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இந்த விரிவுவுரிவுரை உலக க சலக சோலலில வவுரலத் தளத்தின
கவுரலப்பிரிவு ஆசிரியிவுரைக சோன க சிரியரான டேவிட் க சவக சோல்ஷ் 2019  ஜஜூவுரல
26  அனறு அமஅமெரிக்க க சலக சோலலில லஅமெத்துவக் கட்சியின
க சகக சோவுரிரியரான டேப் பள்ளியில் வழங்கியதக சோகும.

1991  இல் க சலக சோவியத் ஒனறியம அமெவுரம் மறைந்தவுரஅமெக்கும,  அந்த

நிகழ்வு அமெக சோர்க்சிலத்தின அமெறுப்வுரபயும அமெற்றும மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின,  க சலக சோலலிலத்தின அமெற்றும இனனும

விவுரைலக சோற்றினதும இம் மறைப்பிவுரனயும எடுத்துக்கக சோட்டுவதக சோக
உிரியரான டேனவந்த கூற்றுகளுக்கும அவுரனத்துலகக் குழு எவ்வக சோறு

பதிலிறுப்பு மலய்தது எனபக சத இந்த விரிவுவுரிவுரையின
க சபசுமபக சோருளக சோகும.

1992  அமெக சோர்ச் 11  அனறு,  அதக சோவது க சலக சோவியத் ஒனறியம

லட்ிரியரான டேபூர்வஅமெக சோக கவுரலக்கப்பட்ிரியரான டே ப்பட்ட நக சோளில் இருந்து பதிமனக சோரு
வக சோிவுரைங்களுக்குப் பினனர்,  ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலத்தின

அவுரனத்துலகக் குழு ஒரு நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவவுரய —முனனண
உறுப்பினர்களின கூட்ிரியரான டேம— மதக சோிரியரான டேங்கியது,  இது 1985-86

உவுரிரியரான டேவுக்குப் பினனர் வந்த பனனிிவுரைண்ிரியரான டேக சோவது
நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவயக சோகும.  க சிரியரான டேவிட் க சப்பட்ட நக சோர்த் தனது ஆிவுரைமப

அறிக்வுரகயில்,  க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின முடிவு எனபது
“மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின பும் மறைநிவுரல விவுரைலக சோற்று

அனுபவத்தின உள்ளிரியரான டேக்கத்தில்”  எவுரதப் பிிவுரைதிநிதித்துவம
மலய்தது எனபவுரதப் பற்றி க சபசினக சோர்.  அந்த அறிக்வுரக,

க சலக சோலலில ப்பட்ட நனவின விவுரைலக சோற்று, புத்திஜீவித அமெற்றும அிவுரைசியல்
அபிவிருத்தி பற்றியும,  அந்த நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்கினக சபக சோது

முந்வுரதய ஒனம் மறைவுரிவுரை நூற்ம் மறைக சோண்டில் எழுந்திருந்த
பிிவுரைச்சிவுரனகவுரளப் பற்றியும ஒரு விரிந்த பக சோர்வுரவவுரய

வழங்கியது.

தனமனழுச்சியக சோன மதக சோழிலக சோள வர்க்க இயக்கமும அமெற்றும
வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தின தீவிிவுரைப்பிரியரான டேலும,  அவுரவ

தவிர்க்கமுடியக சோதவுரவ எனம் மறை அக சதக சப்பட்ட நிவுரைத்தில்,  அவுரவ
அமெட்டுக சஅமெ தக சோனக சோக உண்வுரஅமெயக சோன புிவுரைட்சிகிவுரை நிவுரலவுரஅமெகளின

அபிவிருத்திக்கக சோன நிவுரலவுரஅமெகவுரள உருவக சோக்கி
விடுவதில்வுரல எனறு 12 வது நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவ விவக சோதித்தது.

முனக சனக சோக்கு அமெற்றும புிவுரைட்சிகிவுரை தவுரலவுரஅமெயின
மப்பட்ட நருக்கடிவுரய எவ்வக சோறு தீர்ப்பது எனபதிலும ICFI எனன

தீவிிவுரை மபக சோறுப்புகவுரளக் மகக சோண்டிருந்தது எனபதிலும அந்த
அறிக்வுரக முக்கியஅமெக சோன முடிவுகளுக்கு வந்தது.  அது மிக

முக்கியஅமெக சோன,  நீடித்த விவுரளவுகளுிரியரான டேனக சோன ஒரு
அறிக்வுரகயக சோகவும கூட்ிரியரான டேஅமெக சோகவும இருந்தது.

மிவுரைக சோனக சோல்ட் க சிவுரைகன அமெற்றும மிக்வுரகயில் க சகக சோர்பச்க சலவ்

1992  அமெக சோர்ச் நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவயக சோனது,  அக்க சிரியரான டேக சோபர் புிவுரைட்சிவுரயப்
பக சோதுகக சோப்பது;  க சலக சோவியத் ஒனறியத்தில் ப்பட்ட நிரியரான டேந்த
அமெக சோர்க்சிஸ்டுகள் மீதக சோன படுமகக சோவுரலவுரய
அமபலப்படுத்துவது;  ஸ்ிவுரைக சோலினிலம தக சோன க சலக சோலலிலம எனம் மறை
மபக சோய்க்கு பதிலளிப்பது அமெற்றும எதிர்ப்புிவுரைட்சிகிவுரை
அதிகக சோிவுரைத்துவத்திற்கு அங்க சக ஒரு அமெக சோற்றீடு இருந்தது
எனபவுரத நிரூபிப்பது ஆகிய அடிப்பவுரிரியரான டேயக சோன விவுரைலக சோற்றுப்
பிிவுரைச்சிவுரனகளின மீது முழுக்கவனம குவிக்கும
முயற்சிகளுக்கு அடிப்பவுரிரியரான டே அவுரஅமெத்துத் தருவதில்
இனறியவுரஅமெயக சோததக சோக இருந்தது.

பினவரும முனமஅமெக சோழிவு தக சோன ஆிவுரைமப அறிக்வுரகயின
வுரஅமெயஅமெக சோக இருந்தது:

ஸ்ிவுரைக சோலினிலம தக சோன அமெக சோர்க்சிலம எனபதக சோன
மபக சோய்க்கு பதிலளிக்க ப்பட்ட நக சோம ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின
மலயல்கவுரள அமபலப்படுத்த க சவண்டியது
அவசியஅமெக சோயுள்ளது.  ஸ்ிவுரைக சோலினிலம எனனவக சோய்
இருக்கிம் மறைது எனபவுரத மதரிந்துமகக சோள்ள
ஸ்ிவுரைக சோலினிலம யக சோவுரிவுரைக் மகக சோவுரல மலய்தது
எனபது கக சோட்ிரியரான டேப்பிரியரான டே க சவண்டியிருக்கிம் மறைது. எந்த
எதிரிக்கு எதிிவுரைக சோக ஸ்ிவுரைக சோலினிலம அதன மிகப்
படுபயங்கிவுரைஅமெக சோன தக சோக்குதல்கவுரள ப்பட்ட நிரியரான டேத்தியது?
எனம் மறை க சகள்விக்கு ப்பட்ட நக சோம பதிலளிக்க
க சவண்டும.  ஸ்ிவுரைக சோலினிலம ப்பட்ட நிரியரான டேத்திய
குற்ம் மறைங்களின நீண்ிரியரான டேகக சோல அிவுரைசியல்
முக்கியத்துவத்வுரத அமபலப்படுத்துவதன
மூலஅமெக சோக விவுரைலக சோற்று உண்வுரஅமெவுரய மீட்சி
மலய்வக சத ப்பட்ட நஅமெது இயக்கத்தின அமெக சோமபரும
அிவுரைசியல் கிரியரான டேவுரஅமெயக சோக இருந்தக சோக க சவண்டும.

1- The International Committee’s response to the “End of History”: The March 1992 Plenum of the ICFI 



12 வது நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவ க சப்பட்ட நிவுரைடியக சோக பல்க சவறு
முனமுயற்சிகளுக்கு இட்டுச் மலனம் மறைது.  “க சலக சோவியத்திற்குப்
பிந்வுரதய விவுரைலக சோற்று மபக சோய்வுரஅமெப்படுத்தல் பள்ளி”க்கு —
அமெக சோர்ட்டின அமெக சோலியக சோ,  ரிச்லக சோர்ட் வுரபப்ஸ்,  டிமிட்ரி
க சவக சோல்க சகக சோக சகக சோக சனக சோவ், மஜஃப்ரி ஸ்வயின, இயக சோன தக சோட்லர்
அமெற்றும ிவுரைக சோபர்ட் க சலர்விஸ் ஆகிக சயக சோரும இதில் அிரியரான டேங்குவர்
— எதிிவுரைக சோக இப்க சபக சோதும மதக சோிரியரான டேர்கினம் மறை தக சோக்குதலும இதில்
அிரியரான டேங்கும.  இதில் பிற்க சபக சோக்கு க சஜர்அமென
விவுரைலக சோற்ம் மறைக சோசிரியிவுரைக சோன க சஜக சோர்க் பக சோர்மபக சிவுரைக சோவ்ஸ்கி அமெற்றும
ப்பட்ட நவ-பக சோசில அபக சோயத்திற்கு எதிிவுரைக சோக இப்க சபக சோது ப்பட்ட நவுரிரியரான டேமபற்று
வரும க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேமும உள்ளிரியரான டேங்கும.  1994  இல் ICFI

ப்பட்ட நக சிரியரான டேஷ்ிரியரான டேக சோ க சஜக சோஃக சப (Nadezhda  Joffe) இன கக சோலத்தில்
பினனக சோல் (Back  in  Time) எனம் மறை நூவுரல மவளியிட்ிரியரான டேது.
ிவுரைஷ்ய அமெக சோர்க்சில விவுரைலக சோற்ம் மறைக சோசிரியரும லமூகவியலக சோளரும,
க சலக சோவியத் ஒனறியத்தில் ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின வளர்ச்சிக்கு
எதிிவுரைக சோக எழுந்த ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கில எதிர்ப்பு குறித்த ஒரு பல-
மதக சோகுதி ஆய்வு புத்தகத்தின ஆசிரியருஅமெக சோன வக சோடிம
க சிவுரைக சோக சகக சோவின இன எழுத்துக்கவுரள மஅமெக சோழிமபயர்த்ததும
மவளியிட்ிரியரான டேதும குறிப்பக சோக மிக முக்கியஅமெக சோனதக சோக
அவுரஅமெந்திருந்தது.  1995 க்கும 1998 க்கும இவுரிரியரான டேயில்
மவற்றிகிவுரைஅமெக சோன ஒரு மதக சோிரியரான டேர் லர்வக சதல விரிவுவுரிவுரைகளவுரளயும
க சிவுரைக சோக சகக சோவின வழங்கினக சோர்.

வக சோடிம க சிவுரைக சோக சகக சோவின

அந்த அமெக சோர்க்சில விவுரைலக சோற்ம் மறைக சோசிரியர் 1998  இல் கக சோலஅமெக சோன
க சபக சோது,  க சிரியரான டேவிட் க சப்பட்ட நக சோர்த் கூறிய கருத்தில்,  க சிவுரைக சோக சகக சோவினின
க சவவுரலகள் “அடுத்து வரும பல தலக சோப்தங்களுக்கு,
விவுரைலக சோற்று இலக்கியத்தில் ஸ்ிவுரைக சோலினில பயங்கிவுரைம குறித்த
விிரியரான டேயத்தில் க சஅமெலக சோதிக்கம மலலுத்தவிருக்கிம் மறைது.  இத்தவுரகய
அமெக சோமபரும பரிரிணக சோஅமெங்களுிரியரான டேனக சோன ஒரு க சவவுரல
க சஅமெமலழுந்தவக சோரியக சோன ஒட்டுக சவவுரலக்குரிய எந்த
முயற்சிவுரயயும அமெறுதலிக்கிம் மறைது.  ஆயினும பினவருவவுரத
வலியுறுத்திக் கூறியக சோக க சவண்டும:  ஸ்ிவுரைக சோலினில ஆட்சிக்கு
எதிிவுரைக சோன ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கில எதிர்ப்வுரப,  ஒழித்துக் கட்டுவதுதக சோன
ஸ்ிவுரைக சோலினில பயங்கிவுரைத்தின பிிவுரைதக சோன க சப்பட்ட நக சோக்கஅமெக சோகவும
மலயல்பக சோிரியரான டேக சோகவும இருந்தது எனபதன மீதக சோன அவிவுரைது
வலியுறுத்தக சல அமெற்ம் மறை அவுரனவரின க சவவுரலகளில் இருந்தும
வக சோடிமின க சவவுரலவுரய க சவறுபடுத்திக் கக சோட்டுவதக சோகும.”

“ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி அமெற்றும அவிவுரைது சிந்தவுரனகளுக்கு எதிிவுரைக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தின வுரஅமெயத்தனவுரஅமெவுரய விவுரைலக சோற்ம் மறைக சோசிரியர்கள்,
ஒருக சவவுரள அமெறுக்கவில்வுரல எனம் மறைக சோலும, குவுரம் மறைத்துக் கக சோட்டி
வந்திருந்தக சோர்கள்...  இந்த கண்க சரிணக சோட்ிரியரான டேங்கவுரள நிிவுரைக சோகரித்த
வக சோடிம,  அவுரவ க சலக சோவியத் ஒனறியத்திற்குள் இருந்த
அமெக சோர்க்சில பக சோிவுரைமபரியத்தின லக சோத்தியத்திம் மறைவுரனயும அமெற்றும
அமெக்களின பிவுரைந்த பிரிவுகள் அமெத்தியில் இருந்த புிவுரைட்சிகிவுரை
அமெக சனக சோநிவுரலகளது ஆழத்வுரதயும குவுரம் மறைஅமெதிப்பீடு மலய்ததக சோக
வக சோதிட்ிரியரான டேக சோர்...  அப்படியக சோனக சோல் அந்த (ஸ்ிவுரைக சோலினில)
பயங்கிவுரைத்தின இறுதி க சப்பட்ட நக சோக்கம எனனவக சோய் இருந்தது?
‘1937-1938 அமெக சோமபரும கவுரளமயடுப்பு’ எனம் மறை நூலில் வக சோடிம
எழுதினக சோர்,  ‘ஸ்ிவுரைக சோலினுக்கு அவசியப்பட்ிரியரான டே துல்லியஅமெக சோன
கக சோிவுரைரிணம,  இந்த வழியில் அமெட்டுக சஅமெ ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலத்தின
புிவுரைட்சிகிவுரை இயக்கம வலுப்மபறுவதன வீரியத்வுரத இல்லக சோது
மலய்வதும;  லகக சோப்தத்தின முனனண புிவுரைட்சிகிவுரை லக்தியக சோக
அது உருஅமெக சோறிவிிரியரான டேக சோஅமெல் தடுப்பதும;  ‘ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கில’
சிந்தவுரனகவுரள தழுவிக் மகக சோள்வது லக சோத்தியஅமெக சோன நிவுரலயில்
இருந்த உலக மவகுஜனக் கருத்வுரத க சப்பட்ட நக சோக்குநிவுரல பிம் மறைழச்
மலய்வதும விிவுரைக்தியவுரிரியரான டேயச் மலய்வதுஅமெக சோகும”. (“வக சோடிம Z.

க சிவுரைக சோக சகக சோவின நிவுரனவுக்கு”, க சிரியரான டேவிட் க சப்பட்ட நக சோர்த்,  டிலமபர் 15,
1998)

ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தக சோல் விவுரளந்த அிவுரைசியல் ப்பட்ட நக சோலத்வுரதப் பற்றிய
உண்வுரஅமெவுரய நிறுவுவதற்கும,  ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்திற்கு
வக்கக சோலத்து வக சோங்கியவர்கள் அல்லது அதவுரன மூடி
அமெவுரம் மறைத்தவர்கள் அவுரனவவுரிவுரையும அமபலப்படுத்துவதற்கும
அமெற்றும க சதக சோற்கடிப்பதற்குஅமெக சோன தக சோக்குதவுரல கட்சியக சோனது
ஆழப்படுத்திய நிவுரலயில்,  1985  ப்பட்ட நவமபரில் கிளீஃவ்
சுக சலக சோட்ிரியரான டேர் அவுரனத்துலகக் குழுவின மீது மதக சோடுத்த முதல்
பகிிவுரைங்கத் தக சோக்குதல்களின விிரியரான டேயங்களில் ஒனம் மறைக சோக இருந்த
பக சோதுகக சோப்பும ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலமும பற்றிய விலக சோிவுரைவுரரிண
அமெற்றும அமபலப்படுத்தல் இனனும கூடிய
முக்கியத்துவத்வுரத மபற்ம் மறைது.

புிவுரைட்சிகிவுரை க சலக சோலலில ப்பட்ட நனவுரவ அபிவிருத்தி மலய்வதன
மீதக சோன வலியுறுத்தஅமெக சோனது,  கவுரல அமெற்றும கலக சோச்லக சோிவுரை
வட்ிரியரான டேத்தில் கட்சியின க சவவுரலவுரய அபிவிருத்தி மலய்வவுரத
க சப்பட்ட நக சோக்கிய ஒனறுபட்ிரியரான டே முயற்சிகளுக்கும இட்டுச்மலனம் மறைது.
க சலக சோவியத் விஅமெர்லகரும 1937  இல் ஸ்ிவுரைக சோலினக சோல்
மகக சோல்லப்பட்ிரியரான டே இிரியரான டேது எதிர்ப்பக சோளர்கள் அணயின
அங்கத்தவருஅமெக சோன அமலக்அலெக்ஸக சோண்ிரியரான டேர் க சவக சோக சிவுரைக சோனஸ்கி
எழுதிய வக சோழ்வின அறிவுரகயக சோக கவுரல (Art as the Cognition
of  Life)  எனம் மறை கட்டுவுரிவுரை மதக சோகுதி மஅமெக சோழிமபயர்க்கப்பட்டு
1998  இல் மவளியிிரியரான டேப்பட்ிரியரான டேவுரஅமெயக சோனது ஒரு மிகப்மபரும
முக்கிய நிகழ்வக சோக இருந்தது.  கவுரல அமெற்றும க சலக சோலலில
வக சோழ்வின பிிவுரைச்சிவுரனகள் குறித்த விிரியரான டேயத்தில் இருபதக சோம
நூற்ம் மறைக சோண்டில் எழுதப்பட்ிரியரான டே மிக இனறியவுரஅமெயக சோத
எழுத்துக்களில் அதுவும ஒனம் மறைக சோகும.

ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தக சோல் ப்பட்ட நக சோலம மலய்யப்பட்டு விட்டிருந்த லர்வக சதல
க சலக சோலலில அிவுரைசியல் கலக சோச்லக சோிவுரைத்வுரத மீள்கட்ிரியரான டேவுரஅமெப்பதற்கு
அவுரனத்துலகக் குழு தனவுரன ப்பட்ட நனவுிரியரான டேன அர்ப்பணத்துக்
மகக சோண்ிரியரான டேது.  1992  அமெக சோர்ச் கூட்ிரியரான டேத்திலக சோன ஆிவுரைமப
அறிக்வுரகயக சோனது,  விவுரைலக சோற்று உண்வுரஅமெக்கக சோன இந்த
“தக சோக்குதவுரல முனவுரவக்கக சோஅமெல் லர்வக சதல அமெக சோர்க்சில
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இயக்கத்வுரத மீளக்கட்டிமயழுப்புவது” லக சோத்தியமில்லக சோதது
எனறும ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின குற்ம் மறைங்கவுரள அமபலப்படுத்துவது
எனபது “லமூக அமெற்றும அிவுரைசியல் சிந்தவுரனயின
அபிவிருத்திக்கு ஸ்ிவுரைக சோலினிலம இவுரழத்த பக சோதிப்வுரப
சீர்மலய்வதில் ஒரு அத்தியக சோவசியஅமெக சோன பகுதியக சோக
இருந்தது” எனறும வக சோதிட்ிரியரான டேது.

12 வது நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவயின அறிக்வுரகயக சோனது,  ICFI இன
அபிவிருத்தியில் ஒரு வுரஅமெல்கல்லக சோகும எனம் மறைக சபக சோதும, அது
திடீமிவுரைன எங்கிருந்க சதக சோ வந்ததல்ல.  1920 களில் அதன
ஆிவுரைமப ப்பட்ட நக சோட்கள் மதக சோிரியரான டேங்கி,  ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலம
ஸ்தக சோபிக்கப்பட்ிரியரான டேவுரஅமெ,  பப்க சலக சோவக சோதத்திற்கு எதிிவுரைக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேம,  அதனபின பிரிட்டிஷ் ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கிஸ்டுகளக சோல்,
குறிப்பக சோக க சலக சோலலில மதக சோழிலக சோளர் கட்சியின (SWP)

சீிவுரைழிவுக்கு எதிிவுரைக சோக முனமனடுக்கப்பட்ிரியரான டே பிிவுரைச்லக சோிவுரைம,
அதற்கும பினனர்,  மதக சோழிலக சோளர் புிவுரைட்சிக் கட்சி (WRP)

தவுரலவுரஅமெக்கு எதிிவுரைக சோக க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கினக சோல் ப்பட்ட நிரியரான டேத்தப்பட்ிரியரான டே
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேம,  அமெற்றும 1985  இல் அவுரனத்துலகக் குழுவின
மபருமபக சோனவுரஅமெயக சோல் விவுரைலக சோற்றுமுக்கியத்துவம
மகக சோண்ிரியரான டேதக சோகவும,  விடுதவுரலயளிப்பதக சோகவும அவுரஅமெந்த
க சதசிய-லந்தர்ப்பவக சோத கூறுகளின கவுரளமயடுப்பக சோல்
உருவக சோக்கப்பட்ிரியரான டே உண்வுரஅமெயக சோன அமெக சோர்க்சில அமெறுஅமெலர்ச்சி என
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கில இயக்கத்தின முழு விவுரைலக சோற்வுரம் மறையும க சலக சோவியத்
ஒனறியத்தின கவுரலப்பக சோல் உருவக சோக்கப்பட்ிரியரான டே புதிய
நிவுரலவுரஅமெகளுக்கு மபக சோருத்தஅமெக சோக அந்த அறிக்வுரக
மகக சோண்டுவிவுரைப்பட்டிருந்தது.

க சலக சோவியத் ஒனறியஅமெக சோனது உத்திக சயக சோகபூர்வஅமெக சோக 1991
டிலமபர் 26  வியக சோழக்கிழவுரஅமெ அனறு அமெக சோஸ்க சகக சோவில்
கிமிவுரைமளினில் இருந்தபடி கவுரலக்கப்பட்ிரியரான டேது.

December 26, 1991 இல் க சலக சோவியத் மகக சோடி இம் மறைக்கப்படுதல்

முந்வுரதய ப்பட்ட நக சோளக சோன டிலமபர் 25  அனறு,  க சலக சோவியத்
ஜனக சோதிபதி மிக்வுரகயில் க சகக சோர்பச்க சலவ் இிவுரைக சோஜினக சோஅமெக சோ
மலய்து,  தனது அலுவலகம இனி இருக்கக சோது எனறு
அறிவித்தக சோர்.  அனறு இிவுரைவு 7:32  அமெணயளவில் அரிவக சோள்
சுத்தியலுிரியரான டேனக சோன க சலக சோவியத் மகக சோடி கிமிவுரைமளினில் இருந்து
கவுரிரியரான டேசி முவுரம் மறையக சோக இம் மறைக்கப்பட்டு,  அதனிிரியரான டேத்தில்,  1696
மதக சோிரியரான டேங்கி அக்க சிரியரான டேக சோபர் புிவுரைட்சி வவுரிவுரையிலும இருந்த
எக சதச்லக சோதிகக சோிவுரை,  பக சோதி-கக சோட்டுமிிவுரைக சோண்டித்தன ிவுரைஷ்ய ஜக சோர்
ஆட்சியின உத்திக சயக சோகபூர்வ அிவுரைசுமுத்திவுரிவுரைவுரய
மகக சோண்டிருந்த புிவுரைட்சிக்கு முந்வுரதய ிவுரைஷ்யக் மகக சோடி
ஏற்ம் மறைப்பட்ிரியரான டேது.

அதிகக சோிவுரைத்தில் ஒட்டிக்மகக சோண்டிருப்பதற்கக சோக கலப்பக சோன
முடிவுக்கக சோலம வவுரிவுரையிலும (அதவுரனத் தக சோண்டியும கூிரியரான டே)
ஈவிிவுரைக்கமினறியும மூர்க்கஅமெக சோகவும க சபக சோிவுரைக சோிரியரான டேக் கூடிய ஒரு
ஆளும வர்க்கஅமெக சோக இல்லக சோஅமெல் ஏகக சோதிபத்தியத்தின
கீழ்ப்பணவக சோன வுரகயக சோளக சோக இந்த அதிகக சோிவுரைத்துவ
லக சோதியக சோனது,  அதன இறுதியக சோன விவுரைலக சோற்றுக்
கக சோட்டிக்மகக சோடுப்பு ப்பட்ட நிரியரான டேவடிக்வுரகயில்,  ப்பட்ட நக சோட்வுரிரியரான டேயும அதன
293,000,000 குடிஅமெக்களது தவுரலவிதிவுரயயும முதலக சோளித்துவ
ப்பட்ட நலனகளுக்கு லர்வலக சோதக சோிவுரைரிணஅமெக சோக வுரகமயழுத்திட்டுக்
மகக சோடுத்து விட்ிரியரான டேது.

