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பதிப்பாளர் குறிப்பு
இயக்கவியல் லெபாருள்முதல்வாதத்தின் மூ ப் பகுதிகடைள வாசகருக்கு அளிப்பதன் மூ ம் அதன்
அடிப்படை யான கருத்தடைமப்புகடைள அவர் லெதரிந்து லெகாள்வதற்கு உதவுவது இத்லெதாகுப்பின்
ஜேZாக்கம். பருப்லெபாருளின் வளர்ச்சி, உணர்வு மற்றும் இருத்தலின் இடை உறடைவப் பற்றிய
இயக்கவியல் பகுப்பாய்டைவத் லெதளிவாக விளக்கிக் கூறித் தத்துவஞானத்தின் அடிப்படை யான
பிரச்சிடைனக்கு முரணில் ாத லெபாருள்முதல்வாதத் தீர்டைவத் தருகின்ற கட்டுடைரகளும் யதார்த்தத்டைதத்
துல்லியமாகப் பிரதிபலிப்பதற்கும் அடைத அறிவதற்கும் மனித சிந்தடைனயின் தகுதிடைய
அங்கீகரித்தடை ப் பற்றிய கட்டுடைரகளும் இத்லெதாகுப்பில் லெவளியி ப்பட்டுள்ளன. மார்க்ஸ்,
எங்லெகல்ஸ், லெ னின் எழுதிய -இயக்கவியல் லெபாருள்முதல்வாத ஜேZாக்கில் குறிப்பி த்தக்க-அடைனத்துப்
படை ப்புகளும் இந்நூலில் இ ம் லெபற்றிருப்பதாகக் கூற முடியாது; ஏலெனன்றால் அடைவ அடைனத்டைதயும்
ஒரு தனிப் புத்தகத்தில் லெவளியி இய ாது. மார்க்சியலெ னினியத்தின் மூ ச்சிறப்புள்ள நூல்களில்
இயக்கவியல் லெபாருள்முதல்வாதத்டைதப் பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கின்ற மிக முக்கியமான கட்டுடைரகடைள
இங்ஜேக லெதாகுத்துத் தந்திருக்கின்ஜேறாம்.
இத்லெதாகுப்பு நூல் இரண்டு பகுதிகடைளக் லெகாண் து: முதல் பகுதியில் மார்க்ஸ் மற்றும் எங்லெகல்ஸ்
எழுதியடைவயும் இரண் ாம் பகுதியில் லெ னின் எழுதியடைவயும் இ ம் லெபற்றிருக்கின்றன. இரண்டு
பகுதிகளிலும் உள்ள கட்டுடைரகள் கா வரிடைசப்படி அடைமக்கப்பட்டு லெவளியி ப்பட்டிருக்கின்றன.
இப்புத்தகத்தின் முடிவில் குறிப்புகளும் லெபயர்க்குறிப்பு அகராதியும் உள்ளன.
லெமாழிலெபயர்ப்பாளர்கள்: Zா. தர்மரா1ன் எம். ஏ.,
ஜேக. இராமZாதன் மற்றும் சி ர்
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நூல் அறிமுகம்
ஆயுதந்தாங்கிய புரட்சி எழுச்சிடையப் பற்றி மார்க்சும் எங்லெகல்சும் கூறியுள்ள கருத்துகடைள வி. இ.
லெ னின் இத்லெதாகுப்பிலுள்ள கட்டுடைரகளில் லெசவ்வஜேன வகுக்கப்பட் முடைறயாகப்
லெபாதுடைமப்படுத்தியிருப்பஜேதாடு அவற்டைற வளர்த்துக் கூறியிருக்கிறார். புரட்சி எழுச்சிடையப் பற்றிய
அணுகுமுடைறயில் மார்க்சியவாதிகளுக்கும் சதிச் லெசயலில் ஈடுபடுகின்ற சிறு கும்பலுக்குமிடை யில்
என்ன ஜேவறுபாடு உள்ளது என்படைத அவர் லெதளிவாக எடுத்துக் காட்டுகிறார். புரட்சி எழுச்சிடைய
அவசியமாக்கு கின்ற முக்கியமான புறவடைக நிடை டைமகடைள லெ னின் வடைரயறுத்துக் கூறுகிறார்,
விஜேசஷ விதிகளுக்கு உட்பட்டு Z க்கும் அரசியல் ஜேபாராட் த்தில் ஒரு விஜேசஷ ரகம் என்ற முடைறயில்
அதன் பிரதான விதிகடைள அவர் நிர்ணயிக்கிறார். ஒரு புரட்சி எழுச்சி லெவற்றியடை வதற்கு எல் ா
மக்களுடை ய ஆதரவும் லெபருந்திரளான மக்களுடை ய புரட்சிகர புத்லெதழுச்சியுஜேம உத்தரவாதமாகும்.
லெ னின் ஜேதாராயமான புரட்சிகர எழுச்சித் திட் த்டைத உருவாக்கினார். 1917 அக்ஜே ாபரில் அது
லெவற்றிகரமாக நிடைறஜேவறியது, ருஷ்யாவில் ஜேசாவியத் ஆட்சியதிகாரத்டைத நிறுவுவதற்கு வழி வகுத்தது.
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மார்க்ஸ் எங்லெகல்ஸ் லெ னின்
மார்க்சியமும் புரட்சி எழுச்சியும்
1. ஜேபால்ஷிவிக்குகள் கட் ாயம் ஆட்சிடையப் பிடிக்க
ஜேவண்டும்
ரு. ச. 1. லெதா. (ஜேபால்ஷிவிக்குகள்) கட்சியின் மத்தியக் கமிட்டிக்கும் லெபத்ஜேராகிராத், மாஸ்ஜேகா
கமிட்டிகளுக்கும் எழுதிய கடிதம்
இரு தடை Zகரங்களிலும் உள்ள லெதாழி ாளர், படை வீரர்கள் பிரதிநிதிகளின் ஜேசாவியத்துகளில்
லெபரும்பான்டைமடைய அடை ந்துள்ள ஜேபால்ஷிவிக்குகள், தமது லெசாந்தக் கரங்களில் ஆட்சி அதிகாரத்டைத
எடுத்துக் லெகாள்ள முடியும், எடுத்துக் லெகாள்ள ஜேவண்டும்.
அவர்கள் அவ்வாறு லெசய்ய முடியும். காரணம், இந்த இரு முக்கிய Zகரங்களிலும் இருக்கும் புரட்சிகர
சக்திகளின் லெசயலூக்கமுள்ள லெபரும்பான்டைம, மக்கடைளக் கூ அடை}த்து லெசல்வதற்கும், எதிரிகளின்
எதிர்ப்டைப லெவன்று சமாளிப்பதற்கும், அவர்கடைளத் தகர்த்து ஆட்சி அதி காரத்டைத லெவன்று அடைத நீடித்து
டைவத்திருப்பதற்கும் ஜேபாதுமான அளவுக்குப் பரந்தகன்றதாக இருக்கிறது. உ னடியாக ஒரு 1னZாயக
சமாதானத்டைதப் பிஜேரஜேரபிப்பது மூ மும், உ னடியாக நி த்டைத விவசாயிகளுக்கு வ}ங்குவது
மூ மும், ஜேகலெரன்ஸ்கியால் சின்னாபின்ன மாக்கப்பட்டு லெZாறுக்கப்பட்டிருந்த 1னZாயக
நிறுவனங்கடைளயும் சுதந்திரங்கடைளயும் மீண்டும் நிடை Zாட்டுவதன் மூ மும் ஜேபால்ஷிவிக்குகள் ஓர்
அரசாங்கத்டைதக் கட் ாயம் நிறுவுவார்கள். அடைத எவராலும் வீழ்த்த முடியாது.
மக்களில் லெபரும்பான்டைமயினர் Zமது பக்கம் இருக் கிறார்கள். இடைத ஜேம 6 முதல் ஆகஸ்டு 31 மற்றும்
லெசப்லெ ம்பர் 12 வடைரயி ான நிகழ்ச்சிகளின் நீண் ஜேவதடைன மிக்க பாடைத நிரூபித்து விட் து:
தடை டைம Zகரங்களின் ஜேசாவியத்துகளில் Zாம் அடை ந்த லெபரும்பான்டைம, மக்கள் Zமது பக்கம்
ஆதரவாக வந்ததன் விடைளவாகஜேவ கிட்டியது. ஜேசாஷலிஸ்டு- புரட்சியாளர்கள், லெமன்ஷிவிக்குகளின்1
தள்ளாட் மும் அவர்களது அணிகளில் சர்வஜேதசியவாதிகளின் எண்ணிக்டைக அதிகரித்ததும் இடைதஜேய
நிரூபிக்கின்றன.
1னZாயக மாZாடு? புரட்சிகர மக்களின் லெபரும்பான்டைமடையப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்டை ; மாறாக,
குட்டி முத ாளித்துவ வர்க்கத்தின் சமரசப் ஜேபாக்குடை ய ஜேமல் அடுக்டைக மட்டுஜேம
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. ஜேதர்தல் ஓட்டு விவரங்களால் Zாம் ஏமாந்து வி க் கூ ாது. ஜேதர்தல்கள்
எடைதயுஜேம நிரூபிப்பதில்டை : லெபத்ஜேராகிராத், மாஸ்ஜேகா Zகரக் கவுன்சில்களுக்கு Zடை லெபற்ற
ஜேதர்தல்கடைள, ஜேசாவியத்துகளுக்கு Zடை லெபற்ற ஜேதர்தல்களு ன் ஒப்புஜேZாக்கிப் பாருங்கள்.
மாஸ்ஜேகாவில் Zடை லெபற்ற ஜேதர்தல்களு ன் ஆகஸ்ட் 12 மாஸ்ஜேகா ஜேவடை நிறுத்தத்டைத ஒப்புஜேZாக்கிப்
பாருங்கள். அடைவ மக்களுக்குத் தடை டைம தாங்கிச் லெசல்லும் புரட்சிகர சக்திகளின் லெபரும்பான்டைம
சம்பந்தமான பாரபட்சமற்ற லெமய்விவரங்களாகும்.
1னZாயக மாZாடு விவசாயிகடைள ஏமாற்றி வருகிறது. அது அவர்களுக்குச் சமாதானத்டைதயும்
அளிக்கவில்டை , நி த்டைதயும் வ}ங்கவில்டை .
ஒரு ஜேபால்ஷிவிக் அரசாங்கம் மட்டுஜேம விவசாயிகளின் ஜேகாரிக்டைககடைள நிச்சயம் நிடைறஜேவற்றும்.
* * *
ஜேபால்ஷிவிக்குகள் இந்தத் தருணத்திஜே ஜேய ஏன் ஆட்சி அதிகாரத்டைத ஜேமற்லெகாள்ள ஜேவண்டும்?
காரணம், லெZருங்கி வரும் லெபத்ஜேராகிராதின் சரணாகதி3, Zமது வாய்ப்புக்கடைள நூறு ம ங்கு சாதகம்
குன்றியதாக்கி விடும்.
6

ஜேசடைனயில் ஜேகலெரன்ஸ்கி வடைகயறா தடை டைம தாங்கி வரும் ஜேபாது லெபத்ஜேராகிராத் சரணாகதி
அடை வடைதத் தடுப்பது என்பது Zமது சக்திக்கு இயன்றதல் .
அரசியல் நிர்ணய சடைபக்காக Zாம் ”காத்திருக்கவும்'' முடியாது. ஏலெனனில் லெபத்ஜேராகிராடைதச் சரணாகதி
அடை யச் லெசய்வதன் மூ ம், ஜேகலெரன்ஸ்கி வடைகயறா அது கூட் ப்படுவடைத எப்ஜேபாதும் தடுத்துக்
குடை க்க முடியும். Zமது கட்சி மட்டுஜேம ஆட்சி அதிகாரத்டைதஎடுத்துக் லெகாண் வு ன் அரசியல் நிர்ணய
சடைப கூட் ப்படுவடைத உறுதி லெசய்ய முடியும். பிறகு அது இதர கட்சிகடைளக் கா ந்தாழ்த்தியதற்காகக்
குற்றம் சாட்டும், அஜேதாடு, தனது குற்றச் சாட்டுகடைள நிச்சயமாகவும் காரணங்காட்டி விளக்க முடியும்.
பிரிட்டிஷ், லெ1ர்மன் ஏகாதிபத்தியவாதிகளுக்கிடை யி ான ஒரு தனிப்பட் சமாதானம் ஏற்படுவடைதக்
கட் ாயம் தடுக்க ஜேவண்டும், தடுக்க முடியும். ஆனால் மிகவும் விடைரவாகச் லெசயல்படுவதன் மூ ம்
மட்டுஜேம இடைதச் லெசய்ய முடியும்.
லெமன்ஷிவிக்குகள், ஜேசாஷலிஸ்டு- புரட்சியாளர்களின் தள்ளாட் ங்கடைளக் கண்டு மக்கள் ஜேசார்வடை ந்து
விட் ார்கள். தடை டைம Zகரங்களில் Zாம் லெபறும் லெவற்றி மூ ம் மட்டுஜேம Zாம் விவசாயிகடைளக் கூ
அடை}த்துச் லெசல் முடியும்.
இப்ஜேபாது Zாம் புரட்சி எழுச்சியின் "Zாடைள" அல் து “ 'தருணத்டைதக்” குறித்து (அச்லெசால்லின் குறுகிய
அர்த்தத்தில்) அக்கடைற லெகாள்ளவில்டை . அது லெதாழி ாளர்கள், படை வீரர்களு ன், மக்கள் திரளு ன்
லெதா ர்பு பூண்டுள்ள அவர்களது லெபாது விருப்பத்தால் மட்டுஜேம முடிவு லெசய்யப்படும்.
இங்கு முக்கியமானது என்னலெவன்றால், 1னZாயக மாZாட்டில் இப்ஜேபாது Zமது கட்சி உள்ளபடிஜேய
தனது லெசாந்தக் காங்கிரடைசக் லெகாண்டிருக்கிறது. இந்தக் காங்கிரஸ் (அது விரும்பினாலும் விரும்பா
விட் ாலும்) புரட்சியின் கதிடையக் கட் ாயம் முடிவு லெசய்ய ஜேவண்டும்.
கட்சிக்கு இந்தக் க டைமடையத் லெதளிவாக எடுத்துக் காட் ஜேவண்டுவது இங்கு முக்கியமானது.
இன்றுள்ள க டைம லெபத்ஜேராகிராதில், மாஸ்ஜேகாவில் (அதன் பிராந்தியம் உட்ப ) ஓர் ஆயுதஜேமந்திய
புரட்சி எழுச்சிடையக் லெகாண்டு வருவது, ஆட்சி அதிகாரத்டைதக் டைகப்பற்றுவது, அரசாங்கத்டைத
வீழ்த்துவது என்பதாக இருக்க ஜேவண்டும். பத்திரிடைககளில் இந்தளவுக்குப் பகிரங்கமாகக் கூறாமல்,
இதற்காக எவ்வாறு கிளர்ச்சி லெசய்வது என்பது குறித்து எண்ணிப் பார்க்க ஜேவண்டும்.
''புரட்சி எழுச்சி என்பது ஒரு கடை '' என்ற புரட்சி எழுச்சி பற்றிய மார்க்சின் லெசாற்கடைளயும்
இதரவற்டைறயும் Zாம் நிடைனவில் லெகாண்டு மதிப்பி ஜேவண்டும்.
* * *
ஜேபால்ஷிவிக்குகளுக்குச் ”சம்பிரதாயமான” லெபரும்பான்டைம கிடை ப்பதற்குக் காத்திருப்பது என்பது
லெவகுளித்தனம்: எந்தப் புரட்சியும் அதற்காக என்றுஜேம காத்திராது. ஜேகலெரன்ஸ்கி வடைகயறாக்கள் காத்துக்
லெகாண்டிருக்கவில்டை , அவர்கள் லெபத்ஜேராகிராடைதச் சரணடை யச் லெசய்யத் தயாராகி வருகிறார்கள்.
''1னZாயக மாZாட்டின்” கடை லெகட் தள்ளாட் ங்கள் நிச்சயமாகவும் லெபத்ஜேராகிராத், மாஸ்ஜேகா
லெதாழி ாளர்களின் லெபாறுடைமடைய லெவறுடைமயாக்கிவிடும்! Zாம் இப்ஜேபாது ஆட்சி அதிகாரத்டைத
ஜேமற்லெகாள்ளாவிட் ால் வர ாறு Zம்டைம மன்னிக்காது.
லெபாறியடைமவு இல்டை ஜேய? லெபாறியடைமவு இருக்கிறது - ஜேசாவியத்துகளும் 1னZாயக அடைமப்புகளும்.
உ னடியாக இப்ஜேபாது, பிரிட்டிஷாருக்கும் லெ1ர்மானியருக்கும் இடை ஜேய தனிப்பட் சமாதானம்
ஏற்ப விருக்கும் இந்தத் தறுவாயில் சர்வஜேதச நிடை டைம Zமக்குச் சாதகமாக இருக்கிறது. ஜேதசங்களுக்கு
உ னடி இப்ஜேபாஜேத சமாதானத்டைத பிஜேரஜேரபிப்பது என்பது லெவற்றிக்கு வடைக லெசய்யும்.
மாஸ்ஜேகாவிலும் லெபத்ஜேராகிராதிலும் ஒருங்ஜேக உ னடியாக ஆட்சி அதிகாரம் ஜேமற்லெகாள்வது மூ ம்
(எது முதலில் வரும் என்பது முக்கியமில்டை , மாஸ்ஜேகாவில் துவங்குவது சாத்தியம்) Zாம்
முழுடைமயாகவும், மறுக்கலெவாண்ணா வடைகயிலும் லெவற்றி லெபறுஜேவாம்.
நி. லெ னின்
1917 லெசப்லெ ம்பர் 12-14 (25-27) இல் எழுதப்பட் து
நூல் திரட்டு, லெதாகுதி 34, பக்கங்கள் 239-241
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2. மார்க்சியமும் புரட்சி எழுச்சியும்
ரு. ச. 1. லெதா. (ஜேபால்ஷிவிக்குகள்) கட்சியின்
மத்தியக் கமிட்டிக்கு ஒரு கடிதம்
ஆதிக்கமுள்ள ”ஜேசாஷலிஸ்டுக்” கட்சிகள் மிக விஷமத் தனமாகக் டைகயாண்டும், லெபரும்பாலும் மிகப்
லெபருமளவு விரிவாகப் பரப்பியும் வரும் மார்க்சியம் பற்றிய புரட்டுகளில் ஒன்று, புரட்சி எழுச்சிக்கான
தயாரிப்பும், லெபாதுவாக புரட்சி எழுச்சிடைய ஒரு கடை யாகக் கருதி வருவதும் 'பிளான்கிவாதம்'' என்று
கூறும் சந்தர்ப்பவாதப் லெபாய்ஜேயயாகும்.
சந்தர்ப்பவாதத்தின் தடை வரான லெபர்ன்ஷ்டை ன் மார்க்சியத்டைத பிளான்கிவாதம் என்று குற்றம்
சாட்டியது மூ ம் ஏற்லெகனஜேவ அவப்ஜேபறான புகடை}ப் லெபற்றிருந்தார். Zமது இன்டைறய
சந்தர்ப்பவாதிகள் பிளான்கிவாதம் என்று கூக்குரலிடுவது மூ ம் லெபர்ன்ஷ்டை னின் அற்பமான
''கருத்துகடைளக்" கிஞ்சிற்றும் ஜேமம்படுத்தஜேவா அல் து ''லெசழுடைமப்பாடுத்தஜேவா” இல்டை .
புரட்சி எழுச்சிடைய ஒரு கடை யாகக் கருதுகிறார்கள் என்பதால் மார்க்சியவாதிகள் மீது பிளான்கிவாதம்
என்று கூறிக் குற்றம் சாட் ப்படுகிறது! மார்க்ஸ் இந்த விஷயத்தில் மிகவும் திட் வட் மாக,
துல்லியமாக, ஐயத்திற்கி மற்ற தன்டைமயில் தமது கருத்டைத லெவளியிட்டுள்ளார், புரட்சி எழுச்சிடையக்
குறிப்பாக ஒரு கடை என்று குறிப்பிட்டு அது ஒரு கடை யாகக் கட் ாயம் கருதப்ப ஜேவண்டும் என்றும்
முதல் லெவற்றிடைய நீங்கள் ஜேபாராடி அடை ய ஜேவண்டும் பிறகு லெவற்றியிலிருந்து லெவற்றிடைய ஜேZாக்கிச்
லெசல் ஜேவண்டும், எதிரியின் கு}ப்பத்டைதச் சாதகமாக எடுத்துக் லெகாண்டு, எதிரிடைய எதிர்த்த
தாக்குதடை என்றுஜேம நிறுத்தி வி க் கூ ாது என்றும் கூறியுள்ளார் என்படைத ஒரு மார்க்சியவாதி எவரும்
மறுக்க மாட் ார்
என்றிருக்கும் லெபாழுது இடைத வி உண்டைமடையப் படு ஜேமாசமாகப் புரட்டும் லெசயல் ஜேவறுண் ா?
புரட்சி எழுச்சி லெவற்றிக்கு வழிவகுக்க ஜேவண்டுமானால் அது சதியாஜே ாசடைன மீஜேதா மற்றும் ஒரு
கட்சிடையஜேயா Zம்பிச் சார்ந்திருக்கக் கூ ாது. மாறாக முன்ஜேனற்றமான வர்க்கத்தின் மீது Zம்பிக்டைக
டைவக்க ஜேவண்டும். இதுஜேவ முதல் நிபந்தடைன. புரட்சி எழுச்சி மக்களின் புரட்சிகர கிளர்ச்சிடையச்
சார்ந்திருக்க ஜேவண்டும். இது இரண் ாவது நிபந்தடைன. புரட்சி எழுச்சி வளர்ந்து வரும் புரட்சியின்
வர ாற்றின் திரும்பு முடைனடையச் சார்ந்திருக்க ஜேவண்டும், அப்லெபாழுது மக்களின் முன்ஜேனற்றமான
அணிகளின் லெசயல்பாடு அதன் உச்சத்தில் இருக்கும், எதிரியின் அணிகளிலும் புரட்சியின் ப வீனமான
அடைர மனது மற்றும் உறுதியற்ற Zண்பர்களின் அணிகளிலும் ஊச ாட் ங்கள் மிக வலுவாக இருக்கும்.
இது மூன்றாவது நிபந்தடைன. புரட்சி எழுச்சி பற்றிய பிரச்சிடைனடைய எழுப்புவதற்கான இந்த மூன்று
நிபந்தடைனகளும் மார்க்சியத்டைத பிளான்கிவாதத்திலிருந்து ஜேவறுபடுத்திக் காட்டுகின்றன.
ஆயினும் இந்த நிபந்தடைனகள் நி வும் ஜேபாது, புரட்சி எழுச்சிடைய ஒரு “கடை யாகக் கருத மறுப்பது
மார்க்சியத்திற்குத் துஜேராகம் லெசய்வதாகும், புரட்சிக்குத் துஜேராகம் லெசய்வதாகும்.
நிகழ்ச்சிகளின் முழுடைமயான ஜேபாக்கும், புரட்சி எழுச்சிடைய Zாள் நிகழ்ச்சி நிரலில் புறநிடை ஜேZாக்கில்
டைவத்திருக்கும் ஒரு தருணம் குறிப்பாகவும் இன்டைறய தருணஜேம. இடைதக் கட்சி கட் ாயம் உணர
ஜேவண்டும் என்படைதயும், புரட்சி எழுச்சிடைய ஒரு கடை யாகக் கருத ஜேவண்டும் என்படைதயும் எடுத்துக்
காட் ஒப்புஜேZாக்கும் முடைறடையப் பயன்படுத்துவதும், 1ூடை 3- 46 லெசப்லெ ம்பர்
Zாட்களுக்கிடை ஜேயயான ஜேவறுபாட்டை ஆய்வு லெசய்வதும் சிறப்பானதாக இருக்கும்.
1ூடை 3-4 இல் லெசய்ய ஜேவண்டிய சரியான காரியம் ஆட்சி அதிகாரத்டைத ஜேமற்லெகாள்வஜேத என்று
உண்டைமடைய மீறாமல், வாதிட்டிருக்க முடியும், காரணம் Zமது விஜேராதிகள் Zம்டைம எப்படியும் புரட்சி
எழுச்சியில் ஈடு பட் தாகக் குற்றம் சுமத்தி, Zம்டைமக் க கக்காரர்களாக இரக்கமின்றி
Z த்தியிருப்பார்கள். எனினும் இந்தக்காரணத்தால் அந்த ஜேZரத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்டைத ஜேமற்லெகாள்ள
ஆதரவாக முடிவு லெசய்வது தவறாக இருந்திருக்கும், புரட்சி எழுச்சியின் லெவற்றிக்கான புறவய
நிடை டைமகள் அன்று இருக்கவில்டை .
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1) புரட்சியின் முன்னணிப் படை யான வர்க்கத்தின் ஆதரவு இன்னும் Zமக்கு இருக்கவில்டை .
லெபத்ஜேராகிராத் மற்றும் மாஸ்ஜேகாவின் லெதாழி ாளர்கள் மற்றும் படை வீரர்களிடை ஜேய
லெபரும்பான்டைமயினர் இன்னும் Zம் பக்கம் இருக்கவில்டை . இப்ஜேபாது Zமக்கு இரண்டு
ஜேசாவியத்துகளிலும் லெபரும்பான்டைம இருக்கிறது. இது முற்றிலும் 1ூடை , ஆகஸ்ட் வர ாற்றாலும்,
ஜேபால்ஷிவிக்குகள் “இரக்கமற்ற முடைறயில் Z த்தப் பட் தால் ஏற்பட் அனுபவத்தாலும், கர்னீ வ்
க கத்தின் அனுபவத்தாலும் உருவாக்கப்பட் து.
2) அந்த சமயத்தில் Zாடு தழுவியதான புரட்சி கிளர்ச்சி இல்டை . கர்னீ வ் க கத்திற்குப் பிறகு இப்
ஜேபாது இருக்கிறது; மாகாணங்களிலுள்ள நிடை டைமயும், ப இ ங்களில் ஜேசாவியத்துகள் ஆட்சி
அதிகாரத்டைதப் பிடித்திருப்பதும் இடைத நிரூபிக்கின்றன.
3) அந்த சமயத்தில் எமது விஜேராதிகளிடை யிலும், உறுதியற்ற குட்டி முத ாளித்துவ
வர்க்கத்தினரிடை யிலும் எந்தலெவாரு முடைனப்பான அரசியல் அளவுக்கும் ஊச ாட் ம் இருக்கவில்டை .
இப்ஜேபாது ஊச ாட் ம் மிகப் லெபரிய அளவில் இருக்கிறது. Zமது பிரதான விஜேராதி - “கூட் ணி
Zாடுகள்” மற்றும் உ க ஏகாதிபத்தியம் (உ க ஏகாதிபத்தியத்திற்குக் ''கூட் ணி Zாடுகள்'' தடை டைம
தாங்குகின்றன) - லெவற்றிகரமான முடிவு வடைர ஜேபாடைர Z த்துவது, அல் து ருஷ்யாவுக்கு எதிராக
தனிப்பட் ஒரு சமாதானம் லெசய்து லெகாள்வது என்பவற்றுக்கிடை ஜேய ஊச ா த் லெதா ங்கியுள்ளது.
மக்களிடை ஜேய லெபரும்பான்டைமடையத் லெதளிவாக இ}ந்து விட் எமது குட்டி முத ாளித்துவ
1னZாயகவாதிகள், மிகப் லெபருமளவுக்கு ஊச ா த் லெதா ங்கியுள்ளனர், காஜே ட்டுகளு னான
கூட் ணிடைய, அதாவது ஒரு கூட் ாட்சிடைய அவர்கள் நிராகரித்து விட் ார்கள்.
4) எனஜேவ 1ூடை 3-4 இல் புரட்சி எழுச்சி என்பது தவறாக இருந்திருக்கும்: Zாம் ஆட்சி
அதிகாரத்டைதப்பு ப்படும் வடைகயிலும் அரசியல் முடைறயிலும் நீடித்து டைவத்திருக்க முடியாது. சி
சமயங்களில் லெபத்ஜேராகிராத் Zமது கரங்களில் இருந்த ஜேபாதிலும் அடைத Zாம் பு ப்படும் வடைகயில்
நீடித்து டைவத்திருக்க முடிய வில்டை , காரணம் அந்த சமயத்தில் Zமது லெதாழி ாளர்களும்
படை வீரர்களும் லெபத்ஜேராகிராதுக்காகப் ஜேபாராடி உயிரி}ந்திருக்க மாட் ார்கள். ஜேகலெரன்ஸ்கிகள்,
லெதலெ–லெரத்ஜேதலிகள் மற்றும் லெசர்ஜேனாவ்கள் மீது அந்த சமயத்தில் அந்த “லெகாடூரத் தன்டைம" அல் து
மூர்க்கமான படைகடைம இருக்கவில்டை . ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர் களும் லெமன்ஷிவிக்குகளும்
பங்ஜேகற்ற அ க்குமுடைற அனுபவத்தால் Zம்மவர்கள் இன்னமும் உறுதியடை யவில்டை .
1ூடை 3-4 இல், அரசியல் முடைறயில் Zாம் ஆட்சி அதிகாரத்டைத நீடித்து டைவத்திருந்து இருக்க முடியாது,
காரணம் கர்னீ வ் க கத்திற்கு முன்னால் ஜேசடைனயும் மாகாணங்களும் லெபத்ஜேராகிராடைத எதிர்த்து
அணிவகுத்துச் லெசல் க் கூடும். லெசன்றிருக்க முடியும். .
இப்ஜேபாது சித்திரம் முற்றிலும் ஜேவறாக உள்ளது. Zமக்கு ஒரு வர்க்கத்தின் லெபரும்பான்டைமயினரது
ஆதரவு, புரட்சியின் முன்னணிப் படை யின், மக்களின் முன்னணிப் படை யின் ஆதரவு இருக்கிறது. அது
மக்கடைளத் திரட்டிச் லெசல்லும் ஆற்றல் லெகாண் து.
Zமக்கு மக்களில் லெபரும்பான்டைமயினரது ஆதரவு இருக்கிறது. காரணம் லெசர்ஜேனாவின் ராஜினாமா, இது
விவசாயிகள் ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர் கூட் ணியி மிருந்ஜேதா (ஜேசாஷலிஸ்டுபுரட்சியாளர்களி மிருந்ஜேதா) நி த்டைதப் லெபற மாட் ார்கள். என்பதற்கான ஒஜேர அடை யாளமல் ா
விடினும் மிகவும் எடுப்பான லெதளிவான அடை யாளமாகும். இதுஜேவ புரட்சியின் லெபாது 1ன ஆதரவுத்
தன்டைமக்குப் பிரதான காரணம்.
ஏகாதிபத்தியம் முழுவதும் லெமன்ஷிவிக்குகள் மற்றும் ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர்கள் கூட் ணி
முழுவதும் Zம்புதற்கரிய விசித்திரமான பாணியில் ஊச ாடிக் லெகாண்டிருக்கும் ஒரு சமயத்தில் எந்த
வழியில் லெசல்வது என்படைத நிச்சயமாக அறிந்துள்ள ஒரு கட்சியின் சாதகமான நிடை டைமயில் Zாம்
இருக்கிஜேறாம்.
Zமது லெவற்றி உறுதிப்பட்டுள்ளது, காரணம் மக்கள் முழுடைமயாகப் லெபாறுடைம இ}ந்து விட் ார்கள்,
எல் ா மக்களுக்குமான உறுதியான மீள்வழிடைய Zாம் காட்டுகிஜேறாம்; “கர்னீ வ் Zாட்களில்” Zமது
தடை டைமயின் மதிப்டைப மக்கள் அடைனவருக்கும் எடுத்துக் காட்டிஜேனாம், கூட் ணி
அரசியல்வாதிகளி ம் ஒரு சமரசத்திற்கான ஜேயாசடைனகடைள முன்லெமாழிந்ஜேதாம், அவர்களது
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ஊச ாட் த்தில் எவ்விதக் குடைறவும் இல் ாவிடினும் அவற்டைற (ஜேயாசடைனகடைள) அவர்கள்
நிராகரித்தார்கள்.
Zமது சமரச ஜேயாசடைன இதுவடைர நிராகரிக்கப்ப வில்டை என்றும், 1ன Zாயக மாZாடு அடைத இன்னும்
ஏற்றுக் லெகாள்ள ாம் என்றும் நிடைனப்பது மாலெபருந்தவறாகும். இந்தச் சமரச ஜேயாசடைன ஒரு கட்சியால்
கட்சிகளி ம் முன்லெமாழியப்பட் து; இது ஜேவறு எந்த வழியிலும் முன்லெமாழியப்பட்டிருக்க முடியாது.
அது கட்சிகளால் நிராகரிக்கப்பட் து. 1னZாயக மாZாடு ஒரு மாZாடு என்பது தவிர ஜேவறு எதுவுமல் .
ஒரு விஷயத்டைத மறந்து வி க்கூ ாது: அதாவது, லெபரும்பான்டைமயான புரட்சிகர மக்கள் லெவறுப்படை ந்த ஏடை} விவசாயிகள் - இதில் பிரதிநிதித்துவம் லெபற்றிருக்கவில்டை . இது மக்களில்
சிறுபான்டைமயினரின் மாZாடு ஆகும். இந்தக் கண்கூ ான உண்டைமடைய மறந்து வி க்கூ ாது. 1னZாயக
மாZாட்டை ஒரு Zா ாளுமன்றம் என்று Zாம் கருதுஜேவாமானால் அது லெபருந் தவறாகும், அது Zமது
Zா ாளுமன்ற மூ த்தனத்டைதஜேய அறஜேவ காட்டுகிறது; அது தன்டைனத் தாஜேன புரட்சியின் ஒரு
நிரந்தரமான சர்வசுதந்திர Zா ாளுமன்றம் என்று படைற சாற்றிக் லெகாண் ாலும் கூ அது எடைதயும்
முடிவு லெசய்ய முடியாது. முடிவு லெசய்யும் அதிகாரம் அதற்கு லெவளிஜேய, லெபத்ஜேராகிராத் மற்றும்
மாஸ்ஜேகா லெதாழி ாளி வர்க்க குடியிருப்பு வட் ாரங்களில் அடைமந்திருக்கிறது.
எமக்கு முன்னால் லெவற்றிகரமான புரட்சிகரமான எழுச்சிக்கான, எதார்த்த நிடை டைமகள் அடைனத்தும்
உள்ளன. உ கிஜே ஜேய மிகவும் ஜேவதடைனயானதும் மக்கடைள சலிப்புக் குள்ளாக்கி விட் துமான
ஊச ாட் த்திற்குப் புரட்சி எழுச்சியில் Zாம் லெபறும் லெவற்றி மட்டுஜேம முடிவு கட் முடியும், புரட்சி
எழுச்சியில் Zாம் லெபறும் லெவற்றி மட்டுஜேம விவசாயிகளுக்கு உ னடியாக நி ம் வ}ங்கும்,
இதற்கான நிடை டைமயின் தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த சாதகம் Zமக்கு இருக்கிறது. புரட்சி எழுச்சியில் Zாம்
லெபறும் லெவற்றி மட்டுஜேம புரட்சிக்கு எதிராக முடுக்கப்படும் தனியான சமாதானம் என்ற சூழ்ச்சிடையத்
ஜேதாற்கடிக்கும், முழுடைமயான ஜேமலும் நீதியான ஜேமலும் முன்னதான சமாதானத்டைத, புரட்சிக்கு
அனுகூ மான ஒரு சமாதானத்டைதப் பகிரங்கமாகப் பிஜேரரடைண லெசய்வது மூ ம் இடைதத் ஜேதாற்கடிக்கும்.
இறுதியாக, Zமது கட்சி மாத்திரஜேம லெவற்றிகரமான புரட்சி எழுச்சி மூ ம் லெபத்ஜேராகிராடைதப் பாதுகாக்க
முடியும்; ஏலெனன்றால் சமாதானத்திற்கான Zமது ஜேயாசடைன நிராகரிக்கப்படுமானால், Zாம் ஒரு ஜேபார்
நிறுத்தத்டைதக் கூ Zாடிப் லெபற முடியவில்டை யானால், அதன் பின் Zாம் “பாதுகாப்புவாதிகள்” ஆகி
விடுஜேவாம், ஜேபார்க் கட்சிகளின் தடை டைமயில் Zாம் இருப்ஜேபாம், Zாஜேம மிக ஜேமம்பட் ''ஜேபார்க்"
கட்சியாகி விடுஜேவாம், ஜேபாடைர உண்டைமயிஜே ஜேய புரட்சி முடைறயில் Z த்துஜேவாம்.
முத ாளிகளி மிருந்து எல் ா லெராட்டிகடைளயும் (உணடைவயும்) கா ணிகடைளயும் பறித்து எடுத்துக்
லெகாள்ஜேவாம். அவர் களுக்கு லெராட்டிப் லெபாருக்குகடைள மட்டுஜேம விட்டு டைவத்து மரப்பட்டை க்
கா ணிகடைள அணிவிப்ஜேபாம். எல் ா உணடைவயும் கா ணிகடைளயும் ஜேபார் முடைனக்கு அனுப்பி
டைவப்ஜேபாம்.
அதன் பின் Zாம் லெபத்ஜேராகிராடைதப் பாதுகாப்ஜேபாம்.
ருஷ்யாவில் உண்டைமயிஜே ஜேய ஒரு புரட்சிகரப் ஜேபாடைர Z த்துவதற்கான லெபாருளாயத, ஆன்மிக இரு
வடைக மூ வளங்களும் இன்னும் அளவற்றதாக இருக்கின்றன; லெ1ர்மானியர் Zமக்குக் குடைறந்த பட்சம்
ஜேபார் நிறுத்தத்டைதயாவது அனுமதிப்பார்கள் என்பதற்கான வாய்ப்புகள் நூறுக்குத்
லெதான்னூற்றிலெயான்பது இருக்கிறது. தற்ஜேபாது ஒரு ஜேபார் நிறுத்தத்டைத உறுதியாகப் லெபறுவது உ கம்
முழுவடைதயும் லெவன்று லெபறுவதாகும்.
*

