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இரண்டடாம் உலக யுத்தத்திற்கடான
கடாரணங்களும், விளிளைவுகளும்1
டேவிட ட நோர்த,

இந்த உரரையின பிரைதநோன கவனம இரைண்ேநோம உலக டோநோரரைத தூண்டிவிடே பிரைததிடரத்தியேகியேகமநோன முரைண்ோநோடுகள
மீடதநோ ியேகமற்றும சமோவங்களின மீடதநோ இருக்கநோத, ியேகமநோறநோக அந்த டோநோருக்கநோன மிகப் கப் போநோதவநோன கநோரைணங்களின மீடத
கவனமகப் பசலுததம.
1939 ியேகமற்றும 1945 க்கு இரேடரத்தியே ோநோரிரத்தியேளவில் பிரைளரத்தியேம கடேவிழ்ந்திருந்த நிரலயில், டோநோருக்கநோன கநோரைணங்கரள
பிரைதநோனியேகமநோக, அவற்றின ோரைந்த வரைலநோற்று உளளேக்கததிற்கு அப்ோநோற்ோடடு ேநோனசிக்
டியேகமநோதல்களுக்கு இடடுச்கப் பசனற இரைநோஜதந்திரைரீதியிலநோன முரைண்ோநோடுகளுக்குள
டியேகமடலநோடேியேகமநோனதநோகவும, முடேநோளததனியேகமநோனதநோகவுடியேகம இருக்கும.

(Danzig)

டதே

ோகுதி பிரைச்சிரன டோநோனற

முரனவத

எனோத

முற்றிலும

இரைண்ேநோம உலகப் டோநோரின கநோரைணங்கரளக் குறிதத எவ்விதியேகமநோன கவனததிற்கப் பகடுப்பும, 1914 ியேகமற்றும 1918 க்கு
இரேடரத்தியே நிகழ்ந்த முதல் உலகளநோவிரத்தியே இரைநோணுவ டியேகமநோதல் ேந்த கப் பவறும இருப்ோதரதந்த ஆண்டுகளில், 1939 ியேகமற்றும
1945 க்கு இரேயிலநோன உலகளநோவிரத்தியே இரைநோணுவ டியேகமநோதலில் இருந்த கப் பவளிப்ோடடு வந்திருந்தத எனற உண்ரியேகமயிலிருந்த
கப் பதநோேங்க டவண்டும. முதலநோம உலக டோநோருக்கும இரைண்ேநோம உலக டோநோருக்கும இரேடரத்தியே கப் பவறும இருப்ோததிகப் பரத்தியேநோரு
ஆண்டுகள ியேகமடடுடியேகம கேந்திருந்தன. இரத டவகப் பறநோரு விதததில் ோநோர்ப்ோகப் பதனறநோல், கப் பவறும முப்ோததிகப் பரத்தியேநோரு ஆண்டுகநோல
இரேகப் பவளியில், இரைண்டு டோரைழிவுகரைியேகமநோன உலகளநோவிரத்தியே டோநோர்கள ேநோததப்ோடடிருந்தன.
இரதகப் பரத்தியேநோரு
சியேகமகநோலததிரத்தியே
முனடனநோக்கில்
நிறுததினநோல்,
1914
ியேகமற்றும
1945 க்கு
இரேயிலநோன
கநோலஇரேகப் பவளிரத்தியேநோனத, கநோர்டேர் நிர்வநோகததினத ியேகமததிரத்தியே ோகுதிரத்தியேநோன 1978 க்கும ியேகமற்றும 2009 க்கும இரேயிலநோன அடத
கநோலஅளவநோகும. வரைலநோற்று கண்டணநோடேததின இந்த அர்ததததில் —வரைலநோற்று கநோலகடேததிற்டகற்ோ அவசிரத்தியேியேகமநோன
ியேகமநோற்றங்கடளநோடு— 1960 இல் பிறந்த ஒருவர் 1978 இல் ோதிகப் பனடடு வரத்தியேதில் இருந்திருப்ோநோர், அதநோவத, ஒரு டோநோரில்
சண்ரேயிடுவதற்கு

இழுக்கப்ோேக்கூடிரத்தியே

வரத்தியேதில்

இருந்திருப்ோநோர்

எனக்

கப் பகநோளளலநோம.

முதலநோம

உலக

டோநோரில்

ோதிகப் பனடடு வரத்தியேதில் சண்ரேயில் ஈடுோடே ஒரு ஆடணநோ அல்லத கப் போண்டணநோ, உயிர் பிரபிழைததிருந்தநோல் டோநோர்
முடிரகயில கப் பவறும இருோததி-இரைண்டு வரத்தியேதில் இருந்திருப்ோநோர். அந்த ஆணுக்கு அல்லத கப் போண்ணுக்கு இரைண்ேநோம
உலக டோநோர் கப் பதநோேங்கிரத்தியேடோநோத கப் பவறும நோற்ோததி-மூனறு வரத்தியேதநோகி இருக்கும எனோதேன, அப்டோநோர் நிரறவரேந்த
டோநோத அவர் கப் பவறும நோற்ோததி-ஒனோத வரத்தியேதில் இருந்திருப்ோநோர்.
ியேகமனிதயின வரரைரத்தியேரறகளில் ஆகடடும அல்லத தனி ோரின வரரைரத்தியேரறகளில் ஆகடடும இத எரதக் குறிக்கிறத?
அதநோவத ஒருவர் அவரைத ஐமோத வரத்தியேரத அரேவதற்கு உளடளடரத்தியே, அந்த ஆடணநோ அல்லத கப் போண்டணநோ,
ட ரைடிரத்தியேநோகடவநோ அல்லத ியேகமரறமுகியேகமநோகடவநோ, ஒரு ியேகமரலப்பூடடும அளவிலநோன வனமுரறரரத்தியே ோநோர்ததிருப்ோநோர் எனோரதத
தநோடன குறிக்கிறத. அந்த
கப் பகநோல்லப்ோடடிருப்ோநோர்கள.

டோநோர்களின
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கநோலப்டோநோக்கில்

அடனகியேகமநோக

அவருக்குத

கப் பதரிந்த

ோல

ியேகமனிதர்கள

நிச்சரத்தியேியேகமநோக, அந்த இரைண்டு டோநோர்களின டோநோதம ஒருவர் எந்தளவுக்கு ியேகமரைணங்கரள சந்திததிருப்ோநோர் எனோத அவர்
எங்டக வநோழ்ந்தநோர் எனோரத சநோர்ந்தத தநோன. சரைநோசரிரத்தியேநோக ஒரு அகப் பியேகமரிக்கர்களின அனுோவம, இங்கிலநோந்த, பிரைநோனஸ,
டஜர்ியேகமனி, டோநோலநோந்த, ரைஷ்ரத்தியேநோ, சீனநோ அல்லத ஜப்ோநோனில் இருந்த சரைநோசரி ோர்களத அனுோவங்கரளப் டோநோனறு
இருந்திருக்கநோத தநோன.

உலக டோநோர்களுக்கநோன ியேகமனித விரல
முதலநோம
அதிகியேகமநோக

உலக

டோநோரில், கப் பியேகமநோதத

இருந்திருக்குகப் பியேகமன

மில்லிரத்தியேனநோக

இருந்தத.

உயிரிபிழைப்புகள

ியேகமதிப்பிேப்ோடுகிறத.

விோததக்கள,

ட நோய

ஒனோத

டோநோரிடடு

ியேகமற்றும

மில்லிரத்தியேனில்

இருந்த

உயிரிபிழைந்தவர்களின

யுததக்ரகதிகளின

ோதினநோறு

கப் பியேகமநோதத

முகநோமகளில்

மில்லிரத்தியேனுக்கும

எண்ணிக்ரக

(POW)

6.8

சிரறப்ோடுததல்

ஆகிரத்தியேவற்றநோல் கூடுதலநோக இரைண்டு மில்லிரத்தியேன இரைநோணுவ உயிரிபிழைப்புகள ஏற்ோடடிருந்தன.

நோடு

உயிரிபிழைப்புகள

கப் பகநோல்லப்ோடே ியேகமக்களின சதவீதம

ஆஸதிடரைலிரத்தியேநோ

61,928

1.38

பிரிடேன

994,134

2.19

கப் போல்ஜிரத்தியேம

120,637

1.63

கனேநோ

66,944

0.93

பிரைநோனஸ

1,697,800

4.29

கிரீஸ

176

3.67

இததநோலி

1,240,000

3.48

டரைநோியேகமநோனிரத்தியேநோ

680

9.07

ரைஷ்ரத்தியேநோ

3,311,000

1.89

டசர்பிரத்தியேநோ

725

16.11

ஐக்கிரத்தியே அரைசுகள (அகப் பியேகமரிக்கநோ)

117,465

0.13

புளளிவிோரைம 1. முதலநோம உலக டோநோரில், ட ச

நோடுகள தரைப்பில்

நோடு

நோடு வநோரிரத்தியேநோக உயிரிபிழைப்புகள

உயிரிபிழைப்புகள

கப் பகநோல்லப்ோடே ியேகமக்களின சதவீதம

ஆஸதிரிரத்தியே-ஹங்டகரி

1,567,000

3.05

ோல்டகரிரத்தியேநோ

187,500

3.41

டஜர்ியேகமனி

2,476,897

3.82

ஒடேநோியேகமன டோரைரைசு

2,921,844

13.72

புளளிவிோரைம 2. முதலநோம உலக டோநோரில், ியேகமததிரத்தியே சக்திகள (Central powers) தரைப்பில்,
நோடு
சீனநோ

உயிரிபிழைப்புகள

நோடுவநோரிரத்தியேநோக உயிரிபிழைப்புகள
கப் பகநோல்லப்ோடே ியேகமக்களின சதவீதம

10,000,000-20,000,000

2 இல் இருந்த 4

3,000,000-4,000,000

4.3 இல் இருந்த 5.76

பிகப் பரைஞ்சு இந்டதநோசீனநோ

1,000,000-1,5000,000

4 இல் இருந்த 6

கிரீஸ

800,000

11.7

ஜப்ோநோன

2,700,000

3.78

டஜர்ியேகமனி

5,600,000-6,500,000

7.8 இல் இருந்த 9.4

டோநோலந்த

5,800,000

16.5

டசநோவிரத்தியேத ஒனறிரத்தியேம

24,000,000

14

ஐக்கிரத்தியே அரைசுகள (அகப் பியேகமரிக்கநோ)

418,000

0.32

ேச்சு கிபிழைக்கு இந்திரத்தியேநோ (Dutch East
Indies )

புளளிவிோரைம

3. இரைண்ேநோம உலக டோநோரில் நோடுவநோரிரத்தியேநோக உரத்தியேரிபிழைந்தவர்களின எண்ணிக்ரக

அடேவரண 1 ியேகமற்றும 2, முதலநோம உலக டோநோரில் நோடுவநோரிரத்தியேநோக உயிரிபிழைந்தவர்களத எண்ணிக்ரகயின ோகுப்ரோ
அளிக்கினறன. அரவ அதிர்ச்சியூடடும இபிழைப்புகளநோகும. டோநோரைநோல் ட ரைடிரத்தியேநோக டதநோற்றுவிக்கப்ோடே மில்லிரத்தியேன கணக்கநோன
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ியேகமரைணங்களுக்கு டோநோரின உேனடி விரளடவ கநோரைணியேகமநோக இருந்ததேன , தற்கநோலிக டோநோர்நிறுததததிற்கு பினனர்,
உேல்ரீதியில் ோலவீனியேகமநோன ியேகமக்கரளப் டோரைழிவுக்கு உளளநோக்கிரத்தியே கடுரியேகமரத்தியேநோன கப் பதநோற்றுட நோயகளநோல் இனனும கூடுதலநோக
இருோத மில்லிரத்தியேன ியேகமக்கள உயிரிபிழைந்தனர்.2
இரைண்ேநோம உலக டோநோருக்குக் கப் பகநோடுக்கப்ோடே ியேகமனித விரல, முதலநோம உலக டோநோரரை விேவும கப் போரிதம
அதிகியேகமநோகும. ஐந்த மில்லிரத்தியேன டோநோர் ரகதிகளின உயிரிபிழைப்புகள உடோே கப் பியேகமநோததம இருோததிரைண்டில் இருந்த
இருோதரதந்த மில்லிரத்தியேன வரரையில் இரைநோணுவ உயிரிபிழைப்புகள இருந்தன. அந்த கப் போருஞ்சுபிழைலில் மிகவும ட ரைடிரத்தியேநோக
சமோந்தப்ோடடிருந்த ோல
நோடுகள கண்ே உயிரிபிழைப்பு எண்ணிக்ரகரரத்தியே ஆரைநோயடவநோம. டோநோலந்த அதன ியேகமக்கள
கப் பதநோரகயில் 16 சதவீதததிற்கும அதிகியேகமநோனவர்கரள இபிழைந்தத. டசநோவிரத்தியேத ஒனறிரத்தியேம அண்ணளவநோக 14 சதவீதம
இபிழைந்தத. கிரீஸின ியேகமக்கள கப் பதநோரகயில் ோதிகப் பனநோரு சதவீதததினர் கப் பகநோல்லப்ோடேனர். குரறந்தோடசம 10 சதவீதததினரரை
இபிழைந்த ஏரனரத்தியே நோடுகளில், லிததடவனிரத்தியேநோ ியேகமற்றும லநோதவிரத்தியேநோ இருந்தன. ியேகமக்களில் குரறந்தோடசம 3 சதவீததரத
இபிழைந்த ஏரனரத்தியே நோடுகளில், எஸடதநோனிரத்தியேநோ, ஹங்டகரி, கப் ப தர்லநோந்த, ருடியேகமனிரத்தியேநோ, சிங்கப்பூர் ியேகமற்றும யூடகநோஸலநோவிரத்தியேநோ
ஆகிரத்தியேரவ இருந்தன.
இந்த உயிரிபிழைப்பினுள ஐடரைநோப்பிரத்தியே யூத இனப்ோடுகப் பகநோரலகளும உளளேங்கும. 1939 ியேகமற்றும 1945 க்கு இரேடரத்தியே
ஆறு மில்லிரத்தியேன யூதர்கள கப் பகநோல்லப்ோடேனர். அதில் மூனறு மில்லிரத்தியேன டோநோலந்த யூதர்களும ியேகமற்றும ஒரு மில்லிரத்தியேனுக்கு
அண்மிததளவில் உக்டரைனிரத்தியே யூதர்களும உளளேங்குவர். சதவீத வரரைரத்தியேரறகளில் கூறுவதநோனநோல், டோநோலந்த, ோநோல்டிக்
நோடுகள ியேகமற்றும டஜர்ியேகமனிரத்தியே யூதர்களில் 90 சதவீதததினர் கப் பகநோல்லப்ோடேனர். 80 சதவீதததிற்கும அதிகியேகமநோன
கப் பசக்டகநோஸடலநோவநோகிரத்தியே யூதர்கள கப் பகநோல்லப்ோடேனர். 40 சதவீதததிற்கும அதிகியேகமநோன ட நோர்டவஜிரத்தியே யூதர்கள ோடுகப் பகநோரல
கப் பசயரத்தியேப்ோடேனர். 20 சதவீதததிற்கும அதிகியேகமநோக பிகப் பரைஞ்சு, ோல்டகரிரத்தியே ியேகமற்றும இததநோலிரத்தியே யூதர்கள கப் பகநோல்லப்ோடேனர்.
இந்த இனப்ோடுகப் பகநோரல ேவடிக்ரக உளளூர் அதிகநோரிகளினத கணிசியேகமநோன ஒததரபிழைப்புேன ேததப்ோடேத. அதன
யூத ியேகமக்கரளக் கநோப்ோநோற்றுவதற்கு உள நோடடு ியேகமக்களின ஓர் ஒனறுோடே முரத்தியேற்சிரரத்தியேக் கப் பகநோண்டிருந்த ஒடரை நோஜி
ஆக்கிரைமிப்பு நோேநோக கப் பேனியேகமநோர்க் ியேகமடடுடியேகம இருந்தத. அந் நோடு டஜர்ியேகமனிரரத்தியே எல்ரலரத்தியேநோகக் கப் பகநோண்டிருந்த டோநோதினும,
அங்டக

