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சோவவியத் சோவோலிோ குடியரசுகளின் ஒன்றியத்தின் முடிவுக்குப் பின்னர

மவரக்சிோத்திற்கவன ச்வரவட்டமும
 நவன்கவம அகிலத்தின் ்ணிகளும

By David North, 11 March 1992

கீழ்வரும் அறிக்றிக்கஅறிக்கை ்கை நக்கை நான்அறிக்கைக்கை நாம் அகிலத்தின் அறிக்ககிலத்தின் அனைத்துலஅறிக்கைக்
குழுவின் 12 வது நிறிக்கநிறைைபறைபேரறிக்கவக்கு ைப்கு டேவிட் ைப்கை நக்கை நார்த்நோர்த்தக்கை நால
வளங்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேநோர்த்தக்கை நாகும்.

ைபோக்கை நாவியத் ைபோக்கை நாோலிோ குடியரசுஅறிக்கைளின் ஒன்றியமக்கை நாஅறிக்கை (USSR)

இருந்நோர்த்ததிலிருந்து உருவக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே அரசுஅறிக்கைறிக்கள ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்
அரசுஅறிக்கைள் எகிலத்தின் அனை வறிக்கரயறுக்அறிக்கை முடியக்கை நாது. அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர் புரட்சியக்கை நால

ஏற்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தோக்கை நாத்துநிறைவுஅறிக்கைறிக்கள,  அநோர்த்தன் உருத்திரந்நோர்த்த
வடிவத்திலும் கூ்கு டே, இந்நோர்த்த அரசுஅறிக்கைள் றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாக்அறிக்கைவிலறிக்கல. இந்நோர்த்த

அரசுஅறிக்கைள் அறிக்ககிலத்தின் அனைத்தும் ட அரசுகளை தநோர்த்தள்ளத் ட அரசுகளை தநோர்த்தளிவக்கை நாஅறிக்கைைபவ
ைபநோர்த்தசியமயமக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தோக்கை நாத்துக்அறிக்கைறிக்கள இலலக்கை நாமல

ட அரசுகளை தோய்வறிக்கநோர்த்தைபய அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருக்கின்நிறைகிலத்தின் அனை.
அவற்றிக்கநிறை ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் அரசுஅறிக்கைள் எகிலத்தின் அனை வறிக்கரயறிக்கநிறை ட அரசுகளை தோய்வது,

இந்நோர்த்தப் றைபேநோர்த்தத்திற்குரய எந்நோர்த்தவிநோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனை மக்கை நார்க்சிோ
உள்ள்கு டேக்அறிக்கைத்றிக்கநோர்த்தயும் றைபேறித்து விடுகிநிறைது.  1930 ல ைபோக்கை நாவியத்

ஒன்றியத்றிக்கநோர்த்த ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் அரசு என்நிறை வறிக்கரயறிக்கநிறைறிக்கய
நிரக்கை நாஅறிக்கைரத்நோர்த்தவர்அறிக்கைளு்கு டேன்,  ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கி ோர்ச்றிக்கோயில இநிறைங்கிகிலத்தின் அனைக்கை நார்.

ஸ்ரக்கை நாலினிஸ்டுக்அறிக்கைள் ட அரசுகளை தோய்நோர்த்த குற்நிறைங்அறிக்கைளுக்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை,  அவர்அறிக்கைளுக்கு
எதிரக்கை நாஅறிக்கை வக்கை நார்த்றிக்கநோர்த்தஅறிக்கைளக்கை நால றைபேழிவக்கை நாங்அறிக்கைக்கூ்கு டேக்கை நாது,  மக்கை நாநிறைக்கை நாஅறிக்கை

இன்னும் எஞ்சியிருக்கும் அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர் புரட்சியின் ட அரசுகளை தவற்றிஅறிக்கைறிக்கள
—மிஅறிக்கைமுக்கியமக்கை நாஅறிக்கை இருந்து ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருக்கின்நிறை

ைபநோர்த்தசியமயமக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தோக்கை நாத்றிக்கநோர்த்தயும் அரசு திட்்கு டேமி்கு டேலின்
அடிப்றைபேறிக்க்கு டேஅறிக்கைறிக்களயும்— றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாக்அறிக்கை ைபவண்டும் என்நிறைக்கை நார்.

அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்தின் ்கை நலன்அறிக்கைள் இருந்நோர்த்தைபறைபேக்கை நாதிலும்,  அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர்
புரட்சியிகிலத்தின் அனைக்கை நால ஏற்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தோக்கை நாத்துவடிவங்அறிக்கைள் ஆழமக்கை நாகிலத்தின் அனை

சீரழிவுக்குள்ளக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபறைபேக்கை நாதிலும்,  ைபோக்கை நாவியத் அரசு இன்னும்
றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாக்கும் அளவிற்கு, ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் அரசு என்நிறை

வறிக்கரயறிக்கநிறை இன்னும் மதிப்புள்ளநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கைைபவ இருக்கிநிறைது என்று
ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கி வலியுறுத்திகிலத்தின் அனைக்கை நார்.

1939  ோர்ச்றிக்கோயின்ைபறைபேக்கை நாது, ைபோக்கை நாவியத் யூனியன்,

றைபேக்கை நாசிஸ்டுக்அறிக்கைளக்கை நாைபலக்கை நா அலலது அந்நோர்த்த அர்த்நோர்த்தத்தில ''ஜகிலத்தின் அனை்கை நக்கை நாயஅறிக்கை''
ஏஅறிக்கைக்கை நாதிறைபேத்தியத்நோர்த்தக்கை நாைபலக்கை நா அறிக்க்கு டேயும் இரக்கை நாணுவத் ைபநோர்த்தக்கை நாலவியின்

விறிக்களவு என்றைபேது, ஸ்ரக்கை நாலினிோ ோர்வக்கை நாதிஅறிக்கைக்கை நார ஆட்சியின் அழிவு
மட்டுமலல,[1]  அது ோமூஅறிக்கை உநிறைவுஅறிக்கைள்,  ட அரசுகளை தோக்கை நாத்துவடிவங்அறிக்கைளின்

எலறிக்கலஅறிக்கைளிலும் எதிர்ப்புரட்சிக்கு இட்டுச் ட அரசுகளை தோலலும் என்று
ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கி விளக்கிகிலத்தின் அனைக்கை நார். ஆஅறிக்கைைபவ இது ட அரசுகளை தவறுமைபகிலத்தின் அனை

வக்கை நார்த்றிக்கநோர்த்தஅறிக்கைள் ோம்றைபேந்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டே ோர்ச்றிக்கோ அலல.  1939இல
ைபறைபேர்ன்்ஹக்கை நாமி்கு டேம் ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கி கூறியநோர்த்தக்கை நாவது,  (்கை நக்கை நான் இங்ைபஅறிக்கை

சுருக்கித் நோர்த்தருகிைபநிறைன்)  “்கை நலலது,  நீங்அறிக்கைள் ைபோக்கை நாவியத்
ஒன்றியத்றிக்கநோர்த்த ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் அரசு அலல எகிலத்தின் அனைக்கூநிறை

ஆறிக்கோப்றைபேடுகிறீர்அறிக்கைள் –—  ்கை நக்கை நான் அநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனை ஏற்றுக்ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேக்கை நால

ட அரசுகளை தோய்ய ைபவண்டிய ைபவறிக்கலயின் அறிக்கைண்ைப்க்கை நாட்்கு டேத்தில இருந்து
என்கிலத்தின் அனை அரசியல முடிறிக்கவ ்கை நக்கை நாம் எடுக்அறிக்கைைபவண்டுட அரசுகளை தமன்று

ைபஅறிக்கைட்பீர்அறிக்கைளக்கை நா?  நீண்்கு டேஅறிக்கைக்கை நாலத்துக்கு முன்ைபறைபே,  ஸ்ரக்கை நாலினிோ
அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்றிக்கநோர்த்த தூக்கி வீசுவது அவசியமக்கை நாகிலத்தின் அனைது என்றைபேதில

உ்கு டேன்றைபேட்ைப்கு டேக்கை நாம்.  ்கை நக்கை நாம் என்கிலத்தின் அனை மக்கை நாற்நிறைங்அறிக்கைள் ட அரசுகளை தோய்ய
ைபவண்டுட அரசுகளை தமன்று அறிக்கைருதுகிறீர்அறிக்கைள்?  வறிக்கரயறிக்கநிறையில மக்கை நாற்நிறைக்

ைபஅறிக்கைக்கை நார நீங்அறிக்கைள் முன்றிக்கவப்றைபேது எறிக்கநோர்த்தக் குறிக்கிநிறைது?''

அது ட அரசுகளை தநோர்த்தளிவக்கை நாகிலத்தின் அனைது, ைபறைபேர்ன்்ஹக்கை நாம்,  ோக்கை நாக்ட்மன் ஆகிய
இருவரதும் றைபேர்க்கை நாம வளர்ச்சியிகிலத்தின் அனைக்கை நால அது

உறுதிப்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டேது –  அநோர்த்தக்கை நாவது ைபோக்கை நாவியத் ஒன்றியத்றிக்கநோர்த்த
ஒரு ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் அரோக்கை நாஅறிக்கை வறிக்கரயறிக்கநிறை ட அரசுகளை தோய்வறிக்கநோர்த்த

றிக்கஅறிக்கைவிடுநோர்த்தலக்கை நாகிலத்தின் அனைது ஏஅறிக்கைக்கை நாதிறைபேத்தியத்து்கு டேகிலத்தின் அனைக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபறைபேக்கை நாரல ைபோக்கை நாவியத்
யூனியறிக்ககிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைம் றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாக்அறிக்கைக் கூ்கு டேக்கை நாது என்நிறை

நிறிக்கலப்றைபேக்கை நாட்டுக்ைபஅறிக்கை வழிவகுக்கும்.  இன்னும் ோரயக்கை நாஅறிக்கைக்
கூறிகிலத்தின் அனைக்கை நால USSR மீநோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை ஏஅறிக்கைக்கை நாதிறைபேத்திய ட அரசுகளை தவற்றிக்ைபஅறிக்கை ோக்கை நாநோர்த்தஅறிக்கைமக்கை நாஅறிக்கை

இருக்கும்.  இது ோக்கை நார்புரீதியக்கை நாகிலத்தின் அனை குறிக்கநிறைந்நோர்த்த அறிக்கைக்கை நாலத்தில
ைபறைபேர்ன்்ஹக்கை நாமின் நிறிக்கலப்றைபேக்கை நா்கு டேக்கை நாஅறிக்கை இருந்நோர்த்தது.  ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாரயப் ைபறைபேக்கை நார்

அறிக்கைக்கை நாலஅறிக்கைட்்கு டேத்தின் ைபறைபேக்கை நாது அது ோக்கை நாக்ட்மன் உறிக்க்கு டேயநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கைவும்
இருந்நோர்த்தது.

ைபோக்கை நாவியத் ஒன்றியத்தின் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் அரசு என்நிறை

வறிக்கரயறிக்கநிறை,  அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர் புரட்சியின் பின்கிலத்தின் அனைர் ஏற்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டே
ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து வடிவங்அறிக்கைறிக்களப் றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாப்றைபேது்கு டேன் எப்ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுதும்

அறிக்கைட்டுண்டிருந்நோர்த்தது.  புதிய அரசுஅறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை ைபநோர்த்தக்கை நான்றிய ரஷ்யக்கை நா,
உக்ைபரன்,  உஸ்ைபறைபேஸ்கிஸ்நோர்த்தக்கை நான்,  அறிக்கைஜஅறிக்கைஸ்நோர்த்தக்கை நான்,  ைபஜக்கை நார்ஜியக்கை நா

மற்றும் ஏறிக்ககிலத்தின் அனைய சுநோர்த்தந்திர அரசுஅறிக்கைளின் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாது்கை நல கூட்்கு டேறிக்கமப்பு
ஆகியகிலத்தின் அனை ஏைபநோர்த்தக்கை நா ஒரு வழியில அரசு ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து்கு டேறிக்கமறிக்கயப்

றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாக்கின்நிறைகிலத்தின் அனை என்று,  இன்னும் ைபறைபேணுவது
ோக்கை நாத்தியமற்நிறைநோர்த்தக்கை நாகும்.  டிோம்றைபேர் 1991  அன்று ட அரசுகளை தயலட்சின்,

கிரக்கை நாவ்ட அரசுகளை தோக்கை நாக்,  ஷக்கை நாஷ்ைபஅறிக்கைவிச் ஆகிைபயக்கை நார் றிக்கஅறிக்கைட அரசுகளை தயழுத்திட்்கு டே
ஆவ்ங்அறிக்கைளில CIS (சுநோர்த்தந்திர அரசுஅறிக்கைளின் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாது்கை நல

கூட்்கு டேறிக்கமப்பு)  நோர்த்தனிச்ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து்கு டேறிக்கமறிக்கய ஏற்றைபேடுத்துவதில
உறுதிட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டுள்ளது என்று ட அரசுகளை தநோர்த்தளிவக்கை நாஅறிக்கைைபவ குறிப்பிட்்கு டேகிலத்தின் அனைர்.

இந்நோர்த்த அடிப்றைபேறிக்க்கு டே மக்கை நாற்நிறைமக்கை நாகிலத்தின் அனைது,  ைபஅறிக்கைக்கை நார்ப்றைபேைபோவ் ஆட்சியிகிலத்தின் அனைக்கை நால
1985  இல இருந்து முன்ட அரசுகளை தகிலத்தின் அனைடுத்து வரப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைளின்

ட அரசுகளை தவளிப்றைபேக்கை நாடு மட்டுமலல,  ஸ்ரக்கை நாலினிோத்தின் எதிர்ப்புரட்சிஅறிக்கைரப்
றைபேண்பின் இறுதி முடிவுமக்கை நாகும்.

புதிய ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து்கு டேறிக்கம வடிவங்அறிக்கைறிக்கள ஏற்றைபேடுத்தும் ைப்கை நக்கை நாக்கிலநோர்த்தக்கை நான்

CIS ஐ உள்ள்கு டேக்கிய இந்நோர்த்த அரசுஅறிக்கைள் அறிக்கமக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனை.
இதுைபவ,  இந்நோர்த்த அரசுஅறிக்கைறிக்களப் றைபேற்றிய வறிக்கரயறிக்கநிறைறிக்கய

ோரறைபேக்கை நார்ப்பு ட அரசுகளை தோய்வறிக்கநோர்த்த ைபவண்டி நிற்கிநிறைது.  இது சிலருக்கு
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ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாந்நோர்த்தரவக்கை நாஅறிக்கை இருக்அறிக்கைலக்கை நாம் -  ்கை நம்றிக்கம விமர்சிப்றைபேவர்அறிக்கைளின்
நிறிக்கலப்றைபேக்கை நாடு றைபேற்றி ்கை நக்கை நாம் மதிப்பீடு ட அரசுகளை தோய்யைபவண்டும்-  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால

இந்நோர்த்த ைபநோர்த்தறிக்கவயக்கை நாகிலத்தின் அனை திருத்நோர்த்தங்அறிக்கைள் ்கை நமது இயக்அறிக்கைத்தின் வரலக்கை நாறு
மற்றும் ைபவறிக்கலத்திட்்கு டேத்தில ைபவரூன்றி உள்ளகிலத்தின் அனை.  ்கை நக்கை நாம்

றைபேக்கை நாரம்றைபேரய முறிக்கநிறைப்றைபேடுத்திக் கூநிறைலஅறிக்கைறிக்கள,  வர்க்அறிக்கைப்
ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்தின் ஸ்தூலமக்கை நாகிலத்தின் அனை அபிவிருத்திஅறிக்கைளின் ட அரசுகளை தவளிச்ோத்தில

மறு ோரறைபேக்கை நார்ப்புச் ட அரசுகளை தோய்ய அறிக்கை்கு டேறிக்கமப்றைபேட்்கு டேவர்அறிக்கைள். அப்ைபறைபேக்கை நாதுநோர்த்தக்கை நான்
்கை நம்முறிக்க்கு டேய முறிக்கநிறைப்றைபேடுத்திக் கூநிறைலஅறிக்கைள் புநிறைநிறிக்கல

யநோர்த்தக்கை நாத்நோர்த்தத்திற்கு ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருந்நோர்த்தக் கூடியநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை இருக்கும்.  ்கை நம்
முன்ைபகிலத்தின் அனை உள்ள றைபேணி புதிய அரசுஅறிக்கைளுக்கு ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருத்நோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனை

வறிக்கரயறிக்கநிறைறிக்கய வழங்குவது மட்டுமலல, இந்நோர்த்த மக்கை நாற்நிறைங்அறிக்கைளின்
நோர்த்தக்கை நாற்றைபேரயங்அறிக்கைறிக்கள றைபேரந்நோர்த்த வரலக்கை நாற்று உள்ள்கு டேக்அறிக்கை்கு டேத்தில புரந்து

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளவும் ைபவண்டும். இது ட அரசுகளை தவறுமைபகிலத்தின் அனை வக்கை நார்த்றிக்கநோர்த்தஅறிக்கைறிக்களயும்,
ட அரசுகளை தோக்கை நாற்றைபேநோர்த்தங்அறிக்கைறிக்களயும் மக்கை நாற்றுகின்நிறை வி்கு டேயமலல.  ைபோக்கை நாவியத்

யூனியன் இனியும் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் அரசு அலல என்று
ட அரசுகளை தோக்கை நாலவது மட்டும் ைபறைபேக்கை நாநோர்த்தக்கை நாது.  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின்

புநிறைநிறிக்கல வரலக்கை நாற்று அனுறைபேவத்தின் உள்ள்கு டேக்அறிக்கைத்தில இந்நோர்த்த
மக்கை நாற்நிறைம் எறிக்கநோர்த்த பிரதிநிதித்துவம் ட அரசுகளை தோய்கின்நிறைது என்றைபேறிக்கநோர்த்த ்கை நக்கை நாம்

புரந்துட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ள ைபவண்டும்.  அதிஅறிக்கைமக்கை நாஅறிக்கைப் றைபேயன்றைபேடுத்துவநோர்த்தக்கை நால
ோர்வோக்கை நாநோர்த்தக்கை நார்மக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தோக்கை நாற்ட அரசுகளை தநிறைக்கை நா்கு டேரக்கை நாஅறிக்கைவும்

றைபேயன்றைபேடுத்துவறிக்கநோர்த்த ்கை நக்கை நாம் நோர்த்தவிர்க்அறிக்கை ைபவண்டும்.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால இந்நோர்த்த
விவஅறிக்கைக்கை நாரத்தில,  1917 ல திநிறைக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே முழு வரலக்கை நாற்றுக்

அறிக்கைட்்கு டேத்திகிலத்தின் அனைதும் முடிவுக்கு ்கை நக்கை நாம் வந்துவிட்ைப்கு டேக்கை நாம் என்று
உண்றிக்கமயக்கை நாஅறிக்கைச் ட அரசுகளை தோக்கை நாலல முடியும்.  அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர் புரட்சியக்கை நாகிலத்தின் அனைது

்கை நவீகிலத்தின் அனைஅறிக்கைக்கை நால வரலக்கை நாறு மற்றும் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின்
வரலக்கை நாற்றில தீர்க்அறிக்கைமக்கை நாகிலத்தின் அனை நிஅறிக்கைழ்ச்சியக்கை நாகும்.  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள

வர்க்அறிக்கைத்நோர்த்தக்கை நால அதிஅறிக்கைக்கை நாரம் ட அரசுகளை தவற்றி ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளப்றைபேட்்கு டேது,  வரலக்கை நாற்று
அபிவிருத்தியின் புதிய அறிக்கைட்்கு டேத்றிக்கநோர்த்தக் குறிக்கின்நிறைது.

அறிக்கைம்யூனிஸ்ட் அறிக்கைட்சி அறிக்றிக்கஅறிக்கையில அறிக்கைக்கை நார்ல மக்கை நார்க்ஸ்,
ஏங்ட அரசுகளை தஅறிக்கைலோக்கை நால ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேக்அறிக்கை வடிவம் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாடுக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே,  உலஅறிக்கை

ைபோக்கை நாோலிோத்தின் வரலக்கை நாற்று முன்ைபகிலத்தின் அனைக்கை நாக்கு
யநோர்த்தக்கை நார்த்நோர்த்தமக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேது.  ைபோக்கை நாோலிோப் புரட்சி ்கை நறிக்க்கு டேமுறிக்கநிறைப்

பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனையக்கை நாகி விட்்கு டேது.

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் இயக்அறிக்கைத்தின் அரசியல அபிவிருத்தி

அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர் புரட்சி ஆஅறிக்கைக்கை நாயத்திலிருந்து விழவிலறிக்கல.  அது
ோர்வைபநோர்த்தோத் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் இயக்அறிக்கைத்தின் அரசியல அபிவிருத்தி

மற்றும் வர்க்அறிக்கைப் ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேம் ஒரு புநிறைநிறிக்கலயக்கை நாகிலத்தின் அனை வரலக்கை நாற்று
வளர்ச்சிப் ைபறைபேக்கை நாக்கின் ோக்கை நாநோர்த்தஅறிக்கை உச்ோ நிறிக்கலயக்கை நாஅறிக்கை இருந்நோர்த்தது.

வர்க்அறிக்கைப் ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்தின் சூழலில மக்கை நாறுநோர்த்தலஅறிக்கைள் ஏற்றைபேட்்கு டே
ைபறைபேக்கை நாதிலும் 1917 க்கு முன்கிலத்தின் அனைர் 70  வரு்கு டேங்அறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை மக்அறிக்கைளின்

அரசியல ்கை நகிலத்தின் அனைவு,  வரலக்கை நாற்று ரீதியக்கை நாஅறிக்கை முன்னிருந்திரக்கை நாநோர்த்த
வறிக்கஅறிக்கையில வியப்பூட்டும் அளவுக்கும் அபிவிருத்தி

அறிக்க்கு டேந்திருந்நோர்த்தது.  19 ம் நூற்நிறைக்கை நாண்டு றைபேற்றிய வரலக்கை நாற்றுப்
றைபேடிப்பிறிக்ககிலத்தின் அனைறிக்கய இந்நோர்த்த அறிக்கைட்்கு டேறிக்கமப்புக்கு ட அரசுகளை தவளிைபய புரந்து

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ள முடியக்கை நாது.  மக்கை நார்க்சிோத்தின் அபிவிருத்தியும்
்கை நகிலத்தின் அனைவுபூர்வமக்கை நாகிலத்தின் அனை அரசியல ோக்தியக்கை நாஅறிக்கை மக்அறிக்கைளின்

வளர்ச்சியும்நோர்த்தக்கை நான்,  19 ம் நூற்நிறைக்கை நாண்டின் பிற்றைபேகுதிக்கும் 20 ம்
நூற்நிறைக்கை நாண்டின் முநோர்த்தல 10  ஆண்டுஅறிக்கைளுக்கும் நோர்த்தனிச் சிநிறைப்றைபேக்கை நாகிலத்தின் அனை

றைபேண்புஅறிக்கைறிக்கள வழங்கிகிலத்தின் அனை.  எண்ணிப் றைபேக்கை நாருங்அறிக்கைள் ட அரசுகளை தறைபேப்ரவரப்
புரட்சி ஆண்டிலும் 1848 ன் இரத்நோர்த்த யூறிக்கல ்கை நக்கை நாட்அறிக்கைளிலும் பிநிறைந்நோர்த்த

ஒரு றைபேக்கை நாரஸ் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளி,  1871 ல றைபேக்கை நாரஸ் அறிக்கைம்யூன்
ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்தில இறிக்களஞகிலத்தின் அனைக்கை நாஅறிக்கைப் றைபேங்ட அரசுகளை தஅறிக்கைடுத்திருப்றைபேக்கை நார்,

அவருக்கு 41வயது மட்டுைபம ஆகியிருக்கும்ைபறைபேக்கை நாது 2 ம்
அகிலம் அறிக்கமக்அறிக்கைப்றைபேட்டிருக்கும் அவரது 70 நோர்த்தக்கை நாவது

பிநிறைந்நோர்த்த்கை நக்கை நாறிக்கள அறிக்க்கு டேவநோர்த்தற்கு முன்கிலத்தின் அனைைபர 1917 ல ரஷ்ய
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் வர்க்அறிக்கைம் அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்த ட அரசுகளை தவற்றி ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேறிக்கநோர்த்தப்

றைபேக்கை நார்ப்றைபேநோர்த்தற்கு அவர் இன்னும் உயிர் வக்கை நாழ்ந்திருக்அறிக்கை முடியும்.
அறிக்கைம்யூனிஸ்ட் அறிக்கைட்சி அறிக்றிக்கஅறிக்கை எழுநோர்த்தப்றைபேட்்கு டே அறிக்கைக்கை நாலப்றைபேகுதியில

பிநிறைந்நோர்த்த ஒரு ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளியின் வக்கை நாழ்க்றிக்கஅறிக்கைக் அறிக்கைக்கை நாலம், அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர்
புரட்சிறிக்கய உள்ள்கு டேக்கிய அரசியல அபிவிருத்தி

அறிக்கைக்கை நாலப்றைபேகுதியின் சுழற்சிறிக்கயக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்தது.

முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவத்துக்கு எதிரக்கை நாகிலத்தின் அனை குரூரமக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேங்அறிக்கைளில
ஈடுறைபேட்டுள்ள ஒரு புரட்சிஅறிக்கைர ோக்தியக்கை நாஅறிக்கை ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின்

புநிறைநிறிக்கலயக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபநோர்த்தக்கை நாற்நிறைத்திகிலத்தின் அனைக்கை நாலும் ைபோக்கை நாோலிோ
ைபவறிக்கலத்திட்்கு டேத்தின் அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயில ட அரசுகளை தவகுஜகிலத்தின் அனை அறிக்கமப்புக்அறிக்கைள்

உருவக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேநோர்த்தக்கை நாலும், ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் முன்கிலத்தின் அனைணிப்
பிரவின் ்கை நகிலத்தின் அனைவு ஒழுங்அறிக்கைறிக்கமக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேது.