*

*

புரட்சிடையப் பாதுகாக்கவும், இரு கூட் ணிகடைளயும் ஜேசர்ந்த ஏகாதிபத்தியவாதிகளும்
“தனித்தனியாக''துண் ா வி ாமல் ருஷயாடைவப் பாதுகாக்கவும் லெபத்ஜேராகிராத் மற்றும் மாஸ்ஜேகா
லெதாழி ாளர்ளின் புரட்சி கரமான எழுச்சி முற்ற முழு அவசியம் என்படைதக் கண்டுணர்ந்து விட் Zாம்,
முதலில் வளர்ந்து வரும் புரட்சி எழுச்சியின் நிடை டைமகளுக்கு ஏற்ப மாZாட்டில் Zமது அரசியல்
ஜேபார்த்தந்திரங்கடைள மாற்றி அடைமத்துக் லெகாள்ள ஜேவண்டும்; இரண் ாவதாக புரட்சி எழுச்சிடைய ஒரு
கடை யாகக் கருத ஜேவண்டும் என்ற மார்க்சின் கருத்டைத Zாம் லெசால் ளஜேவாடு மட்டும் ஏற்கவில்டை
என்படைதக் காட் ஜேவண்டும்.
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மாZாட்டில் ஆள் லெதாடைகடையத் ஜேதடித் திரியாமல், ஊச ாட் க்காரர்கடைள ஊச ாட் க்காரர்
முகாமிஜே ஜேய விட்டு டைவக்க அஞ்சாமல் Zாம் உ னடியாக ஜேபால்ஷிவிக் குழுடைவ உறுதியாக
இடைணக்க ஜேவண்டும். ஊச ாட் க்காரர்கள் உறுதியான பற்றார்வமுள்ள ஜேபாராட் வீரர்கள் முகாமில்
இருப்படைத வி அங்ஜேகஜேய இருப்பது புரட்சி ட்சியத்திற்கு அதிகப் பயனுடை யதாக இருக்கும்.
நீண் பிரசங்கங்களின், லெபாதுவான “பிரசங்கங்களின்” ஒவ்வாத தன்டைமடைய மிகவும் உறுதியான
முடைறயில் வலியுறுத்தியும், புரட்சிடையக் காக்க உ னடிப் ஜேபாராட் ம் அவசியம் என்படைதயும்,
முத ாளி வர்க் கத்து ன் முற்றாக முறித்துக்லெகாள்ள ஜேவண்டுவதன் அடிப்படை அவசியத்டைதயும்,
இன்றுள்ள அரசாங்கத்டைத முழுடைமயாக அகற்றி எறிவதற்கும், ருஷ்யாடைவ '' தனித் தனியாக''
துண் ாடுவதற்கு ஆயத்தம் லெசய்து வரும் ஆங்கி , பிலெரஞ்சு ஏகாதிபத்தியவாதிகளு ன் பூரணமாக
முறித்துக் லெகாள்ளவும் புரட்சிகரப் பாட் ாளி வர்க்கத்தால் தடை டைம தாங்கப்படும் புரட்சிகர
1னZாயகவாதிகளி ம் உ னடியாக அடைனத்து ஆட்சியதிகாரமும் மாற்றியளிக்கப்ப ஜேவண்டும்
என்படைதயும் எல் ாம் வலியுறுத்தும் ஒரு சுருக்கமான பிரக னத்டைத ஜேபால்ஷிவிக்குகளி மிருந்து
உருவாக்கிப் லெபற ஜேவண்டும்.
மக்களுக்குச் சமாதானம், விவசாயிகளுக்கு நி ம், தகாத ாபங்கடைளப் பறிமுதல் லெசய்தல், உற்பத்திடைய
முத ாளிகள் இழிவான முடைறயில் சீர்குடை ப்படைதத் தடை லெசய்தல் ஆகிய ஜேவடை த்திட் ப்
பிஜேரரடைணகள் லெதா ர்பான இந்த முடிவு குறித்த மிகச் சுருக்கமானமிகவும் கூரியதான வடைக முடைற
விளக்கத்டைத Zமது பிரக னம் வ}ங்க ஜேவண்டும்.
இந்தப் பிரக னம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஜேமலும் சுருக்கமானதாகவும் அதிகக் கூரியதாகவும்
இருக்கிறஜேதா அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஜேமலும் Zல் து. ஜேவறு இரண்டு உயர் முக்கியத்துவமுள்ள
முடிவுகள் மட்டும் இதில் லெதளிவாகச் சுட்டிக் காட் ப்ப ஜேவண்டும், அதாவது, மக்கள்
ஊச ாட் ங்களால் சலிப்படை ந்திருக்கிறார்கள், ஜேசாஷலிஸ்டு- புரட்சியாளர்கள் மற்றும்
லெமன்ஷிவிக்குகளின் உறுதியின்டைமயால் லெவறுப்படை ந்திருக்கிறார்கள்; அவர்கள் புரட்சிக்குத்
துஜேராகம் லெசய்து விட் னர், எனஜேவ இந்தக் கட்சிகளி மிருந்து திட் வட் மாக வி கி முறித்துக்
லெகாள்கிஜேறாம் என்பஜேத.
மற்றும் இன்லெனாரு விஷயம். பிரஜேதசக் டைகப்பற்றல்கள் இல் ாத சமாதானத்டைத உ னடியாக
முன்டைவப்பது மூ மும், கூட் ணி ஏகாதிபத்தியவாதிகளு னும் எல் ா ஏகாதிபத்தியவாதிகளு னும்
உ னடியாக முறித்துக் லெகாள்வது மூ மும் ஒருக்கால் Zாம் உ ஜேன ஒரு ஜேபார் நிறுத்தத்டைதப் லெபற ாம்,
இல்டை ஜேயல் புரட்சிகரப் பாட் ாளி வர்க்கம் முழுதும் Zாட்டை ப் பாதுகாக்க ஒன்று திரளும், பாட் ாளி
வர்க்கத்தின் தடை டைமயின் கீழ் புரட்சிகர 1னZாயகவாதிகள் உண்டைமயில் நீதியான, உண்டைமயில்
புரட்சிகரமான ஜேபாடைரத் லெதாடுப்பார்கள்.
இந்தப் பிரக னத்டைதப் படித்த பிறகு, ஜேபச்சு ஜேவண் ாம் முடிவுகள் ஜேவண்டும், தீர்மானம் எழுதுதல்
ஜேவண் ாம் லெசயல் ஜேவண்டும் என்று ஜேவண்டுஜேகாள் விடுத்த பின் Zாம் Zமது குழு முழுவடைதயும்
ஆடை களுக்கும் பாசடைறகளுக்கும் அனுப்ப ஜேவண்டும். அதற்குரிய இ ம் அங்குதான், அங்குதான்
வாழ்க்டைகயின் துடிப்பு இருக்கிறது. அங்குதான் Zமது புரட்சியின் தாரகத்தின் மூ ாதாரம் உள்ளது.
அங்குதான் 1னZாயக மாZாட்டின் இயக்கு சக்தி உள்ளது.
அங்கு, ஆர்வமிக்க, உணர்ச்சியான உடைரகளில் Zாம் Zமது ஜேவடை த்திட் த்டைத விளக்கி, ஒன்று, மாZாடு
இடைத முற்றிலுமாக ஏற்க ஜேவண்டும் இல்டை ஜேயல் புரட்சிகரமான எழுச்சிதான் ஏற்படும் என்ற மாற்று
ஜேயாசடைனடைய முன்டைவக்க ஜேவண்டும். Zடுப்பாடைத இல்டை . தாமதம் சாத்தியமல் . புரட்சி லெசத்துக்
லெகாண்டிருக்கிறது.
பிரச்சிடைனடைய இந்த வழியில் முன்டைவத்து, Zமது குழு முழுவடைதயும் ஆடை களிலும் பாசடைறகளிலும்
ஒரு முகப்படுத்துவது மூ ம் Zாம் புரட்சிகரமான எழுச்சிடையத் துவக்குவதற்கான சரியான தருணத்டைத
நிர்ணயிக்க முடியும்.
புரட்சிகரமான எழுச்சிடைய மார்க்சிய வழியில், அதாவது ஒரு கடை யாகக் கருத ஜேவண்டுமானால் Zாம்
அஜேத சமயம் ஒரு விZாடிடையக் கூ வீணாக்காமல் புரட்சிப் படை ப் பிரிவுகளின் தடை டைமயகத்டைத
அடைமக்க ஜேவண்டும், Zமது படை கடைள வினிஜேயாகம் லெசய்ய ஜேவண்டும், Zம்பகமான படை அணிகடைள
மிகவும் முக்கியமான முடைனகளுக்கு அனுப்ப ஜேவண்டும், அலெ க்சாண்டிரின்ஸ்கி அரங்டைகச் சுற்றி
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வடைளத்து பீட் ர்- பால் ஜேகாட்டை டையக்9 டைகப்பற்றி இராணுவத் தடை டைமடையயும் அரசாங்கத்டைதயும்
டைகது லெசய்து, எதிரி Zகரின் ஜேகந்திர முடைனகடைள அணுக இ ந்தருவடைத வி அழிவஜேத ஜேமல் என்று
கருதும் படை ப் பிரிவுகடைள 1ங்கர்களுக்கும்10 லெகாடிய டிவிஷனுக்கும்11 எதிராக அனுப்ப ஜேவண்டும்.
ஆயுதஜேமந்திய லெதாழி ாளர்கடைள அணிதிரட்டி இறுதியான மூர்க்கமான ஜேபாரில் ஜேபாராடும்படியும்,
உ ஜேன தந்தி லெதாடை ஜேபசிச் லெசய கங்கடைளக் டைகப்பற்றுமாறும் அடைறகூவல் வி ஜேவண்டும். Zமது
புரட்சிகரமான எழுச்சித் தடை டைமயகத்டைத மத்தியத் லெதாடை ஜேபசிச் லெசய கத்திற்கு மாற்றி, அடைதத்
லெதாடை ஜேபசி மூ ம் எல் ா ஆடை கள், எல் ாப் படை ப் பிரிவுகள், ஆயுதந் தாங்கிப் ஜேபாராடும் எல் ா
முடைனகள் ஆகியவற்ஜேறாடு லெதா ர்பு படுத்த ஜேவண்டும், இன்ன பிற.
இன்டைறய தருணத்தில் புரட்சி எழுச்சிடைய ஒரு கடை யாகக் கருதாவிட் ால் மார்க்சியத்தின் பால்
லெமய்ப்பற்று ன் இருப்பஜேதா, புரட்சியின் பால் லெமய்ப்பற்று ன் இருப்பஜேதா சாத்தியமல் என்ற
உண்டைமடையச் சித்தரித்துக் காட் மட்டுஜேம இது உதாரணமாகக் காட் ப்பட் து.
நி. லெ னின்
1917 லெசப்லெ ம்பர் 13-14

