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தொழழிலழளர் புரட்சிக் கட்சி ட்சி நகட்சி நேட்ட்சி நசழ முகழமில் எப்படி இ் எப்படி இணல் எப்படி இணைந்து தகழண்சது?

பழல்கனில் ஏகழதிபத்திய யுத்ொமும
குட்டி முொலழளித்துவ இசதுகளின

சீரழிவும
Statement of the International Commitee of the Fourth International, 14 December 1995 

இரண்டடாம உலகப போடார முடிந்த ஐமோத ஆண்டுகளுக்குப

பின்னர,  போர வல்லரசுகள மீண்டுபணடாரமுருமுறொ உலருமுறக

வன்முருமுறொயடால் ணறுோங்கீடு பு செய்வதில் இொங்கியுளளன.

இதுதடான் யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் கருமுறலபபினடால் உரவடான

நடான்கு வரட கடால பணடாுதலுக்குள அபணரிக்கடா ணற்றும

பணற்கு ஐபரடாபோடா பணற்பகடாளளும ுதருமுறலயீட்டின்

முக்கியத்தவம ஆகும.  போடாஸ்னியடா மீுதடான பநட்படடா

ஆக்கிரமிபப ோடால்கனில் ஒர இரடாணுவத் திரபபமுருமுறனக்கும

கூடுுதலடான ஒன்ருமுறொக் குறித்த நிற்கிொத.  பு செடாவியத்

ஒன்றியத்தின் உருமுறடவுக்குப பின்னர ஏகடாதிோத்திய ு செக்திகளடால்

பணற்பகடாளளபோடும முுதலடாவத முக்கியணடான ஒரங்கிருமுறகிணைந்ுத

இரடாணுவ நடவடிக்ருமுறகயடான இத அவரகள பதிய உலக

ஒழுங்கு என அருமுறஅழைபோதின் உரக்பகடாடுபப ஆகும.  இத

ோருமுறஅழைய உலக ஒழுங்குடன்,  அுதடாவத நூற்ொடாண்டின்

ஆரமோத்தில் ஏகடாதிோத்தியத்தின் எழுச்சியுடன்

பவடித்புதழுந்த வந்ுத போடாரகள ணற்றும பரட்சிகளுக்கடான

ு செகடாபுதத்தடன் ஒர குறிபபிடத்ுதக்க ஒற்றுருமுறணருமுறயக்

பகடாண்டுளளத.  முுதலடாம உலகப போடாரக்கு முன்னரடான

கடாலகட்டத்தில் போடால,  போடாரளடாுதடார,  அரசியல் ணற்றும

இரடாணுவ பணலடாதிக்கத்திற்கடாக போரம ு செக்திகள தீவிரணடாக

பணடாதிக்பகடாளகின்ொ களணடாக ோடால்கன்கள ஆகியுளளன.

போடாஸ்னியடாவிலடான அபணரிக்கடாவினத ு செணடாுதடான

உடன்ோடிக்ருமுறக (Pax  Americana) ஏற்கனபவ இரண்டு

இலட்ு செத்திற்கும பணற்ோட்ட ணக்கருமுறள கடாவு பகடாண்டும பணலும

ோல மில்லியன் ககிணைக்கடாபனடாருமுறர அகதிகளடாக்கியும உளள,

இன அடிபோருமுறடயிலடான பிரிவிருமுறன நிகழ்வுப போடாக்ருமுறக

பூரகிணைபோடுத்தவருமுறுத பநடாக்கணடாகக் பகடாண்டுதடாகும. ஹிட்லரத

இரடாணுவத்தின் புதடால்வியின் பின்னர முுதல் ுதடருமுறவயடாக,

ோடால்கன் ோகுதிக்குள ஏகடாதிோத்தியப ோருமுறடகருமுறள நுருமுறஅழைபோருமுறுத

முன்பனடுபோுதன் மூலம,  அபணரிக்கடா பதிய ோரந்ுத ோல

முரண்ோடாடுகள பவடிக்கவிரபோுதற்கு உத்ுதரவடாுதணளிக்கிொத.

இந்ுத ஏற்ோடாட்டுக்கடான நிருமுறலருமுறணகருமுறள உரவடாக்க கிளிண்டன்

நிரவடாகம இரடாணுவ வலிருமுறணருமுறயப ோயன்ோடுத்தியத,

அபணரிக்க போடார விணடானங்கள ணற்றும இபபிரடாந்தியத்தில்

உளள அபணரிக்கடாவின் பினடாமி இரடாணுவங்கள இரண்டும

இதில் ோங்குபோற்ொன.  கடந்ுத பு செபடமோரில் அபணரிக்கடாவின்

ஆகடாயத் ுதடாக்குுதல்கள 3200  முருமுறொ பணற்பகடாளளபோட்டத,

அுதடாவத ஒர டன்னிற்கு பணற்ோட்ட குண்டுகள.  அத்தடன்

அட்றியடாட்டிக் (Adriatic) கடலில் இரந்த அபணரிக்க யுத்ுதக்

கபோல்கள ஏவுகருமுறகிணைத் ுதடாக்குுதல்கருமுறளயும பணற்பகடாண்டன.

போடாஸ்னியடா முழுக்கவும நகரங்களும கிரடாணங்களும இுதற்கு

இலக்கடாக்கபோட்டதடன் ோல நூற்றுக்ககிணைக்கடான அபோடாவி

ணக்கள பகடால்லபோட்டும கடாயமுற்றும உளளனர.

இந்ுத குண்டுவீச்சுகளின் உடனடி பநடாக்கம போடாஸ்னியடாருமுறவச்

பு செரந்ுத பு செரபிய இரடாணுவத்தின் புதடாருமுறலத்புதடாடரப ணற்றும

போடாக்குவரத்த இருமுறகிணைபபகருமுறளத் ுதருமுறரணட்டணடாக்குவுதன்

மூலம,  குபரடாஷியடாவின் ு செட்டபூரவணடான இரடாணுவம

போடாஸ்னிய முஸ்லீம ணற்றும குபரடாஷிய ோருமுறடகளுடன்

பு செரந்த வடபணற்கு போடாஸ்னியடாவில் உளள பு செரபியப

பிரடாந்தியங்கருமுறள நடாு செணடாக்க அனுணதிபோுதடாகும.

இத்ுதருமுறரவழித்ுதடாக்குுதல் ஆயிரக்ககிணைக்கடாபனடாருமுறரக் பகடான்று,

கடாயபோடுத்தியதடன் இன்னுபணடார ஒர லட்ு செத்த

இரோத்ருமுறுதயடாயிரம ணக்கருமுறள பணலும அகதிகளடாக்கியத.

அபணரிக்கடாவின் பின்னண ஆுதரவுடன் பணற்பகடாளளபோட்ட

ஒர இரடாணுவ நடவடிக்ருமுறகயின்போடாத,  கடந்ுத ஆகஸ்டில்

கிரடாஜினடாவில் (Krajina) இரந்த பவளிபயற்ொபோட்ட இரண்டு

இலட்ு செத்த ஐமோதினடாயிரம பு செரபிய அபோடாவி ணக்கள

எண்ணக்ருமுறகயுடன் இந்ுத எண்ணக்ருமுறக பு செரந்த பகடாண்டத.

இரண்டு ணடாுத கடால இருமுறடபவளியில், போடாஸ்னிய உளநடாட்டு

யுத்ுதத்தின் பணடாத்ுத கடாலத்திலும கண்டிரடாுத இனச்சுத்திகரிபப

நடவடிக்ருமுறகயின் மிகப ோடாரிய நடவடிக்ருமுறககள அபணரிக்க

பணற்ோடாரருமுறவயில் நடந்புதறின. இவ்வடாறு ுதடான் ஓஹிபயடாவில்

உளள ருமுறடற்ொனில் (Dayton,  Ohio) அபணரிக்க

ணத்தியஸ்ுதத்தடனடான போச்சுவடாரத்ருமுறுதகளுக்கு அரங்கு

அருமுறணக்கபோட்டத.
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ோல வரடங்களடாக ஐபரடாபோடாவினடால் முன்பனடுக்கபோட்ட

தீரவுகருமுறள அருமுறவ “இனச் சுத்திகரிபபிற்கு” இடணளிக்கின்ொன

என்றும போடாஸ்னியடாவின் சுுதந்திரத்ருமுறுதயும,  ோல்லினத்

ுதன்ருமுறணருமுறயயும போகிணைத் ுதவறிவிட்டன என்றும கூறி

ுதருமுறடபோடுத்திக் பகடாண்டிரந்ுத அபணரிக்கடா,

ஒருதருமுறலபோட்ு செணடாக ுதனத பு செடாந்ுத தண்டடாடல் திட்டத்ருமுறுத

சுணத்தியுளளத.  அபணரிக்கடா,  ுதனத ஐபரடாபபியக்

கூட்டடாளிகருமுறள ஒரபொணடாக ஒதக்கித்ுதளளி விட்டு,

போடாஸ்னியடாருமுறவ முஸ்லீம,  பு செரபிய,  குபரடாஷிய

நிலத்தண்டுகளடாகப பிரிக்கும உளமுக எல்ருமுறலகருமுறள

உத்ுதரவிட்டுளளதடன் முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவியக்

குடியரசிற்கு ஒர பதிய அரசியல்ு செட்டத்ருமுறுதயும கூட

வருமுறரந்தளளத.  இபபிரிவிருமுறனருமுறய அணல்ோடுத்ுதவும,  பதிய

எல்ருமுறலகளின் ோடி ுதடாங்கள ுதவொடான ோக்கங்களில்

இரபோுதடாய் கடாணும இன ணக்கருமுறள முருமுறொபோடி

பவளிபயற்றுவுதற்கும,  60,000  பநட்படடா ோருமுறடயினர

போடாஸ்னியடாவுக்கு அனுபோபோட்டுக் பகடாண்டுளளனர.

அபணரிக்கத் திட்டத்திருமுறன எதிரக்கும எவபரடாரவரக்கு

எதிரடாகவும அடக்கி ஆளும ு செக்திருமுறய ோயன்ோடுத்தவுதற்கு

கிளிண்டன் நிரவடாகத்தின் பு செய்தித் புதடாடரோடாளரகள அனுணதி

வஅழைங்கியுளளனர.

இந்ுத ஏற்ோடாட்ருமுறட உறுதி பு செய்வுதற்கு பு செரபியடாவின்

ஸ்பலடாபோடாடன் மிபலடாபு செவிக் (Slobodan  Milosevic),

குபரடாஷியடாவின் ஃபிரடாஞ்பு செடா ரஜ்ணன் (Franjo  Tudjman)

ணற்றும போடாஸ்னிய ஜனடாதிோதியடான அலிஜடா இு செட்போபகடாவிக்

(Alija  Izetbegovic)  ஆகிபயடார படய்ட்ரனில் (Dayton)  உளள

அபணரிக்க விணடானப ோருமுறடத் ுதளத்திற்கு

பகடாண்டுவரபோட்டனர.  கடந்ுத மூன்று ஆண்டு கடாலணடாக

மிபலடாபு செவிக்ருமுறக ோடால்கனிு செ ஹிட்லரக்குச் ு செணணடானவர என்று

கூறிக் கண்டித்த வந்திரந்ுத அபணரிக்கடா படய்ட்ரனில்

அவருமுறர அருமுறணதிக்கடாகப ோடாடுோடுோவர எனக் கூறித் ுதழுவிக்

பகடாண்டத.  பு செரபிய பணலடாதிக்கத்தக்கு உரமபோடாட்டும

போடாஸ்னிய பு செரபியரகளிருமுறடபய மிக பவறிபிடித்ுத

வகுபபவடாுதக் கூறுகருமுறள ஊக்குவித்தம ுதனத அதிகடாரத்ருமுறுத

வலுபோடுத்திக் பகடாண்டிரந்ுத மிபலடாபு செவிக் போடாஸ்னியப

போடாரக்கடான ஒர பிருதடான போடாறுபோடாளி ஆவடார.

எபோடியிரந்ுத போடாதிலும,  படய்ரனில் அவர,

போல்கிபரடுக்கடான போடாரளடாுதடாரச் ு செலுருமுறககள அளிபோுதற்கடான

வடாக்குறுதிகருமுறளப போற்றுக் பகடாண்டு ோரிணடாற்ொணடாக பு செரபியர

வு செம இரந்ுத பிரடாந்தியத்ருமுறுதத் திரமோ ஒபோருமுறடத்ுதடார.

யுத்ுதத்தின் பிருதடான பவற்றியடாளனடாக ரஜ்ணன்

போச்சுவடாரத்ருமுறுதக்கு வந்ுதடார.  பு செரபியரகருமுறள

தரத்தியடிபோுதற்கடான அபணரிக்கடாவின் உயரந்ுதோட்ு செ

உுதவிக்கு நன்றி புதரிவித்ுதவடாறு,  அவர போரணளவில்

அவரத இலக்கடான ஒர இனரீதியில் ஒரங்கிருமுறகிணைந்ுதுதடான

குபரடாஷியடாருமுறவ சிரஷ்டிபோதில் பவற்றியீட்டியுளளடார.

அவரங்கூட போடாஸ்னியப பிரடாந்தியத்தின் ஒர

போரமோகுதிருமுறய ுதனத கட்டுபோடாட்டுக்குள

பகடாண்டுவந்ுததடன்,  அுதருமுறன குபரடாஷியடாவின் ஒர

இருமுறகிணைபப ணடாகடாகிணைணடாகவும ணடாற்றியுளளடார.

ோல ஆண்டுகளடாக,  வடாஷிங்டன்,  கூொபோட்ட போடாஸ்னிய

சுுதந்திரத்ருமுறுதயும,  ோல்லினத் ுதன்ருமுறணருமுறயயும ோடாதகடாபோுதன்

அடிபோருமுறடயில் நியடாயபோடுத்தியத.  போடாஸ்னிய ஆட்சியின்

சுுதந்திரத்தினத கட்டுக்கருமுறுதயடான ுதன்ருமுறணயடானத,  அபணரிக்க

அரு செடாங்கத்ுதடால் கட்டுபோடுத்ுதபோட்டு,  திட்டமிடபோட்டு,

ஒழுங்கருமுறணக்கபோட்ட போச்சுவடாரத்ருமுறுதக் குழுவினடால்

புதளிவடாக்கபோட்டத.  அுதனத பிருதடான ஆபலடாு செகர,  பொகன்

நிரவடாகத்தின் கீழ் அணு ஆயுுதக் பகடாளருமுறகயின் ோடாதகடாபப

வரடக்ககிணைக்கடாக வடாஷிங்டன் ோடால்கனிலடான அுதனத

ுதருமுறலயீட்ருமுறட அுதனத போடாறுபபிற்கு உோ பு செயலடாளரடாக

விளங்கிய றிச்ு செடாரட் போரள (Richard Perle) ஆகும. இன்பனடார

அபணரிக்கர,  நியூ ஹடாமப்ஷேர (New  Hampshire)  என்னும

இடத்தில் ஜனநடாயகக் கட்சியின் முன்னடாள ுதருமுறலவரடாக

விளங்கிய கிறிஸ் ஸ்பறு (Chris  Spirou)  இவர

போச்சுவடாரத்ருமுறுதகளில் போடாஸ்னியப பிரதிநிதியடாக பநரடியடாகப

ோங்குோற்றினடார.  அரு செ திருமுறகிணைக்களத்தின் விபு செட

பகடாடுபோனவின் கீழ் போடாஸ்னிய பவளிநடாட்டு அருமுறணச்ு செரடாக

பு செயல்ோடும இன்பனடார அபணரிக்கப பிரருமுறஜயடான முகணட்

ு செகிரபோ (Muhamed Sacirbey) உடன் கிறிஸ் ஸ்பறு இருமுறகிணைந்த

பகடாண்டடார.  போடாஸ்னியப பிரதிநிதிகளின் புதரிவு,  படய்ட்ரன்

போச்சுக்களின் ஏருமுறனய எல்லடாக் கூறுகருமுறளயும போடாலபவ,

இந்ுதக் கூொபோடும ு செணடாுதடான உடன்ோடிக்ருமுறகயின்

அடிபோருமுறடயடான இயல்பிருமுறன பவளிபோடுத்தகின்ொத.  இத

ஒர ோடாரமோரிய ஏகடாதிோத்திய தண்டடாடலடாகும.

வியட்னடாம யுத்ுதத்தின் 20 வரடங்களின் பின்னர, அபணரிக்க

ஏகடாதிோத்தியம இன்பனடார போரழிவு மிக்க புதடால்விருமுறய

பநடாக்கி நகரந்த பகடாண்டுளளத.  போடாஸ்னியடாவிலடான

வடாஷிங்டனின் இறுணடாபப மிக்க இரடாஜுதந்திரம,

முன்னறிந்திரடாுத அளவு அபணரிக்க ஐபரடாபபிய பநரக்கடிருமுறய

ஏற்கனபவ உரவடாக்கியுளளதடன்,  பநட்படடா கூட்டிருமுறனயும

உருமுறடவுப பளளிக்கு பகடாண்டுவந்தளளத.  இத் ுதருமுறலயீடு

கடந்ுத 15  வரடங்களடாக ஐக்கிய அபணரிக்கடாவினடால்

பணற்பகடாளளபோட்ட ஒர நீண்ட புதடாடர இரடாணுவ

நடவடிக்ருமுறககளில் மிகவும அண்ருமுறணயுதடாகும.  வடாஷிங்டன்,

அபணரிக்கடாவின் பூபகடாள நலன்கருமுறள முன்பனடுபோுதற்கு
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திரமோத் திரமோ ஆயுுத ோலத்ருமுறுத நடாடிநின்ொ,  இந்ுத எல்லடா

பவருமுறளகளிலும ுதனத நடவடிக்ருமுறககருமுறள ு செணடாுதடானம,

ஜனநடாயகம,  ணனிுத உரிருமுறணகருமுறள ோடாதகடாத்ுதல் என்ொ

உரிருமுறணபகடாரலின் கீழ் பணற்பகடாண்டத.

1980 ல் இரந்த உலகம,  கிபரனடடா,  ோனடாணடா மீுதடான

ஆக்கிரமிபப,  லிபியடா மீுதடான குண்டு வீச்சு,

நிக்கரக்குவடாவிலும எல்ு செல்வபடடாரிலுணடான CIA யினடால்

வழிநடத்ுதபோட்ட பகடுபகட்ட யுத்ுதங்கள,  பலோனடான்

பு செடாணடாலியடா ஹயிட்டி ஆகியவற்றின் மீுதடான இரடாணுவ

ஆக்கிரமிபபக்கள, அத்தடன் நிட்ு செயணடாய் வருமுறளகுடடா யுத்ுதம

ஆகியவற்ருமுறொயும கண்டுபகடாண்டத.  அபணரிக்க இரடாணுவ

வடாுதத்தின் இன்னும ோடாரிய எழுச்சிகள எதிரவரம

கடாலங்களில் கடாத்தக்பகடாண்டுளளத.  இன்று

நடந்தபகடாண்டிரக்கும சீன விபரடாுதப பிரச்ு செடாரத்திலும,

அபுதபோடால் ஜபோடானுடனடான நீடித்ுத வரத்ுதகத்

ுதகரடாறுகளிலும உளளடங்கி இரபோத ஆசியடாவிலடான

எதிரகடால யுத்ுதங்களுக்கடான விருமுறுதகளடாகும.

