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எழுபத்திியதியெட்ட ஆண்டகளுக்க முன்பமுன்பாக,  1940  ஆகஸ்ட 21 அன்ற,
ச முன்பாவிதியெத் ஸ்ரமுன்பாலினி  இரகசிதியெ சபமுன்பாலிஸ் GPU வின் ஒர முகவரமுன்பான
ரசமமுன்பான் ியமர்க்கசகடேர் ியகடேல ரிசதியெமுன்பாவினமுன்பால முந்த்தைதியெ நமுன்பாளில
படகமுன்பாதியெமதகடேதியெச ிய ய்தியெப்பட்டிரந்்தை லிசதியெமுன்பான் ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க,  ியமக்சிசகமுன்பா
நகரில மரணமதகடேந்்தைமுன்பார்.

ரஷ்தியெப் புரட்சியில ிய லெனினுக்க இதணத்்தைத லெவரம,  ிய மபதகடேயின்
்தைளபதியும, நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெத்தின் ஸ்்தைமுன்பாபகரமமுன்பான ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க படியகமுன்பாத லெ
ிய ய்தியெப்பட்கடேதம ஒர பிரமமமுன்பாண்கடேமமுன்பான அரசிதியெல கற்றமமுன்பாகம. 1933  இல
சஜேர்மனியில பமுன்பாசி ம அதிகமுன்பாரத்திற்க வந்்தைதம, 1936-39 ஸ்பமுன்பானிதியெப் புரட்சி
ச்தைமுன்பாற்கடிக்கப்பட்கடேதம,  மற்றம 1939  இல இரண்கடேமுன்பாம உ லெகப் சபமுன்பாரின்
ியவடிப்பு ஆகதியெதவ உள்ளிட்கடே வன்முதறதியெமுன்பான எதிர்ப்புரட்சி அத லெ
ஒன்றின் உச ப்புள்ளிதியெமுன்பாக இத அதமந்திரந்்தைத.

ச முன்பாவிதியெத் ஒன்றிதியெத்தக்கள்ளமுன்பாக,  கட்கடேத்்தைட்கடே ரஷ்தியெப் புரட்சியின்
மு்தைன்தமத் ்தைத லெவர்கள் அதனவரம உட்பகடே,  மமுன்பார்க்சி  பமுன்பாரமபரிதியெத்தில
பயிற்றவிக்கப்பட்கடே ிய்தைமுன்பாழி லெமுன்பாளர்கள் மற்றம புத்திஜீவிகளுக்க எதிரமுன்பான
ஒர அரசிதியெல படியகமுன்பாத லெப் பிரச முன்பாரம ஸ்ரமுன்பாலினி  ஆட்சிதியெமுன்பால
நகடேத்்தைப்பட்கடேத. 1936-39  பமுன்பாரிதியெ பதியெங்கரத்தில 800,000 க்கம அதிகமமுன்பாசனமுன்பார்
ியகமுன்பால லெப்பட்கடேனர்.  ”ஸ்ரமுன்பாலினி மும சபமுன்பாலஷிவி மும”  என்ற 1937
கட்டதரயில:  “இப்சபமுன்பாத்தைதியெ அழித்ிய்தைமுன்பாழிப்பமுன்பானத, சபமுன்பாலஷிவி த்திற்கம
ஸ்ரமுன்பாலினி த்திற்கம இதகடேயி லெமுன்பான பிளவு என்பத ஒர இரத்்தைக் சகமுன்பாட
அல லெ, மமுன்பாறமுன்பாக ஒர முழு இரத்்தை ஆறமுன்பாகம” என ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க எழுதினமுன்பார்.

ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க, ச முன்பாவிதியெத் ஒன்றிதியெத்தின் அதிகமுன்பாரத்தவ மற்றம ச்தைசிதியெவமுன்பா்தைச
சீரழிதவ எதிர்த்்தை அரசிதியெல இதியெக்கத்திற்க ்தைத லெதம ியகமுன்பாடத்்தைமுன்பார்.
ஸ்ரமுன்பாலினுக்க எதிரமுன்பான ட்ியரமுன்பாட்ஸ்கயின் சபமுன்பாரமுன்பாட்கடேமமுன்பானத,  எண்ணற்ற
வர லெமுன்பாற்றமுன்பாசிரிதியெர்கள் ியபமுன்பாய்தியெமுன்பாக வமுன்பாதிட்ட வந்திரப்பத்தைப் சபமுன்பா லெ,
்தைனிப்பட்கடே அதிகமுன்பாரத்தக்கமுன்பான அகநித லெ ஆத யினமுன்பால
உந்்தைப்பட்டிரந்்தை்தைல லெ.  மமுன்பாறமுன்பாக,  இந்்தைப் சபமுன்பாரமுன்பாட்கடேம இரண்ட சநியரதிரமுன்பான
அரசிதியெல முன்சனமுன்பாக்ககதளப் பிரதிபலித்்தைத.

ச முன்பாவிதியெத் ஒன்றிதியெத்தில 1924  இல ிய லெனினின் மரணத்்தைமுன்பால எளி்தைமுன்பாக்கப்
ியபற்ற,  ஸ்ரமுன்பாலினின் அதிகமுன்பாரம வலுப்ியபற லெமுன்பானத,  ியபமுன்பாரளமுன்பா்தைமுன்பாரரீதிதியெமுன்பாகப்
பின்்தைங்கதியெதம  ர்வச்தை ரீதிதியெமுன்பாக ்தைனிதமப்படத்்தைப்பட்கடேதமமுன்பான ஒர
ிய்தைமுன்பாழி லெமுன்பாளர்’ அரசின் கட்கடேதமப்புக்கள்ளமுன்பாக எழுந்திரந்்தை ஒர ச்தைசிதியெவமுன்பா்தை
மற்றம பழதமவமுன்பா்தை அதிகமுன்பாரத்தவ  முன்பாதிதியெமுன்பால அதிகமுன்பாரம
்தைட்டிப்பறிக்கப்பட்கடே்தைமுன்பாக இரந்்தைத.  மு்தைன்மு்தை லெமுன்பாக 1924  இல
முன்ியமமுன்பாழிதியெப்பட்கடே “்தைனிியதியெமுன்பார நமுன்பாட்டில ச முன்பா லி ம”  என்ற ஸ்ரமுன்பாலினி 
்தைத்தவமமுன்பானத, ரஷ்தியெப் புரட்சியின்  ர்வச்தை  முன்சனமுன்பாக்கதன மற்தைலித்த,
உ லெகப் புரட்சிததியெ ச முன்பாவிதியெத் ஒன்றிதியெத்தி லெமுன்பான அதிகமுன்பாரத்தவ எந்திரத்தின்
ந லென்களுக்க கீழ்ப்படிதியெச ிய ய்வத்தை நிதியெமுன்பாதியெப்படத்திதியெத.

1923  இல ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க முன்முதியெற்சிதியெளித்்தை இகடேத எதிர்ப்பமுன்பாளர்கள்
அணியும,  1938  இல அவர் ஸ்்தைமுன்பாபித்்தை நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெமும,  ரஷ்தியெப்
புரட்சிக்கசம கூகடே ்தைத்தவமுன்பார்த்்தை அடிப்பதகடேதியெமுன்பாகத் திகழ்ந்திரந்்தை நிரந்்தைரப்
புரட்சித் ்தைத்தவத்்தைமுன்பால வழிநகடேத்்தைப்பட்கடேன.  மு்தை லெமுன்பாளித்தவத்த்தை
தூக்கவீசுவத ஒர நமுன்பாட்டிற்கள்ளமுன்பான்தைமுன்பாக  முன்பாத்திதியெமிலத லெ என்பத்தை
ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க வலியுறத்தினமுன்பார்.  உ லெகப் ியபமுன்பாரளமுன்பா்தைமுன்பாரத்திற்கம ச்தைசிதியெ-அரசு

அதமப்புமுதறக்கம இதகடேயி லெமுன்பான முரண்பமுன்பாட உ லெக ச முன்பா லி ப்
புரட்சியின் ஊகடேமுன்பாகசவ ்தைமுன்பாண்டிச ிய ல லெப்பகடே கூடிதியெ்தைமுன்பாகம.

