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காஸ்ட்ர்ாயிசமும
குட்டி முதுதலாளித்துவ ரதசியவாத

அ்சியலும
A lecture by Bill Vann, 7 January 1998 

இந்த விரிவுவுரி,  ஜனவரி 7  1998 ல் மமார்க்சிசமும் இருபதமாம்
நூற்ற்றமாண்டின் அடிப்பவுர் அடிப்படைப் பிிச்சவுரனகளும் என்ற்ற தவுரனைகளும் என்ற தலைப்பில்
சசமாசலிச சமத்துவக் கட்சிகட்சியமால் சிட்னியில் (அவுஸ்திசிலிகட்சியமா)

ஒழுங்கு ு சசய்கட்சியப்பட்் அடிப்படை சர்வசதச சகமாவுர் அடிப்படை பமா் அடிப்படைசமாவுரனைகளும் என்ற தலையில்
வளங்கப்பட்் அடிப்படைதமாகும்.

பில் வமான் உனைகளும் என்ற தலைக சசமாசலிச வவுரனைகளும் என்ற தலைத் தளத்தின் சர்வசதச
ஆசிரிகட்சியர் ஆவமார்.  அவர் யுத்தத்திற்கு பின்னிமான இனைகளும் என்ற தலைத்தின்
அு சமரிக்க,  ு சதன் ஆபிரிக்கமா,  மத்திகட்சிய கிழக்கு ஒடுக்கப்படும்
மக்களின் சபமாிமாட்் அடிப்படைங்கள் பற்றிகட்சிய குறிப்பிடும்படிகட்சியமான விமர்சன
பவுர் அடிப்படைப்புகவுரள எழுதியுள்ளமார்.  அவரின் விரிவுவுரிவுரகட்சிய இங்சக
பிிசுரிக்கிசற்றமாம்.

இந்த விரிவுவுரியின் கருப்ு சபமாருள்,  சீனமாவிலும் இந்திகட்சியமாவிலும்
சதசிகட்சிய சபமாிமாட்் அடிப்படைங்களின் மூசனைகளும் என்ற தலைமாபமாகட்சிய வளர்ச்சி பற்றிகட்சிய
படிப்பிவுரனகளும் நிிந்திப் புிட்சியும் என்பது பற்றி சதமாழர்
விசஜ ் அடிப்படைகட்சியஸ் ஆல் இன்று கமாவுரனைகளும் என்ற தலை வழங்கப்பட்் அடிப்படை
ு சசமாற்ு சபமாழிவில் எழுப்பப்பட்் அடிப்படை விஷகட்சியங்களு் அடிப்படைன் மிகவும்
ு சதமா் அடிப்படைர்புவுர் அடிப்படைகட்சியதமாகும்.  சமலும் இருபதமாம் நூற்ற்றமாண்டின்
வடிவத்வுரத தீர்மமானிப்பதில் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் சசமாசலிச
நனவுரவ வளர்த்ு சதடுப்பது பற்றியும் மமார்க்சிச தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமகட்சியமாலும்
முன்சனமாக்கமாலும் ஆற்ற்றப்படும் தீர்க்கமமான பமாத்திிம் பற்றியும்
இந்த பள்ளியில் ு சதமா் அடிப்படைக்கத்திலிருந்து முன் வுரவக்கப்பட்் அடிப்படை
அத்திகட்சியமாவசிகட்சிய பிிச்சிவுரனகளுக்கும் கமாஸ்ட்சிமாயிசம் பற்றிகட்சிய
ஆய்வுக்கும் இவுர் அடிப்படையில் ஒரு ு சதமா் அடிப்படைர்ச்சி இருக்கிற்றது.

கமாஸ்ட்சிமாயிசம் ஆழமமான குழப்பத்தின் கருப்ு சபமாருளமாக
இருந்து வருகிற்றது.  நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைத்திற்குள் சதமான்றிகட்சிய
பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாத திருத்தல்வமாதப் சபமாக்கினமால்
உண்டுபண்ணப்பட்் அடிப்படை இக்குழப்பம் ு சகமாஞ்சநஞ்சமல்னைகளும் என்ற தலை!

ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் நனவுபூர்வமமான பங்களிப்பு இன்றி
சசமாசலிச புிட்சிவுரகட்சிய நிவுரற்றசவற்ற்ற முடியும்,  ஒரு ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்
அிவுரச ஏற்படுத்த முடியும் என்று உறுதிப்படுத்தும்
கமாஸ்ட்சிமாயிசத்வுரத சசமாசலிசத்துக்கமான புதிகட்சிய பமாவுரத என
அவர்கள் முன்வுரவத்தனர்;  அவர்களுள் சினைகளும் என்ற தலைர் இன்றும்
முன்வுரவக்கின்ற்றனர்.

அு சமரிக்கமாவில் சஜமாசப் ் ஹமான்சனமாலும் ஐசிமாப்பமாவில்
ஏர்ு சனஸ்ட் மண்ச் அடிப்படைனைகளும் என்ற தலைமாலும் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம தமாங்கப்பட்் அடிப்படை பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாத
திருத்தல்வமாதிகள் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் புிட்சிகி
தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமக்கமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத வுரகவிட்் அடிப்படைது் அடிப்படைன்,  பின்தங்கிகட்சிய
நமாடுகளில் பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்கத்தின் வினைகளும் என்ற தலைமாற்றுக் க் அடிப்படைவுரமகவுரள
குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சியவமாதிகளி் அடிப்படைம் விட்டுக் ு சகமாடுத்தனர்.

அவ்வமாறு அவர்கள் ு சசய்ததன் மூனைகளும் என்ற தலைம் இருபதமாம்
நூற்ற்றமாண்டின் பின்பமாதியில் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம் மிகவும்
பகட்சியங்கிமமான சதமால்விகளமால் பமாதிக்கப்படுவதற்கு தகட்சியமார்
ு சசய்து உதவினமார்கள்.

இந்த முன்சனமாக்கிற்கு எதிிமாக நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைத்தின்
அவுரனத்துனைகளும் என்ற தலைகக் குழு விட்டுக்ு சகமாடுக்கமாத சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத
ு சதமாடுத்தது.  அதன் மூனைகளும் என்ற தலைம் க் அடிப்படைந்த கமானைகளும் என்ற தலைகட்் அடிப்படைம் முழுவதும்
மமார்க்சிசத்தமால் அடித்து,  உருவமாக்கப்பட்் அடிப்படை தத்துவமார்த்த மற்றும்
அிசிகட்சியல் ஆயுதங்கவுரள வளர்த்ு சதடுக்கவும் பமாதுகமாக்கவும்
ு சசய்தது.  மமார்க்சிஸ்டுகளின் பணிகளு் அடிப்படைன் ு சதமா் அடிப்படைர்புவுர் அடிப்படைகட்சிய மிக
அத்திகட்சியமாவசிகட்சிய பிிச்சவுரனகள் இந்தப் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தில்
சம்பந்தப்பட்டிருந்தன.

மமார்க்சிசத்வுரத ு சவறுமசன கண்டுபிடிப்பதற்கமான,

விவரிப்பதற்கமான மற்றும் தடுத்து நிறுத்த முடிகட்சியமாத புற்றநிவுரனைகளும் என்ற தலை
நிகழ்வுப்சபமாக்குகள் என்று கூற்றப்படுவனவற்றுக்கு தங்கவுரள
அனுசரித்துக்ு சகமாள்ளச் ு சசய்வதற்கமான வழிமுவுரற்றகளமாக
பமார்த்சதமாருக்கு எதிிமாக எமது இகட்சியக்கம் சபமாிமாடிகட்சியது.  இந்த
தடுத்து நிறுத்த முடிகட்சியமாத புற்றநிவுரனைகளும் என்ற தலை நிகழ்வுப் சபமாக்குகள் என்று
கூற்றப்படுபவுரவ ஏவுரனகட்சிய ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கமல்னைகளும் என்ற தலைமாத சக்திகவுரள
சசமாசலிசத்துக்கமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்துக்கு தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம வகிக்க
நிர்ப்பந்தித்தன.  அதிகமாித்துவங்களும்,  குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமகளும் பனைகளும் என்ற தலைமமானவர்களமாக இருந்தமாலும் அல்னைகளும் என்ற தலைது
பிிபனைகளும் என்ற தலைமமானவர்களமாக இருந்தமாலும்,  அவர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு
எதிிமான ஈவிிக்கமற்ற்ற சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தில் சர்வசதச பமாட்் அடிப்படைமாளி
வர்க்கத்வுரத அடிப்பவுர் அடிப்படைகட்சியமாக ு சகமாண்் அடிப்படை புிட்சிகிக் கட்சிவுரகட்சிய
கட்டுவதில்தமான் சசமாசலிசத்திற்கமான பமாவுரத அவுரமந்திருக்கிற்றது
என்ற்ற முன்சனமாக்வுரக எமது இகட்சியக்கம் பமாதுகமாத்தது.

1 A lecture delivered By Bill Van Auken 



35 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் கமாஸ்ட்சிமாயிசத்வுரத கவனிக்வுரகயில்,

இந்த விவமாதத்தில் கட்சியமார் சரிகட்சியமாக இருந்தது என்று சகட்க
க் அடிப்படைப்பமாடுவுர் அடிப்படைகட்சியவர்களமாக இருக்கிசற்றமாம்.  கமாஸ்ட்சிமாயிசம்
சசமாசலிசத்துக்கு புதிகட்சிய பமாவுரதவுரகட்சிய வழங்கிகட்சியதமா?  அல்னைகளும் என்ற தலைது அது
முட்டுச்சந்தமாக மமாறி,  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்திற்கு
ு சபமாறிக்கி் அடிப்படைங்கமாக ஆனதமா?  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின்
பமாத்திித்வுரதயும் அதனது நனவுபூர்வமமான புிட்சிகி
முன்னணியின் பமாத்திித்வுரதயும் பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள்
துற்றந்துவிட்் அடிப்படைதன் விவுரளபகட்சியன்கள் என்னவமாக இருந்தன?

ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்க இகட்சியக்கத்துக்கமான இந்த மூசனைகளும் என்ற தலைமாபமாகட்சிய
அனுபவத்திவுரனயும் அதன் படிப்பிவுரனகவுரளயும் மீள்பமார்வுரவ
ு சசய்வதற்கமான வமாய்ப்பிவுரன இந்த ு சசமாற்ு சபமாழிவில் நமாம்
எடுத்துக் ு சகமாள்சவமாம்.

"சச"யின் புத்துயிர்ப்பு

நமது ஆய்வுரவ ஆிம்பிப்பதற்கு ு சபமாருத்தமமான இ் அடிப்படைம் ,

கமாஸ்ட்சிமாயிசத்து் அடிப்படைன் இனம் கமாட்் அடிப்படைப்படும்,  ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாயுத்த
முன்சனமாக்கின் நவுர் அடிப்படைமுவுரற்றகட்சியமாளரும் மிக முக்கிகட்சியமமான
எடுத்துக்கமாட்் அடிப்படைமாகவும் திகழ்ந்த எர்னஸ்ச் அடிப்படைமா சசகுவமாிமா
மிணிக்கப்பட்் அடிப்படை முப்பதமாம் ஆண்டு நிவுரனவுரவ குறிக்கும்
அண்வுரமகட்சிய விழமா ஆகும்.  அண்வுரமகட்சிய மமாதங்களில்
ஆர்ஜண்டினமாவில் பிற்றந்த ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா சசவுரகட்சிய,  அவருவுர் அடிப்படைகட்சிய
சமமாசமமான ஆவியுருவிலும்கூ் அடிப்படை எண்ணிப்பமார்க்க முடிகட்சியமாத
வவுரகயினைகளும் என்ற தலைமான புத்துயிர்ப்வுரபக் கண்ச் அடிப்படைமாம்.  சச அவிது
தீவிித்திற்கு ு சபகட்சியர்ு சபற்ற்றது் அடிப்படைன்,  முன்னுக்குப்பின் முிணமாகத்
ு சதரிகிற்றவமாறு விகட்சியமாபமாிமமாக்கலின் ு சபமாருள் ஆகியிருந்தமார்.

அவிது உருவம் கூ் அடிப்படை ஒரு பண்் அடிப்படைமமாக மமாற்ற்றப்பட்டிருந்தது.

சுவிஸ் கடிகமாித் தகட்சியமாரிப்பமாளர் ஸ்வமாட்ச், "புிட்சி" என்னும் மமாதிரி
(model) ஒன்வுரற்ற ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா முகத்சதமாற்ற்றத்து் அடிப்படைன் ு சகமாண்டு வந்தமார்.

அவிது முகம் விளம்பிப்படுத்துவதற்கமாக மட்டுமின்றி சி .டி.

உவுரற்றகவுரள அழகுபடுத்தவும் பீர் விற்பவுரன ு சசய்வதற்கும் கூ் அடிப்படை
பகட்சியன்படுத்தப்பட்் அடிப்படைது.

ஆர்ஜன்டினமாவில்,  சர்வசதச நமாணகட்சிய நிதிகட்சியத்வுரத தழுவிக்
ு சகமாண்் அடிப்படைதற்கமாக வமாஷிங்் அடிப்படைனின் விருப்பத்திற்குரிகட்சிய வரும்
பமாிசீக வவுரளகு் அடிப்படைமா யுத்தத்திற்கு உற்சமாகத்து் அடிப்படைன்
ஆதிவளித்தவருமமான கமார்சனைகளும் என்ற தலைமாஸ் ு சமு சனம் அிசமாங்கமும் கூ் அடிப்படை ,

`சச`  ஒரு "மகத்தமான ஆர்ஜன்டினிகட்சியன்"  என்று ு சக கௌிவித்து
நிவுரனவு அஞ்சல் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரகட்சிய ு சவளியிட்் அடிப்படைது.

கமாஸ்ட்சிமா ஆட்சியும் கூ் அடிப்படை இவ்வித ந் அடிப்படைவடிக்வுரககளில்
ஈடுபட்் அடிப்படைது.  அது அண்வுரமயில்,  சசகுவமாிமாவின் உ் அடிப்படைலில்
எஞ்சிகட்சியவற்வுரற்ற ு சபமாலிவிகட்சியமாவிலிருந்து திரும்பக் ு சகமாண்டு
வந்தது.  பகட்டு ஆிவமாித்து் அடிப்படைனும் சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலைகளு் அடிப்படைனும்
அவற்வுரற்ற கியூபமாவுக்குள் மீண்டும் ு சகமாண்டு வந்தது.  கியூப
அிசமாங்கம் ு சவளிநமாட்டு முன்னமாள் தீவிிவமாதிகளுக்கமாக 'சச'

சுற்றுனைகளும் என்ற தலைமாவிற்கு ஏற்பமாடு ு சசய்தது.  சச டிஷர்ட்டுக்கவுரளயும் சிறு
அணிகவுரளயும் சந்வுரதப்படுத்தி,  ு சநருக்கடிக்கு ஆளமான கியூப
ு சபமாருளமாதமாித்திற்கமான மதிப்பு மிக்க பணத்திற்கு புதிகட்சிய
வளத்வுரத வழங்கிகட்சியது.

அந்த அளவு உணர்வுக்கு ஆளமாக்குபவிமாய் ஆக்கி "சச"வுரகட்சிய
இனைகளும் என்ற தலைமாபகிமமான திருவுருவம் ஆக்கிகட்சியசபமாதும்,  தீங்கற்ற்றதமாக
மமாற்ற்றம் ு சசய்தது எது?  அது அவரின் புகழ் பமாடுபவர்கள்

அவுரனவரும் நன்கு அறிந்தசத.  துணிச்சல்,  சுகட்சியதிகட்சியமாகம்,  ஒதுங்கிகட்சிய
துற்றவு வமாழ்வு மற்றும் அவிது வமாழ்க்வுரகவுரகட்சிய
இனைகளும் என்ற தலைட்சிகட்சியத்திற்கமாக அர்ப்பணித்தவுரவகளமாகும்.  இவுரவ
அவுரனத்தும் சபமாற்ற்றத்தக்க பண்புக் கூறுகளமாக இருக்கனைகளும் என்ற தலைமாம்.

மனிதனின் மதிப்பு,  அவிது மூனைகளும் என்ற தலைக் ு சகமாள்வுரககளமால்
தீர்மமானிக்கப்பட்் அடிப்படை நினைகளும் என்ற தலைவும் சமூக அறிவிகட்சியலுக்கு முற்றிலும்
மமாற்றமானவுரத அவர்கள் முன்வுரவத்தனர் என்பதில் சந்சதகசம
இல்வுரனைகளும் என்ற தலை.  ஆனமால் இந்த பண்புகள் அவற்வுரற்ற
ு சவளிக்கமாட்டுசவமாரின் அிசிகட்சியல் மற்றும் வர்க்க
குணமாம்சத்திற்கு எவ்விதத்திலும் குறிகமாட்டிகளமாக இல்வுரனைகளும் என்ற தலை.

மதக்குழுக்கள் மற்றும் பமாசிச இகட்சியக்கங்கள் கூ் அடிப்படை இத்தவுரககட்சிய
பண்புகவுரளக் ு சகமாண்் அடிப்படை திகட்சியமாகிகவுரள தங்கள் ு சசமாந்தமமான,

முழுவுரமகட்சியமான பிற்சபமாக்கு முடிவுகளுக்கமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தில்
உருவமாக்கிகட்சியதமாக உரிவுரம சகமாிமுடியும்.  சசகுவமாிமாவின் பங்கு
பற்றிகட்சிய கவனமமான ஆய்வமானது,  அவிது அிசிகட்சியல் கருத்து
மமார்க்சிசத்து் அடிப்படைன் ஒன்றும் சம்பந்தமில்னைகளும் என்ற தலைமாதது என்பது் அடிப்படைன், அவவுரி
அவுர் அடிப்படைகட்சியமாளம் கமாட்டும் ஆயுதப் சபமாிட்் அடிப்படைம் மற்றும் ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா
யுத்தம் ஒரு சர்வசஞ்சீவி என்பது ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின்
புிட்சிகி சசமாசலிசப் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திற்கு அடிப்பவுர் அடிப்படை ரீதிகட்சியமாக
குசிமாதமமானதமாகும்.

"சச"யின் கருத்துப்படிவத்திற்கமான அண்வுரமகட்சிய புத்துயிர்ப்பிற்கு
இவுர் அடிப்படையில்,  ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா தவுரனைகளும் என்ற தலைவவுரிப் பற்றிகட்சிய பல்சவறு புதிகட்சிய
வமாழ்க்வுரக வினைகளும் என்ற தலைமாறுகள் கமாணப்பட்் அடிப்படைன.  அவற்றுள் ு சமக்சிசகமா
ஆசிரிகட்சியர் சஜமார்ஜ் கமாஸ்் அடிப்படைமானி் அடிப்படைமா (Jorge Castaneda)  மற்றும் சஜமான் ல
அண்் அடிப்படைர்சன் ( John  Lee  Anderson)  எனும் அு சமரிக்கர் ஆகிசகட்சியமாருவுர் அடிப்படைகட்சிய
நூல்கள்,  கியூப புிட்சி மற்றும் சசகுவமாிமாவின் விதிமுவுரற்ற
இிண்வுர் அடிப்படையும் உள்ளமார்ந்து பமார்க்கும் பமார்வுரவவுரகட்சிய வழங்கும்,

மமார்க்சிச அிசிகட்சியல் ஆய்விவுரன எந்த விதத்திலும்
வழங்கவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  எனினும்,  இப்புத்தகங்களில் "சச"யின் பங்கு
பற்றிகட்சிய விவிமமான நிவுரனவுத் ு சதமாகுப்புகளில் சமம்பட்் அடிப்படை
அணுகுமுவுரற்றயும் அிசிகட்சியல் முன்சனமாக்கின் துன்பகிமமான
முடிவும் ு சதளிவமாக ு சவளிப்படுகின்ற்றன.

இந்த நிகழ்வுகளின் ு சதமாகுப்புக்கிவுர் அடிப்படையில் சசகுவமாிமாவுரவ
புிட்சித் தவுரனைகளும் என்ற தலைவிமாகவும் தத்துவமார்த்த வமாதிகட்சியமாகவும் கமாட்டிக்
ு சகமாண்டு,  முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவத்திற்கு எதிிமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தில்
அவிது எடுத்துக்கமாட்வுர் அடிப்படையும் கருத்துருக்கவுரளயும்
அர்த்தமுள்ள முன்சனமாக்கமாக ு சதமா் அடிப்படைர்ந்து வழங்குவதற்கு,

பல்சவறுபட்் அடிப்படை குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ இ் அடிப்படைது சபமாக்குகளின்
புதுப்பிக்கப்பட்் அடிப்படை முகட்சியற்சியும் இருந்தது.  வமாழ்க்வுரக
வினைகளும் என்ற தலைமாற்ற்றமாசிரிகட்சியர்கள் சபமானைகளும் என்ற தலைல்னைகளும் என்ற தலைமாமல் இந்த குழுக்கள் புதிகட்சிய
பமார்வுரவகவுரளசகட்சியமா புதிகட்சிய தகவல்கவுரளசகட்சியமா தருவதில்வுரனைகளும் என்ற தலை.

அவர்கள் நடுத்திவர்க்க தீவிிவமாதத்தின் புகழ்மிக்க
நமாட்களுக்கமாக,  பழங்கமானைகளும் என்ற தலை நமாட்் அடிப்படைம் பற்றிகட்சிய சநமாயு் அடிப்படைன்
சசகுவமாிமாவின் உண்வுரமகட்சியமான கண்சணமாட்் அடிப்படைங்கவுரளயும்
அவற்றின் அிசிகட்சியல் விவுரளவுகவுரளயும் ு சபமாய்வுரமப்படுத்தல்
என்று மட்டுசம விவரிக்கக்கூடிகட்சியவுரத சசர்த்துக் ு சகமாண்் அடிப்படைனர்.

ஐக்கிகட்சிய அு சமரிக்கமாவில் உள்ள சசமாசலிச ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் கட்சி
சபமான்ற்ற சினைகளும் என்ற தலை,  கியூப அிசமாங்கத்தின் அலுவனைகளும் என்ற தலைக ரீதிகட்சியமான
நிவுரனவுகூற்றவுரனைகளும் என்ற தலை விமர்சனமற்ற்ற முவுரற்றயில் எதிு சிமாலிக்கின்ற்றன.

இத்தமாலியில் பவுரழகட்சிய பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாத அசகட்சியமாக்கிகட்சியன் லிவிசகட்சியமா
வுரமத்தன் (Livio  Maitan) அல்னைகளும் என்ற தலைது ஆர்ஜன்டினமாவில் MAS
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மசிமாவுரனட்டுகள் சசகுவமாிமாவுரவ,  ஸ்ிமாலினிசத்துக்கும்
கமாஸ்ட்சிமா ஆட்சிக்கும் ஒருவவுரக புிட்சிகி பதில் அடிப்படைமாக
உருவகித்துக்கமாட்டுகிற்றமார்கள்.

கியூபப் பிிச்சவுரன சம்பந்தமமான அண்வுரமகட்சிய சிறு ு சவளியீட்டில்
மசிமாவுரனட்டுகள் `சச`யின் முழக்கமமான "ஒன்று,  இிண்டு பனைகளும் என்ற தலை
விகட்சியட்னமாம்கள்"  என்பவுரதப் புகழ்ந்தது் அடிப்படைன்,  "அழிவுகிமமான
வழிமுவுரற்றகளு் அடிப்படைனும் கூ் அடிப்படை,  ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா குவிவுரமகட்சியம் ு சவகுஜன
இகட்சியக்கத்திலிருந்து தனிவுரமப்ப் அடிப்படைல்,  புிட்சிகி ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்
கட்சிகவுரள கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு இவற்று் அடிப்படைனும் அது
புிட்சிவுரகட்சிய சர்வசதச ரீதிகட்சியமாக விரிவுபடுத்தலின் சதவுரவவுரகட்சிய
ு சவளிப்படுத்திகட்சியது"  என்று கூறுகிற்றமார்கள்.  எப்படி சதவுரவகட்சியமான
மற்றும் புிட்சிகி முன்சனமாக்கு அழிவுகிமமான முவுரற்றகள் மூனைகளும் என்ற தலைம்
ு சவளிப்படுத்தப்ப் அடிப்படை முடியும்?  மசிமாவுரனட்டுகள்
விளக்கமளிப்பதில் அக்கவுரற்ற ு சகமாள்ளவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  அவுரனத்து
பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாத பிரிவுகவுரளசபமானைகளும் என்ற தலை,  இந்தப் சபமாக்கும் ு சபசிமானிசம்,

ஸ்ிமாலினிசம்,  ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாயிசம் சபமான்ற்ற பல்சவறு சக்திகள்
எப்படி சசமாசலிசத்துக்கமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத
ு சவளிக்கமாட்டுகின்ற்றன என்று விளக்க முகட்சியல்வதில் பிவுரழப்வுரப
ந் அடிப்படைத்தி வருகின்ற்றது.

உண்வுரமயில் மசிமாவுரனட்டுகள் ஆிம்ப கமானைகளும் என்ற தலைத்தில் இந்த
ு சவளிப்பமாட்வுர் அடிப்படை,  கமாஸ்ட்சிமாவமால் தூக்கிவீசப்பட்் அடிப்படை கியூப
சர்வமாதிகமாரி பல்ு சஜன்சிசகட்சியமா பமாடிஸ்் அடிப்படைமாவி் அடிப்படைம் (Fulgencio  Batista)

கமாணும் மட்் அடிப்படைத்திற்குக் கூ் அடிப்படை ு சசன்ற்றனர்.  அவவுரி "கியூபமாவின்
ு சபசிமான்" என்று பிிக் அடிப்படைனம் ு சசய்தது் அடிப்படைன், கமாஸ்ட்சிமாவின் ஜின் ஜூவுரனைகளும் என்ற தலை
26 இகட்சியக்கத்தமால் வி் அடிப்படைப்பட்் அடிப்படை ு சபமாது சவவுரனைகளும் என்ற தலைநிறுத்த அவுரழப்புக்கு
கியூப ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம் ு சசவிமடுக்கமாதவுரத விசவற்ற்றனர்.

இருப்பினும் கமாஸ்ட்சிமா ு சவற்றி ு சபற்ற்றபின்னர்,  அவர்கள்
அவிது ப் அடிப்படைத்வுரத ு சஜனில் ு சபசிமானின் பக்கத்தில் தங்களது
பத்திரிவுரகயின் தவுரனைகளும் என்ற தலைப்பில் சபமாட்் அடிப்படைனர்.

மசிமாவுரனட்டுகளின் அிசிகட்சியல் இிசவமாதம் (alchemy),

சசகுவமாிமாவின் அழிவுகிமமான வழிமுவுரற்றகள் அிசிகட்சியல்
முன்சனமாக்கின் நம்பிக்வுரகக்குரிகட்சிய ு சவளிப்பமாடுகளமாக இருந்தன
என்பது் அடிப்படைன் மட்டும் இருக்கவில்வுரனைகளும் என்ற தலை அல்னைகளும் என்ற தலைது ஒருசவவுரள
இன்னும் துல்லிகட்சியமமாகச் ு சசமான்னமால் எந்த உண்வுரமகட்சியமான
முன்சனமாக்கும் இன்றி இருந்தது.

மசிமாவுரனட்டுகளும் சரி பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாத சபமாக்குகளின் எந்த
பிரிவும் சரி,  கமாஸ்ட்சிமாயிசம் மற்றும் குசவிமாயிசம் பற்றிகட்சிய
வர்க்க ஆய்வுரவச் ு சசய்கட்சியசவமா,  அவர்களது அிசிகட்சியல்
சதமாற்றுவமாய்கவுரளயும் வளர்ச்சிவுரகட்சியயும் ப் அடிப்படைம் பிடிக்கசவமா
அல்னைகளும் என்ற தலைது க் அடிப்படைந்த ஏற்றக்குவுரற்றகட்சிய நமாற்பது ஆண்டுகமானைகளும் என்ற தலைம்
முழுவதிலுமமாக இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்கமாவில் ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாயிசத்தின்
அனுபவத்தின் இருப்புநிவுரனைகளும் என்ற தலை கணக்வுரகசகட்சியமா வவுரிகட்சிய அக்கவுரற்ற
ு சகமாள்ளவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.

அந்த விமர்சனத்தின் பணிவுரகட்சிய,  அந்தக் கமானைகளும் என்ற தலைக்கட்் அடிப்படைம் முழுவதும்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் அிசிகட்சியல் சுகட்சியமாதீனத்திற்கமாகவும்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் சர்வசதச ஐக்கிகட்சியத்துக்கமாகவும்
ு சபமாறுப்ு சபடுத்த சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திவுரன அடித்தளமமாக ு சகமாண்் அடிப்படை
நமது இகட்சியக்கத்தமால் மட்டுசம ு சசய்கட்சிய முடியும்.

பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்க சசமாசலிசம் (எதிர்) குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
சதசிகட்சியவமாதம்

பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாத திருத்தல்வமாதிகள்,  ு சபமாதுவமாக நடுத்தி வர்க்க
முன்னமாள் தீவிிவமாதிகள்,  அத்தவுரககட்சிய அணுகுமுவுரற்றக்கு
விசிமாதமமாக இருக்கின்ற்றனர்.  அவர்கள் அவுரனவரும்
ு சமக்சிக்சகமாவின்,  சிகட்சியமாபமாசின் (Chiapas) ஸபமாடிஸ்் அடிப்படைமா (Zapatista)

சதசிகட்சிய விடுதவுரனைகளும் என்ற தலை இிமாணுவத்தின் சதமாற்ற்றம் மற்றும் அசத
சபமான்ற்ற ந் அடிப்படைவடிக்வுரககளுக்கமாக பமாிமாட்டுப் ு சபற்ற்ற துபமாக்
அமமாரு புிட்சிகி இகட்சியக்கம் லிமமாவில் இிண்் அடிப்படைமாண்டிற்கு முன்பு
ஜப்பமானிகட்சிய தூதிகத்வுரத முற்றுவுரக ு சசய்திருந்த
அந்ந் அடிப்படைவடிக்வுரககட்சியமால் ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நமது இகட்சியக்கம் சமு சனைகளும் என்ற தலைழுந்தவமாரிகட்சியமான குசவிமாயிசத்தின்
எழுச்சிவுரகட்சியயும் "ஆயுதப் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தின்"  சபமாலி அிசிகட்சியல்
சூத்திித்வுரதயும் ு சகமாண்் அடிப்படைமாடுவதில் கனைகளும் என்ற தலைந்து ு சகமாள்ளவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.

