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லெனின் ரஷ்்யஷ்யாவிற்குத் திரும்புதலும்
ஏப்பிரல் ஆய்வுகளும்
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சோசோலிோ ோமத்துவக கட்சியின (ஆஸ்திசஸ்திரேலிரேலியச) சதேசிரேலிய
சோரேலியலசளஸ்திரேசன சேம்ஸ் சகசகன, சம 6, ோனிககிழழமம அனற
வழங்கிரேலிய விரிவுழமஸ்திரேழமரேலிய இங்சக பிஸ்திரேசுரிககினச்சம். 1917 ஸ்திரேஷ்ரேலிய
புஸ்திரேட்சியின
நூற்்சண்ழமறாண்டைககுறிககும்
விதேமசக
நசனகசம்
அகிலத்தின அழமனத்துலகக குழுவசல ஏற்பசட சோய்ரேலியப்பட்றாண்டை
முதேலசவது ோர்வசதேோ இழமணைரேலியவழ விரிவுழமஸ்திரே சதேசறாண்டைரில இது
ஐந்தேசவது ஆகும்.

அனழம்ரேலிய
எப்படி

கட்சியின

தேழமலவஸ்திரேசன

விளசடிமிர்

இலிச
மீண்டம்

அஸ்திரேசிரேலியல

சதேசழர்களில

ஒருவருமசன

சபசல,

10

சதேசறாண்டைககத்தில,

அவர்கள

பகல

முடித்துகசகசண்டிருந்தே சபசது, சபசலந்து மசர்கசிோவசதிரேலியசன
மிசோஸ்சலச ப்சஸ்திரேசனஸ்கி அவர்களது குடியிருப்பிற்கு விழமஸ்திரேந்து
வந்தேழமதே

நிழமனவுகூர்ந்தேசர்.

"நீங்கள

சோய்தி

சகளவிப்பறாண்டைவிலழமலரேலியச? ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில ஒரு புஸ்திரேட்சி நறாண்டைககி்து!"
எனற ப்சஸ்திரேசனஸ்கி கூசோலிட்றாண்டைசர்.
குருப்ஸ்கரேலியச,

1933 ல

ோர்வசதேோ

சோலல

சவண்றாண்டைசம்!

ஒரு

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

தேந்திசஸ்திரேசபசரேலியங்கழமள
“…

முனனழமஸ்திரேப்

சதேசழலசள

வர்ககப்

சதேசழலசளர்

சோசவிரேலியத்தின

மூலம்

ழமகப்பற்றவதேற்கு

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

பிஸ்திரேசோசஸ்திரேம், ஆர்ப்பசட்றாண்டைம் மற்றம் சபசஸ்திரேசட்றாண்டைங்கள
நறாண்டைத்தேப்பறாண்டை சவண்டம்..."[1]
புவியிரேலியலரீதிரேலியசக, ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில இருந்து சலனின நிசோரேலியமசக
தேனிழமமப்படத்தேப்பட்டிருந்தேசர். எனினும், அதேற்கசக அவருககு
அங்கு

சோலவசககு

சலனின

இருககவிலழமல

மற்றம்

ஆர்சமசனட்

குருப்ஸ்கரேலியச

சபசன்

எனற

அர்தேதேமிலழமல.

மட்டமனறி,

குறிப்பிறாண்டைத்தேகக

இசனஸச

புஸ்திரேட்சிரேலியசளர்கழமளக

சகசண்டிருந்தே சரிசசில இருந்தே சபசலஷிவிக தேழமலழமமரேலியசனது

சலனினின

நிழமனவுத்

திஸ்திரேட்டகள

எனபதில எழுதிரேலியதேசவது:

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவிலுளள

ோட்றாண்டைவிசஸ்திரேசதே

சபசலஷிவிக

முடிந்தேளவு சதேசறாண்டைர்புகழமளப் சபண வந்தேது

ப்சஸ்திரேசனஸ்கி சோன்பின, நசங்கள ஏரிககுச
சோனச்சம்.
அழமனத்து
பத்திரிழமககளும்

எந்தேப்

சவளிரேலியசனதும்
அங்கு
பசர்ழமவககு வந்திருககும்.

நம்பகமசனவர்களுறாண்டைன

சோய்தி

சவண்றாண்டைசம்!

குறிகசகசளுறாண்டைன

அதிகசஸ்திரேத்ழமதே

மழமனவி
உணைழமவ

சோலல

மற்றம்

ஒரு

புஸ்திரேட்சியின

சநருககமசன

அவருழமறாண்டைரேலிய

சகசசலசந்தேசய்ககு

வழகளிலும்

பிஸ்திரேதிநிதிகளின
மிக

புஸ்திரேட்சி

கண்றாண்டைவுறாண்டைன,

ழமகரேலியசள சவண்டம்." சமலும்:

நட்சறாண்டைஸ்ரேலியச குருப்ஸ்கரேலியச, ேூலிரேலியன நசட்கசட்டிப் படி மசர்ச
மசதே

வழயில

சவழமலத்திட்றாண்டைம்

ஆண்டகள கறாண்டைந்திருந்தேன.
தேழமலவரும் சலனினின

நிழமனவில

சபப்ஸ்திரேவரி

இருந்தே

கவுட்ஸ்கியுறாண்டைன

எலலச

தேண்றாண்டைழமனயிலிருந்தும் கூறாண்டை தேப்புவதேற்கசக அவர் ஸ்திரேஷ்ரேலியசழமவ

சபசலஷிவிக

நசள,

இஸ்திரேவும்

எழுதிரேலியதேசவது: "மறபடியும் இஸ்திரேண்றாண்டைசம்

அகிலத்தின

இலிச

கிட்றாண்டைத்தேட்றாண்டை

ோரிரேலியசக

அறிகழமககழமளக

ஸ்றாண்டைசகசாசமில

சதேசறாண்டைர்ந்து, ேசரிோ ஆட்சியின சிழம்த்தேண்றாண்டைழமன அலலது மஸ்திரேணை
நிர்ப்பந்திககப்பட்ட

எனபது

அடத்தே

சோய்தி

சரிசசில அஸ்திரேசிரேலியல தேஞ்ோம் சபற்றிருந்தேசர். 1905 புஸ்திரேட்சிழமரேலியத்

சவளிசரேலிய்

பகல சபசழுதும்

பற்றிரேலிய இஸ்திரேண்றாண்டைசம் சதேசகுப்பு உத்திசரேலியசகபூர்வ

சலனின, சுமசர் 2,400 கிசலசமீட்றாண்டைர் தூஸ்திரேத்தில சுவிட்ோர்லசந்தில

விட்ட

கறாண்டைந்தேன

இலழமல.

1917 ல சபட்சஸ்திரேசகிஸ்திரேசட்டில சபப்ஸ்திரேவரி புஸ்திரேட்சி சவடித்தேசபசது,
சபசலஷிவிக

எஞ்சிரேலிய

கழமஸ்திரேசரேலியசஸ்திரேத்தில

பககமும்

அசலகஸசண்ட்ஸ்திரேச
தேந்திகள

அறிகழமககழமள

பல

முழம்

ோசஸ்திரேசமல

மூலம்

இருந்தே

அழமமப்புறாண்டைன

–சபசரின சபசது

ஸ்வீறாண்டைனில

சகசசலசந்தேசய்
பிஸ்திரேதேசனமசக

சதேசறாண்டைர்புகள

சபசன்

கடிதேங்கள

சபணைப்பட்ட

புஸ்திரேட்சி

படிப்படிரேலியசக மிகப் பஸ்திரேவலசக விநிசரேலியசகிககப்பட்றாண்டைன.

உறாண்டைசன

சவழமல

சோய்ரேலியத்

1 - Lenin’s Return to Russia and the April Theses

சிந்தேழமன

சதேசறாண்டைங்கிரேலியது.

இந்தே

கடிதேங்களும் தேந்திகளும் பினலசந்துககு கறாண்டைத்தேப்பட்ட, பினனர்
சோயிண்ட்

இலிசசின

மற்றம்

வந்தேன.

படித்சதேசம். உண்ழமமரேலியசகசவ ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில ஒரு
நறாண்டைந்திருந்தேது.

வசழ்ந்தே

பீட்றாண்டைர்ஸ்சபர்ககிற்கு

கறாண்டைத்தேப்பட்ட

அங்கிருந்து

நசகரிகத்தின
சலனின

எதிர்கசலத்ழமதேயும்

பசதுகசகக

வலியுறத்தினசர்.

உண்ழமமரேலியசன

முடியும்

மசர்கசிோவசதிகள

ோர்வசதேசிரேலியவசதிகளது

ோகல

எனற
மற்றம்

சவழமலகளும்,

தேங்கள சோசந்தே நசட்டில வர்ககப் சபசஸ்திரேசட்றாண்டைத்ழமதே அபிவிருத்தி
சோய்வதேற்கும், தேங்கள சோசந்தே ஆளும் வர்ககத்ழமதே தூககி
வீசுவதேற்கசன

நிழமலழமமகழமள

அர்ப்பணககப்பறாண்டை
"ஏகசதிபத்திரேலிய

சவண்டம்

சபசழமஸ்திரே

தேரேலியசர்

என்

ஒரு

சோய்வதேற்கும்

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

உளநசட்ட

முனசனசககு

யுத்தேமசக

மசற்ற”

என் சலனினின சுசலசகத்தில உளளறாண்டைங்கியிருந்தேது.
1915 ல

மசர்ச 1917 ல, சலனின தேனது 47 வது பி்ந்தே நசழமள
சநருங்கியிருந்தேசர்.

சுருககமசக

கூறினசல,

அவர்

வசழ்ந்தே

நிழமலழமமகள வறிரேலியதேசகும். அவர்கள வசழ்ந்தே அழம் பற்றி
குருப்ஸ்கரேலியச நிழமனவுகூர்ந்தேசபசது எழுதிரேலியதேசவது: "அது ஒரு
இருண்றாண்டை

அழம்,

அது

பதினச்சம்

நூற்்சண்டில

கட்றாண்டைப்பட்றாண்டைதேசயிருககும் என நிழமனககிச்ன, மற்றம் துர்நசற்்ம்
வீசும்

ஒரு

"எங்கள

முற்்ம்

இருந்தேது."

வசழ்கழமகச

1916

இன

சோலவுகழமள

பிற்பகுதியில

மிகககுழம்ந்தேபட்ோ

அளவிற்கு நசங்கள சுருககிக சகசளள சநர்ந்தேது"[2] என அவர்
சுட்டிக கசட்டியிருந்தேசர். நசடகறாண்டைந்து வசழ்ந்தே சபசலஷிவிககுகள
வளப் பற்்சககுழம்ரேலியசல பசதிககப்பட்டிருந்தேனர்
உறாண்டைலநலப்

பிஸ்திரேசசிழமனகளுககு

இதுவும்

– சலனினின

ஒரு

கசஸ்திரேணைமசக

இருந்தேது எனபதில எந்தே ோந்சதேகமுமிலழமல.
சபப்ஸ்திரேவரி

சபசர்-எதிர்ப்பு

புஸ்திரேட்சிககசன

சலனினின

தேற்சபசழமதேரேலிய
ஏற்சகனசவ

முதேலசளித்துவம்

அந்தே

உசோக

தேனிப்பட்றாண்டை

சதேசிரேலிய

அஸ்திரேசுகளின

உலகமும்

ஒரு

ஒற்ழம்

கசட்டிக

சகசடப்புககுப் பினனர் –அசோமரேலியத்தில இஸ்திரேண்றாண்டைசம் அகிலத்தின
சபரும்பசனழமமரேலியசன

கட்சிகளும்

தேழமலவர்களும்

முதேலசம்

உலக சபசரில தேமது சோசந்தே முதேலசளித்துவ வர்ககத்துககு
ஆதேஸ்திரேவளித்தேனர்–

அவர்

சபசஸ்திரேசடிரேலிய

ோர்வசதேசிரேலியவசதே

முனசனசககில இருந்து ஊற்ச்டத்திருந்தேது.
அந்தே கசட்டிகசகசடப்ழமப எதிர்த்தே மசர்கசிஸ்டகள மத்தியில
கூறாண்டை சலனின சிறபசனழமமரேலியசக இருந்தேசர்.

ஒரு

சில

சபரும்

பங்கிட்டகசகசண்டளளன.
பு்நிழமல

ோர்வசதேோ

சபரும்பசனழமமரேலியசன
நசடகளின

மசநசட

சபசர்-எதிர்ப்பு

அஸ்திரேோசங்கங்கழமள

சோலல
அழுத்தேம்
பரிந்துழமஸ்திரேத்தேன.

என்ழமழககப்பட்றாண்டைதில,
சபசககினர்,

ோமசதேசனப்

சகசடப்பதேற்கசன

சபசரிடம்

சபசசுவசர்த்ழமதேககு
சகசளழமகழமரேலிய

புஸ்திரேட்சி

மூலம்

மட்டசம

நிழமலரேலியசன
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ோமசதேசனத்ழமதேயும்

சோசோலிோத்திற்கசன
முழுழமமரேலியசக

முதிர்சசிரேலியழமறாண்டைந்துளளன,

இப்சபசழமதேரேலிய

முதேலசளித்துவத்தின

வீழ்சசிழமரேலிய

தேசமதேப்படத்தேக கூடிரேலிய சி்ப்புரிழமமகள மற்றம்
முதேலசளித்துவத்தினர்

சிம்மர்வசலட் இறாண்டைதின வழமஸ்திரேவுத் தீர்மசனம் பினவருமசற
முடிவுககு வந்தேது:
ஏகசதிபத்திரேலியப் சபசஸ்திரேசனது ோமூகப் புஸ்திரேட்சியின
ோகசப்தேத்திற்கு

அழமழத்துச

சோனற

சகசண்டிருககி்து.

அண்ழமமரேலிய

கசலத்தின

நிழமலழமமகளும்,

பசட்றாண்டைசளி

அழமனத்து

பு்

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

சவகுேனப்

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைத்ழமதே

அன்சறாண்டை

நிகழ்வசககியிருககின்ன.

சதேசழலசள

வர்ககத்தினுழமறாண்டைரேலிய ோட்றாண்டை ரீதிரேலியசன சபசஸ்திரேசட்றாண்டைத்தின
ஒவ்சவசரு

வழவழமகழமரேலியயும்

சகசளகின்
உறாண்டைனடிரேலியசன

பரேலியனபடத்திக

அசதேசவழமளயில,

வழவழமககளின

ஐசஸ்திரேசப்பசவிலும் மற்றம் உலகம் பூஸ்திரேசவுமசன சோசோலிோப்

வலலஸ்திரேசுகள

நிழமலழமமகள

வர்ககத்தின

1915 ல சிம்மர்வசலட் எனும் கிஸ்திரேசமத்தில நறாண்டைந்தே, பினனர்

சபசருளசதேசஸ்திரே

அழமமப்பசக ஒனறிழமணைந்து வருகின்து; அழமதே

நறாண்டைத்தும் சபசஸ்திரேசகும். [3]

அகிலத்தின

குறகிரேலிய

வஸ்திரேம்புகழமளக கறாண்டைந்து வளர்ந்துவிட்றாண்டைன... முழு

1914

இஸ்திரேண்றாண்டைசம்

கட்றாண்டைத்ழமதே

அழமறாண்டைந்துவிட்றாண்டைது. ோமூகத்தின உற்பத்தி ோகதிகள,

ஏகசபசகங்களுககசக

ஆகஸ்டில

ஏகசதிபத்திரேலியத்தேசல

உருவசககப்பட்றாண்டைது.

சபசஸ்திரேசனது
பதிலிறப்பசனது,

சபசர்

அவருழமறாண்டைரேலிய அஸ்திரேசிரேலியல வசழ்வு முழுவதும், மற்றம் குறிப்பசக

சிம்மர்வசலட்

மசநசட்டில

"இறாண்டைதுோசரிகளுககு" சலனின எழுதிரேலிய தீர்மசனம் பினவருமசற
சதேசறாண்டைங்கிரேலியது:

1917 ல, சலனின

பழமழரேலிய

சிம்மர்வசலட்

ஒவ்சவசனழம்யும்
மிக

கீழ்ப்படத்துவதும்

முககிரேலியமசன
சதேசழலசளர்களின

அந்தே
இந்தே
பணககுக
புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

நனழமவ

அபிவிருத்தி

ோர்வசதேோ

சோய்வதும், அவர்கழமள

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரேப்

அணதிஸ்திரேட்டவதும்,

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைத்தில

எந்தேசவசரு

சபசழமஸ்திரே,

மற்றம்

சபசஸ்திரேசக,

வர்ககத்ழமதே
வர்ககம்
சபசஸ்திரேசக
உரிரேலிய

எதிஸ்திரேசன

மற்றம்

ரேலியதேசர்த்தேமசககுதேவற்கசன

முனசனசககசனது

சபசன்

ஒரு

மூன்சம்

சோசோலிோப்

அகிலத்ழமதே

பிஸ்திரேசசிழமனககு

சதேற்கு

வறாண்டைககில

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவசனது

ஒரு

சபசரில

எலழமலயில

சேர்மன

சபஸ்திரேஸ்திரேசு

ஆஸ்திரிரேலியச

மற்றம்

ஈடபட்டிருந்தேசதேசட,

பிஸ்திரேசனசோசட

பிசஸ்திரேஞ்சு

சபசருககு

சலனினும்

புஸ்திரேட்சிககசக

ஸ்தேசபிகக

அதேன

ஆளும்

எதிஸ்திரேசன

வர்ககம்,

மனிதேர்

சலனின

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவிற்கு

சநஸ்திரேம் பிஸ்திரேதேசன கசஸ்திரேணரேலியசக இருந்தேது.

அர்ப்பணத்துகசகசண்றாண்டை கட்சிகழமள மட்டசம உளளறாண்டைககிரேலிய ஒரு
புதிரேலிய

ழமமரேலியப்

திரும்புவதேற்கு உதேவப் சபசவதிலழமல.

சோய்வதும்

உலக

மற்றம்

கூட்டிழமணைந்திருந்தேது.

சோசோலிஸ்டகளின கறாண்டைழமமரேலியசகும்.[4]
இந்தே

சநஸ்திரேத்தில,

சபஸ்திரேஸ்திரேசு

சேர்மனியுறாண்டைனசன

மசற்றவதேற்கு

அழமனத்ழமதேயும்

அந்தே

இருந்தேது.

ஒரு

ழமகப்பற்றவதேற்கசன

நசட.

ாங்சகரிரேலிய

முதேலசளித்துவ

மத்தியில

என்

எப்படி

இத்தேசலி இருந்தேது, சமற்கில பிஸ்திரேசனஸ், கிழககில ஆஸ்திரிரேலிய-

ஒரு

சதேசழலசள

மககளுககு

சோலவது

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவிற்கு

ஒரு

அதிகசஸ்திரேத்ழமதே

சோசோலிோத்ழமதே

திரும்பிச

ஏழமனரேலிய

ஏகசதிபத்திரேலிய

நிர்மூலமசககுவதேற்கசன

சபசஸ்திரேசக, அஸ்திரேசிரேலியல

புலம்சபரேலியர்ந்தேவர்களும்

சலனினும்

முகம்சகசடத்திருந்தேனர். சுவிட்ோர்லசந்து நிலத்தேசல சழப்பட்றாண்டை

வர்ககத்தினரின

உளநசட்டப்

தேஞ்ோமழமறாண்டைந்திருந்தே

ஊககுவித்து

ஒடககுபவர்களுககு

ஒடககப்படகின்

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

நறாண்டைவடிகழமகழமரேலியயும்
உற்ோசகப்படத்துவதும்,

சுவிட்ோர்லசந்தில

சவண்டிரேலிய

அவசிரேலியத்ழமதே முனழமவககின்து என சலனின வலியுறத்தினசர்.
இந்தே பிஸ்திரேசசிழமனயில, எலலசவற்றிற்கும் சமலசக, சிம்மர்வசலட்
ோர்வசதேோ மசநசட்டில சலனினுககு ஆதேஸ்திரேவு கிழமறாண்டைககவிலழமல.
அதேன சபரும்பசனழமம, இஸ்திரேண்றாண்டைசம் அகிலத்ழமதே மீண்டம்
மசர்கசிோத்துககுள மீண்டம் இழுத்துசசோலலும் ோசத்திரேலியத்ழமதேப்
பற்றி சிந்திப்பதில சதேசறாண்டைர்ந்தும் இழமணைந்திருத்தேது.

