
. .marxist tncpim org

ஜஜஜோசப் ஸ்டஜோலின

என.நனமஜோறன

“மீசசசயை முறுக்க

விழித்த விழியில்ஜமஜலே ஏற்று

ஜமதினிக் ககஜோளி கசய்”

எனறஜோர் பஜோஜவேந்தர் பஜோரதி தஜோசன.  இந்த வேரிகளுக்க ஏற்ப முக வேடிவேம் ஜதடினஜோல்

ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின அவேர்களின திரு உருவேம் முன நிற்கம். 

ஐஜரஜோப்பஜோக்  கண்டத்தில்  கருங்கடல்  உண்ட.  கஜோஸ்பியைன  கடலும்  உண்ட.

இரண்டிற்கம் இசடயில் உள்ள பகதி தஜோன ‘கஜோக்ஜகசியைஜோ’ எனபது இதன தசலேநகர்

“டிப்ளிஸ்”,  இதற்க அருகில் உள்ள கக்கிரஜோமம் தஜோன ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின அவேர்களது

முனஜனஜோர் வேசித்த கிரஜோமம்.

தந்சத கபயைர் விசரிஜயைஜோன. தஜோத்தஜோ கபயைர் ஐவேன. தஜோத்தஜோ பண்சணை அடிசம. தந்சத

கசருப்பு  சதக்கம்  கதஜோழிலேஜோளி.  பண்சணை  அடிசம  எனறஜோல்  தற்ஜபஜோது  புரிந்து

ககஜோள்வேது கடினமஜோக இருக்கம்.

நிலே உடசமயைஜோளர்கள் தமது கசஜோத்துக்கசளக் கூறும்ஜபஜோது இவ்வேளவு நிலேம் உண்ட.

இவ்வேளவு மஜோடகள் உண்ட,  ஆடகள் உண்ட எனபது ஜபஜோல் இவ்வேளவு ஆட்கள்

எனனிடம் அடிசமகளஜோக உள்ளனர் எனறும் கூறுவேர்.  ஆடகசளயும் மஜோடகசளயும்

விற்பது  ஜபஜோல்  அடிசமகளஜோக  உள்ள  மனிதர்கசளயும்  விற்பதும்  வேஜோங்கவேதும்

உண்ட.  இந்த  நிசலேயில்  படிப்படியைஜோன  மஜோற்றம்  வேந்தது.  இக்கஜோலேப்  பகதி

நிலேப்பிரபுத்துவே சமுதஜோயைம் எனறும் அதில் நிலேவியை பண்சணை அடிசமச் சமுதஜோயைம்

எனறும் அசழக்கப்பட்டது.

ஐஜரஜோப்பஜோக் கண்டத்தில் புதியை விஞ்ஞஜோன கண்டபிடிப்புகளும் மூலேதனம் சிலேரிடம்

கவியைத்  துவேங்கியைதும்  முதலேஜோளித்துவே  வேளர்ச்சிக்க  உதவியைது.  நிலேப்பிரபுத்துவே

அசமப்பிற்கம் பண்சணை அடிசம முசறக்கம் எதிரஜோன கரலும் ஓங்கி ஒலித்தது.

அடிசமகள் மத்தியிலும் தஜோங்களும் மனிதர்கஜள எனற உணைர்வும் வேலுவேசடந்தது.



. .marxist tncpim org

பண்சணை  அடிசம  முசற  படிப்படியைஜோகத்  தகர்ந்தது.  புதியை  கதஜோழிற்சஜோசலேகள்

ஜதஜோனறின.  அவேரவேர் தமக்க வேஜோய்ப்புள்ள இடங்கசள ஜநஜோக்கிச் கசனறனர்.  அனறு

இசளஞரஜோக  இருந்த  ஸ்டஜோலினின  தந்சத  தமக்கத்  கதரிந்த  கசருப்புத்  சதக்கம்

கதஜோழிசலே ஜமற்ககஜோள்ள தமது கிரஜோமத்சத விட்ட கஜோரி எனனும் ஊசர அசடந்தஜோர்.

அவேர்கள் ஜபசியை கமஜோழி ஜஜோர்ஜியை கமஜோழி.  இனம் ஜஜோர்ஜியை இனம்.  கஜோரி எனனும்

ஜஜோர்ஜியைச் கசஜோல்லுக்க கனறு எனறு கபஜோருள்.

இப்பகதியில்  மக்களிடம்  ஜநரடியைஜோக  கசருப்புத்  சதத்துப்  பிசழத்து  வேந்த

ஸ்டஜோலினின தந்சத மிகவும் சிரமப்பட்டஜோர். கதஜோழில் சரியைஜோக நடக்கவில்சலே. மக்கள்

கதஜோழிற்சஜோசலேயில் தயைஜோரஜோகம் கசருப்புக்கசளஜயை விரும்பினர்.

ஸ்டஜோலினின  தந்சதயும்  தஜோம்  சுயைமஜோகத்  சதத்து  விற்பசத  விட  ஏஜதனும்  ஒரு

கதஜோழிற்சஜோசலேயில்  கதஜோழிலேஜோளியைஜோக  ஜவேசலேக்கச்  ஜசர  முடிவு  கசய்தஜோர்.

கஜோக்ஜகசியைஜோவின  தசலேநகர்  ஆக  இருந்த  “டிப்ளிஸ்”  எனனும்  நகசர  அசடந்தஜோர்.

அங்க  இருந்த  கதஜோழிற்சஜோசலேயில்  ஜவேசலேக்கச்  ஜசர்ந்தஜோர்.  இஜத  ஜபஜோனறு  தஜோன

பலேரும் மஜோறினர்.

தனி ஒரு நிலேப்பிரபுவிடம் இதுகஜோறும் உணைவுக்கஜோக அடிசமயைஜோக இருந்த நிசலேசம

மஜோறியைது.  தற்ஜபஜோது பணைம் பசடத்த முதலேஜோளிகளிடம் கூலி கபறும் அடிசமகளஜோக

மஜோறினர்.

உணைவுக்கஜோன அடிசம; தஜோன விரும்பியைபடி எங்கம் கசல்லே முடியைஜோது. ஆனஜோல், கூலி

கபறும் அடிசம தனது உசழப்சப விற்க எங்கம் கசல்லேலேஜோம். முனபு அவேன கபயைர்

அடிசம.  தற்ஜபஜோது  கதஜோழிலேஜோளி  அடிசமத்  தனம்  நீடித்தது.  உரிசமயைஜோளர்களின

அணுகமுசறயில் மட்டம் மஜோறுதல் இருந்தது.

ஸ்டஜோலினின தந்சத பிறசரப் ஜபஜோனஜற தஜோனும் மஜோறினஜோர்.  ஜவேசலேச்சுசம அதிகம்.

கூலிப் பணைம் கசறவு. வேஜோழ்க்சகசயை ஈடகசய்யை முடியைவில்சலே. ஸ்டஜோலினின தஜோய்

கணைவேதி. கபஜோறுசமசஜோலி அவேர் கபயைர் “எக்கஜோட்டிரினஜோ” கடம்பச் சுசமசயைத் தஜோங்க

சலேசவேத்  கதஜோழிசலே  ஜமற்ககஜோண்டஜோர்.  அண்சட  வீடகளில்  துணிகசள  வேஜோங்கி

கவேளுத்துத்  தருவேஜோர்.  இதுஜபஜோக  வீட்ட  ஜவேசலேகளும்  கசய்வேஜோர்.  அதற்கஜோன

கூலிசயையும் கபற்றுக் ககஜோள்வேஜோர்.

கசருப்புத்  சதக்கம்  கதஜோழிலேஜோளி  தந்சத.  சலேசவே  கசய்வேதும்  வீட்ட  ஜவேசலேகள்

கசய்வேதுமஜோன தஜோய் இவ்விருவேருக்கம் நஜோனகஜோவேது மகனஜோகப் பிறந்தவேர் தஜோன நமது

தசலேவேர் உலேகத் கதஜோழிலேஜோளி வேர்க்கத்தின ஜபஜோர்ப்பசட நஜோயைகர் ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின.
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1879  ஆம் ஆண்ட டிசம்பர் திங்கள்  21  ஆம் நஜோள் ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின அவேர்களின

பிறந்த  நஜோள்.  ஏற்கனஜவே,  இவேருக்க  முனபு  பிறந்த  மூனறு  கழந்சதகளும்

இறந்துவிட்டன.  இச்ஜசஜோகத்தின  மத்தியில்  பிறந்த  மகசன  நனக

கவேனித்தனர். “ஜஜஜோசப் விசரியைஜோஜனஜோவிச்” எனறு கபயைரிட்டனர். விசரியைஜோன எனபது

ஸ்டஜோலினின  தந்சத  கபயைர்.  விசரியைஜோன  மகன  ஜஜஜோசப்  எனபது  இதன  கபஜோருள்.

ஸ்டஜோலினின கழந்சதப் பருவேம் மழசலேத் தனத்துடன கழிந்தது. அவேர் பிறந்த பகதி

மசலே  சஜோர்ந்த  பகதி.  அதன  சிகரங்களில்  இருந்து  ஆறுகள்  ஜதஜோனறிப்  பஜோய்ந்து

வேந்தன. பனிக்கட்டி படர்ந்த ஆறுகளஜோக இருந்தன.

மகஜோகவி பஜோரதி பஜோடினஜோஜர ‘கவேள்ளிப் பனி மசலே’ எனறு அப்படிப்பட்ட பனிமசலேச்

சிகரங்கள் அவேரது பஜோர்சவேசயை விசஜோலேம் ஆக்கின. கூர்சமப்படத்தின.

ஸ்டஜோலிசன கவேர்ந்த கசத

கழந்சதக்  கசதகளும்  அவேரது  கசவியில்  விழுந்து  இதயைம்  நுசழந்து

பக்கவேப்படத்தின.  ஸ்டஜோலின  வேசித்த  பகதி  ஜஜோர்ஜியைப்  பகதி.  கமஜோழி  ஜஜோர்ஜியை

கமஜோழி.  ஆயினும்  கிஜரக்க  கமஜோழிக்  கசதகள்  அப்பகதியில்  உலேவி  வேந்தன.

அவேற்றில்  ஒனறு  பிரமித்தீயூஸ்  பற்றியை  கசத.  பிரமித்  தீயூஸ்  எனபவேன மஜோவீரன.

மனிதர்களின நனசமக்கஜோக ஜதவேஜலேஜோகம் கசனறு தீசயைக் ககஜோண்ட வேர முயைனறவேன.

இதனஜோல்  ஜதவேர்களின  கடவுளஜோல்  தண்டிக்கப்பட்டஜோன.  தண்டசன  கடசமயைஜோனது.

ஆனஜோல் பிரமித்தீயூஸ் இதசன மகிழ்ச்சியுடன ஏற்கிறஜோன.  தஜோன துனபமசடந்தஜோலும்

மக்கள் இனபமசடவேசத எண்ணி மகிழ்கிறஜோன.  இந்தக் கசத ஸ்டஜோலிசன மிகவும்

ஈர்த்தது.  பிரமித்தீயூஸ்  ஜபஜோனஜற  தஜோனும்  பிறர்  நனசமக்கஜோக  வேஜோழ  ஜவேண்டம்.

எத்தசகயை இனனல் ஜநர்ந்தஜோலும் ஏற்க ஜவேண்டம் எனறு எண்ணைம் ககஜோண்டஜோர்.

முதல் மஜோணைவேன

‘கஜோரி’  எனனும்  அவ்வூரில்  இருந்த  பள்ளி  கிறித்துவே  மதப்புஜரஜோகிதப்  பள்ளி.

பள்ளியில்  பணைக்கஜோர  வீட்டப்  பிள்சளகள்  பலேஜபர்  பயினறனர்.  மஜோணைவேர்கள்

தமக்கள்  ஒவ்கவேஜோருவேர்  கடம்பம்  பற்றியும்  விசஜோரிப்பதும்  கலேந்து  ககஜோள்வேதும்

உண்ட.  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின கடம்பம் பற்றி அறிந்ததும் சற்று ஏற்றத் தஜோழ்வேஜோகஜவே

நடந்து  ககஜோண்டனர்.  ஆயினும்  ஸ்டஜோலின  ஜசஜோர்ந்துவிடவில்சலே.  கவேனமஜோகப்

பயினறஜோர்.  தரமஜோன  மஜோணைஜோக்கனஜோகத்  திகழ்ந்தஜோர்.  விசளயைஜோட்ட வீரரஜோக  இருந்தஜோர்.

சிறந்த  கரல்  வேளத்துடன  நல்லே  பஜோடகர்  ஆகத்  திகழ்ந்தஜோர்.  இசவேயைசனத்தும்

அப்பள்ளியில் அவேசர முனனிறுத்தின.

தந்சத மசறவு
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1890  ஆம் ஆண்ட தந்சத மசறந்தஜோர்.  அப்ஜபஜோது ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின வேயைது பத்து

தஜோன  ஆகியிருந்தது.  கடம்ப  வேருவேஜோய்  கசறந்தது.  தஜோயும்  தந்சதயும்  ஜசர்ந்து

பஜோடபட்ட ஜபஜோஜத சகக்கம் வேஜோய்க்கம் ஜபஜோதஜோமல் தஜோன வேஜோழ ஜநர்ந்தது.  தற்ஜபஜோது

அதிலும் கசறவு ஜநர்ந்த ஜபஜோது எனன கசய்வேது எனற ஜகள்வி எழுந்தது. படிப்சப

கதஜோடர்வேதஜோ?  விடவேதஜோ?  எனபது  முனனினறது.  பத்து வேயைதுப் பஜோலேகனுக்க  எந்த

முடிவும்  எடக்க  முடியைவில்சலே.  தஜோய்  ஊக்கப்படத்தினஜோர்.  படிப்பில்  கசற

சவேக்கஜோஜத.  முனனிலும் கூடதலேஜோக நஜோன பஜோடபடகிஜறன.  கதஜோடர்ந்து படி எனறஜோர்.

ஸ்டஜோலினும்  இனனசலே  இதயைத்தில்  தஜோங்கிக்  கல்வியில்  கருத்சத  ஊனறி  நன

மஜோணைஜோக்கனஜோகப் பயிலேத் துவேங்கினஜோர். கவேசலேயும் இருந்தது. கல்வியும் கதஜோடர்ந்தது.

மூத்த மஜோணைவேர்கள்

ஸ்டஜோலின  படித்த  பள்ளியில்  அறிவியைலுக்க  விஜரஜோதமஜோன  மதக்கல்விக்க

முக்கியைத்தும் அளிக்கப்பட்டது.  அதுஜவே ஆதிக்கம் கசலுத்தியைது.  உயிர்கள் தஜோமஜோகத்

ஜதஜோனறியைசவே  அல்லே.  பசடக்கப்பட்டசவே  எனறு

கற்பிக்கப்பட்டது. ‘டஜோர்வின’ எனனும்  அறிஞர்,  உயிர்களின  ஜதஜோற்றம்  வேளர்ச்சி

பற்றியை  பரிணைமஜோக்  ஜகஜோட்பஜோட்சட  கவேளியிட்டிருந்தஜோர்.  ஸ்டஜோலிசன  விட  மூத்த

மஜோணைவேர்கள்  மத்தியில்  இக்கருத்திற்க  வேரஜவேற்பு  இருந்தது.  ஸ்டஜோலினுக்கம்

இக்கருத்து  உடனபஜோடஜோனதஜோக  இருந்தது.  இரகசியைமஜோக  இதசனப்  படித்து  சக

மஜோணைவேர்களுக்கம்  விளக்கி  வேந்தஜோர்.  மஜோர்க்சியைக்  கருத்துக்களும்  பரவி  வேந்தன.

ஸ்டஜோலின மனத்திலும் அது ஜவேரூனறத் துவேங்கியைது.

“ஆளும் வேளரணும்

அறிவும் வேளரணும்

அது தஜோண்டஜோ வேளர்ச்சி”

எனற  பட்டக்ஜகஜோட்சடயைஜோரின  வேரிகளுக்க  ஏற்ப  ஸ்டஜோலின  அவேர்களது  வேளர்ச்சி

இருந்தது.  ஏட்டப்  படிப்ஜபஜோட  நஜோட்ட  நடப்புகளின  மீதும்  அக்கசற  இருந்தது.

அனசறயை  ருஷ்யைஜோசவே  ஆண்ட  வேந்த  ஜஜோர்  மனனன  ருஷ்யை  கமஜோழிக்க  மட்டஜம

முனனுரிசம  அளித்தஜோன.  ருஷ்யைஜோவுடன  இசணைந்திருந்த  மற்சறயை  மக்களின

கமஜோழிகசளப்  புறக்கணித்தஜோன.  ஸ்டஜோலின  வேஜோழ்ந்த  ஜஜோர்ஜியை  மக்களின  ஜஜோர்ஜியை

கமஜோழி  புறக்கணிக்கப்பட்டது.  இதசன  எதிர்த்த  ஜஜோர்ஜியை  மஜோணைவேர்கள்  கமஜோழிப்

ஜபஜோரில் ஈடபட்டனர். ஸ்டஜோலின மனதிலும் இது நியைஜோயைம் எனறு ஜதஜோனறியைது.

ஜஜஜோசப் ஜகஜோபஜோ ஆகிறஜோர்
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அக்கஜோலேத்தில் மக்களிடம் உலேவி வேந்த கசத மஜோந்தர்களில் ‘ஜகஜோபஜோ’ எனனும் கபயைர்

ககஜோண்ட தசலேவேன வீரம்,  விஜவேகம்,  துனபங்கசள தஜோங்கம் திறம்,  மக்கள் படம்

துயைரங்கசளப் ஜபஜோக்க முயைலும் கணைம், அதனஜோல் விசளயும் துனபங்கசளத் தஜோங்கி

கவேற்றி  ககஜோள்ளும்  உரம்  ஆகியைவேற்சறக்  ககஜோண்ட  பசடக்கப்பட்டிருந்தஜோர்.

ஜதஜோல்வியைறியைஜோ வீரனஜோகவும் சித்தரிக்கப்பட்டஜோன.

துவேக்கத்தில் பிரமித்தீயுஸ் கசத பற்றிக் கறிப்பிட்டிருந்ஜதஜோம் அல்லேவேஜோ?  தற்ஜபஜோது

ஜகஜோபஜோ எனற கசத மஜோந்தன ஜபஜோல் தஜோனும் விளங்க விரும்பினஜோர்.  இனிஜமல் என

கபயைர்  ‘ஜகஜோபஜோ’  எனறஜோர்.  மற்ற  மஜோணைவேர்களும்  ஏற்றனர்.  ஆனஜோல்  பள்ளியில்

பதிஜவேடகளில் ஜஜஜோசப் எனற கபயைஜர இருந்தது.

கல்லூரியில்

கஜோரியில்  இருந்த  பள்ளியில்  படிப்பு  முடிந்தது.  முதல்  மஜோணைவேரஜோகத்  ஜதறினஜோர்.

இதனஜோல்  ஊக்கத்  கதஜோசகயும்  கிசடத்தது.  தஜோய்  தமது  மகன  கல்லூரியில்  ஜசர்ந்து

பயிலே விரும்பினஜோர்.

அனசறயை  கஜோக்ஜகசியைஜோவின  தசலேநகரஜோக  இருந்த  டிப்ளிஸ்  எனனும்  நகரில்  தஜோன

கல்லூரி  இருந்தது.  ஸ்டஜோலின  அங்க  ஜசர்ந்தஜோர்.  ஆசிரியைர்  அசனவேரும்

பஜோதிரியைஜோர்கள். மத நூல்கஜள பஜோட நூல்கள். கணிதம் மற்றும் ரஷ்யை, கிஜரக்க, லேத்தீன

இலேக்கியை வேரலேஜோறுகளும் கற்பிக்கப்பட்டன.

இம்சமசயை  மறந்து  மறுசமசயைப்  ஜபஜோதிப்பஜத  அடிப்பசடப்  பஜோடம்.  மத

கருமஜோர்கசள  உருவேஜோக்கவேஜத  கல்லூரியின  ஜநஜோக்கம்.  இவ்வுலேக  மஜோந்தரின

துனபங்கள்  ஆண்டவேனஜோல்  அளிக்கப்படபசவே.  அசத  சகிப்பது  நம்  கடசம.

அதற்கத் ஜதசவே கபஜோறுசம.  இப்பிறவிசயை இப்படிஜயை கழித்து விட்டஜோல் அடத்த

பிறவியில்  இனபம்  இருக்கம்.  கசஜோர்க்க  ஜலேஜோகத்தில்  இடம்  கிசடக்கம்.  இந்த

ஜலேஜோகத்தில் ஜசஜோகம் இருக்கலேஜோம். பரஜலேஜோகத்தில் சுகம் கிசடக்கம் எனறனர்.

ஸ்டஜோலின இதசன ஏற்கவில்சலே.  ஜவேறு வேழியினறிப் படித்தஜோர்.  சகித்தஜோர்.  டிப்ஸிஸ்

நகசரச் சுற்றிலும் இருந்த பஜோட்டூம், பஜோர்க்கூ ஆகியை நகரங்களிலும் டிப்ளிஸ் நகரிலும்

கதஜோழிற்சஜோசலேகள்  இருந்தன.  ககஜோடம்  சுரண்டல்  இருந்தது.  இதசன  எதிர்த்து

கதஜோழிலேஜோளர்  ஜபஜோரஜோட்டமும்  நடந்து  ககஜோண்ட  இருந்தது.  அனசறயை  ஜஜோர்  அரசு

இதசன  முசறயைஜோகத்  தீர்ப்பதற்கப்  பதிலேஜோக  கடசமயைஜோக  அடக்கியைது.

இச்கசய்திகசள  அறிந்த  மஜோணைவேர்கள்  கதஜோழிலேஜோளர்கசள  ஆதரித்தனர்.

ஆண்டவேனின  பிரதிநிதி  எனறு  வேர்ணிக்கப்பட்ட  ஜஜோர்  அரசின  அடக்கமுசறசயை

எதிர்த்தனர். ஸ்டஜோலிசன விட மூத்த மஜோணைவேர்கள் இதில் முனனினறனர். அவேர்களில்
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ஒருவேர்  ‘லேஜோஜடஜோ’  எனபவேர்.  இம்மஜோணைவேசர  ஸ்டஜோலின  மிகவும்  மதித்தஜோர்.  இவேர்

மூலேம்  கதஜோழிலேஜோளி  வேர்க்கத்தின  மீது  பஜோசம்  ககஜோண்டஜோர்.  கதஜோழிலேஜோளர்

துயைர்கசளக்கசளயும் விஜமஜோசன சித்தஜோந்தமஜோகியை மஜோர்க்சியை சித்தஜோந்தத்சதக் கற்றஜோர்.

ஜதஜோழர்  லேஜோஜடஜோசவேயும்  ஜசர்த்து  அனசறயை  மஜோணைவேர்களில்  எண்பத்து  ஒரு

மஜோணைவேர்கசள கல்லூரி நிர்வேஜோகம் கவேளிஜயைற்றியைது.  மஜோணைவேர்கள் மத்தியில் அச்சம்

கலேந்த அசமதி ஜதஜோனறியைது.

இது நீடிக்கவில்சலே.  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின கதஜோடர்ந்து மஜோர்க்சீயைக் கல்வியில் ஆர்வேம்

ககஜோண்டஜோர்.  மஜோஜமசத மஜோர்க்ஸ் எழுதியை “மூலேதனம்” எனும்  நூசலே  இரகசியைமஜோகப்

கபற்று  சகயினஜோல்  எழுதி  சக  மஜோணைவேர்களுக்கப்  படிக்கச்  ககஜோடத்தஜோர்.  தஜோனும்

பயினறஜோர்.

“கற்க கசடற கற்பசவே” எனனும் கறளுக்ஜகற்ப ஐயைம் திரிபு அறப் பயினறஜோர்.

மஜோர்க்ஸ்  ஏங்ககல்ஸ்  கலேனின  ஆகியை  ஆசஜோனகளின  பசடப்புகசளப்  படித்து  சக

மஜோணைவேர்களுக்கம் கற்பித்தஜோர்.  முற்ஜபஜோக்க கசலே இலேக்கியைங்கசளக் கற்று கவிசத

புசனந்தஜோர்.  டிப்ளிஸ்  நகர  நஜோஜளடகள்  அதசன  கவேளியிட்டன.  பஜோடகர்  கழு

அசமத்தஜோர்.

