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இந்த உரரை உலக சசோசலிச வரலத் தளத்தின் சர்வசதச
ஆசிரியர் குழுத் தரலவரைோன சைவரான டேவிட் ச ோர்த்
பிரைோங்சங்பேர்ட்டில் உள்ள சகோத்சத ங்பேல்கரலக்கழகத்தில்
அக்சைவரான டேோங்பேர் 22  அன்று சஜேர்மன்  மமோழியில்
வழங்கியதோகும.  சசோசலிச சமத்துவத்திற்கோன சர்வசதச
இரளஞர் மற்றும மோணவர் அரமப்பின் அரழப்பின்
சங்பேரில் இந்த உரரை நிகழ்த்திய சைவரான டேவிட் ச ோர்த் அத்துைவரான டேன்
“பிரைோங்சங்பேர்ட் ங்பேள்ள,  பின் வீனத்துவம மற்றும சங்பேோலி-
இைவரான டேது அரைசியல்” என்ற தனது நூல் குறித்தும சங்பேசினோர்.

பிரைோங்சங்பேர்ட்  கூட்ைவரான டேத்தில்  சைவரான டேவிட்  ச ோர்த்  உரரையோற்றுகிறோர்

இங்சக,  பிரைோங்சங்பேர்ட் சகோத் மத ங்பேல்கரலக்கழகத்தில்,
சங்பேசுவதற்கு எனக்கு வோய்ப்ரங்பே உருவோக்கித் தந்த
சசோசலிச சமத்துவத்திற்கோன சர்வசதச இரளஞர் மற்றும
மோணவர் அரமப்பிற்கு (IYSSE) எனது ங்பேோரைோட்டுக்கரளத்
 மதரிவித்துக்  மகோள்கிசறன்.  “சங்பேோரும புரைட்சியுமோன
சகோப்தத்தில்  மமய்யியலும அரைசியலும” என்ற தரலப்பில்
உரரை வழங்க இருக்கிசறன்.  இந்தத் தரலப்பு,  இந்த
மோரலயில்  ோன் விவோதிக்க இருக்கும தத்துவோர்த்தப்
பிரைச்சிரனகளல் எனது ஆர்வத்தின் தன்ரமரயயும
அவற்ரற ச ோக்கிய எனது அணுகுமுரறரயயும
சுட்டிக்கோட்டியிருக்கும.  பிரைோங்சங்பேர்ட் ங்பேள்ள மற்றும
பின் வீனத்துவத்தின் மீதோன எனது விமர்சனம,

கல்வியோரைோய்ச்சி குணோமசத்ரதக் கோட்டிலும, ஒரு அரைசியல்
குணோமசத்ரதக்  மகோண்ைவரான டேதோகும.

இந்தப் ங்பேள்ளயின் பிரைதிநிதிகள் திறமங்பேட்ைவரான டே,  இன்னும
சமசலசங்பேோய் புரைட்சிகரைமோன,  சமூக மோற்றத்திற்கோன
தத்துவோர்த்த மற்றும புத்திஜீவித அடித்தளங்கரள
வழங்கக் கூடிய தீவிரைப்ங்பேட்ைவரான டே ஒரு சிந்தரனப் சங்பேோக்கிரனக்
குறிப்ங்பேதோகசவ ங்பேரைவலோய்  மங்பேப்ங்பேடுவதோல்,  இவ்வோறோன
எனது அணுகுமுரற அவசியமோனது என்று  மபுகிசறன்.
மோர்க்சிசத்திற்கு அத்தியோவசியமோன திருத்தங்கரளக்
 மகோண்டு துரணயளப்பு  மசய்துள்ளதோகசவோ அல்லது
அதன் கோலத்திற்கு ஒவ்வோத தன்ரமரய
அமங்பேலப்ங்பேடுத்தியிருப்ங்பேதோகசவோ அவர்கள் கூறிக்
 மகோள்வது நிரூபிக்கப்ங்பேைவரான டேமுடியோதும அத்சதோடு
அப்ங்பேட்ைவரான டேமோன  மங்பேோய்யும ஆகும.

கிரீசில் சிரிசோவின் முழு  மவட்கக்சகைவரான டேோன சரைணோகதிக்குப்
பின்னர்,  கிசரைக்க குட்டி-முதலோளத்துவ வர்க்கத்தின் மிக
வசதியோன மற்றும மிகவும சுய-திருப்தி
ங்பேட்டுக் மகோள்ளக்கூடிய பிரிவுகளன்  லன்கரள
பிரைதிநிதித்துவம  மசய்கின்ற ஒரு பிற்சங்பேோக்குத்தனமோன
கட்சியோக அது அமங்பேலப்ங்பேட்ைவரான டேதன் பின்னர்,  பிரைோங்சங்பேர்ட்
ங்பேள்ள மற்றும பின் வீனத்துவத்தின் ங்பேல வரகயறோக்களன்
பிரைதிநிதிகளோல் ங்பேயன்ங்பேடுத்தப்ங்பேடும திட்ைவரான டேமிட்டு
 மதளவற்றதோக்கப்ங்பேட்ைவரான டே வோர்த்ரதஜேோலங்களன் என்ன
சவைவரான டேமணிந்து அரவ வந்தசங்பேோதும கல்வித்துரறசோர் பின்-
மோர்க்சிசத்தின் முக்கிய கூறுகளுக்கும  மதோழிலோள
வர்க்கத்தின்  லன்களுக்கு மிகவும குசரைோதம கோட்டுகின்ற
அரைசியல் திட்ைவரான டேநிரைல்களுக்கும இரைவரான டேயில்  ம ருங்கிய
 மதோைவரான டேர்பிருப்ங்பேரத மறுப்ங்பே மதன்ங்பேது சோத்தியமில்லோததோகும.

வரைலோற்றுரீதியோகவும மற்றும அரைசியல்ரீதியோகவும ஒரு
முக்கியமோன தினம அண்மிக்கும சவரளயில்  ோம
கூடியிருக்கிசறோம.  1991  டிசமங்பேர் 26  அன்று,  சசோவியத்
ஒன்றியம உத்திசயோகபூர்வமோகக் கரலக்கப்ங்பேட்ைவரான டேது.  இந்த
நிகழ்வு சசோசலிசத்தின் ஒரு முற்றுமுழுதோன
மறுதலிப்ங்பேோகவும அத்துைவரான டேன் முதலோளத்துவத்தின்

1 A lecture delivered at the Goethe University in Frankfurt by David North



 மவற்றியோகவும உலகம முழுக்கவும
விளக்கமளக்கப்ங்பேட்ைவரான டேது.  சசோவியத் ஒன்றியத்தின்
முடிவோனது ஒரு முதலோளத்துவ அடிப்ங்பேரைவரான டேயில் அன்றி
சவறு எந்த வரகயிலும சமூகத்ரத ஒழுங்கரமப்ங்பேதற்கு
சோத்தியமில்ரல என்ங்பேரத எடுத்துக்கோட்டிருப்ங்பேதோகவும
கூறப்ங்பேட்ைவரான டேது. 1917  அக்சைவரான டேோங்பேர் புரைட்சிக்கு எழுங்பேத்தி- ோன்கு
ஆண்டுகளுக்கு பின்னர்,  தரைவரான டேயற்ற சந்ரதப்
 மங்பேோருளோதோரைத்தின் அடிப்ங்பேரைவரான டேயில் உலகத்ரத
மீளஒழுங்கரமப்ங்பேதற்கு இப்சங்பேோது முதலோளத்துவ
உயரைடுக்கினருக்கு தரைவரான டேசயதும இல்லோதிருந்தது.
அ மமரிக்கோவின் ஜேனோதிங்பேதி ஒரு “புதிய உலக ஒழுங்கின்”
 மதோைவரான டேக்கத்ரத பிரைகைவரான டேனம  மசய்தோர்.  சசோவியத் ஒன்றியம
கரலக்கப்ங்பேட்டு  மவறும ஆசற வோரைங்களன் பின்னர் 1992
பிப்ரைவரி 7  அன்று,  மோஸ்டிரிச்ட் உைவரான டேன்ங்பேடிக்ரக
ரக மயழுத்திைவரான டேப்ங்பேட்டு, யூசரைோ மற்றும ஐசரைோப்பிய ஒன்றியம
ஸ்தோபிக்கப்ங்பேடுவதற்கோன அடித்தளங்கள் இைவரான டேப்ங்பேட்ைவரான டேன.

இந்த  மவற்றிக்களயோட்ைவரான டேங்களல் இருந்த வரைலோற்று சமோசடி
 மகோஞ்ச ஞ்சமல்ல.

முதலோவதோய், 1991  இல் சசோவியத் ஒன்றியம முடிவுக்கு
வந்தரம அதற்கு 74  ஆண்டுகளுக்கு முன்ங்பேோய்
நிகழ்ந்திருந்த,  சசோசலிசப் புரைட்சியின் ஒட்டு மமோத்த
வரைலோற்று மரைரங்பேயும அழித்து விைவரான டேவில்ரல.  அக்சைவரான டேோங்பேர்
புரைட்சி, உலக வரைலோற்றின் மிகவும தோக்கத்ரத ஏற்ங்பேடுத்திய
நிகழ்வுகளல் ஒன்றோய் இருந்தது.  1917  அக்சைவரான டேோங்பேரில்
சங்பேோல்ஷிவிக் கட்சி அதிகோரைத்ரதக் ரகப்ங்பேற்றியரம
உலரக உலுக்கியது.  உல மகங்கும அரலசங்பேோல் எழுந்த
புரைட்சிகரை முதலோளத்துவ-விசரைோத மற்றும ஏகோதிங்பேத்திய-
விசரைோதப் சங்பேோரைோட்ைவரான டேங்களுக்கோன அரைசியல் உத்சவகத்ரத
அது வழங்கியது.  சசோவியத் ஒன்றியத்தின் எல்ரலகரளக்
கைவரான டேந்து,  இந்த மோ மங்பேரும புரைட்சியோனது ங்பேரைந்த மக்களன்
 னரவ சமலுயர்த்தியது.  புரைட்சி மற்றும அதற்குப்
பிந்ரதய கோலத்தின் வரைலோற்ரற தீவிரைமோக ஆரைோயோமல்,
இருங்பேத்திசயோரைோம நூற்றோண்ரைவரான டே புரிவது இருக்கட்டும,
இருங்பேதோம நூற்றோண்ரைவரான டே புரிந்து  மகோள்வது கூைவரான டே
சோத்தியமில்லோதது.

சமோசடியின் இரைண்ைவரான டேோவது கூறு, 1991  டிசமங்பேரில் தன்ரன
கரலத்துக்  மகோண்டு,  அதன்மூலம முதலோளத்துவ
மீட்சிக் மகன இருந்த அத்தரன தரைவரான டேகரளயும அகற்றிய
ஆட்சிரய,  சசோசலிசத்துைவரான டேனும மோர்க்சிசத்துைவரான டேனும
அரைவரான டேயோளம கோண்ங்பேதோகும.  சகோர்ங்பேசசவ் தரலரமயிலோன
ஆட்சி, ஸ்ரைோலினிச ஆட்சிசய தவிரை, சசோசலிச ஆட்சியல்ல.
1930 களல் ஏறக்குரறய ஒட்டு மமோத்த மோர்க்சிச
புத்திஜீவித்தட்ரைவரான டேயும அத்துைவரான டேன்  மதோழிலோள வர்க்கத்தின்
சங்பேோல்ஷிவிக்-சசோசலிச முன்னணிப் ங்பேரைவரான டேரயயும
அழித் மதோழித்த ஒரு ங்பேயங்கரை  ைவரான டேவடிக்ரககளன் மூலம
தனது அதிகோரைத்ரத வலுப்ங்பேடுத்திக்  மகோண்ைவரான டே ஒரு
அதிகோரைத்துவ ஆட்சியின் தரலரமயில் தோன் சகோர்ங்பேசசவ்
அமர்ந்திருந்தோர்.  1991  டிசமங்பேரில் சசோவியத் ஒன்றியம
கரலக்கப்ங்பேட்ைவரான டேரமயோனது,  அதற்கு சுமோர் அறுங்பேது
ஆண்டுகளுக்கு முன்ங்பேோக லிசயோன் ட் மரைோட்ஸ்கி
முன்ரவத்த ’ஒன்றில்  மதோழிலோள வர்க்கம

அதிகோரைத்துவத்ரத தூக்கிவீசும,  இல்ரலசயல்
அதிகோரைத்துவ ஆட்சி சசோவியத் ஒன்றியத்ரத அழித்து
விடும’ என்ற எச்சரிக்ரககரள ஊர்ஜிதப்ங்பேடுத்தியது.

