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மப்பத்்தத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மன்னர் இந்த்தைமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரம் பிப்ரமுன்னர் இந்தவர

1984  அன்ற,  அப்்பப முன்னர் இந்தவாழுது ு வமுன்னர் இந்தவர்க்கஸ் லீக்கின் (ு வ  முன்னர் இந்தவா லி 
 மத்துமுன்னர் இந்தவக் கட்சியின் மன்ு வன முன்னர் இந்தவாட)  ு வத்தைசிய ்ப யல முன்னர் இந்தவாளர முன்னர் இந்தவாக
இருந்த்தை ு வ டேவிட் ு வட முன்னர் இந்தவார்த் ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் அ்தனத்துலகக்
குழுவின் கூட் டேத்தில் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி 
த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை கருத்துருக்க்தளயும் ு வமுன்னர் இந்தவ்தலத்திட் டே
ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவாடுக்தளயும் ்தகவிடுத்தைல் பற்றிய ஒரு விமர் னத்்தத்தை
மன்்தமுன்னர் இந்தவத்த்தை முன்னர் இந்தவார்.  அப்்பப முன்னர் இந்தவாழுது ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின்
அ்தனத்துலகக் குழுவின் பிரட்டஷ் பகுதிய முன்னர் இந்தவாக இருந்த்தை
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின் அரசியல் சீரழிவு பற்றிய ஒரு
அரசியல் பகுப்ப முன்னர் இந்தவாய்்தமுன்னர் இந்தவ இரண்டு மணி ு வடரத்திற்கும்
அதிகம முன்னர் இந்தவாக ு வட முன்னர் இந்தவார்த் முன்னர் இந்தவழங்கின முன்னர் இந்தவார்.  அவ்முன்னர் இந்தவறிக்்தக,  மத்திய
கிழக்கில் மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ ு வத்தைசிய இயக்கங்களுக்கு
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி இணங்கிப்ு வப முன்னர் இந்தவாத்தை்தல, 1950 களின்
ஆரம்பத்தில் ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்திற்குள்ு வள எழுந்த்தை ஒரு
க்தலப்புமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைப் ு வப முன்னர் இந்தவாக்க முன்னர் இந்தவான பப்ு வல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்திற்கு எதிர முன்னர் இந்தவான
ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் த்தை  முன்னர் இந்தவாப்த்தை க முன்னர் இந்தவாலங்கள் நீடத்த்தை
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின் உள்ள டேக்கத்தில் மன்்தமுன்னர் இந்தவத்த்தைது.  அந்த்தை
அறிக்்தகய முன்னர் இந்தவானது பிரட் டேனில் உள்ள சீர்திருத்த்தைமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை
ு வப முன்னர் இந்தவாக்குகளு டேன முன்னர் இந்தவான ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின்
 ந்த்தைர்ப்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை உறவுக்தளப் பற்றியும் மதிப்ப முன்னர் இந்தவாய்வு ்ப ய்த்தைது.

்பெர்ர ஹீலி

பல ஆண்டுகள முன்னர் இந்தவாக,  ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி  ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவாடுகளின்
ப முன்னர் இந்தவாதுக முன்னர் இந்தவாப்ப முன்னர் இந்தவானது ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி (1973  இல்
பிரட்டஷ் ு வ  முன்னர் இந்தவா லி  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் கழகத்த்தை முன்னர் இந்தவால்
ஸ்த்தை முன்னர் இந்தவாபிக்கப்பட் டேது)  த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்கள் ்பெர்ர ஹீலி,  ்தமக்கல்
பண் டே முன்னர் இந்தவா மற்றம் கிளிவ் சுு வல முன்னர் இந்தவாட் டேர் ஆகிு வய முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவால் முன்னர் இந்தவழி
ட டேத்த்தைப்பட்டருந்த்தைது.  ஆயினும் 1970  மற்றம் 1980 களில்,
ு வ  முன்னர் இந்தவா லி  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் கழகம் / ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி
அதிகரத்த்தைளவில் ு வத்தைசிய- ந்த்தைர்ப்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை ு வட முன்னர் இந்தவாக்குநி்தலயிலும்
ட்த டேம்தறயிலும் அபிவிருத்தி அ்த டேந்த்தைது.

ு வமுன்னர் இந்தவர்க்கஸ் லீக் மற்றம் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சிக்கு
இ்த டேயில முன்னர் இந்தவான ு வமுன்னர் இந்தவறப முன்னர் இந்தவாடுகள் 1982  அக்ு வ டே முன்னர் இந்தவாபரல் பகிரங்கம முன்னர் இந்தவாக
்பமுன்னர் இந்தவளிப்பட் டேன.  ஹீலிய முன்னர் இந்தவால் எழுத்தைப்பட் டே சிற்ு வற டே முன்னர் இந்தவான
இயங்கியல்   டேமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை ஆய்வுகள் என்பத்தைன் மீத்தை முன்னர் இந்தவான ஒரு
விரமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான விமர் னத்்தத்தை ு வட முன்னர் இந்தவார்த் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக்
கட்சிக்கு  மர்ப்பித்த்தை முன்னர் இந்தவார்.  இந்த்தை விமர் னம்,  ஹீலியின்
்பமய்யியல் முன்னர் இந்தவழிம்தறய முன்னர் இந்தவானது   டேமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்்தத்தை மறத்தைலிப்பதிலும்
அகநி்தலக் கருத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்தின் ஒரு முன்னர் இந்தவடமுன்னர் இந்தவத்திற்குத்
திரும்புமுன்னர் இந்தவத்தை முன்னர் இந்தவாகவும் அடப்ப்த டேயில் ம முன்னர் இந்தவார்க்சி  விு வர முன்னர் இந்தவாத்தைம முன்னர் இந்தவாகும்
என்றம் நி்தலட முன்னர் இந்தவாட்டயது.  ஹீலியின் இயங்கியல் பற்றிய
கருத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை விளக்கமற்றத்தைன்்தமய முன்னர் இந்தவானது,  மத்திய கிழக்கில்
உள்ள மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ ு வத்தைசியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகளு டேன முன்னர் இந்தவான ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்
புரட்சிக் கட்சியின் உறவுகள் பற்றிய ஒரு ஆய்வு டேன்
்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்பு்த டேயத்தை முன்னர் இந்தவாக இருந்த்தைது.

ு வட முன்னர் இந்தவார்த்தின் விமர் னம்,  ஆரம்பத்தில் ்தமக்கல் பண் டே முன்னர் இந்தவா
மற்றம் கிளிவ் சுு வல முன்னர் இந்தவாட் டேர முன்னர் இந்தவால் ஆத்தைரக்கப்பட் டேது,  அமுன்னர் இந்தவரது
எழுத்து மூலம முன்னர் இந்தவான விமர் னத்திற்கு அ்தனத்துலகக்
குழுவிற்குள் ஒரு விரமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான கலந்து்தரய முன்னர் இந்தவா டேல் இருக்கு்பமன
இருமுன்னர் இந்தவரும் உறதி அளித்த்தைனர், ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின்
இரு மூத்த்தை த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்களும் ஒரு சில முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரங்களிு வலு வய
ு வமுன்னர் இந்தவ்பற முன்னர் இந்தவாரு திருப்பம் எடுத்துவிட் டேனர்.  1982  ட ம்பரல்
அ்தனத்துலகக் குழுவின் அடுத்து முன்னர் இந்தவந்த்தை கூட் டேத்தில்
ு வட முன்னர் இந்தவார்த்தின் விமர் னத்்தத்தைப் பற்றி விமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிப்ப்தத்தை அமுன்னர் இந்தவர்கள்
எதிர்த்த்தைனர்.  ு வ டேவிட் ு வட முன்னர் இந்தவார்த்தின் விமர் னத்்தத்தை விமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிக்க
அமுன்னர் இந்தவர் முன்னர் இந்தவற்புறத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாு வரய முன்னர் இந்தவான முன்னர் இந்தவால் அ்தனத்துலகக் குழுவிற்குள்
ஒரு பிள்தமுன்னர் இந்தவ உருமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக்கும் மற்றம் ு வமுன்னர் இந்தவர்க்கஸ் லீக்கு டேன்
உறவுகள் துண்டக்கப்படும் என்ற ஹீலியின் அச்சுறத்த்தை்தல
அமுன்னர் இந்தவர்கள் ஆத்தைரத்த்தைனர்.   முன்னர் இந்தவாத்தைகமற்ற இந்த்தை நி்தல்தமகளின் கீழ,
ஒரு பிள்தமுன்னர் இந்தவத் த்தைவிர்க்க ு வமுன்னர் இந்தவண்ட,  ு வட முன்னர் இந்தவார்த் அமுன்னர் இந்தவரது
விமர் னத்்தத்தை திரும்பப்்பபற்ற முன்னர் இந்தவார்.

கிளிவ் சுு வல முன்னர் இந்தவாட் டேர்



ஆயினும்,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின் அரசியல்
நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு என்றமிர முன்னர் இந்தவாத்தைமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாற ்பமுன்னர் இந்தவளிப்ப்த டேய முன்னர் இந்தவான
 ந்த்தைர்ப்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை த்தைன்்தம்தய ஏற்றக்்பக முன்னர் இந்தவாள்முன்னர் இந்தவத்தை முன்னர் இந்தவாகு வமுன்னர் இந்தவ ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ந்து
இருந்த்தைது.  1983  டமுன்னர் இந்தவம்பரல்,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின்
அரசியல் சுய முன்னர் இந்தவாதீனத்தின் மீத்தை முன்னர் இந்தவான ு வமுன்னர் இந்தவர்க்கஸ் லீக்கின் “கடும்
முன்னர் இந்தவலியுறத்த்தைல்”  மீத்தை முன்னர் இந்தவான கிளிவ் சுு வல முன்னர் இந்தவாட் டேரன் விமர் னத்்தத்தை
ு வட முன்னர் இந்தவார்த் நிர முன்னர் இந்தவாகரத்த்தை முன்னர் இந்தவார்.  ெனமுன்னர் இந்தவர 23,1984  ு வத்தைதியிட் டே
பண் டே முன்னர் இந்தவாவிற்கு விடுத்த்தை நீண் டே கடத்தை்பம முன்னர் இந்தவான்றில் ு வட முன்னர் இந்தவார்த்,
“மடவுகள் மற்றம் முன்னர் இந்தவழிம்தற இரண்டலும் முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்றரீதிய முன்னர் இந்தவாக
பப்ு வல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்து டேன் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்புபட்டருக்கும் அு வத்தைு வப முன்னர் இந்தவான்ற
அரசியல் நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டே ு வட முன்னர் இந்தவாக்கிய அரசியல் முன்னர் இந்தவழிவிலகலின்
முன்னர் இந்தவளர்ந்துமுன்னர் இந்தவரும் அறிகுறிகள முன்னர் இந்தவால் ு வமுன்னர் இந்தவர்க்கர்ஸ் லீக் மிகவும்
்பத்தை முன்னர் இந்தவாந்திரவுக்குள்ள முன்னர் இந்தவாகி உள்ளது” என்ற குறிப்பிட் டே முன்னர் இந்தவார்.

ஒரு விரமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான  ர்முன்னர் இந்தவு வத்தை  தீர்ம முன்னர் இந்தவானத்்தத்தை முன்னர் இந்தவ்தரமுன்னர் இந்தவத்தைற்கும்,
நிரந்த்தைரப் புரட்சி த்தைத்துமுன்னர் இந்தவம முன்னர் இந்தவானது “ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப் புரட்சியின் உலக
கட்சி்தயக் கட்டுமுன்னர் இந்தவத்தைற்க முன்னர் இந்தவான “த்தைவிர்க்கமடய முன்னர் இந்தவாத்தை விஞ்ுடியாத விஞ்ஞ முன்னர் இந்தவான
அடத்த்தைளம முன்னர் இந்தவாக ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ந்து இருக்கும்”  என்ற அத்தைன்
டம்பிக்்தக்தய ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் அ்தனத்துலகக் குழு
உறதிப்படுத்துமுன்னர் இந்தவத்தைற்கும் ு வட முன்னர் இந்தவாக்கங்்பக முன்னர் இந்தவாண் டே,  “ஒரு  ர்முன்னர் இந்தவு வத்தை 
மன்ு வன முன்னர் இந்தவாக்கு மீத்தை முன்னர் இந்தவான ஒரு  க்தி மிக்க விமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்திற்க முன்னர் இந்தவான
அடத்த்தைளத்்தத்தை த்தைய முன்னர் இந்தவார்படுத்துமுன்னர் இந்தவத்தைற்கு திட் டேமி டேப்பட் டே
அ்தனத்துலகக் குழு கூட் டேத்த்தை முன்னர் இந்தவால் மன்்தமுன்னர் இந்தவக்கப்பட் டே
முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாய்ப்்தப”  அ்தனத்துலகக் குழு பயன்படுத்திக்
்பக முன்னர் இந்தவாள்முன்னர் இந்தவத்தைற்கு அ்தழப்பு விடுப்பத்தைன் மூலம் ு வட முன்னர் இந்தவார்த் அமுன்னர் இந்தவரது
கடத்தைத்்தத்தை மடத்த்தை முன்னர் இந்தவார்.

ஆன முன்னர் இந்தவால் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி இந்த்தை ு வமுன்னர் இந்தவறப முன்னர் இந்தவாடுகள்
பற்றிய கலந்து்தரய முன்னர் இந்தவா டேலில் ஈடுப டே மறத்து முன்னர் இந்தவந்த்தைது. ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம்
அகிலத்தின் அ்தனத்துலகக் குழுவின் மன்னணிப் பகுதிகள்
பங்ு வகற்ற 11  பிப்ரமுன்னர் இந்தவர 1984  கூட் டேத்திலிருந்து ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்
புரட்சிக் கட்சி த்தைன்னிச்்த ய முன்னர் இந்தவாக விலகிக்்பக முன்னர் இந்தவாண் டேது.
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்கள் அறிக்்தகயின் எந்த்தை
விஷயத்திற்கும் வி்த டே்ப  முன்னர் இந்தவால்ல முன்னர் இந்தவாமல் ு வமுன்னர் இந்தவர்க்கஸ் லீக்்தக
கண் டேனம் ்ப ய்து ு வட முன்னர் இந்தவார்த்துக்கு பதிலிறத்த்தைனர்.  கிு வரக்கப்
பகுதியின் த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர முன்னர் இந்தவான  முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாஸ் மிு வஷல், அமுன்னர் இந்தவரது ்பத்தைஹ்ர முன்னர் இந்தவான்
விெயமம் இ டேது  முன்னர் இந்தவாரக் கட்சிக்தள ஈர முன்னர் இந்தவானிய ஆட்சி
க்தள்பயடுத்த்தை்தத்தை பகிரங்கம முன்னர் இந்தவாக அங்கீகரத்த்தைதும் குறிப்ப முன்னர் இந்தவாக
ு வட முன்னர் இந்தவார்த்த்தை முன்னர் இந்தவால் விமர்சிக்கப்பட் டேதும்,  அமுன்னர் இந்தவர் சுயகட்டுப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டே
இழந்து ்பமுன்னர் இந்தவறித்த்தைனம முன்னர் இந்தவான  ண்்த டேயில் இறங்கின முன்னர் இந்தவார்.

மீண்டும் ஒரும்தற உ டேனடய முன்னர் இந்தவான பிளவுக்கு ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்
புரட்சிக் கட்சி அச்சுறத்தியது.  ு வட முன்னர் இந்தவார்த்தின் விமர் னத்தின்
உள்ள டேக்கம் அ்தனத்துலகக் குழுவின் ்பபரும்ப முன்னர் இந்தவான்்தமப்
பகுதிகளுக்கு இன்னும் ்பத்தைரந்திர முன்னர் இந்தவாத்தை நி்தலயில்,  அல்லது
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின் கீழணி உறப்பினர்கள்
மத்தியில் ்பத்தைரந்திர முன்னர் இந்தவாத்தை நி்தலயில்,  ு வமுன்னர் இந்தவர்க்கஸ் லீக் ு வபர முன்னர் இந்தவாளர்
குழு, `்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ச்சிய முன்னர் இந்தவான ஆு வல முன்னர் இந்தவா ்தன்தய கருத்தில் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டு
க முன்னர் இந்தவாலத்்தத்தை எதிர்ப முன்னர் இந்தவார்த்து விமர் னத்்தத்தை திரும்பப்்பபற்றது.

ெனமுன்னர் இந்தவர 23, 1984 ல் ு வட முன்னர் இந்தவார்த் த்தைனது கடத்தைத்தில்,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்
புரட்சிக் கட்சிய முன்னர் இந்தவால் அ்தனத்துலகக் குழுவிற்குள்
திணிக்கப்பட்டருக்கும் அரசியல் நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டே ஆய்வு
்ப ய்யவில்்தல எனில் திருத்திக்்பக முன்னர் இந்தவாள்ளவில்்தல எனில்,
“அத்தைன் பகுதிகளுக்குள்ு வளு வய அரசியல் ு வபரழிவுக்தள
உண்டு பண்ணும்” என எச் ரத்திருந்த்தை முன்னர் இந்தவார்.

ஒரு முன்னர் இந்தவரு டேத்திற்கும் பின்னர் 1985 ு வக முன்னர் இந்தவா்த டே மற்றம் இ்தலயுதிர்
க முன்னர் இந்தவாலத்தில் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி்தய அரசியல் ு வபர டேர்
த்தை முன்னர் இந்தவாக்கியது.  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி அ்தமப்பு ரீதிய முன்னர் இந்தவான
்படருக்கடய முன்னர் இந்தவால் சித்தைறண்டு ு வப முன்னர் இந்தவானது,  அத்தைற்க முன்னர் இந்தவான ஏற்கத்த்தைக்க
விளக்கத்்தத்தை அவ்முன்னர் இந்தவ்தமப்பின் ஒரு த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர முன்னர் இந்தவாலும் கூ டே
அளிக்க மடயவில்்தல.  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி
கன்்தனமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை ு வம முன்னர் இந்தவாத்தைல்களுக்குள்  றக்கு்தகயில்,  ு வ டேவிட்
ு வட முன்னர் இந்தவார்த்த்தை முன்னர் இந்தவால் 1982 மற்றம் 1984 இல் எழுத்தைப்பட் டே ஆமுன்னர் இந்தவணங்கள்
அ்தனத்துலகக் குழு மழுமுன்னர் இந்தவத்தைற்கும் அத்ு வத்தை முன்னர் இந்தவாடு பிரட்டஷ்
பகுதி உறப்பினர்களுக்கும் வி்தரந்து விநிு வய முன்னர் இந்தவாகிக்கப்ப டேத்
்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேங்கின.

அ்தனத்துலகக் குழுவின் தீர்க்கம முன்னர் இந்தவான ்பபரும்ப முன்னர் இந்தவான்்தம மற்றம்
பிரட்டஷ் பகுதியின் கீழமட் டே அணி உறப்பினர்களின்
கணி ம முன்னர் இந்தவான ்பபரும்ப முன்னர் இந்தவான்்தம,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின்
 ந்த்தைர்ப்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை ்பக முன்னர் இந்தவாள்்தககள் மற்றம் ட்த டேம்தறக்தள
மழு்தமய முன்னர் இந்தவாக ஆய்வு ்ப ய்ய ு வமுன்னர் இந்தவண்டும் என்ற
முன்னர் இந்தவலியுறத்தியது.  பண் டே முன்னர் இந்தவாவும் சுு வல முன்னர் இந்தவாட் டேரும் கட்சியின்
்படருக்கடக்குப் பின்ு வன இருக்கும் த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை மற்றம்
அரசியல் வி டேயங்க்தள ஆய்வு ்ப ய்முன்னர் இந்தவ்தத்தை
த்தைவிர்க்கும்்பப முன்னர் இந்தவாருட்டு,  ஒரு ப முன்னர் இந்தவாலியல் குற்றச்  முன்னர் இந்தவாட்்த டே
மக்கியத்துமுன்னர் இந்தவப்படுத்துமுன்னர் இந்தவத்தைன் மூலம்,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக்
கட்சியின் மிக ு வட முன்னர் இந்தவாக்குநி்தல த்தைமுன்னர் இந்தவறிய மற்றம் முன்னர் இந்தவலது  முன்னர் இந்தவார
உறப்பினர்களி்த டேு வய ்பமுன்னர் இந்தவறித்த்தைனத்்தத்தைத் தூண்டவி டே
அமுன்னர் இந்தவற்்தறப் பயன்படுத்தினர்.

சுு வல முன்னர் இந்தவாட் டேர் அ்தனத்துலக் குழுவின் அ்தனத்துப் பகுதிகளும்
“ மம முன்னர் இந்தவான அளவில் சீரழிந்து”  விட் டேன என்ற அப்பட் டேம முன்னர் இந்தவான
ு வடர்்தமயற்ற கூற்்தற இட்டுக்கட்டன முன்னர் இந்தவார்.  ஆன முன்னர் இந்தவால் 1982 க்கும்
1984 க்கும் இ்த டேயில் ு வமுன்னர் இந்தவர்க்கஸ் லீக்கின முன்னர் இந்தவால் த்தைய முன்னர் இந்தவாரக்கப்பட் டே
ஆமுன்னர் இந்தவணங்கள் 1985 க்கு மன்னரும் ஹீலிக்கும் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்
புரட்சிக் கட்சிக்கும் இ்த டேயில் ்பக முன்னர் இந்தவாள்்தக அடப்ப்த டேயில முன்னர் இந்தவான
எதிர்ப்பு இருந்திருந்த்தைது என்ப்தத்தை நி்தலட முன்னர் இந்தவாட்டன.  ு வமலும்
ு வமுன்னர் இந்தவர்க்ஸ் லீக்கின முன்னர் இந்தவால் த்தைய முன்னர் இந்தவாரக்கப்பட் டே ஆமுன்னர் இந்தவணம்
அ்தனத்துலகக் குழுவிற்குள் ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி  ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவாடுகளின்
்பமுன்னர் இந்தவற்றிக்கும் புதுப்பித்த்தைலுக்கும முன்னர் இந்தவான த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை மற்றம்
ு வமுன்னர் இந்தவ்தலத்திட் டே அடத்த்தைளத்்தத்தை முன்னர் இந்தவழங்கியது.

1985  ட ம்பர் 16 ம் திகதி,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சிய முன்னர் இந்தவால்
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ ு வத்தைசிய அர  முன்னர் இந்தவாங்கங்கள் மற்றம்
அ்தமப்புக்களு டேன் ஊழல்மிக்க உறவுகள் ஏற்படுத்த்தைப்பட் டேன
என்ற ஆமுன்னர் இந்தவணப்படுத்த்தைப்பட் டே ஒரு அறிக்்தகயின்
நி்தறு வமுன்னர் இந்தவற்றத்திற்குப் பின்னர்,  அ்தனத்துலகக் குழுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவானது
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின் அங்கத்துமுன்னர் இந்தவத்்தத்தை இ்த டேநீக்கம்
்ப ய்த்தைது.  அத்தைன் தீர்ம முன்னர் இந்தவானம் ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின்
அ்தனத்துலகக் குழுவுக்குள் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி்தய
மீண்டும் ு வ ர்ப்பது என்பது முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்ற ரீதிய முன்னர் இந்தவாக அபிவிருத்தி
்ப ய்யப்பட் டே ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவாடுக்தள அது
்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக ஏற்றக்்பக முன்னர் இந்தவாள்ள்தலச்   முன்னர் இந்தவார்ந்திருக்கிறது என்ற
முன்னர் இந்தவ்தரய்தற ்ப ய்த்தைது.  ஹீலியின் கன்்தனய முன்னர் இந்தவானது
அ்தனத்துலகக் குழுவிலிருந்து ஏற்கனு வமுன்னர் இந்தவ பிளவுற்றிருந்த்தைது.
பண் டே முன்னர் இந்தவா சுு வல முன்னர் இந்தவாட் டேர் குழு ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி  ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவாடுக்தள
ஏற்றக்்பக முன்னர் இந்தவாள்ளலின் அடப்ப்த டேயில் மீண்டும் ு வ ர்ப்பது
என்ப்தத்தை எதிர்த்து முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக்களித்த்தை்தம எதிர்ப முன்னர் இந்தவாரத்தைத்தை முன்னர் இந்தவாய்
அ்தமந்த்தைது.  ஆயினும்,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சிக்குள்
 ர்முன்னர் இந்தவு வத்தைசிய ு வப முன்னர் இந்தவாக்்தகப் பிரதிநிதித்துமுன்னர் இந்தவப்படுத்திய ு வ டேவ்
்தைலண்ட் அ்தனத்துலகக் குழுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவால் ்தமுன்னர் இந்தவக்கப்பட் டே



தீர்ம முன்னர் இந்தவானத்்தத்தை ஆத்தைரத்து முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக்களித்த்தை முன்னர் இந்தவார்.  இந்த்தைப் ு வப முன்னர் இந்தவாக்கினர்
1986  இல் ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் அ்தனத்துலகக் குழுவின்
பிரட்டஷ் பகுதிய முன்னர் இந்தவாக  ர்முன்னர் இந்தவு வத்தை  கம்யூனிஸ்ட் கட்சி்தய
(பிரட்டஷ் ு வ  முன்னர் இந்தவா லி   மத்துமுன்னர் இந்தவக் கட்சியின் மன்ு வன முன்னர் இந்தவாட)
நிறவினர்.  ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் அ்தனத்துலகக் குழுவு டேன்
மறித்துக்்பக முன்னர் இந்தவாண் டே ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி வி்தரவில்
த்தைனித்த்தைனிய முன்னர் இந்தவாக உ்த டேந்த்தைது.  ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் மழு
முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்றின் மீதும் கடும் த்தை முன்னர் இந்தவாக்குத்தை்தல எழுத்துமூலம் அளித்த்தை
பண் டே முன்னர் இந்தவா,  பின்னர் த்தைன்்தன ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினின் ஆத்தைரமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாளர் என்ற
ப்தற  முன்னர் இந்தவாற்றிக்்பக முன்னர் இந்தவாண் டே முன்னர் இந்தவார்.  1990 களின் ஆரம்பத்தில்,
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின் மிச்ச்்ப  முன்னர் இந்தவாச் ங்கள்
ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி த்ு வத்தை முன்னர் இந்தவாடு அ்தனத்து ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்புக்தளயும் அறத்துக்
்பக முன்னர் இந்தவாண் டேன.  சுு வல முன்னர் இந்தவாட் டேர்,  ்பலனினி –ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி  கட்சியின்
அமுன்னர் இந்தவரது நிர முன்னர் இந்தவாகரப்்தப ப்தற  முன்னர் இந்தவாற்றிக் ்பக முன்னர் இந்தவாண் டே முன்னர் இந்தவார்.