அந்நோர்த்த அறிக்கைக்கை நாலஅறிக்கைட்்கு டேத்திற்கும்,  ்கை நக்கை நாம் அறிக்கை்கு டேந்து ட அரசுகளை தோலலும்

அறிக்கைக்கை நாலஅறிக்கைட்்கு டேத்திற்கும் இறிக்க்கு டேயிலக்கை நாகிலத்தின் அனை உநிறைறிக்கவ ஒருவர் அறிக்கைருத்தில
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்றிக்கஅறிக்கையில,  இந்நோர்த்த வரலக்கை நாற்று உள்ள்கு டேக்அறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த நிறிக்ககிலத்தின் அனைவில

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ள ைபவண்டும்.  1914  ஆஅறிக்கைஸ்டின் நிஅறிக்கைழ்ச்சிஅறிக்கைளில
திறிக்கஅறிக்கைப்றைபேறிக்க்கு டேந்நோர்த்த ைபறைபேக்கை நாதிலும்,  இந்நோர்த்த ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைள்

அவற்றிக்கநிறை,ைபோக்கை நாோலிோத்தின் ைபநோர்த்தக்கை நாலவி என்று அலலக்கை நாமல,
ைபோக்கை நாோலிோத்தின் அறிக்கைக்கை நாட்டிக்ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாடுப்பு என்று புரந்து

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேக்கை நார்அறிக்கைள்.  3  ஆண்டுஅறிக்கைள் அறிக்கைழிந்து,  ைபறைபேக்கை நாலஷிவிக்
அறிக்கைட்சியக்கை நால அதிஅறிக்கைக்கை நாரம் ட அரசுகளை தவன்ட அரசுகளை தநிறைடுக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேறிக்கநோர்த்த, மக்கை நார்க்சிோத்றிக்கநோர்த்தக்

அறிக்கைக்கை நாட்டிக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாடுத்நோர்த்தவர்அறிக்கைளுக்கு எதிரக்கை நாஅறிக்கை,  மக்கை நார்க்சிோத்திகிலத்தின் அனைக்கை நால
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாடுக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே எதிர் நோர்த்தக்கை நாக்குநோர்த்தலக்கை நாஅறிக்கை,  வர்க்அறிக்கை ்கை நகிலத்தின் அனைவுள்ள

றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளி வர்க்அறிக்கைத்தின் சிநிறைந்நோர்த்த பிரதிநிதிஅறிக்கைள் அறிக்கைண்்கு டேக்கை நார்அறிக்கைள்.

ரஷ்யப் புரட்சி,  ஐைபரக்கை நாப்றைபேக்கை நா முழுறிக்கமயும் புரட்சிஅறிக்கைரப்
ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேங்அறிக்கைளின் அறிக்கலறிக்கய எழுப்பி விட்்கு டேது.

எவ்வக்கை நாநிறைக்கை நாயினும் அறிக்கவ ோமூஅறிக்கை ஜகிலத்தின் அனை்கை நக்கை நாயஅறிக்கைத்தின் துைபரக்கை நாஅறிக்கைத்நோர்த்தக்கை நால
ைபநோர்த்தக்கை நாற்அறிக்கைடிக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனை.  இத் ைபநோர்த்தக்கை நாலவிஅறிக்கைள் ைபோக்கை நாவியத் அரசின்

நோர்த்தனிறிக்கமப்றைபே்கு டேறிக்கல நீடிக்அறிக்கைச் ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தது்கு டேன்,  அநோர்த்தனுறிக்க்கு டேய
சீரழிவுக்கும் வழிவகுத்நோர்த்தகிலத்தின் அனை.  அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவமக்கை நாகிலத்தின் அனைது

அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்தப் பிடுங்கி,  அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர் புரட்சியின் ஆழமக்கை நாகிலத்தின் அனை
கீர்த்திறிக்கயப் றைபேயன்றைபேடுத்தி,  அது அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைக்

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்த ஒவ்ட அரசுகளை தவக்கை நாரு ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்றிக்கஅறிக்கைறிக்கயயும்,  அறிக்கைக்கை நாட்டிக்
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாடுத்நோர்த்தது.  இந்நோர்த்தக் அறிக்கைட்்கு டேத்தில ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்துக்குள்

''நோர்த்தனி ஒரு ்கை நக்கை நாட்டில ைபோக்கை நாோலிோம்''  என்நிறை ைபவறிக்கலத்திட்்கு டேத்தின்
விறிக்களறைபேயன்அறிக்கைறிக்கள மதிப்புறிக்கர ட அரசுகளை தோய்வது ைபநோர்த்தறிக்கவயிலலக்கை நாநோர்த்தது.

குறிக்கநிறைந்நோர்த்தறைபேட்ோம் சில ட அரசுகளை தறைபேரய முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ ்கை நக்கை நாடுஅறிக்கைளில புரட்சி
முன்ட அரசுகளை தகிலத்தின் அனைடுக்அறிக்கைப்றைபே்கு டேக்கை நாவிடில,  இறுதியில ைபோக்கை நாவியத் யூனியன்

அழியைப்கை நரும் என்று ்கை நமது இயக்அறிக்கைம் எப்ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுதும்
வலியுறுத்தி வந்நோர்த்தது.

1920  ்கை நடுப்றைபேகுதியிலிருந்து,  ைபோக்கை நாோலிோ ோர்வைபநோர்த்தசியம் றைபேற்றிய

முக்கிய விஷயம் மீநோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தக்கை நாக்குநோர்த்தலக்கை நாகிலத்தின் அனைது,
நோர்த்தவிர்க்அறிக்கைமுடியக்கை நாநோர்த்தறைபேடி இநோர்த்தர அறிக்ககிலத்தின் அனைத்து விஷயங்அறிக்கைளிலும்

ைபமக்கை நாதுநோர்த்தலஅறிக்கைறிக்கள ைபநோர்த்தக்கை நாற்றுவித்நோர்த்தது. அது ைபோக்கை நாோலிோ ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார
அபிவிருத்தியின் வளர்ச்சிப் ைபறைபேக்கை நாக்கு்கு டேன்

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேர்றைபேக்கை நாகிலத்தின் அனைவற்றிக்கநிறையும் உள்ள்கு டேக்கியிருந்நோர்த்தது.  ைபோக்கை நாோலிோத்றிக்கநோர்த்த
ைப்கை நக்கை நாக்கிய ைபோக்கை நாவியத் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரத்தின் அபிவிருத்தியக்கை நாகிலத்தின் அனைது,

அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்தின் ைபநோர்த்தசியவக்கை நாநோர்த்த ைபவறிக்கலத்திட்்கு டேத்திலும்,
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ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைளது ஜகிலத்தின் அனை்கை நக்கை நாயஅறிக்கைத்தின் சுவடுஅறிக்கைறிக்கள ்கை நசுக்கும்
அநோர்த்தனுறிக்க்கு டேய ோர்வக்கை நாதிஅறிக்கைக்கை நாரத்திலும் எதிர்ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டுள்ளது எகிலத்தின் அனை

இ்கு டேது எதிர்ப்பு வலியுறுத்தியது.  அண்றிக்கமய நிஅறிக்கைழ்ச்சிஅறிக்கைள்
ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கியின் எச்ோரக்றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைளின் வியப்பூட்டும் விஞ்ஞக்கை நாகிலத்தின் அனை

முன் ஆய்றிக்கவ உறுதிப்றைபேடுத்துகின்நிறைகிலத்தின் அனை.  1931 ல
ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கியக்கை நால எழுநோர்த்தப்றைபேட்்கு டே அறிக்கைட்டுறிக்கரயிலிருந்து ஒரு

றைபேந்திறிக்கய ைபமற்ைபஅறிக்கைக்கை நாள்அறிக்கைக்கை நாட்்கு டே என்றிக்ககிலத்தின் அனை அனுமதியுங்அறிக்கைள்.''இறுதி
ஆய்வில,  ைபோக்கை நாவியத் யூனியனின் அபிவிருத்திஅறிக்கைளின்

அறிக்ககிலத்தின் அனைத்து முரண்றைபேக்கை நாடுஅறிக்கைளும் இந்நோர்த்த வறிக்கஅறிக்கையில
நோர்த்தனிறிக்கமப்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் அரசுக்கும் அநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனைச்

சுற்றிய முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ சுற்றிவறிக்களப்புக்கும் இறிக்க்கு டேயிலக்கை நாகிலத்தின் அனை
முரண்றைபேக்கை நாட்டுக்கு இட்டுச் ட அரசுகளை தோலலும்.  நோர்த்தனி ஒரு ்கை நக்கை நாட்டுக்குள்

நோர்த்தன்னிறிக்கநிறைவு ைபோக்கை நாோலிோப் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்த நிர்மக்கை நாணிப்றைபேதில
ோக்கை நாத்தியமற்நிறைநோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனைது,  ஒவ்ட அரசுகளை தவக்கை நாரு புதிய அறிக்கைட்்கு டேத்திலும்

நீட்்கு டேப்றைபேட்்கு டே அளவிலும் மிஅறிக்கை ஆழமக்கை நாயும் ைபோக்கை நாோலிோக்
அறிக்கைட்டுமக்கை நாகிலத்தின் அனைத்தின் அடிப்றைபேறிக்க்கு டே முரண்றைபேக்கை நாடுஅறிக்கைறிக்கள

புதுப்பிக்கின்நிறைது.  இந்நோர்த்த அர்த்நோர்த்தத்தில,  உலகின் எஞ்சிய
றைபேகுதிஅறிக்கைளில உள்ள முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ அரசு,  இன்ட அரசுகளை தகிலத்தின் அனைக்கை நாரு நீண்்கு டே

வரலக்கை நாற்று அறிக்கைக்கை நாலஅறிக்கைட்்கு டேத்திற்கு நோர்த்தன்றிக்ககிலத்தின் அனை நிறிக்கலநிறுத்திக்
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளும் திநிறைறிக்கமயுறிக்க்கு டேயநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை நிரூபிக்அறிக்கைப்றைபேடுமக்கை நாகிலத்தின் அனைக்கை நால,

ைபோக்கை நாவியத் யூனியனில றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளி வர்க்அறிக்கை ோர்வக்கை நாதிஅறிக்கைக்கை நாரம்,
நோர்த்தவிர்க்அறிக்கைமுடியக்கை நாநோர்த்தறைபேடி ைபறைபேரழிவுஅறிக்கைறிக்கள ோந்திக்அறிக்கை ைப்கை நரடும்.''

இந்நோர்த்தக் அறிக்கைட்டுறிக்கரயின் முடிவில, அவர் எழுதிகிலத்தின் அனைக்கை நார், ''ைபோக்கை நாவியத்

யூனியனின் உள்ளும் புநிறைமுமக்கை நாகிலத்தின் அனை முரண்றைபேக்கை நாடுஅறிக்கைளில இருந்து
அது முழுறிக்கமயக்கை நாஅறிக்கைவும், இறுதியக்கை நாஅறிக்கைவும் விடுறைபேடுவறிக்கநோர்த்த, உலஅறிக்கைப்

றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளி வர்க்அறிக்கைத்தின் ட அரசுகளை தவற்றிஅறிக்கைரமக்கை நாகிலத்தின் அனை புரட்சி அரங்கிலநோர்த்தக்கை நான்
அறிக்கைக்கை நா்முடியும். அங்ைபஅறிக்கை மட்டும்நோர்த்தக்கை நான் அறிக்கைக்கை நா்முடியும்''

ைபோக்கை நாவியத் அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்தின் அறிக்கைக்கை நாட்டிக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாடுப்பு,

ஐைபரக்கை நாப்றைபேக்கை நாவில ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் ட அரசுகளை தவற்றிறிக்கயத்
நோர்த்தடுத்நோர்த்தது்கு டேன்,  ோர்வைபநோர்த்தோ மக்கை நார்க்சிோ இயக்அறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த ஊகிலத்தின் அனைமறிக்க்கு டேயச்

ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தது என்றைபேநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனை,  ைபோக்கை நாவியத் யூனியகிலத்தின் அனைதும் ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கிோ
இயக்அறிக்கைத்திகிலத்தின் அனைதும் வரலக்கை நாற்றிக்கநிறை ்கை நன்கு அறிக்கைற்நிறைவர்அறிக்கைள் அறிவக்கை நார்அறிக்கைள்.

ைபோக்கை நாவியத் யூனியனின் அரசியல மற்றும் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார
ரீதியக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தனிறிக்கமப்றைபே்கு டேலுக்கு ஸ்ரக்கை நாலினிோம் இறிக்க்கு டேவி்கு டேக்கை நாது

ட அரசுகளை தோயலறைபேட்்கு டேநோர்த்தக்கை நால,  அது இறுதியில இன்றிக்கநிறைய ைபநோர்த்தக்கை நாலவிக்கு
வழிவகுத்நோர்த்தது.  ைபோக்கை நாவியத் யூனியனில இருந்நோர்த்தது ைபோக்கை நாோலிோ

ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரம் அலல.  கிழக்கு ஐைபரக்கை நாப்றைபேக்கை நாவில ைபறைபேக்கை நாருக்கு
பிந்றிக்கநோர்த்தய உ்கு டேன்றைபேடிக்றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைள் மூலம் ைபமலும் ஆநோர்த்தக்கை நாரம்

வழங்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேைபநோர்த்த நோர்த்தவிர முடிவுக்கு ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டுவரப்றைபே்கு டேக்கை நாநோர்த்த -ைபநோர்த்தசிய
நோர்த்தன்னிறிக்கநிறைவு ஆட்சி என்நிறை அறிக்கைட்்கு டேறிக்கமப்புக்குள்-  முன்ைபகிலத்தின் அனைறிய

முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ அரசுஅறிக்கைளின் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார ட அரசுகளை தோயலறைபேக்கை நாடுஅறிக்கைறிக்கள
ைபோக்கை நாவியத் யூனியன் முன்ைபகிலத்தின் அனைறி அறிக்கை்கு டேந்து ட அரசுகளை தோலவது என்றைபேது ஒரு

புநிறைம் இருக்அறிக்கைட்டும்.  ஒருைபறைபேக்கை நாதும் அவற்றிற்கு ோமமக்கை நாஅறிக்கைக் கூ்கு டே
வரமுடியவிலறிக்கல.  ோர்வைபநோர்த்தோ வளங்அறிக்கைளிலிருந்து

துண்டிக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே நிறிக்கலயில நோர்த்தன்னிறிக்கநிறைவு ஆட்சியின்
ைபவறிக்கலத்திட்்கு டேம் ைபோக்கை நாவியத் யூனியன் மற்றும் கிழக்கு

ஐைபரக்கை நாப்பிய ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரங்அறிக்கைறிக்கள புநிறைநிறிக்கலயக்கை நாகிலத்தின் அனை எந்நோர்த்த
உற்றைபேத்தித்திநிறைன் அளவீடுஅறிக்கைளிலிருந்தும் பிரத்நோர்த்தது.  அத்து்கு டேன்

திட்்கு டேமி்கு டேல முறிக்கநிறைஅறிக்கைறிக்கள குற்நிறைமக்கை நாகிலத்தின் அனை வறிக்கஅறிக்கையில நோர்த்தஅறிக்கைக்கை நாது
உறைபேைபயக்கை நாகிப்றைபேறிக்கநோர்த்த மறிக்கநிறைப்றைபேறிக்கநோர்த்தயும் அநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனைத் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேர்ந்து

ட அரசுகளை தோய்வறிக்கநோர்த்தயும் ோக்கை நாத்தியமக்கை நாக்கியது.  உற்றைபேத்தி ோக்திஅறிக்கைறிக்கள
அறிவுபூர்வமக்கை நாஅறிக்கை றைபேயன்றைபேடுத்துவநோர்த்தற்கும்,  விஞ்ஞக்கை நாகிலத்தின் அனை ரீதியக்கை நாஅறிக்கை

திட்்கு டேமிடுவநோர்த்தற்கும் அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவம் ட அரசுகளை தறைபேரும் நோர்த்தறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கை,
மற்றிக்கநிறைய ஒவ்ட அரசுகளை தவக்கை நான்றிலும் இருப்றைபேது ைபறைபேக்கை நாலைபவ இருந்நோர்த்தது.

ஒவ்ட அரசுகளை தவக்கை நாரு முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ ்கை நக்கை நாட்டின் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரத்தின்
முக்கிய கூநிறைக்கை நாஅறிக்கை மக்கை நாறியுள்ள அந்நோர்த்த வறிக்கஅறிக்கையக்கை நாகிலத்தின் அனை அறிக்கைம்பியூட்்கு டேர்,

ட அரசுகளை தோய்தித் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேர்புஅறிக்கைள் மற்றும் நோர்த்தஅறிக்கைவல றைபேரமக்கை நாற்நிறைங்அறிக்கைளில
அநோர்த்தன் றைபேரந்நோர்த்த அளவிலக்கை நாகிலத்தின் அனை விறிக்களறைபேயன்அறிக்கைறிக்கள

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டுள்ளநோர்த்தக்கை நால,  ோமுநோர்த்தக்கை நாயத்தின் மீநோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்தின்
ோர்வக்கை நாதிஅறிக்கைக்கை நார ைபமலக்கை நாதிக்அறிக்கைத்திற்கு ஒரு அச்சுறுத்நோர்த்தலக்கை நாஅறிக்கை அநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனை

அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவம் றைபேக்கை நார்த்நோர்த்தது.  ைபோக்கை நாவியத் யூனியனில
ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார முன்ட அரசுகளை தகிலத்தின் அனைடுப்புக்அறிக்கைள், ஏற்அறிக்கைகிலத்தின் அனைைபவ நோர்த்தமது வரலக்கை நாற்று

சுழற்சியின் முடிறிக்கவ ட அரசுகளை த்கை நருங்கி விட்டிருந்நோர்த்த றைபேழம்
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிற்துறிக்கநிறைக்குள் ட அரசுகளை தறைபேருமளவில அறிக்கைட்டுப்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனை.

முன்ைபகிலத்தின் அனைறிய முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ ்கை நக்கை நாடுஅறிக்கைள் நீண்்கு டே ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார
ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடிக்குள் ட அரசுகளை தோன்றுட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்த ைபறைபேக்கை நாதிலும், 1970 அறிக்கைளில

ைபோக்கை நாவியத் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரம் முன்ைபகிலத்தின் அனைறிய முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ
்கை நக்கை நாடுஅறிக்கைறிக்கள வி்கு டே பின்னுக்கு ைபமலும் ைபமலும் வீழ்ச்சியறிக்க்கு டேந்து

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்தது.

1973 ல இருந்து முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ அறிக்கமப்றிக்கறைபே றைபேக்கை நாதித்நோர்த்த
ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாதுவக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபநோர்த்தக்அறிக்கைமும் அைப்கை நஅறிக்கை அதிர்ச்சிஅறிக்கைளும் ைபோக்கை நாவியத்

ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரத்தின் ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடிறிக்கய ஆழப்றைபேடுத்திகிலத்தின் அனை.  இது
அரசியலரீதியக்கை நாஅறிக்கை ைபோக்கை நாவியத் யூனியன் இரக்கை நாணுவ ட அரசுகளை தோலறிக்கவ

ட அரசுகளை தோய்யும்றைபேடி ஏஅறிக்கைக்கை நாதிறைபேத்தியம் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாடுத்நோர்த்த பிரமக்கை நாண்்கு டேமக்கை நாகிலத்தின் அனை
அழுத்நோர்த்தம்,  எண்ட அரசுகளை த்ய் விறிக்கலஅறிக்கைளில ஏற்றைபேட்்கு டே வீழ்ச்சி

என்நிறைவக்கை நாநிறைக்கை நாஅறிக்கை றைபேலைபவறு விநோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனை வழிஅறிக்கைளில
ட அரசுகளை தவளிப்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டேது. இறுதியக்கை நாஅறிக்கை ைபோக்கை நாவியத் யூனியனின் மீது

ஏஅறிக்கைக்கை நாதிறைபேத்தியத்நோர்த்தக்கை நால அறிக்கைடுறிக்கமயக்கை நாஅறிக்கை திணிக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார,
அரசியல அழுத்நோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனைது ைபநோர்த்தசியவக்கை நாநோர்த்த வழியில

ைபோக்கை நாோலிோத்திற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை றைபேக்கை நாறிக்கநோர்த்த இருக்அறிக்கை முடியக்கை நாது என்நிறை
அடிப்றைபேறிக்க்கு டே உண்றிக்கமறிக்கயைபய ைபஅறிக்கைக்கை நாடிட்டுக் அறிக்கைக்கை நாட்டியது.  உலஅறிக்கைப்

ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரத்தின் அழுத்நோர்த்தத்தினின்று நோர்த்தப்பிப்றைபேநோர்த்தற்கு அப்றைபேக்கை நால,
ைபோக்கை நாவியத் யூனியன் ைபமலும் ைபமலும் அநோர்த்தன் நோர்த்தக்கை நாக்அறிக்கைத்திற்கு கீழ்

வந்நோர்த்தது.  ைபறைபேக்கை நாலியக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபோக்கை நாவியத் அறிக்கமப்பின் ைபநோர்த்தசிய
நோர்த்தன்னிறிக்கநிறைவு ஆட்சியின் ைபநோர்த்தக்கை நாலவி இன்னும் கூடுநோர்த்தலக்கை நாஅறிக்கைத்

ட அரசுகளை தநோர்த்தளிவக்கை நாஅறிக்கைத் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேங்கியது.

ஸ்ரக்கை நாலினிோ அறிக்கமப்பின் மீநோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை வரலக்கை நாற்று நிந்நோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனை

ைபோக்கை நாவியத் யூனியனுள்ளும் ஐைபரக்கை நாப்றைபேக்கை நாவினுள்ளும் இ்கு டேம்ட அரசுகளை தறைபேற்நிறை
நிஅறிக்கைழ்ச்சிஅறிக்கைள்,ஸ்ரக்கை நாலினிோ அறிக்கமப்பின் மீநோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை வரலக்கை நாற்று

நிந்நோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனையக்கை நாகும்.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ஸ்ரக்கை நாலினிோம் மட்டுைபம
நோர்த்தக்கை நாக்குநோர்த்தலுக்கு ஆளக்கை நாகியிருக்அறிக்கைவிலறிக்கல.  குறிப்பிட்்கு டே

மட்்கு டேத்திற்கு ைபோக்கை நாவியத் யூனியனுள்ளும் ோர்வைபநோர்த்தோ ரீதியக்கை நாஅறிக்கைவும்
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைம்,  அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்தின் அரசியலக்கை நால

ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாறிக்கி்கு டேங்குக்குள் வீழ்த்நோர்த்தப்றைபேட்டுள்ளநோர்த்தக்கை நால
அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்தின் கிரமிகிலத்தின் அனைல ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைளின்

விறிக்களறைபேயன்அறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை றைபேக்கை நாதிக்அறிக்கைப்றைபேட்டுள்ளது.

முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ மீட்சியின் அதிர்ச்சி றைபேல இலட்ோக் அறிக்கை்க்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைளக்கை நால உ்ரப்றைபேட்டு வருகிநிறைது.  ைபோக்கை நாவியத்

யூனியனில ோமூஅறிக்கை அறிக்கைலக்கை நாச்ோக்கை நார வக்கை நாழ்க்றிக்கஅறிக்கையக்கை நாகிலத்தின் அனைது,  அறிக்கர
நூற்நிறைக்கை நாண்்கு டேக்கை நாஅறிக்கை அறிக்கைக்கை நா்க்கை நாநோர்த்த மட்்கு டேத்திற்கு மிஅறிக்கை ைபவஅறிக்கைமக்கை நாஅறிக்கை குறிக்கநிறைந்து

வரும் உண்றிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை அறைபேக்கை நாயம் நிலவுகிநிறைது.

அறிக்கைலக்கை நாச்ோக்கை நாரத்தில மகிலத்தின் அனைம் அறிக்கைவரும் ட அரசுகளை தவற்றிஅறிக்கைள் ைபவஅறிக்கைமக்கை நாஅறிக்கைைபவ
அழியக்கூடும்.  இலட்ோக்அறிக்கை்க்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபோக்கை நாவியத் இறிக்களஞர்அறிக்கைள்,
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சீர்குறிக்கலந்து வரும் அறிக்கைலவி முறிக்கநிறையு்கு டேன் ைபமக்கை நாநோர்த்தலில உள்ளகிலத்தின் அனைர்.
அவர்அறிக்கைளது ட அரசுகளை தறைபேற்ைபநிறைக்கை நார்அறிக்கைளுக்கும் ஏன் றைபேக்கை நாட்்கு டேகிலத்தின் அனைக்கை நாருக்கும் கூ்கு டே

கிறிக்க்கு டேத்நோர்த்த அறிக்கைலவி வளங்அறிக்கைள்,  அவர்அறிக்கைளுக்கு கிறிக்க்கு டேக்அறிக்கைக்கை நாமல
இருக்கும்.  பின்நோர்த்தங்கிய ்கை நக்கை நாடுஅறிக்கைளில ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்திற்கு

றைபேழகிப்ைபறைபேக்கை நாகிலத்தின் அனை எலலக்கை நாப் றைபேயங்அறிக்கைரங்அறிக்கைளும் ைபோக்கை நாவியத்
யூனியனுக்குள் ைபநோர்த்தக்கை நான்றுகின்நிறைகிலத்தின் அனை.  பிரநோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபோக்கை நாவியத்

்கை நஅறிக்கைரங்அறிக்கைள் சுஅறிக்கைக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரமின்றிக்கமயும் ்கை நம்பிக்றிக்கஅறிக்கையின்றிக்கமயும் ஆசியக்கை நா,
இலத்தீன் அட அரசுகளை தமரக்அறிக்கைக்கை நா உட்றைபே்கு டே உலகில எங்கும் ோமமக்கை நாஅறிக்கைச்

ட அரசுகளை தோக்கை நாலலமுடியக்கை நாநோர்த்த அளவுக்குக் அறிக்கைக்கை நா்ப்றைபேட்்கு டேறிக்கநோர்த்த நோர்த்தக்கை நான்
அறிக்கைவனித்நோர்த்தநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை,  Financial  Timesல இவ்வக்கை நார இறுதியில

ட அரசுகளை தோய்தியக்கை நாளர் ஒருவர் எழுதிகிலத்தின் அனைக்கை நார்.  முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ மீட்சியின்
முழுறிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை முடிவுஅறிக்கைள் இன்னும் நிறிக்கநிறைைபவற்நிறைப்றைபே்கு டேக்கை நாநோர்த்த

ைபவறிக்களயில,  இது ட அரசுகளை தவளியி்கு டேப்றைபேட்டுள்ளது.  அறிக்கவ உற்றைபேத்தி
ோக்திஅறிக்கைளின் றைபேலைபவறு எலறிக்கலப் றைபேரப்புஅறிக்கைளின் ஊ்கு டேக்கை நாஅறிக்கை

றைபேடிப்றைபேடியக்கை நாஅறிக்கை அவற்றின் வழியில ைபவறிக்கல ட அரசுகளை தோய்து
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருக்கின்நிறைகிலத்தின் அனை.  ஒருவர் அறிக்கைட்்கு டேக்கை நாயம் ைபஅறிக்கைட்அறிக்கைைபவண்டும்

உநோர்த்தக்கை நார்மக்கை நாஅறிக்கை ைபறைபேக்கை நாக்குவரத்துத்துறிக்கநிறை ட அரசுகளை தோயலறைபேடுவது
நிற்கும்ைபறைபேக்கை நாது என்கிலத்தின் அனை நிஅறிக்கைழும்?  இநோர்த்தன் விறிக்களறைபேயன்அறிக்கைள்

உண்றிக்கமயிைபலைபய றைபேயங்அறிக்கைரமக்கை நாகிலத்தின் அனைறிக்கவ என்றைபேது்கு டேன் அறிக்கவ,
ைபோக்கை நாவியத் யூனியனில முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ மீட்சியக்கை நாகிலத்தின் அனைது, மக்அறிக்கைளின்

ோமூஅறிக்கைப் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார நிறிக்கலஅறிக்கைளில றைபேயங்அறிக்கைரமக்கை நாகிலத்தின் அனை வீழ்ச்சிறிக்கய
ஏற்றைபேடுத்தும் என்நிறை ்கை நமது எச்ோரக்றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைறிக்கள ஊர்ஜிநோர்த்தம்

ட அரசுகளை தோய்கின்நிறைகிலத்தின் அனை.

அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்தின் முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ மீட்சி முயற்சிஅறிக்கைளிலிருந்து
புரட்சியின் ோமூஅறிக்கை ட அரசுகளை தவற்றிறிக்கயப் றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாக்அறிக்கை அரசியல புரட்சி

இன்றியறிக்கமயக்கை நாநோர்த்தது எகிலத்தின் அனை ்கை நக்கை நாம் வலியுறுத்திைபகிலத்தின் அனைக்கை நாம்.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால
ஸ்ரக்கை நாலினிோ ஆட்சியின் வீழ்ச்சி,  ைபோக்கை நாோலிோப் புரட்சிறிக்கய

அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டே ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின்
சுநோர்த்தந்திரமக்கை நாகிலத்தின் அனை அரசியல அணிதிரளல மூலம் அலலக்கை நாமல,

அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்தின் ோதியிகிலத்தின் அனைக்கை நாைபல நிறிக்கநிறைைபவறியது என்றைபேறிக்கநோர்த்த
்கை நக்கை நாம் அறிக்கைட்்கு டேக்கை நாயம் உறுதிப்றைபேடுத்திக்ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ள ைபவண்டும்.

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைம் ைபநோர்த்தக்கை நாலவியிகிலத்தின் அனைக்கை நால
றைபேக்கை நாதிக்அறிக்கைப்றைபேட்டிருக்கின்நிறைது என்றைபேறிக்கநோர்த்தச் ட அரசுகளை தோக்கை நாலல

அறிக்கை்கு டேறிக்கமப்றைபேட்டுள்ைபளக்கை நாம்.  இந்நோர்த்த ைபநோர்த்தக்கை நாலவிறிக்கய ஆய்வு ட அரசுகளை தோய்வது
அவசியமக்கை நாகிலத்தின் அனைது.

1991,  டிோம்றைபேர் 8 ல மின்ஸ்கில ்கை ந்கு டேந்நோர்த்ததும்,  உண்றிக்கமயில

ோர்வைபநோர்த்தோ ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் வர்க்அறிக்கை இயக்அறிக்கைத்திற்கு ்கை ந்கு டேந்து
வந்நோர்த்ததும் அறிக்ககிலத்தின் அனைத்துத் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கை இயக்அறிக்கைங்அறிக்கைளின்

நீடித்நோர்த்த சீரழிவிகிலத்தின் அனைதும், சிறிக்கநோர்த்தவிகிலத்தின் அனைதும் உச்ோ நிறிக்கலயக்கை நாகும்.

இத் ைபநோர்த்தக்கை நாலவியக்கை நாகிலத்தின் அனைது,  றைபேல றைபேத்நோர்த்தக்கை நாண்டுஅறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை புரட்சிஅறிக்கைர
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் இயக்அறிக்கைம் அறிக்கைக்கை நாட்டிக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாடுக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேநோர்த்தன்,

வழிமக்கை நாறியநோர்த்தன் விறிக்களட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாகும்.  ைபோக்கை நாவியத் யூனியனிலும்
உலஅறிக்கைம் முழுவதிலும்,  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைம் அநோர்த்தனுறிக்க்கு டேய

ட அரசுகளை தோக்கை நாந்நோர்த்த அறிக்கமப்புக்அறிக்கைளின் ஆழமக்கை நாகிலத்தின் அனை சிறிக்கநோர்த்தவு,  சீரழிவிகிலத்தின் அனைது
விறிக்களறைபேயன்அறிக்கைறிக்கள எதிர்ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளும்றைபேடி நிர்ப்றைபேந்திக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேது.

ைபறைபேக்கை நாருக்குப் பிந்றிக்கநோர்த்தய அறிக்கைக்கை நாலம்,  வர்க்அறிக்கைப் ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேம்
அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவ திலலுமுலலுஅறிக்கைள் மற்றும் ்கை நசுக்குநோர்த்தலுக்கு

ஆளக்கை நாகிலத்தின் அனை றைபேண்பிறிக்ககிலத்தின் அனைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்தது.  இந்நோர்த்த முழுறிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை
அறிக்கைக்கை நாலப்றைபேகுதியும்,  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் சுநோர்த்தந்திரமக்கை நாகிலத்தின் அனை

புரட்சிஅறிக்கைர முன்முயற்சிஅறிக்கைளுக்கு பிரதியீ்கு டேக்கை நாஅறிக்கை அறிக்ககிலத்தின் அனைத்து
ோக்திவக்கை நாய்ந்நோர்த்த எந்திரங்அறிக்கைறிக்கள அறிக்கவ ஸ்ரக்கை நாலினிோமக்கை நாஅறிக்கைைபவக்கை நா

அலலது ோமூஅறிக்கை ஜகிலத்தின் அனை்கை நக்கை நாயஅறிக்கைமக்கை நாஅறிக்கைைபவக்கை நா இருந்நோர்த்தக்கை நாலும் ோர
ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாதுவக்கை நாஅறிக்கைைபவ பிற்ைபறைபேக்கை நாக்கு அரசியல நோர்த்தன்றிக்கம ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டே

அறிக்கைக்கை நாலப்றைபேகுதியக்கை நாஅறிக்கை இருந்நோர்த்தது.

இங்ைபஅறிக்கைநோர்த்தக்கை நான் ்கை நக்கை நான் முன்கிலத்தின் அனைர் ட அரசுகளை தோக்கை நான்கிலத்தின் அனை விஷயத்திற்கு
வருகிைபநிறைன்.  அது1847 லிருந்து 1917  றைபேகுதியில

வக்கை நாழ்ந்துட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்த ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைளின் வக்கை நாழ்க்றிக்கஅறிக்கை
றைபேற்றியது,  அந்நோர்த்தக் அறிக்கைக்கை நாலஅறிக்கைட்்கு டேத்றிக்கநோர்த்த ்கை நக்கை நாம் புஅறிக்கைழ்ந்ைபநோர்த்தத்நோர்த்தைபவக்கை நா

அலலது அநோர்த்தன் றைபேல முரண்றைபேக்கை நாடுஅறிக்கைறிக்கள மூடிமறிக்கநிறைக்அறிக்கைைபவக்கை நா
கூ்கு டேக்கை நாது.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ோக்கை நாரக்கை நாம்ோத்தில அது இறுதியக்கை நாஅறிக்கை ரஷ்யப்

புரட்சியில நோர்த்தகிலத்தின் அனைது உச்ோ அளவு ட அரசுகளை தவளிப்றைபேக்கை நாட்றிக்க்கு டேக்
அறிக்கைண்டுட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டே மக்அறிக்கைளின் புரட்சிஅறிக்கைர ்கை நகிலத்தின் அனைவின் ஆழமக்கை நாகிலத்தின் அனை

வளர்ச்சியின் றைபேண்பிறிக்ககிலத்தின் அனைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்தது.  இன்ட அரசுகளை தகிலத்தின் அனைக்கை நாரு
விநோர்த்தத்தில ைபறைபேக்கை நாருக்கு பிந்திய அறிக்கைக்கை நாலஅறிக்கைட்்கு டேத்தின் அரசியலக்கை நாகிலத்தின் அனைது,

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் மீது அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவங்அறிக்கைளின்
ைபமலக்கை நாதிக்அறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்தது.

ைபறைபேக்கை நாருக்குப் பிந்றிக்கநோர்த்தய ட அரசுகளை தறைபேரும்றைபேக்கை நாலக்கை நாகிலத்தின் அனை அறிக்கைக்கை நாலஅறிக்கைட்்கு டேத்தில இந்நோர்த்த

அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவங்அறிக்கைள் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கை இயக்அறிக்கைத்துள்
நியக்கை நாயமக்கை நாகிலத்தின் அனை,  ஒரு குறிப்பிட்்கு டே மட்்கு டேத்தில முற்ைபறைபேக்கை நாக்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை

றைபேக்கை நாத்திரத்றிக்கநோர்த்தயும் கூ்கு டே வகித்நோர்த்தநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை ைபநோர்த்தக்கை நான்றியிருக்அறிக்கைலக்கை நாம்.
நிச்ோயமக்கை நாஅறிக்கை றைபேப்ைபலக்கை நாவக்கை நாநோர்த்தம் அந்நோர்த்தக் அறிக்கைருத்றிக்கநோர்த்தத்நோர்த்தக்கை நான் வலியுறுத்நோர்த்த

முயற்சித்நோர்த்தது.  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிற்ோங்அறிக்கைங்அறிக்கைள் அதிஅறிக்கைறைபேலம்
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேறிக்கவயக்கை நாஅறிக்கை வளர்ந்நோர்த்தகிலத்தின் அனை.  ஸ்ரக்கை நாலினிஸ்்கு டேக்கை நாஅறிக்கைைபவக்கை நா அலலது

ோமூஅறிக்கை ஜகிலத்தின் அனை்கை நக்கை நாயஅறிக்கைவக்கை நாதியக்கை நாஅறிக்கைைபவக்கை நா இருந்நோர்த்தக்கை நாலும் ோர நோர்த்தம்றிக்கம
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் பிரதிநிதிஅறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை உரறிக்கம ைபஅறிக்கைக்கை நாரக்

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டே அரசியல அறிக்கைட்சிஅறிக்கைள் மற்றும் அறிக்கமப்புஅறிக்கைள் அரசியல
ைபமலஅறிக்கைட்டுமக்கை நாகிலத்தின் அனைத்தில நிறிக்கலநிறுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டே றைபேகுதிஅறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை

அறிக்கமந்நோர்த்தகிலத்தின் அனை.  வக்கை நாழ்க்றிக்கஅறிக்கைத்நோர்த்தரங்அறிக்கைள் உயர்ந்நோர்த்தகிலத்தின் அனை.  சீர்திருத்நோர்த்தங்அறிக்கைள்
அனுமதிக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனை.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின்

சுயக்கை நாதீகிலத்தின் அனை அரசியல ்கை ந்கு டேவடிக்றிக்கஅறிக்கையின் அபிவிருத்தி மற்றும்
அநோர்த்தனுறிக்க்கு டேய புரட்சிஅறிக்கைர ்கை நகிலத்தின் அனைவின் நிறிக்கலப்றைபேக்கை நாட்டிலிருந்து

அறிக்கைருதுறிக்கஅறிக்கையில,  அந்நோர்த்தக் அறிக்கைக்கை நாலஅறிக்கைட்்கு டேம் ைபநோர்த்தக்அறிக்கைம்,  சீரழிவு,
சிறிக்கநோர்த்தவின் அறிக்கைக்கை நாலஅறிக்கைட்்கு டேமக்கை நாகும்.  ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார விரவக்கை நாக்அறிக்கைக்

அறிக்கைக்கை நாலங்அறிக்கைளில வக்கை நாழ்க்றிக்கஅறிக்கைத் நோர்த்தரங்அறிக்கைறிக்கள உயர்த்நோர்த்த ட அரசுகளை தறைபேரும்
ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேங்அறிக்கைள் ைபநோர்த்தறிக்கவப்றைபே்கு டேக்கை நாதிருந்நோர்த்தைபறைபேக்கை நாது,  சீரழிவின்

ஆழைபமக்கை நா அலலது அநோர்த்தன் வரலக்கை நாற்று விறிக்களறைபேயன்அறிக்கைைபளக்கை நா
முழுறிக்கமயக்கை நாஅறிக்கைத் ட அரசுகளை தநோர்த்தளிவக்கை நாஅறிக்கைவிலறிக்கல.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால உலஅறிக்கை

ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடியின் அபிவிருத்தி இந்நோர்த்த ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடிறிக்கய
ைபமலமட்்கு டேத்திற்கு ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டுவந்நோர்த்தது.  உலஅறிக்கைம் முழுறிக்கமயும்

அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவ மயப்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டே அறிக்கமப்புக்அறிக்கைளின் பிற்ைபறைபேக்கை நாக்கு
றைபேண்பு அம்றைபேலமக்கை நாகிலத்தின் அனைது.  அவற்றின் றிக்கஅறிக்கையக்கை நாலக்கை நாஅறிக்கைக்கை நாத் நோர்த்தன்றிக்கமயும்

அம்றைபேலமக்கை நாகிலத்தின் அனைது என்றைபேறிக்கநோர்த்த குறிப்பி்கு டேத் ைபநோர்த்தறிக்கவயிலறிக்கல.

மண்ைப்கு டேல பிரறிக்கமஅறிக்கைறிக்கள விறிக்கநோர்த்தக்கிநிறைக்கை நார்.

அறிக்ககிலத்தின் அனைத்துலஅறிக்கைக் குழுவின் ஆய்விறிக்ககிலத்தின் அனைத் நோர்த்தக்கை நாக்குறைபேவர்அறிக்கைள்
ோமீறைபேத்திய நிஅறிக்கைழ்ச்சிஅறிக்கைறிக்கள அஅறிக்கைன்நிறை வரலக்கை நாற்று உலஅறிக்கைக்

அறிக்கைண்ைப்க்கை நாட்்கு டேத்தில றைபேக்கை நார்க்கும் முயற்சியிலலக்கை நாநோர்த்தவர்அறிக்கைள் என்றைபேது
ஆச்ோரயப்றைபே்கு டேத்நோர்த்தக்அறிக்கைது அலல.  ஏர்ட அரசுகளை தகிலத்தின் அனைஸ்ட் மண்ைப்கு டேல,

''மிக்றிக்கஅறிக்கையில ைபஅறிக்கைக்கை நார்றைபேச்ைபோவின் நோர்த்தடுக்அறிக்கைமுடியக்கை நாநோர்த்த வீழ்ச்சி'',  என்நிறை
அறிக்கைட்டுறிக்கரறிக்கய இப்ைபறைபேக்கை நாது எழுதியிருக்கிநிறைக்கை நார். இது ைபஅறிக்கைக்கை நார்றைபேச்ைபோவ்

இருறைபேநோர்த்தக்கை நாம் நூற்நிறைக்கை நாண்டின் மிஅறிக்கை அறிவக்கை நாற்நிறைல றைபேறிக்க்கு டேத்நோர்த்த
அரசியலவக்கை நாதி என்று ்கை நம்மி்கு டேம் அண்றிக்கமயில

ட அரசுகளை தோக்கை நான்கிலத்தின் அனைவர்கு டேமிருந்து வந்துள்ளது. சிநிறைப்றைபேக்கை நாஅறிக்கை இந்நோர்த்தக் அறிக்கைட்டுறிக்கர
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ைபோக்கை நாவியத்,  ரஷ்ய ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைறிக்கள துன்றைபேத்துக்கு
ஆளக்கை நாக்கிய ைபநோர்த்தக்கை நாலவியின் விறிக்களறைபேயன்அறிக்கைறிக்கள

மூடிமறிக்கநிறைப்றைபேநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கைைபவ அர்ப்றைபேணிக்அறிக்கைப்றைபேட்டிருந்நோர்த்தது.
ைபஅறிக்கைக்கை நார்றைபேச்ைபோவின் அரசியல, எதிர்ப்புரட்சிஅறிக்கைர அரசியல என்றைபேறிக்கநோர்த்த

மண்ைப்கு டேல இன்றுவறிக்கர மறுத்து வருகின்நிறைக்கை நார்.  அவர்
இப்ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுது,  ''ைபஅறிக்கைக்கை நார்றைபேச்ைபோவ் ட அரசுகளை தவற்றி ட அரசுகளை தறைபேறுவக்கை நார் என்று

எதிர்றைபேக்கை நார்ப்றைபேது ஒரு பிரறிக்கமயக்கை நாகும்''  என்கிநிறைக்கை நார்.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால
திருவக்கை நாளர் மண்ைப்கு டேலின் அரசியல,  இந்நோர்த்த பிரறிக்கமறிக்கயத்நோர்த்தக்கை நான்

அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்தது.

அவர் ைபமலும் எழுதுகின்நிறைக்கை நார் ''ைபோக்கை நாவியத் யூனியனுள்
ைபஅறிக்கைக்கை நார்றைபேச்ைபோவின் கீழ் ஆழமக்கை நாகிலத்தின் அனை மற்றும் ோக்கை நாநோர்த்தஅறிக்கைமக்கை நாகிலத்தின் அனை மக்கை நாற்நிறைம்

ஏற்றைபேட்்கு டேது ோம்றைபேந்நோர்த்தமக்கை நாஅறிக்கை ஒருவர் அறிக்கைண்அறிக்கைறிக்கள மூடிக்ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேக்கை நால,
அது ஒரு நோர்த்தவநிறைக்கை நாஅறிக்கை இருக்கும்.  இந்நோர்த்த மக்கை நாற்நிறைங்அறிக்கைள்

ோக்கை நாரக்கை நாம்ோத்தில கிளக்கை நாஸ்ைப்கை நக்கை நாஸ்ட்டில சுருக்கி கூநிறைப்றைபேட்டுள்ளது.
அலலது நீங்அறிக்கைள் விரும்பியவக்கை நாறு கூறிகிலத்தின் அனைக்கை நால,  ஜகிலத்தின் அனை்கை நக்கை நாயஅறிக்கை

சுநோர்த்தந்திரங்அறிக்கைளின் அறிக்கைணிோமக்கை நாகிலத்தின் அனை அளவு விரவுறைபேடுத்நோர்த்தறிக்கல
்கை நறிக்க்கு டேமுறிக்கநிறையில ைபோக்கை நாவியத் மக்அறிக்கைள் அனுறைபேவித்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர்.''

''ைபோக்கை நாவியத் யூனியனில ைபஅறிக்கைக்கை நார்றைபேச்ைபோவின் கீழ் ோக்கை நாநோர்த்தஅறிக்கைமக்கை நாகிலத்தின் அனை

மக்கை நாற்நிறைங்அறிக்கைள் நிஅறிக்கைழ்ந்நோர்த்தது''  என்று மண்ைப்கு டேல ைபறைபேசும் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுது,
ஒருவர் உண்றிக்கமயில றைபேறிக்கழய ட அரசுகளை தோக்கை நாலவக்கை நாறிக்க்கு டேறிக்கய நிறிக்ககிலத்தின் அனைவு

கூருவக்கை நார்,  ''ஆப்றைபேைபரோன் ட அரசுகளை தவற்றிநோர்த்தக்கை நான் ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ஆள்நோர்த்தக்கை நான்
அறிக்கைக்கை நாலி''  ஆம்,  றைபேப்ைபலக்கை நாயிோத்தின் பிற்ைபறைபேக்கை நாக்கு அரசியல

நிறிக்கலப்றைபேக்கை நாட்டிலிருந்து,  கிளக்கை நாஸ்ைப்கை நக்கை நாஸ்த் அறைபேக்கை நாரமக்கை நாகிலத்தின் அனை
ட அரசுகளை தவற்றிநோர்த்தக்கை நான்.  மண்ைப்கு டேல றைபேக்கை நாரக்கை நாட்டும் ஜகிலத்தின் அனை்கை நக்கை நாயஅறிக்கை வளர்ச்சிப்

ைபறைபேக்கை நாக்குஅறிக்கைள் என்றைபேது,  ஸ்ரக்கை நாலினிோ எதிர்ப்புரட்சியின்
உச்ோநிறிக்கலக்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை ோமூஅறிக்கைச் சூழறிக்கல அவர்அறிக்கைள் உண்டு

றைபேண்ணுவநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை,  ஆளும் பிரவுஅறிக்கைளுக்குள்ைபளைபய ஏற்றைபேடும்
நோர்த்தஅறிக்கைரக்கை நாறுஅறிக்கைறிக்கள றைபேகிரங்அறிக்கைமக்கை நாய் ட அரசுகளை தவளிப்றைபேடுத்நோர்த்தலன்றி ைபவநிறைலல.

இந்நோர்த்த வளர்ச்சிப் ைபறைபேக்கை நாக்குஅறிக்கைளுக்கு மண்ைப்கு டேல துறிக்க் நின்நிறைக்கை நார்.
அவர் அநோர்த்தற்கு துறிக்க் ட அரசுகளை தோய்நோர்த்ததில சிறிய றைபேங்கு

வகிக்அறிக்கைவிலறிக்கல. சில ்கை நக்கை நாடுஅறிக்கைளில, மற்நிறைவற்றில ட அரசுகளை தோய்வறிக்கநோர்த்தவி்கு டே
அதிஅறிக்கைம் ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தக்கை நார்.  ட அரசுகளை தோக்ைபஅறிக்கைக்கை நாஸ்லக்கை நாைபவக்கை நாக்கியக்கை நா,  ைபஜர்மனி

அலலது ைபறைபேக்கை நாலந்நோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை இருந்நோர்த்தக்கை நாலும் ோர அங்ைபஅறிக்கை
வலதுோக்கை நாரஅறிக்கைளுக்கு,  அவரது ட அரசுகளை தோலவக்கை நாக்றிக்கஅறிக்கை றைபேயன்றைபேடுத்தி ஒரு

அரசியல முஅறிக்கைமூடிறிக்கய வழங்கிகிலத்தின் அனைக்கை நார்.  இவ்வக்கை நாறு ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தநோர்த்தன்
மூலம் அவர் இறுதியக்கை நாஅறிக்கை ைபோக்கை நாவியத்யூனியன் ட அரசுகளை த்கை நக்கை நாருங்அறிக்கை

வழிவகுத்நோர்த்த அரசியல சூழ்நிறிக்கலஅறிக்கைளுக்ைபஅறிக்கை றைபேங்அறிக்கைளிப்புச்
ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தக்கை நார்.  மண்ைப்கு டேல ைபஅறிக்கைக்கை நார்றைபேச்ைபோவுக்கு ஆநோர்த்தரவளித்நோர்த்தக்கை நார்.

மூன்நிறைக்கை நாண்டுஅறிக்கைளுக்கு முன்புநோர்த்தக்கை நான் அவர் உருவக்கை நாக்கிய அரசியல
்கை நறைபேர் நோர்த்தக்கை நாரக் அலி எழுதிய புத்நோர்த்தஅறிக்கைம் ைபவட அரசுகளை தநிறைவருக்கும் அலல

ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாறிஸ் ட அரசுகளை தயலட்சினுக்குத்நோர்த்தக்கை நான் அர்ப்றைபேணிக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேது.
இப்ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுது ஷீலக்கை நா ைப்கு டேக்கை நாரன்சின் ''நியூஸ் றிக்கலனில''  மக்கை நார்டின்

பூத் எழுதிய அறிக்கைட்டுறிக்கரயின் றைபேக்அறிக்கைம் திரும்புைபவக்கை நாம்.  அது மிஅறிக்கை
முக்கியத்துவம் வக்கை நாய்ந்நோர்த்தது.  ைபோக்கை நாவியத் யூனியன் இலலக்கை நாமல

ைபறைபேக்கை நாய்விட்்கு டேது என்று ்கை நக்கை நாம் ட அரசுகளை தோக்கை நான்கிலத்தின் அனைநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை ஆத்திரப்றைபேடுகிநிறைக்கை நார்.
இது அறிக்கை்கு டேந்நோர்த்த 4  மக்கை நாநோர்த்த நிஅறிக்கைழ்ச்சிஅறிக்கைள் ஏைபநோர்த்தக்கை நா அறிக்ககிலத்தின் அனைத்துலஅறிக்கைக்

குழுவிகிலத்தின் அனைக்கை நால இட்டுக்அறிக்கைட்டி கூநிறைப்றைபேட்்கு டேறிக்கநோர்த்தப் ைபறைபேக்கை நான்று
இருக்கின்நிறைது. றைபேகுத்நோர்த்தறிவக்கை நாளர்அறிக்கைள் இறிக்கநோர்த்த எவ்வளவு சீரயோக்கை நாஅறிக்கை

எடுத்துக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்வக்கை நார்அறிக்கைள் என்றைபேறிக்கநோர்த்த ஆச்ோரயப்றைபேடுமளவுக்கு,
நியூஸ் றிக்கலகிலத்தின் அனைக்கை நால முன்றிக்கவக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே நிறிக்கலப்றைபேக்கை நாடு

அறைபேத்நோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனைநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை இருக்கின்நிறைது.  ைப்கு டேக்கை நாரன்றிக்கோயும்,  பூந்றிக்கநோர்த்தயும்
ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாறுத்நோர்த்தமட்டில அதிஅறிக்கைமக்கை நாஅறிக்கை ஒன்றும் நிஅறிக்கைழவிலறிக்கல. அவர்அறிக்கைள்

ைபோக்கை நாவியத் யூனியனின் ோட்்கு டேரீதியக்கை நாகிலத்தின் அனை அறிக்கைறிக்கலப்றிக்கறைபேச் சுற்றிய
எந்நோர்த்த ்கை ந்கு டேவடிக்றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைறிக்களயும் அறிக்கைவகிலத்தின் அனைத்தில ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டே அளவில,

அநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் இறிக்க்கு டேவி்கு டேக்கை நாநோர்த்த புரட்சிஅறிக்கைர
நோர்த்தக்கை நாக்குநோர்த்தலின் ோமீறைபேத்திய ட அரசுகளை தவளிப்றைபேக்கை நாடுஅறிக்கைள் என்று புஅறிக்கைழக்கை நாரம்

ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர்.  இந்நோர்த்த நோர்த்தக்கை நாக்குநோர்த்தல அநோர்த்தன் 47 வது வரு்கு டேத்றிக்கநோர்த்த
அறிக்க்கு டேந்துள்ளது என்று ைப்கு டேக்கை நாரன்ஸ் கூறுகிநிறைக்கை நார்.  உண்றிக்கமயில

ஹீலி,  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் அரசியல அனுறைபேவங்அறிக்கைறிக்கள
எந்நோர்த்தவிநோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனை ஆய்வு ட அரசுகளை தோய்வநோர்த்தன் அவசியத்றிக்கநோர்த்தயும் நோர்த்தவிர்க்அறிக்கை,

''ைபநோர்த்தக்கை நாற்அறிக்கைடிக்அறிக்கைப்றைபே்கு டேக்கை நாநோர்த்த ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைம்''  என்நிறை அதி
அற்புநோர்த்த ஸ்தூலமற்நிறை அருவமக்கை நாகிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தோக்கை நாலறிக்கல உருவக்கை நாக்கிகிலத்தின் அனைக்கை நார்.

