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டேவிட் ட நோர்த்தின் வெளிின் வெளிின் வெரவிருக்கும் புத்தகம்; ரஷ்ய புரட்சியும்
முடிவுறாத நோத இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டும் (416 பக்கங்கள; ISBN 978-
1-893638-40-2), வெளிெஹ்ரிங் நூலகத்தில் உங்கள பிரதிகளை முனப
முன்பதிவு வெளிவு செய்துவெளிகநோளபலநோம். ட நோர்த் உலக டவு செநோவு செலிவு செ ின் வெளை முனலத்
தபத்தின் வு செர்ின் வெடதவு செ ஆசிரியர் குழுவின் தளை முனலின் வெரும் டவு செநோவு செலிவு செ
வு செெத்துின் வெக் கட்சியின் டதசிய தளை முனலின் வெரும் ஆின் வெநோர்.

* * * * * *

1914  ஆகஸ்ட்டில் முதலநோம் உலக யுத்தத்தின் வெளிின் வெடிப்புேன்
ஆரம்பித்து இருபதநோம் நூற்றாத நோண்ேநோனது அரசியல் ெற்றும்
கலநோச்வு செநோரத்தில் ஒரு தனித்துின் வெெநோன கநோலகட்ேம் என்பதில்
ின் வெரலநோற்றாத நோபர்கள ெத்தியில் ஒரு பரந்த உேன்பநோடு
இருக்கின்றாத து.  ஆனநோல் எப்வெளிபநோழுது நூற்றாத நோண்டு முடிவுற்றாத து
அல்லது ஒடரயடியநோய் முடிவுற்றிருக்கிறாத தநோ என்றாத 
டகளவியநோனது தீவிர விின் வெநோதத்திற்குரிய விேயெநோக
இருக்கின்றாத து.  இந்த கருத்துடெநோதலநோனது,
எடுத்துக்வெளிகநோளபப்பட்ே 100  ஆண்டு கநோலப்பகுதியிளை முனன
வெளிபநோதுின் வெநோக கநோல அபவீடு வெளிவு செய்ின் வெது பற்றியதல்ல. 1900 கள
முடிந்துவிட்ேன  நோம் இருபத்டதநோரநோம் நூற்றாத நோண்டில்
ின் வெநோழ்கிடறாத நோம் என்பது வெளிதளிின் வெநோனடத. இரண்ேநோம் பத்தநோண்டின்
ெத்தியில் இருப்பினும் இப்டபநோதும்கூே,  எெது உலகெநோனது
இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின் ஈர்ப்புக்குரிய வெளிவு செல்ின் வெநோக்கு
எல்ளை முனலக்குளடபடய வெளிதநோேர்ந்தும் இருக்கிறாத து.
ின் வெரலநோற்றாத நோபர்கள கேந்த நூற்றாத நோண்டிளை முனன சினத்துேன்
திரும்பிப்பநோர்ப்பநோர்கபநோயின்,  அதற்கநோன கநோரணம்
ெனிதகுலெநோனது அரசியல்,  வெளிபநோருபநோதநோரம்,  வெளிெய்யியல்
ெற்றும் களை முனலத்துளை முனறாத  வெளிவு செயற்கபங்களில் கூே அதனது
முடிவுவெளிவு செய்யப்பேநோத கருத்துடெநோதல்களில் இன்னும் டபநோரநோடிக்
வெளிகநோண்டிருப்படதயநோகும்.

அண்ளை முனெக்கநோலம் ின் வெளை முனரக்கும்,  ின் வெரலநோற்றாத நோபர்கள இருபதநோம்
நூற்றாத நோண்ேநோனது வெளிின் வெற்றிகரெநோனின் வெளை முனகயில் மீபநோத் துயிலில்
ஆழ்ந்துவிட்ேது என்று மிதெநோன அபவில்  ம்பிக்ளை முனக
வெளிகநோண்டிருந்தனர்.  1989 ல் கிழக்கு ஐடரநோப்பநோவில் உளப
ஸ்ரநோலினிவு செ ஆட்சிகளின் வெளிபநோறிவும் 1991 டிவு செம்பரில் டவு செநோவியத்
ஒன்றியத்தின் களை முனலப்பும் முதலநோளித்துின் வெ வெளிின் வெற்றிின் வெநோத
அளை முனலளை முனய இயங்கும்படி வெளிவு செய்வித்ததுேன்,  அது சிறு
எதிர்ப்புேன் உலகம் முழுின் வெதிலுமுளப கல்வி நிறுின் வெனங்களை முனப
சூழ்ந்தது.  டபரநோசிரியர் குழநோம், அண்ளை முனெய வெளிவு செய்தித்தநோள
தளை முனலப்புச்வெளிவு செய்திகள ெற்றும் ஆசிரியர் தளை முனலயங்க
கட்டுளை முனரகளுக்கு அணி வெளிபநோருந்தும் ின் வெளை முனகயில் ின் வெரலநோறு
பற்றிய அதன் தத்துின் வெங்களை முனபக் வெளிகநோண்டுின் வெருின் வெதற்கு
விளை முனரந்து டெற்வெளிவு சென்றாத து. 

1989-91 ன் நிகழ்வுகளுக்கு முன்னர்,  கல்விவு செநோர் நிபுணர்களின்
பரந்த வெளிபரும்பநோன்ளை முனெயநோனது,  கிட்ேத்தட்ே இதுதநோன்
டவு செநோவு செலிவு செம் என்று வு செென் படுத்திப் பநோர்த்த டவு செநோவியத் ஒன்றியம்
என்வெளிறாத ன்ளை முனறாத க்கும் நீடித்திருக்கும் என அனுெநோனித்தனர்.
ஸ்ரநோலினிவு செம் பற்றிய லிடயநோன் ேவெளிரநோட்ஸ்கியின் விெர்வு சென
ஆய்வுேன் பரிச்வு செயப்பட்ேின் வெர்கள கூே,  கிவெளிரம்ளின்
அதிகநோரத்துின் வெத்தின் ஆட்சியநோனது டவு செநோவியத் வெளிதநோழிலநோப
ின் வெர்க்கத்தநோல் தூக்கி எறியப்பேநோவிட்ேநோல்,  அது வெளிதநோழிலநோபர்
அரளை முனவு செக் களை முனலத்துவிடும் ெற்றும் முதலநோளித்துின் வெ மீட்சிக்கு

ின் வெழிின் வெகுக்கும் என்றாத  அின் வெரது முன்கணிப்ளை முனப,  யதநோர்த்தபூர்ின் வெெற்றாத 
ெற்றும் ஸ்ரநோலின் வெளிின் வென்றாத ேக்கிய அின் வெரின் எதிரிகள,
தெக்குத்தநோடெ நியநோயம் கற்பிக்கும் புலம்பல் எனக் கருதினர்.

ஸ்ரநோலினிவு செ ஆட்சிகள தநோடெ களை முனலந்து வெளிகநோண்டிருக்ளை முனகயில்,
ஆயினும்,  டபரநோசிரியர்கள ெற்றும் சிந்தளை முனனக்குழநோமின்
ஆய்ின் வெநோபர்கள அவெளிெரிக்கநோ அதன் பனிப்டபநோர் பளை முனகின் வெர்கள மீது
திரும்பப் வெளிபறாத வியலநோத வெளிின் வெற்றிளை முனய
ஈட்டியிருப்படதநோடுெட்டுெல்லநோெல்,  முதலநோளித்துின் வெெநோனது அதனது
டவு செநோவு செலிவு செ நிரந்தர எதிரிளை முனய ின் வெரலநோற்று வு செநோத்தியங்களின்
வெளிவு செல்ின் வெநோக்வெளிகல்ளை முனலயிலிருந்து துளை முனேத்து அழித்துவிட்டிருந்தது எனப்
பளை முனறாத வு செநோற்றுின் வெதற்கு அின் வெவு செரப்பட்ேனர்.  அந்த கணத்தின்
உயிர்ப்பநோனது,  National  Interest என்றாத  இதழில், “ின் வெரலநோற்றின்
முடிின் வெநோ?”  என்று தளை முனலப்பிேப்பட்டு வெளிின் வெளியிேப்பட்ே,
அவெளிெரிக்கநோவின் சிந்தளை முனனக் குழநோெநோன Rand இன் ஆய்ின் வெநோபர்,
பிரநோன்சிஸ் புக்குயநோெநோ ஆல் எழுதப்பட்ே கட்டுளை முனரயில் அதன்
முற்றாத முழுதநோன வெளிின் வெளிப்பநோட்ளை முனேக் கண்ேது. அின் வெர் எழுதினநோர்:

 நோம் வு செநோட்சியநோய் இருக்கப்டபநோின் வெது வெளிின் வெறும் குளிர்
யுத்தத்தின் முடிவுக்குெட்டுெல்ல,  அல்லது டபநோருக்குப்
பிந்ளை முனதய ின் வெரலநோற்றின் குறிப்பிட்ே கநோலப்பகுதிளை முனய
கேந்து வெளிவு செல்லுதலுக்கு அல்ல,  ெநோறாத நோக ின் வெரலநோற்றின்
முடிவு என்றாத ின் வெநோறாத நோக ஆகும்: அதநோின் வெது, ெனிதகுலத்தின்
கருத்தியல் பரிணநோெத்தினதும் ெற்றும்
ெனிதத்தன்ளை முனெயநோன அரவு செநோங்கத்தின் முற்றுப்வெளிபற்றாத 
ின் வெடிின் வெெநோக டெற்கத்திய தநோரநோபின் வெநோத ஜன நோயகத்தின்
உலகெயம் என்பதன் இறுதிப்புளளியுெநோகும். [1]

புக்குயநோெநோவிற்கு ட ர்ளை முனெயநோக இருப்பவெளிதனில்,  எதிர்கநோலம்
வெளிதநோல்ளை முனலகள இல்லநோததநோகவும் அளை முனெதிின் வெநோய்ந்ததநோகவும் விபங்கும்
என்று அின் வெர் ின் வெநோதிேவில்ளை முனல. ஆயினும், தநோரநோண்ளை முனெ முதலநோளித்துின் வெ
ஜன நோயகம் அவெளிெரிக்கநோவிலும் டெற்கு ஐடரநோப்பநோவிலும்
முளை முனறாத யற்றாத ின் வெளை முனகயில்  ளை முனேமுளை முனறாத ப்படுத்தப்பட்ேநோலும்,  ெனிதகுலத்தின்
அரசியல் ெற்றும் வெளிபநோருபநோதநோர பரிணநோெின் வெபர்ச்சியின் அர்த்தத்தில்,
கேந்து வெளிவு செல்லப்பேமுடியநோத ஒரு நிளை முனறாத ின் வெநோன முன்னுதநோரணத்ளை முனத
பிரதிநிதித்துின் வெம் வெளிவு செய்கிறாத து,  என்பதில் இனியும் ஒரு வு செந்டதகம்
இருக்க முடியநோது என்று அின் வெர் ின் வெநோதிடுகிறாத நோர்.  முதலநோளித்துின் வெ
வு செந்ளை முனதப் வெளிபநோருபநோதநோரத்ளை முனத அடிப்பளை முனேயநோகக் வெளிகநோண்ே  ம்பத்தகுந்த
அறிின் வெநோர்ந்த ெற்றும் அரசியல் ெநோற்றீடு இல்ளை முனல என்றாத  வெளிபநோருளில்
ின் வெரலநோறாத நோனது “முடிந்து”  விட்ேது என்கிறாத நோர்.  1992 இல்
வெளிின் வெளியிேப்பட்ே புத்தகத்தில் அபிவிருத்திவெளிவு செய்யும் அின் வெரது ின் வெநோதத்தில்
புக்குயநோெநோ எழுதுகிறாத நோர்:

 ெது பநோட்ேனநோர் கநோலத்தில்,  விடின் வெகம் உளப ெக்கள
பலர் களிப்பூட்டும் டவு செநோவு செலிவு செ எதிர்கநோலத்ளை முனத
முன்கூட்டிப் பநோர்த்தனர்,  அதில்
தனிச்வெளிவு செநோத்துளை முனேளை முனெயும் முதலநோளித்துின் வெமும்
இல்லநோவெளிதநோழிக்கப்பட்டிருக்கும் ெற்றும் அதில்
அரசியலும் கூே ஏடதநோ ஒருின் வெளை முனகயில்
வெளிின் வெற்றிவெளிகநோளபப்பட்டிருக்கும்.  இன்டறாத நோ,  அதற்கு
ெநோறாத நோக,  எெது வெளிவு செநோந்த உலளை முனகவிே மிகச்சிறாத ந்ததநோய்
இருக்கும் உலளை முனக அல்லது அடிப்பளை முனேயில்
ஜன நோயகம் ெற்றும் முதலநோளித்துின் வெம் அல்லநோத ஒரு
எதிர்கநோலத்ளை முனத கற்பளை முனன வெளிவு செய்ின் வெதில் வெளிதநோல்ளை முனலகளை முனப
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எதிர்வெளிகநோளகிடறாத நோம்.  அந்தக் கட்ேளை முனெப்பிற்குளடப,
ஒருடின் வெளை முனப பல விஷயங்கள முன்டனற்றாத ம்
அளை முனேயக்கூடும்தநோன்:  வீடில்லநோடதநோருக்கு வீடு
ின் வெழங்க முடியும்,  சிறுபநோன்ளை முனெயினருக்கும்
வெளிபண்களுக்குெநோன ின் வெநோய்ப்ளை முனப உத்திரின் வெநோதப்படுத்த
முடியும்,  டபநோட்டியிடும் தன்ளை முனெளை முனய
முன்டனற்றுவிக்க முடியும் ெற்றும் புதிய
டின் வெளை முனலகளை முனப உருின் வெநோக்க முடியும். இடதடபநோல்
 நோங்கள எெக்கு இப்டபநோது வெளிதரிந்த
உலகத்ளை முனதவிே முக்கியெநோக டெநோவு செெநோனவெளிதநோரு
எதிர்கநோல உலகத்ளை முனதயும் கற்பளை முனன வெளிவு செய்யமுடியும்.
அங்கு டதசிய,  இன,  அல்லது ெத
வு செகித்துக்வெளிகநோளபநோத்தன்ளை முனெ திரும்பி ின் வெருின் வெளை முனதயும்
அல்லது  நோம் யுத்தத்தநோல் சூழப்பட்ே நிளை முனலயும்
அல்லது சுற்றுச்சூழல் சிளை முனதந்ததநோகவும்
இருக்கலநோம்.  ஆனநோல் எம்ெநோல் இப்டபநோது
இருப்பளை முனதவிே அடிப்பளை முனேயில் வித்தியநோவு செெநோன,
அடதடின் வெளை முனப அளை முனதவிே சிறாத ந்த ஒரு உலகத்ளை முனத
ின் வெளை முனரந்துவெளிகநோளபமுடியநோது.  ஏளை முனனய ெற்றும்,
டெடலநோட்ேெநோய் சிந்திக்கப்வெளிபற்றாத  கநோலங்கள,
தநோங்களதநோன் சிறாத ந்தளை முனின் வெ என நிளை முனனத்தன,
தநோரநோபின் வெநோத ஜன நோயகத்ளை முனதவிே சிறாத ந்ததநோக
இருந்திருக்கடின் வெண்டியது என  நோம் உணர்ந்த,
ெநோற்றீடுகளை முனப டதடுின் வெதிலிருந்து,
ஏடதநோஒருின் வெளை முனகயில்  நோங்கள இந்த முடிவிற்கு
ின் வெந்து டவு செர்ந்துவிட்டேநோம்.” [2]

புக்குயநோெநோவின் ஆய்வு முதலநோளித்துின் வெ அரசியல்
வெளிின் வெற்றிின் வெநோதம் ெற்றும் அதி வெளிெய்யியல் அின் வெ ம்பிக்ளை முனகின் வெநோதம்
இரண்டும் டவு செர்ந்ததநோகும்.  புக்குயநோெநோ புத்தகம்
ஒவ்வெளிின் வெநோன்றுேனும் ஒரு புவெளிரநோவு செநோக் (ென அழுத்தத்திற்கநோன
ெருந்து -Prozac)  எடுப்பதற்கநோன ெருத்துின் வெர் குறிப்ளை முனபயும்
வெளிவு செநோருகுதல் வெளிின் வெளியீட்ேநோபருக்கு வெளிபநோருத்தமுளை முனேயதநோக
இருக்கும்.  அளை முனனத்துவிதெநோன உளட நோக்கங்கள ெற்றும்
கநோரணங்களை முனப வெளிபநோறுத்தின் வெளை முனர,  அளை முனத அளை முனேயக்கூடியது
 ல்லது என்றாத நோல், ெனிதகுலத்தின் எதிர்கநோலம் என்பது மிகவும்
ெங்கலநோக இருக்கிறாத து. ஆனநோல் புக்குயநோெநோவின் கருதுடகநோள
எத்துளை முனண யதநோர்த்தபூர்ின் வெெநோனது?  வெளிஹெகலிேமிருந்து
ஊக்கத்ளை முனதப் வெளிபற்றாத தநோக அின் வெர் கூறிக்வெளிகநோண்ேநோலும்
இயங்கியல் பற்றிய அின் வெரது கிரகிப்பு மிகவும் ெட்டுப்பட்ேது.
முதலநோளித்துின் வெெநோனது,  டெநோதல் ெற்றும் வெளி ருக்கடிளை முனய
உருின் வெநோக்கிய உளபநோர்ந்த ெற்றும் முழுளை முனெயநோயப் பரவியுளப
முரண்பநோடுகளை முனப ஒருின் வெநோறு  தீர்த்துவிட்ேது ெற்றும்
வெளிின் வெற்றிவெளிகநோண்டுவிட்ேது என்று அது எடுத்துக்கநோட்ேக்கூடும்
என்றாத நோல்,  ின் வெரலநோறு முடிந்துவிட்ேது என்றாத  கூற்று
அர்த்தமுளபதநோக இருந்திருக்கும்.  ஆனநோல்,  அத்தளை முனகய
ஆணித்தரெநோன முடிளை முனின் வெ புக்குயநோெநோ தவிர்த்தும்கூே விட்ேநோர்.
முதலநோளித்துின் வெம் வு செமூக வு செெத்துின் வெமின்ளை முனெ ெற்றும் அது
உருின் வெநோக்கிய அதிருப்தியநோல் வெளிகநோளளை முனபட நோயநோல்
பீடிக்க்கப்பட்டுளபது என்று அின் வெர் உறுதிப்படுத்துகிறாத நோர்.
“வு செரியற்றாத  எதிவெளிரதிர் இயங்குமுளை முனறாத ளை முனய (அதநோின் வெது வு செமூக
வு செெத்துின் வெமின்ளை முனெளை முனய)  உணர்தலுேன் ஏற்பட்ே அதிருப்தியின்
வு செநோத்தியெநோனது,  முதலநோளித்துின் வெம் ெற்றும் தநோரநோண்ளை முனெ
ஜன நோயகத்திற்கு ஒரு ெநோற்றீளை முனே இேதிலிருந்து[3]
கண்டுவெளிகநோளளும் முயற்சிக்கு மூலெநோக அளை முனெயும் என்று
ஒப்புக்வெளிகநோளளும் அபவுக்கு வெளிவு சென்றுவிட்ேநோர்.  ின் வெரலநோற்றின்
முடிவு பற்றிய புக்குயநோெநோவின் பிரகேனத்தில் பின் என்னதநோன்
எஞ்சியுளபது?

