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நரான்்கராம் அகிலத்தின் எழுபத்் எழுபத்தன் மீதந்த
ஆண்டு்கள் 1938-20131

டேவிட ட நோர்த,

75 ஆண்டுகளுக்கு முன்ப,   ச, செப்ேம்பர் 3,  1938  இல்  நோன்கநோம்

அகிலம் பநோரிசின் பற கர் பகுதியில்  குதியில் நடே சபற்ற ஒரு டைபெற்ற ஒரு மநோ நோடடில்
நிறுவப்படேத.  படுடடைபெற்ற ஒரு மநோ, செடைபெற்ற ஒரு மநோன பநோதகநோப்ப நிகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயின்
கநோரணததினநோல் டைபெற்ற ஒரு மநோ நோடடின் பணி ஒரு  நோளுக்குள் முடிக்கப்பே
டவண்டியிருந்தத.  டைபெற்ற ஒரு மநோ நோடடிற்கு 12  டைபெற்ற ஒரு மநோதங்கள் முன்பிருந்டத
ட சரநோடஸ்கி, செ இயக்கம் இகுதியில் நடேயறநோ தநோக்குதலுக்கு உள்லுக்கு உள்ளநோகி
வந்தத.  லிடயநோன் ட சரநோடஸ்கி  சடைபெற்ற ஒரு மக்சிடகநோவில்  நோடுகேததப்படே
நிகுதியில் நடலயில் இருந்தடபநோதிலும்,  அவர் ட, செநோவியத ஒன்றியததின்
ஸ்ரநோலினி, செ ஆடசியநோல்,  அதன் மிக ஆபததநோன அரசியல்
எதிர்ப்பநோலுக்கு உள்ளரநோக கருதப்படேநோர்.  1927 ல் ட, செநோவியத கம்யூனிஸ்ட
கடசியில் இருந்த  சவளிடயற்றப்படேதிலிருந்தம் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் ட, செநோவியத
ஒன்றியததில் இருந்த 1929 ல்  நோடு கேததப்படேகுதியில் நடதத  சதநோேர்ந்த
, செகநோப்தததில் ட சரநோடஸ்கி டதநோற்றுவிததிருந்த , செர்வடத, செ இயக்கதகுதியில் நடத
அழிக்க ஸ்ரநோலின் உறுதி சகநோண்டிருந்தநோர்.

 ச, செப்ேம்பர் 1937 ல் ட சரநோடஸ்கியின் அரசியல்  ச, செயலர்
எர்வின்  சவநோல்ஃப் ட, செநோவியத ஒன்றியததின் இரகசிய  சபநோலி, செநோன
GPU  இன் முகவர்கலுக்கு உள்ளநோல் ஸ் சபயினில்  சகநோல்லப்படேநோர்.  இடத
டைபெற்ற ஒரு மநோதததில் GPU  வில் இருந்த  சவளிடயறி ட சரநோடஸ்கியினநோல்
நிறுவப்படே பதிய அகிலததிற்கு தன் விசுவநோ, செதகுதியில் நடத அறிவிதத
இக்னநோஸ் குதியில் நடர ரைஸ் ரைஸும் ஸ்விட, செர்லநோந்தில் லவு, செநோனில்  சகநோல்லப்படேநோர்.
 சபப்ரவரி 1938 ல் ட சரநோடஸ்கியின் மூதத டைபெற்ற ஒரு மகனும் ஐடரநோப்பநோவில்
மிக முக்கியடைபெற்ற ஒரு மநோன அரசியல் பிரதிநிதியுடைபெற்ற ஒரு மநோன லிடயநோன்  ச, செடேநோவ
பநோரிசில் GPU  ஆல்  சகநோல்லப்படேநோர்.  ஜ ஜூன் 1938 ல்,  நிறுவன
டைபெற்ற ஒரு மநோ நோடடிற்கு 6  வநோரங்களுக்கு முன்ப இயக்கததின் , செர்வடத, செ
 ச, செயலகததின் தகுதியில் நடலவரநோன ருடேநோல்ப் கி சலுக்கு உள்ள சடைபெற்ற ஒரு மன்ட பநோரிஸில்
அவருகுதியில் நடேய வீடடில் இருந்த கேததப்படடு  சகநோகுதியில் நடல ச, செய்யப்படேநோர்.

 ச, செடேநோவ,   சவநோல்ஃப் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் கி சலுக்கு உள்ள சடைபெற்ற ஒரு மன்ட ஆகிடயநோர்
டைபெற்ற ஒரு மநோ நோடடின்  சக் கௌரவத தகுதியில் நடலவர்கலுக்கு உள்ளநோக டதர்ந் சதடுக்கப்படடிருந்தனர்.
டைபெற்ற ஒரு மநோ நோடடிற்கு வருகுதியில் நடகதந்திருந்த பிரதிநிதிகளிேம் பி சரஞ்சு
ட சரநோடஸ்கி, செவநோதியநோன பியர்  வில், “கி சலுக்கு உள்ள சடைபெற்ற ஒரு மன்டின் தன்பகரடைபெற்ற ஒரு மநோன
டைபெற்ற ஒரு மரணததினநோல், ஒரு முகுதியில் நடறயநோன அறிக்குதியில் நடககுதியில் நடய வழங்குவத என்பத
இருக்கநோத, கி சலுக்கு உள்ள சடைபெற்ற ஒரு மன்ட ஒரு விரிவநோன எழுததமூல அறிக்குதியில் நடககுதியில் நடய
சுற்றிற்கு விேத தயநோரநோக குதியில் நடவததிருந்தநோர்,  ஆனநோல் அவருகுதியில் நடேய

டைபெற்ற ஒரு மற்ற ஆவணங்களுேன் அதவும் கநோணநோடைபெற்ற ஒரு மற்டபநோய்விடேத.
தற்டபநோகுதியில் நடதய அறிக்குதியில் நடக ஒரு சுருக்கடைபெற்ற ஒரு மநோனதநோகடவ இருக்கும்.”  என
அறிவிததநோர். 2

டைபெற்ற ஒரு மநோ நோடு  குதியில் நடே சபற்ற  ரகம் டபநோன்ற சூழல் , செர்வடத, செ
 சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கதகுதியில் நடத எதிர் சகநோண்ே அரசியல்
சூழ்நிகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடயததநோன் பிரதிபலிததத.  டஜர்டைபெற்ற ஒரு மனியிலும்
இததநோலியிலும் பநோசி, செ ஆடசிகள் அதிகநோரததில் இருந்தன.
ஐடரநோப்பநோ டபநோரின் விளிம்பிற்கு  ச, சென்று சகநோண்டிருந்தத. பிரநோக்கில்
இருந்த முதலநோளிததவ அர, செநோங்கததின் ஒததகுதியில் நடழப்பேன்
பிரிததநோனியநோவும் பி சரஞ்சு ஏகநோதிபததியமும்
 ச, செக்டகநோஸ்டலநோவநோக்கியநோகுதியில் நடவ ஹிடலருக்கு
, செரணகுதியில் நடேயச் ச, செய்தவிடே மூனிச் டைபெற்ற ஒரு மநோ நோடு சில வநோரங்களுள்
 குதியில் நடே சபற இருந்தத. ஸ்பநோனிய பரடசி, அதன் ஸ்ரநோலினி, செ டைபெற்ற ஒரு மற்றும்
அரநோஜகவநோத தகுதியில் நடலவர்கலுக்கு உள்ளநோல் தவறநோக வழி ேததப்படடு,  கநோடடிக்
 சகநோடுக்கப்படேத, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் டடைபெற்ற ஒரு மலநோன உள் நோடடுப்
டபநோருக்குப்பின் டதநோல்விகுதியில் நடய விகுதியில் நடரவநோக அணுகிக்
 சகநோண்டிருந்தத. பிரநோன்சில் 1936-37 டைபெற்ற ஒரு மக்கள் முன்னணி அர, செநோங்கம்
 சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கதகுதியில் நடத அரசியல்ரீதியநோக சீர்குகுதியில் நடலய  ச, செய்வதற்கு
தனத , செக்திக்கு முடிந்த அகுதியில் நடனதகுதியில் நடதயும்  ச, செய்த  சகநோண்டிருந்தத.
ட, செநோவியத ஒன்றியததில், 1936 ல் ஸ்ரநோலின் கடேவிழ்ததவிடடிருந்த
பயங்கரம் பகுதியில் நடழய டபநோல்ஷிவிக் தகுதியில் நடலமுகுதியில் நடற முழுவகுதியில் நடதயும்
கிடேததடே அழிததவிடேத.  ஸ்ரநோலினிஸ்டடுக்கள் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் , செமூக
ஜன நோயகக் கடசியினரின் கநோடடிக்  சகநோடுப்பக்கள்,  இரண்ேநோம்
ஏகநோதிபததிய உலகப் டபநோர் தடுக்கப்பேக்கூடிய ஒடர
வழிவகுதியில் நடகயநோன  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கததின் ட, செநோ, செலி, செப் பரடசி
வருவகுதியில் நடத அழிததவிடேன.

தகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு ம  ச ருக்கடி

நிறுவன டைபெற்ற ஒரு மநோ நோடடில் பங்கு  சபற வந்திருந்த பிரதிநிதிகள்
எதிர் சகநோண்டிருந்த முக்கிய பணி,  லிடயநோன் ட சரநோடஸ்கியநோல்
எழுதப்படடிருந்த ஆவணதகுதியில் நடத ஏற்பததநோன்.  அதற்கு
“முதலநோளிததவததின் டைபெற்ற ஒரு மரணஓலமும்  நோன்கநோம் அகிலததின்
பணிகளும்”  என தகுதியில் நடலப்பிேப்படடிருந்தத.  அரசியல் இலக்கிய
வரலநோற்று பதிடவடுகளிடலடய மிகவும் குறிப்பிேததக்கதம், ஆழ்ந்த
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தன்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு ம  சகநோண்ேதடைபெற்ற ஒரு மநோன இதன் ஆரம்ப வநோக்கியம்,  பின்வருடைபெற்ற ஒரு மநோறு
குறிப்பிடேத:  “இன்குதியில் நடறய முழு உலக அரசியல் நிகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயும்,
முக்கியடைபெற்ற ஒரு மநோக பநோடேநோளி வர்க்கததின் தகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயின் ஒரு வரலநோற்று
 ச ருக்கடியினநோல் பண்படைபெற்ற ஒரு மயப்படுததப்படுகின்றத.”

