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நான்காம் அகிலம் ஸ் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதில
இருந்து எண்பது ஆண்டுகள
By David North,

1938 செப்டம்பர 3 அன்று ு நறு நான்ான்கறு நாம் அகிலத்தின் ஸ்த்தின் ஸ்தறு நாபான்க
மறு நாு நறு நாடு ு நடந்த்தின் ஸ்த எண்பத்தின் ஸ்தறு நாவது ஆண்டுதினமறு நாகும் இன்று.
லிியலறு நான் ட்ச று நாட்ஸ்கியின் த்தின் ஸ்தயின் தலலயின் தலமயில் ு நறு நான்ான்கறு நாம் அகிலம்
ஸ்த்தின் ஸ்தறு நாபிக்ான்கப்பட்டயின் தலமலறு நானது
மான்கத்த்தின் ஸ்தறு நான
வ லறு நாற்று
முக்கிலத்துவம்
சான்கறு நாண்டதும்
ெமான்கறு நாலப்
சபறு நாருத்த்தின் ஸ்தம்
நி ம்பிலதுமறு நான ஒரு நிான்கழ்வறு நாகும். உலான்க ியெறு நாெலிெ வயின் தலலத்
த்தின் ஸ்தளம், அடுத்து வரும் மூன்று மறு நாத்தின் ஸ்த ான்கறு நாலத்திற்கு, ு நறு நான்ான்கறு நாம்
அகிலத்தின் முக்கிலத்துவத்யின் தலத்தின் ஸ்த விளக்குகின்ற சத்தின் ஸ்தறு நாடரச்சிலறு நான
சவளியீடுான்கள் மற்றும் நிான்கழ்வுான்களுடன் இந்த்தின் ஸ்த ஆண்டுதினத்யின் தலத்தின் ஸ்த
சான்கறு நாண்டறு நாடவிருக்கிறது.

ியெறு நாெலிெ ெமத்துவக் ான்கட்சியின் ியத்தின் ஸ்தசிலத் த்தின் ஸ்தயின் தலலவரும், உலான்க
ியெறு நாெலிெ வயின் தலலத் த்தின் ஸ்தளத்தின் ெரவியத்தின் ஸ்தெ ஆசிரிலர குழுவின்
த்தின் ஸ்தயின் தலலவருமறு நான ியடவிட் ியு நறு நாரத், 70 வது ஆண்டுநியின் தலறவுக்
சான்கறு நாண்டறு நாட்டத்தின் ியபறு நாது வழங்கில ஒரு அறிக்யின் தலான்கயின் தலல
இன்று ு நறு நாங்ான்கள் மறுபி சு ம் செய்கிியறறு நாம்.
இந்த்தின் ஸ்த அறிக்யின் தலான்கலறு நானது, 2008 ு நவம்பர 1 அன்று, அந்த்தின் ஸ்த
ஆண்டு
ப று நாக்
ஒபறு நாமறு நா
ஜனறு நாதிபதிலறு நாான்க
ியத்தின் ஸ்தரந்சத்தின் ஸ்தடுக்ான்கப்படுவதில் நியின் தலறவுற்ற ஜனறு நாதிபதித் ியத்தின் ஸ்தரத்தின் ஸ்தலின்
ெமலத்தில், அன் ஆரபரில் ு நடந்த்தின் ஸ்த ஒரு கூட்டத்தில்
வழங்ான்கப்பட்டத்தின் ஸ்தறு நாகும். அத்தின் ஸ்தற்கு ஒரு த்தின் ஸ்தெறு நாப்த்தின் ஸ்தத்திற்குப் பின்னர,
இந்த்தின் ஸ்த அறிக்யின் தலான்கயில் இடம்சபற்றிருந்த்தின் ஸ்த அ சிலல் சூழ்நியின் தலல
மீத்தின் ஸ்தறு நான பகுப்பறு நாய்வு, ஒபறு நாமறு நா நிரவறு நாான்கத்தின் செலல்பறு நாடுான்கள்
சத்தின் ஸ்தறு நாடரபிலும் ெரி அசமரிக்ான்கறு நாவிலறு நான ெமான்கறு நால அ சிலல்
சு நருக்ான்கட சத்தின் ஸ்தறு நாடரபிலும் ெரி, மிான்கச் ெரிலறு நானயின் தலவலறு நாான்க
நிரூபணமறு நாகியிருக்கின்றன.
*** *** ***
1938 செப்டம்பர 3 அன்று, ு நறு நான்ான்கறு நாம் அகிலம் அத்தின் ஸ்தன்
ஸ்த்தின் ஸ்தறு நாபான்க மறு நாு நறு நாட்யின் தலட பறு நாரிஸின் ஒரு புறு நான்கரப் பகுதியில்
ு நடத்திலது.
மறு நாு நறு நாட்டுக்
குறிப்புான்களின்
ெறு நா ம்
சத்தின் ஸ்தரிவித்த்தின் ஸ்தவறு நாறறு நாய், “இந்த்தின் ஸ்த ான்கறு நாங்கி ஸ் ெட்டவிிய று நாத்தின் ஸ்தமறு நான
சூழ்நியின் தலலான்களின் கீழ் ு நடத்த்தின் ஸ்தப்பட்ட” ான்கறு நா ணத்த்தின் ஸ்தறு நால் ஒிய சலறு நாரு
ு நறு நாள் உத்திியலறு நாான்கபூரவ செலல்ு நடவடக்யின் தலான்கான்களுக்கு மட்டுியம
மறு நாு நறு நாட்டன் திட்டநி ல் அனுமதித்திருந்த்தின் ஸ்தது. குறிப்புான்களது
ெறு நா ம் குறிப்பிட்ட அந்த்தின் ஸ்த “ெட்டவிிய று நாத்தின் ஸ்த சூழ்நியின் தலலான்கள்”,
பி று நான்சில்
இருந்த்தின் ஸ்த
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ-ஜனு நறு நாலான்க
அ சின்
ியபறு நாலிஸ், ஐிய று நாப்பறு நாவின் சபரும்பகுதியில் ெட்ட த்தின் ஸ்தண்டயின் தலன
அபறு நாலமின்றி
செலல்பட்டு
வந்த்தின் ஸ்த
பறு நாசிஸ்டுான்களின்
ஆயுத்தின் ஸ்தியமந்தில கும்பல்ான்கள், மற்றும் எல்லறு நாவற்யின் தலறயும் விட,
லிியலறு நான்
ட்ச று நாட்ஸ்கியும்
அவருடன்
சு நருக்ான்கமறு நாய்
ஒத்துயின் தலழத்து
ியவயின் தலலசெய்பவரான்களும்
ெரீ
ரீதிலறு நாான்க
அழிக்ான்கப்பட்டறு நாான்க
ியவண்டும்
என்ற
ஸ் று நாலினின்
ான்கட்டயின் தலளான்கயின் தலள ு நடத்தி முடப்பத்தின் ஸ்தற்ான்கறு நாான்க செலற்பட்டு வந்த்தின் ஸ்த
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ியெறு நாவிலத் இ ான்கசில ியபறு நாலிஸ் GPU யின் தலவச் ியெரந்த்தின் ஸ்த
ஈவி க்ான்கமற்ற சான்கறு நாயின் தலலான்கறு நா ரான்கள் ஆகிியலறு நா று நால் ட்ச று நாட்ஸ்கிெ
இலக்ான்கம்
இயின் தலடவிடறு நாது
துன்புறுத்த்தின் ஸ்தப்பட்டு
வந்த்தின் ஸ்த
நியின் தலலயின் தலமலறு நால் உருவறு நாக்ான்கப்பட்டருந்த்தின் ஸ்தன.
அந்த்தின் ஸ்த மறு நாு நறு நாடு எந்த்தின் ஸ்த மறு நாதிரிலறு நான முற்றுயின் தலான்க நியின் தலலயின் தலமான்களின்
கீழ்
ு நடத்த்தின் ஸ்தப்பட்டது
என்பது,
அப்ியபறு நாது
ு நறு நான்ான்கறு நாம்
அகிலத்தின் ஒரு ஆத்தின் ஸ்த வறு நாள று நாய் இருந்த்தின் ஸ்த பிலர ு நவில்,
கூட்டத்யின் தலத்தின் ஸ்தத் சத்தின் ஸ்தறு நாடங்கி யின் தலவத்து கூறில இக்ான்கருத்தில்
பி திபலித்த்தின் ஸ்தது:
கிசளசமண்ட்டன் துல ான்க மறு நான ம ணத்தின்
ான்கறு நா ணமறு நாான்க,
உத்திியலறு நாான்கபூரவமறு நாய்
எந்த்தின் ஸ்த
அறிக்யின் தலான்கயும் இருக்ான்கறு நாது. கிசளமண்ட் ஒரு
விரிவறு நான, எழுத்து அறிக்யின் தலான்கயின் தலல த்தின் ஸ்தலறு நாரித்துக்
சான்கறு நாண்டு வந்த்தின் ஸ்தறு நார, அது விநிியலறு நாகிக்ான்கப்பட
இருந்த்தின் ஸ்தது,
ஆனறு நால்
அவ து
எஞ்சில
ான்கறு நாகித்தின் ஸ்தங்ான்களுடன் ியெரந்து அந்த்தின் ஸ்த அறிக்யின் தலான்கயும்
ான்கறு நாணறு நாமல் ியபறு நாய் விட்டது. இப்ியபறு நாயின் தலத்தின் ஸ்தல
அறிக்யின் தலான்க ஒரு சுருக்ான்கமறு நான சத்தின் ஸ்தறு நாகுப்பறு நாான்க
மட்டும் இருக்கும்.[1]
ு நவில் குறிப்பிட்ட மயின் தலறந்த்தின் ஸ்த அந்த்தின் ஸ்த மனித்தின் ஸ்த று நான ருியடறு நால்ஃப்
கிசளம்ண்ட், ு நறு நான்ான்கறு நாம் அகிலத்தின் ெமீபத்தில செலல று நாான்க
அப்ியபறு நாது இருந்த்தின் ஸ்தவர, அவர 1938 ஜஜூயின் தலலயில், மறு நாு நறு நாட்டற்கு
இ ண்டு மறு நாத்தின் ஸ்தங்ான்களுக்கும் குயின் தலறவறு நான ான்கறு நாலம் இருந்த்தின் ஸ்தசவறு நாரு
நியின் தலலயில்,
ஸ் று நாலினிெ
முான்கவரான்களறு நால்
ான்கடத்த்தின் ஸ்தப்பட்டு
சான்கறு நால்லப்பட்டு விட்டருந்த்தின் ஸ்தறு நார. ஸ்த்தின் ஸ்தறு நாபான்க மறு நாு நறு நாட்டுக்கு உடனட
முந்யின் தலத்தின் ஸ்தல
ஆண்டல்
ட்ச று நாட்ஸ்கிெ
இலக்ான்கத்தில்
படுசான்கறு நாயின் தலலக்கு
ஆளறு நாக்ான்கப்பட்டருந்த்தின் ஸ்த
முன்னண
ஆளுயின் தலமான்களில் அவர ு நறு நான்ான்கறு நாவது மனித்தின் ஸ்த று நாவர: (1) 1937
ஜஜூயின் தலலயில் எரவின் சவறு நால்ஃப் ஸ்சபயினில்; (2) 1937
செப்டம்பரில் இக்னறு நாஸ் யின் தல ய்ஸ் சுவிட்ெரலறு நாந்தில்; (3)
ட்ச று நாட்ஸ்கியின்
மான்கனறு நான
லிியலறு நான்
செியடறு நாவ
1938
பிப் வரியில்
பறு நாரிஸில்;
(4)
கிசளசமண்ட்.
இந்த்தின் ஸ்த
ு நறு நான்குியப து படுசான்கறு நாயின் தலலான்கயின் தலள ஒழுங்ான்கயின் தலமப்பதில் ஒரு
முக்கில பறு நாத்தி ம் வகித்த்தின் ஸ்த GPU வின் ஒரு முான்கவர —மறு நாரக்
ஸ்சபறு நாிய று நாவஸ்கி— அந்த்தின் ஸ்த ான்கறு நாங்கி ஸில் பங்ியான்கற்று, ு நறு நான்ான்கறு நாம்
அகிலத்தின் ஷ்லப் பிரிவின் பி திநிதிலறு நாான்க செலல்பட்டறு நார
என்பயின் தலத்தின் ஸ்த
ு நவில்
அறிந்திருக்ான்கவில்யின் தலல,
அறிந்திருக்ான்க
முடலவில்யின் தலல.
இந்த்தின் ஸ்தப் படுசான்கறு நாயின் தலலான்கள் 1917 அக்ியடறு நாபர பு ட்சியில் ஒரு
தீரமறு நானான்க மறு நான
பறு நாத்தி த்யின் தலத்தின் ஸ்த
வகித்திருந்த்தின் ஸ்த
பு ட்சிான்க த்
சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாளரான்கள்,
ியெறு நாெலிெ
புத்திஜீவிான்கள்
மற்றும்
ியபறு நால்ஷிவிக் த்தின் ஸ்தயின் தலலவரான்களில் எஞ்சியிருந்ியத்தின் ஸ்தறு நாருக்கு எதி று நாான்க
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சத்தின் ஸ்தறு நாடுக்ான்கப்பட்டருந்த்தின் ஸ்த அ சிலல் படுசான்கறு நாயின் தலல பி ச்ெறு நா த்துடன்
பிரிக்ான்கவிலலறு நாது
பியின் தலணந்திருந்த்தின் ஸ்தன.
ஸ் று நாலினறு நால்
வழிு நடத்த்தின் ஸ்தப்பட்டு, 1936 ஆான்கஸ்டுக்கும் 1938 மறு நாரச்சுக்கும்
இயின் தலடயிலறு நான ான்கறு நாலத்தில் மறு நாஸ்ியான்கறு நாவில் ு நடத்த்தின் ஸ்தப்பட்ட மூன்று
ியஜறு நாடப்பு
விெறு நா யின் தலணான்கள்
ியெறு நாவிலத்
ஒன்றிலத்தில்
ட்ச று நாட்ஸ்கிெ,
அத்தின் ஸ்தறு நாவது
மறு நாரக்சிெ,
செல்வறு நாக்யின் தலான்க
முழுயின் தலமலறு நாான்க அழிக்கும் ியு நறு நாக்ான்கம் சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்த ஒரு பறு நாரில
ு நடவடக்யின் தலான்கயின் பகி ங்ான்க சவளிப்பறு நாடறு நாான்க இருந்த்தின் ஸ்தன.

