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அறிமுகவுரைர

லியயோன் சசெயடோவ் 1938 சபப்பிவவரியில் ஸ்வோலினிசெ ஜிபியு இனால் ஒழுங்கோல்
ஒழுங்கரைமக்கப்பட்ட ஒரு மருத்துவ சகோரைலக்கு பலியோகினால் ஒழுங்கோர் 

லியயோன் ட்சவோட்ஸ்கியின் படுசகோரைலயின் 75 ஆண்டின் நிரைனால் ஒழுங்கவோக,
ட்சவோட்ஸ்கியின் மகனால் ஒழுங்கோனால் ஒழுங்க லியயோன் சசெயடோவ் போரிஸில் மர்மமோனால் ஒழுங்க
முரைுறையில் இுறைந்த பின்னால் ஒழுங்கர் ட்சவோட்ஸ்கியோலும, நத்தோலியோவோலும
எழுதப்பட்ட இந்த சிறு பிவசுவத்ரைத உலக யசெோசெலிசெ வரைலத் தளம முதல்
முரைுறையோக தமிழில் பதிவிடுகின்ுறைது. சசெயடோவின் மவணத்திற்கு
பயன்படுத்தப்பட்ட வழிமுரைுறைகள் சதரியோமல் யபோனால் ஒழுங்க யபோதிலும, பரை பழைய
ட்சவோட்ஸ்கிசெவோதியோனால் ஒழுங்க யனோர்ஜ் சவரிசகனின் வோர்த்ரைதகளல்
சசெோல்வதோனால் ஒழுங்கோல், “ட்சவோட்ஸ்கியின் மகன் ஜிபியு சகோரைலகோவர்களடம
ஸ்சபோயவோவ்ஸ்கியோல் திட்டமிட்டு ஒப்பரைடக்கப்பட்டோர்”  என்பதில்
செந்யதகத்திற்யக இடமில்ரைல. சதோடர்ச்சியோக நோன்கோம அகிலத்தின்
அரைனால் ஒழுங்கத்துலகக் குழு யமற்சகோண்ட ஆய்வுகள் இரைத
உறுதிப்படுத்துகின்ுறைனால் ஒழுங்க. எதிர்வரும நோட்களல் அரைவ தமிழில்
சவளக்சகோணவப்படும.

லியயோன் சசெயடோவ், லியயோன் ட்சவோட்ஸ்கியின் மகனால் ஒழுங்கோக
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இருந்தயபோதும, அவர்கள் இருவரிரைடயய இருந்த உுறைவு அதனினும

ஆ பழைமோக யவரூன்றியிருந்தது. ட்சவோட்ஸ்கி எழுதியவோுறைோக, சசெயடோவ்

“எங்களது செக-சிந்தரைனால் ஒழுங்கயோளவோக, எங்களது செக-உரை பழைப்போளயோக,

எங்களது கோவலவோக, எங்களது ஆயலோசெகவோக, எங்களது நண்பவோக”
திகழ்ந்தோர்.

எல்லோவற்றுக்கும யமலோய், அவர்கள் ஸ்வோலினிசெ

அதிகோவத்துவத்தின் கோட்டுக்சகோடுப்புகளுக்கும குற்ுறைங்களுக்கும எதிவோய்

மோர்க்சிசெம மற்றும சலனினிசெத்தின் சதோடர்ச்சிக்கோக யபோவோட

உணர்வுபூர்வமோக உறுதியயற்றிருந்த யதோ பழைர்களோய் இருந்தனால் ஒழுங்கர்.

1917 இல் தந்ரைத யபோல்ஷிவிக் புவட்சியின் தரைலரைமயில் இருந்த

செமயத்தில் சசெயடோவ் சிறுவனால் ஒழுங்கோக இருந்தோர். அவவது இளரைமப்பருவம

வஷ்ய உள்நோட்டுப் யபோரின் கோலத்தில் கழிந்தது.

அந்த நிகழ்வுகள் சசெயடோவின் அவசியல் வோழ்க்ரைகரைய

வடிவரைமத்தனால் ஒழுங்க. ஒரு இரைளஞவோக அவர் செோமோனியத்

சதோழிலோளர்களுடன் சநருக்கமோனால் ஒழுங்க உுறைவுகரைள ஏற்படுத்தியிருந்தோர். 1923

இல் அவவது 17 வது வயதில், அவர் கமயூனிஸ்ட் கட்சியின் இரைளஞர்

அரைமப்பிற்குள்ளோக, கட்சி மற்றும புவட்சிரைய பற்றி விட்டிருந்த

அதிகோவத்துவ சீவழிவுக்கு எதிவோக ட்சவோட்ஸ்கி மற்றும இடது

எதிர்ப்போளர்களது சகோள்ரைககளது சவளச்செம கோட்டி நடந்தோர். இந்த

அடிப்பரைடயோனால் ஒழுங்க யபோவோட்டத்தில் அவவது யகோட்போடுமிக்க நிரைலயோனால் ஒழுங்கது,

ஒரு மகன் தனால் ஒழுங்கது தந்ரைதக்குக் கோட்டும விசுவோசெமோக அல்லோமல், ஒரு

முழு நனால் ஒழுங்கவோனால் ஒழுங்க புவட்சிகவவோதியோக சசெயடோவ் எழுந்தரைதக் குறித்தது.

1929 இல் ட்சவோட்ஸ்கியும அவவது மரைனால் ஒழுங்கவி நத்தோலியோவும

ஸ்வோலினால் ஒழுங்கோல் நோடுகடந்து வோழும நிரைலக்குத் தள்ளப்பட்டயபோது,

சசெயடோவும விருப்பத்துடன் அவர்களுடன் சசென்ுறைோர். 1930 கள்

முழுவதிலும, நோன்கோம அகிலத்ரைத ஸ்தோபிக்கவிருந்த செக்திகரைள
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ஒன்ுறைோகத் திவட்டுவதில் சசெயடோவ் ஒரு அதிமுக்கியமோனால் ஒழுங்க போத்திவத்ரைத
ஆற்றினால் ஒழுங்கோர்.

முதலில் யபர்லினிலும - 1933 இல் ஹிட்லர் அதிகோவத்திற்கு

வந்ததற்குப் பல வோவங்கள் பின்னால் ஒழுங்கர் வரைவக்கும அவர் அங்யக தோன்

இருந்தோர் - பின்னால் ஒழுங்கர் போரிஸிலும யவரைல சசெய்த சசெயடோவ், ட்சவோட்ஸ்கிசெ

இயக்கத்தின் ஐயவோப்பியப் பிரிவுகளது பணிகளுக்குரிய பிவதோனால் ஒழுங்க

சபோறுப்ரைபக் சகோண்டிருந்தோர். வஷ்ய எதிர்ப்போளர்களது புல்லட்டின்

என்ுறை இதழின் ஆசிரியவோகவும சவளயீட்டோளவோகவும இருந்த அவர்,

வவலோற்றின் மிகப் படுபயங்கவமோனால் ஒழுங்க யனோடிப்போனால் ஒழுங்க, மோஸ்யகோ

விசெோவரைணகரைள அமபலப்படுத்துவதில் முற்றுமுழுதோனால் ஒழுங்க முக்கியமோனால் ஒழுங்க

போத்திவத்ரைத ஆற்றினால் ஒழுங்கோர். மோஸ்யகோ விசெோவரைணகளல்

பிவசென்னால் ஒழுங்கமில்லோமயல பிவதோனால் ஒழுங்க பிவதிவோதிகளல் ட்சவோட்ஸ்கியுடன் யசெர்த்து
சசெயடோவின் சபயரைவயும இடமசபுறைச் சசெய்ததன் மூலமோக, ஸ்வோலியனால் ஒழுங்க,

அவவது சசெோந்த வழியில், சசெயடோவின் யவரைலகளது மதிப்ரைப
ஒப்புக்சகோண்டோர்.

வஷ்ய புவட்சிக்கு தரைலரைம சகோடுத்த யபோல்ஷிவிக்குகளது

ஒட்டுசமோத்தத் தரைலமுரைுறைரையயும சகோரைலசசெய்து விட்ட பின்னால் ஒழுங்கர்,

ட்சவோட்ஸ்கிக்கும சசெயடோவுக்கும எதிவோனால் ஒழுங்க மவண தண்டரைனால் ஒழுங்ககரைள

நிரைுறையவற்றும சபோறுப்ரைப ஸ்வோலின் தனால் ஒழுங்கது இவகசியப் யபோலிசெோனால் ஒழுங்க

ஜிபியு இடம ஒப்பரைடத்தோர். 1938 பிப்வவரி 16 அன்று, அந்த

தண்டரைனால் ஒழுங்ககளல் முதலோவது நிரைுறையவற்ுறைப்பட்டது. அதற்கு ஒரு சில

நோட்களுக்கு முன்போகத்தோன் போரிஸில் ஒரு மருத்துவமரைனால் ஒழுங்கயில் சசெயடோவ்
அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தோர், அங்கு அவர் குடல்யநோயில் இருந்து நன்கு

மீண்டுவந்து சகோண்டிருந்தோர். திடீசவன்று பித்துப்பிடித்தவரைவப் யபோல

மருத்துவமரைனால் ஒழுங்கயின் வோர்டுகளல் அவர் நிர்வோணமோக உலவியதோகச்

சசெோல்லப்பட்டது. அடுத்த சில மணி யநவங்களல் அவர் இுறைந்து

யபோனால் ஒழுங்கோர். அப்யபோது அவவது வயது 32.
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அர்ப்பணம

ரொமம ஹீனஹன,

மமர்ச 16, 1951 - அக்டடமபர் 16, 1977

லியயோன் சசெயடோவ்: மகன், நண்பன், யபோவோள என்னும சிறுநூலின்

இந்த பதிப்ரைப மரைுறைந்த யதோ பழைர் சவோம ஹீனால் ஒழுங்கஹனுக்கு அர்ப்பணிப்பதில்

யவர்க்கர்ஸ் லீக் சபருமிதம சகோள்கிுறைது.

இந்த அர்ப்பணிப்ரைப சசெய்வதன் மூலம, யசெோசெலிசெப் புவட்சிக்கோனால் ஒழுங்க
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உலகக் கட்சியோனால் ஒழுங்க நோன்கோம அகிலத்தின் அரைனால் ஒழுங்கத்துலகக் குழுரைவக்

கட்டிசயழுப்புவதற்கோக தீவத்துடன் தனால் ஒழுங்கது உயிரைவயய சகோடுத்து,

லியயோன் ட்சவோட்ஸ்கி மற்றும அவவது மகன் சசெயடோவின்

போதச்சுவடுகளல் பயணித்த இந்த இளம புவட்சிகவத் தரைலவருக்கு

யவர்க்கர்ஸ் லீக் நிரைனால் ஒழுங்கவஞ்செலி சசெலுத்துகிுறைது.

சசெயடோவ் யபோலயவ, யதோ பழைர் ஹீனால் ஒழுங்கஹனும சகோடூவமோக நடத்தப்பட்ட
ஒரு அவசியல் படுசகோரைலக்கு பலியோனால் ஒழுங்கவவோவோர். 1977 அக்யடோபர் 16

அன்று நள்ளவவுக்கு செற்றுப் பின்னால் ஒழுங்கர், யவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் இரைளஞர்

அரைமப்போனால் ஒழுங்க இளம யசெோசெலிஸ்டுகள் ஏற்போடு சசெய்திருந்த ஒரு நிதி-

திவட்டுவதற்கோனால் ஒழுங்க நடனால் ஒழுங்க நிகழ்ச்சி ஏற்போட்ரைட யமற்போர்ரைவ

சசெய்துசகோண்டிருந்த செமயத்தில் அவர் ஒரு கூலிக் சகோரைலயோளயோல்
சுடப்பட்டோர்.

சகோரைல நடந்த நியூயயோர்க் நகவத்தின் ஒட்டுசமோத்த முதலோளத்துவ

ஊடகங்களும யதோ பழைர் ஹீனால் ஒழுங்கஹனின் சகோரைல குறித்த சசெய்திரைய

ஏுறைக்குரைுறைய இருட்டடிப்பு சசெய்தனால் ஒழுங்க. அசமரிக்க கமயூனிஸ்ட் கட்சிரையச்

யசெர்ந்த ஸ்வோலினிஸ்டுகள் மற்றும திருத்தல்வோத யசெோசெலிசெ சதோழிலோளர்

கட்சியினால் ஒழுங்கரும கூட இயத இருட்டடிப்ரைப பின்பற்றினால் ஒழுங்கர். யசெோசெலிசெ

சதோழிலோளர் கட்சியோனால் ஒழுங்கது தனால் ஒழுங்கது வோவோந்திவப் பத்திரிரைகயோனால் ஒழுங்க

மிலிட்டண்ட் இல் யதோ பழைர் ஹீனால் ஒழுங்கஹனின் மவணம குறித்து ஒரு வரியும

கூட பிவசுரிக்க மறுத்ததன் மூலம அது இந்தக் சகோரைலரைய
ஆயமோதித்திருந்தது.

முதலோளத்துவ, ஸ்வோலினிசெ மற்றும திருத்தல்வோத ஊடகங்களன்

இந்த சவறுக்கத்தக்க மவுனால் ஒழுங்கமோனால் ஒழுங்கது இந்தப் படுசகோரைலயின் பின்னால் ஒழுங்கோல்

இருந்த அவசியல் யநோக்கங்கரைள சதள்ளத் சதளவோக

அமபலப்படுத்துகிுறைது. யவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் ஒரு தரைலவவோக சவோம

ஹீனால் ஒழுங்கஹன், சதோழிலோள வர்க்கத்தில் புவட்சிகவ தரைலரைமரைய

கட்டிசயழுப்புவதில் ட்சவோட்ஸ்கிசெ யகோட்போடுகளுக்கோனால் ஒழுங்க அரைனால் ஒழுங்கத்துலகக்
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குழுவின் யபோவோட்டத்திற்கு ஒரு உதோவணவடிவமோக திகழ்ந்து

சகோண்டிருந்த நிரைலயில், அவரைவக் சகோரைலசசெய்ததன் மூலம அசமரிக்க

ஏகோதிபத்தியமும அதன் முகரைமகளும அரைனால் ஒழுங்கத்துலகக் குழுவின் மீது

ஒரு மிருகத்தனால் ஒழுங்கமோனால் ஒழுங்க அடி சகோடுப்பதற்கு முரைனால் ஒழுங்கந்திருந்தனால் ஒழுங்க.

யதோ பழைர் சவோம இுறைந்தயபோது அவவது வயது சவறும 26 தோன்.

அவர் நோன்கரைவ ஆண்டு கோலம யவர்க்கர்ஸ் லீக்கில் உறுப்பினால் ஒழுங்கவோக

இருந்திருந்தோர். ஆனால் ஒழுங்கோல் அந்தக் குறுகிய கோலத்தில் சவோம ஒரு

எஃகுறுதி சகோண்ட புவட்சிகவக் கோரியோளவோக அபிவிருத்தி கண்டிருந்தோர்.

1977 னனால் ஒழுங்கவரியில் யவர்க்கர்ஸ் லீக் கட்சி மோநோட்டில் அவர் மத்திய

குழுவிற்கு யதர்வு சசெய்யப்பட்டிருந்தோர்.

ட்சவோட்ஸ்கியின் அரைனால் ஒழுங்கத்து பரைடப்புகளலும இந்த சிறுசவளயீடு

சவோமமுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுவது குறிப்போக சபோருத்தமோனால் ஒழுங்கதோகும.

புவட்சிகவக் கட்சிரைய கட்டிசயழுப்புவதில் அவவது பங்களப்புகள் இங்யக

விவரித்து விட முடியோத அளவுக்கு மிகப் சபரியதும பவந்துபட்டதும

ஆகும. ஒரு முழுயநவத் சதோழில்முரைுறை புவட்சியோளவோக, தனால் ஒழுங்கது அத்தரைனால் ஒழுங்க

பிுறை அவசியல் சபோறுப்புகளுடன் யசெர்த்து, கட்சியின் அச்செகப் பிரிவில்

உரை பழைத்து வந்த யதோ பழைர் சவோமமின் முத்திரைவ பதிக்கப்படோத இடயம

கட்சியில் இல்ரைல எனால் ஒழுங்கலோம.

அவவது உரை பழைப்பில் ஒன்றிரைனால் ஒழுங்க மட்டும மற்ுறைவற்றிற்கு யமலோக

அதிக முக்கியத்துவமளத்துக் கோட்டுவது செோத்தியமோகும என்ுறைோல், இளம

யசெோசெலிஸ்டுகள் அரைமப்ரைபக் கட்டுவதில் சவோம அளத்த மிகவும

குறிப்பிடத்தக்க நின்றுநிரைலத்த பங்களப்ரைபக் குறிப்பிடலோம. அவவது

உரை பழைப்பின் குணோமசெங்களோய் விளங்கிய ஆற்ுறைலும மற்றும

தீர்மோனால் ஒழுங்ககவமோனால் ஒழுங்க உறுதியும அசமரிக்கோவில் சதோழிலோள வர்க்க

இரைளஞர்களன் மிகச் சிுறைந்த யபோவோடும பண்புகரைள உண்ரைமயோக

சவளப்படுத்திக் கோட்டினால் ஒழுங்க.
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ஆனால் ஒழுங்கோல் அது மட்டுமன்று. யதோ பழைர் சவோம தனால் ஒழுங்கது நனால் ஒழுங்கவோனால் ஒழுங்க அவசியல்

வோழ்க்ரைகயின் ஒவ்சவோரு நோரைளயும இரைளஞர்கரைளயும இளம

சதோழிலோளர்கரைளயும ட்சவோட்ஸ்கிசெத்திற்கு சவன்சுறைடுப்பதற்கும

அவர்கரைள மோர்க்சிஸ்டுகளோக பயிற்றுவிப்பதற்குமோய்

அர்ப்பணித்திருந்தோர். சவோமமின் வோழ்க்ரைக முதலோளத்துவத்ரைத

எதிர்த்துப் யபோவோடுவதற்கோனால் ஒழுங்க தீர்மோனால் ஒழுங்ககவமோனால் ஒழுங்க உறுதிக்கு மட்டுமல்ல,

யசெோசெலிசெப் புவட்சியின் சவற்றிக்கு தவிர்க்கமுடியோததோக இருக்கின்ுறை

அவசியல் மற்றும தத்துவோர்த்த ஆயுதமயமோகலில் நிபுணத்துவம

சபறுகின்ுறை உந்துதலுக்கும கூட உதோவணமோய் விளங்கியது.

சகோரைலயோளயின் யதோட்டோ சவோமமின் ஆயுரைள விழுங்கிய

செமயத்தில், யதோ பழைர் சவோம அவசியல் மற்றும தத்துவோர்த்தப் பயிற்சியில்

ஒரு உருப்சபறும கட்டத்தில் தோன் இருந்து சகோண்டிருந்தோர். ஆயினும

சதோழிற்செங்கவோதிகள் மற்றும இரைளஞர்கள் மத்தியில் அவவது

நரைடமுரைுறை, தனித்துவத்துடன் திகழ்கின்ுறை மட்டத்திற்கு அவர் ஏற்கனால் ஒழுங்கயவ

பிவமமோண்ட அபிவிருத்தி கண்டிருந்தோர். எல்லோவற்றுக்கும யமல், சவோம

புவட்சிகவக் கட்சிரைய கட்டிசயழுப்புவதற்கு சதோடர்ச்சியோகப் யபோவோடினால் ஒழுங்கோர்.

அவரைவப் சபோறுத்தவரைவ தயக்கமும இருந்ததில்ரைல, திருமபிப்

போர்த்ததும இல்ரைல.

சவோம எந்தக் யகோட்போடுகளல் சவன்சுறைடுக்கப்பட்டிருந்தோயவோ

அக்யகோட்போடுகளல் மற்ுறை இரைளஞர்கரைளயும சதோழிலோளர்கரைளயும

பயிற்றுவிப்பதற்கு அவர் யமற்சகோண்ட யபோவோட்டம தோன் சவோமமின்

யவரைலகளன் தனித்துவமோக இருந்த மிக முக்கியமோனால் ஒழுங்க பண்பு ஆகும.

இரைளஞர்கரைளயும சதோழிலோளர்கரைளயும முதலோளத்துவ

சித்தோந்தங்களல் இருந்து உரைடத்துக்சகோண்டு வவச் சசெய்கின்ுறை

யவரைலயோனால் ஒழுங்கது, ஒரு சில யவரைலத்திட்ட யகோரிக்ரைககளுக்கோக

ஆர்ப்போட்டம சசெய்வரைதக் கோட்டிலும அதிகமோனால் ஒழுங்க ஆற்ுறைரைலக் யகோரியது

என்பரைத அவர் புரிந்திருந்தோர். அரைனால் ஒழுங்கத்துக்கும யமல் இயங்கியல்
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செடவோதம என்ுறை ஒரு விஞ்ஞோனால் ஒழுங்கபூர்வ சிந்தரைனால் ஒழுங்கயிலோனால் ஒழுங்க உலகக்

கண்யணோட்டம அதற்கு அவசியமோய் இருந்தது. பிவோந்தியவோதம மற்றும

செர்வயதசெவோத-வியவோதங்களன் அத்தரைனால் ஒழுங்க வடிவங்களுக்கும எதிவோக

புவட்சிகவ செர்வயதசியவோதத்தின் யகோட்போடுகளுக்கோனால் ஒழுங்க ஒரு யபோவோட்டத்தில்
சவோம வோழ்ந்து வந்ததுடன், அது பிரிக்கவியலோமல் சதோடர்புபட்டிருந்தது.

துல்லியமோக இந்தக் கோவணத்திற்கோகத்தோன் சவோம நோன்கோம

அகிலத்தின் செர்வயதசெ இரைளஞர் குழுரைவக் கட்டிசயழுப்புவதில் ஒரு

தரைலரைமயோனால் ஒழுங்க போத்திவத்ரைத ஆற்றினால் ஒழுங்கோர். 1975 நவமபரில் நடந்த அதன்

ஸ்தோபக மோநோட்டில், அவர் அதன் தரைலரைமக் குழுவில் பணியோற்றினால் ஒழுங்கோர்.

சவோமமின் மவணச் சசெய்தி யகட்டு அவவது யதோ பழைர்கள் அரைடந்த

யவதரைனால் ஒழுங்கயோனால் ஒழுங்கது அவவது யபோவோட்டத்ரைத முன்சனால் ஒழுங்கடுத்துச் சசெல்வதற்கோனால் ஒழுங்க

தீர்மோனால் ஒழுங்கமிக்க உறுதியோல் புடமிடப்படுகிுறைது. சசெயடோவின் வோழ்க்ரைகரையப்

யபோலயவ, சவோமமின் வோழ்க்ரைகயும இப்யபோது நோன்கோம அகிலத்தின்

வவலோற்றில் ஒரு அழியோத பக்கமோக ஆகியிருக்கிுறைது. இப்யபோது அவவது

நிரைனால் ஒழுங்கவோக நோம அர்ப்பணிக்கின்ுறை இந்த சிறுசவளயீடோனால் ஒழுங்கது சவோமமினால் ஒழுங்கோல்

மிகக் கவனால் ஒழுங்கமோக வோசிக்கப்பட்ட ஒன்று என்பதுடன் அவருக்கு மிகவும

உற்செோகமூட்டிய ஒன்றுமோகும. ஏகோதிபத்தியத்திற்கும ஸ்வோலினிசெ

அதிகோவத்துவத்திற்கும எதிவோனால் ஒழுங்க லியயோன் சசெயடோவின் வவலோற்றுப்

யபோவோட்டத்தில் இருந்து அவர் உத்யவகம சபற்ுறைரைதப் யபோலயவ,

யதோ பழைர் சவோம ஹீனால் ஒழுங்கஹனின் வோழ்க்ரைக எண்ணிலடங்கோ

இரைளஞர்களுக்கு புதிய உத்யவகத்ரைத அளக்கும என்று நோங்கள்

உறுதியோக நமபுகியுறைோம.

1 டிசெமபர் 1977
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1977 ஆங்கில பதிப்பின் முன்னுரைர

இச் சிறுபிவசுவத்தில் உள்ள “லியயோன் சசெயடோவ் சகோரைல
சசெய்யப்பட்டுள்ளோவோ?”  என்ுறை இறுதிக் கட்டுரைவ சசெயடோவ் “இயற்ரைக
வியோதிகளோல்”  மவணமோனால் ஒழுங்கசதன்ுறை உத்தியயோகபூர்வ கரைதகரைள
ட்சவோட்ஸ்கி ஒருயபோதும நமபவில்ரைலசயன்பரைத சதளவோக எடுத்துக்
கோட்டுகின்ுறைது. ட்சவோட்ஸ்கி சமக்சிக்யகோவில் நோடு கடத்தப்பட்டிருந்தயபோது
போரிசில் இருந்து கிரைடத்த சுருக்கமோனால் ஒழுங்க தகவல்களன் அடிப்பரைடயில் இது
ஜிபியு வின் சகோரைலசயன்பரைத, அவர் சதளவோகப் புரிந்துசகோண்டோர்.

ஆனால் ஒழுங்கோல் போரிசில் உள்ள ட்சவோட்ஸ்கிசெ இயக்கத்தினுள் ஊடுருவி
சசெயடோவின் சநருங்கிய ஒத்துரைளப்போளர்களல் ஒருவவோக தன்ரைனால் ஒழுங்க
கோட்டிக்சகோண்ட மோர்க் ஸ்சபோயவோவ்ஸ்கி (Mark Zbrowski) ஓர் ஜிபியு வின்
முக்கிய ரைகயோள் என்பது ட்சவோட்ஸ்கிக்கு சதரியோதசதோன்ுறைோக இருந்தது.
ஸ்சபோயவோவ்ஸ்கி 1938 சபப்பிவவரியில் ட்சவோட்ஸ்கியின் கோரியதரிசியோக
இருந்த எர்வின் சவோல்ஃப் (Erwin Wolf) ஐயும ஜிபியு இலிருந்து விலகி
நோன்கோம அகிலத்துக்கு வந்த இக்னால் ஒழுங்கோஸ் ரைுறைஸ் (Ignance  Reiss) இன்
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சகோரைலரையயும ஒழுங்கு சசெய்தோன். அவன் தனால் ஒழுங்கது சகோரைலப்பட்டியலில்
ட்சவோட்ஸ்கியின் மற்சுறைோரு கோரியதரிசியோனால் ஒழுங்க ருசடோல்வ் கியளசமன்ட் இன்
சபயரைவயும யசெர்த்துக் சகோண்டோன்.

ஆனால் ஒழுங்கோல் லியயோன் சசெயடோவின் சகோரைலரைய ஒழுங்கு சசெய்வயத
ஸ்சபோயவோவ்ஸ்கி இன் மிக முக்கியமோனால் ஒழுங்க நடவடிக்ரைகயோகும. இதனால் ஒழுங்கோல்
சசெயடோவின் யவரைலகள் மீது அவனால் ஒழுங்கது ரைககள் எப்யபோதும இருந்தனால் ஒழுங்க.
சசெயடோவ் போரிஸ் ரைவத்தியசெோரைலக்கு சசெல்லுமயபோது ஓர் சிறியளவிலோனால் ஒழுங்க
நபர்களுக்கு மட்டுயம அவ்விடம சதரிந்திருந்தது. ஸ்சபோயவோவ்ஸ்கி
அவர்களல் ஒருவனால் ஒழுங்கோக இருந்ததுடன் அதன் முழு தகவல்கரைளயும தனால் ஒழுங்கது
ஜிபியு சபோறுப்போளர்களுக்கு சதரியப்படுத்தினால் ஒழுங்கோன். மிகுதி நடவடிக்ரைககள்
அவர்களோல் கவனிக்கப்பட்டது.

ஸ்சபோயவோவ்ஸ்கி விஞ்ஞோனி என்ுறை நற்சபயரைவயும மதிப்ரைபயும
அனுபவித்துக்சகோண்டு செோன்பிவோன்சிஸ்யகோவின் நோகரீகமோனால் ஒழுங்க பகுதியில்
இன்றும வோழ்ந்து வருகிுறைோன். பல வருடங்களோக ட்சவோட்ஸ்கிசெ
முகமூடியுடன் இருந்த யயோசெப் ஹோன்சென், யனோர்ஜ் யநோவோக் ஆகிய
இருவரைவயும ஸ்சபோயவோவ்ஸ்கி நன்ுறைோக மதித்தோன்.

யனோர்ஜ் யநோவோக், திருமதி யலோலோ யடோலன் (Lola  Dalin) உடன்

இரைணந்து பிவோன்சிலிருந்து ஸ்சபோயவோவ்ஸ்கிரைய அசமரிக்கோவிற்கு
சகோண்டுவரும சபோறுப்ரைப எடுத்ததுடன் ஏற்கனால் ஒழுங்கயவ அவன் பற்றிய
ஆ பழைமோனால் ஒழுங்க செந்யதகங்கள் இருந்தயபோதிலும அவரைனால் ஒழுங்க நோன்கோம அகிலத்தின்
உயர்மட்டங்களனுள் புகுத்த முயற்சி எடுத்தனால் ஒழுங்கர்.

யநோவோக் 35 வருடங்களோக இவ் விடயத்ரைத ட்சவோட்ஸ்கிசெ

இயக்கத்தினுள் மூடி மரைுறைத்தோர். அசமரிக்க நீதிமன்ுறைங்களலும சசெனால் ஒழுங்கட்
குழு விசெோவரைணகளலும ஸ்சபோயவோவ்ஸ்கி ஒர் ஜிபியு ரைகயோள் எனால் ஒழுங்க
அமபலப்படுத்தப்பட்டயபோது ஹோன்செனும, யநோவோக்கும அவனால் ஒழுங்கது
குற்ுறைங்கரைள மூடிமரைுறைக்கவும அவன் புவட்சிகவ இயக்கத்தின் போர்ரைவயில்
இருந்து ஒழிந்து சகோள்ளவும செோத்தியமோனால் ஒழுங்க அரைனால் ஒழுங்கத்ரைதயும சசெய்தனால் ஒழுங்கர்.
அவர்களது நடவடிக்ரைக, சசெயடோவின் இவத்தத்தில் தனால் ஒழுங்கது ரைககரைள
யதோய்த்த மனிதரைனால் ஒழுங்க 35 வருடங்களற்கும யமலோக அரைமதியோனால் ஒழுங்க
முரைுறையில் வோ பழைவிடுவரைத இலக்கோகக் சகோண்டிருந்தது.
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இப்பணி இன்று நோன்கோம அகிலத்தின் அரைனால் ஒழுங்கத்துலகக் குழுவிற்கு
விடப்பட்டுள்ளது. நோன்கோம அகிலமும போதுகோப்பும என்ுறை
புலனால் ஒழுங்கோய்வினூடோக, ட்சவோட்ஸ்கிசெ இயக்கத்திற்கு எதிவோனால் ஒழுங்க
ஸ்சபோயவோவ்ஸ்கியின் நடவடிக்ரைககரைள முழுரைமயோனால் ஒழுங்க அளவு
அமபலப்படுத்தும.

இவ்விடயங்களனுள் இன்சனால் ஒழுங்கோரு புள்ள கட்டோயம சதளவுபடுத்தப்பட
யவண்டும. இப்பிவசுவத்தில் “தந்ரைதயும மகனும”  என்ுறை நத்தலியோவின்
கட்டுரைவ உள்ளது. இக் கட்டுரைவ 1940 யம 24 ல் சகோயோகோனில்
ட்சவோட்ஸ்கி இருந்த வீட்டினுள் ஜிபியு சகோரைலகோவர்கள் தரைலயிட்ட
செமபவங்கரைள விபரிக்குமயபோது அன்றிவவு கடரைமயில் நின்ுறை கோவலோள

யவோபர்ட் சஷெல்டன் ஹோர்ட் (Robert  Sheldon  Harte) இற்கோனால் ஒழுங்க

அஞ்செலிரையயும உள்ளடக்கியுள்ளது.

யம 24 தோக்குதலின் பின்னால் ஒழுங்கர், ஹோர்ட் கோணோமல் யபோயுள்ளோர் என்பது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுடன் ஒரு மோதத்தின் பின்னால் ஒழுங்கர், அவவது செடலம
சுண்ணோமபுக் குழியினுள் கண்சடடுக்கப்பட்டது.

ட்சவோட்ஸ்கி அந்த யநவத்தில் தனால் ஒழுங்கக்கு கிரைடத்த தகவல்களன்
அடிப்பரைடயில், இளம யதோ பழைவோனால் ஒழுங்க ஹோர்ட், ஸ்வோலினிஸ்ட்டுக்களோல்
சகோரைல சசெய்யப்பட்டுள்ளோர் என்ுறை முடிவுக்கு வந்தோர். ஆகஸ்ட் 20 ல்
ஜிபியு ஏனன்டோனால் ஒழுங்க வயமோன் சமர்கோடர் இன் பனிக்யகோடோரி தனால் ஒழுங்கது பிடரிரைய
சகோத்தும வரைவ ட்சவோட்ஸ்கி யம 24 தோக்குதல் பற்றிய விசெோவரைணகரைள
அரைனால் ஒழுங்கத்து முரைனால் ஒழுங்ககளலும நடோத்தினால் ஒழுங்கோர். ஹோன்செனும, யநோவோக்கும யம 24
செமபவங்களன் விசெோவரைணகரைள மூடிமரைுறைத்ததுடன் சகோரைல முயற்சி
சதோடர்போனால் ஒழுங்க ஆய்வுகளுக்கு எரைதயும சசெய்யவில்ரைல. அவர்கள் சஷெல்டன்
ஹோர்ட் ஐ யபோற்றிப்புகழ்ந்ததுடன் ட்சவோட்ஸ்கிசெத்திற்கோனால் ஒழுங்க தியோகி எனால் ஒழுங்க
உயர்த்திப்பிடித்தனால் ஒழுங்கர்.

37 வருடங்களோக இப்புகழ்ச்சி உயர்த்திப்பிடிக்கப்பட்டது. ஹோர்ட் இன்
நடத்ரைத பற்றி ஆ பழைமோனால் ஒழுங்க செந்யதகங்களும முக்கியமோனால் ஒழுங்க அத்தோட்சிகளும
இருந்ததன் மத்தியிலும 37 வருடங்களோக ஹோன்செனும, யநோவோக்கும மிக
கவனால் ஒழுங்கமோக அவரைவ யபோற்றிப்புகழ்ந்தனால் ஒழுங்கர்.
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அதன் அத்தோட்சிகள் ஸ்வோலினிசெ குமபலின் இரு அங்கத்தவர்களன்
வோக்கு மூலத்தில் சவளயோகியது. யம 24 இவவன்று ஹோர்ட் வோசெல்
கதரைவ திுறைந்து விட்டதுடன் தோக்குதல் குமபலின் அங்கத்தவர்கள் உள்யள
நுரை பழைய அனுமதித்தோர் என்று சமக்சிக்யகோ சபோலிசுக்கு சநஸ்டர்
செோன்சசெஸ் சஹர்னால் ஒழுங்கோண்டஸ் (Nester  Sanchez  Hernandz) உம மரியோயனால் ஒழுங்கோ
சஹர்சவவோ வோஸ்சுயய (Mariano  Herrera  Vaszue) உம செோட்சியமளத்தனால் ஒழுங்கர்.
பின்பு ஸ்வோலினிஸ்ட்டுக்கள் தமது சசெோந்த தரைடயங்கரைள மூடி
மரைுறைப்பதற்கோக அவரைவக் சகோன்ுறைனால் ஒழுங்கர். [போர்க்க “கோட்டிக் சகோடுத்த
துப்போக்கிதோரி” புல்லட்டின் May 10,13- 1977]

ட்சவோட்ஸ்கி போட்டோள வர்க்க இரைளஞனுக்கு இப்பிவசுவத்ரைத
அர்ப்பணிக்கின்ுறைோர். இதனுடன் வஷ்ய புவட்சியின் 60வது ஆண்டு வி பழைோவும
இரைணந்துள்ளதோல் இப்பிவசுவம மறுபதிப்பு சசெய்யப்படுகிுறைது.
ட்சவோட்ஸ்கியினால் ஒழுங்கதும சசெயடோவினால் ஒழுங்கதும வோழ்க்ரைககள் அப்புவட்சிரைய உலக
அளவில் விஸ்தரிப்பதற்கோக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. அவர்களது
சகோரைலகள் சதோழிலோள வர்க்கத்தினுள் புவட்சிகவ மோர்க்சிசெத்தின்
சதோடர்ச்சிரைய அழிக்கும இலக்கு சகோண்டுள்ள எதிர்ப்புவட்சிகவ
செக்திகளோல் நடோத்தி முடிக்கப்பட்டது.

இவ் அரைனால் ஒழுங்கத்துக் குற்ுறைங்கரைளயும அரைத மூடிமரைுறைத்த
அரைனால் ஒழுங்கவரைவயும அமபலப்படுத்தும யவரைலரைய இன்று ட்சவோட்ஸ்கிசெத்ரைத
பிவதிநிதித்துவப்படுத்தும ஒயவசயோரு செக்தியோனால் ஒழுங்க நோன்கோம அகிலத்தின்
அரைனால் ஒழுங்கத்துலகக் குழு மட்டுயம சசெய்கின்ுறைது.

இன்று நோன்கோம அகிலத்தின் அணிகளல் இரைணயும புவட்சிகவ
யபோவோளகளன் புதிய தரைலமுரைுறைக்கு லியயோன் ட்சவோட்ஸ்கி, லியயோன்
சசெயடோவினால் ஒழுங்கது வோழ்க்ரைகயும மவணமும தீர்க்கமோனால் ஒழுங்க படிப்பிரைனால் ஒழுங்ககரைள
வ பழைங்கும. அச்செக்திகரைள பயிற்றுவிப்பதற்கோனால் ஒழுங்க பங்களப்புச் சசெய்வதற்கோக
இப்பிவசுவம தற்யபோது மறுபதிப்புச் சசெய்யப்பட்டுள்ளது.

பிவோங் மோர்ட்டின்

1 டிசெமபர் 1977
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லியயோன் சசெயடோவ 

மகன், நண்பன், யபோரோள
லியயோன் ட்ர்ோட்ஸ்க

லியயோன் ரசெயடோவின் தோய என்னருயன உள்ளய்ோத நோன்
இவ்வரினளை ள எழுதிக்ரனோண்டிருக்கன்யுக்கின்றேன், ரவவ்யவற
நோடுனளில இருந்த அனுதோ்ம ரதரிவிக்கும தந்தினள்
வந்தவண்ணம இருக்கன்ுக்கின்றேன. ஒவ்ரவோரு தந்தியும எங்னள்
முன் ஒய் யனள்விளை யயய எழுப்புகன்ுக்கின்றேன; “பி்ோன்சிலும,
ஹாோலண்ட்டிலும, இங்கலோந்த, ஐக்கய அரஅமெரிக்னோ,
ரதன்னோபிரிக்னோவிலும,  இங்கு ரஅமெக்சிக்யனோவிலும உள்ள
நஅமெத நண்்ர்னள் ரசெயடோவ் உயிருடன்  இலளை ல என்்ளை த
உறதியோன நமபிக்ளை னயுடன் ஏற்றக் ரனோண்டிருப்்த
உண்ளை அமெயோ?”  ஒவ்ரவோரு  தந்தியும  இப்ய்ோத  அவ்த

1
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அமெ்ணத்ளை தப் ்ற்றியய ய்சகன்ுக்கின்றேத. ஆனோல எங்னளோல இன்ற
அமெட்டும அளை த நம்முடியோதள்ளத. ஏரனனில அவர் எங்னளத
அமெனன் என்்தோல நோம அவளை ் உண்ளை அமெயோனவும,
விசவோசெஅமெோனவும யநசித்த னோ்ணத்தினோல அலல, ஆனோல
எலலோவற்றிற்கும யஅமெலோன இப் பூமியில யவற எவளை ்யும விட
அவர் எங்னளத வோழ்க்ளை னயின் ்குதியோன அமெோறியதடன், நஅமெத
சென சிந்தளை னயோளனோனவும, நஅமெத கூட்டுளை டுழைப்்ோளியோனவும,
நஅமெத ்ோதனோவலனோனவும, நஅமெத ஆயலோசெனனோனவும, நஅமெத
நண்்னோனவும அதன் அளை னத்த யவர்னளுடனும பின்னிப்
பிளை ணந்திருந்தோர்.

னடந்த நூற்ுக்கின்றேோண்டின் இறதியில பு்ட்சியின் ்ோளை தயில நோம
இளை ணந்த ்ளை டுழைய தளை லமுளை ுக்கின்றேயின் அண, அளை னத்தம,
எதவித விதிவிலக்கும இலலோஅமெல, அ்ங்கலிருந்த தளை டத்தக்
னட்டப்்ட்டுவிட்டத. ஜோரிசெத்தின் னடும சிளை ுக்கின்றேக் கூடங்னளும,
குரூ் நோடுனடத்தலனளும, வருத்தம நிளை ுக்கின்றேந்த ரவளிநோட்டு
வோழ்க்ளை னயும, உள்நோட்டு யுத்தமும, யநோயனளும
நிளை ுக்கின்றேயவற்ுக்கின்றேத் தவறியளை வ, அண்ளை அமெய வருடங்னளில
பு்ட்சியின் அச்சறத்தலோன ஸ்்ோலினோல பூர்த்தி
ரசெயயப்்டுகன்ுக்கின்றேன. ்ளை டுழைய தளை லமுளை ுக்கின்றேயின் அழிப்ளை ்த்
ரதோடர்ந்த, அடுத்த சிுக்கின்றேந்த பிரிவு, அதோவத 1917 அக்யடோ்ர்
பு்ட்சியில விழித்ரதழுந்த, பு்ட்சின் முன்னணயில 24
இ்ோணுவங்னளிடம ்யிற்சி ர்ற்ுக்கின்றே புதிய தளை லமுளை ுக்கின்றேயும,
்ளை டுழையளை தப் ய்ோலயவ அழிக்னப்்டுகன்ுக்கின்றேத. லியயோனின்
செஅமெனோலத்ளை த யசெர்ந்த அளை னவரும முழுளை அமெயோன அழிக்னப்்ட்டு
விட்டனர். ஓர் அதிசெயத்தினோல அமெட்டுயஅமெ அவர் உயிர்
தப்பினோர், இக் னோ்ணத்தினோல அவர் நமமுளை டய ரவளிநோட்டு
வோழ்க்ளை னயிலும பின்பு தருக்கயிலும நமமுடன்
இளை ணந்திருந்தோர். நஅமெத இறதி ரவளிநோட்டு வோழ்க்ளை னயின்
வருடங்னளில புதிய ்ல நண்்ர்னளை ள நோம ஏற்்டுத்திக்
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ரனோண்யடோம, அவர்னளில சிலர் மின ரநருக்னஅமெோன நஅமெத
வோழ்க்ளை னயினுள் நுளை டுழைந்தவுடன், நஅமெத குடும்
அங்னத்தவர்னளோனவும அமெோறினர். ஆனோல னடந்த வருடங்னளில
நோம வயத முதிர்ந்த நிளை லளை ய அளை டந்திருந்தய்ோயத,
அவர்னள் அளை னவளை ்யும முதலதடளை வயோன நோம செந்தித்யதோம.
லியயோன் அமெட்டுயஅமெ நோம இளளை அமெயோன இருக்கும ய்ோத நமளை அமெ
ரதரிந்திருந்த ஒய்ரயோருவ்ோவோர், அவர் தனத சய
விழிப்புணர்வின் சிுக்கின்றேப்்ோன முதல தருணத்தில இருந்த, நஅமெத
வோழ்க்ளை னயின் ஒரு ்குதியோன அமெோறிவிட்டோர். அவர்
வருடங்னளில இளளை அமெயோன இருந்தோலும ்ோர்ப்்தற்கு நஅமெத சென
னோலத்தவர்னளை ளப் ய்ோலயவ இன்னும இருக்கன்ுக்கின்றேோர். நமமுடன்
இளை ணந்த அவர் நஅமெத இ்ண்டோவத ரவளிநோட்டு
வோழ்க்ளை னக்கு வியன்னோ, சரிச், ்ோரிஸ், ்ோசியலோனோ,
நியூயயோர்க், ஆமரஹார்ஸ்ட் (னனடோவின் சித்தி்வளை த முனோம),
இறதியோன ர்ட்ய்ோக்ோட் ஊடோன வந்தோர்.

