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மே தினம் 2017: வரலாறற்றின
படிப்பி்பினனகளும்
ம ற லி த்துக்கறன மபறரறட்டமும்
David North, 1 May 2017

பின்வரும உஉர
உலக சோசோலிோ வஉரலத தளததின்
ோர்வசதோ ஆசிரியர் குழுவின் தஉரலவ சன சேவிட ச சர்த
ஏப் ல 30 அன்ற ேந்த 2017 ோர்வசதோ இஉரணையவழ சம
தினப் சபே ணிஉரய ததசேங்க உரவதத வழங்கயதசகும.

உலதகங்கலும
மற்றம

உள்ள எமத அங்கததவர்கள், வசோகர்கள்

ஆத வசளர்களுக்கு

அஉரனததலகக்

வஉரலத

குழுவின்

தளததின்

ோர்வசதோ

அகலததின்

உலக

ோசர்பேசகவும

ோசர்பேசகவும எமத பு டசிக
தகசள்கசகிறேன்.

சன்கசம
ஆசிரியர்
சன்கசவத

உய டுக்கன்

லன்கள்

கண்டிருக்கவிலஉரல.

திருப்தி

முதலசளிததவ

ததசழலசளர்களினதம
சோசவியதஉரத

குழுவின்

தமன்ஷிவிக்குகள்

ஆண்ேசக,

இன்னும

இஉரேக்கசல

அ ோசங்கமசனத சபேசஉர த ததசேர்வதற்கு தீர்மசனததேன்
இருந்தத.

சோசோலிோ

வசழ்ததக்கஉரள ததரிவிததக்

ததசேர்ச்சியசக

அகற்கிறேப்பேடடு விடடிருந்தசர், ஆனசல ஏகசதிபேததிய ஆளும

சிப்பேசயகளினதம

சோர்ந்த

பி திநிதிகளத

சீர்திருததவசத

மற்றம

தஉரலவர்களசன

சோசோலிஸ்ட-பு டசிக வசதிகள்

இஉரேக்கசல அ ோசங்கதஉரத ஆதரிதத நின்கிறேசதசடு சபேசஉர
உேனடியசக முடிவுக்கு தகசண்டுவ

சகசரிக்உரக உரவக்க

மறததனர். ஏகசதிபேததிய

சபேசருக்கு,

ஜன சயகததிற்கசன

ோர்வசதோத ததசழலசள வர்க்கததின் ஐக்கயததிற்கசன இந்த

ஒரு

தபேயத சடடுவதற்கசக

வ லசற்றப்தபேரும

தூக்கவீோப்பேடேஉரத

சன்கசம

அகலததின்

சபே ணியுேன்

அஉரனததலகக்

தினதஉரத

தகசண்ேசடுககிறேத.

முதலசவத,

1914

ஆகஸ்டில

தவடிதததன் நூகிறேசவத
தோப்ேமபேரில

ஆண்டின்

இஉரணையவழப்

சபேசத ன்ற

அவர்கள் ோசக்கசகப் பேயன்பேடுததினர்.

சபே ணிகளில

முதலசளிததவ

முதலசம

உலகப்சபேசர்

ததசேர்வததன்பேத அவசியமசனதசகக் கருதப்பேடேத, அத

உலகப்

சபேசர்

ததசேங்கயதன்

ஆண்உரேதயசடடியும

2014

இல

வர்க்கதஉரத

கசன்ஸ்ேசண்டிச சபிளின்

தபேசறததவஉர ,

கடடுப்பேசடஉரே

இருப்பேஉரத ததசேர்ந்த பே சமரிப்பேதம அதன் ச சக்கமசய

சம

தினமும

1917

ஷ்ய

பு டசியின்

“இவவசகிறேசக

இருந்தத.

எதிரிஉரய

ஒரு

சபேசர்,

வந்தசோர்ந்திருக்ககிறேத.

தோயவதற்கசன

ஒரு

சபேச சக

நூற

முழுஉரமயிலும

ஆண்டுகளுக்கு

சம

ச சமசனசவ

தினம

வமோம

முன்பேசக,

தகசண்ேசேப்பேடே
தூக்கதயறியப்பேடடு

தவறம எடடு வச ங்கசள ஆகயிருந்தன. சபேசர் மீதசன
தவறப்பேசனத,
முக்கயமசன
சபேசருக்குச்

பிப் வரி

பு டசியின்

கச ணியசக

முதலசளிததவ

தவடிப்பில

ஒரு

ஆனசல

ஷ்ய

இருந்தத.

வர்க்கததக்சகச,

தோலல

கச ணைமசய

ஜசர்

முதலசவதசய

இருந்திருந்த

பி சந்திய

தவற்றிகஉரள ோசதிக்கசமல அஉரத முடிவுக்கு தகசண்டுவரும
எண்ணைமிருக்கவிலஉரல.
இ ண்ேசம

தபேறவதற்கசக

அவர்கள் முதலசளிததவ அ சுக்கு கீழ்ப்பேடிந்த நிஉரலயில

தோயவதற்கசன

ோமயததில

சபேசஉர த

மடடுமலல. பே ந்த மக்கஉரள ச சக்குநிஉரல பிகிறேழச் தோயத

நூகிறேசவத ஆண்டு என்கிறே ஒரு மகததசன ோமயததில தசன்
ஷ்யச

ஜசர்

இந்தப்

ஆண்டுதினதஉரத ஒடடியும, 1939

இ ண்ேசம

எழுபேததிஉரயந்தசவத
ேததப்பேடேத.
இந்த

ஒரு

குழுவசனத

சம

நிக்சகசலஸ்

தின

ோமயததிற்தகலலசம,

அதிகச ததில

இருந்த

மழுங்கடிக்க

பு டசிஉரய

மழுங்கடிக்க

மசற்கிறேப்பேடேத”