விிரியரான டேயங்களின உத்திக சயக சோகபூர்வ,  அமெனவிருப்பரீதியக சோன,
அதக சோவது,  மபக சோய்யக சோன விவரிப்பின படி,  விவுரைலக சோற்று
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்கு ஒரு முக்கக சோல் நூற்ம் மறைக சோண்டு அல்லது
அதற்குக் கூடுதலக சோன கக சோலத்தில் தக சோனக சோகக சவ
திருமபிவிட்ிரியரான டேது. “இயல்பக சோன” முதலக சோளித்துவ அபிவிருத்திப்
பக சோவுரதயில் இருந்தக சோன விலகலக சோன அக்க சிரியரான டேக சோபர் புிவுரைட்சியின
உிரியரான டேலியல்ரீதியக சோன எச்லங்கள் எல்லக சோம இனியும
இருக்கவில்வுரல.  புிவுரைட்சியின நிவுரனவுகள் அவதூறு
மலய்யப்பிரியரான டே முடியும,  லக சோத்தியஅமெக சோனக சோல்,  துவுரிரியரான டேத்து
அழிக்கப்பிரியரான டேவும முடியும.  ஆளும வர்க்கங்கள் மீண்டும
வழக்கம க சபக சோல தஅமெது க சவவுரலகளுக்கு திருமபலக சோம.
பூமியில் அவுரஅமெதி நிலவும ஜனப்பட்ட நக சோயகம பூத்துக் குலுங்கும
எனம் மறைக சோகிவிட்ிரியரான டேது.

ஆனக சோல், கிரியரான டேந்த கக சோல் நூற்ம் மறைக சோண்டு கக சோல லமபவங்கள் அந்த
ப்பட்ட நமபிக்வுரகயக சோன,  ஒளிஅமெயஅமெக சோன கணப்வுரப
ஊர்ஜிதப்படுத்தவில்வுரல.

க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின முடிவு

அமெக சோஸ்க சகக சோவில் க சலக சோவியத் ஒனறியம உத்திக சயக சோகபூர்வஅமெக சோகக்
கவுரலக்கப்பட்டு ஒனபது ப்பட்ட நக சோட்களுக்குப் பினனர்,  1992
ஜனவரி 4,  லனிக்கிழவுரஅமெ,  மிரியரான டேட்ிவுரைக சோயிட்டில் ப்பட்ட நிரியரான டேந்த
க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின கட்சி அங்கத்தினர் கூட்ிரியரான டேத்தில் க சிரியரான டேவிட்
க சப்பட்ட நக சோர்த்,  க சலக சோவியத் ஒனறியத்வுரத அமெவுரம் மறையும நிவுரலக்குக்
மகக சோண்டுவந்தது எது எனபது குறித்த ஒரு திம் மறைமபட்ிரியரான டே
பகுப்பக சோய்வுரவ வழங்கினக சோர்.  க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின
முடிவு எனம் மறை அந்தப் பகுப்பக சோய்வின பகுதியக சோக அவர்
பினவரும புள்ளிகவுரள முனவுரவத்தக சோர்:

க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின கவுரலப்பக சோனது,
அக்க சிரியரான டேக சோபர் புிவுரைட்சியின க சகக சோட்பக சோடுகவுரளயும
க சலக சோவியத் அமெற்றும லர்வக சதல மதக சோழிலக சோள
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வர்க்கத்வுரதயும ஸ்ிவுரைக சோலினிலம
கக சோட்டிக்மகக சோடுத்ததன உச்லத்வுரதக்
குறிக்கிம் மறைது...  ஸ்ிவுரைக சோலினிலம க சலக சோவியத்
மதக சோழிலக சோளர்கவுரள ஒரு மபருந்துயருக்கு
இட்டுச் மலல்லும எனறு 1920 கள் மதக சோிரியரான டேங்கி
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கில இயக்கத்தக சோல் அடிக்கடி
கூம் மறைப்பட்டு வந்திருந்த எச்லரிக்வுரககள்
ஆழஅமெக சோன விதத்திலும துனபியலக சோன
விதத்திலும நிரூபரிணம மபற்றிருக்கினம் மறைன.

ஒரு புிவுரைட்சிகிவுரைக் கட்சியக சோனது
உண்வுரஅமெநிவுரலக்கு முகமமகக சோடுத்தக சோக
க சவண்டும, அது எனனமவனபவுரதக் கூறியக சோக
க சவண்டும.  க சலக சோவியத் மதக சோழிலக சோள வர்க்கம
ஒரு தீவிிவுரைஅமெக சோன க சதக சோல்விவுரய
லந்தித்திருக்கிம் மறைது.  மதக சோழிலக சோள வர்க்கம
அதிகக சோிவுரைத்துவத்வுரத துவுரிரியரான டேத்மதறியும முனபக சோக
மதக சோழிலக சோளர்’  அிவுரைசிவுரன அதிகக சோிவுரைத்துவம
விழுங்கி விட்டிருக்கிம் மறைது...

இது அமெக சோமபரும அபக சோயங்கவுரள
முனமகக சோண்டுவருகினம் மறை க சபக சோதிலும, க சலக சோவியத்
அதிகக சோிவுரைத்துவத்தின தகர்ப்பக சோனது தவுரிரியரான டேகவுரள
நீக்கவும மலய்திருக்கிம் மறைது.  ஊழல் அமெற்றும
லந்தர்ப்பவக சோதத்தின அமெக சோமபரும
மூலவளஅமெக சோகவும மபக சோருளியல்
அடித்தளஅமெக சோகவும இருந்த ஒனறு
ஓிவுரைங்கட்ிரியரான டேப்பட்டு விட்டிருக்கிம் மறைது...  இப்க சபக சோது
ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்வுரத தஅமெது அடிப்பவுரிரியரான டேயக சோகக்
மகக சோண்ிரியரான டே அவுரனவரும மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்திற்குள்ளக சோக தஅமெது
ப்பட்ட நமபகத்தனவுரஅமெவுரய மதக சோவுரலத்திருக்கிம் மறைக சோர்கள்.
(க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின முடிவு,  ஜனவரி
1992)

1992  அமெக சோர்ச் நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவயக சோனது இந்த க சவவுரலவுரய
எங்ஙனம முனமனடுத்தது அமெற்றும ஆழப்படுத்தியது,
எனபவுரத ப்பட்ட நக சோன விளக்க முயற்சிப்க சபன.

அமெற்ம் மறை அத்தவுரன க சபரும தவுரலகுனிந்து நினம் மறை க சப்பட்ட நிவுரைத்தில்,
ICFI அமெட்டும தவுரலநிமிர்ந்து நிற்க முடிந்தது எவ்வக சோறு
லக சோத்தியஅமெக சோனது?  ஒருபும் மறைத்தில் முதலக சோளித்துவ
மவற்றிக்களியக சோட்ிரியரான டேவக சோதமும தற்மபருவுரஅமெ முட்ிரியரான டேக சோள்தனமும,
அமெறுபும் மறைத்தில் குட்டி-முதலக சோளித்துவ இிரியரான டேதுகள் தவுரிவுரையில்
உட்கக சோர்ந்து மகக சோண்டு “இிவுரைக சோஜக சோக்களின அமெிவுரைரிணங்கள் குறித்த
க சலக சோகக் கவுரதகள்” ஐ ஒப்பக சோரி வுரவத்துக் மகக சோண்டிருந்தது.

அவுரனத்துலகக் குழுவக சோனது, குறிப்பக சோக, 1982  முதல் 1985
வவுரிவுரை WRP உிரியரான டேனக சோன விவுரைலக சோற்று க சஅமெக சோதலின மூலஅமெக சோக,
இந்த நிகழ்வுகளுக்கு தனவுரன தயக சோரித்து விட்டிருந்தது.
அந்த க சஅமெக சோதலில், ஸ்ிவுரைக சோலினில ஆட்சிகளின தனவுரஅமெ அமெற்றும
விவுரைலக சோறு உள்ளிட்ிரியரான டே ஒவ்மவக சோரு அடிப்பவுரிரியரான டேயக சோன
க சகள்வியும க சஅமெமலழுந்து, க சபக சோிவுரைக சோடித் தீர்க்கப்பட்ிரியரான டேது.

ICFI க சலக சோவியத் ஒனறியத்வுரதயும,  சீனக சோவுரவயும,  கிழக்கு
ஐக சிவுரைக சோப்பிய அிவுரைசுகவுரளயும ஏகக சோதிபத்தியத்தின
தக சோக்குதல்களில் இருந்து பக சோதுகக சோத்து வந்திருந்தது எனம் மறை

அக சதக சவவுரளயில்,  அதிகக சோிவுரைத்துவத்தின மகக சோள்வுரககள்
அமெற்றும ப்பட்ட நவுரிரியரான டேமுவுரம் மறைகளில் இருந்து விவுரளகினம் மறை
முதலக சோளித்துவ மீட்சி அபக சோயங்கள் குறித்தும அக சத அளவு
வீரியத்துிரியரான டேன எச்லரித்து வந்திருந்தது.  அந்த
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்கு முடிந்து ஓய்ந்த க சபக சோது,  ICFI அதவுரன
உரிணர்ந்து மகக சோண்டு, ஒரு தீவிிவுரைஅமெக சோன உள்முக விவக சோதத்வுரத
ப்பட்ட நிரியரான டேத்தி,  தத்துவக சோர்த்தரீதியக சோகவும ப்பட்ட நவுரிரியரான டேமுவுரம் மறைரீதியக சோகவும
அவசியஅமெக சோன ப்பட்ட நிரியரான டேவடிக்வுரககவுரள எடுத்தது.

க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின கவுரலப்வுரப அவுரனத்துலகக்
குழுவக சோல் எவ்வக சோறு முகமமகக சோடுக்க முடிந்தது எனபவுரத
விளக்க க சவண்டுஅமெக சோனக சோல்,  ஒருவர் முதலில்,
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கியக சோல் நிவுரலநிறுத்தப்பட்டிருந்த வலிவுரஅமெயக சோன
அடித்தளங்கவுரள க சப்பட்ட நக சோக்கியும,  க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின
தவுரலவிதி குறித்து லர்வக சதல இிரியரான டேது எதிர்ப்பக சோளர்கள் அண
அமெற்றும ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலத்தினக சோல் அபிவிருத்தி
மலய்யப்பட்ிரியரான டே முனக சனக சோக்வுரக க சப்பட்ட நக சோக்கியும திருமபியக சோக
க சவண்டும.

எந்த முதலக சோளித்துவ நிபுரிணக சிவுரைக சோ அல்லது கல்வியறிஞக சிவுரைக சோ,
1985  இல் க சகக சோர்பச்க சலவ் அதிகக சோிவுரைத்துக்கு வந்த பினனரும
கூிரியரான டே,  ஸ்ிவுரைக சோலினில அிவுரைலக சோங்கம அமெத்திய திட்ிரியரான டேமிிரியரான டேல்
க சகக சோட்பக சோட்வுரிரியரான டே நிிவுரைக சோகரிக்கும எனக சம் மறைக சோ,  உற்பத்தி
லக சோதனங்களின தனியக சோர் உவுரிரியரான டேவுரஅமெத்துவம மீதக சோன
அத்தவுரன கட்டுப்பக சோடுகவுரளயும அகற்றும எனக சம் மறைக சோ,  லந்வுரத
தக சோன “ப்பட்ட நக சோகரிகத்தின மிக உயர்ந்த லக சோதவுரன”  எனறு
பிிவுரைகிரியரான டேனம மலய்யும எனக சம் மறைக சோ,  க சலக சோவியத் ஒனறியத்வுரத
உலக முதலக சோளித்துவத்தின கட்ிரியரான டேவுரஅமெப்புகளுக்குள்ளக சோக
முழுவுரஅமெயக சோக ஒருங்கிவுரரிணக்க விவுரழயும எனக சம் மறைக சோ
கணத்திருக்கவில்வுரல எனபவுரத அவுரனத்துலகக் குழு,
1990 களின ஆிவுரைமபத்தில் க சலக சோவியத் ஒனறியத்தில்
நிகழ்வுகள் கட்ிரியரான டேவிழ்ந்த நிவுரலயில் சுட்டிக்கக சோட்டியது.

உண்வுரஅமெயில் 2011 இல், மவளியும் மறைவுக் மகக சோள்வுரக (Foreign

Policy) இதழக சோனது ஒருவிதஅமெக சோன அவஅமெக சோனப்பட்ிரியரான டே
முகத்துிரியரான டேன, “1991 க்கு முனவந்த வருிரியரான டேங்களில், க சலக சோவியத்
ஒனறியம உருக்குவுரலயவிருந்தவுரத கிட்ிரியரான டேத்தட்ிரியரான டே எந்த
க சஅமெற்கத்திய நிபுரிணக சிவுரைக சோ, அறிஞக சிவுரைக சோ, அதிகக சோரிக சயக சோ அல்லது
அிவுரைசியல்வக சோதிக சயக சோ முனமனதிர்பக சோர்த்திருக்கவில்வுரல” என
ஒப்புக்மகக சோண்ிரியரான டேது.

ஆனக சோல்,  1936  இல்,  அிவுரைசியல்ரீதியக சோக ப்பட்ட நக சோடுகிரியரான டேத்தப்பட்ிரியரான டே
நிவுரலயில் தனிவுரஅமெப்பட்டும ஆபத்து சூழவும க சப்பட்ட நக சோர்க சவயில்
இருந்தபடி எழுதிய லிக சயக சோன ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி,  ஸ்ிவுரைக சோலினில
ஆட்சியின மகக சோள்வுரககள்,  க சலக சோவியத் ஒனறியத்தில்
க சலக சோலலிலத்தின இறுதி மவற்றிவுரய உறுதி மலய்வதற்கு
மவகுதூிவுரைத்திற்கு அப்பக சோல்,  உண்வுரஅமெயில்
முதலக சோளித்துவத்தின மீட்சிக்க சக களம தயக சோரித்துக்
மகக சோண்டிருந்தன எனறு எச்லரித்திருந்தக சோர்.

க சலக சோவியத் ஒனறியம பற்றிய கருத்தக சோக்கத்வுரத
உயிக சிவுரைக சோட்ிரியரான டேஅமெக சோன முவுரம் மறையில் எடுத்துக்கக சோட்டுவதற்கும அமெற்றும
தனது அபிவிருத்தியின லக சோத்தியஅமெக சோன திவுரலவுரய
மவளிப்படுத்திக் கக சோட்ிரியரான டேவும எஅமெது கட்சி பக சோடுபடும எனறு
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி விளக்கினக சோர்.  க சலக சோவியத் ஒனறியம ஒரு
“இவுரிரியரான டேஅமெருவல்” லமூகஅமெக சோக இருந்தது,  அதன இறுதியக சோன
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கதி இனனமும தீர்அமெக சோனிக்கப்பிரியரான டேவில்வுரல எனம் மறை முடிவுக்கு
அவர் வந்தக சோர்.  ஒரு அிவுரைசியல் புிவுரைட்சியின மூலஅமெக சோக
மதக சோழிலக சோளர்கள் ஸ்ிவுரைக சோலினில ஆட்சியக சோளர்கவுரள தூக்கிவீசி
விட்டு,  க சலக சோவியத் ஜனப்பட்ட நக சோயகத்வுரத மீட்சி மலய்து அிவுரைசின
கட்டுப்பக சோட்வுரிரியரான டே மீண்டும மபறுவக சோர்கக சளயக சோனக சோல், அப்க சபக சோது
க சலக சோவியத் ஒனறியம க சலக சோலலிலத்தின திவுரலயில் பரிரிணமிக்க
முடியும எனம் மறைக சோர்.  அமெக சோம் மறைக சோக,  அதிகக சோிவுரைத்துவ லக சோதி
அதிகக சோிவுரைத்வுரத தக்கவுரவத்துக் மகக சோண்டு மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்வுரத அிவுரைசியல்ரீதியக சோக ப்பட்ட நசுக்குவவுரதயும அக்க சிரியரான டேக சோபர்
புிவுரைட்சியக சோல் உருவக சோக்கப்பட்ிரியரான டே மபக சோருளக சோதக சோிவுரைக்
கட்ிரியரான டேவுரஅமெப்புகளின லக சோத்தியங்களுக்கு குழிபறிப்பவுரதயும
மதக சோிரியரான டேிவுரை முடியுஅமெக சோனக சோல்,  தவுரலகீழக சோய் முதலக சோளித்துவத்வுரத
க சப்பட்ட நக சோக்கிய க சபிவுரைழிவுகிவுரைஅமெக சோன திருமபுதலும லக சோத்தியஅமெக சோக
இருந்தது எனம் மறைக சோர்.

லிக சயக சோன ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி

இந்த புரிதலக சோனது ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலத்தின ஸ்தக சோபக
ஆவரிணஅமெக சோன,  இவுரிரியரான டேஅமெருவு க சவவுரலத்திட்ிரியரான டேத்தில்
எடுத்துவுரிவுரைக்கப்பட்டிருந்தது:

க சலக சோவியத் ஒனறியம ...  படுபயங்கிவுரை
முிவுரைண்பக சோடுகளின உருவடிவக சோயுள்ளது.
ஆயினும அது இப்க சபக சோதும ஒரு
உருக்குவுரலந்த மதக சோழிலக சோளர் அிவுரைலக சோகக சவ
இருக்கிம் மறைது.  லமூக கண்ிரியரான டேறிவு
அவ்வக சோம் மறைக சோனதக சோகக சவ கக சோட்டுகிம் மறைது.
அிவுரைசியல்ரீதியக சோன முனகணப்பு ஒரு அமெக சோறுபட்ிரியரான டே
குரிணக சோதிலயத்வுரத மகக சோண்டுள்ளது:  ஒனறு
அதிகக சோிவுரைத்துவஅமெக சோனது,  மதக சோழிலக சோளர் அிவுரைசில்
உலக முதலக சோளித்துவத்தின அங்கஅமெக சோக
முனமனப்க சபக சோதினும மபரிதக சோக ஆகி,  புதிய
மலக சோத்துவுரிரியரான டேவுரஅமெ வடிவங்கவுரள தூக்கிமயறிந்து
ப்பட்ட நக சோட்வுரிரியரான டே மீண்டும முதலக சோளித்துவத்திற்குள்
மூழ்கடிக்கும;  இல்வுரலக சயல்,  மதக சோழிலக சோள
வர்க்கஅமெக சோனது அதிகக சோிவுரைத்துவத்வுரத
கக சோலில்லிட்டு ப்பட்ட நசுக்கி விட்டு

க சலக சோலலிலத்திற்கக சோன பக சோவுரதவுரய திம் மறைக்கும.
(இவுரிரியரான டேஅமெருவு க சவவுரலத்திட்ிரியரான டேம, 1938)

இந்த கருத்தக சோக்கஅமெக சோனது ICFI ஆல் விரித்துவுரிவுரைக்கப்பட்டு,
பக சோதுகக சோக்கப்பட்ிரியரான டேது எனபவுரத முந்வுரதய விரிவுவுரிவுரைகள்
விளக்கக் க சகட்டீர்கள்.

முதலக சோளித்துவ வல்லுப்பட்ட நர்கவுரளத் தவிிவுரை,  கிட்ிரியரான டேத்தட்ிரியரான டே
உலகளவில் குட்டி-முதலக சோளித்துவ இிரியரான டேதுகளும க சலக சோவியத்
ஒனறியத்தின அமெவுரம் மறையமுடியக சோத தனவுரஅமெ குறித்து
உறுதியுிரியரான டேன இருந்தக சோர்கள்.  அந்த க சப்பட்ட நிவுரைத்தில் அிவுரைசியல்
ப்பட்ட நனவுிரியரான டேன இருந்திிவுரைக சோதவர்கவுரள தவிிவுரை அமெற்ம் மறைவர்களுக்கு
இனறு அவுரதப் புரிந்துமகக சோள்வது கடினஅமெக சோக இருக்கும
எனபது உண்வுரஅமெதக சோன, ஆனக சோலும, க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின
அழியமுடியக சோத தனவுரஅமெவுரய பப்க சலக சோவக சோத,  அிவுரைக சோஜகவக சோத
அமெற்றும அிவுரைசு முதலக சோளித்துவ குழுவக சோக்கங்களும (state

capitalist) அமெற்றும ஸ்ிவுரைக சோலினில மகக சோடுங்க சகக சோனவுரஅமெ குறித்து
இிவுரைத்தத்வுரத உவுரம் மறையவுரவக்கக் கூடிய வவுரகயில்
விஅமெர்லனங்கள் மலய்தவர்களும அக சதக சபக சோல ஒரு
இயல்பக சோனதக சோக கருதினர்.

இங்கிலக சோந்தின முனனண அிவுரைசு முதலக சோளித்துவவக சோத
க சபக சோக்கின பிிவுரைதிநிதியக சோன கிறிஸ் கிறிஸ் ஹக சோர்அமென,  ஸ்ிவுரைக சோலின
முதல் க சகக சோர்பச்க சலவ் வவுரிவுரை எனம் மறை அவிவுரைது 1988  ஆம
ஆண்டு பவுரிரியரான டேப்பில்,  முதலக சோளித்துவ மீட்சியின லக சோத்தியம
குறித்து எதுவுக சஅமெ குறிப்பிிரியரான டேவில்வுரல.  கிறிஸ் ஹக சோர்அமென
மஅமெத்தனத்துிரியரான டேன பினவருஅமெக சோறு எழுதினக சோர்,  “ிவுரைஷ்ய
தவுரலவுரஅமெயக சோனது” ஒரு மகக சோள்வுரகயில் இருந்து
இனமனக சோனறுக்கு தக சோவுவதும அதனபின மீண்டும பவுரழய
மகக சோள்வுரகக்கு தக சோவுவதுஅமெக சோய் இருக்கிம் மறைது,  அதனுிரியரான டேன
அதிகக சோிவுரைத்துவத்திற்குள்க சளக சயயக சோன கடுவுரஅமெயக சோன
லச்லிவுரைவுகளும வுரகக சகக சோர்த்திருக்கினம் மறைன.  அதிகக சோிவுரைத்துவம
தனது விருப்பத்வுரத எஞ்சிய அமெக்களின மீது திணப்பவுரத
இவுரவமயல்லக சோம அதிக சிிவுரைஅமெஅமெக சோனதக சோக ஆக்கக் கூடும.”

இனனும மலக சோல்லப் க சபக சோனக சோல்,  1980 களுக்குள்ளக சோக,
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கியின பகுப்பக சோய்வு குறித்த ஐயும் மறைவுவக சோதம WRP

இன தவுரலவுரஅமெக்குள்க சளக சய கூிரியரான டே மிகவும பிவுரைவலக சோய் ஆகி
விட்டிருந்தது.