டோநோருக்கு

முனனர்

இருந்த

8,000

யூதர்களில்,

கப் பவறும

ஐமோததிரைண்டு

யூதர்கள

ியேகமடடுடியேகம

நோஜிகளின

ோரத்தியேங்கரைததிற்கு ோலிரத்தியேநோனநோர்கள — அத 1 சதவீதததிற்கும குரறவநோகும.
சிறந்த ியேகமதிப்பீடுகளினோடி, முதலநோம ியேகமற்றும இரைண்ேநோம உலக டோநோர்களில், எண்ோத ியேகமற்றும கப் பதநோண்னூறு மில்லிரத்தியேன
ியேகமக்களுக்கு இரேடரத்தியே ியேகமனித உயிர்கள விரலரத்தியேநோக கப் பகநோடுக்கப்ோடடுளளன. அந்த இரைண்டு டோநோர்களநோலும ஏடதநோவிதததில்
உேல் ஊனியேகமரேந்த அல்லத ியேகமனரீதியில் ோநோதிக்கப்ோடே நூறு மில்லிரத்தியேன கணக்கநோனவர்கரளயும —அதநோவத
கப் போற்டறநோர்கரள, குபிழைந்ரதகரள, உறவினர்கரள ியேகமற்றும ண்ோர்கரள இபிழைந்தவர்கள; தங்களின கப் பசநோந்த ியேகமண்ணிலிருந்த
இேமகப் போரத்தியேரை,
நோடரே
விடடு
கப் பவளிடரத்தியேற
நிர்ோந்திக்கப்ோடேவர்கள,
ியேகமற்றும
விரலியேகமதிப்பில்லநோத
ியேகமற்றும
ஈடுகப் பசயரத்தியேவிரத்தியேலநோத தங்களின தனிப்ோடே ியேகமற்றும கலநோச்சநோரை ோநோரைமோரிரத்தியேங்களுேனநோன கப் பதநோேர்புகரள இபிழைந்தவர்கள என
இவர்கரளயும— ஒருவர் கூடுதலநோக இதில் டசர்ததக்கப் பகநோளள டவண்டும. 1914 ியேகமற்றும 1945 க்கு இரேடரத்தியே
முப்ோததிகப் பரத்தியேநோரு ஆண்டுகளில் ேந்த ோடுகப் பகநோடூரைியேகமநோன தரத்தியேரைததின அளரவ, புரிரத்தியே ரவப்ோத ஒருபுறம இருக்கடடும,
அரத கப் பவளிப்ோடுததிக் கநோடடுவதம கூே மிகவும சிக்கலநோனதநோகும.
இந்த ோநோரிரத்தியே தரத்தியேரைங்கள ஒப்பீடேளவில் ஒரு குறுகிரத்தியே கநோலததிற்கு முனனர்தநோன

ேந்திருந்தன எனோரத தரத்தியேவுேன

நிரனவில் கப் பகநோளளுங்கள. இரைண்ேநோம உலக டோநோரினூேநோக வநோழ்ந்த ோதத மில்லிரத்தியேன கணக்கநோன ியேகமக்கள இனறும
உயிருேன இருக்கிறநோர்கள. டியேகமலும எனத தரலமுரற ியேகமக்களுக்கு, முதலநோம உலகப் டோநோர் சமோவங்கள எங்களத
தநோததநோக்கள வநோழ்ந்த கநோலததில் ேந்தரவரத்தியேநோகும — அவர்களில் ோலர், அந்த டோநோரில் ஈடுோடடிருந்தநோர்கள. முதலநோம
உலக டோநோர் ியேகமற்றும இரைண்ேநோம உலக டோநோர் மிகவும சமீோததிரத்தியே வரைலநோற்ரறச் சநோர்ந்தரவ.
நோம வநோழ்ந்த
கப் பகநோண்டிருக்கும இந்த உலகம இததரகரத்தியே இரைடரே டோரைழிவுகளின விரளகப் போநோருளநோகும. அந்த யுததங்கள, எந்த
அரைசிரத்தியேல் ியேகமற்றும கப் போநோருளநோதநோரை முரைண்ோநோடுகளில் இருந்த கப் பவடிததனடவநோ, அரவ இனனமும தீர்க்கப்ோேவில்ரல.
இரைண்ேநோம உலக டோநோர் கப் பவடிதததன எழுோதநோவத நிரனவநோண்ரே அதன டதநோற்றுவநோயகள, விரளவுகள ியேகமற்றும
ோடிப்பிரனகரள ியேகமறுஆயவு கப் பசயவதற்கநோன ஒரு சந்தர்ப்ோியேகமநோக ோநோர்க்க, இந்த வரைலநோற்று உண்ரியேகம ியேகமடடுடியேகம கூே
டோநோதியேகமநோன கநோரைணியேகமநோக உளளத.
நிச்சரத்தியேியேகமநோக,

இந்த

தனிதகப் பதநோரு

விரிவுரரைக்குள,

டோநோருக்கநோன

பிரைதநோன

கநோரைணங்களின

ஒரு

வருந்தததக்க

சுருக்கியேகமநோன விளக்கதரத ியேகமடடுடியேகம வபிழைங்க முடியும. ஆனநோல் கப் பதளிவுோடுததவதற்கநோக இந்த சுருக்கியேகமநோன விளக்கம,
டதரவரத்தியேற்ற மிகவும-எளிரியேகமப்ோடுததல் இல்லநோியேகமல், பிரிக்க முடிரத்தியேநோதோடிக்கு ஒனரறகப் பரத்தியேநோனறு சநோர்ந்த அததிரத்தியேநோரத்தியேங்களநோக
முதலநோம உலக டோநோரரையும ியேகமற்றும இரைண்ேநோம உலக டோநோரரையும ரகரத்தியேநோளும.

3 - The Causes and Consequences of World War II1

முதலநோம உலகப் டோநோரின டதநோற்றுவநோயகள
1914 இன டகநோரேயில் அந்கப் ப ருக்கடி கடேவிழ்ந்த டவகம ோலரரை ஆச்சரிரத்தியேததில் கப் பகநோண்டு கப் பசனறத. ஆஸதிரிரத்தியே
இளவரைசர் ஃபிரைநோனஸ டோர்டினநோண்ட ஜஜூன 28, 1914 இல் சரைடரத்தியேடவநோவில் ோடுகப் பகநோரல கப் பசயரத்தியேப்ோடேரியேகம, கப் பவறும ஐந்த
வநோரைங்களுக்குள,

ஒரு

முழு-அளவிலநோன

அனுியேகமநோனிததிருந்தனர். ஏப்ரைல்

1917 இல்

ஐடரைநோப்பிரத்தியே

அந்த

டியேகமநோதலில்

டோநோருக்கு
அகப் பியேகமரிக்க

இடடுச்

கப் பசல்லுகப் பியேகமனோரத

நுரபிழைவுேன

டசர்ந்த

அத

கப் பவகுசிலடரை
உலகளநோவிரத்தியே

ோரிணநோியேகமதரத ஏற்குகப் பியேகமனோரத அவர்கள முனியேகமதிப்பீடு கப் பசயரத்தியேவில்ரல. ஒரு டோரைழிவுகரைியேகமநோன இரைநோணுவ டியேகமநோதலுக்கநோன
நிரலரியேகமகள அதற்கு முந்ரதரத்தியே ோதிரனந்த ஆண்டுகளில் முதிர்ந்த வந்திருந்தன, அந்த நிரலரியேகமகள உலகப்
கப் போநோருளநோதநோரைததின, ியேகமற்றும அதன விரளவநோக உலக அரைசிரத்தியேலின டவகியேகமநோன ியேகமநோற்றங்களுேன பிரணந்திருந்தன.
1914 கப் பவடிப்புக்கு முனனர், அங்டக 1815 இல் கப் ப ப்டோநோலிரத்தியேனிரத்தியே டோநோர்களின முடிவுக்குப் பினனரில் இருந்த
ஐடரைநோப்பிரத்தியே "வல்லரைசுகளுக்கு" இரேடரத்தியே
கப் போநோதவநோன டோநோர்கள இருந்திருக்கவில்ரல. விரத்தியேனனநோ ியேகமநோ நோடு,
நோடுகளுக்கிரேயிலநோன உறவுகளில் ஒப்பீடேளவில் ஒரு ஸதிரைியேகமநோன கடேரியேகமப்ரோ உருவநோக்கி இருந்ததேன, அந்த
உறவுகள அந்நூற்றநோண்டின எஞ்சிரத்தியே கநோலததில் நீடிததிருந்தத. இத ோதகப் பதநோனோதநோம நூற்றநோண்டு சியேகமநோதநோனியேகமநோக
இருந்தத எனோரத அர்ததப்ோடுததநோத. டதசிரத்தியே-அரைசு அரியேகமப்புமுரற, குறிப்பிேததக்க கப் பதநோேர்ச்சிரத்தியேநோன இரைநோணுவ
டியேகமநோதல்களிலிருந்ததநோன அதன வீன வடிவததிற்கு வந்தத, அதில் மிகவும இரைததக்களரிடரத்தியேநோடு இருந்தத அகப் பியேகமரிக்க
உள நோடடு டோநோரைநோகும. ஐடரைநோப்ோநோவில், கப் பேனியேகமநோர்க் (1864), ஆஸதிரிரத்தியேநோ (1866) ியேகமற்றும இறுதிரத்தியேநோக பிரைநோனஸ (1870)
ஆகிரத்தியேவற்றிற்கு எதிரைநோக திடேமிடடு இரைநோணுவ ோலதரத பிரைடரத்தியேநோகிதததன மூலம பிஸியேகமநோர்க்கின கீழ் பிரைஷ்ரத்தியேநோவின
அரைசிரத்தியேல் டியேகமலநோதிக்கததின கீழ்
வீன டஜர்ியேகமன அரைசின உறுதிப்ோடுததல் அரேரத்தியேப்ோடேத.
1850 களின
கப் பதநோேக்கததிடலடரத்தியே, பிரிடேனும பிகப் பரைஞ்சும கிறிமிரத்தியே (Crimean) டியேகமநோதலில் ரைஷ்ரத்தியே சநோமரைநோஜ்ஜிரத்தியேததின புவிசநோர் அரைசிரத்தியேல்
அபிலநோரலாஷைகரள எதிர்ததன. இருப்பினும அந்த இரைநோணுவ டியேகமநோதல்கள ஒப்பீடேளவில் ியேகமடடுப்ோடடு இருந்தன
எனோதேன, அத ஐடரைநோப்பிரத்தியே ியேகமற்றும உலகளநோவிரத்தியே அரைசிரத்தியேலின ஒடடுகப் பியேகமநோதத கடேரியேகமப்பும உரேவதற்கு இடடுச்
கப் பசல்லவில்ரல.
ஆனநோல் 1890 களின அளவில், அதவும குறிப்ோநோக ஐடரைநோப்ோநோ ியேகமற்றும வேக்கு அகப் பியேகமரிக்கநோவில் முதலநோளிததவ
நிதியிரத்தியேல் ியேகமற்றும கப் பதநோழில்தரறயின ோநோரிரத்தியே விரிவநோக்கததினத தநோக்கததின கீழ், ஏற்ோடே நிரலரியேகமகளின கீழ், உலக
அரைசிரத்தியேல் இரத்தியேல்பு ியேகமநோறி வந்தத, அததேன டதசிரத்தியே அரைசுகளின கணக்கீடுகளில் உலகளநோவிரத்தியே கப் போநோருளநோதநோரை லனகளின
அதிகரிததவரும ஆதிக்கம டியேகமடலநோங்கி வந்தன. குறிப்பிடே

“கப் பசல்வநோக்கு எல்ரலக்குள" ஆதிக்கம கப் பசலுததவதற்கநோக

பிரைதநோன முதலநோளிததவ அரைசுகளுக்கு இரேயிலநோன டியேகமநோதல் — அல்லத இனனும தல்லிரத்தியேியேகமநோக கூறுவதநோனநோல்,
கப் பவளியுறவு கப் பகநோளரகரரத்தியே உருவநோக்குவதன மீத ோரைந்த கப் பசல்வநோக்கு கப் பசலுததி வந்த மிகவும சக்திவநோயந்த நிதியிரத்தியேல்
ியேகமற்றும கப் பதநோழில்தரற லனகளுக்கு இரேயிலநோன டியேகமநோதல் உலக அரைசிரத்தியேலின உந்தசக்திரத்தியேநோக ியேகமநோறியிருந்தத. இந்த
நிகழ்வுகள கநோலனிகளுக்கநோன டோநோரைநோடேததில் அதன மிகவும கப் பகநோடூரைியேகமநோன கப் பவளிப்ோநோடரேக் கண்ேத, அந் நோடுகளின
உளளூர் ியேகமக்கள ஒரு அரரை-அடிரியேகம அந்தஸதிற்குக் குரறக்கப்ோடேனர்.
ஏகநோதிோததிரத்தியே சகநோப்தததிற்கநோன கநோலம உதிததத. அத உலகளவில்
நோடுகளுக்கிரேயிலநோன உறவுகளின
சியேகமநிரலரரத்தியே சீர்குரலததத. கப் ப ப்டோநோலிரத்தியேனிரத்தியே டோநோர்களின முடிவுக்கு பிந்ரதரத்தியே தசநோப்தங்களில், பிரிடேன
டதநோற்றப்ோநோடேளவில் சவநோலுக்கிேியேகமற்ற டியேகமலநோதிக்க நிரலரியேகமரரத்தியே அனுோவிதத கப் பகநோண்டிருந்தத. அதன கேற்ோரே ோலம
ியேகமற்றும ோரைந்த கநோலனிததவ உரேரியேகமகளின அடிப்ோரேயில் இருந்த அதன சநோமரைநோஜ்ஜிரத்தியேம, ோதகப் பதநோனோதநோம
நூற்றநோண்டின சர்வடதச அரைசிரத்தியேலில் சக்திவநோயந்த உண்ரியேகமரத்தியேநோக விளங்கிரத்தியேத. பிரிடடிஷ் சநோமரைநோஜ்ஜிரத்தியேததநோல் கப் போநோதவநோக
கூறப்ோடேரதப் டோநோல, சூரிரத்தியேன அஸதியேகமனியேகமநோவடத இல்ரல, கூலிகளும உரத்தியேர்வடத இல்ரல! பிரைநோன்ஸஜூம ஒரு
முனரனரத்தியே கநோலனிததவ சக்திரத்தியேநோக உலக அரியேகமப்புமுரறயில் தனிச்சலுரக கப் பகநோண்ே அந்தஸரத அனுோவிதத வந்தத,
ஆனநோல் கணிசியேகமநோன அளவுக்கு பிரிடேரனவிே பினதங்கிடரத்தியே இருந்தத. புதிரத்தியே முதலநோளிததவ டதசிரத்தியே அரைசுகளின
டியேகமகப் பலழுச்சி, டவகியேகமநோக விரிவரேந்த முதலநோளிததவ கப் பதநோழில்தரற ியேகமற்றும நிதிரத்தியேதடதநோடு டசர்ந்த, அப்டோநோத நிலவிரத்தியே
புவிசநோர் அரைசிரத்தியேல் உறவுகரள அழுததததினகீழ் கப் பகநோண்டு வந்தத. டஜர்ியேகமனியும அகப் பியேகமரிக்கநோவும, ஏகநோதிோததிரத்தியே லனகள
ியேகமற்றும டவடரகரரத்தியே டவகியேகமநோக கப் போற்று வந்த கப் பகநோண்டிருந்த, இரைண்டு மிக முக்கிரத்தியே "புதிரத்தியே" முதலநோளிததவ அரைசுகளநோக
இருந்தன.
1898 இல் வரரைரத்தியேரறரத்தியேற்ற கப் பவறுப்டோநோடு, ோநோசநோங்குததனதடதநோடு, ட ர்ரியேகமயினரியேகமடரத்தியேநோடு கப் பியேகமக்கினலி நிர்வநோகம
ஸகப் போயினுக்கு எதிரைநோன டோநோருக்கு ஒரு டோநோலிக்கநோரைணதரத இடடுக்கடடிரத்தியே டோநோததநோன, அந்த ஏகநோதிோததிரத்தியே முகநோமுக்குள
அகப் பியேகமரிக்கநோ நுரபிழைந்தத. ஒருசில ியேகமநோதங்களுக்குளடளடரத்தியே, அகப் பியேகமரிக்கநோவின ஒரு அரரைக்கநோலனிரத்தியேநோக கியூோநோ
ியேகமநோற்றப்ோடேத. அடதட ரைததில், பிலிப்ரோனர்ஸ ஆக்கிரைமிதததன மூலியேகமநோக, அகப் பியேகமரிக்கநோ, ோசிபிக்கில் அதன ஏகநோதிோததிரத்தியே
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டியேகமலநோதிக்கததிற்கநோன அடிததளங்கரள ஸதநோபிததத. பிலிப்ரோனஸில் வநோழும அகப் பியேகமரிக்கர்களுக்கு சுதந்திரைம ியேகமற்றும
ஜன நோரத்தியேகம எனற வநோக்குறுதியுேன அதன பிலிப்ரோனஸ ஆக்கிரைமிப்ரோ நிரத்தியேநோரத்தியேப்ோடுததி, அங்டக அகப் பியேகமரிக்க
ஆக்கிரைமிப்ரோ எதிர்தத 200,000 உள நோடடு கிளர்ச்சிரத்தியேநோளர்கரளப் ோடுகப் பகநோரல கப் பசயததன மூலியேகமநோக தநோன கப் பசயதரவக்கு
ியேகமதிப்ோளிததக்கப் பகநோண்ேத.
ஒரு விரலியேகமதிப்ோற்ற
கப் போருங்கேல்களநோல் அனனிரத்தியே
சக்திகள, கப் பியேகமக்கினலியின
அதகப் பதநோேர்ோநோக அவர்களநோல்

நிலப்பிரைடதச அனுகூலததேன அகப் பியேகமரிக்கநோ ஆசிர்வதிக்கப்ோடேத: அத இரைண்டு
தரலயீடுகளில் இருந்த ோநோதகநோக்கப்ோடே ஒரு கண்ேியேகமநோகும. கப் போருமோநோலநோன ஐடரைநோப்பிரத்தியே
ட ர்ரியேகமரத்தியேற்ற டோநோர்கப் பவறி கப் பகநோண்ே கப் பகநோடூரைததநோல் அதிர்ச்சி அரேந்தனர், ஆனநோல்
எதவும கப் பசயரத்தியேமுடிரத்தியேநோத இருந்தத.

