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நிரந்தரப் புரட்சியும் இன்ற
ததசியப் பிரச்சச்சனரச்சனையும்
By David North,

மொனன்றியனலில மபெப்ரவர 3,1993 இல ஐக்கிய அமொரக்க
அரசுகளில உள்ள ச ன லி
ொத்துவக் கட்சியின் ச தேசியச
ம யலனளரனன சேவிட் ச னர்த் பின்வரும ம னற்மபெனழிிவவ
நிகழ்த்தினனர். இச ம னற்மபெனழிவ (அப்மபெனழுது புரட்சிக்
கமயூனிஸ்ட் கழகம என்ற அிவழக்கப்பெட்ே)
னன்கனம
அகிலத்தின் அிவனத்துலகக் குழுவின் இலங்ிவகப் பெகுதியின்
நீண்ே
கனலத்
 தேிவலவரனக
இருந்துவந் தே
கீர்த்தி
பெனலசூரயனவின் வனழ்ிவவ ொற்றம அவரன் அரசியல
பெங்களிப்ிவபெ நிிவனவ கூருவ தேற்கனக ஆற்றப்பெட்ேது. ச தேனழர்
கீர்த்தி பெனலசூரய அவரது முப்பெத்தி ஒன்பெ தேனவது வயதில,
டி மபெர் 18, 1987 இல ொனரிவேப்பெனல அகனல ொரணத்துக்கு
ஆளனனனர்.
ச தேனழர்

கீர்த்தி

பெனலசூரய

ொரணொனகி

கேந்து ம ன்ற விட்ேன என்ற
அவர்

உயிருேன்

னற்பெத்தி

இன்ற

னன்கனவது

ொன தேங்கள் தேனன்

ஆண்டுகள்

மபுவது கடினொனக உள்ளது.

இருப்பெனரனயின்,

பிறந் தே னிவளத்

ம ன்றிருக்கக்

வனழ்ிவவசய

ஐந்து

அவர்

 தேனண்டி

கூடிய

 தேனது

ஒரு

ஒரு

சில

ச தேனழரன்

னம இன்ற எலலனவற்றிக்கும மு தேலனக நிிவனவ

கூருகின்சறனம.
இளிவொயனய

கீர்த்தி,

அவரன்

இருந் தேனர்.

அவருக்கு

வயிவ தேக்கனட்டிலும
அளப்பெரய

அறிவ

ொற்றம அரசியல அனுபெவம என்பென இருந் தே மபெனழுதும,
அவரன்

ஆர்வம

ொற்றம

ிவகசசுிவவ

என்பென

ஒரு

ிவபெயனின் பெனங்ிவக மகனண்டிருந் தேன. என்றனலும அவிவரப்
மபெனறத் தேவிவர

முதிர்சசியின்ிவொசயன

அக்கிவறயின்ிவொசயன

அடிசயனடு

அலலது

இருந் தேதிலிவல.

அவர்

ஊடுருவிச ம லலும ஆழ்ந் தே அறிவத்திறம பெிவேத் தே ொனி தேர்.
அவரன்

அரசியல

பெற்றறதி

ம றிமுிவறப்பெடுத் தேப்பெட்ே

பெலலனண்டுகனலொனக

பெடிப்பின்

மூலம

வளர்த்ம தேடுக்கப்பெட்டு, பெலம ச ர்க்கப்பெட்ே தேனக இருந் தேது.

முன்சனனடியனன ச ன லி

(Socialist

Labour

சகனிவேக்கனலத்தில
ந்தித்ச தேன். அவர்
ஒரு

விரவிவரத்

League)

ஒழுங்கு

ம தேனழிலனளர் கழகத்தினனல
இங்கிலனந்தில
ம யயப்பெட்ே

1972

பெனே னிவலயில

னன்கனம அகிலத்தின் வரலனற பெற்றிய
ம தேனேரல

பெங்குபெற்றிக்

மகனண்டிருந் தேனர்.

அவர் கருசசிிவ தேவற்ற 1923 ம ஆண்டு சஜேர்ொன் புரட்சிபெற்றி
ஒரு

நீண்ே

பெங்களிப்புச

ம ய தேிவ தே

என்னனல

1- Permanent Revolution and the National Question Today

நிிவனவ கூரமுடியும. கீர்த்தி இப்பெனே னிவலயில சிங்களத்தில
உிவர நிகழ்த்தினனர். ஆனனல முழுச
உணர்சசிமிக்க

சபெசசினனல

வனர்த்ிவ தேகள்

 தேனது

கீர்த்தியின்
ஒன்றில

 தேடுொனறகின்றனர்
 தேவறிவிட்ேனர்

திடீமரன

வ னங்கிவள

ஒரு

குறிப்பிட்ே

ரயனன

நுட்பெத்துேன்

கீர்த்தி

உணர்ந் தேதும,

எனக்

ஆங்கிலத்தில

கருத்திிவன  தேமொனல
முற்பெடுவனர்.

சில

அலலது

சவண்டியளவ

எடுத்துக்கூறத்

மபெருக்மகடுக்கும

முடியவிலிவல. எப்மபெனழும தேலலனம

மொனழிமபெயர்ப்பெனளர்

ம னற்ம தேனேிவர

ச தேனழர்

னன் நிிவனக்கின்சறன்- மபெரும முயற்சி

ஈடுமகனடுக்க

விட்டுவிட்டு

அவரேமிருந்து

மொனழிமபெயர்ப்பெனளர்-

மபெனழுதும, அவரனல

சபெசசுேன்

அவர்

குழமபெனக

அவரன்

விசஜே ேயஸ் என்ற
எடுத் தே

வசீகரக்கப்பெட்டிருந் தேனர்.

அக்கினிக்

மபெருக்மகடுத் தேன.

ிவபெயினரும அவரன்

சபெ

ஆரமபித்துத்

முடிந் தேொட்டும

எடுத்து

 தேனது

முன்ிவவக்க

அப்மபெனழுது கீர்த்தி ஒரு சில ொன தேங்களுக்கு முன்னர் தேனன்
அன்ிவறய

(விிவரவில

கிழக்குப்

பெனகிஸ் தேனன்

வங்கனள
மீது

ம தேனேர்பெனக

ச ன லி

அரசியல

நிிவலப்பெனட்ிவே

என்பெிவ தே

ேந் தே

ம தேனழிலனளர்

னன்

ஆக்கிரமிப்பிிவன

ச தே ொனக

ொனற

இந்திய

ஆக்கிரமிப்பு

கழகம

கிவேப்பிடித் தே

உக்கிரொனக

எதிர்த்திருந் தேனர்

அறிந்திருக்கவிலிவல.
ச ன லி

இருந் தே)

இந்திய

ம தேனழிலனளர்

கழகம

அங்கீகரத் தேிவ தே எதிர்த்து கீர்த்தி 1971 டி மபெரலும, ொற்றம
1972

ஜேனவரயிலும

குழுவின்

எழுதிய

ஏிவனய

ஆண்டுகளுக்கு-

கடி தேங்கிவள

பெகுதிகள்
ம தேனழிலனளர்

அிவனத்துலகக்

சொலுமொனரு
புரட்சிக்

பெதினனன்கு
கட்சியுேனனன

பிளவவிவர- பெனர்க்கக் கிிவேக்கவிலிவல.
பெல ஆண்டுகளுக்கு பின்னசர கீர்த்தியுேன் விரவனகப் சபெ

னன் கீர்த்திிவய மு தேலில ம தேனழிலனளர் புரட்சிக் கட்சியின்
(WRP)

16 May 1998

இன்னமும

எனக்கு வனயப்புக் கிிவேத் தேது.
ொன தேத்தில லண்ேனில

ிவேமபெற்ற அிவனத்துலகக் குழுவின்

ஆறனவது அகல சபெரிவவயில
அந் தே

அகல

னம இருவரும 1975 சொ

சபெரிவவ,

ரம

(Congress)

கலந்துமகனண்சேனம.

மவனலஃசபெனர்த்,

சவர்க்கஸ்

லீக்கில இருந்து விட்சேனடிய பின்னர்

ேந் தேது. கீர்த்திக்கு

மவனலஃசபெனர்த்ிவ தே

அவர்

லீக்கினுள்
அிவொந்திருந் தே

ம தேரந்திருந் தே தேனல

மவடித் தே
அரசியல

சவர்க்கஸ்

ம ருக்கடிக்கு

அடிப்பெிவேயனக

பிரச ிவனகிவள

பெற்றி

அறிந்து

மகனள்வதில அதிதீவிர அக்கிவற கனட்டினனர். உண்ிவொயில

கீர்த்தி ஓரனண்டுக்கு முன்னர்
சபெரிவவயில

ிவேமபெற்ற ஐந் தேனவது அகல

மவனலஃசபெனர்த்ிவ தேக்

கிவேசியனக

ஹீலியின் ''பெனலுறவ ஊழல" பெற்றிய கனொ விபெரங்கள் பெற்றிப்
சபெசி ொகிழ்விக்க முயன்றனர். இறதியில பெண்ேன மூசம டுக்க

பெனர்த்திருந் தேனர். அந் தே அகல சபெரிவவயில, மவனலஃசபெனர்த்தின்

 தேனது சபெசிவ

அறிக்ிவக,

பெனர்த்து, ''மஜேர ஹீலியுேனனன உங்களின் அரசியல கருத்து

கவிவலயுேன்

இழப்புக்கிவள

கவனிக்க

—மபெரும

சவண்டியளவ

எண்ணிக்ிவகயில

முன்னணி

நிறத்தியதும, கீர்த்தி

சவறபெனடுகள்

என்ன?'',

எனக்

ன தேனரணொனக அவிவரப்

சகட்ேனர்.

இக்

சகள்வி,

உறப்பினர்களின் இரனஜினனொனக்கள் உட்பெே— சவர்க்கஸ் லீக்

பெண்ேனிவவ அதிர்சசியுறச ம ய தேது. கூறவ தேற்கு அவருக்கு

கண்டுள்ளிவ தேச சுட்டிக்கனட்டியிருந் தேது. இத்  தேகவல கீர்த்திிவய

எதுவசொ இருக்கவிலிவல. ஒரு கணி ொனன அளவ அரசியல

கவிவலப்பெேச ம ய தேது. சவர்க்கஸ் லீக்கினுள் ஏற்பெட்டுள்ள

 தேள்ளனட்ேத்தின் பின்னர், இந் தே இக்கட்ேனன நிிவலயிலிருந்து

பெனரய

மவளிசயற வழிிவயத் ச தேடிய பெண்ேன,

ம ருக்கடிக்கனன

திட்ேவட்ேொனன

அரசியல

விளக்கத்திிவன மவனலஃசபெனர்த்தினிேம இருந்து மபெறக் கீர்த்தி

1984 க்கும

முயற்சித் தேனர். இருந் தேமபெனழுதும, கீர்த்தி

பிரதிகிவள கீர்த்தியிேம ிவகயளித் தேனர்.

மவனலஃசபெனர்த்ிவ தே

சகள்வி சகட்க எடுத் தே முயற்சி ஹீலி ொற்றம பெண்ேனவின்
குறக்கீட்ேனல

துண்டிக்கப்பெட்ேது.

அவர்கள்

இிவளஞர்களிிவேசய

''பெரந் தேளவில

திரட்டும''

உறப்பினர்

மவனலஃசபெனர்த்தின்

அறிக்ிவககளனல

கவரப்பெட்டிருந் தேனர்கசளயன்றி,
அனுபெவம

நிிவறந் தே

மபெறொதி

மிக்க

உறப்பினர்களின்

ொற்றம

இழப்புகள்

பெற்றி

அவர்கள் கவிவலப்பெேவிலிவல.
அடுத் தே பெத்து ஆண்டுகளில

இிவேயில

ஆனனல

இப்

முக்கியத்துவம

அரசியல

பெத்திரங்களின்

பெத்திரங்கள்

பெண்ேனவக்கு

எவ்வி தே

உள்ளிவவயனக

இருக்கவிலிவல.

அவிவரப்

மபெனறத் தேவிவர, அிவவ அவருக்கு உேனடியனகத்  தேரக்கூடிய
பெயன்பெனடு ொற்றம அவரன் உட்கட்சி சகனஷ்டியின் சகனஷ்டிப்
சபெனரனட்ே ச தேிவவகளுக்கனன பெயன்பெனடுகள் என்பெனவற்ிவறத்
 தேனண்டி

அவற்றின்

கீர்த்திக்சகன

மபெறொதி

அிவவ

ம லலவிலிவல.

இன்றியிவொயன

ஆனனல

முக்கியத்துவம

ந் தேர்ப்பெங்களில

வனயந் தேிவவயனக இருந் தேன. ஏமனன்றனல, உண்ிவொயில ஒரு

ொட்டுசொ கீர்த்திிவய பெனர்க்க முடிந் தேச தேனடு, மபெனதுவில அிவவ

 தே னப் தே கனலத்துக்கு அதிகொனக புரட்சிக் கமயூனிஸ்ட் கழகம

அரசியல கருத்துக்கிவள மவளிப்பெிவேயனக பெரொனறிக்மகனள்ள

அிவனத்துலகக் குழுவினுள்  தேனிிவொப்பெடுத் தேப்பெட்டு இருந் தேது.

முடியன தே நிலிவொகளின் கீசழ தேனன் ஏற்பெட்ேன. அக்சேனபெர் 1985

ச ன லி

வந் தே

கட்சியினுள்

பின்னசர

னம

னன் ஒரு சில

எழுதிய

னன் 1982 ொற்றம

இறதியில

ம ருக்கொனக

ொற்றம

ம றிப்பெடுத் தேப்பெட்ே முிவறயில இிவணந்து ம தேனழிற்பெே
வனயப்புக்

கிிவேத் தேது.

ம தேனழிலனளர்

புரட்சிக்

ம ருக்கடி

மவடித் தேது.

அக்சேனபெர்

மூன்றனம

முடிவில கீர்த்தி லண்ேன் வந் தேிவேந் தேனர்.
புரட்சிக்

கட்சி

(ம தேன.பு.க)

ொக்கு

கட்சியினுள்
வனரத்தின்

னன் ம தேனழிலனளர்

ொற்றம

னன்கனம

அகிலம

ம தேனழிலனளர் கழகத்தினுள்
வளர்சசியுற்ற

விொர் னங்கிவள,
கழகம

அப்மபெனழுது

அன்ற

ஆகிசயனரன்

ொர்ப்பிக்கும மபெனருட்டு ஐக்கிய

அிவனத்துலகக்

அமொரக்க

திருமபிசனன்.

முன்,

ஹீலி,

குழுவின்

புரட்சிக்

-ிவொக் பெண்ேனவிேம இருந்து ம தேனிவலசபெசி அிவழப்பு வந் தேது.

புரட்சிக்

பெண்ேன,

பெணிகிவளப்

வந்துவிட்ே தேனகவம—

கட்சி,

ஏிவனய

ம யயும

புரட்சிக்

பெற்றி

வந் தேது. இத் தேனக்கு தேலகளின்

வளவில

கமயூனிஸ்ட்

இருப்பெ தேனகவம

என்னிேம

கூறினனர்.

பெண்ேனவேன் ம தேனிவலசபெசி சபெசசு முடிந் தே ொறகணசொ
ொற்மறனரு
கட்சியின்

ம தேனடுிவவயில
 தேிவலிவொ

கீர்த்தியுேன்

சபெ

னன்

ம தேனழிலனளர்

புரட்சிக்

அலுவலகத்துேன் ம தேனேர்பு

மகனண்டு

(line)

விருமபுவ தேனக

சவண்டிசனன்.

கழகத்தின்

ச தேனழர்களும,
அபிவிருத்தி

சவிவலத்திட்ேங்களுக்கனக

மகனண்டிருந் தேது.

உங்களது

வரலனற்றிலும

னன்

கழகத்தின்

 தேிவலிவொிவய

ச னக்குேன்

ம தேனழிலனளர்

கழகம

 தேிவலிவொிவய

ச ர்ந் தே

ொற்றம

உணர்வபூர்வொனக

 தேமிவொ

சபெனரனட்ேத்ிவ தே
கீர்த்தி,
ஆழொனக

ரீதியில

விேயங்களுேன் தேனன்
வந் தேிவேந் தே

பின்,

விவன தேத்துக்கு
ஆரமபிப்பெனர்.

முந்ிவ தேய

னளில

உட்பெட்டுள்ள

அவர்

லண்ேிவன

பெண்ேன

கீர்த்திக்கு,
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புரட்சிக்

அ தேன்

கீழறக்கும
னன்கனம

ச னக்கத்ிவ தே

அகிலத்தின்

சவரூன்றியுள்ள

கமயூனிஸ்ட்

கீர்த்திக்கும

மிகப்மபெரய

ஒரு

மபெருிவொமிக்க பிரதிநிதியனகவம விளங்கினனர்.

அரசியல

அவரது

மகனள்ிவககள்

 தேிவலவரனகவம

எப்மபெனழுதும

புிவனந்து

கீர்த்தியும, புரட்சிக்

கீர்த்தியின்

அவர்

ஆற்றிவந் தே

அறிக்ிவககிவள

அவற்றேன் உேன்பெடுகின்சறன்''. இந் தே அணுகுமுிவற ச தேனழர்
 தேனிசசிறப்பியலபெனகும.

கண்களின்

அர்ப்பெணித்து புரட்சிக் கமயூனிஸ்ட் கழகத்தினூடு ம தேனடுத்து

''ம தேனழிலனளர் புரட்சிக் கட்சியின் அரசியல சபெனக்குப் பெற்றிய
வனசித்ச தேன்,

பெகுதிகளின்

ச னக்கம

ம யயப்பெட்ே

வந் தே

னன்

சீர்குிவலக்கும

னன்கனம அகிலத்தினனல வரலனற்ற ரீதியனக

ம தேனிவலசபெசியில அவர் வந் தேதும அவரன் மு தேல வனர்த்ிவ தே;
விொர் னங்கிவள

சுசலனட்ேர்

இலக்கனகியிருந் தேது.

கமயூனிஸ்ட்

மபெனயயனன

உண்ிவொயில கீர்த்தி ம தேனழிலனளர் புரட்சிக் கட்சியின் கட்சி
(Premises)

குழுவின்

ொற்றம

ொற்றம

கமயூனிஸ்ட்

அபெகீர்த்தியிவேயச

லண்ேனுக்கு

பெண்ேன

ேவடிக்ிவககளுக்கு

ஞனபெகம உண்டு அக்சேனபெர் 20 கனிவலயில யனரேமிருந் தேலல
கீர்த்தி

அிவனத்துலகக்

ச ர்ிவொயற்ற

அறிக்ிவக (Report back)

லல

பெற்றிப்

உள்சள எவரும அறிந்திருக்கவிலிவல. புரட்சிக் கமயூனிஸ்ட்

ஆத்திரமூட்ேல

எனக்கு

ந் தேர்ப்பெவன தேம

புரட்சிக் கமயூனிஸ்ட் கழகம 1972 ம ஆண்டு முன்ிவவத் தே

ஆகியவற்றள்ளனன நிிவலிவொகிவள சவர்க்கஸ் லீக்குக்கு மீள்
அரசுகளுக்குத்

ம தேனழிலனளர் புரட்சிக்

/

வந் தே

புரட்சிக்

கட்சியின்

பெனரமபெரயங்களின்

கழகத்திற்கும,  தேனிப்பெட்ே

ம தேனழிலனளர்

முழு

கட்சி

முிவறயில

உருவனக்கிய

பெயங்கரொனன அிவனத்துக் கஷ்ேங்கள் ொத்தியிலும, 1985 ம

பெனதுகனக்கும

ஆண்டு

இயக்கத்தின் அரசியல வனழ்வ, அரசியல

இிவலயுதிர்

கனலத்தில

ம ருக்கடிக்கு

மவடித் தே

கீர்த்தியின்

அரசியல

பிரதிபெலிப்புகளில

மிகவம

இப்

சபெனரனட்ேத்ிவ தே,

சகனர

ர்வச தே

ம தேனழிலனளர்

ந் தேர்ப்பெவன தேத்தின்

வடிவங்களின்

சொலனண்ிவொக்கு

அகநிிவலவன தேத்தின் அலலது ொனக் க ப்பின் அறிகுறி கூேத்

உள்ளனக்கப்பெட்ே நிிவலிவொகளின் கீழ் அவர்

ம தேன்பெேவிலிவல.