அவுரவ பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்கத்தின் புிட்சிகி சசமாசலிச
முகட்சியற்சியிவுரன உட்ு சகமாண்டிருக்கவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  மமாற்றமாக குட்டி
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ அிசிகட்சியவுரனைகளும் என்ற தலை ு சகமாண்டிருக்கிற்றது என்பவுரதப்
புரிந்து,  அத்தவுரககட்சிய கருத்துக்களுக்கு எதிிமாகப் சபமாிமாடிகட்சிய
நீண்் அடிப்படை வினைகளும் என்ற தலைமாற்வுரற்றக் ு சகமாண்டிருக்கிசற்றமாம்.

ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தினுள் புிட்சிகி தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமயின் முக்கிகட்சிய
பிிச்சவுரனகவுரள தீர்ப்பதற்கு அவர்கள் வழிந் அடிப்படைத்தப்ப் அடிப்படைவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.

மமாற்றமாக இந்த வர்க்கத்தின் புிட்சிகி பமாத்திித்வுரத மறுக்கவும்
மமாணவர்களின் தீவிிமகட்சியப்படுத்தப்பட்் அடிப்படை தட்டினவுரியும் அவுரதப்
சபமானைகளும் என்ற தலைசவ ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் மற்றும் விவசமாயிகவுரளயும்
சசமாசலிசத்துக்கமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திலிருந்து திவுரசதிருப்பசவ
வழிந் அடிப்படைத்தப்படுகின்ற்றனர்.

ட்ு சிமாட்ஸ்கி தனது நிிந்திப் புிட்சி தத்துவத்தில்
விவரித்தவமாறு,  சசமாசலிச புிட்சியின் மூசனைகளும் என்ற தலைமாபமாகட்சியப்
பிிச்சவுரனவுரகவுரள ஒளிிச்ு சசய்கட்சிய அவர்கள் சசவுரவ
ு சசய்கட்சியவில்வுரனைகளும் என்ற தலை மமாற்றமாக இருளில் ஆழ்த்துவதற்சக சசவுரவ
ு சசய்தமார்கள்.  "புிட்சிகட்சியமாளரின் க் அடிப்படைவுரம புிட்சிவுரகட்சிய ு சசய்வசத",

"ஆயுதப் சபமாிமாட்் அடிப்படைம்"  மற்றும் "நீண்் அடிப்படைகமானைகளும் என்ற தலை மக்கள் யுத்தம்"

ஆகிகட்சியன புிட்சியில் எந்த வர்க்கம் முன்னணிப் பமாத்திித்வுரத
வகிக்கும் மற்றும் தனி ஒரு நமாட்டில் நவுர் அடிப்படைு சபறும் புிட்சிக்கும்
உனைகளும் என்ற தலைகப் புிட்சிக்கும் இவுர் அடிப்படையினைகளும் என்ற தலைமான ு சதமா் அடிப்படைர்பு என்ன?  பின்தங்கிகட்சிய
நமாடுகளில் உள்ள ஒடுக்கப்பட்் அடிப்படை மக்களின் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திற்கும்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திற்கும் இவுர் அடிப்படையினைகளும் என்ற தலைமான
உற்றவு என்ன?  அப்சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திற்கும் முன்சனற்ற்றமவுர் அடிப்படைந்த
நமாட்டின் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திற்கும்
இவுர் அடிப்படையினைகளும் என்ற தலைமான ு சதமா் அடிப்படைர்பு என்ன? என்பது பற்றியும் விவுர் அடிப்படை திமாமல்
வி் அடிப்படைப்படுகின்ற்றன.

அவர்களின் தீவிி வமாய்ச்சவ் அடிப்படைமாலுக்குப் பின்னமால், இவ்வவுரனத்து
சகள்விகள் ு சதமா் அடிப்படைர்பமாகவும் இந்த இகட்சியக்கங்கள் திட்் அடிப்படைவட்் அடிப்படைமமான
கருத்துக்கவுரள பற்றி நிற்கின்ற்றன.

பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்கத்தின் சுகட்சியமாதீனமமான புிட்சிகி சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத
தமாக்குவதிலும் சதசிகட்சிய முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ வர்க்கத்தின்
சதவுரவகளுக்கு ஒடுக்கப்பட்் அடிப்படை மக்கவுரள ஒட்டுு சமமாத்தமமாக
கீழ்ப்படுத்துவதிலும் அவர்கள் வழி ந் அடிப்படைத்தப்பட்் அடிப்படைமார்கள்.

இந்த அர்த்தத்தில் இந்த இகட்சியக்கங்கள் எவ்வளவு
தீவிிமமானவுரவகட்சியமாக இருக்கின்ற்றன என்பதல்னைகளும் என்ற தலை பிிச்சவுரன.  இறுதி
ஆய்வில் அவுரவ சசமாசலிசப் புிட்சிக்கு எதிிமான
ஏகமாதிபத்திகட்சியத்தின் கவுர் அடிப்படைசி அிண்களுள் ஒன்ற்றமாக
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இருக்கின்ற்றன.  `சச`யின் உருவத்வுரத தனது ு சசமாந்த
கமாிணங்களுக்கமாக முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவம் சுவீகரித்துக்
ு சகமாண்டிருப்பது் அடிப்படைன் இகட்சியனைகளும் என்ற தலைவுரமதி ு சகமாள்வவுரதப் புரிந்து
ு சகமாள்ளும் திற்றவுசகமாவுரனைகளும் என்ற தலை வழங்குவது,  குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவம்,

சதசிகட்சியவமாதம் மற்றும் ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாயிசத்தின் இந்த அடிப்பவுர் அடிப்படை
இகட்சியல்புதமான்.

ஒருவர் ு சபருவிகட்சிய MRTA மற்றும் ு சமக்சிகன் சபமாடிஸ்் அடிப்படைமாஸ்
ஆகிகட்சியவற்றின் அிசிகட்சியவுரனைகளும் என்ற தலை கவனமமாக ஆிமாய்ந்தமால்,

முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சிய ஆட்சிகளினமாலும்,  இகட்சியக்கங்களினமாலும்
ஏகமாதிபத்திகட்சியத்திற்கு உனைகளும் என்ற தலைக ரீதிகட்சியமாக ஒத்துப்சபமாதலின்
பல்சவறுபட்் அடிப்படை விளக்கமமாகசவ இருக்கின்ற்றன.  இதவுரன சதமாழர்
விசஜ அவிது அறிக்வுரகயில் விளக்கியிருக்கிற்றமார்.  துபமாக்
அமமாரு குழு ஜப்பமானிகட்சிய தூதிகத்வுரத முற்றுவுரகயிட்் அடிப்படைது,

பியுஜிசமமாரி (Fujimori)  ஆட்சி மீது ு சசல்வமாக்கு ு சசலுத்தி அதன்
ு சகமாள்வுரகவுரகட்சிய ு சமன்வுரமப்படுத்துவதற்கு ஜப்பமானிகட்சிய
ஏகமாதிபத்திகட்சியத்துக்கு அழுத்தம் ு சகமாடுக்கும் குறிக்சகமாவுரள
ு சகமாண்டிருந்தது.  அதன் இறுதி குறிக்சகமாளமாக
பிவுரணக்வுரகதிகளமாய் பிடித்து வுரவக்கப்பட்் அடிப்படை சினைகளும் என்ற தலைர் மூனைகளும் என்ற தலைம்
ு சதமா் அடிப்படைர்பு ு சகமாண்டு சபச்சுவமார்த்வுரத உ் அடிப்படைன்பமாட்டிற்கு
நிர்ப்பந்தித்தது.  அதன் மூனைகளும் என்ற தலைம் அது தன்வுரன ஆயுதம் தமாங்கிகட்சிய
இகட்சியக்கத்திலிருந்து சட்் அடிப்படைரீதிகட்சியமான குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
அிசிகட்சியல் கட்சிகட்சியமாக உருமமாற்றிக்ு சகமாள்ள முடிந்தது.

சபமாடிஸ்் அடிப்படைமாவுரவ ு சபமாறுத்தவவுரி இந்த இகட்சியக்கம் உனைகளும் என்ற தலைகம்
முழுவதும் சபமாற்றி விசவற்கப்பட்் அடிப்படைது.  ஏு சனனில் அது
ஆிம்பத்திலிருந்சத எந்தவித புிட்சிகி குறிக்சகமாள்கவுரளயும்
வுரகவிட்டுவிட்் அடிப்படைது.  மமார்சகமாஸ் துவுரண கமமாண்் அடிப்படைரின் ு சவற்றுக்
சகமாரிக்வுரககள் ஜனநமாகட்சியகமகட்சியப்படுத்தல்,  ஊழலுக்கு
முடிவுகட்் அடிப்படைல் மற்றும் நமாட்டின் பழங்குடி மக்களின் கனைகளும் என்ற தலைமாச்சமாி
உரிவுரம இவற்றுக்கமாக இருக்கின்ற்றன.  இந்த சகமாரிக்வுரககள்
குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ இ் அடிப்படைது மட்டுமல்னைகளும் என்ற தலை,  ஆளும் PRI  மற்றும்
வனைகளும் என்ற தலைதுசமாரி எதிர்க்கட்சிகட்சியமான PAN  ஆல் கூ் அடிப்படை விசவற்கப்ப் அடிப்படை
முடியும்.  மமார்சகமாசும் சபமாடிஸ்் அடிப்படைமாக்களும்,  ு சமக்சிக்க ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்துக்கும் ஒடுக்கப்படும் விவசமாயிகளுக்கும் ஒரு
புிட்சிகி பமாவுரதவுரகட்சிய வழங்குவதற்கு மமாற்றமாக,

முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவத்துக்குள் அிசிகட்சியல் கணக்வுரகத் தீர்த்துக்
ு சகமாள்வதற்கமான இன்ு சனமாரு கருவிகட்சியமாக தங்கவுரள
மமாற்றிக்ு சகமாண்் அடிப்படைனர்

குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ  வர்க்கத்தின் அிசிகட்சியல் பமாத்திிம்

இப் பல்சவறுபட்் அடிப்படை இகட்சியக்கங்கவுரள குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
சதசிகட்சியவமாதிகள் என்று நமாம் விவரிக்கும் சபமாது நமாம்
திட்் அடிப்படைவட்் அடிப்படைமமாக எவுரத அர்த்தப்படுத்துகிசற்றமாம்?  அது
மமார்க்சிஸ்டுகள் தங்களின் எதிிமாளிகள் மீது ு சவறுமசன வீசும்
அவுர் அடிப்படைு சமமாழி அல்னைகளும் என்ற தலை.  அது இவ்விகட்சியக்கங்கவுரள
பண்பிட்டுக்கமாட்டும் வர்க்க நனைகளும் என்ற தலைன்கள் மற்றும் வழிமுவுரற்றகளின்
விஞ்ஞ்ஞமான வவுரிகட்சியவுரற்றகட்சியமாகும்.  மமார்க்ஸ் 1848  புிட்சியின்
அனுபவத்திவுரன தனக்கு அடிப்பவுர் அடிப்படைகட்சியமாகக் ு சகமாண்டும்,

ட்ு சிமாட்ஸ்கி தனது நிிந்திப் புிட்சி தத்துவத்திலும் குட்டி
முதனைகளும் என்ற தலைமாளி் அடிப்படைத்துவ வர்க்கம் சுகட்சியமாதீனமமான ு சதமா் அடிப்படைர்ச்சிகட்சியமான
அிசிகட்சியவுரனைகளும் என்ற தலை நவுர் அடிப்படைமுவுரற்றப்படுத்த இகட்சியனைகளும் என்ற தலைமாதது என்று
விளக்கியுள்ளனர்.  ு சதமா் அடிப்படைர்ச்சிகட்சியமாய் முகட்சியற்சிக்கமாத அதன் தன்வுரம
அதனுவுர் அடிப்படைகட்சிய சமூக இவுர் அடிப்படைத்தட்டு நிவுரனைகளும் என்ற தலையின் பிிதிபலிப்பமாகும்.

சமுதமாகட்சியத்தின் பிிதமான இரு ு சபரும் வர்க்கங்களுக்கு
இவுர் அடிப்படையில் அகப்பட்டுக் ு சகமாண்டு சுிண்டுபவர் மற்றும்
சுிண்் அடிப்படைப்படுசவமாரி் அடிப்படைத்திலிருந்தும் ு சதமா் அடிப்படைர்ச்சிகட்சியமாக அது தன்வுரன
சவறுபடுத்திக் ு சகமாண்டிருக்கும்.  இந்த வர்க்கங்களுள் ஒன்றில்
பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்கத்வுரதசகட்சியமா அல்னைகளும் என்ற தலைது முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
வர்க்கத்வுரதசகட்சியமா பின்பற்றுமமாறு அது நிர்பந்திக்கப்படும்.

சபமாருக்குப் பிந்வுரதகட்சிய கமானைகளும் என்ற தலைகட்் அடிப்படைத்தில் ஏகமாதிபத்திகட்சியம் புதிகட்சிய
சமூகத் தட்் அடிப்படைமாக இனம் கமாணப்பட்் அடிப்படை நடுத்தி வர்க்கத்வுரத
உருவமாக்கிகட்சியது் அடிப்படைன்,  அதவுரனச் சமார்ந்திருப்பதற்கும் முன்வந்தது.

முன்சனற்ற்றம் அவுர் அடிப்படைந்த நமாடுகளில் இது அிசு
அதிகமாித்துவங்களில் மற்றும் கமார்ப்ு சபமாசிட் அலுவனைகளும் என்ற தலைகங்களில்
ஊழிகட்சியிமாக்கப்பட்் அடிப்படைவர்கள்,  புதிதமாக உருவமாக்கப்பட்் அடிப்படை நனைகளும் என்ற தலைன்சமார்
அிசுகளில் சமூகப் பணிகவுரள நிர்வகிப்பவர்கள் மற்றும்
வளர்ந்துவரும் ு சவகுஜன ு சதமா் அடிப்படைர்பு சமாதனங்கவுரள
ந் அடிப்படைத்துபவர்கள் ஆகிசகட்சியமாவுரிக் ு சகமாண்டுள்ளது.

ஒடுக்கப்பட்் அடிப்படை நமாடுகளில் இதற்கு ஒப்பீட்் அடிப்படைளவில் சதமான்றிகட்சிய
தட்டினரி் அடிப்படைம்தமான்,  ஏகமாதிபத்திகட்சியமமானது கமானைகளும் என்ற தலைனி ஆதிக்கத்வுரத
அகற்றும்சபமாது ஆட்சி அதிகமாித்வுரத ஒப்பவுர் அடிப்படைத்தது.

ஏகமாதிபத்திகட்சியத்தமால் ஒடுக்கப்பட்் அடிப்படை ஏவுரனகட்சிய பகுதிகவுரளப்சபமால்,

இனைகளும் என்ற தலைத்தீன் அு சமரிக்கமாவிலும் இந்த சமூகத் தட்டினருக்கு
வழங்கப்பட்் அடிப்படை வமாய்ப்புக்கள், முன்சனற்ற்றமவுர் அடிப்படைந்த முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
நமாடுகளில் அவர்கவுரள ஒத்த-தட்டினரி் அடிப்படைம் நினைகளும் என்ற தலைவுவவுரத வி் அடிப்படை
மிகவும் வவுரிகட்சியவுரற்றக்குட்பட்் அடிப்படை அளசவ இருந்தது.

பல்கவுரனைகளும் என்ற தலைக்கழகங்களில் ஆயிிக்கணக்கமான மமாணவ
பட்் அடிப்படைதமாரிகள் சவவுரனைகளும் என்ற தலைவமாய்ப்பு,  படிப்புத்துவுரற்றகளில்
முன்சனற்ற்றமின்றியிருந்தனர்.  பனைகளும் என்ற தலைவற்றில் தனிச்சிற்றப்புத்
சதர்ச்சிவுரகட்சிய அவுர் அடிப்படைகட்சிய விரும்புபவர்கள் அல்னைகளும் என்ற தலைது சிறிகட்சிய
வமாணிகம் மூனைகளும் என்ற தலைம் வமாழ்க்வுரகவுரகட்சிய ஓட்் அடிப்படை முகட்சியற்சித்தவர்கள்
சமாதமாிண ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளிவுரகட்சிய வி் அடிப்படை நல்னைகளும் என்ற தலை வமாழ்க்வுரகத் தித்வுரத
அனுபவித்தனர்.  இந்த சமூகத் தட்டுதமான் இந்த நமாடுகளில்
குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ அிசிகட்சியலின் பிிதமான அடித்தளமமாக
இருந்தது.

ஆவுரககட்சியமால் "புதிகட்சிய உனைகளும் என்ற தலைக கட்சியதமார்த்தம்"  என்ற்ற பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாத
தத்துவங்களின் சதமாற்ற்றத்திற்கமான புற்றநிவுரனைகளும் என்ற தலைகட்சியமான வர்க்க
அடிப்பவுர் அடிப்படை இருந்தது.  அதில் சசமாசலிசத்துக்கமான சபமாிமாட்் அடிப்படைம்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தினமாலும் அதன் நனவுபூர்வமமான புிட்சிகி
முன்னணிப்பவுர் அடிப்படைகட்சியமாலும் ு சபமாறுப்ு சபடுக்கப்ப் அடிப்படை முடிகட்சியமாது,  மமாற்றமாக
தீவிிமகட்சியப்பட்் அடிப்படை குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவத்தினமாசனைகளும் என்ற தலைசகட்சிய
ு சபமாறுப்ு சபடுக்கப்ப் அடிப்படைமுடியும்.  இறுதியில் இந்த திருத்தல்வமாத
சூத்திிப்படுத்தல்கள்,  இந்த குறிப்பிட்் அடிப்படை சமூகத்தட்டின் முகட்சியற்சி,

ஏகமாதிபத்திகட்சியம் தனக்கும் பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்கப் புிட்சி
அச்சுறுத்தலுக்கும் இவுர் அடிப்படையில் இவுர் அடிப்படைத்தவுர் அடிப்படைக்கமான ஏகமாதிபத்திகட்சிய
சதவுரவ ஆகிகட்சிய இவ்விிண்வுர் அடிப்படையும் பிிதிபலிக்கின்ற்றன.

கியூபப் புிட்சியின் ஆணிசவர்

ஒவ்ு சவமாரு ு சபரிகட்சிய நிகழ்ச்சிவுரகட்சியயும் சபமானைகளும் என்ற தலைசவ, பி் அடிப்படைல் கமாஸ்ட்சிமா
தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமயில் நவுர் அடிப்படைு சபற்ற்ற புிட்சியும்,  முந்வுரதகட்சிய வினைகளும் என்ற தலைமாற்று
அபிவிருத்திகளில் ஆழமமான சவர்கவுரளக் ு சகமாண்டுள்ளது.

பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள் மற்றும் குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ இ் அடிப்படைதுகள்
மற்றும் பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள் மத்தியில் கமாஸ்ட்சிமாவின் புகழ்பமாடும்
தவுரனைகளும் என்ற தலைவர்களமால் ு சபமாதுவமாக அனைகளும் என்ற தலைட்சிகட்சியம் ு சசய்கட்சியப்பட்் அடிப்படை
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இவ்வினைகளும் என்ற தலைமாற்று கமாிணிகள்,  கமாஸ்ட்சிமாயிசம் பற்றிகட்சிய அிசிகட்சியல்
முக்கிகட்சியத்துவத்வுரதயும் வர்க்க உள்ள் அடிப்படைக்கத்வுரதயும் புரிதலுக்கு
கட்் அடிப்படைமாகட்சியம் ஆய்வு ு சசய்கட்சியப்ப் அடிப்படை சவண்டும்.

கியூபமாவின் வினைகளும் என்ற தலைமாறு,  முதன்வுரமகட்சியமாக விடுதவுரனைகளும் என்ற தலைப் சபமாிமாட்் அடிப்படைம்
கருச்சிவுரதக்கப்பட்் அடிப்படைதமால் வடிவவுரமக்கப்பட்் அடிப்படைது.  அது
அதனுவுர் அடிப்படைகட்சிய அந்தஸ்வுரத இற்றக்கும் தறுவமாயில் உள்ள
ஸ்பமானிகட்சிய கமானைகளும் என்ற தலைனித்துவத்தின் உவுர் அடிப்படைவுரமயிலிருந்து எழுந்து
ு சகமாண்டிருந்த அு சமரிக்க ஏகமாதிபத்திகட்சியத்தின் ு சபமாருளமாதமாி
மற்றும் அிசிகட்சியல் கமானைகளும் என்ற தலைனிகட்சியமாக சக்தி மிக்க வவுரகயில்
மமாற்றிகட்சியது.

1898ல் கியூபமாவில் அு சமரிக்கமா தவுரனைகளும் என்ற தலையிட்் அடிப்படைவுரத ு சதமா் அடிப்படைர்ந்து
முப்பது வரு் அடிப்படைங்களமாக கியூப சுதந்திித்திற்கமாக யுத்தம்
ந் அடிப்படைந்தது.  யுத்தம் குறுகிகட்சியதமாகவும் தீர்க்கமமானதமாகவும் இருந்தது.

பமாரிஸ் உ் அடிப்படைன் படிக்வுரகயில் ஸ்பமானிகட்சியர் தங்களது கமானைகளும் என்ற தலைனிகளில்
இருந்து விடுவிக்கப்பட்் அடிப்படைனர்.  உ் அடிப்படைன்பமாட்டில் கியூபர்களுக்கு
பங்சகற்பு இல்வுரனைகளும் என்ற தலை.

பிளமாட் ஏற்பமாட்டு குடிகட்சியிசு (Plat Amendment Republic) எனப் ு சபகட்சியர்
ு சபற்ற்ற உ் அடிப்படைன்பமாடு ஏற்படுத்தப்பட்் அடிப்படைது.  சட்் அடிப்படைவவுரிவுரவ வவுரிந்த
அு சமரிக்க ு சசனட்் அடிப்படைரின் ு சபகட்சியிமால் ு சபகட்சியரி் அடிப்படைப்பட்் அடிப்படை இந்த சட்் அடிப்படைம் ,

முதலில் வமாஷிங்் அடிப்படைனில் நிவுரற்றசவற்ற்றப்பட்் அடிப்படைது.  பின்னர் முதல்
கியூப அிசிகட்சியல் அவுரமப்பு் அடிப்படைன் இவுரணப்பமாகச் சசர்க்கப்பட்் அடிப்படைது.

எந்தவித சர்வசதச உ் அடிப்படைன்படிக்வுரகக்குள்ளும் கியூபமா
நுவுரழவவுரத அு சமரிக்க நனைகளும் என்ற தலைன்களுக்கு தீங்கு விவுரளவிப்பதமாக
கருதும் தவுர் அடிப்படையும் அதில் சசர்க்கப்பட்டுள்ளது.  அது இிமாணுவ
ரீதிகட்சியமாக அு சமரிக்கமா தவுரனைகளும் என்ற தலையிடுவதற்கு உரிவுரமவுரகட்சியயும் கூ் அடிப்படை
உத்திவமாதப்படுத்துகிற்றது.  "கியூப சுதந்திித்வுரதக் கமாக்க,

வமாழ்வுரவ, ு சசமாத்வுரத மற்றும் தனிநபர் சுதந்திித்வுரதப் பமாதுகமாக்க,

சபமாதுமமான அளவு அிசமாங்கத்வுரத பிமாமரிக்க மற்றும் பமாரிஸ்
உ் அடிப்படைன்படிக்வுரககட்சியமால் திணிக்கப்பட்் அடிப்படை கியூபமா ு சதமா் அடிப்படைர்பமான
க் அடிப்படைவுரமகவுரள நிவுரற்றசவற்ற்ற"  அு சமரிக்க ஐக்கிகட்சிய நமாடுகள் இந்த
"உரிவுரம"வுரகட்சிய இந்த நூற்ற்றமாண்டு முதல் திரும்பத்திரும்ப
பகட்சியன்படுத்தும் என உறுதி ு சகமாண்டிருக்கிற்றது.

அு சமரிக்க ஏகமாதிபத்திகட்சியத்தின் மீது கியூபமா சமார்ந்திருப்பது
பிளமாட் மமாற்றுத் தீர்மமானத்தில் இ் அடிப்படைம்ு சபற்றுள்ள ு சவறுமசன
சமசனைகளும் என்ற தலைமாட்் அடிப்படைமமான ஒன்று அல்னைகளும் என்ற தலை.  அது அு சமரிக்க சந்வுரதக்கு
கியூப சர்க்கவுரி ஏற்றுமதியில் தங்கியிருந்தது. இந்த ஒரு பயிசி
தீவின் ஏற்றுமதிவருவமாயின் ு சபருமளவுரவக் கணக்கில்
ு சகமாண்் அடிப்படைது மற்றும் ு சபரும்பமாலும் சிற்றப்பமாக அு சமரிக்க ஐக்கிகட்சிய
நமாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ு சசய்கட்சியப்பட்் அடிப்படைது.  கரும்பு மட்டுசம
பயிரிடும் மனப்பமான்வுரம ு சபரும்பமான்வுரம மக்கவுரள பின்தங்கிகட்சிய
நிவுரனைகளும் என்ற தலைக்கு,  ஏழ்வுரமக்கு மற்றும் சவவுரனைகளும் என்ற தலையில்னைகளும் என்ற தலைமா ு சநருக்கடிக்கு
சபித்துள்ளது.  கியூபமாவில் நினைகளும் என்ற தலைவும் அிசிகட்சியல் சமூக உற்றவுகள்
சதசிகட்சிய விடுதவுரனைகளும் என்ற தலைக்கமான முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ ஜனநமாகட்சியகப்
சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தின் முடிவுற்றமாத பண்பு் அடிப்படைன் கட்டுண்டிருக்கிற்றது.

உனைகளும் என்ற தலைகரீதிகட்சியமான முவுரனப்பமாக இருப்பனவற்றுள் ஒன்ற்றமாக
கியூபமாவின் அவுரிக்கமானைகளும் என்ற தலைனித்துவ அந்தஸ்து இருக்கின்ற்ற
அசதசவவுரள,  அது எவ்விதத்திலும் தனிச்சிற்றப்பு வமாய்ந்தது
அல்னைகளும் என்ற தலை.

இிண்் அடிப்படைமாம் உனைகளும் என்ற தலைகயுத்த நிகழ்வுமீதமாக நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைம்
எச்சரித்த வமாற்றமாக:  "தமாமதமமாக உருவமான சதசிகட்சிய அிசுகள்

சுதந்திிமமான ஜனநமாகட்சியக வளர்ச்சிவுரகட்சியப்ு சபறும் என இனியும்
கருதமுடிகட்சியமாது.  அழுகிக் ு சகமாண்டிருக்கும் முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவத்தமால்
சுற்றிவவுரளக்கப்பட்் அடிப்படை மற்றும் ஏகமாதிபத்திகட்சிய முிண்பமாடுகளில்
சிக்கியுள்ள பின்தங்கிகட்சிய அிசுகளின் சுதந்திிமமானது,  அவுரிப்
சபமாலிகட்சியமானதமாக இருக்கும்.  மற்றும் அிசிகட்சியல் ஆட்சிகட்சியமானது,

உள்வர்க்க முிண்பமாடுகள் மற்றும் ு சவளி அழுத்தத்தின்
ு சசல்வமாக்கின்கீழ் தவிர்க்க விகட்சியனைகளும் என்ற தலைமாத வவுரகயில் மக்களுக்கு
எதிிமான சர்வதிகமாித்திற்குள் விழும்."

உனைகளும் என்ற தலைக சசமாசலிசப் புிட்சிக்கு ு சவளியில் ஏகமாதிபத்திகட்சிய
ஒடுக்குமுவுரற்றவுரகட்சிய முடிவுக்கு ு சகமாண்டுவரும் சமாத்திகட்சியமில்வுரனைகளும் என்ற தலை
என்று அறிக்வுரக ு சசமால்லிச் ு சசல்கிற்றது.  "ஆவுரககட்சியமால்
கமானைகளும் என்ற தலைனித்துவ மக்களின் விடுதவுரனைகளும் என்ற தலை பற்றிகட்சிய நம்பிக்வுரககள்
ஒட்டுு சமமாத்த உனைகளும் என்ற தலைகத் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களின் விடுதவுரனைகளும் என்ற தலையு் அடிப்படைன்
முன்பிருந்தவுரதவி் அடிப்படை மிக அதிகமமாகக் கட்டுண்டிருக்கிற்றது.

