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சோவவியத் ஒன்றியத்தின் கன் கலின் கலைப்பும் அ்பும் அமப்பும் அமெரிக்க
ஏகவதிபத்தியத்தின் ஒற்ன் கலதின் ஒற்றைத்துருவ தருணமும்

By Bill Van Auken,       13 September 2019

இந்த விரிவுவுரிவுரை உலக க சலக சோலலில வவுரலத் தளத்தின் மூத்த
கட்டுவுரிவுரைையக சோசிரிையிவுரைக சோன பில் வக சோன் ஆவான் ஆககன், 2019 ஜூலவுரல 25
அன்று க சலக சோலலில லமத்துவக் கட்சியின் (அவான் ஆகமரிக்கக சோ)
க சகக சோவுரடைப் பள்ளியில் வழங்கிையதக சோகும.

மக சோஸ்க சகக சோ ஸ்ிவுரைக சோலினில அதிகக சோிவுரைத்துவத்தினக சோல் க சலக சோவிையத்
ஒன்றிையம திட்டைமிட்டுக் கவுரலக்கப்பட்டும, 1991 ஜூனவரியில்
முதலக சோம பக சோிவுரைசீக வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோர் வான் ஆகதக சோடைக்கப்பட்டும
இப்க சபக சோது கிட்டைத்தட்டை முப்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டைன.
2003  ஈிவுரைக சோக் ஆக்கிிவுரைமிப்புக்கு அனுப்பப்பட்டை
எண்ணிக்வுரகவுரையக் கக சோட்டிலும இருமடைங்கிற்கும அதிகமக சோக
அவுரிவுரை மில்லிையனுக்கும அதிகமக சோன அவான் ஆகமரிக்க துருப்புகள்
ஈடுபடுத்தப்பட்டை இந்தப் க சபக சோர் அவான் ஆகமரிக்க மற்றும உலக
ஏகக சோதிபத்திையத்தின் அபிவிருத்தியில் வான் ஆகதளிவக சோக ஒரு
திருப்புமுவுரனவுரையக் குறித்து நின்றது.

அக சதக சபக சோல நாக சோன்கக சோம அகிலத்தின் அவுரனத்துலகக்
குழுவுக்கும (ICFI) இது ஒரு திருப்புமுவுரனவுரையக் குறித்து
நின்றது.  புறநிவுரல அபிவிருத்திகள்,  குறிப்பக சோக
ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின் உருக்குவுரலவும, 1985  உவுரடைவிலும 1953
இல் அவுரனத்துலகக் குழு ஸ்தக சோபிக்கப்பட்டை கக சோலத்தில்
இருந்து முதன்முவுரறையக சோக மிவுரைபுவழி ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கிஸ்டுகளின்
கட்டுப்பக சோடு வலுப்வான் ஆகபறுவதிலும உச்லமவுரடைந்த பப்க சலக சோவக சோத
திருத்தல்வக சோதத்திற்கு எதிிவுரைக சோன ICFI இன் நீண்டைவான் ஆகநாடிைய
க சபக சோிவுரைக சோட்டைமும ஒன்க சறக சோவான் ஆகடைக சோன்று லந்தித்தன.  இது நாக சோன்கக சோம
அகிலத்திற்கும வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்திற்கும இவுரடையிலக சோன
உறவில் ஒரு அடிப்பவுரடைையக சோன மக சோற்றத்வுரத லமிக்வுரக
வான் ஆகலய்தது.

அந்த மக சோற்றத்வுரதப் புரிந்து வான் ஆககக சோண்டு,  ICFI,  லர்வக சதல
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்துக்கு தவுரலவுரம வான் ஆககக சோடுக்கும தீவிிவுரை
அிவுரைசிையல் வான் ஆகபக சோறுப்புக்கு க சதக சோள்வான் ஆககக சோடுக்க விவுரழந்தது, 1991
நாவமபரில் க சபர்லினில் நாடைந்த “க சபக சோருக்கும
கக சோலனித்துவத்திற்கும எதிிவுரைக சோக வான் ஆகதக சோழிலக சோளர்களின் உலக
மக சோநாக சோடு”  என்ற அலக சோதக சோிவுரைண முக்கிையத்துவம வான் ஆககக சோண்டை
மக சோநாக சோடு,  (அதற்கு நாக சோம மீண்டும வருக சவக சோம)
கூட்டைப்படுவதில் இது ஸ்தூலமக சோன வான் ஆகவளிப்பக சோட்வுரடைக்
கண்டைது.

1991  வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோரில் முழுவுரமையவுரடைந்த
தன்னிச்வுரலையக சோக வான் ஆகலல்லல் மற்றும இிவுரைக சோணுவவக சோதத்வுரத
க சநாக சோக்கிைய அவான் ஆகமரிக்க ஏகக சோதிபத்திையத்தின் கூரிைய
திருப்பமக சோனது அவான் ஆகமரிக்க முதலக சோளித்துவத்தின் நீடித்த
வான் ஆகநாருக்கடியுடைனும உலகப் வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரைத்தின் மீதக சோன
அதன் க சமலக சோதிக்கம ஒப்பீட்டைளவில் வீழ்ச்சி
கண்டைதனுடைனும பிவுரணந்திருந்தது. க சலக சோவிையத் ஒன்றிையத்தின்
மவுரறவுரவ அடுத்து,  அவான் ஆகமரிக்கக சோவின் வான் ஆகபருநிறுவனங்கள்

1970 கள் முதலக சோக வளர்ந்து வந்திருந்த ஐக சிவுரைக சோப்பக சோ மற்றும
ஜூப்பக சோனில் உள்ள எதிரிகளிடைம இருந்து முகமவான் ஆககக சோடுத்த
லவக சோவுரல, இப்க சபக சோது அவான் ஆகமரிக்கப் பவுரடைகவுரள
ஒப்பீட்டைளவில் தவுரடைையற்று பையன்படுத்துவதன் மூலமக சோக
லமக சோளித்து விடைலக சோம என்ற முடிவுக்கு அவான் ஆகமரிக்க
ஏகக சோதிபத்திையம வந்தது.

அழிக்கப்பட்டை வக சோகனங்களுடைன் "மிவுரைண வான் ஆகநாடுஞ்லக சோவுரல"  என்றும
அவுரழக்கப்படும வான் ஆகநாடுஞ்லக சோவுரல 80, ஈிவுரைக சோக்கிைய பவுரடைகள் பக சோவுரலவனப் புையல்
நாடைவடிக்வுரகயின்க சபக சோது குவுரவத்தில் இருந்து பின்வக சோங்கி தப்பி ஓடிைய
பக சோவுரத. [Credit: U.S. Air Force]

பக சோிவுரைசீக வவுரளகுடைக சோ விவகக சோிவுரைத்தில்,  அவான் ஆகமரிக்க
இிவுரைக சோணுவத்வுரதக் வான் ஆககக சோண்டு உலகின் மிக முக்கிையமக சோன
எண்வான் ஆகணய்-உற்பத்தி பிிவுரைக சோந்திையத்தின் மீதக சோன லவக சோலற்ற
அவான் ஆகமரிக்க க சமலக சோதிக்கத்வுரத நிவுரலநாக சோட்டிக் வான் ஆககக சோள்ளலக சோம,
அது எண்வான் ஆகணய் இறக்குமதிவுரைய லக சோர்ந்திருக்கும
ஐக சிவுரைக சோப்பிைய மற்றும ஆசிைய ஏகக சோதிபத்திைய க சபக சோட்டி
நாக சோடுகவுரள அவற்றின் எரிலக்தி விநிக சையக சோகத்வுரத வான் ஆகவட்டைப்
க சபக சோவதக சோக அச்சுறுத்தி மிிவுரைட்டைக்கூடிைய ஒரு நிவுரலயில்
வக சோஷிங்டைவுரன வுரவக்கும என்று கணக்கிடைப்பட்டைது.
ஜூனக சோதிபதி க சஜூக சோர்ஜ் H.W.  புஷ் பின்னர் அறிவித்தவுரதப்
க சபக சோல, வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோவுரிவுரை க சநாக சோக்கிைய பையணத்தில், ஈிவுரைக சோக்
மீதக சோன ஒரு தக சோக்குதலக சோனது அவான் ஆகமரிக்கக சோவுக்கு “மிக
ஒத்திவுரலவக சோன வர்த்தக உறவுகளுக்கு இட்டுச்வான் ஆகலல்லத்தக்க
ஊக்கத்வுரத” வழங்கும.

இந்த அபிவிருத்தி எங்கவுரள ஆச்லரிையத்தில்
ஆழ்த்தவில்வுரல.  ICFI அதன் 1988    முன்க சனக சோக்குகள்
தீர்மக சோனத்தில் எச்லரித்திருந்தது:

அவான் ஆகமரிக்கக சோ,  அதன் வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை
க சமலக சோதிக்கத்வுரத வான் ஆகதக சோவுரலத்திருந்தக சோலும,
இிவுரைக சோணுவரீதிையக சோக மிக லக்திவக சோய்ந்த
ஏகக சோதிபத்திைய நாக சோடைக சோக வான் ஆகதக சோடைர்ந்தும
இருக்கிறது,  அத்துடைன் உலக
க சபக சோலிஸ்கக சோிவுரைரின் பக சோத்திிவுரைத்வுரதயும தனக்கு
வரித்துக் வான் ஆககக சோள்கிறது.  ஆயினும 1945  இல்,
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அவான் ஆகமரிக்கக சோவின் நூற்றக சோண்டு என்பதக சோகச்
வான் ஆகலக சோல்லப்பட்டைதன் வான் ஆகதக சோடைக்கத்தில் நிலவிைய
நிவுரலவுரமகள் மிகப்வான் ஆகபருமளவில்
மக சோறிவிட்டிருக்கின்றன.  ஒருகக சோலத்தில் அதன்
வக சோர்த்வுரதவுரைய முக்கிைய முதலக சோளித்துவ
நாக சோடுகளில் “லட்டைமக சோக” ஆக்கிைய வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை
க சமலக சோதிக்கம வான் ஆகதக சோவுரலந்தவுரமையக சோனது
அவான் ஆகமரிக்கக சோவுரவ முன்வான் ஆகனப்க சபக சோதினும
அதிகமக சோன அளவில் அதன் இிவுரைக சோணுவ
வலிவுரமயின் மிருகத்தனமக சோன பலத்தின் மீது
லக சோர்ந்திருக்கத் தள்ளுகிறது.[1]

1934  இல் ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கி எழுதிைய க சபக சோரும நாக சோன்கக சோம
அகிலமும இல் இருந்து க சமற்க சகக சோள்கக சோட்டி, ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கியின்
தீர்க்கதரிலனம நிரூபணமக சோகவிருப்பதக சோக அறிவிக்கவும
அந்தத் தீர்மக சோனம வான் ஆகலன்றது.  “உலகம பங்கிடைப்பட்டை
நிவுரலயில் இருக்கிறதக சோ?  அது மறுபங்கீடு வான் ஆகலய்ையப்பட்டைக சோக
க சவண்டும.  க சஜூர்மனிக்கு இது “ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவுரவ
ஒழுங்கவுரமக்கும” ஒரு பிிவுரைச்சிவுரனையக சோக இருந்தது.
அவான் ஆகமரிக்கக சோவுக்கு உலவுரகக சைய ஒழுங்கவுரமத்தக சோக
க சவண்டியிருக்கிறது.  மனிதகுலம அவான் ஆகமரிக்க
ஏகக சோதிபத்திையத்தின் எரிமவுரல வான் ஆகவடிப்புக்கு முகமவான் ஆககக சோடுக்கும
நிவுரலவுரைய விவுரைலக சோறு முன்வான் ஆககக சோண்டுவருகிறது.”  இது
இிவுரைண்க சடை ஆண்டுகளில் ஊர்ஜிதப்பட்டைது.

கிட்டைத்தட்டை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பக சோன இந்த
நிகழ்வுகளுக்கும இப்க சபக சோவுரதைய உலக அிவுரைசிையல்
நிவுரலவுரமக்கும இவுரடையில் ஒரு நான்கறிந்த வான் ஆகதக சோடைர்ச்சி
இருக்கிறது.  பக சோிவுரைசீக வவுரளகுடைக சோ மீதக சோன அவான் ஆகமரிக்க
க சமலக சோதிக்கத்வுரத நிவுரலநாக சோட்டுவதற்கக சோன லண்வுரடைையக சோனது
ஈிவுரைக சோக்வுரக விடை மூன்றுமடைங்கு அதிக மக்கள்வான் ஆகதக சோவுரகயும
நாக சோன்குமடைங்கு அதிக நிலப்பிவுரைப்பும வான் ஆககக சோண்டை நாக சோடைக சோன
ஈிவுரைக சோனுடைன் ஒரு புதிைய மற்றும இன்னும பையங்கிவுரைமக சோனவான் ஆகதக சோரு
க சபக சோவுரிவுரை பற்றவுரவக்க அச்சுறுத்துகிறது.  ஒரு இிவுரைக சோணுவ
க சமக சோதல் வான் ஆகவடிப்பு க சநாிவுரைம மட்டுக சம உறுதிப்படைக சோத ஒன்றக சோய்
இருக்கிறது.

கடைந்த மூன்று தலக சோப்தங்கள், ஜூனநாக சோையகக் கட்சி மற்றும
குடிையிவுரைசுக் கட்சி ஆகிைய இருகட்சி நிர்வக சோகங்களின் கீழும
அவான் ஆகமரிக்கக சோ வான் ஆகதக சோடைர்ச்சிையக சோகவும வான் ஆகதக சோடைர்ந்து விரிந்து
வான் ஆகலல்கின்றதுமக சோன க சபக சோர்முவுரனப்பில் ஈடுபட்டைவுரதக்
கண்ணுற்று வந்திருக்கின்றன.  மத்திைய கிழக்கு மற்றும
மத்திைய ஆசிையக சோவுரவ வுரகப்பற்றுவதற்கும
அடிவுரமப்படுத்துவதற்குமக சோன முவுரனப்பு என்பது அவான் ஆகமரிக்க
ஆளும வர்க்கத்தின் ஒருமனதக சோன வான் ஆககக சோள்வுரகையக சோக
இருப்பதக சோகும.  இதன் விவுரளவக சோக ஈிவுரைக சோக்கில் ஒரு
மில்லிையனுக்கும அதிகமக சோன க சபரும ஆப்கக சோனிஸ்தக சோன்,
லிபிையக சோ,  சிரிையக சோ மற்றும ஏமன் எங்கிலும
நூறக சோயிிவுரைக்கணக்கிலக சோக சனக சோரும உயிரிழந்ததும அடைங்கும.

இந்த பல்க சவறு க சமக சோதல்களும ஒரு மூன்றக சோம உலகப்
க சபக சோிவுரைக சோக உருமக சோற்றமவுரடைவதற்கு அச்சுறுத்தும நிவுரல
க சமலும க சமலும அதிகரித்து வருகிறது.
பவுரடைத்தவுரலவர்களின் தவுரலவிவுரைக சோக பதவிக சையற்கவிருப்பவர்,
ிவுரைஷ்ையக சோ மற்றும சீனக சோவுடைன் ஒரு அணுஆயுத க சமக சோதலுக்கு
தையக சோரிப்புகள் வான் ஆகலய்வதுதக சோன் இிவுரைக சோணுவத்தின் முதல்

முன்னுரிவுரமையக சோக இருக்கும என்று லமீபத்தில் திகிலூட்டும
விதத்தில் விவரித்தக சோர்.  இதனிவுரடைக சைய Dr.  Strangelove ஐ
எல்லக சோம விஞ்லக்கூடிைய ஒரு கிறுக்குத்தனமக சோய்
க சதக சோன்றக்கூடிைய “கூட்டு க சகக சோட்பக சோடு”  ஒன்வுரற வான் ஆகபன்டைகன்
வான் ஆகவளியிட்டைது.  அது வான் ஆகதரிவிக்கிறது:  “தீர்மக சோனகிவுரைமக சோன
முடிவுகளுக்கும மற்றும மூக சலக சோபக சோைய ஸ்திிவுரைநிவுரல
மீட்சிகக சோண்பதற்கும உரிைய நிவுரலவுரமகவுரள அணு
ஆயுதங்கள் உருவக சோக்க முடியும”.  குறிப்பக சோக,  அணு
ஆயுதங்களின் பையன்பக சோடு ஒரு யுத்தத்தின் வீச்வுரல
அடிப்பவுரடைையக சோக மக சோற்றி பவுரடைத்தளபதிகவுரள
வான் ஆகவற்றிவான் ஆகபற்றக சோக க சவண்டிைய சூழ்நிவுரலகவுரள
உருவக சோக்குமக சோம.

மூன்று தலக சோப்தகக சோல இவுரடைவிடைக சோத க சபக சோர்கள், ஒரு வான் ஆகதக சோடைர்
படுக சதக சோல்விகவுரளக சைய உருவக சோக்கியிருக்கிறது என்பதிலும,
அவான் ஆகமரிக்க ஏகக சோதிபத்திையம இப்க சபக சோது இிவுரைக சோணுவ மற்றும
வான் ஆகவளியுறவுக் வான் ஆககக சோள்வுரக வட்டைக சோிவுரைங்களில்
குறிப்பிடைப்படுகின்றவக சோறக சோக,  ிவுரைஷ்ையக சோ மற்றும சீனக சோவிடைம
இருந்தக சோன “மூக சலக சோபக சோையப் க சபக சோட்டி”க்கு முகமவான் ஆககக சோடுத்துக்
வான் ஆககக சோண்டிருக்கிறது என்பதிலும ஆளும வட்டைக சோிவுரைங்களுக்குள்
ஒரு கவவுரலையக சோன மக சனக சோநிவுரல நிலவுகிறது.
அக சதக சநாிவுரைத்தில்,  வக சோஷிங்டைனுக்கும அதன் முன்னக சோள்
க சநாட்க சடைக சோ கூட்டைக சோளிகளுக்கும,  குறிப்பக சோக அவான் ஆகமரிக்கக சோ
இிவுரைண்டு உலகப் க சபக சோர்களில் எதிர்த்து
லண்வுரடையிட்டிருக்கின்ற க சஜூர்மனிக்கும,  இவுரடைக சைய
முன்வான் ஆகனப்க சபக சோதினும கூர்வுரமையக சோன க சமக சோதல்கள் எழுந்து
வருகின்றன.

உலகப் வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரைத்தின் பிவுரைஸ்பிவுரைலக சோர்பு தன்வுரமக்கும
முதலக சோளித்துவ க சதசிைய-அிவுரைசு அவுரமப்புமுவுரறக்கும
இவுரடையிலக சோன முிவுரைண்பக சோடு தவிர்க்கவிையலக சோமல் ஒரு புதிைய
உலகப் க சபக சோருக்கு இட்டுச் வான் ஆகலன்று வான் ஆககக சோண்டிருக்கிறது.

இந்த நிவுரலவுரமகளின் கீழ், கிட்டைத்தட்டை 30 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பக சோக பிிவுரைகடைனம வான் ஆகலய்ையப்பட்டை “ஒற்வுரறத்துருவ
தருணம” முடிவுக்கு வந்துவிட்டைவுரத பற்றி புலமபுகின்றதும,
மற்றும கடைந்த கக சோலத்வுரத ஒருவிதமக சோன ஏக்கத்துடைன்
நிவுரனவுகூருகின்றதுமக சோன பல வருணவுரனகள் லமீபத்தில்
அவான் ஆகமரிக்க வான் ஆகவளியுறவுக் வான் ஆககக சோள்வுரக ஆய்வக சோளர்களக சோல்
உதிர்க்கப்பட்டு வருகின்றன.

“அவான் ஆகமரிக்க அதிகக சோிவுரைத்தின் சுைய-அழிப்பு” என்ற தவுரலப்பில்
CNN இன் பல-மில்லிையன் அதிபதியும அவுரிவுரைக சவக்கக சோட்டு
க சபக சோலி-புத்திஜீவியுமக சோன ஃபரீட் லக்கக சோரிையக சோ எழுதி Foreign

Affairs இல் வான் ஆகவளியிடைப்பட்டிருக்கும ஒரு
கருத்துக்கட்டுவுரிவுரையும ஒன்று. அவர் எழுதுகிறக சோர்:

“முதலக சோம உலகப் க சபக சோர் முடிந்தது முதலக சோக,
அவான் ஆகமரிக்கக சோ உலவுரக உருமக சோற்ற விருமபி
வந்திருக்கிறது.  1990 களில்,  அது
முன்வான் ஆகனப்க சபக சோதினும அதிக லக சோத்திையமக சோனதக சோக
வான் ஆகதன்பட்டைது.  பூமிக்க சகக சோளவான் ஆகமங்கிலுமக சோன
நாக சோடுகள் அவான் ஆகமரிக்க வழியில் நாகர்ந்து
வான் ஆககக சோண்டிருந்தன.  வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோிவுரைக சோனது,
லர்வக சதல லட்டைத்தக சோல் நிையக சோையப்படுத்தப்பட்டை
ஒரு நிர்ணையத்வுரத நிவுரலநாக சோட்டுவதற்கக சோக
நாடைத்தப்பட்டைது என்ற விதத்தில்,  உலக
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ஒழுங்குக்கக சோன ஒரு புதிைய வுரமல்கல்வுரல
அவுரடைையக சோளப்படுத்திையதக சோக கக சோணப்பட்டைது.”[2]

அவான் ஆகமரிக்கப் பக சோவுரத, உலக ஒழுங்கு, நிர்ணையங்கள் மற்றும
லர்வக சதல லட்டைம:  இந்த அடுக்குகள் ஒரு வான் ஆகவகுஜூனப்
படுவான் ஆககக சோவுரலவுரைய இப்படித்தக சோன் இனிவுரமையக சோக
நிவுரனவுகூருகின்றன.

“ஒற்வுரறத்துருவ தருணம” என்ற கருத்தக சோக்கத்வுரத
பிிவுரைபலப்படுத்திைய அதி வலது-லக சோரி பத்திையக சோளிவுரைக சோன லக சோர்ல்ஸ்
கிிவுரைவுத்தக சோமர் —இவர் Foreign  Affairs இதழில் 1991  இல்
அந்த தவுரலப்பில் ஒரு கட்டுவுரிவுரை எழுதினக சோர்— என்ற
மனிதருக்கும லக்கக சோரிையக சோ சிறப்பு அஞ்லலி வான் ஆகலலுத்தினக சோர்.
உலவான் ஆககங்கிலும அவான் ஆகமரிக்க முதலக சோளித்துவத்தின்
க சமலக சோதிக்கத்வுரத நிவுரலநாக சோட்டுவதற்கு அவான் ஆகமரிக்க இிவுரைக சோணுவ
மூர்க்கத்தனத்வுரத தன்னிச்வுரலையக சோக பையன்படுத்துகின்ற ஒரு
மவுரறமுகமற்ற முன்க சனக சோக்கிவுரன அவர் ஊக்குவித்தக சோர்.

“இத்தவுரகைய லமையங்களில் பக சோதுகக சோப்புக்கக சோன
நாமது சிறந்த நாமபிக்வுரகையக சோனது ....
அவான் ஆகமரிக்க வலிவுரம மற்றும ஒரு
ஒற்வுரறத்துருவ உலகத்வுரத தவுரலவுரமதக சோங்கி
நாடைத்துவதற்கக சோன விருப்பம,  வான் ஆகவட்கப்படைக சோமல்
உலக ஒழுங்கிற்கக சோன விதிகவுரள வகுப்பது
மற்றும அவற்வுரற அமுலக சோக்க தையக சோரிப்புடைன்
இருப்பது ஆகிையவற்றில் தக சோன் இருக்கிறது”

என்று அவர் எழுதினக சோர்.

அடுத்த வான் ஆகபரும அவான் ஆகமரிக்கப் க சபக சோருக்கக சோன
க சபக சோலிக்கக சோிவுரைணங்கவுரள வழங்குமளவு அவர் முன்வான் ஆகலன்றக சோர்:
“க சபிவுரைழிவு ஆயுதங்கவுரள பிவுரைப்பும மற்றும பையன்படுத்தும
அிவுரைசுகவுரள எதிர்வான் ஆககக சோள்வதற்கு,  அவற்வுரற அவ்வக சோறு
நாடைந்துவான் ஆககக சோள்ளக சோதபடி வான் ஆகலய்வதற்கு மற்றும, அவசிையமக சோனக சோல்
அவற்வுரற நிிவுரைக சோயுதபக சோணிையக சோக்குவதற்கு க சவவான் ஆகறந்த
மக சோற்றுவழியும இல்வுரல.  அவுரதச் வான் ஆகலய்வதற்கு
அவான் ஆகமரிக்கக சோவுரவ தவிர்த்து க சவவான் ஆகறவரும இல்வுரல.”

