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75  ஆண்டுகளுக்க முன்ப,  செ, செப்டம்பர 3, 1938  இல நநான்கநாம் அகிலம் பநாரிசின் பறநகர பகதியில

நடடசெபற்ற ஒர மநாநநாட்டில நிறுவப்பட்டத. படுமோமநா, செமநான பநாதகநாப்ப நிடலடமயின் கநாரணத்தினநால மநாநநாட்டின்
பண ஒர நநாளுக்கள முடிக்கப்பட மோவண்டியிரந்தத.  மநாநநாட்டிற்க 12  மநாதங்கள முன்பிரந்மோத ட்செரநாட்ஸ்கி, செ

இயக்கம் இடடயறநா தநாக்கதலுக்க உளளாகநாகி வந்தத.  அவர செமக்சிமோகநாவில நநாடுகடத்தப்பட்ட நிடலயில

இரந்தமோபநாதிலும், லிமோயநான் ட்செரநாட்ஸ்கி மோ, செநாவியத் ஒன்றியத்தின் ஸ்ரநாலினி, செ ஆட்சியநால, அதன் மிக ஆபத்தநான

அரசியல எதிரப்பநாளாகரநாக கரதப்பட்டநார.  1927 ல மோ, செநாவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில இரந்த

செவளிமோயற்றப்பட்டதிலிரந்தம் மற்றும் மோ, செநாவியத் ஒன்றியத்தில இரந்த 1929 ல நநாடு கடத்தப்பட்டடத செதநாடரந்த
, செகநாப்தத்தில ட்செரநாட்ஸ்கி மோதநாற்றுவித்திரந்த , செரவமோத, செ இயக்கத்டத அழிக்க ஸ்ரநாலின் உறுதிசெகநாண்டிரந்தநார.

செ, செப்டம்பர 1937 ல ட்செரநாட்ஸ்கியின் அரசியல செ, செயலர எரவின் செவநாலஃப் மோ, செநாவியத் ஒன்றியத்தின்

இரகசிய செபநாலி, செநான GPU  இன் முகவரகளாகநால ஸ்செபயினில செகநாலலப்பட்டநார.  இமோத மநாதத்தில GPU  வில

இரந்த செவளிமோயறி ட்செரநாட்ஸ்கியினநால நிறுவப்பட்ட பதிய அகிலத்திற்க தன் விசுவநா, செத்டத அறிவித்த இக்னநாஸ்

டரஸைஸும் ஸ்விட், செரலநாந்தில லவு, செநானில செகநாலலப்பட்டநார.  செபப்ரவரி 1938 ல ட்செரநாட்ஸ்கியின் மூத்த மகனும்

ஐமோரநாப்பநாவில மிக முக்கியமநான அரசியல பிரதிநிதியுமநான லிமோயநான் செ, செமோடநாவ பநாரிசில GPU  ஆல

செகநாலலப்பட்டநார.  ஜ ஜூன் 1938 ல,  நிறுவன மநாநநாட்டிற்க 6  வநாரங்களுக்க முன்ப இயக்கத்தின் , செரவமோத, செ

செ, செயலகத்தின் தடலவரநான ரமோடநாலப் கிசெளாகசெமன்ட் பநாரிஸில அவரடடய வீட்டில இரந்த கடத்தப்பட்டு

செகநாடலசெ, செய்யப்பட்டநார.

செ, செமோடநாவ,  செவநாலஃப் மற்றும் கிசெளாகசெமன்ட் ஆகிமோயநார மநாநநாட்டின் செககௌரவத் தடலவரகளாகநாக

மோதரந்செதடுக்கப்பட்டிரந்தனர.  மநாநநாட்டிற்க வரடகதந்திரந்த பிரதிநிதிகளிடம் பிசெரஞ்சு ட்செரநாட்ஸ்கி, செவநாதியநான

பியர நவில, “கிசெளாகசெமன்டின் தன்பகரமநான மரணத்தினநால, ஒர முடறயநான அறிக்டகடய வழங்கவத என்பத

இரக்கநாத,  கிசெளாகசெமன்ட் ஒர விரிவநான எழுத்தமூல அறிக்டகடய சுற்றிற்க விடத் தயநாரநாக டவத்திரந்தநார,

ஆனநால அவரடடய மற்ற ஆவணங்களுடன் அதவும் கநாணநாமற்மோபநாய்விட்டத.  தற்மோபநாடதய அறிக்டக ஒர

சுரக்கமநானதநாகமோவ இரக்கம்.” என அறிவித்தநார. 2

மநாநநாடு நடடசெபற்ற நரகம் மோபநான்ற சூழல , செரவமோத, செ செதநாழிலநாளாக வரக்கத்டத எதிரசெகநாண்ட அரசியல

சூழ்நிடலடமடயத்தநான் பிரதிபலித்தத. மோஜரமனியிலும் இத்தநாலியிலும் பநாசி, செ ஆட்சிகள அதிகநாரத்தில இரந்தன.

ஐமோரநாப்பநா மோபநாரின் விளிம்பிற்க செ, சென்றுசெகநாண்டிரந்தத.  பிரநாக்கில இரந்த முதலநாளித்தவ அர, செநாங்கத்தின்

ஒத்தடழப்படன் பிரித்தநானியநாவும் பிசெரஞ்சு ஏகநாதிபத்தியமும் செ, செக்மோகநாஸ்மோலநாவநாக்கியநாடவ ஹிட்லரக்க

, செரணடடயச்செ, செய்தவிட்ட மூனிச் மநாநநாடு சில வநாரங்களுள நடடசெபற இரந்தத.  ஸ்பநானிய பரட்சி,  அதன்

ஸ்ரநாலி, செ மற்றும் அரநாஜகவநாத தடலவரகளாகநால தவறநாக வழிநடத்தப்பட்டு,  கநாட்டிக் செகநாடுக்கப்பட்டத,  இரண்டு

ஆண்டுகளுக்கம் மோமலநான உளநநாட்டுப் மோபநாரக்கப்பின் மோதநாலவிடய விடரவநாக அணுகிக் செகநாண்டிரந்தத.

பிரநான்சில 1936-37  மக்கள முன்னண அர, செநாங்கம் செதநாழிலநாளாக வரக்கத்டத அரசியலரீதியநாக சீரகடலய



செ, செய்வதற்க தனத , செக்திக்க முடிந்த அடனத்டதயும் செ, செய்த செகநாண்டிரந்தத. மோ, செநாவியத் ஒன்றியத்தில, 1936 ல

ஸ்ரநாலின் கட்டவிழ்த்தவிட்டிரந்த பயங்கரம் படழய மோபநாலஷிவிக் தடலமுடற முழுவடதயும் கிட்டத்தட்ட

அழித்தவிட்டத.  ஸ்ரநாலினிஸ்ட்டுக்கள மற்றும் , செமூக ஜனநநாயகக் கட்சியினரின் கநாட்டிக் செகநாடுப்பக்கள,

இரண்டநாம் ஏகநாதிபத்திய உலகப் மோபநார தடுக்கப்படக்கூடிய ஒமோர வழிவடகயநான செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தின்

மோ, செநா, செலி, செப் பரட்சி வரவடத அழித்தவிட்டன.

தடலடம செநரக்கடி

நிறுவன மநாநநாட்டில பங்க செபற வந்திரந்த பிரதிநிதிகள எதிரசெகநாண்டிரந்த முக்கிய பண,  லிமோயநான்

ட்செரநாட்ஸ்கியநால எழுதப்பட்டிரந்த ஆவணத்டத ஏற்பததநான்.  அதற்க “முதலநாளித்தவத்தின் மரணஓலமும்

நநான்கநாம் அகிலத்தின் பணகளும்”  என தடலப்பிடப்பட்டிரந்தத.  அரசியல இலக்கிய வரலநாற்று

பதிமோவடுகளிமோலமோய மிகவும் கறிப்பிடத்தக்கதம்,  ஆழ்ந்த தன்டம செகநாண்டதமநான இதன் ஆரம்ப வநாக்கியம்,

பின்வரமநாறு கறிப்பிட்டத: “இன்டறய முழு உலக அரசியல நிடலடமயும், முக்கியமநாக பநாட்டநாளி வரக்கத்தின்

தடலடமயின் ஒர வரலநாற்று செநரக்கடியினநால பண்பமயப்படுத்தப்படுகின்றத.”

