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பேராசிரியர் ப்ான் மக்மீக்கனும் ஒர
வரலாற்று  போய்்யய கட்ட்யமத்தலும்
(ேகுத- II)
By David North, 10 July 2017
ஜூன 30, 2017 அனற, உலக சசோசலிச வலலத தளம
“சேரோசிரியர்
சசோன
மக்மீக்கன,
லலனின
விசரோத
லசல்வோக்கிழந்து சேோன அவதூறகலள புதுப்பிக்கிுப்பிக்கிறோர்” எனேலத
ேதிவிட்டது. எனது கட்டுலரயோனது, ஜூன 19 அனற நியூசயோர்க்
லடமஸ இல் சேரோசிரியர் சசோன மக்மீக்கனோல் லவளியிடப்ேட்ட
ஒர கட்டுலரக்க ேதிலோகம. இதில் ேோர்ட் (Bard) கல்லூரியின
வரலோற்றப் சேரோசிரியர் 1917 ஏப்ரலில் லலனின சஜர்மன
முடியோட்சியின ஒர முகவரோக திரமபி வந்தோர் எனற கற்ுப்பிக்கிறம
சோட்டியிரந்தோர். ஜூன 30 கட்டுலரயில் நோன கறிப்பிட்டவோற:
கட்டுலரயோனது
மக்மீக்கனின
அண்லமயில்
லவளியோன புததகமோன, ரஷ்ய புரட்சி: ஒர புதிய
வரலோற
எனேலத
அடிப்ேலடயோக
லகோண்டிரந்தது.
ஸலேயினின
ஃபிரோங்சகோ,
சிலியின பிசனோசச, அல்லது அலமரிக்கோவின
லசோந்த J. எட்கோர் ஹூவர் தங்களின ஓய்வ
சநரததில் “வரலோற்ற எழுதலத” எழுதுவதோயின
ரஷ்ய புரட்சி ேற்றி எனன எழுதியிரப்ேோர்கசளோ
அவ்வோுப்பிக்கிறோன வலகயோனசத அதுலவனற சிுப்பிக்கிறப்ேோக
விவரிக்கப்ேட முடியும. அந்த புததகம வரலோற
சமேந்தமோன
ேலடப்பு
எனற
விவரிக்க
முடியோதது,
ஏலனனில்
மக்மீக்கன
இடம
உண்லமகளுக்கோக சதலவப்ேடும அறிவ மட்டம,
உண்லமகளுக்கோன மதிப்பு மற்றம சதர்ச்சிலேற்ுப்பிக்கிற
லதோழில்முலுப்பிக்கிறத
திுப்பிக்கிறன
ேற்ுப்பிக்கிறோக்கலுப்பிக்கிறயோக
இரக்கிுப்பிக்கிறது. மக்மீக்கன இன புததகம எனேது
சோதோரணமோக லசோனனோல் லவறமசன கமயூனிச
எதிர்ப்பு பிரச்சோரததிற்கோன ஒர முயற்சி எனலோம,
அதிலிரந்து ஒரவரம எலதயும கற்றக்லகோள்ள
முடியோது.

இலடக்கோல அரசோங்கததிற்கோக எதிரி ஒற்ுப்பிக்கிறர்
அலமப்லே சவவ ேோர்தத கர்னல். பி.வி.
நிக்கிட்டன, கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டிற்க ஆதோரமோன சோனற
தந்திகலள தனது நிலனவகளில் இரந்து மீளத
தந்தோர். அதில் அவரம கூட சேோல்ஷிவிக் முகவர்
இவ்ஜீனியோ சுலமனசன (Evgeniya Sumenson)
விசோரலணயினசேோது ேணதலத சேோல்ஷிவிக்
கட்சியின மததிய கழு உறப்பினரோக இரந்த,
சேோலிஷ் வழக்கறிஞர் Miecyslaw Kozlovsky க்க
அனுப்பியதோக ஒததுக் லகோண்டோர் (அதில் அவர்
சஜர்மன
இுப்பிக்கிறக்கமதி
வணிகததில்
மோற்றிய
ேணதலத)
எனற
கறிப்பிட்டோர்.
1917 ல்
ரஷ்யோலவ விட்டுச் லசனுப்பிக்கிற பினனர், லகலரனஸகி
தோன ேோர்தததோக லதரிவிதத, சுலமனசனின
கணக்கிலிரந்து
லசபீரியன
வங்கியிலிரந்து
எடுக்கப்ேட்ட நனகறிந்த 750,000 ரூபிள்கள் எடுப்பு
உட்ேட, ஆவணங்கள் ேற்றிய கூட்டுநோடுகளின
உளவத
தகவல்
(பினனர்
சுயசரிலத
கறிப்புக்களில் எழுதினோர்) ேற்றி விரிவோகக்
கூறினோர்.
இதுவலரக்கம
லேரமேோலோன
வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியர்கள்
ரஷ்ய
ஆவணக்
கோப்ேகததிலிரந்து அவற்லுப்பிக்கிற உறதிப்ேடுததும
ஆதோரப் ேற்ுப்பிக்கிறோக்கலுப்பிக்கிறயினோல், இந்த சச்சரலவ
உண்டுேண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் லதோடர்ந்து
கட்டோயம லதளிவற்ுப்பிக்கிறதோகசவ இரப்ேதோக கூறினர்.
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கடந்த
வோரங்களில்,
நோன ”சஜர்மன தங்கம”
ேற்றிய
பிரச்சிலனலய
லதோடர்ந்து
ேடிததிரக்கிசுப்பிக்கிறன.
அது
ேல
ேததோண்டுகளோக கறிப்பிடததக்க அளவ வரலோற்ற ஆய்வக்கரிய
விஷயமோக இரந்து வந்திரக்கிுப்பிக்கிறது. அக்கலுப்பிக்கிற லகோண்ட
வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியர்களோல் ஸதோபிக்கப்ேட்டிரந்தவற்றடன மக்மீக்கன
இன கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டுக்கலள ஒப்பிடுவதில் கறிப்ேோய் நோன ஆர்வம
லகோண்சடன.
நோன மக்மீக்கனின புததகதலத மதிப்பீடு லசய்லகயில், எனது
கவனம
பினவரம
அததியோயம
எட்டில்,
சேோல்ஷிவிக்
தலலவரக்க எதிரோன சேரோசிரியரின கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டு ேற்றிய
பினவரம உலரப் ேகதியினேோல் ஈர்க்கப்ேட்டது:

சசோன மக்மீக்கன
மக்மீக்கன இந்த உலரப் ேகதிக்க அடிக்கறிப்பு, 21 ஐ
சசர்க்கிுப்பிக்கிறோர், அது வோசகலர ேக்கம 372 இல் ஒர கறிப்புக்க
அலழததுச் லசல்கிுப்பிக்கிறது. அக்கறிப்பு கூறவதோவது, “அதுதோன

சேோல்ஷிவிக்ககளின

“சஜர்மன

தங்கம”

விவோதததிற்க

வந்துள்ளது” (1995) எனேதில் லசமிசயோன லியோனட்சரஸ இன
முடிவலரயோக இரந்தது.” எனசவ இங்க மக்மீக்கன, அவரது
வோதததிற்க ஆதரவோக சஜர்மன அரசோங்க மூலததிலிரந்து
சேோல்ஷிவிக் கஜோனோவக்க ேணம மோற்ுப்பிக்கிறப்ேட்டதற்கோன தந்திச்
சோனற
என
இனலனோர
வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியர்
லசமிசயோன
லியோனட்சரஸ (Semion Lyandres) ஐ சமற்சகோள் கோட்டுவதும

“லதளிவற்ுப்பிக்கிறதோகசவ இரப்ேலத” நோம ேோர்க்கிசுப்பிக்கிறோம.
வரலோற்லுப்பிக்கிற

லேோய்மலமப்ேடுததுவதில்

சதர்ந்தவர்களோன

லரோசேர்ட் சசர்வஸ (Robert Service) மற்றம இயன தோட்சர் (Ian
Thatcher)
சேோனுப்பிக்கிறவர்கலள
லகயோண்டதோல்,
மக்மீக்கனோல்
கறிப்புலரக்கப்ேடும
லசமிசயோன
லியோனட்சரஸ
ஆல்
லசய்யப்ேட்ட சவலலலய ஆய்வ லசய்வது அவசியம எனேலத
நோன அறிசவன. ேக்கம 372 ல் எலியின கசப்ேோன நோற்ுப்பிக்கிறம
வசியது. மக்மீக்கன, லியோனட்சரஸ ஆய்லவ துல்லியமோக
தந்திரப்ேோர் எனற எனனோல் எளிதோய் ஊகம லசய்ய
முடியவில்லல.
லசமிசயோன லியோனட்சரஸ, Notre Dame ேல்கலலக் கழகததில்
ஒர வரலோற்றப் சேரோசிரியர் ஆவோர். வரலோற்றத துலுப்பிக்கிறயோனது
அவரது லதோழிற்துலுப்பிக்கிற வல்லலம ேற்றிய இந்த ஒர கறகிய
சுயசரிலதலய வழங்ககினுப்பிக்கிறது:
லசமிசயோன லியோனட்சரஸ நவன மற்றம தற்கோல
ரஷ்ய வரலோற: வரலோற்றக் கறிப்புகள் மற்றம
ஆவணங்கள் எனுப்பிக்கிற சர்வசதச லதோடரின நிறவனர்
மற்றம வட அலமரிக்க ஆசிரியர் மற்றம நவன
ரஷ்ய வரலோற மற்றம வரலோற்றியல் இதழ இன
இலண
நிறவன
ஆசிரியர்.
அவரது
லவளியீடுகளுள்
சேோல்ஷிவிக்ககளின
ரஷ்ய
தங்கம
விவோதததிற்க
வந்துள்ளது:
1917
கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டுகள் ேற்றிய ஒர விசோரலண (1995);
A. V. Smolin உடன சசர்ந்து எழுதிய அரசு
டூமோவின தலலவரம இலடக்கோல அரசோங்கததில்
சேோர்
அலமச்சரமோன
அலலக்சோண்டர்
கச்சகோவின நிலனவக் கறிப்புக்கள் (1993),
லசபீரியோவில் உள்நோட்டு யுததததில் மற்றம
சீனோவில் புலமலேயர்வ ேற்றிய லதோடர்வரலோற:
Petr Vasil’evich Vologodskii கறிப்புக்கள் 1918-1925
(2002), 2 லதோகதிகளில் (with Dietmar Wulff),
மற்றம மிக அண்லமயில், ஜோரிசததின வழச்சி:
பிப்ரவரி
புரட்சியின
லசோல்லப்ேடோத
கலத
(ஆக்ஸசேோர்ட்
யுனிவர்சிட்டி
பிரஸ
2013
புதுப்பிக்கப்ேட்ட தோள் ேதிப்பு 2014). அவர்
சஜர்மன-அலமரிக்கன அகோடமிக் கவனசில், John
M. Olin Foundation, NEH, மற்றம Earhart Foundation
இடமிரந்து லேரம விரதுகள் லேற்றிரக்கிுப்பிக்கிறோர்;
மற்றம
ஸலோவிய
மதிப்புலரயோன,
Kritika,
சசோவியத மற்றம சசோவியததுக்கப் பிந்லதய
ேோர்லவ, ரஷ்ய வரலோற, Berliner Jahrbuch für
osteuropaische Geschichte, Zmanim, நவன ரஷ்ய
வரலோற மற்றம வரலோற்றியல் இதழ மற்றம
Otechestvennaia
istoriia.[2]
ஆகியவற்றில் ேல
கட்டுலரகள் எழுதி லவளியிட்டிரக்கிுப்பிக்கிறோர்.

