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அலன் கிறிவினின் JCR எவ்வவாற

ஸ்்ரவாலினிசத்தின்
 கவாட்டிக்டிக்க கவாடுப்பு குப்புகளடுப்புகளை மூடிமுப்புகளகளை மூடிமறைத்தத

(1)
By Peter Schwarz 

பிரரான்சின் 1968 மம-ஜூன் சம்பவங்ககள்களைக குறித்த  ததராடர்ச்சி்சியரான கட்டுகளரகளில இத மூன்்றராம் பராகமராகும். மம 28

இல பிரசுரிககப்பட்ட 1  , மராணவர் எழுச்சி மற்றும்  தபராத மவகளலைநிறுத்தம் அபிவிருத்த அகளடந்ததலிருந்த மம மராத

இறுதயில அத அதன் உச்சககட்டத்களத அகளடந்தத வகளரயில விவரிககி்றத.  மம 29  இல பிரசுரிககப்பட்ட 2  ,

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் (PCF)  ததராழிற்சங்கமும் எவ்வராறு அதன் மீத கட்டுப்பராட்களடக  தகராண்டிருந்தன என்பத குறித்தம்

மற்றும்,  ஜனராதபத சரார்லஸ் டு மகரால மீண்டும் அதகராரத்தற்கு வர அகளவ எவ்வராறு உதவின என்பகளதயும்

ஆரராய்கி்றத. பப்மலைராவராதகள வகித்த பராத்தரம் குறித்த பராகங்கள 3 மற்றும் 4 ஆரராய்கின்்றன; இறுதப் பராகம் பி்சியர்

லைம்மபர் இன் சர்வமதச கம்யூனிஸ்ட் அகளமப்களபக (OCI) குறித்த ஆரராயும்.

ஜனராதபத டு மகராலும் அவரத ஐந்தராம் குடி்சியரசும், மம 1968 இல அரசி்சியலரீதயில உயிர்பிகளர்பிழைத்தகளமககராக, ஸ்ரராலினிச

பி தரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிககும் (PCF) மற்றும் அதன்  ததராழிற்சங்க கிகள்களை்சியரான  ததராழிலைரா்களைர்  தபராத கூட்டகளமப்புககும்

(CGT) கடன்பட்டிருந்தனர்.  எவ்வராறிருந்த மபராதனும், 1945  மற்றும் 1968 ககு இகளடம்சிய,  பி தரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மிக

 தவளிப்பகளட்சியராக வீழ்ச்சி அகளடந்தருந்தத.   தபராத மவகளலைநிறுத்தத்தன் குரலவகள்களைகள்சிய  தநெரிப்பதற்கு ஸ்ரராலினிஸ்டுகள,

அவர்ககள்களைவிட மிகவும் தீவிர நிகளலைப்பராட்டிகளன எடுத்தருந்த ஏகளன்சிய அரசி்சியல சகதகளின் ஒத்தகளர்பிழைப்களப

சரார்ந்தருந்தனர் என்்றராலும்,  பரந்த இ்சியககத்தன் மீத அதன் ஆதககத்களத  தகராண்டிருப்பகளத PCF உறுதப்படுத்த
 தகராண்டத.

இவ்விட்சியத்தல ஏர் தனஸ்ட் மண்மடல தகளலைகளமயிலைரான பப்மலைராவராத ஐககி்சிய  தச்சியலைகம் மற்றும் அதன் பி தரஞ்சு

ஆதரவரா்களைர்கள,  அலைன் கிறிவின் தகளலைகளமயிலைரான புரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் இகள்களைஞர் அகளமப்பு (Jeunesse  Communiste

Révolutionnaire―JCR) மற்றும் பி்சியர் பிரராங் தகளலைகளமயிலைரான சர்வமதச கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (Parti  Communiste Internationaliste―PCI)

ஆகி்சியகளவ ஒரு முககி்சிய பராத்தரம் வகித்தன. அவர்கள இகள்களைஞர்க்களைத தீவிரம்சியமராககல ஒரு தீவிர புரட்சிகர மராற்றீடராக

அபிவிருத்த அகளடவகளத தடுத்ததடன்,   தபராத மவகளலைநிறுத்தத்களத அவ்விதத்தல ஸ்ரரானிஸ்டுகளின் கட்டுப்பராட்டின் கீழ்

 தகராண்டு வர உதவினர்.

நெராஜ மஜர்மனியின் மீத மசராவி்சியத்  தசம்பகளடயின்  தவற்றியும்,  பராசிச-விமரராத எதர்ப்பி்சியககத்தல (anti-fascist  Résistance)

பி தரஞ்சு கட்சி வகித்த  தசராந்த பராத்தரம் ஆகி்சியவற்றின் கராரணமராக,  இரண்டராம் உலைகப் மபராரின் முடிவில பி தரஞ்சு
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கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கணிசமரான அரசி்சியல ஆளுகளமகள்சிய  தகராண்டிருந்தத.  விச்சி ஆட்சியின் வடிவில இருந்த பி தரஞ்சு

முதலைராளித்தவ வர்ககம்,  நெராஜககளுடனரான அதன் ஒத்தகளர்பிழைப்பின் மூலைமராக தன்களனத்தராமன மதப்பிர்பிழைகக  தசய்தருந்தத.

மமலும் அங்மக  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தற்குளளும் மற்றும் பி தரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அங்கத்தவர் மத்தயிலும் ஒரு

மசராசலிச சமூகத்தற்கரான பலைமரான எதர்ப்பரார்ப்புகள இருந்தன.  ஆனரால பி தரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அப்மபராகளத்சிய

தகளலைவர்  தமராறிஸ்  ததராமரஸ் (Maurice  Thorez), முதலைராளித்தவ ஆட்சிகள்சிய மீள-ஸ்தராபிதம்  தசய்வதற்கு அவரத  தமராத்த

அரசி்சியல அதகராரத்களதயும் பிரம்சியராகித்தரார்.  ததராமரஸ் அவமர தனிப்பட்டரீதயில, டு மகரால நிறுவி்சிய மபராருககுப் பிந்களத்சிய

முதல அரசராங்கத்தல பங் தகடுத்ததடன், எதர்ப்பி்சியககத்களத நிரராயுதபராணி்சியராககுவகளத உறுதப்படுத்தவதற்கு கராரணமராக

இருந்தரார்.

மபராருககுப் பிந்களத்சிய கராலைகட்டத்தல முதலைராளித்தவ சமூக மறுஸ்தரப்படுத்தலில அத வகித்த பராத்தரத்தற்கராக, பி தரஞ்சு

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிககரான ஆதரவு சிறுக சிறுக குகள்றந்த வந்தத.  அககட்சி வி்சியட்நெராம் மற்றும் அலஜீரி்சியராவிற்கு எதரரான

கராலைனித்தவ மபரார்களுககு அதன் ஆதரகளவ வர்பிழைங்கியிருந்ததடன், 1956  இல நிகிடரா குருஷ்மசவ் அளித்த உகளரயில

ஸ்ரராலினிச குற்்றங்கள அம்பலைப்படுத்தப்பட்டகளத  ததராடர்ந்த அத மமற் தகராண்டும் மதப்பிர்பிழைந்தத.  இதகளன  ததராடர்ந்த

ஹங்மகரி மற்றும் மபராலைராந்தல ஸ்ரராலினிச தருப்புகக்களைரால  தபருந்தர்களைரான மககள மம தலைழுச்சிகள இரத்தகக்களைரியுடன்

ஒடுககப்பட்டகளம நெடந்தத.  1968  இல பி தரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அப்மபராதம்  ததராழிலைரா்களை வர்கக அங்கத்தவ

எண்ணிககளகயில மிகப் தபரி்சிய கட்சி்சியராக இருந்தமபராதனும்,  அத மராணவர்கள மற்றும் இகள்களைஞர்கள மத்தயில அதன்

 தசலவராககளகப்  தபரிதம் இர்பிழைந்தருந்தத.

குறிப்பராக கம்யூனிஸ்ட் மராணவர் கூட்டகளமப்பு (Union des Étudiants Communistes―UEC)  ஆழ்ந்த  தநெருககடியில இருந்தத. 1963

இல இருந்த UEC ககுள ― "இத்தராலி்சிய" கன்களன (கிரராம்ஷ மற்றும் இத்தராலி்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆதரவரா்களைர்கள),

"மரார்கசிஸ்ட்- தலைனினிஸ்ட்"  (மராமவரா மச தங் ஆதரவரா்களைர்கள)  மற்றும் "ட் தரராட்ஸ்கிச"  கன்களன என―  பலமவறு
கன்களனகள உருவராயின,  அகளவ பின்னர்  தவளிம்சியற்்றப்பட்டு அவற்றின்  தசராந்த அகளமப்புககள்களை நிறுவின.  இந்த

கராலைகட்டம் "அததீவிர இடத" என்்றகளர்பிழைககப்பட்டதன் மதராற்்றத்களதக குறித்தத.  அரசி்சியல அரங்கில அவற்றின் உத்சியம்,
"மபரார்ககுணமிகக இகள்களைஞர்களின் ஓர் ஆககபூர்வமரான பகுத பி தரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்த உகளடத்தக

 தகராண்டு எழுச்சி  தபற்்றகளதக"  குறிப்பதராக வரலைராற்்றரா்களைர் மிமர் மிஷேல ஸன்கரிணி-ஃபூர் தனல (Michelle Zancarini-Fournel)

1968 இ்சியககம் குறித்த அவரத நூலில குறிப்பிட்டரார். [1]

CGT இன் ஆளுகளம 1968 இல அதகரித்த அழுத்தத்தன் கீழ் இருந்தத. மபராட்டி  ததராழிற்சங்கங்க்களைரான Force Ouvrière மற்றும்

CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) மபரான்்றகளவ அப்மபராத இடத-சீர்தருத்தவராத PSU (Parti Socialiste Unifié)  இன்

 தசலவராககின் கீழ் இருந்தன. அகளவ மபரார்குணமிகக நிகளலைப்பராட்களட ஏற்்றதடன் CGT ககு சவராலைராக நின்்றன. குறிப்பராக

CFDT ஆல மசகளவத்தகள்ற மற்றும்  தபராதத்தகள்ற மசகளவகளில ஆதரகளவத் தரட்ட முடிந்தத.