லிியலறு நான் ட்ச று நாட்ஸ்கி

ெமான்கறு நால முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ வ லறு நாற்றறு நாசிரிலரான்களில், ஒரு சில
விதிவிலக்குான்கயின் தலளத் த்தின் ஸ்தவிரத்து மற்றவரான்கள், ஸ் று நாலினிெ
பலங்ான்க த்துக்கும் ட்ச று நாட்ஸ்கி மற்றும் ட்ச று நாட்ஸ்கிெத்துக்கும்
அதிான்க ெம்பந்த்தின் ஸ்தமிருக்ான்கவில்யின் தலல என்று வலியுறுத்துகின்றனர.
1929
இல்
ியெறு நாவிலத்
ஒன்றிலத்தில்
இருந்து
சவளிியலற்றப்பட்டு விட்டருந்த்தின் ஸ்த, அத்துடன் மிான்க செறு நாற்பமறு நான
செல்வறு நாக்யின் தலான்கக் சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்த ட்ச று நாட்ஸ்கிக்கு ஸ் று நாலின்
அஞ்சுவத்தின் ஸ்தற்கு எந்த்தின் ஸ்தக் ான்கறு நா ணமும் இருக்ான்கவில்யின் தலல என்று
அவரான்கள் கூறிக் சான்கறு நாள்கின்றனர. இந்த்தின் ஸ்த ான்கற்பயின் தலனலறு நான
மதிப்பீடு மயின் தலறந்த்தின் ஸ்த ியெறு நாவிலத்/ ஷ்ல வ லறு நாற்றறு நாசிரில று நான
சஜன ல் டமிட்ரி ியவறு நால்ியான்கறு நாியான்கறு நாியனறு நாவ —இவருக்கும்
ட்ச று நாட்ஸ்கியின் தலல அறியவ பிடக்ான்கறு நாது என்ற ியபறு நாதும்— மூலம்
ெவறு நால் செய்லப்பட்டு வந்திருக்கிறது, ு நறு நாடுான்கடத்த்தின் ஸ்தப்பட்ட அந்த்தின் ஸ்த
பு ட்சிலறு நாள து “ஆவி”லறு நால் ஸ் று நாலின் வயின் தலத்தின் ஸ்தக்ான்கப்பட்டத்தின் ஸ்தறு நாான்க
அவர வலியுறுத்தினறு நார:
ட்ச று நாட்ஸ்கி அப்ியபறு நாது இல்யின் தலல, ஆனறு நாலும்
அவர இல்லறு நாத்தின் ஸ்த நியின் தலலயில் அவர மீது
இன்னும் அதிான்கமறு நான சவறுப்யின் தலப ஸ் று நாலின்
வளரத்துக்
சான்கறு நாண்டறு நார,
ட்ச று நாட்ஸ்கியின்
ஆவியுரு
அடக்ான்கட
வந்து
இந்த்தின் ஸ்த
த்தின் ஸ்தட்டப்பறித்த்தின் ஸ்தவயின் தல
பலமுறுத்திக்
சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்தது...
ியமறு நாியலறு நாியடறு நாவ,
ான்கறு நாான்கியனறு நாவிச், குருியெவ மற்றும் ஷடியனறு நாவ
ஆகிியலறு நாருடன்
அமரந்து
அவரான்கள்
ியபசுவயின் தலத்தின் ஸ்தக்
ியான்கட்டியபறு நாது
அவர
ட்ச று நாட்ஸ்கியின் தலல
நியின் தலனத்துக்
சான்கறு நாண்டறு நார.
அயின் தலமப்பின் மீத்தின் ஸ்தறு நான அவ து பிட மற்றும் ஒரு
ியபச்ெறு நாள று நாான்கவும் எழுத்த்தின் ஸ்தறு நாள று நாான்கவும் அவ து
திறயின் தலமான்கள் ஆகிலவற்றறு நால் புத்திஜீவித்தின் ஸ்தரீதிலறு நாான்க
ட்ச று நாட்ஸ்கி ஒரு ியவசறறு நாரு மட்டத்யின் தலத்தின் ஸ்தச்

ியெரந்த்தின் ஸ்தவ று நாய்
இருந்த்தின் ஸ்தறு நார.
ஒவசவறு நாரு
வித்தின் ஸ்தத்திலும்
அவர
இந்த்தின் ஸ்த
அதிான்கறு நா த்துவத்தின து குழுயின் தலவக் ான்கறு நாட்டலும்
மிான்க உலரபடத்த்தின் ஸ்தறு நானவர, ஆயினும் அவர
ஸ் று நாலினுக்கும்
உலரபடத்த்தின் ஸ்தறு நானவர,
அது
ஸ் று நாலினுக்கும்
சத்தின் ஸ்தரிந்திருந்த்தின் ஸ்தது.
“இப்படசலறு நாரு எதிரியின் தலல எப்பட ு நறு நான் எனது
வி ல்ான்கள் வழிியல ு நழுவிச் செல்ல விட்டு
விட்ியடன்?”
என்று
ஒப்பறு நாரி
யின் தலவக்ான்கறு நாத்தின் ஸ்த
குயின் தலறலறு நாய் அவர புலம்பிக் சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்தறு நார.
அவ து
வறு நாழ்க்யின் தலான்கயில்
அவர
செய்த்தின் ஸ்த
மிான்கப்சபரும் த்தின் ஸ்தவறுான்களில் அதுவும் ஒன்று
என்பயின் தலத்தின் ஸ்த
அவ து
சிறில
சு நருங்கில
வட்டத்திடம் அவிய
ஒரு ெந்த்தின் ஸ்தரப்பத்தில்
ஒப்புக்சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்தறு நார.
ட்ச று நாட்ஸ்கி அவருக்ான்கறு நாான்க மட்டும் ியபசிக்
சான்கறு நாண்டருக்ான்கறு நாமல்,
ியெறு நாவிலத்
ஒன்றிலத்திற்குள்ளறு நாான்க இருக்கின்ற அவ து
சமௌனமறு நான
ஆத்தின் ஸ்த வறு நாளரான்கள்
மற்றும்
எதிரப்பறு நாளரான்கள் அயின் தலனவருக்ான்கறு நாான்கவும் ியபசிக்
சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்தறு நார என்ற சிந்த்தின் ஸ்தயின் தலன குறிப்பறு நாான்க
ஸ் று நாலினுக்கு
வலித்தின் ஸ்தருவத்தின் ஸ்தறு நாான்க
இருந்த்தின் ஸ்தது.
ஸ் று நாலின்
சபறு நாய்யின் தலமப்படுத்த்தின் ஸ்தல்
பள்ளி,
ியபறு நால்ஷிவிக் ான்கட்சியின் அங்ான்கத்த்தின் ஸ்தவரான்களுக்கு
ஒரு பகி ங்ான்கக் ான்கடத்தின் ஸ்தம், அல்லது ஸ் று நாலினிெ
ியத்தின் ஸ்தரமிியடறு நார
ியபறு நான்ற
ட்ச று நாட்ஸ்கியின்
எழுத்துக்ான்கயின் தலள
படக்கும்
ியபறு நாசத்தின் ஸ்தல்லறு நாம்,
த்தின் ஸ்தயின் தலலவர
கிட்டத்த்தின் ஸ்தட்ட
அவ து
சுலான்கட்டுப்பறு நாட்யின் தலட
இழந்து
விடுவறு நார....
ான்கறு நாட்டக்சான்கறு நாடுக்ான்கப்பட்ட
பு ட்சியின்
சமறு நாழிசபலரப்யின் தலப
ஸ் று நாலின்
எரிச்ெல்
சான்கறு நாதிப்புடன் ஒிய இ வில் படத்து முடத்த்தின் ஸ்தறு நார.
அதுியவ
அவருக்கு
ெகிப்பின்
ான்கயின் தலடசித்
துளிலறு நாான்க இருந்த்தின் ஸ்தது. சில வருடங்ான்களறு நாான்கியவ
அவர இ ண்டு முடவுான்கயின் தலள மனதிற்குள்
உ ம்ியபறு நாட்டு
வளரத்து
வந்திருந்த்தின் ஸ்தறு நார,
இப்ியபறு நாது அவற்யின் தலற ு நடத்தி முடப்பத்தின் ஸ்தற்கு
அவர ஆியலறு நாெயின் தலனலளித்த்தின் ஸ்தறு நார. முத்தின் ஸ்தலறு நாவத்தின் ஸ்தறு நாய்,
என்ன வியின் தலல சான்கறு நாடுத்ியத்தின் ஸ்தனும் ட்ச று நாட்ஸ்கியின் தலல
அ சிலல்
அ ங்கில்
இருந்து
அவர
அான்கற்றிலறு நாான்க ியவண்டும்... இ ண்டறு நாவத்தின் ஸ்தறு நாய்,
ு நறு நாட்டற்குள்
இருக்கின்ற
அத்த்தின் ஸ்தயின் தலன
ெறு நாத்திலமறு நான
எதிரிான்கயின் தலளயும்
தீரமறு நானமறு நாான்க மறு நாான்கவும்
இறுதிலறு நாான்கவும்
அான்கற்றுவத்தின் ஸ்தற்ான்கறு நான
அவசிலத்தின்
மீது
இப்ியபறு நாது
அவர
கூடுத்தின் ஸ்தலறு நான
உறுதிசான்கறு நாண்டவ று நாய் இருந்த்தின் ஸ்தறு நார. [2]
ட்ச று நாட்ஸ்கி அவ து எதிரிான்களின் ெரீ பலத்யின் தலத்தின் ஸ்தயும், அவரும்
அவ து
ஆத்தின் ஸ்த வறு நாளரான்களும்
முான்கம்சான்கறு நாடுத்திருந்த்தின் ஸ்த
அபறு நாலங்ான்களின்
அளயின் தலவயும்
ு நன்கு
அறிந்திருந்த்தின் ஸ்தறு நார.
ஆயினும் உலான்க ியெறு நாெலிெப் பு ட்சியின் ெறு நாத்தின் ஸ்தனமறு நாான்க ு நறு நான்ான்கறு நாம்
அகிலம் என்பத்தின் ஸ்தன் இறுதி சவற்றியில் அெறு நாத்தின் ஸ்தறு நா ண ு நம்பிக்யின் தலான்க
சான்கறு நாண்டு அவர த்தின் ஸ்தனது ியவயின் தலலான்கயின் தலள ு நடத்தினறு நார. ு நறு நான்ான்கறு நாம்
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அகிலத்தின் ஸ்த்தின் ஸ்தறு நாபான்கத்யின் தலத்தின் ஸ்த சான்கறு நாண்டறு நாடும் வித்தின் ஸ்தமறு நாய், 1938
அக்ியடறு நாபர 18 அன்று அவர அறிவித்த்தின் ஸ்தறு நார:
தூக்கிலிடுியவறு நார
எங்ான்கயின் தலள
பலமுறுத்தி
விடுவது
ெறு நாத்திலம்
என்று
அவரான்களது
மழுங்கில புத்தியிலும் சிடுமூஞ்சித்த்தின் ஸ்தனத்திலும்
சிந்தித்துக் சான்கறு நாண்டருக்கின்றனர. அவரான்கள்
பியின் தலழசெய்கின்றனர! அடான்களின் கீழ் ு நறு நாங்ான்கள்
வலியின் தலமலயின் தலடகிியறறு நாம்.
ஸ் று நாலினின்
மிருான்கத்த்தின் ஸ்தனமறு நான அ சிலல் சவறும் வி க்தியின்
அ சிலல் மட்டுியமலறு நாகும். எங்ான்களது பயின் தலடயின்
த்தின் ஸ்தனித்த்தின் ஸ்தனி
சிப்பறு நாய்ான்கயின் தலளக்
சான்கறு நால்வது
ெறு நாத்திலமறு நாான்க
இருக்ான்கலறு நாம்,
ஆனறு நால்
அவரான்கயின் தலளப் பலமுறுத்துவது ெறு நாத்திலமல்ல.
ு நண்பரான்கியள, இந்த்தின் ஸ்த சான்கறு நாண்டறு நாட்ட தினத்தில்
ு நறு நாம் திரும்பவும் செறு நால்ியவறு நாம்... ு நம்யின் தலம
பலமுறுத்துவது ெறு நாத்திலமல்ல. [3]
ியெறு நாவிலத் அ சின் மற்றும் ியெறு நாவிலத் ஒன்றில ான்கம்யூனிஸ்ட்
ான்கட்சியின் அதிான்கறு நா த்துவமலமறு நாக்ான்கம் அதிான்கரித்துச் சென்றத்தின் ஸ்தற்கு
எதி று நாான்க 1923 அக்ியடறு நாபரில் ட்ச று நாட்ஸ்கிலறு நாலும் இடது
எதிரப்பறு நாளரான்களறு நாலும் சத்தின் ஸ்தறு நாடக்ான்கமளிக்ான்கப்பட்ட ியபறு நா று நாட்டத்தில்
த்தின் ஸ்தறு நான் ு நறு நான்ான்கறு நாம் அகிலத்தின் மூலங்ான்கள் அயின் தலமந்திருக்கின்றன.
இந்த்தின் ஸ்த அ சிலல் ியபறு நா று நாட்டம் ட்ச று நாட்ஸ்கியின் பி த்தின் ஸ்தறு நான
எதிரிலறு நாான்கவும்
ான்கம்யூனிஸ்ட்
ான்கட்சியின்
த்தின் ஸ்தயின் தலலவ று நாான்கவும்
ஸ் று நாலின் எழுவத்தின் ஸ்தற்கு முன்ியப சத்தின் ஸ்தறு நாடங்கியிருந்த்தின் ஸ்தத்தின் ஸ்தறு நாகும்.
ட்ச று நாட்ஸ்கியின் தலலப் சபறு நாறுத்த்தின் ஸ்தவயின் தல , ஸ் று நாலின் அதிான்கறு நா த்துக்கு
உலரந்த்தின் ஸ்தயின் தலம த்தின் ஸ்தறு நான் ியெறு நாவிலத் அ சின் மற்றும் ான்கம்யூனிஸ்ட்
ான்கட்சியின்
சீ ழிவின்
ான்கறு நா ணமில்யின் தலல,
மறு நாறறு நாான்க
அது,
அக்ியடறு நாபர பு ட்சிக்குப் பின்னர ியமற்கு ஐிய று நாப்பறு நாவில்
சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாள வரக்ான்கம் சபற்ற ியத்தின் ஸ்தறு நால்விான்களது ஒரு வியின் தலளவறு நாய்
ியெறு நாவிலத்
ஒன்றிலத்திற்குள்ளறு நாான்க
அ சிலல்
பிற்ியபறு நாக்குத்த்தின் ஸ்தனம்
வலுப்பட்டத்தின் ஸ்தன்
ஒரு
அ சிலல்
சவளிப்பறு நாடறு நாான்க இருந்த்தின் ஸ்தது. சலனின் மற்றும் ட்ச று நாட்ஸ்கியின் தலல
சபறு நாறுத்த்தின் ஸ்தவயின் தல ,
ியெறு நாவிலத்
ஒன்றிலத்திற்குள்ளறு நாான்க
ியெறு நாெலிெத்தின்
த்தின் ஸ்தயின் தலலவிதிலறு நானது
உலான்க
ியெறு நாெலிெப்
பு ட்சியின்
சவற்றியின் தலலச்
ெறு நாரந்த்தின் ஸ்தத்தின் ஸ்தறு நாய்
இருந்த்தின் ஸ்தது.
ியெறு நாெலிெமறு நானது, ஒரு த்தின் ஸ்தனியின் தலமப்படுத்த்தின் ஸ்தப்பட்டதும் மற்றும்
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா ரீதிலறு நாான்க
பின்த்தின் ஸ்தங்கிலதுமறு நாான்க
இருந்த்தின் ஸ்த,
ஷ்லறு நாவிற்குள்ளறு நாான்க மட்டும் அபிவிருத்தி செய்லப்பட்டு விட
முடயும் என்பத்தின் ஸ்தறு நான சிந்த்தின் ஸ்தயின் தலன மறு நாரக்சிெத் த்தின் ஸ்தத்துவத்தின் மிான்க
அடப்பயின் தலடலறு நான
அடக்ியான்கறு நாள்ான்களுக்கு
இணக்ான்கமற்றத்தின் ஸ்தறு நாான்க
இருந்த்தின் ஸ்தது.
1924 இன் பிற்பகுதியில், ியெறு நாெலிெம் ஒரு ு நறு நாட்டற்குள்ளறு நாான்க
ான்கட்டசலழுப்பப்பட முடயும் என்ற —அத்தின் ஸ்தறு நாவது, ியெறு நாவிலத்
ஒன்றிலத்தின் எல்யின் தலலான்களுக்கு சவளியில், குறிப்பறு நாான்க ியமற்கு
ஐிய று நாப்பறு நா மற்றும் வட அசமரிக்ான்கறு நாவில், ெரவியத்தின் ஸ்தெத்
சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாள வரக்ான்கத்தின் ியபறு நா று நாட்டங்ான்களது வியின் தலளவில்
இருந்து
த்தின் ஸ்தனித்த்தின் ஸ்த
வித்தின் ஸ்தத்தில்
ியெறு நாவிலத்
ஒன்றிலம்
ியெறு நாெலிெத்யின் தலத்தின் ஸ்த ெறு நாதித்து விட முடயும் என்ற— ஸ் று நாலினின்
கூற்றறு நானது அடப்பயின் தலடலறு நாான்க ஆளும் அதிான்கறு நா த்துவத்தின்
ியத்தின் ஸ்தசிலவறு நாத்தின் ஸ்த
ியு நறு நாக்குநியின் தலல,
முன்ியனறு நாக்கு
மற்றும்
ியவயின் தலலத்திட்டத்யின் தலத்தின் ஸ்த சவளிப்படுத்திலது. “ியெறு நாெலிெம்” என்று
—ஸ் று நாலின்
த்தின் ஸ்தயின் தலலயின் தலமயிலறு நான—
அதிான்கறு நா த்துவம்
குறிப்பிட்டது,
உற்பத்தி
ெறு நாத்தின் ஸ்தனங்ான்கயின் தலள
ியத்தின் ஸ்தசில

