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பேராசிரியர் ப்ான் மக்மீக்கன்
லெனின் விபராத மதிப்பிழந்து போன
அவதூறுகளளை புதுப்பிக்கிிக்கிறார் (ேகுதி - 1)

By David North,    30 June 2017

ரஷ்ய புரட்சியின் நூற்் நூற்றன் நூற்றாண்ூற்றாண்டநூற்றாண்டை குறிக்கும்  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேறுபட்நூற்றாண்டை
கருத்துக்கூற்றாண்டுக்களை விருந்தினர் எழுத்ினர் எழுத்தன் நூற்றாுக்களைர் கட்டுூற்றாண்டரத் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைரின்

ஒரு பகுதியன் நூற்றாக,  நியூ குறிக்கும் வயன் நூற்றார்க் ூற்றாண்டநூற்றாண்டைம்ஸ அினர் எழுத்தன் ஜ ஜூன் 19
பதிப்பில் Bard  கல்லூரியின்  குறிக்கும் வபரன் நூற்றாசிரியர்  குறிக்கும் வின் நூற்றான் மக்மீக்கன்

(Sean  McMeekin)  இன் கட்டுூற்றாண்டர ஒன்ூற்றாண்ட் நூற்ற ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளியிட்நூற்றாண்டைது.
புரட்சிூற்றாண்டய கண்நூற்றாண்டைனம் ளர் கட்டுரைத் திய்ை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தற்கும் புரட்சி ின் நூற்றார்பன் நூற்றாக அினர் எழுத்தற்கு

 குறிக்கும் வகன் நூற்றாூற்றாண்டழைத்ினர் எழுத்தனமன் நூற்றாக ை குறிக்கும் வேக்கன் நூற்றாலத்து ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாங்குை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தற்கும் இூற்றாண்டநூற்றாண்டையில்
ஊிலன் நூற்றாடும் கட்டுூற்றாண்டரகூற்றாண்டுக்களை ினர் எழுத்தவிர 1917  நிகழ்வுகூற்றாண்டுக்களை

புரிந்துளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாள்ுக்களை பங்களிக்க எந்ினர் எழுத்தளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேன் நூற்றாரு கட்டுூற்றாண்டரயும்
இத்ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைரில் இல்ூற்றாண்டல எனலன் நூற்றாம்.  ஆனன் நூற்றால் “ளர் கட்டுரைத் தலனின் ஒரு

 குறிக்கும் வஜர்மன் முகை குறிக்கும் வேரன் நூற்றா?”  என்் நூற்ற ினர் எழுத்தூற்றாண்டலப்ூற்றாண்டப ினர் எழுத்தன் நூற்றாங்கும் மக்மீக்கன்
இன் கட்டுூற்றாண்டர ஐயத்திற்கிநூற்றாண்டைமின்றி எல்லன் நூற்றாை குறிக்கும் வேற்றிலும் மிக

நச்சுத்ன்ூற்றாண்டம ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டைதும் நிச்ியமன் நூற்றாக மிக மநூற்றாண்டைத்ினர் எழுத்தனமன் நூற்றானதும்
ஆகும்.

கட்டுூற்றாண்டரயன் நூற்றானது மக்மீக்கன் இன் அண்ூற்றாண்டமயில் ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளியன் நூற்றான

புத்ினர் எழுத்தகமன் நூற்றான,  ரஷ்ய புரட்சி:  ஒரு புதிய ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாறு என்பூற்றாண்டினர் எழுத்த
அடிப்பூற்றாண்டநூற்றாண்டையன் நூற்றாக ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்தது.  ஸளர் கட்டுரைத் தபயினின் ஃபிரன் நூற்றாங் குறிக்கும் வகன் நூற்றா,

சிலியின் பி குறிக்கும் வனன் நூற்றா குறிக்கும் வி,  அளர் கட்டுரைத் தமரிக்கன் நூற்றாவின் ளர் கட்டுரைத் தின் நூற்றாந்ினர் எழுத்த J.  எட்கன் நூற்றார்
ஹ ஜூை குறிக்கும் வேர் ினர் எழுத்தங்களின் ஓய்வு  குறிக்கும் வநரத்தில் “ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாற்று எழுத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த”

எழுதுை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தன் நூற்றாயின் ரஷ்ய புரட்சி பற்றி என்ன
எழுதியிருப்பன் நூற்றார்க குறிக்கும் வுக்களைன் நூற்றா அவ்ை குறிக்கும் வேன் நூற்றா் நூற்றன் நூற்றான ை குறிக்கும் வேூற்றாண்டகயன் நூற்றானது அது என்று

சி் நூற்றப்பன் நூற்றாக விை குறிக்கும் வேரிக்கப்பநூற்றாண்டை முடியும்.  அந்ினர் எழுத்த புத்ினர் எழுத்தகம் ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாறு
ிம்பந்ினர் எழுத்தமன் நூற்றான பூற்றாண்டநூற்றாண்டைப்பு என்று விை குறிக்கும் வேரிக்க முடியன் நூற்றாினர் எழுத்தது ஏளர் கட்டுரைத் தனனில்

மக்மீக்கன் இநூற்றாண்டைம் உண்ூற்றாண்டமகளுக்கன் நூற்றாக  குறிக்கும் வினர் எழுத்தூற்றாண்டை குறிக்கும் வேப்படும் அறிவு
மட்நூற்றாண்டைம்,  உண்ூற்றாண்டமகளுக்கன் நூற்றான மதிப்பு மற்றும்  குறிக்கும் வினர் எழுத்தர்ச்சிளர் கட்டுரைத் தபற்் நூற்ற

ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழில்முூற்றாண்ட் நூற்றத் தி் நூற்றன் பற்் நூற்றன் நூற்றாக்குூற்றாண்ட் நூற்றயன் நூற்றாக இருக்கி் நூற்றது.
மக்மீக்கன் இன் புத்ினர் எழுத்தகம் என்பது ின் நூற்றாினர் எழுத்தன் நூற்றாரணமன் நூற்றாக ளர் கட்டுரைத் தின் நூற்றான்னன் நூற்றால்

ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேறும குறிக்கும் வன கம்யூனிி எதிர்ப்பு பிரச்ின் நூற்றாரத்தில் ஒரு பயிற்சி
எனலன் நூற்றாம்,  அதிலிருந்து ஒருை குறிக்கும் வேரும் எூற்றாண்டினர் எழுத்தயும் கற்றுக்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாள்ுக்களை

முடியன் நூற்றாது.

1917 ரஷ்ய புரட்சியின்  குறிக்கும் வபன் நூற்றாது ளர் கட்டுரைத் தலனின் ஒரு கூட்நூற்றாண்டைத்தில் உூற்றாண்டரயன் நூற்றாற்றுகி் நூற்றன் நூற்றார்

ஏன் அை குறிக்கும் வேர் இப்புத்ினர் எழுத்தகத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த எழுதினன் நூற்றார்? எளிினர் எழுத்தன் நூற்றாய் பணம் ஈட்நூற்றாண்டை
ஆூற்றாண்டிகன் நூற்றாட்டி இணங்க ூற்றாண்டை குறிக்கும் வேப்பினர் எழுத்தற்கும் அப்பன் நூற்றால்,  (கம்யூனிி

வி குறிக்கும் வரன் நூற்றாினர் எழுத்த பூற்றாண்டநூற்றாண்டைப்புக்கள் கணிிமன் நூற்றான அுக்களைவு விுக்களைம்பரத்துநூற்றாண்டைனும்
நியூ குறிக்கும் வயன் நூற்றார்க் ூற்றாண்டநூற்றாண்டைம்ஸ மற்றும்  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேறுபல ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளியீடுகளில்

அினர் எழுத்தற்கு உநூற்றாண்டைன்பன் நூற்றாநூற்றாண்டைன் நூற்றாய் மதிப்புூற்றாண்டரகள் ை குறிக்கும் வேரும் என்் நூற்ற
உத்ினர் எழுத்தரை குறிக்கும் வேன் நூற்றாினர் எழுத்தத்துநூற்றாண்டைனும் ை குறிக்கும் வேழைக்கமன் நூற்றாய் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைங்கப்படுகின்் நூற்றன)

மக்மீக்கனுக்கு ஒரு அரசியல்  குறிக்கும் வநன் நூற்றாக்கம் உண்டு.  இந்ினர் எழுத்த
ஆண்டின் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைக்கத்தில் உலக  குறிக்கும் வின் நூற்றாிலிி ை குறிக்கும் வேூற்றாண்டலத் ினர் எழுத்துக்களைம்
எழுதியது:  “உலக முினர் எழுத்தலன் நூற்றாளித்துை குறிக்கும் வேத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த ஒரு ஆவி
அச்சுறுத்திக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருக்கி் நூற்றது:  அது ரஷ்ய புரட்சி என்னும்

ஆவியன் நூற்றாகும்”  என்று.  அச்சுறுத்ினர் எழுத்தப்பட் குறிக்கும் வநூற்றாண்டைன் நூற்றாருள் மக்மீக்கன்
இருக்கி் நூற்றன் நூற்றார்.  “கம்யூனிித்தின் ஆவியுரு”  என்று

ினர் எழுத்தூற்றாண்டலப்பிநூற்றாண்டைப்பட்நூற்றாண்டை புத்ினர் எழுத்தக முன்னுூற்றாண்டரயில் அை குறிக்கும் வேர் எழுதுகி் நூற்றன் நூற்றார்:
ை குறிக்கும் வேுக்களைர்ந்து ை குறிக்கும் வேரும் மக்களின் அதிருப்தியன் நூற்றால் முினர் எழுத்தலன் நூற்றாளித்துை குறிக்கும் வேம்

அச்சுறுத்ினர் எழுத்தலுக்கு ஆுக்களைன் நூற்றாகியுள்ுக்களைது.   குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிித்திூற்றாண்டன
 குறிக்கும் வநன் நூற்றாக்கிய ஈர்ப்பு மீண்டும்  குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றான்றி இருக்கி் நூற்றது.  1917 ல்

ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைக்கி ூற்றாண்டை குறிக்கும் வேக்கப்பட்நூற்றாண்டை கருத்தியல் ரீதியன் நூற்றான யுகத்தில்
அணுஆயுினர் எழுத்தங்கள்  குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றான்றியது குறிக்கும் வபன் நூற்றால,  ளர் கட்டுரைத் தலனினிிம் பற்றிய

துன்பகரமன் நூற்றான உண்ூற்றாண்டம என்னளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேன்் நூற்றன் நூற்றால்,  ஒருமுூற்றாண்ட் நூற்ற
கண்டுபிடிக்கப்பட்நூற்றாண்டை பின்னர்,  அினர் எழுத்தூற்றாண்டன இவ்வுலகத்திலிருந்து

அகற்் நூற்ற முடியன் நூற்றாினர் எழுத்தினர் எழுத்தன் நூற்றாக இருக்கின்் நூற்றது.  ிமூக ிமத்துை குறிக்கும் வேமின்ூற்றாண்டம
எப் குறிக்கும் வபன் நூற்றாதும் நம்முநூற்றாண்டைன் இருக்கும்,  அினர் எழுத்தனுநூற்றாண்டைன் அ குறிக்கும் வினர் எழுத்த குறிக்கும் வபன் நூற்றால்

அினர் எழுத்தூற்றாண்டன அழிப்பினர் எழுத்தற்கன் நூற்றான  குறிக்கும் வின் நூற்றாிலிஸடுகளின் நல்ல
 குறிக்கும் வநன் நூற்றாக்கங்களும் எம்முநூற்றாண்டைன் இருக்கும்.”  ஆூற்றாண்டகயன் நூற்றால்

ளர் கட்டுரைத் தலனினிித்ூற்றாண்டினர் எழுத்த  குறிக்கும் வநன் நூற்றாக்கிய நன் நூற்றாட்நூற்றாண்டைம் என்பது, குறிப்பன் நூற்றாக ளர் கட்டுரைத் தபரும்
தீவிரமன் நூற்றான தீர்வுகளுக்கு அூற்றாண்டழைப்புவிடுப்பது குறிக்கும் வபன் நூற்றால்

கன் நூற்றாணப்படும் ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாருுக்களைன் நூற்றாினர் எழுத்தன் நூற்றார மந்ினர் எழுத்தநிூற்றாண்டலயின்  குறிக்கும் வபன் நூற்றாது அல்லது
 குறிக்கும் வபன் நூற்றாரின்  குறிக்கும் வபன் நூற்றாது  குறிக்கும் வபரன் நூற்றாை குறிக்கும் வேல் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டைை குறிக்கும் வேர்களிூற்றாண்டநூற்றாண்டை குறிக்கும் வயயும்,

ஈவிரக்கமற்் நூற்றை குறிக்கும் வேர்களின் மத்தியில் மூற்றாண்ட் நூற்றமுகமன் நூற்றாக இருக்கும்.
மக்மீக்கன் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைர்கி் நூற்றன் நூற்றார்:  “கநூற்றாண்டைந்ினர் எழுத்த நூறு ஆண்டுகள் எமக்கு

ஏ குறிக்கும் வினர் எழுத்தனும் கற்றுத் ினர் எழுத்தந்திருக்குமன் நூற்றானன் நூற்றால்,  ிமூக
முழுநிூற்றாண்ட் நூற்றை குறிக்கும் வேன் நூற்றாக்கத்திற்கு உறுதி ை குறிக்கும் வேழைங்கும் ஆயுினர் எழுத்த குறிக்கும் வமந்திய