அவான் ஆகமரிக்க ஏகக சோதிபத்திையம தனது ஒற்வுரறத்துருவ
தருணத்வுரத தக்கவுரவத்துக் வான் ஆககக சோள்ள இையலக சோததக சோக
நிரூபணமக சோகுமக சோயின் அது “வான் ஆகவளிநாக சோட்டுக் கக சோிவுரைணங்களினக சோல்
இருக்கக சோது.  ...  மக சோறக சோக க சதங்கிைய உற்பத்தித் திறன்,
வழவுரமையக சோக க சவவுரலவான் ஆகலய்யும முவுரறகள் வீழ்ச்சி கக சோண்பது,
லமூகநால உதவி வான் ஆகபறும க சதவுரவ அதிகரித்துச் வான் ஆகலல்வது
மற்றும சுற்றுசூழலிையல் ஆடைமபிவுரைங்கவுரள க சநாக சோக்கிைய புதிைய
விருப்பங்கள் ஆகிைய உள்நாக சோட்டுக் கக சோிவுரைணங்களினக சோக சலக சைய
அவுரமயும” என்று அவர் க சமலும வலியுறுத்தினக சோர்.
“பக சோதுகக சோப்பு வான் ஆகலலவினங்கள் வீழ்ச்சி கண்டை நிவுரலயில்,
உள்நாக சோட்டு க சகக சோரிக்வுரககளுக்கக சோன வான் ஆகலலவினங்கள்
கிட்டைத்தட்டை இருமடைங்கக சோக ஆகியிருக்கிறது” என்றும அவர்
குற்றமலக சோட்டினக சோர்.  எல்லக சோவற்றுக்கும க சமல்,  “வான் ஆகலலவு
வான் ஆகலய்ையக சோமல் க சமலும உையர்ந்த வக சோழ்க்வுரகத்திவுரைங்கவுரள
எட்டுவதற்கக சோன அவான் ஆகமரிக்கக சோவின் தணிக்கவிையலக சோத
தக சோகத்வுரத” அவர் குற்றமலக சோட்டினக சோர்.

அதுவும,  1981  PATCO க சவவுரலநிறுத்த உவுரடைப்வுரப ஒட்டி
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் வக சோழ்க்வுரகத்திவுரைங்களின் மீது
இவுரடைவிடைக சோத தக சோக்குதல்கள் நாடைத்தப்பட்டைதற்கு ஒரு

தலக சோப்தத்திற்குப் பின்னர் அவர் இவ்வக சோறு கூறுகிறக சோர்.
அவரின் வான் ஆகலய்தி வான் ஆகதளிவக சோக இருக்கிறது:  வான் ஆகவளிநாக சோட்டில்
ஏகக சோதிபத்திையப் க சபக சோிவுரைக சோனது உள்நாக சோட்டில் லமூக எதிர்ப்புிவுரைட்சி
மற்றும வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்வுரத தீவிிவுரைப்படுத்துவதுடைன்
இவுரணந்க சத நாடைக சோத்தப்படைக சவண்டும.

புஷ்ஷ்ஷுக சம கூடை,  வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோருக்கு முன்வந்த
லமையத்தில்,  ஒப்பீட்டைளவில் தற்கக சோத்துக் வான் ஆககக சோள்ள முடிையக சோத
ஒரு ஒடுக்கப்பட்டை நாக சோட்டிற்கு எதிிவுரைக சோய், அவான் ஆகமரிக்கக சோவின்
இிவுரைக சோணுவ வலிவுரம கட்டைவிழ்த்து விடைப்படுவது ஒரு “புதிைய
உலக ஒழுங்வுரக”  வான் ஆகதக சோடைங்கி வுரவக்கவிருப்பதக சோக
பிிவுரைகடைனப்படுத்தினக சோர்.

இந்த “புதிைய உலக ஒழுங்கு”  இல் என்ன இருக்கும
என்பது ஒருக சபக சோதும விளக்கப்படைவில்வுரல.  பவுரழைய உலக
ஒழுங்கு முறிந்து க சபக சோய் விட்டிருந்தது, முதலில், அவான் ஆகமரிக்க
இிவுரைக சோணுவ வன்முவுரறயின் ஒரு வான் ஆகவடிப்புத்தக சோன் அதவுரனப்
பதிலீடு வான் ஆகலய்ையக சவண்டும என்ற ஒக சிவுரைவான் ஆகையக சோரு விடைையம
மட்டும தக சோன் வான் ஆகதளிவக சோய் இருந்தது.

க சமவான் ஆகலழுந்தவக சோரிையக சோன முதலக சோளித்துவ புத்திஜீவிகளக சோல்
“விவுரைலக சோற்றின் முடிவு” என்றும “முதலக சோளித்துவத்தின்
வான் ஆகவற்றி” என்றும வான் ஆககக சோண்டைக சோடைப்பட்டை கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவில்
இருந்த ஸ்ிவுரைக சோலினில ஆட்சிகள் மற்றும க சலக சோவிையத்
ஒன்றிையத்தின் க சபிவுரைழிவுகிவுரைமக சோன முறிவக சோனது இிவுரைண்டைக சோம
உலகப் க சபக சோருக்குப் பிந்வுரதைய பவுரழைய ஒழுங்கின் ஒரு
முக்கிையமக சோன முட்டுக்கக சோவுரல அகற்றி விட்டிருந்தது. க சமலும,
ஸ்ிவுரைக சோலினில தன்னிவுரறவுப் வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரைங்கவுரள
மிவுரைணகிவுரைமக சோக பலவீனப்படுத்திைய முதலக சோளித்துவ
உற்பத்தியின் பூக சகக சோளமையமக சோக்கல் மற்றும வான் ஆகதக சோழில்நுட்ப
அபிவிருத்தி ஆகிைய அக சத லக்திகள் ஒட்டுவான் ஆகமக சோத்த உலக
முதலக சோளித்துவ ஒழுங்வுரகயும ஆழமக சோன வான் ஆகநாருக்கடிக்குள்
இட்டுச் வான் ஆகலன்றது.

யுஎஸ்எஸ் ஆபிிவுரைகக சோம லிங்கன் விமக சோனம தக சோங்கி கப்பலில் ஜூனக சோதிபதி
க சஜூக சோர்ஜ் டைபிள்யூ புஷ்

எமது இையக்கம இதவுரனத் வான் ஆகதளிவக சோக புரிந்திருந்தது.
ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின் வான் ஆகபக சோறிவு மற்றும பக சோிவுரைசீக
வவுரளகுடைக சோவிலக சோன க சபக சோர் வான் ஆகநாருக்கடி ஆகிையவற்வுரற
க சநாக சோக்கிைய எங்களது நிவுரலப்பக சோடு,  ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின்
வீழ்ச்சிையக சோல் முற்றிலும விிவுரைக்தி நிவுரலயில் விடைப்பட்டிருந்த
குட்டி-முதலக சோளித்துவ இடைதுகளின் நிவுரலப்பக சோட்டிற்கு
முற்றிலும எதிிவுரைக சோனதக சோய் இருந்தது.  அவர்களின் இந்த
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அணுகுமுவுரறக்கு கக சோிவுரைணம, வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்திற்கு
முன்நிறுத்திைய அபக சோையத்வுரதக் வான் ஆககக சோண்டு அல்ல,  மக சோறக சோக
அவுரவ தங்கியிருக்கும வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்வுரத
ஒடுக்குவதற்கக சோன ஒரு கருவிையக சோக க சலவுரவ வான் ஆகலய்து
வந்ததுமக சோன அதிகக சோிவுரைத்துவ எந்திிவுரைம மவுரறந்து
விட்டிருந்ததக சோலக சோகும. “நூற்றக சோண்டின் ஒரு புதிைய நாள்ளிிவுரைவு”

ஐ பிிவுரைகடைனம வான் ஆகலய்து,  அவர்கள் க சலக சோலலிலத்திற்கக சோன
எந்தவான் ஆகவக சோரு பக சோலக சோங்வுரகயும அல்லது ஏகக சோதிபத்திைய
எதிர்ப்பிற்கக சோன எந்தவான் ஆகவக சோரு நாடிப்வுரபயும கூடை
வுரகதுறந்தனர்.

நிகழவிருந்த வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோவுரிவுரை க சநாக சோக்கிைய
அவுரனத்துலகக் குழுவின் நிவுரலப்பக சோடு க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின்
க சதசிைய வான் ஆகலையலிவுரைக சோன க சடைவிட் க சநாக சோர்த் 1990  ஆகஸ்ட் 30
அன்று கட்சியின் ஒரு சிறப்பு கக சோங்கிிவுரைசுக்கு வழங்கிைய
அறிக்வுரகயில் எடுத்துவுரிவுரைக்கப்பட்டிருந்தது.

ஈிவுரைக சோக்கிற்கு எதிிவுரைக சோக அவான் ஆகமரிக்கக சோவக சோல்
அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்படுகின்ற க சபக சோிவுரைக சோனது,
ஒரு வறுவுரமப்பட்டை மற்றும விவுரைலக சோற்றுரீதிையக சோக
ஒடுக்கப்பட்டை நாக சோட்டிற்கு எதிிவுரைக சோக ஒரு
ஏகக சோதிபத்திைய வான் ஆககக சோள்வுரளக்கக சோிவுரை நாக சோடு சுமத்தும
க சபக சோிவுரைக சோக இருக்கிறது ...  மத்திைய ஆசிையக சோவின்
மிக முக்கிையமக சோன எண்வான் ஆகணய் வளங்களின்
மீது கட்டுப்பக சோட்வுரடைக் வுரகப்பற்றுகின்ற, அதன்
அடிப்பவுரடையில்,  உலக ஏகக சோதிபத்திைய
விவகக சோிவுரைங்களில் தனது நிவுரலவுரைய
வலுப்படுத்துகின்ற க சநாக சோக்கத்துடைனக சோன ஒரு
வான் ஆககக சோள்வுரளப் க சபக சோிவுரைக சோக அது இருக்கிறது.

ஈிவுரைக சோக்கிைய துருப்புகள் குவுரவத்வுரத ஆக்கிிவுரைமித்து ஒரு
மக சோதத்திற்கும குவுரறவக சோன கக சோலத்திலும,  அவான் ஆகமரிக்கக சோ லவுதி
அக சிவுரைபிையக சோவிற்குள் துருப்புகவுரளயும பக சோிவுரைசீக வவுரளகுடைக சோவில்
க சபக சோர்க்கப்பல்கவுரளயும அனுப்பிக் வான் ஆககக சோண்டிருந்த
நிவுரலவுரமகளின் கீழும அந்த அறிக்வுரக இவ்வக சோறு கூறிையது.
அக சத க சநாிவுரைத்தில், வான் ஆககக சோள்வுரளயில் பங்குவான் ஆகபற விருமபிைய
வான் ஆகபரிைய மற்றும சிறிைய ஏகக சோதிபத்திைய லக்திகளது முழு
ஆதிவுரைவுடைன்,  மற்றும மிக முக்கிையமக சோக,  க சகக சோர்பச்க சலவ்
தவுரலவுரமயிலக சோன மக சோஸ்க சகக சோ ஸ்ிவுரைக சோலினில அதிகக சோிவுரைத்துவத்தின்
ஒத்துவுரழப்புடைன்,  க சபக சோருக்கு ஒப்புதலளிக்கப்படுவதற்கக சோன
தீர்மக சோனங்களுக்கும ஐக்கிைய நாக சோடுகள் லவுரபயில் அவான் ஆகமரிக்கக சோ
அழுத்தமவான் ஆககக சோடுத்துக் வான் ஆககக சோண்டிருந்தது.

வவுரளகுடைக சோவிலக சோன க சபக சோர் வான் ஆகநாருக்கடிையக சோனது,  உலகத்வுரத
ஒரு புதிைய ஏகக சோதிபத்திைய பங்குக சபக சோடைலுக்கக சோன
வான் ஆகதக சோடைக்கத்வுரத குறித்ததக சோக அந்த அறிக்வுரக க சமலும
வான் ஆகதரிவித்தது.

க சபக சோருக்குப் பிந்வுரதைய லகக சோப்தத்தின் முடிவு
என்பது கக சோலனித்துவ கக சோலத்திற்குப் பிந்வுரதைய
லகக சோப்தத்தின் முடிவுரவயும குறிப்பதக சோக
அர்த்தமளிக்கிறது.  ஏகக சோதிபத்திைய
முதலக சோளித்துவ வர்க்கமக சோனது,
“க சலக சோலலிலத்தின் க சதக சோல்வி” குறித்து அது
பிிவுரைகடைனம வான் ஆகலய்கின்ற க சவவுரளயில்,  இன்னும
வக சோர்த்வுரதகளில் வந்திருக்கவில்வுரல
என்றக சோலும கூடை,  வான் ஆகலையலில்,  சுதந்திிவுரைத்தின்

‘க சதக சோல்வி’வுரையயும க சலர்த்க சத பிிவுரைகடைனம
வான் ஆகலய்கிறது.

பக சோிவுரைசீக வவுரளகுடைக சோவில் பக சோரிைய க சபக சோருக்கக சோன தையக சோரிப்பு
“சிறிைய-குட்டி” குவுரவத்தின் மீது ஈிவுரைக சோக் ஆக்கிிவுரைமித்ததற்கக சோன
ஒரு அவசிையமக சோன எதிர்விவுரனையக சோக இருந்ததக சோக புஷ்
நிர்வக சோகம கூறிையவுரத அந்த அறிக்வுரக நிிவுரைக சோகரித்தது.
மக சோறக சோக,  இந்த ஆக்கிிவுரைமிப்பக சோனது,  “கடைந்த மூன்று
அவான் ஆகமரிக்க அிவுரைலக சோங்கங்கள் ஒரு தலக சோப்தத்திற்கும க சமலக சோக
வான் ஆகலையற்பட்டு வந்திருக்கும மூக சலக சோபக சோையத் திட்டைங்கவுரள
அமலக சோக்குவதற்கக சோன வான் ஆகவகுநாக சோள்-கக சோத்திருந்த ஒரு
க சபக சோலிக்கக சோிவுரைணத்திவுரன மட்டுக சம வழங்கியிருக்கிறது.”

உண்வுரமயில்,  ஜூனநாக சோையகக் கட்சியின் ஜூனக சோதிபதிையக சோன
ஜிமமி கக சோர்ட்டைர், ”கக சோர்ட்டைர் சித்தக சோந்தம” என்று
வான் ஆகலக சோல்லப்படுவதக சோன ஒன்வுரற 1980  ஜூனவரியில் பிிவுரைகடைனம
வான் ஆகலய்தக சோர். அது வான் ஆகதரிவித்தது:

பக சோிவுரைசீக வவுரளகுடைக சோப் பிிவுரைக சோந்திையத்தில்
கட்டுப்பக சோட்வுரடைப் வான் ஆகபறுவதற்கு ஒரு
வான் ஆகவளிச்லக்தி வான் ஆகலய்ையக்கூடிைய முையற்சி
அவான் ஆகமரிக்கக சோவின் இன்றிையவுரமையக சோத நாலன்கள்
மீதக சோன ஒரு தக சோக்குதலக சோகக சவ கருதப்படும
என்பதுடைன்,  அத்தவுரகையவான் ஆகதக சோரு தக சோக்குதல்
இிவுரைக சோணுவப் பலம உள்ளிடை அவசிையமக சோன
எந்த வழிவவுரகயின் மூலமக சோகவும
எதிர்க்கப்படும.

“க சமற்கத்திைய நாக சோடுகள் மிதமிஞ்சிைய அளவில் மத்திைய
கிழக்கிடைம இருந்தக சோன முக்கிையமக சோன எண்வான் ஆகணய்
விநிக சையக சோகத்வுரத நாமபியிருப்பதன்”  அடிப்பவுரடையில் இந்த
மிிவுரைட்டைவுரல அது நிையக சோையப்படுத்திையது.  கக சோர்ட்டைருக்கு
அடுத்துவந்தவிவுரைக சோன வான் ஆகிவுரைக சோனக சோல்ட் ரீகன், ஸ்திிவுரைத்தன்வுரமக்கக சோன
உள்முகமக சோன அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிிவுரைக சோகவும இந்த
முக்கிையமக சோன எண்வான் ஆகணய் நாலன்கவுரள அவான் ஆகமரிக்கக சோ
பக சோதுகக சோக்கும என்று சூளுவுரிவுரைக்கின்ற, “ரீகன் வான் ஆகதக சோடைர்ச்சிவுரைய”

அறிமுகப்படுத்தினக சோர்.

அவான் ஆகமரிக்க அிவுரைலக சோங்கம பக சோிவுரைசீக வவுரளகுடைக சோவிலக சோன அதன்
இிவுரைக சோணுவத் தவுரலயீட்டுக்கக சோன க சபக சோலிக்கக சோிவுரைணத்திவுரன
திட்டைமிட்டு உருவக சோக்கிையது.  ஈிவுரைக சோக்கிற்கும குவுரவத்திற்கும
இவுரடையிலக சோன பதட்டைங்கள், லதக சோம  ஹ்ஷுவுரலனின் ஈிவுரைக சோக்
ஆட்சிக்கு அவான் ஆகமரிக்கக சோ கணிலமக சோன உதவி வழங்கியிருந்த
ஈிவுரைக சோக் ஈிவுரைக சோனுக்கும இவுரடையிலக சோன க சபக சோர் முடிந்தது முதலக சோக
வளர்ந்து வந்திருந்தன. குவுரவத் எண்வான் ஆகணய் விவுரலகவுரளக்
குவுரறத்தவுரமயும கடைன் திருப்பிச்வான் ஆகலலுத்தங்களுக்கக சோன
அதன் க சகக சோரிக்வுரகயும க சபக சோரினக சோல் நிவுரலகுவுரலந்திருந்த
ஈிவுரைக சோக் வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரைத்வுரத க சமலதிகமக சோகப்
பலவீனப்படுத்திையது,  அக சதக சவவுரளயில்
இருநாக சோடுகளுக்குமக சோன எல்வுரலயில் அவுரமந்திருக்கும
ஈிவுரைக சோக்கின் ருமக சோலிையக சோ எண்வான் ஆகணய் வையலில் குவுரவத்
ஆழமக சோன லக சோய்வு அகழ்வு க சமற்வான் ஆககக சோண்டைதக சோக பக சோக்தக சோத்
கூறிையது.

ஈிவுரைக சோக்கிற்கக சோன அவான் ஆகமரிக்க தூதிவுரைக சோன அப்ரில் கிளக சோஸ்பி (April
Glaspie) அவான் ஆகமரிக்கக சோவின் நாட்பும அனுதக சோபமும இருப்பதக சோக
லதக சோம  ஹ்ஷுவுரலனுக்கு உறுதிையளிப்பதற்கு 1990  ஜூலவுரல 25
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அன்றக சோன ஒரு கூட்டைத்வுரதப் பையன்படுத்திக் வான் ஆககக சோண்டைக சோர்,
“குவுரவத்துடைனக சோன உங்கள் எல்வுரலப் பிிவுரைச்சிவுரன க சபக சோன்ற
அிவுரைபு-அிவுரைபு க சமக சோதல்களில்” அவான் ஆகமரிக்கக சோவுக்கு எந்த
அபிப்ிவுரைக சோையமும இல்வுரல என்பதக சோக அவரிடைம கூறினக சோர்.

வவுரல விரிக்கப்பட்டைக சோகி விட்டைது,  லதக சோம  ஹ்ஷுவுரலன்,
ஈிவுரைக சோக்கில் வான் ஆகபருகிவரும வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை மற்றும லமூக
வான் ஆகநாருக்கடி குறித்த இையலக சோவுரமையக சோன நிவுரலையக சோல்
உந்தப்பட்டு,  க சவகமக சோக அந்த வவுரலக்குள் வான் ஆகலன்று
விழுந்தக சோர்.

விடுதவுரல மற்றும ஜூனநாக சோையகத்தின் க சபரினக சோல் நாடைத்தப்பட்டை
ஒவ்வான் ஆகவக சோரு அவான் ஆகமரிக்க ஏகக சோதிபத்திையப் க சபக சோவுரிவுரையும
க சபக சோலக சவ,  வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோரும க சமக சோலடிகவுரளயும
வான் ஆகபக சோய்கவுரளயும அடிப்பவுரடைையக சோகக் வான் ஆககக சோண்டிருந்தது.

அவான் ஆகமரிக்கக சோ மிகச் லமீபத்தில்தக சோன் ஒரு கூட்டைக சோளிையக சோக
வான் ஆகவன்வான் ஆகறடுத்திருந்த லதக சோம  ஹ்ஷுவுரலவுரன,  அக சடைக சோல்ஃப்
ஹிட்லருக்கு லமக சோனமக சோனவிவுரைக சோக்க முையற்சிகள்
க சமற்வான் ஆககக சோள்ளப்பட்டைது.  இந்த வான் ஆககக சோடூிவுரைமக சோனவிவுரைக சோய் கக சோட்டும
முவுரற அடுத்து வந்த ஒவ்வான் ஆகவக சோரு அவான் ஆகமரிக்கப் க சபக சோரின்
லமையத்திலும ஒரு வழக்கமக சோன அமலமக சோக ஆகவிருந்தது.
வான் ஆகலக சோல்லப் க சபக சோனக சோல், இது, வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோருக்கக சோன ஒரு
ஒத்திவுரகவுரையப் க சபக சோல,  அதற்கு இிவுரைண்டு ஆண்டுகளுக்கும
குவுரறந்த கக சோலத்தின் முன்பக சோக பையன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
பனக சோமக சோ பவுரடைவான் ஆகையடுப்புக்கக சோன தையக சோரிப்பில்,  அவான் ஆகமரிக்க
வான் ஆகவளியுறவுத்துவுரற, மனுக சவல் க சநாக சோரிகக சோ லமபந்தப்பட்டிருந்த
க சபக சோவுரதமருந்து வர்த்தகத்வுரத (Manuel  Noriega  —

நீண்டைகக சோலம CIA இன் ஒரு வான் ஆகலக சோத்தக சோக இருந்தவர்)
க சபக சோலந்தின் மீதக சோன ஹிட்லரின் பவுரடைவான் ஆகையடுப்புடைன்
ஒப்பிட்டைது.

அவான் ஆகமரிக்க மக்களின் கருத்வுரத வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோவுரிவுரை
ஆதரிப்பவுரத க சநாக சோக்கி திருப்புவதற்கக சோக ஒரு பக சோரிைய
விளமபிவுரைப் பிிவுரைச்லக சோிவுரைம நாடைத்தப்பட்டைது.  15  வையது சிறுமி
ஒருத்தி நாக சோடைக சோளுமன்றத்திடைம,  ஆயுதக சமந்திைய ஈிவுரைக சோக்கிைய
துருப்புகள் ஒரு மருத்துவமவுரனயில் நுவுரழந்து
இன்குக சபட்டைர்கவுரள (குவுரறபிிவுரைலவக் குழந்வுரத வளர்
எந்திிவுரைம) திருடிையவுரதயும,  குழந்வுரதகவுரள தவுரிவுரையில் வீசிக்
வான் ஆககக சோன்றவுரதயும கண்டைதக சோக கண்ணீருடைன் நிவுரனவுகூர்ந்து
அளித்த ஒரு இழிபுகழ்வான் ஆகபற்ற லக சோட்சிையமும இதில்
அடைங்கும.  இந்தக் கவுரத ஒரு முழுவுரமையக சோன கட்டுக்கவுரத
என்பது பின்னக சோளில் தக சோன் வான் ஆகவளிவந்தது.  ஈிவுரைக சோக்
பவுரடைவான் ஆகையடுப்பின் க சபக சோக சதக சோ அல்லது அதற்குப் பின்னக சிவுரைக சோ,
அந்த சிறுமி குவுரவத்தில் இருந்திருக்கக சவயில்வுரல.  அவர்
வக சோஷிங்டைனுக்கக சோன குவுரவத் தூதரின் மகளும,  அிவுரைல
குடுமபத்து உறுப்பினருமக சோவக சோர்,  ஒரு முக்கிைய அவான் ஆகமரிக்க
வான் ஆகபக சோதுத் வான் ஆகதக சோடைர்பு நிறுவனத்தக சோல் எழுதப்பட்டை ஒரு
வலனத்வுரத வக சோசிப்பதற்கக சோக அவள் அனுப்பப்பட்டிருந்தக சோள்.

இறுதிையக சோக புஷ், லவுதி அக சிவுரைபிையக சோவின் எல்வுரலயில் 120,000
துருப்புகவுரள ஈிவுரைக சோக் குவித்திருப்பதக சோல் ஒரு உடைனடிையக சோன
அச்சுறுத்தல் முன்நிறுத்தப்பட்டிருந்ததக சோகக் கூறி இிவுரைக சோணுவத்
தவுரலயீட்வுரடை நிையக சோையப்படுத்தினக சோர்.  ஆனக சோல் அதன்பின்
வந்த வான் ஆகலையற்வுரகக்க சகக சோள் படைங்கள் குவுரவத்-லவுதி
எல்வுரலயில் பக சோவுரலவன மணவுரலத் தவிிவுரை அங்க சக
க சவவான் ஆகறக சோன்றும இல்லக சோதவுரத வான் ஆகவளிப்படுத்தின.