1983  இல் ப்பட்ட நிரியரான டேந்த ஒரு விவக சோதம எனக்கு ஞக சோபகம
வருகிம் மறைது,  அதில்,  ப்பட்ட நக சோன திடுக்கிடும வண்ரிணஅமெக சோக,  WRP

இன மபக சோதுச் மலயலிவுரைக சோன வுரஅமெக் பண்ிரியரான டேக சோ,  ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கியின
எச்லரிக்வுரக தவறு எனபதக சோக எனனிிரியரான டேம கூறினக சோர்.
க சலக சோவியத் ஒனறியம எனமம் மறைனறும நிவுரலத்திருக்கும எனபது
ஒரு “முடிவவுரிரியரான டேந்த பிிவுரைச்சிவுரன” எனம் மறைக சோர்.  அப்படியக சோனக சோல்,
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலத்வுரத ஸ்தக சோபிக்கும முடிவுக்கு
அடித்தளஅமெக சோய் மகக சோண்ிரியரான டே ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின மீதக சோன அவிவுரைது
பகுப்பக சோய்வு தவறு எனறு அர்த்தஅமெக சோகி விிரியரான டேக சோதக சோ?  எனறு
ப்பட்ட நக சோன பண்ிரியரான டேக சோவுரவக் க சகட்க சிரியரான டேன.  அதற்கு பண்ிரியரான டேக சோ
அமெழுப்பலக சோன ஒரு பதில் கூறினக சோர்.  ஆனக சோல்,  மூனறு
ஆண்டுகளுக்கும குவுரம் மறைவக சோன கக சோலத்தில்,  பண்ிரியரான டேக சோ
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கிவுரய அமெறுதலிக்கவிருந்தக சோர்,  ப்பட்ட நக சோனகக சோம
அகிலத்வுரதக் கண்ிரியரான டேனம மலய்யவிருந்தக சோர், ஸ்ிவுரைக சோலினுக்கக சோன
தனது புகழக சோிவுரைத்வுரத பிிவுரைகிரியரான டேனம மலய்யவிருந்தக சோர்.
(“க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின கவுரலப்புக்குப் பிந்வுரதய
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இருபது ஆண்டுகள்:  முதலக சோளித்துவ மப்பட்ட நருக்கடியும
மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின தீவிிவுரைப்பிரியரான டேலும 2012”  க சிரியரான டேவிட்
க சப்பட்ட நக சோர்த், ஜனவரி 30, 2012)

WRP இன வுரஅமெக்கல் பண்ிரியரான டேக சோ

1991  டிலமபரில் க சலக சோவியத் ஒனறியம
கவுரலக்கப்பட்ிரியரான டேவுரஅமெயக சோனது,  மதக சோழிலக சோளர் இயக்க
விவுரைலக சோற்றில் ஒரு அடிப்பவுரிரியரான டேயக சோன திருப்புமுவுரனவுரயக்
குறித்து நினம் மறைது.  1917  ப்பட்ட நவமபரில்,  ிவுரைஷ்ய மதக சோழிலக சோள
வர்க்கம,  க சபக சோல்ஷிவிக் கட்சியின தவுரலவுரஅமெயில்,
விவுரைலக சோற்றின முதல் மதக சோழிலக சோளர் அிவுரைவுரல
ஸ்தக சோபித்திருந்ததன பினனர்,  லர்வக சதலத் மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின லமூக,  அிவுரைசியல்,  புத்திஜீவித அமெற்றும
கலக சோச்லக சோிவுரை அபிவிருத்தியக சோனது ப்பட்ட நவீன உலக விவுரைலக சோற்றின
இந்த வுரஅமெயஅமெக சோன நிகழ்வுிரியரான டேன பிரிக்கவியலக சோஅமெல்
பிவுரரிணந்திருந்தது.

க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின லமூக தனவுரஅமெ அமெற்றும அிவுரைசியல்
தவுரலவிதி பற்றி ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலம அதனது விவுரைலக சோறு
முழுக்க தன சிந்தவுரனவுரய அர்ப்பணத்திருக்கினம் மறைது.
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கில இயக்கத்திற்குள்ளக சோன எண்ணலிரியரான டேங்கக சோ
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேங்களில்,  ‘ிவுரைஷ்ய பிிவுரைச்சிவுரன’யக சோனது தீவிிவுரை
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேம அமெற்றும லர்ச்வுரலகளது கவனவுரஅமெயஅமெக சோக இருந்து
வந்திருந்தது.  க சலக சோலலில மதக சோழிலக சோளர் கட்சியின
தவுரலவிவுரைக சோன க சஜமஸ் பி.கனன,  1939  அக்க சிரியரான டேக சோபரில்
லக சோக்ட்அமென-க சபர்னகிறிஸ் ஹக சோம கனவுரனயுிரியரான டேனக சோன க சஅமெக சோதலின
க சதக சோற்ம் மறைத்தினக சபக சோக சத இதவுரனக் கண்டுரிணர்ந்திருந்தக சோர்.

அமெறுபடியும ிவுரைஷ்யக சோ பற்றிய க சகள்வி ப்பட்ட நமமிவுரிரியரான டேக சய
எழுந்திருக்கிம் மறைது, 1917 ப்பட்ட நவமபர் 7 க்குப் பினனர் லர்வக சதல
மதக சோழிலக சோளர் இயக்கத்தின ஒவ்மவக சோரு மவகுமுக்கியஅமெக சோன
திருப்புமுவுரனப் புள்ளியிலும அது இவ்வக சோக சம் மறை எழுந்து
வந்திருக்கிம் மறைது.  ிவுரைஷ்ய பிிவுரைச்சிவுரன எனபது அந்தந்த
க சப்பட்ட நிவுரைத்தின அமெக சனக சோநிவுரலவுரயப் மபக சோறுத்து எடுத்துக்
மகக சோள்வதற்கும அல்லது ஒதுக்கி வுரவப்பதற்கும அது ஒரு
இலக்கியப் பயிற்சி அல்ல. ிவுரைஷ்யக சோ குறித்த க சகள்வி எனபது
புிவுரைட்சி குறித்த க சகள்வியக சோக இருந்து வந்திருக்கிம் மறைது,
இப்க சபக சோதும இருக்கிம் மறைது...  ஒரு புத்தகத்வுரதப் பற்றிச்
மலக சோல்லுமக சபக சோது —வுரவட்அமென எழுதிய Leaves  of  Grass

எனறு நிவுரனக்கிக சம் மறைன— “இந்த புத்தகத்வுரதத் மதக சோடுபவர்,
ஒரு அமெனிதவுரனத் மதக சோடுகிம் மறைக சோர்”  எனறு

மலக சோல்லப்படுவதுண்டு.  அக சதவிதத்தில் மலக சோல்வதக சோனக சோல்,
“ிவுரைஷ்ய பிிவுரைச்சிவுரனவுரய மதக சோடுபவர்,  புிவுரைட்சியின
பிிவுரைச்சிவுரனவுரய மதக சோடுகிம் மறைக சோர்” எனறு மலக சோல்லலக சோம. ஆகக சவ,
அது குறித்து விழிப்புிரியரான டேன க சபசுதல் க சவண்டும.  அதில்
விவுரளயக சோட்டு கூிரியரான டேக சோது. (''ிவுரைஷ்ய பிிவுரைச்சிவுரனயிலக சோன உவுரிவுரை”,
க சஜமஸ் பி.கனன, அக்க சிரியரான டேக சோபர் 15, 1939)

க சஜமஸ் பி.கனன, அமெக சோர்ட்டின அமபர்ன, அமெக சோக்ஸ் லக சோக்ட்அமென

1980 க்குப் பினனர் பிம் மறைந்த எவமிவுரைக சோருவரும,  க சபக சோருக்குப்
பிந்வுரதய அிவுரைசியலும கலக சோச்லக சோிவுரைமும எந்த அமெட்ிரியரான டேத்திற்கு
க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின இருப்பினக சோல் க சஅமெலக சோதிக்கம
மலலுத்தப்பட்ிரியரான டேதக சோக இருந்தது எனபவுரத உரிணர்ந்துமகக சோள்ள
முடியக சோதுதக சோன.  எனது தவுரலமுவுரம் மறைவுரயப் மபக சோறுத்தவவுரிவுரை,
க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின இருப்பும க சலக சோவியத்
மகக சோள்வுரகயக சோக இருந்த ஒனறும அனம் மறைக சோிரியரான டே வக சோழ்க்வுரகயின
வுரஅமெயஅமெக சோன உண்வுரஅமெகளக சோக (மவளிப்பவுரிரியரான டேயக சோகச்
மலக சோல்வதக சோனக சோல்,  கவவுரலகளக சோக)  இருந்தன:  பனிப்க சபக சோர்,
ஆயுதபலப் க சபக சோட்டி, விண்மவளி ஆதிக்கப் க சபக சோட்டி, அண
க சலக சோதவுரன,  க சபர்லின சுவர்,  U2  க சவவு விஅமெக சோன மப்பட்ட நருக்கடி,
விட்க சிரியரான டேக சோடிகள்,  கியூப ஏவுகவுரரிண மப்பட்ட நருக்கடி,  நிக்கிட்ிரியரான டேக சோ
குருக சருஷேவ் ஐக்கிய ப்பட்ட நக சோடுகளில் அவிவுரைது க சஅமெவுரஜயில்
லப்பக சோத்து கக சோவுரலக் மகக சோண்டு எத்தியதக சோகக் கூம் மறைப்பட்ிரியரான டேவுரஅமெ,
குருக சருஷேவுக்கும ரிச்லக சோர்ட் நிக்லனுக்கும இவுரிரியரான டேயிலக சோன
லவுரஅமெயலவுரம் மறை விவக சோதம,  ஏவுகவுரரிண இவுரிரியரான டேமவளி,
அமெக சோஸ்க சகக சோவில் பியக சோக சனக சோ கவுரலஞர் வக சோன கிளிக சபர்ன,
உச்சிஅமெக சோப்பட்ட நக சோட்டுக் கூட்ிரியரான டேங்கள்,  பதட்ிரியரான டேத்தணப்பு (d tente),é

”சிவப்பு ஆபத்து” எதிர் "சுதந்திிவுரை உலகம”,  க சஜமஸ்
பக சோண்ட்,  John  Le  Carr ,é  அமெஞ்சூரியன க சவட்பக சோளர்,
அசிங்கஅமெக சோன அமஅமெரிக்கர்,  அவுரஅமெதியக சோன அமஅமெரிக்கர்,
ிரியரான டேக சோக்ிரியரான டேர்.ஸ்ட்க சிவுரைஞ்ச்லவ்,  On the Beach, Fail-Safe, ிவுரைஷ்யர்கள்
வருகிம் மறைக சோர்கள்,  ிவுரைஷ்யர்கள் வருகிம் மறைக சோர்கள், “அழிவுத்
தருரிணம”,  “க சபக சோர் அமெக சோஸ்ிரியரான டேர்கள்”,  “தீய லக சோமிவுரைக சோஜ்யம”,

கலக சோச்லக சோிவுரைப் பரிஅமெக சோற்ம் மறைம,  விவுரளயக சோட்டுப் பவுரகவுரஅமெகள்,
ஒலிமபிக் பும் மறைக்கணப்புகள்,  க சவவு விலக சோிவுரைவுரரிணகள் அமெற்றும
வர்த்தகங்கள்....

1991  டிலமபருக்குள்ளக சோக,  ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலம
முனகணத்திருந்தவக சோறும முனகூட்டி எச்லரித்திருந்தவக சோறும,
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அமெக சோர்க்சில-விக சிவுரைக சோத அமெற்றும க சதசியவக சோத ஸ்ிவுரைக சோலினில
அதிகக சோிவுரைத்துவத்தின மகக சோள்வுரககள் க சலக சோவியத் ஒனறியத்வுரத
அழித்து விட்டிருந்தன.  லர்வக சதலத் மதக சோழிலக சோள வர்க்கம
ஒரு மபரும க சதக சோல்விவுரயக் கண்டிருந்தது.  ICFI க சலக சோவியத்
ஒனறியத்திலும கிழக்கு க சஜர்அமெனியிலும தவுரலயீடு மலய்தது,
விஜயங்கவுரள க சஅமெற்மகக சோண்ிரியரான டேது,  அங்க சக
பக சோர்வுரவயக சோளர்களிிரியரான டேம உவுரிவுரைநிகழ்த்தியது,  அவர்களுிரியரான டேன
க சபசியது,  தனது ஆவரிணங்கவுரள மவளியிட்ிரியரான டேது அமெற்றும
விநிக சயக சோகித்தது.  க சப்பட்ட நக சோர்த் அவிவுரைது விரிவுவுரிவுரை ப்பட்ட நக சோள்
விவக சோதத்தில் கூறியது க சபக சோல,  ICFI,  க சலக சோவியத் அமெக்களிிரியரான டேம
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கில முனக சனக சோக்வுரக மகக சோண்டுக சலர்த்தது,
ிவுரைஷ்யக சோவில் ஒரு தத்துவக சோர்த்த சிற்றிதவுரழ மவளியிட்ிரியரான டேது
அத்துிரியரான டேன 1989 க்கும 1991 க்கும இவுரிரியரான டேயில் க சலக சோவியத்
ஒனறியத்திற்கு ஏிவுரைக சோளஅமெக சோன சுற்றுப்பயரிணங்கவுரள
ஒழுங்கவுரஅமெத்தது.

இவ்வக சோம் மறைக சோய், 1991 ஆகஸ்டில் க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின 15வது
க சதசிய கக சோங்கிிவுரைசுக்கு க சிரியரான டேவிட் க சப்பட்ட நக சோர்த் அளித்த அறிக்வுரக
வக சோதிட்ிரியரான டேவக சோம் மறைக சோக,  க சலக சோவியத் ஒனறியத்திலக சோன நிகழ்வுகவுரள
ICFI அமெதிப்பீடு மலய்தக சபக சோது, அது க சலக சோவியத் ஒனறியத்தில்
ஏற்கனக சவ மலயலூக்கத்துிரியரான டேன இயங்கிய ஒரு லக்தியக சோகக சவ
அந்த அமெதிப்பீட்வுரிரியரான டேச் மலய்தது.  பல அமெக சோதங்களுக்கு
முனபக சோக, கிக சிவுரைக சோவ் —ஒரு ப்பட்ட நடுத்திவுரை-மபரிய மதக சோழில் ப்பட்ட நகிவுரைம—

இல் இருந்த ஒரு மலய்தியக சோளருக்கு IC ஒரு கடிதம
எழுதியிருந்தது.  க சபக சோரிஸ் மயல்ட்சின குறித்த
மலய்தியக சோளரின க சகள்விக்கு பதிலளிக்வுரகயில்,  IC
இவ்வக சோறு எழுதியிருந்தது:  “க சகக சோர்பச்க சலவ்,
அதிகக சோிவுரைத்துவத்திற்குள்ளக சோக முதலக சோளித்துவ மீட்சிக்
கனவுரனயின தவுரலவிவுரைக சோக இருக்கிம் மறைக சோர் எனம் மறைக சோல், மயல்ட்சின
ிவுரைஷ்யக சோவில் இப்க சபக சோது வளர்ந்து வரும மவளிப்பட்ட நக சோட்டு திவுரைகு
முதலக சோளித்துவத்தின தவுரலவிவுரைக சோக இருக்கிம் மறைக சோர்.”

அமஅமெரிக்க ஜனக சோதிபதி க சஜக சோர்ஜ் எச்.ிரியரான டேபிள்யூ.  புஷ் அமெற்றும க சலக சோவியத்
தவுரலவர் மிக்வுரகல் க சகக சோர்பச்க சலவ் க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின கவுரலப்வுரப
முவுரம் மறையக சோக அங்கீகரித்தனர்

எஅமெது மலய்தியக சோளர் இந்தக் கடிதத்வுரத உள்ளூர்
க சலக சோவியத்தின மலய்தித்தக சோளில் பிிவுரைசுரித்தக சோர்.  விவுரளவு,
அந்த மலய்தித்தக சோளின குவுரம் மறைந்தது அடுத்தடுத்த மூனறு
பதிப்புகள் இந்த கடிதம மீதக சோன ஒரு கண்ிரியரான டேனத்திற்கக சோய்
அர்ப்பணக்கப்பட்டிருந்தன.  அந்த மலய்தித்தக சோள்
கல்வியக சோளிவுரைக சோக இருந்து மதக சோழிலதிபிவுரைக சோக அமெக சோறியிருந்த
ஒருவருிரியரான டேன க சப்பட்ட நர்கக சோரிணல் மலய்தது.  அவர்
“ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கிலத்திற்கு எதிிவுரைக சோன வழக்கஅமெக சோன ஸ்ிவுரைக சோலினில
அவதூறுகவுரள ஒப்பிக்கச் மலனம் மறைக சோர்...  இவ்வக சோம் மறைக சோக,  அவர்

ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கிலத்வுரத ஒரு “கூடிப்பழகுவதில்
மவறுப்புகக சோட்டுகினம் மறை,  அமெனிதவுரன அமெனிதன உண்ணம
சித்தக சோந்தம” எனறு குறிப்பிடுகிம் மறைக சோர்,  அத்துிரியரான டேன வழக்கஅமெக சோன
ஸ்ிவுரைக சோலினில பக சோணயில் அவர் ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி, அமெக சோக சவக சோ, அமெற்றும
மபக சோல் க சபக சோட் இவுரிரியரான டேயில் ஒரு கலவுரவவுரயயும வவுரிவுரைகிம் மறைக சோர்.
இவ்வக சோம் மறைக சோய் இந்த ஸ்ிவுரைக சோலினில அறிவுவியக சோபக சோரி —அவர்
இப்க சபக சோது கிக சிவுரைக சோவ் இல் பங்குச் லந்வுரதயில் க சவவுரலமலய்து
மகக சோண்டிருக்கிம் மறைக சோர்— ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுகள் அமெத்தியில்
கற்றுக்மகக சோண்ிரியரான டேவுரதப் பயனபடுத்தி ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கிஸ்டுகவுரளக்
கண்ிரியரான டேனம மலய்கிம் மறைக சோர்.” (ஆகஸ்ட் கவுரளமயடுப்புக்குப்
பினனர்:  க சலக சோவியத் ஒனறியம எங்க சக மலல்கிம் மறைது?,
“ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கிலம ஊர்ஜிதப்பட்ிரியரான டேது:  ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின
உருக்குவுரலவும ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலத்தின கிரியரான டேவுரஅமெகளும”,
க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின பதிவுரனந்தக சோவது க சதசிய கக சோங்கிிவுரைசுக்கு
க சிரியரான டேவிட் க சப்பட்ட நக சோர்த் வழங்கிய அறிக்வுரக, ஆகஸ்ட் 29,1991).

க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின அமெவுரம் மறைவுரவத் மதக சோிரியரான டேர்ந்து வந்த
அமெக சோதங்களில்,  பப்க சலக சோவக சோத,  அிவுரைசு முதலக சோளித்துவ அல்லது
கல்விச்லக சோவுரல இிரியரான டேது அவுரஅமெப்புகள் அமெற்றும க சபக சோக்குகளது
எவமிவுரைக சோருவரும இந்த உலக-விவுரைலக சோற்று
மபருமுக்கியத்துவம மகக சோண்ிரியரான டே நிகழ்வின அர்த்தம குறித்த
ஒரு ப்பட்ட நமபகஅமெக சோன அல்லது ஏற்கத்தக்கதக சோன அமெதிப்பீட்வுரிரியரான டே
முனவுரவக்க முடியக சோதிருந்தது.  ஒனறு க சலக சோவியத் ஒனறியம
இனியும இல்வுரல எனபவுரத தக சோக சஅமெ ஏற்றுக்மகக சோள்ள
அவர்களக சோல் முடியக சோதிருந்தது அல்லது அவர்களது
கக சோல்களின கீழ் அதலபக சோதக சோளம திம் மறைந்து விட்டிருந்தவுரதப்
க சபக சோனறு அவர்கள் ப்பட்ட நிரியரான டேந்து மகக சோண்டிருந்தனர்.

SWP இன ஒரு மூத்த அங்கத்தினிவுரைக சோன லக சோம அமெக சோர்சி (Sam

Marcy),  1959  இல் அந்த இயக்கத்துிரியரான டேன உவுரிரியரான டேத்துக்
மகக சோண்டு ஸ்ிவுரைக சோலினில-லக சோர்பு, அமெக சோக சவக சோயில-லக சோர்பு மதக சோழிலக சோளர்
உலகக் கட்சிவுரய (Workers World Party)  ஸ்தக சோபித்தக சோர். 1990
ஜஜூவுரலயில்,  அவர் தனது வக சோலகர்களுக்கு “க சலக சோவியத்
ஒனறியத்தில் எதிர்ப்புிவுரைட்சி ஏன மவற்றி மபம் மறைக சோது”  எனம் மறை
தவுரலப்பில் மிக உறுதியக சோன ப்பட்ட நமபிக்வுரகயுிரியரான டேன
மலய்தியளித்தக சோர்.  க சஜமஸ் க சிவுரைக சோபர்ட்லனின ஸ்பக சோர்ட்ிரியரான டேசிஸ்ட்
குழு மவறித்தனஅமெக சோன கற்பனக சோவக சோத சிந்தவுரனக்கும
மவறித்தனஅமெக சோன ப்பட்ட நப்பக சோவுரலக்கும இவுரிரியரான டேயில் அமெக சோறி அமெக சோறி
தத்தளித்தது.

மதக சோழிலக சோளர் புிவுரைட்சிக் கட்சியின (Workers Revolutionary Party)

ஷீலக சோ க சிரியரான டேக சோிவுரைனஸின ‘பிரிவு’  இனறு வவுரிவுரையிலும கூிரியரான டே
ிவுரைஷ்யக சோவும சீனக சோவும,  உருக்குவுரலந்க சதக சோ அல்லது
ஏக சதக சோவிதத்திக சலக சோ,  மதக சோழிலக சோளர்’  அிவுரைசுகள் தக சோன எனக சம் மறை
வக சோதிடுகிம் மறைது.  அதன 2019  க சஅமெ தின அறிக்வுரகயில்,
க சிரியரான டேக சோிவுரைனஸ் இன News Line, “உலக க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சியின”

எதிர்விவுரைக்கூடிய மவற்றியக சோனது “முக்கிய முதலக சோளித்துவ
அிவுரைசுகள் அத்தவுரனயிலும மதக சோழிலக சோள வர்க்கம க சலக சோலலிலப்
புிவுரைட்சிகள் மூலஅமெக சோக அதிகக சோிவுரைத்வுரதக் வுரகயிமலடுப்பது,
அமெற்றும ிவுரைஷ்யக சோ அமெற்றும சீனக சோ உள்ளிட்ிரியரான டே ஊனமுற்ம் மறை
மதக சோழிலக சோளர்’  அிவுரைசுகளில் மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின
அிவுரைசியல் புிவுரைட்சிகளின மூலஅமெக சோக அதிகக சோிவுரைத்துவங்கள்
இிரியரான டேமமபயர்க்கப்பட்டு அதிகக சோிவுரைம மதக சோழிலக சோளர்களது’
க சலக சோவியத்துகளுக்க சக மீளளிக்கப்படுவது எனக சம் மறை”

அர்த்தப்படுகினம் மறைது எனறு உறுதியளித்தது.
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1992-1993  இல்,  முதலக சோளித்துவ மவற்றிக்களியக சோட்ிரியரான டேவக சோதம
தக சோன அனம் மறைக சோிரியரான டேம ஆட்சிமலய்ததக சோக இருந்தது.

1992  ஜனவரியில்,  பிிவுரைக சோனசிஸ் ஃபுக்குயக சோஅமெக சோ —இவர்
அச்லஅமெயத்தில் ஒரு ப்பட்ட நவ-பழவுரஅமெவக சோத கல்வியறிஞிவுரைக சோகவும
அமஅமெரிக்க மவளியும் மறைவுத் துவுரம் மறையின ஒரு முனனக சோள்
அதிகக சோரியக சோகவும இருந்தக சோர்— விவுரைலக சோற்றின முடிவும கவுரிரியரான டேசி
அமெனிதனும எனம் மறை புத்தகத்வுரத மவளியிட்ிரியரான டேக சோர்.

முதலக சோளித்துவ தக சோிவுரைக சோளவக சோதத்திற்கு இருந்த உருப்படியக சோன
கவுரிரியரான டேசி அமெக சோற்றும அமெவுரம் மறைந்து விட்டிருந்ததக சோக அவர்
வக சோதிட்ிரியரான டேக சோர்.  ’பக சோசிலத்வுரத க சஅமெற்கு க சதக சோற்கடித்து
விட்டிருந்தது,  இப்க சபக சோது கமயூனிலமும அமெவுரம் மறைந்து
மகக சோண்டிருந்தது.  தங்கவுரள இப்க சபக சோதும கமயூனில
ஆட்சிகளக சோக மலக சோல்லிக் மகக சோண்ிரியரான டேவுரவ அவற்வுரம் மறை
தக சோிவுரைக சோளவக சோத ஒழுங்கவுரஅமெப்பின திவுரலயில் ப்பட்ட நிரியரான டேத்திச் மலல்லக்
கூடிய அிவுரைசியல் அமெற்றும மபக சோருளக சோதக சோிவுரை சீர்திருத்தங்கவுரள
க சஅமெற்மகக சோள்கினம் மறைன’ எனம் மறைக சோர்.

