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வரலாறு பிரச்்சாரரமாக: புத்திஜீவிகளும
உக்க்ரரனிய ிய நனிய நெருக்கடியும

டேவிட ட நோர்த,

வலத-சநோரி கல்விவியநோளர்கள, பததிரிிரிககவியநோளர்கள, டபநோர் ஆதரவ

மனித-உரிிரிகம ஆர்வலர்கள,  மற்றும் “் “சசநோல்லநோேல்”
வல்லு ர்களின் ஒரு குழு இந்த வநோர இறுதியில் (டம 16–19,
2014)  கிடவியவில் கூேவிருக்கிறத.  டவியல் பல்கிரிகலக்கழகததின்
டபரநோசிரிவியர் டிடமநோததி ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் மற்றும் New Republic இன்  வ-
பழிரிகமவநோத இலக்கிவிய ஆசிரிவியரநோோத்தி ஸ்னை லிடவியநோன் வீ் “சசல்டிவியர்
ஆகிடவியநோர் திரிகலிரிகமயில்  ிரிகே் “சபறுகின்ற இந்த சந்திப்பின்
ட நோக்கம்,  அ் “சமரிக்கநோ மற்றும் டும் ஜேர்மனிவியநோல் நிதிவியநோதநோரம்
அளிக்கப்படட,  வழி ேததப்படட பிப்ரவரியில் உருவநோக்கப்படே
ஒரு ஆடசிக் கவிழ்ப்பு சதியின் மூலமநோக அதிகநோரததிற்கு வந்த
உக்டரனிவிய ஆடசிக்கு அரசிவியல் மற்றும் அறரீதிவியநோோத்தி ஸ்னை
மரிவியநோிரிகதிரிகவிய ஏற்படததிக் ் “சகநோடப்பதநோக இருக்கிறத.

”புததிஜீவிகளின் சர்வடதச குழு”வநோக தங்கிரிகள
ஊக்குவிததக் ் “சகநோளகின்ற இந்த அிரிகமப்பநோளர்கள ஒரு
விளம்பர தண்ேறிக்ிரிககிரிகவிய,  மன்னிக்கவம்,  ஒரு “் “சகநோளிரிகக
விளக்க அறிக்ிரிகக”ிரிகவிய விநிடவியநோகம் ் “சசய்திருக்கின்றோத்தி ஸ்னைர்.  அதில்
இந்த சந்திப்பு,  “சுதந்திரததின் மீத அக்கிரிகற
் “சகநோண்ேவர்களுக்கும்,  ் “சபரும் விிரிகல ் “சகநோடதத சுதந்திரம்
் “சபறப்படடிருக்கும் ஒரு  நோடடிற்கும் இிரிகேயிலநோோத்தி ஸ்னை சந்திப்பு”2
என்று விவரிக்கப்படடிருக்கிறத.  இந்தக் கூற்றில் ஓரளவக்கு
உண்ிரிகமயும் இருக்கிறத,  ஏ் “சோத்தி ஸ்னைன்றநோல் வியநோனுடகநோவிச்சின்
அரசநோங்கதிரிகத தூக்கிவீச அ் “சமரிக்கநோ ் “சபரும் பணதிரிகத
் “சசலவிடடளளத அல்லவநோ.

இந்தக் கூடேம் ஏகநோதிபததிவிய பிரச்சநோரததின் ஒரு
 ேவடிக்ிரிகக ஆகும்.  இதன் ஏற்பநோடேநோளர்களில் கோத்தி ஸ்னைேநோ,
பிரநோன்ஸ்,  டும் ஜேர்மனி,  டபநோலந்த மற்றும் அ் “சமரிக்க
தூதரகங்களும் இேம்் “சபற்றிருக்கின்றோத்தி ஸ்னை.  உக்டரனிவிய ் “சவளியுறவ
அிரிகமச்சகம்,  ும் ஜேோத்தி ஸ்னை நோவியகததிற்கநோோத்தி ஸ்னை ஐடரநோப்பிவிய அறக்் “சகநோிரிகே
(European Endowment for Democracy) மற்றும் Eurozine ஆகிவியிரிகவ
பிற ஏற்பநோடேநோளர்களில் அேங்குவோத்தி ஸ்னை.  கிடவியவ் சந்திப்ிரிகப
வலுவநோக விளம்பரம் ் “சசய்கின்ற Eurozine விரிகலத தளததில்,
உக்டரன் ஆடசிக் கவிழ்ப்பின் புவிமூடலநோபநோவிய தநோக்கங்கள
் “சதநோேர்பநோக எண்ணற்ற பதிவகள கநோணக்கிிரிகேக்கின்றோத்தி ஸ்னை.

“இரண்ேநோம் பனிப் டபநோிரிகர எப்படி ் “சவல்வத?”  டபநோன்றிரிகவ
அதில் முக்கிவியமநோோத்தி ஸ்னைிரிகவ.  இப்பதிவின் ஆசிரிவியரநோோத்தி ஸ்னை
விளநோடிஸ்லநோவ் இடோத்தி ஸ்னைநோ் “சசம்ட் “ச்ட்ஸெவ் இப்டபநோத வநோஷிங்ேன்
டி.சி.யில் மூடலநோபநோவிய மற்றும் சர்வடதச ஆய்வகளுக்கநோோத்தி ஸ்னை
ிரிகமவியததிற்கநோோத்தி ஸ்னை அதிதி விரிவிரிகரவியநோளரநோக (visiting  fellow)

இருக்கிறநோர்.

1960 களில் பநோர்தடதநோ் “சமன்றநோல், கலநோச்சநோர சுதந்திரததிற்கநோோத்தி ஸ்னை
பனிப்டபநோர் கநோலதத கம்யூனிச விடரநோத கநோங்கிரசில் (Cold War’s

anti-communist  Congress  for  Cultural  Freedom)  பங்டகற்ற
புததிஜீவிகள,  அந்த அிரிகமப்பின்  ேவடிக்ிரிகககள சிஐஏ இன்
சூதடவிரிகலகளுேன் ் “சவளிப்பிரிகேவியநோக பிிரிகணக்கப்படேடபநோத
சற்டற ஆததிரமுற்றோத்தி ஸ்னைர். அந்த நோளில், சிஐஏ உேனும் மற்ற அரசு
உளவததிரிகற முகிரிகமகளுேனும் டசர்ந்த டவிரிகல் “சசய்வ் “சதன்பத
ஒருவரின் புததிஜீவிததோத்தி ஸ்னை மற்றும் அறநிிரிகல  ற்் “சபவியருக்கு
இழுக்கநோகக் கருதப்படேத. அ் “சதல்லநோம் அந்தக் கநோலம்! கிடவியவ்
சந்திப்புக் கூடேததில் பங்டகற்பவர்கள எல்லநோம்
வியநோனுடகநோவிச்சின் அரசநோங்கதிரிகத தூக்கிவீசுவதில் ் “சபருமளவில்
பங்டகற்ற அரசநோங்கங்களிோத்தி ஸ்னைநோல் வழி் “சமநோழிவியப்படே மற்றும்
அததேன் அரங்டகற்றப்படே ஒரு நிகழ்வின் பநோகமநோக
இருக்கிடறநோம் என்ற ் “சவளிப்பிரிகேவியநோோத்தி ஸ்னை உண்ிரிகமிரிகவியக் கண்ட
எந்தவித ் “சவடகமும் அிரிகேவியவில்ிரிகல.

ஒடட் “சமநோதத சந்திப்புக்கூடேமுடம ஒரு டமநோசடி மற்றும்

ஏமநோற்று  ேவடிக்ிரிககவியநோக இருக்கிறத.  ும் ஜேோத்தி ஸ்னை நோவியக

“் “சசநோல்லநோேல்” இன் வநோய்வீச்சுகள எல்லநோம் ஒரு அப்படேமநோோத்தி ஸ்னை

பிற்டபநோக்குததோத்தி ஸ்னைமநோோத்தி ஸ்னை அரசிவியல் நிகழ்ச்சி நிரிரிகல விரிததச்

் “சசல்வதற்கநோோத்தி ஸ்னை ஒரு மிரிகறப்ிரிகப வழங்குகிறத.  ஒவ்் “சவநோரு
் “சசநோற்் “சறநோேிரிகரயும் மிரிகறவிலக்கி (decrypt) கநோண டவண்டம்.