சசோவியத் ஒன்றியத்தின் கரலப்பு உலக
முதலோளத்துவத்தின் அரைசியல் தரலவர்களுக்கு
ஏறக்குரறய ஒரு முழுரமயோன ஆச்சரியமோகசவ
வந்துசசர்ந்தது. 1989  இல் கிழக்கு ஐசரைோப்பிய ஸ்ரைோலினிச
ஆட்சிகள்  மங்பேோறிந்த பின்னரும கூைவரான டே,  சசோவியத் ஒன்றியம
அடுத்துவரும ங்பேல தசோப்தங்களுக்கு இருக்கும என்ற
எண்ணசம ங்பேரைவலோய் கருதப்ங்பேட்டு வந்திருந்தது.  சர்வசதச
ட் மரைோட்ஸ்கிச இயக்கமோன  ோன்கோம அகிலம மட்டுசம,
சகோர்ங்பேசசவின்  மங்பே மரைஸ்த்சரைோய்கோ ஸ்ரைோலினிச ஆட்சியின்
மரைணவலிரயக் குறித்தது என்று 1986  இசலசய
கணித்திருந்த ஏறக்குரறய ஒசரை மயோரு அரமப்ங்பேோய்
இருந்தது.  முதுரமயரைவரான டேந்துசங்பேோயிருந்த அதிகோரைத்துவ
உயரைடுக்கு,   மங்பேருகிச்  மசன்ற  மதோழிலோள வர்க்க
எதிர்ப்ரங்பேக் கண்டு அச்சமரைவரான டேந்தும தனது சலுரககரளக்
கோப்ங்பேோற்றிக்  மகோள்ளும  ப்ங்பேோரசயிலும
முதலோளத்துவத்ரத மீட்சி  மசய்வதற்கு தயோரிப்பு  மசய்து
 மகோண்டிருந்தது.

சசோவியத் ஒன்றியத்தின் கரலப்பு குறித்த
 மவற்றிக்களயோட்ைவரான டே விளக்கத்தின் பிரைதோன பிரைச்சிரன
என்ன மவன்றோல்,  உலக முதலோளத்துவ அரமப்புமுரற
முகம மகோடுத்த வரைலோற்று நிரலரம குறித்த ஒரு
துல்லியமற்ற,  இன்னும கூறப்சங்பேோனோல்
மனப்பிரைரமயளக்கக் கூடிய ஒரு மதிப்பீட்ரைவரான டே அது
ஊக்குவித்தது என்ங்பேதுதோன்.  1917  புரைட்சியும அதன்
புரைட்டிப்சங்பேோட்ைவரான டே பிந்ரதய கோலமும ஒருசங்பேோதும
 ைவரான டேந்சதயிரைோதரதப் சங்பேோல கருதிக் மகோண்டு,  இந்த
சகோளத்தின்  மங்பேோருளோதோரை,  அரைசியல் மற்றும சமூக
ஒழுங்கரமப்ரங்பே  ோம முன் மனடுக்கலோம என்று அதன்
தரலவர்கள் தங்கரளத் தோங்கசள  மங்பேரவத்துக்
 மகோண்ைவரான டேோர்கள்.  “வரைலோற்றின் முடிவு”  என்று பிரைகைவரான டேனம
 மசய்த பிரைோன்சிஸ் புக்குயோமோ, 1914 இல் முதலோம உலகப்
சங்பேோரின்  மவடிப்புக்கும 1991 இல் சசோவியத் ஒன்றியத்தின்
கரலப்புக்கும இரைவரான டேயிலோன கோலம “குறுகிய இருங்பேதோம
நூற்றோண்டு” என்ற சிந்தரனரயப் பிரைங்பேலப்ங்பேடுத்திய எரிக்
ச ோப்ஸ்ங்பேோம சங்பேோன்ற எழுத்தோளர்கள் இந்தப்
பிரைரமகளுக்கு புத்திஜீவித்தன அங்கீகோரைத்ரத
வழங்கியிருந்தனர்.  சங்பேோர் மற்றும புரைட்சியின் கோய்ச்சல்
இறுதியில்  ம ோருங்கி விட்டிருந்தது என்றும
முதலோளத்துவ–மூலதன சமூகத்தின் இயல்ங்பேோன வளர்ச்சி
 மதோைவரான டேர்ந்து முன் மசல்லலோம என்றும அவர்கள் கூறிக்
 மகோண்ைவரான டேனர்.

சசோவியத் ஒன்றியத்தின் முடிவு குறித்த இந்த மதிப்பீடுகள்
மீது ஒரு தீர்ப்ரங்பே வழங்கக் கூடிய ஒரு நிரலயில்  ோம
இப்சங்பேோது இருக்கிசறோம.  முதலோளத்துவத்தின் வரைலோற்று
 மவற்றி குறித்த பிரைகைவரான டேனங்கள் எல்லோம, குரறந்தங்பேட்சமோய்
 மசோல்வ மதன்றோல்,  முதிர்ச்சியற்றரவயோக இருந்தன.
வரைலோறு முடிந்து விட்டிருக்கவில்ரல, புதிய நூற்றோண்டின்
 மகோந்தளப்புகள் இருங்பேதோம நூற்றோண்டின் ஒரு
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உணர்ரவசய  மகோண்டிருக்கின்றன. உலக முதலோளத்துவம
சதோள்கரளத் திருப்பிப் ங்பேோர்த்து சசோசலிசம மற்றும
மோர்க்சிசத்ரதக் கண்டு கலவரைப்ங்பேைவரான டேோமல் அதனோல் என்ன
 மசய்ய முடியும என்ங்பேரதக் கோட்ைவரான டே இருங்பேத்ரதந்து
ஆண்டுகள் அதற்குக் கிரைவரான டேத்திருந்தது.  இக்கோலகட்ைவரான டேத்தில்
அவர்களன் உரழப்பின் ங்பேயன்தோன் என்ன?

சசோவியத் ஒன்றியத்தின் கரலப்புக்கு கோல்நூற்றோண்டுக்கு
பின்னர் ங்பேோர்த்தோல்,  சசோவியத்துக்கு பிந்ரதய
முதலோளத்துவ உலகமோனது உயிர்வோழ்க்ரகக்கோன ஒரு
உலகளோவிய  ம ருக்கடியோல் உலுக்கப்ங்பேட்டிருக்கிறது.
சவோல்சரைய்ரின் ைவரான டேோக்ைவரான டேர் ங்பேோன்குளூஸ் உயிருைவரான டேன் இருந்து,
அவரிைவரான டேம  வீன உலகத்தின் நிரலரம குறித்துக் கூறுமோறு
சகட்ைவரான டேோல்,  அச கமோக அவர்  மபிக்ரகயின்றி தன்
ரககரள விரித்திருப்ங்பேோர்.  அரைசியல்,   மங்பேோருளோதோரைம,
சமூகம மற்றும கலோச்சோரைம என ஒவ் மவோரு நிரலயிலுசம
முதலோளத்துவ சமூகமோனது  மங்பேருமந்த நிரல மற்றும
இரைண்ைவரான டேோம உலகப் சங்பேோரின் சகோப்தத்துைவரான டேன் மட்டுசம
ஒப்பிைவரான டே இயலுகின்ற ஒரு  ம ருக்கடிக்கு
முகம மகோடுத்திருக்கிறது.  முதலோம உலகப் சங்பேோருக்கு
முந்ரதய சமூக ஜேன ோயகக் கட்சியின் ங்பேரழய
சீர்திருத்தவோதிகள்,  எட்வோர்ட் சங்பேர்ன்ஸ்ரைவரான டேன் இன்
ஆதிக்கத்திற்குட்ங்பேட்டு,  Zusammenbruchstheorie (அரனத்தும
உரைவரான டேந்துவிடும தத்துவம) குறித்து  ரகத்துக்
 மகோண்டிருந்தோர்கள்.  அது  ரகச்சுரவ அல்ல என்ங்பேது
1914  இல் நிரூங்பேணமோனது.  இன்று சங்பேரைழிவுகரைமோன
பின்விரளவுகரளக்  மகோண்டு அச்சுறுத்துகின்ற ஒரு
 மங்பேருகிச்  மசல்லும அரமப்புமுரற  ம ருக்கடியின்
மத்தியில்  ோம நின்று  மகோண்டிருக்கிசறோம.

 மங்பேோருளோதோரை முரனயில்,  முதலோளத்துவ
அரமப்புமுரறயோனது  ம ருக்கடி மோற்றி  ம ருக்கடியோய்
திணறி வந்திருக்கிறது.  2008   மங்பேோறிவு உலகப்
 மங்பேோருளோதோரைத்ரத அதலங்பேோதோளத்தின் விளமபுக்குக்
 மகோண்டுவந்தது.  அதற்கு சுமோர் ஒரு தசோப்தத்திற்கு
பின்னர்,  உலகப்  மங்பேோருளோதோரைமோனது சதக்கமரைவரான டேந்து
 மகோண்டிருக்கிறது.  அடுத்து வரைவிருக்கும ங்பேல
தசோப்தங்களுக்கு இல்ரல மயன்றோல் ங்பேல
ஆண்டுகளுக்சகனும வளர்ச்சி விகிதம குரறவோனதோகசவ
 மதோைவரான டேரைவிருக்கிறது.

கைவரான டேந்த இரைண்டு தசோப்தங்கள் சமூக சமத்துவமின்ரமயின்
அசோதோரைண அளவிலோன அதிகரிப்ரங்பேக் கண்டிருக்கின்றன.
உலகின் 62 மிக உயர்ந்த ங்பேணக்கோரைர்களது  மசோத்து உலக
மக்கள்  மதோரகயின் கீழிருக்கும 50  சதவீதம சங்பேருக்கும
அதிகமோனதோகும,  அதோவது அந்த 62  சங்பேரின்
 மசோத்துமதிப்பு 3.5  பில்லியன் மனிதர்களது
 மசோத்துமதிப்புக்கு நிகரைோனதோக இருக்கிறது.  சரைோசரியோக
எடுத்துப் ங்பேோர்த்தோல்,  இந்த 62  சங்பேரில் ஒவ் மவோருவரைது
தனிப்ங்பேட்ைவரான டே  மசோத்துமதிப்பும 56 மில்லியன் ஏரழ மக்களது
 மமோத்தச்  மசோத்துக்கு நிகரைோனதோகும!  இத்தரகய
அளவிலோன சமூக சமத்துவமின்ரம,  ஜேன ோயகத்துைவரான டேன்
இணக்கமற்றதோகும.  உல மகங்கும பிற்சங்பேோக்குத்தனமோன
கட்சிகளன் வளர்ச்சியோனது,  முதலோளத்துவ ஜேன ோயக

ஸ்தோங்பேனங்களன் ங்பேயனுரைவரான டேரம மீது ஒரு அடிப்ங்பேரைவரான டேயோன
 மபிக்ரக இழப்பு ஏற்ங்பேட்டிருப்ங்பேரதசய பிரைதிங்பேலிக்கிறது.
அத்துைவரான டேன் இந்த நிறுவனங்களும ங்பேரைந்த மக்களன்
 மபிக்ரகரய ஏன் தக்க ரவக்க சவண்டும? கைவரான டேந்த கோல்
நூற்றோண்டு கோலமோய்,  உரழக்கும மக்களன் ங்பேரைந்த
பிரிவுகள் தமது வோழ்க்ரகத் தரைங்களல் ஒரு இரைவரான டேவிைவரான டேோத
சரிரவசய சந்தித்திருக்கின்றன.  இது ஒரு ஐசரைோப்பிய
ஒன்றியத்திற்கோன திட்ைவரான டேத்ரத மதிப்பிழக்கச்
 மசய்திருப்ங்பேசதோடு பிரிட்ைவரான டேன் கருத்துவோக் மகடுப்பில்
பி மரைக்ஸிட்டின்  மவற்றியிலும விரளந்திருக்கிறது.