்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின் அரசியல் சீரழிவு மற்றம்
ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் அ்தனத்துலகக் குழுவு டேன முன்னர் இந்தவான பிளவு
பற்றிய ஒரு விரமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான ஆய்வு அ டேங்கிய ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம்
அகிலத்தின் அ்தனத்துலகக் குழுவின் அறிக்்தக “How  the

Workers Revolutionary Party Betrayed Trotskyism,” (்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்
புரட்சிக் கட்சி எவ்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாற ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி த்்தத்தைக் க முன்னர் இந்தவாட்டக்
்பக முன்னர் இந்தவாடுத்த்தைது)  ்பமுன்னர் இந்தவளியி டேப்பட் டேது.  ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின்
அ்தனத்துலகக் குழுவின் பிப்ரமுன்னர் இந்தவர 11,  1984  கூட் டேத்திற்கு
ு வ டேவிட் ு வட முன்னர் இந்தவார்த் மன்்தமுன்னர் இந்தவத்த்தை அறிக்்தக உட்ப டே,  பிளவின்
ஆமுன்னர் இந்தவணங்கள் து்தணத் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாகுதிய முன்னர் இந்தவான “The  ICFI  Defends

Trotskyism: 1982-1986.” (“ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் அ்தனத்துலகக்
குழு ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி த்்தத்தைப் ப முன்னர் இந்தவாதுக முன்னர் இந்தவாக்கிறது:  1982-1986”)
என்பதில் அ டேங்கியுள்ளன.

ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி ம் மீத்தை முன்னர் இந்தவான பண் டே முன்னர் இந்தவாவின் த்தை முன்னர் இந்தவாக்குத்தைல்களுக்கு ு வ டேவிட்
ு வட முன்னர் இந்தவார்த்த்தை முன்னர் இந்தவால் அளிக்கப்பட் டே வி்த டே ட முன்னர் இந்தவாம் க முன்னர் இந்தவாக்கும் மரபியம்
என்ற நூலில் உள்ளது,  அது 1986-87  இல் அ்தனத்துலகக்
குழுவின் பத்திர்தககளில் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர முன்னர் இந்தவாக பிரசுரக்கப்பட்டருந்த்தைது,
1988  இல் ஒரு நூல முன்னர் இந்தவாக ்பமுன்னர் இந்தவளியி டேப்பட் டேது.  ட முன்னர் இந்தவாம் க முன்னர் இந்தவாக்கும்
மரபியத்தின் புது பதிப்பு 2018 இல் அ்தனத்துலகக் குழுவின்
நூல் ்பமுன்னர் இந்தவளியீட் டேகம முன்னர் இந்தவான ்பமஹ்ரங் ்பமுன்னர் இந்தவளியீட் டேகத்த்தை முன்னர் இந்தவால்
்பமுன்னர் இந்தவளியி டேப்பட் டேது.

1982 க்கும் 1986 க்கும் இ்த டேயில் கட் டேவிழந்த்தை
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேம முன்னர் இந்தவானது ஆழம முன்னர் இந்தவான முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்ற மற்றம் நிகழக முன்னர் இந்தவால
மக்கியத்துமுன்னர் இந்தவத்்தத்தைக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டுள்ளது.  அது ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம்
அகிலத்தின் அ்தனத்துலகக் குழுவின் அடுத்த்தைடுத்த்தை மழு
த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை.  அரசியல் மற்றம் ட்த டேம்தற
அபிவிருத்திக்கும முன்னர் இந்தவான ஒரு அடத்த்தைளத்்தத்தை முன்னர் இந்தவழங்கியுள்ளது.

பிப்ரமுன்னர் இந்தவர 11, 1984  அறிக்்தக மற்றம் ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின்
அ்தனத்துலகக் குழுவிற்குள்ு வளய முன்னர் இந்தவான 1982-1986
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின் மழு   முன்னர் இந்தவான்றம் ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப் புரட்சியின் உலக
கட்சிய முன்னர் இந்தவாக ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் அத்திய முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவசிய அடத்த்தைளம முன்னர் இந்தவாக
இன்்தறய ட முன்னர் இந்தவாளும் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ந்து இருக்கும் த்தைத்துமுன்னர் இந்தவம் மற்றம்
ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவாடுகளின் ்ப றிந்த்தை சுருக்கத்்தத்தைப்
பிரதிநிதித்துமுன்னர் இந்தவப்படுத்துகிறது.

Joseph Kishore

ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் அ்தனத்துலகக் குழுவுக்கு 
ு வ டேவிட் ு வட முன்னர் இந்தவார்த்தை முன்னர் இந்தவால் முன்னர் இந்தவழங்கப்பட் டே அரசியல் 
அறிக்்தக

February 11, 1984

1.  ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்தின் அ்தனத்துலகக் குழுவின் 30
ஆண்டுக முன்னர் இந்தவால முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவா்பறன்பது புரட்சிகரத் த்தை்தல்தம
்படருக்கட்தயத் தீர்ப்பத்தைற்க முன்னர் இந்தவான உலக ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி 
இயக்கத்தின் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ச்சிய முன்னர் இந்தவான ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின் பதிவுச்
  முன்னர் இந்தவான்ற முன்னர் இந்தவாக இருந்து முன்னர் இந்தவருகிறது.  இது மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ
முன்னர் இந்தவர்க்கத்திற்கு ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்்தத்தை கீழப்படுத்திய
அ்தனத்து  க்திகளுக்கும் —ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினி முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகள்,   மூக
ெனட முன்னர் இந்தவாயகமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகள் மற்றம் பப்ு வல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகள்— எதிர முன்னர் இந்தவான
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின் ஒரு முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்்தறக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்கிறது.
அ்தனத்து மந்்தத்தைய த்தை்தலம்தற ம முன்னர் இந்தவார்க்சிஸ்டுகளின்
அரசியல்,  த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை மற்றம் அ்தமப்பு ரீதிய முன்னர் இந்தவான
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேங்களினூ டே முன்னர் இந்தவாக நி்தலட முன்னர் இந்தவாட் டேப்பட் டே மரபுகள் மற்றம்
ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவாடுக்தள அ்தனத்துலகக் குழு அடப்ப்த டேய முன்னர் இந்தவாகக்
்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்கின்றது. இந்த்தை மந்்தத்தைய த்தை்தலம்தறகளு டேன முன்னர் இந்தவான
அ்தனத்துலகக் குழுவின் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ச்சி அபிவிருத்தி
்ப ய்யப்பட் டே முன்னர் இந்தவழிய முன்னர் இந்தவானது, ம முன்னர் இந்தவார்க்சி  விு வர முன்னர் இந்தவாத்தைத்தின் ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரு
முன்னர் இந்தவ்தகக்கும் எதிர முன்னர் இந்தவான ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தினூ டே முன்னர் இந்தவாக,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்
இயக்கதிற்குள்ு வள ்பமுன்னர் இந்தவளிப்பட் டே,  குறிப்ப முன்னர் இந்தவாக ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி 
இயக்கத்திற்குள்ு வளய முன்னர் இந்தவான ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தினூ டே முன்னர் இந்தவாக அபிவிருத்தி
்ப ய்யப்பட் டேது.  இந்த்தைப் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேங்கள் ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான்ற முன்னர் இந்தவாலும்
கருத்தைப்பட் டே முன்னர் இந்தவடமுன்னர் இந்தவம்  ர்முன்னர் இந்தவு வத்தை  முன்னர் இந்தவர்க்கப் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின்
அப்ு வப முன்னர் இந்தவா்தத்தைய உள்ள டேக்கத்த்தை முன்னர் இந்தவால் தீர்ம முன்னர் இந்தவானிக்கப்பட் டேது.
முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்ற   டேமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்்தத்தையும் இயங்கியல் முன்னர் இந்தவழிம்தற்தயயும்
த்தைனக்கு அடத்த்தைளம முன்னர் இந்தவாகக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டு அ்தனத்துலகக்
குழுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவானது இந்த்தைப் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேம் ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான்றிலும் உள்ள
முன்னர் இந்தவர்க்க  க்திக்தள ்பமுன்னர் இந்தவளிக்க முன்னர் இந்தவாட் டேவும் ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியம்
ம முன்னர் இந்தவார்க்சி த்்தத்தை அழிப்பத்தைற்கு ட முன்னர் இந்தவாடய கருத்தியல் முன்னர் இந்தவடமுன்னர் இந்தவங்க்தள
திருத்த்தைல்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்தின் புதிய விளக்கிக்க முன்னர் இந்தவாட் டேல்கள்
ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான்றிலும் அம்பலப்படுத்த்தைவும் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ந்து ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட
இருக்கிறது.

மிு வஷல் பப்ு வல முன்னர் இந்தவா

2. புரட்சிகர இயக்கத்தின் முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற மழுமுன்னர் இந்தவதும் ம முன்னர் இந்தவார்க்சி த்தின்
மீத்தை முன்னர் இந்தவான கருத்தியல் த்தை முன்னர் இந்தவாக்குத்தைல்களின் அத்த்தை்தகய முன்னர் இந்தவடமுன்னர் இந்தவங்கள்,
முன்னர் இந்தவர்க்கப் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேம முன்னர் இந்தவானது அசுர ு வமுன்னர் இந்தவகத்தில் முன்னர் இந்தவளர்ச்சி
அ்த டேந்து ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருந்த்தை்பப முன்னர் இந்தவாழுது மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின்
ஆட்சிக்கு மிக ு வடரடய முன்னர் இந்தவான அச்சுறத்த்தை்தல மன்்தமுன்னர் இந்தவத்த்தை
்பப முன்னர் இந்தவாழுது துல்லியம முன்னர் இந்தவாக ்பமுன்னர் இந்தவளிப்பட் டேன.  ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்தின்
அபிவிருத்திு வய முன்னர் இந்தவாடு மற்றம் இந்த்தை  க முன்னர் இந்தவாப்த்தைத்தின் ஆரம்பத்தில்
ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப் புரட்சியின் (1905  ரஷ்யப் புரட்சியில் ஏற்கனு வமுன்னர் இந்தவ
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்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக க முன்னர் இந்தவாணப்பட் டேது)  அபிவிருத்திு வய முன்னர் இந்தவாடு ு வபர்ன்ஸ்்த டேன்
முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைம் எழுந்த்தைது.  உலக மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின்
ஆட்சிக்கு எப்ு வப முன்னர் இந்தவாதும் ம முன்னர் இந்தவா்பபரும்  முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவால முன்னர் இந்தவாக இருக்கும்
மத்தைல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவது ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் அரசின் மீத்தை முன்னர் இந்தவான ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய
அழுத்த்தைத்தின் அரசியல் மற்றம் த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை
்பமுன்னர் இந்தவளிப்ப முன்னர் இந்தவா டே முன்னர் இந்தவாகு வமுன்னர் இந்தவ ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினி ம் இருந்த்தைது.  ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி 
இயக்கத்திற்குள்ு வள திருத்த்தைல்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்தின் முன்னர் இந்தவளர்ச்சிக்கும்
ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்தின் அமுன்னர் இந்தவசியம முன்னர் இந்தவான ு வத்தை்தமுன்னர் இந்தவகளுக்கும் மிகவும்
ு வடரடய முன்னர் இந்தவான ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ப முன்னர் இந்தவாகவும் இருந்திருக்கிறது.  இரண் டே முன்னர் இந்தவாம்
உலகப் ு வப முன்னர் இந்தவாரன் ஆரம்பத்தில் ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய ்படருக்கடயின்
மிகப்்பபரய புள்ளியில்,  ு வபர்ன்ை முன்னர் இந்தவாம் மற்றம்   முன்னர் இந்தவாக்ட்மன்
ு வப முன்னர் இந்தவாக்கு ்பமுன்னர் இந்தவளிப்பட் டேது “த்தைற்்ப யல்நிகழவு”  அல்ல.
பப்ு வல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்தின் முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்ற மக்கியத்துமுன்னர் இந்தவம் பற்றி ட முன்னர் இந்தவாம்
பலத்தை டே்தமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவலியுறத்த்தைல் ்ப ய்திருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  அது உலக
ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்தின் ஒட்டு்பம முன்னர் இந்தவாத்த்தை ்படருக்கட்தய எதி்பர முன்னர் இந்தவாலித்த்தை
ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினி  அதிக முன்னர் இந்தவாரத்துமுன்னர் இந்தவத்தின் ு வப முன்னர் இந்தவாருக்குப் பிந்்தத்தைய
ம முன்னர் இந்தவா்பபரும் ்படருக்கடயின் நி்தல்தமகளின் கீழ திட் டேமுன்னர் இந்தவட் டேம முன்னர் இந்தவாக
ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி  இயக்கத்திற்குள்ு வள எழுந்த்தைது.  முன்னர் இந்தவர்க்க
அழுத்த்தைத்திற்கு க முன்னர் இந்தவாரய முன்னர் இந்தவாளர் ப முன்னர் இந்தவாதிக்கப்படும் ஆபத்த்தை முன்னர் இந்தவானது,
முன்னர் இந்தவழிம்தற பற்றிய அடப்ப்த டேப் பிரச்சி்தனகளு டேன் இ்தணந்த்தை
ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய மரண்ப முன்னர் இந்தவாடுகள் மிகவும் பிரத்திு வயகம முன்னர் இந்தவாகக்
கூர்்தம அ்த டேந்திருக்கும் புள்ளியில்  க்திமிக்கத்தை முன்னர் இந்தவாக ஆகிறது.

இயங்கியல்   டேமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை மற்றம் முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்ற   டேமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை
முன்னர் இந்தவழிம்தற்தய அடப்ப்த டேய முன்னர் இந்தவாகக் ்பக முன்னர் இந்தவாண் டே விஞ்ுடியாத விஞ்ஞ முன்னர் இந்தவான
ஆய்விற்கு த்தைங்களின் ு வமு வல முன்னர் இந்தவாட் டேம முன்னர் இந்தவான பதிவுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைங்க்தள
பதிலீ டே முன்னர் இந்தவாக ்தமுன்னர் இந்தவக்கின்ற பப்ு வல முன்னர் இந்தவா மற்றம் அமுன்னர் இந்தவரது அ்பமரக்க
 க முன்னர் இந்தவா கிள முன்னர் இந்தவார்க் ு வப முன்னர் இந்தவான்ற அனுபமுன்னர் இந்தவமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை மற்றம்
ட்த டேம்தறமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகள் ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி த்தின் திரத்த்தைலுக்கும்
“உயிு வர முன்னர் இந்தவாடருக்கும்  ம்பமுன்னர் இந்தவங்களின் யத்தை முன்னர் இந்தவார்த்த்தைம்”  என்பது டேன்
இ்தணந்த்தை முன்னர் இந்தவ்தகயில் அ்தனத்்தத்தையும்
பயன்படுத்திக்்பக முன்னர் இந்தவாள்முன்னர் இந்தவத்தைற்கு ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவாடு   முன்னர் இந்தவார்ந்த்தை
நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டே ்தகவிட் டேனர்.  ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவாட்டன் அடப்ப்த டேயில்
நிற்பமுன்னர் இந்தவர்கள் “அதி இ டேது”  மற்றம் “குறங்குழுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதி”  என
பழக்கரீதியில் கண் டேனம் ்ப ய்யப்பட் டேனர்.  எவ்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாற முன்னர் இந்தவாயினும்,
அத்தைன் “புதிய யத்தை முன்னர் இந்தவார்த்த்தைம்”  எனக் க முன்னர் இந்தவாட் டேப்பட் டே
பப்ு வல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்திற்கு எதிர முன்னர் இந்தவான ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின் ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரு
கட் டேத்திலும்,  ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்தின் மீத்தை முன்னர் இந்தவான பிர்தமய முன்னர் இந்தவான
ஸ்திரத்த்தைன்்தம்தயயும் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் இயக்கத்திலும் ு வத்தைசிய
விடுத்தை்தலப் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேங்களிலும் த்தைற்க முன்னர் இந்தவாலிகம முன்னர் இந்தவாக ு வமல முன்னர் இந்தவாதிக்கம்
்ப ய்த்தை அரசியல்  க்திக்தளயும் விமர் னமற்ற ம்தறயில்
ஆரத்த்தைழுவுத்தைலுக்கு அதிகம முன்னர் இந்தவாக ு வமுன்னர் இந்தவ்பற முன்னர் இந்தவான்றமில்்தல என
க முன்னர் இந்தவாட்டயது.

3.  1961 க்கும் 1964 க்கும் இ்த டேயில் ு வ  முன்னர் இந்தவா லி  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்
கட்சிக்கு (SWP)  எதிர முன்னர் இந்தவாக ு வ  முன்னர் இந்தவா லி  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் கழகத்த்தை முன்னர் இந்தவால்
(SLL)  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாடுக்கப்பட் டே ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேம் பப்ு வல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்திற்கு
எதிர முன்னர் இந்தவான ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தில்  ம்பந்த்தைப்பட் டே அ்தனத்து
அடப்ப்த டேய முன்னர் இந்தவான அரசியல் மற்றம் த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை
பிரச்சி்தனக்தளயும் மன்னுக்குக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டுமுன்னர் இந்தவந்த்தைது:
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவத்திற்கு பு்தத்தை குழி ு வத்தை முன்னர் இந்தவாண்டும் மற்றம்
ு வ  முன்னர் இந்தவா லி   மூகத்்தத்தைக் கட்டும் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின்
ப முன்னர் இந்தவாத்திரத்்தத்தை நிர முன்னர் இந்தவாகரத்த்தைல்; ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்க  ர்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிக முன்னர் இந்தவாரத்்தத்தை
நிர முன்னர் இந்தவாகரத்த்தைல்;  த்தைன்னிச்்த முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்திற்கு எதிர முன்னர் இந்தவான ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்்தத்தை
மறத்த்தைல் மற்றம் ம முன்னர் இந்தவார்க்சி  த்தைத்துமுன்னர் இந்தவத்திற்க முன்னர் இந்தவான டனமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின் அமுன்னர் இந்தவசியத்்தத்தை நிர முன்னர் இந்தவாகரத்த்தைல்;  ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம்
அகிலத்தின் முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்றப் ப முன்னர் இந்தவாத்திரத்்தத்தை ்தகவி டேல்.  ு வ  முன்னர் இந்தவா லி 

்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் கட்சிக்க முன்னர் இந்தவான அத்தைன் மத்தைல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவது கடத்தைத்தில்
ு வ  முன்னர் இந்தவா லி  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் கழகத்தின் ு வத்தைசியக் குழு இந்த்தை
எச் ரக்்தக்தய விடுத்த்தைது:

“புரட்சிகர இயக்கம் எதிர்்பக முன்னர் இந்தவாள்ளும் ம முன்னர் இந்தவா்பபரும் ஆபத்து
க்தலப்புமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைம், அது ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்தின் பலத்துக்கு அல்லது
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் இயக்கத்தில் உள்ள அதிக முன்னர் இந்தவாரத்துமுன்னர் இந்தவ அ்தமப்பின்
பலத்துக்கு அல்லது இரண்டுக்கும்  ரண்த டேமுன்னர் இந்தவதிலிருந்து
ஊற்்பறடுக்கிறது.  பப்ு வல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைம்,   ர்முன்னர் இந்தவு வத்தை  ம முன்னர் இந்தவார்க்சி 
இயக்கத்தில் உள்ள க்தலப்புமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைப் ு வப முன்னர் இந்தவாக்்தக
பிரதிநிதித்துமுன்னர் இந்தவப்படுத்துகிறது என்பது 1953  ஐ வி டே
இப்்பப முன்னர் இந்தவாழுது மிகவும் ்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாகு வமுன்னர் இந்தவ உள்ளது.  ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய
 க முன்னர் இந்தவாப்த்தைத்தில் அ்தனத்து ம முன்னர் இந்தவாரக்சி  த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ மற்றம்
மூு வல முன்னர் இந்தவாப முன்னர் இந்தவாயத்தின் ்தமயம முன்னர் இந்தவாக இருக்கும் மன்ு வனறிய
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கம முன்னர் இந்தவானது பப்ு வல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்தின்பட,  இனி
முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்றின் மன்னணிப்ப்த டேு வய அல்ல,  இதுு வமுன்னர் இந்தவ,  ம முன்னர் இந்தவாற முன்னர் இந்தவாக
உலக முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்றக் க முன்னர் இந்தவாரணிகளின் வி்தளய முன்னர் இந்தவாட்டுப்்பப முன்னர் இந்தவாருள முன்னர் இந்தவாக
அருமுன்னர் இந்தவம முன்னர் இந்தவாக கணிப்பி டேப்பட்டு மதிப்பி டேப்பட் டேது….  இங்கு
புரட்சிகர இயக்கத்தின் முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்ற   முன்னர் இந்தவாத்தியம்
மறக்கப்படுகிறது, அ்தனத்தும் பரந்த்தை  க்திகளுக்கு (panoramic

forces) கீழப்படுத்த்தைப்படுகிறது;  ு வ  முன்னர் இந்தவாவியத் அதிக முன்னர் இந்தவாரத்துமுன்னர் இந்தவத்தின்
ப முன்னர் இந்தவாத்திரம் மற்றம் க முன்னர் இந்தவாலனித்துமுன்னர் இந்தவப் புரட்சியில் முன்னர் இந்தவர்க்க
 க்திகளின் பங்கு தீர்க்கப்ப டே முன்னர் இந்தவாமல் வி டேப்படுகிறது.  அது
இயற்்தகய முன்னர் இந்தவானது,  ஏ்பனனில் இந்த்தைப் பிரச்சி்தனகளுக்கு
மக்கியம முன்னர் இந்தவானது,  மன்ு வனறிய ட முன்னர் இந்தவாடுகளின் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள
முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் பங்கும் அமுன்னர் இந்தவற்றின் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் இயக்கங்களின்
த்தை்தல்தம ்படருக்கடயும் ஆகும்….