இச் ச, செநோற்களுேன் ட சரநோடஸ்கி 1938 ல் இருந்த
நிகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடய சுருக்கிக் கூறியத டைபெற்ற ஒரு மடடுடைபெற்ற ஒரு மல்லநோடைபெற்ற ஒரு மல்,  தற்கநோல
வரலநோற்றின் முக்கிய அரசியல் பிரச்சிகுதியில் நடனகுதியில் நடயயும் சுருக்கிக்
கூறினநோர்.  முதலநோளிததவதகுதியில் நடத ட, செநோ, செலி, செததநோல் பிரதியீடு
 ச, செய்வதற்கநோன பறநிகுதியில் நடல முன்னிபந்தகுதியில் நடனகலுக்கு உள்ளநோன,  உற்பததி
, செக்திகளின் , செர்வடத, செ வலுக்கு உள்ளர்ச்சி டைபெற்ற ஒரு மற்றும் பரடசிகர வர்க்கததின்
இருப்ப ஆகியகுதியில் நடவ இருந்தன. ஆனநோல் பரடசி என்பத பறநிகுதியில் நடலப்
 சபநோருலுக்கு உள்ளநோதநோர சூழ்நிகுதியில் நடலயின் தன்னியல்பநோன விகுதியில் நடலுக்கு உள்ளவு அல்ல.
அதற்கு வரலநோற்று நிகழ்வின் மீதநோன ட, செநோ, செலி, செ டவகுதியில் நடலததிடேதகுதியில் நடத
அடிததலுக்கு உள்ளடைபெற்ற ஒரு மநோக  சகநோண்டு, ஒரு  சதளிவநோக விரிவநோக்கப்படடுள்லுக்கு உள்ள ஒரு
மூடலநோபநோய டவகுதியில் நடலததிடேததினநோல் ஆயுதபநோணியநோக்கப்படே
 சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கததின்  னவநோன தகுதியில் நடலயீடு டதகுதியில் நடவ.   சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள
வர்க்கததின் பரடசிகர அரசியல், அத அகற்ற விரும்பம்
முதலநோளிததவ வர்க்கததின் எதிர்ப்பரடசி அரசியகுதியில் நடலவிே , செற்றும்
குகுதியில் நடறந்த  னகுதியில் நடவக்  சகநோண்டிருக்கக் கூேநோத.  இங்குதநோன் ஒரு
பரடசிகர கடசியின் வரலநோற்று முக்கியததவம் உள்லுக்கு உள்ளத.

ஆனநோல் பரடசிகரக் கடசியின் தீர்க்ககரடைபெற்ற ஒரு மநோன பங்கு,
 சலனின் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் ட சரநோடஸ்கியின் டபநோல்ஷவிக் கடசியின்
தகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயில் முதலநோளிததவ வர்க்கதகுதியில் நடத அகற்றி,  வரலநோற்றில்
முதல் தேகுதியில் நடவயநோக  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ளர்களின் அரகுதியில் நட, செ, ரஷ்ய  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள
வர்க்கம் அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மததடபநோத, அக்டேநோபர் 1917 ல் , செநோதகடைபெற்ற ஒரு மநோன வகுதியில் நடகயில்
நிரூபிக்கப்படேத.  பின்னர் இத 1920  களினதம் 1930 களினதம்
டதநோல்விகளின்டபநோத எதிர்டைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடறயநோக நிரூபிக்கப்படேத. ஒரு  சதநோேர்
பரடசிகர , செந்தர்ப்பங்கள்,  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கததின் விசுவநோ, செதகுதியில் நடதப்
 சபற்றிருந்த பநோரிய , செமூக ஜன நோயக டைபெற்ற ஒரு மற்றும் கம்யூனிஸ்ட
(ஸ்ரநோலினி, செ) கடசிகளின் தவறநோன  சகநோள்குதியில் நடககள் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் திடேமிடடு
 ேததிய கநோடடிக் சகநோடுப்பக்கலுக்கு உள்ளநோல் இழக்கப்படேன.

இரண்ேநோம் அகிலததின் , செமூக ஜன நோயகக் கடசிகளின்
அரசியல் திவநோல்தன்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு ம டைபெற்ற ஒரு மற்றும் பிற்டபநோக்குததனப் பங்கு 1914
இடலடய அப்படேடைபெற்ற ஒரு மநோக  சவளிப்படடிருந்தன.  அப் சபநோழுத அகுதியில் நடவ
தங்கள்  ச, செநோந்த , செர்வடத, செ டவகுதியில் நடலததிடேங்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள நிரநோகரிதத,
தங்கலுக்கு உள்ளத டதசிய ஆளும் வர்க்கங்களின் டபநோர்க்  சகநோள்குதியில் நடககளுக்கு
ஆதரகுதியில் நடவக்  சகநோடுததன.  , செமூக ஜன நோயகததின்
கநோடடிக் சகநோடுப்பிகுதியில் நடன எதிர்தத,  அக்டேநோபர் பரடசிக்குப்பின்
கம்யூனி, செ (அல்லத மூன்றநோம்) அகிலம் உருவநோக்கப்படேத.

ஆனநோல் ட, செநோவியத ஒன்றியததிற்குள் அர, செ
அதிகநோரததவததின் வலுக்கு உள்ளர்ச்சியும் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட
கடசியின் அரசியல் சீரழிவும் கம்யூனி, செ அகிலததிற்கு நீண்ேகநோல
விகுதியில் நடலுக்கு உள்ளவுள்லுக்கு உள்ள தநோக்கங்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள  சகநோடுததன.  இேத எதிர்ப்ப, 1923 ம்
ஆண்டு ட சரநோடஸ்கியின் தகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயில் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட கடசி
அதிகநோரததவடைபெற்ற ஒரு மயடைபெற்ற ஒரு மநோகியகுதியில் நடத எதிர்ததப் டபநோரிே அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மக்கப்படேத.
ஆனநோல் தன்  லன்களுக்கும் , செலுகுதியில் நடககளுக்கும் ஒரு விசுவநோ, செடைபெற்ற ஒரு மநோன
பிரதிநிதி ஸ்ரநோலின் என்பகுதியில் நடத அறிந்த அதிகநோரததவம் அதனத
டைபெற்ற ஒரு மநோர்க்சி, செ அடிப்பகுதியில் நடேயிலநோன எதிர்ப்பநோலுக்கு உள்ளர்களுக்கு எதிரநோக
மிருகததனடைபெற்ற ஒரு மநோகப் டபநோரிடேத.  1924 ம் ஆண்டு ஸ்ரநோலினும்
பக்கநோரினும் “தனி சயநோரு  நோடடில் ட, செநோ, செலி, செம்”  என்னும்
டவகுதியில் நடலததிடேதகுதியில் நடத அறிவிததனர்; இத ட, செநோ, செலி, செ , செர்வடதசியவநோதம்
என்னும் டவகுதியில் நடலததிடேதகுதியில் நடத —  அதநோவத நிரந்தரப் பரடசிகுதியில் நடய

நிரநோகரிததத.  அகுதியில் நடதததநோன்  சலனினும் ட சரநோடஸ்கியும் 1917
அக்டேநோபரில் டபநோல்ஷிவிக்குகள் அதிகநோரதகுதியில் நடத  சவல்வதற்கு
அடிததலுக்கு உள்ளடைபெற்ற ஒரு மநோகக்  சகநோண்டிருந்தனர்.  ஸ்ரநோலின் -  பக்கநோரினத
டவகுதியில் நடலததிடேம்,  , செர்வடத, செ  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கததின்  லன்கள்,
ட, செநோவியத அதிகநோரததவததின் டதசிய  லன்களுக்கு
 குதியில் நடேமுகுதியில் நடறயில் அடிபணியச்  ச, செய்வதற்கு ஒரு டைபெற்ற ஒரு மநோர்க்சி, செ எதிர்ப்ப
தததவநோர்தத நியநோயப்படுததகுதியில் நடல வழங்கியத.

டைபெற்ற ஒரு மநோர்க்சி, செ தததவததின் இந்த அடிப்பகுதியில் நடே திரிததல்
 குதியில் நடேமுகுதியில் நடறயில் மூன்றநோம் அகிலததிற்கும் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் அததேன்
இகுதியில் நடணந்தள்லுக்கு உள்ள கடசிகளுக்கும் டபரழிகுதியில் நடவததநோன்  சகநோடுததத.
1920 களின் டபநோக்கில்,  டைபெற்ற ஒரு மநோஸ்டகநோவின் ஆகுதியில் நடணகளுேன் இகுதியில் நடயந்த
 ேக்கத தவறிய டதசிய ரீதியநோன கம்யூனிஸ்ட கடசிகளின்
தகுதியில் நடலவர்கள் அதிகநோரததவ முகுதியில் நடறயின் மூலம் அகற்றப்படடு,
தடைபெற்ற ஒரு மக்கு இணங்கக்கூடிய,  திறகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயற்ற ட, செகுதியில் நடவ ச, செய்டவநோர்
அவவிேததில் நியமிக்கப்படேனர்.  மூன்றநோம் அகிலதகுதியில் நடத உலக
ட, செநோ, செலி, செப் பரடசியின் கடசியநோக பநோர்க்கநோடைபெற்ற ஒரு மல் ட, செநோவியத
 சவளியுறவுக்  சகநோள்குதியில் நடகயின் ஒரு கருவி என
மிக சவளிப்பகுதியில் நடேயநோகப் பநோர்தத ஸ்ரநோலின் இயற்றிய
 சகநோள்குதியில் நடககலுக்கு உள்ளநோல் நிகுதியில் நடலட நோக்கு தவறிய கம்யூனிஸ்ட கடசிகள் ஒரு
டபரழிவில் இருந்த டைபெற்ற ஒரு மற் சறநோரு டபரழிவிற்கு அதிர்ச்சியுேன்
 கர்ந்தன.  பிரிததநோனிய  சபநோத டவகுதியில் நடலநிறுததம் 1926 ல்
டதநோல்வியுற்றதம்,  அதன் ஓரநோண்டிற்குப்பின் சீனப் பரடசியின்
டதநோல்வி ஆகியகுதியில் நடவ மூன்றநோம் அகிலததின் சீரழிவின் முக்கிய
குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மல்கற்கள் ஆகும்.