“ஐடரநோப்பநோ, ரஷ்வியநோ மற்றும் உலகததின் வருங்கநோலததிற்கநோக
உக்டரனிவிய பன்ிரிகமவநோதததின் ் “சபநோருள குறிதத ஒரு விரிவநோோத்தி ஸ்னை
் “சபநோத விவநோததிரிகத” இக்கூடேம்  ேததம் எோத்தி ஸ்னை அந்த அறிக்ிரிகக
உறுதிபேக் கூறுகிறத.  இிரிகத மிரிகறவிலக்கிப் பநோர்க்ிரிககயில்
இதன் உண்ிரிகமவியநோோத்தி ஸ்னை அர்ததம் என்ோத்தி ஸ்னை் “சவன்றநோல்,  ஐடரநோப்பநோ
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மற்றும் யுடரஷிவியநோவில் ரஷ்வியநோவின் ் “சசல்வநோக்ிரிகக
இல்லநோ் “சதநோழிக்கும் ட நோக்கததேன்  ேக்கவிருக்கும் டமலதிக
 ேவடிக்ிரிகககளுக்கநோோத்தி ஸ்னை ஒரு முன்மநோதிரிவியநோக உக்டரனிவிய
ஆடசிக்கவிழ்ப்பு எவ்வநோறு டசிரிகவ ் “சசய்விய முடியும் என்பிரிகத
இக்கூடேம் ஆரநோயும் என்படத ஆகும்.

இச்சந்திப்பில் விவநோதிக்கப்பே இருக்கும் பிற பிரச்சிிரிகோத்தி ஸ்னைகளநோவோத்தி ஸ்னை:

1.  ”· மனித உரிிரிகமகள எவ்வநோறு டவரூன்ற முடியும்
அததேன் மனித உரிிரிகமகள என்ற சிந்திரிகோத்தி ஸ்னை எவ்வநோறு
எங்களுக்கு உந்ததலளிக்கின்றத? [உண்ிரிகம அர்ததம்:
“எதிரநோோத்தி ஸ்னை ஆடசிகிரிகள அரசிவியல்ரீதிவியநோக
ஸ்திரமற்றதநோக்குவதற்கும் தூக்கிவீசுவதற்குமநோோத்தி ஸ்னை ஒரு
டபநோலிச்சநோக்ிரிகக மனித உரிிரிகமகள ‘் “சசநோல்லநோேல்’
எவ்வநோறு வழங்க முடியும்?”]

2.  “· ் “சமநோழி எப்படி,  எப்டபநோத உலகதிரிகத அணுக
அனுமதிக்கின்றத,  மற்றும் எப்டபநோத எப்படி அத
அரசிவியல் விததிவியநோசதிரிகத விரிகரவியிரிகற ் “சசய்கிறத?”
[உண்ிரிகம அர்ததம்: “சமூக டமநோதலுக்கு அடிப்பிரிகேவியநோக
உளள சேரீதிவியநோோத்தி ஸ்னை  லன்கிரிகள மிரிகறப்பதற்கு
ும் ஜேோத்தி ஸ்னை நோவியக வநோர்திரிகதும் ஜேநோலங்கிரிகள எவ்வநோறு
உபடவியநோகப்படதத முடியும்?”]

3.  ”· சர்வடதச அரநோும் ஜேகம்,  உள நோடட ஊழல் மற்றும்
தனி பர்களின் ் “சபநோதவநோோத்தி ஸ்னை தவறிிரிகழப்புத தன்ிரிகம
இவற்றுக்கிிரிகேடவிய அரசிவியல்  நோகரிகம் என்பத எவ்வநோறு
சநோததிவியமநோோத்தி ஸ்னைதநோக இருக்கிறத.”  [உண்ிரிகம அர்ததம்:
“சமகநோல புவிஅரசிவியலின் வியதநோர்ததங்கள ஏன்
‘எல்ிரிகலகிரிகளக் கேப்பிரிகத’  அதநோவத சிததிரவிரிகத,
குறிிரிகவததக் ் “சகநோல்லுதல், எடதச்சநோதிகநோரவநோதம், டபநோர்
மற்றும் இன்ோத்தி ஸ்னைபிறவற்றின் பவியன்பநோடிரிகே
நிவியநோவியப்படததகிறத.”]3

இதில் பங்டகற்பவர்கள குிரிகறந்த அளவில் புததிஜீவித
சக்திிரிகவியச் ் “சசலவிடட ் “சவற்றுக்கருததக்கிரிகள அதிகமநோகக்
கக்குவதற்கு இந்தப் பிரச்சிிரிகோத்தி ஸ்னைகள மீதநோோத்தி ஸ்னை விவநோதம்
அனுமதிக்கும்.  நூற்றுகணக்கில் இல்ிரிகல் “சவியன்றநோல்,  ஏரநோளமநோோத்தி ஸ்னை
உயிரிழப்புகளில் விிரிகளந்திருக்கக் கூடிவிய ் “சதற்கு மற்றும் கிழக்கு
உக்டரனில் மக்களுக்கு எதிரநோோத்தி ஸ்னை கிடவியவ் ஆடசியின்
ஒடக்குமுிரிகற  ேவடிக்ிரிகககளில் இருந்த எழுகின்ற
பிரச்சிிரிகோத்தி ஸ்னைகள,  எழுப்பப்பேவிருக்கும் விவநோதப்் “சபநோருளகளின்
படடிவியலில் இேம்் “சபறவில்ிரிகல.  அடதடபநோல ஸ்டவநோடபநோேநோ
மற்றும் Right  Sector  டபநோன்ற  வ-பநோசிச சக்திகள பிப்ரவரியின்
ஆடசிக்கவிழ்ப்பிலும்  ேப்பு அரசநோங்கதிரிகத ஒழுங்கிரிகமப்பதிலும்
ஆற்றிவிய பிரதநோோத்தி ஸ்னை பநோததிரம் குறிததம் ஆரநோய்வதற்டகநோ
விளக்குவதற்டகநோ இந்த அிரிகமப்பநோளர்களிேம் எவ்வித
திடேமுமில்ிரிகல.

இந்த பங்டகற்பநோளர்களில் மிகப் பிரதநோோத்தி ஸ்னைமநோோத்தி ஸ்னைவர்கள என்று
பநோர்ததநோல் “வழக்கமநோோத்தி ஸ்னை சந்டதகததிற்குரிவியவர்கள”,  அதநோவத
மனித உரிிரிகமகள என்ற டபநோலிவியநோோத்தி ஸ்னை டபநோர்ிரிகவயின் கீழ்
ஏகநோதிபததிவியத திரிகலயீடகிரிகள ஊக்குவிப்பதில்  ன்கு
நிறுவப்படே வரலநோிரிகறக் ் “சகநோண்ே மனிதர்களநோக இருக்கிறநோர்கள.
இவர்கள அடிப்பிரிகேவியநோக குற்றவிவியல்தோத்தி ஸ்னைமநோோத்தி ஸ்னை இவியல்பு ் “சகநோண்ே
அரசுக் ் “சகநோளிரிகககளுக்கு அறரீதிவியநோோத்தி ஸ்னை ஆதரவ டகநோரி விளம்பரம்
் “சசய்வதில் ் “சகடடிக்கநோரர்கள.  “மனித உரிிரிகமகிரிகள”

தூக்கிப்பிடிப்படத ஏடதநோ ஒரு வடிவததில் ஏகநோதிபததிவியதிரிகத
அங்கீகரிப்பதற்கநோோத்தி ஸ்னை ஒரு வழிவிரிககவியநோகடவ டசிரிகவ ் “சசய்த
வந்திருக்கிறத. 1880 களில் ் “சகநோங்டகநோவில் மில்லிவியன் கணக்கநோோத்தி ஸ்னை
மக்கிரிகளப் பட் “சகநோிரிகல ் “சசய்த ் “சபல்ஜிவியததின் அரசரநோோத்தி ஸ்னை
லிடவியநோடபநோல்ட கூே,  நிரநோதரவநோோத்தி ஸ்னை பலிவியநோடோத்தி ஸ்னைநோர்களின்

“அறரீதிவியநோோத்தி ஸ்னை மற்றும் சேரீதிவியநோோத்தி ஸ்னை புததயிர்ப்பிற்கநோகடவ”  அவர்

் “சசவியல்படேதநோக கூறிக் ் “சகநோண்ேநோர்.  ஏகநோதிபததிவியம் குறிதத
முதல் ் “சபரும் அறிஞர்களில் ஒருவரநோோத்தி ஸ்னை டும் ஜேநோன் வரான ஜோன் ஹநோப்சன்,  ஒரு
நூற்றநோண்டக்கும் முன்பநோக,  ஏகநோபததிவிய ் “சகநோளிரிககயின்
கீழிரிகமந்த உண்ிரிகமவியநோோத்தி ஸ்னை ட நோக்கங்கிரிகள மிரிகறக்கும் ் “சபநோருடட
அற் “ச றி சநோக்குப் டபநோக்குகிரிகளப் பவியன்படததி இரடிரிகேடவேம்
டபநோடவதன் மூலம் ஆற்றப்படகின்ற படபவியங்கர
பநோததிரததின்பநோல் கவோத்தி ஸ்னைதிரிகத ஈர்ததநோர். அவர் எழுதிோத்தி ஸ்னைநோர்:

ட நோக்கங்களின் உண்ிரிகமவியநோோத்தி ஸ்னை அர்தததிரிகத

இவ்வநோறு ் “சபநோய்ிரிகமப்படததவதில் தநோன்

மிகச்சரிவியநோக ஏகநோதிபததிவியததில் தங்கியிருக்கும்

மிகப்் “சபரும் ஆபததின் ட நோக்கமும் மற்றும் பநோரிவிய
தவறும் தங்கியிருக்கின்றத.  பலவிதமநோோத்தி ஸ்னை
கலிரிகவவியநோோத்தி ஸ்னை ட நோக்கங்களில் இருந்த,  மிகவம்
பலவீோத்தி ஸ்னைமநோோத்தி ஸ்னைத (அதநோவத “மனித உரிிரிகமகள”
மற்றும்/அல்லத “ும் ஜேோத்தி ஸ்னை நோவியகம் டபநோன்றிரிகவ)
டதர்ந்் “சதடக்கப்படட ் “சவளியில் கநோடடவதற்கு
உகந்ததநோக இருப்பதநோக முன்ிரிகவக்கப்படிரிககயில்,
அக்் “சகநோளிரிகக உருவநோக்கிவியவர்களுக்டக
முன்டதநோன்றியிரநோத ் “சகநோளிரிககப் பிரச்சிிரிகோத்தி ஸ்னைகள
முக்கிவிய கநோரணங்களநோக அணுகப்படட,  ஒரு
டதசததின் அறநிிரிகல மதிப்பு
தரம்குிரிகறக்கப்படகின்றத.  ஏகநோதிபததிவியததின்
ஒடட் “சமநோததக் ் “சகநோளிரிககயுடம இந்த ஏமநோற்றிிரிகோத்தி ஸ்னைக்
் “சகநோண்டே  ிரிகேமுிரிகறப்படததப்படடிருக்கிறத.
[ஏகநோதிபததிவியம்:  ஒரு ஆய்வ (டகம்பிரிடஜ, 2010),
பக் 209-10]4

பங்டகற்பவர்களில் லிடவியநோன் வீ் “சசல்ரிவியர் இேம்் “சபற்றுளளநோர்.
இவர் ஈரநோக் விடதிரிகலக்கநோோத்தி ஸ்னை குழுவின் ஒரு முன்ோத்தி ஸ்னைண
உறுப்பிோத்தி ஸ்னைரநோகப் பணபுரிந்தவர் என்படதநோட புதிவிய அ் “சமரிக்க
நூற்றநோண்டிற்கநோோத்தி ஸ்னை திடேம் என்பதேன் ் “ச ருக்கமநோய் அிரிகேவியநோளம்
கநோணப்படபவர் ஆவநோர்.  தநோரநோளவநோத அரசிவியல்
சிததநோந்தவநோதிவியநோோத்தி ஸ்னை டபநோல் டபர்மன் டசர்பிவியநோ மீதநோோத்தி ஸ்னை
அ் “சமரிக்கக் குண்டவீச்சிற்கு (் “சகநோடசநோவநோ பிரிவிிரிகோத்தி ஸ்னைவநோதததிற்கு
ஆதரவநோக)  ஆடலநோசிரிகோத்தி ஸ்னைவியளிததவர் என்படதநோட,  9/11 க்குப்
பின்ோத்தி ஸ்னைர், மததிவிய கிழக்கிலும் மததிவிய ஆசிவியநோவிலும்  ேததப்படே
அ் “சமரிக்கப் டபநோர்கிரிகள இஸ்லநோமிவிய பநோசிசததிற்கு எதிரநோோத்தி ஸ்னை் “சதநோரு
டபநோரநோடேமநோகக் கூறி நிவியநோவியப்படதத முிரிகோத்தி ஸ்னைந்தவர். “அ் “சலக்சிஸ்
டி டேநோக்வில்லியும் ும் ஜேோத்தி ஸ்னை நோவியகம் என்னும் சிந்திரிகோத்தி ஸ்னையும்”  (“Alexis
de  Tocqueville  and  the  Idea  of  Democracy”) என்ற திரிகலப்பில்
ஞநோயிறன்று மநோிரிகல டபர்மன் அளிக்கவிருக்கும் உிரிகர ஓடல
திவியநோனிடபநோக்கிற்கும் ஸ்டவநோடபநோேநோ கடசியில் இருக்கும் அவரத
சீேர்களுக்கும் கண் திறப்பதநோக இருக்கும் என்பதில் எந்த
சந்டதகமுமில்ிரிகல.

டபர்ோத்தி ஸ்னைநோர்ட குஷ்ோத்தி ஸ்னைரும் இதில் இருப்பநோர்.  பல
தசநோப்தங்களுக்கு முன்பநோக எல்ிரிகலகள கேந்த மருததவர்கள
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(M decins Sans Fronti res)é è  என்ற அிரிகமப்புேன் ் “சதநோேர்புபடடிருந்த
குஷ்ோத்தி ஸ்னைர் தந்திடரநோபநோவிய பிரச்சிிரிகோத்தி ஸ்னைகளில் இந்த அிரிகமப்புேன்
் “சதநோேர்பிிரிகோத்தி ஸ்னை முறிததக் ் “சகநோண்ட,  “மனிதநோபிமநோோத்தி ஸ்னை திரிகலயீட”
விேவியததில் கூடதல் மும்முரமநோோத்தி ஸ்னை ஒரு டவிரிகலததிடேதிரிகத
ஆடலநோசிரிகோத்தி ஸ்னைவியளிக்க உலக மருததவர்கள (M decins  du  Monde)é

என்ற அிரிகமப்ிரிகப உருவநோக்கிோத்தி ஸ்னைநோர்.  வரான ஜோன் ஹநோப்சன்
முன்் “சோத்தி ஸ்னைதிர்பநோர்ததத டபநோல,  இந்தக் களமநோோத்தி ஸ்னைத ஏடதனும் ஒரு
 நோடடில் இரநோணுவத திரிகலயீடடக்கநோோத்தி ஸ்னை எண்ணலேங்கநோ டபநோலி
கநோரணங்களுக்கு அங்கீகநோரம் அளிததத.  பநோல்கன்களிலநோோத்தி ஸ்னை
திரிகலயீடிரிகே குஷ்ோத்தி ஸ்னைர் ஊக்குவிததநோர்.  இறுதியில் பி் “சரஞ்சு
ும் ஜேோத்தி ஸ்னைநோதிபதி சநோர்க்டகநோசியின் அரசநோங்கததில் ் “சவளியுறவ
அிரிகமச்சரநோகவம் அவர் ஆோத்தி ஸ்னைநோர்.  2011  இல் அிரிகமச்சரிரிகவிரிகவிய
விடட விலகிவிய பின்ோத்தி ஸ்னைரும் அவர் லிபிவியநோ மீதநோோத்தி ஸ்னை சநோர்க்டகநோசியின்
தநோக்குதிரிகலயும்,  அததேன் ஐவரி டகநோஸ்டில் பி் “சரஞ்சு
ஊடருவிரிகலயும் ஆதரிததநோர்.  இவ்வநோறு அரசிவியல்
பிற்டபநோக்குவநோதியும் பி் “சரஞ்சு முதலநோளிததவ அரசின்
பநோதகநோவலருமநோோத்தி ஸ்னை இவர் “ஐடரநோப்பநோவக்கு ஒரு உக்டரனிவிய
புரடசி டதிரிகவவியநோ?” என்ற பிரச்சிிரிகோத்தி ஸ்னையில் ஒரு குழு விவநோதததில்
பங்டகற்கிறநோர்.