“்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் அரசியல் சுய முன்னர் இந்தவாதீனம்
மற்றம் புரட்சிகரக் கட்சி்தயக் கட்டுமுன்னர் இந்தவதும முன்னர் இந்தவான
மூு வல முன்னர் இந்தவாப முன்னர் இந்தவாயத்திலிருந்து எந்த்தை பின்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாங்கலும்
ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி  இயக்கத்தின் பங்கில் உலக முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்ற
த்தைமுன்னர் இந்தவறின் மக்கியத்துமுன்னர் இந்தவத்்தத்தை எடுக்கும்.” (Trotskyism
Versus Revisionism, ்பத்தை முன்னர் இந்தவாகுதி.3, பக்கம். 48-49)

க முன்னர் இந்தவாஸ்ட்ு வர முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவால் அ்பமரக்க ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்தின் மீது
ஏற்படுத்த்தைப்பட் டே ு வத்தை முன்னர் இந்தவால்விகளின் அடப்ப்த டேயில்
ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி த்்தத்தைப் புதுப்பிப்பத்தைற்கு SWP இன்
மயற்சிகளுக்கு பதிலளிக்கும் வித்தைம முன்னர் இந்தவாக,  SLL 1961  ு வம இல்
எழுதியது:

“இந்த்தை  க முன்னர் இந்தவாப்த்தைத்தில் புரட்சிகர ம முன்னர் இந்தவார்க்சி த்தின் இன்றிய்தமய முன்னர் இந்தவாத்தை
கூற,  முன்னர் இந்தவளர்ச்சி குன்றிய ட முன்னர் இந்தவாடுகளில் உள்ள ு வத்தைசிய
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவர்க்கம முன்னர் இந்தவானது ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்்தத்தைத்
ு வத்தை முன்னர் இந்தவாற்கடக்கவும் ஒரு சுய முன்னர் இந்தவாதீனம முன்னர் இந்தவான ு வத்தைசிய அர்த  நிறமுன்னர் இந்தவவும்
திர முன்னர் இந்தவாணியற்றது என்ற த்தைத்துமுன்னர் இந்தவம் ஆகும்.  இந்த்தை முன்னர் இந்தவர்க்கம்
ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்து டேன் உறவுகள் ்தமுன்னர் இந்தவத்துக்்பக முன்னர் இந்தவாள்ளும் மற்றம்
அப்பட இருந்த்தை முன்னர் இந்தவாலும் அது நிச் யம முன்னர் இந்தவாகு வமுன்னர் இந்தவ ஒரு சுத்தைந்திரம முன்னர் இந்தவான
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ அபிவிருத்திக்கு திர முன்னர் இந்தவாணியற்றது.  ு வத்தைசிய
விடுத்தை்தலப் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேங்களில் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் இயக்கம முன்னர் இந்தவானது
்பலனினின் மழக்கங்க்தளக் கட் டே முன்னர் இந்தவாயம் பின்பற்ற ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்:
்பமுன்னர் இந்தவளிட முன்னர் இந்தவாட்டு ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகள் மற்றம் அமுன்னர் இந்தவர்களின்
உ டேனட ஒத்து்தழப்ப முன்னர் இந்தவாளர்களுக்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக “ு வ ர்ந்து ட டே
த்தைனித்து ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாடு என்ப்தத்தைப் பின்பற்ற ு வமுன்னர் இந்தவண்டும். ம முன்னர் இந்தவார்க்்த ப்
பின்பற்றி ட முன்னர் இந்தவாம் கூறல முன்னர் இந்தவாம்: டமது எதிரக்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக ்பப முன்னர் இந்தவாதுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக
த்தை முன்னர் இந்தவாக்குத்தைல் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாடுக்கும்முன்னர் இந்தவ்தர ட முன்னர் இந்தவாம் மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ
கட்சிகளுக்கும் குட்ட மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ கட்சிகளுக்கும் ஆத்தைரவு
த்தைரல முன்னர் இந்தவாம்;  அமுன்னர் இந்தவர்களது ்ப  முன்னர் இந்தவாந்த்தை ஆட்சி நி்தலப்பத்தைற்கும்



அமுன்னர் இந்தவர்களின் இருப்புக்க முன்னர் இந்தவான ்ப  முன்னர் இந்தவாந்த்தை நி்தலக்தள ஸ்திரப்படுத்த்தை
விரும்பும் ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரு வி டேயங்களிலும் ட முன்னர் இந்தவாம் அத்தை்தன எதிர்க்க
ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்.  அத்த்தை்தகய ு வத்தைசியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்களின் பங்்தக
ஊக்குவிப்பது ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கிஸ்டுகளின் ு வமுன்னர் இந்தவ்தல அல்ல.
அமுன்னர் இந்தவர்கள் ்பமுன்னர் இந்தவகுெனங்களின் ஆத்தைர்தமுன்னர் இந்தவ ஆ்தணயி டே மடமுன்னர் இந்தவது
எல்ல முன்னர் இந்தவாம்  மூக ெனட முன்னர் இந்தவாயகமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகளின் த்தை்தல்தமயின் மற்றம்
குறிப்ப முன்னர் இந்தவாக ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினிஸ்டுகளின் க முன்னர் இந்தவாட்டக்்பக முன்னர் இந்தவாடுப்புகளின்
க முன்னர் இந்தவாரணத்தின முன்னர் இந்தவால் மட்டுு வம ஆகும்,  மற்றம் இந்த்தை முன்னர் இந்தவழியில்
அமுன்னர் இந்தவர்கள் ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்திற்கும் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் மற்றம்
விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாய ்பமுன்னர் இந்தவகுெனங்களுக்கும் இ்த டேயில் இ்த டேத்த்தை்த டேகள முன்னர் இந்தவாக
ஆகியுள்ளனர்.” (்பத்தை முன்னர் இந்தவாகுதி. 3, பக்கம் 64-65)

4.  1982  ட ம்பர் 31  அன்ற “புதிய அகிலம்” (New
International)  என்பத்தைன் மத்தைல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவது பதிப்பில்
்பமுன்னர் இந்தவளியி டேப்பட் டேதும் ெ முன்னர் இந்தவாக் ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸ் ஆல் முன்னர் இந்தவழங்கப்பட் டேதும முன்னர் இந்தவான
உ்தர,  அ்தனத்துலகக் குழுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவால் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாடுக்கப்பட் டே
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்்தத்தை  க்திமிக்க முன்னர் இந்தவ்தகயில் நிரூபணம் ்ப ய்த்தைது.
பிளவுக்குப் பின்னர் சும முன்னர் இந்தவார் 20  ஆண்டுகள் கழித்து SWP

நிரந்த்தைரப் புரட்சி த்தைத்துமுன்னர் இந்தவத்்தத்தையும் 1938  இல் இ்த டேமருவு
ு வமுன்னர் இந்தவ்தலத்திட் டேத்தில் விரமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக்கப்பட் டேமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாற முன்னர் இந்தவான ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம்
அகிலத்தின் ு வமுன்னர் இந்தவ்தலத்திட் டே அடத்த்தைளத்்தத்தையும் நிர முன்னர் இந்தவாகரப்பத்தை முன்னர் இந்தவாக
இப்்பப முன்னர் இந்தவாழுது ்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாகு வமுன்னர் இந்தவ விளக்குகிறது.  எழுதியிருப்பது
என்ன்பமுன்னர் இந்தவன்ப்தத்தை ட முன்னர் இந்தவாம் கமுன்னர் இந்தவனிப்ு வப முன்னர் இந்தவாம்,  ஏ்பனனில்
பிரசுரக்கப்பட் டே பதிப்பு,  இந்த்தை ு வக முன்னர் இந்தவா்த டேயில் ு வமுன்னர் இந்தவர்க்கஸ்
லீக்க முன்னர் இந்தவால் ்பமுன்னர் இந்தவளியி டேப்பட் டே அறிக்்தக்தய அடப்ப்த டேய முன்னர் இந்தவாகக்
்பக முன்னர் இந்தவாண் டே சுருக்கம முன்னர் இந்தவான டக்பலடுப்்தப வி டேவும் மிகத்
்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான ப டேத்்தத்தை டமக்கு முன்னர் இந்தவழங்குகிறது.

5.  ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினின் அதிக முன்னர் இந்தவார துஷ்பிரு வய முன்னர் இந்தவாகத்திற்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக
ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாடயதில் அமுன்னர் இந்தவர் முன்னர் இந்தவகித்த்தை மக்கியம முன்னர் இந்தவான
ப முன்னர் இந்தவாத்திரத்்தத்தை த்தை முன்னர் இந்தவான் மறக்கவில்்தல மற்றம் “ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கியின்
பங்களிப்புகள் உலகப் புரட்சி மன்ு வனறிக்

்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்்தகயில்  ர்முன்னர் இந்தவு வத்தை  கம்யூனி  இயக்கத்தின்
அரசியல் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்றில் அமுன்னர் இந்தவற்றின் இ டேத்்தத்தைக்
கண்டு்பக முன்னர் இந்தவாள்ளும் என்ற   முன்னர் இந்தவாத்தியத்்தத்தை அமுன்னர் இந்தவர் திறந்து விட்டுச்
்ப ன்றிருக்கிற முன்னர் இந்தவார்”.  ஆயினும்,  நிரந்த்தைரப் புரட்சி த்தைந்துமுன்னர் இந்தவம்
மீத்தை முன்னர் இந்தவான ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கியின் த்தைமுன்னர் இந்தவறிலிருந்து கட் டே முன்னர் இந்தவாயம் இந்த்தைப்
“பங்களிப்புக்க்தள”  (பக்கம் 83) சிக்கலில் இருந்து நீக்க
ு வமுன்னர் இந்தவண்டும் என்றம் ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸ் கூறகிற முன்னர் இந்தவார்.

“முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்்தத்தையின் இந்த்தைப் பிரு வய முன்னர் இந்தவாகம் எம்்தமப்
்பப முன்னர் இந்தவாறத்த்தைமுன்னர் இந்தவ்தர மிகப்்பபரய அரசியல் பிரச்சி்தன்தய
மன்்தமுன்னர் இந்தவக்கிறது, ஏ்பனனில் அது ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கியின் 1917
க்கு மந்்தத்தைய த்தைமுன்னர் இந்தவற முன்னர் இந்தவான த்தைத்துமுன்னர் இந்தவத்து டேன்
்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்பு்த டேயத்தை முன்னர் இந்தவாக எமது இயக்கத்திற்கு
பலவீனத்்தத்தைக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டுமுன்னர் இந்தவந்திருக்கிறது.
அ்தனத்திற்கும் ு வமல முன்னர் இந்தவாக,  அது கிர முன்னர் இந்தவாமப்புற
சுரண் டேல முன்னர் இந்தவாளர்களுக்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாய
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்களு டேனும் ஏ்தழ விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளு டேனும்
ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்க கூட்டுக்கு கமுன்னர் இந்தவனம் ்ப லுத்த்தை
்தமுன்னர் இந்தவக்கும் ஒரு ு வப முன்னர் இந்தவாக்குக்கு முன்னர் இந்தவழிமுன்னர் இந்தவகுக்கும்,
ஐயத்திற்கி டேமில்ல முன்னர் இந்தவாமல், ட முன்னர் இந்தவாட்டுப்புறத்தில் ்தமயப் பணி
க முன்னர் இந்தவாலனித்துமுன்னர் இந்தவ உலகில் ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்திற்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக
மற்றம் நிலப்பிபிரபுத்துமுன்னர் இந்தவ-மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ ஆட்சிக்கு
எதிர முன்னர் இந்தவாக பரந்த்தை   முன்னர் இந்தவாத்தியம முன்னர் இந்தவான கிர முன்னர் இந்தவாமப்புற
உற்பத்திய முன்னர் இந்தவாளர்களு டேன முன்னர் இந்தவான ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்கக் கூட்டன்
்தமயத்த்தைன்்தம்தய அங்கீகரக்க முன்னர் இந்தவாமல் விலக்குத்தைற்கு

முன்னர் இந்தவழிமுன்னர் இந்தவகுக்கும்.  இரண் டே முன்னர் இந்தவாம் உலகப் ு வப முன்னர் இந்தவாரலிருந்து
உலக முன்னர் இந்தவர்க்கப் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேம்,  குறிப்ப முன்னர் இந்தவாக 1959 க்குப்
பின்னர் இந்த்தை அ்தரக்ு வக முன்னர் இந்தவாளத்தில்,  ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கியின்
நிரந்த்தைரப் புரட்சி த்தைத்துமுன்னர் இந்தவத்தில் இந்த்தைப் பலவீனங்க்தளத்
த்தைளம முன்னர் இந்தவாக ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்கும்,  ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கிஸ்டுகள் என
அ்த டேய முன்னர் இந்தவாளப்படுத்திக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருப்பமுன்னர் இந்தவர்கள் என்ற
மட் டேத்திற்கு இ டேது  முன்னர் இந்தவார இயக்கங்களுக்கும்
குறங்குழுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை அரசியல் த்தைமுன்னர் இந்தவறகளுக்கும் கத்தைவு
திறந்துவிட்டருக்கிறது என்ற எம்்தம டம்பச்்ப ய்யும்.

“நிரந்த்தைரப் புரட்சி.  டம்்தமயும்  ர அல்லது இத்தைர
புரட்சிய முன்னர் இந்தவாளர்க்தளயும்  ர ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்்தத்தையும்
அத்தைன் கூட் டே முன்னர் இந்தவாளிக்தளயும் அதிக முன்னர் இந்தவாரத்்தத்தைக்
்தகப்பற்றமுன்னர் இந்தவத்தைற்கும் அந்த்தை அதிக முன்னர் இந்தவாரத்்தத்தைக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டு
உலக ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப் புரட்சி்தய மன்்பனடுப்பத்தைற்கும்
ஆயுத்தைப முன்னர் இந்தவாணிய முன்னர் இந்தவாக்குமுன்னர் இந்தவத்தைற்கு இன்ற பங்களிப்புச்
்ப ய்யவில்்தல.  அது ஒரு சிறப்ப முன்னர் இந்தவான அல்லது
த்தைனித்த்தைன்்தமய முன்னர் இந்தவான குறிப்பு என்ற முன்னர் இந்தவ்தகயில் ம முன்னர் இந்தவார்க்ஸ்,
ஏங்்பகல்ஸ் மற்றம் ்பலனின் மற்றம் கம்யூனி 
அகிலத்தின் மத்தைல் ட முன்னர் இந்தவான்கு க முன்னர் இந்தவாங்கிரசு டேன முன்னர் இந்தவான அரசியல்
்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ச்சி்தய மறபடயும் புத்துயிர் ்பபறச்்ப ய்முன்னர் இந்தவத்தைற்கு
ஒரு த்தை்த டேய முன்னர் இந்தவாக இருக்கிறது.  எமது இயக்கத்தில்
ம முன்னர் இந்தவார்க்சி த்தின் ஆசிரயர்க்தள,  குறிப்ப முன்னர் இந்தவாக ்பலனினது
எழுத்துக்க்தளப் புறநி்தலய முன்னர் இந்தவாக முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாசிப்பத்தைற்கு ஒரு
த்தை்த டேய முன்னர் இந்தவாக இருந்து முன்னர் இந்தவந்திருக்கிறது.

இன்்தறய உலகில் ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்க
புரட்சிய முன்னர் இந்தவாளர்களி்த டேு வய ்ப ன்ற ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்கும்
அரசியல் கூட்டுக்களின் பகுதிய முன்னர் இந்தவாக
கற்றக்்பக முன்னர் இந்தவாள்ளக்கூடய்தத்தை கற்றக்்பக முன்னர் இந்தவாள்முன்னர் இந்தவத்தை முன்னர் இந்தவாக
இருந்த்தை முன்னர் இந்தவால்,  மற்றம் அந்த்தை ்ப யல்ம்தறகளுக்குள்
ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கியின் ்பபரும் அரசியல் பங்களிப்புக்க்தள
்பக முன்னர் இந்தவாண்டுமுன்னர் இந்தவந்த்தை முன்னர் இந்தவால்,  பின்னர் டமது இயக்கம் கட் டே முன்னர் இந்தவாயம்
நிரந்த்தைரப் புரட்சி்தயக் ்தகவிட்டுவி டே ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்” (New
International, Vol. 1, எண்1, பக்கம் 12-13)

ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸ் ்ப  முன்னர் இந்தவால்முன்னர் இந்தவது என்ன்பமுன்னர் இந்தவனில் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள
முன்னர் இந்தவர்க்கத்்தத்தையும் விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளின் அ்தனத்துப் பகுதியின்தரயும்
ஒன்றி்தணக்கும் ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய எதிர்ப்பு ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்்தத்தைப்
பற்றிய  ரய முன்னர் இந்தவான மதிப்பீட்்த டே பலியிட்டு,  ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி
முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் முன்னர் இந்தவர்க்கப் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின் மீது ஒரு பக்க
முன்னர் இந்தவலியுறத்த்தை்தல ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி ்தமுன்னர் இந்தவத்த்தை முன்னர் இந்தவார் என்பத்தை முன்னர் இந்தவாகும்.
ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸின் பட,  ு வப முன்னர் இந்தவாருக்குப் பிந்்தத்தைய அபிவிருத்திகள் —

அ்தனத்திற்கும் ு வமல முன்னர் இந்தவாக,  1959  இல் க முன்னர் இந்தவாஸ்ட்ு வர முன்னர் இந்தவாவின்
்பமுன்னர் இந்தவற்றிு வய முன்னர் இந்தவாடு ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேங்கிய்தமுன்னர் இந்தவ— ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய எதிர்ப்பு
இயக்கம் மக்கட்்பத்தை முன்னர் இந்தவா்தகயின் அ்தனத்துப் பகுதிக்தளயும்
ஐக்கியப்படுத்தும் ஒரு ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவடமுன்னர் இந்தவம முன்னர் இந்தவாக
ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கிய முன்னர் இந்தவாலும் ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்த்தை முன்னர் இந்தவாலும்
எதிர்ப முன்னர் இந்தவார்க்கப்பட் டே்தத்தை வி டேவும் மிகவும் மகத்த்தை முன்னர் இந்தவானத்தை முன்னர் இந்தவாக
இருக்கின்றது என்ற நிரூபிக்கின்றனமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாம்.  ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கிய முன்னர் இந்தவாலும்
ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் அகிலத்த்தை முன்னர் இந்தவாலும் எதிர்ப முன்னர் இந்தவார்க்கப்பட் டே அந்த்தை
இயக்கங்களு டேன முன்னர் இந்தவான உறவுகள்,  அ்தனத்து ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய
எதிர்ப்பு  க்திகளின் ஒரு  ந்திப்பின் முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாய்ப்புமுன்னர் இந்தவளங்கள்
ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் சுய முன்னர் இந்தவாதீனம முன்னர் இந்தவான ப முன்னர் இந்தவாத்திரம் மற்றம்
முன்னர் இந்தவர்க்கப் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின் மீது நிரந்த்தைரப் புரட்சிய முன்னர் இந்தவால்
்தமுன்னர் இந்தவக்கப்பட் டே த்தைமுன்னர் இந்தவற முன்னர் இந்தவான முன்னர் இந்தவலியுறத்த்தைலின் க முன்னர் இந்தவாரணம முன்னர் இந்தவாக
மட்டுப்படுத்த்தைப்பட்டு இருக்கின்றனமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாம்.



6. ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸ்ஸு டேன் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ு வமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாம்:

“ெனட முன்னர் இந்தவாயக, ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய எதிர்ப்பு, விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயப் புரட்சி
மற்றம் ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப் புரட்சி ஒடுக்கப்பட் டே ட முன்னர் இந்தவாடுகளில்
ஒன்ற முன்னர் இந்தவாக ு வ ர்ந்து இருக்கின்றன என்ற ்பக முன்னர் இந்தவாமின்ு வ டேர்ன்
(மூன்ற முன்னர் இந்தவாம் அகிலம்)  எமக்கு கற்பித்த்தைது.  அது
ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய எதிர்ப்பு ஐக்கிய மன்னணி்தயக்
கட் டேவும் அமுன்னர் இந்தவர்களின் ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்கத் த்தை்தல்தமக்கு
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாடுமுன்னர் இந்தவத்தைற்கும முன்னர் இந்தவான ப முன்னர் இந்தவா்தத்தை்தய முன்னர் இந்தவ்தரந்த்தைது.
கம்யூனிஸ்டுகள் ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்திற்கு எதிர முன்னர் இந்தவான
ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரு ஸ்தூலம முன்னர் இந்தவான ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்்தத்தையும் அது
எவ்முன்னர் இந்தவளவு முன்னர் இந்தவ்தரய்தறக்குட்பட் டேத்தை முன்னர் இந்தவாக இருந்த்தை முன்னர் இந்தவாலும் எந்த்தை
த்தை்தல்தமயின் கீழ இருந்த்தை முன்னர் இந்தவாலும் பரமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாயில்்தல,
அத்தை்தன ஆத்தைரக்கும் அு வத்தைு வமுன்னர் இந்தவ்தள,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்
விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளின் அடப்ப்த டேயில முன்னர் இந்தவான புரட்சிகர ு வத்தைசிய
இயக்கங்களுக்கும் ு வத்தைசிய விடுத்தை்தலக்க முன்னர் இந்தவான
உ்தழக்கும் மக்களின் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்திற்குத் த்தை்த டேய முன்னர் இந்தவாக
இருக்கும் மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகள் ு வமல முன்னர் இந்தவாதிக்கம்
்ப ய்யும் ு வத்தைசிய இயக்கங்களுக்கும் இ்த டேயில்
ு வமுன்னர் இந்தவறபடுத்திப் ப முன்னர் இந்தவார்க்க ு வமுன்னர் இந்தவண்ட இருக்கிறது.”
(பக்கம்.33)

“ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி,  விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளு டேன முன்னர் இந்தவான ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்க
கூட்்த டே ஒட்டு்பம முன்னர் இந்தவாத்த்தைம முன்னர் இந்தவாக கிர முன்னர் இந்தவாமப்புற ஏ்தழகளு டேன முன்னர் இந்தவான
கூட்டுக்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக ்தமுன்னர் இந்தவத்த்தை முன்னர் இந்தவார் மறபுறம் ்பலனிு வன முன்னர் இந்தவா,
ெனட முன்னர் இந்தவாயகப் புரட்சிக்கு த்தை்தல்தம
முன்னர் இந்தவகிக்கக்கூடயத்தை முன்னர் இந்தவாக்கும் அணிமுன்னர் இந்தவகுப்பின் முன்னர் இந்தவழிய முன்னர் இந்தவாக
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்்தத்தை மன்ு வனற்றமுன்னர் இந்தவ்தத்தை
ு வட முன்னர் இந்தவாக்கம முன்னர் இந்தவாகக் ்பக முன்னர் இந்தவாண் டே மற்றம் அங்கிருந்து
சுரண் டேல முன்னர் இந்தவாளர்களி டேமிருந்து பறிப்ப்தத்தை ு வட முன்னர் இந்தவாக்கி
மன்ு வனறமுன்னர் இந்தவத்தைற்குரய முன்னர் இந்தவலுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான   முன்னர் இந்தவாத்தியம முன்னர் இந்தவான
நி்தலயில் இருக்க ்தமுன்னர் இந்தவக்கும் ஒரு ப முன்னர் இந்தவா்தத்தை்தய
பின்பற்றின முன்னர் இந்தவார்.  ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி்தய ு வப முன்னர் இந்தவாலல்ல முன்னர் இந்தவாமல்,
்பலனின் அரசியல்,   மூக மற்றம் ்பப முன்னர் இந்தவாருள முன்னர் இந்தவாத்தை முன்னர் இந்தவார
ம முன்னர் இந்தவாற்றங்களின் ்பபரும் நிகழச்சிப்ு வப முன்னர் இந்தவாக்கின் ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரு
கட் டேத்திலும் முன்னர் இந்தவர்க்கக் கூட்டுக்க்தள ம முன்னர் இந்தவாற்றம் ஒரு
ஸ்தூலம முன்னர் இந்தவான அரசியல் புரத்தைலின் அடப்ப்த டேயில்
ெனட முன்னர் இந்தவாயகப் புரட்சியிலிருந்து ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப் புரட்சிக்கு
ம முன்னர் இந்தவாறமுன்னர் இந்தவத்தைற்க முன்னர் இந்தவான ஒரு மூு வல முன்னர் இந்தவாப முன்னர் இந்தவாயத்்தத்தை மன்்தமுன்னர் இந்தவத்த்தை முன்னர் இந்தவார்.”
(பக்கம்.44)

