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பிடடெல் க காஸ்ட்ட்ர் காவின
அ்சியல் ம்பியம

Bill Van Auken, 28 November 2016

20 ம நூற்்றற்றாண்டின் மிக முக்கிய ஆளுக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகளில

ஒருவவரற்றான பிபிட பிடெல கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா ுக்கிய ஆளுமைக்கிய ஆளும்றந்து விட் பிடெற்றார் என
பிடவள்ளியன்று இவரவு வந்த அறிவிப் அறிவிப்பற்றானது,  அவவரது
முவரண் அறிவிப்பற்றா பிடெற்றான வவரரலற்றாற்று ுக்கிய ஆளுமைவரபுவழி குறித்த கடுக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றான
சர்ச்க்கிய ஆளுமசகக்கிய ஆளுமைகளைப் பிவரதி அறிவிப்பலிக்கும விதுக்கிய ஆளுமைற்றாக  அறிவிப்பலாஸ்ட்ரவறு விதுக்கிய ஆளுமைற்றான
பிட அறிவிப்பற்றாது எதிர்விக்கிய ஆளுமனகக்கிய ஆளுமைகளைத் தூண்டியிருக்கி்றது.

கியூ அறிவிப்பற்றாவின் அவரசியல வற்றாழ்வின் மீது அவர் பிடசலுத்திய
சவற்றாரலற்்ற அதிகற்றாவரத்தின் கடிவற்றாைகளைத்க்கிய ஆளுமத ஒப் அறிவிப்பக்கிய ஆளும பிடெத்து விட் பிடெ
கிட் பிடெத்தட் பிடெ ஒரு தசற்றாப்த கற்றாரலத்திற்குப் பின்னர், அவவரது 90
வது வயதில, அவவரது ுக்கிய ஆளுமைவரணம நிகழ்ந்துள்ைகளைது. கிட் பிடெத்தட் பிடெ
அக்கிய ஆளுமவர நூற்்றற்றாண்டு கற்றாரலத்திற்கு அவர்
“ஆயுள்கற்றாரலத்திற்கற்றான ஜனற்றாதி அறிவிப்பதி”யற்றாக,  ஆளும
கமயூனிஸ்ட் கட்சியின் முதல பிடசயரலவரற்றாக அத்து பிடென் கியூ அறிவிப்ப
இவரற்றாணுவத்தின் தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைத் தைகளை அறிவிப்பதியற்றாக இருந்தற்றார்,
இவற்றில பிட அறிவிப்பரும அறிவிப்பற்றான்க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றான அதிகற்றாவரம வமசற்றாவளி
முக்கிய ஆளும்ற ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றான்று இப்ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாது 85  வயதற்றாகும அவவரது தமபி
வரற்றாவுல இன் கவரங்களுக்கு பிடகற்றாடுக்கப் அறிவிப்பட்டிருந்தது.

ஐசாஸ்ட்ரனற்றாவர் பிடதற்றா பிடெங்கி ாஸ்ட்ரஜற்றார்ஜ் W. புஷ் வக்கிய ஆளுமவரயிலும 10
அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க ஜனற்றாதி அறிவிப்பதிகக்கிய ஆளுமைகளை அவவரது ஆட்சி கண்டிருந்தது,
இவர்கள் அக்கிய ஆளுமனவருாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமை அவவரது ஆட்சிக்கிய ஆளுமயத்
தூக்கிவீசுவதற்கு உறுதிப் அறிவிப்பற்றாடு பிடகற்றாண்டிருந்தனர்,  1961
இல சிஐஏ ஆல ஏற் அறிவிப்பற்றாடு பிடசய்யப் அறிவிப்பட்டிருந்த Pigs விரிகு பிடெற்றா
ஊடுருவல,  கிட் பிடெத்தட் பிடெ நூற்றுக்கணக்கற்றான
பிடகற்றாக்கிய ஆளுமரலமுயற்சிகள்,  அத்து பிடென் உரலக வவரரலற்றாற்றின் மிக
நீண் பிடெ பிட அறிவிப்பற்றாருைகளைற்றாதற்றாவரத் தக்கிய ஆளும பிடெ ந பிடெவடிக்க்கிய ஆளுமக ஆகியக்கிய ஆளுமவயும
இந்த ந பிடெவடிக்க்கிய ஆளுமககளில இ பிடெமபிட அறிவிப்பற்றிருந்தன.

அவவரது அவரசியல வற்றாழ்க்க்கிய ஆளுமகயின் நீண் பிடெகற்றாரலம  அறிவிப்பரல
வக்கிய ஆளுமககளிலும ுக்கிய ஆளுமைக்கிய ஆளுமரலப்பூட்டுவதற்றாகும.  அவவரது ஆட்சியில
இரலத்தீன் அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க சர்வற்றாதிகற்றாரிகளின் அமசங்களும
இருந்தன என் அறிவிப்பாஸ்ட்ரதற்றாடு அவரசியல எதிரிகைகளைற்றாகவும
ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாட்டியற்றாைகளைர்கைகளைற்றாகவும பிடதன் அறிவிப்பட் பிடெவர்கள் வி பிடெயத்தில
அவர் தற்றாட்சண்யுக்கிய ஆளுமைற்்றவவரற்றாக இருந்தற்றார் என் அறிவிப்பதில
சந்ாஸ்ட்ரதகமிலக்கிய ஆளுமரல. அாஸ்ட்ரதாஸ்ட்ரநவரத்தில, அவரி பிடெம ஒரு தனிப் அறிவிப்பட் பிடெ
ஈர்ப்பும, குறிப்பிட் பிடெ ுக்கிய ஆளுமைட் பிடெத்திரலற்றான ுக்கிய ஆளுமைனிதத்தின் ஒரு வீச்சும
இருந்தது ுக்கிய ஆளுமைறுக்கவியரலற்றாததற்றாகும,  இக்கிய ஆளுமவ கியூ அறிவிப்பற்றாவின்

ஒடுக்கப் அறிவிப்பட் பிடெ ுக்கிய ஆளுமைக்களி பிடெம இருந்தும சர்வாஸ்ட்ரதச அைகளைவில
புத்திஜீவிகள் ுக்கிய ஆளுமைற்றும தீவிவரப் அறிவிப்பட் பிடெ இக்கிய ஆளுமைகளைஞர்கைகளைது  அறிவிப்பவரந்த
அடுக்குகளி பிடெம இருந்தும அவருக்கு ஆதவரக்கிய ஆளுமவக் பிடகற்றாண்டு
வந்தன.

கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவின் ுக்கிய ஆளுமைவரணத்திற்கு அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க ஊ பிடெகங்களின்
எதிர்விக்கிய ஆளுமன எதிர் அறிவிப்பற்றார்த்த வக்கிய ஆளுமகயிாஸ்ட்ரரலாஸ்ட்ரய இருந்தது.
“பிடகற்றாடும சர்வற்றாதிகற்றாரி”  மீதற்றான தக்கிய ஆளுமரலயங்கக்
கண் பிடெனங்களு பிடென் ாஸ்ட்ரசர்ந்து,  கியூ அறிவிப்பற்றாவில  அறிவிப்பவரந்த
ுக்கிய ஆளுமைக்களிக்கிய ஆளும பிடொஸ்ட்ரய இருந்த உண்க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றான துக்கத்க்கிய ஆளுமதக்
கற்றாட்டுவக்கிய ஆளுமத வி பிடெவும அதிகுக்கிய ஆளுமைற்றாய் கியூ அறிவிப்பற்றாவில இருந்து நற்றாடு
க பிடெத்தப் அறிவிப்பட்டிருந்த சிரல நூறு வரலது-சற்றாரிகள் மியற்றாமியின்
லிட்டில ஹவற்றானற்றா வீதிகளில ந பிடெனுக்கிய ஆளுமைற்றாடியக்கிய ஆளுமதக்
கற்றாட்டுவதற்ாஸ்ட்ரக அதிகுக்கிய ஆளுமைற்றான ாஸ்ட்ரநவரம பிடசரலவிட் பிடெ கரலகமூட் பிடெல
பிடசய்தியளிப்பு முக்கிய ஆளும்றயும க்கிய ஆளுமகாஸ்ட்ரகற்றார்த்திருந்தது.

1959  இல அவர் தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையிரலற்றான புவரட்சியற்றால
கிைகளைர்ந்திருந்த நற்றாட்டின் மிகவும வறுக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைப் அறிவிப்பட் பிடெ
அடுக்குகளின் சமூக நிக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகளில ுக்கிய ஆளுமைறுக்கவியரலற்றாத
ாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைம அறிவிப்பற்றாடுகக்கிய ஆளுமைகளை ஏற் அறிவிப்படுத்தியக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைக்கற்றான ஆதவரக்கிய ஆளுமவப்
பிவரதி அறிவிப்பலிக்கும விதுக்கிய ஆளுமைற்றாக,  தீவில அதிகற்றாவரத்க்கிய ஆளுமத விட்டு
விரலகிய  அறிவிப்பத்து வரு பிடெங்களுக்குப் பின்னரும கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா,
சற்றுக் குக்கிய ஆளும்றந்திருந்தது என்்றற்றாலும,  கணிசுக்கிய ஆளுமைற்றான ஒரு
பிடவகுஜன அடித்தைகளைத்க்கிய ஆளுமதப்  அறிவிப்பவரற்றாுக்கிய ஆளுமைரித்திருந்தற்றார்.

கியூ அறிவிப்பற்றாவில இருக்கும நிக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகக்கிய ஆளுமைகளை,  அதன்
அருகிலிருக்கக் கூடிய,  ஏ்றக்குக்கிய ஆளும்றய அாஸ்ட்ரத அைகளைவு
ுக்கிய ஆளுமைக்கள்பிடதற்றாக்கிய ஆளுமகயும பிடுக்கிய ஆளுமைற்றாத்த உள்நற்றாட்டு உற் அறிவிப்பத்தியும
பிடகற்றாண் பிடெ பிட பிடெற்றாமினிக்கன் குடியவரசில நிரலவுகின்்ற
நிக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகக்கிய ஆளுமைகளை ஒருவர் ஒப்பிட்டுப்   அறிவிப்பற்றார்க்குமாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாது இந்த
ுக்கிய ஆளுமைற்றாற்்றங்களின் குறியீடுகள் பிடதளிவற்றாகப் புரலப் அறிவிப்படும.
கியூ அறிவிப்பற்றாவில பிடகற்றாக்கிய ஆளுமரல விகிதம பிட பிடெற்றாமினிக்கன் குடியவரசில
இருப் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமதக் கற்றாட்டிலும நற்றான்கில ஒரு  அறிவிப்பங்கிற்கும
குக்கிய ஆளும்றவற்றானதற்றாகும;  எதிர் அறிவிப்பற்றார்ப்பு ஆயுள் சவரற்றாசரி ஆறு
வரு பிடெங்கள் அதிகம (79  vs 73),  அத்து பிடென் கியூ அறிவிப்பற்றாவின்
குழந்க்கிய ஆளுமத இ்றப்பு விகிதம பிட பிடெற்றாமினிக்கன் குடியவரக்கிய ஆளுமசக்
கற்றாட்டிலும சுுக்கிய ஆளுமைற்றார் ஆறில ஒரு  அறிவிப்பங்கு அைகளைவு தற்றான்.
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அவரசியல ஒடுக்குமுக்கிய ஆளும்றக்கற்றாக கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா மீது கண் பிடெனம
பிடசய்வக்கிய ஆளுமதக் பிடகற்றாண்டு அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க ஊ பிடெகங்களில வந்த
வருணக்கிய ஆளுமனகள் வவரரலற்றாற்று உள்ைகளை பிடெக்கத்தில நிறுத்திப்
 அறிவிப்பற்றார்க்கப் அறிவிப்படுவதற்குத் தகுதியற்றானக்கிய ஆளுமவயற்றாகும.  எப் அறிவிப்படிப்
 அறிவிப்பற்றார்த்தற்றாலும,  அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றா ஒரு நூற்்றற்றாண்டு கற்றாரலத்தில
இரலத்தீன் அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவில ுக்கிய ஆளுமைட்டும
நூ்றற்றாயிவரக்கணக்கற்றாாஸ்ட்ரனற்றாரின் ுக்கிய ஆளுமைவரணங்களுக்குப் பிட அறிவிப்பற்றாறுப் அறிவிப்பற்றான
கணக்கற்்ற சர்வற்றாதிகற்றாவரங்கக்கிய ஆளுமைகளை ஆதரித்திருக்கி்றது.
கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவும கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாயிசமும இறுதியில அந்த
கசப் அறிவிப்பற்றான ுக்கிய ஆளுமைற்றும குருதி அறிவிப்பற்றாய்ந்த வவரரலற்றாறின்
விக்கிய ஆளுமைகளைபிட அறிவிப்பற்றாருைகளைற்றாகாஸ்ட்ரவ இருந்தனர்.

கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவின் பிடசற்றாந்த அவரசியல  அறிவிப்பரிணற்றாுக்கிய ஆளுமை வைகளைர்ச்சியும
கூ பிடெ, 1898 ஸ்பிட அறிவிப்பயின்-அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாரின் ஒரு விக்கிய ஆளுமைகளைவற்றாக
ஸ்பிட அறிவிப்பயினின் கற்றாரலனியற்றாக இருந்ததில இருந்து
அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவின் ஒரு அக்கிய ஆளுமவரக்கற்றாரலனியற்றாக இத்தீவு
உருுக்கிய ஆளுமைற்றாற்்றம கண் பிடெதற்குப் பின்னர்  அறிவிப்பரல தசற்றாப்த கற்றாரலம
அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்தியம ந பிடெத்திய பிடகற்றாள்க்கிய ஆளுமைகளையற்றாலும
ஒடுக்குமுக்கிய ஆளும்றயற்றாலுாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமை உருக்பிடகற்றாடுக்கப் அறிவிப்பட்டிருந்தது. பிைகளைற்றாட்
திருத்தம (Platt  Amendment) என்று அக்கிய ஆளுமழக்கப் அறிவிப்பட் பிடெதற்றான
ஒன்றின் கீழ்,  அவசியுக்கிய ஆளுமைற்றான சுக்கிய ஆளுமையங்களில கியூ அறிவிப்ப
விவகற்றாவரங்களில தக்கிய ஆளுமரலயீடு பிடசய்வதற்கற்றான ”உரிக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமை”க்கிய ஆளுமய
அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றா தனக்குத் தற்றாாஸ்ட்ரன உத்தவரவற்றாதுக்கிய ஆளுமைளித்துக்
பிடகற்றாண் பிடொஸ்ட்ரதற்றாடு,  குவற்றாண் பிடெனற்றாாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைற்றா விரிகு பிடெற்றாக்கிய ஆளுமவ தனது
இவரற்றாணுவத் தைகளைுக்கிய ஆளுமைற்றாக ாஸ்ட்ரசக்கிய ஆளுமவ பிடசய்வதற்கற்றாக பிடித்து
க்கிய ஆளுமவத்துக் பிடகற்றாண் பிடெது. 

அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க- ஆதவரவு பிடெனற்றான   அறிவிப்பற்றாட்டிஸ்ட் பிடெற்றா  சர்வற்றாதிகற்றாவரம

புவரட்சிக்கு முன் அறிவிப்பற்றாக,  ஹவற்றானற்றாவில இருந்த
அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவின் ஆைகளைற்றாக ஃபுலபிடஜன்சிாஸ்ட்ரயற்றா  அறிவிப்பற்றாட்டிஸ்ட் பிடெற்றா
இருந்தற்றார்,  பிடவளிநற்றாட்டுப் பிட அறிவிப்பருநிறுவனங்கள்,  நற்றாட்க்கிய ஆளும பிடெ
சூதற்றாட் பிடெம ுக்கிய ஆளுமைற்றும வி அறிவிப்பச்சற்றாவர க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையுக்கிய ஆளுமைற்றாக ுக்கிய ஆளுமைற்றாற்றிய நற்றாட்டின்
நிதிப் பிவரபுக்கள் ுக்கிய ஆளுமைற்றும ுக்கிய ஆளுமைற்றாபியற்றாக்கள் ஆகிாஸ்ட்ரயற்றாவரது
நரலன்களின் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பரில ஆட்சி ந பிடெத்திய ஒரு மூர்க்குக்கிய ஆளுமைற்றான
சர்வற்றாதிகற்றாவரத்தின் தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றாக அவர் இருந்தற்றார்.
சித்திவரவக்கிய ஆளுமத என் அறிவிப்பது சகஜுக்கிய ஆளுமைற்றானதற்றாக இருந்தது,
குக்கிய ஆளும்றந்த அறிவிப்பட்சம 20,000  கியூ அறிவிப்பர்கைகளைது அவரசியல
பிடகற்றாக்கிய ஆளுமரலகளுக்கு இந்த ஆட்சி பிட அறிவிப்பற்றாறுப் அறிவிப்பற்றாய் இருந்தது
என்று ாஸ்ட்ரஜற்றான் F. பிடகன்னடிாஸ்ட்ரய கூ பிடெ கருத்துக்
கூறியிருந்தற்றார். 

இந்த ஆட்சி எத்தக்கிய ஆளுமன நச்சுத்தனுக்கிய ஆளுமைற்றானதற்றாய் இருந்தாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாதும,
இந்தப் பிவரற்றாந்தியத்தில இது ஒன்று ுக்கிய ஆளுமைட்டுாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமை
அவ்வற்றாறிருக்கவிலக்கிய ஆளுமரல.  அாஸ்ட்ரத கற்றாரலகட் பிடெத்தில,
பிட பிடெற்றாமினிக்கன் குடியவரசில ட்ருஜிாஸ்ட்ரரலற்றா,  க்கிய ஆளுமஹத்தியில
துவற்றாலிாஸ்ட்ரய ுக்கிய ஆளுமைற்றும நிக்கவரற்றாகுவற்றாவில ாஸ்ட்ரசற்றாாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைற்றாசற்றா
ஆகிாஸ்ட்ரயற்றார் ந பிடெத்திய இாஸ்ட்ரதாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றான்்ற  அறிவிப்பற்றாரியக்
குற்்றங்கக்கிய ஆளுமைகளையும அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றா ஆதரித்தது.

1954  இல குவற்றாத்துக்கிய ஆளுமைற்றாரலற்றாவில இருந்த ஆர்பிட அறிவிப்பன்ஸ்
அவரசற்றாங்கம சிஐஏ ஆல ஏற் அறிவிப்பற்றாடு பிடசய்யப் அறிவிப்பட் பிடெ ஒரு
கவிழ்ப்பின் மூரலுக்கிய ஆளுமைற்றாக தூக்கிபிடயறியப் அறிவிப்பட் பிடெதில கண் பிடெக்கிய ஆளுமதப்
ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாரல,  நிரலவும ஒழுங்க்கிய ஆளுமக ஜனநற்றாயக முக்கிய ஆளும்றகளின்
மூரலுக்கிய ஆளுமைற்றாக ுக்கிய ஆளுமைற்றாற்றுவதற்கு முயற்சி பிடசய்த அக்கிய ஆளுமனவரும

வன்முக்கிய ஆளும்றக்கிய ஆளுமயக் பிடகற்றாண்டு அகற்்றப் அறிவிப்பட் பிடெனர்.  இதன்
விக்கிய ஆளுமைகளைவற்றாக இந்த அக்கிய ஆளுமவரக்ாஸ்ட்ரகற்றாைகளைம எங்கிலும அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றா
மீதற்றான கடுக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றான ுக்கிய ஆளுமைக்கள் பிடவறுப்பு வைகளைர்ச்சி கண் பிடெது.

ஸ் அறிவிப்பற்றானிய நிரலச்சுவற்றாந்தர் குடும அறிவிப்பம ஒன்றில பி்றந்த
கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா, ஹவற்றானற்றா  அறிவிப்பலகக்கிய ஆளுமரலக்கழகத்தில ுக்கிய ஆளுமைற்றாணவர்களின்
ாஸ்ட்ரதசியவற்றாத அவரசியலின் கனல தகிக்கும சூழலுக்குள்
அவரசியலரீதியற்றாய் அபிவிருத்தி கண் பிடெற்றார்.  இக்கிய ஆளுமைகளைஞவரற்றாக
இருந்தாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாது அவர் ஸ்பிட அறிவிப்பயினின்  அறிவிப்பற்றாசிஸ் பிடெற்றான ாஸ்ட்ரஜற்றாஸ்
அந்ாஸ்ட்ரதற்றானிாஸ்ட்ரயற்றா பிறிாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைற்றா டி ரிாஸ்ட்ரவவரற்றா ுக்கிய ஆளுமைற்றும இத்தற்றாலியின்
தக்கிய ஆளுமரலவர் பிட அறிவிப்பனிட்ாஸ்ட்ர பிடெற்றா முாஸ்ட்ரசற்றாலினி ஆகிாஸ்ட்ரயற்றாரின் மீது
பிட அறிவிப்பரும அபிுக்கிய ஆளுமைற்றானம பிடகற்றாண் பிடெவவரற்றாய் இருந்தற்றார் என்று
கூ்றப் அறிவிப்படுகி்றது.

1948  இல ுக்கிய ஆளுமைற்றாணவனற்றாக,  பிடகற்றாரலமபியற்றாவின்
பிட அறிவிப்பற்றாாஸ்ட்ரகற்றாட் பிடெற்றாவிற்கு அவர் ாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைற்பிடகற்றாண் பிடெ  அறிவிப்பயணம அவக்கிய ஆளுமவர
அவரசியலரீதியற்றாக உருவற்றாக்கிய அனு அறிவிப்பவங்களில ஒன்்றற்றாக
அக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைந்தது;  பிவரற்றாந்தியத்தில அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க ாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைரலற்றாதிக்கத்க்கிய ஆளுமத
நிக்கிய ஆளுமரலநற்றாட்டும பிட அறிவிப்பற்றாருட்டு அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க அவரசுகளின் அக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைப்பு
ஒன்க்கிய ஆளும்ற ஸ்தற்றாபிப் அறிவிப்பதற்கற்றாக அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க நற்றாடுகளிக்கிய ஆளும பிடொஸ்ட்ரயயற்றான
கற்றாங்கிவரக்கிய ஆளுமச அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றா அங்கு கூட்டியிருந்தது.  அவவரது
இந்த விஜயத்தின் சுக்கிய ஆளுமையத்தில,  தற்றாவரற்றாைகளைவற்றாதக் கட்சியின்
ாஸ்ட்ரவட் அறிவிப்பற்றாைகளைவரற்றான ாஸ்ட்ரஜற்றார்ஜ் க்கிய ஆளுமகத்தற்றான் (Jorge  Gaitan)

 அறிவிப்படுபிடகற்றாக்கிய ஆளுமரல பிடசய்யப் அறிவிப்பட் பிடெக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றானது ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாகற்வரற்றாாஸ்ட்ர்ற்றா
(Bogatazo) என்்றக்கிய ஆளுமழக்கப் அறிவிப்படுகின்்ற பிடவகுஜன எழுச்சிக்கு
இட்டுச் பிடசன்்றது, இதில பிடகற்றாரலமபியற்றாவின் தக்கிய ஆளுமரலநகவரத்தின்
பிட அறிவிப்பரும அறிவிப்பகுதி அழிக்கப் அறிவிப்பட் பிடொஸ்ட்ரதற்றாடு 3,000  ாஸ்ட்ர அறிவிப்பர் வக்கிய ஆளுமவர
பிடகற்றாலரலப் அறிவிப்பட் பிடெனர்.

