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ரிச்ச்சார்ட் ் பட் பைப்ஸ் உட் உடன்சா் உடன
ஒரு கடித ட் பைரிிம்சாற்றம

டேவிட ட நோர்த,

ரிச்சநோர்ட ் பட் பைப்ைப்ஸபைப்ஸூக்கு டேவிட ட நோர்த

மநோர்ச் 27, 1996

அன்புேன் டட் பைேரநோசிரியர் ் பட் பைப்ஸ:

கநோலஞ்சசன்ற தளட் பைதி டிமிதரி
ட நோல்சகநோடகநோசொநோவிொது லிடயநோன் டசேரநோடஸகியின்
சுயசரிதம் குறிதது மநோர்ச் 24 இல் நியூ டயநோர்க் ் பேம்ஸ நூல்
மதிப்பு் பேர ட் பைகுதியில் இேம் சட் பைற்ற உங்களது மதிப்பு் பேரயில்,
“டசேரநோடஸகியும்,  அ ேரது மகனும் ச ருங்கிய
உதவியநோளருமநோொ சலவ் சசடேநோவ்,  ஸேரநோலிொது ஆடசி
தூக்கிவீசப்ட் பைே ட ண்டும் என்றும்,  ஸேரநோலிடொ ட் பைடுசகநோ் பல
சசய்யப்ட் பைே ட ண்டுசமன்றும் அடிக்கடி டட் பைசியும் எழுதியும்
 ந்தநோர்கள” என்று நீங்கள எழுதியுளளீர்கள.

இந்த அறிக்் பக ச ளிப்ட் பை் பேயநோொ மற்றும் ட் பைநோேரதூேரமநோொ
த ் பறக் சகநோண்டுளளது.  ஒரு அேரசியல் புேரடசி மூலமநோக
ஸேரநோலினிச ஆடசி் பயத தூக்கி வீசு ் பத டசேரநோடஸகி
அறிவுறுததிொநோர் என்ட் பைது உண்் பமயநோய் இருக்கும்
அடதட ் பள,  ஸேரநோலினின் ட் பைடுசகநோ் பலக்கு அ ர்
ட் பைகிேரங்கமநோகட நோ அல்லது தனிப்ட் பைடேரீதியிடலநோ ஒருடட் பைநோதும்
அறிவுறுததி இருக்கவில்் பல.

ஒரு  ேரலநோற்றநோளர் என்ற விதததில்,  ஸேரநோலி் பொ
ட் பைடுசகநோ் பல சசய்ய டசேரநோடஸகி வி் பி விழைந்தநோர் என்ற
குற்றச்சநோடடு, 1936-38 மநோஸடகநோ  ி விழைக்குகளுக்கும் டசநோவியத
ஒன்றியததில் நூறு ஆயிேரக் கணக்கநோொ டசநோசலிஸடுகள
சரீேரரீதியநோக து் பேததழிக்கப்ட் பைடேதற்கும் ஒரு சடேரீதியநோொ
டட் பைநோலிக்கநோேரணமநோக ட் பையன்ட் பைடேது என்ட் பை் பத நீங்கள நிச்சயம்
அறிவீர்கள. டசேரநோடஸகிக்கும் அ ேரது ஆதேர நோளர்களுக்கும்
எதிேரநோக ஸேரநோலினிச ஆடசியநோல் குறி் ப க்கப்ட் பைடே
ட் பையங்கேர நோத  ே டிக்் பககள ட் பைற்றிய குற்றச்சநோடடுக்கள
அ் பொததும், GPUஆல் இடடுக் கடேப்ட் பைடே் ப களநோகவும்
மநோஸடகநோ  ி விழைக்குகளின் டட் பைநோலிப்பு் பொவுகளநோகவும்
நீண்ேகநோலமநோகட  ஏற்றுக்சகநோளளப்ட் பைடடிருக்கின்றொ.

டசேரநோடஸகிக்கு எதிேரநோொ குற்றச்சநோடடுக்க் பள
விசநோரிப்ட் பைதற்கு டதநோன் டுவி த் பல் பமயின் கீழ் 1937இல்
ஏற்ட் பைடுததப்ட் பைடே சுயநோதீொமநோொ விசநோேர் பணக் குழு நோொது,
குறிப்ட் பைநோக அந்த முன்ொநோள டட் பைநோல்ஷிவிக் த் பல ர்,
ஸேரநோலி் பொ ட் பைடுசகநோ் பல சசய் தற்கு சதிததிடேம் தீடடி
இருந்தநோர் என்ற குற்றச்சநோட் பே நிேரநோகரிததது.  அக்குழு
குறிப்பிடேதநோ து:  “டசேரநோடஸகி அ ேரது ஒடடுசமநோதத
 நோழ்க்் பக முழு தும் தனி ட் பைர் ட் பையங்கேர நோதததிற்கு ஒரு
சதநோேர்ச்சியநோொ எதிர்ப்ட் பைநோளேரநோக எப்டட் பைநோதும் இருந்திருக்கிறநோர்
என்ட் பை் பத  நோம் கநோண்கிடறநோம்.  அததுேன் டசேரநோடஸகி எந்த
அேரசியல் எதிேரநோளி் பயயும் ட் பைடுசகநோ் பல சசய் தற்கு
மநோஸடகநோ  ி விழைக்கு விசநோேர் பணயின் பிேரதி நோதிக் பளடயநோ
அல்லது சநோடசிக் பளடயநோ எ ் பேரயும் ஒருடட் பைநோதும்
அறிவுறுததவில்் பல என்ட் பை் பதயும்  நோம் கநோண்கிடறநோம்.”

மிக அண்் பமயில், 1988  இல்,  டசநோவியத ஒன்றியததின்
உச்சநீதிமன்றம் மநோஸடகநோ விசநோேர் பணகளில் பிேரதி நோதிகளநோக
இருந்த அ் பொ ரும் அ ர்கள மீது சுமததப்ட் பைடே
குற்றங்களில் குற்றமற்ற ர்களநோக இருந்ததநோக இறுதியில்
அறிவிததது.

உங்களது  ேரலநோற்று எழுததுக்களில்
ட் பைரிச்சயப்ட் பைடே ர்கள,  1917  அக்டேநோட் பைர் புேரடசிக்கும்,
அததுேன் குறிப்ட் பைநோக அந்நிகழ்வில் டசேரநோடஸகி  கிதத
முன்ொணிப் ட் பைநோததிேரம் ட் பைற்றிய உங்களது கடும்
ச றுப்புக்கும் விடேரநோதமநோொ உங்களது ச ளிப்ட் பை் பேயநோொ
சிததநோந்த நி் பலப்ட் பைநோட் பே அறி நோர்கள.  உங்கள கருத் பதக்
கூற உங்களுக்கு உரி் பம உளளது.  ஆொநோல்  ேரலநோற்றுச்
சநோன்் பற சட் பைநோய்் பமப்ட் பைடுதது தற்கு உங்களுக்கு
உரி் பமயில்் பல.  டட் பைேரநோசிரியர் ் பட் பைப்ஸ அ ர்கடள,
டசேரநோடஸகி் பய இழிவுட் பைடுதது தற்கநோொ உங்களது
சசயல்மு் பொப்பில்,  ஸேரநோலின் அ ேரது டசநோசலிச அேரசியல்
எதிேரநோளிக் பள ட் பைநோரியளவில் ட் பைடுசகநோ் பல சசய் ் பத
நியநோயப்ட் பைடுதது தில் அ ேரநோல் ட் பையன்ட் பைடுததப்ட் பைடே அடத
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சட் பைநோய்க் பளததநோன் நீங்கள எடுததிருக்கிறீர்கள என்ட் பைது
விசிததிேரமநோக உளளது.