7.  ெனட முன்னர் இந்தவாயகப் புரட்சி்தய ஒரு ு வமுன்னர் இந்தவறபட் டே இ்த டேமருவும்
கட் டேம முன்னர் இந்தவாக அத்தைன் மீது ்பபரும் முன்னர் இந்தவலியுறத்த்தை்தல ்தமுன்னர் இந்தவக்்தகயில்,
அத்தைற்கு மத்தைல முன்னர் இந்தவாக ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்க  ர்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிக முன்னர் இந்தவாரத்திலிருந்து
நீங்கி,  அமுன்னர் இந்தவர் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்களதும் விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளதும்
அர  முன்னர் இந்தவாங்கத்திற்கு அ்தழப்புவிடுக்கிற முன்னர் இந்தவார்,  ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸின்
எதிர்ப்புரட்சிகர நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு மற்றமழுத்தை முன்னர் இந்தவாக ்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவானத்தை முன்னர் இந்தவாக
ஆகிறது. இங்கு  ம்பந்த்தைப்படுமுன்னர் இந்தவது ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி  இயக்கத்தின்
ஒரு முன்னர் இந்தவ்தக த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை இலட்சி்தன்தய  முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவால் ்ப ய்முன்னர் இந்தவது
அல்ல.  அங்கு திட் டேமுன்னர் இந்தவட் டேம முன்னர் இந்தவான அரசியல் உட்குறிப்புக்கள்
உள்ளன.  ெனட முன்னர் இந்தவாயகப் புரட்சி்தய அ்த டேயக்கூடய ஒரு
கருவிய முன்னர் இந்தவாக ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்க  ர்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிக முன்னர் இந்தவாரத்்தத்தை ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸ்
நிர முன்னர் இந்தவாகரக்கிற முன்னர் இந்தவார்.  அமுன்னர் இந்தவர் விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளின் முன்னர் இந்தவர்க்கத் த்தைன்்தம்தய
மறக்கிற முன்னர் இந்தவார் (அது ்பலனினின் அடப்ப்த டேக் கல்வியூட் டே்தல
மறத்தைலிப்்தப பிரதிநிதித்துமுன்னர் இந்தவம் ்ப ய்கிறது, பின் அது 1917 க்கு
மந்்தத்தைய கருத்துருமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான ெனட முன்னர் இந்தவாயக  ர்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிக முன்னர் இந்தவாரம் என்்பற முன்னர் இந்தவாரு
பிற்ு வப முன்னர் இந்தவாக்கு ்பக முன்னர் இந்தவாச்்த ப்படுத்த்தைல் மற்றம் திரத்துலுக்கு

இட்டுச்்ப ல்கிறது)  மற்றம் “ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய எதிர்ப்பு
இயக்கத்திற்குள்ு வள உள்ள அ்தனத்து முன்னர் இந்தவர்க்க
ு வமுன்னர் இந்தவறப முன்னர் இந்தவாடுக்தளயும் அலட்சியம் ்ப ய்கிற முன்னர் இந்தவார்,  அல்லது அ்தமுன்னர் இந்தவ
ஒப்பீட் டேளவில் மக்கியம முன்னர் இந்தவான்தமுன்னர் இந்தவ அல்ல என்ற கூறகிற முன்னர் இந்தவார்.
ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்க  ர்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிக முன்னர் இந்தவாரத்்தத்தை மன்னு வர ஏற்படுத்த்தை முன்னர் இந்தவாமல்,
புரட்சியின் ெனட முன்னர் இந்தவாயக கட் டேத்திலிருந்து “ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ”
கட் டேத்திற்கு உரும முன்னர் இந்தவாறமுன்னர் இந்தவது அ்தமதிய முன்னர் இந்தவான ம்தறயில் மற்றம்
்பமதுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக இருக்க மடயும் என அமுன்னர் இந்தவர் ்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக குறிப்ப முன்னர் இந்தவால்
உணர்த்துகிற முன்னர் இந்தவார்,  அப்படயிருக்க,  யத்தை முன்னர் இந்தவார்த்த்தைத்தில்,  முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற
மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துக்க முன்னர் இந்தவாட்டயதுு வப முன்னர் இந்தவால,  பலமுன்னர் இந்தவந்த்தைம முன்னர் இந்தவான
புரட்சி இல்ல முன்னர் இந்தவாமல் ஒரு முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் ஆட்சியிலிருந்து
இன்்பன முன்னர் இந்தவாரு முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் ஆட்சிக்கு அ்தமதிய முன்னர் இந்தவாக “க டேந்து
்ப ல்லல்” இருக்க மடய முன்னர் இந்தவாது.  இதுத்தை முன்னர் இந்தவான் ்பலனினின் 1917 க்கு
மந்்தத்தைய ெனட முன்னர் இந்தவாயக  ர்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிக முன்னர் இந்தவாரம் த்தைத்துமுன்னர் இந்தவத்தில் ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி
கண்டுபிடத்த்தை அடப்ப்த டேக் கு்தறப முன்னர் இந்தவா டே முன்னர் இந்தவாகும்.  இந்த்தை
 க முன்னர் இந்தவாப்த்தைத்தின் இயல்்தப அடப்ப்த டேய முன்னர் இந்தவாக ்தமுன்னர் இந்தவத்து, ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி
விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயப் புரட்சியின் மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ ெனட முன்னர் இந்தவாயக க டே்தமகள்
ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்கப் புரட்சியின் மூலம் மற்றம் த்தை்தல்தமயின்
மூலம் மட்டுு வம அபிவிருத்திய்த டேய மடயும் என்ற
மன்கூட்டப் ப முன்னர் இந்தவார்த்த்தை முன்னர் இந்தவார்.

இ்தமுன்னர் இந்தவ அ்தனத்தும் ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸ முன்னர் இந்தவால் அமுன்னர் இந்தவரது ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி பற்றிய
விமர் னத்தில் மறக்கப்படுகிறது:

“ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினின் முன்னர் இந்தவலது  முன்னர் இந்தவார த்தைமுன்னர் இந்தவறக்தள எதிர்த்துப்
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாடு்தகயில்,  1928 ல் ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி இ டேது  முன்னர் இந்தவார
த்தைமுன்னர் இந்தவறக்தள உட்்ப லுத்தின முன்னர் இந்தவார்.  ரஷ்ய முன்னர் இந்தவாவுக்கு
பிரு வய முன்னர் இந்தவாகப்படுத்திய 1917 க்கு மந்்தத்தைய
ு வப முன்னர் இந்தவால்ஷிவிக்குகளின் மூு வல முன்னர் இந்தவாப முன்னர் இந்தவாயத்்தத்தை ு வடரடய முன்னர் இந்தவாக
 முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவால் ்ப ய்ய முன்னர் இந்தவாமல் ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி உண்்தமயில் அமுன்னர் இந்தவரது
1917 க்கு மந்்தத்தைய அமுன்னர் இந்தவரது ்ப  முன்னர் இந்தவாந்த்தை நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டே,
ெனட முன்னர் இந்தவாயகப் புரட்சியில் ஒட்டு்பம முன்னர் இந்தவாத்த்தைம முன்னர் இந்தவாக விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயி
உ டேன முன்னர் இந்தவான ஒரு கூட்்த டே நிர முன்னர் இந்தவாகரக்கிற முன்னர் இந்தவார்.  அமுன்னர் இந்தவர்
இப்்பப முன்னர் இந்தவாழுது இத்தை்தன சீன முன்னர் இந்தவாவிற்குப்
பிரு வய முன்னர் இந்தவாகப்படுத்துகிற முன்னர் இந்தவார், மற்றம் க முன்னர் இந்தவாலனித்துமுன்னர் இந்தவ உலகின்
மற்ற ட முன்னர் இந்தவாடுகளுக்கும் குறிப்ப முன்னர் இந்தவால் உணர்த்துகிற முன்னர் இந்தவார்.
ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கியின் 1928  ஆமுன்னர் இந்தவணம் இந்த்தை ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்
வி  முன்னர் இந்தவாயிகள் கூட்டன் அடப்ப்த டேயில முன்னர் இந்தவான இ்த டேமருவு
ஆட்சி மற்றம் க முன்னர் இந்தவாலகட் டேம் பற்றிய கருத்துரு்தமுன்னர் இந்தவக்
்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்கவில்்தல.  சுரண் டேல முன்னர் இந்தவாளர்களி டேமிருந்து
சுவீக முன்னர் இந்தவாரம் ்ப ய்முன்னர் இந்தவதிலும் அரசு ்ப  முன்னர் இந்தவாத்து மற்றம்
திட் டேமி டேல் மீது அடப்ப்த டேய முன்னர் இந்தவாகக் ்பக முன்னர் இந்தவாண் டே புதிய
உற்பத்தி உறவுக்தள ஏற்படுத்துத்தைலிலும் அமுன்னர் இந்தவர்களின்
மிகவும் நி்தலய முன்னர் இந்தவான கூட் டே முன்னர் இந்தவாளிகள முன்னர் இந்தவான விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாய கூலி
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்கள் மற்றம் ஏ்தழ விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளுக்கு சீனத்
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்க்தள த்தை்தல்தம ஏற்க ்தமுன்னர் இந்தவக்கவும்
அனுபமுன்னர் இந்தவத்்தத்தை ஈட் டேவும் ்தமுன்னர் இந்தவக்கக்கூடய ஒரு
மூு வல முன்னர் இந்தவாப முன்னர் இந்தவாயத்்தத்தை அது மன்்பனடுக்கவில்்தல.” (பக்கம்
53)

8.  இறதியில்,  ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கியின் நிரந்த்தைரப் புரட்சி பற்றிய
விமர் னத்திலிருந்து அமுன்னர் இந்தவர் ்பபறம் மடவுக்தள ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸ்
்பத்தை முன்னர் இந்தவாகுத்து சுருக்கம முன்னர் இந்தவாகத் த்தைருகிற முன்னர் இந்தவார்.

“்பமுன்னர் இந்தவற்றிகரம முன்னர் இந்தவான மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ எதிர்ப்பு
புரட்சியிலிருந்து ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்களதும் விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளதும்
அர  முன்னர் இந்தவாங்கம் ்பமுன்னர் இந்தவளிமுன்னர் இந்தவரும் என்ற டம்  க முன்னர் இந்தவாப்த்தைத்தில்
முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற எடுத்துக்க முன்னர் இந்தவாட்டயுள்ளது என்ற ட முன்னர் இந்தவாம்



டம்புகிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  அது,  மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவர்க்கத்திற்கு
எதிர முன்னர் இந்தவாக ்பமுன்னர் இந்தவற்றிகரம முன்னர் இந்தவான எழுச்சி்தயத் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ந்து
முன்னர் இந்தவரும் மத்தைல்முன்னர் இந்தவடமுன்னர் இந்தவம முன்னர் இந்தவான அர  முன்னர் இந்தவாங்கம்,  அது,
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகளுக்கு அதிக முன்னர் இந்தவாரத்்தத்தை
திருப்பித்த்தைர முன்னர் இந்தவாத்தை அர  முன்னர் இந்தவாங்கம்,  ஆன முன்னர் இந்தவால்
அமுன்னர் இந்தவர்களி டேமிருந்து அதிக முன்னர் இந்தவாரத்்தத்தை எடுத்துச்்ப ன்றவிடும்
மற்றம் அத்தை்தன,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்க்தளயும்
விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிக்தளயும் அணிதிரட்டுமுன்னர் இந்தவத்தைற்கும் மற்றம்
சுரண் டேல முன்னர் இந்தவாளர்களி டேமிருந்து சுவீகரப்ப்தத்தை
ஆழப்படுத்தும் ப முன்னர் இந்தவா்தத்தை்தயத் திறப்பத்தைற்கும்
பயன்படுத்தும்.

“ஆன முன்னர் இந்தவால் இது ஒரு நிகழச்சிப்ு வப முன்னர் இந்தவாக்கு.  க முன்னர் இந்தவாலனித்துமுன்னர் இந்தவ
மற்றம் அ்தரக்க முன்னர் இந்தவாலனித்துமுன்னர் இந்தவ ட முன்னர் இந்தவாடுகளில் புதிய
புரட்சிகர அர  முன்னர் இந்தவாங்கத்தின் ஆரம்பக் க டே்தமகு வள
பிரத்தை முன்னர் இந்தவானம முன்னர் இந்தவாக ெனட முன்னர் இந்தவாயகப் புரட்சியினு்த டேய்தமுன்னர் இந்தவய முன்னர் இந்தவாகும்.
அத்தை முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவது ு வத்தைசிய விடுத்தை்தல,  விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாய சீர்திருத்த்தைம்,
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் மற்றம் விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளின் நி்தல்தமக்தள
மன்ு வனற்றத்தைல் மற்றம் உர்தமக்தள விரவுபடுத்த்தைல்
ஆக இருக்கும் …. இ்தமுன்னர் இந்தவ அ்தனத்தும் மக்கியம முன்னர் இந்தவான
இ்த டேமருவு க முன்னர் இந்தவாலகட் டேம முன்னர் இந்தவாகும்,  மற்றம் முன்னர் இந்தவர்க்கப்
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின் முன்னர் இந்தவளம முன்னர் இந்தவான உறதித்தின்்தம மற்றம்
அத்தைன் டட்புட முன்னர் இந்தவாடுகளின் ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்கத் த்தை்தல்தம
இந்த்தை இ்த டேமருமுன்னர் இந்தவல் க முன்னர் இந்தவாலகட் டேத்தின் ு வப முன்னர் இந்தவாது
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்களதும் விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளதும் அர  முன்னர் இந்தவாங்கம்
நிர முன்னர் இந்தவாகரக்கப்படும்்பப முன்னர் இந்தவாழுது அது ப முன்னர் இந்தவார்்தமுன்னர் இந்தவ
இழந்துவிடும்.

“எமக்கு,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்களதும் விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளதும்
அர  முன்னர் இந்தவாங்கம்த்தை முன்னர் இந்தவான் [ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்க  ர்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிக முன்னர் இந்தவாரம்
அல்ல- ு வ டேவிட் ு வட முன்னர் இந்தவார்த்] தீர்க்கம முன்னர் இந்தவான பிரச்சி்தன” (பக்கம்
.76)

9  ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸின் நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்டன் மூலம் உண்்தமயில் அமுன்னர் இந்தவரது
அல்ல;  அது ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினி த்தின் ப்தழய கருத்துருமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாகும்,
அதில் அதிக முன்னர் இந்தவாரத்துமுன்னர் இந்தவம் மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ ு வத்தைசியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை
ஆட்சிகளு டேன் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டுள்ள அத்தைன் ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவா டேற்ற கூட்்த டே
நிய முன்னர் இந்தவாயப்படுத்துமுன்னர் இந்தவத்தைற்கு, “மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவம் அற்றப முன்னர் இந்தவா்தத்தை” எனும்
மழக்கத்தின் கீழ இப்்பப முன்னர் இந்தவாழுது மன்்தமுன்னர் இந்தவக்கிறது.
ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினிஸ்டுகளது நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு மிகவும் ்பமுன்னர் இந்தவளிப்ப்த டேய முன்னர் இந்தவானது:
அங்கு மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவளர்ச்சி பின்த்தைங்கிய ட முன்னர் இந்தவாடுகளுக்கு
“மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவம் அல்ல முன்னர் இந்தவாத்தை ப முன்னர் இந்தவா்தத்தை”  இருக்கிறது,  அது
ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்க  ர்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிக முன்னர் இந்தவாரம் இல்ல முன்னர் இந்தவாமு வல அது ெனட முன்னர் இந்தவாயகப்
புரட்சி்தய பூரணப்படுத்த்தை அனுமதிப்பு வத்தை முன்னர் இந்தவாடு ு வ  முன்னர் இந்தவா லி 
கட்டும முன்னர் இந்தவானத்தின் பணிக்தள ு வமற்்பக முன்னர் இந்தவாள்ளவும் அனுமதிக்கும்.

கம்யூனிஸ்டுகளது த்தைந்திு வர முன்னர் இந்தவாப முன்னர் இந்தவாயமம் மூு வல முன்னர் இந்தவாப முன்னர் இந்தவாயமம்
ு வத்தைசியப் புரட்சிய முன்னர் இந்தவாளர்கள் மற்றம் புரட்சிகர
ெனட முன்னர் இந்தவாயகமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகள் உ டேன் த்தைமுன்னர் இந்தவற முன்னர் இந்தவாமல்
ஒத்து்தழக்கு வமுன்னர் இந்தவண்டும்:  இது க முன்னர் இந்தவாலக முன்னர் இந்தவாலம முன்னர் இந்தவான
பின்த்தைங்கிய நி்தலக்கு மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவம் ஒரு தீர்வு
என்ற கருத்தை முன்னர் இந்தவாத்தை அ்தனத்து ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய எதிர்ப்பு
 க்திகளின் ்பமுன்னர் இந்தவற்றிக்க முன்னர் இந்தவான அடப்ப்த டே மன்நிபந்த்தை்தன
ஆகும்.  இந்த்தை சூழநி்தல்தமகளின் கீழ
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவம் அல்ல முன்னர் இந்தவாத்தை ப முன்னர் இந்தவா்தத்தைக்க முன்னர் இந்தவான ஒரு
ம முன்னர் இந்தவாற்றத்திற்கு அ்தழப்புவிடுக்கும் மழக்கம்,
இ டேதுகளுக்கு உண்்தமயில் ஒரு முன்னர் இந்தவர்க்க விலக்தல
ு வட முன்னர் இந்தவாக்கிய ு வட முன்னர் இந்தவாக்குநி்தலய முன்னர் இந்தவாகும்.  அது நி்தலய முன்னர் இந்தவாக

ெனட முன்னர் இந்தவாயக  க்திக்தள அதிக முன்னர் இந்தவாரத்திற்கு ்பக முன்னர் இந்தவாண்டுமுன்னர் இந்தவரும்.
ஆன முன்னர் இந்தவால் அமுன்னர் இந்தவர்கள் ‘ு வ  முன்னர் இந்தவா லி த்்தத்தை ு வட முன்னர் இந்தவாக்கிய
அட்தமுன்னர் இந்தவப்்தப’  ்ப ய்ய முன்னர் இந்தவாமல் அத்த்தை்தகய பணிக்தளச்
்ப ய்முன்னர் இந்தவதில் ு வத்தை முன்னர் இந்தவால்வியுறமுன்னர் இந்தவர், ஆன முன்னர் இந்தவால் அமுன்னர் இந்தவர்கள் இந்த்தை
அட்தமுன்னர் இந்தவப்புக்க்தள “இ டேது  முன்னர் இந்தவார கூட்டு”  எனும்
த்தைந்திு வர முன்னர் இந்தவாப முன்னர் இந்தவாயத்தின் அடப்ப்த டேயில் மட்டுு வம ்ப ய்ய
மடயும்.  ட்த டேம்தறயில்,  இது ்பபரும்ப முன்னர் இந்தவாலும்
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ ெனட முன்னர் இந்தவாயகம் மீது ்பபரும்
அழுத்த்தைங்க்தள ்பக முன்னர் இந்தவாண்டுமுன்னர் இந்தவந்து அத்தைற்கு த்தைனது
மற்ு வப முன்னர் இந்தவாக்க முன்னர் இந்தவான த்தை்தக்தமக்தள உணர்ந்து்பக முன்னர் இந்தவாள்முன்னர் இந்தவத்தைற்கு
உத்தைவி ்ப ய்யும்.  அு வத்தைு வமுன்னர் இந்தவ்தள ெனட முன்னர் இந்தவாயகக்
க டே்தமக்தள தீர்க்கமயலும் அத்தைன் மிகவும்
தீர்க்கரம முன்னர் இந்தவான பிரவு புரட்சிகர ெனட முன்னர் இந்தவாயகத்
த்தைன்்தமயு்த டேயத்தை முன்னர் இந்தவாகிவிடும் அல்லது அத்த்தை்தகய
ஒன்ற முன்னர் இந்தவானத்தை முன்னர் இந்தவாக மயன்ற அக்க டே்தமக்தள
நி்தறு வமுன்னர் இந்தவற்றக்கூடும்.  ….  இவ்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாற மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவம்
அல்ல முன்னர் இந்தவாத்தை ப முன்னர் இந்தவா்தத்தை்தய ஏற்றல் படப்படய முன்னர் இந்தவான
்ப யல்ம்தறய முன்னர் இந்தவாகும் மற்றம் மற்்பறமுன்னர் இந்தவ்தரயும் வி டே
அ்தத்தை ்ப ய்ய ஆர்முன்னர் இந்தவமள்ள கம்யூனிஸ்டுகள்
அத்த்தை்தகய டகர்்தமுன்னர் இந்தவ விருப்பம்ு வப முன்னர் இந்தவால்
்பக முன்னர் இந்தவாண்டுமுன்னர் இந்தவரமடய முன்னர் இந்தவாது ..…  மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவம் அல்ல முன்னர் இந்தவாத்தை
ப முன்னர் இந்தவா்தத்தை்தயத் த்தைழுமுன்னர் இந்தவ அ்தழக்கும் மழக்கத்்தத்தை
மன்னி்தலப்படுத்த்தைல் எந்த்தைமுன்னர் இந்தவ்தகயிலும் அது
ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப் புரட்சிக்க முன்னர் இந்தவான அ்தழப்பும்,  மக்கள்
ெனட முன்னர் இந்தவாயகத்்தத்தை நிறமுன்னர் இந்தவல்,  கம்யூனிஸ்டுகள முன்னர் இந்தவால்
அதிக முன்னர் இந்தவாரத்்தத்தைக் ்தகப்பற்றல் என்ற குறிப்ப முன்னர் இந்தவால்
உணர்த்த்தை முன்னர் இந்தவாது.  அத்தைற்கு ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி முன்னர் இந்தவர்க்கம்
்தகப்பற்றமுன்னர் இந்தவதுத்தை முன்னர் இந்தவான் ெனட முன்னர் இந்தவாயகப் புரட்சியின்
பிரச்சி்தனக்தள தீர்ப்பத்தைற்கு திறனுள்ளது என்ற
உறதிப்படுத்துமுன்னர் இந்தவ்தத்தைக் கூட்டும்.  மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவம்-
அல்ல முன்னர் இந்தவாத்தை ப முன்னர் இந்தவா்தத்தை்தய ஏற்றக்்பக முன்னர் இந்தவாள்ள அ்தழக்கும்
மழக்கத்்தத்தை மன்ு வன ்தமுன்னர் இந்தவப்பத்தைன் மூலம்,
கம்யூனிஸ்டுகள் ெனட முன்னர் இந்தவாயக,  ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய எதிர்ப்பு
உரும முன்னர் இந்தவாற்தலயும் அு வத்தைு வமுன்னர் இந்தவ்தள த்தைங்க்தள
ு வ  முன்னர் இந்தவா லி த்்தத்தை ு வட முன்னர் இந்தவாக்கி ு வட முன்னர் இந்தவாக்குநி்தலப்படுத்த்தை்தலயும்
ஆழப்படுத்த்தை விரும்புமுன்னர் இந்தவர்.”  (உலயிு வன முன்னர் இந்தவாவ்ஸ்கி,  ு வத்தைசிய
விடுத்தை்தல,  மன்ு வனற்றப் பதிப்பகம் பக்கம் 51-53,
முன்னர் இந்தவலியுறத்த்தைல் ு வ ர்க்கப்பட் டேது)

10.  1972  இல் ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம் உலக க முன்னர் இந்தவாங்கிரசின் மன்ு வன முன்னர் இந்தவாக்குத்
தீர்ம முன்னர் இந்தவானங்களில் அ்தனத்துலகக் குழுவின முன்னர் இந்தவால் ்ப ய்யப்பட் டே
மதிப்பீடுக்தள திரபுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்தின் பரண முன்னர் இந்தவாமம் மற்றிலும்
நிரூபணம முன்னர் இந்தவாக்கி உள்ளது:

“க முன்னர் இந்தவாலனித்துமுன்னர் இந்தவ மற்றம் அ்தரக் க முன்னர் இந்தவாலனித்துமுன்னர் இந்தவ ட முன்னர் இந்தவாடுகளின்
உள்ு வள,  திரபுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைம முன்னர் இந்தவானது மீண்டும் ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினி 
அதிக முன்னர் இந்தவாரத்துமுன்னர் இந்தவத்திற்கும் ு வத்தைசியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்களுக்கும்
மக்களின் புரட்சிகர பிரதிநிதிகள் என்ற க முன்னர் இந்தவாட்டக்்பக முன்னர் இந்தவாள்ள
ு வடரடய முன்னர் இந்தவாகு வமுன்னர் இந்தவ உத்தைவி இருக்கிறது.  அமுன்னர் இந்தவர்கள் ்பலனினிது
நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்டன்   முன்னர் இந்தவாரத்்தத்தையும் நிரந்த்தைரப் புரட்சி த்தைத்துமுன்னர் இந்தவத்்தத்தையும்
மற்றிலும் நிர முன்னர் இந்தவாகரத்த்தைனர்:  அத்தை முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவது சுய முன்னர் இந்தவாதீனம முன்னர் இந்தவான ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளி
முன்னர் இந்தவர்க்க கட்சிக்தளக் கட்டுத்தைல் மற்றம்  ர்முன்னர் இந்தவு வத்தை  ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப்
புரட்சியின் ஒரு ப முன்னர் இந்தவாகம முன்னர் இந்தவாக ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் அதிக முன்னர் இந்தவாரத்திற்கு
்பக முன்னர் இந்தவாண்டு ்ப ல்லும் ெனட முன்னர் இந்தவாயகப் புரட்சிக் க டே்தமக்தள
தீர்க்கமுன்னர் இந்தவல்ல ஒு வர  க்திய முன்னர் இந்தவாக ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்்தத்தை
ஒடுக்கப்படும் விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளுக்கு த்தை்தல்தம ஏற்க ்தமுன்னர் இந்தவத்த்தைல்.
(்பத்தை முன்னர் இந்தவாகுதி 1, பக்கம் 32)



