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அக்டடோபர் புரட்சியின
நூூறோவது ஆண்டுதினத்தில
David North,

நறு

ஆண்டுகளுக்கு

முன்கு முன்ப்கு முன்பாக

இன்பாக இதுன்பாக இதேதினத்தில, 1917

நவம்கு முன்பர்
7
அன்று
க்கு முன்பாகால ,
லின்பாக இதோ்கு முன்பான்
ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்க
ுன்பாக இதேகால காலமையி ்கு முன்பான ரகு முன்பட்ன்பாக இதர்கு முன்பாகர்கு முன்பாட் ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்தின் புரட்சிகர
இர்கு முன்பாணுவ கமிட்ட, ரஷ்ோ குடமைக்களுக்கு ஒரு பிரகடனத்காலுன்பாக இதே
விநின்பாக இதோ்கு முன்பாகம் ரடய்ுன்பாக இதேத. அத கூறிோத:
இகாலடக்க்கு முன்பா
அரட்கு முன்பாங்கம்
தூக்கரோறிோப்கு முன்பட்டருக்கறத.
அரச
அதிக்கு முன்பாரமை்கு முன்பானத, ரகு முன்பட்ன்பாக இதர்கு முன்பாகர்கு முன்பாட் கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி வர்க்கம்
மைற்றும் அுன்பாக இதேன் ன்பாக இதக்கு முன்பாட்காலடயின் ுன்பாக இதேகால காலமைோ்கு முன்பாக
இருக்கும் ரகு முன்பட்ன்பாக இதர்கு முன்பாகர்கு முன்பாட் ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாளர்கள் மைற்றும்
சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்களத
அங்கமை்கு முன்பான,

பிரதிநிதிகளத
புரட்சிகர

ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்தின்

இர்கு முன்பாணுவக்

குழுவின்

கரங்களுக்கு மை்கு முன்பாற்றப்கு முன்பட்டருக்கறத.
மைக்கள்
எந்ுன்பாக இதேக்
க்கு முன்பாரணத்தக்க்கு முன்பாக
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாடன்கு முன்பார்கன்பாக இதள்கு முன்பா
—ஒரு
ஜனந்கு முன்பாோக
டமை்கு முன்பாுன்பாக இதே்கு முன்பானத்காலுன்பாக இதே உடனடோ்கு முன்பாக வழங்குவத, நி ம்
நி ப்பிரபுக்களின் உகாலடகாலமைோ்கு முன்பாக இருப்கு முன்பகாலுன்பாக இதே
ஒழிப்கு முன்பத, ருன்பாக இதே்கு முன்பாழிற்தகாலற மீத ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாளர்களின்
கட்டுப்கு முன்ப்கு முன்பாடு, ஒரு ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத் அரட்கு முன்பாங்கத்தின்
உருவ்கு முன்பாக்கம்

ஆகோகாலவ—

அத

உறுதிோளிக்கப்கு முன்பட்டருக்கறத!
ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாளர்கள்,
சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்கள்
விவட்கு முன்பாயிகளின் புரட்சி நீடுழி வ்கு முன்பாழ்க!

விள்கு முன்பாடமிர் ர னின்

மைற்றும்

7 November 2017
அன்று
மை்கு முன்பாகால யில,
மூன்று
மை்கு முன்பாுன்பாக இதேங்களுக்கு
முன்கு முன்ப்கு முன்பாக
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ இகாலடக்க்கு முன்பா
அரட்கு முன்பாங்கத்தின்கு முன்பால ஒரு அரசக்
குற்றவ்கு முன்பாளிோ்கு முன்பாகக் கண்டனம் ரடய்ோப்கு முன்பட்டருந்ுன்பாக இதே ர னின்,
ுன்பாக இதேகால மைகாலறவில இருந்த ரவளியில வந்த ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்தின்
பிரதிநிதிகள் ஒன்றுகூடயிருந்ுன்பாக இதே அரங்கத்திற்குள் நுகாலழகாலகயில
ஆரவ்கு முன்பாரம் ரகு முன்பருக்ரகடுத்ுன்பாக இதே வரன்பாக இதவற்காலகு முன்ப ரகு முன்பற்ற்கு முன்பார் . அந்ுன்பாக இதே
ந்கு முன்பாளின் அட்கு முன்பாுன்பாக இதே்கு முன்பாரண நிகழ்வுககாலள கண்ட அரமைரிக்க ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிட
ரடய்திோ்கு முன்பாளர் ன்பாக இதஜ்கு முன்பான் ரீட், “ன்பாக இதநசிக்கப்கு முன்பட்டவர்
மைற்றும்
வணங்கப்கு முன்பட்டவர், வர ்கு முன்பாற்றில ரவகு சி
ுன்பாக இதேகால வர்கன்பாக இதள
இங்ஙனம் இருந்திருக்கற்கு முன்பார்கள்” என்று இந்ுன்பாக இதே ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்
ுன்பாக இதேகால வகாலரக்
குறித்ுன்பாக இதே
நிகாலனவிலிருந்த
அக ்கு முன்பாுன்பாக இதே
ஒரு
விவரிப்காலகு முன்ப
விட்டுச்
ரடன்ற்கு முன்பார்.
ர னின்,
“ஆழமை்கு முன்பான
சிந்ுன்பாக இதேகாலனககாலளயும் எளிகாலமைோ்கு முன்பான வ்கு முன்பார்த்காலுன்பாக இதேககாலளக் ரக்கு முன்பாண்டு
விளக்குகன்ற, ஒரு ஸ்தூ மை்கு முன்பான சூழ்நிகால காலோ கு முன்பகுப்கு முன்ப்கு முன்பாய்வு
ரடய்கன்ற
ஆற்றகால ”
ரக்கு முன்பாண்டு
“முழுக்க
ுன்பாக இதேனத
புத்திஜீவித்திறத்ுன்பாக இதே்கு முன்பால ுன்பாக இதேகால வர்கு முன்பாக இருந்ுன்பாக இதே ஒரு விசித்திரமை்கு முன்பான
மைக்கள் ுன்பாக இதேகால வர்கு முன்பாக இருந்ுன்பாக இதே்கு முன்பார். உடன் புத்திக்கூர்காலமையும்,
மைகத்ுன்பாக இதே்கு முன்பான புத்திஜீவிுன்பாக இதே அஞ்ட்கு முன்பாகாலமையும் இருந்ுன்பாக இதேத” என்று அவர்
எழுதின்கு முன்பார்.
உகாலரோ்கு முன்பாற்றும் இடத்திற்குச் ரடன்ற ர னின், அங்கருந்ுன்பாக இதே
பிரதிநிதிகளுக்க்கு முன்பான உகாலரகாலோ பின்வரும் வ்கு முன்பார்த்காலுன்பாக இதேகளுடன்
ருன்பாக இதே்கு முன்பாடங்கன்கு முன்பார்: “ன்பாக இதுன்பாக இதே்கு முன்பாழர்கன்பாக இதள, ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்குகள் எப்ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாதம்
ன்பாக இதுன்பாக இதேகாலவரோன
கூறிவந்தள்ள,
ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாளர்கள்
மைற்றும்
விவட்கு முன்பாயிகளின் புரட்சிோ்கு முன்பானத ட்கு முன்பாதிக்கப்கு முன்பட்டருக்கறத.”
ரஷ்ோ்கு முன்பா அப்ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாத வகாலரயிலும் கூட ஜ கூட ஜூலிோன் ந்கு முன்பாட்க்கு முன்பாட்ட
முகாலறகாலோன்பாக இதோ பின்கு முன்பற்றி வந்ுன்பாக இதேுன்பாக இதே்கு முன்பால, இகாலடக்க்கு முன்பா அரட்கு முன்பாங்கம்
தூக்கவீடப்கு முன்பட்டுன்பாக இதே்கு முன்பானத வர ்கு முன்பாற்றில அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சிோ்கு முன்பாக
நுகாலழந்ுன்பாக இதேத. ரஷ்ோ்கு முன்பாவின் ந்கு முன்பாட்க்கு முன்பாட்ட ன்பாக இதமைற்கு ஐன்பாக இதர்கு முன்பாப்கு முன்ப்கு முன்பா மைற்றும்
வட அரமைரிக்க்கு முன்பாவுக்கு 13 ந்கு முன்பாட்கள் பின்ுன்பாக இதேங்க இருந்ுன்பாக இதே்கு முன்பாலும்,
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்குகள் அதிக்கு முன்பாரத்காலுன்பாக இதேக் காலகப்கு முன்பற்றிோகாலமைோ்கு முன்பானத,
அரசிோல
ரீதிோ்கு முன்பாக,
ரஷ்ோ்கு முன்பாகாலவ
உ க
வர ்கு முன்பாற்றின்
முன்னிகால க்குத்
ுன்பாக இதேள்ளிோத.
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்குகளின்
ுன்பாக இதேகால காலமையி ்கு முன்பான
களர்ச்சிோ்கு முன்பானத
எட்டு
மை்கு முன்பாுன்பாக இதேங்களுக்கு
முன்கு முன்ப்கு முன்பாக, 1917 பிப்ரவரியில, 300 ஆண்டுகளுக்கும் ன்பாக இதமை ்கு முன்பாக
ரஷ்ோ்கு முன்பாகாலவ ஆட்சி ரடய்திருந்ுன்பாக இதே ஜ்கு முன்பாரிட என்பாக இதுன்பாக இதேச்ட்கு முன்பாதிக்கு முன்பாரம்
தூக்கரோறிோப்கு முன்பட்டதில ருன்பாக இதே்கு முன்பாடங்கயிருந்ுன்பாக இதே ஒரு அரசிோல
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்தின் உச்டகட்டமை்கு முன்பாக இருந்ுன்பாக இதேத.