சபசலஷிவிககுகளும்

எதிர்பசர்த்திருந்தேழமதேப்

சபசலசவ, மற்றம் லிசரேலியசன ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கியும் அவஸ்திரேது நிஸ்திரேந்தேஸ்திரேப்
புஸ்திரேட்சித்

தேத்துவத்தில

எதிர்ப்பசர்த்திருந்தேழமதேப்

மிகவும்

சபசலசவ,

சதேளிவசக

புஸ்திரேட்சியில

சதேசழலசள

வர்ககசம முனனணப் பசத்திஸ்திரேத்ழமதே ஆற்றிரேலியது. தேங்கள வர்கக
பினனணயில,
ஏழ்ழமமத்

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவின

பஸ்திரேந்தே

தேட்டினழமஸ்திரேச

இலட்ோககணைககசன
இழமணைந்தேனர்.

விவோசயிகளின

கீழ்மட்றாண்டை

சோர்ந்தேவர்களசக

சிப்பசய்களும்

இருந்தே

சதேசழலசளர்களுறாண்டைன

உலகப் சபசருககுள ஏகசதிபத்திரேலியத்ழமதே தேளளியிருந்தே அசதே
முஸ்திரேண்பசடகள,

சதேசழலசள

வர்ககத்ழமதே

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

தேளளிச

சோலலும்,

அதேனசல

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைங்களுககு
மசர்கசிஸ்டகளின
சோய்வசதே

ஆகும்

சமலசன

கறாண்டைழமம,

என

சலனின

அவர்கழமளத்
உறதிரேலியசக

தேரேலியசர்

இருந்தேசர்.

எனினும், அந்தே புஸ்திரேட்சி எப்சபசது சவடிககும், அலலது அது
எங்சக
சதேசறாண்டைங்கும்
முடிரேலியசதிருந்தேது.
உண்ழமமயில,

1917

என

அவஸ்திரேசல

முனகணகக
சதேசழலசளர் சபசர்ப்பழமறாண்டை, சம 1917

ேனவரியில

இழமளஞர்கள

கூடியிருந்தே

சலனின,

"வஸ்திரேவிருககும்

ஒரு

சரிசசில

அஸ்திரேங்கத்தில

மசர்கசிோ

உழமஸ்திரேரேலியசற்றிரேலிய

புஸ்திரேட்சியின

தீர்ககமசன

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில நிழமலழமம "இஸ்திரேட்ழமறாண்டை அதிகசஸ்திரேம்" உழமறாண்டைரேலியதேசக
இருந்தேது.

பஸ்திரேந்தே

அர்த்தேத்தில

மககளின

உண்ழமமரேலியசன

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைங்கழமளப் பசர்கக பழமழரேலிய தேழமலமுழம்ழமரேலியச சோர்ந்தே

இருந்தேது. அவற்றின

நசங்கள உயிசஸ்திரேசட இலலசமல சபசகலசம்" என முடித்தேசர். [5]

மற்றம்

அடத்தே

சில

வசஸ்திரேங்கள

கழத்து

சவடித்தேது, அத்துறாண்டைன "வஸ்திரேவிருககும்

சபப்ஸ்திரேவரி

புஸ்திரேட்சியின

புஸ்திரேட்சி

தீர்ககமசன

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைங்கழமள" கசணைவும் வழநறாண்டைத்தேவும் சலனின உயிசஸ்திரேசட
இருந்தேசர்.
“புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே பசதுகசப்புவசதேத்தின” அழுத்தேம்
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சதேசழலசளர்

ஆயுதேசமந்திரேலிய

சிப்பசய்கள

வலலழமமயினசல

எனினும், சோசவிரேலியத்தில

சோசோலிோ

புஸ்திரேட்சிக

அழககப்பட்டிஸ்திரேசதே

ேசரிோ

மற்றம்
அஸ்திரேசு

சகசண்டிருந்தே,

இனனும்

கட்சி

வர்ககத்ழமதே
முழுழமமரேலியசக

எந்திஸ்திரேத்துறாண்டைன

முதேலசளித்துவக

இருந்தே

(SR)

முதேலசளித்துவ

பிஸ்திரேதிநிதித்துவப்படத்திரேலிய
சதேசறாண்டைர்புகழமள

ஆதேஸ்திரேவின

சோசவிரேலியத்துககளிறாண்டைம்

சபசர்ப்பழமறாண்டைகளின

மற்றம்

தேழமலவர்கள,

அதிகசஸ்திரேம்

அதிகசஸ்திரேம்

உறதிப்படத்தேப்பட்டிருந்தேது.
சமனஷிவிக

சோரேலியலூககமசன

பலசவற
கட்சிகளசல

ஸ்தேசபிககப்பட்றாண்டை இழமறாண்டைககசல அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு அதிகசஸ்திரேத்ழமதே

சபசன்

மசற்றவதேற்கு நனவுறாண்டைன சவழமலசோய்து சகசண்டிருந்தேனர்.

அஸ்திரேோசங்கத்தில ஒரு அழமமசசுப் சபசறப்ழமப எடத்துக சகசண்றாண்டை

சேர்மனி

மற்றம்

ஆஸ்திரிரேலியச-ாங்சகரிககு

எதிஸ்திரேசன

சபசழமஸ்திரே ஸ்திரேஷ்ரேலியச சதேசறாண்டைர்வசதேசட, பிரிட்டிஷ் மற்றம் பிசஸ்திரேஞ்சு
ஏகசதிபத்திரேலிய

கூட்றாண்டைசளிகளுககு

நிழம்சவற்்

சவண்டம்

வலியுறத்தின.

என

கறாண்டைப்பசடகழமள

முதேலசளித்துவக

ஒரு

உருவசககுவதேற்கசன

அதேன

புதிரேலிய

ஒரு

கட்சிகள

அஸ்திரேசிரேலியலழமமப்ழமப

அஸ்திரேசிரேலியலழமமப்பு

ோழமப

எப்சபசது

சதேர்ந்சதேடககப்படம் எனபது உளளிட்றாண்டை ஏழமனரேலிய பிஸ்திரேசசிழமனகள,
சபசரின

"சவற்றி"

அவர்கள

வழமஸ்திரே

சகசரினர்.

ஒழுககத்தின

கீழ்

ஆயுதேபசணரேலியசன

தேசமதிககப்பறாண்டை

சவண்டம்

சிப்பசய்கழமள

மீண்டம்

சகசண்டவஸ்திரே

சவண்டம்

சதேசழலசளர்கள

தேங்கள

என

இஸ்திரேசணுவ
மற்றம்

ஆயுதேங்கழமள

அஸ்திரேசிறாண்டைம் ஒப்பழமறாண்டைகக சவண்டம் எனறம் கூறினர்.
ஆனசல,

சதேசழலசள

சகசரிகழமககழமள

வர்ககம்

முனசனடத்தேது.

அதேன

அதேன

சோசந்தே

சுரேலியசதீனமசன

நறாண்டைவடிகழமககள மூலம், எட்ட மணத்திரேலியசல சவழமல சநஸ்திரேத்ழமதே
ஏற்பதேற்கு

முதேலசளித்துவ

சதேசழல

நிர்ப்பந்தித்திருந்தேது.

வழங்குனர்கழமள

சதேசழற்ோசழமலகள

சவழமலயிறாண்டைங்களின

மீது

ஒரு

அது
மற்றம்

குறிப்பிட்றாண்டை

மட்றாண்டைத்திற்கசன

கட்டப்பசட்ழமறாண்டை அது ஸ்தேசபித்திருந்தேது. அது தேனது வறழமம
நிழமலழமமகழமளக
ஏழமனரேலிய

குழம்கக

விழமல

நறாண்டைவடிகழமககழமளயும்

கட்டப்பசடகழமளயும்

சகசரிரேலியது.

எலலசவற்றிற்கும்

சமலசக, 1.75 மிலலிரேலியன ஸ்திரேஷ்ரேலிய சிப்பசய்கழமள பலிசரேலியடத்தே
இனனும்

பத்து

அலலது

இலட்ோககணைககசனவர்கழமள

முறாண்டைமசககிரேலிய

சபசரின

கசரேலியப்படத்திரேலிய

சபஸ்திரேழழமவ

முடிவுககு

சகசண்டவஸ்திரே சதேசழலசளர்கள சகசரினர்.
சதேசழலசளர்கழமளப்
ோமசதேசனத்ழமதேக

புஸ்திரேட்சியின

சபசலசவ

சகசரினர்.

வஸ்திரேலசற’

சிப்பசய்களும்

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி

என்

நூலில

அவஸ்திரேது

இல

‘ஸ்திரேஷ்ரேலியப்

குறிப்பிட்றாண்டைழமதேப்

சபசல, தேசங்கள இ்ந்து சபசசவசமசயின நிலச சீர்திருத்தேம்
மற்றம்

ேனநசரேலியக

உரிழமமகளினசல

தேங்களுககு

பரேலியசனதுமிலழமல என விவோசரேலிய சிப்பசய்கள ோரிரேலியசக முடிவு
சோய்தேனர். [6]
சோசவிரேலியத்துககழமள
எடத்துக

அவற்றின

சகசளளுமசற

சோலவசககு

அழமழப்பு

சபற்்

இஸ்திரேசணுவத்தினரின

ழமககளில
விடத்தே,

சபசலஷிவிக

சதேசழலசளர்களின

தீர்மசனங்களில,

மற்றம் சிப்பசய்களின
பிஸ்திரேதிபலித்தேன.

அதிகசஸ்திரேத்ழமதே

சதேசழலசள

சகசரிகழமககள

மிகத்

மற்றம்
வர்ககம்
சதேளிவசக

யுத்தேம் பற்றிரேலிய பிஸ்திரேசசிழமன விழமஸ்திரேவில ழமமரேலிய அஸ்திரேங்கிற்கு
வந்திருந்தேது. சோசவிரேலியத் ஒனறிரேலியத்தில, அப்சபசது வழமஸ்திரே ஸ்திரேஷ்ரேலியத்
தேழமலயீட்ழமறாண்டை

எதிர்த்து

வந்தே

ஷீயிட்ஸ்
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மற்றம் சோசஸ்திரேசறாண்டைலி

சமனஷிவிக

தேழமலவர்களும்,

இழமறாண்டைககசல

அசலகஸசண்றாண்டைர் சகசஸ்திரேனஸ்கியும், சபப்பிஸ்திரேவரி புஸ்திரேட்சி மற்றம்
அது சபற்் சவற்றிகள, முதேலசம் உலகப் சபசரில ஸ்திரேஷ்ரேலியப்
பங்சகடப்பின பண்ழமப உருமசற்றியிருப்பதேசக வலியுறத்தினர்.
ஸ்திரேஷ்ரேலியசவின

பககத்தில

இனியும்

அது

சழம்ரேலியசறாண்டைல

சபசர்

அலல, மச்சக, இது "ேனநசரேலியகத்ழமதேயும்" சேர்மனிரேலிய மற்றம்
ஆஸ்திரிரேலிய-ாங்சகரிரேலிய
இஸ்திரேசணுவவசதேத்துககு
எதிஸ்திரேசக
புஸ்திரேட்சிழமரேலியயும்
ேனநசரேலியகத்ழமதேயும்
பசதுகசப்பதேற்கசன
யுத்தேமசகும்

என

"புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

அவர்கள

பிஸ்திரேகறாண்டைனம்

பசதுகசப்புவசதேம்"

சோய்தேனர்.

என்

சபரேலியரில

இது

சபசழமஸ்திரே

நிரேலியசரேலியப்படத்துவதேசக இருந்தேது.
"புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே
பசதுகசப்புவசதே"
நிழமலப்பசறாண்டைசனது
சவகுேனங்கழமளயும்
சோசவிரேலியத்துககழமளயும்
இழமறாண்டைககசல
அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு
முழுழமமரேலியசக
அடிபணரேலியசசோய்வழமதே
சநசககமசகக சகசண்றாண்டைதேசயிருந்தேது. மற்றம் இது பல மிலலிரேலியன
விவோசரேலிய சிப்பசய்கள மற்றம் அப்சபசதுதேசன அஸ்திரேசிரேலியல
வசழ்வில நுழமழரேலியத் சதேசறாண்டைங்கியிருந்தே குழம்ந்தே அளவிலசன
அஸ்திரேசிரேலியல விளககத்ழமதேயும் நனழமவயும் சகசண்டிருந்தே பஸ்திரேந்தே
தேட்டினர் மீது ஒரு மறகக முடிரேலியசதே தேசககத்ழமதே ஏற்படத்திரேலியது.
புஸ்திரேட்சியின நனழமமகழமள சவளிப்பு் ஆககிஸ்திரேமிப்பிலிருந்து கசகக
சவண்டிரேலியது அவசிரேலியம் என் உணைர்வு நிரேலியசரேலியமசனதேசகத்
சதேனபட்றாண்டைது. ேசரின சகசளழமளரேலியடிககும் சநசககங்களுககசக
வீஸ்திரேர்கள சபசஸ்திரேசறாண்டைமசட்றாண்டைசர்கள. எனினும், சதேழமவப்பட்றாண்டைசல,
அவர்கள நிலச சீர்திருத்தேம், ேனநசரேலியகம் மற்றம் ோமசதேசனத்ழமதே
வழங்குவதேசக உறதிரேலியளித்தே அஸ்திரேோசங்கத்ழமதேப் பசதுகசகக
சபசஸ்திரேசடவசர்கள.
மசர்ச

14 அனற, சமனஷிவிக

கட்சியின

கட்டப்பசட்டிலசன

நிழம்சவற்றக

மற்றம்

ோமூக

புஸ்திரேட்சிக

சபட்சஸ்திரேசகிஸ்திரேசட்

சோசவிரேலியத்தின

ஸ்திரேஷ்ரேலியச

ோமசதேசனத்ழமதே

குழுவசனது

விரும்புகி்து, ஆனசல "எமது சோசந்தே சுதேந்திஸ்திரேத்ழமதே உறதிரேலியசக
பசதுகசத்து

நிற்சபசம்,"

அறிகழமகழமரேலிய

சோரேலியற்பறாண்டை

உலகத்திற்கசன

ஏற்றகசகசண்றாண்டைது.

உரிழமமரேலியசளர்கள
ஆககிஸ்திரேமிப்பு

என்

மற்றம்

மற்றம்

அஸ்திரேோர்கள,

வங்கிரேலியசளர்களின

சழம்ரேலியசறாண்டைலுககசன

மறககுமசற

சேர்மனிரேலிய

நில
ழமககளில

ஒரு

மற்றம்

ஒரு

கருவிரேலியசக
ஆஸ்திரிரேலியத்

சதேசழலசளர்களுககு அது அழமழப்பு விடத்தேது. [7]

ஸ்திரேஷ்ரேலியப் புஸ்திரேட்சியின வஸ்திரேலசற எனும் நூலில ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி
குறிப்பிட்றாண்டைழமதேப்

சபசல,

வங்கிரேலியசளர்களுககும்
சகசஸ்திரேசதேழமதேக

கூறாண்டை

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவின
எதிஸ்திரேசக

நிலப்பிஸ்திரேபுககளுககும்

நறாண்டைவடிகழமக

விடசவசம், பிரிட்றாண்டைன

மற்றம்

எடககக
பிஸ்திரேசனஸ்

உறாண்டைனசன ஸ்திரேஷ்ரேலியசவின ஏகசதிபத்திரேலிய கூட்டககழமள நிஸ்திரேசகரிகக
சவண்டம்

எனச்ச

சதேசழலசளர்கள
சோரேலியற்பறாண்டை

மறகக

பிரிட்டிஷ்

"நசடகழமளக
சவண்டம்

முனழமவககப்பறாண்டைவிலழமல.

மற்றம்

ழமகப்பற்றம்
எனச்ச

எனினும்

கூறாண்டை
இந்தே

பிசஸ்திரேஞ்சு
கருவிரேலியசக"

சகசரிகழமககள
அறிகழமக

சபட்சஸ்திரேசகிஸ்திரேசட்
ஏற்றகசகசளளப்பட்றாண்டைது.

சோசவிரேலியத்தேசல

ஏகமனதேசக

அழுத்தேம்

சகசடப்பதேசகும்.

அதுவழமஸ்திரே

அழமனவரும்

தேங்கள

பதேவிகளில இருககட்டம்."[9]

மசர்ச 14 அனற சோசவிரேலியத்தில நிழம்சவற்றக குழுவின
அறிகழமகழமரேலிய
வழசமசழந்தேவர்களில
றாண்டைோனகணைககில
சபசலஷிவிக பிஸ்திரேதிநிதிகளும் கூறாண்டை இருந்தேனர். இதேழமனத்
சதேசறாண்டைர்ந்து சபசலஷிவிக கமிட்டிகள சமனஷிவிக மற்றம்
சோசோலிோ புஸ்திரேட்சிரேலியசளர்களின (SR) நிழமலப்பசடகழமள ஏற்றக
சகசண்றாண்டைதும் மற்றம், சபட்சஸ்திரேசகிஸ்திரேசட்டின ழமவசபசர்க பகுதி
சபசன் சதேசழலசளம் வர்கக பலம் மிகுந்தே பகுதிகளில
கட்சியின பிரிவுகளிழமறாண்டைசரேலிய கடழமமரேலியசன ஆட்சோபத்திற்கு முகம்
சகசடத்தே நிழமலயில புதிரேலிய இழமறாண்டைககசல அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு
“விமர்ோனரீதிரேலியசன
ஆதேஸ்திரேழமவ”
ோம்பவங்கள வரிழமோரேலியசய் நிகழ்ந்தேன.

சவளிப்படத்திரேலியதுமசன

பிஸ்திரேசவ்தேசவின
பிரிவுகளின

சபசககு,

எதிர்ப்ழமப

அஸ்திரேோசங்கத்ழமதே

சபசலஷிவிக

ோந்தித்தேது.

கட்சியின

ஆனசல,

இழமறாண்டைககசல

ஏற்றகசகசண்ட, சமனஷிவிககுகளும்

புஸ்திரேட்சிரேலியசளர்களும்

சோசவிரேலியத்ழமதேக

இணைககமசகவும்,

மற்றம்

சுரேலியசதீனமசன

ோமூகப்

கட்டப்படத்துவதேற்கு

சதேசழலசள

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைத்ழமதே

மட்டப்படத்துவழமதேயும்

சில

வர்ககத்தின

கட்டப்படத்துவழமதேயும்

சநசககிரேலிய

ஒரு

சபசககு

கட்சிககுள

வளர்ந்து சகசண்டிருந்தேது எனபதில எந்தே ோந்சதேகமுமிலழமல.
முதேலசளித்துவ

அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு

கிழமறாண்டைரேலியசது, சபசருககு
மசற்்மும்

எதிஸ்திரேசன

கிழமறாண்டைரேலியசது,

எந்தேவிதே

கட்சியின

ஆதேஸ்திரேவும்

எதிர்ப்பில

சோசவிரேலியத்துககளும்

எந்தே

சதேசழலசள

வர்ககமும் ஆட்சி அதிகசஸ்திரேத்ழமதே ழமகப்பற்றவதேற்குப் சபசஸ்திரேசறாண்டை
சவண்டம்

எனபதிலும்

எந்தே

மசற்்மும்

கிழமறாண்டைரேலியசது,

என,

சலனின அவஸ்திரேது சதேசழமலவில இருந்து எழுதிரேலிய கடிதேத்தில
வகுத்திருந்தே

அஸ்திரேசிரேலியல

பசழமதே, சபசலஷ்விக

அலட்சிரேலியம்

சோய்ரேலியப்பட்றாண்டைது.