11.  ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸ் நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்டன் திமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவால்த்தைன்்தமய முன்னர் இந்தவானது:
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்களதும் விமுன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாயிகளதும் அர  முன்னர் இந்தவாங்கத்திற்கு
உத்தை முன்னர் இந்தவாரணம முன்னர் இந்தவாக அமுன்னர் இந்தவர் குறிக்கும் “ம முன்னர் இந்தவாதிரகள்”  அல்லது
“கம்யூனிஸ்டுகளின்” புதிய கூட்டுக்கள் எழக்கூடய  க்திகள முன்னர் இந்தவாக
இருப்ப்தமுன்னர் இந்தவ நியூ ஜி்பமுன்னர் இந்தவல் மூவ்்பமன்ட்,    முன்னர் இந்தவாட்டனிஸ் டே முன்னர் இந்தவாஸ்,  தி
ப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாபுன்ு வ டே முன்னர் இந்தவா ம முன்னர் இந்தவார்ட்ட,  மற்றம் க முன்னர் இந்தவாஸ்ட்ு வர முன்னர் இந்தவாயி ம்
ஆகியனமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாகும்.  இ்தமுன்னர் இந்தவ ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான்றிலும்,  ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்தின்
உலக ்படருக்கடயின் அபிவிருத்திய முன்னர் இந்தவானது அழிவுகரம முன்னர் இந்தவான
ப முன்னர் இந்தவாதிப்்தபக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருந்த்தைது டேன் மற்றம் ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸின்
நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு இட்டுச்்ப ல்லக்கூடய க முன்னர் இந்தவாட்டக்்பக முன்னர் இந்தவாடுப்புக்க்தள
க முன்னர் இந்தவாட்டுகிறது.  எந்த்தைமுன்னர் இந்தவ்தகயிலும் டமது நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு உ டேனட
நி்தல்தமகள் கிளர்ச்சி ்ப ய்யும்  க்திகளுக்கு ்பமுன்னர் இந்தவற்றிக்குச்
  முன்னர் இந்தவாத்தைகம முன்னர் இந்தவாக க முன்னர் இந்தவாணக்கூடய த்தைனி ஒரு ட முன்னர் இந்தவாட்டுக்குள்ு வள உள்ள
 க்திகளின் மீது த்தைங்கி இருக்கவில்்தல.  ம முன்னர் இந்தவாற முன்னர் இந்தவாக  ர்முன்னர் இந்தவு வத்தை 
ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப் புரட்சியின் மன்ு வன முன்னர் இந்தவாக்கு மீத்தை முன்னர் இந்தவாக எங்கள்
நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு இருக்கிறது.  இந்த்தை அடப்ப்த டேயின் மீதுத்தை முன்னர் இந்தவான்
த்தை்தல்தம ்படருக்கட்தயத் தீர்ப்பத்தைற்க முன்னர் இந்தவான முன்னர் இந்தவழி்தய
அ்தமக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  அவ்முன்னர் இந்தவப்ு வப முன்னர் இந்தவாது ு வமல முன்னர் இந்தவாதிக்கம் ்ப ய்யும்
ு வத்தைசியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை இயக்கத்திற்குள்ு வள அந்த்தை அரசியல்
ு வப முன்னர் இந்தவாக்குகளுக்கு ஒருு வப முன்னர் இந்தவாதும் அடபணிந்து ு வப முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவத்தைல்ல.
ு வமலும்,  அ்தரக்க முன்னர் இந்தவாலனித்துமுன்னர் இந்தவ ட முன்னர் இந்தவாடுகளில் பிற்ு வப முன்னர் இந்தவாக்கு
்பப முன்னர் இந்தவாம்்தம ஆட்சிக்தள கவிழப்பது பிரச்சி்தனக்தள
த்தை முன்னர் இந்தவாம முன்னர் இந்தவாகு வமுன்னர் இந்தவ தீர்க்க முன்னர் இந்தவாது.  ்பலனினும் ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கியும்
சுட்டக்க முன்னர் இந்தவாட்டுமுன்னர் இந்தவ்தத்தைப்ு வப முன்னர் இந்தவால,  அத்த்தை்தகய ட முன்னர் இந்தவாடுகளில்
்பமுன்னர் இந்தவற்றிகரம முன்னர் இந்தவான புரட்சிக்குப் பின்னர் ஆட்சியதிக முன்னர் இந்தவாரத்்தத்தைக்
்தகப்பற்றிய பின்னர்த்தை முன்னர் இந்தவான் ்பபரும் பிரச்சி்தனகள் எழும்.
இதுத்தை முன்னர் இந்தவான் நிச் யம முன்னர் இந்தவாய் நிக்கர முன்னர் இந்தவாகுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவா மற்றம் கியூப முன்னர் இந்தவாவில்
மட்டுமல்ல முன்னர் இந்தவாது சிம்ப முன்னர் இந்தவாு வமுன்னர் இந்தவ, ்பம முன்னர் இந்தவா  முன்னர் இந்தவாம்பிக், அங்ு வக முன்னர் இந்தவால முன்னர் இந்தவா, ்பகன்ய முன்னர் இந்தவா,
்தடஜீரய முன்னர் இந்தவா மத்தைலியமுன்னர் இந்தவற்றிலும் எடுத்துக்க முன்னர் இந்தவாட் டேப்பட் டேது.

12.  அ்தனத்துலகக் குழுவின் முன்னர் இந்தவளர்ச்சி திரபுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்திற்கு
எதிர முன்னர் இந்தவான ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின் மூலம் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ந்த்தைது.  1970 களின்
்பப முன்னர் இந்தவாழுது ்பமுன்னர் இந்தவளியி டேப்பட் டே ஆற ்பத்தை முன்னர் இந்தவாகுதிகளுள் பதிவு
்ப ய்யப்பட் டே ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேம்,  1920 களின் ்பப முன்னர் இந்தவாழுது ட முன்னர் இந்தவான்க முன்னர் இந்தவாம்
அகிலத்தின் ஆரம்பக முன்னர் இந்தவால  க்திக்தள அரசியல்
கல்வியூட்டுமுன்னர் இந்தவத்தைற்க முன்னர் இந்தவான அடப்ப்த டே்தய அ்தமத்த்தை
ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கியின் எழுத்துக்க்தளப் ு வப முன்னர் இந்தவால எமது
க முன்னர் இந்தவாரய முன்னர் இந்தவாளர்க்தளப் பயிற்றவிப்பத்தைற்க முன்னர் இந்தவான த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை
அடத்த்தைளம் ஆகும்.  ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி ம் மீத்தை முன்னர் இந்தவான ப முன்னர் இந்தவார்ன்ஸின்
அண்்தமய த்தை முன்னர் இந்தவாக்குத்தைல் இந்த்தை முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற மழுமுன்னர் இந்தவ்தத்தையும்
கட் டே முன்னர் இந்தவாயம் மன்னுக்குக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டு முன்னர் இந்தவரும்;  துல்லியம முன்னர் இந்தவாக
ஏ்பனனில்,  அ்தனத்துலகக் குழு எப்்பப முன்னர் இந்தவாழுதும்
அறிந்து்பக முன்னர் இந்தவாள்கிறது -  திரபுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகளின் அணிகளுக்குள்ு வள
அத்த்தை்தகய மக்கிய அபிவிருத்திய முன்னர் இந்தவானது உலக ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப்
புரட்சியில் ம முன்னர் இந்தவா்பபரும் புதிய அத்திய முன்னர் இந்தவாயங்க்தள த்தைவிர்க்க
மடய முன்னர் இந்தவாத்தைபட மன்கூட்டக் க முன்னர் இந்தவாண்கிறது.  ு வமலும்,  திரபுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைம்
என்பது ு வ  முன்னர் இந்தவாத்தை்தனக்கூ டேத்தில் ப முன்னர் இந்தவாதுக முன்னர் இந்தவாப்ப முன்னர் இந்தவாக
ு வ மிக்கப்பட்டருக்கும் ஒரு ு வ  முன்னர் இந்தவாத்தை்தனக் குழ முன்னர் இந்தவாய்க்குள் சில
முன்னர் இந்தவ்தக ப முன்னர் இந்தவாக்டீரய முன்னர் இந்தவா இருப்ப்தத்தைப்ு வப முன்னர் இந்தவால ட முன்னர் இந்தவாம்   முன்னர் இந்தவாத்தை முன்னர் இந்தவாரணம முன்னர் இந்தவாகப்
ப முன்னர் இந்தவார்க்கவில்்தல, துல்லியம முன்னர் இந்தவாக ஏ்பனனில், திரபுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைம் ட முன்னர் இந்தவாமம்
ஒரு பகுதிய முன்னர் இந்தவாக இருக்கும் முன்னர் இந்தவர்க்கப் ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின்
உண்்தமய முன்னர் இந்தவான அபிவிருத்தியில் ்பப முன்னர் இந்தவாருள முன்னர் இந்தவாத்தை முன்னர் இந்தவாய ு வமுன்னர் இந்தவர்க்தளக்
்பக முன்னர் இந்தவாண்டுள்ளது,  ஏ்பனனில் அது ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின்
மீதும் அத்தைன் மன்னணிப் ப்த டே மீதும முன்னர் இந்தவான எதிர் முன்னர் இந்தவர்க்க
 க்திகளின் அழுத்த்தைத்்தத்தை பிரதிபலிக்கிறது, திரபுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்திற்க முன்னர் இந்தவான

எமது பதில்,  எமது அரசியல் அபிவிருத்தியின் ஆய்வில்
அத்தைன் மிக உயர்ந்த்தை ்பமுன்னர் இந்தவளிப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டேக் கண்டு்பக முன்னர் இந்தவாள்ளும்.

்தமக்கல் பண் டே முன்னர் இந்தவா

13.  இந்த்தை க முன்னர் இந்தவாரணத்தின முன்னர் இந்தவால்த்தை முன்னர் இந்தவான் க டேந்த்தை த்தை  முன்னர் இந்தவாப்த்தைத்தின்்பப முன்னர் இந்தவாழுது
அ்தனத்துலகக் குழுவின் ஒட்டு்பம முன்னர் இந்தவாத்த்தை அபிவிருத்தி்தயயும்
ஆய்வு ்ப ய்முன்னர் இந்தவத்தைற்க முன்னர் இந்தவான க முன்னர் இந்தவாலம் முன்னர் இந்தவந்துவிட் டேத்தை முன்னர் இந்தவாக ட முன்னர் இந்தவாம்
உணர்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  பப்ு வல முன்னர் இந்தவாவு டேன முன்னர் இந்தவான மூலப் பிளவிற்குப் பின்னர்
20  ஆண்டுகளுக்கும் ு வமல முன்னர் இந்தவாக ட முன்னர் இந்தவாம் வி டே முன்னர் இந்தவாப்பிடயு டேன்
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாடய நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடுகளிலிருந்து ட முன்னர் இந்தவாம் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ச்சிய முன்னர் இந்தவாக
முன்னர் இந்தவழிவிலகியிருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம் என்ற கருத்தில் ட முன்னர் இந்தவாம் முன்னர் இந்தவலுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக
உள்ு வள முன்னர் இந்தவாம்.  ு வத்தை முன்னர் இந்தவாழர் பண் டே முன்னர் இந்தவாவுக்கு 1984,  ெனமுன்னர் இந்தவர 23  அன்ற
எழுதிய கடத்தைத்தில் ு வத்தைசிய விடுத்தை்தல இயக்கங்கள்
்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ப முன்னர் இந்தவானதில் மழு அனுபமுன்னர் இந்தவத்தின் ஒரு இருப்புநி்தலக்
குறிப்்தப முன்னர் இந்தவ்தரமுன்னர் இந்தவத்தைற்கு ு வடரம் முன்னர் இந்தவந்திருக்கிறது என்ற ட முன்னர் இந்தவான்
கூறிு வனன். அத்த்தை்தகய இருப்புநி்தலக் குறிப்பு அமுன்னர் இந்தவசியம முன்னர் இந்தவானது
ஏ்பனனில் எமது அனுபமுன்னர் இந்தவத்்தத்தை —ஒரு உலகக் கட்சி என்ற
முன்னர் இந்தவ்தகயில்— ட முன்னர் இந்தவாம் உறவுக்தள ஏற்படுத்திக்்பக முன்னர் இந்தவாண் டே பல்ு வமுன்னர் இந்தவற
ு வத்தைசியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ ஆட்சிகள் மற்றம் விடுத்தை்தல
இயக்கங்கள் பற்றிய ஒரு புறநி்தலய முன்னர் இந்தவான ஆய்வு
இருந்திருக்கவில்்தல.  அ்தனத்துலகக் குழுவின்
்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ச்சி்தயப் ு வபணுமுன்னர் இந்தவத்தைற்கும் ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரு பகுதியிலும்
க முன்னர் இந்தவாரய முன்னர் இந்தவாளர்க்தள பயிற்றவிப்பத்தைற்கும் க முன்னர் இந்தவாத்திரம முன்னர் இந்தவான
விமர் னத்திற்கு த்தைகுதிய முன்னர் இந்தவான   முன்னர் இந்தவான்ற ஒன்ற இருக்கிறது என
ட முன்னர் இந்தவாம் உணர்கிு வற முன்னர் இந்தவாம். ட முன்னர் இந்தவாங்கள் குற்றங்க்தளச் சுமத்துமுன்னர் இந்தவத்தைற்க முன்னர் இந்தவாக
இங்ு வக இருக்கவில்்தல,  ம முன்னர் இந்தவாற முன்னர் இந்தவாக ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப் புரட்சியின்
உலகக் கட்சிய முன்னர் இந்தவாக அ்தனத்துலகக் குழு்தமுன்னர் இந்தவ அபிவிருத்திக்கு
்ப யற்படுமுன்னர் இந்தவத்தைற்க முன்னர் இந்தவாக இருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.

14.  1976  ு வக முன்னர் இந்தவா்த டேயில்,  அ்தனத்துலக் குழுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவானது ு வத்தைசிய
விடுத்தை்தல இயக்கங்களு டேன் —பிரத்தை முன்னர் இந்தவானம முன்னர் இந்தவாக பிஎல்ஓ உ டேன்
மிகவும் ்ப யலூக்கம முன்னர் இந்தவான ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்்தப மன்்பனடுப்பது பற்றி
மத்தைலில் விமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதித்த்தைது. அந்த்தை ு வடரம், அத்த்தை்தகய ு வமுன்னர் இந்தவ்தலயில்
உள்ள முன்னர் இந்தவார்ந்து இருக்கும் ஆபத்துக்கள் பற்றி ்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாகு வமுன்னர் இந்தவ
முன்னர் இந்தவலியுறத்த்தைப்பட் டேது— அத்த்தை்தகய இயக்கங்கள்
பலமுன்னர் இந்தவ்தகப்பட் டே த்தைன்்தம்தயக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருந்த்தைன,  அமுன்னர் இந்தவற்றின்
உள்ு வள ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகளும் ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினிஸ்டுகளும்
்ப யலூக்கத்து டேன் ்ப யற்பட் டேனர்.  இந்த்தை அணுகும்தற
 ரய முன்னர் இந்தவானது மற்றம் ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவாடு அடப்ப்த டேயில முன்னர் இந்தவானது. 1977 ு வம
இல் அ்தனத்துலகக் குழுவின் ஏழ முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவது க முன்னர் இந்தவாங்கிரசில் ு வமலும்
கலந்து்தரய முன்னர் இந்தவா டேல் இ டேம்்பபற்றது,  கம்யூனி  அகிலத்தின்
இரண் டே முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவது க முன்னர் இந்தவாங்கிரசின் புதித்தை முன்னர் இந்தவாக பிரசுரக்கப்பட் டே
்படறிம்தறகள முன்னர் இந்தவால் அவ்ு வமுன்னர் இந்தவ்தல ட டேத்த்தைப்பட் டேது.  க முன்னர் இந்தவாங்கிர்த 
அடுத்து அ்தனத்துலகக் குழு ்பலபன முன்னர் இந்தவானுக்கு ஒரு ு வபர முன்னர் இந்தவாளர்
குழு்தமுன்னர் இந்தவ அனுப்பியது. 1977 ெல்தலயில் லிபியன் ெமஹிரய முன்னர் இந்தவா



(Libyan  Jamahiriya) உ டேன் ஒரு கூட்டல் ்தக்பயழுத்திட் டேது.
பின்னர் ஈர முன்னர் இந்தவாக்கின் அரபு ப முன்னர் இந்தவாத் ு வ  முன்னர் இந்தவா லிஸ்ட் கட்சியு டேன்
உறவுகள் அபிவிருத்தியுற்றன.  1978  டடுப்பகுதியில்
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்திற்குள் எமது ்ப  முன்னர் இந்தவாந்த்தை  க்திக்தள
உண்்தமயில் கட்டுமுன்னர் இந்தவத்தைற்க முன்னர் இந்தவானது ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ப முன்னர் இந்தவான மன்ு வன முன்னர் இந்தவாக்கு
எதுவுமின்றி ு வத்தைசியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை ஆட்சிகள் மற்றம் விடுத்தை்தல
இயக்கங்கள் உ டேன முன்னர் இந்தவான உறவுக்தள ு வட முன்னர் இந்தவாக்கிய ஒரு ்பப முன்னர் இந்தவாது
ு வட முன்னர் இந்தவாக்குநி்தல அபிவிருத்தி அ்த டேந்த்தைது.  எமது ்ப  முன்னர் இந்தவாந்த்தைப்
பத்திர்தகக்குள்ு வளு வய மற்றிலும் விமர் னமற்ற மற்றம்
 ரயில்ல முன்னர் இந்தவாத்தை மதிப்பீடு என்றமில்ல முன்னர் இந்தவா முன்னர் இந்தவ்தகயில் மிக
்பமுன்னர் இந்தவளிப்ப்த டேய முன்னர் இந்தவாகு வமுன்னர் இந்தவ ்பமுன்னர் இந்தவளிப்ப டேத் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேங்கியது,  இந்த்தை
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ ு வத்தைசியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிக்தள அரசியல் ஆத்தைரவு கட் டே முன்னர் இந்தவாயம்
அளிக்க ு வமுன்னர் இந்தவண்டய ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்திய எதிர்ப்பு த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்கள முன்னர் இந்தவாகக்
க முன்னர் இந்தவாணும முன்னர் இந்தவாற க முன்னர் இந்தவாரய முன்னர் இந்தவாளர்க்தளயும் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்க்தளயும்
அ்தழத்த்தைது.

15.  ஈர முன்னர் இந்தவாக் — ஈர முன்னர் இந்தவாக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 21
உறப்பினர்களுக்கு மரண த்தைண் டே்தன விதித்த்தைது உட்ப டே
ஈர முன்னர் இந்தவாக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு எதிர முன்னர் இந்தவான  த்தை முன்னர் இந்தவாம் ைல்த னின்
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்திற்கு அரசியல் உத்தைவி்தய முன்னர் இந்தவழங்கி,  அமுன்னர் இந்தவரது
ஆட்சி்தய ு வட முன்னர் இந்தவாக்கிய அதிகரத்த்தை அளவில முன்னர் இந்தவான விமர் னமற்ற
அணுகும்தற்தய ட முன்னர் இந்தவாங்கள் எடுத்துக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்ு வ டே முன்னர் இந்தவாம்.

“உண்்தம என்ன்பமுன்னர் இந்தவனில்,  கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறப்பினர்கள்,
ஈர முன்னர் இந்தவாக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதித்த்தை,  அனுமதித்து
அமல்படுத்த்தை உ டேன்பட் டே இர முன்னர் இந்தவாணுமுன்னர் இந்தவ ட டேத்்தத்தை விதிகளின்பட
அமுன்னர் இந்தவர்கள் மரத்தைண் டே்தனக்கு உள்ள முன்னர் இந்தவாக்கப்பட் டேனர்,
இர முன்னர் இந்தவாணுமுன்னர் இந்தவத்திற்குள் இரகசிய அ்தமப்்தப உருமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக்க
த்தை்த டே்ப ய்யும் இர முன்னர் இந்தவாணுமுன்னர் இந்தவ  ட் டேங்க்தள இரத்துச்்ப ய்ய
இன்றமுன்னர் இந்தவ்தர ஈர முன்னர் இந்தவாக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
அ்தழத்திருக்கவில்்தல.  அது ்தகது ்ப ய்யப்பட் டே
அதிக முன்னர் இந்தவாரகள் அமுன்னர் இந்தவர்களுக்கு எதிர முன்னர் இந்தவாகக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டுமுன்னர் இந்தவரப்பட் டே
குற்றச்  முன்னர் இந்தவாட்டுகளில் குற்றமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாளிகள முன்னர் இந்தவாக இருந்த்தைனர் என்ற
நிகழ்தமுன்னர் இந்தவ ஒருு வப முன்னர் இந்தவாதும் எதிர்க்கவில்்தல.

“இது ஆட்சி்தயக் கீழறக்கும் ு வட முன்னர் இந்தவாக்கத்திற்க முன்னர் இந்தவாக
ஈர முன்னர் இந்தவாக்கிய ஆயுத்தைப் ப்த டேகளில் இரகசிய
அ்தமப்புக்க்தள அ்தமக்க மயற்சிக்கும்
ம முன்னர் இந்தவாஸ்ு வக முன்னர் இந்தவாவின் ு வடரட வி டேயம்.  அது
அத்தைன்வி்தள்தமுன்னர் இந்தவ கட் டே முன்னர் இந்தவாயம் ஏற்ற முன்னர் இந்தவாக ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்
…  அமுன்னர் இந்தவர்கள் ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினிஸ்டுகள முன்னர் இந்தவாக
இருந்த்தை முன்னர் இந்தவாலும் ர அல்லது  மூக
ெனட முன்னர் இந்தவாயகமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகள முன்னர் இந்தவாக இருந்த்தை முன்னர் இந்தவாலும் ர,
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ அரசின் த்தை முன்னர் இந்தவாக்குத்தைல்களில் இருந்து
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்க்தள ட முன்னர் இந்தவாம் ப முன்னர் இந்தவாதுக முன்னர் இந்தவாக்கு வமுன்னர் இந்தவண்டும்
என்பது ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கிஸ்டுகளின் ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவா டே முன்னர் இந்தவாகும்.
ஆன முன்னர் இந்தவால் உண்்தம க முன்னர் இந்தவாட்டுமுன்னர் இந்தவது ு வப முன்னர் இந்தவால,  ஈர முன்னர் இந்தவாக்கில்
ட டேக்கும்  ம்பமுன்னர் இந்தவங்களில் ஒன்றம்
்ப ய்முன்னர் இந்தவத்தைற்கில்்தல.”  (நியூஸ் ்தலன், ம முன்னர் இந்தவார்ச் 8,
1979)

ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி  இயக்கத்திற்குள்ு வள அத்தைற்கு மன்னுத்தை முன்னர் இந்தவாரணம முன்னர் இந்தவாக
எதுவும் இல்ல முன்னர் இந்தவாதிருந்த்தைு வப முன்னர் இந்தவாதிலும் கூ டே, இந்த்தை நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவா டே முன்னர் இந்தவானது
ஒருு வப முன்னர் இந்தவாதும் திருத்திய்தமக்கப்ப டேவில்்தல.  கு்தறமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான
முன்னர் இந்தவளர்ச்சி அ்த டேந்த்தை ட முன்னர் இந்தவாடுகளில் ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் ங்கங்களின் பங்கு பற்றி எழுதிய்தத்தை ட முன்னர் இந்தவாம்
 ர்முன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாத்தை முன்னர் இந்தவாரணம முன்னர் இந்தவாய் அலட்சியம் ்ப ய்ு வத்தை முன்னர் இந்தவாம் —அத்தைன்
த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்கள் ைல்த ன் ஆட்சியின் க்தள்பயடுப்புக்குப்

பலிய முன்னர் இந்தவாகிு வய முன்னர் இந்தவார் மத்தியில் இருந்த்தைனர்— ைல்த ன் மீத்தை முன்னர் இந்தவான
எமது புகழப முன்னர் இந்தவா டேல் கு்தறய முன்னர் இந்தவாமல் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ந்த்தைது.  1980
ு வக முன்னர் இந்தவா்த டேயில்,  ட முன்னர் இந்தவாம் ்பமுன்னர் இந்தவளியிட் டே ஆற பகுதி ்பக முன்னர் இந்தவாண் டே
்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேரல் அரபு ப முன்னர் இந்தவாத் ு வ  முன்னர் இந்தவா லிஸ்ட் கட்சி்தயயும்  த்தை முன்னர் இந்தவாம்
ைல்த ்தனயும் பகட் டே முன்னர் இந்தவான புகழப முன்னர் இந்தவா டேலின்
கருப்்பப முன்னர் இந்தவாருள முன்னர் இந்தவாக்கிு வன முன்னர் இந்தவாம்.  இக்கட்டு்தரகள் ஒரு
சிற்பமுன்னர் இந்தவளியீடுகள முன்னர் இந்தவாக மறபடயும் உருமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக்கப்பட் டேது,
அப்்பப முன்னர் இந்தவாழுதும் அ்தமுன்னர் இந்தவ நிர முன்னர் இந்தவாகரக்கப்ப டேவில்்தல.