நமுன்பாடககடேத்்தைப்பட்ட ியமக்சிசகமுன்பா நகரில வமுன்பாழ்ந்்தை ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க,  அவரத
வமுன்பாழ்க்தக ிய்தைமுன்பாகடேர்சசிதியெமுன்பான அசசுறத்்தைலில இரப்பத்தைப் புரிந்தியகமுன்பாண்கடேமுன்பார்.
1927 நவமபரில ரஷ்தியெ கமயூனிஸ்ட் கட்சியில இரந்த ியவளிசதியெற்றம, 1928
ஜேனவரியில அலமமுன்பா அட்கடேமுன்பாவுக்க நமுன்பாடககடேத்்தைப்பட்கடேதம,  1929  இல
ச முன்பாவிதியெத் ஒன்றிதியெத்தில இரந்த ியவளிசதியெற்றம,  அ்தைன்பின் தரக்கயில
இரந்த பிரமுன்பான்சுக்கம சநமுன்பார்சவக்கமமுன்பாய் அவர் விரட்கடேப்பட்கடேதம
ஆகதியெவற்தறத் ிய்தைமுன்பாகடேர்ந்த அ்தைன்பின் இறதிதியெமுன்பாக 1937  இல
ியமக்சிசகமுன்பாவில அவரத இறதி வீட்டக்க என இந்்தை வகடே அியமரிக்க
நமுன்பாட்டில அவர் ்தைஞ் மதகடேந்திரந்்தைமுன்பார்.

1940 க்கள்ளமுன்பாக,  ஸ்ரமுன்பாலின் நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெத்தின் ப லெ முன்னணிப்
பிரதிநிதிகதள படியகமுன்பாத லெ ிய ய்த முடித்திரந்்தைமுன்பார், இதில ட்ியரமுன்பாட்ஸ்கயின்
அரசிதியெல ிய தியெ லெரமுன்பான எர்வின் ியவமுன்பாலஃப் 1937  ஜேஜூத லெயிலும,  GPU இல
இரந்த வி லெக நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெத்திற்க ஆ்தைரவமுன்பாளரமுன்பான இக்னஸ் ரீய்ஸ்
1937  ிய ப்கடேமபரிலும,  ட்ியரமுன்பாட்ஸ்கயின் மகன் லிசதியெமுன்பான் ிய சகடேமுன்பாவ 1938
பிப்ரவரியிலும,  நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெத்தின் ிய தியெ லெரமுன்பான ரசகடேமுன்பாலஃப்
கியளியமண்ட் 1938  ஜேஜூத லெயில ஸ்்தைமுன்பாபக கமுன்பாங்கரதி ஒட்டியும
படியகமுன்பாத லெ ிய ய்தியெப்பட்டிரந்்தைனர்.

1940  சம 24  அன்ற,  தீவிர-ஸ்ரமுன்பாலினி  ஓவிதியெரமுன்பான கடேமுன்பாவிட் சிக்சகய்சரமுன்பாஸ்
்தைத லெதமயி லெமுன்பான ஒர படியகமுன்பாத லெப் பதகடே ட்ியரமுன்பாட்ஸ்கயின் வீட்டின் மீத
ஒர ்தைமுன்பாக்க்தைல ிய்தைமுன்பாடத்்தைத,  ட்ியரமுன்பாட்ஸ்கயும அவரத மதனவி நத்்தைலிதியெமுன்பா
ிய சகடேமுன்பாவமுன்பாவும உறங்கக் ியகமுன்பாண்டிரந்்தை படக்தகதியெதறக்கள் எந்திரத்
தப்பமுன்பாக்ககள் புல லெட்டகளமுன்பால ததளத்்தைன.  இரவரம உயிர் ்தைப்பினர்
என்றமுன்பாலும,  இத கதகடேசி முதியெற்சிதியெமுன்பாக இரக்கப்சபமுன்பாவதிலத லெ என்பத்தை
ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க அறிந்திரந்்தைமுன்பார்.  அந்்தை ்தைமுன்பாக்க்தைத லெத் ிய்தைமுன்பாகடேர்ந்த அவர்
எழுதினமுன்பார்:  “நமுன்பான் இந்்தை பூமியில விதிக்க இணங்க வமுன்பாழ்ந்த
ியகமுன்பாண்டிரக்கவிலத லெ,  மமுன்பாறமுன்பாய் விதிவி லெக்கமுன்பாகத் ்தைமுன்பான் வமுன்பாழ்ந்த
ியகமுன்பாண்டிரக்கசறன்.  நமுன்பாம வமுன்பாழ்ந்தியகமுன்பாண்டிரப்பத்தை சபமுன்பான்றிய்தைமுன்பார ஒர
பிற்சபமுன்பாக்கமுன்பான  கமுன்பாப்்தைத்தில,  ஒர புரட்சிதியெமுன்பாளன் எதிர்நீச ல சபமுன்பாகடே
்தைள்ளப்படகறமுன்பான்.”