உலக முதலோளத்துவத்தின் மோ மங்பேரும சகோட்ரைவரான டேயோன
அ மமரிக்கோவிற்குள்ளும,  ங்பேத்துமில்லியன் கணக்கோன
உரழக்கும மக்களன் ஏமோற்றமும அவ மபிக்ரகயும
 மைவரான டேோனோல்ட் ட்ரைமபின் எழுச்சியில் அரைசியல் ச ோக்குநிரல
தவறிய ஒரு  மவளப்ங்பேோட்ரைவரான டேக் கண்டு  மகோண்டிருக்கிறது.
”அ மமரிக்கர்களுக்கு பித்துப் பிடித்து விட்ைவரான டேதோ?”  என்று
அ மமரிக்கத் சதர்தல் குறித்த ஒரு வருணரனயில் Die Zeit
சகட்டிருந்தது.  தூரைத்தில் இருந்து ங்பேோர்ப்ங்பேவர்களுக்கு
அவ்வோறு  மதரியக் கூடும.  ஒரு ஊழலரைவரான டேந்த மற்றும
ங்பேோசிச சுருட்ைவரான டேல் சங்பேர்வழியோன  மைவரான டேோனோல்ட் ட்ரைமப்
இரு மங்பேரும பிரைதோன அரைசியல் கட்சிகள் ஒன்றின் ஜேனோதிங்பேதி
சவட்ங்பேோளரைோக ஆக முடிந்தது எப்ங்பேடி?  ஆயினும,  இந்தக்
சகள்விக்குப் ங்பேதிலளப்ங்பேது சஜேர்மனியர்களுக்கு இயலும.
இந்த  ோட்டின் மக்களுக்கு அ மமரிக்கோவில் கட்ைவரான டேவிழ்ந்து
 மகோண்டிருக்கும அரைசியல் நிகழ்முரறகரளப் புரிந்து
 மகோள்வதில் சிரைமம இருக்கோது.  எண்ங்பேத்தி இரைண்டு
ஆண்டுகளுக்கு முன்ங்பேோக,  ஹிட்லரின் புகழ்வளர்ச்சியின்
மூலகோரைணத்ரத லிசயோன் ட் மரைோட்ஸ்கி பின்வருமோறு
விளக்கினோர்:

வடுக்கள் மற்றும புதிய கோயங்கள் சகிதமோய்
 ம ோடித்துப் சங்பேோன மற்றும ஏழ்ரமயோன மக்கள்
 ோட்டில் ஏரைோளமோய் இருந்தோர்கள்.  அவர்கள்
அரனவரும தங்கள் முஷ்டிரய மைவரான டேக்கி
சமரசயின் மீது ஓங்கிக் குத்துவதற்கு
விருமபினோர்கள்.  இதரன அவர்கரள விைவரான டே
ஹிட்லர் சிறப்ங்பேோக  மசய்யக்கூடிவரைோக இருந்தோர்.
தீரமயிலிருந்து குணப்ங்பேடுத்துவது எப்ங்பேடி என்ங்பேது
அவருக்குத்  மதரியோது என்ங்பேது உண்ரமதோன்.
ஆனோலும கூைவரான டே அவரைது ஆசவசப் சங்பேச்சுகள்
இப்சங்பேோது தடுத்துநிறுத்தமுடியோத தரலவிதிரயக்
 மகோண்ைவரான டேவர்கரள ச ோக்கிக் கூறப்ங்பேட்ைவரான டே
உத்தரைவுகரளப் சங்பேோலவும பிரைோர்த்தரனகரளப்
சங்பேோலவும ஒலித்தது. [1]

அக்கரறயற்ற மற்றும தண்டிக்கிறதோன ஒரு சமூகத்தினோல்
ஏற்ங்பேடுத்தப்ங்பேட்ைவரான டே வடுக்கரளயும கோயங்கரளயும தோங்கி
இன்று மில்லியன் கணக்கோன அ மமரிக்கர்கள்
இருக்கிறோர்கள்.  ட்ரைமப் சகோங்பேத்ரதயும ஏமோற்றத்ரதயும
 மவளப்ங்பேடுத்துவதற்கோன ஒரு வழிமுரறரய வழங்குகிறோர்.
அ மமரிக்கோவின் ஜேனோதிங்பேதிப் ங்பேதவிக்கு குடியரைசுக் கட்சி
ங்பேரிந்துரரைத்திருக்கும சவட்ங்பேோளர்,  மூனிச்  கரை
மதுச்சோரலயின் ஒரு அ மமரிக்க ங்பேதிப்ங்பேோக எழுந்தவரைல்ல.
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 மைவரான டேோனோல்ட் ட்ரைமப் ஒரு பில்லியனர்.  மன் ோட்ைவரான டேன் வீட்டு
கட்டிைவரான டே சுருட்ைவரான டேல்கள்,  கசிசனோ சூதோட்ைவரான டேத்தின் ங்பேோதிக்
குற்றவியல்  ைவரான டேவடிக்ரககள்,  மற்றும அங்பேத்தமோன,
 மவறுப்பூட்ைவரான டேத்தக்க அத்துைவரான டேன் அடிப்ங்பேரைவரான டேயோக
கற்ங்பேரனயோன “உண்ரம வோழ்க்ரக”  நிரலரமகரள
உருவோக்கி ங்பேோர்ரவயோளர்கரள மகிழ்விப்ங்பேதும
முட்ைவரான டேோளோக்குவதுமோன கிறுக்குத்தனமோன “ரியோலிட்டி
 மதோரலக்கோட்சி”  உலகம ஆகியவற்றின் மூலம ங்பேணம
சமங்பேோதித்தவர்.   மைவரான டேோனோல்ட் ட்ரைமப் சவட்ங்பேோளரைோனரத
ரியோலிட்டி  மதோரலக்கோட்சியின் தந்திரைங்கள் அரைசியலுக்கு
 மகோண்டுவரைப்ங்பேட்ைவரான டேதோய் கூைவரான டே விவரிக்கலோம.

“அ மமரிக்கோரவ மீண்டும மகத்தோனதோக்க” ட்ரைமப்
வோக்குறுதியளக்கிறோர்.  ஒருகோலத்திலும மீட்சி  மசய்ய
முடியோத மற்றும உண்ரமயில் இருந்திரைசவ இருந்திரைோத
ஒரு கைவரான டேந்தகோலத்திற்கோன மலரும நிரனவுகரள இந்த
சுசலோகம தூண்டுகிறது.  அ மமரிக்கர்கள் எப்சங்பேோதும
தரலமுடி உதிர்வதற்கும வோய்வுக்சகோளோறுக்கும தீர்வு
அளப்ங்பேதோக தந்திரைமோக ஏமோற்றுங்பேவர்களைவரான டேம எளதில்
ஏமோறுங்பேவர்களோய் இருந்து வந்திருக்கிறோர்கள்.  மலிவோன
 மங்பேோருட்கரள விளமங்பேரைப்ங்பேடுத்தி விற்றுவிடுவதில்
ரகசதர்ந்தவரைோன ட்ரைமப்,  அவர்களுக்கு  மவற்றி மற்றும
அங்பேரிமிதமோன  மசல்வம ஆகியவற்றுக்கோன இரைகசியத்ரத
வழங்குவதோக வோக்குறுதியளத்து  மசல்வத்ரதக்
குவித்திருக்கிறோர்.  இப்சங்பேோது அ மமரிக்கோவின் “மகத்தோன
தன்ரம”ரய மீட்டுக்  மகோண்டுவருவதற்கு அவர்
வோக்குறுதியளத்துக்  மகோண்டிருக்கிறோர்.  சமகோல
அ மமரிக்கோவில் ’வோழ்க்ரக  ன்றோகப் சங்பேோய்க்
 மகோண்டிருக்கிறது’  என்று  மசோல்ல முடியோத மில்லியன்
கணக்கோன மக்களுக்கு ட்ரைமபின் சுசலோகம விண்ணப்ங்பேம
 மசய்கிறது.  கைவரான டேந்த கோலத்தின் ”மகத்தோன தன்ரம”
எவ்வோறு மீட்கப்ங்பேைவரான டே இருக்கிறது?  அ மமரிக்கோவின்  மதற்கு
எல்ரலயில் 2,000  ரமல்களுக்கும அதிக நீளமோன ஒரு
சுவற்ரறக் கட்டுவதன் மூலமும,  மில்லியன் கணக்கோன
ஹிஸ்ங்பேோனிக் குடிசயற்றவோசிகரள திருப்பியனுப்புவதன்
மூலமும,  முஸ்லீமகரள அ மமரிக்கோவிற்குள் நுரழவதில்
இருந்து தடுப்ங்பேதன் மூலமும, சீனப்  மங்பேோருட்கள் மீது ங்பேோரிய
வரிவிதிப்புகரள திணிப்ங்பேதன் மூலமும,  எல்லோவற்றுக்கும
சமலோய்,   மங்பேரிய நிறுவனங்களுக்கும மற்றும  மைவரான டேோனோல்ட்
ட்ரைமப் உள்ளட்ைவரான டே தனிப்ங்பேட்ைவரான டே ங்பேணக்கோரைர்களுக்கும
வரிகரளக் குரறப்ங்பேதன் மூலமும.

இரவ மயல்லோம  மவற்று மயக்கங்கரள
அளக்கக்கூடியரவ மட்டுசம.  மோறோக இவரைது
இயக்கத்திற்கோன எரிசக்தியோக விளங்கக் கூடிய சகோங்பேமும
விரைக்தியும அ மமரிக்க முதலோளத்துவத்திைவரான டேம அதற்கு எந்தத்
தீர்வும இல்லோத உண்ரமயோன சமூக அவல நிரலகளல்
தோன் சவர் மகோண்டிருக்கிறது.  ட்ரைமபிரன எதிர்த்து நிற்கும
ஹிலோரி கிளண்ைவரான டேசனோ,  சவோல் ஸ்ட்ரீட்டுைவரான டேனும இரைோணுவ-
உளவு அரமப்புைவரான டேனும முழுரமயோக அரைவரான டேயோளம
கோணக்கூடிய ஒரு ஊழலரைவரான டேந்த நிலவுமநிரலயின்
உருவடிவமோய் இருக்கிறோர்.  மிகப்  மங்பேருமங்பேோன்ரம
அ மமரிக்கர்கரள ங்பேோதிக்கும சமூகப் பிரைச்சிரனகளல்

ஒன்றுக்கும கூைவரான டே அவரைது சதர்தல் சவரலத்திட்ைவரான டேத்தில்
நிவோரைணம இல்ரல. வீழ்ச்சி கோணும வோழ்க்ரகத் தரைங்கள்,
அதிகரித்துச்  மசல்லும ஆசரைோக்கிய ங்பேரைோமரிப்புச்  மசலவுகள்,
சவரலப் ங்பேோதுகோப்பின்ரம, மற்றும மில்லியன் கணக்கோன
இரளஞர்களுக்கு திரகக்க ரவக்கும மோணவர் கைவரான டேன்
அளவுகள் ஆகியரவயும இந்த சமூகப் பிரைச்சிரனகளல்
உண்டு.

ட்ரைமப்  மங்பேறுகின்ற ஆதரைவு ஒருங்பேக்கம இருந்தோலும கூைவரான டே,
அ மமரிக்கோவில் ஒரு  மவகுஜேன ங்பேோசிச இயக்கம இன்னும
வந்துவிைவரான டேவில்ரல.  இந்த ஆண்டின் ஆரைமங்பேத்தில்,  தன்ரன
ஒரு சசோசலிஸ்ைவரான டேோக  மங்பேோதுவோக அரைவரான டேயோளப்ங்பேடுத்திக்
 மகோண்ைவரான டே சங்பேர்னி சோண்ைவரான டேர்ஸின் பிரைச்சோரைத்திற்கு மில்லியன்
கணக்கோன அ மமரிக்கர்கள் உற்சோகத்துைவரான டேன்
வோக்களத்திருந்தனர் என்ங்பேரத மறந்து விைவரான டேக்கூைவரான டேோது.
சோண்ைவரான டேர்ஸ் தனது பிரைச்சோரைத்ரத ரகவிட்டு தனது ஆதரைரவ
கிளண்ைவரான டேனுக்கு மோற்றி விட்ைவரான டே பின்னர்,  அவரைது
ஆதரைவோளர்கள் ங்பேலரும நிலவுமநிரலக்கோன ஒசரை மோற்றோக
ட்ரைமரங்பேக் கண்ைவரான டேனர்.  ஆனோல் அதற்கோக அவர்கள் ஒரு
ங்பேோசிச இயக்கத்ரத விருமபினோர்கள் என்று அர்த்தமோகி
விைவரான டேோது.  என்றோலும,  ட்ரைமப் இறுதியில்  வமங்பேர் சதர்தலில்
சதோற்று விடுகி விடுகி்றோர் என்சற ரவத்துக்  மகோண்ைவரான டேோலும,
அவரைது பிரைச்சோரைம ஒரு எச்சரிக்ரகயோகும.  சசோவியத்
ஒன்றியம சதோல்வியரைவரான டேந்து இருங்பேத்திரயந்து
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,  அ மமரிக்க ஜேன ோயகம ஒரு
மரைண  ம ருக்கடியோன நிரலயில் இருக்கிறது.