நூல் திரட்டு,

(26-27)இல்

லெதாகுதி 34,

எழுதப்பட் து

பக்கங்கள் 242 – 247
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3. ஒரு பார்டைவயாளரின் ஆஜே ாசடைனகள்
Zான் இந்த வரிகடைள அக்ஜே ாபர் 8 ந் ஜேததி எழுதுகிஜேறன். இடைவ 9 ந் ஜேததிக்குள் லெபத்ஜேராகிராத்
ஜேதா}ர்களுக்குப் ஜேபாய்ச் ஜேசரும் என்ற Zம்பிக்டைக எனக்குக் கிஞ்சிற்றும் இல்டை . வ க்குப் பிராந்திய
ஜேசாவியத்துகளின் காங்கிரஸ் அக்ஜே ாபர் 10 ந் ஜேததி Zடை லெபற இருப்பதால் இடைவ மிகவும் தாமதமாக
வந்து ஜேசர ாம். இருந்த ஜேபாதிலும் லெபத்ஜேராகிராத் மற்றும் அந்தப் “பிராந்தியம்” முழுவதன்
லெதாழி ாளர்கள் மற்றும் படை வீரர்கள் Z த்தவிருக்கும் ஜேபாராட் ம், விடைரவில் Zடை லெபறும் ஆனால்
இன்னும் Zடை லெபறவில்டை என்று இருக்கும் பட்சத்தில், Zான் எனது “பார்டைவயாளரின்
ஆஜே ாசடைனகடைள” அளிக்க முயல்ஜேவன்.
ஆட்சி அதிகாரம் அடைனத்தும் ஜேசாவியத்துகளுக்கு மாற்றி வ}ங்கப்ப ஜேவண்டும் என்பது லெதட் த்
லெதளிவானது. பாட் ாளிகளின் புரட்சிகர ஆட்சி அதிகாரம் (அல் து ஜேபால்ஷிவிக் ஆட்சி அதிகாரம் இப்ஜேபாது இடைவ இரண்டும் ஒன்ஜேற) லெபாதுவாக உ கம் முற்றிலும் குறிப்பாக, ஜேபாரிடும் Zாடுகளில்
உள்ள எல் ா உடை}க்கும் மக்கள், எல் ா சுரண் ப்படும் மக்கள் மற்றும் குறிப்பாக, ருஷ்ய
விவசாயிகளின் உச்சபட்சமான அனுதாபத்டைதயும், தயக்கமற்ற ஆதரடைவயும் உறுதியாகப் லெபற்றிருக்க
ஜேவண்டும் என்படைத எந்த ஜேபால்ஷிவிக்கும் மறுக்க முடியாது. இந்த மிகவும் Zன்கறியப்பட் , நீண்
கா மாக நிடை Zாட் ப்பட்டு விட் உண்டைமகள் குறித்து விவரிக்கத் ஜேதடைவ இல்டை .
ஜேசாவியத்துகளுக்கு இப்ஜேபாது ஆட்சி அதிகாரத்டைத மாற்றி வ}ங்குவது என்பது ஆயுதஜேமந்திய எழுச்சி
என்ஜேற லெபாருள்படும் என்பது எல் ாத் ஜேதா}ர்களுக்கும் முற்றிலும் லெதளிவாகப் புரிகிறதா என்ற
விஷயத்டைத இங்கு குறிப்பி ஜேவண்டும். இது கண்கூ ானதாகத் ஜேதான்ற ாம், ஆனால் எல்ஜே ாரும்
இந்த அம்சம் குறித்துச் சிந்தடைன லெசலுத்தியிருந்தார்கள் அல் து சிந்தடைன லெசலுத்தி வருகிறார்கள் என்று
கூற முடியாது. இப்ஜேபாது ஆயுதஜேமந்திய எழுச்சிடையத் தள்ளுபடி லெசய்வது, ஜேபால்ஷி விசத்தின் ஜேகந்திர
ஜேகாஷம் (எல் ா ஆட்சி அதிகாரமும் ஜேசாவியத்துகளுக்ஜேக) மற்றும் லெபாதுவாக பாட் ாளி வர்க்கத்தின்
புரட்சிகர சர்வஜேதசியவாதத்டைதத் தள்ளுபடி லெசய்வதாகஜேவ லெபாருள்படும்.
ஆனால் ஆயுதஜேமந்திய எழுச்சி அரசியல் ஜேபாராட் த்தின் ஒரு விஜேசஷ வடிவமாகும், விஜேசஷ
விதிகளுக்குக் கட்டுப்பட் தாகும். இடைதக் குறித்துக் கவனமாகச் சிந்தித்தல் ஜேவண்டும். “ஜேபாடைரப்
ஜேபா ஜேவ அந்த அளவுக்கு முழுடைமயாகப் புரட்சிகரமான எழுச்சியும் ஒரு கடை யாகும்'' என்று எழுதிய
ஜேபாது கார்ல் மார்க்ஸ் இந்த உண்டைமடையஜேய தனிச்சிறப்புடை ய து க்கத்து ன் லெவளியிட் ார்.
இந்தக் கடை யின் முக்கியமான விதிகள் என்ற முடைறயில், மார்க்ஸ் பின்வருவனவற்டைறக் குறிப்பிட் ார்:
1) புரட்சி எழுச்சியு ன் என்றுஜேம விடைளயா ஜேவண் ாம், ஆனால் அடைதத் துவங்கும் ஜேபாது நீங்கள்
கடை சி வடைரயில் லெசல் ஜேவண்டும் என்படைத உறுதியாக உணர்ந்திருக்க ஜேவண்டும்.
2) தீர்மானகரமான முடைனயில், தீர்மானகரமான தருணத்தில் மாலெபரும் வலுமிக்க சக்திகடைள ஒரு
முடைனப்படுத்த ஜேவண்டும். இல்டை ஜேயல், ஜேமலும் Zல் ஆயத்தங்களும் ஒழுங்குத் திரட்சியும்
லெகாண் விஜேராதி க கக்காரர்கடைள அழித்து விடுவான்.
3) புரட்சி எழுச்சி லெதா ங்கி விட் து என்றால், நீங்கள் மிகப் லெபரிய டைவராக்கியத்து ன் லெசயல்ப
ஜேவண்டும். தவறாமல் எல் ா வழிகளிலும் எதிர்த்தாக்குதடை ஜேமற்லெகாள்ள ஜேவண்டும். “தற்காப்புப்
ஜேபாக்கு ஆயுதஜேமந்திய எழுச்சி அடைனத்தின் மரணமாகும்.''
4) நீங்கள் எதிரி மீது திடீர்த் தாக்குதல் லெதாடுக்க முய ஜேவண்டும், அவனது படை ப ம் சிதறிக்கி க்கும்
தருணத்டைதப் பற்றிக் லெகாள்ள ஜேவண்டும்.
5) எவ்வளவு சிறியதாக இருப்பினும் சரி Zாள்ஜேதாறுமான லெவற்றிகளுக்காக (ஒரு Zகரம்
சம்பந்தப்பட் தாக இருந்தால் மணிக்கு மணி என்று லெசால்
ாம்) நீங்கள் பாடுப ஜேவண்டும்.
“தார்மீக ஜேமல் நிடை டைய” எப்பாடு பட்டும் நீடித்து டைவத்திருக்க ஜேவண்டும்.
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இதுகாறும் “உ கமறிந்துள்ள புரட்சிகரப் ஜேபார்த் தந்திரங்களின் மாலெபரும் விற்பன்னரான
ன்ஜேதானின் 'துணிச்சல், துணிச்சல், ஜேமலும் துணிச்சல்’ ”12 என்னும் லெசாற்களால் ஆயுதஜேமந்திய
எழுச்சி சம்பந்தமாக எல் ாப் புரட்சிகளின் படிப்பிடைனகடைளயும் மார்க்ஸ் லெதாகுத்தளித்தார்.
ருஷ்யாவில், 1917 அக்ஜே ாபரில் இடைதப் பிரஜேயாகம் லெசய்தால் அதன் லெபாருள்: எவ்வளவு சடுதியாகவும்
எவ்வளவு ஜேவகமாகவும் சாத்தியஜேமா அது ஜேபான்ற ஒஜேர சமயத்தில் லெபத்ஜேராகிராத் மீது
எதிர்த்தாக்குதல், இது உள்ஜேள இருந்தும் லெவளியில் இருந்தும் தவறாமல் லெதாடுக்கப்ப ஜேவண்டும்.
லெதாழி ாளி வர்க்க வட் ாரங்களில் இருந்தும், பின் ாந்தில் இருந்தும், லெரலெவலில் இருந்தும்,
கிஜேரான்ஷ் த்தில் இருந்தும் லெதாடுக்கப்ப ஜேவண்டும். க ற்படை முழுவதன் எதிர்த்தாக்குதல், Zமது
“பூர்ஷ்வா காவற்படை ” (1ங்கர்கள்), Zமது “வாந்ஜேத துருப்புகள்” (க–ாக்கு படை யின் பகுதி)13
இத்தியாதிகளின் 15,000 அல் து 20,000 (ஒருஜேவடைள ஜேமலும் அதிகம்) ஜேபரின் மீது படை ப த்தின்
மாலெபரும் ஜேம ாதிக்கத்டைத ஒரு முடைனப்படுத்தல் என்பதாகும்.
Zமது மூன்று பிரதான சக்திகளான க ற்படை , லெதாழி ாளர்கள், ஜேசடைனப் பிரிவுகடைளத் தக்கபடி
இடைணத்து, அடைவ பின்வருவனவற்டைற எப்பாடுபட்டும் தவறாது பற்றிப் பிடித்து வி ாது டைவத்திருக்க
வடைக லெசய்ய ஜேவண்டும்: (அ) லெதாடை ஜேபசி இடைணப்பகம், (ஆ) தந்தி அலுவ கம், (இ) ரயில்ஜேவ
நிடை யங்கள், (ஈ) எல் ாவற்றுக்கும் ஜேம ாகப் பா ங்கள்.
மிகவும் உறுதியான Zபர்கள் (Zமது “அதிரடிப் படை கள்”, இளம் லெதாழி ாளர், சிறந்த க ஜே ாடிகள்)
சிறிய படை ப் பிரிவுகளாக அடைமக்கப்பட்டு, மிகவும் முக்கியமான இ ங்கடைளப் பிடித்த க்கவும்
எல் ா இ ங்களிலும் எல் ா முக்கியமான லெசயல்பாடுகளிலும் பங்கு பற்றும்படி லெசய்தல் ஜேவண்டும்,
உதாரணம்:
லெபத்ஜேராகிராடைதச் சுற்றிவடைளத்துக் லெகாண்டு லெதா ர்புகடைள லெவட்டி விடுதல்; க ற்படை யினர்,
லெதாழி ாளர் மற்றும் துருப்புக்களின் கூட்டுத் தாக்குதல் மூ ம் அடைதக் டைகப்பற்றல் - இந்தப் பணிக்குக்
கடை யும் மும்ம ங்கு துடுக்கும் ஜேதடைவ.
விஜேராதியின் “டைமயங்கடைள'' (1ங்கர் பள்ளிகள், தந்தி அலுவ கம், லெதாடை ஜேபசி இடைணவகம்
ஆகியவற்டைற) தாக்கி சுற்றிவிடைளத்துக் லெகாள்ளும் ஜேZாக்கத்து ன் துப்பாக்கிகள், எறிகுண்டுகடைள
ஆயுதமாக ஏந்திய சிறந்த லெதாழி ாளர்களின் படை ப் பிரிவுகடைள அடைமப்பது. அவர்களது ஜேகாட்பாட்டு
வாசகம்: எதிரி முன்ஜேனற இ ம் லெகாடுப்படைத வி கடை சி மனிதன் வடைர சாவது ஜேமல்!- என்பதாக
இருக்க ஜேவண்டும்.
ஜேபாராடுவது என்று முடிவு லெசய்யப்படுமானால் தடை வர்கள் ன்ஜேதான் மற்றும் மார்க்சின் மாலெபரும்
கட் டைள வாசகங்கடைள லெவற்றிகரமாகப் பிரஜேயாகிப்பர் என்று Zம்புஜேவாமாக.
ருஷ்யப் புரட்சியின் லெவற்றியும் உ கப் புரட்சியின் லெவற்றியும் இந்த இரண்டு அல் து மூன்று Zாள்
ஜேபாராட் த்டைதச் சார்ந்திருக்கிறது.
1917 அக்ஜே ாபர் 8 (21) இல்