ஒனற

மட்டசம

அவஸ்திரேது

தேழமலழமமரேலியசல

நசனகு

கடிதேங்களில

பிஸ்திரேசவ்தேசவில

சோய்ரேலியப்பட்டிருந்தேது,

அதுவும்

பிஸ்திரேசுஸ்திரேசமனும்

கூறாண்டை,

இழமறாண்டைககசல

அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு ஆதேஸ்திரேவளிககும் எவரும் "சதேசழலசளர்களுககு
துசஸ்திரேசகிரேலியசவசர், உழமழப்பசளிகளின
மற்றம்

சலவ் கசமசனவ்

ோமசதேசனம்

நனழமமககும்

துசஸ்திரேசகம்

சோய்பவஸ்திரேசவசர்,”என சலனின கண்றாண்டைனம் சோய்திருந்தே பகுதிழமரேலிய

மசர்ச 15 அனற, சோசவிரேலியத்தின "உலகத்திற்கசன அறிகழமக"
சவளியிறாண்டைப்பட்றாண்டை மறநசள, கட்சியின மீதேசன பிஸ்திரேமசண்றாண்டைமசன
வர்கக

சுதேந்திஸ்திரேத்திற்கசன

நனழமமககும்

அழுத்தேங்கழமள

பிஸ்திரேதிபலிககின்

விதேமசக,

அகற்றிரேலியழமம
உட்பறாண்டை,
திருத்தேப்பட்டிருந்தேது."[10]

அந்தேக

கடிதேம்

கணோமசக

சேசோப்

ஸ்ஸ்திரேசலினுறாண்டைன சோர்ந்து கட்சியின சோய்தித்தேசளசன பிஸ்திரேசவ்தேசவின
கட்டப்பசட்ழமறாண்டை

ழமகயில

சகசண்டிருந்தே,

சபசலஷிவிக

தேழமலவஸ்திரேசன சலவ் கசமசனவ், ஒரு ஆசிரிரேலியர் தேழமலரேலியங்கத்தில
இவ்வசற எழுதினசர்:: "ோமசதேசனம் இலலசதே ோமரேலியத்தில, மககள
தேங்கள நிழமலகளில உறதியுறாண்டைன நிற்க சவண்டம், துப்பசககி
ஸ்திரேழமவககு துப்பசககி ஸ்திரேழமவ, சஷெல குண்டககு சஷெல குண்ட
என் வழமகயில பதிலளிகக சவண்டம்,"[8].
அடத்தே நசள ஸ்ஸ்திரேசலின எழுதினசர்: "எம்முழமறாண்டைரேலிய, ‘சபசழமஸ்திரே
நிறத்து!’ எனபது, சவற்றக சகசஷெம் அலல — அது புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே
இஸ்திரேசணுவத்தின மற்றம், கூடதேல புஸ்திரேட்சிகஸ்திரேமசக மசறி வருகின்
புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே
இஸ்திரேசணுவத்தின
ஒழுங்கினழமமழமரேலிய
அர்த்தேப்படத்துவதேசகி விடம். எமது சுசலசகமசனது உலக
ேனநசரேலியகத்தின கண்களுககு முனனசல, சதேசலவி இலலசமல,
சவளிப்பழமறாண்டைரேலியசக,
உலக
யுத்தேத்ழமதே
முடிவுககு
சகசண்டவருவதேற்கசக
உறாண்டைனடிப்
சபசசுவசர்த்ழமதேகழமள
சதேசறாண்டைங்குவதேற்கு அழமனத்து சபசரிடம் நசடகழமளயும் சநருககும்
ஒரு முரேலியற்சிழமரேலிய சமற்சகசளள இழமறாண்டைககசல அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு
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1917 இல ஸ்ஸ்திரேசலின
இழமறாண்டைககசல

அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு

சகசடப்பது

எனபது,

சவற்றிகழமள

ஒருங்கிழமணைத்து,

புஸ்திரேட்சிழமரேலிய
மற்றம்

"பூர்த்தி”

விமர்ோனரீதிரேலியசன

சபசலஷிவிககுகள
ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில

சோய்ரேலியககூடிரேலியதேசன

விவோசயிகளது

ேனநசரேலியக

ஆதேஸ்திரேவு

சபப்பிஸ்திரேவரியின
முதேலசளித்துவப்
"சதேசழலசளர்கள
ோர்வசதிகசஸ்திரேத்ழமதே"

எதிர்கசலத்தில

ஸ்தேசபிப்பதேற்கசகப்

நிழமலழமமகழமள
எனபதேசக
இருந்தேது.

சபசஸ்திரேசடவதேற்கசன

உருவசககுவதேற்கு

கசமசனவ்

அவசிரேலியமசக

மற்றம்

சி்ந்தே

கண்ணழமமககும் சவகத்தில நகர்ந்து சகசண்டிருந்தே நிழமலயில,

இருந்தேது

சபசலஷிவிக கட்சி சநருககடியில இருந்தேது, சபட்சஸ்திரேசகிஸ்திரேசட்

ஸ்ஸ்திரேசலினுழமறாண்டைரேலிய

வசதேம்

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி
எழுதிரேலியது
சபசல:
"கசமசனவ்-ஸ்ஸ்திரேசலின
கனழமன, புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே ேனநசரேலியகம் என்ழமழககப்படவதேன இறாண்டைது
பிரிவசக

தேனழமன

படிப்படிரேலியசய்

முதேலசளித்துவ

மசற்றிக

வர்ககத்தின

சகசண்டிருந்தேது,

மீது

பசஸ்திரேசளுமன்

நழமறாண்டைபசழமதேகளில
நினறசகசண்ட
அழுத்தேம்
சகசடககும்
சபசறிமுழம்யில பங்சகடத்துக சகசண்டிருந்தேது." [11]
மசர்ச மசதே முடிவில, நீண்றாண்டைகசலப் பிளவுகழமளக சகசண்றாண்டை
சபசலஷிவிக

மற்றம்

சமனஷிவிக

சபசககுகழமள

மற

ஒருங்கிழமணைப்பது பற்றி, அழமவ இழமறாண்டைககசல அஸ்திரேோசங்கத்துககும்
"புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

பசதுகசப்புவசதேத்துககும்"

விமர்ோனரீதிரேலியசகசவச

நகரில அவர் இருப்பது இனறிரேலியழமமரேலியசதேதேசக இருந்தேது.
மசர்ச 19 அனற சரிசசில ஸ்திரேஷ்ரேலிய புலம்சபரேலியர்ந்தேவர்கள
மத்தியில நறாண்டைந்தே ஒரு விவசதேத்தில, சமனஷிவிக தேழமலவர்
ேூலிரேலியஸ் மசர்ட்சறாண்டைசவ், தேம்ழமம சேர்மனிழமரேலிய கறாண்டைந்து சோலல
அனுமதிப்பதேற்கசன உறாண்டைனபசட்ழமறாண்டை சேர்மனிரேலிய அஸ்திரேோசங்கத்துறாண்டைன
உறதிப்படத்திகசகசளளும்
ோசத்திரேலியத்ழமதே
பரிந்துழமஸ்திரேத்தேசர்.
அதேனபின அவர்கள பசலடிக கறாண்டைழமலக கறாண்டைந்து சுவீறாண்டைன சோனற,
பினலசந்து வழரேலியசக ஸ்திரேஷ்ரேலியசவுககுச சோனறசோஸ்திரே முடியும்.
அதேற்குப் பிஸ்திரேதியுபகசஸ்திரேமசக, ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில உளள சேர்மனிரேலிய
சபசர்கழமகதிகழமள
விடவிப்பதேற்கசன
பிஸ்திரேசோசஸ்திரேம்
ஒனழம்
முனசனடப்பதேசக உறதிரேலியளிககலசம் எனறம் மசர்ட்சறாண்டைசவ்
முனசமசழந்தேசர்.
சலனின இந்தே சரேலியசோழமனழமரேலிய பற்றிகசகசண்றாண்டைசர். ஸ்திரேஷ்ரேலியப்

அலலது சவற வழமகயிசலச வழங்கிவரும் பஸ்திரேஸ்பஸ்திரே ஆதேஸ்திரேழமவ

சபரினவசதிகள,

அடிப்பழமறாண்டைரேலியசகக சகசண்ட, சவவ்சவற மட்றாண்டைங்களில நிழம்ரேலிய

எவசஸ்திரேசருவழமஸ்திரேயும்,

சபசசுவசர்த்ழமதேகள நழமறாண்டைசபற்ற வந்தேன.

சகசண்டிருந்தேவர்களிறாண்டைம் உதேவிழமரேலிய சபற்றகசகசண்றாண்டைவர்களசக

பினனணயில, சோசவிரேலியத்தில இருந்தே கட்சிகள இழமறாண்டைககசல

அவதூற

சேர்மனியின

ஊறாண்டைசக

எதிரிரேலியசக

சோய்ரேலிய

முரேலியற்சிப்பசர்கள

சோசலலப்பட்டக
எனபழமதே

முதேலசளித்துவக கட்சிகளுககுள இருந்தே ோகதிகள, புஸ்திரேட்சிழமரேலிய

விதிமுழம்கள

சபசதுமசனளவு

சகசளழமகழமரேலிய ோமஸ்திரேோம் சோய்ரேலியசதேதேசகவும் இருகக சவண்டம்

வர்ககத்தின

மீது

இஸ்திரேத்தேம் சதேசய்ந்தே ஒடககுமுழம்ழமரேலிய கட்றாண்டைவிழ்த்துவிடவதேற்கசக
முனனசள ேசரிோ தேளபதிகளுறாண்டைன ோதி சோய்து வந்தேன.
சோசவிரேலியத்துககள
சோய்துசகசண்றாண்டை

மற்றம்

ஒவ்சவசரு

குறிப்பசக

சபசதும்

எதிர்-

புஸ்திரேட்சியின ஆபத்து வளர்ந்து வந்தேது.

சலனின தேனது சபசறப்புகழமளயும் மற்றம் ஒரு அஸ்திரேசிரேலியல
என்

வழமகயில

அவஸ்திரேது

முடிவுகள

மற்றம்

நறாண்டைவடிகழமககளின ோசத்திரேலியமசன தேசககத்ழமதேயும் பற்றி ஆழமசக
புரிந்து

ழமவத்திருந்தேசர்.

உணைர்ந்திருந்தேசர்.
வர்ககத்துககும்

அவர்

சபசலஷிவிக
சபசழமஸ்திரே

சழ்நிழமலயின
கட்சிரேலியசனது

சதேசறாண்டைர்ந்து

அவோஸ்திரேத்ழமதே
முதேலசளித்துவ

முனசனடப்பதேற்குமசன

பலவருறாண்டைங்களசக நசடகறாண்டைந்து வசழ்ந்திருந்தேசலும், சலனின
தேனனுழமறாண்டைரேலிய கட்சியினதும் அதேன உறப்பினர்களதும் தேஸ்திரேத்ழமதே

நனவசனவர்களசக

சோசோலிோத்திற்கசக

இரேலியககத்தினுளளும்
எப்படிரேலியசயினும்

அடித்தேளத்திலும்

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவுககுள
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அவர்களது

நிழமலப்பசட

ஸ்திரேஷ்ரேலியர்கள

சபசர்

எனனவசயிருப்பினும்

அழமவ
சதேசறாண்டைர்பசக

சேர்மனியின

வழரேலியசகச சோலல அனுமதிககப்பறாண்டை சவண்டம்.
*

பிளசட்றாண்டைனின

அனுமதி

இனறி

நசடகறாண்டைந்துவசழுசவசர்

பரேலியணககும் புழமகயிஸ்திரேதேப் சபட்டிகளுககுள ரேலியசரும் நுழமழரேலியக
கூறாண்டைசது.
நசடகறாண்டைந்துவசழ்சவசரின

நறாண்டைவடிகழமககசளச

அலலது

சபசதிகழமள
கறாண்டைவுச

சீட்ழமறாண்டை

சோசதேழமனயிடம்
பரிசோசதிககும்

நறாண்டைவடிகழமககசளச இருககக கூறாண்டைசது.

சபசருத்தேமசன எண்ணகழமகயில ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில உளள சேர்மனிரேலிய

எதிர்ப்புககு முகங்சகசடககும் எனற அவர் எதிர்பசர்த்திருகக
சவண்டம்.

நசடகறாண்டைந்துவசழும்

வழமகயில

அஸ்திரேசிரேலியலரீதிரேலியசக
அர்ப்பணத்தேவர்களசக

அதேன

*

நிழமனவுகூர்ந்தே

* பரேலியணககும் நசடகறாண்டைந்துவசழ்சவசரின எண்ணகழமகககுப்

இருந்தேனர். கசமசனவ் மற்றம் ஸ்ஸ்திரேசலினுழமறாண்டைரேலிய நிழமலப்பசடகள,
சபசலஷிவிக

சரிசசில உளள சேர்மன தூதேஸ்திரேகத்துறாண்டைன சபசசுவசர்த்ழமதேகள
நறாண்டைத்தேப்பட்றாண்டைன.

மசர்கசிோத்தில

அவர்கள

பயிற்றவிககப்பட்றாண்டைவர்களசக,

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரேக

எனறம் வலியுறத்தினசர்.

*

ஒரு முண்டசகசலசக மசற்்ப்பட்டக சகசண்டிருந்தேது.

அறிந்திருந்தேசர்.

சவளிப்பழமறாண்டைரேலியசனதேசகவும்,

குருப்ஸ்கரேலியச
பினவருமசற:

மூடிரேலியழமறாண்டைககப்பட்றாண்டை புழமகயிஸ்திரேதேம்
தேழமலவர்

பரேலியணைத்தின

சுவிஸ் மசர்கசிோவசதிரேலியசன ஃபிரிட்ஸ் பிளசட்றாண்டைன எனபவஸ்திரேசல

சபசலஷிவிககுகள

ோமஸ்திரேோத்தின

தேனது

நனகு

அறிந்திருந்தேசர்.

சதேசழலசள

அவர்

அவர்

அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு அதிகசஸ்திரேத்ழமதே வழங்க முற்பட்றாண்டை அசதேசவழமள,
பினதேளளி,

எனசவ,

வரும்

நிகழ்வுகள

மற்றம்

ஆஸ்திரிரேலிய

ழமகதிகழமள விடவிககப் சபசஸ்திரேசடவதேற்கு

நசடகறாண்டைந்துவசழ்சவசர் கிளர்சசிசோய்வர்.[12]

சலனின, அடத்தே நசள ஏப்பிஸ்திரேல 4 அனற, சதேசழலசளர்கள
மற்றம்

சிப்பசய்களது

பிஸ்திரேதிநிதிகளது

சபட்சஸ்திரேசகிஸ்திரேசட்

சோசவிரேலியத்தின சபசலஷிவிக பிஸ்திரேதிநிதிகளிறாண்டைம் தேனது "ஏப்பிஸ்திரேல
ஆய்வுகழமள" முனழமவத்தேசர்; பினனர் மீண்டம் சபசலஷிவிக
மற்றம்

சபசட்டி

சமனஷிவிக

சபசககு

இஸ்திரேண்டின

பிஸ்திரேதிநிதிகளின ஒருங்கிழமணைந்தே கூட்றாண்டைத்தில முனழமவத்தேசர்.
ஏப்பிஸ்திரேல ஆய்வுகள எனனவசக இருந்தேன? ஆவணைம் பத்து
புளளிகழமள உளளறாண்டைககியிருந்தேது. இது இழமறாண்டைககசல அஸ்திரேோசங்கம்
மற்றம் சபசர் ோம்பந்தேமசக சலனினுழமறாண்டைரேலிய அணுகுமுழம்ழமரேலியயும்
அத்துறாண்டைன ஒரு புதிரேலிய மற்றம் உரேலியர்ந்தே அஸ்திரேசு வடிவம் என்
இசனஸச ஆர்சமசனட்

வழமகயில சோசவிரேலியத்துகளின வஸ்திரேலசற்ற முககிரேலியத்துவம் பற்றிரேலிய

"மூடிரேலியழமறாண்டைககப்பட்றாண்டை

புழமகயிஸ்திரேதேம்"

எனற

அழமழககப்பட்றாண்டை

அந்தே புழமகயிஸ்திரேதேம் சலனின மற்றம் குருப்ஸ்கசரேலியச, இசனஸச
ஆர்சமசனட் மற்றம் கிரிசகசரி சிசனசவிசரேலியவ் சபசன் ஏழமனரேலிய
சபசலஷ்விக தேழமலவர்கள உட்பறாண்டை 29 சபழமஸ்திரே சுமந்து சகசண்ட
மசர்ச 27 அனற சரிசழமோ விட்டப் பு்ப்பட்றாண்டைது.
மசர்ச 31 அனற, பசலடிகழமக கறாண்டைந்து, அவர்கள ஸ்வீறாண்டைழமன
அழமறாண்டைந்தேனர். அங்கிருந்து அவர்கள பினலசந்துககுள சோனற
அங்கிருந்து சபட்சஸ்திரேசகிஸ்திரேசட்டககு ஒரு புழமகயிஸ்திரேதேத்தில ஏறினர்.
"நசம்

அங்கு

சோனற

சோய்ரேலியப்படசவசசமச
குருப்ஸ்கசரேலியச

இ்ங்கும்

எனற

நிழமனவு

ோமரேலியத்தில

சலனின

கூர்ந்தேசர்.

சகட்றாண்டைசர்"

அவஸ்திரேது

ழமகது
என

சதேசழர்கள

"புனனழமகத்தேதேசக" அவர் எழுதியிருந்தேசர்.[13]
1917 ஏப்பிஸ்திரேல 3 அனற மசழமல சபட்சஸ்திரேசகிஸ்திரேசட்டில உளள

சோய்ரேலியப்படவதேற்குப்

பதிலசக,

மதிப்பீட்ழமறாண்டையும்

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவிற்குள

ஆயிஸ்திரேககணைககசன

சபசலஷ்விக-ோசர்பு சதேசழலசளர்களும் சிப்பசய்களும் அவழமஸ்திரே
ோந்தித்தேனர், சமலும் சஸ்திரேசேச பூசசோண்டகழமளயும் சகசடத்தேனர்.
சோசவிரேலியத்துகளின ோசர்பில, சமனஷிவிககசன அசலகஸசண்றாண்டைர்

சுருககமசக

சதேசழலசள

விளககிரேலியது.

வர்ககம்

மற்றம்

எடத்துழமவத்தேது; மற்றம், அது கட்சியின சபரேலியழமஸ்திரே ஸ்திரேஷ்ரேலிய ோமூக
ேனநசரேலியக சதேசழலசளர் கட்சி எனபதில இருந்து கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி என மசற்றவதேற்கு அழமழப்பு விடத்தேது.
இறதிரேலியசக,

அதி

முககிரேலியத்துவம்

அகிலத்ழமதே

உருவசகக

சவண்டம்

முதேலசளித்துவத்ழமதே

ஆதேரிப்பதேன

அதேற்கு மச்சக சலனின, சோசோலிோப் புஸ்திரேட்சிககசன ஒரு
உணைர்சசிமிகக அழமழப்ழமப விடத்தேசர். தேனிப்பட்றாண்டைமுழம்யில
சபசும்சபசது,
பிஸ்திரேசவ்தேசவில
முனசனடககப்பட்டவந்தே
பசதுகசப்புவசதே, சபசர்-ோசர்பு அஸ்திரேசிரேலியல நிழமலப்பசட ோம்பந்தேமசக
கசமசனழமவ அவர் கடழமமரேலியசக கண்டித்தேசர்.

ஏப்பிஸ்திரேல
ஆய்வுகளும்
ஆயுதேபசணரேலியசககலும்

கட்சிழமரேலிய

அதேழமனத் சதேசறாண்டைர்ந்து இறாண்டைம்சபற்்வற்ழம்,
ஆயுதேபசணரேலியசககல”
பண்புமரேலியப்படத்தினசர்.