இந்த்தைக் கட்டு்தரகள் ஈர முன்னர் இந்தவாக்க முன்னர் இந்தவால் ஈர முன்னர் இந்தவான்
ஆக்கிரமிக்கப்படு்தகயில் ்பமுன்னர் இந்தவளிமுன்னர் இந்தவந்த்தைன.  இந்த்தை
அபிவிருத்திக்கு டமது பிரதிபலிப்்தப கமுன்னர் இந்தவனிக்க ு வமுன்னர் இந்தவண்டயது
மக்கியம முன்னர் இந்தவானது.  ஈர முன்னர் இந்தவாக்கியர்களு டேன முன்னர் இந்தவான எமது ்ப  முன்னர் இந்தவாந்த்தை
உறவுகள்,  அந்த்தை அளவு டன்கறியப்்பபற்றது.  எமது ்ப  முன்னர் இந்தவாந்த்தை
அறிக்்தக,  எமது நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடுகளுக்குள்ு வள இருக்கும்
்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவற்றத்தைன்்தம்தய எதி்பர முன்னர் இந்தவாலித்த்தைது என்ற அளவுக்கு டன்கு
அறியப்்பபற்றது. ட முன்னர் இந்தவாம்  ரய முன்னர் இந்தவாக ு வப முன்னர் இந்தவா்தர எதிர்த்ு வத்தை முன்னர் இந்தவாம், ஆன முன்னர் இந்தவால்
ஈர முன்னர் இந்தவாக், ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்தின்   முன்னர் இந்தவார்பில் ்ப யல்படுகிறது என்ப்தத்தைக்
கண் டேனம் ்ப ய்யவில்்தல.  இன்னும் ்ப  முன்னர் இந்தவால்லப்ு வப முன்னர் இந்தவான முன்னர் இந்தவால்
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின் அரசியல் குழு அறிக்்தக
அறிவித்த்தைது:

“ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்திற்கு எதிர முன்னர் இந்தவான அமுன்னர் இந்தவர்களது ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தில்
அரபு ப முன்னர் இந்தவாத் ு வ  முன்னர் இந்தவா லிஸ்ட் கட்சி மற்றம் ஈர முன்னர் இந்தவானியப் புரட்சி
உட்ப டே ு வத்தைசிய புரட்சிகர இயக்கங்களுக்க முன்னர் இந்தவான மழு ஆத்தைர்தமுன்னர் இந்தவ
முன்னர் இந்தவழங்கும முன்னர் இந்தவாற ட முன்னர் இந்தவாம் அ்தழப்பு விடுக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.” (நியூஸ் ்தலன்,
்ப ப் டேம்பர் 25,1980)

16. ட முன்னர் இந்தவாம் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ந்து ு வப முன்னர் இந்தவா்தர எதிர்க்கிு வற முன்னர் இந்தவாம் மற்றம் ு வப முன்னர் இந்தவாருக்கு
மடவு கட்டும முன்னர் இந்தவாற அ்தழக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  பின்னர் ஈர முன்னர் இந்தவாக்கிற்குள்
்ப ன்ற ஈர முன்னர் இந்தவானிய த்தை முன்னர் இந்தவாக்குத்தை்தல அடுத்து,  1982  ெல்தல 16
நியூஸ் ்தலன் ்பமுன்னர் இந்தவளியிட் டே த்தை்தலயங்கம் அறிவித்த்தைது:

“ஈர முன்னர் இந்தவாக் மீத்தை முன்னர் இந்தவான ஈர முன்னர் இந்தவானிய ப்த டே்பயடுப்பு ்பபய்ரூட்டல் உள்ள
மற்ற்தகயி டேப்பட் டே ப முன்னர் இந்தவாலஸ்தீனியருக்ு வக முன்னர் இந்தவா ்பலபனிய
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாளிகளுக்ு வக முன்னர் இந்தவா மட்டுமல்ல ஈர முன்னர் இந்தவானியப் புரட்சிக்ு வக ்பகடுதி
வி்தளவிப்பத்தை முன்னர் இந்தவாகும், அது கட் டே முன்னர் இந்தவாயம் கண்டக்கப்ப டே ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்".

17.  1983  ்ப ப் டேம்பர் அளவில்,  ட முன்னர் இந்தவாம் எமது நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டே
மற்றிலும் ம முன்னர் இந்தவாற்ற இருந்ு வத்தை முன்னர் இந்தவாம். சீரய ஆய்வு மற்றம் விளக்கம்
எதுவும் இன்றி ஈர முன்னர் இந்தவாக் மீத்தை முன்னர் இந்தவான ஈர முன்னர் இந்தவானின் இர முன்னர் இந்தவாணுமுன்னர் இந்தவ
்பமுன்னர் இந்தவற்றிக்க முன்னர் இந்தவான ஆத்தைரவு நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டே ஏற்ு வற முன்னர் இந்தவாம்.
எக்ு வஸ முன்னர் இந்தவா்ப ட் ஏவுக்தணகள் ஈர முன்னர் இந்தவாக்கிற்கு விற்றத்தைற்குப் பதில முன்னர் இந்தவாக
நியூஸ் ்தலன் எழுதியது:

“ஈர முன்னர் இந்தவாக்கிய ஆட்சி இர முன்னர் இந்தவாணுமுன்னர் இந்தவரீதிய முன்னர் இந்தவாகத் ு வத்தை முன்னர் இந்தவாற்கடக்கப்பட்டு அது
ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்தின் கருவி என்ற மழு்தமய முன்னர் இந்தவாக
அம்பலப்படுத்த்தைப்பட்டு இருக்கிறது.  க முன்னர் இந்தவாலத்தை முன்னர் இந்தவாமத்தைம் இல்ல முன்னர் இந்தவாமல்
அந்த்தை ஆட்சி ஈர முன்னர் இந்தவாக்கிய மக்கள முன்னர் இந்தவால் உ டேனடய முன்னர் இந்தவாக தூக்கி
வீ ப்ப டே ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்.  அத்தைன் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ந்த்தை இருப்ப முன்னர் இந்தவானது
ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியத்திற்கு ஒரு இர முன்னர் இந்தவாணுமுன்னர் இந்தவ த்தைளத்்தத்தை முன்னர் இந்தவழங்கும்
மற்றம் அமுன்னர் இந்தவர்களின் ு வப முன்னர் இந்தவார்த் திட் டேங்களுக்க முன்னர் இந்தவான
  முன்னர் இந்தவாக்குப்ு வப முன்னர் இந்தவாக்க முன்னர் இந்தவாக அ்தமயும்.

18.  இது எமது நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவா டே முன்னர் இந்தவாக ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ச்சிய முன்னர் இந்தவாக இருந்த்தைது —
அது இஸ்ல முன்னர் இந்தவாமிய குடயரசு பற்றிய விமர் னமற்ற ு வட முன்னர் இந்தவாக்க முன்னர் இந்தவாக
இருந்த்தைது, இந்த்தை நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மன்னர்
ஈர முன்னர் இந்தவானியப் புரட்சி பற்றி அ்தனத்துலகக் குழுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவால்
்ப ய்யப்பட் டே ஒு வர ஒரு ஆய்வு டேன் ு வடடய முன்னர் இந்தவாக மரண்படுகிறது.
பிப்ரமுன்னர் இந்தவர 12, 1979  அ்தனத்துலகக் குழு அறிக்்தக —நியூஸ்



்தலனில் பிப்ரமுன்னர் இந்தவர 17,  1979 ல் ்பமுன்னர் இந்தவளிய முன்னர் இந்தவானது— ்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான
ஐயத்திற்கு இ டேமற்ற அறிக்்தக்தய முன்னர் இந்தவழங்கி இருந்த்தைது:

“உண்்தம என்ன்பமுன்னர் இந்தவனில் ்பமுன்னர் இந்தவகுெனங்கள் முன்னர் இந்தவர்க்கப்
பிரச்சி்தனகள முன்னர் இந்தவால் டகர்ந்த்தைனர்,  மத்தைமுன்னர் இந்தவ்தகப்பட் டே ஒன்ற முன்னர் இந்தவால்
அல்ல.

“எவ்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாற முன்னர் இந்தவாயினும்,  ஒரு ஒழுங்க்தமக்கப்பட் டே
புரட்சிகரத் த்தை்தல்தம இல்ல முன்னர் இந்தவா்தமயும் டுு வ டே கட்சியில்
(Tudeh  party) ஈர முன்னர் இந்தவானிய ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினி த்தின்
ு வக முன்னர் இந்தவா்தழத்த்தைனம முன்னர் இந்தவான முன்னர் இந்தவர்க்க ஒத்து்தழப்புக்
்பக முன்னர் இந்தவாள்்தககளின் க முன்னர் இந்தவாரணம முன்னர் இந்தவாகவும்,  அயத்துல்ல முன்னர் இந்தவா
்பக முன்னர் இந்தவாு வமனி மற்றம் ஷி்தயட் பிரவின் மற்்தறய மத்தைத்
த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்களின முன்னர் இந்தவால் எதிர்ப்பு  க்திகளின் மீது ஒரு
உண்்தமய முன்னர் இந்தவான அரசியல் ஏகு வப முன்னர் இந்தவாகத்்தத்தை நி்தலட முன்னர் இந்தவாட் டே
மடந்திருக்கிறது….

“்பக முன்னர் இந்தவாு வமனியின் ்பக முன்னர் இந்தவாள்்தககள்,  க்த டேத்்பத்தைரு
முன்னர் இந்தவணிகர்கள் மற்றம் ஈர முன்னர் இந்தவானிய உள்ளூர் மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ
முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் மற்றம் குட்ட மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ
முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் பிற கூறப முன்னர் இந்தவாடுகளின் மரண்ப முன்னர் இந்தவா டே முன்னர் இந்தவான
மற்றம் ்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவற்ற த்தைன்்தம்தய பிரதிபலிக்கிறது….

“ஆன முன்னர் இந்தவால் அமுன்னர் இந்தவர்கள் ஈர முன்னர் இந்தவானில் மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ ஆட்சி
அதிக முன்னர் இந்தவாரத்்தத்தை  முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவால் ்ப ய்யம முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவார்கள் அமுன்னர் இந்தவர்கள முன்னர் இந்தவால்
்ப ய்யவும் மடய முன்னர் இந்தவாது…  ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினிஸ்டுகளும்
அ்தனத்துமுன்னர் இந்தவ்தகய முன்னர் இந்தவான மத்தியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகளும் ஈர முன்னர் இந்தவானில்,
அங்கு புரட்சிய முன்னர் இந்தவானது மத்தைலும் மக்கியம முன்னர் இந்தவாகவும் ஒரு
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவப் புரட்சி,  அத்தை முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவது நிலப்பிரபுத்துமுன்னர் இந்தவ
மற்றம் அ்தர நிலப்பிரபுத்துமுன்னர் இந்தவ ஒடுக்கும்தற்தய
அகற்றமுன்னர் இந்தவத்தைற்க முன்னர் இந்தவான ெனட முன்னர் இந்தவாயக ு வக முன்னர் இந்தவாரக்்தககளுக்க முன்னர் இந்தவான
ஒரு புரட்சி என்றம் அது,  ு வத்தைசிய
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவத்்தத்தையும் ெனட முன்னர் இந்தவாயகத்்தத்தையும்
சுத்தைந்திரம முன்னர் இந்தவாக அபிவிருத்திய்த டேய அனுமதிக்கும் என்ற
அடப்ப்த டேயில், ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப் புரட்சி்தய மன்்பனடுக்கும்
மூு வல முன்னர் இந்தவாப முன்னர் இந்தவாயத்்தத்தை எதிர்த்த்தைனர்.

“மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவர்க்கத்திலிருந்து சுய முன்னர் இந்தவாதீனம முன்னர் இந்தவாக
மற்றம் அத்தைற்கு எதிர முன்னர் இந்தவானத்தை முன்னர் இந்தவாக ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள
முன்னர் இந்தவரக்கத்திற்க முன்னர் இந்தவான ்பக முன்னர் இந்தவாள்்தகக்தள ஆத்தைரப்ப்தத்தை,
அமுன்னர் இந்தவர்கள் ‘குறங்குழுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைம்’ எனக் கூறமுன்னர் இந்தவர்.”

்பக முன்னர் இந்தவாு வமனி

19.  அத்தைன் பின்னர் ஈர முன்னர் இந்தவானியப் புரட்சி ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ப முன்னர் இந்தவாக ு வமலும்
முன்னர் இந்தவர்க்கப் பகுப்ப முன்னர் இந்தவாய்வு ஒருு வப முன்னர் இந்தவாதும் ்ப ய்யப்ப டேவில்்தல.
ஈர முன்னர் இந்தவானில் ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரு த்தைனி இ டேது  முன்னர் இந்தவார அ்தமப்்தபயும்
க்தள்பயடுத்த்தைல் அதிகரத்துக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருந்த்தைு வப முன்னர் இந்தவாதும்,  எமது
நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு  ர்முன்னர் இந்தவ  முன்னர் இந்தவாத்தை முன்னர் இந்தவாரணம முன்னர் இந்தவாய் ்பக முன்னர் இந்தவாு வமனிக்கு நிபந்த்தை்தனயற்ற

ஆத்தைரவு என்ப்தத்தைக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருந்த்தைது.  இந்த்தைப் புரட்சி்தய
பற்றிய எந்த்தை ம முன்னர் இந்தவார்க்சி  பகுப்ப முன்னர் இந்தவாய்வும் இல்ல முன்னர் இந்தவாத்தை நி்தலயில்,
உண்்தமயில் ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி ம் அல்ல முன்னர் இந்தவாத்தை மற்றம் திரபுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை
நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு எமது  ர்முன்னர் இந்தவு வத்தை  பத்திர்தகயில் இ டேம்்பபற்றது —
மிகவும் குறிப்ப முன்னர் இந்தவாக ு வத்தை முன்னர் இந்தவாழர்  முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாஸ் ஈர முன்னர் இந்தவானுக்குப் பயணம்
்ப ய்து முன்னர் இந்தவந்த்தை்தத்தைத் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ந்து எழுத்தைப்பட் டே கட்டு்தரகளில்,
அ்தமுன்னர் இந்தவ டுு வ டே கட்சித் த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்க்தள ்தகது ்ப ய்து
முன்னர் இந்தவழக்குகள் ட்த டே்பபற்றக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருப்பத்தைற்கு மத்தியில்
இ டேம்்பபற்றன.  இந்த்தை கட்டு்தரத் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேரன் ்பத்தை முன்னர் இந்தவானி
“ஒடுக்கப்பட் டேமுன்னர் இந்தவர்களின் ஆட்சி” என்ற த்தை்தலப்பி டேப்பட் டே மத்தைல்
கட்டு்தரயில் அ்தமந்த்தைது. அமுன்னர் இந்தவற்றில் ்ப ய்யப்பட் டே மத்தைல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவது
புள்ளி பின்முன்னர் இந்தவரும முன்னர் இந்தவாற:

“ு வமற்கிலிருந்து முன்னர் இந்தவரும் ஒரு டப்தரப் ்பப முன்னர் இந்தவாறத்த்தைமுன்னர் இந்தவ்தர,
குறிப்ப முன்னர் இந்தவாக முன்னர் இந்தவலது  முன்னர் இந்தவார ு வப முன்னர் இந்தவாலீஸ் அரசின் கீழ மற்றம்
 ர்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிக முன்னர் இந்தவாரத்தின் கீழ பல த்தை  முன்னர் இந்தவாப்த்தைங்கள்
க டேந்துமுன்னர் இந்தவந்திருக்கும் கிரீஸ் ு வப முன்னர் இந்தவான்ற ட முன்னர் இந்தவாட்டலிருந்து முன்னர் இந்தவரும்
ஒருமுன்னர் இந்தவருக்கு,  ஒரு உண்்தம பளிச்்ப ன்கிறது:  எங்கும்
ஒரு ு வப முன்னர் இந்தவாலீஸ்க முன்னர் இந்தவார்தர ப முன்னர் இந்தவார்க்க மடய முன்னர் இந்தவாது.”

பளிச்்ப ன்ற ட முன்னர் இந்தவாம் கண் டேறிந்த்தைது என்ன்பமுன்னர் இந்தவன்ற முன்னர் இந்தவால்,
உண்்தமயில் SWP இன் ு வமர–அலிஸ் முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாட் டேர்ஸ்
நிக்கர முன்னர் இந்தவாகுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாவிலிருந்து திரும்பியதும் ்ப ய்யப்பட் டே
கமுன்னர் இந்தவனிப்்தப ஒத்த்தைத்தை முன்னர் இந்தவாக அது இருந்த்தைது:

“நீங்கள் உணர்கின்ற மத்தைல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவது வி டேயம் ு வப முன்னர் இந்தவாலீ்த க்
கண்டு நீங்கள் பீதி அ்த டேயவில்்தல.  இர முன்னர் இந்தவாணுமுன்னர் இந்தவம்,
குடப்ப்த டே ு வப முன்னர் இந்தவாலீஸ்.  அமுன்னர் இந்தவர்கள் எல்ல முன்னர் இந்தவா இ டேங்களிலும்
இருந்த்தைனர்.  ஆன முன்னர் இந்தவால் அ்தத்தைப் பற்றி நீங்கள்
டல்லவித்தைம முன்னர் இந்தவாய் உணர்கிறீர்கள் மற்றம் அவ்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாு வற
ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாருமுன்னர் இந்தவர் வி டேயத்திலும்.  ஏறத்த்தை முன்னர் இந்தவாழ
எல்ு வல முன்னர் இந்தவார டேத்தும்.  ஒடுக்கும்தற  க்திகள் அ்தனத்தும்
அமுன்னர் இந்தவர்க்தளச் சுற்றி உள்ள   முன்னர் இந்தவாத்தை முன்னர் இந்தவாரண உ்தழக்கும்
மக்களு டேன் சிரத்துக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டும்,  புன்ன்தகத்துக்
்பக முன்னர் இந்தவாண்டும்,  ட்தகச்சு்தமுன்னர் இந்தவ உதிர்த்துக்்பக முன்னர் இந்தவாண்டும்
இருக்கின்றனர்.” (ு வ  முன்னர் இந்தவா லிஸ்டுகளுக்க முன்னர் இந்தவான கல்வி,
ட ம்பர் 1980, பக்கம் 5)

ு வப முன்னர் இந்தவாலீஸ் இல்ல முன்னர் இந்தவாத்தை நி்தலயில் அ டேக்கும்தறயும்
இல்ல முன்னர் இந்தவாதுள்ளது என்ற கருதிக்்பக முன்னர் இந்தவாண்டு,  கட்டு்தர பின்முன்னர் இந்தவரும்
அறிக்்தக்தய ்பமுன்னர் இந்தவளியிட் டேது:

“ஒரு ஆட்சியின் அரசியல் ஸ்திரத்த்தைன்்தம்தய
மதிப்பி டே,  ்பமுன்னர் இந்தவகுென ஆத்தைரவின் அள்தமுன்னர் இந்தவ அடப்ப்த டே
அளவுு வக முன்னர் இந்தவால முன்னர் இந்தவாக ட முன்னர் இந்தவாம் கருதின முன்னர் இந்தவால்,  ந்ு வத்தைகத்திற்கி டேமின்றி
்பத்தைஹ்ர முன்னர் இந்தவானிலுள்ள இஸ்ல முன்னர் இந்தவாமிய ஆட்சி அதிகூடய
ஸ்திரத்த்தைன்்தம ்பக முன்னர் இந்தவாண் டேத்தை முன்னர் இந்தவாக கட் டே முன்னர் இந்தவாயம் கருத்தைப்ப டே
ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்.  அத்தைன் அடத்த்தைளம் ்பமுன்னர் இந்தவகுெனங்கள முன்னர் இந்தவாகும்.
்பமுன்னர் இந்தவகுெனங்களுக்கும் அத்தைன் த்தை்தல்தமக்கும்,
குறிப்ப முன்னர் இந்தவாக இம முன்னர் இந்தவாம் ்பக முன்னர் இந்தவாு வமனிக்கும் இ்த டேயில்,
புரட்சியின் உ்தலயில் ஒன்றி்தணக்கப்பட் டே
முன்னர் இந்தவலி்தமய முன்னர் இந்தவான பி்தணப்புக்கள் இருக்கின்றன.

“இந்த்தை மிகவும் ஆழம முன்னர் இந்தவான பி்தணப்புக்க்தள
ஒருங்கி்தணப்பதில் ்பமுன்னர் இந்தவகுெனங்களின் மீது
இஸ்ல முன்னர் இந்தவாத்தின் கருத்தியல் ்ப ல்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக்க முன்னர் இந்தவால் ஆழம முன்னர் இந்தவான
ப முன்னர் இந்தவாத்திரம் ஆற்றப்பட் டேது மற்றம் ஆற்றப்பட்டு
முன்னர் இந்தவருகிறது.  எனு வமுன்னர் இந்தவ,  குறிப்ப முன்னர் இந்தவாக இத்தைற்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக
ு வமற்கத்திய ஏக முன்னர் இந்தவாதிபத்தியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகளும் அத்ு வத்தை முன்னர் இந்தவாடு



ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினி  பிரச்  முன்னர் இந்தவாரங்களும் இத்தைற்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக
சீற்றங்்பக முன்னர் இந்தவாள்முன்னர் இந்தவது த்தைற்்ப யல முன்னர் இந்தவானத்தைல்ல.”