இருந் தேிவொ, அவரது விதியனக இருந் தேது. இச ந் தேர்ப்பெவன தேம

ொனறனக

அிவனத்துலகக்

அவர்,

இந்

குழுவிிவன

ம ருக்கடியில

ஒரு

ட்மரனட்ஸ்கி

சவிவலத்திட்ேம மகனண்டு மீண்டும ஆயு தேபெனணியனக்க ஒரு
ந் தேர்ப்பெத்ிவ தே

கண்ேச தேனடு,

அகிலத்ிவ தே

பெல

வருேங்களனக

பெலவீனொிவேயச

னன்கனம
ம யதுவந் தே

ந் தேர்ப்பெவன தேத்துக்கு எதிரனக உலகம பெரந் தே அளவில ஒரு
எதிர்  தேனக்கு தேிவல
கண்ேனர்.
1985

அக்சேனபெர்

இிவேப்பெட்ே

ம தேனடுப்பெ தேற்கனன

வனயப்ிவபெயும

பிரொனண்ேொனன

ொற்றம

மிகவம

1987

டி மபெர்

அரசியல
பெலன்

ஆகியவற்றக்கு

ரீதியில

 தேந் தே

கீர்த்தியின்

ொற்றம

மிகவம

ேத்துவ

 தேன்வ ம

ிவவத்திருந் தேது.

அ தேிவன

அ தேன்

ஒழுக்ககியல
இருந்து

ஆனனல

ம னந் தே

திவனலின்

ரீதியனன
இந் தே

அரசியல,

 தேவிர்க்க

வளங்களனல,

சித் தேனந் தே

முடியன

என்மறன்ிவறக்குொனக

வளங்கிவள
ொற்றம

விிவளவகளில

பெனதுகனத்துக்

மகனள்ள

முடியவிலிவல. கேந் தே கனலத்திய பென னங்குப் புிவனக்கிவ தேகள்
யனவம

கனலப்பெகுதி,

வனழ்க்ிவகயில

ஒரு

மிகப்

ேத் தே சவண்டி

ம

அமபெலொனக்கப்பெட்டு

னக்ஸ்ஸனக்கள்,

இரண்ேனம

வருகின்றன.

டீட்சேனக்கள்,

கனஸ்ட்சரனக்கள்

உலகயுத் தேத்தின்

புரட்சியனளர்கள்

என்ற

மபெயர்

ொனசவனக்கள்,
ொற்றம

பிந்ிவ தேய

கனப் தேத்தில

மபெற்றவர்கள்

அிவனவரும

ொகிழ்சசிமிக்க கனலப் பெகுதியனக அிவொந் தேது என்ற என்னனல

அரசியல சொன டிக்கனரர்கள் ொற்றம  தேத்துவனர்த் தே சபெனலிகள்

துணிவேன்

என்சற நிிவனவ கூரப்பெடுவர். அவர்களின்

கூறமுடியும.

 தேத்துவனர்த் தே ொற்றம

அவர்

அிவனத்துலகக்

அரசியல

குழுவின்

ொறொலர்சசியில ஈடும யய

டி மபெர்

ொரணச ேங்கில,

23 ல

ிவேமபெற்ற

ச தேனழர்

கீர்த்தியின்

னன் புரட்சிகரத் ம தேனழிலனளர்களது ொற்றம

இிவளஞர்களது

வரும

 தேிவலமுிவறயினர்,

ச துங்கிேமிருந்ச தேன அலலது ச

ொனசவன

ன சி மின்ஸிேம இருந்ச தேன

அலலது ஃபிேல கனஸ்ட்சரனவிேம இருந்ச தேன, அலலது  தேனம
ொனர்க்சிஸ்டுக்கள்

என்ற

மு தேலனளித்துவ
மு தேலனளித்துவ

சவேம

சபெனட்டு

ச தேசியவன தேத்தின்
மி தேவன தேத்தின்

உலன

ொற்றம

எந் தே

ஒரு

வரும
குட்டி

பிரதிநிதியிேம

இருந்ச தேன  தேொது உள் ஊக்கத்ிவ தே மபெறப்சபெனவதிலிவல எனக்
கூறிசனன்.

இ தேற்கு

ொனறனக

சபெனரனளிகள்,

கீர்த்தி

உ தேனரணத்தில

இருந்ச தே

கேந் தே

எதிர்கனலத்தின்

பெனலசூரயனவின்

புரட்சிகரப்

அரசியல

கற்றக்மகனள்ளவனர்கள்

ஐந் தேனண்டுகளின்

நிகழ்வகள்,

முன்

என்சறன்.

இப்புகழுிவரயில

மிிவகப்பெடுத் தேலின் அறிகுறிகூே அடிசயனடு இலிவல என்பெிவ தே
எடுத்துக்

கனட்டியுள்ளன.

அரசியல

 தேத்துவனர்த் தே

பென ங்ிவக

அடித் தேளொனக

மகனண்டிருந் தே

ொனமபெரும

ொனி தேர்கள்

புகழ்களுக்கு

 தேொது

ஐந்து

ொற்றம
வனழ்வின்

ஸ்ரனலினி த்தின்

என்ற

கேந் தே

ஏயப்பு
அர யல

புகழ்மிக்க

அிவழக்கப்பெட்ேவர்களின்
ஆண்டுகளின்

நிகழ்வகள்

ஈவிரக்கொற்ற அடி மகனடுத்துள்ளன. ஆனனல இந்நிகழ்வகள்
ொனர்க்சி த்தின் வரலனற்ற முன்சனனக்கின் ொற்றம அது அ தேன்
அடிப்பெிவேயனக
வழிமுிவறயின்
கீர்த்தியின்
இருபெது
வருேங்கள்
ொரபுகிவளக்

மகனண்டிருக்கும

விஞ்ஞனனபூர்வ

க்திிவய மொயப்பித்துக் கனட்டியுள்ளன.

அரசியல

வனழ்வின்

வருேங்களிலும
அிவனத்தும
கட்டிக்

ம யயப்பெட்டிருந் தேன.

வீச ளவ

அதிகொனக
புரட்சிகர

ஏறக்குிவறய
இந் தே

ொனர்க்சி த்தின்

நிஜே

இருந் தேமபெனழுதும,
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மகனிவலக்களங்கள், ஒன்றில அிவவ இடிந்து வீழ்ந்துவிட்ேன
அலலது
இழிவற்ற
மகனண்டிருக்கின்றன.

நிிவலயில

இடிந்து

வீழ்ந்து

இவர்களில அச கிவரப் மபெனறத் தேவிவர ொரணம அவர்களின்
கனட்டிக்மகனடுப்புக்களின்
இருந்து

அழிவகரொனன

அவர்கள்

ிவகமகனடுத்து
ம லுத் தே

 தேப்பிச

ம லல

உ தேவியுள்ளது.
ம தேனழிலனள

ஸ்ரனலினி த்துேனனன

விிவளபெயன்களில
அவர்களுக்குக்

இவற்றிற்கனன

வர்க்கசொ

அவரது

விிவலிவய

விேப்பெட்டுள்ளது.

சிடுமூஞ்சித் தேனொனன

சபெரம

சபெ லகளின் மபெறசபெறகிவள ச ரடியனக கனண, கனஸ்ட்சரன
ொட்டுசொ

சபெனதுொனன

அளவ

நீண்ேகனலத்திற்கு

வனழ்ந்துள்ள தேனக

ச தேனன்றகின்றது.

ரீதியனன

எப்பெடியனக

கதிகள்

சபெனலி க தேன னயகர்கள்

அவர்களின்

உயிர்

 தேனிப்பெட்ே

இருந் தே

மபெனழுதும, இந் தேப்

—இவர்களுேன்

சொலும அச கிவரச

ச ர்க்க முடியும— இவர்கள் அிவனவரும  தேொக்குள் ஒன்ிவறப்
மபெனதுவனகக்
ஒருவர்கூே

மகனண்டிருந் தேனர்.
ர்வச தே

அரசியல

ரீதியில

அது தேனன்,

இவர்களில

ம தேனழிலனள வர்க்கத்தின் சொமபெனட்டிற்கு
நிிவலயனன

மபெறொதியுள்ள

பெங்களிப்பு

ஒன்ிவறக் கூே ம யதிருக்கவிலிவல. ொனறனக இவர்கள் அிவ தே
சுரண்டினர்,  தேவறனன வழியில அிவ தே வழி ேத்தினர் ொற்றம
அிவ தேக் கனட்டிக் மகனடுத் தேனர்.
நிரந் தேரப் புரட்சித்  தேத்துவத்தின் மூலம
ொறபுறம, மலனின், ட்மரனட்ஸ்கி, லுக்ம மசபெர்க் ஆகிசயனர்

இருந் தேது.

கனப்பெ தேற்கனக

கூறப்பெடுபெிவவ அிவனத்தும இற்றப் சபெனன அத்திவனரங்களின்
சொல கட்ேப்பெட்ேிவவயனகும. அவர்கள் உருவனக்கிய அரசியல

முடியன தே ொற்றம தீர்க்கொனன பெனத்திரத்ிவ தே வகித் தேனர்.
1987

ன தேிவனகள் எனக்

அர்ப்பெணம
ொனர்க்சி த்ிவ தே

கற்பித் தே

புரட்சிகர

 தேிவலசிறந் தே

ொனர்க்சி த்தின்

பிரதிநிதிகளில

நிிவனவகூரப்பெடுவனர்.

அவர்

ொனமபெரும

பெள்ளியின்

ஒருவரனக

கீர்த்தி

சபெனரனடி

முயன்ற பிரசசிிவனகள் ஏகனதிபெத்திய

மவற்றி

மகனள்ள

கனப் தேத்தில புரட்சிகர

மூசலனபெனயத்தின்

மிகவம

அத்தியனவசியொனன

பிரசசிிவனகளுேன் பிிவணக்கப்பெட்டுள்ளன.
கீர்த்தியின்

வனழ்வின்

சபெனரனடிய

மூலக்

 தேனிச

ொற்றம

ொற்றம

அவர்

முன்சனனக்குகள்

என்பென இன்ிவறய கனலப்பெகுதியில மகனண்டுள்ள தீர்க்கொனன
முக்கியத்துவத்ிவ தே
அரசியல

ரயனக ொதிப்பீடு ம யய, அவரன் ம னந் தே

அபிவிருத்தி

நூற்றனண்டின்
மீளனயவ

சவரூன்றியிருந் தே

ொனமபெரும

ம ய தேல

ொனர்க்சிஸ்டுகள்

அரசியல

 தேயனர்

இருபெ தேனம

சபெனரனட்ேங்கிவள

அவசியொனகும.

 தேனம

எனசவ

ரஷ்ய

ம யதுமகனண்டிருந் தே

புரட்சி

பெற்றிய பெலசவற கருத்துருக்கிவள விவனதித்துக்மகனண்டிருந் தே
ஏறக்குிவறய ம தேனண்ணூற ஆண்டுகளுக்கு, இந்நூற்றனண்டின்
ஆரமபெ வருேங்களுக்கு

ொனர்க்சி த்தின்

பிமளக்

சிறப்ிவபெ

சகனட்பெனடுகள்

ரஷ்ய

னம பின் ம லலசவண்டும.

னசனனவ்,

 தேந்ிவ தேயனன

பெதிமனட்ேனம

நூற்றனண்டுகளில

சஜேனர்ஜி

ொற்றம

ஏற்பெட்ே

வீ.

பெத்ம தேனன்பெ தேனம

ொனமபெரும

ஜேன னயகப்

புரட்சிகளின் அடிப்பெிவேயில, அிவவ சொற்கு ஐசரனப்பெனவில
ொற்றம

வே

அமொரக்கனவில

முன்ொனதிரகள்

சபெனல

ரஷ்ய

உருவனக்கிய
புரட்சியும

முன்சனனடி

ஒரு

ஜேன னயகக்

குடியரிவ சயயன்றி அதிலும அதிகொனக எிவ தேயும உருவனக்க
முயல முடியனது என்ற நிிவலப்பெனட்ிவே அவர் ம தேனேர்ந்து
வகித்து வந் தேனர். இருபெ தேனம நூற்றனண்டின் ம தேனேக்கத்தில,
முக்கியொனக

1789

-

1794 ம

ஆண்டுகளினது

பிமரஞ்சுப்

புரட்சியின் மபெறசபெறகிவள ஒத் தே விிவளபெயன்கிவள ரஷ்யப்
புரட்சி உருவனக்கும என்ற அவர் கனரணம கூறி வனதிட்ேனர்.
ர்வனதிகனரத்ிவ தே, ரஷ்ய புரட்சி தூக்கி வீசும மபெனழுது, அது
அரசியல

அதிகனரத்ிவ தே

மு தேலனளித்துவ

வர்க்கத்தின்

ரஷ்யன இந்நூற்றனண்டின் ஆரமபெத்தில அன்ிவறய முக்கிய

ிவககளுக்குச

மு தேலனளித்துவ

ஆட்சியின் ஏறத் தேனழ நீண்ே தேனக உள்ள கனலப்பெகுதி ஒன்ற

வலலரசுகளுள்

அதி

குிவறந் தே

ச ர்க்கும.

அிவ தேயடுத்து

மு தேலனளித்துவ

அபிவிருத்திிவய அிவேந் தே தேனக இருந் தேது. அ தேன் அிவொப்பு,

பின்ம தேனேரும.

பிற்சபெனக்கு ொற்றம மூே மபிக்ிவககளில மூழ்கிய ொன்னரன்

வர்க்கொனனது எதிர்கனலத்தில ச ன லி த்ிவ தே ிவககூேச ம யய

ர்வனதிகனர ஆட்சியின் கீழ் அ தேன் அரசியல அிவொப்பு ஒரு
அிவரநிலொனனித்துவ

பெண்பிிவனக்

ொக்கட்ம தேனிவகயில

மிகப்

விவ னயிகளனக

மகனண்டிருந் தேது.
மபெருப்பெனன்ிவொயினர்

இருந் தேனர்.

அவர்கள்

வறிவொயின்

ஒரு

அக்கனலப்பெகுதியினுள்

 தேனரனண்ிவொ

கட்ேிவொப்பினுள்

ம தேனழிலனள

 தேன்ிவொயிலனன
அது

ஜேன னயகக்

அரசியல

சபெனரனட்ேத்தில

கலவியூட்ேப்பெடும. அரசியல மூசலனபெனயத்தின் அடிப்பெிவேயில
பெனர்க்குமிேத்து, பிமளக்

னசனனவின் சபெனக்குவழியின்

(Line)

பெடுபென தேனளத்தில ொற்றம அறியனிவொயிலும வனழ்ந்து வந் தேனர்.

மபெனருள், ம தேனழிலனள வர்க்கத்தின் கட்சி எதிர்வரும புரட்சிக்கு

பெத்ம தேனன்பெ தேனம

 தேிவலிவொ மகனடுக்க முயல முடியனது என்பெ தேனகும. ொனறனக

புதிய

நூற்றனண்டின்

ொற்றம

துர தே

கிவேசி

 தே னப் தேத்திசலசய

ம தேனழிற்துிவற

வளர்சசியின்

அது,

புரட்சியின்

 தேிவலிவொப்

பெனத்திரத்ிவ தே

மு தேலனளித் தேவ

அடிப்பெிவேயில ஒரு கணி ொனன அளவ ம தேனழிலனள வர்க்கம

வர்க்கத்தின் அரசியல கட்சிகளுக்கு விட்டுக் மகனடுத்துவிட்டு,

அங்கு ச தேனன்றியிருந் தேது. ஆனனல ரஷ்ய ொக்கட்த்ம தேனிவகயில

ஆட்சி அதிகனரத்துக்கனன அவர்களது உரிவொ மகனண்ேனேிவல

அ தேன் எண்ணிக்ிவக ஒப்பீட்ேளவில குறிப்பிட்ேளவ சிறிய தேனக

ஏற்றக்

ொற்றம ஒரு சில

மு தேலனளித்துவ

கர ிவொயங்களில ம றிந்தும இருந் தேது.

மகனள்வச தேனடு,

கட்சிகளின்

இந்நூற்றனண்டின் திருப்பெத்தில எதிர்வரும புரட்சியின் முக்கிய

ம யற்பெே சவண்டும.

பெணி, ஒரு

ஜேன னயக

ரஷ்யனவில

உள்ள

பெண்ிவபெக்

ொனர்க்சிஸ்டுக்கள்

அ தேனவது

அது

அடித்துச

ம லவச தேனடு

உறவகளின்
அிவனத்ிவ தேயும
ரஷ்ய

மகனண்டிருக்கும

அிவரநிலொனனித்துவ

அழித்துவிடும

பிரபுத்துவத்தின்

மபெரும

விசுவன ொனன

விசுவன ொனன

ொனணவனனக

அர

அிவொப்ிவபெ

குருவிேமிருந்து பிரந் தேனர். மலனின், ரஷ்ய புரட்சியனனது ஒரு

நிலொனனித்துவ

மு தேலனளித்துவப் புரட்சி என்ற விவரவிலக்கணத்ிவ தே ஏற்றக்

ம னத்துேிவொகள்

கனலத்தில

ண்பெனனகச

ஒரு

உேன்பெட்டிருந் தேனர்.

நிலச

ஜேன னயகொனனது

இங்கு தேனன்

எஞ்சியிருப்பெிவவ

என்ற

மூக

உேன்பெட்டிருந் தேனர்.

னட்டுப்புறத்தில

மிச மீ தேங்களனக

என்ற

ரஷ்ய

பிமளக்

விளங்கிய

மலனின்

மகனண்ேனர். ஆனனல அவர் வர்க்க இயக்கவியல
பிமளக்

னசனனவ்

வர்க்கத்தின்

ஆரனயனொசல

முன்கூட்டிசய

அ தேன் வரலனற்றப் பெணியின் ச னக்கு நிிவலயில இருந்து

மகனண்ேனர்.

ஆயவ

ரஷ்யனிவவ நிலொனனித்துவத்தின் அரசியல ொற்றம

ொனர்க்சிஸ்டுக்களனல

ஆனனல

எதிர்பெனர்க்கப்பெட்ே புரட்சி, மு தேலனளித்துவ ஜேன னயகப் புரட்சி

மீ தேங்கள்

என்ற

சபெனரனட்ேத்ிவ தே

விவரவிலக்கணம

ஜேன னயகப்
வர்க்கத்துக்கும

ம யயப்பெட்ேது. இருந் தேமபெனழுதும

இறதிவிவர

அிவேவதில

மு தேலனளித்துவ

ஏமனன்றனல

அது

ொற்றம

ம தேனழிலனள

வர்க்கத்துக்கும

பெனதுகனக்கும,

மிக

இந் தே

அளவக்கு
அதிகொனக

மூக மிச

அவசியப்பெடும

ம லல

அதிகொனக
ொர ம

ஏற்றக்

வர்க்கொனனது

துிவேத்துக்கட்ே
எடுத்துச

அரசியல

இயலன தேது,
பெழிவொிவய

ம யய

னட்ேம

எந் தே

மகனண்ே தேனக ொற்றம பெரந் தே ொக்கிவளக் கண்டு அளவக்கு

வடிவங்களினூடு ஜேன னயகப் புரட்சி

மிஞ்சி அச ம மகனண்டுள்ள தேனக உள்ளது என்ற வனதிட்ேனர்.

இிவேயிலனன அரசியல உறவ
அிவேயப்பெடும
ச தேனன்றின.

மலனின்

அிவனத்ிவ தேயும

புரட்சிிவய

அரசியல ொற்றம அர

(Dynamics)

மு தேலனளித்துவ

சொலனண்ிவொிவய

ரஷ்ய

 தேனது

பெற்றி முற்றிலும சவறபெட்ே ஒரு கருத்துருிவவ முன்ிவவத் தேனர்.

உிவேக்கப்பெட்டு, நிலம விவ னயிகளுக்கு விநிசயனகிக்கப்பெடும.

ம யயப்பெடுமிேத்து,

னசனனவின்

என்பெது

மபெந் தேொனக ொற்றம

பெற்றிக்

கருத்துசவறபெனடுகள்
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பிமளக்

னசனனவ் ம தேனழிலனள

மு தேலனளித்துவ

வர்க்கத்துக்கும

வர்க்கத்துக்கும  தேனரனண்ிவொ
இிவேயிலனன

கூட்ிவே

முன்ிவவத் தேனர்.

இ தேற்கு

வர்க்கத்திற்கும

ொற்றம

கூட்ிவே

எதிரனக

பெனட்ேனளி

விவ னயிகளுக்கும

முன்ிவவத் தேனர்.