இத்தகளக்சிய சூழ்நிகளலைகளின் கீழ்,  ஐககி்சிய  தச்சியலைகத்தல அணிதரண்டிருந்த பப்மலைராவராதகள,  ஸ்ரராலினிஸ்டுகளின்

அதகராரத்களத பராதகராப்பதலும் சராத்த்சியமரான அ்களைவில  தபராத மவகளலைநிறுத்தத்களத கராட்டிக தகராடுப்பதலும் ஒரு மிக

முககி்சிய பராத்தரம் வகித்தனர்.

பப்மலைராவராதத்தன் மதராற்றுவராய்கள

நெரான்கராம் அகிலைத்தன் மவகளலைத்தட்டத்தற்கு எதரரான ஓர் அரசி்சியல தராககுதலின் விகள்களைவராக, 1950 களின்  ததராடககத்தல

பப்மலைராவராத ஐககி்சிய  தச்சியலைகம் உருவரானத.  நெரான்கராம் அகிலைத்தன்  தச்சியலைரா்களைர் மிமர் மிஷேல பப்மலைரா, 1938  இல லிம்சியரான்

ட் தரராட்ஸ்கி்சியரால நெரான்கராம் அகிலைத்தன் ஸ்தராபகத்தற்கரான அடித்த்களைமராக உருவராககியிருந்த,  ஸ்ரராலினிசம் குறித்த

ஒட்டு தமராத்த பகுப்பராய்களவயும் நிரராகரித்தரார்.
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1933  இல மஜர்மன் பராட்டராளி வர்ககத்தன் மதராலவிகள்சிய  ததராடர்ந்த,  கம்யூனிச அகிலைத்தனுள ஸ்ரராலினிச சீரழிவின்

அ்களைவரானத,  அகிலைத்களத சீர்தருத்தவகளத அடிப்பகளட்சியராக  தகராண்ட எந்த தவராரு  தகராளகளககள்சியயுமம ஏற்கவி்சியலைராதவராறு

 தசய்தருந்ததராக ட் தரராட்ஸ்கி தீர்மரானித்தரார்.  ஹிட்லைர் அதகராரத்தற்கு வருவகளத சராத்த்சியமராககியிருந்த மஜர்மன்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசி்சியல கராட்டிக தகராடுப்பிலிருந்த  ததராடங்கி,  அகளத்சியடுத்த மஜர்மன் மதராலவியிலிருந்த

எந்த தவராரு படிப்பிகளனககள்களையும்  தப்ற கம்யூனிச அகிலைம் மறுத்தகளதத்  ததராடர்ந்த, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள தீர்மரானகரமராக

முதலைராளித்தவ வர்ககத்தன் பககம்  தசன்றுவிட்டதராக ட் தரராட்ஸ்கி முடிவுககு வந்தரார்.  எதர்கராலை புரட்சிகரப் மபராரராட்டம்

என்பத,  ஒரு புத்சிய பராட்டராளி வர்கக தகளலைகளமகள்சிய கட்டி த்சியழுப்பவதமலைம்சிய தங்கியிருப்பதராக அவர் வலியுறுத்தனரார்.

அவர் நெரான்கராம் அகிலைத்தன் ஸ்தராபக மவகளலைத்தட்டத்தல பின்வறுமராறு எழுதனரார்:  “மனிதகுலைத்தன் கலைராச்சரார

 தநெருககடி்சியராகியுள்களை பராட்டராளி வர்கக தகளலைகளமயின்  தநெருககடிகள்சிய நெரான்கராம் அகிலைத்தரால மட்டுமம தீர்கக முடியும்".

இந்த கண்மணராட்டத்களத பப்மலைரா நிரராகரித்தரார்.  அவர்,  கிர்பிழைககு ஐமரராப்பராவின் புத்சிய ஊனமுற்்ற  ததராழிலைரா்களைர் அரசுகள

உத்சியமரானகளதக  தகராண்டு,  எதர்கராலைத்தல ஸ்ரராலினிசம் வரலைராற்றுரீதயில ஒரு முற்மபராககரான பராத்தரம் வகிகக

முடியு தமன்்ற முடிவுககு வந்தரார்.  அதமபரான்்ற தவராரு முன்மனராககு நெரான்கராம் அகிலைத்மதம்சிய ககளலைப்பதற்குரி்சியதராக

இருந்தத.  ஸ்ரராலினிச பராரி்சிய அகளமப்புகளிலிருந்த சு்சியராதீனமரான வகளகயில நெரான்கராம் அகிலைத்தன் பிரிவுககள்களைக

கட்டகளமப்பதற்கு அங்மக எந்த கராரணமும் இலகளலை என்பமத பப்மலைராவின் கருத்தராகும்.  அதற்கு மரா்றராக நெடப்பிலுள்களை

ஸ்ரராலினிச கட்சிகளுககுள நுகளர்பிழைந்த,  அவர்களின் தகளலைவர்களில இடதசராரிப் பிரிவினர் என

ஏற்றுக தகராள்களைப்பட்டவர்களுககு ஆதரவளிப்பமத என்்ற்களைவிற்கு ட் தரராட்ஸ்கிஸ்டுகளின் பணி சுருககப்பட்டத.

அரசி்சியலரீதயிலும் தத்தவரார்த்தரீதயிலும் நெனவுபூர்வமரான முன்னணிப்-பகளட ஒன்றின் அவசி்சியத்களத வலியுறுத்தகின்்ற, ஒரு

பராட்டராளி வர்கக கட்சியின் ஒட்டு தமராத்த மரார்கசிச கருத்தருகளவயும் பப்மலைரா நிரராகரிப்பதல மபராய் நின்்றரார்.  பப்மலைராகளவ

 தபராறுத்த வகளரயில தகளலைகளமப் பராத்தரம் என்பத,  ததராழிற்சங்கவராதகள, இடத சீர்தருத்தவராதகள, குட்டி முதலைராளித்தவ

மதசி்சியவராதகள, கராலைனித்தவ மற்றும் முன்னராள கராலைனித்தவ நெராடுகளில இருந்த மதசி்சிய விடுதகளலை இ்சியககங்கள மபரான்்ற

மரார்கசிஸ்ட்-அலலைராத மற்றும் பராட்டராளி வர்ககம்-அலலைராத சகதகளிடம் ஒப்பகளடககலைராம்,  அகளவ பு்றநிகளலை சகதகளின்

அழுத்தத்தன் கீழ் இடத மநெராககி இட்டு  தசலலைப்படும் என்பதராக இருந்தத.  பப்மலைரா தனிப்பட்டரீதயில தன்களனத்தராமன

அலஜீரி்சிய மதசி்சிய சுதந்தர முன்னணிககு (Front  de  Libération  Nationale  -  FLN) மசகளவ தசய்்சிய இருத்தக தகராண்டதடன்,  அதன்

 தவற்றிககுப் பின்னர் ஒரு மூன்்றராண்டு கராலைத்தற்கு அலஜீரி்சிய அரசராங்கத்தடமனம்சிய கூட இகளணந்தருந்தரார்.

பப்மலைராவின் கடுந்தராககுதல நெரான்கராம் அகிலைத்களத உகளடத்தத. பி தரஞ்சு பிரிவின்  தபரும்பரான்களம அவரத தரித்தலககள்களை

நிரராகரித்ததரால, பி்சியர் பிரராங் தகளலைகளமயிலைரான சிறுபரான்களமயினரரால அதகராரத்தவரீதயில அவர்கள  தவளிம்சியற்்றப்பட்டனர்.

1953 இல அ தமரிகக மசராசலிச  ததராழிலைரா்களைர் கட்சி (SWP) ஒரு கடுகளம்சியரான விமர்சனத்தடன் பப்மலைராவராத தரித்தலகளுககு

விகளடயிறுத்ததடன்,  அத அகளனத்த மரபுவழி ட் தரராட்ஸ்கிஸ்டுகளின் சர்வமதச ஐககி்சியத்தற்கு அகளர்பிழைப்புவிடுத்த ஒரு

பகிரங்க கடிதத்களத  தவளியிட்டத.  இதமவ நெரான்கராம் அகிலைத்தன் அகளனத்தலைகக குழுவிற்கு அடித்த்களைமராக மராறி்சியத,

அதல பி தரஞ்சு  தபரும்பரான்களமயும் உள்களைடங்கும்.

ஆனரால,  மசராசலிச  ததராழிலைரா்களைர் கட்சி (SWP), பப்மலைராவராதம் மீதரான அதன் எதர்ப்களப,   ததராடர்ந்த மபணவிலகளலை.