தீர்க்கினர் எழுத்தரிசிகளுக்கு எதிரன் நூற்றாக நன் நூற்றாம் நமது பன் நூற்றாதுகன் நூற்றாப்ூற்றாண்டப
உறுதியன் நூற்றாக நிமிர்த்தி அை குறிக்கும் வேர்கூற்றாண்டுக்களை எதிர்க்க  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேண்டும்.”[1]

“ஆயுினர் எழுத்த குறிக்கும் வமந்திய தீர்க்கினர் எழுத்தரிசிகளுக்கு எதிரன் நூற்றாக நன் நூற்றாம் நமது

பன் நூற்றாதுகன் நூற்றாப்ூற்றாண்டப உறுதியன் நூற்றாக நிமிர்த்தி அை குறிக்கும் வேர்கூற்றாண்டுக்களை
எதிர்ப்பினர் எழுத்தற்கன் நூற்றான”  அை குறிக்கும் வேரது அூற்றாண்டழைப்புநூற்றாண்டைன் மக்மீக்கன் என்ன

அர்த்ினர் எழுத்தப்படுத்துகி் நூற்றன் நூற்றார் என்பது அை குறிக்கும் வேரது புத்ினர் எழுத்தகத்தில் விரிை குறிக்கும் வேன் நூற்றாகக்
கூ் நூற்றப்பட்டிருக்கி் நூற்றது.  புரட்சியின் அச்சுறுத்ினர் எழுத்தலுக்குத்

 குறிக்கும் வினர் எழுத்தூற்றாண்டை குறிக்கும் வேயன் நூற்றான பதில் புரட்சியன் நூற்றாுக்களைர்கூற்றாண்டுக்களை ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றால்ை குறிக்கும் வேதுினர் எழுத்தன் நூற்றான்.
1917 ன் ளர் கட்டுரைத் தபரும் அரசியல் ினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேறு என மக்மீக்கன் ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாதிப்பது



யன் நூற்றாளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தனில்,  1917  ஜ ஜூூற்றாண்டலயில்  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்குகூற்றாண்டுக்களை
ிரீரரீதியன் நூற்றாக ஒழித்துக்கட்நூற்றாண்டை ளர் கட்டுரைத் தகளர் கட்டுரைத் தரன்ஸகிக்கு ஒரு ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாய்ப்புக்

கிூற்றாண்டநூற்றாண்டைத்ினர் எழுத்தளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாழுது அவ்ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாறு ளர் கட்டுரைத் திய்யத்ினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேறியதுினர் எழுத்தன் நூற்றான்.
 குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக் கட்சி  குறிக்கும் வஜர்மனியிலிருந்து பணம் ளர் கட்டுரைத் தபற்றிருந்ினர் எழுத்தது,

என குறிக்கும் வை குறிக்கும் வே ளர் கட்டுரைத் தலனின்,  குறிக்கும் வஜர்மன் பூற்றாண்டநூற்றாண்டையின் மூ குறிக்கும் வலன் நூற்றாபன் நூற்றாய ினர் எழுத்தூற்றாண்டலூற்றாண்டமப்
பீநூற்றாண்டைத்தின் முகை குறிக்கும் வேரன் நூற்றாக ளர் கட்டுரைத் தியல்பட்நூற்றாண்டைன் நூற்றார் என்பூற்றாண்டினர் எழுத்த நிரூபிப்பினர் எழுத்தன் நூற்றாக

கூ் நூற்றப்படும் “ினர் எழுத்தகை குறிக்கும் வேல்”  கண்டிபிடிக்கப்பட்நூற்றாண்டைளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாழுது,
அச்ிந்ினர் எழுத்தர்ப்பம் ை குறிக்கும் வேழைங்கப்பட்நூற்றாண்டைது.

நூற்் நூற்றன் நூற்றாண்டு பழைூற்றாண்டமயன் நூற்றான இந்ினர் எழுத்த அை குறிக்கும் வேதூூற்றாண்ட் நூற்ற புதுப்பித்ினர் எழுத்தலில்

மக்மீக்கன் 1917 ன் கம்யூனிி வி குறிக்கும் வரன் நூற்றாினர் எழுத்த மஞ்ிள்
பத்திரிூற்றாண்டககளுக்கன் நூற்றாக எழுதிக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்த ை குறிக்கும் வேலதுின் நூற்றாரி

மிினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேன் நூற்றாதிகளின்,  முடியன் நூற்றாட்சியன் நூற்றாுக்களைரின் அல்லது “கறுப்பு
நூற்றுை குறிக்கும் வேரின்”  (ரஷ்ய பன் நூற்றாசிஸடுகள்)  பத்திரிூற்றாண்டகயன் நூற்றாுக்களைர்களின்

பன் நூற்றாணிூற்றாண்டய  குறிக்கும் வபன் நூற்றாலச்ளர் கட்டுரைத் திய்து கன் நூற்றாட்டினன் நூற்றார்.

இந்ினர் எழுத்த ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாய்ூற்றாண்டய மக்மீக்கன் புத்துயிர்ப்பிப்பூற்றாண்டினர் எழுத்த ஆய்வு
ளர் கட்டுரைத் திய்யும் முன்னர்,  ஆசிரியரின் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழில்ின் நூற்றார் தி் நூற்றன் பற்றி

சிலை குறிக்கும் வேற்ூற்றாண்ட் நூற்றச் ளர் கட்டுரைத் தின் நூற்றால்லியன் நூற்றாக  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேண்டும்.  ரஷ்ய புரட்சிகர
ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாற்றின் மீினர் எழுத்தன் நூற்றான ினர் எழுத்தற்கன் நூற்றால “ஆளுூற்றாண்டமமிக்கை குறிக்கும் வேர்கள்”  என

பரை குறிக்கும் வேலன் நூற்றாக விுக்களைம்பரப்படுத்ினர் எழுத்தப்படும் பலருள் ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாதுை குறிக்கும் வேன் நூற்றாக
அநூற்றாண்டைங்குபை குறிக்கும் வேர் என்் நூற்ற ை குறிக்கும் வேூற்றாண்டகயில்,  மக்மீக்கன் அத்துூற்றாண்ட் நூற்றயில்

ஈடுபன் நூற்றாடுூற்றாண்டநூற்றாண்டைய அறி குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேன் நூற்றா அல்லது புரிினர் எழுத்த குறிக்கும் வலன் நூற்றா இல்லன் நூற்றாினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேர்.
அை குறிக்கும் வேரது இவ்ை குறிக்கும் வேறியன் நூற்றாூற்றாண்டமக்கன் நூற்றான ஓர் எடுக்கன் நூற்றாட்டு,  ரஷ்ய ிமூக

ஜனநன் நூற்றாயக ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழிலன் நூற்றாுக்களைர் கட்சியின் (RSDLP), இரண்நூற்றாண்டைன் நூற்றாை குறிக்கும் வேது
கன் நூற்றாங்கிரசில் ஏற்பட்நூற்றாண்டை,   குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக் ளர் கட்டுரைத் தமன்ஷிவிக்

கன்ூற்றாண்டனகூற்றாண்டுக்களை  குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றாற்றுவித்ினர் எழுத்த 1903 பிுக்களைவு பற்றிய மக்மீக்கனின்
கூற்றில் கன் நூற்றாணப்படுகி் நூற்றது. ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாினர் எழுத்தத்திற்கு எடுத்துக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டைன் நூற்றால்,

ரஷ்ய புரட்சிகர இயக்கத்தின் ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாற்றில் 1917 க்கு முந்ூற்றாண்டினர் எழுத்தய
ினர் எழுத்தனிளர் கட்டுரைத் தயன் நூற்றாரு மிக முக்கியமன் நூற்றான நிகழ்வு இதுினர் எழுத்தன் நூற்றான்.  இது

ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாூற்றாண்டலதூர அரசியல் விூற்றாண்டுக்களைபயன்கூற்றாண்டுக்களை ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்தது
என்பூற்றாண்டினர் எழுத்த ஒருை குறிக்கும் வேர்  குறிக்கும் விர்த்ினர் எழுத்தன் நூற்றாக  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேண்டும். மக்மீக்கன் பின்ை குறிக்கும் வேரும்

விை குறிக்கும் வேரங்கூற்றாண்டுக்களை அளிக்கி் நூற்றன் நூற்றார்:

ளர் கட்டுரைத் தபரும்பன் நூற்றாலன் நூற்றான ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாற்றுப் புத்ினர் எழுத்தகங்களில்
விுக்களைக்கப்படும்,  1903  ஜ ஜூூற்றாண்டலயின் மிகப்

புகழ்ளர் கட்டுரைத் தபற்் நூற்ற  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்-ளர் கட்டுரைத் தமன்ஷிவிக் பிுக்களைவு,
ளர் கட்டுரைத் தலனின் ினர் எழுத்தனது 1902  சிறுளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளியீநூற்றாண்டைன் நூற்றான என்ன
ளர் கட்டுரைத் திய்ய  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேண்டும்?  என்பதில் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழில்முூற்றாண்ட் நூற்ற
கன் நூற்றாரியன் நூற்றாுக்களைர் (சில குறிக்கும் வநரங்களில் முன்னணிப்

பூற்றாண்டநூற்றாண்டைை குறிக்கும் வேன் நூற்றாினர் எழுத்தம் என்று அூற்றாண்டழைக்கப்பட்நூற்றாண்டை)  ினர் எழுத்தட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டை,
ளர் கட்டுரைத் தலனின் ஆினர் எழுத்தரிப்பினர் எழுத்தன் நூற்றால் நிகழ்ந்ினர் எழுத்தது.  இது

ளர் கட்டுரைத் தமன்ஷிவிக்குகுக்களைன் நூற்றால் எதிர்க்கப்பட்நூற்றாண்டைது,
அை குறிக்கும் வேர்கள் கட்சியில் ளர் கட்டுரைத் தபருந்திரள் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழிலன் நூற்றாுக்களைர்

பங் குறிக்கும் வகற்புக்கு ஆினர் எழுத்தரை குறிக்கும் வேளித்ினர் எழுத்தனர் என்் நூற்ற ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாது
நம்பிக்ூற்றாண்டகக்கு மன் நூற்றா் நூற்றன் நூற்றாக,  இரண்நூற்றாண்டைன் நூற்றாை குறிக்கும் வேது

பிரஸளர் கட்டுரைத் தரஸ்ஸெல்ஸ மன் நூற்றாநன் நூற்றாட்டில் உண்ூற்றாண்டமயன் நூற்றான தீவிர
விை குறிக்கும் வேன் நூற்றாினர் எழுத்தங்கள் யூினர் எழுத்த பிரச்சிூற்றாண்டனூற்றாண்டய சூழை

இருந்ினர் எழுத்தன.  பதினன் நூற்றான்கன் நூற்றாை குறிக்கும் வேது பிளீன
கூட்நூற்றாண்டைத்ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைர் இருக்ூற்றாண்டகை குறிக்கும் வேூற்றாண்டர கட்சி அூற்றாண்டமப்பு

விை குறிக்கும் வேன் நூற்றாதிக்கப்பநூற்றாண்டைக் கூநூற்றாண்டை இல்ூற்றாண்டல.
பிளர் கட்டுரைத் தரஸளர் கட்டுரைத் தரஸ்ஸெல்சில் ளர் கட்டுரைத் தலனினின் மிகப்ளர் கட்டுரைத் தபரிய

பிரினர் எழுத்தன் நூற்றான இலக்கு புண்ட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டை (Bund)

 குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றாற்கடிப்பினர் எழுத்தன் நூற்றாக இருந்ினர் எழுத்தது.  அினர் எழுத்தன் நூற்றாை குறிக்கும் வேது

கட்சிக்குள் யூினர் எழுத்த-சுயன் நூற்றாட்சி அதிகன் நூற்றாரத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த
 குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றாற்கடிப்பினர் எழுத்தன் நூற்றாகும்.  அை குறிக்கும் வேரது ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேற்றிகரமன் நூற்றான

ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாினர் எழுத்தம் உண்ூற்றாண்டமயில் யூினர் எழுத்தர்கள் ஒரு  குறிக்கும் வினர் எழுத்திம்
அல்ல,  அை குறிக்கும் வேர்கள் ஒரு ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாது ளர் கட்டுரைத் தமன் நூற்றாழிூற்றாண்டய

பகிர்ந்துளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாள்ை குறிக்கும் வேதும் இல்ூற்றாண்டல,  அல்லது ஒரு
ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாது  குறிக்கும் வினர் எழுத்தசிய எல்ூற்றாண்டலூற்றாண்டய

ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருக்கவுமில்ூற்றாண்டல.  புண்ட் இன்
நிறுை குறிக்கும் வேனரன் நூற்றான மன் நூற்றார்ட் குறிக்கும் வநூற்றாண்டைன் நூற்றாவ் இதில் ளர் கட்டுரைத் தபரிதும்

அை குறிக்கும் வேமதிப்புக்கன் நூற்றாுக்களைன் நூற்றாகி,  ஒரு புதிய சிறுபன் நூற்றான்ூற்றாண்டம
ளர் கட்டுரைத் தமன்ஷிவிக் கன்ூற்றாண்டனூற்றாண்டய அூற்றாண்டமப்பினர் எழுத்தற்கு

ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளி குறிக்கும் வயறினன் நூற்றார்.  ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தற்கு உக் குறிக்கும் வரனில் ளர் கட்டுரைத் தகர்ினில்
இருந்து ை குறிக்கும் வேரும் இுக்களைம் புத்திஜீவியும்,