1928 ம் ஆண்டு டைபெற்ற ஒரு மததிய ஆசியநோவில் அல்டைபெற்ற ஒரு மநோ ஆடேநோவிற்கு
 நோடுகேததப்படே நிகுதியில் நடலயில் ட சரநோடஸ்கி கம்யூனி, செ அகிலததின்
வகுதியில் நடரவு டவகுதியில் நடலததிடேம்:  அடிப்பகுதியில் நடேகள் பற்றிய ஒரு விடைபெற்ற ஒரு மர், செனம்
(The  Draft  Program  of  the  Communist  Interntional:  A  Criticism  of

Fundamentals) என்பகுதியில் நடத அகிலததின் ஆறநோம் கநோங்கிரசிற்கு முன்
எழுதினநோர்.  இந்த ஆவணம் முந்குதியில் நடதய ஐந்த ஆண்டுகளில்
கம்யூனிஸ்ட கடசிகள்  சபற்ற டதநோல்விகளுக்கநோன தததவநோர்தத,
அரசியல் கநோரணங்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள விரிவநோக விலுக்கு உள்ளக்கிக்கநோடடின.
ட சரநோடஸ்கியின் விடைபெற்ற ஒரு மர், செனததின் முக்கிய இலக்கு ஸ்ரநோலின்-
பகநோரினின் “தனி சயநோரு  நோடடில் ட, செநோ, செலி, செம்”  என்னும்
தததவடைபெற்ற ஒரு மநோகும். அவர் எழுதினநோர்:

''எடைபெற்ற ஒரு மத , செகநோப்தடைபெற்ற ஒரு மநோன இந்த ஏகநோதிபததிய
, செகநோப்தததில் உலகப்  சபநோருலுக்கு உள்ளநோதநோரமும்,  உலக
அரசியலும் நிதிமூலதனததின் டடைபெற்ற ஒரு மலநோதிக்கததின் கீழ்
உள்லுக்கு உள்ள நிகுதியில் நடலயில்,  எந்த ஒரு கம்யூனிஸ்ட கடசியும்
முழுகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயநோகவும்,  பிரதநோனடைபெற்ற ஒரு மநோகவும் தனத  ச, செநோந்த
 நோடடினுள் உள்லுக்கு உள்ள நிகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகளின்,  டபநோக்குகளின்
வலுக்கு உள்ளர்ச்சிகளில் இருந்த ஆரம்பிப்பதன் மூலம் தனத
டவகுதியில் நடலததிடேதகுதியில் நடத ஸ்தநோபிக்க முடியநோத.  இத
ட, செநோவியத ஒன்றியததின் எல்குதியில் நடலகளுக்குள்டலுக்கு உள்ள அரசு
அதிகநோரதகுதியில் நடத திறகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயநோக பயன்படுததம் ஒரு
கடசிக்கும் கூே முற்றிலும்  சபநோருந்தம்.  1914
-ஆகஸ்ட 4 ம் திகதி அகுதியில் நடனததக்
கநோலங்களுக்குடைபெற்ற ஒரு மநோக,  டதசிய டவகுதியில் நடலததிடேங்களுக்கு
, செநோவுடைபெற்ற ஒரு மணி அடிக்கப்படேநோகி விடேத.  பநோடேநோளி
வர்க்கததின் பரடசிகரக் கடசியநோனத தற்டபநோகுதியில் நடதய
, செகநோப்தததின் தன்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயுேன்,  முதலநோளிததவததின்
அதியுயர்ந்த வலுக்கு உள்ளர்ச்சியும்,  வீழ்ச்சியும்  சகநோண்ே
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, செகநோப்தததின் தன்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயுேன்  சதநோேர்பகுதியில் நடேயதநோன ஒரு
, செர்வடதசிய டவகுதியில் நடலததிடேம் என்பத ஒரு  சபநோழுதம்
டதசிய டவகுதியில் நடலத திடேங்களின் ஒடடு சடைபெற்ற ஒரு மநோததடடைபெற்ற ஒரு மநோ
அல்லத அவற்றின்  சபநோத இயல்பகளின்
கலகுதியில் நடவடயநோ அல்ல.  , செர்வடத, செ டவகுதியில் நடலததிடேம்,
உலகப்  சபநோருலுக்கு உள்ளநோதநோர, உலக அரசியல் அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்குதியில் நடப
முழுகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயநோகக்  சகநோண்ேதநோகவும் நிகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகளின்
டபநோக்குகளின் அவற்றின் அகுதியில் நடனததத
 சதநோேர்பககுதியில் நடலுக்கு உள்ளயும் முரண்பநோடுககுதியில் நடலுக்கு உள்ளயும் அதநோவத
அதன் தனிப் பகுதிகள் பரஸ்பர ரீதியநோகப்
பகுதியில் நடககுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயுேன் ஒன்றி சலநோன்று தங்கியுள்லுக்கு உள்ள
நிகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகள் பற்றிய ஆய்விலிருந்டத ட ரடியநோக
ஆரம்பிக்க டவண்டும்.  தற்டபநோகுதியில் நடதய , செகநோப்தததில்
கேந்த கநோலதகுதியில் நடதவிே மிக அதிக அலுக்கு உள்ளவில் பநோடேநோளி
வர்க்கததின் டதசிய ட நோக்குநிகுதியில் நடல ஒரு உலக
ட நோக்குநிகுதியில் நடலயிலிருந்டத ஊற் சறடுக்க டவண்டும்;
ஊற் சறடுக்கவும் முடியும்,  எதிர்டைபெற்ற ஒரு மநோறநோக அல்ல.
இங்டகதநோன் கம்யூனி, செ , செர்வடதசியததிற்கும் டதசிய
ட, செநோ, செலி, செததின் அகுதியில் நடனதத வகுதியில் நடகயறநோக்களுக்கும்
இகுதியில் நடேயிலநோன அடிப்பகுதியில் நடேயநோன பிரதநோனடைபெற்ற ஒரு மநோன
டவறுபநோடு இருக்கின்றத.''3

ட சரநோடஸ்கி முக்கிய வலியுறுததல்  சகநோடுதத ஒரு உலக
நிகுதியில் நடலட நோக்கின் முக்கியததவம்,  சபநோதவநோன தததவநோர்தத ரீதியநோன
ஆய்வுகளில் இருந்த டைபெற்ற ஒரு மடடும் , செநோதநோரணடைபெற்ற ஒரு மநோக  சவளிப்பேவில்குதியில் நடல,
டைபெற்ற ஒரு மநோறநோக ட சரநோடஸ்கி 1923-24 ல் அபிவிருததி ச, செய்த,  அ சடைபெற்ற ஒரு மரிக்கநோ
முக்கிய ஏகநோதிபததிய , செக்தியநோக உருவநோகுவதன் உலகலுக்கு உள்ளநோவிய
தநோக்கங்கள் பற்றிய அவருகுதியில் நடேய ஆய்வில் இருந்டத  சவளிப்படேத.

கம்யூனி, செ அகிலததின் கூடேங்களில் கலந்த  சகநோள்வதில்
இருந்த ட சரநோடஸ்கி தகுதியில் நடே ச, செய்யப்படேநோர். அவருகுதியில் நடேய ஆக்கங்கள்
ஏற்கனடவ அகுதியில் நடனதத கம்யூனிஸ்ட கடசிகளுக்குள்ளும் தகுதியில் நடே
 ச, செய்யப்படடிருந்தன. ஆயினும், ஏடதநோ தற் ச, செயலநோன அதிகநோரததவ
தவறின் மூலம், ட சரநோடஸ்கியின் விடைபெற்ற ஒரு மர், செனம் (Criticism) ஆங்கிலததில்
 சடைபெற்ற ஒரு மநோழி சபயர்க்கப்படடு ஆறநோம் கநோங்கிரசில் அ சடைபெற்ற ஒரு மரிக்க கம்யூனிஸ்ட
கடசியின் பிரதிநிதியநோக கலந்த  சகநோண்டிருந்த டஜம்ஸ்.  பி.
கனனின் கரங்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள அகுதியில் நடேந்தத.  ட சரநோடஸ்கியின் விடைபெற்ற ஒரு மர், செனம்
 சகநோடுதத ஊக்கததில் கனன் இந்த ஆவணதகுதியில் நடத கடனடிய
பிரதிநிதியநோன  சடைபெற்ற ஒரு மநோரிஸ் ஸ் சபக்ேரின் உதவியுேன் ட, செநோவியத
ஒன்றியததில் இருந்த கேததிக்  சகநோண்டுவந்தநோர்.  Criticism  of

fundamdntals இல் வழங்கப்படடிருந்த ஆய்வின் அடிப்பகுதியில் நடேயில்
டைபெற்ற ஒரு மக்ஸ் ஷநோக்டடைபெற்ற ஒரு மன்,  டைபெற்ற ஒரு மநோர்டடின் ஆ சபர்ன் இன்னும் பல முக்கிய
கம்யூனிஸ்ட கடசியின் முக்கிய உறுப்பினர்களுேன் ட, செர்ந்த கனன்,
ட, செநோவியத ஒன்றியததிற்கு  சவளிடய ட சரநோடஸ்கியின்
கருததக்களுக்கநோக டபநோரநோே ஆரம்பிததநோர்.  விகுதியில் நடரவில் கம்யூனிஸ்ட
கடசியில் இருந்த  சவளிடயற்றப்படேகுதியில் நடத அடுதத,  கனன் டைபெற்ற ஒரு மற்றும்
ஷநோக்டடைபெற்ற ஒரு மன் அ சடைபெற்ற ஒரு மரிக்க கம்யூனிஸ்ட கழகம் (Communist  League of

America)  என்பகுதியில் நடத அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மததனர்.  இத , செர்வடத, செ இேத எதிர்ப்குதியில் நடப
உருவநோக்குவதில் முக்கிய பங்குதியில் நடக ஆற்றியத.