அதற்கடுத்த 10  ஆண்டுகளின் மபராத,  SWP   தபரும்களைவில பப்மலைராவராதகளுடனரான அதன் கருத்த மவறுபராடுககள்களைக

களகவிட்டு,  இறுதயில 1963  இல (அ தமரிகக)  ஐககி்சிய  தச்சியலைகத்களத உருவராகக அவர்களுகளடமனம்சிய இகளணந்தத.

இதற்கிகளடம்சிய ஏர் தனஸ்ட் மண்மடல அ தமரிகக தகளலைகளமகள்சிய ஏற்்றரார். பப்மலைரா அதகரித்த்களைவில இரண்டராம்பட்ச பராத்தரம்

வகிகக தள்களைப்பட்டிருந்தரார்,  பின்னர் விகளரவிமலைம்சிய ஐககி்சிய  தச்சியலைகத்தலிருந்த  தவளிம்சியறினரார்.  பிடல

கராஸ்ட்மரராவிற்கும் அவரத குட்டி முதலைராளித்தவ மதசி்சியவராத "26 வத ஜூகளலை இ்சியககத்தற்கும்" நிபந்தகளன்சியற்்ற ஆதரவு

என்பதன் அடித்த்களைத்தல 1963 மறுஐககி்சியம் அகளமந்தருந்தத. கியூபராவில கராஸ்ட்மரரா அதகராரத்களதக களகப்பற்றி்சியகளம ஒரு
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 ததராழிலைரா்களைர் அரகளச அகளமத்ததராகவும்,  கராஸ்ட்மரரா,  ஏர் தனஸ்மடரா "மச"  குமவரரா மற்றும் ஏகளன்சிய கியூப தகளலைவர்கள

"இ்சியலபிமலைம்சிய மரார்கசிஸ்டுகளின்" பராத்தரம் வகித்ததராகவும் ஐககி்சிய  தச்சியலைகத்தரால கூ்றப்பட்டத.

இந்த முன்மனராககு கியூபராவின்  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்களத,  அதன்  தசராந்த அங்கங்கள ஒருமபராதம் அதகராரத்களத

 தகராண்டிருககவிலகளலை என்்ற நிகளலையில, அவர்ககள்களை நிரராயுதபராணி்சியராகக மட்டும் மசகளவ  தசய்்சியவிலகளலை; அத ஸ்ரராலினிச

மற்றும் குட்டி முதலைராளித்தவ மதசி்சியவராத அகளமப்புகளுககு விமர்சனமற்்ற ஆதரவு வர்பிழைங்கி,  அவர்களின் பிடிகள்சிய

 தபருந்தர்களைரான மககள மீத பலைப்படுத்த, சர்வமதச  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்களதயும் நிரராயுதபராணி்சியராக ஆககி்சியத. இவ்வராறு

 தசய்களகயில, பப்மலைராவராதம் ஏகராதபத்த்சியத்தன் இரண்டராவத முககளம்சியராக உரு தவடுத்தத.  ததராழிலைரா்களை வர்ககம் மற்றும்

இகள்களைஞர்களின் பரார்களவயில பகளர்பிழை்சிய அதகராரத்தவ எந்தரங்கள அதக்களைவில மதப்பிர்பிழைந்த  தகராண்டிருந்த நிகளலைகளமகளின்

கீழ், அத வகித்த பராத்தரம் முன்பினும் அதக முககி்சியத்தவம் மிககதராக மராறியிருந்தத.

இத, SWP மற்றும் பப்மலைராவராதகளின் ஐககி்சியத்தற்கு  தவறும் ஓரராண்டுககுப் பின்னர் இலைங்களகயில உறுத  தசய்்சியப்பட்டத.

பராரி்சிய  தசலவராககு  தபற்றிருந்த ஒரு ட் தரராட்ஸ்கிச கட்சி்சியரான லைங்கரா சம சமராஜ கட்சி (LSSP) 1964  இல மதசி்சியவராத

ஸ்ரீலைங்கரா சுதந்தர கட்சியுடன் ஒரு முதலைராளித்தவ கூட்டணி அரசராங்கத்தல இகளணந்தத.  அரசராங்கத்தற்குள LSSP

நுகளர்பிழைந்ததற்கு விகளலை்சியராக,  சிங்க்களை மபரினவராதத்தற்கு ஆதரவளிப்பதற்கராக அந்நெராட்டின் தமிழ் சிறுபரான்களமயினர்

களகவிடப்பட்டனர்.  அந்நெராடு இன்னமும் இககராட்டிக தகராடுப்பின் விகள்களைவுககள்களை அனுபவித்தக  தகராண்டிருககி்றத.

அந்நெடவடிககளக தமிழ் சிறுபரான்களமயினகளர பராரபட்சம் கராட்டி ஒதககி களவப்பகளத மமலும் பலைப்படுத்த்சியமதராடு,  மூன்று

தசராப்தங்க்களைராக இலைங்களக இரத்தந்மதராய்ந்த உளநெராட்டு மபராரில மூழ்குவதற்கும் இட்டுச்  தசன்்றத.

1968  இல பிரரான்சில முதலைராளித்தவ ஆட்சிகள்சியக கராப்பராற்்ற உதவுவதலும் பப்மலைராவராதகள ஒரு முககி்சிய பராத்தரம்

வகித்தனர்.  அந்த முககி்சிய சம்பவங்களின்மபராத அவர்க்களைத பராத்தரத்களத ஒருவர் ஆரராய்வராமர்சியரானரால,  இரண்டு

விட்சியங்கள அதர்ச்சியூட்டும்:  ஒன்று ஸ்ரராலினிசத்களத மநெராககி்சிய அவர்க்களைத ஒப்புக தகராளளும் நிகளலைப்பராடு,  மற்்றத

மராணவர் சூர்பிழைலில மமமலைராங்கியிருந்த "புத்சிய இடதன்" மரார்கசிச-விமரராத தத்தவங்ககள்களை அவர்கள விமர்சனமற்று ஏற்றுக
 தகராண்டகளம.

அலைன் கிறிவினும், புரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட் இகள்களைஞர் அகளமப்பும் (JCR)

இரண்டராம் உலைக மபரார் முடிந்தமபராத பிரரான்சில நெரான்கராம் அகிலைம் கணிசமரான்களைவிற்கு  தசலவராககு  தகராண்டிருந்தத. 1944

இல பி தரஞ்சு ட் தரராட்ஸ்கிச இ்சியககம்,  மபராரின்மபராத பி்களைவுபட்டிருந்த இத,  சர்வமதச கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்சிய (Parti

Communiste Internationaliste ― PCI) உருவராககுவதற்கராக மறுஐககி்சியமராகி இருந்தத. இரண்டு ஆண்டுகளுககு பின்னர் PCI சுமரார்

1,000 அங்கத்தவர்ககள்களைக  தகராண்டிருந்ததடன், நெராடராளுமன்்ற மதர்தலகளில 11 மவட்பரா்களைர்ககள்களை நிறுத்த்சியத. அவர்கள 2

இல இருந்த 5  சதவீத வராககுககள்களைப்  தபற்்றனர்.  அவ்வகளமப்பின் நெராளிதழ் La  Vérité விற்பகளன நிகளலை்சியங்களில

விற்கப்பட்டமதராடு,  ஒரு பரந்த வராசகர் வட்டத்களதயும்  தகராண்டிருந்தத.  அதன்  தசலவராககு ஏகளன்சிய அகளமப்புகளிலும்

விரிவகளடந்தத;   தமராத்தம் 20,000  அங்கத்தவர் எண்ணிககளகயுடன் மசராசலிஸ்ட் இகள்களைஞர் அகளமப்பின் ஒட்டு தமராத்த

தகளலைகளமயும் ட் தரராட்ஸ்கிஸ்டுககள்களை ஆதரித்தத.  PCI இன் அங்கத்தவர்கள மவகளலை நிறுத்த இ்சியககத்தல ஒரு பிரதரான

பராத்தரம் வகித்தனர்.  அந்நெராட்களடம்சிய அதர களவத்த அந்த மவகளலைநிறுத்தம், 1947  இல அரசராங்கத்தலிருந்த பி தரஞ்சு

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி  தவளிம்சியறுவதற்கு அகளத நிர்பந்தத்தத.

எவ்வராறிருந்த மபராதனும், அதற்கடுத்த வந்த ஆண்டுகளில சர்வமதச கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (PCI) புரட்சிகர மநெராககுநிகளலை

அதன்  தசராந்த அணிகளுககுள இருந்த உட்கூறுகளிடம் இருந்மத  ததராடர்ச்சி்சியரான தராககுதலின் கீழ் வந்தத. 1947  இல

சமூக-ஜனநெரா்சியக SFIO (Section Française de l’Internationale Ouvrière) கூர்களம்சியராக வலைதற்கு நெகர்ந்த, அதன் இகள்களைஞர் அகளமப்களபக

ககளலைத்தடன், அதன் ட் தரராட்ஸ்கிச தகளலைவகளரயும்  தவளிம்சியற்றி்சியத. அப்மபராத PCI இன்  தச்சியலைரா்களைரரான ஈவரான் கிம்றப்மபரா

(Yvan Craipeau)  இன் தகளலைகளமயிலிருந்த அந்த வலைதசராரி அணி, எந்த தவராரு புரட்சிகர முன்மனராககளகயும் ஒதககித் தளளி
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தனத பிரதபலிப்களப கராட்டி்சியத. ஓரராண்டுககுப் பின்னர் அந்த அணி, பி தரஞ்சு  தமய்யி்சியலைரா்களைர் மஜரான்-மபரால சரார்த்ர் (Jean-

Paul  Sartre)  [Rassemblement  Démocratique  Révolutionnaire―RDR] தகளலைகளமயிலைரான பரந்த இடத இ்சியககத்தற்குள PCI ஐ

ககளலைத்தவிடுவதற்கு ஆதரவராக வராதட்டதம் அத  தவளிம்சியற்்றப்பட்டத. கிம்றப்மபரா உட்பட,  தவளிம்சியற்்றப்பட்ட முன்னணி

பிரமுகர்களில பலைர், பின்னர் PSU இல மீளஎழுச்சி கண்டனர்.