சர்வசதச சூழ்நிரலரய  மகோஞ்சம ங்பேரிசீலித்துப் ங்பேோர்ப்சங்பேோம.
சசோவியத் ஒன்றியத்தின் கரலப்புக்குப் பிந்ரதய
கோலத்தில், “அரமதிரய ங்பேங்கிடுவது“ குறித்து  மங்பேரிதோகப்
சங்பேச்சு இருந்தது.  ங்பேனிப் சங்பேோர் முடிந்து விட்ைவரான டேரதயடுத்து,
இரைோணுவ சமோதலுக்கோன சோத்தியம  மங்பேருமளவில்
குரறந்து விடு மமன்றும ஆயுதங்களுக்கோன மிகப் மங்பேரும
 மசலவினங்கள் குரறக்கப்ங்பேட்டு விைவரான டே முடியும என்றும
வோதிைவரான டேப்ங்பேட்ைவரான டேது.  ஆனோல் அப்ங்பேடிசயதும  ைவரான டேக்கவில்ரல.
ஏறக்குரறய இரைவரான டேவிைவரான டேோத சங்பேோர் தோன் கைவரான டேந்த கோல்
நூற்றோண்டு கோலத்தின் இயல்ங்பேோய் இருந்திருக்கிறது.
சசோவியத் ஒன்றியம உத்திசயோகபூர்வமோய்
கரலக்கப்ங்பேடுவதற்கு முன்ங்பேோகசவ,  கி மரைமளனில் நிலவிய
குழப்ங்பேத்ரத தனக்கு சோதகமோக்கிக்  மகோண்டு 1990-91 இல்
ஈரைோக் மீதோன முதல் ங்பேரைவரான டே மயடுப்ரங்பே அ மமரிக்கோ
 மதோைவரான டேங்கியது.  இதரனத்  மதோைவரான டேர்ந்து அ மமரிக்கோவும
சஜேர்மனியும ஒன்றுசசர்ந்து யூசகோஸ்லோவியோரவ
உரைவரான டேப்ங்பேதற்கு ஏற்ங்பேோடு  மசய்யும கூட்டு முடிரவ எடுத்தரம
 ைவரான டேந்தது.  இது ங்பேோல்கன் பிரைோந்தியத்தில் இரைத்தம ங்பேோயும
உள் ோட்டுப் சங்பேோருக்கு இட்டுச்  மசன்றசதோடு 1999  இல்
சசர்பியோவுக்கு எதிரைோன அ மமரிக்கப் சங்பேோரைோய்
உச்சமரைவரான டேந்தது.  2001   மசப்ைவரான டேமங்பேர் 11  அன்று நியூ
சயோர்க்கில் உலக வர்த்தக ரமயம மீது  ைவரான டேத்தப்ங்பேட்ைவரான டே
தோக்குதலோனது 15  ஆண்டுகளுக்கு அதிகமோகியும
இப்சங்பேோதும  மதோைவரான டேர்ந்து ஆசவசம குரறயோதிருக்கும
“ங்பேயங்கரைவோதத்தின் மீதோன சங்பேோரரை”   மதோைவரான டேக்குவதற்கோன
சங்பேோலிச்சோக்கிரன வழங்கியது.
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இதற்குள்ளோக, ”ங்பேயங்கரைவோதத்தின் மீதோன சங்பேோர்” என்ங்பேது
அ மமரிக்க ஏகோதிங்பேத்தியம உலக சமலோதிக்கத்திற்கோன
தனது உந்துதரல நியோயப்ங்பேடுத்துவதற்கோக ங்பேயன்ங்பேடுத்திய
ஒரு பிரைச்சோரை வோசகம என்ங்பேது மிகவும  மதளவோகியுள்ளது.
அத்துைவரான டேன் அ மமரிக்கோ மத்திய கிழக்கில் தனது பூசகோள
அரைசியல் ச ோக்கங்கரள சோதிப்ங்பேதற்கோக அல்  மகய்தோ
மற்றும அதனுைவரான டேன்  மதோைவரான டேர்புங்பேட்ைவரான டே அல்-நுஸ்ரைோ முன்னணி
சங்பேோன்ற அதன் ங்பேயங்கரைவோத எதிரிகளோக
கூறப்ங்பேடுங்பேரவயின் சசரவகரள ங்பேயன்ங்பேடுத்தவும கூைவரான டே
தயங்கியிருக்கவில்ரல.  சமலும,  மத்திய கிழக்கிலும
மத்திய ஆசியோவிலும அ மமரிக்கோ தூண்டியிருக்கும
சங்பேோர்கள் உலக சமலோதிக்கத்திற்கோன ஒரு
மூசலோங்பேோயத்தின் ஆரைமங்பே கட்ைவரான டேங்கள் மட்டுசமயோகும.
இதுசவ ரைஷ்யோ மற்றும சீனோ ஆகிய இரைண்டு  ோடுகளுக்கு
எதிரைோகவும ஒரு தீவிரைமோன சமோதல் அதிகரிப்புக்கு
ஏற்கனசவ இட்டுச்  மசன்றுவிட்டிருக்கிறது.  இயல்ங்பேோகசவ,
ஐசரைோப்பிய முதலோளத்துவமோனது அதிகரித்துவரும
உலகளோவிய சமோதலில்  மவறும ங்பேோர்ரவயோளனோக நிற்க
முடியோது.  சஜேர்மன் ஆளும வர்க்கம மீண்டு மமோருமுரற
ஒரு உலக சக்தியோக தனது ங்பேோத்திரைம குறித்து சங்பேசிக்
 மகோண்டிருக்கிறது,  ஊைவரான டேகங்கள் இரைோணுவவோதத்தின்
வோர்த்ரதப் பிரைசயோகங்கரள அன்றோைவரான டே அரைசியல்
கலந்துரரையோைவரான டேல்களுக்குள் திட்ைவரான டேமிட்டு மறுஅறிமுகம
 மசய்து  மகோண்டிருக்கின்றன.

அணு ஆயுதங்கரள ங்பேயன்ங்பேடுத்துவது குறித்த ங்பேரிசீலரன
உட்ங்பேைவரான டே இரைோணுவ சமோதலுக்கோன முன்சனறிய
தயோரிப்புகளுக்கும,  அங்பேோயத்தின் விரி மவல்ரல குறித்த
 மங்பேோதுமக்களன்  னவிற்கும இரைவரான டேயில் ஒரு மிகப் ங்பேரைந்த
இரைவரான டே மவள இருக்கிறது.  அ மமரிக்கோவில்,  அடுத்த
தசோப்தத்திற்குள்ளோக,  ரைஷ்யோவுைவரான டேனும சீனோவுைவரான டேனுமோன ஒரு
 மங்பேரும சங்பேோர் அச கமோக சோத்தியம,  இன்னும கூறினோல்
தவிர்க்கவியலோதது என்று அனுமோனிக்கும எண்ணற்ற
ஆவணங்கள் இரைோணுவ மூசலோங்பேோய நிபுணர்களோல்
 மவளயிைவரான டேப்ங்பேட்டிருக்கின்றன. 2015   மசப்ைவரான டேமங்பேரில்,  அ மமரிக்க
இரைோணுவத்தின் ஓய்வு மங்பேற்ற தளங்பேதியும முன்னோள்
இரைோணுவ கூட்டுப்ங்பேரைவரான டே தரலவருமோன மோர்ட்டின்  மைவரான டேமப்ஸி
(Martin Dempsey) “இது எனது வோழ்க்ரகக்கோலத்தில்  ோன்
கண்டிருக்கும மிக அங்பேோயகரைமோன கோலகட்ைவரான டேம”  என
கூறியிருந்தோர். [2]

 மசன்ற மோதத்தில்,  அ மமரிக்க அரைசோங்கத்தின்  மகோள்ரக
வடிவோக்கத்தில் ஒரு  மசல்வோக்கோன ங்பேோத்திரைம வகிக்கும,
அட்லோண்டிக் கவுன்சில் அரமப்ங்பேோனது,  இரைோணுவத்தின்
எதிர்கோலம என்ற தரலப்பில் ஒரு ஆவணத்ரத
 மவளயிட்ைவரான டேது.  அது அப்ங்பேட்ைவரான டேமோய் பின்வருமோறு கூறியது:
“ங்பேல வரககளலும, அ மமரிக்கோ ஒரு இரைவரான டேவிைவரான டேோத சங்பேோரின்
சகோப்தத்திற்குள் நுரழந்திருக்கிறது,  ஏ மனன்றோல் இந்த
அச்சுறுத்தலின் ங்பேல்சவறு  மவளப்ங்பேோடுகரளயும அது
வரைவிருக்கும ங்பேல ஆண்டுகளுக்கு அச கமோக ங்பேல
தசோப்தங்களுக்கு  மதோைவரான டேர்ந்து நிவர்த்தி  மசய்ய
சவண்டியிருக்கும.”  [3]  ”மிகத் திறமங்பேரைவரான டேத்த எதிரிகள்,
உயர்ந்த அளவுகளலோன உயிரிழப்பு மற்றும அழிவு,

அத்துைவரான டேன் நூறோயிரைக்கணக்கிலோன அ மமரிக்கத் துருப்புகள்
ஈடுங்பேடுத்தப்ங்பேடும ‘அடுத்த  மங்பேரும சங்பேோருக்கு’” இரைோணுவம
தயோரிப்பு  மசய்து  மகோள்ள சவண்டும.  அதன் மிக
 மவளப்ங்பேரைவரான டேயோய் சங்பேசும ங்பேத்திகள் ஒன்றில்,  அந்த
அறிக்ரக அறிவிக்கிறது:

சிந்திக்க கடினமோய் இருக்கலோம,  ஆனோலும
இரைோணுவம  மங்பேரும எண்ணிக்ரகயிலோன
சசதங்கரள தோங்கிக்  மகோண்டு  மதோைவரான டேர்ந்து
சங்பேோரிடுகின்ற திறரன சமமங்பேடுத்தியோக
சவண்டும…  இந்த உரறயச்  மசய்யும
சோத்தியநிரலக்கோன சித்தோந்தமும ங்பேயிற்சியும
புத்துயிரூட்ைவரான டேப்ங்பேைவரான டே சவண்டும,  அத்துைவரான டேன்
தரலவர்களும கனமோன இழப்புகளுக்கு முகம
 மகோடுக்கும நிரலயிலும மறுகுழுவோகிக்
 மகோள்வதற்கும  ைவரான டேவடிக்ரககரளயும சங்பேோரைோட்ைவரான டே
உறுதிரயயும தக்கரவத்துக்  மகோள்வதற்கும
தயோரித்துக்  மகோள்ள சவண்டும.  ங்பேயிற்சியோனது
அலகுகரள,  ங்பேோரிய ரைோக் மகட் மற்றும ஆட்டிலறி
தோக்குதல்களுக்கும,  இரைசோயன
தோக்குதல்களுக்கும,  அத்துைவரான டேன்  ைவரான டேவடிக்ரககரள
 மதோைவரான டேரை சவண்டு மமன்றோல் மறுஒழுங்கரமரவ
அவசியமோக்க கூடிய மிகப் மங்பேருமளவு
இழப்புகரள  மசயற்ரகயோகக்  மகோண்டுவரைக்
கூடிய அணுஆயுதத் தோக்குதல்களுக்கும
ஆட்ங்பேடுத்தி ங்பேரிசசோதிக்க சவண்டும. [5]

ரைஷ்யோவின் கண்சணோட்ைவரான டேத்தில் இருந்து எழுதப்ங்பேட்ைவரான டே
சவ மறோரு ங்பேகுப்ங்பேோய்வோனது, உலகப் ங்பேதட்ைவரான டேங்களன்  ைவரான டேப்பு
நிரல குறித்த பின்வரும மதிப்பீட்ரைவரான டே வழங்கியது:

 மங்பேரும சக்திகள் தங்கள் ஆயுதக்கிைவரான டேங்குகரள
 வீனப்ங்பேடுத்துகின்ற,  ங்பேரைவரான டே அரமப்புகரள
மறுதகவரமக்கின்ற,  அத்துைவரான டேன் அங்பேோயத்தின்
விளமபு வரரை நிரலரமகரள  மகோண்டு மசல்கின்ற
நிரலயில்,  சூழல்  மசக்சகோவ் இன் “rifle  on  the
wall,” நிரலரய ஒத்ததோக,   மவடித்சத தீரைப்
சங்பேோவதோன அத்தரன அறிகுறிகரளயும
 மகோண்ைவரான டேதோய் இருக்கிறது.  ஒவ் மவோரு வருைவரான டேமும,
சக்திகளரைவரான டேசயயோன சங்பேோட்டியும,  இரைோணுவ
ங்பேலி மகோடுத்து ஆடும சூழ்ச்சிகளும மற்றும
தவறோன கணக்கீடுகளும அழிவுகரைமோன
பின்விரளவுகரள  மகோண்ைவரான டே அரைசுகளரைவரான டேசயயோன
ஒரு சமோதரல மீண்டும தூண்டிவிைவரான டேலோம…

ஒப்பீடுகள் அரனத்துசம துல்லியமோயிருக்க
முடியோதரவ தோன்,  ஆனோலும சில முக்கியமோன
விதங்களல் இன்ரறய உலகமோனது முதலோம
உலகப் சங்பேோருக்கு முன்வந்த ஆண்டுகரள
ஒத்திருக்கிறது.  ங்பேலதுருவங்களோக அது
இல்லோமோல் இருக்கலோம,  ஆனோலும பிரைோந்தியக்
கூட்ைவரான டேணிகள்,  இருதரைப்பு உைவரான டேன்ங்பேோட்டு
உத்தரைவோதங்கள் மற்றும இவற்ரறப்
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சங்பேோன்றவற்றின் ஒரு சிக்கலோன வரல அதரனச்
சுற்றிப் பின்னியுள்ளது. [6]

கோல் நூற்றோண்டு அனுங்பேவத்ரத சுருங்கக் கூறினோல்,
சசோவியத் ஒன்றியத்தின் கரலப்பிற்கு பின்னர் பிரைகைவரான டேனம
 மசய்யப்ங்பேட்ைவரான டே “முதலோளத்துவத்தின்  மவற்றி”  ஆனது,
வரைலோற்று யதோர்த்தத்ரத அழிவுகரைமோன வரகயில் தப்ங்பேோக
கணக்கிட்ைவரான டேதோக நிரூங்பேணமோகியுள்ளது.  முதலோளத்துவத்தின்
மீதோன மோர்க்சிச ங்பேகுப்ங்பேோய்வு சரி மயன நிரூங்பேணம
 மங்பேற்றுள்ளது.  இருங்பேதோம நூற்றோண்டின் சங்பேோர்களுக்கும
புரைட்சிகளுக்கும இட்டுச்  மசன்றரவயோன மோர்க்சிசத்தினோல்
கண்ைவரான டேறியப்ங்பேட்ைவரான டே முதலோளத்துவத்தின் அசத அடிப்ங்பேரைவரான டே
முரைண்ங்பேோடுகளோன சமூக உற்ங்பேத்திக்கும, உற்ங்பேத்தி சக்திகள்
தனியோர் உரைவரான டேரமயோக இருப்ங்பேதற்கும இரைவரான டேயிலோன
மற்றும உற்ங்பேத்தி பூசகோளரீதியோக ஒருங்கிரணக்கப்ங்பேட்ைவரான டே
நிகழ்ச்சிப்சங்பேோக்கோக இருக்கின்ற யதோர்த்தநிரலக்கும
சதசிய அரைசு நிலவுவதற்கும இரைவரான டேயிலோன
முரைண்ங்பேோடுகள்தோன்  வீன உலகத்தின்  மங்பேோருளோதோரை, சமூக
மற்றும அரைசியல்  மகோந்தளப்புகளுக்கும அடித்தளத்தில்
உள்ளன.