லசமிசயோன லியோனட்சரஸ
இந்த

விசோரலணக்க

சேோல்ஷிவிக்ககளின

லேோரததமோன

“சஜர்மன

தங்கம”

ேலடப்ேோன,

விவோதததிற்க

வந்துள்ளது, 132 ேக்க வரலோற்றக் கறிப்பு, ரஷ்ய மற்றம
கிழக்க ஐசரோப்பிய ஆய்வகளில் Carl Beck Papers ஆல் 1995 ல்
லவளியிடப்ேட்டது. லலனினுக்க எதிரோன கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டுகளுக்க
எதிரோக இலடக்கோல அரசோங்கம அடிப்ேலடயோக லகோண்ட
ஆவணங்கலள எனறம லசய்திரோத அளவக்க விரிவோகச் லசய்த
ஆய்வ ஆகம. பிலரஞ்சு அரசோங்கததோல் இலடமறிக்கப்ேட்டு,
இலடக்கோல
அரசோங்கததிற்க
லகோடுக்கப்ேட்ட,
சஜர்மன
அரசுக்கம
சேோல்ஷிவிக்ககளுக்கம
இலடயிலோன
ேணப்
ேரிவர்ததலன ேற்றி ஆவணப்ேடுததியதோக கரதப்ேடும 66
தந்திகலள. லியோனட்சரஸ லமோழிலேயர்தது ஆய்வ லசய்தோர்.
இந்த வரலோற்ற ஆய்வக்கோன முனனுலரயில், லியோனட்சரஸ
அததியோவசியமோன பினபுல விளக்கதலத வழங்கினோர்:
1917 ஜூலல 4 அனற மோலல, அரசோங்கததிற்க
எதிரோன
கிளர்ச்சியின
உச்சததில்
(“ஜூலல
நோள்கள்”) இலடக்கோல அரசோங்கததின நீதி
அலமச்சர் Pavel N. Pereverzev சேோல்ஷிவிக்
தலலவர்களின சதசததுசரோக நடவடிக்லககலள
கற்ுப்பிக்கிறஞ்சோட்டும
ேததிரிலக
லசய்திலய
அதிகோரபூர்வமோய் உறதிப்ேடுததினோர். அடுதத
நோள் லவளியிட்ட அறிக்லகயோனது, லலனின
சஜர்மன
அரசோங்கததோல்
சஜர்மனியுடன
பிரததிசயகமோன
அலமதி
உடனேடிக்லக
ஏற்ேடுததிக்லகோள்ளவம
“இலடக்கோல
அரசோங்கததில் ரஷ்ய மக்களின நமபிக்லகலய
கீழறக்கவம”
ரஷ்யோவிற்க
அனுப்ேப்ேட்டோர்
எனற
கற்ுப்பிக்கிறம
சோட்டியது.
அவரது
நடவடிக்லகக்கோன ேணம, சேர்லினில் இரந்து
லேட்சரோகிரோட்டுக்க
ஸடோக்சஹோம
வழியோக
அனுேப்ேட்டதோக
கற்ுப்பிக்கிறம
சோட்டப்ேட்டது.
ஸடோக்சஹோமில் இந்த ேணமோற்ுப்பிக்கிறம சேோல்ஷிவிக்
Jakub Fürstenberg (Hanecki) மற்றம ரஷ்ய-சமூக
ஜனநோயகவோதி
Alexander
Israel
Helphand
(ேோர்வஸ)
ஆல்
சமற்லகோள்ளப்ேட்டது.
லேட்சரோகிரோட்டில் ேணம லேற்ுப்பிக்கிற முக்கிய நேர்கள்
சேோல்ஷிவிக் வழக்கறிஞர் Mieczyslaw Kozlowski
மற்றம Furstenberg-Hanecki இன உுப்பிக்கிறவினரோன

அப்லேண்மணியும Mieczyslaw
Kozlowski
உம
Fürstenberg
உடன
நிதித
லதோடர்புகலள
லவததுக்லகோள்வதற்க
மூடி
மலுப்பிக்கிறப்ேோக வர்ததக வணிகதலத நடததினர்,
இவ்வோற
சட்டரீதியோன
வர்ததக
நடவடிக்லகசேோல் சஜர்மன நிதிலய மோற்றினர்.
Evgeniia M. Sumenson