டசேரநோடஸகி,  ஸேரநோலிொது ட் பைடுசகநோ் பலக்கநோக அ் பி விழைப்பு
விடுததநோர் என்ற உங்களது கூற்றில் உறுதியநோய் இருக்கவும்,
அதன் மூலமநோக மநோஸடகநோ  ி விழைக்கு விசநோேர் பணகளுக்கும்
மற்றும் அதனுேன் சதநோேர்புட் பைடே க் பளசயடுப்புகளுக்கும்
கநோலங்கேந்த நியநோய அங்கீகநோேரத் பத  ி விழைங்கு தற்கும்
நீங்கள தயநோேரநோக இருக்கிறீர் என்றநோல்,  பின் நீங்கள இந்த
நி் பலப்ட் பைநோடடுக்கு ஆதேர நோொ  ேரலநோற்று ஆ ணங்க் பள
ச ளியிே ட ண்டும்.  எவ் நோறிருந்த டட் பைநோதினும் அதத் பகய
ஆ ணங்க் பள உங்களநோல்  ி விழைங்கமுடியவில்் பல என்றநோல்,
நியூ டயநோர்க் ் பேம்ஸில் நீங்கள எழுதிய சட் பைநோய்
அறிக்் பக் பய ட் பைகிேரங்கமநோக திரும்ட் பைப் சட் பைறு தற்கு,  நீங்கள
சதநோழில்ரீதியநோகவும் மற்றும் தநோர்மீக அடிப்ட் பை் பேயிலும்
கே் பமப்ட் பைடடுளளீர்கள.

உண்் பமயுளள,
டேவிட ட நோர்த
டதசிய சசயலநோளர்
டசநோசலிச சமதது க் கடசி

*** *** ***

ரிச்சநோர்ட ் பட் பைப்ைப்ஸபைப்ஸூக்கு டேவிட ட நோர்த

டம 13, 1996

அன்புேன் டட் பைேரநோசிரியர் ் பட் பைப்ஸ:

நியூ டயநோர்க் ் பேம்ஸில் கநோலஞ்சசன்ற தளட் பைதி டிமிதரி
ட நோல்சகநோடகநோசொநோவிொது லிடயநோன் டசேரநோடஸகியின்
சுயசரிதம் ட் பைற்றிய உங்களது நூல் மதிப்பு் பேரயில்
கநோணப்ட் பைடே உண்் பமக்குப் புறம்ட் பைநோொ ஒரு ட் பைநோேரதூேரமநோொ
பி் பி விழை் பய, மநோர்ச் 27, 1996 டததியிடே கடிதததில், உங்களது
க ொததிற்கு சகநோண்டு  ந்திருந்டதன்.  “டசேரநோடஸகியும்
மற்றும் அ ேரது மகனும் ச ருங்கிய உதவியநோளருமநோொ
சலவ் சசடேநோவ்வும்,  ஸேரநோலினின் ஆடசி தூக்கிவீசப்ட் பைே
ட ண்டும் என்றும்,  ஸேரநோலிடொ ட் பைடுசகநோ் பல சசய்யப்ட் பைடே
ட ண்டும் என்றும் அடிக்கடி டட் பைசியும் எழுதியும்  ந்ததநோக”
நீங்கள கூறி இருந்தீர்கள.

எொது கடிதம் விளக்கிய நோறு,  டசேரநோடஸகியும் அ ேரது
மகனும் ஸேரநோலின் ட் பைடுசகநோ் பல் பய  லியுறுததிொநோர்கள
மற்றும் ஆதரிததநோர்கள என்ற கூற்று,  1936-38  மநோஸடகநோ
விசநோேர் பணகளுக்கும் மற்றும் அதனுேன் சதநோேர்புட் பைடேதுமநோொ
சர் நோதிட் பைததிய ஆடசிக்கு எதிேரநோொ நூறநோயிேரக் கணக்கநோொ
டசநோசலிச எதிர்ப்ட் பைநோளர்கள ட் பைடுசகநோ் பல சசய்யப்ட் பைடு தில்
டட் பைநோய்முடிந்த சட் பைரும் சகநோடூேரததிற்கும் இடடுக்கடேப்ட் பைடே
டட் பைநோலிக்கநோேரணமநோக இருந்தது. 1937 இல் டுவி கமிஷனுேன்
சதநோேங்கி, 1980 களின் இறுதியில் டசநோவியத அேரசநோங்கததநோல்
அந்த விசநோேர் பணகள உததிடயநோகபூர் மநோக
மறுதலிக்கப்ட் பைடேதில் உச்சத் பத அ் பேந்த,  அந்த மநோஸடகநோ
விசநோேர் பணகளில் முன்் ப க்கப்ட் பைடே ட் பையங்கேர நோத

ட் பைடுசகநோ் பல சதிததிடே குற்றச்சநோடடுக்கள,  மிகவும்
விளக்கமநோகட  குற்றகேரமநோொ டதநோே் பொகளநோக
அம்ட் பைலப்ட் பைடுததப்ட் பைடடுளளொ.

எொது மநோர்ச் 27 கடிதத் பத முடிக்் பகயில்,  நோன் உங்கள
முன் பின் ரும் ச நோ் பல முன்் ப தடதன்:  “டசேரநோடஸகி,
ஸேரநோலிொது ட் பைடுசகநோ் பலக்கநோக அ் பி விழைப்பு விடுததநோர் என்ற
உங்களது கூற்றில் உறுதியநோய் இருக்கவும், அதன் மூலமநோக
மநோஸடகநோ  ி விழைக்கு விசநோேர் பணகளுக்கும் மற்றும் அதனுேன்
சதநோேர்புட் பைடே க் பளசயடுப்புகளுக்கும் கநோலங்கேந்த நியநோய
அங்கீகநோேரத் பத  ி விழைங்கு தற்கும் நீங்கள தயநோேரநோக
இருக்கிறீர்கள என்றநோல்,  பின் நீங்கள இந்த
நி் பலப்ட் பைநோடடுக்கு ஆதேர நோொ  ேரலநோற்று ஆ ணங்க் பள
ச ளியிே ட ண்டும்.  எவ் நோறிருந்த டட் பைநோதினும் அதத் பகய
ஆ ணங்க் பள உங்களநோல்  ி விழைங்கமுடியவில்் பல என்றநோல்,
நியூ டயநோர்க் ் பேம்ஸில் நீங்கள எழுதிய சட் பைநோய்
அறிக்் பக் பய ட் பைகிேரங்கமநோக திரும்ட் பைப் சட் பைறு தற்கு,  நீங்கள
சதநோழில்ரீதியநோகவும் மற்றும் தநோர்மீக அடிப்ட் பை் பேயிலும்
கே் பமப்ட் பைடடுளளீர்கள”.