நூல் திரட்டு,

எழுதப்பட் து

லெதாகுதி 34,

பங்கங்கள் 382-384
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4. ஜேதா}ர்களுக்குக் கடிதம்
ஜேதா}ர்கஜேள,
Zாம் தீர்மானகரமான கட் த்தில் வாழ்ந்து லெகாண் டிருக்கிஜேறாம்; சம்பவங்கள் Zம்ப முடியாத அளவுக்கு
ஜேவகமாக Zடை லெபற்றுக் லெகாண்டிருக்கின்றன. எனஜேவ விதியின் சித்தத்தினால் வர ாற்றின்
நீஜேராட் த்திலிருந்து ஓரளவுக்கு ஒதுங்கிப் ஜேபான இ த்தில் டைவக்கப்பட்டிருக் கும் ஒரு கட்டுடைரயாளர்
கா ரீதியில் பின் தங்கி விடுகின்ற அல் து சரியான தகவல்கடைளப் லெபறவில்டை என்று
நிரூபிக்கப்படுகின்ற ஆபத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய நிடை யிலிருக்கிறார். அவருடை ய எழுத்துகள் அச்சில்
லெவளியாவதற்குச் சற்றுக் கா தாமதமாகுமானால் இந்த ஆபத்து இன்னும் அதிகமாகும். Zான் இடைத
முழுடைமயாக உணர்ந்தாலும் இது லெவளியி ப்ப ாமற் ஜேபாக ாம் என்ற ஆபத்து இருந்தாலும் Zான்
இந்தக் கடிதத்டைத ஜேபால் ஜேபால்ஷிவிக்குகளுக்கு எழுதுவது அவசியம். ஏலெனன்றால் எந்த
ஊச ாட் ங்கடைள எதிர்த்து மிகத் தீர்மானமான முடைறயில் எச்சரிக்டைக லெசய்வது என்னுடை ய க டைம
என்று கருதுகின்ஜேறஜேனா அடைவ இதற்கு முன்பு எந்தக் கா த்திலும் இப்படி ஏற்பட் தில்டை ; கட்சியின்
மீதும் சர்வஜேதசப்பாட் ாளி வர்க்க இயக்கத்தின் மீதும் புரட்சியின் மீதும் அடைவ ஆபத்தான விடைளடைவ
ஏற்படுத்தக் கூடும். கா ரீதியில் அதிகமான அளவுக்குப் பின் தங்கி விடுகின்ற அபாயத்டைதப் லெபாறுத்த
வடைர எனக்குக் கிடை த்திருக்கும் தகவலின் தன்டைமடையயும் ஜேததிடையயும் சுட்டிக் காட்டுவதன் மூ ம்
அடைதச் சமாளிக்கிஜேறன்.
அக்ஜே ாபர் 16, திங்கட்கி}டைமயன்று காடை யில்தான் அதற்கு முந்திய தினத்தில் லெபத்ஜேராகிராதில்
Zடை லெபற்ற மிக முக்கியமான ஜேபால்ஷிவிக் கூட் த்தில் க ந்து லெகாண் ஜேதா}ர் ஒருவடைர Zான்
பார்க்க முடிந்தது. அங்ஜேக Zடை லெபற்ற விவாதத்டைதப் பற்றி அவர் என்னி ம் விரிவாக எடுத்துக்
கூறினார். எல் ா அரசியல் ஜேபாக்குகடைளயும் ஜேசர்ந்த பத்திரிடைககள் ஞாயிற்றுக்கி}டைம இதழ்களில்
விவாதித்திருக்கும் அஜேத ஆயுதந்தாங்கிய எழுச்சிப் பிரச்சிடைனதான் அங்கும் விவாதிக்கப்பட் து.
அந்தக் கூட் ம் தடை Zகரத்தில் ஜேபால்ஷிவிக் ஜேவடை யின் எல் ாத் துடைறகளிலும் அதிகமான
லெசல்வாக்குடை ய எல் ாவற்டைறயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது. அந்தக்கூட் த்தில் மிகக் குடைறவான
சிறுபான்டைமயினர், அதாவது லெமாத்தத்தில் இரண்டு ஜேதா}ர்கள் மட்டுஜேம, எதிர்மடைறயான
நிடை லெயடுத்தார்கள். இந்தத் ஜேதா}ர்கள் முன்டைவத்த வாதங்கள் மிகவும் ப வீனமானடைவ, அடைவ Zாம்
அதிசயப்படுகின்ற அளவுக்குக் கு}ப்பம், ஜேகாடை}த்தனம், ஜேபால்ஷிவிசம் மற்றும் பாட் ாளி வர்க்கப்
புரட்சிகர சர்வஜேதசியவாதத்தின் பிரதான கருத்துகள் எல் ாவற்றின் வீழ்ச்சியின் லெவளிப்பா ாக
இருக்கின்றன; எனஜேவ இத்தடைகய அவமானகரமான ஊச ாட் ங்களுக்கு ஒரு விளக்கத்டைதக்
கண்டுபிடிப்பது சு பமல் . ஆனால் ஊச ாட் ம் இருக்கிறது. இவ்வளவு முக்கியமான ஒரு
பிரச்சிடைனயில் ஊச ாட் ங்கடைளச் சகித்துக்லெகாள்வதற்கு ஒரு புரட்சிகர கட்சிக்கு எந்த உரிடைமயும்
இல்டை என்பதால், தங்களுடை ய ஜேகாட்பாடுகடைளக் காற்றிஜே பறக்கவிட் இந்த இரு ஜேதா}ர்களும்
சற்றுக் கு}ப்ப ஜேமற்படுத்த முடியும் என்பதால் அவர்களுடை ய ஊச ாட் ங் கடைள
அம்ப ப்படுத்துவதற்கும் அடைவ எவ்வளவு லெவட்கக்ஜேக ானடைவ என்படைதக் காட்டுவதற்கும்
அவர்களுடை ய வாதங்கடைளப் பகுத்தாராய்வது அவசியம். பின்வரும் வரிகள் இடைதச் லெசய்யும்
முயற்சியாகும்.
___________________
''... மக்களி ம் Zமக்குப் லெபரும்பான்டைம கிடை யாது; இந்த நிபந்தடைன இல் ாமல் ஆயுதந்தாங்கிய
எழுச்சி Zம்பிக்டைகக்கு இ மளிக்கவில்டை ......."
இடைதச் லெசால்பவர்கள் உண்டைமடையத் திரித்துக் கூறுபவர்கள் அல் து ஏட்டுப் பண்டிதர்கள். Zாடு
முழுவதிலும் ஜேபால்ஷிவிக் கட்சி சரியாகப் பாதி வாக்குகளும் அதற்கு ஜேமல் ஒரு வாக்கும்
லெபற்றிருக்கிறதா என்று இவர்கள் முன்கூட்டிஜேய உத்தரவாதம் ஜேகட்கிறார்கள். புரட்சியின் உண்டைமயான
சந்தர்ப்பங்கடைளச் சிறிது கூ க் கணக் லெகடுத்துக் லெகாள்ளாமல் எல் ா நிடை டைமகளிலும் இந்த
உத்தரவாதத்டைதக் ஜேகட்கிறார்கள். வர ாறு அத்தடைகய உத்தரவாதத்டைத ஒருஜேபாதும் லெகாடுத்ததில்டை ,
எந்தப் புரட்சியிலும் அத்தடைகய உத்தரவாதத்டைதக் லெகாடுப்பதற்கு அதனால் சிறிதும் முடியாது.
அப்படிப்பட் ஒரு ஜேகாரிக்டைகடைய டைவப்பது கூட் த்திலிருப்பவர்கடைளக் ஜேகலி லெசய்வதாகும்.
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எதார்த்தத்திலிருந்து அவர்கள் வி கி ஓடுவடைத மடைறக்கின்ற திடைர என்படைதத் தவிர அதில் ஜேவறு
ஒன்றுமில்டை .
ஏலெனன்றால் 1ூடை Zாட்களுக்குப் பிறகுதான் மக்களில் லெபரும்பான்டைமயினர் ஜேபால்ஷிவிக்குகளின்
தரப்புக்கு ஜேவகமாக வரத் லெதா ங்கினார்கள் என்படைத எதார்த்தம் Zமக்குத் லெதளிவாகக் காட்டுகிறது.
லெபத்ஜேராகிராதில் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் Zாளன்று Zடை லெபற்ற ஜேதர்தல்கள் இடைத முதன்முத ாக, கர்னீ வ்
க கத்துக்கும் முன்ஜேப, எடுத்துக்காட்டின. அத்ஜேதர்தலில் புறZகர்ப் பகுதிகடைளச் ஜேசர்க்காமஜே ஜேய
Zகரத்தில் ஜேபால்ஷிவிக் வாக்குகள் 20 சதவிகிதத்திலிருந்து 33 சதவிகிதமாக அதிகரித்தன. பிறகு
லெசப்லெ ம்பரில் மாஸ்ஜேகாவில் Zடை லெபற்ற மாவட் கவுன்சில் (டூமா) ஜேதர்தல்களும் இடைத
எடுத்துக்காட்டின. இந்தத் ஜேதர்தலில் ஜேபால்ஷிவிக் வாக்குகள் 11 சதவிகிதத்திலிருந்து 49 1/3 சதவிகிதமாக
உயர்ந்தன (Zான் சமீபத்தில் பார்த்த ஒரு மாஸ்ஜேகா ஜேதா}ர் சரியான தகவல் 51 சதவிகிதம் என்று
என்னி ம் கூறி னார்). ஜேசாவியத்துகளுக்கு Zடை லெபற்ற புதிய ஜேதர்தல்களும் இடைத நிரூபித்தன.
லெபரும்பான்டைமயான விவசாய ஜேசாவியத்துகள் - அவர்களுடை ய ''அவ்க்ஜேசன்திலெயவ்'' மத்திய
ஜேசாவியத்டைதயும் மீறி - கூட் ணிக்கு எதிராகக் கருத்துத் லெதரிவித்திருப்பது இடைத நிரூபித்தது. கூட்
ணிக்கு எதிராக இருப்பலெதன்றால் அது Zடை முடைறயில் ஜேபால்ஷிவிக்குகடைளப் பின்பற்றுவதாகும்.
ஜேமலும் படை வீரர்கள் ஜேசாஷலிஸ்டு புரட்சியாளர் மற்றும் லெமன்ஷிவிக் தடை வர்கள், இராணுவ
அதிகாரிகள், பிரதிநிதிகள் இதரர்களின் லெவறுப்டைபக் கக்குகின்ற அவதூறுகள், தாக்குதல்கள்
ஆகியவற்டைற மீறி ஜேபால்ஷிவிக்குகளின் தரப்புக்கு முன்பு எக்கா த்திலும் இல் ாத மாலெபரும்
உறுதிஜேயாடு கூட் மாக வந்து லெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்படைதப் ஜேபார்முடைனயிலிருந்து வருகின்ற
லெசய்திகள் முன்டைனக் காட்டிலும் அடிக்கடியும் அதிகத் திட் வட் மாகவும் நிரூபிக்கின்றன.
கடை சியாக, இன்டைறய ருஷ்ய வாழ்க்டைகயில் மிகவும் குறிப்பி த்தக்க அம்சம் விவசாயக் க கமாகும்.
மக்கள் ஜேபால்ஷிவிக்குகளின் தரப்புக்கு வந்து லெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்படைத இது எதார்த்த ரீதியில்
வார்த்டைதகளில் அல் , லெசயலில்- எடுத்துக்காட்டுகிறது. க வரத்டைதயும் அரா1கத்டைதயும் பற்றிக் கூச்சல்
ஜேபாடுகின்ற பூர்ஷ்வாப் பத்திரிடைககளும் “ஊச ாடுகின்றன”. ஜேZாவயா ஷிஸின்14 கூட் த்தின்
பரிதாபமிக்க அதன் ஆமாம் சாமிகளும் எவ்வளவு லெபாய் லெசான்னாலும் கூ இதுதான் உண்டைம. ம்
ஜேபாவ் குலெபர்னியாவில் (மாநி த்தில்) விவசாய இயக்கம் ஒரு ஆயுதந்தாங்கிய எழுச்சியாகும். அதன்
லெபாருளாயத மற்றும் அரசியல் ஆகிய இரண்டு அர்த்தங்களிலுஜேம. முதன்டைமயாக, விவசாயிகளுக்கு
நி த்டைத மாற்றுவது பற்றிய உ ன்பாடு ஜேபான்ற மிகவும் சிறந்த அரசியல் விடைளவுகடைள இது
ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஆயுதந்தாங்கிய எழுச்சிடையப் பற்றிப் பயமடை ந்திருக்கும் ஜேசாஷலிஸ்டுபுரட்சியாளர் கும்பல் அடைனத்தும் (திஜேயலெ ா Zஜேராதா15 உட்ப ) விவசாயிகளுக்கு நி த்டைத மாற்றிக்
லெகாடுப்பதன் அவசியத்டைதப் பற்றி இப்லெபாழுது லெபருங்கூச்சல் ஜேபாடுவது காரணமில் ாமல் அல் .
ஜேபால்ஷிவிசத்தின் சரியான தன்டைமக்கும் அதன் லெவற்றிக்கும் இது ஒரு லெசய்முடைற விளக்கமாகும். முன்
Zா ாளுமன்ற ஜேபானபார்டிஸ்டுகளுக்கும் அவர்களுடை ய டைகக்கூலிகளுக்கும் எழுச்சிடையத் தவிர ஜேவறு
எவ்விதமாகவும் ''கற்றுக் லெகாடுக்க முடியாது” என்று நிரூபிக்கப்பட் து.
இது ஒரு உண்டைம . உண்டைமகள் பிடிவாதம் லெகாண் டைவ. எழுச்சிக்கு ஆதரவாக இத்தடைகய
உண்டைமயான ''வாதம்" கு}ப்பமடை ந்து பயந்து ஜேபான அரசியல்வாதி யின் ஆயிரக்கணக்கான ''அவ
Zம்பிக்டைகயான' மழுப்பல் கடைளக் காட்டிலும் அதிகமான ப த்டைதக் லெகாண் தாகும்.
விவசாய எழுச்சி Zாடு தழுவிய அளவில் அரசியல் ''ஆட்சியதிகாரத்டைதக் டைகப்பற்றுகின்ற அளவுக்கு
Zம்மி ம் ப மில்டை ; அரசியல் நிர்ணய சடைபடையக் கூட்டுவடைதத் தடுப்பதற்கு முத ாளி
வர்க்கத்துக்குப் ஜேபாதுமான ப ம் கிடை யாது...''
இந்த வாதத்தின் முதற்பகுதி முன்னர் லெகாடுக்கப்பட் வாதத்தின் சாதாரணப் லெபாழிப்புடைரஜேய. அதன்
ஆசிரியர்களுடை ய கு}ப்பமும் முத ாளி வர்க்கத்டைதப் பற்றிக் லெகாண்டிருக்கும் பயமும்
லெதாழி ாளர்கடைளப் பற்றி அவZம்பிக்டைகஜேயாடு முத ாளி வர்க்கத்டைதப் பற்றி Zம்பிக்டைகஜேயாடும்
எடுத்துக் கூறப்படும் லெபாழுது அது ப த்டைதஜேயா உறுதியான Zம்பிக்டைகயின் வன்டைமடையஜேயா
லெபறவில்டை . ஜேபால்ஷிவிக்குகளுக்கு எதிராகக் கடை சித்துளி இரத்தம் இருக்கும் வடைர ஜேபாராடுஜேவாம்
என்று 1ங்கர்களும் க–ாக்குகளும் கூறினால் அது முழு மதிப் புக்குத் தகுதியுடை யதாகிறது. ஆனால்
லெதாழி ாளர்களும் படை வீரர்களும் நூற்றுக் கணக்கான கூட் ங்களில் ஜேபால்ஷிவிக்குகளி ம்
தங்களுடை ய முழு Zம்பிக்டைகடையத் லெதரிவித்து ஜேசாவியத்துகளுக்கு அதிகார மாற்றத்டைதப் பாதுகாக்கத்
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தயாராக இருக்கிஜேறாம் என்று உறுதியளித்தால், அப்லெபாழுது வாக்களிப்பது ஜேவறு, சண்டை லெசய்வது
ஜேவறு என்று நிடைனவுபடுத்துவது '' லெபாருத்தமாகத் ஜேதான்றுகிறது!
நீங்கள் இப்படி வாதாடினால் எழுச்சிக்கான சாத்தியத்டைத நீங்கள் மறுத்து விடுவது உண்டைமஜேய.
எழுச்சியின் ஜேதால்விடைய ஜேZாக்கிய, அடைத ஜேZாக்கி உந்தித்தள்ளப்பட் இந்த ''அவZம்பிக்டைக''
முத ாளி வர்க்கத்தின் தரப்பிற்கு அரசியல் ரீதியில் மாறுவதிலிருந்து எப்படி ஜேவறுபடுகிறது என்று Zாம்
ஜேகட்க விரும்புகிஜேறாம்?
உண்டைமகடைளப் பாருங்கள், ஜேபால்ஷிவிக் பிரக னங்கடைள நிடைனவுபடுத்திக் லெகாள்ளுங்கள். இடைவ
ஆயிரக்கணக்கான த டைவகள் திருப்பிச் லெசால் ப்பட் டைவ, ஆனால் இப்லெபாழுது Zம்முடை ய
அவZம்பிக்டைகவாதிகள் இவற்டைற “மறந்து விட் ார்கள்”. லெதாழி ாளர் மற்றும் படை வீரர்களின்
பிரதிநிதிகளின் ஜேசாவியத்துகள் ஒரு ப ம் லெபாருந்திய சக்தி, புரட்சியின் முன்னணிப் படை , அடைவ
அதிகாரத்டைத எடுத்துக்லெகாள்ள முடியும் என்று முக்கியத்துவமுடை ய சம்பவமாக
இல் ாதிருக்குமானால் முன் Zா ாளுமன்ற ஜேசாஷலிஸ்டு- புரட்சியாளர் டைகக்கூலிகள் விவசாயிகளுக்கு
நி த்டைதக் லெகாடுக்க ஜேவண்டிய அவசியத்டைதப் பற்றிப் லெபருங்கூச்சல் ஜேபா மாட் ார்கள்.
ம்ஜேபாவ் குலெபர்னியாவில் ரயில் நிடை யங்களில் தானிய ஒப்படை ப்பு - ரஜேபாச்சி புட் முன்ஜேப
சுட்டிக்காட்டியடைதப் ஜேபா - விவசாயிகளுடை ய எழுச்சியின் சிறப்புமிக்க மற்லெறாரு அரசியல் மற்றும்
புரட்சிகரமான விடைளவாகும். கு}ப்பமடை ந்திருக்கும் கனவான்கஜேள! இஜேதா! உங்களுக்கு மற்லெறாரு
“வாதம்”, Zம்முடை ய கதடைவத் தட்டிக் லெகாண்டிருக்கும் பஞ்சத்திலிருந்தும் இதுவடைர ஜேகள்விப்ப ாத
பரிமாணங்கடைளக் லெகாண் லெZருக்கடியிலிருந்தும் Zாட்டை க் காப்பதற்கு ஆயுதந்தாங்கிய எழுச்சிஜேய
ஒஜேர வழி என்பதற்கு ஆதரவாக இன்லெனாரு வாதம். மக்களுக்கு துஜேராகம் லெசய்த ஜேசாஷலிஸ்டு புரட்சியாளர்களும் லெமன்ஷிவிக்குகளும் முணுமுணுப்பதும் பயமுறுத்துவதும் தீர்மானங்கடைள
எழுதுவதும் அரசியல் நிர்ணய சடைபடையக் கூட்டி பட்டினியால் வாடுகின்ற மக்களுக்கு உணவளிப்ஜேபாம்
என்று வாக்குறுதியளிப்பதுமாக இருக்கும் லெபாழுது மக்கள் நி க்கி}ார்கள், முத ாளிகள், வர்த்தகச்
சூதாடிகள் ஆகிஜேயாடைர எதிர்த்துக் க கம் லெசய்வதன் மூ ம் ஜேபால்ஷிவிக்குகளின் பாணியில் உணவுப்
பிரச்சிடைனடையத் தீர்க்கத் லெதா ங்கியிருக்கிறார்கள்.
பூர்ஷ்வாப் பத்திரிடைககள் கூ , ருஸ்கயா ஜேவால்யா16 கூ
ம்ஜேபாவ் குலெபர்னியாவில் ரயில்ஜேவ
நிடை யங்களில் தானியம் குவிக்கப்படுகிறது என்று லெசய்திடைய லெவளியிட்டு உணவுப் பிரச்சிடைனக்கு
இப்படிப்பட் தீர்வின் (இது ஒன்று மட்டுஜேம உண்டைமயான தீர்வு) அதிசயமான விடைளவுகடைள ஒத்துக்
லெகாள்ளுமாறு நிர்ப்பந்திக்கப்பட் து... விவசாயிகள் எழுச்சி லெசய்த பிறகுதான்!!
மக்களில் லெபரும்பான்டைமயினர் ஜேபால்ஷிவிக்குகடைளப் பின்பற்றி வருகிறார்கள், நிச்சயம்
பின்பற்றுவார்கள் என்படைத இப்லெபாழுது சந்ஜேதகிப்பது லெவட்கக்ஜேக ான ஊச ாட் மாகும்,
Zடை முடைறயில் பாட் ாளி வர்க்கப்புரட்சிவாதத்தின் எல் ாக் ஜேகாட்பாடுகடைளயும் டைகவிடுவதாகும்,
ஜேபால்ஷிவிசத்டைத முழுடைமயாகக் டைககழுவுவதாகும்.
__________________
Zாம் ஆயிரக்கணக்கான த டைவகள் லெசால்லியிருக்கிஜேறாம். லெமன்ஷிவிக்குகளும் ஜேசாஷலிஸ்டுபுரட்சியாளர்களும் "1னZாயகத்தின் முழு அதிகாரம் லெபற்ற உறுப்புக்கடைளப்” பற்றி அ ங்காரமாகப்
ஜேபசுவடைதயும் ஆனால் ஜேசாவியத்துக்கு அதிகாரத்டைத மாற்றுவடைதக் குறித்து பயப்படுவடைதயும் பற்றி
Zாம் அவர்கடைள ஆயிரக்கணக்கான த டைவகள் கண் னம் லெசய்திருக்கிஜேறாம்.
கர்னீ வ் க கம் எடைத நிரூபித்திருந்தது? ஜேசாவியத்துகள் ஒரு உண்டைமயான சக்தி என்படைத அது
நிரூபித்தது.
இப்லெபாழுது, இது அனுபவத்தால், உண்டைமகளால் நிரூபிக்கப்பட் பிறகு Zாம் ஜேபால்ஷிவிசத்டைத
மறுக்க ஜேவண்டுலெமன்று, Zம்டைமஜேய மறுத்துக்லெகாள்ள ஜேவண்டுலெமன்று (லெபத்ஜேராகிராத் மற்றும்
மாஸ்ஜேகா ஜேசாவியத்துகளும் மாகாண ஜேசாவியத்துகளில் லெபரும்பான்டைமயும் ஜேபால்ஷிவிக்குகளின்
தரப்பில் இருக்கும் லெபாழுது) Zமக்குப் ஜேபாதுமான ப ம் இல்டை லெயன்று லெசால் ஜேவண்டுலெமன்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது!!! இடைவ லெவட்கக்ஜேக ான ஊச ாட் ங்களில்டை யா? உண்டைமடையச்
லெசால்வலெதன்றால் Zம்முடை ய “அவZம்பிக்டைகவாதிகள்” “எல் ா ஆட்சியதிகாரமும்
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ஜேசாவியத்துகளுக்ஜேக!" என்ற ஜேகாஷத்டைதக் டைகவிட்டுக் லெகாண்டிருக்கிறார்கள்; ஆனால் அடைத ஒத்துக்
லெகாள்வதற்கு அஞ்சுகிறார்கள்.
அரசியல் நிர்ணய சடைபடையக் கூட்டுவடைதத் தடுப்பதற்கு முத ாளி வர்க்கத்துக்குப் ஜேபாதுமான ப ம்
கிடை யாது என்படைத எப்படி நிரூபிக்க முடியும்?
முத ாளி வர்க்கத்டைதத் தூக்கிலெயறிவதற்கு ஜேசாவியத்துகளி ம் ப ம் இல்டை என்றால் அரசியல்
நிர்ணய சடைபடையக் கூட்டுவடைதத் தடுக்கின்ற அளவுக்கு முத ாளி வர்க்கம் ப முடை யது என்றுதான்
அர்த்தம். ஏலெனன்றால் அடைதத் தடுப்பதற்கு ஜேவறு யாருஜேம கிடை யாது. ஜேகலெரன்ஸ்கி வடைகயறாக்களின்
வாக்குறுதிகடைள Zம்புவது, அடிடைமத்தனமான முன்னாள் Zா ாளுமன்றத்தின் தீர்மானங்கடைள Zம்புவது
- பாட் ாளி வர்க்கக் கட்சிடையச் ஜேசர்ந்த ஒரு உறுப்பினருக்கு, புரட்சியாளருக்கு இது தகுமா?
இன்டைறய அரசாங்கம் தூக்கிலெயறியப்ப ா விட் ால், அரசியல் நிர்ணய சடைபடையக் கூட்டுவடைதத்
தடுப்பதற்குப் ஜேபாதுமான ப ம் முத ாளி வர்க்கத்துக்கு இருப்பஜேதாடு மட்டுமல் ாமல்
லெபத்ஜேராகிராடைத லெ1ர்மானியர்களி ம் விட்டுவிடுவது, ஜேபார்முடைனடையத் திறந்து விடுவது,
கதவடை ப்புகடைள அதிகரிப்பது, உணவுப் லெபாருள்கடைள ஒப்படை ப்படைதத் தகர்ப்பது ஆகியவற்றின்
மூ ம் இஜேத விடைளடைவ மடைறமுகமாகச் சாதிக்க முடியும். முத ாளி வர்க்கம் ஏற்லெகனஜேவ இடைதப்
பகுதியளவுக்குச் லெசய்து லெகாண்டிருப்பது உண்டைமகளால் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால்
லெதாழி ாளர்களும் படை வீரர்களும் அவர்கடைளத் தூக்கிலெயறியா விட் ால் அடைத முழு அளவுக்குச்
லெசய்ய அவர்களால் முடியும் என்றுதான் அர்த்தம்.
________________
“..... அரசியல் நிர்ண ய சடைபடையக் கூட்டு ....... கர்னீ வ் சதிகள் அடைனத்டைதயும் நிறுத்து என்ற
ஜேகாரிக்டைகஜேயாடு அரசாங்கத்தின் தடை யில் குறி பார்த்து நீட் ப்பட் டைகத்துப்பாக்கியாக
ஜேசாவியத்துகள் இருக்க ஜேவண்டும்...”
வருந்த ஜேவண்டிய அவZம்பிக்டைகவாதிகள் இருவரில் ஒருவர் இந்த அளவுக்குப் ஜேபாய் விட் ார்!
அவர் இந்த அளவுக்குப் ஜேபாக ஜேவண்டியஜேத. ஏலெனன்றால் ஆயுதந்தாங்கிய எழுச்சிடைய நிராகரிப்பது
''எல் ா ஆட்சியதிகாரமும் ஜேசாவியத்துகளுக்ஜேக!'' என்ற ஜேகாஷத்டைத நிராகரிப்படைதப் ஜேபான்றஜேத.
ஒரு ஜேகாஷம் " 'புனிதமானதல் '' என்பது உண்டைமஜேய. Zாம் அடைனவருஜேம அடைத ஒத்துக்லெகாள்கிஜேறாம்.
ஆனால் இந்த ஜேகாஷத்டைத மாற்றுவடைதப் பற்றிய பிரச்சிடைனடைய (1ூடை Zாட்களுக்குப் பிறகு Zான்
பிரச்சிடைனடைய எழுப்பிய அஜேத முடைறயில்) யாருஜேம எழுப்பாதது ஏன்? கட்சி லெசப்லெ ம்பர்
மாதத்திலிருந்து ஆயுதந்தாங்கிய எழுச்சிடையப் பற்றி விவாதித்துக் லெகாண்டிருக்கிறது, ''எல் ா
ஆட்சியதிகாரமும் ஜேசாவியத்துகளுக்ஜேக!'' என்ற ஜேகாஷம் நிடைறஜேவற இன்றுள்ள ஒஜேர வழி இது தான்.
ஆகஜேவ அடைத பகிரங்கமாகச் லெசால் பயப்படுவது ஏன்?
வருந்த ஜேவண்டிய அவZம்பிக்டைகவாதிகள் திரும்புவதற்கு வழிஜேய இல்டை . ஆயுதந்தாங்கிய