லவளியிடப்ேட்ட அறிக்லக கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டுகளுக்கோன
இர சவறேட்ட வலகயோன ஆதோரதலத ேற்றிக்
கறிப்பிட்டது. முதலோவது கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டோன –
லலனின சஜர்மனியர்களுக்கோக சவலலலசய்தோர்
எனேது— Ensign Dmitrii S. Ermolenko இன
ஆட்டங்கோணும சோனறிசலசய தங்கி இரந்தது.
அவர் சஜர்மன முகோமில் ஒர சிலுப்பிக்கிறக் லகதியோக
இரந்தசேோது
சஜர்மன
உளவததுலுப்பிக்கிற
அதிகோரிகளோல்
தமக்க
கூுப்பிக்கிறப்ேட்டிரந்ததோக
கற்ுப்பிக்கிறமசோட்டி
இரந்தோர்.
இரண்டோவது
கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டு
–சேோல்ஷிவிக்ககள்
சஜர்மன
ேணதலதப்
லேற்ுப்பிக்கிறனர்—
எனேது,
லேட்சரோகிரோட்டிற்கம
ஸடோக்சஹோமிற்கம
இலடயில்
ேணப்
ேரிவர்ததலனயில்
ஈடுேட்டவர்களுக்க இலடயிலோன இலடமறிதது
லேுப்பிக்கிறப்ேட்ட
தந்தி
லதோடர்புகளோல்
நனக
ஆவணப்ேடுததப்ேட்டிரந்தது.
இந்த
கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டுகலள கவனிப்ேதற்க, இலடக்கோல
அரசோங்கமோனது லேட்சரோகிரோட் நீதிமனுப்பிக்கிறததின
அரசுவழக்கறிஞர் Nikolai S. Karinskii ஆல் தலலலம
தோங்கப்ேட்ட சிுப்பிக்கிறப்பு விசோரலணக் கழுலவ
அலமததது.
விசோரலணக்
கழுவோனது
ேரிமோறிக்லகோண்ட
தந்திகலளப்
ேயனேடுததி,
இரண்டு வோரங்கள் கழிதது ஜூலல 21 அனற
சேோல்ஷிவிக்
தலலவர்கள்
சதசததுசரோகம
லசய்ததோக
சமபிரதோய
பூர்வமோக
கற்ுப்பிக்கிறம
சோட்டியது. [3]
முகவலரயில், மக்மீக்கன 22 ஆண்டுகள் கழிதது லலனினுக்க
எதிரோன
அவரது
கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டுகளுக்க
அடிப்ேலடலயக்
லகோண்டிரக்கம ஆதோரம ேற்றி லியோனட்சரஸ ேல முக்கிய
புள்ளிகலள எழுப்பி இரந்தோர். மூலததில் நிக்கிட்டனோல்
சமற்சகோள் கோட்டப்ேட்ட தந்திகள் லதோடர்ேோக சேரோசிரியர்
லியோனட்சரஸ எழுதினோர்:
ஆயினும, அவற்றின மூலமும, உண்லமயும
முலுப்பிக்கிறயோக ஆய்வ லசய்யப்ேடவில்லல எனேலத
எடுததுக் லகோண்டோல், இந்த விஷயதோனங்கள்
எச்சரிக்லகயுடன
கட்டோயம
லகயோளப்ேட
சவண்டும. முதலில், நிக்கிட்டன 1917 ல் பிலரஞ்சு
அரசோங்கததிடமிரந்து
அவர்
கிட்டததட்ட
இரேததோண்டுகளுக்க முனனர் 29 பிரதிகலள
லேற்ுப்பிக்கிறலேோழுது
அவர்
எடுததிரந்த
கறிப்பிலிரந்து,
மறதயோரிப்பு
லசய்தோர்.
இரண்டோவதோக
பிலரஞ்சு
அவற்றின
ேரிமோற்ுப்பிக்கிறததினலேோழுது
இலடமறிததிரந்தலவ,
மற உற்ேததி லசய்யுமலேோழுதோன துல்லியம
ேற்றி
சரிேோர்ப்ேது
இயலோததோகம.
மற்றம
இறதியோக,
நிக்கிட்டன
சேோல்ஷிவிக்

