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நியூ ய யோர்க்  ட் டைம்ஸ் நூல் மதிப்பு ட் மதிப்புரைக்க
ஒரு கடிதம்

டேவிட ட நோர்த,

நிய ட நோர்க டேம்ஸ நூல மதிப்புடிப்புரைப் பகுதி ஆசிரி ருககு
விடுககப்படே பின்வரும் கடிதம்,  அதன் நூல மதிப்புடிப்புரைப்
பகுதியில பிிப்புரைசுரிகக டதர்ந்்ந்ததடுககப்பேவிலடக
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Editor
The Nhew York Timhes Book Rhevihew
229 West 43rd Street
New York, N.Y. 100036

அன்புடேயீர்:

மடைந்த டிமிதரி டவநோல்ந்தகநோடகநோ்ந்தொநோவிொத (Dmitri

Volkogonov) லிட நோன் ட்ந்திப்புரைநோடஸகியின் சு சரிதம் குறிதத

மதிப்புடிப்புரை ்ந்தசய்வதற்கு ரிச்சநோர்ட டபப்ட் டதர்வ

்ந்தசய்தடம,  நிய ட நோர்க டேம்ஸின் பககங்களில

அந்நூடகக குறிதத எவ்விதமநோொ விமர்சொரீதியிகநோொ

திைொநோய்டவயும் இலகநோமல ்ந்தசய்தவிடேத.  ிப்புரைஷ் 

புிப்புரைடசிட க குறிதத பலடவற ஒருதடகபடசமநோொ

படேப்புகளின் ஆசிரி ிப்புரைநோொ டபிப்புரைநோசிரி ர் டபப்ஸ,

அததடக  எழுததககளில ட ர்டம நோொ உண்டமகடக

அவற்டை அவிப்புரைத ்ந்தசநோந்த வகதசநோரி சிததநோந்த

விருப்பு்ந்தவறப்புகளுககு அடிபணி  ்ந்தசய்தள்கநோர் என்ை

நிடகயில,  அவர் ்ந்தெொிப்புரைல டவநோல்ந்தகநோடகநோ்ந்தொநோவ்வின்

எழுததககளில இருந்த அடதடபநோன்ை்ந்தவநோரு டபநோகடக ஒரு
பிிப்புரைச்சிடொ நோக எடுததககநோடடுவநோர் என்ற அரிதநோகடவ

எதிர்பநோர்கக முடியும்.  எவ்வநோறிருந்த டபநோதினும்,

டவநோல்ந்தகநோடகநோ்ந்தொநோவின் நூடகக குறிதத மொசநோடசிட நோடு

மீகநோய்வ ்ந்தசய்த பக மதிப்புடிப்புரை நோகர்கள் குறிப்பிடடுள்க

எண்ணிடைந்த உண்டம நோொ பிடிழைகடக,  டபப்ஸ ஏடதநோ

்ந்தவறமடொ கவனி நோமல விடடுவிடேநோர் என்பதலக. மநோைநோக,

டபப்ஸ அவிப்புரைத மதிப்புடிப்புரைட க ்ந்தகநோண்டு

டவநோல்ந்தகநோடகநோ்ந்தொநோவின் ்ந்தபநோய்ம்டமகளுககு கூடுதகநோக

வலுடசர்ககவம் மற்றம் லிட நோன் ட்ந்திப்புரைநோடஸகியின்

விப்புரைகநோற்றப் புகடிழை இழிவபடுததவம் கருதி இருந்தநோர்

என்பதநோக ்ந்ததரிகிைத.  இம்மு ற்சியின் ்ந்தவளிப்பநோடுகள்

்ந்தபருமகவில அதிர்ச்சியடடுகின்ைொ.  பனிப்டபநோர்

டசநோவி ததி லின் (Sovietology)  மிக முககி  வகதசநோரி

பிிப்புரைதிநிதி நோொ டபப்ஸ, முதலில முன்னுககுப்பின் முிப்புரைரணநோக

டதநோன்ைககூடி  ஒன்றில,  ட்ந்திப்புரைநோடஸகியின் பிம்பதடத

டசநோவி த பநோேப் புததகததிலிருந்த கக்ந்தவடுதத

பிிப்புரைசுரிததடத டபநோக சிததரிககிைநோர்.