லதக சோம  ஹ்ஷுவுரலன் குவுரவத்வுரத ஆக்கிிவுரைமித்தவுரத க சநாக சோக்கிைய
எங்களது நிவுரலப்பக சோட்வுரடைக் குறித்த வான் ஆகதளிவுபடுத்தல் 1990
இல் க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் சிறப்பு கக சோங்கிிவுரைசுக்கு
வழங்கப்பட்டை அறிக்வுரகயின் ஒரு மிக முக்கிையமக சோன
பகுதிையக சோக இருந்தது.  அவுரனத்துலகக் குழுவிற்குள்ளிருந்து
வந்த பதிலிறுப்புகளில்,  பிரிட்டிஷ் பிரிவு,  அதன்
வான் ஆகலய்தித்தக சோளில் வான் ஆகவளியிட்டை ஒரு ஆிவுரைமபகட்டைக்
கட்டுவுரிவுரையில்,  இந்த நாடைவடிக்வுரகவுரைய ஒரு “மூர்க்கத்தன
நாடைவடிக்வுரக”  என்று கூறி கண்டைனம வான் ஆகலய்ததும
அடைங்கியிருந்தது.  மறுபக்கத்தில்,  ஆஸ்திக சிவுரைலிையப்
பிரிவுக்குள்ளிருந்து,  “அிவுரைபுப் புிவுரைட்சியின் பூர்த்திையவுரடைையக சோத
க சதசிைய மற்றும ஜூனநாக சோையகக் கடைவுரமகவுரள”
முன்வான் ஆகனடுப்பதிலக சோன ஒரு “சிறிைய முன்க சநாக சோக்கிைய அடி” ஆக
குவுரவத்தின் இவுரணப்வுரப நாக சோம ஆதரிக்க க சவண்டும
என்பதக சோன ஒரு ஆக சலக சோலவுரனயும எழுந்தது.

ஈிவுரைக சோக்கின் மூர்க்கத்தனத்வுரத கண்டைனம வான் ஆகலய்வதற்கு நாமக்கு
எந்த அவசிையமும இருக்கவில்வுரல என்பவுரத அந்த
அறிக்வுரக வான் ஆகதளிவக சோக்கிையது.  ஆக்கிிவுரைமிப்புக்கு முன்வந்த
கக சோலத்தில் ஈிவுரைக சோக்கிற்கு எதிிவுரைக சோக குவுரவத்தும லவுதி
அக சிவுரைபிையக சோவும நாடைத்திைய வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை க சபக சோவுரிவுரை கணக்கில்
வான் ஆககக சோண்டு பக சோர்க்வுரகயில்,  ையக சோர் முதலில் அவுரதத்
வான் ஆகதக சோடைக்கிையது என்பது நாமது கவவுரலையக சோக இருக்க
முடிையக சோது.  க சமலும,  அத்தவுரகையவான் ஆகதக சோரு நிவுரலப்பக சோட்வுரடை
எடுப்பவான் ஆகதன்பது,  அக சிவுரைபிைய தீபகற்பத்தில் ஆதிக்கம
வான் ஆகலலுத்துவதற்கக சோன ஒரு உகந்த வழிையக சோக எண்ணி, வான் ஆகதற்கு
ஈிவுரைக சோக்கின் பக சோஸ்ிவுரைக சோ மக சோகக சோணத்தில் இருந்து துண்டைக சோக்கப்பட்டு
பிரிட்டிஷ் ஏகக சோதிபத்திையத்தக சோல் உருவக சோக்கப்பட்டிருந்த ஒரு
க சஷக்ஆட்சிையக சோன குவுரவத்தின் பிிவுரைக சோந்திைய ஒருவுரமப்பக சோட்வுரடை
ஆதரிப்பதக சோக இருக்கும. மத்திைய கிழக்கில் ஏகக சோதிபத்திைய
லக்திகளக சோல் வவுரிவுரைையப்பட்டிருந்த அவுரனத்து எல்வுரலக்
க சகக சோடுகளது நிவுரலயுக சம கிட்டைத்தட்டை இதுதக சோன்.

அக சதக சநாிவுரைத்தில்,  குவுரவத் இவுரணக்கப்படுவவுரத நாக சோம
ஆதரிக்க க சவண்டும என்பதக சோக ஆஸ்திக சிவுரைலிையப் பிரிவின்
ஒரு உறுப்பினரிடைம இருந்தக சோன ஆக சலக சோலவுரனக்கக சோன
பதிலில்,  அந்த அறிக்வுரக திட்டைவட்டைமக சோக இவ்வக சோறு
கூறிையது:

 ஹலவுரலனது ஆக்கிிவுரைமிப்புக்கு எந்தவான் ஆகவக சோரு
முற்க சபக சோக்கக சோன பக சோத்திிவுரைத்வுரதயும
கற்பிப்பவான் ஆகதன்பது ICFI ஐ ஒரு தவறக சோன
பக சோவுரதயில் தள்ளிவிடும என்பதுடைன்,  உலக
க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சி க சவவுரலத்திட்டைத்வுரத WRP

கக சோட்டிக்வான் ஆககக சோடுத்தவுரமக்கு எதிிவுரைக சோன நாமது
கூட்டுப் க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தில், 1985  முதலக சோக நாக சோம
எட்டியிருந்த தத்துவக சோர்த்த மற்றும அிவுரைசிையல்
க சதட்டைங்கள் அவுரனத்வுரதயும பலவீனப்படுத்தி
விடும.

இது,  WRP நிிவுரைந்திவுரைப் புிவுரைட்சித் தத்துவத்வுரத
வுரகவிட்டைவுரமக்கும குறிப்பக சோக பல்க சவறு அிவுரைபு
ஆட்சிகளுடைனக சோன அதன் லந்தர்ப்பவக சோத உறவுகள்,
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் சுையக சோதீனமக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்வுரத
ஏக சதனும ஒரு முதலக சோளித்துவ க சதசிையவக சோத தவுரலவரின்
ஏகக சோதிபத்திைய-எதிர்ப்பு நிவுரலப்பக சோடைக சோக கூறப்பட்டைதற்கு
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திட்டைமிட்டைபடி அடிபணிையச் வான் ஆகலய்தவுரமக்கும எதிிவுரைக சோக
நாடைத்தப்பட்டை க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்வுரதக் குறிக்கிறது என்பதில்
ஐையமில்வுரல.

ஆக்கிிவுரைமிப்வுரப க சமற்வான் ஆககக சோண்டை ஆட்சியின் வர்க்கத் தன்வுரம
மற்றும நாலன்கள் குறித்த ஒரு வான் ஆகதளிவக சோன ஆய்வு
இல்லக சோமல்,  குவுரவத் மீதக சோன ஈிவுரைக சோக்கிைய ஆக்கிிவுரைமிப்புக்கு
லற்று முற்க சபக சோக்கக சோன பக சோத்திிவுரைத்வுரத ஒருவர் வான் ஆககக சோடுத்துவிடை
முடிையக சோது என்று அந்த அறிக்வுரக வலியுறுத்துகிறது.
ஈிவுரைக சோக்கில் லதக சோம  ஹலவுரலனின் விடைையத்தில்,  இந்த
ஆக்கிிவுரைமிப்பு “அிவுரைபுப் புிவுரைட்சியின் க சதசிைய மற்றும
ஜூனநாக சோையகக் கடைவுரமகவுரள பூர்த்தி”  வான் ஆகலய்வதற்கக சோய் அன்றி,
மக சோறக சோக ஈிவுரைக சோக்கிைய முதலக சோளித்துவத்திற்கும
ஏகக சோதிபத்திையத்திற்கும இவுரடையில் ஒரு கூடுதல் லக சோதகமக சோன
உறவுரவ ஏற்படுத்திக் வான் ஆககக சோள்வதற்கக சோக வான் ஆகலையல்பட்டுக்
வான் ஆககக சோண்டிருந்த ஒரு முதலக சோளித்துவ ஆட்சிையக சோல்
நாடைத்தப்பட்டைதக சோகும.

இவ்வக சோறக சோக, ICFI, ஒரு லர்வக சதல க சலக சோலலில முன்க சனக சோக்கின்
அடிப்பவுரடையில்,  லதக சோம  ஹலவுரலனின் ஆட்சி மற்றும
வான் ஆககக சோள்வுரககளுக்கு அதன் எதிர்ப்வுரபக் கக சோட்டிைய க சபக சோதிலும,
ஒரு ஒடுக்கப்பட்டை முன்னக சோள் கக சோலனித்துவ நாக சோடைக சோக
ஈிவுரைக சோக்வுரக ஏகக சோதிபத்திையத்திற்கு எதிிவுரைக சோக பக சோதுகக சோத்தது.
அவான் ஆகமரிக்கக சோ மற்றும முன்க சனறிைய முதலக சோளித்துவ நாக சோடுகள்,
மற்றும மத்திைய கிழக்கு ஆகிைய இிவுரைண்டின் வான் ஆகதக சோழிலக சோள
வர்க்கமும சுையக சோதீனமக சோக புிவுரைட்சிகிவுரைமக சோக
அணிதிிவுரைட்டைப்படுவதன் மூலம மட்டுக சம ஏகக சோதிபத்திையத்திற்கு
எதிிவுரைக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டைம நாடைத்தப்படை முடியும என்று அது
வலியுறுத்திையது.

அந்த அறிக்வுரக இவ்வக சோறு கூறுகிறது:

அிவுரைபு வான் ஆகவகுஜூனங்களின் வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை
மற்றும கலக சோச்லக சோிவுரை அபிவிருத்திக்கு
அவசிையமக சோயிருப்பது,  வான் ஆகவறுமக சன
“ஏகக சோதிபத்திையத்தின் கட்டுப்பக சோட்டு
நிலப்பிிவுரைக சோந்திையங்கவுரள” அகற்றுவது
மட்டுமல்ல,  மக சோறக சோக மத்திைய கிழக்கு
முழுவுரமயிலும ஒட்டுவான் ஆகமக சோத்த முதலக சோளித்துவ
க சதசிைய அிவுரைசு அவுரமப்புமுவுரறயும
அகற்றப்படுவது அவசிையமக சோயுள்ளது.  நாக சோம
எல்வுரலக்க சகக சோடுகள் மக சோற்றப்படுவவுரத அல்ல,
மக சோறக சோக அவுரவ அகற்றப்படுவவுரத
எதிர்க சநாக சோக்குகிக சறக சோம.  ஒரு க சலக சோலலில
க சவவுரலத்திட்டைத்வுரத அடிப்பவுரடைையக சோகக்
வான் ஆககக சோண்டை புிவுரைட்சிகிவுரைப் பக சோட்டைக சோளி வர்க்கத்தின்
மூலமக சோக மட்டுக சம அது லக சோதிக்கப்படை
முடியும.

அவான் ஆகமரிக்கக சோ வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோவுரிவுரை 1991 ஜூனவரி 16 அன்று
வான் ஆகதக சோடைக்கிையது.  பக சோவுரலவனப் புையல் நாடைவடிக்வுரக (Operation

Desert Storm)  என்று வான் ஆகபையரிட்டுக்வான் ஆககக சோண்டை அது, இிவுரைக சோணுவ
விவுரைலக சோற்றின் மிகத் தீவிிவுரைமக சோன வக சோன்வழி குண்டுவீச்சுக்களில்
ஒன்வுரறக சைய பிிவுரைதக சோனமக சோகக் வான் ஆககக சோண்டிருந்தது.  வான் ஆகவறும 42
நாக சோட்களில் ஈிவுரைக சோக்கில் 88  ஆயிிவுரைம டைன்கள் வான் ஆகவடிமருந்துகள்
வீலப்பட்டிருந்தன.  இது கிட்டைத்தட்டை ஒட்டுவான் ஆகமக சோத்த
இிவுரைண்டைக சோம உலகப் க சபக சோரின் கக சோலத்தில் க சஜூர்மனியின் மீது

வீலப்பட்டை வான் ஆகமக சோத்த வான் ஆகவடிகுண்டு டைன்களில் நாக சோன்கில் ஒரு
பங்கிற்கு நிகிவுரைக சோனதக சோகும.  ஈிவுரைக சோக் மீதக சோன குண்டுவீச்சில்
கக சோையமவுரடைந்தவர்களின் வான் ஆகமக சோத்த எண்ணிக்வுரக 135,000  ஆக
மதிப்பிடைப்பட்டைது.  ஈிவுரைக சோக்கின் கட்டைக சோைய க சலவுரவக்கு
க சலர்க்கப்பட்டை இிவுரைக சோணுவத்தின் மிகப்வான் ஆகபரும பகுதி
அழிக்கப்பட்டைது,  அப்பவுரடையினர்கள் வக சோனிலிருந்து
எரிக்கப்பட்டைனர் அல்லது அவர்களது அகழிகளிக சலக சைய
உயிருடைன் புவுரதக்கப்பட்டைனர்.  அதுதவிிவுரை,  க சமலும
நூறக சோயிிவுரைக்கணக்கக சோன ஈிவுரைக சோக்கிையர்கள்,  நாக சோட்டின்
உள்கட்டைவுரமப்பு திட்டைமிட்டு அழிக்கப்பட்டைதன் விவுரளவக சோக
உயிரிழந்தனர்.

மிவுரைண வான் ஆகநாடுஞ்லக சோவுரல (Highway  of  Death) என்று
அவுரழக்கப்பட்டைதில்,  அவான் ஆகமரிக்கக சோ, குவுரவத்தில் இருந்து
பவுரடைகவுரள திருமபப் வான் ஆகபறக் க சகக சோரிைய ஐ.நாக சோ. தீர்மக சோனத்திற்கு
இணங்குவதக சோக அறிவித்த  ஹலவுரலன் அிவுரைலக சோங்கத்தின்
உத்திவுரைவின் க சபரில்,  குவுரவத்தில் இருந்து திருமபிக்
வான் ஆககக சோண்டிருந்த தற்கக சோப்பற்ற ஈிவுரைக சோக்கிைய துருப்புகள் மற்றும
லக சோதக சோிவுரைண மக்களடைங்கிைய வுரமல்-நீள வக சோகன வரிவுரலகள் மீது
அவுரலக சபக சோன்ற குண்டுவீச்சிவுரன நாடைத்திையது.

இந்தப் க சபக சோர்க் குற்றத்திற்கக சோன பதிலிறுப்பில் நாக சோம
கூறிையவக சோறக சோக:

ஈிவுரைக சோக்கிற்கு எதிிவுரைக சோன அவான் ஆகமரிக்கப் க சபக சோர்
என்பது இருபதக சோம நூற்றக சோண்டின் மிகப்
படுபையங்கிவுரை குற்றங்களில் ஒன்றக சோகும,
வருங்கக சோலத் தவுரலமுவுரறயினர்
அவமக சோனத்துடைன் திருமபிப் பக சோர்க்கப்க சபக சோகும
ஒரு படுவான் ஆககக சோவுரலையக சோகும.  ஜூனநாக சோையக
அவான் ஆகமரிக்கக சோ என்றவுரழக்கப்படுவதன் ஆளும
வர்க்கமக சோனது நாக சோஜிக்கவுரளப் க சபக சோன்றவான் ஆகதக சோரு
பக சோரிைய படுவான் ஆககக சோவுரலவுரையச் வான் ஆகலய்யும அக சத
திறமபவுரடைத்திருக்கிறது என்பவுரத அது
எடுத்துக்கக சோட்டியிருக்கிறது.[4]

க சவக சோல் ஸ்ட்ரீட் க சஜூர்னல் வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோருக்கு அளித்த
பதிலிறுப்பில் இவ்வக சோறு வான் ஆகதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது:

வான் ஆகவகுகக சோலம தமக்குள்க சளக சைய கழுத்தறுப்பில்
ஈடுபட்டிருந்த அவான் ஆகமரிக்க ஆளும
வர்க்கத்வுரதப் வான் ஆகபக சோறுத்தவவுரிவுரை,
அவான் ஆகமரிக்கக சோவின் உலகப் பக சோத்திிவுரைம குறித்த
ஒரு க சவவுரலவான் ஆகலய்யும கருத்வான் ஆகதக சோற்றுவுரமவுரைய
சீிவுரைவுரமப்பதற்கு இப்க சபக சோது உலகளவில்
பிிவுரைச்லவுரனக்குரிைய பக சோவுரத வான் ஆகதளிவக சோகி
விட்டிருக்க க சவண்டும. வான் ஆககக சோள்வுரகவுரைய
தீர்மக சோனிப்பதில் உலகளவில் மிகவும
பிளவுபட்டை பிிவுரைச்சிவுரனகளில் சில இப்க சபக சோது
கணக்குமுடிக்கப்பட்டு விட்டைதக சோகத்
வான் ஆகதன்படுகிறது.  பவுரடைவலிவுரம என்பது
அிவுரைசிையலின் ஒரு நிையக சோையபூர்வமக சோன
கருவிையக சோகிவிட்டைது;  அது பலனளிக்கிறது.
உையிவுரைடுக்கினருக்க சக வான் ஆககக சோடுக்கப்பட்டிருக்கும
வான் ஆகலய்தி என்னவான் ஆகவன்றக சோல் இப்க சபக சோது வான் ஆகதக சோடைங்கி
அவான் ஆகமரிக்கக சோ தவுரலவுரம தக சோங்க முடியும,
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ஊவுரளயிடுவவுரத நிறுத்துங்கள்,  கூடுதல்
துணிச்லலுடைன் சிந்தியுங்கள் என்பதக சோகும.[5]

அவான் ஆகமரிக்க நிதி மூலதனத்தின் ஊதுகுழலின் மூலமக சோன
இந்தத் தவுரலையங்கம,  அவான் ஆகமரிக்க முதலக சோளித்துவ
வர்க்கத்திற்குள் நிலவுகின்ற க சநாக சோய்பீடித்த
வான் ஆகவற்றிக்களிையக சோட்டைவக சோதத்தின் ஒரு துல்லிைய பிிவுரைதிபலிப்பு
என்பவுரத நாக சோங்கள் புரிந்துவான் ஆககக சோண்க சடைக சோம.

அவுரனத்துலகக் குழுவின் 11வது நிவுரறக சபிவுரைவுரவ (Plenum)
1991  மக சோர்ச் 5  அன்று,  வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோர் முடிந்து ஒரு
வக சோிவுரைம கூடை ஆகியிிவுரைக சோத நிவுரலயில்,  நாவுரடைவான் ஆகபற்றது.  அதன்
ஆிவுரைமப அறிக்வுரக வான் ஆகதரிவித்தது:

அவான் ஆகமரிக்கக சோவின் நீடித்த வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை
வீழ்ச்சியில் இருந்து எழுகின்ற
பிிவுரைச்சிவுரனகவுரள அவான் ஆகமரிக்க ஏகக சோதிபத்திையம
தனது பவுரடைவலிவுரம மூலமக சோக தீர்க்க
முையலும என்ற அறிவிப்வுரப அவான் ஆகமரிக்க
முதலக சோளித்துவம வழங்கிக்
வான் ஆககக சோண்டிருக்கிறது.  அவான் ஆகமரிக்க
முதலக சோளித்துவத்தின் பிிவுரைச்சிவுரனகளக சோன,
அதன் வான் ஆகதக சோழிற்துவுரற அடித்தளம
சிவுரதந்தவுரம, அதன் வான் ஆகவளிநாக சோட்டுச் லந்வுரதகள்
இழப்பு,  பக சோரிைய வர்த்தகப் பற்றக சோக்குவுரறகள்
மற்றும நிதிநிவுரலப் பற்றக சோக்குவுரறகள்,  அதன்
வங்கி அவுரமப்புமுவுரறயின் உருக்குவுரலவு,
லமூகக் க சகடுகளின் அபக சோையகிவுரைமக சோன அதிகரிப்பு
ஆகிைய அவுரனத்திற்கும கண்டிருக்கக் கூடிைய
ஒரு பதிலக சோக முதலக சோளித்துவ வர்க்கம
கக சோண்பது: பவுரடைவலிவுரம!

இந்த அறிக்வுரக டூரிங்கிற்கு-மறுப்பு இல் இருந்து மிகப்
வான் ஆகபக சோருத்தமக சோன பத்திவுரைய க சமற்க சகக சோளிடுகிறது; 113
ஆண்டுகளுக்கு முன்பக சோக எழுதப்பட்டிருந்த அதில்,
ஏங்வான் ஆககல்ஸ்,  விவுரைலக சோற்றில் பவுரடைவலிவுரம தக சோன்
தீர்மக சோனகிவுரைமக சோன கூறக சோக இருந்ததக சோக டூரிங் கூறிையதற்கு ஒரு
மக சோர்க்சில பதிவுரலக் வான் ஆககக சோடுத்தக சோர்:

...அதன் வான் ஆகலக சோந்த உற்பத்தி லக்திகள் அதன்
கட்டுப்பக சோட்வுரடைத் தக சோண்டி வளர்ந்து
வான் ஆகலன்றிருக்கின்றன,  இையற்வுரகயின் விதிையக சோல்
அவசிையமக சோக்கப்பட்டைவுரதப் க சபக சோல,  அவுரவ
ஒட்டுவான் ஆகமக சோத்த முதலக சோளித்துவ லமூகத்வுரதயும
அழிவுரவ அல்லது புிவுரைட்சிவுரைய க சநாக சோக்கி
துிவுரைத்திக் வான் ஆககக சோண்டிருக்கின்றன. முதலக சோளித்துவ
வர்க்கத்தினர் வீழ்ச்சிையவுரடைந்து
வான் ஆககக சோண்டிருக்கும “வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை சூழவுரல”

இறுதிையக சோன வான் ஆகநாக சோருங்கலில் இருந்து
கக சோப்பக சோற்றும வான் ஆகபக சோருட்டு,  இப்க சபக சோது
பவுரடைவலிவுரமக்கு விண்ணப்பம
வான் ஆகலய்வக சோர்கக சளையக சோனக சோல்,  அவர்களும
திருவக சோளர் டூரிங்கின் அக சத
அவநாமபிக்வுரகயின் கீழ் இையங்கிக்
வான் ஆககக சோண்டிருக்கிறக சோர்கள் என்பக சத அர்த்தமக சோகும:
“அிவுரைசிையல் நிவுரலவுரமகக சள வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை
சூழலுக்கக சோன தீர்மக சோனகிவுரைமக சோன கக சோிவுரைணமக சோய்

இருக்கின்றன” என்பதக சோன அவநாமபிக்வுரக;
அவர்களும திருவக சோளர் டூரிங் க சபக சோலக சவ,
“பிிவுரைதக சோன”, “க சநாிவுரைடி அிவுரைசிையல் லக்தி”வுரையப்
பையன்படுத்துவதன் மூலமக சோக,  அவர்கள்
“இிவுரைண்டைக சோம நிவுரல உண்வுரமகவுரள”,

வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை சூழ்நிவுரல மற்றும அதன்
தவிர்க்கவிையலக சோத அபிவிருத்திவுரைய
மறுவடிவவுரமக்கலக சோம;  ஆகக சவ நீிவுரைக சோவி
இையந்திிவுரைம மற்றும அதனக சோல்
இையக்கப்படுகின்ற நாவீன எந்திிவுரைங்கள்,
இன்வுரறைய நாக சோளின் உலக வர்த்தகம மற்றும
வங்கி மற்றும கடைன் அபிவிருத்திகள்
ஆகிையவற்றின் மூலமக சோன வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை
அபிவிருத்திகவுரள குருப் சுடுகலன்கள்
மற்றும மவுலர் துப்பக சோக்கிகள் [19  ஆம
நூற்றக சோண்டின் க சஜூர்மன் ஆயுதங்கள்]

வான் ஆககக சோண்டு இல்லக சோது வான் ஆகலய்து விடைலக சோம என்று
கற்பவுரன வான் ஆகலய்து வான் ஆககக சோள்கிறக சோர்கள்
என்பவுரதக சைய இது கக சோட்டுகிறது.[6]

நீிவுரைக சோவி இையந்திிவுரைத்தின் இடைத்தில் கணினிமையமக சோக்கத்வுரதயும
குருப் சுடுகலன்கள் மற்றும மவுலர் துப்பக சோக்கிகளின் (Krupp

guns  and  Mausers) இடைத்தில் நாவீன தக சோனிையங்கி
வான் ஆகவடிகுண்டுகள் மற்றும வான் ஆகதக சோவுரலதூிவுரைகட்டுப்பக சோட்டு
ஏவுகவுரணகவுரளயும பிிவுரைதியிட்டைக சோல் இந்த அறிக்வுரகையக சோனது
வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோவுரிவுரைவான் ஆகையக சோட்டி அவான் ஆகமரிக்க ஆளும வர்க்கம
வான் ஆகவளிப்படுத்திைய வான் ஆகவற்றிக்களிையக சோட்டை வான் ஆகவறித்தனங்களுக்கு
ஒரு வான் ஆகபக சோருத்தமக சோன மறுப்பக சோக திகழ்கிறது.