எழுச்சிடையக் டைகவிடுவது ஜேசாவியத்துகளுக்கு ஆட்சியதிகாரத்டைத மாற்றுவடைதக் டைகவிடுவஜேத,
அரசியல் நிர்ணய சடைபடையக் கூட்டுவதாக வாக்குறுதியளித்திருக்கும்'' அன்புமிக்க முத ாளி
வர்க்கத்தினரி ம் எல் ா Zம்பிக்டைககடைளயும் எதிர்பார்ப்புகடைளயும் மாற்றி விடுவடைதக் குறிக்கிறது.
ஆட்சியதிகாரம் ஜேசாவியத்துகளி ம் வந்து விட் ால் அரசியல் நிர்ணய சடைபக்கும் அதன் லெவற்றிக்கும்
உத்தரவாதமளிக்கப்படுகிறது என்படைதப் புரிந்து லெகாள்வது அவ்வளவு கடினமானதா? இடைத
ஜேபால்ஷிவிக்குகள் ஆயிரக் கணக்கான த டைவகள் லெசால்லியிருக்கிறார்கள். யாரும் எந்தக் கா த்திலும்
இடைத மறுக்க முயற்சித்ததில்டை . இவற்றின் இடைணந்த தன்டைமடைய எல்ஜே ாருஜேம அங்கீகரித்தார்கள்.
ஆனால் “ஒன்றிடைணந்த தன்டைம” என்ற வார்த்டைதகளின் மடைறவில் ஜேசாவியத்துகளுக்கான அதிகார
மாற்றத்டைதக் டைகவிடுவடைதக் கள்ளத்தனமாக நுடை}ப்பது, Zம்முடை ய ஜேகாஷத்டைதப் பகிரங்கமாகக்
டைகவிடுவதற்குப் பயப்படும் லெபாழுது அடைத இரகசியமாக உள்ஜேள லெகாண்டுவருவது - இது என்ன?
இடைத வர்ணிக்க Zா ாளுமன்றச் லெசால் ஏஜேதனும் உண் ா?
அது ஜேதாட் ா இல் ாத டைகத்துப்பாக்கியா?'' என்று யாஜேரா Zம்முடை ய அவZம்பிக்டைகவாதியி ம்
கூர்டைமயாகக் ஜேகட்டிருக்கிறார். அப்படியானால் அதற்கு லீலெபர் ான்களி ம்17 ஜேZரடியாகப் ஜேபாய்ச்
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ஜேசர்ந்து விடுவலெதன்று அர்த்தம். அவர்கள் ஜேசாவியத்துகடைளக் ''டைகத்துப்பாக்கி'' என்று
ஆயிரக்கணக்கான த டைவகள் லெசால்லி விட் ார்கள், மக்கடைளயும் ஆயிரக்கணக்கான த டைவகள்
ஏமாற்றி விட் ார்கள். ஏலெனன்றால் அவர்கள் நிர்வாகம் லெசய்த கா த்தில் ஜேசாவியத்துகள்
பயனற்றடைவயாக இருந்தன.
அது “ஜேதாட் ா ஜேபா ப்பட் ” டைகத் துப்பாக்கியாக இருக்க ஜேவண்டுலெமன்றால் ஆயுதந்தாங்கிய
எழுச்சிக்காகத் லெதாழில்நுட்பத் தயாரிப்புகடைளச் லெசய்வலெதன்படைதத் தவிர அதற்கு ஜேவறு எந்த
அர்த்தமும் கிடை யாது. ஜேதாட் ாடைவச் ஜேசகரிக்க ஜேவண்டும், டைகத்துப்பாக்கிக்குள் அடைதப் ஜேபா
ஜேவண்டும்--அது மட்டுமல் , ஒஜேர ஒரு ஜேதாட் ா இருந்தால் மட்டும் ஜேபாதாது.
லீலெபர் ான்களின் தரப்புக்குப் ஜேபாய் விடுங்கள், “எல் ா ஆட்சியதிகாரமும் ஜேசாவியத்துகளுக்ஜேக”
என்ற) ஜேகாஷத்டைதப் பகிரங்கமாகக் டைகவிடுங்கள் அல் துஆயு தந்தாங்கிய எழுச்சிடையத்
லெதா ங்குங்கள். Zடுப்பாடைத என்பது கிடை யாது.
_______________
''... லெராத்ஸியான்ஜேகா விரும்பினாலும் கூ முத ாளி வர்க்கத்தினர் லெபத்ஜேராகிராடைத
லெ1ர்மானியர்களி ம் விட்டுவி முடியாது. ஏலெனன்றால் அங்ஜேக சண்டை ஜேபாடுவது Zம்முடை ய வீரம்
நிடைறந்த க ற்படை வீரர்கஜேள தவிர முத ாளி வர்க்கம் அல் .......''
பாட் ாளி வர்க்கத்தின் புரட்சிகரமான சக்திகடைளயும் தகுதிகடைளயும் பற்றி அவZம்பிக்டைக
லெகாண் வர்கள் முத ாளி வர்க்கத்டைதப் லெபாறுத்த வடைர தங்களுடை ய ஒவ்லெவாரு முயற்சியிலும்
ஆபத்தான வடைகயில் லெவளிப் படுத்துகின்ற அஜேத “Zம்பிக்டைகடைய” இந்த வாதமும் மறுபடியும்
லெகாண்டிருக்கிறது.
வீரமிக்க க ற்படை யினர் சண்டை டைய Z த்துகிறார்கள். ஆனால் ஈலெ–ல் டைகப்பற்றப்படுவதற்கு முன்பு
இரண்டு அட்மிரல்கள் மடைறந்து ஜேபானடைத அது தடுக்கவில்டை ஜேய!!
இது உண்டைம. உண்டைமகள் முரட்டுத்தனமானடைவ. கர்னீ வுக்குச் சிறிதும் குடைறயாத விதத்தில்
அட்மிரல்களும் துஜேராகம் லெசய்யக் கூடியவர்கஜேள என்படைத உண்டைமகள் நிரூபிக்கின்றன. ஜேபார்த்
தடை டைமயகம் சீர்திருத்தப்ப வில்டை , தடை டைம வகிக்கும் உயர் அதி காரிகள் தன்டைமயில்
கர்னீ வ்வாதிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பது மறுக்க முடியாத உண்டைமதான்.
கர்னீ வ்வாதிகள் (ஜேகலெரன்ஸ்கி அவர்களுடை ய தடை வர்-ஏலெனன்றால் அவரும் கர்னீ வ்வாதிஜேய)
லெபத்ஜேராகிராடைத விட்டுக்லெகாடுக்க விரும்பினால் அடைத இரண்டு அல் து மூன்று வழிகளில் கூ ச்
லெசய்ய ாம்.
முத ாவதாக, கர்னீ வ்வாத அதிகாரிகளின் துஜேராகச்லெசயலின் மூ ம் அவர்கள் வ க்கு நி ப்
ஜேபார்முடைனடையத் திறந்து வி
ாம்.
இரண் ாவதாக, லெ1ர்மானியக் க ற்படை முழுடைமக்கும் லெசயல் சுதந்திரத்துக்கு அவர்கள் “ஒத்துக்
லெகாள்ள” முடியும். அந்தக் க ற்படை Zம்முடை ய க ற்படை டையக் காட்டிலும் ப மிக்கது.
லெ1ர்மானிய ஏகாதிபத்தியவாதி கள், பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியவாதிகள் ஆகிய இருவஜேராடுஜேம அவர்கள்
ஒத்துப் ஜேபாக முடியும். அது மட்டுமல் . 'காணாமற் ஜேபாய் விட் அட்மிரல்கள் திட் ங்கடைளயும்
லெ1ர்மானியர்களி ம் லெகாடுத்திருக்க ாம்.
மூன்றாவதாக, கதவடை ப்புகள் மூ மும் உணவு லெகாண்டு ஜேபாவடைதத் தகர்ப்பதன் மூ மும் அவர்கள்
Zம்முடை ய துருப்புகடைளப் பரிபூரணமான அளவுக்கு Zம்பிக் டைகயி}ந்த, லெசய ற்ற நிடை டைமக்குக்
லெகாண்டுவர முடியும்.
இந்த மூன்று வழிகளில் ஒன்டைறக் கூ மறுக்க முடியாது. ருஷ்ய பூர்ஷ்வா க–ாக் கட்சி மூன்று கதவுகள்
அடைனத்டைதயும் முன்ஜேப தட்டிப் பார்த்திருக்கிறது, அடைவ ஒவ்லெவான்டைறயும் திறக்க முயற்சி
லெசய்திருக்கிறது என்படைதத் தகவல்கள் நிரூபித்திருக்கின்றன.
இதற்குப் பிறகு? முத ாளி வர்க்கம் புரட்சியின் கழுத்டைத லெZரிக்கின்ற வடைர காத்திருப்பதற்கு Zமக்கு
உரிடைம கிடை யாது.
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லெராத்ஸியான்ஜேகாவின் “விருப்பங்கடைள” அற்பமாக நிடைனத்து வி முடியாது என்படைத அனுபவம்
நிரூபித்திருக்கிறது. லெராத்ஸியான்ஜேகா லெசயல் வீரர். லெராத்ஸியான்ஜேகாடைவ மூ தனம் ஆதரிக்கிறது.
இதில் கருத்து ஜேவறுபாடு இருக்க முடியாது. பாட் ாளி வர்க்கத்தி ம் ஆட்சியதிகாரம்
இல் ாதிருக்கின்ற வடைர மூ தனம் பிரம்மாண் மான ப த்டைதக் லெகாண்டிருக்கிறது. லெராத்ஸி
யான்ஜேகா ப பத்தாண்டுகளாக மூ தனத்தின் லெகாள்டைககடைள Zம்பிக்டைகயாகவும் உண்டைமயாகவும்
நிடைறஜேவற்றி வந்திருக்கிறார்.
இதற்கு பிறகு? புரட்சிடையக் காப்பதற்கு ஒஜேர வழி ஆயுதந்தாங்கிய எழுச்சி என்ற பிரச்சிடைனயில்
ஊச ாட் த்டைதக் காட்டுவது முத ாளி வர்க்கத்தினரி ம் உள்ள ஜேபடித்தனமான எடைதயும் Zம்புகின்ற
தன்டைமயில்-அது பாதி லீலெபர் ான், ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர், லெமன்ஷிவிக் மற்றும் பாதி
“விவசாயிடையப் ஜேபான்ற” ஜேகள்வி ஜேகட்காமல் Zம்புகின்ற தன்டைமயாகும்- மூழ்கிப் ஜேபாவஜேத
அர்த்தம் என்பது லெதா ர்கிறது. மற்ற எல் ாவற்டைறயும் காட்டிலும் இதற்கு எதிராகஜேவ
ஜேபால்ஷிவிக்குகள் ஜேபாராடியிருக்கிறார்கள்.
உங்களுடை ய திறந்த மார்பின் மீது அவசியமில் ாத டைககடைளக் குறுக்ஜேக ம க்கி டைவத்துக்
லெகாள்ளுங்கள். லெராத்ஸியான்ஜேகா வடைகயறாக்கள் லெபத்ஜேராகிராடைத விட்டுக் லெகாடுத்து விட்டுப்
புரட்சியின் குரல்வடைளடைய லெZரிக்கின்ற வடைர காத்துக் லெகாண்டு அரசியல் நிர்ணய சடைபயில்
உங்களுடை ய “Zம்பிக்டைகடையப்” பற்றி சத்தியம் லெசய்து லெகாண்டிருங்கள். அல் து ஆயுதம் தாங்கிப்
ஜேபாராடுங்கள், Zடுப்பாடைத என்பது கிடை யாது.
அரசியல் நிர்ணய சடைபடையக் கூட்டுவது கூ அதனளவில் எடைதயும் மாற்றப் ஜேபாவதில்டை .
ஏலெனன்றால் உயர்ந்த அரசுரிடைம லெகாண் எந்த சட் சடைபயின் “அரசிய டைமப்பும்” அதன் வாக்கும்
பஞ்சத்தின் மீஜேதா அல் து வில்லெ¤ல்மின் மீஜேதா எத்தடைகய விடைளடைவயும் ஏற்படுத்தப்
ஜேபாவதில்டை . அரசியல் நிர்ணய சடைப கூட் ப்படுதல், அதன் லெவற்றி ஆகிய இரண்டுஜேம
ஜேசாவியத்துகளுக்கு ஆட்சியதிகாரத்டைத மாற்றுவடைதச் சார்ந்திருக்கின்றன. இந்தப் படை}ய ஜேபால்ஷிவிக்
உண்டைமடைய எதார்த்தம் அதிகக் கூர்டைமயாகவும் குரூரமாகவும் நிரூபித்துக் லெகாண்டிருக்கிறது.
“.... Zாம் Zாள்ஜேதாறும் அதிகமான ப த்டைதப் லெபற்றுக் லெகாண்டிருக்கிஜேறாம். அரசியல் நிர்ணய
சடைபக்குள் ஒரு வலிடைமயான எதிர்க்கட்சி என்ற முடைறயில் Zாம் நுடை}ய முடியும். Zாம்
எல் ாவற்டைறயும் எதற்காகப் பணயம் டைவக்க ஜேவண்டும் .....?”
அரசியல் நிர்ணய சடைப கூட் ப்படும் என்படைதப் ''படித்து விட்டு அதிகச் சட் பூர்வமான, அதிக விசு
வாசமான, அதிகமான அளவுக்கு அரசிய டைமப்புச் சட் வழியில் Zம்பிடைகஜேயாடு க ந்துவிடுகின்ற
அற்பவாதியினுடை ய வாதம் இது.
ஆனால் அரசியல் நிர்ணய சடைபக்காகக் காத்திருப்பதனால் பஞ்சத்டைதப் பற்றிய பிரச்சிடைனடைய அல் து
லெபத்ஜேராகிராடைத விட்டுவிடுவடைதப் பற்றிய பிரச்சிடைனடையத் தீர்க்கப் ஜேபாவதில்டை என்பது
பரிதாபஜேம. லெவகுளித் தனமானவர்கள் அல் து கு}ப்பமுடை யவர்கள் அல் து தங்கடைளப் பயமுறுத்த
அனுமதித்துக் லெகாண் வர்கள்தான் இந்தச் “சிறு விஷயத்டைத” மறந்து விடுகிறார்கள்.
பஞ்சம் காத்திருக்கப் ஜேபாவதில்டை . விவசாயிகளின் ஆயுதந்தாங்கிய ஜேபாராட் ம் காத்திருக்கவில்டை .
யுத்தம் காத்திருக்கப் ஜேபாவதில்டை . காணாமற் ஜேபாய் விட் அட்மிரல்கள் காத்திருக்கவில்டை .
ஜேபால்ஷிவிக்குகளாகிய Zாம் அரசியல் நிர்ணய சடைபடையக் கூட்டுவதில் Zம்பிக்டைகடைய அறிவிப்பதனால்
பஞ்சம் காத்திருக்க ஒத்துக் லெகாள்ளுமா? காணாமற் ஜேபாய் விட் அட்மிரல்கள் காத்திருக்க ஒத்துக்
லெகாள்வார்களா? மக் க்ஜேகாவ்களும் லெராத்ஸ்யான்ஜேகாக்களும் கதவடை ப்புகடைளயும் தானியம்
ஒப்படை க்கப்படுவடைதத் தகர்ப்படைதயும் நிறுத்துவதற்கு அல் து பிரிட்டிஷ் மற்றும் லெ1ர்மன்
ஏகாதிபத்தியவாதிகஜேளாடு லெசய்யப்பட்டிருக்கும் இரகசிய ஒப்பந்தங்கடைள இடித்துக் கூறுவதற்கு
ஒத்துக் லெகாள்வார்களா?
“அரசிய டைமப்புச் சட் பிரடைமகள்” மற்றும் Zா ாளுமன்ற மூ த்தனத்தின் கதாZாயகர்களின்
வாதங்கள் இதற்குத்தான் உதவும். வாழ்கின்ற எதார்த்தம் மடைறந்து விடுகிறது; அரசியல் நிர்ணய
சடைபடையக் கூட்டுவடைதப் பற்றிய காகிதம் மட்டுஜேம மிஞ்சுகிறது. ஜேதர்தல்கள் Z த்துவடைதத் தவிர ஜேவறு
ஒன்றுமில்டை .
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பசியால் வாடும் மக்களும் லெ1னரல்கள், அட்மிரல்களால் காட்டிக்லெகாடுக்கப்பட் படை வீரர்களும்
ஜேதர்தல்கடைளப் பற்றி ஏன் அ ட்சியமாக இருக்கிறார்கள் என்று குரு ர்கள்தான் இன்னும்
ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். அ புத்திசாலிகஜேள!
______________
“.... கர்னீ வ்வாதிகள் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கட்டும், Zாம் அவர்களுக்குச் சரியான பா ம் கற்பிப்ஜேபாம்.
ஆனால் Zாம் ஆபத்துக்கடைள ஏற்படுத்திக் லெகாண்டு ஏன் ஆரம்பிக்க ஜேவண்டும்?....”
இது அசாதாரணமான அளவுக்கு Zம்படைவப்பதாகவும் புரட்சிகரமானதாகவும் இருக்கிறது. வர ாறு
மறுபடியும் Z ப்பதில்டை ; ஆனால் Zாம் வர ாற்டைற ஜேZாக்கி Zம்முடை ய முதுகுகடைளத் திருப்பிக்
லெகாண்டு கர்னீ வின் முதல் க கத்டைதப் பற்றிச் சிந்தடைன லெசய்து விட்டு ''கர்னீ வ்வாதிகள் மறுபடியும்
ஆரம்பித்துப் பார்க்கட்டும்' என்று திரும்பத் திரும்பச் லெசான்னால் Zாம் அவ்வாறு லெசய்தால் அது மிகச்
சிறப்பான புரட்சிகரப் ஜேபார்த்திட் மாக இருக்குமா? அது “காத்துக்லெகாண்டிருக்கும் விடைளயாட்டு”
மாதிரி அல் வா இருக்கும்! அவர்களுக்குச் சாதகமில் ாத ஒரு சமயத்தில் கர்னீ வ்வாதிகள் மறுபடியும்
ஆரம்பிக்க ாம்! -இடைத அழுத்தமான ''வாதம்'' என்று லெசால் முடியுமா? பாட் ாளி வர்க்கக்
லெகாள்டைகயின் உறுதியான அடிப்படை யில் இது எந்த வடைக?
இரண் ாவது த டைவயாகத் திரட் ப்படுகின்ற கர்னீ வ்வாதிகள் ஓரிரு விஷயங்கடைளக்
கற்றுக்லெகாண்டிருந்தால் என்ன நிடை டைம ஏற்படும்? அவர்கள் ஆரம்பிக்கு முன்பு உணவுக் க கங்கள்
லெதா ங்கட்டும், ஜேபார்முடைன ஜேதால்வியடை யட்டும், லெபத்ஜேராகிராடைத விட்டுவி ட்டும் என்று காத்துக்
லெகாண்டிருந்தால் என்ன லெசய்வது? அப்லெபாழுது என்ன லெசய்ய முடியும்?
கர்னீ வ்வாதிகள் தாங்கள் முதலில் லெசய்த தவறுகளில் ஒன்டைறத் திருப்பிச் லெசய்வார்கள் என்ற
சாத்தியத்தின் மீது பாட் ாளி வர்க்கக் கட்சியின் லெசயல்தந்திரத்டைதக் கட் ஆஜே ாசிக்கப்படுகிறது!
ஜேபால்ஷிவிக்குகளால் நூற்றுக்கணக்கான த டைவகள் எடுத்துக் காட் ப்பட்டிருந்த, எடுத்துக்
காட் ப்பட் எல் ாவற்டைறயும் Zாம் மறந்து விடுஜேவாம்; Zம்முடை ய புரட்சியின் ஆறு மாத கா
வர ாறு நிரூபித்திருக்கின்ற எல் ாவற்டைறயும், அதாவது கர்னீ வின் சர்வாதிகாரம் அல் து பாட் ாளி
வர்க்கத்தின் சர்வாதிகாரத்டைதத் தவிர இங்ஜேக ஜேவறு வழி கிடை யாது, எதார்த்தமான ஜேவறு வழி இல்டை ,
அப்படி இருக்கவும் முடியாது என்ற பா த்டைத Zாம் மறந்து விடுஜேவாம். Zாம் இடைத மறந்து விடுஜேவாம்,
எல் ாவற்டைறயும் டைககழுவிவிட்டுக் காத்திருப்ஜேபாம்! காத்திருப்பது எதற்காக? ஒரு அதிசயம்
ஏற்படுவதற்காக, ஏப்ரல் 20 முதல் ஆகஸ்ட் 29 முடிய Zடை லெபற்றிருக்கும் சூறாவளியான, ஜேபராபத்தான
சம்பவங்களின் வளர்ச்சிப் ஜேபாக்டைகத் லெதா ர்ந்து (யுத்தம் நீடிப்பதனாலும் பஞ்சம் பரவுவதனாலும்)
அரசியல் நிர்ணய சடைப சமாதானமாக, அடைமதியாக, சு பமாக, சட் முடைறப்படி கூட் ப்படுவதற்கும்
அதனுடை ய மிகவும் சட் பூர்வமான முடிவுகள் நிடைறஜேவறுவதற்கும் காத்திருப்ஜேபாம். இதுஜேவ
“மார்க்சியச்” லெசயல் தந்திரம்! அரசியல் நிர்ணய சடைபடையக் கூட்டுவதாகக் ஜேகலெரன்ஸ்கி வாக்களித்து
விட் ார். பட்டினி கி ப்பவர்கஜேள! காத்திருங்கள்!
''.... Zாம் உ னடியாகச் லெசய ாற்றுவடைத அவசியமாக்கும் வடைகயில் சர்வஜேதச நிடை டைமயில்
உண்டைமயில் எதுவுஜேம இல்டை . Zம்டைமச் சுட்டுக் லெகால் அனுமதிப்ஜேபாமானால் ஜேமற்கில்
ஜேசாஷலிஸ்ட் புரட்சி இ ட்சியத்துக்கு Zாம் ஆபத்துண் ாக்கப் ஜேபாகிஜேறாம் என்பஜேத அதிகமான
சாத்தியமாகும்...''
இந்த வாதம் உண்டைமயிஜே ஜேய பிரமாதம். சர்வஜேதச ஜேசாஷலிஸ்ட் புரட்சிக்குத் லெதாழி ாளர்களின்
அனுதாபங் கடைள லெஷய்லெ மன் “கூ ”, லெரலெனாஜே ல் “கூ ” இடைதக் காட்டிலும் அதிகமான
மதிநுட்பத்ஜேதாடு “டைகயாள” முடியாது!
இடைதச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்: ஜேபய்த்தனமான, பயங்கர நிடை டைமகளுக்கிடை ஜேய, ஒஜேர ஒரு
லீப்க்லெனஹ்டை மட்டும் டைவத்துக் லெகாண்டு (அவரும் சிடைறயில் அடை க்கப்பட்டிருக்கிறார்)
பத்திரிடைககள் இல் ாமல், கூட் ம் Z த்துவதற்கு உரிடைம இல் ாமல், ஜேசாவியத்துகள் இல் ாமல்,
மக்கள் லெதாடைகயில் எல் ா வர்க்கத்தினரும் (வசதியான விவசாயிகள் உள்ப ) சர்வஜேதசியவாதம் என்ற
கருத்துக்கு Zம்ப முடியாத அளவுக்கு விஜேராதமாக இருக்கும் லெபாழுது, ஏகாதிபத்திய லெபரிய, Zடுத்தர
மற்றும் குட்டி முத ாளித்துவ வர்க்கத்தினர் மிகவும் சிறப்பான ஸ்தாபன அடைமப்பில் திரண்டிருக்கும்
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லெபாழுது -- லெ1ர்மானியர்கள், அதாவது லெ1ர்மன் புரட்சிகரமான சர்வஜேதசியவாதிகள், மாலுமிகளின்
ஜேமற்சட்டை கடைள
அணிந்து லெகாண்டிருக்கும் லெதாழி ாளர்கள் க ற்படை யில் ஒரு க கத்டைத-அது லெவற்றி லெபறுவதற்கு
நூறில் ஒரு சந்தர்ப்பஜேம இருந்தது - ஆரம்பித்தார்கள்.
ஆனால் Zம்மி ம் 1ன் கணக்கான பத்திரிடைககள் இருக்கின்றன, கூட் ம் Z த்த உரிடைம இருக்கிறது,
ஜேசாவியத்துகளில் Zமக்குப் லெபரும்பான்டைம இருக்கிறது. உ கத்தின் பாட் ாளி வர்க்க
சர்வஜேதசியவாதிகளில் Zாம்தான் மிகச் சிறப்பான நிடை டைமயில் இருக்கிஜேறாம். ஆனால் Zம்முடை ய
எழுச்சியின் மூ ம் லெ1ர்மானியப் புரட்சியாளர்களுக்கு உதவி லெசய்ய Zாம் மறுப்ஜேபாம்.
லெஷய்லெ மன்கடைளயும் லெரலெனாஜே ல்கடைளயும் ஜேபா Zாம் வாதாடுஜேவாம், அதாவது புரட்சி
லெசய்யாமலிருப்பஜேத சமஜேயாசிதம், ஏலெனன்றால் Zாம் லெகால் ப்பட் ால் மிகச் சிறந்த, நியாயமான,
இ ட்சியவாதிகளான சர்வ ஜேதசியவாதிகடைள உ கம் இ}ந்து விடும் என்று வாதாடுஜேவாம்!!
Zாம் எவ்வளவு நியாயமானவர்கள் என்படைத நிரூபிப்ஜேபாம். லெ1ர்மன் புரட்சிகாரர்களுக்கு அனுதாபம்
லெதரிவித்து ஒரு தீர்மானத்டைத நிடைறஜேவற்றுஜேவாம். ருஷ்யாவில் புரட்சிடையக் டைகவிடுஜேவாம். இதுதான்
உண்டைமயான, நியாயமான சர்வஜேதசியவாதம். இத்தடைகய அறிவுமிக்க லெகாள்டைக எல் ா இ ங்களிலும்
லெவற்றி லெபறுமானால் உ க சர்வஜேதசியவாதம் எவ்வளவு ஜேவகமாகப் பூக்கும் என்படைதக் கற்படைன
லெசய்யுங்கள்!.....
யுத்தம் எல் ா Zாடுகடைளயும் ஜேசர்ந்த லெதாழி ாளர்கடைள மிகவும் அதிகமான அளவுக்குக்
கடைளப்படை யச் லெசய்து துன்புறுத்தி விட் து. இத்தாலியிலும் லெ1ர்மனியிலும் ஆஸ்திரியாவிலும் திடீர்
எழுச்சிகள் அடிக்கடி ஏற்பட்டுக் லெகாண்டிருக்கின்றன. Zம்மி ம் மட்டுஜேம லெதாழி ாளர்கள் மற்றும்
படை வீரர்களின் பிரதிநிதிகளின் ஜேசாவியத்துகள் இருக்கின்றன. Zாம் காத்துக் லெகாண்ஜே இருப்ஜேபாம்.
ருஷ்ய விவசாயிகள் நி வுடை டைமயாளர்களுக்கு எதிராகக் கிளர்ந்லெதழுந்து ஜேகலெரன்ஸ்கி
அரசாங்கத்திற்கு எதிராகப் புரட்சி லெசய்யுமாறு Zம்டைமக் ஜேகாருகிறார்கள்--வார்த்டைதகளில் அல் ,
லெசயலில் அவர் களுக்கு Zாம் துஜேராகம் லெசய்வடைதப் ஜேபா லெ1ர்மன் சர்வஜேதசியவாதிகளுக்கும்
துஜேராகம் லெசய்ஜேவாம்.......
எல் ா Zாடுகடைளயும் ஜேசர்ந்த முத ாளிகளின்- அவர்கள் ருஷ்யப் புரட்சியின் குரல்வடைளடைய லெZறிக்கத்
தயாராக இருக்கிறார்கள் - ஏகாதிபத்தியச் சதி ஜேமகங்கள் திரளட்டும். ரூபிளால் Zம் குரல்வடைள
லெZறிக்கப்படுகின்ற வடைர Zாம் லெபாறுடைமஜேயாடு காத்திருப்ஜேபாம்! லெதாழி ாளர்கள் மற்றும்
படை வீரர்களின் பிரதிநிதி களின் ஜேசாவியத்துகளின் லெவற்றியினால் சதிகாரர்கடைளத் தாக்கி அவர்கள்
சிதறி ஓடுமாறு லெசய்வதற்குப் பதி ாக அரசியல் நிர்ணய சடைபக்காக Zாம் காத்திருப்ஜேபாம்.
ஜேகலெரன்ஸ்கியும் லெராத்ஸியான்ஜேகாவும் மனச்சாட்சிக்குக் கட்டுப்பட்டு அரசியல் நிர்ணய சடைபடையக்