ஆனோல ஓர் சிறவனோன இருந்தய்ோயத - அவருக்கு 12
வயத நடந்தரனோண்டிருக்குமய்ோத - தனத ரசெோந்த
முளை ுக்கின்றேயில, ர்ப்பி்வரி பு்ட்சியில இருந்த அக்யடோ்ருக்கு
நனவுபூர்வஅமெோன உருஅமெோற்ுக்கின்றேம அளை டந்திருந்தோர். அவருளை டய
சிற வயத வோழ்க்ளை ன உயர்ந்த அழுத்தங்னளினூடோன னடந்த
ரசென்ுக்கின்றேத. னமயூனிசெ இளை ளஞர் அணயில மின விளை ்வோன
இளை ணவதற்னோன அவர் தனத வயதக்கு யஅமெலதினஅமெோன ஒரு
வருடத்ளை த யசெர்த்தக் ரனோண்டதடன், ஓர் எழுச்சி ர்ற்ுக்கின்றே
இளை ளஞனோனவும அந்யந்த்தில இருந்தோர். அவர் இளம ய்க்னரி
ரதோழிலோளர்னள் அமெத்தியில பி்ச்செோ்த்ளை தக் ரனோண்டு
நடத்தியய்ோத, அவருக்கு புதிதோன யவனளை வத்த ரவள்ளை ளப்
்ோண் ஒன்ற களை டத்தோல அளை த மிகுந்த செந்யதோஷத்தடன்,
தனத கழிந்தய்ோன யஅமெலங்கயின் (Jacket) ளை னனளுக்கு
ரவளியய நீட்டிக் ரனோண்டிருப்்ளை த தனத ளை னனளினோல
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அமெளை ுக்கின்றேத்த வீட்டுக்கு ரனோண்டுவருவோர்.

்ட்டினியும குளிரும நிளை ுக்கின்றேந்த ரனோடிய வருடங்னள் அளை வ.
லியயோன் தனத ரசெோந்த விருப்்த்தின்்டி கர்மளிளை ன விட்டு
விலக, ஏளை னயயோரிடம இருந்த யவற்ட்டிருப்்தோன
னோட்டோஅமெல இருப்்தற்னோன ்ோட்டோளி வர்க்ன இளம அமெோணவர்
தங்கும அளை ுக்கின்றேயில குடியயறினோர். அவர் அதினோ்த்தவத்தின்
செலுளை னனளை ள ்ோவிப்்ளை த நி்ோனரித்ததனோல, எங்னயளோடு
ஒருய்ோதம னோரில ்யணம ரசெயதத களை டயோத. ஆனோல
அவர் அளை னத்த “சினப்பு செனிக்கடுழைளை அமெ” (Red  Saturdays)

நினழ்வுனளிலும, யவற “ரதோழிலோளர்னள் அணதி்ள்வுனளிலும”
மின ஊக்னத்தடன் ்ங்கு்ற்றியதடன், அமெோஸ்யனோ
ரதருக்னளிலுள்ள ்னினளை ள அனற்ுக்கின்றேவும, அமெக்னள் அமெத்தியில
எழுத்தறிவின்ளை அமெளை ய “அனற்ுக்கின்றேவும”,  வோடளை ன னோர்னளில
விுக்கின்றேகுனளை ளயும, ்ோளை ணயும ஏற்ுக்கின்றேவும முன்னின்ுக்கின்றேயதோடு பின்,
ஓர் ்லனளை லனள் ரதரிந்த அமெோணவனோய இயந்தி்ங்னளை ளயும
்ழுத ்ோர்த்தோர். அவர் ஒய்ரயோரு னோ்ணத்தினோல அமெட்டுயஅமெ
யுத்த முளை னக்குச் ரசெலலவிலளை ல, அவர் தனத வயதக்கு 2
அலலத யஅமெலதினஅமெோன 3 வருடங்னளை ள யசெர்த்தக் ரனோண்ட
ய்ோதிலும அவருக்கு அத உதவி ரசெயயவிலளை ல; உள்நோட்டு
யுத்தம முடிந்தய்ோத அவருக்கு 15 வயத கூட
ஆகயிருக்னவிலளை ல. எதவோயினும என்னுடன் அவர் ்ல
தடளை வ யுத்த முளை னயில யசெர்ந்திருந்ததடன், இக் ரனோடூ்அமெோன
ய்ோ்ோட்டம ஏன் நடத்தப்்டுகன்ுக்கின்றேத என்்ளை த ரதளிவோய
புரிந்த ரனோண்டதடன், அதன் ்லஅமெோன ரவளிப்்ோடுனளை ளயும
க்கத்தக் ரனோண்டோர்.

்ோரிசில, லியயோன் ரசெயடோவினத வோழ்க்ளை ன “மின யஅமெோசெஅமெோன
நிளை லளை அமெயின்”  கீழ் இருந்தரதன செமீ்த்திய ்த்திரிளை ன
அறிக்ளை னனள் கூறகன்ுக்கின்றேன - ஓர் தனளை அமெமிக்ன ரதோழிலோளிளை ய
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விட, ரசெோலவதற்கு என்ளை ன அனுஅமெதியுங்னள், மின மின
யஅமெோசெஅமெோனதோன இருந்தத. அமெோஸ்யனோவில அவ்த தந்ளை தயும,
தோயும உயர் ்தவினளை ள வகத்த வருடங்னளில கூட, அவர்
சிுக்கின்றேப்்ோன அலல, ்ோரிசில னடந்த வருடங்னளில வோழ்ந்தளை த
விட மின யஅமெோசெஅமெோன நிளை லயின் கீழ் வோழ்ந்தோர். இளை வ சில
யவளை ளனளில இளை ளஞர் அமெத்தியில அதினோ்த்தவத்தின்
ஆட்சியோ? எத விதத்திலுஅமெலல. அப்்டியிருந்தோலும அவர் ஓர்
விதிவிலக்னோனவர். அவர் ஓர் குடுழைந்ளை தயோன இருந்த,
சிறவனோனவும, இளை ளஞனோனவும வளர்ச்சியளை டந்த
ரனோண்டிருந்தய்ோயத, னடளை அமெ உணர்வும, எழுச்சியும
ஆ்ம்ங்னளியலயய அவளை ்ப் ்ற்றிக் ரனோண்டன.

1923 ல லியயோன் இடத எதிர்ப்்ோளர்னளின் யவளை லனளில
னண்மூடித்தனஅமெோன தன்ளை ன ஈடு்டுத்திக் ரனோண்டோர். ஆனோல
இத ர்ற்யுக்கின்றேோர்னளின் ரசெலவோக்கனோல ஏற்்ட்டரதோன்ுக்கின்றேோன
்ோர்ப்்த முழுளை அமெயோனயவ தவுக்கின்றேோனரதோன்ுக்கின்றேோகும.
எலலோவற்றக்கும யஅமெலோன, அவர் நஅமெத விருப்்த்திற்கு எதி்ோய
கர்மளினின் வசெதி நிளை ுக்கின்றேந்த ்குதினளை ள விட்டு ரவளியயறிய
பின் ்சியும, குளிரும நிளை ுக்கின்றேந்த இருண்ட அளை ுக்கின்றேனளில
தங்கயய்ோதம கூட, நோம அவ்த ரசெயலுக்கு எதிர்ப்புத்
ரதரிவிக்னவிலளை ல. இயத ச்ோவத்தினோல தோன் அவ்த
அ்சியல அடித்தளமும தீர்அமெோனிக்னப்்ட்டத. அத
கர்மளினின் வசெதி ்ளை டத்த மூடிய யஅமெோட்டோர் னோர்னளை ள
்ோர்ப்்ளை த விட, சென ரநரிசெல நிளை ுக்கின்றேந்த ரதருக்னளில உள்ள
வோனனங்னளை ள ரதரிவு ரசெயயத் தூண்டியத. அவருக்கு
இயற்ளை னயோனயவ அளை அமெந்த வியசெட குணங்னளின் அ்சியல
ரவளிப்்ோடு இடத எதிர்ப்்ோளர்னளின் பிரிவில பி்தி்லித்தத.
லியயோன், “ட்ர்ோட்ஸ்கசெத்தின்”  இழிந்த தன்ளை அமெளை ய ்ற்றி
னளை தத்த அதினோ்த்தவ தந்ளை தயர்னளை ள ரனோண்ட தனத
அமெோணவ நண்்ர்னளுடன், எவ்வித செஅமெ்செங்னளுக்கும
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இடமிலலோஅமெல தனத உுக்கின்றேவுனளை ள முறித்தக் ரனோண்டோர். அவர்
தனத 17 வயதில ஓர் முழுளை அமெயோன நனவுபூர்வ
பு்ட்சியோளனின் வோழ்க்ளை னளை ய ஆ்மபித்தோர். அவர்,
தளை லஅமெளை ுக்கின்றேவோன யவளை லளை யயும, செட்டவிய்ோத
கூட்டங்னளை ளயும, இடத எதிர்ப்்ோளர்னளின் ஆவணங்னளை ள
விநியயோகக்கும னளை லளை யயும மின விளை ்வோய க்கத்தக்
ரனோண்டோர். யசெோவியத் னமயூனிஸ்ட் னட்சியின் இளை ளஞர் பிரிவு
(Komsomol) இடத எதிர்ப்பு தளை லவர்னளின் தனத ரசெோந்த
னோரியோளர்னளை ள விளை ்வோன வளர்த்ரதடுத்தக்ரனோண்டத.

லியயோன் னணதத்தில ஒரு சிுக்கின்றேப்புத் தன்ளை அமெளை ய
ரனோண்டிருந்தோர். அவர் இலக்னண ்ோடசெோளை லனளினூடோன
ரசெலலோத ்ல ரதோழிலோள-அமெோணவர்னளுக்கு ஒத்தளை டுழைப்பு
வடுழைங்குவதில ஒருய்ோதம னளை ளப்புற்ுக்கின்றேத களை டயோத.
இவ்யவளை லனளில அவர் தனத செக்திளை ய முழுளை அமெயோன
அணதி்ட்டி ஈடு்டுத்தினோர்; அமெோணவர்னளை ள ஊக்குவிப்்த,
தளை லளை அமெ தோங்குவத, யசெோமய்றினளை ள யனலி ரசெயவத - இவ்
யவளை லனளை ள அவ் இளம ஆசிரியர் தனத வகுப்பிற்னோன
யசெளை வயோன ்ோர்த்தோர். ஆனோல அவர் தனத யவளை ல நோளின்
ஒரு ்குதிளை ய அமெட்டுயஅமெ இதற்கு எடுத்தக் ரனோண்டோர்.
ர்ரும்ோன்ளை அமெயோன அவ்த யந்மும, ்லமும, சிந்தளை னயும,
பு்ட்சியின் முன்யனற்ுக்கின்றேத்திற்கு அர்ப்்ணக்னப்்ட்டிருந்தன.

1927 ன் ்னிக்னோலத்தில இடத எதிர்ப்்ோளர்னளின் மீதோன
ர்ோலீஸ் ்டுரனோளை ல ஆ்மபிக்னப்்ட்டய்ோத, லியயோன் தனத
இரு்த்தி்ண்டோவத வருடத்ளை த னடந்திருந்தோர். அந்யந்த்தில
அவரிற்கு ஓர் குடுழைந்ளை த பிுக்கின்றேந்திருந்ததடன் மின ர்ருளை அமெயயோடு
தனத அமெனளை ன எஅமெக்கு னோண்பிப்்தற்னோன கர்மளின் ரனோண்டு
வந்தோர். ஓர் சிறிய தயக்னமுமிலலோஅமெல, எப்்டிரயன்ுக்கின்றேோலும,
அமெத்திய ஆசியோவில எஅமெத தளை லவிதிளை ய ்கர்ந்த
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ரனோள்வதற்னோன, லியயோன் தனத ்ோடசெோளை லளை யயும, தனத
இளங்குடும்த்ளை தயும விட்டுப் பிரிந்த ரசெலல தீர்அமெோனித்தோர்.
இதில அவர் எஅமெத அமெனனோன அமெட்டுஅமெலல, ஆனோல
எலலோவற்றிற்கு யஅமெலோன எஅமெத சென சிந்தளை னயோளனோனவும
ரசெயலோற்றினோர். இதன்ய்ோத எவ்விளை ல ரனோடுத்தோவத
அமெோஸ்யனோவுடனோன நஅமெத ரதோடர்புனளை ள உத்த்வோதம ரசெயவத
மின முக்கயஅமெோன ரதோன்ுக்கின்றேோன இருந்தத. அலஅமெோ அட்டோ (Alma

Ata)  வில அவ்வருடங்னளில அவ்த யவளை ல, உண்ளை அமெயில
அ்ோயன்அமெோன ரதோன்ுக்கின்றேோன இருந்தத. நோம அவளை ் நஅமெத
ரவளிநோட்டு அலுவலனளுக்னோன அமெந்திரி, ர்ோலீஸ் ்ளை டக்னோன
அமெந்திரி, ரதோளை ல ரதோடர்புனளுக்னோன அமெந்திரி என்றம
அளை டுழைத்யதோம. இவ் அளை னத்த யவளை லனளை ளயும நிளை ுக்கின்றேயவற்ுக்கின்றே
அவர் செட்ட விய்ோதஅமெோன முளை ுக்கின்றேனளியலயய தங்கயிருக்ன
யவண்டியிருந்தத. அந்யந்த்தில புளை னயி்தப் ்ோளை தனள்
சீர்குளை லக்னப்்ட்டிருந்ததோல அமெோஸ்யனோ எதிர்்ோளர்னளுடனோன
நஅமெத ரதோடர்புனளை ள உறதி ரசெயவதற்கு யதோடுழைர் X, ஓர்
குதிளை ் வண்டிளை யயும, மூன்ற குதிளை ்னளை ளயும ஒழுங்கு
ரசெயததடன் அலஅமெோ அட்டோ நன்த்திற்கும Frunze  (Pishpek)

நன்த்திற்கும இளை டயய ஓர் சயோதீனஅமெோன வண்டிக்னோ்னோன
தனத ர்றஅமெதியோன யவளை லளை ய நடோத்தினோர். ஒவ்ரவோரு இரு
கடுழைளை அமெனளிலும இ்னசிய அமெோஸ்யனோ னடிதங்னளை ள நமமிடம
ரனோண்டு வருவதம, மீண்டும நஅமெத னடிதங்னளை ளயும,
ரசெயதினளை ளயும, Frunzeல உள்ள ரசெயதியோளரிடம
ஒப்்ளை டப்்தம ரசெயடோவினுளை டய ்ணயோன இருந்தத. சில
யவளை ளனளில அமெோஸ்யனோவிலிருந்த வியசெட ரசெயதியோளர்னளும
வந்த யசெர்வோர்னள். அவர்னளை ள செந்திப்்த ஓர் இலகுவோன
விடயஅமெலல. நோம, ஜிபியு வின் அளை னத்த பிரிவுனளினோலும,
அவர்னளத டசின் னணக்னோன ஏஜண்டுனளினோலும அளை னத்தப்
்க்னத்தோலும சூடுழைப்்ட்ட ஓர் வீட்டினுள் முடங்க கடந்யதோம.
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ரவளித் ரதோடர்புனள் அளை னத்தம லியயோனிடம
ளை னயளிக்னப்்ட்டிருந்தன. அவர் நள்ளி்வில அமெளை டுழைர்யளை னயில
அலலத னடுளை அமெயோன ்னிரனோட்டும ய்ோத வீட்டிலிருந்த
ரவளியயறவதடன் உளவோளினளின் னண்னளில இருந்தம
தப்பித்தக்ரனோள்வோர். ்னல யவளை ளனளிலும உளவோளினளின்
்ோர்ளை வயில ்டோஅமெல நஅமெத ரசெயதியோளளை ன, வோசென
செோளை லனளிலும, அலலத ர்ோதசென குளியலிடங்னளிலும
அலலத, நன்ங்னளின் ஒதக்குப்புுக்கின்றேங்னளிலுள்ள னளை ள
பிடுங்குமிடங்னளிலும அலலத, குதிளை ்னளும, னழுளை தனளும,
செ்க்கு செோஅமென்னளும விற்்ளை ன ரசெயயும Kirghiz செந்ளை தக்
கூட்டத்திலும செந்திப்்ோர். ஒவ்ரவோரு முளை ுக்கின்றேயும னண்னளில
ரவற்றி பி்னோசெத்தடன், உணர்ச்சி ததமபிய செந்யதோசெத்தடனும
வீடு திருமபுமய்ோத ய்ோரின் மூலம ளை னப்்ற்றிய விளை ல
உயர்ந்த ஆவணங்னளை ள தனத செட்ளை டயினுள் அமெளை ுக்கின்றேத்தக்
ரனோண்டு வருவோர். ஒரு வருட னோலப்்குதியில அவர் தனத
அளை னத்த எதிரினளின் னண்ணல ்டுவளை த தவிர்த்தக்
ரனோண்டோர். அளை தவிட யஅமெலோனதோன, யநற்ளை ுக்கின்றேய ‘யதோடுழைர்னளோன’
இவ் எதிரினளுடன் மின ‘செரியோனதம’  ர்ரும்ோலும
‘நம்னஅமெோனதஅமெோன’  உுக்கின்றேவுனளை ள ய்ணக் ரனோண்டதடன்,
செோஅமெர்த்தியஅமெோன னட்டுப்்ோட்டுடன் ரவளித்ரதோலளை லனளில
இருந்தம தளை டனளிலிருந்த நமளை அமெ னவனஅமெோன ்ோதனோத்தோர்.

ஏப்்லுக்கும அக்யடோ்ருக்கும இளை டயில நோம, ஏுக்கின்றேத்தோடுழை
1000 அ்சியல னடிதங்னளை ளயும ஆவணங்னளை ளயும 700
தந்தினளை ளயும ர்ற்றக் ரனோண்யடோம. இயத னோலப் ்குதியில
நோம 800 க்கும குளை ுக்கின்றேயோத அ்சியல னடிதங்னளை ளயும, 550
தந்தினளை ளயும, “னமயூனிசெ அகலத்தின் வளை ்வு
யவளை லத்திட்டத்தின் மீத விஅமெர்செனம”  ய்ோன்ுக்கின்றே யஅமெலதின
னட்டுளை ்னளை ளயும யவறம சிலவற்ளை ுக்கின்றேயும அனுப்பி
ளை வத்யதோம. எனத அமெனன் இலலோவிடில இவ்யவளை லனளில
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அளை ்வோசிளை யக் கூட என்னோல ரசெயத முடித்திருக்ன முடியோத.

அந்யந்த்தில இடத எதிர்ப்்ோளர்னளின் சித்தோந்த வோழ்க்ளை ன,
இருமளை ் உருக்கும உளை லய்ோல ரனோதித்தக் ரனோண்டிருந்தத.
அத, னமயூனிசெ அகலத்தின் 6 வத னோங்க்ஸ் நடந்த
வருடஅமெோகும. அமெோஸ்யனோவிலிருந்த வந்த ர்ோதினளில,
ரதரிந்தம ரதரிந்தி்ோத யதோடுழைர்னளிடமிருந்த ஆயவுனளும,
னட்டுளை ்னளும னடிதங்னளின் னட்டுக்னளும வந்தளை டந்தன.
ஜிபியு வின் யவளை லயில ஓர் கூர்ளை அமெயோன அமெோற்ுக்கின்றேம
ஏற்்டுவதற்கு முன்னயஅமெ முதல சில அமெோதங்னளில,
புலமர்யர்வின் ரவவ்யவற ்குதினளிலிருந்த
உத்தியயோனபூர்வஅமெோன த்ோல யசெளை வயினூடோன நோம நிளை ுக்கின்றேந்த
்ல னடிதங்னளை ள ர்ற்றக் ரனோண்யடோம. இவ்விடயங்னளை ள
பிரித்தப் ்ோர்த்த னவனஅமெோய ஆ்ோயவத மின அவசியஅமெோன
ரதோன்ுக்கின்றேோன இருந்தத. இவ் யவளை லனளின் ய்ோததோன், இச்சிற
இளை ளஞன் எப்்டி நம்முடியோத அளவு வளர்ந்திருந்தளை தயும,
எப்்டி நஅமெத ரதோடர்புனளை ள - என்ளை ன விட அவருக்கு
நிளை ுக்கின்றேந்த எதிர்ப்்ோளர்னளை ள ரதரிந்திருந்தத - எவ்வளவு மின
சிுக்கின்றேப்்ோன னணப்பிட ரதரிந்திருந்தோர் என்்ளை தயும, அவ்த
பு்ட்சின் ச்ோவத்தடன் ஆதோ்அமெற்ுக்கின்றேதிலிருந்த நிஜத்ளை தயும,
ர்ோய யதோற்ுக்கின்றேத்திலிருந்த உண்ளை அமெளை யயும அளை டயோளம
னோண எப்்டி தன்ளை ன அபிவிருத்தி ரசெயத ரனோண்டிருந்தோர்
என்்ளை த ்ோர்ப்்தற்கு எனக்கு செந்தர்ப்்ம களை டத்தத. எஅமெத
னலந்தளை ்யோடலின் ய்ோத, நஅமெத அமெனளை ன நன்கு ரதரிந்த
அவ்த தோயின் னண்னள் ர்ருளை அமெயுடன் பி்னோசிக்கும.

எதவோயினும, இந்ரநருக்னஅமெோன கூட்டுளை டுழைப்பு நஅமெக்களை டயய
வோக்கு வோதத்ளை தயும அலலத அடிக்னடி கூர்ளை அமெயோன
செச்செ்வுனளை ளயும உருவோக்னவிலளை ல என்்ளை த
அர்த்தப்்டுத்தோத. அந்யந்த்திலும, பின் ரவளிநோட்டு
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வோழ்க்ளை னயிலும, இளை த ரதளிவோன முளை ுக்கின்றேயில னட்டோயம
ரசெோலல யவண்டும —லியயோனுடனோன எனத உுக்கின்றேவுனள்
எவ்விதத்திலும ஓர் அளை அமெதியோன தன்ளை அமெளை ய
ரனோண்டிருக்னவிலளை ல. அவ்த னணப்பின் தன்ளை அமெ, இடத
எதிர்ப்்ோளர்னளின் “மூத்த அமெனிதர்னள்”  சிலருக்கு அயநனஅமெோன
அமெரியோளை தக்குளை ுக்கின்றேவோன இருக்கும, நோன் இதற்கு யநர்எதி்ோன
செஅமெஅமெோன திருத்தங்னளை ள அமெட்டுஅமெலல, ஆனோல நளை டமுளை ுக்கின்றே
பி்ச்செளை னயில எனத செரியோன அணுகுமுளை ுக்கின்றேளை ய மின
னடுளை அமெயோன அவருக்கு சட்டிக்னோட்டுயவன். இந் நடத்ளை தனள்
்ோரிய அளவில யவளை லரசெயவதற்கும அளை தவிட யஅமெலோன மின
னஷ்டஅமெோன யந்ங்னளின் அமெத்தியில எனக்கு
ரநருங்கயவர்னளுடன் தனிப்்ட்ட உுக்கின்றேவுனளை ள ய்ணக்
ரனோள்ளவும இன்றியளை அமெயோததோனவிருந்தத. எனத அமெனன்
ஏளை னய எலலோ இளை ளஞர்னளை ளயும விட எனக்கு மின
ரநருங்கயவ்ோன இருந்ததடன், எலயலோளை ்யும விட
வடுழைளை அமெய்ோல மின னஷ்டஅமெோன னோலத்ளை தயய முனமரனோடுத்தோர்.
ஓர் செக்திவோயந்த னண்ணற்கு நஅமெத உுக்கின்றேவுனள் அளவு மீறிய
னண்டிப்புடனும ரதோடர்பிலலோஅமெலும இருப்்தோன
்ோர்ப்்தற்கருக்கும. ஆனோல அடியின் யஅமெற்்ோனத்தில
ரசெந்தணலோன பி்னோசிக்கும ஆடுழைஅமெோன ்்ஸ்்் கூட்டு
இ்த்தப்பிளை ணப்ளை ் விட ்ோரிய அளவிடமுடியோத ரதோன்ளை ுக்கின்றே
அடித்தளஅமெோன ரனோண்டிருந்ததடன் —அ்சியல ்ோர்ளை வனளில
அமெதிப்பீடுனளில யதோடுழைளை அமெயும, ரவறப்பும, செந்யதோஷமும,
வருத்தமும நிளை ுக்கின்றேந்த யசெர்ந்த அனு்வங்னளுடன், ர்ோதவோன
்ோரிய நமபிக்ளை னளை யயும நோம ரனோண்டிருந்யதோம.
பீறிட்டுவரும இப்்்ஸ்்் கூட்டு, தினசெரி யவளை லனளில
யந்த்திற்கு யந்ம உருவோகும சிற சிற உ்ோயவுனளுக்கு
முந்நூற நோநூற அமெடங்கு ரவகுஅமெதி அளிப்்ளை தப்
ய்ோன்றிருக்கும. உ்ோயவுளை ள உருவோக்குவதடன், ஓர் முந்நூற
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நோநூற ஆட்டுக் கூட்டங்னளுக்கு செரியோன வழினோட்டுதளை ல
வடுழைங்குவளை த ய்ோன்றிருக்கும.

அமெோஸ்யனோவிலிருந்த 4000 கயலோமீட்டருக்கு அப்்ோலும,
அண்ளை அமெய புளை னயி்த நிளை லயத்திலிருந்த 250 கயலோமீட்டர்
தள்ளியும, நோம னழித்த னடுளை அமெயோனதம, ஒருய்ோதம அமெுக்கின்றேக்ன
முடியோததஅமெோன வருடங்னள் லியயோன் என்ுக்கின்றே ர்யரின் கீழ்
அலலத ரலவிக் அலலத நோம அளை டுழைக்கும ரலவுஸ்யோன்னோ
என்ுக்கின்றே ர்யரின் கீழ் எஅமெத ஞோ்னத்தில இருக்கும.

*************************

1929 ஜனவரியில, அ்சியல குழு “யசெோவியத் யூனியனின்
எலளை லனளுக்னப்்ோல”  என்ளை ன நோடு னடத்த தீர்அமெோனித்தத -
பின் அத தருக்கப் ்க்னம திருப்்ப்்ட்டத. குடும்
அங்னத்தவர்னள் உரிளை அமெயயோடு என்னுடன் இளை ணந்த
ரனோண்டனர். மீண்டும, எதவித தயக்னமுமிலலோஅமெல லியயோன்
தோன் பிரியஅமெோன யநசித்த தனத அமெளை னவிளை யயும
குடுழைந்ளை தளை யயும என்ருக்கின்றேன்ளை ுக்கின்றேக்குஅமெோய விட்டுப் பிரிந்த,
நமமுளை டய ரவளிநோட்டு வோழ்க்ளை னயில இளை ணய
தீர்அமெோனித்தோர்.

ஓர் புதிய அத்தியோயம, ர்ரும்ோலும ரவள்ளை ளயோனவுள்ள
அதன் முதற் ்க்னங்னள், நஅமெத வோழ்க்ளை னயில திுக்கின்றேக்னப்்ட்டத.
மீண்டும ஒருமுளை ுக்கின்றே நஅமெத அமெனன் எங்னளின் அளை னத்த
விடயங்னளோனவும அமெோறிவிட்டோர்; ஆனோல ஓர் நின்ற்ுக்கின்றே ்்ந்த
அளவில நஅமெக்கும ரவளி உலகற்குமிளை டயயயோன
உுக்கின்றேவுனளோனவும, நஅமெத ்ோதனோவலனோனவும,
கூட்டுளை டுழைப்்ோளியோனவும, அலஅமெோ அட்டோவில
னோரியதரிசியோனவும இருந்தோர். ்ஷ்ய ரஅமெோழிளை ய விட,
அவருக்கு குடுழைந்ளை தப் ்ருவத்திலிருந்யத ்ரிச்செயஅமெோன
ரவளிநோட்டு ரஅமெோழினளை ள, குடுழைப்்அமெோன பு்ட்சின்
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வருடங்னளில ர்ரும்ோலும முழுளை அமெயோன அமெுக்கின்றேந்த விட்டோர்.
இதனோல, மீண்டும ஓர் முளை ுக்கின்றே முழுளை அமெயோன னற்னயவண்டியத
அவசியஅமெோகயத. நஅமெத இளை ணந்த தத்தவோர்த்த யவளை லனள்
ஆ்ம்அமெோனத. எனத ஆவணங்னளும, நூலனமும முழுளை அமெயோன
லியயோனின் ளை னனளில இருந்தத. அமெோர்க்ஸ், ஏங்ரனலஸ்
ரலனினத எழுத்தக்னள் ரதோடர்்ோன முழுளை அமெயோன அறிளை வ
அவர் ரனோண்டிருந்தளை அமெயோல, யதர்மியடோரியன்
ர்ோயளை அமெப்்டுத்தல வ்லோற்ளை ுக்கின்றேயும, பு்ட்சியினதம,
னட்சியினதம வ்லோற ரதோடர்்ோன எனத புத்தனங்னளை ளயும,
குறிப்புனளை ளயும மின ரதளிவோன புரிந்த ரனோண்டோர். அலஅமெோ
அட்டோ ர்ோத நூலனத்தின் ய்்ழிவினுள் அவர் யசெோவியத்
ஆட்சி ரதோடர்்ோன பி்ோவ்தோவின் அறிக்ளை னனளை ள ்டித்ததடன்,
மின ர்றஅமெதியோன குறிப்புனளை ளயும, அவசியஅமெோன
தனவலனளை ளயும ஒன்ற தி்ட்டி ளை வத்திருந்தோர். முதல
தருக்கயிலும பின் ய்ர்லினிலும இறதியோன ்ோரிசிலும உள்ள
நூலனங்னளிலும, ஆவணங்னளிலும லியயோன் நடோத்திய
ரதோடர்ந்த ஆயவுனளின் சருக்னஅமெோன குறிப்புனள்
இலலோததவிடின், னடந்த ்த்த வருடங்னளில நோன் எந்தரவோரு
யவளை ல ரசெயவதம செோத்தியஅமெோயிருந்திருக்னோத. இத “்ஷ்ய
பு்ட்சியின் வ்லோற்றக்கு”  வியசெடஅமெோன ர்ோருந்தக்கூடியத.
்்ந்த இப்புள்ளியில, அவருளை டய கூட்டுளை டுழைப்பு
எவ்விதத்திலும ஓர் “இயந்தி்ரீதியோன”  தன்ளை அமெளை யக்
ரனோண்டதலல. அவர் சயோதீனஅமெோன குறிப்புனளை ளயும,
தன்ளை அமெப்்டுத்தளை லயும, த்வுனளை ளயும ரதரிவு ரசெயவதடன்,
நோன் எடுத்தக் னோட்டும குளை ுக்கின்றேனளிலும அயதய்ோல
முடிவுனளிலும அடிக்னடி தன்ளை ன அடித்தளஅமெோன
ரனோண்டிருப்்ோர். “னோட்டிக் ரனோடுக்னப்்ட்ட பு்ட்சி”  என்ுக்கின்றே
புத்தனத்தில, எனத அமெனனின் ்ல னடித வசெனங்னளும, என்
ளை னக்கு எட்டோத யசெோவியத் ்த்திரிளை னனளிலிருந்த அவர் எடுத்த
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குறிப்புனளின் அடித்தளத்தில எழுதிய ்ல ்க்னங்னள்
உள்ளடங்கயுள்ளன. அவர், ரலனினின் வோழ்க்ளை ன வ்லோற்ளை ுக்கின்றே
எழுதவதற்கு யஅமெலும ்ல தனவலனளை ள எனக்கு அனுப்பி
ளை வத்தோர். எஅமெத சித்தோந்த ரீதியிலோன யதோடுழைளை அமெ, நஅமெத
இ்த்தத்தினுள்ளும, செளை தயினுள்ளும சிுக்கின்றேப்்ோய
ஊடுருவியிருந்த ஒரு னோ்ணத்தோல அமெட்டுயஅமெ இதய்ோன்ுக்கின்றே
கூட்டுளை டுழைப்ளை ் செோத்தியஅமெோக்கயத. 1928 க்கு பின்
ர்ரும்ோலும நோன் எழுதிய அளை னத்த புத்தனங்னளிலும எனத
ர்யருக்கு அடுத்ததோன உள்ள இடத்தில எனத அமெனனின்
ர்யர் உரிளை அமெயயோடு இடம ர்ுக்கின்றே யவணடும.

அமெோஸ்யனோவில, லியயோன் தனத ர்ோறியியல னலவிளை ய
பூர்த்தி ரசெயவதற்கு யஅமெலும ஒன்ுக்கின்றேளை ் வருடங்னள்
்ற்ுக்கின்றேோக்குளை ுக்கின்றேயோன இருந்தன. அவர் ளை னவிட்ட விஞ்ஞோனத்திற்கு
திருமபுஅமெோற அவ்த தோயும நோனும எடுத்தக் னோட்டியனோம.
பி்ங்கப்ய்ோ (Prinkipo) தீவில எனத அமெனனின் ரநருங்கய
கூட்டுளை டுழைப்புடன் ரவவ்யவற நோடுனளை ள யசெர்ந்த இளம
ரதோழிலோளர்னளின் குழுரவோன்ற ரவற்றின்அமெோன
நிறவப்்ட்டத. யஜர்அமெனியிலுள்ள செர்வயதசெ இடத
எதிர்ப்்ோளர்னளின் பிரிவுக்கு விளை ல அமெதிப்்ற்ுக்கின்றே யசெளை வனளை ள
வடுழைங்ன யவண்டுரஅமென்ுக்கின்றே ர்றஅமெதியோன விவோதத்தின்
னோ்ணஅமெோய அமெட்டுயஅமெ லியயோன் நமமிடமிருந்த விலகப்ய்ோன
தீர்அமெோனித்தோர். ய்ர்லினில அவர் தனத விஞ்ஞோன னலவினளை ள
புதப்பித்தோர். (அவர் அளை த ஆ்ம்த்திலிருந்யத ரதோடங்ன
யவண்டியிருந்தத), அயத யவளை ளயில பு்ட்சின்
நடவடிக்ளை னயினுள்ளும னண்மூடித்தனஅமெோய தன்ளை ன
ஈடு்டுத்திக் ரனோண்டோர். செர்வயதசெ ரசெயலனத்தினுள் அவர் மின
விளை ்வோன ்ஷ்ய பிரிவின் பி்திநிதியோன அமெோறினோர்.
அக்னோலப்்குதியில அவர் தனத தோயக்கும எனக்கும எழுதிய
னடிதங்னள், எவ்வளவு விளை ்வோன அவர் யஜர்அமெனியிலும;
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யஅமெற்கு ஐய்ோப்்ோவிலுமுள்ள புதிய அ்சியல சூழ்நிளை லயினுள்
தன்ளை ன ஈடு்டுத்திக் ரனோண்டோர் என்்ளை தயும, எவ்வளவு
சிுக்கின்றேப்்ோன அமெக்னளை ளயும, நஅமெத இயக்னத்தின் ஆ்ம்
னோலப்்குதியில உருவோன எண்ணற்ுக்கின்றே செச்செ்வுனளை ளயும,
யவற்ோடுனளை ளயும அளவிட ரதரிந்திருந்தோர் என்்ளை தயும
எடுத்தக்னோட்டியுத. (எடுத்தக்னோட்டின) அவ்த பு்ட்சின்
ச்ோவம, நீண்டனோல முக்கய அனு்வங்னளோல
ரசெழுளை அமெப்்டுத்தப்்ட்டிருந்தத. இத அவருக்கு எலலோப்
பி்ச்செளை னனளிலும செரியோன ்ோளை தளை ய சயோதீனஅமெோன
னண்டறியும செக்திளை ய ரனோடுத்தத. அவரிடமிருந்த வரும
னடிதங்னளை ள உடனடியோன உளை டக்குமய்ோத, அதில நோன்
அவ்த னவனத்திற்கு சி்ோர்ச ரசெயத அயத னருத்தக்னளை ளயும,
முடிவுனளை ளயும நோம னண்டுபிடிக்குமய்ோத எத்தளை ன தடளை வ
நோம அமெகழ்ச்சியளை டந்யதோம. எவ்வளவு ஆடுழைஅமெோனவும மினவும
அமெகழ்ச்சியோனவும அவர் எஅமெத னருத்தக்னளுடன் ஒத்திருந்தோர்!
லியயோனின் னடிதங்னளின் தி்ட்டு, எதவித செந்யதனமும
இலலோஅமெல அளை வ நோன்னோம அகலத்தின் ஆ்ம் உள்
வ்லோற்ளை ுக்கின்றே ்டிப்்தற்கு மின ர்றஅமெதியோனரதோரு
்ங்னளிப்ளை ் வடுழைங்கும.

ஆனோல ்ஷ்ய பி்ச்செளை ன ரதோடர்ந்த அவ்த னவனத்தின்
ளை அமெயத்ளை த ஈர்த்தக் ரனோண்டிருந்தத. பி்ங்கப்ய்ோவில
இருந்தய்ோத ்ஷ்ய எதிர்ப்்ோளர்னளின் “புலலட்டின்”  (“Bulletin”)
்த்திரிளை னயின் ஆ்ம்த்தில இருந்யத (1928 ன்
நடுப்்குதியில), அதன் முழுளை அமெயோன ஆசிரிய்ோன இருந்தோர்.
ய்ர்லிளை ன வந்தளை டந்தய்ோத (1931 ன் ஆ்ம்த்தில) இவ்
யவளை லக்னோன முழுப் ர்ோறப்ளை ்யும எடுத்தக் ரனோண்டதடன்,
புலலட்டினும உடனடியோன ்ோரிசில இருந்த அமெோற்ுக்கின்றேப்்ட்டத.
லியயோனிடம இருந்த எங்னளுக்கு களை டத்த னளை டசிக் னடிதம,
அவர் இுக்கின்றேப்்தற்கு 12 நோட்னளின் முன்்ோன 1938 ர்ப்பி்வரி
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4 ம தினதி எழுதப்்ட்டத. அத பின்வரும ரசெோற்னளுடன்
ஆ்மபிக்குக்கின்றேத. “புலலட்டின் நோளை ள னோளை லயியலயய
அச்செனத்தில இருந்த ரவளிவரும என்்தோல, நோன் உங்னளுக்கு
புலலட்டினின் திருத்தம்ோர்க்னப்்ட்ட ்க்னங்னளை ள அடுத்த
னப்்லில அனுப்பி ளை வக்ன சிறித யந்முள்ளத”.  ஒவ்ரவோரு
பி்தியின் ரவளியீடும அவ்த வோழ்க்ளை னயில ஓர் சிறிய
செம்வம, இச் சிறிய செம்வம ்ோரிய உளை டுழைப்ளை ்க் யனோரியத;
பி்திளை ய தயோர் ரசெயவத, மூலக்னருத்ளை த அபிவிருத்தி
ரசெயவத, னட்டுளை ்னள் எழுதவத, னவனம மிக்ன பிளை டுழை
திருத்தம, நண்்ர்னளுடனும கூட்டுளை டுழைப்்ோளினளுடனும
உடனடியோன னடிதத் ரதோடர்புனளை ள ஏற்்டுத்தவத, அத்யதோடு
நிதி யசெனரிப்ளை ்யும விட்டுவிடவிலளை ல, ஆனோல ஒவ்ரவோரு
“ரவற்றின்அமெோன”  பி்திளை யயும எண்ண அவர் எவ்வளவு
ர்ருளை அமெப்்ட்டோர்!

ரவளிநோட்டு வோழ்க்ளை னயின் ஆ்ம் வருடங்னளில அவர்
யசெோவியத் யூனியனில உள்ள எதிர்ப்்ோளர்னளுடன் ்்ந்த
ரதோடர்பு யவளை லனளில தன்ளை ன ஈடு்டுத்தியிருந்தோர். ஆனோல
1932 ன் ய்ோத எஅமெத அளை னத்த முக்கய ரதோடர்புனளை ளயும
ஜிபியு (GPU) அழித்தவிட்டத. இதனோல யவற வழினளினூடோன
புதிய தனவலனளை ளத் தி்ட்டுவத அவசியஅமெோகயத. ்ஷ்யோவுடன்
யவற உுக்கின்றேவுனளை ள ஏற்்டுத்தவத அ்ோயஅமெோன அளை அமெயும
என்்தோல அளை தத் தவிர்த்தக் ரனோள்ள, நோடு திருமபும
உலலோசெப் ்யணனளை ள யதடிக்னண்டுபிடிப்்தடன்
எலளை லக்னப்்ோல உள்ள யசெோவியத் அமெோணவர்னளுடன் அலலத
ரவளிநோடுனளில உள்ள அவர்னளத பி்திநிதினளுடன்
ரதோடர்புனளை ள ஏற்்டுத்தவதில லியயோன் எப்ய்ோதம முயற்சி
ரசெயதோர். ஜிபியு உளவோளினள் லியயோளை ன யவட்ளை டயோட
அவ்த அடிச்சவடுனளை ள பின்்ற்றி ரசெலவதோல, ய்ர்லினிலும
பின்பு ்ோரிஸ் ரதருக்னளினூடோன அமெணத்தியோலக் னணக்னோன
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ரசெலவதனூடோன தன்ளை னயும, தனத தனவலனோ்ளை ்யும
அவர்னளின் யதடுதல யவட்ளை டயில இருந்த தவிர்த்தக்
ரனோள்வோர். இவ் அளை னத்த வருடங்னளிலும, அவ்த
னவளை லயீனத்தோயலோ, அலலத வியவனஅமெற்ுக்கின்றே,
முன்யயோசெளை னயிலலோத அவர் நடந்த ரனோண்டதன் விளை ளவோய
எவ்ோவத தன்்ப்்ட யநர்ந்தத என்யுக்கின்றேோ ஒரு செம்வமும
களை டயோத. 

ஜிபியு வின் அறிக்ளை னனளில “சியனோக்” அலலத சின்ன அமெனன்
என்ுக்கின்றே புளை னர்யரின் கீழ் அவர் குறிக்னப்்ட்டிருந்தோர்.
னோலமரசென்ுக்கின்றே இக்னோஸ் ளை ுக்கின்றேஸ் இன் தனவலின்்டி லுபியன்னோ
(யனஜிபி தளை லளை அமெயனம) வில அவர்னள் ்ல செந்தர்ப்்ங்னளில
பின்வருஅமெோற கூறியிருந்தோர்னள்; “சின்ன அமெனன் தனத
யவளை லளை ய புத்திசெோலித்தனஅமெோன ரசெயகுக்கின்றேோன், அவளை ன
இடுழைந்திருப்்த என்்த மூத்த அமெனிதனுக்கு ஒரு சல்அமெோன
யவளை லயலல”.  முழுளை அமெயோன உண்ளை அமெயித. அவளை ் இடுழைந்த
இருப்்த சல்அமெோன விடயஅமெலல. அவர் இலலோவிடின்
எலலோயஅமெ னஷ்டஅமெோனதோன இருந்திருக்கும. இக் னோ்ணத்தினோல
ஜிபியு வின் ஏஜன்டுனள், இடத எதிர்ப்்ோளர் இயக்னத்தினுள்
விடோமுயற்சியுடன் புகுந்த ரனோண்டதடன், லியயோளை ன சற்றி
னடுளை அமெயோன யஅமெற்்ோர்ளை வ ரசெயயும செதித்திட்டங்னளின் தடித்த
வளை லப்பின்னளை ல உருவோக்கக் ரனோண்டனர். அமெோஸ்யனோ
வடுழைக்குனளில அவ்த ர்யர் எனக்கு அடுத்ததோன
அமெோற்ுக்கின்றேமுடியோத இடத்ளை தப் பிடித்தக் ரனோண்டத. அமெோஸ்யனோ
என்ன விளை லரனோடுத்தோவத அவளை ் வீழ்த்தம செந்தர்ப்்த்ளை த
்ோர்த்தக் ரனோண்டிருந்தத.