20.  அ்தனத்துலகக் குழு்தமுன்னர் இந்தவ ்பப முன்னர் இந்தவாறத்த்தைமுன்னர் இந்தவ்தர இக் கட்டு்தர
விதிவிலக்க முன்னர் இந்தவான மக்கியத்துமுன்னர் இந்தவத்்தத்தை ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்கிறது மற்றம்
ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரு பகுதிக்குள்ளும் அது மிக ்படருக்கம முன்னர் இந்தவான மற்றம்
மிக ஈவிரக்கமற்ற விமர் ன பகுப்ப முன்னர் இந்தவாய்்தமுன்னர் இந்தவ ்பபறமுன்னர் இந்தவத்தைற்க முன்னர் இந்தவான
த்தைகுதி அத்தைற்கு உண்டு.  இது,  ு வத்தை முன்னர் இந்தவாழர்  முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாஸின் பயணம்
மட்டுமல்ல,  அந்த்தைு வமுன்னர் இந்தவ்தளயில் ஈர முன்னர் இந்தவானில் ப முன்னர் இந்தவாரய அளவில முன்னர் இந்தவான
்தகதுகள் ட டேந்து்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்்தகயில் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா்தலக் க முன்னர் இந்தவாட்சியில்
ு வத்தை முன்னர் இந்தவான்றியதும் உள்ள டேங்கும்,  அது ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின்,
கண்மன்ு வன அ்தனத்துலகக் குழு்தமுன்னர் இந்தவ  மர ம் ்ப ய்ய
்தமுன்னர் இந்தவத்த்தைது.  இந்த்தைக் கட்டு்தரகளில் ்பமுன்னர் இந்தவளிப்பட் டேது ஒரு
முன்னர் இந்தவழிம்தறய முன்னர் இந்தவாகும்,  அது அ்தனத்துலகக் குழுவுக்குள்ளும்
அத்தைன் த்தை்தல்தமக்குள்ளும் உள்ள ு வட முன்னர் இந்தவாக்குநி்தல த்தைமுன்னர் இந்தவற்தல
மிகத் ்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக எடுத்துக்க முன்னர் இந்தவாட்டயது.  ட முன்னர் இந்தவாம் இங்கு
ம முன்னர் இந்தவார்க்சி த்திற்க முன்னர் இந்தவாக மற்றிலும் ்பமுன்னர் இந்தவட்கங்்பகட் டே ம்தறயில்
பதிவுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்்தத்தை பதிலீடு ்ப ய்முன்னர் இந்தவத்தைற்க முன்னர் இந்தவான அதிஅற்புத்தை
எடுத்துக்க முன்னர் இந்தவாட்்த டே ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  முன்னர் இந்தவர்க்க  க்திகள் இனி
இல்்தல. அ்தனத்துு வம “்பமுன்னர் இந்தவகுெனங்க்தளக” ம முன்னர் இந்தவாறிவிட் டேது —
இந்த்தை முன்னர் இந்தவ்தகயினம் ஈர முன்னர் இந்தவானுக்குள்ு வள உள்ள முன்னர் இந்தவர்க்க
இயக்கவிய்தலயும் மரண்ப முன்னர் இந்தவாடுக்தளயும் பற்றி ஒன்்தறயும்
விமுன்னர் இந்தவரக்கவில்்தல.  பகுப்ப முன்னர் இந்தவாய்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவானது   முன்னர் இந்தவாத்தை முன்னர் இந்தவாரண கமுன்னர் இந்தவனிப்ப முன்னர் இந்தவாக
கு்தறக்கப்பட்டுவிட் டேது:  “ட முன்னர் இந்தவான் ஒரு ு வப முன்னர் இந்தவாலீ்த யும்
ப முன்னர் இந்தவார்க்கவில்்தல எனு வமுன்னர் இந்தவ இனி அரு வ  இல்்தல!” அ்தனத்து
அரசியல் அபிவிருத்திகளின்   டேமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை அடப்ப்த டேக்தள
திறப்பத்தைற்கு மயற்சிக்கும் முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்ற   டேமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை முன்னர் இந்தவழிம்தற்தய
ஒரு பத்திர்தகய முன்னர் இந்தவாளரன் கண்்தணக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டு பதிலீடு
்ப ய்யப்படுகிறது.  ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி ஒரும்தற எழுதியது ு வப முன்னர் இந்தவால,
“அனுபமுன்னர் இந்தவமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைமம்,  அத்தைன் முன்னர் இந்தவளர்ப்பு  ு வக முன்னர் இந்தவாத்தைரன்
பதிவுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைமம், உச்சி மத்தைல் உள்ளங்க முன்னர் இந்தவால் முன்னர் இந்தவ்தர ு வமல முன்னர் இந்தவாதிக்கம்
்ப ய்கிறது.”

21.  அது ்பமுன்னர் இந்தவறமு வன ு வத்தை முன்னர் இந்தவாழர்  முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாஸின் குற்றம் அல்ல,
திருத்த்தைப்ப டே முன்னர் இந்தவாத்தை ஒரு த்தைமுன்னர் இந்தவற,  த்தைவிர்க்க மடய முன்னர் இந்தவாத்தைமுன்னர் இந்தவ்தகயில்
ஏ்தனய த்தைமுன்னர் இந்தவறகளுக்கு முன்னர் இந்தவழிமுன்னர் இந்தவகுக்கும். 1977 க்கும் 1983 க்கும்
இ்த டேயில் நியூஸ் ்தலனில் இ டேம்்பபற்ற லிபியன் ெமஹிரய முன்னர் இந்தவா
பற்றிய  டேசின் கணக்க முன்னர் இந்தவான கட்டு்தரகளிலிருந்து அடப்ப்த டேயில்
இ்தமுன்னர் இந்தவ ு வமுன்னர் இந்தவறபட் டேத்தைல்ல. அக்கட்டு்தரகளில் லிபிய முன்னர் இந்தவாவில் உள்ள
முன்னர் இந்தவர்க்க உறவுகள் பற்றியும் லிபிய ஆட்சியின் முன்னர் இந்தவர்க்கத் த்தைன்்தம
பற்றியும் ஒரு ஒற்்தற மதிப்பீடு கூ டே ஒருு வப முன்னர் இந்தவாதும் அங்கு
இல்்தல.  க டே முன்னர் இந்தவாபி ஆட்சிு வய முன்னர் இந்தவாடு எமது உறவுகளின்
உச் க்கட் டேத்தில்,  பின்முன்னர் இந்தவரும் மதிப்பீடு ட ம்பர் 21,  1981
ு வத்தைதியி டேப்பட் டே ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி அரசியல்
குழுவின் அரசியல் அறிக்்தகயில் க முன்னர் இந்தவாணப்பட் டேது:

“க டே முன்னர் இந்தவாபியும் சுத்தைந்திர ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் ங்கமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை அதிக முன்னர் இந்தவாரகளும்
1969 இல் மக்கள் கட்டுப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டே ்தகப்பற்றிய்பப முன்னர் இந்தவாழுது,
அமுன்னர் இந்தவர்கள் லிபிய முன்னர் இந்தவா்தமுன்னர் இந்தவ ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ப் ப முன்னர் இந்தவா்தத்தை
அபிவிருத்தியிலும் விரமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக்கத்திலும் அ்தமத்த்தைனர்….
க டே முன்னர் இந்தவாபி புரட்சிகர ு வ  முன்னர் இந்தவா லி த்தின் முன்னர் இந்தவழியில் அரசியல்
ரீதிய முன்னர் இந்தவாக அபிவிருத்தி அ்த டேந்திருக்கிற முன்னர் இந்தவார் மற்றம் அமுன்னர் இந்தவர்
மற்்தறய சில அரபு த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்களின்
அரண்ம்தனக்தளயும் அந்த்தைப்புரங்க்தளயும்
அதிர்தமுன்னர் இந்தவத்திருக்கிற முன்னர் இந்தவார்.”

்பலபன முன்னர் இந்தவா்தன இஸ்ு வரல் ஆக்கிரமித்த்தைத்தைற்குப் பின்னர்,  க டே முன்னர் இந்தவாபி
்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ப முன்னர் இந்தவான எமது அணுகும்தற அத்தைன் மந்்தத்தைய

உற்  முன்னர் இந்தவாகத்்தத்தை இழந்துவிட்டருக்கிறது. ஆன முன்னர் இந்தவால் திரப்ு வப முன்னர் இந்தவாலியில்
ட டேந்த்தை அண்்தமய ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேம் மழுமுன்னர் இந்தவதிலும்,  அரப முன்னர் இந்தவாத்திற்கு
எதிர முன்னர் இந்தவான  தித்திட் டேத்தில் க டே முன்னர் இந்தவாபியின் பங்கு பற்றிய ு வடரட
விமர் னத்்தத்தை ட முன்னர் இந்தவாம் கமுன்னர் இந்தவனம முன்னர் இந்தவாக த்தைவிர்த்து விட்ு வ டே முன்னர் இந்தவாம்.

22.  ட முன்னர் இந்தவாம் இப்ு வப முன்னர் இந்தவாது எகிப்துக்கு [அரப முன்னர் இந்தவாத்தின்]  பயணம்
ு வமற்்பக முன்னர் இந்தவாள்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  இது,  மந்்தத்தைய அறிக்்தககள் அ்தமுன்னர் இந்தவ
எ்தமுன்னர் இந்தவய முன்னர் இந்தவாக இருந்த்தை முன்னர் இந்தவாலும் குறிப்புக்கள், ஆய்வுகள் எதுவுமின்றி
ப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேப்பட் டேது.  ட முன்னர் இந்தவாம் எமது க முன்னர் இந்தவாரய முன்னர் இந்தவாள்தரயும் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள
முன்னர் இந்தவர்க்கத்்தத்தையும் முன்னர் இந்தவழிவிலக ்தமுன்னர் இந்தவக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  எமது அரசியல்
நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ப முன்னர் இந்தவான எரச் ்தல முன்னர் இந்தவரு வமுன்னர் இந்தவற்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  எமது
அரசியல் நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்டல் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ச்சிய முன்னர் இந்தவான முன்னர் இந்தவழிவிலகல், அதில்
புதித்தை முன்னர் இந்தவாக முன்னர் இந்தவந்த்தை மடவுக்கு எந்த்தை ஆய்வும் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்பில்ல முன்னர் இந்தவாத்தை
நி்தலயில், இரண்டும் ஒன்்தற ஒன்ற பதிலீடு ்ப ய்முன்னர் இந்தவத்தை முன்னர் இந்தவாகவும்
மரண்படுமுன்னர் இந்தவதும முன்னர் இந்தவான நி்தல,  ்ப யல்ம்தறமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்தின்
த்தைனித்த்தைன்்தமய முன்னர் இந்தவாக இருக்கின்றது.

ு வபர்ன்ை முன்னர் இந்தவாம்,   முன்னர் இந்தவாக்ட்மன் பற்றி ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கி கூறியது ு வப முன்னர் இந்தவால:

“எதிரணித் த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்கள்,   மூகவிய்தல இயங்கியல்
  டேமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்திலிருந்து பிளவுபடுத்துகின்றனர்.  அமுன்னர் இந்தவர்கள்
அரசிய்தல  மூகவியலில் இருந்து பிரக்கின்றனர்.
அரசியலின் அரங்கில் ஸ்்பபயினில் எமது
அனுபமுன்னர் இந்தவங்களில் இருந்து ு வப முன்னர் இந்தவாலந்தில் எமது
பணிக்தளப் பிளவுபடுத்துகின்றனர் — ு வப முன்னர் இந்தவாலந்தில்
எமது நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்டலிருந்து பின்ல முன்னர் இந்தவாந்தில் எமது
பணிக்தளப் பிளவுபடுத்துகின்றனர்,  முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற
விதிவிலக்க முன்னர் இந்தவான  ம்பமுன்னர் இந்தவங்களின் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேருக்குள்
உரும முன்னர் இந்தவாறகிறது;  அரசியல்,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர முன்னர் இந்தவான
ஆயத்த்தைமின்்தமகளினூ டே முன்னர் இந்தவாக உரும முன்னர் இந்தவாறிச்்ப ல்முன்னர் இந்தவத்தை முன்னர் இந்தவாக
ஆகின்றது.  ட முன்னர் இந்தவாம் இங்ு வக அத்தைன் மழு அர்த்த்தைத்தில்,
ம முன்னர் இந்தவார்க்சி த்தின் சி்தத்தை்தமுன்னர் இந்தவ,  த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை சிந்த்தை்தனயின்
சி்தத்தை்தமுன்னர் இந்தவ,  அரசியலின் சி்தத்தை்தமுன்னர் இந்தவ அத்தைன் உள்ள டேக்கக்
கூறகளுக்குள் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  (In  Defense  of

Marxism, பக்கம் 114-115)

ட முன்னர் இந்தவாம் இந்த்தைப் பிரச்சி்தனக்தள எழுப்பவில்்தல,  ஏ்பனனில்
அவ்முன்னர் இந்தவப்ு வப முன்னர் இந்தவாது எழுத்தைப்படும் கட்டு்தரகளில் இந்த்தை அல்லது
அந்த்தை த்தைமுன்னர் இந்தவற முன்னர் இந்தவான சூத்திரப்படுத்த்தை்தல ட முன்னர் இந்தவாம் கமுன்னர் இந்தவனித்திருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.
ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரு பகுதியும் அத்தைன் பங்குக்க முன்னர் இந்தவான த்தைமுன்னர் இந்தவறக்தளச்
்ப ய்கின்றது.  இந்த்தை த்தைமுன்னர் இந்தவறகள்  ர்ப ய்யப்ப டே முன்னர் இந்தவாது ு வப முன்னர் இந்தவான முன்னர் இந்தவால்,
நீண் டே க முன்னர் இந்தவாலத்திற்குப் பின்ு வன அ்தமுன்னர் இந்தவ ஒரு ு வப முன்னர் இந்தவாக்க முன்னர் இந்தவாக
ம முன்னர் இந்தவாறகின்றன,  மற்றம் இந்த்தைப் ு வப முன்னர் இந்தவாக்கு எமது அரசியல்
ு வமுன்னர் இந்தவ்தலயின் ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரு பரப்பிலும் த்தைவிர்க்கமடய முன்னர் இந்தவாத்தை
முன்னர் இந்தவ்தகயில் உணரப்படும்.  பப்ு வல முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்்தத்தை ு வட முன்னர் இந்தவாக்கி
பின்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாங்கிய ு வ  முன்னர் இந்தவா லி  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் கட்சி அ்பமரக்க முன்னர் இந்தவாவின்
மத்தியமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை மற்றம் டடுத்த்தைர முன்னர் இந்தவர்க்க தீவிரப்
ு வப முன்னர் இந்தவாக்கினர்த டேு வய என்றமிர முன்னர் இந்தவாத்தை ்பமுன்னர் இந்தவளிப்ப்த டேய முன்னர் இந்தவான
ு வட முன்னர் இந்தவாக்குநி்தலயில் அத்தைன் ்பமுன்னர் இந்தவளிப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டே க முன்னர் இந்தவாட்டயது ு வப முன்னர் இந்தவால,
அு வத்தைு வப முன்னர் இந்தவாக்கு பிரட் டேனில் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின்
ு வமுன்னர் இந்தவ்தலகளுக்குள்ு வளயும் அத்தைனது ்பமுன்னர் இந்தவளிப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டே
க முன்னர் இந்தவாட்டக்்பக முன்னர் இந்தவாண் டேது என்ற கமுன்னர் இந்தவ்தல்தயயும் ட முன்னர் இந்தவாம் கட் டே முன்னர் இந்தவாயம்
்பமுன்னர் இந்தவளிப்படுத்த்தை ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்.

24.  ம முன்னர் இந்தவால்வின முன்னர் இந்தவாஸ் ு வப முன்னர் இந்தவார் மீத்தை முன்னர் இந்தவான கட்சியின் பதிவு —
உண்்தமயில் ட முன்னர் இந்தவாம் எடுத்த்தை நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு மற்றிலும் த்தைமுன்னர் இந்தவற முன்னர் இந்தவானது:
இது எமது யுத்த்தைம் அல்ல.  ஆன முன்னர் இந்தவால் அ்தனத்துலகக்



குழுவிற்குள் இந்த்தை நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ப முன்னர் இந்தவாக ஒரு ஆய்வும்
ஒருு வப முன்னர் இந்தவாதும் ்ப ய்யப்ப டேவில்்தல.

25. லிவிங்க்ஸ் டேன், ்தடட் மற்றம் ்பப முன்னர் இந்தவாதுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக உயர் லண் டேன்
ம முன்னர் இந்தவாடகர  ்தப (Greater  London Council  GLC)  உ டேன முன்னர் இந்தவான எமது
உறவுகள் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ப முன்னர் இந்தவாக விளக்கம் ்பக முன்னர் இந்தவாடுக்கப்ப டே ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்
என்ற ட முன்னர் இந்தவாம் உணர்கிு வற முன்னர் இந்தவாம். இந்த்தை  க்திகள் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ப முன்னர் இந்தவாக என்ன
அரசியல் மதிப்பீடுக்தள ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  GLC க்கு
த்தை்தல்தம த்தை முன்னர் இந்தவாங்கும் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் கட்சிக் குழு,  நியூஸ் ்தலன முன்னர் இந்தவால்
்பக முன்னர் இந்தவாடுக்கப்பட் டே த்தைங்குத்தை்த டேயற்ற அரசியல் டம்பிக்்தகக்கு
த்தைகுதியு்த டேயத்தை முன்னர் இந்தவா? இந்த்தை  மூக ெனட முன்னர் இந்தவாயகமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகளின் எதிர்க முன்னர் இந்தவால
ட டேமுன்னர் இந்தவடக்்தககள முன்னர் இந்தவால் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி ஆபத்த்தை முன்னர் இந்தவான
முன்னர் இந்தவ்தகயில்  மர ப்படும் விளிம்பில் இருக்கிறது என்ற ட முன்னர் இந்தவாம்
மிகவும் கமுன்னர் இந்தவ்தலப்படுகிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  1926  இல் ்பப முன்னர் இந்தவாதுு வமுன்னர் இந்தவ்தல
நிறத்த்தைத்தின் க முன்னர் இந்தவாட்டக்்பக முன்னர் இந்தவாடுப்புக்கு முன்னர் இந்தவழிமுன்னர் இந்தவகுத்த்தை மிக
 ந்த்தைர்ப்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை த்தைமுன்னர் இந்தவறக்தளு வய ட முன்னர் இந்தவாம் ்ப ய்கிு வற முன்னர் இந்தவாம் என கமுன்னர் இந்தவ்தல
்பக முன்னர் இந்தவாண்டுள்ு வள முன்னர் இந்தவாம்.  லிவிங்ஸ் டேன் ஏ்தனய ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் கட்சி
முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகளிலிருந்து மிகவும் ு வமுன்னர் இந்தவறபட் டேமுன்னர் இந்தவர் என ப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட்டுமுன்னர் இந்தவத்தைற்கு
எங்கள் முன்னர் இந்தவழியிலிருந்து ட முன்னர் இந்தவாம் ்பமுன்னர் இந்தவளிு வயறி இருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.
ு வ டே முன்னர் இந்தவாரக்களுக்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக உள்ளூர் அர  முன்னர் இந்தவாங்கத்்தத்தைப்
ப முன்னர் இந்தவாதுக முன்னர் இந்தவாப்பது  ரய முன்னர் இந்தவானதுத்தை முன்னர் இந்தவான் என்ற முன்னர் இந்தவாலும்,  லிவிங்ஸ் டேன் மீது
ஒருு வப முன்னர் இந்தவாதும் எந்த்தை டம்பிக்்தக்தயயும் ்தமுன்னர் இந்தவக்கக் கூ டே முன்னர் இந்தவாது. New

Left  Review 1983  ெல்தல-ஆகஸ்டு இத்தைழில் ்பமுன்னர் இந்தவளியி டேப்பட் டே
லிவிங்ஸ் டேனு டேன முன்னர் இந்தவான ு வடர்க முன்னர் இந்தவாணல் பற்றி நியூஸ் ்தலு வன முன்னர் இந்தவா
அல்லது ு வலபர் ரவீு வமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவா கருத்து எதுவும் கூறவில்்தல
என்பது எம்்தம  ங்க டேப்படுத்துகிறது.  இந்த்தை ு வபட்ட்தய
எடுத்த்தைது ு வமுன்னர் இந்தவற ய முன்னர் இந்தவாருமல்லர்,  த்தை முன்னர் இந்தவாரக் அலி.  இந்த்தைக்
கட்டு்தரயில்,  லிவிங்ஸ் டேனின் “ு வ  முன்னர் இந்தவா லி ம்” என்பது குட்ட
மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ எதிர்ப்பு அரசியல்,  அ்தமதிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைம்,  இ டேது
 மூக ெனட முன்னர் இந்தவாயகம்,  மற்றம் ம முன்னர் இந்தவார்க்சி  ்ப  முன்னர் இந்தவாற்்பற முன்னர் இந்தவா டேர்களின்
துண்டு துணுக்கு இமுன்னர் இந்தவற்றின் திரட்டுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை கல்தமுன்னர் இந்தவ்தய வி டே
ு வமுன்னர் இந்தவு வற முன்னர் இந்தவான்றம் இல்்தல எனக் க முன்னர் இந்தவாட் டேவில்்தல.  நிச் யம முன்னர் இந்தவாக
அமுன்னர் இந்தவர் ஒரு ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்கி முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதி அல்ல, மற்றம் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் கட்சிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை
துு வர முன்னர் இந்தவாகிக்தளப் பற்றிய அமுன்னர் இந்தவரது கருத்து,  மற்றிலும்
முன்னர் இந்தவக்க முன்னர் இந்தவாலத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாங்குமுன்னர் இந்தவத்தை முன்னர் இந்தவாக உள்ளது:

“அ்தற்தயச் சுற்றி அமுன்னர் இந்தவர்க்தள உ்தத்தைப்பத்தைற்கு மன்னர்
ஒரு சிலர் தூய பி்தழப்புமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை அரசியலுக்கு
ு வப முன்னர் இந்தவாய்விட் டே முன்னர் இந்தவார்கள் என்பதில் நீங்கள் மிகவும்
உறதிய முன்னர் இந்தவாக இருக்க ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்.  இது இ டேதுகளின்
பிறவிப் பலவீனம் ஆகும்.  கிட் டேத்த்தைட் டே ஒருமுன்னர் இந்தவர்
பின்ஒருமுன்னர் இந்தவர முன்னர் இந்தவாக ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் கட்சித் த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்களின்
க முன்னர் இந்தவாட்டக்்பக முன்னர் இந்தவாடுப்பின் நி்தலய முன்னர் இந்தவான பதிவுச்   முன்னர் இந்தவான்்தற
எடுத்துக்்பக முன்னர் இந்தவாண் டே முன்னர் இந்தவால்,  அடுத்து ஒருமுன்னர் இந்தவரலிருந்து
மற்றமுன்னர் இந்தவருக்கு ்ப ல்ல மக்கள் நீண் டேக முன்னர் இந்தவாலத்்தத்தைச்
்ப லவிட்டுவிட் டே முன்னர் இந்தவார்கள் என்பது
புரந்து்பக முன்னர் இந்தவாள்ளக்கூடயது என்ற ட முன்னர் இந்தவான் நி்தனக்கிு வறன்.
ஆயினும், பல  ந்த்தைர்ப்பங்களில், ட முன்னர் இந்தவாம் ு வத்தை முன்னர் இந்தவாழ்தமயற்ற
கண் டேனங்க்தள வி டேவும் ு வத்தை முன்னர் இந்தவாழ்தமய முன்னர் இந்தவான விமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்தில்
ஈடுபட்டருந்த்தை முன்னர் இந்தவால் ட முன்னர் இந்தவாம் இழந்துவிட் டேமுன்னர் இந்தவர்கள் பல்தர
த்தைக்க்தமுன்னர் இந்தவத்திருக்கல முன்னர் இந்தவாம்.  உங்கள் ்ப  முன்னர் இந்தவாந்த்தை
உறப்பினர்களது ு வமு வலு வய க முன்னர் இந்தவாட்டுமுன்னர் இந்தவது உங்களது
பிரத்தை முன்னர் இந்தவான ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற்ப முன்னர் இந்தவா டே முன்னர் இந்தவாக இருந்த்தை முன்னர் இந்தவால் மற்்தறய இ டேது
குழுக்கூ டேல்கள் மீத்தை முன்னர் இந்தவாக ஓய முன்னர் இந்தவாத்தை த்தை முன்னர் இந்தவாக்குத்தைல்களு டேன்
ு வப முன்னர் இந்தவாய் மடமுன்னர் இந்தவது த்தைவிர்க்க மடய முன்னர் இந்தவாத்தைது.  ஒரு குழு
மற்்பற முன்னர் இந்தவாரு குழுவிற்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக ்பமுன்னர் இந்தவறி பிடத்த்தைமுன்னர் இந்தவர்க்தளச்
சுற்றிமுன்னர் இந்தவ்தளப்பது ு வப முன்னர் இந்தவான்ற த்தை முன்னர் இந்தவாக்குத்தைல்களில்

குத்தைர்க்கம முன்னர் இந்தவாய் இ டேது ்ப யல்ப முன்னர் இந்தவாட் டே முன்னர் இந்தவாளர்கள்
்ப லமுன்னர் இந்தவழிக்கும் க முன்னர் இந்தவாலத்தின் அளவு எப்்பப முன்னர் இந்தவாழுதும்
என்்தன வியப்ப டே ்தமுன்னர் இந்தவத்த்தைது.  இவ்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாற
ஒழுங்க்தமக்கும் முன்னர் இந்தவழிம்தற ம முன்னர் இந்தவாற்றப்ப டே முன்னர் இந்தவாவிட் டே முன்னர் இந்தவால்
இ டே்தத்தை ஐக்கியப்படுத்துமுன்னர் இந்தவது கடனம முன்னர் இந்தவாக இருக்கும்.”