ியேகமறுபுறம, டஜர்ியேகமனியின அதிகரிதத வந்த அபிலநோரலாஷைகள, ஐடரைநோப்ோநோவில் அதன ஏகநோதிோததிரத்தியே அண்ரே நோடுகளநோன
பிரைநோனஸ, ரைஷ்ரத்தியேநோ, ியேகமற்றும, அரனததிற்கும டியேகமலநோக, பிரிடேனுேன உேனடிரத்தியேநோக டியேகமநோதலுக்கு வந்தத. அதிகரிததவந்த
ஒருங்கிரணந்த பூடகநோளியேகமரத்தியேப்ோடே கப் போநோருளநோதநோரைததிற்குள டியேகமலநோதிக்கம டகநோரிரத்தியே, சக்திவநோயந்த டதசிரத்தியே முதலநோளிததவ
அரைசுளிரேடரத்தியே விரிவரேந்த வந்த டியேகமநோதல்கள, புவிசநோர் அரைசிரத்தியேல் ோதடேங்கள ஒனறுதிரைளவதற்குரிரத்தியே நிஜியேகமநோன
அடிததளதரத உருவநோக்கின, அத இறுதியில் 1914 இன டகநோரேயில் கப் பவடிப்புேன கப் பவளிப்ோடேத.
முதலநோம உலக டோநோரின டோநோதம, குறிப்ோநோக அதற்கு பினனரும, அங்டக "ரத்தியேநோர் அந்த டோநோரரைத கப் பதநோேங்கிரத்தியேத,"
“ரத்தியேநோர் முதலில் தநோக்குதரலத கப் பதநோேங்கிரத்தியேத", “ரத்தியேநோரரைக் குரறகூறுவத" எனோதன மீத மிகப்கப் போரிரத்தியே விவநோதங்கள
இருந்தன. அந்த டோநோரில் ஈடுோடே அரைசுகளின ஆளும குழுக்கள, அரவ கப் பசயதிருந்த கப் பவறிததனியேகமநோன டோரைழிவுகரை
விரளவுகளுக்கநோன கப் போநோறுப்புகளிலிருந்த தங்கரளததநோங்கடள விடுவிததக்கப் பகநோளள கவரல கப் பகநோண்டிருந்த நிரலயில்,
அததரகரத்தியே டகளவிகள இந்த பிரைச்சநோரைததில் ஒரு முக்கிரத்தியே ோநோததிரைம வகிததன.
ோரைந்த வரைலநோற்று சூபிழைல்கரள விலக்கிரவதத ஆரைநோயந்தநோல், ஆகஸட 1914 இல் யுததம கப் பவடிதததற்கு டஜர்ியேகமனியும
ியேகமற்றும ஆஸதிரிரத்தியே-ஹங்டகரியுடியேகம பிரைதநோன கப் போநோறுப்ோநோகும எனோதற்கு அங்டக நிரறரத்தியே சநோனறுகள உளளன. அவற்றின
அரைசநோங்கங்கள நீண்ேகநோல புவிசநோர் அரைசிரத்தியேல் ட நோக்கங்கரள எடடுவதற்கநோக,
மோவிரத்தியேலநோத அேநோவடிததனததேன,
ஃபிரைனஸ டோர்டினநோண்டின ோடுகப் பகநோரலரரத்தியே தியேகமக்கு சநோதகியேகமநோக ோரத்தியேனோடுதத டதர்ந்கப் பதடுததிருந்தன. விடரைநோதங்கள
கப் பவடிப்ோதற்கு இடடுச் கப் பசனற சங்கிலிதகப் பதநோேர் டோநோனற டோரைழிவுகரைியேகமநோன சமோவங்கரள ஆரைமபிதத ரவப்ோதற்கநோன
முடிவுகரள அரவ எடுததிருந்தன. ஆனநோல், முற்றுமுதலநோன கப் போநோயகளின அடிப்ோரேயில் ஈரைநோக் ியேகமற்றும
ஆப்கநோனிஸதநோனில் வநோஷிங்ேன டோநோர்கரள கப் பதநோேங்கிரத்தியேரத நோம சமீோததில் ோநோர்ததிருப்ோரதப் டோநோல, முதலநோளிததவ
அரைசுகள எந்தளவிற்கு குற்றமமிக்க தனரியேகமரத்தியேநோனரவ எனோரத எடுததக்கநோடடுவதற்கு அப்ோநோலும, டஜர்ியேகமன ியேகமற்றும
ஆஸதிரிரத்தியேநோ மீதநோன ஆயவுகள ோற்றிரத்தியே அந்த முனனநோயவுகள, டோநோரின ஆழ்ந்த கநோரைணங்களுக்கு விளக்கியேகமளிப்ோதற்கு
டோநோதியேகமநோனதநோக இருக்கவில்ரல.
பிரைநோன்ஸஜூம பிரிடேனும ஆகஸட 1914 இல் முக்கிரத்தியேியேகமநோக டோநோரரை நோேவில்ரல எனோத உண்ரியேகமதநோன. ஆனநோல்
அதற்கநோக அரவ தநோர்மீகரீதியில் சியேகமநோதநோனததிற்கு அர்ோணிததிருந்தன எனறநோகநோத. பிரிடேன, அதற்கு ஒரு தசநோப்தததிற்கு
முனனர்தநோன, கப் பதனனநோபிரிக்கநோவின டோநோரத்தியேர்ஸிற்கு (Boers) எதிரைநோக ஒரு ோடுோரத்தியேங்கரை எதிர்-கிளர்ச்சி டோநோரரை ேததி
இருந்தகப் பதனோரத நிரனவுகூரை டவண்டும. 1914 இல் பிரிடேனும பிரைநோன்ஸஜூம அவசிரத்தியேியேகமநோனரீதியில் டோநோரரை " நோேவில்ரல"
தநோன, அத ஏகப் பனனறநோல், அரவ அவற்றினத உலகளநோவிரத்தியே லனகளுக்கு அனுகூலியேகமநோக அப்டோநோதிருந்த அவர்களின
புவிசநோர் அரைசிரத்தியேல் நிரலரியேகமயுேன அதிகியேகமநோகடவநோ அல்லத குரறவநோகடவநோ திருப்திரத்தியேநோக இருந்தன. ஆனநோல்,
அப்டோநோதிருந்த கடேரியேகமப்ரோ ியேகமற்றும அவர்களின லனகரள அச்சுறுததிரத்தியே டஜர்ியேகமனி ியேகமற்றும ஆஸதிரிரத்தியே-ஹங்டகரியினத
ேவடிக்ரககரள அரவ எதிர்கப் பகநோண்ேடோநோத, டோநோரரை அரவ ஓர் அரைசிரத்தியேல் டதரவரத்தியேநோக ஏற்க டவண்டியிருந்தத.
டஜர்ியேகமனி விருமபிரத்தியே வழியில் சக்திகளின சியேகமநிரல ியேகமநோற்றியேகமரேந்ததநோல், பிரைநோனஸ ியேகமற்றும பிரிடேனின ஏகநோதிோததிரத்தியே
லனகளின நிரலப்ோநோடடினோடி, சியேகமநோதநோனதரதவிே டோநோர் அவர்களுக்கு முனடதர்வுக்குரிரத்தியே ஒனறநோக இருந்தத.
ஆயவின இறுதிரத்தியேநோக, டோநோருக்கநோன கநோரைணதரத, தநோக்குதரலத தரிதப்ோடுததிரத்தியே ஏடதநோகப் பவநோரு அரைசின
ேவடிக்ரககளிலும கநோண இரத்தியேலநோத, ியேகமநோறநோக அதிகரிததவந்த ஒருங்கிரணந்த பூடகநோளியேகமரத்தியேப்ோடே கப் போநோருளநோதநோரை
அரியேகமப்பில், ஒரு டியேகமலநோதிக்க இேதரத தக்கரவக்க அல்லத சூழ்நிரலகரள சநோர்ந்த அரத அரேவதற்கநோக
சக்திவநோயந்த முதலநோளிததவ டதசிரத்தியே அரைசுகளின டியேகமநோதரலக் கப் பகநோண்டிருந்த, ஏகநோதிோததிரத்தியே அரியேகமப்புமுரறயின
இரத்தியேல்பில்தநோன அரதக் கநோண இரத்தியேலும.
டோநோருக்கு முந்ரதரத்தியே ஆண்டுகளில், சர்வடதச டசநோசலிச இரத்தியேக்கம கப் பதநோேர்ச்சிரத்தியேநோக ோல ியேகமநோ நோடுகரள
ேததி
இருந்தத, அவற்றில் அத ஏகநோதிோததிரத்தியேம ியேகமற்றும அத ஊக்குவிதத இரைநோணுவவநோதததின ியேகமரைணகரைியேகமநோன விரளவுகரள
எச்சரிததிருந்தத. 1889 இல் ஸதநோபிக்கப்ோடே இரைண்ேநோம அகிலம, முதலநோளிததவ இரைநோணுவவநோதததிற்கு அதன
சரளக்கநோத எதிர்ப்ரோ மீண்டும மீண்டும பிரைகேனப்ோடுததிரத்தியேடதநோடு, டோநோருக்கு எதிரைநோக கப் பதநோழிலநோள வர்க்கதரத
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ஒனறுதிரைடே சூளுரரைததத. டோநோர்

நிறுததப்ோே

முடிரத்தியேநோியேகமல் டோநோனநோல், டோநோரைநோல்

முதலநோளிததவதரத தூக்கிகப் பரத்தியேறிவரத தரிதப்ோடுததவதற்கு
ஐடரைநோப்பிரத்தியே ஆளும வர்க்கதரத எச்சரிததத.

அகிலியேகமநோனத

உண்ேநோக்கப்ோடும

கப் ப ருக்கடிரரத்தியே

ோரத்தியேனோடுததிக்கப் பகநோளளும

என

அத

ஆனநோல் ஆகஸட 1914 இல் அந்த சூளுரரைகள எல்லநோம ரேமுரறயில் ஐடரைநோப்பிரத்தியே டசநோசலிச தரலவர்களநோல்
கநோடடிக்கப் பகநோடுக்கப்ோடேன. ஆகஸட 4, 1914 இல் உலகின மிகப்கப் போரிரத்தியே டசநோசலிஸட கடசிரத்தியேநோன டஜர்ியேகமன சமூக
ஜன நோரத்தியேகக் கடசி, டோநோருக்கு நிதிரத்தியேளிக்க கேனகள வபிழைங்குியேகமநோறு டஜர்ியேகமன நோேநோளுியேகமனறததில் (Reichstag) ஆதரைவநோக
வநோக்களிததத. அடத டதசப்ோற்றுவநோத நிரலப்ோநோடு பிரைநோனஸ, ஆஸதிரிரத்தியேநோ ியேகமற்றும பிரிடேனில் இருந்த டசநோசலிச
தரலவர்களநோலும எடுக்கப்ோடேத. விரைல்விடடு எண்ணக்கூடிரத்தியே பிரைதநோன டசநோசலிச தரலவர்கள ியேகமடடுடியேகம டோநோருக்கு
எதிரைநோன ஒரு கப் பதளிவநோன ியேகமற்றும தரத்தியேவுதநோடசண்ரத்தியேியேகமற்ற நிரலப்ோநோடரே எடுததனர், அவர்களில் கப் பலனின, டகப் பரைநோடஸகி
ியேகமற்றும டரைநோசநோ லுக்கப் பசமடோர்க் ஆகிடரத்தியேநோர் மிக முக்கிரத்தியேியேகமநோனவர்கள ஆவர்.

முதலநோம உலக டோநோரின கநோரைணங்கள குறிதத டகப் பரைநோடஸகியின ோகுப்ோநோயவு
டோநோருக்கநோன கநோரைணங்கள குறிதத டகப் பரைநோடஸகியினத ோகுப்ோநோயவுகள மீத

நோன சுருக்கியேகமநோக கவனதரதக் கப் பசலுதத

விருமபுகிடறன. டோநோரரை-ஆதரிதத டசநோசலிச தரலவர்கள, அனனிரத்தியே ோரேகப் பரத்தியேடுப்புக்கு எதிரைநோக தங்களின
கநோப்ோநோற்ற அவர்களத முதலநோளிததவ ஆடசிரத்தியேநோளர்களுக்கு ஆதரைவநோன நிரலப்ோநோடரே
அவர்களின

வஞ்சகததனியேகமநோன

ியேகமற்றும

ோநோசநோங்குததனியேகமநோன

வநோதங்கரள

டகப் பரைநோடஸகி

நோடுகரளக்

எடுததிருப்ோதநோக வநோதிடே
புறக்கணிதத

நிரைநோகரிததநோர்.