என்ற

பின்னசளில டத சடஸ்க எழுதினசர்.
சடுகேததப்பேடடிருந்த
ஷ்யசவிற்கு
ோம ோமற்கிறே

தலனின்

திருமபிய
சபேசர்-எதிர்ப்பு

ஏப் ல

பின்னர்தசன்

ஆ மபேததில

இக்கடசி

நிஉரலப்பேசடஉரே

உரகயிதலடுதத

சபேசதிலும சபேசலஷிவிக் கடசி மடடுசம சபேசஉர
ஒச

கடசியசக

இருந்தத.

நிஉரலப்பேசடஉரே, இஉரேக்கசல

தனத

சபேசலஷிவிக்
அ ோசங்கதஉரத

கடசி

எதிர்தத
தனத

ஆதரிக்கும

நிஉரலயில இருந்த முதலசளிததவ அ உரோ பு டசிக மசக
தூக்கவீசிவிடடு
மசற்றவஉரத

சோசவியததகளுக்கு
ஆதரிக்கும

நிஉரலக்கு

அதிகச தஉரத
மசற்றவதற்கு

கடசிக்குள்ளசக தலனின் கடேததடே மூன்ற வச
தீவி மசன
அ சியல
சவண்டியிருந்தத.
விஉரளவுகள்

தற்சபேசஉரதய

கசலம

சபேச சடேதஉரத

தற்கசப்புவசத

ேதத

கடசியின்

தகசள்உரகஉரய

தகசள்வத

ஆனசல

மதிப்பிே

இந்த

என்பேஉரத

சவண்டும.

“தற்கசப்புவசத”

கடசித

—அதசவத,

நிஉரலப்பேசடு

முதல

ஒன்உரகிறே

புதிதசக

சடகள்

மசனசநிஉரலகளுக்கு

குழு”

தற்கசப்புவசத”தஉரத

ததசழலசள

வர்க்கததிேம

உரகவிடுவதசனத

இருந்த

கடசிஉரயத

தனிஉரமப்பேடுததி விடும என்ற சபேசலஷிவிக் தஉரலவர்களத
ஒரு பிரிவினர் வசதிடேனர். அத ஒரு

“பி ச்ோச கர்களத

குழுவசக” சுருங்க விடும என்ற அவர்கள் எச்ோரிததனர்.
தலனின்

இந்த

வசததஉரத

திடேவடேமசக

நி சகரிததசர்.

ோரி

னவு

அலடசியததேன்

மிகவும

தபேசருததமசனதசக

இப்சபேசதம

கசடடிக்தகசடுப்புகஉரள

ஒரு

நிஉரலப்பேசடடுக்கு

குறிதத

அப்சபேசதம

“பு டசிக

தருககிறேத.

“பி ச்ோச வசதிகளின் ஒரு

சபேசுவததன்பேத
ததரியவிலஉரல.

தகவஉரமததக்

நிபேந்தஉரனகளில

வர்க்க

அறிவுறததகன்கிறே

மற்றம

தகசண்ேதசக இருந்தத.

தற்கசப்புவசத

உருவசக்கத

பேசடேசளி

வச ங்களில பே ந்த மக்கள் தவளிப்பேடுததிய குழப்பேமசன
சதோப்பேற்ற

பேசடேசளி
இவவசற

ததசற்றச சயக்கசன

பேல த

சபேசஉர த ததசேர்வதற்கு ஆத வளிப்பேத— ஒரு கணிோமசன
பு டசியின்

வர்க்கததினஉர யும

ஒன்றகலப்பேததசன்

அவிழ்தத விேப்பேடடிருந்த ஜன சயகப் பேதசஉரகயின் கீழ்
மடேததிற்கு,

சவஉரல

வர்க்கமலலசசதசஉர யும

கடேசயம

தஉரலவர்கள்

இருந்த,

பி ச்ோச வசதிகளின்

பேசடேசளி

தவற்றிேததில

ஒருவர்

ச்சுக்கலப்பில

வர்க்க விததியசோங்கஉரள தபேசருடபேடுததசமல,

தஉரலப்பேேலசம.

சபேச சடேம

ேந்திருக்கவிலஉரல
புரிந்திருக்க

ஒருவர்

குடடி-முதலசளிததவ

இலஉரலயச? பே ந்த மக்களுக்குள் இருக்கன்கிறே

மசற்றவதற்கு

தலனினுக்கு அவசியமசக இருந்த அ சியல சபேச சடேததின்
குஉரகிறேதத

இருந்த,

பேசடேசளி வர்க்க நிஉரலப்பேசடஉரே விடுவிததக்

தபேருமபேசலும

சதசற்கிறேமளிக்கும ஒரு வ லசற்ற பின்ச சக்கய பேசர்உரவயில,

தீவி தஉரத

மற்றம

“பே ந்த மக்கள்”

தவிர்க்கமுடியசதஉரவயசக

சபேசலஷிவிக்

பேசர்உரவயில

ோரி,

தமத

எலலசம, பே ந்த மக்களத

மடேததிற்சகற்பே

வஉரளந்ததகசடுப்புகள்

அததியசவசியமசன

என்ற

வழக்கமசகக்

ேப்பு

நியசயப்பேடுததவஉரத

தகசண்டிருக்கும

அஉரனதத

ோந்தர்ப்பேவசதிகளத அ சியலில இருந்த, எததஉரன ஆழ்ந்த
சபேதம தகசண்ேதசக தலனினின் சகசடபேசடுமிக்க அ சியல
இருந்தத.