உலகப்  மங்பேோருளோதோரைத்தில்  மவளப்ங்பேட்ைவரான டே சதக்கநிரல,
 மசல்வங்கள் மரலக்கரவக்கும வரகயில் ஓரிைவரான டேத்தில்
குவிந்திருப்ங்பேது,  சமூக சமத்துவமின்ரம மற்றும சமூக
அவலத்தின்  மங்பேருக்கம,  அத்துைவரான டேன் அணு ஆயுத சக்திகள்
ங்பேங்கு மங்பேறக்கூடிய ஒரு சங்பேரைழிவுகரைமோன சங்பேோரின்
துரிதமோகப்  மங்பேருகுகின்ற அங்பேோயம என உலக
முதலோளத்துவ  ம ருக்கடியின் ஆழத்ரதக்  மகோண்டு
ங்பேோர்த்தோல்,  இந்தக் சகள்வி கண்டிப்ங்பேோக சகட்கப்ங்பேட்ைவரான டேோக
சவண்டும:  ஏன் அங்சக சர்வசதச  மவகுஜேன புரைட்சிகரை
முதலோளத்துவ-விசரைோத மற்றும சசோசலிச இயக்கம
இருக்கவில்ரல?  இன்னும குறிப்ங்பேோய் சகட்ங்பேதோனோல்,
ஏறக்குரறய 25  ஆண்டுகோல முடிவுகோணோத சங்பேோருக்குப்
பின்னரும கூைவரான டே,  ஏகோதிங்பேத்தியத்திற்கு எதிரைோக எந்த
உலகளோவிய இயக்கமும ஏன் இல்ரல? வரைலோற்றுரீதியோக
முதலோளத்துவத்திற்கு எதிரைோன சங்பேோரைோட்ைவரான டேத்துைவரான டேன்
அரைவரான டேயோளப்ங்பேடுத்திக் கோணக்கூடிய,  இைவரான டேதுகளுக்சக
அனுகூலமோனதோக கோணக்கூடிய நிரலரமகளன் கீழ்,
வலது-சோரிக் கட்சிகள் வலுப் மங்பேறுவது எப்ங்பேடி?

இரவ மயல்லோம எளதில் விரைவரான டே கிரைவரான டேத்து விைவரான டேோத
சகள்விகளோகும.  புரைட்சிகரை  மதோழிலோளர் இயக்கத்தின்
நீடித்த  ம ருக்கடியின் கீழோக புறநிரல மற்றும அகநிரலக்
கோரைணிகளன் ஒரு சிக்கலோன இரைவரான டேத் மதோைவரான டேர்பு இருக்கிறது.
எப்ங்பேடியிருந்தோலும,  அரைசியல் தரலரமயின் —அல்லது
இன்னும துல்லியமோகச்  மசோன்னோல்,  தவறோன
தரலரமயின்— “அகநிரலக் கோரைணி”யோனது  மதோழிலோள
வர்க்கத்தின் புரைட்சிகரை முன் மனடுப்புக்களுக்கு
குழிங்பேறிப்ங்பேதிலும அழிப்ங்பேதிலும ஒரு ரமயமோன
ங்பேோத்திரைத்ரத ஆற்றி வந்திருக்கிறது.  ஸ்ரைோலினிசத்தோல்
உருவோக்கப்ங்பேட்ைவரான டே புத்திஜீவித்தன மற்றும அரைசியல்
 ோசத்ரத மிரகப்ங்பேடுத்திக் கூறல் கடினமோனதோகும.
சசோவியத் அதிகோரைத்துவமும அதன் சர்வசதச
வரலப்பின்னலும சமற் மகோண்ைவரான டே குற்றங்களோலும

அவலட்சணமோன  மங்பேோய்ரமப்ங்பேடுத்தல்களோலும
 மதோழிலோளர்கள் மற்றும சசோசலிச சோர்பு மகோண்ைவரான டே
புத்திஜீவிகளன் ங்பேல தரலமுரறயினர் ச ோக்குநிரல
தவறினர் விரைக்தியரைவரான டேந்தனர்.

ஸ்ரைோலினோல்,  சஜேர்மன் கமயூனிஸ்ட் கட்சியின் மீது
திணிக்கப்ங்பேட்ைவரான டே  ோசகரைமோன  மகோள்ரககள் முக்கிமோக
 மங்பேோறுப்சங்பேற்கும 1933  இல் சஜேர்மன்  மதோழிலோள வர்க்கம
சதோற்கடிக்கப்ங்பேட்டு ஹிட்லர் அதிகோரைத்துக்கு வந்தரம,
மோஸ்சகோ விசோரைணகள் மற்றும ங்பேோரிய ங்பேயங்கரைம,
ஸ்ங்பேோனிய புரைட்சி கோட்டிக்  மகோடுக்கப்ங்பேட்ைவரான டேரம, 1939  இல்
ஸ்ரைோலின்-ஹிட்லர் ஒப்ங்பேந்தம,  லிசயோன் ட் மரைோட்ஸ்கி
ங்பேடு மகோரல  மசய்யப்ங்பேட்ைவரான டேரம,  பிரைோன்ஸ், இத்தோலி மற்றும
கிரீசில்  மதோழிலோள வர்க்கத்தின் சங்பேோருக்குப் பிந்ரதய
புரைட்சிகரை எழுச்சி கோட்டிக் மகோடுக்கப்ங்பேட்ைவரான டேரம,  கிழக்கு
சஜேர்மனியிலும  ங்சகரியிலும  மதோழிலோள வர்க்க
எழுச்சிகள் குருதி மகோட்ைவரான டே ஒடுக்கப்ங்பேட்ைவரான டேரம, பிரைோன்சில் 1968
சம-ஜேூன் கோலத்தில்  மதோழிலோளர்கள் மற்றும மோணவர்கள்
 ைவரான டேத்திய  மங்பேோதுசவரலநிறுத்தம கோட்டிக் மகோடுக்கப்ங்பேட்ைவரான டேரம,
அல்லது அதற்கு இரைண்சைவரான டே மோதங்களன் பின்னோல் 1968
ஆகஸ்டில் பிரைோக் வசந்தத்ரத சசோவியத் ஒடுக்கியரம,
மற்றும சங்பேோலந்தின்  மதோழிலோள வர்க்கத்தின்
சங்பேோரைோட்ைவரான டேங்கரள ஒடுக்குவதற்கோக இரைோணுவச் சட்ைவரான டேம
திணிக்கப்ங்பேட்ைவரான டேரம ஆகியவற்றின் ங்பேோதிப்புகரள ஒருவர்
எவ்வோறு மதிப்பிைவரான டே  மதோைவரான டேங்க இயலும?  சசோவியத்
ஒன்றியத்தின் கரலப்பு என்ங்பேது அறுங்பேதுக்கும சமலோன
ஆண்டுகளோய் தத்துவோர்த்தரீதியோகவும அரைசியல்ரீதியோகவும
மோர்க்சிசம இரைவரான டேவிைவரான டேோமல்  மங்பேோய்ரமப்ங்பேடுத்தப்ங்பேட்ைவரான டேதன்
உச்சகட்ைவரான டேசமயோகும.  ஸ்ரைோலினிசத்ரத மோர்க்சிசத்துைவரான டேன்
அரைவரான டேயோளம கண்ைவரான டேதுதோன் இருங்பேதோம நூற்றோண்டின்
மிகவும  ோசகரைமோன  மங்பேோய்யோகும.  சமலும,  அதன்
குற்றங்கள் குறித்த ஒரு முழுரமயோன கணிப் மங்பேடுப்பில்
ஸ்ரைோலினிசத்தில் சவர் மகோண்ைவரான டே மோசவோயிசத்தின்
 மகோள்ரககளும  ரைவரான டேமுரறகளும கண்டிப்ங்பேோக
இைவரான டேம மங்பேற்றோக சவண்டும.

பிரைோங்க்சங்பேர்ட் ங்பேள்ள மற்றும பின் வீனத்துவம இரவ
இரைண்டுைவரான டேனும சமங்பேந்தப்ங்பேட்ைவரான டே தத்துவோர்த்த மற்றும
அரைசியல் கருத்தோக்கங்கரள உருவோக்குவதில்
ச ரைடியோகவும மரறமுகமோகவும ஒரு முக்கியமோன
ங்பேோத்திரைத்ரத வகித்திருக்கக் கூடிய குட்டி-முதலோளத்துவ
தத்துவோசிரியர்களன் ச ோக்குநிரல பிறழ்வில்
ஸ்ரைோலினிசத்தின் மரைபு ஒரு மிகப் மங்பேரும கோரைணியோக
இருந்திருக்கிறது என்ங்பேது சகள்விக்கிைவரான டேமில்லோததோகும.
அவர்களது கண்சணோட்ைவரான டேத்தில் ஒரு முக்கியமோன கூறோக
இருக்கக் கூடிய வரைலோற்று அவ மபிக்ரகயோனது,
ஸ்ரைோலினிச ஆட்சிகளோல் இரழக்கப்ங்பேட்ைவரான டே குற்றங்களன்
பின்விரளவுகளுக்கோன  மங்பேோறுப்ரங்பே,   மதோழிலோள
வர்க்கத்தின் மீது அவர்கள் சுமத்திக் கூறுவதுைவரான டேன்
 ம ருங்கிய  மதோைவரான டேர்புரைவரான டேயதோகும.

சசோவியத் ஒன்றியத்தின் முடிவு,  மற்றும மோசவோயிச
ஆட்சியோல் சீனோவில் முதலோளத்துவம மறுஅறிமுகம
 மசய்யப்ங்பேட்ைவரான டேரதயும  ோம சசர்த்துக்  மகோண்ைவரான டேோக சவண்டும,
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இரவ இரைண்டுைவரான டேன் ரகசகோர்த்து ஸ்ரைோலினிசத்ரத (அதன்
மோசவோயிச அவதோரைத்ரதயும சசர்த்து)  சசோசலிசம மற்றும
மோர்க்சிசத்துைவரான டேன் அரைவரான டேயோளப்ங்பேடுத்தி வந்த,  குறிப்ங்பேோக
ங்பேல்கரலக்கழகங்களல் இருந்த, இைவரான டேது புத்திஜீவித் தட்டின்
ஒரு ங்பேரைந்த பிரிவிரைவரான டேசய ஏறக்குரறய ஒரு
ஒட்டு மமோத்தமோன அரைசியல் உருக்குரலவும  ைவரான டேந்தது. ஒரு
அரைசியல் இலக்கோக சசோசலிசத்ரத அவர்கள்
ரகவிடுவதற்கு இது துரிதமோக இட்டுச் மசன்றது. சசோவியத்
ஒன்றியத்தின் அழிவுக்கு ஸ்ரைோலினிசம  மகோண்டிருந்த
 மங்பேோறுப்பிரன ஆய்வு மசய்வதற்கு விருப்ங்பேமில்லோத
நிரலயில்,  1991  மற்றும அதன் பிந்ரதய கோலத்தின்
நிகழ்வுகள் குட்டி-முதலோளத்துவ இைவரான டேது புத்திஜீவிகளன்
மோர்க்சிச-விசரைோத தப் மங்பேண்ணங்கரளயும
முகச்சுளப்புகரளயும ஆழப்ங்பேடுத்தியது.