டோநோருக்குச் கப் பசல்ல டவண்டுகப் பியேகமனற அவற்றின முடிவுகளுக்கு அடியிலிருந்த, நிஜியேகமநோன அரைசிரத்தியேல் ியேகமற்றும கப் போநோருளநோதநோரை
உந்ததல்கரள மூடிியேகமரறக்க, டோநோர் நோடும அரைசநோங்கங்களத அப்ோடேியேகமநோன கப் போநோயகரள அவர் அமோலப்ோடுததினநோர்.
அவர்

வலியுறுததரகயில்,

டோநோருக்கநோன

கநோரைணம

இனனும

ஆபிழைியேகமநோக,

உலகப்

கப் போநோருளநோதநோரை

கடேரியேகமப்பின

ியேகமநோற்றங்களிலும ியேகமற்றும முதலநோளிததவ டதசிரத்தியே-அரைசு அரியேகமப்புமுரறயின இரத்தியேல்பிடலயுடியேகம தங்கியுளளத எனறநோர்.
டோநோர் கப் பவடிதததம ஆஸதிரிரத்தியேநோவிலிருந்த கப் பவளிடரத்தியேற நிர்ோந்திக்கப்ோடே டகப் பரைநோடஸகி, முதலில் சூரிச்சிற்கு கப் பசனறு,
அங்டக, 1915 இல், டோநோரும அகிலமும எனற ஒரு சிறந்த சிறுஅறிக்ரகரரத்தியே எழுதி, அதில் யுததததின முக்கிரத்தியேததவதரத
அவர் விளங்கப்ோடுததி இருந்தநோர்.
தற்டோநோரதரத்தியே டோநோர், டதசங்களினதம ியேகமற்றும அரைசினதம அரைசிரத்தியேல் வடிவததிற்கு எதிரைநோக, அடிியேகமடேததில்
உற்ோததி சக்திகளின ஒரு கிளர்ச்சிரத்தியேநோகும. இத ஒரு சுதந்திரைியேகமநோன கப் போநோருளநோதநோரை அலகநோக இருந்த டதசிரத்தியே
அரைசு கப் போநோறிந்த டோநோனரதடரத்தியே அர்ததப்ோடுததகிறத.
டதசம எனோத ஒரு கலநோச்சநோரை, சிததநோந்த ியேகமற்றும உளவிரத்தியேல்ரீதிரத்தியேநோன உண்ரியேகமரத்தியேநோக கப் பதநோேர்ந்த
இருக்கலநோம,
ஆனநோல்
அதன
கப் போநோருளநோதநோரை
அடிததளம
அதன
அடியிலிருந்த
கப் போரத்தியேர்தகப் பதடுக்கப்ோடடுவிடேத. தற்டோநோரதரத்தியே இரைததந்டதநோயந்த டியேகமநோதல், டதசததின ோநோதகநோப்புக்கநோன ோணி
எனற அரனதத டோச்சுக்களும ஒனறு டோநோலிததனியேகமநோக இருக்கினறன அல்லத அறிரத்தியேநோரியேகமரத்தியேநோனரவரத்தியேநோக
இருக்கினறன. அதற்கு ியேகமநோறுோடே விதததில், யுததததின நிஜியேகமநோன புறநிரல முக்கிரத்தியேததவம, தற்டோநோரதரத்தியே
டதசிரத்தியே கப் போநோருளநோதநோரை ரியேகமரத்தியேங்களின கப் பவடிப்பிலும, ியேகமற்றும அதற்கு ோதிலநோக ஓர் உலக கப் போநோருளநோதநோரைததநோல்
ியேகமநோற்றீடு கப் பசயரத்தியேப்ோடுவதிலும தங்கி உளளத. ஆனநோல் ஏகநோதிோததிரத்தியேததின இந்த பிரைச்சிரனரரத்தியே தீர்க்க,
அரைசநோங்கங்கள எரத ோரிந்தரரைக்கினறனடவநோ, அத ஒரு புததிசநோலிததனியேகமநோன முரறயிலிருந்டதநோ,
ியேகமனிதகுலததின உற்ோததிரத்தியேநோளர்களத ஒழுங்கரியேகமக்கப்ோடே அரனதத கூடடுரபிழைப்பிலிருந்டதநோ வரைவில்ரல,
ியேகமநோறநோக கப் பவற்றிகப் போறும நோடுகளின முதலநோளிததவ வர்க்கம, உலகப் கப் போநோருளநோதநோரை அரியேகமப்புமுரறரரத்தியே
சுரைண்டுவதற்கநோகவும ியேகமற்றும இந்த டோநோரினூேநோக எந்த

நோடு ஒரு வல்லரைசு எனோதிலிருந்த, ஓர் உலக

சக்திரத்தியேநோக ியேகமநோற்றம கப் போறுவத எனோடத அதன தீர்வநோக உளளத.
டோநோரைநோனத டதசிரத்தியே அரைசின வீழ்ச்சிரரத்தியே முனனறிவிக்கினறத. அததேன அடத ட ரைததில் அத,
முதலநோளிததவ கப் போநோருளநோதநோரை அரியேகமப்பு முரறயினத வீழ்ச்சிரரத்தியேயும முனனறிவிக்கினறத. டதசிரத்தியே அரைசின
மூலியேகமநோக,
முதலநோளிததவம
உலகின
ஒடடுகப் பியேகமநோதத
கப் போநோருளநோதநோரை
அரியேகமப்பு
முரறரரத்தியேயுடியேகம
புரைடசிகரைியேகமரத்தியேியேகமநோக்கி உளளத. அத ஒடடுகப் பியேகமநோதத பூமிரரத்தியேயும வல்லரைசுகளின தனனலக்குழுக்களிரேடரத்தியே
பிரிதத
ரவததிருப்ோதேன,
அததரகரத்தியே
வல்லரைசுகளுக்கு
இரேயிலநோன
டோநோடடிக்குள
உயிர்வநோபிழைததளளப்ோடடிருந்த சிறிரத்தியே நோடுகள, தரணக்டகநோளகரளப் டோநோல அவற்ரறச் சுற்றி குழுவநோக்கி
உளளன. முதலநோளிததவ அடிததளததில் உலக கப் போநோருளநோதநோரைததின எதிர்கநோல அபிவிருததி எனோத
முதலநோளிததவ சுரைண்ேலுக்கநோக புதிரத்தியே ியேகமற்றும முனபில்லநோத புதிரத்தியே தரறகளுக்கநோன ஒரு முடிவில்லநோ
6 - The Causes and Consequences of World War II1

டோநோரைநோடேதரதக் குறிக்கிறத. இந்த சுரைண்ேலநோனத, அடத ஒடரைகப் பரத்தியேநோரு ஆதநோரைவளததிலிருந்த, அதநோவத
பூமியிலிருந்டத கப் போறப்ோடேநோக டவண்டும. இரைநோணுவவநோத ோதநோரகயினகீழ் கப் போநோருளநோதநோரைப் டோநோடடிகள,
கப் பகநோளரள ியேகமற்றும டோரைழிவுேன இரணந்தளளன, அரவ ியேகமனித கப் போநோருளநோதநோரைததின அடிப்ோரே
டகநோடோநோடுகரளடரத்தியே மீறுகினறன. உலக உற்ோததிரத்தியேநோனத, டதசிரத்தியே ியேகமற்றும அரைசு ரீதிரத்தியேநோன பிளவுகளநோல்
டதநோற்றுவிக்கப்ோடே
குபிழைப்ோங்களுக்கு
எதிரைநோக
ியேகமடடும
கிளர்ந்கப் பதபிழைவில்ரல,
ியேகமநோறநோக
இப்டோநோத
கநோடடுமிரைநோண்டுததனியேகமநோன ஒழுங்கரியேகமப்பினரியேகம ியேகமற்றும கப் போருங்குபிழைப்ோியேகமநோக ியேகமநோறியுளள முதலநோளிததவ
கப் போநோருளநோதநோரை அரியேகமப்புகளுக்கு எதிரைநோகடவ கூே கிளர்ந்கப் பதழுகிறத.
அதன கப் பசநோந்த உளளநோர்ந்த முரைண்ோநோடுகளநோல் அழிக்கப்ோடே ஒரு கப் போநோருளநோதநோரை அரியேகமப்புமுரறயின
வரைலநோறில் ஏற்ோடே மிக பிரைியேகமநோண்ேியேகமநோன முறிடவ, 1914 யுததியேகமநோகும. ...
முதலநோளிததவம ஒரு புதிரத்தியே டசநோசலிச கப் போநோருளநோதநோரை அரியேகமப்புமுரறக்கநோன சேததவ ரீதியிலநோன
நிரலரியேகமகரள உருவநோக்கி உளளத. ஏகநோதிோததிரத்தியேம முதலநோளிததவ
நோடுகரள வரைலநோற்றுரீதியில்
குபிழைப்ோததிற்கு இடடு வந்தளளத. 1914 யுததம, இந்த குபிழைப்ோங்களிலிருந்த கப் பவளிடரத்தியேறும வழிரத்தியேநோன
ோநோடேநோளி வர்க்கம புரைடசியின ோநோரதரரத்தியே ட நோக்கி அவசரைியேகமநோக திருமோடவண்டிரத்தியேரத கநோடடுகினறத.3
இந்த ோகுப்ோநோயவு, கப் பலனின ியேகமற்றும டகப் பரைநோடஸகியின தரலரியேகமயில், டோநோல்ஷிவிக் கடசிரத்தியேநோல் கப் பகநோண்டு வரைப்ோடே,
1917 அக்டேநோோரில் அதிகநோரைதரத ரகப்ோற்றிரத்தியே ரைஷ்ரத்தியே புரைடசியின கப் பவடிப்பில் நிரூபிக்கப்ோடேத.
நோனகநோண்டுகநோல முனகப் பனநோருடோநோதம இல்லநோத அளவிலநோன டியேகமநோதல் ியேகமற்றும இரைததக்களரிக்குப் பினனநோல், அந்த
டோநோர்,

வமோர் 1918 இல் ஏடதநோகப் பவநோரு விதததில் திடீகப் பரைன முடிததக் கப் பகநோளளப்ோடேத. டோநோரரை எத முடிவுக்குக்

கப் பகநோண்டு வந்தத எனோத கப் போரிதம டோநோர்களததின முடிவுகரள விே, டோநோரில் ஈடுோடே

நோடுகளுக்குள ியேகமநோறி வந்த

அரைசிரத்தியேல் நிரலரியேகமகரளச் சநோர்ந்திருந்தத. அக்டேநோோர் புரைடசி, ரைஷ்ரத்தியேநோரவ டோநோரிலிருந்த டவகியேகமநோக பினவநோங்க இடடுச்
கப் பசனறத. 1917 இல் சிப்ோநோய கலகங்களநோல் அதிர்ந்த டோநோயிருந்த பிகப் பரைஞ்சு இரைநோணுவம, கப் போநோறிவுக்கு கப் ப ருக்கததில்
வந்தத. ட ச நோடுகளின ோரேகளின தரைப்பில் அகப் பியேகமரிக்கர்களும ியேகமற்றும அவர்களத வளங்களும உடபுகுததப்ோடேரியேகம
ியேகமடடுந்தநோன, இரைநோணுவ டதநோல்விரரத்தியேத தடுதத குரறந்தோடசம ஓரைளவுக்கு தநோர்மீக ஒழுங்ரக மீடேரியேகமததத. குறிப்ோநோக
ரைஷ்ரத்தியேநோவில்

டோநோல்ஷிவிக்

கப் பவற்றிக்கு

பினனர்

டஜர்ியேகமனியில்

டோநோருக்கு

எதிரைநோன

எதிர்ப்பு

டவகியேகமநோக

வளர்ந்தத.

அக்டேநோோர் 1918 இல் டஜர்ியேகமனியின ஒரு கேற்ோரே கலகம, அரைசர் இரைண்ேநோம வில்கப் பஹல்மின ோதவிததறப்புக்கு இடடுச்
கப் பசனற ோரைந்த புரைடசிகரை டோநோரைநோடேங்கரள தூண்டிவிடேத. டோநோரரைத கப் பதநோேரை முடிரத்தியேநோியேகமல், டஜர்ியேகமனி சியேகமநோதநோனததிற்கு
முனவந்தத.
டஜர்ியேகமனியின டதநோல்வி இருந்தடோநோதினும கூே, பிரிடேன ியேகமற்றும பிரைநோனஸ எதிர்ோநோர்தத நிஜியேகமநோன விரளவுகரள
அந்த டோநோர் உண்ேநோக்கி இருக்கவில்ரல. கிபிழைக்கில் அந்த டோநோர், ரைஷ்ரத்தியேநோவில் டசநோசலிசப் புரைடசிக்கும ியேகமற்றும
ஐடரைநோப்ோநோகப் பவங்கிலும கப் பதநோழிலநோள வர்க்கததின தீவிரைியேகமரத்தியேியேகமநோக்கலுக்கும இடடுச் கப் பசனறிருந்தத. டியேகமற்கில் அப்டோநோர்,
ஒப்பீடேளவில் மிகக்குரறந்த இபிழைப்புகளநோல் ோநோதிக்கப்ோடடிருந்த அகப் பியேகமரிக்கநோ, டியேகமலநோதிக்க முதலநோளிததவ சக்திரத்தியேநோக
எழுச்சிரத்தியேரேவதற்கநோன நிரலரியேகமகரள உருவநோக்கி இருந்தத.
1919 டவர்சநோய உேனோடிக்ரக புதிரத்தியே முரைண்ோநோடுகள கப் பவடிப்ோதற்கு களம அரியேகமததத. பிகப் பரைஞ்சு ஏகநோதிோததிரத்தியேததின
மீத திணிக்கப்ோடே ோழிவநோங்கும நிோந்தரனகள, ஐடரைநோப்பிரத்தியே கண்ேததின ஸதிரைியேகமநோன உறவுகளுக்கு கப் பவகு குரறவநோகடவ
உததரைவநோதியேகமளிப்ோதநோக இருந்தத. ஆஸதிரிரத்தியே-ஹங்டகரிரத்தியே சநோமரைநோஜ்ஜிரத்தியேததின உரேவு, பிளவுசநோர்ந்த டோநோடடிகளநோல்
தண்ேநோேப்ோடே புதிரத்தியே நிரலரத்தியேற்ற ோல டதசிரத்தியே அரைசுகளின உருவநோக்கததில் டோநோய முடிந்தத. டவர்சநோய உேனோடிக்ரக,
ஐடரைநோப்ோநோவின அரைசிரத்தியேல் ியேகமற்றும கப் போநோருளநோதநோரை சியேகமநிரலரியேகமரரத்தியே மீளரியேகமக்கும ஓர் அடிததளதரத அரியேகமப்ோதில் டதநோல்வி
அரேந்தத. அதற்கு ியேகமநோறநோக, உலக முதலநோளிததவ கப் போநோருளநோதநோரைம, அந்த டோநோரிலிருந்த கப் பவளிப்ோடடிருந்ததடோநோலடவ,
சியேகமநிரலயினரியேகமரத்தியேநோல் உந்தப்ோடடு, அக்டேநோோர் 1929 இல் டவநோல் ஸடரீடடில் கப் பதநோேங்கிரத்தியே முனனுதநோரைணியேகமற்ற கப் போநோறிவுக்கு
இடடுச் கப் பசனறத.

அகப் பியேகமரிக்க ஏகநோதிோததிரத்தியேததின எழுச்சி
1939 இல் உலகளநோவிரத்தியே டோநோர் புதப்பிக்கப்ோடுவதற்கு இடடுச் கப் பசனற சர்வடதச ோதடேங்களின மீள-எழுச்சியில்
இருந்த ியேகமற்கப் பறநோரு பிரைதநோன கநோரைணி, உலக விவகநோரைங்களில் அகப் பியேகமரிக்கநோ வகிதத புதிரத்தியே ோநோததிரைியேகமநோகும. முதலநோம
உலகப் டோநோருக்குள அகப் பியேகமரிக்கநோவின நுரபிழைவு ியேகமற்றும ரைஷ்ரத்தியேநோவில் டசநோசலிச புரைடசியின கப் பவற்றிக்குப் பினனர், வில்சன
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முதலநோளிததவ

ஐடரைநோப்ோநோவின

முதலநோளிததவததின

கப் பசநோந்த

ோநோதகநோவலரைநோக
லனகளுேன

டோநோற்றப்ோடேநோர்.
டியேகமநோதவதநோக

ஆனநோல்

இருந்தன

அகப் பியேகமரிக்க
எனோத

லனகள,

ஐடரைநோப்பிரத்தியே

விரரைவிடலடரத்தியே

ஐடரைநோப்பிரத்தியே

முதலநோளிததவததிற்கு கப் பதளிவநோனத. அகப் பியேகமரிக்க முதலநோளிததவம, உலக விவகநோரைங்களில் ஐடரைநோப்பிரத்தியே டியேகமலநோதிக்கதரத
ஏற்க விருமோவில்ரல. பிரிடேன அந்த கடேரியேகமப்புக்குள அனுோவிதத வந்த சிறப்பு-சலுரககரள, அகப் பியேகமரிக்கநோ அதன
கப் பசநோந்த வர்ததக

லனகளின விரிவநோக்கததிற்கு இருந்த தரேரத்தியேநோக ோநோர்ததத.