வர்க்கங்களினதும

மலனின்

இக்கூட்டின்

 தேிவலிவொயின்

இிவேயிலனன

இலக்கு

கீழ்

இவ்விரு

ஒரு

"ஜேன னயக

ர்வனதிகனரத்ிவ தே" அிவேவது என்ற மலனின் வனதிட்ேனர்.
மலனினின்

சூத்திரம

நிச யொனகப்

பிமளக்

உபெனயத்தின்

சபெனக்குவழி

னசனனவின்

முற்ற

சவறபெட்ே தேனக விளங்கியது. பிமளக்
புரட்சியில

மு தேலனளித்துவ

முழு தேனக

னசனனவ், ஜேன னயகப்

வர்க்கத்தின்

அரசியல

 தேிவலிவொிவய வலியுறத்தினனர். அவர் ம தேனழிலனள வர்க்கம
 தேனரனண்ிவொ

மு தேலனளித்துவ

அரசியல கூட்டின்

வர்க்கத்துேனனன

அ தேன்

லனுக்கனக, மு தேலனளித்துவ வர்க்கத்ிவ தேப்

பிற்சபெனக்கு முகனமினுள்  தேள்ளிவிேக் கூடிய எந் தே அதிதீவிர
ேவடிக்ிவககிவளயும  தேவிர்க்க சவண்டும என்ற வனதிட்ேனர்.
மலனின்,

ம தேனழிலனள

வர்க்கம

மு தேலனளித்துவ

வர்க்கக்

கட்சிகளின் ொற்றம அவற்றின்  தேவிர்க்கமுடியன ஈேனட்ேங்களில
இருந்தும

முற்ற

சபெனரனட்ேத்ிவ தே
ம தேனழிலனள

முழு தேனக

சுயனதீனொனக

ேத் தேசவண்டும
வர்க்கம

பெகுதிகளுேன்

என்ற

கூட்ேிவொத்து,

 தேனது

வலியுறத்தினனர்.

விவ னயிகளின்

அதி

தீவிரொனன

விவ னயத்தின்

க்தியனல

எடுத்துக்கனட்டின.

ம யயப்பெட்ேது

ம தேனழிலனள

மு தேலனளி

வர்க்கத்துக்கு

கனட்டிலும

மபெரும

என்பெிவ தே

வர்க்கத்தின்
ஜேனர்

ஆபெத்ிவ தே

பெண்ிவே

இலனயக்கற்றவர்களனக
பெனத்திரம

மபெருக்கம,

எச தேச னதிகனரத்திிவன
ச தேனற்றவித் தேது.

விளங்கினர்.

எவ்வளவ தேனன்

இருந் தேசபெனதிலும

சொலும

அ தேன்

அரசியல

ம லவனக்கு

மிகுந் தே தேனக

இன்மனனரு

வர்க்கத்தின்

அ தேனனல

முன்சனனக்கின் மீது ொட்டுசொ ம யலபெே முடியும. ஆ தேலனல
ஜேன னயகப்

புரட்சியில

ம தேனழிலனள

தீர்க்கொனன

வர்க்கசொ

அத்ச தேனடு

அ தேிவன

வர்க்கம

வர்க்க

மவறம

முடியனது

மு தேலனளித்துவ

ம னத்தினுள்

கட்ேனயப்பெடுத் தேப்பெடுொன தேலனல

ம தேனழிலனள

மவடிப்புமிகுந் தே

இயந்திரத்துேனனன கணக்ிவக  தேயவ

பின் தேங்கிய

 தேனட் ணியம இன்றி முடித்துக் கட்டுவ தேன் மூலம ொட்டுசொ

னத்தியமும

வர்க்க

உலகம

உயிர்

பூரனவம

ரஷ்யனவில

நீடிப்பும,

ச ன லி

அ தேன்

சொலும

 தேன்ிவொிவய

உருவனக்கும;

மு தேனயத்தில
புரட்சிிவய

ஊடுருவ

புரட்சி,

ஆட்சியின்

அது

புரட்சி

ச ன லி

அதிர்விிவன

வர்க்க

பெணியுேன்

சபெனயிற்ற.

ஜேன னயகப்

சொலும
அப்பெட்ேொனன
மபெற்றக்மகனள்ளும.

பெிவழய ஜேனர

ர்வனதிகனரத்தின்

ஜேன னயகப்

கட்டுப்பெடுத்திக்மகனள்ள

ம தேனழிலனள

இருந் தேது.

னதிக்கவம முடியும. சொலும ம தேனழிலனள

 தேன்ிவன

ரஷ்யனவில

பெனத்திரத்திிவன

வகிக்கசவண்டிய தேனக

ம தேனழிலனள

வடிவில ொட்டுசொ

உறவகளின் கவிழ்ப்ிவபெ எலிவல வரமபுவிவர  தேள்ளுவச தேனடு,
அர

நிர்ணயம

விவ னயிகள் சுயனதீனொனன அரசியல பெனத்திரத்திிவன வகிக்க

சூத்திரத்திலும பெனர்க்க அதிகம தீவிரொனனது. ொற்றம அ தேன்
 தேந்திர

வர்க்க

ஒரு

நிர்ொனணத்தின்

எலிவலகளுக்கு

அப்பெனல

ஜேன னயகப் புரட்சியின் மவற்றிிவய உறதிப்பெடுத் தே முடியும.

விஸ் தேரப்பெதிசலசய  தேங்கியுள்ள தேனக ட்மரனட்ஸ்கி வனதிட்ேனர்.

இருந் தேமபெனழுதும,

உலக

ரஷ்ய

புரட்சியின்

மபெனருத் தேமின்ிவொ ஒன்ற இருந் தேது. ம தேனழிலனள வர்க்கத்துக்கு

உறவனனது ட்மரனட்ஸ்கியின் நிரந் தேரப் புரட்சி

 தேத்துவத்தின்

எந்

இன்றியிவொயன தே

உள்ளேக்கிக்

மலனனின்

அரசியல

முன்சனனக்கில

ஒரு சுயனதீனொனன பெங்ிவக ொறத் தே பிமளக்

னசனனவின்

ச ன லி ப்

புரட்சியுேனனன
அத்திவனரத்திிவன

ஒத்துப் சபெனகும சபெனக்குவழியில இருந்து அது துலலியொனக

மகனண்டிருந் தேது. அவரன்

விலகிச

மலனின்

ம ன்ற

மு தேலனளித்துவ

மபெனழுதும,

மலனினின்

ம னத்துேிவொயினுள்

முன்சனனக்கு,

புரட்சி

ஊடுருவிச

இ தேற்கு

வி தேத்தில

அப்பெனற்பெட்ேவர்

உறதிசயனடும

ம லவிவ தே முன்கனணவிலிவல. அச தேனடு இரு வர்க்கங்களின்

ஆயவகளில

"ஜேன னயக

நிிவலிவொகளனல அன்றி

ர்வனதிகனரம" என்ற கருத்துரு, உள்ளியலபெனகசவ

ம யயப்பெடும

துலலியொற்ற தேனக இருந் தேது.
மிகவம

தீவிரொனனதும

உள்ளனர்ந் தே

ரீதியில

மபெரதும

உறதியனனதுொனன மூன்றனவது கருத்துப்பெனடு ட்மரனட்ஸ்கியனல
முன்ிவவக்கப்பெட்ேது.
அடிப்பெிவேயில

உலக

வரலனற்றக்

ட்மரனட்ஸ்கி

ரஷ்ய

நிிவலப்பெனடு

(கனலனவதியனன

அபிவிருத்திிவயக்

மகனண்ே

சபெனலசவ)

1789 ம

வர்க்கத்தின்

கருத்துப்பெனட்டின்

மு தேலனளி

வர்க்கத்தின்

மு தேலனளித்துவ

அிவனத்து

னடுகிவளயும

பிமரஞ்சு

மு தேலனளித்துவ

இருந்து

அடிப்பெிவேயில

ஆண்டின்

நிிவலப்பெனட்டில

சவறபெட்ேது என வனதிட்ேனர். அது இனியும  தேனது ம னந் தே
'மு தேலனளித்துவ'

புரட்சிிவய

ம யயும

நிிவலயில

இருக்கவிலிவல. 1848 ன் நிகழ்வகள், ஜேன னயகப் புரட்சியின்
பெணி

ம தேனேர்பெனன

எலலனவற்றிற்கும

மு தேலனளி
சொலனக

வர்க்கத்தின்

அது

வனழ்ந் தே
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ொசனனபெனவம,
மு தேனயத்தின்

ொகனலத் தேவர்கள் எவருக்கும

ரஷ்ய
என

தீர்க்க

அலல—

ர்வச தே

ட்மரனட்ஸ்கி

ஈடிிவணயற்ற

 தேர னத்ச தேனடும

புரட்சியின்

—

பெண்பு

இறதி
ச தேசிய

நிிவலிவொகளனல நிர்ணயம
வலியுறத்தினனர். ச ன லி

மபெனருளன தேனர அபிவிருத்தி சவிவலத்திட்ேத்தில இறங்குவ தேற்கு
ரஷ்யன மபெனருளன தேனர ரீதியில மபெரதும பின் தேங்கியது எனத்
ம தேனேர்ந்து வனதிட்ே மொன்ஷிவிக் சொ தேனவிகளுக்கு பெதிலளித் தே
ட்மரனட்ஸ்கி,

ரஷ்ய

அபிவிருத்தியின்
மகனண்டுள்ள

மபெனருளன தேனர

ச தேசிய
ச தேசிய

ொட்ேத்தில
வளங்களில

க்திிவய
இருந்தும
இருந்து

அ தேன்
அது
ொட்டும

ஒழுங்குமுிவறயனக ொதிப்பீடு ம யதுவிே முடியனது என்றனர்.
ரஷ்ய அபிவிருத்தியின் நிஜே

க்திிவய அது உண்ிவொயில

நிிவலமகனண்டிருந் தே உலகப் மபெனருளன தேனரத்தினதும

ர்வச தே

அரசியல

ொட்டுசொ

உறவகளினதும

அடிப்பெிவேயில

புரந்துமகனள்ளக்கூடிய தேனய இருக்கும என்றனர்.
உலக

நிிவலிவொகளனல

பிரட்ேன்,

பிரனன்ஸ்

சபெனன்ற

அபிவிருத்தியிவேந் தே ஏகனதிபெத்திய மபெனருளன தேனரங்களின் மீது

னர்ந் தே ஒரு அிவரக்கனலனித்துவ நிிவலிவொக்கு  தேள்ளப்பெட்ே
ரஷ்ய

மு தேலனளி

புரட்சிகளுேன்

வர்க்கம

கேந் தே

ம தேனேர்புபெட்டிருந் தே

பெணியிிவனயும

தீர்த்துிவவக்க

முன்சனறிய, பின் தேங்கிய

எந் தேமவனரு

வரலனற்ற

வர்க்கம

இலனயக்கற்றது

வர்க்கத்தினனல

முடியனிவொிவய

ஜேன னயக
என்பெச தே

ஒரு

முகமமகனடுத் தேது. ொனி தே

முடியனது

சபெனனிவொ,

அபிவிருத்தியின்

சுட்டிக்கனட்டியது.

னடுகள் இரண்டிலும ம தேனழிலனள

மபெனது

பிரச ிவனகளுக்குொனன

ஜேன னயக புரட்சிக்கு  தேிவலிவொ  தேனங்கவம, பூரணப்பெடுத் தேவம
மு தேலனளி

ம யய

கனலத்தில

ட்மரனட்ஸ்கியின் நிிவலப்பெனேனக விளங்கியது.

ரஷ்ய

இணக்கமுறச

முட்டுக்கட்ிவே

மு தேனயத்தின்
தீர்விிவன,

நிிவலக்கு

கல

அடிப்பெிவேப்

உலகப்

ொட்ேத்திலும

மபெனருளன தேனர

ர்வச தே

புரட்சிகர

சபெனரனட்ேங்களின் ஊேனகவம ொட்டுசொ கனணமுடியும.

ட்மரனட்ஸ்கி விளக்கியது சபெனன்ற ஒரு உலக வரலனற்றத்

இந் தே

ச தேனற்றப்பெனட்டின் மவளிப்பெனேனகும. ஏகனதிபெத்திய

கனப் தேத்தில

பிரச ிவனகளதும

ச தேசிய

எந் தேமவனரு

அடிப்பெிவேயனக உள்ளது. மலனிிவனப் சபெனன்ற ஒடுக்கப்பெடும

அடிப்பெிவேயில

அடிப்பெிவே

ொனி தே

இனத்தின்

பிரசசிிவனிவயயும

சபெனனிவொ,

ஏகனதிபெத்தியம

க்திகளின்

உலகளனவிய

ச தேசிய அரசுக்சக

தீர்த்துிவவக்க

இயலனது

மு தேலனளித்துவத்தின்

உற்பெத்திச

அபிவிருத்தியின்

அடிப்பெிவேயில

னவொணி அடித் தேது. உலகப் மபெனருளன தேனர

க்திகள், மு தேலனளித்துவம

சவரூன்றியிருந் தே

ச தேசிய

அர

அிவொப்பின் அரசியல கட்டுொனனத்ிவ தேயும  தேனண்டி வளர்சசி
கண்ேன.
ஒரு

பின் தேங்கிய

னட்டின்

நிலொனனித்துவத்தின்
அரசியல

ம தேனழிலனள

அதிகனரத்துவத்திிவன

சபெனரனட்ேத்தின்

ஆட்சிிவய

ரஷ்ய

இிவேவிேனது

ம தேனழிலனள

ச னக்கி

எவ்வனமறனினும அது  தேனது
ம ய தேதும

துிவேத்துக்கட்டும

 தேனக்கொனனது

ிவகப்பெற்றவிவ தேயும

ர்வனதிகனரத்திிவனயும

வர்க்கத்துக்கு

வர்க்க

இட்டுச

ம ன்றது.

ர்வனதிகனரத்திிவன ஸ் தேனபி தேம

ம தேனழிலனள

வர்க்கசொன

அலலது

விஞ்ஞனன

ச தேசிய

கருத்துப்பெனடு

கல

அரசியல

ட்மரனட்ஸ்கியின்

இனங்களின்

அங்கீகரத் தே

சுயநிர்ணய

உரிவொிவய

அச தேசவிவளயில,

சவிவலத்திட்ேத்தின்

இம

ொதிப்பீட்டின்

இந் தே

மூலகத்துக்கனன

ஜேன னயக
ட்மரனட்ஸ்கியின்

ஆ தேரவ ஆழொனன விொர் ன பெண்பிிவன மகனண்டிருந் தேது. ஒரு
மபெரய

அரசுேன்

சிறிய

ஒன்றிிவணப்பெிவ தே

அவர்

ட்மரனட்ஸ்கி-

ச தேசியங்கிவள
வன்ிவொயனக

எதிர்த் தேசபெனதிலும

எழுதியது

சபெனன்ற

1915 ல

மூகஜேன னயகம,

பெலனத்கனரொனக

''வரலனற்றக்கு சொலனக

மகனள்ிவகிவய ஏச தேன ஒரு விவகயனன முழுமு தேல கருத் தேனக
ொனற்றிவிேனது'' என வலியுறத்தினனர்.
''ச தேசியமும

மபெனருளன தேனரமும

ொற்மறனன்றம

அரசுேனும

முரண்பெட்டுக்

மபெனருளன தேனரத்துக்கு
விரவபெடுத் தே

மிகவம

முயலவது

ஒன்றேன்

மகனண்டுள்ளன.

அரசு,

குறகிய தேனகிவிட்ேது.

இிவ தே

ச தேசியத்திிவன

சுக்குகின்றது.

னட்டின் ம தேனழிலனள வர்க்கசொன ஒரு

''நிலத்தின் சொற்பெரப்பில மபெனருளன தேனரம அ தேன்

புறத்தில

மபெனருளன தேனரத்தின்

இயற்ிவகயனன

விவரயிவரகளுக்கும
வர்க்கத்தின்

ொறபுறத்தில

நிிவலயனன

ர்வச தே

மிசலச த் தேனொனன

மு தேலனளி

எதிர்ப்புக்களுக்கும

முகமமகனடுக்க சவண்டியிருக்கும.

ஆ தேலனல

வர்க்க

ச ன லி த்திிவன

முன்சனறிய

ஆட்சியின்

னடுகளின்
ச தேசிய

உயிர்

ச னக்கிய

மு தேலனளி

நீடிப்பும

முன்சனற்றமும

ம தேனழிலனள

அனு தேனபெத்தில ொட்டுொன்றி, இறதி
ம னந் தே

ச ரடி அர

நிரந் தேரப் புரட்சியும கமயூனி

''ஐசரனப்பிய

நிலப்பெரப்பில
சொற்பெட்ே

ஆயவகளில அவற்றின்

மகனண்ே

வர்க்கத்திிவன

மவற்றி

ம தேனழிலனள

வர்க்கத்தின்

ஆ தேரவ இலலனொல ரஷ்ய ம தேனழிலனள வர்க்கம

மபெவம

ஆறில

ஒரு

ஒரு

ஆட்சிிவயக்

பெரந் தே

க்திகளனல
வனழ்ந் தே

ஆளப்பெட்ே

மவகுஜேன

உலகின்

இயக்கத்துக்கு

அறம றி

ஆபிரக்கன,

ொத்திய

கிழக்கு

யுத் தேம-

நிிவலிவொயின்

வலியுறத்தியிவ தே

முக்கியத்துவத்திிவன

நிரூபித் தேது.

ஏகனதிபெத்திய

னரனம த்தில கனலவதியனன ச தேசிய அரசுேன் உலக

மு தேலனளித்துவ

னவில

உற்பெத்தி

க்திகிவள

ொன தேனன
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ரீதியில

உலகின்
இருபெதுக்கு

இனங்கிவளயும

ம தேனழிலனள
ஒன்றில

வர்க்கம
ச ரடியனக

அலலது ஏச தேன ஒரு விவகயனன திிவரொிவறவில ஏகனதிபெத்திய

புரட்சி

மு தேலனம உலகயுத் தேத்தின் மவடிப்பு, ச தேசிய கனரணிகளுக்கு

ச தேசிய

ிவகப்பெற்றியிவொயனனது

அக்சேனபெர்

ர்வனதிகனரொனக ொனற்றவம

பெங்கிிவனயும

நிலப்பெரப்பில

உத்சவகத்ிவ தே வழங்கியது.

ட்மரனட்ஸ்கி

ொக்களின்

கிிவேயனது.

இனக்குழுக்கிவளயும

ர்வனதிகனரத்திிவன ஒரு ச ன லி
முடியனது.''

ர்வச தே

உலக

வரலனற்றில

ஆட்சியில நீடிக்க முடியன தேது ொட்டுொன்றி அ தேன்  தேற்கனலிக

சொலனக

ச தேசிய

அகிலமும

புரட்சிிவயப்சபெனல

சவற

வர்க்கத்தின்

மகனள்வதிலும  தேங்கியுள்ளது. 1907 க்கு முன்னசர ட்மரனட்ஸ்கி
குறிப்பிட்ேதுசபெனல,

வளங்கிவளயும

பிரொனண்ேொனன அதிர்சசி மிகுந் தே  தேனக்கத்திிவன ஏற்பெடுத்திய

ம தேனழிலனள

இறதியில

இயக்கத்திிவனயும

க்திகளின்

இனக்குழுக்களின் பெங்கீட்டுக்கு கீழ்ப்பெடுத் தே ொறக்கின்றது.''

அக்சேனபெர்

ரஷ்ய ஆட்சி நீடிப்பு

—

நின்ற ச தேசியக்

எந் தேமவனரு பின் தேங்கிய
ச தேசிய

அவர்

பெரந் தே
ஒரு

நிலப்பெரப்பில
பிரொனண்ேொனன

ஊக்கத்திிவன
சிறப்பெனக

ொட்டுொன்றி-

ஆசியன

—அங்கு

ஏகனதிபெத்திய ஆளுிவொக்கு எதிரனன ஒரு இரனட்  தே வடிவம
எடுக்கத் ம தேனேங்கியிருந் தேது சபெனன்ற— பின் தேங்கிய
மவகுஜேனங்களுக்கு

ஆழொனன

மூசலனபெனய

னடுகளின்

முக்கியத்துவம

வனயந் தே பெடிப்பிிவனிவயயும வழங்கியது. என்ன விதிமுிவறகள்
ஊேனக,

என்ன

சவிவலத்திட்ேத்தின்

அடிப்பெிவேயில

கனலனித்துவ
விடு தேிவல

னடுகளின்
மபெறவர்?

அக்சேனபெர் புரட்சி
ரஷ்யனிவவ

ொக்கள்

என்ற

ஏகனதிபெத்தியத்திேமிருந்து

தீர்க்கொனன

சகள்விகளுக்கு

ிவேமுிவறப் பெதிலகிவள வழங்கியிருந் தேது.