அவர் எழுதினசர்:
தலனினசல ச சக்குநிஉரலமசற்கிறேம தபேற்கிறே சபேசலஷிவிக்குகள்
ோர்வசதோவசதிகளுக்கு

தசங்கள்

“ததசேர்ந்த

மக்களுேன்
விருமபுவஉரத”
அவற்றேன்

இருக்க

கசடடிலும,
அதசவத
அடிததச்தோலலப்பேடுவஉரத

கசடடிலும,

“பே ந்த மக்கள்”

தங்களசல

எதிர்தத

கசடடுவத

இந்தத

நிற்க

ச்சுக்கலப்உரபே
முடியும

தருணைததில

தபேசருததமசனதசய

மூர்க்கமசன

அததஉரனயிலும

சபேரினவசதிகள்

மக்களின்

சடுகள்
தசங்கள்
ததசேர்ந்த

கூறி

எவவசற

நியசயப்பேடுததிக்

தகசள்ள

என்பேஉரத

சம

முயன்கிறேசர்கள்
கண்டிருக்கவிலஉரலயச?
ச்சுக்கலப்புக்கு
கசலததிற்கு

கூடுதல

பேக்கம

இருக்கவிருமபுவதசக”
தங்கஉரள

என்ற

இருக்கவிலஉரலயச?

ஐச சப்பேசவின்

“பே ந்த

பே ந்த

எதி சக
சம

இருக்கமுடியசதச?

ஒரு

பே ந்த
ஒரு

மக்கள்
குறிப்பிடே

சிறபேசன்உரமயசக
திருப்புமுஉரனயின்

சபேரினவசத
தினததின்

“ ச்ோசகுதலுக்கு” எதி சகப் சபேச சடினர். சம
சபேசதம

கூே, இந்த

விடடிருக்கவிலஉரல.

இருந்த
ேந்த

பேசர்தத

நியூசயசர்க்

ஆற்கிறேப்பேடே

“ ஷ்ய

மக்கள்கூடேங்கள்

களர்ச்சியசள சன

கடடுப்பேடுததங்கள் ’

குறிதத

தலனிஉரனப்

சிரிக்கன்கிறேன”.

ஊஉரளயிடடுச்

உஉர கள்

உரேமஸில,

ஒன்ற பின்வரும தஉரலப்உரபேக்

பேததிரிஉரகயசளர் திருப்தியுேன் எழுதினசர்:
சோசோலிோக்

அன்றம

சம தினப் சபே ணிகள்

தவளியிேப்பேடே கடடுஉர
தகசண்டிருந்தத:

குஉரகிறேந்த

இன்கிறேளவுக்கு

கழோஉரேயசனதசய
தபேடச சக சடில

மசனசநிஉரல

“தீவி மயப்பேடே

தலனினின்

’சபேசதம!

என்கிறே

உரேமஸ்
சீேர்களசல

உங்கள்

சக்உரகக்

கூக்கு லகஉரளக்

தகசண்டு

வ சவற்கப் தபேற்கிறேன.”
இன்னுதமசரு கடடுஉர , கடேததடே
சோசோலிஸ்ட

தஉரலவர்களுசம

அதமரிக்கசவின்
பின்வரும

சபேசஉர

வசோகர்களுக்கு

தகவலுேன்

ஷ்யசவின் அததஉரன
ஆதரிப்பேதசக

உறதியூடடியதேன்

நிஉரகிறேவஉரேந்தத:

“இப்சபேசத

விநிசயசகக்கப்பேடடுக்

தகசண்டிருக்கும

அறிக்உரககள்,

ஸ்புடடினுக்கு ச ர்ந்த கதிஉரய தலனின் பேகர்ந்த தகசள்ள
சவண்டும

என

சிகிறேப்புநிபுணைர்களில

தகசண்டிருக்கன்கிறேன.” ஆனசல ஆற மசதங்களுக்குள்ளசக,

ட மப்

நிர்வசகததின்

சபேசலஷிவிக்குகள்,

அ ோசங்கதஉரத

பு டசியசனத

முதலசம

ஆண்டு

சபேசரின்

முடிவு

என்பேதசல

ஷ்ய

மடடுமலல.

தயசரிப்புகளுக்கு

சபே ழவின்

எதி சன

இருக்ககிறேத.

அபேசயமசனத

ஒரு

இன்கிறேளவுக்குப்

தபேரிதசய முன்தனசருசபேசதம இருந்ததிலஉரல.
முந்உரதய

மூன்ற

இஉரணையவழ
இஉரேவிேசத

சமதினப்

சபே ணிகளில,

வளர்ச்சிக்கு

கவனதஉரத

அஉரனததலகக்

குழு

ோர்வசதோ

சோசோலிோ

சபேசருக்கு

எதி சன

இயக்கம

இலஉரலதயன்கிறேசல,

ஒரு

உேனடிக்

சகசரியிருந்தத.

முன்சனசக்கன்
பேசரிய

ஒரு

அடிப்பேஉரேயில,

ததசழலசள

ஆளும

வர்க்க

உய டுக்குகள்

மனிதகுலதஉரத ஒரு சபே ழவுக்குள் அமிழ்ததி விடுவசர்கள்
என்ற

சங்கள் எச்ோரிததிருக்கசகிறேசம.