ட் பைதில் ஏதும் இல்லநோமல் கிடேததடே ஆறு  நோேரங்கள
கழிந்துவிடேொ,  இக்கநோலதநோமதம் இவ்விேயத் பத
அலடசியப்ட் பைடுதது தற்கு நீங்கள ட நோக்கம்
சகநோண்டுளளீர்கள என்ட் பை் பத அர்ததப்ட் பைடுததநோது எொ  நோன்
 ம்புகிடறன்.   ேரலநோற்று சநோன்றுக் பளச் சரி சசய்யுமநோறும்,
த றுக் பள ஒப்புக்சகநோண்ே ஒரு அறிக்் பக் பய
பிேரசுரிக்குமநோறும்  நோன் உங்க் பள மீண்டுசமநோருமு் பற
 லியுறுததுகிடறன்.

உண்் பமயுளள,
டேவிட ட நோர்த 
டதசிய சசயலநோளர்
டசநோசலிச சமதது க் கடசி

*** *** ***

டேவிட ட நோர்ததுக்கு ரிச்சநோர்ட ் பட் பைப்ஸ

டம 20,1996

அன்புேன் திரு. ட நோர்த:

உங்களது மநோர்ச் 27  கடிதததிற்கு  நோன்
ட் பைதிலளிக்கவில்் பல,  ஏசொனில் அது தநோக்குதல்  ் பகப்ட் பைடே
விதமநோக இருப்ட் பை் பதக் கண்டேன்.   நோன் உங்களது டம 13
கடிதததிற்குப் ட் பைதிலளிப்டட் பைன்,  ஏசொனில் அது சட் பைநோது நோொ
 நோகரிக தேரத் பதக் சகநோண்டிருக்கிறது.

டசேரநோடஸகி சதநோேர்ட் பைநோொ எொது கூற்றுக்களுக்கும்
எொக்கும் எதிேரநோக சீற்றம் சகநோள தற்கு ட் பைதிலநோக,  எொது
மதிப்பு் பேரயின் கருப்சட் பைநோருளநோக உளள
ட நோல்சகநோடகநோசொநோவின் சுயசரிதத் பத ட் பைநோர்க்க சிேரமம்
எடுததிருப்பீர்களநோயின்,  சசடேநோவ் ஸேரநோலினின் இேரகசியப்
டட் பைநோலீஸ ஏதண்டுகளுள ஒரு ரிேம், ஸேரநோலின் சகநோல்லப்ட் பைே
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ட ண்டும் என்று கூறிொநோர் என்ட் பை் பதக் கண்டிருப்பீர்கள
(ட் பைநோர்க்க ட் பைக்கம் 378-79).  ஏதண்ேநோக இருப்ட் பைநோடேரநோ என்ற
டகளவிக்குரிய சிப்டட் பைநோடேரநோவ்ஸகி (Zborowski) அதத் பகய
அச்சுறுதத் பல சசய்திருக்க சநோததியம் இருக்கிறது:  ஆொநோல்
முக்கியமநோொ விேயம் என்ொச னில் அதத் பகய உணர்வுகள
மநோஸடகநோ விசநோேர் பணகளுக்கு சகநோண்டு சசல்லப்ட் பைடடு,
ச ளிப்ட் பை் பேயநோகட  சட் பைநோய்மதிப்் பட் பை சட் பைற்றிருந்தொ.

இேரண்ேநோ தநோக நீங்கடள ஒப்புக் சகநோண்ேட் பைடி,
டசேரநோடஸகியும் அடதடட் பைநோல சசடேநோவும் திரும்ட் பைத திரும்ட் பை
ஸேரநோலிொது ஆடசி தூக்கி எறியப்ட் பைே ட ண்டும் என்று
 லியுறுததிொர்.  ஒரு சர் நோதிட் பைததிய சர் நோதிகநோேரததின்
த் பல ் பேரக் சகநோல்லநோமல், ட று எந்த  ் பகயிலும் அ் பதத
தூக்கி எறி ் பத இப்டட் பைநோது நீங்கள உண்் பமயில் கற்ட் பை் பொ
சசய்து ட் பைநோர்க்க முடியுமநோ?  டதநோல்வி் பய எதிர்சகநோண்டு,
ஸேரநோலின் சட் பைருங்கரு் பணடயநோடு இேரநோஜிொநோமநோ சசய்துவிடடு
ஒய்வு சட் பைற்றுச் சசன்றிருப்ட் பைநோர் எொ நீங்கள
நி் பொக்கிறீர்களநோ?  ட நோல்சகநோடகநோசொநோவின்
கருததுக்களின்ட் பைடி, "புேரடசிக்கநோொ அ் பி விழைப்பு என்ட் பைது, ஆடசிக்
கவிழ்ப்பு சதிக்கு உேசொநோப்ட் பைநோொ அ் பி விழைப்ட் பைநோகும்."  (ட் பைக்கம்
370)  ஒரு சர் நோதிகநோரியின் கண்டணநோடேததிலிருந்து அ ேரது
ஆடசி் பய "இல்லநோமல் சசய் தற்கநோொ"  ஓர் அ் பி விழைப்பு
என்ட் பைது,  அ ் பேர தனிப்ட் பைடேரீதியில் "அழிதசதநோழிப்ட் பைதற்கு"
ஒதததநோகும்.

சிடொநோவிடயவ்,  கநோமடொவ் புக்கநோரின் மற்றும்
ஏ் பொடயநோருக்கு எதிேரநோொ குற்றச்சநோடடுக்கள அறட 
உண்் பமயல்ல.  அ் ப  சுததமநோக டட் பைநோலியநோக
பு் பொயப்ட் பைடே் ப  ஆகும்.   நோன் கூறு து என்ொச னில்
'டசேரநோடஸகிசம்'  ட் பைற்றிய குற்றச்சநோடடுக்கள,  ஓேரளவுக்கு
டசேரநோடஸகி மற்றும் அ ேரது மகொநோல் சகநோண்டு  ேரப்ட் பைடே
சட் பைநோறுப்ட் பைற்ற அச்சுறுததல்களிொநோல் ஊக்குவிக்கப்ட் பைடேொ.
அ் ப  ஸேரநோலினிச ட நோக்கங்களுக்கு ட் பையன்ட் பைடேொ.

உங்கள உண்் பமயுளள,
ரிச்சநோர்ட ் பட் பைப்ஸ

*** *** ***

ரிச்சநோர்ட ் பட் பைப்ஸக்கு டேவிட ட நோர்த

June 16, 1996

அன்புேன் டட் பைேரநோசிரியர் ் பட் பைப்ஸ:

டம 20ஆம் டததியிடே உங்கள கடிதததிற்கு  ன்றி.
எொது மநோர்ச் 27 இன் கடிதம் “தநோக்குதல் தன்் பம் பய”
சகநோண்டிருப்ட் பைதநோக நீங்கள கநோண்ட் பைதற்கு  நோன்
 ருந்துகிடறன்.  அக்கடிதத் பத மறுமு் பற  நோசிதடதன்,  அது
"சட் பைநோது நோொ  நோகரிக தேரத் பத"  கு் பற நோகக்
சகநோண்டிருக்கிறது என்ற உங்களது கூற்் பற என்ொநோல்
ஏற்றுக்சகநோளள முடியவில்் பல.  ஆொநோல்  நோம் இந்த
விேயத் பத ஒதுக்கி ் ப ததுவிடடு,  ட் பைதிலநோக,   மது கருதது
ட றுட் பைநோடடின் கருப்சட் பைநோருளநோக உளள முக்கிய  ேரலநோற்று

பிேரச்சி் பொயின் மீது — அதநோ து,  டிமிதரி
ட நோல்சகநோடகநோசொநோவ் எழுதிய சுயசரிதம் ட் பைற்றிய உங்கள
மதிப்பு் பேரயில் நீங்கள கூறிய நோறு “டசேரநோடஸகியும் மற்றும்
அ ேரது மகனும் ச ருங்கிய உதவியநோளருமநோொ சலவ்
சசடேநோவ்,  ஸேரநோலிொது ஆடசி தூக்கிவீசப்ட் பைே ட ண்டும்
என்றும்,  ஸேரநோலிடொ ட் பைடுசகநோ் பல சசய்யப்ட் பைே
ட ண்டுசமன்றும் அடிக்கடி டட் பைசியும் எழுதியும்  ந்தநோர்களநோ"
என்ட் பைதில் க ொத் பதக் குவிப்டட் பைநோம்.