முன்சனற்ற்றமவுர் அடிப்படைந்த நமாடுகளின் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள்
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ ஆட்சிக்கு முடிவுகட்டி,  பின் தங்கிகட்சிய நமாட்டு
மக்களு் அடிப்படைன் சசர்ந்து,  உனைகளும் என்ற தலைகப் ு சபமாருளமாதமாித்வுரத ஏக
சபமாகங்களின் இனைகளும் என்ற தலைமாபங்களுக்கு அல்னைகளும் என்ற தலைமாமல்,

சமூகத்சதவுரவகளுக்கமாய் இகட்சியக்கும் புதிகட்சிய மட்் அடிப்படைத்திற்கு மறு
ஒழுங்கு ு சசய்யும் ு சபமாழுது மட்டும்தமான் கமானைகளும் என்ற தலைனித்துவ நமாடுகள்
அிசிகட்சியல் ரீதிகட்சியமாகவும் ு சபமாருளமாதமாி ரீதிகட்சியமாகவும்,  கனைகளும் என்ற தலைமாச்சமாி
ரீதிகட்சியமாகவும் விடுதவுரனைகளும் என்ற தலை ு சபற்ற முடியும்".  நமாம் பமார்க்கின்ற்றவமாறு
கியூபமாவின் அடுத்தடுத்த வினைகளும் என்ற தலைமாறு இந்த ஆய்வுரவ
எதிர்மவுரற்றயில் நிருபிக்கிற்றது.  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின்
ஐக்கிகட்சியப்பட்் அடிப்படை சர்வசதசப் சபமாிமாட்் அடிப்படைம் இன்றி ு சபமாருளமாதமாிம்,

அிசிகட்சியல் மற்றும் கனைகளும் என்ற தலைமாச்சமாி விடுதவுரனைகளும் என்ற தலை என்பது ு சகமாடுவுரமகட்சியமான
நவுரககட்சியமா் அடிப்படைல் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

அு சமரிக்க ஐக்கிகட்சிய நமாடுகளுக்கும் கியூபமாவுக்கும் இவுர் அடிப்படையில்
உள்ள உற்றவு,  திிமாணிகட்சியற்ற்றதற்கும் அதிக ஊழலுக்கும் மற்றும்
அடிக்கடி கனைகளும் என்ற தலைவிங்கள் ு சவடிப்பதற்கும் சபர்சபமான
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ அிசிகட்சியல் அவுரமப்பு சதமான்ற்ற வழிவகுத்தது.

அு சமரிக்கப் ு சபமாருளமாதமாித்தின் சமனைகளும் என்ற தலைமாதிக்கமமானது.  வர்த்தகம்
மற்றும் நினைகளும் என்ற தலைவுவுர் அடிப்படைவுரம வர்க்கங்கள் இிண்டிலும் ு சவளிநமாட்டுக்
குடிசகட்சியறிகளின் சமனைகளும் என்ற தலைமாதிக்கத்து் அடிப்படைன் சசர்ந்து கியூப சதசிகட்சிய
வமாதத்வுரதயும் கூ் அடிப்படை ஊட்டி வளர்த்தது.  அது தவிி அு சமரிக்க
எதிர்ப்புவமாதம் மற்றும் அதன் முகட்சியற்சியிலும் கூ் அடிப்படை
சபர்சபமானதமாக இருந்தது.

எவ்வமாற்றமாயினும் கியூபமாவில் இன்ு சனமாரு முன்சனமாக்கும்
சதமான்றிகட்சியது.  1925ல் கியூப கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூன்ற்றமாம்
அகினைகளும் என்ற தலைத்து் அடிப்படைன் ஐக்கிகட்சியம் ு சகமாண்் அடிப்படைதமாய் அவுரமக்கப்பட்் அடிப்படைது.

அதன்மிக முக்கிகட்சிய மனிதன் ஜின் ஜூலிசகட்சியமா அன்ச் அடிப்படைமானிசகட்சியமா
ு சமல்னைகளும் என்ற தலைமா (Julio Antonio Mella)  ஆவர்.  இவர் ஒரு சட்் அடிப்படை மமாணவிமாக
இருந்து,  1920 களின் ு சதமா் அடிப்படைக்கத்தில் பல்கவுரனைகளும் என்ற தலைக்கழக சீர்திருத்த
இகட்சியக்கத்தின் தவுரனைகளும் என்ற தலைவிமாக ஆகி,  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம் பக்கம்
திரும்புவதற்கு முகட்சியற்சித்தவர்.

ு சமல்னைகளும் என்ற தலைமாவும் அவர் சதமாழர்களும் ு சஜிமார்ச் அடிப்படைமா மச்சமாச் அடிப்படைமாவின்
(Gerardo  Machado) சர்வமாதிகமாித்திற்கு எதிிமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திற்கு
தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம தமாங்கினமார்கள்.  அவர் மச்சமாச் அடிப்படைமாவுரவ "ு சவப்ப
மண்் அடிப்படைனைகளும் என்ற தலைத்து முசசமாலினி"  என்ற்றவுரழத்தமார்.  அவர்
சர்வமாதிகமாிர்களமால் சிவுரற்றயி் அடிப்படைப்பட்டு,  ு சபமாது மக்களின்
அழுத்தத்தின் கீழ் விடுவிக்கப்பட்் அடிப்படைமார்.  பின்பு சசமாவிகட்சியத்
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யூனிகட்சியனுக்கும்,  ஐசிமாப்பமாவுக்கும்,  இறுதிகட்சியமாக ு சமக்சிசகமாவுக்கும்
பகட்சியணம் ு சசய்தமார்.

ு சமல்னைகளும் என்ற தலைமா 1929ல் ு சமக்சிசகமாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியு் அடிப்படைன்
முறித்துக் ு சகமாண்டு,  ஸ்ிமாலினிச அதிகமாித்துவத்துக்கு எதிிமான
ட்ு சிமாட்ஸ்கியின் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திற்கமான அவிது ஆதிவுரவ
பிிக் அடிப்படைனம் ு சசய்தமார்.  அதன் பின்னர் அவர் படுு சகமாவுரனைகளும் என்ற தலை
ு சசய்கட்சியப்பட்் அடிப்படைமார்.  இதற்கமான குற்ற்றம்,  மச்சமாச் அடிப்படைமா சர்வமாதிகமாித்தின்
சமல் சுமத்தப்பட்் அடிப்படை அசதசவவுரளயில்,  தமாக்குதலுக்கு
உண்வுரமகட்சியமான கமாிணகர்த்தமாக்கள் ஸ்ிமாலினிஸ்டுகள் என்ற்ற
பிவனைகளும் என்ற தலைமான சந்சதகமும் நினைகளும் என்ற தலைவிகட்சியது.

தீவின் ஊழல்நிவுரற்றந்த அிசிகட்சியல் அவுரமப்வுரபயும் அது
அு சமரிக்க ஏகமாதிபத்திகட்சியத்தமால் சமனைகளும் என்ற தலைமாதிக்கம்
ு சசய்கட்சியப்படுவவுரதயும் மமாற்றுவதற்கு முகட்சியற்சித்த கியூப
மமாணவர்கள் மற்றும் புத்திஜீவிகளின் பிந்த இகட்சியக்கத்திலிருந்து
ு சமல்னைகளும் என்ற தலைமா உருவமாகியிருந்தமார்.  எவ்வமாற்றமாயினும் அவர் அங்கு
நினைகளும் என்ற தலைவிகட்சிய சதசிகட்சியவமாத கருத்துருக்கவுரள வுரகவிட்டு,  சசமாசலிச
சர்வசதசிகட்சியத்தின் முன்சனமாக்வுரக ஏற்றுக்ு சகமாண்் அடிப்படைமார்.

அத்தவுரககட்சிய முன்சனமாக்கின் அடிப்பவுர் அடிப்படையில்,  கியூபமாவின்
வினைகளும் என்ற தலைமாற்றுப் பிிச்சவுரனகளுக்கமான அதன் ு சசமாந்தத்தீர்வுரவ
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம் வழங்குவவுரத ஸ்ிமாலினிசம் தடுத்தது .

ஆவுரககட்சியமால் பி் அடிப்படைல் கமாஸ்ட்சிமாவும் கியூப கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும்
இவுரணந்த சக்திகளமாக கருதப்படும் முன்னசி, "பி் அடிப்படைல் கமாஸ்ட்சிமா
ஆட்சி அதிகமாித்துக்கு வி ஸ்ிமாலினிசம் உதவிகட்சியது.

ு சமல்னைகளும் என்ற தலைமாவும் கியூப மமார்க்சிஸ்டுகளின் முதல் தவுரனைகளும் என்ற தலைமுவுரற்றயும்
சபமாிமாடிகட்சிய முன்சனமாக்வுரக நசுக்குவதன் மூனைகளும் என்ற தலைம்,  ஸ்ிமாலினிசம்
தீவிி குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சியவமாதத்தின் வளர்ச்சிவுரகட்சிய
முன்னுக்கு ு சகமாண்டு வந்தது.

இந்தப் பள்ளியில் முதல் ு சசமாற்ு சபமாழிவின்சபமாது,  சதமாழர்
சநமார்த்,  வினைகளும் என்ற தலைமாறு "என்ன நிகழ்ந்தது"  மற்றும் "கட்சியமார் ு சவன்ற்றது"

என்பவுரத ு சவறுமசன ு சகமாண்டிருக்கவில்வுரனைகளும் என்ற தலை,  இன்னும்
ு சசமால்னைகளும் என்ற தலைப் சபமானமால் என்ன மமாற்றீடுகள் மிஞ்சியிருந்தன.  அதன்
விவுரளவுகள் இ் அடிப்படைம் ு சபற்ற்றனவமா?  இ் அடிப்படைம் ு சபற்றவில்வுரனைகளும் என்ற தலைகட்சியமா?  இ் அடிப்படைது
எதிர்ப்பு நிவுரனைகளும் என்ற தலை ு சகமாண்டிருந்திருக்குமமானமால் என்ன
நிகழ்ந்திருக்கும்?  என்ற்ற சகள்விகளு் அடிப்படைன் குறிப்பிட்் அடிப்படை அளவுக்கு
விளக்கியிருந்தமார். இசத சகள்வி சிறிகட்சிய அளவினைகளும் என்ற தலைமாயினும் கியூபமா
ு சதமா் அடிப்படைர்பமாகவும் முன் வுரவக்கப்பட்் அடிப்படைது.  என்ன நிகழ்ந்திருக்கனைகளும் என்ற தலைமாம்
என நமாம் கவனமமாகக் கூறுவதற்கு அங்கு வவுரிகட்சியவுரற்றகள்
உள்ளனதமான்.  உதமாிணமமாக கியூபமாவில் உண்வுரமகட்சியமான
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருந்திருந்தமால் புிட்சி இந்த விதம்
ந் அடிப்படைந்திருக்கும் என ஒருவர் எந்த உத்திவமாதத்திற்கும் உறுதி
கூற்ற முடிகட்சியமாது.  எவ்வமாற்றமாயினும் அங்கு கியூப ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்தின் உண்வுரமகட்சியமான புிட்சிகி கட்சி இருந்திருந்தமால்,

கியூப ஸ்ிமாலினிச ஊழல் அிசிகட்சியல் சமாதனத்துக்கு எதிிமாக ,

குறிப்பமாக கமாஸ்ட்சிமாயிசம் எனும் சபமாக்கு சதமான்றுதல்
சமாத்திகட்சியமில்னைகளும் என்ற தலைமாது இருந்திருக்கும் என நமாம் உறுதிகட்சியமாகக்
கூற்றமுடியும்.

கியூபமாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஸ்ிமாலினிச சீிழிவின்சபமாது
நமாடு ஆழமமான புிட்சிகி ு சநருக்கடிக்குள் ு சசன்று
ு சகமாண்டிருந்தது.  1933 ல் நமாடு முழுவதும் ு சவடித்த
எழுச்சிகட்சியமானது,  மச்சமாச் அடிப்படைமா சர்வமாதிகமாரிவுரகட்சிய நமாட்வுர் அடிப்படைவிட்டு

ஓடுமமாறு நிர்ப்பந்தித்தது.  இந்த இகட்சியக்கத்தின் உச்சக்கட்் அடிப்படைம்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தமால் ந் அடிப்படைத்தப்பட்் அடிப்படை ு சபமாது சவவுரனைகளும் என்ற தலைநிறுத்தம்
ு சதமாழிற்சமாவுரனைகளும் என்ற தலைகள்,  கரும்பு ஆவுரனைகளும் என்ற தலைகள் மற்றும்
எஸ்ச் அடிப்படைட்டுகவுரளக் வுரகப்பற்றுதவுரனைகளும் என்ற தலைக் கண்் அடிப்படைது.

ு சபமாதுசவவுரனைகளும் என்ற தலை நிறுத்தம் தீவிிமமாகவும் பிந்த அளவிலும்
வளர்ந்தசபமாது,  சங்கங்களில் சமனைகளும் என்ற தலைமாதிக்கம் ு சசய்து
ு சகமாண்டிருந்த கியூப கம்யூனிஸ்ட் கட்சி,  சவவுரனைகளும் என்ற தலைநிறுத்தம்
அு சமரிக்கத் தவுரனைகளும் என்ற தலையீட்வுர் அடிப்படை தூண்டுவதமாய் பிிக் அடிப்படைனம் ு சசய்து
ு சகமாண்டு,  திரும்பசவவுரனைகளும் என்ற தலைக்குச் ு சசல்லுமமாறு ஆவுரணகவுரளப்
பிற்றப்பித்தது.  ு சபரும்பமான்வுரம ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் ஆவுரணவுரகட்சிய
அனைகளும் என்ற தலைட்சிகட்சியம் ு சசய்தசவவுரள,  கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எவ்வமாற்றமாயினும்
ு சவளிந் அடிப்படைப்புச் ு சசய்வவுரத முடிவுக்கு ு சகமாண்டு வரும்
பமாத்திித்துக்கு வுரகமமாற்றமாக,  கட்சிக்கு சலுவுரக ு சபறும் விதமமாக
மச்சமாச் அடிப்படைமாவு் அடிப்படைன் இிகசிகட்சியப் சபச்சு வமார்த்வுரதக்குள் நுவுரழந்தது.

மச்சமாச் அடிப்படைமா புனைகளும் என்ற தலைம் ு சபகட்சியர்ந்து பற்றந்சதமாடிகட்சியதன் கமாிணமமாக
குவுரற்றந்த கமானைகளும் என்ற தலைம் மட்டுசம இருந்த இந்த சபிம்,  அடுத்த
இருபத்வுரதந்து ஆண்டுகளுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பின்பற்றும்
வடிவத்வுரத அவுரமக்க இருந்தது.  ஸ்ிமாலினிஸ்டுகள் பழவுரமவமாத
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவக் கட்சிகளு் அடிப்படைனும் இிமாணுவ ஆட்சிகளு் அடிப்படைனும்
கூ் அடிப்படை வரிவுரசகட்சியமாக கூட்டுக்கவுரள வடிவவுரமத்த அசதசவவுரள,

ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் இகட்சியக்கத்தில் தங்களின் சமனைகளும் என்ற தலைமாண்வுரமவுரகட்சிய
ு சதமா் அடிப்படைர்ந்து ு சகமாண்டிருந்தனர்.  1940களில் ஸ்ிமாலினிஸ்ட்டுகள்
அு சமரிக்க ஆதிவு பமாட்டிஸ்் அடிப்படைமா (Batista)  அிசமாங்கத்தில்
நுவுரழந்தனர்.

கமாஸ்ட்சிமாவும்  கமாஸ்ட்சிமாயிசமும்

ஸ்ிமாலினிசம்,  வனைகளும் என்ற தலைதுசமாரி கட்சிகளு் அடிப்படைனும் சர்வதிகமாித்து் அடிப்படைனும்
ு சகமாண்் அடிப்படை கூட்டுற்றவுக்கமாக கண்் அடிப்படைனத்வுரத ு சபற்ற்றது.  ஏகமாதிபத்திகட்சிய
எதிர்ப்பு மற்றும் சமூகப் புிட்சி பற்றிகட்சிய வமாய்ச்சவ் அடிப்படைமால்கள்,

விவி தீவிிமகட்சியப்படுத்தப்பட்் அடிப்படை நடுத்தி வர்க்கத்தின், சதசிகட்சியவமாத
சக்திகளின் ஏகசபமாகமமாக ஆனது;  குறிப்பமாக ் ஹவமானமா
பல்கவுரனைகளும் என்ற தலைக்கழகத்தில் வுரமகட்சியம் ு சகமாண்டிருந்தது.  இந்த சூ் அடிப்படைமான
சூழலில்தமான் பி் அடிப்படைல் கமாஸ்ட்சிமா அவிது ு சதமா் அடிப்படைக்கத்வுரத
ஆிம்பித்தமார்.

ஸ்பமானிகட்சிய நினைகளும் என்ற தலை உ் அடிப்படைவுரமக் குடும்பத்தில் பிற்றந்த கமாஸ்ட்சிமா,

ு சஜசுய்ட் உகட்சியர்நிவுரனைகளும் என்ற தலைப் பள்ளியில் மமாணவப் பருவத்திசனைகளும் என்ற தலைசகட்சிய
அிசிகட்சியல் வமாழ்க்வுரகவுரகட்சியத் ு சதமா் அடிப்படைர்ந்தமார்.  அங்கு அவர்
பிிமாங்சகமாவின் பமாசிசத்துக்கு ஆதிவளித்த ஸ்பமானிகட்சிய
மதகுருக்களின் ு சசல்வமாக்கிற்கு ஆளமானமார்.  அவிது வகுப்புத்
சதமாழர்களின் கருத்துப்படி,  அவர் ஸ்பமானிகட்சிய பனைகளும் என்ற தலைமாஞ்சிஸ்ட்
கட்சியின் நிறுவனிமான சஜமாசச அன்் அடிப்படைனிசகட்சியமா பிரிசமமா
டிரிசவிமா (Jose  Antonio  Primo  de  Rivera) எழுத்துக்கவுரள படித்து,

பமாசிச சித்தமாந்தம் பமால் ஈர்க்கப் ு சபற்ற்றமார்.  நமாற்பது மற்றும்
ஐம்பதுகளில் பல்கவுரனைகளும் என்ற தலைக் கழகங்களில் சமனைகளும் என்ற தலைமாதிக்கம்
ு சசலுத்திகட்சிய ஆயுதம் தமாங்கிகட்சிய மமாணவர் ந் அடிப்படைவடிக்வுரககளில்
ஈடுபட்் அடிப்படைமார்.  இந்தக் கும்பல்களின் சித்தமாந்தம் சதசிகட்சியவமாதம்
மற்றும் சிற்றப்பமாக கம்யூனிச எதிர்ப்பமாக இருந்தது.

பமாட்டிஸ்் அடிப்படைமாவுக்கு எதிிமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தில்,  கமாஸ்ட்சிமா
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ கட்சிகட்சியமான ஆர்ச் அடிப்படைமாச் அடிப்படைமாக்சசமா கட்சியின்
சவட்பமாளிமாக நின்ற்றமார்.  ஆனமால் அந்த ஆண்டு பமாட்டிஸ்் அடிப்படைமாவின்
ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு அவிது பமாிமாளுமன்ற்ற விருப்பங்களுக்கு
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தவுர் அடிப்படை ஆயிற்று.  அதன்பின் அவர் ஆயுதம் ஏந்திகட்சிய
ந் அடிப்படைவடிக்வுரகக்கமாக தனது பின்பற்ற்றமாளர்களின் சிறு குழுவுரவத்
ு சதமா் அடிப்படைங்கினமார்.  1953 ஜின் ஜூவுரனைகளும் என்ற தலையில் சமமான்க் அடிப்படைமா இிமாணுவக்
குடியிருப்பு பகுதியின் மீது ந் அடிப்படைந்த தமாக்குதலுக்கு தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம
தமாங்கினமார்.  அதில் பங்சகற்ற்ற இருநூறு சபர்களும் ஒன்றில்
ு சகமால்னைகளும் என்ற தலைப்பட்் அடிப்படைனர் அல்னைகளும் என்ற தலைது சிவுரற்றப்பிடிக்கப்பட்் அடிப்படைனர்.

கமாஸ்ட்சிமாவின் ந் அடிப்படைவடிக்வுரககள் தனித்தன்வுரம
வமாய்ந்தவுரவகளமாக இல்வுரனைகளும் என்ற தலை.  இந்தக் கமானைகளும் என்ற தலைகட்் அடிப்படைம் முழுவதும்
பல்சவறு கட்சிகள் மற்றும் குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ பிரிவுகளின்
ஆட்கள்,  சகமாட்வுர் அடிப்படை கமாவற்பவுர் அடிப்படையினர் மீதமான தமாக்குதல்கள்,

படுு சகமாவுரனைகளும் என்ற தலை முகட்சியற்சிகள் மற்றும் பமாட்டிஸ்் அடிப்படைமா அிண்மவுரனவுரகட்சிய
முற்றுவுரகயி் அடிப்படைவும் கூ் அடிப்படை ு சசய்தனர்.  1959 புிட்சிக்கு இட்டுச் ு சசன்ற்ற
இந்தக் கமானைகளும் என்ற தலைகட்் அடிப்படைத்தில் கமாஸ்ட்சிமாவின் அிசிகட்சியல்
அறிக்வுரககளில் ஒரு சினைகளும் என்ற தலைசவ பமாட்டிஸ்் அடிப்படைமா எதிர்ப்பு கியூப
சதசிகட்சியவமாத அிசிகட்சியலிலிருந்து அவவுரி சவறுபடுத்துவதமாக
இருக்கின்ற்றன.  அவிது மிகப்புகழ்ு சபற்ற்ற உவுரி "வினைகளும் என்ற தலைமாறு
என்வுரன விடுதவுரனைகளும் என்ற தலை ு சசய்யும்"  என்பதமாகும்.  ு சமமான்ு சகமா் அடிப்படைமா
தமாக்குதல் பற்றிகட்சிய வழக்கில் தன்வுரனப் பமாதுகமாத்துக் ு சகமாள்ள
தகட்சியமாரிக்கப்பட்் அடிப்படை அவ்வுவுரி,  சர்வமாதிகமாரியின்
ஒடுக்குமுவுரற்றகவுரளக் கண்் அடிப்படைனம் ு சசய்தல் மற்றும் ஒழுங்கமான
இறுதிகட்சியமான,  ஜனநமாகட்சியக சீர்திருத்தங்களின் பட்டிகட்சியவுரனைகளும் என்ற தலைக்
ு சகமாண்டிருந்தது.

சிறிகட்சிய சிவுரற்றத்தண்் அடிப்படைவுரனக்குப் பின்,  கமாஸ்ட்சிமா
ு சமக்சிசகமாவுக்குச் ு சசன்று, 1956ன் முடிவில் 80 ஆயுதம் ஏந்திகட்சிய
ஆட்களு் அடிப்படைன் கியூபமாவில் இற்றங்குவதற்கமான தகட்சியமாரிப்வுரபச்
ு சசய்தமார்.  ு சமமான்கமா் அடிப்படைமாசபமால்,  பமாடிஸ்் அடிப்படைமாவின் அ் அடிப்படைக்குமுவுரற்ற
இிமாணுவங்களு் அடிப்படைன் முதனைகளும் என்ற தலைமாவது சமமாதலில் ு சவறுமசன 12  சபர்
மட்டுசம எஞ்சினர். இருப்பினும் பின்னர் இிண்ச் அடிப்படை ஆண்டுகளில்
கமாஸ்ட்சிமா ஆட்சி அதிகமாித்வுரதக் வுரகப்பற்றினமார்.

ஆட்சி அதிகமாிம் சநிடிகட்சியமாக கமாஸ்ட்சிமாவின் ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்களின்
வுரககளில் விழுந்தது ஏு சனனில் அந்தத் தீவில் அிசிகட்சியல்
ரீதிகட்சியமாக ு சசல்வமாக்குப்ு சபற்ற்ற சக்திகள் சவு சற்றவரும் இல்வுரனைகளும் என்ற தலை .

கியூபத் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் புிட்சிகித் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமயின்வுரம
உட்ப் அடிப்படை எல்னைகளும் என்ற தலைமாவற்றிற்கும் சமனைகளும் என்ற தலைமாக அிசிகட்சியல் ு சவற்றி் அடிப்படைம்தமான்
நினைகளும் என்ற தலைவிகட்சியது.  கமாஸ்ட்சிமாவின் சீர்திருத்தவமாதம் என்ன
மட்டுப்படுத்தல்கள் இருப்பினும்,  அவிது சமுக ு சகமாள்வுரககள்,

ஸ்ிமாலினிஸ்டுகளமால் முன்வுரவக்கப்பட்் அடிப்படைவற்வுரற்றக் கமாட்டிலும்
அதிக தீவிிமமானவுரவகட்சியமாக இருந்தன.  சமலும் அவிது ஆயுத
ந் அடிப்படைவடிக்வுரககள்,  அவுரவ ஒரு வவுரிகட்சியவுரற்றக்குட்பட்டிருந்தசபமாதும்,

கியூப ஸ்ிமாலினிஸ்டுகள் சர்வமாதிகமாித்துக்கு உ் அடிப்படைந்வுரதகட்சியமாய்
இருந்ததமாக கமாணப்பட்் அடிப்படை ு சபமாழுது,  அவுரவ மக்களின் ஆதிவுரவ
அந்சநிம் ு சபற்ற்றன.  கமாஸ்ட்சிமாவின் ு சதமா் அடிப்படைக்கம் முதசனைகளும் என்ற தலைகட்சியமான
உள் சநமாக்கங்கள்,  அு சமரிக்க ஐக்கிகட்சிய அிசுகளு் அடிப்படைன்
ஒத்துப்சபமாவவுரத அவுர் அடிப்படைகட்சியக்கூடிகட்சியதமாக இருந்தன.  ஆட்சிக்கு
வந்து நமான்கு மமாதங்களுக்குப் பின்னர் அு சமரிக்க ஐக்கிகட்சிய
அிசுகளுக்கு முதன்முதல் ு சசன்ற்றசபமாது அவர் பின்வருமமாறு
கூறினமார்:  "நமாங்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் அல்னைகளும் என்ற தலை என்பவுரதத்
ு சதளிவமாகவும் உறுதிகட்சியமாகவும் நமான் கூறியிருக்கிசற்றன்.

கியூபமாவில் ு சதமாழில்துவுரற்ற வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பதற்கு
தனிகட்சியமார் மூனைகளும் என்ற தலைதனத்திற்கு கதவுகள் திற்றந்து
வி் அடிப்படைப்பட்டிருக்கின்ற்றன.  அு சமரிக்க ஐக்கிகட்சிய அிசுகளு் அடிப்படைன்

புரிந்துணர்வுரவ அவுர் அடிப்படைகட்சியமுடிகட்சியவில்வுரனைகளும் என்ற தலை என்ற்றமால்
முன்சனற்ற்றத்வுரத அவுர் அடிப்படைவது என்பது முற்றிலும் இகட்சியனைகளும் என்ற தலைமாதசத".

கியூப மக்கள் நன்வுரம ு சபற்ற கமாஸ்ட்சிமாவின் இகட்சியக்கம்
வவுரிகட்சியவுரற்றக்குட்பட்் அடிப்படை விவசமாகட்சிய மற்றும் சமூக சீர்திருத்த
ந் அடிப்படைவடிக்வுரககவுரள சமற்ு சகமாண்் அடிப்படைது.  அதன் ஆிம்ப மமாதங்களில்
அது பகட்சியன்படுத்தப்ப் அடிப்படைமாத நினைகளும் என்ற தலைங்கவுரள மறுவிநிசகட்சியமாகம் ு சசய்தது;

வமா் அடிப்படைவுரககளில் குவுரற்றப்வுரப ு சசய்தது;  கூலிகளில் அதிகரிப்வுரபச்
ு சசய்தது;  கல்வி மற்றும் சுகமாதமாித்திற்கு பல்சவறு
ந் அடிப்படைவடிக்வுரககவுரள சமற்ு சகமாண்் அடிப்படைது.  இவற்றில் எதவுரனயும்
வமாஷிங்் அடிப்படைன் ு சகமாண்டிருக்கவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  அு சமரிக்க ஐக்கிகட்சிய
அிசுகள் கமாஸ்ட்சிமாவுரவ அப்பட்் அடிப்படைமமான ு சபமாருளமாதமாி
அழுத்தத்தின் மூனைகளும் என்ற தலைம் வழிக்குக் ு சகமாண்டுவி விரும்பிகட்சியது. கியூப
அிசமாங்கத்து் அடிப்படைன் சமமாதவுரனைகளும் என்ற தலைக்ு சகமாண்் அடிப்படைதில்,  அது கியூபமாவின்
ு சபமாருளமாதமாி உயிர் மூச்சமான சர்க்கவுரி ஏற்றுமதிக்கமான
ஒதுக்கீட்வுர் அடிப்படை ு சவட்டிகட்சியது,  பிற்றகு எண்ு சணய் வழங்கமறுத்தது.

பதிலுக்கு கியூப அிசமாங்கமமானது,  முதலில் அு சமரிக்க
ு சசமாத்துக்கவுரள சதசிகட்சியமகட்சியமமாக்கிகட்சியது.

பின்னர் கியூபர்களுக்குச் ு சசமாந்தமமான நிறுவனங்கவுரளயும்
சதசிகட்சியமகட்சியமமாக்கிகட்சியது.  அது சசமாவிகட்சியத் அதிகமாித்துவத்தின்
பக்கம் உதவிக்கமாகவும் திரும்பிகட்சியது.  அு சமரிக்க ஐக்கிகட்சிய
நமாடுகளின் ு சகமாள்வுரக கடுவுரமகட்சியமான தத்துவமார்த்த விதமமாகவும்
பழிக்குப்பழி வமாங்குவதமாகவும் இருந்தது.  பிரிட்் அடிப்படைன் மிகவும்
சவறுபட்் அடிப்படை வவுரகயில் அசத அபிவிருத்திவுரகட்சியக்
வுரகக்ு சகமாண்டிருந்தது.  என்க்ரூமமா,  கமாண்் அடிப்படைமா மற்றும் ு சகன்கட்சியமாட்் அடிப்படைமா
சபமான்ற்ற ஆபிரிக்க தவுரனைகளும் என்ற தலைவர்கள் தங்களின் தீவிி மற்றும்
சசமாசலிச வமாய்ச்சவ் அடிப்படைமால் இருந்தும் கூ் அடிப்படை அதன் மூனைகளும் என்ற தலைம் இந்தப்
பிிமாந்திகட்சியத்தில் பிரிட்டிஷ் ஏகமாதிபத்திகட்சியத்தின் நனைகளும் என்ற தலைன்கவுரளயும்
ு சசல்வமாக்வுரகயும் பமாதுகமாத்தனர்.  அு சமரிக்க ஐக்கிகட்சிய அிசுகளின்
இறுமமாப்பு மற்றும் முட்் அடிப்படைமாள்தனம் க் அடிப்படைந்த நமாற்பது
ஆண்டுகளமாக கமாஸ்ட்சிமாவின் ஆட்சிக்கமான பிிதமான
தூண்களமாக இருந்திருப்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.  அது
அவவுரி கியூப சதசிகட்சியவமாதத்தின் அங்கமமாகக் கமாட்டிக்ு சகமாள்ள
அனுமதித்தது மற்றும் வருகின்ற்ற எந்த எதிர்ப்பிவுரனயும்
ஏகமாதிபத்திகட்சியத்தின் கருவி எனப் பட்் அடிப்படைம் சூட்் அடிப்படை வுரவத்தது.