அமத ஆண்டில, 1948  இல,   தகரார்மனலுயிஸ் கராஸ்மரராறி்சியராடிஸ் (Cornelius  Castoriadis) மற்றும் கும்களைராட் லுஃமபரார் (Claude

Lefort) தகளலைகளமயிலைரான மசராசலிசமரா அலலைத கராட்டுமிரராண்டித்தனமரா (Socialisme ou barbarie)  எனும் மற் த்றராரு குழு PCI இல

இருந்த  தவளிம்சியறி்சியத. இந்த குழு, மசராவி்சியத் ஒன்றி்சியத்களத ஓர் உருககுகளலைந்த  ததராழிலைரா்களைர் அரசராக எடுத்தககராட்டி்சிய

ட் தரராட்ஸ்கியின் பகுப்பராய்களவ நிரராகரித்தம், "அதகராரத்தவ முதலைராளித்தவத்தன்" அகளமப்புமுகள்றககுள ஸ்ரராலினிச ஆட்சி

ஒரு புத்சிய வர்கக தமன வராதட்டும்,  பனிப்மபரார் ஆரம்பித்ததற்கு தமத பிரதபலிப்களப கராட்டின.  இந்த நிகளலைப்பராட்டின்

அடித்த்களைத்தல இககுழு மரார்கசிசத்தற்கு விமரராதமரான எண்ணிகள்றந்த நிகளலைப்பராடுககள்களை அபிவிருத்த  தசய்தத. Socialisme ou

barbarie குழுவின் எழுத்தககள மராணவர் இ்சியககத்தன் மீத கணிசமரான  தசலவராககு  தசலுத்த வந்தத,  அத்தடன் அதன்

அங்கத்தவர்களில ஒருவரரான மஜரான்-பிரரான்சுவரா லிம்சியராத்தரார் (Jean  François  Lyotard) பின்னர் பின்நெவீனத்தவத்தடன்

 ததராடர்புபட்ட சித்தராந்தத்களத அபிவிருத்த  தசய்வதல ஒரு முன்னணிப் பராத்தரம் வகித்தரார்.

எவ்வராறிருப்பினும் பிரரான்சில ட் தரராட்ஸ்கிச இ்சியககத்தற்கு ஒரு மிகப் தபரி்சிய அடி்சியராக இருந்தத பப்மலைராவராதமராகும்.

சர்வமதச கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (PCI) அரசி்சியலரீதயிலும் அகளமப்புரீதயிலும் மிமர் மிஷேல பப்மலைராவின் ககளலைப்புவராத (liquidationist)

 தகராளகளக மற்றும் அகளத்சியடுத்த பப்மலைராவராத சிறுபரான்களமயினரரால  தபரும்பரான்களம பிரிவு  தவளிம்சியற்்றப்பட்டகளம

ஆகி்சியவற்்றரால பலைவீனமகளடந்தத. பி்சியர் லைம்மபர் (Pierre Lambert) தகளலைகளமயிலைரான PCI இன்  தபரும்பரான்களமயினர் குறித்த

இககட்டுகளர  ததராடரின் இறுத பராகத்தல விவரிககப்படும். பி்களைவுபட்ட பின்னர் பி்சியர் பிரராங் (Pierre Frank) தகளலைகளமயிலைரான

பப்மலைராவராத சிறுபரான்களமயினர்,  அலஜீரி்சிய மபராரில மதசி்சிய சுதந்தர இ்சியககத்தற்கு (FLN) நெகளடமுகள்ற உதவிகள மற்றும்

த்களைவராட பரிவர்த்தகளன உதவிககள்களை வர்பிழைங்குவதன் மீத கவனம்  தசலுத்தனர்.  1960 களின் மபராத அத

 ததராழிற்சராகளலைகளுககுள  தபரி்சிய்களைவில ஏதம்  தசலவராககு  தகராண்டிருககவிலகளலை. ஆனரால அத மராணவர் வட்டராரங்களில

ஆதரகளவப்  தபற்றிருந்ததடன்,  1968  இல அதமபரான்்ற அடுககுகள மத்தயில ஓர் முககி்சிய பராத்தரம் வகித்தத.

அரராஜகவராத டரானி்சியல மகரான்- தபன்டிற் மற்றும் மராமவராயிச அலைன் ஜமரார் மபரான்்ற பிரபலைங்கம்களைராடு மராணவர் எழுச்சியில

நென்கறி்சியப்பட்ட முகங்களில ஒன்்றராக இருந்தவர் அதன் முன்னணி அங்கத்தவரரான அலைன் கிறிவின் ஆவரார்.

1955 இல அவரத 14 வ்சியதல ஸ்ரராலினிச இகள்களைஞர் இ்சியககத்தல இகளணந்த கிறிவின், 1957 இல மராஸ்மகராவில இகள்களைஞர்

விர்பிழைராவில பங் தகடுத்த ஓர் உத்தம்சியராகபூர்வ பிரதநிதகள குழுவின் பராகமராக இருந்தரார்.  அவர் அலஜீரி்சிய FLN

அங்கத்தவர்ககள்களைச் சந்தத்தரார் என்பதம்,  அலஜீரி்சியராகளவ  தபராறுத்த வகளரயில கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்  தகராளகளகககள்களை

மநெராககி ஒரு விமர்சனரீதயிலைரான மமனராபராவத்களத வ்களைர்த்தரார் என்பதம் அவரத சு்சியசரிகளதயில உள்களைத.  ஓரராண்டுககுப்

பின்னர் அவர் அலஜீரி்சிய பிரச்சிகளன மீத பப்மலைராவராத PCI உடன் ஒத்தகளர்பிழைகக  ததராடங்கினரார்.  கிறிவின் ஆரம்பத்தல

அவருககு PCI இன் பின்புலைம் குறித்த  ததரி்சியராத என்று வராதடுகி்றரார்,  ஆனரால அவரத இரண்டு சமகராதரர்கள

அவ்வகளமப்பின் தகளலைகளமயில இருந்த நிகளலையில இத  தபரும்பராலும் அவ்வராறிருகக சராத்த்சியமிலகளலை. குகள்றந்தபட்சம் 1961

இல, எந்த தவராரு சம்பவத்தலும் அவர் PCI உடன் இகளணந்தருந்தரார், அமதமவகள்களையில ஸ்ரராலினிச மராணவர் அகளமப்பரான

UEC ககுள (Union des étudiants communistes)  ததராடர்ந்த உத்தம்சியராகபூர்வமராக மவகளலை  தசய்த வந்தரார்.

கிறிவின் மவகமராக PCI மற்றும் ஐககி்சிய  தச்சியலைகத்தன் தகளலைகளமககுள வ்களைர்ந்தரார். 1965 இல 24 வ்சியதலிருந்த கிறிவின்,

பி்சியர் பிரராங் மற்றும் மிமர் மிஷேல லுக தகன் (Michel  Lequenne) உடன் மசர்ந்த கட்சியினத அரசி்சியல குழுவின் உ்சியர்மட்ட

தகளலைகளமயில இடம்  தபற்றிருந்தரார்.  அமத ஆண்டு அவர் லுக தகன்னுககு மராற்்றராக ஐககி்சிய  தச்சியலைகத்தன் நிர்வராக

குழுவில நி்சியமிககப்பட்டரார்.

5- Part 3—How Alain Krivine’s JCR covered for the betrayals of Stalinism (1)



1966  இல பராரீஸ் பலககளலைககர்பிழைகத்தல (La  Sorbonne)  UEC இன் கிறிவின் பிரிவு,  இடதன்  தபராத ஜனராதபத மவட்பரா்களைர்

பிரரான்சுவரா மித்தமரரானுககு ஆதரவு வர்பிழைங்க மறுத்ததற்கராக ஸ்ரராலினிச தகளலைகளம்சியரால  தவளிம்சியற்்றப்பட்டத. ஏகளன்சிய UEC

இன் கி்களைர்ச்சி பிரிவுகளுடன் மசர்ந்த அவர் JCR ஐ (Jeunesse  Communiste  Révolutionnaire) நிறுவ  தசன்்றரார்,  ஏ்றத்தரார்பிழை

முழுகளம்சியராக மராணவர்ககள்களைக  தகராண்டிருந்த அத, PCI மபராலின்றி,  தவளிப்பகளட்சியராக தன்களனத்தராமன ட் தரராட்ஸ்கிசத்தற்கு

 தபராறுப்மபற்பதராக அறிவிககவிலகளலை. 1969 ஏப்ரலில JCR மற்றும் PCI அப்மபராத Ligue Communiste ஐ (1974 இல இருந்த,

இத Ligue Communiste Révolutionnaire―LCR என்்றரானத) உருவராகக உத்தம்சியராகபூர்வமராக இகளணந்தன, முன்னதராக பி தரஞ்சு

உளதகள்ற மந்தரி அவ்விரு அகளமப்புகளுககும் ஓரராண்டு தகளடவிதத்தருந்தரார்.