குஷ்ோத்தி ஸ்னைரின் சகடதசததவரும் பிரபல ் “சமய்யிவியலநோளருமநோோத்தி ஸ்னை
டபர்ோத்தி ஸ்னைநோர்ட-் “சவரான ஜோன் ஹன்றி ் “சலவி [இவர் மனிதநோபிமநோோத்தி ஸ்னை திரிகலயீடகளின்
இன்் “சோத்தி ஸ்னைநோரு ஆதரவநோளர்] ரஷ்விய ும் ஜேோத்தி ஸ்னைநோதிபதி விளநோடிமிர் புடடிிரிகோத்தி ஸ்னை
கண்டிதத ஒரு உிரிகரிரிகவிய வழங்கவிருக்கிறநோர்.  “ேநோ’ஆர்ததிடரநோ
புடடினின் [d’Arturo  Poutine] தடக்கக் கூடிவிய எழுச்சி”  என்பத
அதன் திரிகலப்பு.  ் “சபர்தடதநோல்ட பி் “சரக்ட உருவநோக்கிவிய மிகச்
சிறப்பநோோத்தி ஸ்னை குறியீடட  நோேகப் பிரிகேப்பின் [The Resistible Rise of

Arturo  Ui]  திரிகலப்ிரிகப இவ்வநோறநோக அதிடமதநோவிததோத்தி ஸ்னைமநோய்
தஷ்பிரடவியநோகம் ் “சசய்வ் “சதன்பத ் “சலவியின் பிரிகேப்புக்டக உரிவிய
இவியல்பு. பதிலடி குறிதத பவியமின்றி ் “சலவி புடடிிரிகோத்தி ஸ்னைக் கண்ேோத்தி ஸ்னைம்
் “சசய்வியலநோம் தநோன்.  ஒபநோமநோவின் குற்றங்கிரிகளக் கண்டிக்க
டவண்ட் “சமன்றநோல் தநோன் அதற்கு எப்படிப் பநோர்ததநோலும்
் “சலவியிேம் இருப்பிரிகத விே அதிகமநோக அந்தத தணச்சல்
இருந்தநோக டவண்டம்.  பி் “சரக்டின் பிரிகேப்பநோோத்தி ஸ்னைத ஹிடலர்
அதிகநோரததக்கு எழுந்ததன் மீதநோோத்தி ஸ்னை ஒரு கண்டிக்கும்
விரிகசததநோக்குதலநோக இருந்தத.  மிக முக்கிவியமநோோத்தி ஸ்னை விேவியம்,

பி் “சரக்ட தோத்தி ஸ்னைத உருவநோக்கதிரிகத சிக்கநோடகநோிரிகவ அடிததளமநோக
ிரிகவதத,  ஒரு முதலநோளிததவ சூழலில் குற்றவிவியல்
நிழலுலகததில்  ேக்கும் ் “சசவியல்பநோடகளுக்கும்,   நோஜிக் கடசியின்
் “சசவியல்பநோடகளுக்கும் இிரிகேயில் இருக்கும் ஒற்றுிரிகமகிரிகள
எடததக்கநோடடிோத்தி ஸ்னைநோர்.  அதில் அ் “சமரிக்க பநோர்ிரிகவவியநோளர்களின்
மோத்தி ஸ்னைிரிகதத ் “சதநோடம் ட நோக்கதடதநோட மிக அற்புதமநோோத்தி ஸ்னை சில வரிகள
இவ்வநோறு இருக்கும்: “அவருிரிகேவிய டதநோல்வியில் களிக்கநோதீர்கள,
மனிதர்கடள.  ஏ் “சோத்தி ஸ்னைன்றநோல் உலகம் எழுந்த நின்று அந்த
தஷ்ேிரிகரத தடதத நிறுததி விடேநோலும் கூே,  அவிரிகரத தநோங்கி
நின்ற கருவிரிகற இன்ோத்தி ஸ்னைமும் சூேநோகததநோன் இருக்கிறத.”
அன்ிரிகறவிய பி் “சரக்டின் எச்சரிக்ிரிகக இக்கநோலததிற்கும்
் “சபநோருததமநோோத்தி ஸ்னைதநோக இருக்கின்றத.

பிரநோன்சில் ஒரு பகிரங்க-புததிஜீவிவியநோக ் “சலவியின் மரிவியநோிரிகத
தடமநோறிக் ் “சகநோண்டிருக்கின்றத. 2010 இல் அவர் கநோண்ட மற்றும்
அறி் “சவநோளிிரிகவிய தநோக்குகின்ற ஒரு கடடிரிகரிரிகவிய ் “சவளியிடேநோர்.
“டும் ஜேநோன்-பநோப்டிஸ்ட புடடல்”  [Jean-Baptiste  Botul] என்ற ஒரு
் “சமய்யிவியலநோசிரிவியரின் பிரிகேப்பு ் “சலவியின் கவோத்தி ஸ்னைததிற்கு வந்த

கநோன்ட மீதநோோத்தி ஸ்னை தோத்தி ஸ்னைத விரிகசமிரிகழக்கு அவர் அதிரிகோத்தி ஸ்னை
அடிப்பிரிகேவியநோகக் ் “சகநோண்டிருந்தநோர்.  தரதிர்ஷ்ேவசமநோக, “புடடல்”
மற்றும் அவரத சிந்திரிகோத்தி ஸ்னை முிரிகறவியநோோத்தி ஸ்னை (“புடடல்வநோதம்”)
இரண்டடம ஃபி் “சரேரிக் பநோ் “சும் ஜேஸ் [Fr d ric  Pag s]é é è  என்ற ஒரு
பி் “சரஞ்சு பததிரிிரிககவியநோளரின் புிரிகோத்தி ஸ்னைவப் பநோததிரங்கள என்பிரிகத
் “சலவி கவனிக்கவில்ிரிகல.  இப்டபநோத ஒரு டகலிப் ் “சபநோருளநோக,
ஒரு பி் “சரஞ்சு  ிரிககச்சுிரிகவ, அழகநோோத்தி ஸ்னை திரிகலவியலங்கநோரம் ் “சகநோண்ே
் “சலவியின் ் “சமய்யிவியிரிகல பின்வரும் வநோசகதிரிகத ் “சகநோண்ட
சுருங்கக் கூறுகிறத:  “கேவள இறந்த விடேநோர்,  ஆோத்தி ஸ்னைநோல் என்
முடி முழுட ர்ததியுேன் இருக்கிறத.”  [BHL என்று பரவலநோக
அறிவியப்படம் ் “சலவியின் சிந்திரிகோத்தி ஸ்னைகள குறிதத அறிவிய
விரும்புடவநோருக்கு அவர் குறிதத விக்கிபீடிவியநோ கடடிரிகர
இரததிோத்தி ஸ்னைச்சுருக்கமநோோத்தி ஸ்னை விவரிப்ிரிகப வழங்குகிறத.]

டபரநோசிரிவியர் ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரின் இரதத நிலங்கள

இந்த விேவியங்களில் ஒருவிரிகக  ிரிககப்புக்குரிவிய பக்கதிரிகத
் “சலவி பிரதிநிதிததவப்படததகிறநோர் என்றநோல் டபரநோசிரிவியர்
டிடமநோததி ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரின் வருிரிககயும்,  அவரத முன்ோத்தி ஸ்னைணப்
பநோததிரமும் ஒரு இருண்ே தன்ிரிகமிரிகவியக் ் “சகநோண்ேதநோய்
இருக்கின்றோத்தி ஸ்னை. அவர் தரிதமநோகவம் படேநோேநோபததேனும் ் “சபநோதப்
பிரபலததக்கு உவியர்ந்திரிகம என்பத முழுக்க முழுக்க, உக்டரிரிகோத்தி ஸ்னை
தோத்தி ஸ்னைத ் “சசல்வநோக்கு வடேததிற்குள ் “சகநோண்டவரவம் அததேன்
ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் கூற்றின் படி,  அ் “சமரிக்கநோ மற்றும் ஐடரநோப்பநோவின்
கடிோத்தி ஸ்னை உிரிகழப்பநோல் ் “சபறப்படே மனித ும் ஜேோத்தி ஸ்னை நோவியக
அபிலநோிரிகஷைகளின் பரமவிடரநோதிவியநோக ரஷ்வியநோிரிகவ
தஷ்ேோத்தி ஸ்னைநோக்குவதற்கும் அ் “சமரிக்கநோ ் “சசய்கின்ற முவியற்சிகளுக்கு
் “சவளிப்பிரிகேவியநோக அறிஞருலக நிவியநோவியப்படததிரிகல
வழங்குவதற்கு அவர் ் “சசய்கின்ற இிரிகேவிேநோத முவியற்சிகளுேன்
பிிரிகணந்ததநோக இருக்கிறத.

ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேிரிகர எழுததப் பிரபலததின் வடேததிற்கு உவியர்ததிவிய
புததகததின் திரிகலப்பு இரததநிலங்கள:  ஹிடலருக்கும்
ஸ்ரநோலினுக்கும் இிரிகேயில் ஐடரநோப்பநோ (Bloodlands: Europe Between
Hitler  and  Stalin).  2010  இல் ் “சவளிவியநோோத்தி ஸ்னை இந்தப் புததகம்
் “சவகுும் ஜேோத்தி ஸ்னை ஊேகங்களநோல் ஒரு டமிரிகதயின் பிரிகேப்பநோக
வரடவற்கப்படேத. எண்ணற்ற ் “சசய்திததநோளகளில் திறோத்தி ஸ்னைநோய்வகள
் “சவளிவியநோயிோத்தி ஸ்னை.  தசிடிடிஸின் மறுஅவதநோரம் டபநோல அவர்
டபநோற்றப்படேநோர்.  ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் இந்த வரடவற்ிரிகப  ன்கு
அனுபவிததிருக்கிறநோர் எோத்தி ஸ்னைத ் “சதரிகிறத.  2012  இல் இந்தப்
புததகததின் கநோகித பதிப்பில்,  அவரத புகழ்பநோடிவிய
திறோத்தி ஸ்னைநோய்வகளில் இருந்த டமற்டகநோள கநோடடவதற்் “சகோத்தி ஸ்னை
் “சமநோததமநோக முதல் 14 பக்கங்கள அர்ப்பணக்கப்படடிருந்தோத்தி ஸ்னை.

ஏன் இந்த அமளி?  ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரின் புததகம் 2004-2005  இல்
உக்டரனில் ஆரஞ்சுப் புரடசியின் (இதில் விக்ேர்
வியநோனுடகநோவிச்சின் ஆதரவநோளர்கள வநோக்கு டமநோசடி ் “சசய்ததநோகக்
குற்றம் சநோடேப்படேதநோல் விிரிகளந்த ் “சவகுும் ஜேோத்தி ஸ்னை ஆர்ப்பநோடேங்கிரிகள
அடதத அ் “சமரிக்க ஆதரவ விக்ேர் யுஷ்் “சசங்டகநோ உக்டரன்
ும் ஜேோத்தி ஸ்னைநோதிபதிவியநோக முடிந்தத)  முடிவக்குப் பின்ோத்தி ஸ்னைர் ் “சவளிவந்தத.
யுஷ்் “சசங்டகநோ அதிகநோரததின் மீதநோோத்தி ஸ்னை தோத்தி ஸ்னைத பிடிிரிகவிய இறுக்கிக்
் “சகநோளளும் ் “சபநோருடட, வலத-சநோரி உக்டரனிவிய டபரிோத்தி ஸ்னைவநோதததிற்கு

அிரிகழப்புவிே முிரிகோத்தி ஸ்னைந்தநோர். ரஷ்விய விடரநோத உணர்வகிரிகள கிளறி
விடம் விரிககயில் வடிவிரிகமக்கப்படடிருந்த இந்தப் பிரச்சநோரததின்
ஒரு முக்கிவியமநோோத்தி ஸ்னை கூறநோக,  1930 களில் டபரழிவகரமநோோத்தி ஸ்னை
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பஞ்சததிற்கும் சுமநோர் 3.5  மில்லிவியன் மக்கள உயிரிழக்கவம்
இடடச் ் “சசன்ற டசநோவிவியத கூடடப்பண்ிரிகண முிரிகற  நோஜிக்கள
ஐடரநோப்பிவிய யூதர்கிரிகளத திடேமிடடப் பட் “சகநோிரிகல ் “சசய்ததற்கு
சமமநோகச் சிததரிக்கப்படேத. யூதப்பட் “சகநோிரிகல (Holocaust) என்பத
எப்படி யூதர்கள கூடேமநோகத திடேமிடடப் பட் “சகநோிரிகல
் “சசய்வியப்படே நிகழ்வநோக இருந்தடதநோ அிரிகதப்டபநோலடவ படடினி
மரணமும் (Holodomor) உக்டரனிவியர்களுக்கு எதிரநோக டசநோவிவியத
ஒன்றிவியம் திடேமிடட  ேததிவிய ஒரு பட் “சகநோிரிகல வடிவமநோக
இருந்தத என்று அவர் கூறிக் ் “சகநோண்ேநோர்.

இந்தப் ் “சபநோருளவிளக்கததின் நிவியநோவியததன்ிரிகம (இத
உண்ிரிகம விபர அடிப்பிரிகேயிலும் சரி மற்றும் தததவநோர்தத
அடிப்பிரிகேயிலும் சரி மிகவம் ஐவியததிற்குரிவியதநோக இருக்கிறத
என்படத குிரிகறந்தபடசமநோக கூறக் கூடிவியதநோக இருக்கிறத) பற்றிவிய
டகளவிக்கு அப்பநோல்,  படடினி மரணங்கிரிகள (Holodomor)

டசநோவிவியத ஒன்றிவியததநோல் உக்டரன் பழிவநோங்கப்படேதன் ஒரு
அிரிகேவியநோளததின் நிிரிகலக்கு உவியர்ததவ் “சதன்பத அரசிவியல்ரீதிவியநோக
தீப்பற்றிரிகவப்பதநோகவம்,  ஆகடவ அவர்களுக்கு மிகவம்
பவியனுளளதநோகவம் ஆகிவியத.  உக்டரனிவிய வலதகளுக்கு
புிரிகோத்தி ஸ்னைவக்கிரிகதவியநோக இருப்பதற்கு சநோததிவியமநோோத்தி ஸ்னை ஒன்ிரிகற இத
வழங்கிவியத,  அததேன் அ் “சமரிக்க ஏகநோதிபததிவியதிரிகத

் “சபநோறுததவிரிகர ரஷ்விய விடரநோத உணர்வகிரிகள ் “ச ருப்பூடடி

விடவதற்கு பவியன்படததப்பேக் கூடிவிய ஒரு பிரச்சநோரக் குழு
கிிரிகேததத.

2010  இல் யுஷ்் “சசங்டகநோ அதிகநோரததில் இருந்த அகன்றநோர்.
ஆயினும் அவரத இறுதி  ேவடிக்ிரிகககளில் ஒன்றநோக,
படபவியங்கரமநோோத்தி ஸ்னை உக்டரன் டதசிவியவநோதியும் அததேன் மூன்றநோம்
ிரிகரய்க்குேன் ஒததிரிகழதத யூதர்கிரிகளயும் டபநோலந்த இோத்தி ஸ்னை
மக்கிரிகளயும் கூடடப்பட் “சகநோிரிகல ் “சசய்வதில் பங்குவகிதத
ஸ்டீபன் பண்டேரநோிரிகவ (1909-1959)  அவர் “உக்டரன்
 நோவியகர்களில் ஒருவர்” எோத்தி ஸ்னை பிரகேோத்தி ஸ்னைம் ் “சசய்த விடடச் ் “சசன்றநோர்.
இத உக்டரனின் திரிகலிரிகம ரபி (யூத மதகுரு) உளளிடடேநோரிேம்
இருந்த பரவலநோோத்தி ஸ்னை எதிர்ப்புகிரிகளக் கிளப்பிவியத.  கவனிக்கததக்க
விேவியமநோய்,  எதிர்ப்ிரிகப வழங்கிடவியநோரில் டிடமநோததி ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரும்
ஒருவரநோக இருந்தநோர்.  2010  பிப்ரவரி 24  அன்று நியூடவியநோர்க்
புததகத திறோத்தி ஸ்னைநோய்வ பதிப்பில் ் “சவளிவியநோோத்தி ஸ்னை ஒரு கடடிரிகரயில்
அவர் யுஷ்் “சசங்டகநோவின் இந்த  ேவடிக்ிரிகக குறிதத டகளவி
எழுப்பிோத்தி ஸ்னைநோர்.  பண்டேரநோ மற்றும் அவர் திரிகலிரிகமயில் இருந்த
உக்டரன் டதசிவியவநோதிகள அிரிகமப்பின் (OUN-B)  குற்றங்கள
குறிதத ஒரு சுருக்கதிரிகத ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் வழங்கிோத்தி ஸ்னைநோர்:

உக்டரன் டதசிவியவநோதிகள  ம்பியிருந்திரிகதப் டபநோல
டும் ஜேர்மனிவியர்கள டபநோலந்ிரிகத 1939 இல் அழிததோத்தி ஸ்னைர்,
அததேன் 1941  இல் டசநோவிவியத ஒன்றிவியதிரிகத
அழிக்கவம் அவர்கள முிரிகோத்தி ஸ்னைந்தோத்தி ஸ்னைர்.  அந்த ும் ஜேத ஜூன்
மநோதததில் டும் ஜேர்மனியின் ஒருங்கிிரிகணந்த
இரநோணுவப் பிரிகேகள டசநோவிவியத ஒன்றிவியததக்குள
நுிரிகழந்தடபநோத,  வரான ஜோன் ஹங்டகரி,  ருடமனிவியநோ,  இததநோலி
மற்றும் ஸ்டலநோடவக்கிவியநோவின் இரநோணுவங்களும்,
அததேன் டசர்ந்த OUN-B உேன் ் “சதநோேர்புிரிகேவிய
உக்டரன் தன்ோத்தி ஸ்னைநோர்வலர்களின் சிறு பிரிகேவியணகளும்
அவற்றுேன் டசர்ந்த ் “சகநோண்ேோத்தி ஸ்னை.  யூதர்கள மீத
டும் ஜேர்மனிவியர்கள  ேததிவிய பட் “சகநோிரிகலத
திடேங்களுக்கு இந்த உக்டரன் டதசிவியவநோதிகள