பிேரச்சி் பொ இங்டக அர்ததம் ட் பைற்றியதல்ல,  மநோறநோக
உண்் பமகள ட் பைற்றியதநோகும்.  நோன் இக்கூற்் பறத தநோக்கிடொன்,
ஏசொனில் அது உண்் பமயல்ல.  டசேரநோடஸகியும் அ ேரது
மகனும் இேரகசியமநோக சதி சசய்தொர் என்ட் பைது ஒருபுறம்
இருக்கடடும்,  ஸேரநோலிொது ட் பைடுசகநோ் பலக்கநோக அ் பி விழைப்பு
விடுததொர் என்ற கூற்றுக்கு  ேரலநோற்று ஆதநோேரம் அங்டக
இருக்கவில்் பல என்று  நோன் சுடடிக் கநோடடிடொன்.  இன்னும்
சசநோல்லப்டட் பைநோொநோல்,  இழிபுகழ்சட் பைற்ற 1936-38  மநோஸடகநோ
சட் பைநோய்  ி விழைக்குக் பள நியநோயப்ட் பைடுததவும் மற்றும் ஸேரநோலிொது
சர் நோதிட் பைததிய ஆடசிக்கு எதிேரநோொ டசநோசலிச எதிர்ப்் பட் பை
ஸதூலமநோக இல்லநோசதநோழிக்கவும் “டசேரநோடஸகிஸடுகளின்”
(Trotskyite) ட் பைடுசகநோ் பல சதிகள குறிதது ஸேரநோலின்
க் பதக் பள டதநோடிததநோர் என்ட் பைது உளள நோடற சர்ச்் பசக்கு
இேமில்லநோததநோகும்.

எொது விமர்சொததிற்கநோொ உங்களது ட் பைதில்,  குி விழைப்ட் பைம்
வி் பளவிப்ட் பைதநோகவும்,  உளளநோர்ந்தரீதியில் ஒன்றுக்சகநோன்று
முேரண்ட் பைநோேநோொதநோகவும் உளளது. 

முதலில்,  உங்களது கூற்று ட நோல்சகநோடகநோசொநோவிொநோல்
 ி விழைங்கப்ட் பைடே தக ் பல அடிப்ட் பை் பேயநோகக் சகநோண்டிருப்ட் பைதநோக
என்று நீங்கள  நோதிடுகிறீர்கள.  ட நோல்சகநோடகநோசொநோவின்
நூ் பல  நோன் டட் பைநோதுமநோொ க ொததுேன்  நோசிக்க
த றிவிடேதநோக கருதது் பேரதது, ஒரு NKVD ஏதண்ேநோொ மநோர்க்
சிப்டட் பைநோடேரநோவ்ஸகியநோல்  ி விழைங்கப்ட் பைடே அறிக்் பக் பய அ ர்
டமற்டகநோள கநோடடு தில் க ொத் பதச் சசலுததுமநோறு நீங்கள
கூறுகிறீர்கள,  அதில் ஸேரநோலின் சகநோல்லப்ட் பைே ட ண்டும்
என்று சிப்டட் பைநோடேரநோவ்ஸகிக்கு சசடேநோவ் கூறியிருந்ததநோக
குறிப்பிேப்ட் பைடடுளளது.

ட நோல்சகநோடகநோசொநோவிொது சுயசரிதததின் இந்த
அததியநோயத் பத  நோன் க ொததுேன்  நோசிததிருக்கிடறன்
என்ட் பை் பத உறுதியநோய் கூறு தற்கு என்் பொ அனுமதிக்கவும்,
அது டசேரநோடஸகியும் அ ேரது மகனும் ஸேரநோலி் பொ
ட் பைடுசகநோ் பல சசய் தற்கு ஆதேர நோக இருந்தொர் மற்றும்
அ் பி விழைப்பு விடுததொர் என்ற உங்களது ஆணிததேரமநோொ
 லியுறுததலுேன் முேரண்ட் பைடுகிறது.  சிப்டட் பைநோடேரநோவ்ஸகியின்
அறிக்் பகயின்  ம்ட் பைகததன்் பம் பய ஏற்ட் பைதிலிருந்து
ச குசதநோ் பலவிற்கு விலகி,  ட நோல்சகநோடகநோசொநோவ்
" ேரவிருக்கும் விசநோேர் பணகளில் குற்றம்சநோடடிய தேரப்பின்
 நோதங்களுக்கு டமலும்  லுச்டசர்க்கும்  ் பகயில்
 டி ் பமக்கப்ட் பைடே ஒரு டதநோடிப்ட் பைநோக அந்த அறிக்் பக
இருந்திருக்கவும்” சநோததியம் உளளது என்ட் பை் பதயும் எண்ணிப்
ட் பைநோர்க்கிறநோர் (ட் பைக்கம் 379).  மற்சறநோரு ட் பைததியில்,
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சிப்டட் பைநோடேரநோவ்ஸகியிேமிருந்து அடதமநோதிரி அறிக்் பக் பய
டமற்டகநோளகநோடடி ட நோல்சகநோடகநோசொநோவ் கூறுகிறநோர்:  "அது
விசநோேர் பணக்கநோகவும் ஆடக் பள ஒழிக்கவும்
ஸடட் பைநோடேரநோவ்ஸகி் பய மநோஸடகநோவிற்கு மீண்டும்  ேர ் பி விழைக்க
முடிவு சசய்யப்ட் பைடடு அதற்கு ட் பையன்ட் பைடுதது தற்கு,  NKVD
ஆல் டதநோடிக்கப்ட் பைடடிருக்கலநோம்.  சிப்டட் பைநோடேரநோவ்ஸகியின்
கற்ட் பை் பொயநோக இருக்கலநோம் என்ற சநோததியத் பதயும் கூே
விலக்கிவிே முடியநோது.” (ட் பைக்கம் 380)

ஸேரநோலின் ட் பைடுசகநோ் பல சசய்யப்ட் பைடு தற்கு டசேரநோடஸகி
மற்றும்/அல்லது சசடேநோவின் ஒரு திடேம் ட் பைற்றிய ஒரு
 ம்ட் பைததகுந்த ஆதநோேரமநோக ட நோல்சகநோடகநோசொநோவ் தநோடொ
அந்த அறிக்் பகக் பள எண்ணிப் ட் பைநோர்க்கவில்் பல என்ட் பைது
சதளி நோக உளளது.  இன்னும் சசநோல்லப்டட் பைநோொநோல்,
உங்களது மதிப்பு் பேரயில் நீங்கள எழுதியுளளதற்கு
ட ேரடியநோக மநோறுட் பைடே  ் பகயில், “டசேரநோடஸகிஸடுகள எந்த
உயர்மடே ட் பையங்கேர நோத  ே டிக்் பக் பயயும்
டமற்சகநோண்ேதநோகட நோ அல்லது அதற்கநோக தயநோரிப்புச்
சசய்ததநோகட நோ ஒரு துண்டு துணுக்கு ஆதநோேரம் கூே அங்டக
கி் பேயநோது”  என்று ட நோல்சகநோடகநோசொநோவ் முடிக்கிறநோர்.
(ட் பைக்கம் 380)