வழக்கிலிரந்து
விடுவிக்கப்ேடுவதற்க
முன
கறகிய கோலததில் அவர் அலதப்லேற்ுப்பிக்கிறதற்கோக,
ஆவணங்கலள
ஆய்வ
லசய்வதற்கத
சதலவப்ேட்ட அளவக்க அவரக்கப் சேோதுமோன
கோல அவகோசமில்லோதிரந்தது. இலவ அலனததும
நிக்கிட்டின 29 தந்திகளில் எண்கள், சததிகள்.
அனுப்பிய சநரங்கள் இல்லோலமலயப் ேற்றி
விவரிக்கலோம. சமலும அவற்றில் கறிக்கப்ேட்ட
லேயர்கள் மற்றம முகவரிகள் ேற்றிய எண்ணற்ுப்பிக்கிற
தவறகள், துல்லியமினலமகள் மற்றம எழுததுப்
பிலழகள்
தந்திகளின
அர்தததலதக்
கூுப்பிக்கிற
முயற்சிததவர்களோல் அவர்கள் ஒர தவுப்பிக்கிறோன
முடிவகளுக்க இட்டுச்லசல்ல தவிர்க்க முடியோமல்
வழிவகக்கம.[4]
லியோனட்சரஸ லதோடர்ந்தோர்:
29 தந்திகளும நோளிடப்ேட்டு விளக்கமளிதது
முலுப்பிக்கிறப்ேடுததுவதற்கோக
சமற்லகோண்ட
ஒசர
ஒரங்ககவிந்த
முயற்சி,
புலமலேயர்வோழ
வரலோற்ற ஆசிரியர் Sergei P. Mel’gunov ஆல் 1940
ல்
லசய்யப்ேட்டது.
இரந்தும,
சமசல
கறிப்பிடப்ேட்ட
நிக்கிட்டன
தந்திகளின
ேற்ுப்பிக்கிறோக்கலுப்பிக்கிறகலள கரததில் லகோண்டோல், அந்த
சவலள Mel’gunov க்க இரந்த மட்டுப்ேடுததப்ேட்ட
வளங்கலளயும
எடுததுக்லகோண்டோல்,
வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியர்
தந்திகளின
லேோரலள
சேோதுமோன
அளவ
விளக்கப்ேடுததியிரக்க
முடியோது. உண்லமயில், தந்திகள் சஜர்மன ேணம
சேோல்ஷிவிக்ககளுக்க
மோறியலத
உறதிப்ேடுததுகிுப்பிக்கிறதோ
எனற
கறிப்பிட்ட
முடிவகளுக்க
வரமுடியோது,
அலவ
சந்சதகததிற்கிடமோன நடவடிக்லககளுக்க ஒர
மூடிமலுப்பிக்கிறப்ேோக சசலவலசய்யக்கூடிய ஒர வலக
சங்சகத வோர்தலத லகோண்ட லசய்தி லதோடர்லேக்
கறிததன எனற மட்டுசம உறதிப்ேடுததின. [5]
லியோனட்சரஸ லதளிவோகசவ மக்மீக்கனின அடிப்ேலட வோதததில்
சவறேடுகிுப்பிக்கிறோர். Notre Dame சேரோசிரியர், தந்திச் சோனற ேற்றிய
நிக்கிட்டனின
ேதிப்பின
நமேகததனலமலய
லேரிதும
சகள்விக்கரியதோக்க கவனதலத ஈர்க்கினுப்பிக்கிறோர். ஆனோல் எனன
லதோடர்கிுப்பிக்கிறது
எனுப்பிக்கிறோல்,
மக்மீக்கன
முனலவப்பின
மிகத
துணிச்சலோன கோரியமதோன, ஏலனனில் அது அவரின மிகவம
நனவோன மற்றம அவரது ஆதோர வளதலதப் ேற்றிய
சவண்லமனசுப்பிக்கிற லேோய்லமப்ேடுததலல அது அமேலப்ேடுததுகிுப்பிக்கிறது.
லியோனட்சரஸ எழுதினோர்:
நிக்கிட்டனின சுயசரிலதக் கறிப்புக்களும சரி
Mel’gunov இன ஆய்வம சரி தந்திகளின
அர்ததம மீதோன சர்ச்லசலயத தீர்க்கவில்லல.
ேதிலோக,
இலடக்கோல
அரசோங்கமோனது
நிக்கிட்டனோல் மறஉற்ேததி லசய்யப்ேட்ட அந்த
தந்திகலளததோன கவனததில் எடுததுக்லகோண்டது
எனற
அடுதது
வந்த
வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியர்கள்
மததியில் எண்ணதலத ஏற்ேடுததியது. [6]

நோன வோசகரிடமிரந்து ஒர லேரிய அளவிலோன ஒரங்கவிப்லே
சகோரவதோக உணர்கிசுப்பிக்கிறன. வரலோற்லுப்பிக்கிற லேோய்லமப்ேடுததும
நிகழச்சிப்சேோக்க ேற்றிய தடய ஆய்வோனது விவரமேற்றி
எச்சரிக்லகயுடன
கவனிக்கமோற
சகோரகிுப்பிக்கிறது.
மக்மீக்கன
ஆதோரதலத அவரது நமேக்கூடிவோற பூச்சுப்பூசும திட்டமிட்ட
திரிததல்கலள மூடிமலுப்பிக்கிறக்க கூடியதோக்கம ஒர வடிலவ ஆக்கம
திலசதிரப்ேலில்

சதர்ந்தவர்.

சேோல்ஷிவிக்ககளின

தந்தி

“சஜர்மன

“அதுதோன

சோனற

தங்கம”

விவோதததிற்க

வந்துள்ளது (1995) எனேதில் லசமிசயோன லியோனட்சரஸ இன
முடிவலரயோக

இரந்தது”

லகோண்டதுடன

ஆதரிக்கம

எனற

கறிக்கப்ேடும
இரந்தோக

அர்ததததில்

சவண்டும”

அடிக்கறிப்புக்

“விளக்கமுடியோததோக

இரக்கம” எனுப்பிக்கிற மக்மீக்கன
திரமபிப்ேோர்க்க சவண்டும.
இது,
லியோனட்சரஸ
லேோய்லமப்ேடுததலோகம.