1894 ஆம் ஆண்டில் கசப்டம்பர் முதல் ஜததியில் இருந்து 1899 ஜஜூசலே 29 முடியை

இக்கல்லூரியில் ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின அவேர்களின கல்வியும் களமும் அசமந்திருந்தது.

ஏற்கனஜவே  இக்கல்லூரியில்  இருந்து  ஸ்டஜோலின  அவேர்களின  முனஜனஜோடி  லேஜோஜடஜோ

அவேர்களும் மற்றசயை மஜோணைவேர்களும் நீக்கப்பட்டசதப் பஜோர்த்ஜதஜோம்.  அது நிகழ்ந்த

கஜோலேம்  1894  ஆம் ஆண்ட அஜதஜோட பிரச்சிசன முடிந்ததஜோக  நிர்வேஜோகம் கருதியைது.

ஆனஜோல் லேஜோஜடஜோ அவேர்களிடம் சிறிது கஜோலேம் பழகினஜோலும் அவேரது வேழிகஜோட்டலுடன

ஸ்டஜோலின  கசயைல்பட்டதும்  கதஜோடர்ந்து  கசயைல்பட்டதும்  நிர்வேஜோகத்திற்கத்  கதரியை

வேந்தது. 1899 ஜஜூசலே 29 ல்  ஸ்டஜோலிசன கல்லூரிசயை விட்ட நீக்கியைது.

அசமப்புகளில்

கல்லூரிசயை  விட்ட  நீக்கப்படம்  முன  கல்லூரிக்கள்  மஜோர்க்சீயை  வேஜோசகர்  வேட்டம்

அசமத்து  தசலேசமஜயைற்றஜோர்.  சக  மஜோணைவேர்களுக்க  கற்றுக்  ககஜோடத்தஜோர்.  1896-97

ஆம்  ஆண்டகளில்  இது  நிகழ்ந்தது.  1898  ஆம்  ஆண்ட  ஓர்  இரகசியை  ஜசஜோசலிச

அசமப்பில்  தனசன  இசணைத்துக்  ககஜோண்டஜோர்.  அதன  கபயைர்  ஜமஸ்ஜஸேம்ஜடசி.

ஜதஜோழர் கலேனின அவேர்களது கட்டசரகசள விரும்பிப் படித்தஜோர்.  அவேசரச் சந்திக்க

விரும்பினஜோர்.  உசழக்கம் மக்களின கூட்டங்களில் பங்க ககஜோண்டஜோர்.  பிரசுரங்கள்
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எழுதினஜோர்.  ஜவேசலேநிறுத்தங்களுக்க அணி திரட்டினஜோர்.  அஜதசமயைம் அவேர்களுக்க

கற்றுக்  ககஜோடத்ததுடன  தஜோமும்  அவேர்களிடம்  கற்றுக்  ககஜோண்டஜோர்.  அவேர்களிடம்

இருந்து  ஞஜோனஸ்தஜோனம்  கபற்ஜறன  எனறஜோர்.  கதஜோழிலேஜோளர்கசளத்  தமது  ஞஜோன

ஆசிரியைர்களஜோக கருதினஜோர்.  இக்கஜோலேம் முழுவேதும் ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின ஜகஜோபஜோ எனஜற

அசழக்கப்பட்டஜோர்.  வேஜோசகர்கள்  கழப்பம்  அசடயை  ஜவேண்டஜோம்.  ஸ்டஜோலின

எனகிஜறஜோம். ஜஜஜோசப் எனகிஜறஜோம். ஜகஜோபஜோ எனகிஜறஜோம். எனன இது? எனறு எண்ணைத்

ஜதஜோனறும்.

ஜஜஜோசப் எனபது கபற்ஜறஜோர் இட்ட கபயைர்.  மஜோணைவேப் பருவேத்தில் அவேர் விரும்பியை

கபயைர் ‘ஜகஜோபஜோ’ பிற்கஜோலேத்தில் அவேருக்கப் பிறர் இட்ட கபயைர் தஜோன ஸ்டஜோலின. இது

கறித்துப் பினனர் பஜோர்க்கலேஜோம்.  அதுவேசர புரிதலுக்கஜோக ஸ்டஜோலின எனற கபயைசரப்

பயைனபடத்திக் ககஜோள்ளலேஜோம்.

கலேனின மீது ஈர்ப்பு

ஜஜோர்  அரசச  வீழ்த்த  ஜவேண்டம்.  அது  தனி  மனிதனஜோல்  முடியைஜோது.  அசமப்பு

ஜவேண்டம். அவ்வேசமப்பு புரட்சிகர மஜோர்க்சீயை சித்தஜோந்தத்சதப் புரிந்து உணைர்ந்திருக்க

ஜவேண்டம்.  கதஜோழிலேஜோளி  வேர்க்கம்தஜோன  முனனணிப்  பசடயைஜோக  இருக்க  ஜவேண்டம்.

இவ்வியைக்கம்  தனது  பசடவேரிசசயில்  விவேசஜோயி  மக்கசள  இசணைத்துச்  கசல்லே

ஜவேண்டம். இவேற்றில் உள்ள ஆடவேர் மட்டமினறி மகளிரும் திரட்டப்பட ஜவேண்டம்.

ஜஜோர் அரசஜோட்சியினஜோல் ஒடக்கப்பட்டக் கிடக்கம் மஜோணைவேர்,  வேஜோலிபர்கள் உள்ளிட்ட

அசனத்துப் பிரிவினசரயும் திரட்டம் கட்சிசயை வேர்க்க  உணைர்வு கபற்ற கட்சியைஜோக

வேளர்க்க  ஜவேண்டம்  எனறு  ஜதஜோழர்  கலேனின  ஜபஜோரஜோடி  வேந்தஜோர்.  இக்கருத்துக்க

ஆதரவும்  எதிர்ப்பும்  இருந்தது.  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  ஆதரவேஜோளர்  வேரிசசயில்

முனனினறஜோர்.

ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின அங்கம் கபற்றிருந்த அசமப்பில் கபஜோருளஜோதஜோர ஜகஜோரிக்சககளும்

அதற்கஜோன ஜபஜோரஜோட்டங்களும் ஜபஜோதும் எனறனர்.  ஸ்டஜோலின அவேர்களிடம் இருந்து

ஜவேறுபட்டஜோர்.  கலேனின  கருத்துக்களஜோல்  ஈர்க்கப்பட்டஜோர்.  அவேரது  கருத்துக்கசளப்

பிரச்சஜோரம் கசய்து வேந்தஜோர்.

ஜவேசலே

வேஜோழ்க்சக  வேஜோட்டியைது.  தஜோன  கற்ற  கல்விசயைப்  பயைனபடத்தி  ஜவேசலே  ஜதட

விரும்பினஜோர்,  மதகருவேஜோக  விரும்பவில்சலே.  மஜோறஜோக  உசழக்கம்  மக்களின

ஜதஜோழனஜோக  அவேர்களிடம்  கற்றறிபவேனஜோக  கற்றுக்  ககஜோடப்பவேரஜோக  தசலேசம

கபஜோறுப்சப ஏற்பவேரஜோக இருக்க விரும்பினஜோர்.  அஜத சமயைம் உணைவுத் ஜதசவேக்கஜோக
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ஜவேசலே  ஜதட  விரும்பினஜோர்.  டிப்ளிஸின  நகர  புவியியைல்  ஆய்வுக்  கூடத்தில்

ஜவேசலேக்கச்  ஜசர்ந்தஜோர்.  ஓய்வு  ஜநரத்சத  உசழக்கம்  வேர்க்கத்திற்க  பணியைஜோற்றப்

பயைனபடத்திக் ககஜோண்டஜோர்.

கட்சியில்

1900 ஆம் ஆண்ட கதஜோழிலேஜோளர் இயைக்கங்கள் அசலே அசலேயைஜோய் எழுந்த கஜோலேமஜோக

இருந்தது. “ஜம தினம்” சட்ட விஜரஜோதமஜோக கருதப்பட்டது. இதசன எதிர்த்து ஜமதினக்

ககஜோண்டஜோட்டத்திற்க  ஸ்டஜோலின  ஏற்பஜோட  கசய்தஜோர்.  டிப்ளிஸி  நகருக்க  கவேளிஜயை

மசலேகளுக்கப்  பினனஜோல்  இது  நிகழ்ந்தது.  கமஜோத்த  ஊர்வேலேம்  இல்சலே.  சிறு  சிறு

கழுக்களஜோக  கதஜோழிலேஜோளர்கள்  வேந்தனர்.  சககளில்  மஜோர்க்ஸ்,  ஏங்ககல்ஸ்  படங்கள்

இருந்தன. சர்சஜதச கீதம் இசசக்கப்பட்டது. ஸ்டஜோலின உசரயைஜோற்றினஜோர்.  ஐநூறு ஜபர்

பங்க  ககஜோண்டனர்.  இதற்க  முன  அப்பகதியில்  ஜமதினம்

ககஜோண்டஜோடப்பட்டதில்சலே.  அடத்த ஆண்ட ஜமதினத்சத நஜோம் மசலேக் கசககளில்

நடத்த ஜவேண்டஜோம்.  மக்கள் மத்தியில் நடத்துஜவேஜோம் எனறு ஸ்டஜோலின அறிவித்தஜோர்.

அவேர் அங்கம் வேகித்த அசமப்பு இசத விரும்பவில்சலே.

அக்கஜோலேத்தில்  ஜதஜோனறி  வேளர்ந்து  ககஜோண்டிருந்த  சமூக  ஜனநஜோயைக  அசமப்பில்

அங்கத்தினர்  ஆனஜோர்.  அனசறயை  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சி  இப்கபயைரில்தஜோன  இயைங்கி

வேந்தது.  இதன  மத்தியைக்கழுவில்  இருந்து  அசமப்புப்  பணியிலும்  பிரச்சஜோரப்

பணியிலும் ஈடபட்டஜோர்.

இவ்வேசமப்பின டிப்ளிஸில் கழுவிற்க ஸ்டஜோலின தசலேசம ஏற்றஜோர்.

1901  ஆம்  ஆண்ட ஜமதினத் தயைஜோரிப்புப்  பணி மும்முரமசடந்தது.  மஜோர்ச்  மஜோதம்

இசதத் தடக்க அரசு முயைனறது.  ஜதஜோழர் கலேனின அவேர்களின கநருங்கியை ஜதஜோழர்

கனஜனஜோ  ஜதஜோவ்ஸ்கி  உட்பட  ஐம்பது  ஜதஜோழர்கள்  சகது கசய்யைப்பட்டனர்.  ஜதஜோழர்

ஸ்டஜோலின அசறயிலும் ஜசஜோதசன நடந்தது.  இசத அறிந்த ஸ்டஜோலின தசலேமசறவு

ஆகிவிட்டஜோர். ஆனஜோலும் ஜமதினத் தயைஜோரிப்புப் பணியில் ஈடபட்டஜோர்.

1901  ஏப்ரல்  22  திங்கட்கிழசம  அனறு  டிப்ளிஸ்  நகரின  சமயைப்பகதியில்

இரண்டஜோயிரம் கதஜோழிலேஜோளர்கள் திரண்டனர்.  இதசன அறிந்த கலேனின மகிழ்ந்தஜோர்.

தனது இஸ்கரஜோ இதழில் வேஜோழ்த்தினஜோர்.

ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின தஜோன கதஜோடங்கி சவேத்த கதஜோழிலேஜோளர் இயைக்கத்சத வேலுப்படத்த

ஜபஜோரஜோட்டம் எனற கபயைரில் ஒரு கசய்தி ஏட துவேங்கினஜோர். தசலேயைங்கம் எழுதினஜோர்.

இவ்விதழ்  அக்கஜோலேத்தில்  ஜதஜோழர்  கலேனின  அவேர்களஜோல்
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நடத்தப்பட்ட ‘இஸ்கரஜோ’ இதழின கருத்ஜதஜோட இசணைத்திருந்தது.  ஜதஜோழர் கலேனிசன

ஆசஜோனஜோக தசலேவேரஜோக மிக உயைர்ந்த தசலேவேனஜோக ஸ்டஜோலின மதித்தஜோர்.

1901 நவேம்பர் 11 இல் டிப்ளிஸ் சமூக ஜனநஜோயைக கதஜோழிலேஜோளர் கட்சியின மஜோநஜோட்டில்

கமிட்டி உறுப்பினரஜோக ஜதர்வு கசய்யைப்பட்டஜோர்.

பஜோட்டூம் எனற பகதியில் கட்சிசயை உருவேஜோக்க அவேர் அங்கம் வேகித்த டிப்ளிஸ் கழு

அனுப்பியைது.  கதஜோழிலேஜோளர்கசளத்  திரட்டினஜோர்.  இரகசியைமஜோக  அச்சடித்து  துண்டப்

பிரசுரங்கசள கவேளியிட்டஜோர்.

1902  பிப்ரவேரி  27  அனறு ஜரஜோத்தில் எண்கணைய் சுத்திகரிப்பு நிசலேயைத்தில் ஜவேசலே

நிறுத்தம்  நசடகபற்றது.  ஆயிரத்துக்கம்  ஜமற்பட்ட  கதஜோழிலேஜோளர்கள்  இரஜோணுவே

கவேர்னர் அலுவேலேகம் ஜநஜோக்கிச் கசனறனர். துப்பஜோக்கிச் சூட நடந்தது. பதிசனந்து ஜபர்

பலி. 54  ஜபர் கஜோயைம். 500  ஜபர் சகது கசய்யைப்பட்டனர்.  ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின நடத்தி

வேந்த இரகசியை அச்சகம் கஜோவேலேரஜோல் ஜதடப்பட்டது.  ஸ்டஜோலின இடத்சத மஜோற்றினஜோர்.

நகருக்க கவேளிஜயை அல்யைஜோஸ்கஜோ எனற கிரஜோமத்தில் அதசன அசமத்தஜோர்.  முஸ்லீம்

மக்கள்  அப்பகதியில்  அதிகம்  வேசித்தனர்.  இவேசரப்  பஜோதுகஜோக்க  உதவினர்.

இயைக்கங்களும் அடக்கமுசறகளும் மஜோறி மஜோறி கதஜோடர்ந்தன.

1902  ஆம்  ஆண்ட  மஜோர்ச்  திங்கள்  மஜோகபரும்  ஜபரணிசயை  நடத்தினர்.  ஜதஜோழர்

ஸ்டஜோலின  தசலேசம  ஏற்றஜோர்.  இதற்கப்  கபரிதும்  கஜோரணைம்  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின.

அனசறக்க  ஜகஜோபஜோ  எனறு  அசழக்கப்பட்ட  வேசர  கஜோவேல்துசற  ஜதடி

கண்டபிடித்துவிட்டது. 1902  ஏப்ரல்  7  முதல்  1903  ஏப்ரல்  13  வேசர பஜோட்டூம் நகர

சிசறயில் அசடக்கப்பட்டஜோர். பினபு ககஜோடம் சிசறயைஜோகியை கடஜோய் எனனும் சிசறக்க

மஜோற்றப்பட்டஜோர்.

1903  ஆம்  ஆண்ட  மத்தியில்  சமூக  ஜனநஜோயைக  கட்சியின  முதல்  மஜோநஜோட

நசடகபற்றது.  ஸ்டஜோலின  சிசறயில்  இருந்தஜோர்.  ஆயினும்  கஜோக்ஜகசியைப்  பகதியின

கழுவிற்க ஜதர்ந்கதடக்கப்பட்டஜோர்.

1903  ஆம்  ஆண்ட  ஜஜூசலே  ஆகஸ்ட்  மஜோதங்களில்  நசடகபற்ற  இரண்டவேது

மஜோநஜோடகளும்,  விவேஜோதங்களும்  வேரப்கபற்றது.  இம்மஜோநஜோட  கபல்ஜியைம்  நஜோட்டில்

பிரஸ்ஸேல்சிலும் பிரிட்டன நஜோட்டின லேண்டனிலும் நசடகபற்றது.

கட்சியின அங்கத்தினர் ஜசர்ப்பு பற்றி விவேஜோதம் இருந்தது. கட்சியின ககஜோள்சககசள

ஏற்று அதனபடி கசயைல்படபவேசரத்தஜோன உறுப்பினர் ஆக்க ஜவேண்டம் எனறு ஜதஜோழர்

கலேனின கறிப்பிட்டஜோர்.  கருத்சத ஏற்றஜோல் ஜபஜோதும் எவேசரயும் ஜசர்க்கலேஜோம் எனறு
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மற்கறஜோரு  பிரிவினர்  கூறினர்.  ஜபஜோல்ஷ்விக்  -  கமனஷ்விக்  எனறு  இரு  பிரிவேஜோக

மஜோறியைது.  கலேனின  கருத்சத  ஏற்றவேர்கள்  ஜபஜோல்ஷ்விக்  எனப்பட்டனர்.  மறுபிரிவு

சிறுபஜோனசமயினர். இவேர்கள் கமனஷ்விக் எனறு அசழக்கப்பட்டனர்.

சிசறயில் இருந்த ஸ்டஜோலின கலேனின கருத்சத ஏற்றஜோர்.

இது கறித்து ஜதஜோழர்  கலேனின  எழுதியை “எனன  கசய்யை  ஜவேண்டம்” எனற  நூசலே

மனதஜோர  வேரஜவேற்றஜோர்.  கடிதமும்  எழுதினர்.  கலேனின  அவேர்களுக்க  இக்கடிதம்

கிசடத்தது மகிழ்ச்சி ககஜோண்டஜோர்.

1903  ஆம் ஆண்ட ஜஜூசலே  9  அனறு ஜஜோர் அரசு புதியை தண்டசனசயை விதித்தது.

ஏற்கனஜவே  சிசறயில்  உள்ள  ஸ்டஜோலின  கவேளியில்  நடமஜோடக்கூடஜோது.  நஜோட  கடத்த

ஜவேண்டம் எனறது. இத்தண்டசன மூனறு ஆண்டகள் எனறது.

சசபீரியைப் பகதியில் இர்கஸ்த் எனும் கிரஜோமத்தில் அவேரது தண்டசனக் கஜோலேம் கழியை

ஜவேண்டம் எனறனர்.  இக்கஜோலேத்தில் ஜதஜோழர் கலேனின அவேர்களிடம் இருந்து கடிதம்

வேந்தது.  கட்சியின அரசியைல் பணி பற்றி அதில் இருந்தது.  ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின அக

மகிழ்ந்தஜோர். கபறற்கரியை ஜபறுஜபஜோல் அக்கடிதத்சத பஜோவித்தஜோர்.

1904  ஜனவேரி  5  அனறு கஜோவேலில் இருந்து தப்பித்தஜோர்.  ஜதஜோழர் கலேனின அவேர்கள்

எழுதியை எனன கசய்யை ஜவேண்டம், “இரஷ்யைஜோவில் முதலேஜோளித்துவே வேளர்ச்சி” ஆகியை

நூல்கசள ஆழ்ந்து கற்றஜோர். பணிகளிலும் ஈடபட்டஜோர்.

கருத்துப் ஜபஜோர்

தசலேமசறவேஜோக  இருந்து  கட்சிப்  பணியைஜோற்றினஜோர்.  ஜபஜோல்ஷ்விக்  எனற

கபரும்பஜோனசமக்கம் கமனஷ்விக் எனற சிறுபஜோனசமக்கம் இசடஜயை இசடவிடஜோத

கருத்துப்  ஜபஜோர்  நடந்து  ககஜோண்ஜட  இருந்தது.  ஸ்டஜோலின  அவேர்களில்  ஜஜோர்ஜியைப்

பகதியில் கமனஷ்விக்ககளின சக்திதஜோன ஓங்கி இருந்தது. இதசன மஜோற்றி அசமக்க

ஸ்டஜோலின பஜோடபட்டஜோர். கலேனின கருத்துக்கசளத் கதஜோய்வினறி எடத்துச் கசனறஜோர்.

கதஜோழிலேஜோளர்களின  ஜபஜோரஜோட்டம்  எனற  கபயைரில்  கவேளிவேந்த  இதழில்  ஜதசியை

இனப்பிரச்சிசன கறித்து விரிவேஜோன கட்டசர ஒனசற எழுதினஜோர். இந்தப் பிரச்சிசன

மீது  அவேரது  நுண்மஜோண்  நுசழபுலேம்  கவேளிப்பட்டது.  உலேக  கம்யூனிஸ்ட்டகள்

ஏற்கத்தக்கதஜோக அசமந்தது.
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“கட்சிக்கள்  கருத்து  ஜவேறுபஜோடகள்” எனற  தசலேப்பில்  பிரசுரம்  எழுதி

கவேளியிட்டஜோர். இது ஜஜோர்ஜியை ரஷ்யை, ஆர்ஜமனியை கமஜோழிகளில் கவேளியிடப்பட்டது.

மஜோஜமசத கலேனின அவேர்கள் எழுதியை ஓரடி முனனஜோல் ஈரடி பினனஜோல் எனற நூலின

கருத்சத ஆழ்ந்து பயினறு அதன கவேளிச்சத்தில்  இதசன எழுதினஜோர்.  உசழக்கம்

வேர்க்கத்திற்க உயிரஜோன ஜசஜோசலிச உணைர்வு அவேசியைம் எனபசத வேலியுறுத்தினஜோர்.

பஜோகூ  பகதியில்  பிரம்மஜோண்டமஜோன  கதஜோழிலேஜோளர்  வேர்க்க  இயைக்கத்திற்க  தசலேசம

ஏற்றஜோர்.

முதலேஜோவேது புரட்சியின ஜபஜோது

1904  ஆம் ஆண்டிற்கப் பின ரஷ்யைஜோ,  ஜப்பஜோன யுத்தம் துவேங்கியைது.  நஜோகடங்கம்

ககஜோந்தளிப்புகள் ஏற்பட்டன. இதசன அணுகம் முசறயில் ஜதஜோழர் கலேனின எடத்த

நிசலேபஜோட்சடஜயை ஸ்டஜோலின ஜமற்ககஜோண்டஜோர்.

1905 ஆம் ஆண்ட ஜனவேரி 9 அனறு அதிகஜோசலேயில் ஒரு லேட்சத்திற்கம் ஜமற்பட்ட

கதஜோழிலேஜோளர்கள் ஜஜோர் மனனரின அரண்மசனசயை ஜநஜோக்கி கசனறனர். ஜகஜோபன எனற

மதகரு  தசலேசமயில்  இது  நடந்தது.  ஜஜோர்  மனனர்  படத்ஜதஜோடதஜோன  கசனறனர்.

ஆயினும்  தஜோக்கப்பட்டனர்.  இதனஜோல்  பயைன  இருக்கஜோது.  ஆபத்து  வேரும்  எனறு

ஜபஜோல்ஷ்விக்ககள்  எச்சரித்தனர்.  மற்றவேர்கள்  ஜகட்கவில்சலே.  ஜவேறு  வேழியினறி

ஜபஜோல்ஷ்விக்ககளும்  பங்க  ககஜோண்டனர்.  துப்பஜோக்கி  சூட்டில்  ஆயிரம்  ஜபர்

உயிரிழந்தனர். பல்லேஜோயிரம் ஜபர் கஜோயைமசடந்தனர். கசயினட் பீட்டர்ஸ் பர்க் வீதியில்

இது  நிகழ்ந்தது. “இரத்த  ஞஜோயிறு” எனறு  இந்த  நஜோசள  பினனஜோட்களில்  நிசனவு

கூர்ந்தனர்.

இசதத் கதஜோடர்ந்து ரஷ்யைஜோவில் புரட்சிகர இயைக்கங்கள் மும்முரம் அசடந்தன.

1905 ஜனவேரி மஜோதம் ஒரு பிரசுரம் ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலினஜோல் எழுதப்பட்டது. “ கஜோக்கசஸ்

கதஜோழிலேஜோளர்கஜள பழிவேஜோங்கம் தருணைம் இது” எனபது அதன தசலேப்பு.

ஜதஜோழர் கலேனின அவேர்களது வேழிகஜோட்டதசலேப் பிசகினறிப் பினபற்றினஜோர்.

அக்கஜோலேத்தில்  கருப்பு  நூற்றுவேர்கள்  எனற  கபயைரில்  ஒரு  பிரிவினர்

கூலிப்பசடயினரஜோக  கசயைல்பட்ட  வேந்தனர்.  இதசன  முறியைடிக்க  உசழக்கம்

மக்களுக்க வேழிகஜோட்டப்பட்டது.
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இக்கஜோலேம் முழுவேதும் ஜகஜோபஜோ எனற கபயைரில் இரகசியைமஜோகஜவே கசயைல்பட்ட வேந்தஜோர்.