அவெளிெரிக்க ின் வெரலநோற்றாத நோபர் ெநோர்ட்டின் ெநோலியநோ (1924-2004),
புக்குயநோெநோவின் தத்துின் வெம் ெறுக்கப்பே முடியநோதது என்று
புரிந்து வெளிகநோண்ேநோர்.  “பநோசிவு செம்  ெற்றும் கம்யூனிவு செம் இளை முனின் வெ
இரண்டினதும் பிரளை முனெகளை முனப  வெளிின் வெற்றிவெளிகநோண்டுவிட்ே பின்னர்,
ின் வெரலநோறாத நோனது இறுதியில் வு செந்ளை முனத ஜன நோயகம் என்றாத 
பநோதுகநோப்பநோன துளை முனறாத முகத்திற்கு ின் வெந்து டவு செர்ந்துவிட்ேது என்றாத 
வெளிின் வெற்றிின் வெநோதப் டபச்சு”  பற்றி அின் வெர் எச்வு செரிக்கிறாத நோர்.  ெநோலியநோ,
ின் வெரலநோற்றின் முடிவு குறித்த “ஒரு பிந்ளை முனதய-ெநோர்க்சிவு செ (post-
Marxist) கண்டணநோட்ேத்தின் வெளிவு செல்தளை முனகளை முனெ பற்றி
வு செந்டதகங்களை முனப…”[4] வெளிின் வெளிப்படுத்துகின்றாத நோர்.

முதலநோளித்துின் வெெநோனது அதன் ின் வெரலநோற்று பளை முனகஉணர்வு வெளிகநோண்ே
முன்னறிகுறி கநோட்டும் தீளை முனெகளில் இருந்து ஒருடபநோதும் தன்ளை முனன
விடுவித்துக்வெளிகநோளப முடியநோது என்று அஞ்சுகிறாத நோர்.  “டவு செநோவு செலிவு செ
சிந்தளை முனனயநோனது வு செெத்துின் வெமின்ளை முனெ இருக்கும்ின் வெளை முனர நிச்வு செயெநோய்
 ம்டெநோடு இருக்கும்,  உண்ளை முனெயில் அது மிக
நீண்ேகநோலெநோனதநோகும்.”  இவ்ின் வெநோறு,  ெநோலியநோ ின் வெநோதிடுகிறாத நோர்,
டவு செநோவு செலிவு செ அபிலநோளை முனஷகளின் இருப்பிளை முனன எதிர்த்துப்
டபநோரிடுின் வெதற்கு ஒடர ின் வெழி,  டவு செநோவியத் அனுபின் வெத்தின்
அடிப்பளை முனேயில் டவு செநோவு செலிவு செம் இயங்கநோது என்பளை முனத
ின் வெலியுறுத்துின் வெதநோகும்.  இதுதநோன் டவு செநோவியத் துயரம் என்பதன்
ஆய்வுப்வெளிபநோருபநோகும்.  1991 ல் டவு செநோவியத் ஒன்றியம்
களை முனலந்துடபநோனது 1917  அக்டேநோபர் புரட்சியின் தவிர்க்கவியலநோத
விளை முனபவெளிபநோருபநோகும்.  டபநோல்ஷிவிக் கட்சி வு செநோத்தியெற்றாத வெளிதநோன்ளை முனறாத 
முயற்சி வெளிவு செய்தது:  அதநோின் வெது முதலநோளித்துின் வெம் அல்லநோத ஒரு
அளை முனெப்ளை முனப உருின் வெநோக்குின் வெதற்கு.  இதுதநோன் வெளிலனின் ெற்றும்
ட்வெளிரநோட்ஸ்கியின் டபரநோபத்தநோன ின் வெரலநோற்றுத் தின் வெறாத நோக இருந்தது.

முழுநிளை முனறாத ின் வெநோன டவு செநோவு செலிவு செத்தின் டதநோல்வி என்பது
முதலில் தின் வெறாத நோன இேெநோன ரஷ்யநோவில் அது
முயற்சிக்கப்பட்ேது என்பதிலிருந்து எழவில்ளை முனல,
ெநோறாத நோக டவு செநோவு செலிவு செ கருத்துள உளளிருந்டத எழுகிறாத து.
இந்த டதநோல்விக்கநோன கநோரணம் முழு முதலநோளித்துின் வெம்
அல்லநோத்தன்ளை முனெ என்றாத  ின் வெளை முனகயில் டவு செநோவு செலிவு செம் அதன்
உளளியல்பிடலடய வு செநோத்தியெற்றாத து என்பதநோகும். [6]

இந்த விின் வெநோதம் கிட்ேத்தட்ே உறுதிப்படுத்தப்பேவில்ளை முனல,  ெற்றும்
ெநோலியநோ அின் வெரது புத்தகத்ளை முனத விடனநோதெநோன ின் வெளை முனகயில் இரு
எண்ணங்வெளிகநோண்ேதநோகவும் பிரச்சிளை முனனக்குரியதநோன குறிப்ளை முனபக்
வெளிகநோண்ேதநோகவும் முடித்தநோர். அின் வெர் டவு செநோவு செலிவு செத்திற்கநோன ஒரு பரந்த
புரட்சிகர இயக்கத்தின் புதுப்பிக்கப்பட்ே எழுச்சியின் வு செநோத்தியத்ளை முனத
முன்னுணர்ந்தநோர்.

முன் எதிர்பநோர்த்திருந்திரநோத வெளிலனினிவு செ நிகழ்வுப்டபநோக்கு
முன் எதிர்பநோர்த்திரநோத 1914-1918  உலக வெளி ருக்கடியின்
கநோரணெநோக டதநோன்றியது. ஒப்பிேக்கூடிய எந்த பூடகநோப
வெளி ருக்கடியும் வெளிவு செயலூக்கம் குன்றிய டவு செநோவு செலிவு செ
டின் வெளை முனலத்திட்ேங்களை முனப மீண்டும் ஒருமுளை முனறாத 
வு செெரவு செத்திற்கிேங்வெளிகநோேநோத தீவிரத்ளை முனத ட நோக்கி
வெளிவு செலுத்தும்,  அதன்விளை முனபின் வெநோக முற்றுமுழுதநோன
முடிளை முனின் வெப் வெளிபறும்வெளிபநோருட்டு முழு அதிகநோரத்ளை முனதயும்
வெளிபறுின் வெதற்கு கின் வெர்ச்சியூட்டும். [7]

புக்குயநோெநோ “ின் வெரலநோற்றின் முடிவு”  டவு செநோவு செலிவு செத்தின் முடிளை முனின் வெக்
குறிக்கும் என்று ின் வெநோதிடுளை முனகயில், ெநோலியநோ முதலநோளித்துின் வெெல்லநோத
அளை முனெப்பின் இலக்கு அளை முனேின் வெதற்கு வு செநோத்தியெற்றாத வெளிதனினும்,
டவு செநோவு செலிவு செெநோனது ஆதரின் வெநோபர்களை முனபத் வெளிதநோேர்ந்து ஈர்க்கும் என்று
வெளிெௌனெநோக ஒப்புக்வெளிகநோளகிறாத நோர்.  அளை முனரநூற்றாத நோண்டுக்கும் டெலநோக
ஸ்ரநோலினிவு செ பிரிட்டிஷ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தீவிர உறுப்பினரநோக
இருந்திருந்த எரிக் டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம் (1917-2012), புக்குயநோெநோ ெற்றும்
ெநோலியநோ இருின் வெரதும் ின் வெநோதங்களை முனபக் கேன்ின் வெநோங்கி, புதுளை முனெ வெளிவு செய்து
இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின் ின் வெரலநோறு பற்றிய தத்துின் வெத்ளை முனத
ின் வெடிின் வெளை முனெப்புச் வெளிவு செய்கிறாத நோர்.  அது பரந்த இேது தட்டின் ெற்றும்
முன்னநோள இேதுகளின் ெத்தியில் ஒரு ஒருங்கிளை முனணப்ளை முனப
உருின் வெநோக்கும். டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம் புக்குயநோெநோவின் இயங்கநோநிளை முனல
(metaphysical) ஊகங்களை முனப ஏற்கும் அபவுக்கு மிக
அறிின் வெநோற்றாத ளை முனலக் வெளிகநோண்ே ின் வெரலநோற்றாத நோசிரியனநோயும் அனுபின் வெின் வெநோத
ின் வெழிமுளை முனறாத யில் அபவுக்கதிகெநோக மூழ்கியுளபின் வெரநோயும் இருக்கிறாத நோர்.
அின் வெர் புக்குயநோெநோவின் கருத்துருளை முனின் வெ இன்னும் நிர்ின் வெகிக்கக்கூடிய
விகிதநோவு செநோரத்தில் இங்குெங்கும் கத்தரித்து சீர்படுத்துகிறாத நோர்.
டவு செநோவியத் ஒன்றியத்தின் வெளிபநோறிவு ின் வெரலநோற்றின் முடிவு இல்ளை முனல
என்றாத நோல்,  இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின் முடிளை முனின் வெக் குறிக்கிறாத து
என்கிறாத நோர்.  The  Age  of  Extremes (தீவிரங்களின் கநோலம்)
என்னும் புத்தகத்தில்,  1914 ல் உலக யுத்தம் வெளிின் வெடித்ததற்கும்
1991 ல் டவு செநோவியத் ஒன்றியம் களை முனலந்து டபநோனதிற்கும்
இளை முனேயிலநோன ின் வெருேங்கள “குறுகிய இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின்”
உட்கூறாத நோய் அளை முனெந்திருப்பதநோக ின் வெநோதிடுகிறாத நோர்.

 நோம் இப்வெளிபநோழுது ெநோறுபட்ே நிளை முனலயில்
ட நோக்கக்கூடிய,  அது ின் வெடிின் வெளை முனெத்த வெளிதளிின் வெநோகவும்
எளிதநோகவும் புரிந்துவெளிகநோளபக்கூடிய ஒரு ின் வெரலநோற்றுக்
கநோலகட்ேம் இப்வெளிபநோழுது முடிந்துவிட்டிருக்கிறாத து.....
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1980 களின் இறுதியிலும் 1990 களின்
வெளிதநோேக்கத்திலும் உளப உலக ின் வெரலநோற்றின் ஒரு
வு செகநோப்தம் முடிந்துவிட்ேது ெற்றும் புதிய ஒன்று
வெளிதநோேங்கிவிட்ேது.  அதுதநோன் இந்த நூற்றாத நோண்டின்
ின் வெரலநோற்றாத நோபர்களுக்கநோன அத்தியநோின் வெசியெநோன ஒரு
புதிய தகின் வெல்… [8]

1914  ெற்றும் 1991 க்கும் இளை முனேயில் விரியும் ஒரு “குறுகிய”
எழுபத்டதழு ஆண்டு கநோலகட்ேம் என்று டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோெநோல்
கநோலின் வெளை முனகப்படுத்தப்பட்ே இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு,  சிறிது
உரத்த குரலில், டபநோல்ஷிவிக்குகளின் புரட்சிகர வெளிவு செயல்திட்ேம்
ெநோலியநோின் வெநோல் நிரநோகரிக்கப்படுின் வெதில் ெறுின் வெடிின் வெளை முனெப்பு
வெளிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறாத து.  1991 ல் டவு செநோவியத் ஒன்றியம்
களை முனலந்ததுேன் இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின்  நோேகத்தில்
திளை முனரச்சீளை முனலளை முனய அவிழ்த்துவிட்ேதன் மூலம்,  டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம்
முதலநோம் உலக யுத்தத்தின் வெளிின் வெடிப்புேன் ஆரம்பித்த ஒரு
புரட்சிகர வு செகநோப்தம் முடிவுற்றாத து என பளை முனறாத வு செநோற்றுகிறாத நோர்.
1914 க்கும் 1991 க்கும் இளை முனேயில் டவு செநோவு செலிவு செம் ஏதநோின் வெவெளிதநோரு
ின் வெடிவில் முதலநோளித்துின் வெத்திற்கு ஒரு ெநோற்றீேநோகப்
பநோர்க்கப்பட்டிருந்தது.  அந்தக் கநோலகட்ேம் 1991 ல்
எல்லநோக்கநோலத்துக்குெநோக முடிந்துவிட்ேது.  வெளிலனின் ெற்றும்
ட்வெளிரநோட்ஸ்கியநோல் உருின் வெநோக்கப்பட்ே புரட்சிகர டவு செநோவு செலிவு செ
வெளிவு செயற்திட்ேம் வெளிதநோேக்கம் முதடல ஒரு பிரளை முனெயநோக
இருந்திருக்கலநோம் என்று டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம் ஒரு சிறு
வு செந்டதகத்ளை முனத விட்டுச்வெளிவு செல்கிறாத நோர்.  1991ன் வெளிின் வெளிச்வு செத்தில்,
முக்கநோல் நூற்றாத நோண்டுக்கு முன்னதநோக டபநோல்ஷிவிக்குகள
ஆட்சிளை முனயக் ளை முனகப்பற்றாத ல்,  ஒரு துன்பகரெநோன பிளை முனழ என்று
பநோர்க்கப்பட்டிருக்கக் கூடும்.  1917 ல் நிளை முனல வெளிகநோண்டிருந்த
சூழ்நிளை முனலகளில்,  டபநோல்ஷிவிக் தளை முனலின் வெர்களின்
முடிவுகளுக்கநோன அரசியல் நியநோயப்படுத்தளை முனல ஒருின் வெர்
கண்டுவெளிகநோண்ேநோலும்,  அக்டேநோபர் புரட்சி அது டின் வெறுபட்ே,
முற்றிலும் தனித்துின் வெெநோன ெற்றும் மீண்டும் வெளிவு செய்யமுடியநோத
ஒரு நிகழ்ச்சி எனவும், அது வெளிின் வெளிின் வெந்த சூழ்நிளை முனலயும்
தனியியல்பநோனதநோக இருப்பதநோல் இதற்கு எவ்விதெநோன
தற்கநோல அரசியல் முக்கியத்துின் வெமும் இல்ளை முனல என
டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம் ின் வெலியுறுத்துகின்றாத நோர்.

புக்குயநோெநோவும் டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோமும் டவு செநோவியத் ஒன்றியத்தின்
தளை முனலவிதிளை முனய ின் வெரலநோற்று நிகழ்ச்சிப்டபநோக்ளை முனக பற்றிய
தங்களின் கநோலின் வெளை முனகப்படுத்தலின் ளை முனெயத்தில் ளை முனின் வெத்தனர்.
புக்குயநோெநோளை முனின் வெ வெளிபநோறுத்தின் வெளை முனர (டவு செநோவியத் ஒன்றியம்)
களை முனலந்துடபநோனது “ின் வெரலநோற்றின் முடிளை முனின் வெக் குறிக்கிறாத து.
டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோளை முனெ வெளிபநோறுத்தின் வெளை முனர அது “குறுகிய இருபதநோம்
நூற்றாத நோண்டு” முடிளை முனின் வெக் குறிக்கிறாத து. டவு செநோவியத் ஒன்றியத்தின்
களை முனலப்புக்கு அின் வெர்கள ின் வெழங்கிய ின் வெரலநோற்று முக்கியத்துின் வெம்
இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின் முக்கிய அரசியல் நிகழ்ின் வெநோக
விபங்கிய அக்டேநோபர் புரட்சிளை முனய ஏடதநோஒருின் வெளை முனக பின்னநோல்
இருந்து அடித்து முன்டன அனுப்பும் உறுதிப்படுத்தலநோக
இருந்தது. ஆயினும், “ின் வெரலநோற்றின் முடிவு” ெற்றும் “குறுகிய
இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு”  இந்த இரண்டு
கருத்டதநோட்ேங்களுடெ,  1917 ல் டபநோல்ஷிவிக்குகள ஆட்சி
அதிகநோரத்ளை முனதக் ளை முனகப்பற்றிய பின்னர் பத்தநோண்டுகளில்
பரிணநோெம் அளை முனேந்த டவு செநோவியத் அரசு பற்றியும் அக்டேநோபர்
புரட்சியின் ின் வெரலநோற்று அடித்தபங்கள பற்றியுெநோன
அடிப்பளை முனேயில் தின் வெறாத நோன கருத்துக்களை முனப அடித்தபெநோக
வெளிகநோண்டிருந்தன.  புக்குயநோெநோ ின் வெரலநோற்று தற்வெளிவு செயல் நிகழ்வு
பற்றிய தனித்துின் வெெநோன பிரச்சிளை முனனகளுக்கு சிறிது கின் வெனம்
வெளிவு செலுத்தும் அருின் வெெநோன வெளிகநோளளை முனகப்படுத்தலில்
ஈடுபட்டுக்வெளிகநோண்டிருக்கும் அடதடின் வெளை முனப,  டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம்,
முதலநோின் வெது உலக யுத்தத்தின் பிரதநோன டபரழிவுக்குரியதநோக
ரஷ்யநோ இருந்திரநோதநோயின் அங்கு டவு செநோவு செலிவு செப் புரட்சி
இேம்வெளிபற்றிருந்திருக்கநோது என்றாத  ின் வெழளை முனெயநோன
டெவெளிலழுந்தின் வெநோரியநோன கருத்ளை முனத ஏற்கிறாத நோர்.  “டபரழிின் வெநோன
கநோலத்தில் பத்வெளிதநோன்பதநோம் நூற்றாத நோண்டு முதலநோளித்துின் வெ வு செமூக
உளை முனேவு இல்ளை முனல எனில்,  அங்கு அக்டேநோபர் புரட்சியும்
இருந்திருக்கநோது டவு செநோவியத் ஒன்றியமும் இருந்திருக்கநோது” என
அின் வெர் எழுதினநோர். 

இது ஒருவெளிபநோருள வெளிவு செநோல்லடுக்டக அன்றி ஒரு விபக்கம்
அல்ல.  டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோெநோல் தவிர்க்கப்படும் உண்ளை முனெயநோன

அறிவுஜீவித வு செின் வெநோலநோனது ஆழ்ந்து டின் வெரூன்றிய, பூடகநோபத்தன்ளை முனெ
உளை முனேய, இறுதியில் உலகப் டபநோரிலும் ெற்றும் வு செமூகபுரட்சியிலும்
வெளிின் வெடித்த முரண்பநோடுகளை முனப அளை முனேயநோபம் கநோணலநோகும்.
வெளிெநோத்தத்தில்,  வெளிபரும் ின் வெல்லரசுகளின் ின் வெருேக் கணக்கநோக
உக்கிரெளை முனேந்துின் வெரும் டெநோதல்கள, முதலநோம் உலகயுத்தத்திற்கு
முன்நிகழ்ின் வெநோய் அளை முனெந்திருந்தன. அக்டேநோபர் புரட்சிக்கு முந்திய
பத்தநோண்டுகளில் டவு செநோவு செலிவு செெநோனது வெளிதநோழிலநோப ின் வெர்க்கத்தின் ஒரு
வு செர்ின் வெடதவு செ வெளிின் வெகுஜன இயக்கெநோக வெளிின் வெளிப்பட்ேது. 1914 க்கு முன்னர்
டவு செநோவு செலிஸ்டுகள முதலநோளித்துின் வெ வு செமூக அளை முனெப்பின் உளை முனேளை முனின் வெ
ெட்டும் எதிர்பநோர்த்திருக்கவில்ளை முனல,  ெநோறாத நோக உளை முனேின் வெநோனது
டபரழிவுகரெநோன ஐடரநோப்பிய அபவிலநோன ெற்றும் உலக
யுத்தத்தின் ின் வெடிளை முனின் வெக் கூே எடுக்க ட ரும் என்றும் எச்வு செரித்தனர்.
அத்தளை முனகய யுத்தெநோனது டவு செநோவு செலிவு செ புரட்சிக்கநோன
அத்தியநோின் வெசியெநோன ஒரு முன்நிபந்தளை முனன என்றாத  ின் வெளை முனகயில்
ின் வெரடின் வெற்பதற்கு ெநோறாத நோக,  1914 க்கு முந்ளை முனதய கநோல ெநோவெளிபரும்
ெநோர்க்சிஸ்டுகள ஏகநோதிபத்திய இரநோணுின் வெ ின் வெநோதத்திற்கு எதிரநோன
டபநோரநோட்ேத்ளை முனத தங்களின் அரசியல் டின் வெளை முனலயின்
ளை முனெயப்புளளியநோக ளை முனின் வெத்தனர்.