ஹிட்லர் ஆட்சிளை ய ளை னப்்ற்றியதன் பின், “்ஷ்ய
எதிர்ப்்ோளர்னளின் புலலட்டின்”  ்த்திரிளை ன உடனடியோன
தளை டரசெயயப்்ட்டத. லியயோன், யஜர்அமெனியில சில கடுழைளை அமெனள்
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தங்கயிருந்ததடன், நோஜினளின் இ்னசிய ர்ோலிஸ் (GESTAPO)

நடோத்தம யவட்ளை டயின் அமெத்தியிலும, செட்டவிய்ோதஅமெோன
யவளை லனளை ள ரனோண்டு நடோத்தினோர். அவ்த தோயும நோனும
எச்செரிக்ளை ன அமெணளை ய அடித்யதோம. அவளை ் யஜர்அமெனியில
இருந்த உடனடியோன ரவளியயறஅமெோற குறிப்பிட்யடோம.
இறதியோன, லியயோன் 1933 இளை லயுதிர்னோலத்தில, தோன்
்டித்ததம, யநசித்ததஅமெோன நோட்ளை ட விட்டு ரவளியயுக்கின்றேத்
தீர்அமெோனித்ததடன் ்ோரிசக்கு நனர்ந்தோர், புலலட்டினும அவளை ்
பின்ரதோடர்ந்த ரசென்ுக்கின்றேத. இங்கு லியயோன் தனத னலவிளை ய
மீண்டும ரதோடர்ந்தோர். அவர் அமெத்திய ்ோடசெோளை ல பிர்ஞ்சத்
யதர்விலும, மூன்ுக்கின்றேோம தடளை வயோன இயற்பியலின் முதல
்குதியிலும, யசெோர்ய்ோனில னணதத்திலும சித்தியளை டந்தோர்.
்ோரிசில அவர் மின னடுளை அமெயோன நிளை லளை அமெயின் கீழ்
வோழ்ந்ததடன், இளை டவிடோத விருப்்த்தடன் விஞ்ஞோன
்ோடங்னளை ள னஷ்டஅமெோன யந்த்திலும ரதோடர்ந்தோர்; ஆனோல
அவ்த னலவிளை ய பூர்த்தி ரசெயவதற்கு உதவிய அவருக்கு
இருந்த வியசெட திுக்கின்றேளை அமெக்கு நன்றினள். அத அவருக்கு
்ட்டச்செோன்றிதளை டுழை ர்ற்றக் ரனோடுத்தத. 

்ோரிசில அவ்த பி்தோன ர்ோறப்புனள், ய்ர்லினில
இருந்தளை த விட ்ோரிய அளவில இருந்தத, அங்கு அவர்
பு்ட்சிக்கும என்னுடனோன எழுத்த யவளை ல கூட்டுளை டுழைப்பிற்கும
தன்ளை ன ஈடு்டுத்திக் ரனோண்டோர். அண்ளை அமெய வருடங்னளில
லியயோன், நோன்னோம அகலத்தின் ்த்திரிளை னனளில மின
சி்அமெஅமெோன எழுத்த யவளை லனளை ள ஆ்மபித்தோர். பி்ங்கப்ய்ோவில
அவர் எழுத்த யவளை லயில அபிவிருத்தியளை டந்திருந்த
ய்ோதிலும, தனிளை அமெப்்டுத்தப்்ட்ட அவ்த குறிப்புக்னளும,
எனத சயசெரிளை த எழுதவதற்னோன அவ்த ்ளை டுழைய ரசெோந்த
நிளை னவுனளும, என்ளை ன செந்யதனப்்ட ளை வத்தன. ஆனோல அவர்
ஏளை னய அளை னத்த யவளை லனளின் சளை அமெயின் கீழ் இருந்தோர்.
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நோம நஅமெத னருத்தக்னளிலும குறிப்பிட்ட பி்ச்செளை னனளிலும ஓர்
ர்ோதளை அமெளை ய ரனோண்டிருந்ததோல, எழுத்த யவளை லனளை ள அவர்
என்னிடம விட்டுவிடுவோர். நோன் திருமபி ்ோர்க்குமய்ோத
தருக்கயில அவர் ஒய் ஒரு பி்தோன னட்டுளை ்ளை ய எழுதினோர்.
“ஸ்்ோலினும ரசெம்ளை டயும- அலலத எப்்டி வ்லோற
எழுதப்்ட்டுள்ளத, இக்னட்டுளை ் N. Markin என்ுக்கின்றே புளை னர்யரின்
கீழ் எழுதப்்ட்டத. அவர் ஒரு பு்ட்சின் அமெோலுமி, லியயோன்
தனத சிற வயதிலிருந்யத அவரின் ஆடுழைஅமெோன நட்பிலும
முக்கயஅமெோன நடத்ளை தனளுடனும இளை ணக்னப்்ட்டிருந்தோர்.
இக்னட்டுளை ்யோனத “ஸ்்ோலினின் ர்ோயளை அமெப்்டுத்தம ்ள்ளி”
என்ுக்கின்றே புத்தனத்தில உள்ளடங்கயுள்ளத. அவ்த ரதோடர்ந்த
னட்டுளை ்னள் யஅமெலும யஅமெலும புலலட்டினின் ்க்னங்னளிலும
நோன்னோம அகலத்தின் ஏளை னய ரவளியீடுனளிலும அடிக்னடி
ரவளிவ் ஆ்மபித்தன. ஒவ்ரவோரு முளை ுக்கின்றேயும அவசியம என்ுக்கின்றே
அழுத்தத்தின் கீயடுழையய அளை வ எழுதப்்ட்டன. லியயோன், தோன்
ரசெோலவதற்கு ஏதோவத இருந்தோலும அளை த யவருக்கின்றேோருவரும
சிுக்கின்றேப்்ோன ரசெோலலஅமெோட்டோர்னளரளன்ற ரதரிந்தோல அமெட்டுயஅமெ
எழுதவோர். யநோர்யவயில நஅமெத வோழ்க்ளை னயின்ய்ோத
ரவவ்யவற இடங்னளிலிருந்த ஸ்ர்க்னோயவோனிசெ இயக்னம
(Stakhanovist  movement) ரதோடர்்ோன ஆயவுனளை ள யஅமெற்ரனோள்ளும
்டியோன யவண்டுயனோள்னள் எனக்கு களை டத்தத. இத எஅமெத
இயக்னத்திளை ன ஆச்செரியத்தில பிடித்தக் ரனோண்டத.
இப்்ணளை ய நிளை ுக்கின்றேயவற்ுக்கின்றே எனத ரதோடர்ந்த சனவீனம
தளை டயோன வந்தள்ளரதன ரதரிந்தவுடன், லியயோன்
“ஸ்ர்க்னோயவோனிசெம” ரதோடர்்ோன னட்டுளை ்யின் வளை ்ளை வ மின
்ணவோன னடிதத்தடன் எனக்கு அனுப்பி ளை வத்தோர்.
இக்னட்டுளை ், முக்கயஅமெோன பூ்ண ஆயவுனளுடன் அயதய்ோல
சருக்னஅமெோன ரதளிவோய எடுத்தக்னோட்டியரதோன்ருக்கின்றேன எனக்கு
யதோன்றியத. இக்னட்டுளை ் ்லரஅமெோழினளில
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பி்சரிக்னப்்ட்டதடன் அதினோ்த்தவத்தின் செவுக்கன் கீழுள்ள
இக்ளை னக்கூலி “யசெோசெலிஸ்டுனளின்“  யஅமெல செரியோன ஆயவுனளை ள
வடுழைங்கயத.

லியயோன் தனத பி்தோன எழுத்தப் ்ணளை ய, “அமெோஸ்யனோ
வடுழைக்குனளின் சினப்பு நூல”  என்்தில நடோத்தினோர். இத 14
ய்ர்னளின் (சியனோவியயவ், னோஅமெயனவ், சிமிர்யஹாவ், யஅமெலும
்லருளை டய வடுழைக்கு ரதோடோ்ோன ஆயவுனளை ள ரசெயதத. இத
பிர்ஞ்ச, ்ஷ்ய, யஜர்அமென் ரஅமெோழினளில ரவளியிடப்்ட்டத.
அந்யந்த்தில எனத அமெளை னவியும நோனும யநோர்யவயில மின
ய்யத்தனஅமெோன குற்ுக்கின்றேச்செோட்டுனளின் அமெத்தியில ளை னயும னோலும
னட்டப்்ட்டு ளை னதி ய்ோன்ருக்கின்றேோரு நிளை லயில இருந்யதோம. அங்கு
குறிப்பிட்ட வடிவங்னளில ஸ்தமபிதங்னள் இருந்தன. நோம
அமெ்ண ஆ்த்தளை த முனம ரனோடுத்தள்யளோம என்்ளை த அமெக்னள்
்ோர்த்தனர், யனள்விப்்ட்டனர், ஆனோல அதற்ரனதி்ோய ஓர்
சிறிய வி்ளை லக்கூட அளை செக்னமுடியோத நிளை லயில அவர்னள்
இருந்தோர்னள். யநோர்யவயின் “யசெோசெலிசெ”  அ்செோங்னத்தினோல
இளை தப் ய்ோன்ுக்கின்றே அ்சியல ஸ்தமபிதங்னளின் கீயடுழையய நோம
அடிளை அமெப்்டுத்தப்்ட்யடோம. இந்நிளை லளை அமெயின் கீழ், கர்மளின்
ர்ோயயர்னளுக்கு அழுத்தஅமெோன முதலோவத ்திளை ல அளித்த
லியயோனின் புத்தனம ஓர் விளை லஅமெதிப்்ற்ுக்கின்றே ்ரிசெோன எஅமெக்கு
களை டத்தத. நோன் ஞோ்னப்்டுத்தி ்ோர்க்குமய்ோத அதன் முதல
்க்னங்னள் அமெங்னலோனயவ ரதரிகன்ுக்கின்றேன. ஏரனனில யசெோவியத்
யூனியனின் ர்ோத நிளை லளை அமெ ரதோடர்்ோய ஏற்னனயவ ரசெயத
அ்சியல அமெதிப்பீடுனளில அளை வ அடித்தளஅமெோன
ரனோண்டிருந்தயத அதற்கு னோ்ணஅமெோகும. ஆனோல அதன்
ஆசிரியர் அந்யந்த்திலிருந்யத அமெோஸ்யனோ வடுழைக்குனள்
ரதோடோ்ோய சயோதீனஅமெோன ஆயவுனளை ள
யஅமெற்ரனோண்டிருந்ததனோல, எனத முழு அமெனதம அதனோல
னவ்ப்்ட்டத. அதில அடுத்த வருகன்ுக்கின்றே ஒவ்ரவோரு
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அத்தியோயமும முன்ரசென்ுக்கின்றேளை த விட சிுக்கின்றேந்தரதோன்ுக்கின்றேோன நோன்
னண்டு ரனோண்யடன். “ரலவுஸ்யோற்னோ, சிுக்கின்றேந்த ளை ்யன்!,
நஅமெக்ரனோரு ்ோதனோவலனுள்ளோன்”  என எனத அமெளை னவியும,
நோனும கூறிக் ரனோண்யடோம. நஅமெத வோழ்த்தக்னளை ள லியயோன்
்டித்திருப்பின் னட்டோயம அவ்த னண்னள் செந்யதோஷத்தில
பி்னோசித்திருக்கும. ்ல ரசெயதி ்த்திரிளை னனளும, குறிப்்ோய
ரடன்அமெோர்க் செமூன ஐனநோயனத்தின் உத்தியயோனபூர்வஅமெோன
்த்திரிளை ன, ரசெயடோவின் ர்யரின் கீழ் ரவளியோன
னட்டுளை ்ளை ய னடுளை அமெயோன னட்டுப்்ோடுனளின் அமெத்தியிலும நோன்
ரனோண்டிருந்த தன்னமபிக்ளை னயுடன் பி்சரிக்கும
விதிமுளை ுக்கின்றேனளை ள னண்டத. “ஒருவர் அவற்றில ட்ர்ோட்ஸ்கயின்
எழுத்தக்னளை ள னோணக்கூடியதோன இருந்தத....”  என்ற

கூறவரதலலோம ஓர் னட்டுக்னளை த. இந்நூலில எனத ரசெோந்த
வரினள் ஒன்ற கூட இலளை ல. ரசெயடோவின் மீத விருப்்அமெோய
இருந்த ்ல யதோடுழைர்னள் அவளை ் “ட்ர்ோட்ஸ்கயின் அமெனன்”
என்்தனோயலயய அமெதிப்்ளித்தனர் —னோர்ல லிப்ரனக்ட்,
விலலியம லிப்ரனக்ட்டின் அமெனன் என்ுக்கின்றே ஓய் னோ்ணத்தினோல
அமெட்டும அமெதிப்்ளிக்னப்்ட்டத ய்ோல— ஆனோல இச்சிறிய
புத்தனத்தினோல அவர்னள் ரசெயடோளை வ சயோதீனஅமெோன ஒருவ்ோன
அமெட்டுஅமெலல, ஓர் பி்்லயஅமெோன ந்்ோனவும அங்கீனரித்தனர்.

லியயோன் தனத ஏளை னய யவளை லனளை ளப் ய்ோன்யுக்கின்றே தனத
எழுத்த யவளை லனளை ளயும மின யநர்ளை அமெயோன வோசிப்புடன்,
அதன் பி்தி்லிப்புக்னளை ளயும ்ரியசெோதித்த ்ோர்த்தோர்.
னர்வஅமெோன எழுத்தக்னள் அவருக்கு அன்னியஅமெோய இருந்தன.
களர்ச்சின்அமெோன ய்ச்சக்னள் அவரின் அமெனளை த
னவர்ந்தரதோன்ுக்கின்றேலல. அயதயந்த்தில அவர் எழுதிய ஒவ்ரவோரு
வரியும, அவ்த உண்ளை அமெயோன பு்ட்சின் அமெயனோ்ோவத்தில தன்
ஊற்ளை ுக்கின்றேக் ரனோண்டிருந்ததோல அத ஓர் எரிந்த ரனோண்டிருக்கும
தீச்சடளை ்ப்ய்ோல பி்னோசித்தத. இம அமெயனோ்ோவம, நஅமெத
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செனோப்தத்தின் ்ோரிய அ்சியல நினழ்வுனளுடன் ரதோடர்புளை டய
தனிப்்ட்ட, குடும் வோழ்க்ளை னயின் செம்வங்னளினோல
உருவோக்னப்்ட்டு ்லப்்டுத்தப்்ட்டத. 1905 ல அவ்த தோய
பீட்டர்ஸ்ய்ர்க் சிளை ுக்கின்றேச்செோளை லயில ஓர் குடுழைந்ளை தளை ய எதிர்்ோர்த்த
வண்ணமிருந்தோர். இளயவனிற் னோலத்தில ஏற்்ட்ட
மிதவோதத்தின் திடீர்னோற்ற அவளை ் விடுதளை ல ரசெயதத. அடுத்த
வருடம ர்ப்்வரியில ஓர் ஆண்குடுழைந்ளை த பிுக்கின்றேந்தத.
இந்யந்த்தில நோன் சிளை ுக்கின்றேச்செோளை லயின் எலளை லயினுள் இருந்யதன்.
13 அமெோதங்னள் னழித்த நோன் ளை செபீரியோவில இருந்த தப்பியதன்
பின்னய் எனத அமெனளை ன நோன் முதல முளை ுக்கின்றேயோய ்ோர்த்யதன்.
நமளை அமெ ஆஸ்திரியோவிற்கு அனுப்பி ளை வத்த முதல ்ஷ்ய
பு்ட்சியின் மூச்சின் யதோலவி, அவ்த ஆ்ம்னோல அமெனதில
தளை ளயிட்டத. நமளை அமெ சவிட்செர்லோந்திற்கு அனுப்பி ளை வத்த
யுத்தம, எட்டு வயத தோண்டிய சிறவனின் நனவிற்கு செக்திளை ய
ரனோடுத்தத. நோம பி்ோன்சக்கு நோடு னடத்தப்்ட்டத அவருக்கு
அடுத்த ர்ரும ்டிப்பிளை னயோன இருந்தத. நஅமெத னப்்ல
பி்யோணத்தின் ய்ோத அவர் அங்கருந்த னட்டலோன் (Catalan)

ரதோழிலோளியுடன் பு்ட்சி ்ற்றி ளை செளை ன ரஅமெோழியில ய்சினோர்.
பு்ட்சி அவருக்கு, எலலோவற்றிலும யஅமெலோன நோம ்ஷ்யோவுக்கு
திருமபி ய்ோனயவண்டும என்ுக்கின்றே செோத்தியஅமெோன நமபிக்ளை னனளை ள
எடுத்தக்னோட்டியத. நோம அரஅமெரிக்னோவில இருந்த
திருமபுமய்ோத, ஹாோலிஃ்ோக்ஸ் (Halifax) இற்கு அருகல, 11
வயத நி்மபிய யலவிக் ஓர் பிரிட்டிஷ் உத்தியயோனத்தளை ்
தனத முஷ்டியோல தோக்கனோர். அவருக்கு யோளை ் அடிப்்ரதன்ற
ரதரிந்திருந்தத; என்ளை ன னப்்லில ரனோண்டு ரசென்ுக்கின்றே
அமெோலுமிக்னலல, அமெோுக்கின்றேோன உத்த்ளை வ பிுக்கின்றேப்பித்த
உத்தியயோனத்தருக்கு. னனடோவில, சித்தி்வளை த முனோமில நோன்
சிளை ுக்கின்றேயிடப்்ட்டிருந்த யவளை ளயில, ர்ோலிஸ் வோசிக்னோஅமெல
னடிதங்னளை ள அமெளை ுக்கின்றேப்்த எப்்டிரயன்றம, அவற்ளை ுக்கின்றே ஒருவரின்
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னண்ணல்டோஅமெல த்ோல ர்ட்டியில ளை வத்திருப்்த
எப்்டிரயன்றம லியயோன் ்டுழைகனோர். ர்ட்ய்ோக்ோட்டில
ய்ோலஷிவிக்குனளுக்கு எதி்ோன சூழ்நிளை லக்குள் தோன்
மூழ்னடிக்னப்்டுவளை த உடனடியோன னண்டுரனோண்டோர். அவர்
ஆ்ம்த்தில இருந்த ்திவு ரசெயதிருந்த முதலோளித்தவ
்ோடசெோளை லனளில ட்ர்ோட்ஸ்கயின் அமெனன் என்ுக்கின்றேளை அமெயோல
மிதவோதினளினதம, செமூன பு்ட்சியோளர்னளினதம அமெனன்னளோல
தோக்னப்்ட்டோர். ஓர் முளை ுக்கின்றே அவர் தனத தோய யவளை ல்ோர்த்த
அமெ்த் ரதோழிலோளர் ரதோழிற்செங்னத்தக்கு இ்த்தம யதோயந்த
ளை னனளுடன் வந்தோர். அவர் அப் ்ோடசெோளை லயில ரன்ன்ஸ்கயின்
அமெனனுடன் அ்சியல னலந்தளை ்யோடலனள் நடத்தியிருந்தோர்.
ரதருக்னளில அவர் ய்ோலஷிவிக்குனளின் அளை னத்த
ஆர்ப்்ோட்டங்னளிலும இளை ணந்த ரனோள்வதடன் அமெக்னள்
முன்னிளை லயில (ரன்ன்ஸ்க, செமூன பு்ட்சியோளர்னள்,
ரஅமென்ஷிவிக்குனளின் கூட்டு) ஆயுதப் ்ளை டனளை ள ்ோர்த்த ஓர்
அனதிய்ோல னதவின் பின்னோல ஒளிந்த ரனோள்வோர். யூளை ல
நோட்னளின் பின், ரன்ன்ஸ்க-ர்யசெர்ற்லி சிளை ுக்கின்றேச்செோளை லயின்
தடித்த னமபினளினூடோன அவர் என்ளை ன ்ோர்க்ன வருவோர். ஓர்
இ்ோணுவ அதினோரியின் வீட்டு செோப்்ோட்டு யஅமெளை செயில,
லியயோனும யசெர்ஜியும ய்ோலஷிவிக்குனளை ள ளை னசெர் இன்
ஏஜன்டுக்னள் என்ற கூறிய உத்தியயோனத்தர்னள் யஅமெல
னத்தினளை ள எறிந்தனர். அவர்னள் இளை தப்ய்ோன்ுக்கின்றே தணந்த
்திளை ல தற்ய்ோத ஸ்்ோலினிசெ அமெத்திய குழுவின் அங்னத்தவ்ோன
இருக்கும யசெ்புயுக்கின்றேோப்ஸ்க (Serebrobsky) க்கு வடுழைங்கனோர்.
யசெ்புயுக்கின்றேோப்ஸ்க ரலனிளை ன யஜர்அமென் உளவோளி என
நம்ச்ரசெயய முயற்சி ரசெயதிருந்தோர். ரலவிக் ்த்திரிளை னனளில
யசெோடிப்புக்னளை ள வோசிக்குமய்ோத அவற்ளை ுக்கின்றே தன் இளம
்ற்னளோல ர்ோடியோக்குவதற்கு ்டுழைகயிருந்தோர். அவர்
அக்யடோ்ர் நோட்னளை ள, அமெோலுமி அமெோர்க்கன் (Markin) இன்
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ஒத்தளை டுழைப்புடன் னடந்த ரசென்ுக்கின்றேதடன், அளை அமெதியோன
யந்ங்னளில, அவர் ரலவிக் இற்கு தப்்ோக்க சடும னளை லளை ய
நிலவளை ுக்கின்றேனளில ்யிற்றவித்தோர்.

ஓர் எதிர்னோலப் ய்ோ்ோளி இதனூடோய ்ரிணோஅமெம
அளை டந்தோர். அவருக்கு, பு்ட்சி அருவஅமெோனரதோன்ுக்கின்றேலல.
இலலயவ இலளை ல! அத இவ்த சிுக்கின்றேப்்ோன னவனத்தக்குள்
யவய்ோடியிருந்தத. சிவப்பு செனிக்கடுழைளை அமெனள் (Red  Saturdays)

உடன் ஆ்ம்அமெோன பு்ட்சின்க் னடளை அமெனளை ள யநோக்க இவர் ஓர்
தீவி்அமெோன அணுகுமுளை ுக்கின்றேளை ய உருவோக்கக் ரனோண்டதடன்,
பின்தங்கயவர்னளுக்கும வழிளை யக் னோட்டினோர். இதனோல பின்
அவர் அதினோ்த்தவத்திற்கு எதி்ோன ய்ோ்ோட்டத்தில தீவி்
ஊக்னத்தடன் இளை ணந்தரனோண்டோர். 1927 ன் இளை லயுதிர்
னோலத்தில லியயோன் மி்ோக்யனோவ்ஸ்க (Mrachkovsky) உடனும
ர்யலோர்ோய்ோடோ (Beloborodov) உடனும இளை ணந்த
எதிர்ப்்ோளர்னளத விஜயம ஒன்ளை ுக்கின்றே உ்ோலஸ் (Urals) ்குதியில
யஅமெற்ரனோண்டோர். அவர்னள் திருமபி வந்தய்ோத இருவரும
லியயோனின் கூர்ளை அமெயோன நமபிக்ளை ன ரனோண்ட ய்ோ்ோட்டத்தின்
நிஜ ஊக்னம ரதோடர்்ோயும, இளை ளஞர்னளத கூட்டங்னளில
அவர் நினழ்த்திய இளை டவிடோத ய்ச்சக்னள் ்ற்றியும,
அதினோ்த்தவத்தின் ய்ோக்கரித்தனம நிளை ுக்கின்றேந்த முனத்தின் முன்,
உடல ்யஅமெற்ுக்கின்றே தன்ளை அமெ ்ற்றியும, யதோலவியின் முன் தன்
இளம தளை லளை ய உயர்த்தி நிற்கும அவ்த தணந்த
நடத்ளை தயின் செக்தி ரதோடர்்ோயும ய்சினர். அவர் உ்ோலஸ்ஸில
இருந்த திருமபியய்ோத, அந்த 6 வருடங்னளில அவர்
வளர்ச்சியளை டந்திருந்தோர். இந்யந்த்தில நோன் னட்சியில இருந்த
ரவளியயற்ுக்கின்றேப்்ட்டிருந்யதன். இதனோல ரவளிநோட்டு
வோழ்க்ளை னக்கு தயோரிப்பு ரசெயய யவண்டியத அவசியஅமெோகயத.
இதில அவர் தனத யவனத்ளை தயயோ அலலத ளை தரியத்ளை தயயோ
னோட்டத் தயங்னவிலளை ல. அவர் எச்செரிக்ளை னயும அவதோனமும
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ரனோண்டவ்ோய இருந்தோர். ஆனோல, யுத்தத்ளை தப் ய்ோலயவ
பு்ட்சியிலும ஆ்த்த ஓர் ்குதியோய உள்ளரதன்்த அவருக்கு
ரதரிந்திருந்தத. யதளை வ எழுந்தய்ோரதலலோம, அளை வ அடிக்னடி
எழுந்தன. ஆ்த்திற்கு எப்்டி முனங்ரனோடுப்்த என்்ளை த
அவர் அறிந்திருந்தோர். பி்ோன்சில, ஜிபியு அ்செோங்ன
னட்டிடங்னளின் ஒவ்ரவோரு அமெோடியிலும தனத நண்்ர்னளை ள
ளை வத்திருந்தய்ோத, இவ்த வோழ்க்ளை ன ர்ரும்ோலும
உளை டவிலலோத செங்கலித் ரதோடர் ய்ோன்ுக்கின்றே ஆ்த்தக்னளை ள
ரனோண்டதோன இருந்தத. இவர் வோழ்ந்த குடியிருப்புக்கு
அடுத்ததோய அவர்னள் வோழ்ந்தனர். இவ்த னடிதங்னளை ளயும
ஆவணங்னளை ளயும அவர்னள் திருடியதடன் ரதோளை லய்சி
ய்ச்சக்னளை ளயும ஒட்டுக்யனட்டனர். அவர் தனத சனவீனத்தின்
பின் அமெத்தியதளை ் னடற்னளை ்யயோ்ம இரு கடுழைளை அமெனள்
தங்கயிருந்தய்ோத - வருடங்னள் நிளை ுக்கின்றேந்த
னோலப்்குதினளுக்னோன அவ்த ஓயவு இத - ஜிபியு வின்
ஏஜண்டுக்னள் விடுதியின் அயத ்குதியினுள் தங்கயிருந்தனர்.
அவர் ஸ்்ோலினிசெ ்த்திரிளை னனளின் யசெுக்கின்றேடிப்புனளுக்கு எதி்ோன
செட்டபூர்வஅமெோன நடவடிக்ளை ன எடுப்்தற்னோன ரதோடர்ளை ்
ஏற்்டுத்த, சவிஸ் செட்டத்த்ணயுடன் அமெோநோடு ஒன்ளை ுக்கின்றே
ஒழுங்கு்டுத்தி முலஹாவுசென் (Mulhausen) ரசெலலவிருந்த
யந்த்தில, ஜிபியு ஏஜன்டுக்னள் நிளை ுக்கின்றேந்த முழுக்கும்ல ஒன்ற
புளை னயி்த நிளை லயத்தில இவளை ் எதிர்்ோர்த்த வண்ணம
நின்ுக்கின்றேத. இயத கும்ல தோன் பின்பு இக்னோஸ் ளை ுக்கின்றேஸ் ஐ
ரனோளை ல ரசெயதத. லியயோன் புுக்கின்றேப்்டும தருணத்தில, தோன்
சனவீனஅமெோய இருப்்தோய உணர்ந்த னோ்ணத்தினோல அமெட்டுயஅமெ
அவர் இக் குறிப்பிட்ட அமெ்ணத்தில இருந்த தப்பினோர். அவர்
்ோரிளை செ விட்டு விலன முடியோத அளவு னடும ஜஜு்த்தோல
அவதிப்்ட்டிருந்தோர். இவ் அளை னத்த விளை டயங்னளும
பி்ோன்சிலும சவிட்செர்லோந்திலும உள்ள செட்டபூர்வஅமெோன
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பி்திநிதினளோல உறதிப்்டுத்தப்்ட்டத. ரவளிவ்ோதள்ள
இ்னசியங்னள் இன்னும எத்தளை ன? 3 அமெோதங்னளின் பின்பு
அவ்த ரநருங்கய நண்்ர்னள் ்ோரிசில அவர் யந்டி
ஆ்த்தக்னளுக்கு முனங்ரனோடுக்கன்ுக்கின்றேோர் என நஅமெக்கு
எழுதியிருந்ததடன், அவளை ் ரஅமெக்சிக்யனோ ரசெலலும்டியும
குறிப்பிட்டிருந்தனர். “ஆ்த்த உள்ளரதன்்த அமெறக்னப்்ட
முடியோதரதோன்ற, ஆனோல ்ோரிஸ் இன்ற மின முக்கயஅமெோன
ய்ோ்ோட்டத்தின் ளை அமெயஅமெோன வந்தள்ளத; இங்கருந்த இப்ய்ோத
விலகுவத ஓர் குற்ுக்கின்றேஅமெோன இருக்கும”.  என லியயோன்
்திலளித்தோர். இவ்விவோதத்திற்கு வளை ளந்த ரனோடுப்்ளை த
தவிர்ந்த யவருக்கின்றேோன்றம இருக்னவிலளை ல.

னடந்த வருடத்தின் இளை லயுதிர் னோலத்தில கர்மளினிலும
ஜிபியு விலும இருந்த சில ரவளிநோட்டு யசெோவியத்
ஏஜன்டுக்னள் ரவளியயுக்கின்றே ஆ்மபித்தய்ோத, லியயோளை ன
உடனடியோன இச் செம்வங்னளின் அமெத்தியில னோணக்கூடியதோய
இருந்தத. குறிப்பிட்ட சில நண்்ர்னள் “்ரியசெோதிக்னப்்டோத”
அவ்த புதிய நண்்ர்னளின் கூட்டிற்கு எதி்ோய ஆர்ப்்ோட்டம
ரசெயதனர்; ஆத்தி்மூட்லுக்கு செோதனஅமெோன நிளை ல உள்ளரதன
அவர்னள் குறிப்பிட்டனர். செந்யதனத்தக்கு இடமிலலோத வளை னயில
ஆ்த்த உள்ளத, ஆனோல இதிலிருந்த நோம ஓர் ்க்னஅமெோய
ஒதங்க நிற்பின் இம முக்கயஅமெோன இயக்னத்ளை த னட்டி
எழுப்புவத செோத்தியஅமெற்ுக்கின்றேரதோன்ுக்கின்றேோகும என லியயோன்
்திலளித்தோர். இந்த யந்த்தில நோம இளை த லியயோனின்
இயற்ளை னயோன குணோமசெம என்றம அ்சியல நிளை லளை அமெயய
அவளை ் இப்்டி உருவோக்கயத என்்ளை தயும ஏற்றக் ரனோள்ள
யவண்டியிருந்தத. ஓர் நிஜ பு்ட்சியோளளை னப் ய்ோல அவர்
வோழ்க்ளை னயின் யஅமெலுள்ள ர்றஅமெதிளை ய, விடுதளை லக்னோன
்ோட்டோளி வர்க்னத்தின் ய்ோ்ோட்டத்திற்கு யசெளை வ ரசெயயும
அளவிற்கு அமெட்டுயஅமெ ளை வத்திருந்தோர். 



26 லியயோன் சசெயடோவ்

*********************

ர்ப்பி்வரி 16 ம தினதி ரஅமெக்சிக்யனோவின் அமெோளை ல
்த்திரிளை னனள், ஓர் அறளை வ சிகச்ளை செயின் பின் இடமர்ற்ுக்கின்றே
லியயோன் ரசெயடோவின் அமெ்ணம செம்ந்தஅமெோன ரசெயதிளை ய
ரவளியிட்டன. அவசெ்அமெோன யவளை லனளில ஈடு்ட்டிருந்ததோல,
நோன் அப்்த்திரிளை ன ரசெயதினளை ள ்ோர்க்ன முடியவிலளை ல.
டியயனோ ரியவ்ோ, தன் ரசெோந்த முயற்சியோல வோரனோலி
ரசெயதியினூடோய இளை த ்ரியசெோதித்தப் ்ோர்த்ததடன், அக்
யனோ்அமெோன ரசெயதியுடன் என்னிடம வந்தோர். ஒரு
அமெணத்தியோலத்தின் பின்னர் நத்தலியோவுக்கு நஅமெத அமெனனின்
அமெ்ணம ரதோடர்்ோய நோன் கூறியனன் - 32 வருடங்னளின்
முன் இயத ர்ப்பி்வரி அமெோதம அவர் பிுக்கின்றேந்த ரசெயதிளை ய
நத்தலியோ சிளை ுக்கின்றேயினுள் எனக்கு ரனோண்டு வந்தோர். இதனோல
ர்ப்பி்வரி அமெோதம 16 ம தினதி, எஅமெத தனிப்்ட்ட
வோழ்க்ளை னயில னறத்த நோட்னளோன முடிவளை டந்தத.

நோம ்ல விடயங்னளை ள எதிர்்ோர்த்யதோம, ர்ரும்ோலும
எலலோவற்ளை ுக்கின்றேயும, ஆனோல இளை தயலல. மின அண்ளை அமெயில, ஒரு
ரதோழிற்செோளை லயில தோன் ரதோழிலோளியோன யவளை லரசெயய
முயற்சி எடுத்த வருவதோய எஅமெக்கு எழுதியிருந்தோர். அயத
யந்ம விஞ்ஞோன னலோசெோளை லக்கு ்ஷ்ய எதிர்ப்்ோளர்னளின்
வ்லோற்ளை ுக்கின்றே எழுதப்ய்ோவதோனவும ரதரிவித்திருந்தோர். அவர்
நிளை ுக்கின்றேந்த திட்டங்னளுடன் இருந்தோர். அவ்த அமெ்ணம
செம்ந்தஅமெோன ரசெயதிளை ய நோம அறிந்ததற்கு இரு தினங்னள்
முன்்ோன, ர்ப்பி்வரி 4 ம தினதியிடப்்ட்ட னடிதம ஒன்ளை ுக்கின்றே
நோம அவரிடம இருந்த ர்ற்றக் ரனோண்யடோம. அதில
உற்செோனமும தணவும நிளை ுக்கின்றேந்திருந்தத. அத இப்ய்ோத
எமமுன் உள்ளத. “சவிட்செர்லோந்தில ஓர் வடுழைக்கற்னோன நோம
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தயோரித்தக் ரனோண்டிருக்கயுக்கின்றேோம, ‘நிர்வோனத்திலும’  ‘ர்ோதஜன
அபிப்பி்ோயம’  என்ற ரசெோலலப்்டு்வற்றிலும உள்ள
நிளை லளை அமெனள் நஅமெக்கு செோதனஅமெோய உள்ளன”,  என்ற அவர்
எழுதியிருந்ததடன் செோதனஅமெோன விடயங்னள் ரதோடர்்ோன
குறிப்புனளை ள ஓர் ்ட்டியலோய ய்ோட்டோர். “En  Sommes  Nous

Marquons  des  Points.” [ரஅமெோத்தத்தில நோங்னள் ரவற்றியளை டந்த
ரனோண்டிருக்கன்யுக்கின்றேோம]. இக் னடிதம, எதிர்னோலம ரதோடர்்ோய
உறதியோன மூச்சடன் இருந்தத. இப்்டி உள்ளய்ோத
உயி்ோ்த்தோன யநோயும திடீர் அமெ்ணமும எப்்டி
இடமர்ற்ுக்கின்றேத? நமளை அமெ ர்ோறத்த அளவில இக் யனள்வி
ஆடுழைஅமெோன அமெர்அமெத்தினோல சூடுழைப்்ட்டுள்ளத. என்ுக்கின்றேோவத இத
ரதளிவு்டுத்தப்்டுஅமெோ? முதலோவதம இயற்ளை னயோனதஅமெோன
அமெதிப்பீடு அவருக்கு நஞ்சூட்டப்்ட்டுள்ளத என்்தோய
இருந்தத. லியயோளை னயும, அவ்த உளை டனளை ளயும,
உணளை வயும அளை டயும வழினளை ள னண்டுபிடிப்்த ஸ்்ோலினிசெ
ஏஜன்டுனளுக்கு ஓர் சி்அமெஅமெோன விடயஅமெலல. செட்டரீதியோய
யதர்ச்சி ர்ற்யுக்கின்றேோர் ‘இ்ோஜதந்தி்’  எண்ணம
ரனோண்டிருந்தய்ோதிலும, இப் புள்ளியில ஒரு உறதியோன
முடிவுக்கு வரும தனளை அமெ ரனோண்டுள்ளன்ோ? இன்ுக்கின்றேய
நோட்னளில நஞ்சூட்டும னளை ல யுத்த இ்செோயனத்தடன்
இளை ணந்த வண்ணம ஓர் வடுழைளை அமெக்கு அமெோுக்கின்றேோன அபிவிருத்திளை ய
அளை டந்தள்ளத. னண்டுபிடிக்ன முடியோத ரனோளை லனளை ள
ரசெயவயத இக் ரனோளை லயின் இ்னசியம என்்த
உறதியோனரதோன்ுக்கின்றேோகும. ஆனோல ஜிபியு வின்
நஞ்சூட்டு்வர்னள் அளை னத்ளை தயும அளை டயும வழினளை ளக்
ரனோண்டுள்ளோர்னள். அமெ்ணத்தின் பின்னும, மின அவதோனஅமெோன
ஆயவுனளை ள ரசெயதோலும னண்டுபிடிக்ன முடியோத முளை ுக்கின்றேயில
நஞ்சூட்ட முடியும என்ற னருதவதற்கு முழு செோத்தியக்
கூறனளும உள்ளன. இப்்டியோனரதோரு ஆயவிற்கு யோர்
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உத்த்வோதம அளிக்ன முடியும?

அலலத இ்செோயனத்தின் உதவிளை ய நோடோஅமெல அவர்னள்
அவளை ் ரனோளை ல ரசெயதோர்னளோ? ஆழ்ந்த அறிவுள்ளதம
அமெதிநுட்்ம வோயந்த இவ் இளை ளஞன் நிளை ுக்கின்றேய விடயங்னளை ள
செகத்தக் ரனோள்ள யவண்டியிருந்தத. லியயோன் தன் குடுழைந்ளை தப்
்ருவத்திலிருந்த அமெரியோளை தளை யயும அன்ளை ்யும னோட்டிவந்த
அவ்த தந்ளை தக்கும, சிுக்கின்றேந்த மூத்த யதோடுழைர்னளுக்கும எதி்ோன
நீண்ட வருடங்னளோன ர்ோயனளின் பி்ச்செோ்ம அவ்த
உளவியல அளை அமெப்புமுளை ுக்கின்றேளை ய ஏற்னனயவ ஆட்டங்னோணச்
ரசெயதிருந்தத. எதிர்ப்்ோளர் அங்னத்தவர்னளின் ஓர் நீண்ட
வரிளை செக்க்அமெஅமெோன அடி்ணவு னனஅமெோன அடினளை ள அவருக்கு
வடுழைங்கயிருந்தத.

1915 ல அவ்த அமெனள் ஸீனோவுடன்  ட்ர்ோட்ஸ்க

 இளை த ரதோடர்ந்த எனத மூத்த அமெனளோன ஸீனோ (Zina)

ய்ர்லினில தற்ரனோளை ல ரசெயத ரனோண்டோர். ஸீனோ,
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ஸ்்ோலினோல மின தய்ோனத்தனஅமெோய ்ழிவோங்னப்்ட்டதடன்,
அவர் தனத குடுழைந்ளை தயிடமிருந்தம, தன்
குடும்த்திடமிருந்தம, தன் ரசெோந்த வட்டோ்ங்னளிலிருந்தம
பிரித்ரதடுக்னப்்ட்டிருந்தோர். லியயோன் தன் ளை னனளில தனத
மூத்த செயனோதரியின் பிய்தத்தடனும, அவளத 6 வயத இளம
சிறவளை னயும தோங்கய வண்ணமும நின்ுக்கின்றேோர். அவர்
அமெோஸ்யனோவில உள்ள தனத இளம செயனோத்்ோன யசெர்ஜி (Sergi)

உடன் ரதோளை லய்சியில ரதோடர்பு ரனோள்ளும முயற்சி எடுக்னத்
தீர்அமெோனித்திருந்தோர். ஜிபியு, ஸீனோவின் தற்ரனோளை லயின்
யந்த்தின்ய்ோத குடுழைப்்ளை டந்த இருந்திருக்னலோம அலலத சில
இ்னசியங்னளை ள அறியலோம என அவர்னள்
எதிர்்ோர்த்திருக்னலோம என்ுக்கின்றேய்ோதிலும அளை னத்த
எதிர்்ோர்ப்புனளுக்கும எதிர்அமெோுக்கின்றேோன, ஒரு ரதோளை லய்சி
ரதோடர்பினூடோன லியயோன் தனத ரசெோந்தக் கு்லோல இத்
தக்னன்அமெோன ரசெயதிளை ய அமெோஸ்யனோவிற்கு அனுப்பி ளை வத்தோர்.
இததோன், நஅமெத இரு இளை ளஞர்னளுக்கும இளை டயிலோன இுக்கின்றேந்த
தஅமெத செயனோதரியின் சூடோுக்கின்றேோத உடல ்ற்றிய இறதி
உளை ்யோடலோன இருந்தத. நோம பி்ங்கப்ய்ோவில இருந்தய்ோத
களை டத்த லியயோனின் னடிதங்னளில, அவர் முனங்ரனோடுத்த
னடும யவதளை னனளை ள சருக்னஅமெோய வி்ரித்திருந்தோர். அவர்
நஅமெக்கு முழுப்்லத்ளை தயும தந்தோர். ஆனோல, அதன் ஒவ்ரவோரு
வரினளிலும தோங்னமுடியோத உளவியலரீதியோன வலிளை ய
ஒருவ்ோல உண் முடிந்தத.
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1935 ல யசெர்ஜி ரசெயடோவ்  NKVD ஆல ளை னத ரசெயயப்்ட்டய்ோத

யதளை வயோன ர்ோருட்னளின்ளை அமெளை யயும னடுளை அமெயோன
நிளை லளை அமெளை யயும ஒரு உண்ளை அமெயோன ரதோழிலோளிய்ோல
லியயோன் இலகுவோனவும நளை னச்சளை வயுடனும
தோங்கக்ரனோண்டோர். ஆனோல நிச்செயஅமெோன அளை வ
அளை டயோளங்னளை ள விட்டுச்ரசென்ுக்கின்றேன. நிச்செயஅமெோன மினவும
ரதோந்த்வளித்தளை வ அதளை னத்ரதோடர்ந்த உளவியலரீதியோன
சித்தி்வளை தனளோகும. 16 ய்ர் ரதோடர்்ோன அமெோஸ்யனோ
வடுழைக்குனள், குற்ுக்கின்றேச்செோட்டுனளின் ்டு்யங்ன்அமெோன தன்ளை அமெ,
லியயோனுக்கு மினவும ரநருக்னஅமெோன ரதரிந்த அவர்
அன்புரசெலுத்திய சிமிர்யநோவ், அமெோர்க்யனோவ்ஸ்க உள்ளடங்னலோன
குற்ுக்கின்றேமசெோட்டப்்ட்டவர்னளின் நிளை னத்தக்கூட ்ோர்க்னமுடியோத
வோக்குமூலங்னள், யநோர்யவக்கு தனத தந்ளை தயும தோயும
எதிர்்ோ்ோதவிதஅமெோன நோடுனடத்தப்்ட்டளை அமெ, எவ்வித
தனவலனளும இலலோத நோன்கு அமெோதங்னள், ஆவணக் னோப்்னம
னளவோடப்்ட்டளை அமெ, எனத அமெளை னவிளை யயும என்ளை னயும
இ்னசியஅமெோன ரஅமெக்சிக்யனோவிற்கு அனற்றியளை அமெ இன்னும
யஅமெலதினஅமெோன யஅமெோசெஅமெோன குற்ுக்கின்றேச்செோட்டுனளும
ஒப்புக்ரனோள்ளுதலனளும உள்ளடங்கய இ்ண்டோவத அமெோஸ்யனோ
வடுழைக்குனள். அவ்த செயனோத்னோன யசெர்ஜி னோணோஅமெலய்ோனளை அமெ,
“ரதோழிலோளர்னளுக்கு நஞ்சூட்டுவத”  ்ற்றிய குற்ுக்கின்றேச்செோட்டுனள்,
ரநருங்கய நண்்ர்னள் அலலத இறதிவளை ் நண்்ர்னளோன
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இருந்த எண்ணுக்னணக்னற்ுக்கின்றேவர்னளை ள சட்டுக்ரனோன்ுக்கின்றேத,
பி்ோன்சில ஜிபியு ரதோந்த்வுனளும முயற்சினளும, ளை ுக்கின்றேஸ்
சவிற்செலோந்தில ரனோலலப்்ட்டளை அமெ, ர்ோயனள், எவ்வித
ஆதோ்மும அற்ுக்கின்றேதன்ளை அமெ, யநர்ளை அமெயற்ுக்கின்றேதன்ளை அமெ,
ர்ோயவடுழைக்குனள் ய்ோன்ுக்கின்றேளை வ, “ஸ்்ோலினிசெம”  என்்த
லியயோனுக்கு ஒரு அருவஅமெற்ுக்கின்றே அ்சியல னருத்தரு அமெட்டுஅமெலல
ஒரு ரதோடர் எண்ணற்ுக்கின்றே உளவியல தோக்னங்னளும
னருத்தியலரீதியோன னோயங்னளுஅமெோகும. அமெோஸ்யனோவின்
தளை லவர்னள் இ்செோயனத்தில தஞ்செஅமெளை டந்திருந்தர்னயளோ அலலத
அவர்னள் முன்னர் ரசெயதிருந்த அளை னத்தயஅமெ ஒய் ஒரு
முடிவிளை ன நிரூபிக்ன ய்ோதஅமெோனதோன உள்ளத: அதோவத
அவர்னள் அவளை னக் ரனோன்ுக்கின்றேனர். அவர்னளத யதர்மியடோரியன்
அதினோ்த்தவ நோட்னோட்டியில அவர்னள் அவனத அமெ்ணத்ளை த
குறித்தளை வத்தள்ள தினதி அவர்னளுக்கு ஒரு ்ோரிய
ரனோண்டோட்டஅமெோகும. 