அகப் பியேகமரிக்கநோவின

ோலததின

உறுதிரத்தியேநோன

விரிவநோக்கம,

பிரிடடிஷ்

இரைநோஜநோங்க

அதிகநோரிகளின

தூக்கதரத

கப் பகடுததிருந்தநோலும கூே, டஜர்ியேகமன ஏகநோதிோததிரத்தியேததின மிகவும மூர்க்கியேகமநோன பிரைதிநிதிகளநோடலடரத்தியே பிரிடேன முற்றுமுழுதநோக
ோதடேியேகமரேந்திருந்தத. இரைண்ேநோம உலக டோநோரின டதநோற்றுவநோயகள குறிதத ஒரு புதிரத்தியே ஆயவநோன அழிவுக்கநோன கூலிகள
(Wages of Destruction) எனோதில், ியேகமதிப்ோநோர்ந்த அறிஞர் ஆேம டேநோஸ இவ்வநோறு எழுதகிறநோர்:
... அகப் பியேகமரிக்கநோ, மூனறநோம டஜர்ியேகமன டோரைரைசு குறிதத எங்களின புரிதலுக்கு ரியேகமரத்தியே ஆதநோரைதரத வபிழைங்க
டவண்டும. ஆக்கிரைமிப்ோதற்கநோன ஹிடலரின அவசிரத்தியேதரத வரைலநோற்றநோளர்கள விளக்க முரனரகயில்,
உலகளநோவிரத்தியே மிகப்கப் போரிரத்தியே டியேகமலநோதிக்க வல்லரைசநோக அகப் பியேகமரிக்கநோ எழுந்ததநோல் ஏரனரத்தியே ஐடரைநோப்பிரத்தியே
சக்திகடளநோடு டசர்ந்த டஜர்ியேகமனிக்கு முனனிறுததப்ோடே அச்சுறுததரல அவர் தல்லிரத்தியேியேகமநோக அறிந்திருந்தநோர்
எனோரதக் குறிதத குரறியேகமதிப்பீடு கப் பசயதளளனர். அக்கநோல கப் போநோருளநோதநோரை டோநோக்குகளின அடிப்ோரேயில்
ோநோர்ததநோல், ஹிடலர் 1920 களிடலடரத்தியே இந்த தவிர்க்கவிரத்தியேலநோததனரியேகமக்கு எதிரைநோக ஐடரைநோப்பிரத்தியே சக்திகள
தங்கரளததநோங்கடள ஒழுங்கரியேகமததக் கப் பகநோளள, அவற்றிற்கு கப் பவகுசில ஆண்டுகடள இருந்தன எனோரத
முனகூடடிடரத்தியே அனுியேகமநோனிததிருந்தநோர். ...
ஹிடலர்
ஆடசியின
ஆக்கிரைமிப்ரோ
இவ்விதததில், இனறுவரரை எமமுேன உளள உலக
முதலநோளிததவததினத சீரைற்ற அபிவிருததிரத்தியேநோல் தூண்டிவிேப்ோடே ோதடேங்களுக்கு ஒரு ோகுததறிவற்ற
விரேயிறுப்ோநோகடவ நிரத்தியேநோரத்தியேப்ோடுதத முடியும.4
முதலநோம உலக டோநோர் முடிந்தரத கப் பதநோேர்ந்த வந்த ஆண்டுகள, அரியேகமதிவநோதம டியேகமடலநோங்கி இருந்த
கநோலகடேியேகமநோக இருந்தன. டஜர்ியேகமன மீதநோன 1917 டோநோரரை, "அரனதத டோநோர்கரளயும முடிவுக்குக் கப் பகநோண்டு
வரை" அகப் பியேகமரிக்கநோ ேததிரத்தியே டோநோரைநோக வில்சன பிரைகேனப்ோடுததி இருந்தநோர். அகப் பியேகமரிக்கநோ டசரை ியேகமறுததிருந்த
நோடுகளின சங்கம (League of Nations) ஐடரைநோப்பிரத்தியே கப் பவற்றிரத்தியேநோளர்களநோல் அரியேகமக்கப்ோடேத. அப்டோநோரரை
சடேவிடரைநோதியேகமநோனதநோக அறிவிதத கப் பகல்டலநோக்-பிரிரத்தியேண்ட ஒப்ோந்ததரத (Kellogg-Briand Pact), 1927 இல்
பிரைநோன்ஸஜூம அகப் பியேகமரிக்கநோவும டோரைமடோசி முடிததன. இனறு, உலகளநோவிரத்தியே ியேகமந்தநிரலரியேகம கப் பதநோேங்கிரத்தியேதில்
இருந்த, குறிப்ோநோக டவநோல் ஸடரீட கப் போநோறிவுக்குப் பினனர், அதன விரளவநோக ஐடரைநோப்ோநோவின அரைசிரத்தியேல்
ஸதிரைியேகமற்றதனரியேகமயுேன, டஜர்ியேகமனியில் ஹிடலரின நோஜி கடசி ஜனவரி 1933 இல் அதிகநோரைததிற்கு வந்தரியேகம
மிகவும அச்சுறுததலநோன கப் பவளிப்ோநோேநோக இருந்தத டோநோனறு சர்வடதச ோதடேங்கள அதிகளவில் கூர்ரியேகமரத்தியேநோக
ியேகமநோறியிருக்கினறன.
சிறந்த கப் பதநோரலட நோக்கு ோநோர்ரவ ியேகமற்றும கப் பதளிவுேன உலக முதலநோளிததவததின கடேவிழ்ந்தவந்த கப் ப ருக்கடியின
தநோக்கங்கரள, லிடரத்தியேநோன டகப் பரைநோடஸகிரரத்தியே விே டவகப் பறவரும உளளீர்தத கப் பகநோண்டிருக்கவில்ரல. ஸரைநோலின
தரலரியேகமயிலநோன பிற்டோநோக்குததனியேகமநோன அதிகநோரைததவ ஆடசிரத்தியேநோல் டசநோவிரத்தியேத ஒனறிரத்தியேததிலிருந்த கப் பவளிடரத்தியேற்றப்ோடடிருந்த
நிரலயில், ஜஜூன 1934 இல், டகப் பரைநோடஸகி எழுதினநோர்:
முந்ரதரத்தியே ஏகநோதிோததிரத்தியே டோநோரரைக் கப் பகநோண்டு வந்திருந்த ியேகமற்றும
வீன முதலநோளிததவததிலிருந்த
பிரிக்கவிரத்தியேலநோத, அடத கநோரைணங்கள, 1914 இன ியேகமததியில் இருந்தரத விேவும இப்டோநோத முடிவில்லநோ அதிக
ோதடேங்கரள எடடியுளளன. ஒரு புதிரத்தியே டோநோரின விரளவுகரளக் குறிதத அச்சம ியேகமடடுடியேகம,
ஏகநோதிோததிரத்தியேததின விருப்ோததிற்கு விலங்கிடடிருக்கும ஒடரை கநோரைணிரத்தியேநோக உளளத. ஆனநோல் இந்த தரேயின
அளவு ியேகமடடுப்ோடுததப்ோடடுளளத. உளமுரைண்ோநோடுகளின அழுததம ஒரு
நோடு ியேகமநோற்றி ஒரு
நோடரே
ோநோசிசவநோத ோநோரதக்கு தளளுகிறத, அதனநோல் ோநோசிசம சர்வடதச கப் பவடிப்புகளுக்குத தரத்தியேநோரிப்பு கப் பசயரத்தியேநோியேகமல்
அதிகநோரைதரத தக்கரவக்க முடிரத்தியேநோத. அரனதத அரைசநோங்கங்களும யுததததிற்கு அஞ்சுகினறன. ஆனநோல்
எந்த அரைசநோங்கததிற்கும சுதந்திரைியேகமநோக எரதயும டதர்ந்கப் பதடுக்கும வநோயப்பு கிரேரத்தியேநோத. ஒரு ோநோடேநோளி வர்க்க
புரைடசி இல்ரலகப் பரத்தியேனறநோல், ஒரு புதிரத்தியே உலகப் டோநோர் தவிர்க்கவிரத்தியேலநோததநோகும.5
1915 இல் அவர் விளக்கியேகமளிததரதப் டோநோனடற, டகப் பரைநோடஸகி விவரிததநோர், உலகளநோவிரத்தியே ோதடேங்களின பிரைதநோன
ஆதநோரைம "உற்ோததி சக்திகளுக்கும டதசிரத்தியே அரைசு அரியேகமப்பு முரறக்கும இரேயிலநோன, பிரைதநோன முரைண்ோநோடடுேன
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இரணந்த விதததில் அதநோவத, உற்ோததி சக்திக்கும ியேகமற்றும உற்ோததி சநோதனங்களின மீதநோன தனிச்கப் பசநோதத
கப் பசநோததரேரியேகமக்கும இரேயிலநோன..."6 முரைண்ோநோடடில் தங்கியுளளத. டதசிரத்தியே அரைரசப் ோநோதகநோப்ோத அரைசிரத்தியேல்ரீதியிடலநோ
அல்லத கப் போநோருளநோதநோரைரீதியிடலநோ முற்டோநோக்கநோன கப் பசரத்தியேல்ோநோடடிற்கு டசரவ கப் பசயவதில்ரல. “டதசிரத்தியே அரைசு அதன
எல்ரலகள, கேவுச்சீடடுக்கள,
நோணரத்தியே முரற, சுங்கததீர்ரவ கடேணங்கள ியேகமற்றும அந்த கடேணங்கரள
ோநோதகநோப்ோதற்கநோன இரைநோணுவம ஆகிரத்தியேவற்றுேன ியேகமனிதயினததின கப் போநோருளநோதநோரை ியேகமற்றும கலநோச்சநோரை அபிவிருததிக்கு ஓர்
அச்சுறுததம தரேரத்தியேநோக ியேகமநோறியுளளத."7
ஹிடலர் அதிகநோரைததில் இருந்த நிரலயில், பிரிடேன, பிரைநோனஸ ியேகமற்றும அகப் பியேகமரிக்கநோவில் இருந்த ஏகநோதிோததிரத்தியே
முதலநோளிததவததிற்கு ஆதரைவநோன தநோரைநோளவநோத ியேகமற்றும சீர்திருததவநோத அனுதநோபிகடளநோ, ஒரு புதிரத்தியே டோநோரைநோனத
சர்வநோதிகநோரைததிற்கு எதிரைநோன ஒரு டோநோரைநோடேியேகமநோக இருக்குகப் பியேகமன வநோதிேத கப் பதநோேங்கி இருந்தநோர்கள. இந்த வநோதம இறுதிரத்தியேநோக
ஸரைநோலினிச டசநோவிரத்தியேத ஆடசிரத்தியேநோல் ஏற்றுக் கப் பகநோளளப்ோடேத. டகப் பரைநோடஸகி உறுதியுேன இந்த வநோததரத நிரைநோகரிததநோர்.
அவர் எழுதினநோர், “வல்லரைசுகளுக்கு இரேயிலநோன ஒரு
வீன டோநோர், ஜன நோரத்தியேகததிற்கும ியேகமற்றும ோநோசிசததிற்கும
இரேயிலநோன ஒரு டியேகமநோதரலக் குறிக்கநோத ியேகமநோறநோக உலரக ியேகமறுோங்கீடு கப் பசயயும இரைண்டு ஏகநோதிோததிரத்தியேங்களுக்கு
இரேயிலநோன ஒரு டோநோரைநோடேியேகமநோகும."8
இந்த அரைசிரத்தியேல் முனடனநோக்கின உளளேக்கததில், டகப் பரைநோடஸகி அகப் பியேகமரிக்கநோவின உலகளநோவிரத்தியே அபிலநோரலாஷைகரள
ோகுததநோரைநோயந்தநோர்.
1914 இல்
டோநோரின
ோநோரதக்கு
டஜர்ியேகமனிரரத்தியே
முதலநோளிததவமும எதிர்ட நோக்குகினறத. உலகம

தளளிரத்தியே
அடத
பிரைச்சிரனகரளடரத்தியே
ோங்கிேப்ோடடுளளதநோ? அத ியேகமறுோங்கீடு

அகப் பியேகமரிக்க
கப் பசயரத்தியேப்ோே

டவண்டும. டஜர்ியேகமனிரரத்தியே கப் போநோறுதத வரரையில், அத “ஐடரைநோப்ோநோரவ ஒழுங்கரியேகமப்ோத" குறிதத
பிரைச்சிரனரத்தியேநோகும. அகப் பியேகமரிக்கநோ, அத உலரக "ஒழுங்கரியேகமததநோக" டவண்டும. வரைலநோறு ியேகமனிதகுலதரத
அகப் பியேகமரிக்க ஏகநோதிோததிரத்தியேததின எரிியேகமரல
கப் பவடிப்புக்கு முனனநோல்
ட ருக்கு
ட ரைநோக
கப் பகநோண்டு
வந்தகப் பகநோண்டிருக்கிறத.9
இந்த வநோர்தரதகள அசநோதநோரைணியேகமநோன தீர்க்கதரிசனியேகமநோனரவ எனோரத நிரூபிக்க இருந்தன. முதலநோளிததவதரத
தூக்கிவீச இடடுச் கப் பசல்லும கப் பதநோழிலநோள வர்க்கததின புரைடசிகரை டோநோரைநோடேம ியேகமடடுடியேகம, அதவும முனனரதவிே அதிக
இரைததந்டதநோயந்த ஒரு புதிரத்தியே உலக டோநோர் கப் பவடிப்ரோ தடுக்குகப் பியேகமன அவர் வலியுறுததினநோர். ஆனநோல் ஸரைநோலினிச, சமூக
ஜன நோரத்தியேக ியேகமற்றும சீர்திருததவநோத அதிகநோரைததவங்களின ஒருங்கிரணந்த தடரைநோகததின விரளகப் போநோருளநோக, ஸகப் போயின
ியேகமற்றும பிரைநோனசில் கப் பதநோழிலநோள வர்க்கததின டதநோல்விகள, டோநோரரைத தவிர்க்கவிரத்தியேலநோதோடி கப் பசயதவிடேன. இறுதியில்
அத கப் பசப்ேமோர் 1, 1939 இல் கப் பதநோேங்கிரத்தியேத.
1914 ஐ டோநோலடவ, டஜர்ியேகமன ஏகநோதிோததிரத்தியேடியேகம டியேகமநோதரலப் பிரைதநோனியேகமநோக தூண்டிவிடடிருந்தத. ஆனநோல் இரைண்ேநோம
உலக டோநோரும, முதலநோவரத டோநோலடவ, மிக ஆபிழைியேகமநோன கநோரைணங்கரள கப் பகநோண்டிருந்தத. டகப் பரைநோடஸகி பினவருியேகமநோறு
எழுதினநோர்:
ஜன நோரத்தியேக அரைசநோங்கங்கள, அவற்றின கநோலததில் ஹிடலரரை டோநோல்ஷிவிசததிற்கு எதிரைநோன தீரியேகமகளிலிருந்த
ோநோதகநோக்கும ஒரு சிலுரவப் டோநோரைநோளிரத்தியேநோக புகழ்ந்த வந்த அரவ, இப்டோநோடதநோ உேனோடிக்ரககள,
எல்ரலக்டகநோடுகள,
விதிமுரறகள
ியேகமற்றும
கப் ப றிமுரறகளின
புனிதததனரியேகமரரத்தியே
மீறுகினற,
ோநோதநோளததிலிருந்த எதிர்ோநோரைநோியேகமல் கப் பவளியில் வந்த ஏடதநோகப் பவநோரு வரக பூதியேகமநோக அவரரை கநோடடுக்கினறன.
ஹிடலர் இல்ரலகப் பரத்தியேனறநோல் முதலநோளிததவ உலகதரத ஏடதநோ ஒரு பூததக் குலுங்கும பூந்டதநோடேதரத
டோநோலக் கநோடடுக்கினறன. எனனகப் பவநோரு இழிந்த கப் போநோய! அவரைத மூரளயில் கணக்கிடும ஒரு கருவியுேனும,
அவரைத கரைங்களில் எல்ரலயில்லநோ அதிகநோரைததேனும இந்த டஜர்ியேகமன வலிப்பு ட நோரத்தியேநோளி, ஏடதநோ
ஆகநோரத்தியேததிலிருந்த விபிழைவில்ரல அல்லத ோநோதநோளததிலிருந்தம வரைவில்ரல: ஹிடலர் நோசகரைியேகமநோன அரனதத
ஏகநோதிோததிரத்தியே சக்திகளினத ஆளுருவநோக்கம (personification) எனோரதத தவிரை டவகப் பறநோனறுமில்ரல. ...
ோரபிழைரத்தியே கநோலனிததவ சக்திகரள அவற்றின அடிததளததிடலடரத்தியே அரசததக் கப் பகநோண்டிருக்கும ஹிடலர்,
அதிகநோரைததிற்கநோக, ஏகநோதிோததிரத்தியே அபிலநோரலாஷைகளுக்கு கூடுதலநோன பூரைண கப் பவளிப்ோநோடரே அளிக்கிறநோர்
எனோரதத தவிரை டவகப் பறநோனறும கப் பசயரத்தியேவில்ரல. அதன கப் பசநோந்த முடடுச்சந்தநோல் விரைக்திக்கு உந்தப்ோடடுளள
உலக முதலநோளிததவம, ஹிடலர் மூலியேகமநோக, அதன கப் பசநோந்த குேரலடரத்தியே கூர்ரியேகமரத்தியேநோக தீடேப்ோடே
குறுவநோளநோல் கிழிக்கத கப் பதநோேங்கியுளளத.10
இங்டக டகப் பரைநோடஸகி, ஹிடலரின டோநோர்கநோல