ஈிவுரைக சோக்கிற்கு எதிிவுரைக சோன ஒரு வான் ஆகபரும க சபக சோருக்கு வக சோஷிங்டைன்
பகிிவுரைங்க தையக சோரிப்புகள் வான் ஆகலய்தவுரமக்கக சோன பதிலிறுப்பில்,
க சவர்க்கர்ஸ் லீக் க சபக சோர் குறித்து மக்களின் ஒரு
கருத்துவக சோக்வான் ஆககடுப்பு நாடைத்தப்படை க சவண்டும என்ற
க சகக சோரிக்வுரகவுரைய முன்வான் ஆகனடுத்தது.  இந்த ஜூனநாக சோையகக்
க சகக சோரிக்வுரகவுரைய முன்வான் ஆகனடுத்ததன் மூலம,  கட்சி ஒரு
முக்கிையமக சோன தந்திக சிவுரைக சோபக சோைய முன்முையற்சிவுரைய
க சமற்வான் ஆககக சோண்டைது.  க சபக சோருக்கக சோன பிவுரைவலக சோன எதிர்ப்பக சோனது
நிலவும அிவுரைசிையல் அவுரமப்புக்குள்ளக சோக எந்த
வான் ஆகவளிப்பக சோட்வுரடையும கக சோட்டைமுடிையக சோதிருந்த நிவுரலவுரமகளின்
கீழ்,  வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்திற்குள்ளக சோக புிவுரைட்சிகிவுரைத்
க சதக சோற்கடிப்புவக சோத முன்க சனக சோக்வுரக ஸ்தூலமக சோன
நாவுரடைமுவுரறகளக சோக மக சோற்றுவக சத அதன் க சநாக சோக்கமக சோய்
இருந்தது.  அவான் ஆகமரிக்க நாக சோடைக சோளுமன்றத்தின் இிவுரைண்டு
அவுரவகளும க சபக சோருக்கு ஆதிவுரைவக சோன கிட்டைத்தட்டை
ஏகமனதக சோன வக சோக்குகவுரள அளித்தன. AFL-CIO  வும அதன்
பங்கிற்கு அவான் ஆகமரிக்க அிவுரைலக சோங்கத்வுரத ஆதரித்தக சதக சோடு
நாடைக்கவிருந்த படுவான் ஆககக சோவுரலகள் குறித்து ஒரு வக சோர்த்வுரதயும
கூடை கூற மறுத்துவிட்டைது.

இந்தக் க சகக சோரிக்வுரகவுரைய முன்வான் ஆகனடுக்கும முடிவக சோனது,
அவான் ஆகமரிக்க ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கில இையக்கத்தில் ஒரு முக்கிையமக சோன
விவுரைலக சோற்று முன்னுதக சோிவுரைணமக சோன, லுட்க சலக சோ திருத்தம (Ludlow

Amendment) என்று கூறப்பட்டை ஒன்று குறித்து 1937-38 இல்
க சலக சோலலில வான் ஆகதக சோழிலக சோளர் கட்சிக்குள்ளக சோக (SWP) நாவுரடைவான் ஆகபற்ற
விவக சோதத்தில் இருந்து எடுத்துக் வான் ஆககக சோள்ளப்பட்டைது.  இது
அவான் ஆகமரிக்க அிவுரைலக சோங்கத்தின் எந்தவான் ஆகவக சோரு க சபக சோர் அறிவிப்பும
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அதற்கு முன் மக்கள் கருத்துக்கணிப்பின் மூலமக சோக
முதலில் அவான் ஆகமரிக்க மக்களக சோல் வக சோக்களிக்கப்பட்டிருப்பவுரத
அவசிையமக சோக்கும வவுரகயில் அவான் ஆகமரிக்க அிவுரைசிையல்லட்டைத்தில்
ஒரு திருத்தத்திற்கு அவுரழப்பு விடுத்து,  அவான் ஆகமரிக்க
பிிவுரைதிநிதிகள் லவுரபயில் ஜூனநாக சோையகக் கட்சியின் நாக சோடைக சோளுமன்ற
உறுப்பினிவுரைக சோன லூயிஸ் லுட்க சலக சோ ஆல் வான் ஆககக சோண்டுவிவுரைப்பட்டை
ஒரு மக சலக சோதக சோவக சோகும.  மக்கள் வக சோக்வான் ஆககடுப்புக்கக சோன இந்த
அவுரழப்பு,  ரூஸ்வான் ஆகவல்ட் நிர்வக சோகத்வுரத அடிவுரமத்தனமக சோக
ஆதரித்துக் வான் ஆககக சோண்டிருந்த ஸ்ிவுரைக சோலினில கமயூனிஸ்ட்
கட்சிையக சோல் ஆக சவலமக சோக எதிர்க்கப்பட்டைது என்றக சபக சோதிலும,
அதிகமக சோன அளவில் மக்கள் ஆதிவுரைவுரவப் வான் ஆகபற்றது. அந்த
லமையத்தில் நாடைத்தப்பட்டை கருத்துக்கணிப்புகள் அவான் ஆகமரிக்க
மக்களில் சுமக சோர் 70  லதவீதம க சபர் அதற்கு ஆதிவுரைவக சோய்
இருந்தவுரதக் கக சோட்டின.

இது வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தில் ஜூனநாக சோையக மற்றும
அவுரமதிவக சோத பிிவுரைவுரமகவுரள ஊக்குவிக்கும என்ற
கக சோிவுரைணத்தின் அடிப்பவுரடையில்,  SWP ஆிவுரைமபத்தில் இந்த
க சையக சோலவுரனக்கு எந்த ஆதிவுரைவும வழங்குவதற்கு எதிிவுரைக சோக
வக சோக்களித்தது.  ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கி இந்த நிவுரலப்பக சோட்வுரடை
விமர்லனம வான் ஆகலய்தக சோர்,  மக்கள் வக சோக்வான் ஆககடுப்பு ஒன்றிற்கு
ஆதிவுரைவக சோக கட்சிையக சோல் க சமற்வான் ஆககக சோள்ளப்படைக் கூடிைய ஒரு
பிிவுரைச்லக சோிவுரைம, விவுரைவிருக்கும ஏகக சோதிபத்திையப் க சபக சோருக்கு எதிிவுரைக சோய்
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்வுரத சுையக சோதீனமக சோக
அணிதிிவுரைட்டுவதற்கக சோன ஒரு வான் ஆகநாமபுக சகக சோவுரல வழங்கும என்று
அவர் வக சோதிட்டைக சோர்.

SWP இன் தவுரலவுரமக்குள்ளக சோக 1938 மக சோர்ச்சில் நாவுரடைவான் ஆகபற்ற
ஒரு விவக சோதத்தில்,  ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கி,  கருத்துக்கணிப்பு
க சகக சோரிக்வுரகவுரைய க சநாக சோக்கிைய அவிவுரைது அணுகுமுவுரறவுரைய
விளக்கினக சோர்.  ஒரு கருத்துவக சோக்வான் ஆககடுப்பு க சபக சோவுரிவுரைத் தடுத்து
நிறுத்திவிடைப் க சபக சோவதில்வுரல என்ற SWP இன் வக சோதத்திற்கு
பதிலளித்த ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கி,  க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சி மட்டுக சம
க சபக சோருக்கு முடிவு கட்டை முடியும என்பது உண்வுரம தக சோன்
என்று ஒப்புக்வான் ஆககக சோண்டைக சோர்,  ஆனக சோல் கட்சி முதலக சோளித்துவ
ஜூனநாக சோையகத்திலக சோன பிிவுரைவுரமகளுக்கு எதிிவுரைக சோக
வான் ஆகதக சோடைர்ச்சிையக சோகப் க சபக சோிவுரைக சோடுகின்ற அக சதக சவவுரளயில்,
ஜூனநாக சோையகக் க சகக சோரிக்வுரககள் பக சோரிைய எண்ணிக்வுரகயிலக சோன
வான் ஆகதக சோழிலக சோளர்கவுரள அிவுரைசிையல்ரீதிையக சோக விழிப்பவுரடைையச்
வான் ஆகலய்வதற்கும அவர்கவுரள க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்திற்குள் ஈர்ப்பதற்கும
க சலவுரவவான் ஆகலய்ையக் கூடிைய மட்டைத்திற்கு அத்தவுரகைய
க சகக சோரிக்வுரககவுரள அது நிிவுரைக சோகரிக்கக் கூடைக சோது என்று அவர்
வலியுறுத்தினக சோர்.  கருத்துக்கணிப்பு க சகக சோரிக்வுரகக்கக சோன
மக்கள் ஆதிவுரைவக சோனது,  ஏகக சோதிபத்திையப் க சபக சோருக்கு பிவுரைந்த
மக்கள் வான் ஆககக சோண்டிருந்த குக சிவுரைக சோதத்வுரதயும,  அத்துடைன்
அிவுரைலக சோங்கத்தின் மீதும நாக சோடைக சோளுமன்றத்தில் இருந்த
அவர்களது பிிவுரைதிநிதிகளக சோக கூறப்பட்டைவர்கள் மீதும
அவர்கள் வான் ஆககக சோண்டிருந்த அதிகரித்த அவநாமபிக்வுரகவுரையயும
பிிவுரைதிபலித்தது என்ற விதத்தில்,  ஒரு முற்க சபக சோக்கக சோன
உள்ளடைக்கத்வுரதக் வான் ஆககக சோண்டிருந்தது.

SWP அதன் நிவுரலப்பக சோட்வுரடை மக சோற்றிையது,  க சபக சோர் குறித்த
கருத்துக்கணிப்புக்கு ஆதிவுரைவக சோக வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தில்
கட்சி தீவிிவுரைமக சோகத் தவுரலயிடை அவுரழப்புவிடுத்த
அக சதக சநாிவுரைத்தில்,  அதன் முதலக சோளித்துவ சீர்திருத்தவக சோத
ஆதிவுரைவக சோளர்களக சோல் ஊக்குவிக்கப்பட்டை அவுரமதிவக சோத மற்றும

ஜூனநாக சோையகப் பிிவுரைவுரமகவுரளயும எதிர்த்துப் க சபக சோிவுரைக சோடிையது.
அக சதக சநாிவுரைத்தில்,  க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்வுரத கருத்துக்கணிப்பு
க சகக சோரிக்வுரகவுரையத் தக சோண்டி வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின்
ஒழுங்கவுரமந்த வான் ஆகவகுஜூனப் க சபக சோிவுரைக சோட்டைங்களக சோக நீட்சி
வான் ஆகலய்வதற்கும, க சபக சோருக்கு எதிிவுரைக சோன அதன் வான் ஆகலக சோந்த புிவுரைட்சிகிவுரை
க சலக சோலலில க சவவுரலத்திட்டைத்வுரத முன்வான் ஆகனடுப்பதற்கக சோகவும
அது க சபக சோிவுரைக சோடைவிருந்தது.

கருத்துவக சோக்வான் ஆககடுப்பு க சகக சோரிக்வுரக இவுரடைமருவு
க சவவுரலத்திட்டைத்திலும இடைமவான் ஆகபற்றது,  இந்த
க சவவுரலத்திட்டைம இவ்வக சோறு முன்கணித்திருந்தது:

கருத்துவக சோக்வான் ஆககடுப்புக்கக சோன இையக்கம
எத்தவுரன பிவுரைவலக சோக ஆகிறக சதக சோ,  அத்தவுரன
விவுரிவுரைவக சோக முதலக சோளித்துவ அவுரமதிவக சோதிகள்
அதிலிருந்து அகன்று விடுவக சோர்கள்;  கூடுதல்
முழுவுரமையக சோக கமயூனில அகிலத்தின்
கக சோட்டிக்வான் ஆககக சோடுப்பக சோளர்கள்
கீழறுக்கப்படுவக சோர்கள்;  ஏகக சோதிபத்திையவக சோதிகள்
மீதக சோன அவநாமபிக்வுரக கூடுதல்
கூர்வுரமையக சோனதக சோக ஆகும.[7]

க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் இந்த கருத்துவக சோக்வான் ஆககடுப்பு
முன்முையற்சிையக சோனது லக சோஸ் ஏஞ்லல்ஸ் கிவுரளயில் இருந்த
இிவுரைண்டு க சதக சோழர்களிடைம இருந்து கடுவுரமையக சோன எதிர்ப்வுரப
எதிர்வான் ஆககக சோண்டைது,  இந்த க சகக சோரிக்வுரகவுரைய “கற்பனக சோவக சோத”
மற்றும “பையனற்ற”  க சகக சோரிக்வுரக என்று நிிவுரைக சோகரித்த,
அடிப்பவுரடையில் வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் நானவுரவ
அபிவிருத்தி வான் ஆகலய்வதற்கும க சபக சோருக்கு எதிிவுரைக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தில் ஒரு சுையக சோதீனமக சோன லமூக லக்திையக சோக அதன்
தவுரலயீட்டுக்கக சோன நிவுரலவுரமகவுரள உருவக சோக்குவதற்கும
எந்த க சகக சோரிக்வுரகவுரையயும முன்வான் ஆகனடுக்கின்ற அல்லது எந்த
நாவுரடைமுவுரறவுரையயும க சமற்வான் ஆககக சோள்கின்ற அவசிையத்வுரதயும
நிிவுரைக சோகரிக்கின்ற,  ஒரு குறுங்குழுவக சோதக் கண்க சணக சோட்டைத்தின்
அடிப்பவுரடையில் அந்த எதிர்ப்பு அவுரமந்திருந்தது.  மக சோறக சோக
“முதலக சோளித்துவம தவிர்க்கவிையலக சோமல் வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை
உருக்குவுரலவுக்கும,  க சபக சோர் மற்றும
கக சோட்டுமிிவுரைக சோண்டித்தனத்திற்கும இட்டுச் வான் ஆகலல்கிறது”
என்பவுரதயும வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கம அதிகக சோிவுரைத்வுரதக்
வுரகயிவான் ஆகலடுத்தக சோக க சவண்டும என்பவுரதயும வான் ஆகதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்திற்கு கற்பிப்பக சத இப்க சபக சோவுரதைய கடைவுரம என்று
அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.  ஆயினும,  வர்க்கப்
க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தில் புிவுரைட்சிகிவுரைக் கட்சியின் நாவுரடைமுவுரறத்
தவுரலயீட்டுக்கு அப்பக சோற்பட்டு,  அத்தவுரகையவான் ஆகதக சோரு முடிவுக்கு
பிவுரைந்துபட்டை வான் ஆகதக சோழிலக சோளர்கள் எங்ஙனம வந்துக சலருவக சோர்கள்
என்பதற்கக சோன எந்த க சையக சோலவுரனவுரையயும அவர்கள்
முன்வுரவக்கவில்வுரல.

க சமலும க சகக சோரிக்வுரகக்கக சோன எதிர்ப்பக சோளர்கள்,  அவான் ஆகமரிக்க
ஆக்கிிவுரைமிப்புக்கு புஷ்ஷினக சோல் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த
கக சோலக்வான் ஆககடுவுக்கு முன்னக சோல் க சபக சோவுரிவுரை நிறுத்துவது
லக சோத்திையமில்லக சோதது என்றும,  எவ்வக சோறக சோயினும ஒரு மக்கள்
கருத்துவக சோக்வான் ஆககடுப்வுரப நாடைத்துவதற்கு அவான் ஆகமரிக்க
அிவுரைசிையல்லட்டைத்தில் எந்த ஷிவுரைத்தும இல்வுரல என்றும
வக சோதிட்டைனர்.
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இந்த வக சோதங்களுக்கு க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் அிவுரைசிையல் குழு
வழங்கிைய ஒரு ஆிவுரைமப பதில் குறிப்பிட்டைது,  “குட்டி-
முதலக சோளித்துவ தீவிிவுரைவக சோதம வக சோய்வீச்வுரலயும
ஆக சவலப்க சபச்வுரலயும ஜூனநாக சோையக குறுஞ்சிந்தவுரன
வக சோதத்வுரதயும (philistinism)  எளிதக சோக ஒன்றுகலக்கிறது”.
புஷ்ஷின் கக சோலக்வான் ஆககடு மற்றும அிவுரைசிையல்லட்டைம குறித்த
அவர்களது க சகள்விக்கக சோன பதிலில்,  அது க சமலும
க சலர்த்துக்வான் ஆககக சோண்டைது, “ஜூனவரி அல்லது அதற்குப் பின்னர்
என்ன நாடைக்கிறது என்பதும, எது “அிவுரைசிையல்லட்டைரீதிையக சோனது”
எது அவ்வக சோறல்லக சோதது என்பதும வர்க்க லக்திகளது
உறவிக சலக சைய அதிகளவில் லக சோர்ந்திருக்கின்றது.  ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கி
கூறுவவுரதப் க சபக சோல ‘க சபக சோிவுரைக சோட்டைக சம முடிவுவான் ஆகலய்யும’.”[8]

“குறுங்குழுவக சோத”  என்ற வக சோர்த்வுரத நாமது இையக்கத்தின்
அங்கத்தினர்களுக்கு நான்கறிையப்பட்டை வக சோர்த்வுரதையக சோகும,
க சகக சோட்பக சோடுகவுரள நாக சோம பக சோதுகக சோத்து நிற்பதற்கக சோகவும
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்வுரத ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்திற்கும, வான் ஆகதக சோழிற்லங்க
அதிகக சோிவுரைத்துவங்களுக்கும மற்றும முதலக சோளித்துவ
க சதசிையவக சோதத்திற்கும கீழ்ப்படிையச் வான் ஆகலய்யும அிவுரைசிையலுக்கு
நாமது லமிவுரைலமற்ற குக சிவுரைக சோதத்திற்கக சோகவும நாமது கட்சிக்கு
எதிிவுரைக சோக பப்க சலக சோவக சோதிகளக சோலும மற்றும பிற
லந்தர்ப்பவக சோதிகளக சோலும சுமத்தப்பட்டைவான் ஆகதக சோரு
அவுரடைவான் ஆகமக சோழிையக சோக அது இருந்தது.

ஆயினும ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கில இையக்கத்தின் விவுரைலக சோற்றில்,
வான் ஆகவகுஜூனங்கவுரள க சநாக சோக்கிைய ஒரு பக சோவுரதவுரையக்
கக சோண்பதற்கும வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்திற்குள் ஸ்ிவுரைக சோலினில
மற்றும லமூக ஜூனநாக சோையகத் தவுரலவுரமகளக சோல்
திணிக்கப்பட்டிருந்த தனிவுரமப்படைவுரல வான் ஆகவல்வதற்கும
இையக்கம க சமற்வான் ஆககக சோண்டை முையற்சிகவுரள கடுவுரமையக சோக எதிர்த்த
க சபக சோக்குகளுக்கு முகமவான் ஆககக சோடுக்க க சநார்ந்தலமையத்தில்,
குறுங்குழுவக சோதத்திற்கு எதிிவுரைக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டைம வகித்த
பக சோத்திிவுரைம சிறிதல்ல. இதுக சவ 1934 இல் பிவான் ஆகிவுரைஞ்சு திருப்பம
மற்றும க சலக சோலலிஸ்ட் கட்சிக்குள்ளக சோன நுவுரழவு வான் ஆகதக சோடைர்பக சோக
அவான் ஆகமரிக்கக சோவில் அது பிிவுரைக சையக சோகித்தது ஆகிைய லமையத்தில்
நாடைந்தது.  ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கிையக சோல் முன்வான் ஆகமக சோழிையப்பட்டிருந்த இந்த
தந்திக சிவுரைக சோபக சோையம,  வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் தீவிிவுரைப்படைலின்
ஒரு விவுரளவக சோகவும,  ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின் மீதக சோன
நாமபிக்வுரகயிழப்பின் விவுரளவக சோகவும வளர்ந்து
வான் ஆககக சோண்டிருந்த க சலக சோலலிஸ்ட் கட்சிகளுக்குள் தவுரலயீடு
வான் ஆகலய்வவுரத க சநாக சோக்கமக சோகக் வான் ஆககக சோண்டிருந்தது.  இந்தக்
கட்சிகளின் தவுரலவுரமகளது வலது-லக சோரி குணநாலவுரன
அமபலப்படுத்துவதன் மூலமக சோக மிகச் சிறந்த கூறுகவுரள,
குறிப்பக சோக இவுரளஞர்கவுரள வான் ஆகவன்வான் ஆகறடுக்கின்ற விதத்திலும,
ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கிலக் கட்சிகவுரள வான் ஆகவகுஜூனப்
க சபக சோிவுரைக சோட்டைங்களுக்குள் ஈடுபடுத்துகின்ற விதத்திலுமக சோய் இது
வடிவவுரமக்கப்பட்டிருந்தது.  அவான் ஆகமரிக்க ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கிஸ்டுகள்
விடைையத்தில்,  அவர்கள் க சலக சோலலிஸ்ட் கட்சியின்
இவுரளஞர்கவுரளயும வான் ஆகதக சோழிலக சோளர்களின் முக்கிையமக சோன
பிரிவுகவுரளயும வான் ஆகவன்வான் ஆகறடுத்து,  க சலக சோலலில வான் ஆகதக சோழிலக சோளர்
கட்சி உருவக சோக்கப்படுவதற்கக சோன நிவுரலவுரமகவுரள உருவக சோக்க
அவர்களக சோல் இையன்றது.

கருத்துவக சோக்வான் ஆககடுப்பு பிிவுரைச்லக சோிவுரைத்திற்கு எதிிவுரைக சோன
குறுங்குழுவக சோத எதிர்ப்பு கட்சிக்குள்ளக சோக எந்த
ஆதிவுரைவுரவயும வான் ஆகபறத் தவறிையது என்றக சபக சோதிலும,  அதன்

அிவுரைசிையல் முக்கிையத்துவத்வுரத நாக சோங்கள்
குவுரறத்துமதிப்பிடைவில்வுரல.  க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் 1990
டிலமபர் 31 கூட்டைம ஒன்றில் க சடைவிட் க சநாக சோர்த் கூறிையவக சோறக சோக:

இதில் ஐையத்திற்கு இடைமின்றி கூறுக சவன்.
லக சோஸ் ஏஞ்லல்ஸில் இருந்த க சதக சோழர்களின்
அிவுரைசிையல் விமர்லனங்களுக்கு சிறு ஆதிவுரைக சவக சோ
அல்லது நாமபகத்தன்வுரமக சையக சோ கட்சி
வழங்குவதக சோக இருந்தக சோல்,  அது
வான் ஆகவகுவிவுரிவுரைவில் கட்சியின் அழிவு என்க சற
அர்த்தமளிக்கக் கூடிையதக சோகும.  அவர்களது
விமர்லனங்கள் அவுரனத்துலகக்
குழுவிற்குள்ளக சோக ஒரு பதிலிறுப்வுரபக்
கக சோணுவதக சோக இருந்தக சோல்,  அது அவுரனத்துலக
இையக்கத்தின் அழிவுக்கு இட்டுச்வான் ஆகலல்லும.[9]

கருத்துவக சோக்வான் ஆககடுப்பு க சகக சோரிக்வுரகையக சோனது பிரிட்டிஷ் WRP

இன் இருகன்வுரனகளக சோன ஹீலிவுரைய பின்பற்றிையவர்கள்
மற்றும சுக சலக சோட்டைர், பண்டைக சோவுடைன் வான் ஆகலன்ற
எஞ்சியிருந்தவர்களக சோலும கண்டைனம வான் ஆகலய்ையப்பட்டைது.

கருத்துவக சோக்வான் ஆககடுப்பு க சகக சோரிக்வுரகவுரைய முன்வான் ஆகனடுத்ததன்
மூலமக சோக,  நாக சோங்கள் அவான் ஆகமரிக்க ஏகக சோதிபத்திையத்திற்கு
தகவவுரமத்துக் வான் ஆககக சோண்டிருந்க சதக சோம என்பதும “புிவுரைட்சிகிவுரைத்
க சதக சோற்கடிப்புவக சோத” முன்க சனக சோக்வுரக வுரகவிட்டுக்
வான் ஆககக சோண்டிருந்க சதக சோம என்பதும அவர்களது வக சோதமக சோக
இருந்தது.