இச்செ, செநாற்களுடன் ட்செரநாட்ஸ்கி 1938 ல இரந்த நிடலடமடய சுரக்கி கூறியத மட்டுமலலநாமல, தற்கநால

வரலநாற்றின் முக்கிய அரசியல பிரச்சிடனடயயும் சுரக்கி கூறினநார.  முதலநாளித்தவத்டத மோ, செநா, செலி, செத்தநால

பிரதியீடு செ, செய்வதற்கநான பறநிடல முன்னிபந்தடனகளாகநான,  உற்பத்தி , செக்திகளின் , செரவமோத, செ வளாகரச்சி மற்றும்

பரட்சிகர வரக்கத்தின் இரப்ப ஆகியடவ இரந்தன.  ஆனநால பரட்சி என்பத பறநிடலப் செபநாரளாகநாதநார

சூழ்நிடலயின் தன்னியலபநான விடளாகவு அலல.  அதற்க வரலநாற்று நிகழ்வின் மீதநான மோ, செநா, செலி, செ

மோவடலத்திட்டத்டத அடித்தளாகமநாக செகநாண்டு,  ஒர செதளிவநாக விரிவநாக்கப்பட்டுளளாக ஒர மூமோலநாபநாய

மோவடலத்திட்டத்தினநால ஆயுதபநாணயநாக்கப்பட்ட செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தின் நனவநான தடலயீடு மோதடவ.

செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தின் பரட்சிகர அரசியல அத அகற்ற விரம்பம் முதலநாளித்தவ வரக்கத்தின் எதிரப்பரட்சி

அரசியடலவிட , செற்றும் கடறந்த நனடவக் செகநாண்டிரக்கக் கூடநாத.  இங்கதநான் ஒர பரட்சிகர கட்சியின்

வரலநாற்று முக்கியத்தவம் உளளாகத.

ஆனநால பரட்சிகரக் கட்சியின் தீரக்ககரமநான பங்க,  செலனின் மற்றும் ட்செரநாட்ஸ்கியின் மோபநாலஷவிக்

கட்சியின் தடலடமயில முதலநாளித்தவ வரக்கத்டத அகற்றி, வரலநாற்றில முதல தடடவயநாக செதநாழிலநாளாகரகளின்

அரட, செ, ரஷ்ய செதநாழிலநாளாக வரக்கம் அடமத்தமோபநாத, அக்மோடநாபர 1917 ல மோநரமடறயநாக நிரூபிக்கப்பட்டத. பின்னர

இத 1920  களினதம் 1930 களினதம் மோதநாலவிகளின்மோபநாத எதிரமடறயநாக நிரூபிக்கப்பட்டத.  ஒர செதநாடர

பரட்சிகர , செந்தரப்பங்கள செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தின் விசுவநா, செத்டத செபற்றிரந்த பநாரிய , செமூக ஜனநநாயக மற்றும்

கம்யூனிஸ்ட் (ஸ்ரநாலினி, செ)  கட்சிகளின் தவறநான செகநாளடககள மற்றும் திட்டமிட்டு நடத்திய

கநாட்டிக்செகநாடுப்பக்களாகநால இழக்கப்பட்டன. 

இரண்டநாம் அகிலத்தின் , செமூக ஜனநநாயகக் கட்சிகளின் அரசியல திவநாலதன்டம மற்றும்

பிற்மோபநாக்கத்தனப் பங்க 1914 இமோலமோய அப்பட்டமநாக செவளிப்பட்டிரந்தத. அப்செபநாழுத அடவ தங்கள செ, செநாந்த
, செரவமோத, செ மோவடலத்திட்டங்கடளாக நிரநாகரித்த,  தங்கள மோதசிய ஆளும் வரக்கங்களின் மோபநாரக் செகநாளடககளுக்க

ஆதரடவக் செகநாடுத்தன.  , செமூக ஜனநநாயகத்தின் கநாட்டிக்செகநாடுப்பிடன எதிரத்த,  அக்மோடநாபர பரட்சிக்கப்பின்

கம்யூனி, செ (அலலத மூன்றநாம்) அகிலம் உரவநாக்கப்பட்டத.



ஆனநால மோ, செநாவியத் ஒன்றியத்திற்கள அர, செ அதிகநாரத்தவத்தின் வளாகரச்சியும் மற்றும் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியின் அரசியல சீரழிவும் கம்யூனி, செ அகிலத்திற்க நீண்டகநால விடளாகவுளளாக தநாக்கங்கடளாக செகநாடுத்தன. 1923 ம்

ஆண்டு இடத எதிரப்ப ட்செரநாட்ஸ்கியின் தடலடமயில ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதிகநாரத்தவமயமநாகியடத

எதிரத்தப் மோபநாரிட அடமக்கப்பட்டத. ஆனநால தன் நலன்களுக்கம் , செலுடககளுக்கம் ஒர விசுவநா, செமநான பிரதிநிதி

ஸ்ரநாலின் என்படத அறிந்த அதிகநாரத்தவம் அதனத மநாரக்சி, செ அடிப்படடயிலநான எதிரப்பநாளாகரகளுக்க எதிரநாக

மிரகத்தனமநாகப் மோபநாரிட்டத. 1924 ம் ஆண்டு ஸ்ரநாலினும், பக்கநாரினும் “தனிசெயநார நநாட்டில மோ, செநா, செலி, செம்” என்னும்

மோவடலத்திட்டத்டத அறிவித்தனர;  இத மோ, செநா, செலி, செ , செரவமோதசியவநாதம் என்னும் மோவடலத்திட்டத்டத —அதநாவத

நிரந்தரப் பரட்சிடய நிரநாகரித்தத. அடதத்தநான் செலனினும் ட்செரநாட்ஸ்கியும் 1917 அக்மோடநாபரில மோபநாலஷிவிக்ககள

அதிகநாரத்டத செவலவதற்க அடித்தளாகமநாக செகநாண்டிரந்தனர. ஸ்ரநாலின் - பக்கநாரினத மோவடலத்திட்டம், , செரவமோத, செ

செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தின் நலன்கள,  மோ, செநாவியத் அதிகநாரத்தவத்தின் மோதசிய நலன்களுக்க நடடமுடறயில

அடிபணயச் செ, செய்வதற்க ஒர மநாரக்சி, செ எதிரப்ப தத்தவநாரத்த நியநாயப்படுத்தடல வழங்கியத.