மமாஸ்சகமாவின் பக்கம் திரும்பிகட்சியது் அடிப்படைன்,  கமாஸ்ட்சிமா கியூப
ஸ்ிமாலினிஸ்டுகளு் அடிப்படைனும் கூட்வுர் அடிப்படை உருவமாக்கிக் ு சகமாண்் அடிப்படைமார்.

இந்த நகர்வு புிட்சியின் தீவிிமகட்சியமமாக்கலின் மற்றும் அதன்
சசமாசலிசத் தன்வுரமயின் கூடுதனைகளும் என்ற தலைமான அறிகுறி என
பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகளமாலும் ு சபமாதுவமாக குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
இ் அடிப்படைதுகளமாலும் விசவற்கப்பட்் அடிப்படைது.  ஆனமால் அது
அந்தவவுரககட்சியமானதமாக எதுவுமில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  நமாம் பமார்த்தவமாறு,

கியூபமாவின் ு சவகுஜன சசமாசலிஸ்ட் கட்சி [Popular  Socialist  Party]

அப்சபமாது ஸ்ிமாலினிஸ்டுகளமாக அறிகட்சியப்பட்் அடிப்படைவர்கவுரளப்சபமால்,

முழுவுரமகட்சியமாக பிற்சபமாக்கமான மற்றும் ு சசல்வமாக்கிழந்த அிசிகட்சியல்
சக்திகட்சியமாக இருந்தது.  அது கியூபமாவில் அப்சபமாதிருந்த
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ அவுரமப்பின் பகுதிவுரகட்சிய
பிிதிநிதித்துவப்படுத்திகட்சியது,  பமாட்டிஸ்் அடிப்படைமா ஆட்சிக்கு மிக
விசுவமாசமமாக சசவுரவயும் ு சசய்தது.

தமாசன எதிர்பமாிமாத விதமமாய் ஆட்சிகட்சியதிகமாித்துக்கு தள்ளப்பட்் அடிப்படை
கமாஸ்ட்சிமா,  திட்் அடிப்படைவட்் அடிப்படைமமான சதவுரவக்கமாக ு சவகுஜன
சசமாசலிஸ்ட் கட்சி பக்கம் திரும்பினமார்.  அவருக்கு கட்சிசகட்சியமா,
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சவவுரனைகளும் என்ற தலைத் திட்் அடிப்படைசமமா உண்வுரமகட்சியமான ஒரு இிமாணுவசமமா கூ் அடிப்படைக்
கிவுர் அடிப்படைகட்சியமாது.  கியூப ஸ்ிமாலினிஸ்டுகள் அவருக்கு சமாதனத்வுரத
சித்தமாந்தத்து் அடிப்படைன் வழங்கினர்.  அதன் மூனைகளும் என்ற தலைம் அவிமால் ஆட்சி
ு சசய்கட்சிய முடிந்தது.  கமாஸ்ட்சிமா அதன் பின்னர் அவிது
க் அடிப்படைந்தகமானைகளும் என்ற தலை அிசிகட்சியலில் தமான் "முழு நிவுரற்றவற்ற்ற"  கம்யூனிஸ்் அடிப்படைமாக
இருந்த சபமாதும்,  பமாட்டிஸ்் அடிப்படைமா ஆட்சிக் கவிழ்ப்புக்கு முன்னசி
"மமார்க்சிஸ்ட் ு சனைகளும் என்ற தலைனினிஸ்ட்" ஆகியிருந்ததமாக பிிக் அடிப்படைனம் ு சசய்தமார்.

உவுரிநவுர் அடிப்படையில் குறிப்பிட்டிருந்த தன் வமாழ்நமாவுரள முழுவதும்
மகிழ்வமாய் வுரவத்திருக்க கற்றுக்ு சகமாண்் அடிப்படை,  முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
கனவமானமான சமமாலிகட்சியர்சின் விளக்கத்வுரத நிவுரனவு கூி
சவண்டும். அதுசபமானைகளும் என்ற தலைசவ ஃபி் அடிப்படைல் கமாஸ்ட்சிமா அவிது வமாழ்நமாள்
முழுவதும் மமார்க்சிசத்வுரதப் சபசியிருந்தமார் என்று
கண்டுபிடித்தமார்.  ஆவுரககட்சியமால் தற்ு சசகட்சியனைகளும் என்ற தலைமாக தமான் ஆட்சிக்கு
வந்தபின்சப,  அதுபற்றி கவனத்தில் ு சகமாண்் அடிப்படைமார்.

பல்கவுரனைகளும் என்ற தலைக்கழகத்தில் ஆயுதம் ஏந்திகட்சிய கம்யூனிச எதிர்ப்பு
கும்பலு் அடிப்படைன் அவிது நமாட்கள் ு சதமா் அடிப்படைங்கி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவக்
கட்சிக்கமான கமாங்கிிசின் சவட்பமாளிமாக அவர் பிிச்சமாித்தில்
ஈடுபட்் அடிப்படைது வவுரியினைகளும் என்ற தலைமான அவிது அிசிகட்சியல் சமாதவுரனகள்,

சசமாசலிசப் புிட்சிக்கமான நிபந்தவுரனகவுரள தகட்சியமாரிக்கும்
சநமாக்கத்திற்கமான ு சவறுமசன ு சசகட்சியல்தந்திி முன்முகட்சியற்சிகட்சியமாக
மறுசஜமா் அடிப்படைவுரன ு சசய்கட்சியப்பட்் அடிப்படைது.

கமாஸ்ட்சிமாவும் அசதசபமால் ஏவுரனகட்சிய இ் அடிப்படைது முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
சதசிகட்சியவமாதிகளும் "மமார்க்சிச ு சனைகளும் என்ற தலைனினிசத்தில்"  என்ன
கண்் அடிப்படைமார்கள்?  ு சதளிவமாகசவ,  அவர்கள் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம்
தனது ு சசமாந்த சமூக மற்றும் அிசிகட்சியல் விடுதவுரனைகளும் என்ற தலைக்கமான
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்துக்கு வழிகமாட்டும்
விஞ்ஞ்ஞமான முன்சனமாக்வுரக நமா் அடிப்படைவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  அசதசபமானைகளும் என்ற தலை அது
மமாஸ்சகமாவி் அடிப்படைமிருந்து ஆதிவுரவ ு சவன்ு சற்றடுக்கும் இனைகளும் என்ற தலைக்வுரகக்
ு சகமாண்் அடிப்படை ஒரு நடிப்வுரபவி் அடிப்படை அதிகமமாகும்.  அவர்கள்
ஸ்ிமாலினிஸ்டுகளி் அடிப்படைமிருந்து கற்றுக் ு சகமாண்் அடிப்படை மமார்க்சிச
ு சனைகளும் என்ற தலைனினிசம் என்பதவுரன,  அிசிவுரனப் பகட்சியன்படுத்துவதன் மூனைகளும் என்ற தலைம்
சமுதமாகட்சியத்தில் விரும்பும் மமாற்ற்றங்கவுரளச் ு சசய்கட்சிய முடியும் என்று
முன்னிறுத்தும் ு சகமாள்வுரககட்சியமாகக் கண்் அடிப்படைனர்.

மமாற்ற்றமுடிகட்சியமாத மற்றும் ு சநறிதவறும் சதசிகட்சியத் தவுரனைகளும் என்ற தலைவிமால்
தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம தமாங்கப்படும்,  என்ு சற்றன்வுரற்றக்குமமான புிட்சிக்
கட்சியின் மூனைகளும் என்ற தலைம் அிசின் மீதமான தங்களின் ு சசமாந்தத்
தவுர் அடிப்படைகட்சியற்ற்ற கட்டுப்பமாட்வுர் அடிப்படை நிகட்சியமாகட்சியப்படுத்துதவுரனைகளும் என்ற தலையும் கூ் அடிப்படை,  அதில்
அவர்கள் கண்டு ு சகமாண்் அடிப்படைனர்.  ஸ்ிமாலினிசத்தி் அடிப்படைமிருந்து கற்றுக்
ு சகமாண்் அடிப்படைதன் அடிப்பவுர் அடிப்படைவுரகட்சியத்தமான் சிகட்சியமாங்சகசஷக் தனது
கட்சிகட்சியமான சகமாமிண்் அடிப்படைமாங்கிற்கு மமாதிரிகட்சியமாகக் ு சகமாண்் அடிப்படைமார்
என்பவுரத நிவுரனவுகூி சவண்டும்.

ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாயிசத்தின்  கட்டுக்கவுரத

யுத்தத்திற்குப் பிந்வுரதகட்சிய கமானைகளும் என்ற தலைக்கட்் அடிப்படைத்தில் சதமான்றிகட்சிய எல்னைகளும் என்ற தலைமா
சதசிகட்சிய வுரமகட்சியங்கள் மற்றும் சபமாக்குகள் சபமால்,  உண்வுரமயில்
கமாஸ்ட்சிமாயிசமும் அதன் சதமாற்ற்றங்கள் மற்றும் வளர்ச்சி
பற்றிகட்சிய ு சதமாவுரககட்சியற்றமா கட்டுக்கவுரதகளின் சமல் தங்கியிருக்கிற்றது.

அத்தவுரககட்சிய கவுரதகட்சியளப்பு இந்த அவுரமப்புகளின் வர்க்கத்
தன்வுரமவுரகட்சிய ு சகமாடுப்பது தவிர்க்க முடிகட்சியமாதது.  இவுரவ குட்டி
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ மற்றும் சதசிகட்சிய முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ வர்க்கத்தின்
சமல் தங்கி இருந்து ு சகமாண்டு,  அசதசவவுரள தமாங்கள்

ஒடுக்கப்பட்் அடிப்படை மக்கவுரளப் பிிதிநிதித்துவம் ு சசய்வதமாக
கூறுகின்ற்றன.

ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் கமாஸ்ட்சிமாவும் அவிது
பின்பற்ற்றமாளர்களும் தங்களது ு சவற்றிவுரகட்சிய சிகட்சியிமா மசகட்சியஸ்ற்ற்றமா
மவுரனைகளும் என்ற தலைகளில் (Sierra  Maestra  mountains)   ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்களமால்
ந் அடிப்படைத்தப்பட்் அடிப்படை ஆயுதப் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தின் சிற்றப்பமான விவுரளவு
என்று உருவகித்துக் கமாட்டுகிற்றமார்கள்:  திண்ணிகட்சிய எண்ணம்
மற்றும் தீர்மமானத்தின் மூனைகளும் என்ற தலைம் ஏகமாதிபத்திகட்சியத்வுரதயும் சதசிகட்சிய
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவத்வுரதயும் இிமாணுவ ரீதிகட்சியமாக ு சவன்ற்றனர் என்று,

பமாட்டிஸ்் அடிப்படைமா (Batista) சர்வமாதிகமாரிவுரகட்சியத் தூக்கிவீசிகட்சிய பின்னர்
ஒருமமாதசம கழித்து சசகுவமாிமா எழுதினமார்:  "மக்களமால்
ஆதரிக்கப்பட்் அடிப்படை உறுதியுவுர் அடிப்படைகட்சிய மற்றும் இற்றப்பதற்கு
அஞ்சமாதவர்கவுரளக் ு சகமாண்் அடிப்படை சிறிகட்சிய குழு நிிந்தி
இிமாணுவத்வுரத ு சவற்றி ு சகமாள்ள முடியும் என்று நமாம்
எடுத்துக்கமாட்டியிருக்கிசற்றமாம்.  (இனைகளும் என்ற தலைத்தீன்)  அு சமரிக்கமாவில் உள்ள
நமது சசகமாதிர்களுக்கு இன்ு சனமாரு படிப்பிவுரனயும் உண்டு.

நம்வுரமப்சபமானைகளும் என்ற தலைசவ ு சபமாருளமாதமாி ரீதிகட்சியமாக அசத விவசமாகட்சிய
வவுரகயினங்களில் நமாம் கட்் அடிப்படைமாகட்சியம் விவசமாகட்சியப் புிட்சி ு சசய்கட்சிய
சவண்டும்.  வகட்சியல் ு சவளிகளில்,  மவுரனைகளும் என்ற தலைகளில் சபமாிமா் அடிப்படை சவண்டும்
மற்றும் இங்கிருந்சத புிட்சிவுரகட்சிய நகிங்களுக்கு எடுத்துச்
ு சசல்னைகளும் என்ற தலை சவண்டும்". பின்னமால் ு சசய்வதற்கு முகட்சியற்சிக்கக் கூ் அடிப்படைமாது.

இந்த கியூப் புிட்சியின் அதிகமாிபூர்வ விளக்கமமானது.

சம்பவங்கள் பற்றிகட்சிய தீவிி திரித்தல்கவுரள
பிிதிநிதித்துவப்படுத்துகிற்றது.  பமாடிஸ்் அடிப்படைமாவின் ஆறு ஆண்டுகமானைகளும் என்ற தலை
ஆட்சியில் 20,000  கியூபர்கள் அிசமாங்கத்தின் கிங்களில்
உயிவுரிவிட்் அடிப்படைனர்.  இவற்றுள் 19,000  சபர்கள் கியூப நகிங்களில்
ு சகமால்னைகளும் என்ற தலைப்பட்் அடிப்படைனர்.  நிர்மூனைகளும் என்ற தலைமமாக்கல்,  அிசிகட்சியல் சவவுரனைகளும் என்ற தலை
நிறுத்தங்கள் மற்றும் ஏவுரனகட்சிய எதிர்ப்பு வடிவங்களில்
ு சபரும்பமான்வுரமகட்சியமானவுரவ கமாஸ்ட்சிமாவின் ஜின் ஜூவுரனைகளும் என்ற தலை 26

இகட்சியக்கத்தின் கட்டுப்பமாட்டுக்கு ு சவளியில் ந் அடிப்படைந்தன.  அவுரவ
பிந்தளவில் விரிந்து பிவின மற்றும் இறுதியில்
அிசமாங்கத்தின் வீழ்ச்சிக்கு முக்கிகட்சிய தூண்டுவிவுரசவுரகட்சிய
வழங்கின.

கமாஸ்ட்சிமாவின் ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்கள் ு சபரும்பமாலும் சினைகளும் என்ற தலை ஆயிிம்
சபர்.  அங்கு முடிவுகமாணும் இிமாணுவ யுத்தங்கள் இல்வுரனைகளும் என்ற தலை.

ு சபரிகட்சிய நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்் அடிப்படைவர்கசள 200  ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்களுக்கு
சமல் இல்வுரனைகளும் என்ற தலை.  பமாடிஸ்் அடிப்படைமா,  கியூப முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ வர்க்கம்,

வமாஷிங்் அடிப்படைன் ஆகிகட்சிய இிண்டின் ஆதிவுரவயும் இழந்தமார்.  கியூப
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ வர்க்கத்தின் ு சபரும்பமான்வுரம பகுதியினர்
கமாஸ்ட்சிமாவுரவ ஆதரித்தனர்.  வமாஷிங்் அடிப்படைன் பமாடிஸ்் அடிப்படைமா
அிசமாங்கத்தின் மீது ஆயுதப்பவுர் அடிப்படை ஆவுரணவுரகட்சியத் திணித்து
இந்த ஆதிவிவுரன இல்னைகளும் என்ற தலைமாததமாக்கிகட்சியது.  இது விவுரிவமாய்
அதவுரன சிதறுண்டு சபமாகவுரவத்தது.

கியூபமாவிற்குள் திடுதிப்ு சபன துடுக்குத்தனம் மற்றும் இிமாணுவ
வீிம் மூனைகளும் என்ற தலைம் கமாஸ்ட்சிமாவின் ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்கள் அு சமரிக்க
ஏகமாதிபத்திகட்சியம் மற்றும் உள்நமாட்டு ஆளும் வர்க்கத்வுரத
சதமாற்கடித்தனர் என்ற்ற கட்டுக்கவுரத,  திட்் அடிப்படைவட்் அடிப்படைமமான அிசிகட்சியல்
சநமாக்கத்திற்கு சசவுரவ ு சசய்தது.  அது அவுரனத்து ஆட்சி
அதிகமாித்வுரதயும் சபமாட்டியி் அடிப்படை முடிகட்சியமாதவவுரகயில்
கமாஸ்ட்சிமாவின் வுரககளில் குவித்தது.  அிசமாங்கத்வுரத
ு சகட்டிப்படுத்துவவுரத நிகட்சியமாகட்சியப்படுத்திகட்சியது.
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கமாஸ்ட்சிமாவமாலும் சசகுவமாிமாவமாலும் வளர்த்ு சதடுக்கப்பட்் அடிப்படை
கட்டுக்கவுரத சபிழிவுகிமமான விவுரளவுகளு் அடிப்படைன் ஏற்றுமதி
ு சசய்கட்சியப்ப் அடிப்படைவிருந்தது.  கியூப பமாவுரத எனப்படுவது,  இனைகளும் என்ற தலைத்தீன்
அு சமரிக்கமா முழுவதும் புிட்சிகிப் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தின் ஒசி
சமாத்திகட்சியமமான வடிவம் என பிப்பப்பட்் அடிப்படைது.  அிசமாங்கங்கவுரளத்
தூக்கிவீசவும் சமூக ஒடுக்கு முவுரற்றகளுக்கு முடிவுகட்் அடிப்படைவும்
சதவுரவகட்சியமானது,  துணிவும் ஒரு சினைகளும் என்ற தலை துப்பமாக்கிகளும் என்ற்ற
உறுதி ு சமமாழிகட்சியமால் ஆயிிக்கணக்கமான இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்க
இவுரளஞ்ஞர்கள் படுு சகமாவுரனைகளும் என்ற தலை ு சசய்வதற்கு வழிவகுக்கப்பட்் அடிப்படைனர்.

சசகுவிமாவின் பிிபனைகளும் என்ற தலைமமான எழுத்துப் பவுர் அடிப்படைப்பமான "குசவிமா டி
ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாஸ்"  (Guerra  de  Guerrillas)  அல்னைகளும் என்ற தலைது ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா யுத்தம்
என்பது இந்த மங்கிப்சபமான மூசனைகளும் என்ற தலைமாபமாகட்சியத்துக்கமான வுரக
புத்தகமமாக சசவுரவ ு சசய்தது.  அது "அு சமரிக்கமாவில் புிட்சிகி
இகட்சியக்கங்களின் உத்திகள்" (mechanics  of  revolutionary  movements  in

America)  இற்கமான கியூப மூன்று அனுபவத்தின் ு சபரும்
படிப்பிவுரனகள் என அவர் விவரித்துள்ளவற்வுரற்ற
ு சதமாகுத்துவுரிக்கிற்றது.

1.  இிமாணுவத்துக்கு எதிிமான யுத்தத்தில் மக்கள் பவுர் அடிப்படைகள்
ு சவல்னைகளும் என்ற தலை முடியும்.

2. புிட்சிவுரகட்சிய ு சசய்கட்சிய அவுரனத்து நிபந்தவுரனகளும்
அத்திகட்சியமாவசிகட்சியமமானதல்னைகளும் என்ற தலை,  உயிர்த்ு சதழும்சபமாசத (ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா
அணியின் பதம்) அதவுரன உருவமாக்க முடியும்.

3. வளர்ச்சி பின்தங்கிகட்சிய அு சமரிக்கமாவில் ஆயுதப்சபமாிமாட்் அடிப்படை
தளப்பகுதி பிிதமானமமாக நமாட்டுப்புற்றத்தில் தமான் கட்் அடிப்படைமாகட்சியமமாக
இருக்கசவண்டும்.

இந்த எழுத்துக்கள் ு சகமாண்டிருக்கும் சிறிதளசவகட்சியமான அிசிகட்சியல்
ஆய்வு என்னு சவனில் தீவிிவமாத சபமாலி ஆகும்.  இனைகளும் என்ற தலைத்தீன்
அு சமரிக்கமாவின் வளர்ச்சிப்பமாவுரத பனைகளும் என்ற தலை ஆண்டுகளமாக
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ பமாவுரதகட்சியமாக இருந்து வந்தது.  இனைகளும் என்ற தலைத்தீன்
அு சமரிக்கமாவில் ஒடுக்கு முவுரற்றக்கமான முக்கிகட்சிய அடித்தளம்
சசகுவமாிமா கூறுவதுசபமால் மிகச்சிறுபமான்வுரமயினர் வுரககளில்
நினைகளும் என்ற தலைம் குவிந்துகி் அடிப்படைக்கும் னைகளும் என்ற தலைத்திபுண்டிகட்சியமா (Latifundia) அல்னைகளும் என்ற தலை, மமாற்றமாக
கூலி உவுரழப்பு மற்றும் இனைகளும் என்ற தலைமாபம் பற்றிகட்சிய முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
உற்றவுகள் ஆகும்.  இவுரவ எழுதப்பட்டுக் ு சகமாண்டிருந்த
சபமாதுகூ் அடிப்படை இக்கண்் அடிப்படைமமானது ு சபரும் கட்் அடிப்படைவுரமப்பு
மமாறுதல்களூ் அடிப்படைமாக ு சசன்று ு சகமாண்டிருந்தது.  மக்கள் ு சதமாவுரக
சமலும் பமாட்் அடிப்படைமாளிமகட்சியமமாதனைகளும் என்ற தலைமாகி இருந்தன மற்றும் கிிமாமப்புற்றப்
பகுதியிலிருந்து நகிங்களுக்கு மக்கள் புனைகளும் என்ற தலைம் ு சபகட்சியர்தலுக்கு
இட்டுச் ு சசன்ற்றது.

இவற்றுள் ஒன்று கூ் அடிப்படை ஆய்வு ு சசய்கட்சியப்ப் அடிப்படைவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  புிட்சிகி
தகட்சியமாரிப்பு ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா யுத்தத்துக்கு ு சபமாருத்தமமான கிிமாமப்புற்ற
பகுதிகவுரள ு சபமாறுக்கி எடுக்கும் பதிவுவமாத நிகழ்வுப்சபமாக்கமாக
குவுரற்றக்கப்பட்் அடிப்படைது.  இந்த அறிவுவுரிவுரகட்சிய பின்பற்றுபவர்
கமாடுகளிலும் பின்சன உள்ள பிிசதசங்களிலும் இனைகளும் என்ற தலைத்தின்
அு சமரிக்க இிமாணுவத்து் அடிப்படைன் தனி ஒருவிமாக சமமாதுவதற்கு
வி் அடிப்படைப்பட்் அடிப்படைவிமாக சிக்கிக் ு சகமாள்வதில் முடிந்தது.

சசகுவமாிமாவின் அிசிகட்சியலில் மீண்டும் ு சவளிப்படுவது
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்வுரத புிட்சிகி வர்க்கம் என்பவுரத
நிிமாகரித்தல் மற்றும் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களும் ஒடுக்கப்படும்

மக்களும் அிசிகட்சியல் ரீதிகட்சியமாய் நனவு ு சகமாண்டு விடுதவுரனைகளும் என்ற தலைக்கமான
தங்களின் ு சசமாந்தப் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத முன்ு சனடுப்பதின்
திற்றவுரமவுரகட்சிய புற்றக்கணிப்பதமாகும்.  அவர் நமாட்டுப்புற்றத்வுரத ஆயுதப்
சபமாிமாட்் அடிப்படைத்துக்கமான ஒசி சமாத்திகட்சியமமான இ் அடிப்படைமமாக முன்ு சமமாழியும்
அசதசவவுரள,  விவசமாயிகவுரள சமூக சகமாரிக்வுரககளின்
அடிப்பவுர் அடிப்படையில் அணிதிிட்டும் விஷகட்சியமமாக அது இல்வுரனைகளும் என்ற தலை.

சச இன் கருத்துரு "பனைகளும் என்ற தலைமாத்கமாித்வுரத அவுர் அடிப்படைவதற்கு
சர்வமாதிகமாித்துக்கு க் அடிப்படைன்ப் அடிப்படைல்,  அதன்மூனைகளும் என்ற தலைம் பிற்சபமாக்கு சமூக
வர்க்கங்களின் சர்வமாதிகமாித்வுரத அதன் உண்வுரம இகட்சியல்பிவுரன
முகத்திவுரி கிழித்தல்".  சவறு வமார்த்வுரதகளில் ு சசமான்னமால்
ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா குழுவின் இனைகளும் என்ற தலைக்கு விவசமாயிகளுக்கு எதிிமான
ஒடுக்குமுவுரற்றவுரகட்சிய கிளறிவி் அடிப்படைல்.  விவசமாயிகள் அதற்குப் பதினைகளும் என்ற தலைமாக
அிசமாங்கத்துக்கு எதிிமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத ஆதரிப்பமார்கள்.

அத்தவுரககட்சிய சபமாிமாட்் அடிப்படைத்துக்கு தத்துவமும் சதவுரவயில்வுரனைகளும் என்ற தலை,

அிசிகட்சியலும் சதவுரவயில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம் மற்றும்
ஒடுக்கப்பட்் அடிப்படை மக்களின் மிகக்குவுரற்றந்த தவுரனைகளும் என்ற தலையீச் அடிப்படை
சதவுரவகட்சியமானதமாகும்.  இனைகளும் என்ற தலைத்தீன் அு சமரிக்கமாவில் ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா
குழுக்கவுரளக் கட்டுவது ு சதமா் அடிப்படைர்பமாக சசகுவமாிமா கூறுவுரகயில்,

அவுரவ அவுரனத்து அிசிகட்சியல் மமாறுபமாடுகவுரளயும்
கனைகளும் என்ற தலைந்துவுரிகட்சியமா் அடிப்படைவுரனைகளும் என்ற தலையும் தவிர்க்க சவண்டும் என்றும்
ஒற்றுவுரமகட்சியமானது ஆயுதப் சபமாிமாட்் அடிப்படை ு சசகட்சியல்தந்திித்தின்
உ் அடிப்படைன்பமாட்டிவுரன மமாத்திிசம அடிப்பவுர் அடிப்படைகட்சியமாகக் ு சகமாண்டிருக்க
சவண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினமார்.

குவமாிமா இசத்தின் ு சபரும் சதமால்வி

விவுரளவுகள்,  கணித்தவமாறு துன்பகிமமானவுரவகட்சியமாக இருந்தன.

தமான் பிற்றந்த ஆர்ு சஜன்டினமாவில் பத்திரிவுரககட்சியமாளிமான சஜமார்ஜ்
மமாு சசட்டி (Jorge  Maseti)  தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமயின் கீழ் முதல் ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா
குழுவுரவ `சச`  அவுரமத்தமார்.  சச இன் வமாழ்க்வுரக வினைகளும் என்ற தலைமாற்றில்
இப்ு சபரும் சதமால்வியின் குறிப்பமாக ு சநஞ்வுரச உவுரற்றகட்சிய
வுரவக்கும் விஷகட்சியங்கவுரள ஆண்் அடிப்படைர்சன் தருகிற்றமார். ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்கள்
ஒருசபமாதும் எதிர்த்து சபமாிமாடிப் பமார்க்கவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  சினைகளும் என்ற தலைர்
இற்றந்தனர் மற்ற்றம் சினைகளும் என்ற தலைர் கமாட்டில் பட்டினிகட்சியமால் இற்றந்தனர்.

மற்ற்றவர்கள் சபமாலசுகளின் வுரககளில் மமாட்டினர்.  ு சபரும்பகுதி
அழிவதற்கு முன் எவ்வமாற்றமாயினும் மமாு சசட்டி தனது மூன்று
உறுப்பினர்களுக்கு ஒழுங்கீன குற்ற்றத்தின் சபரில் மிண
தண்் அடிப்படைவுரன விதித்து ஆவுரணயிட்் அடிப்படைமார்.  தண்டிக்கப்பட்் அடிப்படை மூன்று
சபருசம யூதர்கள் என்று இந்த ு சநருக்கடியில் தப்பிப்பிவுரழத்த
ஒருவர் குறிப்பிட்் அடிப்படைவுரத ஆசிரிகட்சியர் சமற்சகமாள் கமாட்டுகிற்றமார்.

மமாு சசட்டி கமாஸ்ட்சிமாயிசத்து் அடிப்படைன் கூட்டு வுரவத்துக்ு சகமாள்ளும்
முன்னர்,  ஆர்ு சஜன்டினமாவில் அதிதீவிி வனைகளும் என்ற தலைதுசமாரி சதசிகட்சியவமாத
மற்றும் யூத எதிர்ப்பு இகட்சியக்கத்தில் உறுப்பினிமாக
இருந்திருக்கிற்றமார் என்பது கண்் அடிப்படைறிகட்சியப்பட்் அடிப்படைது.

சசயின் ு சசமாந்த குழு,  ு சபமாலிகட்சியமாவிலும் இசத முடிவுரவ
எய்திகட்சியது.  அவிது ு சசகட்சியல்களில் மிகவும் குறிப்பி் அடிப்படைத்தக்கது
என்னு சவனில்,  அந்நமாட்டில் இருந்த சமூக மற்றும் அிசிகட்சியல்
நிவுரனைகளும் என்ற தலைபற்றிகட்சிய அவிது முழுவுரமகட்சியமான அக்கவுரற்றயின்வுரமகட்சியமாகும்.