சிலரும் உதவிோத்தி ஸ்னைர். அவ்வநோறு ் “சசய்ததன் மூலமநோக,
அவர்கள ஒரு டும் ஜேர்மன் ் “சகநோளிரிககிரிகவிய
முன்் “சோத்தி ஸ்னைடததநோலும், அத இோத்தி ஸ்னைத தூய்ிரிகமப்படததல்
என்ற அவர்களத ் “சசநோந்த டவிரிகலததிடேததக்கும்,
யூதர்கிரிகள டசநோவிவியத ் “சகநோடங்டகநோன்ிரிகமயுேன்
அவர்கள அிரிகேவியநோளப்படததிவியிரிகமக்கும்
இணக்கமநோோத்தி ஸ்னைதநோக இருந்தத.5

OUN-B இன் திரிகலிரிகமயின் கீழ் ் “சசவியல்படே உக்டரன்
கிளர்ச்சிப் பிரிகே (UPA) இன்  ேவடிக்ிரிகககிரிகள ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர்
பின்வருமநோறு விவரிததிருந்தநோர்:

அவர்களத திரிகலிரிகமயின் கீழ், UPA 1943 மற்றும் 1944
இல் டமற்கு உக்டரனில் டபநோலந்திோத்தி ஸ்னைிரிகர

இோத்தி ஸ்னைச்சுததிகரிக்கும் பணிரிகவிய டமற்் “சகநோண்ேத.  UPA
கடசியிோத்தி ஸ்னைர் பததநோயிரக்கணக்கிலநோோத்தி ஸ்னை டபநோலந்திோத்தி ஸ்னைிரிகர
பட் “சகநோிரிகல ் “சசய்தோத்தி ஸ்னைர்,  இவர்களில் அட கம் டபர்
் “சபண்களும் குழந்ிரிகதகளும் ஆவர்.  டபநோலந்த
குடம்பங்களில் அிரிகேக்கலம் ் “சபற்றிருந்த சில
யூதர்களும் கூே ் “சகநோல்லப்படேோத்தி ஸ்னைர்.
டபநோலந்திோத்தி ஸ்னைததவரும் (அததேன் தப்பிப் பிிரிகழததிருந்த
சில யூதர்களும்)  UPA இன் கடடப்பநோடடில் இருந்த
கிரநோமப்பகுதிகளில் இருந்த தப்பி டும் ஜேர்மனிவியர்களின்
கடடப்பநோடடில் இருந்த  கரங்களுக்கு ஓடிோத்தி ஸ்னைர்.6

 நோஜி சரணிரிகேவக்குப் பின்ோத்தி ஸ்னைர்,  டசநோவிவியத ஒன்றிவியமும்
டபநோலந்தம் (இப்டபநோத ஒரு ஸ்ரநோலினிச கடசிவியநோல்
ஆளப்படகிறத) அ் “சமரிக்கநோவிேம் இருந்த ஆதரவ ் “சபற்ற OUN

இேம் இருந்த ் “சதநோேர்ந்த எதிர்ப்ிரிகப முகம்் “சகநோடததோத்தி ஸ்னை. 1950 கள
விரிகர ் “சதநோேர்ந்த சண்ிரிகேயில் ஆயிரக்கணக்கநோடோத்தி ஸ்னைநோர்
உயிர்விடேோத்தி ஸ்னைர்.  டசநோவிவியத ஒன்றிவியமும் டபநோலந்தம் OUN ஐ
“டும் ஜேர்மனிவிய-உக்டரனிவிய பநோசிஸ்டகள”  என்று குறிப்பிடேிரிகத
ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் “டசநோவிவியத ஒன்றிவியததக்கு உளளும் ் “சவளியும்
தநோக்குப்பிடிக்கக் கூடிவிய திறம்படே் “சதநோரு பிரச்சநோரமநோக டசிரிகவ
் “சசய்வியப் டபநோதமநோோத்தி ஸ்னை தல்லிவியததேோத்தி ஸ்னைநோோத்தி ஸ்னை ஒரு
குணநோம்சப்படததல்”  என்று ஒப்புக் ் “சகநோண்ேநோர்.  பண்டேரநோிரிகவ
் “சபநோறுததவிரிகர ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் குறிப்பிடேநோர்: “1959  இல் KGB ஆல்
[டசநோவிவியத இரகசிவிய டபநோலிஸ்]  பட் “சகநோிரிகல ் “சசய்வியப்படகின்ற
விரிகர அவர் ஒரு பநோசிச உக்டரன் என்ற சிந்திரிகோத்தி ஸ்னைக்கு
விசுவநோசமநோோத்தி ஸ்னைவரநோய் இருந்தநோர்.”7

பண்டேரநோ புகழப்படவதற்கும் உக்டரன் அரசிவியலுக்கும்
இிரிகேயிலநோோத்தி ஸ்னை உறவ குறிததக் கூறுிரிககயில்,  ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர்
எழுதிோத்தி ஸ்னைநோர்:

யுஷ்் “சசங்டகநோ ும் ஜேோத்தி ஸ்னைநோதிபதித டதர்தலின் முதல் சுற்றில்
வலுவநோகத டதநோற்கடிக்கப்படேநோர் என்றநோல்,  ஓரளவக்கு
அதன் கநோரணம் என்ோத்தி ஸ்னை் “சவன்றநோல்,  மிக அதிகமநோோத்தி ஸ்னை
உக்டரன்வநோசிகள டமற்கு உக்டரனில் இருந்த
டதசிவியவநோதக் கிளர்ச்சிவியநோளர்கிரிகள விேவம் அதிகமநோய்
் “சசம்பிரிகேயுேடோத்தி ஸ்னைடவிய தங்கிரிகள அிரிகேவியநோளம் கண்ேோத்தி ஸ்னைர்.
பண்டேரநோ ஒரு  நோவியகன் எோத்தி ஸ்னை கூறப்படேடபநோத அவரத
உருவப்் “சபநோம்ிரிகம ஒடேசநோவில் எரிக்கப்படேத;  டமற்கு
உக்டரனில் இல்ிரிகவவில் இருக்கும் அவரத உருவச்
சிிரிகலயும் கூே -2007  இல்  கர அதிகநோரிகளநோல்
நிறுவப்படேத-  டதர்தல் பிரச்சநோரததின் சமவியததில்
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் “சபரும் கநோவல் பநோதகநோப்பிற்கு உடபடததப்பே
டவண்டிவியதநோோத்தி ஸ்னைத.8 [அழுததம் டசர்க்கப்படேத]

தோத்தி ஸ்னைத வரலநோற்றிவியல் கடடிரிகரயின் நிிரிகறவநோக ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர்
எழுதிோத்தி ஸ்னைநோர்:  “பதவிிரிகவிய விடடச் ் “சசல்லும் சமவியததில்
பண்டேரநோிரிகவ ஏற்றுக் ் “சகநோண்ேதன் மூலமநோக,  யுஷ்் “சசங்டகநோ
தோத்தி ஸ்னைத ் “சசநோந்த அரசிவியல் பநோரம்பரிவியததின் மீத ஒரு நிழிரிகல
விடடச் ் “சசன்றிருக்கிறநோர்.”9

OUN கநோணநோமற்டபநோோத்தி ஸ்னைத

2010  இன் ஆரம்பததில் ் “சவளியிேப்படே இந்தக்
கடடிரிகரிரிகவிய எழுதிவிய சமவியததில்,  ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர்,  பண்டேரநோிரிகவயும்
OUNஐயும் உக்டரன் வரலநோற்றின் முக்கிவியமநோோத்தி ஸ்னை,  ஆபததநோோத்தி ஸ்னை
அததேன் நிம்மதிகுிரிகலக்கும் கூறநோகக் கருதியிருந்தநோர் என்பத
் “சவளிப்பிரிகேவியநோகிறத.  ஆயினும் எடட மநோதங்களுக்குப் பின்ோத்தி ஸ்னைர்
2010  அக்டேநோபரில் இரததநிலங்கள (Bloodlands)

் “சவளியிேப்படகின்றடபநோத,  இந்த விேவியததில் ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரின்
அணுகுமுிரிகற ஒரு தீவிர மநோற்றததிற்கு உளளநோகியிருந்தத.
அவரத 524  பக்க புததகததில்,  உக்டரன் டதசிவியவநோதிகளின்
 ேவடிக்ிரிகககள ் “சவறும் ் “சபவியரளவக்குததநோன்
குறிப்பிேப்படடிருக்கிறத.  இரததநிலங்கள புததகததின்
உளளேக்க அடேவிரிகணயில் ஸ்டீபன் பண்டேரநோவக்டகநோ அல்லத
OUNக்டகநோ ஒடர் “சவியநோரு இேமும் கூே இல்ிரிகல!  ஒடட் “சமநோததப்
புததகததிலுடம,  ஒடர் “சவியநோரு வநோக்கிவியம் தநோன்,  326 வத
பக்கததில்,  OUN உததரவில் UPA இன் பட் “சகநோிரிகல
 ேவடிக்ிரிகககிரிகளக் குறிப்பிடகிறத.