மநாரக்சி, செ தத்தவத்தின் இந்த அடிப்படட திரித்தல நடடமுடறயில மூன்றநாம் அகிலத்திற்கம் மற்றும்

அத்தடன் இடணந்தளளாக கட்சிகளுக்கம் மோபரழிடவத்தநான் செகநாடுத்தத. 1920 களின் மோபநாக்கில,  மநாஸ்மோகநாவின்

ஆடணகளுடன் இடயந்த நடக்கத் தவறிய மோதசிய ரீதியநான கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் தடலவரகள அதிகநாரத்தவ

முடறயின் மூலம் அகற்றப்பட்டு,  தமக்க இணங்கக்கூடிய,  திறடமயற்ற மோ, செடவசெ, செய்மோவநார அவவிடத்தில

நியமிக்கப்பட்டனர.  மூன்றநாம் அகிலத்டத உலக மோ, செநா, செலி, செப் பரட்சியின் கட்சியநாக பநாரக்கநாமல மோ, செநாவியத்

செவளியுறவுக் செகநாளடகயின் ஒர கரவி என மிகசெவளிப்படடயநாக பநாரத்த ஸ்ரநாலின் இயற்றிய செகநாளடககளாகநால

நிடலமோநநாக்க தவறிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள ஒர மோபரழிவில இரந்த மற்செறநார மோபரழிவிற்க அதிரச்சியுடன்

நகரந்தன.  பிரித்தநானிய செபநாத மோவடலநிறுத்தம் 1926 ல மோதநாலவியுற்றதம்,  அதன் ஓரநாண்டிற்கப்பின் சீனப்

பரட்சியின் மோதநாலவி ஆகியடவ மூன்றநாம் அகிலத்தின் சீரழிவின் முக்கிய டமல கற்கள ஆகம்.

1928 ம் ஆண்டு மத்திய ஆசியநாவில அலமநா ஆட்டநாவிற்க நநாடுகடத்தப்பட்ட நிடலயில ட்செரநாட்ஸ்கி

கம்யூனி, செ அகிலத்தின் வடரவு மோவடலத்திட்டம்: அடிப்படடகள பற்றிய ஒர விமர, செனம் (The Draft Program of

the Communist Interntional: A Criticism of Fundamentals)  என்படத அகிலத்தின் ஆறநாம் கநாங்கிரசிற்க

முன் எழுதினநார.  இந்த ஆவணம் முந்டதய ஐந்த ஆண்டுகளில கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள செபற்ற

மோதநாலவிகளுக்கநான தத்தவநாரத்த,  அரசியல கநாரணங்கடளாக விரிவநாக விளாகக்கிக்கநாட்டியத.  ட்செரநாட்ஸ்கியின்

விமர, செனத்தின் முக்கிய இலக்க ஸ்ரநாலின்-பகநாரினின் “தனிசெயநார நநாட்டில மோ, செநா, செலி, செம்”  என்னும் தத்தவமநாகம்.

அவர எழுதினநார:

''எமத , செகநாப்தமநான இந்த ஏகநாதிபத்திய , செகநாப்தத்தில உலகப் செபநாரளாகநாதநாரமும்,  உலக

அரசியலும் நிதிமூலதனத்தின் மோமலநாதிக்கத்தின் கீழ் உளளாக நிடலயில,  எந்த ஒர கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியும் முழுடமயநாகவும்,  பிரதநானமநாகவும் தனத செ, செநாந்த நநாட்டினுள உளளாக நிடலடமகளின்,

மோபநாக்ககளின் வளாகரச்சிகளில இரந்த ஆரம்பிப்பதன் மூலம் தனத மோவடலத்திட்டத்டத ஸ்தநாபிக்க

முடியநாத.  இத மோ, செநாவியத் ஒன்றியத்தின் எலடலகளுக்களமோளாக அரசு அதிகநாரத்டத திறடமயநாகப்

பயன்படுத்தம் ஒர கட்சிக்கம் கூட முற்றிலும் செபநாரந்தம். 1914 -ஆகஸ்ட் 4 ம் திகதி அடனத்தக்

கநாலங்களுக்கமநாக, மோதசிய மோவடலத்திட்டங்களுக்க , செநாவுமண அடிக்கப்பட்டநாகி விட்டத. பநாட்டநாளி

வரக்கத்தின் பரட்சிகரக் கட்சியநானத தற்மோபநாடதய , செகநாப்தத்தின் தன்டமயுடன், முதலநாளித்தவத்தின்



அதியுயரந்த வளாகரச்சியும், வீழ்ச்சியும் செகநாண்ட , செகநாப்தத்தின் தன்டமயுடன் செதநாடரபடடயதநான ஒர
, செரவமோதசிய மோவடலத்திட்டம் என்பத ஒர செபநாழுதம் மோதசிய மோவடலத் திட்டங்களின்

ஒட்டுசெமநாத்தமோமநா அலலத அவற்றின் செபநாத இயலபகளின் கலடவமோயநா அலல.  , செரவமோத, செ

மோவடலத்திட்டம்,  உலகப் செபநாரளாகநாதநார,  உலக அரசியல அடமப்டப முழுடமயநாகக்

செகநாண்டதநாகவும் நிடலடமகளின் மோபநாக்ககளின் அவற்றின் அடனத்தத் செதநாடரபகடளாகயும்

முரண்பநாடுகடளாகயும் அதநாவத அதன் தனிப் பகதிகள பரஸ்பர ரீதியநாகப் படகடமயுடன்

ஒன்றிசெலநான்று தங்கியுளளாக நிடலடமகள பற்றிய ஆய்விலிரந்மோத மோநரடியநாக ஆரம்பிக்க மோவண்டும்.

தற்மோபநாடதய , செகநாப்தத்தில கடந்த கநாலத்டதவிட மிக அதிக அளாகவில பநாட்டநாளி வரக்கத்தின் மோதசிய
மோநநாக்கநிடல ஒர உலக மோநநாக்கநிடலயிலிரந்மோத ஊற்செறடுக்க மோவண்டும்;  ஊற்செறடுக்கவும்

முடியும்,  எதிரமநாறநாக அலல.  இங்மோகதநான் கம்யூனி, செ , செரவமோதசியத்திற்கம் மோதசிய மோ, செநா, செலி, செத்தின்

அடனத்த வடகயறநாக்களுக்கம் இடடயிலநான அடிப்படடயநான பிரதநானமநான மோவறுபநாடு

இரக்கின்றத.''3

ட்செரநாட்ஸ்கி முக்கிய வலியுறுத்தல செகநாடுத்த ஒர உலக நிடலமோநநாக்கின் முக்கியத்தவம் செபநாதவநான

தத்தவநாரத்த ரீதியநான ஆய்வுகளில இரந்த மட்டும் , செநாதநாரணமநாக செவளிப்படவிலடல, மநாறநாக ட்செரநாட்ஸ்கி 1923-
24 ல அபிவிரத்திசெ, செய்த, அசெமரிக்கநா முக்கிய ஏகநாதிபத்திய , செக்தியநாக உரவநாகவதன் உலகளாகநாவிய தநாக்கங்கள

பற்றிய அவரடடய ஆய்வில இரந்மோத செவளிப்பட்டத . 

கம்யூனி, செ அகிலத்தின் கூட்டங்களில கலந்த செகநாளவதில இரந்த ட்செரநாட்ஸ்கி தடடசெ, செய்யப்பட்டநார.

அவரடடய ஆக்கங்கள ஏற்கனமோவ அடனத்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்களளும் தடட செ, செய்யப்பட்டிரந்தன.

ஆயினும்,  ஏமோதநா தற்செ, செயலநான அதிகநாரத்தவ தவறின் மூலம்,  ட்செரநாட்ஸ்கியின் விமர, செனம் (Criticism)

ஆங்கிலத்தில செமநாழிசெபயரக்கப்பட்டு ஆறநாம் கநாங்கிரசில அசெமரிக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பிரதிநிதியநாக கலந்த

செகநாண்டிரந்த மோஜம்ஸ். பி. கனனின் கரங்கடளாக அடடந்தத. ட்செரநாட்ஸ்கியின் விமர, செனம் செகநாடுத்த ஊக்கத்தில

கனன் இந்த ஆவணத்டத கமோனடிய பிரதிநிதியநான செமநாரிஸ் ஸ்செபக்டரின் உதவியுடன் மோ, செநாவியத் ஒன்றியத்தில

இரந்த கடத்திக் செகநாண்டுவந்தநார.  Criticism  of  fundamdntals இல வழங்கப்பட்டிரந்த ஆய்வின்

அடிப்படடயில மக்ஸ் ஷநாக்ட்மன்,  மநாரட்டின் ஆசெபரன் இன்னும் பல முக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முக்கிய

உறுப்பினரகளுடன் மோ, செரந்த கனன்,  மோ, செநாவியத் ஒன்றியத்திற்க செவளிமோய ட்செரநாட்ஸ்கியின் கரத்தக்களுக்கநாக

மோபநாரநாட ஆரம்பித்தநார. விடரவில கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில இரந்த செவளிமோயற்றப்பட்டடத அடுத்த, கனன் மற்றும்

ஷநாக்ட்மன் அசெமரிக்க கம்யூனிஸ்ட் கழகம் (Communist League of America)  என்படத அடமத்தனர.  இத

, செரவமோத, செ இடத எதிரப்டப உரவநாக்கவதில முக்கிய பங்டக ஆற்றியத .