கூட்டி விட் ால் எல் ா சர்வஜேதசச் சதிகடைளயும் அங்ஜேக வாக்லெகடுப்பின் மூ ம் முறியடித்து வி
ாம்.
ஜேகலெரன்ஸ்கி, லெராத்ஸியான்ஜேகாவின் ஜேZர்டைமடையச் சந்ஜேதகிப்பதற்கு Zமக்கு ஏஜேதனும் உரிடைமயுண் ா?
____________
“... ஆனால் 'எல்ஜே ாருஜேம' Zமக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள்! Zாம் தனிடைமப்பட்டிருக்கிஜேறாம். மத்திய
நிர்வாகக் குழு, லெமன்ஷிவிக் சர்வஜேதசியவாதிகள், ஜேZாவயா ஷிஸின் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் இ துசாரி
ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர்கள் Zமக்கு எதிராக அடைறகூவிக் லெகாண்டிருக்கிறார்கள், அப்படிஜேய
லெதா ர்ந்து லெசய்வார்கஜேள!.....”
இது Zம்டைம Zசுக்கிவிடுகின்ற வாதம். இது வடைரயிலும் Zாம் ஊச ாட் க்காரர்களுக்கு அவர்களுடை ய
ஊச ாட் ங்களுக்காக ஈவிரக்கமில் ாமல் சவுக்கடி லெகாடுத்ஜேதாம். அப்படிச் லெசய்ததன் மூ ம் Zாம்
மக்களின் அனுதாபத்டைதப் லெபற்ஜேறாம். அப்படிச் லெசய்ததன் மூ ம் Zாம் ஜேசாவியத்துகடைள
லெவன்லெறடுத்ஜேதாம். அடைவ இல் ாவிட் ால் எழுச்சி பாதுகாப்பானதாக, ஜேவகமானதாக,
நிச்சயமானதாக இருக்க முடியாது. இப்லெபாழுது Zாம் ஊச ாட் க்காரர்களின் முகாமுக்குள்
நுடை}வதற்கு லெவன்லெறடுத்திருக்கும் ஜேசாவியத்துகடைள உபஜேயாகப்படுத்து ஜேவாம். ஜேபால்ஷிவிசத்துக்கு
எவ்வளவு அற்புதமான முன்ஜேனற்றம்!
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லீலெபர் ான்கள் மற்றும் லெசர்ஜேனாவ்கள், அடைதப்ஜேபா ஜேவ “இ துசாரி” ஜேசாஷலிஸ்டு- புரட்சியாளர்கள்
மற்றும் லெமன்ஷிவிக்குகளின் லெகாள்டைகயின் லெமாத்த சாராம்சமுஜேம ஊச ாட் ங்களில்
அ ங்கியிருக்கிறது. லெபருந்திரளான மக்கள் இ துசாரித் திடைசயில் முன்ஜேனறிக்லெகாண்டிருக்கிறார்கள்
என்ற உண்டைமயின் குறியடை யாளம் என்ற வடைகயில் இ துசாரி ஜேசாஷலிஸ்டு- புரட்சியாளர்களும்
லெமன்ஷிவிக் சர்வஜேதசியவாதிகளும் மகத்தான அரசியல் முக்கியத்துவத்டைதக் லெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
ஒரு பக்கத்தில், லெமன்ஷிவிக்குகள் மற்றும் ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர்கள் ஆகிய இரு தரப்புகடைளயும்
ஜேசர்ந்த வர்களில் 40 சதவிகிதத்தினர் இ துசாரி முகாமிற்கு வந்திருப்பதும் மறு பக்கத்தில்,
விவசாயிகளின் எழுச்சியும் லெதளிவாகவும் லெவளிப்படை யாகவும் ஒன்றுக்லெகான்று லெதா ர்பு
லெகாண்டிருக்கின்றன.
உளுத்துப் ஜேபாய் விட் மத்திய நிர்வாகக் கமிட்டியும் ஊச ாடிக் லெகாண்டிருக்கும் இ துசாரி
ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர்கள் வடைகயறாக்களும் Zமக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள் என்ற விவரத்டைத
இப்லெபாழுது முணுமுணுக்கத் லெதா ங்கியிருப்பவர்களின் ஆ}ம் காண முடியாத ஜேகாடை}த்தனத்டைத
இந்த இடை த் லெதா ர்பின் தன்டைமஜேய லெவளிப்படுத்துகிறது. ஏலெனன்றால் குட்டி முத ாளித்துவத்
தடை வர்களின், மார்த்தங்கள், கம்ஜேகாவ்கள், சு¤ானவ்கள் வடைகயறாக்களின் இத்தடைகய
ஊச ாட் ங்கடைள விவசாயிகளின் எழுச்சிஜேயாடு ஒப்பி ஜேவண்டும். இது ஒரு எதார்த்தமான அரசியல்
ஒப்பீ ாகும். Zாம் யாஜேராடு ஜேபாக ஜேவண்டும்? லெபருந்திரளான மக்களின் இ துசாரித் திருப்பத்டைத
மடைறமுகமாக எடுத்துக்காட்டுகின்ற குடைறவான எண்ணிக்டைகயுள்ள, ஊச ாடுகின்ற லெபத்ஜேராகிராத்
தடை வர்களு ன், ஒவ்லெவாரு அரசியல் திருப்பத்தின் ஜேபாதும் லெவட்கக்ஜேக ான முடைறயில் சிணுங்கி
ஊச ாடி லீலெபர் ான்கள், அவ்க்ஜேசன்திலெயவ்கள் கம்லெபனியினரி ம் மன்னிப்புக் ஜேகட்க
ஓடுபவர்கஜேளா ா? அல் து இ துசாரித் திடைசயில் முன்ஜேனறியுள்ள இந்தப் லெபருந்திரளான
மக்கஜேளா ா?
இந்தக் ஜேகள்விடைய இப்படி, இப்படி மட்டுஜேம முன்டைவக்க ஜேவண்டும்.
விவசாயிகளின் எழுச்சிக்கு மார்த்தங்களும் கம்ஜேகாவ்களும் சு¤ானவ்களும் துஜேராகம் லெசய்து
விட் படியால் லெதாழி ாளர்களின் புரட்சி சர்வஜேதசியவாதக் கட்சியாகிய Zாமும் அதற்கு துஜேராகம்
லெசய்ய ஜேவண்டும் என்று ஜேகட்டுக் லெகாள்கிறார்கள். இ துசாரி ஜேசாஷலிஸ்டு- புரட்சியாளர்கடைளயும்
லெமன்ஷிவிக் சர்வஜேதசியவாதிகடைளயும் “குடைற லெசால்லும்” லெகாள்டைக கடை சியில் இப்படித் தான்
முடிந்து விடும்.
ஆனால் ஊச ாட் க்காரர்களுக்கு உதவி லெசய்ய ஜேவண்டுலெமன்றால் Zம்முடை ய ஊச ாட் த்டைத
நிறுத்த ஜேவண்டும் என்று லெசால்லியிருக்கிஜேறாம். அந்த “அருடைமயான” இ துசாரி குட்டி முத ாளித்துவ
1னZாயகவாதிகள் கூட் ணிக்கு ஆதரவாக ஊச ாட் த்டைதக் காட் வில்டை யா? Zாம்
ஊச ா வில்டை என்பதால் அவர்கள் Zம்டைமப் பின்பற்றுமாறு லெசய்வதில் Zாம் லெZடுங்கா ஜேZாக்கில்
லெவற்றியடை ந்ஜேதாம். Zாம் லெசய்தது சரி என்படைத வாழ்க்டைக காட்டி விட் து.
இந்த கனவான்கள் தங்களுடை ய ஊச ாட் த்தின் மூ ம் எப்லெபாழுதும் புரட்சிடையப் பின்னால்
இழுத்தார்கள். Zாம் மட்டுஜேம புரட்சிடையக் காப்பாற்றிஜேனாம். இன்று பஞ்சம் லெபத்ஜேராகிராதின்
கதவுகடைளத் தட்டும் லெபாழுது, லெராத்ஸியான்ஜேகா வடைகயறாக்கள் Zகரத்டைதக் டைகவிடுவதற்குத்
தயாரிப்புச் லெசய்து லெகாண்டிருக்கும் லெபாழுது Zாம் புரட்சிடையக் டைகவிடுவதா?!
______________________
".... ஆனால் இரயில்ஜேவத் லெதாழி ாளர்களி மும் தபால் இ ாகா லெதாழி ாளர்களி மும் Zமக்கு
உறுதியான லெதா ர்புகள் கூ க் கிடை யாஜேத. பிளான்சன்கள்தான் அவர்களுடை ய அதிகார பூர்வமான
பிரதிநிதிகள். தபால் மற்றும் இரயில்ஜேவக்கள் இல் ாமல் Zாம் லெவற்றியடை ய முடியுமா?....''
ஆமாம், இங்ஜேகயுள்ள பிளான்சன்கள், அங்ஜேகயுள்ள லீலெபர் ான்கள். லெபருந்திரளான மக்கள்
அவர்களி ம் என்ன Zம்பிக்டைக டைவத்திருக்கிறார்கள்? அந்தத் தடை வர்கள் லெபருந்திரளான மக்களுக்குத்
துஜேராகம் லெசய்து விட் ார்கள் என்று Zாம் எப்ஜேபாதுஜேம லெசால் வில்டை யா? மாஸ்ஜேகாவில்
Zடை லெபற்ற ஜேதர்தல்கள், ஜேசாவியத்துகளுக்கு Zடை லெபற்ற ஜேதர்தல்கள் ஆகிய இரண்டிலுஜேம
லெபருந்திரளான மக்கள் இந்தத் தடை வர்களி மிருந்து Zம்டைம ஜேZாக்கித் திரும்பவில்டை யா? அல் து
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இரயில்ஜேவ மற்றும் தபால் லெதாழி ாளர்களில் லெபருந்திரளானவர்கள் பட்டினியால் வா வில்டை யா?
அல் து ஜேகலெரன்ஸ்கி வடைகயறாக்களின் அரசாங்கத்டைத எதிர்த்து ஜேவடை நிறுத்தம் லெசய்யவில்டை யா?
''பிப்ரவரி 28 க்கு18 முன்பு இந்த சங்கங்கஜேளாடு Zமக்குத் லெதா ர்புகள் இருந்தனவா?'' என்று ஒரு ஜேதா}ர்
இந்த “அவZம்பிக்டைகவாதிடையக்” ஜேகட்டிருக்கிறார். இரண்டு புரட்சிகடைளயும் ஒப்பி முடியாது என்று
சுட்டிக் காட்டி அவர் பதி ளித்திருக்கிறார். ஆனால் இந்தப் பதில் ஜேகள்விடையக் ஜேகட் வருடை ய
நிடை டையத்தான் ப ப்படுத்துகிறது. ஏலெனன்றால் முத ாளி வர்க்கத்துக்கு எதிராகப் பாட் ாளி வர்க்கப்
புரட்சிக்கு லெZடுங்கா த் தயாரிப்புச் லெசய்ய ஜேவண்டியடைதப் பற்றி ஜேபால்ஷிவிக்குகள் தான்
ஆயிரக்கணக்கான த டைவகள் ஜேபசியிருக் கிறார்கள் (அப்படிப் ஜேபசியது தீர்மானமான தருணம்
லெZருங்கி வரும் லெபாழுது அந்த வார்த்டைதகடைள மறந்து விடுவதற்கு அல் ). இரயில்ஜேவ மற்றும் தபால்,
தந்தித் லெதாழி ாளர்களுடை ய சங்கங்களின் அரசியல் மற்றும் லெபாருளாதார வாழ்க்டைகயில் குட்டி
முத ாளித்துவ மற்றும் முத ாளித்துவ ஜேமல் தட்டிலிருந்து லெபருந்திரளான மக்களின் பாட் ாளி
வர்க்கக் கூறுகள் பிரிந்திருப்பதுஜேம சிறப்பான அம்சமாகும். இந்த சங்கங்களில் ஒவ்லெவான்று னும்
முன்னஜேர லெதா ர்புகடைள நிச்சயமாகப் லெபற்றிருப்பது முற்றிலும் அவசியமானதல் . எது
முக்கியமானலெதன்றால் பாட் ாளி வர்க்கம் மற்றும் விவசாய வர்க்கத்தின் எழுச்சியின் லெவற்றி மட்டுஜேம
இரயில்ஜேவ மற்றும் தபால், தந்தித் லெதாழி ாளர்களுடை ய லெபருந்திரளினருக்கும் திருப்தி அளிக்க
முடியும்.
_______________
''... லெபத்ஜேராகிராதில் இரண்டு அல் து மூன்று Zாட்களுக்குப் ஜேபாதுமான லெராட்டி மட்டுஜேம இருக்கிறது.
புரட்சிக்காரர்களுக்கு Zாம் லெராட்டி லெகாடுக்க முடியுமா?....''
ஆயிரக்கணக்கில் லெசால் ப்பட்டிருக்கின்ற அவZம்பிக்டைகயான கருத்துகளில் இது ஒன்று
(அவZம்பிக்டைகவாதிகள் எப்லெபாழுதுஜேம “சந்ஜேதகிப்பார்கள்”, அனுபவத்டைதத் தவிர ஜேவறு எடைதக்
லெகாண்டும் அவர்கடைள மறுத்துச் லெசால் முடியாது), தவறான ஜேதாள்கள் மீது குற்றத்துக்கான
லெபாறுப்டைபச் சுமத்துகின்ற கருத்துகளில் ஒன்று.
லெராத்ஸியான்ஜேகா வடைகயறாக்கள் தான், முத ாளி வர்க்கஜேம பஞ்சத்டைதத் தயாரிக்கிறது. பஞ்சத்டைத
உபஜேயாகித்து புரட்சியின் குரல்வடைளடைய லெZறிப்படைதப் பற்றி ஊகம் லெசய்கிறது. கிராமப் பகுதிகளில்
நி க்கி}ார் களுக்கு எதிராக விவசாயிகளின் எழுச்சி மற்றும் Zகரப்பகுதிகளிலும் தடை Zகரங்களிலும்
முத ாளிகளுக்கு எதிராகத் லெதாழி ாளர்களின் லெவற்றி ஆகியவற்டைறத் தவிர பஞ்சத்திலிருந்து
தப்புவதற்கு ஜேவறு வழி இல்டை , ஜேவறு வழியும் இருக்க முடியாது. பணக்கரர்களி மிருந்து
தானியத்டைதப் லெபறுவதற்கு அல் து அவர்களுடை ய சூழ்ச்சிகடைள மீறி அடைதக் லெகாண்டு ஜேபாவதற்கு
அல் து ஊ} ான ஊழியர்கள் மற்றும் ாப ஜேவட்டை க்கார முத ாளிகளின் எதிர்ப்டைப ஒழிப்பதற்கு
அல் து கண்டிப்பான முடைறயில் கணக்கு டைவத்துக் லெகாள்வதற்கு ஜேவறு எந்த வழியும் கிடை யாது. ''1ன
Zாயகத்தினுடை ய" உணவு வ}ங்கீட்டு ஸ்தாபனங்கள் மற்றும் உணவு லெZருக்கடிகளின் வர ாறும்
முத ாளிகளின் Zாசஜேவடை கடைளப் பற்றிய ஜேகாடிக்கணக்கான புகார்களும், அவற்றிலிருக்கின்ற
சிணுங்கலும் லெகஞ்சலும் இடைத நிரூபிக்கின்றன.
புகார் லெசய்தல், லெகஞ்சுதல், கண்ணீர் வடித்தல் ஆகியவற்டைற விட்டு புரட்சிகரமான Z வடிக்டைகக்கு
முன்ஜேனறிச் லெசல்வதற்கு லெவற்றிகரமான பாட் ாளி வர்க்கப் புரட்சியின் சக்திடையத் தவிர பூமியில் ஜேவறு
எந்த சக்தி யும் கிடை யாது. பாட் ாளி வர்க்கப் புரட்சியில் எந்த அளவுக்குத் தாமதஜேமற்படுகிறஜேதா,
சம்பவங்களினால் அல் து தள்ளாடுபவர்கள் மற்றும் கு}ப்பமடை ந்தவர்களின் ஊச ாட் ங்களினால்
எவ்வளவு அதிகமாகத் தள்ளி டைவக்கப்படுகிறஜேதா அந்த அளவுக்கு அதிகமான உயிர்கடைளப் பலிவாங்கி
விடும், தானியப் லெபாருள்கடைள அனுப்பிடைவப்படைதயும் வினிஜேயாகம் லெசய்வடைதயும் ஸ்தாபனரீதியில்
அடைமப்பது அந்த அளவுக்கு அதிகக் கடினமானதாக இருக்கும்.
“ஆயுதந்தாங்கிய எழுச்சியில் தாமதம் ஏற்படுவது ஜேபராபத்தாகும்” - அதிகரித்துக் லெகாண்டிருக்கும்
லெபாருளாதார அழிடைவ, லெZருங்கிக் லெகாண்டிருக்கும் பஞ்சத்டைதப் பார்க்கின்ற வருத்தப்ப த்தக்க
“துணிச்சடை க்” லெகாண்டிருந்த ஜேபாதிலும் புரட்சி லெசய்ய ஜேவண் ாலெமன்று லெதாழி ாளர்கடைளத்
தடுக்கின்ற (அதாவது இன்னும் சற்றுக் கூடுத ான கா த்துக்கு முத ாளி வர்க்கத் தி ம் Zம்பிக்டைக
டைவக்குமாறு அவர்கடைள இணங்க டைவக்கப் பாடுபடுகின்ற) Zபர்களுக்கு Zாம் தரும் பதில் இதுஜேவ.
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_______________
".... ஜேபார் முடைனயில் எந்த ஆபத்தும் இன்னும் ஏற்ப வில்டை . ஜேபார்வீரர்கள் தாங்களாகஜேவ ஜேபார்
நிறுத்த ஒப்பந்தத்டைதச் லெசய்து லெகாண் ாலும் கூ அது ஒரு ஜேபராபத்தல் ......"
ஆனால் ஜேபார் வீரர்கள் ஜேபார்நிறுத்த ஒப்பந்தம் லெசய்ய ஜேபாவதில்டை . அதற்கு அரசு அதிகாரம் ஜேதடைவ.
புரட்சி லெசய்யாமல் அடைதப் லெபற முடியாது. ஜேபார்வீரர்கள் தாங்களாகஜேவ படை களிலிருந்து ஓடிப்
ஜேபாய் விடுவார்கள். ஜேபார் முடைனயிலிருந்து வருகின்ற அறிக்டைககள் இடைதத் லெதரிவிக்கின்றன. Zாம்
காத்துக் லெகாண்டிருக்கக் கூ ாது. ஏலெனன்றால் காத்திருப்பதில் லெராத்ஸியான்ஜேகாவுக்கும்
வில்லெ¤ல்முக்கும் கூட்டு ஏற்ப உதவி லெசய்யும் ஆபத்திருக்கிறது. ஜேபார்வீரர்களி ம் (ஏற்லெகனஜேவ
அவர்கள்) எதற்கும் துணிந்த நிடை க்கு மிகவும் அருகில் வந்து விட் ார்கள்) முழுடைமயாக
Zம்பிக்டைகயற்ற நிடை ஏற்பட்டு எல் ாவற்டைறயும் விதியின் தீர்ப்புக்கு விட்டுவிடுவார்களானால்
முழுடைமயான லெபாருளாதார அழிவு ஏற்படும் ஆபத்திருக்கிறது.
______________
''.... Zாம் ஆட்சியதிகாரத்டைதக் டைகப்பற்றிய பிறகு ஜேபார் நிறுத்த ஒப்பந்தத்டைதஜேயா அல் து 1னZாயக
சமாதானத்டைதஜேயா முடிவு லெசய்யவில்டை என்றால் ஒரு புரட்சிகரமான யுத்தத்தில் சண்டை
ஜேபாடுவதற்குப் ஜேபார்வீரர்கள் விருப்பமில் ாதிருக்க ாம். அப்படியானால் என்ன லெசய்வது?''
பத்து புத்திசாலிகள் பதில் லெசால் முடிவடைதக் காட்டிலும் பத்து ம ங்கு அதிகமான ஜேகள்விகடைள ஒரு
முட் ாள் ஜேகட்க முடியும் என்பது ப}லெமாழி. இந்தவாதம் அந்தப் ப}லெமாழிடைய நிடைனவுபடுத்துகிறது.
ஏகாதிபத்திய யுத்தத்தின் ஜேபாது ஆட்சியதிகாரத்டைதக் லெகாண்டிருப்பவர்களின் சிரமங்கடைள Zாம்
எக்கா த்திலும் மறுக்கவில்டை . எனினும் Zாம் பாட் ாளி வர்க்கம் மற்றும் ஏடை} விவசாயிகளின்
சர்வாதிகாரத்டைத வலியுறுத்திஜேனாம். லெசயலில் இறங்க ஜேவண்டிய தருணம் வந்திருக்கும் லெபாழுது
இடைதக் டைகவி ஜேவண்டுமா??
ஒரு Zாட்டில் ஏற்படுகின்ற பாட் ாளி வர்க்க சர்வாதிகாரம் சர்வஜேதச நிடை டைமயில், அந்த Zாட்டின்
லெபாருளாதார வாழ்க்டைகயில், இராணுவத்தின் நிடை டைமயிலும் அதன் மஜேனாபாவத்திலும் மாலெபரும்
மாற்றங்கடைள ஏற்படுத்தும் என்று எப்லெபாழுதுஜேம லெசால்லி வந்திருக்கிஜேறாம். இப்லெபாழுது இடைவ
எல் ாவற்டைறயும் மறந்து விடுவதா? புரட்சியின் சிரமங்கள் Zம்டைம பயமுறுத்த அனுமதிப்பதா?
______________________
“... எல்ஜே ாருஜேம லெசால்வடைதப் ஜேபா , லெபருந்திரளான மக்கள் லெதருக்களுக்கு உந்தித்தள்ளப்படுகின்ற
மஜேனாபாவத்தில் இல்டை . அவZம்பிக்டைகடைய நியாயப்படுத்துகின்ற அடை யாளங்களில் யூதர்கடைளப்
படுலெகாடை லெசய்கின்ற இயக்கம் மற்றும் கறுப்பு நூற்றுவரின் லெபரிதும் அதிகரித்துள்ள
பத்திரிடைககடைளக் குறிப்பி
ாம்.......”
முத ாளி வர்க்கம் தங்கடைள பயமுறுத்துவதற்கு அனுமதித்து விட் ால் எல் ாப் லெபாருள்களும்
நிகழ்வுகளுஜேம அவர்களுக்கு இயற்டைகயாகஜேவ மஞ்சளாகத்தான் லெதரியும். முத ாவதாக, இயக்கத்டைதப்
பற்றிய மார்க்சியக் கட் டைள விதிக்குப் பதி ாக அவர்கள் காட்சியளவான, அறிவுமுடைறக்
கட் டைளவிதிடையப் பயன்படுத்துகிறார்கள். முழுடைமயான சர்வஜேதசப் பின்னணியில் Zாடு *
முழுவதிலும் வர்க்கப் ஜேபாராட் த்தின் வளர்ச்சி மற்றும் சம்பவங்களின் வளர்ச்சிப் ஜேபாக்டைகப் பற்றி
அரசியல் ரீதியாகப் பகுப்பாய்வு லெசய்வதற்குப் பதி ாக மஜேனாபாவங்கடைளப் பற்றிய அகநிடை யான
எண்ணங்கடைளப் பயன்படுத்துகிறார்கள். உறுதியான கட்சித் திடைசவழி, அதன் விட்டுக் லெகாடுக்காத
உறுதி - குறிப்பாக அதிகக் கூர்டைமயான புரட்சிகரத் தருணங்களில் - மஜேனாபாவத்டைதத் ஜேதாற்றுவிக்கக்
கூடிய கூறுகளில் ஒன்று என்படைதத் தங்களுக்கு வசதியாக மறந்து விடுகிறார்கள் என்பது உண்டைம.
லெபாறுப்புமிக்க தடை வர்கள் தங்களுடை ய ஊச ாட் ங்கள், ஜேZற்டைறய இ ட்சியங்களுக்கு லெZருப்பு
டைவக்கத் தயாராக இருப்பது ஆகியவற்றின் மூ ம் லெபருந்திரளான மக்களின் குறிப்பிட்
பகுதியினருடை ய மஜேனா பாவத்தில் மிகவும் அதிகமான அளவுக்கு அருவருப்பான ஊச ாட் ங்கடைளத்
ஜேதாற்றுவிக்கிறார்கள் என்படைத மறந்து விடுவது சி சமயங்களில் அவர்களுக்கு மிகவும் ''வசதியானஜேத''
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இரண் ாவதாக, - இதுதான் இப்லெபாழுது மிகவும் முக்கியம் லெபருந்திரளான மக்களின்
மஜேனாபாவத்டைதப் பற்றிப் ஜேபசும் லெபாழுது முதுலெகலும்பில் ாத இந்த Zபர்கள் பின்வருவனவற்டைறச்
ஜேசர்த்துக் லெகாள்ள மறந்து விடுகிறார்கள்:
அது பரபரப்பும் எதிர்பார்ப்புகளும் நிடைறந்த மஜேனா பாவம் என்று எல்ஜே ாரும் லெதரிவிக்கிறார்கள்;
ஜேசாவியத்துகடைளப் பாதுகாக்க வருமாறு ஜேசாவியத்துகள் அடைறகூவும் லெபாழுது லெதாழி ாளர்கள் ஒஜேர
மனிதடைனப் ஜேபா க் கிளர்ந்லெதழுவார்கள் என்று எல்ஜே ாரும் ஒத்துக்லெகாள்கிறார்கள்;
“கடை சியான, தீர்மானமான ஜேபாராட் த்டைதப் பற்றி”-- அதன் தவிர்க்க முடியாத தன்டைமடைய அவர்கள்
லெதளிவாக அங்கீகரிக்கிறார்கள்- டைமயங்கள் முடிலெவடுக்காதிருப்படைதப் பற்றி லெதாழி ாளர்கள்
மிகப்லெபரிய அளவுக்கு அதிருப்தியடை ந்திருக்கிறார்கள் என்று “எல்ஜே ாரும்” ஒத்துக்லெகாள்கிறார்கள்;
அதிகப் லெபருந்திரளான மக்களின் மஜேனாபாவம் எதற்கும் துணிந்த நிடை க்கு லெZருங்கிவந்து விட் து
என்று ''எல்ஜே ாரும் '' ஏகமனதாக வர்ணித்து அதிலிருந்துதான் அரா1கம் வளர்ச்சியடை யும் என்று
சுட்டிக் காட்டுகிறார்கள்;
அதிகாரிகள் மீது தாக்கத்டைத ஏற்படுத்துவதற்காகச் லெசய்யப்படுகின்ற தனிப்பட் ஜேவடை நிறுத்தங்கள்,
ஆர்ப்பாட் ங்கள் மற்றும் Z வடிக்டைககள் பயனற்றடைவ என்படைத வர்க்க உணர்வு லெகாண்
லெதாழி ாளர்கள் பார்த்து முழுடைமயாக உணர்ந்து விட் தால் ஒரு லெபாதுப்ஜேபாராட் த்டைதப் பற்றி பகுதிப் ஜேபாராட் ம் அல் - எங்கும் ஜேபசப்படுவதால், அவர்கள் மத்தியில் ஆர்ப்பாட் ங்களுக்காக
மட்டும், பகுதிப் ஜேபாராட் ங்களுக்காக மட்டும் லெதருக்களில் திரளுவடைதப் பற்றி திட் வட் மான
அதிருப்தி ஏற்பட்டிருக்கிறது என்படைதயும் “எல்ஜே ாரும்” உணர்கிறார்கள்.
இன்னும் ப .
லெபருந்திரளான மக்களின் மஜேனாபாவத்டைத நிர்ணயிப்படைத, Zம்முடை ய புரட்சியின் ஆறு மாத
கா த்தில் வர்க்க மற்றும் அரசியல் ஜேபாராட் த்தின் முழுடைமயான வளர்ச்சி, சம்பவங்களின்
முழுடைமயான வளர்ச்சிப் ஜேபாக்கு ஆகிய கருத்து நிடை களிலிருந்து Zாம் அணுகினால் முத ாளி