ந்கு முன்பாடுகடந்த வ்கு முன்பாழ்ந்ுன்பாக இதே ர னின் 1917 ஏப்ரலில திரும்புவுன்பாக இதேற்கு
முன்கு முன்ப்கு முன்பாக, ரகு முன்பட்ன்பாக இதர்கு முன்பாகர்கு முன்பாட்டல இருந்ுன்பாக இதே பிருன்பாக இதே்கு முன்பான ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்
ுன்பாக இதேகால வர்கள், -ன்பாக இத வ் க்கு முன்பாமைன்பாக இதனவ் மைற்றும் ன்பாக இதஜ்கு முன்பாடப் ஸ்ர்கு முன்பாலின்ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள

வர்க்க

ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்தக்ககாலள

ரமைன்ஷிவிக்குகள் இகாலடக்க்கு முன்பா
ரடய்வகாலுன்பாக இதே

பிப்ரவரி புரட்சியின் ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாத ரகு முன்பண் களின் அணிவகுப்பு
1917 பிப்ரவரி-மை்கு முன்பார்ச்சில நிகழ்ந்ுன்பாக இதே எழுச்சிோ்கு முன்பானத ரஷ்ோ்கு முன்பாவில
ரவடத்திருந்ுன்பாக இதே புரட்சியின் அரசிோல முன்ன்பாக இதன்கு முன்பாக்கு மைற்றும்
வர ்கு முன்பாற்று
முக்கோத்தவம்
குறித்ுன்பாக இதே
ஒரு
ரநடோ
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்காலுன்பாக இதே கட்டவிழ்த்ுன்பாக இதேத. முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ கன்பாக இதடட் கட்சி,
சீர்திருத்ுன்பாக இதேவ்கு முன்பாுன்பாக இதே ரமைன்ஷிவிக்குகள், மைற்றும் விவட்கு முன்பாயிககாலள
அடப்கு முன்பகாலடோ்கு முன்பாகக் ரக்கு முன்பாண்ட ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிட புரட்சிோ்கு முன்பாளர்கள் கட்சி
ஆகோகாலவ,
புரட்சிகாலோ
அடப்கு முன்பகாலடோ்கு முன்பாக
ன்பாக இதுன்பாக இதேசிோவ்கு முன்பாுன்பாக இதே
அம்டங்களுடன்
கண்டன.
ஜ்கு முன்பாரிட
ஆட்சி
தூக்கவீடப்கு முன்பட்டகாலமைோ்கு முன்பானத,
ஒரு
ன்பாக இதுன்பாக இதேசிோ-ஜனந்கு முன்பாோகப்
புரட்சிக்கு ன்பாக இதமை ்கு முன்பானுன்பாக இதே்கு முன்பாக ஏருன்பாக இதே்கு முன்பான்றும் இலகால என்று அவர்கள்
வலியுறுத்தினர். பிர்கு முன்பான்ஸ் அல த பிரிட்டனின் மை்கு முன்பாதிரியில,
ஒரு முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ அடப்கு முன்பகாலடயில ரஷ்ோ ரகு முன்ப்கு முன்பாருள்கு முன்பாுன்பாக இதே்கு முன்பாரத்காலுன்பாக இதே
அபிவிருத்தி ரடய்வகாலுன்பாக இதே ஊக்குவிப்கு முன்புன்பாக இதேற்கு அர்ப்கு முன்பணித்தக்
ரக்கு முன்பாண்ட ஒருவகாலகோ்கு முன்பான ந்கு முன்பாட்கு முன்பாளுமைன்ற குடோரகாலடக் ரக்கு முன்பாண்டு
ஜ்கு முன்பாரிட ஆட்சிகாலோப் பிரதியிடுவதடன் புரட்சியின் கடகாலமைகள்
முடந்த விடுவுன்பாக இதே்கு முன்பாக அவர்கள் கருதினர்.

ஏற்றுக்

(கவுன்சில)

அரட்கு முன்பாங்கத்திற்கு அடகு முன்பணிோச்

ரக்கு முன்பாண்டருந்ுன்பாக இதேனர்.

ஜ்கு முன்பாரிட

ஆட்சி

தூக்கரோறிோப்கு முன்பட்டுன்பாக இதேன் மூ ம், ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திோ ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாரி ்கு முன்பான
ரஷ்ோ்கு முன்பாவின் கு முன்பங்ன்பாக இதகற்பு என்பாக இதுன்பாக இதேச்ட்கு முன்பாதிக்கு முன்பார ன்பாக இதஜர்மைனிக்கு எதிர்கு முன்பான
ஒரு ஜனந்கு முன்பாோகப் ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டமை்கு முன்பாக உருமை்கு முன்பாற்றப்கு முன்பட்டருந்ுன்பாக இதேத
என்றும்,
ஆகன்பாக இதவ
ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள
வர்க்கம்
அுன்பாக இதேற்கு
ஆுன்பாக இதேரவளித்ுன்பாக இதே்கு முன்பாக
ன்பாக இதவண்டும்
என்றுமை்கு முன்பான
ரமைன்ஷிவிக்
வ்கு முன்பாுன்பாக இதேத்காலுன்பாக இதே க்கு முன்பாமைன்பாக இதனவும் ஸ்ர்கு முன்பாலினும் ஏற்றுக் ரக்கு முன்பாண்டருந்ுன்பாக இதேனர்
என்கு முன்பன்பாக இதுன்பாக இதே
அதிலிருந்த
பிறக்கக்
கூடோுன்பாக இதே்கு முன்பாகும்.
ரஷ்ோ
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவத்தின்
அப்கு முன்பட்டமை்கு முன்பான
ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திோ
ந ன்களுக்கு, “ஜனந்கு முன்பாோக அகாலமைதி” குறித்ுன்பாக இதே ககு முன்படமை்கு முன்பான
ரட்கு முன்பாற்ரற்கு முன்பாடர்ககாலளக் ரக்கு முன்பாண்டு இனிப்பு பூடப்கு முன்பட்டத.
1917
ஏப்ரலில
ர னின்
ரஷ்ோ்கு முன்பாவுக்கு
திரும்பிோகாலமை,
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் கட்சியின் ன்பாக இதந்கு முன்பாக்குநிகால யில ஒரு அதிரடோ்கு முன்பான
மை்கு முன்பாற்றத்திற்கு இட்டுச் ரடன்றத. ரகு முன்பட்ன்பாக இதர்கு முன்பாகர்கு முன்பாட் ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்தில
இருந்ுன்பாக இதே இகாலடக்க்கு முன்பா
அரட்கு முன்பாங்கத்தின் கூட்ட்கு முன்பாளிகளுக்கும்,
அத்தடன்
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்
ுன்பாக இதேகால காலமையில
இருந்ுன்பாக இதே
ஒரு
கணிடமை்கு முன்பான கன்காலனக்கும் எதிர்கு முன்பான விுன்பாக இதேத்தில, ர னின்,
அதிக்கு முன்பாரம்
ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்தகளுக்கு
மை்கு முன்பாற்றப்கு முன்படுவுன்பாக இதேற்கு
அகாலழப்புவிடுத்ுன்பாக இதே்கு முன்பார்.
ரமைன்ஷிவிக்குககாலள
மைட்டுமைல ்கு முன்பாத
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்கன்
ுன்பாக இதேகால காலமையில
இருந்ுன்பாக இதே
ர னினின்
ன்பாக இதுன்பாக இதே்கு முன்பாழர்கள் அன்பாக இதநகம் ன்பாக இதகு முன்பகாலரயும் கூட அதிர்ச்சியில ஆழ்த்திோ,
இந்ுன்பாக இதே புரட்சிகரக் ன்பாக இதக்கு முன்பாரிக்காலகயின் அடப்கு முன்பகாலடோ்கு முன்பாக இருந்ுன்பாக இதேத ,
ரஷ்ோப் புரட்சியின் வர ்கு முன்பாற்று முக்கோத்தவம் குறித்ுன்பாக இதே ஒரு
ஆழ்ந்ுன்பாக இதே மை்கு முன்பாறுகு முன்பட்ட கருத்ுன்பாக இதே்கு முன்பாக்கமை்கு முன்பாகும்.

உண்காலமை
நகாலடமுகாலறயில,
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ
கன்பாக இதடட்
கட்சிோ்கு முன்பானத, புரட்சிகர எழுச்சிகாலோக் கண்டு அஞ்சியும் கு முன்பரந்ுன்பாக இதே
மைக்ககாலள ரவறுத்தம், இருந்ுன்பாக இதே டமூக அகாலமைப்பி ்கு முன்பான எந்ுன்பாக இதே
மை்கு முன்பாற்றங்களும்
ுன்பாக இதேமைத
ரடலவத்திற்கு
அச்சறுத்ுன்பாக இதே ்கு முன்பாக
நின்றகாலுன்பாக இதேயிட்டு அவற்காலற எதிர்த்ுன்பாக இதேத. ரமைன்ஷிவிக்குகள்
மைற்றும்
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிட
புரட்சிோ்கு முன்பாளர்ககாலள
ரகு முன்ப்கு முன்பாறுத்ுன்பாக இதேவகாலர,
அவர்களத
சீர்திருத்ுன்பாக இதேவ்கு முன்பாுன்பாக இதே
ன்பாக இதவகால த்திட்டங்கள்
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ
ரட்கு முன்பாத்தகளில
எந்ுன்பாக இதே
குறிப்பிடத்ுன்பாக இதேக்க
உள்நுகாலழகாலவயும்

ுன்பாக இதேவிர்த்த

காலவத்ுன்பாக இதேன.

ரஷ்ோ்கு முன்பா,

ஒரு

ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடப் புரட்சிக்கு இன்னும் கனிந்திருக்கவிலகால
என்று
அவர்கள் வலியுறுத்தினர். ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடத்திற்க்கு முன்பான உருமை்கு முன்பாற்றம்
ஒரு நகாலடமுகாலறட்கு முன்பாத்திோமை்கு முன்பாகும் நிகால க்கு இன்னும் கு முன்ப
ுன்பாக இதேட்கு முன்பாப்ுன்பாக இதே க்கு முன்பா
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ அபிவிருத்தி அவசிோமை்கு முன்பாக
இருப்கு முன்புன்பாக இதே்கு முன்பாக அவர்கள் கூறினர்.
இந்ுன்பாக இதே
முன்ன்பாக இதன்கு முன்பாக்கன்
உள்ளடக்கத்திற்குள்ள்கு முன்பாக ,
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ வர்க்கத்காலுன்பாக இதே அரசிோலரீதிோ்கு முன்பாக தூக்கவீசவதம்
ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள வர்க்கம் அதிக்கு முன்பாரத்காலுன்பாக இதே ஏற்கு முன்பதம் முற்றிலுமை்கு முன்பாய்
நிர்கு முன்பாகரிக்கப்கு முன்பட்டன. ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள வர்க்கத்காலுன்பாக இதே முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ
ஆட்சிக்கு அரசிோலரீதிோ்கு முன்பாக அடகு முன்பணிோச் ரடய்வருன்பாக இதேன்கு முன்பத ,
1914 இல ருன்பாக இதே்கு முன்பாடங்கயிருந்ுன்பாக இதே ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திோ உ கப் ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாரின்
இரத்ுன்பாக இதேரவள்ளத்தில ரஷ்ோ்கு முன்பா கு முன்பங்ன்பாக இதகற்கு முன்புன்பாக இதேற்கு ருன்பாக இதே்கு முன்பாடர்ந்தம்
ஆுன்பாக இதேரவளிப்கு முன்பத என்ற அர்த்ுன்பாக இதேத்காலுன்பாக இதேக் ரக்கு முன்பாடுத்ுன்பாக இதேத.

1917 பிப்ரவரியில இர்கு முன்பாணு வ வீரர்களின் ஆர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாட்டம்
ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திோ உ கப் ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார், உ க வர ்கு முன்பாற்றில ஒரு புதிோ
கட்டத்காலுன்பாக இதேக் குறித்த நின்றத என்கு முன்பகாலுன்பாக இதே 1914 ஆகஸ்டன்
ரவகு ருன்பாக இதே்கு முன்பாடக்கத்தில இருந்ன்பாக இதுன்பாக இதே ர னின் வலியுறுத்தி
வந்திருந்ுன்பாக இதே்கு முன்பார்.
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாரின்கு முன்பால
கட்டவிழ்த்த
விடப்கு முன்பட்ட
இரத்ுன்பாக இதேரவள்ளத்தி ்கு முன்பான
கு முன்படுரக்கு முன்பாகால கள்,
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ
ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திோத்தின் உ கள்கு முன்பாவிோ முரண்கு முன்ப்கு முன்பாட்டல இருந்த
எழுந்ுன்பாக இதேகாலவோ்கு முன்பாகும்.
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ
ஆட்சிகள்
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாரின்
மூ மை்கு முன்பாகத்
தீர்ப்கு முன்புன்பாக இதேற்கு
முகாலனந்ுன்பாக இதே,
ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திோ
அகாலமைப்புமுகாலறயின் முரண்கு முன்ப்கு முன்பாடுகள், அவசிோமை்கு முன்பான முகாலறயில

டர்வன்பாக இதுன்பாக இதேடத் ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள வர்க்கத்திடம் இருந்த ஒரு புரட்சிகர
கு முன்பதிலிறுப்காலகு முன்பத் தூண்டயிருந்ுன்பாக இதேன.

ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார் என்கு முன்பத, ரக்கு முன்பாள்காலள ரவறி ரக்கு முன்பாண்ட

ரஷ்ோ புரட்சியின் உ க வர ்கு முன்பாற்று உள்ளடக்கம்

டண்காலடயிடப்கு முன்படுகறத

குறித்ுன்பாக இதே

இந்ுன்பாக இதேப் புரிுன்பாக இதேலுன்பாக இதே்கு முன்பான், ர னின் ந்கு முன்பாடு திரும்பிோுன்பாக இதேற்குப் பின்னர்
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் கட்சிகாலோ வழிநடத்ுன்பாக இதேவிருந்ுன்பாக இதே ரக்கு முன்பாள்காலககளத
அடப்கு முன்பகாலடகாலோ உருவ்கு முன்பாக்கன. ரஷ்ோ புரட்சிோ்கு முன்பானத உ க
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடப் புரட்சியின் ஆரம்கு முன்பமை்கு முன்பாகப் புரிந்த ரக்கு முன்பாள்ளப்கு முன்பட
ன்பாக இதவண்டும் என்று ர னின் வலியுறுத்தின்கு முன்பார். 1917 ஏப்ரலில
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் கட்சியின் ஏழ்கு முன்பாவத க்கு முன்பாங்கரகாலடத் ருன்பாக இதே்கு முன்பாடக்க
காலவத்தப் ன்பாக இதகு முன்பசிோ அவர் ருன்பாக இதேரிவித்ுன்பாக இதே்கு முன்பார்:
புரட்சிகாலோ ருன்பாக இதே்கு முன்பாடக்கும் மைகத்ுன்பாக இதே்கு முன்பான ரகு முன்பருகாலமை,
ரஷ்ோ
கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி
வர்க்கத்திற்கு
ககாலடத்திருக்கறத.
ஆயினும்,
ரஷ்ோ
கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி
வர்க்கத்தின்
இோக்கமும்
புரட்சியும் உ க புரட்சிகர கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி வர்க்க
இோக்கத்தின்,
(உுன்பாக இதே்கு முன்பாரணத்திற்கு
ன்பாக இதஜர்மைனிகாலோ
எடுத்தக்
ரக்கு முன்பாண்ட்கு முன்பால,
ஒவ்ரவ்கு முன்பாரு ந்கு முன்பாளும் கூடுுன்பாக இதேல உத்ன்பாக இதவகம்
ரகு முன்பற்று வருகறத) ஒரு கு முன்ப்கு முன்பாகம் மைட்டுன்பாக இதமை
என்கு முன்பகாலுன்பாக இதே அத மைறந்த விடக் கூட்கு முன்பாத. இந்ுன்பாக இதே
கண்ன்பாக இதண்கு முன்பாட்டத்தில இருந்த மைட்டுன்பாக இதமை ந்கு முன்பாம்
நமைத கடகாலமைககாலள வகாலரோகாலற ரடய்ோ
முடயும்.
ஏப்ரலுக்கும் அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பருக்கும் இகாலடயில வந்ுன்பாக இதே மை்கு முன்பாுன்பாக இதேங்களில,
கட்சி
அங்கத்ுன்பாக இதேவர்களுக்கும்
மைற்றும்
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்
தண்டறிக்காலககள், ரடய்தித்ுன்பாக இதே்கு முன்பாள்கள் மைற்றும் பிரசரங்ககாலள
வ்கு முன்பாசித்த வந்ுன்பாக இதே கு முன்பத்ுன்பாக இதே்கு முன்பாயிரக்கணக்க்கு முன்பான ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாளர்களுக்கும்,
புரட்சியின் டர்வன்பாக இதுன்பாக இதேடத் ுன்பாக இதேன்காலமை குறித்ுன்பாக இதே புரிுன்பாக இதேகால ப் புகட்ட
அவர்களத
நனகாலவ
ன்பாக இதமைலுோர்த்தகன்ற
ஏர்கு முன்பாளமை்கு முன்பான
கட்டுகாலரககாலள ர னின் எழுதின்கு முன்பார். ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் புரட்சிகாலோ
இரகசிோமை்கு முன்பாக
தீட்டப்கு முன்பட்ட
ஒரு
“டதி”ோ்கு முன்பாக
அல த
“ஆட்சிக்கவிழ்ப்கு முன்ப்கு முன்பாக”
கூறுகு முன்பவர்கள்,
ஒரு
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடப்
புரட்சிக்க்கு முன்பான
ர னினின்
விண்ணப்கு முன்பங்கள்
ருன்பாக இதே்கு முன்பாழிற்ட்கு முன்பாகால களிலும், சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்களத முக்கு முன்பாம்களிலும் மைற்றும்
ரஷ்ோ்கு முன்பாவின் அத்ுன்பாக இதேகாலன முக்கோ நகரங்களிலும் இருந்ுன்பாக இதே
வீதிகளிலும்
வ்கு முன்பாசிக்கப்கு முன்பட்டன,
ஆர்கு முன்பாோப்கு முன்பட்டன
மைற்றும்
விவ்கு முன்பாதிக்கப்கு முன்பட்டன என்ற உண்காலமைகாலோ ரவறுமைன்பாக இதன உுன்பாக இதே்கு முன்பாசீனம்
ரடய்கன்றனர்.
ரடப்டம்கு முன்பரில,

அதிக்கு முன்பாரத்காலுன்பாக இதேப்

பிடப்கு முன்புன்பாக இதேற்கு

ஒன்பாக இதரரோ்கு முன்பாரு

மை்கு முன்பாுன்பாக இதேத்திற்கு முன்கு முன்ப்கு முன்பாக, ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் கட்சி, நமைத புரட்சியில

கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி
வர்க்கத்தின்
கடகாலமைகள்
என்ற
ர னினின்
தண்டறிக்காலககாலோ பிரசரம் ரடய்ுன்பாக இதேத. ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் கட்சியின்
ன்பாக இதவகால த்திட்டத்காலுன்பாக இதேயும்
ன்பாக இதந்கு முன்பாக்கங்ககாலளயும்
ர னின்
வழங்கோதில, திருட்டுத்ுன்பாக இதேனம் வகாலர ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாகத் ன்பாக இதுன்பாக இதேகாலவயிலகால ,
எந்ுன்பாக இதேவிுன்பாக இதே
ஐோமைளிப்புக்குன்பாக இதமை
கூட
இடமிருக்கவிலகால .
மைகால ப்பூட்டக் கூடோ வர ்கு முன்பாற்று நனவின் ஒரு மைட்டத்தடன்,
ர னின், ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் ரக்கு முன்பாள்காலககள் எந்ுன்பாக இதே புறநிகால
அவசிோத்தின்
ரவளிப்கு முன்ப்கு முன்பாடுகள்கு முன்பாக
இருந்ுன்பாக இதேன
என்கு முன்பகாலுன்பாக இதே
விளக்கன்கு முன்பார்:

முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளிகளின்

ந ன்களுக்க்கு முன்பாகத்ுன்பாக இதே்கு முன்பான்
மைற்றும்

அவர்கள்

மைட்டுன்பாக இதமை அுன்பாக இதேன்கு முன்பால இ ்கு முன்பாகு முன்பமைகாலடகன்ற்கு முன்பார்கள்
என்கு முன்பதில
எந்ுன்பாக இதே
டந்ன்பாக இதுன்பாக இதேகமுமிலகால
என்ற்கு முன்பாலும்
அத
அவர்களின்
தீோ
எண்ணத்தின் ஒரு விகாலளரகு முன்ப்கு முன்பாருள் அல .
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார் உ க முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவத்தின் அகாலர
நற்ற்கு முன்பாண்டு க்கு முன்பா
அபிவிருத்தி மைற்றும்
அுன்பாக இதேன் பிலலிோன் கணக்க்கு முன்பான இகாலழகள்
மைற்றும்
ருன்பாக இதே்கு முன்பாடர்புகளின்
ஒரு
விகாலளரகு முன்ப்கு முன்பாருள்கு முன்பாகும்.
மூ ுன்பாக இதேனத்தின்
அதிக்கு முன்பாரத்காலுன்பாக இதே தூக்கரோறிந்தவிட்டு, அரச
அதிக்கு முன்பாரத்காலுன்பாக இதே,
இன்ரன்கு முன்பாரு
வர்க்கமை்கு முன்பான
கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி
வர்க்கத்திற்கு
மை்கு முன்பாற்ற்கு முன்பாமைல,
ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திோப்
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாரில
இருந்த
ரவளின்பாக இதோவருவதம்,
ஒரு
ஜனந்கு முன்பாோகரீதிோ்கு முன்பானதம் நிர்ப்கு முன்பந்ுன்பாக இதேமைற்றதமை்கு முன்பான
டமை்கு முன்பாுன்பாக இதே்கு முன்பானத்காலுன்பாக இதே
ட்கு முன்பாதிப்கு முன்பதம்
ட்கு முன்பாத்திோமில ்கு முன்பாுன்பாக இதேுன்பாக இதே்கு முன்பாகும்.
1917 பிப்ரவரி-மை்கு முன்பார்ச் ரஷ்ோ புரட்சிோ்கு முன்பானத
ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திோப் ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார் ஒரு உள்ந்கு முன்பாட்டுப்
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாக
உருமை்கு முன்பாற்றம்
கண்டுன்பாக இதேன்
ருன்பாக இதே்கு முன்பாடக்கமை்கு முன்பாகும்.
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாகாலர
முடவுக்குக்
ரக்கு முன்பாண்டுவருவகாலுன்பாக இதே ன்பாக இதந்கு முன்பாக்க, இந்ுன்பாக இதேப் புரட்சி
அுன்பாக இதேன் முுன்பாக இதேல அடகாலோ எடுத்ுன்பாக இதேத; ஆன்கு முன்பால
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார்
முடவுக்கு
வருவகாலுன்பாக இதே
ஒரு
நிச்டோமை்கு முன்பானுன்பாக இதே்கு முன்பாக ஆக்க ன்பாக இதவண்டுரமைன்ற்கு முன்பால,
அரச அதிக்கு முன்பாரம் கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி வர்க்கத்திற்கு
மை்கு முன்பாற்றப்கு முன்படுவத என்ற ஒரு இரண்ட்கு முன்பாவத
அடரோடுப்பும் அுன்பாக இதேற்கு அவசிோமை்கு முன்பாயுள்ளத.
இத ஒரு உ களவி ்கு முன்பான “உள்நுகாலழவின்”,
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ

ந ன்களத

எலகால க்குள்ள்கு முன்பான

உள்நுகாலழவுவின்

ருன்பாக இதே்கு முன்பாடக்கமை்கு முன்பாக இருக்கும்; இந்ுன்பாக இதே முகாலனயில
உகாலடத்தக்
மூ மை்கு முன்பாக

ரக்கு முன்பாண்டு

உள்நுகாலழவுன்பாக இதேன்

மைட்டும்ுன்பாக இதே்கு முன்பான் கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி வர்க்கம்

ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாரின்
கு முன்போங்கரங்களில
இருந்த
மைனிுன்பாக இதேகு த்காலுன்பாக இதே
க்கு முன்பாப்கு முன்ப்கு முன்பாற்ற
முடயும்,
அகாலமைதியின் ஆசிர்வதிப்புககாலள அுன்பாக இதேற்கு
ஆஸ்திோளிக்க முடயும்.
ஜ கூட ஜூகால
ந்கு முன்பாட்களுக்கு —ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள வர்க்கம் இகாலடக்க்கு முன்பா
அரட்கு முன்பாங்கத்தின்கு முன்பால ரக்கு முன்பாடூரமை்கு முன்பாக ஒடுக்கப்கு முன்பட்டத— பின்னர்
ர னின் ுன்பாக இதேகால மைகாலறவ்கு முன்பாகத் ுன்பாக இதேள்ளப்கு முன்பட்ட்கு முன்பார். ன்பாக இதமை மை்கு முன்பாுன்பாக இதேத்தில
ரஷ்ோ்கு முன்பாவுக்கு திரும்பி ரவகுவிகாலரவில ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் கட்சியின்
ுன்பாக இதேகால காலமையில
இகாலணந்திருந்ுன்பாக இதே
லின்பாக இதோ்கு முன்பான்
ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்க
சிகாலறப்கு முன்படுத்ுன்பாக இதேப்கு முன்பட்டருந்ுன்பாக இதே்கு முன்பார்.
ஆன்கு முன்பால
ரஜனரல
ன்பாக இதக்கு முன்பார்னின்பாக இத ்கு முன்பாவின்
கருக்ககால ந்ுன்பாக இதே
எதிர்ப்புரட்சி
கவிழ்ப்பு
முோற்சிக்குப் பின்னர், ரடப்டம்கு முன்பரில அவர் விடுுன்பாக இதேகால
ரடய்ோப்கு முன்பட்ட்கு முன்பார் , ரகு முன்பட்ன்பாக இதர்கு முன்பாகர்கு முன்பாட் ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்தின் ுன்பாக இதேகால வர்கு முன்பாக
ன்பாக இதுன்பாக இதேர்ந்ருன்பாக இதேடுக்கப்கு முன்பட்ட்கு முன்பார்.
அடுத்த
வந்ுன்பாக இதே
வ்கு முன்பாரங்களில,

ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்க
மை்கு முன்பாரகு முன்பரும்
ரவகுஜனத்
ுன்பாக இதேகால வர்கு முன்பாகவும்
புரட்சியின்
மைகத்ுன்பாக இதே்கு முன்பான
ன்பாக இதகு முன்பச்ட்கு முன்பாளர்கு முன்பாகவும்
எழுந்ுன்பாக இதே்கு முன்பார் .
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் கட்சியின் மூன்பாக இத ்கு முன்பாகு முன்ப்கு முன்பாோத் திட்டமிடல மைற்றும்
ஒழுங்ககாலமைப்பில அவர் ஒரு தீர்மை்கு முன்பானகரமை்கு முன்பான கு முன்ப்கு முன்பாத்திரத்காலுன்பாக இதே
வகத்ுன்பாக இதே்கு முன்பார்.

அரசிோல அதிக்கு முன்பாரத்காலுன்பாக இதே அத ஒட்டுரமை்கு முன்பாத்ுன்பாக இதே முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ
உ கன்

வர்க்கப்

கு முன்ப்கு முன்பாய்ச்சம்.

அரச

ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்தின்

அதிக்கு முன்பாரம்

எதிர்ப்புரட்சி

அுன்பாக இதேன்

பின்ன்கு முன்பால

பிற்ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாக்குத்ுன்பாக இதேனம்

மைட்டங்களுக்குள்
காலககளில

நிற்க,

அுன்பாக இதேன்

இருக்க,

ஐன்பாக இதர்கு முன்பாப்கு முன்ப்கு முன்பாவின்

முன்ன்கு முன்பால

நிற்க,

அத

‘உ கத்

உ ரகங்கும் இருக்கன்ற அுன்பாக இதேன் ன்பாக இதுன்பாக இதே்கு முன்பாழர்களுக்கு

ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாளர்கன்பாக இதள, ஐக்கோப்கு முன்படுங்கள்!’ என்ற அுன்பாக இதேன் கு முன்பகாலழோ
அணிதிரட்டல

அகாலறகூவகால ,

இந்ுன்பாக இதே

முகாலற

இறுதித்

ுன்பாக இதே்கு முன்பாக்குுன்பாக இதேலுக்க்கு முன்பான ஒரு அகாலழப்கு முன்ப்கு முன்பாக அனுப்பி காலவக்கும்.
* * * * *

லின்பாக இதோ ்கு முன்பான் ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்க
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்
எழுச்சிக்கு
ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்க
ுன்பாக இதேகால காலமை
ரக்கு முன்பாடுத்ுன்பாக இதேன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாத, அதில ஒரு ன்பாக இதமைுன்பாக இதேகாலமைக் கூறு இருந்ுன்பாக இதேத
என்கு முன்பதில எந்ுன்பாக இதே டந்ன்பாக இதுன்பாக இதேகமும் இலகால . ஆயினும் அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர்
புரட்சியில, ர னினுக்கு டகாலளத்ுன்பாக இதேுன்பாக இதேல ்கு முன்பாுன்பாக இதே, ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்கயின்
கு முன்ப்கு முன்பாத்திரம், உ க வர ்கு முன்பாற்றில ரஷ்ோ புரட்சியின் இடம் குறித்ுன்பாக இதே
அவரத கு முன்பகுப்கு முன்ப்கு முன்பாய்வின் அடப்கு முன்பகாலடயில ுன்பாக இதேோ்கு முன்பாரிக்கப்கு முன்பட்டுன்பாக இதே்கு முன்பாய்
இருந்ுன்பாக இதேத.
ரட்கு முன்பால ப்
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பான்கு முன்பால,
ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்க,
1905
வ்கு முன்பாக்கன்பாக இத ன்பாக இதோ, நிரந்ுன்பாக இதேரப் புரட்சி ுன்பாக இதேத்தவம் குறித்ுன்பாக இதே ுன்பாக இதேனத
விவரிப்பில, ரஷ்ோ்கு முன்பாவில ஜ்கு முன்பாரிட என்பாக இதுன்பாக இதேச்ட்கு முன்பாதிக்கு முன்பாரத்திற்கு எதிர்கு முன்பான
ஜனந்கு முன்பாோகப்
புரட்சிோ்கு முன்பானத
அதிக்கு முன்பாரத்காலுன்பாக இதே
ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள
வர்க்கத்திற்கு மை்கு முன்பாற்றக் கூடோ ஒரு ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடப் புரட்சிோ்கு முன்பாக
அத்திோ்கு முன்பாவசிோமை்கு முன்பாக
அபிவிருத்தி
க்கு முன்பாணும்
என்கு முன்பகாலுன்பாக இதே
முன்கணித்திருந்ுன்பாக இதே முுன்பாக இதே ்கு முன்பாமை்கு முன்பானவர்கு முன்பாக இருந்ுன்பாக இதே்கு முன்பார்.
ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்கயின்
கு முன்பகுப்கு முன்ப்கு முன்பாய்வு,
ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள
வர்க்கத்தின்
அரசிோல கடகாலமைகள் ஒரு ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடப் புரட்சிக்கு “இன்னும்
ுன்பாக இதேோ்கு முன்பார்கு முன்பாகவிலகால ” என்கு முன்புன்பாக இதே்கு முன்பாய் ரட்கு முன்பால ப்கு முன்பட்ட ரஷ்ோ்கு முன்பாவின்
ரகு முன்ப்கு முன்பாருள்கு முன்பாுன்பாக இதே்கு முன்பாரப்
பின்ுன்பாக இதேங்கோ
நிகால ோ்கு முன்பால
தீர்மை்கு முன்பானிக்கப்கு முன்பட்டகாலவோ்கு முன்பாக இருந்ுன்பாக இதேன என்கு முன்புன்பாக இதே்கு முன்பான கூற்றுககாலள
டவ்கு முன்பாலரடய்ுன்பாக இதேத. “ரகு முன்ப்கு முன்பாருள்கு முன்பாுன்பாக இதே்கு முன்பாரரீதிோ்கு முன்பாகப் பின்ுன்பாக இதேங்கோருன்பாக இதே்கு முன்பாரு
ந்கு முன்பாட்டல” 1905 இல அவர் எழுதின்கு முன்பார், “மிக முன்ன்பாக இதனறிோ
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவத்தின் ஒரு ந்கு முன்பாட்காலட விடவும் விகாலரவ்கு முன்பாக
கு முன்ப்கு முன்பாட்ட்கு முன்பாளி வர்க்கம் அதிக்கு முன்பாரத்திற்கு வர முடயும்.”

1917 அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் வகாலரயிலுன்பாக இதமை மிலலிோன் கணக்க்கு முன்பான
சிப்கு முன்ப்கு முன்பாய்களின் உயிர்ககாலளக் க்கு முன்பாவு வ்கு முன்பாங்கயிருந்ுன்பாக இதே முுன்பாக இதே ்கு முன்பாம்
உ கப் ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாரின் ரக்கு முன்பாடுங்கனவ்கு முன்பான ோுன்பாக இதே்கு முன்பார்த்ுன்பாக இதேத்திற்கு மைத்தியில,
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் எழுச்சியின் ரடய்தி கு முன்பரந்ுன்பாக இதே மைக்களின் நனவு
முழுக்க ஒரு மின் அதிர்ச்சி ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பா
ஊடுருவிோத. பிப்ரவரி
புரட்சி ஒரு ரஷ்ோ நிகழ்வ்கு முன்பாக இருந்ுன்பாக இதேத. ஆன்கு முன்பால அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர்
புரட்சின்பாக இதோ்கு முன்பா ஒரு உ காலக-மை்கு முன்பாற்றுகன்ற நிகழ்வ்கு முன்பாக இருந்ுன்பாக இதேத .
1847 இல ரவறும் ஒரு “பூுன்பாக இதேமை்கு முன்பாக” இருந்ுன்பாக இதேத இப்ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாத , ஒரு
ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள
வர்க்க
எழுச்சியின்
அடப்கு முன்பகாலடயில
அதிக்கு முன்பாரத்திற்கு வந்திருந்ுன்பாக இதே ஒரு புரட்சிகர அரட்கு முன்பாங்கமை்கு முன்பாக
உருரவடுத்த நின்றிருந்ுன்பாக இதேத.