அஉரனததலகக்
கூே

குழுவின்

—உலக

பேலலசயி க்கணைக்கசன

பேலருக்கும

வஉரலத

வசோகர்களிலும

அவசியமிலஉரல—

தோசலலவும

வந்திருக்கன்கிறேன

தபேசதவசக

அஉரவ

இந்த

வீன

சபேசயிருக்கன்கிறேன, ஆனசல

பேடுதகசஉரலயில

முடிந்திருந்தனசவ

அன்றி தற்தகசஉரலயில அலல.” இந்த தற்தகசஉரல என்ன
வடிவதஉரத எடுக்கப் சபேசககிறேத? தவளியுகிறேவு விவகச ங்கள்
இதழன்

இ ண்ேசவத

கவுன்சிலில

மூதத

கடடுஉர ,

தவளியுகிறேவு

ஆயவறிஞ சக

விவகச

இருக்கும

பிலிப்

“சபேசரில ட மப்பின் ஒரு பேசர்உரவ” என்கிறே

கசர்ேனசல
தஉரலப்உரபே

தசங்கயிருக்ககிறேத.

அவ த

சமசதலகள்

உரகமீறிப்

ஈ சன்

தகசரியச,

ஷ்யச

சபேசய

அலலத

தோலலததக்க

சீனச

பேலசவற

கடடுஉர யில
அலலத

வே

உேனசன

சபேசருக்கு

புவிய சியல

கசடசிகள்

சுருக்கமசய சகசடிடடுக் கசடேப்பேடுகன்கிறேன.
ஒப்பீடடு

மூசலசபேசயம

(Comparative

Strategy)

என்கிறே

அறிஞர்களுக்கசன சுற்றிதழ் ஒன்ற 2016 இன் பிற்பேகுதியில

“அணுஅபேசயங்கஉரள
திடேமிடே

மறகருததசக்கததிற்கு

அணுப்

உடபேடுததல:

பேயன்பேசடஉரே

மீண்டும

தகசண்டுவருதல” என்கிறே தஉரலப்பிலசன ஒரு கடடுஉர உரய
தவளியிடடிருந்தத.
வசஷிங்ேன்

இதன்

டிசியில

பேலகஉரலக்கழகததின்

ஆத வசளர்களில

சோசோலிோ

ஒழுங்குகள்

இடடுச்

புவி-அ சியல மற்றம ஏகசபேததியங்களுக்கு இஉரேயிலசன
பேதடேங்களின்

“பு சதன மற்றம

ோகசப்தங்கள் எங்கலும, வலல சுகளசல கடடிதயழுப்பேப்பேடே

ஈடடிமுஉரனயசக

அணுஆயுதப்

தகசள்உரககஉரளக்

அக்சேசபேர்

சபேச சடேம தசன் முதலசளிததவததிற்கு எதி சன பு டசிக ப்
சபேச சடேததின்

தபேசறப்பேற்கிறே

தூக்கவீசினர்.
உலகப்

சபேசர்

தபேற்றிருக்ககிறேத.

கணைக்தகடுதத அவர் எழுதககிறேசர்:

முற்றிலும தபேசருததமசனத, என்கிறேசலும தவறமசன
ஏகசதிப்பேததிய

அஉரமயப்

எலதகன்தபேரி

ஆத வுேன்

1917 இன் அ சியல பேடிப்பிஉரனகஉரள திகிறேனசயவு தோயவத
நூகிறேசவத

கடடுஉர யில

ஜ. ஜசன்

தகசள்உரக

வர்க்கததின்

ஆ மபேமசகயஉரதக் குறிதத நின்கிறேத.

பு டசியின்

தவளியுகிறேவுக்

ஒருவ சன

ஒரு

ததசழலசள

அறிவுறததிக்

முன்னிஉரல

எழுதிய

இஉரேக்கசல

அப்பேடேமசக

அதமரிக்கசவின்

ஆயுதப்

சபேசர்

ஆசிரியர்கள்

—இருவருசம

இருக்கும

சஜசர்ஜ்ேவுன்

சபே சசிரியர்கள்—

என்பேத

அச கமசக

ஒரு

அணு

ஒரு

அ சியல

தளததின்

தப்புக்கணைக்கன் விஉரளவசகசவச அலலத விபேததசகசவச

என்பேஉரத

தசன்

எச்ோரிக்உரககள்

உரேதபேறம என்பேதசன பே வலசன அனுமசனிப்புக்கு

எதி சய வசதிடுகன்கிறேனர். தஉரலவர்கள் அணு ஆயுதங்கஉரள

மிஉரகப்பேடுததலசகசவச அலலத திடுக்கேச் தோயவதசகசவச

“இ சஜதந்தி க்

கூே ததரியக் கூடும. ஆனசல, கேந்த பேல மசதங்களின்

பேயன்பேடுததப் பேரிசீலிப்பேதற்கு விருப்பேம தகசள்கன்கிறே நிஉரல

நிகழ்வுகளின்

தபேருகுவதில இருந்த தசன் அததஉரகயததசரு சபேசருக்கசன

தவளிச்ோததில

குழுவின் எச்ோரிக்உரககள்
ததரிகன்கிறேன?

பேசர்ததசல,
இன்னுமச

அஉரனததலகக்

மிஉரகப்பேடுததலசக

ஒரு

சபே ழவுக மசன

அங்கீகரிக்க

நிர்ப்பேந்தம

அதமரிக்க

தவளியுகிறேவுக்

சபேசரின்

தபேற்றக்

ோசததியதஉரத

தகசண்டிருக்கன்கிறேனர்.