அபணரிக்க ஏகடாதிோத்தியம 2 ம உலக யுத்ுதத்திருமுறனத்

புதடாடரந்த அத ஈட்டிக்பகடாண்ட போடாரளடாுதடார

பணலடாதிக்கத்திருமுறன இஅழைந்ுத நிலருமுறணயின் கீழ்,  ுதனத

பநடாக்கங்கருமுறள நிருமுறொபவற்றிக்பகடாளள,  அுதனிடம இன்னமும

எஞ்சியிரக்கும இரடாணுவ ோலத்திருமுறன பநடாக்கி என்றுமில்லடாுத

அதிகரித்ுத விுதத்தில் திரமபகின்ொத.  ஐக்கிய

அபணரிக்கடாவிலும,  உலகம பூரடாவும புதடாழிலடாளர

இயக்கத்தில் ஆதிக்கம பு செலுத்தம ணரகிணைத்ுதறுவடாயில் உளள

அதிகடாரத்தவங்கள,  ஏகடாதிோத்தியங்களத எந்ுத

நடவடிக்ருமுறககருமுறளயும எதிரபோுதற்கு இயலும ுதன்ருமுறணருமுறயபயடா

அல்லத ஒர சிறு நகரவிருமுறனபயடா கடாட்டவில்ருமுறல. ோரந்தோட்ட

புதடாழிலடாளரகள அரசியல் ரீதியடாக வழிுதடுணடாறியுளளுதற்கும,

அந்ுதவருமுறகயில் இந்ுத நிகழ்வுகளில் இயல்ோடாகபவ

அருமுறணந்தளள போரழிவு மிக்க அோடாயங்கருமுறள,  ோரந்தோட்ட

ணக்கள பரிந்த பகடாளள முடியடாுத ணட்டத்திலடான ு செமூக நனவு

பநரக்கடி ஒன்ருமுறொ சிரஸ்டித்ுதுதற்கும இவரகபள பிருதடான

போடாறுபோடாளிகளடாகும.

போடாஸ்னியடாவும  இடதகளும

1960 களிலும 1970 களின் ஆரமோத்திலும அரசியலில்

தீவிரணயபோட்ட ஒர ோரந்ுத ு செமூகத்ுதட்டினரக்கு

போடாஸ்னியடாவிலடான ு செமோவங்கள ஒர கூரருமுறணயடான

வலது செடாரி திரபோத்திற்கடான ு செந்ுதரபோணடாகும.

ஏகடாதிோத்தியத்தின் இரடாணுவத் ுதருமுறலயீடுகளுக்கும

அடக்குமுருமுறொ நடவடிக்ருமுறககளுக்கும எதிரடான ோருமுறஅழைய எதிரபப

இயக்கங்களில் மிகவும சுறுசுறுபோடாக இயங்கிய இவரகளில்

ோலர,  இன்று ஏகடாதிோத்தியம போடாஸ்னிய யுத்ுதத்தினுள

நுருமுறஅழைவுதற்கடான ுதயடாரிபபிற்கு உுதவினடாரகள.  முன்னய ஒர

கடாலகட்டத்தில்,  பரட்சிகர ரீதியடாக ஒலிக்கும போயரகருமுறளக்

பகடாண்டதம,  ணடாரக்சிு செ வு சென ஜடாருமுறடருமுறய

ஈரத்தக்பகடாண்டதணடான அருமுறணபபக்களில் ஒர ோகுதியினர

இருமுறகிணைந்ுதபவருமுறளயில்,  ஏருமுறனபயடார யுத்ுத எதிரபப

வடாதிகளடாகவும ுதடாரடாளவடாுத ணனிுதடாபிணடான வடாதிகளடாகவும

ணடாறினர.  அவரகள ஏகடாதிோத்தியத்தினத மிகவும

அபோட்டணடான குற்ொச்பு செயல்கருமுறள கண்டித்ுத அபுதபவருமுறளயில்

ணடாகிணைவர ு செக்தி,  போண் விடுுதருமுறல,  ோல்பவறுவடிவிலடான

புதசிய வடாுதங்கள போடான்ொ பநறிபோடுத்ுதல்களுக்கு

வக்கடாலத்த வடாங்கினர.  அவரகள எல்பலடாரம ுதங்களத

அரசியலுக்கு வரக்கப போடாரடாட்டத்ருமுறுத அடித்ுதளணடாகக்

பகடாளளத் ுதவறியதடன், புதடாழிலடாள வரக்கத்தின் பரட்சிகரப

ோடாத்திரத்திருமுறன பநடாக்கி ஒர ஆஅழைணடான ஐயுொவு

வடாுதத்திருமுறனப ோகிரந்தபகடாண்டனர.  ுதற்போடாத அவரகள,

அவரகளடாபலபய பரிந்த பகடாளளமுடியடாுத ோலமமிக்க வரக்க

ு செக்திகளின் ுதடாக்கத்தின் கீழ் இழுத்தச் பு செல்லபோடுகின்ொனர.

அன்ரனி லூயிஸ் (Anthony  Lewis)  போடான்ொ லிோரல்

ோண்டிுதரகள வியட்னடாம யுத்ுதத்திற்கு எதிரடான ுதங்களத

முன்னய எதிரபபக்கு ோரிகடாரம புதடும வருமுறகயில்,

கட்டுருமுறரக்குப பின் கட்டுருமுறரயடாக வடாஷிங்டனும ஏருமுறனய

ஏகடாதிோத்திய ு செக்திகளும இரடாணுவத் ுதடாக்குுதருமுறல

பணற்பகடாளளுணடாறு அருமுறஅழைபபவிடுக்கின்ொனர. அவரகள, குளிர

யுத்ுதத்திற்கு பிந்திய கடாலகட்டத்தில்,  ஏகடாதிோத்தியக்

பகடாளருமுறக ஒர ஒழுக்க பநறி அவசியத்தினடால் –

இந்ுதவருமுறகயில்,  பு செரபியரகருமுறள ுதண்டிபோுதற்கு–

வழிநடத்ுதபோடுவுதடாக விவடாதிக்கின்ொனர.  போரமோடாலும

அவரகளும,  அவரகருமுறளப போடான்பொடாரம முன்னய ஒர

கடாலகட்டத்தில் ஏகடாதிோத்தியத் ுதருமுறலயீட்ருமுறட எதிரபோுதற்கு

ஹடாபனடாய் (Hanoi) இற்கு அல்லத போய்ரூட்டிற்கு (Beirut)

விஜயம பு செய்ுததபோடால்,  இன்று எழுத்ுதடாளர சுு செடான்

பு செடான்ரடாக் (Susan  Sontag)  நடிருமுறக வனு செடா பரட்கிபரவ்

(Vanessa  Redgrave) போடான்பொடார ஏகடாதிோத்திய ுதருமுறலயீட்ருமுறட

ஆுதரிக்கும போடாரட்டு ு செரபஜபவடா (Sarajevo) விற்கு

யடாத்திருமுறரகருமுறள பணற்பகடாளகின்ொனர.  அவரகள ுதங்களத

பு செடாந்ுத ோரிணடாகிணைத்தின் முக்கியத்தவத்ருமுறுத கரதவுதற்கும

கூட நின்று ோடாரக்கவில்ருமுறல.

ஏருமுறனபயடார போடாஸ்னியடாவில் ுதங்களத நீண்ட வலத

பநடாக்கிய திரபோத்ருமுறுத பூரகிணைபோடுத்தவுதற்கடான

ு செந்ுதரபோத்ருமுறுதக் கண்டுபகடாண்டனர.  ஐக்கிய அபணரிக்கடாவில்,

இரண்டு ுது செடாபுதங்களுக்கு முன்னபர ட்பரடாட்ஸ்கிு செ

இயக்கத்தில் இரந்த உருமுறடத்தக் பகடாண்ட ரிம பவடால்போடாத்

(Tim Wohlforth) “யுத்ுதத்திற்கு ஒர ு செந்ுதரபோம வஅழைங்குங்கள”

எனத் ுதருமுறலபபிடபோட்ட ஒர கட்டுருமுறரயில் போடாஸ்னியடாவில்

அபணரிக்க இரடாணுவ நடவடிக்ருமுறகக்கடான ுதனத ஆுதரருமுறவ

அறிவித்ுதடார.  இன்று ஏகடாதிோத்தியத் ுதருமுறலயீட்டுக்கு ஆுதரவு

வஅழைங்கும முன்ருமுறன நடாள யுத்ுத எதிரபோடாளரகளின் ஒர ோரந்ுத

ுதட்டினரக்கு அறிவித்தக்பகடாளளுமபோடாத,  “நடாங்கள

எங்களத அணவகுபபில் முன்பனடாக்கிச் பு செல்ருமுறகயில்

எங்களத முஸ்டிகருமுறள உயரத்தியவடாறு,  எங்கு ஒழுக்க

ரீதியடாக இரடாணுவ நடவடிக்ருமுறக அவசியபணடா அபபோடாத

அுதற்கடான அருமுறஅழைபருமுறோ எங்களத ோுதடாருமுறககளில்

ோொக்கவிடபவண்டும”  என அவர பிரகடனபோடுத்தகின்ொடார.

இத்ுதடாலிய தீவிரவடாுதக் குழுவடான பலடாற்ொடா பகடான்ரினுவடா

(Lotta  Continua)  வின் முன்னடாள ுதருமுறலவரடான அட்றியடாபனடா
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பு செடாவ்றி (Adriano  Sofri)  பு செரபியரகளுக்கு எதிரடான உடனடி

இரடாணுவ நடவடிக்ருமுறககளுக்கு அருமுறஅழைபபவிட்டடார.  “நடான்

அவரகளுக்கு குண்டு போடாட விரமபகிபொன்.  ுதனிய குண்டு

ணட்டுபண போடாட விரமபகிபொன்”  என அவர ோத்திரிருமுறகக்குத்

புதரிவித்ுதடார.

பஜரணனிருமுறயபபோடால் பவபொங்கும போடாஸ்னிய விவகடாரம

அத்ுதருமுறகய ஒர பு செறிவடான அரசியல் விடுோடல் உகிணைரவிருமுறன

பிொபபிக்கவில்ருமுறல. 1945 ல்,  ணனிுத வரலடாற்றிபலபய மிகவும

பகடாடூரணடான குற்ொங்களுக்கு அுதனத தருமுறகிணைபோடாுதலின்

பின்ப,  பஜரணன் குட்டிமுுதலடாளித்தவ வடாதிகள அுதனத

சுவடாஸ்திகடா (நடாஜிக்கட்சியின் சின்னம)  ருமுறவ விலக்கிவிட்டு

யுத்ுத எதிரபபத் புதடாற்ொத்ருமுறுத ஈரத்தக் பகடாண்டத.  இந்ுத

அடித்ுதளத்தில் ஸ்ுதடாபிக்கபோட்ட ஒர ோரந்தோட்ட எதிரபப

இயக்கம 1980 கள வருமுறர நன்ொடாக உயிரவடாழ்ந்த வந்ுததடன்,

இன்றும கூட ோசுருமுறண கட்சி (Green party) என்ொ வடிவத்தில்

புதடாடரந்த பகடாண்டிரக்கிொத. போரலின் சுவரின் வீழ்ச்சிக்கும,

பஜரணன் ணறுஐக்கியத்திற்கும பின்ப,  எபோடியிரந்ுதபோடாதம,

அரசியல் வரக்க ு செக்திகளின் அணபு செரக்ருமுறக தன்ோகரணடாக

நகரவருமுறடந்தளளத.  அுதனத அரசியல் போடாரளடாுதடார ு செக்தி

பகட்டியடாகப ோலணருமுறடந்தளள பஜரணன் முுதலடாளித்தவம

மீண்டும ஒர முருமுறொ உலக அரங்கினுள ு செடாகு செம மிக்குதடாக

நுருமுறஅழைந்தபகடாண்டுளளத.  பஜரணன் மூலுதனத்தின் மீள

எழுச்சியுடன் முன்னடாள எதிரபோடாளரகள இழுத்தச்

பு செல்லபோடுகின்ொனர.  பநற்ொய ோசுருமுறணக் கட்சியில் பூத்ுத

குஅழைந்ருமுறுதகள,  யுத்ுத எதிரபபிருமுறன நிரடாகரிபோபுதடாடு

பநட்படடாவின் ஆகடாயத் ுதடாக்குுதலுக்கு வக்கடாலத்த

வடாங்குவுதன் மூலமும,  ோடால்கனிலடான பவய்ரணடாக்ற்

(Wehrmacht)  இன் இரண்டடாம உலக யுத்ுதத்தின் போடாுதடான

ோடாருமுறுதருமுறய மீள வருமுறரயுணடாறு இரடாணுவத்தக்கு அருமுறஅழைபப

விடுவுதன் மூலமும பஜரணன் புது செத்திற்கடான ுதங்களத

விசுவடாு செத்ருமுறுத கடாட்டிக்பகடாளகின்ொனர.  1968  ணடாகிணைவர

எதிரபபில் மிகவும ஆக்கிபரடா்ஷேணடாக விளங்கிய டடானியல்

பகடான் போன்டிற் (Daniel  Cohn-Bendit) ஒர “ணனிுதடாபிணடான”

ஏகடாதிோத்தியத் ுதருமுறலயீட்டின் வக்கீலடாக எழுந்தளள

அபுதபவருமுறளயில் பிரடாங்போரட் ோளளியின் ஒர முன்னண

நோரடான யூரகன் ஹடாோரணடாஸ் (Jurgen  Habermas) ுதடான்

“நடுங்கும கரங்களுடன்”  இரடாணுவ நடவடிக்ருமுறககளுக்கு

பின்னண ஆுதரவு வஅழைங்க கட்டடாயப ோடுத்ுதபோட்டுதடாக

அறிவிக்கின்ொடார.  ஒர ு செரவபுது செ ணட்டத்தில்,  முன்னய ஒர

கடாலகட்டத்தில் ஏகடாதிோத்திய ஆக்கிரமிபபக்கருமுறள எதிரத்ுத

அபுத நோரகள இன்று,  இன பு செடாவினிு செ யுத்ுத அல்பலடால

கல்பலடாலங்கள,  பநட்படடா குண்டுவீச்சுத் ுதடாக்குுதல்கள,

அபணரிக்க ஆக்கிரமிபப போடான்ொ எல்லடாவற்றிற்கும ணனிுத

உரிருமுறணகள,  புதசிய சுயநிரகிணையம என்ோவற்றின் போரடால்

ஆுதரவளிக்கின்ொனர.

“இடத”  என்கின்ொ ோுதம இந்ுத மூலகங்கருமுறள விோரிபோுதற்கு

விணரு செனம அற்ொ முருமுறொயில் பிரபயடாகிக்கபோடுணடாயின்,  இத

அுதருமுறன புதளிவுோடுத்தவுதற்குப ோதிலடாக ணங்கலடாக்கபவ

உுதவிபு செய்யும,  ஏபனனில் இத அவரகளின் ோரிகிணைடாணத்ருமுறுத

ககிணைக்கில் பகடாளளத் ுதவறி விடுகின்ொத.  இந்ுத ு செமூக

அரசியல் போடாக்கிருமுறன,  முன்ருமுறனநடாள குட்டி முுதலடாளித்தவ

தீவிரவடாதிகளின் முகடாம எனக் குறிபபிடுவத சில

பவருமுறளகளில் மிகச் ு செரியடானுதடாக இரக்கும.

ஏகடாதிோத்தியத்ருமுறுத  பநடாக்கிய  திரபோத்தின்  பின்னடால்

இந்ுதப போடாக்கின் பிரதிநிதிகள,  ஏகடாதிோத்திய

முகடாமினுளளடான ுதங்களத திரபோத்திற்கடான கடாரகிணைணடாக

பு செரபியக் பகடாடூரங்கருமுறளக் குறிபபிடுகின்ொனர.

இத்ுதருமுறகயபுதடார தருமுறடத்தக் கட்டக் கூடிய அரசியல்

மீளஅணதிரளவுக்கடான,  திரபதியளிக்கும விளக்கணடாக இத

மிகவும அரிுதடாகத்ுதடான் விளங்குகிொத.  பு செரபிய புதசியவடாுத

ு செக்திகள மிகவும ோரந்தோட்ட பகடாடூரங்கருமுறள

பணற்பகடாண்டனர என்ோதில் எந்ுத பகளவிக்கும இடமில்ருமுறல.

ஆனடால் குபரடாஷிய இரடாணுவத் தரபபினரம குடிப

ோருமுறடயினரம குபரடாஷியடாவில் உளள பு செரபியரகளுக்கு

எதிரடாகவும,  போடாஸ்னியடாவில் உளள முஸ்லீமகள,

பு செரபியரகள ஆகிய இர ு செடாரடாரக்கு எதிரடாகவும

இருமுறுதபயடாத்ுத குற்ொங்கருமுறள நிகழ்த்தியுளள

குற்ொவடாளிகளடாவர.  முஸ்லீம ோருமுறடகளும,  போடாஸ்னியடாவில்

உளள பு செரபியர,  குபரடாஷியரகள மீத இத்ுதருமுறகய

ுதடாக்குுதல்கருமுறள பணற்பகடாண்டுளளனர.  இந்ுத எல்லடா

புதசியவடாுதக் கன்ருமுறனகளும,  இனத்தவம என்ொ பிற்போடாக்கு

பகடாட்ோடாட்டு அடித்ுதளத்தில் அரசுகருமுறள தண்டடாட

முயற்சிக்கும அரசியல் அபயடாக்கியரகள,  முன்னடாள

ஸ்ரடாலினிு செ அதிகடாரத்தவங்கள,  வகுபபவடாுத அரசியல்

வடாதிகள போடான்பொடாரினடால் வழிநடத்ுதபோடுகின்ொன.  இறுதி

ஆய்வுகளில் இவரகள எல்பலடாரம ோடால்கனில் ஒர பதிய

மீளபிரிவிருமுறனக்கு முயற்சிக்கும இந்ுத அல்லத அந்ுத

ஏகடாதிோத்தியக் கன்ருமுறனயின் ஏஜன்டுகளடாக

புதடாழிற்ோடுகின்ொனர.

முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவியடாவுக்கடான ஒர அரசியல்

அணுகுமுருமுறொ,  அவரகளுக்கு எதிரடாக பணற்பகடாளளபோடும

நடவடிக்ருமுறககளின் ு செடாரப ரீதியடான பகடாடூரத்திருமுறன

அடித்ுதளணடாகக் பகடாண்டு,  போடாட்டியிடும புதசிய வடாுதக்

குழுக்களிருமுறடபய கன்ருமுறனகருமுறளத் புதரந்புதடுபோதடன்

ு செமோந்ுதபோட பவண்டும எனும கூற்ருமுறொ ஒரவர

ஏற்றுக்பகடாளள முடியுணடாய் இரந்ுதடால்,  பின்னர அவரகளத

பு செடாந்ுதப பிரடாந்தியத்ருமுறுத விட்டு ோடாரிய அளவில்

பவளிபயற்ொபோட்ட கிரடாஜினடாவின் பு செரபியரகளுக்கும

இபுதபோடான்ொ ஒர அவசியணடான முடிருமுறவபய

எடுக்கபவண்டியிரக்கும.  இன்னமும கிரடாஜினடாவினத

பு செரபியரகளத தன்ோங்கள,  போடாஸ்னியடாவில் உளளடான

“ணனிுதடாபிணடான”  ுதருமுறலயீட்டுக்கு அருமுறஅழைபப

விடுோவரகளிருமுறடபய எந்ுத வருமுறகயிபலனும ஆுதரருமுறவப

போற்றுவிடவில்ருமுறல.  இுதற்கு ணறுுதருமுறலயடாக அவரகளில்

அபனகர இந்ுத பு செரபியரக்கு எதிரடான ுதடாக்குுதருமுறல

குபரடாஷிய “சுயநிரகிணைய”  த்தின் பவற்றியடாகத்

ுதழுவிக்பகடாண்டனர.  அவரகளத ஒழுக்கபநறிப

பிரச்ு செடாரத்தக்குப பின்னணயில்,  அவரகள போடாஸ்னியடாவில்
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ுதங்களத அரசியருமுறல ஏகடாதிோத்தியத்தினத அரசியலுடன்

இருமுறகிணைத்தக் பகடாளவுதற்கடான ஒர ு செந்ுதரபோணடாக

உோபயடாகித்தக் பகடாண்டனர.  இத ுதனிநோரகளின் அரசியல்

அபிவிரத்தி ோற்றிய ஒர விடயணல்ல,  ோதிலடாக மிகவும

ஆஅழைணடான பவரகருமுறள உருமுறடய ு செமூக நிகழ்சிபபோடாக்கினத ஒர

பவளிபோடாடடாகும.