உயின் தலடயின் தலமலறு நாக்குவத்தின் ஸ்தன் அடப்பயின் தலடயில் அது அனுபவித்த்தின் ஸ்த
வருவறு நாய் மற்றும் சிறப்புச்ெலுயின் தலான்கான்கயின் தலள பத்தி ப்படுத்துகின்ற
ியத்தின் ஸ்தசில
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா த்
த்தின் ஸ்தன்னியின் தலறவின்
ஒரு
அயின் தலமப்புமுயின் தலறயின் தலலியல அரத்த்தின் ஸ்தமறு நாான்கக் சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்தது.
ட்ச று நாட்ஸ்கி
மற்றும்
இடது
எதிரப்பறு நாளரான்கயின் தலள
அதிான்கறு நா த்துவம் துன்புறுத்திலத்தின் ஸ்தறு நானது, ியபறு நால்ஷிவிக் ான்கட்சியின்
மறு நாரக்சிெ
மற்றும்
ெரவியத்தின் ஸ்தெ
அடத்த்தின் ஸ்தளங்ான்கள்
மீத்தின் ஸ்தறு நான
சபறு நாய்யின் தலமப்படுத்த்தின் ஸ்தலறு நாலும் மறுத்தின் ஸ்தலிப்பறு நாலும் சூழப்பட்டருந்த்தின் ஸ்தது.
முன்சனப்ியபறு நாதினும் பகி ங்ான்கமறு நாான்கவும் பட்டவரத்த்தின் ஸ்தனமறு நாான்கவும்,
ஸ் று நாலினிெ ஆட்சி, ெரவியத்தின் ஸ்தெ பு ட்சிான்க
இலக்ான்கத்தின்
ு நலன்ான்கயின் தலள அதிான்கறு நா த்துவத்தின் ியத்தின் ஸ்தயின் தலவான்களுக்கு கீழ்ப்படலச்
செய்த்தின் ஸ்தது. உலான்க ியெறு நாெலிெப் பு ட்சியின் ியவயின் தலலத்திட்டத்யின் தலத்தின் ஸ்த
அது ான்கறு நாட்டக்சான்கறு நாடுத்த்தின் ஸ்தத்தின் ஸ்தன் வியின் தலளவு ெரவியத்தின் ஸ்தெத் சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாள
வரக்ான்கத்தின் வரியின் தலெலறு நான அ சிலல் ியத்தின் ஸ்தறு நால்விான்களில் —
பிரிட்டனில் 1926 இல், சீனறு நாவில் 1927 இல், மிான்க
ு நறு நாெமளித்த்தின் ஸ்தத்தின் ஸ்தறு நாய் ியஜரமனியில் 1933 இல்— முடந்த்தின் ஸ்தது.
ஸ் று நாலின் ியப ழிவுான்க மறு நான வித்தின் ஸ்தத்தில் ியஜரமன் ான்கம்யூனிஸ்ட்
ான்கட்சியின் தலல த்தின் ஸ்தவறறு நாான்க வழிு நடத்திலயின் தலமலறு நானது 1933 ஜனவரியில்
ஹிட்லர அதிான்கறு நா த்துக்கு உலரவயின் தலத்தின் ஸ்த ெறு நாத்திலமறு நாக்கிலது.
இந்த்தின் ஸ்த நிான்கழ்வு, அத்தின் ஸ்தன் பி திவியின் தலளவறு நாய், இ ண்டறு நாம் உலான்கப்
ியபறு நாருக்கும்
பத்து
மில்லிலன்ான்கணக்ான்கறு நான
மக்ான்களின்
உயிரிழப்புக்கும்
இட்டுச்சென்ற
நிான்கழ்வுான்களின்
ஒரு
வரியின் தலெயின் தலல இலங்ான்கச் செய்த்தின் ஸ்தது.

1927
இல்
இடது
எதிரப்பறு நாளரான்கள்
அணயின்
அங்ான்கத்த்தின் ஸ்தவரான்கள்.
அமரந்திருப்பது: செரிப்ரிலியான்கறு நாவ, று நாடக், ட்ச று நாட்ஸ்கி, ியபறு நாகுஸ்லறு நாவஸ்கி,
பிரிியலறு நாபி று நாஸ்சிராஸ்ஹென்ஸ்கி.
நிற்பது:
ியான்கறு நாவஸ்கி,
ட்ிய று நாப்னிஸ்,
சபியலறு நாியபறு நாிய று நாியடறு நாவ, ியஸறு நாஸ்ியனறு நாவஸ்கி.

ஹிட்லரின் சவற்றிக்குப் பின்னர, ட்ச று நாட்ஸ்கியும் ெரவியத்தின் ஸ்தெ
இடது
எதிரப்பறு நாளரான்களும்,
ியெறு நாவிலத்
ஒன்றிலத்தின்
ான்கம்யூனிஸ்ட்
ான்கட்சியின் தலலயும்
மூன்றறு நாம்
(ான்கம்யூனிெ)
அகிலத்யின் தலத்தின் ஸ்தயும் சீரதிருத்துவயின் தலத்தின் ஸ்த ியு நறு நாக்கி ியு நறு நாக்குநியின் தலல
சான்கறு நாண்டத்தின் ஸ்தறு நாான்க இருந்த்தின் ஸ்த த்தின் ஸ்தமது முந்யின் தலத்தின் ஸ்தல சான்கறு நாள்யின் தலான்கயின் தலல
மறு நாற்றினர. ஒரு புதில அகிலம் ான்கட்டசலழுப்பப்படுவத்தின் ஸ்தற்கும்
ியெறு நாவிலத்
ஒன்றிலத்தில்
ஒரு
அ சிலல் பு ட்சிக்கும்
ட்ச று நாட்ஸ்கி இப்ியபறு நாது அயின் தலழப்பு விடுத்த்தின் ஸ்தறு நார. ியெறு நாவிலத்
ஒன்றிலத்திற்குள்ளறு நாான்க
இருந்த்தின் ஸ்த
ஸ் று நாலினிெ
அதிான்கறு நா த்துவத்யின் தலத்தின் ஸ்த,
சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாளர’
இலக்ான்கத்திற்குள்ளறு நாான்க
இருந்த்தின் ஸ்த ஏான்கறு நாதிபத்திலத்தின் ஒரு முான்கயின் தலம என்று அவர
வயின் தல லயின் தலற செய்த்தின் ஸ்தறு நார.
1933 க்கும்
1938 க்கும்
இயின் தலடப்பட்ட
அடப்பயின் தலடலறு நாான்க
ு நறு நான்ான்கறு நாம்
அகிலத்தின்
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ஆண்டுான்கள்
ஸ்த்தின் ஸ்தறு நாபான்க

ான்கறு நாங்கி சுக்ான்கறு நான
த்தின் ஸ்தத்துவறு நாரத்த்தின் ஸ்த
மற்றும்
அ சிலல்
த்தின் ஸ்தலறு நாரிப்புக்ான்கறு நாய்
அரப்பணக்ான்கப்பட்டன.
1935
இல்
எழுதுயின் தலான்கயில், ட்ச று நாட்ஸ்கி, இந்த்தின் ஸ்த ியவயின் தலலயின் தலல த்தின் ஸ்தனது
வறு நாழ்வின் மிான்க முக்கிலமறு நானசத்தின் ஸ்தன்று —அக்ியடறு நாபர பு ட்சியின்
ஒழுங்ான்கயின் தலமப்பு மற்றும் செம்பயின் தலடயின் ஸ்த்தின் ஸ்தறு நாபான்கம் மற்றும்
த்தின் ஸ்தயின் தலலயின் தலம ஆகிலவற்றிலறு நான அவ து பறு நாத்தி த்யின் தலத்தின் ஸ்த விடவும்
கூடுத்தின் ஸ்தல்
முக்கிலமறு நானயின் தலவலறு நாான்க—
மதிப்பிட்டறு நார.
இந்த்தின் ஸ்த
மதிப்பீட்யின் தலட விளக்குயின் தலான்கயில் ட்ச று நாட்ஸ்கி, 1917 இல் அவர
இல்லறு நாது
ியபறு நாயிருந்திருந்த்தின் ஸ்தறு நாலும்
கூட,
ியபறு நால்ஷிவிக்
ான்கட்சியிலறு நான
அ சிலல்
எதிரப்யின் தலப
சவற்றிான்கண்டு
அதிான்கறு நா த்யின் தலத்தின் ஸ்தக்
யின் தலான்கயிசலடுப்பத்தின் ஸ்தற்ான்கறு நான
முடயின் தலவ
ியமற்சான்கறு நாள்வத்தின் ஸ்தற்கு சலனினின் த்தின் ஸ்தயின் தலலயின் தலமியல ியபறு நாதுமறு நானத்தின் ஸ்தறு நாய்
இருந்திருக்கும் என்று வறு நாதிட்டறு நார. ஆனறு நால் இப்ியபறு நாது
(1930 ான்களில்) பு ட்சிலறு நாளரான்களது ஒரு புதில ான்கறு நாரிலறு நாளர
பயின் தலடக்கு
ான்கல்வியூட்டுவத்தின் ஸ்தற்கும்
மறு நாரக்சிெ
இலக்ான்கத்தின்
சத்தின் ஸ்தறு நாடரச்சியின் தலலப்
பறு நாதுான்கறு நாப்பத்தின் ஸ்தற்கும்
திறம்பயின் தலடத்த்தின் ஸ்த
ியவசறறு நாருவரும் இருக்ான்கவில்யின் தலல. இந்த்தின் ஸ்த ான்கறு நாலப் புள்ளியில்,
அவர
த்தின் ஸ்தவிரக்ான்கவிலலறு நாத்தின் ஸ்தவ று நாான்க
இருந்த்தின் ஸ்தறு நார
என்பயின் தலத்தின் ஸ்தயும்
மறு நாரக்சிெத்தின்
பறு நா ம்பரிலத்தின்
சத்தின் ஸ்தறு நாடரச்சியின் தலல
உறுதிசெய்வத்தின் ஸ்தற்கு
அவருக்கு
ஐந்து
ஆண்டுான்கள்
ியத்தின் ஸ்தயின் தலவப்படும் என்றும்
ட்ச று நாட்ஸ்கி
ஒப்புக்சான்கறு நாண்டறு நார.
ட்ச று நாட்ஸ்கி இந்த்தின் ஸ்த மதிப்பீட்யின் தலட செய்த்தின் ஸ்த ெமலத்தில் இருந்து
ெரிலறு நாான்க ஐந்து ஆண்டுான்கள் மட்டுியம அவர உயிரவறு நாழ
முடந்த்தின் ஸ்தது, அந்த்தின் ஸ்த இலக்யின் தலான்க அயின் தலடவதிலும் அவர சவற்றி
ான்கண்டருந்த்தின் ஸ்தறு நார.
ட்ச று நாட்ஸ்கியின்
ியவயின் தலல
ஏன்
த்தின் ஸ்தவிரக்ான்கவிலலறு நாத்தின் ஸ்தத்தின் ஸ்தறு நாான்க
இருந்த்தின் ஸ்தது என்பயின் தலத்தின் ஸ்தப் புரிந்து சான்கறு நாள்வது அவசிலமறு நாகும்.
அவ து
ியமத்தின் ஸ்தயின் தலமயின் தலல
மட்டும்
குறிப்பிடுவது
ியபறு நாதுமறு நானத்தின் ஸ்தல்ல. அவ து புத்திஜீவித்தின் ஸ்த மற்றும் அ சிலல்
ஆளுயின் தலமயின் மூன்று கூறுான்கள் வலியுறுத்திக் கூறப்பட்டறு நாான்க
ியவண்டும்.
முத்தின் ஸ்தலறு நாவத்தின் ஸ்தறு நாய், ”செவவிலல் மறு நாரக்சிெத்தின்” ான்கயின் தலடசிலறு நாய்
வறு நாழ்ந்த்தின் ஸ்த மான்கத்த்தின் ஸ்தறு நான பி திநிதிலறு நாான்க —அத்தின் ஸ்தறு நாவது, ியு ந டலறு நாான்க
மறு நாரக்ஸ் மற்றும் ஏங்சான்கல்ஸில் த்தின் ஸ்தனது அயின் தலடலறு நாளத்யின் தலத்தின் ஸ்தக்
ான்கண்டதும், 19 ஆம் நூற்றறு நாண்டன் இறுதி த்தின் ஸ்தெறு நாப்த்தின் ஸ்தங்ான்களில்
எழுந்திருந்த்தின் ஸ்த பறு நாரில பு ட்சிான்க சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாளர இலக்ான்கத்திற்கு
பயிற்றுவித்த்தின் ஸ்ததும்
ஆத்தின் ஸ்தரெமளித்த்தின் ஸ்ததுமறு நாான்க
இருந்த்தின் ஸ்த
ஒரு
த்தின் ஸ்தத்துவறு நாரத்த்தின் ஸ்த
மற்றும்
அ சிலல்
பள்ளி
மற்றும்
பறு நா ம்பரிலத்தின்
பி திநிதிலறு நாான்க—
இருந்த்தின் ஸ்தறு நார.
ியெறு நாெலிெ
ெமத்துவக்
ான்கட்சியின்
வ லறு நாற்று
மற்றும்
ெரவியத்தின் ஸ்தெ
அடத்த்தின் ஸ்தளங்ான்களில்
விளக்ான்கப்பட்டவறு நாறறு நாான்க,
ட்ச று நாட்ஸ்கி,
“சமய்யிலல்ரீதிலறு நாான்க
ெடவறு நாத்தின் ஸ்தத்தில்
ியவரூன்றிலதும்,
சவளிப்புறத்தில் புறநியின் தலல நிஜத்தின் அறியின் தலான்கயின் தலல ியு நறு நாக்கி
செலுத்த்தின் ஸ்தப்பட்டத்தின் ஸ்தறு நாான்கவும்,
சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாள
வரக்ான்கத்தின்
ான்கல்வியூட்டல் மற்றும் அ சிலல் அணதி ட்டயின் தலல ியு நறு நாக்கி
ியு நறு நாக்குநியின் தலல
சான்கறு நாண்டத்தின் ஸ்தறு நாான்கவும்,
அத்துடன்
மூியலறு நாபறு நாலரீதிலறு நாான்க
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவத்திற்கு
எதி று நான
பு ட்சிான்க ப் ியபறு நா று நாட்டத்யின் தலத்தின் ஸ்தியல எக்ான்கணமும் சிந்திப்பத்தின் ஸ்தறு நாான்கவும்
இருக்கின்ற ஒரு பு ட்சிான்க த் த்தின் ஸ்தத்துவக் ான்கருத்த்தின் ஸ்தறு நாக்ான்கத்தின்”
உருவடவமறு நாான்கத் திான்கழ்ந்த்தின் ஸ்தறு நார. [4]
இ ண்டறு நாவத்தின் ஸ்தறு நாான்க,
ியெறு நாெலிெப்
பு ட்சியின்
உலான்களறு நாவில
பரிமறு நாணங்ான்கள்
மற்றும்
இலங்குநியின் தலல,
ெரவியத்தின் ஸ்தெ
ெமூான்கப்சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
நிான்கழ்ச்சிியபறு நாக்குான்கள்
மற்றும்