இந்ைபநோர்த்தக்கை நாைபகிலத்தின் அனைசியக்கை நாவில இரத்நோர்த்தக்குவியல,  சிலியில மக்அறிக்கைள் மீது
ஒடுக்குமுறிக்கநிறை,  இலங்றிக்கஅறிக்கையில இகிலத்தின் அனை அழிப்பு,  ைபோக்கை நாவியத்

யூனியனில முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ மீட்சி,  இவ்வக்கை நாநிறைக்கை நாஅறிக்கை என்கிலத்தின் அனைநோர்த்தக்கை நான்
நிஅறிக்கைழ்ந்திருந்நோர்த்தக்கை நாலும்கூ்கு டே -இந்நோர்த்த நிஅறிக்கைழ்ச்சிஅறிக்கைள் அறிக்ககிலத்தின் அனைத்தும்

ைபநோர்த்தக்கை நாற்அறிக்கைடிக்அறிக்கைப்றைபே்கு டேக்கை நாநோர்த்த ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் புரட்சிஅறிக்கைரத்
நோர்த்தக்கை நாக்குநோர்த்தல என்றும்,  அலலது அைபநோர்த்த ோர்வவியக்கை நாறைபேஅறிக்கைமக்கை நாகிலத்தின் அனை,

உன்கிலத்தின் அனைநோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனை வரலக்கை நாற்று ோக்கை நாரக்கை நாம்ோத்தின் ட அரசுகளை தவளிப்றைபேக்கை நாடுஅறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை
இருக்கும்-  ைபநோர்த்தக்கை நாற்அறிக்கைடிக்அறிக்கைப்றைபே்கு டேக்கை நாநோர்த்த ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின்

புரட்சிஅறிக்கைரத் நோர்த்தக்கை நாக்குநோர்த்தல என்றும் எடுக்அறிக்கைப்றைபே்கு டே ைபவண்டும்.....

்கை நக்கை நாம் முன்றிக்கவத்நோர்த்த நிறிக்கலப்றைபேக்கை நாடுஅறிக்கைறிக்கள,  பூத்தும் ைப்கு டேக்கை நாரன்சும்,
புரூைபகிலத்தின் அனைக்கை நா ரசியின்  நிறிக்கலப்றைபேக்கை நாட்டு்கு டேன் ஒப்பீடு ட அரசுகளை தோய்கின்நிறைகிலத்தின் அனைர்.

ைபோக்கை நாவியத் யூனியனுக்குள் முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவம்
மீட்்கு டேறிக்கமக்அறிக்கைப்றைபேட்டுவிட்்கு டேது.  ைபோக்கை நாவியத் யூனியன் இனியும்

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் அரோக்கை நாஅறிக்கை இருக்அறிக்கை முடியக்கை நாது என்று
ைபஅறிக்கைக்கை நாரயவர்அறிக்கைளுக்கு எதிரக்கை நாஅறிக்கை,  ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கி ட அரசுகளை தோய்நோர்த்த

விவக்கை நாநோர்த்தங்அறிக்கைளின் உள்ள்கு டேக்அறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த அவர்அறிக்கைள் ஒரு ைபறைபேக்கை நாதுைபம
புரந்து ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளவிலறிக்கல.  நீங்அறிக்கைள் அவர்அறிக்கைளது அறிக்கைட்டுறிக்கரறிக்கய

வக்கை நாசித்நோர்த்தக்கை நால,  ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கி எழுப்பிய அடிப்றைபேறிக்க்கு டேப்
பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனைறிக்கய —ைபோக்கை நாவியத் அரோக்கை நால என்கிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து உநிறைவுஅறிக்கைள்

அறிக்கைக்கை நாப்றைபேக்கை நாற்நிறைப்றைபேடுகின்நிறைகிலத்தின் அனை?— என்றைபேறிக்கநோர்த்த ஒதுக்கித் நோர்த்தள்ளுவறிக்கநோர்த்தக்
அறிக்கைக்கை நா்லக்கை நாம்.  ஸ்ரக்கை நாலினிோ அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்தின் ''எண்்ங்அறிக்கைள்''

''ைப்கை நக்கை நாக்அறிக்கைங்அறிக்கைறிக்கள''  ்கை நக்கை நாம் அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டுள்ளநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை
அவர்அறிக்கைள் கூறுகிநிறைக்கை நார்அறிக்கைள்.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ்கை நமது றைபேநோர்த்தப்பிரைபயக்கை நாஅறிக்கைம்

முழுறிக்கமயக்கை நாஅறிக்கை ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கியின் எழுத்துக்அறிக்கைறிக்களைபய
அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாய் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டுள்ளது.  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேக்அறிக்கை அறிக்கைக்கை நாலத்தில,

அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவம் அரோ ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து்கு டேறிக்கமறிக்கயக் அறிக்கைக்கை நாப்றைபேக்கை நாற்றும்றைபேடி
''நிர்ப்றைபேந்திக்அறிக்கைப்றைபேட்டிருந்நோர்த்தது''  என்று ்கை நக்கை நாம் கூறியைபறைபேக்கை நாது,

அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர் புரட்சியின் அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயில உருவக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே
ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து்கு டேறிக்கம வடிவங்அறிக்கைளுக்கும் அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்தின்

ோ்கு டேரீதியக்கை நாகிலத்தின் அனை ்கை நலன்அறிக்கைளுக்கும் இறிக்க்கு டேயிலக்கை நாகிலத்தின் அனை புநிறைநிறிக்கல
உநிறைறிக்கவப்றைபேற்றித்நோர்த்தக்கை நான் ்கை நக்கை நாம் ைபறைபேசிக்ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்ைபநோர்த்தக்கை நாம்.

சிடுமூஞ்சித்நோர்த்தகிலத்தின் அனைமக்கை நாகிலத்தின் அனை, மறிக்க்கு டேத்நோர்த்தகிலத்தின் அனைமக்கை நாகிலத்தின் அனை வழியில நியூஸ் றிக்கலன்
றைபேத்திரறிக்கஅறிக்கை,  அரசின் றிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைளில எஞ்சியிருக்கும் ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து்கு டேறிக்கம,
வீநோர்த்தக்கை நாோக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்தக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைட்டியக்கை நாஅறிக்கைப் பிடித்நோர்த்த வண்்ம்,

ைபநோர்த்தசியமயமக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே மற்றும் நோர்த்தனிச்ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து்கு டேறிக்கம
ோம்றைபேந்நோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனை அரசியல ைப்கை நக்கை நாக்கின் அடிப்றைபேறிக்க்கு டேப்

பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனையிகிலத்தின் அனைது அறிக்கைவகிலத்தின் அனைத்றிக்கநோர்த்தத் திறிக்கோதிருப்புவநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை
முயற்சிக்கின்நிறைது.  ைப்கு டேக்கை நாரன்சின் றைபேகுத்நோர்த்தறிவுப்றைபேடி,  ைபறைபேக்கை நாருக்குப்

பிந்றிக்கநோர்த்தய ட அரசுகளை தறைபேரும்றைபேக்கை நாலக்கை நாகிலத்தின் அனை அறிக்கைக்கை நாலப்றைபேகுதியில,  இங்கிலக்கை நாந்தில
ட அரசுகளை தறைபேரும் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிற்துறிக்கநிறைஅறிக்கைள் அரசின் றிக்கஅறிக்கையில இருந்நோர்த்தநோர்த்தக்கை நால, அது

ஒரு ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் அரோக்கை நாஅறிக்கை இருந்நோர்த்தது என்று ஒருவர்
விவக்கை நாதிக்அறிக்கை முடியும்.
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ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால எம்றிக்கம ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாறுத்நோர்த்த அளவில,  என்கிலத்தின் அனை விநோர்த்தக்கை நாச்ோக்கை நார
ட அரசுகளை தோக்கை நாத்துக்அறிக்கைள் அரசுக்கு ட அரசுகளை தோக்கை நாந்நோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனைது அலலது ட அரசுகளை தோக்கை நாந்நோர்த்தமற்நிறைது

என்று ஒப்பிடும் ஒரு பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனையக்கை நாஅறிக்கை ஒருைபறைபேக்கை நாதுைபம
இருக்அறிக்கைவிலறிக்கல.  எங்அறிக்கைறிக்களப் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாறுத்நோர்த்தவறிக்கர ோரயக்கை நாஅறிக்கைச்

ட அரசுகளை தோக்கை நான்கிலத்தின் அனைக்கை நால,  அது அரசின் வரலக்கை நாற்றுத் ைபநோர்த்தக்கை நாற்நிறைத்திற்கும்
அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர் புரட்சியின் அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயில ஏற்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டே

ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து வடிவங்அறிக்கைறிக்கள அழிப்றைபேநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கைைபவ சுநோர்த்தந்திர அரசுஅறிக்கைளின்
கூட்்கு டேறிக்கமப்பு CIS ஏற்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டேது.  ஆரம்றைபே வரலக்கை நாற்றுக்

அறிக்கைட்்கு டேத்தில ஸ்ரக்கை நாலினிோ அரோக்கை நாங்அறிக்கைம் அரோ ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து்கு டேறிக்கமறிக்கயப்
றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாத்நோர்த்தது.  அநோர்த்தற்கு அறிக்கைக்கை நார்ம்,  அது நோர்த்தனிப்றைபேட்்கு டே ரீதியில

ைபோக்கை நாோலிோத்திற்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை நோர்த்தன்றிக்ககிலத்தின் அனை அர்ப்றைபேணித்துக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேநோர்த்தகிலத்தின் அனைக்கை நால
அலல.  மக்கை நாநிறைக்கை நாஅறிக்கை ஆளும் நோர்த்தட்டின் ோலுறிக்கஅறிக்கைஅறிக்கைள் றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளி

வர்க்அறிக்கைப் புரட்சியின் அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயில உருவக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே
ட அரசுகளை தோக்கை நாத்துவடிவங்அறிக்கைளில அறிக்கைட்டுண்டு கி்கு டேந்நோர்த்தறிக்கமயக்கை நாலநோர்த்தக்கை நான். ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால

CIS என்றைபேது முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ மீட்சியின் ்கை நலன்அறிக்கைளு்கு டேன்
பிறிக்க்க்அறிக்கைப்றைபேட்டிருக்கும் ஒரு ோமூஅறிக்கைத் நோர்த்தட்டிகிலத்தின் அனைக்கை நால

உருவக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேநோர்த்தக்கை நாகும்.

ஜகிலத்தின் அனைவர அறிக்றிக்கஅறிக்கையில ்கை நக்கை நாம் கூறியவக்கை நாறு, இந்நோர்த்த நோர்த்தனி்கை நறைபேர்அறிக்கைளின்
நிறிக்கலப்றைபேக்கை நாட்டின்றைபேடி 51%  ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து்கு டேறிக்கம நோர்த்தனியக்கை நார்

மயப்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபே்கு டேவிலறிக்கல எனில ஒருவர் CIS ஐ ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்
அரசு எகிலத்தின் அனை இன்னும் அறிக்கைருநோர்த்தமுடியும்.  ஒருவர் இது அவர்அறிக்கைளது

அறிக்கைண்ைப்க்கை நாட்்கு டேத்திறிக்ககிலத்தின் அனை ்கை நக்கை நாம் மிறிக்கஅறிக்கைப்றைபேடுத்திக் கூறுவநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை
நிறிக்ககிலத்தின் அனைத்திருக்அறிக்கை முடியும்.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால இநோர்த்தற்கிறிக்க்கு டேயில அவர்அறிக்கைள்

றைபேதிலளித்திருக்கிநிறைக்கை நார்அறிக்கைள்:,  ''அதுநோர்த்தக்கை நான் ோரயக்கை நாகிலத்தின் அனை வி்கு டேயம்.
ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரம் 51%  வறிக்கர நோர்த்தனியக்கை நார்மயப்றைபேடுத்தும்

மட்்கு டேத்றிக்கநோர்த்த அறிக்க்கு டேவநோர்த்தற்கு ைபநோர்த்தறிக்கவயக்கை நாகிலத்தின் அனைது என்கிலத்தின் அனை என்றைபேைபநோர்த்த
முழுறிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை விஷயமக்கை நாகும்”.  இவ்வக்கை நாறு CIS இன் வர்க்அறிக்கைப்

றைபேண்பு றைபேற்றிய பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனை.  எவ்வளவு ோநோர்த்தவீநோர்த்தம் ட அரசுகளை தோக்கை நாத்து
அரசு்கு டேறிக்கமயில உள்ளது,  எவ்வளவு ோநோர்த்தவீநோர்த்தம் நோர்த்தனியக்கை நாருக்கு

உ்கு டேறிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனைது என்நிறை ரீதியில தீர்மக்கை நானிக்கும் அளவியல
ரீதியக்கை நாகிலத்தின் அனை பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனையக்கை நாஅறிக்கைவும்,  ட அரசுகளை தவறும் ைபநோர்த்தக்கை நாற்நிறைம் றைபேற்றிய

பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனையக்கை நாஅறிக்கைவும் குறிக்கநிறைக்அறிக்கைப்றைபேட்டுள்ளது.

அவர்அறிக்கைள் எழுப்பிய மிஅறிக்கைமுக்கியமக்கை நாகிலத்தின் அனை விவக்கை நாநோர்த்தம் இந்நோர்த்த
றைபேந்தியில நோர்த்தரப்றைபேட்டுள்ளது.  ைபவர்க்அறிக்கைஸ் லீக்கின்

முன்ைபகிலத்தின் அனைக்கை நாக்குஅறிக்கைளின் தீர்மக்கை நாகிலத்தின் அனைங்அறிக்கைளில ்கை நக்கை நாம் குறிப்பிட்ைப்கு டேக்கை நாம்,
''ஸ்ரக்கை நாலினிோ அரோக்கை நாங்அறிக்கைங்அறிக்கைளின் நோர்த்தஅறிக்கைர்வக்கை நாகிலத்தின் அனைது,  றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளி

வர்க்அறிக்கைத்தின் புரட்சிஅறிக்கைர ்கை நகிலத்தின் அனைவின் அபிவிருத்திறிக்கயக் அறிக்கைக்கை நாட்டிலும்
அதிஅறிக்கை ைபவஅறிக்கைத்தில ்கை ந்கு டேந்துள்ளது''  என்று.  இநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனை

ைபமற்ைபஅறிக்கைக்கை நாள்அறிக்கைக்கை நாட்டி ைப்கு டேக்கை நாரன்சும், பூத்தும் கூப்றைபேக்கை நாடு ைபறைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நார்அறிக்கைள்,
''என்கிலத்தின் அனை அறிக்கைருத்துவக்கை நாநோர்த்த பிநோர்த்தற்நிறைல நோர்த்தகிலத்தின் அனைது ஒடுக்குமுறிக்கநிறையக்கை நாளறிக்கர

இந்நோர்த்த அம்ோத்தில ஏஅறிக்கைக்கை நாதிறைபேத்தியத்தின் ஸ்ரக்கை நாலினிோ
ஏஜண்டுஅறிக்கைறிக்கள தூக்கி வீசும் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின்

உண்றிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்துக்கு ட அரசுகளை தவளியிலும்
புரட்சிக்அறிக்கைட்சியின் ்கை நகிலத்தின் அனைவுபூர்வமக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தறிக்கலயீடு இலலக்கை நாமல

எப்றைபேடி புரட்சிஅறிக்கைர ்கை நகிலத்தின் அனைவு அபிவிருத்தி அறிக்க்கு டேயமுடியும்?''

புரட்சிக் அறிக்கைட்சி றைபேற்றி அவர்அறிக்கைள் குறிப்பிடுவது,
பின்ைபயக்கை நாோறிக்ககிலத்தின் அனையின் பின்கிலத்தின் அனைர் ைபோர்க்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே ஒன்நிறைக்கை நாகும்.

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் நோர்த்தன்னியலறைபேக்கை நாகிலத்தின் அனை இயக்அறிக்கைத்தில இருந்து
ைபநோர்த்தக்கை நான்றுவதுநோர்த்தக்கை நான் புரட்சிஅறிக்கைர ்கை நகிலத்தின் அனைவு என்றைபேைபநோர்த்த அவர்அறிக்கைளது

நிறிக்கலப்றைபேக்கை நாட்டின் றிக்கமயமக்கை நாஅறிக்கை உள்ளது.  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள
வர்க்அறிக்கைத்தினுள் ''உண்றிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்றிக்கநோர்த்தத் நோர்த்தவிர ைபவறு

எவ்வழியிலும் அங்கு புரட்சிஅறிக்கைர அரசியல ்கை நகிலத்தின் அனைவுக்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை
அபிவிருத்தி கிறிக்க்கு டேயக்கை நாது''  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால இந்நோர்த்த அம்ோம்நோர்த்தக்கை நான்

முக்கியமக்கை நாகிலத்தின் அனைது என்று ்கை நக்கை நாம் வலியுறுத்துகின்ைபநிறைக்கை நாம். அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர்
புரட்சிறிக்கய ோக்கை நாத்தியமக்கை நாக்கிய அரசியல ்கை நகிலத்தின் அனைவின் மட்்கு டேம் 1917

ட அரசுகளை தறைபேப்ரவரக்கும்,  அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேருக்கும் இறிக்க்கு டேயில மட்டும்
உருவக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபே்கு டேவிலறிக்கல.  அது அறிக்கை்கு டேந்நோர்த்த 70 வரு்கு டே அறிக்கைக்கை நாலத்தில

ஐைபரக்கை நாப்பிய மற்றும் ரஷ்ய ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைள் மத்தியில
மக்கை நார்க்சிோத்திற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை நீண்்கு டே வரலக்கை நாற்றுப் ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்தின்

விறிக்களவக்கை நாலக்கை நாகும்.  1917  ட அரசுகளை தவற்றியின் மிச்ோ மீநோர்த்தங்அறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை எறிக்கவ
இருந்நோர்த்தைபறைபேக்கை நாதிலும்,  அவற்றிக்கநிறைப் றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாக்அறிக்கை ைபோக்கை நாவியத்

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைள் ஏன் கிளர்ந்து எழவிலறிக்கல எகிலத்தின் அனை ஒருவர்
புரந்து ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ள விரும்பிகிலத்தின் அனைக்கை நால,  அறிக்கை்கு டேந்நோர்த்த 70  வரு்கு டேஅறிக்கைக்கை நால

அரசியல அபிவிருத்திறிக்கய, 1917 க்கு முந்திய 70  வரு்கு டேஅறிக்கைக்கை நால
அரசியல அபிவிருத்தியு்கு டேன் ஒப்பிட்டுப் றைபேக்கை நார்க்அறிக்கை ைபவண்டும்.

ரஷ்ய புரட்சிக் அறிக்கைக்கை நாலத்தில ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் ைப்கை நக்கை நாக்கு
நிறிக்கல,  ட அரசுகளை தறைபேரும்றைபேக்கை நாலும் ோந்நோர்த்தர்ப்றைபேவக்கை நாநோர்த்தத்திற்கும்,  ஏறிக்ககிலத்தின் அனைய

முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ, குட்டிமுநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ சிந்நோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனைப் ைபறைபேக்கை நாக்கிற்கும்
எதிரக்கை நாகிலத்தின் அனை மக்கை நார்க்சிோத்திற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்நோர்த்தக்கை நால

தீர்மக்கை நானிக்அறிக்கைப்றைபேட்டிருந்நோர்த்தது.  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் அரசியல
சுநோர்த்தந்திரத்திற்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை,  றைபேல நோர்த்தோக்கை நாப்நோர்த்தங்அறிக்கைறிக்கள உள்ள்கு டேக்கிய நீண்்கு டே

ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேம்,  ரஷ்ய,  ஐைபரக்கை நாப்பிய ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைள் மத்தியில
ஆழ்ந்நோர்த்த புரட்சிஅறிக்கைர மற்றும் ைபோக்கை நாோலிோ அறிக்கைலக்கை நாச்ோக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்த

உண்டுறைபேண்ணியது.

ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால அறிக்கை்கு டேந்நோர்த்த 70  வரு்கு டேங்அறிக்கைள் ைபறைபேக்கை நாலஷிவிக் அறிக்கைட்சிக்குள்
அரசியல ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடியின் முநோர்த்தல ோமிக்றிக்கஞயு்கு டேனும்

அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்தின் விறிக்கரவக்கை நாகிலத்தின் அனை வளர்ச்சியு்கு டேனும் ''ஒைபர
ோமயத்தில ஏற்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தவகுஜகிலத்தின் அனைங்அறிக்கைளின் அரசியல ்கை நகிலத்தின் அனைவின்மீது

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாடுக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேர்ச்சியக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தக்கை நாக்குநோர்த்தலக்கை நால றைபேண்பிட்டுக்
அறிக்கைக்கை நாட்்கு டேப்றைபேடுகிநிறைது.  மக்கை நார்க்சிோத்தின் மஅறிக்கைத்நோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தவற்றிறிக்கய

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் புரட்சிஅறிக்கைர அரசியல ்கை நகிலத்தின் அனைவின்
அபிவிருத்திறிக்கய,  ஒடுக்அறிக்கைப்றைபேடும் சுரண்்கு டேப்றைபேடும் மக்அறிக்கைள்

்கை நகிலத்தின் அனைவுபூர்வமக்கை நாகிலத்தின் அனை வரலக்கை நாற்று ோக்தியக்கை நாஅறிக்கை மக்கை நாற்நிறைம் அறிக்க்கு டேந்நோர்த்தறிக்கநோர்த்த
ஸ்ரக்கை நாலினிோம் அழிக்அறிக்கைக் கிளம்பியது.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ைப்கு டேக்கை நாரன்சும்,

பூத்தும் மக்கை நார்க்சிோத்தின் முக்கியத்துவத்றிக்கநோர்த்த
புரந்துட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்வட அரசுகளை தநோர்த்தன்றைபேது ஒருபுநிறைமிருக்அறிக்கைட்டும்.  அநோர்த்தன்

ோக்கை நாநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனைறிக்கய அறிந்திருக்அறிக்கைவிலறிக்கல.  அதுநோர்த்தக்கை நான் அரசியல
ோம்றைபேந்நோர்த்தமக்கை நாஅறிக்கை அவர்அறிக்கைளின் முற்றுமுழுநோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை குட்டிமுநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ

மற்றும் ோந்நோர்த்தர்ப்றைபேவக்கை நாநோர்த்த அணுகுமுறிக்கநிறையின் உண்றிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை
அடித்நோர்த்தளமக்கை நாகும்.

ோர்வைபநோர்த்தோ ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் மீநோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை ஸ்ரக்கை நாலினிோத்தின்

றைபேக்கை நாதிப்றிக்கறைபே ஒருவர் பிரதிறைபேலிக்கும் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுதுநோர்த்தக்கை நான், ''ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள
வர்க்அறிக்கைத்தின் ைபநோர்த்தக்கை நாற்அறிக்கைடிக்அறிக்கைப்றைபே்கு டேக்கை நாநோர்த்த இயலபு''  றைபேற்றிய

நோர்த்தத்துவத்தின் ஆழ்ந்நோர்த்த மக்கை நார்க்சிோ விைபரக்கை நாநோர்த்தப் றைபேண்பிறிக்ககிலத்தின் அனை ஒருவர்
ோரயக்கை நாஅறிக்கை மதிப்பி்கு டே முடியும்.  உண்றிக்கமயில அந்நோர்த்த மிஅறிக்கைப்ட அரசுகளை தறைபேரய

ைபநோர்த்தக்கை நாலவி என்கிலத்தின் அனைட அரசுகளை தவனில,  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் புரட்சிஅறிக்கைரக்
அறிக்கைக்கை நாரயக்கை நாளர்அறிக்கைறிக்கள ட அரசுகளை தமக்கை நாத்நோர்த்தமக்கை நாஅறிக்கை அழித்நோர்த்ததும்,  அநோர்த்தன் அரசியல

்கை நகிலத்தின் அனைவின் மட்்கு டேத்றிக்கநோர்த்த ைபமக்கை நாோமக்கை நாகிலத்தின் அனை கீழ்நிறிக்கலக்கு ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டு
வந்நோர்த்ததுமக்கை நாகும்.