ஃபுக்குயக சோஅமெக சோ எழுதினக சோர்:

மபக சோருளக சோதக சோிவுரை ப்பட்ட நவீனஅமெயஅமெக சோக்கத்திற்கு
ஆட்பட்டுவரும அவுரனத்து ப்பட்ட நக சோடுகளும
அதிகரித்தளவில் ஒனவுரம் மறைமயக சோனறு
ஒத்திருந்தக சோக க சவண்டும:  க சதசியளவில் ஒரு
வுரஅமெயப்படுத்தப்பட்ிரியரான டே அிவுரைசின அடிப்பவுரிரியரான டேயில்
அவுரவ ஐக்கியப்பட்ிரியரான டேக சோக க சவண்டும,
ப்பட்ட நகிவுரைஅமெயப்பட்ிரியரான டேக சோக க சவண்டும,  பழங்குடி,
இனப்பிரிவு அமெற்றும குடுமப
அடிப்பவுரிரியரான டேயிலக சோன லமூக அவுரஅமெப்பின
பக சோிவுரைமபரிய வடிவங்கள்,  மலயல்பக சோடு அமெற்றும
மலயல்திம் மறைவுரன அடிப்பவுரிரியரான டேயக சோகக் மகக சோண்ிரியரான டே
மபக சோருளக சோதக சோிவுரைப் பகுத்தறிவக சோன வடிவங்களக சோல்
பிிவுரைதியிிரியரான டேப்பட்ிரியரான டேக சோக க சவண்டும,  அத்துிரியரான டேன
அவற்றின குடிஅமெக்களது லகலவிதஅமெக சோன
கல்விக்கும வலதி மலய்தக சோக க சவண்டும.
உலக லந்வுரதகள் அமெற்றும ஒரு உலகளக சோவிய
நுகர்வுக் கலக சோச்லக சோிவுரைத்தின மூலஅமெக சோக
அத்தவுரகய லமூகங்கள் அதிகஅமெக சோன அளவில்
ஒனறுிரியரான டேன ஒனறு மதக சோிரியரான டேர்புபட்ிரியரான டேவுரவயக சோக
ஆகியிருக்கினம் மறைன.  க சஅமெலும,  ப்பட்ட நவீன இயற்வுரக
விஞ்ஞக சோனத்தின தர்க்கஅமெக சோனது
முதலக சோளித்துவத்தின திவுரலயில் ஒரு
லகலவிதஅமெக சோன பரிரிணக சோஅமெ வளர்ச்சிக்கு
கட்ிரியரான டேவுரளயிடும எனபதக சோகத் மதரிகிம் மறைது.
(ஃபிிவுரைக சோனசிஸ் ஃபுக்குயக சோஅமெக சோ,  விவுரைலக சோற்றின
முடிவும கவுரிரியரான டேசி அமெனிதனும, 1992 ஜனவரி)

இது பல வடிவங்களில் எதிமிவுரைக சோலிக்கப்பட்ிரியரான டேது.  க சலக சோவியத்
ஒனறியத்தின அமெவுரம் மறைவுரவமயக சோட்டி க சஅமெற்கத்திய
கல்வியறிஞர்களக சோல் உற்பத்தி மலய்யப்பட்ிரியரான டே குரூிவுரை
திருப்தியுிரியரான டேனக சோன முட்ிரியரான டேக சோள்தனங்கவுரள வக சோசிப்பது க சவதவுரன
திவுரைக்கூடியதக சோகும.  அிவுரைசியல்,  ப்பட்ட நிரியரான டேப்பு நிகழ்வுகள் அல்லது
கலக சோச்லக சோிவுரைத்திற்மகன அர்ப்பணத்துக் மகக சோண்ிரியரான டே ஒவ்மவக சோரு
இதழுக சஅமெ க சலக சோலலிலத்தின படுக சதக சோல்வியக சோக
மலக சோல்லப்பட்ிரியரான டேவுரஅமெக்கு ஒரு சிம் மறைப்புப் பதிப்வுரப அர்ப்பணக்க

கிரியரான டேவுரஅமெப்பட்ிரியரான டேதக சோக உரிணர்ந்தன எனபதக சோய் மதனபட்ிரியரான டேது.
“முடிவு” அல்லது “அமெிவுரைரிணம” அல்லது “வீழ்ச்சி” அல்லது
இவுரரிணயக சோனமதக சோரு மலக சோல் தவுரலப்பில் ஏக சதனுமஅமெக சோரு
இிரியரான டேத்தில் க சலர்த்துக் மகக சோள்ளப்பட்ிரியரான டேது.

இலக்கியத்துவுரம் மறை புத்திஜீவிகள் வட்ிரியரான டேமும,  அக சதயளவுக்கு
அறியக சோவுரஅமெயுிரியரான டேன, தவுரலவுரய நுவுரழத்தது.

உதக சோிவுரைரிணஅமெக சோக,  1992  ஏப்ிவுரைலில் Partisan  Review இதழக சோல்
ஏற்பக சோடு மலய்யப்பட்ிரியரான டே ஒரு கருத்திவுரைங்கில்,
ப்பட்ட நக சோவலக சோசிரியர்களக சோன ிவுரைக சோல்ஃப் எலிலன,  லக சோல் மபல்க சலக சோ
அமெற்றும க சிரியரான டேக சோரிஸ் மலஸ்ஸிங் அமெற்றும பிிவுரைபல விஅமெர்லகர்
சுலக சோன மலக சோனிரியரான டேக சோக் ஆகிக சயக சோரும அவர்களது மப்பட்ட நருக்கஅமெக சோன
லகக சோக்களக சோன முனனக சோள் கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பிய
“கலகக்கக சோிவுரைர்களும”  கிறிஸ் ஹக சோர்வர்ட் பல்கவுரலக்கழகத்தில்
இருந்து வந்திருந்த அதி-பிற்க சபக சோக்குவக சோத
விவுரைலக சோற்ம் மறைக சோசிரியிவுரைக சோன ரிச்லக சோர்ட் வுரபப்ஸ்,  அமெற்றும ப்பட்ட நஅமெது
கக சோலத்தின முக்கிய க சபக சோர்க் குற்ம் மறைவக சோளிகளில் ஒருவிவுரைக சோன
டிக் மலனியின அமெவுரனவியும அப்க சபக சோது National Endowment

for  the  Humanities  இன தவுரலவிவுரைக சோன அவர்களுக்கு
விருந்தளித்த க சலய்ன மலனி ஆகிக சயக சோருிரியரான டேன கூடிக்
குலக சோவினர்.

அதில் பங்க சகற்ம் மறை அவுரனவருக சஅமெ க சபக சோல்ஷிவிலத்தின
தீவுரஅமெவுரய கூம் மறை அமெம் மறைக்கவில்வுரல,  க சஅமெலதிகஅமெக சோக பிமிவுரைஞ்சு
புிவுரைட்சி அமெற்றும ஜக சோக்க சகக சோபினிலத்தின மீது லக சோபமிடுவவுரதயும
அவர்கள் க சலர்த்துக் மகக சோண்ிரியரான டேனர்.

அந்த அடுக்கிற்குள்ளக சோக,  ஒரு திருமபவியலக சோத அிவுரைசியல்,
புத்திஜீவித அமெற்றும அம் மறைமப்பட்ட நறி நிவுரலகுவுரலவு நிகழ்ந்தது.

1993  ஜஜூவுரலயில்,  1970 களின அமெத்தியில் ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கில
இயக்கத்தில் இருந்து முறித்துக் மகக சோண்ிரியரான டே அமஅமெரிக்க
க சலக சோலலில லஅமெத்துவக் கட்சியின முனக சனக சோடியக சோன
க சவர்க்கர்ஸ் லீக்கின முனனக சோள் தவுரலவிவுரைக சோன ரிம
மவக சோல்ஃக சபக சோர்த் க சபக சோருக்கு ஒரு வக சோய்ப்பு மகக சோடுங்கள்”
எனறு தவுரலப்பிட்ிரியரான டேமதக சோரு கட்டுவுரிவுரையில் மபக சோஸ்னியக சோவிலக சோன
அமஅமெரிக்க இிவுரைக சோணவ ப்பட்ட நிரியரான டேவடிக்வுரகக்கக சோன தனது ஆதிவுரைவுரவ
அறிவித்தக சோர்.  முனனக சோளில் க சபக சோர் எதிர்ப்பு
ஆர்ப்பக சோட்ிரியரான டேக்கக சோிவுரைர்களக சோக இருந்து இப்க சபக சோது ஏகக சோதிபத்திய
இிவுரைக சோணவத் தவுரலயீட்வுரிரியரான டே ஊக்குவித்துக் மகக சோண்டிருந்த
ஒரு பிவுரைவலக சோன தட்டினர் அமெத்தியில் க சபசிய க சவக சோல்ஃக சபக சோர்த்:
”தக சோர்மீகரீதியக சோக க சதவுரவப்படுகினம் மறைக சபக சோது இிவுரைக சோணவ
ப்பட்ட நிரியரான டேவடிக்வுரகவுரய க சகக சோரி,  ப்பட்ட நக சோம அணவகுப்பு
லப்பக சோத்துக்கவுரள அணந்து மகக சோண்டும,  ப்பட்ட நஅமெது
பதக சோவுரககவுரள கட்ிரியரான டேவித்து,  ப்பட்ட நஅமெது முஷ்டிகவுரள
க சஅமெல்க சப்பட்ட நக சோக்கியும உயர்த்த க சவண்டும.”  என
வலியுறுத்தினக சோர்.

1989 அமெற்றும 1990 இல் கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவில் ஸ்ிவுரைக சோலினில
ஆட்சிகள் கவுரலயத் மதக சோிரியரான டேங்கியதுக சஅமெ இிரியரான டேதின
பக்கத்திலிருந்தக சோன மவளிக சயம் மறைல்கள் மதக சோிரியரான டேங்கி விட்ிரியரான டேன.
ICFI,  இறுதி வவுரிவுரையிலும,  ஸ்ிவுரைக சோலினில ஆட்சிக்கக சோன அதன
லஅமெிவுரைலஅமெற்ம் மறை எதிர்ப்வுரபயும,  மதக சோழிலக சோள வர்க்கம
எட்டியிருந்த க சதட்ிரியரான டேங்கவுரளப் பக சோதுகக சோப்பதற்கக சோன அதன
உறுதிப்பக சோட்வுரிரியரான டேயும,  முதலக சோளித்துவ மீட்சிக்கு அதன
குக சிவுரைக சோதத்வுரதயும மதளிவக சோக்கி விட்டிருந்தது. அமெக சோர்க்சிஸ்டுகள்
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தக சோன எப்க சபக சோதும யுத்தக்களத்வுரத விட்டு கவுரிரியரான டேசியக சோக
மவளிக சயறுபவர்களக சோக இருப்பக சோர்கள்.  குட்டி-முதலக சோளித்துவ
இிரியரான டேதுகள்,  க சஅமெய்ச்லல் களங்களில் இருந்து க சபக சோட்ிரியரான டேது
க சபக சோட்ிரியரான டேபடி விட்டுவிட்டு,  பசும புல்மவளிப் பகுதிகவுரளப்
பக சோர்த்து மலனறு விட்ிரியரான டேனர்.

2011 இல் எரிக் க சகிறிஸ் ஹக சோப்ஸ்வக சோம (ப்பட்ட நனறி Rob Ward)

பிரிட்டிஷ் கல்வியக சோளரும நீண்ிரியரான டேகக சோல ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுஅமெக சோன
எரிக் க சகிறிஸ் ஹக சோப்ஸ்வக சோம,  1990  அக்க சிரியரான டேக சோபரில் “அந்த
அவுரனத்துக்கும விவுரிரியரான டேமகக சோடு” (“Goodbye to All That”) எனம் மறை
ஒரு கட்டுவுரிவுரை எழுதினக சோர். அவர் பலருக்கக சோகப் க சபசினக சோர்:

1989  ஐ ஒரு மதக சோிரியரான டேக்கஅமெக சோகப் பக சோர்ப்பவுரதக்
கக சோட்டிலும ஒரு முடிவக சோகப் பக சோர்ப்பது மிக
சுலபஅமெக சோகும.  உலக விவுரைலக சோறு எனபது
அக்க சிரியரான டேக சோபர் புிவுரைட்சிவுரயக் குறித்ததக சோக இருந்த
ஒரு லகக சோப்தத்தின முடிவக சோக அது இருந்தது...

உலகளவில் முதலக சோளித்துவத்வுரத
தூக்கிவீசுவதற்கு எந்தமவக சோரு முக்கிய
இயக்கமும அங்க சக இருக்கவில்வுரல
எனம் மறைக சவவுரளயில்,  அதன லர்வக சதல
அவுரஅமெப்புமுவுரம் மறையின முிவுரைண்பக சோடுகள் அதவுரன
மிக பலவீனஅமெக சோக ஆக்கியிருந்தன,
சிலக சவவுரள அமெிவுரைரிணகிவுரைஅமெக சோக பலவீனஅமெக சோக்கும
எனறும,  அமெற்றும அமெக சோர்க்சிஸ்டுகள் அல்லது
க சலக சோலலிஸ்டுகள் அதற்மகக சோரு அமெக சோற்றீட்டிவுரன
வழங்குவக சோர்கள் எனறும புிவுரைட்சியக சோளர்கள்
அப்க சபக சோதும ப்பட்ட நமபிக் மகக சோண்டிருந்தனர்.

அது அவுரனத்தும இப்க சபக சோது முடிந்து
க சபக சோனது. …. அக்க சிரியரான டேக சோபர் புிவுரைட்சியக சோனது உலக
விவுரைலக சோற்றின எதிர்கக சோலத்திற்கக சோன நுவுரழவக சோலல்
எனறு ப்பட்ட நமபி மகக சோண்டிருந்த எங்கள்
அவுரனவருக்கும அது தவறு எனறு
கக சோட்ிரியரான டேப்பட்ிரியரான டேது.

மிகவும க சப்பட்ட நக சோய்பீடித்த வலனங்களில் ஒனறு, க சிரியரான டேக சோனி கிளிஃவ்
இன லர்வக சதல க சலக சோலலிஸ்ட் குழுவின (International Socialist

group) ஒரு கனவுரனயக சோக தனது இறுதி மூலத்வுரதக்
மகக சோண்டிருந்த பிரிட்ிரியரான டேனில் அப்க சபக சோதிருந்த புிவுரைட்சிகிவுரை
கமயூனிஸ்ட் கட்சிவுரயச் (Revolutionary  Communist Party -

RCP)  க சலர்ந்த,  ஃபிிவுரைக சோங்க் ஃபியூரிட்டி (Frank Furedi) இிரியரான டேம
இருந்து வந்திருந்தது.

அத்தவுரகயமதக சோரு தரிலக சோன அிவுரைசியல்
களத்தில் பகுத்தறிவினவுரஅமெயும,
உரிணர்ச்சியினவுரஅமெயும அச்லமும அமெட்டும தக சோன
மலழித்மதழ முடியும. க சதக சோல்வி அனுபவத்தில்
எழுந்திருக்கக் கூடிய புதிய அகநிவுரல
கண்க சரிணக சோட்ிரியரான டேஅமெக சோனது,  உலவுரக அமெக சோற்றும
தகவுரஅமெவுரய மகக சோண்ிரியரான டேவர்கவுரள
அணசிதம் மறைடிக்கிம் மறைது...

விிரியரான டேயங்கவுரள அப்பட்ிரியரான டேஅமெக சோக
முனவுரவப்பதக சோனக சோல்,  அமெனித
முனக சனற்ம் மறைத்திற்கக சோன லக சோத்தியக்கூறுகள் இந்த
நூற்ம் மறைக சோண்டின க சவமம் மறைந்த லஅமெயத்வுரத விிரியரான டேவும
மிக க சஅமெக சோலஅமெக சோன நிவுரலயில் இருப்பதக சோகத்
மதரிகிம் மறைது.  பக சோசில மவற்றிகளது இருண்ிரியரான டே
ப்பட்ட நக சோட்களிலும கூிரியரான டே லமூக உருஅமெக சோற்ம் மறைத்திற்கும
ஒரு புதிய லமூகத்வுரத
உருவக சோக்குவதற்குஅமெக சோன லக சோத்தியங்கள்
இந்தளவுக்கு மதக சோவுரலதூிவுரைத்தில் இருந்ததக சோகத்
மதரிந்ததில்வுரல.  அமெக சோர்க்சிலமும மதக சோழிலக சோள
வர்க்க அிவுரைசியலும விவுரைலக சோற்றின பக சோய்ச்லலில்
தற்கக சோலிஅமெக சோக எந்த பினவிவுரளவுகவுரளயும
மகக சோண்ிரியரான டேதக சோய் இருக்கவில்வுரல.

உண்வுரஅமெயக சோகக சவ திகிலூட்ிரியரான டேக் கூடிய ஒரு அமெனிதிவுரைக சோன
ஃபியூரிட்டியும Living Marxism (லிவிங் அமெக சோர்க்சிலம எனபது
1988  ஆம ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் புிவுரைட்சிகிவுரை கமயூனிஸ்ட்
கட்சியின (RCP) பத்திரிவுரகயக சோக மதக சோிரியரான டேங்கப்பட்ிரியரான டேது.)
பத்திரிவுரகயில் இருந்த அவிவுரைது லக-சிந்தவுரனயக சோளர்களும
பகுதியக சோக க சகக சோச் (Koch) லக சகக சோதிவுரைர்களக சோல்
நிதியக சோதக சோிவுரைஅமெளிக்கப்படுகினம் மறை அதி-வலது இவுரரிணய
பத்திரிவுரகயக சோன Spiked இல் மலனறு முடிந்திருக்கினம் மறைனர்.

தக சோங்கிக் மகக சோள்ளும பக்குவம இருந்தக சோல்,
அதிர்ஷ்ிரியரான டேவலஅமெக சோக உங்களுக்மகல்லக சோம அந்தளவுக்கு
இல்வுரல,  ிரியரான டேஜனகரிணக்கக சோன ப்பட்ட நக சோடுகளில் இருந்து
ஆயிிவுரைக்கரிணக்கக சோன உதக சோிவுரைரிணங்கவுரள க சஅமெற்மகக சோளிிரியரான டே முடியும.
இதுதக சோன அந்த வட்ிரியரான டேக சோிவுரைங்களில் நிலவிய சூழலக சோக
இருந்தது,  பல்கவுரலக்கழக வளக சோகங்களில் இப்க சபக சோது
நிலவும அமெக சனக சோநிவுரலவுரய விளக்க அது உதவுகிம் மறைது.

1989 க்குப் பினனர் புத்திஜீவித தீவிிவுரைவக சோதம:  பிரிட்டிஷ்
அமெற்றும அமஅமெரிக்க இிரியரான டேதுகளின மப்பட்ட நருக்கடி அமெற்றும அமெறு-
க சப்பட்ட நக சோக்குநிவுரல (Intellectual Radicalism after 1989: Crisis and Re-

orientation  in  the  British  and  the  American  Left) எனம் மறை
மலபஸ்டியக சோன க சபர்க் இன (2017) ஒரு பயனுள்ள பவுரிரியரான டேப்பு
ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின மபக சோறிவுரவத் மதக சோிரியரான டேர்ந்து இிரியரான டேது
கல்வியறிஞர்களது பரிரிணக சோஅமெ வளர்ச்சிவுரய ஆிவுரைக சோய்கினம் மறைது.

க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின மபக சோறிவுக்கக சோன பதிலிறுப்புகளில்
இது மபக சோதுவக சோனதக சோகும.  கக சனடிய-பிரிட்டிஷ்
மஅமெய்யியலக சோளரும “பகுப்பக சோய்வு அமெக சோர்க்சிஸ்டு”அமெக சோன
G.A.க சகக சோகிறிஸ் ஹன 1991 இல் புதிய இிரியரான டேது திம் மறைனக சோய்வு (New Left
Review) லஞ்சிவுரகயில் எழுதுவுரகயில் தனது எண்ரிணங்களில்

9- The International Committee’s response to the “End of History”: The March 1992 Plenum of the ICFI 



எந்த இிவுரைகசியத்வுரதயும வுரவக்கவில்வுரல:  “க சலக சோவியத்
ஒனறியம குறித்து ப்பட்ட நக சோன கடுவுரஅமெயக சோன விஅமெர்லனப் பக சோர்வுரவ
மகக சோண்டிருந்தது உண்வுரஅமெதக சோன,  ஆனக சோல் அப்பக சோவின
மப்பட்ட நஞ்சில் குத்தும க சகக சோபஅமெக சோன குட்டிப் வுரபயனுக்கு அந்த
வயதக சோன அமெனிதர் நிவுரலகுவுரலந்து க சபக சோவவுரதக் கண்டு
லந்க சதக சோலம விவுரைக சோது.  க சலக சோவியத் ஒனறியம பக சோதுகக சோப்பக சோக
இருந்ததக சோகத் மதனபட்ிரியரான டே வவுரிவுரையில், க சலக சோவியத்-விக சிவுரைக சோதஅமெக சோக
இருப்பது எனக்கு பக சோதுகக சோப்பக சோனதக சோக இருந்தது.  ஆனக சோல்
இப்க சபக சோது,  வுரகயறுநிவுரலயில் அது மப்பட்ட நக சோருங்கத்
மதக சோிரியரான டேங்குவுரகயில்,  அதவுரனக் கக சோப்பக சோற்ம் மறை
வுரகயக சோலக சோகக சோதவனக சோக ப்பட்ட நக சோன உரிணர்கிக சம் மறைன.”  இந்த
பரிதக சோபத்திற்குரிய கருத்துக்கும அமெக சோர்க்சிலத்திற்கும
எந்தவிதஅமெக சோன லமபந்தமும இல்வுரல எனபவுரதத் தவிிவுரை
இதவுரனக் குறித்து க சவறு எனன மலக சோல்ல முடியும?

கக சோர்ல் கக சோவுட்ஸ்கி

சுருக்கஅமெக சோகச் மலக சோல்வதக சோனக சோல்,  க சபர்க்,  க சப்பட்ட நிவுரைடியக சோகச்
மலக சோல்லக சோவிட்ிரியரான டேக சோலும,  இந்த “க சலக சோலலில புத்திஜீவிகள்”

குறித்த ஒரு உலுக்கும சித்திிவுரைத்வுரத வவுரிவுரைந்து கக சோட்டுகிம் மறைக சோர்.
1989-91  இன நிகழ்வுகள் “அவர்கவுரள லமூக
ஜனப்பட்ட நக சோயகத்தின வுரஅமெய அமலங்களுக்கு மப்பட்ட நருக்கஅமெக சோகக்
மகக சோண்டுவந்தது...  புிவுரைட்சி ஒரு வனவுரஅமெயக சோன மவடிப்பு
அல்லது மபக சோது வக சோழ்க்வுரகயின அத்தவுரன
பரிஅமெக சோரிணங்கவுரளயும பக சோதிக்கினம் மறை ஒரு திடீர் திட்ிரியரான டேவட்ிரியரான டே
அமெக சோற்ம் மறைம எனபதக சோன சிந்தவுரனவுரய அவர்கள் விட்டுவிட்ிரியரான டேனர்
... [கக சோிவுரைல்]  கக சோவுட்ஸ்கி அமெற்றும [எட்வக சோர்ட்]  க சபர்னஸ்வுரிரியரான டேன
க சபக சோனம் மறை சிந்தவுரனயக சோளர்கவுரள திருமபக் மகக சோண்டுவந்து
அமெறுநிவக சோிவுரைரிணஅமெளிப்பதும கூிரியரான டே இந்த அமெறுக சப்பட்ட நக சோக்குநிவுரலக்கு
லக சோட்சியக சோக உள்ளன.  அவுரதப் க சபக சோல,  அிவுரைசியல்
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்திற்கக சோன ஒரு தளஅமெக சோக க சதசிய அிவுரைசின
வுரஅமெயத்துவத்தின மீதக சோன மதக சோிரியரான டேர்ச்சியக சோன வலியுறுத்தலும
தற்க சபக சோதுள்ள அவுரஅமெப்புகவுரள ஏற்றுக்மகக சோள்வவுரத
மவளிப்படுத்துகினம் மறைது...

“அமெக சோர்க்சிலம ‘அளவுக்கு மபக சோருத்தஅமெக சோக்கப்பட்டிருந்தது’  —
அவர்கள் இந்தக் குவுரம் மறைப்வுரப பக சோிவுரைக சோட்டினர் எனபதுிரியரான டேன
புதிய இலட்சியங்களுக்கும ஆதர்லத்திற்கக சோன
மூலவளங்களுக்குஅமெக சோன க சதிரியரான டேலுக்கு உிவுரைமூட்டிய
மவளிப்பவுரிரியரான டேத்தனவுரஅமெயின புதிய கக சோலநிவுரலவுரய
விவுரைக சவற்ம் மறைனர்...  தக சோர்மீக சிந்தவுரனகள் இனனும அதிக

அவசியஅமெக சோகின; விவுரைலக சோற்று லிரியரான டேவக சோதத்தின ஒரு பலவீனஅமெக சோன
வடிவத்வுரத ஏற்றுக்மகக சோண்ிரியரான டேவுரஅமெ தற்மலயலக சோக நிகழும
க சகக சோட்பக சோட்டுக்கு வலுவூட்டியதுிரியரான டேன அமெட்டுஅமெல்ல அமெக சோம் மறைக சோக
இயங்கியல் க சகக சோட்பக சோட்வுரிரியரான டேயும வுரகவிட்ிரியரான டேது அல்லது
குவுரம் மறைந்தபட்லம அமெட்டுப்படுத்திக்மகக சோண்ிரியரான டேது.”