சபெனன்ற

ஆசியனவின்

பின் தேங்கிய

னடுகளில

கூே ச தேசிய மு தேலனளி வர்க்கத்தின் கட்சிகள், அிவொப்புக்களில
இருந்து அரசியல சுயனதீனொனக இருப்பெிவ தே வலியுறத்தியது.
மலனினுக்கு பின் மூன்றனம அகிலம

மிகவம முக்கியொனனிவவ பெற்றி சபெசுமிேத்து சீன- இந்திய

மலனினின்

மவகுஜேனங்கள்

 தேகவிவொவ தீவிரொனக ொனற்றம கண்ேது. 1926 ல ஸ்ரனலின்,

ஜேன னயக

எதிர்மகனண்ே
பெண்ிவபெ

அேக்குமுிவறயில

பெணிகள்

முக்கியொனக

மகனண்டிருந் தேன;

இருந்து

விடு தேிவல,

ஒரு

கனலனித்துவ

ச தேசிய

இிவணப்பு,

ொரணத்தின்

புக்கனரனின்

பின்னர்

'' தேனிமயனரு

சகனட்பெனடு

கமயூனி

னட்டில

அரங்குக்கு

வந் தேிவொ

ச ன லி ம''

என்ற

ச ன லி ப்

புரட்சி

விவ னயிகளின் மீ தேனன நிலொனனித்துவ உறவகளின் அடிிவொத்

சவிவலத்திட்ேத்திிவன ிவகவிேவம ஸ்ரனலினி

 தேிவளிவய

அரசியல

 தேனது ம னந் தே

சீனனவம,

இயக்கத்திிவன
வழங்கியது.

அகற்ற தேல.

ஒரு

விவரவிலக்கணத்தின்
இந்தியனவம

நிிவலப்பெனட்டின்பெடி

எதிர்ச னக்கும

ஐசரனப்பெனவிலும

பெணிகள்

வே

நூற்றனண்டுகளில

வழக்கனறனன
முக்கியொனக

சொற்கு

அமொரக்கனவிலும

ொனமபெரும

கேந் தே

மு தேலனளித்துவ

ஜேன னயக

ேத்துவ

கீழ்ப்பெடுத் தேவம

ொனர்க்சி த்தின்

இந் தே

ட்மரனட்ஸ்கியும

புரட்சிகளினனல ''தீர்க்கப்பெட்ே'' ிவவயனக விளங்கின. ஆனனல
மொன்ஷிவி த்தின்

யூனியனுக்கும

சீனனவிலும

ஏகனதிபெத்திய

 தேர்க்கத்தின்பெடி
எதிர்ப்பு

இந்தியனவிலும

இயக்கத்தின்

அரசியல

வர்க்கத்துக்கும
விரவனக

இலக்குகள்

அப்பெனற்பெட்ேது. ஆனனல

சு தேந்திர

மு தேலனளித்துவ

குடியரசு

ஆனனல ரஷ்யனவில மொன்ஷிவி ம  தேவறனனம தேன நிரூபித் தே
அச தே

வரலனற்ற

சீனனவிலும

முரண்பெனடுகள் தேனன்

நிலவின. ச தேசிய

 தேிவலிவொகள்

துர தேொனக

இந்தியனவிலும

இயக்கத்தின்
வளர்சசி

மு தேலனளித்துவ

கண்டுவரும

ஒரு

ம தேனழிலனளர் இயக்கத்திிவன எதிர்ச னக்கியது. அ தேன்

மூகப்

சபெனரனட்ேங்கள்

ஆரனயவது

பெயிற்சிக்கு

வடிவிசலசய அிவேயப்பெே முடியும.

மு தேலனளித்துவ

 தேிவலிவொயின்

முக்கிய

எதிப்பும
இந் தே

ஏற்பெடுத்திய

அடிப்பெிவேயனன

அடிப்பெிவேிவய
எதிரனக

ேனத்திய

அரசியல

 தேத்துவம

ச னவியத்

ர்வச தே

ம தேனழிலனள

துக்ககரொனன

விிவளவகிவள

இந் தே

அவற்றின்

ம தேனழிலனளர்

திருத் தேலுக்கு

உண்ிவொயில

 தேிவலிவொ ச தேசிய மு தேலனளி வர்க்கத்துக்கு உரயச தேனடு அ தேன்
ஒரு

சித் தேனந் தே

அலலது

அதிகனரத்துவம

ர்வச தே

அடிப்பெிவே

இேது

சபெனரனட்ேத்திிவனயும

அரசியல

லன்களுக்கு

அகிலத்தின்

விரவிவரயின்

எலிவலக்கு

னம ச தேனழர் கீர்த்தியின் அரசியல
துன்பெகரொனன

பெடிப்பிிவனகள்

பெனத்திரத்திிவன

சுருக்கொனகசவனும சீனச

ஒரு

வகித்துள்ள தேனல

மபெவங்கிவள ஆரனயசவனம.

ிவேமுிவற அர்த் தேத்தில ஸ்ரனலின், சியனங் சகய ச க்குேனும
மு தேலனளித்துவ
உறவகள்

சகனமின்ேனங்

—இ தேற்கு

பெயங்கரொனன

சீனத்

உேனும
ம தேனழிலனள

விிவலமகனடுக்க

மகனண்டிருந் தே
வர்க்கம

ச ரட்ேது—

ஒரு

ந் தேர்ப்பெவன தே

லன்கிவள அசசுறத்தியது. சொலும மு தேலனளி

ஈடுபெனட்டில இருந்ச தே மபெருக்மகடுத் தேன. இிவவ '' தேனிமயனரு

வர்க்கத்தின்  தேிவலிவொயில (மு தேலனளி வர்க்கம ஒரு புரட்சிகர

னட்டில ச ன லி ம'' என்ற  தேத்துவத்ிவ தே விபெரக்கத் தூண்டின.

மபெனருளன தேனர
 தேிவலிவொிவய

வழங்க

இலனயக்கனனது

என்பெிவ தே

ஏற்றக்மகனள்ள ஒருவர்  தேயனரனக இருப்பினும) ஒரு ச தேசிய
புரட்சியின்

அடிப்பெிவேயில

ஏகனதிபெத்தியத்தின்
விடுவித்துக்
ஆ தேலனல

இந் தே

மபெனருளன தேனர

மகனள்வது
நிரந் தேரப்

முடியன தே

புரட்சி

ஒடுக்கப்பெடும

னடுகள்

பிடியிலிருந்து

 தேமிவொ

கனரயொனக

 தேத்துவம

ரஷ்ய

இருந் தேது.
ம தேனழிலனள

வர்க்கத்துக்கு விளங்கியிவ தே கனட்டிலும எழுசசி கண்டுவரும
ஆசிய

ம தேனழிலனள

வர்க்கத்துக்கு

மபெரதும

மபெனருத் தேொனன தேனக விளங்கியது.
1919-1922 க்கும

இத்

 தேத்துவத்தின்பெடி

நிர்ொனணம,

முன்சனறிய

ஆட்சிிவய

ிவகப்பெற்றவதில

ச னவியத்

யூனியனில

கமயூனி

அகிலத்தின்

யூனியனில

னடுகளின்

ச ன லி

ம தேனழிலனள

வர்க்கம

 தேங்கியிருக்கவிலிவல.

ொனறனக,

ச ன லி த்திிவன

அ தேன்

ம னந் தே

உள்ளனர்ந் தே வளங்களின் அடிப்பெிவேயில ய தேனர்த் தேொனக்கிவிே
முடியும. எவ்வனமறனினும ஸ்ரனலின் ச னவியத் யூனியனில
ச ன லி த்திிவன ய தேனர்த் தேொனக்குவதில கமயூனி

அகிலத்தின்

முக்கியத்துவத்திிவனயும

வர்க்கத்தில

அ தேன்

இிவேயிலனன

ச னவியத்

ர்வச தே

ம லவனக்கிிவனயும

ம தேனழிலனள

ஒசரயடியனக

 தேட்டிக்கழித்து

விேவிலிவல. ஏகனதிபெத்தியம ஒரு இரனணுவத்  தேனக்கு தேலில

பெத்திரங்கள் கனலனித்துவ பிரசசிிவன பெற்றிய தேனய விளங்கின.

ஈடுபெேனதிருந் தேனல

குறிப்பெனக இரண்ேனம,

நிர்ொனணித்துவிே முடியும என்பெச தே கிமரமளின் நிிவலப்பெனேனக
விளங்கியது.

புரட்சி

னன்கனம அகலசபெரிவவகள் நிரந் தேரப்

 தேத்துவத்தின் அடிப்பெிவேயிசலசய

பின் தேங்கிய

னடுகளின்

விவரக்கப்பெட்ேன.

சவறபெட்ே

மபெனருளன தேனர,

ச னவியத்

இந் தே வி தேத்தில கமயூனி

யூனியனில

ச ன லி த்திிவன

அகிலம ஒன்றில மு தேலனளித்துவ

ம தேனழிற்துிவற அபிவிருத்தியின் அளவகிவளயும, ம தேனழிலனள

ஆட்சியனளருேன் கூட்டுக்கிவள விருத்தி ம யவ தேன் மூலம

வர்க்கத்தின்

அலலது

எடுத் தே

அச தே

ம தேனேர்ந்து

வரும

சவிவளயில

பெலத்திிவனயும

கமயூனி

கணக்கில

அகிலத்தின் இந் தேப்

பிசரரிவண ம தேனழிலனளர் இயக்கம கருவடிவில இருந் தேனலும
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ச தேசிய

ம ருக்குவனரம

ம தேனழிலனளர்

மகனடுப்பெ தேன்

இயக்கங்களின்

மூலம

ஊேனக

ச னவியத்

யூனியன்

ம தேனேர்பெனக மு தேலனளித்துவ அர னங்கங்கிவள ஒரு

ன தேகொனன

ொசனனபெனவத்திிவன கிவேப்பிடிக்க ம யவ தேன் மூலம இந் தே

பெலமவனயந் தே உிவழப்ிவபெ சவண்டி நிற்கின்றது. ஒடுக்கப்பெட்ே,

ஆபெத்திிவன  தேவிர்ப்பெதில பெயனுள்ள தேனக விளங்கமுடியும.

சுரண்ேப்பெட்ே உிவழப்பெனளி ொக்கிவள அவர்களின் கனலடிக்கு

இங்கிலனந்தில
ஆங்கிசலனஅமுல

அத் தேிவகய
ரஷ்யன்

ஒரு

மகனள்ிவக

கமிட்டியின்

ம யயப்பெட்ேது.

1925-26 ல

ஸ் தேனபி தேத்தின்

ஊேனக

பிரத் தேனனிய

மபெனது

இக்கமிட்டி

சவிவலநிறத் தேத்திிவன கனட்டிக் மகனடுத் தேது.
சீனனவில
அ தேன்

ஸ்ரனலினி
 தேிவலவர்

அதிகனரத்துவம

சியனங்

சகய

மகனணரும

அிவனத்தும

ச க்குேனும

உறவிிவன

மு தேலனளி

வர்க்கத்திிவன

 தேவிர்க்கமுடியன தே வி தேத்தில ஏகனதிபெத்தியத்துேன் அப்பெட்ேொனன
கூட்டுக்கு

 தேள்ளுகின்றது.

ம தேனழிலனளர்,

மு தேலனளி

விவ னயிகளுக்கும

சபெனரனட்ேம

சகனமின்ேனங்குேனும

ச தேசிய

வர்க்கத்துக்கும,

இிவேசயயனன

பெலவீனப்பெட்டுவிேவிலிவல.

ஒவ்மவனரு

கடும

வர்க்கப்

ஆனனல

சொனது தேலகளிலும-

ொனறனக

இரத் தேம

ச தேனயந் தே

வளர்த்துக்மகனள்ள முயன்றது. ஸ்ரனலின் சீனக் கமயூனிஸ்ட்

உள் னட்டு யுத் தேமவிவர இது ஏகனதிபெத்திய ஒடுக்குமுிவறயனல
ஆழொனக்கப்பெட்டுள்ளது.(Leon Trotsky on China [New York: Anchor,

கட்சிிவய

1976], p.161).

சகனமின்ேனங்கின்

அரசியல

ம றிமுிவறக்கு

அடிபெணியுப்பெடி உத் தேரவிட்ேனர். இது '' னன்கு வர்க்கங்களின்
கூட்டு''
எனப்பெட்ேது.
அிவவயனவன;
ம தேனழிலனளர்கள்,

இேது எதிர்ப்பின் எச ரக்ிவககள் 1927 ஏப்ரல 12 ம திகதி

விவ னயிகள்,

ஆயிரக்கணக்கனன அங்கத் தேவர்கள் ஷங்கனயில பெடுமகனிவல

குட்டி

மு தேலனளித்துவம,

ச தேசிய

மு தேலனளி

வர்க்கம என்பெனவனகும.
1926

சொயில

சியனங் சகய ச க்கின் பெிவேகளனல கமயூனிஸ்ட் கட்சியின்
ம யயப்பெட்ே தேன்

சகனமின்ேனங்

ஒரு

அனு தேனபெக்

கட்சியனக

மூலம

நிரூபிக்கப்பெட்ேது.

துன்பெகரொனன

சீயனங்கின்

தி,

முிவறயில

ச தேசிய

மு தேலனளி

சியனங்

வர்க்கத்தின் ''வலது னரயினிவர'' மகனண்ே சகனமின்ேனங்கின்

சகய ச க் அ தேன்  தேிவலிவொப்பீேத்தின் ''மகௌரவ அங்கத் தேவர்
ஆக்கப்பெட்ேனர்.

ஒரு சிறிய பிரவினரன் கனட்டிக்மகனடுப்பு ொட்டுசொ எனக்கூறி

கமயூனி

அகிலத்தினுள்

ம தேனழிலனள

அனுொதிக்கப்பெட்ேச தேனடு

வர்க்கத்தினதும

சபெனரனட்ேத்தின்

ஒரு

விவ னயிகளதும

அிவலவீசசின்

சகனமின்ேனங்கும

சியனங்

புரட்சிகர

பின்னணியிசலசய
சகய

ச க்கும

சொன்ிவொப்பெடுத் தேப்பெட்ேனர். மவகுஜேன இயக்கத்தின் வளர்சசி
சீன மு தேலனளி வர்க்கத்துக்கும ம தேனழிலனள வர்க்கத்துக்கும
இிவேசயயனன சொனது தேிவல உக்கிரொனக்கியச தேனடு மு தேலனளி
வர்க்கத்திிவன

ஏகனதிபெத்தியத்தின்

முன்மனனருசபெனதும
 தேள்ளியது.

இலலன தே

ஆனனல

 தேிவலிவொ

வி தேத்தில

கமயூனி

சீனனவின்

பிடிக்குள்
அப்பெட்ேொனக

அகிலத்தின்

ச தேசிய

ஸ்ரனலினி

ஒடுக்குமுிவற

வர்க்கங்கிவளயும அடிிவொப்பெடுத்தி, அவற்றிிவன

கல

புரட்சிகரப்

சபெனரனட்ேத்தினுள்  தேள்ளியுள்ளது என்ற அடிப்பெிவேயில வர்க்க
க்திகளின்

சவறபெனட்டிிவன

நிரனகரத் தேது.

இந் தே

சபெனலிக்

கருத்துப்பெனட்டிற்கு எதிரனக ட்மரனட்ஸ்கி வனதிட்ே தேனவது:
மவளியிலிருந்து

ஏகனதிபெத்தியம

வர்க்கங்கிவளயும
நிிவனப்பெது
எதிரனன

ஒன்றனக

முற்றிலும

புரட்சிகர

 தேவறனனது.

மபெரதும

பெலம

சீனனவின்
வனயந் தே

க்தியின் முக்கிய மூலம யனங்சியனங்
யுத் தேக் கப்பெலகள் அன்றி

—அிவவ

என

ஏகனதிபெத்தியத்துக்கு

வர்க்கங்களின்

ஏகனதிபெத்தியம

கல

சபெனடுகின்றது

அரசியல

பெலவீனப்பெடுத்துவ தேற்கு

பெலப்பெடுத்துகின்றது.
ஒரு

ஒட்டுப்

சபெனரனட்ேம

சவறபெனடுகிவளப்
உறவகளில

மபெனறிமுிவறயில

ொனறனக
உள்ளனர்ந் தே
க்தி

இந் தேச

தியின் நீரல நிற்கும

இரண்ேனம பெட் ொனனிவவ

ொட்டுசொ— மவளி னட்டு மூல தேனத்துக்கும, ச தேசிய மு தேலனளி
வர்க்கத்துக்கும

இிவேசயயனன

மபெனருளன தேனர,

பிிவணப்புக்கசள. ஏகனதிபெத்தியத்துக்கு
அ தேன்

மபெனருளன தேனர,

ொக்களின்

மவகு

இரனணுவ

ஆழத்தில

எதிரனன

பெலம

அரசியல
சபெனரனட்ேம

கனரணொனக

சீன

க்திகளின்

ஒரு

இருந் தே
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கமயூனி

அகிலம

மபெனறப்பிிவன

இந் தேப்

ொறக்க

சபெரழிவமிக்க
முயன்றது.

ச தேனலவிக்கனன

ஸ்ரனலினிஸ்டுக்கள்

சியனங்குக்கு எதிரனக சகனமின்ேனங்கின் ''இேது கன்ிவனிவய''
நிறத்தினர். அது '' னன்கு வர்க்கக் கூட்டின்'' 90 வீ தேத்திிவன
பிரதிநிதித்துவம

ம யவ தேனகவம

சகனமின்ேனங்

வூகனனில

உள்ள

அர னங்கத்திிவன

'இேது'

ிவொயொனகக்

மகனண்டுள்ள தேனகவம கூறப்பெட்ேது. ஆனனல 1927 ஜேஜுிவல யில
வூகனன்

அர னங்கம

மிசலச ொனன தேனக

ம தேனழிலனள

கட்சி

பெடுமகனிவல

மகனள்ிவககள் அடிசயனடு
ஸ்ரனலின், சபெரழிவில
சபெர்மபெற்ற

மகனண்ே

ம ய தேது.

 தேனது

ரந்து மகனட்டியிவ தே எதிர்மகனண்ே

சபெனய

முடிந் தே

கன்சேனன்

ிவகயனலனகனத் தேனொனன

வழங்கினனர்.

ஓரனண்டுக்கு

கமயூனிஸ்ட்

சபெனர்க்குணம

ம தேனழிலனளர்கிவளயும

அங்கீகனரம

எதிரனக

திருமபியது.

அங்கத் தேவர்கிவளயும

எனப்

வர்க்கத்துக்கு

1928 ன்

முன்னர் தேனன்

கமயூன்

னக த்துக்கு

ஆரமபெத்தில

—

பெலலனயிரக்கணக்கனன

அங்கத் தேவர்கிவள மகனண்டிருந் தே சீனக்

கமயூனிஸ்ட்

கட்சி

அடிசயனடு இலலனொல சபெனயிற்ற.
இந் தே ச தேனலவியின் வரலனற்ற விிவளவகிவள உண்ிவொயில
புறக்கணித்துவிே
இேது

எதிர்ப்பு

முடியனது
இயக்கம

இ தேன்

உேனடி

மபெறசபெறனக

 தேனிிவொப்பெடுத் தேப்பெட்டு அரசியல

ச தேனலவிக்கு ம ன்ற தேற்கு அப்பெனல சீனப் புரட்சியின் ச தேனலவி
'மவறொசன'
1949 ல

20

ஆண்டுகளனல

 தேனொ தேப்பெடுத் தேப்பெேவிலிவல.

ஆட்சிக்கு வந் தே ொனசவன ச துங்கின் கமயூனிஸ்ட்

கட்சியின் அரசியல உேற்கூறம
ச தேனலவியின்

விிவளவ

மூகச ச ர்க்ிவகயும 1927

கனரணொனக-

மிகவம

வி தேத்தில பெரணனொம ம யயப்பெட்ேது. ொனர்க்சி

ஆழொனன
அர்த் தேத்தில

அது முற்றிலும ஒரு ம தேனழிலனளர் கட்சிசய அலல.
'' தேனி னட்டில ச ன லி த்தின்'' பெரந் தே முக்கியத்துவம

'' தேனிமயனரு
மிகவம

னட்டில

னவனன

ச ன லி ம''

முிவறயிலும

என்ற

 தேத்துவொனனது

ச ரடியனகவம

ச னவியத்

அம ம

ஒன்றண்டு.