தகசள்உரக

ஸ்தசபேகததின்

முன்னணி தவளியீேசன தவளியுகிறேவு விவகச ங்கள் (Foreign
Affairs)

ேப்பு

இதழல,

இருக்ககிறேதச?” (“Present
தஉரலப்பின்

கீழ்

அபேசயம

எச்ோரிக்கன்கிறேனர்.

ஏகசதிபேததிய புவி-அ சியலில மிகவும அனுபேவம வசயந்த
நிபுணைர்கள்

பி தசன

“நிகழ்கசலம

at the Destruction?”)

வரிஉரோயசய

அழவில

என்கிறே தமசததத

நிஉரகிறேய

கடடுஉர கள்

தவளியிேப்பேடடிருக்கன்கிறேன. இந்தக் கடடுஉர களின் ததசனி,

என்பேஉரத
ஒரு

கஉரலயின்

கருவிகளசக”க்

கருதி

சதசன்றவதசக

திடேமிடே

அவர்கள்

அணுஆயுதப்

பேயன்பேசடு

“ஒரு அணு ஆயுததஉரத அலலத ஆயுதங்கஉரள

எதிரி

இலக்குக்கு

எதி சய

திடேமிடடு

தவடிக்கச்

தோயவத, அலலத எதி சளி ஒருவருக்கு எதி சக அணு
ஆயுத தவடிப்உரபே இறதிவிஉரளவசகக் தகசண்டுவ க் கூடிய
அணுஆயுத அச்சுறததல மற்றம தீவி ப்பேடுததலின் ஒரு
திடேமிடே

நிகழ்முஉரகிறேயில

ஈடுபேடுவத”

ஆசிரியர்கள் வஉர யஉரகிறே தோயகன்கிறேனர்.

என்ற

அதன்

அணு ஆயுதப் சபேசரின் திடேமிடே பேயன்பேசடடுக்கு இடடுச்

தசன், அதமரிக்கச ஆப்கசனிஸ்தசனின் மீத 21,600 பேவுண்டு

தோலலததக்க

எஉரேதகசண்ே

பேசரிய

குண்உரே

வீசியத.

ஐந்த

ன்கறிந்த

மூசலசபேசயங்கஉரள இந்தக் கடடுஉர
அணுஆயுதமற்கிறே

எதிரிக்கு

இ சணுவ

குறிப்பிடுககிறேத: 1) ஒரு

எதி சன

அணுஆயுதப்

“ஒரு அணுவலலஉரம தபேற்கிறே அ ோசனத

பேயன்பேசடு, இதில

சமசதஉரல முடிவுக்குக் தகசண்டுவரும முயற்சியில அணு
ஆயுதங்கஉரள பேயன்பேடுததம தூண்ேஉரல தபேகிறேக் கூடும”;
2)
ஒச

“ஒரு எதி சளியின் அததஉரன அணு ஆயுதங்கஉரளயும
தசக்குதலில

அழதத

விடடு, எதி சளிஉரய

பேதிலடி

தகசடுக்க வழயின்றி ஆக்குவஉரத” ச சக்கமசகக் தகசண்ே
அற்புதமசன

முதல

இலஉரலசயல

அவற்உரகிறேத

‘em

or lose

தசக்குதல;

3)

பேயன்பேடுததங்கள்

ததசஉரலதத

விடுவீர்கள்

(Use

‘em), அணுஆயுத வலலஉரம தபேற்கிறே இ ண்டு

சடுகள் ோமபேந்தமசன ஒரு சமசதலில பேயன்பேடுததததக்க
ஒரு

மூசலசபேசயம,

ஆயுதக்கேங்கு

இதில

ஒரு

சடு

அதன்

தஉரேததழக்கப்பேடுவதற்கு

தோசந்த

முன்பேசக

ஒரு

(MOAB)

தவடிமருந்த

வசன்

தவடிப்பு

கடேததடே 72 ஆண்டுகளுக்கு முன்பேசக 1945 ஆகஸ்டில
ஹிச சஷிமச
வீசியதற்கு

மற்றம

சகசோசக

பிந்உரதய

கசலததில

இ சணுவ

ேவடிக்உரகயின்

மிகப்தபேரும

குண்டு

இதசவ.

தோயதிகளில

பேல

வச ங்கள்

தகசண்டிருக்கும

மீத

அணுகுண்டுகஉரள

அதமரிக்கசவசல

சபேசத

என்ற

ஒரு

பேயன்பேடுததப்பேடே

இந்த

ோமபேவம

ஆதிக்கம
தசன்

உலகச்

தோலுததிக்

எவத சருவரும

அனுமசனிததிருப்பேசர்கள். ஆனசல அததலலசம தவகுதூ ம.
இந்த

குண்டின்

சமலசன

பேயன்பேசடு

வழக்கமசன

முக்கயததவதஉரத

தோயதிகளுக்கு

குஉரகிறேவசகசவ

தபேற்கிறேசதசடு

தரிதகதியில தோயதிகளில இருந்த மஉரகிறேந்தம சபேசனத.
மூன்ற

சடகளுக்கு முன்பேசகத தசன், தேசனசலட ட மப்

“வே தகசரியசவுேன் ஒரு தபேரிய, முக்கய

அணுஆயுதத தசக்குதஉரல ததசடுப்பேதற்கு முடிவுதோயககிறேத;

ததரிவிததசர்:

4) அணுஆயுத விளிமபுநிஉரல, இதில எதி சளி பின்வசங்க

சமசதலில

விடுவசர் என்கிறே

தோயககிறேத. நிச்ோயமசய.” ஏசதச வரும வச ததில சகசலஃப்

மபிக்உரகயில சபேசர் அபேசயம திடேமிடடு

தோன்ற

முடிவஉரேயும

விஉரளயசேத

இடடுச்

சபேசல, ட மப் இதஉரன அததஉரன ோசதச ணைமசன விதததில

கூடும

என்கிறே

புரிதலுேசனசய

மூசலசபேசயம

பின்பேற்கிறேப்பேடுககிறேத; மற்றம

ஒரு

ஆயுதப்

அணு

சபேசர்

இந்த

5) ஆ மபிதத

ததசேங்கப்பேடடு

விடேதன்

கூறினசர்.