அர்பிடஜண்டினற்றாவில அதிகற்றாவரத்திற்கு வந்திருந்த இவரற்றாணுவ
அதிகற்றாரியற்றான  ஜ  ஜுவற்றான் பிட அறிவிப்பாஸ்ட்ரவரற்றான் (Juan  Peron)  இன்
அவரசியல தன் மீது கணிசுக்கிய ஆளுமைற்றான பிடசலவற்றாக்கு பிடசலுத்தியக்கிய ஆளுமத
கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாாஸ்ட்ரவ ஒப்புக்பிடகற்றாண்டிருந்தற்றார்;  அவவரது
ஜனவரஞ்சகவற்றாதம,  அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க-எதிர்ப்பு ுக்கிய ஆளுமைற்றும
ஏக்கிய ஆளுமழகளுக்கற்றான சமூக நரல உதவித் திட் பிடெங்கள்
ஆகியவற்றுக்கற்றாக அவர் மீது பிட அறிவிப்பருுக்கிய ஆளுமைதிப்புக்
பிடகற்றாண்டிருந்தற்றார்.

இன்னும தனது இரு அறிவிப்பதுகளில இருந்த கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா,  கியூ அறிவிப்ப
குட்டி-முதரலற்றாளித்துவத்தில ாஸ்ட்ரவரூன்றியிருந்த ஒரு
ாஸ்ட்ரதசியவற்றாத ுக்கிய ஆளுமைற்றும கமயூனிச-விாஸ்ட்ரவரற்றாத அவரசியல
ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாக்கற்றான ஓர்ாஸ்ட்ரதற்றாபிட பிடெற்றாக்ாஸ்ட்ர்ற்றா கட்சியின் (Ortodoxo  Party)

ஒரு அங்கத்தவவரற்றாக,   அறிவிப்பற்றாட்டிஸ் பிடெற்றாவின் அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க ஆதவரவு
சர்வற்றாதிகற்றாவரத்திற்கு எதிவரற்றான தனது ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாவரற்றாட் பிடெத்க்கிய ஆளுமதத்
பிடதற்றா பிடெக்கினற்றார். 1952 இல ஓர்ாஸ்ட்ரதற்றாபிட பிடெற்றாக்ாஸ்ட்ர்ற்றா ாஸ்ட்ரவட் அறிவிப்பற்றாைகளைவரற்றாக
கியூ அறிவிப்ப நற்றா பிடெற்றாளுுக்கிய ஆளுமைன்்றத்திற்குப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாட்டியிட் பிடெ அவர்,  அதன்
பின் ஒரு வரு பிடெம கழித்து ஆயுத ந பிடெவடிக்க்கிய ஆளுமகயின்  அறிவிப்பக்கம
திருமபினற்றார்;  பிடுக்கிய ஆளுமைற்றான்கற்றா பிடெற்றா இவரற்றாணுவ முகற்றாமகள் மீது
ந பிடெந்த ாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைற்றாசுக்கிய ஆளுமைற்றான தக்கிய ஆளுமரலவிதி பிடகற்றாண் பிடெ ஒரு தற்றாக்குதலுக்கு
தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமை தற்றாங்கினற்றார்,  இதில கிைகளைர்ச்சியற்றாைகளைர்கள் 200  ாஸ்ட்ர அறிவிப்பர்
அக்கிய ஆளுமனவருாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமை பிடகற்றாலரலப் அறிவிப்பட் பிடெனர் அலரலது
சிக்கிய ஆளும்றப்பிடிக்கப் அறிவிப்பட் பிடெனர்.

சிறிதுகற்றாரல சிக்கிய ஆளும்றத்தண் பிடெக்கிய ஆளுமன அதன்பின் நற்றாடு
க பிடெத்தப் அறிவிப்பட் பிடெக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமை இவற்றின் பின்னர், 1956  ஆம ஆண்டின்
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இறுதியில,  அவரசற்றாங்கத் துருப்புகளு பிடெனற்றான முந்க்கிய ஆளுமதய
ஆவரம அறிவிப்பகட் பிடெ ாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைற்றாதலகளில மிகப்பிட அறிவிப்பரும இழப்புகக்கிய ஆளுமைகளை
சந்தித்து  அறிவிப்பற்றாதிக்கப் அறிவிப்பட்டிருந்த ஓவரைகளைவுக்கு கணிசுக்கிய ஆளுமைற்றாய்
ஆயுத அறிவிப்பற்றாணியற்றாக இருந்த ஆதவரவற்றாைகளைர்களு பிடென் அவர்
கியூ அறிவிப்பற்றாவுக்குத் திருமபினற்றார்.  எனினும,   அறிவிப்பற்றாட்டிஸ்ட் பிடெற்றாவின்
நற்றாட்க்கிய ஆளும பிடெ ஆளும தி்றத்தின் மீது கியூ அறிவிப்பற்றாவின் முதரலற்றாளித்துவ
வர்க்கமும சரி அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவும சரி நமபிக்க்கிய ஆளுமகக்கிய ஆளுமய இழந்து
விட்டிருந்த நிக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகளின் கீழ்,  இவரண்டு
வரு பிடெங்களுக்குள்ைகளைற்றாகாஸ்ட்ரவ,  அதிகற்றாவரம அவவரது ஜ ஜூக்கிய ஆளுமரல 26
பிடகரிலரலற்றா இயக்கத்தின் கவரங்களின் கீழ் வந்துாஸ்ட்ரசர்ந்தது.

கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவுக்கு  அறிவிப்பவரவரலற்றான சர்வாஸ்ட்ரதச அனுதற்றா அறிவிப்பம
இருந்தது,  அவவரது எழுச்சி ஜனநற்றாயகத்திற்கற்றான ஒரு
ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாவரற்றாட் பிடெுக்கிய ஆளுமைற்றாக  அறிவிப்பற்றார்க்கப் அறிவிப்பட் பிடெது.  அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க எழுத்தற்றாைகளைர்
ஏர்பிடனஸ்ட் பிடஹமிங்ாஸ்ட்ரவ புதிய ஆட்சிக்கு ஆதவரக்கிய ஆளுமவ
பிடவளிப் அறிவிப்படுத்தியவர்களில ஒருவர்,   அறிவிப்பற்றாடிஸ் பிடெற்றா
தூக்கிவீசப் அறிவிப்பட் பிடெதில “ுக்கிய ஆளுமைகிழ்ந்ததற்றாக” அவர் விவரித்தற்றார்.

ஆவரம அறிவிப்பத்தில,  கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா கமயூனிசத்துக்பிடகன எந்த
அனுதற்றா அறிவிப்பமும இருப் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமத ுக்கிய ஆளுமைறுத்தாஸ்ட்ரதற்றாடு, தனது அவரசற்றாங்கம
அந்நிய முதலீட்க்கிய ஆளும பிடெப்  அறிவிப்பற்றாதுகற்றாக்கும என்றும புதிய தனியற்றார்
முதலீட்க்கிய ஆளும பிடெ வவராஸ்ட்ரவற்கும என்றும வலியுறுத்தி,  அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க
ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்தியத்து பிடென் ஒரு இணக்கத்க்கிய ஆளுமத எட் பிடெ முக்கிய ஆளுமனந்தற்றார்.

ஆயினும,  கியூ அறிவிப்பற்றாவின்  அறிவிப்பற்றாரிய பிடதற்றாழிரலற்றாைகளைர்களும
விவசற்றாயிகளும கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவின் புவரட்சியில இருந்து
விக்கிய ஆளுமைகளைவுகக்கிய ஆளுமைகளைக் ாஸ்ட்ரகற்றாரிய நிக்கிய ஆளுமரலயில,  அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாாஸ்ட்ரவற்றா,
அதன் கக்கிய ஆளுமவரகளில இருந்து 90 க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைலகள் தள்ளி இருக்கும
ஒரு பிவரற்றாந்தியத்தில மிக கண்ணியுக்கிய ஆளுமைற்றான சமூக
சீர்திருத்தங்கக்கிய ஆளுமைகளையும கூ பிடெ தற்றான் சகிக்கப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாவதிலக்கிய ஆளுமரல
என் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமதத் பிடதளிவற்றாக்கி விட் பிடெது.   அறிவிப்பற்றாட்டிஸ் பிடெற்றா வீழ்ந்து
விட் பிடெக்கிய ஆளுமதக் குறித்த சிறிதுகற்றாரல பிடகற்றாண் பிடெற்றாட் பிடெங்களுக்குப்
பின்னர் புதிய அவரசற்றாங்கம தனது வழக்குக்கிய ஆளுமைற்றான  அறிவிப்பற்றாக்கிய ஆளுமதக்குத்
திருமபி விடும என் அறிவிப்பாஸ்ட்ரத அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க ஆளும
வட் பிடெற்றாவரங்களுக்குள்ைகளைற்றான எதிர் அறிவிப்பற்றார்ப் அறிவிப்பற்றாக இருந்தது.
கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா தீவில சமூக நிக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகக்கிய ஆளுமைகளை ுக்கிய ஆளுமைற்றாற்றுவதிலும
அதன் வறுக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைப் அறிவிப்பட் பிடெ  அறிவிப்பவரந்த ுக்கிய ஆளுமைக்களின் வற்றாழ்க்க்கிய ஆளுமகத்
தவரத்க்கிய ஆளுமத உயர்த்துவதிலும உண்க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றாகாஸ்ட்ரவ மிகவும
கவனம குவித்தவவரற்றாய் இருந்தற்றார் என் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமதக் கண்டு
அவர்கள் மிவரட்சியக்கிய ஆளும பிடெந்தனர்.  நிரலவும ஒழுங்க்கிய ஆளுமக
ுக்கிய ஆளுமைற்றாற்றுவதற்கற்றான எந்தபிடவற்றாரு முயற்சிக்கிய ஆளுமயயும அவர்கள்
சுக்கிய ஆளுமைவரசத்திற்கி பிடெமின்றி எதிர்பிடகற்றாண் பிடெனர்.

ுக்கிய ஆளுமைட்டுப் அறிவிப்படுத்தப் அறிவிப்பட் பிடெ நிரலச் சீர்திருத்தத்திற்கற்றான
 அறிவிப்பதிலிறுப் அறிவிப்பற்றாக அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றா, கியூ அறிவிப்பற்றாவின் சர்க்கக்கிய ஆளுமவர ஏற்றுுக்கிய ஆளுமைதி
ஒதுக்கீட்க்கிய ஆளும பிடெ பிடவட்டியும,  நற்றாட்டின் எண்பிடணக்கிய ஆளுமய தீவுக்கு
ுக்கிய ஆளுமைறுத்தும கியூ அறிவிப்பற்றாவின் பிட அறிவிப்பற்றாருைகளைற்றாதற்றாவரத்க்கிய ஆளுமத மூச்சுத்திண்றச்
பிடசய்ய முயற்சித்தது.