1923 ல இடத எதிரப்ப அடமக்கப்பட்டமோபநாத,  அதன் மோநநாக்கம்,  கம்யூனிஸ்ட் கட்சிடய பரட்சிகர

, செரவமோதசிய மோவடலத்திட்டத்தின் அடித்தளாகத்தில சீரதிரத்ததல, மற்றும் கட்சிக்கள ஜனநநாயக மத்தியத்தவத்தின்

மோகநாட்பநாடுகளுக்க இணங்க செவளிப்படடயநான விவநாதத்டத மீண்டும் நிறுவுதல என இரந்தத.  உலகம்

முழுவதம் விடரவில ஆதரவநாளாகரகடளாக செவற்றிசெகநாண்ட , செரவமோத, செ இடத எதிரப்ப நிறுவப்பட்டதன் ஊடநாக

ட்செரநாட்ஸ்கி கம்யூனி, செ அகிலத்டத சீரதிரத்தலநாம் என கரதினநார.  மோ, செநாவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுளளும்

மற்றும் மூன்றநாம் அகிலத்தினுளளும் எதிரப்ப வளாகரச்சியுற்றநால,  ஸ்ரநாலினுடடய மோபரழிவு தரம் செகநாளடககள

திரத்தப்பட்டுவிடுவதற்கநான , செநாத்தியப்பநாடுகள இரக்கம் எனக் கரதிய நிடலயில,  ட்செரநாட்ஸ்கி ஒர பதிய

அகிலத்திற்கநாக அடழப்ப விடுவதில இரந்த தன்டன தடுத்த டவத்திரந்தநார. 



மோஜரமனியில பநாசி, செத்தின் மோதநாற்றம்

மோஜரமனியில 1930 க்கம் 1933 க்கம் இடடமோய நிலவிய சூழ்நிடல ட்செரநாட்ஸ்கியின் கணப்பீடுகளில

அதிகம் கவனத்டதக் செகநாண்டிரந்தத.  1929  மோவநாலஸ்ட்ரீட் , செரிவிற்கப்பின் மோஜரமனிய செபநாரளாகநாதநாரம்

வீழ்ச்சியடடந்தபின் ஹிட்லரின் மோதசிய மோ, செநா, செலி, செக் கட்சி (நநாஜ கட்சி) ஒர பரந்தபட்ட , செக்தியநாக உரவநாகியத.

ஹிட்லர அதிகநாரத்திற்க வரவத மோஜரமன் செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தின் இர செவகஜன அடமப்பக்களாகநான , செமூக

ஜனநநாயகக் கட்சி (SPD) மற்றும் மோஜரமன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில (KPD) தங்கியிரந்தத. இந்த இரகட்சிகளும்

மிலலியன் கணக்கநான மோஜரமன் செதநாழிலநாளாகரகளின் விசுவநா, செத்டத செபற்றிரந்ததடன், நநாஜக்கடளாக மோதநாற்கடிக்கம்

பலத்டதயும் செகநாண்டிரந்தன.

1929 ல தரக்கிய கடமோலநாரப் பகதிடய ஒட்டிய பிரின்கிமோபநா தீவிற்க நநாடு கடத்தப்பட்டபின், ட்செரநாட்ஸ்கி

மோஜரமன் செநரக்கடிடய ஆரநாய்ந்த ஹிட்லர அதிகநாரத்திற்க வரவடத நிறுத்த இரண்டு செதநாழிலநாளாக வரக்கக்

கட்சிகளும் ஐக்கியப்பட்ட நடவடிக்டக எடுக்க மோவண்டும் என அடழப்ப விடுத்த ஏரநாளாகமநாக எழுதினநார. ஆனநால

முதலநாளித்தவ அரசுக்க அடிபணந்திரந்த , செமூக ஜனநநாயகக் கட்சி, செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தின் எத்தடகய சுயநாதீன

அரசியல நடவடிக்டகடயயும் எதிரத்ததடன்,  நநாஜக்களுக்க எதிரநான ஒர தற்பநாதகநாப்ப மோபநாரநாட்டத்டதக்கூட

நடத்தவிலடல.  மநாறநாக,  மோஜரமன் செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தின் விதி,  ஹிட்லடர அதிகநாரத்திற்க செகநாண்டுவர

, செதித்திட்டம் தீட்டிய ஊழலும் கற்றமும்மிக்க டவமநார ஆட்சியின் முதலநாளித்தவ அரசியலவநாதிகளின் டககளில

விடப்பட்டத.  மோஜரமன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிடய செபநாறுத்தவடர,  அத , செமூக ஜனநநாயகத்டத,  நநாஜக்கட்சிக்க

அரசியல ரீதியநாக , செமமநான முடறயில “, செமூக பநாசி, செம்”  என மநாஸ்மோகநாவநால கட்டடளாகயிடப்பட்ட வடரயடறடய

கரட்டுத்தனமநாகப் பின்பற்றியத.  ஸ்ரநாலினிஸ்டுகள,  ஹிட்லரக்க எதிரநாக மோஜரமன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினதம்

, செமூக ஜனநநாயகக் கட்சியினதம் ஐக்கிய முன்னண அடமக்கப்பட மோவண்டும் என்ற ட்செரநாட்ஸ்கியின் அடழப்டப

நிரநாகரித்தனர.  வரலநாற்றிமோலமோய மிகப் மோபரழிடவக் செகநாடுத்த தவறநான கணக்கீடுகளில ஒன்று எனக்

கரதப்படமோவண்டிய அரசியல முன்கணப்பினநால, தங்கள செ, செநாந்த செ, செயலின்டமடய நியநாயப்படுத்தி, நநாஜக்களின்

செவற்றிக்க பின்னர விடரவில ஒர மோ, செநா, செலி, செப் பரட்சி வரம் என்றும்,  அத கம்யூனிஸ்ட் கட்சிடய

அதிகநாரத்திற்கக் செகநாண்டுவரம் என்றும் ஸ்ரநாலினிஸ்ட்டுக்கள அறிவித்தனர. “ஹிட்லரக்கப் பின்,  நநாம்தநான்”
என்பத ஸ்ரநாலினி, செ முழக்கம் ஆயிற்று.

இப்செபரம் மோ, செநாக முடிவு ஜனவரி 30,  1933 ல வந்தத.  வயதநான ஜனநாதிபதி செவநான்

ஹின்செடன்மோபரக்கினநால , செநான்ஸ்லரநாக நியமிக்கப்பட்ட ஹிட்லர ஒர கண்டு கூட சுடப்படநாத , செட்டரீதியநாக

பதவிக்க வந்தநார.  தமக்கிடடமோய மிலலியன் கணக்கநான உறுப்பினரகடளாக செகநாண்டிரந்த மோஜரமன் கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியும் , செமூக ஜனநநாயகக் கட்சியும் நநாஜயின் செவற்றிடய எதிரப்பதற்க எந்த முயற்சிடயயும்

மோமற்செகநாளளாகவிலடல. சில நநாட்களுக்கள நநாஜக்கள, அர, செ எந்திரத்தின்மீத கட்டுப்பநாட்டடக் செகநாண்ட நிடலயில

பயங்கரத்டத கட்டவிழ்த்தவிட்டனர. சில மநாதங்களுக்கள மோஜரமன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, , செமூக ஜனநநாயகக் கட்சி,
செதநாழிற், செங்கங்கள மற்றும் பிற பரந்தபட்ட செதநாழிலநாளாகர அடமப்பக்களும் அடித்த செநநாரக்கப்பட்டன.