வர்க்கத்தி ம் பயமடை ந்து விட் Zபர்கள் இந்தப் பிரச்சிடைனடைய எப்படித் திரித்துக் கூறுகிறார்கள்
என்பது Zமக்குத் லெதளிவாகும். ஏப்ரல் 20 - 21, 1ூன் 9, 1ூடை 3 ஆகிய Zாட்களுக்கு முன்பிருந்தடைதப்
ஜேபான்ற நிடை இன்று கிடை யாது. ஏலெனன்றால் அன்று தானாகஜேவ ஜேவகம் ஏற்பட்டிருந்தது. ஒரு கட்சி
என்ற முடைற யில் Zாம் அடைதப் புரிந்து லெகாள்ளத் தவறிஜேனாம் (ஏப்ரல் 20); அல் து அடைதப் பின்னால்
இழுத்து அடைமதியான ஆர்ப்பாட் மாகச் லெசய்ஜேதாம் (1ூன் 9 மற்றும் 1ூடை 3). ஏலெனன்றால்
ஜேசாவியத்துகள் இன்னும் Zம்முடை ய அடைமப்புகள் அல் , விவசாயிகள் இன்னும் லீலெபர் ான் லெசர்ஜேனாவ் பாடைதடைய Zம்பினார்கஜேள தவிர ஜேபால்ஷிவிக் பாடைதடைய (புரட்சிடைய) அல் , ஆகஜேவ
மக்களில் லெபரும்பான்டைமயினர் Zமக்குப் பின்னால் இல்டை , ஆகஜேவ புரட்சி உரிய கா த்துக்கு
முந்திவி க்கூ ாது என்பனவற்டைற Zாம் அப்லெபாழுஜேத Zன்கு அறிந்திருந்ஜேதாம்.
அந்த சமயத்தில் வர்க்க உணர்வு லெகாண் லெதாழி ாளர் களில் லெபரும்பான்டைமயினர் கடை சியான,
தீர்மானமான ஜேபாராட் த்டைதப் பற்றிய பிரச்சிடைனடையஜேய எழுப்பவில்டை ; அந்தச் சமயத்தில் Zம்
கட்சிக் கிடைளகள் எல் ாவற்றிலும் ஒன்று கூ அடைத எழுப்பியிருக்க மாட் ா. அறிவுவிளக்கம் லெபறாத,
மக்களின் மிக விரிவான லெபருந்திரளினரி ம் ஒன்று குவிக்கப்பட் முயற்சிஜேயா அல் து எதற்கும்
துணிந்த நிடை யில் ஏற்படுகின்ற உறுதிஜேயா இருக்கவில்டை . அவர்களி ம் “Z வடிக்டைகயின்” மூ ம்,
சாதாரணமான ஆர்ப்பாட் த்தின் மூ ம் ஜேகலெரன்ஸ்கி மற்றும் முத ாளி வர்க்கத்தினர் மீது தாக்கத்டைத
ஏற்படுத்துகின்ற Zம்பிக்டைகடையக் லெகாண் , தானாகத்ஜேதான்றிய ஜேவகம் மட்டும் ஏற்பட்டிருந்தது.
ஒரு புரட்சிக்கு இது ஜேதடைவயில்டை . ஒரு பக்கத்தில், வர்க்க உணர்வு லெகாண் சக்திகளி ம் கடை சி
வடைர ஜேபாராடுவது என்ற உணர்வு பூர்வமான, உறுதியான, ஊச ாட் மில் ாத தீர்மானம் இருக்க
ஜேவண்டும்; மறுபக்கத்தில், அடைர Z வடிக்டைககளால் இப்லெபாழுது எடைதயும் காப்பாற்ற முடியாது,
யாடைரயும் "தா1ா லெசய்ய முடியாது, பசியால் வாடுகின்ற மக்கடைள ஒரு தீர்மானமான ஜேபாராட் த்திற்கு
ஜேபால்ஷிவிக்குகள் தடை டைம தாங்கிக் லெகாண்டு ஜேபாக முடியவில்டை என்றால் அவர்கள் ''அரா1க
ரீதியில் கூ , எல் ாவற்டைறயும் லெZாறுக்கு வார்கள், எல் ாவற்டைறயும் அழிப்பார்கள்'' என்று
உணர்கின்ற, Zம்பிக்டைகயற்ற நிடை விரிவான மக்கள்திரளினரி ம் ஏற்ப ஜேவண்டும்.
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புரட்சியின் வளர்ச்சி லெதாழி ாளர்கள், விவசாயிகள் ஆகிய இருவடைரயுஜேம வர்க்க உணர்வு
லெகாண் வர்களி ம் அனுபவத்தால் ஏற்படுகின்ற பரபரப்பான மனநிடை , விரிவான மக்கள்
திரளினரி ம் கதவடை ப்பு ஆயுதத்டைத உபஜேயாகிப்பவர்கள் மற்றும் முத ாளிகள் மீது ஏற்படும்
படைகடைமயான மன நிடை - இது மனமுறிவுக்கு லெZருக்கமானது - ஆகிய இரண்டும் இடைணந்த
நிடை டைமக்கு Zடை முடைறயில் லெகாண்டுவந்து விட் து. ஜேபால்ஷிவிசத்டைதக் காப்பியடிக்கின்ற
பிற்ஜேபாக்குப்பத்திரிடைககடைளச் ஜேசர்ந்த ஜேபாக்கிரிகள் இஜேத மண்ணில் அடை ந்திருக்கின்ற
”லெவற்றிடையயும்” Zாம் புரிந்து லெகாள்ள முடியும். முத ாளி வர்க்கத்துக்கும் பாட் ாளி
வர்க்கத்துக்குமிடை ஜேய தீர்மானமான சண்டை லெZருங்கி வருகின்ற லெபாழுது பிற்ஜேபாக்காளர்களுக்கு
ஏற்படுகின்ற லெகட் ஜேZாக்கத்டைதக் லெகாண் மகிழ்ச்சி எல் ாப் புரட்சிகளிலுஜேம விதிவி க்கு
இல் ாமல் கவனிக்கப்பட்டிருக் கிறது, அது எப்லெபாழுதுஜேம Z ந்திருப்பஜேத, அடைத முற்றிலும் தவிர்க்க
முடியாது. இந்தச் சந்தர்ப்பம் உங்கடைள பயமுறுத்துவதற்கு நீங்கள் அனுமதித்தால் நீங்கள் எழுச்சிடைய
மட்டுமல் , லெபாதுவில் பாட் ாளி வர்க்கப் புரட்சிடையஜேய டைகவி ஜேவண்டியிருக்கும். ஏலெனன்றால்
ஒரு முத ாளித்துவ சமூகத்தில் இந்தப் புரட்சி - பிற்ஜேபாக்காளர்களுடை ய தரப்பில் லெகட்
ஜேZாக்கத்டைதக் லெகாண் மகிழ்ச்சியும் இந்த வழியில் Zமக்கு ாபம் ஜேத முடியும் என்ற
Zம்பிக்டைககளும் ஜேசர்ந்து வராமல் - முதிர்ச்சி அடை ய முடியாது.
கறுப்பு நூற்றுவர் முத ாளி வர்க்கத்தினஜேராடு ஜேசர்ந்ஜேத ஜேவடை லெசய்கிறார்கள் என்பது வர்க்க உணர்வு
லெகாண் லெதாழி ாளர்களுக்கு மிகவும் Zன்றாகத் லெதரி யும். லெதாழி ாளர்களின் தீர்மானமான லெவற்றி
(குட்டி முத ாளித்துவ வர்க்கத்தினருக்கு இதில் Zம்பிக்டைக கிடை யாது, முத ாளிகள் இடைதப் பற்றி
பயப்படுகிறார்கள், சி சமயங்களில் கறுப்பு நூற்றுவர் அது Z க்கட்டும் என்று லெகட் ஜேZாக்கத்தால்
மட்டுஜேம நிடைனக்கிறார்கள். ஏலெனன்றால் ஜேபால்ஷிவிக்குகள் ஆட்சியதிகாரத்டைத நீடித்து டைவத்திருக்க
முடியாது என்று அவர்கள் Zம்புகிறார்கள்) இந்த லெவற்றி கறுப்பு நூற்றுவர்கடைள முழுடைமயாக Zசுக்கி
விடும், ஜேபால்ஷிவிக்குகள் ஆட்சியதிகாரத்டைத உறுதியாகவும் யுத்தத்தினால் சித்திரவடைதச்
லெசய்யப்பட்டுத் துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கும் மனிதகு ம் முழுடைமக்கும் மிகவும் அதிகமான
Zன்டைமக்காகவும் வகிக்க முடியும் என்பது அவர்களுக்கு மிகவும் Zன்றாகத் லெதரியும்.
லெராத்ஸியான்ஜேகாக்களும் சுஜேவாரின்களும் ஜேசர்ந்ஜேத ஜேவடை லெசய்கிறார்கள் என்படைதயும் அவர்கள்
தங்களுக்கிடை ஜேய பாத்திரங்கடைளப் பரிமாற்றிக் லெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்படைதயும் அறிவுடை ய எந்த
Zபரும் சந் ஜேதகிக்க முடியுமா?
''அரசாங்க டூமாவில்'' பிற்ஜேபாக்காளர்களின் கறுப்பு நூற்றுவர் லெசாற்லெபாழிவுகடைள '' ருஷ்யக் குடியரசின்
அரசாங்க அச்சகம்'' (சிரிக்காதீர்கள்!) அரசாங்கச் லெச வில் அச்சடிக்கும் லெபாழுது. லெராத்ஸியான்ஜேகாவின்
உத்தரவுகடைளத் தான் ஜேகலெரன்ஸ்கி அமுல் Z த்துகிறார் என்படைத உண்டைமகள் நிரூபிக்கவில்டை யா?
''தங்களுடை ய லெசாந்த மனிதனுக்குச்” ஜேசடைவ லெசய்கின்ற திஜேயஜே ா Zஜேராதாவின் டைகக்கூலிகள் கூ
இந்த உண்டைமடைய அம்ப ப்படுத்தவில்டை யா? 1ாரிஸ்ட் நி வுடை டைமயாளர்களின் Z ன்களால்
நிர்வகிக்கப்படுகின்ற கீழ்த்தரமான பத்திரிடைகயான ஜேZாலெவாஜேய விஜேரமியா20 காஜே ட் கட்சியின்
ஜேவட்பாளர்களுக்கு முழு ஆதரவு லெகாடுத்தடைத எல் ாத் ஜேதர்தல்களின் ஜேபாதும்
Zமக்குக்கிடை த்திருக்கும் அனுபவம் நிரூபிக்கவில்டை யா?
ஜேZற்று Zாம் படித்தபடி வர்த்தகம் மற்றும் லெதாழில் துடைறகடைளச் ஜேசர்ந்த முத ாளிகள் (இவர்கள் எந்தக்.
கட்சிடையயும் ஆதரிக்காத முத ாளிகளாம், ஆம், யாடைரயும் ஆதரிக்காத முத ாளிகள் என்பது
உண்டைமஜேய, ஏலெனன்றால் விஹ் ாலெயவ்களும் ரக்கீத்னிக்கல்களும் குவஸ்திஜேயாவ்களும்
நிக்கீத்தின்களும் காஜே ட்டுகஜேளாடு கூட் ணி ஜேசரவில்டை - க வுள் காப்பாற்றட்டும் - எந்தக்
கட்சிடையயும் ஆதரிக்காத வர்த்தக மற்றும் லெதாழில் துடைற வட் ாரங்கஜேளாடுதான் கூட் ணி
அடைமத்திருக்கிறார்கள்!) லெபருந்லெதாடைகயான 3,00,000 ரூபிள்கடைள காஜே ட்டுகளுக்கு அன்பளிப்பாகக்
லெகாடுக்கவில்டை யா? - Zாம் விஷயங்கடைள உணர்ச்சி பூர்வமாகப் பார்க்காமல் வர்க்கக்
கருத்துநிடை யிலிருந்து பார்த்தால், கறுப்புநூற்றுவர்களுடை ய பத்திரிடைககள் எல் ாஜேம ”ரியபுஷீன்ஸ்கி,
மில்யுக்ஜேகாவ் வடைகயறாக்கள்” என்ற நிறுவனத்தின் கிடைளதாஜேன. முத ாளிகள் ஒரு பக்கத்தில்
மில்யுக்ஜேகாள்கடைளயும் –ஸ் ாவ்ஸ்கிகடைளயும், பத்ஜேரசவ்கடைளயும் இன்னும் இதரர்கடைளயும், மறு
பக்கத்தில் கறுப்பு நூற்றுவர்கடைளயும் விடை க்கு வாங்குகிறார்கள்.
மலிவான கறுப்பு நூற்றுவர் Zஞ்டைசக் லெகாண்டு மக்களிடை ஜேய மிக ஜேமாசமான விஷத்டைதப்
பரப்புவதற்கு முடிவு கட்டுவதற்கான ஒஜேர வழி பாட் ாளி வர்க்கத்தின் லெவற்றிஜேய.
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பசியாலும் யுத்தம் நீடிப்பதாலும் கடைளத்துப் ஜேபாய் இழிந்த நிடை யிலிருக்கின்ற கூட் ம் கறுப்பு
நூற்றுவருடை ய Zஞ்டைசப் பிடித்துக் லெகாள்வதில் ஆச்சரியம் ஏஜேதனுமுண் ா? ஒடுக்கப்பட்
லெபருந்திரளான மக்கள் எதற்கும் துணிந்து விடுவது இல் ாத முத ாளித்துவ சமூகத்தின் வீழ்ச்சியின்
முற்லெபாழுடைத ஒருவரால் கற்படைன லெசய்ய முடியுமா? லெபருந்திரளான மக்கள் அவர்களில் லெபரும்
பகுதியினர் இன்னும் கல்வியறிவு இல் ாதவர்கள்- எதற்கும் துணிந்த நிடை யிலிருக்கும் லெபாழுது
இன்னும் ப விதமான Zஞ்சுகடைள உட்லெகாள்வார்கள் என்பதில் ஏஜேதனும் சந்ஜேதகம் இருக்க முடியுமா?
லெபருந்திரளான மக்களின் மஜேனாபாவத்டைதப் பற்றி வாதம் லெசய்கின்ற லெபாழுது தங்களுடை ய லெசாந்த
பயந்தாங்லெகாள்ளித்தனத்துக்கு அவர்கடைளக் குற்றம் சாட்டுபவர்கள் யாருஜேம உதவி லெசய்ய முடியாத
நிடை யில் இருக்கிறார்கள். லெபருந்திரளான மக்கள் உணர்வு பூர்வமாக உரிய ஜேZரம் வரட்டும் என்று
காத்துக் லெகாண்டிருப்பவர்கள், உணர்வில் ாமஜே Zம்பிக்டைகயற்ற நிடை யில் மூழ்கிக்
லெகாண்டிருப்பவர்கள் என்று இரண் ாகப் பிரிந்திருக் கிறார்கள். ஆனால் ஒடுக்கப்பட்டுப் பட்டினியால்
வாடிக் லெகாண்டிருக்கும் லெபருந்திரளான மக்கள் ஜேகாடை}கள் அல் .
___________________
''.... மறு பக்கத்தில், மார்க்சிஸ்ட் கட்சி புரட்சிடையப் பற்றிய பிரச்சிடைனடைய இராணுவ ரீதியான சதி என்ற
அளவுக்குக் குறுக்கி வி முடியாது....."
மார்க்சியம் மிகவும் ஆ}மான, பன்முகப் ஜேபாதடைனயாகும். எனஜேவ மார்க்சியத்திலிருந்து முறித்துக்
லெகாள்பவர்களுடை ய “வாதங்களில்” மார்க்சி மிருந்து எடுக்கப்பட் உதிரியான ஜேமற்ஜேகாள்கள்அதிலும் அந்த ஜேமற்ஜேகாள்கள் லெபாருத்தம் இல் ாத முடைறயில் லெசய்யப்படும் லெபாழுது - எப்லெபாழுதும்
காணப்படுவதில் ஆச்சரியமில்டை . இராணுவ ரீதியான சதிடைய அடைமப்பது குறிப்பி ப்பட்
வர்க்கத்தின் கட்சியாக இல் ாதிருந்தால், அதன் அடைமப்பாளர்கள் லெபாதுவாக அரசியல் கட் த்டைதயும்
குறிப்பாக சர்வஜேதச நிடை டைமடையயும் பகுப்பாய்வு லெசய்யாதிருந்தால், அந்தக் கட்சியின் தரப்புக்குப்
லெபரும்பான்டைமயான மக்களுடை ய அனுதாபம் -- புறநிடை யான உண்டைமகளின் மூ ம்
நிரூபிக்கப்பட் வடைகயில் இல் ாதிருந்தால், புரட்சிகரமான சம்பவங்களின் வளர்ச்சி குட்டி முத ாளி
வர்க்கத்தின் சமரசப் பிரடைமகடைளச் லெசய்முடைறயில் மறுத்துடைரக்காவிட் ால், புரட்சிகரமான
ஜேபாராட் த்தின் 'ஜேசாவியத்துகள் மாதிரியான உறுப்புகளில் லெபரும்பான்டைமயானவற்டைற - அடைவ
'சக்திவாய்ந்தடைவ'' என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க ஜேவண்டும் அல் து அப்படிப்பட் தாகத் தம்டைம
Zடை முடைறயில் காட்டிக் லெகாண்டிருக்க ஜேவண்டும் - லெவன்லெறடுக்காவிட் ால், மக்கள்
முழுடைமயினருடை ய சித்தத்துக்கு விஜேராதமாக அநியாயமான யுத்தத்டைத நீடித்துக் லெகாண்டிருப்பதாக
அரசாங்கத்துக்கு விஜேராதமான உணர்ச்சி இராணுவத்தினரிடை ஜேய (யுத்த கா மாக இருந்தால்)
முதிர்ச்சியடை யவில்டை என்றால், புரட்சியின் ஜேகாஷங்கள் ('எல் ா ஆட்சியதிகாரம்
ஜேசாவியத்துகளுக்ஜேக'', ''விவசாயிகளுக்கு நி ம் லெகாடு'', ''சண்டை யில் ஈடுபட்டிருக்கும் எல் ா
Zாடுகளுக்கும் உ னடியான 1னZாயக சமாதானம், எல் ா இரகசிய ஒப்பந்தங்கடைளயும் இரகசியப்
ஜேபச்சு வார்த்டைதகடைளயும் உ னடியாக ரத்துச் லெசய்வது''. இதரடைவ) விரிவாகப் பரப்பப்பட்டு
மக்களுடை ய ஆதரடைவப் லெபறாவிட் ால், லெபருந்திரளான மக்கள் எதற்கும் துணிந்த நிடை டைய
அடை ந்திருப்படைதயும் கிராமப் பகுதியினரின் ஆதரடைவயும் பற்றி (தீவிரமான விவசாய இயக்கத்தினால்
அல் து நி வுடை டைமயாளர்களுக்கும் நி வுடை டைமயாளர்கடைளப் பாதுகாக்கின்ற அரசாங்கத்துக்கும்
எதிரான எழுச்சியின் மூ ம் இந்த ஆதரவு நிரூபிக்கப் பட் து) முன்னணியிலிருக்கும்
லெதாழி ாளர்களுக்கு உறுதி ஏற்ப வில்டை என்றால், சமாதான பூர்வமான மற்றும் Zா ாளுமன்ற
வழிகளில் லெZருக்கடிக்குத் தீர்வு காண முடியும் என்ற மனப்பூர்வமான Zம்பிக்டைகடைய Zாட்டின்
லெபாருளாதார நிடை டைம ஏற்படுத்தினால் இராணுவ ரீதியான சதி பிளாங்கீவாதஜேம.
ஒருஜேவடைள இதுஜேவ ஜேபாதுமானதாக இருக்குமா?
ஜேபால்ஷிவிக்குகள் அரசிய திகாரத்டைத நீடித்து டைவத்திருக்க முடியுமா? என்ற தடை ப்பில் Zான் எழுதிய
பிரசுரத்தில் ( அது இரண்லெ ாரு தினங்களில் லெவளியி ப்படும் என்று Zம்புகிஜேறன்) மார்க்சின்
ஜேமற்ஜேகாள் ஒன்டைறக் லெகாடுத்திருக்கிஜேறன். அது உண்டைமயிஜே ஜேய புரட்சியின் பிரச்சிடைனடையப்
பற்றியது; ''கடை '' என்ற வடைகயில் புரட்சியின் கூறுகடைள விரித்துடைரப்பது.
ருஷ்யாவிலிருக்கும் எல் ா உளறுவாயர்களுஜேம இப்லெபாழுது இராணுவ சதிடைய எதிர்த்துப்
லெபருங்கூச்சல் ஜேபாட்டுக் லெகாண்டிருக்கிறார்கள். ஆயுதந்தாங்கிய எழுச்சிக் 'கடை க் கும்" கண்டிக்கப்ப
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ஜேவண்டிய இராணுவச் சாதிக்கும் உள்ள ஜேவற்றுடைமடைய உங்கள் திருவாய்கடைளத் திறந்து விளக்கிக்
கூறுங்கள் என்று Zாம் இவர்களி ம் கூறினால் அவர்கள் ஜேமற்லெசான்னவற்டைறஜேய திருப்பிச்
லெசால்லுவார்கள் அல் து தங்கடைள அவமானப்படுத்திக் லெகாள்வார்கள், லெதாழி ாளர்களுடை ய
லெபாதுவான ஏளனத்துக்கு ஆளாவார்கள் என்று Zான் பந்தயம் கட் த் தயாராக இருக்கிஜேறன். “
Zாங்களும் மார்க்சியவாதிகள்”என்று லெசால்பவர்கஜேள! நீங்கள் முயற்சி லெசய்ய ாஜேம. '' இராணுவ
சதிடைய” எதிர்த்து ஒரு பாட்டுப் பாடுங்கள்!
________________
பிற்ஜேசர்க்டைக
ஜேமஜே காணப்படும் வரிகடைள எழுதி முடித்த பிறகு, லெசவ்வாய்க்கி}டைம மாடை யில் எட்டு மணிக்கு,
லெபத்ஜேராகிராதில் லெவளியாகும் காடை ப் பத்திரிடைககள் எனக்குக் கிடை த்தன. ஜேZாவயாஷிஸின்
பத்திரிடைகயில் திரு.வி.ப–ாரவின் கட்டுடைர லெவளியி ப்பட்டிருந்தது.” இரண்டு பிரப மான
ஜேபால்ஷிவிக்குகளின் லெபயரில் உ னடியான Z வடிக்டைகக்கு எதிரான வாதங்கள ங்கிய அறிக்டைக
டைகயால் எழுதப்பட்டு Zகரத்தில் வினிஜேயாகிக்கப்பட் து” என்று திரு. வி. ப–ாரவ்
குறிப்பிட்டிருக்கிறார். - இது உண்டைமயானால், இந்தக் கடிதத்டைத சாத்தியமான அளவுக்கு உ னடியாக
லெவளியிடுமாறு ஜேதா}ர்கடைள (புதன்கி}டைம Zண்பகலுக்கு முன்பு இக்கடிதம் அவர்களுக்குக்
கிடை க்காது) மன்றாடிக் ஜேகட்டுக்லெகாள்கிஜேறன்.
அது பத்திரிடைககளுக்காக எழுதப்ப வில்டை . Zம் கட்சியின் உறுப்பினர்கஜேளாடு கடிதம் மூ மாகப்
ஜேபசுவதற்குத்தான் விரும்பிஜேனன். ஆனால் கட்சிக்குச் சம்பந்தமில் ாத, அவர்களுடை ய ஜேகவ மான
ஜேகாடை}த் தனத்துக்காக ஆயிரம் த டைவகள் கட்சியால் ஏளனம் லெசய்யப்பட்டிருக்கும் ஜேZாவயா ஷிஸின்
வீரர்கள் (அவர்கள் ஜேZற்றுக்கு முந்திய Zாளன்று ஜேபால்ஷிவிக்குகளுக்கும் ஜேZற்று
லெமன்ஷிவிக்குகளுக்கும் வாக்களித்தவர்கள், உ கப் புகழ் லெபற்ற ஒற்றுடைம காங்கிரசில் அவர்கடைள
அஜேZகமாக ஒன்றுபடுத்தியவர்கள்), புரட்சி எழுச்சிக்கு எதிராகப் பிரசாரம் லெசய்யும் Zம் கட்சியின்
உறுப்பினர்களி மிருந்து அறிக்டைக இப்படிப்பட் தனி Zபர்களுக்குக் கிடை க்கிறலெதன்றால் Zாம்
லெமளனமாக இருக்க முடியாது. புரட்சி எழுச்சிக்கு ஆதரவாக Zாமும் கிளர்ச்சி லெசய்ய ஜேவண்டும்.
லெபயர்கள் இல் ாத இந்தத் தனி Zபர்கள் பகிரங்கமாக லெவளிஜேய வரட்டும்; அவர்களுடை ய
அவமானகரமான ஊச ாட் ங்களுக்கு உரிய தண் டைனடைய அது வர்க்க உணர்வு லெகாண் எல் ாத்
லெதாழி ாளர்களின் பரிகாசமாக மட்டுஜேம இருந்தாலும் கூ -அடை ய ஜேவண்டும். இந்தக் கடிதத்டைதப்
லெபத்ஜேராகிராதுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பு ஒரு மணி ஜேZர அவகாசம் மட்டுஜேம எனக்கு இருக்கிறது.
ஆகஜேவ மூடைள இல் ாத ஜேZாவயா ஷிஸின் ஜேபாக்டைகச் ஜேசர்ந்த வருத்தத்திற்குரிய வீரர்களுடை ய
''முடைறடையப் பற்றி Zான் ஓரிரு வார்த்டைதகள் மட்டுஜேம லெசால் முடியும். ''லெபருந்திரளான மக்களி ம்
Zம்பிக்டைக இ}ந்த நிடை டைமடையயும் அ ட்சியத்டைதயும் ஏற்படுத்துகின்ற எல்ஜே ாருஜேம புரட்சிக்காகத்
தயாரிப்புச் லெசய்பவர்கஜேள'' என்று ஜேதா}ர் ரிய–ானவ் கூறியடைத எதிர்த்து (இக்கூற்று ஆயிரம் த டைவ
சரியானஜேத) திரு. வி.ப–ாரவ் வாதம் லெசய்ய முயற்சிக்கிறார்.
வருத்தத்திற்குரிய இ ட்சியத்தின் வருத்தத்திற்குரிய வீரர் பின்வருமாறு ''மறுக்கிறார்” :
''Zம்பிக்டைக இ}ந்த நிடை டைமயும் அ ட்சியமும் என்றாவது லெவற்றியடை ந்ததுண் ா?''
ஜேZாவயா ஷிஸின் பத்திரிடைகயின் பரிதாபத்துக்குரிய முட் ாள்கஜேள! ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும்
லெபருந்திரளான மக்கள் லெZடுங்கா த் துன்பங்கிளினாலும் எல் ா விதமான லெZருக்கடிகளும் தீவிரமாகக்
கூர்டைமயடை வதனாலும் Zம்பிக்டைகயி}ந்த நிடை டைமக்குக் கீஜே} இறங்காமல்- அதன் ஜேபாது
டைகக்கூலிடையப் ஜேபான்ற பல்ஜேவறு முன் Zா ாளுமன்றங்கடைளப் பற்றியும் புரட்சி லெசய்வதில்
ஜேசாம்ஜேபறித்தனமாக விடைளயாடுவடைதப் பற்றியும் லீலெபர் ான்கள் ஜேசாவியத்துகடைளப் புரட்சி மற்றும்
ஆட்சியதிகாரத்தின் உறுப்புகளாக இல் ாமல் லெவறும் ஜேபச்சுச் சடைபகளாக மாற்றியிருப்படைதப்
பற்றியும் அந்தப் லெபருந்திரளான மக்களி ம் அ ட்சியம் ஏற்ப ாமல்- அவர்கள்
லெவற்றியடை ந்திருக்கும் புரட்சிக்கு ஏதாவது உதாரணங்கள் அவர்களுக்குத் லெதரியுமா?
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அல் து ஜேZாவயா ஷிஸின் பத்திரிடைகயின் பரிதாபத்துக் குரிய முட் ாள்கள் ஒருஜேவடைள லெபருந்திரளான
மக்களி ம்... உணவுப் பிரச்சிடைனடையப் பற்றி, யுத்தம் நீடிக்கப்படுவடைதப் பற்றி, விவசாயிகளுக்கு நி ம்
லெகாடுப்படைதப் பற்றி அவர்களி ம் அ ட்சியத்டைதக் கண்டுபிடித்திருக் கிறார்களா?
நி. லெ னின்
1917 அக்ஜே ாபர் 17 (30)இல்
லெதாகுதி 34.