1920 களில இருந்த ட்ந்திப்புரைநோடஸகியின் ஸிப்புரைநோலினிச

எதிிப்புரைநோளிககநோல அவருககு எதிிப்புரைநோக கடேவிிழைதத விேப்படே

தநோககுதலகடக நிடொவூடடும் வடகயில,  ட்ந்திப்புரைநோடஸகிட 

"மிதமிஞ்சி  வீண்்ந்தபருடம ்ந்தகநோண்ேவிப்புரைநோக,  திமிர்

பிடிததவிப்புரைநோக,  ்ந்தபரும்பநோலும் மூர்ககமநோொவிப்புரைநோக"  மற்றம்

"டபநோலஷிவிக கடசி அதன் அங்கததவர்களிேம் டகநோரி 

கடடுப்பநோடடுேன் பகருேன் இடரணந்த பணி நோற்றவத
டபநோன்ைதற்கு அடிப்படே நோகடவ தகடம ற்ைவிப்புரைநோக"

டபப்ஸ அவடிப்புரை வர்ணிததள்கநோர்.  "டபநோலஷிவிக கடசி

அதன் அங்கததவர்களிேம் டகநோரி  ஒழுங்குமுடைப்படே

குழுடவடக மநோதிரி நோொ ஒன்றககு அடமப்புரீதியில

தடகடம ற்ைவிப்புரைநோக"  டபப்ஸ அவடிப்புரை வர்ணிததள்கநோர்.

அகடேநோபர் புிப்புரைடசியின் தடகடம ஒருங்கடமப்பநோகிப்புரைநோக,

ஈடிடரண ற்ை ஒரு ்ந்தவகுெொத தடகவிப்புரைநோக,  ்ந்தசம்படேயின்

ஸதநோபகர் மற்றம் தகபதி நோக விகங்கி  ஒரு மனிதரின்

அடொதத பிிப்புரைசிததிப்்ந்தபற்ை நிடொவகடகயும் தடேததழிகக

தீர்மநோொகிப்புரைமநோக இருந்த ஓர் ஆடசி நோல,  எண்ணிகேங்கநோ

டசநோவி த ்ந்தவளியீடுகளில ட்ந்திப்புரைநோடஸகி இவ்விதததிலதநோன்
சிததரிககப்படேநோர்,  கடடுப்பநோடுேன் பகருேன் இடரணந்த

பணி நோற்றவதற்கு அவருககிருந்த மதிப்பு,  கடடுககடத

ஆககப்படேத.  ட்ந்திப்புரைநோடஸகியின் தனிமனிதவி லபு மீதநோொ

இததடக  ஸிப்புரைநோலினிச பநோணியிகநோொ தநோககுதலகடக
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டபப்ஸ ஏன் மீண்டும்மீண்டும் ்ந்தசய்கிைநோர் என்்ந்தைநோருவர்

டகடக டவண்டும். அடொததினும் டமகநோக,  ட்ந்திப்புரைநோடஸகியின்

“வீண்்ந்தபருடம” மற்றம் “இடரணந்த பணி நோற்றவத”

மீதிருந்த விடிப்புரைநோதம் குறிதத ஸிப்புரைநோலினிஸடுகள்

குறிப்பிடும்டபநோத அவர்கள் எண்ரணததில என்ொ

இருந்த்ந்ததன்ைநோல,  ஆளும் அதிகநோிப்புரைததவததின்

டகநோரிகடககளுககு, அவிப்புரைத புிப்புரைடசிகிப்புரை டகநோடபநோடுகடக

கீழ்படுதத அவர் விடடுக ்ந்தகநோடுககநோமல எதிர்தத வந்தநோர்

என்பததநோன்.  இந்த விதமநோொ வடகந்த ்ந்தகநோடுககநோத

தன்டமட  டபப்ஸ ஏன் அந்தகவககு ்ந்தவறப்டபநோடு
கநோண்கிைநோர்?