செபரம்பநாலநான ஐமோரநாப்பிய யூதரகள உளளாகடங்கிய மிலலியன் கணக்கநான மக்களின் உயிடரப் பறிக்கவிரந்த 12
ஆண்டுகநால மோபரழிவு ஆரம்பித்தத.

ஹிட்லர அதிகநாரத்திற்க வந்த பின்,  மோஜரமனிய மோபரழிவு,  எஞ்சியிரக்கம் மோஜரமன் கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியினுள அலலத மூன்றநாம் அகிலத்தினுள எதிரப்பக்கடளாக தூண்டுமநா என்படதக் கநாண்பதற்க ட்செரநாட்ஸ்கி



சில மநாதங்கள கநாத்திரந்தநார.  ஆனநால முற்றிலும் எதிரநானததநான் நடந்தத.  மோஜரமனிக்களளும்,

அகிலத்தினுளளும் இரந்த ஸ்ரநாலினி, செ அடமப்பக்கள மோ, செநாவியத் அதிகநாரத்தவம் ஆடணயிட்ட அரசியல

மோபநாக்கின் பிடழயநான தன்டமடயத்தநான் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தின.

மோஜரமனியில ஏற்பட்ட விடளாகவு,  கம்யூனி, செ அகிலத்திடன சீரதிரத்தவதற்க எந்தவிதமநான , செநாத்தியமும்

இலடல என்படத ட்செரநாட்ஸ்கிக்க உறுதிபடுத்தியத. எனமோவ ஜ ஜூடல 1933 ல ட்செரநாட்ஸ்கி நநான்கநாம் அகிலத்டத

அடமப்பதற்கநான ஒர பகிரங்க அடழப்டப செவளியிட்டநார. மூன்றநாம் அகிலத்தடன் செதநாடரபபட்ட செகநாளடகயில

அடிப்படட மநாற்றம் என்பத ட்செரநாட்ஸ்கிடய இன்னுசெமநார முடிவிற்க இட்டுச்செ, சென்றத.  அதநாவத,  கம்யூனி, செ

அகிலத்டத சீரதிரத்தவத , செநாத்தியம் இலடல என்பதநால,  மோ, செநாவியத் ஒன்றியத்தின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிடய

சீரதிரத்தம் முன்மோனநாக்கம் , செநாத்தியமிலடல என்பதநாகம். ஸ்ரநாலினி, செ ஆட்சியின் செகநாளடககடளாக மநாற்றுவதற்க

அத தூக்கிசெயறியப்படுவத அவசியமநாகியத.  ஆனநால இந்த தூக்கிசெயறியப்படல, அக்மோடநாபர 1917 ல

நிறுவப்பட்ட மோதசியமயமநாக்கப்பட்ட செ, செநாத்த உறவுகடளாக அகற்றுவதற்க பதிலநாக, அடத பநாதகநாப்படத

மோநநாக்கமநாக செகநாண்ட,  ட்செரநாட்ஸ்கி முன்டவத்த பரட்சி,  ஓர , செமூகத் தன்டமடயவிட அரசியல தன்டமடயக்

செகநாண்டதநாக இரந்தத.

1933  க்கம் 1938 க்கம் இடடப்பட்ட நிகழ்வுகள ட்செரநாட்ஸ்கியின் பதிய பநாடதயின் (New Course)

, செரியநான தன்டமடய உறுதிப்படுத்தின.  ஹிட்லர அதிகநாரத்டத செவன்றடதத் செதநாடரந்த ஐந்த ஆண்டுகளில,

ஸ்ரநாலினி, செம் , செரவமோத, செ செதநாழிலநாளாகர இயக்கத்திற்கள மிக ஆபத்தநான எதிரப்பரட்சி , செக்தியநாக செவளிப்பட்டத.

கிசெரம்ளின் அதிகநாரத்தவத்தின் செகநாளடககளாகநால உரவநாக்கப்பட்ட மோதநாலவிகள,  தவறுகளின் விடளாகவு அலல

மநாறநாக நனவநான செகநாளடககளின் விடளாகவுகளாகநாகம்.  எந்தசெவநார நநாட்டிலும் , செமூகப் பரட்சி செவற்றி செபறுவத,

மோ, செநாவியத் செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தின் பரட்சிகர ஆரவத்தின் ஒர மறுஎழுச்சிடய தூண்டும் என ஸ்ரநாலினி, செ ஆட்சி

அஞ்சியத. 

நநான்கநாம் அகிலம் நிறுவப்படுவதற்க எதிரநான வநாதங்கள

நநான்கநாம் அகிலத்டத முடறயநாக நிறுவ ட்செரநாட்ஸ்கி திட்டமிட்டவடகயில உடழக்டகயில,  அவர இர

முக்கிய எதிரப்ப வடிவங்கடளாக எதிரசெகநாண்டநார.

முதலநாவத வரக்கப் மோபநாரநாட்டத்தின் , செரவமோத, செ அனுபவத்தில இரந்தம் மற்றும் ஸ்ரநாலினி, செத்தினதம்

, செமூக ஜனநநாயகத்தினதம் கநாட்டிக்செகநாடுப்பின் அனுபவத்தில இரந்தம்,  ஒர மோகநாட்பநாட்டு ரீதியநான தன்டம

செகநாண்ட எவவிதமநான முடிவுகடளாகயும் எடுத்தக்செகநாளளாக மறுக்கம் தனிநபரகள மற்றும் மோபநாக்ககளாகநாக இரந்தத.

எப்செபநாழுதநாவத ட்செரநாட்ஸ்கியின் ஆய்வின் ஏமோதனும் ஒர விடயத்திற்க ஆதரடவமோயநா அலலத

உடன்பநாட்டடமோயநா செவளிப்படுத்தியமோபநாதம்,  அவரகள ஒர பதிய அகிலத்திற்கநாக மோபநாரநாட தம்டமயும்,

அவரகளாகத அடமப்பகடளாகயும் அரப்பணக்க மறுத்தவிட்டனர.  இதன் விடளாகவு,  ட்செரநாட்ஸ்கி “மத்தியவநாதிகள”
என்று வடரயறுத்த இப்மோபநாக்ககள ஒர பரட்சிக்கம் எதிரப்பரட்சிக்கம் இடடமோய ஒர பநாதகநாப்பநான நடுவழிடய

கநாண முற்பட்டன. அவற்றின் செகநாளடகயற்ற அரசியல தந்திர உத்தியின் அடித்தளாகத்தில முற்றிலும் , செந்தரப்பவநாத

கணப்பீடுகளதநான் இரந்தன. அவரகள தங்கள மோதசிய தந்திமோரநாபநாயங்களில , செரவமோத, செ மோவடலத்திட்டம் மற்றும்

செகநாளடககள கறுக்கிடுவடத தடுப்பதில உறுதியநாக இரந்தனர. இத்தடகய மோதசிய , செந்தரப்பவநாத வழிவடகடய

மோஜரமன் மோ, செநா, செலி, செ செதநாழிலநாளாகர கட்சி (SAP), ஸ்செபயின் மநாரக்சி, செ ஐக்கிய கட்சி (POUM), பிரித்தநானிய சுதந்திர

செதநாழிற் கட்சி (ILP)  ஆகியடவ கநாட்டின.  பிரித்தநானிய சுதந்திர செதநாழிற் கட்சி,  ஃசெபன்னர ப்மோரநாக்மோவ



தடலடமயில (பின்னர ப்மோரநாக்மோவ பிரப) இரந்தத, லண்டன் பீமோரநா எனப்பட்டடத அடமப்பதில முக்கிய பங்டக

ஆற்றியத.