அ்தைன்பின்,  ஆகஸ்ட 20  அன்ற,  உ லெகன் கவனம இரண்கடேமுன்பாம உ லெகப்
சபமுன்பாரின் மீத கவிந்திரந்்தை நித லெயில, ஸ்ரமுன்பாலின் ஏவிதியெ படியகமுன்பாத லெதியெமுன்பாளன்,
உயிர்வமுன்பாழும மமுன்பாியபரம மமுன்பார்க்சி வமுன்பாதியும உ லெகப் புரட்சியின்
மூச லெமுன்பாபமுன்பாதியெவமுன்பாதிததியெயும வீழ்த்திதியெ அந்்தை இறதி அடிததியெக் ியகமுன்பாடத்்தைமுன்பான்.

ட்ியரமுன்பாட்ஸ்கயின் படியகமுன்பாத லெதியெமுன்பானத ததியெரகரமமுன்பானதம
ிய்தைமுன்பாத லெகமுன்பா லெத்திற்கமுன்பானதமமுன்பான விதளவுகதளக் ியகமுன்பாண்டிரந்்தை நித லெயிலும,
இந்்தைக் கற்றமமுன்பானத, 1975 இல நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெத்தின் அதனத்த லெகக் கழு
பமுன்பாதகமுன்பாப்பும நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெமும வி முன்பாரதணததியெத் ிய்தைமுன்பாகடேக்கம வதரயில
தீவிர பு லென்வி முன்பாரதணக்க உட்படத்்தைப்பட்டிரக்கவிலத லெ.

ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க மற்றம அவரத ஆ்தைரவமுன்பாளர்களத படியகமுன்பாத லெதியெமுன்பானத
ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க  இதியெக்கத்திற்கள் ஊடரவியிரந்்தை உளவமுன்பாளிகள் மற்றம
படியகமுன்பாத லெதியெமுன்பாளர்களின் ஒர உ லெகளமுன்பாவிதியெ வத லெப்பின்னல மூ லெமமுன்பாக
ஏற்பமுன்பாட ிய ய்தியெப்பட்கடே்தைமுன்பாய் இரந்்தைத என்பத்தை நிரூபிக்கன்ற ஏரமுன்பாளமமுன்பான



ியவளிக்ியகமுன்பாணர்வுகதள பமுன்பாதகமுன்பாப்பும நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெமும வி முன்பாரதண
முன்தவத்்தைத.  மமுன்பார்க் ஸ்பசரமுன்பாவஸ்க,  சரமுன்பாபர்ட் ியஷெலகடேன் ஹமுன்பார்ட்,
ஃபிளமுன்பாயிட் களீவச லெண்ட் மில லெர்,  சிலவிதியெமுன்பா கமுன்பா லென் மற்றம சஜேமுன்பா ப்
ஹமுன்பான் ன் ஆகசதியெமுன்பாரம இந்்தை வத லெப்பின்னலில இகடேமியபற்றிரந்்தைனர்.