ாஸ்ட்ரதசியுக்கிய ஆளுமையுக்கிய ஆளுமைற்றாக்கங்கக்கிய ஆளுமைகளை பிடகற்றாண்டு -  முதலில அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க
உக்கிய ஆளும பிடெக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகக்கிய ஆளுமைகளையும, அதன்பின் கியூ அறிவிப்ப நிறுவனங்கக்கிய ஆளுமைகளையும -
 அறிவிப்பதிலிறுப்பு பிடசய்த கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா உதவி நற்றாடி ாஸ்ட்ரசற்றாவியத்
அதிகற்றாவரத்துவத்க்கிய ஆளுமத ாஸ்ட்ரநற்றாக்கித் திருமபினற்றார்.
அாஸ்ட்ரதசுக்கிய ஆளுமையத்தில,  அறிவிப்பற்றாட்டிஸ் பிடெற்றாக்கிய ஆளுமவ ஆதரித்து கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவின்
பிடகரிலரலற்றா இயக்கத்க்கிய ஆளுமத எதிர்த்து வந்திருந்ததும,

ுக்கிய ஆளுமைதிப்பிழந்து கி பிடெந்ததுுக்கிய ஆளுமைற்றான கியூ அறிவிப்ப ஸ்வரற்றாலினிச ுக்கிய ஆளுமைக்கள்
ாஸ்ட்ரசற்றாசலிஸ்ட் கட்சிக்கிய ஆளுமய ாஸ்ட்ரநற்றாக்கியும அவர் திருமபினற்றார்.
அவரி பிடெம இலரலற்றாதிருந்த அவரசியல எந்திவரத்க்கிய ஆளுமத
ஸ்வரற்றாலினிஸ்டுகள் அவருக்கு வழங்கினர்.

அலஜீரியற்றாவில பிட அறிவிப்பன் பிட அறிவிப்பலரலற்றா, எகிப்தில நற்றாசர், கற்றானற்றாவில
நுக்ருுக்கிய ஆளுமைற்றா ுக்கிய ஆளுமைற்றும கற்றாங்ாஸ்ட்ரகற்றாவில லுமும அறிவிப்பற்றா ுக்கிய ஆளுமைற்றும
இதுாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றான்்ற இன்னும  அறிவிப்பரலவரது எழுச்சிக்கு வழிவகுத்த,
இவரண் பிடெற்றாம உரலகப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாருக்குப் பிந்க்கிய ஆளுமதய கற்றாரலகட் பிடெத்தில
கற்றாரலனித்துவ ுக்கிய ஆளுமைற்றும ஒடுக்கப் அறிவிப்பட் பிடெ நற்றாடுகக்கிய ஆளுமைகளை வியற்றாபித்த
 அறிவிப்பவரந்த முதரலற்றாளித்துவ-ாஸ்ட்ரதசியவற்றாத ுக்கிய ஆளுமைற்றும ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்திய-
எதிப்பு இயக்கம ஒன்றின் பிவரதிநிதியற்றாக கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா
இருந்தற்றார். கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாக்கிய ஆளுமவப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாரலாஸ்ட்ரவ, இவர்களில  அறிவிப்பரலரும
அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவுக்கும வரஷ்யற்றாவுக்கும இக்கிய ஆளும பிடெயிரலற்றான  அறிவிப்பனிப்
ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றார் ாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைற்றாதக்கிய ஆளுமரல தங்கைகளைது பிடசற்றாந்த நரலன்கக்கிய ஆளுமைகளைப்
 அறிவிப்பற்றாதுகற்றாப் அறிவிப்பதற்கற்றாய் சுவரண்டிக் பிடகற்றாள்வதற்கு முக்கிய ஆளுமனந்தனர். 

கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா தன்க்கிய ஆளுமன ஒரு “ுக்கிய ஆளுமைற்றார்க்சிஸ்ட்-பிடரலனினிஸ்ட்” என்று
சுய-பிவரக பிடெனம பிடசய்துபிடகற்றாண் பிடெதிலும ாஸ்ட்ரசற்றாவியத்
ஒன்றியத்க்கிய ஆளுமத ாஸ்ட்ரநற்றாக்கி அவர் திருமபியதிலும
சந்தர்ப் அறிவிப்பவற்றாதக் கூறு ஒன்று இருந்தது என் அறிவிப்பதில
சந்ாஸ்ட்ரதகமிலக்கிய ஆளுமரல.  ஆனாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாதும,  1960  இல,  அதற்கு 43
வரு பிடெங்கள் முன் அறிவிப்பற்றாக வரஷ்யற்றாக்கிய ஆளுமவ உருுக்கிய ஆளுமைற்றாற்றியிருந்த
அக்ாஸ்ட்ர பிடெற்றா அறிவிப்பர் புவரட்சியற்றானது சர்வாஸ்ட்ரதச அைகளைவில ஒரு  அறிவிப்பற்றாரிய
தற்றாக்கத்க்கிய ஆளுமதக் பிடகற்றாண்டிருந்தது -  அதன்பின் ாஸ்ட்ரசற்றாவியத்
அதிகற்றாவரத்துவம நீண் பிடெ கற்றாரலம புவரட்சியின் தக்கிய ஆளுமரலவர்கக்கிய ஆளுமைகளை
அழித்பிடதற்றாழித்தாஸ்ட்ரதற்றாடு உண்க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றான ுக்கிய ஆளுமைற்றார்க்சிசத்து பிடெனற்றான
அத்தக்கிய ஆளுமன உ்றவுகக்கிய ஆளுமைகளையும துண்டித்து விட்டிருந்தது
என்கி்றாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாதும - என் அறிவிப்பதும ஒரு வி பிடெயுக்கிய ஆளுமைற்றாக இருந்தது.

கியூ அறிவிப்பற்றாவின்  அறிவிப்பவரந்த ுக்கிய ஆளுமைக்களின் அதிகரித்துச் பிடசன்்ற
எதிர் அறிவிப்பற்றார்ப்புகளும,  அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்தியத்தின்
பிடிவற்றாதுக்கிய ஆளுமைற்றான எதிர்விக்கிய ஆளுமனயும கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாக்கிய ஆளுமவ இ பிடெது
ாஸ்ட்ரநற்றாக்கி தள்ளுவதற்கு ாஸ்ட்ரசக்கிய ஆளுமவ பிடசய்தன என்்ற
அாஸ்ட்ரதாஸ்ட்ரவக்கிய ஆளுமைகளையில,  அவர் எந்த அர்த்தத்திலும ஒரு
ுக்கிய ஆளுமைற்றார்க்சிஸ் பிடெற்றாக இருக்கவிலக்கிய ஆளுமரல.  கியூ அறிவிப்ப சமூகத்தில
கணிசுக்கிய ஆளுமைற்றான சீர்திருத்தங்கக்கிய ஆளுமைகளைச் பிடசய்ய ாஸ்ட்ரவண்டும என்்ற
தனது ஆவரம அறிவிப்பமுதரலற்றான ாஸ்ட்ரநற்றாக்கங்களில அவர்
ாஸ்ட்ரநர்க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையு பிடென் இருந்தற்றார் என்்றற்றாலும,  அவவரது அவரசியல
ாஸ்ட்ரநற்றாக்குநிக்கிய ஆளுமரல எப்ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாதும ஒரு நக்கிய ஆளும பிடெமுக்கிய ஆளும்றவற்றாதத்
தன்க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைக்கிய ஆளுமய பிடகற்றாண் பிடெதற்றாகாஸ்ட்ரவ இருந்தது.

ாஸ்ட்ரசற்றாவியத்தின் ஸ்வரற்றாலினிசம அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க
ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்தியத்து பிடென் “சுக்கிய ஆளுமைற்றாதற்றான சகவற்றாழ்வு” கற்றாண் அறிவிப்பதற்கற்றான
தனது ாஸ்ட்ரவட்க்கிய ஆளுமகயின் ாஸ்ட்ரநற்றாக்கத்திற்கற்றாய் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பவரமாஸ்ட்ர அறிவிப்பசுவதற்கற்றான
ஒரு துருப்புச்சீட் பிடெற்றாக கியூ அறிவிப்பற்றாக்கிய ஆளுமவ சுவரண்டிக் பிடகற்றாள்வதற்கு
பிவரதி அறிவிப்பரலனற்றாக,   அறிவிப்பற்றாரிய உதவிக்கிய ஆளுமயயும ுக்கிய ஆளுமைற்றானிய
வர்த்தகத்க்கிய ஆளுமதயும கியூ அறிவிப்பற்றாவுக்கு வழங்கும என்்ற ஒரு
ஃ அறிவிப்பற்றாஸ்திய ாஸ்ட்ர அறிவிப்பவரத்க்கிய ஆளுமத (Faustian  bargain -  வருங்கற்றாரல
பிடசரலவுகள் அலரலது விக்கிய ஆளுமைகளைவுகள் ஆகியவற்க்கிய ஆளும்ற
கருதிப் அறிவிப்பற்றார்க்க வழியின்றி இன்க்கிய ஆளும்றய நரலன்களுக்கற்றாக
பிடசய்யப் அறிவிப்படும ஒரு உ பிடென் அறிவிப்பற்றாடு)  ாஸ்ட்ரசற்றாவியத்
ஸ்வரற்றாலினிசத்து பிடென் பிடசய்து பிடகற்றாள்ளுுக்கிய ஆளுமைைகளைவுக்கு இறுதியில
கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா முன்பிடசன்்றற்றார்.
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ஸ்வரற்றாலினிச அதிகற்றாவரத்துவத்தின் இறுதிக்
கற்றாட்டிக்பிடகற்றாடுப் அறிவிப்பற்றான,  1991  ாஸ்ட்ரசற்றாவியத் ஒன்றியத்தின்
கக்கிய ஆளுமரலப்க்கிய ஆளும அறிவிப்ப அடுத்து,  கியூ அறிவிப்பற்றா நிவரற்றாதவரவற்றான பிட அறிவிப்பற்றாருைகளைற்றாதற்றாவர
ுக்கிய ஆளுமைற்றும சமூக பிடநருக்கடிக்குள் தூக்கிவீசப் அறிவிப்பட் பிடெது;
பிடவளிநற்றாட்டு முதரலற்றாளித்துவ முதலீட்டுக்கு இன்னும
அகரலத் தி்றந்து விடுவதன் மூரலமும,  அத்து பிடென்
பிடவனிசூரலற்றாவி பிடெம இருந்தற்றான முக்கிய ுக்கிய ஆளுமைற்றானிய உதவிகளின்
மூரலமும -  அதன் பிட அறிவிப்பற்றாருைகளைற்றாதற்றாவர பிடநருக்கடியற்றானது
இப்ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாது அந்த உதவி மூரலத்க்கிய ஆளுமதயும மூடிக்
பிடகற்றாண்டிருக்கி்றது -  ுக்கிய ஆளுமைட்டுாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமை கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா அவரசற்றாங்கத்தற்றால
இதக்கிய ஆளுமன சுக்கிய ஆளுமைற்றாளிக்க முடிந்தது.

அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவு பிடென் நலலிணக்கமஅபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவு பிடென் நலலிணக்கம

இக்கிய ஆளுமவ தற்றான் அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவுக்கும கியூ அறிவிப்பற்றாவுக்கும இக்கிய ஆளும பிடெயில
ஒரு நலலிணக்கத்திற்கு கைகளைக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைத்துத் தந்த நிக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகள்
ஆகும;  ஹவற்றானற்றாவில அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கத் தூதவரகம மீண்டும
தி்றக்கப் அறிவிப்பட் பிடெது;  ஒ அறிவிப்பற்றாுக்கிய ஆளுமைற்றா பிடசன்்ற ுக்கிய ஆளுமைற்றார்ச் ுக்கிய ஆளுமைற்றாதத்தில
இந்நற்றாட்டுக்கு விஜயம பிடசய்தற்றார்.  அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க
முதரலற்றாளித்துவம,  தனது  அறிவிப்பங்கற்றாக,  கியூ அறிவிப்பற்றாவின் ுக்கிய ஆளுமைலிவு
உக்கிய ஆளுமழப்க்கிய ஆளும அறிவிப்பயும அதன் இரலற்றா அறிவிப்பகவர சற்றாத்தியமுள்ைகளை
சந்க்கிய ஆளுமதகக்கிய ஆளுமைகளையும சுவரண்டிக் பிடகற்றாள்ைகளைவும நற்றாட்டில சீனற்றா
ுக்கிய ஆளுமைற்றும ஐாஸ்ட்ரவரற்றாப்பியப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாட்டி நற்றாடுகளின் பிடசலவற்றாக்கு
அதிகரித்துச் பிடசலவக்கிய ஆளுமத விவரட் பிடெவும தீர்ுக்கிய ஆளுமைற்றானத்து பிடென்
இருக்கி்றது.