சுருக்கஅமெக சோய் மலக சோல்வதக சோனக சோல்,  அமெக சோர்க்சிலத்தின ஒவ்மவக சோரு
வுரஅமெய மப்பட்ட நறிமுவுரம் மறையும தூக்கிமயறியப்பட்டு ”அந்நியப்பட்ிரியரான டே”,
அதிருப்திமிக்க மதக சோழில்முவுரம் மறை ப்பட்ட நடுத்திவுரை வர்க்கத்தின
கவவுரலகவுரளக் மகக சோண்டு பிிவுரைதியிிரியரான டேப்பட்ிரியரான டேது.

இந்த மபக சோதுவக சோன மபருநிகழ்வின ஒரு திவுரகப்பூட்டும
அமலம எனனமவனம் மறைக சோல்,  பகுப்பக சோய்வு அமெக சோர்க்சிஸ்டுகள்,
கட்ிரியரான டேவுரஅமெப்பியல் அமெக சோர்க்சிஸ்டுகள், ப்பட்ட நவ-அமெக சோர்க்சிஸ்டுகள், பின-
அமெக சோர்க்சிஸ்டுகள்,  சூழலியல்-அமெக சோர்க்சிஸ்டுகள் அமெற்றும
இனனும அமெற்ம் மறைவர்கள் மகக சோண்ிரியரான டே இந்த
ஆயிிவுரைக்கரிணக்கக சோக சனக சோரில் ஒக சிவுரைமயக சோருவரும கூிரியரான டே,  1989-91
கக சோலகட்ிரியரான டேத்தினக சபக சோக சதக சோ அல்லது அதற்குப் பினனக சிவுரைக சோ,
ஸ்ிவுரைக சோலினிலம அமெற்றும க சலக சோவியத் ஒனறியம குறித்த
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கிலப் பகுப்பக சோய்வின லரியக சோன தனவுரஅமெவுரய
அங்கீகரிக்க முனவிவுரைவில்வுரல.  ஒக சிவுரைமயக சோருவரும கூிரியரான டே,
எனக்குத் மதரிந்து,  எங்கவுரளத் மதக சோிரியரான டேர்பு மகக சோண்டு “ஆம,
நீங்கள் மலக சோனனக சத லரியக சோகத்தக சோன புலப்படுகிம் மறைது” எனறு
மலக சோல்லவில்வுரல.

அச்லஅமெயத்தில் அவுரனத்துலகக் குழு விளக்கியவக சோம் மறைக சோக,
க சப்பட்ட நக சோக்குநிவுரல பிம் மறைழ்ந்தும விிவுரைக்தியிலும க சலக சோலலிலத்வுரத
அமெறுதலித்தவுரஅமெயக சோனது,  பல லந்தர்ப்பங்களில்,  முந்வுரதய
நிவுரலப்பக சோடுகள் அமெற்றும முனக சனக சோக்குகவுரளப் பகுப்பக சோய்வு
மலய்வதற்கக சோன விருப்பமினவுரஅமெ அல்லது திம் மறைமினவுரஅமெயில்
இருந்து உண்ிரியரான டேக சோகியிருந்தது.  “அமெக சோர்க்சிலத்வுரத
வுரகவிடுவதற்கும லக சோபமிடுவதற்கும”  ஆர்வத்துிரியரான டேன
முனவந்த பலருக்கு க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின அமெவுரம் மறைவின
பினனக சோல் இருந்த பிிவுரைச்சிவுரனகளுக்கு முகமமகக சோடுக்க எந்த
விருப்பமும இருக்கவில்வுரல.

ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்திிரியரான டேமும அமெற்றும பிம் மறை அதிகக சோிவுரைத்துவங்களிிரியரான டேமும
இந்த லக்திகள் முனனர் மலய்திருந்த விண்ரிணப்பஅமெக சோனது
தவம் மறைக சோனமதக சோரு புரிதலில் இருந்து விவுரளந்ததல்ல.  சில
குறிப்பிட்ிரியரான டே பிரிவினவுரிவுரை மபக சோறுத்தவவுரிவுரை,  ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கியின
வக சோர்த்வுரதகளில் கூறுவதக சோனக சோல்,  எப்க சபக சோதும
“அதிகக சோிவுரைத்துவத்தின மீது லக சோய்ந்திருப்பது உண்வுரஅமெவுரய
லக சோர்ந்திருப்பவுரத விிரியரான டேவும மிக வலதியக சோனதக சோக இருக்கிம் மறைது.”
ஸ்ிவுரைக சோலினில எந்திிவுரைம, குறிப்பக சோக,  அது மபரும மலல்வக சோக்கு
மலலுத்திய அமெற்றும நிதிகவுரள தக சோிவுரைக சோளஅமெக சோக மலலவிட்ிரியரான டே
கக சோலகட்ிரியரான டேத்தின க சபக சோதக சோன இிரியரான டேது-தீவிிவுரைவக சோத அிவுரைசியலின
அழுக்கவுரிரியரான டேந்த இிவுரைகசியங்களில் இதுவும ஒனறு.
கிட்ிரியரான டேத்தட்ிரியரான டே ஒட்டுமஅமெக சோத்த இிரியரான டேது சூழலுக சஅமெ, க சப்பட்ட நிவுரைடியக சோகக சவக சோ
அல்லது அமெவுரம் மறைமுகஅமெக சோகக சவக சோ, ஸ்ிவுரைக சோலினில, லமூக ஜனப்பட்ட நக சோயக
அல்லது மதக சோழிற்லங்க அதிகக சோிவுரைத்துவத்வுரத லக சோர்ந்திருந்தது.
ஒரு க சபிவுரைக சோசிரியக சிவுரைக சோ அல்லது தீவிிவுரைப்பட்ிரியரான டே
பத்திரிவுரகயக சோளக சிவுரைக சோ அல்லது மதக சோழிற்லங்க நிர்வக சோகிக சயக சோ
அவர்களுக்கு லரியக சோன கருத்திவுரைங்குகளில் கலந்து
மகக சோள்வதின மூலஅமெக சோக,  திம் மறைனக சோய்வுகள் எழுதுவதன
மூலஅமெக சோக, கருத்துக்கவுரள உதிர்ப்பதன மூலஅமெக சோக, ஆய்வுகள்
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மலய்வதன மூலஅமெக சோக அமெற்றும இது க சபக சோனம் மறை அமெற்ம் மறைவற்றின
மூலஅமெக சோக ப்பட்ட நனகு உரிணவருந்திக்மகக சோள்ள முடிந்தது.

ஸ்ிவுரைக சோலினில ஊழலுக்குள் ஒரு சிறு க சஅமெக சலக சோட்ிரியரான டேப் பக சோர்வுரவ:
”கமயூனிலம அமெற்றும புத்திஜீவிகள்”  (2017)  இல் வுரஅமெக்கல்
க சிரியரான டேவிட்-ஃபக சோக்ஸ் வக சோதிடுகிம் மறைக சோர்,  அமெக சோஸ்க சகக சோ ஸ்ிவுரைக சோலினில
ஆட்சியின “புத்திஜீவிகளுக்கு அப்பட்ிரியரான டேஅமெக சோன மபக சோருளக சோதக சோிவுரை
ஊக்கத்மதக சோவுரககள்”  உள்ளிட்ிரியரான டே “விரிந்த அிவுரைவவுரரிணப்பு
மலயல்வவுரககள்” ப்பட்ட நக சோட்டு எல்வுரலகவுரளக் கிரியரான டேந்து “ஏற்றுஅமெதி
மலய்யப்பட்ிரியரான டேன.  மவளிப்பட்ட நக சோட்டு புத்திஜீவிகவுரள
வளர்த்மதடுக்கும மபக சோறுப்பு சுஅமெத்தப்பட்ிரியரான டே கட்சி-அிவுரைசு
ஸ்தக சோபனங்கள் லக சோதகஅமெக சோன அல்லது க சலக சோவியத்-ஆதிவுரைவு
ஆளுவுரஅமெகளுக்கு க சபக சோக்குவிவுரைத்து,  மஅமெக சோழிமபயர்ப்புகள்
க சபக சோனம் மறை..  முக்கியஅமெக சோன க சப்பட்ட நிவுரைடி நுகர்வு விிரியரான டேயங்கவுரளக சயக சோ,
அல்லது அிவுரைசியல் கவுிவுரைவம அல்லது உயர்-நிவுரல
க சலக சோவியத் உம் மறைவுகளின மூலஅமெக சோக அமெட்டுக சஅமெ மபம் மறைக்கூடியதக சோக
இருந்த தகவல்களுக்கு அணகலளிப்பது க சபக சோனம் மறை லற்று
கண்ணக்குப் புலப்பிரியரான டேக சோ விிரியரான டேயங்கவுரளக சயக சோ அளிக்கினம் மறை
வவுரகயக சோன ப்பட்ட நக சோடுகிரியரான டேந்த அிவுரைவவுரரிணப்பின ஒரு புதிய வடிவம
எழுந்தது ...  குறிப்பக சோக முதலில் க சபர்லின, பிிவுரைக சோக்,  பக சோரிஸ்
அமெற்றும இலண்ிரியரான டேன க சபக சோனம் மறை கணலஅமெக சோன க சலக சோவியத்
கக சோலனிக்கவுரளக் மகக சோண்ிரியரான டே ஐக சிவுரைக சோப்பிய தவுரலப்பட்ட நகிவுரைங்களிலக சோன
க சலக சோவியத் தூதிவுரைகங்கள் இனனுமஅமெக சோரு வக சோகனஅமெக சோய்
ஆகின.”

இந்த மபருநிகழ்வுரவப் பற்றி க சிரியரான டேவிட் க சப்பட்ட நக சோர்த் 1990 க சஅமெயில்
அவுரனத்துலகக் குழுவின 10 வது நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவயின க சபக சோது
க சபசினக சோர்.  குட்டி-முதலக சோளித்துவ இிரியரான டேதுகள் அழுதுபுலமபிக்
மகக சோண்டிருந்தக சோர்கள், ஆனக சோல் —அதன இருதயத்தக சோனத்தில்
— அவர்கள் மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின மீது அதிகக சோிவுரைத்துவம
கட்டுப்பக சோட்வுரிரியரான டேத் மதக சோவுரலத்தவுரதயிட்டு க சலக சோகம
மகக சோண்டிருந்தக சோர்கள் எனம் மறைக சோர் அவர்.  இந்த லக்திகள்
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கிஸ்டுகளிிரியரான டேம “நீங்கள் எங்கு எவுரதக்
கட்டிமயழுப்பியிருக்கிறீர்கள்?  எங்க சக அதிகக சோிவுரைத்திற்கு
வந்திருக்கிறீர்கள்?”  எனறு க சகட்பவுரத வழக்கஅமெக சோகக்
மகக சோண்டிருந்தனர்.  இதனிவுரிரியரான டேக சய,  ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுகளும
அவர்களது ப்பட்ட நண்பர்களும உலக அவுரஅமெதி அமெக சோப்பட்ட நக சோடுகள்,
உலக திருச்லவுரப அமெக சோப்பட்ட நக சோடுகள்,  கருத்திவுரைங்குகள் அமெற்றும
விழக சோக்கவுரள ஏற்பக சோடு மலய்தக சபக சோமதல்லக சோம,  அங்மகல்லக சோம
இந்த லக்திகள் அமெக சோஸ்க சகக சோவின பிிவுரைதிநிதிகவுரளப் க சபக சோல
க சபசினர்,  அங்கு தக சோன அவர்களுக்கு மபருமபரிணம
கிவுரிரியரான டேத்தது. “அது அிவுரைசியல் விபச்லக சோிவுரைத்தின ஒரு லர்வக சதல
வுரஅமெயஅமெக சோக இருந்தது”  எனறு க சப்பட்ட நக சோர்த் சுட்டிக் கக சோட்டினக சோர்.
“இந்த அமெனிதர்கள் எல்லக சோம [ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுகளின’]
அிவுரைசியல் விபச்லக சோிவுரைத் திவுரைகர்களக சோக இருப்பதற்கு க சஅமெலக சோக
க சவமம் மறைக சோருவருஅமெக சோய் இருக்கவில்வுரல, அவர்களுக்கு க சவவுரல
க சபக சோய் விட்ிரியரான டேது.  அது குறித்துத் தக சோன அவர்கள்
உண்வுரஅமெயக சோக புலமபுகிம் மறைக சோர்கள்.”

ஆனக சோல் இந்த பல்வுரலக் கடிக்கும க சகக சோபம எல்லக சோம,
ஏக சதனும ஒரு விதத்தில், க சலக சோலலிலத்வுரத ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்துிரியரான டேன
அவுரிரியரான டேயக சோளம கக சோண்பதில் க சவரூனறியதக சோய் இருந்தது.
ஆனக சோல்,  ICFI வக சோதிட்ிரியரான டேவுரதப் க சபக சோல,  ஸ்ிவுரைக சோலினில
அதிகக சோிவுரைத்துவத்தின ப்பட்ட நலனகளுக்கும உலக க சலக சோலலிலத்தின
ப்பட்ட நலனுக்கும இவுரிரியரான டேயிலக சோன இட்டுநிிவுரைப்ப முடியக சோத

முிவுரைண்பக சோட்வுரிரியரான டே அமெக சோர்க்சிலம பல தலக சோப்தங்களுக்கு
முனபக சோகக சவ அமபலப்படுத்தி விட்டிருந்தது.

உண்வுரஅமெயில், க சலக சோவியத் அிவுரைலக சோங்கத்தின 74 ஆண்டு கக சோல
விவுரைலக சோற்றில் 68  ஆண்டுகள் அதன மகக சோள்வுரககவுரள
அமெக சோர்க்சிஸ்டுகள் பகிிவுரைங்கஅமெக சோகக சவ எதிர்த்திருந்தக சோர்கள்.
க சலக சோவியத் ஒனறியத்தில் அவர்கள் 60  ஆண்டுகளுக்கும
க சஅமெலக சோய் படுதீவிிவுரைஅமெக சோய் துனபுறுத்தப்பட்டிருந்தக சோர்கள்,
இறுதியில் அந்த ஆட்சியக சோனது அதனது அமெக சோர்க்சில
எதிரிகவுரள கவுரிரியரான டேசி ப்பட்ட நபர் வவுரிவுரை அழித்மதக சோழிப்பதற்கக சோன
ஒவ்மவக சோரு முயற்சிவுரயயும கூிரியரான டே க சஅமெற்மகக சோண்ிரியரான டேது. “ப்பட்ட நக சோங்கள்
ஒரு அிவுரைலக சோங்கக் கட்சி அல்ல;  ப்பட்ட நக சோங்கள் லஅமெிவுரைலஅமெற்ம் மறை எதிர்க்
கட்சியக சோகும,  முதலக சோளித்துவ ப்பட்ட நக சோடுகளில் அமெட்டுஅமெல்ல
க சலக சோவியத் ஒனறியத்திலும கூிரியரான டேத் தக சோன”  எனறு க சபக சோரில்
க சலக சோவியத் ஒனறியம (The  USSR  in  War -  1939)  இல்
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி திட்ிரியரான டேவட்ிரியரான டேஅமெக சோக கூறியிருந்தக சோர்.

எஅமெது கட்சி,  முதலக சோளித்துவத்தின மீட்சிவுரயத் தடுப்பதற்கு
முவுரனந்தது,  ஆனக சோல் நிகழ்வுகளின இத்தவுரகயமதக சோரு
பக சோவுரதக்கு லக சோத்தியமிருந்தவுரத ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கிலம
உரிணர்ந்திருந்தது எனம் மறை உண்வுரஅமெயக சோனது,  அமெக சோர்க்சில
முனக சனக சோக்கின மதக சோிரியரான டேர்ச்சியக சோன மலல்தவுரகவுரஅமெயும வலுவும
க சலக சோவியத் ஒனறியத்தின உிரியரான டேலியல்ரீதியக சோன இருப்பு அமெற்றும
கட்ிரியரான டேவுரஅமெப்புிரியரான டேன இவுரரிணக்கப்பட்ிரியரான டேதல்ல எனபவுரத
எடுத்துக்கக சோட்டியது.

ஆயினும,  எந்த அமெனச்லலனமுமினறி
அவுரலந்துமகக சோடுப்புமினறி,  கருஅமெக சஅமெ கண்ரிணக சோக,
வவுரிவுரைபிரியரான டேத்திலக சோன இந்த அல்லது அந்த மபயர்-அமெக சோற்ம் மறைத்வுரத
குறிப்மபடுப்பதுிரியரான டேன முடிந்து க சபக சோகினம் மறைதக சோகவும அது
இருக்கவில்வுரல.  வக சோத்தின முதுகில் இருந்து நீவுரிவுரை வடிய
விடுவவுரதப்க சபக சோல 1989-91  நிகழ்வுகவுரள வடிய விட்டு,
அல்லது அவ்வக சோறு ப்பட்ட நடித்து,  இந்த விதத்தில் ப்பட்ட நிரியரான டேந்து
மகக சோண்ிரியரான டே அவுரஅமெப்புகளும தனிஅமெனிதர்களும,  உண்வுரஅமெயில்,
தவிர்க்கவியலக சோஅமெல் இந்நிகழ்வுகளின முதலக சோளித்துவ
கண்க சரிணக சோட்ிரியரான டேங்கவுரள ஏக சதனும ஒரு க சகக சோரிணத்தில் உள்
இழுத்துக்மகக சோண்டிருக்கினம் மறைனர்.  “முக்கியஅமெக சோன எதுவும
ப்பட்ட நிரியரான டேந்திருக்கவில்வுரல — வக சோழ்க்வுரக மதக சோிரியரான டேர்ந்து மலல்லும”

எனறு மலக சோனனவர்கள், மவறுஅமெக சன தங்களது மலக சோந்த தீவிிவுரை
க சலக சோகத்வுரத அமெற்றும விிவுரைக்திவுரய மவளிப்படுத்த அல்லது
வக சோர்த்வுரதயில் வடிக்க அஞ்சியவர்களக சோக அமெட்டுக சஅமெ
இருந்தனர்.

1992  அமெக சோர்ச்சில் ப்பட்ட நவுரிரியரான டேமபற்ம் மறை ICFI இன 12வது
நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவயக சோனது, அமெக சோர்க்சில இயக்கத்தின ஒட்டுமஅமெக சோத்த
விவுரைலக சோற்றின அடிப்பவுரிரியரான டேயில் கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பக சோ அமெற்றும
க சலக சோவியத் ஒனறியத்திலக சோன நிகழ்வுகள் குறித்த ஒரு
பகுத்தறிவக சோன, விஞ்ஞக சோனபூர்வஅமெக சோன அமெற்றும ஒத்திவுரலவக சோன
பகுப்பக சோய்வுரவ வழங்கியது,  அத்துிரியரான டேன இயக்கத்தின
வருங்கக சோல அபிவிருத்திக்கக சோன ஒரு முனக சனக சோக்வுரகயும
வழங்கியது.

க சிரியரான டேவிட் க சப்பட்ட நக சோர்த்தின ஆிவுரைமப அறிக்வுரக சுதந்திிவுரை ப்பட்ட நக சோடுகளின
மபக சோதுப்பட்ட நலவக சோய அவுரஅமெப்பில் ஒழுங்கவுரஅமெக்கப்பட்ிரியரான டே
அிவுரைசுகவுரள (Commonwealth  of  Independent  States  -  CIS)

இனியும மதக சோழிலக சோளர் அிவுரைசுகளக சோக வவுரிவுரையவுரம் மறை மலய்யப்பிரியரான டே
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முடியக சோது எனபவுரத முதலில் ஸ்தக சோபித்தது.  ிவுரைஷ்யக சோ,
உக்க சிவுரைன,  க சஜக சோர்ஜியக சோ அமெற்றும எஞ்சிய ப்பட்ட நக சோடுகள்
மவளிப்பவுரிரியரான டேயக சோக க சதசியஅமெயஅமெக சோக்கப்பட்ிரியரான டே
மலக சோத்துவுரிரியரான டேவுரஅமெவுரய அழிப்பவுரதயும முதலக சோளித்துவ
தனியக சோர் மலக சோத்துவுரிரியரான டேவுரஅமெக்கக சோன உறுதிப்பக சோட்வுரிரியரான டேயும
அடிப்பவுரிரியரான டேயக சோகக் மகக சோண்டிருந்தன.  ஒரு லகக சோப்தம
முடிவுக்கு வந்திருந்தது.  ஒரு புதிய லமூகத்வுரத
உருவக சோக்குவதற்கு மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின
முதனமுவுரம் மறையக சோன இவுரிரியரான டேவிிரியரான டேக சோத முயற்சியக சோல்
உருவக சோக்கப்பட்ிரியரான டே அிவுரைசுகள் இனியும இல்லக சோது அமெவுரம் மறைந்து
விட்டிருந்தன.  இந்த உருஅமெக சோற்ம் மறைத்தின தக சோக்கங்கள்
எனனவக சோக இருந்தன?  லர்வக சதல மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்திற்கும ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலத்திற்கும இது எதவுரன
அர்த்தப்படுத்துகினம் மறைது?

உலக முதலக சோளித்துவம அதன அடிப்பவுரிரியரான டே
முிவுரைண்பக சோடுகவுரள மவற்றி
கண்டிருக்கவில்வுரல, மவற்றி கக சோரிண அதனக சோல்
முடியக சோது எனபவுரத எஅமெது இயக்கம
வலியுறுத்தியது.  உண்வுரஅமெயில் மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின பக சோரிய வளர்ச்சி அமெற்றும
மபக சோருளக சோதக சோிவுரை வக சோழ்வின உலகளக சோவிய
ஒருங்கிவுரரிணப்பு ஆகிய க சலக சோலலிலத்திற்கக சோன
பும் மறைநிவுரல முனநிபந்தவுரனகள் 1917 ஐ விிரியரான டேவும
மிகவும அபிவிருத்தி கண்டிருந்தன.  இந்த
மபக சோருளக சோதக சோிவுரை வக சோழ்வின மபக சோதுவக சோன
குரிணக சோமலங்கள்,  அவுரவ எத்தவுரன
மவகுமுக்கியஅமெக சோனவுரவயக சோக இருந்த
க சபக சோதிலும,  அவுரவ விிரியரான டேயத்வுரத தீர்த்து
விிரியரான டேவில்வுரல. ஒரு தீர்க்கஅமெக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தில்
நுவுரழவதற்கு மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின
அகநிவுரல தயக சோர்நிவுரல குறித்த க சகள்வியும
அங்க சக இருந்தது.  ிவுரைஷ்ய புிவுரைட்சியின
எஞ்சியிருந்த க சதட்ிரியரான டேங்கள் அமெற்றும அவற்றின
மதக சோிரியரான டேர்ச்சிவுரய பக சோதுகக சோப்பதற்கு 1989-91  இல்
க சலக சோவியத் அமெற்றும கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பிய
மதக சோழிலக சோளர்களக சோல் இயலக சோதிருந்தவுரஅமெயக சோனது
இந்தப் பிிவுரைச்சிவுரனவுரய மகக சோண்டுவந்து
முனனக சோல் நிறுத்தியிருந்தது.  (Introduction  to

The Sky Between the Leaves, David Walsh, 2013)

க சவறு வக சோர்த்வுரதகளில் மலக சோல்வதக சோனக சோல்,  க சலக சோலலிலப்
புிவுரைட்சிக்கக சோன அகநிவுரல முனநிபந்தவுரனகள் எனன?  எந்த
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்கின ஊிரியரான டேக சோக முதலக சோளித்துவத்வுரத
தூக்கிவீசுவதற்கக சோன பும் மறைநிவுரல உந்துதல்கள்
மதக சோழிலக சோளர்களின மிகப்மபரும எண்ணக்வுரகயிலக சோக சனக சோிவுரைது
ப்பட்ட நனவில் அகநிவுரல மவளிப்பக சோட்வுரிரியரான டேக் கக சோரிணப் க சபக சோகிம் மறைது?

இருபதக சோம நூற்ம் மறைக சோண்டில் கிரியரான டேந்து மலல்ல க சப்பட்ட நர்ந்த
அவுரனத்திற்கும,  அத்துிரியரான டேன மிக லமீபத்தில்,  க சலக சோவியத்
ஒனறியத்தில் துனபியலக சோன விதத்தில் நிகழ்ந்து விட்டிருந்த,
அவுரனத்திற்கும பினனர்,  அந்தப் பிிவுரைச்சிவுரனகவுரள புதிதக சோக
“புதிய கண்களுிரியரான டேன”  —அத்துிரியரான டேன ஒரு மிகத் தீவிிவுரைஅமெக சோன
அமெற்றும துருவிக்கக சோணம விதத்தில்— பரிசீலிப்பது

அவுரனத்துலகக் குழுவிற்கு முற்றிலும நியக சோயபூர்வஅமெக சோனதக சோக
இருந்தது.