அவர்னள் நஅமெத அமெனளை ன ரனோளை ல ரசெயயும முன் அவளை ்
செஅமெனோலத்தவர்னளினதம, எதிர்னோலத்தவர்னளினதம னண்னளின்
முன்னோல யசெுக்கின்றேடிக்னவும, இருட்டடிப்புச் ரசெயயவும தஅமெத
செக்தியிலிருந்த எலலோவற்ளை ுக்கின்றேயும ரசெயதனர். ரனயன்
ஜ ஜூனோஷ்விலி (Cain  Djugashville) உம அவ்த ளை னக்கூலினளும,
லியயோளை ன ்ோசிசெத்தின் ஏஜண்டு என்றம, யசெோவியத்
ஒன்றியத்தில முதலோளித்தவ அமெறசீ்ளை அமெப்பின் இ்னசிய
அனுதோபி என்றம, ரதோழிலோளர்னளை ள ரனோளை ல ரசெயதவர்
என்றம, புளை னயி்தப் ்ோளை தனளை ள அழிப்்வர் என்றம
வர்ணத்தனர். இப் ய்ோக்கரினளின் முயற்சினள் எலலோம
வீணோகப்ய்ோயின. அவ்த இளளை அமெக் னோலத்திலிருந்த அழுத்தி
வந்த ரதோன் னணக்னோன யதமியடோரியன் அழுக்கு, அவர்யஅமெல
எதவித னளை ுக்கின்றேளை யயும ஏற்்டுத்தவிலளை ல. லியயோன்
முழுளை அமெயோய அமெோச்டோத, யநர்ளை அமெயோன, தூயளை அமெயோன அமெனித
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இருப்பு. அவர் ரதோழிலோள வர்க்னத்தின் எலலோக் கூட்டங்னளின்
முன்பும தனத வோழ்க்ளை னயின் னளை தளை ய ரசெோலலக்கூடியவர்
-மின சருக்னஅமெோய, எலலோவற்ளை ுக்கின்றேயும- நோளுக்கு நோள், நோன்
இங்கு சருக்னஅமெோய கூறியளை தப்ய்ோல, அவர் அமெளை ுக்கின்றேப்்தற்யனோ,
ரவட்னப்்டுவதற்யனோ ஒன்ளை ுக்கின்றேயும ளை வத்திருக்னவிலளை ல. சிுக்கின்றேந்த
குணம அவரின் நடத்ளை தயின் அடியில இளை டுழையயோடியிருந்தத.
அவர் தனக்கு யநர்ளை அமெயோய இருந்த னோ்ணத்தினோல,
ஒடுக்னப்்ட்யடோரின் நலன்னளை ள விசவோசெஅமெோய ்ோதனோத்தோர்.
வ்லோற்றினதம, இயற்ளை னயினதம ளை னனளிலிருந்த அவர் ஓர்
வீ்ம நிளை ுக்கின்றேந்த அமெனிதனோய உருவோனோர். நமயஅமெல வட்டமிட்டு
ரனோண்டிருக்கும ்ோரிய ரநருக்னடியோன செம்வங்னளிற்கு
இளை தப்ய்ோன்ுக்கின்றே ந்ர்னள் யதளை வ. இச்செம்வங்னளில ்ங்கு
ரனோள்வதற்கு லியயோன் உயிய்ோடு இருந்திருப்்ோ்ோயின் அவர்
தனத உண்ளை அமெயோன தனளை அமெளை ய னோண்பித்திருப்்ோர். ஆனோல
அவர் உயிய்ோடிலளை ல. எஅமெத லியயோன், இளை ளஞன், அமெனன்,
வீ்ம நிளை ுக்கின்றேந்த ய்ோ்ோளி, இுக்கின்றேந்த விட்டோன்.

உலகல யவற எந்த ந்ளை ்யும விட அவருக்கு
ரநருக்னஅமெோன நோனும அவ்த தோயும இக்ரனோடூ்அமெோன
அமெணத்தியோலங்னளில அவ்த ஞோ்னங்னளை ள ஒவ்ரவோரு ்குதி
்குதியோய, ஞோ்னப்்டுத்திக் ரனோள்வதடன் வோழ்ந்த
ரனோண்டிருக்கயுக்கின்றேோம. அவர் இுக்கின்றேந்த விட்டோர் என்்ளை த நம்
முடியோதள்ளத, இளை த நமபுவத செோத்தியஅமெற்ுக்கின்றே னோ்ணத்தினோல
நோம அழுதரனோண்டிருக்கயுக்கின்றேோம. அமெனித இருப்புக்னள் என்்த
நமளை அமெ ர்ோறத்த அளவில மிருதவோன கூட்டினோலும, ்்ஸ்்்
புரிந்தணர்வினோலும, ர்ோதவோன சிந்தளை னனளோலும
பிரிக்னமுடியோத்டி இளை டுழையயோடியுள்ளத, இப் பூமியின் யஅமெல
அன்பு இலலோஅமெல ய்ோயவிட்டத என்ுக்கின்றே னருத்தக்கு எப்்டி நோம
எமளை அமெ ்டுழைக்னப்்டுத்திக் ரனோள்ள முடியும? நஅமெத
்லஅமெோனதம, ்லவீனஅமெோனதஅமெோன ்க்னங்னள், அவருக்கு
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ரதரிந்தளை தப்ய்ோல, யவற ஒருவருக்கும ரதரியோத. அவர்
எங்னள் இருவரின் ஓர் ்குதியோய இருந்தோர், எஅமெத
இளளை அமெயோன ்குதியோனவிருந்தோர். நஅமெத உணர்வுனளை ளயும,
சிந்தளை னனளை ளயும ரனோண்ட நூற்றக்னணக்னோன
அளை லவரிளை செனள் ்ோரிசில தினசெரி அவளை ்யளை டந்தத. எங்னளத
இளை ளஞனுடன் யசெர்ந்த நஅமெக்குள் இன்னும இளளை அமெயோய
எஞ்சியிருந்த அளை னத்தம இுக்கின்றேந்தவிட்டத.

ரசென்ற வோ, லியயோன், அன்்ோர்ந்த நின்ற்ுக்கின்றே நண்்யன,
ரசென்ற வோ. நீ இுக்கின்றேந்த வி்்த்ளை த எழுதம ரனோடூ்அமெோன
்ணளை ய விதி எமமீத நிர்ப்்ந்திக்கும என்்ளை த உனத தோயும
நோனும ஒருய்ோதம நிளை னக்னவிலளை ல, ஒருய்ோதம
எதிர்்ோர்த்ததிலளை ல. நோம ரசென்ுக்கின்றே பின்பு நஅமெத
ர்ோதப்்ோளை தயில நீ ரதோடர்ந்த முன்யனறிச்ரசெலவோய என்ுக்கின்றே
உறதியோன நமபிக்ளை னயுடன் நோம வோழ்ந்திருந்யதோம. ஆனோல
எங்னளோல உன்ளை னப்்ோதனோக்ன முடியவிலளை ல. ரசென்ற வோ,
லியயோன்! உலனத் ரதோழிலோளர்னளின் இளந்தளை லமுளை ுக்கின்றேக்கு
குளை ுக்கின்றேனோணமுடியோத உனத ஞோ்னத்ளை த ரனோடுக்கன்யுக்கின்றேோம. ஓர்
சிுக்கின்றேந்த உலனத்திற்னோன ய்ோ்ோடு்வர்னளினதம, தியோனம
ரசெய்வர்னளினதம, உளை டுழைப்ய்ோர் அளை னவரினதம
இதயங்னளில உரிளை அமெயுடன் நீ வோழ்வோய. அளை னத்த
நோடுனளை ளயும யசெர்ந்த பு்ட்சின் இளை ளஞர்னயள! நஅமெத
லியயோனின் ஞோ்னத்ளை த எங்னளிடமிருந்த
ஏற்றக்ரனோள்ளுங்னள், அவளை ் உங்னளத அமெனனோய யசெர்த்தக்
ரனோள்ளுங்னள்- அதற்கு அவர் தகுதியோனவர், உங்னளத இறதி
ரவற்றியில அமெகழ்ச்சியுடன் அவர் ்ங்கு ரனோள்வதற்கு விதி
அமெறத்த விட்டதோல, இத முதற்ரனோண்டு புலப்்டோத உங்னளத
ய்ோ்ோட்டத்தில ்ங்கு்ற்ுக்கின்றே அவளை ் அனுஅமெதியுங்னள். 

First published in russian in byulletin oppositzii (64) March 1938
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நத்தோலியோ  சசெயடோவோ  ட்சவோட்ஸ்கி

“ஆகயவ நோன் இந்த உலகத்தில் வோழ்வது விதிக்கு இணங்க அல்ல
மோுறைோக விதிக்கு விலக்கோனால் ஒழுங்க வரைகயில் என்பரைத என்னால் ஒழுங்கோல் சசெோல்ல

முடியும.” 
னூன் 8, 1940, ட்சவோட்ஸ்கி 

இ்வு. இருள். விழித்தக்ரனோண்யடன். ரவளிறிய
ரவளிச்செங்னள் யதோன்றித் யதோன்றி அமெளை ுக்கின்றேகன்ுக்கின்றேன. தளை ல
உயர்த்திப் ்ோர்க்கயுக்கின்றேன்... தப்்ோக்க சடும செத்தம என்
ரசெவினளை ள தளை ளக்குக்கின்றேத. னோதனளில யனட்குக்கின்றேத. எங்னள்
அளை ுக்கின்றேயில அவர்னள் சட்டுக் ரனோண்டிருக்குக்கின்றேோர்னள். நோன்
எப்ய்ோதயஅமெ ஆழ்ந்த தூங்குவதிலளை ல, விழித்தவுடயனயய
செட்ரடன்ற என்ன நடக்குக்கின்றேத என்்ளை தப் புரிந்த ரனோள்ள
முடியும.

* * * *
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ரலவ் டோவியடோவிச் (Lev Davidovich) தனத இளம வயதனளில
ஆழ்ந்த தூங்கு்வ்ோனயவ இருந்தோர். யசெோவியத் ஒன்றியத்தில
எதிர்ப்்ோளர்னளுக்கு எதி்ோன தோக்குதலனள்  ரதோடங்கயய்ோத,
்டிப்்வளை ் திக்குமுக்னோடச் ரசெயத மூச்சப் ய்ச்செற்ுக்கின்றேவர்னளோன
ஆக்னக் கூடிய இழிவோன, னற்்ளை ன ்ண்ணமுடியோத அமெற்றம
திடுக்கட ளை வக்னக் கூடிய அவதூறனளை ளக் ரனோண்டு
பி்ோவ்தோவின் ்க்னங்னள் நி்மபி வழியத் ரதோடங்கய ய்ோத,
முதன்முளை ுக்கின்றேயோன அவளை ்த் தூக்னமின்ளை அமெ சூழ்ந்த ரனோண்டத.
அவதூுக்கின்றேோளர்னள் தங்னளை ள ்ோதனோத்தக் ரனோள்வதற்கும
நியோயப்்டுத்தவதற்கும ர்ோயனளை ளப் ்யன்்டுத்தினர்.
அவர்னளிடம அளை தத் தவி் யவருக்கின்றேந்த ஆயுதமும
இருக்னவிலளை ல.

்டித்த அமெக்னள் நமபினோர்னளோ? என்ுக்கின்றேோல ஆஅமெோம அமெற்றம
இலளை ல இ்ண்டும தோன். தீயயநோக்னரஅமெனும ஆயவசெஅமெோன
பி்மஅமெோண்ட அளை ல அவர்னளை ள அடித்தச் ரசென்ுக்கின்றேத, அவர்னளை ள
சூழ்ந்த ரனோண்டத, அவர்னள் யநோக்குநிளை ல தவறியவர்னளோன
ஆயினர்... பு்ட்சியின் வீ்தீ்அமெோன ஆண்டுனளோல னளை ளத்த,
இளை ளத்த, தஅமெத ரவற்றினளின் எதிர்னோலம குறித்த அச்செம
சூழ்ந்த நிளை லயில, வீழ்ச்சி அமெற்றம தோக்குதலுக்குட்்ட்ட
னோலனட்டங்னளில அமெக்னள் அற்புதங்னளில எப்்டி நமபிக்ளை ன
ளை வக்னத் ரதோடங்குகுக்கின்றேோர்னயளோ, அளை தப் ய்ோல அவர்னள்
அவதூறனளை ள நம்த் ரதோடங்கனர். பி்ோவ்தோவின் ர்ரிய
்க்னங்னளை ளப் பிடித்திருக்ளை னயில வோசெனர்னளின் ன்ங்னள் எப்்டி
நடுங்கும என்்ளை த நோன் ்ோர்த்திருக்கயுக்கின்றேன்; அவர்னளின்
ன்ங்னள் கீயடுழை விழும பின் மீண்டும யஅமெயல உயரும.

எங்னளத பிள்ளை ளனளும தூக்னத்ளை தத் ரதோளை லத்தனர்.
இளை ளயவன், னடும குடுழைப்்த்தடன் என்ளை னக் யனட்்ோன்:
“என்ன இத? அப்்ோளை வப் ்ற்றி ஏன் இப்்டிரயலலோம
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ரசெோலகுக்கின்றேோர்னள்? எவ்வளவு தணச்செல அவர்னளுக்கு?” மூத்தவன்
லியயோன் ்தட்டம மிகுந்தவனோன ஆனோன், எப்ய்ோதயஅமெ ஒரு
்தட்டம இருந்த ரனோண்யட இருக்கும. இளை ளஞர்
வட்டோ்ங்னளில தன்ளை னக் குறித்த நிலவும பிம்ங்னள்
குறித்தம அவதூறச் செோக்னளை டக்கு எதி்ோன தனத ய்ோ்ோட்டம
குறித்தம ரவளிறிய முனத்தடன் எனக்குச் ரசெோலவோன். அவன்
ரசெோலவளை த யநசெத்தடன் யனட்டு “தணச்செலோன சிறிய
ளை தயலனோ்ன்”  (“Brave little  tailor”, ஆண்டர்செனின் னளை த ஒன்றின்
நோயனன்) என்்ோர் அவன் அப்்ோ.

இந்த “தணச்செலோன சிறிய ளை தயலனோ்ன்”  தனத
ஆய்ோக்கயம குறித்த ர்ருமிதத்தடன் இருந்தோன். எதிர்்ோ்ோத
வந்த தூக்னமின்ளை அமெயோல அந்தக் னோலனட்டத்தில அவன் ்ட்ட
வருத்தம ரனோஞ்செஅமெலல, ஆனோலும அவன் தளர்ந்த
விடவிலளை ல. அவனத வோழ்வின் இறதி இ்ண்டு ஆண்டுனள்
வளை ்க்கும அவன் தனத ஆய்ோக்கயம குறித்த
ர்ருமிதத்தடயனயய இருந்தோன், அந்த னளை டசி இ்ண்டு
ஆண்டுனளில தோன் அத திடீர்ன்ற ர்ோம் யஅமெோசெஅமெோனத.
ரவறப்பு னக்கும அமெோஸ்யனோ விசெோ்ளை ணனளத னறப்பு
ஆண்டுனள் அவளை ன செோயத்த விட்டத. ஏரனன்ுக்கின்றேோல எங்னள்
ளை ்யன் லியயோன், அங்கு இலலோத நிளை லயில, தளை லளை அமெப்
பி்திவோதினளில ஒருவனோன இருந்தோன். குற்ுக்கின்றேவியல
அவதூறனளின் நஞ்ச அவனத பிஞ்ச உடலில விஷம ய்ோல
நுளை டுழைந்தத. சியனோவியயவ், பியோடயனோவ், மு்ோயலோவ்,
ஸ்மிர்யனோவ், னோஅமெயனவ், புக்னோரின் அமெற்றம இன்னும ்ல்த
ரனோளை லனளோல அவனத ஒட்டுரஅமெோத்த ந்மபு அமெண்டலமும
்ோதிக்னப்்ட்டு விட்டத; னோஅமெயனளை வயும புக்னோரிளை னயும
அவனுக்கு சிறவயதில இருந்த ரதரியும, அமெற்ுக்கின்றேவர்னள்
பின்னோளில ்ரிச்செயஅமெோனவர்னள், அவர்னள் அளை னவளை ்யுயஅமெ
யநர்ளை அமெயோன பு்ட்சியோளர்னளோன அறிந்திருந்தவன் அவன்.
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அவர்னளிடம இருந்த னற்றக் ரனோண்டோன், அவர்னளை ள
யநசித்தோன், அவர்னளுக்கு அமெரியோளை தயளித்தோன், அதோவத
தனத தணன் ரசெயலுடனும தனத ரலனினுடனும,
ட்ர்ோட்ஸ்கயுடனும இருக்னக் கூடிய பு்ட்சியுடன் அவர்னளை ள
ரதோடர்பு்டுத்திக் னண்டோன்.

தூக்னங்னளற்ுக்கின்றே இ்வுனள் மீண்டும திருமபின, அவற்ளை ுக்கின்றே
எதிர்த்தப் ய்ோ்ோடும வலு அவனுக்கு இருக்னவிலளை ல. தூக்ன
அமெோத்திளை ்னள் அவனுக்கு ்லனளிக்னவிலளை ல. விடியப் ய்ோகும
ய்ோத தோன் அவனுக்குத் தூக்னயஅமெ வந்திருக்கும. அமெற்டியும
யவளை லளை யத் ரதோடங்ன னோளை ல ஏழில இருந்த எட்டுக்குள்
அவன் எழுந்தோன யவண்டும. எப்ய்ோதம விழித்திருக்கும
ஜிபியு இன் னண்னோணப்பில யவளை ல என்்த யஅமெலும
னடினஅமெோன ஒன்ுக்கின்றேோன ஆகயிருந்தத. ஜிபியு முனவர்னள்,
பின்னோளில ரவளிப்்ட்டளை தப் ய்ோல, அவனுக்கு அடுத்த
குடியிருப்பியலயய தங்கயிருந்தனர். அவன் 26 ஆம எண்
குடியிருப்பில இருந்தோன், அவர்னள் 28 ஆம எண்
குடியிருப்பில இருந்தோர்னள். 

அமெோஸ்யனோ விசெோ்ளை ணனளின்  செஅமெயத்தில தந்ளை தயும அமெனனும

யநோர்யவயில எங்னளை ளத் தடுத்த ளை வத்திருந்தளை அமெயோனத
எங்னள் பிள்ளை ளயின் ஆழ்ந்த சிந்தளை னனளை ள உசப்பி விட்டத:
அதன் அர்த்தத்ளை த அவன் முழுளை அமெயோன அறிந்திருந்தோன்.
எதிரினள் அமெட்டுயஅமெ சூழ்ந்திருக்கும நிளை லயில ஆயில டோங்னரில
மூன்ற வோ் ்யணஅமெோனச் ரசென்ுக்கின்றே ரஅமெக்சியனோவுக்னோன எங்னளத
புுக்கின்றேப்்ோடு அவனத வோழ்வில அமெ்ண எச்செரிக்ளை னளை ய அறிமுனம
ரசெயதத. Gourum இல —யநோர்யவயில நோங்னள் தடுத்த
ளை வக்னப்்ட்டிருந்த இடம—  நோங்னள் இருந்த செஅமெயத்தில
அவன் ரவற்றக்னண்ணுக்குப் புலப்்டோத ளை அமெயில செங்யனதக்
குறிப்புனளோய எங்னளத ்யணத்ளை த எப்்டி ஒழுங்னளை அமெப்்த
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என்்தற்னோன வழினோட்டலனளை ள அனுப்பினோன். எங்னள்
எதிரினள் அளை தக் னண்டுபிடிக்னவிலளை ல, எங்னளுக்கு அத
களை டத்தத. பி்ோன்சில இருந்த எங்னளுக்கு அவன்
நண்்ர்னளை ள அனுப்பினோன். ஆனோல எங்னளை ளப் ்ோர்க்ன
எவர்ோருவரும அனுஅமெதிக்னப்்டவிலளை ல. எங்னளத
நண்்ர்னளில எவரும எங்னளுடன் இருக்னவும
அனுஅமெதிக்னப்்டவிலளை ல. முழு நிச்செயஅமெற்ுக்கின்றேதோன இருந்த அந்த
மூன்ற வோ்ங்னள் லியயோனுக்கு ஒரு ர்ரும யசெோதளை னக்
னோலஅமெோன இருந்தத.

அவனத தந்ளை த கூண்டிலளை டக்னப்்ட்ட புலி ய்ோல
உறமிக் ரனோண்டிருந்தோர். அப்ய்ோத பி்்லஅமெோன அமெோஸ்யனோ
விசெோ்ளை ணனளின் முதலோவத னட்டம குறித்த தோஅமெதஅமெோன
ரசெயதித்தோள் குறிப்புனளும, அதற்குப் ்திலளிக்னவும
ர்ோயயர்னளை ள அம்லப்்டுத்தவும முடியோஅமெல தவித்ததம
ரலவ் டோவியடோவிச்சக்கு அமெோர்ரும சித்தி்வளை தயோன இருந்தன.
அவதூறக்கு எதி்ோன தன்ளை னப் ்ோதனோக்னவும, அதளை ன
எதிர்த்தப் ய்ோ்ோடவும -அத அவ்த இயல்ோன அமசெம,
அவ்த இருப்பின் அங்னஅமெோன ஒரு உணர்ச்சி- அவர்
உளை டுழைப்பிலும இனழ்ச்சிக்குரிய அவ்த அளை னத்த
எதிரினளுக்கும எதி்ோன ய்ோ்ோட்டத்திலும தஞ்செம புகுந்தோர்.
ஆனோல இங்யன Gourum இல அவர் வோயதிுக்கின்றேக்ன முடியோத்டி
ரசெயயப்்ட்டிருந்ததோல, யநோயில விழுந்தோர். 

எங்னள் ளை ்யன் லியயோன் இளை தப் புரிந்த ரனோண்டோன்:
அவனத ளை னயறநிளை லக்கு எலளை லயய இருக்னவிலளை ல. அவனத
தந்ளை த நிளை ுக்கின்றேயவற்ுக்கின்றே முடியோத னடளை அமெக்கு தன்ளை ன அவன்
ஆட்்டுத்திக் ரனோண்டோன். அவரின் சளை அமெளை யக்
குளை ுக்கின்றேப்்தற்னோன ”அமெோஸ்யனோ விசெோ்ளை ணனளின்”  ரனோடிய
எஜஅமெோனர்னளை ள -அவர்னளை ள அவர்னளுக்குரிய குணோமசெங்னளை ள
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ரனோண்டு னோட்டினோன்- வ்லோற்றின் ்க்னங்னளில அதன் மின
அவஅமெோனன்அமெோன அமெற்றம மினவும அதிர்ச்சியூட்டுகன்ுக்கின்றே
்க்னங்னளை ள எழுதியவர்னளை ள அம்லப்்டுத்தகன்ுக்கின்றே
யவளை லளை ய அவன் எடுத்தச் ரசெயதோன். லியயோன் இந்த
யவளை லளை ய மினச் சிுக்கின்றேப்்ோன ரசெயதிருந்தோன். எங்னளத
சிளை ுக்கின்றேயில நோங்னள் இந்த சினப்பு புத்தனத்ளை த ர்ரும
ஆர்வத்தடன் ்டித்யதோம. “அத்தளை னயும முழு உண்ளை அமெ, முழு
உண்ளை அமெ, நலல ளை ்யன்”  என்ுக்கின்றேோர் அவன் அப்்ோ ஒரு
நண்்னுக்குரிய யநசெத்தடன். அவளை ன யநரில ்ோர்த்த னட்டித்
தழுவ யவண்டும ய்ோல இருந்தத எங்னளுக்கு!

பு்ட்சின் நடவடிக்ளை ன அமெற்றம எழுத்த யவளை ல தவிர்த்த,
எங்னள் ளை ்யன் உயர் னணதத்திலும தன்ளை ன ஈடு்டுத்திக்
ரனோண்டிருந்தோன், அதில அவனுக்குப் ர்ரும ஆர்வம
இருந்தத. ்ோரிஸில அவன் ்ரீட்ளை செனளில யதர்ச்சி ர்ற்ற
விட்டிருந்தோன், ரனோஞ்செம முளை ுக்கின்றேப்்டி யவளை ல ரசெயவதற்கு
யந்ம ஒதக்னவும னனவு னண்டு ரனோண்டிருந்தோன். அவனத
அமெ்ணத்தின் செஅமெயத்தில, அவன் ஹாோலந்த அறிவியல
நிறவனத்தில ஒரு இளை ணஆயவோள்ோன ஏற்னப்்ட்டிருந்தோன்,
்ஷ்ய எதிர்ப்்ோளர்னள் என்ுக்கின்றே ஆயவுப்ர்ோருளில யவளை லளை ய
ரதோடங்னவிருந்தோன். இளை ளஞர்னளில இந்தத் தளை ுக்கின்றேயில மினப்
பி்மஅமெோண்டஅமெோன அனு்வம ்ளை டத்திருந்தவர்னளில ஒருவன்
என்்யதோடு எதிர்ப்்ோளர்னள் அணயின் யதோற்ுக்கின்றேத்தில இருந்தோன
அதன் முழு வ்லோறக்கும அவன் முழுக்னப்
்ரிச்செயஅமெோனவனோய இருந்தோன். 

எங்னளத ர்ோருளோதோ் ஸ்தி்மின்ளை அமெ அவளை ன வோட்டியத.
ர்ோருளோதோ் சதந்தி்த்திற்னோன எப்்டி ஏங்கனோன்! எதிர்னோல
செம்ோத்திய வோயப்புனள் குறித்த ஒருமுளை ுக்கின்றே எனக்கு
எழுதியிருந்தோன். செோத்தியங்னள் நன்ுக்கின்றேோயத் தோன் இருந்தன,
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ஆனோலும அவனுக்கு இன்னும திட்டவட்டஅமெோன உறதி
கட்டியிருக்னவிலளை ல. (அறிவியல நிறவனத்தில யவளை ல
ரசெயவத) “ஒரு அருளை அமெயோன விடயஅமெோன இருக்கும” என்ுக்கின்றேோன்,
“எனத வயதோன ர்ற்யுக்கின்றேோருக்கும என்னோல உதவ முடியும”
என்ற அமெகழ்ச்சி ர்ோங்ன யசெர்த்தக் ரனோண்டோன். “ஏன் னனவு
னோணக் கூடோத” அவன் யனட்டோன். எங்னள் பிள்ளை ளயின் இந்த
வோர்த்ளை தனளை ள நோனும அவரும அன்புடனும யநசெத்தடனும
அடிக்னடி நிளை னவுகூர்ந்த ரனோள்யவோம. திரு. ஸ்்ோலடிங், —
ஸ்டோன்ஃய்ோர்ட் ்லனளை லக்னடுழைனத்தில ்ஷ்யத் தளை ுக்கின்றேயில உதவி
யஅமெற்்ோர்ளை வயோளர்—  வ்விருக்கும ஒரு யவளை ல குறித்த
்ோரிஸில எங்னளத ளை ்யனுடன் ரனோஞ்செம ய்ச்சவோர்த்ளை த
நடத்தியிருந்தோர், அவர் பின்னோளில லியயோன் குறித்த இப்்டி
எழுதினோர்:

ரசெயடோவின் அமெ்ணம எனக்குப் ர்ரும
அதிர்ச்சியோன இருந்தத. ஒரு மினத் திுக்கின்றேளை அமெயோன
அமெற்றம ஈர்ப்்ோன அமெனிதனோன அவர் என்ளை னப்
ர்ரிதம னவர்ந்திருந்தோர், அவ்த எதிர்னோலம
சிுக்கின்றேப்்ோனதோன இருந்திருக்கும என்்தில
செந்யதனத்திற்கடமிலளை ல. அவர் அமெ்ணஅமெளை டந்த சூடுழைல
குறித்த எங்னளுக்குத் ரதளிவோனத் ரதரியவிலளை ல:
அமெருத்தவ அலட்சியத்தோயலோ, அலலத இன்னும
்யங்ன்அமெோன விடயத்தினோயலோ நடந்திருக்னலோம
என்்தோன சில தனவல ஆதோ்ங்னள்
சட்டிக்னோட்டுகன்ுக்கின்றேன. ரசென்ுக்கின்றே அக்யடோ்ரில
லியயோனுடன் நோன் ய்சி முடிவுக்கு வந்திருந்த
தற்னோலின உடன்்ோடு உள்ளிட்ட
ய்ச்சவோர்த்ளை தயின் சருக்னத்ளை த ஒரு சிற குறிப்்ோன
எனக்கு எழுதி அனுப்் முடியுஅமெோ? ்ஷ்ய
உள்நோட்டுப் ய்ோர் அமெற்றம ய்ோர் னமயூனிசெம
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ரதோடர்்ோன ட்ர்ோட்ஸ்கயிடம இருந்த சில
வி்்ங்னளை ள எடுத்தக் ரனோள்ள அந்த குறிப்ளை ்
நோன் ்யன்்டுத்திக் ரனோள்ள முடியும.

பு்ட்சியில ஒரு குடுழைந்ளை தயோன னோலடி எடுத்தளை வத்த
லியயோன் தனத வோழ்க்ளை னயின் இறதி வளை ் அதில இருந்த
விலனவிலளை ல. குடுழைந்ளை தப் ்ருவத்தில அளை ்-நனவுடன்
பு்ட்சிக்கு அவன் ரனோண்டிருந்த விசவோசெம பின்னோளில ஒரு
நனவோன ஆடுழைஅமெோன யவரூன்றிய அர்ப்்ணப்்ோன
முதிர்ச்சியளை டந்தத. 1917 யனோளை டயில, அவன் ஒரு ளை னயில
்த்தம வடிய ்ள்ளியில இருந்த அமெ்யவளை லத் ரதோழிலோளர்னள்
ரதோழிற்செங்னத்திற்கு (ய்ோலஷிவிக்) வந்தோன். அங்கு அதன்
்த்திரிளை னயோன வூட்யவர்க்னர்ஸ் எக்யனோ வில நோன்
ஆசிரிய்ோனவும பிளை டுழைதிருத்த்வ்ோனவும யவளை ல ரசெயத
ரனோண்டிருந்யதன். சூடோன விவோதங்னள் Tauride  Palace,  Smolny,

அலலத Circus ஆகய இடங்னளில அமெட்டுஅமெலல வீதினளிலும,
வீதிவோனனங்னளிலும, ்ள்ளினளிலும, யவளை லயிடங்னளிலும
நடந்த வந்ததோன ஒரு னோலம அத. னோளை ல யந்த்தில, ஒரு
நியதியோனயவ, எங்னளத செங்ன அலுவலனத்தில ்ல த்ப்்ட்ட
ரதோழிலோளர்னளும, நடப்பு பி்ச்சிளை னனள் குறித்த, அதோவத
்ோட்டோளி வர்க்னம அதினோ்த்ளை தக் ளை னப்்ற்ுக்கின்றேவிருப்்த
செம்ந்தப்்ட்ட பி்ச்சிளை னனள் குறித்த, னோ்செோ்அமெோன
விவோதித்தக் ரனோண்டிருந்தோர்னள். 

்்ந்த ரதோழிலோளர்னளை ளப் ர்ோறத்தவளை ், இந்தப்
பி்ச்சிளை னனள் ரலவ் டோவியடோவிச்சின் ஆளுளை அமெயுடன்
பிரிக்னவியலோத்டி பிளை ணந்ததோய இருந்தன. அவ்த
ய்ச்சக்னளை ள அவர்னள் விவோதித்தோர்னள் —  இந்த
விவோதங்னளில உறதித்தன்ளை அமெ ரனோண்ட அமெற்றம
ஒன்ற்ட்டதன்ளை அமெ ரனோண்ட அமெனத்திட்்த்ளை த: ரவற்றியின் மீத
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அளை செக்ன முடியோத நமபிக்ளை னயுடன் ஒரு தீர்அமெோனன்அமெோன
ய்ோ்ோட்டத்திற்கு அளை டுழைப்பு விடுத்த முன்யநோக்க
நளை டய்ோடுவதற்னோன ஒரு தீவி் யவட்ளை னளை யயும உண்க்
கூடியதோய இருந்தத. 

பிள்ளை ளனள், செங்னத்தின் உணவருந்தம அளை ுக்கின்றேயில
என்னுடன் யசெர்ந்த செோப்பிடுவதற்கு
அனுஅமெதிக்னப்்ட்டிருந்தோர்னள். அந்த செஅமெயத்தில ரலவ்
டோவியடோவிச் இளை டக்னோல ஜனநோயன அ்செோங்னத்தின்
சிளை ுக்கின்றேச்செோளை லயில இருந்தோர். ளை ன குறித்த யதோடுழைர்னள்
யனட்டய்ோத லியயோன், ரனர்ன்ஸ்க (பி்தஅமெ ஆட்சியோளரின்
அமெனன்) னடித்த விட்டதோனக் கூறினோன். அத எப்்டி? “அவன்
்லளை லப் ்ோர்த்த ஒன்ற ரனோடுத்யதன்”.  என்ன நடந்தத
என்்த எங்னளுக்குப் புரிந்த விட்டத. அயத ்ள்ளியில
அப்ய்ோத ரதோழிலோளர் தளை ுக்கின்றே அளை அமெச்செ்ோன இருந்த
ஸ்யனோய்யலவின் பிள்ளை ளனளும ்டித்தனர். செண்ளை ட நடப்்த
தினசெரி வோடிக்ளை ன. 

அமெளை ுக்கின்றேந்திருந்த தோக்கய ஜிபியு எங்னள் பிள்ளை ள அமெற்றம
நண்்னின் இளளை அமெயோன, னோயம்ட்ட வோழ்க்ளை னயின்
ஆயுளை ளக் குளை ுக்கின்றேத்த விட்டத. அக்யடோ்ர் பு்ட்சியின்
வ்லோற்றில முன்னண்டி்ோத ஒரு யஅமெலயநோக்கய உயர்வுக்னோய
இந்த விளை ல எடுக்னப்்ட்டு விட்டத. அதன் வீழ்ச்சிக்குப்
ர்ோறப்்ோனவர்னள் இப்ய்ோத தஅமெத ரவறக்னத்தக்ன
யவளை லளை ய முடிவு நிளை லக்குக் ரனோண்டுவருகன்ுக்கின்றேனர்.
இ்ண்டோவத அக்யடோ்ர் வரும; அத ரஅமெோத்த உலளை னயும
ரவலலும, அதன் முன்யனோடியினத நோயனர்னளுக்கும செரி
அதற்குக் குழியதோண்டியவர்னளுக்கும செரி உரிய ்ரிசிளை ன அத
வடுழைங்கும.

* * * *



தந்ரைதயும மகனும 43

னமயூனிஸ்ட் னட்சியின் ்த்திரிளை னயோன பி்ோவ்தோவின்
அழுக்னோன ்க்னங்னளில ரலவ் டோவியடோவிச் ஆழ்ந்த
ரசெலவதிலளை ல. யவனஅமெோய ஒரு ்ோர்ளை வ ்ோர்த்த விட்டு,
ரவறப்புடன் ்க்னவோட்டில விசிறிவிடுவோர். 

* * * *

அவர்னள் சடுகுக்கின்றேோர்னள்... ரலவ் டோவியடோவிச் கூட
இப்ய்ோத முழித்த விட்டோர். நோன் அவர் னோதில
முணுமுணுக்கயுக்கின்றேன்: “அவர்னள் நஅமெத அளை ுக்கின்றேயில சட்டுக்
ரனோண்டிருக்குக்கின்றேோர்னள்”. அவளை ் ஒட்டி ரநருங்க, அவளை ் மின
ரஅமென்ளை அமெயோனத் தள்ளி நோனும அவருடன் யசெர்ந்த
்டுக்ளை னக்குக் கீயடுழை தளை ்யில விழுகயுக்கின்றேோம.

”அவர்னள் சடுகுக்கின்றேோர்னள்”  என்ற ரசெோலலும ய்ோத 1917
ஜ ஜூளை ல நோட்னளில “அவர்னள் வந்திருக்குக்கின்றேோர்னள்”  என்ற
ரசெோன்ன அயத உணர்யவ எனக்கு இருந்தத. அத நடந்தத
ர்ட்ய்ோக்ோட்டில —பின்னோளில அத ரலனின்க்ோட் என்ற
ர்யரிடப்்ட்டத—  ரனர்ன்ஸ்க அ்செோங்னத்தின் ய்ோலிஸ்
ரலவ் டோவியடோவிச்ளை செ ளை னத ரசெயய வந்தய்ோத. அந்த
செஅமெயத்தில அந்தக் ளை னளை த நோங்னள் எதிர்்ோர்த்திருந்யதோம -
அத தவிர்க்னமுடியோததோன இருந்தத. ஸ்்ோலினின் தோக்குதலும
அயதய்ோல நோங்னள் எதிர்்ோர்த்தததோன். அதவும
தவிர்க்னமுடியோதததோன். எப்்டியிருந்தய்ோதம 1917 ளை னளை த
விடவும 1940 யஅமெ 24 அன்ற இ்வு, எதிர்்ோர்த்திருந்த ஒன்ற
எதிர்்ோ்ோத யந்த்தில வந்தத.

ரனர்ன்ஸ்க  ரலவ் டோவியடோவிச்ளை செ  ளை னத ரசெயதய்ோத

அச்செஅமெயம ரனர்ன்ஸ்கயின் அ்செோங்னம, நீண்ட னோலம
தோக்குப்பிடிக்னோத ஒன்ுக்கின்றேோய இருந்தோலும ஒரு ரவற்றிளை ய
ஈட்டியிருந்தத, ய்ோலஷிவிக் தளை லவர்னளை ளக் ளை னதரசெயவதில
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அத ரவற்றி ர்ற்றிருந்தத. இளை டக்னோல ஜனநோயன
அ்செோங்னத்தின் ரநருக்னடி எங்ஙனம தீர்க்னப்்ட்டத என்்ளை த
நிளை னத்தப் ்ோர்க்கயுக்கின்றேன். Tauride அ்ண்அமெளை னயின் தூண்
அமெண்ட்த்தில ஒரு அனல்ுக்கின்றேக்கும அஅமெர்வு நடந்த
ரனோண்டிருக்குக்கின்றேத. செ்ோநோயனர் யஅமெளை டக்கு மின அருகல
Lieberdans (இந்தப் ர்யரில தோன் Demyan Bedny தனத பி்்லம
ர்ற்ுக்கின்றே னவிளை தயில ரஅமென்ஷிவிக்குனளை ளக் குறிப்பிட்டிருந்தோர்)
நி்மபி வழிந்த ஒரு அ்ங்கல நோன் அஅமெர்ந்திருந்யதன்.
திடீர்ன்ற அங்யன ரவற்றி இளை செ யனட்டத. னோளை தப் பிளக்கும
ன்யனோசெத்தடனும ்்வசெஅமெோன வோழ்த்தக்னளுடனும ஒரு
இ்ோணுவ இளை செக்குழு அ்ண்அமெளை னக்குள் நுளை டுழைந்தத.
அ்செோங்னம தனத ்ளை டப்பிரிவில தனக்கு விசவோசெஅமெோன இருந்த
ஒன்ளை ுக்கின்றே —இளை வயய இறதியோன விசவோசெப் பிரிவுனரளன்்ளை த
எதிர்னோலம நிரூபித்தத—  அனுப்பியிருந்தத. ஆனோல அந்த
செஅமெயத்தில அந்த எண்ணக்ளை னயினய் ய்ோதஅமெோனதோய
இருந்தத. அதினோ்த்தில இருந்தவர்னள் தங்னளின் னோளை ல ஊன்ுக்கின்றே
முடிந்திருப்்தோன உண்த் ரதோடங்கனர். ரவற்றி ர்ற்ுக்கின்றேவர்னள்
எப்்டி தங்னளுக்குள் இ்னசியஅமெோன ளை னகுலுக்கக் ரனோண்டோர்னள்
என்்ளை தயும, அவர்னள் தங்னள் அமெகழ்ச்சிளை ய னட்டுப்்டுத்த
எவ்வளவு சி்அமெப்்ட்டோர்னள் -முனங்னள் ஒளிர்ந்தன-
என்்ளை தயும, ரவளித்யதோற்ுக்கின்றேத்திற்கும கூட அவர்னளோல
அளை அமெதிளை ய ்்ோஅமெரிக்ன முடியோதிருந்தத, அங்ஙனம சூடுழைலனள்
உத்த்விட்டிருந்தத என்்ளை தயும நோன் னண்யடன்.

அடுத்த சில நோட்னளில ளை னதனள் ரதோடங்கன. அந்த
செஅமெயத்தில நோனும ரலவ் டோவியடோவிச்சம யதோடுழைர் ளை வ.
லோரினத குடியிருப்பில ஒரு சிற அளை ுக்கின்றேயில தங்கயிருந்யதோம.
எங்னளத பிள்ளை ளனள் சில நண்்ர்னளுடன் Terioki இல
இருந்தனர். ரலவ் டோவியடோவிச் எப்ய்ோதம ய்ோலயவ தனத
முழு நோள் ர்ோழுளை தயும கூட்டங்னளில னழித்த விட்டு
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பீட்டர்ஸ்ய்ர்க்கற்கு இ்வில ரவகுயந்ம னழித்த வந்திருந்தோர்.