நநான்கநாம் அகிலம் அடமப்பதற்க எதிரநான இரண்டநாவத வநாதம்,  அதன் அறிவிப்ப கநாலத்திற்க முந்தி

வந்தளளாகத என்பதநாகம். ஒர அகிலம் “செபரம் நிகழ்வுகளில” இரந்ததநான் எழுச்சி செபற முடியும், அதநாவத ஒர
செவற்றிகரமநான பரட்சியில இரந்த என்று கூறப்பட்டத. நிறுவன மநாநநாட்டில, இந்த நிடலப்பநாடு, ஒர மோபநாலந்த

பிரதிநிதியநால முன்டவக்கப்பட்டத,  நிகழ்ச்சிக் கறிப்பகளில கநாரல என்ற செபயர கறிப்பிடப்பட்டுளளாகத.  அவர

ஒர பதிய அகிலம் “பரட்சிகர எழுச்சிக்கநாலத்திலதநான்” மோதநாற்றுவிக்கப்பட முடியும் என்று வநாதிட்டநார. “தீவிரமநான

பிற்மோபநாக்க மற்றும் செபநாரளாகநாதநார மந்தநிடலக்கநான”  சூழலகள “நநான்கநாம் அகிலம் அறிவிக்கப்படுவதற்க

முற்றிலும் பநாதகமநாக உளளாகன என்று அவர வநாதிட்டநார. இப்பிரதிநிதி “நநான்கநாம் அகிலத்தில உளளாக , செக்திகடளாக

விகிதநா, செநார ரீதியநாக பநாரத்தநால அதன் கடடமகமோளாகநாடு ஒப்பிடும்மோபநாத மிகவும் சிறியடவமோய”,  எனமோவ

“முன்கூட்டிமோய கநாலத்திற்க முந்தி செ, செயலபடநாமல,  , செநாதகமநான கணத்திற்க கநாத்திரப்பத அவசியமநாகம்”
என்றநார.4

ட்செரநாட்ஸ்கி,  நநான்கநாம் அகிலத்தின் நிறுவன ஆவணத்டத தயநாரிக்டகயில மோபநாலந்தப் பிரதிநிதியின்

வநாதங்கடளாக எதிரபநாரத்திரந்தநார:

ஐயுறவுவநாதிகள மோகட்கலநாம்:  நநான்கநாம் அகிலம் மோதநாற்றுவிக்கப்பட மோவண்டிய கணம்

இப்செபநாழுத வந்தவிட்டதநா?  ஒர அகிலத்டத “செ, செயற்டகத்தனமநாக”  மோதநாற்றுவிப்பத இயலநாத

என்று அவரகள கூறலநாம்.  இத செபரம் நிகழ்வுகளிலிரந்ததநான் அத மோதநான்றலநாம் என்பத

மோபநான்றவற்டறக் கூறலநாம்.  இந்த ஆட்மோ, செபடனகள அடனத்தம், ஐயுறவுவநாதிகள ஒர பதிய

அகிலத்டத கட்டடமக்க இலநாயக்கற்றவரகள என்படதத்தநான் கநாட்டுகின்றன.  அவரகள

உண்டமயில எதற்கம் இலநாயக்கற்றவரகள.

நநான்கநாம் அகிலம் ஏற்கனமோவ செபரம் நிகழ்வுகளில இரந்த எழுந்தவிட்டத:  வரலநாற்றிமோலமோய

பநாட்டநாளி வரக்கத்தின் மிகப் செபரிய மோதநாலவிகளிலிரந்த.  இத்மோதநாலவிகளுக்கநான கநாரணம்

படழய தடலடமயின் சீரழிவு, நயவஞ், செகம் ஆகியவற்றில உளளாகத. வரக்கப் மோபநாரநாட்டமநானத,

இடடத்தடடயீட்டட செபநாறுத்தக் செகநாளவதிலடல. இரண்டநாம் அகிலத்டத செதநாடரந்த மூன்றநாம்

அகிலமும் பரட்சியின் மோநநாக்கங்கடளாக செபநாறுத்தவடர இறந்தவிட்டத.  நநான்கநாம் அகிலம் நீடூழி
வநாழ்க!5

அக்மோடநாபர 1938 ல ட்செரநாட்ஸ்கி ஒர உடரடய பதிவு செ, செய்தநார.  இதில அவர செவளிப்படடயநான

மனஎழுச்சியுடன் நநான்கநாம் அகிலம் நிறுவப்படுவடத வரமோவற்றநார.

அன்பளளாக நண்பரகமோளாக, நநாம் ஏடனய கட்சிகடளாக மோபநான்ற ஒர கட்சியலல. நமத மோநநாக்கம் அதிக

உறுப்பினரகடளாக,  அதிக பத்திரிடககடளாக,  டகயிரப்பில அதிக பணத்டத,  அதிக பிரதிநிதிகடளாக

செகநாண்டிரப்பத அலல.  ஆனநால அடவ அடனத்தம்,  ஒர வழிவடக என்னும் முடறயில

அவசியமநானடவதநான்.  நம் மோநநாக்கம் மோ, செநா, செலி, செப் பரட்சியூடநாக உடழப்பவரகளாகத

சுரண்டப்படுபவரகளாகத முழு செபநாரள, செநார மற்றும் ஆன்மிக விடுதடலயநாகம்.  எவரம் அடதத்

தயநாரிக்க முடியநாத,  எம்டமத்தவிர மோவசெறநாரவரம் வழிகநாட்டமுடியநாத.  நநாம்தநான் அவற்டறச்

செ, செய்ய மோவண்டும். படழய அகிலங்களாகநான இரண்டநாவத, மூன்றநாவத மற்றும் ஆம்ஸ்டரடநாம் உடன்

லண்டன் பீமோரநாடவயும் மோ, செரத்தக் செகநாளமோவநாம், முற்றுமுழுதநாக இற்றுப்மோபநானடவமோய ஆகம். 



மனிதகலத்தின் முன் பநாய்ந்த வரம் செபரம் நிகழ்வுகள,  இந்த கநாலம் கடந்தவிட்ட

அடமப்பக்கடளாக ஒன்றன்பின் ஒன்றநாக இரக்கடவக்கநாத.  நநான்கநாம் அகிலம் ஒன்றுதநான்

வரங்கநாலத்டத நம்பிக்டகயுடன் பநாரக்கிறத.  இத மோ, செநா, செலி, செப் பரட்சியின் உலக கட்சி ஆகம்!

உலகில இடதவிடப் செபரிய பண ஏதம் இரந்ததிலடல.  நம் ஒவசெவநாரவரிடமும் மகத்தநான

வரலநாற்றுப் செபநாறுப்ப உளளாகத.6

முக்கநால நூற்றநாண்டுக்க முன்னர முன்டவத்த முன்மோனநாக்டக செகநாண்டு,  ட்செரநாட்ஸ்கியின் மதிப்பீடு

வரலநாற்றினநால நிரூபிக்கப்பட்டுளளாகதநா என்படத தீரமநானித்தக்செகநாளவத , செநாத்தியம்.  ட்செரநாட்ஸ்கியநால

தீரக்கதரி, செனமநாக கூறப்பட்ட படழய அடமப்பக்களாகநான ஸ்ரநாலினி, செ,  , செமூக ஜனநநாயக மற்றும் மத்தியவநாதத்தின்

அரசியல உடடவுகளில எஞ்சியிரப்பத என்ன?  இரண்டநாம் அகிலம்,  CIA  இனநாலும் பிற நநாடுகளின்

உளாகவுத்தடறகளினநாலும் இயக்கப்படும் செதநாழிலநாளாக வரக்க விமோரநாத செ, செயற்பநாடுகளுக்கம் , செதிகளுக்கமநான

டமயமநாகத்தநான் உளளாகத.  மூன்றநாம் அகிலம் உத்திமோயநாகபூரவமநாக ஸ்ரநாலினநால 1943 ம் ஆண்டு

கடலக்கப்பட்டத.  உலசெகங்கிலும் இரக்கம் ஸ்ரநாலினி, செக் கட்சிகள,  1991 இல மோ, செநாவியத் யூனியன்

கடலக்கப்பட்டமோபநாத அவற்டற வரலநாற்றின் கப்டபத் செதநாட்டிக்கள அடித்தச்செ, செலலும் வடர கிசெரம்ளின்

அதிகநாரத்தவத்டத பல த, செநாப்தங்களுக்க சுற்றிவந்தன.