ஸ்ரடாலினிு செத்தின்  உருமுறடவு

ஏகடாதிோத்திய முகடாமிற்கடான இந்ுத அணவகுபபிருமுறன,  ோடாரிய

ு செமோவங்கள விருமுறளவடாக்கியுளளத.  பு செடாவியத் யூனியனிலும

கிஅழைக்கு ஐபரடாபோடாவிலும ஸ்ரடாலினிு செ அதிகடாரத்தவங்களின்

வீழ்ச்சி,  முன்னய ஒர கடாலகட்டத்தில் எதிரபப அரசியலில்

ஈடுோட்டிரந்ுதவரகளின் ஒர அவசியணடான ஆுதடாரத்ருமுறுத

அகற்றியுளளத.  இந்ுதச் ு செமூகத்ுதட்டு அுதனத

இடது செடாரித்ுதனத்ருமுறுத,  புதடாழிலடாள வரக்கத்தின் சுயடாதீனணடான

போடாரடாட்டங்களில் அன்றி ோதிலடாக ஸ்ரடாலினிு செத்தின் புதடாற்ொ

ரீதியடான ோலத்திபலபய அடித்ுதளணடாகக் பகடாண்டிரந்ுதத. இத

நீண்ட கடாலத்தக்கு முன்னபரபய பரட்சிகர பு செடாு செலிு செ

அரசியருமுறலக் ருமுறகவிட்டிரந்ுததடன்,  ு செமுுதடாயத்ருமுறுத ஒர

பநரருமுறணயடான முற்போடாக்கடான அடித்ுதளத்தில் ணடாற்றுவுதற்கடான

ு செடாத்தியம புதடாடரோடாகவும அதிகரித்ுதவிுதத்தில்

சிடுமூஞ்சித்ுதனத்ருமுறுதக் கடாட்டிக்பகடாண்டத.  இவ்விுதணடாகபவ

இத,  முுதலடாளித்தவ வடாதிகளின் பிரகடனணடான,  பு செடாவியத்

ஒன்றியத்தின் கருமுறலபோடானத எந்ுதபவடார பு செடாு செலிு செப

ோதிலீட்டினதம முடிருமுறவக் குறிக்கிொத என்ோருமுறுத உடனடியடாக

ஏற்றுக்பகடாண்டத.

புதடாழிலடாள வரக்கத்தடனடான இந்ுத குட்டி முுதலடாளித்தவப

ோகுதியினரின் உொவு,  நடாட்டுக்குப பின் நடாடடாக

உத்திபயடாகபூரவ புதடாழிலடாளர இயக்கத்ருமுறுத வடிவருமுறணத்ுத

ோருமுறஅழைய ஸ்ரடாலினிு செ,  ு செமூக ஜனநடாயக,  புதடாழிற்ு செங்க

அதிகடாரத்தவங்களின் சீரழிவுடன் பணலும அடிபோருமுறடயடாக

ணடாற்ொமுற்றுளளத.  புதடாழிலடாளர இயக்கம,  இன்னமும இந்ுத

குட்டி முுதலடாளித்தவ இடதகளுக்கு,  அபுத ோருமுறஅழைய

பு செயற்ோடாட்டுக்கடான ஆுதடாரங்கருமுறளபயடா அல்லத அரசியல்

பு செல்வடாக்குக்கடான ணடாரக்கங்கருமுறளபயடா வஅழைங்கவில்ருமுறல.

பணலும,  குருமுறொந்ுதத ோகுதியளவிபலனும புதடாழிலடாள

வரக்கத்தின் நல்லிரபபடன் (well-being) அுதனத

ுதருமுறலவிதிருமுறயப பிருமுறகிணைத்ுத,  நலன்பரி அரசு அருமுறணபபக்களும

ஒழுங்கு முருமுறொயடாகக் கருமுறலக்கபோட்டு வரகின்ொத.

இந்ுத ுதட்டினத பிரதிநிதிகள ஒர திட்டவட்டணடான ு செமூக

ோரிகிணைடாணத்திற்கு உளளடாகியுளளனர.  ோலர ஆரமோத்தில்

ு செலுருமுறக ோருமுறடத்ுத உயர ணத்தியுதர குடுமோங்களில் இரந்புத

வந்ுதனர.  ுதரகிணைங்களில் அவரகள ுதங்களத ோருமுறஅழைய

சூஅழைலுடனடான ுதனிபோட்ட,  ு செமூக,  கலடாச்ு செடாரப

பிருமுறகிணைபபகளினடால் மீள இழுக்கபோட்டனர.  அவரகளத

வடாழ்க்ருமுறக முருமுறொ, அவரகளத வரணடான ணட்டம, அவரகளத

ு செமூகத் புதடாடரபகள என்ோன,  என்றும இல்லடாுதவருமுறகயில்,

அவரகளில் இரந்த மிகவும தூரத்திலும அன்னியபோட்டும

இரக்கும ோரந்தோட்ட உருமுறஅழைக்கும ணக்களின்

ு செனத்புதடாருமுறகருமுறய விட,  பு செல்வந்ுத உயர ணத்தியுதர

வரக்கத்தடனும முுதலடாளித்தவ வடாதிகளுடனும

பநரக்கணடாகப பிருமுறகிணைந்திரந்ுதத.

இந்ுத நகரவு கடந்ுத இரண்டு ுது செடாபுதங்களுக்கும பணலடாக

ோரந்த ோட்டுவந்ுத ஒர ு செமூகத் தரவபோடலின் ோடாகணடாகும.

புதடாழிலடாள வரக்கத்திற்கும,  அதிகரித்ுத ணத்தியுதர வரக்க

ணக்களின் ோகுதியினரக்கும முுதலடாளித்தவ உற்ோத்தி

வடிவங்களிலடான தருமுறடத்தக்கட்டும ணடாற்ொங்கள,  பவருமுறலகள

வடாழ்க்ருமுறகத்ுதரங்கள ு செமூக நிலருமுறணகள என்ோவற்றில் ஒர

“கீழ்பநடாக்கிய வீழ்ச்சிருமுறய”  கரதியத.  ஆனடால் முன்னடாள

தீவிரவடாதிகளில் ஒர ோகுதியினர ோல்கருமுறலக் கஅழைக

போரடாசிரியரகளடாகவும,  புதடாழிற்ு செங்க

அதிகடாரத்தவங்களடாகவும,  ோடாரடாளுணன்ொ அரசியல்

வடாதிகளடாகவும அல்லத இருமுறுதபயடாத்ுத பு செடாகுு செடான

ோடாத்திரத்ருமுறுத அனுோவித்ுததடன்,  ுதங்களத பு செடாந்ுதச்

பு செல்வத்தின் ோங்கு உயரந்ுதருமுறுதயும கண்டு பகடாண்டனர.

ஏருமுறனய குருமுறொந்ுத அதிரஸ்டம உளபளடார, ுதங்களத முன்னய

அரசியல் நடவடிக்ருமுறககளுக்கடாக கு செபோடாக ணனம

வரந்தவதடன்,  ஒர பணலும ு செலுருமுறகமிக்க நிதி

ோடாத்திரத்தக்கு ுதங்கள உயரவிருமுறனத் ுதடுத்ுதுதடாக அவரகருமுறள

குற்ொம ு செடாட்டினர.  இத ோரிகடாரம புதடுவுதற்கடான இன்னும

ோலம மிக்க உந்துதருமுறல வஅழைங்கியத.  இந்ுதத் ுதட்டினர,

முுதலடாளித்தவ அரசியலுடன் ஒர உத்திபயடாகபூரவ

உடன்ோடாட்டிற்கடான அுதனத திரபோத்ருமுறுத அறிவிக்கும ஒர

வழியடாக போடாஸ்னியடா விளங்கியத.

புதடாழிலடாளர பரட்சி கட்சி:  “பரட்சிகர ஒழுக்கபநறி”  இல்

இரந்த ஏகடாதிோத்திய  ஒழுக்க பநறிக்கு

இந்ுத ஏகடாதிோத்திய ு செடாரப அரசியருமுறல பநடாக்கிய போடாதவடான

திரபோத்தின் மிகவும பவட்கக்பகடடான பவளிபோடாடு,  கிளீவ்

சுபலடாட்டரினடால் (Cliff Slaughter) வழிநடத்ுதபோடும பிரித்ுதடானிய

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியினுள கண்டுபகடாளளபோட்டத.

1986  போபபிரவரியில் நடான்கடாம அகிலத்தின் அருமுறனத்தலகக்

குழுவில் இரந்ுதடான அுதனத உருமுறடவில் உச்ு செ

பவளிபோடாட்ருமுறடக் கண்டுபகடாண்ட,  புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சியினுள எழுந்ுத உளபநரக்கடி இடமபோற்று 10

வரடணடாகின்ொத.  ட்பரடாட்ஸ்கிு செத்தடனடான அுதனத

போரளவிலடான புதடாடரபகருமுறளயும ருமுறகவிட்டு ஒர ுது செடாபுதத்தின்

பின்னர,  சுபலடாட்டரின் புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி ுதன்ருமுறன

பவளிபோருமுறடயடாக ஏகடாதிோத்திய முகடாமினுள அணரத்தியுளளத.

கடந்ுத மூன்று வரடங்களடாக இந்ுதக் கட்சியினத பிருதடான

அரசியல் நடவடிக்ருமுறக போடாஸ்னியடாவிற்கடான புதடாழிலடாளர

உுதவி (Workers Aid for Bosnia)  என்ொ போடாலி ணனிுதடாபிணடான

முகமூடிபயடாடு போடாஸ்னிய நகரணடான ரஷ்லடாவுக்கு எடுத்தச்

பு செல்லல் உுதவிகருமுறள ஒழுங்குோடுத்தவத விளங்கியத.  இத

இந்ுத எடுத்தச் பு செல்லல்கருமுறள,  பு செரபிய குபரடாஷிய ணற்றும

முஸ்லீம ோருமுறடகளிருமுறடபயயடான ஒர முமமுருமுறனப

போடாரடாட்டத்தின் ருமுறணயபபளளியடாக விளங்கும ஒர இரடாணுவ

மூபலடாோடாயப ோடாருமுறுதயடான,  “வடக்கத்ருமுறுதய ோடாருமுறுதருமுறயத்

திொத்ுதல்” என்ோுதற்கடான கிளரச்சிக்கு ோயன்ோடுத்தியத.
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ுதற்போடாத புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின் முயற்சிகள

பூரகிணைபோடருமுறலக் கண்டுபகடாளகின்ொன. அபணரிக்க இரடாணுவம

இந்ுதப ோடாருமுறுதயினூடடாக, அுதனத எதிரகடால ுதலருமுறணயகத்ருமுறுத

ஸ்ுதடாபிக்க இரக்கும ரஷ்லடாவினுள,  ோல ோத்ுதடாயிரக்

ககிணைக்கடான ோருமுறடயடாட்கருமுறளயும,  டடாங்கிகருமுறளயும

அனுபபவுதற்கு ுதயடாரபு செய்த பகடாண்டிரக்கின்ொத.

சுபலடாட்டரம,  அவரத குமோலும அவரகளத அடுத்ுத

எடுத்தச் பு செல்லல் “உுதவி”க்கு, பநட்படடா ு செரக்கு வண்டியில்

ஒர ணதிபபமிக்க இடம வஅழைங்கபோடபவண்டும எனக்

பகட்ோுதற்கு ஒவ்பவடார உரிருமுறணயும பகடாண்டுளளனர.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின் அரசியல் ுதருமுறலயீடுகள இந்ுத

ஏகடாதிோத்திய ஆக்கிரமிபபிற்கடான ோடாருமுறுதருமுறயச்

சுலோணடாக்குவுதற்பக உுதவியத.

பநட்படடா ுதருமுறலயீட்டிற்கு இட்டுச் பு செல்வுதற்கு முன்ருமுறனய

ணடாுதங்களில் புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி டவுனிங் வீதியில்

“போடாஸ்னியடாவுக்கடான ஒர இருமுறடவிடடாுத ணறியல்

போடாரடாட்டத்ருமுறுத” முன்பனடுத்ுதத. லண்டனினத ருமுறவற் பஹடால்

(Whitehall) ோல்ுதரபோட்ட எதிரபபகருமுறளக் கண்டிரந்ுதபோடாதம,

சிலபவருமுறளகளில்,  ுதன்ருமுறனயும இடதகளின் ோடாகணடாக

அருமுறடயடாளபோடுத்திக் பகடாளளும ஒர அருமுறணபப,

பிரித்ுதடானியப பிருதண ணந்திரி இரடாணுவ நடவடிக்ருமுறக எடுக்கத்

ுதவறியருமுறுதக் கண்டிபோுதற்கு வீதியில் இொங்கியருமுறுத கடாண்ோத

இதுதடான் முுதல்ுதடருமுறவயடாக இரக்கும.

குபரடாஷியடா,  அபணரிக்கடாவின் பின்னண ஆுதரவுடன்,

கிரடாஜினடா மீுதடான அுதனத ஆக்கிரமிபருமுறோ பணற்பகடாண்டிரந்ுத

பவருமுறளயில்,  ஒர ோடுபகடாருமுறல முருமுறொபயன ணட்டுபண

விோரிக்கக் கூடிய முருமுறொயில் புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி

பிரதிோலித்ுதத.  அுதனத ோத்திரிருமுறகயடான பவரக்கஸ் பிரஸ்

(Workers  Press) ஆகஸ்ட் 12  இுதழில் ோதிபபிக்கபோட்ட ஒர

கட்டுருமுறரயில்,  குபரடாஷிய இரடாணுவத்தினடால் பு செரபியப

போடாதணக்கள ோடாரிய அளவில் பவளிபயற்ொபோட்டருமுறுத,

குபரடாஷிய வலது செடாரித் தீவிரவடாதிகள ோடாவிபோதில் இரந்த

சிறிதம பவறுோடடாுத வடாரத்ருமுறுதகளில் ுதழுவிக்பகடாண்டத.

இக்கட்டுருமுறர “கிரடாஜினடாவிலடான பு செரபிய பு செற்னிக் ஆயுுதம

ுதடாங்கிய பகடாடிபயடாரத சிறிய தண்டு நிலபோரபருமுறோ,

குபரடாஷிய இரடாணுவம நிரமூலணடாக்கியருமுறுத”  ருமுறகுதட்டி

வரபவற்கிொத.  இத எவ்வடாறு “கிரடாஜினடாவின் பு செரபியத்

'ுதருமுறலநகரடான'  கினனில் (Knin)  குபரடாஷியரகள பவற்றிருமுறயக்

பகடாண்டடாடினடாரகள”  என மிகவும ஆரவத்தடன்

விோரித்ுததடன்,  “குபரடாஷியப ோருமுறடயினரின் தணகரணடான

பவற்றிக்கு”  போடாஸ்னிய ணக்களத “நன்றிருமுறயயும”

பிரகடனபோடுத்தியத.

குபரடாஷிய இரடாணுவம,  வடாஷிங்டனினதம போடாண்னினதம

(Bonn) உறுதியடானதம பநரடியடானதணடான பின்னண

ஆுதரவுடபனபய,  இுதனத ுதடாக்குுதருமுறல பணற்பகடாண்டத.

உஸ்ரடாஷ் (Ustashe)  குண்டரகருமுறளக் பகடாண்ட அவரத

ோருமுறடருமுறய முழு ஐபரடாபோடாவிபலயுபண மிகவும சிொபோடாக

ஆயுுதோடாணயடாக்கபோட்ட இரடாணுவங்களுள ஒன்ொடாக

ணடாற்றியருமுறணபோுதற்கு,  பஜரணனி பிரடான்பஜடா ரஜ்ணனின்

வலது செடாரி ஆட்சிக்கு நிதியுுதவி வஅழைங்கியத.  முன்னடாள

இரடாணுவ உத்திபயடாகத்ுதரகளின் ுதருமுறலவரம உளளடங்கலடாக

உயரணட்ட அபணரிக்க இரடாணுவ உத்திபயடாகத்ுதரகள,  ஒர

ுதனிபோட்ட ஒபோந்ுதத்தின் கீழ் என்ொ மூடிணருமுறொபபிற்குப

பின்பன, அபணரிக்க பவளியுொவுச் பு செயலகத்தினடால் அனுணதி

வஅழைங்கபோட்டு,  இத்ுதடாக்குுதருமுறல ஒழுங்குோடுத்தவுதற்கு

பகடாண்டுவரபோட்டனர.  இத எதவும குபரடாஷியடாவின்

“உறுதியடான பவற்றியின்”  மீுதடான புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சியின் ு செந்புதடா்ஷேத்ருமுறுத புதடாய்வருமுறடயச் பு செய்யவில்ருமுறல.

ஒர ணடாுதத்தின் பின்ப பநட்படடா குண்டுவீச்சு ஆரமபித்ுதபோடாத

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி ஆுதரவுக் குரல் பகடாடுத்ுதத.

பநட்படடா ுதருமுறலயீட்டுக்கடான போடாஸ்னியடாவின் பகழ்ச்சிருமுறய

குறிபபிடுமபோடாத பவரக்கஸ் பிரஸ் பின்வரணடாறு எழுதகிொத,

“நடாங்கள இந்ுத விளங்கிக் பகடாளளக்கூடியதம

இயற்ருமுறகயடானதணடான பிரதிோலிபருமுறோயிட்டு ஒவ்பவடார

ஆுதரருமுறவயும புதரிவிக்கின்பொடாம.  நடாங்கள,  கடந்ுத மூன்ொருமுறர

வரட யுத்ுதத்தின் போடாத,  போடாஸ்னியடாவுக்பகடா அல்லத

அுதனத ணக்களுக்பகடா எதவும பு செய்ய ணறுத்தவிட்டு,  வறிய

பஜனரல் மிலடாடிக் (General  Mladic) இனதம,  அவரத

ஆட்களினதம ு செடாரபில் ுதங்களத எதிரபபகருமுறள ோதிபபிக்க

விருமுறரகின்ொ இந்ுத பநடாய்பிடித்ுத 'இடதகள', கிறிஸ்த்ுதவ யுத்ுத

எதிரபோடாளரகள,  ஸ்ரடாலினிஸ்டுக்கள போடான்பொடாரடன்

எருமுறுதயும போடாதவடாகக் பகடாண்டிரக்கவில்ருமுறல.”

பு செரபிய நகரங்கருமுறளயும கிரடாணங்கருமுறளயும அபணரிக்கடா

குண்டுவீசியத ோற்றிய புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின்

கரிு செருமுறன மிகவும இறுக்கணடாக ுதந்திபரடாோடாய ரீதியிலடானத:

“பநட்படடாவின் ஆகடாய ோருமுறடபோலம உண்ருமுறணயில் போடாஸ்னிய

ோக்கத்திற்கு ு செடாரோடாகப ோடாவிக்கபோட்டிரக்குணடாய் இரந்ுதடால்...