கைவரான டேந்த 25  ஆண்டுகளோய்,  சமசலோட்ைவரான டேத்தில் தீவிரைப்ங்பேட்ைவரான டே
மற்றும அரைோஜேகவோத வசனங்கரளக்  மகோண்ைவரான டே,  ஆனோல்
மோர்க்சிசத்தின் தத்துவோர்த்த அடித்தளங்கள் மற்றும
புரைட்சிகரை முன்சனோக்கில் இருந்து முற்றிலும
துண்டிக்கப்ங்பேட்ைவரான டேதோய் இருக்கும “இைவரான டேது”  அரைசியலோக
முன்ரவக்கப்ங்பேட்டிருந்ததோனது,  உலகின்  மங்பேருமங்பேகுதி
முழுவதும ங்பேல்கரலக்கழகங்களல் பிரைோங்க்சங்பேர்ட் ங்பேள்ள
என்றும பின் வீனத்துவம என்றும  மங்பேோதுவோக
குறிப்பிைவரான டேப்ங்பேட்டு வந்திருக்கின்ற இரைண்டு சமசலோங்கிய
 மமய்யியல் சங்பேோக்குகளன்  மசல்வோக்ரக பிரைதிங்பேலித்து
வந்திருக்கிறது.  இந்த இரைண்டு சங்பேோக்குகளும
ஒசரைமோதிரியோனரவ அல்ல.  அவற்றின் புத்திஜீவித,
தத்துவோர்த்த மற்றும கலோச்சோரை மூலங்களல் கணிசமோன
வித்தியோசங்கள் இருக்கின்றன.  இருந்தசங்பேோதிலும,  அரவ
குறிப்ங்பேோக மோர்க்சிசத்ரத மறுப்ங்பேது மற்றும மறுதலிப்ங்பேது
என்ற அவற்றின் அரைசியல் கண்சணோட்ைவரான டேம மற்றும
இலக்கின் நிரலப்ங்பேோட்டில் இருந்து ங்பேோர்த்சதோசமயோனோல்
 ம ருக்கமோன  மதோைவரான டேர்புரைவரான டேயரவயோகி விடுகின்றன.
வரைலோறு ங்பேற்றிய சைவரான டேவோதக் கருத்தோக்கத்திலிருந்து சதற்றம
 மசய்யப்ங்பேட்ைவரான டே  மமய்யியல் சைவரான டேவோதம (philosophical

materialism) என்ற மோர்க்சிசத்தின் அத்தியோவசியமோன
கூறிரன இப்சங்பேோக்குகள் சோங்பேக்சகைவரான டேோனதோக கருதுகின்றன.

அத்தரன  மமய்யியல் “சிந்தரனப் ங்பேள்ளகரளயும”  ஒரு
கடுரமயோன தத்துவோர்த்த ங்பேகுப்ங்பேோய்வு  மசய்சதோ மமன்றோல்
அவற்றின் சிக்கலோன புத்திஜீவித உறவுமுரற  மவளப்ங்பேட்டு
விடும.  நிச்சயமோக,  பிரைோங்சங்பேர்ட் ங்பேள்ளயும
பின் வீனத்துவமும  மதோப் மங்பேன் வர் மற்றும நீட்சசயின்
கருத்துவோத ங்பேகுத்தறியோரமயில் ஆழமோகப்
பிரணந்துள்ளன.  பிற்சங்பேோக்குவோதத்தின் ஆதரைவோளரைோன
ர  மைவரான டேக்கரின்  மசல்வோக்கு பிரைோங்சங்பேர்ட் ங்பேள்ளயின்
குறிப்பிட்ைவரான டே சீைவரான டேர்களது எழுத்துக்களலும —குறிப்ங்பேோக
மோர்க்கூஸ இன் எழுத்துகளல்—  மற்றும இன்னும
ங்பேரைவலோக பின் வீனத்துவவோதிகள் மத்தியிலும நிச்சயமோக
இருக்கக் கோணலோம.

ஆயினும,  பிரைோங்க்சங்பேர்ட் ங்பேள்ள மற்றும பின் வீனத்துவம
ஆகிய இரைண்ரைவரான டேயும மதிப்பீடு  மசய்ரகயில், பியர்-சஜேோசப்
புருசைவரான டேோனின்  மங்பேோருளோதோரை தத்துவங்கள் மீதோன மோர்க்சின்

மதிப்பீட்ரைவரான டே நிரனவுகூர்வது ங்பேயன்தரைக் கூடியதோகும. 1846
இல் அ மனன்சகோவுக்கு எழுதிய ஒரு கடிதத்தில் மோர்க்ஸ்
புருசைவரான டேோனின் “வறுரமயின்  மமய்யியல்”  (Philosophy  of
Poverty) மீது ஒரு உலுக்கும தீர்ப்ரங்பே வழங்கினோர். மோர்க்ஸ்
எழுதினோர்,  “திரு.  புருசைவரான டேோன்,  அரைசியல்  மங்பேோருளோதோரைம
குறித்த ஒரு பிரழயோன விமர்சனத்ரத வழங்கியிருப்ங்பேதற்கு
கோரைணம அவரைது  மமய்யியசல அங்பேத்தமோனது என்ங்பேதோல்
அல்ல.  அவர் ஒரு அங்பேத்தமோன  மமய்யியரல
உருவோக்குகிறோர்,  ஏ மனன்றோல் அவர்  ைவரான டேப்பு சமூக
நிரலரமகரள, ஃபூரிசய (Fourier) இைவரான டேம இருந்து இரைவல்
 மங்பேற்று எடுத்தோண்ைவரான டே மற்ற நிரறய  மசோற்கரளப் சங்பேோலசவ
இதற்கோக ங்பேயன்ங்பேடுத்திய  மசோல்ரலக்  மகோண்டு
கூறுவதோனோல்,  அவற்றின்  மதோைவரான டேர்புகரள புரிந்து
 மகோண்டிருக்கவில்ரல.” [7]

மோர்க்சின் உள்ளைவரான டேக்கத்தில் விைவரான டேயங்கரள
வகுத்துக் மகோள்சவோமோயின்,  பின் வீனத்துவவோதிகளும
பிரைோங்க்சங்பேர்ட் ங்பேள்ளயின் சீைவரான டேர்களும ஒரு அங்பேத்தமோன
அரைசியரல முன் மனடுக்கிறோர்கள் என்றோல்,  அதற்குக்
கோரைணம அவர்களது  மமய்யியல் அங்பேத்தமோனது என்ங்பேதோல்
அல்ல.  அதரன விைவரான டேவும,  அவர்களது  மமய்யியலின்
அப்ங்பேட்ைவரான டேமோன அங்பேத்தங்கள் அவர்களது
பிற்சங்பேோக்குத்தனமோன குட்டி-முதலோளத்துவ அரைசியலில்
இருந்து எழுகின்றன என்ங்பேசத  மங்பேோருத்தமோகும.
மோர்க்சிசத்ரதயும  மதோழிலோள வர்க்கத்ரத
அடிப்ங்பேரைவரான டேயோகக்  மகோண்ைவரான டே சசோசலிசப் புரைட்சி
முன்சனோக்ரகயும நிரைோகரிப்ங்பேதுதோன் இவற்றின்
தத்துவங்களது அரைசியல் உந்துசக்தியின் அடித்தளமோக
அரமந்திருக்கிறது என்ங்பேரதப் புரிந்து  மகோள்ளோமல்,
ஒருவர் பிரைோங்க்சங்பேர்ட் ங்பேள்ளரயசயோ அல்லது
பின் வீனத்துவத்ரதசயோ புரிந்து  மகோள்ளசவ முடியோது.

பின் வீனத்துவ தத்துவம,  மிகக்குறிப்ங்பேோக மோர்க்சிசம
மற்றும ங்பேோட்ைவரான டேோள வர்க்கப் புரைட்சி முன்சனோக்கிற்கோன ஒரு
மறுதலிப்ங்பேோகசவ எழுந்தது. அதன் சதோற்றத்தில் பிரைோன்சுவோ
லிசயோத்தோர் (Fran ois Lyotard)ç  வகித்த ஸ்தோங்பேகப் ங்பேோத்திரைம
 ன்கறிந்தது.  அவர்,  “மிக அதீதமோக
எளரமப்ங்பேடுத்துவ மதன்றோல்,   மங்பேரும கரதயோைவரான டேல்கரள
(metanarratives) ச ோக்கிய  மங்பேவியலோத தன்ரம என்சற
 ோன் பின் வீனத்ரத வரரையறுக்கிசறன்” என்ற வோசகத்ரத
எழுதியவர்.  சசோசலிசப் புரைட்சிக்கோன மோர்க்சிச
முன்சனோக்ரக முன்ரவத்தவர்கரள ஒதுக்கித்தள்ளவசத
“ மங்பேரும கரதயோைவரான டேல்கள்”  ஆகும.  இவ்வோறோக,
கல்வித்துரறசோர் வட்ைவரான டேோரைங்களல் “பின் வீனத்துவம” ஆக
அறியப்ங்பேடுவரத, “கல்வித்துரறசோர் பின்-மோர்க்சிசம” ஆக
இன்னும துல்லியமோக வரரையரற  மசய்யப்ங்பேைவரான டே முடியும.

பிரைோன்சுவோ லிசயோத்தோர்,  பிரைோன்சில் Socialisme ou Barbarie
என்ற தரலப்பிலோன ஒரு சிற்றிதரழ  மவளயிட்டு வந்த
முன்னோள்-ட் மரைோட்ஸ்கிச புத்திஜீவிகளது வட்ைவரான டேம ஒன்றில்
அங்கத்தவரைோக இருந்தோர்.  இந்த சிற்றிதழின் மூலங்கள்
ட் மரைோஸ்கிசத்ரத அரவ நிரைோகரித்ததில் தோன்
அரமந்திருந்தன.  குறிப்ங்பேோக,  Socialisme  ou  Barbarie
சசோவியத் ஒன்றியத்தின் சமூகக் கட்ைவரான டேரமப்பு குறித்த
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ட் மரைோட்ஸ்கியின் ங்பேகுப்ங்பேோய்ரவ,  குறிப்ங்பேோக ஒரு
உருக்குரலந்த  மதோழிலோளர் அரைசோக சசோவியத்
ஒன்றியத்ரத அவர் வரரையரற  மசய்தரத,  எதிர்த்தது.
ட் மரைோட்ஸ்கியின் கோட்டிக்  மகோட்டுக்கப்ங்பேட்ைவரான டே புரைட்சி என்ற
நூல் அக்சைவரான டேோங்பேர் புரைட்சி, அதன் அரைசியல் ங்பேரிணோமவளர்ச்சி,
மற்றும மனித குலத்தின் வருங்கோல வரைலோற்று
அபிவிருத்தியுைவரான டேனோன அதன் உறவு ஆகியரவ குறித்த
“ மங்பேரும கரதயோைவரான டேரல”  முன்ரவத்ததோல் லிசயோத்தோர்
அரத நிரைோகரித்தோர். சசோவியத் ஒன்றியத்ரத ஆட்சி  மசய்த
அதிகோரைத்துவமோனது ஒரு சுயோதீனமோன அரைசியல் ங்பேோத்திரைம
இல்லோத,  அத்துைவரான டேன் ’மீ மளழுச்சி கண்ைவரான டே சசோவியத்
 மதோழிலோள வர்க்கத்தோல் தூக்கி மயறியப்ங்பேட்ைவரான டேோக சவண்டும
இல்ரலயோனோல் முதலோளத்துவத்தின் மீட்சிக்கு அது
தரலரம தோங்கும’ என்கிறங்பேடியோன ஒரு ஒட்டுண்ணி சோதி
என்ற ட் மரைோட்ஸ்கி கூறியரதப் சங்பேோலல்லோது அது ஒரு
புதிய வரக ஆளும வர்க்கமோக இருந்தது என்று
Socialisme ou Barbarie வலியுறுத்தியது.

மோர்க்சிசத்தோல்  மதோழிலோள வர்க்கத்திற்கு
 மகோடுக்கப்ங்பேட்டிருந்த புரைட்சிகரைப் ங்பேோத்திரைம
மறுதலிக்கப்ங்பேட்டிருந்தது என்ங்பேதுதோன் அதன் தத்துவத்தில்
இருந்து பிறந்த அரைசியல் முடிவோகும.  மதோழிலோள வர்க்கம
முதலோளத்துவ வர்க்கத்ரத தூக்கிவீச முடிந்த
இைவரான டேங்களலும கூைவரான டே,  அது அதிகோரைத்ரத தக்கரவத்துக்
 மகோள்ளும திறனற்றதோக நிரூங்பேணமோகியது.  ஒரு புதிய
சுரைண்ைவரான டேல் வர்க்கத்தின் எழுச்சிக்குக் களம தயோரித்துத்
தருவதற்கு அதிகமோக அதனோல் சவ மறதுவும  மசய்ய
முடியோதிருந்தது.  இவ்வோறோக மோர்க்சிச “ மங்பேரும
கரதயோைவரான டேல்கள்”   மசல்லுங்பேடியோகோத ஒன்று,  அது
ஆரைமங்பேத்தில் இருந்சத  மசல்லுங்பேடியோகோததோகசவ இருந்தது.
வரைலோறு குறித்த சைவரான டேவோத கருத்தோக்கம என்ங்பேது
கற்ங்பேரனக்கரதசய அன்றி சவறல்ல,  புறநிரல
உண்ரமயோக அது கூறிக் மகோள்வது ஒதுக்கப்ங்பேைவரான டே
சவண்டியதோகும. ”தீவிரைப்ங்பேட்ைவரான டே மோர்க்சிசத்தின், ’ மமுரைவரான டேய’
என்ங்பேதில்  மதோைவரான டேங்குகின்ற (அல்லது முடிகின்ற)  விடுதரல
குறித்த  மங்பேரும கரதகள் எல்லோம அவற்றின் புத்திஜீவித
அங்கீகரிப்ரங்பேயும அவற்றின் சோரைத்ரதயும  மதோரலத்து
விட்டிருக்கின்றன என்ங்பேதோன சோன்றுக்கு”  சிந்தரன
வரளந்து மகோடுத்தோக சவண்டும என்று லிசயோத்தோர்
எழுதினோர்.