கண்டுவந் தே

யூனியன் மீது ஏகனதிபெத்திய ம ருக்குவனரத்திிவன திணிக்கும

பூரண

ச னக்குேன் பெனதுகனப்புக் கூட்டுக்கிவள உண்டுபெண்ணுவிவ தே

விடு தேிவல'

ச னக்கி

பெணியிிவன

கமயூனி

ந் தேர்ப்பெவன தே

அகிலத்தின்

ரீதியில

ம ன்றிவொ

மூசலனபெனயத்திிவன

ொசகனன்ன தேொனக

விஞ்ஞனபெனத்தில ட்மரனட்ஸ்கி கூறிய தேனவது;

ச ன லி

விளங்கிய

சவிவலத்திட்ேத்தின்

 தேத்துவனர்த் தே

கருத்துப்பெனட்டில

வரலனற்றச

கனப் தேம

பெற்றிய

முற்றிலும

 தேத்துவத்திற்கு

முரண்பெட்ே

ஸ்ரனலினி

வி தேத்தில

கருத்துப்பெனேனனது

க்திமகனண்ே

மபெனருளன தேனர

வடிவத்திிவன

குறித்து

ச தேசிய

வரலனற்ற

கணி ொனன
அிவொப்பின்

நின்றது.

மு தேலனளி

ரீதியில

கனப் தேம

உள்ளனர்ந் தே
ச தேசிய

இதிலிருந்து
வர்க்கம

பெற்றிய
அர

பின் தேங்கிய

இன்னமும

முற்சபெனக்கனன

ஒரு

பெனத்திரத்திிவன

வகிக்கின்றது என்பெது மவளிப்பெட்ேது ொறபுறத்தில ட்மரனட்ஸ்கி
ஒரு

னத்தியத்திிவன

ஆயவகளின்பெடி

நிரனகரத் தேனர்.

கனலனித்துவ

ஏமனனில

மு தேலனளி

வர்க்கம

கனலவதியனன ம னத்து உறவகளில  தேங்கியுள்ளது ொட்டுொன்றி
அ தேன் இருப்புமகூே ஒரு ச தேசிய அர
சவரூன்றியுள்ளது
நியனயொனன
உள்ளது.

அது

ொனி தேனின்

அபிவிருத்திக்கும
ஆசியனவில

உற்பெத்திச

க்திகளின்

முக்கிய

 தேிவேயனக

கூே

புரட்சிகர

வடிவினுள்சளசய

இயக்கத்தின்

வளர்சசி

பெற்றி மபெரும அக்கிவற மகனண்டிருந் தேனர். ஏகனதிபெத்தியத்துக்கு
கனலனித்துவ

ொக்களின்

சபெனரனட்ேத்தின்

முக்கியத்துவத்ிவ தேயிட்டு அவர் மபெரதும

னவனக இருந் தேனர்.

ஆனனல அவர் முன்னர் சபெனன்ற ம தேனேர்ந்தும ஜேன னயகப்
புரட்சியின்

 தேிவலிவொயில

சொலனதிக்கம

வகிக்கும

வந் தேனர். இது

ச தேசிய
என்ற

மு தேலனளி

வன தேத்திிவன

வர்க்கம
நிரனகரத்து

மபெந் தேொனக ஆபிரக்க ச தேசியக் கனங்கிரஸ்

பெற்றி ஒரு ம தேன்னனபிரக்க ஆ தேரவனளர்கள் குழுவக்கு 1934 ல

''அ தேன்
ம னந் தேக்

குறகிய

ொர க்

மகனள்ிவக

சகனரக்ிவககிவள

முடியனதிருப்பெிவ தே

கனரணொனக

கனங்கிரசினனல

சபெனலஷிவிக்-மலனினிஸ்டுக்கள்

இ தேன்
அிவேய
சுச தே

ொக்கள் முன்னிிவலயில அமபெலப்பெடுத்துகின்றனர். கனங்கிரசுக்கு
முற்றிலும

முரண்பெட்ே

மலனினிஸ்டுக்கள்

ஒரு

வி தேத்தில
புரட்சிகர

சபெனலஷிவிக்-

வர்க்கப்

சபெனரனட்ே

சவிவலத்திட்ேத்திிவன அபிவிருத்தி ம யகிறனர்கள்'' (Writings of
Leon Trotsky [1934-35] [New York: Pathfinder, 1974], p. 252).

மு தேலனளித்துவ

ச தேசியவன தே

இயக்கங்கள்

பெற்றிய

ட்மரனட்ஸ்கியின் ஆயவின் இன்னுசொனர் மிகவம ஆழொனன
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இேொற்ற முிவறயில ஒரு விொர் ன ச னக்கனக விளங்கியது

''ஆசியனவிலும
ச தேசிய

னன்கனம அகிலமும'' என்ற  தேொது

ஆபிரக்கனவிலும

அரசுக்கு

ஒரு

கனலவதியனன

புதிய

ொறொலர்சசி

புரட்சிகள்,

கனப் தேத்திிவன

ஆரமபித்து ிவவக்க இலனயக்கற்றிவவ என்பெிவ தே முன்கூட்டிசய
ம தேளிவனகப்

புரந்து

அிவரக்கனலனித்துவ

மகனண்ேனக

சவண்டும.

ரஷ்யனவில

கனலவதியனன

னேனன

ஜேன னயகப் புரட்சி ச ன லி ப் புரட்சிக்கு ஒரு முன்னுிவரயனக
ொட்டும விளங்கியது சபெனலசவ கனலனிகளின் விடு தேிவல உலக
ச ன லி ப்
விளங்கும

புரட்சியின்

"ச தேசியப்

பிரசசிிவன

ஒரு

இரனட்  தே

எங்கும

மகனள்கின்றது.

உலகத்

ஆட்சிிவயக்

ிவகப்பெற்றவது

ொட்டுசொ

ச தேசியங்களுக்கும
அபிவிருத்திச

ஒரு

நிகழ்வனக

மூகப்

இிவணந்து

பிரசசிிவனயுேன்

ம தேனழிலனள

வர்க்கம

பூசகனளத்தின்

நிஜேொனனதும

சு தேந்திரத்திிவன

ொட்டுசொ

கல

நிரந் தேரொனனதுொனன

உத் தேரவன தேம

ம யயும.''

Writings of Leon Trotsky [1933-34], p. 306).

கனலனித்துவ ஒடுக்குமுிவறக்கு எதிரனன ஒரு பெலமவனயந் தே
இயக்கத்தின்

பிடியில

அகப்பெட்டிருந் தே

இந்தியன

மீ தேனன

அவற்றின் கருத்துக்கள் முக்கியொனக கூர்ிவொ கண்டிருந் தேது.
1939

ஜேலிவலயில

மவடிப்பு,

ட்மரனட்ஸ்கி

இரண்ேனம

ஏகனதிபெத்தியத்துக்கு

னடுகளின்

புரட்சிகர

முிவறயில

உலகயுத் தேத்தின்

எதிரனன

கனலனித்துவ

இயக்கங்கிவள

தீவிரொிவேயச

ம யயும

பிரொனண்ேொனன
என

எதிர்பெனர்த்து,

இந்தியத் ம தேனழிலனளர்களுக்கு ஒரு கடி தேம விவரந் தேனர். அதில
ட்மரனட்ஸ்கி

கனலனித்துவத்துக்கு எதிரனன

ஸ்ரனலினிஸ்டுக்கள்
ம ய தேச தேனடு

கனட்டிக்

சபெனரனட்ேங்கிவள

மகனடுத் தேிவ தே

இந்தியனவில

னன்கனம

கண்ேனம

அகிலத்தின்

ஒரு

பெகுதிிவய அிவொக்குமபெடியும அிவழப்பு விடுத் தேனர்.
அவர்

எழுதியவற்ிவற நிிவனவ கூர்வது மபெனருத் தேொனனது;

'ச தேசியப்'
ந்ச தேகத்துக்கு

சியனங்ிவக

ச தேசிய

'ச தேசிய

—அடிப்பெிவேயில

சூலமகனண்டிருக்குமவிவர—

உ தேனரணொனக ''யுத் தேமும

சவறபெட்ே விவரவிலக்கணம விளங்கியது. நிரந் தேரப் புரட்சி

எதிரனன

ொயம

அறியனிவொமிக்க

டுிவொயொனக

ட்மரனட்ஸ்கி

முன்சனனக்கு

அச தே

ஸ்ரனலினின்

இருந்து மபெருக்மகடுத்து வந் தேது. ஸ்ரனலினின் ' தேத்துவத்தின்'

இறதி

ம லுத்திய

ம தேளிவனகியது.

அடிப்பெிவேயனக

அத் தேிவகய

ொரயனிவ தே

ம யய

அப்பெனல

வளர்சசி

க்திவனயந் தே மவகுஜேன இயக்கங்களுக்கு அவர்

அணிதிரளச

கனட்டியிவொ,

னடுகளின்

னடுகளில

ொற

கணிப்புக்களுக்கு

இட்டுச

பின் தேங்கிய

எழுதிய தேனவது;

புரட்சிகர

இந்திய

சபெனரனட்ேத்திிவன

அவர்கள்

பிரத் தேனனிய

ம ருக்கொனக

மு தேலனளி

வழி ேனத் தே

வர்க்கம

இலனயக்கற்றது.

மு தேலனளித்துவத்துேன்

பிிவணக்கப்பெட்டுள்ளச தேனடு

ஒரு

மிகவம

அ தேன்

 தேயவிலும

இருந்து வருகின்றது. அவர்கள்  தேொது ம னந் தே ம னத்துக்கனக
அஞ்சி

டுங்குகின்றனர்கள்.

அஞ்சுகின்றனர்.
பிரத் தேனனிய

என்ன

அவர்கள்

ொக்கிவளக்

விிவல

மகனடுத்ம தேன்றனலும
ொர த்ிவ தே

னடுவச தேனடு,

சொலிருந்து சீர்திருத் தேங்கள் கிிவேக்கும என்ற

மபிக்ிவகயில

இந்திய

ஏகனதிபெத்தியத்துேன்

கண்டு

மவகுஜேனங்கிவள

தூங்க

ிவவக்கின்றனர்.

கனந்தி

இந் தே மு தேலனளி வர்க்கத்தின் சபெனலித்  தேிவலவரும, சொன டித்
தூதுவனும ஆவனர். (Writings of Leon Trotsky [1939-40],

p. 29).

ட்மரனட்ஸ்கியின்

அிவழப்புக்கு

இலங்ிவகயில

பெலன்

சபெனலஷிவிக்-

மலனினிஸ்ட்

கிிவேத் தேது. 1935 ல இருந்து தீவிரவன தே ஏகனதிபெத்திய எதிர்ப்பு

ட்மரனட்ஸ்கிஸ்டுகள்

அிவொப்பெனக

அிவொக்கப்பெட்ே

லங்கன

மகனண்டிருந் தேது

அங்கிருந்து

வந் தேது.

ம தேனழிலனள

இது

ொ ொனஜேக்

வர்க்கத்தினுள்

ஆ தேரிவவ திரட்டிக் மகனண்ேச தேனடு அவ்வனசற
கட்சி

சீக்கிரம

இேதுச னக்கி

ம தேனேக்கத்தில
திட்ேம

ொ

மபெரதும

கட்சி

பெயணம

ொ

ொனஜேக்

ம ய தேது.

1940

திட்ேவட்ேொனன

மகனண்ேது.)
வனயந் தே

அங்கத்துவத்திலிருந்தும நீக்கியது. இந் தேப் பெரணனொம அ தேன்

புரட்சிக்

மபெனறப்புக்கள்

பெற்றிய

மவளிப்பெனேனகியது.

அ தேன்

சவிவலத்திட்ேத்திிவன

விொர் ன

ொ ொனஜே

கட்சித்

 தேிவலிவொ

விளக்கத்தில

ம னந் தே

ஆரமபெகனல

ரீதியில

ஆயவ

ம ய தே

ஒரு

'ச தேசிய'

இலங்ிவகயில

புரட்சி பெற்றிய முன்ிவனய கருத்துப்பெனட்டிிவனயிட்டு அதிருப்தி
ம தேரவித் தேச தேனடு தீவில புரட்சிகர ச ன லி
முழு

இந்திய

புரட்சிகர

இயக்கத்தின்

இயக்கம ஒரு

அத்தியனவசியொனன

அரசியல

ஸ் தேனபி தேத்துக்கு

எதிர்கனல

அரசியல

மகனண்டிருக்க

ஒரு

அத்திவனரத்திிவனயும வழங்கியது.
யுத் தேத்தின் பின்ிவனய தீர்வம கனலனித்துவ ஒழிப்பும
ட்மரனட்ஸ்கி
முன்னர்

 தேொது

பெடுமகனிவலக்கு

பின் தேங்கிய

ன தேகொனன

எதிரனக

ச ர்ந்து

ொ

மகனண்ே

ொனஜேக்

எதிர்ப்பு

கட்சி

சபெனரனட்ேத்துக்கு

எச ரக்ிவக

னடுகளின்
வரலனற்றப்

ொதிப்பீடு

இலங்ிவகயில

உறதியனன

ம தேனழிலனள

ம ய தேனர்.

சில

ொன தேங்களுக்கு

ம தேனழிலனள

வர்க்கம

பெணிகிவள

இறதித்

ச ன லி ப்

புரட்சியூேனக

ம ய தேனர்.

அவர்

ொக்களின்

ம தேனழிலனளர்களதும

என

எழுதிய தேனவது;

அவர்
ஆ தேலனல

விடு தேிவலக்கனன

மபிக்ிவக

விடு தேிவலயுேன்

பிிவணக்கப்பெட்டுள்ளது.

னடுகளின் ம தேனழிலனள வர்க்கம மு தேலனளித்துவ

சபெனரனட்ேம

ஆட்சிக்கு

வர்க்கத்தின்

ொக்களுேன் ஒன்றிிவணந்து ஏகசபெனகங்களின் இலனபெங்களுக்கு
அன்றி

ஸ்ரனலினிஸ்டுக்கள்

உலகப்

அிவேய

கிிவேக்கப்சபெனவதிலிவல

முன்னிவரவிே மிகவம தீர்க்கொனன முிவறயில முழு உலகத்

 தேத்துவனர்த் தே, அரசியல சுயனதீனம நிிவல னட்ேப்பெட்ேது. இது
இந்தியனவில

தீர்வ

கனலனித்துவ

முன்சனறிய

ட்மரனட்ஸ்கிஸ்டுக்களின்

முயற்சிக்கன தேதும

அது

ஏகனதிபெத்திய யுத் தேத்தில இருந்து கனலனித்துவ ொக்களுக்கு

ஏகனதிபெத்திய

கனரணொனக

சிருஷ்டித் தேது.

கழகத்தின்

அடிப்பெிவேயனக

பெலம

னன்கனம அகிலத்துேன் ச ரவம

 தேிவலிவொ வழங்கியது.
இவ்வனற

ஒரு

கனலனித்துவ சொலனதிக்கம முடிவக்கு மகனணரப்பெேனவிட்ேனல

கட்சியில

ஏகனதிபெத்தியவனதிகளுேன்

இலங்ிவகயில

பெங்களிப்பு

கீர்த்தியின்

அபிவிருத்திிவய

இிவணந்து

ச ர்ந் தேச தேனடு

மலனினிஸ்ட்

ஸ்ரனலினிஸ்டுகளுக்கு

ர்வச தே
இருந்ச தே

கட்சியுேன்

பெனரமபெரயத்திிவன

ஊக்கொளித் தேச தேனடு

 தேேிவவயனக

பிரத் தேனனிய

அன்றி

ொனஜேக் கட்சியின் பிற்கனல

வரலனற்றப்

கமயூனிஸ்ட்

ம ய தேது. இந் தே அடிப்பெிவேயில
கிட்ேத் தேட்ே அச தே ொயத்தில
விண்ணப்பித் தேது.

அடிப்பெிவேயனக

உண்ிவொயில

ொ

ொ ொனஜேக்

இந் தே

அங்கொனகக் கட்டிமயழுப்பெப்பெே சவண்டும எனப் பிரகேனம
சபெனலஷிவிக்-

என்ற

கட்சி,

முகமமகனடுத்துள்ள

ொ ொனஜேக் கட்சி இந்திய

சபெனரனட்ேத்தின்

பெலம,

கனட்டிக்மகனடுப்புக்கிிவேயிலும, (1950 ல இந்திய சபெனலஷிவிக்-

மபெற்றச தேனடு, அது ஸ்ரனலினிஸ்டுக்களனக இனங்கண்சேனிவர
ர்வச தே

 தேிவலயீட்டின்

விடு தேிவலிவய

மபெருக்மகடுத் தேது. லங்கன
மலனினிஸ்ட்

பெண்ிவபெ

ச தேசிய

முன்சனனக்கிிவனசய

ொனஜேக் கட்சியின் அரசியல சவிவலத்
ொனர்க்சி

 தேொது

கட்சித்

ஒருசபெனதும

இலனயக்கற்றவர்களனகவம

முற்றப்புள்ளி

ிவவத்து,

பின் தேங்கிய

னட்டு

மூகத் ச தேிவவகளுக்கு ஈடுமகனடுக்கக்கூடிய வி தேத்தில
மபெனருளன தேனரத்திிவன

புணரிவொப்பு

ம யயுமசபெனச தே

ஒரு

புதியொட்ேத்தில

கனலனிகள்

அரசியல,

இருந் தேதுொனன ஒரு மவற்றியனகும. அங்கு அவர்கள் கனந்தி,

மபெனருளன தேனர, கலனச னர ரீதியில விடு தேிவல மபெறம. இந் தே

ச ருவின் மு தேலனளித்துவ கனங்கிரசின் பின்னனல பெர தேனபெொனன

வழியில ொட்டுசொ கனலனித்துவ, அிவரக்கனலனித்துவ

முிவறயில இழுபெட்ேனர். எவ்வனமறனினும இலங்ிவகயில ஒரு

பின் தேங்கிய நிிவலிவொயின் சவறபெட்ே கட்ேங்களில இருந்து

பெனட்ேனளி

மீட்சி

வர்க்க

ர்வச தேசியவன தே

சவிவலத்திட்ேத்தின்

மபெறவம

ஒரு

முன்சனறம

உலக

அடிப்பெிவேயில

ட்மரனட்ஸ்கிஸ்டுகள்

பிரத் தேனனிய

மபெனது லவனயத்தின்

ஏகனதிபெத்தியத்துக்கு

எதிரனன

இயக்கத்தின்

இேத்திிவன எடுக்கவம முடியும. (Documents

மவகுஜேன

 தேிவலிவொிவய மவற்றி மகனண்ேனர். சொலும இந் தே மவற்றி,
ஒரு

வரலனற்ற- தேத்துவனர்த் தே

பெனர்க்ிவகயில

குறிப்பிேத் தேக்க

எதிர்ப்புப்

சபெனரனட்ேம-

சொலனதிக்கத்துக்கு
ச தேசியப்

ஒன்றனகும,
அ தேனவது

எதிரனன

சபெனரனட்ேம

சபெனரனட்ேொனகசவ

பெரந் தேளவிலனன
புள்ளிக்கு

நிிவலப்பெனட்டிலிருந்து

எண்ணம,

ஏகனதிபெத்திய
கனலனித்துவ

கட்ேனயொனக

இருக்கசவண்டும

ஒரு
என்ற

இிவணந் தே

னடுகள்
ச ன லி

பெகுதிகளனகத்

 தேொது

of the Fourth
International: The Formative Years 1933-40, [New York: Pathfinder,
1973], p.394).

இரண்ேனம

உலகயுத் தேத்திிவனத்

மபெவங்கள்

ட்மரனட்ஸ்கியின்

மிகத்துன்பெகரொனன
அபிவிருத்திகள்
அர

முிவறயில

ம தேனேர்ந்து

இேமமபெற்ற

தீர்க்க தேர னத்திிவன

ருசுப்பெடுத்தியுள்ளன. இந்திய

எடுத்துக்கனட்டியது

சபெனல

மபெயரளவிலனன

சு தேந்திரம வழங்கப்பெட்ேிவொ இந்திய மவகுஜேனங்களின்

ய தேனர்த் தேத்திிவன

திருத் தேல

கனட்டுவச தேனடு

மவகுஜேன

ஜேன னயக அபிலனிவ கள் இட்டு நிரப்பெப்பெட்ேிவ தே எந் தேமவனரு

க்திிவய

அடிப்பெிவேயனன வி தேத்திலும பிரதிநிதித்துவம ம யயவிலிவல.

இந்திய

அப்பெடி ஏதும இருப்பின் சு தேந்திரத்தின் நிபெந் தேிவனகள் ச தேசிய

எளி தேனக்குவிவ தே

ஏகனதிபெத்திய

எதிர்ப்பு

இயக்கத்தின்

உண்ிவொயில

குழப்பியடிக்கவம

மூக

ம யகின்றது.