பின்ொர் டபப்ஸ ட ிப்புரைடி நோகடவ விப்புரைகநோற்ற

உண்டமகடக தவைநோக பிிப்புரைதிநிதிததவம் ்ந்தசய் ச்

்ந்தசலகிைநோர்.  ட்ந்திப்புரைநோடஸகிட  ட நோககி  ்ந்தகனின்

மடொநோபநோவதடத குறிப்பிடுடகயில,  “அவிப்புரைத அிப்புரைசி ல

மற்றம் நிர்வநோக திைடமகள் மீத அவர் [்ந்தகனின்] மிகவம்

தநோழ்ந்த கருதடதக ்ந்தகநோண்டிருந்ததநோக"  டபப்ஸ

வலியுறததகிைநோர். இந்த வநோதம்,  ன்கறி ப்படே ்ந்தகனினின்

டிசம்பர் 1922  அிப்புரைசி ல மிப்புரைரண சநோசொததிற்கு

முிப்புரைண்படடுள்கத,  அதில ்ந்தகனின் குறிப்பிடுடகயில,

ட்ந்திப்புரைநோடஸகி "தடகசிைந்த திைடமககநோக மடடும்

தனிததவமநோொவர் அலக.  அவர் தனிப்படேரீதி நோகவம்

அடொகமநோக தற்டபநோடத  மததி  குழுவில —C[entral]

C[ommittee]— மிகவம் திைடம நோொ மனிதிப்புரைநோவநோர்,”  என்ற
எழுதிொநோர்.

ஆர்வதடத தூண்டும் விதததில,  டபப்ஸ ்ந்தபரிதம்

ஸிப்புரைநோலினுககு அனுதநோபமநோக எழுதகிைநோர், ஸிப்புரைநோலிடொ அவர்

"்ந்தகனினின் உண்டம நோொ வழிதடதநோன்ைல என்றம்,

சடேபூர்வ வநோரிசு"  என்றம் குறிப்பிடுகிைநோர்.  " மத

கநோகததின் ்ந்தகனின்"  என்ற அடிழைககுமநோற வலியுறததி 

ஸிப்புரைநோலினுககு டவண்டுமநோொநோல,  அந்த விவரிப்பு

மகிழ்ச்சியடடி இருகககநோம்.  இவ்வித பண்பற்ை திருச்சடப

வநோரிசு உரிடமட  ்ந்தகனினிலிருந்த ஸிப்புரைநோலினுககுக

்ந்தகநோண்டு ்ந்தசலலும் மு ற்சியில அந்த ஹநோர்வர்ட

விப்புரைகநோற்ைநோகிப்புரைநோல,  டமற்குறிப்பிடே அிப்புரைசி ல மிப்புரைரண

சநோசொததில ஸிப்புரைநோலிடொ ்ந்தபநோதச் ்ந்தச கநோகர்

பதவியிலிருந்த நீககுவதற்கு ்ந்தகனினின் பிிப்புரைதட க

முடையீடும் உள்கேங்கி இருந்தத என்ை  ன்கறி ப்படே

உண்டமட யும் கண்டு்ந்தகநோள்கநோமல விடடுவிடுகிைநோர்.