1951 ன் ு சபமாலிவிகட்சிய புிட்சியில் மிகவும் சக்திமிக்க அணிகட்சியமாகிகட்சிய
டின் (Tin) சுிங்கத் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள்,  சச அந்நமாட்டுக்கு வருவுரக
தந்தசபமாது முந்திகட்சிய மமாதங்களில் சவவுரனைகளும் என்ற தலை நிறுத்தங்களில்
ஈடுபட்டிருந்தது் அடிப்படைன் இிமாணுவத்து் அடிப்படைனும் சமமாதலில்
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ஈடுபட்டிருந்தனர்.  அவிது நமாட்குறிப்பில் அவர் இந்நிகழ்வுகவுரள
தனது ு சசமாந்த ந் அடிப்படைவடிக்வுரகக்கு பின் நிகழ்வமாக மட்டுசம
குறித்துள்ளமார்.  ு சபமாலிவிகட்சிய ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களுக்கு
முன்வுரவப்பதற்கு அவருக்கு முன்சனமாக்சகமா அல்னைகளும் என்ற தலைது
ு சகமாள்வுரகசகட்சியமா கிவுர் அடிப்படைகட்சியமாது.  ு சபமாலிவிகட்சிய விவசமாயிவுரகட்சியப்
ு சபமாறுத்தவவுரி ஆயுதப் சபமாிமாட்் அடிப்படைங்கவுரள ு சதமா் அடிப்படைங்குதலுக்கமான
எதிர்ச்ு சசகட்சியல்.  ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்கவுரள ஆதரிப்பதமாக இல்வுரனைகளும் என்ற தலை,  மமாற்றமாக
அவர்கள் இிமாணுவம் பக்கசம திரும்பினர்.

ு சபமாலிவிகட்சியமாவில் கமாஸ்ட்சிமாவமாதிகள் மமாஸ்சகமா ஆதிவு
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆதிவுரவ கணக்கிட்் அடிப்படைனர்.  இந்த ஆதிவு
ஒருசபமாதும் வுரககூ் அடிப்படைவில்வுரனைகளும் என்ற தலை மற்றும் ு சபரும்பமானைகளும் என்ற தலைமாசனமார்
ஸ்ிமாலினிஸ்டுகவுரளயும் மமாஸ்சகமா அதிகமாித்துவத்வுரதயும்
ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்கவுரளயும் கண்டித்து முழுவுரமயுமமாய்
தனிவுரமப்படுத்தினர் என்றும் சச இன் இருப்பி் அடிப்படைம் பற்றிகட்சிய
தகவல்கவுரளக்கூ் அடிப்படை அவர்கள் அு சமரிக்க புனைகளும் என்ற தலைனமாய்வுத் துவுரற்றக்கு
வழங்கியிருக்கனைகளும் என்ற தலைமாம் என்றும் குற்ற்றம் சமாட்டினர்.

இது நம்பக்கூடிகட்சியதமாக இருக்கிற்றது.  ு சபமாலிவிகட்சிய கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியின் ு சசகட்சியனைகளும் என்ற தலைதிபர் சமமாஞ்சி (Monje) ஏற்றக்குவுரற்றகட்சிய ஒரு
சக.ஜி.பி.  மனிதர்.  சசகுவமாிமாவின் இற்றப்புக்கு பின்னர் உ் அடிப்படைசன
மமாஸ்சகமாவில் நிிந்தி வசிப்பி் அடிப்படைம் ு சபற்று ு சசன்றுவிட்் அடிப்படைமார்.

சகஸ்் அடிப்படைமாநி் அடிப்படைமாசின் (Castaneda)  வமாழ்க்வுரக வினைகளும் என்ற தலைமாற்றில் இருந்து
ு சவளிப்படுவதமாவது,  இனைகளும் என்ற தலைத்தீன் அு சமரிக்கமாவின் பிிதமான
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அவுரனத்திலும்,  1940-ல் ட்ு சிமாட்ஸ்கியின்
படுு சகமாவுரனைகளும் என்ற தலைகளில் சநிடிப்பமாத்திிம் வகித்தவவுரிப் சபமான்ற்ற
ஆட்கள் பனைகளும் என்ற தலைசபர் பிித்திசகட்சியக சமனைகளும் என்ற தலைமாதிக்கம் ு சசய்து
ு சகமாண்டிருந்தனர் என்பது தமான்.  அவர் சசமாவிகட்சியத் ஆவணக்
கமாப்பகத்தின் இிகசிகட்சிய பத்திிங்களினூ் அடிப்படைமாக இதவுரன,  அதமாவது
எப்படி இந்தக் கட்சி மமாஸ்சகமாவிலிருந்து சநிடி
உதவிக்ு சகமாவுர் அடிப்படை மூனைகளும் என்ற தலைம் நிதியூட்் அடிப்படைப்பட்் அடிப்படைது என்று நிறுவினமார்.

சசமாவிகட்சியத் அதிகமாித்துவம் நம்பகமமான அிசிகட்சியல்
ஏஜண்டுகளுக்கு நிதியுதவி ு சசய்தது.  அதன் சநமாக்கம்
வமாஷிங்் அடிப்படைனு் அடிப்படைனமான சமமாதமான சகவமாழ்வுக்கமான அதன் ு சசமாந்த
சவட்வுரககட்சியமாகும்.

முடிவில் அத்தவுரககட்சிய கமாட்டிக் ு சகமாடுப்பு உண்வுரமயில்
சதவுரவயில்னைகளும் என்ற தலைமாதது என்ற்ற ஒன்று் அடிப்படைன் வி் அடிப்படைப்பட்டுள்ளது.  அிசிகட்சியல்
முன்சனமாடிகள் இல்னைகளும் என்ற தலைமாமல்,  ஆதிவுரவ ு சவன்ு சற்றடுக்க
முன்சனமாக்கு இல்னைகளும் என்ற தலைமாமல்,  இிண்டு ் அடிப்படைஜன் ஆயுதம் ஏந்திகட்சிய
ஆட்கவுரள அப்பிிமாந்திகட்சியத்தில் ு சகமாண்டுவருவதமால் புிட்சிவுரகட்சியச்
ு சசய்கட்சியனைகளும் என்ற தலைமாம் என்ற்ற கருத்து எடுத்த எடுப்பிசனைகளும் என்ற தலைசகட்சிய அழிந்து
சபமானது.  அவிது கவுர் அடிப்படைசி நமாட்களில் ு சபமாலிவிகட்சிய
இிமாணுவத்தமால் சுற்றி வவுரளக்கப்பட்் அடிப்படைதும்,  சசகுவமாிமா,

சபட்ிண்ட் ருஸ்ஸல் (Bertrand Russell) மற்றும் சஜமான் சபமால்
சமாத்ர் (Jean Paul  Sartre) ஆகிசகட்சியமாருக்கு கடிதங்கவுரள விடுப்பதன்
மூனைகளும் என்ற தலைம் சர்வசதச ஆதிவுரவ சவண்டுவதற்கு திட்் அடிப்படைமிட்டிருந்தமார்.

இந்த சமாகசத்தின் துன்பகிமமான தன்வுரமயின் அளவீடு
இதுதமான்.

கியூபமாவும் நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைமும்

நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைத்தின் வினைகளும் என்ற தலைமாற்றில்,  கியூப புிட்சி ஒரு
தீர்க்கமமான திருப்புமுவுரன என நிரூபிக்கப்ப் அடிப்படைவிருந்தது.

அு சமரிக்க பகுதிகட்சியமான சசமாசலிச ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் கட்சி ,

முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சிய வமாதம் மற்றும் ஸ்ிமாலினிசத்துக்கு
தன்வுரன மமாற்றி அவுரமத்துக் ு சகமாண்் அடிப்படை சந்தர்ப்பவமாத
சபமாக்கமான பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதத்துக்கு எதிிமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தில்
முன்னணிப் பமாத்திித்வுரத ஆற்றிகட்சியது.

1953-ல் பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதத்திற்கு எதிிமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தில் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம
வகித்தபின்,  ஒரு சகமாப்தத்துக்கு பின் சசமாசலிச ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்
கட்சி,  எர்ு சனஸட் மண்ச் அடிப்படைனைகளும் என்ற தலைமால் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம தமாங்கப்பட்் அடிப்படை பிிதமான
பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதக் கட்சியு் அடிப்படைன்,  பிிதமானமமாக கமாஸ்ட்சிமாவமாதம்
மற்றும் குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சியவமாதத்தின் பமாத்திிம்
பற்றிகட்சிய தங்களின் ு சபமாதுவமான மதிப்பீட்டின் அடிப்பவுர் அடிப்படையில்
மறு ஐக்கிகட்சியம் ு சசய்து ு சகமாண்் அடிப்படைது.  கியூபமாவில் ு சபருமளவு
உற்பத்திசக்திகள் சதசிகட்சியமகட்சியமமாக்கப்பட்் அடிப்படைன.  அதன்
அடிப்பவுர் அடிப்படையில் அது ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் அிசமாக ஆகிவிட்் அடிப்படைதமாக
அவர்கள் தீர்மமானித்தமார்கள்.  சமலும் கூ் அடிப்படை கமாஸ்ட்சிமா வமாதம்
சர்வசதசப் சபமாக்கமாக ஆகமுடியுு சமன்றும்,  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்தின் புதிகட்சிய உனைகளும் என்ற தலைக புிட்சிகித் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமவுரகட்சிய
வழங்கமுடியும் என்ற்ற முன்சனமாக்வுரக அவர்கள்
முன்ு சனடுத்தனர்.

இந்த முன்சனமாக்கு கியூபமாவுக்கு அப்பமாலும் விவுரளபகட்சியன்கவுரள
ு சகமாண்டிருக்கிற்றது.  1939-40ல் சசமாவிகட்சியத் அிசு பற்றிகட்சிய
வவுரிகட்சியவுரற்ற மீதமான விவமாதம் ு சதமா் அடிப்படைர்பமாக ட்ு சிமாட்ஸ்கி
சுட்டிக்கமாட்டிகட்சியவமாறு,  ஒவ்ு சவமாரு சமூகவிகட்சியல் வவுரிகட்சியவுரற்றக்கும்
பின்னமால் வினைகளும் என்ற தலைமாற்று முண்கணிப்பு இருக்கிற்றது.  கியூபமாவுரவ
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் அிசு என சிற்றப்பு ு சபகட்சியர் சூட்டி இறுகப்பற்றிக்
ு சகமாள்ளல்,  மமார்க்சிலிருந்து வளர்த்ு சதடுத்த சசமாசலிசப் புிட்சி
பற்றிகட்சிய முழுவினைகளும் என்ற தலைமாற்று மற்றும் தத்துவமார்த்த கருத்துருவு் அடிப்படைன்
துண்டித்துக் ு சகமாள்வதமாகும்.

கியூபமாவில் அதிகமாிமமானது ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாப் பவுர் அடிப்படையின் வுரககளில்
விழுந்தது.  அது ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களு் அடிப்படைன் எந்தவித ு சதமா் அடிப்படைர்பும்
இல்னைகளும் என்ற தலைமாத,  ு சதளிவமான குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சியவமாத
பண்வுரபக் ு சகமாண்் அடிப்படைதமாகும்.  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் புதிகட்சிய
அிசமாங்கத்வுரத அவுரமப்பதில் எந்தவித குறிப்பி் அடிப்படைத்தக்க
பமாத்திித்வுரதயும் ு சபற்றிருக்கவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  ஒரு முவுரற்ற அிசு
அவுரமந்ததும்,  அதன்மீது எந்தவிதமமான வழிகளிலும் ஜனநமாகட்சியகக்
கட்டுப்பமாட்வுர் அடிப்படை நிறுவும் முகட்சியற்சியில் அது ஈடுபட்டிருந்ததில்வுரனைகளும் என்ற தலை.

அத்தவுரககட்சிய அிவுரச "ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் அிசு" என தகுதிப்படுத்துவது,

ஆழமமான கிவுரளத்ு சதழுதல்கவுரள ு சகமாண்டிருந்தது.  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்தின் அிசிகட்சியல் மற்றும் அவுரமப்பு ரீதிகட்சியமான
சுகட்சியமாதீனத்திற்கமாக மமார்க்சிச இகட்சியக்கத்தமால் ு சதமாடுக்கப்பட்் அடிப்படை
முழுப்சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரதயும் வுரகவிடுவவுரத அது
அர்த்தப்படுத்திகட்சியது.  அதற்குப் பதினைகளும் என்ற தலைமாக அது சதசிகட்சியவமாத
தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமக்கு ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்வுரத கீழ்ப்படுத்துவதன்
மூனைகளும் என்ற தலைம் சசமாசலிசத்திற்கமான பமாவுரத அவுரமக்கப்படுவதமாக
சுட்டிக்கமாட்டிகட்சியது.  அது குட்டிமுதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ வர்க்கத்தில்
சவரூன்றிகட்சிய கமாஸ்ட்சிமா வமாதிகளமாக,  ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா பவுர் அடிப்படைகளமாக
மற்றும் ஏவுரனகட்சிய சதசிகட்சியவமாதிகளமாக இருக்கக்கூடும்.  அவர்கள்
சசமாசலிசப் புிட்சிவுரகட்சிய தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமதமாங்கி ந் அடிப்படைத்துவமார்களமாம்;

நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைத்தின் கட்சிகளமால் அணிதிிட்் அடிப்படைப்பட்டு,

கல்விபுகட்் அடிப்படைப்பட்் அடிப்படை ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம் அல்னைகளும் என்ற தலைவமாம்.  அதுதமான்
பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகளமால் முன்ு சனடுக்கப்பட்் அடிப்படை கியூப ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள்
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அிசு பற்றிகட்சிய சமூக வவுரிகட்சியவுரற்றயிலிருந்து ஊற்ு சற்றடுக்கக்கூடிகட்சிய
வுரமகட்சியவினைகளும் என்ற தலைமாற்று முன்கணிப்பமாகும்.

கியூபமா ு சதமா் அடிப்படைர்பமாக ் ஹமான்சனமால் அபிவிருத்தி ு சசய்கட்சியப்பட்் அடிப்படை
முன்சனமாக்கு மமார்க்சிசத்திவுரன ு சமமாத்தமமாய்
ு சகமாச்வுரசப்படுத்தலின் சமல் தங்கியிருந்தது.  கிழக்கு ஐசிமாப்பிகட்சிய
எல்வுரனைகளும் என்ற தலைப்புற்ற அிசுகவுரளயும் சீனமாவுரவயும் "ஊனமுற்ற்ற
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் அிசு"  என்று தற்கமாலிகமமாக மற்றும் மிகவும்
நிபந்தவுரனயு் அடிப்படைன் ட்ு சிமாட்ஸ்கிச இகட்சியக்கத்தமால் பகட்சியன்படுத்தப்பட்் அடிப்படை,

முந்வுரதகட்சிய முடிவிவுரன அவர் புற்றப்பமாட்டு புள்ளிகட்சியமாக எடுத்தமார்.

சதமாழர் பீட்் அடிப்படைர் சநற்று சுட்டிக்கமாட்டிகட்சியவமாறு,  இந்த ஆிம்ப
விவமாதங்களில் சசமாசலிச ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் கட்சி இந்த அிசுகள்
வினைகளும் என்ற தலைமாற்று ரீதிகட்சியமாக தமாக்குப்பிடிக்க முடிகட்சியமாதவுரவ என்பவுரத
சுட்டிக்கமாட்டுவதற்கமாக "ஊனமுற்ற்ற"  எனும் ு சபகட்சியருரிச் ு சசமால்மீது
வலியுறுத்தல் ு சசய்தது.  பப்சனைகளும் என்ற தலைமா இந்த வவுரிகட்சியவுரற்றவுரகட்சிய,

ஸ்ிமாலினிசத்துக்குப்பின் புிட்சிகி உள்ளுவுரற்ற ஆற்ற்றல் என்று
அர்த்தப்படுத்துவதற்கமாக பகட்சியன்படுத்திகட்சிய முகட்சியற்சிவுரகட்சிய அவர்கள்
எதிர்த்திருந்தனர்.

எவ்வமாற்றமாயினும் ் ஹமான்சன்,  பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவுரவவி் அடிப்படை மிகவும் குரூிமமான
பமாணியில்,  கியூபமா எப்படி வரிவுரசகட்சியமாய் அருவமமான
சசமாதவுரனகவுரள சந்தித்தது,  எல்னைகளும் என்ற தலைமாவற்றுக்கும் சமனைகளும் என்ற தலைமாக
ு சபமாருளமாதமாி சதசிகட்சியமகட்சியமமாக்கவுரனைகளும் என்ற தலை,  அது அதவுரன ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்
அிசு எனும் வவுரகயினத்தில் வுரவப்பதமாகக் கூற்றப்படும்
சதசிகட்சியமகட்சியமமாக்கவுரனைகளும் என்ற தலை எப்படி சந்தித்தது என விளக்குவதற்கு
ஏற்பமாடு ு சசய்தமார்.

ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம் புிட்சிவுரகட்சிய ு சசய்திருக்கவில்வுரனைகளும் என்ற தலை
அதன்பிற்றகு அிசு சமாதனத்தின்மீது எவ்வித கட்டுப்பமாட்வுர் அடிப்படையும்
வுரகக்ு சகமாள்ளவில்வுரனைகளும் என்ற தலை,  இவுரவகட்சியவுரனத்தும் கியூபப் புிட்சி
எதிர்ு சகமாள்ளத் தவறிகட்சிய ு சவறுமசன சமாதமாிண சசமாதவுரனகளமாக
எடுத்துக்ு சகமாள்ளப்பட்் அடிப்படைன என்றும்,  இது ு சதமா் அடிப்படைர்பமான
முன்சனற்ற்றம் இன்னும் ு சசய்கட்சியப்ப் அடிப்படைசவண்டிகட்சியதமாக
விளக்கப்பட்டு,  விமர்சனமற்ற்ற ஆதிவு எல்னைகளும் என்ற தலைமாவற்வுரற்றயும்வி் அடிப்படை
அவசிகட்சியமமானது எனப்பட்் அடிப்படைது.

அந்சநிம் அவர் கூறிகட்சியதமாவது:  "கியூப அிசமாங்கம்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள்,  பவுர் அடிப்படைவீிர்கள் மற்றும் விவசமாயிகளின்
கவுன்சில்களமான பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்க ஜனநமாகட்சியக ஆட்சி
வடிவங்கவுரள இன்னும் நிறுவவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  ஆயினும் அது
சசமாசலிசத்தில் நகருகிற்றவமாறு தன்வுரனத்தமாசன ஜனநமாகட்சியகப்
சபமாக்குவுர் அடிப்படைகட்சியதுசபமால் நிரூபித்திருக்கிற்றது.  அது மக்கவுரள
ஆயுதபமாணிகளமாக்கவும் மக்கள் இிமாணுவத்வுரத அவுரமக்கவும்
தங்களது புிட்சிக்கு ஆதிவளித்த அவுரனத்துக் குழுக்களும்
சுதந்திிமமாய் கருத்துக்கவுரள ு சவளிப்படுத்த ஆது உத்திவமாதம்
தந்திருக்கின்ற்றது.  இந்த வவுரகயில் ஸ்ிமாலினிசத்து் அடிப்படைன்
கவுரற்றப்பட்டிருக்கின்ற்ற ஏவுரனகட்சிய முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவமில்னைகளும் என்ற தலைமாத
அிசுகளுக்கு மமாறுபமா் அடிப்படைமாக,  அது விசவற்கப்ப் அடிப்படைக்கூடிகட்சிய
நிவுரனைகளும் என்ற தலையில் இருக்கிற்றது.

"கியூபப் புிட்சி சுதந்திிமமாக அபிவிருத்திகட்சியவுர் அடிப்படைகட்சிய
அனுமதிக்கப்பட்் அடிப்படைமால்,  அதனுவுர் அடிப்படைகட்சிய ஜனநமாகட்சியகப்சபமாக்கு
ஐகட்சியத்திற்கு இ் அடிப்படைமின்றி பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்க ஜனநமாகட்சியக
வடிவங்களின் ு சதமா் அடிப்படைக்க உருவமாக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

ஆவுரககட்சியமால் புிட்சிக்கு மும்முிமமாய் ஆதிவு தருவதற்கமான

பனைகளும் என்ற தலைமமான கமாிணங்களுள் ஒன்று,  அத்தவுரககட்சிய சபமாக்கு
ு சசகட்சியல்படுவதற்கமான உகட்சியர்ந்தபட்ச வமாய்ப்பிவுரன
வழங்குவதமாகும்.

கியூபமாவின் கட்சியதமார்த்தம்,  ் ஹமான்சனமால் தீட்் அடிப்படைப்பட்் அடிப்படை சிமாஜமா
வண்ண கமாட்சியிலிருந்து மிகவும் சவறுபட்் அடிப்படைதமாகும்.

உதமாிணமமாக கியூப ட்ு சிமாட்ஸ்கிஸ்டுகள் ஈவிிக்கமற்ற்ற
முவுரற்றயில் நசுக்கப்பட்் அடிப்படைமார்கள்.  அவர்களின் தவுரனைகளும் என்ற தலைவர்கள்
சிவுரற்றயி் அடிப்படைப்பட்் அடிப்படைமார்கள் மற்றும் பத்திரிவுரககள் நசுக்கப்பட்் அடிப்படைன.

உனைகளும் என்ற தலைகில் மற்ு சற்றந்த நமாட்வுர் அடிப்படையும் வி் அடிப்படை அதிகமமான அிசிகட்சியல்
வுரகதிகவுரள நீண்் அடிப்படைகமானைகளும் என்ற தலைத்திற்கு சிவுரற்றயில் அவுர் அடிப்படைத்து
வுரவத்திருந்த நமா் அடிப்படைமாக இந்தத் தீவு நீண்் அடிப்படைகமானைகளும் என்ற தலைமமாக இருந்து
வருகிற்றது.  அவர்களுள் ஜள் ஜுவுரனைகளும் என்ற தலை 26 இகட்சியக்கத்தின் கமாஸ்ட்சிமாவின்
முன்னமாவுரளகட்சிய சதமாழர்கள் ு சகமாஞ்சம் நஞ்சம் சபில்னைகளும் என்ற தலைர்.

ஆயினும்,  தத்துவமார்த்த நிவுரனைகளும் என்ற தலைப்பமாட்டிலிருந்து ் ஹமான்சனின்
மதிப்பீட்டின் மிகவும் ஏமமாற்ற்றக்கூடிகட்சிய அம்சம்,  வமாய்ப்பு
அளிக்கப்பட்் அடிப்படைமால் கமாஸ்ட்சிமா ஆட்சி பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்கத்தின்
ஜனநமாகட்சியக வடிவங்கவுரள ஏற்படுத்துமமாம். அதமாவது ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்
சவுரபகவுரள அல்னைகளும் என்ற தலைது ிஷ்கட்சிய புிட்சியு் அடிப்படைன் இவுரணத்துச்
ு சசமான்னமால் சசமாவிகட்சியத்துக்கவுரள ஏற்படுத்துமமாம்.

ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் அதிகமாித்தின் அத்தவுரககட்சிய உறுப்புகள்,  குட்டி
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சியவமாதிகளமால் உண்டுபண்ணப்பட்் அடிப்படை
ஆட்சியில் சமலிருந்து ஏற்படுத்தப்ப் அடிப்படைமாது அல்னைகளும் என்ற தலைது
வழங்கப்ப் அடிப்படைமாது.  அத்தவுரககட்சிய அவுரமப்புக்கள்,  அவுரவ கமாஸ்ட்சிமா,

க் அடிப்படைமாபி அல்னைகளும் என்ற தலைது சதமாம் குவுரசன் ஆகிகட்சியவர்களமால்
ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தமாலும்,  அவுரவ சபமானபமார்ட்டிச ஆட்சிக்கமான
ஒப்பவுரனவுரகட்சியவி் அடிப்படை சவு சற்றதுவமாகவும் ஒருசபமாதும்
இருக்கவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் தமாங்கசள மக்கவுரள
அணிதிிட்டி,  முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவத்வுரதத் தூக்கி வீசி,  புதிகட்சிய பமாட்் அடிப்படைமாளி
வர்க்க அிசு அதிகமாித்வுரத நிறுவுவதற்கமான சமாதனங்களமால்
மட்டுசம உண்வுரமகட்சியமான ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் சவுரபகள் அல்னைகளும் என்ற தலைது
சசமாவிகட்சியத்துக்கள் உருவமாக்கப்ப் அடிப்படை முடியும்.

ு சனைகளும் என்ற தலைனினும் சபமால்சஷவிக்குகளும் ஆட்சி அதிகமாித்வுரதக்
வுரகப்பற்றிகட்சிய பின்,  சசமாவிகட்சியத்துக்கவுரள ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களி் அடிப்படைம்
ஒப்பவுர் அடிப்படைக்கவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  இன்னும் ு சசமால்னைகளும் என்ற தலைப்சபமானமால்,  அது
அதிகமாித்துக்கமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத வழிந் அடிப்படைத்திகட்சியது.  இந்த
உறுப்புக்கள் மூனைகளும் என்ற தலைம் ிஷ்கட்சிய பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்கம் அதன் வர்க்கப்
சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தின் வளர்ச்சியின் அடிப்பவுர் அடிப்படையிலும்,  ிஷ்கட்சிய
மமார்க்சிஸ்டுகளின் முன்னசி திட்் அடிப்படைமி் அடிப்படைப்பட்டு தீர்மமானிக்கப்பட்் அடிப்படை
தவுரனைகளும் என்ற தலையீட்டினமால் உண்டுபண்ணப்பட்் அடிப்படை வர்க்க அிசிகட்சியல்
நனவின் அடிப்பவுர் அடிப்படையிலும் தமது ஆட்சிவுரகட்சிய உருவமாக்கினர்.

கமாஸ்ட்சிமாவின் சதசிகட்சியமகட்சியமமாக்கலுக்கும் மமார்க்சிஸ்ட்
ு சனைகளும் என்ற தலைனினிஸ்ட் என்ற்ற அவிது சுகட்சிய தம்பட்் அடிப்படைத்துக்கும்
பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள் அடிபணிந்ததமானது,  நிிந்திப் புிட்சியின்
நிரூபணத்வுரதக் ு சகமாண்டிருக்கிற்றது.

கட்சியதமார்த்தத்தில் இிண்் அடிப்படைமாவது உனைகளும் என்ற தலைக யுத்தத்வுரதத் ு சதமா் அடிப்படைர்ந்து
பத்தமாண்டுகளின் சபமாது,  ஏவுரனகட்சிய பனைகளும் என்ற தலை ஒடுக்கப்பட்் அடிப்படை நமாடுகவுரளப்
சபமான்சற்ற கியூபமாவும் எதிர்மவுரற்ற அர்த்தத்தில் நிிந்திப்
புிட்சியின் உறுதிப்படுத்தவுரனைகளும் என்ற தலை வழங்கியுள்ளது.  அதமாவது எங்கு
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்துக்கு புிட்சிகி கட்சி இல்வுரனைகளும் என்ற தலைசகட்சியமா,  அதன்
கமாிணமமாக ஒடுக்கப்பட்் அடிப்படை மக்களுக்கு தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம வழங்குவதற்கு
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அது தகுதிகட்சியற்றுப் சபமாக,  சதசிகட்சிய முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
வர்க்கத்தினதும் குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சியவமாதிகளினதும்
பிிதிநிதிகள் உள்சள நுவுரழகட்சியவும்,  தங்களது ு சசமாந்த
தீர்விவுரனத்திணிக்கவும் முடிகிற்றது.  நமாசர்,  சநரு,  ு சபின்,  ு சபன்
ு சபல்னைகளும் என்ற தலைமா,  சுகர்சனமா,  பமாத்திஸ்டுகள் (Nasser,  Nehru,  Peron,  Ben  Bella,

Sukharno,  Baathists) மற்றும் பிந்வுரதகட்சிய கமானைகளும் என்ற தலைகட்் அடிப்படைத்தில் ஈிமானில்
இஸ்னைகளும் என்ற தலைமாமிகட்சிய அடிப்பவுர் அடிப்படைவமாதிகள் மற்றும் நிகிமாகுவமாவில்
சன்டினிஸ்் அடிப்படைமாக்கள் ஆகிசகட்சியமார் இந்த நிகழ்வுப் சபமாக்கின்
எடுத்துக்கமாட்டுகள் ஆவர்.  உண்வுரமயில் இவுரவ எல்னைகளும் என்ற தலைமாவற்றிலும்
சதசிகட்சியமகட்சியமமாக்கலும் நவுர் அடிப்படைமுவுரற்றப்படுத்தப்பட்் அடிப்படைது.

1961 ல் சசமாலிசத் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் கட்சிக்கு (SWP) சசமாசலிச
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் கழகத்தமால்  (Socialist  Labour  League  -  SLL)

அனுப்பப்பட்் அடிப்படை பத்திித்தில் பிரிட்டிஷ் ட்ு சிமாட்ஸ்கிஸ்டுகள்
் ஹமான்சனின் துதிபமா் அடிப்படைவுரனைகளும் என்ற தலை கடுவுரமகட்சியமாக விமர்சித்தனர்.