ஐ குறிக்கும் வரன் நூற்றாப்பிய மன் நூற்றார்க்சிித்ூற்றாண்டினர் எழுத்த ஆினர் எழுத்தரிப்பினர் எழுத்தற்கு
உினர் எழுத்தவியை குறிக்கும் வேருமன் நூற்றான,  ஒடிின் நூற்றாவில் உலகின்

பலநகூற்றாண்டர  குறிக்கும் விர்ந்ினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேர்கூற்றாண்டுக்களை ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டை  குறிக்கும் வஜர்மன்
பள்ளியில் படித்துக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்த,  ளர் கட்டுரைத் தலவ்

ப் குறிக்கும் வரன் நூற்றான்ஸூற்றாண்டநூற்றாண்டைன் (ட்ளர் கட்டுரைத் தரன் நூற்றாட்ஸகி)  உட்பநூற்றாண்டை
கிட்நூற்றாண்டைத்ினர் எழுத்தட்நூற்றாண்டை அூற்றாண்டனத்து யூினர் எழுத்த  குறிக்கும் வின் நூற்றாிலிஸட்டுகளும்

அை குறிக்கும் வேூற்றாண்டரப் பின்ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைர்ந்ினர் எழுத்தனர்.  ரஷ்ய யூினர் எழுத்த
எதிர்ப்பன் நூற்றாுக்களைர்களின் அூற்றாண்டனத்து ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாினர் எழுத்தங்கூற்றாண்டுக்களையும்
ளர் கட்டுரைத் தலனின் பிரதிபலித்ினர் எழுத்தினர் எழுத்தன் நூற்றால்,   குறிக்கும் வமன் நூற்றார்ட் குறிக்கும் வநூற்றாண்டைன் நூற்றாவ்,
ட்ளர் கட்டுரைத் தரன் நூற்றாட்ஸகி மற்றும் ஏூற்றாண்டனய யூினர் எழுத்த புத்திஜீவிகள்
ஏன் எதிர்ப்பில் இூற்றாண்டணந்ினர் எழுத்தனர் என்பூற்றாண்டினர் எழுத்த
அறிை குறிக்கும் வேது ஒன்றும் கடினமன் நூற்றானது அல்ல. [2]

இந்ினர் எழுத்த விுக்களைக்கத்துநூற்றாண்டைன் உள்ுக்களை பிரச்சிூற்றாண்டன,  அர்த்ினர் எழுத்தத்திலும்

மற்றும் அரசியல் விுக்களைக்கம் இரண்டிலும் முற்றிலும்
ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாய்யன் நூற்றானினர் எழுத்தன் நூற்றாகும்.  அை குறிக்கும் வேரது பிுக்களைவு ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைர்பன் நூற்றான ினர் எழுத்தப்பன் நூற்றான

 குறிக்கும் வினர் எழுத்ததிூற்றாண்டய ஒருபு் நூற்றம் ினர் எழுத்தள்ளி ூற்றாண்டை குறிக்கும் வேத்துவிட்டு (அது நிகழ்ந்ினர் எழுத்தது
ஆகஸடில் ஜ ஜூூற்றாண்டலயில் அல்ல),  மக்மீக்கன் ளர் கட்டுரைத் தலனிூற்றாண்டன யூினர் எழுத்த

எதிர்ப்பன் நூற்றாுக்களைர் என அை குறிக்கும் வேதூறு ளர் கட்டுரைத் திய்யும்  குறிக்கும் வநன் நூற்றாக்குநூற்றாண்டைன்
இட்டுக்கட்டுை குறிக்கும் வேதில் ளர் கட்டுரைத் தமன்ஷிவிக்குக்கும்  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்குக்கும்

இூற்றாண்டநூற்றாண்டையிலன் நூற்றான முறிூற்றாண்டை குறிக்கும் வேக் குறிப்பிடுை குறிக்கும் வேது ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாறு மற்றும்
அரசியலுநூற்றாண்டைன் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைர்புபட்டிருக்கவில்ூற்றாண்டல.  ரஷ்ய ிமூக

ஜனநன் நூற்றாயக ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழிலன் நூற்றாுக்களைர் கட்சி (RSDLP) யூினர் எழுத்த புண்ட்
ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைர்பன் நூற்றாக பிுக்களைவுபநூற்றாண்டைவில்ூற்றாண்டல.  புண்ட்டின் “நிறுை குறிக்கும் வேனர்”  ஆக

இருப்பதிலிருந்தும் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாூற்றாண்டலவில்,  கட்சிக்குள் புண்ட்டின்
சுயன் நூற்றாட்சிக்கு ளர் கட்டுரைத் தலனினது எதிர்ப்புக்கு ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளிநநூற்றாண்டைப்புச் ளர் கட்டுரைத் திய்ினர் எழுத்தினர் எழுத்தன் நூற்றாக

கூறுை குறிக்கும் வேது இருக்கட்டும்,   குறிக்கும் வமன் நூற்றார்ட் குறிக்கும் வநூற்றாண்டைன் நூற்றாவ் எழுதிய RSDLP

தீர்மன் நூற்றானம்ினர் எழுத்தன் நூற்றான் ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளிநநூற்றாண்டைப்புக்கு தூண்டியது.  புரட்சிகர

ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழிலன் நூற்றாுக்களைர் கட்சியில் யூினர் எழுத்த சுயன் நூற்றாட்சிக்கு மன் நூற்றார்ட் குறிக்கும் வநூற்றாண்டைன் நூற்றாவின்
எதிர்ப்பன் நூற்றானது ளர் கட்டுரைத் தலனிூற்றாண்டனவிநூற்றாண்டைவும் மிகக் கடுூற்றாண்டமயன் நூற்றானினர் எழுத்தன் நூற்றாக

இருந்ினர் எழுத்தது.  ளர் கட்டுரைத் தமன்ஷிவிித்தின் ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாறு பற்றிய முன்னணி
ை குறிக்கும் வேல்லுநரன் நூற்றான கன் நூற்றாலஞ்ளர் கட்டுரைத் தின்் நூற்ற Leopold  Haimson  அை குறிக்கும் வேரது

முக்கியமன் நூற்றான அறிை குறிக்கும் வேன் நூற்றார்ந்ினர் எழுத்த பூற்றாண்டநூற்றாண்டைப்பன் நூற்றான ரஷ்ய
மன் நூற்றார்க்சிஸடுகளும்  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிித்தின் மூலத்  குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றாற்் நூற்றமும்
என்் நூற்றதில் எழுதினன் நூற்றார்,  “மன் நூற்றார்ட் குறிக்கும் வநூற்றாண்டைன் நூற்றாவ் இந்ினர் எழுத்தப் பிரச்சிூற்றாண்டன
இரண்நூற்றாண்டைன் நூற்றாை குறிக்கும் வேது கட்சிக் கன் நூற்றாங்கிரசில் எழுந்ினர் எழுத்த ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாழுது புண்ட்

பிரதிநிதிகளுநூற்றாண்டைன் முரட்டுத்ினர் எழுத்தனமன் நூற்றாக  குறிக்கும் வமன் நூற்றாதினன் நூற்றார்.  இந்ினர் எழுத்த
விை குறிக்கும் வேன் நூற்றாினர் எழுத்தங்களின் ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாழுது அை குறிக்கும் வேரது முகன் நூற்றாூற்றாண்டம  குறிக்கும் விர்ந்ினர் எழுத்த மற்ளர் கட்டுரைத் த் நூற்றந்ினர் எழுத்த

உறுப்பினர்கூற்றாண்டுக்களை கன் நூற்றாட்டிலும் அை குறிக்கும் வேரது அரசியல் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றானியில்
கடுூற்றாண்டம அதிகமன் நூற்றாக இருந்ினர் எழுத்தது.”(3)  சுயன் நூற்றாட்சிக்கன் நூற்றான புண்ட்டின்

 குறிக்கும் வகன் நூற்றாரிக்ூற்றாண்டகக்கு ஆினர் எழுத்தரை குறிக்கும் வேன் நூற்றாக 1903  கன் நூற்றாங்கிரசிலிருந்து
ட்ளர் கட்டுரைத் தரன் நூற்றாட்ஸகியும் ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளிநநூற்றாண்டைப்புச் ளர் கட்டுரைத் திய்ினர் எழுத்தன் நூற்றார் என்று மக்மீக்கன்

கூறுை குறிக்கும் வேது இன்ளர் கட்டுரைத் தனன் நூற்றாரு மதிப்பிழைந்ினர் எழுத்த,  மநூற்றாண்டைூற்றாண்டமயின்
கன் நூற்றாட்சிப்படுத்ினர் எழுத்தல் ஆகும்.  நம்பவியலன் நூற்றாினர் எழுத்த அறியன் நூற்றாூற்றாண்டமயின்

ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளிப்பன் நூற்றாநூற்றாண்டைன் நூற்றாகும்.  ட்ளர் கட்டுரைத் தரன் நூற்றாட்ஸகி புண்ட்டின் இூற்றாண்டநூற்றாண்டைவிநூற்றாண்டைன் நூற்றாினர் எழுத்த



எதிரன் நூற்றாளியன் நூற்றாக இருந்ினர் எழுத்தன் நூற்றார் மற்றும் அை குறிக்கும் வேரது ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாினர் எழுத்தங்களின்
எழுத்துபூர்ை குறிக்கும் வே ை குறிக்கும் வேடிை குறிக்கும் வேங்கள் (ஆங்கிலத்தில் உள்ுக்களைன)

மன் நூற்றார்ட் குறிக்கும் வநூற்றாண்டைன் நூற்றாவின் தீர்மன் நூற்றானத்திற்கன் நூற்றான ஆினர் எழுத்தரவில் அை குறிக்கும் வேர்
திரும்பத்திரும்ப ினர் எழுத்தூற்றாண்டலயீடு ளர் கட்டுரைத் திய்ினர் எழுத்தன் நூற்றார் என்று கன் நூற்றாட்டுகி் நூற்றது.

1917 இல் ஜ ஜூலியஸ மன் நூற்றார்ட் குறிக்கும் வநூற்றாண்டைன் நூற்றாவ்

இது ஒன்றும் சிறு பிூற்றாண்டழை அல்ல.  1903  பிுக்களைவு பற்றிய
மூலத் குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றாற்் நூற்றம் பற்றிய “ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாது நம்பிக்ூற்றாண்டக”  ூற்றாண்டய

மறுினர் எழுத்தலிப்பினர் எழுத்தன் நூற்றாக ினர் எழுத்தம்பட்நூற்றாண்டைம் அடித்துக்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டு, ரஷ்ய புரட்சிகர
இயக்கத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த பற்றி ினர் எழுத்தனக்கு ஒரு அடிப்பூற்றாண்டநூற்றாண்டை அறிவு கூநூற்றாண்டை

இல்ூற்றாண்டல என்பூற்றாண்டினர் எழுத்த மக்மீக்கன் எடுத்துக்கன் நூற்றாட்டுகி் நூற்றன் நூற்றார்.
மக்மீக்கன்,  ூற்றாண்டஹம்ின் (Haimson) இன் முக்கிய

பூற்றாண்டநூற்றாண்டைப்ூற்றாண்டப குறிக்கும் வயன் நூற்றா (இந்ினர் எழுத்த புத்ினர் எழுத்தகத்தின் குறிப்பில்
பட்டியலிநூற்றாண்டைப்பநூற்றாண்டைவில்ூற்றாண்டல)  அல்லது ஓரடி முன்னன் நூற்றால்,  ஈரடி
பின்னன் நூற்றால்” என்் நூற்ற நூலில் இரண்நூற்றாண்டைன் நூற்றாை குறிக்கும் வேது கன் நூற்றாங்கிரூற்றாண்டி பற்றிய
ளர் கட்டுரைத் தலனினின் ளர் கட்டுரைத் தின் நூற்றாந்ினர் எழுத்த விரிை குறிக்கும் வேன் நூற்றான விை குறிக்கும் வேரிப்ூற்றாண்டப குறிக்கும் வயன் நூற்றா

ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாசித்திருக்கவில்ல என்பூற்றாண்டினர் எழுத்த ஒருை குறிக்கும் வேர் ினர் எழுத்தன் நூற்றாரன் நூற்றாுக்களைமன் நூற்றாக
அனுமன் நூற்றானிக்கலன் நூற்றாம்.   குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்-ளர் கட்டுரைத் தமன்ஷிவிக் பிுக்களைூற்றாண்டை குறிக்கும் வேத்

தூண்டிவிட்நூற்றாண்டை விநூற்றாண்டையங்கூற்றாண்டுக்களை முூற்றாண்ட் நூற்றயன் நூற்றாக இனங்கன் நூற்றாண குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேன் நூற்றா
மற்றும் விை குறிக்கும் வேரிக்க குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேன் நூற்றா இயலன் நூற்றாமல், மக்மீக்கன் ரஷ்ய  குறிக்கும் வின் நூற்றாிலிி

ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாற்றில் ஒரு துூற்றாண்ட் நூற்றை குறிக்கும் வேல்லுநர் என்் நூற்ற ை குறிக்கும் வேூற்றாண்டகயில் அக்கூற்றாண்ட் நூற்ற
எடுத்துக்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாள்பை குறிக்கும் வேரன் நூற்றாய் இருப்பதிலிருந்து ினர் எழுத்தன்ூற்றாண்டனத்ினர் எழுத்தன் நூற்றா குறிக்கும் வன

ினர் எழுத்தகுதியிழைக்கச் ளர் கட்டுரைத் திய்து ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாள்கி் நூற்றன் நூற்றார்.

