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ெப� ெதாழிலாள�க��கான ேபாரா�ட�தி	 எலேனா ட� அ�ன" ெபச�� ெப� ெதாழிலாள�க��கான ேபாரா�ட�தி	 எலேனா ட� அ�ன" ெபச�� ெப� ெதாழிலாள�க��கான ேபாரா�ட�தி	 எலேனா ட� அ�ன" ெபச�� ெப� ெதாழிலாள�க��கான ேபாரா�ட�தி	 எலேனா ட� அ�ன" ெபச�� 
அ$ைமயா $அ$ைமயா $அ$ைமயா $அ$ைமயா $ %&ேபா�' நாடக)கைள உ வா�கிய ெபா+,%&ேபா�' நாடக)கைள உ வா�கிய ெபா+,%&ேபா�' நாடக)கைள உ வா�கிய ெபா+,%&ேபா�' நாடக)கைள உ வா�கிய ெபா+, அவ ட� இைண�,அவ ட� இைண�,அவ ட� இைண�,அவ ட� இைண�, 

ப)கள"�தவ� ஜா�0 ெப�னா�� ஷா2$ அட)'வ� எ�ப, 'றி4ப�ட�த�க,ப)கள"�தவ� ஜா�0 ெப�னா�� ஷா2$ அட)'வ� எ�ப, 'றி4ப�ட�த�க,ப)கள"�தவ� ஜா�0 ெப�னா�� ஷா2$ அட)'வ� எ�ப, 'றி4ப�ட�த�க,ப)கள"�தவ� ஜா�0 ெப�னா�� ஷா2$ அட)'வ� எ�ப, 'றி4ப�ட�த�க, 

ெபா,2டைம த�,வ�தி� ப�தாமக� கார	 மா��� தா� ம�5ம	ல; தன, '5$ப$ %+வைத6$ 
வ��க4 ேபாரா�ட�தி	 ஈ5ப5�தினா�. அ�தைகய ேபாரா�ட�தி	 மா��� ஏ)ெக	ேசா5 இைண�, 
ப)ேக&றவ� மா��சி� இைளய �த	வ� எலேனா� மா��� ஆவா�. இ�; (மா�= 31) அவ� மைற�த 
தின$!  எலேனா� மா��� எ�த அளவ�&' �க? ெப&றி �தா� எ�பத&' அவர, மைறவ�� ெபா+, 
வ�த இர)க	 ெச@திகேள சா�சி! இ)கிலா�, %+வ,மி �, ம�5ம	ல; ெஜ�மன", ப�ரா�A, ஹால�,, 

அெமC�கா, ஆ�திேரலியா, ரDயா, ஆ�திCயா, இ�தாலி, இ�தியா, ெத� ஆ4ப�C�கா ேபா�ற பல 
நா5கள"லி �, ெச@திகE வ�, 'வ��த வ�ண$ இ �தன. 
பல ெதாழி&ச)க)கE தம, ெசா�த ைககளா	 ெந@த பதாைககைள எலேனா� உட	 மF, ேபா��தின�. 
ப�ரா�A ெதாழிலாள� க�சி, ெஜ�மான"ய சGக ஜனநாயக க�சி, அெமC�க ேசாசலி�� '+�கE 
ஆகியைவ தம, ப�ரதிநிதிகைள அH4ப�ைவ�தன�.அIசலி� J�ட�தி	 ெதாழிலாள� க�சிய�� %த	 
நாடா�ம�ற உ;4ப�ன� வ�	 ேதா�ேன ேபA$ ெபா+,, “எ+த4 பK�க ெதCயாத என�' ஆர$ப� க	வ� 
ஊ�Kய, ம�5ம	ல; நா� இ�; நாடா�ம�ற உ;4ப�னராக உEேள� எ�றா	 அத&' எலேனா�தா� 
காரண$. எலேனா� இ	ைலெயன"	 நா� ம�5ம	ல;  எ�ைன4 ேபா�ற பல $ இ�; இ	ைல” என� 
Jறியெபா+, கதறிய+தா�. அவ� ம�5ம	ல; பல ெதாழி&ச)க தைலவ�கE க�ணM�வ��டன�. 
 