கமுன்பாிய லென், ச முன்பா லி  ிய்தைமுன்பாழி லெமுன்பாளர் கட்சியின் ்தைத லெவரமுன்பான சஜேமஸ்
பி.கனனுக்க ்தைனிப்பட்கடே கமுன்பாரிதியெ்தைரிசிதியெமுன்பாக இரந்்தைமுன்பார்,  ட்ியரமுன்பாட்ஸ்கயின்
நகடேவடிக்தககள் ிய்தைமுன்பாகடேர்பமுன்பாக GPUவுக்க முக்கதியெமமுன்பான ்தைகவலகதள
வழங்கவ்தைற்க அவர் இந்்தை அந்்தைஸ்த்தை பதியென்படத்தினமுன்பார்.  (கமுன்பாணவும:

“  ஒர   ‘  உ்தைமுன்பாரணகரமமுன்பான     ச்தைமுன்பாழர்  ’  :    ஸ்ரமுன்பாலினி      உளவமுன்பாளிதியெமுன்பான     சிலவிதியெமுன்பா
கமுன்பாிய லென்     கறித்்தை     ச முன்பா லிஸ்ட்     ிய்தைமுன்பாழி லெமுன்பாளர்     கட்சியின்     40    ஆண்டகமுன்பா லெ
மூடிமதறப்பு  ”.)  ஹமுன்பான் ன் ியமக்சிசகமுன்பா நகரில ட்ியரமுன்பாட்ஸ்கயின்
கமுன்பாரிதியெ்தைரிசிகளில ஒரவரமுன்பாக இரந்்தைமுன்பார்,  ட்ியரமுன்பாட்ஸ்கததியெ ியகமுன்பாத லெ ிய ய்தியெ
வழி்தைரகன்ற மிக முக்கதியெமமுன்பான முடிவுகதள அவர் எடப்ப்தைற்க இந்்தை
அந்்தைஸ்த அவதர அனுமதித்்தைத.

இந்்தைக் கற்றத்த்தை வி முன்பாரதண ிய ய்தியெத் ்தைவறிதியெதமதியெமுன்பானத,  அ்தைன்
ஏற்பமுன்பாட்டில  மபந்்தைப்பட்டிரந்்தைவர்கதள மூடிமதறக்கன்ற பமுன்பாதிப்தப
மட்டமன்றி,  ஸ்ரமுன்பாலினி  எதிர்ப்புரட்சிகரத் ்தைன்தமததியெ புரிந்த ியகமுன்பாள்வத்தை
ப லெவீனப்படத்தகன்ற பமுன்பாதிப்தபயும ச ர்த்தக் ியகமுன்பாண்டிரந்்தைத.  இந்்தை
மூடிமதறப்பு எல லெமுன்பாவற்றக்கம சமல அரசிதியெல ந லென்களமுன்பால
உந்்தைப்பட்கடே்தைமுன்பாக இரந்்தைத.  1953  இல நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெமமுன்பானத, மிசஷெல
பப்ச லெமுன்பா மற்றம எர்ியனஸ்ட் மண்சகடேல ்தைத லெதமயி லெமுன்பான ஒர ஸ்ரமுன்பாலினி -
ஆ்தைரவு கன்தனதியெமுன்பால உதகடேக்கப்பட்கடேத.  பப்ச லெமுன்பாவமுன்பாதிகள் அப்சபமுன்பாதம
்தைங்கதள ட்ியரமுன்பாட்ஸ்கஸ்டகளமுன்பாகசவ கமுன்பாட்டிக்ியகமுன்பாள்ள முதனந்்தைமுன்பார்கள்
என்றசபமுன்பாதம,  ஸ்ரமுன்பாலினி  அதிகமுன்பாரத்தவம புரட்சிகரக் ியகமுன்பாள்தககதள
நகடேத்தவ்தைற்க ியநரக்க்தை லெளிக்கப்பகடே முடியும என்ப்தைமுன்பான திரத்்தைலவமுன்பா்தைக்
ியகமுன்பாள்தகததியெ ஊக்கவித்்தைனர்.