என

லிசரேலியசன
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மீள

“கட்சிழமரேலிய

மீள

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி

சலனின

கசட்டிக

இஸ்திரேண்றாண்டைசம்

சகசடத்தே

மட்டமனறி,

முறித்துகசகசளள

மறத்தே

மூலம்

சோசோலிோத்ழமதே

அகிலத்தின

கட்சிகளுககு

அந்தே

கட்சிகளிறாண்டைமிருந்து

அழமனத்து

"மத்திரேலியவசதிகளுககு"

எதிஸ்திரேசனதேசகவும் அழமமந்தேது.
நசன இப்சபசது
இருககிச்ன.

ஏப்பிஸ்திரேல

ஆய்வுகழமள

சபசர்

ோம்பந்தேமசக

நிழமலப்பசட்டில மசற்்சமதுமிலழமல.

ஆதேஸ்திரேவளிககுமசற சலனிழமன வலியுறத்தினசர்.

எனற

வலியுறத்தினசர். இந்தே வலியுறத்தேல, சபசரில தேங்கள சோசந்தே

நிழம்சவற்றக

நிழமலப்பசட்டிற்கு

வசய்ந்தேதேசக,

சபசலஷிவிககுகள முனமுரேலியற்சி எடத்து ஒரு புதிரேலிய புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

புளளி

ோமஸ்திரேோ

கிஸ்திரேசமப்பு்

அவசிரேலியமசயிருந்தே அவோஸ்திரேமசன சபசருளசதேசஸ்திரே நறாண்டைவடிகழமககழமள

ஷீயிட்ஸ் அவழமஸ்திரே சநரில வசழ்த்தினசர். ஷீயிட்ஸ், சோசவிரேலியத்தின
குழுவின

அது,

விவோசயிகளின நிழமலழமமகழமளக ழமகரேலியசளவதேற்கு பு்நிழமலயில

எதிஸ்திரேசனது

பினலசந்து புழமகயிஸ்திரேதே நிழமலரேலியத்ழமதே சலனின அழமறாண்டைந்தேசர்.
ழமகது

அவஸ்திரேது

1:

மீளசய்வு
கட்சியின

சலசவசவ் மற்றம் அவழமஸ்திரேச சுற்றிரேலியவர்களின
புதிரேலிய அஸ்திரேோசங்கத்தின முதேலசளித்துவ இரேலியலபு
கசஸ்திரேணைமசக, அதேன கீழ் இறாண்டைம்சபறம் சபசரில,
சகளவிககிறாண்டைமினறி ஸ்திரேஷ்ரேலியச ஒரு ஏகசதிபத்திரேலிய
சகசளழமளரேலியடிககும் யுத்தேத்தில ஈடபட்டளளது
எனபதேசல,
சபசருககு
எதிஸ்திரேசன
நமது
அணுகுமுழம்யில
“புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே
பசதுகசப்புவசதேத்துககு” அற்ப அளவிசலனும்
ோலுழமக கிழமறாண்டைரேலியசது..…
சபசழமஸ்திரே,

நசடகழமளக

வழமுழம்ரேலியசக

ழமகப்பற்றம்
அலலசமல,

ஆககிஸ்திரேமிப்பசளர்களிறாண்டைம்

இருந்து

தேற்கசத்துகசகசளவதேற்கு

அத்திரேலியசவசிரேலியமசன

சோய்ரேலிய

ஒன்சக

ஏற்றகசகசண்டளள,

பசதுகசப்புவசதேத்தில

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

நம்பிகழமக

சவகுேனங்களின

ழமவத்துளள,

பஸ்திரேந்தே

ோந்சதேகத்திற்கிறாண்டைமற்்

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைத்தின
சமனஷிவிககுகளின

தேட்டினரின

சநர்ழமமழமரேலியப்

சோசோலிோப்

முனசனசககிற்கு

ஏமசற்்ப்பட்ட வருகின்னர் என் உண்ழமமழமரேலிய

சவகுேனங்கழமள

சநசககும் சபசது, குறிப்பிட்றாண்டை திட்றாண்டைநுட்பத்துறாண்டைன,

சபசலஷிவிககுகளுககு வழங்கும்.

ஏகசதிபத்திரேலிய
பிரிகக
அத்துறாண்டைன

சதேசறாண்டைர்ழமப

உளள

அம்ோம்

எறிரேலியசமல,

மூலம்

சலனினின,

அபிலசழமோகளுககும்,

விட்ட

தேற்கசப்புவசதே

நிழமலப்பசட்ழமறாண்டை

சவகுேனங்களின
கசட்டவது

“சநர்ழமமககும்”

அதிமுககிரேலியமசன

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

கழமறாண்டைப்பிடிககின்

இழமறாண்டையிலசன சவறபசட்ழமறாண்டை

ஒன்சகும்.

சலனினின

எனன

சோய்ரேலிய சவண்டம்? நூல எழுதேப்பட்றாண்டை கசலத்தில இருந்சதே,
சதேசழலசள
நனவுககு

வர்ககத்தின
எதிஸ்திரேசக,

சதேசழலசள
என்

தேனனிசழமோரேலியசன

சோசோலிோ

வர்ககத்துககுள
புரிதேழமல

சபசலஷிவிோத்தின

நனழமவ

முதேலசளித்துவ
அறிமுகப்படத்தி,

உளசகசண்டசோலல

அடிப்பழமறாண்டைரேலியசக

முழு

மஸ்திரேபில

சவண்டம்,

சகசண்டிருந்தே,

இருந்து

எடககப்பட்றாண்டைதேசய்

அது இருந்தேது..
மசர்கசிோ

கட்சிரேலியசனது,

சதேசழலசள

அழமனத்து

வர்ககத்தின

நிழமலழமமகளிலும்

முதேலசளித்துவ

நனழமவ

எதிர்ப்பசதேசட, அவர்களுககு "சபசறழமமரேலியசக விளககமளித்து"
அவர்கழமள
சவண்டம்

ஒரு

சோசோலிோ

எனபழமதே

நிழமலப்பசட்டிற்கு

சலனினும்

சவனச்டகக

சபசலஷிவிககுகளும்

எப்சபசழுதும் வலியுறத்தி வந்துளளனர். சபசலஷிவிககுகளசல
கசலங்களசக

அஸ்திரேசிரேலியலரீதிரேலியசக

கலவியூட்றாண்டைப்பட்ட

முனசனறிரேலிய

உணைர்வுகளுககு

அழுத்தேத்தின

கீழ்,

இந்தே

விழப்பழமறாண்டைந்திருந்தே,

சதேசழலசளர்கள

அடிபணரேலியச

சோய்யும்

அடிப்பழமறாண்டைப்

மத்தியில,
உககிஸ்திரேமசன

புரிதேழமல

மீண்டம்

ஸ்தேசபிப்பது தீர்ககமசனதேசக இருந்தேது.
தேற்சபசது கட்சி சிறபசனழமமரேலியசக இருப்பது ஒரு பிஸ்திரேசசிழமன
அலல என சலனின சபசலஷிவிக கசரிரேலியசளர்களிறாண்டைம் கூறினசர்.
உண்ழமமழமரேலியச சோசலல சவண்டிரேலியது எமது கறாண்டைழமம. வர்ககப்
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மற்றம்

ழமககளில

ழமவத்தே,

கட்றாண்டைத்திலிருந்து,

ஒரு

பசட்றாண்டைசளி

ஒழுங்கழமமப்பினழமம

முதேலசளித்துவத்தின

முதேலசளித்துவத்தின

சகசளழமளரேலியடிககும்

எனனசவன்சல,

மற்றம்

சபசழமஸ்திரே

எனபழமதே நிரூபிப்பதும் அவசிரேலியமசயுளளது.[14]
புளளியில,

இரேலியலுழமமழமரேலிய

வர்ககத்திற்கு சபசதுமசன வர்கக நனவினழமம

முடிவுககு சகசண்டவருவது முடிரேலியசதே கசரிரேலியம்

இந்தே

சவனச்டககும்

வர்கக

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில நறாண்டைப்பு சழ்நிழமலயின சி்ப்பசன

விளககுவதும்,

தூககி

ோமசதேசனத்தின

சதேசழலசள

என் தேத்துவத்ழமதே தேழுவிகசகசண்றாண்டைழமமரேலியசனது ஏழமனசரேலியசழமஸ்திரே
விறாண்டை லிசரேலியசன ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கியுறாண்டைன ஒனறபடத்திரேலியது.

வனமுழம்ரேலியசல திணககப்பறாண்டைசதே, உண்ழமமரேலியசன
ேனநசரேலியக

ஊடருவி

புளளி 2: சலனின, "இழமறாண்டைரேலிய்சதே" அலலது "நிஸ்திரேந்தேஸ்திரேப் புஸ்திரேட்சி"

இழமறாண்டைசரேலிய

மூலதேனத்ழமதே

புஸ்திரேட்சி

சவழமலத்திட்றாண்டைம்

அவர்களுககு
மூலதேனத்திற்கும்

சபசருககும்

முடிரேலியசதே

பசர்ககும்

சபசறழமமயுறாண்டைன

பிழமழழமரேலிய

சதேளிவுபடத்துவதும்,

குணைசம்ோம்

அம்பலப்படவழமதேக கசணும். தீர்ககமசன கட்றாண்டைத்தில, பு்நிழமல

சபசது, அவர்கள முதேலசளித்துவ வர்ககத்தேசல

மற்றம்

மற்றம்

எதிர்-புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே
கட்சியின

அவர்களுழமறாண்டைரேலிய

நறாண்டைப்பு

சகசஸ்திரேனஸ்கி

அபிவிருத்திகளுறாண்டைன

உறதிப்பசட்டறாண்டைன

தேோசப்தே

தேர்ககம்,

கசஸ்திரேணைமசக,
அதிகசஸ்திரேத்ழமதே

புஸ்திரேட்சியின

நசட,

முதேல

சதேசழலசள

விவோசயிகளின

வறிரேலிய

வர்ககம்

பகுதியினரின

ழமககளில அதிகசஸ்திரேத்ழமதே ழமகரேலியளிகக சவண்டிரேலிய

இஸ்திரேண்றாண்டைசவது
கட்றாண்டைத்துககு
சகசண்டிருககின்து.[15]

சோனற

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கிககு
எதிஸ்திரேசக
சலனின,
சதேசழலசளர்களின
அஸ்திரேோசங்கத்ழமதே,
பசட்றாண்டைசளி
வர்கக
ோர்வசதிகசஸ்திரேத்ழமதே,
ஸ்தேசபிப்பதேற்கு, ஸ்திரேஷ்ரேலியசவின சபசருளசதேசஸ்திரே மற்றம் ோமூக
பினதேங்கிரேலிய நிழமலரேலியசனது சதேசழலசள வர்ககத்திற்கு ஒரு
பு்நிழமலரேலியசன தேழமறாண்டைரேலியசக இருப்பதேசக வசதிட்ட வந்திருந்தேசர்.
ேனத்சதேசழமகயில சபரும்பகுதிரேலியசக இருந்தே பஸ்திரேந்தே கிஸ்திரேசமப்பு்
விவோசயிகள ஒரு குட்டி முதேலசளித்துவ வர்ககமசக இருந்தேனர்,
அவர்கள நிலச சீர்திருத்தேத்ழமதேயும் ேனநசரேலியக உரிழமமகழமளயும்
மட்டசம குறிகசகசளசகக சகசண்டிருந்தேனர். இந்தே தேட்டககு
அடிப்பழமறாண்டைரேலியசகசவ அவர்கள ோசர்ந்தே வர்ககத்தின
கசஸ்திரேணைமசக சோசோலிோத்தில ஆர்வம் இருககவிலழமல.
இதேனசல,

சலனின,

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில

நலன

"சதேசழலசளர்களதும்

விவோசயிகளதும் ேனநசரேலியக ோர்வசதிகசஸ்திரேம்" என் வடிவிலசன
இழமறாண்டைநிழமல

ஆட்சிழமரேலிய

(intermediary

regime)

ஸ்தேசபிககும்

சகசட்பசட்ழமறாண்டை சகசண்டவந்தேசர். இந்தே இழமறாண்டைநிழமல ஆட்சியில,
சதேசழலசளர்களது சோசோலிோ இரேலியககமசனது மிகச ோசத்திரேலியமசன
அளவிற்கு

நில

சீர்திருத்தேத்ழமதேயும்

விரிவசககத்ழமதேயும்
விவோசயிகழமள

ேனநசரேலியக

நழமறாண்டைமுழம்ப்படத்துவதேற்கசக,
தேளமசகக

தீவிஸ்திரேமசனவற்றறாண்டைன

ஒரு

சகசண்றாண்டை
கூட்றாண்டைணயில

கட்சிகளில
சோரேலியலபடம்.

மிகத்
இது

நசட்டின மிக விழமஸ்திரேவசன சபசருளசதேசஸ்திரே அபிவிருத்திழமரேலியயும்
சதேசழலசள

வர்ககத்தின

தூண்டிவிடவதுறாண்டைன,

எதிர்கசலத்தில

விரிவசககத்ழமதேயும்
சோசோலிோத்

திட்றாண்டைங்கழமள

நழமறாண்டைமுழம்ப்படத்துவதேற்கசன
உருவசககும்.

சி்ந்தே

அஸ்திரேோசங்கம்,

அத்தேழமகரேலிய "ேனநசரேலியக ோர்வசதிகசஸ்திரேத்தில" எந்தே வர்ககம்,
ஆகசவ எந்தே நலனகள ஆதிககம் சோலுத்தும், மற்றம், அந்தே
வழமகயில
முதேலசளித்துவ
வர்ககத்துககும்
சதேசழலசள
வர்ககத்திற்கும்
இழமறாண்டைசரேலிய
தேவிர்கக
முடிரேலியசதே
சமசதேல
சவடிககும்சபசது அது எவ்வசற தேனது பிஸ்திரேதிபலிப்ழமப கசட்டம்
என்
சகளவிகளுககு
சலனின
பதில
அளிககசமல
விட்டவிட்றாண்டைசர்.
1917

ஏப்ஸ்திரேலில,

சலனின

ஒரு

சதேசழலசளர்

அஸ்திரேழமோ

ஸ்தேசபிகக சவண்டம் என் சதேளிவுறாண்டைன முனவந்தேசர். அந்தே
அஸ்திரேசு,

நிலச

அளவில

சீர்திருத்தேம்

மற்றம்

சோரேலியலபடத்துவதேன

சபரும்பசனழமமயினரின
தேககழமவத்துகசகசளளும்.

ேனநசரேலியகத்ழமதே
மூலம்,

மற்றம்

எடத்துகசகசண்றாண்டைசல,
ஏகசதிபத்திரேலிய

இருககக

அஸ்திரேோசங்கமசக

அனுமதிககவிரேலியலசதே

மதிப்பீட

யுத்தேமசனது

நிழமலயினசல

உலக

அளவில

சோய்திருந்தேவசற,
பு்நிழமல

ஒருங்கிழமணைககப்பட்றாண்டை

உலகப்

ஒரு

சபசருளசதேசஸ்திரேம் ,

முழுழமமரேலியசக

அம்பலப்படத்தே

புளளி

4:

ோகதிகளின

முதிர்சசிரேலியழமறாண்டைந்திருப்பழமதேக

முதேலசளித்துவ சோலவசககுககு அடிபணந்து,

சோசோலிோப்

புஸ்திரேட்சிரேலியசளர்கள
குழு

வசய்ப்புகழமள

பற்றிகசகசண்ட, உலகப் புஸ்திரேட்சிககசன பசழமதேழமரேலிய அபிவிருத்தி
பரேலியனபடத்துவதேசகும்.
சோசோலிோ

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவின
திட்றாண்டைமிறாண்டைலின

சபசன்) ஸ்சறாண்டைகசலசவ்,

கட்சிககுளளசன

"ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கிோ"

நிழமலப்பசட

சலனின

குற்்ம்

மீது

என

இனனும் பல அழமமப்புகள வழமஸ்திரேரேலியசன, குட்டி
முதேலசளித்துவ

ோந்தேர்ப்பவசதே

ஆய்வுகள,

அதேன அழமனத்து அடிப்பழமறாண்டைகளிலும், ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கியின நிஸ்திரேந்தேஸ்திரேப்
புஸ்திரேட்சித் தேத்துவத்துறாண்டைன இணைங்கிரேலியதேசக இருந்தேது.
புளளி 3: இழமறாண்டைககசல அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு எந்தே ஆதேஸ்திரேவும்
கட்சியின

கசமசனவ்-ஸ்ஸ்திரேசலின

கடழமமரேலியசன

கண்றாண்டைனம்

மற்றம்
கனழமன

சோய்து,

ஏப்பிஸ்திரேல

ோகதிகள

அழமனத்தினதும் கூட்டககு எதிஸ்திரேசன நிழமலயில
பசர்ககும்சபசது,

அசநகமசன

சதேசழலசளர்

பிஸ்திரேதிநிதிகளின சோசவிரேலியத்துககளில எமது கட்சி
சிறபசனழமமரேலியசக,

இதுவழமஸ்திரேயிலும்
உளளது

ஆய்வுகள

சவளிப்பழமறாண்டைரேலியசக அறிவித்தேதேசவது:
இழமறாண்டைககசல
அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு
எந்தேவிதே
ஆதேஸ்திரேவும்
கிழமறாண்டைரேலியசது;
அதேன
அழமனத்து
வசககுறதிகளும்,
குறிப்பசக
நசடகழமள
இழமணைப்பழமதே
ழமகவிடவது
சதேசறாண்டைர்பசன
வசககுறதிகளும்
முழு
சபசய்
எனபது
அம்பலப்படத்தேப்பறாண்டை சவண்டம்.

என்

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே அஸ்திரேோசங்கத்தின ஒசஸ்திரே ோசத்திரேலியமசன
வடிவமசக
சதேசழலசளர்
பிஸ்திரேதிநிதிகளின

பிழமழகழமள

விமர்சிககின்

அம்பலப்படத்துகின்

பணழமரேலிய

மற்றம்,
சதேசறாண்டைர்ந்தும்

முனசனடககின் அசதேசவழமளயில, முழு அஸ்திரேசு
அதிகசஸ்திரேத்ழமதேயும்

சதேசழலசளர்

சோசவிரேலியத்துகளுககு
அவசிரேலியத்ழமதேயும்

பிஸ்திரேதிநிதிகளின
மசற்றவதேற்கசன

நசம்

அறிவுறத்துசவசம்.

அப்சபசது மககள அனுபவத்தின மூலம் தேமது
தேவறகளில இருந்து விடபறாண்டைலசம். [17]
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ஒரு

நசம் சிறபசனழமமயினஸ்திரேசக இருககும் வழமஸ்திரே,

ோசட்றாண்டைப்பட்றாண்டைது. ஏப்பிஸ்திரேல

தேழமலழமம

இதுசபசன்

இஸ்திரேண்டககும்

இது

முழம்யில

சோசவிரேலியத்

மற்றம்

சபசலஷிவிக

விவசதேங்களில,
நிரேலியசரேலியமசன

கிழமறாண்டைரேலியசது;

சோசஸ்திரேசறாண்டைலி

சோசவிரேலியத்துககழமளக கண்டசகசளளும் நிழமலககு
சவகுேனங்கழமளக சகசண்ட வஸ்திரே சவண்டம்.
ஆகசவ, இந்தே அஸ்திரேோசங்கம் முதேலசளித்துவ
வர்ககத்தின
சோலவசககுககு
அடிபணந்து
இருககும்
வழமஸ்திரே,
அவர்களது
தேந்திசஸ்திரேசபசரேலியங்களின
பிழமழகள
பற்றி
சவகுேனங்களுககு சபசறழமமரேலியசக, திட்றாண்டைமிட்றாண்டை
முழம்யிலசன
இழமறாண்டைவிறாண்டைசதே
விளககத்ழமதே,
விசோறாண்டைமசக
சவகுேனங்களின
நழமறாண்டைமுழம்த்
சதேழமவகள
பற்றிரேலிய
சதேளிவுபடத்தேழமல
முனழமவப்பசதே எமது பணரேலியசகும்.