ஆயுதம்  தஜோங்கிப்  ஜபஜோரஜோடவேது  எனறு  உசழக்கம்  மக்கசளப்

பக்கவேப்படத்தினஜோர். “கடிமக்கள்” எனற தசலேப்பில் பிரசுரம் கவேளியிட்டஜோர். 1905

அக்ஜடஜோபரில் இது கவேளியைஜோனது.  புரட்சி ஜவேகம் அதிகரித்தசதக் கண்ட ஜஜோர் அரசு

அக்ஜடஜோபர்  7  அனறு அறிக்சக கவேளியிட்டது.  நஜோடஜோளுமனறத்சதக் கூட்டவேதஜோகக்

கூறியைது.

இதசனப் புறக்கணிக்கமஜோறு ஜதஜோழர் கலேனின தசலேசமயிலேஜோன கட்சி ஜவேண்டஜகஜோள்

விட்டது. ஆயுதப் ஜபஜோசர கதஜோடர்ந்து நடத்தக் கூறியைது.

கதஜோழிலேஜோளர்  பிரதிநிதிகசளக்  ககஜோண்ட  ஜசஜோவியைத்துக்கள்,  புரட்சிகர  விவேசஜோயை

கழுக்கள் ஆகியைவேற்சற அசமக்க ஜகஜோரியைது.

1905  டிசம்பரில்  அசனத்து  இரஷ்யை  ஜபஜோல்ஷ்விக்  மஜோநஜோட  நசடகபற்றது.  இதில்

பங்க  ககஜோள்ள  பினலேஜோந்து  கசனறஜோர்.  இங்ஜகதஜோன  ஜதஜோழர்  கலேனிசன  முதன

முசறயைஜோக ஜநரில் சந்தித்தஜோர். இருவேரும் அளவேற்ற மகிழ்ச்சியைசடந்தனர். மஜோநஜோட்டில்

அரசியைல் தீர்மஜோன நகல் வேசரவுக்கழுவில் கலேனினுடன இசணைந்து பணியைஜோற்றினஜோர்.

ஜகஜோபஜோ ஸ்டஜோலின ஆகிறஜோர்

மஜோநஜோட  முடிந்து  திரும்பும்  ஜபஜோது  புதியை  கபயைருடன  ஸ்டஜோலின  திரும்ப

ஜவேண்டகமனறு  ஜதஜோழர்கள்  விரும்பினர்.  கலேனினும்  அவ்வேஜோஜற  கருதினஜோர்.

ஸ்டஜோலின  எனறு  ஏன  இருக்க  கூடஜோது  எனறு  கலேனினும்  கருதினஜோர்.  ஸ்டஜோலின

எனறஜோல் “இரும்பு  மனிதர்” எனறு  கபஜோருள். “சிசதயைஜோ  உறுதி  ககஜோள்” எனற

கவிஞரின  வேரிக்ஜகற்ப  ஸ்டஜோலின  திகழ்ந்தஜோர்.  இப்கபயைர்ப்  கபஜோருத்தமுடன

அசமந்தது.

புரட்சி அசலே தணிகிறது

கடசமயைஜோன  அடக்கமுசற  கஜோரணைமஜோக  ரஷ்யைஜோவில்  முதல்  புரட்சியின  ஜவேகம்

தணிந்தது.  கமனஷ்விக்ககள் ஜபஜோல்ஷ்விக்ககசளக் கடசமயைஜோக சஜோடினர்.  ஆயுதம்

தஜோங்கியைது தவேறு எனறனர்.  ஜதஜோழர் கலேனிசனக் கடசமயைஜோக விமர்சனம் கசய்தனர்.

ஸ்டஜோலின கலேனின கருத்சத ஏற்று விளக்கம் அளித்தஜோர்.

1906  ஆம்  ஆண்ட  ஏப்ரல்  திங்கள்  கட்சியின  மஜோநஜோட  ஸ்வீடன  நஜோட்டின

ஸ்டஜோக்ஜஹஜோமில்  நசடகபற்றது.  கதஜோழிலேஜோளர்  நிர்ப்பந்தம்  கஜோரணைமஜோக
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கமனஷ்விக்ககளும் இதில் கலேந்து ககஜோண்டனர். ஜபஜோல்ஷ்விக் கமனஷ்விக் ஒற்றுசம

ஜவேண்டம்  எனற  கருத்து  கதஜோழிலேஜோளர்களின  கருத்தஜோக  இருந்தது.  தசலேவேர்கள்

ஓரிடத்தில் கூடினர். உள்ளஜோர்ந்த ஒற்றுசம ஏற்படவில்சலே.

மஜோநஜோட்டிற்கப் பினபு ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின ஒரு பிரசுரம் எழுதினர். “இனசறயை சூழலும்

நசடகபற்ற  மஜோநஜோடம்” எனபது  அதன  தசலேப்பு  கதஜோழிலேஜோளி  வேர்க்கம்  கற்றுக்

ககஜோண்ட படிப்பிசன. இதற்க இருக்க ஜவேண்டியை வேர்க்க உணைர்வு. புரட்சியில் அதன

தசலேசமப் பணி ஆகியைவேற்சற கவேளிப்படத்தினர்.

மணை வேஜோழ்வும் மகப்ஜபறும்

தனது  இருபத்து  ஏழஜோம்  வேயைதில்  இல்லேறம்  எனனும்  நல்லேறத்தில்  அடிகயைடத்து

சவேத்தஜோர்.

1906  ஆம்  ஆண்ட  ஜஜூன திங்கள்  எக்கஜோகதரினஜோ  ஸ்வேஜோனிட்ஜச  எனனும்  மங்சக

நல்லேஜோள் வேஜோழ்க்சகத் துசணைவியைஜோக வேஜோய்த்தஜோர். இவேரது தந்சதயைஜோர் ஓர் இரயில்ஜவேத்

கதஜோழிலேஜோளி.  சமூக ஜனநஜோயைக இயைக்கத்தில் ஈடபஜோட உசடயைவேர்.  சஜகஜோதரர் ஜதஜோழர்

ஸ்டஜோலினுடன இளம்கரு மடத்தில் பயினறவேர்.

1908 ஆம் ஆண்ட ஆண்கழந்சத பிறந்தது. யைஜோக்ஜகஜோபு எனறு கபயைர் சூட்டினர்.

வேஜோழ்க்சகயில் வேறுசமதஜோன நிலேவியைது.  ஆயினும் இதயைத்தில் அசமதியும் அனபும்

நிலேவியைது. ஆனஜோலும் ககஜோடம் விஷக்கஜோய்ச்சல் கஜோரணைமஜோக ஸ்டஜோலின துசணைவியைஜோர்

மரணைமுற்றஜோர். 1906 இல் துவேங்கியை மணைவேஜோழ்வு 1910 இல் முடிந்தது. அஜத சமயைம்

அவேரது பணிகளும் கதஜோய்வினறித் கதஜோடர்ந்தது.

இசடயூறுகளுக்க இசடயிலும்

1905  ஆம் ஆண்டில் நசடகபற்ற புரட்சி கவேற்றி கபறவில்சலே எனப் பஜோர்த்ஜதஜோம்

அல்லேவேஜோ?  அசதகயைஜோட்டி  ஜஜோர்  அரசின  அடக்கமுசற  அதிகரித்தது.  கதஜோழிலேஜோளி

வேர்க்க இயைக்கத்திற்கள் பிரதஜோனமஜோன கருத்து வித்தியைஜோசங்கள் எழுந்தன.

ஜபஜோல்ஷ்விக் - கமனஷ்விக் பிரிவுகள் முனசன விடக் கூடதல் ஆயின. ஜபஜோல்ஷ்விக்

பிரிவின சரியைஜோன நிசலேசயையும் அதற்கத் தசலேசம ஏற்ற ஜதஜோழர் கலேனின அவேர்கள்

கருத்சதயும் திறம்பட எடத்துசரத்தஜோர்.

வேர்க்கப் ஜபஜோரஜோட்டம் எனும் தசலேப்பில் கட்டசர எழுதினஜோர்:
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விரக்தியைஜோளர்கள் மத்தியில் அதிதீவிர அரஜோஜகப் ஜபஜோக்ககள் எழுந்தன.  இதசனயும்

ஸ்டஜோலின கவேறுத்தஜோர். இப்ஜபஜோக்க ஜசஜோசலிசப் பஜோசதக்க உதவேஜோது எனறஜோர்.

ஜஜோர்  அரசிடம்  சரணைஜோகதி  அசடவேசதயைம்  எதிர்த்தஜோர்.  அஜத  சமயைம்  இருக்கிற

சக்திசயை விரயைமஜோக்கம் அரஜோஜக வேடிவேத்சதயும் கண்டனம் கசய்தஜோர்.

“அரஜோஜகவேஜோதமஜோ  ஜசஜோசலிசமஜோ” எனனும்  புகழ்  கபற்ற  தசலேப்பில்  கதஜோடர்

கட்டசரகசள கவேளியிட்டஜோர்.

“இயைக்கஇயைல்  கபஜோருள்முதல்வேஜோதம்“  “வேரலேஜோற்றியைல்

கபஜோருள்முதல்வேஜோதம்” கறித்த விளக்கங்கசளயும் கவேளியிட்டஜோர்.

1906-1907  ஆகியை  இரண்ட  ஆண்டகளிலும்  டிப்ளிஸ்  நகரில்  ஜஜோர்ஜியை  கமஜோழி

ஏடகளில் இசவே கவேளியிடப்பட்டன. இனறளவும் உலேக கம்யூனிஸ்ட் இயைக்கத்தஜோல்

இசவே ஜபஜோற்றப்படகினறன.

டிரஜோட்ஸ்கி எனற முக்கியை தசலேவேர் கசய்த சீர்கசலேவு முயைற்சிகசளயும் கடசமயைஜோக

எதிர்த்தஜோர்.

1907  ஆம் ஆண்ட கட்சியின ஐந்தஜோவேது மஜோநஜோட லேண்டன நகரில் நசடகபற்றது.

இதில் ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின பங்க ககஜோண்டஜோர். சரியைஜோன கருத்துக்க உறுதியைஜோக நினறஜோர்.

கவேளியிலும் விளக்கினஜோர். ஜதஜோழர் கலேனினது கருத்சத வேலிசமயுறச் கசய்தஜோர்.

1907  ஜஜூன  மஜோதம்  கட்சி  இவேசர  பஜோக  நகர்  கசல்லேக்  ஜகஜோரியைது.  இப்பகதி

கதஜோழிலேஜோளர்  நிரம்பியை  பகதி.  கதஜோழிலேஜோளர்கசளத்  தஜோக்கம்  உடனடித் தஜோக்கதசலே

எதிர்த்து  அவேர்கசளத்  திரட்டினஜோர்.  அஜத  சமயைம்  இந்நிசலேசமக்கத்  கஜோரணைமஜோன

முதலேஜோளித்துவேச் சுரண்டசலேயும் அதற்கத் துசணைபுரியும் அரசின ககஜோள்சககசளயும்

விளக்கினஜோர்.  விசளவுகசள  எதிர்த்தும்  அஜத  சமயைம்  மூலேகஜோரணைத்சத  எதிர்த்தும்

உசழக்கம்  மக்கசள  அணி  திரட்டினஜோர்.  மஜோர்க்சியை  -  கலேனினியை  சித்தஜோந்தத்சதப்

பற்றியும் விளக்கினஜோர்.

ஜதர்தல் பிரச்சஜோரம்

அக்கஜோலேத்தில்  நசடகபற்ற  நஜோடஜோளுமனறத்  ஜதர்தலில்  பஜோக  பகதியில்  சமூக

ஜனநஜோயைக இயைக்க ஜவேட்பஜோளர்கள் கவேற்றிகபற பஜோடபட்டஜோர்.

சங்கப்பணி
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பஜோக  பகதி  எண்கணைய்த்  கதஜோழிலேஜோளர்  நிரம்பியை  பகதி.  அத்கதஜோழிலேஜோளர்கசள

அசமப்பு  ரீதியில்  திரட்டினஜோர்.  முதலேஜோளிகளும்  ஜவேறு  வேழியினறி  ஜபசஜவேண்டியை

நிர்ப்பந்தத்திற்க ஆளஜோயினர்.  ஜபச்சுவேஜோர்த்சதசயை கமனஷ்விக் பிரிவினரும் ஜவேறு

சிலேரும்  எதிர்த்தனர்.  ஸ்டஜோலின  நீக்கப்  ஜபஜோக்கஜோன  அணுகமுசறசயைக்  சகயைஜோளக்

ஜகஜோரினஜோர்.

ஜவேசலேநிறுத்தமும் ஜவேண்டம்.  ஜபசவும் ஜவேண்டம் எனறஜோர்.  இது பற்றி சங்கத்தின

ஏட்டில் ஒனபது கட்டசரகள் எழுதினஜோர்.  அஜத சமயைம் தஜோன கதஜோழிலேஜோளர்களுக்கக்

கற்றுக் ககஜோடத்ததஜோக கூறவில்சலே. அவேர்களிடம் கற்றுக் ககஜோண்ஜடன எனகிறஜோர்.

1907 முதல் 1909 முடியை மூனறு ஆண்டக் கஜோலேம் தஜோன பணியைஜோற்றியைதில்  கிசடத்த

அனுபவேத்சத தனது இரண்டஜோவேது ஞஜோனஸ்நஜோனம் எனறஜோர்.

சகது

1908 மஜோர்ச் 25 அனறு சகது கசய்யைப்பட்டஜோர். சவேஜலேஜோவ் எனனும் இடத்தில் சிசற

சவேக்கப்பட்டஜோர்.

ககஜோடஞ்சிசற

கபஜோதுவேஜோக சிசறச் சஜோசலேகளில் விதவிதமஜோன இனனல்கள் இருக்கம் இந்தச் சிசற

மிகவும்  ககஜோடூரமஜோனது.  ஸ்டஜோலின  முனபஜோகஜவே  தூக்கக்  சகதிகளின  தண்டசன

நிசறஜவேறும்.  அவேர்களது  மரணை  ஓலேம்  கடசமயைஜோக  ககஜோடூரமஜோனதஜோக  இருக்கம்.

இச்சூழலில்தஜோன  ஸ்டஜோலின  இருந்தஜோர்.  நிசறயைப்  படித்தஜோர்.  எழுதினஜோர்  தளரஜோ

உறுதியுடன கசயைல்பட்டஜோர்.

தண்டசனக்கஜோக  கஜோத்திருந்த  கஜோலேம்  முடிந்ததும்  1908  நவேம்பர்  9  இல்  தண்டசன

விதிக்கப்பட்டது.  இரண்ட ஆண்டகள் சிசறத் தண்டசன.  நஜோட கடத்தல்.  ஆனஜோல்

1909  ஆம்  ஆண்ட  மத்தியில்  தப்பித்தஜோர்.  ஜவேறு  ஒரு  கபயைரில்  பஜோஸ்ஜபஜோர்ட்

கபற்றஜோர். ஜக்கஜோர் கிரிஜகஜோரியைன கமலிக் கியைஜோனஸ் எனற கபயைர் ககஜோண்ட இதசனப்

கபற்றஜோர்.  தப்பித்து ஜநரஜோக பஜோக நகர் அசடந்தஜோர்.  அசமப்பில் தளர்ச்சி இருந்தது.

உற்சஜோகம் கனறி இருந்தது. உறுப்பினர் எண்ணிக்சகயும் கசறந்திருந்தது.

கட்சியில் ஏற்பட்டள்ள கநருக்கடியும் நமது பணிகளும் எனற தசலேப்பில் எழுதினஜோர்.

கட்சி  மக்களிடம்  இருந்து  தனிசமப்படக்  கூடஜோது  எனறு  எச்சரித்தஜோர்.  உயைர்வும்,

தஜோழ்வும்  இசதகயைஜோட்டித்தஜோன  அசமயும்  எனறஜோர்.  கஜோக்கசசில்  இருந்து  கடிதங்கள்

எனற தசலேப்பில் கதஜோடர்ந்து எழுதி வேந்தஜோர்.
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மீண்டம் சகது

1910  மஜோர்ச்  23  அனறு  மீண்டம்  சகது  கசய்யைப்பட்டஜோர்.  ககஜோடியை  சபஜலேஜோவ்

சிசறயில்  அசடக்கப்பட்டஜோர்.  ஆறுமஜோதம்  அங்ஜக  அசடக்கப்பட்ட  பின  நஜோட

கடத்தப்பட்டஜோர்.  கஜோக்கசசுக்கம்  கசயினட்  பீட்டர்ஸ்  பர்க்கக்கம்  வேரக்கூடஜோது.

மஜோஸ்ஜகஜோவில்  கடியிருக்கக்  கூடஜோது.  இத்தசட  ஐந்து  ஆண்டகஜோலேம்  எனறு

விதிக்கப்பட்டது.  ஆகஜவே  கடியிருக்க  ஜவேஜோகலேஜோக்டஜோ  எனற  இடத்சதக்

ஜதர்ந்கதடத்தஜோர். அங்கிருந்து இரகசியைமஜோக பீட்டர்ஸ் பர்க் நகசர அசடந்தஜோர்.

இல்லேற வேஜோழ்வு கதஜோடங்கியை கஜோலேமும் இனனல்கள் அதிகரித்த கஜோலேமும் ஒனறஜோகஜவே

இருந்தது.

“துனபம் உறவேரினும் கசய்க துணிவேஜோற்றி

இனபம் பயைக்கம் விசன”

எனற கறளுக்ஜகற்ப அவேரது பணிகள் நீடித்தன.

ஆழ்ந்த ஜசஜோகத்சதத் தஜோங்கிக் ககஜோண்ட அசடயை ஜவேண்டியை மக்கள் சுபிட்சத்திற்கஜோக

கசயைல்பஜோடகசளத் கதஜோடர்ந்தஜோர்.

ஸ்டஜோலின

1912  ஆம் ஆண்ட பிப்ரவேரி மத்தியில் ஜவேஜோகலேஜோடக்டஜோவில் இருந்தஜபஜோது ஜதஜோழர்

ஸ்டஜோலின  அவேர்கசள  ஒரு  முக்கியைமஜோன  தசலேவேர்  சந்தித்தஜோர்.  அவேர்  கபயைர்

ஆர்ஜஜஜோனிஜிட்ஜச.  ஜதஜோழர்  கலேனின  அவேர்களது  கநருங்கியை  சகஜோ.  ஸ்டஜோலின

அவேர்களது  கசயைல்கள்  பற்றியும்  பண்புகள்  பற்றியும்  கலேனின  உயைர்வேஜோன

அபிப்பிரஜோயைம்  ககஜோண்டிருப்பதஜோகக்  கறிப்பிட்டஜோர். இரும்பு  மனிதர் எனறு

கருதுவேதஜோகக் கறிப்பிட்டஜோர். இதன வேழியைஜோகப் பிறந்த கபயைர்தஜோன ஸ்டஜோலின எனபது.

கலேனின  உட்பட  மற்ற  ஜதஜோழர்களின  விருப்பப்படி  அசமந்தது  தஜோன  ஸ்டஜோலின

எனும் கபயைர்.  அதற்க முந்தியை கபயைர்கள் மசறந்தன.  ஸ்டஜோலின எனனும் கபயைஜர

நிசலேத்தது.

1912  ஆம்  ஆண்ட  ஜனவேரி  திங்கள்  பிரஜோக்  நகரில்  கட்சியின  ஆறஜோவேது  மஜோநஜோட

நசடகபற்றது.  இம்மஜோநஜோட்டில்  ஜதஜோழர்  கலேனின  அவேர்களுடன  ஸ்டஜோலினும்

இப்கபயைசர  அறிவித்த  ஜதஜோழர்  ஆர்.ஜஜஜோனித்ஜசயும்  மத்தியைக்கழுவிற்கத்

ஜதர்ந்கதடக்கப்பட்டனர்.  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  நஜோட  கடத்தப்பட்ட  நிசலேயில்  இது
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நிகழ்ந்தது.  மஜோநஜோட்ட  முடிவுகசள  விளக்கி  அறிக்சக  தயைஜோரித்தஜோர்.  ஆறஜோயிரம்

பிரதிகள் அச்சிடப்பட்ட விநிஜயைஜோகிக்கப்பட்டன.

1912  பிப்ரவேரி  29  அனறு  தஜோன  கட்டஜோயைமஜோகத்  தங்கி  இருக்க  ஜநர்ந்த

ஜவேஜோகலேஜோக்டஜோவில்  இருந்து  தப்பித்தஜோர்.  பீட்டர்ஸ்  பர்க்  பஜோக  ஆகியை  நகர்களுக்க

கசனறஜோர். ஜமதின ஆர்ப்பஜோட்டங்களுக்கஜோன தயைஜோரிப்பு நடவேடிக்சககளில் ஈடபட்டஜோர்.

மத்தியைக்கழுவின சஜோர்பில் ஜமதினப் பிரகடனம் எழுதி கவேளியிட்டஜோர்.

புரட்சிகர இயைக்கங்கள்

1912 ஏப்ரல், ஜம மஜோதங்களில் புரட்சிகர இயைக்கங்கள் நஜோகடங்கம் கவேடித்தன. லீனஜோ

எனனும்  இடத்தின  தங்கச்  சுரங்கத்தின  கதஜோழிலேஜோளர்  ஜபஜோரஜோட்டத்தின  ஜபஜோது

நசடகபற்ற  துப்பஜோக்கிச்  சூடம்  அதனஜோல்  500  கதஜோழிலேஜோளர்கள்  பலியைஜோனதும்

நஜோகடங்கம்  ஜகஜோப  அசலேகசள உருவேஜோக்கியைது.  ஜவேசலே  நிறுத்தங்கள்  கவேடித்தன.

ஆர்ப்பஜோட்டங்கள் அதிகரித்தன. ஸ்டஜோலின இவேற்சற வேரஜவேற்று எழுதினஜோர்.

பிரஜோவ்தஜோ

கட்சியின  கசய்தி  ஏடஜோக  பிரஜோவ்தஜோ  எனற  கபயைரில்  ஏட  கவேளிவேந்தது.  இதன

கவேளியீட்டிற்க  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  கபரும்  பங்க  வேகித்தஜோர்.  முதல்  இதழும்

அவேரஜோஜலேஜயை தயைஜோரிக்கப்பட்டது. தசலேயைங்கமும் அவேஜர எழுதினஜோர். ஒரு இதழ் பலே

அங்கங்கசளக்  ககஜோண்டது.  அதில்  தசலேயைஜோயை  அங்கம்  தசலேயைங்கம்.  இதசன

எழுதும் வேஜோய்ப்பு ஸ்டஜோலினுக்க வேஜோய்த்தது.

வேர்க்க  எதிரிகள்  மீது  யுத்தம்  கதஜோடப்ஜபஜோம்.  நமது  அசமப்புக்கள்  சமஜோதஜோனத்சத

நிசலேநஜோட்டஜவேஜோம் எனறஜோர். விற்பசன விறு விறுப்பஜோக உயைர்ந்தது. எண்பது ஆயிரம்

பிரதிகள் விற்றன. மக்கள் கதஜோடர்புக்க இவ்ஜவேட பணிபுரிந்தது.

மீண்டம் சகது

1912  ஏப்ரல்  22  அனறு சகது கசய்யைப்பட்டஜோர்.  மூனறு ஆண்ட கஜோலேத்திற்க நஜோட

கடத்த  உத்தரவு.  இத்தண்டசனசயை  அனுபவிக்க  ஜவேண்டியை  இடம்  சசபீரியைஜோவின

நஜோரிம் மஜோகஜோணை பகதி.  மூனறு ஆண்டகள் தண்டசனசயை அரசு விதித்தது.  மூனஜற

மஜோதத்தில் இவேர் தப்பித்துவிட்டஜோர்.  ஏப்ரல் மஜோதம் சகது.  ஜஜூசலே மஜோதம் தண்டசன

அறிவிப்பு.  சசபீரியைஜோ  நஜோரிம்  மஜோகஜோணைம்  வேந்ததும்  கசப்டம்பர்  மஜோதம்  தப்பினஜோர்.

கசயினட்  பீட்டர்ஸ்பர்க்  வேந்தஜோர்.  பிரஜோவ்தஜோவின  ஆசிரியைர்  கபஜோறுப்சப  ஏற்றஜோர்.