1982  முதல் 1986  வவுரிவுரையக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேஅமெக சோனது
அவுரனத்துலகக் குழுவுரவ தயக சோரிப்பு மலய்திருந்தது,
பிமிவுரைமிரியரான டேரிக் ஏங்மகல்ஸின வக சோர்த்வுரதகளில் கூறுவதக சோனக சோல்,
மவகுஜனங்கள் எனன “பரிணயத்தில் உள்ளது”  எனபவுரத
புரிந்துமகக சோள்ள க சவண்டும “உிரியரான டேவுரலயும உள்ளத்வுரதயும”
ஒருக சலிவுரை புிவுரைட்சிக்கக சோய் அர்ப்பணக்க க சவண்டும எனம் மறை அதன
வலியுறுத்தல் மகக சோண்டு,  மலவ்வியல் அமெக சோர்க்சிலத்தின ஒரு
அமெறுபிம் மறைப்வுரப லக சோத்தியஅமெக சோக்கியது.

மதக சோழிலக சோளர் புிவுரைட்சிக் கட்சி எவ்வக சோறு ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கிலத்வுரத
கக சோட்டிக்மகக சோடுத்தது (1986)  எனம் மறை லஞ்சிவுரகயில் “லிக சயக சோன
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கியின அமெகத்தக சோன விடுதவுரலயளிக்கும
சிந்தவுரனகள் ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலத்தின அவுரனத்துலகக்
குழுவிற்குள்ளக சோக மீண்டும உறுதியுிரியரான டேன கக சோலூனறி
நிற்கினம் மறைன”  எனறு குறிப்பிட்ிரியரான டேது.  உலக முதலக சோளித்துவ
மப்பட்ட நருக்கடியும ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலத்தின பணகளும (1988),
அறிக்வுரகயின ஒரு மவகுமுக்கியஅமெக சோன பத்தியில்,
“மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தில் அமெத்தியில் க சலக சோலலில ப்பட்ட நனவுக்கக சோன
எந்தமவக சோரு பகிிவுரைங்கஅமெக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தின அவசியத்வுரதயும
அமெறுக்கினம் மறை” லந்தர்ப்பவக சோதிகளுக்கு எதிிவுரைக சோய் க சகக சோட்பக சோிரியரான டேக சோன
க சலக சோலலில அிவுரைசியலுக்கக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்வுரத வலியுறுத்தியது.
“அமெக சோர்க்சில கலக சோச்லக சோிவுரைத்தின வளமிக்க விவுரளபயவுரனக்
மகக சோண்டு மதக சோழிலக சோளர் இயக்கத்வுரத மபக சோறுவுரஅமெயுிரியரான டேன
வளர்த்மதடுக்க அவசியமில்வுரல எனறு அவர்கள்
கூறுகிம் மறைக சோர்கள்.  அமெக சோம் மறைக சோக,  மவகுஜனங்கவுரள கவிவுரைக்
கூடியதக சோக அவர்கள் மலக சோல்கினம் மறை சில எளிவுரஅமெயக சோன
க சகக சோரிக்வுரககவுரள முன வுரவத்து அவர்களது இறுதி
இலக்வுரகக் குறித்த ப்பட்ட நனவும கூிரியரான டே இல்லக சோஅமெக சலக சய
அவர்கவுரள க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சிக்கு வழிப்பட்ட நிரியரான டேத்துவது
க சபக சோதுஅமெக சோனது எனகிம் மறைக சோர்கள்.”

மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தினுள் ஒரு க சலக சோலலில அிவுரைசியல்
கலக சோச்லக சோிவுரைத்திற்கக சோன க சபக சோிவுரைக சோளியக சோக கட்சி தனவுரன
அபிவிருத்தி மலய்து மகக சோள்ள அவசியஅமெக சோயிருந்தது எனம் மறை
வலுவக சோன புரிதலக சோனது ஒரு முக்கியஅமெக சோன
கருப்மபக சோருளக சோகியிருந்தது.

இந்த திவுரலயிலக சோன கலந்துவுரிவுரையக சோிரியரான டேல்கள் க சவர்க்கர்ஸ்
லீக்கில் 1980 களின பிற்பகுதியில் ப்பட்ட நிரியரான டேந்தது.
உதக சோிவுரைரிணத்திற்கு, 1989 பிப்ிவுரைவரி அமெற்றும அமெக சோர்ச்சில் அிவுரைசியல்
குழு கூட்ிரியரான டேங்களில் க சிரியரான டேவிட் க சப்பட்ட நக சோர்த் அவதக சோனித்தக சோர், “ப்பட்ட நக சோம
ஒரு புிவுரைட்சிகிவுரைக் கட்சிவுரய கட்டிக் மகக சோண்டிருக்கிக சம் மறைக சோம
எனறு க சதக சோழர்கள் அடிக்கடி மலக சோல்வதுண்டு...  அந்த
புிவுரைட்சிகிவுரைக் கட்சி எது?..  ப்பட்ட நக சோம லர்வக சதலப் பக சோட்ிரியரான டேக சோளி
வர்க்கத்தின ஒரு லர்வக சதலக் கட்சிவுரய கட்டிமயழுப்ப
க சபக சோிவுரைக சோடிக் மகக சோண்டிருக்கிக சம் மறைக சோம.  ஒரு சில
புத்திலக சோலித்தனஅமெக சோன சுக சலக சோகங்களுிரியரான டேன அது முடிந்து விிரியரான டேக்
கூடியதில்வுரல.  அத்தவுரகயமதக சோரு இயக்கம எழுவதற்கு,
ஒரு வக சோனளக சோவிய கட்டிிரியரான டேத்திற்கக சோன லக சோிவுரைம கட்டுவவுரதப்
க சபக சோனறு, பிிவுரைமஅமெக சோண்ிரியரான டேஅமெக சோனமதக சோரு தத்துவக சோர்த்த அடித்தளம
கட்டிமயழுப்பப்பட்ிரியரான டேக சோக க சவண்டும.  ஏிவுரைக சோளஅமெக சோன தயக சோரிப்பு
க சவவுரலகள் மலய்யப்பட்ிரியரான டேக சோக க சவண்டும..  நீடித்து நிற்கக்
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கூடியதும ஒரு மவகுஜன இயக்கத்திற்குத்
தகுதியக சோனதுஅமெக சோன தத்துவக சோர்த்த க சபக சோருஷேக சோக்கிவுரன கட்சி
உருவக சோக்கியக சோக க சவண்டும.” (பிப்ிவுரைவரி 12, 1989)

“இறுதி ஆய்வில் ப்பட்ட நமவுரஅமெ அமெற்ம் மறை அவுரனவரிிரியரான டேம இருந்தும
பிரித்துக் கக சோட்டுவது எது?  ப்பட்ட நக சோம அதிகக சோிவுரைத்துவத்வுரத
எதிர்க்கிக சம் மறைக சோம.  ப்பட்ட நக சோம மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தில் புிவுரைட்சிகிவுரை
ப்பட்ட நனவுக்கக சோகப் க சபக சோிவுரைக சோடுகிக சம் மறைக சோம.  ப்பட்ட நக சோம மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின அிவுரைசியல் அமெற்றும கலக சோச்லக சோிவுரை
அபிவிருத்திக்கக சோகப் க சபக சோிவுரைக சோடுகிக சம் மறைக சோம.” (அமெக சோர்ச் 19, 1989)

க சலக சோவியத் ஒனறியத்திலக சோன ப்பட்ட நக சோலத்திற்கு,  மதக சோழிலக சோளர்
இயக்கத்தின,  குறிப்பக சோக,  1917 க்கு முனவந்த
தலக சோப்தங்களிலக சோன அதன அபிவிருத்தியின,  விவுரைலக சோற்வுரம் மறை
ஆய்வு மலய்வதன மூலஅமெக சோக 12ஆவது நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவ
பதிலிறுப்பு மலய்தது.  க சபக சோல்ஷிவிக்குகள் அதிகக சோிவுரைத்வுரதக்
வுரகப்பற்றியவுரஅமெயக சோனது க சபக சோரினக சோல் சிிவுரைஅமெப்பட்டு
மூச்சுத்திரிணறிக் மகக சோண்டிருந்த ஜக சோரில ிவுரைஷ்யக சோவிலக சோன ஒரு
குறிப்பக சோன தீவிிவுரை மப்பட்ட நருக்கடியின அதிர்ஷ்ிரியரான டேவலஅமெக சோன
விவுரளவினக சோல் ப்பட்ட நிரியரான டேந்ததல்ல.  அல்லது அது
க சபக சோல்ஷிவிக்குகளின திவுரைப்பில் குறிப்பக சோன மபக சோருளக சோதக சோிவுரை
அமெற்றும அிவுரைசியல் க சகக சோரிக்வுரககளுக்கக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தின —
அவுரவ எத்தவுரன முக்கியஅமெக சோனவுரவயக சோக இருந்தன
எனம் மறைக சபக சோதிலும— விவுரளமபக சோருளக சோக அமெட்டும
இருந்தவுரவயனறு.  அக சதக சபக சோல புிவுரைட்சிவுரய லக சோத்தியஅமெக சோக்கிய
“அிவுரைசியல் ப்பட்ட நனவின அமெட்ிரியரான டேமும” மவறுஅமெக சன “1917
பிப்ிவுரைவரிக்கும அக்க சிரியரான டேக சோபருக்கும இவுரிரியரான டேயில்”
உருவக சோக்கப்பட்ிரியரான டேதல்ல.

இதுதக சோன முதல் மிகமுக்கிய புள்ளி:

அக்க சிரியரான டேக சோபர் புிவுரைட்சி வக சோனத்தில் இருந்து
விழுந்ததல்ல.  ஒரு பும் மறைநிவுரல விவுரைலக சோற்று
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்கக சோக வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தின
அமெற்றும லர்வக சதல மதக சோழிலக சோளர்
இயக்கத்தினது அிவுரைசியல் அபிவிருத்தியின
க சப்பட்ட நர்அமெவுரம் மறை உச்லநிவுரலயக சோக அது இருந்தது.

புிவுரைட்சியக சோனது, 1848  இல் கமயூனிஸ்ட் கட்சி
அறிக்வுரக மவளியிிரியரான டேப்பட்ிரியரான டேவுரத மதக சோிரியரான டேர்ந்து
வந்த தலக சோப்தங்களில்,  குறிப்பக சோக 1871  இல்
பக சோரிஸ் கமயூன ஒடுக்கப்பட்ிரியரான டேதற்கு
பிந்வுரதயகக சோலத்தில்,  லர்வக சதல மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின அிவுரைசியல் ப்பட்ட நனவிலக சோன தீவிிவுரைஅமெக சோன
வளர்ச்சியின விவுரளமபக சோருளக சோக இருந்தது.
பக சோரிஸ் கமயூனுக்கும ிவுரைஷ்யக சோவில்
க சபக சோல்ஷிவிக்-தவுரலவுரஅமெயிலக சோன
க சலக சோவியத்துகள் மவற்றிகண்ிரியரான டேதற்கும
இவுரிரியரான டேயிலக சோன 46 ஆண்டுகளின க சபக சோது அந்த
வளர்ச்சியின மிக முனக சனறிய மவளிப்பக சோிரியரான டேக சோக
இருந்தவுரவ 1889  இல் இிவுரைண்ிரியரான டேக சோம அகிலம
ஸ்தக சோபிக்கப்பட்டு வளர்ச்சி கண்ிரியரான டேதும
க சஜர்அமெனியில் லமூக ஜனப்பட்ட நக சோயகக் கட்சி
உள்ளிிரியரான டே பிவுரைந்த க சலக சோலலில கட்சிகள் எழுச்சி
கண்ிரியரான டேவுரஅமெயும ஆகும.

அந்த அறிக்வுரக க சஅமெலும கூறியது:  “அமெக சோர்க்சிலத்தின
அபிவிருத்தியும மவகுஜனங்கவுரள ஒரு ப்பட்ட நனவக சோன அிவுரைசியல்
லக்தியக சோக அபிவிருத்தி மலய்தவுரஅமெயும தக சோன
பத்மதக சோனபதக சோம நூற்ம் மறைக சோண்டின பிற்பகுதிக்கும இருபதக சோம
நூற்ம் மறைக சோண்டின முதல் தலக சோப்தங்களுக்கும அதன
தனிச்சிம் மறைப்பக சோன குரிணக சோமலங்கவுரளக் மகக சோடுத்தன எனறு
மலக சோல்லலக சோம.”

“1848  பிப்ிவுரைவரி புிவுரைட்சி அமெற்றும இிவுரைத்தக்களரியக சோன
ப்பட்ட நக சோட்களில் பிம் மறைந்து,  பினனர் ஒரு இவுரளஞிவுரைக சோக 1871  இல்
பக சோரிஸ் கமயூன க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தில் பங்குமபற்று,  இிவுரைண்ிரியரான டேக சோம
அகிலம ஸ்தக சோபிக்கப்பட்ிரியரான டே லஅமெயத்தில் மவறும 41  வயக சத
ஆகி,  அவிவுரைது எழுபதக சோவது பிம் மறைந்தப்பட்ட நக சோவுரள எட்டும
முனபக சோகக சவ 1917  இல் ிவுரைஷ்யத் மதக சோழிலக சோள வர்க்கம
அதிகக சோிவுரைத்வுரத மவற்றி கக சோண்பவுரத கண்ரிணக சோல் கண்ிரியரான டே ஒரு
பக சோரிஸ் மதக சோழிலக சோளி”  பற்றிய ஒரு அமெவுரலப்பூட்டும
உதக சோிவுரைரிணத்வுரதயும க சிரியரான டேவிட் க சப்பட்ட நக சோர்த் வழங்கினக சோர், அது சுஅமெக சோர்
27 வருிரியரான டேங்களுக்கு முனபக சோக அந்த அறிக்வுரகவுரய முதலில்
வக சோசித்த எவருக்கும நிச்லயஅமெக சோக அமெனதில் நிற்கக்
கூடியதக சோகும.

ஆனக சோல் 12 வது நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவயின க சததிக்கு முனபக சோக
வந்த 70  ஆண்டுகக சோலத்தின,  அதக சோவது 1920 களின
மதக சோிரியரான டேக்கம முதல் 1990 களின மதக சோிரியரான டேக்கம வவுரிவுரையக சோன
கக சோலத்தின நிவுரல,  எனன?  ஒரு முக்கியஅமெக சோன ப்பட்ட நகிவுரைத்தில்
அக சதக சபக சோல 1923  இல் பிம் மறைந்திருக்கக் கூடியமதக சோரு
மதக சோழிலக சோளி,  அவர் எனன விதஅமெக சோன அனுபவத்வுரதக்
கண்டிருப்பக சோர்?

அக்க சிரியரான டேக சோபர் புிவுரைட்சியக சோனது முதலக சோம உலகப் க சபக சோருக்குப்
பிந்வுரதய உிரியரான டேனடி கக சோலத்தில் புிவுரைட்சிகிவுரைப் க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேங்களின
ஒரு அவுரலக்கு உந்துதலளித்தது,  ஆனக சோல் லமூக
ஜனப்பட்ட நக சோயகக் கட்சிகளின கக சோட்டிக்மகக சோடுப்புகளின
கக சோிவுரைரிணத்தக சோல் அவுரவமயல்லக சோம க சதக சோற்கடிக்கப்பட்ிரியரான டேன. அந்த
இழப்புகளும பினனவுரிரியரான டேவுகளும க சலக சோவியத் அிவுரைசின
தனிவுரஅமெப்பிரியரான டேவுரல க சஅமெக சோலஅமெக சோக்கின,  நீட்டித்தன,  இது
அதிகக சோிவுரைத்துவ க சபக சோக்குகவுரள வலுப்படுத்தியது, அது அதன
பங்கக சோக, ஸ்ிவுரைக சோலினிலக் மகக சோள்வுரககளின பலனக சோல், இனனும
ப்பட்ட நக சோலகிவுரைஅமெக சோன உலக-விவுரைலக சோற்றுத் க சதக சோல்விகவுரள பிரிட்ிரியரான டேன,
சீனக சோ,  க சஜர்அமெனி,  பிிவுரைக சோனஸ்,  ஸ்மபயின அமெற்றும பிம் மறை
இிரியரான டேங்களில் உருவக சோக்கியது.

இிரியரான டேது எதிர்ப்பக சோளர்கள் அண 1923  மதக சோிரியரான டேங்கி இந்தப்
பக சோவுரதயின ஒவ்மவக சோரு அடியிலும இந்த
நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்வுரக எதிர்த்து நினறு க சபக சோிவுரைக சோடியது.
ஸ்ிவுரைக சோலினில சீிவுரைழிவு குறித்த சிம் மறைந்த,  கூர்வுரஅமெயக சோன
பகுப்பக சோய்வுகவுரள ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி வழங்கினக சோர்.  இறுதியக சோக,
ப்பட்ட நக சோமஅமெல்லக சோம அறிந்தவக சோம் மறைக சோக,  1930 களின பிற்பகுதியில்
அமெக சோர்க்சிஸ்டுகவுரள மஅமெக சோத்தஅமெக சோக அழித்மதக சோழித்தவுரஅமெ
உள்ளிட்ிரியரான டே க சலக சோவியத் அதிகக சோிவுரைத்துவத்தின
கக சோட்டிக்மகக சோடுப்புகள் “ஐக சிவுரைக சோப்பக சோவில் மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின மவற்றிவுரயத் தடுத்து நிறுத்தி விட்ிரியரான டேன
எனபதுிரியரான டேன லர்வக சதல அமெக சோர்க்சில இயக்கத்வுரதயும முிரியரான டேக்கி
விட்ிரியரான டேன.”

13- The International Committee’s response to the “End of History”: The March 1992 Plenum of the ICFI 

https://www.wsws.org/tamil/articles/2019/08-Aug/12th-a21.shtml


1991  நிகழ்வுகள்,  ஒட்டுமஅமெக சோத்த எதிர்ப்புிவுரைட்சிகிவுரை ஸ்ிவுரைக சோலினில
அவுரஅமெப்புமுவுரம் மறையின —அதன “தத்துவக சோர்த்த”
நியக சோயப்படுத்தல்கள் அமெற்றும க சதசிய-லந்தர்ப்பவக சோத
அிவுரைசியல்,  எல்லக சோவற்றுக்கும க சஅமெல்,  தனிமயக சோரு ப்பட்ட நக சோட்டில்
க சலக சோலலிலம உட்பிரியரான டே— மீதக சோன ஒரு விவுரைலக சோற்றுக்
கண்ிரியரான டேனஅமெக சோகும.  1991  இல் அப்க சபக சோதும மில்லியன
கரிணக்கக சோன உறுப்பினர்களுிரியரான டேன இருந்த ஸ்ிவுரைக சோலினில
எந்திிவுரைங்கள்,  கமயூனிஸ்ட் கட்சிகள் அமெற்றும
மதக சோழிற்லங்கங்கள் எல்லக சோம ஒரு குப்வுரபக் குவியலக சோய்
முடிவவுரிரியரான டேந்தன.  ஸ்ிவுரைக சோலினில அவுரஅமெப்புகள் தஅமெது மலக சோந்த
உருவக சோக்கத்திலக சோன இடிபக சோட்டுக் குவியலக சோக
குவுரம் மறைக்கப்பட்டு விட்டிருந்தன.

ஆயினும,  மதக சோழிலக சோள வர்க்கஅமெக சோனது,  அதிகக சோிவுரைத்துவத்தின
அிவுரைசியல் மபக சோறியில் சிக்கியிருந்த அமெட்ிரியரான டேத்திற்கு, அது இந்த
குற்ம் மறைவியல் மகக சோள்வுரககளின பினவிவுரளவுகளக சோல்
பக சோதிக்கப்பட்ிரியரான டேது.  1990  முதல் 1998  வவுரிவுரை அமெட்டும
ிவுரைஷ்யக சோவில் 3.4 மில்லியன முனகூட்டிய அகக சோல அமெிவுரைரிணங்கள்
இருந்ததக சோக மபக சோருளக சோதக சோிவுரை நிபுரிணிவுரைக சோன ஸ்டீவன க சிவுரைக சோஸ்பீல்ட்
2001  ஆய்வு ஒனறில் அமெதிப்பீடு மலய்தக சோர்,  ஒரு உலகப்
க சபக சோரின நிவுரலவுரஅமெகளுக்கு அப்பக சோற்பட்ிரியரான டே எதனுிரியரான டேனும
இவுரரிணமலக சோல்ல முடியக சோத முதலக சோளித்துவ “அதிர்ச்சி
வுரவத்தியம” இதற்கு ஒரு பகுதிக் கக சோிவுரைரிணம எனறு அவர்
குற்ம் மறைம லக சோட்டுகிம் மறைக சோர்.

மதக சோழிலக சோளர்களின ஒரு பிரிவினர் முதலக சோளித்துவத்தின கீழ்
தஅமெக்கு க சஅமெமபட்ிரியரான டே நிவுரலவுரஅமெகள் கிவுரிரியரான டேக்கும எனறு
ப்பட்ட நமபக்கூடிய அளவுக்கு க சலக சோலலிலத்வுரத முழுவுரஅமெயக சோக
அமெதிப்பிழக்கச் மலய்தது ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின படுபயங்கிவுரைக்
குற்ம் மறைங்களில் ஒனம் மறைக சோகும.  மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின
தனமனழுச்சியக சோன இயக்கத்தின அடிப்பவுரிரியரான டேயில் அமெட்டும
எதிர்ப்புிவுரைட்சிகிவுரை அபக சோயத்வுரத தடுத்து விிரியரான டே முடியக சோது
எனபவுரத ICFI புரிந்து வுரவத்திருந்தது. அத்துிரியரான டேன க சலக சோவியத்
ஒனறியம க சபக சோனம் மறைமதக சோரு லமூகத்தில் மலல்வ
லஅமெத்துவமினவுரஅமெ,  தனியக சோர்அமெயஅமெக சோக்கங்கள் அமெற்றும
முதலக சோளித்துவ-ஆதிவுரைவு ப்பட்ட நிரியரான டேவடிக்வுரககளுக்கு
அதிகக சோிவுரைத்துவத்வுரதயும மீறி அங்க சக பிிவுரைமஅமெக சோண்ிரியரான டேஅமெக சோன
எதிர்ப்பு இருந்தது.  ஏமனனம் மறைக சோல் 1988  இன ஒரு ஆய்வு
வக சோதிட்ிரியரான டேவுரதப் க சபக சோல,  “அமெக்கள்...  பல தலக சோப்தங்களக சோக
க சலக சோலலில நீதியின இலட்சியங்கவுரளக் குறித்து
கல்வியூட்ிரியரான டேப்பட்டு வந்திருக்கினம் மறைனர்”

மூலதனம அமெற்றும உவுரழப்பில்
வவுரிவுரைமுவுரம் மறைகள் இல்லக சோத லந்வுரதகள் குறித்து
பிவுரைவலக சோன லந்க சதக நிவுரல [க சலக சோவியத்
ஒனறியத்தில்]  இருக்கிம் மறைது எனபவுரத
கருத்துக்கணப்புகள் சுட்டிக்கக சோட்டுகினம் மறைன. ...
ஆய்வு எனன முடிவுக்கு வருகிம் மறைது எனம் மறைக சோல்
ஒரு க சஅமெற்கத்திய-பக சோண லந்வுரதப்
மபக சோருளக சோதக சோிவுரைம (முதலக சோளித்துவம)  ‘மவறும
25  முதல் 30  லதவீத ஆதிவுரைவுரவ அமெட்டுக சஅமெ
மகக சோண்டிருக்கிம் மறைது.  மபருமபக சோனவுரஅமெயினர்,
தனியக சோர் மலக சோத்துவுரிரியரான டேவுரஅமெவுரய எதிர்க்கவில்வுரல
எனம் மறை அக சதக சப்பட்ட நிவுரைத்தில்,  அதவுரனக்
கண்டிப்பக சோன விவுரைமபுக்குள் வுரவத்திருக்க

விருமபுகினம் மறைனர்.  1990  ஜனவரியில்
முக்கியஅமெக சோன வக சோர்த்வுரதகவுரள க சப்பட்ட நக சோக்கிய
அமெக சனக சோநிவுரலகள் குறித்தக சோன ஒரு ஒனறியம-
தழுவிய கருத்துக்கணப்பு “க சலக சோலலிலம” எனம் மறை
வக சோர்த்வுரதக்கு 61  லதவீதம “ஆதிவுரைவு”
அமெக சனக சோநிவுரல (17  லதவீதம “எதிர்ப்பு”
அமெக சனக சோநிவுரல)  மகக சோண்டிருந்த
அக சதக சவவுரளயில் “முதலக சோளித்துவம”  எனம் மறை
வக சோர்த்வுரதக்கு 34  லதவீதம “ஆதிவுரைவு”
அமெக சனக சோநிவுரலவுரய மவளிப்படுத்தினர் (38
லதவீதம “எதிர்ப்பு”  அமெக சனக சோநிவுரல).
(“க சலக சோவியத் ஒனறியத்தில் க சலக சோலலிலத்தின
எதிர்கக சோலம?”, ஜஸ்டின சுவக சோர்ட்ஸ், 1991)

ஆயினும,  ிவுரைஷ்ய மதக சோழிலக சோளர்கள் தங்களது க சவவுரலகள்
அமெற்றும வக சோழ்க்வுரக நிவுரலவுரஅமெகள் மீதக சோன
அச்சுறுத்தல்களுக்கு,  இனனும ஒட்டுமஅமெக சோத்தஅமெக சோய் ஒரு
“லந்வுரதப் மபக சோருளக சோதக சோிவுரைத்திற்கு”  மபக சோதுவக சோக குக சிவுரைக சோதம
கக சோட்டினர் எனபது ஒரு விிரியரான டேயம எனம் மறைக சோல், முதலக சோளித்துவம
மீட்சி மலய்யப்படுவவுரத ஒரு கவுரிரியரான டேந்மதடுத்த லர்வக சதல
க சலக சோலலில க சவவுரலத்திட்ிரியரான டேத்தின அடிப்பவுரிரியரான டேயில்
மலயலூக்கத்துிரியரான டேன எதிர்ப்பது,  ஒரு அிவுரைசியல் புிவுரைட்சியின
மூலஅமெக சோக ஸ்ிவுரைக சோலினில அதிகக சோிவுரைத்துவத்வுரத அழிப்பதற்கும
அமெக்களின பிவுரைந்த அடுக்குகளது க சதவுரவகவுரளப்
பிிவுரைதிபலிக்கும விதத்தில் மதக சோழிலக சோளர் குழுக்கவுரள
உருவக சோக்குவதற்கும க சபக சோிவுரைக சோடுவது ஆகியவுரவ முற்றிலும
க சவமம் மறைக சோரு விிரியரான டேயஅமெக சோக இருந்தது.  அதற்கு ICFI இன ஒரு
பிரிவு அங்க சக அவசியஅமெக சோக இருந்திருக்கும. கிவுரிரியரான டேக்கப்பட்ிரியரான டே
சூழ்நிவுரலகளில்,  அது கக சோலத்க சத லக சோதிக்கப்பிரியரான டே முடியக சோஅமெல்
க சபக சோய்விட்டிருந்தது.