 ேரலநோற்று உண்் பமகளில் இருந்து க ொத் பத
தி் பசதிருப்பும் ஒரு முயற்சியநோக கநோணப்ட் பைடு தில், உங்களது
கடிதம் ஒரு புதிய  ழியிலநோொ  நோதத் பத
அறிமுகப்ட் பைடுததுகிறது.  டசேரநோடஸகியும் சசடேநோவும்
ஸேரநோலி் பொப் ட் பைடுசகநோ் பல சசய் தற்கநோக அ் பி விழைப்பு
விடுததநோர்களநோ இல்் பலயநோ என்ட் பைது தீர்க்கமநோக இல்் பல.
"ஒரு முக ேரநோ என்ட் பைதில் டகளவிக்குரிய ேரநோக இருந்த
சிப்டட் பைநோடேரநோவ்ஸகி,  அந்த அச்சுறுதத் பலச் சசய்திருக்க
சநோததியம் இருந்தது,"  என்ட் பைதில் நீங்கள உேன்ட் பைடுகிறீர்கள.
ஆொநோல் பின்ொர் நீங்கடள,  "முக்கியமநோொ விேயம்
என்ொச னில் [சிப்டட் பைநோடேரநோவ்ஸகி அறிக்் பகயில் உளள]
அதத் பகய உணர்வுகள மநோஸடகநோவிற்குக் சகநோண்டு
சசல்லப்ட் பைடேதநோகவும்,  ச ளிப்ட் பை் பேயநோகவும்
குறிப்பிேததக்கமதிப்் பட் பைப் சட் பைற்றதநோகவும்"  குறிப்பிே
 கர்கிறீர்கள.

ஸேரநோலின்,  டசேரநோடஸகியின் ட் பைடுசகநோ் பல சதியின்
இலக்கநோக இருந்தநோர் என்ட் பைது த றநோக சகநோடுக்கப்ட் பைடே
 ம்பிக்் பகயநோக இருந்தடட் பைநோதிலும்,  அக்சகநோடூேரம்,
கு் பறந்தட் பைடசம் ஒரு குறிப்பிடே அளவுக்கநோ து,  ஸேரநோலின்
நியநோயமநோக இருந்ததற்கநோக தூண்டிவிேப்ட் பைடேது என்று
நீங்கள கருதது் பேரப்ட் பைது டட் பைநோல் சதரிகிறது.  உண்் பமயில்
இந்த நோதம் அதன் உளளநோர்ந்த தர்க்கததில் இருப்ட் பைதுடட் பைநோல்
ட் பைலவீொமநோக இருக்கிறது.  சிப்டட் பைநோடேரநோவ்ஸகியநோல்
குறிக்கப்ட் பைடே சம்ட் பை ங்கள இேரகசிய டட் பைநோலீசநோரின்
டதநோே் பொகளநோக இருந்தநோல் —இ் பத ட நோல்சகநோடகநோசொநோவ்
கூேட நோ அல்லது கு் பறயட நோ ஒததுக்சகநோள து டட் பைநோல—
ஏன் அ் ப  ஸேரநோலினிேமிருந்து குறிப்பிேததக்க மதிப்் பட் பைப்
சட் பைற்றொ?  டமலும் சிடட் பைநோடேரநோவ்ஸகியின் அறிக்் பக ஒரு
டகநோட் பைமநோொ தருணததில் சசடேநோ நோல் கூறப்ட் பைடே

அேரசியல்ரீதியில் முக்கியதது மற்ற அச்சுறுதத் பல
துல்லியமநோகக் மீண்டும் சகநோண்டு  ந்து கநோடடியிருந்தநோலுடம
கூே,  அதத் பகயச நோரு குறிப்புததநோன் மநோஸடகநோ  ி விழைக்கு
விசநோேர் பணகளுக்கும்,  மற்றும்  நோசட ் பலகள,
ட் பைடுசகநோ் பலகள,  உளவுட் பைநோர்ததல் ட் பைற்றிய அ ர்களது
விசிததிேரமநோொ குற்றச்சநோடடுக்களுக்கும் தூண்டுதலநோக
இருந்தது என்ட் பை் பத யநோேரநோல் தீவிேரமநோக  ம்ட் பை முடியும்?
உண்் பமயில் ட நோல்சகநோடகநோசொநோ நோல் டமற்டகநோளிேப்ட் பைடே
இேரண்டு அறிக்் பககளில் முதலநோ து சட் பைப்ேர ரி 8, 1937ஆம்
டததியிேப்ட் பைடேதநோகும்,  அது மூன்று மநோஸடகநோ
விசநோேர் பணகளில் இேரண்ேநோ தில் பிேரதி நோதிகளுக்கு மேரண
தண்ே் பொ விதிக்கப்ட் பைடே ஒரு  நோேரததிற்குப் பிந்் பதயதநோகும்.
இேரண்ேநோ து அறிக்் பக ஓேரநோண்டுக்குப் பின்ொர் மூன்றநோ து
விசநோேர் பணக்கு முந்் பதய  நோள டததியிடேதநோகும்.  இந்த
அடிப்ட் பை் பேயில் மடடுடம கூே,  சசடேநோவ்
சிப்டட் பைநோடேரநோவ்ஸகிக்கு சதரிவிதத அல்லது சதரிவிக்கநோத
அந்த விேயம்,  ஸேரநோலினின் சகநோடூேரத் பதப் புரிந்து
சகநோள தற்கு முற்றிலும் சம்ட் பைந்தமில்லநோததநோகும்.

ட நோல்சகநோடகநோசொநோவ் எழுதுகின்ற நோறு,
“டசேரநோடஸகி் பய தநோர்மீகரீதியநோக,  அேரசியல்ரீதியநோக மற்றும்
உளவியல்ரீதியநோக அழிப்ட் பைதற்டக அ் ப 
அேரங்டகற்றப்ட் பைடேொ…"  (ட் பைக்கம் 381)  என்று
இருந்தடட் பைநோதினும் கூே,  துேரதிருஷ்ே சமநோக,  மநோஸடகநோ
 ி விழைக்கு விசநோேர் பணகளின் கு் பறந்தட் பைடசம் ஏடதநோசில
சட் பைநோறுப்் பட் பையநோ து டசேரநோடஸகி மீது சுமதது தில் நீங்கள
உறுதியநோய் இருப்ட் பைதுடட் பைநோல் சதரிகிறது.  இந்த முயற்சி் பயத
சதநோேேர, ஆழ்ந்த  ேரலநோற்று ஆய்வுக் பள டகலிக்கூததநோக்கும்
 நோதங்க் பள எடுததநோள நீங்கள நிர்ட் பைந்திக்கப்ட் பைடடுளளீர்கள.