இலடல,  நநாம் ஒன்றும் மிடகப்படுத்த மோவண்டியதிலடல.  ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அளாகவில மிகவும்

கடறந்தவிட்டநாலும் செதநாடரந்த இரக்கிறத.  அத,  ரஷ்ய மோதசியவநாதிகள,  பநாசிஸ்ட்டுக்களுடன் மநாஸ்மோகநாவில

ஆரப்பநாட்டங்கடளாக நடத்தகிறத.  அவற்றில ஸ்ரநாலினுடடய படங்களுடனநான பதநாடககள, ஸ்வநாஸ்திகநா

சின்னங்கள பதிக்கப்பட்ட பதநாடககளுடன் அரகரமோக அட, செக்கப்படுகின்றன.  “கம்யூனிஸ்ட் கட்சி”  சீனநாவில

அதிகநாரத்தில உளளாகத என்பத உண்டமமோய. அங்க அத, உலகின் இரண்டநாவத மிகப் செபரிய முதலநாளித்தவ

செபநாரளாகநாதநாரத்திற்க தடலடம தநாங்ககிறத. இந்தப் செபநாலிஸ் அர, செ ஆட்சி, செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தின் உடழப்பில

இரந்த சுரண்டப்படும் செபரம் இலநாபங்கள அசெமரிக்க,  ஐமோரநாப்பிய நநாடுகடந்த நிறுவனங்களுக்க

மநாற்றப்படுவதற்க உத்தரவநாதம் வழங்ககின்றத.

நநான்கநாம் அகிலத்திற்கள அரசியல மோபநாரநாட்டம்

நநான்கநாம் அகிலம் ஒன்றுதநான் இத்தடகய வரலநாற்றின் நீண்டகநால மோமடு பளளாகங்கடளாக செவற்றிகரமநாகக்

கடந்த வந்தளளாக பரட்சிகரமநான அடமப்பநாகம். இத ஆழமநான அரசியல மோபநாரநாட்டங்கடளாகயும் பிளாகவுகடளாகயும்

கடந்தளளாகத என்பத உண்டமமோய. 

இந்த உள முரண்பநாடுகள,  செதநாடரச்சியநாக மநாற்றமடடயும் , செரவமோத, செ , செமூகப் செபநாரளாகநாதநார

சூழ்நிடலடமகளின் கீழ் வரக்கப் மோபநாரநாட்டத்தின் மநாற்றங்கடளாகயும் மற்றும் இந்த மநாற்றங்களின் தநாக்கங்களின்

கீழ் செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தினுள மட்டுமலலநாத மத்தியதர வரக்கத்தின் வித்தியநா, செமநான தட்டுக்களின் மத்தியிலும்

நிகழும் , செமூக , செக்திகளின் மறு அணதிரளாகடலயும் பிரதிபலிக்கின்றத.

முன்னநாள மற்றும் மோபநாலி இடத உயரகலவிக்கூடத்தினரின் செபநாங்கம் விஷக்கநாற்றின் செநநாதிப்பில

நிடறந்த எதிலும் கற்றம்கநாணும் அரசியலவநாதிகள,  நநான்கநாம் அகிலத்திற்கள ஏற்பட்ட பிளாகவுகடளாகச் சுட்டிக்

கநாட்டுவதில மிகவும் விரப்பம் செகநாண்டுளளாகனர.  அத்தடகயவரகள,  ஆண்டு மநாறி ஆண்டு தநாங்கள

வநாக்கப்மோபநாடும் முதலநாளித்தவக் கட்சிகளின் கற்றங்களுக்க செமகௌனமநாகச் , செம்மதிப்பதடன், அரசியலின் வரக்க



இயக்கவியடல பற்றி எடதயும் விளாகங்கிக்செகநாளளாகவிலடல.  செ, செநாந்த மட்டத்திலும்கூட அவரகள ஏன் எவரநாவத,

எங்கநாவத,  உறுதியநான,  , செமர, செத்திற்க இடமிலலநாத மோகநாட்பநாடு , செம்பந்தமநாக அரசியல மோபநாரநாட்டத்டத

நடத்தகின்றனர என்படத விளாகங்கிக்செகநாளளாக முடியநாத இரக்கின்றனர.

நநான்கநாம் அகிலம் நிறுவப்பட்டு 15 ஆண்டுகளுக்கப்பின், நவம்பர 1953 ல எழுந்த ஸ்ரநாலினி, செ , செநாரபநான
மோபநாக்க ஒன்று அடிப்படடப் பிரச், செடனகளாகநான வரக்க நிடலமோநநாக்க, வரலநாற்று முன்மோனநாக்க, அத செதநாடரபநான
அரசியல மூமோலநாபநாயம் பற்றி ஒர பிளாகவிற்க இட்டுச்செ, சென்றத.  மோபநாரக்கப் பிந்டதய முதலநாளித்தவத்தின் மறு
ஸ்திரப்பநாடும், ஸ்ரநாலினி, செ அதிகநாரத்தவத்தின் அரசியல செ, செலவநாக்கம், மற்றும் வளாகரச்சியடடயும் மத்தியதர

வரக்கத்தின் செபரகிய முடறயிலநான அரசியல சுயநனவும் மோ, செரந்த ஒர பதிய வடிவத்திலநான , செந்தரப்பவநாதத்தின்

வளாகரச்சியில செவளிப்பநாட்டடக் கண்டன.  இப்பதிய , செந்தரப்பவநாதம்,  பப்மோலநாவநாதம் என அறியப்பட்டத (அடத

நன்க செவளிப்படுத்திய மிமோஷல பப்மோலநா செபயரில இரந்த வந்தத).  இத மோ, செநாவியத் அதிகநாரத்தவத்டதயும்

ஸ்ரநாலினி, செத்டதயும் ட்செரநாட்ஸ்கி எதிரப்பரட்சிகரமநானடவ என வடகப்படுத்தியடத நிரநாகரித்தத. பல நூற்றநாண்டு

கநாலப்மோபநாக்கில அதிகநாரத்தவத்தின் பரட்சிகளாகநாலும் மற்றும் அத்தடன் பிடணந்தளளாக ஸ்ரநாலினி, செக் கட்சிகளின்

தடலடமயில மோ, செநா, செலி, செம் அடடயப்படும் என்ற கரத்டத கண்டுபிடித்தத. இத நடக்கம். ஒர அணு , செக்திப்மோபநார

கூட மோ, செநா, செலி, செப் பரட்சியின் செவற்றிக்கநான சூழடலத் மோதநாற்றுவிக்க முடியும் என்று அத கூறியத.  மோமலும்

கறிப்பநாக கநாலனித்தவ நநாடுகளிலும் “மூன்றநாம் உலக நநாடுகளில”  இரந்த பல முதலநாளித்தவ மோதசியவநாத

மற்றும் கட்டி முதலநாளித்தவ தீவிரப்மோபநாக்கடடய இயக்கங்களுக்க ட்செரநாட்ஸ்கி செகநாடுக்க மறுத்த பரட்சிகரத்
தடகடமகடளாக, அவற்றிற்க இரப்பதநாக கூறியத.