1923 ல் இேத எதிர்ப்ப அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மக்கப்படேடபநோத,  அதன்
ட நோக்கம்,  கம்யூனிஸ்ட கடசிகுதியில் நடய பரடசிகர , செர்வடதசிய
டவகுதியில் நடலததிடேததின் அடிததலுக்கு உள்ளததில் சீர்திருதததல்,  டைபெற்ற ஒரு மற்றும்
கடசிக்குள் ஜன நோயக டைபெற்ற ஒரு மததியததவததின் டகநோடபநோடுகளுக்கு
இணங்க  சவளிப்பகுதியில் நடேயநோன விவநோததகுதியில் நடத மீண்டும் நிறுவுதல் என

இருந்தத.  உலகம் முழுவதம் விகுதியில் நடரவில் ஆதரவநோலுக்கு உள்ளர்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள
 சவற்றி சகநோண்ே , செர்வடத, செ இேத எதிர்ப்ப நிறுவப்படேதன் ஊேநோக
ட சரநோடஸ்கி கம்யூனி, செ அகிலதகுதியில் நடத சீர்திருததலநோம் என கருதினநோர்.
ட, செநோவியத கம்யூனிஸ்ட கடசியினுள்ளும் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் மூன்றநோம்
அகிலததினுள்ளும் எதிர்ப்ப வலுக்கு உள்ளர்ச்சியுற்றநோல்,  ஸ்ரநோலினுகுதியில் நடேய
டபரழிவு தரும்  சகநோள்குதியில் நடககள் திருததப்படடுவிடுவதற்கநோன
, செநோததியப்பநோடுகள் இருக்கும் எனக் கருதிய நிகுதியில் நடலயில், ட சரநோடஸ்கி
ஒரு பதிய அகிலததிற்கநோக அகுதியில் நடழப்ப விடுவதில் இருந்த தன்குதியில் நடன
தடுதத குதியில் நடவததிருந்தநோர்.

டஜர்டைபெற்ற ஒரு மனியில் பநோசி, செததின் டதநோற்றம்

டஜர்டைபெற்ற ஒரு மனியில் 1930 க்கும் 1933 க்கும் இகுதியில் நடேடய நிலவிய
சூழ்நிகுதியில் நடல ட சரநோடஸ்கியின் கணிப்பீடுகளில் அதிகம் கவனதகுதியில் நடதக்
 சகநோண்டிருந்தத.  1929  டவநோல்ஸ்டரீட , செரிவிற்குப்பின் டஜர்டைபெற்ற ஒரு மனிய
 சபநோருலுக்கு உள்ளநோதநோரம் வீழ்ச்சியகுதியில் நடேந்தபின் ஹிடலரின் டதசிய ட, செநோ, செலி, செக்
கடசி ( நோஜி கடசி)  ஒரு பரந்தபடே , செக்தியநோக உருவநோகியத.
ஹிடலர் அதிகநோரததிற்கு வருவத டஜர்டைபெற்ற ஒரு மன்  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கததின்
இரு  சவகுஜன அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்பக்கலுக்கு உள்ளநோன , செமூக ஜன நோயகக் கடசி (SPD)

டைபெற்ற ஒரு மற்றும் டஜர்டைபெற்ற ஒரு மன் கம்யூனிஸ்ட கடசியில் (KPD)  தங்கியிருந்தத.
இந்த இருகடசிகளும் மில்லியன் கணக்கநோன டஜர்டைபெற்ற ஒரு மன்
 சதநோழிலநோலுக்கு உள்ளர்களின் விசுவநோ, செதகுதியில் நடத  சபற்றிருந்ததேன்,   நோஜிக்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள
டதநோற்கடிக்கும் பலதகுதியில் நடதயும்  சகநோண்டிருந்தன.

1929 ல் தருக்கிய கேடலநோரப் பகுதிகுதியில் நடய ஒடடிய
பிரின்கிடபநோ தீவிற்கு  நோடு கேததப்படேபின்,  ட சரநோடஸ்கி டஜர்டைபெற்ற ஒரு மன்
 ச ருக்கடிகுதியில் நடய ஆரநோய்ந்த ஹிடலர் அதிகநோரததிற்கு வருவகுதியில் நடத
நிறுதத இரண்டு  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்க கடசிகளும் ஐக்கியப்படே
 ேவடிக்குதியில் நடக எடுக்க டவண்டும் என அகுதியில் நடழப்ப விடுதத ஏரநோலுக்கு உள்ளடைபெற்ற ஒரு மநோக
எழுதினநோர்.  ஆனநோல் முதலநோளிததவ அரசுக்கு அடிபணிந்திருந்த
, செமூக ஜன நோயகக் கடசி,   சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கததின் எததகுதியில் நடகய
சுயநோதீன அரசியல்  ேவடிக்குதியில் நடககுதியில் நடயயும் எதிர்தததேன்,
 நோஜிக்களுக்கு எதிரநோன ஒரு தற்பநோதகநோப்ப டபநோரநோடேதகுதியில் நடதக்கூே
 ேததவில்குதியில் நடல.  டைபெற்ற ஒரு மநோறநோக,  டஜர்டைபெற்ற ஒரு மன்  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கததின் விதி,
ஹிடலகுதியில் நடர அதிகநோரததிற்கு  சகநோண்டுவர , செதிததிடேம் தீடடிய
ஊழலும் குற்றமும்மிக்க குதியில் நடவடைபெற்ற ஒரு மநோர் ஆடசியின் முதலநோளிததவ
அரசியல்வநோதிகளின் குதியில் நடககளில் விேப்படேத. டஜர்டைபெற்ற ஒரு மன் கம்யூனிஸ்ட
கடசிகுதியில் நடய  சபநோறுததவகுதியில் நடர,  அத , செமூக ஜன நோயகதகுதியில் நடத,   நோஜிக்
கடசிக்கு அரசியல் ரீதியநோக , செடைபெற்ற ஒரு மடைபெற்ற ஒரு மநோன முகுதியில் நடறயில் “, செமூக பநோசி, செம்”
என டைபெற்ற ஒரு மநோஸ்டகநோவநோல் கடேகுதியில் நடலுக்கு உள்ளயிேப்படே வகுதியில் நடரயகுதியில் நடறகுதியில் நடய
குருடடுததனடைபெற்ற ஒரு மநோகப் பின்பற்றியத.  ஸ்ரநோலினிஸ்டுகள்,  ஹிடலருக்கு
எதிரநோக டஜர்டைபெற்ற ஒரு மன் கம்யூனிஸ்ட கடசியினதம் , செமூக ஜன நோயகக்
கடசியினதம் ஐக்கிய முன்னணி அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மக்கப்பே டவண்டும் என்ற
ட சரநோடஸ்கியின் அகுதியில் நடழப்குதியில் நடப நிரநோகரிததனர்.  வரலநோற்றிடலடய மிகப்
டபரழிகுதியில் நடவக்  சகநோடுதத தவறநோன கணக்கீடுகளில் ஒன்று எனக்
கருதப்பேடவண்டிய அரசியல் முன்கணிப்பினநோல்,  தங்கள்  ச, செநோந்த
 ச, செயலின்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடய நியநோயப்படுததி,  நோஜிக்களின்  சவற்றிக்கு பின்னர்
விகுதியில் நடரவில் ஒரு ட, செநோ, செலி, செப் பரடசி வரும் என்றும், அத கம்யூனிஸ்ட
கடசிகுதியில் நடய அதிகநோரததிற்குக்  சகநோண்டுவரும் என்றும்
ஸ்ரநோலினிஸ்டடுக்கள் அறிவிததனர். “ஹிடலருக்குப் பின்,  நோம்தநோன்”
என்பத ஸ்ரநோலினி, செ முழக்கம் ஆயிற்று.

இப் சபரும் ட, செநோக முடிவு ஜனவரி 30,  1933 ல் வந்தத.
வயதநோன ஜனநோதிபதி  சவநோன் ஹின் சேன்டபர்க்கினநோல் , செநோன்ஸ்லரநோக
நியமிக்கப்படே ஹிடலர், ஒரு குண்டு கூே சுேப்பேநோத , செடேரீதியநோக
பதவிக்கு வந்தநோர்.  தடைபெற்ற ஒரு மக்கிகுதியில் நடேடய மில்லியன் கணக்கநோன
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உறுப்பினர்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள  சகநோண்டிருந்த டஜர்டைபெற்ற ஒரு மன் கம்யூனிஸ்ட கடசியும்
, செமூக ஜன நோயகக் கடசியும்  நோஜியின்  சவற்றிகுதியில் நடய எதிர்ப்பதற்கு
எந்த முயற்சிகுதியில் நடயயும் டடைபெற்ற ஒரு மற் சகநோள்லுக்கு உள்ளவில்குதியில் நடல.  சில  நோடகளுக்குள்
 நோஜிக்கள்,  அர, செ எந்திரததின்மீத கடடுப்பநோடகுதியில் நடேக்  சகநோண்ே
நிகுதியில் நடலயில் பயங்கரதகுதியில் நடதக் கடேவிழ்ததவிடேனர்.  சில
டைபெற்ற ஒரு மநோதங்களுக்குள் டஜர்டைபெற்ற ஒரு மன் கம்யூனிஸ்ட கடசி,  , செமூக ஜன நோயகக்
கடசி,   சதநோழிற், செங்கங்கள் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் பிற பரந்தபடே  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ளர்
அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்பக்களும் அடிதத  ச நோருக்கப்படேன.   சபரும்பநோலநோன
ஐடரநோப்பிய யூதர்கள் உள்லுக்கு உள்ளேங்கிய மில்லியன் கணக்கநோன
டைபெற்ற ஒரு மக்களின் உயிகுதியில் நடரப் பறிக்கவிருந்த 12  ஆண்டுகநோல டபரழிவு
ஆரம்பிததத.