வ லறு நாற்றுரீதிலறு நாான்க-தீரமறு நானிக்ான்கப்படுகின்ற
ியத்தின் ஸ்தசில
நியின் தலலயின் தலமான்களின்
ப ஸ்ப
இலங்கிலல்
பரிவரத்த்தின் ஸ்தயின் தலன
ஆகிலவற்யின் தலற இருபத்தின் ஸ்தறு நாம் நூற்றறு நாண்டன் ியவசறந்த்தின் ஸ்தசவறு நாரு
அ சிலல் சிந்த்தின் ஸ்தயின் தலனலறு நாளயின் தல விடவும் ஆழமறு நான வித்தின் ஸ்தத்தில்
ட்ச று நாட்ஸ்கி உட்கி கித்துக் சான்கறு நாண்டறு நார. இந்த்தின் ஸ்தப் புரித்தின் ஸ்தல்,
முத்தின் ஸ்தன்முத்தின் ஸ்தலில் ஷ்லறு நாவில் 1905 பு ட்சிலறு நால் —இதில், ஒரு
பின்த்தின் ஸ்தங்கில ு நறு நாட்டல், பறு நா ம்பரில முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ-ஜனு நறு நாலான்கக்
ான்கடயின் தலமான்களுக்கும் சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாள வரக்ான்கத்தின் உட்சபறு நாதிந்த்தின் ஸ்த
ியெறு நாெலிெ
ியபறு நா று நாட்டங்ான்களுக்கும்
இயின் தலடயிலறு நான
உறவு,
அப்ியபறு நாதிருந்த்தின் ஸ்த ான்கருத்த்தின் ஸ்தறு நாக்ான்கங்ான்களுக்கு மு ண்பறு நாடறு நான ஒரு
வித்தின் ஸ்தத்தில் எழுந்த்தின் ஸ்ததுடன், ஒரு புதில த்தின் ஸ்தத்துவறு நாரத்த்தின் ஸ்த ான்களத்யின் தலத்தின் ஸ்த
அவசிலமறு நாக்கிலது—
எழுப்பப்பட்ட
பி ச்சியின் தலனான்களுக்ான்கறு நான
பதிலிறுப்பில் ட்ச று நாட்ஸ்கிலறு நால் சூத்தி ப்படுத்த்தின் ஸ்தப்பட்டத்தின் ஸ்தறு நாான்க
இருந்த்தின் ஸ்த நி ந்த்தின் ஸ்த ப் பு ட்சித் த்தின் ஸ்தத்துவத்தில் சவளிப்பறு நாடு
ான்கண்டது.
மூன்றறு நாவத்தின் ஸ்தறு நாான்க, 1903 உயின் தலடவுக்கும் 1917 இன் பு ட்சிான்க
வியின் தலளவுமுடவுக்கும்
இயின் தலடயிலறு நான
ஆண்டுான்களில்
சமன்ஷிவிக் ெந்த்தின் ஸ்தரப்பவறு நாத்தின் ஸ்தம் மற்றும் மத்திலவறு நாத்தின் ஸ்தத்திற்கு
எதி று நான சலனினின் ியபறு நா று நாட்டத்தின் அத்திலறு நாவசிலமறு நான
அ சிலல் படப்பியின் தலனான்கயின் தலள ட்ச று நாட்ஸ்கி உட்கி கித்துக்
சான்கறு நாண்டறு நார. அந்த்தின் ஸ்த முக்கிலமறு நான உருப்சபறல் ான்கறு நாலான்கட்டத்தில்
அ சிலல் ியான்கறு நாட்பறு நாடு குறித்த்தின் ஸ்த பி ச்சியின் தலனான்களில் சலனினுடன்
ெண்யின் தலடயிட்டு வந்திருந்த்தின் ஸ்த நியின் தலலயில், ஷ்ல ெமூான்க ஜனு நறு நாலான்க
சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாளர ான்கட்சியிலும், பின்னர, 1914 இல் ஏான்கறு நாதிபத்திலப்
ியபறு நார
சவடத்த்தின் ஸ்தத்தின் ஸ்தற்குப்
பின்னர
இ ண்டறு நாம்
அகிலத்திற்குள்ளும்,
ெந்த்தின் ஸ்தரப்பவறு நாத்தின் ஸ்தத்தின்
அத்த்தின் ஸ்தயின் தலன
வடவங்ான்கயின் தலளயும் எதிரத்து நிற்பதில் சலனினின் அெறு நாத்தின் ஸ்தறு நா ண
சத்தின் ஸ்தறு நாயின் தலலியு நறு நாக்யின் தலான்க
ட்ச று நாட்ஸ்கி
புரிந்து
சான்கறு நாண்டறு நார,
ியபறு நாற்றினறு நார. இந்த்தின் ஸ்த அ சிலல் அனுபவத்தில் இருந்து
ட்ச று நாட்ஸ்கி ியத்தின் ஸ்தற்றம் செய்த்தின் ஸ்த படப்பியின் தலனான்கள் ு நறு நான்ான்கறு நாம்
அகிலத்யின் தலத்தின் ஸ்தக் ான்கட்டசலழுப்புவத்தின் ஸ்தற்ான்கறு நான ியபறு நா று நாட்டத்திற்கு ஒரு
அத்திலறு நாவசிலமறு நான அ சிலல் அடத்த்தின் ஸ்தளத்யின் தலத்தின் ஸ்த உருவறு நாக்கித்
த்தின் ஸ்தந்த்தின் ஸ்தது.
ட்ச று நாட்ஸ்கியின்
புத்திஜீவித்தின் ஸ்த
மற்றும்
அ சிலல்
பலணவழியின் இக்கூறுான்கள் ஒவசவறு நான்றுியம விரிவறு நான
எடுத்துயின் தல ப்புக்கு
த்தின் ஸ்தகுதிசான்கறு நாண்டருக்கின்றன.
ஆயினும்
ான்கறு நாலம்
ஒரு
ான்கவனக்குவிப்பறு நான
அணுகுமுயின் தலறயின் தலலக்
ியான்கறு நாருகிறது. ஆான்கியவ, “செவவிலல்” மறு நாரக்சிெ பி ச்சியின் தலன
மீது
ு நறு நாம்
ான்கவனம்குவிப்ியபறு நாம்.
ஒரு
பு ட்சிான்க
மூியலறு நாபறு நாலவறு நாதிலறு நாான்க ட்ச று நாட்ஸ்கியின் ஆற்றல்ான்கள் குறித்து
பரிச்ெலம் சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்தவரான்கள் மற்றும் அவற்றில் உலரில
மதிப்பு யின் தலவத்திருந்த்தின் ஸ்தவரான்கள் மத்தியிலும் கூட, அவ து
அ சிலல் சிந்த்தின் ஸ்தயின் தலனயின் த்தின் ஸ்தத்துவறு நாரத்த்தின் ஸ்த அடத்த்தின் ஸ்தளங்ான்களுக்கு
ியபறு நாதுமறு நான
அங்கீான்கறு நா த்யின் தலத்தின் ஸ்த
ான்கறு நாண்பது
அபூரவமறு நாான்கியவ
இருக்கிறது.
பு ட்சிான்க
சிந்த்தின் ஸ்தயின் தலனக்ான்கறு நான
மூலஆற்றலறு நாான்க
இலங்கிலல் ெடவறு நாத்தின் ஸ்தத்தின் மீது ட்ச று நாட்ஸ்கி வலியுறுத்தில
ியபறு நாதிலும், அனுத்தின் ஸ்தறு நாபமுயின் தலடல வருணயின் தலனலறு நாளரான்கள் கூட,
சமய்யிலல்
உறுதிப்பறு நாட்டுக்ான்கறு நான
இத்த்தின் ஸ்தயின் தலான்கல
வலியுறுத்த்தின் ஸ்தல்ான்கயின் தலள
சத்தின் ஸ்தளிவற்றத்தின் ஸ்தறு நாான்கவும்
முக்கிலத்துவமற்றத்தின் ஸ்தறு நாான்கவும் ான்கறு நாண்கின்றனர. உத்தின் ஸ்தறு நா ணமறு நாான்க,
குறிப்பிடத்த்தின் ஸ்தக்ான்க ஒரு ான்கல்விலறிஞ று நாான்கவும் ட்ச று நாட்ஸ்கியின்
ெமூான்க மற்றும் அ சிலல் சிந்த்தின் ஸ்தயின் தலன குறித்த்தின் ஸ்த அறிவில்
நிபுண று நாான்கவும் இருக்கும் ஒருவர, இலங்கிலல் ெடவறு நாத்தின் ஸ்தத்தின்
அடப்பயின் தலடக் கூறுான்கயின் தலள ட்ச று நாட்ஸ்கி விளக்கிக்கூறுகின்ற ஒரு
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பத்தியின் தலல
ியமற்ியான்கறு நாளிட்டு,
சவளிப்பட்ட
ியான்கறு நாபத்துடன்
இவவறு நாறு ியான்கட்கிறறு நார: “எல்லறு நாம் இருக்ான்கட்டும், ெமூான்கத்யின் தலத்தின் ஸ்த
ஆய்வு செய்வத்தின் ஸ்தற்கும் மறு நாரக்சிெ பு ட்சிான்க க் சான்கறு நாள்யின் தலான்க
மற்றும் மூியலறு நாபறு நாலத்யின் தலத்தின் ஸ்த சூத்தி ப்படுத்துவத்தின் ஸ்தற்கும் இத்தின் ஸ்தற்கும்
என்ன ெம்பந்த்தின் ஸ்தம் இருக்கிறது?” [5] ஒருபுறத்தில் சமய்யிலல்
ான்கண்ியணறு நாட்டம்
மற்றும்
வழிமுயின் தலறக்கும்
மறுபுறத்தில்
அ சிலல் சிந்த்தின் ஸ்தயின் தலன மற்றும் ு நயின் தலடமுயின் தலறக்கும் இயின் தலடயிலறு நான
உறவு குறித்த்தின் ஸ்த பற்றறு நாக்குயின் தலறலறு நான புரித்தின் ஸ்தயின் தலல இந்த்தின் ஸ்தக் ியான்கள்வி
ான்கறு நாட்டவிடுகிறது. மறு நாரக்சிெ ெடவறு நாத்தின் ஸ்தத்திற்கும் சமய்யிலல்
ான்கருத்துவறு நாத்தின் ஸ்தத்தின் பல்ியவறு பள்ளிான்களுக்கும் இயின் தலடயிலறு நான
ியமறு நாத்தின் ஸ்தலின் உள்ளடக்ான்கம் மற்றும் த்தின் ஸ்தறு நாக்ான்கங்ான்கயின் தலள —இயின் தலவ
குறித்து ட்ச று நாட்ஸ்கி அதீத்தின் ஸ்த பரிச்ெலம் சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்தறு நார—
குறித்து
இவர
வ ம்புபட்ட
அளவிியலியல
அறிந்து
யின் தலவத்திருப்பயின் தலத்தின் ஸ்தயும் இது சுட்டக்ான்கறு நாட்டுகிறது.
முத்தின் ஸ்தலறு நாம்
உலான்கப்
ியபறு நாருக்கு
முன்னறு நால்
ஐிய று நாப்பில
(குறிப்பறு நாான்க
ஷ்ல) ியெறு நாெலிெ இலக்ான்கத்திற்குள் ு நடந்த்தின் ஸ்த
பல்ியவறு ியமறு நாத்தின் ஸ்தல் ியபறு நாக்குான்களுக்கு இயின் தலடயிலறு நான அ சிலல்
ியபறு நா று நாட்டங்ான்கள் குறித்து நியின் தலறலியவ எழுத்தின் ஸ்தப்பட்டருக்கின்ற
அியத்தின் ஸ்தியு ந த்தில், த்தின் ஸ்தத்துவறு நாரத்த்தின் ஸ்த ியமறு நாத்தின் ஸ்தல்ான்கள் குறித்து சவகு
குயின் தலறந்த்தின் ஸ்த ான்கவனியம செலுத்த்தின் ஸ்தப்பட்டருக்கிறது. எட்வறு நாரட்
ியபரன்ஸ்யின் தலடனின் திருத்த்தின் ஸ்தல்வறு நாத்தின் ஸ்தத்திற்கு எதி று நான ியமறு நாத்தின் ஸ்தலும்
கூட சபருமளவில் அ சிலல் ியவயின் தலலத்திட்டம் மற்றும்
முன்ியனறு நாக்கின்
நியின் தலலப்பறு நாட்டல்
இருந்ியத்தின் ஸ்த
ஆய்வு
செய்லப்பட்டருந்திருக்கிறது.
இந்த்தின் ஸ்த
வட்டங்ான்களிலறு நான
ான்கருத்துியபத்தின் ஸ்தங்ான்கள்
தீவி மறு நானயின் தலவ,
நீடத்த்தின் ஸ்த
முக்கிலமறு நானயின் தலவத்தின் ஸ்தறு நான்.
ஆயினும்
மறு நாரக்சிெத்திற்கும்
திருத்த்தின் ஸ்தல்வறு நாத்தின் ஸ்தத்திற்கும் இயின் தலடயிலறு நான இந்த்தின் ஸ்த முக்கிலமறு நான
ியமறு நாத்தின் ஸ்தலின்
இன்னுசமறு நாரு
அம்ெம்
—அத்தின் ஸ்தறு நாவது,
ியபறு நா று நாட்டத்தின்
சமய்யிலல்
பரிமறு நாணங்ான்கள்—
வலியுறுத்த்தின் ஸ்தப்பட ியவண்டலயின் தலவலறு நாகும். அந்த்தின் ஸ்த ியான்கறு நாணத்தில்
இருந்து ஆய்வு செய்யும்ியபறு நாது, ியபரன்ஸ்யின் தலடன் —ஒரு ு நவான்கறு நாண்ட்வறு நாதி—
த்தின் ஸ்தனது
மறு நாரக்சிெ
எதிரப்பின்
ியவயின் தல
சமய்யிலல்ரீதிலறு நாான்க
பல்ியவறு
அான்கநியின் தலல
ான்கருத்துவறு நாத்தின் ஸ்த
நீிய று நாட்டங்ான்களில் சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்த ஒரு ப ந்த்தின் ஸ்த புத்திஜீவிப்
ியபறு நாக்கின் பகுதிலறு நாான்க இருந்திருந்த்தின் ஸ்தறு நார.
சுருக்ான்கமறு நாான்கச் செறு நான்னறு நால், ு நனவின் மீது ெடப்சபறு நாருளின்
பி த்தின் ஸ்தறு நானத்யின் தலத்தின் ஸ்த திட்டவட்டம் செய்கின்ற சமய்யிலல் மற்றும்
வ லறு நாற்று ெடவறு நாத்தின் ஸ்தத்யின் தலத்தின் ஸ்த இந்த்தின் ஸ்த ியபறு நாக்குான்கள் நி று நாான்கரித்த்தின் ஸ்தன.
இந்த்தின் ஸ்த அடப்பயின் தலடயில், மனித்தின் ஸ்த ெமூான்கத்தின் புத்திஜீவித்தின் ஸ்த
அபிவிருத்தி உள்ளிட்ட அபிவிருத்திலறு நானது ெமூான்கத்தின்
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா க் ான்கட்டயின் தலமப்புடன் சத்தின் ஸ்தறு நாடரபுயின் தலடல விதிான்களுக்கு
இணங்ான்க முன்ியனறிலது என்ற ான்கருத்த்தின் ஸ்தறு நாக்ான்கத்யின் தலத்தின் ஸ்தயும் அயின் தலவ
நி று நாான்கரித்த்தின் ஸ்தன.
வ லறு நாற்றின் ெடவறு நாத்தின் ஸ்தக் ான்கருத்த்தின் ஸ்தறு நாக்ான்கத்தில் ட்ச று நாட்ஸ்கியின் தலல விட
மிான்கத் தீரக்ான்கமறு நான ியமம்பட்டவர இருக்ான்கவில்யின் தலல, அவ து
த்தின் ஸ்தத்துவறு நாரத்த்தின் ஸ்தக்
ான்கல்வி
—1890 ான்களில்
சத்தின் ஸ்தறு நாடங்கிலது—
செல்வறு நாக்கு சபருகிச் சென்ற அான்கநியின் தலல ான்கருத்துவறு நாத்தின் ஸ்த மற்றும்
பகுத்த்தின் ஸ்தறிவின்யின் தலமவறு நாத்தின் ஸ்த சிந்த்தின் ஸ்தயின் தலனான்களுடனறு நான சத்தின் ஸ்தறு நாடரச்சிலறு நான
ியமறு நாத்தின் ஸ்தலிியலியல முன்ியனறிலது. அவ து சு நடல பு ட்சிான்க
அ சிலல்வறு நாழ்வின் இறுதியின் சு நருக்ான்கத்தில், ட்ச று நாட்ஸ்கி
மறு நாரக்சின் ெடவறு நாத்தின் ஸ்தக் ான்கண்ியணறு நாட்டத்யின் தலத்தின் ஸ்தக் குறித்து பின்வரும்
விளக்ான்கத்யின் தலத்தின் ஸ்த வழங்கினறு நார:

இலற்யின் தலான்கயின்
புறநியின் தலலலறு நான
மறுநிான்கழ்வுான்கள்
குறித்த்தின் ஸ்த அறியின் தலான்கலறு நாான்க விஞ்ஞறு நானத்யின் தலத்தின் ஸ்த ஸ்த்தின் ஸ்தறு நாபித்து
விட்டருக்கின்ற பின்னர, மனித்தின் ஸ்தன், புலனுணரவுக்கு
அப்பறு நாற்பட்ட
ெக்திான்களுடனறு நான
ான்கலந்துறவறு நாான்க
செறு நால்லப்படுவத்தின் ஸ்தன் வடவத்தில் (மத்தின் ஸ்தம்), அல்லது
ான்கறு நாலத்திற்குஅப்பறு நாற்பட்ட அறசு நறி வறு நாக்குான்களின்
வடவத்தில் (ான்கருத்துவறு நாத்தின் ஸ்தம்) த்தின் ஸ்தனக்கு மட்டும் சிறப்பு
ெலுயின் தலான்கான்கள் ஒதுக்கிக் சான்கறு நாண்டு, த்தின் ஸ்தன்யின் தலன மட்டும்
இந்த்தின் ஸ்த விஞ்ஞறு நானத்தில் இருந்து விலக்கி யின் தலவத்துக்
சான்கறு நாள்வத்தின் ஸ்தற்கு பிடவறு நாத்தின் ஸ்தமறு நாான்கவும் விடறு நாப்பிடலறு நாான்கவும்
சத்தின் ஸ்தறு நாடரந்து முலற்சித்து வந்திருக்கிறறு நான். மறு நாரக்ஸ்
மனித்தின் ஸ்தனுக்கு இந்த்தின் ஸ்த சவறுக்ான்கத்த்தின் ஸ்தக்ான்க ெலுயின் தலான்கான்கயின் தலள
திட்டவட்டமறு நாான்கவும்
என்சறன்யின் தலறக்குமறு நாய்
இல்லறு நாதுசெய்த்தின் ஸ்தறு நார,
அவர
அவயின் தலன
ெட
இலற்யின் தலான்கயின்
பரிணறு நாமவளரச்சி
நிான்கழ்வுப்ியபறு நாக்கிலறு நான
ஒரு
இலற்யின் தலான்கலறு நான
இயின் தலணப்பறு நாான்கக்
ான்கண்டறு நார;
மனித்தின் ஸ்த
ெமூான்கத்யின் தலத்தின் ஸ்த
உற்பத்தி
மற்றும்
விநிியலறு நாான்கத்தின்
ஒழுங்ான்கயின் தலமப்பறு நாான்க ான்கண்டறு நார; முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவத்யின் தலத்தின் ஸ்த
மனித்தின் ஸ்த
ெமூான்கத்தின்
அபிவிருத்தியிலறு நான
ஒரு
ான்கட்டமறு நாான்கக் ான்கண்டறு நார...
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ ெமூான்கத்தின் மறுநிான்கழ்வுான்களுக்ான்கறு நான
ான்கறு நா ணங்ான்கயின் தலள அத்தின் ஸ்தன் அங்ான்கத்த்தின் ஸ்தவரான்களது அான்கநியின் தலல
ு நனவில் —ியு நறு நாக்ான்கங்ான்களில் அல்லது திட்டங்ான்களில்—
ான்கறு நாண இலல்வது முற்றிலும் ெறு நாத்திலமற்றத்தின் ஸ்தறு நாகும்.
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவத்தின்
புறநியின் தலல
மறுநிான்கழ்வுான்கள்
விஞ்ஞறு நானம்
அவற்யின் தலறக்
குறித்து
தீவி மறு நாான்க
சிந்திப்பத்தின் ஸ்தற்கும் முன்னிய சூத்தி ப்பட்டு விட்டன.
மனித்தின் ஸ்தரான்களில்
மிான்கப்சபரும்பறு நான்யின் தலமலறு நாியனறு நாருக்கு
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ ெமூான்கத்யின் தலத்தின் ஸ்த ஆட்சி செய்கின்ற
விதிான்கயின் தலளக்
குறித்து
இன்றுவயின் தல
எதுவும்
சத்தின் ஸ்தரிலறு நாது. சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
நிான்கழ்வுப்ியபறு நாக்குான்கயின் தலள
ியு நறு நாக்கில
மறு நாரக்சின்
அணுகுமுயின் தலறலறு நானது,
குறிப்பிட்ட
மனித்தின் ஸ்தரான்களின்
அான்கநியின் தலலக்
ான்கண்ியணறு நாட்டத்தில்
இருந்த்தின் ஸ்தறு நானத்தின் ஸ்தறு நாான்க
இல்லறு நாமல்,
ஒட்டுசமறு நாத்த்தின் ஸ்த
ெமூான்கத்தின்
அபிவிருத்தியின்
புறநியின் தலலக் ான்கண்ியணறு நாட்டத்தில் இருந்து வருவத்தின் ஸ்தறு நாான்க,
எப்பட ஒரு ஆய்விலல் இலற்யின் தலான்க விஞ்ஞறு நானி ஒரு
ியத்தின் ஸ்தனீக் கூட்யின் தலட அல்லது ஒரு எறும்புப் புற்யின் தலற
அணுகுவறு நாிய று நா
அவவறு நாறறு நானத்தின் ஸ்தறு நாான்க,
இருந்த்தின் ஸ்தது
என்பதில்
த்தின் ஸ்தறு நான்
அவ து
வழிமுயின் தலறயின்
ஒட்டுசமறு நாத்த்தின் ஸ்த வலியின் தலமயும் இருந்த்தின் ஸ்தது.
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
விஞ்ஞறு நானத்யின் தலத்தின் ஸ்தப் சபறு நாறுத்த்தின் ஸ்தவயின் தல ,
மனித்தின் ஸ்தரான்கள்
எவவறு நாறு
செலலில்
ஈடுகிறறு நாரான்கள்
என்பதுத்தின் ஸ்தறு நான்
தீரமறு நானான்க மறு நான
முக்கிலத்துவமுயின் தலடலியத்தின் ஸ்த த்தின் ஸ்தவி , அவரான்கள் த்தின் ஸ்தங்ான்கள்
ு நடவடக்யின் தலான்கான்கயின் தலளக்
குறித்து
என்ன
ான்கருதிக்
சான்கறு நாள்கிறறு நாரான்கள்
என்பத்தின் ஸ்தல்ல.
ெமூான்கத்தின்
அடத்த்தின் ஸ்தளத்தில் இருப்பது மத்தின் ஸ்தமும் அறசு நறியும்
அல்ல, மறு நாறறு நாான்க இலற்யின் தலான்கயும் உயின் தலழப்பும் த்தின் ஸ்தறு நான்.
மறு நாரக்சின்
வழிமுயின் தலற
ஏன்
ெடரீதிலறு நானது
ஏசனன்றறு நால், அது இருப்பில் இருந்து ு நனவுக்கு
முன்ியனறிலது,
அத்தின் ஸ்தன்
த்தின் ஸ்தயின் தலலகீழறு நாய்
அல்ல.
மறு நாரக்சின் வழிமுயின் தலற இலங்கிலல்ரீதிலறு நானது ஏன்
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என்றறு நால்,
அது
இலற்யின் தலான்க
மற்றும்
ெமூான்கம்
இ ண்யின் தலடயுியம பரிணறு நாம வளரச்சி அயின் தலடந்து
சான்கறு நாண்டருப்பயின் தலவலறு நாான்கவும், அத்துடன் பரிணறு நாம
வளரச்சியின் தலலியல
கூட
ியமறு நாதும்
ெக்திான்களது
சத்தின் ஸ்தறு நாடரச்சிலறு நான ியபறு நா று நாட்டமறு நாான்கவும் ான்கருதிலது. [6]
அ சிலல்
ியபறு நா று நாட்ட
உலகில்,
மறு நாரக்சின்
ெடவறு நாத்தின் ஸ்தக்
ான்கண்ியணறு நாட்டத்யின் தலத்தின் ஸ்த
செலலுறுத்துவசத்தின் ஸ்தன்பது,
பு ட்சிான்க க்
சான்கறு நாள்யின் தலான்க, முத்தின் ஸ்தலறு நாான்கவும் முத்தின் ஸ்தன்யின் தலமலறு நாான்கவும், புறநியின் தலல ெமூான்கசபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா நியின் தலலயின் தலமான்கள் குறித்த்தின் ஸ்த ஒரு பகுப்பறு நாய்வியின் தலன
அடப்பயின் தலடலறு நாான்கக்
சான்கறு நாண்டருப்பயின் தலத்தின் ஸ்த
அவசிலமறு நாக்கிலது.
பு ட்சிான்க க்
ான்கட்சிலறு நானது
த்தின் ஸ்தனது
ு நடவடக்யின் தலான்கான்களுக்கு
அடப்பயின் தலடலறு நாான்கக் சான்கறு நாள்ள ியவண்டலது, அப்ியபறு நாது நிலவும்
சவகுஜன மியனறு நாநியின் தலலான்கள் மற்றும் பி யின் தலமான்கயின் தலள அல்ல,
மறு நாறறு நாான்க
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவத்தின்
ெமூான்க-சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
மு ண்பறு நாடுான்களின் உண்யின் தலமலறு நாான்க நிலவுகின்ற மட்டத்யின் தலத்தின் ஸ்தியல
அடப்பயின் தலடலறு நாான்கக் சான்கறு நாள்ள ியவண்டும். சவகுஜனங்ான்களின்
மியனறு நாநியின் தலலான்களும் கூட அவற்றினளவில் புறநியின் தலலயின் தலமான்களின்
ஒரு சித்தின் ஸ்தறடத்த்தின் ஸ்த பி திபலிப்பறு நாான்கியவ இருக்கின்றன. பு ட்சிான்க க்
ான்கட்சிலறு நானது,
சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாள
வரக்ான்கத்திற்குள்ளறு நாான்க
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ சு நருக்ான்கட குறித்தும் அத்தின் ஸ்தன் அ சிலல்
த்தின் ஸ்தறு நாக்ான்கங்ான்கள் குறித்துமறு நான ஒரு ெரிலறு நான புரித்தின் ஸ்தலுக்ான்கறு நாான்க அது
ியபறு நா று நாடுகின்ற
மட்டத்திற்கு
மட்டுியம
இந்த்தின் ஸ்த
மியனறு நாநியின் தலலான்கயின் தலள அது சவற்றிான்கறு நாண முடயும்.
ு நறு நான்ான்கறு நாம் அகிலத்தின் ஸ்த்தின் ஸ்தறு நாபான்க ான்கறு நாங்கி சின்
ியம மறு நாத்தின் ஸ்தத்தில் ட்ச று நாட்ஸ்கிக்கும் அவ
ஆத்தின் ஸ்த வறு நாளரான்களுக்கும் இயின் தலடயில் ு நடந்த்தின் ஸ்த
ட்ச று நாட்ஸ்கி பு ட்சிான்க ியவயின் தலலத்திட்டத்தின்
சத்தின் ஸ்தறு நாடக்ான்கப் புள்ளியின் மீது வலியுறுத்தினறு நார:

ெமலத்தில் 1938
து அசமரிக்ான்க
விவறு நாத்தின் ஸ்தங்ான்களில்,
இந்த்தின் ஸ்த புறநியின் தலல

அசமரிக்ான்கத்
சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாள
வரக்ான்கத்தின்
அ சிலல்ரீதிலறு நான பின்த்தின் ஸ்தங்கிலநியின் தலல மிான்கப்சபரித்தின் ஸ்தறு நாய்
இருக்கிறது. ஒரு பறு நாசிெ ியப ழிவுக்ான்கறு நான அபறு நாலம்
மிான்கப் சபரில அளவில் இருப்பயின் தலத்தின் ஸ்தியல இது
குறிக்கிறது.
இதுியவ
ு நமது
அத்த்தின் ஸ்தயின் தலன
ு நடவடக்யின் தலான்கக்குமறு நான
சத்தின் ஸ்தறு நாடக்ான்கப்
புள்ளிலறு நாகும்.
ியவயின் தலலத்திட்டமறு நானது
சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாளரான்களின்
பின்த்தின் ஸ்தங்கிலநியின் தலலயின் தலல
அல்லறு நாமல்
சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாள
வரக்ான்கத்தின்
புறநியின் தலலக்
ான்கடயின் தலமான்கயின் தலளியல
சவளிப்படுத்த்தின் ஸ்த
ியவண்டும்.
அது
ெமூான்கத்யின் தலத்தின் ஸ்த
உள்ளவறு நாறறு நாான்க பி திபலிக்ான்க ியவண்டும், சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாள
வரக்ான்கத்தின் பின்த்தின் ஸ்தங்கிலநியின் தலலயின் தலல அல்ல. அது
பின்த்தின் ஸ்தங்கிலநியின் தலலயின் தலல
சவல்வத்தின் ஸ்தற்கும்
முறிலடப்பத்தின் ஸ்தற்குமறு நான ஒரு ெறு நாத்தின் ஸ்தனமறு நாான்க இருக்கிறது.
ஆான்கியவ த்தின் ஸ்தறு நான் ு நமது ியவயின் தலலத்திட்டத்தில், முத்தின் ஸ்தல்
வரியின் தலெயில் அசமரிக்ான்கறு நா உள்ளிட முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ
ெமூான்கத்தின் ெமூான்க சு நருக்ான்கடான்களது ஒட்டுசமறு நாத்த்தின் ஸ்த
கூரயின் தலமலறு நான த்தின் ஸ்தன்யின் தலமயின் தலல ு நறு நாம் சவளிப்படுத்திலறு நாான்க
ியவண்டும். ு நம்யின் தலமச் ெறு நாரந்தி று நாத்தின் ஸ்த புறநியின் தலலயின் தலமான்கயின் தலள
த்தின் ஸ்தள்ளிப்ியபறு நாடுவியத்தின் ஸ்தறு நா அல்லது மறு நாற்றுவியத்தின் ஸ்தறு நா ு நம்மறு நால்
இலலறு நாது.
சவகுஜனங்ான்கள்
சு நருக்ான்கடயின் தலல
தீரப்பறு நாரான்கள் என்று ு நறு நாம் உத்த்தின் ஸ்த வறு நாத்தின் ஸ்தம் கூற
முடலறு நாது; ஆயினும் சூழ்நியின் தலலயின் தலல உள்ளபடியல
ு நறு நாம் சவளிப்படுத்திலறு நாான்க ியவண்டும், அதுியவ இந்த்தின் ஸ்த
ியவயின் தலலத்திட்டத்தின் பணலறு நாகும். [7]

இந்த்தின் ஸ்த
வறு நாரத்யின் தலத்தின் ஸ்தான்கள்
இப்ியபறு நாயின் தலத்தின் ஸ்தல
சூழ்நியின் தலலயில்
கூரயின் தலமலறு நான சபறு நாருத்த்தின் ஸ்தம் சான்கறு நாண்டருக்கின்றன. இன்று
பு ட்சிான்க அ சிலலின் சத்தின் ஸ்தறு நாடக்ான்கப்புள்ளிலறு நாான்க எது இருக்ான்க
ியவண்டும், 1930 ான்களின் சபருமந்த்தின் ஸ்த நியின் தலலக்கு பிந்யின் தலத்தின் ஸ்தல
ான்கறு நாலத்தில்
நிான்கிய தும்
கூறமுடலறு நாத்தின் ஸ்த
ஆழத்யின் தலத்தின் ஸ்தயும்
தீவி த்த்தின் ஸ்தன்யின் தலமயின் தலலயும் சான்கறு நாண்டருக்ான்கக் கூடல அசமரிக்ான்க
மற்றும்
உலான்க
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவத்தின்
ான்கட்டவிழ்கின்ற
சு நருக்ான்கடயின் புறநியின் தலல இலல்பு மற்றும் த்தின் ஸ்தறு நாக்ான்கங்ான்கயின் தலளலறு நா,
அல்லது சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாளரான்களின் ப ந்த்தின் ஸ்த எண்ணக்யின் தலான்கயிலறு நாியனறு நார
மத்தியில் இப்ியபறு நாதிருக்கின்ற குழப்பமறு நான அ சிலல் ு நனவு
நியின் தலலயில் இருந்த்தின் ஸ்தறு நா? இன்யின் தலறல தினம் ப று நாக் ஒபறு நாமறு நாவின்
ியத்தின் ஸ்தரத்தின் ஸ்தல் வறு நாய்வீச்சில் சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாளரான்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற
பி யின் தலமான்களுக்குத் த்தின் ஸ்தக்ான்கவறு நாறறு நாய் ு நமது ியவயின் தலலத்திட்டத்யின் தலத்தின் ஸ்த
ு நறு நாம் த்தின் ஸ்தான்கவயின் தலமத்துக் சான்கறு நாள்ள
ியவண்டுமறு நா? அல்லது
ியத்தின் ஸ்தன்குயின் தலழத்த்தின் ஸ்த வறு நாரத்யின் தலத்தின் ஸ்தான்களுக்குள் ஒளிந்திருக்கிற ு நஞ்யின் தலெ
அம்பலப்படுத்தி,
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
சு நருக்ான்கடயின்
தீவி ப்படலறு நால் த்தின் ஸ்தவிரக்ான்கவிலலறு நாமல் உருவறு நாக்ான்கப்படவிருக்கும்
மறு நாசபரும்
ெமூான்க
ியமறு நாத்தின் ஸ்தல்ான்களுக்கு
ப ந்த்தின் ஸ்த
மக்ான்கயின் தலள
த்தின் ஸ்தலறு நாரபடுத்த்தின் ஸ்த ியவண்டுமறு நா?
ியத்தின் ஸ்தரத்தின் ஸ்தல் மூன்று ு நறு நாட்ான்களில் நியின் தலறவயின் தலடல இருக்கிறது.
ஜனறு நாதிபதித் ியத்தின் ஸ்தரத்தின் ஸ்தல் மற்றும் ான்கறு நாங்கி ஸ் ியத்தின் ஸ்தரத்தின் ஸ்தலில் இ ண்டு
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவக் ான்கட்சிான்களில் எது சவற்றிசபற்றறு நாலும், அது
சுழன்சறழுந்து
வருகின்ற
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
அழிவின்
பின்வியின் தலளவுான்களுக்கு முான்கம்சான்கறு நாடுக்ான்கப் ியபறு நாகிறது. இப்ியபறு நாது
அியு நான்கமறு நாய் ு நடக்ான்கவிருப்பத்தின் ஸ்தறு நாான்க சத்தின் ஸ்தரிவயின் தலத்தின் ஸ்தப் ியபறு நால, ஒபறு நாமறு நா
ஜனறு நாதிபதிலறு நாான்கத்
ியத்தின் ஸ்தரந்சத்தின் ஸ்தடுக்ான்கப்படுவறு நாிய லறு நானறு நால்,
அசமரிக்ான்க ஆளும் வரக்ான்கத்தின் ியத்தின் ஸ்தசில மற்றும் ெரவியத்தின் ஸ்தசில
ு நலன்ான்கயின் தலளப் பின்பற்றிச் செல்வத்தின் ஸ்தற்ான்கறு நான யின் தலமல சபறு நாறுப்யின் தலப
அவர
ஏற்பறு நார.
சு நருக்ான்கட
மக்ான்களின்
அத்த்தின் ஸ்தயின் தலன
வரக்ான்கங்ான்கயின் தலளயும் ஒிய வித்தின் ஸ்தத்தில் த்தின் ஸ்தறு நான் பறு நாதிக்கிறது என்றும்,
“அசமரிக்ான்க மக்ான்கள் இதுவிடலத்தில் ஒன்றறு நாய் நிற்கிறறு நாரான்கள்”
என்றும், “திலறு நாான்கங்ான்கள்” “பகிரந்து சான்கறு நாள்ளப்பட” முடயும்
அதுு நடக்கும்
என்றும்,
ஏயின் தலழான்களின்
ு நலன்ான்களும்
பணக்ான்கறு நா ரான்களின்
ு நலன்ான்களும்
ஒன்றுத்தின் ஸ்தறு நான்
என்றுமறு நான
பி யின் தலமான்கயின் தலள அவ று நால் எத்த்தின் ஸ்தயின் தலன ு நறு நாட்ான்களுக்கு ான்கறு நாப்பறு நாற்ற
முடயும்
என்று
நியின் தலனக்கிறீரான்கள்?
சு நருக்ான்கடலறு நால்
உருவறு நாக்ான்கப்பட்ட வறு நாய்ப்புான்கயின் தலள த்தின் ஸ்தனது செறு நாந்த்தின் ஸ்த அதிான்கப்பட்ெ
வளப்படுத்த்தின் ஸ்தலுக்ான்கறு நாான்க
சு ண்டக்
சான்கறு நாள்வத்தின் ஸ்தற்கு
நிதிலப்
பி புத்துவம்
அடக்ான்கமுடலறு நாத்தின் ஸ்த
தீரக்ான்கமறு நான
உறுதியுடன்
இருப்பதும்,
அல்லது
இந்த்தின் ஸ்த
முயின் தலனப்புான்கயின் தலள
ான்கட்டுப்படுத்துவத்தின் ஸ்தற்கு ஜனறு நாதிபதி ஒபறு நாமறு நா, ஒருியவயின் தலள அவர
விரும்பினறு நாலும் கூட, இதில் ெக்திலற்றவ று நாான்க இருப்பதும்
ப ந்த்தின் ஸ்த எண்ணக்யின் தலான்கயிலறு நான சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாளரான்களுக்கு வலிமிக்ான்க
வித்தின் ஸ்தத்தில்
சவட்டசவளிச்ெமறு நாகும்
முன்பறு நாான்க,
எத்த்தின் ஸ்தயின் தலன
ான்கறு நாலத்திற்கு அவர அயின் தலத்தின் ஸ்தச் செய்து விட முடயும்?
ரூஸ்சவல்ட் நிரவறு நாான்கத்தின் புதில ஒப்பந்த்தின் ஸ்தம் குறித்து —
இத்தின் ஸ்தயின் தலன
சபறு நாதுவறு நாான்க
வ லறு நாற்றறு நாசிரிலரான்கள்
அ ெறு நாங்ான்க
தீவி ப்படலின் உச்ெமறு நாய் சித்த்தின் ஸ்தரிக்கிறறு நாரான்கள்— 1939 இல்
ட்ச று நாட்ஸ்கி கூறில ான்கருத்துான்கயின் தலள நியின் தலனவுகூருவது பலன்
த்தின் ஸ்த க் கூடலத்தின் ஸ்தறு நாகும். அசமரிக்ான்க முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவத்துடனறு நான
ரூஸ்சவல்ட்டன் ியமறு நாத்தின் ஸ்தல்ான்களது சபறு நாதுவறு நாான்க பலனளிக்ான்கறு நாத்தின் ஸ்த
த்தின் ஸ்தன்யின் தலம குறித்து ட்ச று நாட்ஸ்கி ெற்று கிண்டலறு நாான்க இவவறு நாறு
குறிப்பிட்டறு நார:
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இன்று, ஏான்கியபறு நாான்கவறு நாதிான்கள் த்தின் ஸ்தறு நான் ஆளும்
வரக்ான்கத்தின்
வலியின் தலமலறு நான
பிரிவுான்களறு நாய்
இருக்கின்றனர. அ ெறு நாங்ான்கம் ஏான்கியபறு நாான்கத்திற்கு
எதி று நாான்க,
அத்தின் ஸ்தறு நாவது
எந்த்தின் ஸ்த
வரக்ான்கத்தின்
விருப்பத்தின்
ியபரில்
அது
ஆட்சி
செய்கிறியத்தின் ஸ்தறு நா
அத்தின் ஸ்தயின் தலன
எதிரத்து,
ெண்யின் தலடயிடுவத்தின் ஸ்தறு நான நியின் தலலயில் சபறு நாதுவறு நாான்க
இல்யின் தலல. ஏான்கியபறு நாான்கத்தின் ஒரு ான்கட்டத்தின் மீது
த்தின் ஸ்தறு நாக்குகின்ற ியவயின் தலளயில், ஏான்கியபறு நாான்கத்தின் பிற
ான்கட்டங்ான்களில் ஒரு கூட்டறு நாளியின் தலலத் ியத்தின் ஸ்தட அது
ான்கடயின் தலமப்பட்டருக்கிறது.
வங்கிான்கள்
மற்றும்
இலகு ான்க
சத்தின் ஸ்தறு நாழிற்துயின் தலறான்களுடன்
ியெரந்து
சான்கறு நாண்டு
ான்கன ான்க
சத்தின் ஸ்தறு நாழிற்துயின் தலறயின்
ு நம்பிக்யின் தலான்கான்கள்
மீது
அவவப்ியபறு நாது
அட
சான்கறு நாடுக்ான்கலறு நாம், எப்படப் பறு நாரத்த்தின் ஸ்தறு நாலும் அயின் தலவ,
அத்தின் ஸ்தனறு நால் சபரும் இலறு நாபங்ான்கள் ஈட்டுவயின் தலத்தின் ஸ்த
நிறுத்தி விடப் ியபறு நாவதில்யின் தலல.[8]
அியத்தின் ஸ்த ான்கதித்தின் ஸ்தறு நான் ஜனறு நாதிபதி ஒபறு நாமறு நாவுக்கும் ியு நருமறு நா?
திருவறு நாளர. “ஆம், ு நம்மறு நால் முடயும்” இன் வறு நாய்வீச்சு
மு சுசான்கறு நாட்டல்ான்களறு நால்
அசமரிக்ான்க
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவத்தின்
சுவரான்கள்
அதிரந்து
விழுமறு நா?
இல்யின் தலல
விழறு நாது.
உண்யின் தலமலறு நாான்கப்
பறு நாரத்த்தின் ஸ்தறு நால்,
இழிபுான்கழ்சபற்ற
வங்கிப்
பியின் தலணசலடுப்பு சு நருக்ான்கடயின் ியபறு நாது அவ து செலல்பறு நாடு
—செனட்டர
சமக்சான்கயினின்
செலல்பறு நாடு
குறித்து
குறிப்பிடவும் ியவண்டலதில்யின் தலல— ஆளும் நிதிப்பி புத்துவ
அடுக்கின்
ியான்கறு நாரிக்யின் தலான்கான்களுக்கு
முான்கம்சான்கறு நாடுக்கும்ியபறு நாது
ஒபறு நாமறு நா
நிரவறு நாான்கம்
எவவறு நாறு
எதிரவியின் தலனலறு நாற்றும்
என்பத்தின் ஸ்தற்ான்கறு நான ஒரு அறிகுறியின் தலல வழங்கிலது.
இறுதிப் பகுப்பறு நாய்வில், ஒபறு நாமறு நா நிரவறு நாான்கத்தின் சான்கறு நாள்யின் தலான்கான்கள்
அசமரிக்ான்க
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவம்
முான்கம்சான்கறு நாடுக்கின்ற
புற
நியின் தலலயின் தலமான்களறு நால் தீரமறு நானிக்ான்கப்படுவனவறு நாான்கியவ இருக்கும்.
அந்த்தின் ஸ்த புள்ளியில் த்தின் ஸ்தறு நான் ரூஸ்சவல்ட்டன் ொன்கறு நாப்த்தின் ஸ்தத்தில் இருந்த்தின் ஸ்த
அசமரிக்ான்கறு நாவுக்கும் ஒபறு நாமறு நாவின் ொன்கறு நாப்த்தின் ஸ்தத்தில் இருக்கும்
அசமரிக்ான்கறு நாவுக்கும் இயின் தலடயிலறு நான ஒரு சத்தின் ஸ்தளிவறு நான பிரிப்பு
ியமற்சான்கறு நாள்ளப்பட
ியவண்டும்.
பி று நாங்ளின்
ரூஸ்சவல்ட்
முத்தின் ஸ்தன்முத்தின் ஸ்தலில் பத்தின் ஸ்தவிப் பி மறு நாணம் எடுத்துக் சான்கறு நாண்டு,
அசமரிக்ான்கறு நா அத்தின் ஸ்தன்மீியத்தின் ஸ்த த்தின் ஸ்தறு நான் பலம்சான்கறு நாள்ளலறு நாியம த்தின் ஸ்தவி
பலப்படுவத்தின் ஸ்தற்கு ியவசறறு நான்றும் கியின் தலடலறு நாது என்று பி ான்கடனம்
செய்து முக்ான்கறு நால் நூற்றறு நாண்டு ான்கறு நாலம் ான்கடந்து விட்டருக்கிறது.
அத்தின் ஸ்தன் அத்த்தின் ஸ்தயின் தலன சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா சிக்ான்கல்ான்கயின் தலளத் த்தின் ஸ்தறு நாண்டயும்,
த்தின் ஸ்தனது
உத்த்தின் ஸ்த வின்
கீழ்
மிான்கப்
பி ம்மறு நாண்டமறு நான
ஆத்தின் ஸ்தறு நா வளங்ான்கயின் தலள
அப்ியபறு நாதும்
சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்த
ஒரு
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ ு நறு நாட்டன் த்தின் ஸ்தயின் தலலவ று நாான்க அவர அப்ியபறு நாது
ியபசினறு நார. அசமரிக்ான்கறு நாவின் சத்தின் ஸ்தறு நாழிற்துயின் தலற வலியின் தலமயுடன்
ஒப்பிட்டறு நால்,
மற்ற
அத்த்தின் ஸ்தயின் தலன
ு நறு நாடுான்களும்
சிறு
எறும்புான்களறு நாான்கியவ இருந்த்தின் ஸ்தன. அந்த்தின் ஸ்த ு நறு நாட்ான்கள் எப்ியபறு நாியத்தின் ஸ்தறு நா
ான்கடந்து
விட்டன.
அசமரிக்ான்கறு நா
பல
த்தின் ஸ்தெறு நாப்த்தின் ஸ்தங்ான்களறு நாய்
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
வீழ்ச்சியில் இருக்கிறது. சத்தின் ஸ்தறு நாழிற்ெறு நாயின் தலலான்கள்
சியின் தலத்தின் ஸ்தவயின் தலடந்த்தின் ஸ்த
நியின் தலலயில்
அது
பறு நாரில
ான்கடன்ான்கயின் தலள
குவித்திருக்கிறது.
செறு நால்லப்
ியபறு நானறு நால்,
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
சு நருக்ான்கடயின்
அத்திலறு நாவசிலமறு நான
ஊற்றுமூலத்யின் தலத்தின் ஸ்த,
செல்வக் குவிப்பு நிான்கழ்ச்சிியபறு நாக்யின் தலான்க ெடரீதிலறு நான உற்பத்தி
நிான்கழ்ச்சிியபறு நாக்குான்களில் இருந்து பிரித்த்தின் ஸ்ததில் ான்கண்டயின் தலடலலறு நாம்.
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
சு நருக்ான்கடயின்
சவடப்பின்
ெமலத்தில்,