கதஜோழிலேஜோளர்கள் உரியை பஜோதுகஜோப்சப அளித்தனர்.
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நஜோனகஜோவேது  நஜோடஜோளுமனறத்திற்கஜோன  ஜதர்தல்  நசடகபற்றது.  அதில்  கதஜோழிலேஜோளர்

பிரதிநிதிகள் கவேற்றி கபற  பஜோடபட்டஜோர்.  கதஜோழிலேஜோளர்  பிரகடனம்  எனற  கபயைரில்

பீட்டர்ஸ் பர்க் கதஜோழிலேஜோளர்களுக்க அவேர் விடத்த ஜவேண்டஜகஜோள் ஜதஜோழர் கலேனின

அவேர்களஜோல் பஜோரஜோட்டப்பட்டது.  பிரச்சஜோரத்திற்கம் கபரிதும் பயைனபட்டது.  ஜதர்தலில்

ஜபஜோல்ஷ்விக்  உறுப்பினர்கள்  கதஜோழிலேஜோளர்  பகதியில்  இருந்து  கூடதலேஜோகத்

ஜதர்ந்கதடக்கப்பட்டனர்.

நஜோடஜோளுமனறத்தில்  ஆற்ற  ஜவேண்டியை  பணிகளுக்க  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின

வேழிகஜோட்டினஜோர்.  மனறத்திற்க  உள்ஜளயும்,  கவேளியிலும்  ஆற்ற  ஜவேண்டியை

பணிகசளத் கதளிவுபடத்தினஜோர்.

கலேனின சந்திப்பு

இக்கஜோலேங்களில் ஜதஜோழர் கலேனின அவேர்களிடம் உள்ள உறவு ஜமலும் பலேப்பட்டது.

1912 நவேம்பர் - டிசம்பர் மஜோதங்களில் சந்தித்தஜோர். ஆஸ்திரியைஜோவில் கிரஜோஜகஜோவ் நகரில்

இது  நிகழ்ந்தது.  ஏற்கனஜவே  ஸ்டஜோலினின  எழுத்து,  ஜபச்சு  ஆகியைசவேகளுக்க

கலேனினது  ஆதரவு  இருந்தது.  இருவேரும்  இசணைந்து  ஜபசினர்.  உறவு  ஜமலும்

பலேப்பட்டது.

நவில் கதஜோறும் நூல் நயைம் ஜபஜோலும்

பயில் கதஜோறும் பண்புசடயைஜோளர் கதஜோடர்பு

எனற முசறயில் இது அசமந்திருந்தது.

ஜதசியை இனப் பிரச்சிசனகள்

ஜதசியை  இனப்பிரச்சிசனகளில்  கம்யூனிஸ்ட்  அணுகமுசற  கறித்த  வேழிகஜோட்டசலே

ஜதஜோழர்  கலேனின  அவேர்களது  ஆஜலேஜோசசனயுடன  வேகத்தளித்தஜோர்.  இதற்கஜோக

ஆஸ்திரியை  நஜோட்டின  வியைனனஜோவில்  1913  ஜனவேரியில்  ஒரு  மஜோத  கஜோலேம்  தங்கி

இருந்தஜோர்.

மஜோர்க்சியைமும்  ஜதசியை  இனப்பிரச்சிசனகளும்  எனற  தசலேப்பில்  கதஜோடர்ந்து

எழுதினஜோர். உலேகக் கம்யூனிஸ்ட்களின வேழிகஜோட்டியைஜோக இக்கட்டசரள் திகழ்கினறன.
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ஜதசியை  இனங்களின உணைர்சவேயும்,  உரிசமசயையும் ஏற்பது.  அஜத சமயைம் வேர்க்க

உணைர்சவே வேலுப்படத்தி ஜசஜோசலிச உணைர்சவே உறுதிப்படத்துவேது ஆகியைசவே அதில்

வேலியுறுத்தப்பட்டன. ஜதஜோழர் கலேனின இதசன மணைதஜோர வேரஜவேற்று எழுதினஜோர்.

கதஜோடர் சகது

ஜஜோர்  அரசு  மீண்டம்  ஸ்டஜோலிசன  சகது  கசய்தது.  நஜோனக  ஆண்ட  நஜோட  கடத்தல்

தண்டசன விதித்தது.  சசபீரியைஜோவின ககஜோடியை பகதிக்க அனுப்பப்பட்டஜோர்.  1900-

க்கப்  பினபு  1913-க்கள்  அவேர்  சகது  கசய்யைப்பட்டது  ஏழுமுசற.  நஜோட

கடத்தப்பட்டது ஆறு முசற.  இவேற்றில்  இருந்து தப்பித்தது ஐந்து முசற.  அவேரது

சரீரத்சத  சிசறயிட  முடிந்தது.  ஆனஜோல்  சிந்தசனசயைச்  சிசறயிட  முடியைவில்சலே.

ருஷ்யை மண்சணை விட்ட அவேரது உடசலேக் கடத்த முடிந்தது.  உள்ளத்சதக் கடத்த

முடியைவில்சலே.  உடசலே  வேருத்த  முடிந்தது.  உள்ளம்  உறுதிப்படவேசத  தடக்க

முடியைவில்சலே.  கதஜோசலே  தூர  சசபீரியைஜோவில்  உள்ளத்சதச்  ஜசஜோர்வுறச்  கசய்யும்

சூழலில்  அவேர்  இருந்தஜோர்.  ஆயினும்  இயைற்சகக்  கஜோட்சிகசள  கவேளிப்படத்தும்

படங்கசள  ஜகட்டக்  கடிதம்  எழுதினஜோர்.  நிசறயைப்  படித்தஜோர்;  கற்றஜோர்;  கற்றபடி

நினறஜோர்.

யுத்தம்

1914  ஆம் ஆண்ட உலேகம் முழுவேதும் யுத்தப் ஜபஜோக்ககள் ஜதஜோனறின.  ஜதஜோனறின

எனபசத  விட  ஜதஜோற்றுவிக்கப்பட்டன.  முதலேஜோளித்துவே  சக்திகளுக்க  இந்த  யுத்தம்

ஜதசவேப்பட்டது.  ரஷ்யைஜோவிலும்  இதன  தஜோக்கம்  இருந்தது.  ரஷ்யை  ஜஜோர்  அரசும்

யுத்தத்தில் ஈடபட்டது.

இதசன  ஜதஜோழர்  கலேனின  கவேறுத்தஜோர்  ஏகஜோதிபத்தியை  யுத்தம்  இதசன  உள்நஜோட்ட

யுத்தமஜோக  மஜோற்றுங்கள்.  உசழக்கம் மக்கள் ஒருவேசர ஒருவேர் அழிக்க ஜவேண்டஜோம்

எனறஜோர். யுத்தக் ஜகஜோட்பஜோடகள் எனற தசலேப்பில் ஜவேண்டஜகஜோள் விடத்தஜோர்.

ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலினுக்கம்  இது  கிசடத்தது.  இதசன  மனதஜோர  ஏற்றஜோர்.  நஜோட

கடத்தப்பட்ட  இருந்த  புரட்சியைஜோளர்களிடம்  இதசனத்  கதரிவித்தஜோர்.  அணி

திரட்டினஜோர். கலேனின அவேர்களது கருத்து உசழக்கம் மக்களஜோல் ஏற்கப்பட்டது. ஜபஜோர்

வீரர்கள் மத்தியிலும் இதற்க வேரஜவேற்பு இருந்தது.

நஜோட  கடத்தப்பட்டவேர்  இசடஜயை  அணிதிரட்ட  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  நீண்ட  பயைணைம்

கசய்தஜோர்.  அனுபவேங்கசள ஜதஜோழர் கலேனினுக்க கடிதம் மூலேம் கதரிவித்தஜோர்.  ஜஜோர்

அரசச எதிர்த்து இந்த இயைக்கத்திற்க மக்கள் ஆதரவு பலேமஜோக இருந்தது.
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உசழக்கம் கபண்கள், இரஜோணுவே வீரர்கள், கதஜோழிலேஜோளர்கள், விவேசஜோயிகள் மத்தியில்

கபரும்  எழுச்சிகள்  இருந்தன.  ஜபஜோல்ஷ்விக்  நஜோடஜோளுமனற  உறுப்பினர்கள்

நஜோடஜோளுமனறத்தில்  ஜதஜோழர்  கலேனினது  கருத்துக்கசளஜயை  கவேளிப்படத்தினர்.

இசவேகசளகயைல்லேஜோம்  அச்சமயைம்  கவேளிநஜோட்டில்  இருந்த  ஜதஜோழர்  கலேனினுக்க

கடிதம்  மூலேம்  கதரிவித்தஜோர்.  மக்கள்  இயைக்கங்கள்  ஆட்சியைஜோளர்களுக்க  எதிரஜோக

நஜோளுக்க  நஜோள்  வேலுப்கபற்றதும்,  ஜஜோர்  அரசு  தனது  பலேத்சத  இழப்பதும்  ஒருஜசர

நிகழ்ந்தது. புதியை அரசு அசமக்கப்படம் சூழல் உருவேஜோனது.

ஜதஜோழர்  கலேனினது  கருத்துக்க  எதிரஜோன  கமனஷ்விக்  பிரிவினரும்  ஜவேறு  சிலே

பிரிவினரும் ஆதரித்த முதலேஜோளித்துவே நிலேப்பிரபுத்துவே சக்திகளின அரசு அசமந்தது.

இந்த அரசு தற்கஜோலிக அரசஜோகவும் இசடக்கஜோலே அரசு எனறும் அசழக்கப்பட்டது.

அஜத சமயைம் மக்கள் மத்தியில் ஜசஜோவியைத் எனனும் கபயைரில் புரட்சிகர அசமப்புகள்

கசயைல்பட்டன.  இதில்  கதஜோழிலேஜோளர்கள்,  விவேசஜோயிகள்,  இரஜோணுவே  வீரர்கள்

பிரதிநிதியைஜோக இருந்தனர்.

கபட்ஜரஜோ  கிரஜோட் நகரில் கலேனினது கருத்துக்க ஆதரவேஜோன ஜபஜோல்ஷ்விக் பிரிவினர்

தசலேசமயில்  ஜசஜோவியைத் இருந்தது.  கபட்ஜரஜோ  கிரஜோட்  நகரமும்  புரட்சிகர  கணைமும்

ஜசஜோசலிச பற்றுறுதி மிக்க கதஜோழிலேஜோளர்கள் நிரம்பியைதஜோக இருந்தது.

ஒரு  புறம்  முதலேஜோளித்துவே  கணைம்  ககஜோண்ட  தற்கஜோலிக  அரசு  இருந்தஜபஜோஜத

கதஜோழிலேஜோளர்  மத்தியில்  கசல்வேஜோக்கப்  கபற்ற  ஜசஜோவியைத்  அசமப்பும்

கசயைல்பட்டதஜோல், இரட்சட ஆட்சி எனறு அசழக்கப்பட்டது.

1917 ஆம் ஆண்டின பிப்ரவேரி புரட்சி எனறு இது அசழக்கப்படகிறது.

நஜோட கடத்தப்பட்டிருந்த ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின  1917  மஜோர்ச்  12  அனறு கபட்ஜரஜோகிரஜோட்

நகசர அசடந்தஜோர்.  ஸ்விட்சர்லேஜோந்தில் தசலேமசறவேஜோக இருந்த ஜதஜோழர் கலேனினுடன

இசடவிடஜோது கதஜோடர்பு ககஜோண்ட வேழிகஜோட்டதசலேப் கபற்றுக் ககஜோண்டஜோர். கட்சியின

மத்தியைக்கழுவின  ஜவேண்டஜகஜோளுக்க  இணைங்க  கட்சியின  தசலேசமப்

கபஜோறுப்சபயும்  பிரஜோவ்தஜோ  இதழின  கபஜோறுப்சபயும்  ஏற்றஜோர்.  கட்சிசயை

பலேப்படத்துவேது ஜசஜோவியைத் அசமப்புக்கசள நஜோகடங்கம் உருவேஜோக்கவேது ஜபஜோனற

கருத்துக்கசள  எழுதினஜோர்.  அடத்து  நசடகபற  ஜவேண்டியை  புரட்சி  பற்றி  ஜதஜோழர்

கலேனினது கருத்துக்கசள மக்களிடம் ககஜோண்ட கசனறஜோர்.
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இசடக்கஜோலே அரசுக்க நடக்கம் ஏற்பட்டது.  ஜதஜோழர் கலேனின ரஷ்யைஜோவிற்க திரும்ப

ஜவேண்டம்  எனற  உணைர்வு  மக்கள்  மத்தியில்  இருந்தது.  கலேனினும்  விரும்பினஜோர்.

ஆனஜோல் அரசு விரும்பவில்சலே. ஏரஜோளமஜோன தசடகசள ஏற்படத்தியைது.

கலேனின நஜோட திரும்பும்  ஜபஜோது பிரம்மஜோண்டமஜோன வேரஜவேற்பு அளிக்க  ஜவேண்டம்

எனறு ஸ்டஜோலின விரும்பினஜோர். அதற்கஜோன ஏற்பஜோடகசளயும் கசய்தஜோர்.

1914-ல் துவேங்கியை உலேக யுத்தத்சத முதலேஜோளித்துவே சக்திகள் இசடவிடஜோது நடத்தின.

ஜஜோர் அரசு வீழ்ந்த பின அசமந்த தற்கஜோலிக அரசும் இதசன கதஜோடர்ந்து நடத்தியைது.

மக்கள்  இதசன  விரும்பவில்சலே.  யுத்தம்  எனற  கபயைரில்  ஸ்டஜோலின  எழுதினஜோர்.

முதலேஜோளித்துவேத்தின தீயை ஜநஜோக்கங்கசள அம்பலேப்படத்தினஜோர்.

கலேனின வேருகிறஜோர்

1917  ஏப்ரல்  3  அனறு ஜதஜோழர் கலேனின தமது நீண்ட தசலேமசறவு வேஜோழ்க்சகசயை

முடித்துக்  ககஜோண்ட  கபட்ஜரஜோ  கிரஜோட்  திரும்பினஜோர்.  இரயில்  நிசலேயைத்தில்  மக்கள்

கவேள்ளம் சூழ்ந்து வேரஜவேற்றது. அதில் அவேர் ஆற்றியை உசர ஏப்ரல் ஆய்வுசர எனறு

அசழக்கப்படகிறது.

ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  பிரஜோவ்தஜோ  இதழில்  இதசனகயைஜோட்டி  தமது  கருத்துக்கசள

எழுதினஜோர்.  ஜதஜோழர்  கலேனிசன  வேரஜவேற்று  அவேருடன  கநருக்கமஜோக  இருந்து

பணியைஜோற்றினஜோர்.

1917 ஏப்ரல் 24 முதல் 29 முடியை ஜபஜோல்ஷ்விக் கட்சியின அசனத்து இரஷ்யை மஜோநஜோட

கபட்ஜரஜோ  கிரஜோடில்  நசடகபற்றது.  ரஷ்யை  வேரலேஜோற்றில்  இதுதஜோன  கவேளிப்பசடயைஜோக

நடந்த மஜோநஜோட.  ஜதசியை இனப் பிரச்சிசன கறித்து இம்மஜோநஜோட்டில் ஸ்டஜோலின தமது

கருத்துக்கசள முன சவேத்தஜோர். மஜோநஜோட இதசன ஏற்றது.

1917  இல் நசடகபற்ற  ரஷ்யைப் புரட்சியில்  அசனத்து ஜதசியை  இனங்களும்  தமது

ஆதரசவே நல்க இது பயைனபட்டது.  ஜம மஜோதம் கட்சியின அரசியைல் தசலேசமக்கழு

உருவேஜோக்கப்பட்டது. ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின அதற்கத் ஜதர்ந்கதடக்கப்பட்டஜோர்.

மக்கசளத் திரட்ட, அவேர்களுக்கப் ஜபஜோர்ப் பயிற்சி அளிக்க, இரஜோணுவேத்சத தமக்கச்

சஜோதகமஜோகப் பயைனபடத்த, கட்சி அளித்த பணிகசள திறம்பட நிசறஜவேற்றினஜோர்.
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இக்கஜோலேத்தில்  ஜதஜோழர்  கலேனினுடன  கநருங்கிப்  பழகியைது,  வேர்க்க  இயைக்கங்களில்

பங்ஜகற்றது.  அதில்  கிசடத்த  அனுபவேம்  ஆகியைவேற்சற  தமக்கக்  கிசடத்த

ஞஜோனஸ்நஜோனம் எனறஜோர்.

1917  ஜஜூன 3  அனறு இரஷ்யைஜோ முழுவேதும் இருந்த ஜசஜோவியைத்துக்களின முதலேஜோவேது

கஜோங்கிரஸ்  நசடகபற்றது.  ஸ்டஜோலின  இதில்  பங்க  ககஜோண்ட  ஜஜூன  18  அனறு

ஆர்ப்பஜோட்டம் நடத்த அசறகூவேல் விடத்தஜோர்.

ஜஜூன  18  அனறு  ஐந்து  லேட்சம்  கதஜோழிலேஜோளர்கள்  திரண்டனர்.  யுத்த  எதிர்ப்பும்

இசடக்கஜோலே  அரசச  எதிர்த்தும்  முழக்கங்கள்  இருந்தன.  அசனத்து  அதிகஜோரமும்

ஜசஜோவியைத்துக்களுக்ஜக  எனற  முழக்கம்  அதிர்ந்தது.  புரட்சி  வீரர்களின  ஜபஜோர்ப்

பிரகடன அறிக்சகசயை ஸ்டஜோலின கவேளியிட்டஜோர்.

அரசு  கடம்  அடக்கமுசறசயை ஏவியைது.  ஸ்டஜோலின ஆசிரியைரஜோக  இருந்த பிரஜோவ்தஜோ

அலுவேலேகத்சத அடித்து கநஜோறுக்கியைது.

கலேனின தசலேமசறவு

ஜஜூசலே  முதல்  வேஜோரம்  ஜதஜோழர்  கலேனிசனக்  சகது  கசய்யை  ஆசணை  பிறந்தது.

கலேனிசன  மசறத்து  சவேக்க  ஸ்டஜோலின  ஆவேன  கசய்தஜோர்.  தனக்க  கநருக்கமஜோன

அலிலுஜயைவ்  கடம்பத்தில்  தனக்க  ஒதுக்கப்பட்ட  அசறயில்  கலேனிசனத்  தங்க

சவேத்தர். அவேரது தஜோடிசயையும், மீசசசயையும் தஜோஜன வேழித்து மஜோற்றினஜோர். ஜவேறு ஒரு

பஜோதுகஜோப்பஜோன இடத்திற்க அனுப்பி சவேத்தஜோர்.

அவேர்  இருந்தஜோல்  எனகனனன  பணிகசள  எந்கதந்த  விதத்தில்  ஆற்றுவேஜோஜரஜோ

அசவேகசள  அவேர்  ஜநரடியைஜோக  பணியைஜோற்ற  முடியைஜோத  சூழலில்  தஜோன  முனனினறு

நிசறஜவேற்றினஜோர்.  கதஜோண்டர்கசள  அணுகவீர்  எனற  தசலேப்பில்  அறிக்சக

விடத்தஜோர்.

புரட்சிக்க  எதிரஜோன  சக்திகள்  புரட்சிகர  சக்திகள்  மீது  கடம்  தஜோக்கதல்  கதஜோடத்தன.

இதசன முறியைடிக்க இந்த அசறகூவேல் பயைனபட்டது.

மஜோநஜோட

1917  ஜஜூசலே  26  முதல் ஆகஸ்ட்  3  வேசர கட்சியின  6-வேது மஜோநஜோட இரகசியைமஜோக

நசடகபற்றது.  கலேனின  இல்லேஜோத  நிசலேயில்  ஸ்டஜோலின  தஜோன  மத்தியைக்கழுவின

ஜவேசலே அறிக்சக மற்றும் அரசியைல் நிசலே பற்றியை அறிக்சகசயை முனசவேத்தஜோர்.
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ஜசஜோசலிசப் புரட்சி சஜோத்தியைமஜோ?  ரஷ்யைஜோவில் அது கவேற்றி கபறுமஜோ?  எனகறல்லேஜோம்

டிரஜோட்ஸ்கி  ஜபஜோனற  தசலேவேர்கள்  முனசவேத்த  தவேறஜோன  கருத்துக்சள  கலேனின

வேழியில் நினறு முறியைடித்தஜோர்.

மத்தியைக்கழுவிற்க  நசடகபற்ற  ஜதர்தலில்  கலேனினுக்க  அடத்தபடியைஜோக  கூடதல்

வேஜோக்ககசளப்  கபற்றஜோர்.  புரட்சிகரமஜோன  ஜபஜோருக்க  மக்கசள  அசழத்து  அறிக்சக

கவேளியிட்டஜோர்.

நஜோட முழுவேதும் அசமதியைற்ற கஜோலேம் துவேங்கியைது.  இரஜோணுவே ஆட்சிக்கஜோன முயைற்சி

நசடகபற்றது. புரட்சியைஜோளர்கள் மீது கடம் தஜோக்கதசலே அரசு கட்டவிழ்த்து விட்டது.

புரட்சி கவேற்றி

ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  இதசன  எதிர்ககஜோள்ள  ஜதஜோழர்  கலேனின  அவேர்களது

ஆஜலேஜோசசனசயைப் கபற்று வேழிகஜோட்டி வேந்தஜோர்.  ஆட்சி அதிகஜோரத்சதக் சகப்பற்றும்

அளவிற்க உசழக்கம் மக்களின ஜபஜோரஜோட்டம் வேலுப்கபற்றது.

இரஜோணுவேத்தின  தசரப்பசட,  கப்பற்பசட  வீரர்களும்  உசழப்பஜோளிகளுக்க

ஆதரவேஜோக  திரும்பினர்.  புரட்சிக்கஜோன சூழல் கனிந்து விட்டதஜோக கலேனின கருதினஜோர்.

இதற்கஜோன  தயைஜோரிப்புப்  பணிகளில்  ஈடபட  மத்தியைக்கழுசவே  ஜகட்டக்  ககஜோண்டஜோர்.

கலேனினுக்கம் மத்தியைக்கழுவிற்கம் இசணைப்புப் பஜோலேமஜோக ஸ்டஜோலின விளங்கினஜோர்.

1913  அக்ஜடஜோபர்  7  அனறு  கலேனின  தஜோன  தசலேமசறவு  வேஜோழ்க்சக  நடத்தியை

பினலேஜோந்திலிருந்து கபட்ஜரஜோ கிரஜோடக்க இரகசியைமஜோக வேந்து ஜசர்ந்தஜோர். அக்ஜடஜோபர் 10

அனறு மத்தியைக்கழு கூடியைது.  புரட்சிசயைத் கதஜோடங்க ஜவேண்டம் எனற கலேனினது

கருத்சதச் சிலேர் எதிர்த்தனர். ஸ்டஜோலின உறுதியைஜோக கலேனின பக்கம் நினறஜோர். ஆதரித்து

வேஜோக்களித்தஜோர்.

கலேனின மீண்டம் தசலேமசறவு ஆனஜோர். ஸ்டஜோலின இப்பணிகசள நிசறஜவேற்றினஜோர்.

அக்ஜடஜோபர்  16  அனறு  கட்சியின  விரிவேசடந்த  மத்தியைக்கழு  கூடியைது.  ஸ்டஜோலின

தசலேசமயில் சமயைம் ஜதர்ந்கதடக்கப்பட்டது.

புரட்சிகரப்  பணிகள்  மஜோர்க்சியை  கலேனினியை  கவேளிச்சத்தில்  சுறுசுறுப்புடன

நசடகபற்றன.
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அக்ஜடஜோபர் 24 அனறு கலேனின மீண்டம் திரும்பினஜோர். அதுகஜோறும் ஸ்டஜோலினும் மற்ற

ஜதஜோழர்களும்  ஆற்றி  இருந்த  பணிகசள  ஜமலும்  ஒருமுகப்படத்தி

ஆட்சியைஜோளர்களுக்க எதிரஜோக ஜநர்த்தியுடன திருப்பினஜோர்.

மக்கள்  எழுச்சிக்கப்  பயைந்த  ஆட்சியைஜோளர்கள்  களிர்கஜோலே  அரண்மசன  எனறு

அசழக்கப்பட்ட  அரண்மசனக்கள்  புகந்தனர்.  அவேர்களது  ஆசணைகள்

நிசறஜவேறவில்சலே. மக்கள் எழுச்சிக்க முன மண்டியிட ஜநர்ந்தது. 1917 அக்ஜடஜோபர்

25  அனறு  (நவேம்பர்  7)  கபட்ஜரஜோ  கிரஜோட்  நகர்  புரட்சியைஜோளர்  வேசம்  ஆயிற்று.