1917  ஜ ஜூூற்றாண்டல–ஆகஸட் எதிர்ப்புரட்சிகர அூற்றாண்டலயின் குறிக்கும் வபன் நூற்றாது
உருட்டிவிநூற்றாண்டைப்பட்நூற்றாண்டை அை குறிக்கும் வேதூறுகூற்றாண்டுக்களை நநூற்றாண்டைத்தும்விினர் எழுத்தம்,  மக்மீக்கன்

ினர் எழுத்தனது ளர் கட்டுரைத் தின் நூற்றாந்ினர் எழுத்த புத்திஜீவிினர் எழுத்த மட்நூற்றாண்டைத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த அடிப்பூற்றாண்டநூற்றாண்டையன் நூற்றாகக்
ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிரன் நூற்றாூற்றாண்டமயுநூற்றாண்டைன் ஒத்துப் குறிக்கும் வபன் நூற்றாகி் நூற்றது.  “ குறிக்கும் வஜர்மன் ினர் எழுத்தங்கம்”

(German  gold) என்று மக்மீக்கன் குறிப்பிடுை குறிக்கும் வேது ஒன்றும்
புதிினர் எழுத்தல்ல.  ரஷ்ய புரட்சியின் புகழ்ளர் கட்டுரைத் தபற்் நூற்ற ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாற்் நூற்றன் நூற்றாசிரியர்

அளர் கட்டுரைத் தலக்ின் நூற்றாண்நூற்றாண்டைர் ரபி குறிக்கும் வனன் நூற்றாவிட்ச், 1968 ல் ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளியிட்நூற்றாண்டை புரட்சிக்கு
முன் நிகழ்வு என்் நூற்ற நூலில் ளர் கட்டுரைத் தலனின் மீினர் எழுத்தன் நூற்றான ினர் எழுத்தன் நூற்றாக்குினர் எழுத்தலின்

அரசியற் பின்புலத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த விை குறிக்கும் வேரித்ினர் எழுத்தன் நூற்றார்.

1917 ல்  குறிக்கும் வஜர்மன் அரின் நூற்றாங்கமன் நூற்றானது,   குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்குகூற்றாண்டுக்களை
 குறிக்கும் வநன் நூற்றாக்கி பணத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த திருப்புை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தற்கு முயற்சித்திருக்கலன் நூற்றாம்.

ஏகன் நூற்றாதிபத்திய யுத்ினர் எழுத்தத்தில் ரஷ்யன் நூற்றா பங் குறிக்கும் வகற்பினர் எழுத்தற்கு எதிரன் நூற்றான
 குறிக்கும் வின் நூற்றாிலிி எதிர்ப்பன் நூற்றானது ினர் எழுத்தனது எதிரிகளுள் ஒருை குறிக்கும் வேூற்றாண்டரப்

பலவீனமன் நூற்றாக்கும் என்று கணித்து,  ினர் எழுத்தனது ளர் கட்டுரைத் தின் நூற்றாந்ினர் எழுத்தக்
கன் நூற்றாரணங்களுக்கன் நூற்றாக அது அப்படிச் ளர் கட்டுரைத் திய்ினர் எழுத்தது.  இந்ினர் எழுத்த

முயற்சிகள் —ரஷ்ய நிகழ்வுகளின் திூற்றாண்டிை குறிக்கும் வேழியில்
ளர் கட்டுரைத் தில்ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாக்ூற்றாண்டகச் ளர் கட்டுரைத் திலுத்ினர் எழுத்த பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிளர் கட்டுரைத் தரஞ்சு

அரின் நூற்றாங்கங்குக்களைன் நூற்றால் ளர் கட்டுரைத் திய்யப்பட்நூற்றாண்டை அ குறிக்கும் வினர் எழுத்த குறிக்கும் வபன் நூற்றான்் நூற்ற

முயற்சிகளிலிலிருந்து எந்ினர் எழுத்த ை குறிக்கும் வேூற்றாண்டகயிலும்  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேறுபட்நூற்றாண்டைதில்ூற்றாண்டல—
 குறிக்கும் வஜர்மன் அரின் நூற்றாங்கத்தின் திட்நூற்றாண்டைங்களில் ளர் கட்டுரைத் தலனினின் பங் குறிக்கும் வகற்பு

இல்லன் நூற்றாமல் எடுக்கப்பட்நூற்றாண்டைன.

புரட்சிக்கு முன்நிகழ்வு என்் நூற்ற நூலில் ரபி குறிக்கும் வனன் நூற்றாவிட்ச்
எழுதுகி் நூற்றன் நூற்றார்:  “ளர் கட்டுரைத் தலனினின் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாள்ூற்றாண்டககளும்

ளர் கட்டுரைத் தியல்ினர் எழுத்தந்திரங்களும்,  எந்ினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேூற்றாண்டகயிலும்  குறிக்கும் வஜர்மன் நூற்றானியரன் நூற்றால்
ை குறிக்கும் வேழிநநூற்றாண்டைத்ினர் எழுத்தப்பட்நூற்றாண்டைது அல்லது ளர் கட்டுரைத் தில்ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாக்கு ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்தது

என்் நூற்ற கருது குறிக்கும் வகன் நூற்றாளுக்கு ஆினர் எழுத்தரை குறிக்கும் வேன் நூற்றாக ஏினர் எழுத்தன் நூற்றாை குறிக்கும் வேது ின் நூற்றான்று
கன் நூற்றாணப்பநூற்றாண்டைக் கூடியினர் எழுத்தன் நூற்றாக”  “இவ்விநூற்றாண்டையத்தின் மீினர் எழுத்தன் நூற்றான பரந்ினர் எழுத்த

எழுத்துக்கள் எதிலும் எங்கணும் இல்ூற்றாண்டல.” [4]

1917  ஜ ஜூூற்றாண்டல நிகழ்வுகள் பற்றிய மிக முக்கிய ஆய்வுகள்
மத்தியில், அை குறிக்கும் வேரது கட்டுூற்றாண்டரக்கு ஆினர் எழுத்தன் நூற்றாரமன் நூற்றான நூற்பட்டியலில்,

ரபி குறிக்கும் வனன் நூற்றாவிட்ச்சின் நூூற்றாண்டல மக்மீக்கன் பட்டியலிநூற்றாண்டைன் நூற்றாினர் எழுத்தது ஒன்றும்
ஆச்ிரியமன் நூற்றானினர் எழுத்தல்ல.  ஆனன் நூற்றால் ரபி குறிக்கும் வனன் நூற்றாவிட்ச்சின் முடிவு,

அறிஞர்கள் மத்தியில் கருத்ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாற்றுூற்றாண்டமூற்றாண்டய பிரநிதித்துை குறிக்கும் வேம்
ளர் கட்டுரைத் திய்கி் நூற்றது.  ளர் கட்டுரைத் தலனினுக்கு எதிரன் நூற்றான குற்் நூற்றச்ின் நூற்றாட்டுக்கள்

அை குறிக்கும் வேதூூற்றாண்ட் நூற்றத்ினர் எழுத்தவிர  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேறு எதுை குறிக்கும் வேன் நூற்றாகவும் கருினர் எழுத்தக்கூடிய சீரிய
ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாற்் நூற்றன் நூற்றாசிரியர் ஒருை குறிக்கும் வேர் கூநூற்றாண்டை இல்ூற்றாண்டல.

ட்ளர் கட்டுரைத் தரன் நூற்றாட்ஸகி 1917 இல் ளர் கட்டுரைத் தபட் குறிக்கும் வரன் நூற்றாகிரன் நூற்றாட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டை ை குறிக்கும் வேந்ினர் எழுத்தூற்றாண்டநூற்றாண்டைகி் நூற்றன் நூற்றார்

“மூநூற்றாண்டைப்பட்நூற்றாண்டை புூற்றாண்டகயிரினர் எழுத்தத்தில்”  ஏற்றி  குறிக்கும் வஜர்மனி ை குறிக்கும் வேழியன் நூற்றாக

ரஷ்யன் நூற்றாவுக்குள் ளர் கட்டுரைத் தலனின் திரும்பிய கணத்திலிருந்து,  புரட்சி
எதிர்ப்பு ை குறிக்கும் வேலதுின் நூற்றாரிகள்  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக் ினர் எழுத்தூற்றாண்டலை குறிக்கும் வேூற்றாண்டர  குறிக்கும் வஜர்மன்

அரிரின் (ூற்றாண்டகிரின்)  முகை குறிக்கும் வேரன் நூற்றாக சித்ினர் எழுத்தரிக்க முூற்றாண்டனந்ினர் எழுத்தனர்.
புரட்சியின் ஆரம்ப மன் நூற்றாினர் எழுத்தங்களில்,  இந்ினர் எழுத்த ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாய்,  மிினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேன் நூற்றாினர் எழுத்த

மற்றும் பன் நூற்றாசிி ை குறிக்கும் வேட்நூற்றாண்டைன் நூற்றாரத்திற்கு ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளி குறிக்கும் வய எந்ினர் எழுத்த ஆினர் எழுத்தரூற்றாண்டை குறிக்கும் வேயும்
ளர் கட்டுரைத் தப் நூற்றவில்ூற்றாண்டல.  ரஷ்ய ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழிலன் நூற்றாுக்களைர்குக்களைன் நூற்றால் ினர் எழுத்தங்களுக்குத்

 குறிக்கும் வினர் எழுத்தூற்றாண்டை குறிக்கும் வேப்படும் மிகத் துணிை குறிக்கும் வேன் நூற்றான மற்றும் அறிை குறிக்கும் வேன் நூற்றார்ந்ினர் எழுத்த
ினர் எழுத்தூற்றாண்டலை குறிக்கும் வேர்களுள் ஒருை குறிக்கும் வேரன் நூற்றாகப் பரை குறிக்கும் வேலன் நூற்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்நூற்றாண்டை ஒரு

மனிினர் எழுத்தர் புரட்சிகர ளர் கட்டுரைத் தபட் குறிக்கும் வரன் நூற்றாகிரன் நூற்றாட்டுக்கு விூற்றாண்டரை குறிக்கும் வேன் நூற்றாய் ை குறிக்கும் வேரும்
ை குறிக்கும் வேழிூற்றாண்டயக் கன் நூற்றாண்பன் நூற்றார் என்று கருினர் எழுத்தப்படும் நிூற்றாண்டலயில்,  அை குறிக்கும் வேரது

விூற்றாண்டரை குறிக்கும் வேன் நூற்றாய் திரும்புினர் எழுத்தலின் ின் நூற்றாத்தியம் நன்கு புரிந்துளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாள்ுக்களைக்
கூடிய குறிக்கும் வினர் எழுத்த.   குறிக்கும் வமன் நூற்றார்ட் குறிக்கும் வநூற்றாண்டைன் நூற்றாவ் ளர் கட்டுரைத் தபரிதும் அச்ிமுற்் நூற்ற பின்,  ஒரு

மன் நூற்றாினர் எழுத்தம் கழித்து அை குறிக்கும் வேரும் கூநூற்றாண்டை  குறிக்கும் வஜர்மன் ஊநூற்றாண்டைன் நூற்றான ை குறிக்கும் வேழிூற்றாண்டயப்
பயன்படுத்தினன் நூற்றார்.   குறிக்கும் வமலும் 1917  மன் நூற்றார்ச்-ஏப்ரலில்

ட்ளர் கட்டுரைத் தரன் நூற்றாட்ஸகியின் அனுபை குறிக்கும் வேமும் கூநூற்றாண்டை ளர் கட்டுரைத் தலனின் முடிூற்றாண்டை குறிக்கும் வே  குறிக்கும் வமலும்
மதிப்புூற்றாண்டநூற்றாண்டையினர் எழுத்தன் நூற்றாக்கியது.  நியூ குறிக்கும் வயன் நூற்றார்க் நகரிலிருந்து

அட்லன் நூற்றாண்டிக் ை குறிக்கும் வேழியன் நூற்றாகப் பயணம் ளர் கட்டுரைத் திய்ினர் எழுத்த ட்ளர் கட்டுரைத் தரன் நூற்றாட்ஸகி,



பிரிட்டிஷ் ஆட்சியன் நூற்றாுக்களைர்குக்களைன் நூற்றால் ஹலிஃபன் நூற்றாக்ஸ கநூற்றாண்டைற்கூற்றாண்டரக்கு
முன் குறிக்கும் வப அை குறிக்கும் வேரது கப்பலிலிருந்து பலை குறிக்கும் வேந்ினர் எழுத்தமன் நூற்றாக

அகற்் நூற்றப்பட்நூற்றாண்டைன் நூற்றார்.  “ளர் கட்டுரைத் தலனிூற்றாண்டன விநூற்றாண்டை  குறிக்கும் வமன் நூற்றாிமன் நூற்றானை குறிக்கும் வேர்”  ஆக
இருப்பன் நூற்றார் என்று பலர் நம்பிய,  மிகவும் அஞ்ிக் கூடிய

புரட்சியன் நூற்றாுக்களைர் ரஷ்யன் நூற்றாவுக்கு திரும்புை குறிக்கும் வேூற்றாண்டினர் எழுத்த ினர் எழுத்தடுக்கும்
முயற்சியில்,  பிரிட்டிஷ் அை குறிக்கும் வேூற்றாண்டர  குறிக்கும் வபன் நூற்றார்முகன் நூற்றாமில் அரசியல்

ூற்றாண்டகதியன் நூற்றாக சிூற்றாண்ட் நூற்றயிலூற்றாண்டநூற்றாண்டைத்ினர் எழுத்தது.  ளர் கட்டுரைத் தபட் குறிக்கும் வரன் நூற்றாகிரன் நூற்றாட்  குறிக்கும் வின் நூற்றாவியத்தின்
எதிர்ப்புக்கள் மற்றும் அை குறிக்கும் வேர் விடுவிக்கப்பநூற்றாண்டை  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேண்டும் என்் நூற்ற

இூற்றாண்டநூற்றாண்டைக்கன் நூற்றால அரின் நூற்றாங்கத்தின் ினர் எழுத்தயக்கம் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டை  குறிக்கும் வகன் நூற்றாரிக்ூற்றாண்டக
ஆகியை குறிக்கும் வேற்ூற்றாண்ட் நூற்ற எதிர்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டை நிூற்றாண்டலயில்,  ட்ளர் கட்டுரைத் தரன் நூற்றாட்ஸகி

இறுதியில் ரஷ்யன் நூற்றாவுக்கு திரும்பி ை குறிக்கும் வேருை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தற்கு அை குறிக்கும் வேரது
பயணத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைருை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தற்கு அனுமதிக்கப்பட்நூற்றாண்டைன் நூற்றார்.  அை குறிக்கும் வேர்

ளர் கட்டுரைத் தலனிூற்றாண்டன விநூற்றாண்டை ஒரு மன் நூற்றாினர் எழுத்தம் கழித்து ை குறிக்கும் வேந்து  குறிக்கும் விர்ந்ினர் எழுத்தன் நூற்றார்.

ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழிலன் நூற்றாுக்களை ை குறிக்கும் வேர்க்கத்தின் எழுச்சி அச்சுறுத்ினர் எழுத்தலுக்கு
அளர் கட்டுரைத் தலக்ின் நூற்றாண்நூற்றாண்டைர் ளர் கட்டுரைத் தகளர் கட்டுரைத் தரன்ஸகியின்,  இூற்றாண்டநூற்றாண்டைக்கன் நூற்றால அரின் நூற்றாங்கம்

மற்றும் பன் நூற்றாசிி ை குறிக்கும் வேலதுகளின் திகிலூட்டும் ஒரு பதிலன் நூற்றாக,
ளர் கட்டுரைத் தலனின் ஒரு  குறிக்கும் வஜர்மன் முகை குறிக்கும் வேர் என்் நூற்ற குற்் நூற்றச்ின் நூற்றாட்டு ஜ ஜூூற்றாண்டல

நன் நூற்றாட்களின் உச்ிக் கட்நூற்றாண்டைத்தில் (ஜ ஜூூற்றாண்டல 3-4)
புதுப்பிக்கப்பட்நூற்றாண்டைது.   குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக் கட்சியன் நூற்றானது,  எழுச்சி

இன்னும் பக்குை குறிக்கும் வேமூற்றாண்டநூற்றாண்டையவில்ூற்றாண்டல என்று நம்பி ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழிலன் நூற்றாுக்களை
ை குறிக்கும் வேர்க்கத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த கட்டுப்படுத்ினர் எழுத்த முயற்சித்ினர் எழுத்த குறிக்கும் வபன் நூற்றாதும் இூற்றாண்டநூற்றாண்டைக்கன் நூற்றால

அரின் நூற்றாங்கமும் அினர் எழுத்தன் கூட்நூற்றாண்டைன் நூற்றாளிகளும் ளர் கட்டுரைத் தலனினுக்கு எதிரன் நூற்றாக
ஈவிரக்கமற்று எதிர்த்ினர் எழுத்தன் நூற்றாக்குினர் எழுத்தல் நநூற்றாண்டைத்தினர்.  ை குறிக்கும் வேலதுின் நூற்றாரி

ின் நூற்றாக்கூற்றாண்டநூற்றாண்டை பத்திரிூற்றாண்டக,  ளர் கட்டுரைத் தபட் குறிக்கும் வரன் நூற்றாகிரன் நூற்றாட்டில் கூற்றாண்டுக்களைளர் கட்டுரைத் தயடுப்பு
 குறிக்கும் வபன் நூற்றான்் நூற்ற சூழைூற்றாண்டல உருை குறிக்கும் வேன் நூற்றாக்க இக்குற்் நூற்றச்ின் நூற்றாட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டை

பயன்படுத்திக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டைது.  ளர் கட்டுரைத் தலனினுக்கு எதிரன் நூற்றான
அை குறிக்கும் வேதூறுகளின் தீய ினர் எழுத்தன்ூற்றாண்டம அூற்றாண்டநூற்றாண்டையன் நூற்றாுக்களைங் கன் நூற்றாணப்பட்நூற்றாண்டைது.

நிக் குறிக்கும் வகன் நூற்றாலன் நூற்றாய் சுக்கன் நூற்றா குறிக்கும் வனன் நூற்றாவ் ினர் எழுத்தனது சுயிரிூற்றாண்டினர் எழுத்தயில் நிூற்றாண்டனவு
கூருகி் நூற்றன் நூற்றார்:

உண்ூற்றாண்டமயில் புரட்சி குறிக்கும் வயன் நூற்றாடு ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைர்புூற்றாண்டநூற்றாண்டைய

நபர்களில் ஒருை குறிக்கும் வேர் கூநூற்றாண்டை [ளர் கட்டுரைத் தலனினுக்கு எதிரன் நூற்றான]
இந்ினர் எழுத்த ை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தந்திகளின் அபத்ினர் எழுத்தங்கூற்றாண்டுக்களை பற்றி ஒரு

கண குறிக்கும் வமனும் ிந் குறிக்கும் வினர் எழுத்தகப்பநூற்றாண்டைவில்ூற்றாண்டல என்று
ளர் கட்டுரைத் தின் நூற்றால்லன் நூற்றாமற்  குறிக்கும் வபன் நூற்றாகி் நூற்றது. ஆனன் நூற்றால் —ஐய குறிக்கும் வகன் நூற்றா!—

நகரம் மற்றும் நன் நூற்றாட்டிலிருந்ினர் எழுத்த ிரன் நூற்றாிரி
அறியன் நூற்றாூற்றாண்டமயிலுள் குறிக்கும் வுக்களைன் நூற்றார்,  ினர் எழுத்தன்னலக் குழுக்கள்

மற்றும் சிறுபன் நூற்றான்ூற்றாண்டமயினர் மத்தியில்
எவ்ை குறிக்கும் வேன் நூற்றா் நூற்றன் நூற்றான உூற்றாண்டரயன் நூற்றாநூற்றாண்டைல் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைங்கியது. [5]

ளர் கட்டுரைத் தலனினுக்கு எதிரன் நூற்றான அை குறிக்கும் வேதூறு,  வியப்பூட்டும் ிக்தி ளர் கட்டுரைத் தபற்் நூற்ற

ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாய்கள் மற்றும் ை குறிக்கும் வேன்முூற்றாண்ட் நூற்ற சூழைூற்றாண்டலப் பற்றி சுக்கன் நூற்றா குறிக்கும் வனன் நூற்றாவ்,
உணர்வுை குறிக்கும் வேயப்பட்டு விை குறிக்கும் வேரித்ினர் எழுத்தன் நூற்றார்.  அை குறிக்கும் வேர் “எமது மிினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேன் நூற்றாினர் எழுத்தப்

பத்திரிூற்றாண்டககளின்  குறிக்கும் வகன் நூற்றாூற்றாண்டழைத்ினர் எழுத்தனத்தின்”  மட்நூற்றாண்டைம் பற்றி
ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேறுப்புநூற்றாண்டைன் எழுதினன் நூற்றார்.  அூற்றாண்டை குறிக்கும் வே,  ளர் கட்டுரைத் தலனிூற்றாண்டன அை குறிக்கும் வேதூறு

ளர் கட்டுரைத் திய்யும் முயற்சிக்கு ஊறு குறிக்கும் வநரன் நூற்றாை குறிக்கும் வேண்ணம் ளர் கட்டுரைத் தியல்பட்நூற்றாண்டைன.
ளர் கட்டுரைத் தலனிூற்றாண்டனக் குற்் நூற்றஞ்ின் நூற்றாட்டுை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தன் நூற்றாக கூ் நூற்றப்படும் ஆை குறிக்கும் வேணங்கள்

பற்றி எந்ினர் எழுத்த குறிப்பிட்நூற்றாண்டை அக்கூற்றாண்ட் நூற்றயும் எடுத்துக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாள்ுக்களை
ஒருை குறிக்கும் வேரும் கை குறிக்கும் வேூற்றாண்டலப்பநூற்றாண்டைவில்ூற்றாண்டல என்று நிூற்றாண்டனவு கூருகி் நூற்றன் நூற்றார்.

அினர் எழுத்தூற்றாண்டனத் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைர்ந்ினர் எழுத்த நன் நூற்றாட்களில் இது

ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைர்பன் நூற்றான  குறிக்கும் வமலதிக விபரங்கள் ஏதும்
ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளியிநூற்றாண்டைப்பநூற்றாண்டைவில்ூற்றாண்டல.  ஆனன் நூற்றால் (அரசியல்

பிற் குறிக்கும் வபன் நூற்றாக்கின்)  ஆரம்பமன் நூற்றாகிக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்த
கன் நூற்றாலகட்நூற்றாண்டைத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாறுத்ினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேூற்றாண்டர,  இது

 குறிக்கும் வபன் நூற்றாதுமன் நூற்றானளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன நிரூபித்ினர் எழுத்தது. ளர் கட்டுரைத் தலனினின் ஊழைல்

பற்றிய ின் நூற்றான்ூற்றாண்ட் நூற்ற அடிப்பூற்றாண்டநூற்றாண்டையன் நூற்றாகக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டை
முினர் எழுத்தலன் நூற்றாளித்துை குறிக்கும் வே பத்திரிூற்றாண்டககளில் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைங்கிய

யுத்ினர் எழுத்த–ினர் எழுத்தன் நூற்றாண்நூற்றாண்டைை குறிக்கும் வேத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த கற்பூற்றாண்டன ளர் கட்டுரைத் திய்ய
ஒருை குறிக்கும் வேருக்கு  குறிக்கும் வமற் குறிக்கும் வகன் நூற்றாள்கள்

 குறிக்கும் வினர் எழுத்தூற்றாண்டை குறிக்கும் வேப்பநூற்றாண்டைவில்ூற்றாண்டல. ஜன் நூற்றாரிி இரகசிய ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாலீசும்
 குறிக்கும் வஜர்மன் பூற்றாண்டநூற்றாண்டைத்ினர் எழுத்துக்களைபதிகளின்  குறிக்கும் வமல்மட்நூற்றாண்டை

அலுை குறிக்கும் வேலரின் உண்ூற்றாண்டமயன் நூற்றான முகை குறிக்கும் வேர்களும்
ஜ ஜூூற்றாண்டல குழைப்பங்களில் ிதிரன் நூற்றாநூற்றாண்டை

ஐயத்திற்கிநூற்றாண்டைமின்றி முயற்சிளர் கட்டுரைத் திய்து
ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்தனர்.  ினர் எழுத்தூற்றாண்டலநகரில் உள்ுக்களை

அூற்றாண்டனத்து ை குறிக்கும் வேூற்றாண்டகக் குப்ூற்றாண்டபகளும் குழைப்பத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த,
 குறிக்கும் விறுவீிூற்றாண்டல,  ித்ினர் எழுத்தம் குறிக்கும் வபன் நூற்றாடும் ிண்ூற்றாண்டநூற்றாண்டைூற்றாண்டய

மற்றும் முன்ூற்றாண்டனய நன் நூற்றாளின் இருந்ினர் எழுத்த
ம குறிக்கும் வனன் நூற்றாநிூற்றாண்டலயில் மன் நூற்றாற்் நூற்றங்கூற்றாண்டுக்களை சுரண்டிக்

ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாள்ுக்களை குறிக்கும் வை குறிக்கும் வே முயற்சித்துக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்தனர்.
அூற்றாண்டனத்துக் குற்் நூற்றங்களுக்கும் குற்் நூற்றை குறிக்கும் வேன் நூற்றாளிகுக்களைன் நூற்றாய்

 குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்குக குறிக்கும் வுக்களை இருப்பினர் எழுத்தன் நூற்றாக ஏகமனினர் எழுத்தன் நூற்றாக
அறிவிக்கப்பட்நூற்றாண்டைன் நூற்றார்கள்.  ஜ ஜூூற்றாண்டல 5  அன்று

பிற் குறிக்கும் வபன் நூற்றாக்கினது முினர் எழுத்தல் நன் நூற்றாுக்களைன்று,  “ளர் கட்டுரைத் தபரும்
பத்திரிூற்றாண்டககள்”  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டை பற்றிய

பிரச்ின் நூற்றாரத்ினர் எழுத்தன் நூற்றால் நிரம்பி ை குறிக்கும் வேழிந்ினர் எழுத்தன. [6]

அண்ூற்றாண்டமயில் ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளியிநூற்றாண்டைப்பட்நூற்றாண்டை அை குறிக்கும் வேரது,  நன்கு ஆய்வு
ளர் கட்டுரைத் திய்யப்பட்நூற்றாண்டை மற்றும் புரட்சி பற்றி உயி குறிக்கும் வரன் நூற்றாட்நூற்றாண்டைமன் நூற்றாய் உூற்றாண்டரத்ினர் எழுத்த,

அக் குறிக்கும் வநூற்றாண்டைன் நூற்றாபர் எனத் ினர் எழுத்தூற்றாண்டலப்பிநூற்றாண்டைப்பட்நூற்றாண்டை நூலில்,  China  Miéville

ளர் கட்டுரைத் தலனினுக்கு எதிரன் நூற்றான ை குறிக்கும் வேழைக்கு பற்றி ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாகுத்துத் ினர் எழுத்தருகி் நூற்றன் நூற்றார்:

அை குறிக்கும் வேதூறு ளர் கட்டுரைத் திய்யும் ை குறிக்கும் வேண்ணமூட்டும் விை குறிக்கும் வேரங்கள்

ஒரு ளர் கட்டுரைத் தலஃப்டிளர் கட்டுரைத் தனன்ட்  குறிக்கும் வஜர் குறிக்கும் வமன் நூற்றாளர் கட்டுரைத் தலன் குறிக்கும் வகன் நூற்றா
(Yermolenko) மற்றும் ஒரு ை குறிக்கும் வேணிகர் Z.