அதற்கு முன்னமர, 1968 இல மூர்ககமரான உத்மவகத்தடன் ஆனரால சிறித்களைமவ அரசி்சியல அனுபவம்  தகராண்ட ஓர் இ்களைம்

முதர்ச்சி  தப்றராத அகளமப்பராக இருந்த JCR ஐ முன்னுககுக  தகராண்டு வர கிறிவின் மு்சியற்சித்தரார்:  “நெராம் சிலை நூறு

அங்கத்தவர்கள  தகராண்ட ஓர் அகளமப்பராக இருககலைராம்,  அவர்களின் சரராசரி வ்சியத அமனகமராக அந்மநெரத்தல
சட்டபூர்வ வ்சியத வந்மதரார் வ்சியதரான இருப்பத்த ஒன்கள்ற ஒத்தருந்தத. ஒரு கூட்டம் மற்றும் ஆர்ப்பராட்டத்தல இருந்த

மற் த்றரான்றுககு ஒன்று மராற்றி ஒன்்றராக அடுத்தடுத்த மிக முககி்சிய மவகளலைக்களைரால உந்தப்பட்டிருந்த நெராம் விட்சியங்ககள்களை
முழுகளம்சியராக சிந்தககககூட மநெரமிலலைராமல இருந்மதராம் என்பகளதக குறிப்பிட மவண்டி்சியமத இலகளலை.  நெமத

கட்டுப்பராடரான சகதகளின் கண்மணராட்டத்தல நெராம் பலககளலைககர்பிழைகங்களிலும்,  மவகளலை நிறுத்தம் மற்றும் வீதகளிலும்
நெமத வீடுகளில இருப்பகளதப் மபராலை உணர்ந்மதராம்.  அரசராங்கத்தனத பிரச்சிகளனககுத் தீர்வு மற் த்றராரு மட்டத்தல

நெடந்தத, அதன் மீத நெராம் மிகக குகள்றவராகமவ  தசலவராககு  தகராண்டிருந்மதராம்”. [2]

உண்களமயில,  அதமபரான்்ற வராதங்கள ஏற்புகளட்சியதராக இருககவிலகளலை.  1968  இல 27  வ்சியதலிருந்த அலைன் கிறிவின்

ஒப்பீட்ட்களைவில அப்மபராத இ்களைம் வ்சியதல இருந்தரார் என்்றராலும் ஏற்கனமவ கணிசமரான்களைவிற்கு அரசி்சியல அனுபவம்

 தபற்றிருந்தரார்.  அவர் ஸ்ரராலினிச அகளமப்புககள்களைக குறித்த ஆழ்ந்த புரிதகளலைப்  தபற்றிருந்தரார்,  மமலும் ஐககி்சிய

 தச்சியலைகத்தன் ஓர் அங்கத்தவரராக அவர் ட் தரராட்ஸ்கிச இ்சியககத்தற்குள நிலைவி்சிய சர்வமதச மமராதலககள்களைக குறித்த

முற்றிலும் பரிச்ச்சியமராக இருந்தரார். அந்மநெரத்தல ஏற்கனமவ அவர் பலககளலைககர்பிழைகத்களத விட்டிருந்தரார் என்்றராலும், பின்னர்

அவர் JCR இன் நெடவடிககளகககள்களை முன் தனடுப்பதற்கராக அதற்குள மீண்டும் நுகளர்பிழைந்தருந்தரார்.

1968  மம-ஜூனில,  JCR இன் அரசி்சியல நெடவடிககளககள்சிய பருவமகளட்சியராத சி்றரார்களின் அனுபவமற்்ற நெடவடிககளக்சியராக

விட்டுவிட முடி்சியராத,  அதற்கு மரா்றராக அகளவ மரபுவழி ட் தரராட்ஸ்கிசத்தற்கு எதரரான மபராரராட்டத்தல பப்மலைராவராதத்தரால

அபிவிருத்த  தசய்்சியப்பட்ட அரசி்சியல மபராககரால வழிநெடத்தப்பட்டிருந்தத.  ஐககி்சிய  தச்சியலைகம் (United  Secretariat), நெரான்கராம்

அகிலைத்தலிருந்த உகளடத்தக  தகராண்டு  தசன்்ற பதகளனந்த ஆண்டுகளுககுப் பின்னர்,  அத அதன் அரசி்சியகளலை மட்டும்

மராற்றியிருககவிலகளலை மரா்றராக அதன் சமூக மநெராககுநிகளலைகள்சியம்சிய மராற்றி இருந்தத. அத ஒரு பராட்டராளி வர்கக சகத்சியராக

இருககவிலகளலை,  அதற்கு மரா்றராக அத ஒரு குட்டி முதலைராளித்தவ இ்சியககமராக இருந்தத.  பப்மலைராவராதகள ஒன்்றகளர

தசராப்தங்களுககு,  ஸ்ரராலினிச மற்றும் சீர்தருத்தவராத எந்தரங்களின் பிகளர்பிழைப்புவராதகளுககு ஆதரவளிகக

மு்சியற்சித்தருந்தனர் என்பதடன்,  மதசி்சிய இ்சியககங்ககள்களை ஊககுவித்த வந்தனர்.  அதமபரான்்ற இ்சியககங்களின் சமூக

மநெராககுநிகளலை பப்மலைராவராதகளினத இரண்டராவத இ்சியலபரான தன்களம்சியராக மராறியிருந்தத.  மரார்கசிசத்தன் ஒரு

தத்தவரார்த்த தரித்தலவராதமராக  ததராடங்கி்சிய அத,  அவர்க்களைத அரசி்சியல அங்க இலைட்சணத்தன் அகளமப்புரீதயிலைரான

பராகமராக மராறியிருந்தத―அதற்கு முன்னர் வகளரயில அத ஸ்தூலைமரான ஆட்சி த்சியலகளலையிலிருந்த அரசி்சியலுககு மராறும்

வகளர்சியகள்றகளில அனுமதககத்தகக அ்களைவில இருந்தத.

1848  ஐமரராப்பி்சிய புரட்சிகளின் மதராலவியிலிருந்த படிப்பிகளனககள்களை வகளரகளகயில,  மரார்கஸ்,  குட்டி முதலைராளித்தவ

வர்ககத்தன் முன்மனராககளக  ததராழிலைரா்களை வர்கக முன்மனராககிலிருந்த பின்வருமராறு மவறுபடுத்த கராட்டினரார்: “ஜனநெரா்சியக

குட்டி முதலைராளித்தவ வர்ககத்தனர்,  ஒட்டு தமராத்த சமூகத்களதயும் புரட்சிகர பராட்டராளி வர்ககத்தன் நெலைன்களுகமகற்ப

மராற்றுவதலிருந்த விலைகி, நிலைவும் சமூகத்களத சராத்த்சியமரான அ்களைவிற்கு அவர்களுககு  தச சௌகரி்சியமராக மற்றும் அவர்க்களைரால

சகித்தக  தகராள்களைத்தகக சமூக நிகளலைகளமகளின் ஒரு மராற்்றத்களத மட்டுமம விரும்புவர்.”[3]  இந்த பண்பும்சியப்படுத்தல
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(characterisation), 1968  இல சமமரான அ்களைவில பப்மலைராவராதகளுககு  தபராருத்தமராக இருந்தத.  இத அரராஜவராதம் மற்றும்

ஏகளன்சிய குட்டி-முதலைராளித்தவ இ்சியககங்ககள்களை மநெராககி்சிய அவர்களின் விமர்சனமற்்ற மமனராபராவத்தலிருந்த

 ததளிபடுத்தப்பட்டத,  அத்தகளக்சிய இ்சியககங்களுககு எதரராக மரார்கஸ் மற்றும் ஏங் தகலஸரால முந்களத்சிய நெராட்களில

சமரசத்தற்கிடமின்றி மபராரராடப்பட்டத. அந்த கராலைகட்டத்தலும் சரி, இன்கள்ற்சிய கராலைகட்டத்தலும் சரி அவர்கள அதமபரான்்ற

பிரச்சிகளனககள்களை இன, ஆண்பரால/ தபண்பரால மற்றும் பராலி்சியல சரார்ந்த பிரச்சிகளனகம்களைராடு இகளணத்தருந்தனர்,  ததராடர்ந்த

இகளணத்த வருகின்்றனர் என்பதம்  தவளிப்பகளட்சியராக முககி்சியத்தவம் மிககதராகும்;  மமலும்  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்களத

தூற்றும் மதசி்சியவராத இ்சியககங்களின் தகளலைவர்ககள்களை அவர்கள உத்மவகப்படுத்தவதடன், தங்ககள்களைத்தராங்கம்களை கிரராமப்பு்ற

மத்த்சியதர வர்கக அடுககுககள்களை மநெராககி சராய்த்தக  தகராளகின்்றனர். இந்த விட்சியம் ரஷ்்சிய  தவகுஜனவராதகளுககு (Populists)

எதரராக  தலைனினரால மபராரராடப்பட்டத.