நூல் திரட்டு, எழுதப்பட் து

பக்கங்கள் 398-418
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5. பதிப்பாளர் குறிப்புகள்
1 ஜேசாஷலிஸ்டு- புரட்சியாளர்கள்- ருஷ்யாவில் 1901 இறுதியிலும் 1902 லெதா க்கத்திலும் ஜேதான்றிய
குட்டி முத ாளித்துவக் கட்சி.
1917 பிப்ரவரியில் Z ந்த பூர்ஷ்வா 1னZாயகப் புரட்சிக்குப் பிறகு ஜேசாஷலிஸ்டு-புரட்சியாளர்களும்
லெமன்ஷிவிக்குகளும் எதிர்ப்புரட்சி இடை க்கா அரசாங்கத்தின் பிரதான தூண்களாகச் லெசயல்பட் னர்.
ஜேசாஷலிஸ்டு- புரட்சியாளர்க் கட்சியின் தடை வர்களும் அந்த அரசாங்கத்தில் அடைமச்சர் பதவிகடைள
வகித்தனர் (ஜேகலெரன்ஸ்கி, லெசர்ஜேனாவ், அவ்வக்ஜேசன் திலெயவ்).
1917 Zவம்பர் இறுதியில் இ துசாரி ஜேசாஷலிஸ்டுபுரட்சியாளர்கள் தனிக்கட்சிலெயான்டைற
ஆரம்பித்தார்கள். விவசாயி மக்கள் திரளினரி ம் தம் லெசல்வாக்டைகத் தக்க டைவக்க விரும்பிய இ துசாரி
ஜேசாஷலிஸ்டு-புரட்சியாளர்கள் சம்பிரதாய ரீதியில் ஜேசாவியத் ஆட்சிடைய அங்கீகரித்து
ஜேபால்ஷிவிக்குகளு ன் உ ன்படிக்டைக லெசய்து லெகாண் னர், ஆனால் விடைரவில் ஜேசாவியத் ஆட்சிக்கு
எதிராகச் லெசயல்ப
ாயினர்.
ருஷ்யாவில் லெவளிZாட்டுத் தடை யீட்டின் ஜேபாதும் உள்Zாட்டுப் ஜேபாரின் ஜேபாதும் ஜேசாஷலிஸ்டுபுரட்சியாளர்கள் எதிர்ப்புரட்சி Z வடிக்டைககளில் ஈடுபட் னர்; லெவளிZாட்டுப் படை யினர்,
லெவண்படை யினர் ஆகிஜேயாருக்கு தீவிரமாகஜேவ ஆதரவளித்தனர்; எதிர்ப்புரட்சி சதிகளில் க ந்து
லெகாண் னர், ஜேசாவியத் அரசு, கம்யூனிஸ்டுக் கட்சி ஆகியவற்றின் தடை வர்களுக்கு எதிரான
பயங்கரவாதச் லெசயல்களுக்குத் திட் மிட்டு ஏற்பாடு லெசய்தனர். " லெமன்ஷிவிக்குகள் ருஷ்ய சமூக-1ன
Zாயகத்தின் சந்தர்ப்பவாதப் ஜேபாக்கின் ஆதரவாளர்கள். ரு. ச.1.லெதா. கட்சியின் இரண் ாவது காங்கிரசில்
(1903) மத்திய அடைமப்புகளுக்காக Z ந்த ஜேதர்தல்களில் லெ னின் தடை டைமயின் கீழ் புரட்சிகர சமூக1னZாயகவாதிகள் லெபரும்பான்டைம லெபற்றனர். இவர்கள் ”ஜேபால்ஷிவிக்குகள்''
(“லெபரும்பான்டைமஜேயார்") என்று அடை}க்கப்ப
ாயினர். சந்தர்ப்பவாதிகள் சிறுபான்டைமயினராகி
”லெமன்ஷிவிக்குகள்” (“சிறுபான்டைமஜேயார்') என்று லெபயர் லெபற்றனர்.
1917 பிப்ரவரியில் Zடை லெபற்ற பூர்ஷ்வா 1னZாயகப் புரட்சிக்குப் பிறகு லெமன்ஷிவிக்குகள் பூர்ஷ்வா
இடை க்கா அரசாங்கத்தின் உறுப்பினர்களாகி அதன் ஏகாதிபத்தியக் லெகாள்டைகடைய ஆதரித்தனர்.
அக்ஜே ாபர் ஜேசாஷலிசப் புரட்சிக்குப் பிறகு லெமன்ஷிவிக்குகள் ஜேசாவியத் ஆட்சியதிகாரத்டைத எதிர்த்துச்
சதிகளும் க கங்களும் லெசய்தனர்.-6.
2 அடைனத்து ருஷ்யாவின் 1னZாயக மாZாடு ஆட்சியதிகாரப் பிரச்சிடைன குறித்து தீர்மானிப்பதற்காக
லெமன்ஷிவிக்குகளின், ஜேசாஷலிஸ்டு-புரட்சியாளர்களின் பிடியிலிருந்த ஜேசாவியத்துகளின் மத்திய
நிர்வாகக் கமிட்டியால் கூட் ப்பட் து. இந்த மாZாடு லெபத்ஜேராகிராதில் 1917 அக்ஜே ாபர் 14--22 இல்
(லெசப்லெ ம்பர் 27 அக்ஜே ாபர் 5 இல்) Zடை லெபற்றது. அதில் 1,500 பிரதிநிதிகளுக்கும் அதிகமாகக் க ந்து
லெகாண் னர். இந்த மாZாட்டில் லெதாழி ாளர்கள், விவசாயிகள் பிரதிநிதிகளது எண்ணிக்டைகடையக்
குடைறத்து குட்டி பூர்ஷ்வா, பூர்ஷ்வா அடைமப்புகளின் பிரதிநிதிகடைளக் கூடுத ாக்குவதற்காகவும் அதன்
மூ ம் தங்களுக்குப் லெபரும்பான்டைமடைய ஏற்படுத்துவதற்காகவும் லெமன் ஷிவிக்குகள், ஜேசாஷலிஸ்டுபுரட்சியாளர்களின் தடை வர்கள் எல் ா முயற்சிகடைளயும் ஜேமற்லெகாண் னர்.
லெமன்ஷிவிக்குகள், ஜேசாஷலிஸ்டு- புரட்சியாளர்கள் ஆகிஜேயாரின் முகமூடிடையக் கிழித்லெதறிய ஒரு
ஜேமடை யாக இந்த மாZாட்டை ப் பயன்படுத்தும் லெபாருட்டு ஜேபால்ஷிவிக்குகள் இதில் க ந்து
லெகாண் னர்.
இடை க்கா அரசாங்கத்தின் ஆஜே ாசடைன உறுப்பாக இருந்த முன் Zா ாளுமன்றம் எனப்படுவடைத
இம்மாZாடு தன் பிரதிநிதிகடைளக் லெகாண்டு அடைமத்தது. --7. 3 வலுப்லெபற்று வரும் புரட்சிடைய Zசுக்குவதற்காக லெ1ர்மன் துருப்புகளி ம் லெபத்ஜேராகிராடைத
ஒப்படை த்து வி
ாம் என்று இடை க்கா அரசாங்கம் திட் மிட் து இங்ஜேக குறிப்பி ப்படுகிறது. --7.
4 இடை க்கா அரசாங்கம் அரசியல் நிர்ணய சடைப கூட் ப்படுவது பற்றி 1917 மார்ச் 2 (15)இல் தனது
பிரக னத்தில் அறிவித்தது. அரசியல் நிர்ணய சடைபக்கான ஜேதர்தல்கடைள லெசப்லெ ம்பர் 17 (30)ந் ஜேததி
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நிர்ணயித்து அது குறித்த தீர்மானத்டைத இடை க்கா அரசாங்கம் 1ூன் 14 (27)ந் ஜேததி நிடைறஜேவற்றியது.
ஆனால் ஆகஸ்டில் அது இத்ஜேதர்தல்கடைள Zவம்பர் 12 (25) வடைர ஒத்திடைவத்தது.
அரசியல் நிர்ணய சடைபக்கான ஜேதர்தல்கள் அக்ஜே ாபர் ஜேசாஷலிசப் புரட்சிக்குப் பிறஜேக Zவம்பர் 12 (25)
இல் (முன்னர் நிர்ணயித்தபடி) Zடை லெபற்றன. அக்ஜே ாபர் புரட்சிக்கு முன்னதாகத் தயாரிக்கப்பட்டிருந்த
பட்டியல்களுக்கு ஏற்பஜேவ, இடை க்கா அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட் விதிகளுக்கு ஏற்பஜேவ
இத்ஜேதர்தல்கள் Z த்தப்பட் ன. அக்கா த்தில் லெபாது மக்களின் கணிமான பகுதியினரால் ஜேசாஷலிசப்
புரட்சியின் முக்கியத்துவத்டைதப் புரிந்து லெகாள்ள முடியவில்டை . இடைதக் கணக்கில் லெகாண் வ துசாரி
ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர்கள் தடை Zரம் மற்றும் லெதாழில்துடைற Zகரங்களிலிருந்து லெவகு தூர
மாநி ங்களிலும் பிராந்தியங்களிலும் லெபரும்பான்டைம வாக்குகடைளப்லெபற்றார்கள். ஜேசாவியத்
அரசாங்கம் அரசியல் நிர்ணய சடைபடையக் கூட்டியது. அதன் கூட் ம் 1னவரி 5 (18) ஜேததி
லெபத்ஜேராகிராதில் ஆரம்பமாயிற்று. அரசியல் நிர்ணய சடைபயில் இருந்த எதிர்ப்புரட்சியாளர்
லெபரும்பான்டைம மத்தியக் கமிட்டியால் பிஜேரஜேரபிக்கப்பட் “உடை}க்கும் மற்றும் சுரண் ப்பட்
மக்களின் உரிடைமகள் பற்றிய பிரக னத்டைத”நிராகரித்து, ஜேசாவியத் ஆட்சிடைய அங்கீகரிக்க மறுத்தது.
1918 1னவரி 6 (19) அகி ருஷ்ய மத்திய நிர்வாகக் கமிட்டியின் அரசாடைணப்படி பூர்ஷ்வா அரசியல்
நிர்ணய சடைப கடை க்கப்பட் து. - 7.
5 பி. எங்லெகல்ஸ், லெ1ர்மனியில் புரட்சியும் எதிர்ப்புரட்சியும்''. - 9. 6 ஏகாதிபத்திய யுத்தம் லெதா ர்ந்து
Zடை லெபறுவதனால் ஆத்திரமடை ந்த லெதாழி ாளர்கள், படை வீரர்கள் மற்றும் க ற்படை வீரர்களின்
லெபருந்திரளான, தானாகஜேவ ஏற்பட் ஆர்ப்பாட் ங்கள் லெபத்ஜேராகிராதில் 1917 1ூடை 3 - 4 (16-17)
ஜேததிகளில் Zடை லெபற்றன. லெபருந்திரளான மக்களின் மஜேனாபாவத்டைதக் கணக்கிலெ டுத்துக் லெகாண்டு
ஓர் ஆர்ப்பாட் த்டைத அடைமதியாகவும் கட்டுப்பாட்டு னும் Z த்துவதற்காக 1ூடை 4(18)
ஆர்ப்பாட் த்தில் க ந்து லெகாள்வலெதன்று ஜேபால்ஷிவிக்குகள் முடிவு லெசய்தனர். சுமார் ஐந்து ட்சம்
மக்கள் அதில் பங்கு லெகாண் னர்.
லெமன்ஷிவிக்குகள் மற்றும் ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர்களின் தடை டைமயிலிருந்த ஜேசாவியத்துகளின்
மத்திய நிர்வாகக் கமிட்டியின் ஆதரடைவப் லெபற்ற இடை க்கா அரசாங்கம் அடைமதியான முடைறயில்
Z ந்து லெகாண் ஆர்ப்பாட் க்காரர்கள் மீது துப்பாக்கிப் பிரஜேயாகம் லெசய்தது. இம்முடைறயில்
ஆர்ப்பாட் த்டைத ஒடுக்கிய பிறகு, குறிப்பாக ஜேபால்ஷிவிக் கட்சிக்கு எதிராக இடை க்கா
அரசாங்கத்தின் அ க்குமுடைற நீடித்தது. 1ூடை சம்பவங்களுக்குப் பிறகு ஜேபால்ஷிவிக்குகள் “ எல் ா
ஆட்சியதிகாரமும் ஜேசாவியத்துகளுக்ஜேக!” என்ற ஜேகாஷத்டைதக் டைகவிட் னர். ஏலெனன்றால்
ஜேசாவியத்துகளின் தடை வர்களான ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர்களும் லெமன்ஷிவிக்குகளும் முற்றிலும்
எதிர்ப்புரட்சி அணிக்குச் லெசன்று விட் ார்கள். 11.
7 கர்னீ வ் க கம் - 1917 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் Zடை லெபற்ற எதிர்ப்புரட்சிக் க கம். இதற்குத் தடை டைமத்
தளபதியான 1ாரிஸ்டு லெ1னரல் கர்னீ வ் தடை டைம தாங்கினான். லெபத்ஜேராகிராடைதப் பிடித்துக்
லெகாள்வது, ஜேபால்ஷிவிக் கட்சிடைய ஒடுக்குவது, ஜேசாவியத்து கடைளக் கடை ப்பது, Zாட்டில் இராணுவ
சர்வாதிகாரத்டைத நிறுவுவது, மன்னராட்சிடைய மீண்டும் நிறுவப் பாடைத அடைமப்பது என்பஜேத
இக்க கத்தின் திட் ம்.
ஜேபால்ஷிவிக் கட்சியின் தடை டைமயிலிருந்த லெதாழி ாளர்கள், விவசாயிகள் கர்னீ வ் க கத்டைத
முறியடித்தார்கள். லெபாது1ன நிர்ப்பந்தத்தின் காரணமாக கர்னீ டைவயும் அவனுடை ய
கூட் ாளிகடைளயும் டைகது லெசய்து விசாரடைணடைய Z த்தும்படி இடை க்கா அர சாங்கம் உத்தரவு
பிறப்பிக்க ஜேZர்ந்தது. -12.
8 காஜே ட்டுகள்-அரசியல் அடைமப்புச் சட் 1னZாயகக் கட்சியின் உறுப்பினர்கள். இக்கட்சி ருஷ்ய
மிதவாத முடியாட்சிவாத முத ாளி வர்க்கத்தினரின் முதன்டைமயான கட்சியாக இருந்தது. 1905
அக்ஜே ாபரில் நிறுவப்பட் து. பூர்ஷ்வா இடை க்கா அரசாங்கத்தில் தடை டைம நிடை டையக் லெகாண்
இக்கட்சி மக்கள் மற்றும் புரட்சிக்கு எதிரான லெகாள்டைகடையப் பின்பற்றியது.
மாலெபரும் அக்ஜே ாபர் ஜேசாஷலிசப் புரட்சியின் லெவற்றிக்குப் பிறகு காஜே ட்டுகள் ஜேசாவியத் ஆட்சியின்
சமரசத்துக்கு இ மில் ாத படைகவர்களாகச் லெசயல் புரிந்தார்கள். எல் ா ஆயுதந்தாங்கிய புரட்சி எதிர்ப்பு
Z வடிக்டைககளிலும் லெவளிZாட்டுத் தடை யீட் ாளர்களின் படை லெயடுப்புகளிலும் அவர்கள்
பங்லெகடுத்துக் லெகாண் ார்கள். அந்நிய தடை யீட் ாளர்கள் மற்றும் லெவண்படை யினர்கள்
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அழிக்கப்பட் பிறகு காஜே ட்டு கள் தங்கள் எதிர்ப்புரட்சி, ஜேசாவியத்துகளுக்கு எதிரான
Z வடிக்டைகடைய நிறுத்தவில்டை . -- 12.
9 அலெ க்சாண்டிரின்ஸ்கி அரங்கு லெபத்ஜேராகிராதில் 1னZாயக மாZாட்டு அமர்வுகள் Zடை லெபற்ற இ ம்.
பீட் ர்-பால் ஜேகாட்டை மாரிக்கா மாளிடைகக்கு எதிராக ஜேZவா ஆற்றின் எதிர்க்கடைரயில்
அடைமந்துள்ளது. 1ார் கா த்தில் அரசியல் டைகதிகள் இங்கு அடை க்கப்பட் னர். இந்தக் ஜேகாட்டை யில்
ஏராளமான ஆயுத தளவா ங்கள் ஜேசமித்து டைவக்கப்பட்டிருந்ததால் இது லெபத்ஜேராகிராதின் ஜேகந்திர
ஜேபார்த்தந்திர முக்கியத்துவமுள்ள இ மாக விளங்கியது. இன்று இது ஒரு வர ாற்றுப் புரட்சிக்
காட்சியகம்.--18.
10 1ங்கர்கள்-1ாரிஸ்டு ருஷ்யாவில் இராணுவ அதிகாரிகடைளப் பயிற்றுவிப்பதற்கான பள்ளிகளின்
மாணவர்கள். -- 18.
11 லெகாடிய டிவிஷன் 1914 - 1918 இல் முதல் உ கப் ஜேபாரின் ஜேபாது அடைமக்கப்பட் து, காக்க–ஸ்
மடை வாசிகளி மிருந்து திரட் ப்பட் லெதாண் ர் படை யினடைரக் லெகாண் து. இந்தக் “லெகாடிய
டிவிஷடைனப் புரட்சிகரப் லெபத்ஜேராகிராத் மீது தாக்குதல் Z த்த முக்கியமான படை யாகப்
பயன்படுத்துவதற்கு லெ1னரல் கர்னீ வ் முயன்றான். - 18.
12 பி. எங்லெகல்ஸ், லெ1ர்மனியில் புரட்சியும் எதிர்ப்புரட்சியும்''.-21.
13 வாந்ஜேத - பிரான்சில் ஒரு பிராந்தியம். 18 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் Zடை லெபற்ற பிலெரஞ்சு
பூர்ஷ்வாப் புரட்சியின் ஜேபாது எதிர்ப்புரட்சியின் பிறப்பி மாக விளங்கியது.
க–ாக்குகள் - 1ாரி ஸ்ட் ருஷ்யாவிலிருந்த ஒரு விஜேசஷசமூகப் பிரிவினர். இவர்கள் இராணுவத்தின்
குதிடைரப் படை யில் ஜேசர்ந்து அரசாங்கத்துக்குச் ஜேசடைவ லெசய்வது வ}க்கம். இவர்கடைளக் லெகாண்டு
விஜேசஷமான இராணுவப் பிரிவுகள் அடைமக்கப்பட்டிருந்தன. அடைவ புரட்சி இயக்கத்துக்கு எதிரான
ஜேபாராட் ங் களில் ஈடுபடுத்தப்பட் ன.-21.14 ஜேZாவயா ஷிஸின் (''புதிய வாழ்க்டைக ' ') என்ற பத்திரி
டைகயின் ஆதரவாளர்கள் இங்ஜேக குறிப்பி ப்படுகிறார் கள். இந்தத் தினசரி 1917 ஏப்ரல் 18 (ஜேம 1) முதல்
1918 1ூடை வடைர லெவளியி ப்பட் து. லெமன்ஷிவிக் சர்வஜேதசியவாதிகளும் எழுத்தாளர்களும்
அ ங்கிய குழுவினர் இந்த Zாளிதடை} Z த்தி வந்தனர்.இப்பத்திரிடைக அக்ஜே ாபர் ஜேசாஷலிசப்
புரட்சிடையயும் ஜேசாவியத் ஆட்சியதிகாரத்டைதயும் எதிர்த்து வந்தது. -- 26.
15 திஜேயலெ ா Zஜேராதா (''மக்கள் இ ட்சியம்" )- ஜேசாஷ லிஸ்டு-புரட்சியாளர்க் கட்சியின் Zாஜேளடு. 1917
மார்ச்சிலிருந்து 1918 1ூடை வடைர லெபத்ஜேராகிராதில் லெவவ்ஜேவறு தடை ப்புகளு ன் லெவளிவந்தது.
ஜேதசப் பாதுகாப்லெபன்று லெசால்லி சமரசவாத நிடை டைய ஏற்று பூர்ஷ்வா இடை க்கா அரசாங்கத்துக்கு
இது ஆதரவளித்து வந்தது.--26.
16 ருஸ்கயா ஜேவால்யா (''ருஷ்யச் சுதந்திரம்')-1ாரிஸ்ட் ருஷ்யாவில் உள்துடைற அடைமச்சராக இருந்த
புஜேரா ஜேபாபவ் என்பவர் இந்த Zாளிதடை}த் லெதா ங்கினார். லெபரும் வங்கிகள் இதற்கு நிதியுதவி
அளித்தன. 1916 டிசம்பர் முதல் லெபத்ஜேராகிராதிலிருந்து லெவளியி ப் பட் து. பிப்ரவரியில் Zடை லெபற்ற
பூர்ஷ்வா 1னZாயகப் புரட்சிக்குப் பிறகு ஜேபால்ஷவிக்குகளுக்கு எதிராக அவதூறான பிரசார இயக்கத்டைத
Z த்தியது. 1917 அக்ஜே ாபர் 25 (Zவம்பர் 7)ந் ஜேததியன்று இரா ணுவப் புரட்சிகரக் கமிட்டி இந்த
Zாளிதடை}த் தடை லெசய்தது.-27.
17 "'லிலெபர் ான்கள்?'' - லீலெபர், ான் என்னும் இரு லெமன்ஷிவிக் தடை வர்கடைளயும் அவர்களது
ஆதரவாளர்கடைளயும் குறிக்கும் ஜேகலிப்லெபயர், ''லீலெபர் ான்'' என்று தடை ப்பிட்டு லெசாட்ஸியால்லெ மக்ராட்' (சமூக1ன Zாயகவாதி) என்னும் ஜேபால்ஷிவிக் மாஸ்ஜேகா லெசய்திப் பத்திரிடைகயில்
லெவளியி ப்பட் லெதம்யான்ஜேபத்னி எழுதிய கிண் ல் கடைதடைய ஒட்டி இக்ஜேகலிப்லெபயர் இவர்களுக்கு
உரியதாயிற்று.-31.
18 1917 பிப்ரவரியில் Zடை லெபற்ற பூர்ஷ்வா 1னZாயகப் புரட்சி இங்ஜேக குறிப்பி ப்படுகிறது.-42.
19 வி. இ. லெ னின் கீழ்வரும் விவரங்கடைளக் குறிப்பிடுகிறார்:
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அயல்துடைற அடைமச்சரான மில்யுக்லெகாவ் இறுதி லெவற்றி கிட்டும் வடைர யுத்தத்டைதத் லெதா ர்ந்து
Z த்துஜேவாம் என்று அறிவித்தார். இதற்கு எதிர்ப்புத் லெதரிவிக்கும் வடைகயில் ஏப்ரல் 12--22 (ஜேம 4-5) ஜேததி
களில் லெபத்ஜேராகிராதில் சுமார் ஒரு ட்சம் லெதாழி ாளர்கள் மற்றும் படை வீரர்களின்
ஆர்ப்பாட் ம்Zடை லெபற்றது. இந்த ஏப்ரல் மாத ஆர்ப்பாட் த்திலிருந்து அரசாங்கத்தில் லெZருக்கடி
ஆரம்பமாயிற்று.
லெபத்ஜேராகிராதின் லெதாழி ாளர்கள் மற்றும் படை வீரர்களின் பிரதிநிதிகளின் மாZாட்டில் 1ூன் 10 (23) ந்
ஜேததியன்று ஆர்ப்பாட் த்டைத Z த்துவலெதன்று ஜேபால்ஷிவிக் கட்சி முடிவு லெசய்தது. ஜேசாவியத்துகளின்
முத ாவது அகி ருஷ்ய காங்கிரசின் ஜேபாது எல் ா ஆட்சியதிகாரமும் ஜேசாவியத்துகளுக்கு மாற்றப்ப
ஜேவண்டுலெமன்று ஜேகாரிய லெதாழி ாளர்கள் மற்றும் படை வீரர்களின் சித்தத்டைத எடுத்துக்காட்டுவது
இந்த ஆர்ப்பாட் த்தின் ஜேZாக்கம். காங்கிரசின் லெபரும்பான்டைமடையக் லெகாண்டிருந்த
லெமன்ஷிவிக்குகளும் ஜேசாஷலிஸ்டு-புரட்சியாளர்களும் அந்த ஆர்ப்பாட் த்டைத Z த்த அனுமதிக்கக்
கூ ாலெதன்று முடிவு லெசய்தனர். அடைதத் தடை லெசய்வலெதன்ற தீர்மானத்டைத 1ூன் 9 (22)ந் ஜேததியன்று
நிடைறஜேவற்றினர். ஜேபால்ஷிவிக் கட்சியின் மத்தியக் கமிட்டி ஜேசாவியத்துகளின் காங்கிரசின் முடிடைவ
எதிர்க்க விரும்பாமல் அந்த ஆர்ப்பாட் த்டைத ரத்துச் லெசய்ய முடிவு லெசய்தது. லெதாழி ாளர்களும்
படை வீரர்களும் ஆர்ப்பாட் ம் Z த்தாதிருக்கும்படி லெசய்தது.
1ூன் 3-4 (16-17) ஜேததிய சம்பவங்கடைளப் பற்றி குறிப்பு 6 ஐப் பார்க்க வும்.-- 47.
20 ஜேZாலெவாஜேய விஜேரமியா (''புதிய கா ம்”)-1868 முதல் 1917 வடைர பீட் ர்ஸ்பர்க்கில் லெவளியி ப்பட்
Zாளிதழ். 1917 பிப்ரவரி பூர்ஷ்வா 1னZாயகப் புரட்சிக்குப் பிறகு எதிர்ப்புரட்சிடைய ஆதரித்தது.
ஜேபால்ஷிவிக்குகடைள ஒடுக்க ஜேவண்டும் என்று பிரசாரம் லெசய்தது. 1917 அக்ஜே ாபர் 26 (Zவம்பர்
8)ந்ஜேததியன்று இராணுவப் புரட்சிகரக் கமிட்டி இந்த Zாளிதடை}த் தடை லெசய்தது.-50.
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6. லெபயர்க் குறிப்பகராதி
அவ்வக்ஜேசன்திலெயவ், என். தி. (1878-1943)--- ஜேசாஷலிஸ்டு-புரட்சியாளர் கட்சியின் தடை வர்களில்
ஒருவர். 1917 பிப்ரவரி பூர்ஷ்வா 1னZாயகப் புரட்சிக்குப்பின் விவசாயிகள் பிரதிநிதிகளது அடைனத்து
ருஷ்ய ஜேசாவியத்தின் லெசயற்குழுத் தடை வர்.-25, 40.
கம்ஜேகாவ், பி. தி. (1885-1938)--- ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர்க் கட்சியின் இ துசாரிப் பிரிவின்
அடைமப்பாளர் கள் மற்றும் தடை வர்களில் ஒருவர் -- 40.
கர்னீ வ், எல். ஜி. (1870-1918) - 1ாரிஸ்டு லெ1னரல், முடியாட்சிவாதி. 1917 1ூடை முதல் ருஷ்யப்
படை களின் தடை டைமத் தளபதி. 1917 ஆகஸ்டில் எதிர்ப்புரட்சிக் க கத்துக்குத் தடை டைம தாங்கினார். 12,
29, 32, 35.
குவஸ்திஜேயாவ், ஜேக. ஏ. (பிறப்பு: 1883)- லெமன்ஷிவிக்.1917 லெசப்லெ ம்பர் முதல் பூர்ஷ்வா இடை க்கா
அரசாங் கத்தில் உடை}ப்பு அடைமச்சராக இருந்தார்.-50.
ஜேகலெரன்ஸ்கி , ஏ. எஃப். (1881-1970) - ஜேசாஷலிஸ்டு -புரட்சியாளர் கட்சியின் உறுப்பினர். 1917 பிப்ரவரி
பூர்ஷவா 1னZாயகப் புரட்சிக்குப் பின் பூர்ஷ்வா இடை க்கா அரசாங்கத்தில் அடைமச்சர் - அதிபராகவும்
தடை டைமத்தளபதியாகவும் இருந்தார். -6, 7, 9, 13, 32, 37, 38, 39, 42, 48, 50.
சுஜேவாரின், ஏ. எஸ். (1834-1912} - பத்திரிடைகயாளர்,''ஜேZா லெவாஜேய விஜேரமியா' என்ற பிற்ஜேபாக்கு
லெசய்தித்தாளின் லெவளியிடுபவராகவும் உடை டைமயாளராகவும் இருந்தார். 1917 இல் அவருடை ய
மகன்களின் ஆசிரியப்லெபாறுப்பில் அந்த லெசய்தித் தாள் லெவளியி ப்பட் து. - 49.
சு¤ானவ், என். (கிம்லெமர், என். என்.) (1882-1940)லெபாருளிய ாளர் மற்றும் கட்டுடைரயாளர், லெமன்ஷிவிக் .
''ஜேZாவயா ஷிஸின்" என்ற பாதி லெமன்ஷிவிக் லெசய்தித்தாளில் கட்டுடைரகள் எழுதி வந்தார். பூர்ஷ்வா
இடை க்கா அரசாங்கத்டைதத் தீவிரமாக ஆதரித்தார். - 40, 41.
லெசர்ஜேனாவ், வி. எம். (1876-1952)- ஜேசாஷலிஸ்டு- புரட்சியாளர் கட்சியின் தடை வர்களில் ஒருவர். பூர்ஷ்வா
இடை க்கா அரசாங்கத்தில் விவசாய அடைமச்சராக இருந்தார். 13, 39, 47.
ன்ஜேதான் (Danton], 1ார்ஜ் 1ாக் (1759-1794)-18 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் Z ந்த பிலெரஞ்சு
பூர்ஷ்வாப்புரட்சியின் முக்கிய தடை வர்களில் ஒருவர்.-21, 22.
லெதலெ–லெரத்ஜேதலி, ஐ. ஜி. (1882-1959)- லெமன்ஷிவிக்;1917 பிப்ரவரி பூர்ஷ்வா 1னZாயகப் புரட்சிக்குப் பிறகு
லெபத்ஜேராகிராத் ஜேசாவியத்தின் நிர்வாகக் கமிட்டியின் உறுப்பினர்; 1917 ஜேமயில் பூர்ஷ்வா இடை க்கா
அரசாங்கத்தில் ஜேசர்ந்தார்.--13.
நிக்கீத்தின், ஏ.எம். (பிறப்பு:1876)--லெமன்ஷிவிக் கட்சிடையச்ஜேசர்ந்தவர், பூர்ஷ்வா இடை க்கா
அரசாங்கத்தில் உள்Zாட்டு அடைமச்சராக இருந்தார். - 50...
பத்ஜேரசவ், ஏ. என். (1869-1934)-லெமன்ஷிவிக் கட்சியின்தடை வர்களில் ஒருவர், ஜேபால்ஷிவிக் கட்சிடையயும்
ஜேசாஷலிசப் புரட்சிக்கான தயாரிப்புகடைளயும் எதிர்த்தார். - 50.
ப–ாரவ், வி. (ரூத்லெனவ், வி. ஏ.) (1874-1939)-ருஷ்யசமூக- 1னZாயகவாதி, 1917 இல் லெமன்ஷிவிக்
சர்வஜேதசியவாதி. 'ஜேZாவயா ஷிஸின்' என்னும் பத்திரிடைகயின் ஆசிரியர்களில் ஒருவர்.-54, 55.
பிளான்சன், ஏ. ஏ.- இரயில்ஜேவத் லெதாழி ாளர் லெதாழிற்சங்கத்தின் அகி ருஷ்ய நிர்வாகக் கமிட்டியின்
தடை வர்களில் ஒருவர், வ துசாரி ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சி யாளர். - 41.
லெபர்ன்ஷ்டை ன் (Bernstein], எடுவார்டு (1850-1932)- லெ1ர்மன் சமூக-1னZாயகம், இரண் ாவது அகி ம்
ஆகியவற்றின் படுஜேமாசமான சந்தர்ப்பவாதப் பிரிவின்தடை வர். திருத்தல்வாதம், சீர்திருத்தவாதம்
ஆகியவற்றின் தத்துவவாதி.-10.
மக் க்ஜேகாவ், வி. ஏ. (1870-1957) - வ}க்குடைரஞர்,காஜே ட்டுகள் கட்சியின் முக்கியமான பிரமுகர்களில்
ஒருவர்.- 35.
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மார்க்ஸ் (Marx], கார்ல் (1818-- 1883) - விஞ்ஞானக் கம்யூனிசத்தின் மூ வர் -9, 10, 16, 20, 21, 22, 51, 53.
மார்த்த வ், எல். (லெ–தர்பாவும், யூ. ஓ.) (1873-1923) -லெமன்ஷிவிக் தடை வர்களில் ஒருவர், 1917
பிப்ரவரியில் Zடை லெபற்ற பூர்ஷ்வா 1னZாயகப் புரட்சிக்குப் பிறகு லெமன்ஷிவிக் சர்வஜேதசியவாதிகளின்
குழுவுக்குத் தடை டைம தாங்கினார். - 40.
மில்யுக்ஜேகாவ், பி. என். (1859-1943) - காஜே ட்டுகள் கட்சியின் தடை வர்களில் ஒருவர், ருஷ்யாவின்
ஏகாதிபத்திய முத ாளி வர்க்க சித்தாந்தி. 1917 இல் பூர்ஷ்வா இடை க்கா அரசாங்கத்தில் அயல்
விவகாரத் துடைற அடைமச்சர் - 50.
ரக்கீத்னிக்கவ், என். ஐ. (பிறப்பு: 1864)- ஜேசாஷலிஸ்டு -புரட்சியாளர், பூர்ஷ்வா இடை க்கா அரசாங்கத்தில்
விவசாய இ ாகாவின் துடைண அடைமச்சராக இருந்த வர்.--- 50.
ரியபுஷன்ஸ்கி , பி. பி. (1871-1924) - மாஸ்ஜேகாடைவச்ஜேசர்ந்த லெபரும்வங்கிக்காரர் மற்றும் லெதாழி திபர்;
எதிர்ப்புரட்சியின் தடை வர்களில் ஒருவர். - 50.
ரிய–ானவ், தி. பி. (1870-1938)- சமூக- 1ன Zாயகவாதி,ரு. ச. ஐ. லெதா. கட்சியின் ஆறாவது காங்கிரசில்
(1917) கட்சியில் ஜேசர்த்துக் லெகாள்ளப்பட் ார், லெதாழிற்சங்க இயக்கத்தில் ஜேசடைவ லெசய்தார்.-55.
லெரலெனாஜே ல் [Renaudel], Renaudel], பிஜேயர் (1871-1935)- பிலெரஞ்சுஜேசாஷலிஸ்டுக் கட்சியின் சீர்திருத்தவாதத் தடை வர்
களில் ஒருவர்.-37, 38.
லெராத்ஸியான்ஜேகா , எம். வி. (1859 - 1924)- லெபரிய நி ப்பிரபு, முடியரசுவாதி, கர்னீ வ் க கத்தின்
தடை வர்களில் ஒருவர்.-32, 33, 34, 39, 41, 43, 44, 49, 50.
லீப்க்லெனஹ்ட் (Liebknecht], கார்ல் (1871-1919)- லெ1ர்மன் மற்றும் சர்வஜேதசத் லெதாழி ாளர் இயக்கத்தின்
பிரப பிரமுகர், லெ1ர்மன் சமூக- 1னZாயகத்தின் இ துசாரிப் பிரிவின் தடை வர்களில் ஒருவர். 1916 இல்
இராணுவ எதிர்ப்புப் பிரசாரத்திற்காகச் சிடைறத் தண் டைன விதிக்கப்பட் ார். 1918 Zவம்பர் - புரட்சிக்குப்
பிறகு லெ1ர்மன் கம்யூனிஸ்டுக் கட்சியின் நிறுவகர்களில் ஒருவர். 1919 1னவரியில் எதிர்ப்
புரட்சியாளர்களால் படுலெகாடை லெசய்யப்பட் ார். - 37.
வில்லெ¤ல்ம் இரண் ாவது [Renaudel], Welhelm 11). (ஜே¤ா¤ன்ஜே–ா ர்ன்)(1859 - 1941)- லெ1ர்மன் ஜேபரரசர்,
பிரஷ்யாவின் மன்ன ர் (1888-1918). ---34, 44.
விஹ் ாலெயவ், பி. ஏ. (1869-1928) - புள்ளியிய ாளர்மற்றும் நி விய ாளர், ஜேசாஷலிஸ்டு - புரட்சியாளர்
கட்சியின் உறுப்பினர். பூர்ஷ்வா இடை க்கா அரசாங்கத்தில் விவசாயத் துடைறயின் துடைண அடைமச்சராக
இருந்தவர்.- 50.
லெஷய்லெ மன் [Renaudel], Scheidelmann), ஃபிலீப் (1865-1939) - லெ1ர்மன் சமூக-1னZாயகக் கட்சியின் கடை க்ஜேகாடி
வ துசாரிச் சந்தர்ப்பவாதப் பிரிவின் தடை வர்களில் ஒருவர். - 37, 38.
–ஸ் ாவ்ஸ்கி , தி. ஐ. (1880-1965)- ருஷ்யப் பத்திரிடைகயாளர், முதல் உ க யுத்தத்தின் ஜேபாது (1914-1918)
சமூக - ஜேதசிய லெவறியராக இருந்தார். 1917-1918 இல் ஜேபால்ஷிவிக்குகடைள எதிர்த்தார். - 50.
வாசகர்களுக்கு
இந்தப் புத்தகத்டைதப் பற்றியும் இதன் தயாரிப்டைபப் பற்றியும் தங்கள் கருத்டைத அறியவும், அடுத்து வரும்
லெவளியீடுகள் சம்பந்தமாகத் தங்கள் ஆஜே ாசடைனகடைள வரஜேவற்கவும் முன்ஜேனற்றப் பதிப்பகம்
மகிழ்ச்சிஜேயாடு காத்திருக்கிறது.
தங்கள் கடிதங்கடைள "Progress Publishers, 17, Zubovsky Boulevard, Moscow, USSR” என்ற முகவரிக்கு
அனுப்புங்கள்.
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மார்க்ஸ் எங்லெகல்ஸ் இலெ னின்
மார்க்சியமும் புரட்சி எழுச்சியும் (லெ னின்)
மார்க்ஸ், எங்லெகல்ஸ், லெ னினின் படை ப்புகடைள ''முன்ஜேனற்றப் பதிப்பகம் 50 க்கும் ஜேமற்பட் உ க
லெமாழிகளில் பிரசுரித்து வருகிறது. இடைவ திரட்டு நூல்களாகவும் ஜேதர்வு நூல்களாகவும் குறிப்பிட்
தடை ப்புகளி ான லெதாகுப்புகளாகவும் தனிப்பட் புத்தகங்களாகவும் லெவளிவருகின்றன.
இந்தத் லெதா ர்வரிடைசயில் அ ங்கியுள்ள லெதாகுதி களிலும் முக்கியமான படை ப்புகளிலும்
மார்க்சியலெ னினிய ஆசான்கள் இயற்டைக, சமுதாயம், சிந்தடைன ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி பற்றிய தம்
ஜேபாதடைனடைய லெவளியிட்டுள்ளனர், முத ாளித்துவத்தின் சமூக-லெபாரு ளாதார உறவுகடைளயும்
ஜேசாஷலிசத்தின் அடிப்படை நியதிகடைளயும் ஆராய்கின்றனர். இந்நூல்களில் ஆராயப்பட்டுள்ள
பிரச்சிடைனகள் Zம் கா த்திற்கும் முக்கியமானடைவ. எல் ா நூல்களு னும் Zவீன விஞ் ஞான தகவல்
அனுபந்தம் இடைணக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்ஜேனற்றப் பதிப்பகம்
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