னோளை ல ஐந்த அமெண, வீட்டின் முற்ுக்கின்றேப் ்குதியில னவனஅமெோன
னோலடி எடுத்த ளை வக்கும செத்தம யனட்டத, சென்னல அருயன
ரசென்ற திளை ்ளை ய யலசெோன விலக்கப் ்ோர்த்யதன். அதினோளை லயின்
அமெங்கய ரவளிச்செத்தில தப்்ோக்கனள் யதோளில ரதோங்ன
ரவளிறிய சீருளை டனள் நிற்்ளை த நோன் ்ோர்த்யதன். அத
இளை டக்னோல ஜனநோயன அ்செோங்னத்தின் ஒரு இ்ோணுவப்
்ளை டப்பிரிவு. செந்யதனயஅமெயிலளை ல, அவர்னள் எங்னளை ளத்
யதடித்தோன் வந்திருக்குக்கின்றேோர்னள். ரலவ் டோவியடோவிச்சின்
யதோளை ளத் ரதோட்டு நோன் ரசெோன்யனன், “அவர்னள்
வந்திருக்குக்கின்றேோர்னள்”.  விருட்ரடன்ற உடயன எழுந்த அவர்
செடுதியில உளை டஅமெோற்றிக் ரனோண்டோர். அளை டுழைப்பு அமெண
அடித்தத. லுனோசெோர்ஸ்க இருக்குக்கின்றேோ்ோ என்ற அவர்னள்
யனட்டோர்னள், அத ஒரு ஏயப்புத் தந்தி்ம. பின் அவர்னள்
ட்ர்ோட்ஸ்களை யக் ளை னத ரசெயவதற்னோன ஒரு உத்த்ளை வ
வடுழைங்கனர். லோரின் சல்த்தில விட்டு விடவிலளை ல.
அவர்னளை ளக் னோத்திருக்கும்டி ரசெயதோர். ர்ோறப்்ோன
Lieberdansனளை ள ரதோளை லய்சியில பிடிக்ன அவர் முயற்சி
ரசெயதோர். எங்குயஅமெ ்தியல களை டக்னவிலளை ல. நோங்னள்
விளை டர்ற்றக்ரனோண்யடோம. எனக்கு அமென உறதிளை ய
அளிப்்தற்கு ரலவ் டோவியடோவிச் அத்தளை னயும ரசெயதோர்.
அவர்னள் அவளை ் அளை டுழைத்தக் ரனோண்டு ரசென்ுக்கின்றேோர்னள். அந்த
யந்த்தில அ்சியல சூழ்நிளை ல மினவும அ்ோயன்அமெோன இருந்தத.
செண்ளை ட ்க்ங்னஅமெோக விட்டிருந்தத, யந்டி நடவடிக்ளை னனள்
ஏற்னனயவ ரசெயலோக்னப்்ட்டிருந்தன. அத வோழ்வோ செோவோ
ய்ோ்ோட்டம. ஆனோலும அளை டுழைத்தச் ரசெலலப்்டுவதற்கு
முன்்ோய, ரலவ் டோவியடோவிச் என்ளை ன இறதியோனப் ்ோர்த்த
்ோர்ளை வயில நமபிக்ளை னயும செவோலும நி்மபியிருந்தத. “யோளை ்
யோர் ரஜயிக்குக்கின்றேோர்னள் ்ோர்ப்ய்ோம”  என்ற அந்த ்ோர்ளை வ
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என்னிடம ரசெோன்னத.

விடயங்னளை ள ஏற்்ோடு ரசெயவத, அனுப்புவத, அத
ய்ோன்ுக்கின்றேளை வ ரதோடர்்ோன சிளை ுக்கின்றேச்செோளை லக்கு ்ோர்க்னச் ரசெலல
யவண்டியிருக்கும. எனக்கு லியயோன் அமெற்றம யசெர்ஜியின் உதவி
இருந்தத. ர்ோட்டலங்னளை ள (உணவு அமெற்றம அமெற்ுக்கின்றேளை வ)
வடுழைங்க வரும யவளை லளை ய அவர்னள் ்ோர்த்தக் ரனோண்டனர்,
“யோர் முதலில ரசெலவத ்ோர்க்னலோம”  என்ற அளை த ஒரு
விளை ளயோட்டோனயவ அமெோற்றிக் ரனோண்டனர். நி்மபி வழிந்த வீதி
வண்டினளோல அவர்னள் சி்அமெத்ளை த எதிர்ரனோண்டோலும,
எப்ய்ோதம சிளை ுக்கின்றேச்செோளை லக்கு செந்திப்புக்கு வடுழைங்னப்்ட்ட
குறிப்பிட்ட யந்த்திற்கு தலலியஅமெோனச் ரசென்ற விடுவோர்னள்.

தந்ளை தயின் இ்ண்டோவத ளை னதில அவர்னள் ர்ருஅமெளவு
உளை ளச்செல்ட்டோர்னள். ஆனோலும ஒட்டுரஅமெோத்த சூடுழைலும
விளை ்வோன விடுதளை ல அமெற்றம ரவற்றிளை ய
வோக்குறதியளிப்்தோன இருந்தத. 1917 இல ்ஷ்யோவுக்கு வரும
வழியில Halifax இல ஆங்கயலயர்னளோல னப்்லில இருந்த
அனற்ுக்கின்றேப்்ட்டு பிரிக்னப்்ட்டதில இருந்த இத முற்றிலும
அமெோற்ட்டதோன இருந்தத. அப்ய்ோத பிள்ளை ளனள் ளை னதினள்
அந்தஸ்தில என்னுடயனயய இருந்தனர், சிளை ுக்கின்றேச்செோளை லயில
அலல, ஒரு ்ஷ்ய உளவோளியின் அழுக்னளை டந்த வீட்டில ஒரு
அளை ுக்கின்றே எங்னளுக்னோய ஒதக்னப்்ட்டிருந்தத. ஆனோல ரலவ்
டோவியடோவிச் எந்தரவோரு விளக்னமும ரதரிவிக்னோஅமெல
அமெற்ுக்கின்றேவர்னளுடன் யசெர்த்த, ரனோண்டு ரசெலலப்்ட்டிருந்தோர். அந்த
செஅமெயத்தில முழுளை அமெயோன நிச்செயஅமெற்ுக்கின்றே தன்ளை அமெயும
தனிளை அமெப்்டலும எங்னளை ள ஒடுக்கயத.

* * *
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்டுரனோளை ல முயற்சி

்ல நிமிடங்னளுக்கு இளை டவிடோஅமெல ர்ோழிந்த தப்்ோக்க
யதோட்டோக்னளில இருந்த விலக சவற்ளை ுக்கின்றே ஒட்டி தளை ்யில ஒரு
மூளை லயில நோங்னள் ்டுத்திருந்யதோம. பிற்செஅமெயம எங்னளத
்டுக்ளை னயளை ுக்கின்றேயின் சவற்றிலும னதவுனளிலும இருந்த
தளை ளனளை ள நோங்னள் எண்ணயய்ோத, அளை வ அற்ளை தத்
ரதோட்டிருந்தத. சவற்ளை ுக்கின்றே ஒட்டி ரநருக்கப் ்டுத்திருந்த
நோங்னள் னோத்திருந்யதோம... ரலவ் டோவியடோவிச்ளை செ
அமெளை ுக்கின்றேப்்தற்னோன ரனோஞ்செம யஅமெயல என்ளை ன உயர்த்திக்
ரனோண்யடன், ஏரனன்ுக்கின்றேோல அந்த தப்்ோக்கத் யதோட்டோக்னள்
அவளை ் யநோக்கயய ரசெலுத்தப்்ட்டதோன எனக்குத் ரதரிந்தத,
ஆனோல அவர் என்ளை ன தடுத்த நிறத்தி விட்டோர்.

அந்த கரிமினலனள் புகுந்த விட்டிருந்த ்க்னத்த அளை ுக்கின்றேயில
தூங்கக் ரனோண்டிருந்த எங்னள் ய்்னின் “தோத்தோ!” என அழும
கு்ல யனட்டத. அவனத கு்ல எங்னள் மீதோன அ்ோயம
குறித்த எச்செரித்தத ்ோதியும உதவி யனோரி அளை டுழைத்தத
்ோதியுஅமெோய இருந்தத. எங்னள் ய்்னுக்கு அத சத்தஅமெோன
அமெுக்கின்றேந்த விட்டத, அவனத ர்ரும அழுளை ன அமெுக்கின்றேந்த விட்டத,
அவனத அனு்வங்னளை ளயும ஞோ்னங்னளை ளயும நிளை னவுக்குக்
ரனோண்டுவ் நோன் எவ்வளவு முயற்சி ரசெயதம, அவனோல
அளை த நிளை னவுகூ் முடியவிலளை ல. ஆனோல அந்த அழுளை னச்
செத்தம எங்னளை ள சிலலிடச் ரசெயதிருந்தத. எலலோயஅமெ
அளை அமெதியோகயிருந்தத....

“…அவர்னள் அவளை னக் னடத்தி விட்டோர்னள்” என்ுக்கின்றேோர் அவர்
என்னிடம செத்தமிலலோஅமெல. எங்னளத ்டுக்ளை னயளை ுக்கின்றேக்கும
எங்னளத ய்்னத அளை ுக்கின்றேக்கும பிரித்த நின்ுக்கின்றே ்குதியில, ஒரு
எரியும குண்டின் ரநருப்பு ரவளிச்செத்தில, ஒரு நிடுழைலுருவம
யதோன்றி அமெளை ுக்கின்றேந்தத: ரஹாலரஅமெட் ய்ோன்ுக்கின்றேரதோரு
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வளை ளவுடனும, ்ள்ளப்்ோன ர்ோத்தோன்னளுடனும ஒரு
நீள்வடிவ முனம என்னில ஒரு னனவு ய்ோல யதோன்றி
அமெளை ுக்கின்றேந்தத, அதன்பின் அந்த அமெனிதன் எனக்குத்
தட்டுப்்டவிலளை ல. அளை ுக்கின்றேயில தப்்ோக்கச் சூடு நின்ற
விட்டத. தூ்த்தில முற்ுக்கின்றேத்தில தப்்ோக்க சடும செத்தம
யனட்டத.

ரஅமெதவோன செத்தமிலலோஅமெல எங்னளத ்டுக்ளை னயளை ுக்கின்றேளை யக்
னடந்த குளியலளை ுக்கின்றேக்குள் ரசென்யுக்கின்றேன், அங்கருக்கும சென்னல
வழியோன முற்ுக்கின்றேத்ளை தப் ்ோர்க்னலோம. எங்னளத நண்்ர்னளும,
எங்னளத ்ோதனோவலரும வசித்த அந்த சிறிய வீடு ரதரிந்தத.
அங்யன ஒரு ர்ரிய யூனலிப்டஸ் (eucalyptus) அமெ்மும இருந்தத,
அங்கருந்த தோன் அவர்னள் சட்டிருக்குக்கின்றேோர்னள்! இந்த
யூனலிப்டஸ் அமெ்த்தின் பின்னோல, எதிரினள் ஒரு எந்தி்த்
தப்்ோக்களை ய ளை வத்திருந்திருக்குக்கின்றேோர்னள் என்்ளை தப் பின்னர்
ரதரிந்த ரனோண்யடோம. ரதோடர்ந்த அங்கருந்த சட்டதன்
மூலம, ்ோதனோவலர்னளை ள எங்னளை ள அண்ட விடோஅமெல
ரசெயவதற்னோன உத்தி அத. விசெோ்ளை ண நீதி்தினள் பிற்செஅமெயம
வளோனத்தில ஒன்ுக்கின்றேளை ் கயலோ ளை டனளை அமெட் ரனோண்ட ஒரு
ரவடிகுண்ளை டயும னண்ரடடுத்தனர். சியனயய்ோஸ் (Siqueiros) இன்
தோக்குதல வடுழைக்கன் நீதிஅமென்ுக்கின்றேக் குறிப்புனளில இத ்திவு
ரசெயயப்்ட்டிருப்்ளை தக் னோணலோம. சியனயய்ோஸ் அமெோர்ச் 28,
1941 அன்ற விடுதளை ல ரசெயயப்்ட்டோர்: தடயரீதியோன
குற்ுக்கின்றேவோளியோக்கும ஆதோ்ம இலளை லயோம! எத்தளை ன
ரனோடுளை அமெயோனத! “யசெோவியத் அமெண்ணன் எஜஅமெோனர்”, “அமெக்னளின்
தந்ளை த”,  இன்னபிுக்கின்றே., இன்னபிுக்கின்றே., ்ோட்டோளி வர்க்னத்தின்
னருவூலத்தில இருந்த தோ்ோளஅமெோன அள்ளியிளை ுக்கின்றேத்திருக்குக்கின்றேோர்.
அந்த ரவடிகுண்டில ஒருவளை னயோன ரதோழிலநுட்்க் குளை ுக்கின்றே்ோடு
இருந்ததோல அதளை னக் குற்ுக்கின்றேவோளினள் ்யன்்டுத்தியிருக்ன
முடியோத என்ற ஆவணங்னளில ்தியப்்ட்டத. ஆனோலும
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அத ஒட்டுரஅமெோத்த வீட்ளை டயும அதன் அடித்தளத்யதோடு
தனர்க்கும அளவுக்கு செக்தியுளை டதோய இருந்தத என்ுக்கின்றே
உண்ளை அமெளை ய விசெோ்ளை ண ரவளிக்ரனோண்டு வந்தத.

முற்ுக்கின்றேத்திலும தப்்ோக்கச் சூடு நின்ற விட்டத. பின்
ரஅமெோத்தமும அளை அமெதியோய இருந்தத. அளை அமெதி.... செகக்ன
முடியோத அளை அமெதி. “உங்னளை ள நோன் எங்யன ்ோதனோப்்ோன
அமெளை ுக்கின்றேக்ன முடியும?”  சூழ்நிளை லயின் ்தட்டத்திலும
நமபிக்ளை னயின்ளை அமெயிலும நோன் எனத வலுளை வ இடுழைந்த
ரனோண்டிருந்யதன். எந்த தருணத்திலும, அவர்னள் அவளை ்
முடிக்ன வருவோர்னள். என் தளை ல சற்றியத...அப்ய்ோத
திடீர்ன்ற அயத கு்ல, என் ய்்னின் கு்ல யனட்டத,
ஆனோல இந்த முளை ுக்கின்றே முற்ுக்கின்றேத்தில இருந்த, முற்றிலும
வித்தியோசெஅமெோனதோன, அளை அமெதிளை யத் ரதோடர்ந்த வரும இளை செக்
குறிப்புனள் ய்ோல ளை தரியத்தடன், உற்செோனஅமெோன ஒலித்தத: "Al–

fred!  Mar–gue–rite!” எங்னளுக்குப் ய்ோன உயிர் திருமபி வந்தத.
ஒரு னணம முன்னதோன, தப்்ோக்கச் சூடு ஓயந்த பின்னர்
நிலவிய அளை அமெதி, எங்னளுக்கு ஒரு அமெயோனத்தில, அமெ்ணத்ளை தப்
ய்ோன்ுக்கின்றேரதோரு தருணஅமெோன உண்ச் ரசெயதிருந்தத... “அவர்னள்
அளை னவரும ரனோலலப்்ட்டிருக்குக்கின்றேோர்னள்”.

“Alfred!  Marguerite!” இலளை ல, அவர்னள் உயிய்ோடு தோன்
இருக்குக்கின்றேோர்னள்... உயிய்ோடு! ஆனோல ஏன் அவர்னள்
வ்விலளை ல? ஏன் எங்னளை ள ஒருவரும கூப்பிடவிலளை ல?
எப்்டிப் ்ோர்த்தோலும, அமெற்ுக்கின்றேவர்னள் எலலோம ய்ோய
விட்டிருந்தோர்னள் தோயன. அயநனஅமெோன அவர்னள்
செரிரசெயயமுடியோத ஒன்ளை ுக்கின்றே யநருக்கு யநர் னோண
அஞ்சியிருந்திருக்னலோம. எங்னளத ்டுக்ளை னயளை ுக்கின்றேயில இருந்த
ரலவ் டோவியடோவிச்சின் யவளை ல அளை ுக்கின்றேக்குச் ரசெலலும னதவின்
ளை னப்பிடிளை யப் ்ற்றியனன். அத மூடியிருந்தத, நோங்னள்
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அதளை ன மூடுவதிலளை ல என்்ளை த ஒரு விதியோனயவ
ளை வத்திருந்யதோம என்ுக்கின்றே நிளை லயில. னதவு புலலட்னளோல
செலலளை டயோனத் தளை ளக்னப்்ட்டிருந்தத. அவர்னள் அதன்
வழியோனத்தோன் ்டுக்ளை னயளை ுக்கின்றேக்குள் சட்டிருக்குக்கின்றேோர்னள்.
இளை டரவளி வழியோனப் ்ோர்த்தய்ோத கூளை ்யில இருந்த
விளக்கல இருந்த வந்த ரஅமெலலிய தங்ன நிுக்கின்றே ஒளி அளை ுக்கின்றேளை ய
நி்ப்பியிருந்தத; ளை னரயழுத்தப் பி்தினள் இருந்த யஅமெளை செ முழு
ஒழுங்கல இருந்தத; அலுஅமெோரியில இருந்த புத்தனங்னள்
ளை னளை வக்னப்்டவிலளை ல. ஒவ்ரவோன்றம செலனஅமெற்ற இருந்தத.
முன்னர் எப்்டி இருந்தயதோ அப்்டியய...எத்தளை ன வியநோதம:
ஒழுங்கு, அளை அமெதி, ரவளிச்செம, யஅமெளை செ மீதோன அத்தளை னயும
அப்்டியய இருக்குக்கின்றேத....தப்்ோக்கத் யதோட்டோக்னளோல
செலலளை டயோக்னப்்ட்டிருந்த னதவு அமெட்டுயஅமெ இளை டுழைக்னப்்ட்டிருந்த
குற்ுக்கின்றேத்திற்னோன செோட்சியோனப் ய்சியத.

னதவில ்லஅமெோனத் தட்டியனன். ஓட்யடோ (Otto)  ஓடிவந்தோர்.
“ஏயனோ னதவு அளை டத்தக் ரனோண்டிருக்குக்கின்றேத”.  யசெர்ந்த தள்ளி
னதளை வத் திுக்கின்றேந்யதோம. அந்த அருளை அமெயோன, அச்செஅமெயத்தில
ஒழுங்கு குளை லக்னப்்டோத அளை ுக்கின்றேக்குள் நோங்னள் நடந்த
ய்ோயனோம.

ய்ோ்ர்ட்  ரஷலடன்  ஹாோர்ட்

ரெவோ, ஆலபி்ட், அமெோர்ரனர்ட், ஓட்யடோ, செோர்லி, ஜோக்,
ஹாய்ோலட் —  எலயலோரும அங்யன இருந்தோர்னள். ்ோப்
ரஷலடன் அமெட்டும தோன் அங்யன இலளை ல. ்ோவம, அந்தப்
ளை ்யன், இ்வுக் னோவலில இருந்தவளை ன அவர்னள் னடத்திச்
ரசென்றவிட்டனர். அவனத உளை டளை அமெனள் சில, உளை டனள் சில,
அமெற்றம அவனத செோதனத்தின் ்குதினள் எலலோம அந்த னோலி
அளை ுக்கின்றேயில இன்னும இருந்தன... இளை வரயலலோம ஒருவருக்கு
ரநஞ்செளை டக்னச் ரசெய்ளை வயோன இருந்தன; எங்னள் நண்்ன்,
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எங்னள் னோவலனுக்கு என்ன ஆனத? என்ற அவர்னளை ளக்
யனட்ன யவண்டும ய்ோலிருந்தத. எங்யன ய்ோனோன்? அவளை ன
அவர்னள் என்ன ரசெயதோர்னள்? அமெர்அமெத்தோல மூடப்்ட்டிருந்த ்ோப்
குறித்த விடயங்னள் அவனுக்கு யநர்ந்த யனட்ளை ட எங்னளுக்குச்
ரசெோன்னத. ரஷலடன் 23 வயளை தக் னடந்த வந்திருந்தோன்.
எத்தளை ன நமபிக்ளை னனள், எத்தளை ன இலட்சியவோதம,
எதிர்னோலத்திலோன நமபிக்ளை ன, அதற்னோனப் ய்ோ்ோட
தயோ்ோயிருக்கன்ுக்கின்றே நிளை ல அந்த இளம உயிய்ோடு யசெர்ந்த
அமெரித்தப் ய்ோனத! விந்ளை தயோன ரஅமெக்சியனோ அவனுக்கு
எப்ய்ோதம உற்செோனப்்டுத்தவதோய இருந்தத. வண்ண
வண்ணஅமெோன சின்னஞ்சிற ்ுக்கின்றேளை வனள் அவனுக்கு ர்ோம்ப்
பிடிக்கும, அவற்றில சிலவற்ளை ுக்கின்றே வோங்க எங்னள் யதோட்டத்தில
வளர்த்த வந்தோன், அவற்ளை ுக்கின்றே ர்ோம்வும அன்புடன் ்ோர்த்தக்
ரனோண்டோன். இரு்த்தி மூன்ற வருடங்னள்: வோழ்க்ளை னயின்
அனு்வம அவற்றில இலளை ல; அ்ோயம குறித்த ஒரு
விழிப்புணர்வுக்கு, எப்ய்ோதம உஷோ்ோன இருக்ன யவண்டிய
அவசெ்த்தக்கு அளை வ இன்னும ்க்குவப்்ட்டிருக்னவிலளை ல,
ஆனோலும கூட இந்த அத்தளை னளை யயும ரவகு குளை ுக்கின்றேந்த
னோலத்தில ர்ற்ற விடத்தக்ன அளவுக்கு அளை வ மிகுந்த
உணர்திுக்கின்றேனுளை டயளை வயோன இருந்திருந்தன. ரஷலடனுக்கு
நடப்்த ர்ோம்ப் பிடிக்கும. அவனத ஓயவு யந்ங்னளில
யனோயோனோன் சற்றப்புுக்கின்றேங்னளை ள ஒரு நளை ட ரசென்ற ்ோர்த்த
வருவோன், வருமய்ோத பூங்ரனோத்தனளை ள அள்ளிக் ரனோண்டு
வருவோன்.

அவன் வந்த ரனோஞ்செ னோலத்தியலயய ரலவ்
டோவியடோவிச்சிடம இருந்த ஒரு ்ோடம ர்ற்ுக்கின்றேோன். எங்னள்
இடத்தில அமெறனட்டுஅமெோன யவளை ல நடந்த ரனோண்டிருந்தத,
ஒருசெக்ன்வண்டியுடன் ஒரு ரதோழிலோளி ஒவ்ரவோரு 15-20
நிமிடங்னளுக்கு ஒருமுளை ுக்கின்றே ரவளியய ரசென்ற விட்டுத் திரும்
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யவண்டியிருக்கும, அவருக்கு வோயிற்னதளை வத் திுக்கின்றேந்த விட
யவண்டும. ்ோப் ஒரு ்ுக்கின்றேளை வக் கூண்ளை ட ர்ோம்
முமமு்அமெோனக் னட்டிக் ரனோண்டிருந்ததோல, அந்த யவளை ல ரனட்டு
விடக் கூடோத என்்தற்னோன அந்தத் ரதோழிலோளியிடயஅமெ
வோயிற்னதவின் செோவிளை யக் ரனோடுத்த விட்டோன். இத ரலவ்
டோவியடோவிச்சின் னவனத்திற்குத் தப்்விலளை ல. ்ோப்பின் இந்த
ரசெயல மினக் னவனக்குளை ுக்கின்றேவோனத என்ற அவனுக்கு விளக்கய
அவர் “உன்னுளை டய னவனக்குளை ுக்கின்றேவுக்கு நீயய கூட முதல
்லியோக விடக் கூடும”  என்றம ரசெோன்னோர். ்ோப்பின்
தய்ன்அமெோன அமெ்ணத்திற்கு ஒரு அமெோதம அலலத ஆற
வோ்த்திற்கு முன்னோல தோன் இப்்டிக் கூறியிருந்தோர்.

யஅமெ 24 அன்ுக்கின்றேோன தினம எங்னளுக்கு மின சீக்க்அமெோனவும
முழு ்்்்ப்ய்ோடும ரதோடங்கயத. யதோட்டோக்னள்
செலலளை டயோக்கயிருந்த சவர்னளை ளயும விரிப்புனளை ளயும குறித்த
ஆ்ோய ஆ்ோய எங்னளை ள அச்சறத்திக் ரனோண்டிருந்த அ்ோயம
குறித்த உணர்வு யஅமெலும நி்ம்ப் ர்ற்ுக்கின்றேவர்னளோன ஆயனோம
என்்யதோடு, தப்பிப் பிளை டுழைத்ததோனவும உணர்ந்யதோம. இ்வின்
்தட்டஅமெோன உணர்வு ஒரு ர்ரும தருதருப்்ோன
அமெயனோநிளை லயோன அமெோறி, அளை அமெதியோன இருப்்தற்னோன
முயற்சினளோல னட்டுப்்டுத்தப்்ட்டிருந்தத. இந்த தோக்னப்்ட்ட
நிளை லளை அமெயோனத இலலோதததோன், வி்க்தியின்ளை அமெதோன்,
புத்தியற்ுக்கின்றேதம ரவட்னஅமெற்ுக்கின்றேதஅமெோன“தோங்னயள ஏற்்ோடு
ரசெயதரனோண்ட தோக்குதல யனோட்்ோட்டு”க்கு ஆத்வோன
வோதங்னளில ஒன்ுக்கின்றேோன பின்னோளில யசெளை வ ரசெயதத. ்னலில
எங்னளை ள வந்த ்ோர்த்த நண்்ர்னளிடம, ஜிபியு வின்
இ்வுயந்த் தோக்குதல நினழ்வுனளை ள நோன் நிளை னவுகூர்ந்தய்ோத,
அதளை ன ஏுக்கின்றேக்குளை ுக்கின்றேய குதூனலித்தக் கூறியத ய்ோலயவ நோன்
உணர்ந்யதன். ஆனோல நோன் கூுக்கின்றேக் யனட்டவர்னள்
எச்செரிக்ளை னயளை டந்தோர்னள், சவர் முழுவதம யதோட்டோ
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ஓட்ளை டனளோல புள்ளி ளை வக்னப்்ட்டிருந்த இ்ண்டு
்டுக்ளை னனளின் தளை லப் ்குதிளை ய யநோக்க அவர்னள்
மி்ட்சியோன ்ோர்ளை வ ்ோர்த்தோர்னள், “எப்்டிப் ்ோர்த்தோலும
எதிரினளுக்குத் யதோலவி தோயன கட்டியத”  என்ற என்ளை ன
நோயன செஅமெோதோனப்்டுத்திக் ரனோண்டிருந்யதன்.

எங்னளத எதிரினளின் இந்தத் தருணத்திலோன இந்த யதோலவி
னண்டிப்்ோன அவர்னளோல நிவர்த்தி ரசெயயப்்ட்யட தீரும; இந்த
குற்ுக்கின்றேத்தின் சூத்தி்தோரி அசெ்ப் ய்ோவத களை டயோத
என்்திலோன உறதி அடுத்த வந்த நோட்னளில எங்னளுக்கு
யஅமெலும யஅமெலும வலுவளை டந்த ரசென்ுக்கின்றேத. ஒரு புதிய வருளை ன
நடக்னலோம, அதற்குத் தயோரிக்ன யவண்டிய அவசியம இருந்தத
என்ுக்கின்றே எண்ணஅமெோனத எங்னளத உற்செோன அமெயனோநிளை லளை ய
அமெழுங்னடித்தக்  ரனோண்டிருந்தத.

இறதி அமெோதங்னளில  ரலவ் டோவியடோவிச்சின்  ்ணனள்

அயதசெஅமெயத்தில ரலவ் டோவியடோவிச் யஅமெ 24 செம்வத்தின்
வடுழைக்கு விசெோ்ளை ணயிலும ்ங்குர்ற்றக் ரனோண்டிருந்தோர்.
அதன் அமெந்தஅமெோன யவனம ரலவ் டோவியடோவிச்ளை செ ர்ோம்வும
னவளை லப்்டுத்தியத. அவர் அந்த அபிவிருத்தினளை ள
ர்ோறளை அமெயோனவும செளை ளப்பின்றியும —செம்வ சூழ்நிளை லனளை ள
நீதிஅமென்ுக்கின்றேத்திற்கும ஊடனங்னளுக்கும விளக்கக் ரனோண்டும,
ரவளிப்்ட்ட அமெற்றம நம்வழியற்ுக்கின்றே ர்ோயனளை ள அலலத
ரனட்ட யநோக்னத்தடனோன அ்த்தக் னளை தனளை ள அமெறப்்தற்கு
தனக்கு செக்தியளித்தக் ரனோள்வதற்னோன அசெோத்தியஅமெோன
முயற்சினளை ள ரசெயத ரனோண்டும, இளை வ அத்தளை னளை யயும
தனக்யன உரித்தோன தீவி்அமெோன நுண்்ோர்ளை வயுடன்
ரசெயதரனோண்டும, ஒய்ரயோரு சிற வி்்மும கூட தனத
னவனத்திற்குத் தப்பிவிட அனுஅமெதிக்னோஅமெல ்ோர்த்தக் ரனோண்டும
— பின்்ற்றி வந்தோர். ஒவ்ரவோரு தனித்தனி விடயத்திற்கும
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உரிய முக்கயத்தவம ரனோடுத்த அவற்ளை ுக்கின்றே ஒய் ரஅமெோத்தஅமெோன
யனோர்த்தக் ரனோண்டிருந்தோர்.

அவ்த தளர்ச்சி ர்ருகயத. செரியோனத் தூங்னவிலளை ல,
னண்ளை ண மூடுவோர், பின் அயத சிந்தளை னனளை ளக் ரனோண்டு
எழுந்த விடுவோர். சிலசெஅமெயங்னளில ரலவ் டோவியடோவிச் அவர்
தனியோய இருக்கும செஅமெயங்னளில “நோன் னளை ளத்த
விட்யடன்...னளை ளத்த விட்யடன்”  என்ற ஆழ்அமெனதில இருந்த
தனக்குள் ய்சவோர். எனக்கு ஒரு ர்ரும எச்செரிக்ளை ன ரதோற்றிக்
ரனோள்ளும: அதன் அர்த்தம என்னரவன்ற எனக்குத் ரதரியும.
ஆனோல இன்ரனோன்றம எனக்குத் ரதரிந்திருந்தத: அவர்
அமெட்டும தனத உண்ளை அமெயோன யவளை லக்கு அளை அமெதியோனத்
திரும் முடியும என்ுக்கின்றேோல எத்தளை ன உற்செோனம, ஆதர்செம
அமெற்றம செக்தி அவ்த உணர்வில ்ோயும என்்தம எனக்குத்
ரதரியும. ரசெம்ளை ட குறித்த ஒரு ்குப்்ோயவுப்்ண குறித்த
யயோசித்த ளை வத்திருந்தோர், அதற்னோன விடயங்னளை ள அவர்
யசெனரித்தக் ரனோண்டிருந்தோர், செர்வயதசெச் சூழ்நிளை ல குறித்த
இன்ரனோன்ற; உலனப் ர்ோருளோதோ்ம, அமெற்றம ய்ோரின் செமீ்
னோலனட்டம ஆகய இன்னும அமெற்ுக்கின்றேவற்ளை ுக்கின்றேயும எழுத சிந்தித்தக்
ரனோண்டிருந்தோர். அன்ுக்கின்றேோடம நடந்த செம்வங்னளும ஸ்்ோலின்
ரசெயத அடுத்தடுத்த குற்ுக்கின்றேங்னளும இந்தப் ்ணனளை ள எலலோம
இ்ண்டோவத இடத்திற்குத் தள்ளுவளை த அவசியஅமெோக்க
விட்டத.

ஸ்்ோலின் ்ற்றிய அவ்த புத்தனம, நிதி அவசியம அமெற்றம
அவ்த புத்தன ரவளியீட்டோளர்னளின் அழுத்தம ஆகய
செம்ந்தமிலலோத சூழ்நிளை லனளோல அவர் மீத
திணக்னப்்ட்டிருந்தத. “ஜன்ஞ்செனஅமெோன”,  இப்்டித்தோன் அவர்
அதளை ன அளை டுழைத்தோர், ஒரு புத்தனத்ளை த எழுதி ரனோஞ்செம ்ணம
செம்ோதித்த விட்டு பின் ஓயவோன தனக்குப் பிடித்த
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விடயங்னளில யவளை லரசெயவதற்கு தனக்கு இருந்த விருப்்ம
குறித்த அவர் ்லமுளை ுக்கின்றே என்னிடம கூறியிருக்குக்கின்றேோர். ஆனோல
அவ்ோல ஒருய்ோதம இதளை னச் ரசெயய முடிந்ததிலளை ல,
ஏரனன்ுக்கின்றேோல அவருக்கு “ஜன்ஞ்செனஅமெோன” புத்தனங்னளை ள எழுதம
திுக்கின்றேனிலளை ல. ரவளியீட்டோளரின் ஆயலோசெளை னளை ய ஏற்ன அவர்
நீண்ட நோட்னளோய தயங்க வந்தோர், ஆனோல ஏற்்தற்கு எங்னள்
நண்்ர்னள் ரதோடர்ந்த வலியுறத்தி வந்தோர்னள். ரலவ்
டோவியடோவிச் இறதியோன ஒப்புக்ரனோண்டோர். குறகய னோலத்தில
இந்த யவளை லளை யச் ரசெயதமுடிக்ன அவர் திட்டமிட்டிருந்தோர்.
ஆனோல அவர் அதளை ன ரசெயய ஆ்மபித்ததயஅமெ, அவருக்யன
உரித்தோன அமெனச்செோட்சிக்கு அமெரியோளை தயளிக்கும தன்ளை அமெயும,
அதனுடன் யசெர்த்த நுட்்அமெோன தனவலனளை ள அலசம தன்ளை அமெயும
னுக்கின்றேோர்தன்ளை அமெயும அந்த யவளை லளை யச் சூழ்ந்த ரனோண்டன,
இதகுறித்த அவர் அடிக்னடி என்னிடம புலமபுவோர்.
எப்்டியிருந்தய்ோதிலும, அவர் அதளை ன முழுளை அமெயோன 1940
அமெோர்ச்-ஏப்்லுக்குள் முடித்த விடத் திட்டமிட்டிருந்தோர். ஆனோல
அவ்ோல அத முடியோஅமெல ய்ோனத. முதலில எங்னள்
னட்சியிலோன பி்ச்சிளை ன -அதன் அரஅமெரிக்னப் பிரிவு அவளை ்
னவனம சிதுக்கின்றேச் ரசெயதத- அதன்பின் யஅமெ 24 நினழ்வுனள். 

அமெோர்க்ஸ் அமெற்றம ஏங்னலெஜுக்கு இளை டயில இருந்த நட்பிளை ன
வி்ரித்த எழுதவத ரலவ் டோவியடோவிச்சின் இ்னசிய அமெற்றம
ர்ோம்வும விருப்்அமெோன ஆளை செனளில ஒன்ுக்கின்றேோன இருந்தத.
அவர்னளுக்கு இளை டயில இருந்த “னோதல”, அப்்டித் தோன் அவர்
என்னிடம கூறவோர், அவளை ்ப் ர்ோறத்தவளை ் அத யோ்ோலும
ஆ்ோயப்்டோஅமெல இருந்தத, அவர் அதளை னச் ரசெயய
விருமபினோர். ரலவ் டோவியடோவிச்சக்கு ஏங்ரனலஸ் மீத,
அவ்த முழு ஆடுழைஅமெோன அமெோனுட ஆளுளை அமெயின் மீத
அ்ரிமிதஅமெோன னோதல இருந்தத. இ்ண்டு நண்்ர்னளில,
மினப்ர்ரியவர்னளோன அமெற்றம முற்றிலும அமெோற்ட்ட
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ஆளுளை அமெனளோன இருந்த அவர்னள் இருவருயஅமெ ஒற்ளை ுக்கின்றே
இலட்சியத்திற்னோன ஒன்ுக்கின்றேோன இளை ணந்த ்ோடு்ட்டனர் என்ுக்கின்றே
விடயம மினப்ர்ரும அளவில அவ்த உள்ளத்திற்குக்
களர்ச்சியூட்டியத.

ரலனின் குறித்த எழுத திட்டமிட்டிருந்த புத்தனம

ரலனின் குறித்த புத்தனத்ளை த ரதோடர்வளை த தற்னோலினஅமெோன
விட யவண்டியிருந்தத குறித்த அவருக்கு வருத்தமிலலோஅமெல
இலளை ல. ரலனின் குறித்த தம சயத்ளை த நுளை டுழைத்தம அவளை ்
தஅமெத ரசெோந்த அளவுயனோலனளில அளந்தம எழுதப்்ட்டிருந்த
்ளை டப்புனள் அத்தளை னக்கும அமெோுக்கின்றேோய ரலனிளை ன உண்ளை அமெயில
அவர் இருந்தவோுக்கின்றேோன னோட்ட யவண்டும என்ற அவருக்குள்
ஆடுழைஅமெோன அமெற்றம ்ற்றிரயரியும ஒரு விருப்்ம இருந்தத.
அத எத்தளை ன அற்புதஅமெோனதோன இருப்பினும,
இழி்ோசெோங்கனர்னளின் னற்்ளை னயின் சிற தளியும கூட,
உண்ளை அமெயுடன் ஒப்பிடத்தனோதத. வ்லோற்றில, தனத அத்தளை ன
யஅமெதளை அமெயுடனும தனத அத்தளை ன அமெனிதோபிஅமெோன
்லவீனங்னளுடனும ரலனின் னோட்சியளிக்ன யவண்டும,
அதற்னோன ஒவ்ரவோரு உரிளை அமெயும அவருக்கு உண்டு. இந்த
இழி்ோசெோங்கனர்னயளோ, அதற்கு அமெோுக்கின்றேோன, ரலனினுக்கு நலல
ச்ோவம, னண்ணயம, எளிளை அமெ, இன்னபிுக்கின்றேவற்ளை ுக்கின்றே ரசெோத்தோக்கக்
ரனோண்டிருக்குக்கின்றேோர்னள் —  ரலனின் ரதோடர்்ோன இளை வ
அத்தளை னயினதம அர்த்தமதோன் என்ன? அவர்னள் அவளை ்
“தஅமெத ரசெோந்த அளவுயனோலோல”  சித்தரித்தோர்னள். விளோடிமிர்
இலிச் ஒரு செ்ோசெரி வடிவத்திற்குள்ளோன பிடித்த விடக் கூடிய
ஒரு அமெனித்ோன இருக்னவிலளை ல. ரலனின் குறித்த
என்னிடமிருந்தம மின நுண்ணய முக்கயத்தவஅமெற்ுக்கின்றேதோன
யதோன்ுக்கின்றேக் கூடிய, ஆனோல யதோர்த்தத்யதோடு ர்ோருந்தக்கூடிய
விடயங்னளை ளயும கூட, ஆனோல அளை வ நிஜத்தக்குரியளை வயோன
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இருக்ன யவண்டும, நிளை னவுகூர்ந்த ்ோர்க்குஅமெோற ரலவ்
டோவியடோவிச் யனட்்தண்டு. அவருக்குத் ரதரியோத அயத
செஅமெயத்தில உண்ளை அமெயோன ரலனிளை ன அவருக்கு
உண்த்தக்னதோன இருக்னக் கூடிய ்லயவற தனவலனளை ளயும
நோன் அவருக்கு நிளை னவுகூர்ந்த ரசெோலயவன் அலலத குறிப்்ோன
எழுதித் தருயவன், அதில அவர் மினவும அமெகழ்ச்சியளை டவோர்.

1917 இல ர்ட்ய்ோக்ோடில, ஸ்யஅமெோலனியில, எங்னளத
குடியிருப்பு இருந்த அயத வளோனத்தில தோன் ரலனின் அமெற்றம
அவ்த குடும்த்தோரின் குடியிருப்பும இருந்தத. நோங்னள்
புடுழைங்கும ்குதியில இருந்த குளியலளை ுக்கின்றேளை யத் தோன் அவர்னள்
்யன்்டுத்தி வந்தனர். னடந்த ரசெலளை னயில நோங்னள் செந்தித்தக்
ரனோள்வதண்டு. ரலனின் எப்ய்ோதம உற்செோனம ர்ோங்னவும,
சறசறப்்ோனவும, அளை அமெதியோனவும இருப்்ோர். ஒருமுளை ுக்கின்றே
உள்யள வந்த அவர் ளை ்யன்னளை ள ஒன்ுக்கின்றேோய ்க்னத்தில
நிறத்திப் ்ோர்த்தோர், ரனோஞ்செம பின்னோல ரசென்ற, ளை னனளை ள
தன் ்ோக்ரனட்னளில ளை வத்திருந்த வண்ணம, “எனக்கு இத
ர்ோம்ப் பிடித்திருக்குக்கின்றேத”  என்ற கூறி என்ளை ன வியப்பில
ஆழ்த்தினோர். குடுழைந்ளை தனள் உடுத்தியிருந்த உளை ட அவ்த
னண்னளை ள ஈர்த்திருந்தத. அந்த நோட்னளில, தண எளிதில
களை டக்னோத, சில செட்ளை டனள் ளை தப்்தற்கு தண ர்ுக்கின்றே ஒரு
சிுக்கின்றேப்பு ்திவு ரசெயயயவண்டும என்்த அமெுக்கின்றேந்த ய்ோயவிட்டத.
எங்னளிடம பூயவளை லப்்ோடு ரனோண்ட ரவலரவட்
யஅமெளை செத்தண ஒன்ற இருந்தத. அதளை னச் சத்தம ரசெயத,
ரவட்டி குடுழைந்ளை தனளுக்கு தணயோனத் ளை தத்திருந்யதன்.
குடுழைந்ளை தனளுக்கு அத பிடிக்னவிலளை ல. “ஏன் நஅமெக்கு மு்ட்டுத்
தணயில ய்ோய செட்ளை டனள் ளை தக்ன யவண்டும?”  நோயன
எனக்கு நியோயம ரசெோலலிக் ரனோண்டோலும, அதனோல எந்த
பி்யயோசெனமும இலளை ல. குடுழைந்ளை தனள் அந்த ஆளை டனளை ள
உடுத்திக் ரனோண்டோர்னள் தோன், என்ுக்கின்றேோலும முணுமுணுக்னோஅமெல
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இலளை ல. விளோடிமிர் இலிச் ்ோ்ோட்டிய பின்னர், அவர்னள்
அளை அமெதியோக விட்டோர்னள்.

ரலவ்  டோவியடோவிச்சின்  ஆய்ோக்கயம

யசெோவியத் ஒன்றியத்தில நோங்னள் இருந்த ்த்த
ஆண்டுனளின் ய்ோத ரலவ் டோவியடோவிச்சின் ஆய்ோக்கயத்தில
அத்தளை ன ர்ரிய ஏற்ுக்கின்றே இுக்கின்றேக்னங்னள் இருக்னவிலளை ல.
புலமர்யர்ந்த வோழுளை னயில, அலலத இடமர்யர்ளை னயில,
அவ்த உடலநிளை ல ஏற்ுக்கின்றே இுக்கின்றேக்னங்னளை ள னோணத்
ரதோடங்கயத. புலமர்யர்ந்த நோடுனடந்த (அலஅமெோ-அட்டோ)
வோழுளை னயில, ரலவ் டோவியடோவிச்சின் வோழ்க்ளை ன னடிதப்
்ரிஅமெோற்ுக்கின்றேத்தினோல விழுங்னப்்ட்டத — அதன் வழியில இத
அமெோஸ்யனோவில னளை டசியோன வோழ்ந்த எங்னளத வோழ்க்ளை னயின்
ஒரு ரதோடர்ச்சியோன இருந்தத; நடப்பு அ்சியல அமெற்றம
தந்திய்ோ்ோயப் பி்ச்சிளை னனள் தோன் எப்ய்ோதம
விவோதிக்னப்்ட்டுக் ரனோண்டிருந்தன. அத்தளை ன னடிதங்னளை ளயும
ஒய்நோளில ்டிக்ன முடியோத என்ுக்கின்றே அளவுக்னோன னடிதங்னள்
எங்னளுக்கு வந்த ரனோண்டிருந்தத. அப்்ோதோன்
ர்ரும்ோன்ளை அமெயோனவற்றக்குப் ்திலனுப்புவோர் என்ுக்கின்றேோலும
ளை ்யன் லியயோன் ரசெயடோவ் ஒரு ்குதிக்குப் ்திலனுப்புவத
வடுழைக்னஅமெோகயிருந்தத. எங்னளத னளை டசி அமெோதங்னளின் ய்ோத
(அலஅமெோ-அட்டோவில) அத்தளை ன னடிதப் ய்ோக்குவ்த்தம,
அளை னவரும நன்னறிந்தவோற, தளை டரசெயயப்்ட்டு விட்டத.
அத செட்டவிய்ோதஅமெோக்னப்்ட்டு விட்டதோல, அதன் எண்ணக்ளை ன
ர்ருஅமெளவு குளை ுக்கின்றேந்தத.