எதிர்ப்ோநோளர்களின தரலவர்களுக்கு டவண்ேநோதவரைநோக இருக்கிறநோர்

எனகப் பறநோருவர் கருதவதற்கு முனனதநோக, வினஸேன டசர்ச்சிலின வநோர்தரதகரள நிரனவுக்கூர்வத ியேகமதிப்புரேரத்தியேதநோக
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இருக்கிறத. ஜனவரி 1927 இல், அவர் பிரிடடிஷ் பிரைதியேகம ியேகமந்திரிரத்தியேநோவதற்கு சிலகநோலததிற்கு முனனதநோக, டசர்ச்சில்
டரைநோமுக்கு விஜரத்தியேம கப் பசயத, இததநோலிரத்தியே சர்வநோதிகநோரி முடசநோலினிரரத்தியேச் சந்திததநோர், பின எழுதினநோர்: “திரு. முடசநோலினியின
ட ர்ததிரத்தியேநோன ியேகமற்றும கனிவநோன கவனிப்ோநோல் ியேகமற்றும ோல்டவறு சுரியேகமகள ியேகமற்றும அோநோரத்தியேங்களுக்கு இரேயிலும ோற்றற்ற
சியேகமநிரலடரத்தியேநோடு, அவரைத அரியேகமதிரத்தியேநோன தனரியேகமரத்தியேநோல்
நோன வசீகரிக்கப்ோேநோியேகமல் இருக்க முடிரத்தியேவில்ரல.” "ரைஷ்ரத்தியே
நுண்கிருமிகளுக்கு
அவசிரத்தியேியேகமநோன
ியேகமநோற்றுியேகமருந்ரத"
இததநோலிரத்தியே
ோநோசிசம
வபிழைங்கும.”
டசர்ச்சில்,
இததநோலிரத்தியே
ோநோசிசவநோதிகளுக்கு கப் பதரிவிததநோர்: “ நோன ஒரு இததநோலிரத்தியேரைநோக இருந்திருந்தநோல், கப் பலனினிசததின மிருகததனியேகமநோன
விருப்புகளுக்கும ியேகமற்றும உணர்வுகளுக்கும எதிரைநோக உங்களத கப் பவற்றிகரைியேகமநோன டோநோரைநோடேததில் கப் பதநோேக்கததிலிருந்த
முடிவு வரரையில் நிச்சரத்தியேியேகமநோக நோன முற்றிலுியேகமநோக உங்களுேன தநோன இருந்திருப்டோன.”11
அந்த கநோலப்ோகுதியின ஒரு வரைலநோற்றநோளர் எழுதகிறநோர்:
ஹிடலரின

டஜர்ியேகமனியும

ியேகமற்றும

முடசநோலினியின

இததநோலியும

கமயூனிச

ோரைவரலத

தடுப்ோதில்

அர்ோணிததிருந்த நிரறரத்தியே ோபிழைரியேகமவநோதிகளுக்கும, ியேகமற்றும வணிக குழுக்களுக்கும ஏடதநோ விரத்தியேப்புக்குரிரத்தியே
கப் போநோருடகளநோக இருந்தன. அதன விரளவநோக, ோநோசிச சக்திகளுக்கு எதிரைநோன ட நோக்கங்கப் பகநோண்ே டசநோவிரத்தியேத
ஒனறிரத்தியேததேனநோன ஒரு கூடேணிக்கு அங்டக

—குறிப்ோநோக

பிரிடேனில்— ோலியேகமநோன எதிர்ப்பு இருந்தத.12

இரைண்ேநோம உலக டோநோரின கப் பவடிப்பு
கப் பசப்ேமோர் 1, 1939 இல் ஹிடலர் டோநோலந்த மீத ோரேகப் பரத்தியேடுததநோர், அடுதத பிரிடேனும பிரைநோன்ஸஜூம அதற்கடுதத
இரைண்டு

நோளில்

மூனறநோம

டஜர்ியேகமன

மீத

டோநோர்

கப் பசயதன. ஹிடலர்

வரரையில்

நோஜி

டஜர்ியேகமனிரத்தியேநோல்

ஒருசில

வநோரைங்களில்

கப் பவற்றி

இரைநோணுவ

ேவடிக்ரகயும எடுக்கப்ோேவில்ரல, அப்டோநோத டஜர்ியேகமன இரைநோணுவங்கள டியேகமற்கு ஐடரைநோப்ோநோகப் பவங்கிலும

கப் பசநோந்த

பினனர், 1940 வசந்தகநோலம

பிரைகேனம

டோநோலந்ரத

விரத்தியேநோபிததிருந்தன.

கப் பகநோண்ே

குடிரத்தியேரைசு

டியேகமற்கப் பகநோண்டு

எந்த

நோஜி, பிரைநோனரச ரகப்ோற்றிவிடுியேகமநோ எனற அோநோரத்தியேதரதயும விே, பிரைநோனசின ஆளும வர்க்கம, அதன

கப் பதநோழிலநோள

வர்க்கததநோல்

முனனிறுததப்ோடே

புரைடசிகரை

அச்சுறுததல்கள

மீத

அதிகியேகமநோக

கவரலக்

கப் பகநோண்டிருந்த அத, ஜஜூன 1940 இல் சரைணரேந்தத.
ஸரைநோலின, அவரைத டகநோரபிழைததனியேகமநோன ியேகமற்றும தடரைநோகததனரியேகம கப் பகநோண்ே ஆக்கிரைமிப்பு தவிர்ப்பு உேனோடிக்ரகரரத்தியே
pact) கப் பகநோண்டு அவரைநோல் டோநோரரைத தவிர்க்க முடியுகப் பியேகமன
மபியிருந்தநோர். ஆனநோல் ோநோசிச ஆடசி,
ஐடரைநோப்ோநோரவ ஆக்கிரைமிப்ோதற்கநோன அதன திடேங்களில் பிரைதநோன உடகூறநோக எப்டோநோதம டசநோவிரத்தியேத ஒனறிரத்தியேதரத
அழிப்ோரதடரத்தியே ோநோர்தத வந்தத. ஜஜூன 1941 இல், டசநோவிரத்தியேத ஒனறிரத்தியேததின (USSR) மீத டஜர்ியேகமன ோரேகப் பரத்தியேடுப்பு
கப் பதநோேங்கிரத்தியேத. ஸரைநோலினின அழிவுகரைியேகமநோன தவறநோன கணக்கீடுகள ியேகமற்றும கப் பசமோரே சந்திதத ோநோரிரத்தியேளவிலநோன ஆரைமோ
டதநோல்விகளுக்கு இரேயிலும, நோஜி ோரேகள உறுதிரத்தியேநோன எதிர்ப்ரோ எதிர்கப் பகநோண்ேன.
(non-aggression

டிசமோர் 7, 1941 இல், டோர்ள தரறமுகம மீதநோன ஜப்ோநோனிரத்தியே தநோக்குதல் அகப் பியேகமரிக்கநோரவ டோநோருக்குள கப் பகநோண்டு
வந்தத. நோனகு நோடகளுக்குப் பினனர், டிசமோர் 11, 1941 இல், டஜர்ியேகமனி அகப் பியேகமரிக்கநோ மீத டோநோர் பிரைகேனம கப் பசயதத,
அகப் பியேகமரிக்கநோவும உேனடிரத்தியேநோக டஜர்ியேகமனி மீத ஓர் டோநோர் பிரைகேனதரத ோதிலுக்கு அறிவிததத. அதற்கடுதத மூனறரரை
ஆண்டுகளில், அந்த டோநோர் சரளக்கநோியேகமநோல் மூர்க்கியேகமநோக ேததப்ோடேத — குரறந்தோடசம ஜஜூன 1944 இல் ட ச நோடுகளின
ோரேகளத ோரேகப் பரத்தியேடுப்பு வரரையில், டியேகமற்கு ஐடரைநோப்ோநோவில் அப்டோநோர், இரைநோணுவ வரரைரத்தியேரறகளில், ஒப்பீடேளவில் நோஜி
டஜர்ியேகமனி ியேகமற்றும டசநோவிரத்தியேத ஒனறிரத்தியேததிற்கு இரேயிலநோன டியேகமநோதலின கப் பகநோடூரைியேகமநோன ோடுகப் பகநோரலகடளநோடு ஒப்பிடுரகயில்
சிறிரத்தியே தரண விரளவநோகத தநோன இருந்தத எனற கருதரத வலியுறுததிடரத்தியே ஆக டவண்டும. இறுதியில் அப்டோநோர்
ஐடரைநோப்ோநோவில், ஹிடலரின தற்கப் பகநோரலக்கு ஒரு வநோரைததிற்கு பினனர், நோஜி டஜர்ியேகமனியின நிோந்தரனரத்தியேற்ற சரைணரேவுேன,
டியேகம 8,1945 இல் முடிவுக்கு வந்தத.
ஆசிரத்தியேநோவில் அப்டோநோர் கூடுதலநோக மூனறு ியேகமநோதங்கள கப் பதநோேர்ந்திருந்தத, இருந்தடோநோதினும அதன விரளவு குறிதத
அங்டக

எந்தகப் பவநோரு

கப் பதநோழில்தரற

ஐரத்தியேமும

வளர்ச்சி

இருக்கவில்ரல. ஜப்ோநோன, அதன

அடிததளததேன,

ியேகமற்றும

முக்கிரத்தியே

மிகச்

சிறிரத்தியே

ியேகமக்களகப் பதநோரகயுேன, பினதங்கிரத்தியே

மூலப்கப் போநோருடகரள

ியேகமடடுப்ோடுததப்ோடே

அளடவ

அணுகக்கூடிரத்தியேதநோக இருந்த நிரலயில், அத அகப் பியேகமரிக்கநோவிற்கு எதிரைநோக டியேகமடலநோங்கும எனோதற்கநோன கப் பதநோரலதூரை
சநோததிரத்தியேக்கூறு கூே அங்டக இருக்கவில்ரல. அகப் பியேகமரிக்க அரைசநோங்கததிற்கு மிக

னறநோக கப் பதரிந்திருந்தரதப் டோநோலடவ,

ஜப்ோநோனிரத்தியே அரைசநோங்கம 1945 வசந்தகநோலததிலிருந்த ஒரு சரைணரேவதற்கு ஏற்புரேரத்தியே நிோந்தரனகரளக் டகநோரி வந்தத.
ஆனநோல் அத தரத்தியேரைகரைியேகமநோன இரைததந்டதநோயந்த முடிவுேன கப் பகநோண்டு வரைப்ோடேத. ஆகஸட 1945 இல், அகப் பியேகமரிக்கநோ
ோநோதகநோப்ோற்ற ியேகமற்றும இரைநோணுவரீதியில் முக்கிரத்தியேததவியேகமற்ற ஹிடரைநோஷிியேகமநோ ியேகமற்றும
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நோகசநோகி ஆகிரத்தியே

கரைங்கள மீத

இரைண்டு அணுகுண்டுகரள வீசிரத்தியேத. அந்த இரைண்டு குண்டுகளில் உயிரிபிழைந்டதநோர் எண்ணிக்ரக அண்ணளவநோக 150,000
ஆகும. அகப் பியேகமரிக்க வரைலநோற்றநோளர் கநோப்ரிரத்தியேல் ஜநோக்சன பினனர் குறிப்பிடேரதப் டோநோல:
ஆகஸட
1945 இன குறிப்பிடே
சூழ்நிரலகளில், அந்த அணுகுண்டு ோரத்தியேனோடுததப்ோடேதநோனத,
உளவிரத்தியேல்ரீதியில் சநோதநோரைணியேகமநோக இருக்கும ியேகமற்றும ஜன நோரத்தியேகரீதியில் டதர்ந்கப் பதடுக்கப்ோடே தரலரியேகம
நிர்வநோகி
ஒருவர்,
அந்த
ஆயுததரத
நோஜி
சர்வநோதிகநோரி
ோரத்தியேனோடுததவரதப்
டோநோல
ோரத்தியேனோடுததக்கூடுகப் பியேகமனோரத எடுததக்கநோடடிரத்தியேத. இவ்விதததில், கப் பவவ்டவறு வரகரத்தியேநோன அரைசநோங்கங்களின
ேவடிக்ரக அறகப் ப றிரீதியில் டவறுோடுகப் பியேகமன எவரைநோவத கருதியிருப்ோநோரைநோனநோல், ோநோசிசவநோதம ியேகமற்றும
ஜன நோரத்தியேகததிற்கு இரேயிலநோன அந்த டவறுோநோடரே அகப் பியேகமரிக்கநோ தகர்தகப் பதறிந்தத.13
முதலநோம உலகப் டோநோர் கப் பவடிப்ோநோனத, அப்டோநோத நிலவிரத்தியே புவிசநோர் அரைசிரத்தியேல் உறவுகளுேன அதிருப்தியுற்று
இருந்த சக்திவநோயந்த முதலநோளிததவ அரைசுகளின எழுச்சிரத்தியேநோல் டதநோற்றுவிக்கப்ோடே ஏகநோதிோததிரத்தியேங்களுக்கு இரேயிலநோன
விடரைநோதங்களில் இருந்த எழுந்ததநோகும. பிரிடேன ியேகமற்றும பிரைநோன்ஸநோல் ஆதிக்கம கப் பசலுததப்ோடே ஓர் உலக கநோலனிததவ
அரியேகமப்புமுரறயில்