ஸ்ரமுன்பாலினி த்த்தை சநமுன்பாக்கதியெ இந்்தை அரசிதியெல சநமுன்பாக்கநித லெதியெமுன்பானத அ்தைன்
கற்றங்கதள அமப லெப்படத்தவ்தைற்கமுன்பான எந்்தை முதியெற்சிக்கம எதிரமுன்பான
ியவறித்்தைனமமுன்பான கசரமுன்பா்தைத்தகடேன் தகசகமுன்பார்த்்தை்தைமுன்பாய் இரந்்தைத.  ICFI இன்
வி முன்பாரதணதியெமுன்பானத நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெத்திற்கள் ஊடரவியிரந்்தை GPU

முகவர்களின் வத லெப்பின்னத லெ அமப லெப்படத்திதியெத,  GPU மற்றம FBI

இரண்டகடேனும ஹமுன்பான் ன் பரமுன்பாமரித்த வந்திரந்்தை முன்னர் ிய்தைரிந்திரமுன்பா்தை
உறவுகளுக்கமுன்பான ஆ்தைமுன்பாரத்த்தை ியவளிக்ியகமுன்பாணர்ந்்தைத என்ற நித லெயில,
பப்ச லெமுன்பாவமுன்பாதிகள் ஒர  ர்வச்தை  அவதூறப் பிரச முன்பாரத்த்தைக் ியகமுன்பாண்ட
இ்தைற்க பதிலிறத்்தைனர்.  அதனத்த லெகக் கழுவமுன்பால கண்கடேறிதியெப்பட்கடே
ஆ்தைமுன்பாரங்கதள ஆய்வுிய ய்வ்தைற்க,  ICFI மற்றம  ர்வச்தை  பப்ச லெமுன்பாவமுன்பா்தை
அதமப்பு இரண்டில இரந்தம  ம எண்ணிக்தகயி லெமுன்பான பிரதிநிதிகள்
ியகமுன்பாண்கடே ஒர இதண-நித லெ ஆதணதியெத்த்தை உரவமுன்பாக்கவ்தைற்க ICFI

விடத்்தை அதழப்தப எடத்்தைஎடப்பிச லெசதியெ அவர்கள் நிரமுன்பாகரித்்தைனர். 

1977  ஜேனவரி 14  அன்ற,  பமுன்பாதகமுன்பாப்பு மற்றம நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெத்த்தையும
அச மதியெத்தில அதனத்த லெகக் கழுவின் பிரிட்டிஷ் பிரிவின் ்தைத லெவரமுன்பாக
இரந்்தை ியஜேரி ஹீலிததியெயும கண்கடேனம ிய ய்வ்தைற்கமுன்பாக பப்ச லெமுன்பாவமுன்பா்தை
 ர்வச்தை  ிய தியெ லெகம ஒர ியபமுன்பாத ஊர்வ லெத்திற்க ஏற்பமுன்பாட ிய ய்்தைத.
எர்ியனஸ்ட் மண்சகடேல,  சஜேமுன்பார்ஜ சநமுன்பாவமுன்பாக்,  பிதியெர்  லெமசபர் மற்றம ்தைமுன்பாரிக்
அலி உள்ளிகடே முன்னித லெ பப்ச லெமுன்பாவமுன்பாதிகளும அவர்களத கூட்கடேமுன்பாளிகளும
சமதகடேயில இரந்்தைபடி இரண்ட மணி சநரங்களமுன்பாக அவமதிப்புகதளயும
வத கதளயும கத்தித் தீர்த்்தைனர்.  ஆனமுன்பால அவர்களில எவியரமுன்பாரவரம
அதனத்த லெகக் கழுவமுன்பால ியவளியிகடேப்பட்டிரந்்தை ஆ்தைமுன்பாரங்கதளக் கறித்தக்
கறிப்பிகடேசவயிலத லெ.

இந்்தை வத மதழகளத பிர்தைமுன்பான இ லெக்கமுன்பாக இரந்்தை ியஜேரி ஹீலி,  இந்்தை
கண்கடேனங்களுக்க பதி லெளிப்ப்தைற்கமுன்பாகவும இதண-நித லெ கமிட்டி