டசேரநோடஸகியும் சசடேநோவும் ஸேரநோலின் தூக்கி
வீசப்ட் பைடு ் பத  லியுறுததிொர் எொ நீங்கள ச ற்றிக்
களிப்புேன் சுடடிக் கநோடடுகிறீர்கள.   ன்கு சதரிந்த,
ஒருடட் பைநோதும் யநோரும் மறுததிேரநோத இந்த உண்் பமயின்
அடிப்ட் பை் பேயில், நீங்கள பின் ரும்  ொப்பு் பேர விொநோக்க் பள
முன்் ப ததுளளீர்கள: “ஒரு சர் நோதிட் பைததிய சர் நோதிகநோேரததின்
த் பல ் பேரக் சகநோல்லநோமல் ட று எந்த  ் பகயிலும் அ் பதத
தூக்கி எறி ் பத இப்டட் பைநோது நீங்கள உண்் பமயில் கற்ட் பை் பொ
சசய்து ட் பைநோர்க்க முடியுமநோ?  டதநோல்வி் பய எதிர்சகநோண்டு,
ஸேரநோலின் சட் பைருங்கரு் பணடயநோடு இேரநோஜிொநோமநோ சசய்துவிடடு
ஒய்வு சட் பைற்றுச் சசன்றிருப்ட் பைநோர் எொ நீங்கள
நி் பொக்கிறீர்களநோ?”

மீண்டும் உங்க் பளத தநோக்கும் ஆட் பைததுேன்,  இந்த
டகளவிகள எடுததுக் சகநோண்ே சட் பைநோருடளநோடு
சதநோேர்பில்லநோத் ப  என்ட் பை் பதக் கூற என்் பொ
அனுமதிக்கவும்.  ஸேரநோலின் அ ேரது டட் பைநோலீஸகநோேரர்
புததியுேன்,  ஓர் அேரசியல் புேரடசி் பய அ ேரது சசநோந்த
சரீேரதியநோொ அழிப்புேன் அ் பேயநோளப்ட் பைடுததிக் சகநோண்ேநோர்
என்டற ் ப ததுக்சகநோளட நோம்.  அ் பொததினும் டமலநோக,
எந்தச நோரு சர் நோதிகநோரியும் ஒரு புேரடசியிலிருந்து சநோதகமநோொ
எ் பதயும் எதிர்ட் பைநோர்ப்ட் பைதில்் பல.  ஸேரநோலிொது அேரசியல்
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க ் பலகளும் மற்றும் அகநி் பல மதிப்பீடுகளும்,  சட் பைநோய்
 ி விழைக்குக் பள  ேதது திலும் மற்றும் அ ேரது
எதிேரநோளிக் பளப் ட் பைடுசகநோ் பல சசய் தற்கு அ ர் எடுதத
முடிவிலும் நிச்சயமநோக ஒரு பிேரதநோொ கநோேரணியநோக இருந்தொ.
ஆொநோல் ஸேரநோலின், டசேரநோடஸகி் பய இடடு அஞ்சிொநோர் என்ற
ச ளிப்ட் பை் பேயநோொ உண்் பம,   ி விழைக்கு விசநோேர் பணகளில்
முன்் ப க்கப்ட் பைடே குற்றச்சநோடடுக்களின் சடேரீதியநோொ
 ம்ட் பைகததன்் பமக்கு முற்றிலும் ஒன்றும் டசர்க்கவில்் பல.
அதனினும் கூே,  அேரசியல் புேரடசி ட் பைற்றிய டசேரநோடஸகியின்
ட ் பலததிடேம்,  அது டசநோவியத மக்களநோல் ஏற்றுக்
சகநோளளப்ட் பைடடு சசயல்ட் பைடுததப்ட் பைடுமநோொநோல்,  அது முடி நோக
ஸேரநோலினின் மேரணததிற்கு  ழி குக்குமநோ என்ட் பைது மநோஸடகநோ
 ி விழைக்கு விசநோேர் பணகளில் எழுப்ட் பைப்ட் பைடே டகளவியநோய்
இருக்கவில்் பல.  மநோறநோக டசேரநோடஸகியும் அ ேரது
சகநோக்களும் ஸேரநோலி் பொப் ட் பைடுசகநோ் பல மூலமநோக
அதிகநோேரததிலிருந்து அகற்ற வி் பி விழைந்தநோர்களநோ என்ட் பைடத
டகளவியநோக இருந்தது.

இந்த ட றுட் பைநோடு சிறியதநோொ ஒன்றல்ல,  1930 களில்
பின்ட் பைகுதியில் அேரசியல்ரீதியநோக சிந்திக்கக்கூடிய மக்களநோல்
அது  ன்கு புரிந்து சகநோளளப்ட் பைடேது. 1937 இல் டதநோன் டுவி,
விேயத் பத சிறப்ட் பைநோக எடுததுக்கநோடடிய் பதப் டட் பைநோல,
“டசநோவியத ஒன்றியததில் இருக்கும் ஆடசிக்கு, ததது நோர்தத
மற்றும் அேரசியல் எதிர்ப்பு என்ற குற்றச்சநோடடுக்களின் டட் பைரில்,
டசேரநோடஸகி குற்ற நோளி எொ அறிவிக்கப்ட் பைேவில்் பல.  அ ர்
சில குறிப்பிடே திடே டேமநோொ குற்றச்சநோடடுக்களின் டட் பைரில்,
அதநோ து அதன் உண்் பம அல்லது சட் பைநோய்் பமததன்் பம
புறநி் பல உண்் பமயின் ஒரு வி கநோேரமநோக இருக்கும்
குற்றச்சநோடடுக்களின் டட் பைரில்,  குற்ற நோளி எொ
அறிவிக்கப்ட் பைடேநோர்.”1

உங்களது சசநோல்லலங்கநோேர டகளவிகளநோல்
முன்் ப க்கப்ட் பைடும் மற்சறநோரு  ேரலநோற்று பிேரச்சி் பொயும்
க ொம் சசலுதது தற்கு தகுதியு் பேயதநோக உளளது. "ஒரு
சர் நோதிட் பைததிய சர் நோதிகநோேரததின் த் பல ் பேரக் சகநோல்லநோமல்
ட று எந்த  ் பகயிலும்" அ் பதத தூக்கி எறி ் பத கற்ட் பை் பொ
சசய்யவியலநோசதொ நீங்கள எழுதுகிறீர்கள.  சட் பைரும்ட் பைநோலநோொ
ட் பையங்கேர நோதிகள உங்கடளநோடு உேன்ட் பைடு நோர்கள எொக்
கருதுகிடறன்,  ஆொநோல் இந்தப் ட் பைநோர்் ப யநோொது  ேரலநோறு
ட் பைற்றிய ஒரு மடடுப்ட் பைடே புரித் பலயும் மற்றும் அேரசியலின்
ஓர் எளி் பமப்ட் பைடுததப்ட் பைடே கருததுரு் ப யும் ம் பறமுகமநோய்
எடுததுக்கநோடடுகிறது.