இது, 1983 இல் கண்டை ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கிலத்திற்கு எதிிவுரைக சோன அக சத
கூட்டைணிவுரைய திருமபவும வான் ஆககக சோண்டுவந்தது.  பின்னர்,
அதிகமக சோன அளவில் WRP பப்க சலக சோவக சோதத்வுரத க சநாக சோக்கித்
திருமபிையதன் மீது க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கினக சோல்
முன்வான் ஆகனடுக்கப்பட்டை விமர்லனங்கவுரள ஒடுக்கும முையற்சியில்,
சுக சலக சோட்டைர்,  புல்லட்டின் (க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின் அச்லமைய
வான் ஆகலய்தித்தக சோள்)  இல் அவான் ஆகமரிக்க ஏகக சோதிபத்திையம
இிவுரைக சோணுவரீதிையக சோக க சதக சோற்கடிக்கப்படுவதற்கு அது வான் ஆகவளிப்படை
அவுரழப்பு விடுக்கத் தவறிையது என்ற கக சோிவுரைணத்தக சோல்,
கிக சிவுரைனடைக சோ மீதக சோன அவான் ஆகமரிக்க ஆக்கிிவுரைமிப்பு குறித்து
வான் ஆகவளிவந்திருந்த ஒரு கட்டுவுரிவுரையின் மீது
சிடுமூஞ்சித்தனமக சோன கண்டைனத்வுரத வான் ஆகவளியிட்டைக சோர்.
அவ்வக சோறு வான் ஆகலய்ையத்தவறிையதக சோக கூறப்பட்டை, அவர்
முன்வுரவத்த இதவுரன ”‘வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் அிவுரைசிையல்
சுையக சோதீனம’  மீதக சோன மிவுரக அழுத்தம”  என்று அவர்
விமர்லனம வான் ஆகலய்த ஒன்றுடைன் முடிச்சுப் க சபக சோட்டைக சோர்.

கியூபக சோவுரவ க சலர்ந்த கட்டுமக சோனத் வான் ஆகதக சோழிலக சோளர்களது ஒரு
சிறு குழுவுரவத் தக சோண்டி க சவவான் ஆகறங்கிருந்தும எதிர்ப்வுரப
எதிர்வான் ஆககக சோள்ளக சோத நிவுரலயில் அவான் ஆகமரிக்கத் துருப்புகள்
ஏற்கனக சவ தீவுரவக் வுரகப்பற்றி விட்டிருந்ததன் பின்னர்
இிவுரைக சோணுவத் க சதக சோல்விக்கு ஒரு அவுரழப்பு விடுப்பவான் ஆகதன்பது
அபத்தமக சோனதக சோக இருந்தது.  இன்னும முக்கிையமக சோக,
புிவுரைட்சிகிவுரைத் க சதக சோற்கடிப்புவக சோதத்வுரத வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின்
சுையக சோதீனத்தில் இருந்து பிரிப்பது ஆழ்ந்த
பிற்க சபக சோக்குத்தனமக சோனதக சோகும.

க சடைவிட் க சநாக சோர்த் 11 வது நிவுரறக சபிவுரைவுரவக்கு அவர் அளித்த
அறிக்வுரகயில், புிவுரைட்சிகிவுரைத் க சதக சோற்கடிப்புவக சோதத்தின் அிவுரைசிையல்
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முக்கிையத்துவத்வுரதயும,  ஏகக சோதிபத்திையத்திற்கு எதிிவுரைக சோக
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்வுரத அணிதிிவுரைட்டுவதன் அர்த்தத்வுரத
வான் ஆகதளிவுபடுத்துகின்றதக சோன விடைையத்தில் வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோவுரிவுரை
க சநாக சோக்கிைய கட்சியின் அணுகுமுவுரறயில் இருந்து
கற்றுக்வான் ஆககக சோள்ளப்பட்டிருந்த வான் ஆகவகுமுக்கிைய
படிப்பிவுரனகவுரளயும விளக்கினக சோர்.

லதக சோம  ஹ்ஷுவுரலன் அவான் ஆகமரிக்க
ஏகக சோதிபத்திையத்வுரத க சதக சோற்கடிக்க அவுரழப்பு
விடுக்கின்ற ஏக சதக சோவான் ஆகவக சோரு வவுரக அிவுரைசிையல்
பக சோர்வுரவையக சோளர்கள் என்பதக சோன கருத்வுரத
நாக சோங்கள் நிிவுரைக சோகரிக்கிக சறக சோம.  நாக சோங்கள்
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் அிவுரைசிையல்
சுையக சோதீனத்திற்கக சோக,  க சபக சோருக்கு எதிிவுரைக சோய்
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கம
அணிதிிவுரைட்டைப்படுவதற்கக சோகப் க சபக சோிவுரைக சோடுகிக சறக சோம.
க சபக சோரில் ஏகக சோதிபத்திையம
க சதக சோற்கடிக்கப்படுவவுரதப் பற்றி நாக சோங்கள்
க சபசுமக சபக சோது,  வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டைம என்ற
கருவியின் மூலமக சோக க சதக சோற்கடிக்கப்படுவவுரதக்
குறித்க சத நாக சோங்கள் க சபசுகிக சறக சோம. ….

ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கி கூறுவவுரதப் க சபக சோல,  “ஆளும
வர்க்கம வான் ஆகலக சோந்த நாக சோட்டில்
க சதக சோற்கடிக்கப்படுவவான் ஆகதன்பது குவுரறந்த தீவுரம”

என்பதன் அர்த்தம:  அது வான் ஆகதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின் சுையக சோதீனமக சோன அணிதிிவுரைட்டைலின்
மூலமக சோக எட்டைப்படுகின்றக சபக சோக சத குவுரறந்த
தீவுரம.

அவர் இிவுரைண்டைக சோம உலகப் க சபக சோரின் உதக சோிவுரைணத்வுரத
முன்வுரவத்தக சோர்,  அவான் ஆகமரிக்கப் பவுரடைகள் ஹிட்லிவுரைக சோல்
க சதக சோற்கடிக்கப்படுவது குவுரறந்த தீவுரம என்றும நாக சோஜிக்களின்
வான் ஆகவற்றி ஒரு விருமபத்தகுந்த விவுரளமுடிவக சோக இருக்கும
என்றும ஒரு வான் ஆகபக சோதுவக சோன அர்த்தத்தில் மக சோர்க்சிலத்தின்
க சகலிக்கூத்தக சோகவும முற்றிலும பிற்க சபக சோக்குத்தனமக சோனதக சோகவும
அவுரமயும என்பவுரத அவர் சுட்டிக்கக சோட்டினக சோர்.  ஆயினும
அவான் ஆகமரிக்க ஏகக சோதிபத்திையத்தின் க சதக சோல்விையக சோனது அவான் ஆகமரிக்கத்
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் ஒரு வான் ஆகவற்றிகிவுரைமக சோன புிவுரைட்சியின்
மூலமக சோகக் வான் ஆககக சோண்டுவிவுரைப்படும மட்டைத்திற்கு,  அது உலகப்
புிவுரைட்சியின் அபிவிருத்திக்கும பக சோசிலத்துடைனக சோன கணக்கு
லர்வக சதலத் வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தினக சோல்
தீர்க்கப்படுவதற்குமக சோன அடித்தளத்வுரத அவுரமத்துத்
திவுரைக்கூடிைய ஒரு விருமபத்தகுந்த விவுரளமுடிவுரவக்
குறிப்பதக சோக இருக்கும.

க சமலும,  வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோரின் உள்ளடைக்கத்திற்குள்,
கவுரடைசி ஈிவுரைக சோக்கிையர் இருக்கும வவுரிவுரை அவான் ஆகமரிக்க
இிவுரைக சோணுவத்வுரத எதிர்த்து நிற்கும நிவுரலப்பக சோட்டில் இருந்து
புிவுரைட்சிகிவுரைத் க சதக சோற்கடிப்புவக சோதத்திற்கு அவுரழப்பு விடுப்பது
அர்த்தமற்றதக சோகவும பிற்க சபக சோக்குத்தனமக சோனதக சோகவும
இருக்கும.  மத்திைய கிழக்கிலக சோன வான் ஆகவகுஜூனங்கள்,
அவான் ஆகமரிக்கக சோவினதும மற்றும அதவுரனயும கடைந்து
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கம புிவுரைட்சிகிவுரைமக சோக அணிதிிவுரைட்டைப்படைக சோத
பட்லத்தில்,  அவான் ஆகமரிக்கக சோவின் இிவுரைக சோணுவ வான் ஆகவற்றிையக சோனது
கிட்டைத்தட்டை உறுதி என்றவவுரகயில் இிவுரைக சோணுவ பலத்தின்

லமநிவுரலையக சோனது மிகவும லமனற்றதக சோக இருந்தது.  மிக
அடிப்பவுரடைையக சோக,  வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் க சபக சோிவுரைக சோட்டை
அடிப்பவுரடையில் க சபக சோருக்கு எதிிவுரைக சோய் க சபக சோிவுரைக சோடுவதற்கு ஒரு
முழுவுரமையக சோன அலட்சிையம மற்றும குக சிவுரைக சோதத்வுரத அது
கக சோட்டிையது.  பக சோட்டைக சோளி வர்க்கமல்லக சோத லக்திகளக சோல்
நாடைத்தப்படுகின்ற ஏக சதக சோவான் ஆகவக சோரு வடிவத்திலக சோன
“ஆயுதக சமந்திைய க சபக சோிவுரைக சோட்டைம”, லர்வக சதல அளவில் குறிப்பக சோக
முன்க சனறிைய முதலக சோளித்துவ நாக சோடுகளில் வான் ஆகதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின் புிவுரைட்சிகிவுரை அணிதிிவுரைட்டைலுக்கக சோன பிிவுரைதியீடைக சோக
இருந்தது என்ற பப்க சலக சோவக சோத முன்க சனக சோக்குடைன் முழுக்க
பிவுரணந்ததக சோக அது இருந்தது.

ஏகக சோதிபத்திையப் க சபக சோருக்கும கக சோலனிையக சோதிக்கத்திற்கும
எதிிவுரைக சோக க சபர்லின்     மக சோநாக சோட்டிற்கு அவுரழப்பு
விடுக்கப்பட்டைதக சோனது வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோர்,  அவான் ஆகமரிக்க
ஏகக சோதிபத்திையத்தின் “ஒற்வுரறத்துருவ தருணம”,

முதலக சோளித்துவத்தின் மீட்சி மற்றும க சலக சோவிையத் ஒன்றிையத்தின்
கவுரலப்பு ஆகிையவற்றுக்கு ICFI அளித்த மிகத்
தீர்மக சோனகிவுரைமக சோன பதிலிறுப்பக சோக அவுரமந்தது.

க சபக சோருக்கும கக சோலனிையக சோதிக்கத்திற்கும எதிிவுரைக சோன ICFI  மக சோநாக சோடு,  க சபர்லின்,
1991

மக சோநாக சோட்டிற்கு அவுரழப்பு விடுக்கும அதன்
துண்டுப்பிிவுரைசுிவுரைமும,  விஞ்ஞக சோபனமும 18  வான் ஆகமக சோழிகளில்
விநிக சையக சோகிக்கப்பட்டை நிவுரலயில்,  இது நிச்லையமக சோக,
அவுரனத்துலகக் குழுவின் விவுரைலக சோற்றில் க சமற்வான் ஆககக சோள்ளப்பட்டை
மிக ஊக்கமக சோன மற்றும வான் ஆகவற்றிகிவுரைமக சோன முன்முையற்சிகளில்
ஒன்றக சோய் அவுரமந்தது.

பக சோிவுரைசீக வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோவுரிவுரை, க சபக சோருக்கு எதிிவுரைக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தில் புிவுரைட்சிகிவுரை க சலக சோலலில இையக்கத்வுரதக்
கட்டிவான் ஆகையழுப்புவதற்கக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தின் வான் ஆகநாடிைய
விவுரைலக சோற்றின் உள்ளடைக்கத்தில் உறுதிையக சோக இருத்துகின்ற
ஒரு அலக சோதக சோிவுரைணமக சோன ஆவணமக சோக 1991  க சம 1  அன்று
விடுக்கப்பட்டைதக சோன அறிக்வுரக இருக்கிறது.

“லமூக ஜூனநாக சோையகக் கட்சியினர்,  ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுகள் மற்றும
லந்தர்ப்பவக சோதத்தின் பிற பிிவுரைதிநிதிகளக சோல்
கக சோட்டிக்வான் ஆககக சோடுக்கப்பட்டை க சலக சோலலில லர்வக சதசிையவக சோதத்தின்
மக சோவான் ஆகபரும பக சோிவுரைமபரிையங்களுக்கு புத்துயிரூட்டுவக சத” இந்த
மக சோநாக சோட்டின் க சநாக சோக்கம என்பவுரத ஆிவுரைமபத்திக சலக சைய அது
கூறி விடுகிறது.

வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோிவுரைக சோனது, க சபக சோருக்கக சோன எதிர்ப்வுரப
திட்டைமிட்டு ஒடுக்கிையதும முதலக சோளித்துவ அிவுரைசின்
வான் ஆகதக சோங்குதவுரலகளக சோக க சலவுரவ வான் ஆகலய்வதற்கு அதிகமக சோய்
க சவவான் ஆகறதுவுமற்றதுமக சோன வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் அவுரனத்து
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பக சோிவுரைமபரிைய கட்சிகள் மற்றும வான் ஆகதக சோழிற்லங்க அவுரமப்புகளின்
முழுவுரமையக சோன திவக சோல்நிவுரலவுரைய அமபலப்படுத்துவதற்கு
க சலவுரவவான் ஆகலய்தது என்பக சத அதன் வான் ஆகதக சோடைக்கப் புள்ளிையக சோக
இருக்கிறது.  க சபக சோருக்கு எதிிவுரைக சோன ஒரு க சபக சோிவுரைக சோட்டைம
நாடைப்பதக சோக இருந்தக சோல்,  அது எமது லர்வக சதலக் கட்சிையக சோல்
மட்டுக சம தவுரலவுரம வான் ஆககக சோடுக்கப்பட்டைக சோக க சவண்டும என்பக சத
அதன் வான் ஆகபக சோருளக சோக இருந்தது.

க சபக சோவுரிவுரை ஆதரிப்பதில் ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தக சோல் வகிக்கப்பட்டை
ஒதுக்கிவிடைமுடிையக சோத பக சோத்திிவுரைத்தின் மீது இந்த அறிக்வுரக
அவசிையமக சோன அழுத்தத்வுரத வான் ஆககக சோடுக்கின்றது.  அது,
“க சலக சோவிையத் அதிகக சோிவுரைத்துவமக சோனது உலக அிவுரைசிையலில்
ஒருவவுரகையக சோன ‘ஏகக சோதிபத்திைய-எதிர்ப்பு’  லக்திவுரைய
பிிவுரைதிநிதித்துவம வான் ஆகலய்கிறது என்பதக சோன பவுரழைய
கட்டுக்கவுரதயில் எஞ்சியிருந்த மிச்வான் ஆகலக சோச்லத்வுரதயும
இறுதிையக சோக தகர்த்வான் ஆகதறிந்திருக்கிறது” என்று அது கூறிையது.

ஏகக சோதிபத்திைய வன்முவுரறயின் புதிைய வான் ஆகவடிப்பின் நிவுரலயில்,
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கமக சோனது இருபதக சோம நூற்றக சோண்டின்
வான் ஆகதக சோடைக்கத்தில் ஏகக சோதிபத்திையத்தின் எழுச்சியின் லமையத்தில்
முகமவான் ஆககக சோடுத்த மக சோவான் ஆகபரும விவுரைலக சோற்று மற்றும அிவுரைசிையல்
கடைவுரமகள் அவுரனத்துக்கும முகமவான் ஆககக சோடுத்து நின்றது
என்பதக சோக கருதுவதற்கு வலிவுரமையக சோன லக சோத்திையக்கூறுகவுரள
இது வான் ஆககக சோடுக்கிறது.

முதலக சோம உலகப் க சபக சோருக்கும இிவுரைண்டைக சோம உலகப்
க சபக சோருக்கும இட்டுச்வான் ஆகலன்ற முிவுரைண்பக சோடுகளக சோன லமூக
உற்பத்திக்கும தனிையக சோர் வான் ஆகலக சோத்துடைவுரமக்கும
இவுரடையிலக சோனதும மற்றும உற்பத்தியின் உலகளக சோவிைய
தன்வுரமக்கும க சதசிைய அிவுரைசு அவுரமப்புமுவுரறக்கும
இவுரடையிலக சோன முிவுரைண்பக சோடுகள் இன்னும ஒரு வான் ஆகபரிைய
பிிவுரைளையகிவுரைமக சோன உலகளக சோவிைய க சமக சோதவுரல உருவக சோக்க
அச்சுறுத்திையது.  முந்வுரதைய உலகப் க சபக சோருக்கு முன்வந்த
கக சோலத்தில் க சபக சோல லந்வுரதகள், தக சோதுவளங்கள் மற்றும மலிவு
உவுரழப்பு ஆகிையவற்றுக்கக சோன லண்வுரடைையக சோனது —இதுக சவ
க சபக சோர்களுக்கும ஒடுக்கப்பட்டை மற்றும தற்கக சோத்துக் வான் ஆககக சோள்ள
முடிையக சோத நாக சோடுகளில் கக சோலனி அடிவுரமத்தனத்திற்கும
இட்டுச்வான் ஆகலன்றது— ஏகக சோதிபத்திைய லக்திகளுக்கு
இவுரடையிக சலயும க சமக சோதலுக்கு பக சோவுரத வகுத்துக்
வான் ஆககக சோண்டிருந்தது.

ஏகக சோதிபத்திையத்திற்கு எதிிவுரைக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்திற்கும புிவுரைட்சிகிவுரை
க சலக சோலலில இையக்கத்தின் அபிவிருத்திக்கும இவுரடையிலக சோன
பிரிக்கவிையலக சோத பிவுரணப்வுரப அந்த ஆவணம
ஸ்தக சோபிக்கிறது.  இந்த உறவுக்கக சோன மூலத்வுரத அது 1889
இல் இிவுரைண்டைக சோம அகிலம ஸ்தக சோபிக்கப்பட்டைவுரம,  மற்றும
1912  இல் வான் ஆகதக சோழிலக சோளர்கள் ஏகக சோதிபத்திையத்திற்கு எதிிவுரைக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தில் க சதசிைய எல்வுரலகவுரளக் கடைந்து ஐக்கிையப்படை
க சவண்டும என்று அவுரழக்கின்ற மற்றும ஒரு க சபக சோிவுரைக சோனது
புிவுரைட்சிகிவுரைப் க சபக சோிவுரைக சோட்டைங்களுக்கு வழிவகுக்கும என்ற பக சோஸல்
அறிக்வுரகவுரைய அது நிவுரறக சவற்றிையவுரம ஆகிையவற்றில்
இருந்து அது கண்டைறிகின்றது.  ஆயினும,  இிவுரைண்டைக சோம
அகிலத்திற்குள் லந்தர்ப்பவக சோதத்தின் இவுரடைவிடைக சோத
வளர்ச்சிையக சோனது, அதன் முக்கிைய பிரிவுகள் 1914 இல் க சபக சோர்
வான் ஆகவடித்த லமையத்தில் தத்தமது வான் ஆகலக சோந்த
“தந்வுரதநாக சோடுகளுக்கு”  ஆதிவுரைவக சோகச் லக சோய்வதற்கும,  தத்தமது

நாக சோட்டு அிவுரைலக சோங்கங்களுக்கு க சபக சோர் ஒதுக்கீடுகளுக்கு
ஆதிவுரைவக சோக வக சோக்களிப்பதற்கும இட்டுச்வான் ஆகலன்றது.

அந்தப் க சபக சோர், முதலக சோளித்துவ வான் ஆகநாருக்கடி க சமக சலக சோங்கி
இருந்ததும ிவுரைஷ்ையக சோவில் வான் ஆகவற்றிகிவுரைமக சோன 1917  அக்க சடைக சோபர்
புிவுரைட்சிையக சோல் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டைதும முதலக சோளித்துவ
ஒழுங்கின் உயிர்பிவுரழப்வுரபக சைய
க சகள்விக்குள்ளக சோக்கிையதுமக சோன மூன்று தலக சோப்த கக சோல
முதலக சோளித்துவ லமநிவுரலகுவுரலந்த ஒரு கக சோலகட்டைத்திற்கு
கட்டிையம கூறிையது.

ஆயினும,  ிவுரைஷ்ையக சோவின் க சபக சோல்ஷிவிக்குகளுக்கு
இவுரணகூறத்தக்க புிவுரைட்சிகிவுரைக் கட்சிகள் இல்லக சோவுரமையக சோனது
—குறிப்பக சோக ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவில்— வரிவுரலையக சோன புிவுரைட்சிகிவுரைப்
க சபக சோிவுரைக சோட்டைங்கவுரள க சதக சோற்கடிக்க முதலக சோளித்துவ வர்க்கத்வுரத
அனுமதித்தது.  என்றக சோலும,  1914  இல்
தகர்க்கப்பட்டிருந்தவுரத பிிவுரைதியிடை ஒரு புதிைய லமநிவுரலவுரைய
அவர்களக சோல் உருவக சோக்க முடிையக சோதிருந்தது.

க சலக சோவிையத் ஒன்றிையத்தில் ஸ்ிவுரைக சோலினின் தவுரலவுரமயில்
அதிகக சோிவுரைத்துவத்தின் எழுச்சி,  மற்றும கமயூனில
அகிலமக சோனது ஸ்ிவுரைக சோலினில “தனிவான் ஆகையக சோரு நாக சோட்டில் க சலக சோலலிலம”

தத்துவத்திற்கும ஏகக சோதிபத்திையத்துடைனக சோன மக சோஸ்க சகக சோவின்
சூழ்ச்சிகளுக்குமக சோய் கீழ்ப்படிையச் வான் ஆகலய்ையப்பட்டு
படுபரிதக சோபமக சோக சீிவுரைழிையச் வான் ஆகலய்ையப்பட்டைவுரம ஆகிையவுரவ
வரிவுரலையக சோன க சபிவுரைழிவுகிவுரைமக சோன க சதக சோல்விகளுக்கு,
எல்லக சோவற்வுரறயும விடை க சஜூர்மனியில், இட்டுச்வான் ஆகலன்றது. ஒரு
துப்பக சோக்கி க சதக சோட்டைக சோவும சுடைப்படைக சோமல் 1933 இல் நாக சோஜிக்கள்
அதிகக சோிவுரைத்துக்கு வந்தவுரமையக சோனது ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின்
எதிர்ப்புிவுரைட்சிகிவுரைத் தன்வுரமவுரைய அமபலப்படுத்திையது,  இது
ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கி நாக சோன்கக சோம அகிலத்வுரத ஸ்தக சோபிப்பதற்கு
இட்டுச்வான் ஆகலன்றது.

முதலக சோளித்துவ வர்க்கம முதலக சோம உலகப் க சபக சோர் முடிந்த
பின்னர் லக சோதிக்க முடிையக சோத ஒரு புதிைய லமநிவுரலவுரைய,
இிவுரைண்டைக சோம உலகப் க சபக சோர் முடிந்த பின்னர் லக சோதிக்க
முடிந்தவான் ஆகதன்றக சோல்,  அதற்கு அடிப்பவுரடைையக சோக இருந்தது
அவான் ஆகமரிக்க ஏகக சோதிபத்திையம ஒரு க சமலக சோதிக்க லக்திையக சோக
இருந்தது மட்டுமல்ல,  மக சோறக சோக ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின்
தவிர்க்கமுடிையக சோத பக சோத்திிவுரைமும ஆகும என்பவுரத அந்த
ஆவணம ஸ்தக சோபிக்கிறது.  க சபக சோருக்குப் பின்னிவுரைக சோன
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் புிவுரைட்சிகிவுரைப் க சபக சோிவுரைக சோட்டைங்கவுரள,
குறிப்பக சோக இத்தக சோலி,  பிிவுரைக சோன்ஸ் மற்றும கிரீஸ் இல் அது
எதிர்த்தது மற்றும அவற்றுக்கு குழிபறித்தது.  கிழக்கு
ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவில் இவுரடைத்தவுரடை அிவுரைசுகள் (buffer  states)
என்பதக சோகச் வான் ஆகலக சோல்லப்பட்டைவற்வுரற அது ஸ்தக சோபித்தவுரம,
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்வுரதயும க சலக சோலலிலத்திற்கக சோன எந்த
உண்வுரமையக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்வுரதயும ஒடுக்குவதற்கு மட்டும
க சலவுரவ வான் ஆகலய்ையவில்வுரல,  இருபதக சோம நூற்றக சோண்டின்
ஆிவுரைமபத்தில் இருந்து ஐக சிவுரைக சோப்பிைய ஸ்திிவுரைமற்ற நிவுரலக்கு
மூலகக சோிவுரைணமக சோக இருந்து வந்திருந்த ஒரு
உவுரடைந்துக சபக சோக்கூடிைய பிிவுரைக சோந்திையத்வுரத
அவுரமதிப்படுத்துவதற்கும கூடை க சலவுரவவான் ஆகலய்தது.