அபிவிருத்தியின ஒரு பகுதிரேலியசகசவ இறாண்டைம்சபறம்.
சபசலஷிவிக

முதேல,

(ஷீயிட்ஸ்,

உண்ழமமழமரேலிய உணைர்தேல.

ழமகப்பற்றவதேற்கசன

ோர்வசதேோ

மற்றம்

பு்நிழமல மதிப்பீட

அதிகசஸ்திரேத்ழமதே

அபிவிருத்திரேலியசனது

ோமநிழமல

சோசவிரேலியத்துககளின முககிரேலியத்துவம் பற்றிரேலிய ஒரு

மிகசசிறபசனழமமரேலியசக

அழமதேப்

சவண்டம்.

[16]

குறித்து நின்து. ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில சதேசழலசள வர்ககத்தின பண,

சோய்வதேற்கு

பஸ்திரேப்பும்

பஸ்திரேப்பிவிடம் ேனஸ்திரேஞ்ோக சோசோலிஸ்டகள மற்றம்

சவனற

சோசோலிோத்திற்கசன

நிழமலழமமகள,

என

அந்தே அடிபணழமவ சதேசழலசளர்கள மத்தியில

பினதேங்கிரேலிய

சலனின

கூறாண்டைசது

பிஸ்திரேழமமகழமள

“சகசரிகழமககழமள”

ஒழுங்கழமமப்பு

எவ்வசச்னினும்,

ஏகசதிபத்திரேலியவசதிகளின

விவோசயிகளில

விசுவசோத்ழமதே

ோமூக

குணைசம்ோப்படத்தேப்படம்.

ஒரு

முழு

ஸ்திரேஷ்ரேலியசழமவ தேனிரேலியசக எடத்துகசகசண்றாண்டைசல, நிசோரேலியமசக அது
சபசருளசதேசஸ்திரே

இந்தே அஸ்திரேோசங்கம், அதேசவது முதேலசளிகளின

நிழமலழமமகழமள

"பசட்றாண்டைசளிகளதும்

விவோசயிகளதும்

ேனநசரேலியக

சீர்திருத்தேத்ழமதே மிகத் தீவிஸ்திரேமசக நழமறாண்டைமுழம்ப்படத்தேல, மற்றம்

ோர்வசதிகசஸ்திரேத்ழமதே" ஸ்தேசபிப்பதேற்கசன நிழமலழமமகள இனனமும்

முதேலசளித்துவ

வஸ்திரேசதே

சோசவிரேலியத்துககள

கசஸ்திரேணைத்தினசல,

விமர்ோனரீதிரேலியசன
நிழமலப்பசட

இழமறாண்டைககசல

ஆதேஸ்திரேழமவ

நிலவத்

அஸ்திரேோசங்கத்துககு

வழங்க

சவண்டம்

சதேசறாண்டைங்கியிருந்தே

ஒரு

என்

அழமமப்பினுள,

சலனினின இந்தே அறிகழமககள, சபஸ்திரேசசிரிரேலியர் அசலகஸசண்றாண்டைர்
ஸ்திரேபிசனசவிட்ச
எழுதியிருந்தேவசற
தேசககத்ழமதே" சகசண்டிருந்தேன.
சலனின,

"ஒரு

சவண்டம்

சோசவிரேலியத்

அதிகசஸ்திரேத்திற்கசன

ஒவ்சவசரு

அஸ்திரேசிரேலியல

சபசலஷிவிககுகளசல

என்

ழமககளுககுள

அதிகசஸ்திரேம்

நிழமலப்பசட்ழமறாண்டை

மட்டமனறி,

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைமசனது

ஏழமனரேலிய

சபசககிற்கும்

எதிஸ்திரேசக

அபிவிருத்தி

சோய்ரேலியப்பறாண்டை

மட்டசம

முடியும் எனபழமதேயும் முனனிழமலப்படத்தினசர்.

அஸ்திரேழமோத்

தேட்டினழமஸ்திரே

தூககிசரேலியறிந்து,

வழநறாண்டைத்தும்

ோர்வசதிகசஸ்திரேத்ழமதே,

ஒரு

புதிரேலிய,

சதேசழலசள

ஸ்தேசபிப்பழமதேசரேலிய

வர்கக
சலனின

பரிந்துழமஸ்திரேககின்சர் எனபழமதே சதேளிவசககும் வழமகயில ஏப்பிஸ்திரேல
ஆய்வுகளின ஐந்தேசவது புளளி பிஸ்திரேகறாண்டைனம் சோய்தேது:
சதேசழலசளர்
இருந்து

ஒரு

பிஸ்திரேதிநிதிகள,

சோசவிரேலியத்தில

நசறாண்டைசளுமன்

குடிரேலியஸ்திரேசுககுத்

திரும்புவதேசனது

ஒரு

நறாண்டைவடிகழமகரேலியசகும்,

சதேசழலசளர்கள,
மற்றம்

ஆகசவ,

விவோசரேலியத்

சபசலிஸ்,

இஸ்திரேசணுவம்

மற்றம்

ஊதிரேலியம்

சோய்ரேலியத்தேககவர்கள-

தி்ம்பட்றாண்டை

சதேசழலசளியின

சவனச்டகக,

சபருமளவிலசன

புளளி

சோசத்துககழமள

7,
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பறிமுதேல

வங்கிகழமள,

கட்டப்பசட்டிலசன

சோய்வதேற்கும்

சோசவிரேலியத்துககளின

ஒற்ழம்

8,

சதேசிரேலிய

வங்கிரேலியசகக

உற்பத்தி

புளளி

9,

கட்சியின

விநிசரேலியசகத்தின

சவழமலத்

அதிகசஸ்திரேத்திற்கசன

மீது

திட்றாண்டைத்ழமதே

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைத்தின

சோசவிரேலியத்
பசழமதேயில

சகசண்டவருவதேற்கும் மற்றம் கட்சியின சபரேலியழமஸ்திரே ஸ்திரேஷ்ரேலிய ோமூக
ேனநசரேலியக சதேசழலசளர் கட்சி என்தில இருந்து கம்யூனிஸ்ட்

எளிழமமரேலியசக

சதேரிவித்தேதேசவது:

இஸ்திரேண்றாண்டைசம்

"நசம்

அகிலத்தில

ோமூக-

கசணைப்படகின்

(=‘பசதுகசப்புவசதிகள’)
“மத்திழமரேலிய”

பிஸ்திரேதிநிதிகளில

சேர்மனியில

சுற்றிரேலியவர்கள,

பிஸ்திரேசனசில

சுற்றிரேலியவர்கள,

இத்தேசலியில

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில
-அதேசவது,

ோஸ்திரேசோரி

மற்றம்

வழமஸ்திரேரேலியறத்தேசர். அவர் அதேன
கவுட்ஸ்கி

மற்றம்

அவழமஸ்திரேச

சலசங்சக

மற்றம்

அவழமஸ்திரேச

துஸ்திரேசட்டி

மற்றம்

அவழமஸ்திரேச

மிகவும்

ஷீயிட்ஸ்

சவடிப்புத்தேனழமம

மற்றம்

சபசலஷிவிக

சபசசுவசர்த்ழமதேகளில

இருககக

ஈடபட்டிருந்தே

வசய்ந்தே

அவழமஸ்திரேச

சுற்றிரேலியவர்கள

குழுககள

ஏற்கனசவ

அசதே

சமனஷிவிககுகள,

சில நசட்களுககு முனனர் ஸ்ஸ்திரேசலின இவர்களுறாண்டைன தேசன ஒரு

ஆதேஸ்திரேழமவ

இழப்பில

மற்றம்

சதேசழலசளர்களின கட்டப்பசட்டிற்கு அழமழப்பு விடத்தேது.

சுற்றிரேலியவர்கள

ஒரு

விவோசயிகளின

நிலப்பிஸ்திரேபுககளின

நிலப்பிஸ்திரேபுககளின

அழமழப்பு விடத்தேது.

ஒனறபட்றாண்டை

சதேசறாண்டைர்ந்து,
சபரும்

அதிகமசக

விழமளநிலங்கள

சுற்றிரேலியவர்கள, பிரிட்றாண்டைனில சமகசறாண்டைசனசலட் மற்றம் அவழமஸ்திரேச

சநஸ்திரேத்திலும்

இறாண்டைமசற்்ம்

விறாண்டை

சோய்வதேற்கு

ோர்வசதேசிரேலியவசதிகளுககும் இழமறாண்டையில ஊோலசடிகசகசண்டிருககும்

ஸ்தேசபிகக

அதிகசரிகளதும்
எந்தே

பூர்த்தி

அபிலசழமோகழமளயும்

“சபரினவசதிகளுககும்

-இவர்கள அழமனவருசம சதேர்ந்சதேடககப்பறாண்டைக

இவற்ழம்த்

விவோசயிகளின

சதேசிரேலியமரேலியமசககப்படவதேற்கும்

சலனின,

அதிகசஸ்திரேத்துவத்ழமதே ஒழத்தேல.

ஊதிரேலியத்ழமதே
கூறாண்டைசது.[18]
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ஒரு "சபசககு" என

மற்றம்

கீழ்

அகிலத்ழமதே உருவசகக முனமுரேலியற்சி எடகக சவண்டம்."[20]

வழமஸ்திரே

பிஸ்திரேதிநிதிகளது

குடிரேலியஸ்திரேழமோசரேலிய

கட்டப்பசட்டின

சபரினவசதிகளுககு மற்றம் ‘மத்திககு’ எதிஸ்திரேசக ஒரு புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

சதேசழலசளர்கள

சோசவிரேலியத்துகளின
சவண்டம்.

கூடிரேலியவர்கள

புளளி

இது

ஒரு

கீழ்

விவோசயிகளின

அழமனத்து

சதேசழலசளர்களின

விநிசரேலியசகம்

புளளி 10: ஒரு புதிரேலிய அகிலம்.

பினவசங்கல

சமலிருந்து

உற்பத்தி,

கட்சி எனற மசற்றவதேற்கும் ஒரு கட்சி மசநசட்ழமறாண்டை நறாண்டைத்தேப்
பரிந்துழமஸ்திரேத்தேது.[19]

நசறாண்டைசளுமன்க குடிரேலியஸ்திரேழமோ அனறி, மச்சக, நசட
முழுவதிலும்

நிதி,

சதேசழலசளர்களின

சகசண்டவருதேழமலயும் சுருங்க விளககும் சமலதிக புளளிகளும்
உளளறாண்டைககப்பட்டிருந்தேன.

புளளி

உரேலியர்ந்தே அஸ்திரேசு அதிகசஸ்திரே வடிவத்ழமதே, அதேசவது விவோசயிகளின
வறிரேலிய

ஆகிரேலியவற்ழம்

இழப்பில

கூட்டிழமணைப்பதேற்கு அழமழப்புவிடத்தேது.

புளளி 5: உரேலியர்ந்தே அஸ்திரேசு வடிவமசக சோசவிரேலியத்து.
முதேலசளித்துவ

மூலம்

சகசரிகழமககழமளயும்

சோசவிரேலியத்துககளின

மசற்்ப்பறாண்டை

சவடிப்பசர்ந்தே

வர்ககத்தின

நிலச

அழமமப்ழமப

பரிந்துழமஸ்திரேத்திருந்தேசர்குறிப்பிட்டிருந்தேசர்.[21]

மீண்டம்

உருவசககுவழமதே

ஆகிசரேலியசரின

சபரேலியர்கழமளக

ஏப்பிஸ்திரேல
ஏற்பட்றாண்டை

ஆய்வுகழமளக
அதிர்சசிரேலியசனது,

சோசவிரேலியத்

பிஸ்திரேதிநிதிகளின

சகட்ட

சபசலஷிவிககுகளுககு

கட்டிசரேலியழுப்பப்படவதேசல

சகட்றாண்டை

ஏற்கவிரேலியலசதேதேசகத் சதேரிகி்து.[23]

அழமதேக

சமனஷிவிக

எதிர்விழமனயுறாண்டைன

ஒப்பிடழமகயில

மிகச ோசதேசஸ்திரேணைமசனதேசகி விட்றாண்டைது. சமனஷிவிக சுகாசசனசவ்
நிழமனவுகூர்ந்தேவசற,

சலனினின

அறிகழமக,

"ஒரு

ழமபத்திரேலியககசஸ்திரேனின உள்ல" மற்றம் "ஆதிகசல அஸ்திரேசேகவசதேம்"
என

முத்திழமஸ்திரே

குத்தேப்பட்றாண்டைது.

சமனஷிவிக

தேழமலவர்

ஸ்சகசசபசலவ், சலனின இரேலியககத்தின அணகளுககு சவளிசரேலிய
நிற்கும் முககிரேலியத்துவம் அற்்வர் என அறிவித்தேசர்.[22]
சபசலஷிவிக கட்சியின தேழமலழமமயிறாண்டைம் இருந்து சலனின
உறாண்டைனடிரேலியசக

ஆதேஸ்திரேழமவப்

நிசோரேலியமசக

"முககிரேலியத்துவம்

இருககவிலழமல".

சபற்றிருககசவிட்றாண்டைசலும்,
அற்்

அஸ்திரேசிரேலியல

முனதி்ம்

சழ்நிழமலயில

அவர்

இழந்தேவஸ்திரேசக
அவர்

சோய்தே

தேழமலயீட தீர்ககமசன தேசககத்ழமதேக சகசண்டிருந்தேது.
ஏப்பிஸ்திரேல

6,

கசமசனவ்
எதிர்த்தேனர்.

சபசலஷிவிக

மற்றம்

மத்திரேலிய

ஸ்ஸ்திரேசலின

கூட்றாண்டைத்தில

இருவரும்

சலனிழமன

சபசறப்பிலழமல என் குறிப்புறாண்டைன சவளியிறாண்டைப்பட்றாண்டைன.
எவ்வசச்னினும், கட்சிககுள
கலந்துழமஸ்திரேரேலியசறாண்டைலகளும் மற
நழமறாண்டைசபற்றகசகசண்டிருந்தேன.

ஏற்கனசவ

மூனற

பதிசனசரு
சபரும்,

ரீதிரேலியசன

அணதிஸ்திரேளவுகளும்

நிழம்ரேலியசவ

சபசலஷிவிக

இழமறாண்டைககசல

பிஸ்திரேதிநிதிகளும்

அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு

ஆதேஸ்திரேவு" சகசடப்பதில

இருந்து

எனற

மசறி, யுத்தேத்ழமதே

அழமழககப்பட்றாண்டைதேற்கு

அங்கீகசஸ்திரேத்ழமதே

அளிககும்

புஸ்திரேட்சிரேலியசளர்கள

சபரும்பசனழமமயின

மற்றம்
"விமர்ோன

சதேசறாண்டைர்வதேற்கு நிதிரேலியளிப்பதேற்கசக "விடதேழமலக கறாண்டைன"
Loan”)

“தேந்திசஸ்திரேசபசரேலியம்

(“Liberty

சோசவிரேலியத்தின

சமனஷிவிககுகள

/

சோசோலிோ

தீர்மசனத்ழமதே

எதிர்த்து,

"சவண்றாண்டைசம்" எனற வசககளித்தேனர்.

அழமவ கசமசனவின நிழமலப்பசடகளுககு பதிலளித்தேன. அழமவ
சபட்சஸ்திரேசகிஸ்திரேசட்டில

ோவசல

சோய்ரேலிய

முரேலியன்சர்.

சதேசழர் சலனினின சபசதுவசன திட்றாண்டைத்ழமதேப்
சபசறத்தேவழமஸ்திரேயில,

அது

முதேலசளித்துவ-

ேனநசரேலியகப் புஸ்திரேட்சி பூர்த்திரேலியழமறாண்டைந்துவிட்றாண்டைது என்
அனுமசனத்தில
புஸ்திரேட்சிழமரேலிய
உறாண்டைனடிரேலியசக

இருந்து
ஒரு

இருந்தே

சபசலஷிவிக

தேழமலழமமயிழமறாண்டைசரேலிய

சுற்றில விறாண்டைப்பட்ட, ஏப்பிஸ்திரேல 24 முதேல 29 வழமஸ்திரே நறாண்டைந்தே கட்சி
மசநசட்டிற்கு
முனனதேசக
சவளியிறாண்டைப்பட்றாண்டைன.
குறிப்பசக
சலனின,

“தேந்திசஸ்திரேசபசரேலியம்

கட்சிககுள

பசதுகசககப்பட்ட
ேனநசரேலியக

ஒரு

ோம்பந்தேமசன

கசமசனவ்

வந்தே,

துண்டப்பிஸ்திரேசுஸ்திரேமசகவும்

மற்றம்

கடிதேங்களில”,

ஏழமனரேலியவர்களசல

"பசட்றாண்டைசளிகளதும்

ோர்வசதிகசஸ்திரேம்"

என்

விவோசயிகளதும்

முந்ழமதேரேலிய

இருந்து

சபசலஷிவிக

ஏப்பிஸ்திரேல

ஆய்வுகளசல

பிஸ்திரேதிநிதித்துவப்படத்தேப்படம் மசற்்ங்கழமள விளககினசர்.
பிப்ஸ்திரேவரி

புஸ்திரேட்சியில,

அஸ்திரேசு

அதிகசஸ்திரேம்

ழமகமசற்்ப்படவதில

அஸ்திரேோசங்கம்

முதேலசளித்துவ

விழமளந்திருந்தேது

வலியுறத்தினசர்.
ேனநசரேலியகப்

இழமறாண்டைககசல

"இந்தே

புஸ்திரேட்சி

வர்ககத்திற்கு

என

மட்றாண்டைத்திற்கு,"

"பூர்த்திரேலியழமறாண்டைந்தேது"

என்
சலனின

முதேலசளித்துவ-

என

கசமசனவுககு

முதேலசளித்துவ-ேனநசரேலியகப்
ோர்வசதிகசஸ்திரேத்தின"
எனற

மூலம்

சபசலஷிவிக

புஸ்திரேட்சிழமரேலிய

மட்டசம
கட்சி

"ேனநசரேலியக

ரேலியதேசர்த்தேமசகக

எப்சபசழுதும்

முனசனறி

சோசோலிோப்
மசற்றவதேன

இந்தேப்

புஸ்திரேட்சிரேலியசக
மீது

அவர்

வந்துளளது எனக கூறிரேலிய எந்திஸ்திரேத்தேனமசன எதிர்-வசதேங்களுககு
எதிஸ்திரேசய் சலனின பதிலளித்தேசர்:
என பதில: சபசலஷிவிக சகசஷெங்களும்,
கருத்துககளும் சமசத்தேமசக
ஊர்ஜிதேப்படத்தேப்பட்டளளன;

வஸ்திரேலசற்றினசல
ஆனசல,

ஸ்தூலமசக விறாண்டைரேலியங்கள சவறபட்றாண்டை விதேத்தில

நிகழ்ந்சதேறியிருககின்ன;

அழமவ

அோலசனழமவ,

தேனித்துவமசனழமவ

மிகவும்

மிகவும்

இருந்து மிகவும் சவறபட்றாண்டைழமவ.
இந்தே

உண்ழமமழமரேலிய

அலலது

தேசண்டிச

மற்றம்

உயிசஸ்திரேசட்றாண்டைமசன

பு்ககணப்பது

சோலவதேசனது,

தேனிசசி்ப்பசன

புதிரேலிய

ரேலியதேசர்த்தேத்தின
அம்ோங்கழமள

கற்றகசகசளவதேற்குப் பதிலசக, பகுத்தேறிவினறி
மனப்பசறாண்டைம்

சோய்துசகசண்றாண்டை

வலியுறத்துவதேன
வஸ்திரேலசற்றில
ஏற்கனசவ,
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முடியும்

வலியுறத்தி

மற்றம் ரேலியசரும் எதிர்பசர்த்திருககக கூடிரேலியதில

ஏப்பிஸ்திரேல 8, பிஸ்திரேசவ்தேச ஆசிரிரேலியர்களின ோசர்பில, கசமசனவ்
ஏப்பிஸ்திரேல ஆய்வுகழமள
எழுதிரேலியதேசவது:

ோம்பந்தேமசன கடிதேங்கழமள” எழுதினசர்.