ஹிடலர் அதிகநோரததிற்கு வந்த பின், டஜர்டைபெற்ற ஒரு மனிய டபரழிவு,
எஞ்சியிருக்கும் டஜர்டைபெற்ற ஒரு மன் கம்யூனிஸ்ட கடசியினுள் அல்லத
மூன்றநோம் அகிலததினுள் எதிர்ப்பக்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள தூண்டுடைபெற்ற ஒரு மநோ என்பகுதியில் நடதக்
கநோண்பதற்கு ட சரநோடஸ்கி சில டைபெற்ற ஒரு மநோதங்கள் கநோததிருந்தநோர்.  ஆனநோல்
முற்றிலும் எதிரநோனததநோன்  ேந்தத.  டஜர்டைபெற்ற ஒரு மனிக்குள்ளும்,
அகிலததினுள்ளும் இருந்த ஸ்ரநோலினி, செ அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்பக்கள் ட, செநோவியத
அதிகநோரததவம் ஆகுதியில் நடணயிடே அரசியல் டபநோக்கின் பிகுதியில் நடழயநோன
தன்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடயததநோன் மீண்டும் உறுதிப்படுததின.

டஜர்டைபெற்ற ஒரு மனியில் ஏற்படே விகுதியில் நடலுக்கு உள்ளவு, கம்யூனி, செ அகிலததிகுதியில் நடன
சீர்திருததவதற்கு எந்தவிதடைபெற்ற ஒரு மநோன , செநோததியமும் இல்குதியில் நடல என்பகுதியில் நடத
ட சரநோடஸ்கிக்கு உறுதிபடுததியத.  எனடவ ஜ ஜூகுதியில் நடல 1933 ல்
ட சரநோடஸ்கி  நோன்கநோம் அகிலதகுதியில் நடத அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்பதற்கநோன ஒரு பகிரங்க
அகுதியில் நடழப்குதியில் நடப  சவளியிடேநோர்.  மூன்றநோம் அகிலததேன்  சதநோேர்பபடே
 சகநோள்குதியில் நடகயில் அடிப்பகுதியில் நடே டைபெற்ற ஒரு மநோற்றம் என்பத ட சரநோடஸ்கிகுதியில் நடய
இன்னு சடைபெற்ற ஒரு மநோரு முடிவிற்கு இடடுச் ச, சென்றத.  அதநோவத,  கம்யூனி, செ
அகிலதகுதியில் நடத சீர்திருததவத , செநோததியம் இல்குதியில் நடல என்பதநோல்,
ட, செநோவியத ஒன்றியததின் கம்யூனிஸ்ட கடசிகுதியில் நடய சீர்திருததம்
முன்டனநோக்கும் , செநோததியமில்குதியில் நடல என்பதநோகும். ஸ்ரநோலினி, செ ஆடசியின்
 சகநோள்குதியில் நடகககுதியில் நடலுக்கு உள்ள டைபெற்ற ஒரு மநோற்றுவதற்கு அத தூக்கி சயறியப்படுவத
அவசியடைபெற்ற ஒரு மநோகியத.  ஆனநோல் இந்த தூக்கி சயறியப்பேல், அக்டேநோபர்
1917 ல் நிறுவப்படே டதசியடைபெற்ற ஒரு மயடைபெற்ற ஒரு மநோக்கப்படே  ச, செநோதத உறவுககுதியில் நடலுக்கு உள்ள
அகற்றுவதற்கு பதிலநோக, அகுதியில் நடத பநோதகநோப்பகுதியில் நடத ட நோக்கடைபெற்ற ஒரு மநோக
 சகநோண்ே,  ட சரநோடஸ்கி முன்குதியில் நடவதத பரடசி,  ஓர் , செமூகத
தன்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடயவிே அரசியல் தன்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடயக்  சகநோண்ேதநோக இருந்தத.

1933  க்கும் 1938 க்கும் இகுதியில் நடேப்படே நிகழ்வுகள்
ட சரநோடஸ்கியின் பதிய பநோகுதியில் நடதயின் (New  Course)  , செரியநோன
தன்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடய உறுதிப்படுததின.  ஹிடலர் அதிகநோரதகுதியில் நடத  சவன்றகுதியில் நடத
 சதநோேர்ந்த ஐந்த ஆண்டுகளில்,  ஸ்ரநோலினி, செம் , செர்வடத, செ
 சதநோழிலநோலுக்கு உள்ளர் இயக்கததிற்குள் மிக ஆபததநோன எதிர்ப்பரடசி
, செக்தியநோக  சவளிப்படேத.  கி சரம்ளின் அதிகநோரததவததின்
 சகநோள்குதியில் நடககலுக்கு உள்ளநோல் உருவநோக்கப்படே டதநோல்விகள்,  தவறுகளின்
விகுதியில் நடலுக்கு உள்ளவு அல்ல டைபெற்ற ஒரு மநோறநோக  னவநோன  சகநோள்குதியில் நடககளின்
விகுதியில் நடலுக்கு உள்ளவுகலுக்கு உள்ளநோகும்.  எந்த சவநோரு  நோடடிலும் , செமூகப் பரடசி  சவற்றி
 சபறுவத,  ட, செநோவியத  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கததின் பரடசிகர
ஆர்வததின் ஒரு டைபெற்ற ஒரு மறுஎழுச்சிகுதியில் நடய தூண்டும் என ஸ்ரநோலினி, செ ஆடசி
அஞ்சியத.

 நோன்கநோம் அகிலம் நிறுவப்படுவதற்கு எதிரநோன வநோதங்கள்

 நோன்கநோம் அகிலதகுதியில் நடத முகுதியில் நடறயநோக நிறுவ ட சரநோடஸ்கி
திடேமிடேவகுதியில் நடகயில் உகுதியில் நடழக்குதியில் நடகயில், அவர் இரு முக்கிய எதிர்ப்ப
வடிவங்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள எதிர் சகநோண்ேநோர்.

முதலநோவத வர்க்கப் டபநோரநோடேததின் , செர்வடத, செ
அனுபவததில் இருந்தம் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் ஸ்ரநோலினி, செததினதம் , செமூக
ஜன நோயகததினதம் கநோடடிக் சகநோடுப்பின் அனுபவததில் இருந்தம்,
ஒரு டகநோடபநோடடு ரீதியநோன தன்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு ம  சகநோண்ே எவவிதடைபெற்ற ஒரு மநோன
முடிவுககுதியில் நடலுக்கு உள்ளயும் எடுததக் சகநோள்லுக்கு உள்ள டைபெற்ற ஒரு மறுக்கும் தனி பர்கள் டைபெற்ற ஒரு மற்றும்
டபநோக்குகலுக்கு உள்ளநோக இருந்தத.  எப் சபநோழுதநோவத ட சரநோடஸ்கியின்
ஆய்வின் ஏடதனும் ஒரு விேயததிற்கு ஆதரகுதியில் நடவடயநோ அல்லத
உேன்பநோடகுதியில் நடேடயநோ  சவளிப்படுததியடபநோதம்,  அவர்கள் ஒரு பதிய
அகிலததிற்கநோக டபநோரநோே தம்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயும்,  அவர்கலுக்கு உள்ளத
அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்பககுதியில் நடலுக்கு உள்ளயும் அர்ப்பணிக்க டைபெற்ற ஒரு மறுததவிடேனர். இதன் விகுதியில் நடலுக்கு உள்ளவு,
ட சரநோடஸ்கி “டைபெற்ற ஒரு மததியவநோதிகள்” என்று வகுதியில் நடரயறுதத இப்டபநோக்குகள்
ஒரு பரடசிக்கும் எதிர்ப்பரடசிக்கும் இகுதியில் நடேடய ஒரு பநோதகநோப்பநோன
 டுவழிகுதியில் நடயக் கநோண முற்படேன.  அவற்றின்  சகநோள்குதியில் நடகயற்ற
அரசியல் தந்திர உததியின் அடிததலுக்கு உள்ளததில் முற்றிலும் , செந்தர்ப்பவநோத
கணிப்பீடுகள்தநோன் இருந்தன.  அவர்கள் தங்கள் டதசிய
தந்திடரநோபநோயங்களில் , செர்வடத, செ டவகுதியில் நடலததிடேம் டைபெற்ற ஒரு மற்றும்
 சகநோள்குதியில் நடககள் குறுக்கிடுவகுதியில் நடத தடுப்பதில் உறுதியநோக இருந்தனர்.
இததகுதியில் நடகய டதசிய , செந்தர்ப்பவநோத வழிவகுதியில் நடககுதியில் நடய டஜர்டைபெற்ற ஒரு மன் ட, செநோ, செலி, செ
 சதநோழிலநோலுக்கு உள்ளர் கடசி (SAP), ஸ் சபயின் டைபெற்ற ஒரு மநோர்க்சி, செ ஐக்கிய கடசி
(POUM),  பிரிததநோனிய சுதந்திர  சதநோழிற் கடசி (ILP)  ஆகியகுதியில் நடவ
கநோடடின.  பிரிததநோனிய சுதந்திர  சதநோழிற் கடசி,  ஃ சபன்னர்
ப்டரநோக்டவ தகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயில் (பின்னர் ப்டரநோக்டவ பிரப)  இருந்தத,
லண்ேன் பீடரநோ எனப்படேகுதியில் நடத அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்பதில் முக்கிய பங்குதியில் நடக
ஆற்றியத.