்பபண் விடுத்தை்தல பற்றி லிவிங்ஸ் டேன முன்னர் இந்தவால் விளக்கப்படும்
கருத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை ப முன்னர் இந்தவார்்தமுன்னர் இந்தவகளுக்குள் —அ்தமுன்னர் இந்தவ அமுன்னர் இந்தவரது
முன்னர் இந்தவளர்ச்சியில் பிரத்தை முன்னர் இந்தவான ்ப ல்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாக்கு ்ப லுத்துகின்றன என
அமுன்னர் இந்தவு வர ஒப்புக்்பக முன்னர் இந்தவாள்கின்ற (“பணியிலுள்ள ்பமுன்னர் இந்தவள்்தளத்
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கம் மீது கிட் டேத்த்தைட் டே ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் கட்சியின்
பிரத்திு வயக கமுன்னர் இந்தவனக் குவிப்பு ஒரு பலவீனம் என்ற ட முன்னர் இந்தவான்
எப்ு வப முன்னர் இந்தவாதும் உணர்ந்திருக்கிு வறன்”)  அல்லது முன்னர் இந்தவர்க்க
 மத்தை முன்னர் இந்தவாயத்தின் இயல்பு மீத்தை முன்னர் இந்தவான அமுன்னர் இந்தவரது ்பக முன்னர் இந்தவாச்்த ப்
ப முன்னர் இந்தவார்்தமுன்னர் இந்தவய முன்னர் இந்தவான (“ட முன்னர் இந்தவான் இ டேது  முன்னர் இந்தவார அரசியலுக்குள் முன்னர் இந்தவந்த்தைது ஒரு
த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை ம முன்னர் இந்தவார்க்சி  பின்புலத்தின் ஊ டே முன்னர் இந்தவாக அல்ல, ம முன்னர் இந்தவாற முன்னர் இந்தவாக
விலங்குகளின் ட டேத்்தத்தை மற்றம் பரண முன்னர் இந்தவாமம் பற்றிய படப்பின்
முன்னர் இந்தவழிய முன்னர் இந்தவாக”)— ு வப முன்னர் இந்தவான்ற ப முன்னர் இந்தவார்்தமுன்னர் இந்தவகளுக்குள் ட முன்னர் இந்தவாம் ு வப முன்னர் இந்தவாகப்
ு வப முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவதில்்தல.  அமுன்னர் இந்தவர் த்தை முன்னர் இந்தவாரக் அலிய முன்னர் இந்தவால் ு வடர்க முன்னர் இந்தவாணல்
்ப ய்யப்பட் டேமுன்னர் இந்தவர் என்பதில் ஆச் ரயம் எதுவுமில்்தல! ஆன முன்னர் இந்தவால்
பிரச்சி்தன என்ன்பமுன்னர் இந்தவன்ற முன்னர் இந்தவால்,  இந்த்தை மனித்தைர்த்தை முன்னர் இந்தவான் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர்
புரட்சிக் கட்சிய முன்னர் இந்தவால் லண் டேனில் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் ஒரு
த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர முன்னர் இந்தவாக விளம்பரப்படுத்த்தைப்பட் டே முன்னர் இந்தவார் மற்றம் நிபந்த்தை்தனயற்ற
விமர் னமற்ற முன்னர் இந்தவ்தகயில் ஆத்தைரமுன்னர் இந்தவளிக்கப்பட் டே முன்னர் இந்தவார்.  ட முன்னர் இந்தவாம்
அமுன்னர் இந்தவருக்கும் ்தடட்டுக்கும் ஒரு த்தைளம் அ்தமத்துக்
்பக முன்னர் இந்தவாடுத்திருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  இ டேது புறத்திலிருந்து முன்னர் இந்தவந்த்தை
விமர் னத்திற்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக ட முன்னர் இந்தவாம் அமுன்னர் இந்தவர்க்தளப்
ப முன்னர் இந்தவாதுக முன்னர் இந்தவாத்திருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  ட முன்னர் இந்தவாம் ்தடட் பற்றி கு்தறமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாகு வமுன்னர் இந்தவ
அறிந்திருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம் — இரு ஆண்டுகளுக்கு மன்ன முன்னர் இந்தவால்
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் கட்சியினு வர முன்னர் இந்தவாடு ு வ ருமுன்னர் இந்தவத்தைற்கு கட்சியிலிருந்து
விட்ு வ டே முன்னர் இந்தவாடயதில் ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்பு்த டேயத்தை முன்னர் இந்தவாக அமுன்னர் இந்தவரது ்பபய்தர இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு மன்னர் ட முன்னர் இந்தவான் ு வகள்விப்பட் டேமுன்னர் இந்தவ்தரக்கும் த்தைவிர.
இப்ு வப முன்னர் இந்தவாது அமுன்னர் இந்தவர் டமது ஆள் என்ற எண்ணத்்தத்தைக்
்பக முன்னர் இந்தவாடுக்கிறது. அது அவ்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாறில்்தல என்ற ட முன்னர் இந்தவான் உறதிய முன்னர் இந்தவாகச்
்ப  முன்னர் இந்தவால்ல மடயும்.  1963 ல் அமுன்னர் இந்தவர் எம்்தம விட்டுச்்ப ன்றது
த்தைற்்ப யல முன்னர் இந்தவானது அல்ல.

26.  லிவிங்ஸ் டேன் மற்றம் ்தடட் மற்றம் GLC உ டேன முன்னர் இந்தவான
உறவுகள் பற்றிய எமது கமுன்னர் இந்தவ்தலகள் NGA ு வமுன்னர் இந்தவ்தலநிறத்த்தைத்தில்
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சிய முன்னர் இந்தவால் ஆற்றப்படும் அண்்தமய
ப முன்னர் இந்தவாத்திரத்த்தை முன்னர் இந்தவால் உச் ம்த டேந்திருக்கின்றன. ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக்
கட்சி NGA த்தை்தல்தம்தய ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேரும் முன்னர் இந்தவழிு வய முன்னர் இந்தவாடு,
அமுன்னர் இந்தவர்களுக்க முன்னர் இந்தவாக மூட ம்தறப்பது,  சுய முன்னர் இந்தவாதீனம முன்னர் இந்தவான
ு வக முன்னர் இந்தவாரக்்தகக்தள மன்்தமுன்னர் இந்தவக்க முன்னர் இந்தவாதிருத்த்தைல்,  மற்றம் மடவில்,
அபர முன்னர் இந்தவாத்தைத்்தத்தை அமுன்னர் இந்தவர்கள் கட்டயத்தைன் மூலம் மற்றம் முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரங் டேன்
ஆர்ப்ப முன்னர் இந்தவாட் டேத்்தத்தை திரும்பப் ்பபற்றத்தைன் மூலம்  மர ம் ்ப ய்த்தை
முன்னர் இந்தவழிு வய முன்னர் இந்தவாடு ட முன்னர் இந்தவாம் உ டேன்ப டேவில்்தல.  NGA ஐ விமர் னம்
்ப ய்த்தைமுன்னர் இந்தவர்க்தள த்தை முன்னர் இந்தவாக்கிய ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி
அறிக்்தகய முன்னர் இந்தவானது பிரட்டஷ் பகுதியின் முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்றில்
மன்ு வன முன்னர் இந்தவாடயில்ல முன்னர் இந்தவாத்தை முன்னர் இந்தவ்தகயில் இருந்த்தைது:

“அத்தைன் ு வக முன்னர் இந்தவாட்ப முன்னர் இந்தவாடுகளுக்க முன்னர் இந்தவான தீர்ம முன்னர் இந்தவானகரம முன்னர் இந்தவான
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்தின் மூலம் NGA ஆனது,  ஒரு
சுய முன்னர் இந்தவாதீனம முன்னர் இந்தவான ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் ங்கங்க்தளக் கட்டுமுன்னர் இந்தவத்தைற்கு
 ட் டேவிு வர முன்னர் இந்தவாத்தை மற்றம் அர  ஒடுக்கும்தறகளின்
நி்தல்தமகளின் கீழ ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாடய த்தைங்களின்



மன்ு வன முன்னர் இந்தவாடகளின் அடச்சுமுன்னர் இந்தவடுகளில்
அணிட்த டேயிடுகிறது….

“இந்த்தை  க்திமிக்க முன்னர் இந்தவழியில்,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின்
அரசியல் மட் டேத்்தத்தை உயர்த்தி இருக்கும் NGA ஆனது
இப்்பப முன்னர் இந்தவாழுது TUC முன்னர் இந்தவர்க்க ஒத்து்தழப்ப முன்னர் இந்தவாளர்களின்
ஆட்சிக்கு அடபணிய மறக்கிறது.  அது ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள
முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் ு வத்தை முன்னர் இந்தவாற்கடக்க மடய முன்னர் இந்தவாத்தை முன்னர் இந்தவலி்தம்தய
த்தைனக்கு அடத்த்தைளம முன்னர் இந்தவாகக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டு ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாடுகிறது.

“்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின் ்பக முன்னர் இந்தவாள்்தக சிறிதும்
குழப்பத்திற்கு இ டேமில்ல முன்னர் இந்தவாத்தைத்தை முன்னர் இந்தவாக இருந்த்தைது — அத்தைன்
துணிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான ட டேமுன்னர் இந்தவடக்்தகக்க முன்னர் இந்தவாக ட முன்னர் இந்தவாம் NGA க்கு
மரய முன்னர் இந்தவா்தத்தை ்ப லுத்துகிு வற முன்னர் இந்தவாம் மற்றம் ு வ டே முன்னர் இந்தவாரகளின்
 தியிலிருந்து ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் ங்கத்்தத்தை க முன்னர் இந்தவாப்பத்தைற்க முன்னர் இந்தவான அத்தைன்
ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்து டேன் மழு ஐக்கியத்தில் நிற்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்…

“NGA இப்ு வப முன்னர் இந்தவார முன்னர் இந்தவாட் டேத்்தத்தை TUC இன் ்தமயத்திற்குள்
 ரய முன்னர் இந்தவான ம்தறயில் எடுத்துச்்ப ன்றள்ளது டேன் ய முன்னர் இந்தவார்
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் ங்க உர்தமக்தள கீழ முன்னர் இந்தவான முன்னர் இந்தவ்தகயில்
விற்றத்த்தைள்ளுகிற முன்னர் இந்தவார்கள் என்ப்தத்தையும் க முன்னர் இந்தவாட்டயுள்ளது.
இது அரசியல் ரீதிய முன்னர் இந்தவாக மித்தைம முன்னர் இந்தவான கருத்துக் ்பக முன்னர் இந்தவாண் டே
ஒரு ்தகவி்தன ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் ங்கம்,  திரபுமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகள்
நி்தனப்பதுு வப முன்னர் இந்தவால புரட்சிகரக் கட்சி அல்ல.  மற்றம்
அரசு துன்புறத்த்தைலின் விதிவிலக்க முன்னர் இந்தவான நி்தல்தமகளின்
கீழ அமுன்னர் இந்தவர்கள் த்தைங்க்தள டன்ற முன்னர் இந்தவாகு வமுன்னர் இந்தவ
விடுவித்துக்்பக முன்னர் இந்தவாள்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்கள் என ட முன்னர் இந்தவாங்கள் டம்புகிு வற முன்னர் இந்தவாம்”.

NGA த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்களின் “அரசியல் ரீதிய முன்னர் இந்தவாக மித்தைம முன்னர் இந்தவான”
கருத்துக்கள்எ்தமுன்னர் இந்தவ? அமுன்னர் இந்தவர்கள் மத்தியில்
ஸ்ர முன்னர் இந்தவாலினிஸ்டுகளும்  மூக ெனட முன்னர் இந்தவாயகமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாதிகளும்
இல்்தலய முன்னர் இந்தவா.  இத் த்தை்தலமுன்னர் இந்தவர்கள் இளம்
ு வ  முன்னர் இந்தவா லிஸ்ட்டுக்களின் (YS) ஆண்டு இறதிக்
கூட் டேத்திற்கு ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் “ட முன்னர் இந்தவாயகர்கள முன்னர் இந்தவாக”
்பக முன்னர் இந்தவாண்டுமுன்னர் இந்தவரப்பட் டேனர்.  இளம் ட்்பர முன்னர் இந்தவாட்ஸ்கிஸ்டுகள்
பயிற்றவிக்கப்ப டேல் இவ்முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாறத்தை முன்னர் இந்தவான முன்னர் இந்தவா?

27.  ு வமுன்னர் இந்தவ்தலநிறத்த்தைத்தின்ு வப முன்னர் இந்தவாது,  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சி
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் ங்க விு வர முன்னர் இந்தவாத்தை  ட் டேங்களின் த்தைன்்தம பற்றி
உண்்தமயில் டம்பமடய முன்னர் இந்தவாத்தை நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்்த டே விமுன்னர் இந்தவரத்த்தைது.
ு வத்தை முன்னர் இந்தவாழர் பண் டே முன்னர் இந்தவாமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவால் இந்த்தை ு வபச்சு முன்னர் இந்தவழங்கப்பட் டேது:  1983
ட ம்பர் 7 நியூஸ் ்தல்தன ட முன்னர் இந்தவாம் ு வமற்ு வக முன்னர் இந்தவாள் க முன்னர் இந்தவாட்டுு வமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாம்:

“இந்த்தை  ட் டேம முன்னர் இந்தவானது என்ன?  பண் டே முன்னர் இந்தவா ு வகட் டே முன்னர் இந்தவார்.    முன்னர் இந்தவாத்தை முன்னர் இந்தவாணம முன்னர் இந்தவாக,
அ்தனத்து  ட் டேங்களும் த்தைனிமனித்தைர்களின் உர்தமக்தள (!),
அல்லது ்பப முன்னர் இந்தவாது டலன் (!!)  ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ப முன்னர் இந்தவானதில்  ம்பந்த்தைப்பட் டே
த்தைனிடபர்களின் உர்தமக்தளப் ப முன்னர் இந்தவாதுக முன்னர் இந்தவாக்கு வமுன்னர் இந்தவ
ஏற்படுத்த்தைப்பட் டேன. ஆன முன்னர் இந்தவால் ு வ டே முன்னர் இந்தவார ு வமுன்னர் இந்தவ்தலமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாய்ப்பு  ட் டேங்கள்
த்தைனித்த்தைன்்தம முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாய்ந்த்தை்தமுன்னர் இந்தவ.  அ்தமுன்னர் இந்தவ ்பமுன்னர் இந்தவறமு வன  ட் டேங்கள்(!)
அல்ல.  ம முன்னர் இந்தவாற முன்னர் இந்தவாக அடப்ப்த டே அரசியல்தமப்பு ம முன்னர் இந்தவாற்றங்கள்,
ஏ்பனன்ற முன்னர் இந்தவால் அ்தமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவர்க்கங்களுக்கு இ்த டேயில முன்னர் இந்தவான உற்தமுன்னர் இந்தவப்
ு வபசுகின்றன(!!).  இந்த்தை  ட் டேங்கள் முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்ற
நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்டலிருந்தும் அரசியல் நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாட்டலிருந்தும்
மற்றிலும் விு வர முன்னர் இந்தவாத்தைம முன்னர் இந்தவான்தமுன்னர் இந்தவ.  அ்தமுன்னர் இந்தவ ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள
முன்னர் இந்தவர்க்கத்திற்கு எதிர முன்னர் இந்தவான யுத்த்தைப் பிரக டேனம் ஆகும்.”

ட முன்னர் இந்தவாம் முன்னர் இந்தவர்க்கங்களின் ட டேமுன்னர் இந்தவடக்்தகக்தள ஒழுங்குபடுத்தும்
“்பகட் டே”   ட் டேங்களுக்கு எதிர முன்னர் இந்தவாக இருக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம் மற்றம்

த்தைனிடபர்களின் உர்தமக்தளப் ப முன்னர் இந்தவாதுக முன்னர் இந்தவாக்கும் “டல்ல”
 ட் டேங்க்தளப் ப முன்னர் இந்தவாதுக முன்னர் இந்தவாக்கிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  இக் கூட் டேத்தில் ு வமுன்னர் இந்தவற எந்த்தை
ு வமற்ு வக முன்னர் இந்தவாளும் முன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாசிக்கப்பட்டருக்கவில்்தல என்ற முன்னர் இந்தவாலும்,
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின் அரசியல் நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு பற்றிய
மிகத் ்பத்தைளிமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவான பகுப்ப முன்னர் இந்தவாய்்தமுன்னர் இந்தவ நிய முன்னர் இந்தவாயப்படுத்துமுன்னர் இந்தவத்தைற்கு
இதுு வமுன்னர் இந்தவ ு வப முன்னர் இந்தவாதும முன்னர் இந்தவானத்தை முன்னர் இந்தவாக இருக்கும்.

்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிக் கட்சியின் அரசியல் நி்தலப்ப முன்னர் இந்தவாடு பல
ு வகள்விக்தள எழுப்புகிறது.   மூகப் புரட்சியின் எதிர்க முன்னர் இந்தவால
முன்னர் இந்தவளர்ச்சி எப்பட இருக்கும்?  ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் கட்சி மீதும் அத்தைன்
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் ங்கங்கள் மீதும் ஏு வத்தைனும் அரசியல் ு வக முன்னர் இந்தவாரக்்தககள்
்தமுன்னர் இந்தவக்கப்ப டே ு வமுன்னர் இந்தவண்டும முன்னர் இந்தவா?  பிந்்தத்தையது ்பத்தை முன்னர் இந்தவா டேர்ப முன்னர் இந்தவான
வி டேயத்தில்,  ஒரு ்பப முன்னர் இந்தவாது ு வமுன்னர் இந்தவ்தலநிறத்த்தைத்திற்கு அ்தழப்பு
விடுக்கும் மன்னர் எவ்முன்னர் இந்தவளவு   முன்னர் இந்தவாத்தியு வம முன்னர் இந்தவா அவ்முன்னர் இந்தவளவுக்கு
ட முன்னர் இந்தவாம் க முன்னர் இந்தவாத்திருந்ு வத்தை முன்னர் இந்தவாம்.  ட முன்னர் இந்தவாம் புதிய ு வத்தைர்த்தைலுக்கும் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற்
கட்சி ஆட்சி அதிக முன்னர் இந்தவாரத்திற்கு திரும்புமுன்னர் இந்தவத்தைற்கும் ு வக முன்னர் இந்தவாரவில்்தல.
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாள முன்னர் இந்தவர்க்கத்தின் எந்த்தை குறிப்பி டேத்த்தைக்க
த்தை்தல்தம்தயயும் ட முன்னர் இந்தவாம் ்தகப்பற்றி இருக்க முன்னர் இந்தவாத்தை நி்தல்தமகளின்
கீழ ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழில முன்னர் இந்தவாளர் புரட்சிகர அர  முன்னர் இந்தவாங்கத்திற்க முன்னர் இந்தவான எமது
மழக்கம் மிகவும் அருமுன்னர் இந்தவம முன்னர் இந்தவானது.  அது மிகவும் “இ டேத்தை முன்னர் இந்தவாக”
ு வத்தை முன்னர் இந்தவான்றம், ஆன முன்னர் இந்தவால் முன்னர் இந்தவலது  முன்னர் இந்தவார “அரசியல் ரீதிய முன்னர் இந்தவாக மித்தைமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை”
்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் ங்க அதிக முன்னர் இந்தவாரத்துமுன்னர் இந்தவத்து டேன் இ்தணந்து்பக முன்னர் இந்தவாண்டுள்ளது.
ட முன்னர் இந்தவாம் ்பத்தை முன்னர் இந்தவாழிற் கட்சி மீது எந்த்தை ு வக முன்னர் இந்தவாரக்்தகக்தளயும்
மன்்தமுன்னர் இந்தவக்கவில்்தல — அமுன்னர் இந்தவர்க்தள அம்பலப்படுத்தும் பணி
ஏற்கனு வமுன்னர் இந்தவ நி்தறு வமுன்னர் இந்தவற்றப்பட்டருந்த்தை்தத்தைப் ு வப முன்னர் இந்தவால.

28. இது ஒு வர இரவில் அபிவிருத்தி அ்த டேந்திருக்கவில்்தல —
குட்ட மத்தைல முன்னர் இந்தவாளித்துமுன்னர் இந்தவ  க்திகளுக்கு ஒத்து்தழக்கும் நீண் டே
நிகழச்சிப்ு வப முன்னர் இந்தவாக்கில் முன்னர் இந்தவளர்ச்சி அ்த டேந்திருந்த்தைது.  இது மிகவும்
திட் டேமுன்னர் இந்தவட் டேம முன்னர் இந்தவான த்தைத்துமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவார்த்த்தை மூலத்்தத்தைக் ்பக முன்னர் இந்தவாண்டருக்கிறது
—்பைகலிய ்ப  முன்னர் இந்தவாற்்பற முன்னர் இந்தவா டே்தர அணிந்து்பக முன்னர் இந்தவாண் டே அனுபமுன்னர் இந்தவமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தை
முன்னர் இந்தவழிம்தற— ம முன்னர் இந்தவார்க்சி த்து டேன் மற்றிலும்  ம்பந்த்தைம் இல்ல முன்னர் இந்தவாத்தைது.
உணர்்தமுன்னர் இந்தவ உணர்த்தை்தலப் புகழத்தைல் மற்றம் முன்னர் இந்தவரல முன்னர் இந்தவாற்ற
  டேமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்்தத்தை நிர முன்னர் இந்தவாகரத்த்தைல். இயங்கிய்தலக் கற்றல் பற்றி ஒரு
சீரய விமர் னம் கட் டே முன்னர் இந்தவாயம் ்ப ய்யப்ப டே ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்.

29.  சுு வல முன்னர் இந்தவாட் டேரன் கடத்தைம் ு வமுன்னர் இந்தவர்க்கஸ் லீக் த்தை்தல்தமய முன்னர் இந்தவால்
மிகவும் ஆபத்த்தை முன்னர் இந்தவான ஒரு எச் ரக்்தகய முன்னர் இந்தவாக
எடுத்துக்்பக முன்னர் இந்தவாள்ளப்பட் டேது.  ட முன்னர் இந்தவாம் அரசியல் மற்றம் கருத்தியல்
ு வமுன்னர் இந்தவறப முன்னர் இந்தவாடுகளின் ஆழத்தின முன்னர் இந்தவால் கமுன்னர் இந்தவ்தலயுறகிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  ஆன முன்னர் இந்தவால்
அக்க்தறயுள்ள மற்றம் ு வடர்்தமய முன்னர் இந்தவான கலந்து்தரய முன்னர் இந்தவா டேல்களின்
மூலம் ட முன்னர் இந்தவாம் பிரச்சி்தனக்தள ்பமுன்னர் இந்தவன்றமுன்னர் இந்தவரமடயும் என்ற
டம்புகிு வற முன்னர் இந்தவாம்.  ு வத்தை்தமுன்னர் இந்தவப்படுமுன்னர் இந்தவது என்ன்பமுன்னர் இந்தவனில் அ்தனத்துலகக்
குழுவிற்குள்ளும் ு வத்தைசிய பகுதிகளின் த்தை்தல்தமக்குள்ளும்
உண்்தமய முன்னர் இந்தவான கலந்து்தரய முன்னர் இந்தவா டேல் ஆகும்.  ஆமுன்னர் இந்தவணங்கள்
த்தைய முன்னர் இந்தவாரக்கப்பட்டு சுற்றக்கு வி டேப்ப டே ு வமுன்னர் இந்தவண்டும்.
ு வமற்்பக முன்னர் இந்தவாள்ளப்ப டே ு வமுன்னர் இந்தவண்டயது இந்த்தை முன்னர் இந்தவழித்தை முன்னர் இந்தவான்.
அ்தனத்துலகக் குழு முன்னர் இந்தவலி்தமய முன்னர் இந்தவானத்தை முன்னர் இந்தவாக எழ மடயும்.
ு வமுன்னர் இந்தவர்க்கஸ் லீக்க முன்னர் இந்தவானது விமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாத்தைத்தில் பங்ு வகற்கவும் அதிலிருந்து
கற்றக்்பக முன்னர் இந்தவாள்ளவும் மிக ஆர்முன்னர் இந்தவத்ு வத்தை முன்னர் இந்தவாடு உள்ளது.  ட முன்னர் இந்தவாம்
பிரட்டஷ் ு வத்தை முன்னர் இந்தவாழர்கு வள முன்னர் இந்தவாடும் அ்தனத்துலகக் குழுவின்
ஒவ்்பமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாரு பகுதிு வய முன்னர் இந்தவாடும் எமது ஒத்து்தழப்பின் முன்னர் இந்தவளத்்தத்தை
டல்குு வமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாம். இந்த்தை கலந்து்தரய முன்னர் இந்தவா டேலுக்கு ஒரு திட் டேமுன்னர் இந்தவட் டேம முன்னர் இந்தவான
அட் டேமுன்னர் இந்தவ்தண்தய முன்னர் இந்தவகுப்ு வப முன்னர் இந்தவாம்,  மற்றம் அந்த்தை அடப்ப்த டேயில்
அ்தனத்துலகக் குழுவின் ம முன்னர் இந்தவாட முன்னர் இந்தவாட்்த டே ு வட முன்னர் இந்தவாக்கி
்ப யற்படுு வமுன்னர் இந்தவ முன்னர் இந்தவாம்.
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