தநோழ்ந்திருப்ோதநோல்

சீற்றமுற்றிருந்த,

ியேகமற்றும

அததரகரத்தியே

சக்திவநோயந்த

விடரைநோதிகளநோல்

தனத

லனகரள கப் பதநோேர்வரத கடடுப்ோடுததி ரவக்கப்ோடடிருந்த தரேகளுக்கு எதிரைநோக டஜர்ியேகமனி கப் பகநோதிதகப் பதழுந்தத. அடத
ட ரைததில், மபிக்ரக ியேகமற்றும அபிலநோரலாஷையில் நிரைமபியிருந்த, ியேகமறுததளிக்க முடிரத்தியேநோத கப் போநோருளநோதநோரை சக்திரத்தியேநோக விளங்கிரத்தியே
அகப் பியேகமரிக்கநோ, பிரிடடிஷ் சநோமரைநோஜ்ஜிரத்தியேததின ோநோதகநோப்புவநோத விதிமுரறகளுக்கு உடோடடிருந்த சந்ரதகள உடோே அனனிரத்தியே
சந்ரதகளுக்குள அகப் பியேகமரிக்க மூலதனம ஊடுருவுவதன மீத தரேகள இருப்ோரத ஏற்க விருமோவில்ரல.
இரைண்ேநோம உலகப் டோநோரின முடிவு, 1890 களின பிற்ோகுதியில் ஏகநோதிோததிரத்தியே சகநோப்த விடிரத்தியேலுேன கப் பதநோேங்கி இருந்த
ஒரு உலகளநோவிரத்தியே டியேகமநோதலின ஒரு தனிததவியேகமநோன கநோலகடேதரத ஒரு முடிவுக்குக் கப் பகநோண்டு வந்தத. "ஆதநோரத்தியேததிற்குரிரத்தியே
இேதரதத டதடிரத்தியே" டஜர்ியேகமனியின முரத்தியேற்சி ோடுடதநோல்வி அரேந்திருந்தத. அடதடோநோல, டியேகமற்கு ோசிபிக், சீனநோ ியேகமற்றும
கப் பதனகிபிழைக்கு ஆசிரத்தியேநோவில் அதன டியேகமலநோதிக்கதரத ஸதநோபிக்கும ஏகநோதிோததிரத்தியே ஜப்ோநோனின கனவு இரைண்ேநோம உலக
டோநோரில் அதன ோடுடதநோல்விரத்தியேநோல் தகர்ந்த டோநோனத. அரரை-நூற்றநோண்டுகநோல ியேகமனிதயின ோடுகப் பகநோரலகளில் இருந்த
உதிததிருந்த பிரிடடிஷ் ியேகமற்றும பிகப் பரைஞ்சு அவற்றின ோரபிழைரத்தியே சநோமரைநோஜ்ஜிரத்தியேங்கரளக் கநோப்ோநோற்றி ரவக்க டோநோதிரத்தியே நிதியிரத்தியேல்
ஆதநோரைமினறி, கடுரியேகமரத்தியேநோக கப் ப நோடிந்த டோநோயிருந்தன. பிரைதநோன ஏகநோதிோததிரத்தியே சக்திகளநோக அவற்றின அந்தஸரதக்
கநோப்ோநோற்றி ரவப்ோத குறிதத அரவ எனன பிரைரியேகமகரளக் கப் பகநோண்டிருந்தனடவநோ அவற்றிற்கு, இரைண்ேநோம உலகப் டோநோர்
முடிந்த ஒரு தசநோப்தததிற்கு உளடளடரத்தியே ியேகமரைணஅடி கப் பகநோடுக்கப்ோடேத.
1954 இல், டிரத்தியேன பிரத்தியேன ப்ஹஜூனில் (Dien Bien Phu) விரத்தியேட நோம விடுதரலப் ோரேகளின கரைங்களில் பிகப் பரைஞ்சு ஒரு
டோரைழிவுகரைியேகமநோன இரைநோணுவ டதநோல்விரரத்தியேக் கண்ேத, அத பிகப் பரைஞ்ரச இந்டதநோசீனநோவிலிருந்த பினவநோங்க நிர்ோந்திததத.
1956 இல் பிரிடடிஷ் அரைசநோங்கம, எகிப்தில் அதன ோரேகப் பரத்தியேடுப்ரோக் ரகவிே அகப் பியேகமரிக்கநோவினநோல் நிர்ோந்திக்கப்ோடேத.
இந்த ோகிரைங்கியேகமநோன அவியேகமதிப்பு, அகப் பியேகமரிக்க ஏகநோதிோததிரத்தியேததிற்கு பிரிடடிஷ் கீழ்ப்ோடிந்த தனரியேகமரரத்தியே உறுதிப்ோடுததிரத்தியேத.
தசநோப்தங்களுக்கு முனனடரை டகப் பரைநோடஸகிரத்தியேநோல் முனகணிக்கப்ோடேரதப் டோநோல, உலகளநோவிரத்தியே டியேகமலநோதிக்கததிற்கு பிரைதநோன
ஏகநோதிோததிரத்தியே சக்திகளிரேடரத்தியே ேந்த டோநோரைநோடேமும, ோதத மில்லிரத்தியேன கணக்கநோன ியேகமனிதர்களின வநோழ்ரவ விரலரத்தியேநோக
எடுதத கப் பகநோடூரைியேகமநோன உலகின ியேகமறுோங்கீடும, அகப் பியேகமரிக்க ஏகநோதிோததிரத்தியேததின கப் பவற்றியுேன முடிவுக்கு வந்தத.
1945 இல், இரைண்டு உலக டோநோர்களின ியேகமனித ோடுகப் பகநோரலகளில் இருந்த டியேகமகப் பலழுந்த உலகம, 1914 இல் இருந்ததில்
இருந்த முற்றிலும டவறுோடேதநோக இருந்தத. தரலரியேகமரத்தியேநோன ஏகநோதிோததிரத்தியே சக்திரத்தியேநோக இருந்த திவநோலநோன பிரிடேரன,
அகப் பியேகமரிக்கநோ பிரைதியீடு கப் பசயதிருந்த டோநோதினும, அதனநோல் ோரபிழைரத்தியே பிரிடடிஷ் சநோமரைநோஜ்ஜிரத்தியேததிற்கு இருந்தரத டோநோனறரத,
அதன கப் பசநோந்த பிமோததில், ியேகமறு-உருவநோக்கம கப் பசயரத்தியே முடிரத்தியேவில்ரல. கநோலனிததவ சநோமரைநோஜ்ஜிரத்தியேங்களின கநோலகடேம,
குரறந்தோடசம அவற்றின முந்ரதரத்தியே வடிவததிலிருந்த கேந்த டோநோயிருந்தன.
முற்றிலும எதிகப் பரைதிர்விதியேகமநோக கருததரிதத ஒரு வரைலநோற்று உண்ரியேகமரத்தியேநோக, ஏப்ரைல் 1917 இல், விளநோடிமீர் இலியிச்
கப் பலனின புரைடசிகரை ரைஷ்ரத்தியேநோவுக்கு திருமபிச் கப் பசனறுகப் பகநோண்டிருந்த நிரலயில், வூடடரைநோ வில்சன அவரைத யுதத டசதிரரத்தியே
கநோங்கிரைஸிற்கு வபிழைங்கினநோர். நிகழ்வுகளின இரைண்டு பிரைியேகமநோண்ே வரைலநோற்று ோநோரதகள இந்த முக்கிரத்தியே சந்திப்பில்
குறுக்கிடேன. வில்சனின உரரை, இந்த பூமியில் டியேகமலநோதிக்க ஏகநோதிோததிரத்தியே சக்திரத்தியேநோக அகப் பியேகமரிக்கநோ தீர்க்கியேகமநோக
டியேகமகப் பலழுந்திருப்ோரதக் குறிததத. ரைஷ்ரத்தியேநோவில் கப் பலனின வருரக, உலகப் பகங்கிலும ோநோரத்தியே இருந்த ஒரு ோநோரிரத்தியே டசநோசலிச
அரலயின ியேகமற்றும ஏகநோதிோததிரத்தியே-எதிர்ப்பு கப் பவகுஜன டோநோரைநோடேங்களின கப் பதநோேக்கதரத குறிததத.
1945 இல் டஜர்ியேகமனி ியேகமற்றும ஜப்ோநோன மீத அகப் பியேகமரிக்கநோ கப் பவற்றிரத்தியேரேந்த அந்த ட ரைததில், நூறு மில்லிரத்தியேன கணக்கநோன
ியேகமக்கள ஏற்கனடவ ஏகநோதிோததிரத்தியே ஒடுக்குமுரறக்கு எதிரைநோன கிளர்ச்சியில் ஈடுோடடிருந்தனர். உலகளநோவிரத்தியே புரைடசிகரை
டோநோரைநோடே கநோலதரத தடுப்ோடத அகப் பியேகமரிக்கநோ எதிர்கப் பகநோண்டிருந்த ோணிரத்தியேநோக இருந்தத. இந்த ஆயவின கடேரியேகமப்புக்குள,
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டோநோருக்குப் பிந்ரதரத்தியேகநோல அபிவிருததிகளின ஒரு வரரைரவ அளிப்ோத சநோததிரத்தியேமில்ரல. இதற்கு 1945 ியேகமற்றும 1991 க்கு
இரேயிலநோன சர்வடதச அரைசிரத்தியேரல வரரைரத்தியேறுதத "ோனிப்டோநோர்" எனறரபிழைக்கப்ோடேதன அரைசிரத்தியேல் இரத்தியேக்கவிரத்தியேரல
குரறந்தோடசம சிறிதநோவத விளக்குவத அவசிரத்தியேியேகமநோகும. எவ்வநோறிருந்த டோநோதினும, இந்த உரரைரரத்தியே முடிவிற்கு
கப் பகநோண்டுவருவதற்கு முனனதநோக, 1991 இல் டசநோவிரத்தியேத ஒனறிரத்தியேததின சிரதரவ அகப் பியேகமரிக்கநோ இறுதிரத்தியேநோக அகப் பியேகமரிக்க
ஏகநோதிோததிரத்தியேததின சவநோலற்ற டியேகமலநோதிக்கதரத ஸதநோபிப்ோதற்குரிரத்தியே ஒரு வநோயப்ோநோக கண்ேத எனோரத வலியுறுததவத
அவசிரத்தியேியேகமநோகும.

"முனகூடடிரத்தியே டோநோர்" குறிதத அகப் பியேகமரிக்க கப் பகநோளரக
அகப் பியேகமரிக்கநோவினத உலகநோளவிரத்தியே டியேகமலநோதிக்க இேததிற்கு ஒரு சவநோலநோக எந்தகப் பவநோரு

நோடும எழுச்சி கப் போறுவரத

அத அனுியேகமதிக்கநோத எனறு பிரைகேனப்ோடுததிரத்தியே ஒரு மூடலநோோநோரத்தியே கப் பகநோளரகரரத்தியே 1992 இல், அகப் பியேகமரிக்க இரைநோணுவம
ஏற்றத. 2002 இல், இந்த விரிவநோன இரைநோணுவ கப் பகநோளரகயில் "முனகூடடிரத்தியே டோநோர்" (preventive war) எனும பிற்டசர்க்ரக
(promulgation) டகநோடோநோடு இரணக்கப்ோடேத, அகப் பியேகமரிக்கநோவின ோநோதகநோப்புக்கு ஒரு சநோததிரத்தியேியேகமநோன அச்சுறுததலநோக
மபுகினற எந்தகப் பவநோரு நோடரேயும தநோக்கும உரிரியேகம அகப் பியேகமரிக்கநோவிற்கு இருப்ோதநோக அத அறிவிததத. அப்புதிரத்தியே
கப் பகநோளரக குறிப்ோநோக சீனநோவிற்கு எதிரைநோக திருமபி இருந்ததேன, அந் நோடு அதன கப் பசநோந்த இரைநோணுவ ோரேகரளக்
கடேரியேகமதத வருவதற்கு எதிரைநோக எச்சரிக்கப்ோடேத.
அப்புதிரத்தியே

அகப் பியேகமரிக்க

இரைநோணுவக்

கப் பகநோளரக

சர்வடதச

சடேததின

நிரலப்ோநோடடிலிருந்த

சடேவிடரைநோதியேகமநோனத

எனோரதக் குறிப்பிடேநோக டவண்டும. நூகப் பரைமடோர்க் டோநோர் குற்றங்களில் ஸதநோபிக்கப்ோடே சடே முனதீர்ப்புரரைகள, டோநோர்
எனோத அரைசு கப் பகநோளரகயின ஒரு சடேரீதியிலநோன கருவிரத்தியேநோகநோத எனோரதக் கப் பகநோண்டிருந்தத, ஆகடவ அந்த முனகூடடிரத்தியே
டோநோர் எனோத சடேவிடரைநோதியேகமநோனதநோகும. ஒரு நோடடின மீத ியேகமற்கப் பறநோரு நோடடின ஓர் இரைநோணுவ தநோக்குதல், ஒரு கப் பதளிவநோன
ியேகமற்றும உேனடி அச்சுறுததல் இருந்தநோல் ியேகமடடுடியேகம சடேபூர்வியேகமநோனதநோகும. டவறு வநோர்தரதகளில், இரைநோணுவ ேவடிக்ரக
எனோத டதசிரத்தியே தற்கநோப்புக்கு ஒரு தவிர்க்கவிரத்தியேலநோத அவசரை வழிமுரறரத்தியேநோக ியேகமடடுடியேகம நிரத்தியேநோரத்தியேப்ோடுததப்ோடுகினறத.
முனகூடடிரத்தியே டோநோர் குறிதத 2002 பிற்டசர்க்ரக கப் பகநோளரக கப் பகநோண்டு வரைப்ோடடு கப் பவறும ஒருசில ியேகமநோதங்களுக்குப் பினனர்
ேததப்ோடே, ஈரைநோக் மீதநோன தநோக்குதல் ஒரு டோநோர் குற்றியேகமநோகும. 1946 நூகப் பரைமடோர்க்கில் ஸதநோபிக்கப்ோடே
முனதீர்ப்புரரைகளின கீழ் அகப் பியேகமரிக்கநோ கப் பகநோண்டு வரைப்ோடேநோல், புஷ், கப் பலாஷைனனி, ரைமஸஃகப் போல்ட, கப் போபௌல் ியேகமற்றும இனனும
ஏரனரத்தியேவர்கள ோலர் விசநோரைரணக்குள கப் பகநோண்டு வரைப்ோடுவநோர்கள.
முதலநோம உலகப் டோநோர் ியேகமற்றும இரைண்ேநோம உலகப் டோநோர் டோநோனற டோரைழிவுகள மீண்டும எப்டோநோதநோவத ஏற்ோடுியேகமநோ
எனோடத, அவற்ரறக் குறிதத எந்தகப் பவநோரு ஆயவிலிருந்தம வரும தவிர்க்கவிரத்தியேலநோத முக்கிரத்தியே டகளவிரத்தியேநோக உளளத.
இருோதநோம நூற்றநோண்டின அந்த டோநோர்கள வரைலநோற்று அபிவிருததியின ஒரு "வபிழைக்கியேகமநோன" டோநோக்கில் ஏடதநோகப் பவநோருவித
கப் பகநோடூரை பிறழ்ச்சிரத்தியேநோகவநோ இருந்தன? மூனறநோம உலகப் டோநோரின கப் பவடிப்ரோ சநோததிரத்தியேியேகமநோக்கும சர்வடதச பிரைச்சிரனகளின
ியேகமற்றும விடரைநோதங்களின மீளகப் பளழுச்சிரரத்தியேக் கற்ோரன கப் பசயரத்தியே முடிகிறதநோ?
இந்த டகளவிக்கநோன ோதிலுக்கநோக தீவிரைியேகமநோக ஊகிக்க டவண்டிரத்தியேகப் பதநோனறுமில்ரல. ஒரு புதிரத்தியே உலகளநோவிரத்தியே டோநோரின
கப் பவடிப்பு சநோததிரத்தியேியேகமநோ? எனோதல்ல நிஜியேகமநோன டகளவி, ியேகமநோறநோக அததரகரத்தியேகப் பவநோரு டோரைழிவு இனனும எவ்வளவு கநோலததில்
ஏற்ோடுகப் பியேகமனோடத நிஜியேகமநோன டகளவிரத்தியேநோக உளளத. டியேகமலும அந்த இரைண்ேநோவத டகளவியிலிருந்த வரும, அடுதத ியேகமற்றும
தீர்க்கியேகமநோன டகளவி எனனகப் பவனறநோல் அத நிகபிழைநோியேகமல் தடுக்க ஏதநோவத கப் பசயரத்தியே முடியுியேகமநோ எனோடத ஆகும.
டோநோர் அோநோரத்தியேதரத ியேகமதிப்பிடடு ோநோர்க்ரகயில், ஈரைநோக்கில் முதலில் ோரேகப் பரத்தியேடுதத 1990 க்குப் பினனரில் இருந்த
அகப் பியேகமரிக்கநோ மீண்டும மீண்டும பிரைதநோன இரைநோணுவ டியேகமநோதல்களில் ஈடுோடடு வந்தளளத எனோரத ியேகமனதில் கப் பகநோளளுங்கள.
கேந்த தசநோப்தததின டோநோத, 1999 இல் இருந்த, அத ோநோல்கன நோடுகளில், ோநோரைசீக வரளகுேநோ ியேகமற்றும ியேகமததிரத்தியே
ஆசிரத்தியேநோவில் என பிரைதநோன டோநோர்கரள ேததி உளளத. ஏடதநோகப் பவநோரு வழியில், இததரகரத்தியே டோநோர்கள அரனததம
அகப் பியேகமரிக்கநோவின உலகளநோவிரத்தியே டியேகமலநோதிக்க இேதரதப் ோநோதகநோக்கும முரத்தியேற்சியுேன சமோந்தப்ோடடுளளன.
அகப் பியேகமரிக்கநோவினநோல் அதிகளவில் இரைநோணுவ ோலம பிரைடரத்தியேநோகிக்கப்ோடுவத, அதன சீரைழிந்தவரும உலகளநோவிரத்தியே
கப் போநோருளநோதநோரை நிரலரியேகமயின பினனரேவின பினனணியில் ேந்த வருகிறத எனோத கப் போரிதம முக்கிரத்தியேியேகமநோனதநோகும. ஒரு
கப் போநோருளநோதநோரை நிரலப்ோநோடடில் இருந்த ோலவீனியேகமநோகிவரும அகப் பியேகமரிக்கநோ, இரைநோணுவப் ோரே பிரைடரத்தியேநோகததின மூலியேகமநோக அதன
ோலவீனதரத ஈடுகப் பசயரத்தியே கூடுதலநோக சநோயந்தவருகினறத. இந்த குறிப்பிடே விேரத்தியேததில், 1930 களின இறுதியில் இருந்த
நோஜி ஆடசியின கப் பகநோளரககளுேன அங்டக கவரலரத்தியேளிக்கும சியேகமநோந்தரைங்கள இருந்த வருகினறன.
அரனததிற்கும டியேகமலநோக, 2002 மூடலநோோநோரத்தியே கப் பகநோளரகரரத்தியே கருததில் கப் பகநோண்டு, எந்த சக்திகளின கப் போநோருளநோதநோரை
ியேகமற்றும இரைநோணுவ அபிவிருததிகரள அரைசுததரறயும ியேகமற்றும கப் போண்ேகன மூடலநோோநோரத்தியேவநோதிகளும முக்கிரத்தியே
அச்சுறுததல்களநோக ோநோர்க்கிறநோர்கடளநோ, அகப் பியேகமரிக்கநோ அவற்றினத விரிவரேயும அணிரரத்தியேததநோன எதிர்கப் பகநோளகிறத. 2008 இல்
12 - The Causes and Consequences of World War II1