ஒர் பநோரிய ஏகநோதிபத்திய யுத்தெநோனது வெளி ருங்கிின் வெருகின்றாத து
என்பது அதிகரித்த அபவில் கநோணக்கூடியதநோகியடபநோடத,
புரட்சிகரப் டபநோரநோட்ேத்தின் நிளை முனலப்பநோட்டிலிருந்து,  டவு செநோவு செலிஸ்டுகள
அத்தளை முனகய நிகழ்வின் மூடலநோபநோய விளை முனபபயன்களை முனப
கருத்தில்வெளிகநோளப தளை முனலப்பட்ேனர்.  1914 க்கு முன்னடர ெநோர்க்சிவு செ
டவு செநோவு செலிஸ்டுகள முதலநோளித்துின் வெ அளை முனெப்பின் ின் வெரலநோற்று
வெளி ருக்கடியில் டபநோரினதும் புரட்சியினதும் வெளிபநோதுின் வெநோன மூலத்ளை முனத
உணர்ந்திருந்தனர்.  டவு செநோவு செலிவு செ இயக்கத்திற்குளடப 1914 க்கு
முன்னரநோன விின் வெநோதங்களை முனப புறாத ந்தளளிவிட்டு, ின் வெரலநோற்று தற்வெளிவு செயல்
நிகழ்வு பிரச்சிளை முனனளை முனய பற்றிய டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோமின்
டெவெளிலழுந்தின் வெநோரியநோன கின் வெனிப்பு,  அக்டேநோபர் புரட்சியிளை முனன
யுத்தத்தின் தற்வெளிவு செயலநோன ெற்றும் ஒரு துளை முனண விளை முனபவெளிபநோருபநோக
சித்தரிக்கிறாத து.

புக்குயநோெநோ, டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம் ெற்றும் ெநோலியநோளை முனின் வெயும்  நோம் டவு செர்க்க
டின் வெண்டும்,  இின் வெர்களின் ின் வெநோதங்களில் உளப சீரிய குளை முனறாத பநோடு,
டவு செநோவியத் ஒன்றியத்ளை முனத அதன் ின் வெரலநோற்றின் அளை முனனத்துக்
கட்ேங்களிலும் டவு செநோவு செலிவு செத்துேன் விெர்வு செனெற்றாத ின் வெளை முனகயில்
அளை முனேயநோபப்படுத்துதல் ஆகும்.  ஸ்ரநோலினிவு செ ஆட்சியநோனது,
அக்டேநோபர் புரட்சியின் மூலத் தீவிளை முனனயில் இருந்து ின் வெந்த தவிர்க்க
முடியநோத வெளிின் வெளிப்பநோடு என்று ஏற்றுக்வெளிகநோளபப்பட்ேது.  டவு செநோவியத்
ின் வெரலநோறு பற்றிய இந்த விதிப்பயன்ின் வெநோத ெற்றும்
அதிதீர்ெநோனிப்புின் வெநோத கண்டணநோட்ேெநோனது,  ஸ்ரநோலினிவு செெல்லநோத
ின் வெபர்ச்சிப்டபநோக்கின் வு செநோத்தியத்ளை முனதப் பற்றி எண்ணிப் பநோர்க்க
ெறுக்கிறாத து. டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம் டவு செநோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குளடப
ஸ்ரநோலினநோல் தளை முனலளை முனெ தநோங்கப்பட்ே, எழுந்துின் வெந்து வெளிகநோண்டிருந்த
அதிகநோரத்துின் வெ வு செர்ின் வெநோதிகநோரத்திற்கு எதிர்ப்பநோக  ேந்த எதிர்த்தரப்பு
டபநோக்குகளின் டபநோரநோட்ேம் பற்றி,  குறிப்பநோக ட்வெளிரநோட்ஸ்கியநோல்
தளை முனலளை முனெ தநோங்கப்பட்ே டபநோக்கின் டபநோரநோட்ேம் பற்றி முற்றிலும்
பநோரபட்வு செெநோனதன்ளை முனெளை முனய வெளிின் வெளிப்படுத்தினநோர்.  ஸ்ரநோலின் ஆட்சிக்கு
ெநோற்றீடுகளை முனப,  ின் வெரலநோற்றின் உண்ளை முனெ அல்லநோத நிகழ்வுகளின்
அடிப்பளை முனேயிலநோன நியநோயபூர்ின் வெெற்றாத  முயற்சியநோக நிரநோகரிக்கிறாத நோர்.
எவ்ின் வெநோறாத நோயினும்,  கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குளடப டெநோதல்
தீவிரெளை முனேந்து,  இறுதியில் ஸ்ரநோலின் பிரிவு நிளை முனலவெளிகநோண்ேது;
அந்தக் கண்டணநோட்ேத்திலிருந்து ஸ்ரநோலினிவு செெநோனது,
ின் வெரலநோற்றாத நோபரின் அின் வெ ம்பிக்ளை முனகின் வெநோத வெளிவு செநோற்வெளிறாத நோேளை முனர டெற்டகநோள
கநோட்டுின் வெதநோயின், “ஒடரவெளியநோரு வு செநோத்தியெநோக” இருந்தது. 1923 க்கும்
1927 க்கும் இளை முனேயில் டவு செநோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுள எழுந்த
டபநோரநோட்ேத்தில் ட்வெளிரநோட்ஸ்கியும் இேது எதிர்ப்பநோபர்களும்
கூறியளை முனின் வெ ெற்றும் எழுதியளை முனின் வெ எல்லநோம் எடுத்துக்வெளிகநோண்ே
வெளிபநோருளுக்கு வெளிதநோேர்பில்லநோத ஒன்றாத நோக இருந்தது.
டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோளை முனெப் வெளிபநோறுத்தின் வெளை முனர இந்தப் பிரச்சிளை முனன இன்னும்
வெளிவு செநோல்லப்டபநோனநோல் ட ரடியநோகக் கூறுின் வெதநோக இருந்தது.  ஸ்ரநோலின்
வெளிின் வென்றாத நோர்.  ட்வெளிரநோட்ஸ்கி டதநோற்றாத நோர்.  அதில் இருந்தது
அவ்ின் வெபவுதநோன்.  ின் வெரலநோற்றாத நோபர்கள டின் வெறு எது  ேந்திருக்கலநோம்
என்பது குறித்து தங்களின் அக்களை முனறாத ளை முனயக் வெளிகநோண்டிருக்கக்கூேநோது.

ஸ்ரநோலினிவு செத்திற்கு ெநோற்றீடுகள பற்றிய டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோமின்
முன்கூட்டிய நிரநோகரிப்புக்கள அரசியலில் ென்னிப்புக் டகநோரல்
என்பளை முனதவிேவும் வு செெரவு செத்திற்கு இேங்வெளிகநோேநோத ின் வெரலநோற்றின்
புறாத நிளை முனலின் வெநோதத்தின் வெளிின் வெளிப்பநோடு என்பதற்கும் மிகக் குளை முனறாத ின் வெநோன
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வெளிின் வெளிப்பநோேநோகும்.  அின் வெர் பக்கவு செநோர்பு இல்லநோத ெற்றும்
தனித்துநிற்கும் விெர்வு செகரநோக இருந்ததில்ளை முனல.  பிரிட்டிஷ்
ஸ்ரநோலினிவு செ இயக்கத்தில் அின் வெர் நீண்ேகநோலம் உறுப்பினரநோக
இருந்தவெளிபநோழுது, டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம் ரஷ்யப் புரட்சியின் ின் வெரலநோறு
ெற்றும் லிடயநோன் ட்வெளிரநோட்ஸ்கியின் பநோத்திரம் பற்றியும்
டவு செநோவியத் அதிகநோரத்துின் வெ வெளிபநோய்ம்ளை முனெப்படுத்தலுக்கு
ஒருடபநோதும் ஆட்டவு செபளை முனன வெளிதரிவிக்கவில்ளை முனல. டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம்,
வெளிபநோய்களை முனப அடிப்பளை முனேயநோகக் வெளிகநோண்டிருந்த டவு செநோவியத்
ஒன்றியம் பற்றிய அதிகநோரபூர்ின் வெ ஸ்ரநோலினிவு செ ின் வெரலநோற்ளை முனறாத த்தநோன்
அின் வெர் பற்றிப்பிடித்திருந்தநோர் என்பளை முனத ஒளிவுெளை முனறாத வின்றி
ஒருடபநோதும் உறுதிப்படுத்தநோத நிளை முனலயில்,  2012 ல்
வெளிதநோன்னூற்ளை முனறாத ந்து ின் வெயதநோக இருக்கும்வெளிபநோழுது அின் வெரது
கல்லளை முனறாத க்கு வெளிவு சென்றாத நோர்.

டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோமின்படி, டவு செநோவியத் ஒன்றியத்தின் களை முனலப்பநோனது,
“தீவிரங்களின் கநோலத்ளை முனத”  ஒரு முடிவுக்கு
வெளிகநோண்டுின் வெந்துவிட்ேது. 1917 க்கு முன்னர் இருந்திருந்தின் வெநோறு,
முதலநோளித்துின் வெெநோனது மீண்டும் “ஒடரவெளியநோரு வு செநோத்தியெநோக”
இருந்தது.  எதிர்கநோலத்தில் சில புளளிகளில் வு செமூகெநோனது
ின் வென்முளை முனறாத  வெளிகநோண்ே டபவெளிரழுச்சிகளை முனப அனுபவிக்கும் என்பது
விரும்பத்தகநோததநோக இல்லநோதிருந்த அடதடின் வெளை முனப,  பரந்த
புரட்சிகர டவு செநோவு செலிவு செ இயக்கம் மீண்டும் எழும் என்றாத 
வு செந்தர்ப்பமும் அங்கு இல்ளை முனல.

டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோமின் விபக்கெநோனது,  ெனிதகுலெநோனது ஒரு
இக்கட்ேநோன நிளை முனலக்கு ின் வெந்துவிட்ேது ெற்றும் அதன் சூழ்நிளை முனல
 ம்பிக்ளை முனக அற்றாத தநோகிவிட்ேது என்றாத  முடிவுக்கு ஒரு ின் வெநோவு செகளை முனர
இட்டுச்வெளிவு செல்கிறாத து.  “ நோம் எங்கு வெளிவு செல்கிடறாத நோம் என்படத
 ெக்குத் வெளிதரியநோது,”  என தீவிரங்களின் கநோலம் என்பதின்
இறுதியில் அின் வெர் எழுதுகிறாத நோர். எதிர்கநோலத்திற்கநோன வு செநோதகெநோன
ின் வெழிகநோட்டியநோக விபங்கக் கூடிய கேந்த கநோலத்தின்
அனுபின் வெத்தில் டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம் ஒன்ளை முனறாத யும் பநோர்க்கவில்ளை முனல.
ஒன்டறாத  ஒன்றில் ெட்டும் அின் வெர் நிச்வு செயெநோய் இருந்தநோர்:
அக்டேநோபர் 1917  டவு செநோவு செலிவு செப் புரட்சியநோனது எதிர்கநோல
டபநோரநோட்ேங்களுக்கநோன ஒரு எடுத்துக்கநோட்ேநோகடின் வெநோ அல்லது
ின் வெழிகநோட்டியநோகடின் வெநோ டவு செளை முனின் வெவெளிவு செய்திருக்கவும் முடியநோது,  இனி
வெளிவு செய்யவும் முடியநோது. “அந்த அடிப்பளை முனேயில்  நோம்
மூன்றாத நோின் வெது ஆயிரெநோண்ளை முனேக் கட்டி எழுப்ப முயற்சித்தநோல்
 நோம் டதநோல்வியுறுடின் வெநோம்”  என்று எழுதினநோர்.  ெற்றும்
அத்டதநோல்விக்கநோன விளை முனல என்னவெளிின் வென்று,  டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோமின்
நீண்ே புத்தகத்தின் இறுதி ின் வெநோக்கியத்தில் ”இருட்ேநோகும்” [10]
என எழுதினநோர்.

இந்த வெளிதநோகுதியில் வெளிின் வெளியிேப்பட்ே கட்டுளை முனரகளும்
உளை முனரகளும்,  வெளிபரும்பநோலநோன பகுதி,  டவு செநோவியத் ஒன்றியத்தின்
களை முனலப்பநோனது உலக டவு செநோவு செலிவு செப் புரட்சியின் வு செகநோப்தத்ளை முனத ஒரு
இறுதியநோன முடிவுக்கு வெளிகநோண்டுின் வெந்துவிட்ேது என்றாத  கூற்றுக்கு
எதிரநோக அபிவிருத்தி வெளிவு செய்யப்பட்ேதநோகும்.  புக்குயநோெநோவின்
“ின் வெரலநோற்றின் முடிவு”  ெற்றும் டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோமின் “குறுகிய
இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு” இின் வெற்றுக்கநோன எதிர்ப்பில், டவு செநோவியத்
ஒன்றியத்தின் களை முனலப்பநோனது, நிச்வு செயெநோய் மிக முக்கியத்துின் வெம்
உளை முனேய நிகழ்வு எனினும், அது டவு செநோவு செலிவு செத்தின் அதிர்ச்சிமிக்க
முடிளை முனின் வெக் குறிக்கவில்ளை முனல என்று  நோன் ின் வெநோதிட்டேன். ின் வெரலநோறு
வெளிதநோேரும்.  இருபதநோம் நூற்றாத நோண்ளை முனே டபநோர்களை முனபயும்
புரட்சிளை முனயயும் எழச்வெளிவு செய்யும், முதலநோளித்துின் வெத்தின் உக்கிரெநோன
வெளி ருக்கடியின் வு செகநோப்தம் என ின் வெளை முனரவிலக்கணம்
வெளிவு செய்யும்ின் வெளை முனர, “முடிவுறாத நோதது” என்று குணநோதிவு செயப்படுத்துின் வெது
மிகவும் வெளிபநோருத்தெநோனதநோகும்.  அதநோின் வெது,  இருபத்டதநோரநோம்
நூற்றாத நோண்டின் ஆரம்பத்தில் ெனிதகுலம் எதிர்ட நோக்கிய
வெளிபநோருபநோதநோர,  வு செமூக ெற்றும் அரசியல் முரண்பநோடுகளின்
ளை முனெயம், பிரதநோனெநோக, இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின் ஆரம்பத்தில்
எதிர்வெளிகநோண்ே அடத முரண்பநோடுகபநோகும்.  அளை முனனத்துவிதெநோன
விஞ்ஞநோன முன்டனற்றாத ங்கள,  வெளிதநோழில்நுட்பக்
கண்டுபிடிப்புக்கள,  அரசியல் எழுச்சிகள,  வு செமூக ெநோற்றாத ங்கள
இருப்பினும்,  இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு புதிரநோன ின் வெளை முனகயில்
முடிவுறாத நோத குறிப்புேன் முடிவுற்றாத து.  நூற்றாத நோண்டின்
டபநோரநோட்ேங்களின் கீடழ இருந்த ெநோவெளிபரும் வு செமூக,
வெளிபநோருபநோதநோர ெற்றும் அரசியல் பிரச்சிளை முனனகளில் ஒன்று கூே
முடிின் வெநோர்ந்தின் வெளை முனகயில் தீர்க்கப்பட்டிருக்கவில்ளை முனல.  முதலநோின் வெது
உலக யுத்தம் முந்தியதநோக  ேந்தது ெற்றும் உண்ளை முனெயில்

பநோல்கன்களில் உளப அரசுகளின் எல்ளை முனலகள மீதநோன
டெநோதல்கபநோல்  தூண்டிவிேப்பட்ேது.  கிட்ேத்தட்ே எண்பது
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,  அவெளிெரிக்கநோின் வெநோலும் டஜர்ெனியநோலும்
தூண்டிவிேப்பட்ே யூடகநோஸ்லநோவிய களை முனலப்பநோனது,  அரசின்
இளை முனறாத யநோண்ளை முனெ ெற்றும் எல்ளை முனலகளை முனப கண்ேறிதல் வெளிதநோேர்பநோக
இரத்தம் டதநோய்ந்த தவு செநோப்தகநோல டெநோதளை முனல முடுக்கிவிட்ேது. 1914 ல்
வெளிதநோேங்கிய முதலநோின் வெது உலக யுத்தம் டவு செர்பியநோவில் உளப
டதசியின் வெநோத ஆட்சி ஏகநோதிபத்திய  லன்களுக்கு தளை முனேயநோக
இருந்ததநோல் அதளை முனனத் தண்டிக்க ஆஸ்திரிய-ஹெங்டகரி டபரரசு
எடுத்த முடிவுேன் ஆரம்பெநோனது.  எண்பத்ளை முனதந்து
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,  இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின்
அஸ்தெனத்தின்டபநோது,  பநோல்கன்களில் எல்ளை முனலகளை முனப ஏகநோதிபத்திய
ெறு ஒழுங்கு வெளிவு செய்தளை முனல டவு செர்பியநோ ஏற்றுக்வெளிகநோளளும்படி
நிர்பந்தித்து,  அவெளிெரிக்க ஏகநோதிபத்தியம் அதன் மீது
ஈவிரக்கெற்றாத முளை முனறாத யில் குண்டுகளை முனப வீசியது.

இது ஏடதநோ (plus a change, plus c’est la m me choseç ê )
அதிகெநோனளை முனின் வெ ெநோறாத  ெநோறாத ,  அதிகெநோனளை முனின் வெ அடதடபநோன்று
இருத்தல் என்பது பற்றியதல்ல.  ெநோறாத நோக, 2014  உலகத்ளை முனத 1914
உேன் இளை முனணக்கும் அடிப்பளை முனே வு செமூக,  வெளிபநோருபநோதநோர ெற்றும்
அரசியல் பிரச்சிளை முனனகளின் நீண்ேகநோல வெளிதநோேர்ந்து நீடித்தலுக்கு
ஒரு உதநோரணெநோகும் ெற்றும் இருபதநோம் நூற்றாத நோண்ளை முனே அதன்
“முடிவுறாத நோத” பண்புக்கு உரித்தநோக்குகிறாத து.