 நோன்கநோம் அகிலம் அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்பதற்கு எதிரநோன இரண்ேநோவத
வநோதம்,  அதன் அறிவிப்பநோனத கநோலததிற்கு முந்தி வந்தள்லுக்கு உள்ளத
என்பதநோகும்.  ஒரு அகிலம் “ சபரும் நிகழ்வுகளில்”  இருந்ததநோன்
எழுச்சி  சபற முடியும்,  அதநோவத ஒரு  சவற்றிகரடைபெற்ற ஒரு மநோன பரடசியில்
இருந்த என்று கூறப்படேத.  நிறுவன டைபெற்ற ஒரு மநோ நோடடில்,  இந்த
நிகுதியில் நடலப்பநோடு,  ஒரு டபநோலந்த பிரதிநிதியநோல் முன்குதியில் நடவக்கப்படேத,
நிகழ்ச்சிக் குறிப்பகளில் கநோர்ல் என்ற  சபயர் குறிப்பிேப்படடுள்லுக்கு உள்ளத.
அவர் ஒரு பதிய அகிலம் “பரடசிகர எழுச்சிக்கநோலததில்தநோன்”
டதநோற்றுவிக்கப்பே முடியும் என்று வநோதிடேநோர்.  “தீவிரடைபெற்ற ஒரு மநோன
பிற்டபநோக்கு டைபெற்ற ஒரு மற்றும்  சபநோருலுக்கு உள்ளநோதநோர டைபெற்ற ஒரு மந்தநிகுதியில் நடலக்கநோன”  சூழல்கள்
“ நோன்கநோம் அகிலம் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முற்றிலும் பநோதகடைபெற்ற ஒரு மநோக
உள்லுக்கு உள்ளன என்று அவர் வநோதிடேநோர்.  இப்பிரதிநிதி “ நோன்கநோம்
அகிலததில் உள்லுக்கு உள்ள , செக்திககுதியில் நடலுக்கு உள்ள விகிதநோ, செநோர ரீதியநோக பநோர்ததநோல்
அதன் கேகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகடலுக்கு உள்ளநோடு ஒப்பிடும்டபநோத மிகவும் சிறியகுதியில் நடவடய”,
எனடவ “முன்கூடடிடய கநோலததிற்கு முந்தி  ச, செயல்பேநோடைபெற்ற ஒரு மல்,
, செநோதகடைபெற்ற ஒரு மநோன கணததிற்கு கநோததிருப்பத அவசியடைபெற்ற ஒரு மநோகும்” என்றநோர்.4

ட சரநோடஸ்கி,   நோன்கநோம் அகிலததின் நிறுவன
ஆவணதகுதியில் நடதத தயநோரிக்குதியில் நடகயில் டபநோலந்தப் பிரதிநிதியின்
வநோதங்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள எதிர்பநோர்ததிருந்தநோர்:

ஐயுறவுவநோதிகள் டகடகலநோம்:   நோன்கநோம் அகிலம்
டதநோற்றுவிக்கப்பே டவண்டிய கணம்
இப் சபநோழுத வந்தவிடேதநோ?  ஒரு அகிலதகுதியில் நடத
“ ச, செயற்குதியில் நடகததனடைபெற்ற ஒரு மநோக” டதநோற்றுவிப்பத இயலநோத
என்று அவர்கள் கூறலநோம்.  இத  சபரும்
நிகழ்வுகளிலிருந்ததநோன் அத டதநோன்றலநோம்
என்பத டபநோன்றவற்குதியில் நடறக் கூறலநோம்.  இந்த
ஆடட, செபகுதியில் நடனகள் அகுதியில் நடனததம், ஐயுறவுவநோதிகள்
ஒரு பதிய அகிலதகுதியில் நடத கடேகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மக்க
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இலநோயக்கற்றவர்கள் என்பகுதியில் நடதததநோன்
கநோடடுகின்றன. அவர்கள் உண்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயில் எதற்கும்
இலநோயக்கற்றவர்கள்.

 நோன்கநோம் அகிலம் ஏற்கனடவ  சபரும்
நிகழ்வுகளில் இருந்த எழுந்தவிடேத:
வரலநோற்றிடலடய பநோடேநோளி வர்க்கததின் மிகப்
 சபரிய டதநோல்விகளிலிருந்த.
இதடதநோல்விகளுக்கநோன கநோரணம் பகுதியில் நடழய
தகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயின் சீரழிவு,   யவஞ், செகம்
ஆகியவற்றில் உள்லுக்கு உள்ளத.  வர்க்கப்
டபநோரநோடேடைபெற்ற ஒரு மநோனத,  இகுதியில் நடேததகுதியில் நடேயீடகுதியில் நடே
 சபநோறுததக்  சகநோள்வதில்குதியில் நடல.  இரண்ேநோம்
அகிலதகுதியில் நடத  சதநோேர்ந்த மூன்றநோம் அகிலமும்
பரடசியின் ட நோக்கங்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள  சபநோறுததவகுதியில் நடர
இறந்தவிடேத.  நோன்கநோம் அகிலம் நீடூழி வநோழ்க!
5

அக்டேநோபர் 1938 ல் ட சரநோடஸ்கி ஒரு உகுதியில் நடரகுதியில் நடய பதிவு
 ச, செய்தநோர்.  இதில் அவர்  சவளிப்பகுதியில் நடேயநோன டைபெற்ற ஒரு மனஎழுச்சியுேன்
 நோன்கநோம் அகிலம் நிறுவப்படுவகுதியில் நடத வரடவற்றநோர்.

அன்பள்லுக்கு உள்ள  ண்பர்கடலுக்கு உள்ள,   நோம் ஏகுதியில் நடனய கடசிககுதியில் நடலுக்கு உள்ளப்
டபநோன்ற ஒரு கடசியல்ல.   டைபெற்ற ஒரு மத ட நோக்கம் அதிக
உறுப்பினர்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள,  அதிக பததிரிகுதியில் நடகககுதியில் நடலுக்கு உள்ள,
குதியில் நடகயிருப்பில் அதிக பணதகுதியில் நடத,  அதிக
பிரதிநிதிககுதியில் நடலுக்கு உள்ளக்  சகநோண்டிருப்பத அல்ல.  ஆனநோல்
அகுதியில் நடவ அகுதியில் நடனததம்,  ஒரு வழிவகுதியில் நடக என்னும்
முகுதியில் நடறயில் அவசியடைபெற்ற ஒரு மநோனகுதியில் நடவதநோன்.   ம் ட நோக்கம்
ட, செநோ, செலி, செப் பரடசியூேநோக உகுதியில் நடழப்பவர்கலுக்கு உள்ளத
சுரண்ேப்படுபவர்கலுக்கு உள்ளத முழு  சபநோருள், செநோர் டைபெற்ற ஒரு மற்றும்
உணர்வு ரீதியநோன விடுதகுதியில் நடலயநோகும்.  எவரும்
அகுதியில் நடதத தயநோரிக்க முடியநோத,  எம்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மததவிர
டவ சறநோருவரும் வழிகநோடேமுடியநோத.   நோம்தநோன்
அவற்குதியில் நடறச்  ச, செய்ய டவண்டும்.  பகுதியில் நடழய
அகிலங்கலுக்கு உள்ளநோன இரண்ேநோவத,  மூன்றநோவத டைபெற்ற ஒரு மற்றும்
ஆம்ஸ்ேர்ேநோம் உேன் லண்ேன் பீடரநோகுதியில் நடவயும்
ட, செர்ததக்  சகநோள்டவநோம்,  இகுதியில் நடவ முற்றுமுழுதநோக
இற்றுப்டபநோனகுதியில் நடவடய ஆகும். 

டைபெற்ற ஒரு மனிதகுலததின் முன் பநோய்ந்த வரும்  சபரும்
நிகழ்வுகள்,  இந்த கநோலம் கேந்தவிடே
அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்பக்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள ஒன்றன்பின் ஒன்றநோக
இருக்ககுதியில் நடவக்கநோத.   நோன்கநோம் அகிலம் ஒன்றுதநோன்
வருங்கநோலதகுதியில் நடத  ம்பிக்குதியில் நடகயுேன் பநோர்க்கிறத.  இத
ட, செநோ, செலி, செப் பரடசியின் உலகக் கடசி ஆகும்!
உலகில் இகுதியில் நடதவிேப்  சபரிய பணி ஏதம்
இருந்ததில்குதியில் நடல.   ம் ஒவ சவநோருவரிேமும் டைபெற்ற ஒரு மகததநோன
வரலநோற்றுப்  சபநோறுப்ப உள்லுக்கு உள்ளத.6

முக்கநோல் நூற்றநோண்டுக்கு முன்னர் முன்குதியில் நடவதத
முன்டனநோக்குதியில் நடகக்  சகநோண்டு,  ட சரநோடஸ்கியின் டைபெற்ற ஒரு மதிப்பீடு
வரலநோற்றினநோல் நிரூபிக்கப்படடுள்லுக்கு உள்ளதநோ என்பகுதியில் நடத
தீர்டைபெற்ற ஒரு மநோனிததக் சகநோள்வத , செநோததியம்.  ட சரநோடஸ்கியநோல்
தீர்க்கதரி, செனடைபெற்ற ஒரு மநோக கூறப்படே பகுதியில் நடழய அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்பக்கலுக்கு உள்ளநோன ஸ்ரநோலினி, செ,
, செமூக ஜன நோயக டைபெற்ற ஒரு மற்றும் டைபெற்ற ஒரு மததியவநோதததின் அரசியல் உகுதியில் நடேவுகளில்

எஞ்சியிருப்பத என்ன?  இரண்ேநோம் அகிலம்,  CIA இனநோலும் பிற
 நோடுகளின் உலுக்கு உள்ளவுததகுதியில் நடறகளினநோலும் இயக்கப்படும்  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள
வர்க்க விடரநோத  ச, செயற்பநோடுகளுக்கும் , செதிகளுக்குடைபெற்ற ஒரு மநோன
குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயடைபெற்ற ஒரு மநோகததநோன் உள்லுக்கு உள்ளத. மூன்றநோம் அகிலம் உததிடயநோகபூர்வடைபெற்ற ஒரு மநோக
ஸ்ரநோலினநோல் 1943 ம் ஆண்டு ககுதியில் நடலக்கப்படேத.  உல சகங்கிலும்
இருக்கும் ஸ்ரநோலினி, செக் கடசிகள்,  1991 இல் ட, செநோவியத யூனியன்
ககுதியில் நடலக்கப்படேடபநோத அவற்குதியில் நடற வரலநோற்றின் குப்குதியில் நடபத
 சதநோடடிக்குள் அடிததச் ச, செல்லும் வகுதியில் நடர கி சரம்ளின்
அதிகநோரததவதகுதியில் நடத பல த, செநோப்தங்கலுக்கு உள்ளநோக  சதநோேர்ந்த சுற்றிவந்தன.