“ட் தரராட்ஸ்கிஸ்களட விட அதக்களைவில குமவரராயிஸ்ட்"

அகளனத்தற்கும் மமலைராக கியூப தகளலைகளமககு வர்பிழைங்கி்சிய முற்றிலும் விமர்சனமற்்ற ஆதரவரால கிறிவினின் JCR

குணராம்சப்பட்டிருந்தத ―  இந்த பிரச்சிகளன தரான் 1963 ஐககி்சியத்தன் இத்சியதரானத்தல இருந்தத. LCR இன் வரலைராற்கள்ற

எழுத்சிய ஆசிரி்சியர் மஜரான்-மபரால சரால (Jean-Paul  Salles), “ஒரு அகளமப்பின் அகளட்சியரா்களைம்,  மம 68  ககு முன்னர் பலை

விதத்தலும் ட் தரராட்ஸ்கிசவராதகள என்பகளத விட  தபரிதம் குமவரராவராதக்களைராக  ததரிந்ததராக" குறிப்பிடுகி்றரார். [4]

அகமடராபர் 19,  1967  இல,   தபராலிவி்சியராவில மச குமவரராவின் படு தகராகளலைககு 10  நெராட்களுககுப் பின்னர்,  பராரீஸ்

மூச்சுவராலிற்மர (Mutualit) மண்டபத்தல JCR அவருககு அஞ்சலி  தசலுத்தம் ஒரு கூட்டத்தற்கு ஏற்பராடு  தசய்தத.

குமவரராவின் படங்கள JCR கூட்டத்தல எங் தகங்கும் நிகள்றந்தருந்தத. 2006  இன் அவரத சு்சியசரிதத்தல அலைன் கிறிவின்

எழுதகளகயில,  “மூன்்றராம் உலைக நெராடுகளின் சுதந்தர மபராரராட்டங்ககள்களைக குறித்த எங்களின் மிகவும் முககி்சிய

குறிப்புப்புளளி ஐ்சியத்தற்கிடமின்றி கியூப புரட்சி்சியராகும்,  அத 'ட் தரராட்ஸ்மகரா-குமவரராவராதகள'  (‘Trotsko-Guevarists’)

என்்றகளர்பிழைககப்படும்களைவிற்கு எங்ககள்களை இட்டுச்  தசன்்றத …  குறிப்பராக மச குமவரரா எங்களின் பரார்களவயில புரட்சிகர

மபராரராளியின் முன்மராதரி்சியராக உருவராகியிருந்தரார்,” என்கி்றரார். [5]

மச குமவரராகளவ  தபருகளமப்படுத்த்சியதடன்,  LCR,  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் தகளலைகளமகள்சியக கட்டி த்சியழுப்புவதடன்

பிகளணந்தருந்த அதமுககி்சிய பிரச்சிகளனககள்களை தட்டிககழித்தத.  அந்த அலஜீரி்சிய-கியூப புரட்சி்சியரா்களைரின் வராழ்ககளக

சம்பவங்களில கராணககூடி்சிய ஒமர த்சியராரு  தபராதவரான பகுத இருககி்ற ததன்்றரால, அத,  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் அரசி்சியல

சு்சியராதீனம் மீதரான அவரத அகளசககமுடி்சியராத விமரராதமராகும்.  அதற்கு பதலைராக அவர் ஒரு சிறி்சிய ஆயுதமமந்த்சிய

சிறுபரான்களமகள்சிய —கிரராமப்பு்ற பகுதகளில  தச்சியலபடும் ஒரு  தகரிலலைரா தருப்பு—   ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தலிருந்த

சு்சியராதீனமராக,  மசராசலிசப் புரட்சியின் பராகளதககு இட்டுச்  தசலலும் என்்ற நிகளலைப்பராட்களட பிரதநிதத்தவம்  தசய்தரார்.
இதற்கு ஒரு தத்தவமமரா அலலைத ஓர் அரசி்சியல முன்மனராகமகரா மதகளவப்படவிலகளலை.  ஒரு சிறி்சிய குழுவின்

நெடவடிககளகயும், உத்மவகமும் மட்டும் அவசி்சியமராக இருந்தத. அரசி்சியல நெனகளவப்  தபறுவதற்கும், அவர்க்களைத  தசராந்த
சுதந்தர மபராரராட்டத்களத முன் தனடுப்பதற்குரி்சிய  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தன் மற்றும் ஒடுககப்பட்ட  தபருந்தர்களைரான மககளின்

இ்சியலுகளம மறுககப்பட்டத.

ஜனவரி 1968  இல JCR இன் நெராளிதர்பிழைரான Avant-Garde  Jeunesse, குமவரராவின் கருத்தருகககள்களைப் பின்வருமராறு பரப்பி்சியத:

“நெடப்பு சூர்பிழைலககள்களைப்  தபராருட்படுத்தராமல,   தகரிலலைராககள,  குறுகி்சிய கராலைத்தமலைரா அலலைத நீண்ட கராலைகட்டம்

வகளரயிமலைரா, சுரண்டப்படும் ஒட்டு தமராத்த மகககள்களை ஆட்சிககு எதரரான ஒரு முன்னணி மபராரராட்டத்தற்குள அவர்க்களைரால

 தகராண்டு வர முடியும் வகளரயில, அவர்கள தங்ககள்களைத்தராங்கம்களை அபிவிருத்த  தசய்த தகராள்களை அகளர்பிழைப்புவிடுவரார்கள”.

ஆனரால குமவரராவினரால இலைத்தீன் அ தமரிககராவில பின்பற்்றப்பட்ட  தகரிலலைரா மூமலைராபரா்சியம்,  அந்த்களைவிற்கு சுலைபமராக

பிரரான்சிற்கு  தகராண்டு வரமுடி்சியவிலகளலை. அதற்கு பதலைராக மண்மடல, பிரராங் மற்றும் கிறிவின் இந்த முன்னணிப்-பகளடயின்

(avant-garde)  பராத்தரத்களத மராணவர்களுககு வர்பிழைங்கினர்.  அவர்கள,  மராணவர்க்களைத தன்னிச்களச்சியரான நெடவடிககளககள
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மற்றும்  தபராலிஸ் உடனரான அவர்க்களைத வீதப் மபராரராட்டங்ககள்களை  தபருகளமப்படுத்தனர்.  குமவரராவின் கருத்தருககள,

எந்த தவராரு முககி்சிய அரசி்சியல நிகளலைமநெராககளகயும் விகளலை்சியராக  தகராடுத்த குருட்டுத்தனமரான நெடவடிககளகவராதத்களத (activism)

நி்சியரா்சியப்படுத்த மசகளவ  தசய்தத. அவ்வராறு  தசய்ததன் மூலைமராக, பப்மலைராவராதகள முற்றிலுமராக புத்சிய இடதன் மரார்கசிச-

விமரராத தத்தவங்ககள்களை ஏற்றிருந்தனர்.  மராணவர்களிகளடம்சிய ஒரு முன்னணிப் பராத்தரம் வகித்தவந்த புத்சிய இடத,

அதன்மூலைமராக ஒரு உண்களம்சியரான மரார்கசிச மநெராககுநிகளலைககுரி்சிய பராகளதகள்சியத் தடுத்தத.

அங்மக அரராஜவராத டரானி்சியல மகரான்- தபன்டிற்,  மராமவராயிச அலைன் ஜமரார் மற்றும் 1968  சம்பவங்களில பிரதரானமராக

இருந்த ஏகளன்சிய மராணவர் தகளலைவர்களுககும், "ட் தரராட்ஸ்கிச" அலைன் கிறிவினுககும் இகளடம்சிய எந்த தவராரு குறிப்பிடத்தகக

அரசி்சியல வித்த்சியராசமும் இருககவிலகளலை.  அவர்கள இலைத்தீன் வட்டரார பகுதயில நெடந்த வீத மபராரராட்டங்களில

அககம்பககமராக கலைந்த தகராண்டிருந்தனர்.  மஜரான்-மபரால சரால எழுதகி்றரார்:  “மம 6-11  வராரத்தன் மபராத JCR இன்

அங்கத்தவர்கள முன்னணியில நின்றிருந்ததடன், மகரான்- தபன்டிற் மற்றும் அரராஜவராதகளுடன் உடன் இகளணந்த எலலைரா

ஆர்ப்பராட்டங்களிலும் பங்குபற்றினர் ―  இரவு மநெர தகளட்சியரண்களும் அதல உள்களைடங்கும்.[6]  அப்மபராத உககிரமரான

வீதப் மபராரராட்டங்களின் கராட்சிகள்சியக  தகராண்டிருந்த இலைத்தீன் வட்டரார மூச்சுவராலிற்மர மண்டபத்தல,  மம 9  அன்று,

நீண்ட கராலைத்தற்கு முன்னமர த்சியராரிப்பு  தசய்்சியப்பட்டிருந்த ஒரு கூட்டத்களத JCR கூட்டி்சியத. 3,000 ககும் மமற்பட்டவர்கள

அககூட்டத்தல பங் தகடுத்தனர், பிரதரான மபச்சரா்களைர்களில ஒருவரராக டரானி்சியல மகரான்- தபன்டிற் இருந்தரார்.