எவ்வக சோவான் ஆகறனினும,  இிவுரைண்டைக சோம உலகப் க சபக சோரின் முடிவில்
ஸ்தக சோபிக்கப்பட்டை லமநிவுரலையக சோனது அதன் வான் ஆகலக சோந்த
முிவுரைண்பக சோடுகளக சோல் சிக்கலவுரடைந்திருந்தது என்பவுரத அந்த
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ஆவணம வான் ஆகதளிவக சோக்குகிறது.  உலகச் லந்வுரதவுரைய அது
புதுப்பித்தவுரம மற்றும ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவிலும ஜூப்பக சோனிலும
முதலக சோளித்துவத்வுரத மீளக்கட்டிவான் ஆகையழுப்பிையவுரம ஆகிையவுரவ
அவான் ஆகமரிக்க க சமலக சோதிக்கத்தின் படிப்படிையக சோன வீழ்ச்சிக்கு
இட்டுச் வான் ஆகலன்றன,  அவான் ஆகமரிக்க பற்றக சோக்குவுரறகள்
வான் ஆகபருகுவதற்கும இட்டுச் வான் ஆகலன்றன,  அது 1985 க்குள்ளக சோக
அவான் ஆகமரிக்கக சோவுரவ ஒரு கடைன்கக சோிவுரை நாக சோடைக சோக மக சோற்றி
விட்டிருந்தது.

அவான் ஆகமரிக்கக சோவிலக சோன வான் ஆகநாருக்கடிக்குத் திருமபும அந்த
அறிக்வுரக வவுரிவுரைந்து கக சோட்டும சித்திிவுரைம இன்வுரறக்கும
வான் ஆகபக சோருந்துவதக சோக இருக்கிறது:

முக்கிையமக சோன தனிவான் ஆகையக சோரு லமூகநாலச் லட்டைமும
கூடை இிவுரைண்டுக்கும க சமற்பட்டை தலக சோப்தங்களில்
[இப்க சபக சோது நாக சோம அவுரத ஐந்து தலக சோப்தங்கள்
என்று வான் ஆகலக சோல்லலக சோம]
நிவுரறக சவற்றப்பட்டிருக்கவில்வுரல.  பவுரழைய
லமூகநாலத் திட்டைங்களில் எஞ்சியிருந்தவுரதயும
பக சோரிைய நிதிநிவுரல வான் ஆகவட்டுக்கள் அழித்து
விட்டிருக்கின்றன.  குற்றங்களது
புள்ளிவிவிவுரைங்கள் லமூக உறவுகளின் க சகடைக சோன
நிவுரலயில் மிக வான் ஆகவளிப்பட்டை அறிகுறிகள்
மட்டுக சம.  துரிதமக சோக வான் ஆகபருகிவரும
க சவவுரலவக சோய்ப்பின்வுரமயின் மத்தியில்,
அத்துடைன் க சவவுரலகவுரளக்
வான் ஆககக சோண்டிருப்பவர்களுக்கும கூடை,  லரிந்து
வான் ஆகலல்லும ஊதிையங்களும,  கல்வி,  வீட்டுவலதி
மற்றும மருத்துவப் பிவுரைக சோமரிப்பின் நிவுரலயும
துையிவுரைகிவுரைமக சோன நிவுரலக்கு லற்றும
குவுரறந்ததக சோயில்வுரல. 

மக்கள் வான் ஆகதக சோவுரகயில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர்
படிப்பறிவில்லக சோதவர்களக சோக உள்ளனர்.
அட்வுரடைப்வான் ஆகபட்டிகளில் உவுரறந்து இறந்த
வீடிழந்த மக்கள்,  மருத்துவக் கக சோப்பீடு
இல்லக சோததக சோல் சிகிச்வுரல மறுக்கப்பட்டை
புற்றுக சநாக சோையக சோளிகள் மற்றும
க சவவுரலவக சோய்ப்பில்லக சோமல் வான் ஆகதக சோழிலக சோளர்களும
அவர்தம குடுமபங்களும தற்வான் ஆககக சோவுரல வான் ஆகலய்து
வான் ஆககக சோள்வது என லமூக வான் ஆகநாருக்கடியின்
தக சோக்கத்தக சோல் அழிக்கப்பட்டை வக சோழ்க்வுரககளது
கண்கவுரள உறுத்தும “படுபையங்கிவுரைக்
கவுரதகள்” சிலவற்வுரற அன்றக சோடைம
வான் ஆகலய்திையக சோக்கக சோமல் வான் ஆகவகுஜூன
ஊடைகங்களக சோலும கூடை தவிர்க்க
முடிவதில்வுரல.[10]

கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவில் ஸ்ிவுரைக சோலினில ஆட்சிகளின் வான் ஆகபக சோறிவு
மற்றும க சலக சோவிையத் ஒன்றிையத்தில் முதலக சோளித்துவ மீட்சிவுரைய
க சநாக சோக்கி உணிவுரைக்கூடிையளவு முன்க சனறிையவுரம ஆகிையவுரவ
வான் ஆகதக சோடைர்பில்,  அறிக்வுரகையக சோனது,  இிவுரைண்டைக சோம உலகப்
க சபக சோருக்குப் பிந்வுரதைய லமநிவுரலவுரைய கீழறுத்த அக சத
அடிப்பவுரடை முிவுரைண்பக சோடுகளக சோன உலகப்
வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரைத்திற்கும க சதசிைய அிவுரைசு அவுரமப்புமுவுரறக்கும
இவுரடையிலக சோனவுரவ தக சோன் அவற்றின் மூல கக சோிவுரைணமக சோய்

இருந்தன என்பவுரத அது நிறுவுகிறது.  அந்த ஆட்சிகளின்
க சதசிையப் வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை அபிவிருத்தியில் தன்னிவுரறவு
க சவவுரலத்திட்டைங்களின் கக சோிவுரைணத்தக சோல் தக சோன் துல்லிையமக சோய்
அவுரவ மிகப் பலவீனமக சோனவுரவையக சோக நிரூபணமக சோயின.
அவற்றின் வான் ஆகநாருக்கடியும மவுரறவும “தனிவான் ஆகையக சோரு நாக சோட்டில்
க சலக சோலலிலம” எனும பிற்க சபக சோக்குத்தனமக சோன மற்றும மக சோர்க்சில-
விக சிவுரைக சோத க சவவுரலத்திட்டைத்திற்கு எதிிவுரைக சோன ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கில
இையக்கத்தின் இவுரடைவிடைக சோத க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தின்
லரிையக சோனதன்வுரமக்கு லக்திவக சோய்ந்த நிரூபணத்வுரதக் குறித்தது.

ஏகக சோதிபத்திைய இிவுரைக சோணுவவக சோதத்தின் மீவான் ஆகளழுச்சிக்கு
முகமவான் ஆககக சோடுத்து நின்ற ஒடுக்கப்பட்டை மற்றும முன்னக சோள்
கக சோலனித்துவ நாக சோடுகளில் வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கம
முகமவான் ஆககக சோடுக்கும நிவுரலவுரமகவுரளயும அந்த ஆவணம
அமபலப்படுத்துகிறது.  வான் ஆகவகுஜூனங்களுக்கு எந்த நீடித்த
லமூக க சதட்டைங்கவுரளயும வான் ஆககக சோண்டுவிவுரைக சோதக சதக சோடு
ஏகக சோதிபத்திையத்தின் வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை க சமலக சோதிக்கத்வுரதயும
பக சோதுகக சோத்து வுரவத்திருந்த வான் ஆகபக சோதுவக சோன அிவுரைசிையல் சுதந்திிவுரைம
எனும கட்டுக்கவுரதவுரையயும அது அமபலப்படுத்திையது.

மக சோஸ்க சகக சோவுக்கும வக சோஷிங்டைனுக்கும இவுரடையிலக சோன
பனிப்க சபக சோவுரிவுரைப் பையன்படுத்தி, கக சோலனிையக சோதிக்கத்திற்கு
பிந்வுரதைய சில ஆட்சிகள் ஏகக சோதிபத்திையத்திடைம இருந்து
வான் ஆகபரும லலுவுரககவுரள கறந்து வான் ஆககக சோள்ள முடிந்தது என்ற
அக சதக சவவுரளயில்,  க சகக சோர்பச்க சலவின் கீழக சோன க சலக சோவிையத்
அதிகக சோிவுரைத்துவம,  மூன்றக சோம உலகம என்று
அவுரழக்கப்பட்டைனவற்றில் இருந்த அதன் லக சோர்பு நாக சோடுகவுரளக்
வுரகவிட்டைவுரமையக சோனது ஏகக சோதிபத்திைய மூர்க்கத்தனத்திற்கு
இருந்த அவுரனத்து கடிவக சோளங்கவுரளயும அகற்றி
விட்டிருந்தது.

அதற்கக சோன பிிவுரைதிபலிப்பக சோக, முதலக சோளித்துவ க சதசிையவக சோதிகள்
அவுரனவரும வலது க சநாக சோக்கி கூர்வுரமையக சோக லக சோய்ந்தனர்,
ஏகக சோதிபத்திையத்துடைன் தகவவுரமத்துக் வான் ஆககக சோள்ள முவுரனந்தனர்.
இது லதக சோம  ஹ்ஷுவுரலனது லக பக சோத்தில ஆட்சிையக சோன
சிரிையக சோவிலுள்ள  ஹபீஸ் அல்-அலக சோத் உள்ளிட்டை பல்க சவறு
ஆட்சிகவுரளயும ஈிவுரைக சோக்குடைன் க சபக சோருக்குச் வான் ஆகலன்ற
கூட்டைணியில் இவுரணவதற்கு இட்டுச்வான் ஆகலன்றது.

புிவுரைட்சிகிவுரைத் தவுரலவுரம வான் ஆகநாருக்கடிவுரையத் தீர்ப்பவுரத க சநாக சோக்கிைய
ஒரு தீர்மக சோனகிவுரைமக சோன முன்க சனக சோக்கிைய அடிவுரைய தையக சோரிப்பு
வான் ஆகலய்வதற்கக சோக க சபர்லின் மக சோநாக சோடு அவுரழக்கப்பட்டிருந்தது
என அறிக்வுரக வலியுறுத்திையது.

அது பின்வரும தீர்க்கமக சோன புள்ளிவுரைய முன்நிறுத்திையது:

நாக சோன்கக சோம அகிலத்தின் மக சோவான் ஆகபரும விவுரைலக சோற்று
லக சோத்திையத்திறனக சோனது,  அதன் க சவவுரலத்திட்டைம
உலகப் வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை அபிவிருத்தியின்
உள்முக தர்க்கத்திற்கு ஏற்ப அவுரமந்ததக சோக
இருப்பதுடைன் லர்வக சதல பக சோட்டைக சோளி
வர்க்கத்தின் உலக விவுரைலக சோற்றுப் பக சோத்திிவுரைத்வுரத
எடுத்துவுரிவுரைப்பதக சோக உள்ளது என்ற
உண்வுரமயில் புறநிவுரலையக சோக
க சவரூன்றியிருக்கிறது.  ஆயினும,  அதன்
க சவவுரலத்திட்டைத்தின் வான் ஆகவற்றிையக சோனது புறநிவுரல
வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்குகளின்
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தன்னிையல்பக சோன அபிவிருத்தியின் ஒரு
விவுரளவக சோகக சவக சோ அல்லது வான் ஆகவகுஜூனங்கள்
உள்ளுணர்வுரீதிையக சோக தமது பவுரழைய
தவுரலவுரமகளுடைன் வான் ஆககக சோண்டிருக்கும
வான் ஆகவறுப்பின் ஒரு விவுரளவக சோகக சவக சோ தக சோனக சோகக சவ
அவுரடைையப்பட்டு விடை முடிையக சோது.  புிவுரைட்சிகிவுரை
க சவவுரலத்திட்டைம க சபக சோிவுரைக சோடி வான் ஆகவற்றிகக சோணப்படை
க சவண்டிையதக சோகும.[11]

புற நிவுரலவுரமகளிலக சோன மக சோற்றங்கள் எவ்வக சோறு ஸ்ிவுரைக சோலினிலம
மற்றும பப்க சலக சோவக சோத திருத்தல்வக சோதத்திற்கு எதிிவுரைக சோன ஒரு
கடுவுரமையக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தில் ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கில இையக்கத்வுரத
கட்டிவான் ஆகையழுப்புவதற்கக சோக நாடைத்தப்பட்டை ஒரு வான் ஆகநாடிைய
க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்துடைன் லங்கமித்து க சபர்லின் மக சோநாக சோட்டிற்கு
வான் ஆககக சோண்டுவந்திருந்தது என்பவுரத க சதக சோழர் க சநாக சோர்த் வழங்கிைய
ஆிவுரைமப அறிக்வுரக ஒரு விவுரைலக சோற்று நிவுரலப்பக சோட்டில் இருந்து
விளக்கிையது.  2019  SEP க சகக சோவுரடைப் பள்ளியின் முதல்
விரிவுவுரிவுரையில் விவக சோதிக்கப்பட்டை அக சத கட்டைங்கள் மற்றும
கக சோலகட்டைங்களில் வான் ஆகபருமபக சோலக சோனவற்வுரறக சைய அது
திறனக சோய்வு வான் ஆகலய்தது.

மக சோநாக சோட்டின் முக்கிையத்துவத்வுரத சுருங்க விவரித்த அந்த
அறிக்வுரக கூறிையது:

ஒரு பிவுரைந்த ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கில இையக்கத்தின் ஒரு
கன்வுரனையக சோக இன்று நாக சோம இங்கு
லந்திக்கவில்வுரல.  இன்று இந்த அவுரறயில்
இருப்பவர்கள் நாக சோன்கக சோம அகிலத்தின் மற்றும
உலக ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கிலத்தின்
உத்திக சையக சோகபூர்வமக சோன பிிவுரைதிநிதிகளக சோவர்.
இப்க சபக சோது பப்க சலக சோவக சோதிகளுடைன்
தீர்மக சோனகிவுரைமக சோய் கணக்கு தீர்க்க
அவுரனத்துலகக் குழுவுக்கு
லக சோத்திையமக சோயுள்ளது. கனன் 38 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு வான் ஆகலய்ைய முையன்றதும, வான் ஆகலய்ையப்படை
க சவண்டும என க சலக சோலலில வான் ஆகதக சோழிலக சோளர் கழகம
(SLL)  பல வருடைங்களுக்கு முன்க சப
கூறியிருந்ததுமக சோன ஒன்வுரற நாக சோங்கள்
வான் ஆகலய்திருக்கிக சறக சோம,  அதக சோவது பப்க சலக சோவக சோத
லந்தர்ப்பவக சோதத்வுரத நாக சோன்கக சோம அகிலத்தில்
இருந்து கவுரளந்திருக்கிக சறக சோம.[12] 

எந்த நிவுரலவுரமகளின் கீழ் க சபர்லினில் மக சோநாக சோடு
கூட்டைப்பட்டிருந்தது என்பவுரத, 1938 இல் நாக சோன்கக சோம அகிலம
ஸ்தக சோபிக்கப்பட்டைக சபக சோது நிலவிைய நிவுரலவுரமகளுக்கு அது
எதிர்நிறுத்திப் பக சோர்த்தது.  அந்த ஸ்தக சோபக கக சோங்கிிவுரைஸ்
கூட்டைப்படுவதற்கு முந்வுரதைய 12  மக சோத கக சோலத்தில்,  அதன்
முன்னணி நாபர்களக சோன ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கியின் மகனக சோன லிக சையக சோன்
வான் ஆகலக சடைக சோவ், அவிவுரைது அிவுரைசிையல் வான் ஆகலையலிவுரைக சோன எர்வின் வூல்ஃப்
மற்றும நாக சோன்கக சோம அகிலத்தின் வான் ஆகலையலிவுரைக சோன ருக சடைக சோல்ஃப்
கிவான் ஆகளவான் ஆகமண்ட் அவுரனவரும ஸ்ிவுரைக சோலினில இிவுரைகசிைய
க சபக சோலிலக சோன GPU ஆல் படுவான் ஆககக சோவுரல வான் ஆகலய்ையப்பட்டிருந்தனர்.
கிவான் ஆகளவான் ஆகமண்ட் கடைத்தப்பட்டுக் வான் ஆககக சோவுரல வான் ஆகலய்ையப்பட்டைக சபக சோது
அவிவுரைது உவுரடையில் இருந்து கக சோங்கிிவுரைசில் வழங்கப்படை
இருந்த ஆிவுரைமப அறிக்வுரக ஆவணம களவக சோடைப்பட்டைதக சோல்
கக சோங்கிிவுரைசுக்கு ஆிவுரைமப அறிக்வுரக இருக்கவில்வுரல.

இந்தப் படுவான் ஆககக சோவுரலகள், க சலக சோவிையத் ஒன்றிையத்தில்
புிவுரைட்சிகிவுரைத் வான் ஆகதக சோழிலக சோளர்கள்,  க சலக சோலலில புத்திஜீவிகள்
மற்றும 1917  அக்க சடைக சோபர் புிவுரைட்சியில் ஒரு தீர்மக சோனகிவுரைமக சோன
பக சோத்திிவுரைத்வுரத வகித்த க சபக சோல்ஷிவிக் தவுரலவர்கள் ஆகிக சையக சோர்
அவுரனவருக்கும எதிிவுரைக சோய் நாடைக சோத்தப்பட்டு வந்த அிவுரைசிையல்
படுவான் ஆககக சோவுரலப் பிிவுரைச்லக சோிவுரைத்துடைன் விலக்கவிையலக சோமல்
பிவுரணந்திருந்தன.

நாக சோன்கக சோம அகிலம ஸ்தக சோபிக்கப்பட்டு ஒரு
ஆண்டுக்குள்ளக சோக,  மனிதகுலம இன்னுவான் ஆகமக சோரு உலகப்
க சபக சோருக்குள் மூழ்கடிக்கப்படை இருந்தது,  இிவுரைண்டு
ஆண்டுகளுக்குள்ளக சோக,  அதன் முதன்வுரமத் தவுரலவிவுரைக சோன
லிக சையக சோன் ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கி ஒரு GPU படுவான் ஆககக சோவுரலையக சோளரின்
கிவுரைங்களக சோல் வான் ஆககக சோவுரல வான் ஆகலய்ையப்படைவிருந்தக சோர்.  க சபக சோரின்
லமையத்திலும நாக சோன்கக சோம அகிலத்தின் க சதக சோழர்கள்
ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுகள் மற்றும பக சோசிஸ்டுகள் அத்துடைன்
ஜூனநாக சோையக ஏகக சோதிபத்திையவக சோதிகள் என்பதக சோகக் கூறிக்
வான் ஆககக சோண்டைவர்களின் கூட்டைக சோன மற்றும மிவுரைணகிவுரைமக சோன
ஒடுக்குமுவுரறக்கு இலக்கக சோக்கப்பட்டைனர், அவான் ஆகமரிக்க பிரிவின்
தவுரலவர்கள் க சதலத் துக சிவுரைக சோக வழக்குகளின் கீழ்
சிவுரறயிலவுரடைக்கப்பட்டைனர்.

நாக சோன்கக சோம அகிலம இிவுரைண்டைக சோம உலகப் க சபக சோரில்
உயிர்தப்பிைய அக சதக சவவுரளயில்,  அந்த அறிக்வுரக
கூறுவவுரதப் க சபக சோல:

...பக சோசிஸ்டுகள்,  ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுகள் மற்றும
“ஜூனநாக சோையக”  ஏகக சோதிபத்திையவக சோதிகள் எவுரதச்
லக சோதிக்க முையன்று க சதக சோற்றனக சிவுரைக சோ —நாக சோன்கக சோம
அகிலத்தின் அழிப்பு— அவுரத,  அவான் ஆகமரிக்க
ஏகக சோதிபத்திையத்திற்கும கிவான் ஆகிவுரைமளினுக்கும
இவுரடையிலக சோன அிவுரைசிையல் ஏற்பக சோட்டின்
அடிப்பவுரடையில் உலக முதலக சோளித்துவத்தில்
ஏற்படுத்தப்பட்டை மறுஸ்திிவுரைப்படைலுக்கக சோன ஒரு
பதிலிறுப்பில் எழுந்த ஒரு லந்தர்ப்பவக சோத
க சபக சோக்கு கிட்டைத்தட்டை லக சோதிக்க வான் ஆகநாருங்கி
விட்டிருந்தது.  யூக சகக சோஸ்லக சோவிையக சோவில்
டீட்க சடைக சோவின் கீழக சோன நிகழ்வுகள் மற்றும
கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவில் வான் ஆகலக சோத்துறவுகள்
க சதசிையமையமக சோக்கப்பட்டைவுரம ஆகிையவற்றில்
இருந்து மிக சஷல் பப்க சலக சோவும அவிவுரைது
வான் ஆகநாருங்கிைய லகக சோவக சோன ஏர்வான் ஆகனஸ்ட்
மண்க சடைலும,  ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கி உணிவுரைத் தவறிைய
ஒரு புிவுரைட்சிகிவுரை லக சோத்திையத்திறவுரன ஸ்ிவுரைக சோலினிலம
தக்கவுரவத்திருந்ததக சோன ஒரு முடிவுக்கு
வந்தனர்.[13]

ஸ்ிவுரைக சோலினில அதிகக சோிவுரைத்துவங்களும அவற்றுடைன்
வான் ஆகதக சோடைர்புவுரடைைய கட்சிகளும,  ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கி
வலியுறுத்திையவக சோறக சோக,  வான் ஆகதக சோழிலக சோளர் இையக்கத்தில்
ஏகக சோதிபத்திையத்தின் பிிவுரைதக சோன முகவுரமகளக சோக இருப்பதற்குப்
பதிலக சோக, அவுரவ க சலக சோலலிலத்தின் வான் ஆகவற்றிக்குத் க சதவுரவையக சோன
உத்க சவகத்வுரத வழங்குவதற்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தன
என்றும அவர்கள் கூறினர்.

பப்க சலக சோவக சோதத்தின் எழுச்சியின் கக சோலகட்டைத்தின்க சபக சோது
மிவுரைபுவழி ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கிலம (orthodox  Trotskyism)
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முகமவான் ஆககக சோடுத்த லக சோதகமற்ற நிவுரலவுரமகவுரள
விளக்குவுரகயில்,  க சதக சோழர் க சநாக சோர்த் இவ்வக சோறு அழுத்தமக சோகத்
வான் ஆகதரிவித்தக சோர்:

இறுதி ஆய்வில்,  பப்க சலக சோவக சோதிகளின்
வான் ஆகலல்வக சோக்கக சோனது,  ஸ்ிவுரைக சோலினில
அவுரமப்புகளிடைமும மற்றும க சபக சோருக்குப்
பிந்வுரதைய ஒழுங்கின் தனித்துவமக சோன
குணக சோதிையங்களின் கக சோிவுரைணமக சோக குறிப்பக சோக
பின்தங்கிைய நாக சோடுகளில் க சபக சோலிையக சோக தீவிிவுரை
ஏகக சோதிபத்திைய-எதிர்ப்பு நிவுரலப்பக சோட்வுரடை
கக சோட்டிக்வான் ஆககக சோள்வதன் அடிப்பவுரடையில்
வான் ஆகவகுஜூனங்கள் மீது வான் ஆகலல்வக சோக்வுரக பிவுரைக சோமரிக்க
கூடிையதக சோக இருந்த குட்டி-முதலக சோளித்துவ
லக்திகளிடைமும எஞ்சியிருந்த அதிகக சோிவுரைத்வுரத
அடிப்பவுரடைையக சோகக் வான் ஆககக சோண்டிருந்தது.
பப்க சலக சோவக சோதிகள் வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தில்
ஒரு சுையக சோதீனமக சோன புிவுரைட்சிகிவுரைத் தவுரலவுரம
அபிவிருத்தி கக சோண்பவுரத தடுக்கும வான் ஆகபக சோருட்டு
இந்த லக்திகவுரள ஊக்குவித்தனர்,
அவர்களுடைன் இவுரணந்து வான் ஆகலையற்பட்டைனர்.[14] 

அக சதக சநாிவுரைத்தில், 1985 உவுரடைவுக்குக் கீக சழ மிக லக்திவக சோய்ந்த
லக்திகள் இருந்தன என்பவுரதயும அத்துடைன் மிவுரைபுவழி
ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கிலமக சோனது, “பக சோதி-லட்டைபூர்வமக சோன க சபக சோக்கு”  என
அது விவரிக்கப்படுகின்ற நிவுரலயில் இருந்து நாக சோன்கக சோம
அகிலத்தின் மீதக சோன கட்டுப்பக சோட்வுரடை மறுஉறுதிப்படுத்தும
நிவுரலவுரைய க சநாக சோக்கி நாகர்ந்து வான் ஆககக சோண்டிருந்தது என்பவுரதயும
அந்த அறிக்வுரக வான் ஆகதளிவுபடுத்துகிறது. 