மோர்க்சிசத்தின் “ மங்பேரும கரதயோைவரான டேல்கரள”  நிரைோகரித்து
விட்ைவரான டே பின்னர்,  பின்-மோர்க்சிசத்தின் தீர்க்கதரிசிகள்
அதனிைவரான டேத்தில் எதரன அமர்த்துவதற்கு
முன் மமோழிகிறோர்கள்?  திறமங்பேட்ைவரான டே சமூக  ைவரான டேவடிக்ரகக்கோன
சங்பேோதுமோன மதோரு தத்துவோர்த்த அடித்தளமோக சசரவ
 மசய்யத்தக்க,  எந்த  மங்பேரும கரதயோைவரான டேலும அல்லோத
என்ன மவோன்ரற அவர்கள் அபிவிருத்தி
 மசய்திருக்கிறோர்கள்?  முதலோளத்துவ-எதிர்ப்பு
 ைவரான டேவடிக்ரகக்கும,  புரைட்சிகரை மோற்றத்திற்குமோன ஒரு
திறமங்பேட்ைவரான டே சமூக சக்தியோக  மதோழிலோள வர்க்கத்தின்
திவோல்நிரலரய ஸ்தோபித்து விட்ைவரான டேதோக கூறிவிட்டு,
முற்சங்பேோக்கோன அரைசியல் சங்பேோரைோட்ைவரான டேத்திற்கோன எந்த மோற்று

அடிப்ங்பேரைவரான டேரய இந்த பின்-மோர்க்சிசவோதிகள்
கண்டுபிடித்துவிட்டிருக்கின்றனர்?  ங்பேதில் சதடி அவர்களது
சமீங்பேத்திய எழுத்துக்கரள சல்லரைவரான டே சங்பேோட்டுப் ங்பேோர்ப்சங்பேோம.

அலன் ங்பேோடியு (Alain Badiou) என்ங்பேவர்  ன்கறிந்த சமகோல
பி மரைஞ்சு  மமய்யியலோளர்களல் ஒருவர்.  அவர் தனது
 ம டிய கல்வித்துரற வோழ்க்ரகயின் ங்பேோரதயில்,  மிசதல்
ஃபூக்சகோ (Michel  Foucault), ஜீல் டுலூஸ் (Gilles  Deleuze)
மற்றும லிசயோத்தோர் ஆகிசயோருைவரான டேன்  ம ருக்கமோய்  மதோைவரான டேர்பு
 மகோண்டிருந்தோர்.  பின் வீனத்துவத்தின் குறிப்பிட்ைவரான டே கூறுகள்
 மதோைவரான டேர்ங்பேோக விமர்சனப் ங்பேோர்ரவரய  மவளப்ங்பேடுத்தினோலும,
அதுவும தவிரை, புறநிரல உண்ரம எனும கருத்தோக்கத்ரத
முன்ரவப்ங்பேதோக கூறிக்  மகோண்ைவரான டேோலும,  ங்பேோடியு இருங்பேதோம
நூற்றோண்டின் மோர்க்சிசக் கருத்தோக்கங்கள் அரனத்தின்
 மங்பேோருத்தமற்ற தன்ரமரயயும பிரைகைவரான டேனம  மசய்திருக்கிறோர்.

மோர்க்சிசம,   மதோழிலோளர் இயக்கம,  ங்பேரைந்துங்பேட்ைவரான டே
ஜேன ோயகம,  மலனினிசம, ங்பேோட்ைவரான டேோள வர்க்க கட்சி,
சசோசலிச அரைசு ஆகிய இருங்பேதோம நூற்றோண்டின்
இந்த கண்டுபிடிப்புகள் அரனத்துசம இனியும
 மக்கு உண்ரமயோகசவ ங்பேயனில்லோது
சங்பேோய்விட்ைவரான டேன.  தத்துவோர்த்த மட்ைவரான டேத்தில் அரவ
நிச்சயமோக ஆய்வுக்கும ங்பேரிசீலரனக்கும
தகுதியோனரவசய;  ஆனோல்  ரைவரான டேமுரற
அரைசியரல  மங்பேோறுத்தமட்டில் அரவ
இயங்கமுடியோதரவயோகி விட்ைவரான டேன…  [19  ஆம
நூற்றோண்டு]  இயக்கமும [20  ஆம நூற்றோண்டு]
கட்சியும கமயூனிச அனுமோனத்தின் குறிப்ங்பேோன
வழிவரககளோய் இருந்தன;  மீண்டும அவற்றுக்கு
திருமபுவது சோத்தியமில்லோததோகும.” [8]

இன் மனோரு கட்டுரரையில் ங்பேோடியு எழுதுகிறோர்:

ஆம,  சுற்றிவரளக்கோமல் ஒப்புக் மகோள்சவோம:
மோர்க்சிசம  ம ருக்கடியில் இருக்கிறது;  மோர்க்சிசம
அணுத்துகள்களோகிக் கலந்து விட்டிருக்கிறது.
1960 களன் உத்சவகம மற்றும
ங்பேரைவரான டேப்புத்திறன் மங்பேற்ற உரைவரான டேவுகரளக் கைவரான டேந்து,
சதசிய விடுதரலப் சங்பேோரைோட்ைவரான டேங்கள் மற்றும
கலோச்சோரைப் புரைட்சி ஆகியவற்றின் பின்னர்,
 ம ருக்கடி மற்றும உைவரான டேனடிப் சங்பேோர் அச்சுறுத்தலின்
கோலங்களல்  ோம மரைங்பேோக  மகோண்டு மசல்வது,
அழிவுகளும உயிர்தப்புதல்களும  மகோண்ைவரான டே ஒரு
முற்றுத் மதரியோத வரலப்பின்னலுக்குள் சிக்கிக்
 மகோண்ைவரான டே சிந்தரனகளனதும மற்றும
 ைவரான டேவடிக்ரககளனதும ஒரு குறுகிய மற்றும
முற்றுப் மங்பேறோத ஒன்றிரணப்பு மட்டுசம. [9]

இந்த பின்-மோர்க்சிச சங்பேரைோசிரியர் எரத மோர்க்சிசத்திற்கோன
மோற்றோக முன்ரவக்கிறோர்?  நிரைோகரிக்கப்ங்பேட்ைவரான டே மரைபுவழி
மோர்க்சிசத்தின் இைவரான டேத்தில் பிரைதியிடுவதற் மகன எந்த மோற்றும
கண்ைவரான டேறியப்ங்பேட்டிருக்கவில்ரல என்ங்பேரத மரியோரதக்குரிய
ஒரு  மவளப்ங்பேரைவரான டேத்தன்ரமயுைவரான டேன் ங்பேோடியு ஒப்புக்
 மகோண்டிருக்கிறோர்.  “ மது சமகோல ரகயலோகோத்தனம”
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என்ற தரலப்ரங்பே தோங்கி நிற்கின்ற ஒரு ஒப்புதல்
கட்டுரரையில் ங்பேோடியு பின்வருமோறு எழுதுகிறோர்:

“ ோம இன்று கண்டு வருவரதக் குறித்து  ோன்
என்ன நிரனக்கிசறன் என்றோல்…  இயக்க
 மசயல்ங்பேோட்ைவரான டேோளர்கள்  மது இன்ரறய
சூநிரலகரளக் குறித்து சிந்திப்ங்பேதற்கும அவற்ரற
மோற்றியரமப்ங்பேதற்கும ங்பேயன்ங்பேடுத்த முயலுகின்ற
 மங்பேருமங்பேோன்ரமயோன அரைசியல் வரககள்,
உள்ளங்பேடிசய,   மங்பேருமங்பேோலும  மசயலிழந்தரவயோக
இருக்கின்றன.” [10]

பி மரைைவரான டேரிக் சஜேமசன் ங்பேல தசோப்தங்களோக  மசவ்வியல்
மோர்க்சிசத்தின் ஒரு தீர்மோனமோன விமர்சகரைோக இருந்து
வருங்பேவர்.  வரைலோற்று சைவரான டேவோதம இறுகிப் சங்பேோயிருப்ங்பேதோகக்
கூறி அதனிைவரான டேத்தில் பிரைதியிைவரான டே ஒரு மோற்றிரனத் சதடி
அவரும பின்-மோர்க்சிச அகநிரலவோதத்தின் ஏசதோ மவோரு
கூறிரன இழுத்துப் ங்பேோர்க்கிறோர்.  சங்பேரைோசிரியர் சஜேமசன்
என்ன அரைசியல் முடிவுகளுக்கு வந்துசசர்ந்திருக்கிறோர்?
அவரைது சமீங்பேத்திய புத்தகத்தில், அவர் ஒரு குறிப்பிைவரான டேத்தக்க
ஒப்புதல் வோக்குமூலம அளக்கிறோர்:

ஒருகோலத்தில் இைவரான டேதுகளைவரான டேம புரைட்சி என்ற ஒரு
அரைசியல் சவரலத்திட்ைவரான டேம இருந்தது.  இனியும
யோரும அரத  மபிக்  மகோண்டிருப்ங்பேதோய்
 மதரியவில்ரல,  அரதக்  மகோண்டுவருவதோக
இருந்த முகரம மரறந்து விட்டிருப்ங்பேது ங்பேகுதிக்
கோரைணம, அது எந்த அரமப்புமுரறரய பிரைதியீடு
 மசய்வதோக இருந்தசதோ அரத மோற்றியரமப்ங்பேரத
கற்ங்பேரன  மசய்யவும இயலோத அளவுக்கு
சகலவியோங்பேகமோகி விட்ைவரான டே மதன்ங்பேது இன் மனோரு
ங்பேகுதிக் கோரைணம,  அத்துைவரான டேன் புரைட்சியின்
 மதோைவரான டேர்புங்பேட்ைவரான டே அந்த  மமோழி அதன் ஸ்தோங்பேகத்
தந்ரதகளன் அளவுக்கு ங்பேரழய-
 ோகரிகத்தினுரைவரான டேயதோகவும ங்பேழயதோகவும ஆகி
விட்டிருப்ங்பேது இன்னு மமோரு ங்பேோதிக் கோரைணம.
ஒருவர் ஒருமுரற  மசோன்னோர்,
முதலோளத்துவத்தின் முடிரவக் கற்ங்பேரன  மசய்ய
முடிவரதக் கோட்டிலூம உலகத்தின் முடிரவக்
கற்ங்பேரன  மசய்வது சுலங்பேம என்று.  அத்துைவரான டேன்
முதலோளத்துவத்ரதப் புரைட்சி தூக்கி மயறிவதோன
சிந்தரன எல்லோம மரறந்து விட்ைவரான டேதோகத்
சதோன்றுகிறது.[11]

பிரைோங்க்சங்பேர்ட்டிற்கு வந்து,  குரறந்தங்பேட்சம  ோன்
பிரைோங்க்சங்பேர்ட் ங்பேள்ளயின் சமகோலப் பிரைதிநிதி ஒருவரைது
கருத்ரதசயனும இந்த உரரையில் சமற்சகோளட்டுக்
கூறோமல் இருக்க முடியோது.  சங்பேரைோசிரியர் அக்சல்
 ம ோ மனத் எழுதிய சசோசலிசம என்னும கருத்து (Die Idee
des Sozialismus) என்ற அவரைது சமீங்பேத்திய புத்தகம குறித்த
அண்ரமய விவோதம ஒன்றில்,  அவரிைவரான டேம சகட்கப்ங்பேட்ைவரான டேது:
“சசோசலிச சிந்தரனகள் மீண்டும சஜேர்மனியில் ஒரு
முக்கிய ங்பேோத்திரைம வகிக்க முடியும என்று நீங்கள்
 மபுகிறீர்களோ?”