எதிஸ்திரேசக அவர் எழுதினசர்.

சகசந்தேளிப்பசன

அசதேதினம், ஏப்பிஸ்திரேல 7 அனற, சோசவிரேலியத் நிழம்சவற்றக
குழுவில

தேனது

வடிவில

ஏப்பிஸ்திரேல 7 அனற, பிஸ்திரேசவ்தேச பத்திரிழமகயில இந்தே
ஆய்வுகள, இழமவ சலனினின கருத்துககழமள மட்டசம
பிஸ்திரேதிநிதித்துவம்
சோய்வதேசகக
கூறி,
தேமககு
அதேற்கும்

எங்களுககு

ஏப்பிஸ்திரேல 8 ககும் 13 ககும் இழமறாண்டைப்பட்றாண்டை நசட்களில, சலனின

முனசனசககில

குழு

அது

ஒரு

மூலம்,

சத்திஸ்திரேங்கழமள
எமது

தேறாண்டைழமவககும்

வருந்தேத்தேகக

பசகம்

கட்சியின
சமல,
ஆற்றிரேலிய

"பழமழரேலிய

சபசலஷிவிககுகளது"

சோரேலியழமல

ரேலியதேசர்த்தேமசகியுளளது

ஒத்திருப்பழமதேசரேலிய அர்த்தேப்படத்தும்.
ஸ்திரேஷ்ரேலியப்

புஸ்திரேட்சியில

குறிப்பிட்றாண்டை

நிசோரேலியமசன

தேசஸ்திரேசளவசதே

வடிவத்திலும்

ஏற்கனசவ

அளவுககும்

மட்டசம

வர்ககங்களின

எதிர்சநசககுகி்சதே

உ்வுகழமள,

ஒரு

சதேசழலசள

அமுலபடத்தும்

ஒரு

புஸ்திரேட்சியில

இந்தே

எவ்வச்சயினும்,
தேன

தேங்கியிருந்தேது.
வடிவத்தில

முனசனடககப்பட்ட,
சவற்றி,

பககம்

அது,

அனறி,

அதேன

தேழமலழமம

சவனச்டத்தேதில

கிஸ்திரேசமப்பு்ங்களிலசன
மச்சக

விவோசரேலிய

விவோசயிகள

எழுசசியின
மத்தியிலிருந்து

கட்றாண்டைசரேலியமசக

இஸ்திரேசணுவத்தில

நிறவனத்ழமதே அலல. "சதேசழலசளர்கள மற்றம்

சபசருககுள

தேளளப்பட்டிருந்தே

சிப்பசய்களது

சிப்பசய்கள, ேசரிோ ோர்வசதிகசஸ்திரேத்ழமதே எதிர்த்துப் சபசஸ்திரேசடிரேலியதில

பிஸ்திரேதிநிதிகளின

சோசவிரேலியத்தில"

சோர்ககப்பட்ட

ஏகசதிபத்திரேலிய

இலட்ோககணைககசன

சவளிப்படத்தேப்பட்றாண்டைது.

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே-ேனநசரேலியக
நிழம்சவற்்ப்பட்டிருககி்து.

சபறவதேற்கசக சோசவிரேலியத்துககழமள சநசககித் திரும்பினர்.

ோர்வசதிகசஸ்திரேம்"

அவர்கள

பழமறாண்டைச

ஏற்கனசவ "பசட்றாண்டைசளிகளதும் விவோசயிகளதும்

ோமசதேசனத்ழமதேப்

சோசவிரேலியத்தின தேழமலழமம, சதேசழலசள வர்ககத்தேசலும் பஸ்திரேந்தே

சத்திஸ்திரேம்

பழழமமரேலியசகிவிட்றாண்டைது.

ஏற்கனசவ

ோம்பவங்கள

எண்ணகழமகயிலசன

விவோசரேலிய

சிப்பசய்களசலும்

அதேனது

அழமதே

ழமககளில ஒப்பழமறாண்டைககப்பட்றாண்டை அதிகசஸ்திரேத்ழமதேச சோலுத்தே மறத்துக

சத்திஸ்திரேங்களின

களத்தில

இருந்து

சகசண்டிருந்தேது. மச்சக, சலனின எழுதிரேலியழமதேப் சபசல, அது

ரேலியதேசர்த்தேத்தின

களத்துககு

நகர்த்தி

இழமறாண்டைககசல

விட்டிருககின்ன,

எலும்பு

மற்றம்

ோழமதே

அஸ்திரேோசங்கத்ழமதே

"முதேலசளித்துவ

ஆதேரித்தேதேன

வர்ககத்திற்கு

சகசண்ட

அதேற்கு

விட்டகசகசடத்தேது,

ஆழமறாண்டைரேலியணவித்திருககின்ன,

அதேழமன

ஒட்டசசோர்கழமகரேலியசகிக சகசண்றாண்டைது".

ஸ்தூலப்படத்தியிருககின்ன ஆகசவ அதேழமன
மசற்றிரேலியழமமத்துளளன.[24]
"அதிகசஸ்திரேத்ழமதே

பசட்றாண்டைசளி

விவோசயிகளின
மசற்றவதேற்கசன"

வறிரேலிய

வர்ககத்தின
பகுதியினரின

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைசம

ஏப்பிஸ்திரேல

ழமககளுககும்
ழமககளுககும்

புஸ்திரேட்சியின

ஆய்வுகளின

சதேசழலசள

அடத்தே

வலியுறத்தேழமல

கட்றாண்டைம்
மீண்டம்

உறதிப்படத்தி, சலனின சவளிப்பழமறாண்டைரேலியசக எழுதிரேலியதேசவது:
இப்சபசழுது

தேசனசகசவ

வர்ககம்

மூலம்

தேசனசகசவ

அதிகசஸ்திரேத்ழமதே

முதேலசளித்துவ

வர்ககத்தின

புஸ்திரேட்சியின

இனறிரேலியழமமரேலியசதே

"இஸ்திரேண்றாண்டைசவது கட்றாண்டைத்ழமதே" முனசனடத்தேசல மட்டசம, அதேசவது
அதேன

சோசவிரேலியத்துககள,

ழமகப்பற்றவதேன

மூலம்

முனசனடககப்பறாண்டை

முழு

அஸ்திரேசு

மட்டசம, அதேன

முடியும்

சதேசழலசள வர்ககத்திற்கு
சவண்டியிருந்தேது.

எனபழமதே,

அதிகசஸ்திரேத்ழமதேயும்
வர்கக

நலனகள

சபசலஷிவிககுகள

சபசறழமமயுறாண்டைன

சதேளிவுபடத்தே

"பசட்றாண்டைசளிகளதும்

சலனின எழுதிரேலியதேசவது: சோசவிரேலியத்துககள, "சோசோலிோத்ழமதே

ேனநசரேலியக

சநசககி எனன நறாண்டைவடிகழமககழமள எடகக சவண்டம் மற்றம்

ோர்வசதிகசஸ்திரேத்ழமதே" பற்றி மட்டசம சபசும் ஒருவர்,

அந்தே நறாண்டைவடிகழமககழமள எவ்வசற முனசனடப்பது எனபவற்ழம்

கறாண்டைந்தே

மிகவும்

விவோசயிகளதும்

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

கசலத்தில

இருப்பசதேசட

அதேன

விழமளபரேலியனுளள

வழமகயில,

மிகவும்

நழமறாண்டைமுழம்

விழமளவசக அவர் சதேசழலசளர்களின வர்ககப்

ோசத்திரேலியமசன

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைத்திற்கு எதிஸ்திரேசக, குட்டி முதேலசளித்துவ

தீர்மசனிகக சவண்டம். ஒரு வங்கிழமரேலியக கட்டப்படத்துவதும்,

வர்ககத்திற்கு

அழமனத்து

புஸ்திரேட்சிககு

சோனறவிட்றாண்டைசர்;
முந்திரேலிய

அந்தே

நபழமஸ்திரே

"சபசலஷிவிக"

ஆகிவிறாண்டைசது,

வழமகயில

ஆனசல

அடிழமவப்பசகும்.

"பழமழரேலிய
சபசலஷிவிககுகளின
கசப்பகமசக" அழமழககப்பறாண்டைலசம்.)[25]

கட்றாண்டைசரேலியப்படத்துபழமவ

ஆவணைக

குறிப்பிட்றாண்டை

அளவிற்கு"

"ேனநசரேலியக
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மற்றம்

வங்கிகழமளயும்

அருங்கசட்சிரேலியகத்தில ழமவகக சவண்டம். (அது

…

மிகவும்

ோரிரேலியசனவிதேத்தில

ஒனறிழமணைப்பதும்

அது

சோசோலிோத்ழமதே

அத்தேழமகரேலிய
எழமவ?

பஞ்ோம்,

சோசோலிோம்
சநசககிரேலிய

நறாண்டைவடிகழமககழமள
சபசருளசதேசஸ்திரேச

சீர்குழமலவு. தேவிர்ககமுடிரேலியசதே சபசறிவு. சபசரின பரேலியங்கஸ்திரேங்கள.

சோசவிரேலியத்துககளில "ஒரு நிசோரேலியமசன வடிவத்தில மற்றம்
ஒரு

சபப்ஸ்திரேவரி

அஸ்திரேசிரேலியல

இந்தே

என்

வர்ககத்தேசல

சவகுேனங்கழமள

ஒத்துழமழப்ழமப

உறதிரேலியசன

முதேலசளித்துவம்

தேசங்கப்பட்றாண்டைது.

உ்ழமவ

அனறி,

இந்தே

எழமதே

குறிப்பிறாண்டைத்தேகக எந்தே பசத்திஸ்திரேமும் வகிககவிலழமல. அப்புஸ்திரேட்சி

ரேலியதேசர்த்தேமசக ஆகிவிட்றாண்டைது. ஏசனனில, இந்தே
"சத்திஸ்திரேமசனது"

அவர்

ஏழமனரேலியவற்றிலும், சதேளிவசக விளககியுளளசர்.

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே-ேனநசரேலியக

ோர்வசதிகசஸ்திரேம்",

கூறிரேலியதில

அர்த்தேப்படத்தினசர் எனபழமதே சலனின, இந்தே ஆவணைத்திலும்

"பசட்றாண்டைசளிகளதும்

விவோசயிகளதும்

எனக

ோர்வசதிகசஸ்திரேம்"

சபசரின மூலம் மனிதேகுலத்திற்கு ஏற்படத்தேப்படம் கசரேலியங்களின
பரேலியங்கஸ்திரேங்கள."[26]

ஏப்பிஸ்திரேல 10 அனற,“நமது புஸ்திரேட்சியில பசட்றாண்டைசளி வர்ககத்தின

“சபசதுவில

ஒரு

புஸ்திரேட்சியின

பண” என் தேழமலப்பில, சபசலஷிவிக மசநசட்டிற்கசன தேனது

முதேலசளித்துவத்திலிருந்து

வழமஸ்திரேவுத்

கசலத்திலும்,

திட்றாண்டைத்ழமதே

ோமர்ப்பித்திருந்தேசர்.

சவளியீட்டககசக

சோப்றாண்டைம்பர்

வழமஸ்திரே

அது

சலனின
பகிஸ்திரேங்கமசக

மசர்கசிோம்

சபசலசவ,

சலனின

சபசலஷிவிக

விநிசரேலியசகிககப்பட்றாண்டைதுறாண்டைன,

சலனின

சபசல, மசநசட்டத் தீர்மசனங்களின
சிறபிஸ்திரேசுஸ்திரேம்

அடிககடி

கட்சிககுள

பினனர்

குறிப்பிட்றாண்டைது

“மூல வழமஸ்திரேவசக எனது

விநிசரேலியசகிககப்பட்றாண்டைழமதே

ஆழ

அவதேசனிககும் வசோகர் கவனித்திருப்பசர்.”

நூல

சலனினின

சதேசகுப்பு

24 ம்

பசகம், மசநசட்டிற்கு

அவஸ்திரேது ஒரு சதேசழமக கட்டழமஸ்திரேகழமளயும் கருத்துழமஸ்திரேகழமளயும்
பதிவசககியுளளது.
விரிவுழமஸ்திரேயின

ஆய்வுகளில
இஸ்திரேண்ட

உளள

இறதிப்

மிக

“தேந்திசஸ்திரேசபசரேலியங்கள

புஸ்திரேட்சியில

பகுதிழமரேலிய,

ஏப்பிஸ்திரேல

தீர்ககமசனழமவரேலியசக

விறாண்டைரேலியங்களுககசய்

ஒதுகக

வர்ககத்தின

கறாண்டைழமமகள”

ரீதியில

அஸ்திரேசேகவசதேத்திலிருந்து

மூலம்

சவறபடகி்து”

என

எமது புஸ்திரேட்சியில பசட்றாண்டைசளி வர்ககத்தின பணகள

எனபதில வலியுறத்தினசர்.[27]
"கம்யூன வழமகயிலசன" ஒரு அஸ்திரேசோ, "1905 மற்றம் 1917 ல
ஸ்திரேஷ்ரேலியப்

புஸ்திரேட்சி

சதேசறாண்டைங்கியிருந்தே

உருவசககத்

சதேசழலசள

வர்ககம்

அஸ்திரேசு

உருவசககிரேலிய

சோசவிரேலியத்துககள,

சோசோலிோத்ழமதே அழமறாண்டைவதேற்குத் சதேழமவரேலியசன புதிரேலிய, உரேலியர்ந்தே,
அஸ்திரேசு

வடிவத்ழமதேப்

பிஸ்திரேதிநிதித்துவம்

சோய்கின்ன

என்

நனழமவ சதேசழலசளர்களுககுள ஏற்படத்துவசதே சபசலஷிவிக
கட்சி

முகம்சகசடத்தே

“நமது

என்

இரு

சோசவிரேலியத்துகளின
வழநறாண்டைத்துவதேற்கு,

ஒரு

எந்திஸ்திரேம்

பிஸ்திரேசசிழமனரேலியசகும்.

தூககிசரேலியறிரேலியப்படவழமதே,

ோசதேனங்களின

சபசது

பழமழரேலிய

அஸ்திரேசு

வசழ்வு

மற

கட்டிசரேலியழுப்பி

பசரிஸ் கம்யூனின உலக வஸ்திரேலசற்ற முககிரேலியத்துவம் குறித்தே

சோசவிரேலியத்துகளசல

இனற, இஸ்திரேசணுவ அலலது பசசிோ ஆட்சி வடிவத்திற்குத்
இஸ்திரேசணுவ-சபசலிஸ்

வடிவமசக

ஊறாண்டைசக

மட்டசம உறதிசோய்ரேலிய முடியும்.

“பசட்றாண்டைசளி

அஸ்திரேசு

உற்பத்தி

ஸ்தேசபிப்பதேன

ஒழுங்கழமமககப்படவழமதே

திரும்புவழமதேக

ோர்வசதிகசஸ்திரேத்தின”

உறாண்டைழமமழமரேலிய

மற்றம்

சபரும்பசனழமம மககளின நலனகளின சபரில சபசருளசதேசஸ்திரே

புதிரேலிய, மூன்சம் அகிலத்ழமதே ஸ்தேசபிப்பதேற்கசன அவசிரேலியம்.
வர்கக
சோசவிரேலியத்துககள

அங்கீகரிப்பதேன

சபசலிஸ் மீண்டம் நிறவப்பறாண்டைமசல தேடககப்படவழமதே, இஸ்திரேசணுவ

முதேலசவதேசக,
அஸ்திரேசிரேலியல

அதிகசஸ்திரேமும்

அதிகசஸ்திரேத்துவம் தேகர்ககப்படவழமதே அலலது நசுககப்படவழமதே,

முககிரேலியத்துவம், இஸ்திரேண்றாண்டைசவதேசக, உலக சோசோலிோப் புஸ்திரேட்சிககசன
சபசஸ்திரேசட்றாண்டைத்ழமதே

அஸ்திரேசு

சபறம்

விரும்புகிச்ன. அழமவ,

பழமறாண்டைப்புகளிலும் சலனினசல ோற்ற விரிவசகக கூ்ப்பட்டளளன.
அழமவரேலியசவன:

எனபழமதே

மசற்்ம்

கூ்த்தேகக

ோம்பந்தேமசன கடிதேங்கள” மற்றம்

பசட்றாண்டைசளி

மற்றம்

குறிப்பசக

வடிவமசகும்" எனற அவர் சதேசறாண்டைர்ந்தேசர்.[28]

முனனதேசக, ஏப்பிஸ்திரேல ஆய்வுகளின சநசககத்திற்கசக வசதிடம்

என

சோசோலிோத்திற்கு

அஸ்திரேசும்

சதேழமவப்படகின்து

சவளியிறாண்டைப்பறாண்டைவிலழமல, ஆனசலும், அவருழமறாண்டைரேலிய கடிதேங்கழமளப்
அது

ஒரு

கசலத்திலும்,

சகசண்ட

உளவுத்துழம்

வருகின்

முகம்சகசடககும்,

விழமளரேலியசடகின்

மற்றம்

தேமது

எந்திஸ்திரேங்கழமளக

நசறாண்டைசளுமன்

ேனநசரேலியகங்களுககு

உலசகங்கிலுமுளள

சகசடிககணைககசன

கசர்ல மசர்கஸ் மற்றம் பிஸ்திரேசறாண்டைரிக ஏங்சகலஸின எழுத்துககளின

சதேசழலசளர்களின எண்ணைங்களில எதிசஸ்திரேசலிககத் தேகுந்தேதேசன

மஸ்திரேபுகழமளக

வசர்த்ழமதேகளில சலனின எழுதிரேலியதேசவது:

சகசண்ட

சோசவிரேலியத்

ஒனறிரேலியத்ழமதே

சலனின

மதிப்பீட சோய்தேசர். பசரிஸ் கம்யூன மூலம், 1871 ல இஸ்திரேண்ட
சிற

மசதேங்களுககு,

சவகுேனங்கள

நகஸ்திரேத்தின

பிசஸ்திரேஞ்சு

சதேசழலசள

வர்கக

முதேலசளித்துவத்துககு

எதிஸ்திரேசக

அஸ்திரேசிரேலியல அதிகசஸ்திரேத்ழமதேக ழமகப்பற்றியிருந்தேனர்.
அதேன

ோசதேழமனகள

மற்றம்

படிப்பிழமனகள இஸ்திரேண்ழமறாண்டையும்
சோசோலிோத்தின

ஸ்தேசபகர்கள,

மீளநிழமலப்படத்தும்

அதேன

தி்னசய்வு

உதேசஸ்திரேணைமசக

கம்யூனிழமன

பசஸ்திரேசளுமன்

முதேலசளித்துவ

அதிகசஸ்திரேத்துவம் ஆகிரேலிய அழமனத்து அறாண்டைககுமுழம்

சோய்தே விஞ்ஞசன

எந்திஸ்திரேங்களும்

எதிஸ்திரேசக,

உளளநிழமலயில

உ்வுகழமள

சபணைப்படகின்ன. கம்யூன மற்றம் சோசவிரேலியத்

சதேசழலசள

அந்தே

மதிப்பிட்றாண்டைனர்.

கம்யூன

பசஸ்திரேசளுமன்
வசழ்வுககும்,

வகித்தேது,

அதேசவது அது முதேலசவது "பசட்றாண்டைசளி வர்கக ோர்வசதிகசஸ்திரேத்ழமதே"
பிஸ்திரேதிநிதித்துவப்படத்திரேலியது.

அவற்ழம்

முதேலசளித்துவக

குடிரேலியஸ்திரேசு,

சுரேலியசதீனமசன

அஸ்திரேசிரேலியல

இலலசசதேசழத்து விடம்.