இரடாணுவ ுதரக்கவியல்,  போடாஸ்னியப ோருமுறடகள

ுதருமுறரபபிரடாந்தியத்தினுள புதடாடரந்த நகர

அனுணதிக்கபோட்டிரக்கும என்ோருமுறுதக் கரதகிொத”.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின் அக்கருமுறொகள பநடாயுற்ொ

அடித்ுதளத்தில் ஸ்ுதடாபிக்கபோட்டிரக்கின்ொத என்ோத

நிரூபிக்கபோட்டத.  ு செமோவங்கள விருமுறரவடாக நிரூபித்ுததபோடால்,

பநட்படடா குண்டுவீச்சுக்கள “ுதருமுறரயில்”  குபரடாஷிய

போடாஸ்னிய இரடாணுவங்கள வடபணற்கு போடாஸ்னியப

பிரடாந்தியத்தின் போரமோகுதிருமுறயக் ருமுறகபோற்றும விுதத்திலடான

நடவடிக்ருமுறக எடுபோுதற்கடான ஆகடாயப ோடாதகடாபோடாகப

பிரபயடாகிக்கபோட்டத.

இக் கட்சியின் பிற்போடாக்கு அரசியல் நிருமுறலபோடாடும,

ஆத்திரமூட்டும நருமுறடமுருமுறொயும இவ்விுதணடாக,

போடாஸ்னியடாருமுறவ ோடாதகடாத்ுதல் என்ொ கூற்றுகளின் பின்பன,

ோடால்கனில்,  அபணரிக்க-பநட்படடா ுதருமுறலயீட்டிருமுறன

முன்பனடுபோுதற்கு அரு செடாங்கங்களும ோத்திரிருமுறகத்தருமுறொயும

பணற்பகடாண்ட பிரச்ு செடாரத்தின் ஒர முன்பனடாடிப

ோடாத்திரத்திருமுறன வகித்ுதத என்ோத ஸ்ுதடாபிக்கபோட்டுளளத.

1985-86 ல் அருமுறனத்தலகக் குழுவில் இடமபோற்ொ பிளவு,

ணத்திுதர வரக்க இடதகளின்,  ஏகடாதிோத்தியத்தடனடான ோரந்ுத

ு செரவபுது செ மீள அணபு செரக்ருமுறகருமுறய முன்கடாட்டியத.
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புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியினுள ஒர தருமுறடத்தக்கட்டும

தீவிரணடான பநரக்கடிருமுறய முகங்பகடாடுத்ுதபோடாத,  கிளீவ்

சுபலடாட்டர,  கட்சியினத சீரழிவினத அரசியல் மூலங்கருமுறள

ருமுறகயடாளும எந்ுத முயற்சிருமுறயயும பவளிபோருமுறடயடாக

நிரடாகரித்ுதடார.  ோதிலடாக அுதனத எல்லடாப பிரச்சிருமுறனகளும

பஜரி கீலி என்ொ ுதனிணனிுதனின் அக்கிரணணடான

ோஅழைக்கவஅழைக்கங்களின் விருமுறளவு என வலியுறுத்தியதடன்,

உண்ருமுறணயடான பிரச்ு செருமுறன “பரட்ச்சிகர ஒழுக்கபநறி”

("revolutionary  morality") உடன் ு செமோந்ுதபோட்டபுதடான்று எனப

பிரகடனபோடுத்தினடார.  இந்ுத வழியில் சுபலடாட்டர,

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சிருமுறய பிற்போடாக்கு அகநிருமுறல

அரசியலின் அடித்ுதளத்திலும,  ணத்தியுதர வரக்க

பவறித்ுதனத்தின் (hysteria) அடித்ுதளத்திலும மீள

ஸ்ுதடாபிபோுதற்கு நிுதடானணடாக பவருமுறலபு செய்ுதடார.

“பரட்சிகர ஒழுக்கபநறி” என்ோத,  புதடாழிலடாள வரக்கத்தினுள

ஒர பரட்சிகரணடான கட்சிருமுறய கட்டுகின்ொ முயற்சியினுள

ுதங்களத வடாழ்க்ருமுறகருமுறய வீகிணைடாக்கி விட்படடாம எனவும

வரலடாற்றினடால் ஏணடாற்ொபோட்டு விட்படடாம எனவும

உகிணைரந்ுதவரகளத யுத்ுதக் பகடா்ஷேணடாக வந்ுதத.  அவரகள

பவருமுறலத்திட்டம,  முன்பனடாக்கு,  ுதத்தவம போடான்ொ

பிரச்ு செருமுறனகருமுறளக் ருமுறகயடாள விரமோவில்ருமுறல;  ோதிலடாக

அவரகள ுதங்களத எல்லடாப பிரச்சிருமுறனகளுக்கும

குற்ொஞ்ு செடாட்டக் கூடிய ஒர வில்லருமுறன பவண்டிநின்ொனர. கீலி

போடான்ொ,  ஒர கூொபோடுகின்ொ அபயடாக்கியருமுறன

முகங்பகடாடுக்குமபோடாத,  அரசியல் வரக்க ஆய்வு என

எவரம ஏன் ுதமருமுறண கஸ்டபோடுத்திக் பகடாளளபவண்டும?

இந்ுத விரக்தியருமுறடந்ுத உகிணைரவுகருமுறள விருமுறுதபோதிலும

ருமுறகயடாளவதிலும ஒர நிபகிணைர என சுபலடாட்டர ுதன்ருமுறன

நிரூபித்தக் பகடாண்டடார.

அத்ுதருமுறகய ஒர வழிமுருமுறொருமுறய அடித்ுதளணடாகக் பகடாண்டு,

அத முகங்பகடாடுக்கின்ொ ணகத்ுதடான போடாரடாட்டங்களுக்கு

புதடாழிலடாள வரக்கத்ருமுறுத ுதயடார பு செய்வத ு செடாத்தியமில்ருமுறல.

குட்டி முுதலடாளித்தவ ஒழுக்கவியல் வடாுதம,  புதடாழிலடாள

வரக்கத்ருமுறுத ஏகடாதிோத்தியத்திடம ருமுறகயளிபோுதற்கு ணடாத்திரபண

உுதவிபு செய்யும.  ஒர ுதத்தவடாரத்ுதப பரட்சிருமுறய

அடித்ுதளணடாகக் பகடாண்ட,  கடாரல் ணடாரக்சின் ணகத்ுதடான

ு செடாுதருமுறன,  வரலடாற்று ு செடவடாுத முருமுறொருமுறய அறிமுகபோடுத்தி,

அரசியருமுறல ஒழுக்கபநறி ணட்டத்திற்கு பணல் உயரத்தியதடன்,

வரக்கப போடாரடாட்டம வரலடாற்றின் உந்த ு செக்தி என்ோருமுறுத

பவளிபோடுத்தியதணடாகும.  புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி,

இடதகளின் ஏருமுறனய ோரந்ுத ுதட்டினர போடாலபவ,  ஒர

வரலடாற்று ு செடவடாுத,  வரக்க நிருமுறலபோடாடு ோற்றி ோடாவருமுறன

பு செய்வருமுறுதக் கூட ருமுறகவிட்டுளளத.

1980 களின் நடுபோகுதியில்,  புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சிருமுறய

பீடித்ுத உகிணைரவுகள,  போடாஸ்னிய பநரக்கடியில்

போரமோடாலடான ணத்தியுதர வரக்க முன்னடாள

தீவிரவடாதிகளினடால் எடுக்கபோட்ட அணுகுமுருமுறொயில்,  ஒர

ுதவிரக்க முடியடாுத பிரதிோலிபருமுறோக் கண்டுபகடாண்டத.

யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் உருமுறடருமுறவச் சூழ்ந்தளள சிக்கலடான

பிரச்சிருமுறனகருமுறளயிட்டு,  ஒர விஞ்ஞ்ஞடானபூரவணடான,  வரலடாற்று

ரீதியடான அணுகுமுருமுறொருமுறய அலட்சியம பு செய்தவிட்டு,

அவரகள கூட பவறுபோுதற்கு ஒர வில்லருமுறனத் புதடியதடன்,

அவ்விுதணடாக முுதலடாளித்தவ ோத்திரிருமுறகத் தருமுறொயினடால்

முன்பனடுக்கபோட்டவற்ருமுறொ -பு செரபியரகருமுறள-  ுதயடாரடாக ஏற்றுக்

பகடாண்டனர.  இந்ுத “பரட்சிகர ஒழுக்கபநறி”  பநட்படடா,

அபணரிக்க பவளியுொவுத்தருமுறொ,  பிரித்ுதடானிய பவளிநடாட்டு

அலுவலகம ஆகியவற்றின் ஒழுக்க பநறியடாகத் ுதன்ருமுறன

பவளிபோடுத்திக் பகடாண்டத.

அட்டிலடா  பஹடார

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி அுதனத போடாஸ்னியத்

ுதருமுறலயீட்டிற்கு பகமபிரீட்ஜ் ோல்கருமுறலக் கஅழைகத்ருமுறுதச் பு செரந்ுத

குபரடாஷிய ணடாகிணைவனடான அட்டிலடா பஹடார இனடால்

விரிவடாக்கபோட்ட நிருமுறலபோடாட்ருமுறடபய அடித்ுதளணடாகக்

பகடாண்டிரந்ுதத.  முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவியடாவிலடான

போடாரடாட்டம, “புதசிய சுயநிரகிணைய”த்தக்கு குபரடாஷியடாவிற்கும

போடாஸ்னியடாவிற்கும உளள உரிருமுறணயில் ருமுறணயபோட்டுளளத

என்ோபுத பஹடாரினடால் அபிவிரத்தி பு செய்யபோட்ட

ருமுறணயக்கரத்ுதடாகும.  இந்ுத “உரிருமுறணயின்”  யுதடாரத்ுதணடாுதல்

“நவீன,  புதடாழிற்தருமுறொணயபோட்ட யூபகடாஸ்லடாவிய

முுதலடாளித்தவத்தின்”  அபிவிரத்தியுடன்

பிருமுறகிணைக்கபோட்டுளளுதடாக அவர கூறுகிொடார.

முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவியடாவிலடான அுதனத

நடவடிக்ருமுறககருமுறள,  ுதத்தவடாரத்ுதப போடாரருமுறவயின் மூலம

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி நியடாயபோடுத்தவுதற்கடான,

பஹடாரினத இறுதியடான பிருதடான ோங்களிபப,  1994

பகடாருமுறடயில் நடான்கடாம அகிலத்தின் அருமுறனத்தலகக் குழுவடால்

பவளியிடபோட்ட அறிக்ருமுறகயடான ணடாரக்சிு செமும-

ு செந்ுதரபோவடாுதமும,  ோடால்கன் பநரக்கடிகளும என்ோுதற்கடான

ஒர ோதிலடாகும.  அருமுறனத்தலகக் குழுவின் இந்ுத அறிக்ருமுறக,

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின் பிற்போடாக்கு அரசியருமுறல,

புதசியப பிரச்சிருமுறனகளதம ோடால்கனிலடான அுதனத விபு செட

அபிவிரத்திருமுறயயும ோற்றிய ஒர வரலடாற்று ஆய்வின்

சூழ்நிருமுறலயில் அமோலபோடுத்தியத.

அவரத ோதிலில்,  பஹடார வரலடாறு ோற்றிய அவரத

பு செடாவினிு செத் ுதத்தவத்ருமுறுத,  நடாஜிகளுக்கும,  அவரகளத

உளநடாட்டு உளளூர ஒத்தருமுறஅழைபோடாளரகளுக்கும எதிரடான

கூட்டுப போடாரடாட்டத்ருமுறுத,  ஒன்றில் இரந்த ஒன்ொடாக

“ஒவ்பவடார யூபகடாஸ்லடாவிய புது செமும ுதனிபோட்ட முருமுறொயில்

விடுவித்தக் பகடாளவுதற்கடான”  போடாரடாட்டணடாக விோரித்த

விரிவடாக்கினடார. அவர, டீட்படடா ஆட்சியின் பிருதடான ு செடாுதருமுறன

“குபரடாஷியரகள,  சுபலடாபவனியரகள,  போடாஸ்னியரகள,

ணு செபடடானியரகள போடான்ொ ஒவ்பவடாரவரம,  ுதற்போடாத

குடியரசு ணட்டத்திலும போடரல் ணட்டத்திலும அதிகடாரத்தவப

ோுதவிகருமுறள இட்டுநிரபோக் கூடியுதடான” ஒர அரு செ கரவிருமுறயச்

சிரஸ்டித்ுதுதடாகும என பிரகடனபோடுத்தினடார.  “பரட்சியினடால்

உரவடாக்கபோட்ட குடியரசுகளிற்கு உளளடக்கத்ருமுறுத

வஅழைங்கியத இதபவயடாகும;  இத இந்ுத பதிய

அதிகடாரத்தவங்கருமுறள,  கடந்ுத 45  ஆண்டுகளின் ோடாருமுறுதயில்
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பதிய முுதலடாளித்தவவடாதிகளடாக உரவடாகுவருமுறுதயும

அனுணதித்ுதத” என அவர புதடாடரகிொடார.

இந்ுத ருமுறணயக்கரத்தின் ோடி,  யூபகடாஸ்லடாவியப பரட்சியின்

வரலடாற்று ோங்களிபப என்ோத,  பிரடான்பஜடா ரஜ்ணனின்

ுதலருமுறணயின் கீழ் ஒர குபரடாஷிய முுதலடாளித்தவவடாதிகளின்

“உரவடாக்கம”  ஆகும!  பஹடார யூபகடாஸ்லடாவிய,  உலக

நிலருமுறண ோற்றிய ஒர பணபலடாட்டணடான ோடாரருமுறவயுடன் ுதனத

ோதிலிறுபருமுறோ முடிவுக்குக் பகடாண்டுவந்ுதடார: “போடாஸ்னியடாவில்

போரமோடாலும புதடாழிலடாள வரக்கம உடல் ரீதியடாக

அழிக்கபோட்டுவிட்டத;  பு செரபியடாவிலும குபரடாஷியடாவிலும

நடாங்கள முழுருமுறணயடாக புதடாழிலடாளரகளின் எதிரபருமுறோபய

பகடாண்டிரக்கவில்ருமுறல; பணற்கு ஐபரடாபோடாவிலும புதடாழிலடாளர

இயக்கம,  அுதனத ோல ுதருமுறலவரகளும குழுக்களும

ோடால்கனில் ஏகடாதிோத்தியத்திற்கு ஆுதரவளிபோதடன்

போரணளவில் ணனமுருமுறடந்தபோடாயுளளத.  நடாங்கள இன்னமும

போடாஸ்னிய புதசிய விடுுதருமுறலப போடாரடாட்டத்திற்கு ஆுதரருமுறவ

அணதிரட்டுவதினூடு புதடாழிலடாள வரக்க ு செரவபுதசியத்ருமுறுத

மீளக்கட்டி அருமுறணபோுதற்கடான முயற்சியின் கட்டத்தில்

இரக்கின்பொடாம.  இன்னமும ு செடாத்தியணடாகடாணல் இரந்ுதடால்

கூட,  நடாங்கள இன்னும இந்ுதக் கட்டத்ருமுறுதக் கடந்தவிட

விடவில்ருமுறல என்ோத உயரந்ுத அளவில் ு செடாுதகணடானத.

இன்னமும நடாங்கள பகடாண்டிரக்கும நிருமுறலபோடாட்டிற்கு

பநரருமுறணயடாக இரபோதம,  அுதற்குச் ு செடாுதகணடாக எங்களத

மூபலடாோடாயத்ருமுறுத அபிவிரத்தி பு செய்வதம எந்ுத அளவிலடான

குறுங்குழுவடாுத வடாயடிபபகருமுறளயும விட முடிவற்ொ முருமுறொயில்

போறுணதியடானத”.

புதடாழிலடாள வரக்கத்திபலடா பு செடாு செலிு செத்திற்கடான

போடாரடாட்டத்திபலடா இுதனத அரசியருமுறல அடித்ுதளணடாகக்

பகடாளவத ோற்றிய எந்ுத நடிபருமுறோயும ருமுறகவிடுகின்ொ

இடதகளின் ஒர ோரந்ுத ுதட்டுக்களின் எண்கிணைபோடாடுகளின்

கூட்டுபணடாத்ுதத்ருமுறுத இத பவளிபோடுத்தகின்ொத:  புதடாழிலடாள

வரக்கம புதடாற்கடிக்கபோட்டுவிட்டத;  வரலடாற்று

அட்டவருமுறகிணையில் இரந்த பு செடாு செலிு செம இல்லடாணல்

போடாய்விட்டதடன் இந்ுத அல்லத அந்ுத இன,  வகுபபவடாுத

இயக்கத்தின் பின்னடால் அணதிரளவருமுறுத விட பு செய்வுதற்கு

ஒன்றுமில்ருமுறல.  பஹடார ுதனத புதசியவடாுத பூரவீக

கட்டுக்கருமுறுதகருமுறள,  போடாக்கிற்கு எதிரடாக (Against  the  Current)

என ுதவொடாகப போயரிடபோட்ட ோத்திரிருமுறகருமுறய ோதிபபிக்கும

அபணரிக்கடாவில் உளள அரு செ முுதலடாளித்தவ (state capitalists)

வடாதிகளினதம,  திரிபவடாதிகளினதம குதமோக் கூட்டும

உளளடங்கலடான,  ஏருமுறனய ணடாரக்சிு செ விபரடாுத

அருமுறணபபகளுக்கும வஅழைங்கத் புதடாடங்கியிரக்கிொடார.

பஹடாரினத பொபோடாட்டிற்குப பின்ப புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சி “சுயநிரகிணைய உரிருமுறண”  ோற்றிய அுதனத

கரத்தபோடாட்ருமுறட ஆஅழைணடாக்குவுதற்கு எுதருமுறனயும

பு செய்யவில்ருமுறல.  எபோடியிரந்ுதபோடாதிலும,  பொநிருமுறலயடான

ு செமோவங்கள,  ு செணகடாலத்தில் இந்ுதக் பகடாரிக்ருமுறகயின்

பிற்போடாக்கு ுதன்ருமுறணயிருமுறன பணலும விளக்கி கடாட்டியுளளத.

அவரகளத ணண்ருமுறகிணை விட்டு இரண்டருமுறர லட்ு செம ணக்கருமுறள

பவளிபயற்றியதில் பவளிபோடாட்ருமுறடக் கண்ட,

குபரடாஷியடாவினத “புதசிய சுயநிரகிணையத்தின்”

யுதடாரத்ுதணடாக்கல் புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின்

முழுருமுறணயடான ஆுதரருமுறவப போற்றுக் பகடாண்டத.

சுபலடாட்டர போடாஸ்னியடாருமுறவ பநடாக்கிய ுதனத

அணுகுமுருமுறொருமுறய ணடாரக்கிு செ முன்பனடாக்குடபனடா அல்லத

யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் எழுச்சிருமுறயயும வீழ்ச்சிருமுறயயும

பகடாண்ட ஒர வரலடாற்று ு செடவடாுத ஆய்வுடபனடா ஒபபீடு

பு செய்வுதற்கும முயற்சிக்கவில்ருமுறல.  புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சி ஏகடாதிோத்திய இரடாஜுதந்திரத்தின்

ோுதபபிரபயடாகத்தடனும,  கரத்தபோடாடுகளுடனும ுதன்னளவில்

திரபதிபோட்டுக் பகடாண்டு, “பு செரபியத் ுதடாக்குுதலுக்கு” எதிரடாக

போடாஸ்னியடாவின் “ோல்லினத் ுதன்ருமுறணருமுறய”  அத

ோடாதகடாபோுதடாக,  இுதனுருமுறடய அல்லத அுதனுருமுறடய

மூலங்கருமுறள உச்ு செரித்தம ோடாரடாணல் பிரகடனம பு செய்கின்ொத.