"அத்தவுரககட்சிய சதசிகட்சியவமாத தவுரனைகளும் என்ற தலைவர்களின் பங்கிவுரன
ஊதிப்ு சபருக்குவது ட்ு சிமாட்ஸ்கிஸ்டுகளின் சவவுரனைகளும் என்ற தலைகட்சியல்னைகளும் என்ற தலை,"  என
அவர்கள் குறிப்பிட்் அடிப்படைமார்கள்.  "சமூக ஜனநமாகட்சியக மற்றும் குறிப்பமாக
ஸ்ிமாலினிசத் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமகளின் கமாட்டிக்ு சகமாடுப்பின் கமாிணமமாக
மட்டுசம அவர்கள் ு சவகுஜனங்களின் ஆதிவின் சமல்
ு சசல்வமாக்கு ு சசலுத்தமுடியும்.  இந்த வவுரகயில் அவர்கள்
ஏகமாதிபத்திகட்சியத்துக்கும் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் விவசமாயிகள்
ஜனத்திிளுக்கும் இவுர் அடிப்படையில் இவுர் அடிப்படைத்தவுர் அடிப்படைகட்சியமாக இருப்பமார்கள்.

சசமாவிகட்சியத் யூனிகட்சியனி் அடிப்படைமிருந்து ு சபமாருளமாதமாி உதவிு சபறும்
சமாத்திகட்சியக்கூறு,  ஏகமாதிபத்திகட்சியத்து் அடிப்படைன் நல்னைகளும் என்ற தலை சபித்வுரத ு சசய்கட்சிய
வுரவத்தது.  முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ மற்றும் குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
தவுரனைகளும் என்ற தலைவர்கள் மத்தியிலுள்ள மிகவும் தீவிிமமான சக்திகள் கூ் அடிப்படை
ஏகமாதிபத்திகட்சிய உவுர் அடிப்படைவுரமகவுரளத் தமாக்கவும் மக்கள்
மத்தியிலிருந்து சமலும் ஆதிவுரவ ு சவன்று எடுக்கவும்
ு சசய்கட்சியவுரவத்தது.  ஆனமால் நம்வுரம ு சபமாறுத்தவவுரி,  ஒவ்ு சவமாரு
விஷகட்சியத்திலும் இந்த நமாடுகளில் உள்ள ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்தில் ஒன்று மமார்க்சிச கட்சி மூனைகளும் என்ற தலைம் அிசிகட்சியல்
சுதந்திித்வுரதப் ு சபற்று,  ஏவுரழ விவசமாயிகளுக்கு தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம
தமாங்கி சசமாவிகட்சியத்துக்கவுரள கட்் அடிப்படைவும்,  சர்வசதச சசமாசலிசப்
புிட்சியு் அடிப்படைன் சதவுரவகட்சியமான ு சதமா் அடிப்படைர்புகவுரள உணிவும் ு சசய்வது
மிக முக்கிகட்சியமமான விஷகட்சியமமாகும்.  சதசிகட்சியவமாதத் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமகள்
சசமாசலிஸ்டுகளமாக ஆகசவண்டும் என்ற்ற நம்பிக்வுரகயிவுரன
ட்ு சிமாட்ஸ்கிஸ்டுகள் பதில் அடிப்படைமாக்க சவண்டும் என்பது நமது
கருத்தில் எதிலுசம கிவுர் அடிப்படைகட்சியமாது."[5]

ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் புிட்சிக் கட்சியின் அடுத்தடுத்த சீிழிவிவுரன நன்கு
அறிந்தவர்கள்,  ஹீலி,  பண்் அடிப்படைமா மற்றும் சுசனைகளும் என்ற தலைமாட்் அடிப்படைர் ஒரு
சகமாப்தத்துக்குப் பின்னர் பி.எல்.ஓ.  மற்றும் பல்சவறு அிபு
ஆட்சிகட்சியமாளர்கள் சம்பந்தமமாக ு சவளிப்பவுர் அடிப்படைகட்சியமாக
பின்பற்ற்றவிருந்த நிவுரனைகளும் என்ற தலைப்பமாட்டின் சநிடி குற்ற்றப்பத்திிம் சபமானைகளும் என்ற தலை
இந்த பந்தி உவுரிக்கின்ற்றது.  இந்த ஆய்வின் துல்லிகட்சியமமான
தன்வுரமவுரகட்சியயும் நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைத்தின் மீதமான
திருத்தல்வமாதிகளின் தமாக்குதல் புற்றநிவுரனைகளும் என்ற தலை ரீதிகட்சியமான வர்க்க
சக்திகளில் சவரூன்றியுள்ளது என்ற்ற உண்வுரமவுரகட்சியயும் இது
மட்டுசம எடுத்துக்கமாட்டுகிற்றது.  பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதத்துக்கு எதிிமான
சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரதக் வுரகவிட்டு,  பிரிட்டிஷ் பகுதியின் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம
சசமாசலிசத் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் கட்சிவுரகட்சிய அழிவுகிமமாக கீழறுத்திருந்த
அசத வர்க்க சக்திகளின் அழுத்தத்திற்கு வீழ்ந்தது.

கியூபமா ஒரு ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் அிசு மற்றும் அதன் புிட்சி
சசமாசலிசத்துக்கமான புதிகட்சியபமாவுரத என்ற்ற பிிக் அடிப்படைனத்தில்
சம்பந்தப்பட்டிருந்தது என்னு சவனில்,  நிிந்திப் புிட்சியின் முழு
முன்சனமாக்கிவுரனயும் வுரகவிடுவதமாகும்;  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம்
பின்தங்கிகட்சிய நமாடுகளில் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமப் பமாத்திித்வுரத இனியும்
ஆற்ற்றப் சபமாவதில்வுரனைகளும் என்ற தலை;  இந்த வர்க்கத்துக்கு சசமாசலிச நனவுரவ
வளர்த்ு சதடுப்பதற்கமாக சபமாிமாடுவதற்கு அது சதவுரவயுமில்வுரனைகளும் என்ற தலை;

அதற்குப் பதினைகளும் என்ற தலைமாக விவசமாயிகவுரள தங்களின் தளமமாகக்
ு சகமாண்் அடிப்படை ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்களின் அணி,  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் இல்னைகளும் என்ற தலைமாமல்
சசமாசலிசத்வுரதக் ு சகமாண்டுவி முடியும்;  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள்
இருந்தசபமாதிலும் கூ் அடிப்படை சசமாசலிசத்வுரதக் ு சகமாண்டு விமுடியும்
என்பதமாகும்.

இது மமார்க்சிசத்தின் மிக அத்திகட்சியமாவசிகட்சிய அடித்தளத்வுரத
நிிமாகரிப்பவுரதக் குறித்தது.  சசமாசலிசத்துக்கமான சபமாிமாட்் அடிப்படைம்
பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்கத்தி் அடிப்படைமிருந்து பிரிக்கப்பட்் அடிப்படைது.  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்தின் விடுதவுரனைகளும் என்ற தலை, ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் பணிகட்சியமாக அது
இனியில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  பதினைகளும் என்ற தலைமாக ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம்,  ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்களின்
கதமாநமாகட்சியக ந் அடிப்படைவடிக்வுரககளுக்கு ஊவுரமப்பமார்வுரவகட்சியமாளிமாக
ஆக்கப்பட்் அடிப்படைது.

இந்த முன்சனமாக்வுரக எண்ணிப் பமார்க்வுரகயில்,  பி் அடிப்படைல்
கமாஸ்ட்சிமாவு் அடிப்படைன் குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ இ் அடிப்படைது முழுவுரமகட்சியமாக
ு சகமாண்டுள்ள வுரமகட்சியலுக்கமான அடிப்பவுர் அடிப்படைவுரகட்சிய ஒருவர்
ு சதளிவமாக கிிகித்துக் ு சகமாள்ளமுடியும்.  கமாஸ்ட்சிமாவி் அடிப்படைம்
அவர்கள் கமாண்பது,  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்வுரத சமனைகளும் என்ற தலைமாதிக்கம்
ு சசய்வதற்கு,  பமார்ப்பதற்கு சுதந்திிமமான பமாத்திிம் சபமால்
ு சதரியும், குட்டிமுதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ வர்க்கத்தின் திற்றவுரமகட்சியமாகும். இ் அடிப்படைது
புத்திஜீவிகள்,  மமாணவ தீவிிவமாதிகள் அல்னைகளும் என்ற தலைது நடுத்தி வர்க்க
எதிர்ப்பமாளர்கள் தங்கவுரள ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்துக்கும்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் மத்தியில் சசமாசலிச நனவுரவ
வளர்த்ு சதடுப்பதற்கும் ஆன கடினமமான நீண்் அடிப்படை
சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திற்கு கீழ்ப்படுத்திக்ு சகமாள்ள மமாட்் அடிப்படைமார்கள் என்பதற்கு
சமான்ற்றமாக கியூபமா அவர்களிற்கு சசவுரவ ு சசய்கிற்றது.  இன்னும்
ு சசமால்னைகளும் என்ற தலைப்சபமானமால் அவர்கள் தங்களின் ு சசமாந்த தன்னிகட்சியல்பமான
ந் அடிப்படைவடிக்வுரக மூனைகளும் என்ற தலைம் சமுதமாகட்சியத்வுரத புிட்சிகிமமாய்
ஆக்ககூடிகட்சியதமாக இருந்ததமாம்.

மமார்க்சிசத்தின் மீதமான இத்திருத்தல்வமாத தமாக்குதவுரனைகளும் என்ற தலை
எதிர்த்துப் சபமாிமாடுவுரகயில்,  SLL  அடிப்பவுர் அடிப்படை வழிமுவுரற்றகள்பமால்
கியூபமா மீது விவமாதத்வுரத ஆய்வு ு சசய்தது.

சசமாசலிச ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் கட்சி,  ட்ு சிமாட்ஸ்கி விளக்கியிருந்த
"பனைகளும் என்ற தலைவவுரகப் பண்புகள் ு சகமாண்் அடிப்படை நிகழ்வுகவுரள வழிப் அடிப்படைல்".

அதமாவது இருக்கின்ற்ற சமூக அவுரமப்பினமால் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்தினுள் இருக்கின்ற்ற தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமகளமால் பிந்த
ஒடுக்கப்பட்் அடிப்படை மக்கள் மற்றும் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களின் மத்தியில்
இருக்கும் முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ நனவு வடிவங்கள் இவற்ற்றமால்
தீர்மமானிக்கப்பட்் அடிப்படை கட்சியதமாித்தம் என்று கூற்றப்படுவதற்கு தங்கவுரள
அடிபணிந்துசபமாதலில் ு சவளிப்பட்டுக்ு சகமாண்டிருந்தது என்பவுரத
அவர்கள் விளக்கிக்கமாட்டினர்.  புிட்சிகி பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்கக்
கட்சியின் நனவமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தில் இருந்து முழுவுரமகட்சியமாக
பிரிக்கப்பட்் அடிப்படை புற்றநிவுரனைகளும் என்ற தலைகட்சியமாக,  தீர்மமானிக்கும் கமாிணிகளமாக இவுரவ
ஏற்றுக்ு சகமாள்ளப்பட்் அடிப்படைன.
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சசமாசலிச ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் கட்சியின் வழிமுவுரற்றகட்சியமானது,  இந்த
"நிகழ்வுகவுரள"  அவுரமதிகட்சியமாய் எண்ணிப்பமார்த்தல் மற்றும்
அிசிகட்சியல் ு சவற்றிக்கமாக மிகவும் உ் அடிப்படைனடி முன்சனற்ற்றங்கவுரள
திக்கூடிகட்சியதமாக சதமாற்ற்றமளிக்கும் இருக்கின்ற்ற தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமகளுக்கு
அடிபணிந்துசபமாதனைகளும் என்ற தலைமாகும்.  இவ்வமாறு அவர்கள் இத்தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமயின்
ஒவ்ு சவமாரு ந் அடிப்படைவடிக்வுரகவுரகட்சியயும் விவமாதித்து,  ு சகமாடுக்கப்பட்் அடிப்படை
சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலைகளில் அவர்கள் என்னதமான் ு சசய்கட்சியமுடியும்?  என
அவர்களின் ந் அடிப்படைவடிக்வுரகவுரகட்சிய நிகட்சியமாகட்சியப்படுத்தி வக்கமானைகளும் என்ற தலைத்து
வமாங்குவர்.  இருப்பினும் இந்த "சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலைகள்",  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கம் அதன் ு சசமாந்த சசமாசலிச சர்வசதசிகட்சிய
சவவுரனைகளும் என்ற தலைத்திட்் அடிப்படைத்தின் சபரில் சுதந்திிமமாக ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்வுரத அணிதிிட்டுவதற்கமான ட்ு சிமாட்ஸ்கிஸ்டுகளின்
நனவுபூர்வமமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத எப்சபமாதும் விளக்கியிருக்கும்.

ஸ்ிமாலினிசத்திற்கு எதிிமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தில் ட்ு சிமாட்ஸ்கிச
இகட்சியக்கம் ஈட்டிகட்சிய தத்துவமார்த்த ு சவற்றிகவுரள SLL பமாதுகமாத்தது.

ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கமல்னைகளும் என்ற தலைமாத தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமகள் கமானைகளும் என்ற தலைனித்துவ
நமாடுகளிலும்,  முன்னமாள் கமானைகளும் என்ற தலைனித்துவ நமாடுகளிலும் உள்ள
ஏகமாதிபத்திகட்சிய ஒடுக்குமுவுரற்ற மற்றும் பின்தங்கிகட்சிய
நிவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமகளில் இருந்து விடுதவுரனைகளும் என்ற தலை ு சபறுவதற்கமான
சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத நிவுரற்றசவற்ற்ற முடிகட்சியமாது என்பவுரத முழு
ஏகமாதிபத்திகட்சிய சகமாப்தம் மூனைகளும் என்ற தலைமமான அனுபவங்கள்
எடுத்துக்கமாட்டியிருக்கின்ற்றன என்று அது வலியுறுத்திகட்சியது.

இது ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம் ஆட்சிகட்சியதிகமாித்வுரத வுரகப்பற்றுவதன்
மூனைகளும் என்ற தலைமும் உனைகளும் என்ற தலைக சசமாசலிசப் புிட்சிவுரகட்சிய விஸ்தரிக்க ு சசய்வதன்
மூனைகளும் என்ற தலைமும் மட்டுசம நிவுரற்றசவற்ற்றப்ப் அடிப்படை முடியும்.  இந்த
ஆய்விலிருந்து ஊற்ு சற்றடுக்கும் பிிதமானமமான பணி,

எல்னைகளும் என்ற தலைமாவவுரககட்சியமான சந்தர்ப்பவமாதப் சபமாக்குகளுக்கும் எதிிமான
சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத,  குறிப்பமாக ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்வுரத
சதசிகட்சியவமாதத்துக்கும் சதசிகட்சியவமாத தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமக்கும்
கீழ்ப்படுத்துகின்ற்ற ஸ்ிமாலினிஸ்டுகளுக்கு எதிிமான
சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத அடிப்பவுர் அடிப்படைகட்சியமாகக் ு சகமாண்் அடிப்படை,  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்தின் சுதந்திிமமான புிட்சிகிக் கட்சிகவுரள கட்டுவதமாக
இருந்தது.

எல்னைகளும் என்ற தலைமாவற்றுக்கும் சமனைகளும் என்ற தலைமாக,  சசமாசலிசப் புிட்சியின்
சமாதவுரனகட்சியமானது,  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் முன்னணிப்
பகுதிகளுக்குள் உகட்சியர்ந்தமட்் அடிப்படை சசமாசலிச அிசிகட்சியல் நனவுரவ
வளர்த்ு சதடுப்பவுரத சதவுரவகட்சியமாகக் ு சகமாண்டிருக்கிற்றது என்பவுரத
பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதம் மறுத்தது.  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் அிசிகட்சியல்
நனவு என்பது பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள் விஷகட்சியத்தில் கருத்து
சவறுபமாடுகள் பற்றிகட்சிய பிிச்சவுரனகட்சியமாக இருந்தது.  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கம் சசமாசலிசப் புிட்சியு் அடிப்படைன் சினைகளும் என்ற தலை உற்றவுகவுரளக்
ு சகமாண்டிருக்கிற்றது என்ற்ற மட்் அடிப்படைத்துக்கு அது ு சவறுமசன
புற்றநிவுரனைகளும் என்ற தலை ரீதிகட்சியமான சக்திகட்சியமாக,  மற்ற்றவர்களமால் வுரககட்சியமாளப்படும்
மற்றும் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம தமாங்கப்படும் சக்திகட்சியமாக இருந்தது.

பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள் சசமாசலிச ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் கட்சியு் அடிப்படைன் மறு
ஐக்கிகட்சியம் ு சசய்து ு சகமாண்் அடிப்படைபின் வவுரிந்த தீர்மமானத்தில்,  கியூப
பிிச்சிவுரன மீது வளர்த்ு சதடுக்கப்பட்் அடிப்படை தத்துவமார்த்த
திருத்தல்களின் அிசிகட்சியல் விவுரளபகட்சியன்கவுரள அரும்முகட்சியற்சி
ு சசய்து உச்சரித்தனர்.  அது பின்வருமமாறு விவரித்தது:

"பின்தங்கிகட்சிய நமாடுகளில் எதிரியின் பனைகளும் என்ற தலைவீனமமானது,  முவுரன
மழுங்கிகட்சிய கருவியு் அடிப்படைன் கூ் அடிப்படை அதிகமாித்துக்கு வரும்

சமாத்திகட்சியத்வுரத திற்றந்து வுரவத்துள்ளது."  சவறு வமார்த்வுரதகளில்
கூறினமால்,  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்க கட்சிகவுரள கட்் அடிப்படைமாமல்கூ் அடிப்படை
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் அிசுகவுரள நிறுவமுடியும் என்பதமாகும்.

இந்த நமாடுகளில்,  குறிப்பமாக இனைகளும் என்ற தலைத்தீன் அு சமரிக்கமாவில் பிந்த
மக்களின் வறுவுரம மற்றும் முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ அிசுக்
கட்் அடிப்படைவுரமப்புகளின் சமார்புரீதிகட்சியமான பனைகளும் என்ற தலைவீனம்,  "ஒரு புிட்சிகி
அவுரனைகளும் என்ற தலையின்"  சதமால்வி தமானமாகசவ சமார்புரீதிகட்சியமான அல்னைகளும் என்ற தலைது
தற்கமாலிகமமாகக்கூ் அடிப்படை சமூக அல்னைகளும் என்ற தலைது ு சபமாருளமாதமாி
உறுதிப்பமாட்டுக்கு வழிவகுக்கமாத சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலைகவுரள
உண்டுபண்ணுகிற்றது என்று அவர்கள் அறிவித்தனர். மிபுரீதிகட்சியமாக
தீர்ந்து சபமாகமாததமாகக் கமாணப்படும் பிந்த மக்களின்
சபமாிமாட்் அடிப்படைம் ு சதமா் அடிப்படைர்கிற்றது. எதிரியின் பனைகளும் என்ற தலைவீனமமானது, ஏகமாதிபத்திகட்சிய
நமாடுகள் விஷகட்சியத்தில் உள்ளவுரதக்கமாட்டிலும்,  தற்கமாலிக
சதமால்விகளில் இருந்து முழுவுரமகட்சியமாக குணமவுர் அடிப்படைகட்சிய புிட்சிக்கு
வமாய்ப்பளிக்கிற்றது.

இது ட்ு சிமாட்ஸ்கியின் நிிந்திப் புிட்சிவுரகட்சிய முழுவுரமகட்சியமாக
திரித்தல் ஆகும்.  ட்ு சிமாட்ஸ்கி,  ஜமாரிச ிஷ்கட்சியமாவில் முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
வர்க்கத்தின் பனைகளும் என்ற தலைவீனத்வுரத சுட்டிக் கமாட்டுவுரகயில்,  அதவுரன
கமானைகளும் என்ற தலைவவுரிகட்சியற்ற்ற ு சவற்றி் அடிப்படைம் பற்றிகட்சிய ஏசதமா ஒன்ற்றமாக
குறிப்பி் அடிப்படைவில்வுரனைகளும் என்ற தலை. ஆனமால் ஒருபுற்றம் ு சசறிந்த ிஷ்கட்சிய ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்தின் புற்றரீதிகட்சியமான வலிவுரமக்கும் மறுபுற்றம் ஏகமாதிபத்திகட்சிய
சமனைகளும் என்ற தலைமாதிக்கத்திற்கும் இவுர் அடிப்படையினைகளும் என்ற தலைமான உற்றவமாகசவ குறிப்பிட்் அடிப்படைமார்.

முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ வர்க்கம்,  குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
ஜனநமாகட்சியகத்வுரதக் கட்டுப்படுத்த அல்னைகளும் என்ற தலைது நசுக்க ஒருசபமாதும்
மிகப்பனைகளும் என்ற தலைவீனமமாக இருந்ததில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  அது தன் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமயில்
புிட்சிகித் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம ு சகமாண்் அடிப்படை இளம் பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்கத்வுரத
எதிர்ு சகமாள்வுரகயில் அது பனைகளும் என்ற தலைவீனமமாக இருந்தது.  இருப்பினும்
பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள்,  ு சதமாழிற்துவுரற்ற பமாட்் அடிப்படைமாளி வர்க்கத்தின்
பமாத்திித்வுரத நிிமாகரித்து,  அத்தவுரககட்சிய குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
சக்திகளுக்குப் புிட்சியின் பணிவுரகட்சிய ஒப்புக் ு சகமாடுத்தனர்.

அவர்களது "முவுரன மழுங்கிகட்சிய கருவிகள்"  மற்றும் "தீிமாத
ு சவகுஜனப் சபமாிமாட்் அடிப்படைங்கள்"  பற்றிகட்சிய தத்துவமமானது,  பிசிசிலில்
ு சஜனில் சகஸ் ு ச் அடிப்படைசனைகளும் என்ற தலைமா பிிமாங்சகமா தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமயில் ந் அடிப்படைந்த
அு சமரிக்க ஆதிவு ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு சதிகளின் வரிவுரசக்
கிிமத்தில் முதல் நிகழ்வில் விரிவமாக இருந்தது.  அவுரவ
இனைகளும் என்ற தலைத்தீன் அு சமரிக்கமாவுரவ பனைகளும் என்ற தலைபத்தமாண்டு கமானைகளும் என்ற தலை பகட்சியங்கிமமான
ஒடுக்குமுவுரற்றக்குள் மூழ்கடித்தது.  அவர்களின் நிழல்கள் கண்் அடிப்படைம்
முழுவதும் இன்னும் ு சதமாங்கிக் ு சகமாண்டிருக்கின்ற்றன.

பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள் இந்த நிகழ்வுகளுக்கமாக ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்வுரத தகட்சியமாரிக்கத்தவறிகட்சியது மட்டுமல்னைகளும் என்ற தலை, புிட்சி ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்வுரத வி் அடிப்படை ஏவுரனகட்சிய சக்திகளமால் நிவுரற்றசவற்ற்றப்ப் அடிப்படைமுடியும்
என்று வலியுறுத்திகட்சியதன் மூனைகளும் என்ற தலைம் அவர்கவுரள ஊக்கப்படுத்தினர்.

தனிப்பட்் அடிப்படை ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக் குழுக்களின் ஆயுத ந் அடிப்படைவடிக்வுரககள்
பற்றிகட்சிய கமாஸ்ட்சிமாவின் முன்சனமாக்வுரக அங்கீகமாிம் ு சசய்தனர்.

பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதமும்  தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம  ு சநருக்கடியும்

சசகுவமாிமாவினமால் முன்வுரவக்கப்பட்் அடிப்படை ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா யுத்தத்துக்கமான
கண்் அடிப்படை ரீதியினைகளும் என்ற தலைமான பிந்த சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலைகளின் சதமால்வி என
நிரூபிக்கப்படுவது,  நமாடுகள் ு சபமாதுவமாகப் பங்கிட்டுக் ு சகமாண்் அடிப்படை
ஒசிசகட்சியமாரு விஷகட்சியமமாக அதுஇருந்த அசதசவவுரள,  இனைகளும் என்ற தலைத்தின்
அு சமரிக்கமாவில் கமாஸ்ட்சிமாயிசம் துருவ ஈர்ப்பமாக மமாறிகட்சியது
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ஏன்?  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தில் உள்ள ு சசல்வமாக்கு ு சகமாண்் அடிப்படை
தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமகள்,  குறிப்பமாக ஸ்ிமாலினிச கம்யூனிச கட்சிகள்,

வளர்ந்து வரும் புிட்சிகி ு சநருக்கடியின் சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலைகளின் கீழ்
முன்ு சனடுத்து வழிகமாட்டிச் ு சசல்னைகளும் என்ற தலைவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.

ஆவுரககட்சியமால் பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள் ு சகமாண்் அடிப்படைமாடுகின்ற்ற புதிகட்சிய
கட்சியதமார்த்தம்,  கமாஸ்ட்சிமாயிசம் சபமான்ற்றவற்ற்றமால் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம
தமாங்கப்படும் தீவிி சதசிகட்சிய வமாதப்சபமாக்கின் உதகட்சியமமானது,

அடிப்பவுர் அடிப்படையில் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்திற்குள்சள புிட்சிகித்
தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம ு சநருக்கடிவுரகட்சியத் தீர்க்கமாததன் ு சவளிப்பமா் அடிப்படைமாகும்.

இருந்தும் அவர்கள் அதவுரன இந்ு சநருக்கடிக்கு தீர்வு என
முன்வுரவத்து நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைத்தின் மூசனைகளும் என்ற தலைமாபமாகட்சிய இனைகளும் என்ற தலைக்கிவுரன
தட்டிக்கழித்தனர்.  மற்றும் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களுக்கு சுதந்திிமமான
சநமாக்குநிவுரனைகளும் என்ற தலை மற்றும் அதிகமாித்துவங்களின் ு சசல்வமாக்வுரக
நிர்மூனைகளும் என்ற தலைமமாக்கும் கட்சிவுரகட்சியக் கட்டிகட்சியவுரமப்பதற்கமான
சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத வுரகவிட்டு,  நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைத்தின் பமாத்திித்வுரத,

குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சியவமாதிகளுக்கும்
ஸ்ிமாலினிஸ்டுகளுக்கும் உதவி ு சசய்து,  அவர்கள் சமல்
ு சசல்வமாக்கு ு சசலுத்தி மற்றும் அவர்கவுரள நகட்சியமமாக
இடித்துவுரித்து இ் அடிப்படைது பக்கம் ு சசல்னைகளும் என்ற தலைவுரவக்கும் பமாத்திிமமாகக்
குவுரற்றத்தனர்.

எவ்வமாறு இம்முன்சனமாக்கு நவுர் அடிப்படைமுவுரற்றப்படுத்தப்பட்் அடிப்படைது?

சசகுவமாிமாவின் ு சபமாலிவிகட்சிய ு சபருந்சதமால்வி மற்றும் இனைகளும் என்ற தலைத்தின்
அு சமரிக்கமாவின் ு சபரும் வர்க்கப் சபமாிமாட்் அடிப்படை நிகழ்விவுரன
ு சதமா் அடிப்படைர்ந்து பின்னர்,  1968 ல் பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள் ஒன்பதமாவது
கமாங்கிிவுரசக் கூட்டினர்.  அவர்கள் ஐக்கிகட்சிய ு சசகட்சியனைகளும் என்ற தலைக
குழுமத்து் அடிப்படைன் இவுரணந்துள்ள இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்கமாவில்
உள்ள கட்சிகளுக்கு ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்வுரத வுரகவிட்டு,

ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா யுத்தத்தில் ஈடுபடுமமாறு அறிவுறுத்தினர்.

கமாங்கிிசின் பத்திிம் பின்வருமமாறு கூறிகட்சியது:  "சினைகளும் என்ற தலை நமாடுகளில்
நகர்ப்புற்ற வர்க்கங்களமால் ு சபரும் சமமாதல்கள் முதலில்
எழனைகளும் என்ற தலைமாம்.  உள்நமாட்டு யுத்தம் சவறுபட்் அடிப்படை வடிவங்கவுரள
எடுக்கனைகளும் என்ற தலைமாம்.  அதில் அந்தக் கமானைகளும் என்ற தலைகட்் அடிப்படைம் முழுவதும் பிிதமான
அச்சமாணிகட்சியமாக கிிமாமப்புற்ற ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்கள் இருப்பர்.  இந்த
பதத்தின் பிிதமான அர்த்தம்,  இிமாணுவ-பூசகமாளரீதிகட்சியமானது.  அது
சிற்றப்பமாக (அல்னைகளும் என்ற தலைது சமனைகளும் என்ற தலைமாதிக்கம் ு சசய்வதிலும் கூ் அடிப்படை)  விவசமாகட்சிய
உட்சசர்க்வுரகவுரகட்சிய குறிப்பமாகச் சுட்் அடிப்படைமாது".

தீர்மமானம் ு சதமா் அடிப்படைர்கிற்றது:  "இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்கமாவுக்கமான
ஒசிு சகட்சியமாரு கட்சியதமார்த்தபூர்வமமான முன்சனமாக்கு நீண்் அடிப்படை
வரு் அடிப்படைங்கள் நீடிக்கும் ஆயுதப்சபமாிமாட்் அடிப்படைம் தமான்.  ு சதமாழில்நுட்ப
ரீதிகட்சியமாக தகட்சியமார் ு சசய்வது ு சவறுமசன சவவுரனைகளும் என்ற தலைபற்றிகட்சிய
பமார்வுரவகட்சியல்னைகளும் என்ற தலை,  இன்னும் ு சசமால்னைகளும் என்ற தலைப் சபமானமால் சர்வசதச
அளவில் அடிப்பவுர் அடிப்படை அம்சமமாகும்.  குவுரற்றந்தபட்ச சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலைகள்
இருக்கமாத நமாடுகளிலும் கூ் அடிப்படை அது அடிப்பவுர் அடிப்படை அம்சங்களுள்
ஒன்ற்றமாகும்".