ன்பாக இதர்கு முன்பாஸா்கு முன்பா லுக்ரடம்ன்பாக இதகு முன்பர்க்
அப்ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாதம்

சிகாலறயில

லுக்ரடம்ன்பாக இதகு முன்பர்க்,

இருந்த

புரட்சி

குறித்த

க்கு முன்பாகால ச்

ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள

எதிர்ப்புக்கு

முகம்ரக்கு முன்பாடுக்கும்

ுன்பாக இதேகால ரோழுத்காலுன்பாக இதே, ஆகன்பாக இதவ ஒட்டுரமை்கு முன்பாத்ுன்பாக இதே ரஷ்ோ புரட்சியின்

பிகாலழக்க

முடயுமை்கு முன்பா

ுன்பாக இதேகால ரோழுத்காலுன்பாக இதே,

ஐன்பாக இதர்கு முன்பாப்கு முன்ப்கு முன்பாவில

ரவளிப்கு முன்படுத்தின்கு முன்பார்.

ுன்பாக இதேகால ரோழுத்தடன்

இகாலணப்கு முன்பகாலுன்பாக இதேத்

அுன்பாக இதேன்

அரசிோல
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடப்
ுன்பாக இதேவிர

ஆட்சியின்
புரட்சியின்

அுன்பாக இதேற்கு

ன்பாக இதவறு

எழுதின்கு முன்பார்.

மைகத்ுன்பாக இதே்கு முன்பான

உ க

விடோம்

நிகால யில

என்ற

ஆயினும்,

ுன்பாக இதேன்காலமை குறித்த

வருடங்கள்கு முன்பாக

அுன்பாக இதேற்கு அளிக்கப்கு முன்பட்டருக்கற அந்ுன்பாக இதே பிரம்மை்கு முன்பாண்டமை்கு முன்பான அரச-

க்கு முன்பாத்திருந்த

ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திோத்தின்

ஒரு

நிகால காலமைகள்கு முன்பால

பின்,

ரகு முன்ப்கு முன்பாறுகாலமையிழந்ுன்பாக இதே நிகால யில ஒரு நண்கு முன்பருக்கு இதகுறித்த

இருக்கவிலகால , ர னினும்

டந்ுன்பாக இதேர்ப்கு முன்பவடமை்கு முன்பான

ன்பாக இதகட்டறிந்ுன்பாக இதே

ரடய்தித்ுன்பாக இதே்கு முன்பாள்களுக்க்கு முன்பாக

எந்ுன்பாக இதே மை்கு முன்பாற்றும் இலகால . ரஷ்ோ முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ புரட்சியின்
ுன்பாக இதேற்க்கு முன்பாலிகமை்கு முன்பான

ன்பாக இதர்கு முன்பாஸா்கு முன்பா

ரஷ்ோ்கு முன்பாவி ்கு முன்பான அபிவிருத்திககாலளப் பின்ருன்பாக இதே்கு முன்பாடரும் ரகு முன்ப்கு முன்பாருட்டு

ஆன்கு முன்பால ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள வர்க்கம் அுன்பாக இதேன் புரட்சிகாலோ எவ்வ்கு முன்பாறு
க்கு முன்பாப்கு முன்ப்கு முன்பாற்றிக் ரக்கு முன்பாள்ளக்கூடோுன்பாக இதே்கு முன்பாக இருக்கும்? ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்க,
1917 நிகழ்வுகளுக்கு ரவகு முன்கு முன்ப்கு முன்பாகன்பாக இதவ எழுதின்கு முன்பார்:
வர்க்கம்

வந்ுன்பாக இதே

புரட்சி

ுன்பாக இதேப்பிப்

டந்ன்பாக இதுன்பாக இதேகத்காலுன்பாக இதே
இந்ுன்பாக இதே

புரட்சிகர

அவர்
நிகழ்வின்

அவருக்கு எந்ுன்பாக இதே டந்ன்பாக இதுன்பாக இதேகமும்
ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்கயும்

அறிந்திருந்ுன்பாக இதே
குறித்த

ஆயுுன்பாக இதேன்பாக இதமைந்திோ

அவர்

—அவர்

கு முன்ப

ன்பாக இதுன்பாக இதே்கு முன்பாழர்கள்—

ட்கு முன்பாதித்திருந்ுன்பாக இதே

ுன்பாக இதேனத

பிரமிப்காலகு முன்ப

ரவளிப்கு முன்படுத்தின்கு முன்பார். ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் ுன்பாக இதேகால காலமையி ்கு முன்பான எழுச்சி,
“ஒரு உ க-வர ்கு முன்பாற்று நடவடக்காலக, இுன்பாக இதேன் உுன்பாக இதே்கு முன்பாரணம் கு முன்ப
யுகங்கள் வ்கு முன்பாழும்” என்று லுக்ரடம்ன்பாக இதகு முன்பர்க் எழுதின்கு முன்பார்.
கு முன்ப
வருடங்களுக்குப் பின்னர், அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சியின்
இருகு முன்பத்திகாலோந்ுன்பாக இதே்கு முன்பாவத ஆண்டு தினத்காலுன்பாக இதே ரக்கு முன்பாண்ட்கு முன்பாடுகாலகயில,
அரமைரிக்க ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்கடத் ுன்பாக இதேகால வர்கு முன்பான ன்பாக இதஜம்ஸ் பி. கனன்
உ கரமைங்கலும்
இருந்ுன்பாக இதே
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிஸ்டுகள்
மீத
1917
ஏற்கு முன்படுத்திோ ுன்பாக இதே்கு முன்பாக்கத்காலுன்பாக இதே நிகாலனவுகூர்ந்ுன்பாக இதே்கு முன்பார்:
முுன்பாக இதேன்முகாலறோ்கு முன்பாக, புரட்சிகர நடவடக்காலகயின்
ஒருங்குவிக்கப்கு முன்பட்ட
ுன்பாக இதேன்காலமையில,
மை்கு முன்பார்க்சிடத்தின்
உண்காலமைோ்கு முன்பான
அர்த்ுன்பாக இதேம்
குறித்ுன்பாக இதே ஒரு விளங்கப்கு முன்படுத்ுன்பாக இதேகால
ந்கு முன்பாங்கள்
ரகு முன்பற்ன்பாக இதற்கு முன்பாம்.
முுன்பாக இதேன்முகாலறோ்கு முன்பாக,
ர னின்
மைற்றும் ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்க மைற்றும் ரஷ்ோ புரட்சியின்
ுன்பாக இதேகால வர்களத
உுன்பாக இதே்கு முன்பாரணங்கள்
மைற்றும்
கு முன்ப்கு முன்பாடங்களில
இருந்த
ஒரு
புரட்சிகரக்
கட்சியின்
உண்காலமைோ்கு முன்பான
அர்த்ுன்பாக இதேத்காலுன்பாக இதே
ந்கு முன்பாங்கள்
கற்ன்பாக இதற்கு முன்பாம்.
அந்ுன்பாக இதேக்
க்கு முன்பா த்காலுன்பாக இதே
நிகாலனவில
ரக்கு முன்பாள்கு முன்பவர்கள்
—அவர்களத
வ்கு முன்பாழ்க்காலக
ரஷ்ோ
புரட்சியுடன்
இகாலணக்கப்கு முன்பட்டுள்ளத —

உ கன்

ஒடுக்கப்கு முன்பட்ட
வர்க்கம்
இதவகாலர
அறிந்ுன்பாக இதேவற்றில மை்கு முன்பாரகு முன்பரும் முன்மை்கு முன்பாதிரிோ்கு முன்பான
மைற்றும் கலவியூட்டும் டக்திோ்கு முன்பாக அுன்பாக இதேகாலன
இன்று கருதிப்கு முன்ப்கு முன்பார்க்க ன்பாக இதவண்டும்.
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சி, உ க வர ்கு முன்பாற்றின் மை்கு முன்பாரகு முன்பரும் மைற்றும் மிக
முற்ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாக்க்கு முன்பான நிகழ்வுகளில ஒன்ற்கு முன்பாய் இடம்பிடக்கறத. மைனிுன்பாக இதே
ந்கு முன்பாகரிகத்தின் அபிவிருத்தியில மை்கு முன்பாரகு முன்பரும் காலமைலகற்கள்கு முன்பாக
நிற்கக் கூடோ உ க-வர ்கு முன்பாற்று நிகழ்வுகளின் —சீர்திருத்ுன்பாக இதேக்
க்கு முன்பா ம், அரமைரிக்கப் புரட்சி மைற்றும் பிரரஞ்சப் புரட்சி
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பான்றகாலவ— டங்கலியின் கு முன்ப்கு முன்பாகமை்கு முன்பாக அத இருக்கறத.
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சி, உ கள்கு முன்பாவிோ அளவில ஏற்கு முன்படுத்திோ
ுன்பாக இதே்கு முன்பாக்கம்
கணக்கட
முடோ்கு முன்பாுன்பாக இதேுன்பாக இதே்கு முன்பாகும்.
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ
சரண்டலுக்கும் ஏக்கு முன்பாதிகு முன்பத்திோ ஒடுக்குமுகாலறக்கும் எதிர்கு முன்பாக
ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள வர்க்கத்தின் மைற்றும் ஒடுக்கப்கு முன்பட்ட கு முன்பரந்ுன்பாக இதே
மைக்களின் ஒரு உ கள்கு முன்பாவிோ இோக்கத்காலுன்பாக இதேப் கு முன்பற்ற காலவத்ுன்பாக இதே
ஒரு நிகழ்வ்கு முன்பாக அத இருந்ுன்பாக இதேத. இருகு முன்புன்பாக இதே்கு முன்பாம் நற்ற்கு முன்பாண்டல,
உ கன் எந்ுன்பாக இதே ஒரு கு முன்பகுதியிலும், ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள வர்க்கம் ஒரு
முக்கோமை்கு முன்பான அரசிோல அல த டமூக ரவற்றிகாலோ, அகாலுன்பாக இதே
எட்டோுன்பாக இதேற்க்கு முன்பான
கணிடமை்கு முன்பான
நன்றிக்கடகாலன
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர்
புரட்சிக்குக் ரக்கு முன்பாண்டர்கு முன்பாமைல, ரகு முன்பற்றிருக்கறுன்பாக இதே்கு முன்பா என்கு முன்பகாலுன்பாக இதே
சிந்தித்தப்
கு முன்ப்கு முன்பார்ப்கு முன்பதம்
கூட
கட்டத்ுன்பாக இதேட்ட
ட்கு முன்பாத்திோமில ்கு முன்பாுன்பாக இதேுன்பாக இதே்கு முன்பாகும். ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத் அரகாலட ஸ்ுன்பாக இதே்கு முன்பாபித்ுன்பாக இதேத,
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சியின் முுன்பாக இதேல மைகத்ுன்பாக இதே்கு முன்பான ட்கு முன்பாுன்பாக இதேகாலனோ்கு முன்பாக
இருந்ுன்பாக இதேத. ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக் புரட்சியின் ரவற்றி, ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள
வர்க்கம் அரச அதிக்கு முன்பாரத்காலுன்பாக இதேக் காலகப்கு முன்பற்றுவத, முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ
வர்க்கத்தின் ஆட்சிகாலோ முடவுக்குக் ரக்கு முன்பாண்டுவருவத, மைற்றும்
டமூகத்காலுன்பாக இதே ஒரு முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவமைல ்கு முன்பாுன்பாக இதே மைற்றும் ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிட
அடப்கு முன்பகாலடயில ஒழுங்ககாலமைப்கு முன்பத ஆகோவற்றின் ட்கு முன்பாத்திோத்காலுன்பாக இதே
நகாலடமுகாலறயில விளங்கப்கு முன்படுத்திக் க்கு முன்பாட்டோத.

ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்
ஒன்றிோத்தின்
ஸ்ுன்பாக இதே்கு முன்பாகு முன்பகம்,
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்ுன்பாக இதேகால காலமையி ்கு முன்பான எழுச்சியின் உடனட விகாலளரகு முன்ப்கு முன்பாருள்கு முன்பாக
இருந்ுன்பாக இதேன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாதம், இந்ுன்பாக இதே அரசின் உருவ்கு முன்பாக்கம் மைட்டுன்பாக இதமை
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சியின் முழு வர ்கு முன்பாற்று முக்கோத்தவத்காலுன்பாக இதேயும்
உள்ளடக்கோுன்பாக இதே்கு முன்பாக

விடுவதிலகால .

1917

அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பரில

ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்
அரச
ஸ்ுன்பாக இதே்கு முன்பாபிக்கப்கு முன்பட்டகாலமைோ்கு முன்பானத,
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடப்
புரட்சியின்
புதிோ
டக்கு முன்பாப்ுன்பாக இதேத்தில
அத்திோ்கு முன்பாோமை்கு முன்பாக மைட்டுன்பாக இதமை இருந்ுன்பாக இதேத.

உ க
முுன்பாக இதேல

அத்திோ்கு முன்பாோத்திற்கும் டக்கு முன்பாப்ுன்பாக இதேத்திற்கும் இகாலடயி ்கு முன்பான இந்ுன்பாக இதே
வித்திோ்கு முன்பாடம் என்கு முன்பத ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத் ஒன்றிோத்தின் ுன்பாக இதேகால ரோழுத்த
மைற்றும் டமைக்கு முன்பா உ கத்தின் ுன்பாக இதேகால ரோழுத்த இரண்காலடயுன்பாக இதமை
புரிந்த ரக்கு முன்பாள்வுன்பாக இதேற்கு இன்றிோகாலமைோ்கு முன்பாுன்பாக இதேுன்பாக இதே்கு முன்பாகும். 1991 இல
ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத் ஒன்றிோம் ககால க்கப்கு முன்பட்டுன்பாக இதே்கு முன்பானத 1917 இல
ஸ்ுன்பாக இதே்கு முன்பாகு முன்பகம் ரடய்ோப்கு முன்பட்ட அரசின் முடகாலவக் குறித்த நின்றத.
ஆன்கு முன்பால அத உ க ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடப் புரட்சியின் டக்கு முன்பாப்ுன்பாக இதேத்தின்
முடகாலவக் குறிக்கவிலகால . ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத் ஒன்றிோத்தின் ககால ப்பு
என்கு முன்பத,
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர்
புரட்சி
ுன்பாக இதேனத
அடத்ுன்பாக இதேளமை்கு முன்பாகக்
ரக்கு முன்பாண்டருந்ுன்பாக இதே
டர்வன்பாக இதுன்பாக இதேட
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிட
முன்ன்பாக இதன்கு முன்பாக்கு
காலகவிடப்கு முன்பட்டுன்பாக இதேன்
—இத
1920 களின்
ஆரம்கு முன்பத்தின்பாக இத ன்பாக இதோ
ருன்பாக இதே்கு முன்பாடங்க விட்டத— விகாலளகு முன்போன்கு முன்பாக இருந்ுன்பாக இதேத. 1924 இல
ஸ்ர்கு முன்பாலின் மைற்றும் புக்க்கு முன்பாரின்கு முன்பால முன்நிறுத்ுன்பாக இதேப்கு முன்பட்ட, ுன்பாக இதேனிரோ்கு முன்பாரு
ந்கு முன்பாட்டல ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடம் என்னும் ஸ்ர்கு முன்பாலினிட ன்பாக இதவகால த்திட்டம்,
ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்
ஒன்றிோத்தின்
ன்பாக இதுன்பாக இதேசிோவ்கு முன்பாுன்பாக இதே
சீரழிவில
ஒரு
திருப்புமுகாலனோ்கு முன்பாக இருந்ுன்பாக இதேத. ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்க எச்டரித்ுன்பாக இதேகாலுன்பாக இதேப்
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பா , ஸ்ர்கு முன்பாலினிட ன்பாக இதுன்பாக இதேசிோவ்கு முன்பாுன்பாக இதேம் —இத தரிுன்பாக இதேமை்கு முன்பாக வளர்ந்த
வந்ுன்பாக இதே ஒரு அதிக்கு முன்பாரத்தவ உோரடுக்கடம் அரசிோல ஆுன்பாக இதேரகாலவக்
கண்டத— ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத் ஒன்றிோத்தின் ுன்பாக இதேகால ரோழுத்காலுன்பாக இதே , உ க
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடத்திற்க்கு முன்பான ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்தில இருந்த பிரித்ுன்பாக இதேத. உ க
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடப் புரட்சிக்க்கு முன்பான ஒரு ட்கு முன்பாுன்பாக இதேனமை்கு முன்பாக 1919 இல
ஸ்ுன்பாக இதே்கு முன்பாபிக்கப்கு முன்பட்டருந்ுன்பாக இதே
கம்யூனிட
அக ம்,
ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்
ஒன்றிோத்தின் எதிர்ப்புரட்சிகர ரவளியுறவுக் ரக்கு முன்பாள்காலகக்க்கு முன்பான
ஒரு ருன்பாக இதே்கு முன்பாங்குுன்பாக இதேகாலடோ்கு முன்பாக கீழ்ப்கு முன்படுத்ுன்பாக இதேப்கு முன்பட்டத. ஸ்ர்கு முன்பாலினின்
தன்பாக இதர்கு முன்பாககரமை்கு முன்பான
மைற்றும்
ன்பாக இதந்கு முன்பாக்குநிகால பிறழ்வ்கு முன்பான
ரக்கு முன்பாள்காலககள் ன்பாக இதஜர்மைனி, பிர்கு முன்பான்ஸ், ஸ்ரகு முன்பயின் மைற்றும் கு முன்ப
பிற ந்கு முன்பாடுகளில ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள வர்க்கத்தின் ந்கு முன்பாடகரமை்கு முன்பான
ன்பாக இதுன்பாக இதே்கு முன்பாலவிகளுக்கு இட்டுச் ரடன்றத.
1936 இல ஸ்ர்கு முன்பாலின் கு முன்ப்கு முன்பாரிோ கு முன்போங்கரத்காலுன்பாக இதே (Great Terror)
ருன்பாக இதே்கு முன்பாடக்கன்கு முன்பார், இத அடுத்ுன்பாக இதே ந்கு முன்பான்கு ஆண்டுகளின் ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாத
ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாள
வர்க்கத்திற்குள்ளும்
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிட
புத்திஜீவிகளுக்குள்ளும்
இருந்ுன்பாக இதே
புரட்சிகர
டர்வன்பாக இதுன்பாக இதேசிோவ்கு முன்பாுன்பாக இதேத்தின் முன்னணிப் பிரதிநிதிகள் கட்டத்ுன்பாக இதேட்ட
அத்ுன்பாக இதேகாலன ன்பாக இதகு முன்பகாலரயும் உருரீதிோ்கு முன்பாக அழிப்கு முன்பதில முடவகாலடந்ுன்பாக இதேத.
ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்க
1940
இல
ரமைக்சின்பாக இதக்கு முன்பாவில
கு முன்படுரக்கு முன்பாகால
ரடய்ோப்கு முன்பட்ட்கு முன்பார் .
* * * * *
1991 இல ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத் ஒன்றிோம் ககால க்கப்கு முன்பட்டத உ க
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவத்தக்க்கு முன்பான ஒரு மிகப்ரகு முன்பரும் ரவற்றிோ்கு முன்பாக கூறி
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாற்றப்கு முன்பட்டத. என்ரறன்காலறக்குமை்கு முன்பாக கம்யூனிடம் மைற்றும்
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடம் எனும் பூுன்பாக இதேம் ஒழிக்கப்கு முன்பட்டு விட்டத என்றனர்.
வர ்கு முன்பாறு ஒரு முடவுக்கு வந்திருந்ுன்பாக இதேத! அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சி
ந்கு முன்பாடத்தில
முடந்திருந்ுன்பாக இதேத!
என்ரறல ்கு முன்பாம்
கூறப்கு முன்பட்டத.

முந்காலுன்பாக இதேோ 74 ஆண்டுகளின் ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாத என்ன நடந்திருந்ுன்பாக இதேத
என்கு முன்பகாலுன்பாக இதேக் கவனமை்கு முன்பாக ஆய்வு ரடய்ுன்பாக இதே்கு முன்பால , அகாலவ இத்ுன்பாக இதேகாலகோ
பிரகடனங்களுக்கு ஆுன்பாக இதேரவ்கு முன்பாக இலகால என்கு முன்பத உண்காலமைன்பாக இதோ .
ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத் ஒன்றிோத்தின் பிரம்மை்கு முன்பாண்டமை்கு முன்பான ட்கு முன்பாுன்பாக இதேகாலனகளில —
இரண்ட்கு முன்பாம்
உ கப்
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாரில
ந்கு முன்பாஜி
ன்பாக இதஜர்மைனி
ன்பாக இதுன்பாக இதே்கு முன்பாற்கடக்கப்கு முன்பட்டதில
இுன்பாக இதேன்
காலமைோமை்கு முன்பான
கு முன்ப்கு முன்பாத்திரம்
மைட்டுமைல ்கு முன்பாத, ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத் மைக்களின் டமூக மைற்றும் க ்கு முன்பாச்ட்கு முன்பார
நிகால காலமைகளில ஏற்கு முன்பட்ட கு முன்ப்கு முன்பாரிோ முன்ன்பாக இதனற்றங்களும் இதில
அடங்கும்—

எதகுறித்தம்

ன்பாக இதகு முன்படப்கு முன்படவிலகால .