 குறிக்கும் வபர்ஸூற்றாண்டரன் (Z. Burstein) அவ்ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாறு கூறியினர் எழுத்தன் நூற்றாகக்
கூ் நூற்றப்படும் விை குறிக்கும் வேரங்கூற்றாண்டுக்களை அடிப்பூற்றாண்டநூற்றாண்டையன் நூற்றாக

ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்தன.  பின்னை குறிக்கும் வேர்,  மன் நூற்றார்க்சிி
ினர் எழுத்தத்துை குறிக்கும் வேன் நூற்றார்த்ினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேன் நூற்றாதியன் நூற்றாக இருந்து  குறிக்கும் வஜர்மன்

 குறிக்கும் வினர் எழுத்திபக்ினர் எழுத்தரன் நூற்றாக மன் நூற்றாறிய, பன் நூற்றார்ை குறிக்கும் வேஸ ஆல் ினர் எழுத்தூற்றாண்டலூற்றாண்டம
ினர் எழுத்தன் நூற்றாங்கப்பட்நூற்றாண்டை ஸநூற்றாண்டைன் நூற்றாக் குறிக்கும் வஹன் நூற்றாமிலுள்ுக்களை  குறிக்கும் வஜர்மன்

உுக்களைவு ை குறிக்கும் வேூற்றாண்டலப்பின்னல்  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்குகளுநூற்றாண்டைன்
ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைர்புகூற்றாண்டுக்களை பரன் நூற்றாமரித்து ை குறிக்கும் வேந்ினர் எழுத்தது என்று

குற்் நூற்றம் ின் நூற்றாட்டினன் நூற்றார்.   குறிக்கும் வஜர் குறிக்கும் வமன் நூற்றாளர் கட்டுரைத் தலன் குறிக்கும் வகன் நூற்றா அை குறிக்கும் வேரது
பங்கிற்கு,  அை குறிக்கும் வேர் சிூற்றாண்ட் நூற்றக்ூற்றாண்டகதியன் நூற்றாக

இருந்ினர் எழுத்த குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேூற்றாண்டுக்களை (ஒரு குழைப்பமன் நூற்றான ினர் எழுத்தை குறிக்கும் வே் நூற்றன் நூற்றாக
இனங்கன் நூற்றாணப்படும் ின் நூற்றாத்தியத்தின் படி)

 குறிக்கும் வஜர்மனியர்கள் ஆட் குறிக்கும் விர்க்க முயன்றிருந்ினர் எழுத்த,
இறுதியில் ினர் எழுத்தன் நூற்றாங்கள் ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேற்றிகரமன் நூற்றாக ளர் கட்டுரைத் திய்ினர் எழுத்தினர் எழுத்தன் நூற்றாக

ஒரு எண்ணத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த அை குறிக்கும் வேர்களுக்கு ஏற்படுத்திய,
அை குறிக்கும் வேர்குக்களைன் நூற்றால் ளர் கட்டுரைத் தலனினின் பன் நூற்றாத்திரம் பற்றி

ினர் எழுத்தனக்குச் ளர் கட்டுரைத் தின் நூற்றால்லப்பட்நூற்றாண்டைினர் எழுத்தன் நூற்றாக கூறிக்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டைன் நூற்றார்.

இந்ினர் எழுத்தக் கூற்றுக்கள் சீர்படுத்ினர் எழுத்தல், கண்டுபிடித்ினர் எழுத்தல்
மற்றும் நன்னநூற்றாண்டைத்ூற்றாண்டினர் எழுத்தப் பன் நூற்றாங்கின் ஒரு சிக்கல்

முடிச்ின் நூற்றாக இருந்ினர் எழுத்தன. அை குறிக்கும் வேரது ளர் கட்டுரைத் தின் நூற்றாந்ினர் எழுத்த அரின் நூற்றாங்க
ூற்றாண்டகயன் நூற்றாட்க குறிக்கும் வுக்களை  குறிக்கும் வபர்ஸூற்றாண்டரன் முற்றிலும்

நம்பிக்ூற்றாண்டகக்குரியை குறிக்கும் வேர் அல்லர் என்று விை குறிக்கும் வேரித்ினர் எழுத்த
 குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேூற்றாண்டுக்களையிலும்,   குறிக்கும் வஜர் குறிக்கும் வமன் நூற்றாளர் கட்டுரைத் தலன் குறிக்கும் வகன் நூற்றா ஒரு

புதுூற்றாண்டமத் ினர் எழுத்தன்ூற்றாண்டமயரன் நூற்றாய் கற்பனன் நூற்றாை குறிக்கும் வேன் நூற்றாதியன் நூற்றாக
இருந்ினர் எழுத்தன் நூற்றார்.  ஆை குறிக்கும் வேணமன் நூற்றானது கிப்புற்றிருந்ினர் எழுத்த,



மற்் நூற்றை குறிக்கும் வேர்க்கு தீங்கிூற்றாண்டழைப்பதில் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றால்ூற்றாண்டல
ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாடுப்பதில்  குறிக்கும் வபர்ளர் கட்டுரைத் தபற்றிருந்ினர் எழுத்த,

 குறிக்கும் வின் நூற்றாவியத்துக்குள் நுூற்றாண்டழைய மறுக்கப்பட்நூற்றாண்டை
அுக்களைவுக்கு அந்ினர் எழுத்த அுக்களைவு  குறிக்கும் வபர் ளர் கட்டுரைத் தபற்றிருந்ினர் எழுத்த

முன்னன் நூற்றாள்  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக் அளர் கட்டுரைத் தலக்ஸின்ஸகி
(Alexinsky) ஆல் ினர் எழுத்தயன் நூற்றாரிக்கப்பட்டிருந்ினர் எழுத்தது.  ை குறிக்கும் வேலது

பு் நூற்றத்திலும் கூநூற்றாண்டை,  அக்கூற்றாண்ட் நூற்ற ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டை சில குறிக்கும் வபர்
அந்ினர் எழுத்தக் கணத்திற்கு இதில் எூற்றாண்டினர் எழுத்தயன் நூற்றாை குறிக்கும் வேது நம்பக்

கூடியினர் எழுத்தன் நூற்றாய் இருந்ினர் எழுத்தனர் என்பது,  ஏன்
ளர் கட்டுரைத் தின் நூற்றாற்பஅுக்களை குறிக்கும் வை குறிக்கும் வே மரியன் நூற்றாூற்றாண்டினர் எழுத்தக் குூற்றாண்ட் நூற்றை குறிக்கும் வேன் நூற்றானை குறிக்கும் வேர்கள்

அல்லது மிக ை குறிக்கும் வேலதுின் நூற்றாரியினர் இூற்றாண்டினர் எழுத்த
ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளியிடுை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தற்கன் நூற்றாக Zhivoe  slovo  (அை குறிக்கும் வேதூறு

பிரச்ின் நூற்றாரத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைங்கிய ை குறிக்கும் வேலதுின் நூற்றாரி ை குறிக்கும் வேடிகன் நூற்றால்
பத்திரிூற்றாண்டக ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாழும் உலகு)  உநூற்றாண்டைன்,  தீவிரம்

ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்தனர் என்பூற்றாண்டினர் எழுத்த விுக்களைக்குகி் நூற்றது. [7]

மக்மீக்கனின் புத்ினர் எழுத்தகமும் நியூ குறிக்கும் வயன் நூற்றார்க் ூற்றாண்டநூற்றாண்டைம்ஸ கட்டுூற்றாண்டரயும்,
Miéville இன் “மலத்ூற்றாண்டினர் எழுத்தக் கிுக்களை் நூற்றலின்”  கடுூற்றாண்டமயன் நூற்றான

ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளிப்பன் நூற்றாட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டை ளர் கட்டுரைத் திய்யும்  குறிக்கும் வமம்படுத்ினர் எழுத்தப்பட்நூற்றாண்டை பயிற்சிூற்றாண்டய ினர் எழுத்தவிர
 குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேளர் கட்டுரைத் த் நூற்றன் நூற்றான்றுமில்ூற்றாண்டல.  அை குறிக்கும் வேரது கட்டுூற்றாண்டர இந்ினர் எழுத்த

முூற்றாண்டநூற்றாண்டைநன் நூற்றாற்் நூற்றத்தில் ினர் எழுத்தயன் நூற்றாரிக்கப்படும்  குறிக்கும் வமன் நூற்றாிடிக் கூற்றுக்களின்
ஒரு திரட்சிூற்றாண்டய ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருக்கி் நூற்றது.

ஜ ஜூூற்றாண்டல நன் நூற்றாட்கள் என்று அறியப்பட்நூற்றாண்டை இரண்நூற்றாண்டைன் நூற்றாை குறிக்கும் வேது ஆட்சிக்

கவிழ்ப்பு முயற்சிக்கு பின்னர்,  ளர் கட்டுரைத் தலனினும் மற்் நூற்றய 10,
 குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்குகளும் “ குறிக்கும் வினர் எழுத்தித்து குறிக்கும் வரன் நூற்றாக மற்றும் ஆயுினர் எழுத்தம் ஏந்திய

கிுக்களைர்ச்சிூற்றாண்டய ஒழுங்கூற்றாண்டமத்ினர் எழுத்தினர் எழுத்தன் நூற்றாக” குற்் நூற்றம் சுமத்ினர் எழுத்தப்பட்நூற்றாண்டைன் நூற்றார்கள்.
 குறிக்கும் வஜர்மன் இ் நூற்றக்குமதி ை குறிக்கும் வேர்த்ினர் எழுத்தகத்தின் மூலம் பணம்

ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேள்ூற்றாண்டுக்களையன் நூற்றாக்கப்பட்நூற்றாண்டைது பற்றி,  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக் ளர் கட்டுரைத் திய்தித்ினர் எழுத்தன் நூற்றாுக்களைன் நூற்றான
(முன்னணியில் நிற்கும் துருப்புக்கூற்றாண்டுக்களை இலக்குக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டை

பதிப்புக்கள் உட்பநூற்றாண்டை)  பிரன் நூற்றாவ்ினர் எழுத்தன் நூற்றாவுக்கு  குறிக்கும் வஜர்மன் நிதியூட்நூற்றாண்டைல்
பற்றி,  வீதிகளில்  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக் முழைக்க அட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டைகூற்றாண்டுக்களை

உயர்த்திப் பிடிக்க (ஒரு நன் நூற்றாூற்றாண்டுக்களைக்கு 10 ரூபிள்கள்), அல்லது
ளர் கட்டுரைத் திஞ் குறிக்கும் வி குறிக்கும் வனயில்  குறிக்கும் விர்ந்து  குறிக்கும் வபன் நூற்றாரன் நூற்றாநூற்றாண்டை (ஒரு நன் நூற்றாூற்றாண்டுக்களைக்கு 40

ரூபிள்கள்)  விூற்றாண்டல வீினர் எழுத்தம்  குறிக்கும் வபன் நூற்றாய்க்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டு இருப்பினர் எழுத்தன் நூற்றாக
குறிப்பிட்டு ஸநூற்றாண்டைன் நூற்றாக் குறிக்கும் வஹன் நூற்றாமிலிருந்து பணம் ை குறிக்கும் வேந்ினர் எழுத்தினர் எழுத்தற்கன் நூற்றாக

ின் நூற்றான்் நூற்றளிக்க பலர் முன்ை குறிக்கும் வேந்ினர் எழுத்தனர்.  ளர் கட்டுரைத் தலனின் பின்லன் நூற்றாந்துக்கு
பயணிக்கும்  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேூற்றாண்டுக்களையில், அை குறிக்கும் வேரது ளர் கட்டுரைத் தபரும்பன் நூற்றாலன் நூற்றான  குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றாழைர்கள்

ூற்றாண்டகது ளர் கட்டுரைத் திய்யப்பட்நூற்றாண்டைன் நூற்றார்கள்.  கண்கை குறிக்கும் வேரும்  குறிக்கும் வின் நூற்றாநூற்றாண்டைூற்றாண்டன ை குறிக்கும் வேழைக்கு
விின் நூற்றாரூற்றாண்டணக்கன் நூற்றாய்  குறிக்கும் வமூற்றாண்டநூற்றாண்டை அூற்றாண்டமக்கப்பட்நூற்றாண்டைது.