போடாஸ்னியடாவும  யூபகடாஸ்லடாவியடாவின்  உருமுறடவும

ஒர முருமுறொபோடியடான சுுதந்திர அரு செடாக போடாஸ்னியடாவின்

மூலங்கள,  யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் கருமுறலபபடன்

பிருமுறகிணைக்கபோட்டுளளத.  சுபலடாபவனியடா,  குபரடாஷியடா,

போடாஸ்னியடா-பஹரபு செக்பகடாவினடா போடான்ொ சுுதந்திர அரசுகளின்

உரவடாக்கம, “புதசிய விடுுதருமுறல இயக்கங்களின்” பவற்றிகள

எனவும, “1989-91 கடாலகட்டத்தில் ஐபரடாபோடாருமுறவத் தருமுறடத்தச்

பு சென்ொ ணகத்ுதடான பரட்சிகளின்”  ோடாகம எனவும

ுதழுவியவண்கிணைம புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி,  திரமோத்

திரமோ இந்ுத அபிவிரத்திக்கு ுதனத ஆுதரருமுறவ

பிரகடனபோடுத்தியத.  ுதங்களத பு செடாந்ுத பணலடாதிக்கத்திருமுறன

உத்ுதரவடாுதபோடுத்தம போடாரட்டு,  ஏகடாதிோத்திய ு செக்திகள

திரமோத் திரமோ சிறிய புது செங்களுக்கிருமுறடயிலடான

முரண்ோடாட்ருமுறட ருமுறகயடாண்ட ஒர பிரடாந்தியணடான ோடால்கனில்,

புதசியப பிரச்ு செருமுறனகளின் அபிவிரத்தி ோற்றி ணடாரக்சிு செ

இயக்கம ஈரத்தக்பகடாண்ட ோடாடங்கருமுறள இத பொக்கணத்ுதத.

“ோடால்க்கன்ணயபோடுத்ுதல்”  (Balkanization -  பிளவுோடுத்துதல்)

என்ொ ோுதத்தின் புதடாற்ொத்திற்கும இக் பகடாளருமுறகபய இடம

அளித்ுதத.  இன்று குபரடாஷியரகளுக்கும,  முஸ்லீமகளுக்கும,

பு செரபியரகளுக்கும இருமுறடபய முரண்ோடாடுகருமுறளத்

தூண்டிவிட்டும,  சுரண்டியும மீண்டும ஒர முருமுறொ

ஏகடாதிோத்தியம ுதருமுறலயிட்டுக் பகடாண்டிரக்குமபோடாத,

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி,  இப பிளவுோடுத்ுதருமுறல “புதசிய

விடுுதருமுறலயின்” பொடாு செடா வண்கிணைத்தில் நிொம தீட்டுகிொத.

ோடால்கனில் உளளடான புதசியக் பகளவியின் வரலடாற்றுப

பிரச்ு செருமுறன இரடாச்சிய எல்ருமுறலகளதம இன

ு செனத்புதடாருமுறகயினரதம கலபோடாகும.  இப பிரடாந்தியம

தரக்கிய ஒட்படடாணடான்,  ஆஸ்திரிய-கங்பகரியன் போடான்ொ

போடாட்டி போரரசுகளடால் கீழ்போடுத்ுதபோட்டுதன் விருமுறளவடாகவும,

கட்டடாயபோடுத்ுதபோட்டதம சுயணடானதம ஆகிய இர

வருமுறகயிலும ணக்கள புதடாருமுறககளின் நகரவினடாலும,  ோல்பவறு

ணக்கள மிகவும குறிபோடாக பு செரபியரகள,  ஒர புதடாருமுறக

வித்தியடாு செணடான அரு செ எல்ருமுறலகளினடால் பிரிக்கபோட்டுக்

கடாகிணைபோட்டனர.  இப பிரடாந்தியம பூரடாவும புதடாழிலடாள
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வரக்கத்ருமுறுத, ோடால்கன் பு செடாு செலிு செக் கூட்டு, என்ொ மூபலடாோடாயக்

பகடாரிக்ருமுறகயின் அடித்ுதளத்தில் ஐக்கியபோடுத்தவுதற்குப

போடாரடாடுவுதன் மூலம, ணடாரக்சிு செ இயக்கம இப பிரச்ு செருமுறனக்கு

விருமுறடயளிக்க முயன்ொத. சுபலடாட்டரம, புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சியும இவ்பவருமுறலத்திட்டத்ருமுறுத முன்னடாள

யூபகடாஸ்லடாவியடாவிலடான “உண்ருமுறணயடான போடாரடாட்டத்திற்கு”

“போடாரத்ுதணற்ொத” என நிரடாகரிக்கின்ொனர. ோதிலடாக அவரகள

பு செரபிய புதசியவடாுதத்திற்கு எதிரடாக,  போடாஸ்னிய முஸ்லீம,

குபரடாஷிய புதசியவடாுதத்ருமுறுத முன்பனடுக்கின்ொனர.

முுதலடாம உலக யுத்ுதத்திற்கு முுதல் இடமபோற்றுக்

பகடாண்டிரந்ுத ோடால்கன் யுத்ுதங்களின் போடாத,  லிபயடான்

ட்பரடாட்ஸ்கி ோடால்கன் குடடாநடாட்டிலடான அரு செ தண்டுகளின்

ஒட்டு பவருமுறலபோடாடுகருமுறள,  ஒர உயிரவடாஅழைக்கூடிய அரசின்

ஸ்ுதடாபிுதத்தின் போரில்,  தருமுறடத்தக்கட்டுவுதற்கு பவண்டிய

போடாரளடாுதடார அரசியல் அவசியங்கருமுறள உச்ு செரித்ுதடார.

80 வரடங்களின் பின்னும தீரக்குதரிு செனத்தடன் விளங்கும

வடாரத்ருமுறுதகளில், இத பின்வரம வழிகளிபலபய ு செடாத்தியணடாக

முடியுபணன எச்ு செரித்ுதடார,  “ஒன்றில் பணலிரந்த,  ுதன்ருமுறனப

ோலணடானத என நிரூபித்தக் பகடாளளும ஒர ோடால்கன் அரசு,

ோலவீனணடான ஒன்றின் பு செலவில் விரிவடாக்கிக் பகடாளவத- இத

ோலவீனணடான புது செங்கருமுறள அடக்குகின்ொதம நிரமூலணடாக்கும

யுத்ுதங்களினதம ோடாருமுறுதயடாகும,  இத முடியடாட்சிருமுறயயும

இரடாணுவவடாுதத்ருமுறுதயும ோலபோடுத்தம;  அல்லத கீழிரந்த,

ணக்கள ுதடாங்களடாகபவ ஒன்ொடாக வரவுதன் மூலம-  இத

பரட்சியினத ோடாருமுறுத,  இத ோடால்கன் அரு செ வமு செத்திருமுறன

தூக்கி எறிவருமுறுதக் கரதகின்ொ ோடாருமுறுத”

இரண்டடாம உலக யுத்ுதத்தின் பின்னர டீட்படடா ஆட்சி,

யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் ோல்பவறு புதசிய சிறுோடான்ருமுறணயினரதம

ோடாதகடாபருமுறோ உறுதிபோடுத்தவருமுறுத பநடாக்கணடாகக் பகடாண்ட,

ஒர சிக்கலடான யடாபப ஒழுங்கு முருமுறொயினூடு

இபபிரிவிருமுறனகருமுறளக் கடபோுதற்கு முயற்சித்ுதத.  இப

போடாஸ்னிய யுத்ுதம,  ஒர ஆஅழைணடான போடாரளடாுதடார ு செமூக

பநரக்கடியினதம,  அன்னிய முுதலடாளித்தவ ு செக்திகளினத

ுதருமுறலயீட்டினதம கூட்டுத் ுதடாக்கத்தின் கீழ்,  இவ் ஒழுங்கு

முருமுறொயின் சிருமுறுதவினத இறுதி விருமுறளவடாகும.

ு செரவபுது செ  சூழ்நிருமுறல

யூபகடாஸ்லடாவிய பநரக்கடியின் அபிவிரத்திருமுறய அுதனத

வரலடாற்று,  ு செரவபுது செ சூழ்நிருமுறலயில் ணட்டுபண விளங்கிக்

பகடாளளபோட முடியும.  இரண்டடாம உலக யுத்ுதத்திருமுறனத்

புதடாடரந்ுத ுது செடாபுதங்களில், ணடாரு செல் பஜடாசிப பபரடாஸ் டீட்படடா

இனடால் ஸ்ுதடாபிக்கபோட்ட ஆட்சி,  பு செடாவியத் முகடாமிற்கும,

பணற்கு ஐபரடாபபிய ஏகடாதிோத்தியங்களுக்கும இருமுறடயிலடான

முரண்ோடாட்டில் ஒர ருமுறணயபோடாத்திரத்ருமுறுத வகித்ுதத.  1944 ல்

யுத்ுதம ஒர முடிருமுறவ பநரங்கிக் பகடாண்டிரந்ுத பவருமுறளயில்

பு செரச்சிலும,  ஸ்ரடாலினும ோடால்கனிலடான பு செல்வடாக்குப

பிரடாந்தியங்கருமுறளப பிரிபோுதற்கு ு செந்தித்ுதனர.  ஸ்ரடாலினடால்

முன்பணடாழியபோட்ட பகடாடூரணடான சூத்திரத்தின் ோடி,

யூபகடாஸ்லடாவியடாவிலடான பு செல்வடாக்கு கிஅழைக்கிற்கும—

பணற்கிற்கும இருமுறடபய “ஐமோதக்கு ஐமோத” என பிரிக்கபோட

இரந்ுதத.  திறிபயஸ்ற் (Trieste)  மீதம கிபரக்க உளநடாட்டு

யுத்ுதத்தின் மீதம உண்டடான ஏகடாதிோத்தியத்தடனடான ஆரமோ

முரண்ோடாடுகளுக்குப பின்னரம,  அருமுறுதத் புதடாடரந்த 1948 ல்

ஸ்ரடாலினுடனடான உருமுறடவின் பின்னரம,  டீட்படடா ுதனத

ஆட்சிருமுறய,  ஸ்ரடாலினிு செத்தக்கும ஏகடாதிோத்தியத்திற்கும

இருமுறடயிலடான இந்ுத பகடாடுக்கல் வடாங்கலினடால் சுணத்ுதபோட்ட

கட்டருமுறணபபிற்கு அருமுறணயபவ ஸ்ுதடாபித்ுதடார.

ரூணடானின் (Truman)  1947 ன் பகடாட்ோடாட்டின் ோடி,  வடாஷிங்டன்,

ோடால்கனிலடான புதடால்விகண்ட பிரித்ுதடானிய இரடாச்சிய

நலன்கருமுறள ுதனத கட்டுபோடாட்டின் கீழ் பகடாண்டுவந்ுததடன்,

யூபகடாஸ்லடாவியடாவுடன் ஒர விபு செடணடான உொவிருமுறனயும

முன்பனடுத்ுதத.  டீட்படடா ஆட்சியின் பு செடாு செலிு செப

போடாலிபோகட்டுகளுக்கு ணத்தியிலும,  வடாஷிங்டன் இுதற்கு

இரடாணுவ,  போடாரளடாுதடார உுதவிகள வரத்ுதக,  கடன்

வு செதிகருமுறள வளங்கியத.  இுதற்கு ருமுறகணடாொடாக,  பு செடாவியத்

முகடாருமுறண பநடாக்கிய பநட்படடாவினத கட்டுபோடுத்தம

மூபலடாோடாயத்தில்,  விபு செடணடாக ணத்தியுதருமுறர பிரடாந்தியத்தில்,

யூபகடாஸ்லடாவியடா ஒர பிருதடான கடாரணயடாக வந்ுதத.

ஏகடாதிோத்திய ு செக்திகளுக்கும பு செடாவியத் யூனியனுக்கும

இருமுறடயிலடான முரண்ோடாட்டில் நடுநிருமுறலத் புதடாற்ொத்ருமுறுத

முன்பனடுத்ுத அணபு செரடா நடாடுகளினத இயக்கத்தினத

(விபு செடணடாக ஆசிய,  ஆபிரிக்க,  இலத்தின் அபணரிக்க

நடாடுகளின்)  பிருதடான ஸ்ுதடாோகரடாக டீட்படடா விளங்கினடார.

வடாஷிங்டனுக்கு எதிரடாக ணடாஸ்பகடாருமுறவ முன்நிறுத்தி ுதங்களத

போரமபோசும நிருமுறலருமுறய பணமோடுத்திக் பகடாண்டிரந்ுத பநர,

நடாு செர,  சுகடாரபனடா போடான்ொ முுதலடாளித்தவ புதசியவடாுத

ஆட்சிகளின் நலன்களுடன் இந்ுத நிருமுறலபோடாடு போடாரந்தி

வந்ுதத.

டீட்படடா ஆட்சி இந்ுத ு செரவபுது செ ு செணபோடுத்தம

நடவடிக்ருமுறககளில் ஒர நிபகிணைனடாக விளங்கியத.  இத

பணற்குடனும,  பு செடாவியத் கூட்டுடனும,  ோரவலடாக

அருமுறஅழைக்கபோட்ட அபிவிரத்தி அருமுறடந்தவரம நடாடுகளுடனும

ு செடாுதகணடான போடாரளடாுதடார உொவுகருமுறள ஈட்டிக் பகடாளவுதற்கு,

அுதனத ுதனித்ுத பூபகடாள அரசியல் ோடாத்திரத்திருமுறன

ோயன்ோடுத்தியத.  இத அுதனத திரபோத்தில் “ு செந்ருமுறுத

பு செடாு செலிு செம”  என்ொ யூபகடாஸ்லடாவிய அருமுறணபபினத ஆரமோ

பவற்றிகளில் குறிபபிடக்கூடிய ோடாத்திரத்திருமுறன வகித்ுதத.

எபோடியிரந்ுதபோடாதம,  அபுதபவருமுறளயில் இத 1980 களில்

ஆரமபித்ுத ு செரவபுது செ உொவுகளிலடான தருமுறடத்தக்கட்டும

ணடாற்ொங்களுக்கு டீட்படடா ஆட்சியிருமுறன நின்றுபிடிக்க

முடியடாுதுதடாக்கியத.

கிஅழைக்கு ஐபரடாபோடாவினதம,  பு செடாவியத்தினதம ஸ்ரடாலினிு செ

அதிகடாரத்தவங்கள முுதலடாளித்தவப பனரத்ுதடாரகிணைத்ருமுறுத

பநடாக்கித் திரமபியருமுறண,  அபணரிக்க ஏகடாதிோத்தியத்தினத,

யூபகடாஸ்லடாவிய அரசுடனடான விபு செட உொவுகளின் முடிவிருமுறன

உச்ு செரித்ுதத.  இுதற்கு இன்னமும,  போல்கிபரட்டிலடான ஆட்சி

பு செடாவியத் யூனியனுக்கு எதிரடான ஒர இரடாணுவத்

ுதடுபோரகிணைடாக புதருமுறவபோடவில்ருமுறல.  வடாஷிங்டன் ோல்புதசிய

வங்கிகளதம,  கூட்டுத்ுதடாோனங்களினதம நலனின் போரிலடான,
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நடாட்டினத போடாரளடாுதடாரத்ருமுறுத ுதனியடார ணயபோடுத்தவருமுறுத

பூரகிணைபோடுத்தவுதற்கு,  யூபகடாஸ்லடாவிய கூட்டடாட்சி அரசு

அருமுறணபப,  ஒர ுதருமுறடபயனப ோடாரக்க ஆரமபித்ுதத.

முுதலடாளித்தவ போடாரளடாுதடார “சீரதிரத்ுதப”  போடாக்கிருமுறன

விருமுறரவுோடுத்தம பநடாக்கில், அபணரிக்கடாவும ஏருமுறனய பிருதடான

வல்லரசுகளும இன,  வகுபபவடாுதத்ருமுறுத தூண்டிவிடுவுதன்

மூலம,  ோருமுறஅழைய டீட்படடாயிு செ அருமுறணபப முருமுறொயிருமுறன,

கருமுறலபோருமுறுதப பிரகடனபோடுத்திபயடாரக்கு,  ுதணத

ஆுதரவிருமுறனத் புதரிவித்ுதனர.  அவரகளுள ஒரவருதடான்,

அபணரிக்க பவளிநடாட்டு பகடாளருமுறக அருமுறணபபினத ஒர

நீண்டநடாள விரபோத்தக்குரியவரம,  பின்னகரவு புதசியக்

பகடாரிக்ருமுறகயடான ஒர “ோடாரிய பு செரபியடா” ருமுறவ முன்பனடுத்த,

ுதனத பு செடாந்ுத அரசியல் பிடியிருமுறன நிருமுறலநிறுத்ுத முயன்ொ

சுபலடாபோடாடன் மிபலடாபு செவிக்.

ணறுஇருமுறகிணைபபக்குப பின்னர,  ுதனத அதிகரித்ுத அரசியல்

ோலத்ருமுறுத இறுக்கணடாக்கும ஆவலில் பஜரணன் ஏகடாதிோத்தியம

சுபலடாவினியடாவிலும,  குபரடாஷியடாவிலும பிரிவிருமுறனவடாுதத்ருமுறுத

முன்பனடுத்ுததடன்,  1991 ல் யூபகடாஸ்லடாவியக் கூட்டுடன்

ஒரமுருமுறொ இக் குடியரசுகள உருமுறடத்தக்பகடாண்டதம,

அவற்றிற்கு முழு அங்கீகடாரம வஅழைங்குவுதற்கு விருமுறரந்ுதத.

பகடால் அரு செடாங்கம,  குபரடாஷிய ஆட்சியடாளரகள அுதனத

பு செரபிய சிறுோடான்ருமுறணயினருமுறர ுதவொடாக நடத்தவதம இவ்

ஒவ்பவடார ஆட்சியினரம எஞ்சிய யூபகடாஸ்லடாவியடாவுடன்

ஒர உடன்ோடாட்டிற்கடான போச்சுவடாரத்ருமுறுதருமுறய ுதவிரத்ுததம, ஒர

உளநடாட்டு யுத்ுதத்ருமுறுத விருமுறளவடாக்கும என்ொ

எச்ு செரிக்ருமுறககருமுறளத் ுதளளுோடி பு செய்ுதத.  பஜரணனி ுதனத

பு செடாந்ுத ணறுஇருமுறகிணைபருமுறோ நியடாயபோடுத்ுத முன்பனடுத்ுத ஒர

சூத்திரணடான “சுயநிரகிணைய உரிருமுறண” –பஜரணனி ுதனத பு செடாந்ுத

ணறுஇருமுறகிணைபருமுறோ நியடாயபோடுத்ுத முன்பனடுத்ுத ஒர சூத்திரம–

ணற்ொ எல்லடா பிரச்சிருமுறனகருமுறளயும மீறிச்பு செல்கின்ொத என

வலியுறுத்தியத.

அபணரிக்கடாவும ஏருமுறனய பணற்கு ஐபரடாபபிய வல்லரசுகளும

ஆரமோத்தில் இவ் அங்கீகடாரத்ருமுறுத எதிரத்ுதபோடாதம, அவரகள

இறுதியில் பஜரணனியினத நிருமுறலபோடாட்டிற்கு அடிோணந்ுதனர.

ஐக்கிய அபணரிக்கடா,  கிஅழைக்கு ஐபரடாபோடாவின் போடாரளடாுதடார

அபிவிரத்திக்கடான பு செலவுகருமுறள,  பஜரணன்

முுதலடாளித்தவத்தின் மீத நகரத்திவிட முயன்ொதடன்,  இப

பிரடாந்தியத்தின் அரசியல் ோுதங்கருமுறள ஒருதருமுறலபோட்ு செணடாக

உச்ு செரிக்கும நிருமுறலயிலும இரக்கவில்ருமுறல. பணற்கு ஐபரடாபபிய

வல்லரசுகள போடாரளடாுதடார ஒன்றியத்திலடான ணடாஸ்ட்ரிச்

(Maastricht) உடன்ோடிக்ருமுறகருமுறயப பூரகிணைபோடுத்தவதடனும,

பதிுதடாக மீளஇருமுறகிணைக்கபோட்ட பஜரணனிருமுறய முழு ஐபரடாபபிய

நிறுவனங்களுடன் இருமுறகிணைபோதிலும ஈடுோட்டிரந்ுதன.