அதற்கு அவர் கூறிய ங்பேதில்:

 மது சமகோல அனுங்பேவங்களுைவரான டேன் ஏ மதோ மவோரு
விதத்தில்  மதோைவரான டேர்புங்பேடுகின்ற ஒரு வடிவத்ரத அது
எடுக்கின்ற ங்பேட்சத்தில்தோன் சசோசலிசத்துக்கு
வோய்ப்புக் கிட்டும என்று  ோன்  மபுகிசறன்.  அது
 ைவரான டேக்க சவண்டும என்றோல்,  ங்பேோட்ைவரான டேோள வர்க்கம
ஒரு புரைட்சிகரை அகநிரல என்ற கருத்தோக்கம,
முன்சனற்றம என்ங்பேது ஒரு விதிகளோல்-
ஆளப்ங்பேடுகின்ற நிகழ்முரறயில் இருந்து
எழுவதோகச்  மசோல்வது,  மற்றும  மது சமூகத்தின்
உருமோற்றம என்ங்பேது  மங்பேோருளோதோரைத் தன்ரம
 மகோண்ைவரான டே மோற்றங்களன் மீதுதோன் பிரைதோனமோக
சோர்ந்திருப்ங்பேதோகக் கூறுவது சங்பேோன்ற
அந்தப்ங்பேரழய மற்றும கோலத்திற்கு ஒவ்வோத
சசோசலிசக் கூறுகள் ங்பேலவற்ரறயும  ோம தூக்கிவீச
சவண்டும.  அதற்குப் பின்னர் இத்தரகய ஒரு
திருத்தப்ங்பேட்ைவரான டே மற்றும சமமங்பேடுத்தப்ங்பேட்ைவரான டே
சசோசலிசமோனது மக்களன் ஒரு  மங்பேருமங்பேகுதியின்
இதயங்கரளயும உணர்வுகரளயும அரசப்ங்பேதற்கு
 ோம கோத்திருக்க சவண்டும,   மபிக்ரக  மகோள்ள
சவண்டும.

 ம ோ மனத்தின் ங்பேதிலோனது,  அதன் விதத்தில்,  பிரைோங்சங்பேர்ட்
ங்பேள்ளயின் ஆரைமங்பே  ோட்கள்  மதோட்சைவரான டே அதன் குணோமசமோக
விளங்கி வருகின்ற அடிப்ங்பேரைவரான டேயோன ங்பேழரமவோத, ஆழமோன
அவ மபிக்ரகயுரைவரான டேய மற்றும விரைக்தியோன அதன்
கண்சணோட்ைவரான டேத்தின் ஒரு சுருக்கமோன  மவளப்ங்பேோைவரான டேோய்
இருக்கிறது.  இந்த குணோமசங்கள் மோர்க்சிசத்திற்கு,
அதோவது  மதோழிலோள வர்க்கத்தின் புரைட்சிகரைப் ங்பேோத்திரைம
குறித்த அதன் வலியுறுத்தலுக்கு பிரைோங்சங்பேர்ட் ங்பேள்ள
 மகோண்டிருக்கும ரமயமோன ஆட்சசங்பேத்தில்
சவரூன்றியரவயோகும.   ம ோ மனத் மற்றும அவர்
பின்ங்பேற்றுகின்ற “ங்பேள்ள”ரயப்  மங்பேோறுத்தவரரையிலும,
வர்க்கப் சங்பேோரைோட்ைவரான டேம என்ங்பேது ஒரு சோங்பேக்சகடு அல்லது
அனுமதிக்கத்தகோதது,  அத்துைவரான டேன் உற்ங்பேத்தி சோதனங்களன்
தனியோர் உைவரான டேரமரய ஒழிக்கும முரனப்ரங்பே சசோசலிசம
விட் மைவரான டேோழிக்க சவண்டும.  ஆக,  சசோசலிசம ஒரு கருத்தோக
மட்டுசம உயிர்வோழலோம.

 ோன் சதர்ந் மதடுத்துக் கூறிய சமற்சகோள்கள் சங்பேோலி-இைவரான டேது
மோர்க்சிச-விசரைோதிகளோல் உருவோக்கப்ங்பேட்டிருக்கும
ஏரைோளமோன  மதோகுதிகளல் கோணப்ங்பேடுவரத பிரைதிநிதித்துவம
 மசய்ங்பேரவ.  ஆனோல்,  பின் வீனத்துவத்தின் ங்பேல வரககள்
மற்றும பிரைோங்சங்பேர்ட் ங்பேள்ளயின் எஞ்சியரவகளன்
சீைவரான டேர்களது எழுத்துக்களல்,  முதலோளத்துவம மற்றும
ஏகோதிங்பேத்தியத்திற்கு எதிரைோன புரைட்சிகரைப் சங்பேோரைோட்ைவரான டேம
தனக்கு அடித்தளமோகக்  மகோள்ளக்கூடிய சவரலத்திட்ைவரான டேம
எதரனயும மட்டும கண்டுவிைவரான டேசவ முடியோது.

மோர்க்சிசத்திற்கோன ஒரு மோற்றீட்ரைவரான டே சதடுவது வீண்
முயற்சி.  இந்த மகிழ்ச்சியற்ற மற்றும உருப்ங்பேைவரான டேோத
முயற்சியில் ஈடுங்பேட்டிருக்கும சங்பேரைோசிரியர்கள்,  வர்க்கப்
சங்பேோரைோட்ைவரான டேம இல்லோத ஒரு புரைட்சிக்கோன தத்துவத்ரதயும,
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முதலோளத்துவத்தின் மீது ரக ரவக்கோத ஒரு சசோசலிச
சவரலத்திட்ைவரான டேத்ரதயும எதிர்ங்பேோர்க்கின்றனர்.  புத்திஜீவித்தன
ரீதியோய் தவறோன  மபிக்ரக மற்றும
அரரைசவக்கோட்டுத்தனத்தின் அடிப்ங்பேரைவரான டேயில் மட்டுசம
இத்தரகய மதோரு அங்பேத்தமோன திட்ைவரான டேத்திற்கு தத்துவோர்த்த
நியோயம கற்பிக்கப்ங்பேைவரான டே முடியும.

 ோம புரைட்சிகரைமோன கோலகட்ைவரான டேத்தில் வோழ்ந்து
 மகோண்டிருக்கிசறோம.  சங்பேோருக்கு வழிவகுக்கும அசத
முரைண்ங்பேோடுகள் சசோசலிசப் புரைட்சிக்கும களம தயோரிக்கவும
 மசய்கின்றன.  மோர்க்ஸ் சிந்தித்தவோறோன சசோசலிசப்
புரைட்சிக்கோன அகநிரல முகரம எல்லோம மரறந்து
விட்ைவரான டேதோகப் பிரைகைவரான டேனம  மசய்கின்ற இந்த
அகநிரலவவோதிகள் மற்றும ங்பேகுத்தறியோரமவோதிகள்
கூறுவதற்கு முரைண்ங்பேட்ைவரான டே விதத்தில்,  கைவரான டேந்த அரரை
நூற்றோண்டு கோலத்தில் முதலோளத்துவத்தின் உலகளோவிய
அபிவிருத்தியோனது,   மதோழிலோள வர்க்கத்தின் சோமோனிய
ங்பேரைவரான டேயணிரய ங்பேரைந்த அளவில் விரிவுங்பேடுத்தியிருக்கிறது.
இதுசவ மோர்க்சிஸ்டுகள் ச ோக்குகின்ற அடிப்ங்பேரைவரான டேயோன
சக்தியோகும.   மதோழிலோள வர்க்கத்தின் எதிர்வரைக் கூடிய
 மவகுஜேன இயக்கத்ரத அரைசியல் அதிகோரைத்ரத
ரகப்ங்பேற்றுவரத ச ோக்கிச்  மசலுத்தக்கூடிய முன்சனறிய
 மதோழிலோளர்களன் ஒரு முன்னணிப்ங்பேரைவரான டேரய
அரைசியல்ரீதியோக தயோரிப்பு  மசய்வசத மோர்க்சிஸ்டுகள்
முகம மகோடுக்கின்ற மோ மங்பேரும சவோலோகும.  இந்தத்
தயோரிப்பில் என்ன அைவரான டேங்கியிருக்கிறது?

 மலனின், 1908  இல் எழுதிய,  சைவரான டேவோதமும அனுங்பேவவோத-
விமர்சனமும என்ற தனது சிறப்பு வோய்ந்த  மமய்யியல்
ங்பேரைவரான டேப்பில்,  சமூக இருப்பின் ங்பேரிணோம வளர்ச்சிரய
தீர்மோனிக்கும  மங்பேோருளோதோரை விதிகளது “புறநிரல
தர்க்க”த்ரத மோர்க்சிசம கண்ைவரான டேறிந்திருந்தது என்ங்பேரத
விளக்கினோர்.

 மங்பேோருளோதோரை ங்பேரிணோம வளர்ச்சியின் (சமூக
வோழ்வின் ங்பேரிணோம வளர்ச்சி)  இந்த புறநிரல
தர்க்கத்ரத,  அதன்  மங்பேோதுவோன மற்றும
அடிப்ங்பேரைவரான டேயோன அமசங்களல்,  புரிந்து மகோள்வது
மனிதகுலத்தின் மிக உயர்ந்த ங்பேணியோகும.
ஏ மனன்றோல் அப்சங்பேோது தோன் அதற்குத் தக்கங்பேடி
ஒருவரின் சமூக  னரவயும அத்தரன
முதலோளத்துவ  ோடுகளல் இருக்கக் கூடிய
முன்சனறிய வர்க்கங்களன்  னரவயும முடிந்த
அளவுக்கு திட்ைவரான டேவட்ைவரான டேமோன,   மதளவோன மற்றும
இன்றியரமயோத வரகயில் தகவரமத்துக்
 மகோள்வது சோத்தியமோகக் கூடும.” [12]

1914  இல்,  அதோவது சைவரான டேவோதமும அனுங்பேவவோத-
விமர்சனமும  மவளயோகி ஐந்தோண்டுகளுக்கு பின்னர்,
முதலோம உலகப் சங்பேோர்  மதோைவரான டேங்கியது.  சஜேர்மன் சமூக
ஜேன ோயகக் கட்சி மற்றும இரைண்ைவரான டேோம அகிலத்தின்

கோட்டிக் மகோடுப்புக்கு முகம மகோடுத்த நிரலயில்,   மலனின்
ஐசரைோப்ங்பேோவிலும உல மகங்கிலும இருந்த புரைட்சிகரை
சர்வசதசியவோதிகரள அணிதிரைட்டுவதற்கு முரனந்தோர்.
கோவுட்ஸ்கி சங்பேோன்று சங்பேோரின் புறநிரலக் கோரைணங்கரள
மரறப்ங்பேதற்கு முரனந்த ஏகோதிங்பேத்தியத்தின்
வக்கோலத்துவோதிகளுக்கு எதிரைோக,  1914  மற்றும 1917 க்கு
இரைவரான டேயிலோன  மலனினின் தத்துவோர்த்த சவரலயோனது,
ஏகோதிங்பேத்தியப் சங்பேோர் மற்றும இரைண்ைவரான டேோம
அகிலத்திற்குள்ளோக சந்தர்ப்ங்பேவோதத்தின் வளர்ச்சி
ஆகியவற்றின் புறநிரலக் கோரைணங்கரள
 மவளக் மகோணர்ந்தது.  ஏகோதிங்பேத்தியம குறித்த தனது
மிகச்சிறந்த ங்பேகுப்ங்பேோய்ரவ எழுதுரகயில்,  சங்பேோரின்
தர்க்கத்ரத அமங்பேலப்ங்பேடுத்துவதும,  அதன்மூலமோக ரைஷ்ய
மற்றும சர்வசதசத்  மதோழிலோள வர்க்கத்தின்  னரவயும
 ரைவரான டேமுரறரயயும புரைட்சிக்கு இட்டுச்  மசல்லக் கூடிய
புறநிரல நிகழ்ச்சிப்சங்பேோக்குைவரான டேன் ஒன்றுைவரான டேன் ஒன்று
இரணக்கும சோத்தியத்ரத ஸ்தோபிப்ங்பேதும  மலனினின்
ச ோக்கமோய் இருந்தது.  புறநிரல யதோர்த்தத்ரதயும
 மதோழிலோள வர்க்கத்தின் சமூக  னரவயும ஒன்றுைவரான டேன்
ஒன்று இரணத்தது 1917 அக்சைவரான டேோங்பேரில் ரைஷ்யத்  மதோழிலோள
வர்க்கம ஆட்சிரய  மவன் மறடுத்ததில் உணரைப்ங்பேட்ைவரான டேது.

ஒரு நூற்றோண்டுக்கு முன்பிருந்தரத விைவரான டேவும உலகம
கூடுதல் சிக்கலோனதோக ஆகியிருக்கிறது.  ஆனோலும
அடிப்ங்பேரைவரான டேயோன ங்பேணி அசததோன்:  சமூக சிந்தரனயோனது,
யதோர்த்தத்துைவரான டேன் இரணக்கப்ங்பேட்ைவரான டேோக சவண்டும.
 மதோழிலோள வர்க்கம  ைவரான டேப்பு  ம ருக்கடியின் தர்க்கத்ரதப்
புரிந்து  மகோண்டு புறநிரல அவசியத்துக்குத் தக்கங்பேடி
தனது  ரைவரான டேமுரறகரள மோற்றியரமத்துக்  மகோள்ள
சவண்டும.  அத்தரகய ஒரு புரிதலோனது மோர்க்சிசத்தின்
அடிப்ங்பேரைவரான டேயில் மட்டுசம சோத்தியமோனது ஆகும.

***  ***
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