அங்கு அதிக ு சதளிவமான அறிவுறுத்தல்கள்
இருந்திருக்கமுடிகட்சியமாது.  இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்க பகுதிகளுக்கு
உள்சள தங்களுக்கு விவசமாயிகள் மத்தியில் சபமாதுமமான
ஆதிவு இருக்கின்ற்றதமா அல்னைகளும் என்ற தலைது நமாட்டுப்புற்றத்தில் எழுச்சிக்கு
சதவுரவகட்சியமான அிசிகட்சியல் சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலைகள் இருக்கின்ற்றதமா என
ஒருசவவுரள அரிதமாக ஐகட்சியங்கள் எழுந்தமாலும்,  தீர்மமானம்

அவர்களுக்கு விவசமாகட்சிய ஆதிவு சதவுரவயில்வுரனைகளும் என்ற தலை என்றும்,

அிசிகட்சியல் சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலை விஷகட்சியத்துக்கு அப்பமாற்பட்் அடிப்படைு சதன்றும்
உத்திவமாதம் அளித்தது.  சதவுரவப்பட்் அடிப்படைது எல்னைகளும் என்ற தலைமாம் ஆயுதப்
சபமாிமாட்் அடிப்படைத்துக்கமான "ு சதமாழில் நுட்பத் தகட்சியமாரிப்புகளமாக"

இருந்தன.

விவுரளவு,  இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்கமாவில் பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகளமால்
வழிந் அடிப்படைத்தப்பட்் அடிப்படை கமாரிகட்சியமாளர்கள் சரீிரீதிகட்சியமாக
துவுர் அடிப்படைத்தழிக்கப்பட்் அடிப்படைமார்கள் மற்றும் அிசிகட்சியல் கவுரனைகளும் என்ற தலைப்பு ந் அடிப்படைந்தது.

எடுத்துக்கமாட்் அடிப்படைமாக ஆர்ஜண்டினமாவில்,  ஐக்கிகட்சிய ு சசகட்சியனைகளும் என்ற தலைமாளர்
குழுமத்தின் அதிகமாிப்பூர்வ பகுதி பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகளு் அடிப்படைன்
சம்பிிதமாகட்சியபூர்வமமாக முறித்துக் ு சகமாள்வதற்கு முன்பு,

தங்கவுரளத் தமாங்கசள ERP என அவுரழத்துக் ு சகமாண்் அடிப்படைது.

பணத்திற்கமாக வணிக நிர்வமாகிகவுரளக் க் அடிப்படைத்தலில் அது
ஈடுபட்் அடிப்படைது.  அவுரவ சகமாரிக்வுரககளு் அடிப்படைன் கூலி உகட்சியர்வுகவுரளயும்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களுக்கமான சிற்றந்த சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலைகவுரளயும்
சகமாரிக்வுரககட்சியமாக சசர்க்க இருந்தன.  அத்தவுரககட்சிய
ந் அடிப்படைவடிக்வுரககளின் விவுரளவு என்னவமாக இருந்தது?

அடிப்பவுர் அடிப்படையில் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவத்துக்கு
முடிவுகட்டும் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திவுரன முன்ு சனடுப்பது அவர்களின்
சவவுரனைகளும் என்ற தலைகட்சியல்னைகளும் என்ற தலை என்று கற்பிக்கப்பட்் அடிப்படைது.  அவர்கள் தங்களுக்கமாக
அதவுரனச் ு சசய்யும் ஆயுதம் ஏந்திகட்சிய ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்களின்
மமாு சபரும் பமார்வுரவகட்சியமாளர்களமாக பணிபுரிந்தனர்.

இது தீர்க்கமமான வினைகளும் என்ற தலைமாற்றுச் சந்தியில் இ் அடிப்படைம்ு சபற்ற்றது.

பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதம் கமாஸ்ட்சிமாயிசத்தில் கவுரிக்கப்பட்் அடிப்படை கமானைகளும் என்ற தலைகட்் அடிப்படைம்
எல்னைகளும் என்ற தலைமாவற்றுக்கும் சமனைகளும் என்ற தலைமாக இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்கமா முழுவுரமயும்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் புிட்சிகிப் சபமாிமாட்் அடிப்படைங்களமால்
பண்பி் அடிப்படைப்பட்டிருந்தது.  சிலியில் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் தமாக்குதலில்
தமாக்குப் பிடித்திருந்தனர்.  இறுதியில் அனைகளும் என்ற தலைண்ச் அடிப்படையின் ஐக்கிகட்சிய
அிசமாங்கம் அவுரமக்கப்பட்் அடிப்படைது.  அதனுவுர் அடிப்படைகட்சிய ு சகமாள்வுரககள்
பிசனமாசசயின் சர்வமாதிகமாித்துக்கு வழி அவுரமத்தது.

ஆர்ஜண்டினமாவில்,  1969 ன் சகமார்ச் அடிப்படைமா சபமாசசமா நிகழ்ச்சி -  அதில்
சகமார்ச் அடிப்படைமாசபமாசசமா ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் நகவுரி முற்றுவுரகயிட்டு
கட்டுப்பமாட்டுக்குள் ு சகமாண்டுவந்தனர்.  நீண்் அடிப்படை தமாக்குதவுரனைகளும் என்ற தலை
ு சதமா் அடிப்படைங்கினர்.  அது ு சபசிமானிகட்சிய வமாதிகளமால் நசுக்கப்பட்் அடிப்படைது.

பின்னர் அது விச் அடிப்படைனைகளும் என்ற தலைமாவின் சர்வமாதிகமாித்தமால் துவுர் அடிப்படைத்து
அழிக்கப்பட்் அடிப்படைது.  ு சபமாலிவிகட்சியமாவில்,  திரும்பத் திரும்ப சுிங்கத்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் எழுச்சி ு சகமாண்் அடிப்படைனர். தங்களது தவுரனைகளும் என்ற தலைவர்களமால்
அது ு சஜனில் ு சஜ.ு சஜ.  சபமாிஸ் கீழமான இிமாணுவத்தின் இ் அடிப்படைது
பகுதிகள் மற்றும் சதசிகட்சியவமாதிகள் எனப்படுபவர்களுக்கு
கீழ்ப்படியுமமாறு ு சசய்கட்சியப்ப் அடிப்படைவிருந்தது.  முன்கணித்தபடிசகட்சிய,

சபமாிஸ் தனது மிகப்பமாிம்பரிகட்சியமமான சகமாக்களி் அடிப்படைம் உ் அடிப்படைசன
அதிகமாித்வுரதக் ு சகமாடுத்தமார்.  அவர்கள் ு சபமாலிவிகட்சிய
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கவுரள ஈவு இிக்கமற்ற்ற முவுரற்றயில் ஒடுக்கினர்.

கமாஸ்ட்சிமாயிசத்துக்கமான திரும்புதலு் அடிப்படைன்,  பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள்,

ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்கத்வுரதயும் பவுரழகட்சிய அதிகமாித்துவத்தின்
சமனைகளும் என்ற தலைமாதிக்கத்திலிருந்து அதவுரன விடுவிப்பதற்கமான
சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரதயும் வுரகவிட்டிருந்தனர்.  கமாஸ்ட்சிமா நிிந்திப்
புிட்சியிவுரன உறுதிப்படுத்தியிருந்தமார் என்று கூறுவது சபமானைகளும் என்ற தலை,

இந்த தீர்க்கமமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்வுரத மிவுரககட்சியமானதமாக ஆக்கினர்.
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சசமாசலிச ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் கட்சியின் ் ஹமான்சன்,  இக்ு சகமாள்வுரகவுரகட்சிய
அவிது வழவுரமகட்சியமான எரிச்சலு் அடிப்படைனும் குரூித்து் அடிப்படைனும்
கமாஸ்ட்சிமா,  ஸ்ிமாலினிசத்தின் எதிர்ப்புிட்சிகி பமாத்திித்வுரத
ு சவன்றுவிட்் அடிப்படைமார் என்று பிிக் அடிப்படைனம் ு சசய்தமார்.

"ஸ்ிமாலினிச தவுர் அடிப்படைவுரகட்சிய உவுர் அடிப்படைத்ு சதறிகட்சிய முடிகட்சியமாமல்,  புிட்சிகட்சியமானது
கணிசமமான அளவு பின்தங்கிவிட்் அடிப்படைது் அடிப்படைன் சுற்றுவழிவுரகட்சிய
எடுத்துவிட்் அடிப்படைது.  இந்தச் சுற்றுவழி நம்வுரம கியூபமாவின்
சிகட்சியிமாமமாஸ்ட்ிமா உட்பட்் அடிப்படை ஏசதமாு சவமாரு வவுரக கிடுமுி் அடிப்படைமான
தளத்திற்கு இட்டுச் ு சசன்றிருக்கிற்றது. ஆனமால் ஸ்ிமாலினிச பமாவுரத
அவுர் அடிப்படைப்பு இப்சபமாது க் அடிப்படைக்கப்பட்டுவிட்் அடிப்படைது,  என்னசவமா
ு சதளிவமாகயிருக்கிற்றது.

"தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமக்கமாக மமாஸ்சகமா திரும்பத் சதவுரவயில்வுரனைகளும் என்ற தலை.

கியூபமாவில் கற்றுக்ு சகமாள்ள சவண்டிகட்சிய முக்கிகட்சிய பமா் அடிப்படைம்
இதுதமான்.  ஸ்ிமாலினிசத்து் அடிப்படைன் அறிதுயில் நிவுரனைகளும் என்ற தலைவுரகட்சிய
முறித்துக்ு சகமாள்ள,  சிகட்சியிமா மமாஸ்ட்ிமா கமாடுகளில் தவழ்ந்து
ு சசல்னைகளும் என்ற தலைசவண்டிகட்சியது அவசிகட்சியமமாக உள்ளது".

இந்த முடிவமானது,  கியூபமாவுக்கு அப்பமால் ு சசன்ற்றவுர் அடிப்படைந்த
திட்் அடிப்படைவட்் அடிப்படைமமான அிசிகட்சியல் விவுரளபகட்சியன்கவுரள ு சகமாண்டிருந்தது.

குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சியவமாதிகளமால் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமசகட்சியற்று
ந் அடிப்படைத்தப்படும் ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா யுத்தத்தின் மூனைகளும் என்ற தலைம் "ஸ்ிமாலினிச வழி
அவுர் அடிப்படைப்வுரப க் அடிப்படைத்தல்"  ஒருவருக்கு எளிது என்ற்றமால்,  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்தின் மீது ஸ்ிமாலினிசம் ு சசய்துு சகமாண்டிருந்த
குில்வவுரள ு சநரிப்வுரப முறிகட்சியடிக்க நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைத்தமால் முன்
எடுக்கப்பட்் அடிப்படை நீண்் அடிப்படை,  கடினமமான சபமாிமாட்் அடிப்படைம்
சதவுரவப்ப் அடிப்படைமாதசதமாடு மட்டுமல்னைகளும் என்ற தலை எதிிமானதுமமாகும்.

இந்த முன்சனமாக்கின் ு சமமாத்த பமாதிப்பு ஒடுக்கப்பட்் அடிப்படை நமாடுகளில்
குறிப்பமாக இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்கமாவில் உள்ள ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்
இகட்சியக்கத்தின் மீதமான ஸ்ிமாலினிச பிடிவுரகட்சிய உவுர் அடிப்படைப்பதற்கு
மமாற்றமாக இறுக்குவதமாகசவ இருந்தது.  இது ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்துக்குள் எந்தப் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திலிருந்தும் இனைகளும் என்ற தலைத்தின்
அு சமரிக்க இவுரளஞ்ஞர்களின் முழு தவுரனைகளும் என்ற தலைமுவுரற்றவுரகட்சியயும்
திவுரசதிருப்பசவ உதவிகட்சியது.  ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாயிசத்துக்கு
திரும்புதனைகளும் என்ற தலைமானது ஸ்ிமாலினிச மற்றும் ஏவுரனகட்சிய அதிகமாித்துவத்
தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமக்கு விம் ு சகமாடுப்பவுரதப் பிிதிநிதித்துவப்படுத்திகட்சியது.

அது இவுரளஞ்ஞர்கள் மத்தியிலும் அசதசபமால் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள்
மத்தியிலும் உள்ள மிகவும் புிட்சிகிமமான சக்திகவுரள
தனிவுரமப்படுத்தி, அதன்மூனைகளும் என்ற தலைம் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் இகட்சியக்கத்தின் மீதமான
அதிகமாித்துவத்தின் ு சசமாந்தப்பிடிவுரகட்சிய பனைகளும் என்ற தலைப்படுத்திகட்சியது.

முடிவில் குட்டிமுதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சியவமாதத்துக்கு
பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகளின் அடிபணிதனைகளும் என்ற தலைமானது, 1960-களின் பின்பகுதியிலும்
1970-களின் ஆிம்பத்திலும் பிிதமான வர்க்கப் சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தில்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம் நுவுரழவுரகயில்,  ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்துக்கு
புிட்சிகி தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம இல்னைகளும் என்ற தலைமாதிருந்தவுரத உறுதிப்படுத்த
உதவிகட்சியது.

அவர்கள் முன்ு சகமாண்டுவந்த ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா சபமாிமாட்் அடிப்படைமமானது,

இிமாணுவத்துக்கும் ஏகமாதிபத்திகட்சியத்துக்கும் சர்வமாதிகமாித்வுரத
திணிக்க ஒரு சமாக்கமாக அவுரமந்தது.  இவ்வமாறு இந்த
திருத்தல்வமாதப்சபமாக்கு இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்க
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களமால் என்றும் அனுபவித்திருந்திிமாத இித்தம்

சதமாய்ந்த சதமால்விகளுக்கமான தகட்சியமாரிப்பில் தீர்க்கமமான
பமாத்திித்வுரத ஆற்றிகட்சியது.

ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாயிசத்தின்  இருப்புநிவுரனைகளும் என்ற தலை  கணக்கு

குவமாிமாயிச-கமாஸ்ட்சிமாயிச இகட்சியக்கங்கள் சசமாசலிசப் புிட்சியின்
புதிகட்சிய கருவிகளமாக பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாதிகள் பிிக் அடிப்படைனம் ு சசய்தவுரவகட்சியமாக
ஆயின.  அவர்களின் ஸ்தூனைகளும் என்ற தலைமமான பரிணமாம வளர்ச்சிவுரகட்சியக்
கண்டுபிடிக்க இந்த இகட்சியக்கங்களின் வர்க்கப் பண்பிவுரன
அவற்றின் சதமாற்ற்றத்திலிருந்து திவுரிநீக்கிப் பமார்க்கசவண்டும்.

ு சவனிசுனைகளும் என்ற தலைமாவின் FALN  இகட்சியக்கம் 1960 களில் கியூப ஆதிசவமாடு
அவுரமக்கப்பட்் அடிப்படை ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமா இகட்சியக்கங்களுள் ஒன்ற்றமாகும்.  அந்த
கமானைகளும் என்ற தலைகட்் அடிப்படைத்தின் இத்தவுரககட்சிய இகட்சியக்கத்தின் தவுரனைகளும் என்ற தலைவர்களுள்
ஒருவிது கருத்திவுரன சமற்சகமாள்கமாட்டுசவமாம்.

"நமாம் ு சவனிசுனைகளும் என்ற தலைமாவின் விடுதவுரனைகளும் என்ற தலைபற்றி சபசுகின்ற்றசபமாது,  நமாம்
அவுரனத்து இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்கமாவின் விடுதவுரனைகளும் என்ற தலைவுரகட்சியசகட்சிய
அர்த்தப்படுத்துகிசற்றமாம்.  நம் அண்வுர் அடிப்படை அகட்சியலில் உள்ளவர்கள்
தத்துவரீதிகட்சியமாக முன்னணியில் உள்ளவர்கள்.  நமாம் சர்வசதச
ஐக்கிகட்சியத்வுரத உண்வுரமகட்சியமான புிட்சிகி வழியில் ு சசகட்சியல்
உருப்படுத்திக்கமாட்டுசவமாம்,  ஆதனைகளும் என்ற தலைமால் நமாம் சபமாிமா் அடிப்படைக்
க் அடிப்படைவுரமப்பட்டுள்சளமாம்,  ஏகமாதிபத்திகட்சியத்வுரத துவுர் அடிப்படைத்து ஒழிக்கும்
வவுரி சபமாிமாடுசவமாம். குறிப்பமாக வ் அடிப்படை அு சமரிக்க ஏகமாதிபத்திகட்சியம்
ு சசகட்சியலிழந்து சபமாகுமளவுக்கு குவுரற்றக்கப்படும்வவுரி எமது
ஆயுதங்கவுரளக் கீசழ சபமா் அடிப்படைமாதிருக்க க் அடிப்படைவுரமப்பட்டுள்சளமாம்".

இவ்வரிகளுக்கு உரிகட்சியவர் திசகட்சியமாசதமாசிமா ு சபட்கமாப் (Teodoro

Petkof)  என்பவர்.  அவர் தனது ஆயுதங்கவுரள மட்டும் கீசழ
சபமா் அடிப்படைவில்வுரனைகளும் என்ற தலை,  ு சவனிசுனைகளும் என்ற தலைமாவின் திட்் அடிப்படைம் மற்றும் பன்னமாட்டு
நமாணகட்சியநிதிகட்சியத்தின் ு சகடுபிடி சவவுரனைகளும் என்ற தலைத்திட்் அடிப்படைங்கவுரள
அமல்படுத்துவதற்கமான ு சபமாறுப்பின் முதன்வுரம
அலுவனைகளும் என்ற தலைிமாகவும் ஆகியிருந்தமார்.  கண்் அடிப்படைரீதிகட்சியமான ஐக்கிகட்சியம்
மற்றும் கட்சியமாங்கி ஏகமாதிபத்திகட்சியத்தின் முடிவு வவுரி
சபமாிமாடுவதிலிருந்து,  ு சபட்சகமாப் இப்சபமாது நமாடு க் அடிப்படைந்த
முதலட்டிற்கமாக இந்தப் பிிமாந்திகட்சியத்தின் ஏவுரனகட்சிய முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
ு சபமாருளமாதமாித்து் அடிப்படைன் ு சவற்றிகிமமாய் சபமாட்டியிடுவவுரத
இனைகளும் என்ற தலைக்கமாகக்ு சகமாண்டு,  நிறுவனங்கவுரள தனிகட்சியமார்மகட்சியமமாக்கல்
மற்றும் கூலிகவுரள குவுரற்றத்தல் சபமான்ற்றவற்றில் ஈடுபட்் அடிப்படைமார்.

ு சவனிசுனைகளும் என்ற தலைமாவில் இந்த ஆண்டின் ஜனமாதிபதி சவட்பமாளருக்கமான
பிிதமான சவட்பமாளிமாக வருவமார் என்று எதிர்பமார்க்கப்படுகிற்றமார்.

அவிது அம்சம் பிிதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிற்றது. உருகுசவயில்
தவுரனைகளும் என்ற தலைநகர் மமாண்டிவிடிசகட்சியமாவில் என்றும் இல்னைகளும் என்ற தலைமாத அளவுக்கு
சமூக நிவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமகள் சிதற்றடித்துள்ளவுரத நிர்வகிக்கின்ற்ற
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதர்தல் முன்னணிகட்சியமான பிிண்டி
அம்பிலிசகட்சியமாவின் பகுதிவுரகட்சிய இப்சபமாது துபமாமமாசிமா
ு சகரில்னைகளும் என்ற தலைமாக்கள் அவுரமத்திருக்கின்ற்றனர்.  M-19  ு சகமானைகளும் என்ற தலைம்பிகட்சிய
அிசமாங்கத்து் அடிப்படைன் ு சசய்துள்ள ஏற்பமா் அடிப்படைமானது,  அவர்களது
தவுரனைகளும் என்ற தலைவர்களுக்கு பமாிமாளுமன்ற்றத்தில் பதவிகவுரள
உறுதிப்படுத்துவசதமாடு மட்டும் அல்னைகளும் என்ற தலைமாமல்,  அவர்களின்
உறுப்பினர்கவுரள சிறிகட்சிய வர்த்தகக் க் அடிப்படைன்களுக்கமாக தங்களின்
ஆயுதங்கவுரள விகட்சியமாபமாிம் ு சசய்கட்சிய அனுமதித்துள்ளது.

1980 களில் கமாஸ்ட்சிமா அிசும் அதனது ஆதிவமாளர்களும்,

நிக்கிமாகுவமா சமாண்டினிஸ்் அடிப்படைமாக்களமால் அதிகமாிம்
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வுரகப்பற்ற்றப்பட்் அடிப்படைது் அடிப்படைனும் எல்சமால்வச் அடிப்படைமாரில் உள்நமாட்டு யுத்த
ு சவடிப்பு் அடிப்படைனும்,  மத்திகட்சிய அு சமரிக்கமா தங்களின் முன்சநமாக்கின்
புதிகட்சிய நிரூபணத்வுரத வழங்கிகட்சியதமாகப் பிிக் அடிப்படைனப்படுத்தினர்.

ஆனமால் இவ்விகட்சியக்கங்கள் எல்னைகளும் என்ற தலைமாம் என்னவமாயின.

எல்சமால்வச் அடிப்படைமாரில் FMLN, குவமாதிமமானைகளும் என்ற தலைமாவில் URNG,

சமாண்டினிஸ்் அடிப்படைமாக்கள் ஆகிகட்சிய அவுரனவரும்,  இனைகளும் என்ற தலைட்சக்கணக்கமான
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் மற்றும் விவசமாயிகளின் படுு சகமாவுரனைகளும் என்ற தலைக்கு
கமாிணமமாயிருந்த சக்திகளி் அடிப்படைம் உ் அடிப்படைன்படிக்வுரககளில்
இவுரணந்தனர்.  கமாண்் அடிப்படைமாச் அடிப்படைமாிமா மற்றும் எஸ்கிபுனைகளும் என்ற தலைஸ் சபச்சு
வமார்த்வுரதகளில் முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ வர்க்கத்தின் அு சமரிக்க
ஆதிவு அணிகளின் வுரககளில் அிசு அதிகமாித்வுரத
நிவுரனைகளும் என்ற தலைப்படுத்தும்,  அசதசவவுரள விடுதவுரனைகளும் என்ற தலை இகட்சியக்கங்கள் என்று
அவுரழக்கப்படுகின்ற்றவற்றின் கமாரிகட்சியமாளர்கவுரள இந்த
அிசமாங்கங்களில் பமாிமாளுமன்ற்ற ு சபமாறுப்பமாளர்கள்,  இிமாணுவ
அதிகமாரிகள் மற்றும் சபமாலஸ்கமாிர்களமாக திரும்பவுரவக்கின்ற்ற
இந்த உ் அடிப்படைன்படிக்வுரககளில் கமாஸ்ட்சிமா ஒரு திகிமாக இருந்து
உதவிு சசய்தமார்.  இவ்வவுரனத்துக் குழுக்களும் பல்சவறு
பிரிவுகளமாக பிளவுபட்டு அிசிகட்சியல் கமாட்டிக்ு சகமாடுப்பு மற்றும்
நிதி ஊழல்களுக்கமாக தங்கவுரள நிகட்சியமாகட்சியப்படுத்தி,  ஒருவவுரி
ஒருவர் கண்் அடிப்படைனம் ு சசய்துு சகமாண்டிருந்தனர்.

இதற்கிவுர் அடிப்படையில்,  இப்பிிமாந்திகட்சிய மக்கள் 20  ஆண்டுகளுக்கு முன்
பிிமாந்திகட்சியத்தில் புிட்சிகி எழுச்சிகளுக்கு வித்திட்் அடிப்படைவற்வுரற்றவி் அடிப்படை
சமமாசமமான அல்னைகளும் என்ற தலைது அதுசபமான்ற்ற ஒடுக்குமுவுரற்ற மற்றும்
ஏழ்வுரமயின் சூழல்களு் அடிப்படைன் சமமாதலுக்கு வந்தனர்.  மிகவும்
சபமார்க்குணம் ு சகமாண்் அடிப்படை ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள்,  இவுரளஞ்ஞர்கள் மற்றும்
விவசமாயிகளின் மத்தியில் ு சசகட்சியலிழப்வுரப விவுரதத்து
இருந்ததுதமான் இந்த கமாஸ்ட்சிமாயிஸ்டுகளின் ு சசல்வமாக்குவுர் அடிப்படைகட்சிய
குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ,  சதசிகட்சியவமாத இகட்சியக்கங்களின்
ு சமமாத்தபமாதிப்பமாகும்.

இன்வுரற்றகட்சிய  கியூபமா

கியூபமா என்னவமாக இருக்கிற்றது?  முப்பத்வுரதந்து ஆண்டுகளுக்கு
முன் கமாஸ்ட்சிமா ஆட்சியும் பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாத திருத்தல்வமாதிகளும்
பிிக் அடிப்படைனம் ு சசய்த சசமாசலிசத்துக்கு புதிகட்சிய பமாவுரதயின் இறுதி
விவுரளவு என்ன?

முப்பதமாண்டுகளமாக தீர்வமானது மமாஸ்சகமா
அதிகமாித்துவத்தி் அடிப்படைமிருந்து ு சபரும் மமானிகட்சிய உதவிு சபற்று தப்பி
இருந்ததற்கு நன்றி உவுர் அடிப்படைகட்சியதமாக இருக்கசவண்டும்.  அு சமரிக்க
மதிப்பீட்டின் படியும் கமாஸ்ட்சிமா ஆதிவமாளர்களின்படியும்
சசமாவிகட்சியத் ஒன்றிகட்சியத்தி் அடிப்படைமிருந்து கியூபமாவுக்கு கிவுர் அடிப்படைத்த
ு சபமாருளமாதமாி மமானிகட்சியங்கள் ஏற்றத்தமாழ ஆண்டுக்கு 3 மில்லிகட்சியன்
் அடிப்படைமானைகளும் என்ற தலைர்களுக்கும் 5 மில்லிகட்சியன் ் அடிப்படைமானைகளும் என்ற தலைர்களுக்கும் இவுர் அடிப்படையினைகளும் என்ற தலைமானதமாக
இருந்தது.  இந்த உதவிக்கமான ு சசய்முவுரற்ற சசமாவிகட்சியத்
அணிநமாடுகள் கியூப விவசமாகட்சிய உற்பத்திப்ு சபமாருட்கவுரள
குறிப்பமாக சர்க்கவுரி சபமான்ற்றவற்வுரற்ற உனைகளும் என்ற தலைக சந்வுரத விவுரனைகளும் என்ற தலைக்கும்
சமனைகளும் என்ற தலைமாக பன்னிிண்டு ம் அடிப்படைங்கு அதிகமமான விவுரனைகளும் என்ற தலைக்கு
வமாங்குவதும் ு சபட்சிமாலிகட்சியத்வுரத சந்வுரதவிவுரனைகளும் என்ற தலைக்கும் கீழ்
விற்பவுரன ு சசய்வதும் ஆகும்.  கியூபமா வுரகசமல் பணத்திற்கமாக
சர்க்கவுரிவுரகட்சிய பக்கத்து நமா் அடிப்படைமான ு ச் அடிப்படைமாமினிக்கன் குடிகட்சியிசிலிருந்து
வமாங்குகின்ற்ற நிவுரனைகளும் என்ற தலைவுரகட்சியயும்,  எண்ு சணவுரகட்சிய சந்வுரதவிவுரனைகளும் என்ற தலைக்கு மறு
விற்பவுரன ு சசய்கின்ற்ற நிவுரனைகளும் என்ற தலைவுரகட்சியயும் அவுர் அடிப்படைந்தது.

சசமாவிகட்சியத் மமானிகட்சியங்கவுரளச் சமார்ந்திருத்தல் இறுதியில்
சர்க்கவுரியில் கியூபமாவின் தனித்த கனைகளும் என்ற தலைமாச்சமாித்வுரத
ு சகட்டிப்படுத்தும் விவுரளவுரவ ஏற்படுத்திகட்சியது.  சர்க்கவுரியில்
இத்தனிக் கனைகளும் என்ற தலைமாச்சமாிம் வினைகளும் என்ற தலைமாற்று ரீதிகட்சியமாக அதன் பின்தங்கிகட்சிய
நிவுரனைகளும் என்ற தலைக்கும் ஒடுக்குமுவுரற்றக்கும் அடித்தளமமாக இருந்து
வந்திருக்கிற்றது. 1959  புிட்சிக்கு சற்று முன்னர்,  கியூபமாவின்
ஏற்றுமதிகளில் 83%  சசமாவிகட்சியத் ஒன்றிகட்சியம் மற்றும் கிழக்கு
ஐசிமாப்பிகட்சிய நமாடுகளுக்குச் ு சசன்ற்றது.  அதில் சர்க்கவுரி,

புவுரகயிவுரனைகளும் என்ற தலை,  நிக்கல்,  மீன் மற்றும் ஒருசினைகளும் என்ற தலை விவசமாகட்சிய
பண்் அடிப்படைங்களும் அ் அடிப்படைங்குவன.  சசமாவிகட்சியத் அணியி் அடிப்படைமிருந்து
உற்பத்தி ு சசய்கட்சியப்பட்் அடிப்படை நுகர்வுப்ு சபமாருட்கள் மற்றும்
எந்திிங்கவுரள கியூபமா இற்றக்குமதி ு சசய்தது.  அதன்
ு சபரும்பமானைகளும் என்ற தலைமான பங்கு உணவுரவ இங்கு குறிப்பி் அடிப்படைத்
சதவுரவயில்வுரனைகளும் என்ற தலை.

வீழ்த்தமுடிகட்சியமா "உகட்சியர்தவுரனைகளும் என்ற தலைவர்"  பி் அடிப்படைல் கமாஸ்ட்சிமாவமால்
ஆவுரணயி் அடிப்படைப்பட்் அடிப்படை ு சபமாருளமாதமாிக் ு சகமாள்வுரகயில்,  தீடீர்
தீடீு சின்று ு சகமாண்டுவிப்பட்் அடிப்படைவுரவசகட்சியமா அல்னைகளும் என்ற தலைது ு சசய்த ஒட்டு
சவவுரனைகளும் என்ற தலைகசளமா இந்த அடிப்பவுர் அடிப்படை உற்றவிவுரன மமாற்ற்றவில்வுரனைகளும் என்ற தலை.