க சலக சோவியத் ஒனறியத்தில் முதலக சோளித்துவத்தின மீட்சியக சோனது,
“மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின அத்தவுரன அவுரஅமெப்புகளது
ப்பட்ட நக சோள்பட்ிரியரான டே சிவுரதவு அமெற்றும சீிவுரைழிவின உச்லகட்ிரியரான டேஅமெக சோகும”
எனறு 12வது நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவ அறிக்வுரக வக சோதிட்ிரியரான டேது.

க சவறு வக சோர்த்வுரதகளில் மலக சோல்வதக சோனக சோல், 1847  முதல் 1917
வவுரிவுரையக சோன 70  ஆண்டுகளில்,  ப்பட்ட நஅமெது பக சோரிஸ்வக சோசியின,
க சலக சோலலில-சிந்தவுரனயுவுரிரியரான டேய மதக சோழிலக சோளரின,  பகுதியக சோன
வக சோழ்க்வுரகக்கக சோலம,  பல முிவுரைண்பக சோடுகளுிரியரான டேன தக சோன
எனம் மறைக சோலுமகூிரியரான டே,  “இறுதியக சோக ிவுரைஷ்யப் புிவுரைட்சியில் தனது
உயர்ந்த மவளிப்பக சோட்வுரிரியரான டேக் கண்ிரியரான டே மவகுஜனங்களின
புிவுரைட்சிகிவுரை சுய-ப்பட்ட நனவின தீவிிவுரைஅமெக சோனமதக சோரு வளர்ச்சி”வுரயக்
மகக சோண்டு குரிணக சோமலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.  அமெறுபக்கத்தில்,
குறிப்பக சோக,  இிவுரைண்ிரியரான டேக சோம உலகப் க சபக சோருக்குப் பிந்வுரதய
கக சோலகட்ிரியரான டேத்து அிவுரைசியக சலக சோ,  மதக சோழிலக சோள வர்க்கம
அதிகக சோிவுரைத்துவத்தக சோல் க சஅமெலக சோதிக்கம மலலுத்தப்படுவதில்
க சவரூனறியிருந்தது.  மிக சருஷேல் பப்க சலக சோ,  ஏர்மனஸ்ட்
அமெண்க சிரியரான டேல் அமெற்றும பப்க சலக சோவக சோதிகள்
ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுகளுக்கும,  லமூக ஜனப்பட்ட நக சோயகக்
கட்சியினருக்கும அமெற்றும இருந்த ஒவ்மவக சோரு அமெற்ம் மறை
க சஅமெலக சோதிக்க தவுரலவுரஅமெக்கும நியக சோயஅமெக சோன இனனும ஒரு
முற்க சபக சோக்கக சோன பக சோத்திிவுரைத்வுரதயும கூிரியரான டே வழங்க முயற்சித்தனர்
எனம் மறைக சபக சோதும, மஅமெக சோத்தத்தில் அது “க சதக்கம, சீிவுரைழிவு அமெற்றும
சிவுரதவின ஒரு கக சோலகட்ிரியரான டேஅமெக சோக” இருந்தது.
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1991 அல்லது 1992 இல், உவுரிரியரான டேவுக்கு முந்வுரதய WRP இல்
ஒரு முனனண உறுப்பினிவுரைக சோகவும மஜர்ரி ஹீலியின
அவுரஅமெப்பு உதவியக சோளிவுரைக சோகவும இருந்த அக சத ஷீலக சோ
க சிரியரான டேக சோிவுரைனஸ் உம, அவிவுரைது லக சிந்தவுரனயக சோளிவுரைக சோன அமெக சோர்ட்டின
பூத்தும,  முதலக சோளித்துவ லந்வுரத அமெறுஅறிமுகம
மலய்யப்படுவவுரத க சலக சோவியத் அமெற்றும கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பிய
மதக சோழிலக சோள வர்க்கம தடுக்கவியலக சோஅமெல் இருப்பதில்
மவளிப்பட்ிரியரான டே சிக்கல்களுக்கு முகமமகக சோடுக்க க சவர்க்கர்ஸ்
லீக் க சஅமெற்மகக சோண்ிரியரான டே முயற்சிகவுரள க சகலிமலய்தனர்.

க சவர்க்கர்ஸ் லீக் ஒரு முனக சனக சோக்குகள் தீர்அமெக சோனத்தில்,
“ஸ்ிவுரைக சோலினில ஆட்சிகளின சிதறிக் கவுரலதலக சோனது பக சோட்ிரியரான டேக சோளி
வர்க்கத்தில் புிவுரைட்சிகிவுரை ப்பட்ட நனவு அபிவிருத்தி கண்ிரியரான டே க சவகத்வுரத
விிரியரான டேவும துரித க சவகத்தில் ப்பட்ட நிரியரான டேந்க சதறியிருக்கிம் மறைது”  எனம் மறை
உண்வுரஅமெவுரயக் குறிப்பிட்டிருந்தது.  க சிரியரான டேக சோிவுரைனஸ்,  பூத்
இருவரும அவஅமெதிக்கும விதத்தில், “மதக சோழிலக சோள வர்க்கம
அதவுரன ஒடுக்குபவவுரிவுரை தூக்கிமயறிவதற்கக சோக ப்பட்ட நிரியரான டேத்துகினம் மறை
உண்வுரஅமெயக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்திற்கு மவளியில் புிவுரைட்சிகிவுரை ப்பட்ட நனவு
அபிவிருத்தி கக சோரிண எவ்வக சோறு எதிர்பக சோர்க்க முடியும?” எனறு
க சகட்ிரியரான டேனர்.

"புிவுரைட்சிகிவுரை ப்பட்ட நனவு”  எனபது மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின
தனமனழுச்சி இயக்கத்தின மவளிப்பக சோட்டுக்கு அதிகஅமெக சோய்
க சவமம் மறைதுவுஅமெக சோக இருக்க முடியக சோது எனம் மறை அவர்களது
நிவுரலப்பக சோட்டின இருதயத்தக சோனம தவம் மறைக சோனது எனபதுிரியரான டேன
அது மலனினின எனன மலய்ய க சவண்டும? (1902) அமெற்றும
ிவுரைஷ்யக சோவில் 1917  இல் புிவுரைட்சி கட்ிரியரான டேவிழ்ந்தவுரஅமெ
ஆகியவற்றில் அமெகுிரியரான டேம கண்ிரியரான டே அமெக சோர்க்சிலத்தின விவுரைலக சோற்று
அபிவிருத்தியுிரியரான டேனும முிவுரைண்பட்ிரியரான டேதக சோகும.  12 வது
நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவ அறிக்வுரக விளக்கியவுரதப் க சபக சோல,  இதுக சவ
ஒட்டுமஅமெக சோத்தப் புள்ளியக சோகும:  “அக்க சிரியரான டேக சோபர் புிவுரைட்சிவுரய
உருவக சோக்கிய அிவுரைசியல் ப்பட்ட நனவின அமெட்ிரியரான டேம மவறுஅமெக சன 1917
பிப்ிவுரைவரிக்கும அக்க சிரியரான டேக சோபருக்கும இவுரிரியரான டேயில் அமெட்டும
உருவக சோக்கப்பட்ிரியரான டேதல்ல.  முந்வுரதய 70  ஆண்டுகக சோலத்தில்
ஐக சிவுரைக சோப்பிய அமெற்றும ிவுரைஷ்யத் மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்திற்குள்ளக சோக அமெக சோர்க்சிலத்திற்கக சோக ப்பட்ட நிரியரான டேத்தப்பட்ிரியரான டே
மப்பட்ட நடியமதக சோரு க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தின விவுரளமபக சோருளக சோக அது
இருந்தது.”

1917  மவற்றிகளில் எஞ்சியிருந்தவற்வுரம் மறைப் பக சோதுகக சோப்பதற்கு
க சலக சோவியத் மதக சோழிலக சோளர்கள் ஏன எழுந்து நிற்கக சோஅமெல்
க சபக சோயினர் எனபவுரதப் புரிந்து மகக சோள்ள ஒருவர்
விருமபினக சோல்,  முந்வுரதய கிட்ிரியரான டேத்தட்ிரியரான டே ஏழு தலக சோப்தங்கள்
“மவகுஜனங்களின அிவுரைசியல் ப்பட்ட நனவின மீதக சோன இவுரிரியரான டேவிிரியரான டேக சோத
தக சோக்குதல்களக சோல் குரிணக சோமலப்பட்டிருந்தவுரத ஒருவர்
கரிணக்கிமலடுக்க க சவண்டும.  மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின
புிவுரைட்சிகிவுரை அிவுரைசியல் ப்பட்ட நனவுரவ அபிவிருத்தி மலய்வது,
ஒடுக்கப்பட்ிரியரான டே அமெற்றும சுிவுரைண்ிரியரான டேப்பட்ிரியரான டே மவகுஜன அமெக்கவுரள
ஒரு ப்பட்ட நனவக சோன விவுரைலக சோற்று லக்தியக சோக உருஅமெக சோற்றுவது ஆகிய
அமெக சோர்க்சிலத்தின அமெகத்தக சோன மவற்றிகவுரள அழிப்பதற்கு
ஸ்ிவுரைக சோலினிலம தவுரலப்பட்டிருந்தது.”

உண்வுரஅமெயில்,  புிவுரைட்சிகிவுரைக் கக சோரியக சோளர்கவுரள
ஒட்டுமஅமெக சோத்தஅமெக சோய் அழித்தவுரஅமெ,  க சலக சோவியத் ஒனறியத்திலும
பிம் மறைமவங்கிலும அவர்கவுரள KGB அணக முடிந்தது.

அமெக சோர்க்சிஸ்டுகவுரள உிரியரான டேலியல்ரீதியக சோக அழித்தவுரஅமெ,  அதனக சோல்
விவுரளந்த ஆழஅமெக சோன விிவுரைக்தி அமெற்றும க சப்பட்ட நக சோக்குநிவுரல பிம் மறைழல்,
அமெற்றும உலகளவில் மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின அிவுரைசியல்
ப்பட்ட நனவு அமெட்ிரியரான டேம படுபயங்கிவுரைஅமெக சோய் ஒட்டுமஅமெக சோத்தஅமெக சோய்
கீழிம் மறைங்கியவுரஅமெ ஆகியவுரவ தக சோன ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தினக சோல்
விவுரளந்த அமெற்றும திணக்கப்பட்ிரியரான டே அமெக சோமபரும
க சதக சோல்வியக சோகும.

மீண்டும,  12 வது நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவயக சோனது உலக
முதலக சோளித்துவத்தின அிவுரைசியல் ஸ்திிவுரைமினவுரஅமெவுரயயும
உற்பத்தி லக்திகளது உலகளக சோவிய அபிவிருத்திக்கும
க சதசிய-அிவுரைசு அவுரஅமெப்புமுவுரம் மறைக்கும இவுரிரியரான டேயிலக சோன க சஅமெக சோதலின
மபக சோதுவக சோன தக சோக்கங்கவுரளயும ஆற்ம் மறைல்மிக்க விதத்தில்
சுட்டிக்கக சோட்டியது.  உண்வுரஅமெயில்,  கிழக்கு ஐக சிவுரைக சோப்பிய
அமெற்றும க சலக சோவியத் தனனிவுரம் மறைவு ஆட்சிகளின அமெவுரம் மறைவக சோனது
அவுரனத்துலகக் குழுவின முனக சனக சோக்குக்கக சோன ஒரு
ஊர்ஜிதஅமெக சோக அவுரஅமெந்திருந்தது.  ஸ்ிவுரைக சோலினிஸ்டுகளக சோல்-
ப்பட்ட நிரியரான டேத்தப்படும அிவுரைசுகள் தக சோன உற்பத்தி லக்திகளின
உலகளக சோவிய ஒருங்கிவுரரிணப்புக்கு முதல் பலிகளக சோக
இருந்தன.  அந்த அிவுரைசுகளின மபக சோறிவக சோனது க சபக சோருக்குப்
பிந்வுரதய ஒழுங்கின முறிவுரவயும ஒரு புதிய புிவுரைட்சிகிவுரை
மப்பட்ட நருக்கடியின உதயத்வுரதயும மவளிப்படுத்தியது.

ஆயினும,  உலக மப்பட்ட நருக்கடியக சோல்
முனநிறுத்தப்படுகினம் மறை லக சோத்தியங்கவுரளப்
பயனபடுத்திக் மகக சோள்வதற்கக சோன ப்பட்ட நக சோனகக சோம
அகிலத்தின திம் மறைன எனபது ஒரு மபரும
அமெட்ிரியரான டேத்திற்கு,  ப்பட்ட நக சோம கிரியரான டேந்து மகக சோண்டிருக்கும
ஒட்டுமஅமெக சோத்த விவுரைலக சோற்றுக் கக சோலகட்ிரியரான டேத்தின
படிப்பிவுரனகவுரளப் புரிந்துமகக சோள்வதற்கும
உட்கிிவுரைகித்துக் மகக சோள்வதற்குஅமெக சோன ப்பட்ட நஅமெது
திம் மறைன,  அமெற்றும அந்த அடிப்பவுரிரியரான டேயில்
இப்க சபக சோவுரதய சூழ்நிவுரலயில் ப்பட்ட நக சோம
முகமமகக சோடுக்கும கிரியரான டேவுரஅமெகவுரள துல்லியஅமெக சோக
வவுரிவுரையவுரம் மறை மலய்வது ஆகியவற்வுரம் மறைச்
லக சோர்ந்ததக சோய் இருக்கிம் மறைது.  மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்திற்குள்ளக சோக அமெக சோர்க்சிலத்தின அிவுரைசியல்
கலக சோச்லக சோிவுரைத்வுரத மீள்ஸ்தக சோபிதம மலய்யும
மபக சோறுப்பு அவுரனத்துலகக் குழுவக சோல்
தவுரலவுரஅமெ மகக சோடுக்கப்படுகினம் மறை ப்பட்ட நக சோனகக சோம
அகிலத்தின க சதக சோள்களில் விழுகிம் மறைது.

SLL-WRP இன மஜர்ரி ஹீலி,  மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின
தனமனழுச்சியக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேங்கவுரள க சப்பட்ட நக சோக்கிய ஒரு
விஅமெர்லனஅமெற்ம் மறை அமெக சனக சோபக சோவத்வுரத ஏற்றுக்மகக சோள்ளும தவவுரம் மறைச்
மலய்திருந்தக சோர்.  ஆனக சோல்,  அமெக சோர்க்சிலக் கட்சிவுரய ஒரு
லக்திவக சோய்ந்த,  இனனும மலக சோனனக சோல்,  வர்க்கப்
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தில் இறுதியக சோகத் தீர்அமெக சோனிக்கும கக சோிவுரைணயக சோக
அபிவிருத்தி மலய்வது எனபது மதக சோழிலக சோளர்களின ஒரு
கணலஅமெக சோன அடுக்கிற்கு,  விவுரைலக சோற்வுரம் மறை க சப்பட்ட நக சோக்கிய,
எல்லக சோவற்றுக்கும முதலில் ிவுரைஷ்யப் புிவுரைட்சி,  ஸ்ிவுரைக சோலினிலம
அமெற்றும ப்பட்ட நக சோனகக சோம அகிலத்திற்கக சோன ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கியின
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேம அத்துிரியரான டேன லஅமெகக சோல நிகழ்வுகளின ஒட்டுமஅமெக சோத்த
விவுரைலக சோற்வுரம் மறை க சப்பட்ட நக சோக்கிய,  ஒரு விஞ்ஞக சோனபூர்வ
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அணகுமுவுரம் மறையில் அிவுரைசியல்ரீதியக சோக கல்வியூட்டுவதற்கக சோன
ப்பட்ட நஅமெது திம் மறைவுரனச் லக சோர்ந்ததக சோக இருக்கிம் மறைது.

பினவரும பத்தி இந்தப் பள்ளியின கருப்மபக சோருள்களில்
ஒனவுரம் மறையும,  அதற்கக சோன கக சோிவுரைரிணத்வுரதயும சுருங்க
விளக்குவதக சோக இருக்கும:

வர்க்கப் க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தின தீவிிவுரைப்பிரியரான டேலக சோனது
புிவுரைட்சிகிவுரை இயக்கத்துக்கக சோன மபக சோதுவக சோன
அடித்தளத்வுரத வழங்குகிம் மறைது.  ஆயினும,
அதன அபிவிருத்திக்கு
அவசியஅமெக சோயிருக்கிம் மறைதக சோன அமெற்றும ஒரு
உண்வுரஅமெயக சோன புிவுரைட்சிகிவுரை சூழலுக்கக சோன
விவுரைலக சோற்று நிவுரலவுரஅமெகவுரள தயக சோரிப்பு
மலய்கிம் மறைதக சோன அிவுரைசியல், புத்திஜீவித, அமெற்றும,
கலக சோச்லக சோிவுரை சூழவுரல அது அமெட்டுக சஅமெ
க சப்பட்ட நிவுரைடியக சோகவும தக சோனக சோகவும உருவக சோக்கி
விடுவதில்வுரல.  புிவுரைட்சிகிவுரை இயக்கத்தின
மபக சோதுவக சோன பும் மறைநிவுரல அடிப்பவுரிரியரான டேக்கும அது
ஒரு க சஅமெலக சோதிக்கஅமெக சோன விவுரைலக சோற்று லக்தியக சோக
ஆகினம் மறை சிக்கலக சோன அிவுரைசியல், லமூக அமெற்றும
கலக சோச்லக சோிவுரை நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்குக்கும
இவுரிரியரான டேயிலக சோன இந்த வித்தியக சோலத்வுரத ப்பட்ட நக சோம
புரிந்துமகக சோள்ளுமக சபக சோது அமெட்டுக சஅமெ,
ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்திற்கு எதிிவுரைக சோன ப்பட்ட நஅமெது விவுரைலக சோற்றுப்
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தின முக்கியத்துவத்வுரதப் புரிந்து
மகக சோள்வதும இனறு எம முனனக சோல் உள்ள
கிரியரான டேவுரஅமெகவுரளக் கக சோண்பதும லக சோத்தியஅமெக சோகக்
கூடியதக சோகும.

கட்சியின தவுரலயீடு இல்லக சோஅமெல்,  லர்வக சதல மதக சோழிலக சோள
வர்க்கம உட்கிிவுரைகித்துக் மகக சோள்ளமுடியக சோத அனுபவங்களக சோன
“மவகுஜனங்கள் கிரியரான டேந்து வந்திருக்கும முந்வுரதய விவுரைலக சோற்று
அனுபவங்களில் க சவர்மகக சோண்ிரியரான டே” குழப்பத்வுரதயும தவம் மறைக சோன
ப்பட்ட நனவுரவயும மவற்றி கக சோண்பதில் ஒரு இனறியவுரஅமெயக சோத
கூம் மறைக சோக,  விவுரைலக சோற்றுத் மதளிவுபடுத்தல் மீது 12 வது
நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவ அறிக்வுரக மிகப்மபரும அழுத்தம அளித்தது.
மிகப் பிவுரைந்த எண்ணக்வுரகயிலக சோன அமெக்கவுரள க சப்பட்ட நக சோக்குநிவுரல
பிம் மறைழச் மலய்வதற்கு பயனபடுத்தப்பட்ிரியரான டே மிகப்மபரும
மபக சோய்மயனம் மறைக சோல் அது ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்வுரத அமெக சோர்க்சிலத்துிரியரான டேன
அவுரிரியரான டேயக சோளப்படுத்தியதக சோகும.

உண்வுரஅமெயில், ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின அளவுக்கு, அமெனிதகுலத்தின
முனக சனற்ம் மறை அபிவிருத்தியின மீது இத்தவுரகயமதக சோரு
ப்பட்ட நக சோலகிவுரைஅமெக சோன தக சோக்கத்வுரத விவுரைலக சோற்றில் க சவமம் மறைந்த அிவுரைசியல்
லக்தியும ஏற்படுத்தியதில்வுரல.  அமெனித அழிவின அளவு
கிட்ிரியரான டேத்தட்ிரியரான டே கற்பவுரனக்மகட்ிரியரான டேக சோததக சோகும.  “1937 க்குள்ளக சோக
ஒரு ப்பட்ட நக சோவுரளக்கு 1,000  கமயூனிஸ்டுகள் அமெக சோஸ்க சகக சோவில்
சுட்டுக் மகக சோல்லப்பட்டுக் மகக சோண்டிருந்தக சோர்கள்.”  அவர்கள்
10-15  நிமிிரியரான டே விலக சோிவுரைவுரரிணகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவக சோர்கள்,
மவளியில் மகக சோண்டு மலல்லப்படுவக சோர்கள்,  கழுத்தின
பினபகுதியில் சுிரியரான டேப்படுவக சோர்கள்.  அவர்கள் புிவுரைட்சிக்கக சோக
தங்கள் வக சோழ்க்வுரகவுரய அர்ப்பணத்த புிவுரைட்சியக சோளர்களக சோக,
க சலக சோலலிஸ்டுகளக சோக,  தத்துவக சோசிரியர்களக சோக இருந்தக சோர்கள்.

அமெக சோர்க்சிலக் கலக சோச்லக சோிவுரைத்தின அமெலர் அமெட்டுஅமெல்ல அதன
க சவர்களும கூிரியரான டே அழிக்கப்பட்ிரியரான டேன.

1937  இல் வழக்கு மதக சோடுனர் மஜனிவுரைல் வுரவஷினஸ்கி (ப்பட்ட நடு),
குற்ம் மறைச்லக சோட்டுகவுரள படிக்கிம் மறைக சோர்

புத்திஜீவித,  அிவுரைசியல் அமெற்றும கலக சோச்லக சோிவுரை அழிவுரவ
குவுரம் மறைஅமெதிப்பீடு மலய்வது லக சோத்தியமில்லக சோதது.  இந்த
க சலதக சோிவுரைத்தின பினவிவுரளவுகளில் இருந்து மீள க சவண்டிய
க சதவுரவயுிரியரான டேன தக சோன ப்பட்ட நக சோம இனம் மறைளவும வக சோழ்ந்து வருகிக சம் மறைக சோம.

ஸ்ிவுரைக சோலின,  இந்த க சகக சோளத்தில் அந்த மிக அபக சோயகிவுரைஅமெக சோன
லமூக கூறிவுரன,  ப்பட்ட நனவக சோன தவுரலவுரய,  மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின மூவுரளவுரய அழிப்பதற்கு முயனறு
மகக சோண்டிருந்தக சோர்.  வக சோடிம க சிவுரைக சோக சகக சோவின
விளங்கப்படுத்தியிருப்பவுரதப் க சபக சோல,  அவர் அந்த
ஆபத்வுரத ப்பட்ட நனகு புரிந்துவுரவத்திருந்தக சோர்.