அத்த்தின் ஸ்தயின் தலன
இலறு நாபங்ான்களிலும்
அசமரிக்ான்க
சத்தின் ஸ்தறு நாழிற்துயின் தலறயின் பங்கு 40 ெத்தின் ஸ்தவீத்தின் ஸ்தமறு நாய் இருந்த்தின் ஸ்தது!

நிதித்

அசமரிக்ான்க சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாள வரக்ான்கத்திற்கு வழங்ான்க ஜனறு நாதிபதி
ஒபறு நாமறு நாவிடம் ஒரு புதில ஒப்பந்த்தின் ஸ்தம் இருக்ான்கப் ியபறு நாவதில்யின் தலல;
ரூஸ்சவல்ட்டன் புதில ஒப்பந்த்தின் ஸ்தமும் கூட சபருமந்த்தின் ஸ்தநியின் தலலயின் தலல
முடவுக்குக் சான்கறு நாண்டுவ
திறனற்றத்தின் ஸ்தறு நாய் நிரூபணமறு நானது
என்பயின் தலத்தின் ஸ்த ஒருவர நியின் தலனவுகூ லறு நாம் என்பது ஒருபுறம்
இருந்த்தின் ஸ்தறு நாலும். சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா சு நருக்ான்கடலறு நானது இ ண்டறு நாம்
உலான்கப் ியபறு நார மூலமறு நாான்கியவ “தீரக்ான்கப்பட்டது”. த்தின் ஸ்தவி வும், 1930
ான்களில் ெறு நாதிக்ான்கப்பட்ட எந்த்தின் ஸ்த பலன்ான்களறு நாய் இருந்த்தின் ஸ்தறு நாலும், அயின் தலவ
அ ெறு நாங்ான்க
சீரதிருத்த்தின் ஸ்தங்ான்கள்
மற்றும்
யின் தலான்கலளிப்புான்களின்
வியின் தலளசபறு நாருளறு நாய் இருந்த்தின் ஸ்தயின் தலவலல்ல, மறு நாறறு நாான்க சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாள
வரக்ான்கத்தின் தீவி ெமூான்கப் ியபறு நா று நாட்டங்ான்களின் —Toledo AutoLite ியவயின் தலலநிறுத்த்தின் ஸ்தம்,
மினிலறு நாப்சபறு நாலிஸ் மற்றும் ெறு நான்
பி று நான்சிஸ்ியான்கறு நா சபறு நாது ியவயின் தலலநிறுத்த்தின் ஸ்தங்ான்கள், ஃபிளிண்ட்
த்தின் ஸ்தரணறு நா ியபறு நா று நாட்டம் மற்றும் பிற ெக்திவறு நாய்ந்த்தின் ஸ்த மற்றும்
இ த்த்தின் ஸ்தம்ியத்தின் ஸ்தறு நாய்ந்த்தின் ஸ்த
ியபறு நா று நாட்டங்ான்கள்
ியபறு நான்றயின் தலவ—
வியின் தலளசபறு நாருளறு நாான்கியவ இருந்த்தின் ஸ்தன.
அப்படலறு நானறு நால்,
அசமரிக்ான்கறு நாவில்
ியெறு நாெலிெத்துக்ான்கறு நான
வறு நாய்ப்புவளங்ான்கள் எந்த்தின் ஸ்த அளவில் இருக்கின்றன? இந்த்தின் ஸ்தக்
ியான்கள்வி குறித்து ட்ச று நாட்ஸ்கி —அசமரிக்ான்க ெமூான்கத்தின்
மற்றும்
அத்தின் ஸ்தன்
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
மற்றும்
அ சிலல்
ான்கட்டயின் தலமப்புான்களின் ஒரு ஆழ்ந்த்தின் ஸ்த அவத்தின் ஸ்தறு நானிப்பறு நாள று நாய் அவர
இருந்த்தின் ஸ்தறு நார— மிான்கப்சபருமளவில் சிந்தித்திருந்த்தின் ஸ்தறு நார. ”வ ம்பற்ற
வறு நாய்ப்புான்களுயின் தலடல மண்” எனச் செறு நால்லப்பட்ட ு நறு நாட்டல்
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ சித்த்தின் ஸ்தறு நாந்த்தின் ஸ்தத்தின் ெக்தி மற்றும் செல்வறு நாக்கு
குறித்து அவர மிான்க ு நன்றறு நாான்கப் புரிந்து யின் தலவத்திருந்த்தின் ஸ்தறு நார. 1939
இல் அவர எழுதினறு நார:
ஒரு
மில்லிலன்
யின் தலவத்திருப்பவர
ஒரு
மில்லிலனுக்கு
“மதிப்புள்ளவர”
என்று
குறிப்பிடப்படுவத்தின் ஸ்தறு நாய்
இருக்கும்
அசமரிக்ான்கறு நாவில்,
ியவசறங்யின் தலான்கயும்
விட
ெந்யின் தலத்தின் ஸ்தக் ான்கருத்த்தின் ஸ்தறு நாக்ான்கங்ான்கள் ஆழமறு நாய் ெரிந்து
விட்டருக்கின்றன.
ெற்று
ெமீபான்கறு நாலம்
வயின் தல யிலும், அசமரிக்ான்கரான்கள் சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
உறவுான்களின் இலல்புக்கு மிான்கக் குயின் தலறந்த்தின் ஸ்த
சிந்த்தின் ஸ்தயின் தலனியல
சான்கறு நாடுத்திருந்த்தின் ஸ்தனர.
மிான்கச்
ெக்திவறு நாய்ந்த்தின் ஸ்த
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
அயின் தலமப்புமுயின் தலறயின் ு நறு நாட்டல், சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா த்
த்தின் ஸ்தத்துவமறு நானது
மித்தின் ஸ்தமிஞ்சில
அளவில்
த்தின் ஸ்தரிெறு நானத்தின் ஸ்தறு நாான்கியவ
சத்தின் ஸ்தறு நாடரந்து
இருந்து
வந்திருந்த்தின் ஸ்தது. அசமரிக்ான்க சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா த்தின்
இப்ியபறு நாயின் தலத்தின் ஸ்தல
ஆழ்ந்து-செல்லும்
சு நருக்ான்கடத்தின் ஸ்தறு நான், முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ ெமூான்கத்தின்
அடப்பயின் தலடலறு நான
பி ச்சியின் தலனான்கள்
சபறு நாது
அபிப் று நாலத்துடன் பட்டவரத்த்தின் ஸ்தனமறு நாான்க ியமறு நாத்தின் ஸ்தல்
ான்கறு நாணும்பட செய்திருக்கிறது.[9]
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா ,
ெமூான்க
மற்றும்
அ சிலல்
அறிசவறு நாளி
நிான்கழ்ச்சிியபறு நாக்கு இ ண்டறு நாம் உலான்கப் ியபறு நா று நால் —அசமரிக்ான்கறு நா
இதில் இருந்து இ று நாணுவரீதிலறு நாான்கவும் அ சிலல்ரீதிலறு நாான்கவும்
மட்டுமின்றி
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா ரீதிலறு நாான்கவும்
சவற்றிான்க மறு நாான்க
சவளிவந்த்தின் ஸ்தது—
முந்திக்
சான்கறு நாள்ளப்பட்டு
விட்டது.
சத்தின் ஸ்தறு நாழிற்துயின் தலற உற்பத்தியில் 75 ெத்தின் ஸ்தவீத்தின் ஸ்தம் அசமரிக்ான்கறு நாவில்
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இருந்த்தின் ஸ்த நியின் தலலயிலும், டறு நாலர “த்தின் ஸ்தங்ான்கத்தின் அியத்தின் ஸ்தஅளவுக்கு”
மதிப்புயின் தலடலத்தின் ஸ்தறு நாான்கவும்
இருந்த்தின் ஸ்த
ஒரு
ெமலத்தில்,
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவத்தின்
அங்கீான்கறு நா நிலறு நாலத்யின் தலத்தின் ஸ்த
சத்தின் ஸ்தறு நாடரந்தும்
ியான்கள்வி ியான்கட்ான்க என்ன அவசிலம் அங்ியான்க இருந்த்தின் ஸ்தது? ியமலும்,
ியபறு நாருக்குப் பிந்தில ான்கம்யூனிெ-விிய று நாத்தின் ஸ்த சூனில-ியவட்யின் தலடான்கள்
அசமரிக்ான்கறு நாவில் புத்திஜீவித்தின் ஸ்த வறு நாழ்யின் தலவ ஒடுக்குவயின் தலத்தின் ஸ்தயும்
அசமரிக்ான்க
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவத்தின்
மீத்தின் ஸ்தறு நான
மறு நாரக்சிெ
விமரெனத்யின் தலத்தின் ஸ்த
—முழுயின் தலமலறு நாான்க
குற்றமறு நாக்ான்கறு நாவிடல்—
ஏற்பற்றத்தின் ஸ்தறு நாக்குவயின் தலத்தின் ஸ்தயும் ியு நறு நாக்ான்கம் சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்தன. மிான்கச்
ெமீபத்தில், 1980 ான்களின் பிற்பகுதியிலும் மற்றும் 1990 ான்களின்
ஆ ம்பத்திலும்,
ியெறு நாவிலத்
ஒன்றிலத்திலும்
கிழக்கு
ஐிய று நாப்பறு நாவிலும் ஸ் று நாலினிெ ஆட்சிான்களின் சபறு நாறிவறு நானது,
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவத்தின் திருப்பவிலலறு நாத்தின் ஸ்த சவற்றிக்கும், இன்னும்
“வ லறு நாற்றின் முடவு”க்கும் கூட திட்டவட்டமறு நான ெறு நான்றறு நாான்கக்
கூறி பறு நா று நாட்டப்பட்டது.
ஆனறு நால்
இன்று,
சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா
அயின் தலமப்புமுயின் தலறயின்
ியப ழிவுான்க மறு நான ியத்தின் ஸ்தறு நால்விக்குப் பிந்தில ான்கறு நாலத்தில், அந்த்தின் ஸ்த
முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ
சவற்றிக்ான்களிப்புவறு நாத்தின் ஸ்தத்தில்
என்ன
எஞ்சியிருக்கிறது? ஒரு மறு நாத்தின் ஸ்தத்திற்கு ெற்று முந்திலசத்தின் ஸ்தறு நாரு
ான்கறு நாலத்தில் த்தின் ஸ்தறு நான், வங்கிான்களின் பியின் தலணசலடுப்புக்கு மக்ான்கள்
ஆத்தின் ஸ்த வுக்கு விண்ணப்பித்த்தின் ஸ்த ஜனறு நாதிபதி ியஜறு நாரஜ புஷ்,
அசமரிக்ான்கறு நாவில் முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவ அயின் தலமப்புமுயின் தலற சபறு நாறிவின்
விளிம்பில் நின்று சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்தத்தின் ஸ்தறு நாான்க ியத்தின் ஸ்தசில மட்டத்திலறு நான
பறு நாரயின் தலவலறு நாளரான்களின்
முன்னறு நால்
அறிவித்த்தின் ஸ்தறு நார.
இ ண்டு
ு நறு நாட்ான்களின் பின்னர, த்தின் ஸ்தனது ியான்கபினட் உறுப்பினரான்கள் மற்றும்
ு நறு நாடறு நாளுமன்றத்
த்தின் ஸ்தயின் தலலவரான்களிடம்
கூறுயின் தலான்கயில்,
“இந்த்தின் ஸ்த
ெனிலன் கீியழ ியபறு நாய்க் சான்கறு நாண்டருக்கிறது!” (“This sucker is
going down!”) என்றறு நார. அசமரிக்ான்க முத்தின் ஸ்தலறு நாளித்துவத்தின்
ஒட்டுசமறு நாத்த்தின் ஸ்த சித்த்தின் ஸ்தறு நாந்த்தின் ஸ்தமும் —ெந்யின் தலத்தின் ஸ்தயின் ியத்தின் ஸ்தறு நாற்ான்கவிலலறு நாயின் தலம
குறித்த்தின் ஸ்தது, அ சில் இருந்து ெந்யின் தலத்தின் ஸ்தயின் முற்றிலுமறு நான
சுலறு நாதீனம் குறித்த்தின் ஸ்தது— அத்த்தின் ஸ்தயின் தலன ு நம்பான்கத்த்தின் ஸ்தன்யின் தலமயின் தலலயும்
சத்தின் ஸ்தறு நாயின் தலலத்த்தின் ஸ்தது. ெந்யின் தலத்தின் ஸ்த வழிபறு நாட்டன் மிான்க உலரில தீரக்ான்கத்தின் ஸ்தரிசி
அலன் கிரீன்ஸ்பறு நான் —ஃசபட ல் ரிெரவின் “மறு நாஸ்ட்ிய று நா”
என்று ியபறு நாற்றப்பட்டவர— ு நறு நாடறு நாளுமன்றக் ான்கமிட்ட ஒன்றின்
முன்பறு நாான்க நியின் தலலகுயின் தலலவின் விளிம்பில் இருந்த்தின் ஸ்த ஒரு கிறங்கி
கிறுகிறுத்துப் ியபறு நான மனித்தின் ஸ்த று நாான்க வந்து நின்று, ெந்யின் தலத்தின் ஸ்தான்கள்
அவர ு நம்பில வித்தின் ஸ்தத்தில் ு நடந்து சான்கறு நாள்ளத் த்தின் ஸ்தவறிவிட்டன
என்று தியின் தலான்கப்புடன் ஒப்புத்தின் ஸ்தல் வறு நாக்குமூலம் அளித்துக்
சான்கறு நாண்டருந்த்தின் ஸ்தறு நார.
இந்த்தின் ஸ்த சு நருக்ான்கடயின் பின்புலத்தில் த்தின் ஸ்தறு நான், பலம்சான்கறு நாள்ளச்
செய்கின்ற “பகிரவு” வறு நாரத்யின் தலத்தின் ஸ்த (“S” word) அசமரிக்ான்க
அ சிலல்
வறு நாழ்வில்
மீண்டும்
ான்கறு நாட்சிலளித்திருக்கிறது.
செல்வத்யின் தலத்தின் ஸ்த
பகிரந்து
சான்கறு நாள்வது
குறித்து
ஒபறு நாமறு நா
வறு நாய்த்தின் ஸ்தவறி கூறில ஏியத்தின் ஸ்தறு நா வறு நாரத்யின் தலத்தின் ஸ்த, அதில் நிச்ெலமறு நாான்க
அவர எந்த்தின் ஸ்த ஆபத்யின் தலத்தின் ஸ்தயும் அரத்த்தின் ஸ்தப்படுத்த்தின் ஸ்தவில்யின் தலல, ஒபறு நாமறு நா
அசமரிக்ான்கறு நாவிற்குள் ியெறு நாெலிெத்யின் தலத்தின் ஸ்த அறிமுான்கம் செய்லத்
திட்டமிட்டுக் சான்கறு நாண்டருப்பத்தின் ஸ்தற்ான்கறு நான ெறு நான்றறு நாான்க சமக்சான்கயின்
மற்றும்
பறு நாலின்
ஆகிியலறு நா று நால்
பிடத்துக்
சான்கறு நாள்ளப்பட்டருக்கிறது.
ஒபறு நாமறு நா,
உண்யின் தலமயில்,
சு நருக்ான்கமறு நான-மறு நாரக்சிெவறு நாதிலறு நா என்று சத்தின் ஸ்தறு நாயின் தலலக்ான்கறு நாட்சியில்
செனட்டர யின் தலபடனிடம் ியான்கட்ான்கப்பட்டது! இந்த்தின் ஸ்த அத்திலறு நாலங்ான்கள்
ஆளும் வரக்ான்கத்திற்குள்ளறு நாான்க நிழலறு நாடுகின்ற பலங்ான்கயின் தலள
சவளிப்படுத்துகின்றன.
“செல்வத்யின் தலத்தின் ஸ்த
பகிரவத்தின் ஸ்தற்கு”
திட்டமிடுவத்தின் ஸ்தற்ான்கறு நாான்க
ஒபறு நாமறு நாவும்
யின் தலபடனும்
அவரான்களது

ு நப்பறு நாயின் தலெமிக்ான்க
குடல சுக்
ான்கட்சி
எதிரிான்களறு நால்
சீண்டப்படுகின்றனர. ஜனு நறு நாலான்கக் ான்கட்சியினர சவட்ான்கங்சான்கட்டு
இந்த்தின் ஸ்தக் குற்றச்ெறு நாட்யின் தலட மறுக்கின்றனர. ஆனறு நால், சபருகும்
ியவயின் தலலவறு நாய்ப்பின்யின் தலம
மற்றும்
பறு நாரில
முன்மூடல்ான்கள்
நியின் தலலயின் தலமான்களின் கீழ், அசமரிக்ான்கத் சத்தின் ஸ்தறு நாழிலறு நாளரான்களது ப ந்த்தின் ஸ்த
எண்ணக்யின் தலான்கயினர, “செல்வத்யின் தலத்தின் ஸ்தப் பகிரந்து சான்கறு நாள்வது”
உண்யின் தலமயிியலியல அத்த்தின் ஸ்தயின் தலான்கல ஒரு ியமறு நாெமறு நான ியலறு நாெயின் தலன
என்பத்தின் ஸ்தற்கு உடன்படுவறு நாரான்களறு நா?
ெமூான்க இருப்பு த்தின் ஸ்தறு நான் ெமூான்க ு நனயின் தலவத் தீரமறு நானிக்கிறது.
சு நருக்ான்கடயின் நியின் தலலயின் தலமான்கள் பயின் தலழல சித்த்தின் ஸ்தறு நாந்த்தின் ஸ்தங்ான்கயின் தலள
மதிப்பிழக்ான்கச்
செய்வதுடன்
நிற்பதில்யின் தலல.
புறநியின் தலல
லத்தின் ஸ்தறு நாரத்த்தின் ஸ்தத்தின் வரியின் தலெயிலறு நான ான்கருத்த்தின் ஸ்தறு நாக்ான்கங்ான்களுக்கு அயின் தலவ
எழுச்சிலளிக்கின்றன. அசமரிக்ான்க மற்றும் உலான்க சு நருக்ான்கட
குறித்த்தின் ஸ்த
விவறு நாத்தின் ஸ்தங்ான்களில்
மறு நாரக்சிெத்திற்கு
பறு நாதிஉத்திியலறு நாான்கப்பூரவ த்தின் ஸ்தயின் தலட விதிப்யின் தலப ப று நாமரிப்பசத்தின் ஸ்தன்பது
ெறு நாத்திலமறு நாான்க இலலறு நாது. ட்ச று நாட்ஸ்கி முன்ான்கண்டயின் தலத்தின் ஸ்தப் ியபறு நால,
புறநியின் தலல நிான்கழ்வுான்கள் அ சிலல் வறு நாழ்வில் ஒரு ஆழமறு நான
மறு நாற்றத்யின் தலத்தின் ஸ்த நிரப்பந்திக்கும். 1939 இல் அவர எழுதிலது
இப்ியபறு நாயின் தலத்தின் ஸ்தல
சூழ்நியின் தலலயில்
அெறு நாத்தின் ஸ்தறு நா ணமறு நான
சபறு நாருத்த்தின் ஸ்தத்யின் தலத்தின் ஸ்தப் சபறுகிறது:
பகுதிலறு நான சீரதிருத்த்தின் ஸ்தங்ான்களும் ஒட்டுியவயின் தலலான்களும்
எந்த்தின் ஸ்த
பலனுமளிக்ான்கறு நாது.
ப ந்த்தின் ஸ்த
மக்ான்களது
ியு ந டலறு நான த்தின் ஸ்தயின் தலலயீடு மட்டுியம பிற்ியபறு நாக்குத்த்தின் ஸ்தன
முட்டுக்ான்கட்யின் தலடான்கயின் தலளத் தூக்கிவீசி விட்டு ஒரு புதில
ஆட்சிக்ான்கறு நான அடத்த்தின் ஸ்தளங்ான்கயின் தலள இட முடயும் என்ற
தீரமறு நானான்க மறு நான ான்கட்டங்ான்களில் ஒன்றுக்கு வ லறு நாற்று
அபிவிருத்திலறு நானது
வந்து
ியெரந்திருக்கிறது.
உற்பத்தி ெறு நாத்தின் ஸ்தனங்ான்கள் த்தின் ஸ்தனிலறு நார உயின் தலடயின் தலமான்களறு நாய்
இருப்பயின் தலத்தின் ஸ்த
ஒழிப்பியத்தின் ஸ்த,
முத்தின் ஸ்தலில்
ியத்தின் ஸ்தசில
அளவிலும்
இறுதிலறு நாான்க
உலான்க
அளவிலும்,
திட்டமிட்ட சபறு நாருளறு நாத்தின் ஸ்தறு நா த்துக்கு, அத்தின் ஸ்தறு நாவது மனித்தின் ஸ்த
உறவுான்களின்
வட்டத்திற்குள்ளறு நாான்க
பகுத்த்தின் ஸ்தறியின் தலவ
அறிமுான்கம்
செய்வத்தின் ஸ்தற்கு,
முத்தின் ஸ்தல்
முன்நிபந்த்தின் ஸ்தயின் தலனலறு நாான்க
இருக்கிறது....
விடுத்தின் ஸ்தயின் தலல
சபற்ற மனித்தின் ஸ்தகுலமறு நானது அத்தின் ஸ்தன் முழு உல த்திற்கு
த்தின் ஸ்தன்னறு நாியல நிமிரந்து நிற்கும். [10]
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