கியூ அறிவிப்பற்றாவில இருக்கும ஆளும அடுக்கு,  சீனற்றாக்கிய ஆளுமவ ஒத்த
ஒரு  அறிவிப்பற்றாக்கிய ஆளுமதக்கிய ஆளுமய பின் அறிவிப்பற்றுகின்்ற அாஸ்ட்ரதசுக்கிய ஆளுமையத்தில அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க
மூரலதனத்தின்  அறிவிப்பற்றாய்க்கிய ஆளுமவ தங்கைகளைது ஆட்சிக்கிய ஆளுமயக்
கற்றாப் அறிவிப்பற்றாற்றுவதற்கற்றான ஒரு வழிவக்கிய ஆளுமகயற்றாகப்  அறிவிப்பற்றார்க்கி்றது.
தீவில சமூக சுக்கிய ஆளுமைத்துவமின்க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றானது துரிதுக்கிய ஆளுமைற்றாக
ஆழுக்கிய ஆளுமைக்கிய ஆளும பிடெந்து பிடசலகின்்ற நிக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகளின் கீழ் கியூ அறிவிப்பத்
பிடதற்றாழிரலற்றாைகளை வர்க்கத்தின் நரலன்கக்கிய ஆளுமைகளை விக்கிய ஆளுமரலயற்றாகக்
பிடகற்றாடுத்து தனது பிடசற்றாந்தச் சலுக்கிய ஆளுமககக்கிய ஆளுமைகளையும
அதிகற்றாவரத்க்கிய ஆளுமதயும கற்றாப் அறிவிப்பற்றாற்றிக் பிடகற்றாள்ைகளை கியூ அறிவிப்ப உயவரடுக்கு
நமபிக்க்கிய ஆளுமக பிடகற்றாண்டிருக்கி்றது.

இக்கிய ஆளுமவ அக்கிய ஆளுமனத்தும கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாக்கிய ஆளுமவ அவவரது வற்றாழ்வின்
இறுதி தசற்றாப்தத்தில மிகவும துன்புறுத்தின என் அறிவிப்பதில
சந்ாஸ்ட்ரதகமிலக்கிய ஆளுமரல.  இக் கற்றாரலகட் பிடெத்தில,  “பிவரதி அறிவிப்பலிப்புகள்”
(Reflections)  என்று அக்கிய ஆளுமழக்கப் அறிவிப்படுகின்்ற ஒரு  அறிவிப்பத்தியின்
மூரலுக்கிய ஆளுமைற்றாக கியூ அறிவிப்ப ஊ பிடெகங்களில அவர் பிடதற்றா பிடெர்ந்து
கருத்திட்டு வந்தற்றார்.  இந்த எழுத்துக்கள் தத்துவற்றார்த்த
உட் அறிவிப்பற்றார்க்கிய ஆளுமவயின்  அறிவிப்பற்றாக்கிய ஆளுமதயில அரிதற்றாகாஸ்ட்ரவ  அறிவிப்பங்களித்தன; ஒரு
ாஸ்ட்ரநர்க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றான குட்டி-முதரலற்றாளித்துவ தீவிவரப் அறிவிப்பட் பிடெ ுக்கிய ஆளுமைனிதரின்
சிந்தக்கிய ஆளுமனகக்கிய ஆளுமைகளை பிவரதி அறிவிப்பலித்தன. 

அவருக்குப் பிட அறிவிப்பருக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைதரும விதுக்கிய ஆளுமைற்றாக, அவர் தனது ுக்கிய ஆளுமைவரணம
வக்கிய ஆளுமவரயிலும,  அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்தியம எதற்பிடகலரலற்றாம
ஆதவரவற்றாக நின்்றாஸ்ட்ரதற்றா அக்கிய ஆளுமவ அத்தக்கிய ஆளுமனக்கிய ஆளுமயயும பிடதற்றா பிடெர்ந்து
பிடவறுத்து வந்திருந்தற்றார்.   அறிவிப்பவரற்றாக் ஒ அறிவிப்பற்றாுக்கிய ஆளுமைற்றாவின்
க அறிவிப்ப பிடொஸ்ட்ரவ பிடெத்க்கிய ஆளுமதயும,  “ுக்கிய ஆளுமைனித உரிக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகள்”  வற்றாய்வீச்க்கிய ஆளுமச
ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்தியப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றார்கள் ுக்கிய ஆளுமைற்றும ஆளிலரலற்றா விுக்கிய ஆளுமைற்றானப்
 அறிவிப்படுபிடகற்றாக்கிய ஆளுமரலத் திட் பிடெங்களு பிடென் உ பிடென்ாஸ்ட்ரசர்த்து அவர்

 அறிவிப்பயன் அறிவிப்படுத்தியக்கிய ஆளுமதயும கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா ஆாஸ்ட்ரவசத்து பிடென்
தற்றாக்கினற்றார்.

கியூ அறிவிப்பற்றாவுக்கு ஒ அறிவிப்பற்றாுக்கிய ஆளுமைற்றா வந்து பிடசன்்றதற்குப் பின்னர்,
கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா தனது இறுதிக்கற்றாரல  அறிவிப்பத்திகளில ஒன்றில,
ஹவற்றானற்றாவில அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க ஜனற்றாதி அறிவிப்பதியின் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பச்க்கிய ஆளுமசக்
கடுக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றாகக் கண் பிடெனம பிடசய்து எழுதினற்றார்.  அவர்
கூறினற்றார்:  “...எங்களுக்குத் ாஸ்ட்ரதக்கிய ஆளுமவயற்றான உணக்கிய ஆளுமவயும
பிட அறிவிப்பற்றாருள் வைகளைங்கக்கிய ஆளுமைகளையும எங்கைகளைது ுக்கிய ஆளுமைக்களின்
உக்கிய ஆளுமழப்க்கிய ஆளும அறிவிப்பயும புத்திக்கிய ஆளுமயயும பிடகற்றாண்ாஸ்ட்ர பிடெ உருவற்றாக்கும
அைகளைவுக்கு எங்களுக்குத் தி்றமிருக்கி்றது.  சற்றாமவரற்றாஜ்யம
எங்களுக்கு எதக்கிய ஆளுமனயும வழங்குவதற்கு அவசியமிலக்கிய ஆளுமரல.”

ஆனற்றாலும, கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவின் புவரட்சியற்றானது, ஒவ்பிடவற்றாரு ுக்கிய ஆளுமைற்்ற
முதரலற்றாளித்துவ ாஸ்ட்ரதசியவற்றாத இயக்கத்க்கிய ஆளுமதயும குட்டி-
முதரலற்றாளித்துவ சக்திகைகளைற்றால தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமை பிடகற்றாடுக்கப் அறிவிப்பட் பிடெ
ாஸ்ட்ரதசிய விடுதக்கிய ஆளுமரலப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாவரற்றாட் பிடெத்க்கிய ஆளுமதயும ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாரலாஸ்ட்ரவ,  அதன்
இறுதி முட்டுச் சந்க்கிய ஆளுமத அக்கிய ஆளும பிடெந்து விட்டிருந்தது;  கியூ அறிவிப்பற்றா
மீதற்றான ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்திய ஒடுக்குமுக்கிய ஆளும்றயில இருந்து
எழுந்திருந்த வவரரலற்றாற்றுப் பிவரச்சிக்கிய ஆளுமனகக்கிய ஆளுமைகளை தீர்ப் அறிவிப்பதற்கு
ாஸ்ட்ரதற்றாலவி கண்டிருந்த நிக்கிய ஆளுமரலயில,  முன்பு தற்றான் எதிர்த்து
வந்திருந்த அாஸ்ட்ரத நவகற்றாரலனித்துவ உ்றவுகக்கிய ஆளுமைகளை மீட்சி
பிடசய்வக்கிய ஆளுமத ாஸ்ட்ரநற்றாக்கி அது நகர்ந்திருந்தது என் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமதாஸ்ட்ரய
ஒ அறிவிப்பற்றாுக்கிய ஆளுமைற்றாவின் விஜயமும அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்தியத்து பிடெனற்றான
உ்றவுகக்கிய ஆளுமைகளை “இயலபுக்கு பிடகற்றாண்டுவருவதற்கற்றான”
ந பிடெவடிக்க்கிய ஆளுமகயும சமிக்க்கிய ஆளுமக பிடசய்தன என் அறிவிப்பாஸ்ட்ரத
நிதர்சனுக்கிய ஆளுமைற்றாகும.

கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவின் வற்றாழ்க்க்கிய ஆளுமகயில,  எலரலற்றாவற்றுக்கும ாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைல,
கியூ அறிவிப்ப ுக்கிய ஆளுமைக்களின் பிடநடுநற்றாள் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாவரற்றாட் பிடெத்தில,  ஒரு சற்றாகசத்
தீவரம ுக்கிய ஆளுமைற்றும துன்பியலின் கூறுகள் இருந்தன என் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமத
சிடுமூஞ்சி ஒருவவரற்றால ுக்கிய ஆளுமைட்டுாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமை ுக்கிய ஆளுமைறுக்கமுடியும.

ஆயினும,  கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவின் ுக்கிய ஆளுமைவரபுவழிக்கிய ஆளுமய கியூ அறிவிப்பற்றாவின்
 அறிவிப்பட் பிடெகத்தின் (prism)  மூரலுக்கிய ஆளுமைற்றாக ுக்கிய ஆளுமைட்டும முழுக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றாக
ுக்கிய ஆளுமைதிப்பீடு பிடசய்து வி பிடெ முடியற்றாது,  அவவரது அவரசியல
சர்வாஸ்ட்ரதசரீதியற்றாக,  எலரலற்றாவற்றுக்கும ாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைல,  இரலத்தீன்
அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவில ஏற் அறிவிப்படுத்திய  அறிவிப்பற்றாதிப்க்கிய ஆளும அறிவிப்பயும கணக்கில
எடுத்துக் பிடகற்றாண் பிடெற்றாக ாஸ்ட்ரவண்டும.

இவ்வி பிடெத்தில, மிகப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பவரழிவுகவருக்கிய ஆளுமைற்றான  அறிவிப்பற்றாத்திவரம, ஒரு சிறிய
பிடகரிலரலற்றா இவரற்றாணுவத்தின் தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையில அுக்கிய ஆளுமைர்ந்து
கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா அதிகற்றாவரத்துக்கு வந்தக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றானது பிடதற்றாழிரலற்றாைகளை
வர்க்கத்தின் நனவற்றான ுக்கிய ஆளுமைற்றும சுயற்றாதீனுக்கிய ஆளுமைற்றான அவரசியல
தக்கிய ஆளுமரலயீடும அவசியமிலரலற்றாுக்கிய ஆளுமைல,  புவரட்சிகவர ுக்கிய ஆளுமைற்றார்க்சிசக்
கட்சிகக்கிய ஆளுமைகளைக் கட்டிபிடயழுப்புவதற்கும அவசியமிலரலற்றாுக்கிய ஆளுமைல
ாஸ்ட்ரசற்றாசலிசத்துக்கற்றான ஒரு புதிய  அறிவிப்பற்றாக்கிய ஆளுமதக்கிய ஆளுமய தி்றந்ததற்றாகக்
கூறி விைகளைம அறிவிப்பவரம பிடசய்த, இரலத்தீன் அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவில இருந்த
இ பிடெது ாஸ்ட்ரதசியவற்றாதிகைகளைற்றாலும அத்து பிடென் ஐாஸ்ட்ரவரற்றாப் அறிவிப்பற்றா ுக்கிய ஆளுமைற்றும
வ பிடெ அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவில இருந்த குட்டி-முதரலற்றாளித்துவ
தீவிவரப்ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாக்கினவரற்றாலும நிகழ்த்தப் அறிவிப்பட் பிடெது. 