ணடாஸ்ட்ரிச் மீுதடான இறுதிப போச்சுவடாரத்ருமுறுதகளில்

குபரடாஷியடாருமுறவயும,  சுபலடாவினியடாருமுறவயும அங்கீகரிபோத

இறுதியில் ஒர இழுோறிப பளளியடாக வந்ுதத.

முுதல் இரண்டு பிரிவிருமுறனவடாுதக் குடியரசுகளதம

அங்கீகடாரத்ருமுறுத ஆரமோத்தில் எதிரத்ுதுதன் பின்னர,

வடாஷிங்டன் விரிவருமுறடந்த பு செல்லும ோடால்கன் பநரக்கடியில்,

ுதனத ஆரமபிபருமுறோ மீள ஸ்ுதடாபிக்கும ஒர ணடாரக்கணடாகக்

கரதி,  போடாஸ்னிய சுுதந்திரத்ருமுறுத ஆக்கிபரடா்ஷேணடாக

முன்பனடுத்ுதத.  பு செரபியரகள ஒர இன்னும போரிய

சிறுோடான்ருமுறணருமுறயக் பகடாண்டிரந்ுததம யூபகடாஸ்லடாவிய

இரடாணுவம ுதனத போரமோடான்ருமுறணயடான ோருமுறடயினருமுறரயும

இரடாணுவ ு செடாுதனங்கருமுறளயும பகடாண்டிரந்ுததணடான இக்

குடியரசினத பிரிவிருமுறன,  உளநடாட்டு யுத்ுதத்ருமுறுத உரவடாக்கும

என்ொ எச்ு செரிக்ருமுறககள மீண்டும ஒர முருமுறொ

முன்ருமுறவக்கபோட்டன. ஒவ்பவடார ஏகடாதிோத்திய வல்லரசுகளும

ுதங்களத பு செடாந்ுத நலன்கருமுறள முன்பனடுக்க விருமுறரருமுறகயில்

மீண்டும ஒர முருமுறொ அருமுறவ பொக்கணக்கபோட்டன.

ஆரமோத்தில் இரந்புத,  யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் வீழ்ச்சியின்

மீத ுதங்கருமுறள ஸ்ுதடாபித்தக்பகடாளள முயன்ொ ோல்பவறு

அரசுகளும,  ுதங்களத நடவடிக்ருமுறககருமுறள இந்ுத அல்லத

அந்ுத வல்லரசுகளிடம இரந்த ஆுதரருமுறவ ஈரத்தக்பகடாளளும

பநடாக்கத்தடபனபய பணற்பகடாண்டன.  இந்ுத

பவளித்ுதருமுறலயீடுகள யூபகடாஸ்லடாவிய அரசினத

பநரக்கடிருமுறய விருமுறரவுோடுத்தி பு செறிவடாக்கியதடன்,  அுதனத

கருமுறலபபில் இரந்த உரவடான,  உளநடாட்டு யுத்ுதத்தின்

கடாட்டுமிரடாண்டித்ுதனத்திற்கு,  ோடாரிய அளவில் ோங்களிபபச்

பு செய்ுதன.

டீட்படடாயிு செ அரசின் முரண்ோடாடுகள

யூபகடாஸ்லடாவியடாவில் இபபோடாத உருமுறடந்தபோடாயுளள அரு செ

வடிவருமுறணபோடானத 2 ம உலக யுத்ுதத்தின் முடிவில் நடாஜி

ஆக்கிரமிபபிற்கு எதிரடாகவும,  உளநடாட்டுப பிற்போடாக்கு

ு செக்திகளுக்கு எதிரடாகவும கமயூனிஸ்ட் கட்சியினடால்

வழிநடத்ுதபோட்ட கூட்டு பவற்றியின் விளவடாகும. டீட்படடாவின்

ுதலருமுறணயின் கீழ் யூபகடாஸ்லடாவிய கமயூனிஸ்ட் கட்சியடால்,

ோடால்கருமுறனத் திரமோத் திரமோ ு செபகடாுதரத்தவ யுத்ுத

அல்பலடால கல்பலடாலங்களில் மூழ்கடித்ுத குறுந்புதசிய

வடாுதத்திருமுறனக் கடக்கும பநடாக்குடன் பதிய அரு செ வடிவங்கள

அபிவிரத்தி பு செய்யபோட்டத. 2 ம உலக யுத்ுதத்தின் போடாுதடான

புதசிய பு செடாவினிு செத்தடனடான கு செபோடான அனுோவங்கள,

அுதனத எல்லடா ணக்களுக்கும ு செணத்தவத்ருமுறுத உத்ுதரவடாுதம

பு செய்கின்ொ ஒர ுதனித்ுத யூபகடாஸ்லடாவியடாவில் உளளடான

“ு செபகடாுதரத்தவத்திற்கும ஐக்கியத்திற்குணடான”  டீட்படடா

ஆட்சியின் அருமுறஅழைபபிற்கு ோரந்தோட்ட ணக்கள ஆுதரருமுறவ

விருமுறளவடாக்கியத.

பு செடாவியத் ஸ்ரடாலினிு செ அதிகடாரத்தவத்ருமுறுத ணடாதிரியடாகக்

பகடாண்டும,  ோடால்கனில் ஏகடாதிோத்தியத்தினடால் சுணத்ுதபோட்ட

புதசியப பிரிவிருமுறனகருமுறள ஏற்றுக் பகடாண்டதணடான,  டீட்படடா

ஆட்சி, இந்ுத வடாக்குறுதிருமுறய நிருமுறொபவற்றுவுதற்கு இயலடாுதத

என நிரூபித்தக்பகடாண்டத.  வடாஷிங்டனுக்கும

ணடாஸ்பகடாவிற்கும இருமுறடபய போரமபோசுவுதன் மூலம,  ஒர

அற்ோ புதசிய சுுதந்திரத்திருமுறன ஸ்ுதடாபித்தக் பகடாளவுதற்கு

இத முயற்சித்தக் பகடாண்டிரந்ுதபவருமுறளயில்,  பணற்கத்திய

முுதலடாளித்தவத்திடமிரந்த,  அதிகரித்ுத போடாரளடாுதடார

அரசியல் அழுத்ுதத்தின் கீழ் வந்ுதத.  உளளடாரந்ுத வருமுறகயில்

இந்ுத அரசு புதசிய ு செச்ு செரவுகளின் எழுச்சிருமுறய 6
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அரசியலருமுறணபப ு செட்டத்திற்கு அருமுறணந்ுத குடியரசுகருமுறளயும, 2

ுதன்னடாட்சி ணடாகடாகிணைங்கருமுறளயும பகடாண்ட ஒர கூட்டடாட்சி

அருமுறணபப முருமுறொயினூடு கட்டுபோடுத்ுத முயன்ொத.  இந்ுத

ஒவ்பவடார பிரடாந்தியத்தினுளளும சிறுோடான்ருமுறணயினரின்

உரிருமுறணகளுக்கடான விரிவடான உத்ுதரவடாுதங்கள,  நடாட்டின்

அரசியலருமுறணபப ு செட்டத்தில் எழுுதபோட்டதடன் ணத்திய

அரசினடால் வலியுறுத்ுதபோட்டத.

நருமுறடமுருமுறொயில் ஆட்சியின் அதிகடாரத்தவ இயல்ப,

பிரடாந்தியத்தின் போடாரளடாுதடார பின்ுதங்கிய நிலருமுறணயின்

ோடாரமோரியத்தடன் இருமுறகிணைந்த ோலமமிக்க ருமுறணயவிலக்கு

போடாக்குகருமுறள உரவடாக்கியத.  ஒவ்பவடார குடியரசிலும

உளள ஆளும அதிகடாரத்தவங்கள ுதங்களத பு செடாந்ுத

ு செக்திருமுறயயும,  ு செலுருமுறககருமுறளயும ோலபோடுத்திப பகடாளளும

பநடாக்குடன் ஒர ோகுத்ுதறிவுக்கு போடாரந்ுதடாுத எபுதச்ு செதிகடார

ோடாணயில் ுதங்களத புதடாழிற்தருமுறொகருமுறளயும

பணற்கட்டுணடானத்ருமுறுதயும அபிவிரத்தி பு செய்த அதிகரித்ுத

முருமுறொயில் ுதனிபோட்ட போடாரளடாுதடார முழுருமுறணகளடாகத்

புதடாழிற்ோட்டனர.  இறுதியில் ஒவ்பவடார குடியரசுகளும

ுதங்கள ஒவ்பவடாரவரக்குளளும இருமுறடயிலடானருமுறுத விட

பவளிநடாட்டு முுதலடாளித்தவத்தடன் ோரந்ுத போடாரளடாுதடாரத்

புதடாடரபகருமுறள ஸ்ுதடாபித்ுதனர.

டீட்படடாவின் கீஅழைடான ணத்திய அரசு அுதனத ோலத்ருமுறுத புதசிய

இரடாணுவத்ருமுறுதக் கட்டுபோடுத்தவுதன் மூலமும,

வித்தியடாு செணடான குடியரசுகளுக்கிருமுறடபயயடான,  குறிபோடாக

குபரடாஷியடாவிற்கும பு செரபியடாவிற்கும இருமுறடபயயடான

முரண்ோடாடுகருமுறள தீரத்தருமுறவபோுதன் மூலமும

ஈரத்தக்பகடாண்டத.  இத ஒர குடியரசிலும பின்னர

ணற்ொதிலுணடாக புதசிய வடாுதத்தின் பவளிபோடாடுகருமுறள ஒன்ொன்

பின் ஒன்ொடாய் அடக்கியத,  இறுதியில் இரண்டிலும

புதசியவடாுதப போடாக்குகருமுறளத் தூண்டிவிட்ட விருமுறளவுகருமுறள

உரவடாக்கியத.  2 ம உலக யுத்ுதத்தின் போடாுதடான கூட்டுப

போடாரடாட்டத்ருமுறுத வழிநடத்திய அருமுறனத்த யூபகடாஸ்லடாவிய

புதசிய வடாுதம ஒர பவற்று பகடாணடாளித்ுதனணடாக ஆகியத.

டீட்படடா ஆட்சி யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் பவறுோட்ட ணக்கருமுறள

ஐக்கியபோடுத்தவுதற்கு எந்ுத உண்ருமுறணயடான முயற்சிருமுறயயும

எடுக்கவில்ருமுறல.  அு செடாுதடாரகிணைணடான முருமுறொயில் இத ோல்பவறு

குடியரசுகளிலும இரந்த ணடாகிணைவரகருமுறள உளளடக்கிக்

பகடாண்டுதடான ஒர ுதனித்ுத புதசிய ோல்கருமுறலக் கஅழைகத்ருமுறுத

ஒரபோடாதபண ஸ்ுதடாபிக்கவில்ருமுறல.  குபரடாஷிய இருமுறளஞ்ஞரகள

ு செடாகிரபிற்கும,  பு செரபிய இருமுறளஞ்ஞரகள போல்கிபரட்டுக்கும

பு சென்ொனர.  அதிகடாரத்தவம சிொபபரிருமுறணவடாுதத்திற்கு எதிரடாகப

போடாரடாடடாத விட்டருமுறண ுதற்பு செயலடானத அல்ல. இுதனத ோடாரிய

ோயம,  குடியரசு எல்ருமுறலகருமுறள குறுக்கடாக அழித்த,

புதடாழிலடாள வரக்கத்தின் ஒர ஐக்கியபோட்ட போடாரடாட்டம

எழுந்த வரம என்ோபுத.  டீட்படடா அவரத குறிபபிடக்கூடிய

ோடாதகடாபபக் கரவிகளின் முழுப ோலத்ருமுறுதயும,  அத்ுதருமுறகய

இயக்கத்ருமுறுத அடக்குவுதற்குப ோடாவித்ுதடார.

ு செரவபுது செ நடாகிணைய நிதியத்தின் சிக்கன நடவடிக்ருமுறகயின்

ோடாத்திரம

யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் உருமுறடவு 1970  களின் முடிவில்

இரந்த,  பவளிநடாட்டு வங்கிகளடாலும ு செரவபுது செ நடாகிணைய

நிதியத்ுதடாலும சுணத்ுதபோட்ட ஒர புதடாடர சிக்கன

பவருமுறலத்திட்டங்களடால் விருமுறரவுோடுத்ுதபோட்டத.  இுதனத

பநடாக்கம உளநடாட்டு நுகரருமுறவ வீழ்ச்சியருமுறடயச் பு செய்வுதன்

மூலம,  ோலூன் போடால் விரிவருமுறடந்த வந்ுத நடாட்டின்

பவளிநடாட்டுக் கடனுக்குரிய பகடாடுபோனவுகருமுறள ஈரத்தக்

பகடாளவத விளங்கியத.  ு செரவபுது செ நடாகிணைய நிதியத்தின்

நடவடிக்ருமுறககள ஒர போரழிவு மிக்க ுதடாக்கத்திருமுறனக்

பகடாண்டிரந்ுதத.  1980 களின் ணத்தியில் பவருமுறலயின்ருமுறண

போடாரளடாுதடார ணந்ுதகடால ணட்டத்ருமுறுத அருமுறடந்திரந்ுதபோடாத

ோகிணைவீக்கமும,  ு செமோளக் கட்டுபோடாடும உண்ருமுறணயடான

வரணடானத்ருமுறுத இந்ுத இர ுது செடாபுதங்களுள மிகவும கீஅழைடான

ணட்டத்திற்கு வீழ்ச்சியருமுறடயச் பு செய்ுதத.  இுதனத விருமுறளவு

யூபகடாஸ்லடாவியடா பூரடாவும ோலணடான போடாரளடாுதடாரத்ருமுறுத

பகடாண்ட நடாட்டின் நடாகிணையத்ருமுறுத ருமுறவத்திரந்புதடாரக்கும அத

அற்பொடாரக்கும அபுதபோடால் பு செல்வந்ுதக் குடியரசுகளுக்கும –

சுபலடாவினியடா,  குபரடாஷியடா–  நடாட்டின் ஏருமுறனய

ோகுதிகளுக்கும இருமுறடயில் ு செமூகத் தரவபோடுத்ுதல்

வளரச்சியருமுறடந்த பகடாண்டிரந்ுதத.

யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் நலிவருமுறடந்த “பு செல்லும”

போடாரளடாுதடாரத்திற்கு,  சுபலடாவினிய,  குபரடாஷிய கட்சித்

ுதருமுறலவரகளும அதிகடாரத்தவங்களும பொகனினதம,

ுதடாட்ு செரினதம பணடாழியில் வடாதிட்டனர.  அவரகள

சுபலடாவினியடாவிலும,  குபரடாஷியடாவிலும உளள

புதடாழிற்ு செடாருமுறலகள புதற்கில் உளள மிகவும முன்பனற்ொம

அருமுறடயடாுத ோகுதிகளின் அபிவிரத்திக்கு ஒர ோகுதிருமுறயச்

பு செலுத்தவருமுறுதவிட,  ுதங்களத மிகவும பு செறிவடான ஏற்றுணதிப

போடாரளடாுதடாரத்தில் இரந்த கிருமுறடக்கும முழு

வரணடானத்ருமுறுதயும ுதடாங்கபள பகடாண்டிரக்க அனுணதிக்கபோட

பவண்டுபணன பகடாரிக்ருமுறக விட்டனர.  இந்ுத பநடாக்கத்திற்கடான

அவ்வடாொடான வரிவிதிபப ஒர “புதசிய சுரண்டல்”

வடிவத்திருமுறனக் பகடாளவுதடாகக் குற்ொம ு செடாட்டினர.

ஆஸ்திரியடாவிலும,  பஜரணனியிலும இரந்ுதடான பவளிநடாட்டு

மூலுதனத்தக்கடான அதிகரித்ுத வு செதிகளுடன்,  அவரகளடால்

போல்கிபரட்டில் உளள ணத்திய அரு செடாங்கத்தின்

பகடாரிக்ருமுறககருமுறள புதடாற்கடிக்கக் கூடியுதடாக இரந்ுதத.

முன்னர ணத்தியில் இரந்ுதடான போடாரளடாுதடாரப

ோரவலடாக்கத்ருமுறுத உற்ு செடாகபோடுத்தி விட்டு, ுதற்போடாத ு செரவபுது செ

நடாகிணைய நிதியம,  இறுக்கணடான வரவுபு செலவுதிட்ட, நடாகிணையக்

கட்டுபோடாட்ருமுறட ோல்பவறு குடியரசுகளின் மீத சுணத்தவதில்

ணத்திய அரு செடாங்கம ோடாரிய போடாறுபப வகிக்கபவண்டும எனக்

பகட்கிொத.  ு செமூக பநரக்கடிருமுறய ுதணபோுதற்கடான எல்லடா

ணடாரக்கங்களும அகற்ொபோட்டு,  போல்கிபரட் அரு செடாங்கம,

பவளிநடாட்டு வங்கிகளுக்கடான பு செகரிபப ஏஜன்சியின்

ோடாத்திரத்ருமுறுத எடுத்ுதத.  ோல்பவறு குடியரசுகளிலும உளள

அதிகடாரத்தவங்கள இந்ுத ணத்திய அரு செடாங்கத்திற்கு

ஆுதரவளிபோதில் எந்ுத அக்கருமுறொருமுறயயும கடாகிணைடாுததடன்
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ோதிலடாக ுதங்களத போடாரளடாுதடார,  அரசியல் சுயடாதீனத்ருமுறுத

அதிகரிக்க முயன்ொனர.

ஒர பரட்சிகர முன்பனடாடி  நிலருமுறண

யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் சிருமுறுதவு ோற்றிய ஒர உட்ோடாரருமுறவ

மிக்க ஆய்வடான ோடால்கன் தன்பியல் என்ொ நூலில் ஆசிரியர

சுு செடான் வூட்வடாட் (Susan  Woodward) பின்வரணடாறு

குறிபபிடுகிொடார:

“1985–86  அளவில் ஒர பரட்சிகர நிலருமுறணக்கடான

முன்நிோந்ுதருமுறனகள புதடாற்ொத்திற்கு வந்ுதன.  அதிகரித்தச்

பு செல்லும பவருமுறலயின்ருமுறண வீுதம சுபலடாவீனியடாருமுறவயும

குபரடாஷியடாருமுறவயும ுதவிரந்ுத எல்லடாக் குடியரசுகளிலும 20

வீுதத்திற்கும அதிகணடாகும.  ோகிணைவீக்கம வரடத்திற்கு 50

வீுதணடாக இரந்ுததடன் உயரந்த பு சென்ொத.  கிட்டத்ுதட்ட 80

வீுதம ணக்கள புதடாருமுறகயினரின் வீட்டுக் ருமுறகயிரபபக்கள

முடிவருமுறடந்ுதன.  படடாச் ணடாரக்,  அபணரிக்க டடாலர போடான்ொ

பணற்கத்ருமுறுதய நடாகிணையங்கள உளநடாட்டு நடாகிணைய ணடாற்றில்

முன்னுரிருமுறண வஅழைங்கபோட்டன.  உுதவி (Allocation)

ு செமோந்ுதபோட்ட முடிவுகள அதிகரித்ுதவிுதத்தில் கூரருமுறணயடான

உயிரபிருமுறஅழைபபப பிரச்ு செருமுறனயடாக வந்ுதத.  அழுத்ுதத்ருமுறுத

ுதணபோுதற்கடான முயற்சிகள ோகிணைவீக்கத்ருமுறுதக் கூட்டியதடன்

போடாரளடாுதடார முக்கியத்தவத்ருமுறுதயும கீழ்போடுத்தியத.  இந்ுத

போடாரளடாுதடாரத் தரவபோடல்,  ு செமூகத் தரவபோடலுக்கு

இட்டுச்பு சென்ொத.”  (Susan L. Woodward, Balkan Tragedy: Chaos

and  Dissolution  After  the  Cold  War  [Washington,  D.C.:  The

Brookings Institution, 1995], p. 73).