கப் பவடிதத ஒரு கப் போநோருளநோதநோரை கப் ப ருக்கடிரத்தியேநோல் தூண்டிவிேப்ோடடுளளதம ியேகமற்றும கப் பதநோேர்ந்த கடேவிழ்ந்த வருவதியேகமநோன
ஒரு நிகழ்வுடோநோக்கநோன கப் போநோருளநோதநோரை ோலததின சியேகமநிரல, அகப் பியேகமரிக்கநோவிலிருந்த உலகின ோல்டவறு டோநோடடிரத்தியேநோளர்களுக்கு
ியேகமநோறுகினற நிரலயில், அததரகரத்தியே சநோதகியேகமற்ற கப் போநோருளநோதநோரை டோநோக்ரகத திருப்புவதற்கு, இரைநோணுவ ோலதரத
ோரத்தியேனோடுததவதற்கு அங்டக முனபில்லநோத அளவில் ஒரு கப் போரும தூண்டுதல் உளளத.
இறுதிரத்தியேநோக, புதிரத்தியே டோநோடடிரத்தியேநோளர்கள உருவநோனதன விரளவநோக, பிரிடேன ியேகமற்றும பிரைநோன்ஸநோல் ஆதிக்கம
கப் பசலுததப்ோடடு வந்த ோரபிழைரத்தியே ஏகநோதிோததிரத்தியே ஒழுங்கரியேகமப்பின நிரலகுரலவிலிருந்த எழுந்த முதலநோம ியேகமற்றும இரைண்ேநோம
உலகப் டோநோர்கரள
நோம நிரனவுகூர்ந்த ோநோர்ததநோல், தற்டோநோதிருக்கும ஏற்ோநோடுகளுேன அதிருப்தி கப் பகநோண்டுளள
எழுச்சிகப் போற்றுவரும சக்திகளிேமிருந்த (சீனநோ, இந்திரத்தியேநோ, ரைஷ்ரத்தியேநோ, பிடரைசில், ஐடரைநோப்பிரத்தியே ஒனறிரத்தியேம டோநோனறரவ) வரும
அழுததததின கீழ், இதில் டியேகமலநோதிக்க சக்திரத்தியேநோக விளங்கும அகப் பியேகமரிக்கநோ ஏற்கனடவ உலகளநோவிரத்தியே டியேகமலநோதிக்கதரத தக்க
ரவப்ோதில் உளகப் ப ருக்கடி ியேகமற்றும கடும-அழுததததேன பிளவுோடடுளள நிரலயில் தற்டோநோரதரத்தியே சர்வடதச ஒழுங்கரியேகமப்பு
உரேயும எனோத சநோததிரத்தியேியேகமற்ற ஒனறல்ல.
அதனுேன,
எந்த
தருணததிலும
இரைநோணுவ
டியேகமநோதல்கள
கப் பவடிக்க
அச்சுறுததகினற,
அதிகரிததவரும
பிரைநோந்திரத்தியேங்களுக்கு இரேயிலநோன ோதடேங்கரளயும டசர்ததக் கப் பகநோளளுங்கள, அத டியேகமலதிக-பிரைநோந்திரத்தியே சக்திகளிேமிருந்த
தரலயீடுகரள தூண்டிவிடடு, ஓர் உலகளநோவிரத்தியே டியேகமநோதலுக்கு இடடுச் கப் பசல்லக்கூடும. இதற்கநோக டஜநோர்ஜிரத்தியேநோ ியேகமற்றும
ரைஷ்ரத்தியேநோவுக்கு இரேயிலநோன டியேகமநோதலின விரளவநோக 2008 டகநோரேயில் கப் பவடிதகப் பதழுந்த ோதடேியேகமநோன சூபிழைரல ியேகமடடுடியேகம
ஒருவர் நிரனவுகூரை டவண்டியுளளத.

டசநோசலிசப் புரைடசி ியேகமடடுடியேகம மூனறநோம உலகப் டோநோரரை தடுக்க முடியும
உலகம
முக்கிரத்தியேியேகமநோன
இரைண்ேநோம

ஒரு

கப் பவடிியேகமருந்த

விேரத்தியேம. ியேகமநோறநோக
உலகப்

டோநோருக்கு

கிேங்கநோக
முக்கிரத்தியேியேகமநோக
முனனர்

உளளத. ஆளும
அவர்களநோல்

டகப் பரைநோடஸகி

வர்க்கங்கள

டோநோரரை

அரதத தடுக்க முடிரத்தியேநோத

எழுதிரத்தியேரதப்

விருமபுகினறன

எனோதல்ல

உளளத எனோடத ஆகும.

டோநோல, முதலநோளிததவ

ஆடசிகள

அவற்றின

கண்கரள மூடிக்கப் பகநோண்டு டோரைழிவுக்குள சறுக்கி விழுகினறன. ஏகநோதிோததிரத்தியேம ியேகமற்றும முதலநோளிததவ டதசிரத்தியே-அரைசு
அரியேகமப்புமுரறயினத, சந்ரதகள, மூலப் கப் போநோருடகள ியேகமற்றும ியேகமலிவு கப் பதநோழிலநோளர்கரள அணுகுவரத ோநோதகநோக்கும
உந்ததலினத, இலநோோம ியேகமற்றும தனி ோர் கப் பசழிப்பிற்கநோக விடடுக்கப் பகநோடுப்பினறி பினகப் பதநோேர்வதினத முடேேநோளதனியேகமநோன
தர்க்கம, தவிர்க்கவிரத்தியேலநோியேகமல் டோநோரரை ட நோக்கி இடடுச் கப் பசல்கிறத.
அப்ோடிரத்தியேநோனநோல், அரத எதனநோல் தநோன தடுக்க முடியும? கப் போருந்திரைளநோன உலக ியேகமக்கள

—அரனததிற்கும

டியேகமலநோக,

கப் பதநோழிலநோள வர்க்கம— ஆக்கபூர்வியேகமநோகவும ியேகமற்றும
னவுபூர்வியேகமநோகவும தரலயீடு கப் பசயவதன மூலியேகமநோக ியேகமடடுடியேகம
வரைலநோற்று நிகழ்வுடோநோக்கில் ஏகநோதிோததிரத்தியேததின அச்சமூடடும இரத்தியேங்குமுரறகரள நிறுதத முடியுகப் பியேகமனோரத வரைலநோறு
எடுததக்கநோடடுகிறத. சர்வடதச டசநோசலிச புரைடசி மூலியேகமநோக அல்லநோியேகமல் ஏகநோதிோததிரத்தியே டோநோரரைத தடுப்ோதற்கு அங்டக
டவகப் பறந்த வழிவரககளும இல்ரல.
1914 இல், கப் பலனின, இரைண்ேநோம அகிலததின கநோடடிக்கப் பகநோடுப்ரோ எதிர்தத, ஏகநோதிோததிரத்தியே சகநோப்தியேகமநோனத,
டோநோர்களினதம புரைடசியினதம சகநோப்தகப் பியேகமன அறிவிததநோர். அதநோவத, ஏகநோதிோததிரத்தியே டோநோரரை முனனுக்குக் கப் பகநோண்டு வந்த
உலகளநோவிரத்தியே கப் போநோருளநோதநோரை, சமூக ியேகமற்றும அரைசிரத்தியேல் முரைண்ோநோடுகள சர்வடதச டசநோசலிச புரைடசிக்கநோன புறநிரல
அடிததளங்கரளயும உருவநோக்குகிறத. இந்த அர்ததததில், ஏகநோதிோததிரத்தியே டோநோரும ியேகமற்றும உலக டசநோசலிசப் புரைடசியும,
முதலநோளிததவ வரைலநோற்று முடடுச்சந்தக்கு கப் பவவ்டவறு எதிகப் பரைதிர் சமூக வர்க்கங்களின விரேயிறுப்புகளநோகும. உலக
நிரலரியேகமரரத்தியேக் குறிதத கப் பலனினத ியேகமதிப்பீடடின சரிரத்தியேநோனதனரியேகம, 1917 இல் ரைஷ்ரத்தியே புரைடசியின கப் பவடிப்பில் உறுதி
கப் பசயரத்தியேப்ோடேத.
கப் பதநோனனூற்றி ஐந்த ஆண்டுகளுக்கு முந்ரதரத்தியே முதலநோம உலக டோநோர் கப் பதநோேங்கிரத்தியேதில் இருந்த ியேகமற்றும எழுோததி
ஐந்த ஆண்டுகளுக்கு முந்ரதரத்தியே இரைண்ேநோம உலக டோநோரில் இருந்த ஏற்ோடடுளள எல்லநோ ியேகமநோற்றங்களுக்குப் பினனரும,
நோம இனனமும ஏகநோதிோததிரத்தியே சகநோப்தததிற்குளடள தநோன வநோழ்ந்த கப் பகநோண்டிருக்கிடறநோம. இவ்விதததில், ியேகமனிதயினம
இனறு எதிர்கப் பகநோண்டிருக்கும மிகமுக்கிரத்தியே டகளவிகள: சர்வடதச கப் பதநோழிலநோள வர்க்கததினத அரைசிரத்தியேல்
னவின
அபிவிருததி, ஏகநோதிோததிரத்தியேததின திரைண்டுவரும டோரைழிவு டோநோக்குகளுக்கு எதிர்விரனரத்தியேநோற்றுியேகமநோ? முதலநோளிததவமும
ஏகநோதிோததிரத்தியே டதசிரத்தியே-அரைசு அரியேகமப்புமுரறயும ியேகமனிதயினதரத ோடுோநோதநோளததிற்குள இடடுச் கப் பசல்வதற்கு முனனதநோக,
கப் பதநோழிலநோள வர்க்கம சரிரத்தியேநோன ட ரைததிற்குள டோநோதிரத்தியே அரைசிரத்தியேல் னரவ அபிவிருததி கப் பசயயுியேகமநோ? எனோரவ தநோன.
இரவ கப் பவறுியேகமடன கல்விசநோர்ந்த கவனிப்புக்குரிரத்தியே டகளவிகள அல்ல. முனனிறுததப்ோடும இந்த டகளவிகள ஒரு
ஆக்கபூர்வியேகமநோன விரேயிறுப்ரோக் டகநோருகினறன. இதற்குரிரத்தியே ோதில்கரள ஒரு வகுப்ோரறயில் வபிழைங்க முடிரத்தியேநோத, ியேகமநோறநோக
சமூக சக்திகளின நிஜியேகமநோன டியேகமநோதலில்தநோன
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கிரேக்கும.

டோநோரைநோடேடியேகம

விேரத்தியேதரத தீர்ியேகமநோனிக்கும. டியேகமலும அந்த

டோநோரைநோடேததின விரளகப் போநோருள ஒரு தீர்க்கியேகமநோன டகநோணததில், புரைடசிகரை அபிவிருததிரத்தியேநோல், அதநோவத, டசநோசலிச னவநோல்,
கப் பசல்வநோக்கு கப் பசலுததப்ோடும. ஏகநோதிோததிரத்தியே டோநோருக்கு எதிரைநோன டோநோரைநோடேம கப் பதநோழிலநோள வர்க்கததின ஒரு புதிரத்தியே அரைசிரத்தியேல்
தரலரியேகமரரத்தியே அபிவிருததி கப் பசயயும டோநோரைநோடேததில் அதன உரத்தியேர்ந்தியேகமடேததிலநோன கப் பவளிப்ோநோடரேக் கநோண்கிறத.
பிற்டோநோக்குததனியேகமநோன ஸரைநோலினிச, சமூக ஜன நோரத்தியேக ியேகமற்றும சீர்திருதத கப் பதநோழிலநோளர் அதிகநோரைததவங்களினத
கநோடடிக்கப் பகநோடுப்புகளநோல் சநோததிரத்தியேியேகமநோக்கப்ோடே ஒரு டோரைழிவநோன, இரைண்ேநோம உலகப் டோநோர் கப் பவடிதத கப் பவறும ஒரு சில
ியேகமநோதங்களுக்கு பினனர், தரலச்சிறந்த அரைசிரத்தியேல் ரத்தியேதநோர்ததவநோதி டகப் பரைநோடஸகி எழுதினநோர்:
முதலநோளிததவ உலகம, ஒரு நீண்ேகநோல ியேகமரைணஓலம எனப்ோடுவரத கப் பவளிப்ோடுதத இரத்தியேலுடியேகம அனறி,
அதிலிருந்த கப் பவளிடரத்தியேறுவதற்கு வழிரரத்தியே அல்ல. எழுச்சிகள, குறுகிரத்தியேகநோல சியேகமரைச இரேநிகழ்ச்சிகள, புதிரத்தியே
டோநோர்கள ியேகமற்றும புதிரத்தியே டியேகமகப் பலழுச்சிகரள ோல தசநோப்தங்களுக்கு இல்ரலகப் பரத்தியேனறநோலும, சில ஆண்டுகளுக்கு
தரத்தியேநோரிப்பு கப் பசயரத்தியே டவண்டிரத்தியேத அதற்கு அவசிரத்தியேப்ோடுகிறத. ஒரு இளம புரைடசிகரை கடசி இந்த முனடனநோக்கின
மீத தனரனததநோடன நிரலநிறுததிக் கப் பகநோளள டவண்டும. அத தனரனததநோடன ோரிடசநோதிததப் ோநோர்க்க,
அனுோவங்கரள ஒனறுதிரைடே, முதிர்ச்சி அரேரத்தியே வரைலநோறு அதற்கு டோநோதிரத்தியே வநோயப்புகரளயும,
சநோததிரத்தியேக்கூறுகரளயும வபிழைங்கும. முனனணிப்ோரேயில் உளடளநோர் விரரைவநோக ஒனறிரணரகயில், அதிக
இரைததம டதநோயந்த கப் பகநோந்தளிப்புகளின கநோலகடேம குரறக்கப்ோேலநோம, ியேகமற்றும ியேகமத பூமி மீதநோன ோநோதிப்பும
குரறக்கப்ோேலநோம. ஆனநோல் ஒரு புரைடசிகரைக் கடசி, ோநோடேநோளி வர்க்கததின தரலரியேகமயில் நிற்கநோத வரரையில்,
பிரைியேகமநோண்ேியேகமநோன வரைலநோற்று பிரைச்சிரன தீர்க்கப்ோேப் டோநோவதில்ரல. இப்பிரைச்சிரனயில் டவகம ியேகமற்றும
அவற்றிற்கு இரேயிலநோன கநோல இரேகப் பவளிகள குறிதத டகளவியும கப் போரும முக்கிரத்தியேததவம உரேரத்தியேடத;
ஆனநோல் அத கப் போநோதவநோன வரைலநோற்று முனடனநோக்ரகடரத்தியேநோ அல்லத ியேகமத கப் பகநோளரகயின திரசரரத்தியேடரத்தியேநோ
ியேகமநோற்றுவதில்ரல. இறுதி முடிவு மிகவும சுலோியேகமநோனத: அதநோவத, ோநோடேநோளி வர்க்க முனனணிப் ோரேரரத்தியே
ோததியேகமேங்கு சக்தியுேன கல்வியூடடும ியேகமற்றும ஒழுங்கரியேகமக்கும ோணிரரத்தியே டியேகமற்கப் பகநோளவத அவசிரத்தியேியேகமநோகும.
தல்லிரத்தியேியேகமநோக இதில் தநோன நோனகநோம அகிலததின ோணி தங்கியுளளத.14
உலகளநோவிரத்தியே ஏகநோதிோததிரத்தியே கப் ப ருக்கடியின ஆரைமோ கடேததில் எழுதப்ோடே இந்த ோகுப்ோநோயவு, இப்டோநோரதரத்தியே
நிரலரியேகமக்கும கப் போநோருந்தகிறத. ியேகமனிதகுல நோகரீகம பிரபிழைததிருப்ோடத ோணரத்தியேததில் ரவக்கப்ோடடுளளத. அரனததிற்கும
டியேகமலநோக, டோநோர் முரனரவ நிறுதத ியேகமற்றும ியேகமனிதயினததின எதிர்கநோலதரத கநோப்ோநோற்றுவத இரளஞர்களின
கேரியேகமப்ோநோேநோகும. இதனநோல், உங்களிேம நோன, டசநோசலிச சியேகமததவக் கடசியில் இரணயுியேகமநோறும, டசநோசலிச புரைடசியின
உலக கடசிரத்தியேநோக நோனகநோம அகிலதரதக் கடடிகப் பரத்தியேழுப்ோ ோங்களிக்குியேகமநோறும அரபிழைப்புவிடடு இந்த உரரைரரத்தியே முடிக்கிடறன.
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