இல்குதியில் நடல,  நோம் ஒன்றும் மிகுதியில் நடகப்படுதத டவண்டியதில்குதியில் நடல.
ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட கடசி அலுக்கு உள்ளவில் மிகவும் குகுதியில் நடறந்தவிடேநோலும்
 சதநோேர்ந்த இருக்கிறத.  அத,  ரஷ்ய டதசியவநோதிகள்,
பநோசிஸ்டடுக்களுேன் டைபெற்ற ஒரு மநோஸ்டகநோவில் ஆர்ப்பநோடேங்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள  ேததகிறத.
அவற்றில் ஸ்ரநோலினுகுதியில் நடேய பேங்களுேனநோன பதநோகுதியில் நடககள்,
ஸ்வநோஸ்திகநோ சின்னங்கள் பதிக்கப்படே பதநோகுதியில் நடககளுேன் அருகருடக
அகுதியில் நட, செக்கப்படுகின்றன. “கம்யூனிஸ்ட கடசி” சீனநோவில் அதிகநோரததில்
உள்லுக்கு உள்ளத என்பத உண்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மடய. அங்கு அத, உலகின் இரண்ேநோவத
மிகப்  சபரிய முதலநோளிததவ  சபநோருலுக்கு உள்ளநோதநோரததிற்கு தகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு ம
தநோங்குகிறத.  இந்தப்  சபநோலிஸ் அர, செ ஆடசி,   சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள
வர்க்கததின் உகுதியில் நடழப்பில் இருந்த சுரண்ேப்படும்  சபரும்
இலநோபங்கள் அ சடைபெற்ற ஒரு மரிக்க, ஐடரநோப்பிய  நோடுகேந்த நிறுவனங்களுக்கு
டைபெற்ற ஒரு மநோற்றப்படுவதற்கு உததரவநோதம் வழங்குகின்றத.

 நோன்கநோம் அகிலததிற்குள் அரசியல் டபநோரநோடேம்

 நோன்கநோம் அகிலம் ஒன்றுதநோன் இததகுதியில் நடகய வரலநோற்றின்
நீண்ேகநோல டடைபெற்ற ஒரு மடு பள்லுக்கு உள்ளங்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ள  சவற்றிகரடைபெற்ற ஒரு மநோகக் கேந்த வந்தள்லுக்கு உள்ள
பரடசிகரடைபெற்ற ஒரு மநோன அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்பநோகும்.  இத ஆழடைபெற்ற ஒரு மநோன அரசியல்
டபநோரநோடேங்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ளயும் பிலுக்கு உள்ளவுககுதியில் நடலுக்கு உள்ளயும் கேந்தள்லுக்கு உள்ளத என்பத
உண்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மடய. 

இந்த உள் முரண்பநோடுகள்,  சதநோேர்ச்சியநோக டைபெற்ற ஒரு மநோற்றடைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடேயும்
, செர்வடத, செ , செமூகப்  சபநோருலுக்கு உள்ளநோதநோர சூழ்நிகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகளின் கீழ், வர்க்கப்
டபநோரநோடேததின் டைபெற்ற ஒரு மநோற்றங்ககுதியில் நடலுக்கு உள்ளயும் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் இந்த டைபெற்ற ஒரு மநோற்றங்களின்
தநோக்கங்களின் கீழ்,  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கததினுள் டைபெற்ற ஒரு மடடுடைபெற்ற ஒரு மல்லநோத
டைபெற்ற ஒரு மததியதர வர்க்கததின் விததியநோ, செடைபெற்ற ஒரு மநோன தடடுக்களின் டைபெற்ற ஒரு மததியிலும்
நிகழும் , செமூக , செக்திகளின் டைபெற்ற ஒரு மறு அணிதிரலுக்கு உள்ளகுதியில் நடலயும்
பிரதிபலிக்கின்றத.

முன்னநோள் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் டபநோலி இேத
உயர்கல்விக்கூேததினரின்  சபநோங்கும் விஷக்கநோற்றின்  ச நோதிப்பில்
நிகுதியில் நடறந்த எதிலும் குற்றம்கநோணும் அரசியல்வநோதிகள்,   நோன்கநோம்
அகிலததிற்குள் ஏற்படே பிலுக்கு உள்ளவுககுதியில் நடலுக்கு உள்ளச் சுடடிக் கநோடடுவதில் மிகவும்
விருப்பம்  சகநோண்டுள்லுக்கு உள்ளனர்.  அததகுதியில் நடகயவர்கள்,  ஆண்டு டைபெற்ற ஒரு மநோறி
ஆண்டு தநோங்கள் வநோக்குப்டபநோடும் முதலநோளிததவக் கடசிகளின்
குற்றங்களுக்கு  சடைபெற்ற ஒரு ம் கௌனடைபெற்ற ஒரு மநோகச் , செம்டைபெற்ற ஒரு மதிப்பதேன்,  அரசியலின் வர்க்க
இயக்கவியகுதியில் நடல பற்றி எகுதியில் நடதயும் விலுக்கு உள்ளங்கிக் சகநோள்லுக்கு உள்ளவில்குதியில் நடல.  ச, செநோந்த
டைபெற்ற ஒரு மடேததிலும்கூே அவர்கள் ஏன் எவரநோவத, எங்கநோவத, உறுதியநோன,
, செடைபெற்ற ஒரு மர, செததிற்கு இேமில்லநோத டகநோடபநோடு , செம்பந்தடைபெற்ற ஒரு மநோக அரசியல்
டபநோரநோடேதகுதியில் நடத  ேததகின்றனர் என்பகுதியில் நடத விலுக்கு உள்ளங்கிக் சகநோள்லுக்கு உள்ள
முடியநோத இருக்கின்றனர்.

 நோன்கநோம் அகிலம் நிறுவப்படடு 15 ஆண்டுகளுக்குப்பின்,
 வம்பர் 1953 ல் எழுந்த ஸ்ரநோலினி, செ , செநோர்பநோன டபநோக்கு ஒன்று
அடிப்பகுதியில் நடேப் பிரச், செகுதியில் நடனகலுக்கு உள்ளநோன வர்க்க நிகுதியில் நடலட நோக்கு,  வரலநோற்று
முன்டனநோக்கு, அத  சதநோேர்பநோன அரசியல் மூடலநோபநோயம் பற்றி ஒரு
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பிலுக்கு உள்ளவிற்கு இடடுச் ச, சென்றத.  டபநோருக்குப் பிந்குதியில் நடதய
முதலநோளிததவததின் டைபெற்ற ஒரு மறு ஸ்திரப்பநோடும், ஸ்ரநோலினி, செ
அதிகநோரததவததின் அரசியல்  ச, செல்வநோக்கும், டைபெற்ற ஒரு மற்றும்
வலுக்கு உள்ளர்ச்சியகுதியில் நடேயும் டைபெற்ற ஒரு மததியதர வர்க்கததின்  சபருகிய முகுதியில் நடறயிலநோன
அரசியல் சுய னவும் ட, செர்ந்த ஒரு பதிய வடிவததிலநோன
, செந்தர்ப்பவநோதததின் வலுக்கு உள்ளர்ச்சியில்  சவளிப்பநோடகுதியில் நடேக் கண்ேன.
இப்பதிய , செந்தர்ப்பவநோதம்,  பப்டலநோவநோதம் என அறியப்படேத
(அகுதியில் நடத  ன்கு  சவளிப்படுததிய மிடஷல் பப்டலநோ  சபயரில் இருந்த
வந்தத).  இத, ட, செநோவியத அதிகநோரததவதகுதியில் நடதயும்
ஸ்ரநோலினி, செதகுதியில் நடதயும் ட சரநோடஸ்கி எதிர்ப்பரடசிகரடைபெற்ற ஒரு மநோனகுதியில் நடவ என
வகுதியில் நடகப்படுததியகுதியில் நடத நிரநோகரிததத. பல நூற்றநோண்டு கநோலப்டபநோக்கில்
அதிகநோரததவததின் பரடசிகலுக்கு உள்ளநோலும் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் அததேன்
பிகுதியில் நடணந்தள்லுக்கு உள்ள ஸ்ரநோலினி, செக் கடசிகளின் தகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயில் ட, செநோ, செலி, செம்
அகுதியில் நடேயப்படும் என்ற கருதகுதியில் நடதக் கண்டுபிடிததத.  ஒரு அணு
, செக்திப்டபநோர் கூே ட, செநோ, செலி, செப் பரடசியின்  சவற்றிக்கநோன சூழகுதியில் நடலத
டதநோற்றுவிக்க முடியும் என்று அத கூறியத.  டடைபெற்ற ஒரு மலும் குறிப்பநோக
கநோலனிததவ  நோடுகளிலும் “மூன்றநோம் உலக  நோடுகளில்” இருந்த
பல முதலநோளிததவ டதசியவநோத டைபெற்ற ஒரு மற்றும் குடடி முதலநோளிததவ
தீவிரப்டபநோக்குகுதியில் நடேய இயக்கங்களுக்கு ட சரநோடஸ்கி  சகநோடுக்க
டைபெற்ற ஒரு மறுதத பரடசிகரத தகுதியில் நடககுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மககுதியில் நடலுக்கு உள்ள,  அவற்றிற்கு இருப்பதநோகக்
கூறியத.