க சவர்க்கர்ஸ் லீக் WRP உடைனக சோன கருத்துக சபதங்கவுரள
முதன்முதலில் எழுப்பிைய 1982  இல் இருந்து 1985
வவுரிவுரைையக சோன கக சோலகட்டைத்வுரத “மவுரலப்பூட்டும வவுரகயில்
மிகக்குறுகிைய கக சோலகட்டைம” என்று அந்த அறிக்வுரக
குறிப்பிட்டு இவ்வக சோறு அறிவிக்கிறது:

முந்வுரதைய லந்தர்ப்பவக சோதத்தின்
க சமலக சோதிக்கத்திற்கு எவ்வக சோறு ஆழமக சோன
புறநிவுரல க சவர்கள் இருந்தனக சவக சோ,
அவுரதப்க சபக சோலக சவ நாக சோன்கக சோம
அகிலத்திற்குள்ளக சோன உறவுகளின் மக சோற்றமும
உலக நிவுரலவுரமகளுக்குள்ளக சோன
மக சோற்றங்களின் ஒரு பிிவுரைதிபலிப்பக சோக இருந்தது.
அவுரனத்துலகக் குழுவிற்குள்ளக சோன 1982-85
க சபக சோிவுரைக சோட்டைமக சோனது,  க சபக சோலந்திலக சோன
நிகழ்வுகளுக்குப் பின்னரும 1985  மக சோர்ச்சில்
க சகக சோர்பச்க சலவ் பதவிக்கு வருவதற்கு
முன்னிவுரைக சோன கக சோலத்திலும க சலக சோவிையத்
அதிகக சோிவுரைத்துவத்தினுள்ளக சோன வான் ஆகநாருக்கடியுடைன்
கிட்டைத்தட்டை ஏககக சோலத்தில் நாடைந்தது. [15]

நாக சோம ஏற்கனக சவ விபரித்தவுரதப் க சபக சோல,  நாக சோன்கக சோம
அகிலத்தின் அவுரனத்துலகக் குழுவுக்குள் மக சோற்றங்கண்டை
உறவுகள், வான் ஆகவறுமக சன மக சோவான் ஆகபரும புறநிவுரல மக சோற்றங்களின்
வான் ஆகலையலற்ற ஒரு பிிவுரைதிபலிப்பு மட்டுமல்ல.  அவற்றுக்கக சோக
தையக சோரிக்கப்பட்டிருந்தது க சபக சோிவுரைக சோடைப்பட்டிருந்தது.  க சவர்க்கர்ஸ்
லீக் மற்றும இலங்வுரகயின் RCL ஒரு பக்கமும,

மறுபக்கத்தில் WRP இவற்றுக்கு இவுரடையில் விரிந்து வான் ஆகலன்ற
பிளவக சோனது ஒரு தலக சோப்த கக சோலத்தில் எதிவான் ஆகிவுரைதிர் அிவுரைசிையல்,
தத்துவக சோர்த்த,  இன்னும வான் ஆகலக சோல்லப் க சபக சோனக சோல்,  வர்க்க
க சநாக சோக்குநிவுரலகளும கூடை அபிவிருத்தி கண்டிருந்தவுரத
வான் ஆகவளிப்படுத்திையது.  புிவுரைட்சிகிவுரை லர்வக சதசிையவக சோதத்திற்கும
க சதசிைய லந்தர்ப்பவக சோதத்திற்கும இவுரடையிலக சோனக சத அடிப்பவுரடை
பிரிப்புக்க சகக சோடைக சோய் இருந்தது.

க சபர்லின் மக சோநாக சோட்டிற்கு வழங்கிைய நிவுரறவு அறிக்வுரகயில்,
க சடைவிட் க சநாக சோர்த் விளக்கினக சோர்:

வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் முன்வான் ஆகனப்க சபக சோதினும
வான் ஆகபரிைய க சபக சோிவுரைக சோட்டைங்களக சோல்
குணக சோதிலையப்படுத்தப்படும ஒரு
கக சோலகட்டைத்திற்குள் நாக சோம நுவுரழந்து
வான் ஆககக சோண்டிருக்கிக சறக சோம.  வான் ஆகதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின் இந்த வளர்ந்து வான் ஆகலல்லும
இையக்கத்திற்கு மக சோர்க்சில நானவுரவக்
வான் ஆககக சோண்டுவான் ஆகலல்வதும, வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின்
முன்னணிப் பவுரடைகவுரள க சலக சோலலிலப்
புிவுரைட்சிக்கக சோன உலகக் கட்சிையக சோக நாக சோன்கக சோம
அகிலத்தின் பிரிவுகளுக்குள்
ஒழுங்கவுரமப்பதும நாமது பணிையக சோகும...

வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் தன்னிையல்பக சோன
க சபக சோர்க்குணத்வுரத மக சோர்க்சில நானவக சோக நாக சோம
உருமக சோற்றிையக சோக க சவண்டும.  அதவுரனச்
வான் ஆகலய்வதற்கக சோன அிவுரைசிையல் வலிவுரம நாமமிடைம
இருக்கிறது,  நாமது வான் ஆகலக சோந்த
இையக்கத்திற்குள்ளக சோக ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கில
க சவவுரலத்திட்டைத்வுரதக்
கக சோட்டிக்வான் ஆககக சோடுத்தவர்களுடைன் நாக சோம
தீர்மக சோனகிவுரைமக சோய் கணக்குத் தீர்த்திருக்கிக சறக சோம
என்பக சத அதற்கக சோன துல்லிைய கக சோிவுரைணமக சோகும.
இந்தப் க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தின் வான் ஆகபறுக சபற்றினக சோல்
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்திற்கு தவுரலவுரம
வான் ஆககக சோடுப்பதற்கக சோன நாமது உரிவுரமவுரைய நாக சோம
எடுத்துக்கக சோட்டியிருக்கிக சறக சோம.[16]

நாக சோன்கு வருடைங்களுக்குப் பின்னர் கழகங்கவுரள கட்சிகளக சோக
உருமக சோற்றுவது என அவுரனத்துலகக் குழுவிற்குள்ளக சோக
எடுக்கப்பட்டை முடிவிற்கு —இது க சவவான் ஆகறக சோரு விரிவுவுரிவுரையின்
க சபசுவான் ஆகபக சோருளக சோக வரும— இந்த மக சோநாக சோடு அடித்தளங்கவுரள
அவுரமத்துத் தந்தது.  ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுகள் மற்றும அவர்களது
வக்கக சோலத்துவக சோதிகளின் திருமபவான் ஆகபறமுடிையக சோத
மதிப்பிழப்பக சோனது,  நாமது லர்வக சதலக் கட்சிக்குக்
வான் ஆககக சோண்டிருந்த அடிப்பவுரடைையக சோன விவுரைலக சோற்றுத் தக சோக்கங்கவுரள
அந்த அறிக்வுரக அவுரடைையக சோளம கண்டைது:

க சபர்லின் மக சோநாக சோடு நாக சோன்கக சோம அகிலத்தின்
அபிவிருத்தியில் ஒரு புதிைய கட்டைத்வுரதக்
குறிக்கிறது.  முழு உலகிலும நான்மதிப்வுரபப்
வான் ஆகபற்ற ஒக சிவுரைவான் ஆகையக சோரு உலக ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கில
அவுரமப்பக சோக அவுரனத்துலகக் குழு இன்று
திகழ்கிறது.  அவுரனத்துலகக் குழு நாக சோன்கக சோம
அகிலத்திற்குள்ளக சோன ஒரு குறிப்பிட்டை
க சபக சோக்கக சோக இனி இல்வுரல,  உள்ளபடிக சைய
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அதுதக சோன் நாக சோன்கக சோம அகிலமக சோகக சவ
இருக்கிறது.  இந்த மக சோநாக சோடு வான் ஆகதக சோடைங்கி,
க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சிக்கக சோன உலகக் கட்சிையக சோக
நாக சோன்கக சோம அகிலத்தின் க சவவுரலகளுக்கக சோன
தவுரலவுரமப் வான் ஆகபக சோறுப்வுரப அவுரனத்துலகக்
குழுக சவ ஏற்று நாடைத்தவிருக்கிறது.[17]

க சலக சோவிையத் ஒன்றிையத்தின் கவுரலப்பு மற்றும பக சோிவுரைசீக
வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோர் ஆகிையவற்றுடைன் க சலர்த்து,  க சபர்லின்
மக சோநாக சோட்டின் மத்தியில் கட்டைவிழ்ந்து வான் ஆககக சோண்டிருந்த,
நாக சோன்கக சோம அகிலத்தின் அவுரனத்துலகக் குழுவுக்கு
தீர்மக சோனகிவுரைமக சோன முக்கிையத்துவம வான் ஆககக சோண்டைதக சோக இருந்த
இன்வான் ஆகனக சோரு முக்கிைய உலக அபிவிருத்திையக சோக இருந்தது
யூக சகக சோஸ்லக சோவிையக சோவின் உவுரடைவு ஆகும.

மக சோநாக சோட்டின் அறிக்வுரக பின்வருமக சோறு கூறிையது:

பக சோல்கன்களிலக சோன இன்வுரறைய நிகழ்வுகள்
குறித்த வான் ஆகலய்திகவுரள வக சோசிக்குமக சபக சோது அவுரவ
1930  இல் அல்லது இன்னும 1910  இல்
எழுதப்பட்டைவற்வுரறப் க சபக சோல இருக்கின்றன.
க சலர்பிையர்கள்,  குக சிவுரைக சோஷிையர்கள்,
சுக சலக சோக சவனிையர்கள் மற்றும வான் ஆகபக சோஸ்னிைய
முஸ்லீமகள் இவுரடையிலக சோன க சமக சோதல்கள்
குறித்த,  மக சோசிக சடைக சோனிையர்களின் க சதசிைய
அவுரடைையக சோளத்தின் வவுரிவுரைையவுரற மீதக சோன
லண்வுரடைகள் குறித்த வான் ஆகலய்திகளக சோல் லர்வக சதல
ஊடைகங்கள் நிிவுரைமபி வழிகின்றன. [18]

இந்த க சமக சோதல்கள் ஏகக சோதிபத்திைய லக்திகளக சோல்
வுரகையக சோளப்பட்டு வான் ஆககக சோண்டும மற்றும சுிவுரைண்டைப்பட்டுக்
வான் ஆககக சோண்டும இருந்த அக சதக சநாிவுரைத்தில் முதலக சோளித்துவமக சோனது
லமூக லமத்துவமின்வுரமயின் மீதக சோன மக்கள் க சகக சோபத்வுரத
க சதசிைய மற்றும இன க சமக சோதல் என்னும
முட்டுச்லந்திற்குள்ளக சோக திருப்பிவிடுவதற்கு முவுரனந்து
வான் ஆககக சோண்டிருந்தது என்பவுரத அந்த அறிக்வுரக எச்லரித்தது. 

வகுப்புவக சோத வன்முவுரறக்கக சோக, குட்டி-முதலக சோளித்துவ
பிற்க சபக சோக்கு வக சோய்வீச்லக சோளர்களக சோல் ஆர்ப்பக சோட்டைம வான் ஆகலய்ைய
முடிந்தவான் ஆகதன்றக சோல், ”க சதசிையவக சோதத்தின் புத்திஜீவித மற்றும
தக சோர்மீக லக்தியின் கக சோிவுரைணத்தினக சோல் அல்ல,  மக சோறக சோக
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின் பக சோிவுரைமபரிையமக சோன அவுரமப்புகள்
முதலக சோளித்துவ அவுரமப்புமுவுரறயின் வான் ஆகநாருக்கடியில் இருந்து
வான் ஆகவளிவருவதற்கக சோன எந்த வழிவுரையயும முன்வுரவக்கக சோமல்
லிவுரைணக சோகதிையவுரடைந்ததினக சோல் விடைப்பட்டை அிவுரைசிையல்
வான் ஆகவற்றிடைத்தின் கக சோிவுரைணத்தினக சோக சலக சைய ஆகும.”

1991  க சம 1  அன்று மக சோநாக சோட்டுக்கு அவுரழப்புவிட்டை
கக சோலத்திற்கும,  நாவமபர் 16  அன்று அது கூடிைய
கக சோலத்திற்கும இவுரடையிலக சோன நிகழ்வுகள் மிகத் துரிதமக சோக
நாகர்ந்தன,  குக சிவுரைக சோஷிையக சோ மற்றும சுக சலக சோக சவனிையக சோ இிவுரைண்டு
நாக சோடுகளும அந்த ஆண்டு ஜூலன் 25  அன்று தமது
சுதந்திிவுரைத்வுரத பிிவுரைகடைனம வான் ஆகலய்தன.  மக சோசிக சடைக சோனிையக சோவும
வான் ஆகவகுவிவுரிவுரைவில் அதவுரனச் வான் ஆகலய்தது,  வான் ஆகபக சோஸ்னிையக சோ-
க ச ஹர்ஸக சகக சோவினக சோ குடிையிவுரைசு லண்வுரடையிட்டும இனரீதிையக சோன
பிிவுரைக சோந்திையங்களக சோக துண்டுதுண்டைக சோக உவுரடைையத்

வான் ஆகதக சோடைங்கிையது. ஆயுதக சமக சோதல்கள்,  குறிப்பக சோக கடைற்கவுரிவுரை
நாகிவுரைமக சோன டுப்க சிவுரைக சோவ்னிக்வுரக (Dubrovnik) சூழ்ந்து வான் ஆகவடித்தன.

அவான் ஆகமரிக்க இிவுரைக சோணுவ டைக சோங்கி ஜூனவரி 1996,  டுப்க சிவுரைவ் அருக சக ஒரு
வான் ஆகபக சோஸ்னிைய க சலர்பிைய பதுங்கு குழிவுரைய இடிக்கிறது

வான் ஆககக சோடிைய இனப் க சபரினவக சோதம மற்றும க சதசிையப்
பிரிவிவுரனவக சோதத்வுரத ஊக்குவிப்பது யூக சகக சோஸ்லக சோவிையக சோவின்
முன்னக சோள் ஆளும கமயூனிஸ்டுகள் லீக்கின்
அதிகக சோிவுரைத்துவத்தினிவுரைக சோல் தவுரலவுரமவான் ஆககக சோடுக்கப்பட்டைது.
ஒருபக்கத்தில்,  முதலக சோளித்துவ மீட்சியின் பகுதிையக சோக
லர்வக சதல நாக சோணைய நிதிையத்தக சோல் (IMF) திணிக்கப்பட்டிருந்த
சிக்கன நாடைவடிக்வுரககளுக்கு எதிிவுரைக சோன வான் ஆகவகுஜூன
க சவவுரலநிறுத்தங்களது ஒரு அவுரலவுரைய நாடைத்தியிருந்த
யூக சகக சோஸ்லக சோவிைய வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்வுரத
பிளவுபடுத்துவதற்கும ஒடுக்குவதற்கும அவர்கள்
முவுரனந்தனர்.  மறுபக்கத்தில்,  ஏகக சோதிபத்திைய முகவர்களக சோக
வான் ஆகலையல்படும முதலக சோளித்துவத்தினரின் ஒரு புதிைய ஆளும
வர்க்கமக சோக,  ஏகக சோதிபத்திையத்துடைன் தமது வான் ஆகலக சோந்த
சுதந்திிவுரைமக சோன உறவுகவுரள உருவக சோக்கிக் வான் ஆககக சோள்வதற்கக சோக
இனரீதிையக சோன அிவுரைசுகவுரள உண்டைக சோக்குவவுரத க சநாக சோக்கி
அவர்கள் வான் ஆகலலுத்தப்பட்டைனர்.

க சதக சோழர் க சநாக சோர்த், மக சோநாக சோட்டிற்கு அவர் அளித்த அறிக்வுரகயில்,
ஆட்சியின் தன்வுரம பற்றிைய அக்கவுரறயின்றி
குக சிவுரைக சோஷிையக சோவின் சுைய-நிர்ணையத்துக்கு நிபந்தவுரனையற்ற
ஆதிவுரைவுரவ ஆக சலக சோலவுரனையளித்த பப்க சலக சோவக சோத தவுரலவர்
ஏர்வான் ஆகனஸ்ட் மண்க சடைல் வுரகக்வான் ஆககக சோண்டை அணுகுமுவுரறவுரைய
சுட்டிக்கக சோட்டினக சோர். க சமலும மண்க சடைல்,  குக சிவுரைக சோஷிைய
க சபரினவக சோதத்திற்கு கண்வுரண மூடிக் வான் ஆககக சோண்டை
அக சதக சநாிவுரைத்தில் க சலர்பிைய க சபரினவக சோதத்வுரத கண்டைனம
வான் ஆகலய்து க சநாிவுரைடி ஏகக சோதிபத்திையத் தவுரலயீட்டிற்கு அவுரழப்பும
விடுத்திருந்தக சோர்.

மறு-இவுரணவுக்குப் பின்னர் ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவில் தனது
அதிகக சோிவுரைத்வுரத நிவுரலநாக சோட்டுவதன் பகுதிையக சோக குக சிவுரைக சோஷிைய
மற்றும சுக சலக சோக சவனிைய சுதந்திிவுரைத்வுரத ஆதரித்துக்
வான் ஆககக சோண்டிருந்த க சஜூர்மன் ஏகக சோதிபத்திையத்தின்
நிவுரலப்பக சோட்டுடைன் இந்த நிவுரலப்பக சோடு க சநார்த்திையக சோக
வான் ஆகபக சோருந்திக் வான் ஆககக சோண்டைது.  க சஜூர்மன் ஏகக சோதிபத்திையம
ஒருதவுரலப்பட்லமக சோக அவான் ஆகமரிக்கக சோ,  ஐக்கிைய நாக சோடுகள் மற்றும
ஐக சிவுரைக சோப்பிைய ஆவுரணையத்வுரத மீறி, 1914  மற்றும 1941  இன்
அதன் குற்றக் கக சோட்சிகளுக்கு திருமபிக் வான் ஆககக சோண்டிருந்தது.
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க சபர்லின் மக சோநாக சோடு “கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவினதும க சலக சோவிையத்
ஒன்றிையத்தினதும வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்வுரத பக சோதுகக சோர்” என்ற
தவுரலப்பிலக சோன ஒரு தீர்மக சோனத்வுரத நிவுரறக சவற்றிையது,  அது
பின்வருமக சோறு வான் ஆகதரிவித்தது:

எங்வான் ஆககங்கிலும க சபக சோட்டி முதலக சோளித்துவக்
குமபல்கள் க சதசிையவக சோதத்வுரதயும
க சபரினவக சோதத்வுரதயும கிளறி விட்டுக்
வான் ஆககக சோண்டிருக்கின்றன,  வான் ஆகதக சோழிலக சோளர்கவுரள
ஒருவருக்கு எதிிவுரைக சோய் ஒருவவுரிவுரை தூண்டிவிட்டு
பவுரழைய மற்றும புதிைய
ஒடுக்குமுவுரறையக சோளர்களுக்கு எதிிவுரைக சோன எந்த
ஒரு எழுச்சிவுரையயும முன்கூட்டிக சைய இல்லக சோது
வான் ஆகலய்து விடுமவான் ஆகபக சோருட்க சடை இவ்வக சோறு
வான் ஆகலய்ையப்படுகிறது.  இந்தக் வான் ஆககக சோள்வுரககளது
விவுரளக சவ யூக சகக சோஸ்லக சோவிையக சோவின்
இிவுரைத்தக்களரிையக சோகும.  இந்தப் க சபக சோருக்கும
க சதலங்களின் சுைய-நிர்ணைய உரிவுரமக்கும எந்த
லமபந்தமும இல்வுரல.  க சலர்பிைய மற்றும
குக சிவுரைக சோஷிைய க சதசிையவக சோதிகள் வான் ஆகதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்வுரத சுிவுரைண்டி, கிவுரடைப்பதில் ஒரு
மிகப்வான் ஆகபரும பகுதிவுரைய
தமதக சோக்கிக்வான் ஆககக சோள்வதற்கு மட்டுக சம
லண்வுரடையிட்டுக் வான் ஆககக சோண்டிருக்கிறக சோர்கள்.[19]

க சதசிையப் பிிவுரைச்சிவுரனயும “சுைய-நிர்ணைய”  சுக சலக சோகமும
க சபக சோலக சவ யூக சகக சோஸ்லக சோவிையக சோவின் விவுரைலக சோறு மற்றும அதன்
வளர்ச்சியும வீழ்ச்சியும ஆகிையவுரவ ஒரு முழுப் பள்ளியில்
படிக்கப்படைக் கூடிைய விடைையமக சோகும.  அது இந்த
விரிவுவுரிவுரைக்குள் எட்டைப்படை முடிையக சோது என்பது வான் ஆகதளிவு.

அவான் ஆகமரிக்க ஜூனக சோதிபதி பில் கிளிண்டைன் வான் ஆகபக சோஸ்னிையக சோவின் ருஷ்லக சோவில்
அவான் ஆகமரிக்க துருப்புக்களுக்கு உவுரிவுரைையக சோற்றுகிறக சோர்

க சதசிையப் பிிவுரைச்சிவுரன பற்றிைய ICFI இன் முன்க சனக சோக்கின்
அபிவிருத்திையக சோனது, அிவுரைசிையல் ஆதிவுரைவு வான் ஆககக சோடுக்கப்படை
க சவண்டிைய “ஏகக சோதிபத்திைய-எதிர்ப்பு”  தவுரலவர்கள் என்று
குறிப்பிட்டு பல்க சவறு முதலக சோளித்துவ க சதசிையவக சோதத்
தவுரலவர்கவுரளயும WRP ஊக்குவித்தவுரமக்கு எதிிவுரைக சோக
1982 க்கும 1985 க்கும இவுரடையில் நாடைத்தப்பட்டை
க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தில் இருந்க சத உண்வுரமயில் வான் ஆகபறப்பட்டைது.
இவ்வக சோறக சோக பப்க சலக சோவக சோதக் கண்க சணக சோட்டைத்திற்கும
முதலக சோளித்துவ க சதசிையவக சோத ஆட்சிகளுடைனக சோன க சகக சோட்பக சோடைற்ற
கூட்டைணிகளுக்குத் திருமபிையதற்கும எதிிவுரைக சோய்,  க சவர்க்கர்ஸ்
லீக் ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கியின் நிிவுரைந்திவுரைப் புிவுரைட்சித் தத்துவத்வுரதயும,

ஒடுக்கப்பட்டை நாக சோடுகளில் புிவுரைட்சியின் ஜூனநாக சோையகக்
கடைவுரமகவுரள அவுரடைவதற்கக சோன ஒக சிவுரை வழிவவுரகையக சோக
லர்வக சதல அளவில் வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்வுரத சுையக சோதீனமக சோன
விதத்தில் புிவுரைட்சிகிவுரைமக சோக அணிதிிவுரைட்டுவதன் அவசிையத்வுரதயும
பக சோதுகக சோத்தது.

க சதசிைய முதலக சோளித்துவ வர்க்கத்தின் எந்த பிிவுரைதிநிதிகளும
ஏகக சோதிபத்திையத்திற்கு எதிிவுரைக சோய் ஒரு வான் ஆகதக சோடைர்ச்சிையக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்வுரத நாடைத்துவதற்கு இையல்பக சோகக சவ
திறனற்றிருந்தவுரத சுட்டிக்கக சோட்டிைய 1988  ICFI
முன்க சனக சோக்குகள் தீர்மக சோனத்தில் இந்த பகுப்பக சோய்வு
ஆழப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.  இலங்வுரகயிலக சோன
முன்க சனக சோக்குகள் மற்றும தமிழ் க சதசிையவக சோத விடுதவுரலப்
புலிகள் அவுரமப்வுரப க சநாக சோக்கிைய கட்சியின் அணுகுமுவுரற —
இவுரவ க சவவான் ஆகறக சோரு விரிவுவுரிவுரையில் விரிவக சோன க சபசுவான் ஆகபக சோருளக சோக
விவுரைவிருக்கிறது— ஆகிையவற்றிலக சோன வான் ஆகவகுமுக்கிைய
விவக சோதங்களில் அது க சமலும ஸ்தூலமக சோக்கப்பட்டைது.

க சலக சோவிையத் ஒன்றிையத்தின் கவுரலப்பும யூக சகக சோஸ்லக சோவிையக சோவின்
உவுரடைவும மட்டுமல்ல, மிக அடிப்பவுரடைையக சோக, முதலக சோளித்துவ
பூக சகக சோளமையமக சோக்கலின் அபிவிருத்தியும க சலர்ந்து,
ஏகக சோதிபத்திையத்துடைனும நாக சோடுகடைந்த மூலதனத்துடைனும மிக
அனுகூலமக சோன உறவுகவுரள ஸ்தக சோபிப்பதில் க சபக சோட்டி
முதலக சோளித்துவக் கன்வுரனகளின் நாலன்கவுரள
முன்வான் ஆகனடுப்பதற்கக சோக, இருக்கும அிவுரைசுகளில் இருந்து —

கக சோலனிையக சோதிக்கத்திற்கு எதிிவுரைக சோன முந்வுரதைய க சதசிையப்
க சபக சோிவுரைக சோட்டைங்களில் இருந்து எழுந்த அிவுரைசுகள் உள்ளிடை—

பிரிைய முவுரனயும ஒரு புதிைய வவுரக க சதசிைய இையக்கத்திற்கு
வழிவகுத்தது.