ஒன்றக்கமுன்பான ICFI இன் அதழப்தப மீண்டம எழுப்புவ்தைற்கமுன்பாகவும
பமுன்பார்தவதியெமுன்பாளர்கள் வரித யில இரந்த எழுந்்தைசபமுன்பாத,  அங்சக நிகழ்சசி
ஏற்பமுன்பாடகளத ்தைத லெவரமுன்பாக இரந்்தை ்தைமுன்பாரிக் அலி,  முதறதியெற்ற நகடேந்த
ியகமுன்பாள்வ்தைமுன்பாகக் கூறி அவதர சப  அனுமதிக்க மறத்்தைமுன்பார்.  மிதகயில
சகமுன்பார்பச வ மற்றம சபமுன்பாரிஸ் ியதியெலட்சினின் ஒர தீவிர ஆ்தைரவமுன்பாளரமுன்பாக அலி
ஆகவிரந்்தைமுன்பார் என்பதம,  ப லெ ்தை முன்பாப்்தைங்களுக்க முன்பமுன்பாக
ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க த்தகடேனமுன்பான எந்்தை ிய்தைமுன்பாகடேர்தபயும அவர் மற்தைலித்்தைமுன்பார் என்பதம
கவனத்தில ியகமுன்பாள்ளப்பகடே சவண்டிதியெதவ ஆகம.

பமுன்பாதகமுன்பாப்பும நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெமும வி முன்பாரதணயில ியவளிக்ியகமுன்பாணரப்பட்கடே
ஆ்தைமுன்பாரங்கள் முழுதமதியெமுன்பாக ஊர்ஜி்தைம ிய ய்தியெப்பட்டள்ளன.  ஆயினும,
அதனத்த லெகக் கழுவின் மீ்தைமுன்பான ்தைமுன்பாக்க்தைல அபமுன்பாண்கடேமமுன்பானத என்பத்தை
பப்ச லெமுன்பாவமுன்பா்தைக் கட்சிகள் மற்றம அவற்றின் ்தைத லெவர்களத எச ிய முன்பாச ங்கள்
ஒரசபமுன்பாதம ஒப்புக்ியகமுன்பாண்கடேத கதகடேதியெமுன்பாத.

ICFI ஐப் ியபமுன்பாறத்்தைவதரயில,  பமுன்பாதகமுன்பாப்பும நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெமும
வி முன்பாரதணதியெமுன்பானத ியவறமசன அரசு முகவர்கதள அமப லெப்படத்தவத
கறித்்தை ஒர பிரசசிதனதியெமுன்பாக இரக்கவிலத லெ.  ஸ்ரமுன்பாலினி 
அதிகமுன்பாரத்தவத்தின் மற்றம மு்தை லெமுன்பாளித்தவ அரசின் எதிர்ப்புரட்சிகர ்தைன்தம
ிய்தைமுன்பாகடேர்பமுன்பான அடிப்பதகடேதியெமுன்பான அரசிதியெல சகள்விகதள ிய்தைளிவுபடத்தவ்தைற்க
அவசிதியெமமுன்பான்தைமுன்பாக அத இரந்்தைத.  பப்ச லெமுன்பாவமுன்பா்தை திரத்்தைலவமுன்பா்தைத்திற்கம
ஸ்ரமுன்பாலினி த்தின் கற்றங்கதள மதறப்ப்தைற்கமுன்பான அத்்தைதன
முதியெற்சிகளுக்கம எதிரமுன்பான சபமுன்பாரமுன்பாட்கடேத்தகடேன் அத பிரிக்கவிதியெ லெமுன்பாமல
ிய்தைமுன்பாகடேர்புபட்டிரந்்தைத.

ஸ்ரமுன்பாலினி   தியின் ியபமுன்பாறிமுதறகள் மற்றம வீசசு கறித்்தை முன்னர்
அறிந்திரமுன்பா்தை உண்தமகதள ியவளிக்ியகமுன்பாணர்ந்்தைதம,  ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க க்
கமுன்பாரிதியெமுன்பாளர்களுக்க இதியெக்கத்தின் வர லெமுன்பாற்ற அனுபவங்கள், ஸ்ரமுன்பாலினி த்தின்
்தைன்தம, மற்றம பப்ச லெமுன்பாவமுன்பா்தை திரத்்தைலவமுன்பா்தைத்தின் பமுன்பாத்திரம ஆகதியெவற்றில
கலவியூட்டிதியெதம அ்தைன் மமுன்பாியபரம  முன்பா்தைதனதியெமுன்பாக இரந்்தைத.