டைபெற்ற ஒரு மநோர்க்சி, செ தததவகுதியில் நடதயும் டைபெற்ற ஒரு மற்றும் ட சரநோடஸ்கி, செ
முன்டனநோக்குதியில் நடகயும் பப்டலநோவநோதிகள் திரிபபடுததியதன் முக்கிய
உள்லுக்கு உள்ளேக்கம் ட, செநோ, செலி, செப் பரடசியில்  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கததின்
குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயப்பங்குதியில் நடக நிரநோகரிததததநோன்.  டஜம்ஸ்.  பி.  கனன் இன்
முயற்சியநோல் 1953 ல் பப்டலநோவநோத , செந்தர்ப்பவநோதததின்
 ச, செல்வநோக்கிற்கு எதிரநோகப் டபநோரநோே  நோன்கநோம் அகிலததின்
அகுதியில் நடனததலகக் குழு அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மக்கப்படேத.  பப்டலநோவநோதததின்
அரசியல் தர்க்கமும்  குதியில் நடேமுகுதியில் நடறயும் எதிர்க்கப்பேநோவிடேநோல் ஒரு
பரடசிகர  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ள வர்க்கக் கடசி என்னும் வகுதியில் நடகயில்  நோன்கநோம்
அகிலம் ககுதியில் நடலக்கப்படுவதற்கு வழிவகுததவிடும்.

பப்டலநோவநோதததின்  ச, செல்வநோக்கிற்கு எதிரநோன அரசியல்
டபநோரநோடேம்,  நோன்கநோம் அகிலததினுள் 30 ஆண்டுகளுக்கும் டடைபெற்ற ஒரு மலநோக
 குதியில் நடே சபற்றத.  இப்டபநோரநோடேம்  சவற்றிகரடைபெற்ற ஒரு மநோன முகுதியில் நடறயில் 1985 ல்
அகுதியில் நடனததலகக் குழுவின் டைபெற்ற ஒரு மரபநோர்ந்த ட சரநோடஸ்கி, செவநோதிகள்
 நோன்கநோம் அகிலததின் அரசியல் தகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடய மீடேடபநோத
முடிவிற்கு வந்தத.  இந்த  சவற்றிக்கு கநோரணடைபெற்ற ஒரு மநோன பறநிகுதியில் நடலக்
கநோரணிகள்,  முதலநோளிததவததின் உலகலுக்கு உள்ளநோவிய  ச ருக்கடி
தீவிரடைபெற்ற ஒரு மநோனதம்,  ஸ்ரநோலினி, செ அதிகநோரததவததின் ஆழ்ந்த  ச ருக்கடி
டைபெற்ற ஒரு மற்றும் ஒரு டதசிய சீர்திருததவநோத டவகுதியில் நடலததிடேதகுதியில் நடத
அடிததலுக்கு உள்ளடைபெற்ற ஒரு மநோகக்  சகநோண்டிருந்த அகுதியில் நடனதத  சதநோழிலநோலுக்கு உள்ளர்
அகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மப்பக்களின்  சவளிப்பகுதியில் நடேயநோன திவநோல்தன்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயும்தநோன்.

ஆயினும்,  இந்த பறநிகுதியில் நடல நிகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகள் டைபெற்ற ஒரு மடடும்
டபநோதடைபெற்ற ஒரு மநோனதநோக இருந்திருக்கநோத.  திருததல்வநோதிகள் டைபெற்ற ஒரு மற்றும்
, செந்தர்ப்பவநோதிகள் அகுதியில் நடனததலகக் குழுவின் டைபெற்ற ஒரு மரபநோர்ந்த
ட சரநோடஸ்கிஸ்டடுகலுக்கு உள்ளநோல் டதநோற்கடிக்கப்படேதற்குக் கநோரணம்,
அவர்கள்  னவநோன முகுதியில் நடறயில் தங்கள் பணிக்கு ட சரநோடஸ்கி
டைபெற்ற ஒரு மற்றும்  நோன்கநோம் அகிலததின் தததவநோர்தத டைபெற்ற ஒரு மரபரிகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடய
அடிததலுக்கு உள்ளடைபெற்ற ஒரு மநோகக்  சகநோண்ேததநோன்.  பலத, செநோப்தங்களுக்கு டடைபெற்ற ஒரு மலநோக
அபிவிருததி ச, செய்யப்படடு,  கடடியகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மக்கப்படே இந்த டைபெற்ற ஒரு மரபரிகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு ம,

அரசியல் பலததிற்கநோன தீர்ந்தடபநோகநோத ஒரு மூலவலுக்கு உள்ளடைபெற்ற ஒரு மநோகும்.
இறுதிப்பகுப்பநோய்வில்,  முதலநோளிததவததின் உலக  ச ருக்கடியின்
வலுக்கு உள்ளர்ச்சி டைபெற்ற ஒரு மற்றும் அகுதியில் நடதத சதநோேர்ந்த வர்க்கப் டபநோரநோடேம்
ஆகியகுதியில் நடவ,  ட சரநோடஸ்கி டைபெற்ற ஒரு மற்றும்  நோன்கநோம் அகிலம் அபிவிருததி
 ச, செய்த முன்டனநோக்குேன் இகுதியில் நடயந்திருந்தன.

நூற்றநோண்டின் முக்கநோல் பகுதியநோன எழுபததி ஐந்த
ஆண்டுகள் ஒரு கணி, செடைபெற்ற ஒரு மநோன கநோலம் ஆகும்.  நோன்கநோம் அகிலததின்
ஸ்தநோபக டைபெற்ற ஒரு மநோ நோடடு கநோலததில் இருந்த நிகுதியில் நடறயடவ டைபெற்ற ஒரு மநோற்றங்கள்
ஏற்படடுவிடேன என்பத  சவளிப்பகுதியில் நடே.  ஆனநோல் முதலநோளிததவ
, செமுதநோயததின் அடிப்பகுதியில் நடேக் கடடுடைபெற்ற ஒரு மநோனங்களும் முரண்பநோடுகளும்
இன்னும்  சதநோேர்ந்த நீடிக்கின்றன.  அகுதியில் நடனதத  சதநோழில்நுடபக்
கண்டுபிடிப்பகளுக்கும் அப்பநோல் தற்கநோல முதலநோளிததவம்
எதிர் சகநோள்ளும் நிகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு ம 1938 ல் இருந்தகுதியில் நடதவிே மிகவும்
 ம்பிக்குதியில் நடகயிழந்ததநோகடவ உள்லுக்கு உள்ளத.  உண்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயில் இத
டடைபெற்ற ஒரு மநோ, செடைபெற்ற ஒரு மநோகிவிடேத.   நோன்கநோம் அகிலததின் நிறுவன ஆவணதகுதியில் நடத
ட சரநோடஸ்கி எழுதியடபநோத,  உலக முதலநோளிததவம்
தவிர்க்கமுடியநோத  சபநோருலுக்கு உள்ளநோதநோர  ச ருக்கடியநோல் பீடிக்கப்படடு
ஜன நோயகதகுதியில் நடத குதியில் நடகவிடடுப் டபநோகுதியில் நடர ட நோக்கி விகுதியில் நடரந்தத.  இன்று
 நோன்கநோம் அகில ஸ்தநோபிதததின் 75  வத ஆண்டு நிகுதியில் நடறகுதியில் நடவ  நோம்
 சகநோண்ேநோடுகுதியில் நடகயில்,  உலக முதலநோளிததவம்....  தவிர்க்கமுடியநோத
 சபநோருலுக்கு உள்ளநோதநோர  ச ருக்கடியநோல் பீடிக்கப்படடு ஜன நோயகதகுதியில் நடத
குதியில் நடகவிடடு டபநோகுதியில் நடர ட நோக்கி விகுதியில் நடரகிறத.

75  ஆண்டுகளுக்கு முன்ப எழுதப்படே ட சரநோடஸ்கியின்
எழுததக்கள் அ, செநோதநோரண உேனடிததன்குதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகுதியில் நடயக்  சகநோண்டுள்லுக்கு உள்ளன:

வரலநோற்று நிகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மகள் “இன்னும்
ட, செநோ, செலி, செததிற்கநோக கனியவில்குதியில் நடல” என்னும் டபச்சு,
அறியநோகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு மயினதம் டைபெற்ற ஒரு மற்றும்  னவநோன
ஏடைபெற்ற ஒரு மநோற்றுததனததினதம் விகுதியில் நடலுக்கு உள்ளவுதநோன்.  பநோடேநோளி
வர்க்கப் பரடசிக்கநோன பறநிகுதியில் நடல முன்நிபந்தகுதியில் நடனகள்
“கனிந்தள்லுக்கு உள்ளன”  என்பத டைபெற்ற ஒரு மடடுடைபெற்ற ஒரு மல்லநோத,  அகுதியில் நடவ
, செற்டற அழுகவும்  சதநோேங்கிவிடேன. ஒரு ட, செநோ, செலி, செப்
பரடசி இல்லநோவிடின்,  அடுதத வரலநோற்றுக்
கநோலகடேததில்,  ஒரு டபரழிவு என்பத
டைபெற்ற ஒரு மனிதகுலததின் முழு கலநோச், செநோரதகுதியில் நடதயும்
அச்சுறுததம்.  இப் சபநோழுத பநோடேநோளி வர்க்கததின்
தருணம் ஆகும் அதநோவத,  முக்கியடைபெற்ற ஒரு மநோக அதன்
பரடசிகர முன்னணிப்பகுதியில் நடேயின் கநோலடைபெற்ற ஒரு மநோகும்.
டைபெற்ற ஒரு மனிதகுலததின் வரலநோற்று  ச ருக்கடி பரடசிகரத
தகுதியில் நடலகுதியில் நடடைபெற்ற ஒரு ம  ச ருக்கடியநோக சுருக்கப்படடுள்லுக்கு உள்ளத.7
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