இதற்கு மநோறுட் பைடே  ் பகயில், ஸேரநோலினிச சர் நோதிட் பைததிய
ஆடசி குறிதத டசேரநோடஸகியிொது புரிதலின் ஒரு சுருக்கமநோொ
சதநோகுப்பு் பேர் பய  ி விழைங்கு தற்கு  நோன் கே் பமப்ட் பைடடுளடளன்.
ஒரு மநோர்க்சிச நோதியநோக,  டசேரநோடஸகி அேரசிய் பல மநோசட் பைரும்
சமூக சக்திகளின் இ் பேதசதநோேர்பு மற்றும் டட் பைநோேரநோடேததின்
நி் பலப்ட் பைநோடடிலிருந்து அணுகிொநோர், டமலும் அ ர் புேரடசி் பய,
அேரசியல்  நோழ்வில் ட் பைேரந்த ச குதொ உ் பி விழைக்கும் மக்களின்
 ொவுபூர் மநோொ த் பலயீேநோக கருதிொநோர்.  டசநோவியத
ஒன்றியததில் இருந்த அதிகநோேரதது  சர் நோதிகநோேரததின்

சிக்கலநோொ நிகழ்வுப்டட் பைநோக்் பக டசேரநோடஸகி ஒருடட் பைநோதும் ஒரு
தனிமனிதரின் அபிலநோ் பஷகளுக்குள மற்றும்
குற்றங்களுக்குள சுருக்கவில்் பல. தமது சமகநோலதத ர்க் பள
மிஞ்சிய சதளிவுேன்,  டசேரநோடஸகி டசநோவியத
ஒன்றியததிலிருந்த புேரடசிக்குப் பிந்் பதய அதிகநோேரதது 
சகநோடுங்டகநோன்் பமயின் சமூக,  சட் பைநோருளநோதநோேர மற்றும்
அேரசியல் ட ர்க் பள விளக்கிொநோர்.  அ ேரது  நோழ் நோளின்
இறுதி  ் பேரயில் டசேரநோடஸகி ஸேரநோலி் பொ,  “சட் பைரும்
அதிகநோேரம் ட் பை் பேதத ஒரு சநோதநோேரண  ட் பைர்",  அ ேரது தனி ட் பைர்
சர் நோதிகநோேரம்,  டசநோவியத அதிகநோேரதது ததநோல் அேரசியல்
அதிகநோேரம் ஏகடட் பைநோகமநோக்கப்ட் பைடேதன் திேரண்ே ச ளிப்ட் பைநோடு
என்ட் பைதற்கு அதிகமநோக ட சறதுவுமநோக கருதி
இருக்கவில்் பல.  ஸேரநோலினிசம் தூக்கிசயறியப்ட் பைடு தற்கு,
சதநோழிலநோள  ர்க்கததின் அேரசியல் மறுவிழிப்பும் மற்றும்
அதிகநோேரதது ததின் தனிச்சலு் பக அந்தஸதிற்கு எதிேரநோகவும்,
சதநோழிலநோளர்களின் தொ நோயக உரி் பமக் பள ஒடுக்கு தற்கு
எதிேரநோகவும்  ழி ேததப்ட் பைடும் ஒரு புேரடசிகேர
ட ் பலததிடேததின் அடிப்ட் பை் பேயில் சதநோழிலநோள  ர்க்கததின்
அணிதிேரளல் ஆகிய் ப  அ சியப்ட் பைடுகிறது.
ஸேரநோலினிசததிற்கநோொ ட் பைதி் பல,  ஒரு சகநோ் பலயநோளியின்
துப்ட் பைநோக்கிக் குண்டில் கநோணமுடியநோது,  மநோறநோக மநோசட் பைரும்
ட் பைேரந்த மக்களின் டட் பைநோேரநோடேததில் தநோன் கநோணக்கி் பேக்கும்
என்று டசேரநோடஸகி  லியுறுததிொநோர்.  இந்தக்
கநோேரணததிொநோல்தநோன்,  டசேரநோடஸகி (ஸேரநோலின் கூறிய நோறு)
சகநோ் பலயநோளிக் பள நியமிக்கும் ட் பைணியில் அ ் பேர
ஈடுட் பைடுததிக் சகநோண்டிருக்கவில்் பல,  மநோறநோக ஒரு புதிய
சர் டதச மநோர்க்சிச இயக்கத் பதக் கடடி எழுப்பு திலும்
மற்றும் அதன் கநோரியநோளர்க் பள அேரசியல் மற்றும்
ததது நோர்ததரீதியில் ட் பையிற்றுவிப்ட் பைதிலும் ஈடுட் பைடடிருந்தநோர்.

ஸேரநோலினின் சசநோந்த த் பலவிதி் பயப் சட் பைநோறுததமடடில்,
இது டசேரநோடஸகிக்கு சட் பைரும்ட் பைநோலும் அக்க் பறயற்றதநோக
இருந்தது.  ஒரு ச ற்றிகேரமநோொ புேரடசிகேர இயக்கம்
ஸேரநோலி் பொயும் அ ேரது அடியநோடக் பளயும் க னிததுக்
சகநோளளும்,  ஏசொனில் அ ர்கள அதற்கு தகுதி
உ் பேய ர்களநோக இருந்தநோர்கள என்று அ ர் எதிர்ட் பைநோர்ததநோர்
என்று ஊகிப்ட் பைதில் த சறநோன்றுமில்் பல.  ஆொநோல்
ச ளியிேப்ட் பைடே மற்றும் ச ளியிேப்ட் பைேநோது இருக்கின்ற
டசேரநோடஸகியின் சதநோகுதிக்கணக்கநோொ எழுததுக்களில்,
இந்தப் பிேரச்சி் பொ மீது டசேரநோடஸகி தங்கியிருந்தநோர்
என்ட் பைதற்கு மொச்சநோன்றுக்கு கடடுப்ட் பைடே ஆேரநோய்ச்சியநோளர்,
ஒருசில  நோக்கியங்களுக்கு அதிகமநோக கநோண்ட் பைநோர் என்ட் பைடத
எொக்கு சந்டதகம்தநோன்.  அ ர் சநோதநோேரணமநோகட  அத் பொ
ஒரு மிக முக்கிய பிேரச்சி் பொயநோகப் ட் பைநோர்க்கவில்் பல.

உங்களது நி் பற நோொ ட் பைததியில்,  நீங்கள இறுதியநோய்
குறிப்பிடடீர்கள:  "சிடொநோவிடயவ்,  கநோமடொவ்,  புக்கநோரின்
மற்றும் ஏ் பொடயநோருக்கு எதிேரநோொ குற்றச்சநோடடுக்கள அறட 
உண்் பமயல்ல.  அ் ப  சுததமநோொ டட் பைநோலிப்பு் பொவுகளநோகும்
ஆகும்.”  உண்் பமயில்,  டட் பைேரநோசிரியர் ் பட் பைப்ஸ அ ர்கடள,
ட நோல்சகநோடகநோசொநோவிொது சுயசரிதம் ட் பைற்றிய உங்களது
நூல் மதிப்பு் பேர உடகுறிப்ட் பைநோக மடடுமல்ல,  மநோறநோக
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ட ேரடியநோகட  ட் பைடுசகநோ் பல சதிததிடேங்கள ட் பைற்றிய
ஸேரநோலினிச குற்றச்சநோடடுக்க் பள ஆதரிததொ.  இப்டட் பைநோதும்
 நோன் இந்த கருத் பத,  உங்களது நூல் மதிப்பு் பேரயில்
நீங்கள எழுதியதற்கு ஒரு திருததமநோக ஏற்றுக்சகநோளள
விரும்புகிடறன்.