கூறம

இன

லதோடர்ந்து

அறிக்லகலய

வோசகர்

இன
ஆய்லவ
திட்டமிட்டு
லியோனட்சரஸ,
மக்மீக்கன
ஆல்
சோனுப்பிக்கிறோனது
எனற

“விளக்கமுடியோததோக

விளக்கவில்லல,

அதோவது,

“சஜர்மன தங்கம” மீது லலனின தங்கி இரந்தலம, மக்மீக்கன
அவரது 2017 ல் புதிய வரலோற எனேலத லவளியிடும வலரக்கம
லதளிவோகப்
புரிந்துலகோள்ளப்ேடவில்லல.
இனனும
லசோல்லப்சேோனோல் 1995 ல் லியோனட்சரஸ, எழுததுக்கள் 1937
வரலோற்றக் கறிப்புக்களில் நிக்கிட்டனின முனலவப்புக்கள் மற்றம
1940 இல் Mel’gunov கறிப்பிட்டலவ நமேததகந்தலவ அல்ல
மற்றம தவுப்பிக்கிறோய் வழிகோட்டுவன. அவர்களின எழுததுக்கலள நமபி
வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியர்களோல்
சேோல்ஷிவிக்களின
மீதோன
கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டுகள் ேற்றிய ஒர அதிகோரபூர்வமோன மதிப்பீட்டுக்க
வரமுடியவில்லல. வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியர்கள் மததியில் லதோடர்ந்து
இரந்த இந்த கழப்ேததிற்கோன மிக முக்கிய கோரணம நிக்கிட்டன
மற்றம Mel’gunov இன எழுததுக்கள் 29 தந்திகலளசய அலசின,
அலவ எந்தவிதததிலும, சமோசமோக மற உற்ேததி லசய்யப்ேட்டன,
முழுதும தவறகள் இரந்தன மற்றம முலுப்பிக்கிறயற்ுப்பிக்கிற வலகயில்
ஆய்வ லசய்யப்ேட்டன. லியோனட்சரஸ இது முழுலம லேுப்பிக்கிறோத
மற்றம தவுப்பிக்கிறோக வழிகோட்டும ஆவணம எனற விளக்கினோர்.
லலனின ஒர சஜர்மன முகவரோக இரந்தோர் எனுப்பிக்கிற இலடக்கோல
அரசோங்கததின கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டின உண்லமயோன அடிப்ேலட 66
தந்திகள் லகோண்ட லதோகதியில் தங்கி இரந்தது.
1990 களின
மததியில்
சேரோசிரியர்
லியோனட்சரஸ,
இலடமறிக்கப்ேட்ட
66
தந்திகளின
முழுதலதோகதிலயயும
ஆரோய்ந்த, முதல் வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியர் ஆவோர். இலடக்கோல
அரசோங்கததின
கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டுகலள
ஆதோரப்ேடுததுவலத
கோட்டிலும,
முழு
ஆவணங்கலள
ேற்றிய
ஆய்வோனது
சேோல்ஷிவிக்ககளுக்க
எதிரோன
அதிகோரபூர்வ
வழக்லக
ஒனறமில்லோமற் லசய்துவிட்டன. லியோனட்சரஸ எழுதினோர்:
தற்சேோலதய ேணியோனது ஒவ்லவோர தனிததனி
தந்திலயயும, அசதசேோல 66 இன முழுத
லதோகதிலயயும
ேற்றிய
ஒர
ஆய்லவ
வழங்ககிுப்பிக்கிறது,
அது
ஜூலலக்
கற்ுப்பிக்கிறச்சோட்டுகளுக்கோன
ஆதரலவ
அவற்றில்
கோணவில்லல.
சேோல்ஷிவிக்
கஜோனோக்களில்
நிதிகள் லகோட்டுவது ஒரபுுப்பிக்கிறம இரக்கட்டும,
உண்லமயில்
ஸடோக்சஹோமிலிரந்து

லேட்சரோகிரோட்டுக்க
நிதிகள்
மோறியதோக
தந்திகளில் எந்த ஆதோரமும இல்லல. அந்த
சநரததில்
100,000
ரூபிள்கள்
வலரக்கம
லேரந்லதோலக மோறியது, தந்தித லதோடர்புகளில்
ஒர முக்கிய இடதலதப் லேற்றிரந்தது. ஆனோல்
இந்த
லதோலககள்
Parvus-Fürstenberg
நிறவனததோல்
ஸகோனடிசநவியோவிலிரந்து
லேட்சரோகிரோட்டுக்க
சரக்ககள்
ஏற்றமதி
லசய்ததற்கோன ேணம லசலுததல்களோக இரந்தன,
மற்றம ேணம லசலுததல்கள் ஸடோக்சஹோமுக்க

லசனுப்பிக்கிறதோகம – மோுப்பிக்கிறோக எதிர்த திலசயில் அல்ல.
இலடக்கோல அரசோங்கததோல் கறிக்கப்ேட்டவோற,
Sumenson
இந்த நிதியப் ேரிவர்ததலனகலள
நிர்வகிததிரந்த சேோதிலும, அப்லேண்மணி, ஒர
ேணம அனுப்புநரோக இரந்தோசரலயோழிய ேணம

லேறேவரோக இல்லல. இந்த முடிவோனது, ஜூலல
விசோரலண ேற்றிய புதிதோக லவளியிடப்ேட்ட
ஆவணங்களில் எதிர்ேோரோதவலகயில்
கூடுதல்
ஆதோரங்கலளக்
கண்டது.
Parvus-FürstenbergKozlowski-Sumenson
வலலப்பினனல்களிலிரந்து
சேோல்ஷிவிக்ககள் சஜர்மன நிதிலய லேற்ுப்பிக்கிறோர்கள்
எனற ஆதோரதலத சதடும லதோடர்ந்த சதடலோக
மட்டும
நிற்கவில்லல,
(இலடக்கோல
அரசோங்கமோனது
Sumenson
இன
வர்ததக
நடவடிக்லககள்
ேற்றிய
ஆவணங்கலள
மட்டுமல்லோமல், 1914-1917 ஜூலல வலரயிலோன
ரஷ்யோவக்கள் வந்த அலனதது லவளிநோட்டு
ேணப் ேரிமோற்ுப்பிக்கிறங்கலளயும முற்றமுழுதோக ஆய்வ
லசய்தது)