பிரிங்கய்ோவில (தருக்க) இருக்குமய்ோத ரலவ்
டோவியடோவிச்சக்கு முதலில இத ர்ோம்வும னடினஅமெோன
இருந்தத. ரசெயலற்ற இருப்்தம தனிளை அமெப்்டலும அவளை ்
ஒடுக்கயத. வோழ்வோதோ்த் யதளை வனள், ்ோதனோப்புக்னோன நிதி,
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ரவளிநோட்டில உள்ள எதிர்ப்்ோளர் குழுக்னளுக்னோன நிதினள்
ஆகயளை வ குறித்த பி்ச்சிளை னனள் எழுந்தன. இளை வ அளை னத்தம
சயசெரிளை த எழுதவதற்கு ஒரு ரவளியீட்டோளர் அளித்திருந்த
யயோசெளை னளை ய ஏற்்தற்கு அவளை ்த் தள்ளின. இந்த
யவளை லக்குள் நுளை டுழைவரதன்்த உளவியலரீதியோன ரலவ்
டோவியடோவிச்சக்கு மினவும னடினஅமெோன னோரியஅமெோன இருந்தத.
அவ்த ர்ோதவோன அமெயனோ்ோவத்தில இருந்த மினவும கூரிய
வளை னயில இணக்னஅமெற்ுக்கின்றேதோன ஒன்ற அத. “நிளை னவுகூருவதற்கு”
அவர் தன்ளை னத் தோயன நிர்ப்்ந்திக்ன யவண்டியிருந்தத. இளை வ
அவ்த ந்மபு அமெண்டலத்திலும அவ்த ஆய்ோக்கயத்திலும
எதிர்விளை னயோற்றியதில ஒட்டுரஅமெோத்த உடலநிளை லயும
்ோதிக்னப்்ட்டத.

ஐய்ோப்பிய சென-சிந்தளை னயோளர்னளுடனோன உுக்கின்றேவு
ஸ்தோபிக்னப்்ட்டதில அவ்த அமெயனோநிளை ல அமெற்றம உடலநிளை ல
மீட்சி னண்டத. அயலனங்னளில இருந்த ்ோர்ளை வயோளர்னள்
வருவத, அவர்னளுடன் விவோதிப்்த, னடிதப் ய்ோக்குவ்த்த,
ஐய்ோப்்ோவில எதிர்ப்்ோளர் அணப் ்த்திரிளை னனளுக்கு அ்சியல
னட்டுளை ்னள் எழுதவத —  இளை வ அத்தளை னயும ரலவ்
டோவியடோவிச்ளை செ அவ்த இயலபு நிளை லக்கு மீட்டத. இத
சயசெரிளை த ரதோடர்்ோன அவர் அளித்தக் ரனோண்டிருந்த னட்டோய
உளை டுழைப்பில இருந்த அவளை ்க் ரனோஞ்செம தளர்த்தியத. 

உணவு யஅமெளை செயிலும செரி அலலத அமெர்யஅமெோ்ோ னடலில மீன்
பிடிக்னச் ரசெலளை னயிலும செரி, “அளை ல ஓயந்தவிட்டதோன”
செந்யதனயஅமெ யோருக்கும எடுழைவிலளை ல. அ்சியல விடய
உளை ்யோடலனள், நளை னச்சளை வயூட்டும ய்ச்சக்னள், ரநோந்த
ய்ோயிருக்கும யதோடுழைருக்கு உற்செோனமூட்டுவத இளை வ
அளை னத்தயஅமெ ரலவ் டோவியடோவிச்சின் அமெயனோநிளை ல
செஅமெநிளை லப்்ட்டிருந்ததற்கு செோட்சியம கூறின. எங்னளுடன்



60 லியயோன் சசெயடோவ்

வோழ்ந்த எங்னள் ளை ்யன் அமெட்டுயஅமெ, அவ்வோறிலளை ல என்்தோன
ஊகத்தோன். ”ரவள்ள அளை ல”யின் அந்த னோலனட்டத்ளை த நோன்
எத்தளை ன யநசித்யதன், அச்செஅமெயத்தில நோன் எத்தளை ன
அமெகழ்ச்சியோன இருந்யதன்! இளளை அமெ, புதளை அமெ, உற்செோனம
அளை னத்தம இந்தக் னோலத்தில ரலவ் டோவியடோவிச்சக்கு
திருமபியிருந்தத. உணர்ச்சிப் ர்ருக்குடன் அ்சியல
னடிதங்னளை ள எழுதப் ்ணப்்ோர். நண்்ர்னளுக்கு
ஆயலோசெளை னனள் ரசெோலவோர், தனத சயசெரிளை த அமெற்றம ்லயவற
னட்டுளை ்னளை ள எழுதப் ்ணப்்ோர், அதன்பின் நீலக்னடலில மீன்
பிடிக்னச் ரசெலவோர்.... அவர் உணர்ச்சிக் ரனோந்தளிப்பில
இருந்தோர். இளை வ அத்தளை னயும முழுளை அமெயோன
தனிளை அமெப்்டலில.

நோன்கு சவர்னளுக்குப் பின்னோல

ய்ோயோன் (பி்ோன்ஸ்) அருயன அட்லோண்டிக் னடற்னளை ்யில
எங்னளத நண்்ர்னள் எங்னளுக்னோன வோடளை னக்கு
அஅமெர்த்தியிருந்த தனித்திருந்த ஒரு க்ோஅமெத்த வீட்டில, எங்னளத
வோழ்க்ளை ன ஒரு ஆர்ப்்ரிப்்ோன ரதோடக்னத்தடன் தோன்
இருந்தத. ்லயவற நோடுனளில இருந்தஅமெோன நண்்ர்னளும சென-
சிந்தளை னயோளர்னளும ரலவ் டோவியடோவிச்ளை செ ்ோர்க்ன தினசெரி
வந்த விடுவோர்னள். ஒருநோளை ளக்கு 15 முதல 20
்ோர்ளை வயோளர்னள் வளை ் வருவோர்னள். ரலவ் டோவியடோவிச்
தினந்யதோறம இ்ண்டு அலலத மூன்ற விவோதங்னள்
நடத்தவோர். முழு எழுச்சியூட்டல, உற்செோனம அமெற்றம தீர்ந்யத
ய்ோனோதத ய்ோல யதோன்ுக்கின்றேக் கூடிய ஆற்ுக்கின்றேல இவற்றடன் அவர்
தனத னளை ளப்பின்ளை அமெளை யயும உத்யவனத்ளை தயும ரனோண்டு
எங்னள் நண்்ர்னளை ள அமெளை லக்ன ளை வத்தோர், அமெகழ்ச்சி ரனோள்ள
ளை வத்தோர்.
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பி்ோன்சில எங்னள் வோழ்க்ளை னயின் நிதி அமசெம மினக்
கூர்ளை அமெயோன யஅமெரலழுந்தத. அளை அமெதியோன யவளை ளயும இருந்தத.
நோன் அமெருத்தவச் சிகச்ளை செக்னோன ்ோரிஸ் ரசெலல
யவண்டியிருந்தத. ரலவ் டோவியடோவிச் அளை த வலியுறத்தினோர்.
அவ்த ரசெோந்த உடலநிளை லயிலும ஏற்ுக்கின்றே இுக்கின்றேக்னங்னள் அமெோறி
அமெோறி வந்தன.

யஅமெோசெஅமெோன உடலநிளை லயிலும கூட வந்திருந்த சில
நண்்ர்னளுடன் ஒரு விவோதத்ளை த, எங்னளத ளை ்யனும உடன்
இருக்ளை னயில நடத்தி முடித்ததோனவும, அதளை ன ரவற்றின்அமெோனச்
ரசெயதவிட்டதோனவும ய்ோயோன் (Royan) இல இருந்த ஒருமுளை ுக்கின்றே
ரலவ் டோவியடோவிச் எழுதியிருந்தோர். “லியயோவிக்ளை ன
னவனித்யதன்”  அவர் எழுதினோர், “அவன் னண்னள் ஒளிர்ந்த
ரனோண்டிருந்தன. பி்னோசெத்தடன் இருந்தோன்.”  விவோதம
முடிந்ததம, அலுப்பின் னோ்ணத்தோல ரலவ் டோவியடோவிச்
அன்ற சீக்க்யஅமெ தூங்னச் ரசென்ற விட்டோர். சீறம னடல தனத
நுண்தளினளை ள அவ்த சென்னலனள் மீத விசிறியடித்த, சென்னல
னண்ணோடினளில நீர்த்தளினளை ள ்டியச் ரசெயதிருந்தத.
லியயோன் அப்்ோவிடம இருந்த விளை டர்ுக்கின்றே வந்தோன். அந்த
இ்யவ அவன் ்ோரிஸ் திரும் யவண்டியிருந்தத. அவர்னள்
அப்ய்ோததோன் முடிந்திருந்த விவோதம குறித்த சில
குறிப்புனளை ளப் ்கர்ந்த ரனோண்டோர்னள். எங்னள் ளை ்யன்
ர்ோம் உற்செோனத்தடனும உத்யவனத்தடனும இருந்தோன். தன்
தந்ளை தயின் ்டுக்ளை னளை ய ரநருங்க, தன் தளை லளை யக் குனிந்த,
அவன் அப்்ோ எழுதியவோுக்கின்றேோன, “ஒரு குடுழைந்ளை தளை யப் ய்ோல”
தனத தந்ளை தயின் அமெோர்பில அழுந்தச் செோயந்த, “அப்்ோ,
உங்னளை ள நோன் ர்ோம்வும யநசிக்கயுக்கின்றேன்”  என்ுக்கின்றேோன்.
இருவரும னட்டித்தழுவிக் ரனோண்டு னண்ணீருடன்
விளை டர்ற்ுக்கின்றேனர்.
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னடல ரதோடர்ந்த தனத சீற்ுக்கின்றேஅமெோன அளை லயின்
ஏற்ுக்கின்றேங்னளுடனும இுக்கின்றேக்னங்னளுடனுயஅமெ வோழ்குக்கின்றேத. அத
உணர்ச்சின்அமெோய ரனோந்தளிக்குக்கின்றேத. அந்த அமெனத்தோன
ய்ோ்ோளியும வன்முளை ுக்கின்றேயுடன் வோழ்க்ளை னளை ய ரதோடர்ந்திருக்ன
யவண்டியிருக்னலோம. வன்முளை ுக்கின்றேளை யக் ளை னயோளு்வர்னள்
்ழிவோங்னளை ல செந்திப்்ோர்னள். வன்முளை ுக்கின்றே ்லமிடுழைந்த
ய்ோயவிடும. அதன் எண்ணலடங்னோ ்லினளை ள
நிளை னவுகூர்ந்த, வருங்னோலத்தின் சதந்தி்அமெோன அமெனிதகுலம
தளை லவணங்கும.
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திரு. ர்னனல அவர்னளுக்கு,
கீழ் நீதிஅமென்ுக்கின்றே விசெோ்ளை ண நீதி்தி,
ரசெயன் நிர்வோன பிரிவு.
னனம நீதி்தி அவர்னயள:

இன்ற னோளை ல எனக்கு எனத வடுழைக்னறிஞர்னளோன
னனமர்ோருந்திய யுக்கின்றேோரசென்தோல (Rosenthal) அமெற்றம யுக்கின்றேோஸ் (Rous)

இடமிருந்த, எனத அமெனன் லியயோன் ரசெயடோவின் அமெ்ணம
்ற்றிய ஆ்ம் விசெோ்ளை ண ஆவணங்னளும அமெருத்தவ
அறிக்ளை னனளும களை டத்தன. இத மினவும முக்கயஅமெோன அமெற்றம
தன்்ன்அமெோன ஒரு விடயரஅமென்்தோல, இ்ோஜீய தந்தி்ங்னள்
எதவுமின்றி முழுளை அமெயோன ரவளிப்்ளை டயயோடு ய்சவளை த
எனத உரிளை அமெயோன நிளை னக்கயுக்கின்றேன். எனக்கு வடுழைங்னப்்ட்டுள்ள
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ஆவணங்னளில இருக்கும ரவளிப்்ளை டயின்ளை அமெ என்ளை ன
ஆச்செரியமூட்டுகன்ுக்கின்றேன. ர்ோலிஸ் விசெோ்ளை ணயும, அத்தடன்
அமெருத்தவ நிபுணர்னளின் அறிக்ளை னயும, ரவளிப்்ளை டயோனயவ
மின மின யஅமெயலோட்டஅமெோன ய்ோக்கல ரசென்ற
ரனோண்டிருக்கன்ுக்கின்றேன. இவ்விதத்தில உண்ளை அமெளை ய
ரவளிக்ரனோண் முடியோத.

னனம நீதி்தி அவர்னயள, அமெருத்தவ நிபுணர்னள் ரசெயடோவ்
அமெ்ணத்ளை த இயற்ளை னயோய ஏற்்ட்டரதன விளங்னப்்டுத்தம
முடிவுக்கு வருகுக்கின்றேோர்னள். நிலவும சூடுழைளை லளை ய ளை வத்த
்ோர்த்தோல, அமமுடிவு ஏுக்கின்றேக்குளை ுக்கின்றேய அர்த்தஅமெற்ுக்கின்றேதோகுக்கின்றேத.
எந்தரவோரு வியோதியும குறிப்பிட்ட நிளை லளை அமெனளின் கீழ்
அமெ்ணத்திற்கு இட்டுச் ரசெலலக்கூடும. அமெறபுுக்கின்றேம ஒரு
குறிப்பிட்ட தருணத்தில நிச்செயஅமெோன அமெ்ணத்தில ரனோண்டு
ய்ோகன்ுக்கின்றே அளவிலோன வியோதியயோ அலலத கட்டத்தட்ட
ஒன்றயஅமெ இலலோஅமெல இருப்்தம உண்டு. நீதித்தளை ுக்கின்றே
விசெோ்ளை ண, ஒரு குறிப்பிட்ட வியோதி தோன் அமெ்ணத்திற்கு
இட்டுச் ரசென்ுக்கின்றேதோ என்ுக்கின்றே தத்தவோர்த்த யனள்விளை ய
எதிர்ரனோள்ளோஅமெல விடுத்தோலும, ரசெயடோளை வ யோய்னும
யவண்டுரஅமென்யுக்கின்றே, எவ்வளவு விளை ்வோன முடியுயஅமெோ அவ்வளவு
விளை ்வில ரனோலல வியோதிளை ய யஅமெோசெஅமெளை டயச்ரசெயதோர்னளோ
என்ுக்கின்றே நளை டமுளை ுக்கின்றேக் யனள்விளை ய முனங்ரனோடுக்குக்கின்றேத.

அமெோஸ்யனோவில இந்தோண்டு நடந்த புக்னோரின்-ளை ுக்கின்றேக்யனோவ்
(Bukharin-Rykov) விசெோ்ளை ணயின்ய்ோத, ஜிபியு நளை டமுளை ுக்கின்றேனளில
உயிரிடுழைக்ன இட்டுச்ரசெலலும யநோளை யத் தூண்டிவிடுவதம ஒரு
நளை டமுளை ுக்கின்றேயோன இருந்தத என்்த எரிச்செலூட்டுமவிதத்தில
ரவளிப்்ளை டயோன ரவளிப்்ட்டத. ஜிபியு இன் முன்னோள்
தளை லவர் ரஅமென்ஸின்ஸ்க (Menzhinsky), அமெற்றம எழுத்தோளர்
யனோர்க்கயும (Gorky) இளை ளஞர்னள் இலளை ல, ஆனோல
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யநோயோளினள்; அதன் னோ்ணஅமெோன, அவர்னளத அமெ்ணத்ளை த
யவண்டுஅமெோனோல சல்அமெோன 'இயற்ளை ன அமெ்ணரஅமென்ற'
விளங்னப்்டுத்தி விடலோம. அமெருத்தவர்னளின் உத்தியயோனபூர்வ
னண்டுபிடிப்புனளும உண்ளை அமெயில அளை தத்தோன் அறிவித்தன.
ஆனோல ஜிபியு இன் முன்னோள் தளை லவர் யயனோடோவின் (Yagoda)

வழினோட்டலின் கீழ், அமெோஸ்யனோ அமெருத்தவ உலகன் பி்னோசெஅமெோன
ரவளிச்செம, யநோயோளினளத யநோளை யக் னண்டுபிடிக்ன
முடியவிலளை ல அலலத னண்டுபிடிக்ன மினவும சி்அமெஅமெோன
உள்ளத என்ுக்கின்றே அணுகுமுளை ுக்கின்றேனளை ளக் ரனோண்டு அமெ்ணத்ளை த
தரிதப்்டுத்தியளை த அமெோஸ்யனோ நீதி விசெோ்ளை ணனளிலிருந்த
அமெனிதயினம ரதரிந்த ரனோண்டத. நோம அக்னளை ுக்கின்றே
ரனோண்டுள்ள யனள்வியின் நிளை லப்்ோட்டிலிருந்த,
குற்ுக்கின்றேஞ்செோட்டப்்ட்டவ்த செோட்சியம குறிப்பிட்ட ஸ்தூலஅமெோன
செந்தர்ப்்ங்னளில உண்ளை அமெயோ ர்ோயயோ என்்த ஏுக்கின்றேத்தோடுழை
னருத்தயவற்ோட்டிற்குரிய ஒரு விடயஅமெோகுக்கின்றேத. இ்னசியஅமெோன
விஷம ரசெலுத்தம அணுகுமுளை ுக்கின்றேனள், ரதோற்றயநோளை ய ்்வச்
ரசெயதல, குளிரூட்டுதல அமெற்றம ர்ோதவோன அமெ்ணத்ளை தத்
தரிதப்்டுத்ததல ஆகயளை வ ஜிபியு இன் அன்ோதியில
உள்ளடங்கயயத என்்தம இதில பிற்யசெர்க்ளை னயோன யசெர்குக்கின்றேத.
யஅமெற்ரனோண்டும வி்்ங்னளுக்குச் ரசெலலோஅமெல, யசெோவியத்
நீதித்தளை ுக்கின்றே ஆளை ணக்குழுவோல (Soviet  Commissariat  of  Justice)

பி்சரிக்னப்்ட்ட, புக்னோரின்-ளை ுக்கின்றேக்யனோவ் விசெோ்ளை ணயின்
அறிக்ளை னளை ய வோர்த்ளை தக்கு வோர்த்ளை த, நீங்னள்
னவனரஅமெடுக்குஅமெோற அளை டுழைப்புவிடும சதந்தி்த்ளை த நோன்
எடுத்தக் ரனோள்கயுக்கின்றேன்.

நீதி்தி அவர்னயள, அமஅமெ்ணம இயற்ளை னயோன
'நடந்திருக்னலோரஅமென' நிபுணர்னள் ரதரிவிக்குக்கின்றேோர்னள்.
ஒருயவளை ள, அப்்டியும நடந்திருக்னலோம. ஆனோல,
அவ்விடயத்தின் எலலோ சூடுழைலனளிலிருந்தம ரதளிவோன
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ரதரிவத, அமெருத்தவர்னளில எவருயஅமெ ரசெயடோவின் அமெ்ணத்ளை த
எதிர்்ோர்க்னவிலளை ல என்்த தோன். ரசெயடோவின் ஒவ்ரவோரு
அளை செளை வயும பின்ரதோடர்ந்த ரனோண்டிருந்த ஜிபியு கூட,
முளை ுக்கின்றேயோன சிகச்ளை செயளிக்னோஅமெல ரனோலலும அவர்னளத
யவளை லளை ய, செோத்தியஅமெோனளவிற்கு 'இயற்ளை ன னோ்ணங்னயள'
ரசெயதவிடுரஅமென நமபியிருக்னவிலளை ல. இதற்களை டயிலதோன்
ரசெயடோவின் வியோதியும அமெற்றம அவ்த அறளை வ சிகச்ளை செயும
ஜிபியு தளை லயீடு ரசெயவதற்கு அசெோதோ்ணஅமெோனரீதியில அதற்கு
செோதனஅமெோன நிளை லளை அமெனளை ள வடுழைங்கயத.

னனம நீதி்தி அவர்னயள, ரசெயடோளை வக் ரனோளை ல
ரசெயவளை த ஜிபியு அதன் மின முக்கய ்ணனளில ஒன்ுக்கின்றேோன
னருதியத என்்ளை த நிரூபிக்ன அவசியஅமெோன எலலோ
தனவலனளை ளயும எனத வடுழைக்னறிஞர்னள் உங்னள்
யஅமெற்்ோர்ளை வக்கு ளை வத்திருக்குக்கின்றேோர்னள். ர்ோதவோன
கூறவதோனோல, மூன்ற அமெோஸ்யனோ விசெோ்ளை ணனளுக்கு பின்னர்
முக்கயஅமெோன இக்னோஸ் ளை ுக்கின்றேஸ் இன் ்டுரனோளை ல செம்ந்தஅமெோன
சவிஸ் அமெற்றம பிர்ஞ்ச ர்ோலிஸ் ரவளியிட்ட
தனவலனளுக்குப் பின்னர், இதன் மீத பிர்ஞ்ச நீதித்தளை ுக்கின்றே
னனவோன்னளுக்கு எந்த ஐயமும இருக்ன முடியோத.
நீண்டனோலஅமெோன, மின முக்கயஅமெோன னடந்த இ்ண்டு
ஆண்டுனளோன, அமெோஸ்யனோவில இருந்தளை தப் ய்ோலயவ ஏுக்கின்றேத்தோடுழை
அயதளவிற்கு சதந்தி்அமெோய ்ோரிஸ் பி்ோந்தியத்தில
ரசெயல்ட்டுவரும ஒரு இ்னசிய ர்ோலிஸ் கும்லோல
நி்ந்த்அமெோன முற்றளை னயிடப்்ட்ட நிளை லயில ரசெயடோவ் வோழ்ந்த
வந்தோர். எலலோ விதத்திலும, இக்னோஸ் ளை ுக்கின்றேஸ்
்லியோக்னப்்ட்டளை த ய்ோன்ுக்கின்றே அயதஅமெோதிரியோன ஒரு ர்ோறிளை ய
ரசெயடோவிற்னோன முலஹாவுஸில (Mulhouse) கூலிக்னஅமெர்த்தப்்ட்ட
ரனோளை லயோளினள் ஏற்்ோடு ரசெயதிருந்தனர். அக்குற்ுக்கின்றேவோளினளின்
ர்யர்னளும அவர்னள் வகத்த ்ோத்தி்ங்னளும உங்னளுக்யன
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ரதரியும என்்தோல, னனம நீதி்தி அவர்னயள, நோன்
இப்புள்ளிக்குள் சற்றிச்சடுழைல அமெோட்யடன்.

ர்ப்்வரி 4, 1937 இல, ரசெயடோவ் பிர்ஞ்ச வோ்யிதடுழைோன
Confessions  இல ஒரு னட்டுளை ் எழுதியிருந்தோர், அதில அவர்
தோம நலல ஆய்ோக்கயத்தடன் இருப்்ளை தயும; வடுழைக்குனளோல
அவ்த உத்யவனம குளை ுக்கின்றேந்தவிடவிலளை ல என்்ளை தயும; அவர்
நமபிக்ளை ன இடுழைப்ளை ் யநோக்கயயோ அலலத தற்ரனோளை லளை ய
யநோக்கயயோ செோயந்தவிடவிலளை ல என்்ளை தயும; அவருக்கு திடீர்
அமெ்ணம ஏற்்ட்டோல அதற்கு ர்ோறப்்ோனவர்னளை ள ஸ்்ோலினின்
முனோமில தோன் யதட யவண்டுரஅமென்றம குறிப்பிட்டிருந்தோர்.
இந்த வோக்குமூலங்னளின் பி்திளை ய உங்னள் ன்ங்னளில
களை டக்ன ்ோரீஸிற்கு அனுப்பியிருந்யதன் என்்தோல, யஅமெதகு
நீதி்தி அவர்னயள, இளை த நோன் எனத நிளை னவிலிருந்த
குறிப்பிடுகயுக்கின்றேன். அமெறக்னவியலோத அமெற்றம உலனறிந்த ்்ந்த
வ்லோற்ற உண்ளை அமெனளிலிருந்த வந்திருந்த, ரசெயடோவின்
தீர்க்னதரிசெனஅமெோன அந்த எச்செரிக்ளை ன, என்ளை னப் ர்ோறத்த
வளை ்யில, நீதி விசெோ்ளை ணயின் ய்ோக்ளை னயும தன்ளை அமெளை யயும
தீர்அமெோனித்திருக்ன யவண்டும. ரசெயடோளை வ தப்்ோக்கயோல
சட்யடோ, தூக்கலிட்யடோ, மூழ்னடித்யதோ, விஷம ரனோடுத்யதோ
அலலத யநோய ்்ப்பியயோ ரனோலவதற்கு ஜிபியு இன்
சூழ்ச்சினள், னடந்த இ்ண்டு ஆண்டுனளில அவ்த வோழ்வில
ஒரு நி்ந்த்அமெோன அமெற்றம அடிப்்ளை ட உண்ளை அமெயோன இருந்தத.
அவர் யநோயவோயப்்ட்டளை அமெ ரவறஅமெயன ஓர் அத்தியோயம தோன்.
அவ்த நனர்வுனளை ள நோளை யப்ய்ோல பின்ரதோடர்ந்த
ரனோண்டிருந்த வஞ்செனர்னளின் யவளை லளை ய, ்குதியோனயவனும,
செற்யுக்கின்றே னடினஅமெோக்குவதற்னோன, அமெருத்தவஅமெளை னயில கூட அவர்
அமெோர்ட்டின் என்ுக்கின்றே ய்ோலி ர்யரில யசெ்
நிர்்ந்திக்னப்்ட்டிருந்தோர். இந்நிளை லளை அமெனளில, அந்த
எதிர்அமெோுக்கின்றேோனளை வ ஸ்தோபிக்னப்்டோத வளை ்யில, குறிப்பிட்டு
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கூறவதோனோல 'இயற்ளை ன அமெ்ணத்திற்கு னோ்ணஅமெோனவற்றிற்கு"
சிகச்ளை செயளிக்ன செோதனஅமெோன செந்தர்ப்்த்திலிருந்த நழுவுதற்கு,
்லமர்ோருந்திய ஜிபியு அனுஅமெதித்திருந்தத என்்ளை த
ஸ்தோபிக்னோத வளை ்யில, 'ரசெயடோவ் இயற்ளை னயோன அமெ்ணம
அளை டந்திருக்னலோம' என்ுக்கின்றே வோர்த்ளை தயளவிலோன சூத்தி்த்ளை தக்
ரனோண்டு தன்ளை னத்தோயன செஅமெோதோனப்்டுத்திக் ரனோள்ள
நீதித்தளை ுக்கின்றேக்கு உரிளை அமெயிலளை ல.

செோதோ்ண வடுழைக்னலல

யஅமெயல உருவோக்னப்்ட்ட னருத்தக்னள் எவ்வளவுதோன்
்லஅமெோன இருந்தோலும, அளை வ அமெருத்தவ ஆயவு ரசெயத
நிபுணர்னளின் எதிர்அமெளை ுக்கின்றே முடிவுனளை ள அமெோற்ுக்கின்றேமுடியோத என்ற
வோதிடலோம. தகுதிவோயந்த அமெருத்தவர்னளுடனோன
னலந்தளை ்யோடலுக்கு பின்னர் யவருக்கின்றேோரு முக்கய ஆவணத்தில
இப்பி்ச்சிளை னக்குத் திரும் உரிளை அமெ எடுத்தக்ரனோள்கயுக்கின்றேன்.
விஷம இருந்ததற்னோன எந்த தடயமும இலளை ல என்்தோயலயய
விஷஅமெளிக்னப்்டவிலளை ல என்ுக்கின்றேோனோத, அயதய்ோல ஓர் அறளை வ
சிகச்ளை செக்குப் பின்னர் சனவீனத்திலிருந்த யதறிவருவதற்னோன
உடல எதிர்ப்்ோற்ுக்கின்றேளை ல தடுக்கும எந்த நடவடிக்ளை னனளிலும
ஜிபியு ஈடு்டவிலளை ல என்றம ஆகவிடோத. இங்யன இருக்கும
பி்ச்சிளை ன ஒரு செோதோ்ண வடுழைக்னோன, வடுழைளை அமெயோன வோழ்க்ளை ன
நிளை லளை அமெனளின் கீழ் இருந்திருந்தோல, பின் அமெருத்தவ
நிபுணர்னளின் ஆயவுனள், அப்பி்ச்சிளை னளை யத் தீர்க்குஅமெளவிற்கு
இலளை லரயன்ுக்கின்றேோலும, தீர்ப்பின் மீத அவற்றின் முழு ்லத்ளை தக்
ரனோண்டிருந்திருக்னலோம. ஆனோல நோம முற்றிலும
அசெோதோ்ணஅமெோன ஒரு வடுழைக்ளை ன, ர்யரிட்டு கூறவதோனோல,
வற்ுக்கின்றேோத ஆதோ்ப்ர்ோருட்னள், ரதோழிலநுட்்ம அமெற்றம
விஞ்ஞோன ஆதோ்வளங்னயளோடு ஆயுதந்தரித்த ஒரு
்லமர்ோருந்திய அ்ச எந்தி்த்திற்கும, அவருக்கும
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இளை டயிலோன ஒரு நீண்ட ரநடியனோல யநருக்குயந்ோன
செண்ளை டக்குப் பின்னர், தனிளை அமெப்்டுத்தப்்ட்டு
நோடுனடத்தப்்ட்ட ஒருவ்த, அமெருத்தவர்னயள எதிர்்ோர்க்னோத,
அமெ்ணத்ளை தக் குறித்த வடுழைக்ளை ன நம முன்னோல
ரனோண்டிருக்கயுக்கின்றேோம.

ஆனயவ ர்ோதவோன அமெருத்தவ ஆயவறிக்ளை ன அமெட்டுயஅமெ
ய்ோதோத, ஏரனன்ுக்கின்றேோல அத அந்த யநோயினத வ்லோற்றின்,
முக்கய செந்தர்ப்்த்ளை த பிடிவோதஅமெோய னவனிக்னத் தவறகுக்கின்றேத.
அந்த அறளை வ சிகச்ளை செக்குப் பிந்ளை தய முதல நோன்கு
நோட்னளுக்கு, அறளை வ சிகச்ளை செ ரசெயயப்்ட்ட அந்த
யநோயோளின் உடலநலத்தில நலல முன்யனற்ுக்கின்றேம இருந்தத,
அமெருத்தவஅமெளை ன நிர்வோனம சிுக்கின்றேப்பு தோதிஅமெோளை ் அனுப்பிவிடும
அளவிற்கு அவ்த நிளை லளை அமெ மினவும யதறிவருவதோனயவ
்ோர்க்னப்்ட்டத. இருப்பினும ர்ப்்வரி 14 அன்ற இ்வு,
அந்யநோயோளி, முன்னளை ுக்கின்றேனளிலும அமெருத்தவஅமெளை ன
வளோனங்னளிலும அவர் னட்டுப்்ோடின்றி சித்தப்பி்ளை அமெ
பிடித்தவளை ்ப் ய்ோல நிர்வோணஅமெோன சற்றி அளை லந்த திரிவளை த
னோணுஅமெோற விடப்்ட்டிருந்தோர். இந்த அதிமுக்கய உண்ளை அமெ
நிபுணர்னளின் னவனத்தில அமெதிப்பு ர்ுக்கின்றேவிலளை லயோ?

னவனிப்பின்றி விடப்்ட்ளை அமெ 

இயற்ளை னயோன னோ்ணங்னயள அத்தய்அமெோன
உச்செக்னட்டத்திற்கு இட்டுச் ரசென்றிருந்தத (இட்டு
ரசென்றிருக்னலோம என்்தலல, இட்டு ரசென்றிருந்தத) என்ுக்கின்றேோலும,
பின்னர் அந்த யநோயோளிளை ய மினவும ஆ்த்தோன தருணத்தில
முற்றிலும னவனிக்னோஅமெல விட்ட, அதற்கு ர்ோறப்்ோன, அந்த
அமெருத்தவர்னளத உறதியோன னருத்தக்னளை ள எவ்வோற அமெற்றம
எளை தக் ரனோண்டு விளங்னப்்டுத்தவத? ஒட்டுரஅமெோத்த
வடுழைக்ளை னயும, ஆயவறிக்ளை னயின் பிளை டுழையோனவும யஅமெோசெஅமெோன
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அமெருத்தவ சிகச்ளை செயோனவும, குளை ுக்கின்றேத்தக் னோட்ட
முயற்சிப்்தற்கும செோத்தியமுள்ளத. ஆனோல விசெோ்ளை ண
அறிக்ளை னனளில அமஅமெோதிரியோன எதவுயஅமெ
குறிப்பிடப்்டவிலளை ல. ஏரனன்ற புரிந்தரனோள்வரதோன்றம
சி்அமெமிலளை ல: ய்ோதஅமெோன யஅமெற்்ோர்ளை வ இலலோதிருந்தோல,
பின்னர், ரசெயடோவ் மீத எப்ய்ோதம னண் ளை வத்திருந்த அவ்த
எதிரினள் அவர்னளத குற்ுக்கின்றேன்அமெோன நடவடிக்ளை னனளுக்கு இந்த
செோதனஅமெோன சூடுழைளை லப் ்ோவித்திருக்னலோம என்ுக்கின்றே முடிவுக்குத்
தோன் தோனோனயவ வ் யவண்டியிருந்திருக்னோதோ?

அமெருத்தவஅமெளை ன ்ணயோளர்னள், சனவீனமுற்றிருந்த அந்த
ந்ருடன் ரதோடர்பில இருந்தவர்னளை ள ரதோடர்பு ரனோள்ள
முயன்ுக்கின்றேோர்னள் என்்த உண்ளை அமெ தோன். ஆனோல
்ணயோளர்னளுக்கு யோர்ன்யுக்கின்றே ரதரியோத அந்த யநோயோளி,
அவ்த ்டுக்ளை னளை ய விட்டு அமெற்றம அவ்த அளை ுக்கின்றேளை ய
விட்டு ரவளியய வந்த, இயலபுக்குஅமெோுக்கின்றேோன
பிதற்றிக்ரனோண்டிருந்த ஒரு நிளை லளை அமெயில அமெருத்தவஅமெளை ன
னட்டிடரஅமெங்கலும யோருக்கும இளை டஞ்செலின்றி சற்றி
திரிவதற்கு வோயப்பிருந்தத எனுமய்ோத, இந்த
வோக்குமூலங்னள் என்ன அமெதிப்ளை ்ப் ர்றகன்ுக்கின்றேன?

எதிர்்ோ்ோ திருப்்ம

ரசெயடோவிற்கு அறளை வசிகச்ளை செ ரசெயத அமெருத்தவர் திரு.
தோலளை ஹாஅமெர் (M.Thalheimer),  ஒவ்ரவோரு செஅமெயத்திலும, அந்த
னளை டசி இ்வு செம்வங்னளை ளக் குறித்த அவருக்கு ஒன்றம
ரதரியோத என்குக்கின்றேோர். அவர், ரசெயடோவின் அமெளை னவி யஜன்
அமெோர்ட்டன் டு ்லியயர்ஸ் (Jeanne  Martin  de  Palli res)é  இடம,
'யநோயோளி தற்ரனோளை லக்கு முயன்றிருக்குக்கின்றேோ்ோ?' என்ற வினவி
இருந்தோர். வியோதித் தன்ளை அமெயின் ர்ோதவோன வ்லோற்றிலிருந்த
தவிர்க்னவியலோததோன இருந்த இந்த யனள்விக்கு, ரசெயடோவ்
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அமெ்ணத்திற்கு ஓ்ோண்டுக்கு முன்னர் அவய் யஅமெயல குறிப்பிட்ட
அயத னட்டுளை ்யில முன்கூட்டியய ்திலளித்திருந்தோர்.
்ோதிக்னப்்ட்டிருந்த அந்ந்ர் யோர்ன்்ளை தக் குறித்யதோ அலலத
அவ்த வோழ்க்ளை ன நிளை லளை அமெனள் குறித்யதோ ்ரிச்செயமிலலோத
அந்த அறளை வசிகச்ளை செ அமெருத்தவய், தற்ரனோளை ல குறித்த
உத்யதசெங்னளுக்குச் ரசெலல நிர்்ந்திக்னப்்டுஅமெளவிற்கு, அந்த
யநோயோளியின் நிளை லளை அமெனள் திடீர்ன்றம எதிர்்ோ்ோத
விதத்திலும யஅமெோசெஅமெளை டந்திருந்தத. இந்த உண்ளை அமெ, நோன்
மீண்டும கூறகயுக்கின்றேன், எனத அமெனனின் வியோதி அமெற்றம
அமெ்ணத்தின் ர்ோதவோன சித்தி்த்திலிருந்த அழிக்ன முடியோத!
ஒன்ளை ுக்கின்றேச் ரசெயவதற்னோன வோயப்பு உள்ளவர்னள் ஒருவருக்கு
நோட்டமிருந்தோல, அவர், ரசெயடோவின் உற்ுக்கின்றேோர் உுக்கின்றேவினர்னளின்
அவநமபிக்ளை னனள் அவர்னளத னவளை லனளிலிருந்த எழுவதோன
கூுக்கின்றேலோம. ஆனோல நமமுன்னோல ஒரு அமெருத்தவர் இருக்குக்கின்றேோர்,
அவளை ்ப் ர்ோறத்த வளை ்யில ரசெயடோவ் ஒரு செோதோ்ண
யநோயோளி, அமெோர்ட்டின் என்ுக்கின்றே ர்யர் ரனோண்ட ஒரு
அறிமுனமிலலோத ர்ோறியோளர். அதனோல அந்த அறளை வ
சிகச்ளை செ அமெருத்தவர் னவளை லனயளோ அலலத அ்சியல
்ோ்்ட்செத்தன்ளை அமெயயோ ரனோண்டிருக்னவிலளை ல. அவர் அந்த
வியோதியஸ்தரின் உடல நிளை லளை அமெயிலிருந்த யதோன்றிய
அறிகுறினளுக்யனற்் அமெட்டுயஅமெ தன்ளை னத்தோயன வழிநடத்தினோர்.
இந்த யநோயோளியின் விடயத்தில ஏற்்ட்ட எதிர்்ோ்ோ
திருப்்த்திற்கு, அதோவத எந்தவிதஅமெோன 'இயற்ளை ன
னோ்ணங்னளும' இலலோஅமெல ஏற்்ட்ட அமெோற்ுக்கின்றேத்திற்கு, சிுக்கின்றேந்த
அனு்வஸ்த்ோன ர்யர்ர்ற்ுக்கின்றே அந்த அமெருத்தவரின் முதல
பி்தி்லிப்பு, எதிர்்ோ்ோத விதஅமெோன அந்யநோயோளியின் த்ப்பில
தற்ரனோளை ல முயற்சி இருந்ததோ என செந்யதகக்கும அளவிற்கு
இருந்தத. அந்த தருணத்தில அந்யநோயோளி யோர்ன்ற
அளை டயோளமனண்டும, அவ்த வோழ்க்ளை ன நிளை லளை அமெனளை ளயும
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அறிந்திருந்தோல அமஅமெருத்தவர் உடனடியோன 'இத
ரனோளை லனோ்ர்னளின் யவளை லயோன இருக்குயஅமெோ?' என்ற
யனட்டிருப்்ோர் என்்த ரதளிவோன இலளை லயோ, இதயவ மினவும
ரவளிப்்ளை டயோன ஆதோ்அமெோன இலளை லயோ?

தலலியஅமெோன இந்தக் யனள்விதோன் முழு செக்தியயோடு நீதி
விசெோ்ளை ணயின் முன் நிற்குக்கின்றேத. னனம நீதி்தி அவர்னயள,
இந்த யனள்வி என்னோல அலல, அறளை வசிகச்ளை செ ரசெயத
அமெருத்தவர் தோலளை ஹாஅமெர் ஆல, தன்னிச்ளை செயோன முன்ரனோண்டு
வ்ப்்ட்டிருக்குக்கின்றேத. எனக்கு அனுப்்ப்்ட்டுள்ள ஆ்ம்
விசெோ்ளை ண ஆவணங்னளில இந்த யனள்விக்கு நோன்
முற்றிலுஅமெோன எந்த ்திலும னோணவிலளை ல. இதற்னோன ஒரு
்திளை லத் யதடும முயற்சிளை யக் கூட நோன் அதில
னோணவிலளை ல. அந்த யனள்வி மீதோன ஆர்வத்ளை தக் கூட
என்னோல அதில னோண முடியவிலளை ல.

அந்த முக்கய இ்வில நடந்த குடுழைப்்ம இதவளை ்யில
விளக்னஅமெளிக்னப்்டவிலளை ல என்்த அமெட்டுஅமெலல,
விசெோரிக்னப்்டயவ கூட இலளை ல என்ுக்கின்றே உண்ளை அமெ நிஜஅமெோனயவ
ஆச்செரியமூட்டுகுக்கின்றேத. அடுத்தடுத்த எந்தரவோரு விசெோ்ளை ணப்
்ணளை யயும முற்றிலும சிக்னலோக்கும வளை னயில,
னோலங்னடத்தவதற்கு அனுஅமெதிக்னப்்டுகுக்கின்றேத என்்தோல,
அளை தரயோரு வி்த்தோன விவரித்த விட்டுவிட முடியோத. அந்த
அமெருத்தவஅமெளை ன நிர்வோனம, 'அவளை ்யய ஆ்த்தக்கு
உட்்டுத்தக்கூடிய நடவடிக்ளை னனளை ள ரசெயதிருக்னக்கூடிய
அலலத அதய்ோன்ுக்கின்றே நடவடிக்ளை னனளுக்கு
உள்ளோக்னப்்ட்டிருக்னக்கூடிய அமெ்ண ஆ்த்தோன நிளை லயிலுள்ள
ஒரு யநோயோளிளை ய எந்தவித 'னவனிப்புமின்றி' விட்டுவிட்டதற்கு
ர்ோறப்்ோன, அதன் முழு அலட்சியத்ளை தயும எந்தரவோரு
விசெோ்ளை ணயும ரவளிச்செத்திற்குக் ரனோண்டு வ் தவுக்கின்றேோத
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என்்தோல, இதற்னோன அளை த அமெருத்தவஅமெளை ன நிர்வோனம
இயல்ோனயவ தவிர்க்ன முயன்றள்ளத. அமெருத்தவ நிபுணர்னள்,
அவர்னளத ்ங்கற்கு, அந்த தய்ன்அமெோன இ்வின்
செம்வங்னளை ள ரதளிவு்டுத்த சிறிதம வலியுறத்தயவ இலளை ல.
ர்ோலிஸ் விசெோ்ளை ணயயோ குளை ுக்கின்றேந்த்ட்செ
அலட்சியப்்டுத்தியத்யதோடு, குற்ுக்கின்றேவோளியோன தனிந்ர்னள்
குறித்த யஅமெயலோட்டஅமெோன சயஒப்புதலனயளோடு நிறத்திக்
ரனோண்டுவிட்டத, அவ்விதத்தில அத அளை த மூடிஅமெளை ுக்கின்றேக்னயவ
ஆர்வமுற்றிருந்தத. இருப்பினும சில்த அலட்சியத்திற்குப்
பின்னோல, அமெற்ுக்கின்றேவர்னளத குற்ுக்கின்றேன்அமெோன யவட்ளை ன சல்அமெோன
ஒளிந்த ரனோள்ள முடியும.