இருகு முன்புன்பாக இதே்கு முன்பாம்

நற்ற்கு முன்பாண்டன்
வர ்கு முன்பாறு
குறித்ுன்பாக இதே
அடப்கு முன்பகாலடோ்கு முன்பான
ரகு முன்ப்கு முன்பாய்காலமைப்கு முன்படுத்ுன்பாக இதே ்கு முன்பானத, ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்தின் ட்கு முன்பாுன்பாக இதேகாலனகள் குறித்ுன்பாக இதே
அத்ுன்பாக இதேகாலன நிகாலனவுககாலளயும் கூட்டு நிகாலனவில இருந்த
மைறக்கடப்கு முன்புன்பாக இதேற்க்கு முன்பான அுன்பாக இதேன் முோற்சிகள் ுன்பாக இதேவிர, ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடத்தின்
ுன்பாக இதேகால ரோழுத்காலுன்பாக இதே அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சியின் ஒரு ன்பாக இதுன்பாக இதேசிோவ்கு முன்பாுன்பாக இதே
விவரிப்பின் அடப்கு முன்பகாலடயில வகாலரோகாலற ரடய்வுன்பாக இதேற்க்கு முன்பான
முோற்சிோ்கு முன்பாகவும்
இருந்த
வந்திருக்கறத,
அுன்பாக இதேன்கு முன்பட
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்குகள் அதிக்கு முன்பாரத்காலுன்பாக இதேக் காலகப்கு முன்பற்றிோகாலமைோ்கு முன்பானத
ரஷ்ோ வர ்கு முன்பாற்றின் ஒரு ுன்பாக இதேடம்புரண்ட, முகாலறோற்ற, இன்னும்
குற்றவிோலுன்பாக இதேனமை்கு முன்பானதம்
கூடவ்கு முன்பான
ஒரு
நிகழ்வ்கு முன்பாக
சித்ுன்பாக இதேரிக்கப்கு முன்படுகறத. அுன்பாக இதேன் ரகு முன்ப்கு முன்பாருட்டு, அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் குறித்ுன்பாக இதே
உண்காலமைோ்கு முன்பான
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலஷிவிக்
கருத்ுன்பாக இதே்கு முன்பாக்கம்
ன்பாக இதகலிக்குள்ள்கு முன்பாக்கப்கு முன்பட
ன்பாக இதவண்டும்
அல த
உுன்பாக இதே்கு முன்பாசீனப்கு முன்படுத்ுன்பாக இதேப்கு முன்பட ன்பாக இதவண்டும். அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சிக்கு எந்ுன்பாக இதே
நீடத்தநிற்கன்ற
வர ்கு முன்பாற்று
மைற்றும்
அரசிோல
ரகு முன்ப்கு முன்பாருத்ுன்பாக இதேத்காலுன்பாக இதேயும் க்கு முன்பாட்டவிடக் கூட்கு முன்பாத.

ுன்பாக இதேகர்ந்த ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாகன்றன. ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத் ஒன்றிோத்தின் ககால ப்புக்குப்
பின்னர்
கடந்த
ரடன்றிருக்கும்
க்கு முன்பால
நற்ற்கு முன்பாண்டு
இகாலடவிட்கு முன்பாுன்பாக இதே மைற்றும் தீவிரமைகாலடகன்ற டமூக, அரசிோல
மைற்றும் ரகு முன்ப்கு முன்பாருள்கு முன்பாுன்பாக இதே்கு முன்பார ரநருக்கடோ்கு முன்பால குறிக்கப்கு முன்பட்டருக்கறத.
ந்கு முன்பாம் இகாலடவிட்கு முன்பாுன்பாக இதே ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாரின் ஒரு டக்கு முன்பாப்ுன்பாக இதேத்தில இப்ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாத
வ்கு முன்பாழ்ந்தரக்கு முன்பாண்டருக்கன்பாக இதற்கு முன்பாம் .
1991
இல
ஈர்கு முன்பாக்
மீத
அரமைரிக்க்கு முன்பா முுன்பாக இதேலில கு முன்பகாலடரோடுத்ுன்பாக இதேத முுன்பாக இதே ்கு முன்பாக, அரமைரிக்க
குண்டுகள்கு முன்பாலும் ஏவுககாலணகள்கு முன்பாலும் அழிக்கப்கு முன்பட்டருக்கன்ற
உயிர்களின் எண்ணிக்காலக எளிுன்பாக இதே்கு முன்பாய் ஒரு மிலலிோகாலன
ுன்பாக இதே்கு முன்பாண்டும்.
புவிோரசிோல
ன்பாக இதமை்கு முன்பாுன்பாக இதேலகள்
தீவிரமைகாலடகன்ற
நிகால யில, ஒரு மூன்ற்கு முன்பாம் உ கப் ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாரின் ரவடப்கு முன்ப்கு முன்பானத
ன்பாக இதமைலும் ன்பாக இதமைலும் ுன்பாக இதேவிர்க்கமுடோ்கு முன்பாுன்பாக இதேுன்பாக இதே்கு முன்பாக கு முன்ப்கு முன்பார்க்கப்கு முன்படுகறத.
2008 இன் ரகு முன்ப்கு முன்பாருள்கு முன்பாுன்பாக இதே்கு முன்பார ரநருக்கட, உ க முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ
அகாலமைப்புமுகாலறயின்
ரந்கு முன்பாருங்கும்
ுன்பாக இதேன்காலமைகாலோ
அம்கு முன்ப ப்கு முன்படுத்திோத. ஒரு நற்ற்கு முன்பாண்டன் மிக உோரிோ
மைட்டங்களி ்கு முன்பான டமைத்தவமின்காலமையின் பின்பு த்தில டமூகப்
கு முன்புன்பாக இதேட்டங்கள் ரகு முன்பருகக் ரக்கு முன்பாண்டருக்கன்றன. முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ
ஜனந்கு முன்பாோகத்தின் கு முன்ப்கு முன்பாரம்கு முன்பரிோமை்கு முன்பான ஸ்ுன்பாக இதே்கு முன்பாகு முன்பனங்கள் தீவிரப்கு முன்பட்டுச்
ரடலலும் டமூக ன்பாக இதமை்கு முன்பாுன்பாக இதேலின் அழுத்ுன்பாக இதேத்காலுன்பாக இதே ுன்பாக இதே்கு முன்பாங்கவிோ ்கு முன்பாமைல
நிற்கன்றன, ஆளும் உோரடுக்கனர் முன்ரனப்ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாதினும்
கு முன்பகரங்கமை்கு முன்பாக என்பாக இதுன்பாக இதேச்ட்கு முன்பாதிக்கு முன்பார ஆட்சி வடவங்ககாலள ன்பாக இதந்கு முன்பாக்கத்
திரும்புகன்றனர். ட்ரம்ப் நிர்வ்கு முன்பாகம் என்கு முன்பத முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ
ஜனந்கு முன்பாோகம்
உ கள்கு முன்பாவிோ
மைட்டத்தில
உகாலடந்ுன்பாக இதேுன்பாக இதேன்
ஒன்பாக இதரரோ்கு முன்பாரு
அருரவறுப்பூட்டும்
ரவளிப்கு முன்ப்கு முன்பாடு
மைட்டுன்பாக இதமை .
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ அரகாலட இோக்குவதில இர்கு முன்பாணுவம், ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாலிஸ்
மைற்றும்
உளவு
முககாலமைகளின்
கு முன்ப்கு முன்பாத்திரம்
முன்னினும்
கு முன்பகரங்கமை்கு முன்பாகக் ரக்கு முன்பாண்டருக்கறத.
இந்ுன்பாக இதே நற்ற்கு முன்பாண்டு வருடம் முழுவதம், அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சிகாலோ
மைதிப்பிழக்கச்
ரடய்யும்
ன்பாக இதந்கு முன்பாக்குடன்கு முன்பான
ஏர்கு முன்பாளமை்கு முன்பான
கட்டுகாலரகளும் புத்ுன்பாக இதேகங்களும் பிரசரிக்கப்கு முன்பட்டருக்கன்றன.
ஆன்கு முன்பால
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பரின்
“ரகு முன்ப்கு முன்பாருத்ுன்பாக இதேமின்காலமை”
குறித்ுன்பாக இதே
அறிவிப்புகள்
எல ்கு முன்பாம்
இந்ுன்பாக இதே
கண்டனங்களில
விோ்கு முன்பாபித்திருக்கும் ரவறிக்கூச்டல ருன்பாக இதே்கு முன்பானிோ்கு முன்பால ரகு முன்ப்கு முன்பாய்ோ்கு முன்பாகப்
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாகன்றன. அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சிோ்கு முன்பானத ஒரு வர ்கு முன்பாற்று
நிகழ்வ்கு முன்பாக அல , மை்கு முன்பாற்கு முன்பாக நின்றுநிகால க்கன்ற மைற்றும்
அகு முன்ப்கு முன்பாோகரமை்கு முன்பான டமைக்கு முன்பா அச்சறுத்ுன்பாக இதே ்கு முன்பாக அணுகப்கு முன்படுகறத.

புரட்சியின்

ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாத

ரகு முன்பட்ன்பாக இதர்கு முன்பாக ர்கு முன்பாட்டல

உள்ள

வலகன்

ருன்பாக இதே்கு முன்பாழிற்ட்கு முன்பாகால யில ரடம்கு முன்பகாலட பிரிவு
ஆயினும்,
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர்
புரட்சிக்கு
அத்ுன்பாக இதேகாலன
நிோ்கு முன்பாோபூர்வுன்பாக இதேன்காலமைகாலோயும்,
ரகு முன்ப்கு முன்பாருத்ுன்பாக இதேத்காலுன்பாக இதேயும்,
மைற்றும்
ரகு முன்பருகாலமைகாலோயும்
இல ்கு முன்பாத
ரடய்கன்ற
ன்பாக இதந்கு முன்பாக்கம்
ரக்கு முன்பாண்டுன்பாக இதே்கு முன்பாக
இருக்கன்ற
இந்ுன்பாக இதே
பிற்ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாக்குத்ுன்பாக இதேனமை்கு முன்பான
விவரிப்பு, ஒன்பாக இதரரோ்கு முன்பாரு சின்ன விடோத்காலுன்பாக இதேச் ட்கு முன்பார்ந்திருக்கறத:
உ க முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ அகாலமைப்புமுகாலறோ்கு முன்பானத, இருகு முன்புன்பாக இதே்கு முன்பாம்
நற்ற்கு முன்பாண்டல
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாருக்கும்
புரட்சிக்கும்
வழிவகுத்ுன்பாக இதே
முரண்கு முன்ப்கு முன்பாடுகள் மைற்றும் ரநருக்கடகளுக்கு தீர்வு கண்டருக்க
ன்பாக இதவண்டும், அவற்றில இருந்த கடந்த வந்திருக்க ன்பாக இதவண்டும்.
தலலிோமை்கு முன்பாக இந்ுன்பாக இதே இடத்திலத்ுன்பாக இதே்கு முன்பான், அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சிகாலோயும்
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடத்காலுன்பாக இதே
அகாலடவுன்பாக இதேற்க்கு முன்பான
வருங்க்கு முன்பா
முோற்சிகள்
அத்ுன்பாக இதேகாலனகாலோயும் மைதிப்பிழக்கச் ரடய்வுன்பாக இதேற்க்கு முன்பான முோற்சிகள்

அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சி மீுன்பாக இதே்கு முன்பான கண்டனங்களின் கீழகாலமைந்திருக்கும்
அச்டமை்கு முன்பானத
வர ்கு முன்பாற்றுப்
ரகு முன்ப்கு முன்பாய்காலமைப்கு முன்படுத்ுன்பாக இதேலில
ஒரு
முன்னணி கலவிோறிஞர்கு முன்பான ன்பாக இதகு முன்பர்கு முன்பாசிரிோர் ன்பாக இதட்கு முன்பான் மைக்மீக்ரகன்
எழுதி
டமீகு முன்பத்தில
ரவளியிடப்கு முன்பட்ட
ஒரு
புத்ுன்பாக இதேகத்தில
ரவளிப்கு முன்ப்கு முன்பாட்காலட கண்டத. அவர் எழுதகற்கு முன்பார்:
அணு ஆயுுன்பாக இதேங்ககாலளப் ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பா , 1917 இல
ருன்பாக இதே்கு முன்பாடக்க காலவக்கப்கு முன்பட்ட சித்ுன்பாக இதே்கு முன்பாந்ுன்பாக இதே டக்கு முன்பாப்ுன்பாக இதேம்
பிறந்ுன்பாக இதேத,
ர னினிடத்தின்
ன்பாக இதட்கு முன்பாடகமை்கு முன்பான
உண்காலமை என்னரவன்ற்கு முன்பால, ஒருுன்பாக இதேடகாலவ அத
கண்டுபிடக்கப்கு முன்பட்டு
விட்ட்கு முன்பால,
அுன்பாக இதேகாலன
கண்டுபிடக்க்கு முன்பாமைலிருக்க காலவக்க இோ ்கு முன்பாத.
டமூக டமைத்தவமின்காலமை எப்ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாதம் நம்முடன்
இருக்கன்பாக இதவ ரடய்யும், அுன்பாக இதேனுடன் ன்பாக இதடர்ந்த
அுன்பாக இதேகாலன ஒழிப்கு முன்புன்பாக இதேற்கு நலலுள்ளம் ரக்கு முன்பாண்ட
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிஸ்டுகளின்
உத்ன்பாக இதவகமும்
இருக்கத்ுன்பாக இதே்கு முன்பான் ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாகறத.... கடந்ுன்பாக இதே நறு

ஆண்டுகள்

நமைக்கு

கற்றுத்ுன்பாக இதேந்திருக்கறத
எலகால ககாலளயும்

என்ற்கு முன்பால,
ரக்கு முன்பாள்ள

எகாலுன்பாக இதேன்பாக இதோனும்
அத

நம்

ன்பாக இதவண்டும்,

சிசிறப்கு முன்ப்கு முன்பான டமூகத்திற்கு வ்கு முன்பாக்குறுதிோளிக்கும்
ஆயுுன்பாக இதேகு முன்ப்கு முன்பாணிோ்கு முன்பான தீர்க்குன்பாக இதேரிசிகளின் எதிர்ப்புச்
டக்திகாலோயும்

உறுதிப்கு முன்படுத்திக்ரக்கு முன்பாள்ள

ன்பாக இதவண்டும் என்கு முன்பத ுன்பாக இதே்கு முன்பான்.
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பரில நியூன்பாக இதோ்கு முன்பார்க் காலடம்ஸில ரவளிோ்கு முன்பான ஒரு
கட்டுகாலரயில, கு முன்பத்திோ்கு முன்பாளர் பிரரட் ஸ்டீகு முன்பன்ஸ் பின்வருமை்கு முன்பாறு
எச்டரிக்கற்கு முன்பார்:
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவத்காலுன்பாக இதேயும் நிதிச் ன்பாக இதடகாலவககாலளயும் குற்றமை்கு முன்பாக்கும்
முோற்சிகள்,
எதிர்கு முன்ப்கு முன்பார்க்கக்
கூடோ
முடவுககாலளயும்
ரக்கு முன்பாண்டருக்கன்றன...
ஒரு
நற்ற்கு முன்பாண்டு
ஆகவிட்டத,
கு முன்ப்கு முன்பாக்டீரிோ்கு முன்பாவும் (ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடம்) ஒழிக்கப்கு முன்படவிலகால , அுன்பாக இதேற்கு
நமைத
ன்பாக இதந்கு முன்பாரோதிர்ப்புத்
திறனும்
இன்னும்
டந்ன்பாக இதுன்பாக இதேகத்திற்குரிோுன்பாக இதே்கு முன்பாகன்பாக இதவ உள்ளத.
இந்ுன்பாக இதே
வடனங்களில
எல ்கு முன்பாம்
ரவளிப்கு முன்படுத்ுன்பாக இதேப்கு முன்படும்
கவகால க்கு அடப்கு முன்பகாலட இல ்கு முன்பாமைல இலகால . அரமைரிக்க்கு முன்பாவின்
குகாலறந்ுன்பாக இதே வோதினரில (“Millennials” - 28 வோதக்குக்
குகாலறவ்கு முன்பானவர்கள்) மிகப்ரகு முன்பரும் டுன்பாக இதேவீுன்பாக இதேத்தி ்கு முன்பான்பாக இதன்கு முன்பார் ஒரு
முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ டமூகத்தில வ்கு முன்பாழ்வகாலுன்பாக இதேக் க்கு முன்பாட்டலும் ஒரு
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிட அல த கம்யூனிட டமூகத்தில வ்கு முன்பாழ்வகாலுன்பாக இதேன்பாக இதோ
விரும்புகன்றனர் என்று புதிுன்பாக இதே்கு முன்பாக ரவளியிடப்கு முன்பட்டருக்கும் ஒரு
கருத்தக்கணிப்பு க்கு முன்பாட்டுகறத.
* * * * *
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர்
புரட்சியின்
இந்ுன்பாக இதே
நற்ற்கு முன்பாண்டு
வருடம்
முழுவதிலும், அுன்பாக இதேன் மூ ங்ககாலளயும் முக்கோத்தவத்காலுன்பாக இதேயும்
ஆய்வு ரடய்வுன்பாக இதேன் மூ மும் விளக்குவுன்பாக இதேன் மூ மும் ந்கு முன்பான்க்கு முன்பாம்
அக த்தின்
அகாலனத்த கக்
குழு
அுன்பாக இதேகாலனக்
ரகௌரவித்திருக்கறத.
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர்
புரட்சி
ுன்பாக இதேனக்கு

அடத்ுன்பாக இதேளமை்கு முன்பாகக்
ரக்கு முன்பாண்டருந்ுன்பாக இதே
டர்வன்பாக இதுன்பாக இதேட
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிட
ன்பாக இதவகால த்திட்டத்காலுன்பாக இதே பிரதிநிதித்தவம் ரடய்கன்ற உ கன்
ஒன்பாக இதரரோ்கு முன்பாரு
அரசிோல
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாக்க்கு முன்பாக
இந்ுன்பாக இதே
முக்கோமை்கு முன்பான
வர ்கு முன்பாற்று ன்பாக இதவகால காலோ அத ன்பாக இதமைற்ரக்கு முன்பாண்டருந்ுன்பாக இதேத. இந்ுன்பாக இதே
ன்பாக இதவகால த்திட்டத்காலுன்பாக இதே
கு முன்ப்கு முன்பாதக்கு முன்பாத்ுன்பாக இதே ்கு முன்பானத
வர ்கு முன்பாற்றுவழிோ்கு முன்பாக
ட்ரர்கு முன்பாட்ஸ்க,
முுன்பாக இதேலில
இடத
எதிர்ப்கு முன்ப்கு முன்பாளர்களின்
ுன்பாக இதேகால வர்கு முன்பாகவும்
பின்னர்
ந்கு முன்பான்க்கு முன்பாம்
அக த்தின்
ஸ்ுன்பாக இதே்கு முன்பாகு முன்பகர்கு முன்பாகவும், அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சியின் ன்பாக இதவகால த்திட்டமும்
ன்பாக இதக்கு முன்பாட்கு முன்ப்கு முன்பாடுகளும் ஸ்ர்கு முன்பாலினிட அதிக்கு முன்பாரத்தவத்ுன்பாக இதே்கு முன்பால ன்பாக இதுன்பாக இதேசிோவ்கு முன்பாுன்பாக இதே
க்கு முன்பாட்டக்ரக்கு முன்பாடுப்புக்கும் திரிப்புக்கும் இ க்க்கு முன்பானுன்பாக இதேற்கு எதிர்கு முன்பாக
நடத்திோ ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்தில ன்பாக இதவரூன்றியிருக்கறத. ன்பாக இதட்கு முன்பாவிோத்
ஒன்றிோத்திற்குள்ள்கு முன்பாக
ட்கு முன்பாதிக்கப்கு முன்பட்ட
அத்ுன்பாக இதேகாலனகாலோயும்
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சியின் ஒரு விகாலளவ்கு முன்பாகப் கு முன்ப்கு முன்பாதக்கு முன்பாக்கன்ற
அன்பாக இதுன்பாக இதேன்பாக இதநரத்தில,
அுன்பாக இதேற்க்கு முன்பாக
அதிக்கு முன்பாரத்தவ
ஆட்சியின்
பிற்ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாக்க்கு முன்பான ரக்கு முன்பாள்காலககளுக்கு, டரண்கு முன்பாகதிகாலோ விடுங்கள்,
ுன்பாக இதேகவகாலமைத்தக் ரக்கு முன்பாள்கன்ற ஒரு வடவத்காலுன்பாக இதேக் கூட அத
ஒருன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பாதம் எடுத்ுன்பாக இதேத ககாலடோ்கு முன்பாத .
இவ்வ்கு முன்பாற்கு முன்பாக, ந்கு முன்பான்க்கு முன்பாம் அக மை்கு முன்பானத உ க ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடப் புரட்சி
ன்பாக இதவகால த்திட்டத்தின் டமைக்கு முன்பா
ரவளிப்கு முன்ப்கு முன்பாட்கு முன்பாக இருக்கறத.
தீர்க்கமுடோ்கு முன்பாுன்பாக இதே முுன்பாக இதே ்கு முன்பாளித்தவ ரநருக்கடயின் இன்காலறோ
க்கு முன்பா கட்டத்தில,
இந்ுன்பாக இதே
ன்பாக இதவகால த்திட்டமை்கு முன்பானத
மீண்டும்
ரடறிவ்கு முன்பான ரகு முன்ப்கு முன்பாருத்ுன்பாக இதேத்காலுன்பாக இதே ரகு முன்பற்றுக் ரக்கு முன்பாண்டருக்கறத.
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர்
புரட்சி
ரவறுமைன்பாக இதன
வர ்கு முன்பாற்றில
மைட்டும்
வ்கு முன்பாழவிலகால , அத நிகழ்க்கு முன்பா த்திலும் வ்கு முன்பாழ்கறத.
உ க
ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடத்திற்க்கு முன்பான
ன்பாக இதகு முன்ப்கு முன்பார்கு முன்பாட்டத்தில
இகாலணந்த
ரக்கு முன்பாள்வுன்பாக இதேற்கு உ ரகங்கலுமை்கு முன்பான ருன்பாக இதே்கு முன்பாழி ்கு முன்பாளர்கள் மைற்றும்
இகாலளஞர்களுக்கு ந்கு முன்பாம் அகாலழப்பு விடுக்கன்பாக இதற்கு முன்பாம்.
அக்ன்பாக இதட்கு முன்பாகு முன்பர் புரட்சியின் உுன்பாக இதே்கு முன்பாரணம் நீடுழி வ்கு முன்பாழ்க!
ந்கு முன்பான்க்கு முன்பாம்
அக த்தின்
கட்டரோழுப்புன்பாக இதவ்கு முன்பாம்!

அகாலனத்த கக்

குழுகாலவக்

உ க ன்பாக இதட்கு முன்பாடலிடப் புரட்சிகாலோ ன்பாக இதந்கு முன்பாக்க முன்ன்பாக இதனறுன்பாக இதவ்கு முன்பாம்!