ஒப்பீட்டு ட நோக்கும் ின் வெளை முனகயில்,  இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின்
விடியலில் புத்தநோண்டு தினத்ளை முனதக் வெளிகநோண்ேநோடியின் வெர்களுக்கு 1800
உலகம் எப்படி அளை முனெந்திருக்கும் என்று  நோம் எண்ணிப்பநோர்ப்டபநோம்.
1800 கள வெளி ருங்கி ின் வெந்தவெளிபநோழுது, வெளி ப்டபநோலிய டபநோர்கள  (1800–
15)  ின் வெரலநோற்றின் ெண்ேலத்தில் இருந்து பின்டனநோக்கி ெளை முனறாத ந்து
டபநோய்விட்டிருந்ததன.  பிவெளிரஞ்சுப் புரட்சி,  ஒஸ்ேர்லிட்ஸ் ெற்றும்
ின் வெநோட்ேர்லூ வு செண்ளை முனேகள 1900 களில் ின் வெநோழ்ந்தின் வெர்களுக்கு
மிகடின் வெறுபட்ே கநோலத்தின் வீரம்மிக்க டபநோரநோட்ேங்கபநோக டதநோன்றின.
டரநோடபஸ்பியர்,  ேன்டேநோன் ெற்றும் வெளி ப்டபநோலியன் ஆகியின் வெர்கள
வெளிதநோேர்ந்தும் அின் வெர்களை முனப ஈர்க்கக்கூடியின் வெர்கபநோக இருந்தனர்.
ஆனநோல் அின் வெர்கள 1900 உலகிலிருந்து வெளிதநோளை முனலவில், இன்வெளினநோரு
கநோலப் பகுதியில் ெற்றும் ின் வெரலநோற்று இேத்தின் உருின் வெங்கபநோக
இருந்தனர்.  நிச்வு செயெநோக,  உலகின் வெரலநோற்றில் அின் வெர்கபது தநோக்கம்
நிளை முனலத்து நிற்கும்தநோன்.  ஆனநோல் அின் வெர்கள ின் வெநோழ்ந்த அரசியல்
உலகம் பத்வெளிதநோன்பதநோம் நூற்றாத நோண்டின் டபநோக்கில் அடிப்பளை முனே
ரீதியநோக ெற்றும் திடீவெளிரன்று உருெநோறாத த் வெளிதநோேங்கிவிட்டிருந்தது.
டெற்கு ஐடரநோப்பநோவிலும் ின் வெே அவெளிெரிக்கநோவிலும் பதிவெளினட்ேநோம்
நூற்றாத நோண்டின் பிந்ளை முனதய அவெளிெரிக்க ெற்றும் பிவெளிரஞ்சுப்
புரட்சியினநோல் விளை முனரவுபடுத்தப்பட்ே  முதலநோளித்துின் வெ ஜன நோயக
நிகழ்வுப்டபநோக்குகள ெற்றும் டதசிய அரளை முனவு செ ின் வெலுப்படுத்துதல்
என்பன, வெளிபரும்பநோலும் முடிின் வெளை முனேந்திருந்தன. வெளிதநோழிற்புரட்சியநோனது
முன்டனறிய  நோடுகளில் வு செமூகப் வெளிபநோருபநோதநோர கட்ேளை முனெப்புக்களை முனப
ெநோற்றி இருந்தன.  நிலப்பிரபுக்களுக்கும் எழுந்து வெளிகநோண்டிருந்த
முதலநோளித்துின் வெ ின் வெர்க்கத்திற்கும் இளை முனேயிலநோன பளை முனழய டெநோதல்
வெளிதநோழிற்துளை முனறாத  முதலநோளித்துின் வெத்தின் விளை முனரந்த ின் வெபர்ச்சி ெற்றும்
டதநோன்றிக் வெளிகநோண்டிருந்த பநோட்ேநோளி ின் வெர்க்கத்தின் புது ின் வெளை முனக
ின் வெர்க்கப் டபநோரநோட்ேத்தநோல் உருெநோறின.  பிந்ளை முனதய பதிவெளினட்ேநோம்
 நோற்றாத நோண்டின் ெநோவெளிபரும் டபநோரநோேங்களுக்கு ின் வெழிகநோட்டியநோக
அளை முனெந்த வெளிபநோதுின் வெநோன ஜன நோயக வெளிவு செநோற்வெளிறாத நோேர்கள டபநோதுெநோன
அபவு இல்லநோதிருந்தளை முனெ,  1848  புரட்சிகபநோல் துன்பகரெநோன
ின் வெளை முனகயில் வெளிின் வெளிப்பளை முனேயநோனது.  ெனிதனின் உரிளை முனெகள (The
Rights  of  Man) என்றாத  புத்தகம் பளை முனழய முதலநோளித்துின் வெ
ஜன நோயகப் புரட்சிகளின் வெளிெநோழியில் எழுதப்பட்ேது.  கம்யூனிஸ்ட்
கட்சி அறிக்ளை முனகயநோனது, புதிய பநோட்ேநோளி ின் வெர்க்க டவு செநோவு செலிவு செப்
புரட்சியின் வெளிெநோழியில் எழுதப்பட்ேது.

ஆனநோல் இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின் திருப்பத்தில்,  அரசியலநோனது,
ஒரு உயர்ந்தபவில் ஒன்டறாத நோடு ஒன்று  பிணக்கப்பட்டிருந்த உலக
வெளிபநோருபநோதநோரத்தின் அபிவிருத்தியின் அடிப்பளை முனேயில் முற்றிலும்
பூடகநோபத்தன்ளை முனெளை முனய வெளிபற்றிருந்தது.  பத்வெளிதநோன்பதநோம்
நூற்றாத நோண்டின் டபநோக்கில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ே டதசிய அரசுகளின்
அளை முனெப்புமுளை முனறாத ,  கடுளை முனெயநோன வெளி ருக்கடியின் கீழ்ின் வெந்தது.  அது
உலக டெலநோதிக்கத்திற்கநோக வு செக்திின் வெநோய்ந்த முதலநோளித்துின் வெ
அரசுகளின் ெத்தியில் அதிகரித்த அபவில் கவு செப்பநோன டபநோரநோட்ே
ின் வெடிின் வெத்ளை முனத எடுத்தது.  இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின் முதலநோின் வெது
பத்தநோண்டின்வெளிபநோழுது,  “ஏகநோதிபத்தியம்”  என்றாத  வெளிவு செநோல்லநோனது
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வெளிபநோதுின் வெநோன ின் வெழக்கத்தில் நுளை முனழந்தது.  முதலநோின் வெது உலக
யுத்தத்தின் வெளிின் வெடிப்புக்கு இட்டுச்வெளிவு சென்றாத  ின் வெருேங்களில்,  இந்த
புதிய நிகழ்வுப்டபநோக்கின் வெளிபநோருபநோதநோர அடித்தபங்கள
ெற்றும் அதன் வு செமூக ெற்றும் அரசியல் விளை முனபபயன்கள
கின் வெனெநோக ஆய்வு வெளிவு செய்யப்பட்ேன.  1902 ல் பிரிட்டிஷ்
வெளிபநோருபநோதநோர ின் வெல்லு ர் டஜ.ஏ.ஹெநோப்வு சென் ஏகநோதிபத்தியம் என
தளை முனலப்பிேப்பட்ே ஒரு நூளை முனல எழுதினநோர்.  அதில்,
“ஏகநோதிபத்தியத்தின்  வெளிபநோருபநோதநோர ஆணிடின் வெர்,  அின் வெற்றின்
உபரி வெளிபநோருட்கள ெற்றும் உபரி மூலதனம் இின் வெற்றுக்கநோக,
வெளிபநோது லன்கபப் பலியிட்டு வெளிபநோது வு செக்திகபநோல் தனியநோர்
வு செந்ளை முனதகளை முனபப் பநோதுகநோக்கவும் அபிவிருத்தி வெளிவு செய்யவுெநோன
ஒழுங்களை முனெக்கப்பட்ே பலம் ின் வெநோய்ந்த வெளிதநோழில் துளை முனறாத  ெற்றும்
நிதி லன்களின் டின் வெட்ளை முனகயநோகும்”. [11]  என ின் வெநோதிட்ேநோர்.
1910 ல் ஆஸ்திரிய வு செமூக ஜன நோயக வெளிகநோளளை முனக ின் வெகுப்பநோபர்
ருடேநோல்வ் ஹில்வெளிபர்டிங்,  அின் வெரது நிதி மூலதனம் என்றாத 
புத்தகத்தில்,  ஏகநோதிபத்தியத்தின் உளபநோர்ந்த
ஜன நோயகவிடரநோத ெற்றும் ின் வென்முளை முனறாத  வெளிகநோண்ே பண்ளை முனப
ெட்டுெல்லநோெல் அதன் புரட்சிகர தநோக்கங்களுக்குளளும் கூே
கின் வெனத்ளை முனத வெளிவு செலுத்துெநோறு டகட்டுக் வெளிகநோண்ேநோர்:

ஏகநோதிபத்தியத்தின் வெளிகநோளளை முனகயில்
வெளிின் வெளிப்படுத்தப்படுின் வெதுடபநோல்,  முதலநோளித்துின் வெ
ின் வெர்க்கத்தின்  ேின் வெடிக்ளை முனககடப பநோட்ேநோளி
ின் வெர்க்கத்ளை முனத சுயநோதீனெநோன ின் வெர்க்க அரசியல்
பநோளை முனதக்குள அத்தியநோின் வெசியெநோகடின் வெ ின் வெழி ேத்தும்,
அது முதலநோளித்துின் வெம் இறுதியநோய்
தூக்கிவீவு செப்படுின் வெதில்தநோன் முடியும்.
தளை முனலயிேநோக்வெளிகநோளளை முனக இன் டகநோட்பநோடுகள
டெலநோதிக்கம் வெளிவு செய்யும் ின் வெளை முனர,  ெற்றும்
வெளிபநோருபநோதநோர விஷயங்களில் அரசின் தளை முனலயீடு
இருக்கும்ின் வெளை முனர,  அடதடபநோல ின் வெர்க்க
டெலநோதிக்கத்ளை முனத ஒழுங்குபடுத்தல் என்றாத  ின் வெளை முனகயில்
அரசின் பண்பு இருக்கும்ின் வெளை முனர,  அளை முனின் வெ
ெளை முனறாத க்கப்படும்ின் வெளை முனர,  அதற்கு ஒரு அரசியல்
டபநோரநோட்ேத்திற்கநோன டதளை முனின் வெளை முனய
ஊக்குவிப்பதற்கநோன ஒரு ஒப்பீட்ேபவில்
முதிர்ச்சியளை முனேந்த ெட்ேத்திலநோன புரிந்துவெளிகநோளபல்
டதளை முனின் வெப்படுகிறாத து,  டெலும் எல்லநோின் வெற்றுக்கும்
டெலநோக இறுதி அரசியல் இலக்குக்கநோன, அதநோின் வெது
அரசு அதிகநோரத்ளை முனத வெளிின் வென்வெளிறாத டுப்பதற்கநோன
அின் வெசியம் டதளை முனின் வெப்படுகிறாத து.  அப்வெளிபநோழுது,
தளை முனலயீடு இல்லநோத,  ின் வெழிின் வெழிெரபிலநோனதநோன,
இங்கிலநோந்தில்,  சுயநோதீனெநோன அரசியல்
 ேின் வெடிக்ளை முனகயின் டதநோற்றாத ம் அந்த அபவுக்கு
கடினெநோனதநோக இருந்தது என்பது
தற்வெளிவு செயலநோனதல்ல.  ஆனநோல் இது தற்டபநோது
ெநோறிின் வெருகிறாத து. முதலநோளித்துின் வெ ின் வெர்க்கெநோனது அரசு
வு செநோதனத்ளை முனத ஒளிவுெளை முனறாத ின் வெற்றாத ,  ட ரநோன ெற்றும்
வெளிின் வெளிப்பளை முனேயநோன ின் வெழியில் உளை முனேளை முனெயநோக்கிக்
வெளிகநோளகிறாத து,  ெற்றும் அதளை முனன ஒவ்வெளிின் வெநோரு
வெளிதநோழிலநோளிக்கும் வெளிின் வெளிப்பளை முனேயநோகத் வெளிதரியும்
ின் வெளை முனகயில் அதளை முனன சுரண்டும்  லன்களுக்கநோன
ஒரு கருவியநோக வெளிவு செய்கிறாத து.  பநோட்ேநோளி
ின் வெர்க்கத்தநோல் அரசியல் அதிகநோரம்
வெளிின் வென்வெளிறாத டுக்கப்படுின் வெது,  தனது வெளிவு செநோந்த மிக
உேனடியநோன தனிப்பட்ே  லன் என்று அின் வெர்கள
இப்வெளிபநோழுது கட்ேநோயம் அளை முனேயநோபம்
கண்ேநோகடின் வெண்டும்.  முதலநோளித்துின் வெ ின் வெர்க்கத்தநோல்
அரசு வெளிின் வெளிப்பளை முனேயநோக ளை முனகப்பற்றாத ப்படுின் வெது
ஒவ்வெளிின் வெநோரு பநோட்ேநோளிளை முனயயும் அதன் வெளிவு செநோந்த
சுரண்ேளை முனல முடிவுக்குக் வெளிகநோண்டுின் வெருின் வெதற்கநோன
ஒடர ின் வெழியநோக அரசியல் அதிகநோரத்ளை முனத
வெளிின் வெல்ின் வெதற்கநோன முயற்சிக்கு ட ரடியநோக
நிர்பந்திக்கிறாத து. [12]

1916 ல்,  உலகயுத்தெநோனது அதன் மூன்றாத நோின் வெது ஆண்டில்
நுளை முனழந்தவெளிபநோழுது ஏகநோதிபத்தியம் பற்றிய பண்பிேளை முனல
வெளிலனின் ெணிச்சுருக்கெநோக ின் வெழங்கினநோர்: 

தளை முனேயிலநோப் டபநோட்டியநோனது ஏகடபநோகத்தநோல்

பதிலீடு வெளிவு செய்யப்படுின் வெது, அடிப்பளை முனே வெளிபநோருபநோதநோர
இயல்பு, ஏகநோதிபத்தியத்தின் முக்கிய வு செநோரநோம்வு செெநோகும்.

......அவெளிெரிக்கநோ,  ஐடரநோப்பநோ ெற்றும் பின்னர்
ஆசியநோவில்,  முதலநோளித்துின் வெத்தின் உச்வு செக்கட்ேெநோக
ஏகநோதிபத்தியெநோனது 1898-1914 ல்  இறுதி ின் வெடிின் வெத்ளை முனத
எடுத்தது.  ஸ்பநோனிய அவெளிெரிக்க யுத்தம் (1898),
ஆங்கிடலநோ-டபநோயர் யுத்தம் (1899-1902),  ரஷ்ய-
ஜப்பநோனிய யுத்தம் (1904-1905)  ெற்றும் 1900 ல்
ஐடரநோப்பநோவில் வெளிபநோருபநோதநோர வெளி ருக்கடி ஆகியன
உலகின் வெரலநோற்றின் புதிய வு செகநோப்தத்தில் முதன்ளை முனெயநோன
ின் வெரலநோற்றுக் குறியீடுகபநோகும். 

…  முதலநோளித்துின் வெத்தின் சிளை முனதின் வெநோனது
குத்தளை முனகதநோரர்களின் வெளிபரும் அடுக்ளை முனக உருின் வெநோக்கல்,
“ின் வெட்டி ின் வெருின் வெநோய் சீட்டுக்களை முனப டவு செர்த்துளை முனின் வெப்பதன்
மூலம் ின் வெநோழும் முதலநோளிகளை முனப உருின் வெநோக்கல்,  ....
மூலதனத்ளை முனத ஏற்றுெதி வெளிவு செய்ின் வெதில் ஒட்டுண்ணித்தனம்
உயர்ந்த அபவுக்கு எழுின் வெது.... அதன் ின் வெழி முழுின் வெதும்
அரசியல் பிற்டபநோக்கு ஆகியன ஏகநோதிபத்தியத்தின்
சிறாத ப்பியல்பநோகும். வெளிபரிய அபவில் ஊழலும் லஞ்வு செமும்
ெற்றும் எல்லநோின் வெளை முனகயநோன டெநோவு செடிகளும் ....
ளை முனகயபடின் வெ ஆன “வெளிபரும்”  ின் வெல்லரசுகபநோல்
ஒடுக்கப்பட்ே டதவு செங்கள சுரண்ேப்படுதல்...”[13]

1915 ல் எழுதப்பட்ே டபநோரும் அகிலமும் என்பதில் ட்வெளிரநோட்ஸ்கி
இந்த டெநோதளை முனல

டதவு செம் ெற்றும் அரசின் அரசியல் ின் வெடிின் வெத்திற்கு எதிரநோன
உற்பத்தி வு செக்திகளின் ஒரு கிபர்ச்சி என்று
அளை முனேயநோபப்படுத்துகிறாத நோர். அதன் வெளிபநோருள டதசிய
அரசு ஒரு சுயநோதீனெநோன வெளிபநோருபநோதநோர அலகு
என்றாத ின் வெளை முனகயில் வெளிபநோறிந்துடபநோதல் ஆகும்.

.......யுத்தெநோனது டதசிய அரசு வீழ்ச்சி
அளை முனேந்துவிட்ேளை முனத பளை முனறாத வு செநோற்றுகிறாத து.  இருப்பினும்
அடதடின் வெளை முனப அது முதலநோளித்துின் வெ வெளிபநோருபநோதநோர
அளை முனெப்பின் வீழ்ச்சிளை முனயயும் பளை முனறாத வு செநோற்றுகிறாத து.  டதசிய
அரசின் மூலம் முதலநோளித்துின் வெெநோனது
உலகப்வெளிபநோருபநோதநோர அளை முனெப்பு ஒட்டுவெளிெநோத்தத்ளை முனதயும்
புரட்சிகரெயப்படுத்தியது.  அது முழு உலகத்ளை முனதயும்
வெளிபரும்ின் வெல்லரசுகளின் ஒருசிலின் வெரநோட்சிகளுக்கு ெத்தியில்
பங்குடபநோட்ேது. சிறு  நோடுகள இப்வெளிபரு ின் வெல்லரசுகளை முனப
வு செநோர்ந்திருக்கும் குழுக்கபநோக டவு செர்ந்தன,  அளை முனின் வெகளுக்கு
இளை முனேயிலநோன பளை முனகளை முனெ வெளிகநோண்ே டபநோட்டியில் இளை முனின் வெ,
ின் வெநோழ்க்ளை முனகளை முனய  ேத்தடின் வெண்டி வெளிபரிய
ஒன்ளை முனறாத ச்வு செநோர்ந்திருந்தன. முதலநோளித்துின் வெ அடிப்பளை முனேயில்
உலகப் வெளிபநோருபநோதநோரத்தின் எதிர்கநோல அபிவிருத்தி
என்பதன் அர்த்தம் புதிய ெற்றும் என்றும் புதிய
சுரண்ேலுக்கநோன புதிய துளை முனறாத களுக்கநோன இளை முனேநிறுத்தம்
இல்லநோத டபநோரநோட்ேெநோகும்.  அந்த சுரண்ேலநோனது
ஒடரவெளியநோரு ெற்றும் அடத மூலின் வெபெநோன பூமியில்
இருந்துதநோன் வெளிபறாத ப்பட்ேநோக டின் வெண்டும்.
இரநோணுின் வெின் வெநோதப் பதநோளை முனகயின் கீழ் வெளிபநோருபநோதநோர
பளை முனகளை முனெப் டபநோட்டியநோனது,  திருேல் ெற்றும் அழித்தல்
ஆகியின் வெற்றாத நோல் இளை முனணந்துவெளிகநோளபப்படுகிறாத து.  இளை முனின் வெ
ெனிதப் வெளிபநோருபநோதநோரத்தின் அடிப்பளை முனேக்
டகநோட்பநோடுகளை முனப மீறுகின்றாத ன.  உலக உற்பத்தியநோனது,
டதசிய ெற்றும் அரசு பிரிவுகளினநோல்
உண்டுபண்ணப்பட்ே குழப்பத்திற்கு எதிரநோக
ெட்டுெல்லநோெல்,  முதலநோளித்துின் வெ வெளிபநோருபநோதநோர
ஒழுங்களை முனெப்புக்கு எதிரநோகவும் கலகம் வெளிவு செய்கின்றாத ன.
அம்முதலநோளித்துின் வெ வெளிபநோருபநோதநோர அளை முனெப்புக்கள
கநோட்டுமிரநோண்டித்தனெநோன ஒழுங்கற்றாத ளை முனின் வெயநோகவும்
வெளிபருங்குழப்பமுளை முனேயனின் வெநோகவும் ெநோறுகின்றாத ன. [14]