X யோர்ன ரதரியும

பிர்ஞ்ச நீதி்ரி்ோலனம ‘X க்கு எதி்ோன’  விசெோ்ளை ண
சூத்தி்த்ளை தப் பின்ரதோடர்குக்கின்றேத. இந்த சூத்தி்த்தின் கீழ் தோன்
ரசெயடோவ் அமெ்ணம குறித்த விசெோ்ளை ண இப்ய்ோத நடத்தப்்ட்டு
வருகுக்கின்றேத. ஆனோல இந்த வடுழைக்கல, வோர்த்ளை தயளவிலோன
அர்த்தத்தியலயய, X முற்றிலும 'அறியப்்டோதவர்' இலளை ல.
இத, ரநடுஞ்செோளை லயில வோயப்பு களை டக்கும ய்ோத
வழிப்ய்ோக்னர்னளை ள னழுத்தறத்த ்டுரனோளை ல ரசெயதவிட்டு,
தளை லஅமெளை ுக்கின்றேவோகவிடுவத குறித்த பி்ச்சிளை ன அலல. இத
பி்ோன்சின் எலளை லக்குள்யள ஏற்னனயவ ஒன்றக்கும யஅமெற்்ட்ட
குற்ுக்கின்றேங்னளை ளச் ரசெயதள்ள அமெற்றம சமூன இ்ோஜோங்ன
உுக்கின்றேவுனளை ள யஅமெலங்கயோன ய்ோர்த்திக்ரனோண்டு அவற்ளை ுக்கின்றேப்
்யன்்டுத்தகன்ுக்கின்றே ஒரு திட்டவட்டஅமெோன செர்வயதசெ கும்ளை லக்
குறித்த பி்ச்சிளை னயோகும. இந்த நிஜஅமெோன னோ்ணத்தினோல தோன்,
எனத ஆவணக் னோப்்னத்தின் திருட்டு குறித்த புலனோயயவோ,
முலஹாவுஸில ரசெயடோளை வ ரனோலலும முயற்சி மீதோன
வடுழைக்குனயளோ, இறதியோன ஏற்னனயவ ஐந்த அமெோதங்னள்
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னடந்தவிட்ட ரசெயடோவ் அமெ்ணம மீதோன இப்ய்ோளை தய
விசெோ்ளை ணயயோ எந்த முடிவுக்கும ரனோண்டு வ்ப்்டவிலளை ல,
ரனோண்டு வருவதோனவும இலளை ல. இந்த குற்ுக்கின்றேத்திற்குப்
பின்னோல செம்ந்தப்்ட்டிருக்கும முற்றிலும நிஜஅமெோன அமெற்றம
செக்திவோயந்த அ்சியல னோ்ணனள் அமெற்றம செக்தினளை ளத்
தவிர்க்கும முயற்சியோன, இங்யன பி்ச்சிளை னயிலிருப்்த ஒரு
தனிப்்ட்ட ந்்த வோழ்க்ளை னயின் ஒரு செோதோ்ண அத்தியோயம
என்ுக்கின்றே புளை னனளை தயிலிருந்த விசெோ்ளை ண ரதோடங்குகுக்கின்றேத; அத
குற்ுக்கின்றேவோளிளை ய X என்ற முத்திளை ் குத்தி, அவளை ்த்
ரதரியோதவோற விட்டுவிடுகுக்கின்றேத.

னனம நீதி்தி அவர்னயள குற்ுக்கின்றேவோளினள்
அம்லப்்டுத்தப்்ட யவண்டும: குற்ுக்கின்றேத்தின் ்்ப்ர்லளை ல மின
மின ர்ரியத, ஒருவய்ோடு ஒருவர் அடிக்னடி மு்ண்்டுகன்ுக்கின்றே
ர்ருந்தி்ளோன அமெக்னளும அமெற்றம நலன்னளும இதற்குள்
இழுக்னப்்ட்டுள்ளன; ரவளிப்்ோடுனள் ஏற்னனயவ
ரதோடங்கவிட்டன, ரதோடர்ச்சியோன குற்ுக்கின்றேங்னளின் நூலிளை டுழைனள்
ஜிபியு ஐ யநோக்க, ஜிபியுக்கு உள்ளோன, யந்டியோன ஸ்்ோலிளை ன
யநோக்க இட்டுச் ரசெலகன்ுக்கின்றேன என்்ளை த அளை வ
அம்லப்்டுத்தம. இத்தளை னய அம்லப்்டுத்தலனளில பிர்ஞ்ச
நீதித்தளை ுக்கின்றே ஒரு ஆக்னபூர்வஅமெோன ்ோனஅமெோன இருக்குஅமெோ என்்ளை த
என்னோல கூுக்கின்றேவியலோத. நோன் அமெனதோ் அளை த வ்யவற்கயுக்கின்றேன்,
என் த்ப்பிலிருந்த எலலோ விதத்திலும என் செக்திக்குட்்ட்டு
அதற்கு உதவ தயோ்ோன உள்யளன். ஆனோல, ஏயதோரவோரு
வழியில, உண்ளை அமெ னண்டறியப்்டும!

யஅமெற்கூறியவற்றிலிருந்த, ரசெயடோவ் அமெ்ணம ்ற்றிய
விசெோ்ளை ண இன்னும ரதோடங்னயவ இலளை ல என்்த முற்றிலும
ரவளிப்்ளை டயோகுக்கின்றேத. அந்த வடுழைக்கன் எலலோ
சூடுழைலநிளை லளை அமெனளை ளயும அமெற்றம ர்ப்்வரி 4, 1937 இல
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ரசெயடோவ் அவய் எழுதிய தீர்க்னதரிசெனஅமெோன வோர்த்ளை தனளை ளயும
னருத்தில ரனோண்டு, அந்த விசெோ்ளை ணளை ய, அவர் அமெ்ணம ஒரு
வன்முளை ுக்கின்றேயோன குணோமசெத்தில இருந்தத என்ுக்கின்றே
அனுஅமெோனத்திலிருந்த ரதோடங்னோஅமெல விட்டுவிட முடியோத.
அந்த குற்ுக்கின்றேத்ளை த ஒழுங்னளை அமெத்தவர்னள் ஜிபியு முனவர்னளும,
்ோரீஸில இருந்த யசெோவியத் அளை அமெப்புனளின் ய்ோலி
ரசெயல்ோட்டோளர்னளும ஆவர். குடிர்யர்ந்த ரவள்ளை ள
்ஷ்யர்னள், பிர்ஞ்ச அலலத ரவளிநோட்டு ஸ்்ோலினிஸ்டுனள்
அமெற்றம இன்னும இத் பிுக்கின்றே்ோல நியமிக்னப்்ட்ட அந்த
உளவோளினளின் உளவோளினள், குற்ுக்கின்றேவோளினளுக்கு
உடந்ளை தயோய இருந்தவர்னளோவர். ்ோரீஸில அலலத அதற்கு
மின ரநருங்கய வட்டோ்ங்னளில இருந்த ஒரு ்ஷ்ய
அமெருத்தவஅமெளை னயில ஜிபியு அதன் முனவர்னளை ளக்
ரனோண்டிருக்னோஅமெல இருந்திருக்னோத. இந்த விசெோ்ளை ணயோனத,
குற்ுக்கின்றேத்ளை தக் னண்டறிய விருமபினோல, நோனும அளை த தோன்
விருமபுகயுக்கின்றேன் என்ுக்கின்றே நிளை லயில, இந்த வழினளில தோன்
விசெோ்ளை ண ரதோட் யவண்டுயஅமெ ஒழிய, யஅமெயலோட்டஅமெோன
ய்ோக்கல அலல.

னனம நீதி்தி அவர்னயள, என்றம உடனிருக்கும,
உங்னளின் மின உண்ளை அமெயுள்ள,
லியயோன் ட்ர்ோட்ஸ்க
ஜ ஜூளை ல 19, 1938, ரனோயயோனோன், ரஅமெக்சியனோ
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1940 ஆனஸ்ட் 21 அன்ற, அப்ய்ோத ஜிபியு என்ற
அறியப்்ட்ட யசெோவியத் ஒன்றிய இ்னசிய ய்ோலிஸின் முனவர்
ஒருவ்ோல ஒரு நோளுக்கு முன்னர் ஏற்்டுத்தப்்ட்டிருந்த
்டுனோயங்னளின் னோ்ணத்தோல ட்ர்ோட்ஸ்க அமெ்ணஅமெளை டந்தோர்.
வ்லோற்றரீதியோன முன்னண்டி்ோத அளவோன அ்சியல
பிற்ய்ோக்குத்தன அளை ல நிலவியரதோரு சூடுழைலில இந்தப்
்டுரனோளை ல நடந்திருந்தத. ஐய்ோப்்ோவில யஜர்அமெனி, இத்தோலி
அமெற்றம ஸ்ர்யினில ்ோசிசெ செக்தினள் அதினோ்த்தில இருந்தன.
ஸ்்ோலின்-ஹிட்லர் ஒப்்ந்தம ளை னரயழுத்தோன சில
நோட்னளியலயய 1939  ரசெப்டம்ர் 1  அன்ற  ய்ோலந்த
மீத நோஜிக்னள்  ்ளை டரயடுத்தளை த  அடுத்த,  இ்ண்டோம
உலனப் ய்ோர்  கட்டத்தட்ட  ஒரு  ஆண்டு  முன்்ோனத்தோன்
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ஆ்மபித்திருந்தத. திடீர்னச் சூழ்ந்த ஏனோதி்த்திய வன்முளை ுக்கின்றேச்
சூடுழைலில ்த்த மிலலியன் னணக்னோன உயிர்னள்
அழிக்னப்்ட்டன. இ்ண்டோம உலனப் ய்ோருக்கு முன்ன்ோன
ஆண்டுனளில ்ோரிய செமூன ஜனநோயன அமெற்றம ஸ்்ோலினிசெ
னட்சினள் ரதோழிலோள வர்க்னத்தின் பு்ட்சின்ப்
ய்ோ்ோட்டங்னளுக்கு திட்டமிட்டு குழி்றித்ததன் ்யங்ன்அமெோன
பின்விளை ளவோன இத இருந்தத.

1917 அக்யடோ்ர் பு்ட்சியின் தளை லவர்னளில
அமெனத்தோனவரும உயிர்வோழ்ந்த ரனோண்டிருந்தவர்னளில
இறதியோனவருஅமெோன அமெனிதர் ்டுரனோளை ல
ரசெயயப்்ட்டளை அமெயோனத, ய்ோலஷிவிக் பு்ட்சியின் ரவற்றிளை ய
்ோதனோத்த, வ்லோற்றில முதல ரதோழிலோளர்’ அ்செோன யசெோவியத்
ஒன்றியத்ளை த ஸ்தோபித்த, அத்தடன் முதலோளித்தவம அமெற்றம
ஏனோதி்த்தியத்ளை த தூக்கவீசவளை த ஒரு எட்டத்தக்ன மூயலோ்ோய
இலக்னோன செர்வயதசெ ரதோழிலோள வர்க்னத்தின் முன்ளை வத்த
யசெோசெலிசெத் ரதோழிலோளர்னள்’  அமெற்றம புத்திஜீவினளத தீ்மிக்ன
தளை லமுளை ுக்கின்றேளை ய ஸ்்ோலினிசெ ஆட்சி அழித்ரதோழித்ததன்
உச்செக்னட்டத்ளை த குறித்ததோன இருந்தத. 

ட்ர்ோட்ஸ்க ்டுரனோளை ல ரசெயயப்்ட்ட செஅமெயத்திற்குள்ளோன,
ஸ்்ோலினின் அதினோ்த்தவ ்யங்ன் ஆட்சி ஏற்னனயவ
யசெோவியத் ஒன்றியத்திற்குள்ளோன நூுக்கின்றேோயி்க்னணக்கலோன
பு்ட்சியோளர்னளை ள ரனோளை ல ரசெயத விட்டிருந்தத. 1936 க்கும
1938 க்கும இளை டயில ய்ோலஷிவிக் னட்சியின் பி்தோன
தளை லவர்னளில டசின் னணக்னோயனோளை ் ஒழித்தக் னட்டிய
அமெோஸ்யனோவில நளை டர்ற்ுக்கின்றே ய்ோலி விசெோ்ளை ணனள்,
ரனோளை லரவறி ரனோண்ட ்யங்ன்த்தினத ஒரு ்்ந்த அளை லயின்
ர்ோதவிலோன ரவளிப்்ோடு அமெட்டுயஅமெ. தனத ஆட்சிக்னோன ஒரு
யந்டியோன அ்சியல அச்சறத்தலோன தோன் னருதிய ்ளை டுழைய
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ய்ோலஷிவிக்குனளுடன் அமெட்டும ஸ்்ோலினத ்டுரனோளை ல
ரவறியோட்டம அடங்க விடவிலளை ல.

அக்யடோ்ர் பு்ட்சிக்குப் பிந்ளை தய னோலத்தில அபிவிருத்தி
னண்ட யசெோசெலிசெ செர்வயதசியவோதத்தினோல ஆடுழைஅமெோன ரசெலவோக்கு
ரசெலுத்தப் ர்ற்றிருந்த ஒட்டுரஅமெோத்த யசெோவியத்
னலோச்செோ்த்ளை தயும இலலோத ரசெயகன்ுக்கின்றே யநோக்னம ரனோண்ட ஒரு
யுத்தத்திற்குக் குளை ுக்கின்றேயோத ஒன்ுக்கின்றேோன ஸ்்ோலினிசெ ்யங்ன்ம
இருந்தத. எழுத்தோளர்னள், இளை செக் னளை லஞர்னள், ஓவியர்னள்,
னணதவியலோளர்னள், இயற்பியலோளர்னள், உயிரியல
அறிஞர்னள், ர்ோருளோதோ் அறிஞர்னள் அமெற்றம ர்ோறியோளர்னள்
அளை னவரும தண்டிக்னப் ர்ற்ற, மிருனத்தனஅமெோன
சிளை ுக்கின்றேமுனோமனளுக்கு அனுப்்ப்்ட்டு, சித்த்வளை த ரசெயயப்்ட்டு
ரனோலலப்்ட்டனர். ட்ர்ோட்ஸ்க மீத அனுதோ்ம
ரனோண்டிருக்னக் கூடும என்ுக்கின்றே ரவறம செந்யதனத்ளை தக் ரனோண்யட
ரவளிநோட்டு னமயூனிஸ்ட் னட்சினளின் உறப்பினர்னள்
ரஅமெோத்தஅமெோய ரனோலலப்்ட்டனர். ஒட்டுரஅமெோத்த னட்சித்
தளை லளை அமெயும இலலோரதோழிக்னப்்ட்டத.

ஸ்்ோலினிசெ ஆட்சியின் கீழ் இளை டுழைக்னப்்ட்ட மினப்
்யங்ன்அமெோன குற்ுக்கின்றேங்னள் “ட்ர்ோட்ஸ்கசெத்திற்கு எதி்ோன
ய்ோ்ோட்டம”  என்ுக்கின்றே ்தோளை னயின் கீழ் நடத்தப்்ட்டன.
ட்ர்ோட்ஸ்கக்கு எதி்ோன ரசெலுத்தப்்ட்ட இளை டவிடோத
ரவறப்புப் பி்ச்செோ்ம என்்த ரவறஅமெயன ஸ்்ோலின் தனத
வளை ளந்தரனோடுக்னோத அ்சியல எதிர்ப்்ோளளை ் ்ழிவோங்ன
விடோப்பிடியோன விருப்்ம ரனோண்டிருந்ததன் ரவளிப்்ோடு
அமெட்டுஅமென்ற. மினக் குறிப்பிடத்தக்ன விதத்தில, ட்ர்ோட்ஸ்க -
அவர் உருக்ரனோடுத்த வ்லோற்றிலும அவர் ய்ோ்ோடிய
யவளை லத்திட்டத்திலும ஸ்்ோலினின் அதினோ்த்தவ-யதசியவோத
ஆட்சிக்னோன நனவோன யசெோசெலிசெ-செர்வயதசியவோத அமெறப்பின்
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பி்திநிதியோனத் தினழ்ந்தோர்.

ட்ர்ோட்ஸ்க, ஸ்்ோலினிசெ ஆட்சிக்கு எந்த அச்சறத்தளை லயும
குறிக்னவிலளை ல என்்தோனக் குறிப்பிடப்்டுவத மின செமீ்னோல
னலவியோளர்னளிளை டயய வடுழைக்னஅமெோக இருக்குக்கின்றேத. இத்தளை னய
சிடுசிடுப்்ோன னணக்குனள் ஸ்்ோலினின் அந்த்ங்ன னோப்்னத்தின்
மீதோன ஆயவுடன் மு்ண்்டு்ளை வ ஆகும. நோடுனடத்தப்்ட்ட
நிளை லயில, அதினோ்த்தின் மீத ரவளியிலிருந்தோன எந்த பிடியும
இலலோத நிளை லயிலும, ட்ர்ோட்ஸ்க தன்ளை ன பின்ரதோடருவதோன
ஸ்்ோலின் உணர்ந்தோர். ஸ்்ோலின் “தனத வோசிப்்ளை ுக்கின்றேயில
ளை வத்திருந்த ஒரு சிுக்கின்றேப்பு அலஅமெோரியில”  ஏுக்கின்றேக்குளை ுக்கின்றேய
“ட்ர்ோட்ஸ்கயின் அத்தளை ன ்ளை டப்புனளை ளயும ஏ்ோளஅமெோன
அடிக்யனோடுனள் அமெற்றம னருத்தளை ்னளுடன் அவர்
ளை வத்திருந்தோர், யஅமெற்னத்திய ஊடனங்னளுக்கு ட்ர்ோட்ஸ்க
ரனோடுத்த எந்தரவோரு ய்ட்டி அலலத அறிக்ளை னயும
உடனுக்குடன் ரஅமெோழிர்யர்க்னப்்ட்டு ஸ்்ோலினுக்கு
ரனோடுக்னப்்ட்டு விடும”  என்ற ஸ்்ோலினின் வோழ்க்ளை னசெரித
ஆசிரிய்ோன ரஜன்ல டிமிட்ரி யவோலயனோயனோயனோவ் (General

Dmitri  Volkogonov) நிளை னவுகூர்ந்திருந்தோர். ட்ர்ோட்ஸ்க மீத அந்த
செர்வோதினோரி ரனோண்டிருந்த அச்செத்ளை த விவரித்த
யவோலயனோயனோயனோவ் பின்வருஅமெோற எழுதினோர்:

ட்ர்ோட்ஸ்க தனக்னோன அமெட்டும ய்செவிலளை ல,
யசெோவியத் ஒன்றியத்திற்குள்ளோன இருக்கன்ுக்கின்றே தனத
ரஅமெனனஅமெோன இருக்கும ஆத்வோளர்னளுக்கும
எதிர்ப்புஅணளை ய யசெர்ந்தவர்னளுக்கும யசெர்த்தத்
தோன் ய்சகுக்கின்றேோர் என்ுக்கின்றே சிந்தளை ன ஸ்்ோலினுக்கு
குறிப்்ோன வலி தருவதோன இருந்தத. ஸ்்ோலினிசெ
ர்ோயளை அமெப்்டுத்தல ்ள்ளி, ய்ோலஷிவிக் னட்சியின்
உறப்பினர்னளுக்னோன ஒரு திுக்கின்றேந்த னடிதம, அலலத
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ஸ்்ோலினிசெ யதர்மியடோர் ய்ோன்ுக்கின்றே ட்ர்ோட்ஸ்கயின்
்ளை டப்புனளை ளப் ்டிக்ன யநர்ந்தய்ோத, அவர்
ஏுக்கின்றேக்குளை ுக்கின்றேய தனத சய-னட்டுப்்ோட்ளை ட இடுழைந்த
விட்டோர்.

ஸ்்ோலிளை ன ர்ோறத்தவளை ், ட்ர்ோட்ஸ்க முன்ளை வத்த
அச்சறத்தல என்்த யசெோவியத் ஒன்றியத்திற்குள் அமெளை ுக்கின்றேமுனஅமெோன
அமெற்றம செோத்தியத்திுக்கின்றேன் ரனோண்ட எதிர்ப்பு அணயுடன்
அமெட்டுப்்ட்டதிலளை ல. நோன்னோம அகலத்திற்னோன, அதோவத
அளை னத்த நோடுனளிலும ரதோழிலோள வர்க்னத்தின்
யவளை லத்திட்டஅமெோன யசெோசெலிசெ செர்வயதசியவோதத்ளை த மீண்டும
ஸ்தோபிப்்தற்னோன ட்ர்ோட்ஸ்கயின் ய்ோ்ோட்டஅமெோனத, ஆளும
அதினோ்த்தவத்தின் நலன்னளின் ய்ரில கர்மளின் பின்்ற்றிய
யதசியவோதக் ரனோள்ளை னனளுக்னோன மின அ்ோயன்அமெோன
அச்சறத்தலோன ஸ்்ோலினோல ்ோர்க்னப்்ட்டத.

ஐய்ோப்்ோ அமெற்றம அரஅமெரிக்னோவில இருந்த செர்வயதசெ
ட்ர்ோட்ஸ்கசெ இயக்னத்தில ஜிபியுவின் முனவர்னள்
ஊடுருவியிருந்ததன் மூலம 1940 ஆனஸ்டில நடந்த
ட்ர்ோட்ஸ்கயின் ்டுரனோளை லக்கு ்ல ஆண்டுனளோனத்
தயோரிக்னப்்ட்டு வந்திருந்தத. இந்த ஸ்்ோலினிசெ முனவர்னள்
தஅமெத நடவடிக்ளை னனளத ஆ்ம் னட்டத்தில, செர்வயதசெ இடத
எதிர்ப்்ோளர்னள் (நோன்னோம அகலத்தின் முன்யனோடி) அணயின்
்ோனஅமெோன இருந்த சிற ட்ர்ோட்ஸ்கசெ அளை அமெப்புனளின்
நடவடிக்ளை னனளை ள, னன்ளை னவோதம மூலஅமெோனவும செதியவளை லனள்
மூலஅமெோனவும, குளை லப்்தற்கு முளை னந்த வந்தனர்.

இந்த முனவர்னளில முதலோவதோனவும மின
முக்கயஅமெோனவர்னளோனவும அளை அமெந்தவர்னள் ரெனின் அமெற்றம
ரவல (Senin,  Well) என்ுக்கின்றேறியப்்ட்ட ரெோய்ோயலோயவசியஸ்
செயனோத்ர்னள் (Sobolovecius  brothers) ஆவர். இவர்னள் இடத
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எதிர்ப்்ோளர்னள் அணயின் யஜர்அமென் பிரிவுக்குள்ளோன உளை டளை வ
ஏற்்டுத்தி, அதன் மூலஅமெோன ஹிட்லர் அதினோ்த்திற்கு வந்த
1933 க்கு முந்ளை தய இ்ண்டு அதிமுக்கயஅமெோன ஆண்டுனளின்
செஅமெயத்தில அதன் அ்சியல ரசெயலதிுக்கின்றேளை ன கீடுழைறத்தனர்.
யஜர்அமெனியிலோன அ்சியல ய்்ழிளை வத் ரதோடர்ந்த, ரெனினும
ரவலலும ஐய்ோப்்ோ அமெற்றம அரஅமெரிக்னோ இ்ண்டு
இடங்னளிலும ட்ர்ோட்ஸ்கசெ இயக்னத்திற்கு எதி்ோன ஜிபியு
இன் நடவடிக்ளை னனளில ஒரு முக்கய அமெற்றம அமெ்ணன்அமெோன
்ோத்தி்த்ளை த ரதோடர்ந்த ஆற்றினர்.

ஜிபியு முனவர்னளில மின யஅமெோசெஅமெோனவர் என்ுக்கின்றேோல அமெோர்க்
ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்களை ய (Mark  Zborowski) ரசெோலலலோம. ய்ோலந்தில
இருந்த புலமர்யர்ந்திருந்த இவர், பி்ோன்சில ட்ர்ோட்ஸ்கசெ
இயக்னத்திற்குள்ளோன ஊடுருவியிருந்தோர். யலோலோ யடோலன் (Lola
Dallin -இந்தப் ர்ண்அமெண ஒருமுளை ுக்கின்றே தன்ளை ன அவருடன்
“ஒன்ுக்கின்றேோன ஒட்டிப்பிுக்கின்றேந்தவர்”  என்ற வர்ணத்தக் ரனோண்டோர்)
என்ுக்கின்றே கூட்டோளியின் செளை ளக்னோத உதவியுடன் அமெோர்க்
ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்க, “எத்தியோன்”  (Etienne) என்ுக்கின்றே னட்சிப் ர்யர்
ரனோண்டு நோன்னோம அகலத்தின் தளை லளை அமெக்குள்ளோன
ரவற்றின்அமெோன நுளை டுழைந்த விட்டிருந்தோர். ட்ர்ோட்ஸ்கயின் மூத்த
அமெனனும ஐய்ோப்்ோவில நோன்னோம அகலத்தின் தளை லவ்ோனவும
இருந்த லியயோன் ரசெயடோவின் எப்ய்ோதம உடனிருக்கும
அ்சியல உதவியோள்ோன அவர் ஆனோர். ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்க-
எத்தியோன் வடுழைங்கய தனவளை லக் ரனோண்டு, ஜிபியு, ்ோரிஸில
ஒரு ஆ்ோயச்சி ளை அமெயத்தில இ்னசியஅமெோன யசெனரித்த
ளை வக்னப்்ட்டிருந்த ட்ர்ோட்ஸ்கயின் ஆவணக்னோப்்னத்தின் ஒரு
அமெதிப்புமிக்ன ்குதிளை ய, 1936 நவம்ரில திருடிவிட முடிந்தத.
ஆயினும அமெோஸ்யனோவில நடந்த முதலோவத விசெோ்ளை ணயில
ட்ர்ோட்ஸ்கக்கும ரசெயடோவுக்கும, அவர்னள் அங்கு இலலோத
நிளை லயில, அமெ்ண தண்டளை ன விதிக்னப்்ட்டதன் பின்னர்,
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கர்மளின் இந்த தண்டளை னனளை ள நிளை ுக்கின்றேயவற்றவதற்னோன
வழிவளை னனளை ளக் னோணுஅமெோற தனத முனவர்னளிடம யனோரியத.

ஏனோதி்த்தியத்தின் முனவர் என்ற அவதூற ரசெயத,
ட்ர்ோட்ஸ்கக்னோன தண்டளை னளை ய நியோயப்்டுத்த ஸ்்ோலினிசெ
ஆட்சி முளை னந்த அயதயவளை ளயில, முதலோளித்தவ நோடுனளில
இருந்த ஆளும உய்டுக்குனள் தண்டிக்னப்்டும
பு்ட்சியோளருக்கு எதி்ோன ஸ்்ோலினத ய்ோரில யோர் ்க்னம
தஅமெத அனுதோ்ங்னள் இருக்ன யவண்டும என்்தில
செந்யதனத்திற்கு இடஅமெற்ற இருந்தனர். அரஅமெரிக்னோவில,
நியூயயோர்க் ளை டமஸின் அமெோஸ்யனோவுக்னோன ரசெயதியோள்ோன
வோலடர் த்ோந்தி, இந்த ய்ோலி விசெோ்ளை ணனளத செட்டபூர்வ
ஒழுங்குநிளை லக்கு நற்செோன்ற ்னன்ுக்கின்றேோர். அரஅமெரிக்ன னமயூனிஸ்ட்
னட்சிக்கும ருஸ்ரவலட் நிர்வோனத்தக்கும இளை டயிலோன
உுக்கின்றேவுனளை ள ்லப்்டுத்தகன்ுக்கின்றேதோன ய்ரில எண்ணற்ுக்கின்றே
தோ்ோளவோத புத்திஜீவினள், அமெோஸ்யனோவில ்ளை டுழைய
ய்ோலஷிவிக்குனள் ரனோலலப்்டுவளை த நியோயப்்டுத்தவதற்கும
ட்ர்ோட்ஸ்கக்கு எதி்ோன யனலிக்கூத்தோன குற்ுக்கின்றேச்செோட்டுனளுக்கு
நற்செோன்ற வடுழைங்குவதற்கும அசெோதோ்ணஅமெோன அளவுக்கு சி்த்ளை த
எடுத்தக் ரனோண்டனர்.

1936 ஆனஸ்டில முதல விசெோ்ளை ண ரதோடங்கயய்ோத,
ட்ர்ோட்ஸ்க “ஜனநோயன” யநோர்யவயில நோடுனடத்தப்்ட்டவ்ோன
வோழ்ந்த ரனோண்டிருந்தோர். இந்த யஜோடிப்பு விசெோ்ளை ணனளை ள
அம்லப்்டுத்த அவர் யஅமெற்ரனோண்ட முயற்சினள், ஸ்்ோலின்
அமெனளை தப் புண்்டுத்தவளை த தவிர்க்கும னவளை லயயோடு இருந்த
அந்நோட்டின் செமூன ஜனநோயன அ்செோங்னத்தினோல
தடுக்னப்்ட்டன. ட்ர்ோட்ஸ்கயும அவ்த அமெளை னவி நத்தோலியோ
ரசெயடோவோவும வீட்டுக் னோவலில ளை வக்னப்்ட்டு ஊடனங்னள்
அமெற்றம அவர்னளத ரசெோந்த ஆத்வோளர்னளுடனும கூட
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அவர்னளுக்கு ரதோடர்பு அமெறக்னப்்ட்டத. ட்ர்ோட்ஸ்க அவருக்கு
மின ரநருக்னஅமெோன அ்சியல உதவியோளர்னளுடன் கூட
ரதோடர்புரனோள்ளும உரிளை அமெ அமெறக்னப்்ட்டிருந்தோர்.
ட்ர்ோட்ஸ்களை ய யசெோவியத் ஒன்றியத்திற்யன திருப்பி அனுப்பி
விடும எண்ணத்ளை தயும ளை வத்தக் கூட யநோர்யவயின் செமூன
ஜனநோயன ஆட்சி ரனோஞ்செ னோலம விளை ளயோடிக்
ரனோண்டிருந்தத. இறதியோன, அமெோர்ரும ஓவிய்ோன டியயனோ
ரிவி்ோவின் உதவியுடன், லசெோர் னோர்ரடனோஸ் (Lazar  C rdenas)á

இன் இடத யதசியவோத அ்செோங்னம ட்ர்ோட்ஸ்கக்கு
ரஅமெக்சியனோவில அளை டக்னலம வடுழைங்கயத. வயதோகயிருந்த
ய்ோதிலும யவனம குன்ுக்கின்றேோத அந்த பு்ட்சியோளர் 1937
ஜனவரியில ரஅமெக்சியனோ வந்தளை டந்தோர்.

ஒரு அமெோர்ரும “எதிர்-விசெோ்ளை ண”ளை ய ஒழுங்னளை அமெக்கும
யவளை லயில ட்ர்ோட்ஸ்க உடனடியோய இுக்கின்றேங்கனோர்.
ஸ்்ோலினின் குற்ுக்கின்றேச்செோட்டுனளை ள அமெறப்்த அமெட்டுஅமெலலோஅமெல
ஒட்டுரஅமெோத்த விசெோ்ளை ணனளுயஅமெ ஒரு குற்ுக்கின்றேவியல யஜோடிப்பு
என்்ளை த அம்லப்்டுத்தவதம அதன் யநோக்னஅமெோன இருந்தத.
விசெோ்ளை ணளை யக் னண்டித்த, னோட்சிப்்டச்சருளில ்திவுரசெயத
ரவளியிட்ட ஒரு ர்ோத அறிக்ளை னயில ட்ர்ோட்ஸ்க
அறிவித்தோர்: 

எனக்கு எதி்ோன ஸ்்ோலினின் வடுழைக்கு
விசெோ்ளை ணயோனத, ஆட்சி ரசெலுத்தகன்ுக்கின்றே ஒரு
கூட்டத்தின் நலன்னளின் ய்ரில, நவீன
விசெோ்ளை ணயோளர் யஅமெலதினோ் (Inquisitorial)

வழிமுளை ுக்கின்றேனளை ளக் ரனோண்டு அச்சறத்தி
வோங்னப்்ட்ட ய்ோலியோன வோக்குமூலங்னளின் மீத
னட்டிரயழுப்்ப்்ட்டிருக்குக்கின்றேத. சியனோவியயவ்-
னோஅமெயனவ் அமெற்றம பியோடயனோவ்-்ோயடக் மீதோன
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அமெோஸ்யனோ விசெோ்ளை ணனளை ள னோட்டிலும
உள்யநோக்னத்திலும நிளை ுக்கின்றேயவற்ுக்கின்றேத்திலும மினப்
்யங்ன்அமெோன குற்ுக்கின்றேங்னள் வ்லோற்றியலயய
களை டயோத. இந்த விசெோ்ளை ணனள் னமயூனிசெத்தில
இருந்யதோ, யசெோசெலிசெத்தில இருந்யதோ அபிவிருத்தி
னோணவிலளை ல, அமெோுக்கின்றேோன ஸ்்ோலினிசெத்தில இருந்த,
அதோவத அமெக்னள் மீத அதினோ்த்தவம ரசெலுத்தம
னணக்குகூுக்கின்றேப்்டோத எயதச்செோதினோ்த்தில இருந்த
அபிவிருத்தி னோண்கன்ுக்கின்றேன!

இப்ய்ோத எனத பி்தோன னடளை அமெ என்ன?
உண்ளை அமெளை ய ரவளிக்ரனோண்டு வருவதோகும.
உண்ளை அமெயோன குற்ுக்கின்றேவோளினள், குற்ுக்கின்றேம
செோட்டு்வர்னளின் அங்கனளுக்குள் தோன்
அமெளை ுக்கின்றேந்திருக்குக்கின்றேோர்னள் என்்ளை த எடுத்தக்
னோட்டுவதம விளங்னப்்டுத்தவதம ஆகும.

ட்ர்ோட்ஸ்க விடுத்த அளை டுழைப்பு மினப் பி்்லஅமெோன
அரஅமெரிக்ன தோ்ோளவோத ரஅமெயயியலோள்ோன யஜோன் டுவி
தளை லளை அமெயில ஒரு செர்வயதசெ விசெோ்ளை ண ஆளை ணயம
அளை அமெக்னப்்டுவதற்கு இட்டுச் ரசென்ுக்கின்றேத. 1937 ஏப்்லில, இந்த
ஆளை ணயத்தின் உறப்பினர்னள் ரஅமெக்சியனோ ்யணத்த அங்யன
ர்ோத விசெோ்ளை ணனளை ள நடத்தினர். அதில ட்ர்ோட்ஸ்க அவ்த
அ்சியல யனோட்்ோடுனள், சிந்தளை னனள் அமெற்றம நடவடிக்ளை னனள்
ரதோடர்்ோன அத்தளை ன அமசெங்னளை ளக் ளை னயோளும
யனள்வினளுக்கும ்திலளித்தோர். ்தியனோரு நோட்னள் அவர்
செோட்சியஅமெளித்தோர். பின் ஆளை ணய உறப்பினர்னள் அரஅமெரிக்னோ
திருமபி, செோட்சியங்னளை ள னவனஅமெோனப் ்ரிசீலித்த இறதியோன
1937 டிசெம்ரில தஅமெத தீர்ப்ளை ் வடுழைங்கனர். அவர்னள்
ட்ர்ோட்ஸ்க குற்ுக்கின்றேஅமெற்ுக்கின்றேவர் என்ற னண்டயதோடு அமெோஸ்யனோவில
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நடக்கும விசெோ்ளை ணனள் ஒரு யஜோடிப்பு என்றம னண்டனம
ரசெயதனர்.

அமெோஸ்யனோ விசெோ்ளை ணனளை ள ட்ர்ோட்ஸ்க
அம்லப்்டுத்தியதிற்கு ்திலிறப்்ோன ஸ்்ோலினிசெ ஆட்சி
நோன்னோம அகலத்தின் மீதோன தனத தோக்குதலனளை ள
தீவி்ப்்டுத்தியத. 1937 ஜ ஜூளை லயில, ட்ர்ோட்ஸ்கயின் மினத்
திுக்கின்றேம்ட்ட ரசெயலர்னளில ஒருவ்ோன யஜர்அமென்
ட்ர்ோட்ஸ்கசெவோதி எர்வின் ரவோலஃப் ஸ்ர்யினில ஒரு
யவளை லயில இருந்தய்ோத னடத்தப்்ட்டோர். சித்தி்வளை த
ரசெயயப்்ட்டு அவர் ரனோலலப்்ட்டோர். 1937 ரசெப்டம்ரில
இக்னோஸ் ளை ுக்கின்றேஸ் - இவர் ஜிபியுவில இருந்த விலக,
ஸ்்ோலிளை னக் னண்டனம ரசெயதயதோடு நோன்னோம அகலத்திற்னோன
தனத ஆத்ளை வயும அறிவித்தவர் - ஸ்்ோலினிசெ இ்னசிய
ய்ோலிசெோல பின்ரதோட்ப்்ட்டு சவிட்செர்லோந்தில ்டுரனோளை ல
ரசெயயப்்ட்டோர். ளை ுக்கின்றேஸ் ரனோலலப்்ட்ட சூடுழைலோனத நோன்னோம
அகலத்தின் ்ோரிஸ் ளை அமெயத்திற்குள்ளோன ஜிபியு ஆல
அனுப்்ப்்ட்டிருந்த ஒரு முனவரின் னோட்டிக் ரனோடுப்பியலயய
நடந்திருக்ன யவண்டும என்்தோன செந்யதனங்னளை ள எழுப்பியத.
இந்த செந்யதனங்னள் பி்தோனஅமெோன ரசென்ுக்கின்றேளை டந்த இடம அமெோர்க்
ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்க-எத்தியோன் ஆகும. ஆயினும, யலோலோ
யடோலன், தன்ளை னயும ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்களை யயும தன்னலஅமெற்ுக்கின்றே
யதோடுழைர்னளோனவும லியயோன் ரசெயடோவின் உதவியோளர்னளோனவும
னோட்டி, ரஅமெக்சியனோவில இருந்த நத்தலியோ ரசெயடோவோவிற்கு
ரதோடர்ச்சியோன னடிதம எழுதி வந்த நிளை லயில, ஜிபியு
முனவரின் மீத குற்ுக்கின்றேச்செோட்டு்வர்னள் பின்னடிக்ன
யவண்டியிருந்தத.

1938 பிப்்வரியில ரசெயடோவ் வடுழைக்னஅமெோன குடலவோல
அடுழைற்சி ய்ோல யதோன்றிய ஒன்றினோல யநோயவோயப்்ட்டோர்.
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யலோலோ டோலின் ரதரிவு ரசெயத ஒரு அமெருத்தவஅமெளை னக்கு (Clinic

Mirabeau) அவர் ரனோண்டுரசெலலப்்ட்டோர். அத, ய்ோலஷிவிக்-
விய்ோத ்ஷ்ய புலமர்யர்ந்தவர்னள் அமெற்றம ஜிபியு முனவர்னள்
நி்மபிய இடம என்்த நன்னறிந்த ஒன்ுக்கின்றேோகும. ரசெயடோவ்
யநோயவோயப்்ட்டிருப்்ளை தயும அவ்த இருப்பிடத்ளை தயும
ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்க ஜிபியுவிடம ரதரிவித்தோர். வடுழைக்னஅமெோன ஒரு
அறளை வச்சிகச்ளை செக்கு பின்னர், ரசெயடோவ் ஆய்ோக்கயஅமெளை டந்த
வருவதோனயவ யதோன்றியத. ஆனோல திடீர்ன்ற அவ்த
உடலநிளை ல யஅமெோசெஅமெளை டந்த, ஜன்னி னண்டு, அமெ்ணயவதளை ன
னண்டு இுக்கின்றேந்தவிட்டோர். ரசெயடோவின் அமெ்ணத்திற்னோன
உடலரீதியோன னோ்ணம னளை டசிவளை ் தலலியஅமெோனக்
னண்டறியப்்டவிலளை ல. அமெருத்தவரீதியோன திட்டமிட்டு தவுக்கின்றேோன
சிகச்ளை செ வடுழைங்கயதோல அலலத விஷம ரனோடுக்னப்்ட்டதோயலோ
தோன் வயிற்றின் இ்ட்ளை டச்செவ்வுப்ளை ் முடங்க அவர்
உயிரிடுழைந்திருக்ன யவண்டும என்்ளை தயய களை டத்த ஆதோ்ங்னள்
சட்டிக்னோட்டுகன்ுக்கின்றேன. ஆனோல, ரசெயடோவின் அமெ்ணத்திற்கு
்யன்்டுத்தப்்ட்ட வழிமுளை ுக்கின்றே ரதரியோஅமெல ய்ோனய்ோதிலும,
்ளை டுழைய ட்ர்ோட்ஸ்கசெவோதியோன யஜோர்ஜ் ரவரிரனனின் (Georges

Vereeken 1896-1978)  வோர்த்ளை தனளில ரசெோலவதோனோல,
”ட்ர்ோஸ்கயின் அமெனன் ஜிபியு ரனோளை லனோ்ர்னளிடம
ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்கயோல திட்டமிட்டு ஒப்்ளை டக்னப்்ட்டோர்”
என்்தில செந்யதனத்திற்யன இடமிலளை ல.

லியயோன் ரசெயடோவின் ரனோளை லளை யத் ரதோடர்ந்த,
ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்கயும யடோலனும ்றிரனோடுத்த ர்ற்யுக்கின்றேோருக்கு
ஒரு அமெனமுருக்கும இ்ங்னல ரசெயதிளை ய அனுப்பினர். ஆயினும,
ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்க அமெற்றம யடோலன் இருவருக்கு எதி்ோன
செந்யதனங்னளும அதினரித்தன, ஒரு விசெோ்ளை ண ஆளை ணயத்ளை த
உருவோக்ன ட்ர்ோட்ஸ்க முயற்சி யஅமெற்ரனோண்டோர். விசெோ்ளை ண
ஆளை ணயம அளை அமெப்்தற்கு ட்ர்ோட்ஸ்க விடுத்த அளை டுழைப்பு,
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நோன்னோம அகலத்தின் ரசெயல்ோன ருயடோலஃப்
கரளஅமெண்ட்டிடம (Rudolf Klement) நோன்னோம அகலத்தின் ஸ்தோ்ன
னோங்க்ஸ் நடப்்தற்கு ரவறம ஆற வோ்ங்னளுக்கு முன்்ோய
1938 ஜ ஜூளை லயில அவ்த ்ோரிஸ் குடியிருப்பு வீட்டில இருந்த
அவர் திடீர்ன னோணோஅமெல ய்ோன செஅமெயத்தில, அவரின்
ளை னவசெத்தில இருந்ததோன நம்ப்்டுகுக்கின்றேத. னளை டசியில
கரளஅமெண்ட்டின் தளை லயற்ுக்கின்றே முண்டம ரசெயின் நதியில இருந்த
எடுக்னப்்ட்டத. ஒரு வருட இளை டரவளிக்குள்ளோன, நோன்னோம
அகலத்தின் நோன்கு முக்கய அமெனிதர்னள் ரனோலலப்்ட்டு
விட்டிருந்தனர். இந்த ஒவ்ரவோரு ரனோளை லயிலுயஅமெ,
ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்க-எத்தியோன் வடுழைங்கய தனவளை லக் ரனோண்யட
ஜிபியுவின் ரனோளை லப் ்ளை டனள் ரசெயல்ட்டன. ரசெயடோவ்
அமெற்றம கரளரஅமெண்ட் இருவரும ரனோலலப்்ட்டு விட்ட
நிளை லயில, நோன்னோம அகலத்தின் ஸ்தோ்ன னோங்க்சில
உத்தியயோனபூர்வ ்ஷ்ய பி்திநிதியோன ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்க
்ங்யனற்ுக்கின்றேோர்.