அமத கராலைகட்டத்தல இலைத்தீன் அ தமரிககராவில ஐககி்சிய  தச்சியலைகம் நிபந்தகளனயின்றி மச குமவரராவின்  தகரிலலைரா

முன்மனராககளக ஆதரித்தத. மம 1969 இல இத்தராலியில நெடத்தப்பட்ட அதன் 9 வத உலைக கராங்கிரஸில, அ தமரிகக பிரிவு

அதன்  ததன்-அ தமரிகக பிரிவுககள்களை மச குமவரராவின் முன்மராதரிகள்சிய பின்பற்றுமராறும்,  அவரத ஆதரவரா்களைர்களுடன்

ஐககி்சியப்பட்டிருககுமராறும் அறிவுறுத்த்சியத. இத, மபராரராட்டத்களத கிரராமப்பு்றங்களில இருந்த நெகர்பு்றங்களுககு  தகராண்டு

 தசலலும் மநெராககில ஓர் ஆயுதமமந்த்சிய  தகரிலலைரா மபராரராட்டத்தற்கு ஆதரவராக நெகர்பு்றத்களத களம்சியமராக  தகராண்டிருந்த

 ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தற்கு பு்றமுதகு கராட்டுவகளத அர்த்தப்படுத்த்சியத.  இந்த மூமலைராபரா்சியத்களத ஆதரித்த கராங்கிரஸில

இருந்த  தபரும்பரான்களம பிரதநிதகளில ஏர் தனஸ்ட் மண்மடல மற்றும் பி தரஞ்சு பிரதநிதகள பி்சியர் பிரராங் மற்றும் அலைன்

கிறிவின் ஆகிம்சியராரும் உள்களைடங்கி இருந்தனர்.   தகரிலலைரா-பராணி மபராரராட்ட முன்மனராககின் மபரழிவுகரமரான விகள்களைவுகள

கண்கூடராக அதகரித்ததம்,  அத ஐககி்சிய  தச்சியலைகத்தற்குள சர்ச்களசககுரி்சிய ஒரு ஆதராரமராக மராறியிருந்த மபராதனும்,

அவர்கள 10  ஆண்டுகளுககுக குகள்றவிலலைராமல இந்த மூமலைராபரா்சியத்தல உறுத்சியராக இருந்தனர்.  இந்த பராகளதகள்சியப்

பின் ததராடர்ந்த  தகராண்டிருந்த மற்றும்  தகரிலலைரா மபராரராட்ட பராகளதகள்சிய எடுத்தருந்த ஆயிரக கணககரான இகள்களைஞர்கள

அர்த்தமமயிலலைராமல அவர்க்களைத உயிகளரத் த்சியராகம்  தசய்தனர்,  அமதமவகள்களையில  தகரிலலைரா-கடத்தலகள,

பிகளணககளகதககள்களைப் பிடித்தகளவத்தல மற்றும் வன்முகள்ற மமராதலகள மபரான்்ற நெடவடிககளககள  தவறுமமன  ததராழிலைரா்களை

வர்ககத்களத அரசி்சியலரீதயில மநெராககுநிகளலை பி்றர்பிழை களவகக மட்டுமம மசகளவ  தசய்தன.

“புரட்சிகர முன்னணிப்-பகளட்சியராக" மராணவர்கள

மராணவர்கள வகித்த பராத்தரத்தல,  பப்மலைராவராதகள எடுத்த முற்றிலும் விமர்சனமற்்ற நிகளலைப்பராடரானத, ஜூன் 1968  இன்

 ததராடககத்தல, JCRககு தகளடவிதககப்படுவதற்கு சற்று முன்னதராக, பி்சியர் பிரராங்கரால எழுதப்பட்ட மம மராத சம்பவங்கள

குறித்த ஒரு நீண்ட கட்டுகளரயில  தவளிப்பகளட்சியராக உள்களைத.

“மம மராத புரட்சிகர முன்னணிப் பகளட இகள்களைஞர்ககள்களைக  தகராண்டிருந்தத என்பத  தபராதவராக ஏற்றுக  தகராள்களைப்படுகி்றத,”

என்று எழுத்சிய பிரராங்  ததராடர்ந்த இகளதயும் மசர்த்தக  தகராண்டரார்:  “அரசி்சியலரீதயில பன்முகமராக இருந்த முன்னணி

பகளடககுள சிறுபரான்களமயினர் மட்டுமம ஒழுங்ககளமந்தருந்த நிகளலையிலும்,  அத  தமராத்தத்தல ஓர் உ்சியர்ந்த அரசி்சியல

மட்டத்களத  தகராண்டிருந்தத.  முதலைராளித்தவத்களத தூககி த்சியறிந்த,  மசராசலிசத்களதக கட்டகளமககும் ஒரு சமூகத்களத

நிறுவுவமத,  அந்த இ்சியககத்தன் மநெராகக தமன்பகளத அத உணர்ந்தருந்தத.  'மசராசலிசத்தற்கரான சமராதரான மற்றும்
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நெராடராளுமன்்ற பராகளதகளின்'   தகராளகளக மற்றும் 'சமராதரான சகவராழ்வு'   தகராளகளக என்பத மசராசலிசத்களதக

கராட்டி தகராடுப்பதராகும் என்பகளதயும் அத உணர்ந்தருந்தத.  அத எலலைராவிதமரான குட்டி முதலைராளித்தவ வர்கக

மதசி்சியவராதத்களத நிரராகரித்ததடன்,  மிகவும் குறிப்பிடத்தகக பராணியில அதன் சர்வமதசி்சியவராதத்களத  தவளிப்படுத்த்சியத.

அத பலைமராக அதகராரத்தவ-எதர்ப்பு நெனகளவக  தகராண்டிருந்ததடன்,  அதன் படிநிகளலைகளில ஜனநெரா்சியகத்தற்கு

உத்தரவராதமளிகக மூர்ககத்தடன் தீர்மரானகரமராக இருந்தத.” [7]

பிரராங்,  மசரார்மபரான் பலககளலைககர்பிழைகத்களத “'இரட்களட அதகராரத்தன்'  மிகவும் அபிவிருத்த அகளடந்த வடிவமராக”  மற்றும்

“பி தரஞ்சு மசராசலிச குடி்சியரசின் முதல சுதந்தர பிரராந்த்சியமராக”  வர்ணிககும்களைவிற்கு கூட  தசன்்றரார்.  அவர்  ததராடர்ந்த

குறிப்பிட்டரார்:  “நெவ-முதலைராளித்தவ பராவகளன்சியரா்களைர் சமூகத்தற்கு மராணவர் எதர்ப்புககு தூண்டு தபராரு்களைரான சித்தராந்தம்,
அவர்க்களைத மபராரராட்டத்தல அவர்கள ப்சியன்படுத்த்சிய அணுகுமுகள்றகள,  சமூகத்தல அவர்கள  தகராண்டிருந்த மற்றும்

 தகராண்டிருகக மபராகின்்ற இடம் (இத அவர்களில  தபரும்பரான்களமயினகளர உ்சியர்மட்ட அரசு  ததராழில வர்பிழைங்குனர்க்களைராக
அலலைத முதலைராளித்தவவராதக்களைராக ஆககும்) இந்த மபராரராட்டத்தற்குக குறிப்பிடத்தகக்களைவிற்கு ஒரு மசராசலிச, புரட்சிகர,

மற்றும் சர்வமதசி்சிய குணராம்சத்களத வர்பிழைங்கி்சியத”. மராணவர்க்களைத மபராரராட்டம், "ஒரு புரட்சிகர மரார்கசிச அர்த்தத்தல ஒரு
மிக உ்சியர்ந்த அரசி்சியல மட்டத்களத" எடுத்தககராட்டி்சியத.[8]

்சியதரார்த்தத்தல அங்மக மராணவர்களின் மத்தயில மரார்கசிச அர்த்தத்தலைரான எந்த புரட்சிகர நெனவின் சுவடும் இருககவிலகளலை.

மராணவர்கள மத்தயில மமமலைராங்கியிருந்த அரசி்சியல கருத்தருககள, “புத்சிய இடத”  என்்றகளர்பிழைககப்பட்டதன் தத்தவரார்த்த
கிடங்கிற்குள அவர்க்களைத மதராற்றுவராகள்சியக  தகராண்டிருந்ததடன்,  அகளவ மரார்கசிசத்தற்கு எதரராக பலை ஆண்டுக்களைராக

அபிவிருத்த  தசய்்சியப்பட்டிருந்தன.

பிரரான்சில '68  இ்சியககம் குறித்த வரலைராற்்றரா்களைர் இங்கிரிட் கிலஷ் தசர்-மஹராலட்களர (Ingrid  Gilcher-Holtey) பின்வருமராறு
எழுதகி்றரார்: “அந்த நிகழ்ச்சிப்மபராககளக முன்னுககுக  தகராண்டு  தசன்்ற அந்த மராணவர் குழுககள,   தவளிப்பகளட்சியராக

தங்ககள்களைத்தராங்கம்களை புத்சிய இடதன் புத்தஜீவித ஆமலைராசகர்களின் மீத அகளமத்தக  தகராண்டிருந்தன அலலைத அவர்க்களைத

கருத்தருககள மற்றும் விமர்சனங்க்களைரால, குறிப்பராக ‘Socialisme ou barbarie’ மற்றும் ‘Arguments’ அகளமப்புககள்களைச் சுற்றியிருந்த

குழுவரான 'Situationist International' இன் எழுத்தகக்களைரால மமலைராளுகளம  தபற்றிருந்தன. அவர்க்களைத மூமலைராபரா்சிய நெடவடிககளக

(மநெரடி்சியராக ஆத்தரமூட்டுவத)  மற்றும் அவர்க்களைத  தசராந்த சு்சிய-கருத்தரு (வ்றட்டுவராத-எதர்ப்பு,  அதகராரத்தவ-எதர்ப்பு,