இந்த எழுத்துக்களில் நிகழ்கநோல வு செர்ின் வெடதவு செ புவிவு செநோர் அரசியலின்
ின் வெநோர்த்ளை முனதகளை முனபயும் வெளிவு செநோற்பதங்களை முனபயும்  நோம்
எதிர்வெளிகநோளகின்டறாத நோம்.  அின் வெற்றுள விபக்கப்படுகின்றாத  உலகம்  நோம்
இன்னும்  ம்முளை முனேய வெளிவு செநோந்தம் என்று உணரக்கூடிய ஒன்றாத நோக
இருக்கிறாத து.  அது முதலநோளித்துின் வெத்தின்,  ஒரு சிலின் வெரநோட்சியின்
வெளிவு செல்ின் வெந்தத்தட்டின்,  தங்களின் பூடகநோப  லனகளை முனப  நோடுகின்றாத 
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வெளிபரும் பகநோசுர நிறுின் வெனங்களின் ெற்றும் தன்முளை முனனப்பு
ஆட்சிகளின் உலகெநோகும். இந்தப் பளை முனேப்புக்கள யுத்தங்களும்
புரட்சிகளும் நிளை முனறாத ந்த,  இன்னும்  நோம்
ின் வெநோழ்ந்துவெளிகநோண்டிருக்கும்,  இந்த வு செகநோப்தத்தின்
விடியலின்வெளிபநோழுது எழுதப்பட்ேன.  இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின்
டெநோதல் வெளிகநோண்ே கருத்துருக்கள தற்டபநோளை முனதய நிளை முனல பற்றிய
 ெது புரிதலுக்கநோன ெற்றும் எதிர்கநோலத்திற்கநோன  ெது
எதிர்பநோர்ப்புக்களுக்கநோன நீண்ேகநோல தநோக்கங்களை முனபக்
வெளிகநோண்டிருந்தன.  “ின் வெரலநோற்றின் முடிவு”  பற்றிய விின் வெநோதப்
வெளிபநோருள,  விலகுின் வெளை முனதயும் திருப்திளை முனயயும் முளை முனறாத ளை முனெ
உளை முனேயதநோக்குகிறாத து.  “குறுகிய இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு”,
அதன் தவிர்க்கவியலநோ டதநோல்வி ெற்றும் டவு செநோவு செலிவு செத்திற்கநோன
புரட்சிகரப் டபநோரநோட்ேத்தின் இறுதி திரநோணியின்ளை முனெ பற்றிய
விபக்கத்துேன் டவு செர்ந்து,  முதலநோளித்துின் வெ உலகத்தில்,  அது
 நோகரிகம் இருத்தளை முனலடய அச்சுறுத்தக்கூடிய அழிளை முனின் வெ ட நோக்கி
ெநோற்றாத வியலநோ ின் வெளை முனகயில்  கருகின்றாத  டபநோதிலும் கூே –  அது
பரந்த ெக்களின் எதிர்ப்பு எது எழுந்தநோலும் அளை முனத
 சுக்குின் வெதற்கநோக எப்டபநோதும் டபநோதுெநோன வு செக்திளை முனய
உளை முனேளை முனெயநோக வெளிகநோளளும் நிளை முனலயிலும் கூே,
 ம்பிக்ளை முனகயின்ளை முனெ வெளிதநோேர்பநோன இருத்தலியல்
ெடனநோபநோின் வெத்ளை முனத முன்னிளை முனலப்படுத்துகிறாத து. 

“முடிவுறாத நோத இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு”  எனும் கருத்துரு
குட்டிமுதலநோளித்துின் வெ அறிவுஜீவியின் ஒரு ின் வெரலநோற்று வு செநோர்பற்றாத 
அின் வெ ம்பிக்ளை முனகின் வெநோதத்ளை முனத நிரநோகரிக்கிறாத து.  “முடிவுறாத நோத
இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு”  வெளிதநோேர்ந்து தீர்க்கப்பேநோத
டெநோதல்களின் ெத்தியில் ெனிதவு செமுதநோயத்ளை முனத நிறுவுகிறாத து.
ஆகஸ்ட் 1914 ல் ஆரம்பெநோன பூடகநோப வெளி ருக்கடியின்
வெளிின் வெளிப்பநோடு இன்னும் தீர்ெநோனிக்கப்பே டின் வெண்டி இருக்கிறாத து.
ெனிதகுலம் எதிர்வெளிகநோளகின்றாத  ின் வெரலநோற்று ெநோற்றீடுகள,
கிட்ேத்தட்ே ஒரு நூற்றாத நோண்டுக்கு முன்னர், முதலநோின் வெது உலக
யுத்தத்தின் ெத்தியில் டரநோவு செநோ லுக்வு செம்டபர்க்கநோல் இனம்
கநோணப்பட்ேன: “ஒன்றில் ஏகநோதிபத்தியத்தின் வெளிின் வெற்றி ெற்றும்
அளை முனனத்துவிதெநோன கலநோச்வு செநோரங்களை முனபயும் அழித்தல்,  ெற்றும்
புரநோதன டரநோமில் டபநோல ெக்களை முனப இல்லநோெற்வெளிவு செய்தல்,
பநோழிேெநோக்கல்,  சீரழித்தல்,  பரந்த அபவு கல்லளை முனறாத களை முனபத்
டதநோற்றுவித்தல்;  அல்லது,  டவு செநோவு செலிவு செத்தின் வெளிின் வெற்றி,  அதநோின் வெது
ஏகநோதிபத்தியத்திற்கு எதிரநோன வு செர்ின் வெடதவு செப் பநோட்ேநோளி
ின் வெர்க்கத்தின்  னின் வெநோன டபநோரநோட்ேம்.” [15]  ெநோர்க்சிஸ்டுகளை முனபப்
வெளிபநோறுத்தின் வெளை முனர,   ம்பிக்ளை முனகயின்ளை முனெ பற்றி
நிலவும்நிளை முனலளை முனெளை முனய ின் வெலியுறுத்தும் ின் வெளை முனகயறாத நோக்களுக்கு
ின் வெரலநோற்று வு செநோத்தியங்கள பற்றிய ஒரு விஞ்ஞநோனபூர்ின் வெெநோன
ெதிப்பிேல்களில் இேம் இல்ளை முனல.  அின் வெற்றின்
அளை முனனத்துவிதெநோன சிக்கல்களிலும்,  வு செமூகப் வெளிபநோருபநோதநோர
முரண்பநோடுகளை முனப ஆளுளை முனெ வெளிவு செய்யும் விதியின்
உருெநோற்றாத ங்களின் விபக்கிக்கநோட்ேல்கள புரிந்துவெளிகநோளபப்பே
முடியும் (புரிந்துவெளிகநோளபப்பட்ேநோக டின் வெண்டும்)  ெற்றும்
அதன்மீது  வெளிவு செயல்பே முடியும் என்று,   நோம் நிலவும்
நிளை முனலளை முனெகளை முனபப் புரிந்துவெளிகநோளப முடியும்.  இருபதநோம்
நூற்றாத நோண்டின் “முடிவுறாத நோத”  தன்ளை முனெளை முனய பற்றிய
புரிந்துவெளிகநோளபலநோனது,  அதன் ின் வெரலநோற்ளை முனறாத  பற்றி படிப்பதன்
மீது வெளிபரும் முக்கியத்துின் வெத்ளை முனத ளை முனின் வெக்கின்றாத து.
கேந்தகநோலத்தின் எழுச்சிகள  ெற்றும் டபநோரநோட்ேங்கள
முக்கியெநோன மூடலநோபநோய அனுபின் வெங்கபநோகப் பநோர்க்கப்பே
டின் வெண்டும்.  அந்த அனுபின் வெங்களின் படிப்பிளை முனனகள வு செர்ின் வெடதவு செ
டவு செநோவு செலிவு செ இயக்கத்தநோல்  ன்றாத நோக உளளீர்த்துக்
வெளிகநோளபப்பட்ேநோக டின் வெண்டும்.

டவு செநோவியத் ஒன்றியம் வெளிபநோறிந்துடபநோனதன் முக்கியத்துின் வெம்
பற்றிய முரண்பநோேநோன விபக்கங்கள ின் வெடிின் வெப்படுத்தியதன்
பின்னரில் இருந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கும் டெலநோக
கேந்துவிட்ேன.  அின் வெற்றுள எது கநோலத்தின் டவு செநோதளை முனனயில்
நின்றுபிடித்திருக்கிறாத து?  புக்குயநோெநோவின் எதிர்பநோர்ப்பிற்கு
ெநோறாத நோக, டவு செநோவியத் ஒன்றியம் களை முனலந்து டபநோனதன் பின்னரநோன
கநோலத்தில்,  ின் வெரலநோறாத நோனது ின் வெலுவிழந்துடபநோகும்
அளை முனேயநோபத்ளை முனதக் கநோட்ேவில்ளை முனல.  அின் வெரது முக்கியெநோன
ின் வெநோதங்களுள ஒன்று “ின் வெரலநோற்றின் முடிவு”  யுத்தங்கள
அடிக்கடி நிகழுந்தன்ளை முனெயில் ஒரு வீழ்ச்சியநோல் பண்பிேப்படும்.
ஹியூம்,  கநோண்ட்,  ெற்றும் சும்வெளிபட்ேர் பற்றி படித்த

குறிப்புக்களுேன், தநோரநோபின் வெநோத ஜன நோயகம் அளை முனெதியநோனது என்று
ின் வெநோதிடுகிறாத நோர்.  “பின்னர் ின் வெரும் ின் வெநோதத்தில்”  அின் வெர்
ின் வெருின் வெதுளை முனரப்பதநோின் வெது,  “தநோரநோபின் வெநோத ஜன நோயகெநோனது
ின் வெலுச்வு செண்ளை முனேக்கு டபநோின் வெதற்கும் ின் வென்முளை முனறாத க்குப் டபநோின் வெதற்குெநோன
ெனிதனின் இயற்ளை முனகயநோன உட்தூண்ேல்களை முனபக் கட்டுப்படுத்தும்
என்று அந்த அபவுக்கு இல்ளை முனல,  ெநோறாத நோக உட்தூண்ேல்கள
தம்ளை முனெ அடிப்பளை முனே ரீதியநோகடின் வெ உருெநோற்றியிருக்கிறாத து ெற்றும்
ஏகநோதிபத்தியத்திற்கநோன ட நோக்கத்ளை முனத அகற்றிவிட்ேது.” [16]

திருின் வெநோபர். புக்குயநோெநோ டகநோபநோறாத நோன படிகக்கல்லநோல் ஆன பந்ளை முனத
உற்று ட நோக்குகிறாத நோர்.  டவு செநோவியத் உலகுக்குப் பிந்ளை முனதய உலக
அளை முனெதிளை முனய Rand அளை முனெப்பின் கல்விெநோன் புக்குயநோெநோ
கற்பளை முனனவெளிவு செய்தின் வெநோறு,  அவெளிெரிக்கநோின் வெநோனது உலகின் டெலநோதிக்க
வு செக்தியநோன அதன் நிளை முனலக்கு ஒரு புதிய டபநோட்டியநோபர்
டதநோன்றுின் வெளை முனத அனுெதிக்கநோது என்று அது பளை முனறாத வு செநோற்றுகிறாத து.
இந்த புதிய மூடலநோபநோய வெளிகநோளளை முனக ின் வெழிக்கு அவெளிெரிக்க புவிவு செநோர்
அரசியலின் ஒரு அத்தியநோின் வெசிய கருவியநோக யுத்தத்ளை முனத
உண்ளை முனெயில் ஸ்தநோபனெயப்படுத்தல் டதளை முனின் வெப்படுகிறாத து. அதன்படி,
1990 கள அவெளிெரிக்க இரநோணுின் வெ  ேின் வெடிக்ளை முனககளின் ஒடர
வெளிின் வெடிப்ளை முனபக் கண்ேது.  இந்த தவு செநோப்தம் ஈரநோக்கிற்குள முதலில்
நுளை முனழின் வெதில் வெளிதநோேங்கி டவு செர்பியநோவிற்கு எதிரநோக வெளிகநோடூரெநோக
குண்டுகளை முனப வீசுின் வெதுேன் முடிந்தது.

அதன் வெளிதளிின் வெற்றாத  மூலகநோரணம் ெற்றும் நிளை முனறாத டின் வெற்றாத ல்
ஒருடபநோதும் டபநோதுெநோன அபவுக்கு விபக்கப்பேநோத,  9/11
துயரெநோனது,  ஒருடபநோதும் முடிவுறாத நோத ெற்றும் வெளிதநோேர்ச்சியநோக
விரிவுபடுத்தப்படும் “பயங்கரத்தின் மீதநோன யுத்தத்ளை முனத”
அறிவிப்பதற்கு புஷ் நிர்ின் வெநோகத்தநோல் பற்றிக்வெளிகநோளபப்பட்ேது.
ஒபநோெநோவின் கீழ்,  “பயங்கரின் வெநோதிகளுக்கநோன”  வெளிின் வெறிபிடித்த
டின் வெட்ளை முனேயநோனது,  முழுக்டகநோபத்ளை முனதயும் ின் வெநோன்வெளிின் வெளிளை முனயயும் கூே
அவெளிெரிக்க இரநோணுின் வெ  ேின் வெடிக்ளை முனககளுக்கநோன வு செநோத்தியெநோன
அரங்கநோக ெநோற்றி இருக்கின்றாத ,  கட்டுப்படுத்தப்பேநோத புவிவு செநோர்
அரசியலின் டின் வெட்ளை முனகயுேன் ஒன்றிளை முனணந்துளபது. டவு செநோவியத்திற்குப்
பிந்ளை முனதய ஏகநோதிபத்திய இரநோணுின் வெின் வெநோத வெளிின் வெடிப்பநோல்
உருின் வெநோக்கப்பட்ே குழப்பங்களின் வெளிகநோடூரெநோன ெனித
விளை முனலயநோனது,  இன்ளை முனறாத ய உலகில் (ஜ(ஜூளை முனல 2014)  அகதிகளின்
எண்ணிக்ளை முனக ஐம்பது மில்லியன்களை முனப தநோண்டிவிட்ேது என்றாத 
உண்ளை முனெயநோல் சுட்டிக்கநோட்ேப்படுகிறாத து. இது இரண்ேநோம் உலக
யுத்தம் முடிவுற்றாத தின் பின்னரநோன மிக உயர்ந்த
எண்ணிக்ளை முனகயநோகும். [17] ெத்திய ஆசியநோ ஊேநோக ின் வெநோஷிங்ேனின்
வெளிகநோளை முனலவெளிவு செய்யப்படும் அட்டூழியங்களின் பிரதநோன இலக்கநோன
ஆப்கநோனிஸ்தநோன் ெற்றும் பநோக்கிஸ்தநோனில் அகதிகளின்
எண்ணிக்ளை முனக வெளிெநோத்த அகதிகளின் எண்ணிக்ளை முனகயில்  நோன்கு
மில்லியனுக்கும் அதிகெநோடனநோளை முனரக் வெளிகநோண்டுளபது.

புக்குயநோெநோ தநோரநோபின் வெநோத ஜன நோயகத்தின் வெளிின் வெற்றிளை முனய அறிவித்த
பின்னர் இருந்து,  அது எங்டகயும்,  எல்லநோின் வெற்றுக்கும் டெலநோக
அவெளிெரிக்கநோவில் வெளி ருக்கடிக்குளபநோகி இருக்கிறாத து என்பது டெலும்
டெலும் வெளிின் வெளிப்பளை முனேயநோகி இருக்கிறாத து.  அவெளிெரிக்க அரவு செநோனது
என்றும் அதிகெநோன ஈவிரக்கெற்றாத  ஒரு கட்டுக்கேங்கநோத
கேற்பூதத்தின் தன்ளை முனெளை முனய எடுக்கிறாத து.  உரிளை முனெகள ெடவு செநோதநோ ஒரு
வெளிின் வெற்றுருின் வெநோக்கப்பட்டுளபது.  அவெளிெரிக்க அரவு செநோங்கெநோனது அதன்
குடிெக்களின் மீது ஆதிக்கத்ளை முனத ின் வெலியுறுத்துகிறாத து,  அின் வெர்களை முனப
உபவுபநோர்ப்பது ெற்றும் அின் வெர்கபது ின் வெநோழ்வின் மிகத்தனிப்பட்ே
அம்வு செங்கள பற்றிய தகின் வெளை முனலத்திரட்டுின் வெது ெட்டுெல்லநோெல்,  வு செட்ே
அணுகுமுளை முனறாத  எதுவுமில்லநோெல் அின் வெர்களை முனபக் வெளிகநோல்லவும்கூே
டெலநோண்ளை முனெளை முனய உறுதிப்படுத்துகிறாத து.  இது ஒரு
தளை முனலமுளை முனறாத க்கும் குளை முனறாத ின் வெநோன கநோலத்தில் உண்ளை முனெயில்
எண்ணிப்பநோர்க்க முடியநோததநோக இருந்திருக்கிறாத து.  எரிக்
டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோமின் “குறுகிய இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு”  என்பளை முனதப்
வெளிபநோறுத்தின் வெளை முனர அதன் அறிவுஜீவித உளபேக்கத்தின் ின் வெநோழ்வு
அதன் ஆசிரியர் கற்பளை முனன வெளிவு செய்து பநோர்த்திருக்கக்கூடிய
வு செநோத்தியத்ளை முனத விேவும் குறுகியது என நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்ேது.
புதிய இருபத்டதநோரநோம் நூற்றாத நோண்ேநோனது வெளிதநோேங்குின் வெதற்கு
முன்னடர அது 1900 களின் ின் வெரலநோற்றுப் பிரச்சிளை முனனகபநோல்
முன்னடர ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கும் என்பது
வெளிின் வெளிப்பளை முனேயநோகியுளபது.  அதிகெநோன வெளிதநோளை முனலதூர கேந்த
கநோலத்திற்குள வெளிவு செல்ின் வெதிலிருந்து விலகி,  இருபதநோம்
நூற்றாத நோண்ேநோனது வெளிபரும் கேன்களை முனப வெளிகநோண்ே பண்ளை முனபப்
வெளிபற்றிருக்கிறாத து, இதளை முனன எப்படித் தீர்ப்பது என்பது ஒருின் வெருக்கும்
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வெளிதரியநோது.

* * * * * *

இந்த வெளிவு செலுத்தப்பேநோத கேன்,  தற்டபநோளை முனதய அரசியல்
நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு ஏற்ப ின் வெரலநோற்ளை முனறாத  திருத்தலுக்கநோன
வெளிதநோேர்ச்சியநோன டகநோரிக்ளை முனககளின் ின் வெடிின் வெத்தில் ின் வெட்டிளை முனய
ின் வெலிந்து டகட்கின்றாத து.  ின் வெரலநோற்ளை முனறாத  ளை முனகயநோளுதல் அல்லது,
அின் வெற்றின் வு செரியநோன வெளிபயரில் அளை முனழப்பவெளிதனில்,  “டபநோலி
ின் வெரலநோறு”  ஆளும் வெளிவு செல்ின் வெந்தத்தட்டுக்களின் நிதி ெற்றும்
அரசியல்  லன்களுக்கு என்றுமிரநோத அபவு
முழுமுட்ேநோளத்தனெநோன ின் வெளை முனகயில் கீழ்ப்பட்டுத்தப்பட்டுளபது.
ின் வெரலநோற்றுக்கும் பிரச்வு செநோரத்துக்கும் இளை முனேயிலநோன டின் வெறுபநோடு
திட்ேமிட்ேமுளை முனறாத யில் தேமில்லநோெல் அழிக்கப்பட்டுளபது.