மஜோகபரும்ஜசஜோசலிசப் புரட்சி கவேற்றி கபற்றது.

கட்சி  இதழில்  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  இசடக்கஜோலே  அரசசத்  தூக்கி  எறிக  எனறு

அசறகூவேல்  விடத்தஜோர்.  இந்த  அசறகூவேல்  சிறப்புற  நிசறஜவேறியைது.  புரட்சியின

உனனத ஜநஜோக்கத்சத நிசறஜவேற்றும் பணியில் கதஜோடர்ந்து ஈடபட்டஜோர் ஸ்டஜோலின.

புதியை அரசு மூனறு அரசு ஆசணைகசள உடனடியைஜோக பிறப்பித்தது.

1.சமஜோதனம் ஜதசவே - நஜோங்கள் தயைஜோர்

2.ஜபச்சுவேஜோர்த்சத நடத்து எனறு உலேகப் ஜபஜோரில் ஈடபட்டிருந்த அசனத்து

நஜோடகளுக்கம்  ஜவேண்டஜகஜோள்.  நிலேம்  முழுவேதும்  அரசின  உடசம

ஜநரடியைஜோகப் பஜோடபடஜவேஜோர் அதன உரிசமயைஜோளர்கள்.

3.அரசின  அதிகஜோரம்  வேட்டஜோர  அளவில்  கசயைல்படம்.  கதஜோழிலேஜோளி  -

விவேசஜோயி  -  இரஜோணுவே  வீரர்கள்  ககஜோண்ட  ஜசஜோவியைத்துகளுக்க  எனபது

உடனடியைஜோக அறிவிக்கப்பட்டது.

ஜதஜோழர்  கலேனின தசலேசமயில் அசமச்சரசவே ஒனறு உருவேஜோக்கப்பட்டது.  ஜதஜோழர்

ஸ்டஜோலின  அசமச்சர்களில்  ஒருவேரஜோக  இருந்தஜோர்.  ஜதசியை  இனங்களுக்கஜோன

அசமச்சரஜோக கசயைல்பட்டஜோர்.  கமஜோத்தம் டிரஜோட்ஸ்கி உட்பட 15 ஜபர் அசமச்சர்களஜோக

இருந்தனர். 101  உறுப்பினர்கள் ககஜோண்ட மத்தியை நிர்வேஜோகக் கழு கட்சியில் ஜதர்வு

கசய்யைப்பட்டது.

கமனஷ்விக்ககள் எனறு ஒரு பிரிவினசர பற்றி பஜோர்த்ஜதஜோம் அல்லேவேஜோ.  அவேர்கள்

சிறுபஜோனசமயினர்தஜோன.  ஆயினும்  ஜதஜோழர்  கலேனினுக்க  கதஜோடர்ந்து  விஜரஜோதமஜோக

இருந்தனர்.  அவேசர  அரசில்  ஜசர்க்கக்  கூடஜோது  எனறனர்.  சுருக்கமஜோகக்  கூறினஜோல்

தசலேயைற்ற  உடசலேக்  ஜகஜோரினர்.  டஜோலின  அவேர்கசளச்  சீறினஜோர்.  கலேனின  பக்கம்

உறுதியைஜோக இருந்தஜோர்.  புரட்சி முடிந்து  7  நஜோளில் நஜோட்ட மக்களுக்க ஓர்  அறிக்சக

கவேளியிடப்பட்டது.  ஜதஜோழர்  கலேனினும்,  ஸ்டஜோலினும்  இசதத்  தயைஜோரித்தனர்.

இவ்வேறிக்சக கீழ்க்கண்ட கருத்துக்கசளப் பிரகனடம் கசய்தது.
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1.ரஷ்யை மக்கள் அசனவேரும் சமமஜோனவேர்கள்.

2.ஜதசியை இனங்கள் சுதந்திரமஜோனசவே. ஜதசவே ஏற்பட்டஜோல் பிரிந்து கசனறும்

அரசு அசமக்கலேஜோம்.

3.அசனத்து சிறுபஜோனசமயினரும் சுதந்திரமஜோன வேளர்ச்சி கபற ஜவேண்டம்.

4.எந்த மதத்திற்கம் சிறப்பு சலுசக இல்சலே - தசடகளும் இல்சலே.

5.இந்தக்  கருத்துக்களுக்க  எதிரஜோக  கட்சிக்கள்  சிலேர்  கழப்பம்  கசய்து

ககஜோண்ட இருந்தனர்.

இவேர்கசளக்  கண்டித்து  கலேனினுடன  ஜசர்ந்து  ஸ்டஜோலினும்  சககயைஜோப்பமிட்ட

அறிக்சக கவேளியிடப்பட்டது.

பினலேஜோந்தில்:

1917 நவேம்பர் 14 அனறு பினலேஜோந்து கசனறஜோர். கட்சி மஜோநஜோட்டில் கலேந்து ககஜோண்டஜோர்.

அவேர்கசள  வேஜோழ்த்தினஜோர்.  பினலேஜோந்து  விடதசலே  கபற்று  தனனஜோட்சி  அசமக்க

அறிவிப்பு கசய்தஜோர். அஜத ஆண்ட டிசம்பர் 18 அனறு ஜதஜோழர் கலேனின - ஸ்டஜோலின

சககயைழுத்துடன இந்த ஆசணைசயை கவேளியிட்டது.

இதற்க கடம் எதிர்ப்பு சிலேரிடம் இருந்தது. ஜதஜோழர் கலேனின துசணையுடன ஸ்டஜோலின

இசத  சமஜோளித்தஜோர்.  கதஜோடர்  முயைற்சி  அரசிற்கம்  மதத்திற்கம்  உள்ள  உறவு

பிரிக்கப்பட்டது.  ஜதவேஜோலேயைங்கள்  ஜவேறு  -  அரசு  ஜவேறு  எனறு  கவேவ்ஜவேறு

ஆக்கப்பட்டது.  அஜத  சமயைம்  ஒவ்கவேஜோரு  கடிமகனுக்கம்  மதச்சுதந்திரமும்

வேழிபஜோட்ட சுதந்திரமும் உறுதி கசய்யைப்பட்டது.  உலேக யுத்தம் துவேங்கி நசடகபறும்

கஜோலேமஜோக  இது  இருந்தது.  ஏற்கனஜவே  இருந்த  அரசு  தனசன  யுத்தத்தில்

ஈடபடத்தியிருந்தது.  இதிலிருந்து  தனசன  விலேக்கிக்  ககஜோள்ள  ஜதஜோழர்  கலேனின

தசலேசமயிலேஜோன அரசு விரும்பியைது.

அசனத்து நஜோடகளுக்கம் ஜவேண்டஜகஜோள் விடத்தது. 1918 - ஜனவேரியில் ஐஜரஜோப்பஜோக்

கண்டம் முழுவேதிலும் மற்றும் அகமரிக்கஜோவிலும் இருந்த புரட்சிகர, கணைம் ககஜோண்ட

ஜசஜோசலிச சித்தஜோந்தத்சத ஏற்றுக் ககஜோண்ட கட்சிகளின மஜோநஜோட கூட்டப்பட்டது. இதில்

ஸ்டஜோலின முக்கியைப் பங்க வேகித்தஜோர். இது மூனறஜோவேது அகிலேம் உருவேஜோக உதவியைது.

உலேக  யுத்தம்  உலேக  முதலேஜோளித்துவே  சக்திகளஜோல்  நடத்தப்படகிறது.  இதசனத்

கதஜோழிலேஜோளி வேர்க்கம் ஏற்றுக் ககஜோள்ளக் கூடஜோது எனறு கருத்து ஜதஜோழர் கலேனினஜோல்

முனசவேக்கப்பட்டது.  ரஷ்யைஜோவில்  யுத்தமற்ற  சூழல்  இருந்தஜோல்தஜோன  முனஜனற்றப்

பணிகசள நிசறஜவேற்ற முடியும் எனபசதயும் வேற்புறுத்தினஜோர்.  டிரஜோட்ஸ்கி ஜபஜோனற

சிலேர்  இசத  ஏற்கவில்சலே.  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  கலேனின  பக்கம்  நினறஜோர்.

டிரஜோட்ஸ்கியின துஜரஜோகச் கசயைசலேக் கடசமயைஜோகக் சஜோடினஜோர்.  கஜர்மனி ரஷ்யைஜோசவேத்

தஜோக்கியைது.  ஜபஜோசரத் கதஜோடர்ந்தது.  ரஷ்யைஜோவின பசழயை இரஜோணுவேம் தஜோக்கப் பிடிக்க
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முடியைவில்சலே.  ஜதஜோழர்.  கலேனின  மக்கசள  ஜவேண்டினஜோர்.  புதியை  இரஜோணுவேம்

கசம்பசட  எனற  கபயைரில்  அசமந்தது.  இசளஞர்கள் ஆர்வேமுடன  பங்ஜகற்றனர்.

கஜர்மனியின  முயைற்சி  முறியைடிக்கப்பட்டது.  முறுக்கிக்  ககஜோண்ட  வேந்த  கஜர்மனி

முறியைடிக்கப்பட்டதும் பணிந்தது. சமஜோதஜோன ஒப்பந்தத்தில் சககயைஜோப்பமிட்டது.

இக்கஜோலேத்தில் பஜோதுகஜோப்புக்  கருதி ரஷ்யைஜோவின தசலேநகர்  கபட்ஜரஜோகிரஜோடில் இருந்து

மஜோஸ்ஜகஜோவுக்க  மஜோற்றப்பட்டது.  கஜர்மனியைர்  தஜோக்கதல்  கபட்ஜரஜோகிரஜோடக்க

அருகஜோசமயில் வேந்ததஜோல் இம்முடிவு எடக்கப்பட்டது.

கட்சியின கபயைரும் ரஷ்யைக் கம்யூனிட் கட்சி  (ஜபஜோல்ஷ்விக்)  எனறு மஜோற்றப்பட்டது.

கிரஜோமப்புறங்களில்  இருந்த  ஏசழ  விவேசஜோயிகள்  ககஜோண்ட  கழுக்கள்

அசமக்கப்பட்டன.  இவேர்கசள  ஒடக்கி  வேந்த  கலேஜோக்ககள்  எனனும்  பிரிவினர்

ஒடக்கப்பட்டனர்.

இரண்ட எதிர்ப்புகள்:

புரட்சிகர  அரசு  உசழப்பஜோளி  மக்களின  அரசஜோக  உறுதிப்பட்டவிட்டஜோல்  நமது

நஜோடகளிலும்  இஜத  நிசலேசம  ஏற்பட்ட  விடம்.  இதசன  முசளயிஜலேஜயை  கிள்ளி

எறியை ஜவேண்டம் எனற முசனப்புடன உலேக ஏகஜோதிபத்தியை சக்திகள் கசயைல்பட்டன.

அஜத  சமயைத்தில்  உள்நஜோட்டில்  தங்கள்  சுரண்டல்  ககஜோள்சக  நினறுவிடஜம  எனற

அச்சத்துடன  முதலேஜோளிகளும்,  தங்கள்  நிலேங்கசள  இழந்த  உடசமயைஜோளர்களும்

அரசச எதிர்த்தனர்.  இவேர்களுக்க ஆதரவேஜோக உள்நஜோட்டில் இருந்த சுரண்டம் வேர்க்க

ஆதரவு கட்சிகளும் கசயைல்பட்டன.

முசறப்படி  ஜபஜோர்  அறிவிப்பு  கசய்து  ஜபஜோர்  கதஜோடப்பது  தஜோன  முசற.  ஆனஜோல்

அதசனக் சகவிட்ட திடீர் எனறு பிரிட்டன, பிரஜோனஸ், ஜப்பஜோன, அகமரிக்கஜோ ஜபஜோனற

நஜோடகள்  ரஷ்யைஜோசவேத்  தஜோக்கின.  உலேகின  மிகப்  கபரியை  நஜோடகள்  புதியை  அரசசத்

தஜோக்கின.

கவேண்பசட  எனற  கபயைரில்  மிகவும்  ஜமஜோசமஜோன  புண்பசட  ஒனறு  ரஷ்யைஜோவில்

இருந்தது. அதசன ஆதரித்து ஏற்கனஜவே மக்கள் அசமத்திருந்த ஜசஜோவியைத்துக்கசளக்

கசலேத்தனர்.  கவேண்பசட  அரசச  அசமத்து  முதலேஜோளித்துவே  நிர்வேஜோகத்சத

ஏற்படத்தினர்.

எதிர்  புரட்சி  சக்திகள்  ஊக்கவிக்கப்பட்டன.  ஜதஜோழர்.  ஸ்டஜோலின  பணிகள்  கூடதல்

ஆயின.  அவேரது  தசலேசமயில்  புரட்சிகர  இரஜோணுவே  கவுனசில்  அசமக்கப்பட்டது.

கசம்பசட பலேப்படத்தப்பட்டது.
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கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அங்கத்தினர்களும், அவேர்கள் தசலேசமயில் இருந்த கதஜோழிலேஜோளி

வேர்க்கமும்  இப்பணிக்க  உறுதுசணையைஜோக  இருந்தனர்.  உணைவுத்  தட்டப்பஜோட

கடசமயைஜோக இருந்தது. உற்பத்தி நசடகபற முடியைவில்சலே. இந்தச் சூழலிலும் தளரஜோ

உறுதியுடன ஜபஜோரிட்ட முறியைடித்தனர்.  அகிலே ரஷ்யை மத்தியை நிர்வேஜோகக்கழுவிற்கம்,

தசலேசமக்கழுவிற்கம்  ஸ்டஜோலின  ஜதர்ந்கதடக்கப்பட்டஜோர்.  ஜதஜோழர்.  கலேனின

அவேர்களின உதவியைஜோளரஜோகவும் கசயைல்பட்டஜோர். ஜபஜோர் முசனயில் ஜதஜோல்வி ஏற்படம்

இடங்களுக்க  ஜநரில்  அனுப்பப்பட்ட  பலேவீனத்சதப்  ஜபஜோக்கி  கவேற்றி  ககஜோள்ளச்

கசய்தஜோர்.

1919 மஜோர்ச் 18 முதல் 23 வேசர மஜோஜகஜோவில் கட்சியின 8-வேது மஜோநஜோட நசடகபற்றது.

ஜபஜோர்த்துசறயின  அசமச்சரஜோக  இருந்த  டிரஜோட்ஸ்கியின  கசயைல்கள்  கடம்

விமர்சனத்திற்க  ஆளஜோயின.  கதஜோழிலேஜோளர்,  விவேசஜோயிகள்  ககஜோண்ட  இரஜோணுவேம்

அசமக்கப்படவேதன அவேசியைத்சத ஸ்டஜோலின முனசவேத்தஜோர்.

இம்மஜோநஜோட்டில்  கட்சியின  உயைர்மட்டக்கழுக்களுக்க  ஜதர்வு  கசய்யைப்பட்டஜோர்.

உள்துசற  அசமச்சரஜோகவும்  ஆனஜோர்.  இவேரது  தசலேசமயில்  இயைங்கியைவேர்கள்

பஜோரஜோட்சட எதிர்பஜோரஜோமல் கடசமயைஜோக உசழத்தனர்.

மணைவேஜோழ்க்சக

1919  மஜோர்ச்  24  அனறு நஜோடியைஜோ அலுவேஜோலியைஜோ எனனும் நங்சகசயை மணைமுடித்தஜோர்.

இக்கடம்பம் ஸ்டஜோலினுடன மிகவும் கநருக்கமஜோக இருந்த கடம்பம்.  ஜஜோர் ஆட்சிக்

கஜோலேத்தில் பணியைஜோளர் கடியிருப்பஜோக இருந்த பகதியில் ஒரு சிறியை வீட்டில் அவேரது

இல்லேறம் நடந்தது.

இஜத கஜோலேத்தில் கவேண்பசடயின ககஜோட்டத்சத அடக்க கசஞ்ஜசசனக்கத் தசலேசம

தஜோங்க கட்சியைஜோல் அனுப்பப்பட்டஜோர்.  அப்பணிசயையும்  திறம்பட  நிசறஜவேற்றினஜோர்.

ஜபஜோர்க் கசலேயில் வேல்லேவேரஜோகத் திகழ்ந்தஜோர்.

1917  நவேம்பர்  திங்கள் புரட்சிகர  அரசு  அசமந்தது எனறு பஜோர்த்ஜதஜோம்  அல்லேவேஜோ,

அதற்க  முனபு  நடந்த  ஜசதத்சத  விட  பினபு  நசடகபற்ற  ஜதசம்  ககஜோடியைதஜோக

இருந்தது.  அந்நியை  நஜோடகளின  தஜோக்கதல்,  உள்நஜோட்ட  எதிர்புரட்சி  சக்திகளின

தஜோக்கதல் இவேற்றினஜோலும், பஞ்சம் பட்டினியைஜோலும் இறந்தவேர்களின எண்ணிக்சக 70

லேட்சம், கபஜோருட் ஜசதம் 6000 ஜகஜோடி டஜோலேர்.

1918  ஆம்  ஆண்ட  ஜபனி  கஜோப்ளஜோன  எனனும்  ககஜோடியைவேளஜோல்  ஜதஜோழர்  கலேனின

சுடப்பட்டஜோர்.  கருவி  தசலேசமயில்  பனங்கஜோய்  எனபது  ஜபஜோனற  சூழல்  புதியை
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அரசிற்க  ஏற்பட்டது.  இதற்கஜோக  ஏகஜோதிபத்தியை  நஜோடகள்  கசலேவிட்டது  பல்லேஜோயிரம்

ஜகஜோடிகள்.  இச்சூழலில் ஜதஜோழர்.  கலேனின தசலேசமயில் உறுதியைஜோக நினறு ஸ்டஜோலின

கசயைல்பட்டஜோர்.

கட்சி பலேம்:

கட்சியின  தரத்சதயும்,  உறுப்பினர்  எண்ணிக்சகசயையும்  உயைர்த்த  அயைரஜோது

உசழத்தஜோர்.  1917  ஆம்  ஆண்ட  புரட்சி  நடந்த  கஜோலேத்தில்  இரண்டசர  லேட்சமஜோக

இருந்த  உறுப்பினர்  எண்ணிக்சக  7  லேட்சமஜோக  1920  நவேம்பர்  மஜோதம்  இருந்தது.

ஜதஜோழர்.  கலேனின வேழிகஜோட்டலின ஜபரில் சக  ஜதஜோழர்களுடன இசணைந்து இப்பணி

நிசறஜவேற உதவினஜோர்.

கருத்து ஜவேறுபஜோடகள்:

கதஜோழில்  வேளர்ச்சி,  ஜவேளஜோண்சம  வேளர்ச்சி  ஆகியைவேற்றில்  கருத்து  ஜவேறுபஜோடகள்

வேந்தன.  ஜபஜோர்க்கஜோலேத்தில்  இருந்த  அணுகமுசறசயை  மஜோற்றி  புதியை  கபஜோருளஜோதஜோர

அணுகமுசற ஜவேண்டம் எனறு கலேனின வேலியுறுத்தினஜோர். முதலேஜோளித்துவேத்தின சிலே

அம்சங்கசள நஜோம் அனுமதிக்கலேஜோம். அஜத சமயைம் கட்டப்பஜோட்ட அதிகஜோரம் நம்மிடம்

இருக்க  ஜவேண்டம்.  அடிப்பசடயைஜோன  கதஜோழில்கள்  நம்மிடம்  இருக்க

ஜவேண்டகமனறஜோர்.

இது  புதியை  கபஜோருளஜோதஜோரக்  ககஜோள்சக  எனறு  அறிவிக்கப்பட்டது.  1921  மஜோர்ச்  8

அனறு  நசடகபற்ற  கட்சியின  பத்தஜோவேது  கஜோங்கிர  இதசன  நிசறஜவேற்றியைது.

கட்சியின  கட்டப்பஜோட்டில்  உள்ள  கதஜோழிற்சங்கங்கள்  ஜனநஜோயைகப்  பூர்வேமஜோக

நடத்தப்படக் கூடஜோது எனறு டிரஜோட்ஸ்கி ஜபஜோனஜறஜோர்  கருதினர்.  கலேனின மறுத்தஜோர்.

கதஜோழிற்சங்கங்கள்,  நிர்வேஜோகப் பயிற்சி,  ஜமலேஜோண்சமப் பயிற்சி மற்றும் கம்யூனிசப்

பயிற்சிக்கஜோன பள்ளிகள் எனறு கூறினஜோர்.

"நமது  கருத்து  ஜவேறுபஜோடகள்" எனற  தசலேப்பில்

ஸ்டஜோலின "பிரஜோவ்தஜோவில்" எழுதியை  கட்டசரயும்  இசத  வேழிகமஜோழிந்து  இருந்தது.

கட்சிக்கள் நிலேவும் ஜகஜோஷ்டிப் ஜபஜோக்ககசளயும் கண்டித்தனர்.

உடல்நலேம் கனறல்:

1920-21 ல் ஸ்டஜோலின இருமுசற உடல்நலேக் கசறவினஜோல் பஜோதிக்கப்பட்டஜோர்.  கடல்

சுழற்சி ஜநஜோய் தஜோக்கியைது. அறுசச சிகிச்சச கசய்ப்பட்டது.
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புதியை கபஜோறுப்புகள்:

இதற்க மத்தியில் கபஜோறுப்புகளும் அதிகரித்தன. ஜதசியை இன அசமச்சரஜோக ஸ்டஜோலின

இருந்தஜோர் எனறு பஜோர்த்ஜதஜோம் அல்லேவேஜோ? அனசறயை ருஷ்யைஜோவின மக்கள் கதஜோசக 14

ஜகஜோடி.  இதில் ருஷ்யைர் அல்லேஜோதவேர்  6.50  ஜகஜோடி.  இவேர்களது நலேசனப் பஜோதுகஜோக்கம்

கபஜோறுப்சப ஸ்டஜோலின நிசறஜவேற்றினஜோர்.

ஜஜோர்  ஆட்சிக்  கஜோலேத்தில்  இருந்த  ஊழியைர்கள்  மக்கசள  ஜநசிக்கஜோதவேர்களஜோக

இருந்தனர்.  ஜதசவேயைற்ற  தஜோமதம்  கசய்தனர்.  ஊழலில்  திசளத்தனர்.  இதசன

கண்கஜோணித்து  ஒழுங்கசமக்க  கதஜோழிலேஜோளர்  -  விவேசஜோயிகள்  கண்கஜோணிப்புக்கழு

அசமக்கப்பட்டது.  இது ரஜோப்க்ரின என அசழக்கப்பட்டது.  இந்தக்  கண்கஜோணிப்புத்

துசற  அசமச்சரஜோக  ஸ்டஜோலின  நியைமிக்கப்பட்டஜோர்.  1922  ஏப்ரல்  3  அனறு

விரிவேசடந்த  மத்தியைக்கழுக்  கூட்டம்  நசடகபற்றது.  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  கபஜோதுச்

கசயைலேஜோளரஜோகத் ஜதர்ந்கதடக்கப்பட்டஜோர்.

கலேனின நலேக்கசறவு:

1918  இல்  நடத்தப்பட்ட  துப்பஜோக்கிச்  சூடம்  உள்ஜளஜயை  தங்கிவிட்ட  கண்டிசன

அகற்ற  1922  இல் ஏப்ரலில் நசடகபற்ற அறுசவே சிகிச்சசயும் ஜதஜோழர் கலேனிசன

வேலுக்கசறயைச்  கசய்தது.  1922  ஜம  மஜோதம்  பக்கவேஜோதம்  தஜோக்கியைது.  ஜபச்சுத்

திறசனயும்  இழந்தஜோர்.  ஆயினும்  கதஜோடர்ந்து  சிகிச்சச  கபற்றுத்  ஜதறினஜோர்.

இக்கஜோலேத்தில்  கலேனினின  கறிப்பறிந்து,  கருத்தறிந்து  ஸ்டஜோலின  கசயைல்பட்டஜோர்.

அவ்வேஜபஜோது நசடகபறும் நிகழ்ச்சிகசள கலேனின கவேனத்திற்க ககஜோண்ட கசனறு

வேழிகஜோட்டத்தசலேப் கபற்றஜோர்.

அரசியைல் அசமப்பு:

1922 ஆகட் 10 அனறு அரசியைல் அசமப்பு ஆசணையைம் ஒனறு உருவேஜோக்கப்பட்டது.