பாC� க$N� உ வா�கிய தா�க$பாC� க$N� உ வா�கிய தா�க$பாC� க$N� உ வா�கிய தா�க$பாC� க$N� உ வா�கிய தா�க$ 

ெதாழிலாள" வ��க�தி� %த	 �ர�சி பாC�க$N� ஆ'$. பாC� நகைர ைக4ப&றிய ெதாழிலாள" 
வ��க$ 72 நா�கE ஆ�சி அதிகார�ைத நட�திய,. என"H$ அ4�ர�சி ேதா	வ� அைட�த,. அத� ப�ற' 
%தலாள" வ��க$ ேபாராள"கைள ேவ�ைடயாKய,. ப	லாய�ர� கண�காேனா� ப5ெகாைல 
ெச@ய4ப�டன�. பல ேபாராள"கE த4ப��, இ)கிலா�தி	 தIச$ �'�தன�. 
மா���, ஏ)ெக	� ஆகிேயாC� ஆேலாசைன4 பK இ4ேபாராள"க��' உதவ�ட ஒ  '+ அைம�க4 

ப�ட,. இ�'+வ�	 மிக %�கிய ப)கா&றினா� எலேனா�. பாC� க$Nன"� %�கிய ேபாராள"யான 
லி�ஸாகேர “பாC� க$N� வரலா;” என ஒ  %�கிய�,வ$ வா@�த ஆவண�ைத உ வா�கினா�. 
பல ஆ@2கைள ெச@, வ�வர)கைள அள"�, அ�த ஆவண$ உ வா�கிட உ;,ைணயாக இ �தா� 
எலேனா�.  இ�த ஆவண$ �ர�சியாள�க��' மிக %�கியமான, என மா��� -ஏ)ெக	� பாரா�Kன�. 
இ�த ஆவண�ைத உ வா�கிட எலேனா� உதவ�ய ெபா+, அவ �' வய, 20 ம�5ேம! ப��னாள"	 
இத� ஆ)கில ெமாழிெபய�4ைப6$ எலேனா� ெவள"ய��டா�. 
 
 



ெப�ண�ய�தி� உ�, ச�திெப�ண�ய�தி� உ�, ச�திெப�ண�ய�தி� உ�, ச�திெப�ண�ய�தி� உ�, ச�தி 
எலேனாC� மிக4ெபCய ப)கள"4� ெப� உCைம�' அவ� அள"�த %�கிய�,வ$தா�! ெப�ண�ய 
இய�க)கE 1970கள"	 உ வானதாக %தலாள"�,வ சGகவ�யலாள�கE Jறி�ெகாEகி�றன�. ஆனா	 
ெப� உCைம�கான இய�க$ 1870கள"ேலேய ஆர$ப��,வ��ட,. அ�ைறய ப�C�ட� ெதாழி	 வள�=சி 
அைட�த நாடாக இ �தாR$ ெப�க��' வா�கள"�'$ உCைம இ �கவ�	ைல. 
ெப�கE ப	கைல� கழக)க��'E Sைழய%Kயா,. ெப�கE எTவ�த உCைம6$ 
ெப&றி �கவ�	ைல. 1864$ ஆ�5 நட�த %த	 அகில�தி� J�ட�தி	 ெப�கைள6$ 
உ;4ப�னரா�'வ, என மா��� %� ெமாழி�தா�. அத&' ப�ரா�A U,�'+ க5ைமயாக ஆ�ேசப��த,. 
ேசாசலிச இய�க�தி&'Eேளேய ெப�VCைம�' எTவள2 எதி�4� இ �த, எ�பைத இ, 
ெவள"4ப5�,கிற,. க	வ��காக ப	கைல�கழக$ ெச	R$ உCைம எலேனா� ெபறவ�	ைல.  என"H$ 
மா��� ம&;$ ஏ)ெக	� எH$ இ  ெபCய ப	கைல�கழக)கள"டமி �, அவ� க&றா�. அேத 
சமய�தி	 ெப�VCைம�காக ேபாராட ேவ�Kய அவசிய�ைத6$ உண��தா�.  எ�வ�� அவலி)'ட� 
இைண�, “ேசாசலிச�தி� ேகாண�தி	 ெப�கE ப�ர=சைன” எH$ Wைல எலேனா� எ+தினா�. அ�த 
காலக�ட�தி	 ெப�VCைம�காக 'ர	 ெகா54ேபா �' இ, மிக4ெபCய ஆ6தமாக பய�ப�ட, 
ம�5ம	ல; ேசாசலிச ெப�ண�ய�தி&' அK4பைட ஆவணமாக அைம�த,. 
தா� ெசய	ப5$ அைன�, ெதாழி&ச)க)கள"R$ ெப�கE இைண�க4ப5வ, ம�5மி�றி அவ�கE 
தைலைம4 ெபா;4ப�&' வ வத&காக2$ ேபாராKனா�. எCவா6 ெதாழி&ச)க�தி	 ெப�கள"� ெதாழி& 
ச)க4ப�Cைவ ெதாட)கி அதைன ெதாழி&ச)க� தைலைம அ)கீகC�க2$ ைவ�தா�. ேசாசலிச 
ெப�ண�ய�ைத உ வா�'வதிR$ அதைன %�ென5�,= ெச	வதிR$ கிளாரா ெச�கி�, ேராசா 
ல�ஸ$ெப�� ஆகிேயா ட� எலேனா� ஒ )கிைண�, ெசய	ப�டா�. இர�டாவ, அகில�தி� 
மாநா5கள"	 அவ�கE ேசாசலிச ெப�ண�ய�ைத வலி6;�தின�.  கிளாரா ெச�கி�, ேராசா ல�ஸ$ெப��, 

எலேனா� மா��� ஆகிய Gவைர6$ ெப�ண�ய�தி� ப�தாமக�கE என�Jறினா	 மிைகய	ல! 
 