ின் வெரலநோறு,  பிரச்வு செநோரெநோக தரந்தநோழ்த்தப்பட்ேதன் விளை முனபவெளிபநோருள
இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு வெளிதநோேர்பநோன இன்வெளினநோரு
அணுகுமுளை முனறாத ளை முனய உருின் வெநோக்குின் வெதநோகியுளபது.  “ின் வெரலநோற்றின்
முடிவு”  ெற்றும் “குறுகிய இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு”
“புளை முனனந்துருின் வெநோக்கப்பட்ே இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டுக்கு”
ின் வெழிின் வெகுத்துக்வெளிகநோண்டிருக்கிறாத து.  இந்த பளளியின்
பளை முனேப்பநோனது ின் வெரலநோற்று பதிவுகளை முனப  சுக்குதல்,  திரித்தல்
ெற்றும் முற்றுமுழுதநோக வெளிபநோய்ளை முனெப்படுத்துதல் ஆகும்.  இந்த
வெளிவு செயற்திட்ேத்தின் இலக்கு இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு
முதலநோளித்துின் வெ ஏகநோதிபத்தியத்தின் மிகடெநோவு செெநோன
குற்றாத ங்களை முனப மூடிெளை முனறாத த்தலும் வு செட்ேரீதியநோனதநோக கநோட்டுின் வெதும்,
அதற்கு ட ர்ெநோறாத நோக,  வு செர்ின் வெடதவு செ டவு செநோவு செலிவு செ இயக்கத்தின்
முழுப்டபநோரநோட்ேத்ளை முனதயும் குற்றாத ெநோய் ெற்றும் தநோர்மீக ரீதியில்
முளை முனறாத ளை முனெயற்றாத தநோயும் கநோட்டுின் வெதநோகும்.

ின் வெலதுவு செநோரி ின் வெரலநோற்று திருத்தல்ின் வெநோதத்தின் இந்த
 ளை முனேமுளை முனறாத ப்படுத்தலில்,  1917  அக்டேநோபர் டவு செநோவு செலிவு செப்
புரட்சியநோனது இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின் பிரதநோன
குற்றாத ெநோகவும், இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின் குறிப்பநோக ஹிட்லரின்
 நோஜி ஆட்சி ெற்றும் இனஅழிப்பு உளபேங்கலநோன
அடுத்தடுத்த பயங்கரங்கள எல்லநோம்
தவிர்க்கவியலநோதததநோகவும் ெற்றும் வு செட்ேபூர்ின் வெெநோனதநோகவும்
அப்புரட்சியிலிருந்து வெளிதநோேர்ந்து ின் வெந்ததநோக கநோட்ேப்பட்ேது.
டவு செநோவியத் ஒன்றியத்தின் களை முனலப்புக்கு முன்னர்,  இருபதநோம்
நூற்றாத நோண்டின் ின் வெரலநோறு பற்றிய அத்தளை முனகய ஒரு பூதநோகர
உருத்திரிப்புக்கள,  குறிப்பநோக டஜர்ெனியில்,  அறிின் வெநோர்ந்த
ின் வெளை முனகயில் வு செட்ேபூர்ின் வெெற்றாத தநோகவும் இழிவுக்குத்
தகுதியநோனதநோகவும் கருதப்பட்டிருக்கக்கூடும். 

1980 களின்  டுப்பகுதி ெற்றும் 1990 களின் ஆரம்பத்தில்,
டஜர்ெனி ஆனது ஒரு புகழ்வெளிபற்றாத  Historikerstreit
—“ின் வெரலநோற்றாத நோபர்களின் டெநோதல்” கநோட்சி ஆக இருந்தது. இது
ின் வெரலநோற்றாத நோபர் ஏர்ன்ஸ்ட் ட நோல்ட்ே ஆல் வெளிின் வெளியிேப்பட்ே ஒரு
கட்டுளை முனரயநோல் தூண்டிவிேப்பட்ேது.   நோஜி ஆட்சியின்
குற்றாத ங்கள,  அக்டேநோபர் புரட்சி,  1918-21  ரஷ்ய உள நோட்டுப்
டபநோர் ெற்றும் டவு செநோவியத் டபநோல்ஷிவிவு செத்தின்
கநோட்டுமிரநோண்டித்தனத்திற்கு புரிந்து வெளிகநோளபக்கூடிய
பதிலிறுப்பநோக பநோர்க்கப்பே டின் வெண்டும் என்று அின் வெர்
ின் வெநோதிடுகிறாத நோர்.  மூன்றாத நோம் குடியரசு பற்றிய
அனுதநோபத்துேன்கூடிய ெறுெதிப்பீட்டிற்கநோன அளை முனழப்பில்,
“ரஷ்யப்புரட்சியின் வெளிபநோழுது இேம்வெளிபற்றாத  பூண்டேநோடு அழித்த
 ேின் வெடிக்ளை முனககளுக்கு அச்வு செம்வெளிகநோண்ே பதில்  ேின் வெடிக்ளை முனகயநோக”
 நோஜி  ேின் வெடிக்ளை முனககள இருந்தன என்று ட நோல்ட்ே எழுதினநோர்.
ட நோல்ட்ே வெளிதநோேர்ந்தநோர்:  “மூன்றாத நோம் குடியரளை முனவு செ
அரக்கத்தனெநோக சித்திரிப்பது ஏற்றுக்வெளிகநோளபமுடியநோது.
மூன்றாத நோம் குடியரசு எல்லநோ ெனிதவு செமூகத்ளை முனதயும்
ெறுக்கும்வெளிபநோழுது  நோம் அரக்கத்தனம் பற்றிப் டபவு செலநோம்,
ெனிதவு செமூகம் என்றாத  அந்த ின் வெநோர்த்ளை முனத எல்லநோம் ெனிதத்தன்ளை முனெ
என்பது முடிின் வெநோனது என்று எளிதநோக அர்த்தப்படுத்துின் வெதுேன்,
ெற்றும் இதன்படி ஒன்றில் அளை முனனின் வெரும்  ல்லின் வெர்கள இல்ளை முனல
அல்லது அளை முனனின் வெரும் வெளிகட்ேின் வெர்களும் இல்ளை முனல, அளை முனனின் வெரும்
வெளிின் வெளிறிய டதநோல்நிறாத த்ளை முனத வெளிகநோண்ேின் வெர்களும் இல்ளை முனல
அளை முனனின் வெரும் கறுத்த டதநோளை முனல வெளிகநோண்ேின் வெர்களும் இல்ளை முனல”.
[18]

ட நோல்ட்ேவின் எழுத்துக்கள, இரண்ேநோம் உலக யுத்தத்தின்
பின்னர்,  ஹிட்லளை முனரயும் மூன்றாத நோம் குடியரளை முனவு செயும் பநோதுகநோக்க

குவிக்கப்பட்ே டஜர்ென் உயர்கல்வியியல் அளை முனெப்பின் ஒரு
உறுப்பினரநோல் எடுக்கப்பட்ே மிகவும் வெளிின் வெளிப்பளை முனேயநோன
முயற்சிளை முனயக் குறிக்கிறாத து. 1939 ல் சிடயநோனிவு செ உலக கநோங்கிரசின்
தளை முனலின் வெரநோன ளை முனவு செய்ம் ளை முனின் வெய்ஸ்ெநோன்,  யூதர்கள பிரிட்ேனுேன்
டவு செர்ந்து டஜர்ெனிக்கு எதிரநோகப் டபநோரநோே டின் வெண்டும் [19]  என்று
அறிவித்தநோர் என்பதன் அடிப்பளை முனேயில் ஐடரநோப்பிய யூதர்கள
வெளிகநோடூரெநோக  ேத்தப்பட்ேளை முனத ட நோல்ட்ே நியநோயப்படுத்தவும் கூே
வெளிவு செய்தநோர். 1992 ல் எழுதப்பட்ே ெநோர்ட்டின் வெளிஹெய்வெளிேகரின் மிகவும்
வெளிபரிதபவிலநோன ெனப்பநோங்கு வெளிகநோண்ே சுயவு செரிளை முனதயில்,
அம்வெளிெய்யியலநோரின் யூத எதிர்ப்பு ெற்றும்  நோஜிவு செத்ளை முனத அின் வெர்
அரின் வெளை முனணத்துக் வெளிகநோண்ேளை முனத ட நோல்ட்ே வு செரிஎன்கிறாத நோர்.
“கம்யூனிவு செத்துேன் ஒப்பிடும்வெளிபநோழுது டதசிய டவு செநோவு செலிவு செத்தின்
டஜர்ென் புரட்சியநோனது,  அதன் இலக்குகளில்...  வெளிவு செநோற்ப
அபின் வெநோனதநோயினும் கூே,  டஜர்ெனின் வெளிகௌரின் வெத்ளை முனத மீட்ேல்
ெற்றும் உரிளை முனெகளின் வு செெத்துின் வெத்ளை முனத நிளை முனல நோட்ேல் — இின் வெற்றில்
தன்னேக்கெநோனது —  ெற்றும் அதன் ின் வெழிமுளை முனறாத களில்
மிதின் வெநோதப்டபநோக்கு உளை முனேயது.” [20]

ட நோல்ட்ேவின் எழுத்துக்கள டஜர்ென் ெற்றும் அவெளிெரிக்க
கல்வித்துளை முனறாத  வு செநோர்ந்த வு செமூகத்தில் வெளிகநோளளை முனகவு செநோர்ந்த எதிர்ப்ளை முனபக்
கண்ேது.   நோஜிவு செத்தின் வு செநோர்பில் ின் வெரலநோற்று ரீதியநோக ின் வெருத்தம்
வெளிதரிவிப்பதில் ஈடுபட்டுளபின் வெரநோக அின் வெர் குற்றாத ம் வு செநோட்ேப்பட்ேநோர்
ெற்றும் ஒரு அறிஞர் என்றாத  ின் வெளை முனகயில் அின் வெரது புகழ்
சிதறுண்டுடபநோனது.  ஆயினும்,  இன்று,  ட நோல்ட்ேவின்  ட்வு செத்திரம்
உதயெநோகி இருக்கிறாத து.  இப்வெளிபநோழுது அின் வெருக்கு வெளிதநோன்னூறு
ின் வெயதநோகிறாத து. இறுதியில் அின் வெரது கநோலம் ின் வெந்துவிட்ேது என்று ஒரு
தீர்க்கதரிசியநோக அின் வெர் புகழப்படுகிறாத நோர்.  டஜர்ெனியில் மிகவும்
பரந்த அபவில் விநிடயநோகெநோகும் வெளிவு செய்தி இதழநோன Der Spiegel
பிப்ரின் வெரி 14,  2014  இதழில்,  வெளிின் வெளியநோன முகப்புக் கட்டுளை முனரயில்
ட நோல்ட்ேவின் கருத்துக்கள வெளிெய்ப்பிக்கப்பட்டிருப்பதநோக அது
கூறியது.  ஸ்ரநோலினின் குற்றாத ங்களுேன் ஒப்பிடுளை முனகயில் ஹிட்லரின்
குற்றாத ங்களின் அபவு குளை முனறாத ந்டத டதநோன்றுகிறாத து என்று Der
Spiegel ின் வெலியுறுத்துகிறாத து.  Der  Spiegel இதழநோல் டபட்டி
எடுக்கப்பட்ே ின் வெரலநோற்றாத நோபர்களுள,  டபர்லினுள உளப
வெளிகௌரின் வெமிக்க ஹெம்டபநோல்ட் பல்களை முனலக் கழகத்தில் கிழக்கு
ஐடரநோப்பிய ஆய்வுகள துளை முனறாத யின் தளை முனலின் வெரநோன டபரநோசிரியர்
டஜநோர்க் பநோவெளிபடரநோவ்ஸ்கி (J rg  Baberowski)  ö யும் ஒருின் வெர்.
ட நோல்ட்டேயின் கருத்துகளுேன் எப்டபநோதும் ஒத்துப்டபநோகும்
பநோவெளிபடரநோவ்ஸ்கி,  பின்ின் வெருெநோறு அறிவிக்கிறாத நோர்:  “ஹிட்லர்
ெற்றாத ின் வெர்க்கு ஊறுவிளை முனபவிக்கும் ெனநிளை முனலதிரிந்தின் வெர் அல்ல,
ெற்றும் அின் வெர் இரக்கெற்றாத ின் வெரும் அல்ல.  அின் வெர் யூதர்களை முனப
பூண்டேநோடு அழிப்பளை முனதப்பற்றி தன்னுளை முனேய டெளை முனவு செயில் யநோரும்
டபசுின் வெளை முனத விரும்பநோதின் வெர்.”  [21]   மூன்றாத நோின் வெது குடியரசின்
குற்றாத ங்களின் வித்தியநோவு செெநோன தன்ளை முனெளை முனயயும் அதன்
அபவிளை முனனயும்  குளை முனறாத த்துக்கநோட்டும் ட நோல்ட்ேவின் முயற்சிகளை முனப
நியநோயப்படுத்தி, “ின் வெரலநோற்று ரீதியநோக டபசினநோல் அின் வெர் வு செரிதநோன்”
[2  2] என்று பநோவெளிபடரநோவ்ஸ்கி கூறுகிறாத நோர்.

எது வெளிதநோேர்பநோக ட நோல்ட்ே வு செரியநோக இருந்தநோர்? Der Spiegel ஆல்
டபட்டி எடுக்கப்பட்ே ட நோல்ட்ே,  பிரிட்ேன் ெற்றும் டபநோலந்தின்
விட்டுக்வெளிகநோடுக்கநோத தன்ளை முனெயநோல் ஹிட்லர் டபநோருக்குச்வெளிவு செல்லும்படி
தளபப்பட்ேநோர் என்று கூறுகிறாத நோர்.  ட நோல்ட்ே,  “யூதர்களுக்கு
அின் வெர்களின் ‘வெளிவு செநோந்த குலநோக்கின் பங்ளை முனக’,  கநோரணங்கூறுின் வெளை முனத
ின் வெலியுறுத்துகிறாத நோர்.  “ஏவெளினன்றாத நோல் சில டபநோல்ஷிவிக்குகள
யூதர்கபநோக இருந்தனர்.  இந்த தர்க்கத்தின் படி,  யூதர்கள
குளை முனறாத ந்தபட்வு செம் பகுதி அபடின் வெனும் அவுஸ்விட்ச் (Auschwitz) க்கு
வெளிபநோறுப்பநோயிருந்தனர்.  ட நோல்ட்ேவின் வெளிின் வெளிப்பளை முனேயநோன கூற்றாத நோல்
ஏடதநோஒரு ின் வெளை முனகயில் வியப்பளை முனேந்த Der  Spiegel, அின் வெரது
நிளை முனலப்பநோடு “யூத எதிர்ப்பநோபர்களின் நீண்ேகநோல ின் வெநோதெநோக
இருந்துின் வெருகிறாத து”  [23]  என்று உறுதிப்படுத்தியது.  Der Spiegel
இன் விெர்வு செனம் அந்த ெட்டுக்குத்தநோன் இருந்தது. டெலும்
ட நோல்ட்ே ெற்றும் பநோவெளிபடரநோவ்ஸ்கியின் கூற்றுக்கள உண்ளை முனெயில்
எந்த வெளிபநோது எதிர்ப்ளை முனபயும் எதிர்வெளிகநோளபவில்ளை முனல.  ட நோல்ட்ே
ெற்றும் பநோவெளிபடரநோவ்ஸ்கியின் கூற்றுக்கள வெளிபரும்பநோலும்
வு செின் வெநோல்வெளிவு செய்யப்பேவில்ளை முனல என்றாத  உண்ளை முனெயநோனது
அறிவுஜீவிதடபநோக்கு ெட்டுெல்ல அரசியல் நிகழ்ச்சிப்டபநோக்கின்
வெளிின் வெளிப்பநோேநோகவும் இருக்கிறாத து.  கேந்த ின் வெருேத்தின்வெளிபநோழுது,
டஜர்ென் இரநோணுின் வெ ின் வெநோதத்ளை முனத புதுப்பிப்பதற்கநோக வெளிபநோதுெக்கள
ஆதரளை முனின் வெக் கட்டி எழுப்பும் தீர்ெநோனகரெநோன அரசியல் பிரச்வு செநோரம்
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இருந்திருக்கிறாத து.   நோட்டின் ஜனநோதிபதி
டஜநோஹெநோயிம் வெளிகௌவ்க்கநோல் முன்வெளினடுக்கப்பட்டு,  முன்னணி
பத்திரிளை முனககள, டஜர்ென் ெக்கள தங்களின் இரண்ேநோம் உலகப்
டபநோருக்குப் பிந்ளை முனதய அளை முனெதிின் வெநோதத்ளை முனத கேந்து
டஜர்ெனியநோனது தனது எல்ளை முனலகளுக்கும் அப்பநோல் இரநோணுின் வெ
 ேின் வெடிக்ளை முனககள டதளை முனின் வெப்படுகின்றாத  முளை முனறாத ளை முனெயநோன
வெளிபரும்ின் வெல்லரசின்  லன்களை முனபக் வெளிகநோண்டிருக்கிறாத து என்பளை முனத
ஏற்கடின் வெண்டும் என்று டகநோரின.

குறிப்பிேத்தக்கின் வெளை முனகயில்,  “உரிய இேத்ளை முனத”  டஜர்ெனி
மீண்டும் வெளிபறுின் வெதற்கநோன அளை முனழப்புக்களின் புத்துயிர்ப்பநோனது
முன்னடர நிளை முனல நோட்ேப்பட்ே ின் வெரலநோற்று ஒருமித்த கருத்ளை முனத —
ின் வெரலநோற்றாத நோபர்  பிரிட்ஸ் பிஷ்ஷரின் தகர்த்வெளிதரிகின்றாத  ெற்றும்
மிக்க புரிதிறாத ன் உளப ஆய்ின் வெநோன முதலநோம் உலக யுத்தத்தில்
டஜர்ெனியின் குறிக்டகநோளகள (Griff nach der Weltmacht)
வெளிின் வெளியிேப்பட்ே 1961  கநோலப்பகுதிக்கு திரும்பிச்வெளிவு சென்றாத நோல் –
1914 ல் உலக யுத்தம் வெளிின் வெடித்ததற்கு பிரதநோன வெளிபநோறுப்பு
இரண்ேநோம் வெளிகய்வு செர் வில்வெளிஹெல்ம்மின் முடியநோட்சி என்றாத 
கருத்ளை முனத வெளிவு செல்ின் வெநோக்கிழக்கச்வெளிவு செய்யும் முயற்சிகளுேன்
இளை முனணந்துவெளிகநோளகிறாத து. 1999 ல் இறாத ந்த பிஷ்ஷர், ஒரு அறிஞர்
என்றாத  ின் வெளை முனகயில் அின் வெரது ெளை முனறாத விற்குப் பின் தரப்படுகின்றாத 
புகளை முனழ அழிக்கும் ட நோக்கம்வெளிகநோண்ே வெளிதநோேர்ந்த
தநோக்குதல்களின் இலக்கநோக இப்வெளிபநோழுது ஆகி இருக்கிறாத நோர்.