ஊேகங்கசளச,

எததஉரன

தவப்பே-அணுோக்தி

ஊனப்பேடுவசர்கள்,

மடடுப்பேடுததப்பேடடு

விேமுடியும

அடிப்பேஉரேயிலசன

தீவி மசகசமல

என்கிறே

மடடுப்பேடுததப்பேடே

கருததசக்கததின்
ஒரு அணுஆயுதப்

விவசதிப்பேஉரதப்

தலலியமசய

அவர்

கூறவத

என்ன, ஒரு சபேசரின் விஉரளபேயன் என்னவசய இருக்கும,

பின்னர், அத ஒரு முழு-வீச்சிலசன மற்றம வ மபுகேந்த
பேரிவர்ததஉரனயசக

கூறிதத

இருக்கசவ

அதிகரிக்கப்பேடுககிறேத. ஆயினும இந்த சமசதல சபேசருக்கு
தோலலக்

திடேமிடுவஉரதக்

ோசததியம

சபேர்

தகசலலப்பேடுவசர்கள்,
அததஉரகயததசரு

கசயப்பேடுவசர்கள்,
சபேசரின்

சூழலியல

பின்விஉரளவுகள் என்னவசய இருக்கும இவற்உரகிறேதயலலசம
விளக்குவதற்கு

சகச சமல,

தவறமசன

அவ த

கருததகஉரளச் தோயதிகளசக தவளியிடேன.

சபேசர் மூசலசபேசயம.

“தபேரிய, முக்கய சமசதலின்” —
எதஉரனயும பேரிசீலிக்க விருமபுவசத அதசவத, ஒரு அணுஆயுதப் சபேசரின்— உண்உரமயசன
ஒரு
அஉரேயசளம
தசன்.
அணு அபேசயம “நிச்ோயமசக” இருக்ககிறேத என்ற அதமரிக்க

இந்த மூசலசபேசயதஉரத வகுதத கறக்கர்கள் யசர்? இந்த
மூசலசபேசயங்களில
கறக்குததனததின்

வே தகசரியசவுேன் ஒரு

ஆயுதங்களின் பேயன்பேசடு கணைக்கே முடியசத அளவுக்கசன

ஜனசதிபேதி

பின்விஉரளவுகஉரளக் தகசண்டிருக்கும. ஆளும வர்க்கங்கள்

உணைர்ச்சியற்கிறே பேதிலிறப்பில இருந்த ஒருவர் என்ன புரிந்த

சபேசரில

உண்உரமயசல

தகசள்ள

நூற்கிறேசண்டின்

குருடடுததனமசகவும

இகிறேங்கச

தடுததவிே

வண்ணைம

முடியுமச?

ஒடடுதமசதத

இருபேதசம

வ லசறசம

நூற்கிறேசண்டின்

முதல
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இந்த

வருேங்களத

அனுபேவதஉரதச்
அததஉரகயததசரு

மபிக்உரகயசன அனுமசனததிற்கு எதி சகசவ வசதிடுககிறேத.
ததசழலசள

வர்க்கததின்

யதசர்தததஉரத
சவண்டுசம

அ சியல

அடிப்பேஉரேயசகக்
அலலசத,

தகசள்வதற்கசன
தகசண்டிருக்கக்

தகசண்ேதசக

தன்உரனத

மபிக்உரககஉரள
கூேசத. இ ண்டு

மூசலசபேசயமசனத
தசசன

இருக்க
ஏமசற்றிக்

அடிப்பேஉரேயசகக்
வச ங்கள்

முன்பேசகத

முதலசளிததவ

ஊேகங்கள்

முடியும?

—இருபேததிதயசன்கிறேசம தகசள்வஉரதசய

சவண்டியதிலஉரல—

தோசலலவும

கூறவதற்கு

தரும

ஏகசதிபேததிய

இந்த

தர்க்கதஉரத

சகள்வியற்றம

இத
அ சின்

பி திபேலிக்ககிறேத.

ஏற்றக்
ஊேகங்களும

—அதமரிக்கசஉரவ

மடடுமலல,

தபேரிய முதலசளிததவ அ சுகள் அததஉரனஉரயயுசம
குறிப்பிடுகசகிறேன்—

அ சியல

சமற்கடேஉரமப்பின்

சன்

எஞ்சிய

அஉரனவருசம தங்கள் தபேசயகஉரளக் தகசண்டும மற்றம
தமத

மவுனங்கஉரளக்

தகசண்டும

தோயத தகசண்டிருக்கன்கிறேனர்.