யூபகடாஸ்லடாவிய புதடாழிலடாளவரக்கம,  இந்ுத

சிருமுறுதவருமுறடந்தவரம அதிகடாரத்தவ அரசிற்கு எதிரடாக ுதனத

பு செடாந்ுத சுயடாதீன அரசியல் ோதிலீட்ருமுறட முன்ருமுறவபோுதன்

மூலம,  இந்ுதப பரட்சிகர முன்பனடாடி நிலருமுறணயில் இரந்த

அனுகூலத்ருமுறுதப போற்றுக்பகடாளவுதற்கு இயலடாபுதன

நிரூபித்ுதத. ோதிலடாக ஆளும அதிகடாரத்தவங்கள அதிதீவிர

புதசியவடாுத ு செக்திகளுடனும,  பவளிபோருமுறடயடான

ோடாசிஸ்ட்டுகளுடனும, பலமபோயர குழுக்களுடனும இருமுறகிணைந்த

இந்ுதப பரட்சிகர முன்பனடாடி நிலருமுறணருமுறய,  பதிய இன

அடிபோருமுறடயில் ஒரங்கிருமுறகிணைந்ுத பிரடாந்தியங்கருமுறளப

பிரித்புதடுபோுதற்கடான,  ு செபகடாுதரத்தவ யுத்ுதத்தின் வழியில்

இட்டுச் பு சென்ொனர.

இத புதடாழிலடாள வரக்கத்தின் போடாரடாட்டங்களின் ோற்ொடாக்

குருமுறொயினடால் ஏற்ோட்டுதல்ல.  IMF ன் முுதல் சுற்று சிக்கன

பவருமுறலத்திட்டத்திற்கு பிரதிோலிபோடாக 1982 க்கும 83 க்கும

இருமுறடபய பவருமுறலநிறுத்ுதங்கள 80  வீுதமவருமுறர உயரந்ுதத.

1987 ல் அரு செடாங்கத்தின் உத்திபயடாகபூரவ அறிக்ருமுறகயின்ோடி

365,000  புதடாழிலடாளரகள 1,570  பவருமுறலநிறுத்ுதங்களில்

ு செமோந்ுதபோட்டிரந்ுதனர.  அத்தடன் 1988 ன் முடிவில் –யுத்ுத

பவடிபபின் மூன்று வரடத்திற்கு முன்னர–  குபரடாசியடா,

பவடாச்பலடாடினடா,  பு செரபியடா என்ோவற்றில் இரந்த

புதடாழிலடாளரகளின் ோரந்தோட்ட பிரதிநிதிகள யுத்ுதத்திற்கு

பின்னய கடாலகட்டத்தில் முுதல் ுதடருமுறவயடாக போல்கிபரட்டில்

உளள கூட்டடாட்சி ோடாரடாளுணன்ொத்தின் வடாு செலில் ுதங்களத

எதிரபபகளில் அணதிரண்டனர.

ணக்கள புதடாருமுறகயின் மிகபபோரமோடான்ருமுறணயடாபனடார புதசிய

சிொபபரிருமுறண வடாுதத்திற்கு ஆுதரருமுறவ வஅழைங்கவில்ருமுறல.

யுத்ுதத்ருமுறுத பநடாக்கிய நகரவிற்கு எதிரடாக மீண்டும மீண்டும

இடமபோற்ொ ஆரபோடாட்டங்கள யூபகடாஸ்லடாவியடாவின்

தண்டடாடலுக்கு ோரந்தோட்ட எதிரபபிருமுறன பவளிபோடுத்தியத.

எபோடியிரந்ுதபோடாதிலும புதடாழிலடாள வரக்கத்திடம

ோற்ொடாக்குருமுறொயடாக இரந்ுதத என்னபவனில்,  முன்னடாள

ஸ்ரடாலினிு செ அதிகடாரத்தவங்களதம வகுபபவடாுத

அரசியல்வடாதிகளதம கூட்டிற்கு எதிரடாக,  அுதருமுறன ஒர

சுயடாதீனணடான போடாரடாட்டத்தில் ஐக்கியபோடுத்தவுதற்கு

இயலக்கூடிய ஒர முன்பனடாக்கும ுதருமுறலருமுறணயுணடாகும.

குறிபபிடக்கூடிய ோகுதியிலடான புதடாழிலடாளரகள சிொபோடாக

இருமுறளஞ்ஞரகள,  கிஅழைக்கு ஐபரடாபோடா பூரடாவும இரந்ுத அுதனத

ு செகடாக்கருமுறளபபோடாலபவ யூபகடாஸ்லடாவிய அதிகடாரத்தவம

அுதனத பு செடாந்ுத ஆட்சிருமுறயயும ு செலுருமுறககருமுறளயும

“பு செடாு செலிு செத்தடன்”  இனங்கடாட்ட முயன்ொருமுறணயும

ஸ்ரடாலினிு செத்தின் அழிவுமிக்க பகடாளருமுறககளின்

விருமுறளவடாகவும, குஅழைபபியடிக்கபோட்டனர.

யூபகடாஸ்லடாவியடா ஒர உலக அளவில் புதடாழிலடாள வரக்கம

முகங்பகடாடுக்கும ுதருமுறலருமுறண பநரக்கடியின் ஒர கூரருமுறணயடான

பவளிபோடாட்ருமுறட வஅழைங்கியத.  புதடாழிலடாளர இயக்கத்ருமுறுத

ஆதிக்கம பு செலுத்திய அதிகடாரத்தவங்கள –ஸ்ரடாலினிு செ, ு செமூக

ஜனநடாயக,  புதடாழிற்ு செங்க–  முுதலடாளித்தவத்திற்கு எதிரடாக

புதடாழிலடாள வரக்கத்ருமுறுத ு செரவபுது செ ரீதியில்

ஐக்கியபோடுத்தவுதற்கடான போடாரடாட்டத்ருமுறுத ஒன்றில் அவற்றின்

மூலத்தில் இரந்புத எதிரத்ுதன அல்லத நீண்ட கடாலத்திற்கு

முன்னபர நிரடாகரித்தவிட்டன.  அவரகள எல்பலடாரம புதசிய

வடாுதத்ருமுறுதயும இலடாோபநடாக்கு அருமுறணபபிற்கு

ஆுதரவளிபோருமுறுதயும அடிபோருமுறடயடாகக் பகடாண்ட

பகடாளருமுறககருமுறள வரித்தளளனர.  இந்ுத அரசியல்

பவற்றிடத்ருமுறுத எடுத்தக்பகடாண்டு,  வளரச்சியருமுறடந்த வந்ுத

முுதலடாளித்தவவடாதிகள,  யூபகடாஸ்லடாவியடாவில் ஆதிக்கம

பு செலுத்திவந்ுத ு செமூக நிலருமுறணகளுடனடான பிரணடாண்டணடான

திரபதியின்ருமுறணருமுறய வலது செடாரி பு செடாவினிு செப ோடாருமுறுதகளில்

திரபபி உளளனர.

இன்பனடார கடாலகட்டத்தில் கிரிமினல்களடாகவும,  மூரக்கணடான

மூருமுறள குளமபிபயடாரடாகவும ஒதக்கி ருமுறவக்கபோடும நோரகள

புதசிய குதடாநடாயக ணட்டத்திற்கும அரசியல் ுதருமுறலவரகள

ணட்டத்திற்கும உயரத்ுதபோட்டுளளனர.  பவருமுறலயற்ொ

இருமுறளஞ்ஞரகள, பவருமுறல கண்டுபகடாளவுதற்கு எந்ுத ணடாரக்கமும

அற்றிரந்ுத ோடாடு செடாருமுறலப ோட்டுதடாரிகள, ஏருமுறனய ஒடுக்கபோட்ட

ுதட்டுக்கள என்போடார ஒர பரட்சிகரப ோடாருமுறுதருமுறயக்

கடாண்ோருமுறுதவிட,  இன அடிபோருமுறடயிலடான இரடாணுவத்திலும

ோருமுறடகளிலும ஒரவருமுறர ஒரவர பகடான்று ுதளளுவுதற்கு

அணதிரட்டபோடுகின்ொனர.  முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவியடாவில்

இடமபோற்றுக் பகடாண்டுளள வருமுறகயிலடான ு செபகடாுதரத்தவ

உளநடாட்டுயுத்ுதம, ஆகடாயத்திலிரந்த விஅழைவில்ருமுறல. இத ஒர
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பரட்சிகரத் ுதருமுறலருமுறணயும முன்பனடாக்கும இல்லடாருமுறணபய

யூபகடாஸ்லடாவிய புதடாழிலடாள வரக்கத்ுதடால் பு செலுத்ுதபோடுகின்ொ

விருமுறலயடாகும. இதுதடான் இந்ுதப பின்னகரவு அபிவிரத்திருமுறய

“புதசிய சுயநிரகிணையத்தக்கடான”  போடாரடாட்டணடாகக் கடாட்ட

முயற்சிக்கும புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியினதம,  ஏருமுறனய

ுதங்கருமுறளத் ுதடாங்களடாகபவ “பு செடாு செலிஸ்ட்டுக்கள”  என

பிரகடனம பு செய்த பகடாளோவரகளதம முயற்சிகருமுறள

இவ்வளவு பிற்போடாக்கடானுதடாக்குகிொத.

யூபகடாஸ்லடாவிய குடியரசுகளில் சுபலடாவினியடாுதடான் முுதலில்

புதசிய பிரிவிருமுறனவடாுதப ோடாருமுறுதருமுறய புதரந்த எடுத்ுதுதடாகும.

சுபலடாவினிய இன புது செத்தக்குரிய சுயநிரகிணைய உரிருமுறணயின்

அடிபோருமுறடயில்,  இத ோருமுறஅழைய குடியரசில் இரந்த

சுுதந்திரத்ருமுறுத பிரகடனபோடுத்தியத.  குபரடாஷியடா,

சுபலடாவினியடாவின் உுதடாரகிணைத்ருமுறுத புதடாடரந்ுதத.

அபோடியிரந்ுதபோடாதம குபரடாஷியடாவில் இந்ுத விடயம அதிக

சிக்கலடானுதடாக இரந்ுதத.  யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் உருமுறடவுக்கு

முன்னர பணடாத்ுத ு செனத்புதடாருமுறகயில் 12.2  வீுதம அளவிலடான

ஒர பு செரபிய சிறுோடான்ருமுறணயிருமுறன இக் குடியரசு

பகடாண்டிரந்ுதத.  இச் சிறுோடான்ருமுறண,  திடீபரன அுதனத

ு செக்திக்கும அபோடாற்ோட்ட விுதத்தில் ஒர பதிுதடாக சுுதந்திரம

அருமுறடந்ுத குபரடாஷியடாவினுள இழுத்தச் பு செல்லபோட்டருமுறுத

கண்டுபகடாண்டத.  இத கருமுறடசியடாக இரண்டடாம உலக

யுத்ுதத்தின்போடாத நடந்ுதத.  அபபோடாத குபரடாஷியடாவின்

பு செரபியரகள சித்திரவருமுறுத முகடாங்களுக்கு இட்டுச்

பு செல்லபோட்டதடன் நூொடாயிரக்ககிணைக்கில் ோடுபகடாருமுறல

பு செய்யபோட்டனர.

குபரடாஷிய குடியரசினத டீட்படடா கடாலகட்ட அரசியலருமுறணபப,

பு செரபியரகளத ோயங்கருமுறள கடக்கும பநடாக்குடன் இக்

குடியரசு “குபரடாஷிய ணக்கள குபரடாஷியடாவிலுளள

பு செரபியரகளுடன் ு செபகடாுதரத்தவ ரீதியில் ஐக்கியபோட்டுளள”

ஒர ு செமூகம என பிரகடனபோடுத்தியத. எபோடியிரந்ுதபோடாதம,

ரஜ்ணனடால் வழிநடத்ுதபோடும புதசியவடாுத

அரசியல்வடாதிகளடால் வருமுறரயபோட்ட அந்ுத ஆவகிணைம, சுுதந்திர

குபரடாஷியடா,  குபரடாஷிய புது செத்தினத அரு செடாகும என

பிரகடனபோடுத்தகின்ொத.  இவ்விுதணடாக பிரஜடா உரிருமுறணருமுறய

இனத்தவத்தடன் இருமுறகிணைபோதடன்,  அவரகள ோலநூறு

வரடங்களடாக வடாழ்ந்த வந்ுத ஒர நடாட்டில் பு செரபியரகருமுறள

கீழ் நிலருமுறணக்கு ுதளளுகின்ொத.

ரஜ்ணனின் ஆட்சி,  பு செரபியரகளுக்கு எதிரடான ோடாகுோடாட்டுடன்

இன புதசியவடாுதத்தின் மீபளழுச்சிருமுறயயும

இருமுறகிணைத்தக்பகடாண்டத.  இத இரண்டடாம உலக யுத்ுத

கடாலகட்ட உஸ்ரடாஷ் ஆட்சியின் அறிகுறிகருமுறள

பத்தயிரபோருமுறடயச் பு செய்ுததடன்,  அுதனத அரசியருமுறலயும

பனரநிரணடாகிணைம பு செய்தபகடாண்டுளளத.  இுதற்குப ோதிலீடடாக

பு செரபிய புதசியவடாுத கூறுகள,  யூபகடாஸ்லடாவிய

அரசியலருமுறணபபின் கீழ் ஏற்பகனபவ உத்ுதரவடாுதபோட்டிரந்தம

கூட,  ுதங்களத பு செடாந்ுத சுயநிரகிணைய உரிருமுறணருமுறய

வலியுறுத்தகின்ொனர.  அவரகள குபரடாஷியடாவில் இரந்ுதடான

ஒர உருமுறடருமுறவருமுறயயும,  பு செரபியடாவுடனடான ஐக்கியத்ருமுறுதயும

பகடாரகின்ொனர.  யுத்ுதம இுதனத ுதவிரக்க முடியடாுத

விருமுறளவடாகும.

போடாஸ்னியடாவில் இன புதசியவடாுதத்தின் எழுச்சி

பிரணடாண்டணடான அோடாயத்ருமுறுத எழுபபகின்ொத.  இங்கு

எந்ுதபவடார இனப போரமோடான்ருமுறணயும இல்லடாணல்

இரபோதடன் இுதன் மூன்றுவருமுறக ு செனத்புதடாருமுறகயினரம

போரணளவில் ஒரவரடன் ஒரவர கலந்புத உளளனர.

முஸ்லீமகள 40  வீுதத்தக்கும குருமுறொவடான

ு செனத்புதடாருமுறகயினருமுறர பகடாண்டுளள அபுதபவருமுறளயில்

பு செரபியரகள 30 வீுதத்தக்கு அதிகணடாகவும குபரடாஷியரகள 17

வீுதம ஆகவும உளளனர.

இங்பகயும கூட புதசியவடாுதக் கட்சிகபள முுதலிடத்ருமுறுத

வகிக்கின்ொன.  இருமுறுத விளங்கிக்பகடாளவுதற்கு ஒரவர

இங்குளள அரசியல் சூழ்நிருமுறலருமுறய கரத்தில்

பகடாளளபவண்டும –  யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் கருமுறலபப,

சுபலடாவினியடா,  குபரடாஷியடா,  பு செரபியடாவில் உக்கிரணடான

புதசியவடாுதங்களின் எழுச்சி,  அத்தடன் எல்லடாவற்றிற்கும

பணலடாக புதடாழிலடாள வரக்கத்தினுள பரட்சிகரத் ுதருமுறலருமுறண

இன்ருமுறணயின் விருமுறளவு. மூன்று கட்சிகள –இு செட்போபகடாவிக்கின்

SDA,  குபரடாஷிய HDZ பு செரபிய SDS–  ஒட்டுபணடாத்ுதணடாக 80

வீுத வடாக்குகளிருமுறன 1990  புதருதலின் போடாத

பவன்றுபகடாண்டன.  ஒவ்பவடார கட்சியும, ுதடான்

பிரதிநிதித்தவபோடுத்தவுதடாக பிரகடனம பு செய்தபகடாண்ட இன

ு செமூகத்தின் ு செனத்புதடாருமுறகயிற்கு ஏொக்குருமுறொய ு செணனடான ோங்கு

வடாக்குகருமுறள போற்றுக் பகடாண்டன.  இந்ுத ஒவ்பவடார

கட்சியும,  இன அருமுறடயடாளத்தின் அடிபோருமுறடயில்

வடாக்குகளுக்கு அருமுறஅழைபப விட்டதடன்,  அருமுறவ எல்லடாம

பவளிபோருமுறடயடான கமயூனிு செ விபரடாுத கட்சிகளடாகும.  பணலும

இந்ுத மூன்று கட்சிகளும ுதங்களத இனவடாுத வகுபபவடாுத

அருமுறஅழைபபகருமுறள ோருமுறஅழைய குடியரசு எல்ருமுறலகருமுறளயும ுதடாண்டி

வழிநடத்தின.

SDS குபரடாஷியடாவிலும, போடாஸ்னியடாவிலும இரந்த பு செரபிய

நிலத்தண்ருமுறட பிரிபோுதற்கு முயற்சித்ுததடன்,  ோருமுறஅழைய

பகடாரிக்ருமுறகயடான அருமுறனத்த பு செரபியரகருமுறளயும ஒர அரசில்

ஐக்கியபோடுத்ுதல் என்ோுதருமுறனயும பத்தயிரபோருமுறடய பு செய்ுதத.

“உலகில் உளள அருமுறனத்தக் குபரடாஷியரகளதம கட்சி” என

ுதன்ருமுறன அருமுறஅழைத்தக் பகடாண்ட HDZ,  பஹரஸபகடாவினடாவின்

பணற்குபோகுதிருமுறய கட்டுபோடுத்தியதடன் அுதனத பநடாக்கம

குபரடாஷியடாவுடன் இுதருமுறன இருமுறகிணைபோபுத என்ோருமுறுத ு செற்றும

ணருமுறொத்தருமுறவக்கவில்ருமுறல.  இறுதியடாக இு செட்போபகடாவிக்கின்

SDA பு செரபியடாவில் உளள ு செடான்ட்ு செடாக் (SandSzak) ோகுதியில்

இரந்தம பணடான்படபனகுபரடா (Montenegro)  வில் இரந்தம

ஆுதரருமுறவ ஈட்டிக்பகடாளள முயற்சித்ுததடன்,  அவற்றினத

முஸ்லீம ு செனத்புதடாருமுறக போடாஸ்னியடாவுடன் இருமுறகிணைக்கபோட

பவண்டுபணன வலியுறுத்தியத.  அவரகளத வித்தியடாு செணடான

புதசியவடாுத திட்டங்களுக்கு இருமுறடபயயடான பவளிபோருமுறடயடான

முரண்ோடாட்டிற்கு ணத்தியிலும,  எவ்வழியிபலனும

இனபோுதங்கருமுறளக் கடந்த அருமுறஅழைபபவிடுகின்ொ எல்லடா

13- How the WRP joined the NATO camp
Imperialist war in the Balkans and the decay of the petty-bourgeois left



கட்சிகருமுறளயும அரு செடாங்கத்தில் இரந்த அகற்றும போடாரட்டு,

இம மூன்று கட்சிகளும ோடாரிய கூட்டிருமுறன ஸ்ுதடாபித்ுதன.