அகளமப்புரீதயிலைரான-எதர்ப்பு,  சர்வராதபத்த்சிய-எதர்ப்பு ஆகி்சியகளவ)  இரண்டுமம புத்சிய இடதன் ஒருங்கிகளணககும்

வடிவங்களுககு சரி்சியராக  தபராருந்த இருந்தன”. [9]

 ததராழிலைரா்களை வர்ககத்களத ஒரு புரட்சிகர வர்ககமராக கருத்தவதற்கு பதலைராக,  புத்சிய இடத,   ததராழிலைரா்களைர்ககள்களை நுகர்வு

மற்றும் ஊடங்களினூடராக முதலைராளித்தவ வர்கக சமூகத்தற்குள முற்றிலுமராக ஒருங்கிகளணந்தருந்த ஒரு பின்தங்கி்சிய

மகக்களைராக பரார்த்தத.  புத்சிய இடத,  அதன் சமூக பகுப்பராய்வில,  முதலைராளித்தவ சுரண்டல என்்ற இடத்தல உகளடகளம

மராற்்றத்தன் பராத்தரத்களத ―உகளடகளம மராற்்றம் என்பகளத முற்றிலும் உ்களைவி்சியலரீத்சியரான அலலைத வராழ்வி்சியலவராத

அர்த்தத்தல―  வலியுறுத்த்சியத.  “புரட்சி”   ததராழிலைரா்களை வர்ககத்தரால முன் தனடுககப்பட முடி்சியராத,  மரா்றராக புத்தஜீவித
மற்றும் சமூகத்தன் விளிம்பிலிருந்த குழுகக்களைரால முன் தனடுககப்படு தமன அத வலியுறுத்த்சியத.  புத்சிய இடகளதப்

 தபராறுத்த வகளரயில,  உந்தசகதக்களைராக இருப்பகளவ முதலைராளித்தவ சமூகத்தன் வர்கக முரண்பராடுகள அலலை,  மரா்றராக
"விமர்சனபூர்வ சிந்தகளனயும்"  மற்றும் ஓர் அறி தவராளி தபற்்ற மமற்தட்டின் நெடவடிககளகக்களைராகும்.  புரட்சியின் இலைககு

இனியும் அதகரார மராற்்றம் மற்றும் உகளடகளம சரார்ந்த மராற்்றமராக இருககவிலகளலை,  மரா்றராக பராலி்சியல உ்றவுகளின்
மராற்்றங்கள மபரான்்ற சமூக மற்றும் கலைராச்சரார மராற்்றங்க்களைராகும் என்று அத கருத்சியத.  புத்சிய இடதன் பிரதநிதக்களைத

கருத்தப்படி அதமபரான்்ற கலைராச்சரார மராற்்றங்கள ஒரு சமூக புரட்சிககரான முன்நிபந்தகளனக்களைராக இருந்தன.

பிரரான்ஸ் மற்றும் மஜர்மனியில இருந்த நென்கறி்சியப்பட்ட இரண்டு மராணவர் தகளலைவர்கள, டரானி்சியல மகரான்- தபன்டிற் மற்றும்

ரூடி டுட்ஷ்க (Rudi  Dutschke) இருவரும் “Situationist  International”  ஆல ஈர்ககப்பட்டிருந்தனர்.  அத ஆத்தரமூட்டும்

நெடவடிககளகககள்களைக  தகராண்டு நெனவில மராற்்றத்களதக  தகராண்டு வர பிரச்சராரம்  தசய்தத.  நிஜத்தல டராடராவினதம் (Dada-

20ஆம் நூற்்றராண்டின் ஐமரராப்பி்சிய நெவீன-பகளடப்பி்சியககம்)  மற்றும் மிகளக்சியதரார்த்தவராத பராரம்பரி்சியத்தல மவரூன்றி்சிய
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ககளலைஞர்களின் ஒரு குழுவரால உருவராககப்பட்ட Situationists அகளமப்பு,  நெகளடமுகள்ற நெடவடிககளககளின் முககி்சியத்தவத்களத

வலியுறுத்த்சியத. Situationists இன் ஒரு சமீபத்த்சிய கட்டுகளர அகளத இவ்வராறு குறிப்பிடுகி்றத: “ தச்சியலவீரர்களின் இகளடயூறு,
தீவிரப்பராடு,  தஷ்பிரம்சியராகம்,  மறுமதப்பீடு மற்றும் உறுத்சியரான அன்்றராட நிகளலைகளமககள்களை விகள்களை்சியராட்டுத்தனமராக

மறுஉருவராககம்  தசய்வத ஆகி்சியகளவம்சிய அகளனத்த விதத்தலும் ஊடுருவி பரவி்சிய சலிப்பிலிருந்த எழும் ஆழ்ந்த
உ்றககத்தன் சர்வ வலலைகளம பிடியில சிககியுள்களை அகளனவரத நெனகளவயும் நிரந்தரமராக புரட்சிகரம்சியப்படுத்த மற்றும்

உ்சியர்த்த வழிவகளகக்களைராக உள்களைன”. [10]

அதமபரான்்ற நிகளலைப்பராடுகள மரார்கசிசத்தற்கு எவ்விதமரான  ததராடர்புமற்்ற விட்சியங்க்களைராகும்.  தீர்கக முடி்சியராத வர்கக

மமராதலக்களைரால குணராம்சப்பட்ட ஒரு சமூகத்தற்குள இருககும் அதன் நிகளலைகளமயில மவரூன்றி இருந்த  ததராழிலைரா்களை

வர்ககத்தன் புரட்சிகர பராத்தரத்களத அவர்கள மறுத்தனர். பு்றநிகளலைரீதயில அகளமந்தருந்த வர்கக மபராரராட்டமம புரட்சிககு

உந்தசகத்சியராக உள்களைத.  அதன் விகள்களைவராக மரார்கசிச புரட்சி்சியரா்களைர்க்களைத பணி ஆத்தரமூட்டும் நெடவடிககளகககள்களைக

 தகராண்டு  ததராழிலைரா்களை வர்ககத்களத தூண்டிவிடுவதலலை அதற்கு மரா்றராக அதன் அரசி்சியல நெனகளவ உ்சியர்த்தவதம் மற்றும்

அதன்  தசராந்த விதககு அதமவ  தபராறுப்மபற்க உதவும் வகளகயில ஒரு புரட்சிகர தகளலைகளமகள்சிய வர்பிழைங்குவதம் ஆகும்.

இலைத்தீன் வட்டராரப் பகுதயில முன்னணிப் பராத்தரம் வகித்த அரராஜகவராதகள,  மராமவராயிஸ்டுகள மற்றும் ஏகளன்சிய குட்டி

முதலைராளித்தவ வர்கக குழுககள "ஒரு புரட்சிகர மரார்கசிச அர்த்தத்தல மிகவும் உ்சியர்ந்த அரசி்சியல மட்டத்களத" (பி்சியர்

பிரராங்)  எடுத்தககராட்டினரார்கள என்று மட்டும் பப்மலைராவராதகள அறிவிககவிலகளலை,  அவர்கள அவர்க்களைத சராகச

நெடவடிககளகயில உத்மவகத்தடன் பங்குபற்றி்சிய அதமபரான்்ற அரசி்சியல கண்மணராட்டங்ககள்களையும் முன்  தகராண்டு வந்தனர்.

இலைத்தீன் வட்டராரப் பகுதயில அரராஜகவராதத்தரால ஈர்ககப்பட்ட வீதப் மபராரராட்டங்கள  ததராழிலைரா்களைர்கள மற்றும்

மராணவர்க்களைத அரசி்சியல கலவியூட்டலில எந்த பங்களிப்பும்  தசய்்சியவிலகளலை என்பமதராடு,  அத ஒருமபராதம் பி தரஞ்சு
அரசிற்கு ஓர் ஆழ்ந்த அச்சுறுத்தகளலை முன்னிறுத்தவிலகளலை. 1968 இல அந்த அரசு ஒரு நெவீன  தபராலிஸ் அகளமப்களபயும்

மற்றும் இரண்டு கராலைனித்தவ மபரார்களின் மபராககில ஒருங்கிகளணககப்பட்டிருந்த மற்றும் மநெட்மடராவின் ஆதரவில

சரார்ந்தருககககூடி்சிய இரராணுவத்களதயும்  தகராண்டிருந்தத.  அகளத 19ஆம் நூற்்றராண்டில ப்சியன்படுத்தப்பட்ட புரட்சிகர

தந்தமரராபரா்சிய வழிமுகள்றக்களைரான தகளலைநெகர வீதகளில தகளட்சியரண்ககள்களைக கட்டகளமப்பத மபரான்்றவற்்றரால கவிழ்கக
முடி்சியராத.  இலைத்தீன் வட்டராரத்தன் வீதப் மபராரராட்டங்களில கராணப்பட்ட  தபரி்சிய்களைவிலைரான வன்முகள்றகளுககு பிரதரான

 தபராறுப்பராக பராதகராப்பு பகளடகம்களை இருந்த மபராதனும், அங்மக மராணவர்கள ஆர்வத்தடன் தகளட்சியரண்ககள்களை அகளமத்த,
 தபராலிஸூடன் ஆடு புலி ஆட்டம் விகள்களை்சியராடி  தகராண்டிருந்ததல இருந்த அவர்க்களைத குர்பிழைந்களதத்தனமரான புரட்சிகர

கவர்ச்சிவராதமும் அதற்கு ஒரு ஐயு்றவுககிடமிலலைராத கராரணி்சியராக இருந்தத.
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