ட்ர்ோட்ஸ்கயுடன் ரநருக்னஅமெோன இருந்தவர்னளை ளயும
ஆத்வோளர்னளை ளயும ஜிபியு ரனோளை லரசெயத விட்டதோல,
ட்ர்ோட்ஸ்கயின் ்டுரனோளை லக்னோன தயோரிப்புனள்
தீவி்அமெளை டந்தன. ட்ர்ோட்ஸ்க ்ற்றிய தனவளை ல
அறிவதற்னோனவும ட்ர்ோட்ஸ்களை ய அணுகுவதற்னோனவும 1938
இல யசெோசெலிசெ ரதோழிலோளர் னட்சியின் (SWP) நியூயயோர்க்
தளை லளை அமெயனத்தில ஒரு முனவளை ் ஜிபியு ரவற்றின்அமெோன
நுளை டுழைத்தத. இந்த முனவர் சிலவியோ பி்ோங்ளின் (Sylvia  Franklin)

என்ுக்கின்றே ர்யரில னமயூனிஸ்ட் னட்சியின் ஒரு இளம
உறப்பின்ோவோர். இவர் செலயஅமெோன் பி்ோங்ளின் என்ுக்கின்றே
ர்யரிலோன ஒரு ஸ்்ோலினிசெ முனவளை ்த் திருஅமெணம
ரசெயதிருந்தோர். Daily Worker என்னும ஸ்்ோலினிசெ தினசெரியின்
ஆசிரியரும ட்ர்ோட்ஸ்கசெ-விய்ோத யவவு யவளை லனளில
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அதினஅமெோய ஈடு்ட்டிருந்தவருஅமெோன லூயிஸ் பூரடன்ஸ் (Louis

Budenz) பி்ோங்ளிளை ன அரஅமெரிக்னோவில இருந்த யசெோவியத்
ஜிபியுவின் உயர்அமெட்ட அதினோரியோன கரியனோரி ்பியனோவிட்ச்
(“யஜோன்”) என்ுக்கின்றே ஒருவருக்கு அறிமுனம ரசெயத ளை வக்ன, அவர்
இந்தப் ர்ண்அமெணளை ய இந்த யவளை லக்னோய ரதரிவு ரசெயதோர்.
அவர் சிலவியோ யனோலட்ரவல என்ுக்கின்றே னட்சிப் ர்யளை ் எடுத்தக்
ரனோண்டு, ரவகுவிளை ்வியலயய யசெோசெலிசெ ரதோழிலோளர்
னட்சியின் யதசிய ரசெயல்ோன யஜமஸ் பி.னனனின் அந்த்ங்ன
னோரியதரிசியோனயவ ஆகவிட்டோர். அந்த இடத்தில அவருக்கு,
னனனுக்கும ட்ர்ோட்ஸ்கக்கும இளை டயில நடந்த அத்தளை ன
தனவல்ரிஅமெோற்ுக்கின்றேங்னளை ளயும அறிந்தரனோள்ள முடிந்தத.
னனனின் அலுவலனத்தில இருந்த ஆவணங்னளை ள ஒழுங்கு்ட
நனரலடுத்த அவர் ஜிபியுவிடம ரனோடுத்தக் ரனோண்டிருந்தோர்.

ட்ர்ோட்ஸ்கக்கு எதி்ோன செதியில அடுத்தரவோரு
முக்கயஅமெோன னட்டஅமெோன, பூரடன்ஸ் மீண்டும ்பியனோவிட்ச்
உடன் யசெர்ந்த யவளை ல ரசெயத, ரூபி யவயல என்ுக்கின்றே
னமயூனிஸ்ட் னட்சியின் ஒரு உறப்பினருக்கும, ட்ர்ோட்ஸ்கசெ
இயக்னத்தில ரசெயலூக்னத்தடன் இயங்னத் ரதோடங்கயிருந்த
சிலவியோ அரனயலோஃப் என்ுக்கின்றே அவ்த ்ளை டுழைய ரதோடர்பிற்கும
இளை டயில மின னவனத்தடன் நோடனஅமெோடி அவர்னளத நட்ளை ்
மீண்டும தளிர்க்னச் ரசெயதனர். 1938 இல அரனயலோஃப்
ஐய்ோப்்ோவுக்கு ்யணம ரசென்ுக்கின்றேய்ோத, யவயல அவருடன்
உடன்ரசென்ுக்கின்றேோர். அங்யன தோன் ட்ர்ோட்ஸ்களை ய பின்னோளில
ரனோலல இருந்த ்யஅமெோன் ரஅமெர்னோடர் (Ramon  Mercader) என்ுக்கின்றே
“ஃபி்ோங்க் ஜோக்சென்”  (Frank  Jacson) யவயல மூலம
அரனயலோஃபுக்கு அறிமுனம ரசெயதளை வக்னப்்ட்டோர்.

ட்ர்ோட்ஸ்கயின் யனோயயோனோன் வதிவிடத்திலும ஜிபியு
தனத முனவர்னளை ள நுளை டுழைத்த விட்டிருந்தத. ்ல
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ஆண்டுனளுக்குப் பின்னர், 1956 யஅமெ அமெோதத்தில, யசெோவியத்
யவவு ்ோர்த்தத குறித்த அரஅமெரிக்ன ரசெனட் விசெோ்ளை ண
ஒன்றில, யதோஅமெஸ் எல.பிளோக் (Thomas  L.  Black) என்ுக்கின்றே
ர்யரிலோன முன்னோள் அரஅமெரிக்ன ஜிபியு முனவர்,
ட்ர்ோட்ஸ்கக்கு எதி்ோன செதியில ்ங்குர்ுக்கின்றே தோன்
்பியனோவிட்ச்சினோல ரதரிவு ரசெயயப்்ட்டளை த
செோட்சியஅமெளித்தோர். அவர் ரசெனட் னமிட்டியில கூறியத
என்னரவன்ுக்கின்றேோல:

முதலில நோன் யனோயயோனோன் ய்ோன யவண்டும,
அங்யன ட்ர்ோட்ஸ்கயின் வீட்டில அமெற்ுக்கின்றே யசெோவியத்
முனவர்னள் இருப்்ோர்னள், நோன் அவரிடம யோர்
அவர்னள் என்ற யனட்யடன்.

யந்ம வருமய்ோத நோன் ரதரிந்த ரனோள்யவன்
என்ற அவர் கூறினோர்.

திட்டமிடப்்ட்டிருந்த யவளை லயின் தன்ளை அமெ ்ற்றி
உங்னளுக்கு ரதரிந்திருந்ததோ என்ற பிளோக்கடம
யனட்னப்்ட்டத. அவர் அதற்கு: “ட்ர்ோட்ஸ்கயின்
்டுரனோளை லக்கு ஏற்்ோடு ரசெயவத.” என ்திலளித்தோர்.

னளை டசியில பிளோக், ரஅமெக்சியனோ ரசென்ற ்டுரனோளை லயில
்ங்கு்ற்ுக்கின்றே முடியவிலளை ல. ஆயினும முனவர்னள் ஏற்னனயவ
யனோயயோனோனில அஅமெர்த்தப்்ட்டிருந்தனர், அத்தடன் - பிந்ளை தய
ஆதோ்ங்னள் இறதியோன ஊர்ஜிதம ரசெயதவோற - SWP இல
இருந்த குளை ுக்கின்றேந்த்ட்செம இன்னுரஅமெோரு அரஅமெரிக்ன ஜிபியு
உளவோளியயனும 1940 வசெந்தனோலத்தில ்டுரனோளை ல செதியில
்ங்குர்றவதற்னோன நியூயயோர்க்கல இருந்த ரஅமெக்சியனோவுக்கு
அனுப்்ப்்ட்டிருந்தோர்.

தன்ளை னக் ரனோலவதற்கும நோன்னோம அகலத்தின் னழுத்ளை த
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ரநரிப்்தற்கும ஸ்்ோலின் ரசெயத முயற்சினளை ள ட்ர்ோட்ஸ்க
அறியோஅமெலும இலளை ல, அதற்கு அலட்சியம னோட்டவும
இலளை ல. 1937 நவம்ரில அவர் “அத்தளை ன ரதோழிலோளர்
அளை அமெப்புனளுக்குஅமெோன ஒரு ்க்ங்னக் னடிதம”  ஒன்ளை ுக்கின்றே
எழுதினோர்.

ரதோழிலோளர் இயக்னஅமெோனத ஸ்்ோலிளை ன
சற்றிய கூட்டத்ளை தயும, அவ்த செர்வயதசெ
முனவர்னளை ளயும ய்ோன்ுக்கின்றே மினக் ரனோடுளை அமெயோன,
ஆ்த்தோன, செக்திவோயந்த அமெற்றம அமெனச்செோட்சியற்ுக்கின்றே
ஒரு எதிரிளை ய முன்ரனோருய்ோதம தனத ரசெோந்த
அணயில ரனோண்டிருந்தத களை டயோத. இந்த
எதிரிக்கு எதி்ோன ய்ோ்ோட்டத்ளை த அலட்சியஅமெோன
அணுகுவத என்்த னோட்டிக்ரனோடுப்புக்கு
ஒப்்ோனதோகும. வோயச்செவடோல ஆசெோமினளும
அளை ்குளை ுக்கின்றேனளும தோன் ்ரிதோ்ன்அமெோன
அுக்கின்றேச்சீற்ுக்கின்றேங்னளுடன் தங்னளை ள அமெட்டுப்்டுத்திக்
ரனோள்ள முடியுயஅமெ தவிர்த்த, தீவி்அமெோன
பு்ட்சின்வோதினளோல அத முடியோத. ஒரு திட்டமும
ஒரு ஒழுங்னளை அமெப்பும இருப்்த
அவசியஅமெோனதோகும. ஸ்்ோலினிஸ்டுனளின்
சூழ்ச்சினள், இ்னசிய யவளை லனள் அமெற்றம
குற்ுக்கின்றேங்னளை ளப் பின்ரதோடர்ந்த ரசென்ற ரதரிந்த
ரனோள்வதற்கும, னோத்திருக்கும அ்ோயங்னள் குறித்த
ரதோழிலோளர் அளை அமெப்புனளை ள எச்செரிப்்தற்கும,
அமெோஸ்யனோ கூலிப்்ளை டயினளை ் தடுப்்தற்னோன
அமெற்றம எதிர்ப்்தற்னோன சிுக்கின்றேந்த வழிமுளை ுக்கின்றேனளை ள
விளக்கச் ரசெோலவதற்கும சிுக்கின்றேப்பு ஆளை ணயங்னளை ள
உருவோக்குவத அவசெ்அமெோன ்ணயோகும.
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நோன்னோம அகலத்திற்கு ஜிபியு முன்ளை வத்த
அ்ோயத்திற்னோன ்தில நடவடிக்ளை னனளை ள விடுயவோம, அ்ோயம
குறித்த எந்த விவோதத்ளை தயும கூட ட்ர்ோட்ஸ்க
திட்டவட்டஅமெோன எதிர்த்தோர் என்்தோன ்டுரனோளை லக்குப் பின்னர்
SWP பி்ச்செோ்ம ரசெயத அ்த்தஅமெோன ர்ோயக் கூற்ளை ுக்கின்றே
யஅமெற்கூறிய ்த்தி அமெறக்குக்கின்றேத. ஜிபியு இன் நடவடிக்ளை னனளை ள
அம்லப்்டுத்தவும எதிர்நடவடிக்ளை னனள் எடுக்னவும
ட்ர்ோட்ஸ்க ரசெயலூக்னத்தடன் முளை னந்தோர் என்்ளை தயய
வ்லோற்ற ஆவணங்னள் ஸ்தோபிக்கன்ுக்கின்றேன. ஆயினும இந்த
முயற்சினள் நோன்னோம அகலத்திற்கு உள்யள ஏற்னனயவ
நுளை டுழைக்னப்்ட்டிருந்த முனவர்னளோல ்லனற்ுக்கின்றேளை வயோக்னப்்ட்டன.

1938 இன் பிற்்குதியில ஜிபியு இன் ஒரு உயர் ்தவியில
இருந்திருந்த அரலக்ெோண்டர் ஓர்யலோவ் (Alexander  Orlov)

யசெோவியத் ஒன்றியத்தில இருந்த ரவளியயறினோர். அவர்
நோன்னோம அகலத்திற்கு எதி்ோன ஜிபியு இன் ்டுரனோளை ல
நடவடிக்ளை னனளை ள ரநருக்னஅமெோன அறிந்த ளை வத்திருந்தவர். என்ன
யநோக்னத்தில என்்த ரதரியவிலளை ல என்ுக்கின்றேோலும, ஓர்யலோவ்
ட்ர்ோட்ஸ்கக்கு அனுப்பிய ஒரு இ்னசிய தனவல ஒரு
குறிப்பிட்ட “அமெோர்க்”  ஜிபியு இன் முனவர் என அளை டயோளம
னோட்டியத. அவருக்கு அந்த முனவரின் னளை டசிப் ர்யர்
ரதரியவிலளை ல என்ுக்கின்றேோலும கூட, அத ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்க-
எத்தியோன் தோன் என்்த ரதளிவு. ஓர்யலோவ் ்ற்றித் ரதரியோத
ட்ர்ோட்ஸ்க, இந்த ரசெயதிளை ய வடுழைங்கய முனமரதரியோத அந்த
அமெனிதளை ் ரதோடர்பு ரனோள்ள முளை னந்தோர். ஆனோல அந்த
முயற்சி, னோ்ணங்னள் ரதளிவோன இலளை ல என்ுக்கின்றேோலும,
ரவற்றியளை டயவிலளை ல.

அதற்குப் ்ல அமெோதங்னளுக்குப் பின்னர், ஓர்யலோவ் ்ோரிஸ்
முனவர் குறித்த இ்ண்டோவத அமெற்றம இன்னும விரிவோனரதோரு
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னண்டனத்ளை த அனுப்பினோர். ஜிபியு இன் ஒரு ர்ண் முனவர்
ரஅமெக்சியனோவுக்கு வ்விருப்்ளை தயும அவர் ட்ர்ோட்ஸ்கக்கு
விஷஅமெளிக்ன முளை னயவிருப்்ளை தயும குறித்த அந்தக் னடிதம
ட்ர்ோட்ஸ்களை ய எச்செரித்தத. அடுத்த சிறித னோலத்தியலயய,
1939 யனோளை டயில, யலோலோ யடோலன் ரஅமெக்சியனோ
வந்தயசெர்ந்தோர். ட்ர்ோட்ஸ்க அந்த னடிதத்ளை த ்ற்றி அவரிடம
யனட்டோர். இந்த னடிதம ஜிபியுவின் ஒரு ஏஅமெோற்ற என
ட்ர்ோட்ஸ்களை ய நம்ச்ரசெயய தோன் முயற்சித்ததோன பின்னோளில
ஒரு ரசெனட் தளை ணக்குழுவிடம அளித்த செோட்சியத்தில,
யடோலன் கூறினோர். அவர் ட்ர்ோட்ஸ்கயிடம பின்வருஅமெோற
கூறியிருந்தோர்: “அவர்னள் எப்்டி யவளை ல ரசெயகுக்கின்றேோர்னள்
்ோருங்னள்? பி்ோன்சில, ்ோரிஸில, உங்னளுக்ரனன
எஞ்சியிருக்கும சில ்ஷ்யர்னளிடமிருந்த கூட நீங்னள்
முறித்தக் ரனோள்ள யவண்டும என்்யத அவர்னள் விருப்்அமெோன
இருக்குக்கின்றேத.”  அந்த எச்செரிக்ளை னளை ய புுக்கின்றேந்தள்ள யடோலன்
முயற்சி ரசெயதோலும, ட்ர்ோட்ஸ்க அந்த முனமரதரியோத
அமெனிதளை ் ரதோடர்பு ரனோள்ள மீண்டும முயற்சி ரசெயதோர்,
ஆனோலும அத ரவற்றிர்ுக்கின்றேவிலளை ல.

யடோலன், அவர் ்ோரிெஜுக்குத் திருமபிய உடயனயய
-அவ்த ரசெனட் செோட்சியத்தின் ்டி- ட்ர்ோட்ஸ்க ர்ற்றிருந்த
எச்செரிக்ளை னனள் குறித்த ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்களை ய எச்செரித்தோர். இந்த
தனவலோனத, ஸ்ர்ோய்ோவ்ஸ்கயின் நடவடிக்ளை னனளை ள
இ்னசியஅமெோன பின்ரதோட் ்ோரிஸிலிருந்த தனத
அனுதோபினளுக்கு ட்ர்ோட்ஸ்க அளித்திருந்த ஆயலோசெளை னளை ய
பி்யயோசெனஅமெற்ுக்கின்றேதோக்க விட்டத.

1940 யஅமெ 24 அன்ற அதினோளை ல யந்த்தில, ஓவியரும
ரவறிரனோண்ட ஸ்்ோலினிஸ்ட்டுஅமெோன யடவிட் அலஃ்ய்ோ
சிக்வய்ோஸ் (David  Alfaro  Siqueiros) தளை லளை அமெயில, எந்தி்த்
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தப்்ோக்கனள் ஏந்திய ஸ்்ோலினிசெ தப்்ோக்கதோரினள்,
அரவனிடோ வியனோவில இருக்கும ட்ர்ோட்ஸ்கயின்
வதிவிடத்தின் வளோனத்திற்குள்ளோன நுளை டுழைந்த விட
முடிந்திருந்தத. அவர்னள் விலலோவின் சவர்னளில ஏறிக்
குதிக்கும அவசியயஅமெோ அலலத முன்னோலிருந்த யனட்ளை ட
ரவடிளை வத்தத் தனர்த்தத் திுக்கின்றேக்னயவோ அவசியமிருக்னவிலளை ல.
ஏரனன்ுக்கின்றேோல SWPக்குள் நுளை டுழைந்த விட்டிருந்த நியூயயோர்க்
நன்த்ளை தச் யசெர்ந்த ய்ோ்ர்ட் ரஷலடன் ஹாோர்ட் என்ுக்கின்றே 25 வயத
ஸ்்ோலினிஸ்ட் அவர்னளுக்னோன னதளை வத் திுக்கின்றேந்த ளை வத்திருந்தோர்.
்ோதனோப்பு குறித்த அலட்சியம என்ுக்கின்றே SWP இன் தளை லளை அமெக்யன
உரித்தோன ்ண்்ோல, தனிந்ர் அமெற்றம அ்சியல பின்புலம
்ற்றி ஏுக்கின்றேக்குளை ுக்கின்றேய ஒன்றயஅமெ அறிந்திருக்னப்்டோத ஹாோர்ட்டிடம
ட்ர்ோட்ஸ்கயின் ்ோதனோப்பு விவ்ங்னள் அளிக்னப்்ட்டிருந்தத.

தப்்ோக்கதோரினள் ட்ர்ோட்ஸ்கயின் ்டுக்ளை னயளை ுக்கின்றேளை ய
சற்றிவளை ளத்த எந்தி்த் தப்்ோக்க ்ளை வனளோல அளை ுக்கின்றேளை ய
நி்ப்், ட்ர்ோட்ஸ்கயும நத்தோலியோவும ்டுக்ளை னக்குக் கீயடுழை
தோவி அமெயிரிளை டுழையில உயிர்தப்பினர். ட்ர்ோட்ஸ்கயின் ்ோதனோப்பு
என்்த எந்த அளவுக்கு தயோரிப்பு இலலோததோன இருந்தத
என்்ளை த அந்த செம்வம அம்லப்்டுத்தியத. சட வந்த
கூட்டம தங்னளத யவளை ல முடிந்தவிட்டதோன எண்ண
வதிவிடத்தில இருந்த திருமபிச் ரசென்ுக்கின்றே பின்னர், ட்ர்ோட்ஸ்க
தோன் முதல ஆளோன ரவளியில வந்த ்ோர்த்தோர். அவர் தனத
்ோதனோவலர்னளை ள யதட யவண்டியதோய இருந்தத. அவர்னளில
யோரும தஅமெத தப்்ோக்கனளை ள ்யன்்டுத்தி
சட்டிருக்னயவயிலளை ல. திருப்பிச் சட எண்ணயிருந்த
சிலருக்கும அத முடியோதவண்ணம, அவர்னளத எந்தி்த்
தப்்ோக்கனள் அளை டத்தக் ரனோண்டு விட்டிருந்தத, னோ்ணம
அவர்னள் தவுக்கின்றேோன ்ளை வனளை ளப் ்யன்்டுத்தியிருந்தோர்னள்.
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ஏுக்கின்றேக்குளை ுக்கின்றேய உடனடியோன இந்தத் தோக்குதலில ரஷலடன்
ஹாோர்ட்டின் ்ங்கு குறித்த மின நியோயஅமெோன செந்யதனங்னள்
எழுந்த விட்டன. அவர் சட வந்தவர்னளுடன் யசெர்ந்த ரசென்ற
விட்டிருந்தோர், அவர் தனத ரசெோந்த விருப்்த்தில தோன்
ரசென்ுக்கின்றேோர் என்்தற்கு னண்ணோல னண்ட செோட்சினள் இருந்தன.
ஹாோர்ட்டின் நியூயயோர்க் குடியிருப்பு வீட்டில ஸ்்ோலினின் ஒரு
்டம னண்ரடடுக்னப்்ட்டத. அவர் ளை னவசெம இருந்த ஒரு
அன்ோதியில சினய்ோஸ் (Siqueiros) ளை னரயழுத்த இருந்தத. இந்த
செம்வம நடந்த ்ல வோ்ங்னளுக்கு பின்னர், ஹாோர்ட்டின்
உடல னண்ரடடுக்னப்்ட்டத. சினய்ோஸ் கும்ளை லச் யசெர்ந்த
உறப்பினர்னள் அவளை ்க் ரனோன்றிருந்தோர்னள். அந்த செஅமெயத்தில
ஹாோர்ட்டுக்கு எதி்ோன குற்ுக்கின்றேச்செோட்டுனளை ள ட்ர்ோட்ஸ்க
ஏற்னவிலளை ல. ஆனோல ஹாோர்ட்டின் நடத்ளை தயில இருந்த
வியநோதஅமெோன அமெற்றம ர்ரும செந்யதனத்திற்குரிய அமசெங்னள்
அந்த அமெனிதர் குற்ுக்கின்றேஅமெற்ுக்கின்றேவர் என்ற திட்டவட்டஅமெோன அறிவிக்ன
ட்ர்ோட்ஸ்களை ய அனுஅமெதித்திருக்னவிலளை ல. தனத வோழ்க்ளை னளை ய
ரனோலல நடந்த முயற்சியில ஹாோர்ட் செம்ந்தப்்ட்டிருக்ன
முடியும என்்தற்னோன செோத்தியத்ளை த அவர் திுக்கின்றேந்யத
ளை வத்திருந்தோர். எப்்டியிருந்தோலும, யசெோவியத் ஒன்றியம
னளை லக்னப்்ட்டதற்குப் பின்னோல னண்டறியப்்ட்ட
ஆவணங்னள் ஹாோர்ட், உண்ளை அமெயில, ஒரு ஸ்்ோலினிசெ முனவய்
என்்ளை த அமெறப்பிற்கடமின்றி ஸ்தோபித்தன. அளை அமெப்பு குறித்தம
தப்்ோக்கசூடு குறித்தஅமெோன வி்்ங்னளை ள அவளை ் நமபி
விட்டுளை வக்ன முடியோத என்ற சினய்ோஸ் செந்யதகத்ததன் ய்ரில
அவர் ரனோளை ல ரசெயயப்்ட்டிருந்தோர்.

தனத வோழ்வின் எஞ்சியிருந்த இறதி வோ்ங்னளில,
ட்ர்ோட்ஸ்க, தனத ஆற்ுக்கின்றேலின் ர்ரும ்ோனத்ளை த ஸ்்ோலினிசெ
ரனோளை ல எந்தி்த்ளை த அம்லப்்டுத்தவதற்னோய
அர்ப்்ணத்திருந்தோர். யஅமெ 24 செம்வம குறித்த அவர் இ்ண்டு
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முக்கயஅமெோன ஆவணங்னளை ள எழுதினோர்: “ஸ்்ோலின் எனத
அமெ்ணத்ளை த எதிர்்ோர்க்குக்கின்றேோர்”  1940  ஜஜுன் 8 அன்ற எழுதி
முடிக்னப்்ட்டத, ”னமயூனிசெ அகலமும ஜிபியுவும” ஆவணம
1940 ஆனஸ்ட் 17 அன்ற, அதோவத அவர் ்டுரனோளை ல
ரசெயயப்்டுவதற்கு ரவறம மூன்ற நோட்னள் முன்னதோன எழுதி
முடிக்னப்்ட்டிருந்தத.

1940 ஆனஸ்ட் 20 அன்ற, அமெோளை ல ஐந்த அமெணக்கு செற்ற
யந்ம தோண்டி, அரவனிடோ வியனோவில இருக்கும
வதிவிடத்திற்கு ஃபி்ோங்க் ஜோக்சென் எதிர்்ோ்ோஅமெல வந்தயசெர்ந்தோர்.
ஜோக்செனின் முந்ளை தய ஆனஸ்ட் 17 விஜயத்தின் ய்ோத, அவ்த
வியநோதஅமெோன நடத்ளை த குறித்த ட்ர்ோட்ஸ்க அதிருப்தி
ரவளியிட்டிருந்தோர். ஜோக்சென் தன்ளை ன ஒரு பிர்ஞ்சக்னோ்ர்
என்ற கூறிக் ரனோள்வத குறித்த ட்ர்ோட்ஸ்க செந்யதனம
எழுப்பினோர். சிலவியோ அரனயலோஃப் உடனோன அவ்த உுக்கின்றேவு
தவிர்த்த, நோன்னோம அகலத்திலோன அவ்த ஆர்வம குறித்த
தன்ளை அமெ முற்றிலும அறியப்்டோததோனவும
ஆ்ோயப்்டோததோனவும இருந்தத.

ஆனோல ட்ர்ோட்ஸ்கயின் னவளை லனள் னவனத்தில
எடுக்னப்்டோஅமெல, ஜோக்சென் வளோனத்திற்குள்
அனுஅமெதிக்னப்்ட்டிருந்தோர். அன்ளை ுக்கின்றேய தினம இதஅமெோன
ரவயிலுடன் தோன் இருந்தத என்ுக்கின்றே நிளை லயிலும, ஜோக்சென் ஒரு
அமெளை டுழைக்னோலத்தில அணயும யஅமெலங்களை ய அணந்திருந்தோர்,
அதில அவர் ஒரு ்னிக்யனோடோரி, ஒரு தோனியங்க தப்்ோக்க,
ஒரு ர்ரிய குத்தவோள் ஆகயவற்ளை ுக்கின்றே அமெளை ுக்கின்றேத்திருந்தோர். மின
அடிப்்ளை டயோன ்ோதனோப்பு நளை டமுளை ுக்கின்றேனளை ளயும
மீறியவிதஅமெோன, ஜோக்சென் ட்ர்ோட்ஸ்கயின் ஆயவுஅளை ுக்கின்றேக்குள்
அவருடன் தனியோய உடன்ரசெலல அனுஅமெதிக்னப்்ட்டோர். சில
நிமிடங்னளுக்கு பின்னர், ட்ர்ோட்ஸ்க ஜோக்சென் எழுதியரதோரு
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னட்டுளை ்ளை ய திுக்கின்றேனோயவு ரசெயத ரனோண்டிருந்த செஅமெயத்தில,
அந்த ரனோளை லனோ்ர் ட்ர்ோட்ஸ்களை ய ்னிக்யனோடோரி ரனோண்டு
பின்னோல இருந்த தோக்கனோர். தளை லயிலடித்தோல ட்ர்ோட்ஸ்க
உடனடியோன நிளை னவிடுழைந்த விடுவோர் என்ற ஜோக்சென்
எதிர்்ோர்த்திருக்ன யவண்டும. ஆனோல ட்ர்ோட்ஸ்க கு்ரலடுத்த
அலறியயதோடு, தனத நோற்னோலியில இருந்த எழுந்த அந்த
ரனோளை லயோளிளை ய எதிர்த்தப் ய்ோ்ோடினோர். ்ோதனோவலர்னள்
உள்யள ஓடிவந்த, ஜோக்செனிடம இருந்த ஆயுதத்ளை தப்
்றித்தனர்.

அமெருத்தவஅமெளை னக்குக் ரனோண்டுரசெலலப்்ட்ட வழியியலயய
ட்ர்ோட்ஸ்க நிளை னவிடுழைந்த விட்டிருந்தோர். 1940 ஆனஸ்ட் 21
அன்ற, தோக்குதல நடந்த 26 அமெண யந்ம னடந்திருந்த
நிளை லயில, அவர் அமெ்ணஅமெளை டந்தோர். அற்த்தியயோ்ோவத
வயளை தத் ரதோட அவருக்கு இ்ண்டு அமெோதங்னயள இன்னும
இருந்தத.

ட்ர்ோட்ஸ்கயின் ்டுரனோளை ல செர்வயதசெ ரதோழிலோள
வர்க்னத்திற்கு ஒரு னதினலங்னச் ரசெயத அடியோன இருந்தத. எந்த
ஒரு ஆளை ண அலலத ர்ண்ளை ணயோவத யசெோசெலிசெத்தின்
்ோளை தயில அ்சியலரீதியோன தவிர்க்னமுடியோதரவோரு அமெனித்ோன
குறிப்பிட முடியுஅமெோயின், ட்ர்ோட்ஸ்க அப்்டிரயோரு அமெனித்ோன
இருந்தோர். அவர் ்்ந்த அமெற்றம இளை ணரசெோலலமுடியோதரவோரு
அ்சியல அனு்வத்தின் உருவடிவஅமெோனத் தினழ்ந்தோர். இரு்தோம
நூற்ுக்கின்றேோண்டின் அ்சியல வ்லோற்றில இத்தளை னயரதோரு மினப்
பி்மஅமெோண்டஅமெோன ்ோத்தி்த்ளை த ஆற்றிய அமெனிதர், அயநனஅமெோய
ரலனிளை ன தவிர்த்த, யவருக்கின்றேோருவர் களை டயோத. யஅமெலும,
இுக்கின்றேந்த எழு்த்திளை யந்த ஆண்டுனள் ஆன பின்னரும,
ட்ர்ோட்ஸ்க, அசெோதோ்ணஅமெோன அளவில இன்னும செஅமெனோல
அமெனித்ோனயவ ரதோடர்ந்த இருக்குக்கின்றேோர். அவர் இன்னும
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முழுளை அமெயோன வ்லோற்றக்குள் ரசென்றவிடவிலளை ல. னடந்த
னோலத்தின் அளவுக்கு நினழ்னோலத்திலும ர்ோருத்தஅமெோன
அமெனித்ோனயவ அவர் இருக்குக்கின்றேோர். ட்ர்ோட்ஸ்கயின்
எழுத்தக்னளும, அவ்த தத்தவோர்த்த அமெற்றம அ்சியல
னருத்தோக்னங்னளும, அவ்த பு்ட்சின் செர்வயதசியவோதமும, நோம
இன்ற வோழும உலனத்தின் பி்ச்சிளை னனளுக்கும இன்னும அயத
தீவி்அமெோன செக்தியுடன் ய்சகன்ுக்கின்றேன. இரு்தோம
நூற்ுக்கின்றேோண்டிலிருந்த இரு்த்தியயோ்ோம நூற்ுக்கின்றேோண்டுக்குக்
விட்டுச்ரசெலலப்்ட்ட முடிவுுக்கின்றேோத பு்ட்சின்க் னடளை அமெனளின்
அமெனத்தோன கு்லோன ட்ர்ோட்ஸ்க தினழ்குக்கின்றேோர்.

யடவிட் யநோர்த்
30 ரசெப்டம்ர் 2015



சசெோல் விளக்கக் களஞ்சியம

‘எஅமெத இறதி குடியனலவு’ – ட்ர்ோட்ஸ்க நவம்ர் 1927 ல
ய்ோலஷிவிக் னட்சிளை ய விட்டு ரவளியயற்ுக்கின்றேப்்ட்டளை த அடுத்த
1928 ல அவர் அலஅமெோ அட்டோவுக்கு அனுப்்ப்்ட்டய்ோத
ஆ்ம்அமெோனத. 1929 ல பிரிங்கய்ோவுக்கு (தருக்க)
வலுக்னட்டோயஅமெோன அனுப்்ப்்ட்டோர்; 1933 ல பி்ோன்சக்கு
ரசென்ுக்கின்றேோர், 1935 ல யநோர்யவக்கு ரசென்ுக்கின்றேோர், 1936 டிசெம்ரில
ரஅமெக்சிக்யனோ ரசென்ுக்கின்றேோர்.

‘எஅமெத இ்ண்டோவத குடியனலவு’ - 1905 பு்ட்சி யதோலவி
அளை டந்ததன் பின்னர் ளை னத ரசெயத சிளை ுக்கின்றேயிடும னோலனட்டத்ளை த
ரதோடர்ந்த, ய்ோரின்ர்ோழுத ட்ர்ோட்ஸ்க ஆஸ்திரியோ,
பி்ோன்ஸ் அமெற்றம ஸ்ர்யினிலிருந்த ரவற்றின்அமெோன
ரவளியயற்ுக்கின்றேப்்ட்டோர். பிப்்வரி பு்ட்சி ரவடிக்ளை னயில அவர்
நியூயயோர்க்கல இருந்தோர்.

கர்மளின் –  அமெோஸ்யனோவில அ்செோங்னத்தளை ுக்கின்றேனள்
அளை அமெந்தள்ள னட்டிடம. ஸ்்ோலின் அவ்த னோலத்தில வசித்தத
ய்ோல, பு்ட்சிக்குப் பின்னர் இருந்த அ்செோங்னத்தின் உயர்
அதினோரினள் அங்கு வசித்தனர்.

‘சிவப்பு செனிக்கடுழைளை அமெனள்’ – சிவப்பு ய்ோ்ோளி ்ளை டயினர்
செம்ளம எதவும வோங்னோஅமெல ய்ோக்குவ்த்த, னட்டிடம
னட்டுதல, முக்கய உற்்த்தினள் முதலோனவற்றில யவளை ல
ரசெயதர்ோழுத, உள்நோட்டு யுத்தத்தின்ய்ோத
முன்ரனடுக்னப்்ட்ட (1918-1921) தோஅமெோனயவ ரதோழிலோளர்
அணதி்ண்ட நோட்னள்.
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எதிர்ப்பு –  ஸ்்ோலினிசெ அதினோ்த்தவத்திற்கும அதன்
ரனோள்ளை னனளுக்கும எதி்ோன ய்ோ்ோடுவதற்கு 1923 ல
ய்ோலஷிவிக் னட்சியின் ஒரு பிரிவு ட்ர்ோட்ஸ்கயின்
தளை லளை அமெயில ரதோடங்னப்்ட்டத. ‘எதிர்ப்பின் மீதோன ர்ோலீஸ்
்டுரனோளை ல’,  எனப்்டுவத 15 வத னட்சிக் னோங்க்ெ ஜூக்னோன
தயோரிப்பில, எதிர்ப்பினளை ் ்்ந்த அளவில ளை னத
ரசெயதளை லயும அமெற்றம னளை ளரயடுத்தளை லயும (இத 1927 குளிர்
னோலத்தின் ர்ோழுத உச்செநிளை ல அளை டந்தத) குறிக்குக்கின்றேத.

ஆுக்கின்றேோவத உலன னோங்க்ஸ் –  னமயூனிசெ அகலத்தின்
ஆுக்கின்றேோவத உலன னோங்க்ஸ் (ய்்ோயம) 1928 ஜ ஜூளை லயில
நடந்தத. அதில ட்ர்ோட்ஸ்கயோல அவ்த ரனோமின்யடர்னின்
வளை ்வு யவளை லத்திட்டத்தின் மீதோன விஅமெர்செனம (நியூ ்ோர்க்
ரவளியீடு, லண்டன்) என்்தில விஅமெர்சிக்னப்்ட்ட ஸ்்ோலின்-
புக்னோரின் இன் யவளை லத்திட்டம ஏற்றக் ரனோள்ளப்்ட்டத.

ஜிபியு –  ஸ்்ோலினத இ்னசிய ர்ோலீஸ்-ஐ குறிக்குக்கின்றேத,
அளை வ ஒஜிபியு (OGPU) என்றம அறியப்்ட்டத, பின்னர்
ரவளிவிவனோ் அளை அமெச்செனத்தள் என்யனவிடி (NKVD) ஆன
உட்யசெர்க்னப்்ட்டத.

‘யதர்மியடோரியன் ர்ோயளை அமெப்்டுத்தல’ –  எதிர்ப்பினருக்கு
எதி்ோன ய்ோ்ோட்டத்தில ்யன்்டுத்தப்்ட்ட ர்ோயனள்,
தவுக்கின்றேோன யஅமெற்யனோள் னோட்டல அமெற்றம வ்லோற்ளை ுக்கின்றே திரித்தல
ஆகயவற்ளை ுக்கின்றேக் குறிக்குக்கின்றேத (ட்ர்ோட்ஸ்கயின் ஸ்்ோலின்
ர்ோயளை அமெப்்டுத்தல ்ள்ளி ்ோர்க்ன). பிர்ஞ்சப் பு்ட்சியில
பிற்ய்ோக்னோனத, ர்ோய்ர்ஸ்பியரின் பு்ட்சின் ஆட்சிளை ய
யதர்மியடோர் 9 அன்ற (ஜ ஜூளை ல 27, 1794) அயத
நுட்்ங்னளை ளப் ்யன்்டுத்தி தூக்க எறிந்தத.
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பி்ோவ்தோ –  ‘உண்ளை அமெ’  1912  ய்ோலஷிவிக் னட்சியின்
உத்தியயோனபூர்வ ரசெயதித்தோள், பின்னர் ஸ்்ோலினின் பி்தோன
னருவியோன ஆனத.

செர்வயதசெ இடத எதிர்ப்பு - ்ஷ்ய எதிர்ப்பினருக்கு
தங்னளின் ஆத்ளை வ அளித்ததற்னோன னமயூனிசெ அகலத்தின்
்குதினளிலிருந்த ரவளியயற்ுக்கின்றேப்்ட்ட குழுக்னளின் அளை அமெப்பு.
1933 ன் பின்னர் இருந்த நோன்னோம அகலத்திற்னோன இயக்னஅமெோன
அறியப்்ட்டத. ஐய்ோப்்ோவில உள்ள செர்வயதசெ ரசெயலனம
செர்வயதசெ இயக்னத்தின் யவளை லனளை ள, நோன்னோம அகலத்தின்
ய்்ோளர் குழுவின் கீழ் ஒழுங்னளை அமெத்தத.

இக்னோஸ் ளை ுக்கின்றேஸ் –  ஜிபியுவின் முனவர், 1937 ல
ஸ்்ோலினுடன் முறித்தக் ரனோண்டு நோன்னோம
அகலத்தவர்னளுடன் இளை ணந்தோர். 1937 ரசெப்டம்ர் 4-ல
சவிட்செர்லோந்தில, லுசெோன் அருகல ஜிபியு ஆல
ரனோலலப்்ட்டோர்.

அமெோஸ்யனோ வடுழைக்கு விசெோ்ளை ணனள்- 1934 ல கய்ோவின்
்டுரனோளை லளை ய ரதோடர்ந்த ்ளை டுழைய ய்ோலஷிவிக்குனள் மீத
சஅமெத்தப்்ட்ட ஒரு ரதோடர் நீதிஅமென்ுக்கின்றே ர்ோயபுளை னவுனள்.
இவற்றில முக்கயஅமெோனளை வ: 1936 ல ்தினோறய்ர்
(சியனோவியயவ், னோஅமெயனவ், சிமிர்யனோவ் முதலோயனோர்) மீதோன
விசெோ்ளை ண; 1937 ஜனவரியில ்தியனழுய்ர் (பியட்டயனோவ்,
்ோரடக் ய்ோன்ுக்கின்றே) மீதோன விசெோ்ளை ண, 1937 யஅமெ இல
தள்தினள் (டுக்னோச்ரசெவ்ஸ்க, னஅமெோர்னிக் ய்ோன்ுக்கின்றே) மீதோன
விசெோ்ளை ண; 1938 அமெோர்ச்சில இரு்த்யதோருய்ர் (்க்யனோவ்ஸ்க,
புக்னோரின், ரிக்யனோவ் ய்ோன்ுக்கின்றே) மீதோன விசெோ்ளை ண அடங்கும.
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ஸ்ர்க்னோயவோனிசெ இயக்னம –  1935 ல யசெோவியத்
ஒன்றியத்தில அறிமுனப்்டுத்தப்்ட்ட உற்்த்திளை ய
விளை ்வு்டுத்தம அமெற்றம ஒழுங்குமுளை ுக்கின்றேப்்டுத்தம சிுக்கின்றேப்பு
முளை ுக்கின்றே. இத ்்ந்த ரதோழிலோளர்னள் அமெத்தியில ர்ரிய அளவு
செம்ள யவற்ோடுனளுக்கும அதிருப்திக்கும வழிவகுத்தத.

‘1905 ல…. தோ்ோளவோதத்தின் புயல’ – 1905 அக்யடோ்ரில,
யவளை லநிறத்த இயக்னத்தோல அஞ்சிய ஜோர் ஒரு
அ்சியலளை அமெப்பு அறிக்ளை னளை ய வடுழைங்கனோர் அமெற்றம
எழுந்தவரும பு்ட்சிளை ய தடுப்்தற்கு சில தோ்ோளவோத
செமிக்ளை னனளை ள ரசெயதோர்.

னயடட்டுனள் –  அ்சியலளை அமெப்பு ஜனநோயனவோதினள் (KDs),
ய்்ோசிரியர் மிலலியுயனோவ் தளை லளை அமெயிலோன முற்ய்ோக்னோன
நிலப்பி்புக்னள். நடுத்த் முதலோளித்தவ வர்க்னத்தின் னட்சி,
அ்சியல செட்ட முடியோட்சி அமெற்றம இறதியில ஒரு
குடிய்சக்னோன நின்ுக்கின்றேத.

(SR-s) செமூனப் பு்ட்சியோளர்னள் –  சிறநிலப்பி்புக்னளை ள
பி்திநிதித்தவம ரசெயத விவசெோய யசெோசெலிசெ னட்சி, பிளவுற்ற
இடத செமூனப் பு்ட்சியோளர்னள் சிலனோலம ய்ோலஷிவிக் னட்சி
அ்செோங்னத்தில ்ங்யனற்ுக்கின்றேனர், அமெற்றம வலத செமூனப்
பு்ட்சியோளர்னள் இளை டக்னோல ரன்ன்ஸ்க அ்செோங்னத்திற்கு
ஆத்வளித்தனர்.

ரஅமென்ஷிவிக்குனள் –  ்ஷ்ய வலதசெோரி செமூன
ஜனநோயனவோதினள், தங்னளை ள அமெோர்னசிஸ்டுனள் என
அளை டுழைத்தக்ரனோண்டவர்னள், ஆனோல ஒரு ஜனநோயன குடிய்ளை செ
நிறவுவதற்கு ரதோழிலோளர்னளுக்கும தோ்ோளவோத
முதலோளித்தவத்திற்கும இளை டயிலோன ஒரு கூட்ளை ட
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ஆதரித்தனர்.

ரனர்ன்ஸ்க-ரசெர்ட்ரடலி - ய்ோலஷிவிக்குனளோல தூக்க
எறியப்்ட்ட தற்னோலின அ்செோங்னத்தக்கு வடுழைங்னப்்ட்ட ஒரு
ர்யர். அத னயடட்டுனள், ரஅமென்ஷிவிக்குனள் அமெற்றம செமூனப்
பு்ட்சியோளர்னளின் ‘அமெக்னள் முன்னண’யோல ஆதரிக்னப்்ட்டத.
செமூனப் பு்ட்சியோளர் னட்சிளை ய யசெர்ந்த ரனர்ன்ஸ்க பி்தஅமெர்
ஆனவும, அயதயவளை ள ரசெர்ட்ரடலி யசெோவியத்தனளின்
ரஅமென்ஷிவிக் தளை லவ்ோனவும இருந்தனர்.

யசெர்ஜி - ட்ர்ோட்ஸ்கயின் இளை ளய அமெனன், லியயோனின்
தமபி.

‘ரலனின் ஒரு யஜர்அமென் உளவோளி’  –  யநசெநோடுனளும
ரனர்ன்ஸ்க அ்செோங்னமும யுத்தத்திற்கு எதி்ோன ரலனின்,
ட்ர்ோட்ஸ்க அமெற்றம ய்ோலஷிவிக்குனள் களர்ச்சி ரசெயததோல
அவர்னளை ள யஜர்அமென் ்ளை டத்தள்தினளின் ஏரஜண்டுனளோன
இருப்்தோன ரதோடர்ந்த குற்ுக்கின்றேம செோட்டினர்.

‘சவிட்செர்லோந்தில விசெோ்ளை ண’  –  இக்னோஸ் ளை ுக்கின்றேஸ்
்டுரனோளை லயில செம்ந்தப்்ட்ட ஜிபியு ஏரஜண்டுனள் ்ற்றிய
1937 அக்யடோ்ரில நளை டர்ற்ுக்கின்றே விசெோ்ளை ணளை யக் குறிக்கும.

‘ரனயன் ஜ ஜூனோஷ்விலி’ – ஸ்்ோலினத உண்ளை அமெயோன ர்யர்
யஜோசெப் ஜ ஜூனோஷ்விலி. ரனயன் என்்த தனத செயனோத்ன்
ஆர்ளை லக் ரனோன்ுக்கின்றே ளை ்பிள் ்ோத்தி்ம.

___________
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ெல� "லிேயா�" ெசேடாவ�� க�லைற 
திேய மயான� (Cimetière de Thiais), பா��, ப�ரா��.
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