எவ் நோறிருந்த டட் பைநோதினும்,  இந்த திருததமநோொது
உங்களது கடிதததின் க் பேசி இேரண்டு  நோக்கியங்களநோல்
க் பற ட் பைடிந்ததநோகவும்,  இருசட் பைநோருளட் பைேவும் அ் பமந்துளளது.
தநோங்கள எழுதுகிறீர்கள:  " நோன் கூறு து என்ொச னில்
'டசேரநோடஸகிசம்'  ட் பைற்றிய குற்றச்சநோடடுக்கள,  ஓேரளவுக்கு
டசேரநோடஸகி மற்றும் அ ேரது மகொநோல் சகநோண்டு  ேரப்ட் பைடே
சட் பைநோறுப்ட் பைற்ற அச்சுறுததல்களிொநோல் ஊக்குவிக்கப்ட் பைடேொ.
அ் ப  ஸேரநோலினிச ட நோக்கங்களுக்குப் ட் பையன்ட் பைடேொ.”
“டசேரநோடஸகிசம்”  ட் பைற்றிய குற்றச்சநோடடுக்கள என்று நீங்கள
எத் பொ அர்ததப்ட் பைடுததுகிறீர்கள என்ட் பைது எொக்கு முற்றிலும்
விளங்கவில்் பல.  ஆொநோல் “சட் பைநோறுப்ட் பைற்ற அச்சுறுததல்கள”
மற்றும் “ஸேரநோலினிச ட நோக்கங்களுக்குப் ட் பையன்ட் பைடேொ” என்ற
குறிப்புக்கள,  டசநோவியத அதிகநோேரதது ததநோல்
டசேரநோடஸகிக்கும் அ ேரது ஆதேர நோளர்களுக்கும் எதிேரநோக
இ் பி விழைக்கப்ட் பைடே குற்றங்களுக்கு,  மீண்டும் டசேரநோடஸகி மீது
ட் பைழிடட் பைநோடும் ஒரு முயற்சி் பய பிேரதிநிதிதது ம் சசய்கிறது.
டசேரநோடஸகி டசநோவியத ஆடசி் பய எதிர்க்கநோது
இருந்திருப்ட் பைநோேரநோயின்,  ஸேரநோலின் அ ேரது அேரசியல்
எதிேரநோளிக் பளப் ட் பைடுசகநோ் பல சசய் தற்கு
நிர்ட் பைந்திக்கப்ட் பைடடிருக்க மநோடேநோர் என்று தநோங்கள கூறு து
டட் பைநோல் சதரிகிறது.  ஆொநோல் இது,  கூறிய் பதடய கூறும்
ஒருசட் பைநோருள சசநோல்லடுக்டகயன்றி முற்றிலுமநோக ட று
எ் பதயும் விளக்கவில்் பல.

டசநோவியத அதிகநோேரதது ததிற்கு டசேரநோடஸகியின்
எதிர்ப்ட் பைநோொது,  அ ேரது மநோர்க்சிச மற்றும் டசநோசலிச
உறுதிப்ட் பைநோடுகளின் ஊக்கமும் உேரமும் நி் பறந்த அேக்கி
ஒடுக்கப்ட் பைேமுடியநோ ச ளிப்ட் பைநோேநோக இருந்தது.  இந்த
எதிர்ப்பின் ட ் பலததிடேமநோொது,  சதநோழிலநோள  ர்க்கததின்
சமூக  லன்க் பள ச ளிப்ட் பைடுததியது,  அ ர்களது
உரி் பமகள சலு் பக மிக்க அதிகநோேரதது ததநோல் மிதிதது
 சுக்கப்ட் பைடேொ. அதிகநோேரதது  சகநோடுங்டகநோன்் பமக்கு எதிேரநோொ
டசேரநோடஸகியின்  நோழ் நோ சநோ நோ டட் பைநோேரநோடேம்,  உங்களது

எழுததுக்கள ட் பைல ற்றில் நீங்கள முயற்சிததுளள,
மநோர்க்சிசமும் ஸேரநோலினிசமும் ஒன்றுக்சகநோன்று எதிேரநோொ
 ் பகயில் சமேரசததிற்கு இேங்சகநோேநோ  ் பகயில் நிற்கிறது
என்ற அடத அேரசியல் உண்் பம் பய,  உண்் பமயல்ல என்று
நிரூபிக்க வி் பி விழைந்துளள் பத பிேரகநோசதடதநோடு
எடுததுக்கநோடடுகிறது.  1920 களிலும் மற்றும் 1930 களிலும்,
டசேரநோடஸகிக்கு இருந்த அ் பொதது மநோற்றீடுகளிலும்,  அ ர்
ஒருடட் பைநோதும் சிந்திததுப் ட் பைநோர்க்கநோத ஒன்று என்ொச ன்றநோல்
ஸேரநோலினிச அதிகநோேரதது ததுேன் அேரசியல் சமேரசம் சசய்து
சகநோள தும்,  ஒததுப்டட் பைநோ தும் என்ட் பைதுமநோகும்.  டிமிதரி
ட நோல்சகநோடகநோசொநோட  கூே,  அ ேரது டசேரநோடஸகியின்
சுயசரிதததில் ட் பைல த றுகள இருப்பினும், ஸேரநோலினிசததிற்கு
எதிேரநோொ அ ேரது டட் பைநோேரநோடேததின் விடடுக்சகநோடுக்கநோத
தன்் பம் பயக் குறிதது புகி விழைநோேரம் சூடடுகிறநோர்.
“ஸேரநோலினிசத் பத ஒரு அ் பமப்புமு் பற என்ட் பைதிலிருந்தும்,
ஒரு சிததநோந்தம் என்ட் பைதிலிருந்தும்,   ே டிக்் பககளின் ஒரு
 ழிமு் பற என்ட் பைதிலிருந்தும் மற்றும் சிந்திக்கும் ஒரு
 ழிமு் பற என்ட் பைதிலிருந்துடம அத் பொ அகற்று தற்கு
டத் ப யநோொ ச ளிப்ட் பை் பேயநோொ நிகழ்ச்சிநிேர் பல ் ப ப்ட் பைதில்,
அடொகமநோக டசேரநோடஸகிதநோன் முதலநோ து  ட் பைேரநோக இருந்தநோர்.
டசேரநோடஸகி் பய சட் பைநோறுதத ் பேர,  ஸேரநோலினிசம் என்ட் பைது
எடதச்சநோதிகநோேரததின் ட் பைடுடமநோசமநோொ  டி ம்,  அ் பத
ட் பைநோசிசதடதநோடு மடடுடம ஒப்புட நோக்கக்கூடியது.  ஸேரநோலினிச
அ் பமப்புமு் பற முதலில் அகற்றப்ட் பைடேநோல் மடடுடம
உண்் பமயநோொ தொ நோயக அபிவிருததி நிகி விழை முடியும். அதன்
பின்ொர் மடடுடம டசநோசலிசததிற்கு எதிர்கநோலம் உளளது”
என்று ட நோல்சகநோடகநோசொநோவ் எழுதுகிறநோர். (ட் பைக்கம் 370)

உங்கள உண்் பமயுளள,
டேவிட ட நோர்த
டதசிய சசயலநோளர்
டசநோசலிச சமதது க் கடசி

1 Jo Ann Boydston, ed.,  The Later Works of John Dewey,
1925–1953,  Volume  11  (Carbondale:  Southern  Illinois  University
Press, 1987), p. 317.
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