உக்டரனில் நிலவிக்வெளிகநோண்டிருக்கும் வெளி ருக்கடி,  நிகழ்கநோல
புவிவு செநோர் அரசியல் நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு ின் வெரலநோற்ளை முனறாத 
கீழ்ப்படுத்துின் வெதன் ஒரு எடுத்துக்கநோட்ேநோகும்.  பநோசிவு செ
அளை முனெப்புக்கள பிரதநோன பங்கநோற்றிய பிப்ரின் வெரி 2014 ின் வெலதுவு செநோரி
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு வு செதியநோனது,  அவெளிெரிக்கநோ ெற்றும்
டஜர்ெனியநோல் ஒரு ஜன நோயகப் புரட்சி என்று
வு செந்ளை முனதப்படுத்தப்படுின் வெது ின் வெரலநோற்றுச்வு செநோன்ளை முனறாத  படுடெநோவு செெநோன
வெளிபநோய்ம்ளை முனெப்படுத்தலநோல் எளிதநோக்கப்படுகிறாத து.  இந்த
நிகழ்ின் வெநோனது இந்த வெளிதநோகுதியில் உளப களை முனேசிக்கு முந்ளை முனதய
கட்டுளை முனரயின் கருப்வெளிபநோருபநோகும்.

* * * * * *

டவு செநோவியத் ஒன்றியம் களை முனலக்கப்பட்ேளை முனதத் வெளிதநோேர்ந்து
வெளிவு செய்யப்பட்ே வெளிபநோய்ம்ளை முனெப்படுத்தல்கள ெற்றும் திரித்தல்கள
இின் வெற்றுக்வெளிகதிரநோக ின் வெரலநோற்று உண்ளை முனெளை முனய பநோதுகநோப்பதற்கு
கேந்த இருபது ஆண்டுகபநோக  அளை முனனத்துலகக் குழுின் வெநோல்
 ேத்தப்பட்ே வு செநோன்றின் ஒரு பகுதிளை முனய இந்த வெளிதநோகுதி
வெளிகநோண்டிருக்கிறாத து.  இந்த டபநோரநோட்ேத்திற்கநோகத்தநோன்
ட்வெளிரநோட்ஸ்கிவு செ இயக்கம்  ன்கு தயநோரிக்கப்பட்ேது.  1923 ல்
இேது எதிர்ப்பு உருின் வெநோக்கப்பட்ேதன் பின்னர் இருந்து,
ட்வெளிரநோட்ஸ்கிஸ்டுகள ஸ்ரநோலினிவு செ அதிகநோரத்துின் வெத்தின்
வெளிபநோய்களுக்கு எதிரநோக அக்டேநோபர் புரட்சியின்
பநோரம்பரியத்ளை முனதயும் ின் வெரலநோற்று வு செநோன்ளை முனறாத யும் டபணும்படி
நிர்பந்திக்கப்பட்டிருந்தநோர்கள.  அக்டேநோபர் புரட்சியின்
டகநோட்பநோடுகள ெற்றும் டின் வெளை முனலத்திட்ேத்திற்கு எதிரநோன
அதிகநோரத்துின் வெ பிற்டபநோக்கநோனது,  ட்வெளிரநோட்ஸ்கிளை முனய வெளிலனினது
கடும் எதிரியநோய் சித்தரிக்கும் ட நோக்கத்துேன் ரஷ்ய வு செமூக
ஜன நோயக இயக்கத்திற்குளடப எழுந்த 1917 க்கு முந்ளை முனதய
கன்ளை முனனப் டபநோரநோட்ேங்களை முனப திரித்தலுேன் 1920 களின்
ஆரம்பத்தில் ஆரம்பித்தது.  பின்னர்,  ட்வெளிரநோட்ஸ்கியின்
அரசியல் நிளை முனலப்பநோடு அின் வெளை முனர ரஷ்ய விின் வெவு செநோயிகளின்
வெளிகநோடூரெநோன எதிரியநோகக் கநோட்டுின் வெதற்கு தின் வெறாத நோக
பிரதிநிதித்துின் வெப்படுத்தப்பட்ேது.  1927 ல் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட்
கட்சியிலிருந்து ட்வெளிரநோட்ஸ்கி வெளிின் வெளிடயற்றாத ப்பட்ேதன் பின்னர்
ெற்றும் 1929 ல் டவு செநோவியத் ஒன்றியத்திலிருந்து அின் வெர்
 நோடுகேத்தப்பட்ேதன் பின்னர் டவு செநோவியத் ின் வெரலநோற்றில்
ஒவ்வெளிின் வெநோரு நிகழ்வும் ஸ்ரநோலினிவு செ ஆட்சியின் அரசியல்
 லன்களுக்கு ஏற்ப வெளிபநோய்ளை முனெப்படுத்தப்பட்ேது.  டவு செர்ஜி
ஐஸன்ஸ்ளை முனேன் கூே தனது சிறாத ந்த பளை முனேப்பநோன 1927 ல்
எழுதப்பட்ே உலளை முனகக் குலுக்கிய பத்து  நோட்களில்,
ட்வெளிரநோட்ஸ்கியின் உருின் வெம் எதுவும் இல்லநோத அபவுக்கு
மீளவெளிின் வெட்டு வெளிவு செய்ய டின் வெண்டி இருந்தது.  உண்ளை முனெயில் அந்த
ெனிதர்தநோன் வெளிபட்டரநோகிரநோட்டில் 1917  அக்டேநோபர் எழுச்சிளை முனய
ஒழுங்கு வெளிவு செய்தின் வெரும் அதற்குத் தளை முனலளை முனெ
தநோங்கியின் வெருெநோின் வெநோர்.

ட்வெளிரநோட்ஸ்கிளை முனய அதிகநோரத்திலிருந்து அகற்றுின் வெதற்கும்,  அக்டேநோபர்
புரட்சி அடிப்பளை முனேயநோகக் வெளிகநோண்டிருந்த டவு செநோவு செலிவு செ வு செர்ின் வெடதசிய
டின் வெளை முனலத்திட்ேத்ளை முனத ெறுப்பதற்குெநோக 1920 களின் வெளிபநோய்களும்
ெற்றும் வெளிபநோய்ளை முனெப்படுத்தல்களும் வெளிதநோழிலநோப ின் வெர்க்கத்ளை முனத
அதிகநோரத்திற்கு இட்டுச்வெளிவு சென்றாத , கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்ளை முனத அளை முனெத்த
ெற்றும் டவு செநோவியத் ஒன்றியத்ளை முனத உருின் வெநோக்கிய ெநோர்க்சிஸ்டுகளின்
தளை முனலமுளை முனறாத ளை முனய வெளிபரிய அபவில் களை முனபவெளியடுப்பு வெளிவு செய்ின் வெதற்கு,
டபநோலியநோன வு செட்ேரீதியநோன மூடுதிளை முனரயநோக  ேத்தப்பட்ே டபநோலி
ெநோஸ்டகநோ விவு செநோரளை முனணகளுக்குள 1930 இல் வெளிபருகிப் பரவின.
ட்வெளிரநோட்ஸ்கி விபக்கியின் வெநோறு, ின் வெரலநோறு பற்றிய வெளிபநோய்கள அரசியல்
பிற்டபநோக்கிளை முனன கருத்தியலநோல் உறுதியநோக்கும் ஒரு முக்கிய
பங்கநோக டவு செளை முனின் வெவெளிவு செய்தன.  நீதிென்றாத  டபநோலி ின் வெழக்குகபநோயினும்
அரசு ெற்றும் வெளிவு செய்தி ஊேக பிரச்வு செநோரெநோயினும்,  வெளிகநோளளை முனகயற்றாத 
குட்டிமுதலநோளித்துின் வெ கல்வியநோபர்கபநோல் ின் வெரலநோற்றுச் வு செநோன்றுகள
திரிக்கப்பேடலநோ ஆயினும் அின் வெற்றின் ட நோக்கம்,  ஆளும்
வெளிவு செல்ின் வெந்த தட்டுக்களின் குற்றாத ங்களை முனப நியநோயப்படுத்துின் வெதும்,
ெக்கள கருத்ளை முனத தேம் விலகச்வெளிவு செய்ின் வெது,  முதலநோளித்துின் வெத்திற்கு
எதிரநோக ஒரு வு செக்தி மிக்க ெற்றும் புரட்சிகர டபநோரநோட்ேத்ளை முனத
உறுதிப்படுத்துின் வெதற்கு டதளை முனின் வெப்படும் அறிவு ெற்றும்
தகின் வெல்களை முனபக் கிளை முனேக்கவிேநோெல் வெளிவு செய்ின் வெதுெநோகும்.  இவ்ின் வெநோறு
ின் வெரலநோற்று வெளிபநோய்ம்ளை முனெப்படுத்தல்களுக்கு எதிரநோன
டபநோரநோட்ேெநோனது,  அரசியல் டின் வெளை முனலயின் விருப்பத்டதர்டின் வெநோ
அல்லது இரண்ேநோந்தரெநோனடதநோ இல்ளை முனல.  சிறாத ப்பநோக அக்டேநோபர்
புரட்சி ெற்றும் இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டில் வு செர்ின் வெடதவு செ டவு செநோவு செலிவு செ
இயக்கத்தின் அனுபின் வெங்கள இின் வெற்ளை முனறாத  இளை முனணக்கும் ின் வெரலநோற்று
உண்ளை முனெளை முனய டபணுின் வெது என்பது வெளிதநோழிலநோப ின் வெர்க்கத்திற்குள
டவு செநோவு செலிவு செ  னவின் ெறுெலர்ச்சிக்கு அின் வெசியெநோனதநோகும்.

டவு செநோவியத் ஒன்றியத்தின் இறுதிக் கநோலங்களில் ரஷ்யப் புரட்சியின்
ின் வெரலநோறு பற்றி  நோடு முழுின் வெதும் வெளிபநோதுின் வெநோன அக்களை முனறாத யின் ஒரு
எழுச்சி இருந்தது.  ஒடுக்குமுளை முனறாத யின் பல பத்தநோண்டுகநோலத்திற்கு
பின்னர்,  ட்வெளிரநோட்ஸ்கி பற்றிய கட்டுளை முனரகளும் ட்வெளிரநோட்ஸ்கியின்
எழுத்துக்களும் பரின் வெலநோக கநோணக் கிளை முனேக்கலநோயின.  இந்த
அபிவிருத்தியநோனது டவு செநோவியத் தளை முனலளை முனெக்குளடப ஒரு
கின் வெளை முனலளை முனய எழுப்பியது.  வு செந்ளை முனதப் வெளிபநோருபநோதநோரத்திற்கு
திரும்புின் வெதுதநோன் ஒடர முன்டனறும் ின் வெழி என்று வெளிபநோது ெக்களை முனப
 ம்பளை முனின் வெக்க விளை முனழந்த ஸ்ரநோலினிவு செ அதிகநோரத்துின் வெத்தின் வெளிதநோேர்ந்த
முதலநோளித்துின் வெ வு செநோர்பு ட நோக்குநிளை முனலக்கு ெநோறாத நோக,  ட்வெளிரநோட்ஸ்கியின்
எழுத்துக்களும், ஸ்ரநோலினிவு செத்திற்கு எதிரநோன  நோன்கநோம் அகிலத்தின்
டபநோரநோட்ேமும் அதிகநோரத்துின் வெ ஆட்சிக்கு ஒரு டவு செநோவு செலிவு செ ெநோற்றீடு
வு செநோத்தியெநோக இருந்தது எனபளை முனதத் வெளிதளிின் வெநோக்கியது.

டவு செநோவியத் ஒன்றியத்தின் களை முனலப்ளை முனப எடுத்துச்வெளிவு செல்ின் வெதில்
கிவெளிரம்ளினின் முக்கிய ட நோக்கங்களின் ெத்தியில் வெளிதநோழிலநோப
ின் வெர்க்கத்திற்குளடப ஒரு டவு செநோவு செலிவு செ முன்டனநோக்கு புத்துயிர்ப்பு
வெளிபறுின் வெளை முனத முன்கூட்டிடய முறியடிப்பதநோக இருந்தது.  இவ்ின் வெநோறு,
களை முனலப்பநோனது ின் வெரலநோற்ளை முனறாத ப் வெளிபநோய்ம்ளை முனெப்படுத்தலுேன் டவு செர்ந்து,
டவு செநோவியத் ஒன்றியெநோனது ஆரம்பத்தில் இருந்டத எதிர்கநோலம்
இல்லநோ நிறுின் வெனெநோக இருந்தது என்றாத  கூற்ளை முனறாத  ளை முனெயப்படுத்தி
இருந்தது.  இந்த புதிய “டவு செநோவியத்திற்குப் பிந்ளை முனதய ின் வெரலநோற்றுப்
வெளிபநோய்ம்ளை முனெப்படுத்தல் பளளி”யின் டதநோற்றாத ம், புக்குயநோெநோ, ெநோலியநோ
ெற்றும் டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம் எழுத்துக்களை முனபப் டபநோல அடத
ின் வெளை முனபின் வெளை முனரடகநோட்டில்  கருகிறாத து.  இவ்ின் வெளை முனனத்துப்
பளை முனேப்புக்களும்,  டவு செநோவியத் ஒன்றியத்தின் களை முனலப்பநோனது
அக்டேநோபர் புரட்சியிலிருந்டத தவிர்க்கமுடியநோத வெளிதநோேர்ச்சி என்றும்
ெற்றும் டின் வெறு எந்த விளை முனபவுகளுடெ வு செநோத்தியமில்ளை முனல என்றாத 
அடிப்பளை முனே வெளிவு செய்திளை முனய  ம்பளை முனின் வெப்பதநோகும்.  ஸ்ரநோலினிவு செம் என்பது,
அக்டேநோபர் புரட்சியின் வெளி றிபிறாத ழ்ந்த ஒன்று அல்ல ெநோறாத நோக அதன்
அின் வெசியெநோன விளை முனபபயன் என்பதநோகும்.  அங்கு ெநோற்றீடு எதுவும்
இருக்கவில்ளை முனல. 

“முடிவுறாத நோத இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு”  என்றாத  கருத்துருவின்
அபிவிருத்தியில்,  இந்தப் புத்தகத்தில் உளப உளை முனரகளும்,
கட்டுளை முனரகளும்,  அங்கு ஸ்ரநோலினிவு செத்திற்கு ஒரு ெநோற்று இருந்தது
என்று ின் வெரலநோற்றுச்வு செநோன்று முடிின் வெநோய் வெளிெய்ப்பித்திருந்தது என்பளை முனத
ின் வெலியுறுத்தியுளபது.  எதிர்நிகழ்வுகள ின் வெரலநோற்றில்
ஸ்ரநோலினிவு செத்திற்கு  ெநோற்றீடுகள இருந்தன என்றாத  எந்த
கருதிப்பநோர்த்தல்களும் அர்த்தெற்றாத  ெற்றும் முளை முனறாத ளை முனெ அற்றாத 
வெளிவு செயற்பநோடு என்றாத  டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோமின் கூற்ளை முனறாத   நோன்
வு செின் வெநோல்வெளிவு செய்திருக்கிடறாத ன்.  “ின் வெரலநோறு என்ன நிகழ்ந்தது



என்பதிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ேநோக டின் வெண்டும்”  என அின் வெர்
எழுதினநோர், “ஏளை முனனயளை முனின் வெ ஊகம் தநோன்.” [24]

இந்த குறிப்பட்ே பகுதியில் கின் வெனம் வெளிவு செலுத்துெநோறு  நோன்
அளை முனழக்கிடறாத ன், ஏவெளினனில் இது, டவு செநோவியத் ஒன்றியம் பற்றிய
பரந்த அபவினதநோன ெற்றும்  யின் வெஞ்வு செகத்தனெநோன
அணுகுமுளை முனறாத க்கு முன்ெநோதிரியநோக இருக்கின்றாத து.
டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோம் ின் வெரலநோற்று ஆின் வெணங்களை முனப ட ரடியநோக
வெளிபநோய்ளை முனெப்படுத்தலில் தங்கியிருக்கவில்ளை முனல. டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோமின்
ின் வெரலநோற்று உண்ளை முனெகளுக்கு எதிரநோன பநோின் வெங்கள, முக்கியெநோன
உண்ளை முனெகளை முனப ெளை முனறாத ப்பதிலும் ெற்றும் முழுளை முனெயற்றாத 
குறிப்புக்களை முனபயும் முன்ளை முனின் வெப்பதிலும் இருக்கின்றாத து.
டஹெநோப்ஸ்ின் வெநோமின் தவிர்த்தல்கள ின் வெரலநோற்ளை முனறாத 
திரிபுபடுத்துதலுக்கு பங்களிக்கின்றாத ன.

வெளிபரும்பநோலநோன உளை முனரகள ெற்றும் கட்டுளை முனரகளில்,
துரதிரஷ்ேின் வெவு செெநோக தவிர்த்தல்களுேன் ெட்டுெல்லநோெல்
ின் வெரலநோற்று உண்ளை முனெகளை முனப அப்பட்ேெநோக திரித்தல்களுேனும்
கின் வெனிக்கும்படி  நோன் நிர்பந்திக்கப்பட்டேன்.  என்னநோல்
உதின் வெமுடியநோத ட ரங்களும் இருந்தன,  ஆனநோல்
தங்களை முனபத்தநோங்கடப ின் வெரலநோற்றாத நோபர்கள என்று
அளை முனழத்துக்வெளிகநோளளும்,  உண்ளை முனெ அற்றாத து என
விபக்கப்பேக்கூடிய தநோள அறிக்ளை முனககளை முனப ளை முனின் வெக்கக்கூடிய,
ெற்றும் இதன் மூலம் தங்களின் அறிின் வெநோர்ந்த
ட ர்ளை முனெயற்றாத தன்ளை முனெ பற்றிய ஆதநோரத்ளை முனத ின் வெருங்கநோல
வு செந்த்திகளுக்கு விட்டுச்வெளிவு செல்லும் சில தனி பர்கள பற்றி
ஆச்வு செரியப்பட்டேன். 