ோமுதேசரேலியத்திற்கசன

தேழமலழமம

தேகர்த்து

எந்திஸ்திரேங்கழமளத்

சவகுேனங்களின
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குடிரேலியஸ்திரேசில

இருந்து ஒரு முடிரேலியசட்சிககு மசறவது மிகவும்

வடிவமசனது அஸ்திரேசு ஒனற சதேழமவப்பறாண்டைசதே ஒரு வர்ககமற்்
உருமசற்்த்திற்குத்

சபசல)

எளிது. ஏசனனில இஸ்திரேசணுவம், சபசலிஸ் மற்றம்

வர்ககத்தின ஆட்சிழமரேலிய பசதுகசககும் புதிரேலிய அஸ்திரேசு வடிவத்தின
முதேல

நிரூபித்துளளது

தேவறகளிலிருந்தேசன

முதேலசளித்துவ

முரேலியற்சிகளுககு

(வஸ்திரேலசற

கீழருந்து

சமல

வழமஸ்திரேரேலியசன

அஸ்திரேசின உயிர்வசழ்வின ேனநசரேலியக அழமமப்பில
அவர்களது

சநஸ்திரேடி

பங்களிப்புககும்

முட்டககட்ழமறாண்டை

சபசட்ட

அவர்கழமள

இறாண்டை்ச

சோய்கி்து.
சோசவிரேலியத்துககளில
சநசஸ்திரேதிஸ்திரேசனதேசகும்.[29]
சலனின

அடத்து

வந்தே

சகசடூஸ்திரேங்களிலிருந்து மனிதேகுலத்ழமதே கசப்பசற்றி
ோமசதேசனத்ழமதே அதேற்கு உரித்தேசகக முடியும்.

இது

சதேசழலசளர்

மசதேங்கழமள

ஒரு

மகத்தேசன

சோசவிரேலியத்துககழமள

பணககசக அர்ப்பணத்திருந்தேசர். ஒரு சதேசழலசளர் அஸ்திரேழமோப்

ஸ்திரேஷ்ரேலியப்

பற்றி

பசட்றாண்டைசளி

தி்னசய்வு

சோய்து

விவரிககும்

அவஸ்திரேது

மிகசசி்ந்தே

பழமறாண்டைப்பசன அஸ்திரேசும் புஸ்திரேட்சியும் நூழமல எழுதி முடித்தேசர்.

உருவசககி

முதேலசளித்துவத்தேசல

அதிகசஸ்திரேம்

விட்றாண்டைதேன

வர்ககத்ழமதே

அது

எலழமலயில

சபசலஷிவிக

கட்சி

மூலம்

ஏற்கனசவ

ஸ்திரேஷ்ரேலியப்

முதேலசளித்துவத்தின
சநஸ்திரேடிரேலியசக

“உழமறாண்டைத்து

முனசனறகின்”
சகசண்டவந்துளளது.[30]

பினனர்,

ழமகப்பற்்ப்படவழமதே

உருவசககிரேலியதேன

புஸ்திரேட்சிரேலியசனது,

முகப்பு

சதேசழலசள வர்ககம் புஸ்திரேட்சியின முதேல கட்றாண்டைத்ழமதே நறாண்டைத்தி
சோசவிரேலியத்துககழமள

பிஸ்திரேதிநிதிகளின

இறாண்டைத்திற்குக

தேனழமன

மறசபரேலியரிட்டக

புஸ்திரேட்சிழமரேலிய சதேசறாண்டைஸ்திரே சவண்டியிருககி்து. இந்தே அவசிரேலியம் ஸ்திரேஷ்ரேலிய

அகிலத்ழமதே

நிழமலழமமகளிலிருந்து

வலியுறத்தேலின இருதேரேலியத்தேசனத்தில, சலனின கூறிரேலியதுசபசல,

சமலசக,

உலக நிழமலழமமகளிலிருந்து எழுகின்து.

விவரிப்பில,

சபசலஷ்விக

கட்சியின

சவழமலத்திட்றாண்டைம் அறிவித்தேதேசவது:

சபப்ஸ்திரேவரி-மசர்ச

நழமறாண்டைசபற்்

ஸ்திரேஷ்ரேலியப்

சபசழமஸ்திரே

ஒரு

வழமஸ்திரேவு

சதேசழலசள

வர்ககத்தின

மசதேங்களில

புஸ்திரேட்சி,

ஏகசதிபத்திரேலிய

உளநசட்டப்

சபசஸ்திரேசக

கசட்டிகசகசடப்ழமப

அதிகசஸ்திரேத்ழமதே

பசட்றாண்டைசளி

அஸ்திரேசு

வர்ககத்தின

என்

இஸ்திரேண்றாண்டைசம்

அடிழமரேலிய இது சகசரிரேலியது. இது உலக அளவில
ஆஸ்திரேம்பமசக
நலனகளது

முனசனறவதேன”

இருககும்,
முனசனறவது.

தேழமறாண்டைகழமள

உழமறாண்டைத்து

மட்டசம

முதேலசளித்துவ

சவலிமுழமனயினுள

உழமறாண்டைத்து

பசட்றாண்டைசளி

ஒரு

இந்தே

தேழமறாண்டைகழமள
முழமனயில

முனசனறவதேன
வர்ககத்தேசல
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மூலம்
சபசரின

கூறிகசகசண்றாண்டை

அழுத்தேம் சகசடப்பதேன மூலம் ோமசதேசனத்ழமதே அழமறாண்டைரேலிய முடியும்
என்

கருத்துருழமவ

ஆளும்

ஊககுவித்தேதுறாண்டைன,

வர்ககத்ழமதே

சவளிப்பழமறாண்டைரேலியசக

தேங்களின

சோசந்தே

ஆதேரித்தேவர்களிறாண்டைம்

முறித்துகசகசளள

மறத்தே

இருந்து
மத்திரேலியவசதேப்

–இந்தேப் சபசககினழமஸ்திரே ோமூக சபரினவசதிகள எனற
சலனின வழமகப்படத்தினசர்– சலனின கடழமமரேலியசகக கண்றாண்டைனம்
சபசகழமக
சோய்தேசர்.
மத்திரேலியவசதேம் "ஒருவரின சோசந்தே அஸ்திரேோசங்கத்திற்கு எதிஸ்திரேசக
ஒரு

புஸ்திரேட்சிககசன

அவசிரேலியத்தில

முழுநம்பிகழமக

சகசளளவிலழமல; அது புஸ்திரேட்சிககசக பிஸ்திரேசோசஸ்திரேம் சோய்வதிலழமல;

அவர் எழுதியிருந்தேசர்.[32]

நிசோரேலியமசககுவதேற்கு,

அகிலத்தின

அசதேசநஸ்திரேத்தில ஏகசதிபத்திரேலிய முதேலசளித்துவ வர்ககத்தின மீது

அடிழமரேலிய எடத்து ழமவத்தேது; ஆனசல சபசருககு
முடிவுகட்டவழமதே

கறாண்டைழமமப்பசடகள",[31]

எதிர்ப்பதேசகக

முனசனடககவிலழமல...”. என

உழமறாண்டைத்து

அவஸ்திரேது

இஸ்திரேண்றாண்டைசம்

சபசழமஸ்திரே முடிவுககு சகசண்டவருவதேற்கு முதேல

“தேழமறாண்டைகழமள

என்

அளவில

அது

மசற்றவது

சவண்டம்

ோர்வசதேோ

மசற்றவதேற்கசன ஆஸ்திரேம்பமசகும். இந்தேப் புஸ்திரேட்சி

ழமககளுககு

மூன்சவது

ஆகிரேலியழமவ இருந்தேன.
ோர்வசதேோ

சபசஸ்திரேசனது
உலக
முதேலசளித்துவத்தின
மற்றம் அதேன பிலலிரேலியன கணைககசன இழமழகள
மற்றம் இழமணைப்புகளது அழமஸ்திரே நூற்்சண்ட கசல
அபிவிருத்தியின
விழமளசபசருள
ஆகும்.
மூலதேனத்தின
அதிகசஸ்திரேத்ழமதே
தூககிசரேலியறிந்து,
அஸ்திரேசு அதிகசஸ்திரேத்ழமதே மற்ச்சரு வர்ககத்திற்கு,
அதேசவது பசட்றாண்டைசளி வர்ககத்திற்கு மசற்்சமல,
ஏகசதிபத்திரேலிய சபசரில இருந்து நழுவிசசோனற
ஒரு ேனநசரேலியகரீதிரேலியசன மற்றம் பலவந்தேமற்்
ோமசதேசனத்ழமதே அழமறாண்டைவது ோசத்திரேலியமற்்தேசகும்.
1917

ஒரு

ஸ்திரேஷ்ரேலியப் புஸ்திரேட்சியின ோர்வசதேோ உளளறாண்டைககம், மற்றம் "ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில

சலனின நிஸ்திரேந்தேஸ்திரேப் புஸ்திரேட்சிழமரேலியத் தேழுவிகசகசண்றாண்டைதேன ஒரு
சுருககமசன

ஸ்தேசபிகக

உறாண்டைனடிரேலியசக

கட்சிரேலியசக

அனுமதிகக முடிரேலியசது எனற சலனின வலியுறத்தினசர். அது
மட்டமனறி, எலலசவற்றிற்கும்

சகசண்ட,

கம்யூனிஸ்ட்

முழுமனதுறாண்டைன

அவர்கள

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே
வழமஸ்திரேவு

"வசர்த்ழமதேயில”

ரேலியதேசர்த்தேத்தில

சவழமலத்

திட்றாண்டைத்தில

புஸ்திரேட்சிரேலியசளர்களசகவும்,

சீர்திருத்தேவசதிகளசகவும்

"வசர்த்ழமதேகளில

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைத்ழமதே

உளளனர்"

ோர்வசதேசிரேலியவசதிகளசகவும்

மற்றம்

ரேலியதேசர்த்தேத்தில

ோமூகப் சபரினவசதேவசதிகளின கூட்றாண்டைசளிகளசகவும் உளளனர்".
[33]
1915 ல

சிம்மர்வசலட்

சிறபசனழமமயினஸ்திரேசல
நிழமலப்பசட்ழமறாண்டைக
ோர்வசதேசிரேலியவசதேத்ழமதேயும்,

சபசர்-எதிர்ப்பு

மசநசட்டில

அபிவிருத்தி
கழமறாண்டைப்பிடிப்பவர்கள
சதேசழலசள

இறாண்டைது

சோய்ரேலியப்பட்றாண்டை
மட்டசம
வர்ககத்ழமதேயும்

பிஸ்திரேதிநிதித்துவப்படத்தும் ஒசஸ்திரே சபசககு என சலனின பிஸ்திரேகறாண்டைனம்
சோய்தேசர்.

ஏப்பிஸ்திரேல
ஆய்வுகழமளத்
சதேசறாண்டைர்ந்து
கலந்துழமஸ்திரேரேலியசறாண்டைலகள, ஸ்ஸ்திரேசலினிோ ஆட்சியின
ோர்வசதிகசஸ்திரேமசனது சபசலஷிவிோத்தில இருந்து

இறாண்டைம்சபற்்
அதிகசஸ்திரேத்துவ
இரேலியலபசகசவ

உருவசனதேசகும்
எனக
கூறகின்
மசர்கசிோ-விசஸ்திரேசதேமசன
நிழமலப்பசட்ழமறாண்டைத்
சதேளிவசக
நிஸ்திரேசகரிககின்து.
சலனின,
மிலலிரேலியன
கணைககசன
சதேசழலசளர்கழமள
விடசவசம்,
சபசலஷிவிக கட்சிககுப் புரிரேலிய ழமவககககூறாண்டை அதிகசஸ்திரேத்துவ
வழமுழம்ழமரேலியப் பரேலியனபடத்தேவிலழமல. அவரிறாண்டைம் எந்தே எந்திஸ்திரேமும்
இருககவிலழமல, அசசுறத்துவதேற்கசன எந்தே வழவழமகயும்
இருககவிலழமல. அவர் தேனது கருத்துககளின ஊறாண்டைசகசவ
அவற்ழம்ப் புரிரேலியழமவத்தேசர்.
சபசலஷிவிக கட்சி, சலனினின சமலசதிககத்திலசன, ஒரு
ஒருதேழமலப்பட்றாண்டை, சிந்திகக முடிரேலியசதே அஸ்திரேசிரேலியல எந்திஸ்திரேமசக
இருந்தேது எனக கூறம் முட்றாண்டைசளத்தேனம், ஏப்பிஸ்திரேல 24 முதேல 29
வழமஸ்திரே நறாண்டைந்தே சபசலஷிவிக மசநசட்டின சபறசபறகளசல
இனனும் சதேளிவசக மறககப்பட்டளளது. ஸ்திரேஷ்ரேலியப் புஸ்திரேட்சியின
வஸ்திரேலசற[34] நூலில, ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கிரேலியசல சமற்சகசள கசட்றாண்டைப்பட்றாண்டை
புளளிவிவஸ்திரேங்களின
படி,
சதேசழலசளர்கள,
சிப்பசய்கள,
விவோசயிகள, அறிவுஜீவிகள, சதேசழல வலலுனர்கள மற்றம்
கழமலஞர்களுமசக
79,000
கட்சி
உறப்பினர்கழமள
பிஸ்திரேதிநிதித்துவம் சோய்து அவர்களின ோசர்பில சபசுவதேற்கசக
ஸ்திரேஷ்ரேலியச முழுழமமயிலும் இருந்து சுமசர் 150 பிஸ்திரேதிநிதிகள வந்து
கூடியிருந்தேனர். சிலர் நீண்றாண்டைகசல புஸ்திரேட்சிரேலியசளர்களசக இருந்தேனர்.
பலர், சில ஆண்டகளுககு அலலது சில மசதேங்களுககு முனசப
கட்சியில சோர்ந்தேவர்களசக இருந்தேனர்.
இந்தே

பத்தேசயிஸ்திரேககணைககசன

கூட்றாண்டைசக

சதேசழலசள

சபசலஷிவிக

வர்ககத்தின

உறப்பினர்கள

முனனணப்

பழமறாண்டைழமரேலிய,

சோசோலிோ நனவு புகட்றாண்டைப்பட்டிருந்தே ஒரு முனசனறிரேலிய தேட்டிழமன
பிஸ்திரேதிநிதித்துவப்படத்தினர்.
இழமறாண்டைககசல

அஸ்திரேோசங்கம்

பற்றி

ஏப்பிஸ்திரேல

ஆய்வுகளில

உ்ழமவப் பிஸ்திரேதிபலிககும் வழமகயில, ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி பினவருமசற
எழுதினசர்:
1917 சபப்ஸ்திரேவரி அலலது மசர்சசில, ஸ்திரேஷ்ரேலியப்
பசட்றாண்டைசளி

வர்ககத்தின

மகத்தேசன

கசஸ்திரேணரேலியசக

அவர்
அவர்

சதேசழலசள

பசஸ்திரேம்பரிரேலியத்தின
சலனினின

விழவிலழமல.

வர்ககத்தின

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

உருவடிவசய்

இருந்தேசர்.

சவகுேனங்கழமள

சோனறசோரும் வழழமரேலியக கசண்பதேற்கு அங்சக
கசரிரேலியசளர்கள

-சதேசறாண்டைககத்தில

சிறிரேலிய

எண்ணகழமகயிலசனதேசக இருந்தேசலும்- இருந்தேசக
சவண்டம்;

அந்தே

கசரிரேலியசளர்களுககு

தேழமலழமமயின மீது நம்பிகழமக, கறாண்டைந்தே கசலத்தின
ஒட்டசமசத்தே

அனுபவத்தின

நம்பிகழமக,

இருந்தேசக

கணப்பீடகளில

அடிப்பழமறாண்டையிலசன

சவண்டம்.

ஒருவரின

இந்தேக

கூறகழமள

இருந்து

அகற்றவதேசனது, உயிர்த்துடிப்புழமறாண்டைரேலிய புஸ்திரேட்சிழமரேலிய
ோசதேசஸ்திரேணைமசக

அலட்சிரேலியம்

அவ்விறாண்டைத்தில

சமசலசட்றாண்டைமசன

"ோகதிகளின

பிஸ்திரேதியிடவதேசகவும்

அழமமயும்.

உ்ழமவ"
ஏசனனில,

பசட்றாண்டைசளி

ஏற்படம்

ோகதிகளுககிழமறாண்டையிலசன

உ்வு

மசறிகசகசண்சறாண்டை

பினதேங்கிரேலிய

தேட்டினர்

பலம்

உறதிப்பசட

ழமகப்பற்்ப்பறாண்டை

சவண்டம்

ஆகிரேலியழமவ

கசஸ்திரேணகள,

கீழ்

இழமறாண்டைவிறாண்டைசமல,
இருககின்ழமம,

முனசனறிரேலிய

ஈர்ககப்படகின்ழமம,

அதிகசஸ்திரேம்

நனவில

தேசககத்தின

துரிதேமசக
சநசககி

சோய்வதேசகவும்,

வர்ககத்தின

மசற்்ங்களின

மற்றம்

முனசனசககு

ஒரு

இருந்தேசர்.

வந்து

சுசலசகங்கள

அணுகுமுழம்,

என்

சலனின

வசனத்திலிருந்து

அபிவிருத்தி சோய்ரேலியப்பட்றாண்டை அணுகுமுழம், சபசர் ோம்பந்தேமசன
சோசவிரேலியத்துகளினசல

முதிர்சசியில

தேட்டினழமஸ்திரே

தேனது

சோசந்தே

வர்ககத்துககு

உளள

வளர்சசிரேலியழமறாண்டைகின்ழமம

சபசன்

ோம்பந்தேமசக

புஸ்திரேட்சியின

அபிவிருத்தியில

ஏப்பிஸ்திரேல சபசலஷிவிக மசநசட்டில சதேளிவசன சபரும்பசனழமம

துலலிரேலியமசக உளளறாண்டைங்கியிருககின்ன. கட்சியின

ஆதேஸ்திரேழமவ

இரேலியங்குமுழம்யில அதேன தேழமலழமம எத்தேழமகரேலிய

சவன்ன.

எவ்வசச்னினும்,

ஒரு

மூன்சம்

அகிலத்ழமதே உறாண்டைனடிரேலியசக ஸ்தேசபிப்பதேற்கு சலனின அழமழப்பு

மூலவிழமோரேலியசக

விடத்தே

உளள

சமற்கூ்ப்பட்றாண்டை

உளள

மூலவிழமோரேலியசக கட்சி இருககி்து. ஒரு புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

தீர்மசனம்

சதேசற்கடிககப்பட்றாண்டைது. ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில

சமனஷிவிககுகளுறாண்டைன

மட்டமனறி, உலகம்

அவர்களது

மத்திரேலியவசதே

முறித்துக

சகசளவதேற்கு

கலந்துழமஸ்திரேரேலியசறாண்டைலகள

பூஸ்திரேசவும்

ோமதேஸ்திரேப்பினருறாண்டைனும்
பல

அவசிரேலியப்படம்

முழுழமமரேலியசக

மசதேகசல
எனபதில

சமலதிக
அழமனவரும்

முழுழமமரேலியசக உறாண்டைனபட்றாண்டைனர்.
மசநசட்டிலிருந்து
பகுதிகளுககுத்

திரும்பி,

பிஸ்திரேதிநிதிகள
அங்கு

தேங்கள
“அழமனத்து

கட்சிப்
அதிகசஸ்திரேமும்

சோசவிரேலியத்துககளுககு" என் நிழமலப்பசட்டிற்கசகப் சபசஸ்திரேசடினர்.
1940 ல, சதேசழலசள
புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே

இரேலியககத்தின

வர்ககம், புஸ்திரேட்சிகஸ்திரேக
தேழமலழமம

கட்சி

இழமறாண்டையிலசன
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மற்றம்

சிககலசன

இருககி்சதேச

அசதேசபசனற

நிகழ்சசிப்சபசககின

ோகசப்தேத்தில

தேழமலழமமயின

பங்கும்

சபசறப்புகளும் அளப்பரிரேலியழமவ ஆகும்.[35]
அசதே ஆவணைத்தில ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி சமலும் எழுதிரேலியதேசவது:
1917
சலனினின
கட்சிழமரேலிய
புஸ்திரேட்சிழமரேலிய
கட்சிககு

ஏப்பிஸ்திரேல

3,

வருழமக
ோரிரேலியசன

சபட்சஸ்திரேசகிஸ்திரேசட்டிற்கு

தேந்தேழமம,
சநஸ்திரேத்தில

சவற்றிககு
வழவழமக

சபசலஷிவிக

மசற்றிரேலியழமமத்து,

இட்டசசோலவதேற்கு
சகசடத்தேது.