 அறிவிப்பப்ாஸ்ட்ரரலற்றாவற்றாத  திருத்தலவற்றாதத்தின்   அறிவிப்பற்றாத்திவரம

இந்த தவ்றற்றான முன்ாஸ்ட்ரனற்றாக்கின் மிகப் பிவர அறிவிப்பரலுக்கிய ஆளுமைற்றான
ஆாஸ்ட்ரரலற்றாசகர்கைகளைற்றாக,  நற்றான்கற்றாம அகிரலத்திற்குள்

4



ஐாஸ்ட்ரவரற்றாப் அறிவிப்பற்றாவில ஏர்பிடனஸ்ட் ுக்கிய ஆளுமைண்ாஸ்ட்ர பிடெலின் தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையிலும
அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவில ாஸ்ட்ரஜற்றாசப் ஹற்றான்சன் தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையிலும
எழுந்து பின்னர் அர்பிடஜன்டினற்றாவில நகுாஸ்ட்ரவல பிடுக்கிய ஆளுமைற்றாரீாஸ்ட்ரனற்றா
இக்கிய ஆளுமணயப் பிட அறிவிப்பற்்ற  அறிவிப்பப்ாஸ்ட்ரரலற்றாவற்றாத திருத்தலவற்றாதப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாக்கு
இருந்தது.  கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றா அதிகற்றாவரத்துக்கு வந்தக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றானது,
குட்டி-முதரலற்றாளித்துவத்திற்கு தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமை பிடகற்றாடுத்திருந்த
ுக்கிய ஆளுமைற்றும விவசற்றாயி வர்க்கத்க்கிய ஆளுமத அடிப் அறிவிப்பக்கிய ஆளும பிடெயற்றாகக் பிடகற்றாண் பிடெ
ஆயுதாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைந்திய பிடகரிலரலற்றாக்கள் “இயற்க்கிய ஆளுமகயற்றான
ுக்கிய ஆளுமைற்றார்க்சிஸ்டுகைகளைற்றாக” ஆக முடியும என் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமதயும,  அவர்கள்
பு்றநிக்கிய ஆளுமரல நிகழ்வுகளின் நிர்ப் அறிவிப்பந்தத்தற்றால ாஸ்ட்ரசற்றாசலிசப்
புவரட்சிக்கிய ஆளுமய ந பிடெத்தத் தள்ைகளைப் அறிவிப்படுவர் என் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமதயும, அத்து பிடென்
பிடதற்றாழிரலற்றாைகளை வர்க்கம பிடசயரலற்று ாஸ்ட்ரவடிக்க்கிய ஆளுமக அறிவிப்பற்றார்க்கும
 அறிவிப்பற்றாத்திவரத்திற்கு குக்கிய ஆளும்றக்கப் அறிவிப்பட்டு விட் பிடெக்கிய ஆளுமதயும நிரூ அறிவிப்பணம
பிடசய்திருந்ததற்றாக அவர்கள் வற்றாதிட் பிடெனர்.

இன்னும ாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைாஸ்ட்ரரல பிடசன்று அவர்கள்,  கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவின்
ாஸ்ட்ரதசியுக்கிய ஆளுமையுக்கிய ஆளுமைற்றாக்கங்கள் பிடதற்றாழிரலற்றாைகளைர்’  அதிகற்றாவரத்தின் எந்த
அங்கங்களும இலரலற்றாுக்கிய ஆளுமைாஸ்ட்ரரலாஸ்ட்ரய,  கியூ அறிவிப்பற்றாவில ஒரு
“பிடதற்றாழிரலற்றாைகளைர் அவரக்கிய ஆளுமச”  உருவற்றாக்கி விட்டிருந்ததற்றாக
முடிவுக்கு வந்தனர்.

கியூ அறிவிப்ப புவரட்சிக்கு பிடவகு கற்றாரலத்திற்கு முன் அறிவிப்பற்றாகாஸ்ட்ரவ,
லிாஸ்ட்ரயற்றான் ட்பிடவரற்றாட்ஸ்கி,  குட்டி-முதரலற்றாளித்துவ சக்திகைகளைற்றால
ந பிடெத்தப் அறிவிப்படுக்கின்்ற ாஸ்ட்ரதசியுக்கிய ஆளுமையுக்கிய ஆளுமைற்றாக்கங்கக்கிய ஆளுமைகளை எடுத்த
எடுப்பில ாஸ்ட்ரசற்றாசலிசப் புவரட்சியு பிடென் அக்கிய ஆளும பிடெயற்றாைகளைம கற்றாண் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமத,
பிடவளிப் அறிவிப்பக்கிய ஆளும பிடெயற்றாக நிவரற்றாகரித்திருந்தற்றார்.  1938  இல
எழுதப் அறிவிப்பட் பிடெ நற்றான்கற்றாம அகிரலத்தின் ஸ்தற்றா அறிவிப்பக ஆவணுக்கிய ஆளுமைற்றான
இக்கிய ஆளும பிடெுக்கிய ஆளுமைருவு ாஸ்ட்ரவக்கிய ஆளுமரலத்திட் பிடெம இவ்வற்றாறு அறிவித்தது: “முழு
விதிவிரலக்கற்றான நிக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகளின் கீழ் (ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றார்,  ாஸ்ட்ரதற்றாலவி,
நிதிப் பிட அறிவிப்பற்றாறிவு,  பிடவகுஜன புவரட்சிகவர அழுத்தம,
ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றான்்றக்கிய ஆளுமவ)  ஸ்வரற்றாலினிஸ்டுகளும உள்ளிட் பிடெ குட்டி-
முதரலற்றாளித்துவக் கட்சிகள் முதரலற்றாளித்துவத்து பிடென் ஒரு
முறிவுக்குச் பிடசலலும  அறிவிப்பற்றாக்கிய ஆளுமதயில தற்றாங்கள் விருமபுவக்கிய ஆளுமத
வி பிடெவும அதிகுக்கிய ஆளுமைற்றாய் பிடசலரலக் கூடும என் அறிவிப்பதற்கற்றான
சித்தற்றாந்தரீதியற்றான சற்றாத்தியத்க்கிய ஆளுமத யற்றாரும திட் பிடெவட் பிடெுக்கிய ஆளுமைற்றாக
முன்கூட்டி ுக்கிய ஆளுமைறுத்து வி பிடெ முடியற்றாது.”  ஆயினும,
அப் அறிவிப்படியற்றானபிடதற்றாரு அத்தியற்றாயத்க்கிய ஆளுமத  அறிவிப்பற்றாட் பிடெற்றாளி வர்க்கத்தின்
ஒரு உண்க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றான சர்வற்றாதிகற்றாவரத்தில இருந்து அது
பிரித்துக் கற்றாட்டியது.

1939  இல (ஹிட்ரலர் உ பிடெனற்றான கூட் பிடெணியில)  ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாரலந்தின்
மீதற்றான  அறிவிப்பக்கிய ஆளும பிடெபிடயடுப்பின்  அறிவிப்பற்றாக்கிய ஆளுமதயில கிபிடவரமளின் ஆட்சியற்றால
முன்பிடனடுக்கப் அறிவிப்பட் பிடெ பிடசற்றாத்துக்கிய ஆளும பிடெக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமை ுக்கிய ஆளுமைற்றாற்்றங்களுக்கற்றான
 அறிவிப்பதிலிறுப்பில ட்பிடவரற்றாட்ஸ்கி இவ்வற்றாறு எழுதினற்றார்:  “இந்தப்
 அறிவிப்பகுதி அலரலது இன்பிடனற்றாரு  அறிவிப்பகுதியில பிடசற்றாத்துகளின்
உருுக்கிய ஆளுமைற்றாற்்றம என் அறிவிப்பது,  தன்னைகளைவில அக்கிய ஆளுமவ எத்தக்கிய ஆளுமன
முக்கியுக்கிய ஆளுமைற்றானக்கிய ஆளுமவயற்றாக இருந்தாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாதிலும கூ பிடெ,  நுக்கிய ஆளுமைக்கு
பிவரதற்றான அவரசியல அைகளைவுாஸ்ட்ரகற்றால அதுவன்று,  ுக்கிய ஆளுமைற்றா்றற்றாக
உரலகப்  அறிவிப்பற்றாட் பிடெற்றாளி வர்க்கத்தின் நனவிலும
ஒழுங்கக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைப்பிலும ஏற் அறிவிப்ப பிடெக் கூடிய ுக்கிய ஆளுமைற்றாற்்றமும,  முன்னற்றாள்
பிடவற்றிகக்கிய ஆளுமைகளைப்  அறிவிப்பற்றாதுகற்றாப் அறிவிப்பதற்கும புதிய பிடவற்றிகக்கிய ஆளுமைகளை
சற்றாதிப் அறிவிப்பதற்குுக்கிய ஆளுமைற்றான அதன் தி்றக்கிய ஆளுமன உயர்த்துவதுாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமை நுக்கிய ஆளுமைது
பிவரதற்றான அவரசியல அைகளைவுாஸ்ட்ரகற்றாரலற்றாகும.”

கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாயிசம,  ாஸ்ட்ரசற்றாசலிசத்துக்கற்றான ஏாஸ்ட்ரதற்றா புதிய
 அறிவிப்பற்றாக்கிய ஆளுமதக்கிய ஆளுமயக் குறிக்கவிலக்கிய ஆளுமரல,  ுக்கிய ஆளுமைற்றா்றற்றாக முன்னற்றாள்
கற்றாரலனித்துவ உரலகின் பிட அறிவிப்பரும அறிவிப்பற்றான்க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றானவற்றில
அதிகற்றாவரத்திற்கு வந்திருந்த முதரலற்றாளித்துவ ாஸ்ட்ரதசியவற்றாத
இயக்கங்களின் கூடுதல தீவிவரப் அறிவிப்பட் பிடெ வக்கிய ஆளுமககளில ஒன்று
ுக்கிய ஆளுமைட்டுாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமை அது என் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமத வலியுறுத்தி,  நற்றான்கற்றாம
அகிரலத்தின் அக்கிய ஆளுமனத்துரலகக் குழு (ICFI)   அறிவிப்பப்ாஸ்ட்ரரலற்றாவற்றாத
முன்ாஸ்ட்ரனற்றாக்கிற்கு எதிவரற்றாக சுக்கிய ஆளுமைவரசுக்கிய ஆளுமைற்று ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாவரற்றாடியது.
கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாயிசத்தின் மீதற்றான  அறிவிப்பப்ாஸ்ட்ரரலற்றாவற்றாத
ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாற்றிபுகழ்தரலற்றானது,  ுக்கிய ஆளுமைற்றார்க்ஸ் வக்கிய ஆளுமவர பிடசலகின்்ற
ாஸ்ட்ரசற்றாசலிசப் புவரட்சி குறித்த முழுமுதல வவரரலற்றாற்று ுக்கிய ஆளுமைற்றும
தத்துவற்றார்த்தக் கருத்தற்றாக்கத்தின் ஒரு ுக்கிய ஆளுமைறுதலிப்க்கிய ஆளும அறிவிப்பக்
குறித்தது என் அறிவிப்பாஸ்ட்ரதற்றாடு,  சர்வாஸ்ட்ரதசரீதியற்றாக ட்பிடவரற்றாட்ஸ்கிச
இயக்கத்தற்றால அணிதிவரட் பிடெப் அறிவிப்பட் பிடெ புவரட்சிகவர கற்றாரியற்றாைகளைர்கக்கிய ஆளுமைகளை
முதரலற்றாளித்துவ ாஸ்ட்ரதசியவற்றாதம ுக்கிய ஆளுமைற்றும ஸ்வரற்றாலினிசத்தின்
முகற்றாமகளுக்குள் கக்கிய ஆளுமரலப் அறிவிப்பதற்கற்றான அடித்தைகளைத்க்கிய ஆளுமத
அக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைத்துக் பிடகற்றாண்டிருந்தது என்றும அது எச்சரித்தது.