விசோரலணயோனது

“சஜர்மன

லதோடர்பு”க்கோன ஆதோரம எதுவம இல்லல என
முடிவக்க வந்தது. [7]
தந்திகள் ேற்றிய லியோனட்சரஸ இன 1995 ஆய்வோனது
இலதவிடத
லதளிவோனதோக
இரக்க
முடியோது.
ேரிவர்ததலனகளின தனலம இனியும இரளில் இல்லல.
ேணமோனது
ஸடோக்சஹோமிலிரந்து
லேட்சரோகிரோட்டுக்க
வரவில்லல, மோுப்பிக்கிறோக லேட்சரோகிரோட்டிலிரந்து ஸடோக்சஹோமுக்க,
“Parvus-Fürstenberg
நிறவனததோல்
சரக்ககள்
ஸகோனடிசநவியோவிலிரந்து
லேட்சரோகிரோட்டுக்க
ஏற்றமதி
லசய்யப்ேட்டதற்கோன ேணம லசலுததல் எனுப்பிக்கிறவலகயில் வந்தது.
சரக்ககள்
லேட்சரோகிரோட்டுக்க
அனுப்ேப்ேட்டன,
ேணம

லசலுததல்கள் ஸடோக்சஹோமுக்கச்
எதிர்ததிலசயில் அல்ல.”

லசனுப்பிக்கிறன

–

மோுப்பிக்கிறோக

“அதுசேோல லேட்ரோகிரோட்டுக்கம ஸடோக்சஹோமுக்கம இலடயில்
ேரோமரிக்கப்ேட்ட

தந்தித

லதோடர்பு

சங்சகதமுலுப்பிக்கிறயில்

கறியிடப்ேட்டிரந்தது எனேதற்கோன சோனறம இல்லல ” எனற
கூட லியோனட்சரஸ கண்டறிந்தோர்.[8] இது சேோல்ஷிவிக்ககள்
ஸடோக்சஹோமிலிரந்து லேறம சட்டவிரோத நிதிகள் லேுப்பிக்கிறலல
மலுப்பிக்கிறப்ேதற்க சங்சகதமுலுப்பிக்கிறலய ேயனேடுததுவதன மூலம
மலுப்பிக்கிறக்க முயனுப்பிக்கிறனர் எனுப்பிக்கிற இலடக்கோல அரசோங்கததின
கூற்றக்க மரண அடியோக அதலனக் கீழறததது. மக்மீக்கன,
லியோனட்சரஸ ஆல் கண்டுபிடிக்கப்ேட்ட இந்த கண்டறிதல்கலள
சர்வசோதோரணமோக அலட்சியம லசய்கிுப்பிக்கிறோர்.

லேரம

அறிஞர்கள்

லியோனட்சரஸ

இன

தனிக்கட்டுலரலய

சேோல்ஷிவிக்ககளின லவற்றிக்கம உள்ள ஒர
நீரூபிக்கப்ேட்ட
லதோடர்லே
அனுமோனிக்க
சிரதலதயினறி
நோடும
ஒர
ேரந்த
வோசிப்ேோளர்களிடம லசல்வோக்க லசலுததும. [10]

“சஜர்மன தங்கம“ ேற்றிய சர்ச்லச லதோடர்ேோன ஆய்வில் ஒர
லமல்கல்லோக அங்கீகரிததுள்ளனர். 2005 ல் லவளியிடப்ேட்ட
லலனினின சுயசரிலத எனுப்பிக்கிற தனது நூலில், வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியர்
கிறிஸசடோேர் ரீட் எழுதினோர்: “(சஜர்மன தங்கம) கட்டுக்கலதகள்
S.

லியோனட்சரஸ

உலடய

‘சேோல்ஷிவிக்ககள்’

சேரோசிரியர் சவட் இன மதிப்பீட்டிலுள்ள முக்கிய லசோற்லுப்பிக்கிறோடர்

“சஜர்மன “அக்கலுப்பிக்கிற

தங்கம” விவோதததிற்க வந்துள்ளது’....” [9] எனேதில் மிகவம
லவற்றிகரமோக மறதலிக்கப்ேட்டது. சேரோசிரியர் லரக்ஸ சவட்,
1996 ல்
லவளியிடப்ேட்ட
ஸலோவிக்
ரிவயு
சஞ்சிலகயில்
லியோனட்சரஸ ஆய்லவப் ேற்றி விளக்ககிுப்பிக்கிறோர்:
லியோனட்சரஸ
ஆவணங்கலளப்
ேடிப்ேதில்
அரலமயோன ேணிலயச் லசய்திரக்கிுப்பிக்கிறோர் மற்றம
அவற்லுப்பிக்கிற லவளியிடுவதற்கோக தயோரிததிரக்கிுப்பிக்கிறோர்.
அவற்றள் ரஷ்ய மூலங்கள் மற்றம ஆங்கில
லமோழிலேயர்ப்புக்கள் இரண்டும உள்ளடங்கம,
அதசதோடு சசர்ந்திரக்கம நீண்ட கறிப்புக்கள்
மற்றம
கரததுலரப்புக்கள்
அவற்றின
உள்ளடக்கதலத,
மற்றம
லேோரலள
லதளிவோக்ககினுப்பிக்கிறன. இது ஒனறம எளிதோனதல்ல.
அலவ தந்திகள், அதன லேோரள் அலவ
மலுப்பிக்கிறமுக சங்சகத வடிவில் உள்ளன எனேது
மட்டுமல்லோமல், ரஷ்ய லமோழியில் எழுதப்ேட்டலவ