சபேசருக்சக

தயசரிப்பு

ஆளும

உய டுக்குகள்

சபேசருக்கு

தோயகன்கிறே

ஒழக்கப்பேடுவதச அலலத ஒரு இ சணுவ மற்றம/அலலத

நிஉரலயில, அதஉரனத தடுதத நிறததவதற்கு ததசழலசள

சூழலியல சபே ழவின் மூலமசக சகசளம அழக்கப்பேடுவதச

வர்க்கம

சபேசரின்

— என்ற சகடகப்பேடேசல, தபேருவசரியசசனசரின் பேதில

கச ணைங்கஉரள புரிந்த தகசள்வததன்பேத சபேசருக்கு எதி சன

என்னவசக இருக்கும என்பேதில ஏசதனும ோந்சதகம இருக்க
முடியுமச?

அணிதி டேப்பேடேசக

சபேச சடேததின்

தயசரிப்பு
சவண்டும.

அததியசவசியமசன

அடிததளமசய

இருக்ககிறேத. 1917 இல தலனின் விளக்கயவசகிறேசக, சபேசர்

ஆம, ததசழலசள வர்க்கததில அ சியல தஉரலஉரமயின் ஒரு

“அதன் பிலலியன் த ருக்கடி அங்சக இருக்கசவ தோயககிறேத. ஆனசல அத
கணைக்கசன
இஉரழகள்
மற்றம
ததசேர்புகளத”
தீர்க்கப்பேேக் கூடிய ஒரு த ருக்கடிசய ஆகும, ஏதனன்கிறேசல
அபிவிருததியின்
விஉரளதபேசருளசகும.
“மூலதனததின் ததசழலசள வர்க்கமசனத ோமூகதஉரத சோசோலிோரீதியசக
என்பேத உலக முதலசளிததவம மற்றம

அதிகச தஉரத

தூக்கவீசிவிடடு

பிறிததசரு

வர்க்கமசன

அ சு

அதிகச தஉரத

பேசடேசளி

வர்க்கததிற்கு

மசற்கிறேசமல” சபேசர் தடுதத நிறததப்பேே முடியசத என்கிறேசர்
அவர்.

மறகடடுமசனம

தோயவதற்கு

புகிறேநிஉரலயசக

நிலவும

ோசததியததின் உருவடிவசகத திகழக்கூடிய ஒரு பு டசிக
ோக்தியசகும.
இந்த அடிததளததின் மீசத அஉரனததலகக் குழுவசனத,

ஆகசவ, சபேசருக்கு
தஉரலஉரமயின்

எதி சன

சபேச சடேமசனத, பு டசிக

த ருக்கடிஉரய

வ லசற்ற

ோகசப்தததின்

தீர்ப்பேத

என்கிறே

அடிப்பேஉரேயசன

பி ச்சிஉரனஉரய,

அதன்

முன்நிறததககிறேத.

முதலசளிததவ

இந்த
அ சியல

கூர்உரமயசன

வடிவததில

த ருக்கடியின்

னவுக்கும இஉரேயிலசன மு ண்பேசடு முன்தனசருசபேசதம
தபேரியதசக

இருந்ததிலஉரல.

மு ண்பேசடு தசன் அ சியல
மற்றம
தரிதமசன
வழங்குககிறேத.

ஆனசல

அசத

னவிலசன ஒரு தீவி மசன

அபிவிருததிக்கு

உந்தோக்திஉரய

அத

ததசழலசள

உலகன்

வர்க்கததின்

மனிதர்களின்—

அஉரனதத

பேகுதிகளிலும

—பிலலியன்

கணைக்கலசன

அ சியல

நிஉரலஉரமகஉரள

உருவசக்கக்

தீவி ப்பேேலுக்கசன
தகசண்டிருக்ககிறேத.

ோமூக

னவு ோமூக இருப்பிற்குப் பின்தங்க இருக்ககிறேத என்பேத
உண்உரமசய,

ஆனசல

எதஉரனயும,

அதற்கசக

பே ந்த

குஉரகிறேந்தபேடோம

வருங்கசலததிற்கசன
முடியசத

ோமூக

ததசழலசள

மக்களுக்கு

ஒரு

மபிக்உரகஉரயக்

இப்சபேசஉரதய

திவசலநிஉரலக்கு

கடசியசக

சன்கசம

முன்உரவததிருந்த

பு டசிக்கசன

உலகக்

அகலதஉரத

ஸ்தசபிததசபேசத

வ லசற்றக்

கேஉரமஉரய

முன்தனடுப்பேதற்கசக சபேச சடுககிறேத.
இந்த

உலக

அஉரனததலகக்

கடசிஉரயக்
குழு

தீவி ம குறிதத

கடடிதயழுப்புவதில

முகமதகசடுக்கன்கிறே

ோவசலகளின்

சங்கள் குஉரகிறேமதிப்பீடு தோயயவிலஉரல.

ஆனசல சவதகிறேந்தக் கடசியசலும இந்தப் பேணிஉரய தோயய
முடியசத.

ததசழலசள

வர்க்கததின்

லன்கஉரள

பி திநிதிததவம தோயவதசகசவச அலலத ஒரு பு டசிக

முதலசளிததவம பேசதசளதஉரத ச சக்க பேசயந்த தோலகன்கிறே
நிஉரலயில,

1938 இல சோசோலிோப்

மிக

முன்சனறிய நிஉரலக்கும ததசழலசள வர்க்கததின் அகநிஉரல
இததஉரன

டத சடஸ்க

வர்க்கம

சமமபேடே
கூே,

சவஉரலததிடேதஉரத

முன்தனடுப்பேதசகசவச

சவதகிறேந்ததவசரு

அஉரமப்பும,

எந்த

உலகல
அளவிலசன

முக்கயததவததேனும, கூகிறே இயலசத.