ICFI, ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்திய மூர்க்கத்தனத்திற்கு எதிவரற்றாக கியூ அறிவிப்பற்றாக்கிய ஆளுமவ
ாஸ்ட்ரகற்றாட் அறிவிப்பற்றா பிடெற்றான முக்கிய ஆளும்றயில  அறிவிப்பற்றாதுகற்றாத்து நின்்ற
அாஸ்ட்ரதாஸ்ட்ரவக்கிய ஆளுமைகளையில,  கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாயிசம மீதற்றான தனது
 அறிவிப்பகுப் அறிவிப்பற்றாய்க்கிய ஆளுமவ ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்திய சகற்றாப்தத்தில முதரலற்றாளித்துவ
ாஸ்ட்ரதசியவற்றாதத்தின்  அறிவிப்பற்றாத்திவரம குறித்த ஒரு  அறிவிப்பவரந்த
ுக்கிய ஆளுமைதிப்பீட்டிற்குள்ைகளைற்றாக ஊன்றி நிறுத்தியது.

ட்பிடவரற்றாட்ஸ்கியின் நிவரந்தவரப் புவரட்சி தத்துவத்க்கிய ஆளுமத  அறிவிப்பற்றாதுகற்றாத்து,
1961  இல அது எழுதியது:  “இத்தக்கிய ஆளுமகய ாஸ்ட்ரதசியவற்றாதத்
தக்கிய ஆளுமரலவர்களின்  அறிவிப்பற்றாத்திவரத்திற்கு ஊக்குக்கிய ஆளுமைளிப் அறிவிப்பது
ட்பிடவரற்றாட்ஸ்கிஸ்டுகளின் ாஸ்ட்ரவக்கிய ஆளுமரல  அலரல.  சமூக
ஜனநற்றாயகத்தின் ுக்கிய ஆளுமைற்றும,  குறிப் அறிவிப்பற்றாக ஸ்வரற்றாலினிசத்தின்
தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகைகளைது கற்றாட்டிக்பிடகற்றாடுப்பின் கற்றாவரணத்தற்றால ுக்கிய ஆளுமைட்டுாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமை
அவர்கைகளைற்றால பிடவகுஜன ஆதவரக்கிய ஆளுமவப் பிட அறிவிப்ப்ற முடிந்திருக்கி்றது,
இவ்வக்கிய ஆளுமகயில அவர்கள் ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்தியத்திற்கும
பிடதற்றாழிரலற்றாைகளைர்கள் ுக்கிய ஆளுமைற்றும விவசற்றாயிகளின்  அறிவிப்பவரந்த
ுக்கிய ஆளுமைக்களுக்கும இக்கிய ஆளும பிடெயில இக்கிய ஆளும பிடெத்தக்கிய ஆளும பிடெகைகளைற்றாக ஆகின்்றனர்.
ாஸ்ட்ரசற்றாவியத் ஒன்றியத்தில இருந்து பிட அறிவிப்பற்றாருைகளைற்றாதற்றாவர உதவி
கிட் பிடெக் கூடிய சற்றாத்தியுக்கிய ஆளுமைற்றானது,   அறிவிப்பரலசுக்கிய ஆளுமையங்களில
ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்தியங்களு பிடென் கடுக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றான ாஸ்ட்ர அறிவிப்பவரமாஸ்ட்ர அறிவிப்பசலுக்கு
அவர்களுக்கு வழிதருகி்றது;  அதற்கும ாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைல
முதரலற்றாளித்துவ ுக்கிய ஆளுமைற்றும குட்டி-முதரலற்றாளித்துவ
தக்கிய ஆளுமரலவர்களிக்கிய ஆளும பிடொஸ்ட்ரய இருக்கக் கூடிய கூடுதல தீவிவரப் அறிவிப்பட் பிடெ
கூறுகள் ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்திய உக்கிய ஆளும பிடெக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைகள் மீது தற்றாக்குதல
ந பிடெத்துவதற்கும பிடவகுஜனங்களி பிடெம இருந்து அவர்கள்
இன்னும அதிக ஆதவரவு பிட அறிவிப்பறுவதற்கும கூ பிடெ
வழியக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைக்கி்றது. ஆனற்றால, நமக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைப் பிட அறிவிப்பற்றாறுத்தவக்கிய ஆளுமவர, இந்த
நற்றாடுகளில உள்ைகளை பிடதற்றாழிரலற்றாைகளை வர்க்கங்களில ஒன்று ஒரு
ுக்கிய ஆளுமைற்றார்க்சிச கட்சியின் மூரலுக்கிய ஆளுமைற்றாக அவரசியல சுயற்றாதீனம
பிட அறிவிப்பறுவதும, ாஸ்ட்ரசற்றாவியத்துகக்கிய ஆளுமைகளைக் கட்டிபிடயழுப்புவதில ஏக்கிய ஆளுமழ
விவசற்றாயிகளுக்குத் தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமை பிடகற்றாடுப் அறிவிப்பதும,  சர்வாஸ்ட்ரதச
ாஸ்ட்ரசற்றாசலிசப் புவரட்சியு பிடெனற்றான அவசியுக்கிய ஆளுமைற்றான பிக்கிய ஆளுமணப்புகக்கிய ஆளுமைகளை
உணர்ந்து பிடகற்றாள்வதுாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமை இன்றியக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றாத பிவரச்சிக்கிய ஆளுமன
ஆகும.  ட்பிடவரற்றாட்ஸ்கிஸ்டுகள் இதக்கிய ஆளுமன எந்த
சந்தர்ப் அறிவிப்பத்திலும,  ாஸ்ட்ரதசியவற்றாதத் தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமை
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ாஸ்ட்ரசற்றாசலிஸ்டுகைகளைற்றாக ஆகித் தற்றான் தீவர ாஸ்ட்ரவண்டும என் அறிவிப்பதற்றான
நமபிக்க்கிய ஆளுமகக்கிய ஆளுமயக்  பிடகற்றாண்டு  பிவரதியீடு  பிடசய்யக் கூ பிடெற்றாது
என் அறிவிப்பாஸ்ட்ரத நுக்கிய ஆளுமைது கருத்தற்றாகும.  பிடதற்றாழிரலற்றாைகளை வர்க்கத்தின்
விடுதக்கிய ஆளுமரல பிடதற்றாழிரலற்றாைகளைர்கள் தற்றாங்காஸ்ட்ரைகளை பிடசய்து
முடிப் அறிவிப்பதற்கற்றான க பிடெக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றாகும.”

இந்த எச்சரிக்க்கிய ஆளுமககள் இரலத்தீன் அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவில
துன்பியரலற்றான வக்கிய ஆளுமகயில நிரூ அறிவிப்பணம பிட அறிவிப்பற்்றன,  இங்கு
 அறிவிப்பப்ாஸ்ட்ரரலற்றாவற்றாதிகைகளைற்றால ஊக்குவிக்கப் அறிவிப்பட் பிடெ தத்துவங்கள்
தீவிவருக்கிய ஆளுமையுக்கிய ஆளுமைற்றான இக்கிய ஆளுமைகளைஞர்கள் ுக்கிய ஆளுமைற்றும இைகளைம
பிடதற்றாழிரலற்றாைகளைர்களின் ஒரு ஒட்டுபிடுக்கிய ஆளுமைற்றாத்த அடுக்க்கிய ஆளுமகயும,
முதரலற்றாளித்துவத்திற்கு எதிவரற்றாக பிடதற்றாழிரலற்றாைகளை வர்க்கத்க்கிய ஆளுமத
அணிதிவரட்டுவதற்கற்றான ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாவரற்றாட் பிடெத்தில இருந்து
திக்கிய ஆளுமசதிருப்பி ஆயிவரக்கணக்கற்றான உயிர்கக்கிய ஆளுமைகளைப்  அறிவிப்பலிபிடகற்றாண் பிடெ
தற்பிடகற்றாக்கிய ஆளுமரல ஆயுதப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாவரற்றாட் பிடெங்களுக்குள் தள்ைகளை உதவின;
பிடதற்றாழிரலற்றாைகளைர்’  இயக்கத்க்கிய ஆளுமத ாஸ்ட்ரநற்றாக்குநிக்கிய ஆளுமரல பி்றழச்
பிடசய்வதற்கு ாஸ்ட்ரசக்கிய ஆளுமவயற்றாற்றின;  அத்து பிடென்  அறிவிப்பற்றாசிச-இவரற்றாணுவ
சர்வற்றாதிகற்றாவரங்களுக்கு  அறிவிப்பற்றாக்கிய ஆளுமதயக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைக்க உதவின.

முதல நிகழ்வில,  இந்தத் தத்துவங்கள் பிட அறிவிப்பற்றாலிவியற்றாவில
குாஸ்ட்ரவவரற்றாவின் உயிக்கிய ஆளுமவரப்  அறிவிப்பறித்தன. சுவரங்கத் பிடதற்றாழிரலற்றாைகளைர்கள்
ுக்கிய ஆளுமைற்றும பிட அறிவிப்பற்றாலிவியத் பிடதற்றாழிரலற்றாைகளை வர்க்கத்தின் பி்ற
பிரிவுகளின் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றார்க்குணமிக்க ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாவரற்றாட் பிடெங்கக்கிய ஆளுமைகளை உதற்றாசீனம
பிடசய்துவிட்டு,   அறிவிப்பயனற்்ற வக்கிய ஆளுமகயில விவசற்றாயி வர்க்கத்தின்
மிகவும பின்தங்கிய ுக்கிய ஆளுமைற்றும ஒடுக்கப் அறிவிப்பட் பிடெ பிரிவுகளில
இருந்து ஒரு பிடகரிலரலற்றா இவரற்றாணுவத்க்கிய ஆளுமத
வைகளைர்த்பிடதடுப் அறிவிப்பதற்கு அவர் முயற்சித்தற்றார்; விக்கிய ஆளுமைகளைவற்றாய் 1967
அக்ாஸ்ட்ர பிடெற்றா அறிவிப்பரில சிஐஏ ுக்கிய ஆளுமைற்றும பிட அறிவிப்பற்றாலிவிய இவரற்றாணுவம
அவக்கிய ஆளுமவர ாஸ்ட்ரவட்க்கிய ஆளும பிடெயற்றாடிக் பிடகற்றாலவதற்கு முன் அறிவிப்பற்றாக அவர்
தனிக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைப் அறிவிப்பட்டும,   அறிவிப்பட்டினியிலும வற்றாழும நிக்கிய ஆளுமரலக்கு
தள்ைகளைப் அறிவிப்பட்டிருந்தற்றார்.

கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாயிசமும  அறிவிப்பப்ாஸ்ட்ரரலற்றாவற்றாத திருத்தலவற்றாதமும
அக்கிய ஆளுமவரக்ாஸ்ட்ரகற்றாைகளைம முழுக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைக்கும பிடகற்றாண்டுவவரவிருந்த
அழிவுகவருக்கிய ஆளுமைற்றான விக்கிய ஆளுமைகளைவுகளுக்கற்றான ஒரு துன்பியரலற்றான
முன்கூ்றரலற்றாக குாஸ்ட்ரவவரற்றாவின் விதி அக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைந்தது.  இாஸ்ட்ரதாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாரல,
ஆர்பிடஜன்டினற்றாவில,  பிடகரிலரலற்றாவற்றாதத்தின் வழிமுக்கிய ஆளும்றயற்றானது
1969  இல பிடகற்றார்ாஸ்ட்ர பிடெற்றா அறிவிப்பாஸ்ட்ரசற்றா பிடவகுஜன
ாஸ்ட்ரவக்கிய ஆளுமரலநிறுத்தங்களு பிடென் பிடவடித்திருந்த புவரட்சிகவர
பிடதற்றாழிரலற்றாைகளை வர்க்க இயக்கத்க்கிய ஆளுமத ுக்கிய ஆளுமைழுங்கடிப் அறிவிப்பதற்கும
ாஸ்ட்ரநற்றாக்குநிக்கிய ஆளுமரல பி்றழச் பிடசய்வதற்கும ாஸ்ட்ரசக்கிய ஆளுமவயற்றாற்றியது.

கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாாஸ்ட்ரவ கூ பிடெ,  ாஸ்ட்ரசற்றாவியத் அணிக்கிய ஆளுமயச்
சற்றார்ந்திருந்தவவரற்றாக இருந்த அாஸ்ட்ரதசுக்கிய ஆளுமையத்தில,  தனது
ஆட்சியின் ஸ்திவரத்தன்க்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமைக்கிய ஆளுமய  அறிவிப்பத்திவரப் அறிவிப்படுத்திக்
பிடகற்றாள்வதற்கற்றான முயற்சியில நக்கிய ஆளும பிடெமுக்கிய ஆளும்றஅவரசியக்கிய ஆளுமரல
(realpolitik)  பின் அறிவிப்பற்று அறிவிப்பவவரற்றாகவும இருந்து,  அவக்கிய ஆளுமவர
ஆதர்சுக்கிய ஆளுமைற்றாகக் பிடகற்றாண்டு ந பிடெந்தவர்கள் தூக்கிவீச முயற்சி
பிடசய்து பிடகற்றாண்டிருந்த அாஸ்ட்ரத இரலத்தீன் அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க
முதரலற்றாளித்துவ அவரசற்றாங்கங்களு பிடென் உ்றவுகக்கிய ஆளுமைகளை
ஏற் அறிவிப்படுத்திக் பிடகற்றாள்வதற்கு முக்கிய ஆளுமனந்தற்றார். இவ்வற்றா்றற்றாக, 1971
இல சிலிக்கு சுற்றுப் அறிவிப்பயணம பிடசன்்ற அவர்,  அங்கு
பிடதற்றாழிரலற்றாைகளை வர்க்கத்க்கிய ஆளுமத நசுக்குவதற்கு  அறிவிப்பற்றாசிஸ்டுகளும

இவரற்றாணுவமும முயற்சி பிடசய்து பிடகற்றாண்டிருந்த நிக்கிய ஆளுமரலயிலும,
அந்நற்றாட்டின் “ாஸ்ட்ரசற்றாசலிசத்க்கிய ஆளுமத ாஸ்ட்ரநற்றாக்கிய நற்றா பிடெற்றாளுுக்கிய ஆளுமைன்்றப்
 அறிவிப்பற்றாக்கிய ஆளுமத”க்கிய ஆளுமய வியந்து  அறிவிப்பற்றாவரற்றாட்டினற்றார்.  பிட அறிவிப்பருவிலும
ஈக்குவாஸ்ட்ர பிடெற்றாரிலும இருந்த இவரற்றாணுவ ஆட்சிகக்கிய ஆளுமைகளை
ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்திய-எதிர்ப்பு ஆட்சிகைகளைற்றாய் அவர்  அறிவிப்பற்றாவரற்றாட்டினற்றார்,
அத்து பிடென் பிடுக்கிய ஆளுமைக்சிாஸ்ட்ரகற்றாவில 1968  இல ுக்கிய ஆளுமைற்றாணவர்கள்
 அறிவிப்படுபிடகற்றாக்கிய ஆளுமரல பிடசய்யப் அறிவிப்படுவக்கிய ஆளுமத ாஸ்ட்ருக்கிய ஆளுமைற் அறிவிப்பற்றார்க்கிய ஆளுமவ பிடசய்திருந்த
ஆளும PRI இன் ஊழரலக்கிய ஆளும பிடெந்த எந்திவரத்க்கிய ஆளுமதயும கூ பிடெ அவர்
ஏற்்றற்றார்.

இந்த அக்கிய ஆளுமவரக்ாஸ்ட்ரகற்றாைகளைம முழுக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையிலும ாஸ்ட்ரசற்றாசலிசப்
புவரட்சிக்கிய ஆளுமய பின்னிழுத்து க்கிய ஆளுமவத்திருந்தது தற்றான்
கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவின் பிடகற்றாள்க்கிய ஆளுமககள் ுக்கிய ஆளுமைற்றும அவக்கிய ஆளுமவரப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாற்றிய
அவரசியல ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாக்குகளின் பிடகற்றாள்க்கிய ஆளுமககைகளைது ஒட்டுபிடுக்கிய ஆளுமைற்றாத்துக்கிய ஆளுமைற்றான
தற்றாக்குக்கிய ஆளுமைற்றாக இருந்தது.

இப்ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாது,  பிட அறிவிப்பற்றாதுவற்றாக ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்திய சக்திகள்,  குறிப் அறிவிப்பற்றாக
அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றா,  கியூ அறிவிப்பற்றா ுக்கிய ஆளுமைற்றும அதக்கிய ஆளுமனத் தற்றாண்டி தங்கைகளைது
நரலன்கக்கிய ஆளுமைகளை முன்பிடனடுப் அறிவிப்பதற்கு கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவின் ுக்கிய ஆளுமைவரணத்க்கிய ஆளுமத
எந்த அைகளைவுக்குப்  அறிவிப்பயன் அறிவிப்படுத்திக் பிடகற்றாள்ைகளை முடியும
என் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமத ுக்கிய ஆளுமைதிப்பிட்டுக் பிடகற்றாண்டிருக்கின்்றன.

ஜனற்றாதி அறிவிப்பதி  அறிவிப்பவரற்றாக் ஒ அறிவிப்பற்றாுக்கிய ஆளுமைற்றா விடுத்த ஒரு க அறிவிப்ப பிடெத்தனுக்கிய ஆளுமைற்றான
அறிக்க்கிய ஆளுமகயில,  “இந்த ஒற்க்கிய ஆளும்ற ுக்கிய ஆளுமைனிதர் தன்க்கிய ஆளுமனச் சுற்றிய
ுக்கிய ஆளுமைக்களின் மீதும உரலகத்தின் மீதும பிடசலுத்திய
பிவரமுக்கிய ஆளுமைற்றாண் பிடெுக்கிய ஆளுமைற்றான தற்றாக்கத்க்கிய ஆளுமத வவரரலற்றாறு  அறிவிப்பதிவு பிடசய்யும,
தீர்ப் அறிவிப்பளிக்கும”  என்று அறிவித்தாஸ்ட்ரதற்றாடு,  “கியூ அறிவிப்ப ுக்கிய ஆளுமைக்கள்
அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்கற்றாவில தங்களுக்கு ஒரு நண் அறிவிப்பரும கூட் பிடெற்றாளியும
இருப் அறிவிப்பக்கிய ஆளுமத அறிந்து பிடகற்றாள்ைகளை ாஸ்ட்ரவண்டும”  என்றும
உறுதியளித்தற்றார்.

ஜனற்றாதி அறிவிப்பதியற்றாகத் ாஸ்ட்ரதர்வற்றாகியிருக்கும ட்வரமப்,  அவவரது
 அறிவிப்பங்கற்றாக,  “சுுக்கிய ஆளுமைற்றார் ஆறு தசற்றாப்தங்கைகளைற்றாக தனது பிடசற்றாந்த
ுக்கிய ஆளுமைக்கக்கிய ஆளுமைகளை ஒடுக்கி வந்த ஒரு பிடகற்றாடூவருக்கிய ஆளுமைற்றான சர்வற்றாதிகற்றாரி
ுக்கிய ஆளுமைக்கிய ஆளும்றந்தக்கிய ஆளுமத”  பிடகற்றாண் பிடெற்றாடும ஒரு அறிக்க்கிய ஆளுமக ஒன்க்கிய ஆளும்ற
பிடவளியிட் பிடெற்றார்.  கியூ அறிவிப்பற்றாவில அபிடுக்கிய ஆளுமைரிக்க வங்கிகளும
பிட அறிவிப்பருநிறுவனங்களும உள்நுக்கிய ஆளுமழவதற்கு வக்கிய ஆளுமகபிடசய்யும
 அறிவிப்படியற்றாய் ஒ அறிவிப்பற்றாுக்கிய ஆளுமைற்றாவற்றால பிடகற்றாண்டுவவரப் அறிவிப்பட் பிடெ
ந பிடெவடிக்க்கிய ஆளுமககக்கிய ஆளுமைகளை க்கிய ஆளுமகவிடும தனது மிவரட் பிடெலகக்கிய ஆளுமைகளை ட்வரமப்
முன்பிடனடுப் அறிவிப்பற்றாவரற்றா என் அறிவிப்பதற்றான ஊகம அங்ாஸ்ட்ரக பிட அறிவிப்பருகிக்
பிடகற்றாண்டிருக்கி்றது.

ஏகற்றாதி அறிவிப்பத்தியத்தின் பிவரதிநிதிகள் பிற்ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாக்கு நரலன்கக்கிய ஆளுமைகளை
முன்பிடனடுப் அறிவிப்பதற்கற்றாக கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாவின் ுக்கிய ஆளுமைவரணத்க்கிய ஆளுமத சுவரண்டிக்
பிடகற்றாள்வதற்கு முக்கிய ஆளுமனகின்்ற ாஸ்ட்ரநவரத்தில,  பிடதற்றாழிரலற்றாைகளைர்கள்
ுக்கிய ஆளுமைற்றும இக்கிய ஆளுமைகளைஞர்களின் ஒரு புதிய தக்கிய ஆளுமரலமுக்கிய ஆளும்றக்கிய ஆளுமய
பிட அறிவிப்பற்றாறுத்தவக்கிய ஆளுமவரயில,  கற்றாஸ்ட்ாஸ்ட்ரவரற்றாயிசத்தின் வவரரலற்றாற்று
அனு அறிவிப்பவத்க்கிய ஆளுமதயும நற்றான்கற்றாம அகிரலத்தின் அக்கிய ஆளுமனத்துரலகக்
குழு அபிவிருத்தி பிடசய்திருக்கும பிடதற்றாக்கிய ஆளுமரல-ாஸ்ட்ரநற்றாக்கு பிடெனற்றான
விுக்கிய ஆளுமைர்சனத்க்கிய ஆளுமதயும கற் அறிவிப்பது பிடதற்றாழிரலற்றாைகளை வர்க்கத்க்கிய ஆளுமத
வவரவிருக்கும  அறிவிப்பற்றாரிய புவரட்சிகவரப் ாஸ்ட்ர அறிவிப்பற்றாவரற்றாட் பிடெங்களுக்குத்
தயற்றாரிப்பு பிடசய்வதிலும அவர்களுக்குத் தக்கிய ஆளுமரலக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமை
பிடகற்றாடுக்கவிருக்கும கட்சிகக்கிய ஆளுமைகளைக் கட்டிபிடயழுப்புவதிலும
இன்றியக்கிய ஆளுமுக்கிய ஆளுமையற்றாத ஒரு  அறிவிப்பணியற்றாகத் திகழ்கி்றது.
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