–அவற்றள்

லேரமேோலோனலவ–
இலததீன
லமோழிக்க
லமோழிமோற்ுப்பிக்கிறம
லசய்யப்ேட்டு,
லேயர்கள் திரிக்கப்ேட்டு திரமே ரஷ்ய லமோழிக்சக
லகோண்டுவரப்ேட்டுள்ளன.
ரஷ்ய
மற்றம
சமற்கததிய நோட்கோட்டிகள் (அந்த சநரம 13
நோள்கள்
சவறேோடு
லகோண்டலவ)
அறிமுகப்ேடுததப்ேட்டலவ
சமலும
தவுப்பிக்கிறோக
புரிதலுக்க வழிவகப்ேன. லியோனட்சரஸ இந்தப்
பிரச்சிலனகள் மற்றம இதர பிரச்சிலனகலளயும
லேரங்
கவனததில்
லகோண்டு
ேணியோற்றி
இரக்கிுப்பிக்கிறோர். அவர் சர்ச்லசயின வரலோற ேற்றி,
தந்திகளின மூலம மற்றம 1917 ல் அலவ
லவளியிடப்ேட்டலம
மற்றம
தந்திகளின
உள்ளடக்கம மற்றம முக்கியததுவததின ஒர
முடிவோன
அரலமயோன
விளக்கதலதயும
தரகிுப்பிக்கிறோர்…
லியோனட்சரஸ அவரது ஆவணங்கள் கோட்டும
கோட்சிலய விட அதிகமோக சோதுர்யமோக எலதயும
கூுப்பிக்கிறவில்லல: 1917 ல் முனகணிக்கப்ேட்ட Helphand
தடம வழியோக சஜர்மன ேணம சேோகவில்லல.
ஆயினும, ரஷ்ய புரட்சிலய ேற்றிய நமது
புரிதல்களில் அது லேரம ேங்களிப்ேோக இரந்தது.
அது
அலனதது
சீரிய
வரலோற்ுப்பிக்கிறோளர்களின
விளக்கதலதயும ேோதிக்க வல்லலவ மற்றம
சஜர்மன
தங்கததிற்கம
1917 ல்

லகோண்ட

அலனதது

வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியர்களும”

எனேதோகம. சசோன மக்மீக்கன ஒர “அக்கலுப்பிக்கிற லகோண்ட”
வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியர் அல்ல. அவர் வரலோற்ுப்பிக்கிறோசிரியசர அல்லர்.
அவரிடம உண்லமகளுக்கோன மதிப்பு இல்லல. லகோள்லக
சகோட்ேோடற்ுப்பிக்கிற ஒர அரசு வழக்கறிஞர் ஒர சசோடிப்பு லசய்யும
ேோணியில்,
மக்மீக்கன
சமற்சகோள்கலள
தவுப்பிக்கிறோகப்
ேயனேடுததுகிுப்பிக்கிறோர்,
கற்ுப்பிக்கிறங்களிலும
தவறகளிலிரந்தும
லதளிவோக்கம ஒர சோனலுப்பிக்கிற அலட்சியம லசய்கிுப்பிக்கிறோர் மற்றம
ஆவணங்கலள லேோய்லமப்ேடுததுகிுப்பிக்கிறோர். லியோனட்சரஸ ஆய்வ
லலனினுக்க எதிரோன இலடக்கோல அரசோங்கததினோல் சேோடப்ேட்ட
வழக்லக லசல்வோக்கிழக்கச் லசய்துள்ளது எனற அவர் அறிவோர்.
ஆனோல், அவர் லியோனட்சரஸ இன நனக அறியப்ேட்ட மற்றம
லசல்வோக்கலடய வரலோற்றக் கறிப்லே சர்வசோதோரணமோக
அலட்சியம லசய்ய முடியோது எனேதோல், 1995 ேணியின
முடிவோனது, லலனின மற்றம சேோல்ஷிவிக்ககள் ேற்றிய அவரது
சசோடிப்லே
மறக்கவில்லல
எனற
ஒர
எண்ணதலத
ஏற்ேடுததுவதற்கோக,
மக்மீக்கன
லேோரததமோன
வலகயில்
இரட்லடத தனலம லகோண்ட லசோற்லுப்பிக்கிறோடலர நோடினோர்.
இறதியோக ஒர புள்ளி: உலக சசோசலிச வலலத தளததோல்
சேரோசிரியர் லியோனட்சரஸ லதோடர்பு லகோள்ளப்ேட்ட லேோழுது,
1995 ல் அவர் வந்த முடிவகலள மோற்றவதற்க இட்டுச்லசல்லும
புதிய தகவல் எதலனயும தோம ேோர்க்கவில்லல எனற
கறிப்பிட்டோர்.
சசோன மக்மீக்கன நிலலப்ேோடு அவலர ஒர வரலோற்லுப்பிக்கிறப்
லேோய்லமப்ேடுததுேவர் எனற அமேலமோக்கியுள்ளது.
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