2010 இன் டபநோத, இரததநிலங்கள புததக ் “சவளியீடடக்கநோோத்தி ஸ்னை
இறுதித தவியநோரிப்புகள  ேந்த ் “சகநோண்டிருந்த சமவியததில்,
ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் —அட கமநோக Basic  Books  இல் தோத்தி ஸ்னைத
ஆசிரிவியர்களுேன் கலந்தநோடலநோசிரிகோத்தி ஸ்னை ் “சசய்த பின்ோத்தி ஸ்னைர்— உக்டரனிவிய
டதசிவியவநோதிகளின் குற்றங்கள மீதநோோத்தி ஸ்னை குறிப்புக்கிரிகள புததகததில்
இருந்த அகற்ற முடி் “சவடததளளநோர் என்பத ் “சவளிப்பிரிகேவியநோகத
் “சதரிகிறத.  2010  பிப்ரவரியில் நியூடவியநோர்க் புததக மதிப்புிரிகர
பக்கங்களில் ் “சவளிவந்த ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரின் கடடிரிகரயில் உக்டரன்
பநோசிசம் ் “சதநோேர்பநோக எழுப்பப்படே விபரங்கள மற்றும்
பிரச்சிிரிகோத்தி ஸ்னைகள எதவடம இரததநிலங்களில் எழுப்பப்பேவில்ிரிகல.

ஆகடவ இரததநிலங்கள அதன் ் “சவளியிேப்படே
வடிவததில்,  வலத-சநோரி வரலநோற்றுத திருததல்வநோதததின் ஒரு
 ேவடிக்ிரிககவியநோகும்.  அதநோவத,  உக்டரனிவிய டதசிவியவநோதிகளின்
படடினிமரண விவரிப்ிரிகப வழி் “சமநோழிவதநோக இருப்பதேன், இதில்
டசநோவிவியத ஒன்றிவியமும்  நோஜி டும் ஜேர்மனியும் அரசிவியல் மற்றும்
அற் “ச றி அடிப்பிரிகேயில் சமநோோத்தி ஸ்னைமநோோத்தி ஸ்னைிரிகவவியநோக
சிததரிக்கப்படகின்றோத்தி ஸ்னை,  அதிலும் டசநோவிவியத ஒன்றிவியம் தநோன்
படடமநோசம் என்பதநோகத டதநோற்றம் ் “சகநோடக்கும் விரிககயில்
சிததரிக்கப்படகிறத.  இந்த இரண்ட ஆடசிகளின் வரலநோற்று
மூலங்கள குறிதடதநோ,  சமூகப் ் “சபநோருளநோதநோர அடிததளங்கள
குறிதடதநோ,  மற்றும் அரசிவியல் இலக்குகள குறிதடதநோ எந்த
பகுப்பநோய்வம் கிிரிகேவியநோத.  கூடடபண்ிரிகண குறிதத எந்த் “சவநோரு
கவோத்தி ஸ்னைததிற்குரிவிய ஆய்விலும் பரிசீலிக்கப்பே டவண்டிவிய சிக்கலநோோத்தி ஸ்னை
வரலநோற்று மற்றும் அரசிவியல் பிரச்சிிரிகோத்தி ஸ்னைகள எல்லநோம் மிக
எளிதநோக புறக்கணக்கப்படட விடேோத்தி ஸ்னை.  கூடடப் பண்ிரிகணிரிகவிய
் “சபநோறுப்பற்ற விரிககயில் அமல்படததிவியதநோல் விிரிகளந்த டபரழிவ
“டசநோவிவியத உக்டரனில் மில்லிவியன் கணக்கநோோத்தி ஸ்னை மக்கிரிகளக்

் “சகநோல்ல ஸ்ரநோலின் முடி் “சவடததநோர்” என்ற கருதிரிகதக் ் “சகநோண்ட
“விளங்கப்படததப்படகின்றத”.10

் “சவகுும் ஜேோத்தி ஸ்னை ஊேகங்களுக்கு ட ் “சரதிரநோய்,  கவோத்தி ஸ்னைமநோக ஆய்வ
் “சசய்யும் வரலநோற்றநோசிரிவியர்கள பலர் ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரின் புததகம் குறிதத
கடம் விமர்சோத்தி ஸ்னைரீதிவியநோோத்தி ஸ்னை திறோத்தி ஸ்னைநோய்வகிரிகள அளிததளளோத்தி ஸ்னைர்.
உக்டரனிவிய டதசிவியவநோதிகள  ேததிவிய அடடூழிவியங்களின்
அளவகிரிகளக் குிரிகறததக் கநோடடவதற்கு அவர்
டமற்் “சகநோண்டிருக்கும் முவியற்சிகள கவிரிகலகிரிகள
எழுப்பியிருக்கின்றோத்தி ஸ்னை.  பிரவன் பல்கிரிகலக்கழகததின் ஒமர்
பநோர்டதநோவ் எழுதகிறநோர்:

அந்த சமவியததில் [1941 டகநோிரிகே] கிழக்கு டபநோலந்த
முழுவதிலும் யூதர்கள அவர்களத அண்ிரிகே நோடட
உக்டரனிவியர்களநோல் பரந்த அளவில் பட் “சகநோிரிகலகள
் “சசய்வியப்படேதநோோத்தி ஸ்னைத அதிகமநோய் கவோத்தி ஸ்னைததிற்கு
் “சகநோண்டவரப்பேவில்ிரிகல என்படதநோட அிரிகவ
முந்ிரிகதவிய டசநோவிவியத குற்றங்களுேன் டவகமநோகத
் “சதநோேர்புபடததப்படகின்றோத்தி ஸ்னை.  உக்டரனிவியர்கள
தங்களத யூத அண்ிரிகேவநோசிகிரிகள ஏன்
பட் “சகநோிரிகல ் “சசய்தநோர்கள,  ஏன் டும் ஜேர்மன்
கடடப்பநோடட டபநோலிசில் இிரிகணந்தநோர்கள,  SS இல்
பதிவ் “சசய்த ் “சகநோண்ேநோர்கள,  அல்லத
அழித் “சதநோழிப்பு முகநோம் மனிதர்களநோக டசிரிகவ
் “சசய்தநோர்கள என்பதற்கு விளக்கமளிக்க ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர்
் “சசய்கின்ற முவியற்சிகள, இந்த மனிதர்கள இிரிகழதத
வன்முிரிகறிரிகவியக் ் “சகநோண்ட பநோர்ததநோல் மிகப்
பலவீோத்தி ஸ்னைமநோோத்தி ஸ்னைதநோய் டதநோற்றமளிக்கின்றோத்தி ஸ்னை.11

டசநோவிவியத எதிர்ததப்டபநோரநோடம் தரப்பிலிருந்தவந்த

வன்முிரிகறிரிகவிய  நோஜி ஆக்கிரமிப்பநோளர்கள பவியன்படததிவிய

வன்முிரிகறயுேன் சமப்படததகின்ற ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரின் முவியற்சிகிரிகள

பநோர்டேநோவ் ஆடடசபிக்கிறநோர்:

ஆக்கிரமிப்பிற்் “சகதிரநோோத்தி ஸ்னை கிளர்ச்சிவியநோளர்கிரிகள

ஆக்கிரமிப்பநோளர்களுேனும்,  டசநோவிவியத
ஆக்கிரமிப்ிரிகப  நோஜி ஆக்கிரமிப்புேனும்,  டும் ஜேர்மன்
கூடட இரநோணுவப் பிரிகேகளத குற்றங்கிரிகள
் “சசம்பிரிகேயின் குற்றங்களுேனும் சமப்படததிவிடட,
இோத்தி ஸ்னைங்களுக்கு இிரிகேயிலநோோத்தி ஸ்னை வன்முிரிகற குறிதத
 ழுவிக் ் “சகநோளவதன் மூலமநோக, ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர், டபநோரின்