மநாரக்சி, செ தத்தவடதயும் மற்றும் ட்செரநாட்ஸ்கி, செ முன்மோனநாக்டகயும் பப்மோலநாவநாதிகள திரிபபடுத்தியதன்

முக்கிய உளளாகடக்கம் மோ, செநா, செலி, செ பரட்சியில செதநாழிலநாளாக வரக்கத்தின் டமயப்பங்டக நிரநாகரித்தததநான்.  மோஜம்ஸ்.

பி.  கனன் உடடய முயற்சியநால 1953 ல பப்மோலநாவநாத , செந்தரப்பவநாதத்தின் செ, செலவநாக்கிற்க எதிரநாகப் மோபநாரநாட

நநான்கநாம் அகிலத்தின் அடனத்தலகக் கழு அடமக்கப்பட்டத.  பப்மோலநாவநாதத்தின் அரசியல தரக்கமும்

நடடமுடறயும் எதிரக்கப்படநாவிட்டநால ஒர பரட்சிகரத் செதநாழிலநாளாக வரக்கக் கட்சி என்னும் வடகயில நநான்கநாம்

அகிலம் கடலக்கப்படுவதற்க வழிவகத்தவிடும்.

பப்மோலநாவநாதத்தின் செ, செலவநாக்கிற்க எதிரநான அரசியல மோபநாரநாட்டம் நநான்கநாம் அகிலத்தினுள 30

ஆண்டுகளுக்கம் மோமலநாக நடடசெபற்றத.  இப்மோபநாரநாட்டம் செவற்றிகரமநான 1985 ல அடனத்தலகக் கழுவின்

மரபநாரந்த ட்செரநாட்ஸ்கி, செவநாதிகள நநான்கநாம் அகிலத்தின் அரசியல தடலடமடய மீட்டமோபநாத முடிவிற்க வந்தத.

இந்த செவற்றிக்க கநாரணமநான பறநிடல கநாரணகள, முதலநாளித்தவத்தின் உலகளாகநாவிய செநரக்கடி தீவிரமநானதம்,

ஸ்ரநாலினி, செ அதிகநாரத்தவத்தின் ஆழ்ந்த செநரக்கடி மற்றும் ஒர மோதசிய சீரதிரத்தவநாத மோவடலத்திட்டத்டத

அடித்தளாகமநாக செகநாண்டிரந்த அடனத்த செதநாழிலநாளாகர அடமப்பக்களின் செவளிப்படடயநான

திவநாலதன்டமயும்தநான்.

ஆயினும்,  இந்த பறநிடல நிடலடமகள மட்டும் மோபநாதமநானதநாக இரந்திரக்கநாத.  திரத்தலவநாதிகள

மற்றும் , செந்தரப்பவநாதிகள அடனத்தலகக் கழுவின் மரபநாரந்த ட்செரநாட்ஸ்கிஸ்ட்டுகளாகநால மோதநாற்கடிக்கப்பட்டதற்க
கநாரணம்,  அவரகள நனவநான முடறயில தங்கள பணக்க ட்செரநாட்ஸ்கி மற்றும் நநான்கநாம் அகிலத்தின்

தத்தவநாரத்த மரபரிடமடய அடித்தளாகமநாக செகநாண்டததநான்.  பலத, செநாப்தங்களுக்க மோமலநாக

அபிவிரத்திசெ, செய்யப்பட்டு,  கட்டியடமக்கப்பட்ட இந்த மரபரிடம, அரசியல பலத்திற்கநான தீரந்தமோபநாகநாத ஒர



மூலவளாகமநாகம்.  இறுதிப்பகப்பநாய்வில,  முதலநாளித்தவத்தின் உலக செநரக்கடியின் வளாகரச்சி மற்றும்

அடதத்செதநாடரந்த வரக்கப் மோபநாரநாட்டம் ஆகியடவ, ட்செரநாட்ஸ்கி மற்றும் நநான்கநாம் அகிலம் அபிவிரத்தி செ, செய்த

முன்மோனநாக்கடன் இடயந்திரந்தன.

நூற்றநாண்டின் முக்கநால பகதியநான எழுபத்தி ஐந்த ஆண்டுகள ஒர கண, செமநான கநாலம் ஆகம்.

நநான்கநாம் அகிலத்தின் நிறுவகக் கநாங்கிரஸ் கநாலத்தில இரந்த நிடறயமோவ மநாற்றங்கள ஏற்பட்டுவிட்டன என்பத

செவளிப்படட.  ஆனநால முதலநாளித்தவ , செமுதநாயத்தின் அடிப்படட கட்டுமநானங்களும் முரண்பநாடுகளும் இன்னும்

செதநாடரந்த நீடிக்கின்றன.  அடனத்த செதநாழிலநுட்ப கண்டுபிடிப்பகளுக்கம் அப்பநால தற்கநால முதலநாளித்தவம்

எதிரசெகநாளளும் நிடலடம 1938 ல இரந்தடதவிட மிகவும் நம்பிக்டகயிழந்ததநாகமோவ உளளாகத. உண்டமயில இத

மோமநா, செமநாகிவிட்டத.  நநான்கநாம் அகிலத்தின் நிறுவன ஆவணத்டத ட்செரநாட்ஸ்கி எழுதியமோபநாத,  உலக

முதலநாளித்தவம் தவிரக்கமுடியநாத செபநாரளாகநாதநார செநரக்கடியநால பீடிக்கப்பட்டு ஜனநநாயகத்டத டகவிட்டு மோபநாடர

மோநநாக்கி விடரந்தத.  இன்று நநான்கநாம் அகில ஸ்தநாபிதத்தின் 75  வத ஆண்டு நிடறடவ நநாம்

செகநாண்டநாடுடகயில,  உலக முதலநாளித்தவம்....  தவிரக்கமுடியநாத செபநாரளாகநாதநார செநரக்கடியநால பீடிக்கப்பட்டு

ஜனநநாயகத்டத டகவிட்டு மோபநாடர மோநநாக்கி விடரகிறத.

75 ஆண்டுகளுக்க முன்ப எழுதப்பட்ட ட்செரநாட்ஸ்கியின் எழுத்தக்கள அ, செநாதநாரண உடனடித்தன்டமடயக்

செகநாண்டுளளாகன:

வரலநாற்று நிடலடமகள “இன்னும் மோ, செநா, செலி, செத்திற்கநாக கனியவிலடல”  என்னும் மோபச்சு,

அறியநாடமயினதம் மற்றும் நனவநான ஏமநாற்றுத்தனத்தினதம் விடளாகவுதநான்.  பநாட்டநாளி வரக்க

பரட்சிக்கநான பறநிடல முன்நிபந்தடனகள “கனிந்தளளாகன”  என்பத மட்டுமலலநாத,  அடவ , செற்மோற
அழுகவும் செதநாடங்கிவிட்டன.  ஒர மோ, செநா, செலி, செப் பரட்சி இலலநாவிடின்,  அடுத்த வரலநாற்றுக்

கநாலகட்டத்தில,  ஒர மோபரழிவு என்பத மனிதகலத்தின் முழு கலநாச், செநாரத்டதயும் அச்சுறுத்தம்.

இப்செபநாழுத பநாட்டநாளி வரக்கத்தின் தரணம் ஆகம் அதநாவத,  முக்கியமநாக அதன் பரட்சிகர

முன்னணப்படடயின் கநாலமநாகம்.  மனிதகலத்தின் வரலநாற்று செநரக்கடி பரட்சிகரத் தடலடம

செநரக்கடியநாக சுரக்கப்பட்டுளளாகத.7
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