உண்ூற்றாண்டமயில்,  இூற்றாண்டநூற்றாண்டைக்கன் நூற்றால அரின் நூற்றாங்கம் “கண்கை குறிக்கும் வேரும்

 குறிக்கும் வின் நூற்றாநூற்றாண்டைூற்றாண்டன ை குறிக்கும் வேழைக்குவிின் நூற்றாரூற்றாண்டண கன் நூற்றாட்சிக்கு” ினர் எழுத்தயன் நூற்றாரிக்கவில்ூற்றாண்டல.
அது அை குறிக்கும் வேதூறுப் பிரச்ின் நூற்றாரத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த,  ளர் கட்டுரைத் தலனின்  குறிக்கும் வபன் நூற்றாலீஸ

நிூற்றாண்டலயத்திற்கு ை குறிக்கும் வேரும் முன்னர், அை குறிக்கும் வேூற்றாண்டர  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டையன் நூற்றாடி ை குறிக்கும் வேரும்
இரன் நூற்றாணுை குறிக்கும் வே மற்றும் பன் நூற்றாசிி குண்நூற்றாண்டைர்களின் கரங்களில் அை குறிக்கும் வேர்

சிக்கிக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றால்லப்பநூற்றாண்டைக்கூடிய நிூற்றாண்டலயிலன் நூற்றான ஒரு சூழைூற்றாண்டல
உருை குறிக்கும் வேன் நூற்றாக்கப் பயன்படுத்திக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்தது.  ஜ ஜூூற்றாண்டல

நன் நூற்றாட்கூற்றாண்டுக்களைப் பின்ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைர்ந்ினர் எழுத்த பிற் குறிக்கும் வபன் நூற்றாக்கு களியன் நூற்றாட்நூற்றாண்டைத்தில், முழு
அரசியல் இநூற்றாண்டைதும் ினர் எழுத்தன் நூற்றாக்குினர் எழுத்தலுக்கு ஆுக்களைன் நூற்றாகினர்.

“ குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்குகள் மட்டு குறிக்கும் வம அஞ்சுை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தற்கு கன் நூற்றாரணம்

இருந்திருக்கவில்ூற்றாண்டல”  என்று Miéville எழுதுகி் நூற்றன் நூற்றார்.  பன் நூற்றாசிி
கறுப்பு நூற்றுை குறிக்கும் வேரின் “பி் நூற்றர் துன்பத்தில் மகிழ்பை குறிக்கும் வேர்கள்”

“வீதிகளில் அூற்றாண்டலந்ினர் எழுத்தன் நூற்றார்கள்,  “து குறிக்கும் வரன் நூற்றாகிகள்”  மற்றும்
“ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றால்ூற்றாண்டல ினர் எழுத்தரு குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேன் நூற்றாூற்றாண்டர”  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டையன் நூற்றாடும் ை குறிக்கும் வேழியில் வீடுகூற்றாண்டுக்களை

அடித்து ளர் கட்டுரைத் தநன் நூற்றாருக்கினன் நூற்றார்கள்.[8] யூினர் எழுத்தர்கள் குறிப்பிட்நூற்றாண்டை ஆபத்தில்

இருந்ினர் எழுத்தன் நூற்றார்கள்.  நன் நூற்றாடு முழுை குறிக்கும் வேதும் மிகவும் தீக்குறியன் நூற்றாய்
இருந்ினர் எழுத்தது,  குறிப்பிட்நூற்றாண்டை அதிை குறிக்கும் வேலது,  ளர் கட்டுரைத் திமிட்டிி வி குறிக்கும் வரன் நூற்றாினர் எழுத்த இன

அழிப்பன் நூற்றாுக்களைர்களின் குறிப்பிட்நூற்றாண்டை எழுச்சிினர் எழுத்தன் நூற்றான். Groza (இடிபுயல்)
என ூற்றாண்டை குறிக்கும் வேத்துக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டை,  புனிினர் எழுத்த ரஷ்யன் நூற்றா என்று

அூற்றாண்டழைத்துக்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டை குழுை குறிக்கும் வேன் நூற்றானது,  ை குறிக்கும் வேன்முூற்றாண்ட் நூற்றக்கன் நூற்றாக திரும்பத்
திரும்ப அூற்றாண்டழைப்பு விடுத்ினர் எழுத்தது.  வீதியில் இ் நூற்றங்கிய

கிுக்களைர்ச்சியன் நூற்றாுக்களைர்கள் யூினர் எழுத்தர்களுக்கு எதிரன் நூற்றாக ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேடித்து
எழுந்ினர் எழுத்தன் நூற்றார்கள்.” [9]

ஜ ஜூூற்றாண்டல நன் நூற்றாட்கள்,  ளர் கட்டுரைத் தநவிஸகி பு குறிக்கும் வரன் நூற்றாஸளர் கட்டுரைத் தபக் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தரு ஆர்ப்பன் நூற்றாட்நூற்றாண்டைம்,  இூற்றாண்டநூற்றாண்டைக்கன் நூற்றால
அரின் நூற்றாங்க துருப்புக்கள் இயந்திர துப்பன் நூற்றாக்கிகுக்களைன் நூற்றால் சுட்நூற்றாண்டை பின்னர்

ினர் எழுத்தனது நூலில்,  மக்மீக்கன் ஜ ஜூூற்றாண்டல நன் நூற்றாட்களுக்குப் பின்னரன் நூற்றான

அரசியல் நிூற்றாண்டலூற்றாண்டம பற்றிய அங்கீகரிக்கும் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாகுப்புூற்றாண்டரப்ூற்றாண்டப
ை குறிக்கும் வேழைங்குகி் நூற்றன் நூற்றார்:  “அதி இநூற்றாண்டைது எழுச்சியன் நூற்றானது  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்

 குறிக்கும் வினர் எழுத்தித்து குறிக்கும் வரன் நூற்றாகத்திற்கு எதிரன் நூற்றாக  குறிக்கும் வினர் எழுத்திபக்ினர் எழுத்த உணர்வுநூற்றாண்டைன்
அணிதிரண்நூற்றாண்டை கன் நூற்றாரணத்ினர் எழுத்தன் நூற்றால் ிற்று முன் நசுக்கப்பட்டிருந்ினர் எழுத்தது.”

[10]

மக்மீக்கனின் நூல் மற்றும் கட்டுூற்றாண்டரயின் இினர் எழுத்தயத்ினர் எழுத்தன் நூற்றானமன் நூற்றாக
இருந்ினர் எழுத்த அடிப்பூற்றாண்டநூற்றாண்டை பித்ினர் எழுத்தலன் நூற்றாட்நூற்றாண்டைம்,  இரண்நூற்றாண்டைன் நூற்றாம் அகிலத்தின்

1914 க்கு முந்ூற்றாண்டினர் எழுத்தய அரசியல் நிூற்றாண்டலப்பன் நூற்றாட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டை
அடிப்பூற்றாண்டநூற்றாண்டையன் நூற்றாகக் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருந்ினர் எழுத்த —ஏகன் நூற்றாதிபத்திய யுத்ினர் எழுத்தத்திற்கு

ளர் கட்டுரைத் தலனினது  குறிக்கும் வகன் நூற்றாட்பன் நூற்றாட்டு ரீதியன் நூற்றான  குறிக்கும் வின் நூற்றாிலிி எதிர்ப்ூற்றாண்டப—
 குறிக்கும் வஜர்மன் முகை குறிக்கும் வேரன் நூற்றால்  குறிக்கும் வமற்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாள்ுக்களைப்பட்நூற்றாண்டை ரஷ்ய எதிர்ப்பு

 குறிக்கும் வினர் எழுத்தித்து குறிக்கும் வரன் நூற்றாகத் குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றாடு அூற்றாண்டநூற்றாண்டையன் நூற்றாுக்களைப்படுத்ினர் எழுத்தல் ஆகும்.

ரஷ்ய பன் நூற்றாசிி  குறிக்கும் வினர் எழுத்தசியை குறிக்கும் வேன் நூற்றாதிூற்றாண்டயப்  குறிக்கும் வபன் நூற்றால எழுதிக்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டு அை குறிக்கும் வேர்
அறிவிக்கி் நூற்றன் நூற்றார்:  “ிக ரஷ்ய  குறிக்கும் வின் நூற்றாிலிஸடுகளுநூற்றாண்டைன் இருந்து

ளர் கட்டுரைத் தலனிூற்றாண்டன ினர் எழுத்தனிூற்றாண்டமப்படுத்தியது யுத்ினர் எழுத்தத்திற்கு அை குறிக்கும் வேரது
ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேறிளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டை எதிர்ப்பு மற்றும் உக் குறிக்கும் வரனிய சுினர் எழுத்தந்திரத்திற்கு,

ூற்றாண்டமய அதிகன் நூற்றாரத்திற்கன் நூற்றான ஒரு முக்கிய இலக்குக்கு அை குறிக்கும் வேரது
ஆினர் எழுத்தரை குறிக்கும் வேன் நூற்றாகும்.”  என குறிக்கும் வை குறிக்கும் வே நன் நூற்றாம் இங்கு ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்டிருப்பது:  1907

இல் ஸருட்கன் நூற்றார்ட்டில், 1910  இல்  குறிக்கும் வகன் நூற்றாபன் குறிக்கும் வஹகனில் மற்றும்
1912  இல் பன் நூற்றாளர் கட்டுரைத் திலில் இரண்நூற்றாண்டைன் நூற்றாம் அகிலத்ினர் எழுத்தன் நூற்றால்

நிூற்றாண்ட் நூற்ற குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேற்் நூற்றப்பட்நூற்றாண்டை யுத்ினர் எழுத்த எதிர்ப்பு தீர்மன் நூற்றானங்களுக்கு
ளர் கட்டுரைத் தலனினது அர்ப்பணிப்பு ூற்றாண்டமய அதிகன் நூற்றாரம்!  என்பினர் எழுத்தற்கன் நூற்றான

குற்் நூற்ற உநூற்றாண்டைந்ூற்றாண்டினர் எழுத்தயன் நூற்றாக அை குறிக்கும் வேூற்றாண்டர ஆக்கியது.  யுத்ினர் எழுத்தத்திற்கு
முந்ூற்றாண்டினர் எழுத்தய  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்குகளின்  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேூற்றாண்டலத்திட்நூற்றாண்டைத்தில் ஒரு

முக்கிய கூ் நூற்றன் நூற்றாய் இருந்ினர் எழுத்த சுய நிர்ணயத்திற்கன் நூற்றான  குறிக்கும் வினர் எழுத்திங்களின்
உரிூற்றாண்டமூற்றாண்டய ளர் கட்டுரைத் தலனின் பன் நூற்றாதுகன் நூற்றாத்ினர் எழுத்தது,  அை குறிக்கும் வேூற்றாண்டர ஒரு  குறிக்கும் வஜர்மன்

முகை குறிக்கும் வேர்! என குறிப்புூற்றாண்டரத்ினர் எழுத்தது.

மக்மீக்கன்,  ளர் கட்டுரைத் தலனினது 1915 “ குறிக்கும் வின் நூற்றாிலிிமும் யுத்ினர் எழுத்தமும்” என்் நூற்ற
அறிக்ூற்றாண்டகூற்றாண்டய  குறிக்கும் வமற் குறிக்கும் வகன் நூற்றாள் கன் நூற்றாட்டுகி் நூற்றன் நூற்றார்.  அது புரட்சிகர

 குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றாற்கடிப்புை குறிக்கும் வேன் நூற்றாினர் எழுத்த  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேூற்றாண்டலத்திட்நூற்றாண்டைத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த முன்ளர் கட்டுரைத் தனடுத்ினர் எழுத்தது,  அது
அை குறிக்கும் வேரது நம்பிக்ூற்றாண்டக து குறிக்கும் வரன் நூற்றாகத்திற்கன் நூற்றான அடுத்ினர் எழுத்த உினர் எழுத்தன் நூற்றாரணமன் நூற்றாக



இருந்ினர் எழுத்தது.  1914 க்கும் 1917 க்கும் இூற்றாண்டநூற்றாண்டையில் ளர் கட்டுரைத் தலனினன் நூற்றால்
எழுினர் எழுத்தப்பட்நூற்றாண்டை ஏூற்றாண்டனய பிரினர் எழுத்தன் நூற்றான பத்திரங்கள் பலை குறிக்கும் வேற்ூற்றாண்ட் நூற்றப்

 குறிக்கும் வபன் நூற்றால குறிக்கும் வை குறிக்கும் வே இதுவும் யுத்ினர் எழுத்தத்தில் ினர் எழுத்தங்களின் அரின் நூற்றாங்கத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த
ஆினர் எழுத்தரித்ினர் எழுத்தினர் எழுத்தற்கன் நூற்றாக  குறிக்கும் வஜர்மன் ிமூக ஜனநன் நூற்றாயகக் கட்சியின்

து குறிக்கும் வரன் நூற்றாகத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த அூற்றாண்டனத்திற்கும்  குறிக்கும் வமலன் நூற்றாக கண்நூற்றாண்டைனம் ளர் கட்டுரைத் திய்ினர் எழுத்தது
என்பூற்றாண்டினர் எழுத்த மக்மீக்கன் கை குறிக்கும் வேனிக்கத் ினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேறுகி் நூற்றன் நூற்றார்.  அூற்றாண்டனத்து

 குறிக்கும் வின் நூற்றாிலிஸடுகளும் ினர் எழுத்தங்குக்களைது ஏகன் நூற்றாதிபத்திய அரின் நூற்றாங்கத்தின்
 குறிக்கும் வபன் நூற்றார்  குறிக்கும் வநன் நூற்றாக்கங்கூற்றாண்டுக்களை எதிர்க்க  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேண்டும் மற்றும் அினர் எழுத்தன்

 குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றால்விக்கன் நூற்றாக  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேூற்றாண்டல ளர் கட்டுரைத் திய்ய  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேண்டும் —  மக்மீக்கன்
கூறுை குறிக்கும் வேது குறிக்கும் வபன் நூற்றால நன் நூற்றாி குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேூற்றாண்டல ளர் கட்டுரைத் திய்ை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தன் மூலம் அல்ல மன் நூற்றா் நூற்றன் நூற்றாக

பூற்றாண்டநூற்றாண்டைவீர்கள் மற்றும் ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழிலன் நூற்றாுக்களை ை குறிக்கும் வேர்க்கத்தின் மத்தியில்  குறிக்கும் வபன் நூற்றார்
எதிர்ப்புப் பிரச்ின் நூற்றாரத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த ை குறிக்கும் வேுக்களைர்த்ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தடுப்பினர் எழுத்தன் மூலம் ஆகும்.