இதன தசலேவேரஜோக ஸ்டஜோலின கசயைல்பட கட்சி முடிவு கசய்தது. ஜசஜோவியைத் ஜசஜோசலிசக்

கடியைரசுக் கூட்டசமப்பிற்கஜோன புதியை அரசியைல் சட்டம் உருவேஜோக்கப்படவேது,  இதன

ஜநஜோக்கமஜோக  இருந்தது.  அசனத்து  ஜதசியை  இனங்களின  உரிசமகசளயும்

பஜோதுகஜோப்பதும்  அதன  மூலேம்  ஜசஜோவியைன  யூனியைசன  பலேப்படத்து  வேதும்  இதன

ஜநஜோக்கம். இப்பணிசயைச் சிறப்புற ஸ்டஜோலின நிசறஜவேற்றினஜோர். இத்துடன உடல்நலேம்

கனறி இருந்த கலேனினின அறுசவேச் சிகிச்சசயிலும் உரியை கவேனம் கசலுத்தினஜோர்.

கலேனினது கடிதங்கள்:
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இக்கஜோலேத்தில் கலேனின தனது உடல்நலேம் கனறி இருந்த கஜோலேத்தில் சிலே கடிதங்கசள

கசஜோல்லி எழுத சவேத்தஜோர். 1922  டிசம்பர்  23,  டிசம்பர்  24, 1923  ஜனவேரி  4  ஆகியை

ஜததிகளில்  மூனறு  கடிதங்கள்  அவேரஜோல்  கசஜோல்லேப்பட்ட  எழுதப்பட்டன.  அடத்து

வேரும்  கட்சிக்  கஜோங்கிரசில்  முனசவேப்பதற்கஜோக  இதசனத்  தயைஜோரித்தஜோர்.  இதில்  பலே

அம்சங்கள் இருந்தன. ஸ்டஜோலின பற்றியும் இருந்தது.

ஸ்டஜோலினிடம்  எல்சலேயைற்ற  அதிகஜோரங்கள்  கவிந்திருக்கினறன.  ஜபஜோதியை  அளவு

எச்சரிக்சகயுடன  இசதப்  பயைனபடத்துவேஜோரஜோ?  எனபசத  எனனஜோல்  உறுதி  கூற

முடியைவில்சலே  எனறு  ஒரு  கடிதத்திலும்,  மற்கறஜோனறில்,  ஸ்டஜோலின  மிகவும்

சிடசிடப்பு  உசடயைவேர்,  நம்மிசடஜயை  கசறபஜோட  சகித்துக்  ககஜோள்ளப்படலேஜோம்.

ஆனஜோல்  கபஜோதுச்  கசயைலேஜோளர்  எனற  முசறயில்  இசதச்  சகிக்க  முடியைஜோது.  ஆகஜவே

ஸ்டஜோலிசன அப்பதவியில் இருந்து நீக்கி விட்ட ஜவேறு ஒருவேசர அந்த இடத்தில்

நியைமிக்க ஜதஜோழர்கள் சிந்திக்க ஜவேண்டம் எனறு இருந்தது.

இசத ரகசியைமஜோக  சவேத்திருக்க  கலேனின  ஜகஜோரி  இருந்தஜோர்.  இக்கடிதங்கள் அவேரது

மசனவி  கரூப்கயைஜோவிடம்  இருந்தன.  கஜோங்கிரசில்  இக்கருத்சத  முனசவேக்க  அவேர்

எண்ணி இருந்தஜோர்.

அசமப்பு  கறித்தும்,  அரசு  கறித்தும்  பலே  கருத்துக்கசள  கவேளியிட்டிருந்தஜோர்.

இசவேயைசனத்தும்  அடத்து  நசடகபற்ற  மஜோநஜோடகளில்  நிசறஜவேற்றப்பட்டன.

டிரஜோட்ஸ்கி இதசன எதிர்த்து கசய்த முயைற்சிகளும் முறியைடிக்கப்பட்டன.

மஜோநஜோட:

1923 ஏப்ரல் 17-25 ஆகியை ஜததிகளில் கட்சியின 12 ஆவேது மஜோநஜோட நசடகபற்றது.

ஜதஜோழர்  கலேனின  கடசமயைஜோன  உடல்நலே  பஜோதிப்பு  கஜோரணைமஜோக  இதில்  கலேந்து

ககஜோள்ளவில்சலே.  கலேனின  இல்லேஜோத  கஜோலேத்தில்  ஸ்டஜோலின  கபஜோறுப்புடன  தனது

கடசமகசள  நிசறஜவேற்றினஜோர்.  ஜதசியை  இனகவேறிப்  ஜபஜோக்க  எவ்விடத்தில்

தசலேதூக்கினஜோலும் எவ்வேளவு தீங்கஜோனது எனபசத விளக்கினஜோர். நஜோட்டின ஒற்றுசம,

கட்சிக்கள் ஒற்றுசம ஆகியைசவே இம்மஜோநஜோட்டின உட்கருவேஜோக இருந்தது.

1924,  ஜனவேரி  16,17,18  ஜததிகளில்  நடந்த  கட்சியின  13  ஆவேது  மஜோநஜோட்டிலும்

இக்கருத்து பலேப்படத்தப்பட்டது.  டிரஜோட்ஸ்கி கசய்த தவேறுகசளயும் கலேனினிசத்தில்

இருந்து விலேகிப் ஜபஜோவேசதயும் இம்மஜோநஜோட கண்டித்தது.

கலேனின மசறவு:
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மஜோர்க்சசயும், ஏங்ககல்சசயும் மனமஜோர விரும்பியைவேர் அறிவுப்பூர்வேமஜோகப் புரிந்தவேர்,

புரிந்து ககஜோண்டசத உசழக்கம் மக்களுக்க விளக்கியைவேர்.

"கற்க  கசடற  கற்பசவே  கற்றபின

நிற்க அதற்கத் தக"

எனற  கறளுக்ஜகற்ப  மஜோர்க்சியைத்சத  கசடினறிக்  கற்று  அதனபடி  வேஜோழ்சவேயும்

கநறிப்படத்திக் ககஜோண்ட தசலேவேர்  ஜதஜோழர்  கலேனின அவேர்கள்  1924  ஜனவேரி  21

அனறு மஜோசலே மஜோஸ்ஜகஜோ அருகில் உள்ள ஜகஜோர்க்கி எனற கிரஜோமத்தில் கஜோலேமஜோனஜோர்.

அவேரது உடல் மஜோஸ்ஜகஜோ ககஜோண்ட வேரப்பட்டது.

கலேனினுக்க மரியைஜோசத:

நஜோட  முழுவேதும்  ஜசஜோகத்தில்  ஆழ்ந்திருந்தது.  கலேனிசன  வேணைங்க  மக்கள்

சஜோசரசஜோசரயைஜோக அணி வேகத்தனர்.  அவேரது உடசலேப் புசதக்க ஜவேண்டஜோம்,  எரிக்க

ஜவேண்டஜோம்  பஜோதுகஜோப்ஜபஜோம்  எனற  முடிவு  கட்சியில்  எடக்கப்பட்டது.  கலேனினது

துசணைவியைஜோர்  கரூப்கயைஜோ  கூட  இதசன  விரும்பவில்சலே.  ஜசஜோவியைத்  யூனியைனில்

இருந்த மக்களின அனசறயை நிசலே,  உணைர்வு இவேற்சறக் கணைக்கிகலேடத்து ஜதஜோழர்

ஸ்டஜோலினின வேற்புறுத்தல் கஜோரணைமஜோக இம்முடிவு எடக்கப்பட்டது.

ஏழு  லேட்சத்திற்கம்  அதிகமஜோன  மக்கள்,  பஜோதுகஜோப்புடன  கண்ணைஜோடிப்  ஜபசழயில்

பஜோதுகஜோக்கப்பட்டிருந்த  கலேனிசன  வேணைங்கினர்.  இறுதி  நிகழ்ச்சியில்  கலேந்து

ககஜோள்ளஜோத  மக்களும்  கதஜோசலே  தூரத்தில்  இருந்து  வேந்து  கலேனிசன  வேணைங்கினர்.

அப்ஜபஜோது  பிறக்கஜோதவேர்களும்  பலே  ஆண்டகள்  கழித்து  அவேசரக்  கண்டனர்.

மரியைஜோசத கசலுத்தினர் (இந்தக் கட்டசரயைஜோளர் உட்பட)

1924  ஜனவேரி  21  அனறு  ஜசஜோவியைத்துக்களின  மஜோநஜோட  நசடகபற்றது.  ஜதஜோழர்

ஸ்டஜோலின ஆற்றியை உசர மகத்தஜோனது.

ஜதஜோழர்கஜள!

கம்யூனிஸ்ட்களஜோகியை  நஜோம்  தனிச்  சிறப்பு  மிக்க  வேஜோர்ப்புகள்.  ஜதஜோழர்  கலேனின

அவேர்களது  இரஜோணுவேத்சதச்  ஜசர்ந்தவேர்கள்.  ஜதஜோழர்  கலேனின  அவேர்களஜோல்
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உருவேஜோக்கப்பட்ட  கட்சியின  அங்கத்தினர்கள்.  இசத  விட  உயைர்ந்தது  எதுவும்

இல்சலே.  இத்தசகயை  கட்சியின  உறுப்பினரஜோக  இருந்து  கநருக்கடிகள்,

தஜோக்கதல்கள்  ஆகியைவேற்சறத்  தஜோங்கிக்  ககஜோள்வேது  எல்ஜலேஜோரஜோலும்  முடியைஜோது.

உசழக்கம் வேர்க்கத்தின புதல்வேர்களஜோலும், ஏழ்சம அதிலும் ஜபஜோரஜோட்ட உணைர்வு

ககஜோண்டவேர்களஜோல் தஜோன முடியும்.

இதனஜோல் தஜோன கலேனினியை வேஜோதிகளஜோக உள்ள நம் கட்சி கம்யூனிஸ்ட்களின கட்சி,

உசழக்கம் வேர்க்கத்தின கட்சி என அசழக்கப்படகிறது.  நம்மிடமிருந்து நம்சம

விட்டப்  பிரிந்து  கசனறுள்ள  ஜதஜோழர்  கலேனின  கட்சியின  உறுப்பினர்  எனற

கபரும் கபஜோறுப்சப தூய்சமயுடன பஜோதுகஜோக்க நமக்க கட்டசளயிட்டிருக்கிறஜோர்.

இம்மஜோநஜோட்டின மூலேம் அவேருக்க நஜோம் கூறுகிஜறஜோம். ஜதஜோழர் கலேனின! உங்களது

கட்டசளசயை  நிசறஜவேற்றுஜவேஜோம்.  ஜநர்சமயுடன  நிசறஜவேற்றுஜவேஜோம்  எனறு

உறுதி கூறுகிஜறஜோம்.  கண்ணின மணிஜபஜோல் கட்சி ஒற்றுசமசயைக் கஜோக்கக் ஜகஜோரி

இருக்கிறஜோர்.  பஜோட்டஜோளி  வேர்க்க  சர்வேஜோதிகஜோரத்சதப்  பஜோதுகஜோக்க  வேலுப்படத்தக்

ஜகஜோரி இருக்கிறஜோர்.

கதஜோழிலேஜோளர்,  விவேசஜோயிகள்  அணிவேகப்சப  முழு  ஆற்றலுடன  வேலுப்படத்தக்

ஜகஜோரி  உள்ளஜோர்.  ஜசஜோவியைத்  ஒனறியைங்களின  கடியைரசுகசள  வேலிசமப்படத்தக்

ஜகஜோரி உள்ளஜோர்.

கம்யூனிஸ்ட்  அகிலேத்தின  ஜகஜோட்பஜோடகளுக்க  உண்சமயுடன  நடந்து  ககஜோள்ளக்

ஜகஜோரியுள்ளஜோர்.
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ஜதஜோழர். கலேனின அவேர்கஜள! இக்கடசமகசள நிசறஜவேற்றுஜவேஜோம் எனறு உறுதி

கூறுகிஜறஜோம்.

ஜமற்கண்ட ஜநஜோக்கங்கசள வேலிசமப்படத்த விரிவேஜோக்கம் கசய்திட எம் உறிசரத்

துச்சகமனக் கருதிடஜவேஜோம்!

எனறு  சூளுசர  கசய்தஜோர்.  ஜசஜோகம்  கப்பியை  சூழலில்  இது  ஜவேகம்  ஊட்டவேதஜோக

இருந்தது.  இனறளவும்  உலேக  கம்யூனிஸ்ட்களஜோல்  ஏற்கப்பட்ட  மதிக்கப்பட்ட

வேருகிறது.

கலேனினது சடலேம் தஜோங்கியை கபட்டிசயைத் தூக்கிச் கசல்வேதிலும் ஸ்டஜோலின இருந்தஜோர்.

கட்சிக்க முன கலேனினது கடிதம்:

கலேனின கசஜோல்லேச் கசஜோல்லே எழுதப்பட்ட கடிதங்கள், கட்டசரகள் பலே உண்ட. அஜத

சமயைம் ஸ்டஜோலின பற்றியை தம் கடிதத்சதத் தமது மசறவிற்கப் பிறக தஜோன கவேளியிட

ஜவேண்டம் எனறு தமது மசனவி கரூப்கயைஜோவிடம் ககஜோடத்து இருந்தஜோர். அதனபடிஜயை

கடிதம்  அனசறயை  தசலேவேர்  கஜோமஜனவிடம்  கரூப்கயைஜோவேஜோல்  ஒப்பசடக்கப்பட்டது.

கஜோமஜனவ்  கட்சியின  கபஜோதுச்  கசயைலேஜோளரஜோக  இருந்த  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலினிடம்

ஒப்பசடத்தஜோர்.  ஸ்டஜோலின இக்கடிதத்சத வேரும் கஜோலேத்தில் நசடகபற்று இருந்த  13

ஆவேது  கஜோங்கிரசச  வேழிநடத்த  இருந்த  வேழிநடத்தும்  கழுவிடம்  ஒப்பசடத்தஜோர்.

அக்கழு கடிதத்சத மஜோநஜோட்டின பிரதிநிதிகளுக்க வேழங்கவேது எனறு முடிவு கசய்தது,

அவ்வேஜோஜற வேழங்கியைது. மஜோநஜோட்டிலும் படிக்கப்பட்டது.

மத்தியைக்கழுவில்  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  தனசன  மஜோற்றக்  ஜகஜோரினஜோர்.  கழு  மறுத்து

விட்டது.  டிரஜோட்ஸ்கி,  கஜோமஜனவ்,  ஜிஜனஜோவிஜயைவ்  உட்பட  பலே  தசலேவேர்கள்

ஸ்டஜோலிஜன  நீடிக்க  ஜவேண்டகமனறனர்.  மஜோநஜோட்டப்  பிரதிநிதிகளும்  இதன  மீது

மஜோற்றுக் கருத்து கூறவில்சலே.  மஜோநஜோட  1924  ஜம  23  துவேங்கி  31  வேசர நடந்தது.

கதஜோடர்ந்து ஸ்டஜோலின தமது பணிகசள ஜமற்ககஜோண்டஜோர்.

"கபட்ஜரஜோ  கிரஜோட்" நகர் "கலேனின  கிரஜோட்" என கபயைர்  மஜோற்றப்பட்டது. கலேனினது

பசடப்புகசளத்  கதஜோகத்து  உலேகின  அசனத்து  கமஜோழிகளிலும்  கவேளியிட

கலேனின  இனஸ்டியூட்  அசமக்கப்பட்டது.  மஜோஜகஜோவிலும்  மற்ற  நகரங்களிலும்

கலேனின நிசனவிடங்கள் அசமக்கப்பட்டன. ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின தனசன கலேனினது



. .marxist tncpim org

மஜோணைவேர்  என  அசழத்துக்  ககஜோள்வேதில்  கபருசமப்பட்டக்  ககஜோண்டஜோர்.  கலேனின

எழுதியிருந்த  விமர்சனங்கசளக்  கணைக்கிகலேடத்துக்  ககஜோண்ட  கசயைல்பஜோடகசள

அசமத்துக் ககஜோண்டஜோர்.

கபட்ஜரஜோ கிரஜோட் கலேனின கிரஜோட் என கபயைர் மஜோற்றம் கசய்யைப்பட்டது.  கலேனினது

பசடப்புக்கசளத் கதஜோகத்து உலேகின அசனத்து கமஜோழிகளிலும் கவேளியிட கலேனின

இனஸ்டிடியூட்  அசமக்கப்பட்டது.  மஜோஸ்ஜகஜோவிலும்  மற்ற  நகரங்களிலும்  கலேனின

நிசனவிடங்கள் அசமக்கப்பட்டது. ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலின தனசன கலேனினது மஜோணைவேன

எனறு அசழத்துக் ககஜோள்வேதில் கபருசமப்பட்டக் ககஜோண்டஜோர்.  அவேர் எழுதியிருந்த

விமர்சனங்கசளக் கணைக்கில் ககஜோண்ட கசயைல்பஜோடகசள அசமத்துக் ககஜோண்டஜோர்.

கலேனினிசம்

இக்கஜோலேத்தில் கலேனினிசத்தின  அடிப்பசடகள் எனற நூசலே ஸ்டஜோலின எழுதினஜோர்.

நஜோம் வேஜோழும் கஜோலேத்தின மஜோர்க்சியைஜம கலேனினியைம் எனறு நிறுவினஜோர்.  ஒரு நஜோட்டில்

மட்டஜம  ஜசஜோசலிசம்  கவேற்றி  கபற  முடியைஜோது  எனறு  ட்ரஜோட்ஸ்கி  கறிப்பிட்டசத

மறுத்தஜோர். ஜசஜோவியைத் யூனியைன தனது கசஜோந்த உசழப்பின மூலேம் ஜசஜோசலிசத்சதத் தம்

நஜோட்டில் நிசறஜவேற்ற முடியும் எனறு கறிப்பிட்டஜோர்.

1925 ஏப்ரல் 27, 28, 29 ஜததிகளில் நசடகபற்ற கட்சியின 12 ஆவேது மஜோநஜோட்டிலும்

இதசன  முனசவேத்து  கட்சிசயை  இதன  கீழ்  அணி  திரளச்  கசய்தஜோர்.  ஜசஜோவியைத்

புரட்சிக்கப்பின அதசன வீழ்த்த அணி திரண்ட முதலேஜோளித்துவே சக்திகள் தவிர்க்க

முடியைஜோமல் ஜசஜோவியைத் யூனியைனுடன உறவு ககஜோள்ள முயைனறன. பிரிட்டன, பிரஜோனஸ்,

ஜப்பஜோன, இத்தஜோலி ஆகியை நஜோடகளுடன தூதரக உறவுகள் ஏற்பட்டன.

கட்சிக்கள் கருத்துப் ஜபஜோர்

ஜதஜோழர்  கலேனின  புதியை  கபஜோருளஜோதஜோர  ககஜோள்சகசயை  உருவேஜோக்கினஜோர்  அல்லேவேஜோ?

அதசன  ஏற்றுச்  கசயைல்பட்ட  வேந்த  கஜோலேத்தில்  புதியை  கடசமயைஜோன  இசடயூறுகள்

ஏற்படத்தப்பட்டன.  இது  முதலேஜோளித்துவே  வேளர்ச்சிக்கத்தஜோன  இட்டச்  கசல்லும்.

ஜசஜோசலிச உற்பத்தி முசறக்க உதவேஜோது எனறனர்.

1925  டிசம்பர்  18  அனறு  14  ஆவேது  கட்சிக்  கஜோங்கிரஸ்  துவேங்கியைது.  கட்சிக்கள்

பதற்றமும்  இனக்கமற்ற  ஜபஜோக்கம்  இருந்தது.  ஸ்டஜோலின  அறிக்சக  சமர்ப்பித்தஜோர்.

கலேனினது  வேழிகஜோட்டதல்  எவ்வேளவு  கபஜோருத்தமஜோனது  எனபசதயும்  அதசன

எதிர்ப்பது கபஜோருத்தமற்றது எனபசதயும் கவேளிப்படத்தினஜோர்.  இயைந்திரங்கசளயும்

பிறவேற்சறயும்  கவேளி  நஜோடகளில்  இருந்து  இறக்கமதி  கசய்கிஜறஜோம்.  நஜோம்  நமது
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கசஜோந்தக்கஜோலில்  இருந்து  முனஜனறி  ஏற்றுமதி  கசய்யும்  நஜோடஜோக  மஜோற  உறுதி

பூணுஜவேஜோம் எனறஜோர்.

கட்சியின கபயைர் ஜசஜோவியைத் யூனியைன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (ஜபஜோல்ஷ்விக்) எனறு மஜோற்ற

கஜோட்சியின  15  ஆவேது கஜோங்கிரஸ்  1926  அக்ஜடஜோபர்  26  முதல் நவேம்பர்  3  முடியை

நசடகபற்றது.  கட்சியில்  ஒற்றுசம  ஜவேண்டம்  கலேனினியைம்  பஜோதுகஜோக்கப்பட

ஜவேண்டம் எனற கருத்சதக் கட்சி அங்கத்தினர்களில் கபரும்பஜோனசமயினர் ஏற்றனர்.

சசபீரியைப் பயைணைம்

விவேசஜோயை  உற்பத்தி  பற்றியும்  ஜபசப்பட்டது.  உற்பத்தியின  உபரியில்  அரசுக்கத்

தரஜோமல் பதுக்கஜவேஜோர் பற்றியை விவேஜோதத்தில் கடம் நடவேடிக்சக ஜவேண்டம் எனறு ஒரு

கருத்து இருந்தது. சட்ட நடவேடிக்சக மட்டம் உதவேஜோது. கருத்துப் பிரச்சஜோரமும் ஜதசவே

எனறு  ஸ்டஜோலினும்  பிறரும்  கூறினர்.  மஜோற்றஜோரும்  ஏற்றனர்.  இதனபடி  ஜதஜோழர்

ஸ்டஜோலின  சசபீரியைப்  பகதிகச்  கசனறஜோர்.  விவேசஜோயைத்தில்  கூட்டப்  பண்சணையின

அவேசியைத்சத விளக்கினஜோர்.

இக்கஜோலேத்தில்  கட்சித்  தசலேவேர்கள்  பற்றியும்  உறுப்பினர்கள்  பற்றியும்  அவேர்கள்

கசடப்பிடிக்க  ஜவேண்டியை  ஒழுங்கமுசற  கறித்தும்  ஏரஜோளமஜோக  எழுதினஜோர்.  உலேகக்

கம்யூனிட்டகளுக்க இனறளவும் வேழிகஜோட்டவேதஜோக இது அசமந்துள்ளது.

ஜதஜோழர் கலேனின மசறவிற்கப் பின அவேரது கருத்துக்கசள எதிர்த்ஜதஜோசர அரசியைல்

சித்தஜோந்த  ரீதியில்  எதிர்ப்பதில்  முன  நினறஜோர்.  தனி  ஒரு  நஜோட்டில்  ஜசஜோசலிசம்

சஜோத்தியைஜம எனபசத கட்சிக்கள்ளும் கவேளியிலும் ஜபசி எழுதி அணி திரட்டினஜோர்.

கலேனினிசத்தின  அடிப்பசடகள்  எனனும்  நூசலே  எழுதினஜோர்.  இது  உலேகக்

கம்யூனிஸ்ட்  இயைக்கத்திற்க  இனறளவும்  உதவுகிறது.  கலேனினிசத்திற்க  மஜோற்றஜோக

ட்ரஜோட்ஸ்கியிசம் முன சவேக்கப்பட்டசத இந்நூலில் முறியைடித்தது.

வேஜோழ்க்சக முசற

கடசியிலும்  ஆட்சியிலும்  உயைர்  கபஜோறுப்பில்  இருந்த  தசலேவேன  எத்தசகயை  இனப

வேஜோழ்சவேயும் அசமத்துக் ககஜோள்ள முடியும். ஆனஜோல், அவேர் ஒரு எளியை பணியைஜோளர்

கடியிருப்பில் தஜோன வேசித்தஜோர். அவேரது மசனவி நஜோடியைஜோ, மூத்த மசனவிக்க பிறந்த
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மூத்த  மகன  யைஜோக்  ஜகஜோபு,  நஜோடியைஜோவுக்கப்  பிறந்த  மகள்  வேஜோசிலி  அடத்துப்  பிறந்த

ஸ்வேஜோட்லேஜோனஜோ  ஆகிஜயைஜோர்  இதில்  தஜோன  இருந்தனர்.  ஏரஜோளமஜோன  கசயைலேஜோளர்கசள

சவேத்துக் ககஜோள்ளவில்சலே. அனசறயை எழுத்தஜோளர்கள் பலேரும் இது கறித்து வியைந்து

எழுதினர்.