“சபேசலி-இேதகள்” என்கிறே எங்களத வசர்தஉரதப் பி சயசகம
கன்உரனசமசதலசல

ஊக்குவிக்கப்பேடே

பேயன்பேசடு

மசர்க்சிோம,

அலல.

சோசோலிோததக்கசன

பு டசிக

ஒரு

மிஉரகயசன

டத சடஸ்கோம,

அலலத

சபேச சடேததேன்

ோமபேந்தமும இலலசத வோதி பேஉரேதத

டுதத

எந்த

வர்க்கததின்

வழங்க

அஉரமப்புகளுக்கசன ஒரு தலலியமசன வஉர யஉரகிறேயசகும

அஉரமப்புமுஉரகிறேயின்

இத. சிப் சஸ், இக்தலஸியசஸ், தமசலசன்சோசன் அலலத

கண்உரணை

மூடிக்

ோசண்ேர்ஸ்

சபேசன்கிறே

சதசியவசத

அஉர சவக்கசடுகளுக்கு

தகசண்டிருக்ககிறேத என்ற அர்ததமசக விேசத. முன்சனற்கிறேம

பின்னசல அஉரனததலகக் குழு வசலசபேசல ஒடடிக்தகசண்டு

என்கிறே

நிற்பேதிலஉரல. இததஉரகய ஆளுஉரமகளின் தஉரலஉரமயிலசன

சிந்தஉரன

முதலசளிததவ

சிந்தஉரனயில

இருந்த

கசணைசமல சபேசய விடேத. இந்த சகசளததின் வசழ்க்உரக

அலலத

நிஉரலஉரமகள் இப்சபேசதிருப்பேஉரத விேவும இன்னும இருபேத

அஉரமப்புகள்,

ஆண்டுகழதத சமமபேடடிருக்கும என்பேதசன ஆருேங்கஉரள

வசங்கக் கூறவதசனசல,
சபேசனஉரவயசகும.”

இப்சபேசதம

யச சவத

எங்சகனும

சகடக

முடிககிறேதச

என்ன? உலகளசவிய ஒரு கருததக்கணிப்பு எடுதத, அதில
எலசலசரிேமும அவர்கள் அடுதத ஐமபேதசண்டுகளில எத
ோசததியமசகும

என்ற

கருதககிறேசர்கள்

அவற்றேன்

ததசேர்புஉரேய

டத சடஸ்கயிேம

இருந்த

“முழுக்க

அ சியல

வசர்தஉரதகஉரள

முழுக்க

இற்றப்

அகந்உரதக்குள் மூழ்கசமல, அஉரனததலகக் குழு மற்றம
அதன் பிரிவுகளுக்கு,

—வறஉரம ஆண்டில,

ஷ்ய பு டசியின் இந்த நூகிறேசவத

வருங்கசலதஉரத

மபிக்உரகயுேன்

எதிர்ச சக்குவதற்கு
அஉரனததலகக்
வஉரலத

முழு

குழுவின்

தளததின்

உரிஉரமகளும

உள்ளத.

நூற

உலக

சோசோலிோ

திருமபும ோமயததில, தலனின் எழுதினசர்:”

தரிதமசக

வளர்ந்த

உலகதஉரத

கு லசன

தோலவசக்கு

ஆண்டுகளுக்கு

முன்பேசக,

தபேடச சக சடடுக்கு
சங்கள் இந்த

மீளக்கடடிதயழுப்புவதற்கசகப்

வருககிறேத. எங்களத வசோகர் எண்ணிக்உரக தபேருகுமசபேசத,

புகிறேப்பேடடிருக்கசகிறேசம”,

எங்களத அஉரமப்புகளின் உருவளவும விரியும. ததசழலசள

சபேசலஷிவிக்குகள்

வர்க்கததின் உலகளசவிய தீவி ப்பேேலசனத அஉரனததலகக்

சோசோலிோ

குழுவின் புதிய பிரிவுகள் ஸ்தசபிக்கப்பேடுவதற்கு இடடுச்

சு ண்ேல, அ சியல ஒடுக்குமுஉரகிறே மற்றம சபேசர் இலலசத

தோலலும

ஒரு

என்பேதில

சங்கள்

உறதியசக

மபிக்உரக

அகலததின்

எங்கஉரள

எங்களுேன்

தோவிமடுததக்

தகசண்டிருப்சபேசர்

இந்த

க ம

அததஉரன

வசழும

பேங்சகற்றிருக்கும
விடுக்கசகிறேசம.

ஸ்தசபிக்கவிருப்பேவர்களில
மபுகசகிறேசம.

புதிய
இருப்பேசர்கள்

பிரிவுகஉரள
என்ற

சங்கள்

அஉரதத

சமல,

அதசவத

சகசர்க்க

இந்தப்
சவண்டும

இருந்த

அஉரனவருக்கும

ஒரு

வறஉரம,

மீளக்கடடிதயழுப்புவசத

பேகுதிகளிலும

தசன்

கசடடினசர்கள். உலஉரக

இலடசியமசகும.

இன்றியஉரமயசத முன்முயற்சிஉரய உரகயிதலடுதத தசங்கள்
சடுகளில

தோயத

அடிததளததின்

உலகதஉரத

தகசண்டுள்சளசம. உலகன் பேல பேகுதிகளில இருந்தவசகிறேசக

உண்உரமயில,

சன்கசம

சபேச சடேததில
என்ற

இந்தப்
சங்கள்

உலகன்

சபே ணியில
அஉரழப்பு