மு தேலனளி வர்க்கத்தின் முற்றிலும பிற்சபெனக்கனன  தேன்ிவொக்கு
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ொறக்கமுடியன தே அத் தேனட்சியனக விளங்குகின்றன. யுத் தேத்தின்

முயலவதும

பின்ிவனய

கனரணியனக்குவதும

கனலப்பெகுதி

பூரனவம

அச க

துன்பெகரொனன

அரசின்

ச ர்க்ிவகயில

னதிிவய

ரயனக பெனசி த்தின் கீசழசய. ஆ தேலனல

வடிவங்களில மீளச சிருஷ்டிக்கப்பெே இருந் தேவற்றக்கு ஒரு

இலங்ிவகக் குடியுரிவொ அந் தேஸ்த்து ஒரு

ொனதிரயனக

நிிவலக்கு

விளங்கிய

ஏகனதிபெத்தியத்தின்
வர்க்கத்திிவன
இனவன தே

இந்தியப்

பிரவிிவன,

லன்கிவளக் கட்டிக் கனத் தேது. ம தேனழிலனள
பிளவபெடுத்திப்

குசரன தேங்கிவள

பெலவீனப்பெடுத்துவ தேற்கு

ஊக்குவிக்கவம,

னதுரயொனகச

ஆளும

கீழிறக்கப்பெடும

அதுவம எதிர்த்துப்
மகனள்ிவகயனகும.''

னதி அந் தேஸ்தின்

ஆபெத்துக்குள்

சபெனரனேசவண்டிய

 தேள்ளப்பெட்டுள்ளது.
ஒரு

அடிப்பெிவேக்

இந் தே சொற்கண்ே பெந்தி கீர்த்தி 1987 இிவலயுதிர் கனலத்தில

ம யது முடிக்கவம ஏகனதிபெத்தியத்துக்கும ச தேசிய மு தேலனளி

எனக்கு

வர்க்கத்துக்கும இ தேனனல வழி திறக்கப்பெட்ேது.

கனட்ேப்பெட்டுள்ளது. அவர் இந்திய சபெனலஷிவிக்- மலனினிஸட்

இலங்ிவகயில இந்திய சபெனலஷிவிக்- மலனினிஸ்ட் கட்சியின்

கட்சியின் ஆரமபெகனல சபெனரனட்ேங்கிவள அடிக்கடி குறிப்பிட்டு

பிரதிநிதிகள்,

னன் ஏற்கனசவ குறிப்பிட்ேதுசபெனல, இலங்ிவக

வந் தேனர். ஏமனனில அவர் அ தேன் வளமமபெனருந்திய வரலனற்ற

மு தேலனளி

வர்க்கத்துக்கும

பெனரமபெரயங்களில

இிவேசயயனன
ச தேசிய

ஏகனதிபெத்தியவனதிகளுக்கும

உேன்பெடிக்ிவக

ஐக்கியத்திிவனசயன

அிவேயவிலிவலமயன்ற

ஏகனதிபெத்தியத்திேமிருந்து

அலலது

ரீதியில

சு தேந்திரத்திிவனசயன

ஒரு

ர்வச தேசியவன தே

எழுதிய

உந்து க்திிவய

ஒரு

இருந்து

மபெற்ற

இலங்ிவக
 தேிவலவர்களனக

வந் தேனர். ஒரு

வனக்களித் தேனர்.

விிவளபெயனனக

மகனள்ிவக

ரீதியனன

நிரூபிக்கப்பெட்ேது.

ட்மரனட்ஸ்கிஸ்டுகளின்

நிிவலப்பெனடு

இலங்ிவக

உேனடியனகசவ

மு தேலனளி

வர்க்கம

மு தேல

ேவடிக்ிவககளில ஒன்றனக பிரத் தேனனிய ஆட்சிக்கு எதிரனன
சபெனரனட்ேத்தில

மிகவம

தீர்க்கொனன

வகித் தே பெகுதியினருக்கு

— தேமிழ்

எதிரனக

குடியுரிவொிவய

அவர்களின்

குடியுரிவொச
பிறப்பு,

ட்ேத்ிவ தே

வதிவிேம

நிர்ணயம

 தேனது

ஐக்கியத்துக்கனன
கனட்டியது.
குடியுரிவொ

பெனத்திரத்திிவன

ச தேனட்ேத் ம தேனழிலனளருக்கு—
ஒழித்துக்கட்ே

இயற்றியது

அலலது

ஒரு

குடியுரிவொயனனது

சவிவலயின்

ம யயப்பெேவிருந் தேது.

வர்க்கம

ஒரு

இம

அடிப்பெிவேயில

ொச ன தேன,

ம னந் தே

ேவடிக்ிவகயின்

முக்கிய

 தேிவேயனக

மு தேலனளி

மூலம

உள்ளிவ தே

ச தேசிய
எடுத்துக்

ொச ன தேனவக்கு

எதிரனக

மகனலவின்

ஆர்.

டி.

ொச ன தேனவக்கு

அடிப்பெிவேயனக

ஏச தேனும

அரசியல

 தேத்துவம இருப்பின்- அிவ தேப்பெற்றி கூறசவண்டியது இது தேனன்:
இந் தே
ஊேனக

ொச ன தேனவக்கு

அடிப்பெிவேயனக

முன்ம லலுொனனனல,

ரீதியில

இந் தே

ிவேமுிவறப்பெடுத்தும

ஏச தேனும

ஊகத்தின்

அர னங்கம

அடிப்பெிவே

னவற்ற
மொயயியல

அலலது அரசியல அலலது

மூகவியல மகனள்ிவகயனனது

அரசு

னதிக்கும

இனத்துக்கும

இனம

ொொனக

விளங்க

சவண்டும என்பெது ம தேளிவ. குடியுரிவொக்கனன அடிப்பெிவேக்
மகனள்ிவகயனக

பெரமபெிவரிவய

ஊற்மறடுக்கக்கூடிய

சவற

மகனள்வதில

அர்த் தேசொன

இருந்து

அலலது

சவற

 தேத்துவசொன இருக்க முடியனது. இது ஒரு கனலவதியனனதும
மவடித்துச

சி தேறியதுொனன

ஒரு

 தேத்துவொனகும.

ரயனக

மு தேலனளித்துவ

அிவொப்பு

வீழ்சசி

கனணும

இன்ிவறய

கனலப்பெகுதியில

பிற்சபெனக்கு

ச வகம

ம யயும

மபெனருட்டு

இந் தேப்

கனலத்தில

கீர்த்தி,

அப்பெனரமபெரயங்கள்

எதிரனன
கமயூனிஸ்ட்

மகனலவின்

இந்திய,

 தேிவலசிறந் தே
சபெனரனட்ேத்தின்

கழகம
ஆர்.

ச தேனன்றிய

டி.

சிலவன

சபெனன்றவர்களின் பெங்களிப்பின் நிிவலயனன மபெறொதிகளுக்கு
என்றசொ

புறமுதுகு

கனட்டியதிலிவல.

1948 ல

இந்திய

சபெனலஷிவிக் மலனினிஸ்ட் கட்சியின் நிிவலப்பெனடு கீர்த்திக்கு
அவ்வளவ

மபெரும

பின் தேங்கிய

முக்கியத்துவொனக

னடுகளில

இருக்கக்

ம தேனழிலனள

கனரணம,
வர்க்கத்தின்

மூசலனபெனயத்திிவன

விவரப்பெதில

தீர்வின்

அடிப்பெிவே

முக்கியத்துவம

வனயந் தேது

வலியுறத்தி

வந் தேதுசபெனல

வரலனற்ற

பிரசசிிவன

யுத் தேத்தின்

பின்ிவனய

எனக் கருதியச தே.
கீர்த்தி

அடிக்கடி

முன்சனற்றத்தின்

லனுக்கு

எந் தேவி தேொனன

பெங்களிப்பும

ம யயமுடியன தே ச தேசிய மு தேலனளி வர்க்கத்தின் இயலபெனன

சிலவனவினனல ஒரு தீர்க்க தேர னொனன உிவர நிகழ்த் தேப்பெட்ேது:
''இந் தே

சபெனதிலும

புரட்சிக்

அரசியல

வர்க்கத்தின்

விளங்கியவர்களனல

கனட்டிக்மகனடுக்கப்பெட்ே தேற்கு

சொற்சகனளனக

புத்திஜீவி,

ம தேனழிலனள

சவிவலத்திட்ேத்தின் அடிப்பெிவேயில சு தேந்திரத்துக்கு எதிரனக
உண்ிவொயில

கடி தேத்தில

பெிவழயதும

கனலவதியனனதுொனன

புத்துயிரூட்ேப்பெட்டுள்ளது. இனத்திிவன

 தேத்துவத்திற்கு

னதியுேன்
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ொப்பெடுத் தே

இயலனிவொயனனது இரண்ேனம உலக யுத் தேத்தின் பின்ிவனய
மகனடுக்கல

வனங்கலகளில

மிகவம

எடுத் தேது. ஒரு சொன டியனன ''அர
இது,

முன்னனள்

கனலனிகளின்

ஏகனதிபெத்தியத்தின்
மூடுதிிவரிவய
வி தேத்தில

அர

அிவரகுிவற

குிவறந் தேபெட் ம

சு தேந்திரம

ச தேசிய

ஏச தேனமவனரு

கனட்டும பெப்சலன-ொண்சேல

அரசியல

பெப்சலனவன தேத்தின்
குழு

ேனத்திய

கனஸ்ட்சரன,

உரயம தேனவம

கீர்த்தி

வனழ்க்ிவகயின்
மபென்மபெலலன

ச தேசியவன தேத்தின்
அடிபெணிவக்கு
க ப்பெனன

வர்க்கம

ந் தேர்ப்பெவனதிகளின் சீர்திருத் தேவன தே

நிரனகரத் தேனர்.
மு தேலனளித்துவ

ஒரு

பிரதிநிதித்துவம

மபெருிவொக்கு

வன தேங்கிவள

கனலங்களில

ஒரு

ஏச தேன

மு தேலனளி

பெரந்துிவரயனளர்களின்
 தேொது

சொலனக

ம தேனேர

மவற்றிிவய

அ தேற்கு

வடிவம

மவகுஜேனங்களின்

சொலனதிக்கத்திிவன

வழங்கியது.

ம யவ தேனகவம

னவனன

சு தேந்திரம'' ஆக விளங்கிய

எதிரனக

ஆரமபெ
ொற்றம

பிரதிநிதிகளுக்கு
அிவனத்துலகக்

சபெனரனட்ேங்களின்

பெடிப்பிிவனகிவள கீர்த்தி உள்ளீர்த்துக் மகனண்ேனர்.
பெங்களனச தேஷில இந்திய ஆக்கிரமிப்பு

அடிசயனடு

அடிப்பெிவே

கேந் தே கனலத்திிவன நிிவனவபெடுத்திப் பெனர்க்ிவகயில 1971 க்கு

ரஹ்ொனனின்  தேிவலிவொயிலனன மு தேலனளித்துவ ச தேசிய அவனமி

முன்னசர

லீக்,

கீர்த்தி

(பிரத் தேனனிய)
 தேரனது

ச ன லி

 தேிவலிவொயுேன்

சபெனகலனம.

அடிப்பெிவேயனக

கழகத்தின்

சொனதிக்மகனண்ேது

புரட்சிக்

மகனண்டிருந் தே

அடிப்பெிவேயில
ச ன லி

ம தேனழிலனளர்
கமயூனிஸ்ட்
அரசியல

1960 களின்

அதிர்சசி
கழகம

அத்திவனரத்தின்

கிவேப்பெகுதியில

இருந்து

ம தேனழிலனளர் கழகத்தினுள் மபெரதும  தேிவலதூக்கிய

ந் தேர்ப்பெவன தே

சபெனக்குகளுக்கு

உணர்சசிவ ப்பெேனது
தீர்க்கொனன

இருக்க

பிரசசிிவனகள்

ச ன லி

ம தேனழிலனளர்

அரசியல

மூவர்

அவரனல
முடியவிலிவல.

அிவனத்திலும

கழகத்திற்கு

கூட்டின்

பெனகொனக

ச ர்ந்து ஒரு  தேனித்துவொனன

ிவொக்

ஹீலி

பெனகிஸ் தேனனின்
லீக்கின்

வங்கனளி

வங்கனளி

ொக்கள்
பெனகத்தில

மவற்றியின்
பெனகிஸ் தேனிவன

மபெற்றது.

பெனகிஸ் தேனன்

வந் தேச தேனடு

இருந்து

ஆயிரம

இருந் தேது.

அவனமி

பிரதிபெலிப்பெனக

ஆளும

யனஹ்யன
இரனணுவ

கனன்
ஜேலன்ேன

ஆக்கிரமித்து

கனனின்

இரனணுவம

எதிரனன

இரத் தேம

ச தேனயந் தே

ொக்களுக்கு

ஒடுக்குமுிவறிவய

மவற்றி
வனழ்ந்து

 தேனிிவொப்பெடுத் தேப்பெட்டும

 தேிவலிவொயிலனன

குறிப்பெனக

ச தேர் தேலில

ஏிவனய

ிவொலகளனல

கிழக்கு

 தேனங்கிய

பெனகிஸ் தேனன்

இப்பிரனந்தியத்தில

தீவிரொனக
பெண்ேன

 தேிவலிவொ

கிழக்கு

ேனத்தியது.

எவ்வனமறனினும

சகனிவே,

இிவலயுதிர் கனலங்களில முக்திபெனஹினி என்ற ஒரு மகரலலன

சுசலனட்ேருேன்

இயக்கம

மவற்றிகரொனன

ந் தேர்ப்பெவன தே பெண்பு மகனண்ே

ம ய தேது.

பெனகிஸ் தேனன்

எதிர்த் தேனக்கு தேிவல

ஒழுங்கு

இரனணுவத்தின்

ம ருக்கடி

நிிவலப்பெனடுகிவள அபிவிருத்தி ம ய தேனர். மு தேலில 1960 களின்

உக்கிரொிவேந் தேிவ தே ம தேனேர்ந்து கிழக்கு வங்கனளத்தில ஒரு

கிவேப்பெகுதியில

தீவிரவன தே

பெண்ேன,

ொனசவன

ச துங்,

ச

னசிமின்

ஆட்சி

நிிவலமபெறம

என

அஞ்சிய

இந்திய

மகனள்ிவககள் ஸ்ரனலினி த்துக்கு ஒரு பெதிலீேனகும எனவம

அர னங்கம இரனணுவ ரீதியில  தேிவலயிட்ேது. இது திடீமரன

ட்மரனட்ஸ்கியின்

இேமமபெறவிலிவல.

நிரந் தேரப்

லலனவற்ிவற
எனவம

புரட்சி

மபெனறக்கி

கூறி

எடுத்து

ொனசவன

உணர்சசிொயொனன

 தேத்துவத்தினுள்
பிரசயனகிப்பெதுொனகும

ச துங்,

புகழனரம

ச

சூட்ேத்

னசிமினுக்கு

ம தேனேங்கினனர்.

இருப்பினும ஹீலி, பெண்ேனவேனனன அரசியல சொனது தேிவல
 தேவிர்க்கும மபெனருட்டு
பிரகேனத்ிவ தே,

அவரன்

ஒரு

சவமறனன்றொலல
அவர்களின்

சபெனலசவ ச ன லி
பிரபெலயம

ஊ தேனரத் தேனொனன

 தேனிப்பெட்ே

விசித்திரமின்றி

 தேள்ளுபெடி

ம ய தேனர். முன்னர்

இலக்கனன

பெப்சலனவனதிகிவள

எனக்கூறி

எதிர்ப்புக்கு

மபெரதும

ம தேனழிலனளர் கழகமும அன்ற மிகவம

அிவேந்திருந் தே

தீவிரவன தேத்துக்கு

குட்டி

அடிபெணிந்து

மு தேலனளித்துவ

மகனண்டிருந் தேது

என்பெச தே

அரசியல ய தேனர்த் தேொனகும.
ச ன லி

சொற்கு

வங்கனளத்தில

வனல ம யயப்பெேன தே

ொயத்தில

தீவிரவன தே

இந்திய

அர னங்கம

க் ிவலட்

இயக்கத்ிவ தே

மூர்க்கொனக ஒடுக்கித்  தேள்ளுவதில ஈடுபெட்டிருந் தேது.
பெண்ேன

மபெருொகிழ்சசியில திிவழத் தேனர். 1971 டி மபெர்

மவளியிட்ே

ஒரு

அறிக்ிவகயில

அவர்

6ல

எழுதிய தேனவது,

''பெங்களனச தேசுக்கு இரனணுவ, மபெனருளன தேனர உ தேவி வழங்கும
இந்திய மு தேலனளித்துவ அர னங்கத்தின் தீர்ொனனத்திிவன

னம

விொர் னத்துேன் ஆ தேரக்கின்சறனம.''
1971 டி மபெர் 8 ம திகதி புரட்சிக் கமயூனிஸ்ட் கழகத்தினனல
சுயனதீனொனக

கிவேப்பிடிக்கப்பெட்ே

நிிவலப்பெனடு

ச ன லி

ம தேனழிலனளர் கழகத்துக்கு ச மரதிரனன தேனக விளங்கியது:
''கிழக்கு

ம தேனழிலனளர் கழகத்தினுள்சள

இச தே

வங்கனளத்தின்

விடு தேிவலயனளர்கள்

 தேனசொ

எனக்கூறம இந்திய மு தேலனளி வர்க்கத்தின் சகனரக்ிவகிவய

இேது மு தேலனளித்துவ ச தேசிய வன தேத்தின் ொனசவன வன தேமும,

இந்திய ம தேனழிலனள வர்க்கம நிரனகரக்க சவண்டும என

ச தேசிய விடு தேிவல முன்னணி

சவண்டுகின்சறனம.

(NLF)

யின் அரசியலும இ தேன்

கிழக்கு

வங்கனளத்திலனன

னம

இந்திய

பெண்ேனவினனல

இரனணுவ  தேிவலயீட்டின் இலக்கு ஒன்சறமயனன்ற தேனன் என

ொகத் தேனன தேனக்கப்பெட்ேிவொ யுத் தேத்தின் பின்ிவனய தீர்வினதும

ட்மரனட்ஸ்கிஸ்டுகள் பிரகேனம ம யகின்றனர். பெங்களனச தேஷ்

மு தேலனளித்துவ

சபெனரனட்ேம

பெலசவற

வடிவங்களனகும.
ச தேசிய

இச க்தி
இயக்கங்களதும

வரலனற்ற

ஒரு

புரட்சிகர

அடிப்பெிவேயில

வங்கனளத்ிவ தேயும

இிவணக்கும

ம யவ தேனக அபிவிருத்தி கண்ேது. முன்ிவனய கனலனிகளில

அபிவிருத்தியிவேவிவ தே

 தேடுக்கசவ

இது

நிறவப்பெட்ே

இந்திய

 தேிவலயீடு,

புரட்சிகர

முக்கியத்துவத்திிவன

பெலசவற

வி தேத்திலும

மு தேலனளித்துவ

மீள

அரசுகள்

ொதிப்பீடு
ச தேசிய

இரனணுவத்

சபெனரனட்ேொனக
இேமமபெற்றது.
வங்கனளி

சுயநிர்ணயத்துக்கனன சபெனரனட்ேத்தில நிஜே முன்சனற்றங்கிவள

விடு தேிவலப்

பிரதிநிதித்துவம ம யவ தேனகவம ம தேனழிலனள வர்க்கம இந் தே

மவகுஜேனங்களின்

அரசுகளுக்கு அரசியல ஆ தேரவ வழங்க கேிவொப்பெட்டுள்ளது

வர்க்கத்தினதும

என்ற கருத்துப்பெனட்டிிவன பெண்ேன பெடிப்பெடியனக அபிவிருத்தி
ம ய தேனர்.

மவகுஜேன இயக்கத்திிவன சிிவறப்பிடித்து ிவவக்கும மபெனருட்டு

1971-72 ல

புரட்சிக்

கமயூனிஸ்ட்

கழகத்துக்கும

ச ன லி

ம தேனழிலனளர் கழகத்துக்கும இிவேசய ஏற்பெட்ே பிரசசிிவனயின்
னரம

இங்சக தேனன்

உள்ளது.