அவிப்புரைத அிப்புரைசி ல வநோழ்கடகட  முடிவககுக ்ந்தகநோண்டு

வந்த பககவநோத ட நோ நோல பநோதிககப்படுவதற்கு முன்ொர்,

்ந்தகனிொநோல எடுககப்படே கடேசி  ேவடிகடககளில,

ஸிப்புரைநோலினுேன் அவருககிருந்த அடொதத தனிப்படே

உைவகடகயும் தண்டிததக ்ந்தகநோள்வதநோக எச்சரிதத ஒரு

கடிததடத எழுதக கூறி இருந்ததம் ஒன்ைநோக இருந்தத

என்படத,  உண்டமயில அந்த விப்புரைகநோற்ற டபிப்புரைநோசிரி ர்

நிடொவகூர்ந்திருகக டவண்டும்.

விப்புரைகநோற்ற உண்டமயின் இததடக  திரிததலகடகயும்

விே டமநோசமநோொத என்ொ்ந்தவன்ைநோல,  மநோஸடகநோ

விசநோிப்புரைடரணகளுககும் 1930 களின் பிற்பகுதியில அதனுேன்

்ந்ததநோேர்புபடே ப ங்கிப்புரைங்களுககும் அடிததகததில இருந்த

்ந்தபநோய்ட  டபிப்புரைநோசிரி ர் டபப்ஸ ஆதநோிப்புரைமின்றி

அங்கீகரிதததநோகும். “ஸிப்புரைநோலினின் ஆடசி தூககி எறி ப்பே

டவண்டு்ந்தமன்றம்,  ஸிப்புரைநோலிடொ படு்ந்தகநோடக ்ந்தசய் ப்பே

டவண்டு்ந்தமன்றம் ட்ந்திப்புரைநோடஸகியும் அவிப்புரைத மகன் ்ந்தகவ்

்ந்தசடேநோவ்வம் அடிககடி டபசியும் எழுதியும் வந்தநோர்கள்,”

என்ற டபப்ஸ எழுதகிைநோர்.

டசநோவி த ஒன்றி ததில ஓர் அிப்புரைசி ல புிப்புரைடசிககநோக

ட்ந்திப்புரைநோடஸகி பகிிப்புரைங்கமநோக அடிழைப்பு விடுததநோர் என்பத

நிச்ச மநோக  ன்கு அறிந்தததநோன்.  ஆொநோல ட்ந்திப்புரைநோடஸகியும்

அவிப்புரைத மகனும் பகிிப்புரைங்கமநோடவநோ அலகத

தனிப்படேரீதியிடகநோ ஸிப்புரைநோலினின் படு்ந்தகநோடகட 

அறிவறததிொநோர்கள் என்பத,  தசநோப்தங்களுககும்

அவமதிககததகக,  ஒரு அப்படேமநோொ மற்றம் டமநோசமநோொ

்ந்தபநோய் நோகும்.  இத ஏடதநோ சிறி  விே மலக.

ட்ந்திப்புரைநோடஸகியும் அவிப்புரைத மகனும் ஸிப்புரைநோலிடொயும் மற்றம்

டசநோவி த ஒன்றி  தடகவர்கடகயும் படு்ந்தகநோடக ்ந்தசய் த

திடேமிடடிருந்தொர் என்ை குற்ைச்சநோடடு,  1936-38  மநோஸடகநோ

விசநோிப்புரைடரணகளுககும் மற்றம் டசநோவி த ஒன்றி ததில நூற

ஆயிிப்புரைக கரணககநோொ டசநோசலிஸடுகள் சரீிப்புரைரீதி நோக

அழித்ந்ததநோழிககப்படுவதற்கும் ஒரு சடேரீதி நோொ டபநோலிக

கநோிப்புரைரணதடத விழைங்கி த.