பமுன்பாரிதியெ அரசுக் கண்கமுன்பாணிப்பு மற்றம சபமுன்பாலிஸ் ஒடக்கமுதறயின் ஒர
 கமுன்பாப்்தைத்தில அரசிதியெலமதியெமமுன்பாக்கப்பட்டிரக்கம ிய்தைமுன்பாழி லெமுன்பாளர்கள் மற்றம
இதளஞர்களத ஒர புதிதியெ ்தைத லெமுதறக்க,  அதமப்புரீதிதியெமுன்பாகவும
அரசிதியெலரீதிதியெமுன்பாகவும ிய்தைமுன்பாழி லெமுன்பாளர் இதியெக்கத்தின் சுதியெமுன்பாதீனத்த்தைப்
பமுன்பாதகமுன்பாப்பிய்தைன்பத வமுன்பாழ்வமுன்பா  முன்பாவமுன்பா பிரசசிதனதியெமுன்பாகம.  மு்தை லெமுன்பாளித்தவ
அரசின் முகதமகளுக்க எதிரமுன்பாக ிய்தைமுன்பாழி லெமுன்பாளர்களத மற்றம ச முன்பா லி 
இதியெக்கத்த்தை பமுன்பாதகமுன்பாப்ப்தைற்கமுன்பான இன்றிதியெதமதியெமுன்பா்தை அரசிதியெல
படிப்பிதனகதள பமுன்பாதகமுன்பாப்பும நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெமும வி முன்பாரதணயில
அவர்கள் கமுன்பாண்பமுன்பார்கள்.

பமுன்பாதகமுன்பாப்பும நமுன்பான்கமுன்பாம அக லெமும வி முன்பாரதண அதனத்த லெகக் கழுவின்
புரட்சிகரப் பமுன்பாரமபரிதியெத்தில ஒர இன்றிதியெதமதியெமுன்பா்தை பகதிதியெமுன்பாகம. ஸ்ரமுன்பாலினி 
ஆட்சிகள் அப்சபமுன்பாதம அரசு அதிகமுன்பாரத்த்தைக் ியகமுன்பாண்டிரந்்தைதம தீவிரமமுன்பான
அரசிதியெல ிய லவமுன்பாக்தக ியகமுன்பாண்டிரந்்தைதமமுன்பான ஒர  மதியெத்தில GPU இன்
கற்றங்கதள அமப லெப்படத்்தை ஒர சபமுன்பாரமுன்பாட்கடேம நகடேத்தவ்தைற்கத்
்தைதியெமுன்பாரிப்புகடேன் இரந்்தை ஒசர அதமப்பமுன்பாக அத மட்டசம இரந்்தைத.  ICFI
ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க த்தின் சகமுன்பாட்பமுன்பாடகளுக்க இணங்க நகடேப்பத என்பத்தையும
ஏகமுன்பாதிபத்திதியெத்திற்கம அ்தைன் அத்்தைதன அரசிதியெல முகதமகளுக்கம
எதிரமுன்பான சபமுன்பாரமுன்பாட்கடேத்தில  மர மற்றத என்பத்தையும நதகடேமுதறயில அத
நிரூபித்்தைத.

ட்ியரமுன்பாட்ஸ்கயின் மரணத்தின் எழுபத்திியதியெட்கடேமுன்பாவத நிதனவுதினமமுன்பான
இந்்தைநமுன்பாளில,  ட்ியரமுன்பாட்ஸ்க ்தைனத வமுன்பாழ்க்தகததியெ அர்ப்பணித்திரந்்தை உ லெக
ச முன்பா லி த்தின் சகமுன்பாட்பமுன்பாடகளுக்கம சவத லெத்திட்கடேத்திற்கமமுன்பான
சபமுன்பாரமுன்பாட்கடேத்த்தை ிய்தைமுன்பாகடேர்ந்த முன்ியனடத்தச ிய லகன்ற அதனத்த லெகக்
கழு, இந்்தை அ முன்பா்தைமுன்பாரண புரட்சிதியெமுன்பாளரக்க நிதனவஞ் லி ிய லுத்தகறத.

உலைக்கும் மக்களின் ஒசின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்
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