னம

இ தேன்

பின்னணிிவய

சுருக்கொனக ஆரனயசவனம. 1971 சகனிவேயில ச க் அப்துல
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சபெனரனட்ேத்திிவன

முழு

சொன டியனன

சி தேறடிக்கவம, வங்கனளத்தில

எழுசசிிவய

சுக்கவம,

ஏகனதிபெத்தியத்தினதும
முிவறயில

மு தேலனளி

லனின்

பெங்களனச தேஷ்

சபெரல

அர னங்கத்தின்

மபெயிவர பெலனத்கனரொனக  தேட்டிப் பெறித்துக்மகனண்டுள்ள ஒரு
ிவகப்மபெனமிவொ
ஆ தேலனல

ஆட்சிிவய
னம

முக்திபெனகினியின்
ஆ தேரவளிக்கும

நிறவவசொ

இந்திய
சபெனரனட்ேத்துக்கு
அச தேசவிவளயில

ம தேனழிலனள
கல
இந்திய

தீட்ேப்பெட்ேது.
வர்க்கம
வி தேத்திலும
மு தேலனளி

வர்க்கத்தின் எதிர்ப்புரட்சி யுத் தேம ம தேனேர்பெனக ஒரு புரட்சிகர

இரனணுவத்ிவ தே பெற்றிய அலட்ேலின் பின்னணியில வங்கனளி,

ச தேனற்கடிப்பு நிிவலப்பெனட்டிிவன
சவண்டுகின்சறனம.

பெனகிஸ் தேனனிய, இந்திய

வகிக்க

சவண்டும

என

ம தேனழிலனள

வர்க்கத்தின்

புரட்சிகர

இயலபின் ம தேளிவனன நிரனகரப்பு உள்ளது''.

''இந்தியத் துிவணக்கண்ேத்தின் ம தேனழிலனள வர்க்கத்துக்குரய

ிவொக் பெண்ேன இறதியனக 1972 ஜேனவர 27 ல பெதிலளித் தேனர்;

ஒசர புரட்சிகர சவிவலத்திட்ேம இதுசவ.

யுத் தேம எ தேிவனப் பிரதிநிதித்துவம ம யகின்றது; மு தேலனவ தேனக

யுத் தேத்தின்

பின்ிவனய

வரலனற்றிிவனயும
இருந்து

துிவணக்கண்ேத்தின்

ொனர்க்சி

ரீதியில

 தேர்க்கரீதியிலும

மபெருக்மகடுக்கின்றது.

ஆயவ

ஈவிரக்கொற்ற

முழு
ம யவதில

முிவறயிலும

''பிரத் தேனனிய

இது

ஏகனதிபெத்தியத்தினனல

இது பெங்களனச தேஷ் ொக்கிவள அமொரக்க ஏகனதிபெத்தியத்தின்
பூரண

ஆ தேரவேன்

சுக்கும

பெனகிஸ் தேனனிய

மு தேலனளி

வர்க்கத்தின் முயற்சிிவய பிரதிநிதித்துவம ம ய தேது. ஆனனல
மிகவம

முக்கியொனனதும

அகதிகள்

பிரசசிிவனிவய

அ தேன் விசுவன ொனன ஊழியர்களுக்கு இந் னடுகளின் ச தேசிய

சிருஷ்டித் தே தேன் மூலமும கிழக்கு வங்கனளத்திிவன இரனணுவ

மு தேலனளி வர்க்கத்துக்கு சொன டி ''சு தேந்திரம'' வழங்கப்பெட்ே தேன்

ரீதியில

பின்னரனன

ஏகனதிபெத்தியத்தின்

25

வருேங்களில

வர்க்கத்தினனல
ச தேசிய

எந் தேமவனரு

அலலது

இந்திய

மு தேலனளி

அடிப்பெிவேப்

மூகப்

மபெனருளன தேனர

பிரச ிவனகளும

தீர்க்கப்பெே

ஆக்கிரமித் தே தேன்

மூலமும

இது

அமொரக்க

னர்பில இந்திய மு தேலனளி வர்க்கத்தின்

ஏற்கனசவ விவரயறக்கப்பெட்ே உள் னட்டுச

ந்ிவ தேக்கு எதிரனன

ஒரு திட்ேவட்ேொனன அசசுறத் தேலனக வளர்சசி கண்ேது.

முடியனது என்பெது அமபெலொனக்கப்பெட்டுள்ளது. இந் தே வரலனற்ற

''ஒசர இரவில நிிவலிவொயில ஒரு பெனரய ொனற்றம ஏற்பெட்ேது.

பெணிகளின் எதிரல அவர்களின் முற்றமுழு தேனன வங்குசரனத்து,

இந்திய

ட்மரனட்ஸ்கியின்

மு தேலனளிகளுக்கும

நிரந் தேரப்

புரட்சி

 தேத்துவத்தின்

ிவொய

ம தேனழிலனள

ஆயவிிவன நிரூபித்துள்ளது. ச ன லி ப் புரட்சி பெணியின் ஒரு

சபெனகவிலிவல.

பெனகொனக

பெனகிஸ தேனன்

கிரனமிய

அணிதிரட்டிக்
ொட்டுசொ

ஏிவழ

மவகுஜேனங்கிவள

மகனள்ளும

ம தேனழிலனள

இப்பிரசசிிவனிவய

 தேன்பின்னனல
வர்க்கத்தினனல

தீர்க்கமுடியும

என்பெிவ தேயும

நிரூபித்துள்ளது. இந்து- முஸ்லீம மு தேலனளி வர்க்கத்தினதும
அத்ச தேனடு

ர்வச தே

பிரத் தேனளும

ஸ்ரனலினி த்தினதும

மகனள்ிவகக்கு

ஆ தேரவேன்

இணங்க,

இந்தியத்

துிவணக்கண்ேத்திிவன துண்ேனடுவது திட்ேொனக விளங்கியது.
சகனேனனுசகனடி

ஒடுக்கப்பெடும

மு தேலனளித்துவத்தினதும,
துயரங்களதும
வி தேத்தில

அ தேன்

பெட்டினியினதும,

சொலனதிக்கத்திிவன

இ தேனுள்சள

முரண்பெனடுகள்
முழு

ர்வச தே

மவகுஜேனங்களுக்கு
பெஞ் த்தினதும

ஊர்ஜி தேம

பிரொனண்ேொனன

ம யயும

மூக,

ச தேசிய

சுக்கி ஒடுக்கப்பெட்ேன. இந் தே முரண்பெனடுகள்
ஏகனதிபெத்திய அிவொப்பினது ஒரு பெனகொனகவம

மபெறசபெறனகவம

வளர்சசியிவேவச தேனடு

அவற்ிவறத்

ம தேனேர்ந்தும அேக்கிிவவக்க முடியனது''.
கீர்த்தியினனல

1971

சுசலனட்ேருக்கு
அப்பெட்ேொனக
யுத் தேத்ிவ தே
விடு தேிவல

டி மபெர்

எழு தேப்பெட்ே
பிரகேனம

எதிர்க்கனொல,

ஒரு

திகதி
கடி தேம

கிளிவ்
இ தேிவன

''இந்திய-பெனகிஸ் தேனனிய

வங்கனளி

சபெனரனட்ேத்துக்கும

ொக்களின்

ச ன லி

ச தேசிய

அடிப்பெிவேயிலனன

இந்தியனவின்

சுயவிருப்பிலனன

ஒன்றிிவணப்புக்கும

ஆ தேரவளிப்பெது

னத்தியம

அத் தேிவகய

ஒன்றிிவணப்புக்கு
பெனகிஸ் தேனனிய
சபெனரனட்ேம

இலிவல.,

முக்கிய
ஆளும

 தேிவேயனக

உள்ள

வர்க்கங்கிவளத்

இலலனொல

எப்பெடி

தூக்கி

ஒருவர்

ஒரு
இந்திய
வீசும

இந்தியனிவவ

ஜேனவர

11 ம

திகதி

ொற்மறனரு

கடி தேத்தில

கீர்த்தி

இந்திய இரனணுவ மவற்றிிவய உற் னகொனக அங்கீகரக்கும
பெண்ேனிவவ

கண்ேனம

ம யது

எச ரத் தேனர்,
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இந்திய

இது

பிரதிநிதித்துவம

இந்திய

முரண்பெனடுகள்
இந்திய

ம ய தே

ஒழிந்து
னட்டுக்கும

ஏகனதிபெத்தியத்துக்கும

இிவேசயயனன சொனது தேலனல  தேனண்டிச ம லலப்பெட்ேது.''
இது

உண்ிவொயில

விசித்திரொனன தேனய

விளங்கியது;

பெண்ேனவின்

கூற்றப்பெடி

வர்க்கங்களுக்கு

இிவேசயயனன

சொனது தேல

இந்திய,

பெனகிஸ் தேனனிய

மு தேலனளித்துவ

அரசுகளுக்கு

இிவேசயயனன

கீழ்ப்பெடுத் தேப்பெட்டுள்ளது.
அத்தியனவசியொனன

சபெனரனட்ேத்துக்கு

இப்பிரகேனம

அடிப்பெிவேக்

ொனர்க்சி த்தின்

மகனள்ிவககிவள

மிக

கனட்டிக்

மகனடுப்பெிவ தே பிரதிநிதித்துவம ம ய தேது.  தேொது ச தேசிய எதிர
ஏகனதிபெத்தியத்துக்கு எதிரனன சஜேர்ொன் (அலலது பிரனன்சிய,
ரஷ்ய,

பிரத் தேனனியன

சபெனன்ற)

ச தேசிய

இனத்தின்

சொனது தேலனல ம தேனழிலனள வர்க்கத்துக்கும அ தேன் மு தேலனளி
வர்க்கத்துக்கும

இிவேசயயனன

ம லலப்பெட்டுவிட்ேது

என

முரண்பெனடுகளனல
1914 ல

பெண்ேனவின்

 தேனண்டிச

வனதிட்ே

மூக-

நிிவலப்பெனட்டிற்கும

இிவேசய முக்கியொனன சவறபெனடுகள் இருக்கவிலிவல.
பெண்ேன, ொனர்க்சிஸ்டுகளுக்கு எதிரனகப் பெல தேேிவவ வீ ப்பெட்ே
வனர்த்ிவ தேகிவள மகனண்சே கீர்த்திிவய எச ரத் தேனர்; ''உங்களது
ொசனனபெனவம பிடிவன தேமும, விவளந்து மகனடுக்கன தேதுொனகும.
ஆ தேலனல

இது

ய தேனர்த் தேத்தின்

முரண்பெனடுகிவளயும
அ தேன்

விசுவன ொனக

கனரணொனக

பெல

சகனணங்கிவளயும

பிரதிபெலிக்க

மவகுஜேனங்களுள்

முடியனது.

ம லல

ஒரு

வழிிவயக்கனண முடியனது..''
இறதியில பெண்ேனவிேம இருந்து வந் தே கடி தேம ஒரு மபெரதும
பெர தேனபெொனன

ஒன்றிிவணப்பெது பெற்றித்  தேன்னும சபெ முடியும?
1972

ஆனனல

ச னவினிஸ்டுகளுக்கும,

16 ம

ம ய தேது.

வர்க்கத்துக்கும,

இிவேசயயனன

குறிப்புேன்

முடிவற்றது; ''இிவவ

அிவனத்தில

இருந்தும பெங்களனச தேசில இந்தியப்பெிவேகளின் ம தேனேர்சசியனன
பிர ன்னத்ிவ தேசயன

அலலது

நிரனயு தேபெனணியனக்குவிவ தேசயன

மகரலலனக்கிவள

ரஹ்ொனன்

னம ஆ தேரக்கின்சறனம என்ற

முடிவக்கு

வரசவண்ேனம.

னம

அிவ தே

இன்றம

எதிர்க்கின்சறனம. அன்றம எதிர்த்துள்சளனம.''
னன்கனம

அகிலத்தின்

ந் தேர்ப்பெவன தேத்தின்
கீர்த்தியின்
கனணன தேச தேனடு
புரட்சிக்

குழுவினுள்சள

வளர்சசி
அன்ற

மவளிச த்ிவ தேக்

னன்கனம அகிலத்தின் அிவனத்துலகக் குழு

அ தேற்கு மபெரும

ஷ்ேஈடு மகனடுக்கச ரட்ேது. ம தேனழிலனளர்

கட்சி

மவகுசவகொனக

வலதுபெக்கம

அடிபெட்டுச

ம ன்றது. மறனடீசியன, ஈரனக், லிபியன அலலது மலபெனனன்
எங்கும

மு தேலனளித்துவ

கனப்பெதிலும,
மவட்கக்சகேனன
மகனண்ேது.

ச தேசியவனதிகளின்

நியனயப்பெடுத்துவதிலும
முிவறயில

வர்க்கத்தின் அர

பெண்ேன

நிர்ொனண

அரசியிவல

சொலும

 தேன்ிவன

இச தே ொயத்தில

சொலும

அர்ப்பெணித்துக்
ச தேசிய

மு தேலனளி

ன தேிவனகள் எனப்பெட்ே தேன் தீவிர

ஆ தேரவனளரனனனர். இது உண்ிவொயில பெயங்கரொனன அரசியல

மகனிவலயனளி

இந்ச தேனசனசிய

சுகனர்ட்சேன

ஜேலன்ேன

பிரகேனத்துக்கு

 தேிவலிவொயிலனன

கிழக்கு

தீசொனர்

பெிவேகிவள

பெலலனயிரக்கணக்கனசனனிவர

சு தேந்திர
அனுப்பியும

பெடுமகனிவல

ம யதும

பெதிலளித் தேது. கிழக்கு தீசொனர் சுச தேசிகளின் பிரந்து ம லலும
உரிவொிவய சபெணிய

னன்கனம அகிலத்தின் அிவனத்துலகக்

குழுவின் அவஸ்திசரலிய கிிவளயனன ச ன லி
கழகத்திற்கு
ச தேசிய

எதிரனக

பெண்ேன,

இயக்கத்தின்

இந்ச தேனசனசிய

ஒரு மபெனது உலக ொனர்க்சி
மகனள்கின்சறனம.''
பெனர்ண்சின்

சுகனர்ட்சேன

ொனமபெரும

தீவக்

உேனும, நியூ ஜேலவல

ம தேனழிலனளர்
இந்ச தேனசனசிய

மவற்றிகிவள

கூட்ேங்களின்

அ தேனவது

ஐக்கியத்ிவ தே

சபெசசு

இயக்கத்தின் பெனகொனக எமிவொ

எொது

ொனதில

ம தேனழிலனளர்

கட்சியின் பெயணப் பெனிவ தேிவய பெற்றி எதுவி தே

புரட்சிக்

ந்ச தேகத்துக்கும

இேமிவவக்கன தேச தேனடு 1984 மபெப்ரவர 11 ம திகதி
அகிலத்தின்

அிவனத்துலகக்

குழுவக்கு

அறிக்ிவகயில

எொது

பெனர்ண்சின்

நிிவலப்பெனட்ிவே

அர்ப்பெணித்ச தேனம.
சகனபெனசவஷம

ஆயவின்

னம

ொர்ப்பித் தே

கணி ொனன

பெகுதிிவய

விொர் னம

ம யய

எவ்வனமறனினும,

மகனள்ளச

னன்கனம

அது

பெண்ேனிவவ

ம ய தேது. அவர்

ஆத்திரத்துேன்

கூறிய தேனவது; ''நீங்கள் பெனர்ண்சுேன் ம தேனேங்கி ம தேனழிலனளர்
புரட்சிக்

கட்சியுேன்

முடிக்கிறீர்கள்''

உண்ிவொயில

அது

அப்பெடிசய விளங்கியது.
புரட்சிக்

விிவளவகிவள மகனணர்ந் தேது.
1979 ல

FSLN

இயக்கத்துேனும, கியூபென் கமயூனிஸ்ட் கட்சியுேனும ச ர்ந் தே

அிவனத்துலகக்

விொர் னங்கள்

பெனர்ண்சின் ொனற்றீடு என்ன? '' னம

கமயூனிஸ்ட்

கழகம

நிிவறசபெரிவவ

அிவழக்கப்பெேன தேச தேனடு

இன்னுசொனர்

அவர்கள்

விொர் னத்ிவ தே

எனது

இருக்கவிலிவல.

ஆனனல

கலந்துமகனண்டிருப்பின்
உறதியனன
எதுவி தே
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ம தேனேருக்கு
ொன தேங்களுக்கு

அறிந்துமகனண்டும
கீர்த்தி

அவர்

அங்கீகனரத்ிவ தே

அதில

இந் தே

அறிக்ிவகக்கு

வழங்கியிருப்பெனர்

என்பெதில

ந்ச தேகமும கிிவேயனது.

னன்கனம அகிலத்தின் அிவனத்துலகக் குழுவின் உள்சளயனன
சபெனரனட்ேம

ஒரு

புறநிிவல

ந் தேர்ப்பெவனதிகளனல
மு தேலனளித்துவ

முக்கியத்துவம

ொசகனன்ன தேொனனிவவயனக

ச தேசியவன தே

வனயந் தேது.
கனட்ேப்பெட்ே

இயக்கங்களின்

ரவிிவன

சபெணுகின்றனர் என்ற அடிப்பெிவேயில கிழக்கு தீசொனர் ஒடுக்கு

முன்னணிக்கு மகனணர்ந் தே உலக நிலிவொயிலனன ஆழொனன

முிவறகிவள நியனயப்பெடுத்தினனர்.

ொனற்றங்கிவள இது எதிர்பெனர்த்திருந் தேது.

1978-1982 க்கும

இிவேசய

மரனழிலனளர்

புரட்சிக்

கட்சி

ச தேசிய விடு தேிவலயுேனனன அனுபெவங்களின்

னரனம

சுருக்கம

ம தேனழிலனள வர்க்கத்திிவன பெனலஸ்தீன விடு தேிவல இயக்கம,

யுத் தேத்தின்

முகனசபெ,

சபெனன்ற

புறநிிவல ரீதியனன ஆயவம மு தேலனளித்துவ ச தேசியவன தேத்தின்

மு தேலனளித்துவ ச தேசிய இயக்கங்களுக்கும லிபியன, ஈரனன்,

ம தேளிவனன ச தேனலவிிவயயும அ தேன் ஆ தேரவேன் நிறவப்பெட்ே

ஈரனக்

''சு தேந்திர அரசுகளின்'' சபெனலிப் பெண்ிவபெயும நிரூபிக்கின்றது.

என்சகனொனவின்
சபெனன்ற

கீழ்ப்பெடுத்திய தேன்

ச தே பெக் தே

முன்னணி

மு தேலனளித்துவ
மூலம

ஆட்சிகளுக்கும

ட்மரனட்ஸ்கி

அடிப்பெிவேக்

மகனள்ிவளகிவள பெடிப்பெடியனக கனட்டிக்மகனடுத் தேது.

ம திகதி ஜேக் பெனர்ண்சின் ஒரு சபெசசில மிகவம ம தேளிவனன
வி தேத்தில உச ரக்கப்பெட்ே பெப்சலனவனதிகளின் நிிவலப்பெனட்ிவே
பிரதிபெலித் தேது. அவர் கூறிய தேனவது: ''நிரந் தேரப் புரட்சி ஒரு
ரயனன அனுொனனசொன அலலது சபெனதுொனன ஒன்சறன அலல.
தீர்ப்பெது

ஒருபுறம

இருக்க

பிரசசிிவன

எதுமவன கனட்டி அிவ தே ம ருங்குவ தேனயும இலிவல. எனது
அபிப்பிரனயத்தின்பெடி நிரந் தேரப் புரட்சி

ரயிலலன தேச தேனடு எொது

சவிவலத்திட்ேத்தின் மபெனது வனர்த்ிவ தேகளில பெயனற்றதுொனகும
எனச
சொலும

சுட்டிக்கனட்டி

அிவ தேக்

ிவகவிடுவ தேன்

ன்ிவொ மபெறசவனம.''
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னடுகளில

மபெயரளவக்கு

ம தேனழிலனளர் புரட்சிக் கட்சியின் நிிவலப்பெனடு, 1982 டி மபெர் 31

பிரசசிிவனிவய

அந் தே

பின்ிவனய

மூலம

னம

கனலப்பெகுதி

ச தேசிய

கமயூனி

பெற்றிய

எந் தேமவனரு

விடு தேிவலப்

சபெனரனட்ேங்கள்

பெண்புமகனண்ே

இயக்கங்களனல

ேத் தேப்பெட்ே சபெனதிலும இறதி விிவளவ ஏகனதிபெத்தியத்துக்கு
அடிபெணிவ தேனகசவ விளங்கியது.
சீனன இன்ற முற்றிலும மு தேலனளித்துவ பெனிவ தேயில பெயணம
ம யகின்றது. முப்பெது

ஆண்டுகளனக

ஏகனதிபெத்தியங்களுக்கு

எதிரனன

வியட் னம

உலகிசலசய

பிமரஞ்சு, அமொரக்க

யுத் தேத்தில

ொலிவனன

ஈடுபெட்டிருந் தே

ஊழியம

கிிவேக்கும

னேனகத்  தேன்ிவன விளமபெரம ம யயும அளவக்கு வீழ்சசி
கண்டுள்ளது.
அிவனத்துலகக்

குழுவின்

உள்சளயனன

விடு தேிவல''

இயக்கங்களின்

முழு

பிளவ

''ச தேசிய
வரலனற்ற

முக்கியத்துவத்திிவனயும,
அவற்றின்

ம தேனழிலனள

உறிவவயும,

வர்க்கத்துேனனன

ச ன லி ப்

புரட்சி

முன்சனனக்கிிவனயும

தீவிரொனக

மீளனயவ

ம யவிவ தேச

னத்தியொனக்கியது.