1937  ்ந்தசப்ேம்பரில,  லிட நோன் ட்ந்திப்புரைநோடஸகிககு எதிிப்புரைநோக

ஸிப்புரைநோலினிச ஆடசி நோல ்ந்தகநோண்டு விப்புரைப்படே

குற்ைச்சநோடடுககடக சு நோதீொமநோக விசநோிப்புரைடரண ்ந்தசய்வதற்கு,

்ந்தமய்யி கநோர் டெநோன் டுவி தடகடமயின் கீழ்

ஏற்படுததப்படே விசநோிப்புரைடரணககுழு அதன் விசநோிப்புரைடரண

முடிவகடக ்ந்தவளியிடேத.  ட்ந்திப்புரைநோடஸகி,  ஸிப்புரைநோலினுடே 

படு்ந்தகநோடகககு சதிததிடேம் தீடடியிருந்தநோிப்புரைநோ என்ை முககி 

பிிப்புரைச்சிடொ மீத அந்த விசநோிப்புரைடரணக குழு அதன் முடிடவ

்ந்தவளியிடேத:  “ட்ந்திப்புரைநோடஸகி அவிப்புரைத ஒடடு்ந்தமநோதத

்ந்ததநோழிலவநோழ்வ முழுவதம்,  தனி பர் ப ங்கிப்புரைவநோதததிற்கு

ஓர் உறதி நோொ எதிர்ப்பநோகிப்புரைநோக எப்டபநோதம் இருந்தள்கநோர்

என்படத  நோம் கநோண்கிடைநோம்.  டமலும் ட்ந்திப்புரைநோடஸகி எந்த

அிப்புரைசி ல எதிிப்புரைநோளிட யும் படு்ந்தகநோடக ்ந்தசய்வதற்கு

மநோஸடகநோ விழைககு விசநோிப்புரைடரணயின் எந்த்ந்தவநோரு

பிிப்புரைதிவநோதிட ட நோ அலகத சநோடசிகடகட நோ ஒருடபநோதம்

அறிவறததவிலடக என்படதயும் இவ் ஆடரணககுழு

கநோண்கிைத,” என்ற குறிப்பிடேத.
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நூைநோயிிப்புரைக கரணககநோொ மககளின் படு்ந்தகநோடகட 

நி நோ ப்படுதத ப ன்படுததப்படே ஒரு ்ந்தபநோய்ககு,  ஒரு

பிிப்புரைபக விப்புரைகநோற்ைநோகர் மதிப்பளிகக டவண்டும் என்படத,

முற்றிலும் அை்ந்த றி அடிப்படேயிலும் கூே ்ந்தசநோற்ககநோல

விககக முடி நோத.  ஆொநோல உண்டமகள் ்ந்ததநோேர்பநோக ஒரு
கவொககுடைவநோொ மடொநோபநோவம் என்படத விேவம்

அதிகமநோொடவ இங்டக சம்பந்தப்படடுள்கொ.

பதிகளிககப்பே டவண்டி  டகள்வி என்ொ்ந்தவன்ைநோல:

ஸிப்புரைநோலினிச ஆடசியின் டசநோசலிச எதிர்ப்பநோகர்கடக,

குறிப்பநோக ட்ந்திப்புரைநோடஸகிட  டக நோள்டகயில,  டபிப்புரைநோசிரி ர்

டபப்ஸ ஏன் கி்ந்திப்புரைம்ளிொநோல தசநோப்தங்ககநோக

பிப்புரைப்பிவிேப்படே ்ந்தபநோய்கள் மற்றம் தவைநோொ தகவலகடக

சநோர்ந்திருந்தநோர் என்பததநோன்.  அதற்கநோொ பதில,  விப்புரைகநோடைப்

பற்றி  அவிப்புரைத அணுகுமுடைககு உந்ததகநோக இருககும்

வகதசநோரி சிததநோந்த மற்றம் அிப்புரைசி ல நிகழ்ச்சிநிிப்புரைலில

கநோரணககிடேககும் என்ற கூறவதற்கு என்டொ

அனுமதியுங்கள்.  ஸிப்புரைநோலினிச வடகப்படே டசநோவி த

விப்புரைகநோறககும்,  டமற்கில இருந்த பனிப்டபநோர்

சிததநோந்தவநோதிககநோல முன்டவககப்படேடவகளுககும்

இடேட  ஒரு விசிததிிப்புரைமநோொ ்ந்தபநோருததம் இருந்தடத,

ஸிப்புரைநோலினிசததின் டசநோசலிச எதிர்ப்பநோகர்கள் அவ்வப்டபநோத

கண்டுள்கொர்.  இிப்புரைண்டுடம மநோர்கசிசதடதயும் மற்றம்

்ந்தகனினுககுப் பிந்டத  டசநோவி த ஆடசியின்

்ந்தகநோள்டககடகயும் ஒன்ைநோய் அடே நோகம் கண்ேதிலிருந்த
்ந்ததநோேங்கிொ.

ஸிப்புரைநோலினிச்டதயும் மநோர்கசிசதடதயும் ஒன்ைநோய் இொம்

கநோண்ப்ந்ததன்பத,  டசநோவி த விப்புரைகநோற பற்றி  டபப்சின்

்ந்தபநோருள்விகககததிற்கு ்ந்தவளிப்படே நோொ அடிததகமநோக

உள்கத.  ஸிப்புரைநோலினிச ஆடசி நோல இடிழைககப்படே

அடொததக குற்ைங்களும் முககி மநோகவம்

தவிர்ககவி கநோமலும் அகடேநோபர் புிப்புரைடசியிலிருந்டத

்ந்தபருக்ந்தகடுததொ என்ற விகககுவதற்கு தீர்மநோொகிப்புரைமநோக

நிற்கும் டபப்்நோல,  அங்டக ஸிப்புரைநோலினிசததிற்கு ஒரு

மநோர்கசிச மநோற்றீடு இருந்தத என்படத ஏற்றக ்ந்தகநோள்க

முடி நோத. ஆகடவ ்ந்தகனினுககும் ஸிப்புரைநோலினுககும் இடேட 

இன்றி டம நோத அிப்புரைசி ல ்ந்ததநோேர்ச்சி இருந்ததநோக

வலியுறதத டவண்டி தம்,  மற்றம் ஸிப்புரைநோலினின் மநோர்கசிச

எதிர்ப்பநோகர்கடக, அடொததிற்கும் டமகநோக ட்ந்திப்புரைநோடஸகிட ,

கி்ந்திப்புரைம்ளின் ்ந்தகநோடுங்டகநோன்டமட  விே குடைவிலகநோத

இிப்புரைககமற்ைவர்ககநோக,  ்ந்தகநோடககநோிப்புரைர்ககநோக சிததரிகக

டவண்டி தம் அவருககு அவசி மநோகி விடுகிைத. விப்புரைகநோற

குறிதத இந்த ்ந்தபநோருள்விகககம்,  ஒரு ட ர்டம நோொ

உண்டமகள் குறிதத விகககததின் முன்ொநோல நிடககக

முடி நோத என்பதநோல,  டபிப்புரைநோசிரி ர் டபப்ஸ ்ந்தபநோய்கடக

 நோேததநோன் டவண்டும்.  டமலும் அங்டக அவருககு புதி 

ஒன்டைக கண்டுபிடிப்பதற்கநோொ டதடவ்ந்த நோன்றம்

இருககவிலடக.  மநோர்கசிச-விடிப்புரைநோத ்ந்தபநோய்ம்டமகளின்

மற்றம் டெநோேடொகளின் ஒரு தீிப்புரைநோத வகமநோக உள்க

ஸிப்புரைநோலினிசததின் ஆவரணககிேங்குகளில இருந்த டபப்ஸ

்ந்தவறமடொ அவருககுத டதடவ நோொடத எடுததக
்ந்தகநோள்கிைநோர்.

தங்கள் உண்டமயுள்க,

டேவிட ட நோர்த
டதசி  ்ந்தச கநோகர்

டசநோசலிச சமததவக கடசி
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