ிவுரைஷ்யக சோவில் அமெக சோர்க்சிலம ஆழஅமெக சோன க சவர்கவுரளயும,  ஒரு
அிரியரான டேர்த்தியக சோன, மலறிவக சோன விவுரைலக சோற்வுரம் மறையும மகக சோண்டிருந்தது.
ிவுரைஷ்ய அமெக சோர்க்சிலத்தின ஸ்தக சோபகிவுரைக சோன பிமளக்கிறிஸ் ஹக சோக சனக சோவ்,
அமெக சோர்க்ஸ் அமெற்றும ஏங்மகல்ஸின தீவிிவுரைஅமெக சோன தக சோக்கம
தவிிவுரைவும,  மலர்னிக சருஷேவ்ஸ்கி,  க சகிறிஸ் ஹர்அலெக்ஸன அமெற்றும
மபலினஸ்கி க சபக சோனம் மறை அமெக சோமபரும தீவிிவுரைப்பட்ிரியரான டே
சிந்தவுரனயக சோளர்களிிரியரான டேம இருந்தும கற்றுக் மகக சோண்ிரியரான டேக சோர்.
1890 களில் இருந்து ிவுரைஷ்ய அமெக சோர்க்சிஸ்டுகள் எழுந்து
வந்துமகக சோண்டிருந்த மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்திற்கு
கல்வியூட்டும பணவுரய க சஅமெற்மகக சோண்ிரியரான டேனர்,  இந்த
அமெக சோர்க்சிலத்தக சோல் உருவவுரஅமெக்கப்பட்ிரியரான டே மதக சோழிலக சோள வர்க்கம
தக சோன ிவுரைஷ்யப் புிவுரைட்சிவுரய மலய்து முடித்தது.
மதக சோழிலக சோளர்கள் அமெத்தியில் மலனின அமெற்றும ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி
மபற்ம் மறை மலறிந்த கவுிவுரைவம எனபது அவர்களது தனிஅமெனித
ப்பட்ட நிரியரான டேத்வுரத அல்லது பிிவுரைலங்கத் திம் மறைனகளில் இருந்து
விவுரைவில்வுரல. அவர்கள் மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின விவுரைலக சோற்று
அபிவிருத்தியில் ஒனவுரம் மறை,  புிவுரைட்சிகிவுரைப் க சபக சோக்வுரக
பிிவுரைதிநிதித்துவம மலய்தனர்,  பத்தக சோயிிவுரைக்கரிணக்கக சோன
மதக சோழிலக சோளர்கள் அவர்களக சோல் அிவுரைசியல்
கல்வியூட்ிரியரான டேப்பட்ிரியரான டேனர்,  அவர்களின சிந்தவுரனகள் அமெற்றும
க சவவுரலத்திட்ிரியரான டேத்வுரத கவனஅமெக சோகப் பினபற்றினர்.

ஸ்ிவுரைக சோலினும அவிவுரைது உிரியரான டேந்வுரதயக சோளர்களும அவுரவ
அவுரனத்வுரதயும உருத்மதரியக சோஅமெல் அழிக்கக் கிளமபினர்.
“ஒரு மதக சோழிற்லக சோவுரலயில் ஒரு ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கில மதக சோழிலக சோளி
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கண்ிரியரான டேறியப்பட்ிரியரான டேக சோல்,  KGB அவவுரிவுரை அமெட்டுஅமெல்லக சோது,  அவிவுரைது
பிரிவில் இருக்கும அமெற்ம் மறை ஒவ்மவக சோரு மதக சோழிலக சோளிவுரயயும
க சலர்த்க சத மகக சோனம் மறைது.”

1936 இல் அமெக சோஸ்க சகக சோ க சபக சோலி விலக சோிவுரைவுரரிண நீதிஅமெனம் மறை ப்பட்ட நிரியரான டேவடிக்வுரககள்

க சலக சோவியத் ஆட்சியக சோல் ஒழுங்கவுரஅமெக்கப்பட்ிரியரான டே பக சோரிய
படுமகக சோவுரலவுரய ஆவரிணப்படுத்துகினம் மறைதும அமெற்றும
க சஅமெக சோலடியக சோன அமெற்றும சிடுமூஞ்சித்தனஅமெக சோன விதத்தில்
ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்வுரத அமெக சோர்க்சிலஅமெக சோக அவுரிரியரான டேயக சோளப்படுத்துவவுரத
அமெதிப்பிழக்கச் மலய்கினம் மறைதுஅமெக சோன மபக சோறுப்பு ICFI இன மீது
சுஅமெத்தப்பட்ிரியரான டேது.

அமெக சோஸ்க சகக சோ விலக சோிவுரைவுரரிணகள்,  அழித்மதக சோழிப்புகள் அமெற்றும
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி படுமகக சோவுரல ஆகியவற்றின பதிக சவடுகவுரளத்
திம் மறைப்பது இந்த அமபலப்படுத்தலின மவகு வுரஅமெயத்தில்
இருந்தக சோக க சவண்டும...  விவுரைலக சோற்று உண்வுரஅமெவுரய
மவளிக்மகக சோரிணர்வதற்கக சோன ஒரு பிிவுரைச்லக சோிவுரைம எனறு ப்பட்ட நக சோம
க சபசுகிம் மறைக சபக சோது,  ப்பட்ட நக சோம இதவுரன குறுகிய அர்த்தத்தில்
மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்திற்கு அமெட்டும பயனளிக்கக் கூடியதக சோக
அல்ல, அமெக சோம் மறைக சோக முற்க சபக சோக்கக சோன அமெனிதகுலம அவுரனத்திற்கும
பயனளிக்கக் கூடிய ஒரு கிரியரான டேவுரஅமெயக சோகக் கக சோண்கிக சம் மறைக சோம.
லுபியக சோனகக சோவில் [சிவுரம் மறை] எனன ப்பட்ட நிரியரான டேந்தது எனபது க சபக சோிவுரைக சோடும
அமெனிதகுலம அவுரனத்தின கவவுரலயுஅமெக சோகும. ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தின
குற்ம் மறைங்கவுரள அமபலப்படுத்துவமதனபது லமூக அமெற்றும
அிவுரைசியல் சிந்தவுரனயின அபிவிருத்திக்கு அது இவுரழத்த
க சலதத்தில் இருந்து மீள்வதிலக சோன ஒரு அத்தியக சோவசியஅமெக சோன
பகுதியக சோகும.

ICFI அந்த முயற்சிவுரய மதக சோய்வில்லக சோஅமெல் பினமதக சோிரியரான டேர்ந்தது.

ஸ்ிவுரைக சோலினிலத்தினக சோல் கடுவுரஅமெயக சோன க சலதத்துக்குள்ளக சோகியிருந்த
லர்வக சதல க சலக சோலலிலக் கலக சோச்லக சோிவுரைத்வுரத
மீளக்கட்டிமயழுப்புவவுரதக் குறித்து அந்த அறிக்வுரக
க சபசியது.  இதுதக சோன அச்லஅமெயத்தில் ப்பட்ட நக சோங்கள் அடிக்கடி
உபக சயக சோகித்த ஒரு வக சோலகஅமெக சோக இருந்தது. அவுரத இப்க சபக சோது
ப்பட்ட நக சோங்கள் அதிகஅமெக சோகப் பயனபடுத்துவதில்வுரல எனம் மறைக சோல்,
அதன கக சோிவுரைரிணம அந்தக் கருத்து கட்சியின இிவுரைத்தத்திலும

லவுரதயிலும கலந்து விட்ிரியரான டேது எனபதக சோக சலக சய எனக சம் மறை ப்பட்ட நக சோன
ப்பட்ட நமபுகிக சம் மறைன.

ஆனக சோல் “அமெக சோர்க்சிலத்தின அிவுரைசியல் கலக சோச்லக சோிவுரைம” அல்லது
“மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின கலக சோச்லக சோிவுரை அபிவிருத்தி”
எனபதில் ப்பட்ட நக சோம அர்த்தப்படுத்துவது எனன?

க சலக சோலலில கலக சோச்லக சோிவுரைஅமெக சோனது,  மதக சோழிலக சோளர்கள்
முதலக சோளித்துவ லமூகத்தில் தஅமெது பும் மறைநிவுரலயக சோன
இிரியரான டேத்வுரதயும ஒரு க சலக சோலலிலப் புிவுரைட்சிக்கக சோன லக்தியக சோக தஅமெது
கூட்ிரியரான டேக சோன பக சோத்திிவுரைத்வுரதயும உரிணர்ந்து மகக சோள்ள
உதவுவதற்கும அமெற்றும அவர்கவுரள சுிவுரைண்ிரியரான டேலுக்கக சோன
மவறும இவுரிவுரையக சோக இருக்கும நிவுரலயில் இருந்து
விவுரைலக சோற்வுரம் மறைப் பவுரிரியரான டேப்பவர்களக சோக அமெனிதகுலத்வுரத விடுதவுரல
மலய்பவர்களக சோக உருஅமெக சோற்றுவதற்குஅமெக சோன ப்பட்ட நனவக சோன
க சப்பட்ட நக சோக்கத்துிரியரான டேன ஒழுங்கவுரஅமெக்கப்பட்டிருக்கும,
கட்ிரியரான டேப்பட்டிருக்கும,  எழுதப்பட்டிருக்கும,
உட்கிிவுரைகிக்கப்பட்டிருக்கும அமெற்றும லக சோதிக்கப்பட்டிருக்கும
அவுரனத்துஅமெக சோகும.

19  ஆம நூற்ம் மறைக சோண்டின பிற்பகுதி முதலக சோக க சலக சோலலில
இயக்கஅமெக சோனது மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின அிவுரைசியல் அமெற்றும
லமூக க சவவுரலத்திட்ிரியரான டேத்வுரத அபிவிருத்திமலய்வதற்கும
விரிவுபடுத்துவதற்கும பக சோடுபட்டு வந்திருக்கிம் மறைது.  அந்தப்
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தில் உருவக சோக்கப்பட்ிரியரான டே அத்தவுரன எழுத்துக்கள்,
ப்பட்ட நவுரிரியரான டேமுவுரம் மறைகள் அமெற்றும ஸ்தக சோபனங்களும க சலக சோலலிலக்
கலக சோச்லக சோிவுரைத்தின கூறுகவுரளக் மகக சோண்ிரியரான டேதக சோகும.  அகுஸ்ட்
க சபபல்,  மபண்களும க சலக சோலலிலமும எனம் மறை நூலின
நிவுரம் மறைவில்,  “க சலக சோலலில இயக்கஅமெக சோனது,  குறிப்பக சோக அதன
இலக்கியம,  அதன மலய்தித்தக சோள்கள்,  அதன லமூகங்கள்
அமெற்றும கூட்ிரியரான டேங்கள்,  அதன ப்பட்ட நக சோிரியரான டேக சோளுஅமெனம் மறை பிிவுரைதிநிதித்துவம
அமெற்றும மபக சோதுவக சோழ்க்வுரகயின அத்தவுரன துவுரம் மறைகளிலும
மதக சோிரியரான டேர்ச்சியக சோக பயிலப்படும விஅமெர்லனம ஆகியவற்றின
மூலஅமெக சோக,  மவகுஜனங்களின புத்திஜீவித அமெட்ிரியரான டேத்வுரதக்
கணலஅமெக சோக உயர்த்தியிருக்கிம் மறைது”  எனறு எழுதினக சோர்.
க சஜர்அமெனியில் SPD இன ப்பட்ட நிரியரான டேவடிக்வுரககள் முிவுரைண்பக சோடுகளுள்
சிக்கியிருந்தது எனபவுரத ப்பட்ட நக சோம ப்பட்ட நனகு அறிக சவக சோம,
ஆனக சோலும க சபபல் கூறியது லரிமயனபதில் எந்த
லந்க சதகமுமில்வுரல.

மூலதனம, கக சோர்ல் அமெக சோர்க்ஸ் (1867)
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க சலக சோலலில கலக சோச்லக சோிவுரைத்தின உச்சிப்புள்ளியில் அமெக சோர்க்சின
பவுரிரியரான டேப்பக சோன எல்லக சோவற்றினும,  முதலக சோளித்துவ லமூகத்தின
இயக்க விதிகளது கூம் மறைக சோய்வக சோன 'மூலதனம’  நிற்கினம் மறைது.
அத்துிரியரான டேன மஅமெய்யியல் அமெற்றும மபக சோருளக சோதக சோிவுரைத்தில் அமெக சோர்க்ஸ்
அமெற்றும ஏங்மகல்ஸின பிம் மறை எழுத்துக்களும இருக்கினம் மறைன:
கமயூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்வுரக,  கூலி உவுரழப்பும
மூலதனமும,  கற்பனக சோவக சோத க சலக சோலலிலமும விஞ்ஞக சோன
க சலக சோலலிலமும,  டூரிங்கிற்கு அமெறுப்பு, 1848  புிவுரைட்சிகள் அமெற்றும
பக சோரிஸ் கமயூன குறித்த விவுரைலக சோற்று எழுத்துக்கள். மலனின
எழுதிய பல பிிவுரைதியிிரியரான டேமுடியக சோத,  விஞ்ஞக சோனபூர்வ
எழுத்துக்கள் இருக்கினம் மறைன,  ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கியின
பிிவுரைமஅமெக சோண்ிரியரான டேஅமெக சோன,  ப்பட்ட நமபமுடியக சோத அளவுக்கு
லஅமெகக சோலத்துக்குரியதக சோக இருக்கும எழுத்துக்கள்
இருக்கினம் மறைன,  அமெற்றும க சஜமஸ் பி.கனன க சபக சோனம் மறை
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கில தவுரலவர்களின எழுத்துக்கள் இருக்கினம் மறைன,
அமெற்றும அவுரனத்துலகக் குழுவினக சோல் மிக லமீபத்தில்
பிிவுரைசுிவுரைம மலய்யப்பட்டிருக்கும ப்பட்ட நக சோம கக சோக்கும அமெிவுரைபியம,
முடிவும் மறைக சோத இருபதக சோம நூற்ம் மறைக சோண்டு, க சிவுரைக சோக சகக சோவினின
எழுத்துக்கள்,  க சவக சோக சிவுரைக சோனஸ்கியின கட்டுவுரிவுரைகள் ஆகியவுரவ
இருக்கினம் மறைன.  இந்த இயக்கத்தின ஆவரிணங்கள்,  உலக
க சலக சோலலில வவுரலத் தளத்திலக சோன விிரியரான டேயங்கள் இருக்கினம் மறைன.
இது ஒரு மிகப் பிவுரைந்த அிவுரைசியல்-கலக சோச்லக சோிவுரை கட்ிரியரான டேவுரஅமெப்பும
அமெற்றும மபக சோதுநிபந்தவுரனயுஅமெக சோகும.  இந்தப் பள்ளி அமெற்றும
இதவுரனப் க சபக சோனம் மறை ஏவுரனய ப்பட்ட நிரியரான டேவடிக்வுரககளும க சலக சோலலிலக்
கலக சோச்லக சோிவுரைத்தின அத்தியக சோவசியக் கூறுகளக சோய் இருக்கினம் மறைன.

க சலக சோலலிலக் கலக சோச்லக சோிவுரைத்தின இனமனக சோரு கூறு கவுரலக்
கலக சோச்லக சோிவுரைத்வுரத க சப்பட்ட நக சோக்கிய அதன அமெக சனக சோபக சோவமும
உம் மறைவுஅமெக சோகும.  The  Sky  Between  the  Leaves க்கக சோன
அறிமுகத்திலக சோன இந்த பத்திகளுக்கு 12 வது நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவ
அறிக்வுரக ஆதர்லஅமெளித்தது:

க சலக சோலலில ப்பட்ட நனவின வளர்ச்சியக சோனது
மவறுஅமெக சன குறிப்பிட்ிரியரான டே மபக சோருளக சோதக சோிவுரை அமெற்றும
அிவுரைசியல் க சகக சோரிக்வுரககளுக்கக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தின விவுரளமபக சோருள் அமெட்டுஅமெனறு.
கவுரல அமெற்றும கலக சோச்லக சோிவுரை அபிவிருத்தி —

எழுத்தக சோளர்கள்,  ஓவியர்கள்,
இவுரலக்கவுரலஞர்களது (மபருமபக சோலும,
ஆயினும எப்க சபக சோதும அல்ல,
க சலக சோலலிலத்திற்கு லக சோர்புவுரிரியரான டேக சயக சோர்)
பவுரிரியரான டேப்புக்கள் அமெற்றும அவர்களது
முயற்சிகவுரள அமெதிப்பீடு மலய்கினம் மறை அமெக சோர்க்சில
விஅமெர்லகர்கள் மூலஅமெக சோக— மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின கண்க சரிணக சோட்ிரியரான டேத்திற்கு
உருக்மகக சோடுப்பதிலும விலக சோலப்படுத்துவதிலும,
முதலக சோளித்துவத்தின அநீதிகள் குறித்த அதன
விழிப்புரிணர்வுரவக் கூர்வுரஅமெப்படுத்துவதிலும,
மதக சோழிலக சோளர்களின ஆக சவலம அமெற்றும
தியக சோகத்திற்கக சோன விருப்பத்வுரத
வலுப்படுத்துவது அமெற்றும சுத்திகரிப்பதிலும,
அமெற்றும க சலக சோலலிலத்வுரத அவுரிரியரான டேவதற்கக சோன
அமெற்றும உண்வுரஅமெயக சோன லமூக லஅமெத்துவம
அமெற்றும ஒற்றுவுரஅமெயின அடிப்பவுரிரியரான டேயில் ஒரு

லமூகத்வுரத கட்டிமயழுப்புவதற்கக சோன
லக சோத்தியத்தில் அவர்களது ப்பட்ட நமபிக்வுரக அமெற்றும
அமெனத்திிரியரான டேத்வுரத க சஅமெலும பற்றிநிற்பவர்களக சோக
அவர்கவுரள ஆக்குவதிலும ஒரு தீவிிவுரைஅமெக சோன
பக சோத்திிவுரைத்வுரத வகித்தது.

க சலக சோலலிலத்திற்கு மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின
ஒரு கணலஅமெக சோன பகுதியின அமெத்தியில் ஒரு
கலக சோச்லக சோிவுரை விழிப்பூட்ிரியரான டேல்
அவசியஅமெக சோயிருந்தது...  ஆயினும,  இந்த
தட்டிமயழுப்பலக சோனது,  புிவுரைட்சிகிவுரைக் கட்சியின
முயற்சிகளில் இருந்து சுயக சோதீனப்பட்டு
நிகழ்ந்து விிரியரான டேவில்வுரல.  அமெக சோம் மறைக சோக,  மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின மிக ப்பட்ட நனவக சோன பகுதியக சோன
கட்சிதக சோன,  இந்த அபிவிருத்திக்கக சோன
க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்திற்கு தவுரலவுரஅமெ மகக சோடுக்கிம் மறைது.
நிலவும லமூக உம் மறைவுகள் அமெற்றும அனம் மறைக சோிரியரான டே
அிவுரைசியல் அனுஅமெக சோனங்கள் அமெற்றும
கருத்தக சோக்கங்கவுரள —அவுரவ எழுகினம் மறை
அமெற்றும அவுரவ முதலக சோளித்துவ லமூகத்தில்
“தனனியல்பக சோன”  மவளிப்பக சோட்வுரிரியரான டேக்
கக சோண்கினம் மறை க சவவுரளயில்— க சப்பட்ட நக சோக்கிய ஒரு
விஅமெர்லனபூர்வ புிவுரைட்சிகிவுரை அமெக சனக சோபக சோவம
க சலக சோலலில ப்பட்ட நனவின புத்திஜீவித லக சோிவுரைஅமெக சோக
இருக்கிம் மறைது.  (The  Sky  Between  the  Leaves

க்கக சோன அறிமுகம)

இது,  முதலக சோளித்துவத்திற்கு எதிிவுரைக சோய் மதக சோழிலக சோள
வர்க்கத்தின மபக சோதுவக சோன அிவுரைசியல்-கலக சோச்லக சோிவுரை
அபிவிருத்திக்கக சோன க சபக சோிவுரைக சோட்ிரியரான டேத்தின உள்ளிரியரான டேக்கத்தில்
பக சோர்க்கப்பிரியரான டே க சவண்டுக சஅமெ தவிிவுரை,  இப்க சபக சோவுரதய லமூகத்தில்
ஒரு கவுரல-கலக சோச்லக சோிவுரை புகலிிரியரான டேத்வுரத உருவக சோக்குவதற்கக சோன
ஏக சதக சோ முயற்சியக சோக பக சோர்க்கப்பிரியரான டேக் கூிரியரான டேக சோது. லமூகம தனவுரன
கலக சோச்லக சோிவுரை அணகலுக்கு அனுஅமெதிக்க அமெறுக்கிம் மறைது எனம் மறை
கக சோிவுரைரிணத்தக சோல் தக சோன முதலக சோளித்துவ லமூகத்வுரத தூக்கிவீல
மதக சோழிலக சோள வர்க்கம நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டிருக்கிம் மறைது.
மதக சோழிலக சோள வர்க்கம மபக சோருளக சோதக சோிவுரைரீதியக சோக
ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிம் மறைது —ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி இலக்கியமும
புிவுரைட்சியும இல் விளக்கினக சோர்— அதன “சுய-நிர்ரிணயத்தின
ஒட்டுமஅமெக சோத்த நிகழ்ச்சிப்க சபக சோக்கும...  ஒரு தீவிிவுரை
ஒருதிவுரைப்பக சோன,  புிவுரைட்சிகிவுரை அமெற்றும அிவுரைசியல் குரிணக சோமலத்வுரத
ஏற்கிம் மறைது, அதன மிக உயர்ந்த மவளிப்பக சோட்வுரிரியரான டே” புிவுரைட்சிகிவுரைக்
கட்சியில் எட்டுகிம் மறைது.  இனனுமஅமெக சோரு லந்தர்ப்பத்தில்
ட்மிவுரைக சோட்ஸ்கி ஒரு பிமிவுரைஞ்சு எழுத்தக சோளருக்கு விளக்கினக சோர்,
“முதலக சோளித்துவத்திற்குள்ளக சோக ஒரு புதிய கலக சோச்லக சோிவுரைத்வுரத
உருவக சோக்குவதல்ல பக சோட்ிரியரான டேக சோளி வர்க்கத்தின கிரியரான டேவுரஅமெ, அமெக சோம் மறைக சோக
ஒரு புதிய கலக சோச்லக சோிவுரைத்திற்கக சோக முதலக சோளித்துவத்வுரத
தூக்கிவீசுவதக சோகும”.

எங்களது உறுப்பினர்களுக்கும,  மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தின
மிக முனக சனறிய பிரிவினருக்கும,  அமெற்றும உலகின
ஒவ்மவக சோரு பகுதியிலுஅமெக சோன மதக சோழிலக சோளர்கள் அமெற்றும
இவுரளஞர்களின இனனும இனனும விரிந்த பகுதிகளுக்கும
அிவுரைசியல் அமெற்றும விவுரைலக சோற்றுக் கல்வியூட்ிரியரான டேல் அமெற்றும
தயக சோரிப்பு மலய்வதில் தக சோன எங்களது முழுக்கவனமும
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இருக்கிம் மறைது,  ஏமனனம் மறைக சோல் அதுக சவ இந்தக் கட்சிவுரய ஒரு
புிவுரைட்சிகிவுரைக் கட்சியக சோக அபிவிருத்தி மலய்வதற்கு
இனறியவுரஅமெயக சோததக சோக இருப்பதக சோகும.

12 வது நிவுரம் மறைக சபிவுரைவுரவ வக சோதிட்ிரியரான டேவுரதப் க சபக சோல,  இந்த
இயக்கம அமெட்டுக சஅமெ இந்த பணவுரய முனமனடுப்பதற்கு
அிவுரைசியல் இலட்சியப்பக சோர்வுரவயும அம் மறைமப்பட்ட நறித் தகுதிவுரயயும
மகக சோண்டிருக்கிம் மறைது.  விவுரைலக சோற்று உண்வுரஅமெவுரய

ஸ்தக சோபிப்பதிலும லர்வக சதலத் மதக சோழிலக சோள வர்க்கத்தில்
அமெக சோர்க்சிலத்தின அமெறுஅமெலர்ச்சிக்கக சோன அடித்தளத்வுரத
வலுப்படுத்துவதிலும “எந்தமவக சோரு முயற்சிவுரயயும
விட்டுவிிரியரான டேப் க சபக சோவதில்வுரல”  எனம் மறை இந்த இயக்கம
மகக சோண்டிருக்கினம் மறை தீர்க்கஅமெக சோன உறுதிவுரய,  இந்த மதக சோிரியரான டேர்
வகுப்புகளும,  இந்த வக சோிவுரைத்தில் ப்பட்ட நக சோம க சஅமெற்மகக சோள்கினம் மறை
கலந்துவுரிவுரையக சோிரியரான டேல்களும, விளங்கப்படுத்துகினம் மறைன.
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