ஒரு  குறிக்கும் வஜர்மன் முகை குறிக்கும் வேரன் நூற்றாக ளர் கட்டுரைத் தலனின் பற்றிய இன்ளர் கட்டுரைத் தனன் நூற்றாரு

குற்் நூற்றஞ்ின் நூற்றாட்டும் உினர் எழுத்தன் நூற்றாரணம் பற்றியதில் மக்மீக்கன்
எழுதுகி் நூற்றன் நூற்றார்: “ரஷ்யன் நூற்றாவிற்கு திரும்பிய பின்னரும் ளர் கட்டுரைத் தலனினன் நூற்றால்

அை குறிக்கும் வேரது  குறிக்கும் வபன் நூற்றார் எதிர்ப்புக் கண் குறிக்கும் வணன் நூற்றாட்நூற்றாண்டைங்கூற்றாண்டுக்களை மூற்றாண்ட் நூற்றக்க
முடியவில்ூற்றாண்டல.”  இல்ூற்றாண்டல,  நிச்ிமன் நூற்றாக அை குறிக்கும் வேர் ளர் கட்டுரைத் திய்யவில்ூற்றாண்டல.

ரஷ்யன் நூற்றா திரும்பிய பின்னர் ளர் கட்டுரைத் தலனின் 1915  ளர் கட்டுரைத் திப்நூற்றாண்டைம்பரின்
சிம்மர்ை குறிக்கும் வேன் நூற்றால்ட் மன் நூற்றாநன் நூற்றாட்டில் அை குறிக்கும் வேர் முன்ளர் கட்டுரைத் தனடுத்திருந்ினர் எழுத்த

ிர்ை குறிக்கும் வே குறிக்கும் வினர் எழுத்தசிய யுத்ினர் எழுத்த எதிர்ப்பு  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேூற்றாண்டலத்திட்நூற்றாண்டைத்திற்கன் நூற்றாக அை குறிக்கும் வேர்
 குறிக்கும் வபன் நூற்றாரன் நூற்றாடினன் நூற்றார்.

1917 இல் ளர் கட்டுரைத் தகளர் கட்டுரைத் தரன்ஸகி

அை குறிக்கும் வேரது புத்ினர் எழுத்தகத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த அடிளர் கட்டுரைத் தயன் நூற்றாற்றி,  மக்மீக்கன் கட்டுூற்றாண்டர
“ஜ ஜூூற்றாண்டல நன் நூற்றாட்கூற்றாண்டுக்களை”  ஒரு ினர் எழுத்தை குறிக்கும் வே் நூற்றவிட்நூற்றாண்டை ிந்ினர் எழுத்தர்ப்பமன் நூற்றாக

முன்ூற்றாண்டை குறிக்கும் வேக்கி் நூற்றது. ட்ளர் கட்டுரைத் தரன் நூற்றாட்ஸகி 1917 ஜ ஜூூற்றாண்டலூற்றாண்டய ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாருத்ினர் எழுத்தமன் நூற்றாக
விை குறிக்கும் வேரிப்பூற்றாண்டினர் எழுத்தப்  குறிக்கும் வபன் நூற்றால் “மன் நூற்றாளர் கட்டுரைத் தபரும் அை குறிக்கும் வேதூறு மன் நூற்றாினர் எழுத்தத்தின்”

ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாழுது,  ளர் கட்டுரைத் தகளர் கட்டுரைத் தரன்ஸகி  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்குகூற்றாண்டுக்களை ூற்றாண்டகதுளர் கட்டுரைத் திய்ய
ஆூற்றாண்டணயிட்நூற்றாண்டைன் நூற்றார்.  ஆனன் நூற்றால் அை குறிக்கும் வேர் அை குறிக்கும் வேர்கூற்றாண்டுக்களைத் தீர்த்துக்

கட்டுை குறிக்கும் வேதில்  குறிக்கும் வினர் எழுத்தன் நூற்றால்வியுற்் நூற்றன் நூற்றார்.  ஆகஸட்டில் ஜன் நூற்றாரிி ினர் எழுத்துக்களைபதி
 குறிக்கும் வகன் நூற்றார்னி குறிக்கும் வலன் நூற்றாவ் அை குறிக்கும் வேரது பன் நூற்றாசிி ஆட்சிக் கவிழ்ப்ூற்றாண்டப

ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாநூற்றாண்டைங்கிய குறிக்கும் வபன் நூற்றாது, ளர் கட்டுரைத் தகளர் கட்டுரைத் தரன்ஸகி ஆினர் எழுத்தரவு ளர் கட்டுரைத் தப் நூற்ற இநூற்றாண்டைது பக்கம்
திரும்பினன் நூற்றார்.  “குறுகிய பன் நூற்றார்ூற்றாண்டை குறிக்கும் வே ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டை நகர்வில்,

ளர் கட்டுரைத் தகளர் கட்டுரைத் தரன்ஸகி  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக் இரன் நூற்றாணுை குறிக்கும் வே அூற்றாண்டமப்ூற்றாண்டப மீுக்களைவும்
ஆயுினர் எழுத்தம் ினர் எழுத்தரிக்க அனுமதித்ினர் எழுத்தன் நூற்றார், இவ்ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாறு ளர் கட்டுரைத் தபற்் நூற்ற ஆயுினர் எழுத்தங்கள்

இரு மன் நூற்றாினர் எழுத்தங்களுக்குப் பின்னர் அை குறிக்கும் வேூற்றாண்டர ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேளி குறிக்கும் வயற்றுை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தற்குப்
பயன்படுத்ினர் எழுத்தப்பநூற்றாண்டை இருந்ினர் எழுத்தன.”

இவ்ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாறு,  ளர் கட்டுரைத் தகரன்ஸகியின் “குறுகிய பன் நூற்றார்ூற்றாண்டை குறிக்கும் வே நகர்வின்”

கன் நூற்றாரணமன் நூற்றாக,  ளர் கட்டுரைத் தபட் குறிக்கும் வரன் நூற்றாகிரன் நூற்றாட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டை ஆக்கிரமிக்கவும் இலட்ிக்

கணக்கன் நூற்றான ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழிலன் நூற்றாுக்களைர்கூற்றாண்டுக்களை ளர் கட்டுரைத் தை குறிக்கும் வேட்டிச்சிூற்றாண்டினர் எழுத்தக்கவும்
 குறிக்கும் வகன் நூற்றார்னி குறிக்கும் வலன் நூற்றாவிற்கு ிந்ினர் எழுத்தர்ப்பம் ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாடுக்கப்பநூற்றாண்டைவில்ூற்றாண்டல.  ினர் எழுத்தனது

நூலில்,  ளர் கட்டுரைத் தகளர் கட்டுரைத் தரன்ஸகியின் பிூற்றாண்டழையுநூற்றாண்டைனன் நூற்றான அை குறிக்கும் வேரது
ஏமன் நூற்றாற்் நூற்றத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த மக்மீக்கனன் நூற்றால் மூற்றாண்ட் நூற்றக்க முடியவில்ூற்றாண்டல.

“ளர் கட்டுரைத் தகளர் கட்டுரைத் தரன்ஸகியின் சிந்ினர் எழுத்தூற்றாண்டன பூமியில் என்னை குறிக்கும் வேன் நூற்றாக இருந்ினர் எழுத்தது”
என அை குறிக்கும் வேர் கூறிக்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாள்ுக்களைவில்ூற்றாண்டல. [11]

மக்மீக்கனின் கட்டுூற்றாண்டரயின் முடிவுூற்றாண்டரயன் நூற்றானது சில அரசியல்

பினர் எழுத்தட்நூற்றாண்டைத்ூற்றாண்டினர் எழுத்த கன் நூற்றாட்டிக்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாடுக்கி் நூற்றது. அை குறிக்கும் வேர் எழுதுகி் நூற்றன் நூற்றார்:

1917  இல் ரஷ்யன் நூற்றா  குறிக்கும் வபன் நூற்றாலல்லன் நூற்றாமல்,  இன்ூற்றாண்ட் நூற்றய
ளர் கட்டுரைத் தபரும் ை குறிக்கும் வேல்லரசு அரின் நூற்றாங்கங்கள்,

ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாஷிங்நூற்றாண்டைனில்,  பன் நூற்றாரிசில்,   குறிக்கும் வபர்லினில் அல்லது
மன் நூற்றாஸ குறிக்கும் வகன் நூற்றாவில் இருந்ினர் எழுத்தன் நூற்றாலும்,  அூற்றாண்டை குறிக்கும் வே ஒரு

ளர் கட்டுரைத் தலனின்  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேட்ூற்றாண்டநூற்றாண்டையில் இ் நூற்றங்குை குறிக்கும் வேினர் எழுத்தற்கு அதி
பலத்துநூற்றாண்டைன் இருக்கின்் நூற்றன.  அல்லது அவ்ை குறிக்கும் வேன் நூற்றாறு

நன் நூற்றாம் நம்பியன் நூற்றாக  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேண்டும்.

மக்மீக்கூற்றாண்டன ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாறுத்ினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேூற்றாண்டர,  ரஷ்ய புரட்சியின் பன் நூற்றாநூற்றாண்டைம்
என்பது ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தளிை குறிக்கும் வேன் நூற்றாக இருந்ினர் எழுத்தது:  புரட்சியன் நூற்றாுக்களைர்கள் கட்நூற்றாண்டைன் நூற்றாயம்

அழித்ளர் கட்டுரைத் தினர் எழுத்தன் நூற்றாழிக்கப்பநூற்றாண்டை  குறிக்கும் வை குறிக்கும் வேண்டும்”  1917  ஜ ஜூூற்றாண்டலயின் “ினர் எழுத்தை குறிக்கும் வேறு”
என்பது கட்நூற்றாண்டைன் நூற்றாயம் திரும்பச் ளர் கட்டுரைத் திய்யப்பநூற்றாண்டைலன் நூற்றாகன் நூற்றாது.  ஆனன் நூற்றால்

மக்மீக்கனுக்கு நீண்நூற்றாண்டைகன் நூற்றாலம் முன்ன குறிக்கும் வர 1917  இன்
படிப்பிூற்றாண்டனூற்றாண்டய முினர் எழுத்தலன் நூற்றாளித்துை குறிக்கும் வே ை குறிக்கும் வேர்க்கம் கற்றுக்ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாண்நூற்றாண்டைது.

1919  ஜனை குறிக்கும் வேரியில்,  பன் நூற்றாசிி துூற்றாண்டணநிூற்றாண்டல இரன் நூற்றாணுை குறிக்கும் வே ிக்திகள்,
ிமூக ஜனநன் நூற்றாயகக் கட்சி அரின் நூற்றாங்கத்தின் ஆினர் எழுத்தரவுநூற்றாண்டைன் இயங்கி,

 குறிக்கும் வஜர்மன் புரட்சியின் இரு ஒப்பற்் நூற்ற ினர் எழுத்தூற்றாண்டலை குறிக்கும் வேர்கூற்றாண்டுக்களை  குறிக்கும் வரன் நூற்றாின் நூற்றா
லுக்ளர் கட்டுரைத் திம் குறிக்கும் வபர்க் மற்றும் கன் நூற்றார்ல் லீப்க்ளர் கட்டுரைத் தநக்ட் ஐ ளர் கட்டுரைத் தகன் நூற்றாூற்றாண்டல

ளர் கட்டுரைத் திய்ினர் எழுத்தன.

1917  ஜ ஜூூற்றாண்டல அை குறிக்கும் வேதூறுகள் இருப்பினும் மற்றும்
எதிர்ப்புரட்சிகர ை குறிக்கும் வேன்முூற்றாண்ட் நூற்ற உறுதிப்படுத்ினர் எழுத்தப்பட்நூற்றாண்டைளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாழுதும்,

 குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக்குகள் விூற்றாண்டரவில் மீண்நூற்றாண்டைனர்.  ஆகஸட்
ளர் கட்டுரைத் திப்பநூற்றாண்டைம்பர் மன் நூற்றாினர் எழுத்தங்களில்  குறிக்கும் வபன் நூற்றால்ஷிவிக் கட்சி திடீர்

ை குறிக்கும் வேுக்களைர்ச்சிூற்றாண்டயப் ளர் கட்டுரைத் தபற்் நூற்றது.  ளர் கட்டுரைத் தலனினுக்கு எதிரன் நூற்றான ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாய்கள்
பரந்ினர் எழுத்த மக்குக்களைன் நூற்றால் ளர் கட்டுரைத் தபன் நூற்றாய்கள் என மறுினர் எழுத்தலிக்கப்பட்நூற்றாண்டைன.

இதுினர் எழுத்தன் நூற்றான் ை குறிக்கும் வேரலன் நூற்றாற்றின் தீர்ப்பு மற்றும் இது மலத்ூற்றாண்டினர் எழுத்தக்
கிண்டும்  குறிக்கும் வபரன் நூற்றாசிரியர் மக்மீக்கனின் முயற்சியன் நூற்றால் மன் நூற்றா் நூற்றப்

 குறிக்கும் வபன் நூற்றாை குறிக்கும் வேதில்ூற்றாண்டல.

** ** ** ** **
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