இதுக சவ யூக சகக சோஸ்லக சோவிையக சோ விடைையத்தில் முழு உண்வுரமையக சோக
இருந்தது,  இருக்கும கூட்டைவுரமப்வுரப உவுரடைப்பதற்கக சோன
முதல் உந்துதலக சோனது, அங்க சக நாக சோட்டின் வலதிையக சோன
பிிவுரைக சோந்திையங்களக சோன சுக சலக சோக சவனிையக சோ மற்றும குக சிவுரைக சோஷிையக சோவில்
இருந்து வந்தது,  அங்கிருந்த உள்ளூர் ஆளும
உையிவுரைடுக்கினர் வறிைய குடிையிவுரைசுகளில் இருந்து உவுரடைத்துக்
வான் ஆககக சோண்டு ஐக சிவுரைக சோப்பிைய அிவுரைலக சோங்கங்கள்,  வங்கிகள் மற்றும
வான் ஆகபருநிறுவனங்களுடைன் தமது வான் ஆகலக சோந்த சுதந்திிவுரைமக சோன
உறவுகவுரள ஸ்தக சோபிப்பதன் மூலமக சோக தங்கள் நிவுரல க சமலும
க சமமபடும என்பதக சோய் கணக்குப் க சபக சோட்டைனர்.

இக சதக சபக சோன்ற சிந்தவுரனகள் தக சோன் வரிவுரலையக சோக பல க சதசிையப்
பிரிவிவுரனவக சோத இையக்கங்களுக்கு ஊக்கமளித்து
வந்திருக்கிறது, ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவில் இத்தக சோலியில் வலது-லக சோரி
வடைக்கு லீக் மற்றும ஸ்வான் ஆகபயினில் கட்டைலக சோன் க சதசிையவக சோதம
ஆகிையவுரவயும இதில் அடைங்கும.

இந்த புதிைய க சதசிையவக சோதமக சோனது இந்திையக சோவிலும சீனக சோவிலும
க சபக சோன்ற,  ஏகக சோதிபத்திையத்திற்கு எதிிவுரைக சோன ஒரு வான் ஆகபக சோதுப்
க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தில் பலதிவுரைப்பட்டை மக்கவுரள
ஐக்கிையப்படுத்துவதன் மூலமக சோக புதிைய அிவுரைசுகவுரள
உருவக சோக்குகின்ற முற்க சபக சோக்கக சோன பணிவுரைய முன்வுரவத்த
முந்வுரதைய க சதசிைய இையக்கங்களில் இருந்து முற்றிலும
முிவுரைண்பட்டைதக சோய் இருந்தது.  இப்பணி க சதசிைய
முதலக சோளித்துவத்தின் தவுரலவுரமயின் கீழ் எட்டைப்படை
முடிையக சோது என்பது வான் ஆகதளிவுபடை நிரூபணமக சோனது.  இருபதக சோம
நூற்றக சோண்டின் முடிவில் எழுந்த க சதசிையவக சோத
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இையக்கங்கக சளக சோ இருக்கின்ற அிவுரைசுகவுரள ஏகக சோதிபத்திையத்தின்
உதவியுடைன் இன,  மத மற்றும வான் ஆகமக சோழி வழியில்
உவுரடைப்பதற்கு முவுரனந்தன.

பப்க சலக சோவக சோதிகள் “சுைய-நிர்ணையத்துக்கக சோன உரிவுரம”  என்ற
சுக சலக சோகத்வுரதப் பிடித்துக் வான் ஆககக சோண்டு வான் ஆகலனின் மற்றும
ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கியின் க சமற்க சகக சோள்கவுரள அவற்றின் விவுரைலக சோற்று
மற்றும அிவுரைசிையல் உள்ளடைக்கத்தில் இருந்து பிரித்வான் ஆகதடுத்து
அவற்றின் முழுவுரமையக சோன புிவுரைட்சிகிவுரை லர்வக சதசிைய
முன்க சனக சோக்கிற்கு முற்றிலும எதிிவுரைக சோன க சநாக சோக்கங்களுக்கக சோக
பையன்படுத்தி இந்த புதிைய க சதசிையவக சோத இையக்கங்கவுரள
பக சோதுகக சோத்தனர் மற்றும ஊக்குவித்தனர்.

ஆர்மீனிைய லமூக ஜூனநாக சோையகக் கட்சியினர் விடுத்த ஒரு
அறிக்வுரகக்கு பதில் எழுதிைய வான் ஆகலனின், அறிவித்தக சோர்:

ஒவ்வான் ஆகவக சோரு க சதசிையத்தின் சுைய-
நிர்ணையத்துக்கக சோன உரிவுரமவுரைய
அங்கீகரிப்பதற்கக சோன க சகக சோரிக்வுரக எளிவுரமையக சோக
உணர்த்துவது என்னவான் ஆகவன்றக சோல்,  பக சோட்டைக சோளி
வர்க்கத்தின் கட்சிையக சோகிைய நாக சோம,  வன்முவுரற
மூலமக சோகக சவக சோ அல்லது அநீதிையக சோகக சவக சோ
வான் ஆகவளியிலிருந்து வான் ஆகலல்வக சோக்கு
வான் ஆகலலுத்துவதற்கக சோன எந்த முையற்சிவுரையயும
எப்க சபக சோதும மற்றும நிபந்தவுரனயில்லக சோமல்
எதிர்த்து நிற்க க சவண்டும என்பது
மட்டுக சமையக சோகும.  நாமது இந்த எதிர்மவுரற
கடைவுரமவுரைய (வன்முவுரறக்கு எதிிவுரைக சோக
க சபக சோிவுரைக சோடுவது மற்றும ஆர்ப்பக சோட்டைம வான் ஆகலய்வது)
எல்லக சோ க சநாிவுரைங்களிலும வான் ஆகலய்கின்ற
அக சதக சவவுரளயில்,  நாக சோம நாமது திவுரைப்பில்
இருந்து,  மக்கள் அல்லது க சதலங்களின் சுைய-
நிர்ணையத்வுரதக் கக சோட்டிலும ஒவ்வான் ஆகவக சோரு
க சதசிையத்திலும உள்ள பக சோட்டைக சோளி-வர்க்கத்தின்
சுையநிர்ணையத்வுரதக சைய நாமது அக்கவுரறையக சோகக்
வான் ஆககக சோள்க சவக சோம ...  க சதசிைய தன்னக சோட்சிக்
க சகக சோரிக்வுரகக்கக சோன ஆதிவுரைவுரவப்
வான் ஆகபக சோறுத்தவவுரிவுரையில்,  அது எந்த வழியிலும
பக சோட்டைக சோளி வர்க்க க சவவுரலத்திட்டைத்தின் ஒரு
நிிவுரைந்திவுரைமக சோன மற்றும கட்டிப்க சபக சோடும
பகுதிையக சோக ஆகக சோது.  தனித்தனிையக சோன மற்றும
விதிவிலக்கக சோன விடைையங்களில் மட்டுக சம இந்த
ஆதிவுரைவு அதற்கு அவசிையமக சோகலக சோம...[20]

“நாமது இந்த எதிர்மவுரற கடைவுரம” என்று வான் ஆகலனின் கூறிையதன்
அர்த்தம என்ன? கிட்டைத்தட்டை ஒரு நூற்றக சோண்டுக்கு முன்பும
கூடை க சலக சோலலிஸ்டுகள் க சதசிையப் பிரிவிவுரனவுரைய க சநார்மவுரறையக சோக
அறிவுறுத்தவில்வுரல என்று அவர் கூறிக் வான் ஆககக சோண்டிருந்தக சோர்.
ஆனக சோல் க சதசிைய சிறுபக சோன்வுரமயினவுரிவுரை ஒடுக்குவதற்க சகக சோ
அல்லது அவர்கவுரள இருக்கும முதலக சோளித்துவ க சதசிைய
அிவுரைசு கட்டைவுரமப்புகளுக்குள்ளக சோக பலவந்தமக சோக பிடித்து
வுரவத்திருப்பதற்க சகக சோவக சோன எந்த முையற்சிக்கும லமிவுரைலமற்ற
எதிரிகளக சோக அவர்கள் இருப்பக சோர்கள்.  க சபக சோல்ஷிவிக்குகள்
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்திற்குள்ளக சோக இருக்கின்ற க சதசிைய
வான் ஆகலல்வக சோக்குகவுரள எதிர்த்துப் க சபக சோிவுரைக சோடுவதற்கும தக சோமதப்பட்டை
முதலக சோளித்துவ ஆட்சிகளது குணக சோதிலையமக சோய் இருந்த இன

மற்றும வான் ஆகமக சோழித் தவுரடைகவுரள உவுரடைத்வான் ஆகதறிவதற்குமக சோன ஒரு
வழிவவுரகையக சோக சுைய-நிர்ணையத்துக்கக சோன உரிவுரமவுரைய —

க சதசிையப் பிரிவிவுரனவுரைய பரிந்துவுரிவுரைப்பவுரத கக சோட்டிலும—

அவர்கள் பக சோதுகக சோத்தனர்.  “க சதலங்களின் சிவுரறச்லக சோவுரல”

என்று அறிையப்பட்டை ிவுரைஷ்ையக சோவில், இது ஒட்டுவான் ஆகமக சோத்த ஜூக சோரில
லக சோமிவுரைக சோஜ்ையம முழுவுரமயிலும ஒரு ஐக்கிையப்பட்டை வர்க்கப்
க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்வுரத அபிவிருத்தி வான் ஆகலய்வதற்கக சோன மிகச்சிறந்த
நிவுரலவுரமகவுரள உருவக சோக்குவதற்கு,  மகக சோ ிவுரைஷ்ைய
க சபரினவக சோதத்வுரத எதிர்த்துப் க சபக சோிவுரைக சோடுகின்ற வடிவத்வுரத
எடுத்தது. 

வான் ஆகலனின் அவிவுரைது ‘க சதசிைய சுைய-நிர்ணையத்திற்கக சோன
க சதலங்களின் உரிவுரம’  என்ற ஆய்வில்,  சுைய-நிர்ணைய
“பிிவுரைச்சிவுரனயில் ஒரு ஸ்தூலமக சோன விவுரைலக சோற்றுப்
பகுப்பக சோய்வுரவ”  க சகக சோரினக சோர்.  அது ஒருவவுரகையக சோன
அருவமக சோன மற்றும லர்வவிையக சோபகத்தன்வுரம வான் ஆகபற்ற
சுக சலக சோகமல்ல என்பவுரதயும,  அது குறிப்பிட்டை நாக சோடுகளின்
விவுரைலக சோற்று அபிவிருத்திக் கட்டைத்தின் நிவுரலப்பக சோட்டில்
இருந்து ஆய்வு வான் ஆகலய்ையப்படை க சவண்டும என்பவுரதயும அவர்
வலியுறுத்தினக சோர்.

1914  இல் எழுதுவுரகயில்,  வான் ஆகலனின் உலவுரக மூன்று
வவுரககளக சோகப் பிரித்தக சோர்.  முதலக சோவது வவுரகையக சோன,
ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவின் முன்க சனறிைய முதலக சோளித்துவ நாக சோடுகளில்,
1871 க்கு முன்பக சோகக சவ முற்க சபக சோக்கு முதலக சோளித்துவ க சதசிைய
இையக்கங்களின் பக சோத்திிவுரைம முடிவுக்கு வந்து விட்டைதக சோக
அவர் கூறினக சோர். இிவுரைண்டைக சோவது வவுரகவுரையச் க சலர்ந்த, கிழக்கு
ஐக சிவுரைக சோப்பக சோ,  பக சோல்கன்கள் மற்றும ிவுரைஷ்ையக சோவிலும கூடை,
முதலக சோளித்துவ க சதசிைய இையக்கங்கள் 20  ஆம
நூற்றக சோண்டின் விடிையலில் தக சோன் எழுந்திருந்தன.
மனிதகுலத்தின் மிகப்வான் ஆகபருமபக சோன்வுரமயினவுரிவுரைக் வான் ஆககக சோண்டை
சீனக சோ,  இந்திையக சோ மற்றும துருக்கி உள்ளிட்டை கக சோலனித்துவ
மற்றும அவுரிவுரை கக சோலனித்துவ நாக சோடுகளில்,  முதலக சோளித்துவ
க சதசிைய இையக்கங்கள் இன்னும “ஆிவுரைமபிக்கப்பட்டும கூடை
இருக்கவில்வுரல”.

க சமலும,  வான் ஆகலனின் க சதசிைய இையக்கங்களுக்கக சோன புறநிவுரல
உந்துலக்திவுரைய க சதசிைய அிவுரைசுகளின் உருவக சோக்கம,
பிிவுரைக சோந்திையங்களின் அிவுரைசிையல் ஐக்கிையம மற்றும உள்நாக சோட்டுச்
லந்வுரதவுரையக் வுரகப்பற்றுவது ஆகிையவற்றுடைன்
பிவுரணந்திருந்த முதலக சோளித்துவத்தின் அபிவிருத்தியில்
இருந்து வவுரிவுரைையவுரற வான் ஆகலய்தக சோர்.

விளக சோடிமிர் வான் ஆகலனின்
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க சதசிைய சுைய-நிர்ணைய சுக சலக சோகத்வுரத மறுஆய்வு வான் ஆகலய்வுரகயில்,
நாக சோன்கக சோம அகிலத்தின் அவுரனத்துலகக் குழுவும வான் ஆகலனின்
க சபக சோன்ற அக சத விவுரைலக சோற்று-லடைவக சோத அணுகுமுவுரறவுரைய
க சமற்வான் ஆககக சோண்டைது,  அது பவுரழைய சூத்திிவுரைங்கவுரள
மனப்பக சோடைமக சோய் ஒப்புவிக்கக சோமல் மக சோறக சோக ஒரு ஸ்தூலமக சோன
விவுரைலக சோற்று பகுப்பக சோய்வுரவ க சமற்வான் ஆககக சோண்டைது.

க சதசிைய சுைய-நிர்ணையம வான் ஆகபக சோருந்தக்கூடிையதக சோக வான் ஆகலனின்
கூறியிருந்த இிவுரைண்டு வவுரகநாக சோடுகளும —கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பக சோ,
ிவுரைஷ்ையக சோ மற்றும பக சோல்கன்கள் மற்றும கக சோலனித்துவ உலகம
— 1914 க்குப் பிந்வுரதைய கக சோலத்தில்,  ிவுரைஷ்ையக சோவில் 1917
அக்க சடைக சோபர் புிவுரைட்சி மற்றும ஆசிையக சோ, ஆபிரிக்கக சோ மற்றும
மத்திைய கிழக்கில் ஏற்பட்டை கக சோலனிையக சோதிக்கமைய அகற்றம,
மற்றும 1949 சீனப் புிவுரைட்சி ஆகிையவுரவ உள்ளிடை தீவிிவுரைமக சோன
புிவுரைட்சிகிவுரைக் வான் ஆககக சோந்தளிப்புகள் ஊடைக சோகக் கடைந்து வந்திருந்தன.

புதிைய இன-க சதசிைய பிரிவிவுரனவக சோத இையக்கங்கள், வான் ஆகலனின்
குறிப்பிட்டை “முதலக சோளித்துவ-க சதசிையவக சோத க சதசிைய
இையக்கங்கள்”  ஆக இல்வுரல.  கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பக சோ,
பக சோல்கன்கள் மற்றும ிவுரைஷ்ையக சோவில்,  அவுரவ முதலக சோளித்துவ
மீட்சி நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்கின் பகுதிையக சோக எழுந்திருந்தன,
அவர்கக சள முதலக சோளித்துவவக சோதிகளக சோக மக சோறியிருந்த
அதிகக சோிவுரைத்துவவக சோதிகள் வன்முவுரற மற்றும இனச்
சுத்திகரிப்பு மூலமக சோக தமது பிிவுரைக சோந்திையங்கவுரள
வவுரளத்வான் ஆகதடுக்க முவுரனந்தனர்.  முன்னக சோள் கக சோலனித்துவ
நாக சோடுகளில்,  முதலக சோளித்துவ க சதசிையவக சோத அிவுரைலக சோங்கங்களின்
அவுரிவுரை நூற்றக சோண்டுக்கும அதிகமக சோன ஆட்சியில்,
ஏகக சோதிபத்திையத்தில் இருந்து சுதந்திிவுரைத்வுரத அவுரடைையத்
தவறிையதன் உபவிவுரளவான் ஆகபக சோருவுரள அவுரவ பிிவுரைதிநிதித்துவம
வான் ஆகலய்தன.

இந்த நிவுரலவுரமகளின் கீழ்,  “சுைய-நிர்ணையத்திற்கக சோன
உரிவுரம”ையக சோனது வான் ஆகலனினக சோல் முன்வான் ஆகனடுக்கப்பட்டை
கருத்தக சோக்கங்களில் இருந்து மிக க சவறுபட்டை
ஏக சதக சோவான் ஆகவக சோன்வுரறக் குறிப்பதக சோக அர்த்தமளிக்கும நிவுரலக்கு
வந்திருந்தது.  இந்த உரிவுரமக்கு வான் ஆகலனின் மற்றும
க சபக சோல்ஷிவிக்குகளக சோல் வான் ஆககக சோடுக்கப்பட்டை “எதிர்மவுரற”
தன்வுரமையக சோனது, ஏகக சோதிபத்திைய லக்திகளின் உதக சோிவுரைணத்வுரத
பின்பற்றி இன மற்றும மதவக சோத தனித்துவவக சோதத்தின்
அடிப்பவுரடையிலக சோன க சதசிைய பிரிவிவுரனவக சோதத்தின் ஒவ்வான் ஆகவக சோரு
வான் ஆகவளிப்பக சோட்வுரடையும முற்க சபக சோக்கு அபிவிருத்திையக சோகக் கூறி
ஊக்குவிக்கின்ற பப்க சலக சோவக சோதிகள் மற்றும க சபக சோலி-
இடைதுகளக சோல் முற்றிலுமக சோய் தூக்கிவீலப்பட்டிருந்தது.

இந்த புதிைய க சதசிையவக சோத இையக்கங்கள்,  வான் ஆகவளிப்பவுரடைையக சோக
வான் ஆகலனின் விவரித்தவக சோறு ஒரு க சதசிையப் பிிவுரைக சோந்திையத்வுரத
ஐக்கிையப்படுத்துவதற்கும உள்நாக சோட்டுச் லந்வுரதவுரைய
வுரகப்பற்றுவதற்குமக சோய் க சதசிைய அிவுரைசுகவுரள உருவக சோக்குகின்ற
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்கில் ஈடுபடைவில்வுரல.  மக சோறக சோக அவுரவ
இருக்கின்ற அிவுரைசுகவுரளத் துண்டைக சோடுவதற்கக சோய்
அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  ஒரு உள்நாக சோட்டுச்
லந்வுரதவுரைய உருவக சோக்குவதற்குப் பதிலக சோக,  உள்ளூர்
முதலக சோளித்துவக் கூட்டைங்களது நாலன்களுக்கக சோக
ஏகக சோதிபத்திையத்துடைன் வான் ஆகநாருக்கமக சோன உறவுகவுரள
ஸ்தக சோபிப்பக சத அவற்றின் க சநாக சோக்கமக சோய் இருக்கிறது.

உலகப் வான் ஆகபக சோருளக சோதக சோிவுரை ஒருங்கிவுரணப்பின் இந்த
லகக சோப்தத்தில், புதிைய க சதசிைய அிவுரைசுகவுரள உருவக சோக்குவதன்
மூலமக சோக மனிதகுல விடுதவுரல முன்வான் ஆகனடுக்கப்படை முடியும
என்ற கருத்தக சோக்கத்வுரத நாக சோன்கக சோம அகிலத்தின்
அவுரனத்துலகக் குழு நிிவுரைக சோகரித்தது.  உலகின் மக்கவுரள
இன,  வான் ஆகமக சோழி மற்றும மத ரீதிையக சோகத் துண்டைக சோடுகின்ற
க சவவுரலத்திட்டைம கக சோட்டுமிிவுரைக சோண்டித்தனத்வுரத க சநாக சோக்கிைய
பக சோவுரதையக சோகும.  இந்த அபிவிருத்திகளுக்கு எதிிவுரைக சோக,  க சதசிைய
எல்வுரலகவுரளக் கடைந்து,  உலக க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சி
க சவவுரலத்திட்டைத்வுரத அடிப்பவுரடைையக சோகக் வான் ஆககக சோண்டு
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கத்வுரத ஐக்கிையப்படுத்துகின்ற
க சவவுரலத்திட்டைத்வுரத அது முன்வான் ஆகனடுத்தது.

முடிவக சோக:  க சலக சோவிையத் ஒன்றிையத்தின் கவுரலப்பு மற்றும
வவுரளகுடைக சோப் க சபக சோரின் வான் ஆகதக சோடைக்கம இவற்றுடைனக சோன 1990
மற்றும 1991  இன் “ஒற்வுரறத்துருவ தருணம”  என்பதக சோக
கூறப்பட்டைதக சோனது, அவான் ஆகமரிக்க முதலக சோளித்துவத்தின்
க சமலக சோதிக்கத்வுரதயும மக சோஸ்க சகக சோ ஸ்ிவுரைக சோலினில
அதிகக சோிவுரைத்துவத்தின் ஒத்துவுரழப்வுரபயும அடிப்பவுரடைையக சோகக்
வான் ஆககக சோண்டு உருவக சோக்கப்பட்டை இிவுரைண்டைக சோம உலகப் க சபக சோருக்குப்
பிந்வுரதைய லமநிவுரலயின் உருக்குவுரலவுரவக் குறித்து நின்றது.
அது இவுரடைவிடைக சோத க சபக சோர், ஏகக சோதிபத்திையங்கள் இவுரடையிலக சோன
க சபக சோட்டிகளது வளர்ச்சி,  மற்றும தவிர்க்கவிையலக சோமல்,
வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்திலக சோன ஒரு உலகளக சோவிைய வளர்ச்சி
மற்றும க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சி ஆகிையவற்றின் ஒரு புதிைய
கக சோலகட்டைத்தின் வான் ஆகதக சோடைக்கத்வுரத லமிக்வுரகையளித்தது.

மிகப்வான் ஆகபரும நிகழ்வுகளுக்கக சோன பதிலிறுப்பு மற்றும 1985
உவுரடைவுரவவான் ஆகையக சோட்டி முன்வான் ஆகனடுக்கப்பட்டை வான் ஆகதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்திற்கு அிவுரைசிையல் வான் ஆகதளிவூட்டுவதற்கக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்டைம
ஆகிையவுரவ,  இந்த இையக்கம மட்டுக சம நாக சோன்கக சோம அகிலம
மற்றும ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கிலத்வுரத பிிவுரைதிநிதித்துவம வான் ஆகலய்கிறது
என்பவுரத மறுக்கவிையலக சோத வண்ணம ஸ்தக சோபித்துள்ளன.
வான் ஆகதக சோழிலக சோள வர்க்கம முகமவான் ஆககக சோடுத்த தீவிிவுரைமக சோன
கடைவுரமகளுக்கு ஈடுவான் ஆககக சோடுக்கக் கூடிைய ஒரு உண்வுரமையக சோன
புிவுரைட்சிகிவுரைக் கட்சிவுரைய கட்டிவான் ஆகையழுப்பத் தையக சோரிப்புடைன்
இருக்கும ஒக சிவுரைவான் ஆகையக சோரு இையக்கமும அது மட்டுக சம
என்பவுரதயும அது ஸ்தக சோபித்துள்ளது.

தீவிிவுரைமக சோன மக சோற்றங்களின் கக சோலகட்டைத்தில் அபிவிருத்தி
வான் ஆகலய்ையப்பட்டை இந்த ஆவணங்கள்,  இப்க சபக சோது,  லிக சையக சோன்
ட்வான் ஆகிவுரைக சோட்ஸ்கிையக சோல் முன்க சனக சோக்கி பக சோர்க்கப்பட்டைவக சோறக சோன உலக
க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சிக்கக சோன வான் ஆகவகுஜூனக் கட்சிையக சோக ஒவ்வான் ஆகவக சோரு
நாக சோட்டிலும நாக சோன்கக சோம அகிலத்வுரதக் கட்டிவான் ஆகையழுப்புவதற்கக சோன
நிவுரலவுரமகவுரள உருவக சோக்கிக் வான் ஆககக சோண்டிருக்கின்ற க சநாிவுரைத்தில்,
உலக அளவிலக சோன வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்டைத்தின் ஒரு
மீவான் ஆகளழுச்சிக்கு நாக சோம முகமவான் ஆககக சோடுத்துக் வான் ஆககக சோண்டிருக்கின்ற
நிவுரலயில்,  நாம முன்க சன உள்ள க சவவுரலகளுக்கக சோன
இன்றிையவுரமையக சோத தத்துவக சோர்த்த மற்றும அிவுரைசிையல்
அடித்தளங்கவுரள வழங்குகின்றன.
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