ஊருக்கத்தஜோன  உபஜதசம்

உனக்கம் எனக்கம் இல்சலே

எனறு நம் ஊரில் ஒரு வேழக்க கமஜோழி இருப்பசத அறிஜவேஜோம்.  ஆனஜோல் ஸ்டஜோலின

உதட்டக்கம் உள்ளத்திற்கம் உறவு ககஜோண்டவேரஜோகஜவே திகழ்ந்தஜோர்.

நஜோன  கலேனினின  மஜோணைவேன  அவேரது  தகதி  பசடத்த  மஜோணைவேனஜோக  வேஜோழஜவே

விரும்புகிஜறன எனறஜோர்.  1924  டிசம்பர்  21  அனறு அவேரது பிறந்த நஜோள் விழஜோ

ககஜோண்டஜோடப்பட்டது.

எனது  வேஜோழ்நஜோள்  முழுவேதும்  உசழக்கம்  மக்கள்  நலேனுக்கஜோகப்  பஜோட்டஜோளி

வேர்க்கப்  புரட்சிக்கஜோகப்  உலேகக்  கம்யூனிசத்துக்கஜோக  எனசன  அர்ப்பணிப்ஜபன.

உடலில் ஒரு துளி இரத்தம் உள்ள வேசரயிலும் பஜோடபடஜவேன எனறு இச்சமயைம்

கசய்தி விடத்தஜோர்.  தனசன வேஜோழ்த்தியைவேர்களுக்க அளித்த பதிலேஜோக இதசனஜயை

கதரிவித்தஜோர்.  ஆட்சியிலும் கட்சியிலும் தனனலேமற்றவேரஜோக,  தனனிகரற்றவேரஜோகத்

திகழ்ந்தஜோர்.

ஐந்தஜோண்டத் திட்டம்
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கதஜோழில்  துசறயிலும்,  விவேசஜோயைத்  துசறயிலும்  பினதங்கியிருந்த  நஜோட்சட

முனஜனற்ற  ஐந்தஜோண்டத்  திட்டம்  அறிமுகப்படத்தப்பட்டது.  ஜதஜோழர்  கலேனின

அவேர்களின  புதியை  கபஜோருளஜோதஜோரக்  ககஜோள்சகசயை  அடிகயைஜோற்றி  இத்திட்டம்

உருவேஜோக்கப்பட்டது.  கட்சிக்  கஜோங்கிரஸ்  ஏற்றது.  கட்சி  உணைர்வேஜோகவும்,  மக்கள்

உணைர்வேஜோகவும்  மஜோறியைது.  முனஜனறியை  முதலேஜோளித்துவே  நஜோடகளுக்கம்  ஜசஜோவியைத்

யூனியைனுக்கம்  உள்ள  மஜோகபரும்  இசடகவேளிசயைக்  கசறக்க  ஜவேண்டம்  எனற

உணைர்வு ஜமஜலேஜோங்கியைது.  மக்களுக்க கல்வி புகட்டப்பட்டது. கதஜோழிலேஜோளர்களுக்கத்

கதஜோழில் நுட்பம் பயிற்றுவிக்கப்பட்டது.

உலேகம்  முழுவேதும்  இதசனக்  கூர்ந்து  ஜநஜோக்கியைது.  முதலேஜோளித்துவே  அறிஞர்கள்

இதசனக் ஜகலி ஜபசினர். இது இனபக் கனவேஜோக இருக்கஜமயைனறி நனவேஜோக முடியைஜோது

எனறனர்.

விவேசஜோயைத்தில்  பசழயை  ஏர்களுக்கப்  பதில்  டிரஜோக்டர்கள்  வேந்தன.  கூட்டப்

பண்சணைகள் உருவேஜோயின.  கூட்ட உசழப்பு,  கூட்ட சிந்தசன எனபது ஏற்பட்டது.

கலேஜோக்ககள்  கதஜோல்சலே  தந்தனர்.  அது  விவேசஜோயை  மக்களஜோல்  முறியைடிக்கப்பட்டது.

கிரஜோமப்புற  ஜவேசலேயினசம  ஒழிக்கப்பட்டது.  விசளச்சல்  கபருகியைது.  பசியும்,

பஞ்சமும் நீங்கியைது. பற்றஜோக்கசற மஜோறியைது. உபரியைஜோக விசளச்சல் ஏற்பட்டது.

கதஜோழில்துசறயில்  வியைத்தக  முனஜனற்றம்  ஏற்பட்டது.  கனரகத்  கதஜோழில்கள்

ஏற்படத்தப்பட்டன.  1930  ஜனவேரிக்கம்  1933  அக்ஜடஜோபருக்கம்  இசடப்பட்ட

கஜோலேத்தில்  6,60,000  கதஜோழிலேஜோளர்  கம்யூனிஸ்ட்டகள்  புதியை  கதஜோழில்  நுட்ப  கல்வி

நிறுவேனங்களில் பயிற்சி கபற்றனர்.
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அறிவு  ஜீவிகள்  எனபர்  கதஜோழிலேஜோளி  வேர்க்கத்திஜலேஜயை  ஜதஜோனறினர்.

ஜதஜோற்றுவிக்கப்பட்டனர்.  விவேசஜோயை  நஜோடஜோக  இருந்தது  கதஜோழில்  வேள  நஜோடஜோக

மஜோற்றப்பட்டது. 1928 இல் கதஜோடங்கியை திட்டம் 1933 ஆம் ஆண்ட முடியும் முனஜப

நிசறஜவேறியைது.  உலேகம்  வியைந்தது.  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  1933  ஜனவேரியில்  நடந்த

மத்தியைக்கழுவின கூட்டத்தில் திட்டம் பற்றியும் அதன பயைனகள் கறித்தும் அறிக்சக

சவேத்தஜோர்.

இதசன  ஜசஜோவியைத்  யூனியைனின  இரண்டஜோம்  புரட்சி  எனறும்  மக்கள்  மத்தியில்

ஸ்டஜோலின புரட்சி எனறும் அறிவியைல்,  கபஜோருளியைல் வேல்லுநர்களஜோலும் மக்களஜோலும்

அசழக்கப்பட்டது. இவ்கவேற்றி கண்ட கதஜோழிலேஜோளி வேர்க்கம் ஆனந்தக் கூத்தஜோடியைது.

முதலேஜோளித்தவே சக்திகள் இதசன நீடிக்கஜோமல் தடக்க கதஜோடர்ந்து முயைற்சி கசய்தனர்.

கட்சிக்கள் கதஜோல்சலே

ட்ரஜோட்ஸ்கி,  ஜிஜனஜோவிஜயைவ்  ஜபஜோனஜறஜோர்  இவ்கவேற்றிக்கப்  பினபும்  தங்கசளத்

திருத்திக் ககஜோள்ளவில்சலே.  கதஜோடர்ந்து சீர்கசலேவு ஜவேசலேகளில் ஈடபட்டனர்.  இது

சுரண்டம்  வேர்க்கத்திற்க  ஆதரவேஜோக  மஜோறியைது.  அவேர்கள்  இவேர்கசளப்  கபரியை

தியைஜோகிகள் ஆகவும் ஸ்டஜோலின கபரும் சர்வேஜோதிகஜோரி எனறும் கசய்திகசளப் பரப்பினர்.

இனறளவும் அதசன கவேளியிடகினறனர்.

ககஜோசலே

கலேனின கிரஜோட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின கசயைலேஜோளர் ஆகவும் ஜசஜோவியைத்தின தசலேவேர்

ஆகவும்  இருந்த  ஜதஜோழர்  ககர்கிஜரஜோவ்  படககஜோசலே  கசய்யைப்பட்டஜோர்.  இவேர்

ஜபஜோல்ஷ்விக் தியைரியில் உறுதியைஜோக இருந்து ட்டிரஜோட்ஸ்கியைத்சத எதிர்த்துப் ஜபஜோரஜோடியை

தசலேவேர்.  ஸ்டஜோலின அவ்வியைக்கத்திற்க ஜநரடியைஜோக கசனறு அஞ்சலி கசலுத்தினஜோர்.

இது ஸ்டஜோலினுக்க விடக்கப்பட்ட எச்சரிக்சகயைஜோக கருதப்பட்டது.  இந்தக் ககஜோசலே

1934 ஜனவேரி முதல் நஜோள் நசடகபற்றது. கட்சிக்கள் விழிப்புணைர்வு ஜதசவே எனறும்

எதிரிகசளக் கசறத்து மதிப்பிடக்கூடஜோது எனறும் ஸ்டஜோலின கறிப்பிட்டஜோர்.

புதியை அரசியைல் சஜோசனம்
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1935 பிப்ரவேரி 6 ஆம் நஜோள் ஜசஜோவியைத் யூனியைன ஏழஜோவேது கஜோங்கிரஸ் கூடியைது. 1917

புரட்சி  முடிந்தது.  1924  முதலேஜோவேது  அரசியைல்  அசமப்பு  சஜோசனம்  ஏற்கப்பட்டது.

தற்ஜபஜோசதயை புதியை சூழலில் புதியை அரசியைல் அசமப்புச்சட்டம் ஜதசவே எனற முடிவு

கசய்யைப்பட்டது.  அரசியைல்  சஜோசன  நகல்  தயைஜோரிக்கம்  கழுவிற்க  ஸ்டஜோலின

தசலேசமஜயைற்றஜோர்.  அரசியைல்,  அறிவியைல்,  வேரலேஜோறு,  கபஜோருளியைல்  ஆகியைவேற்றில்

வேல்லுநர்கள் இக்கழுவில் இருந்தனர். இக்கழு ஓரஜோண்ட கஜோலேம் ஆய்வு கசய்து நகல்

தயைஜோரிக்கப்பட்டது.

மக்களிசடஜயை கருத்து ஜகட்கப்பட்டது. ஆறு மஜோத கஜோலேம் விவேஜோதம் நடந்தது. 6 ஜகஜோடி

பிரதிகள்  அனுப்பப்பட்டன.  1,54,000  திருத்தங்கள்  முனகமஜோழியைப்  பட்டன.  பலே

கருத்துக்கள்  ஒஜர  மஜோதிரி  இருந்தன.  இறுதியில்  43  திருத்தங்கள்  கசய்யைப்பட்டன.

1936 டிசம்பர் அனறு இக்கூட்டம் ஜசஜோவியைத் கஜோங்கிரசஜோல் ஏற்கப்பட்டது.  அரசசயும்

அதன அதிகஜோரத்சதயும்  வேலுப்படத்த மக்களின வேஜோழ்சவே  ஜமம்படத்த  இச்சட்டம்

உதவியைது. மக்கள் மத்தியில் இது ஸ்டஜோலின கட்டம் எனறு அசழக்கப்பட்டது.

எதிரிகளின ஆத்திரம்

எண்ணியை  எண்ணியைஜோங்க  எய்து  எண்ணியைர்  திண்ணியைரஜோகப்  கபரின  எனற

கறளுக்ஜகற்ப கதளிவேஜோன சித்தஜோந்தப் பினபுலேமும் தினசமயைஜோன நுண்ணியை அறிவும்

ககஜோண்ட கட்சி உறுப்பினர்களும் தசலேவேர்களும் ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின தசலேசமயில்

ஒவ்கவேஜோரு  துசறயிலும்  கவேற்றி  கபறுவேசத  எதிரிகள்  கபஜோறுத்துக்  ககஜோள்ள

முடியைஜோமல் துடித்தனர்.  கலேனின கிரஜோட் கசயைலேஜோளர் படககஜோசலேயில் நடத்தப்பட்ட

விசஜோரசணையில்  பலே  அதிர்ச்சியைஜோன  விபரங்கள்  கவேளிவேந்தன.  கட்சிக்கள்  பதவி

ஆசச ககஜோண்ஜடஜோரின மலிவேஜோன வேர்க்க விஜரஜோதப் ஜபஜோக்ககள் கண்டறியைப்பட்டன.

ஏரஜோளமஜோன  தனி  நபர்  படககஜோசலேகளுக்க  ஏரஜோளமஜோன  தனிநபர்களுக்க

ககஜோசலேகளுக்க அந்நியை உளவேஜோளிகளுடன திட்டமிடப்பட்டிருந்தது கதரியை வேந்தது.

ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  கட்சி  அங்கத்தினர்கசள  உஷஜோர்படத்தினஜோர்.  கட்சிக்  கல்விசயை

ஜமலும்  ஜமலும்  ஊக்கப்படத்தினஜோர்.  எதிரி  வேர்க்கக்  கருத்துக்களஜோல்  கவேரப்பட்ட

கட்சிக்கள்  இருப்பவேர்கசளக்  கசளயைடக்கம்  முடிவு  கட்சியில்  ககஜோடக்கப்பட்டது.

இதில்  கவேனமஜோகவும்  நிதஜோனமஜோகவும்  ஈடபட  முடியு  கசய்யைப்பட்டது.  ஜதஜோழர்

ஸ்டஜோலின  விரிவேஜோக  எழுதினஜோர்.  1930-38  ஆம்  ஆண்டகளில்  இவ்வியைக்கம்

நடத்தப்பட்டது.  இந்தக் கடசமயைஜோன இயைக்கத்தில் பலே இடங்களில் விவேஜோதங்களும்

நடந்தன.  இதசன ஸ்டஜோலின தசலேயிட்ட சரிபடத்தினஜோர்.  இவ்வியைக்கம் ஜசஜோசலிசத்

தஜோய்  நஜோட்சடக்  கஜோப்ஜபஜோம்  எனகிற  முசறயில்  ஜதச  பக்த  உணைர்வுடன

நடத்தப்பட்டது.
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இரண்டஜோம் உலேக மகஜோயுத்த கஜோலேத்தில் ஹிட்லேரது நஜோஜிப் பசடயினருக்க ஜசஜோவியைத்

நஜோட்டில்  உளவேஜோளிகளின  கிசடக்கவில்சலே.  பல்ஜவேறு  நஜோடகளில்  அவேர்களுக்க

கஜோட்டிக்  ககஜோடப்ஜபஜோர்  இருந்தனர்.  ஜசஜோவியைத்தில்  ஒருவேர்  கூட  கிசடக்கவில்சலே.

கட்சிக்கள்ளும் கவேளியிலும் நடத்தப்பட்ட கசளகயைடப்பு அல்லேது கநறிப்படத்தும்

இயைக்கம் இதற்க மிகவும் பயைனபட்டது.

கல்வி

இக்கஜோலேத்தில்  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின  தமது  உசரகளில்  எழுத்துக்களில்  மஜோர்க்சியை-

கலேனினியைம்  பற்றி  ஏரஜோளமஜோக  கறிப்பிட்டஜோர்.  இதில்  கபற  ஜவேண்டியை  ஞஜோனம்

ஜசஜோசலிச  கட்டமஜோனத்தில்  இதசனப்  பயைனபடத்த  ஜவேண்டியை  அவேசியைம்  பற்றியும்

கறிப்பிட்டஜோர். ஜசஜோவியைத் யூனியைன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (ஜபஜோல்ஷ்விக்) வேரலேஜோறு எனற

நூசலே எழுதினஜோர்.  இதிஜலேஜயை இயைக்கவியைல் வேரலேஜோற்றியைல் கபஜோருள் முதல்வேஜோதம்

பற்றியும்  எழுதியிருந்தஜோர்.  1938  இல்  இந்நூல்  கட்சியின  மத்தியைக்கழுவேஜோல்

ஏற்றக்கப்பட்ட  கவேளிவேந்தது.  உலேகக்  கம்யூனிஸ்ட்  இயைக்கத்திற்க  இந்நூல்

இனறளவும் துசணை புரிகிறது.

ஜபஜோர்முகம்

1914 இல் துவேங்கி 1918 வேசர முதலேஜோம் உலேகப் ஜபஜோர் நடந்ததும் அதன மத்தியில்

1917  நவேம்பரில் ஜசஜோவியைத் யூனியைன தனது புரட்சிசயை முடித்து புரட்சிகர அரசச

அசமத்ததும் நஜோம் அறிந்தஜத!

இந்த அரசு நீடிப்பசதயும், நிசலேகபறுவேசதயும் விரும்பஜோத முதலேஜோளித்துவே சக்திகள்

இதற்க எதிரஜோன கருத்துக்கசள விசதத்துக் ககஜோண்ஜட இருந்தன. அஜத சமயைம் உலேக

நஜோடகசளக் ககஜோள்சளயைடிக்க தங்களுக்கள் ஜமஜோதிக் ககஜோண்டம் இருந்தன. கம்யூனிச

அபஜோயைத்தில் இருந்து உலேசகக் கஜோக்கப் ஜபஜோகிஜறஜோம் எனறு கூறிக் ககஜோண்டன.

ஜப்பஜோன,  கஜர்மனி,  இத்தஜோலி  ஆகியை  நஜோடகள்  இதில்  முனனினறன.  1935  இல்

ஹிட்லேர்  கஜர்மனிசயை  இரஜோணுவேமயைமஜோக்கினஜோர்.  கம்யூனிஸ்ட்  எதிர்ப்பு  ஒப்பந்தம்

எனற  கபயைரில்  கஜர்மனியும்,  ஜப்பஜோனும்  சககயைஜோப்பமிட்டன.  கஜர்மனும்,

இத்தஜோலியும்  இதசனச்  கசஜோல்லிக்  ககஜோண்ஜட  ஸ்கபயின  நஜோட்சட  ஆக்கிரமிப்பு

கசய்தன.

1937  இல்  இத்தஜோலி,  ஜப்பஜோன,  கஜர்மனி  ஆகியைசவே  இசணைந்து  கூட்டணிசயை

அசமத்தன. ஜரஜோம், ஜடஜோக்கிஜயைஜோ, கபர்லின கூட்டணி எனறு இது அசழக்கப்பட்டது.
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1939  மஜோர்ச்  10  அனறு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின பதிகனட்டஜோவேது மஜோநஜோட்டில் ஜதஜோழர்

ஸ்டஜோலின  அறிக்சக  சமர்ப்பித்தஜோர்.  ஜபஜோர்  ஜமகங்கள்  சூழ்ந்திருப்பசதயும்,

முதலேஜோளித்துவே  சூழ்ச்சிகசளயும்,  பஜோசிச  சக்திகளின  அபஜோயைத்சதயும்  அவேர்

கறிப்பிட்டஜோர்.  இதசன  கவேற்றி  ககஜோள்ள  கட்சி  ஊழியைர்கசளப்  பயிற்றுவிக்க

ஜவேண்டகமனறஜோர்.

1939  மஜோர்ச்சில்,  பஜோசிச  எதிர்ப்புக் கூட்டணி அசமக்க பிரிட்டனும்,  பிரஜோனசுடனும்

ஜபசினஜோர்.  இரு நஜோடகளும் இழுத்தடித்தன.  கஜோலேதஜோமதம் கசய்தன இது ஹிட்லேருக்க

சஜோதகமஜோனது.  நஜோம்  ஜசஜோவியைத்  யூனியைசனத்  தஜோக்கினஜோல்  இவேர்கள்  கமமௌனமஜோக

இருப்பஜோர்கள்  எனக்  கருதினஜோன.  1939  மஜோர்ச்  15  அனறு

கசக்ஜகஜோஸ்ஜலேஜோஜவேகியைஜோசவேத் தஜோக்கிக் சகப்பற்றினஜோன.

முதல்  உலேக  மகஜோயுத்தம்  முடிந்த  கஜோலேத்தில்  1919  ஆம்  ஆண்ட  ஜபஜோர்தடப்பு

முயைற்சிக்கஜோக சர்வேஜதச சங்கம் அசமக்கப்பட்டிருந்தது.  இது ஆங்கிலேத்தில்  League

  of Naboro எனறு  அசழக்கப்பட்டது.  இதன  ஆதரஜவேஜோட  மகஜோ  கூட்டணி

அசமக்கலேஜோம் என ஸ்டஜோலின ஜயைஜோசசன கதரிவித்தஜோர். இதசனப் பிற முதலேஜோளித்துவே

நஜோடகள் ஏற்கவில்சலே.

1939 ஜஜூசலே - ஆகஸ்ட் மஜோதங்களில் பிரிட்டனும், கஜர்மனியும் இரகசியை ஒப்பந்தம்

கசய்து  ககஜோண்டன.  பிரிட்டனும்  ஹிட்லேரும்  ஜமஜோதக்  கூடஜோது.  ஜவேறு  எங்கம்

தஜோக்கலேஜோம் எனபது இதன உள்ளடக்கம்.

ஜசஜோவியைத் எதிர்ப்பு முனனணி உருவேஜோவேசத ஸ்டஜோலின அதிர்ந்தஜோர்.  பஜோசிச எதிர்ப்பு

முனனணி உருவேஜோக நஜோம் முயைனறஜோல் நிசலேசம தசலேகீழ் ஆகிறஜத எனறு கவேசலே

ககஜோண்டஜோர். ஜசஜோவியைத்சத கஜோக்க ஜவேண்டகமனறு கவேசலே ககஜோண்டஜோர்.

ஹிட்லேர்  ஜசஜோவியைத்  யூனியைனுடன ஒப்பந்தம்  கசய்து  ககஜோள்ள  தூது  அனுப்பினஜோர்.

முதலில்  ஸ்டஜோலின  தயைங்கினஜோர்.  பிரிட்டனும்,  பிரஜோனசும்  அவேனுடன  ஒப்பந்தம்

கசய்து ககஜோண்டதஜோல் தன நஜோட்சட தற்கஜோக்க ஜவேறு வேழியினறி ஸ்டஜோலின இசசவு

கதரிவித்தஜோர்.

1939  ஆகஸ்ட்  24  அனறு ஜசஜோவியைத்  -  கஜர்மன ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.  இருவேரும்

ஒருவேசரகயைஜோருவேர்  ஆக்கிரமிக்கக்  கூடஜோது  எனபது  இதன  சஜோரம்.  இது

அனஜோக்கிரமிப்பு  ஒப்பந்தம்  எனறு  அசழக்கப்பட்டது.  பத்தஜோண்ட  கஜோலேம்

இவ்கவேஜோப்பந்தம்  நீடிக்கம்  எனறும்  அதில்  கறிப்பிடப்பட்டது.  ஹிட்லேரின

வேஜோக்கறுதிகள் நீர் ஜமல் எழுத்து ஜபஜோனறசவே தஜோன எனபது ஸ்டஜோலினுக்கத் கதரியும்.



. .marxist tncpim org

ஸ்டஜோலின  தமது  ககஜோள்சகயின  பரமசவேரி  எனபது  ஹிட்லேருக்கம்  கதரியும்.

ஆயினும் இவ்கவேஜோப்பந்தத்தில் இருவேரும் சககயைஜோப்பமிட்டனர்.

ஜசஜோவியைத் யூனியைன இக்கஜோலேத்சதப் பயைனபடத்தி ஸ்டஜோலின தற்கஜோப்புப் பணிகசள

முடக்கிவிட்டஜோர்.  கட்சி  அணிகசள  எச்சரிக்சக  கசய்தஜோர்.  பஜோசிச  கவேறியைனஜோலும்

ஆபத்து உண்ட.  ஏகஜோதிபத்தியை நஜோடகளஜோலும் ஆபத்து உண்ட.  அசனவேசரயும் ஒரு

ஜசர  உடனடியைஜோக  எதிர்க்க  வேழியில்சலே.  ஆகஜவே  இந்த  ஒப்பந்தங்கள்

ஜபஜோடப்படகினறன எனறஜோர்.  கட்சி அணிகள் இதன உணைர்சவேப் புரிந்து ககஜோண்ட

மக்கசள அணி திரட்டினர்.

இரண்டஜோம் உலேகப் ஜபஜோர்

1939  கசப்டம்பர்  1  அனறு ஜபஜோலேஜோந்து நஜோட்சட ஹிட்லேரின கஜர்மனி தஜோக்கியைது.

அடத்த தஜோக்கதல் நமக்க வேரும் எனறு பிரிட்டனும் பிரஜோனசும் கருதின. கஜர்மனி மீது

ஜபஜோர் கதஜோடத்தன. வேரலேஜோற்றில் இடம் கபற்ற இரண்டஜோம் உலேகப் ஜபஜோர் துவேங்கியைது.

பினலேஜோந்து

ஜசஜோவியைத்  யூனியைனில்  உள்ள  கலேனின கிரஜோட்  பினலேஜோந்துக்க  மிக  அருகஜோசமயில்

இருந்தது. இதசனக் கஜோக்க ஜவேண்டகமனறஜோல் பினலேஜோந்தின சிலே பகதிகள் ஜசஜோவியைத்

வேசம்  ஜதசவே.  பினலேஜோந்திடம்  ஸ்டஜோலின  சிலே  பகதிகசள  கத்தசகக்க  ஜகட்டஜோர்.