ோமூஅறிக்கை ஜகிலத்தின் அனை்கை நக்கை நாயஅறிக்கைத்தின் மற்றும் ஸ்ரக்கை நாலினிோத்தின் குற்நிறைங்அறிக்கைளின்

விறிக்களறைபேயன்அறிக்கைறிக்கள அறிந்துட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்வநோர்த்தன் மூலம் மட்டுைபம
அவர்அறிக்கைள் அநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தவலலமுடியும். ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைம் ஒரு
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ைபநோர்த்தக்கை நாலவியிகிலத்தின் அனைக்கை நால றைபேக்கை நாதிக்அறிக்கைப்றைபேட்டுள்ளது எகிலத்தின் அனை உறுதிப்றைபேடுத்திக்
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளல,  அங்கு ைபோக்கை நாோலிோப் புரட்சிக்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை முன்ைபகிலத்தின் அனைற்நிறைம்

கிறிக்க்கு டேயக்கை நாது எகிலத்தின் அனை அர்த்நோர்த்தப்றைபேடுத்நோர்த்தக்கை நாது.  ஜகிலத்தின் அனைவரயில ்கை நக்கை நாம்
வலியுறுத்திக் கூறியவக்கை நாறு, ைபோக்கை நாவியத் யூனியறிக்ககிலத்தின் அனை ோட்்கு டேரீதியக்கை நாஅறிக்கை

இலலக்கை நாட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிப்றைபேநோர்த்தற்கும்,  ைபோக்கை நாவியத் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைம்
நோர்த்தகிலத்தின் அனைது ோக்திறிக்கய அணிதிரட்டி எதிர்த்துப் ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாடுவநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை

வலிறிக்கமறிக்கய ்கை நசுக்குவநோர்த்தற்கும் இறிக்க்கு டேயில ட அரசுகளை தறைபேரநோர்த்தளவு ைபவறுறைபேக்கை நாடு
அறிக்கைக்கை நா்ப்றைபேடுகின்நிறைது.  ோந்ைபநோர்த்தஅறிக்கைத்திற்கு இ்கு டேமிலலக்கை நாநோர்த்த வறிக்கஅறிக்கையில,

ைபோக்கை நாவியத் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைறிக்கள றைபேக்கை நாதிப்புக்குள்ளக்கை நாக்கிய
பின்கிலத்தின் அனைறிக்க்கு டேவக்கை நாகிலத்தின் அனைது, முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ மீட்சியின் ட அரசுகளை தவற்றி நோர்த்தவிர்க்அறிக்கை

முடியக்கை நாநோர்த்தது எகிலத்தின் அனை அர்த்நோர்த்தப்றைபேடுத்நோர்த்தவிலறிக்கல.  ைபோக்கை நாவியத்
யூனியனுக்குள் மட்டுமலல எலலக்கை நாவற்றிற்கும் ைபமலக்கை நாஅறிக்கை

ோர்வைபநோர்த்தோ ரீதியில நிலறிக்கம மிஅறிக்கைவும் ஸ்திரமற்றிருக்கிநிறைது.
அநோர்த்தகிலத்தின் அனைக்கை நால இந்நோர்த்த வறிக்கஅறிக்கையக்கை நாகிலத்தின் அனை நியக்கை நாயப்றைபேடுத்நோர்த்த முடியக்கை நாநோர்த்த, அறைபேத்நோர்த்த

முடிவுஅறிக்கைளுக்கு வரமுடியக்கை நாது.  ைபோக்கை நாவியத் யூனியனின் உறிக்க்கு டேவு
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்திற்கு மிஅறிக்கைப்ட அரசுகளை தறைபேரும் அறைபேக்கை நாயங்அறிக்கைறிக்கள

முன்றிக்கவத்துள்ளது.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால அது,  முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவம்
எப்றைபேடிைபயக்கை நா நோர்த்தகிலத்தின் அனைது ட அரசுகளை தோக்கை நாந்நோர்த்த முரண்றைபேக்கை நாடுஅறிக்கைறிக்கள ட அரசுகளை தவற்றி

அறிக்கைண்டுவிட்்கு டேது அலலது புதிய உள் ோமநிறிக்கலறிக்கய
ஏற்றைபேடுத்தியுள்ளது என்று அர்த்நோர்த்தப்றைபேடுத்நோர்த்தவிலறிக்கல.  முன்கிலத்தின் அனைக்கை நாள்

ைபோக்கை நாவியத் யூனியனில ட அரசுகளை தவற்றிஅறிக்கைரமக்கை நாஅறிக்கை முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ ஆட்சி
நிறிக்கல்கை நக்கை நாட்்கு டேப்றைபேடுமக்கை நாயின்,  அது நிச்ோயமக்கை நாஅறிக்கை உலஅறிக்கை

முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவத்றிக்கநோர்த்தப் றைபேலப்றைபேடுத்தும் குறிப்பி்கு டேத்நோர்த்தக்அறிக்கை புதிய
ைபோமிப்புக்அறிக்கைறிக்களயும் வழங்அறிக்கைலக்கை நாம். ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால முன்அறிக்கைணிக்அறிக்கைக்கூடிய

எதிர்அறிக்கைக்கை நாலத்துக்குள் அது அைபகிலத்தின் அனைஅறிக்கைமக்கை நாஅறிக்கை
நிறிக்கநிறைைபவற்நிறைப்றைபே்கு டேமக்கை நாட்்கு டேக்கை நாது.  அைபநோர்த்தவிநோர்த்தமக்கை நாஅறிக்கை ைபோக்கை நாவியத்

யூனியனின் உறிக்க்கு டேவும்,  அநோர்த்தன் விறிக்களவக்கை நாஅறிக்கை நிஅறிக்கைழும்
ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடிஅறிக்கைளும் ோமூஅறிக்கை எழுச்சிஅறிக்கைளும் உலஅறிக்கை

முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவத்தின் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாதுச்ோமநிறிக்கலயின்றிக்கமக்கு றைபேங்அறிக்கைளிப்புச்
ட அரசுகளை தோய்யும்.  இது முறிக்கநிறைப்றைபேடி கிழக்கு ஐைபரக்கை நாப்றைபேக்கை நா முழுறிக்கமயும்

அநோர்த்தன் அபிவிருத்திப் ைபறைபேக்கை நாக்கில ஆழமக்கை நாகிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தோலவக்கை நாக்றிக்கஅறிக்கை
ஏற்றைபேடுத்தும்.  முன்கிலத்தின் அனைக்கை நாள் ைபோக்கை நாவியத் யூனியனிலும்,  கிழக்கு

ஐைபரக்கை நாப்றைபேக்கை நாவிலும் ைபமலக்கை நாதிக்அறிக்கைத்திற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேமக்கை நாகிலத்தின் அனைது,
ஏஅறிக்கைக்கை நாதிறைபேத்திய ோக்திஅறிக்கைளுள் முன்றிக்ககிலத்தின் அனைக் அறிக்கைக்கை நாட்டிலும் அதிஅறிக்கை

ைபமக்கை நாநோர்த்தறிக்கல உண்டு றைபேண்ணும்.  ்கை நக்கை நாம் ஏற்றுக்ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டே
அறிக்ககிலத்தின் அனைத்துலஅறிக்கைக் குழுவின் முன்ைபகிலத்தின் அனைக்கை நாக்குஅறிக்கைளின்

தீர்மக்கை நாகிலத்தின் அனைத்திலிருந்து வளர்த்ட அரசுகளை தநோர்த்தடுத்நோர்த்த ஆய்வு மற்றும் ைபறைபேர்லின்
மக்கை நா்கை நக்கை நாட்டுக்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை நோர்த்தயக்கை நாரக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே அறிக்றிக்கஅறிக்கை ஆகியவற்றின்

அடிப்றைபேறிக்க்கு டேறிக்கயைபய ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேர்ந்தும் ்கை நக்கை நாம் அடித்நோர்த்தளமக்கை நாஅறிக்கைக்
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டுள்ைபளக்கை நாம்.  அவற்றில உலஅறிக்கை முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவத்தின்

அரசியல நிலறிக்கமயின்றிக்கமயும்,  உற்றைபேத்தி ோக்திஅறிக்கைளின் பூைபஅறிக்கைக்கை நாள
அபிவிருத்திக்கும் ைபநோர்த்தசிய அரசு அறிக்கமப்பு முறிக்கநிறைக்கும்

இறிக்க்கு டேயிலக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபமக்கை நாதுநோர்த்தல றைபேற்றிய ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாது அம்ோங்அறிக்கைறிக்களயும்
்கை நக்கை நாம் வலியுறுத்தியிருந்ைபநோர்த்தக்கை நாம்.  இந்நோர்த்த முன்ைபகிலத்தின் அனைக்கை நாக்கு நோர்த்தவறு

என்ைபநிறைக்கை நா,  அலலது அது ைபோக்கை நாவியத் யூனியனில
நிஅறிக்கைழ்ச்சிப்ைபறைபேக்கை நாக்குஅறிக்கைளக்கை நால ைபமலக்கை நாளுறிக்கம ட அரசுகளை தோய்யப்றைபேட்டு விட்்கு டேது

என்ைபநிறைக்கை நா ்கை நம்றைபேச்ட அரசுகளை தோய்ய ஒன்றுமிலறிக்கல.  இந்நோர்த்த நிஅறிக்கைழ்ச்சிஅறிக்கைளுள்
எமது முன்ைபகிலத்தின் அனைக்கை நாக்கின் உறுதிப்றைபேக்கை நாட்றிக்க்கு டேத்நோர்த்தக்கை நான் அறிக்கைண்ைப்கு டேக்கை நாம்.

உலஅறிக்கை அளவிலக்கை நாகிலத்தின் அனை அபிவிருத்திஅறிக்கைள் எறிக்கநோர்த்தயக்கை நாவது சுட்டிக்

அறிக்கைக்கை நாட்டுமக்கை நாயின்,  அது 1991  ஏப்ரலில ைபறைபேர்லின் மக்கை நா்கை நக்கை நாட்டு
அறிக்றிக்கஅறிக்கை எழுநோர்த்தப்றைபேட்்கு டேதில இருந்து ஏஅறிக்கைக்கை நாதிறைபேத்திய ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடி,

நிச்ோயமக்கை நாஅறிக்கை றைபேண்பியல ரீதியக்கை நாஅறிக்கை அபிவிருத்தி அறிக்க்கு டேந்துள்ளறிக்கநோர்த்த

றைபேற்றியறிக்கநோர்த்தைபய ஆகும்.  இன்றிக்கநிறைய உலஅறிக்கை அரசியல,  அதிஅறிக்கை
அளவில றிக்கறைபேத்தியக்அறிக்கைக்கை நார விடுதியின் உட்புநிறைத்றிக்கநோர்த்த

ஒத்திருக்கின்நிறைது.  ைபநோர்த்தசிய அரசு அறிக்கமப்புமுறிக்கநிறையின்
உறிக்க்கு டேறிக்கவப்றைபேற்றி அடிக்அறிக்கைடி ைபறைபேசியும், எழுதியும் வருகின்ைபநிறைக்கை நாம்.

அநோர்த்தனு்கு டேன் 1945 லிருந்தும் வரும் முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ அரசியலின்
அறிக்கைட்்கு டேறிக்கமப்புக்அறிக்கைறிக்களப் றைபேற்றியும் ைபறைபேசியும் எழுதியும்

வருகின்ைபநிறைக்கை நாம்.  இரண்டு ஆண்டுஅறிக்கைளுக்கு முன்கிலத்தின் அனைர் ்கை நன்கு
ஏற்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டே முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவக் அறிக்கைட்்கு டேறிக்கமப்றைபேக்கை நாகிலத்தின் அனை அறிக்கைகிலத்தின் அனை்கு டேக்கை நாவின்

உறிக்க்கு டேந்து ட அரசுகளை த்கை நக்கை நாருங்கும் நோர்த்தன்றிக்கமறிக்கயக்கூ்கு டே ்கை நக்கை நாம் அறிக்கைவனித்ைபநோர்த்தக்கை நாம்.
அறிக்கை்கு டேந்நோர்த்த ஆண்டு அறிக்றிக்கஅறிக்கையில றைபேக்கை நாலஅறிக்கைனில வரவிருக்கும்

உறிக்க்கு டேறிக்கவப் றைபேற்றியும் ைபறைபேசிைபகிலத்தின் அனைக்கை நாம்.  இப்ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுது,
இக்கூட்்கு டேத்தில, பிரட்்கு டேனின் இறுதி உறிக்க்கு டேவுக்குச் ோக்கை நாத்தியமக்கை நாகிலத்தின் அனை

அரசியறிக்கல,  ஆய்வுக்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தறிக்கலப்றைபேக்கை நாஅறிக்கை ்கை நக்கை நாம் எடுத்துக்
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளலக்கை நாம்.  சுநோர்த்தந்திர ஸ்ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாட்லக்கை நாந்து பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனை மற்றும்

ைபவலஸ் கூ்கு டே றைபேறிக்கழய எலலக்கை நாவிநோர்த்த ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார உநிறைவுஅறிக்கைளின்
உறிக்க்கு டேவின்மூலம் தூக்கி எறியப்றைபேட்டிருக்கிநிறைது.

றைபேறிக்கழய ைபநோர்த்தசிய அரசு அறிக்கமப்பு முறிக்கநிறையின் உறிக்க்கு டேவு

இந்நோர்த்த ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார அபிவிருத்தியின் மட்்கு டேத்தில உற்றைபேத்தியின்

பூைபஅறிக்கைக்கை நாள ஒருங்கிறிக்க்ப்பு்கு டேன் இத்நோர்த்தறிக்கஅறிக்கைய விடுறைபே்கு டேத் துடிக்கும்
குட்டி அரசுஅறிக்கைள் ஏதும் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேர்ந்து உயிர்வக்கை நாழும் எகிலத்தின் அனை ்கை நம்புவது

அறைபேத்நோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனைநோர்த்தக்கை நாகும். அறிக்கவ பூைபஅறிக்கைக்கை நாள ரீதியிலக்கை நாகிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார
ோக்திஅறிக்கைளின் அழுத்நோர்த்தத்தின் கீழ் றைபேறிக்கழய ைபநோர்த்தசிய அரசு

அறிக்கமப்புமுறிக்கநிறை உறிக்க்கு டேந்து ட அரசுகளை த்கை நக்கை நாருங்குவறிக்கநோர்த்தைபய
பிரதிநிதித்துவப்றைபேடுத்துகின்நிறைகிலத்தின் அனை.  திட்்கு டேவட்்கு டேமக்கை நாஅறிக்கை,  உற்றைபேத்தி

ோக்திஅறிக்கைளின் பூைபஅறிக்கைக்கை நாள ரீதியக்கை நாகிலத்தின் அனை ஒருங்கிறிக்க்ப்ைபறைபே ைபநோர்த்தசியட அரசுகளை தவறி
ட அரசுகளை தவடிப்றிக்கறைபேத் தூண்டிவிட்டுள்ளது. உலஅறிக்கைம் முழுவதிலும் குட்டி

முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ அரசியலவக்கை நாதிஅறிக்கைள்,  எலலக்கை நா ோர்வைபநோர்த்தோப்
ைபறைபேக்கை நாட்டிக்கும் எதிரக்கை நாஅறிக்கை நோர்த்தங்அறிக்கைளது கிழடு நோர்த்தட்டிப்ைபறைபேக்கை நாகிலத்தின் அனை

ைபநோர்த்தோங்அறிக்கைறிக்களப் றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாக்அறிக்கைப் ைபறைபேக்கை நாவநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை வலியுறுத்துவநோர்த்தன்
மூலம்,  நோர்த்தங்அறிக்கைள் வயிற்றுப் பிறிக்கழப்றிக்கறைபேச் ட அரசுகளை தோய்து

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருக்கிநிறைக்கை நார்அறிக்கைள்.  இது என்கிலத்தின் அனைட அரசுகளை தவனில,  உற்றைபேத்தி
ோக்திஅறிக்கைளின் உலஅறிக்கை ரீதியக்கை நாகிலத்தின் அனை அபிவிருத்தியிகிலத்தின் அனைக்கை நால

உண்டுறைபேண்்ப்றைபேட்்கு டே பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனைஅறிக்கைளுக்கு,  முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவத்தின்
குழப்றைபேமக்கை நாகிலத்தின் அனை எதிர்விறிக்களறிக்கவத் நோர்த்தவிர ைபவட அரசுகளை தநிறைக்கை நான்றுமலல.

முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவத்றிக்கநோர்த்த அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டே உற்றைபேத்தி
ோக்திஅறிக்கைளின் உலஅறிக்கை அளவிலக்கை நாகிலத்தின் அனை விரவக்கை நாக்அறிக்கைத்தின்

முற்ைபறைபேக்கை நாக்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை அரசியல ட அரசுகளை தவளிப்றைபேக்கை நா்கு டேக்கை நாஅறிக்கை, ைபநோர்த்தசிய இயக்அறிக்கைங்அறிக்கைள்
இருந்நோர்த்த 19 ம் நூற்நிறைக்கை நாண்டு அறிக்கைக்கை நாலத்றிக்கநோர்த்தப் ைபறைபேக்கை நான்று அலலக்கை நாமல,

நோர்த்தற்ைபறைபேக்கை நாறிக்கநோர்த்தய விடுறைபே்கு டேத் துடிக்கும் ைபநோர்த்தசிய இயக்அறிக்கைங்அறிக்கைள் மற்றும்
ைபநோர்த்தசிய அரசுஅறிக்கைள்,  உலஅறிக்கைப் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரத்தின் ோக்திஅறிக்கைறிக்கள

ஒருங்கிறிக்கோவக்கை நாகிலத்தின் அனை முறிக்கநிறையில அணிதிரட்டுவநோர்த்தற்கு
முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவத்தின் இயலக்கை நாத்நோர்த்தன்றிக்கமயின் அரசியல

குழப்றைபேத்தின் எதிர்விறிக்ககிலத்தின் அனைறிக்கயத்நோர்த்தக்கை நான் பிரதிநிதித்துவம்
ட அரசுகளை தோய்கின்நிறைகிலத்தின் அனை.

இந்நோர்த்த ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடி முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ ோக்திஅறிக்கைளுக்கிறிக்க்கு டேயிலக்கை நாகிலத்தின் அனை

உநிறைவினுள்ளும் முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ அரசுஅறிக்கைளுக்குள்ைபளயும் அறிக்கைண்டு
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்கிநிறைது.  ஐக்கிய அட அரசுகளை தமரக்அறிக்கை அரசுஅறிக்கைளின் அரசியல

ஸ்திரமின்றிக்கம, உலஅறிக்கை முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ அறிக்கமப்பின் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாதுவக்கை நாகிலத்தின் அனை
ஆைபரக்கை நாக்கியம் றைபேற்றிய விஷயத்தில ட அரசுகளை தறைபேரும்பிரதி

விறிக்களவுஅறிக்கைறிக்கள ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டுள்ளது.  ட அரசுகளை தவளிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைைபவ
ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார வளங்அறிக்கைளிலும் வீழ்ச்சி இருந்நோர்த்தைபறைபேக்கை நாதிலும் நோர்த்தகிலத்தின் அனைது
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பூைபஅறிக்கைக்கை நாள ைபமலக்கை நாதிக்அறிக்கை நிறிக்கலறிக்கய நோர்த்தக்அறிக்கை றிக்கவத்துக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்வநோர்த்தற்கு
அட அரசுகளை தமரக்அறிக்கைக்கை நா ட அரசுகளை தோய்யும் அழிவு முயற்சிநோர்த்தக்கை நான்,  இன்றிக்கநிறைய உலஅறிக்கை

அரசியலில மிஅறிக்கைவும் ட அரசுகளை தவடிக்அறிக்கைக்கூடிய அறிக்கைக்கை நாரணியக்கை நாகும்.  1991
மக்கை நார்ச்சில ்கை நமது அறிக்கைறிக்க்கு டேசி நிறிக்கநிறைைபறைபேரறிக்கவயில,  வறிக்களகு்கு டேக்கை நாப்

ைபறைபேக்கை நாருக்குப் பின் அட அரசுகளை தமரக்அறிக்கைக்கை நாவில சுபீட்ோ மைபகிலத்தின் அனைக்கை நாநிறிக்கல
இருந்நோர்த்தைபறைபேக்கை நாதிலும் புஷ் நிர்வக்கை நாஅறிக்கைம் ஆற்ட அரசுகளை தநிறைக்கை நா்க்கை நா ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடியில

இருந்நோர்த்தது என்றைபேறிக்கநோர்த்த விளங்கிைபகிலத்தின் அனைக்கை நாம்.  உண்றிக்கமயில
ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடிறிக்கய முன்கூட்டிைபய எதிர்றைபேக்கை நார்த்து ட அரசுகளை தோய்யப்றைபேட்்கு டே

முயற்சியக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபறைபேக்கை நாரும் கூ்கு டே அட அரசுகளை தமரக்அறிக்கை
ஏஅறிக்கைக்கை நாதிறைபேத்தியத்றிக்கநோர்த்த,ஆயுநோர்த்தங்அறிக்கைளின் றைபேலக்கை நாத்அறிக்கைக்கை நாரத்தின் மூலம்

தூக்கி நிறுத்தும் முயற்சியக்கை நாஅறிக்கைவும் இருந்நோர்த்தது.  இப்ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுது
ைபறைபேக்கை நாருக்குப் பின்கிலத்தின் அனைர் ஒரு வரு்கு டேத்தில ஐக்கிய அட அரசுகளை தமரக்அறிக்கை

அரசுஅறிக்கைளின் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடியின் நோர்த்தக்கை நாக்அறிக்கைத்தின் கீழ்,
புஷ் நிர்வக்கை நாஅறிக்கைம் நோர்த்தடுமக்கை நாறிக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருக்கின்நிறைது.  ைப்கை நற்றிக்கநிறைக்கு

முந்றிக்கநோர்த்தய ்கை நக்கை நாள் ட அரசுகளை த்ஹரக்கை நால்கு டே-  டிரபியூன் றைபேத்திரறிக்கஅறிக்கை பூைபஅறிக்கைக்கை நாள
ஆதிக்அறிக்கை நிறிக்கலறிக்கய ோவக்கை நால ட அரசுகளை தோய்யும் எவறிக்கரயும்

நோர்த்தடுப்றைபேநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை திட்்கு டேத்திறிக்ககிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தறைபேன்்கு டேஅறிக்கைன் மூைபலக்கை நாறைபேக்கை நாய
வலலுகிலத்தின் அனைர்அறிக்கைள்,  ''புதிய உலஅறிக்கை ஒழுங்கில''  ஒைபரட அரசுகளை தயக்கை நாரு

''வலலரசுக்ைபஅறிக்கை''  இ்கு டேமுண்டு என்று ட அரசுகளை தவட்அறிக்கைங்ட அரசுகளை தஅறிக்கைட்்கு டே முறிக்கநிறையில
பிரஅறிக்கை்கு டேகிலத்தின் அனைம் ட அரசுகளை தோய்கின்நிறைகிலத்தின் அனைர்.  இந்நோர்த்த வறிக்கஅறிக்கையில யுத்நோர்த்தக் ைபஅறிக்கைக்கை நாடுஅறிக்கைள்

ஏற்அறிக்கைகிலத்தின் அனைைபவ வறிக்கரயப்றைபேட்டுவிட்்கு டேகிலத்தின் அனை.

ஐக்கிய அட அரசுகளை தமரக்அறிக்கை அரசுஅறிக்கைளில உள்ள அசியல ஸ்திரமின்றிக்கம,
அறிக்ககிலத்தின் அனைத்து முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ அரசுஅறிக்கைளிலும் பிரதிறைபேலித்நோர்த்தகிலத்தின் அனை.

அழுத்திக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருக்கும் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார மற்றும் உலஅறிக்கைப்
பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனைஅறிக்கைளிலிருந்து பிரட்்கு டேறிக்ககிலத்தின் அனை விடுவிப்றைபேது என்றைபேது

ஒருபுநிறைம் இருக்அறிக்கைட்டும்.  பிரட்்கு டேனில நோர்த்தற்ைபறைபேக்கை நாது அறிக்கழப்பு
வி்கு டேப்றைபேட்டிருக்கும் ைபநோர்த்தர்நோர்த்தல,  பிரட்்கு டேனுள் ோமூஅறிக்கை உநிறைவுஅறிக்கைறிக்கள

நிறிக்கலட அரசுகளை தறைபேநிறைச் ட அரசுகளை தோய்ய ஒன்றும் ட அரசுகளை தோய்யப்ைபறைபேக்கை நாவதிலறிக்கல.
பிரக்கை நான்சில மித்திைபரக்கை நான் ஆட்சி ட அரசுகளை தோலவக்கை நாக்கு இழந்துவிட்்கு டேது,

ஜப்றைபேக்கை நானிலும் ைபஜர்மனியிலும் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார மந்நோர்த்தம்
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேங்கிவிட்்கு டேது.  CIS (சுநோர்த்தந்திர அரசுஅறிக்கைளின் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாது்கை நல

கூட்்கு டேறிக்கமப்பு)  ஏற்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டேைபறைபேக்கை நாது ஆட்சியிலிருந்நோர்த்த
ட அரசுகளை தறைபேரும்றைபேக்கை நாலக்கை நாகிலத்தின் அனை முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ நோர்த்தறிக்கலவர்அறிக்கைள்,  நீண்்கு டே

அறிக்கைக்கை நாலத்திற்கு றைபேநோர்த்தவியில இருக்அறிக்கைமக்கை நாட்்கு டேக்கை நார்அறிக்கைள் என்றைபேறிக்கநோர்த்தக்
அறிக்கைக்கை நாண்றைபேது அதிஅறிக்கைரத்து வருகிநிறைது.  ைபோக்கை நாவியத் யூனியனின்

உறிக்க்கு டேவு,  உலஅறிக்கை முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவம் புதுவக்கை நாழ்க்றிக்கஅறிக்கை ட அரசுகளை தறைபேறும்
குத்நோர்த்தறிக்கஅறிக்கைக்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை எவ்விநோர்த்த நோர்த்தக்கை நானியங்கி வழிறிக்கயயும்

வழங்அறிக்கைவிலறிக்கல.  எவ்வக்கை நாநிறைக்கை நாயினும்,  ்கை நக்கை நான்அறிக்கைக்கை நாம் அகிலத்தின்
ஆற்நிறைல உலஅறிக்கை ட அரசுகளை த்கை நருக்அறிக்கைடியக்கை நால எழுப்றைபேப்றைபேட்்கு டே வக்கை நாய்ப்புக்அறிக்கைறிக்கள

கிரகித்து ்கை நக்கை நாம் அறிக்கை்கு டேந்து வந்நோர்த்த முழு வரலக்கை நாற்றுக் அறிக்கைக்கை நாலஅறிக்கைட்்கு டேத்தின்
றைபேடிப்பிறிக்ககிலத்தின் அனைஅறிக்கைறிக்களத் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாகுத்து புரந்து ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்வநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனைநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை

இருக்கும். திட்்கு டேவட்்கு டேமக்கை நாஅறிக்கை அந்நோர்த்த அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயில நோர்த்தற்ைபறைபேக்கை நாறிக்கநோர்த்தய
சூழ்நிறிக்கலயில ்கை நக்கை நாம் எதிர்ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளும் றைபேணிஅறிக்கைறிக்கள விளக்அறிக்கைக்

கூடியநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை இருக்கும்.  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தினுள் மஅறிக்கைத்நோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை
மக்கை நார்க்சிோத்தின் அரசியல அறிக்கைலக்கை நாச்ோக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்த மீண்டும்

ஏற்றைபேடுத்துவநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாறுப்பு,  அது அறிக்ககிலத்தின் அனைத்துலஅறிக்கைக்
குழுவிகிலத்தின் அனைக்கை நால நோர்த்தறிக்கலறிக்கம நோர்த்தக்கை நாங்அறிக்கைப்றைபேடும் ்கை நக்கை நான்அறிக்கைக்கை நாம் அகிலத்தின்

ைபமல விழுகிநிறைது.  அதுைபவ உண்றிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை புரட்சிஅறிக்கைர
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் இயக்அறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த அறிக்கைட்டி அறிக்கமப்றைபேநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை ஒைபரட அரசுகளை தயக்கை நாரு

அடித்நோர்த்தளமக்கை நாகும்.

நீண்்கு டே அரசியல ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேம்

இந்நோர்த்த அபிவிருத்திஅறிக்கைளின் ைபவஅறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த ஒருவரக்கை நாலும் துலலியமக்கை நாஅறிக்கை
முன்அறிக்கைணிக்அறிக்கை முடியக்கை நாது.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ஒரு நீண்்கு டே அரசியல

ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்திற்கு ்கை நமது இயக்அறிக்கைம் நோர்த்தயக்கை நார் ட அரசுகளை தோய்ய ைபவண்டியது
இன்றியறிக்கமயக்கை நாநோர்த்தநோர்த்தக்கை நாகும்.  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின்

நோர்த்தன்னியலறைபேக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேங்அறிக்கைறிக்கள வழிறைபேடும் ைபறைபேக்கை நாக்கிறிக்ககிலத்தின் அனை ஹீலி
வளர்த்ட அரசுகளை தநோர்த்தடுத்நோர்த்தக்கை நார்.  புரட்சிஅறிக்கைரக் அறிக்கைட்சியின் அபிவிருத்திக்கும்

வர்க்அறிக்கைப் ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்தின் நோர்த்தன்னியலறைபேக்கை நாகிலத்தின் அனை அபிவிருத்திக்கும்
இறிக்க்கு டேயிலக்கை நாகிலத்தின் அனை உண்றிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை உநிறைறிக்கவப் றைபேற்றி புரந்து

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளவிலறிக்கல.  வர்க்அறிக்கைப் ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்தின் நோர்த்தன்னியலறைபேக்கை நாகிலத்தின் அனை
அபிவிருத்திறிக்கய ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் நோர்த்தன்னியலறைபேக்கை நாகிலத்தின் அனை

ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரப் ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேங்அறிக்கைளின் விறிக்களவக்கை நாஅறிக்கை றைபேக்கை நார்ப்றைபேது
ட அரசுகளை தறைபேரும் நோர்த்தவநிறைக்கை நாகும்.  அலலது இந்நோர்த்தப் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரப்

ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேங்அறிக்கைளில அறிக்கைட்சியின் ைபநோர்த்தறிக்கவயக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தறிக்கலயீடுஅறிக்கைளின்
உ்கு டேகிலத்தின் அனைடி மற்றும் ைப்கை நரடி விறிக்களவக்கை நாஅறிக்கைக் கூ்கு டே றைபேக்கை நார்ப்றைபேது ட அரசுகளை தறைபேரும்

நோர்த்தவநிறைக்கை நாகும். அலலது ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரப்
ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேங்அறிக்கைளில அறிக்கைட்சி அறிக்கைட்்கு டேக்கை நாயம் நோர்த்தறிக்கலயீடு ட அரசுகளை தோய்ய

ைபவண்டும்.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால அது ஒன்ைபநிறை றைபேரந்நோர்த்த புரட்சிஅறிக்கைர
இயக்அறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த உருவக்கை நாக்அறிக்கைக்கை நாது.  ஆழமக்கை நாகிச் ட அரசுகளை தோலலும் வர்க்அறிக்கைப்

ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேம் புரட்சிஅறிக்கைர இயக்அறிக்கைத்தின் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாதுவக்கை நாகிலத்தின் அனை
அடித்நோர்த்தளத்றிக்கநோர்த்த வழங்குகிநிறைது.

ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால அது நோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனைக்கை நாஅறிக்கைைபவக்கை நா ைப்கை நரடியக்கை நாஅறிக்கைைபவக்கை நா அலலது

நோர்த்தன்னியலறைபேக்கை நாஅறிக்கைைபவக்கை நா அநோர்த்தன் வளர்ச்சிக்குத் ைபநோர்த்தறிக்கவயக்கை நாகிலத்தின் அனை
அரசியல,  அறிவக்கை நார்ந்நோர்த்த இன்னும் ட அரசுகளை தோக்கை நாலலப்ைபறைபேக்கை நாகிலத்தின் அனைக்கை நால

அறிக்கைலக்கை நாச்ோக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்தயும் கூ்கு டே உ்கு டேைபகிலத்தின் அனை ைபநோர்த்தக்கை நாற்றுவிக்அறிக்கைக்கை நாது.
ைபமற்கூறியறிக்கவைபய ஒரு உண்றிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை புரட்சிஅறிக்கைர நிறிக்கலறிக்கமக்கு

வரலக்கை நாற்று நோர்த்தயக்கை நாரப்றைபேக்கை நாகும்.

புரட்சிஅறிக்கைர இயக்அறிக்கைத்தின் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாதுவக்கை நாகிலத்தின் அனை புநிறைநிறிக்கல அடிப்றைபேறிக்க்கு டேக்கும்
அது ைபமலக்கை நாதிக்அறிக்கைம் ட அரசுகளை தோய்யும் வரலக்கை நாற்றுச் ோக்தியக்கை நாஅறிக்கை

மக்கை நாறுவநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை அறிக்கை்கு டேந்து ட அரசுகளை தோலலும் சிக்அறிக்கைலக்கை நாகிலத்தின் அனை அரசியல ோமூஅறிக்கை
மற்றும் அறிக்கைலக்கை நாச்ோக்கை நார ட அரசுகளை தோயலமுறிக்கநிறை ைபறைபேக்கை நாக்குஅறிக்கைளுக்கும்

இறிக்க்கு டேயிலக்கை நாகிலத்தின் அனை இந்நோர்த்த ைபவறுறைபேக்கை நாட்றிக்க்கு டே ்கை நக்கை நாம் கிரகிக்கும்
ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுதுநோர்த்தக்கை நான்,  ஸ்ரக்கை நாலினிோத்திற்கு எதிரக்கை நாகிலத்தின் அனை ்கை நமது வரலக்கை நாற்றுப்

ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்தின் முக்கியத்துவத்றிக்கநோர்த்தப் புரந்து ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ள
முடியும்.  மற்றும் இன்று ்கை நம்முன் நிறுத்நோர்த்தப்றைபேட்டுள்ள

றைபேணிஅறிக்கைறிக்களப் றைபேக்கை நார்க்அறிக்கை முடியும்.  ்கை நக்கை நாம் முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ
மறுமலர்ச்சிக் அறிக்கைக்கை நாலத்துக்குள் நுறிக்கழந்துள்ைபளக்கை நாம் எகிலத்தின் அனை

்கை நம்புவநோர்த்தற்கு அப்றைபேக்கை நால,  ைபோக்கை நாோலிோத்திற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை புநிறைநிறிக்கல ரீதியக்கை நாகிலத்தின் அனை
ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார முன்ைபநோர்த்தறிக்கவஅறிக்கைள் 1917 ஐ வி்கு டே இன்று அதிஅறிக்கைம்

அபிவிருத்தி அறிக்க்கு டேந்துள்ளகிலத்தின் அனை என்று ட அரசுகளை தோக்கை நாலலமுடியும்.  ைபமலும்
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் புநிறைநிறிக்கல இருப்பு,  அது 75

ஆண்டுஅறிக்கைளுக்கு முன்கிலத்தின் அனைர் இருந்நோர்த்தறிக்கநோர்த்த வி்கு டே அதிஅறிக்கைம்
ைபோக்கை நாோலிோத்துக்கு றைபேக்குவமக்கை நாகிலத்தின் அனைநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை இருக்கிநிறைது.  உலஅறிக்கை

அளவில ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார வக்கை நாழ்வில ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின்
எண்ணிக்றிக்கஅறிக்கையும் ட அரசுகளை தோலவக்கை நாக்கும் அது 75  ஆண்டுஅறிக்கைளுக்கு

முன்கிலத்தின் அனைர் இருந்நோர்த்தறிக்கநோர்த்தக் அறிக்கைக்கை நாட்டிலும் உயர்ந்நோர்த்தநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை இருக்கின்நிறைது.
75  வரு்கு டேங்அறிக்கைளுக்கு முன் உலகின் றைபேல றைபேகுதிஅறிக்கைள்

ட அரசுகளை தறைபேரும்றைபேக்கை நாலும் கிரக்கை நாமப் புநிறைங்அறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை இருந்நோர்த்தகிலத்தின் அனை.  அறிக்கவ
இப்ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுது ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிற்துறிக்கநிறைப் றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளிஅறிக்கைளி்கு டேமிருந்தும்

ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார துறிக்கநிறைஅறிக்கைளு்கு டேன் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேர்புறிக்க்கு டேய
றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளிஅறிக்கைளி்கு டேமிருந்தும் உறைபேர மதிப்றிக்கறைபேக் அறிக்கைநிறைந்ட அரசுகளை தநோர்த்தடுப்றைபேறிக்கநோர்த்த

அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டே ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நார றிக்கமயங்அறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை
இருக்கின்நிறைகிலத்தின் அனை.
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ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாநோர்த்தக்கை நாரத்தின் புநிறைநிறிக்கல அபிவிருத்தியும்
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் புநிறைநிறிக்கல அபிவிருத்தியும் 1917 ல

இருந்நோர்த்தறிக்கநோர்த்தவி்கு டே மிஅறிக்கை அதிஅறிக்கைமக்கை நாஅறிக்கை இருக்றிக்கஅறிக்கையில,  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள
வர்க்அறிக்கைத்தின் அஅறிக்கைநிறிக்கல அரசியல ்கை நகிலத்தின் அனைவு இன்று மிஅறிக்கைவும்

குறிக்கநிறைந்நோர்த்த நிறிக்கலயில அபிவிருத்தி ட அரசுகளை தோய்யப்றைபேட்டுள்ளது.  ்கை நம்
ட அரசுகளை தோக்கை நாந்நோர்த்த இயக்அறிக்கைத்றிக்கநோர்த்தயும் அது எதிர் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளும்

பிரச்சிறிக்ககிலத்தின் அனைஅறிக்கைறிக்களயும் புரந்து ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்வநோர்த்தற்கு இந்நோர்த்த உண்றிக்கம
மிஅறிக்கை முக்கியத்துவம் வக்கை நாய்ந்நோர்த்தநோர்த்தக்கை நாகும்.  இந்நோர்த்த வரலக்கை நாற்று சுய

முரண்றைபேக்கை நாடுள்ள உண்றிக்கமறிக்கய ைபோக்கை நாோலிோப் புரட்சிக்கு நோர்த்தக்கை நாண்டிச்
ட அரசுகளை தோலல முடியக்கை நாநோர்த்த நோர்த்தறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைப் றைபேக்கை நார்க்அறிக்கைக் கூ்கு டேக்கை நாது. ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ்கை நக்கை நாம்

ைபறைபேச்சுக்கு கூறிகிலத்தின் அனைக்கை நால ட அரசுகளை தவலலப்றைபே்கு டேைபவண்டிய பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனையக்கை நாஅறிக்கை
றைபேக்கை நார்க்அறிக்கை ைபவண்டும்.  மிஅறிக்கை ஆரம்றைபேத்தில இருந்து

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேங்அறிக்கைவிலறிக்கல. இது 1992 ஆகும் 1917 அலல. ைபோக்கை நாவியத்
யூனியனின் முடிவு வரலக்கை நாற்றின் முடிவலல. முழு வரலக்கை நாற்றின்

நிஅறிக்கைழ்வுப்ைபறைபேக்கை நாக்குஅறிக்கைள் நோர்த்தற்ைபறைபேக்கை நாறிக்கநோர்த்தய சூழ்நிறிக்கலயில
புநிறைநிறிக்கலரீதியக்கை நாஅறிக்கை ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாதிந்திருக்கிநிறைது.  ோமுநோர்த்தக்கை நாயம்

அங்கீஅறிக்கைரக்அறிக்கைப்றைபேடுகிநிறைைபநோர்த்தக்கை நா இலறிக்கலைபயக்கை நா ்கை நவீகிலத்தின் அனை ோமுநோர்த்தக்கை நாயமும்
நோர்த்தற்ைபறைபேக்கை நாறிக்கநோர்த்தய அரசியல சூழலும் அறிக்கை்கு டேந்நோர்த்த அறிக்கைக்கை நாலத்தின்

விறிக்களட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருளக்கை நாகும்.  நோர்த்தற்ைபறைபேக்கை நாது மறிக்கநிறைந்து கி்கு டேக்கும்
குழப்றைபேமக்கை நாகிலத்தின் அனை வடிவத்தினின்று அறிக்கை்கு டேந்துைபறைபேக்கை நாகிலத்தின் அனை இவற்றிக்கநிறை

அஅறிக்கைழ்ந்ட அரசுகளை தநோர்த்தடுக்அறிக்கை ைபவண்டும். 1942 ன் ஓடுஅறிக்கைக்கை நாலிஅறிக்கைள் அறிக்கை்கு டேந்நோர்த்தவற்றிக்கநிறை
நிரக்கை நாஅறிக்கைரத்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர்.  அந்நோர்த்த வறிக்கஅறிக்கையில அவர்அறிக்கைள் எதிர்ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளும்

நிறிக்கலறிக்கம றைபேற்றி முழுறிக்கமயக்கை நாஅறிக்கை ைபமட அரசுகளை தழழுந்நோர்த்தவக்கை நாரயக்கை நாகிலத்தின் அனை மதிப்பீடு
ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர்.  அவர்அறிக்கைள் றைபேக்கை நாசிோத்தின் ட அரசுகளை தவற்றிறிக்கய மட்டும்நோர்த்தக்கை நான்

றைபேக்கை நார்த்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர்.  அத்து்கு டேன் அவர்அறிக்கைள் அந்நோர்த்தக் அறிக்கைக்கை நாலஅறிக்கைட்்கு டேத்தின்
நிஅறிக்கைழ்ச்சிஅறிக்கைறிக்கள அவற்றிக்கநிறைத் ைபநோர்த்தக்கை நாற்றுவித்நோர்த்த வரலக்கை நாற்று வளர்ச்சிப்

ைபறைபேக்கை நாக்குஅறிக்கைளில இருந்து துண்டித்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர். இவ்வக்கை நாறு அவர்அறிக்கைள்
ைபோக்கை நாோலிோத்றிக்கநோர்த்த நிரக்கை நாஅறிக்கைரப்றைபேறிக்கநோர்த்தைபய உயிர் வக்கை நாழக்கூடிய

முன்ைபகிலத்தின் அனைக்கை நாக்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை வந்நோர்த்தறிக்க்கு டேந்நோர்த்தது.  ைபமக்கை நாோமக்கை நாகிலத்தின் அனை
''ஜகிலத்தின் அனை்கை நக்கை நாயஅறிக்கை''வக்கை நாதிஅறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை மக்கை நாறிகிலத்தின் அனைர்.  ைபோக்கை நாோலிோத்றிக்கநோர்த்தப் றைபேற்றி

ைபறைபேசுவறிக்கநோர்த்த அர்த்நோர்த்தமிலலக்கை நாநோர்த்தநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை அவர்அறிக்கைள் முடிவு ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர்.
மக்கை நார்க்ஸ் ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தவற்றிக்கநிறை,  சுயக்கை நாதீகிலத்தின் அனைமக்கை நாகிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கை

அறிக்கைட்சிறிக்கய அறிக்கைட்டிட அரசுகளை தயழுப்புநோர்த்தறிக்கல ட அரசுகளை தோய்யக்கை நாது அறிக்கை்கு டேந்நோர்த்த அறிக்கைக்கை நாலத்றிக்கநோர்த்த
புதுப்பிக்அறிக்கை 1845 க்கு திரும்புவது இன்றியறிக்கமயக்கை நாநோர்த்தது என்று

அவர்அறிக்கைள் அறிக்கைருதிகிலத்தின் அனைர்.  இதிலும் றைபேக்கை நார்க்அறிக்கை அவர்அறிக்கைள் நோர்த்தங்அறிக்கைளது
றைபேணிறிக்கய முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ ஜகிலத்தின் அனை்கை நக்கை நாயஅறிக்கைத்தின் ஒரு புதிய

வீரஅறிக்கைநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கைக்கை நாலத்றிக்கநோர்த்த மறு உற்றைபேத்தி ட அரசுகளை தோய்வநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை
அறிக்கைண்டுட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேகிலத்தின் அனைர்.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால அது 1942 ல பிற்ைபறைபேக்கை நாக்கு

முன்ைபகிலத்தின் அனைக்கை நாக்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை இருந்நோர்த்தது.  இன்றும் அது அந்நிறிக்கலறிக்கய வி்கு டே
சிநிறைப்றைபேக்கை நாஅறிக்கை எறிக்கநோர்த்தயும் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருக்அறிக்கைவிலறிக்கல.  உண்றிக்கமயில

முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ ஜகிலத்தின் அனை்கை நக்கை நாயஅறிக்கைத்தின் அபிவிருத்திக்கு,  இன்றிக்கநிறைய
சூழ்நிறிக்கல 70  வரு்கு டேங்அறிக்கைளுக்கு முன்கிலத்தின் அனைர் இருந்நோர்த்தறிக்கநோர்த்தவி்கு டே மிஅறிக்கைக்

குறிக்கநிறைவக்கை நாகிலத்தின் அனை இ்க்அறிக்கைம் உறிக்க்கு டேயநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கைைபவ இருக்கின்நிறைது.

ரஷ்யப் புரட்சியின் வரலக்கை நாற்றிக்கநிறை உட்கிரகித்நோர்த்தல

ரஷ்யப் புரட்சியின் முழு வரலக்கை நாற்றிறிக்ககிலத்தின் அனையும் உட்கிரகிப்றைபேநோர்த்தன்
அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயில ்கை நக்கை நாம் றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளி வர்க்அறிக்கைத்தின் அரசியல ்கை நகிலத்தின் அனைறிக்கவ

அபிவிருத்தி ட அரசுகளை தோய்ய முயற்சிக்அறிக்கை ைபவண்டும்.  நோர்த்தற்ைபறைபேக்கை நாது
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்திற்குள் மிஅறிக்கைப் ட அரசுகளை தறைபேரய குழப்றைபேம்

அறிக்கைக்கை நா்ப்றைபேடுகின்நிறைது.  அநோர்த்தன் அறிக்கைண்ைப்க்கை நாட்்கு டேங்அறிக்கைள் ோரயக்கை நாகிலத்தின் அனை
வரலக்கை நாற்று ்கை நகிலத்தின் அனைறிக்கவ அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருக்அறிக்கைவிலறிக்கல.

மக்அறிக்கைள் அறிக்கை்கு டேந்துவந்நோர்த்த முந்றிக்கநோர்த்தய வரலக்கை நாற்று அனுறைபேவங்அறிக்கைளில
இந்நோர்த்தப் ைபறைபேக்கை நாலியக்கை நாகிலத்தின் அனை ்கை நகிலத்தின் அனைவு ைபவரூன்றியிருக்கிநிறைது.  இந்நோர்த்த

வரலக்கை நாற்று அனுறைபேவங்அறிக்கைறிக்கள அறிக்கைட்சியின் நோர்த்தறிக்கலயீடு இன்றி
உட்கிரகிக்அறிக்கை முடியக்கை நாது.

ஸ்ரக்கை நாலினிோம்நோர்த்தக்கை நான் மக்கை நார்க்சிோம் என்றும் ைபோக்கை நாவியத் யூனியனின்

உறிக்க்கு டேவு மக்கை நார்க்சிோத்திறிக்ககிலத்தின் அனை,  ைபோக்கை நாோலிோத்திகிலத்தின் அனைது ைபநோர்த்தக்கை நாலவிறிக்கய
நிரூபிக்கின்நிறைது என்றும் றைபேல இலட்ோக்அறிக்கை்க்அறிக்கைக்கை நாைபகிலத்தின் அனைக்கை நாறிக்கர

திறிக்கோதிருப்றைபே மிஅறிக்கைப் ட அரசுகளை தறைபேரய ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாய்அறிக்கைள் உருவக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனை.
ஸ்ரக்கை நாலினிோம், மக்கை நார்க்சிோ எதிர்ப்பு ைபஅறிக்கைக்கை நாட்றைபேக்கை நாடு, வரலக்கை நாற்றில மிஅறிக்கைப்

றைபேயங்அறிக்கைரமக்கை நாகிலத்தின் அனை எதிர்ப்புரட்சியின் விறிக்களட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருள் என்றைபேறிக்கநோர்த்த
நிரூபித்நோர்த்தது.  இப் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாய்அறிக்கைறிக்கள மறுக்அறிக்கைைபவண்டியது

இன்றியறிக்கமயக்கை நாநோர்த்தநோர்த்தக்கை நாகும்.  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்துக்குள் அநோர்த்தன்
வக்கை நாழ்க்றிக்கஅறிக்கைத் நோர்த்தரங்அறிக்கைள் மற்றும் ஏறிக்ககிலத்தின் அனையறிக்கவ றைபேற்றிய றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாப்பு

ோம்றைபேந்நோர்த்தமக்கை நாஅறிக்கை ்கை நமது இயக்அறிக்கைம் அறிக்கைட்்கு டேக்கை நாயம் எடுக்அறிக்கை ைபவண்டிய
்கை நக்கை நாளக்கை நாந்நோர்த்தப் ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேங்அறிக்கைளுக்கு, இநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனை ஒரு பிரதியீ்கு டேக்கை நாஅறிக்கைைபவக்கை நா

அலலது மக்கை நாற்நிறைக்கை நாஅறிக்கைைபவக்கை நா ்கை நக்கை நான் முன்றிக்கவக்அறிக்கைவிலறிக்கல.  அவ்விநோர்த்த
நோர்த்தறிக்கலயீடுஅறிக்கைள் ்கை நமது ைபவறிக்கலயில மிஅறிக்கை இன்றியறிக்கமயக்கை நாநோர்த்தநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை

மிஅறிக்கை முக்கியமக்கை நாகிலத்தின் அனை அம்ோம் என்றைபேநோர்த்தக்கை நால ்கை நக்கை நாம் உ்கு டேன்றைபேடுகிைபநிறைக்கை நாம்
ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ்கை நமது இயக்அறிக்கைம் எடுத்நோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை ைபவண்டிய புரட்சிஅறிக்கைர

முன்ைபகிலத்தின் அனைக்கை நாக்கின் ஒட்டுட அரசுகளை தமக்கை நாத்நோர்த்த றைபேக்கை நாதுஅறிக்கைக்கை நாப்பின் ஒரு றைபேகுதியக்கை நாஅறிக்கை,
இத்நோர்த்தறிக்கஅறிக்கைய ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்றிக்கநோர்த்த அஅறிக்கைன்நிறை வரலக்கை நாற்று

அறிக்கைட்்கு டேறிக்கமப்புக்குள் ்கை நக்கை நாம் எண்ணிப் றைபேக்கை நார்க்அறிக்கை ைபவண்டும்.
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் அரசியல அபிவிருத்தியின் மீது

இத்நோர்த்தறிக்கஅறிக்கைய ைபறைபேரழிவிலக்கை நாகிலத்தின் அனை றைபேக்கை நாதிப்றிக்கறைபே ஏற்றைபேடுத்திய அரசியல
ோக்தி ைபவட அரசுகளை தநிறைதுவும் இருந்நோர்த்ததிலறிக்கல என்று கூறியக்கை நாஅறிக்கை

ைபவண்டும்.  ஹிட்லர்,  அவர் யக்கை நாரக்கை நாஅறிக்கை இருக்அறிக்கை ைபவண்டுைபமக்கை நா
அவ்வக்கை நாைபநிறை இருந்நோர்த்தக்கை நார்.  அவர் ஒரு றைபேக்கை நாசிோ,  ஏஅறிக்கைக்கை நாதிறைபேத்திய

அரசியலவக்கை நாதியக்கை நாவக்கை நார்.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ஸ்ரக்கை நாலினும்,  ைபோக்கை நாவியத்
அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவமும், அைபநோர்த்தைபறைபேக்கை நால உலஅறிக்கைம் முழுவதிலும் இருந்நோர்த்த

றைபேரந்நோர்த்த ஸ்ரக்கை நாலினிோ அறிக்கைட்சிஅறிக்கைளும் அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர் புரட்சியின் ைபறைபேரல
உரறிக்கம ைபஅறிக்கைக்கை நாரக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டு ைபறைபேசிகிலத்தின் அனைக்கை நார்அறிக்கைள்.

ைபோக்கை நாவியத் யூனியனில இன்று KGB யின் ைபஅறிக்கைக்கை நாப்புக்அறிக்கைள்

திநிறைக்அறிக்கைப்றைபேடுகின்நிறைகிலத்தின் அனை.  இவற்றிலிருந்து ட அரசுகளை தவளிவரும் நோர்த்தஅறிக்கைவலஅறிக்கைள்
ஸ்ரக்கை நாலினிோ அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்நோர்த்தக்கை நால இறிக்கழக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே குற்நிறைங்அறிக்கைள்,

அளவி்கு டே முடியக்கை நாநோர்த்த அளவுக்கு இருந்நோர்த்தறிக்கநோர்த்த எடுத்துக் அறிக்கைக்கை நாட்டும்.
மக்கை நாஸ்ைபஅறிக்கைக்கை நா வழக்குஅறிக்கைள் றைபேற்றிய அவரது அறிக்கைண்்கு டேகிலத்தின் அனைங்அறிக்கைறிக்கள

எழுதிக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருக்றிக்கஅறிக்கையில கூ்கு டே ைபோக்கை நாவியத் யூனியனில
்கை நறிக்க்கு டேட அரசுகளை தறைபேற்றுக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்த இரத்நோர்த்தக் குளியலின் அளறிக்கவ

ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கியிகிலத்தின் அனைக்கை நால எளிறிக்கமயக்கை நாஅறிக்கை அறிந்திருக்அறிக்கை முடியக்கை நாது.
இப்றைபேடிக் கூறுவநோர்த்தகிலத்தின் அனைக்கை நால ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கியின் எழுத்துப்

றைபேறிக்க்கு டேப்புக்அறிக்கைளில அது எறிக்கநோர்த்தயக்கை நாவது ட அரசுகளை தவளிைபய எடுப்றைபேநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை
்கை நக்கை நான் நிறிக்ககிலத்தின் அனைக்அறிக்கைவிலறிக்கல.  1937 ல ட அரசுகளை தமக்கை நாஸ்ைபஅறிக்கைக்கை நாவில ஒரு

்கை நக்கை நாறிக்களக்கு 1000 அறிக்கைம்யூனிஸ்ட்டுக்அறிக்கைள் சுட்டுக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாலலப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனைர்.
ட அரசுகளை தலனினு்கு டேன் இறிக்க்ந்து ைபவறிக்கல ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தவர்அறிக்கைள் மிஅறிக்கைச் சிநிறைந்நோர்த்த

மக்கை நார்க்சிோ அறிஞர்அறிக்கைள்,  நோர்த்தத்துவக்கை நார்த்நோர்த்தவக்கை நாதிஅறிக்கைள்.  30  அலலது 40
வரு்கு டேங்அறிக்கைளக்கை நாகிலத்தின் அனை புரட்சிஅறிக்கைர வரலக்கை நாற்றிக்கநிறைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டே இந்நோர்த்த

ஆண்அறிக்கைளுக்கும், ட அரசுகளை தறைபேண்அறிக்கைளுக்கும் 10 அலலது 15 நிமி்கு டேங்அறிக்கைைபள
வழக்கு விோக்கை நாரறிக்க்க்கு வழங்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேது.  குற்நிறைவக்கை நாளியக்கை நாஅறிக்கைத்

தீர்மக்கை நானிக்அறிக்கைப்றைபேட்டு பின்புநிறை அறிக்கநிறைக்ைபஅறிக்கைக்கை நா அலலது நீதிமன்நிறை
வளக்கை நாஅறிக்கைத்திற்ைபஅறிக்கைக்கை நா இழுத்துச் ட அரசுகளை தோலலப்றைபேட்டு அறிக்கைழுத்தின் பின்புநிறைம்

சுட்்கு டேகிலத்தின் அனைர். அவர்அறிக்கைளுறிக்க்கு டேய உ்கு டேலஅறிக்கைள் அறிக்க்கு டேயக்கை நாளம் இ்கு டேப்றைபே்கு டேக்கை நாநோர்த்த
புறிக்கநோர்த்தகுழிஅறிக்கைளில புறிக்கநோர்த்தக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனை. உயர்ந்நோர்த்த அறிக்கைலவிட அரசுகளை தறைபேற்நிறை இந்நோர்த்த

மனிநோர்த்தர்அறிக்கைளின் றிக்கஅறிக்கைட அரசுகளை தயழுத்துப் பிரதிஅறிக்கைள் எரக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனை. ட அரசுகளை தறைபேரும்
மக்கை நார்க்சிோ அறிக்கைலக்கை நாச்ோக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்த உருவக்கை நாக்குவநோர்த்தற்கு அவ்விநோர்த்த
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மஅறிக்கைத்நோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை றைபேங்அறிக்கைளிப்புச் ட அரசுகளை தோய்நோர்த்த புரட்சியக்கை நாளர்அறிக்கைளின் அறிவக்கை நார்ந்நோர்த்த
மரபின் விறிக்களவக்கை நாஅறிக்கைைபவ ரஷ்யப் புரட்சி ைபநோர்த்தக்கை நான்றியது.  அது

இலலக்கை நாமல ரஷ்யப் புரட்சி ்கை நறிக்க்கு டேட அரசுகளை தறைபேற்றிருக்அறிக்கை முடியக்கை நாது. அந்நோர்த்த
மரபு அழிக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேது.  மக்கை நாஸ்ைபஅறிக்கைக்கை நா வழக்குஅறிக்கைளில

ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கிறிக்கயயும் பிநிறை முக்கிய பிரமுஅறிக்கைர்அறிக்கைறிக்களயும் ்கை நக்கை நாம்
அறிைபவக்கை நாம்.  1936 க்கும் 1940 க்கும் இறிக்க்கு டேயில

அழிக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேறிக்கவ மக்கை நார்க்சிோத்தின் மலர்அறிக்கைள் அலல.  அநோர்த்தன்
அடிைபவர்அறிக்கைள் ஆகும்.