சிறப்பெனக

கீர்த்தி

மகனழுமபு

அிவனத்துலகக்

குழு

மூசலனபெனயத்திிவன

ொனர்க்சி த்தின்
அடிப்பெிவேக்
வலியுறத்தியுள்ளது.
இலங்ிவகயில உள்ள

புலிகளுக்கும

எதிரனக

அபிவிருத்திிவய

ஆயவ

சபெனரனட்ேத்தின்

ம யிவகயில

அரசியல

1985-87

களுக்கு

ச ன லி ப்

புரட்சியின்

ம தேளிவபெடுத்துவ தேன்

அர னங்கத்துக்கும இலங்ிவகயின் வேக்சகயுள்ள விடு தேிவலப்
இிவேசயயனன

உலக

புரட்சிக்

கல

மகனள்ிவககிவள

மீள

ந் தேர்ப்பெவன தே சபெனக்குகளுக்கும

கமயூனிஸ்ட்

ஜேன னயக உரிவொகிவள

மூலம,

கழகம

 தேமிழ்

ொக்களின்

லிக்கனது சபெணியச தேனடு வேக்கில

இிவேசயயனன இந் தே ச தேசிய விடு தேிவல இயக்கங்கள் பெற்றிய

 தேமிழ்

கீர்த்தியின்

கனப்பெனற்றியது.  தேமிழ் ொக்களுக்கு எதிரனன மகனழுமபு சிங்கள

ொதிப்பீடு

அதிகரத் தே

மிக்க தேனகியது என்பெிவ தே

விொர் னத்

 தேன்ிவொ

னன் குறிப்பிட்ேனக சவண்டும.

ொக்களின்

ச னவினி

சுயநிர்ணயத்துக்கனன

ஆட்சியனளர்களின் இரத் தேம ச தேனயந் தே யுத் தேத்திிவன

வரலனற்ற அறிக்ிவகயின் மபெனருட்டும, புரட்சிக் கமயூனிஸ்ட்

உறதியனக

கழகத்தின்

ச னவினிஸ்டுக்களுக்கும

அரசியல

சபெனக்கின்

பெரணனொத்ிவ தே

புரந்து

உரிவொிவயக்

எதிர்த் தேது.

எவ்வனமறனினும

சிங்கள

அவர்களின்

பிற்சபெனக்கு

ம தேனழிலனளர்

மு தேலனளித்துவ அரசுக்கும சிறிதும பெணிந்து சபெனகன தே புரட்சிக்

புரட்சிக் கட்சியின் நிஜே துசரனகப் பெனத்திரத்ிவ தேயும இலங்ிவக

கமயூனிஸ்ட் கழகத்தின் எதிர்ப்புக்கிிவேசயயும, கீர்த்தி  தேொது

ட்மரனட்ஸ்கிஸ்டுகள்

வனழ்க்ிவகயின்

மகனள்ளவம

அிவனத்துலகக்

குழுவினுள்சள

மீ தேனன

அ தேன்

திருமபெவம ஒரு தேேிவவ இங்கு

 தேனக்கத்திிவனயும

வலியுறத்துவது அவசியம.

 தேமிழ் ச தேசிய இயக்கம ம தேனேர்பெனக கீர்த்தியும அவரன்

க

இறதி

ஒடுக்கப்பெட்ே

ொன தேங்களில

னடுகளில

மூசலனபெனயப்

பெணியிிவன

வரலனற்ற

ம தேனழிலனள
மவறம

வர்க்கத்தின்

''ச தேசிய

விடு தேிவல'',

 தேிவலவர்களும ஆழொனக முரண்பெட்டுக்மகனண்ே ஒரு அரசியல

''சுயநிர்ணயம''

நிிவலப்பெனட்டிிவன

சபெனடுவ தேன் அடிப்பெிவேயில உரயமுிவறயில விவரயறத்துக்

புரட்சிக்

கமயூனிஸ்ட்

கழகத்தின்

மீது

சுசலனகங்கிவள

ரீதியில

விொர் னமின்றிக்

கூப்பெனடு

திணிக்க 1972- 1979 களுக்கு இிவேசய ம தேனழிலனளர் புரட்சிக்

மகனள்ள முடியனது என்ற முடிவக்கு வந்துமகனண்டிருந் தேனர்.

கட்சி

1987

னன்கனம

அகிலத்தின்

அிவனத்துலகக்

குழுவின்

ஆகஸ்ட்

முற்பெகுதியில

ிவகச னத் தேனன

ஒழுங்கு விதிகிவள பெயன்பெடுத்தியது. அ தேனவது யுத் தேத்தின்

இலங்ிவக

பின்ிவனய கனலப்பெகுதியில ஸ் தேனபிக்கப்பெட்ே மு தேலனளித்துவ

விடு தேிவலப்

அரசுகள் ஒரு முற்சபெனக்கு வரலனற்றத் ச தேனற்றப்பெனட்டிிவன

அமபெலப்பெடுத்தியது. கீர்த்தி

மகனண்ேிவவ என்ற

கடி தேத்தில மபெனறித் தேச தேனடு அது

ம தேனழிலனளர்

பெண்ேனவின்

புரட்சிக்

கருத்தின்

கட்சி

 தேமிழ்

அடிப்பெிவேயில

மவகுஜேனங்களின்

சபெனரனட்ேத்திிவன அடிசயனடு எதிர்த் தேது.
இரண்ேனம

உலக

மு தேலனளித்துவ
முற்றிலும

யுத் தேத்தின்

அரசுகளின்

ம தேனேர்பெனன

மகனண்ே

அவர்களின்

சவமற தேிவனயும

புலிகளின்

சவிவலத்திட்ேத்தின்

அரசியல
இந் தே

விே

 தேமிழீழ

திவனலநிிவலிவய

அபிவிருத்தியிிவன ஒரு
அிவனத்துலகக் குழுவின்

சொலனய

அபிவிருத்திக்கனன

அடிப்பெிவேிவயயும வழங்கியது.

பின்னர்

நிறவப்பெட்ே

1987 ம ப்ேமபெர் 11 ம திகதி அவர் எனக்கு எழுதிய தேனவது,

நியனயொனன

 தேன்ிவொிவய

''இன்ிவறய நிிவலிவொ, குறிப்பெனக இரண்ேனம உலகயுத் தேத்தின்

முிவறயில

சபெணுவிவ தே

பின்னர் ச தேசிய விடு தேிவல இயக்கங்கள் ம தேனேர்பெனன புரட்சிகர

பிற்சபெனக்கனன

அடிப்பெிவேயனகக்

உேன்பெடிக்ிவக

இந்திய-

 தேமிழ்

விடு தேிவல

இயக்கம

ஒரு

வலது னர

எதிர்ப்பு,

ம தேனழிலனள

வர்க்கத்தின்

வரலனற்ற

அனுபெவத்திிவன

ம தேனகுத்துிவரக்குமபெடி சவண்டுகிறது. மலனினின் ஆயவகளின்

பெண்பிிவனக் மகனண்டிருந் தேது. பின்னர் 1979 ல ம தேனழிலனளர்

அனுபெவங்களில

புரட்சிக்

நிச யம. ஆனனல மலனின், மூன்றனம அகிலத்திற்கனன  தேொது

கட்சி

 தேமிழ்

பிரசசிிவன

ம தேனேர்பெனன

அ தேன்

நிிவலப்பெனட்ிவே திடீமரன ொனற்றிக் மகனண்ேது. பி. எல. ஓ.

ஆயவக்

ொற்றம

கனலனித்துவ

மு தேலனளித்துவ

ச தேசிய

இயக்கங்கள்

ம தேனேர்பெனன

அ தேன் ொனப்பெனங்கிற்கு அிவொய, இது  தேமிழீழ விடு தேிவலப்
புலிகள்
இயக்கத்தின்
ஆ தேரவனளரனகியது.

ஆர்வம

பிளவின்

யுத் தேத்தின்

பின்னசர

கனலப்பெகுதியினதும

நிரந் தேரப்

பிரசயனகிப்பெதும

பின்ிவனய
மிக்க

கட்டுொனனத்தினுள்

பிரசசிிவனகிவள
புரட்சி

விொர் னொற்ற

மீள்

 தேத்துவத்திிவன

முழுக்
வரலனற்ற

 தேமிழ்

ச தேசிய

பெரசீலிவன

ம யவதும,

தீர்க்கொனன

முிவறயில

ொக்கள்

அச கவற்ிவறப்
எழுதிய

சவிவளயில தேனன்

ஏகனதிபெத்தியத்துக்கு

சபெனரனட்ேத்திிவன

மபெறவது

எதிரனன

ஆரமபித்திருந் தேனர்கள்

 தேொது

என்பெிவ தே

னம ொனங்மகனள்ள சவண்டும. ஆனனல இரண்ேனம உலக
பின்னர்

சிறப்பெனக

கீிவழத்ச தே ங்களில

ஏற்பெட்ே

அச க ொனற்றங்கிவள ொங்கலனக்கும வி தேத்தில விொர் னொற்ற
முிவறயில

இ தேிவனப்

னடுகளிலும
கூே
உள்ளனகியுள்ளது.

பெயன்பெடுத் தே
ச தேசியவன தேம

ஏகனதிபெத்தியத்துக்கு எதிரனக

முடியனது.
ஒரு

கீிவழத்ச தே
சீரழிவக்கு

அிவரக்கனலனித்துவ மு தேலனளி

 தேேிவவகள்

கீர்த்தி

புரட்சிக்

கட்சி

அவசியத்திிவன பிரகேனம ம யவ தேன் மூலம திருத் தேலவன தேம

ந் தேர்ப்பெவனதிகள் ''நீிவரக் கலக்கி ச றனக்கியச தேனடு'' இன்ற

இசசீரழிவக்கு இிவயந்து சபெனயிற்ற. குிவறந் தேது 1970 களின்

கூறியது

னத்தியொனகியது. பெல

னம

கட்டுிவரகிவள

யுத் தேத்தின்
வளம

அனுபெவங்களினதும
இனத்தின்

மிகுந் தே,

ச தேசியப்

இருந்து

சபெனன்ற

ம தேனழிலனளர்
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வர்க்கத்தின்

ச தேசியவன தேத்துக்கு

ஆ தேரவளிப்பெ தேன்

ஆரமபெகனலங்களில இருந்து பெண்ேன அிவனத்துலகக் குழுவின்

அிவவ ஏகனதிபெத்திய சொலனதிக்கத்தில இருந்தும பின் தேங்கிய

உள்சள

நிிவலிவொ,

இப்சபெனக்கின்

ஸ்ரனலினிஸ்டுகளும,

சபெச னளரனக

விளங்கினனர்.

திருத் தேலவனதிகளும

ம தேனழிலனள

சகனத்திரம,

ஜேனதி

சவறபெனடுகள்

ஆகிய

ொரபுரிவொகளில இருந்தும மவற்றிமபெறவச தேனடு ஏச தேனமவனரு

வர்க்கத்திிவன இத் ச தேசியவன தேத்துக்கு கீழ்ப்பெடிந்து சபெனகச

வி தேத்தில

ம ய தேிவொயனனது பெல சிறிய ச தேசிய இனங்கிவள ச ர்ந் தே

இனரீதியிசலன அலலது மொனழிரீதியிசலன ஐக்கியப்பெடுத் தேப்பெட்ே

ஒடுக்கப்பெடும மவகுஜேனங்கிவளயும ம தேனழிலனள வர்க்கத்தில

ச தேசியங்கள்

இருந்து பிரத்து ிவவக்கவம, சு தேந்திரத்துக்கனன சிறிய ச தேசிய

கலனச னர

இனங்களின் ச தேசிய இயக்கங்களின் அபிவிருத்திக்கும ஒரு

மூலம

ச ரடிப்பெனத்திரம வகித் தேது.

முற்சபெனக்கனன

மு தேலனளித்துவ

அரசுக்கு

பெ தேனிவகயின்

கீழ்

சு தேந்திரத்துக்கனன
முற்சபெனக்கு

எதிரனக

ச தேசியவன தேத்தின்

ம தேனடுக்கப்பெட்ே

சபெனரனட்ேங்கள்

உள்ளேக்கத்திிவன

ஜேன னயக

ஒரு

திட்ேவட்ேொனன

மகனண்டிருந் தே

சபெனதிலும

இனங்கனணப்பெடுவச தே.
அலல. ஆனனல

'இந்தியன'வம

அிவவ

முன்சனற்றத்துக்கனன
ஒரு

பெரந் தே

மபெனருளன தேனர,

னத்தியங்கிவள

பிரனந்தியம

முிவறயில

நிஜே

'சீனன'வம

திறப்பெ தேன்

பூரனவம

ொக்கிவள

ஒன்றிிவணப்பெிவ தேக்

குறிக்கும

அரசியல கருத்துப்பெனடுகளனகும.
'ச தேசிய

விடு தேிவலயின்''

மகனண்ேனடும

வீரர்களனக

எந் தேமவனரு

உள்ளேக்கத்திிவன

இன்ற

உரிவொ

இயக்கத்தினுள்ளும

கண்டுமகனள்ள

முடியனதுள்ளது.

ச தேசியவன தேம ச தேசிய விடு தேிவலிவய அிவேவ தேற்சகன அலலது

எவ்வனமறனினும

ஒடுக்குமுிவறயனளர்கிவள

இலக்குகள் என்னவனக இருந் தேசபெனதிலும இந் தே உலகளனவிய

க்திகிவள
என்பெிவ தே

துக்கி

வீசுவ தேற்கு

ஐக்கியப்பெடுத்துவ தேற்சகன
நிரூபித் தேது. அத்ச தேனடு

கட்ேத்தில

ஜேன னயகப்

அவசியொனன
இலனயக்கற்றது

உண்ிவொயில தீர்க்கொனன

புரட்சியின்

கல

 தேிவலிவொ  தேனங்க இலனயக்கனன ஒசர

க்திகளுக்கும

க்தியனன ம தேனழிலனள

சவறபெட்ே

அந் தே

இயக்கங்களின்

மபெனருளன தேனர ஒருங்கிிவணப்புச

அகநிிவல

கனப் தேத்திசல புதிய ச தேசிய

அரசுகிவள ஸ் தேனபி தேம ம யவ தேன் மூலம ொனி தே இனத்தின்
சு தேந்திரத்திிவன முன்மனடுத்துச ம லல முடியனது. சவறபெட்ே
ச தேசிய,

மொனழி,

ொ தே

அலலது

இன

அிவேயனளங்கிவளக்

வர்க்கத்திிவன ஐக்கியப்பெடுத்துவ தேற்கனன ஒரு  தேிவேயனகவம
ச தேனன்றியது.

மகனண்டுள்ள ஒவ்மவனரு பிரவினருக்கும சிறப்புப் பிரனந்திய

கீர்த்தியின் வனழ் னளில அிவனத்துலகக் குழுவின் கிவேசிக்

அது
ஒரு
குறிக்கும.

கூட்ேம 1987

வமபெரல

ிவேமபெற்றச தேனடு அது  தேமிழ் ச தேசிய

அிவேப்புக்கிவள

பிரவிிவன மு தேலனளித்துவ சவிவலத்திட்ேத்துக்கு எதிரனக ஒரு

இந் தேப்

 தேமிழீழம, ஸ்ரீலங்கன ஐக்கிய ச ன லி

வனதிட்ேனர்.

அரசுகள் முன்சனனக்கு

அறிக்ிவகிவய மவளியிட்ேது.

நிர்ொனணிப்பெ தேனனது

கனட்டுமிரனண்டி

பிரச ிவன

மீது

அவரது

ய தேனர்த் தேொனகுமிேத்து

 தேனத்தினுள்

ட்மரனட்ஸ்கி

உயிர்வனழ்க்ிவக

 தேள்ளுவிவ தேக்

மிகவம

ம தேளிவனக

கனலத்தில

கூே

—

சுயநிர்ணயத்துக்கனன சகனரக்ிவக இன்னமும ஒரு முற்சபெனக்கு
உள்ளேக்கத்ிவ தே

ர்வச தேசியவன தே முன்சனனக்கு

ச ன லி

மகனண்டிருந் தே

சவிவலத்திட்ேத்தின்

கனலத்திலும—
அடிப்பெிவேயில

இது

ஒரு

ம தேனழிலனள

கீர்த்தியின் ொரணத்தின் ஐந்து ஆண்டுகளின் பின்னர் இன்ற

வர்க்கத்தின் ஐக்கியத்திிவன ஸ் தேனபி தேம ம யவ தேற்கு சொலனக

யுத் தேத்தின்

பின்ிவனய

ஒரு

நின்றமகனண்டிருக்கவிலிவல. சுயநிர்ணயத்துக்கனன சகனரக்ிவக

ஐந்ம தேனிவகிவய

விவரயும

ம யவதும

அன்சறன அலலது இன்சறன ொனர்க்சி ம ச தேசியவன தேத்துேன்

மு தேலனளித்துவ

சவிவலிவய

ச தேசியவிடு தேிவல

அனுபெவங்கிவளயும
அவசியொனகியுள்ளது.
கல

கனலப்பெகுதிபெற்றிய

ஒடுக்கப்பெடும

பூர்த்தி

இயக்கங்களின்

ொதிப்பீடு
ொக்களதும

முழு

ம யவதும

ஜேன னயக

உரிவொகிவளக்

கனக்கும அச தே ொயத்தில 'ச தேசிய விடு தேிவல', 'சுயநிர்ணயம'
பெற்றிய சுசலனகங்கள் எப்பெடி
ச தேசியவனதிகளனல
முற்சபெனக்கு
இனவன தேப்

ிவேமுிவறயில மு தேலனளித்துவத்

எதுவி தேொனன

மூக

நிஜே

ஜேன னயக

உள்ளேக்கமும

பிற்சபெனக்கு

நியனயப்பெடுத் தேலகளுக்கனக

இலலன தே

என்பெிவ தே
கேிவொயனகும.

அமபெலப்பெடுத்துவது

ொனர்க்சிஸ்டுகள்,

ச தேசிய

கட்ேலனன்

ம யதுமகனள்விவ தே
சுயநிர்ணய

குறிக்கவிலிவல.

பிரசசிிவன

ஆக்கங்கள் இந் தேவி தேத்தில மிகவம
மகனண்ேிவவ.

மீ தேனன

உ தேனரணொனக
ட்மரனட்ஸ்கியின்

ஆசலன ிவனப்

பெண்பு

னன் இந் தே விரவிவரயின் அளவிிவன ம தேரவ ம யவ தேற்கு
 தேிவலவர்

அவர்கள்

 தேொது

அறிமுக

உிவரயில

அலலது

குறிப்பிட்ேதுசபெனல, கீர்த்தியின் பெணியின் சிறப்பிிவன அவரன்

பிரவிிவன,

புத்திஜீவி, அரசியல பெணிகள் அடிப்பெிவேயனகக் மகனண்டிருந் தே

சவிவலத்திட்ேங்களுக்கனன
பெரணனொம

ொர ம

ம யயப்பெடுகின்றன
ொனர்க்சிஸ்டுகளின்

புரட்சிகர

ர்வச தேசிய

வன தேத்தின்

சகனட்பெனட்டு

பெனரமபெரயங்கிவள ஒரு வரலனற்றரீதியில மீளனயவ ம யவ தேன்
அடிப்பெிவேயிசலசய

னத்தியொனகும

என

மபியச தேயனகும.

இந் தேப் மபெரதும நீண்ே குறிப்பிிவன ஒரு முடிவக்கு மகனணர
விடு தேிவல

இயக்கங்களுக்கு

ஒரு

முற்சபெனக்கு உள்ளேக்கம கற்பிக்க கனரணம என்னமவனில
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என்ிவன அனுொதியுங்கள்.