கனR�'கனR�'கனR�'கனR�'    ெந 4� G�Kய ேபாராள"ெந 4� G�Kய ேபாராள"ெந 4� G�Kய ேபாராள"ெந 4� G�Kய ேபாராள" 
ப�C�ட� %தலாள"கைள கல)கK�த ,ைற%க ெதாழிலாள�கள"� ேபாரா�ட�திR$ எCவா6 
ெதாழிலாள� ேபாரா�ட�திR$ இர2 பகலாக எலேனா� பா5ப�டா�. ப	ேவ;ப�ட ெதாழிலாள�க�$ தம, 
ப�ர=சைனக��காக எலேனாC� உதவ�ைய நா5வ, அதிகC�த,. ெவ)காய$ உC�'$ ெப� 
ெதாழிலாள�கE, ேக� தயாC4ப�	 உEள ெப� ெதாழிலாள�கE என பல $ அவைர நாKன�.  அவ�கள"� 
ஊதிய$, பா,கா4�, '5$ப$ என அைன�, ப�ர=சைனகைள6$ எலேனா� தM��, ைவ�தா�. ப�C�டன"� 
%த	 ெதாழிலாள� க�சி உ வா�கிட அயரா, பா5ப�டா�. 1890கள"	 ப�C�டன"	 அைனவ $ அறி�த 
ஒ  அரசிய	 ேபாராள"யாக அவ� பCணமி�தா�. ெப� ெதாழிலாள�க��கான ேபாரா�ட�தி	 
எலேனா ட� அ�ன" ெபச�� அ$ைமயா $ %&ேபா�' நாடக)கைள உ வா�கிய ெபா+, அவ ட� 
இைண�, ப)கள"�தவ� ஜா�0 ெப�னா�� ஷா2$ அட)'வ� எ�ப, 'றி4ப�ட�த�க,. 
 

எலேனாைர அவர, எதிCகE “ெந 4ைப க�'பவ�”, “ேக5 ெக�ட Nத வ�ேதறி”, “ெப� ப�சாA” 

எ�ெற	லா$ வைசபாKன�. ஆனா	 ெதாழிலாள�கE அவைர “எ)கள, தா@” என2$ “OUR OLD STROKER” 

(ேபாரா�ட கனைல எCN�5பவ�) என2$ அைழ�தன�. அவர, ேப=ைச ேக�க ஆய�ர� கண�கி	 
உைழ4பாள"கE திர�டன�. ைஹ� Z)காவ�	 ேம தின J�ட$ ப&றி ஒ  ப�திCைக நி ப� 
கீ?க�டவா; ெச@தி எ+தினா�:  “ப	லாய�ர�கண�கான ெதாழிலாள�கE திர�5Eளன�.   ேமைடய�	 
தைலவ�கE உEளன�. வழ�க$ ேபால தன�ேக உCய வசீகர�,டH$ த�ன$ப��ைக6டH$ எலேனா� 
மா��� உEளா�. அவர, ேப=ைச� ேக�க ெதாழிலாள�கE ஆவRட� கா�தி �கி�றன�”  த� வா?நாE 
%+,$ ெதாழிலாள�க��காக வா?�த எலேனா� மா��� 1898$ ஆ�5 மா�= மாத$ 31$ நாE 43 வ, 
வயதி	 மரண�ைத த+வ�னா�. அவர, வா?2 ஒTெவா  ெபா,2டைம4 ேபாராள"�'$ ஒTெவா  
ெப�ண�ய4 ேபாராள"�'$ பல பK4ப�ைனகைள ெகா�5Eள, என"	 மிைக அ	ல! 
 

மா��� ஒ  %ைற Jறினா�: “ (G�தமகE) ெஜ�ன" எ�ைன4 ேபால! ஆனா	(இைளய மகE) ட�ஸி 
நாேனதா�!” ஆ$! அ�த மக�தான ெபா,2டைம ஆசான"� ெப ைம மி�க �த	வ�யாக ேபாரா�ட வா?2 
வா?�தா� எலேனா� மா���. 
 