வெளிபநோய்ம்ளை முனெப்படுத்தல்  ளை முனேமுளை முனறாத யநோனது
பின் வீனத்துின் வெத்தின் பல்டின் வெறு பளளிகளின் வெளிவு செல்ின் வெநோக்கநோல்
வு செநோதகெநோக இருந்தது.  ின் வெரலநோற்ளை முனறாத  எழுதுின் வெதன் மீதும் ஆய்வு
வெளிவு செய்ின் வெதன் மீதும் அதன் திரண்டு ின் வெபரும் பநோதிப்பு என்பது
அழிவுகரெநோனளை முனத தவிர ஒன்றுமில்ளை முனல.  வெளிெய்யியலில் இந்த
பின்னளை முனேவிற்கும் ின் வெரலநோற்ளை முனறாத ப் வெளிபநோய்ம்ளை முனெப்படுத்தலுக்கும்
இளை முனேயிலநோன இந்தத் வெளிதநோேர்பு மிளை முனகபேக் கூறாத முடியநோதது.
டபரநோசிரியர் பநோவெளிபடரநோவ்ஸ்கியின் எழுத்துக்களை முனப மீண்டும்
குறிப்பிடுடின் வெநோம்.  இின் வெர் டபரநோசிரியர் மிடஷல் ஃபூக்டகநோவின்
ெநோணின் வெரநோின் வெநோர்.  அின் வெர் தனது ின் வெரலநோற்றின் வெளிபநோருள [Der
Sinn  der  Geschichte]  என்றாத தில் தனது பளை முனேப்ளை முனப
ின் வெழி ேத்திய ின் வெழிமுளை முனறாத யியல் பற்றி விின் வெரிப்பதநோின் வெது: 

யதநோர்த்தத்தில் ின் வெரலநோற்றாத நோபர் கேந்தகநோலத்டதநோடு
ஒன்றும் வெளிவு செய்ின் வெதற்கில்ளை முனல,  ெநோறாத நோக
அதன்வெளிபநோருளவிபக்கத்டதநோடுதநோன் அின் வெரின்
பணியுளபது.  தநோம் அளை முனழக்கும் யதநோர்த்தம்
என்பளை முனத கேந்த கநோலத்தில் ின் வெநோழ்ந்த ெக்களின்
ின் வெநோர்த்ளை முனதகளில் இருந்து தனிளை முனெப்படுத்த
முடியநோது.  அது உருின் வெநோக்கும்  னவிலிருந்து
பிரிந்து அங்கு யதநோர்த்தம் என்பது இல்ளை முனல.
ஆின் வெணங்களின் ின் வெழியநோக எம்ளை முனெ ின் வெந்தளை முனேயும்
நிகழ்வுகளை முனப மீளுருின் வெளை முனெத்துக்வெளிகநோளின் வெதன் மூலம்
ரஷ்யப் புரட்சி உண்ளை முனெயில் என்னின் வெநோக இருந்தது
என்பளை முனத  நோம் புரிந்துவெளிகநோளப முடியும் என்றாத 
கருத்துருவிலிருந்து  நோம்  ம்ளை முனெக் கட்ேநோயம்
விடுவித்துக்வெளிகநோளப டின் வெண்டும்.  அதன்
பிரதிநிதித்துின் வெம் இல்லநோெல் அங்கு யதநோர்த்தம்
என்பது இல்ளை முனல.  ின் வெரலநோற்றாத நோபரநோக இருத்தல்
என்பதன் அர்த்தம்,  டரநோடஜ வு செநோர்த்திடயரின்
ின் வெநோர்த்ளை முனதகளை முனபப் பயன்படுத்துின் வெவெளிதனில்,
பிரதிநிதித்துின் வெங்களின் அரங்ளை முனக ஆய்வு
வெளிவு செய்ின் வெதநோகும்.  [25]   [ின் வெலியுறுத்தல்
டவு செர்க்கப்பட்ேது]

பநோவெளிபடரநோவ்ஸ்கி கருத்துின் வெநோத ஆன்மீக நித்தியின் வெநோதத்தின்
[solipsism] மிக அதிதீவிர அபளை முனின் வெ தூண்டுகிறாத நோர் —
சிந்தளை முனனயிலிருந்த பிரிந்து அதற்கு அப்பநோல் வெளிின் வெளிடய
யதநோர்த்தம் அங்கு இல்ளை முனல என்பது— இது புறாத நிளை முனல ரீதியநோக
நிலவிய கேந்தகநோலத்தின் உண்ளை முனெயநோன மீளகட்ேளை முனெப்பநோக
ின் வெரலநோற்றுத் வெளிதநோகுப்ளை முனப ெறுப்பளை முனத முளை முனறாத ளை முனெப்படுத்துின் வெதற்கு
ஆகும்.  ின் வெரலநோறு அகநிளை முனலக் கட்ேளை முனெப்பநோக ெட்டுடெ
நிலவுகிறாத து என்று அின் வெர்  ெக்கு கூறுகிறாத நோர்.  அளை முனின் வெ

ஒருமுளை முனறாத  உண்ளை முனெயில் நிலவியது என்றாத ின் வெளை முனகயில் வு செமூக,
வெளிபநோரபநோதநோர ெற்றும் அரசியல் நிளை முனலளை முனெகளை முனபத் துல்லியெநோகத்
தீட்டும் புறாத நிளை முனல ரீதியநோன ின் வெரலநோற்று உண்ளை முனெ அங்கு இல்ளை முனல.
அந்தின் வெளை முனகயநோன ின் வெரலநோற்று யதநோர்த்தம் என்பதில்
பநோவெளிபடரநோவ்ஸ்கிக்கு அக்களை முனறாத  எதுவும் இல்ளை முனல.  பநோவெளிபடரநோவ்ஸ்கி
அறிவிக்கிறாத நோர்:  “ின் வெரலநோற்றாத நோபனநோல் நிர்ெநோணிக்கப்படும்
ின் வெபநோகத்திற்குள ின் வெரலநோறு டவு செளை முனின் வெ வெளிவு செய்யுெநோனநோல் அது
உண்ளை முனெயநோக இருக்கிறாத து.”  [26]  இந்த ின் வெரலநோற்றின்
அடித்தபத்ளை முனத அகற்றும் டின் வெளை முனலயநோன டெநோவு செடியநோன
விபக்கங்களை முனப எழுதுின் வெது, உதநோரணெநோக ஹிட்லரின் குற்றாத கரெநோன
ஆட்சிளை முனய புனருத்தநோரணம் வெளிவு செய்ின் வெது டபநோன்றாத  அகநிளை முனலரீதியநோக
சிந்தித்து உருின் வெநோக்கப்பட்ே திட்ேங்களுக்கு டவு செளை முனின் வெவெளிவு செய்யும்.
ஏர்ன்ஸ்ட் ட நோல்ட்ே டபநோன்றாத  வு செக்திகளுேன் டபரநோசிரியர்
பநோவெளிபடரநோவ்ஸ்கி டவு செர்ந்தது தற்வெளிவு செயலநோனது ஒன்றும் அல்ல.

எதிர்கநோல தளை முனலமுளை முனறாத யநோனது,  “முதலநோளித்துின் வெ சிந்தளை முனனயின்
அடித்தபத்தில்”  [27]  இருந்து டதடுளை முனகயில் குளை முனலந்துடபநோன
கருத்துருக்களுேன் டின் வெளை முனலவெளிவு செய்யும்  டஜநோன் பிரநோன்சுின் வெநோ
லிடயநோதநோர்ட்,   ரிச்வு செநோர்ட் டரநோர்ட்டி ெற்றும் ஃபூக்டகநோ டபநோன்றாத 
வெளிெய்யியல்ின் வெநோத பிற்டபநோக்கநோபர்கள,  இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின்
களை முனேசி தவு செநோப்தங்களிலும் இருபத்டதநோரநோின் வெது நூற்றாத நோண்டின்
முதலநோின் வெது தவு செநோப்தத்திலும் அத்தளை முனகய வு செரியநோன கநோரணெற்றாத 
ெற்றும் ஆபத்தநோன வெளிவு செல்ின் வெநோக்ளை முனகத் திணிக்க எப்படி ின் வெந்தனர்
என்பளை முனத புரிந்துவெளிகநோளின் வெதற்கு டபநோரநோடும்.  வெளிெய்யியல்ின் வெநோத
பிரச்சிளை முனனகளுேன் அலசும் இந்த வெளிதநோகுதியில் உளப உளை முனரகளும்
கட்டுளை முனரகளும்,  பின் வீனத்துின் வெ வெளிகநோளளை முனபட நோயின் அரசியல்
ெற்றும் வு செமூக அின் வெலத்ளை முனதப் புரிந்துவெளிகநோளின் வெதற்கு எதிர்கநோல
அறிஞர்களுக்கு உதவுெநோனநோல்  நோன் மிகவும் ெகிழ்டின் வென்.

இந்தப் புத்தகத்தில் எடுத்தநோபப்படும் அரசியல் அணுகுமுளை முனறாத   நோம்
ின் வெநோழுகின்றாத  கநோலம் ெற்றும் கருப்வெளிபநோருள இரண்டிற்கும்
வெளிபநோருத்தமுளை முனேயதநோக இருக்கும் என  நோன்  ம்புகிடறாத ன்.
ின் வெரலநோறாத நோனது ஒரு யுத்தகபெநோக ஆகி இருக்கிறாத து. இறாத ந்துடபநோன
அளை முனனத்து தளை முனலமுளை முனறாத கபதும் ெரபநோனது
ின் வெநோழ்ந்துவெளிகநோண்டிருப்பின் வெர்களின் மூளை முனபகளின்மீது ஒரு டபயுரு
டபநோல ின் வெருத்துகிறாத து”  [28]  என்று ெநோர்க்ஸ் எழுதினநோர்.  புதிய
நூற்றாத நோண்டுக்கநோன பதிளை முனனந்து ஆண்டுகளில், அரசியல்ின் வெநோதிகளும்
வு செரி ின் வெரலநோற்றாத நோபர்களும் வு செரி களை முனேசி ஒன்றின் டபரச்வு செங்களில்
இருந்து தம்ளை முனெ விடுவித்துவெளிகநோளப முடியவில்ளை முனல.
இருபத்டதநோரநோம் நூற்றாத நோண்டின் என்றும் அதிகரித்துின் வெரும்
டெநோதல்களும் வெளி ருக்கடிகளும் இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டின் ின் வெரலநோறு
மீதநோன வு செர்ச்ளை முனவு செகளில் ெநோட்டிக்வெளிகநோளகின்றாத ன.  தற்கநோல அரசியல்
டபநோரநோட்ேங்கள ின் வெரலநோற்றுப் பிரச்சிளை முனனகளை முனப தூண்டுகிறாத டபநோது,
இந்த பிரச்சிளை முனனகள டெலும் டெலும் அரசியல் சிந்தளை முனனகபநோல்
வெளிின் வெளிப்பளை முனேயநோக தீர்ெநோனிக்கப்படுகின்றாத ன.  கேந்த கநோலெநோனது,
இந் நோளை முனபய அரசியல் பிற்டபநோக்கின்  லனில்
வெளிபநோய்ளை முனெப்படுத்தப்படுகிறாத து. இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டு ின் வெரலநோற்றின்,
மிகப் பளிச்சிடும் வெளிபநோய்ம்ளை முனெப்படுத்தல்களில் குளை முனறாத ந்தபட்வு செம்
சிலின் வெற்ளை முனறாத யநோின் வெது அம்பலப்படுத்துின் வெதன் மூலம், இந்த நூலநோனது
எதிர்கநோலப் புரட்சிகரப் டபநோரநோட்ேங்களில் ஒரு ஆயுதெநோக
இருக்கும் என்பளை முனத நிரூபிக்கும் என்பது இதன் ஆசிரியரின்
 ம்பிக்ளை முனக ஆகும்.

* * * * * *

இந்த நூலில் விஷயங்கள கநோலின் வெரிளை முனவு செப்பட்டியலின் படி,  சில
விலக்குகளுேன் ெட்டும் முன்ளை முனின் வெக்கப்பட்டுளபன.  இது இரு
பத்தநோண்டுகநோலம் மீதநோன ின் வெரலநோற்று பிரச்சிளை முனனகள மீதநோன
 நோன்கநோம் அகிலத்தின் அளை முனனத்துலகக் குழுவின் பரிணநோெத்ளை முனத
பின்பற்றுின் வெதற்கு ின் வெநோவு செகளை முனர அனுெதிக்கும்.  இயல்பநோன
வெளிதநோகுக்கும் முளை முனறாத யின் ஒரு பகுதியநோக,  அின் வெர்கள டகட்ே
அரங்கிலிருந்து இேம்வெளிபற்றாத  உளை முனரகளின் அடிக்கடி மிளை முனகப்படும்
பகுதிகளை முனப அின் வெர்கள ின் வெநோசிக்கும் அச்சிட்ே பக்கத்திற்கு
எளிதநோக்குின் வெதற்கு டதளை முனின் வெப்படும் அழகியல் ெநோற்றாத ங்களை முனப  நோன்
வெளிவு செய்திருக்கிடறாத ன்.

இந்த உளை முனரகளும் கட்டுளை முனரகளும் வு செர்ின் வெடதவு செ ரீதியநோகவும்
அவெளிெரிக்கநோவிற்குளளும் உளப ட்வெளிரநோட்ஸ்கிவு செ இயக்கத்தில் உளப
வு செகசிந்தளை முனனயநோபர்களுேனும் டதநோழர்களுேனும்  நோன் வெளிபற்றாத 
ஆழ்ந்த ஒத்துளை முனழப்பின் விளை முனபவுகளை முனபப் பிரதிபலிக்கும். டவு செநோவு செலிவு செ
வு செெத்துின் வெக் கட்சியின் [Partei f r Soziale Gleichheit]  ü டதசிய
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வெளிவு செயலநோபரநோன உல்ரிச் ரிப்டபர்ட்டுேன்,   நோற்பதநோண்டுகள
வெளி ருங்கிய கநோல அபவு டஜர்ென் வெளிதநோழிலநோபர் இயக்கத்தின்
துன்பகரெநோன ெற்றும் சித்திரின் வெளை முனதவெளிவு செய்யப்பட்ே ின் வெரலநோறு
வெளிதநோேர்பநோக கலந்துளை முனரயநோேல் ெற்றும் டின் வெளை முனலகளை முனப
வெளிவு செய்திருக்கிடறாத ன். Frederick S. Choate இேமிருந்து வெளிபற்றாத 
உதவிளை முனய  நோன் வெளிபரிதும்  ன்றியுேன் நிளை முனனவுகூர்கிடறாத ன்.
ரஷ்யநோ ெற்றும் டவு செநோவியத் பற்றிய அின் வெரது அறிவு,   நோன்
பல்லநோண்டுகநோலம் வெளிபற்றாத  ஒரு அறிவுஜீவித ின் வெபெநோகும்.
வெளிெஹ்ரிங் நூலகத்தின் ஆசிரியர் குழுவிற்கு, முற்றிலும் டின் வெறு
டின் வெறாத நோன பகுதிகளில் இருந்து ஒருங்கிளை முனவு செந்த ெற்றும்
முளை முனறாத யநோக குறிப்புளை முனரக்கப்பட்ே வெளிதநோகுதிளை முனய ஒன்றிளை முனணக்க
வெளிபநோறுப்டபற்றிருந்த Jeannie  Cooper  ெற்றும் Heather
Jowsey  ஆகிடயநோருக்கு  நோன்  ன்றி கூறுகிடறாத ன்.  இந்த
வெளிதநோகுதியில் உளப உளை முனரகள ெற்றும் கட்டுளை முனரகள அளை முனின் வெ
திருத்த ின் வெளை முனரவுப் படிகபநோக இருந்து இறுதி ின் வெடிின் வெத்திற்கு
முன்டனறுளை முனகயில்,  அின் வெற்றில் பலின் வெற்ளை முனறாத க் கின் வெனம் எடுத்து
மீளபநோர்ளை முனின் வெ வெளிவு செய்ததற்கநோக ஆஸ்திடரலிய டவு செநோவு செலிவு செ
வு செெத்துின் வெக் கட்சியின் லின்ேநோ வெளிதவெளினன்வெளிபௌமிற்கும்  ன்றி
கூறாத   நோன் விரும்புகிடறாத ன்.

இறுதியநோக,   நோன்கநோம் அகிலத்தின் அளை முனனத்துலகக் குழுவின்
ின் வெரலநோற்று டின் வெளை முனலயின் அபிவிருத்தியில் கநோலம்கேந்த
டவு செநோவியத் ின் வெரலநோற்றாத நோபரும் வு செமூகவியலநோபருெநோன ின் வெநோடிம்
வெளிரநோடகநோவினநோல் ஆற்றாத ப்பட்ே பங்ளை முனகக் கின் வெனவெளிெடுக்குெநோறு
 நோன் அளை முனழத்தநோக டின் வெண்டும்.  1993  பிப்ரின் வெரியில் கிடயவ்
 கரில் முதன்முளை முனறாத யநோக  நோங்கள வு செந்தித்டதநோம்.  1923 க்கும்
1927 க்கும் இளை முனேயில் ஸ்ரநோலினிவு செ ஆட்சிக்கு எதிரநோக இேது
எதிர்ப்பநோல்  ேத்தப்பட்ே டபநோரநோட்ேத்தின், ெநோற்றீடு இருந்ததநோ?
என்று தளை முனலப்பிேப்பட்ே ஆய்ளை முனின் வெ அண்ளை முனெயில் அின் வெர்
முடித்திருந்தநோர்.  அங்கும் ெநோஸ்டகநோவிலும் அின் வெருேன்
நிகழ்த்தப்பட்ே கலந்துளை முனரயநோேல்களின் விளை முனபின் வெநோக அின் வெர்,
“டவு செநோவியத்திற்கு பிந்ளை முனதய ின் வெரலநோற்றுப் வெளிபநோய்ளை முனெப்படுத்தலின்
பளளிக்கு எதிரநோக வு செர்ின் வெடதவு செ எதிர்த்தநோக்குதளை முனல” அபிவிருத்தி
வெளிவு செய்ின் வெதில் அளை முனனத்துலகக் குழுவுேன் டின் வெளை முனல வெளிவு செய்ின் வெதற்கு
முடிவெளிின் வெடுத்தநோர்.  1994 ல் ெரணத்ளை முனத விளை முனபவிக்கும்
புற்றுட நோயநோல் பீடிக்கப்பட்டு இருப்பினும்,  அளை முனனத்துலகக்
குழுின் வெநோல் உலகவெளிெங்கும் ஏற்பநோடு வெளிவு செய்யப்பட்ே கூட்ேங்களில்
அின் வெர் உளை முனர ஆற்றினநோர். ஸ்ரநோலினிவு செத்திற்கு எதிரநோன லிடயநோன்
ட்வெளிரநோட்ஸ்கியின் டபநோரநோட்ேம் பற்றிய ின் வெநோடிமின் ஆய்ின் வெநோனது
ஏழு வெளிதநோகுதிகபநோக ின் வெபர்ந்தது.  1991 க்குப் பின்னர்,
இன்ளை முனறாத ய  நோளின் வெளை முனர டவு செநோவியத் ஒன்றியம் பற்றி,  அதநோின் வெது
ின் வெரலநோற்று இலக்கியத்தின் இந்த அற்புத பளை முனேப்புக்கு
 ளை முனேயிலும் கருத்தநோழத்திலும் நிகரநோக இன்வெளினநோரு நூல்
எழுதப்பேவில்ளை முனல.

1998,  ஜனின் வெரியில்  நோன் இறுதியநோக ின் வெநோடிமுேன் டெளை முனேளை முனய
பகிர்ந்து வெளிகநோண்டேன்.  டவு செநோவு செலிவு செ வு செெத்துின் வெக் கட்சியநோல்
ஏற்பநோடு வெளிவு செய்யப்பட்ே வு செர்ின் வெடதவு செ பளளியில்
உளை முனரயநோற்றுின் வெதற்கநோக அின் வெர் தனது துளை முனணவியநோர்
கநோலியநோவுேன் ஆஸ்திடரலிய சிட்னிக்கு பயணித்தநோர்.  அின் வெரது
உளை முனரயின் முடிவில், ின் வெநோடிம் அின் வெரது ின் வெரலநோற்றுப் பளை முனேப்பின்
இறுதித் வெளிதநோகுதிளை முனய அளை முனனத்துலகக் குழுவிற்கு
அர்ப்பணிப்பதநோக கூறினநோர்.  எட்டு ெநோதங்கள கழித்து 1998
வெளிவு செப்ேம்பர் 18  அன்று ின் வெநோடிம் அின் வெரது அறுபத்டதநோரநோம்
ின் வெயதில் ெநோஸ்டகநோவில் கநோலெநோனநோர்.  ின் வெரலநோற்று
உண்ளை முனெக்கநோகப் டபநோரநோடிய இந்தப் டபநோரநோளியின் நிளை முனனவுக்கு
 நோன் இந்த வெளிதநோகுதிளை முனய அர்ப்பணிக்கிடறாத ன்.

ரஷ்ய புரட்சியும் முடிவுறாத நோத இருபதநோம் நூற்றாத நோண்டும்
நூலுக்கு முன்பதிவு வெளிவு செய்துவெளிகநோளப இன்டறாத  வெளிெஹ்ரிங்
நூலகத்திற்கு விஜயம் வெளிவு செய்யுங்கள.
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