1917

சதேசறாண்டைககத்தில சலனின சவளிநசட்டில இ்ந்து

நியூசரேலியசர்ககிற்கு

சபசயிருந்தேசலும் கூறாண்டை அகசறாண்டைசபர் புஸ்திரேட்சி "இசதே

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி,

விதேமசய்"

தேவிர்ப்பதேற்கசக,

நறாண்டைந்சதேறியிருககும்

ஞசனிகள

கூ்லசம்.

ஆனசல

என

எமது

அது

அப்படி

தேடத்து
சதேசழலசள

உயிர்த்துடிப்பசன

இழமறாண்டைவிறாண்டைசதே

பிஸ்திரேதிநிதித்துவப்படத்தினசர்.

ஒனழம்

அவர்

பசட்றாண்டைசளி

1917

ஏப்ஸ்திரேலில

நசடகறாண்டைத்தேப்பட்டிருந்தே

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவிற்குத்

கனறாண்டைசவில

பிரிட்டிஷ்

ழமவககப்பட்றாண்டைசர்.

அலல. சலனின, வஸ்திரேலசற்ற நிகழ்சசிப்சபசககின
கூறகளில

பலவந்தேமசக

ஏகசதிபத்திரேலியத்தேசல

அதிகளவில

வர்ககத்தினதும்
சகசரிகழமககளின

அஸ்திரேோசங்கத்தின

திரும்புவழமதேத்

சபசலஷிவிககுகளதும்
கசஸ்திரேணைமசகசவ,

இழமறாண்டைககசல

அழமமசோர்

மிலயுசகசவ்,

சவளியு்வு

வர்ககத்தின மிகவும் சோரேலியலூககமசன பிரிவின

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி

அனுபவத்துககும்,

பிரிட்றாண்டைனுககு தேரேலியககத்துறாண்டைன சவண்டசகசள விடத்தேசர்.

உருவடிவசக

நுண்ணைறிவுககும்
விளங்கினசர்.

பழமறாண்டைழமரேலிய

முனனணப்

அணதிஸ்திரேட்றாண்டைவும்

வர்ககத்ழமதேயும்

சதேசழலசள
விவோசயிகழமளயும்

அணதிஸ்திரேட்டகின்

வசய்ப்ழமப

அதேற்கு

அஸ்திரேங்கில

அவருழமறாண்டைரேலிய

ோரிரேலியசனோமரேலியத்திலசன

வருழமக

அவசிரேலியமசக

இருந்தேது.

சபசரின

தீர்ககமசன

வழங்கவும்

புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே
ஒரு

தேருணைங்களில பிஸ்திரேதேசன கட்றாண்டைழமளத் தேளபதியின
தீர்ககமசன பசத்திஸ்திரேத்ழமதேப் சபசனற, வஸ்திரேலசற்றத்
திருப்பங்களின

தீர்ககமசன

தேருணைங்களில

அஸ்திரேசிரேலியல தேழமலழமமயும் ஒரு தீர்ககமசன கசஸ்திரேண
ஆக

முடியும்.

வஸ்திரேலசற

நிகழ்முழம்

அலல.

தேழமலவர்கள

எதேற்கு?

திட்றாண்டைங்கள

ஒரு

தேசனிரேலியங்கு

எதேற்கு?

சோய்ரேலியப்பறாண்டை

சவண்டம்

எனற

பிரிட்டிஷ் தேடப்பில இருந்து விடவிககப்பட்றாண்டை ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி,
1917 ஏப்பிஸ்திரேல 16 அனற ஐசஸ்திரேசப்பசவிற்கு கப்பலில ஏறினசர்.
நசன மீளசய்வு சோய்திருககின் ஏப்பிஸ்திரேல மசதேம் நறாண்டைந்தே
அழமனத்து நிகழ்வுகளின சபசதும் ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி சிழம்முகசமிசலச
அலலது

கறாண்டைலிசலச

எந்தே

விதே

தேகவலசதேசறாண்டைர்பும்

இனறி

இருந்திருந்தேசர். அவர் இறதியில ேூலிரேலியன நசட்கசட்டியின படி
சம

4

அனற

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவிற்கு

வந்தேசர்.

அவர்

ஏப்பிஸ்திரேல

ஆய்வுகழமள அலலது அழமதே அடத்து வந்தே ஆவணைங்களில
எழமதேயும் படித்திருககவிலழமல.
பினனசளில,

தேசன

எழுதிரேலிய

சலனினுழமறாண்டைரேலிய

வசழ்கழமக

வஸ்திரேலசற்றில ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி எழுதிரேலியதேசவது:

இலழமலசரேலியன்சல,
கட்சிகள

விடதேழமல

சபட்சஸ்திரேசககிஸ்திரேசட்

பீட்றாண்டைர்ஸ்சபர்ககிற்கு

எதேற்கு?

[சபட்சஸ்திரேசககிஸ்திரேசட்] நசன

வருழமக தேந்து இஸ்திரேண்றாண்டைசவது அலலது மூன்சம்

தேத்துவசர்த்தேப்

நசள, சலனினின ஏப்பிஸ்திரேல ஆய்வுகள எனககுப்

சபசஸ்திரேசட்றாண்டைங்கள எதேற்கு?[36]

பரிசோரேலியமசயின. நிசோரேலியமசக அதுசவ புஸ்திரேட்சிககுத்

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கியும் சலனினும் ஒனறபடதேல

சதேழமவப்பட்றாண்டைதேசக இருந்தேதேசகும்.

தேழமலவர்கள எதேற்கு? கட்சிகள எதேற்கு? திட்றாண்டைங்கள எதேற்கு?

[சலனினுககும்

…
ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கிககும்

தேத்துவசர்த்தேப் சபசஸ்திரேசட்றாண்டைங்கள எதேற்கு? ஆகிரேலிய ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கியின

இழமறாண்டைசரேலியரேலியசன] முதேல ோந்திப்பு சம 5 அலலது

சகளவிகள, ஏப்பிஸ்திரேல

6 ம் திகதிகளில நறாண்டைந்திருகக சவண்டம். ஏப்பிஸ்திரேல

ஆய்வுகளின

மிகவும்

தீர்ககமசனதேசய்

கூ்த்தேகக விழமளபரேலியன மூலமசக அடிகசகசடிறாண்டைப்படகின்ன. 14

ஆய்வுகள

ஆண்டகசல அஸ்திரேசிரேலியல சவறபசடகளுககுப் பினனர், விளசடிமிர்

கட்சி

சலனிழமனயும்

நறாண்டைவடிகழமககளில

லிசரேலியசன

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கிழமரேலியயும்

ஒன்சகக

சகசண்ட வந்தே ஆவணைமசக இது அழமமந்திருந்தேது.

மற்றம்

அவர்

முனசனடத்தே

அவரிறாண்டைம்

இருந்து

இருந்து

வந்தேதில

இருந்து

ஒட்ட

சமசத்தே

எதுவும்

எனழமன

சவறபடத்தேவிலழமல

என

நசன சலனினிறாண்டைம் கூறிசனன. ..."[37]
ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கியின
கலந்துழமஸ்திரேரேலியசறாண்டைல,

விவரிப்பின
அவர்

படி,

அடத்து

சவளிப்பழமறாண்டைரேலியசக

வந்தே
எப்சபசது

சபசலஷிவிக கட்சியில சோஸ்திரேப் சபசகி்சர் என் தேந்திசஸ்திரேசபசரேலிய
பிஸ்திரேசசிழமனயின மீசதே முழுழமமரேலியசக ழமமரேலியம் சகசண்டிருந்தேது.
கணோமசனளவு

புஸ்திரேட்சிரேலியசளர்களும்

சதேசழலசளர்களும்
இந்தேக
சபசதும்,
1971 இல ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி
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கூறகள

உள-மசவட்றாண்டை-கமிட்டிகளில
சமனஷிவிக

சபசலஷிவிககுகழமள

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கியின

சுமசர்

நிஸ்திரேந்தேஸ்திரேப்

3,000
இருந்தேனர்.

சபரும்பசனழமமழமரேலிய
ஆதேரிககசதேவர்கள,

புஸ்திரேட்சித்

தேத்துவத்துறாண்டைனும்

எதிர்த்தே
இவர்கள
மற்றம்

’பசட்றாண்டைசளிகளதும்

விவோசயிகளதும்

ேனநசரேலியக

ோர்வசதிகசஸ்திரேம்’

சவழமலத்திட்றாண்டைத்திற்கசக

சபசஸ்திரேசடிரேலிய

என் சபசலஷிவிக முனசனசககு பற்றிரேலிய அவஸ்திரேது நீண்றாண்டைகசல

முழுழமமரேலியசக

விமர்ோனத்துறாண்டைனும்

அகிலத்ழமதே ஸ்தேசபிப்பதேற்கு பகிஸ்திரேங்கமசக அழமழப்புவிடககசதே

உறாண்டைனபசட

சகசண்றாண்டைவர்களசக

இருந்தேனர்

எனபது இதேற்கு சபரிரேலியசதேசரு கசஸ்திரேணைமசக இருந்தேது.

Mezhrayontsi)

சபரும்பசனழமமழமரேலிய

ஒரு

புதிரேலிய

மூன்சம்

ஒரு "மத்திரேலியவசதிரேலியசக" தேனித்துக கசட்டி வந்திருந்தேசர்.

(சமஸ்சஸ்திரேசரேலியசனிஸ்ட்

உள-மசவட்றாண்டை-குழுககளின

முறித்துகசகசண்ட

அசதேசவழமளயில,

சபசலஷிவிக

கட்சியில

அழமனத்து

ோந்தேர்ப்பவசதே,

சபசககுகளிறாண்டைம் இருந்து

அதேசவது

முதேலசளித்துவப்

முழுழமமரேலியசக சவறபடத்திகசகசளள

இழமணைவதேற்கு உறாண்டைனபறாண்டை ழமவககக கூடிரேலிய சி்ந்தே நிழமலழமமயில

சவண்டிரேலியது, சதேசழலசள வர்ககத்தில சுரேலியசதீனமசன, புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே,

தேசன இருப்பதேசக ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி நம்பினசர். அதுசவ நறாண்டைந்தேது.

சோசோலிோ நனழமவ அபிவிருத்தி சோய்வதேற்கு இனறிரேலியழமமரேலியசதேது

உள-மசவட்றாண்டை-குழுககள

என

1917

ஆகஸ்ட்டில

சபசலஷிவிககுகளுறாண்டைன முழம்ரேலியசக இழமணைந்தேன.
அஸ்திரேசிரேலியலரீதிரேலியசக
சமலசக

மற-வலுவூட்றாண்டைப்பட்றாண்டை,

சலனின

மற்றம்

வலியுறத்தி

எலலசவற்றிற்கும்

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கியினசல

தேழமலழமம

சகசடககப்பட்றாண்டை சபசலஷிவிக கட்சிரேலியசனது ஸ்திரேஷ்ரேலியத் சதேசழலசள
வர்ககத்தின

மிகப்

சபருவசரிரேலியசன

சபரும்பசனழமமயின

விசுவசோத்ழமதே சவனச்டத்தேது. சதேசழலசள
சவகுேன

சிப்பசய்கள

ஆதேஸ்திரேவுறாண்டைன,

மற்றம்

‘ஸ்திரேஷ்ரேலியப்

புஸ்திரேட்சியின

முதேல

முனசனசககின

வர்ககம், பஸ்திரேந்தே

கிஸ்திரேசமப்பு்

புஸ்திரேட்சிரேலியசனது

அடிப்பழமறாண்டையில

விவோசயிகளது

உலக

தேசககுதேலசகும்’

சோசோலிோப்

மிக

வந்தேசர்.

சலனின

இனறிரேலியழமமரேலியசதே
ோழமளககசதே

முடிவுகளுககு

விதேத்தில,

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கிககு

எதிஸ்திரேசய்,

நிஸ்திரேந்தேஸ்திரேப்

புஸ்திரேட்சியின

சவனச்டககப்பட்றாண்டைதேற்கு

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி

உலகப்

சபசரின

கசஸ்திரேணைமசக இந்தே நிழமலப்பசட்டிற்கு சவனச்டககப்பட்றாண்டைசர்.
ஸ்திரேஷ்ரேலியசவில சமனஷ்விக

"மத்தி”

மற்றம் அசமரிககசவிலும்

சமற்கு ஐசஸ்திரேசப்பசவிலும் இருந்தே இசதேசபசன் குழுவசககங்கள
ஒரு

சவளிப்பழமறாண்டைரேலியசன

முதேலசளித்துவ,

ஏகசதிபத்திரேலிய-ோசர்பு,

சபசர்-ோசர்பு சபசககசக பரிணைசம வளர்சசி கண்றாண்டைதேசனது 1903 ல

சவளிப்பட்றாண்டை

இருந்து

முதேலசவது

சதேசழலசளர்

ஏற்படத்திகசகசளவதேற்கு சலனின எடத்தே முரேலியற்சிகளின முழு

ஒன்சகச

முககிரேலியமசன

இறாண்டைம்பிடிககத்

சலனின,

சமனஷிவிககளுறாண்டைன

முழுழமமரேலியசன

முறிழமவ

முககிரேலியத்துவத்ழமதேயும் ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கிககு சதேளிவுபடத்தியிருந்தேன.

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கியும்

வஸ்திரேலசற்றின

இருந்து

என்

அஸ்திரேழமோ ஸ்தேசபித்தேது.
சலனினும்

1903 ல

சோர்ந்தேழமம, நவீன

நிகழ்வுகளில

தேகுந்தேதேசகும்.

ஒன்சக

இனற

அழமனத்து

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி

ஸ்திரேஷ்ரேலியசவிற்கு

சமனஷிவிககுகளுறாண்டைன
ோசத்திரேலியத்ழமதேயும்

திரும்பிரேலியதேன

பினனர்,

ஐககிரேலியப்படவதேற்கசன

எந்தே

நிஸ்திரேசகரித்தேசதேசட

மூன்சம்

அகிலத்தின

புஸ்திரேட்சிரேலியசளர்களசலும் புரிந்து சகசளளப்பறாண்டை சவண்டிரேலிய, இஸ்திரேண்ட

சதேழமவழமரேலிய ஏற்றகசகசண்றாண்டை பினனர், அவழமஸ்திரே விறாண்டை "சி்ந்தே

தீர்ககமசன அங்கங்கழமள இது உளளறாண்டைககியிருந்தேது.

சபசலஷிவிக இலழமல" என சில மசதேங்கள கறாண்டைந்து சலனின
குறிப்பிட்றாண்டைசர்.[38]

சலனின

தேனது

முனசனசககின

கட்சிழமரேலிய

மீது

அவசிரேலியமசககிரேலியது.
ஆய்வுகழமள
சபசருககும்

உலக

சோசோலிோப்

புஸ்திரேட்சியின

மறஆயுதேபசணரேலியசககுவழமதே

சபசலஷிவிககுகள

நிஸ்திரேசகரித்து,

ஆதேஸ்திரேவு

வழழமரேலியப்

ஏப்பிஸ்திரேல

இருககககூறாண்டைசது
சதேசழமலசநசககுத்
குழம்விலச

விழமளபரேலியசன

கூட்டிழமணைவசகும்.

பினசதேசறாண்டைர்ந்திருந்தேசல,

தேழமலமுழம்

ோமஸ்திரேோம்

புஸ்திரேட்சிரேலியசளர்கள

எதுவும்

வலியுறத்திரேலியதேன

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி

அங்கீகரித்தேதேன

அவர்கள

இருவஸ்திரேதும்

எலலசவற்றககும்

சமலசக,

கிஸ்திரேகித்துகசகசளள

இனழம்ரேலிய
சவண்டிரேலியது

சிம்மர்வசலட்

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கிழமரேலிய,

மசநசட்டில

இஸ்திரேண்றாண்டைசம்

இருந்சதே,

அகிலத்தின

சலனின,

கசட்டிகசகசடப்ழமப

கடழமமரேலியசக எதிர்த்தேதுறாண்டைன யுத்தேத்துககு எதிஸ்திரேசன ஒரு புஸ்திரேட்சிகஸ்திரே
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நறாண்டைத்தியிருந்தேனர்.

பசழமதேழமரேலியக

கசட்டவதேற்கும்

அவசிரேலியமசன

அஸ்திரேசிரேலியல

1917 ல,

ஒரு

ஸ்திரேஷ்ரேலியத்

அதேழமன

முனசனசககு

வழநறாண்டைத்துவதேற்கு
மற்றம்

கட்சியின

தேனழமமழமரேலியப் பற்றிரேலிய ஒரு சபசதுவசன புரிதேலுககு அவர்கள
வந்து சோர்ந்திருந்தேனர்.
1917 ஸ்திரேஷ்ரேலியப்

புஸ்திரேட்சிரேலியசனது

முதேலசவதும்

மற்றம்

ஒசஸ்திரே

சவற்றிகஸ்திரேமசன சோசோலிோப் புஸ்திரேட்சிரேலியசகவும் இருப்பதேற்கு இதுசவ
கசஸ்திரேணைம்.
அதிகசஸ்திரேத்ழமதேக
வர்ககத்தின

இழமதேசரேலிய ஆகும்.
1915

ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கியும்

எடப்பதேற்கும் உலக சதேசழலசள வர்ககத்திற்கு முனசனசககிரேலிய

சலனின

தேனழமமழமரேலிய

யுத்தேம்

சலனினும்

சகசடப்பது" என்

ோந்தேர்ப்பவசதேத்துறாண்டைன
எனற

தேத்துவசர்த்தே

ஆண்டகள

சதேசழலசள வர்ககம் அஸ்திரேசிரேலியல அதிகசஸ்திரேத்ழமதே தேன ழமககளில

அப்சபசது ட்சஸ்திரேசட்ஸ்கி அவர்களுறாண்டைன இழமணைந்திருகக மசட்றாண்டைசர்.
எவ்வசச்னினும்,

பதினசனகு

அஸ்திரேோசங்கத்திற்கும்

இழமறாண்டைககசல

"விமர்ோன ரீதியில

கசமசனவ்-ஸ்ஸ்திரேசலின

சலனினின

அது

ஒப்பிறாண்டைத்தேகக

ழமகப்பற்றவதேற்கசன

சவச்ந்தேசவசரு
அளவுககு

சதேசழலசள

முரேலியற்சியும்

இதேனுறாண்டைன

தேரேலியசரிககப்பட்றாண்டைதேசகசவச

அலலது

அபிவிருத்தி சோய்ரேலியப்பட்றாண்டைதேசகசவச இருககவிலழமல. 1920 களில
சதேசழலசள

வர்ககத்திறாண்டைம்

அபகரித்துகசகசண்ட

1930 களில

இருந்து
மிகப்

அதிகசஸ்திரேத்ழமதே
சபருந்சதேசழமகரேலியசன

அஸ்திரேசிரேலியல

கலவியூட்றாண்டைப்பட்டிருந்தே

மற்றம்

சதேசழலசளர்கழமள

சபசலஷிவிக

புத்திஜீவிகள

பூண்சறாண்டைசறாண்டைழத்தே

ஸ்ஸ்திரேசலினிோ

எந்திஸ்திரேத்தின அஸ்திரேசிரேலியல குற்்விரேலியல பசத்திஸ்திரேசம, எலலசவற்ழம்யும்
விறாண்டை, இதேற்குக கசஸ்திரேணைமசய் இருந்தேது.
ஸ்திரேஷ்ரேலியப்

புஸ்திரேட்சியின

படிப்பிழமன

இதுதேசன:

ஒவ்சவசரு

புஸ்திரேட்சி முனசனசகழமகயும் தேனககு அடித்தேளமசகக சகசண்ட
முதேலசளித்துவ

சபசககுகளிலிருந்தும்
ஒரு

இழமறாண்டைவிறாண்டைசதே

மற்றம்

தேனழமன

மசர்கசிோ-விசஸ்திரேசதே
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