இதற்கஜோக பலே ஆயிரம் சதுரசமல் பரப்பளசவே ஜசஜோவியைத் தரும் எனறஜோர். பினலேஜோந்து

முதலேஜோளித்துவே நஜோடகளின ஜபச்சசக் ஜகட்ட மறுத்தது.  ஜவேறு வேழியினறி ஜசஜோவியைத்

யூனியைன பினலேஜோந்தில் நுசழந்தது.  உடஜன பினலேஜோந்துக்கம் உதவி எனற கபயைரில்

பிரிட்டன,  அகமரிக்கஜோ,  பிரஜோனஸ்,  இத்தஜோலி  ஆகியை  நஜோடகள்  ஜபஜோரில்  இறங்கின.

சர்வேஜதச சங்கம் எனறு பஜோர்த்ஜதஜோம் அல்லேவேஜோ?  அதில் இருந்து ஜசஜோவியைத் யூனியைன

விலேக்கப்பட்டது.

பினலேஜோந்துடனஜோன ஜபஜோர்  1940  மஜோர்ச்  13  அனறு முடிவேசடந்தது.  மஜோர்ச்  14  அனறு

ஒப்பந்தம்  சககயைழுத்தஜோனது.  பினலேஜோந்சத  முழுவேதுமஜோக  விழுங்கம்  எண்ணைம்

இல்சலேகயைனபதும், ஜசஜோவியைத்சதயும் பினலேஜோந்சதயும் ஹிட்லேரிடம் இருந்து கஜோப்பது

தஜோன ஜநஜோக்கம் எனபதும் நிறுவேப்பட்டது.

தயைஜோர்நிசலே

1939 க்கம்  41 க்கம்  இசடஜயை  2900  கதஜோழிற்சஜோசலேகள்  உருவேஜோக்கப்பட்டன.

ஏற்கனஜவே  9000  கபருந்  கதஜோழிற்சஜோசலேகள்  1928 க்கப்  பின
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உருவேஜோக்கப்பட்டிருந்தன.  அத்துடன  இசவேயும்  ஜசர்ந்தன.  மினஉற்பத்தி

நிசலேயைங்கள்,  சுரங்கங்கள் ஆகியைசவேயும் அசமக்கப்பட்ட மஜோகபரும் கதஜோழில்வேள

நஜோடஜோக  ஜசஜோவியைத்  யூனியைன  மஜோற்றப்பட்டது.  ஏரஜோளமஜோன  ஆயுதங்களும்

தயைஜோரிக்கப்பட்டன.  18  வேயைதிற்க  ஜமற்பட்ஜடஜோர்  அசனவேரும்  இரஜோணுவே  ஜசசவே

புரியை  ஜவேண்டகமனபது  கட்டஜோயைமஜோக்கப்பட்டது.  சிறப்பஜோன  பயிற்சிகளும்

அளிக்கப்பட்டன.  இரஜோணுவே  அதிகஜோரிகள்  கூட்டங்களில்  ஸ்டஜோலின  கலேந்து

ககஜோண்டஜோர்.  கட்சிசயையும்  தயைஜோர்படத்தினஜோர்.  ஜபஜோரில்  கவேற்றி  கபற  நவீன

இரஜோணுவேம் ஜதசவே தஜோன.  ஆயுதங்கள் ஜதசவே தஜோன.  அசதப் பிரஜயைஜோகம் கசய்யும்

நுண்ணைறிவும் ஜதசவே தஜோன. அஜத சமயைம் இசவே மட்டம் ஜபஜோதஜோது. அசனவேசரயும்

அரசியைல்  ரீதியைஜோகத்  தயைஜோர்  கசய்வேதும்  அவேசியைம்  எனறஜோர்.  பஜோசிஸ்டகள்

முதலேஜோளித்துவே  நஜோடகசளத்  தஜோக்கவேஜோர்கள்.  அவேர்களும்  திருப்பித்  தஜோக்கவேஜோர்கள்.

ஆனஜோல்  பஜோசிஸ்ட்டகள்  கம்யூனிஸ்ட்டகசளத்  தஜோன  முக்கியை  எதிரிகளஜோகத்

கருதுவேஜோர்கள்.  ஈவு  இரக்கம்  இனறி  நம்சம  அளிக்க  நிசனப்பஜோர்கள்  எனறு

எச்சரிக்சக கசய்தஜோர்.

பஜோசிசத்தில் ஜகஜோரத் தஜோக்கதல்

1941 ஜஜூன 23 அனறு கஜோசலே 3 மணிக்க ஹிட்லேரின கஜர்மன பசடகள் ஜசஜோவியைத்

யூனியைனில்  அத்து  மீறி  நுசழந்தன.  ஜபஜோர்  அறிவிப்பு  கசய்யைஜோது  ஜபஜோர்

துவேங்கிவிட்டது.  ஜசஜோவியைத்துக்கள் ஹிட்லேருக்கம் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் ஹிட்லேஜோரஜோல்

மீறப்பட்டது.

உள்ளத்துக்கம்  உதட்டக்கம் சம்பந்தம்  இல்லேஜோதவேனுடன தஜோன நஜோம்  ஜபசுகிஜறஜோம்.

ஒப்பந்தம் ஜபஜோடகிஜறஜோம் எனபது ஸ்டஜோலினுக்கத் கதரியும்.  ஆனஜோலும் இவ்வேளவு

விசரவில் ஒப்பந்தம் மீறல் வேரும் எனபது அவேர் எதிர்பஜோரஜோதது.

மசலேஜயை  புரண்டஜோலும்  நிசலே  கசலேயைஜோத  மஜோமனிதன  தனது  வேஜோழ்நஜோளில்

நிசலேகசலேந்த  தருணைம்  எனறு  இச்கசய்திசயைக்  ஜகள்விப்பட்ட  தருணைம்  எனறு

வேரலேஜோற்றஜோசிரியைர்க்ள் கறிப்பிடகினறனர்.

வேந்து  விட்டது  சந்திப்ஜபஜோம்  எனற  உணைர்சவே  விசரந்து  கபற்றஜோர்.  கட்சி

அணிகளுக்கம்  நஜோட்ட  மக்களுக்கம்  ஜவேண்டஜகஜோள்  விடத்தஜோர்.  ஜபஜோரின  ஆரம்ப

நிசலேயில் ஜசஜோவியைத் யூனியைன பலே இழப்புகளுக்க ஆளஜோகியைது. கஜர்மனி ஆதஜோயைம்

அசடந்தது.

கஜர்மன இரஜோணுவேத்தில் இருந்த வீரர்களில் ஆகப் கபரும் பகதியினர் ஜசஜோவியைன

யூனியைனில்  இறக்கிவிடப்பட்டனர்.  ஆயுதங்களும்  அப்படிஜயை.  இத்துடன
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ருஜமனியைஜோ,  பினலேஜோந்து,  இத்தஜோலி,  ஹல்ஜகரி,  ஸ்கபயின,  ஸ்லேஜோஜவேஜோகியைஜோ நஜோட்டப்

பசடகளும் ஹிட்லேருக்க ஆதரவேஜோக இறங்கின.

இரஜோணுவேத்தில்  அணிதிரளுங்கள்  எனறு  கம்யூனிஸ்ட்டகளுக்கம்  இளம்

கம்யூனிஸ்ட்டகள் எனற கபயைரில் இயைங்கி வேந்த ஜதஜோழர்களுக்கம் ஜவேண்டஜகஜோள்

விடத்தஜோர்.  அதனபடிஜயை  ஜசர்ந்தனர்.  இவேர்கள்  ஆயுத  வீரர்களஜோக  மட்டம்  இனறி

அரசியைல் வீரர்கள் ஆகவும் இருந்தனர்.

கதஜோழிற்சஜோசலேகள்  அசமக்கப்பட்டன  எனறு  பஜோர்த்ஜதஜோம்  அல்லேவேஜோ?  அசவேகள்

எல்லேஜோம்  இடம்  மஜோற்ற  முடிவு  கசய்யைப்பட்டது.  1923  கதஜோழிற்சஜோசலேகள்  இடம்

மஜோற்றப்பட்டன.  இது  மனித  சக்திசயை  மீறியை  அமஜோனுஷ்யை  சக்தி  ஆகம்.  இதனஜோல்

உற்பத்தி பஜோதித்தது. நிசலேசமசயை மக்களுக்கப் புரியை சவேத்து சமஜோளிக்கப்பட்டது.

வேஜோகனஜோலி உசர

1941  ஜஜூசலே  3  அனறு  ஸ்டஜோலின  வேஜோகனஜோலி  மூலேம்  உசரயைஜோற்றினஜோர்.  ஜபஜோரின

ஜநஜோக்கத்சத விளக்கினஜோர்.  கலேனினது ஜமற்ஜகஜோள்கசள எடத்துசரத்தஜோர்.  பஜோசிசத்சத

எதிர்க்கம்  மக்கள்  உலேகம்  முழுவேதும்  உள்ளனர்.  அவேர்கள்  நமக்க  ஆதரவேஜோக

உள்ளனர்

எனறஜோர் இவ்வுசர மக்கசள அவேருடன இசணைத்தது.

தளபதி

ஜபஜோர்  கதஜோடர்ந்து  உச்சிகரமஜோக  நசடகபற்றுக்  ககஜோண்ஜட  இருந்தது.  ஜசஜோவியைத்

தசலேசமக்கழு ஜஜஜோசப் ஸ்டஜோலின பஜோதுகஜோப்பு அசமச்சகர் ஆகவும் தளபதி ஆகவும்

ஜதர்வு கசய்தது.

முதலேஜோளித்துவே நஜோடகளுடன கதஜோடர்ந்து கதஜோடர்பு ககஜோண்டஜோர். பஜோசிச எதிர்ப்புக்கஜோக

அணி திரள ஜவேண்டஜகஜோள் விடத்தஜோர். 1941 ஜஜூசலே 12 அனறு கஜர்மனுக்க எதிரஜோக

ஜசஜோவியைத்  யூனியைனுடன  பிரிட்டன  ஒப்பந்தம்  கசய்தது.  படிப்படியைஜோக  ஜசஜோவியைத்

வீரர்கள்  பலேம்  கபற்றனர்.  கஜர்மன  பசடகளுக்க  ஈடககஜோடத்தனர்.  கஜர்மனிசயை

பினவேஜோங்கச் கசய்தனர்.
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1941  நவேம்பர்  6  அனறு உசரயைஜோற்றுகிறஜோர்.  இவ்வுசர ஒலிபரப்பப்பட்டது.  ஜபஜோரில்

அப்ஜபஜோசதயை  நிலேவேரம்  விளக்கப்பட்டது.  பஜோசிச  கவேறியைர்களின கணைம்  பற்றியும்

முதலேஜோளித்துவே நஜோடகள் கசடப்பிடிக்ககம் ஜபஜோக்க பற்றியும் விளக்கப்பட்டது.

கலேனின உடல் அருஜக

1941 நவேம்பர் 7 அனறு கசஞ்ஜசசன அணி வேகப்பு நடந்தது. 1917 ஆம் ஆண்டில்

நசடகபற்ற புரட்சியின 24 ஆம் ஆண்ட விழஜோ நிகழ்ச்சியைஜோக இது அசமந்திருந்தது.

ஜபஜோரில் கசம்பசட அசடயும் கவேற்றியின உலேக முக்கியைத்துவேத்சத விளக்கினஜோர்.

ஜதஜோழர் கலேனின உடல் சவேக்கப்பட்டிருந்த இடத்தில் இருந்து உசர நிகழ்த்தினஜோர். 6

ஆம்  நஜோளும்  7  ஆம்  நஜோளும்  அவேர்  ஆற்றியை  உசர  இலேட்சக்கணைக்கில்  பிரதி

எடக்கப்பட்டது.  நஜோகடங்கம்  விநிஜயைஜோகிகப்பட்டது.  ஜபஜோரஜோடம்  மக்களுக்க

உத்ஜவேகம் ஊட்டக் கூடியைதஜோக அசமந்திருந்தது.

கவேறிநஜோய் ஜபஜோலே

மஜோஸ்ஜகஜோ  அருகில் கஜர்மன பசடகள் சூழ்ந்திருந்தன.  பீரங்கிச் சத்தமும் ஜகட்டக்

ககஜோண்டதஜோன இருந்தது. இதன மத்தியில் தஜோன கசஞ்ஜசசன அணி வேகப்பும் ஜதஜோழர்

ஸ்டஜோலின  உசரயும்  திகழ்ந்தது.  கஜர்மன  பசடகள்  விரட்டப்பட்டன.  ஆனஜோலும்

அவேர்கள்  விடவில்சலே.  அடிபடம்  கவேறிநஜோய்  மீண்டம்  மீண்டம்  கடிக்க  வேருவேது

ஜபஜோல் வேந்து ககஜோண்ஜட இருந்தனர்.

கதஜோடர் முயைற்சி

ஐஜரஜோப்பியை அரசுகளின ஆதரசவேக் ஜகஜோரி லேண்டன வேஜோஷிங்டன ஆகியை நகர்களுக்க

மஜோலேஜடங்  எனற  ஜதஜோழசர  அனுப்பி  சவேத்தஜோர்.  இப்பயைணைம்  பயைனபட்டது.

ஐஜரஜோப்பஜோவில் இருந்து ஜவேகறஜோரு பகதியில் ஹிட்லேர் பசடகசளத் தஜோக்கவேது எனற

முடிவு  நிசறஜவேறவில்சலே.  இது  ஹிட்லேருக்கத்  கதம்பு  ஊட்டியைது.  அஜத  சமயைம்

பிரிட்டன  அகமரிக்க  ஜபஜோனற  நஜோடகளில்  இருந்த  ஜசஜோவியைத்  எதிர்ப்பு  உணைர்ச்சி

கசறந்தது. 1942 ஆகஸ்ட் 12  அனறு பிரிட்டன தசலேவேர் சர்ச்சில் மஜோஸ்ஜகஜோ வேந்தஜோர்.

ஜதஜோழர் ஸ்டஜோலிசனச் சந்தித்தஜோர்.

ஸ்டஜோலின கிரஜோட் ஜபஜோர்:

1942 நவேம்பர் 19 முதல் 1943 பிப்ரவேரி 2 வேசர ஸ்டஜோலின கிரஜோட் பகதியில் ஜபஜோர்

நடந்தது.  கஜர்மன  முயைற்சி  முறியைடிக்கப்பட்டது.  ஆனஜோலும்  ஸ்டஜோலின

கசஞ்ஜசசனசயையும்  மக்கசளயும்  எச்சரித்தஜோர்.  எதிரி  ஜதஜோல்வியைஜோல்
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பஜோதிக்கப்பட்டிருக்கிறஜோர்.  ஆனஜோல்  முற்றஜோக  அழிந்துவிடவில்சலே  எனறஜோர்.

இக்கஜோலேத்தில்  கஜர்மனியைர்கசளப்  பற்றி  இருந்த  ஜசஜோவியைத்  பகதிகள்  கபருமளவு

விடவிக்கப்பட்டன.

1941 ஜஜூன 1944 ஜம ஆகியை கஜோலேத்திற்க இசடயில் ஜசஜோவியைத் யூனியைனில் இருந்து

கஜர்மனியைஜோளர்களஜோல்  சகது  கசய்யைப்பட்ஜடஜோர்  பசிக்  ககஜோடசமயைஜோலும்

சித்திரவேசதகளஜோலும் ககஜோல்லேப்பட்டனர்.

ஸ்டஜோலினது  முதல்  மசனவிக்கப்  பிறந்த  மகன  இரஜோணுவேத்தில்  இருந்தஜோர்.

ஜபஜோரின  ஜபஜோது  கஜர்மனியைர்களஜோல்  சகது  கசய்யைப்பட்டஜோர்.  ஸ்டஜோலின  ஜபரம்

ஜபசுவேஜோர் எனறு கஜர்மன எதிர்ப்பஜோர்த்தது.  ஸ்டஜோலின அவ்வேஜோறு ஜபசவில்சலே.

கஜர்மனிப்  பசடயில்  சகது  கசய்யைப்பட்ட  முக்கியை  அதிகஜோரிசயை  ஸ்டஜோலின

விடவித்தஜோல்  அவேர்  மகசனவிடலேஜோம்  எனறு  எதிர்பஜோர்த்தனர்.  அது

நடக்கவில்சலே.

முக்கியை சந்திப்பு

1943  நவேம்பர்  29  அனறு  பிரிட்டன  தசலேவேர்  சர்ச்சில்  அகமரிக்க  தசலேவேர்

ரூல்கவேல்ட் ஜசஜோவியைத் தசலேவேர் ஸ்டஜோலின ஆகிஜயைஜோர் கடஹ்ரஜோன நகரில் சந்தித்தனர்.

இது வேரலேஜோற்றில் முக்கியைத்துவேம் வேஜோய்ந்ததஜோக உள்ளது.  கஜோலேனியைஜோதிக்கம் பற்றியும்

ஜபசினர்.  கஜோலேனியைஜோதிக்க ககஜோள்சகசயை சகவிட ஸ்டஜோலின வேற்புறுத்தினஜோர்.  இந்தியை

சுதந்திரம் பற்றியும் கறிப்பிட்டஜோர். சர்ச்சில் பிடிவேஜோதத்துடன முரண்ட கசய்தஜோர்.

வீரவேஜோள்

அஜத  சமயைம்  ஸ்டஜோலின  கிரஜோட்  ஜபஜோரில்  பஜோசிசப்  பசடகசளத்  ஜதஜோற்கடிப்பபதில்

அவேர்களுக்க  கடம்  ஜசதஜோரம்  ஏற்படத்தியைதில்  மஜோகபரும்  இழப்புகசளத்  தஜோங்கி

கவேற்றி கபற்ற  மக்களுக்க  இப்பரிசச  பிரட்டன  நஜோட்டின  மஜோட்சிசம  கபஜோருந்தியை

மனனின சஜோர்பில் இப்பரிசச வேழங்ககிஜறஜோம் எனறு சர்ச்சில் ஸ்டஜோலின அவேர்களிடம்

வேழங்கினஜோர். ஸ்டஜோலின உணைர்ச்சி கபஜோங்கிட வேஜோசள முத்தமிட்டஜோர்.

இரண்டஜோவேது ஜபஜோர் முசன
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1944  ஜஜூன  மஜோதம்  ஹிட்லேரது  கஜர்மன  பசடசயைத்  தஜோக்கதவேற்கத்  திட்டமிட்ட

களத்தில் இறங்கின. இரண்ட ஆண்டகளுக்க முனபு திட்டமிட்டசத இப்ஜபஜோது தஜோன

நிசறஜவேற்ற  முசனந்தனர்.  ஒரு  புறம்  ஜசஜோவியைத்  தஜோக்கதஜோல்  மறுபுறம்  அகமரிக்க

பிரிட்டன தஜோக்கதல் எனறு இருமுசனத் தஜோக்கதலேஜோல் கஜர்மன திணைறியைது. ஜசஜோவியைத்

கசஞ்ஜசசனப்  படிப்படியைஜோக  முனஜனறியைது.  கஜர்மன  பசடகள்  பினவேஜோங்கின.

அவேர்கள் பிடியிலிருந்த பகதிகள் விடவிக்கப்பட்டன.

1945 ஏப்ரல் மஜோதம் ஜசஜோவியைத் பசடகள் கஜர்மனியில் நுசழந்தன. சிங்கத்சத அதன

கசகயிஜலேஜயை அசதச் சந்திக்கத் துவேங்கினர்.  கஜர்மனியின தசலேநகர் கபர்லிசன

கநருங்கி  விட்டனர்.  கபர்லின  வீழ்ந்தது.  அங்கிருந்த  நஜோடஜோளுமனற  கட்டிடம்

சகப்பற்றப்பட்டது.  அதன கபயைர் ரீச்ஸ்டஜோக் எனபது அதன மீது ஜம முதல் ஜததி

ஜசஜோவியைத்  யூனியைனில்  கசங்ககஜோடி  ஏற்றப்பட்டது.  “   ------“  Fall of எனறு  ஒரு

திசரப்படம், "கபர்லின  வீழ்ச்சி" எனறு  அதன  கபயைர்.  உலேகப்  புகழ்கபற்ற

திசரப்படங்களில்  ஒனறஜோக  இனறும்  ஜபஜோற்றப்படகிறது.  ஏப்ரல்  30  ஜம  தினத்தில்

ஹிட்லேர் பயைந்து தற்ககஜோசலே கசய்து ககஜோண்டஜோன.  ஜம  24  அனறு கசஞ்ஜசசனயின

பசடத்  தசலேவேர்  உசரயைஜோற்றினஜோர்.  ஜபஜோர்க்கஜோலேத்தில்  200 க்கம்  அதிகமஜோன

கூட்டங்கள்  நடத்தப்பட்ட  முடிவுகள்  எடக்கப்பட்டன.  ஜதஜோழர்  ஸ்டஜோலின

அசனத்திலும் பங்க ககஜோண்டஜோர்.

இக்கஜோலேத்தில் ஜப்பஜோன நஜோட்டில் ஹிஜரஜோசிமஜோ நஜோகசஜோகி ஆகியை நகர்களில் அகமரிக்கஜோ

தனது  அணுகண்சட  வீசியைது.  இதுபற்றி  ஸ்டஜோலினுக்கத்  கதரிவிக்கப்படவில்சலே.

இரண்டசர லேட்சம் அப்பஜோவி மக்கள் பலியைஜோனர்.

ஜபஜோர் முடிவு

1945  கசப்டம்பர்  2  அனறு ஜப்பஜோனும் சரணைஜோகதி அசடந்தது.  கஜர்மன ஜப்பஜோனியை

ககஜோடங்ஜகஜோல் அரசுகளிடம் இருந்து மக்கள் விடபட்டனர்.  உலேகப் ஜபஜோர்  முடிந்து

அசமதி  திரும்பியைது.  ஜசஜோவியைத்  1945  இல்  ஜபஜோர்  முடிந்தது.  ஸ்டஜோலின  மகன

ஸ்கவேட்லேஜோன  தனது  தந்சதசயைக்  சந்திக்க  வேந்தஜோர்.  அது  சமயைம்  கபல்ஜியை  நஜோட்ட

அதிகஜோரி ஒருவேர் அனுப்பியை கசய்திசயைத் கதரிவித்தஜோர். அவேரது மூத்த மசனவியின

மகசன  ஸ்கவேட்லேஜோனஜோவின  அண்ணைசன  ஹிட்லேரின  பஜோசிசப்  பசடகள்  ககஜோசலே

கசய்து விட்டனர் எனபசத துயைரம் ஜதஜோய்ந்த கரலில் கூறினஜோர்.

1952  அக்ஜடஜோபர்  5  அனறு ஜசஜோவியைத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின  19  ஆவேது மஜோநஜோட

நடத்தப்பட்டது.  ஸ்டஜோலின  கலேந்து  ககஜோண்டஜோர்.  ஆனஜோல்  அறிக்சக  சமர்ப்பிக்க

முடியைவில்சலே.  மஜோலேங்ஜகஜோங்  சமர்பித்தஜோர்.  இவ்வேறிக்சக  தயைஜோரிப்பில்  ஸ்டஜோலின

இருந்தஜோர். இது உலேகப் கபருசம வேஜோய்ந்த அறிக்சக.
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மசறவு:

1953  மஜோர்ச்  5  அனறு  இரவு  9.50  க்க  ஸ்டஜோலின  மரணைமசடந்தஜோர்.  உலேகம்

கலேங்கியைது. கண்ணிர் வேடித்தது. ஜசஜோவியைத் வேஜோகனஜோலி பினவேருமஜோறு ஒலிபரப்பியைது.

ஜதஜோழர்  கலேனினுடன  ஜதஜோஜளஜோட  ஜதஜோல்  நினற  ஜதஜோழரும்  அவேரது  பணிகசள

ஊக்கத்துடன கதஜோடர்ந்து வேரும் ஞஜோனமிக்க தசலேவேரும் ஜசஜோவியைத் மக்கள் மற்றும்

கம்யூனிஸ்ட்  கட்சியின ஆசஜோனும்  ஆகியை  ஜஜஜோசப்  விகஜோரிஜயைஜோனிவிச் ஸ்டஜோலினின

இதயைம் சுவேஜோசிப்பசத நிறுத்தி விட்டது.

வேஜோழ்க ஜஜஜோசப் ஸ்டஜோலின திருநஜோமம்

முற்றும்

 