முடிவில் கியூப மக்களமால் சுகமாதமாிம்,  கல்வி மற்றும் சத்துணவு
ஆகிகட்சியவுரவ ு சதமா் அடிப்படைர்பமாக ு சவன்ு சற்றடுக்கப்பட்் அடிப்படை கணிசமமான
சீர்திருத்தங்கள் இந்த மமானிகட்சியங்களமால்
தக்கவுரவக்கப்பட்டிருந்தன.  இப்சபமாது ஆட்சிகட்சியமானது சநிடி
அந்நிகட்சிய முதலட்டின் பக்கம் திரும்பிக்ு சகமாண்டிருக்கிற்றது.  இந்த
சீர்திருத்தங்கள் படிப்படிகட்சியமாக சிறிது சிறிதமாக ு சவட்டிக்
குவுரற்றக்கப்பட்டுவருகின்ற்றன.

கமாஸ்ட்சிமா சசமாவிகட்சியத் அதிகமாித்துவத்து் அடிப்படைன் பமாஸ்டின்
சபித்தில் இற்றங்கினமார்.  அதில் அவர் அு சமரிக்க சசமாவிகட்சியத்
உற்றவுகளில் சசமாவிகட்சியத் மமானிகட்சியங்கள் ு சபறுவதற்கு
பகவுர் அடிப்படைக்கமாகட்சியமாக ு சதமாழிற்பட்் அடிப்படைமார்.  தவிர்க்க முடிகட்சியமாதவமாறு
சமாத்தமான் தனது கணக்வுரகக் கமாட்் அடிப்படைத் துவங்கிகட்சியது.

சசமாவிகட்சியத் ஒன்றிகட்சியத்தின் கவுரனைகளும் என்ற தலைப்பமானது கியூபமாவுக்கமான
ு சபமாருளமாதமாி சபிழிவுரவ உருவமாக்கிகட்சியது.  கியூபமா அிசின்
பதினைகளும் என்ற தலைமானது,  அந்நிகட்சிய முதலட்வுர் அடிப்படை அதிகரிக்க
ஊக்கப்படுத்துவதமாகவும் கியூபமாவுக்குள்சளசகட்சிய அடுக்கடுக்கமான
சமூகத்தட்டுக்களின் வளர்ச்சிவுரகட்சியத் சதமாற்றுவிப்பதமாகவும்
அவுரமந்தது.  அிசு ந் அடிப்படைத்துகின்ற்ற ு சசய்தித்தமாளமான
கிிமாண்மமாவி் அடிப்படைம் சபட்டி அளிக்வுரகயில்,  ு சவளியுற்றவுத்துவுரற்ற
அவுரமச்சர் சிமாபர்ச் அடிப்படைமா சிமாு சபய்னமா விவரித்ததமாவது:

"கியூபமாவில் இ் அடிப்படைம்ு சபற்றுக் ு சகமாண்டிருப்பது என்னு சவனில்,

ு சவளிநமாட்டு முதலட்் அடிப்படைமாளர்களுக்கமான முழு உத்திவமாதத்து் அடிப்படைன்
கூடிகட்சிய ு சபமாருளமாதமாித் திட்் அடிப்படைமி் அடிப்படைல்,  இந்தத் திற்றந்துவி் அடிப்படைல்
மூசனைகளும் என்ற தலைமாபமாகட்சிய முக்கிகட்சியத்துவம் வமாய்ந்தது. இது ஒவ்ு சவமாரு நமாளும்
அகனைகளும் என்ற தலைமமாகவும் ஆழமமாகவும் ஆகிவருகிற்றது.

"மிட்சுபிஷி சமமாட்் அடிப்படைமார்ஸ்,  சகஸ்ட்ிமால்,  யூனிலவர்,  ு சஷரிட்சகமார்் அடிப்படைன்,

க்ருசபமாசசமால்,  ச் அடிப்படைமா் அடிப்படைல்,  மீலிகட்சியமா ச் ஹமாட்் அடிப்படைல்கள் ச் அடிப்படைமாசமமாஸ்,

ு சகணமான்,  சபகட்சியர் (Mitsubishi  Motors,  Castrol,  Unilever,  Sherrit  Gordon,

Grupo Sol, Total, Melia Hotels, Domos, ING Bank, Rolex, DHL, Lloyds, Canon,

Bayer) இவுரவ வர்த்தக உனைகளும் என்ற தலைகில் ு சவற்றிகள் ு சபற்ற்ற ு சபகட்சியர்கள்,

இவுரவ கியூபமாவில் உள்ளன.  இந்நிறுவனங்களில் சினைகளும் என்ற தலை உனைகளும் என்ற தலைகில்
ு சபரும் மூனைகளும் என்ற தலைதனத்வுரதக் ு சகமாண்டிருக்கின்ற்றன.  அவுரவ நம்மில்
தங்களது நம்பிக்வுரகவுரகட்சிய வுரவத்துள்ளன.
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"முதலடு ு சசய்தவுரனைகளும் என்ற தலை இனைகளும் என்ற தலைகுவமாக்கல்,  பமாதுகமாப்பு,  மரிகட்சியமாவுரத
இனைகளும் என்ற தலைமாபம் திரும்பக்கிவுர் அடிப்படைக்க உத்திவமாதம்,  உகட்சியர்மட்் அடிப்படை
தனிச்சிற்றப்பு் அடிப்படைன் கூடிகட்சிய ஆட்களின் இருப்பு,  இ் அடிப்படைவசதி,

முன்சனற்றவிருப்பம்,  சபச்சுவமார்த்வுரதகளில் அக்கவுரற்ற மற்றும்
அவர்களின் கியூப பங்குதமாிர்களின் விசுவமாசம் ஆகிகட்சியன ,

கியூபமாவு் அடிப்படைன் இவுரணவதற்கு முடிவுு சசய்த சக்திகளுக்கு மிக
விருப்பமமான அம்சங்களுள் சினைகளும் என்ற தலைவமாகும்.

அவர்கள் கிிமாண்மமாவில் தங்கவில்வுரனைகளும் என்ற தலைகட்சியமாயினும்,  அவர்கள்
கியூபமாவில் இப்பூசகமாளத்தின் மலிவமான உவுரழப்வுரப
ு சபற்றமுடியும் மற்றும் ஸ்ிமாலினிஸ்டுகளமால் பயிற்றுவிக்கப்பட்் அடிப்படை
சபமாலஸ் அிசினமால் சவவுரனைகளும் என்ற தலை நிறுத்தமில்னைகளும் என்ற தலைமா சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலைக்கு
உத்திவமாதம் வழங்கப்படும் என்று இந்த முதலட்் அடிப்படைமாளர்களுக்கு
ஐகட்சியத்திற்கி் அடிப்படைமின்றி தனிகட்சியமாகக் குறிப்பி் அடிப்படைப்பட்் அடிப்படைது.

சமலும் அிசு ந் அடிப்படைத்தும் நிறுவனங்கவுரள தனிகட்சியமார் மகட்சியமமாக்கல்,

இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்கமாவின் ு சபரும்பகுதியில்
உள்ளவுரதக்கமாட்டிலும்,  கியூபமாவில் தனிகட்சியமார்மகட்சியமமாக்கல் மிகவும்
எளிவுரமகட்சியமானதமாகும்.  பிசிசில்,  ஆர்ஜண்டினமா மற்றும் ஏவுரனகட்சிய
நமாடுகளில் அத்தவுரககட்சிய ந் அடிப்படைவடிக்வுரககளுக்கு
பமாிமாளுமன்ற்றங்களமால் புதிகட்சிய சட்் அடிப்படைங்கவுரள நிவுரற்றசவற்ற்றலும்,

நீண்் அடிப்படை விவமாதங்கள் இ் அடிப்படைம் ு சபற்றலு் அடிப்படைன் சவவுரனைகளும் என்ற தலைநிறுத்தங்கள்
மற்றும் ு சவகுஜன எதிர்ப்புகளும் சதவுரவப்படும்.  கியூபமாவில்
சதவுரவப்படுவு சதல்னைகளும் என்ற தலைமாம் பி் அடிப்படைல் கமாஸ்ட்சிமாவி் அடிப்படைமிருந்து ஒரு
வமார்த்வுரதயும் அதவுரன அவிது அவுரமச்சிவுரவ விவுரிந்து
அங்கீகரிப்பதுசமகட்சியமாகும்.

கமாஸ்ட்சிமா அிசமாங்கம் வழக்கமமான பமாணியில் கியூபப்
புிட்சியின் "சமூக ு சவற்றிகவுரள"  கமாப்பமாற்றும் சநமாக்கத்திற்கமாக
ு சவளிநமாட்டு முதனைகளும் என்ற தலைமாளிகளின் முதலடு விசவற்கப்படுகிற்றது
என்று கூறுகிற்றது.  கட்சியதமார்த்தம் என்னு சவனில்,  முன்வுரனகட்சிய
கமானைகளும் என்ற தலைனித்துவ உனைகளும் என்ற தலைக முழுவதும் உள்ள முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ
ஆட்சிகவுரளப் சபமானைகளும் என்ற தலைசவ கமாஸ்ட்சிமாவின் ஆட்சியும் பன்னமாட்டுக்
கம்ு சபனிகளுக்கு மலிவமான உவுரழப்வுரப சந்வுரதப்படுத்துவதில்
ஈடுபட்டிருந்தது.

கியூபமாவின் விஷகட்சியத்தில் இது தீவிிமமாக சநிடிகட்சியமாக
மத்திகட்சியத்துவப்படுத்தப்பட்் அடிப்படை வடிவிலும் ு சசய்கட்சியப்படுகிற்றது.  கியூப
அிசமாங்கத்திற்கு வுரகசமல் உ் அடிப்படைனடி கமாசு கிவுர் அடிப்படைப்பதற்கமாக
ு சவளிநமாட்டு கமார்ப்ு சபமாசிஷன்களுக்கு கியூப உவுரழப்பு
ஒப்பந்தத்திற்கு வி் அடிப்படைப்பட்் அடிப்படைது.  அிசமாங்கம் சதவுரவகட்சியமான
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கவுரள சவவுரனைகளும் என்ற தலைக்கு அமர்த்தி,  இந்தத் ு சதமாவுரகயில்
சினைகளும் என்ற தலை பகுதிவுரகட்சிய வட்் அடிப்படைமாி நமாணகட்சியமமான ு சபசசமாக்களில்
ு சசலுத்துகிற்றது.  ு சவளிநமாட்டுக் கம்ு சபனிகள் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கவுரள
இஷ்் அடிப்படைம் சபமால் சவவுரனைகளும் என்ற தலைவுரகட்சிய விட்டு நீக்குவதில் முழு
உரிவுரமவுரகட்சியத் தக்கவுரவத்திருக்கின்ற்றன.

சமூக சமத்துவமின்வுரமயின் வளர்ச்சி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ ் அடிப்படைமானைகளும் என்ற தலைர்
ு சபமாருளமாதமாித்தமால் சபணப்பட்டு வருகிற்றது.  இன்று அந்நிகட்சியச்
ு சசனைகளும் என்ற தலைமாவணி வுரகயிருப்பில் ு சபருமளவின் வளம்,  அு சமரிக்கமாவில்
ு சபருமளவில் தங்கியுள்ள புனைகளும் என்ற தலைம் ு சபகட்சியர்ந்சதமார்,  கியூபமாவிலுள்ள
தங்களது உற்றவினர்களுக்கு அனுப்பப்படும் ு சதமாவுரககட்சியமாக
இருக்கிற்றது.

மற்ு சற்றமாரு வுரகசமல் உ் அடிப்படைனடிப்பணம் கிவுர் அடிப்படைக்கும் வடிகமால்,

சுற்றுனைகளும் என்ற தலைமாத்துவுரற்ற ஆகும்.  இதவுரன கமாஸ்ட்சிமா ஆட்சி தனது

ு சபமாருளமாதமாித் திட்் அடிப்படைமி் அடிப்படைலின் வுரமகட்சிய அச்சமாக வுரவத்திருக்கிற்றது.

இதன் விவுரளவு கியூபமா ஒருவவுரக சுற்றுனைகளும் என்ற தலைமா நிற்ற ஒதுக்கல்
என்று கூறுமளவுக்கு ஆகிவிட்் அடிப்படைது.  புது விடுதிகள்,  சிற்றுண்டி
உணவகங்கள்,  கவுர் அடிப்படைகள் கட்் அடிப்படைப்பட்டு ு சவளிநமாட்் அடிப்படைவர்களுக்கமாக
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.  சமாதமாிண கியூபர்கள் அதற்கு
தவுர் அடிப்படைு சசய்கட்சியப்பட்டுள்ளனர்.  விபச்சமாிம் தவுரனைகளும் என்ற தலைவிரித்து ஆடுகிற்றது.

மக்கள் ு சதமாவுரகயில் ு சபரும்பமான்வுரமயினர் வறுவுரம நிவுரனைகளும் என்ற தலைக்கும்
கீழ் வமாழ்கின்ற்றனர்.

கமாஸ்ட்சிமா ஆட்சிகட்சியமானது தீவின் அவுரனத்து ு சபமாருளமாதமாிப்
பிிச்சிவுரனகளுக்கும் அு சமரிக்க தவுர் அடிப்படைவுரகட்சிய கமாிணமமாகக்
குற்ற்றம்சமாட்டுகிற்றது.  சகள்விக்கி் அடிப்படைமில்னைகளும் என்ற தலைமாமல் அு சமரிக்கமாவின்
ு சகமாள்வுரக சிறிகட்சிய ஒடுக்கப்படும் நமாட்டிற்ு சகதிிமான
ஏகமாதிபத்திகட்சியத்தின் மிருகத்தனமமான,  பகுத்தறிவுக்ு சகமாவ்வமாத
ந் அடிப்படைவடிக்வுரகதமான்.  ஆனமால் இக்ு சகமாள்வுரக 35  ஆண்டுகளமாக
பமாதித்து வந்துள்ளது.  இதற்கிவுர் அடிப்படையில் உண்வுரமயில் கியூபமா
உனைகளும் என்ற தலைகிலுள்ள ஏவுரனகட்சிய ு சபரிகட்சிய நமாடு ஒவ்ு சவமான்று் அடிப்படைனும்
ு சபமாருளமாதமாி உற்றவுகவுரளக் ு சகமாண்டிருந்தது.

கியூபமாவின் ு சநருக்கடி,  அடிப்பவுர் அடிப்படையில் புிட்சிதன்னின்
முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ பண்பின் ு சவளிப்பமா் அடிப்படைமாகும். கியூப சமுதமாகட்சியத்தின்
வினைகளும் என்ற தலைமாற்றுப் பிிச்சிவுரனகள் எதவுரனயும் தீர்ப்பதற்கு அது
தவறிகட்சியது.  சசமாவிகட்சியத் அதிகமாித்துவத்திலிருந்து ு சபருமளவில்
ு சபற்ற்ற மமானிகட்சியங்களமால் முிண்பமாடுகள் மூடி மவுரற்றக்கப்பட்டு
வந்தன.

ஒரு சினைகளும் என்ற தலை நமாடுகள் ு சபருமளவினைகளும் என்ற தலைமான அகதிகளின்
ு சவளிசகட்சியற்ற்றத்வுரதக் கண்டிருக்கின்ற்றன.  புிட்சியின் முதனைகளும் என்ற தலைமாவது
ஆண்டுகளில் ு சவளிசகட்சியறிகட்சிய இவ்வகதிகள் ு சபரும்பமாசனைகளும் என்ற தலைமாருள்
முதனைகளும் என்ற தலைமாளிகளும்,  நடுத்தி வர்க்கத்தின் சலுவுரகமிக்க தட்டினரும்
அ் அடிப்படைங்குவர்.  ஆனமால் 1980களிலும் 1990களிலும் கட்டுமிங்களிலும்
கமாற்ற்றவுர் அடிப்படைக்கப்பட்் அடிப்படை சக்கி டியூப்களிலும் கியூபமாவில் இருந்து
ு சவளிசகட்சியறிகட்சியவர்கள்,  வுர் ஹட்டி நமாட்டிலிருந்து ஆயிிக்கணக்கில்
ு சவளிசகட்சியற்றக் கமாிணமமாயிருந்த அசதசபமான்ற்ற
சக்திகளினமால்தமான் ு சவளிசகட்சியற்ற சநர்ந்தது.  அதமாவது பசி மற்றும்
ஒடுக்குமுவுரற்றயிலிருந்து தப்பிப்பதமாகும்.

இத்தவுரககட்சிய நிவுரனைகளும் என்ற தலைகளின் சமல் தங்கி உள்ள ஆட்சி பிந்த
கியூப ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களின் நமாட்் அடிப்படைங்கவுரள ு சநரித்து மூச்சுத்திணற்ற
வுரவக்கின்ற்றது.  கமாஸ்ட்சிமா இிமாணுவ வழிகளின் ஊ் அடிப்படைமாக
அிசிகட்சியல் சர்வமாதிகமாித்திவுரன ு சசய்கிற்றமார்.  இந்த அிசின்
அடிப்பவுர் அடிப்படை நிறுவனமமான ஆயுதப்பவுர் அடிப்படைகள் கியூபமாவின்
ு சபரும்பமாண்வுரமகட்சியமான ு சபமாருளமாதமாி நிறுவனங்கவுரள
ந் அடிப்படைத்துகின்ற்றன.

கமாஸ்ட்சிமா கியூப அவுரமப்பில் வமாழ்நமாள் தவுரனைகளும் என்ற தலைவிமாக
சபமாற்றிப்சபணப்படுகிற்றமார்.  ஆதனைகளும் என்ற தலைமால் அவவுரி எதிர்ப்பு சதன்பது
ு சவறுமசன "எதிர்ப்புிட்சி"  மட்டுமல்னைகளும் என்ற தலை,  அிசிகட்சியல் சட்் அடிப்படைத்துக்கு
புற்றம்பமானதுமமாகும்.  அவர் அிசின் மற்றும் அிசமாங்கத்தின்
தவுரனைகளும் என்ற தலைவரும் அசதசபமால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதல்
ு சசகட்சியனைகளும் என்ற தலைமாளரும் இிமாணுவத்தின் முதல் ு சபரும் பவுர் அடிப்படைத்
தவுரனைகளும் என்ற தலைவருமமாவமார்.  சுருக்கமமாக ு சசமான்னமால்,  அவிது வுரகயில்
அவுரனத்து அதிகமாிமும் குவிக்கப்பட்டிருக்கிற்றது,  மற்றும்
கியூபமாவில் ஒவ்ு சவமாரு முக்கிகட்சியமமான முடிவின் சமலும் அவிது
தனிப்பட்் அடிப்படை அதிகமாித்வுரத அவர் திணிக்கிற்றமார்.  எழுபது
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வகட்சியதிலிருக்கும் கமாஸ்ட்சிமாவுக்கு பின்னமால் விக்கூடிகட்சியவர்
பற்றி வலிந்து ஏற்கவுரவக்கும் பிிச்சிவுரன இருக்கிற்றது.  அவிது
சசகமாதிர் ிமாவுல் அிசமாங்கத்தில்,  இிமாணுவத்தில் மற்றும்
கட்சியில் அவுரனத்து துவுரணப் பதவிகளிலும் அங்கம்
வகிக்கிற்றமார்.

ஏகமாதிபத்திகட்சியவமாதிகள் ஒருபுற்றமும் கமாஸ்ட்சிமா ஆட்சி மற்றும்
குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ இ் அடிப்படைது ஆதிவமாளர்கள் மறுபுற்றமுமமாக
உருப்படுத்திக்கமாட்டும் ஒன்ற்றமாக கியூபமா சசமாசலித்து் அடிப்படைன்
இனங்கமாட்் அடிப்படைப்படும் அந்த மட்் அடிப்படைமமானது,  முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவத்துக்கு
சசமாசலிச மமாற்று எனும் கருத்துருவிவுரன ு சகமாச்வுரசப்படுத்தும்
பமாதிப்வுரப ஏற்படுத்தியிருக்கிற்றது.  அதுவும்,  குறிப்பமாக இனைகளும் என்ற தலைத்தின்
அு சமரிக்கமாவில்.

ு சதமாகுப்பு

மமார்க்சின் கீழமான முதனைகளும் என்ற தலைமாம் அகினைகளும் என்ற தலைம் "ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களின்
விடுதவுரனைகளும் என்ற தலை ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்கள் தம்மின் பணிகட்சியமாகசவ
இருக்கசவண்டும்" என்ற்ற முழக்கத்வுரத சசர்த்தது. அதமாவது, இறுதி
ஆய்வில் சசமாசலிசம் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் சுகட்சியநிர்ணகட்சியம்
ஆகும்.  அது ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர்களுக்கு வழங்கப்ப் அடிப்படை முடிகட்சியமாதது
அல்னைகளும் என்ற தலைது அவர்கள் சமார்பமாக ு சசகட்சியனைகளும் என்ற தலைமாற்றும் சவறு வர்க்க
சக்திகளமால் அவர்களுக்கமாக ு சவன்று எடுக்கமுடிகட்சியமாதது.  அது
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம் தனக்கமாகவும் அவுரனத்து மனித
குனைகளும் என்ற தலைத்துக்கமாகவும் சமுதமாகட்சியத்வுரத மமாற்றுவதற்கு,  ஒரு வர்க்கமமாக
ஜனநமாகட்சியகரீதிகட்சியமாக அணிதிிட்் அடிப்படைப்பட்் அடிப்படை ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின்
நனவு பூர்வமமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தின் விவுரளு சபமாருளமாக மட்டுசம
இருக்கமுடியும்.

1960களில் மற்றும் 1970களில் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்வுரத
நிிமாகரித்து,  சசமாசலிசத்துக்கு வசதிகட்சியமான குறுக்குவழிவுரகட்சிய
வழங்கும் மற்வுரற்றகட்சிய அதிபுிட்சிகி வமாகனங்கவுரள
கண்டுபிடித்திருப்பதமாகக் கூறிகட்சிய அவுரனத்து வவுரககட்சியமான
நவநமாகரிக தத்துவங்களுக்கும் எதிிமாக,  அவுரனத்துனைகளும் என்ற தலைக குழு
இம்முன்சனமாக்வுரக பமாதுகமாத்தது.  முப்பதுக்கும் நமாற்பதுக்கும்
இவுர் அடிப்படையினைகளும் என்ற தலைமான ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்த தத்துவங்களில்
ஒன்றுகூ் அடிப்படை உருப்படியில்வுரனைகளும் என்ற தலை.  நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைத்தின்
அவுரனத்துனைகளும் என்ற தலைகக் குழுவமால் எடுத்துக் ு சகமாள்ளப்பட்் அடிப்படை சபமாிமாட்் அடிப்படைம்
வினைகளும் என்ற தலைமாற்றில் சக்திமிக்கவவுரகயில் நிரூபணமமாயிற்று.

அவுரனத்துனைகளும் என்ற தலைக் குழுவின் வி் அடிப்படைமாப்படிகட்சியமான சபமாிமாட்் அடிப்படைம் பற்றியும்
அது கமாஸ்ட்சிமாயிசத்தின் முன் மண்டியிடுவதற்கு மறுத்தவுரம
பற்றியும் சஜமாசப் ் ஹமான்சன் கூறிகட்சியவுரத நமாம் நிவுரனவுகூர்சவமாம்.

இந்நிவுரனைகளும் என்ற தலைப்பமாட்வுர் அடிப்படை "இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்கமாவில் அிசிகட்சியல்
தற்ு சகமாவுரனைகளும் என்ற தலை"  என அவர் எச்சரித்தமார்.  உண்வுரமயில் என்ன
நிகழ்ந்தது?  பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாத திருத்தல் வமாதமும் அதன் கமாஸ்ட்சிமா
வமாதத்துக்கமான ஆதிவும் தீவிிமகட்சியப்படுத்தப்பட்் அடிப்படை இவுரளகட்சிய

தவுரனைகளும் என்ற தலைமுவுரற்றவுரகட்சிய தற்ு சகமாவுரனைகளும் என்ற தலை சமாகசங்களுக்கு இட்டுச்ு சசன்ற்றது.

அதற்கமாக ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கம் ு சபரும் விவுரனைகளும் என்ற தலைு சகமாடுத்தது.

கமாஸ்ட்சிமா இசத்துக்கும் குட்டி முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவ சதசிகட்சியவமாத
அிசிகட்சியலுக்கு கீழ்ப்படுத்தியிருந்த பப்சனைகளும் என்ற தலைமாவமாத ு சசல்வமாக்கின்
கீழமான சக்திகளுக்கு தங்கவுரளப் ு சபமாருத்திக் ு சகமாள்வதற்குப்
பதினைகளும் என்ற தலைமாக,  தங்கவுரள ஈவுஇிக்கமற்ற்ற விமர்சனத்துக்கு
ஆளமாக்கியிருந்தமால் என்ன விவுரளந்திருக்கும்?

நிச்சகட்சியமமாக அதன் விவுரளவு குவுரற்றந்தபட்சம்
குட்டிமுதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவத்தமால் சமனைகளும் என்ற தலைமாதிக்கம் ு சசய்கட்சியப்பட்் அடிப்படை
இகட்சியக்கங்களிலிருந்து தற்கமாலிக தனிவுரமப்ப் அடிப்படைலு் அடிப்படைன் ஒன்ற்றமாக
நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கும்.  ஆனமால் இந்நிகழ்வில் அவர்கள்
ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாளர் மற்றும் இவுரளஞ்ஞர்களின் மிகவும் முன்சனறிகட்சிய
பகுதிகவுரளப் பயிற்றுவித்திருக்கமுடியும்.  இப்சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தின்
மூனைகளும் என்ற தலைம் தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரம,  புிட்சிகி சபமாிமாட்் அடிப்படைத்தில் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள
வர்க்கத்வுரத அணிதிிட்் அடிப்படைக்கூடிகட்சிய தவுரனைகளும் என்ற தலைவுரமவுரகட்சிய தகட்சியமாரிப்புச்
ு சசய்திருக்க முடியும்.  இது உனைகளும் என்ற தலைக முதனைகளும் என்ற தலைமாளித்துவத்தின்
தற்கமாலிக மறுநிவுரனைகளும் என்ற தலைப்படுத்தவுரனைகளும் என்ற தலை சமாதிக்க உதவிு சசய்யும்
இிமாணுவ சர்வமாதிகமாிங்களுக்கு பதினைகளும் என்ற தலைமாக,  இனைகளும் என்ற தலைத்தின்
அு சமரிக்கமாவில் உனைகளும் என்ற தலைக சசமாசலிசப் புிட்சிக்கு சக்திமிக்க
தூண்டு விவுரசவுரகட்சிய வழங்கியிருக்கமுடியும்.

இந்த மூசனைகளும் என்ற தலைமாபமாகட்சிய அனுபவத்திலிருந்து நமாம் கட்் அடிப்படைமாகட்சியம்
ு சபற்றசவண்டிகட்சிய முக்கிகட்சிய படிப்பிவுரனகள் மமார்க்சிஸ்டுகளின்
விமர்சன ரீதிகட்சியமான ு சபமாறுப்புக்கவுரள குறிக்கிற்றது.  அவர்களது
பணி சசமாசலிசப் புிட்சியிவுரன தன்னிகட்சியல்பமாக நிவுரற்றசவற்றும்
சினைகளும் என்ற தலைவவுரக சக்திகளுக்கு தங்கவுரள அனுசரிப்பது மற்றும்
அவர்கவுரளக் கண்டுபிடிப்பது அல்னைகளும் என்ற தலை.  இன்னும்
ு சசமால்னைகளும் என்ற தலைப்சபமானமால்,  விட்டுக்ு சகமாடுக்கமாத தத்துவமார்த்த
உறுதிப்பமாடு மற்றும் ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்துக்கு உண்வுரமவுரகட்சியக்
கூறுவது ஆகிகட்சிய இவற்றில் தங்கவுரள தளப்படுத்தியிருக்கும்
நமான்கமாம் அகினைகளும் என்ற தலைத்தின் அவுரனத்துனைகளும் என்ற தலைகக் குழுவின் பகுதிகவுரள,

ு சதமாழினைகளும் என்ற தலைமாள வர்க்கத்தின் சுகட்சியமாதீனமமான புிட்சிகி கட்சிகவுரளக்
கட்டுவதமாகும்.

இனைகளும் என்ற தலைத்தின் அு சமரிக்கமாவிலும் சர்வசதச ரீதிகட்சியமாகவும் உள்ள
புற்றச் சூழ்நிவுரனைகளும் என்ற தலைகள்,  ட்ு சிமாட்ஸ்கிச இகட்சியக்கத்தமால்
ு சபமாறுப்ு சபடுக்கப்பட்் அடிப்படை இப்சபமாிமாட்் அடிப்படைம்
சகமாடிக்கணக்கமானவர்களின் புிட்சிகி இகட்சியக்கத்து் அடிப்படைன்
ஊ் அடிப்படைறுத்துச் ு சசல்னைகளும் என்ற தலைக்கூடிகட்சிய கட்் அடிப்படைத்திற்கு
பக்குவப்பட்டுக்ு சகமாண்டிருக்கின்ற்றன.  இருபதமாம் நூற்ற்றமாண்டில்
சசமாசலிசத்துக்கமான சபமாிமாட்் அடிப்படைத்திலிருந்து இந்த இகட்சியக்கம்
உட்கிிகித்த படிப்பிவுரனகள் இருபத்சதமாிமாம் நூற்ற்றமாண்டில்
அதவுரன நிவுரற்றசவற்றுவதற்கமான தீர்க்கமமானவுரவகளமாக
இருக்கும்.
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