ஸ்ரக்கை நாலினின் அரசியல இகிலத்தின் அனை அழிப்பு

ஸ்ரக்கை நாலின் என்கிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தோய்ய விறிக்கழந்நோர்த்தக்கை நார்?  "ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள

வர்க்அறிக்கைத்தினுள்ளும் ோமுநோர்த்தக்கை நாயத்தினுள்ளும் மக்கை நார்க்சிோ
அறிக்கைலக்கை நாச்ோக்கை நாரத்தின் அறிக்ககிலத்தின் அனைத்து சுவடுஅறிக்கைறிக்களயும்

அழித்ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிப்றைபேநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை முயற்சி இது என்றைபேறிக்கநோர்த்த நோர்த்தவிர்த்து,
றைபேரந்நோர்த்த அளவு றைபேடுட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாறிக்கலஅறிக்கைறிக்கள ஒருவரக்கை நால விளக்அறிக்கை முடியக்கை நாது.

ஒரு எழுத்நோர்த்தக்கை நாளர்,  ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கிஸ்டுக்அறிக்கைள் இகிலத்தின் அனை ஒழிப்பு என்நிறை
புத்நோர்த்தஅறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த எழுதிகிலத்தின் அனைக்கை நார் எகிலத்தின் அனை ்கை நக்கை நான் அறிந்ைபநோர்த்தன்.  அது மிஅறிக்கைப்

ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாருத்நோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தறிக்கலப்புத்நோர்த்தக்கை நான்.  ஸ்ரக்கை நாலினிகிலத்தின் அனைது இகிலத்தின் அனை அழிப்பு,
அரசியல ரீதியக்கை நாஅறிக்கை குறிறிக்கவக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேநோர்த்தக்கை நாகும்.  அவரது

றைபேலியக்கை நாட்அறிக்கைறிக்கள ைபநோர்த்தர்வு ட அரசுகளை தோய்வதில மநோர்த்தம் அலலது இகிலத்தின் அனைம்
இவற்றின் பின்கிலத்தின் அனைணியும் ஒரு முக்கிய றைபேங்கு வகித்நோர்த்த

ைபறைபேக்கை நாதிலும் கூ்கு டே,  முக்கியமக்கை நாஅறிக்கை அந்நோர்த்தக் அறிக்கைக்கை நார்ங்அறிக்கைளுக்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை
அவர் மக்அறிக்கைறிக்களக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாலலவிலறிக்கல.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ஸ்ரக்கை நாலிகிலத்தின் அனைது

பிரநோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை அக்அறிக்கைறிக்கநிறை, அவரது றைபேலியக்கை நாட்அறிக்கைளின் அரசியல மற்றும்
அறிவுஜீவிக் அறிக்கைண்ைப்க்கை நாட்்கு டேத்து்கு டேன் இறிக்க்ந்திருந்நோர்த்தது. மக்கை நார்க்சிோ

இயக்அறிக்கைங்அறிக்கைளிலும்,  அறிக்கைம்யூனிோ இயக்அறிக்கைங்அறிக்கைளிலும் அரசியல
வரலக்கை நாற்றிக்கநிறைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்தவர்அறிக்கைளும்,  நோர்த்தங்அறிக்கைளது நோர்த்தறிக்கலயிலும்

சுநோர்த்தந்திரமக்கை நாகிலத்தின் அனை சிந்நோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனைஅறிக்கைறிக்களக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்தவர்அறிக்கைளும்
அழித்ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிக்அறிக்கைப்றைபேடும் அறைபேக்கை நாயத்றிக்கநோர்த்த எதிர் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேகிலத்தின் அனைர்.

அரசியல ைபஅறிக்கைக்கை நாட்றைபேக்கை நாடுஅறிக்கைறிக்கள முன்ட அரசுகளை தகிலத்தின் அனைடுத்நோர்த்தவர்அறிக்கைள்,
சிந்நோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனைக்குரய அரசியல றைபேத்திரங்அறிக்கைறிக்கள எழுதியவர்அறிக்கைள்,

அறிக்கைறிக்கலத்துறிக்கநிறையில குறிப்பி்கு டேத்நோர்த்தக்அறிக்கை ைபவறிக்கலஅறிக்கைறிக்களச்
ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தவர்அறிக்கைள்,  முக்கிய இறிக்கோறிக்கயத் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாகுத்நோர்த்தவர்அறிக்கைள்,

எழுச்சியூட்டும் அறிக்கைவிறிக்கநோர்த்தறிக்கய எழுதியவர்அறிக்கைள் அலலது
புதுறிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை திறிக்கரப்றைபே்கு டேத்றிக்கநோர்த்த நோர்த்தயக்கை நாரத்நோர்த்தவர்அறிக்கைள் இவர்அறிக்கைள்

எலலக்கை நாரும் றிக்கஅறிக்கைது ட அரசுகளை தோய்யப்றைபேட்டு,  ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாறிக்கலட அரசுகளை தோய்யப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனைர்.
இந்நோர்த்த றைபேரந்நோர்த்தளவு ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாறிக்கலயின் ைப்கை நக்கை நாக்அறிக்கைம், 1917  அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேறிக்கர

நோர்த்தயக்கை நாரத்நோர்த்த அரசியல,  ோமூஅறிக்கை,  அறிக்கைலக்கை நாச்ோக்கை நார சூழ்நிறிக்கலஅறிக்கைறிக்களத்
நோர்த்தழுவிய நோர்த்தனி்கை நறைபேர்அறிக்கைறிக்கள ைபவைபரக்கை நாடு அறிக்கைறிக்கலவநோர்த்தற்ைபஅறிக்கையக்கை நாகும்.

இந்நோர்த்தக் குற்நிறைத்தின் மிஅறிக்கைப்ட அரசுகளை தறைபேரய அைபயக்கை நாக்கியத்நோர்த்தகிலத்தின் அனைத்றிக்கநோர்த்த

ஒருவர் கிரகிக்அறிக்கை முடியவிலறிக்கலட அரசுகளை தயனில,  அறிக்கை்கு டேந்நோர்த்த ஆண்டு
என்கிலத்தின் அனை ்கை ந்கு டேந்நோர்த்தது என்றைபேறிக்கநோர்த்த புரந்து ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளமுடியும் எகிலத்தின் அனை ்கை நக்கை நான்

நிறிக்ககிலத்தின் அனைக்அறிக்கைவிலறிக்கல.  அநோர்த்தகிலத்தின் அனைக்கை நாலநோர்த்தக்கை நான் அங்கு றைபேலக்கை நாத்அறிக்கைக்கை நார
எதிர்ப்புரட்சி ்கை நறிக்க்கு டேட அரசுகளை தறைபேநிறைவிலறிக்கல. எகிலத்தின் அனைைபவ முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ மீட்சி

றைபேற்றி ்கை நக்கை நாம் ைபறைபேோக்கூ்கு டேக்கை நாது என்று ைப்கு டேக்கை நாரன்ஸ் ைபறைபேசுறிக்கஅறிக்கையில
-இறிக்கநோர்த்த அவர்அறிக்கைளது வோதியக்கை நாகிலத்தின் அனை லண்்கு டேன் மறிக்ககிலத்தின் அனையில இருந்து

அவர்அறிக்கைள் ்கை நமக்கு கூறுறிக்கஅறிக்கையில-  ைபோக்கை நாவியத் யூனியனில
எதிர்ப்புரட்சிஅறிக்கைரப் றைபேலக்கை நாத்அறிக்கைக்கை நாரத்திற்கு றைபேற்நிறைக்கை நாக்குறிக்கநிறைைபய

இலறிக்கலட அரசுகளை தயன்றைபேறிக்கநோர்த்த ்கை நக்கை நாம் ோற்றும் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாறுறிக்கமயின்றி எடுத்துக்
கூநிறைைபவண்டியுள்ளது. அரசியல எதிர்விறிக்ககிலத்தின் அனையக்கை நாகிலத்தின் அனைது, அக்ைப்கு டேக்கை நாறைபேர்

புரட்சியின் நோர்த்தறிக்கலறிக்கய அழிப்றைபேறிக்கநோர்த்த ்கை நக்கை நாடி நின்நிறைது.  ைபோக்கை நாவியத்
யூனியனில அது ட அரசுகளை தவறுமைபகிலத்தின் அனை ஒன்று அலலது இரண்டு

நோர்த்தறிக்கலஅறிக்கைறிக்கள அலல,  இலட்ோக்அறிக்கை்க்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தறிக்கலஅறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை
இருந்நோர்த்தது.  இவ்வக்கை நாறு இநிறைந்து ைபறைபேக்கை நாைபகிலத்தின் அனைக்கை நாருள் ைபநோர்த்தக்கை நாழர்அறிக்கைளுக்கு

றைபேரட்ோயப்றைபே்கு டேக்கை நாநோர்த்த ட அரசுகளை தறைபேயர்அறிக்கைள் ஆயிரக்அறிக்கை்க்கில உள்ளகிலத்தின் அனை.
ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ரஷ்ய மற்றும் ோர்வைபநோர்த்தோப் றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளி வர்க்அறிக்கைத்திற்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை

அறிக்கைலவியில ஆழமக்கை நாகிலத்தின் அனை றைபேங்அறிக்கைளிப்புச் ட அரசுகளை தோய்நோர்த்த ஆட்அறிக்கைறிக்களயும் அது
உள்ள்கு டேக்கியிருந்நோர்த்தது.  ோர்வைபநோர்த்தோ ைபோக்கை நாோலிோ இயக்அறிக்கைத்து்கு டேன்

அறிக்கைட்டுண்டு கி்கு டேந்நோர்த்த அறிவுஜீவி வக்கை நாழ்வின் உச்ோத்தில
ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கி இ்கு டேம்ட அரசுகளை தறைபேற்றிருந்நோர்த்தக்கை நார். ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால அநோர்த்தன் ட அரசுகளை தோலவக்கை நாக்கு

ரஷ்ய மற்றும் ஐைபரக்கை நாப்பிய அறிக்கைலக்கை நாச்ோக்கை நார வக்கை நாழ்க்றிக்கஅறிக்கையில றைபேரந்து
விரந்திருந்நோர்த்தது.  அறிக்கநோர்த்தைபய ஸ்ரக்கை நாலினிோம் துறிக்க்கு டேத்துக்அறிக்கைட்்கு டே

விரும்பியது.

மக்கை நார்க்சிோத்திற்கும் ரஷ்ய ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்திற்கும்
இறிக்க்கு டேயிலக்கை நாகிலத்தின் அனை உநிறைவின் வரலக்கை நாற்று அடித்நோர்த்தளத்றிக்கநோர்த்தப்

புரந்துட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்வது அவசியமக்கை நாகிலத்தின் அனைநோர்த்தக்கை நாகும்.  ரஷ்ய மக்கை நார்க்சிோத்தின்
நோர்த்தந்றிக்கநோர்த்த பிட அரசுகளை தளக்்ஹக்கை நாைபகிலத்தின் அனைக்கை நாவ் ஆவர்.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால அவரது எழுத்து

ட அரசுகளை தோர்னி ட அரசுகளை தோவ்ஸ்கி என்றைபேவரன் முந்றிக்கநோர்த்தய ோக்கை நாநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனைஅறிக்கைறிக்கள
அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கைக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்தது.  அந்நோர்த்த நோர்த்தறிக்கலமுறிக்கநிறையின்

ஒரு றைபேகுதியக்கை நாஅறிக்கை இருந்நோர்த்த புஅறிக்கைழ்ட அரசுகளை தறைபேற்நிறை சிந்நோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனையக்கை நாளர்அறிக்கைளக்கை நாகிய
அவரது அரசியல அறிக்கைண்ைப்க்கை நாட்்கு டேங்அறிக்கைள் 1840 அறிக்கைளில ஒரு

வடிவத்றிக்கநோர்த்த எடுத்நோர்த்தகிலத்தின் அனை.  அறிக்கவ அட அரசுகளை தலக்ோக்கை நாண்்கு டேர் ட அரசுகளை த்ஹர்ஜன்
மற்றும் ட அரசுகளை தறைபேலின்ஸ்கி ைபறைபேக்கை நான்நிறை அத்நோர்த்தறிக்கஅறிக்கைைபயக்கை நாறிக்கரயும்

உள்ள்கு டேக்கியிருந்நோர்த்தகிலத்தின் அனை.  ட அரசுகளை தஜனிவக்கை நாவில ோக்கை நார்பு ரீதியக்கை நாஅறிக்கை
நோர்த்தனிறிக்கமப்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டே நிறிக்கலயில 1883 லிருந்து

பிட அரசுகளை தளக்்ஹக்கை நாைபகிலத்தின் அனைக்கை நாவ் ைபவறிக்கல ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தக்கை நார்.  பின்கிலத்தின் அனைர் 1890 அறிக்கைளின்
்கை நடுப்றைபேகுதியில லீகிலத்தின் அனைக்கை நா நோர்த்தங்அறிக்கை வயலஅறிக்கைளில ைபவறிக்கலநிறுத்நோர்த்தம்

்கை நறிக்க்கு டேட அரசுகளை தறைபேற்நிறைது. இது வர்க்அறிக்கை உநிறைவுஅறிக்கைளில ஆழமக்கை நாகிலத்தின் அனை றைபேக்கை நாதிப்றிக்கறைபே
உண்டு றைபேண்ணியது.  ரஷ்யப் றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளி வர்க்அறிக்கைம் வரலக்கை நாற்றின்

ைபமறிக்க்கு டேக்கு அநோர்த்தன் வருறிக்கஅறிக்கைறிக்கய அறிவித்நோர்த்தது.  ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள
வர்க்அறிக்கைத்தின் புரட்சிஅறிக்கைர இயக்அறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த ஆவலு்கு டேன் எதிர்றைபேக்கை நார்த்துக்

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்த ரஷ்ய மக்கை நார்க்சிஸ்டுக்அறிக்கைள், றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளி வர்க்அறிக்கைத்தின்
அறிக்கைலவிறிக்கயப் ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாறுப்ட அரசுகளை தறைபேடுத்துக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேகிலத்தின் அனைர். இந்நோர்த்த மஅறிக்கைத்நோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை

மக்கை நார்க்சிஸ்டுக்அறிக்கைளக்கை நால அறிக்கைலவி புஅறிக்கைட்்கு டேப்றைபேட்்கு டே றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளி
வர்க்அறிக்கைம்நோர்த்தக்கை நான் ரஷ்யப் புரட்சிறிக்கய ்கை ந்கு டேக்கை நாத்தியது.

எப்றைபேடி ட அரசுகளை தலனினும்,  ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கியும் 1917 ல மக்அறிக்கைள்

ட அரசுகளை தோலவக்கை நாக்றிக்கஅறிக்கைப் ட அரசுகளை தறைபேற்நிறைகிலத்தின் அனைர்?  ட அரசுகளை தறைபேப்ரவர புரட்சிக்குப் பின்
அவர்அறிக்கைள் ரஷ்யக்கை நாவுக்குத் திரும்பியட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுது,  ட அரசுகளை தறைபேட்ைபரக்கை நாகிரக்கை நாட்

குட்டி முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ தீவிரவக்கை நாநோர்த்த அறிக்கலயில மூழ்கியிருந்நோர்த்தது.
அறிக்கைட்சியின் நோர்த்தறிக்கலறிக்கம அங்கு நிலவிய ோந்நோர்த்தர்ப்றைபேவக்கை நாநோர்த்த

மைபகிலத்தின் அனைக்கை நாநிறிக்கலஅறிக்கைளுக்கு ஒத்துப்ைபறைபேக்கை நாகிலத்தின் அனைது,  இறிக்க்கு டேக்அறிக்கைக்கை நால
அரோக்கை நாங்அறிக்கைத்திற்கும் ைபறைபேக்கை நாறிக்கரத் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேர்வநோர்த்தற்கும் அங்கீஅறிக்கைக்கை நாரம்

அளித்திருந்நோர்த்தது.  இந்நோர்த்த நிறிக்கலப்றைபேக்கை நாட்டுக்கு எதிரக்கை நாஅறிக்கை ட அரசுகளை தலனின்,
''ஏப்ரல ஆய்றிக்கவ''  முன்ட அரசுகளை தகிலத்தின் அனைடுத்நோர்த்தக்கை நார்.  மத்திய குழுவுக்குள்

அவர் ைபமக்கை நாநோர்த்த ைப்கை நரட்்கு டே எதிர்ப்பு இருந்நோர்த்தைபறைபேக்கை நாதிலும்,  ட அரசுகளை தலனின்
அறிக்கைட்சி ஊழியருள் சிநிறைந்நோர்த்த ோக்திஅறிக்கைறிக்கள அணிதிரட்டிகிலத்தின் அனைக்கை நார்.

பிரக்கை நாவ்நோர்த்தக்கை நா றைபேத்திரறிக்கஅறிக்கையில ஸ்ரக்கை நாலிகிலத்தின் அனைது அறிக்கைட்டுறிக்கரறிக்கய
வக்கை நாசித்நோர்த்தைபறைபேக்கை நாது,  நோர்த்தறிக்கலறிக்கய பிய்த்துக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டே

ஆயிரக்அறிக்கை்க்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை அறிக்கைட்சி மற்றும் அறிக்கைட்சியின் ட அரசுகளை தோலவக்கை நாக்குக்கு
உட்றைபேட்டிருந்நோர்த்த ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைள் இவற்றுள் அ்கு டேங்குவர்.

இட அரசுகளை தநோர்த்தலலக்கை நாம் என்கிலத்தின் அனை? அறிக்கைக்கை நாப்ரயில அறிக்கைட்சி றைபேள்ளியில ட அரசுகளை தலனினி்கு டேம்
்கை நக்கை நான் அறிக்கைற்றுக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேது அதுவலலைபவ. ்கை நக்கை நான் எப்ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுதுைபம

ைபவறுவிநோர்த்தமக்கை நாஅறிக்கை அலலவக்கை நா சிந்தித்ைபநோர்த்தன் என்று அவர்அறிக்கைள்
ஆச்ோரயமறிக்க்கு டேந்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர்.
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ைபறைபேக்கை நாலஷிவிக் அறிக்கைட்சிக்குள்ளக்கை நாகிலத்தின் அனை அவரது ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்தில, ரஷ்ய
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் மீதுநோர்த்தக்கை நான் அவர் நோர்த்தங்கிநின்நிறைக்கை நார் எகிலத்தின் அனை

ட அரசுகளை தலனினுக்கு ட அரசுகளை தநோர்த்தரயும்.  இறிக்க்கு டேக்அறிக்கைக்கை நால அரோக்கை நாங்அறிக்கைம் றைபேற்றிய
பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனையிலும்,  எழுச்சிக்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை திட்்கு டேத்திலும் ட அரசுகளை தலனிறிக்ககிலத்தின் அனை

எதிர்த்நோர்த்தவர்அறிக்கைள்,  றைபேலலக்கை நாயிரக்அறிக்கை்க்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை அரசியல ரீதியக்கை நாஅறிக்கைப்
றைபேயிற்றுவிக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைள் இந்நோர்த்த நோர்த்தஅறிக்கைரக்கை நாறுஅறிக்கைறிக்களப்

றைபேடித்திருப்றைபேர் என்றும் பிரக்கை நாவ்நோர்த்தக்கை நாவில ட அரசுகளை தவளியி்கு டேப்றைபேட்்கு டே
நோர்த்தத்துவக்கை நார்த்நோர்த்த வக்கை நாக்குவக்கை நாநோர்த்தங்அறிக்கைறிக்கள ஆயிரக்அறிக்கை்க்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை

ைபறைபேக்கை நாலஷிவிக் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைள் அறிக்கைவனித்துக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டு
வருகின்நிறைது்கு டேன், முறிக்கநிறைப்றைபேடி இந்நோர்த்தப் பிரச்ோறிக்ககிலத்தின் அனைறிக்கய அவர்அறிக்கைள்

மக்அறிக்கைளுக்கு விளக்குவக்கை நார்அறிக்கைள் என்றும் அறிவக்கை நார்அறிக்கைள்.
இவ்வக்கை நாநிறைக்கை நாஅறிக்கை,  ''நீங்அறிக்கைள் எகிலத்தின் அனைது ைபவறிக்கலத் திட்்கு டேத்றிக்கநோர்த்த ஏற்றுக்

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளவிலறிக்கலட அரசுகளை தயனில ்கை நக்கை நான் இரக்கை நாஜிகிலத்தின் அனைக்கை நாமக்கை நா ட அரசுகளை தோய்துவிட்டு,
றைபேரந்நோர்த்த அறிக்கைட்சி உறுப்பிகிலத்தின் அனைர்அறிக்கைள் மத்தியில பிரச்ோக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்த

முன்ட அரசுகளை தகிலத்தின் அனைடுப்ைபறைபேன்''  எகிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தலனின் மத்திய குழு
உறுப்பிகிலத்தின் அனைர்அறிக்கைளி்கு டேம் கூறியட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுது,  அவரது எதிரணியிகிலத்தின் அனைர்

அோட்றிக்க்கு டேயக்கை நாஅறிக்கை எடுத்துக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்வநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை அச்சுறுத்நோர்த்தலக்கை நாஅறிக்கை அது
இலறிக்கல.  ஆயிரக்அறிக்கை்க்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபறைபேக்கை நாலஷிவிக் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைள்

அறிக்கைலந்துட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்ளக் கூடிய கூட்்கு டேத்றிக்கநோர்த்த நோர்த்தன்கிலத்தின் அனைக்கை நால கூட்்கு டே
முடியுட அரசுகளை தமன்றும்,  இந்நோர்த்த ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைள் பின்கிலத்தின் அனைர் அவோர

மக்கை நா்கை நக்கை நாட்றிக்க்கு டே கூட்டுமக்கை நாறு ைபஅறிக்கைக்கை நார,  ைபறைபேக்கை நாலஷிவிக் அறிக்கைட்சியின்
நோர்த்தற்ைபறைபேக்கை நாதிருக்கும் நோர்த்தறிக்கலறிக்கமஅறிக்கைறிக்கள ட அரசுகளை தவளிைபயற்றி விட்டு,  புதிய

மத்திய குழுறிக்கவ ைபநோர்த்தர்ந்ட அரசுகளை தநோர்த்தடுப்றைபேர் என்றும் ட அரசுகளை தலனின் அறிவக்கை நார்.
ட அரசுகளை தலனிகிலத்தின் அனைது எதிரக்கை நாளிஅறிக்கைளும் அறிக்கநோர்த்த அறிந்து ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருந்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர்.

அதுைபவ அவரது அரசியல ட அரசுகளை தவற்றிக்குப் றைபேங்அறிக்கைளிப்புச்
ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தது.

ரஷ்ய ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் ோக்தியிழந்நோர்த்த நோர்த்தன்றிக்கம

1917 க்குப் பின்கிலத்தின் அனைர் உள்்கை நக்கை நாட்டு யுத்நோர்த்தம் வந்நோர்த்தது்கு டேன்,  அது

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்திற்கு ைபறைபேரழிவிலக்கை நாகிலத்தின் அனை விறிக்களறிக்கவ
ஏற்றைபேடுத்தியது.  வர்க்அறிக்கை ்கை நகிலத்தின் அனைவுள்ள றைபேக்கை நாட்்கு டேக்கை நாளி வர்க்அறிக்கைத்தின்

அறிக்கைணிோமக்கை நாகிலத்தின் அனை றைபேகுதி 1921 ல துறிக்க்கு டேத்ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேது.  அதில
நோர்த்தக்கை நாக்குப் பிடித்து எஞ்சியிருந்ைபநோர்த்தக்கை நாருள் அைபகிலத்தின் அனைஅறிக்கைர் அரசினுள்ளும்

இழுக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேக்கை நார்அறிக்கைள்.  ரஷ்ய ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தில
ோக்தியிழந்நோர்த்த நோர்த்தன்றிக்கம ைபமைபலக்கை நாங்கி வருவநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கி

அடிக்அறிக்கைடி எழுதிகிலத்தின் அனைக்கை நார்.  ைபறைபேக்கை நாலஷிவிக் ட அரசுகளை தோலவக்கை நாக்கின்
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாத்நோர்த்தளங்அறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை இருந்நோர்த்த றைபேல ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிற்ோக்கை நாறிக்கலஅறிக்கைளில அரசியல

ரீதியக்கை நாஅறிக்கை அறிக்கைலவி புஅறிக்கைட்்கு டேப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைள் இலலக்கை நாது
ைபறைபேக்கை நாயிகிலத்தின் அனைர் அலலது அறிக்கமப்புக்குள் உள்ளிழுக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனைர்.