் “சபரும்பகுதிிரிகவிய அதோத்தி ஸ்னைத அறநிிரிகலவியநோோத்தி ஸ்னை

உளளேக்கததினுள தளளிவிடவதேன்

‘எல்டலநோருடம குற்றவநோளிகள தநோன் அதோத்தி ஸ்னைநோல்

வியநோிரிகரயும் குற்றம் ் “சசநோல்ல முடிவியநோத’  என்ற

வக்கநோலததவநோங்குடவநோரின் வநோததிரிகத
விரும்பிடவியநோ விரும்பநோமடலநோ தழுவிக் ் “சகநோண்ட
விடகிறநோர்.12 [ஸ்லநோவிக் திறோத்தி ஸ்னைநோய்வ, டகநோிரிகே 2011]

வரலநோற்றநோசிரிவியர் மநோர்க் மடசநோவர் ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரின் பிரிகேப்பு
குறிதத ஒரு தகர்க்கும் விமர்சோத்தி ஸ்னைதிரிகத வழங்குகிறநோர்:

“கிழக்கு ஐடரநோப்பிவிய யூத-விடரநோதததின்
முக்கிவியததவம் குறிதத ஒருவர் நிச்சவியமநோக
மிிரிககப்படததமுடியும் — அதற்கநோக ஒரு சில
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அறிஞர்கிரிகள விமர்சிக்க முடிவியநோத.  ஆோத்தி ஸ்னைநோல் சிலர்
அதிரிகோத்தி ஸ்னை ் “சரநோம்பவம் அற்பமநோோத்தி ஸ்னைதநோக்கவம் கூடம்,
ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரின் அணுகுமுிரிகற இங்டக இந்த
திிரிகசயில் தநோன் பவியணக்கிறத.  [சமகநோல
ஐடரநோப்பிவிய வரலநோறு, டம 2012] 13

ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரின் அடததவந்த பரிணநோமதிரிகதக் ் “சகநோண்ட
பநோர்க்கும்டபநோத,  உக்டரனிவிய டதசிவியவநோதம் குறிதத
இரததநிலங்களின் மழுப்பல்கிரிகள உக்டரனில் அ் “சமரிக்கநோவின்
அரசிவியல்  ேவடிக்ிரிகககள ் “சதநோேர்பநோோத்தி ஸ்னைதம் அததேன் அவற்ிரிகற
அமல்படததவதில் ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் தன்ிரிகோத்தி ஸ்னை அதிகமநோக ஈடபடததிக்
் “சகநோண்ேத ் “சதநோேர்பநோோத்தி ஸ்னைதமநோோத்தி ஸ்னை ஒரு அரசிவியல்ரீதிவியநோோத்தி ஸ்னை
ட நோக்கததேோத்தி ஸ்னைநோோத்தி ஸ்னை முடிவ என்றல்லநோமல் டவறுவிரிககயில்
விளக்குவத கடிோத்தி ஸ்னைம். கேந்த பல மநோதங்களில், ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் கிடவியவ்
ஆடசியின் மிகப் பிரதநோோத்தி ஸ்னை பநோதகநோவலர்களில் ஒருவரநோக எழுச்சி
கண்டிருக்கிறநோர்.  ரஷ்வியநோிரிகவ ட நோக்கிவிய  ச்சுததன்ிரிகம ் “சகநோண்ே
விடரநோதமும் அததேன் பிப்ரவரி ஆடசிக்கவிழ்ப்பிலும் கிடவியவ்
ஆடசியின் அரசிவியல் அங்கலடசணததிலும் எந்த முக்கிவியமநோோத்தி ஸ்னை
தீவிரவநோத வலத-சநோரி பங்களிப்ிரிகபயும் ஆடவசததேன்
மறுப்பதடம அவரத எழுததக்கள மற்றும் டபச்சுகளில்
படேவர்ததோத்தி ஸ்னைமநோக ் “சவளிப்படம் இவியல்பநோக இருக்கின்றோத்தி ஸ்னை.

கிடவியவ் ஆடசிிரிகவியப் பநோதகநோதத லிடவியநோன் வீ் “சசல்டிவியர் இன்

New  Republic இல் ் “சவளிவியநோகியிருக்கும் அவரத சமீபததிவிய
கடடிரிகரயில்,  ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் புததிஜீவித ட ர்ிரிகமயின்ிரிகமயின் புதிவிய
ஆழங்களுக்குள அமிழ்கிறநோர்.  ரஷ்வியநோவம் இன்னும் டசநோவிவியத
ஒன்றிவியமும் கூே அிரிகர-பநோசிச ஆடசிகளநோய் கநோடேப்படகின்றோத்தி ஸ்னை.
உக்டரனின் வநோழ்க்ிரிககயில் ஸ்டவநோடபநோேநோ மற்றும் Right  Sector

இன் முக்கிவிய பநோததிரம் உதநோசீோத்தி ஸ்னைம் ் “சசய்வியப்படகிறத.  புதிவிய
உக்டரனிவிய ஆடசிக்கு ரஷ்வியநோ கநோடடம் எதிர்ப்பில் தநோன்
பநோசிசததின் எழுச்சி கநோணும் அிரிகல ் “சவளிப்பநோட கநோண்பதநோக
ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் கூறுகிறநோர்.

மிக விந்ிரிகதவியநோோத்தி ஸ்னை ஒரு பததியில் ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் அறிவிக்கிறநோர்:
”பநோசிசம் என்றநோல் நிர்வநோணமநோோத்தி ஸ்னை ஆணன் உேிரிகலப் புகழ்வதம்,
ஓர்பநோல் விருப்பததில் ஆழ்ந்தடபநோவதம்,  ஒடரட ரததில்
குற்றமநோக்கப்படவதேன் பின்பற்றவம்படகின்றத....  இன்று,  இந்த
சிந்திரிகோத்தி ஸ்னைகள எல்லநோம் ரஷ்வியநோவில் அதிகரிததக்
் “சகநோண்டிருக்கின்றோத்தி ஸ்னை....”  ஆோத்தி ஸ்னைநோல் உக்டரனில் நிிரிகலிரிகம என்ோத்தி ஸ்னை?
ஸ்டவநோடபநோேநோ ஓர்பநோல் விருப்பததிற்கு மிக வன்ிரிகமவியநோோத்தி ஸ்னை
குடரநோதம் ் “சகநோண்ேத என்படதநோ 2012 இல் ஓர்பநோல் விரும்பிகளின்
ஒரு ஊர்வலதிரிகத அத இிரிகேயூறு ் “சசய்தடதநோட,  அதிரிகோத்தி ஸ்னை
் “சவளிப்பிரிகேவியநோக “50  வக்கிரக்கநோரர்களின் ஒரு வழிபநோட
(Sabbath)” என்று கண்ேோத்தி ஸ்னைம் ் “சசய்தடதநோ ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேருக்குத
் “சதரிவியநோதிருக்க சநோததிவியமில்ிரிகல.14

ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேர் தோத்தி ஸ்னைத அரசிவியல் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு தக்கவநோறு
வரலநோற்ிரிகற ் “சவடகமற்று ் “சபநோய்ிரிகமப்படததகிறநோர்.   நோன்கு
ஆண்டகளுக்கு முன்ோத்தி ஸ்னைர் தநோன் எழுதிவியதற்கு ட ் “சரதிரநோக
இப்டபநோத அவர் கூறுகிறநோர்:  “உக்டரனிவிய டதசிவியவநோதிகளின்
அரசிவியல் ஒததிரிகழப்பும் டம் “சலழுச்சியும்,  ் “சமநோததமநோய்
பநோர்ததநோல்,  அத டும் ஜேர்மன் ஆக்கிரமிப்பு வரலநோற்றில் ஒரு சிறு
கூறு ஆகும்.”15

வரலநோற்ிரிகற எழுதவதற்கும் பிரச்சநோரதிரிகத உற்பததி
் “சசய்வதற்கும் இிரிகேயிலநோோத்தி ஸ்னை டவறுபநோடிரிகே தேவியமில்லநோத

அழிததல் என்ற புததிஜீவிததோத்தி ஸ்னைரீதிவியநோக ஆடரநோக்கிவியமற்றதம்
அததேன் ஆபததநோோத்தி ஸ்னைதமநோோத்தி ஸ்னை ஒரு டபநோக்கிிரிகோத்தி ஸ்னை டிடமநோததி
ஸ்ிரிகோத்தி ஸ்னைேரின் எழுததக்களில்  நோங்கள முகம்் “சகநோடதடதநோம்.
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