இதுநோர்த்தக்கை நான் 1923-24 ல அந்நோர்த்தளவு அறிக்கைவகிலத்தின் அனைத்றிக்கநோர்த்த ஈர்த்நோர்த்த
மக்கை நாற்நிறைத்திற்கு அடித்நோர்த்தளமக்கை நாஅறிக்கை இருந்நோர்த்தது.  அறிக்கைட்சி அறிக்கமப்பின்

சீரழிவு ைபறைபேக்கை நாலஷிவிக் அறிக்கைட்சிக்குள் றைபேரந்நோர்த்த அளவு எதிர்ப்பிறிக்ககிலத்தின் அனை
தூண்டி விட்்கு டேது.  இது ''46  ைபறைபேர்அறிக்கைளின் அறிக்கைடிநோர்த்தம்''  என்நிறை

அந்நோர்த்தவறிக்கஅறிக்கையக்கை நாகிலத்தின் அனை றைபேத்திரங்அறிக்கைளில ட அரசுகளை தவளிப்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டேது.
ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கியின் ''புதிய றைபேக்கை நாறிக்கநோர்த்த''  (New  Course)

ட அரசுகளை தவளியி்கு டேப்றைபேட்்கு டே பின்,  அறிக்கைலவியூட்்கு டேப்றைபேட்்கு டே ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைளின்
றைபேரந்நோர்த்த நோர்த்தளத்தின் ஆநோர்த்தரறிக்கவ இனி ோக்கை நார்ந்திருக்அறிக்கை முடியக்கை நாது

என்று அறிக்கைட்சிக்குள் இருந்நோர்த்த மக்கை நார்க்சிஸ்டுக்அறிக்கைள் உ்ர
ஆரம்பித்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர்.  அது ோற்ைபநிறைநிறைக்குறிக்கநிறைய துறிக்க்கு டேத்துக்

அறிக்கைட்்கு டேப்றைபேட்டிருந்நோர்த்தது.  ைபமலும் ட அரசுகளை தலனினுறிக்க்கு டேய மர்த்திற்குப்
பின்கிலத்தின் அனைர்,  அதிஅறிக்கைக்கை நாரத்துவத்நோர்த்தக்கை நால ஏற்றைபேக்கை நாடு ட அரசுகளை தோய்யப்றைபேட்்கு டே

அவமக்கை நாகிலத்தின் அனைஅறிக்கைரமக்கை நாகிலத்தின் அனை ''ட அரசுகளை தலனின் ட அரசுகளை தலவி''  ைபறைபேக்கை நாலஷிவிக் அறிக்கைட்சிறிக்கய
உண்றிக்கமயில அழித்நோர்த்தது.  இலட்ோக்அறிக்கை்க்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை விவோக்கை நாயிஅறிக்கைளும்,

ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாஞ்ோமும் அறிக்கைலவியூட்்கு டேப்றைபே்கு டேக்கை நா ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைளும் அறிக்கைட்சிக்குள்
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டு வரப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனைர்.  அரசியல ரீதியக்கை நாஅறிக்கை

றைபேயிற்றுவிக்அறிக்கைப்றைபே்கு டேக்கை நாநோர்த்த ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைளும்,  விவோக்கை நாயிஅறிக்கைளும்
அறிக்கைட்சிக்குள் எஞ்சியிருந்நோர்த்த மக்கை நார்க்சிோ அறிக்கைக்கை நாரயக்கை நாளர்அறிக்கைளுக்கு ைபமலக்கை நாஅறிக்கை

நிரம்பி வழிந்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர். இந்நோர்த்த மக்கை நார்க்சிோ அறிக்கைக்கை நாரயக்கை நாளர்அறிக்கைள், ஸ்ரக்கை நாலினிோ
பிரவிகிலத்தின் அனைரக்கை நால எளிநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை வறிக்களக்அறிக்கைக்கூடிய மக்அறிக்கைள் மத்தியில,

நோர்த்தக்கை நாம் நோர்த்தனிறிக்கமப்றைபேட்டிருப்றைபேறிக்கநோர்த்தக் அறிக்கைண்்கு டேகிலத்தின் அனைர்.

நிச்ோயமக்கை நாஅறிக்கை ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிற்ோக்கை நாறிக்கலஅறிக்கைளில மக்கை நார்க்சிோ ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர்அறிக்கைள்
இன்கிலத்தின் அனைமும் இருக்அறிக்கைத்நோர்த்தக்கை நான் ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர்.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால அவர்அறிக்கைள்

இன்கிலத்தின் அனைமும் சிறுறைபேக்கை நான்றிக்கமயக்கை நாஅறிக்கைைபவ இருந்நோர்த்தகிலத்தின் அனைர்.  ஆயினும்
அவர்அறிக்கைறிக்களக் அறிக்கைண்டு ஸ்ரக்கை நாலின் அஞ்சிகிலத்தின் அனைக்கை நார்.  அறிக்கைறிக்களட அரசுகளை தயடுப்பின்

பிரநோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை ைப்கை நக்கை நாக்அறிக்கைத்துள் ஒன்று,  அவர்அறிக்கைறிக்கள ோரீரரீதியக்கை நாஅறிக்கை
துறிக்க்கு டேத்துக் அறிக்கைட்டுவநோர்த்தன் மூலம் ஆறிக்கலஅறிக்கைளில மீண்டும்

மக்கை நார்க்சிோம் ைபவரூன்நிறைக்கை நாமல ட அரசுகளை தோய்வநோர்த்தக்கை நாகும். ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிற்ோக்கை நாறிக்கலஅறிக்கைளுள்
ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கிோத்தின் ட அரசுகளை தவளிப்றைபேக்கை நாடுஅறிக்கைறிக்கள,  ஸ்ரக்கை நாலினிஸ்டுக்அறிக்கைள்

எவ்வக்கை நாறு றிக்கஅறிக்கையக்கை நாண்்கு டேகிலத்தின் அனைர் என்றைபேறிக்கநோர்த்த றைபேல நோர்த்தஸ்நோர்த்தக்கை நாைபவஜ தஸ்தாவேஜுஅறிக்கைள்
அறிக்கைக்கை நாட்டுகின்நிறைகிலத்தின் அனை.  ஒரு ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிற்ோக்கை நாறிக்கலயில ஒரு ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கிோ

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளிறிக்கயக் அறிக்கைண்டுபிடித்நோர்த்தக்கை நால,  KGB அந்நோர்த்த நோர்த்தனி்கை நறைபேறிக்கர
மட்டும் விடுவதிலறிக்கல.  அவரது றைபேகுதியில உள்ள ஏறிக்ககிலத்தின் அனைய

ஒவ்ட அரசுகளை தவக்கை நாரு ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளிறிக்கயயும் சுட்டுக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நான்நிறைது.

இந்நோர்த்த நிஅறிக்கைழ்ச்சிப்ைபறைபேக்கை நாக்கு, வரலக்கை நாற்றின் எந்நோர்த்த எதிர்ப்புரட்சிறிக்கயப்
ைபறைபேக்கை நாலவும் இரத்நோர்த்தட அரசுகளை தவறி ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேநோர்த்தக்கை நாகும்.  அது அவ்வக்கை நாநிறைக்கை நாஅறிக்கை

அரசின் றைபேண்றிக்கறைபே மக்கை நாற்நிறைவிலறிக்கல.  ைபோக்கை நாவியத் யூனியன்
உருக்குறிக்கலந்நோர்த்த ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாளர் அரோக்கை நாஅறிக்கை நீடித்து இருந்நோர்த்தது.

ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால றைபேறிக்கழய மக்கை நார்க்சிோ அரசியல அறிக்கைலக்கை நாச்ோக்கை நாரத்தில
சிறிநோர்த்தளைபவ எஞ்சியிருந்நோர்த்தது.  அவற்றிக்கநிறை அறிக்கைறிக்களட அரசுகளை தயடுப்புக்அறிக்கைள்

துறிக்க்கு டேத்துக்அறிக்கைட்டிகிலத்தின் அனை.  அநோர்த்தன் விறிக்களவுஅறிக்கைள் ைபோக்கை நாவியத் யூனியன்
எலறிக்கலஅறிக்கைளுக்கு அப்றைபேக்கை நாலும் உ்ரப்றைபேட்்கு டேகிலத்தின் அனை.

ஸ்ரக்கை நாலினிோம்நோர்த்தக்கை நான் மக்கை நார்க்சிோம் என்நிறை ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாய்க்கு றைபேதிலக்கை நாஅறிக்கை,

ஸ்ரக்கை நாலினிோத்தின் றிக்கஅறிக்கைங்அறிக்கைரயங்அறிக்கைறிக்கள ்கை நக்கை நாம் அம்றைபேலப்றைபேடுத்துவது
ைபநோர்த்தறிக்கவயக்கை நாகிலத்தின் அனைது.  ஸ்ரக்கை நாலினிோம் என்நிறைக்கை நால என்கிலத்தின் அனை என்றைபேறிக்கநோர்த்த

அறிவநோர்த்தற்கு,  ஸ்ரக்கை நாலினிோம் யக்கை நாறிக்கரக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாறிக்கல ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தது
என்றைபேறிக்கநோர்த்த ஒருவருக்கு அறிக்கைக்கை நாட்்கு டே ைபவண்டும்.  எந்நோர்த்த எதிரக்கு

எதிரக்கை நாஅறிக்கை ஸ்ரக்கை நாலினிோம் நோர்த்தகிலத்தின் அனைது றைபேகிரங்அறிக்கைமக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தக்கை நாக்குநோர்த்தலஅறிக்கைறிக்கள
ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாடுத்நோர்த்தது?  என்நிறை ைபஅறிக்கைள்விக்கு ்கை நக்கை நாம் றைபேதிலளிக்அறிக்கை ைபவண்டும்.

ஸ்ரக்கை நாலினிோம் நிறிக்கநிறைைபவற்றிய குற்நிறைங்அறிக்கைளின் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாறிக்கலதூர
அரசியல முக்கியத்துவத்திறிக்ககிலத்தின் அனை அம்றைபேலப்றைபேடுத்துவநோர்த்தன்மூலம்,

வரலக்கை நாற்று உண்றிக்கமஅறிக்கைறிக்கள மீண்டும் நிறிக்கல்கை நக்கை நாட்டுவைபநோர்த்த ்கை நமது
இயக்அறிக்கைத்தின் மஅறிக்கைத்நோர்த்தக்கை நாகிலத்தின் அனை அரசியல றைபேணியக்கை நாஅறிக்கை இருக்அறிக்கை

ைபவண்டும்.  வழக்குஅறிக்கைள்,  அறிக்கைறிக்களட அரசுகளை தயடுப்புஅறிக்கைறிக்கள,
அழித்ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிப்புஅறிக்கைறிக்கள,  ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கியின் றைபேடுட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாறிக்கல

ோம்றைபேந்நோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தஸ்நோர்த்தக்கை நாைபவஜ தஸ்தாவேஜுக்அறிக்கைறிக்கள றைபேகிரங்அறிக்கைப்றைபேடுத்துவைபநோர்த்த இந்நோர்த்த
அம்றைபேலப்றைபேடுத்நோர்த்தலஅறிக்கைளின் முக்கிய அம்ோமக்கை நாஅறிக்கை இருக்அறிக்கை

ைபவண்டும்.

ஸ்ரக்கை நாலினிோத்தின் குற்நிறைங்அறிக்கைள் றைபேற்றிய ஆவ்க் அறிக்கைக்கை நாப்றைபேஅறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த
றைபேகிரங்அறிக்கைப் றைபேக்கை நார்றிக்கவக்கு திநிறைக்அறிக்கை அறிக்ககிலத்தின் அனைத்துலஅறிக்கைக் குழுவின்

பிரச்ோக்கை நாரம்

ரஷ்யக்கை நாவில ஆவ்க் அறிக்கைக்கை நாப்றைபேஅறிக்கைங்அறிக்கைள் திநிறைக்அறிக்கைப்றைபேட்டிருப்றைபேநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை
அறிக்கைருநோர்த்தப்றைபேடுகிநிறைது.  ஆகிலத்தின் அனைக்கை நால சூழ்நிறிக்கல மிஅறிக்கைவும் ட அரசுகளை தநோர்த்தளிவக்கை நாஅறிக்கை

இலறிக்கல.  ஆவ்க் அறிக்கைக்கை நாப்றைபேஅறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த யக்கை நார் அறிக்கைட்டுப்றைபேக்கை நாட்டில
றிக்கவத்திருக்கின்நிறைகிலத்தின் அனைர்,  யக்கை நார் எடுத்துக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருக்கின்நிறைகிலத்தின் அனைர்
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என்றைபேது உண்றிக்கமயில ஒருவருக்கும் ட அரசுகளை தநோர்த்தரயக்கை நாது. ஆவ்ங்அறிக்கைள்
றைபே்த்திற்கு விற்அறிக்கைப்றைபேடுகின்நிறைநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கைவும் கூ்கு டே ட அரசுகளை தோய்திஅறிக்கைள்

வருகின்நிறைகிலத்தின் அனை.  ஸ்ரக்கை நாலினிஸ்டுஅறிக்கைளும் அவர்அறிக்கைளது அடியக்கை நாட்அறிக்கைளும்
இவர்அறிக்கைளுள் ட அரசுகளை தறைபேரும்றைபேக்கை நாைபலக்கை நார் அரசு எந்திரங்அறிக்கைறிக்கள நோர்த்தமது

அறிக்கைட்டுப்றைபேக்கை நாட்டில றிக்கவத்திருப்றைபேவர்அறிக்கைள்,  முநோர்த்தலக்கை நாளித்துவ மீட்சியில
முன்கிலத்தின் அனைணியில நிற்றைபேவர்அறிக்கைளக்கை நாவர்.  இவர்அறிக்கைள் வரலக்கை நாற்று

உண்றிக்கமறிக்கய நிறிக்கல்கை நக்கை நாட்டுவநோர்த்தற்கு ைபநோர்த்தறிக்கவயக்கை நாகிலத்தின் அனை ோக்கை நான்றுஅறிக்கைறிக்கள
அழிப்றைபேநோர்த்தற்கு அங்கு நிலவும் குழப்றைபே நிறிக்கலறிக்கமஅறிக்கைறிக்களப்

றைபேயன்றைபேடுத்நோர்த்தலக்கை நாம் என்நிறை அறைபேக்கை நாயம் நிலவுகின்நிறைது.  ஸ்ரக்கை நாலினிோ
ஆட்சிஅறிக்கைளுக்கு எதிரக்கை நாகிலத்தின் அனை மக்கை நார்க்சிஸ்டுஅறிக்கைறிக்கள அழிப்றைபேது்கு டேன்

ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேர்புறிக்க்கு டேய எலலக்கை நாவிநோர்த்த குற்நிறைச் ட அரசுகளை தோயலஅறிக்கைறிக்களயும்
அம்றைபேலப்றைபேடுத்துவநோர்த்தற்கு,ஸ்ரக்கை நாலினிஸ்டுக்அறிக்கைளதும் GPU,  NKVD,

KGB,  யிகிலத்தின் அனைதும் ஆவ்க் அறிக்கைக்கை நாப்றைபேஅறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த திநிறைப்றைபேநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை
பிரச்ோக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்த,  ்கை நக்கை நான்அறிக்கைக்கை நாம் அகிலத்தின் அறிக்ககிலத்தின் அனைத்துலஅறிக்கைக் குழு

அவசியம் முன்ட அரசுகளை தகிலத்தின் அனைடுக்அறிக்கை ைபவண்டும்.  துன்றைபேத்துக்குள்ளக்கை நாகிலத்தின் அனை
றைபேலியக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபேட்்கு டே அறிக்ககிலத்தின் அனைவரும் இகிலத்தின் அனைம் அறிக்கைக்கை நா்ப்றைபே்கு டே ைபவண்டும்.

அவர்அறிக்கைளது அரசியல ட அரசுகளை தோயலறைபேக்கை நாடுஅறிக்கைள் ட அரசுகளை தநோர்த்தளிவக்கை நாக்அறிக்கைப்றைபே்கு டே
ைபவண்டும்.  ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாடிய இக் குற்நிறைங்அறிக்கைளுக்கு ஏற்றைபேக்கை நாடு

ட அரசுகளை தோய்நோர்த்தவர்அறிக்கைளின், அவற்றிக்கநிறை நிறிக்கநிறைைபவற்றியவர்அறிக்கைளின் ட அரசுகளை தறைபேயர்அறிக்கைள்
ட அரசுகளை தவளிப்றைபேடுத்நோர்த்தப்றைபே்கு டே ைபவண்டும். இவ் ஆவ்க் அறிக்கைக்கை நாப்றைபேஅறிக்கைங்அறிக்கைளின்

றைபேகிரங்அறிக்கைத் திநிறைப்றைபேக்கை நாகிலத்தின் அனைது, ஸ்ரக்கை நாலினிோ ஆட்சியின் உண்றிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை
வரலக்கை நாற்று,  ோமூஅறிக்கை மற்றும் அரசியல முக்கியத்துவத்திறிக்ககிலத்தின் அனை

நிறிக்கல்கை நக்கை நாட்டுவநோர்த்தற்கு ைபநோர்த்தறிக்கவயக்கை நாகிலத்தின் அனைநோர்த்தக்கை நாகும்.  நோர்த்தகிலத்தின் அனைது
எதிர்ப்றைபேக்கை நாளர்அறிக்கைளக்கை நாகிலத்தின் அனை ைபோக்கை நாோலிஸ்டுக்அறிக்கைறிக்கள அழிப்றைபேநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாஅறிக்கை

ைபோக்கை நாவியத் அரசிகிலத்தின் அனைக்கை நால ்கை ந்கு டேக்கை நாத்நோர்த்தப்றைபேட்்கு டே அரசியல
இகிலத்தின் அனைப்றைபேடுட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாறிக்கல ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேர்றைபேக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தஸ்நோர்த்தக்கை நாைபவஜ தஸ்தாவேஜுக்அறிக்கைள்,

ோந்ைபநோர்த்தஅறிக்கைத்திற்கு இ்கு டேமிலலக்கை நாமல சிடுமூஞ்சித்நோர்த்தகிலத்தின் அனைமக்கை நாஅறிக்கைவும்
ைபறைபேக்கை நாலியக்கை நாஅறிக்கைவும் ஸ்ரக்கை நாலினிோம் நோர்த்தன்றிக்ககிலத்தின் அனை மக்கை நார்க்சிோத்து்கு டேன் இகிலத்தின் அனைம்

அறிக்கைக்கை நாட்டிக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேறிக்கநோர்த்த ட அரசுகளை தோலலக்கை நாக் அறிக்கைக்கை நாோக்கை நாக்கும்.

்கை நக்கை நாம் இநோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனை எலலக்கை நா ைப்கை நரமும் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்துக்குள்
விளக்குகின்நிறை அைபநோர்த்தைபவறிக்களயில, அறிவுஜீவிஅறிக்கைள், அறிக்கைறிக்கலஞர்அறிக்கைள்,

அறிஞர்அறிக்கைள் ஆகிைபயக்கை நாரன் றைபேரந்நோர்த்த மட்்கு டேத்தின் ஆநோர்த்தரவுக்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை
பிரச்ோக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்தயும் முன்ட அரசுகளை தகிலத்தின் அனைடுக்அறிக்கை ைபவண்டும் இந்நோர்த்த நோர்த்தக்கை நாக்குநோர்த்தறிக்கல

ஒன்று குவிக்அறிக்கைக்கை நாமல ோர்வைபநோர்த்தோ மக்கை நார்க்சிோ இயக்அறிக்கைத்றிக்கநோர்த்த திருப்பிக்
அறிக்கைட்டுவது ோக்கை நாத்தியமிலறிக்கல.

வரலக்கை நாற்று உண்றிக்கமறிக்கய ட அரசுகளை தவளிச்ோத்துக்கு ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டு

வருவநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை பிரச்ோக்கை நாரத்றிக்கநோர்த்தப் றைபேற்றி ்கை நக்கை நாம் ைபறைபேசுறிக்கஅறிக்கையில,
குறுகிய அர்த்நோர்த்தத்தில ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்திற்கு மட்டும்

்கை நன்றிக்கம றைபேயப்றைபேநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை அலலக்கை நாமல எலலக்கை நா முற்ைபறைபேக்கை நாக்கு மனிநோர்த்த
ோமுநோர்த்தக்கை நாயத்திகிலத்தின் அனைருக்கும் ்கை நன்றிக்கம றைபேயப்றைபேநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை இந்நோர்த்தப் றைபேணிறிக்கய

்கை நக்கை நாம் றைபேக்கை நார்க்கிைபநிறைக்கை நாம்.  லுபியக்கை நான்அறிக்கைக்கை நாவில ்கை ந்கு டேந்நோர்த்த விவஅறிக்கைக்கை நாரம்
ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாடும் அறிக்ககிலத்தின் அனைத்து மனிநோர்த்த குலத்திற்கும் அக்அறிக்கைறிக்கநிறையுள்ள

விஷயமக்கை நாகும்.  ஸ்ரக்கை நாலினிோத்தின் குற்நிறைங்அறிக்கைறிக்கள
அம்றைபேலப்றைபேடுத்துவது,  ோமூஅறிக்கை சிந்நோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனைக்கும் அரசியல

சிந்நோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனைக்கும் அவர்அறிக்கைள் விறிக்களவித்நோர்த்த றைபேக்கை நாதிப்றிக்கறைபே ட அரசுகளை தவற்றி
ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்வநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை மிஅறிக்கை அத்தியக்கை நாவசியமக்கை நாகிலத்தின் அனைநோர்த்தன் ஒரு

றைபேகுதியக்கை நாகும்.

எலலக்கை நா அரசியல விஷயங்அறிக்கைள் ோம்றைபேந்நோர்த்தமக்கை நாகிலத்தின் அனை நிறிக்கலப்றைபேக்கை நாட்டில
அறிக்ககிலத்தின் அனைத்துலஅறிக்கை குழுவு்கு டேன் ஒத்துப்ைபறைபேக்கை நாகிநிறைவர்அறிக்கைளு்கு டேன் மட்டுைபமக்கை நா

அலலது அந்நோர்த்த அர்த்நோர்த்தத்தில நோர்த்தங்அறிக்கைறிக்கள ைபோக்கை நாோலிோத்தின்
முன்ட அரசுகளை தமக்கை நாழிறைபேவர்அறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கைக் அறிக்கைருதிக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாள்றைபேவர்அறிக்கைளு்கு டேன் மட்டுைபமக்கை நா

்கை நக்கை நாம் அணுஅறிக்கைக் கூ்கு டேக்கை நாது.  மக்கை நாஸ்ைபஅறிக்கைக்கை நா வழக்குஅறிக்கைறிக்கள
அம்றைபேலப்றைபேடுத்துவநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை நோர்த்தகிலத்தின் அனைது ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்தில ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கி

எடுத்நோர்த்த அைபநோர்த்த அணுகுமுறிக்கநிறைறிக்கய ்கை நக்கை நாம் எடுத்நோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை ைபவண்டுட அரசுகளை தமகிலத்தின் அனை
்கை நக்கை நான் நிறிக்ககிலத்தின் அனைக்கிைபநிறைன்.  ்கை நக்கை நாம் எழுத்நோர்த்தக்கை நாளர்அறிக்கைள்,  அறிக்கைறிக்கலஞர்அறிக்கைள்

மற்றும் அறிவுஜீவிஅறிக்கைளி்கு டேம் ைபறைபேக்கை நாஅறிக்கைைபவண்டும்..  ஆவ்க்
அறிக்கைக்கை நாப்றைபேஅறிக்கைங்அறிக்கைறிக்கள றைபேகிரங்அறிக்கைப் றைபேக்கை நார்றிக்கவக்குத் திநிறைப்றைபேநோர்த்தற்கு

விோக்கை நாரறிக்க்க் குழு அறிக்கமப்றைபேநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை இந்நோர்த்தக் ைபஅறிக்கைக்கை நாரக்றிக்கஅறிக்கைக்கு
ஆநோர்த்தரவு நோர்த்தருமக்கை நாறு ைபஅறிக்கைக்கை நாரைபவண்டும்.  அந்நோர்த்தக் குழு லிைபயக்கை நான்

ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கி றைபேடுட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாறிக்கல ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேர்றைபேக்கை நாஅறிக்கை சுற்றி ்கை ந்கு டேந்நோர்த்த அறிக்ககிலத்தின் அனைத்து
நிஅறிக்கைழ்ச்சிஅறிக்கைறிக்களயும் ட அரசுகளை தமக்கை நாஸ்ைபஅறிக்கைக்கை நா வழக்குஅறிக்கைளின் றைபேதிவுக்

குறிப்புஅறிக்கைறிக்களயும் ட அரசுகளை தவளிக் ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நா்ர்வநோர்த்தற்அறிக்கைக்கை நாகிலத்தின் அனை அக்அறிக்கைறிக்கநிறையு்கு டேன்
கூடிய அறிவுபூர்வமக்கை நாகிலத்தின் அனை றைபேணியிறிக்ககிலத்தின் அனை ஏற்றைபேடுத்துவதில

குற்நிறைமற்நிறை ைபமன்றிக்கம ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்்கு டேவர்அறிக்கைறிக்கள உள்ள்கு டேக்கியநோர்த்தக்கை நாஅறிக்கை
இருக்அறிக்கை ைபவண்டும். அதுநோர்த்தக்கை நான் ்கை நக்கை நாம் ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நா்கு டேங்அறிக்கைவிருக்கும் இ்கு டேம்.

இந்நோர்த்த ைபறைபேரழிவக்கை நாகிலத்தின் அனை குற்நிறைங்அறிக்கைளின் அரசியல நோர்த்தன்றிக்கமறிக்கய
அம்றைபேலப்றைபேடுத்துவநோர்த்தன் மூலம்நோர்த்தக்கை நான், உண்றிக்கமயில ஸ்ரக்கை நாலினிோம்

என்கிலத்தின் அனைவக்கை நாஅறிக்கை இருந்நோர்த்தது என்றைபேறிக்கநோர்த்த அம்றைபேலப்றைபேடுத்நோர்த்த முடியும்.

்கை நக்கை நான்அறிக்கைக்கை நாம் அகிலம் மட்டுைபம இந்நோர்த்தப் ைபறைபேக்கை நாரக்கை நாட்்கு டேத்திற்கு
நோர்த்தறிக்கலறிக்கம நோர்த்தக்கை நாங்அறிக்கை முடியும்.  அநோர்த்தற்கு ைபநோர்த்தறிக்கவயக்கை நாகிலத்தின் அனை அரசியல

றைபேக்கை நார்றிக்கவறிக்கயயும் ைப்கை நர்றிக்கமயக்கை நாகிலத்தின் அனை ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாறுப்புக்அறிக்கைறிக்களயும் அது
மட்டுைபம ட அரசுகளை தஅறிக்கைக்கை நாண்டிருக்கின்நிறைது. ஸ்ரக்கை நாலினிோம் ட அரசுகளை தவலல முடியக்கை நாநோர்த்த

ோக்தியக்கை நாஅறிக்கை ைபநோர்த்தக்கை நாற்நிறைமளிக்கின்நிறை ட அரசுகளை தறைபேக்கை நாழுது, றைபேல றைபேத்நோர்த்தக்கை நாண்டுஅறிக்கைளக்கை நாஅறிக்கை
மக்கை நார்க்சிோத்தின் றைபேக்கை நாரம்றைபேரயங்அறிக்கைறிக்களயும்,  ைபஅறிக்கைக்கை நாட்றைபேக்கை நாடுஅறிக்கைறிக்களயும்

அறிக்கைக்கை நாத்து வந்நோர்த்த ட்ட அரசுகளை தரக்கை நாட்ஸ்கிோ இயக்அறிக்கைம், வரலக்கை நாற்று உண்றிக்கமறிக்கய
நிறிக்கல்கை நக்கை நாட்டுவநோர்த்தற்கு ட அரசுகளை தோய்யக்கூடிய அத்நோர்த்தறிக்ககிலத்தின் அனை

முயற்சிஅறிக்கைறிக்களயும் ட அரசுகளை தோய்யைபவண்டும்.  அந்நோர்த்த அடிப்றைபேறிக்க்கு டேயில,
ோர்வைபநோர்த்தோ ட அரசுகளை தநோர்த்தக்கை நாழிலக்கை நாள வர்க்அறிக்கைத்தின் மறுமலர்ச்சிக்குத்

ைபநோர்த்தறிக்கவயக்கை நாகிலத்தின் அனை அடித்நோர்த்தளங்அறிக்கைறிக்கள அறிக்கமக்அறிக்கை ைபவண்டும்.
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