போடாஸ்னியடாவின் பு செரபிய,  குபரடாஷிய புதசியவடாதிகள

போடாஸ்னியடாவின் பிரிவிருமுறனக்கும,  அவரகளத பு செடாந்ுத இன

பிரடாந்தியங்கருமுறள முருமுறொபய பு செரபியடாவுடனும,

குபரடாஷியடாவுடனும ஒரங்கிருமுறகிணைபோுதற்கும ஆுதரவளித்ுதனர.

எபோடியிரந்ுதபோடாதிலும முஸ்லீம புதசியவடாதிகளுக்கு

போடாஸ்னியடா-பஹரஸபகடாவினடாவிற்கு பவளிபய அத்ுதருமுறகய

உந்து செக்தி வஅழைங்குபவடாருமுறர கண்டுபகடாளள முடியவில்ருமுறல.

ஆகபவ அவரகள ோருமுறஅழைய போடாஸ்னியடா-பஹரஸபகடாவினடா

குடியரசின் எல்ருமுறலகளினத தூய்ருமுறணருமுறய வலியுறுத்தினர.

ோன்முகத் ுதன்ருமுறணருமுறய (plurality) வலியுறுத்திய வண்கிணைம

அவரகள இன்னமும பிரடாந்தியத்ருமுறுத ஆதிக்கம

பு செலுத்ுதமுடியும என நமபினர.  இதுதடான் SDA யின்

கூொபோட்ட ோல்லினத் ுதன்ருமுறணக்கடான அடிபோருமுறடயடாகும.

போடாஸ்னியடாவின்  சுுதந்திரம

அக்படடாோர 1991 ல் முஸ்லீம SDA யும,  குபரடாஷிய HDZ ம

போடாஸ்னியடா-பஹரஸபகடாவினடா ஒர சுுதந்திர அரசு எனப

பிரகடனம பு செய்யும ஒர தீரணடானத்ருமுறுத முன்ுதளளுவுதற்கு

ஐக்கியபோட்டன.  இத போடாஸ்னிய புதசிய சுுதந்திரத்தக்கடான

ஒர ோரந்தோட்ட இயக்கத்தின் விருமுறளவல்ல அபோடிபயடான்றும

இரக்கவுமில்ருமுறல.  முுதலில் SDA சுுதந்திரத்திருமுறன எதிரத்ுதத.

இத போடாஸ்னியடாவில் உளநடாட்டு யுத்ுதத்திருமுறன உரவடாக்கும

என்ொ ோயத்தின் கீழ் குபரடாஷியடாவின் அங்கீகடாரத்ருமுறுத

ணறுக்குணடாறு பணற்கு ஐபரடாபபிய ுதருமுறலவரகருமுறள

இு செட்போபகடாவிக் இரந்ுதடார. சுபலடாவினியடாவும, குபரடாஷியடாவும

பிரிவிருமுறனயின் திருமுறு செயில் பு சென்ொுதன் பின்னர, எபோடியடாயினும

SDA அுதனத பு செடாந்ுத புதசியவடாுத திட்டத்திற்கு ஏகடாதிோத்திய

ு செக்திகளின் பின் ஆுதரருமுறவ பவல்லும நமபிக்ருமுறகயில்

முன்னயவற்ருமுறொத் புதடாடர தீரணடானித்ுதத.  HDZ ஐ

போடாறுத்ுதவருமுறரயில் இத இந்நகரவிருமுறன ுதனிபய

பிரிவிருமுறனயில் இரந்த குபரடாஷியடாவுடனடான

ஐக்கியத்தக்கடான ஒர இருமுறடணரவு கட்டணடாகபவ ோடாரத்ுதத.

பு செரபிய SDS,  சுுதந்திரப பிரகடனத்தக்கு பிரதிோலிபோடாக

அரு செடாங்கத்தில் இரந்த பவளிநடபபச் பு செய்ுதத.  அத இந்ுத

நடவடிக்ருமுறகருமுறய,  இவ்வடாொடான எத்ுதருமுறகய தீரணடானத்திலும

மூன்று குழுக்களுக்கும இருமுறடபயயடான ஒற்றுருமுறணருமுறய

வலியுறுத்திய அரசியலருமுறணபப பகடாரிக்ருமுறகயின் ஒர மீொல்

என கண்டித்ுதத. 1992 போபபிரவரி 29 இலும ணடாரச் 1 இலும

முஸ்லீம குபரடாஷிய கூட்டு,  சுுதந்திரத்தக்கடான ஒர

அபிபபிரடாய வடாக்பகடுபபில் அணதிரண்டதடன்,  ஐபரடாபபிய

ு செமூகத்திடமிரந்த அங்கீகடாரத்ருமுறுத பவன்று பகடாளளும ஒர

முயற்சியில் இுதற்கு தரிுதணடாக அருமுறஅழைபப விட்டனர.

ு செனத்புதடாருமுறகயில் முழுருமுறணயடாக மூன்றில் ஒர ோகுதியினர,

அுதடாவத பு செரபியரில் போரமோடான்ருமுறணயடாபனடார இவ்

வடாக்பகடுபருமுறோ ோகிஸ்கரித்ுதனர.

மூன்று ு செமூகத்தினரதம ோங்களிபருமுறோ ஈரத்தக் பகடாண்டடால்

ணடாத்திரபண இவ் அபிபபிரடாய வடாக்பகடுபருமுறோ பணற்கத்ுதய

வல்லரசுகள ு செட்டபூரவணடானபுதன கரதம என்ொ முன்னய

உத்ுதரவடாுதங்கள இரந்தம பணற்கு ஐபரடாபோடாவும,  ஐக்கிய

அபணரிக்கடாவும ு செமபிருதடாய அங்கீகடாரத்ருமுறுத வஅழைங்கின.

இதிலிரந்புத பு செரபியர,  குபரடாஷியர,

முஸ்லீமகளுக்கிருமுறடயிலடான உளநடாட்டு யுத்ுதம

ஆரமோணடாகியத.  ோருமுறஅழைய யூபகடாஸ்லடாவிய,  ணக்கள

இரடாணுவத்தில் இரந்த உரவடான போடாஸ்னியடாவின் பு செரபிய

இரடாணுவ அலகு,  போடாஸ்னியடாவின் உளபள மிகவும ோலம

வடாய்ந்ுத இரடாணுவ ு செக்தியடாக விளங்கியதடன், பு செரபியடாவில்

இரந்ுதடான அதிதீவிர புதசியவடாுத இரடாணுவக் குழுக்களடாலும,

கிரிமினல் குழுக்களடாலும பின்னடாுதரவு வஅழைங்கபோட்டத.

குபரடாஷியடாவும கூட போடாஸ்னியடாவினுள ஒழுங்கடான

இரடாணுவ அலகுகருமுறள அனுபபியதடன்,  இருமுறவ ோடாசிு செ

புதசியவடாுத இரடாணுவக் குழுக்களுடன் இருமுறகிணைந்த

புதடாழிற்ோட்டன.  இவ் இர ு செக்திகளதம பிருதடான ுதடாக்குுதல்

முஸ்லீம போடாது செனங்களுக்கு எதிரடாக நடத்ுதபோட்டதடன்,

அவரகபள இப போடாஸ்னிய முகங்பகடாடுபபின்போடாத

ஒட்டுபணடாத்ுதணடான இஅழைபபிருமுறன பகடாண்டிரந்ுதனர.

முஸ்லீமகள ஆதிக்கம வகிக்கும போடாஸ்னிய

அரு செடாங்கத்தினத போடாரிடும ு செக்தி,  ஆரமோத்தில்

ு செரபஜபவடாவின் கடாருமுறடயர மூலகங்களில் இரந்புத

ஈரக்கபோட்டத.  நகரத்ருமுறுத அவரகள ோடாதகடாத்ுதருமுறண,

அவரகளத இலடாோம மிக்க கறுபபச் ு செந்ருமுறுதயிருமுறன

கட்டுபோடுத்தவதடன் ுதவிரக்கமுடியடாணல்

பிருமுறகிணைக்கபோட்டிரந்ுதத.

ஒவ்பவடார கன்ருமுறனயும ுதமணடால் ோடாதகடாக்ககூடிய

பிரடாந்தியங்கருமுறள பிரித்புதடுக்கும முயற்சியில் போடாரடாட்டம

புதடாடரந்த பகடாண்டிரக்ருமுறகயில்,  அதிகரித்ுத விுதத்தில்

இு செட்போபகடாவிக் அரு செடாங்கம ுதனத பிரகடனணடான அருமுறனத்த

போடாஸ்னியரகருமுறளயும பிரதிநிதித்தவபோடுத்தவவுதடாக கூறி

ஒர முஸ்லீம நிலத்தண்ருமுறட பிரித்புதடுக்கும பநடாக்குடன்

இருமுறகிணைத்ுதத.  1993  அளவில் SDA அரசியல்வடாதிகளும

முஸ்லீம இரடாணுவக் குழுக்களும போடாஸ்னிய புதசிய

அருமுறடயடாளத்ருமுறுத போரணளவில் ருமுறகவிடுவுதடாக ோடாு செடாங்கு

பு செய்தபகடாண்டு ஒர முஸ்லீம அரசிருமுறன சிரஸ்டிபோுதற்கு

பவளிபோருமுறடயடாகபவ பு செயற்ோட்டனர.  முஸ்லீமகள

அல்லடாபுதடார கிரடாணங்களிலும நகரங்களிலும இரந்த

பவளிபயற்ொபோட்டுக் பகடாண்டிரந்ுத அபுதபவருமுறளயில்,

அரு செடாங்க உத்திபயடாகத்ுதரகள கலபபத் திரணகிணைத்ருமுறுத

ோகிரங்கணடாக கண்டனம பு செய்ுததடன்,  ோடாடு செடாருமுறலகளில் ணுத

அறிவுறுத்ுதல்கருமுறள அறிமுகபோடுத்ுத முருமுறனந்ுதனர.  1994 ல்

இு செட்போபகடாவிக் ஆட்சி, போடாஸ்னிய குபரடாஷியரகளுடன் ஒர

கூட்டில் இருமுறகிணைந்ுத வண்கிணைம பிரிவிருமுறனருமுறயயும,  ஒர

முஸ்லீம அரசு என்ொ அந்ுதஸ்திருமுறனயும ஏற்றுக்பகடாண்டத.

இக் கூட்டு வடாஷிங்டனடால் ுதரகு வகிக்கபோட்டதடன்,  இதில்

குபரடாஷியர முழு புதசிய உரிருமுறணருமுறயயும பகடாரினர.

இதுதடான் புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி,  பு செடாு செலிஸ்ட்டுகள

கட்டடாயணடாக ோடாதகடாக்க பவண்டுபணன பிரகடனபோடுத்தம

“ோல்லின” போடாஸ்னிய அரசினத யுதடாரத்ுதணடாகும.
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போடாஸ்னியடாவின் ு செனத்புதடாருமுறகயின் ோரந்தோட்ட ோகுதியினர,

முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவியடா பூரடாவும உளள

ு செனத்புதடாருமுறகயினர போடாலபவ இன புதசியவடாுதத்ருமுறுத

எதிரத்ுதனர.  SDS எல்லடா பு செரபியரகருமுறளயுபணடா,  SDA எல்லடா

முஸ்லீமகருமுறளயுபணடா,  அல்லத HDZ எல்லடா

குபரடாஷியரகருமுறளயுபணடா பிரதிநிதித்தவபோடுத்ுதவில்ருமுறல. 1991

யூருமுறலயில் கூட 50,000 க்கும பணற்ோட்ட ணக்கள

ு செரபஜபவடாவில் யுத்ுதத்திருமுறன எதிரத்தம ஐக்கியபோட்ட

யூபகடாஸ்லடாவியடாவிற்கு ஆுதரவு புதரிவித்தம

அணவகுத்ுதனர.  போடாஸ்னியடாருமுறவ நடாு செம பு செய்யும இன

இரடாணுவக் குழுக்களுக்கும இரடாணுவத்தக்கும எதிரடாக

பு செரபியரகள, குபரடாஷியரகள, முஸ்லீமகள ஒரவருமுறர ஒரவர

ோடாதகடாத்ுதருமுறண ோற்றிய ோல அறிக்ருமுறககள பவளிவந்தளளன.

இங்பகயும புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி ோரந்தோட்ட ணக்களின்

உண்ருமுறணயடான உகிணைரவுகருமுறள,  குபரடாஷிய முஸ்லீம

புதசியவடாுத அரசியல்வடாதிகளின் சிடுமூஞ்சித்ுதனணடான

கணபபகளுடன் ு செணபோடுத்தவதடன்,  இவற்ருமுறொ “போடாஸ்னிய

சுயநிரகிணையத்தக்கடான”  ஆுதரவடாக ுதவொடாக கடாட்டுகின்ொத.

இத இவ்விுதணடாக அரசியல் சூஅழைருமுறல வி்ஷேணடாக்க உுதவி

பு செய்வதடன்,  போடாஸ்னியடாவிலும ோடால்கன் பூரடாவுணடான

உருமுறஅழைக்கும ணக்கருமுறள இன எல்ருமுறலகருமுறளக் கடந்த

ஐக்கியபோடுத்தவுதற்கடான எந்ுத முயற்சிருமுறயயும

ுதருமுறடபு செய்கிொத.

கிரடாஜினடா  ுதடாக்குுதலும  “ோல்லினத் ுதன்ருமுறணயும”

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின் “ோல்லின”  அரசியலின்

உண்ருமுறணயடான உளளடக்கம; அுதனத முன்னண அருமுறணபோடான

போடாஸ்னியடாவிற்கடான புதடாழிலடாளர உுதவி என்ோத,  பநட்படடா

குண்டு வீச்சுக்கு ணத்தியில் பவளியிட்ட ஒர அறிக்ருமுறகயில்

அுதனத பவளிபோடாட்ருமுறடக் கண்டத.  “ோல்கலடாச்ு செடார

ு செமூகத்ருமுறுதயும அருமுறனத்த ணக்களும ஒன்ொடாக ு செணடாுதடானணடாக

வடாழ்வுதற்கடான உரிருமுறணருமுறயயும ோடாதகடாபோுதற்கடான

வளரந்தவரம இயக்கத்ருமுறுத”  ததிோடாடுருமுறகயில் புதடாழிலடாளர

பரட்சிக் கட்சி பின்வரணடாறு பிரகடனபோடுத்தியத,  “இவ்

இயக்கம அண்ருமுறணயில் குபரடாஷியடாவில் உளள பு செற்னிக்

(Chetniks) குகளின் புதடால்வியினடால் பிரணடாண்டணடான

உந்து செக்திருமுறய போற்றுளளத”.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின் ோடி “அருமுறனத்த ணக்களும

ஒன்ொடாக ு செணடாுதடானணடாக வடாழ்வுதற்கடான உரிருமுறண”

கிரடாஜினடாவில் உளள பு செரபியரகளில் கிட்டத்ுதட்ட இரண்டு

லட்ு செம ணக்கள,  குபரடாஷிய இரடாணுவத்ுதடால் ோயங்கரணடான

முருமுறொயில் தரத்தியடிக்கபோட்ட ஒர இரடாணுவ

நடவடிக்ருமுறகயினடால் “பிரணடாண்டணடான உந்து செக்திருமுறய”

போறுகிொத. இதுதடான் இன பு செடாவினிு செத்திற்கும ஏகடாதிோத்திய

அரசியலலுக்கும ு செடாுதகணடாக ணடாரக்சிு செத்ருமுறுத நிரடாகரிக்கின்ொ

ஒர கட்சியினத ுதரக்கவியலடாகும.

ஐக்கிய நடாடுகள ு செருமுறோ அண்ருமுறணயில் ோல்கலடாச்ு செடார

ு செமூகத்திற்கடான இவ் “உந்த ு செக்தி”  ருமுறய ோற்றி ஒர

அறிக்ருமுறகருமுறய பவளியிட்டத.  இத கிரடாஜினடா பிரடாந்தியத்தில்

கடந்ுத ஆகஸ்ட் ணடாுதத்ருமுறுதய இரடாணுவ நடவடிக்ருமுறககளின்

முடிவின் இரண்டு ணடாுதங்களின் பின்னர, கண்டுபிடிக்கபோட்டுக்

பகடாண்டிரக்கும பு செரபிய போடாதணக்களின் உடல்கள ோற்றிய

விோரத்ருமுறுத பவளியிட்டத.  இொந்புதடாரக்கு ணத்தியில் ஒர 90

வயத போண்ணும அடங்குவர.  இவரகள ுதபபவுதற்கு

இயலடாணல் இரந்ுத வபயடாதிோரம,  பநடாயுற்பொடாரம,

ோலவீனணடாபனடாரணடாகும.

அந்ுத அறிக்ருமுறக கூறுகிொத: “ஒர நடாளுக்கு 6  உடல் என்ொ

ு செரடாு செரியில் இடமபோற்ொ பகடாடூரங்களுக்கடான ு செடாட்சியங்கள

புதடாடரந்த பவளிவந்த பகடாண்டுளளத...  சில

குளிரருமுறணயடானதம,  சில சிருமுறுதவருமுறடந்த போடானருமுறவயுணடான

உடல்கள பிருதடானணடாக வபயடாதிோரகளுருமுறடயுதடாகும.  ோலர

பிடரியில் சுட்படடா அல்லத தூக்கிலிட்படடா அல்லத

முழுருமுறணயடாக சிருமுறுதக்கபோட்படடா பகடால்லபோட்டுளளனர…

பு செரபிய வீடுகளும நிலங்களும புதடாடரச்சியடாக

பகடாழுத்ுதபோட்டும பகடாளருமுறளயடிக்கபோட்டும வரகிொத”.

அறிக்ருமுறக பணலும புதடாடரகிொத: “இக் குற்ொங்கள குபரடாஷிய

இரடாணுவத்தினடாலும, குபரடாஷிய போடாலிசினடாலும, குபரடாஷிய

போடாதணக்களினடாலும பணற்பகடாளளபோட்டுளளத.  அங்பக

இுதருமுறன நிறுத்தவுதற்கடான எந்ுத முயற்சிகளும

அவுதடானிக்கபோட்டில்லடாுததடன்,  ஒர தருமுறடத்தக் கட்டும

பகடாளருமுறகயிருமுறன சுட்டிக்கடாட்டுகின்ொன”.

கடாரடியன் பதினப ோத்திரிருமுறக குபரடாஷியடாவில் உளள

ஐபரடாபபிய கூட்டு அவுதடானிகளடால் விடபோட்ட இருமுறுதபயடாத்ுத

அறிக்ருமுறகருமுறய சுட்டிக் கடாட்டுகிொத.  அத பின்வரணடாறு

கூறுகின்ொத: “ஐபரடாபபிய கூட்டு அுதனத கண்டுபிடிபபகருமுறள

ோகிரங்கபோடுத்தவுதற்கு ுதயடாரடாக உளளுதடா என்ோத

புதளிவடாகவில்ருமுறல.  குபரடாஷியடா ஒர தீரணடானகரணடான

ோங்கடாளியடாகப ோடாரக்கபோடுவதடன்,  இத எதிரவரம

வரடத்தில் ஐபரடாபபிய ஆபலடாு செருமுறன ு செருமுறோயில் இருமுறகிணையும

எனவும எதிரோடாரக்கபோடுகிொத”.

ஒர ஐபரடாபபிய இரடாஜுதந்திரி பின்வரணடாறு புதரிவித்ுதடார.

"இந்ுத நடாளின் முடிவில் நித்திருமுறர பகடாளளும நடாய்கருமுறள

இொக்கவிடுவதபோடால் குபரடாசியடாவுடனடான பரிந்தபகடாளளருமுறல

ுதடாரடாளணடாக கண்டுபகடாளளலடாம.  இத ணக்களின் வடாய்களில்

ஒர பணடாு செணடான உகிணைரருமுறவ விட்டுச்பு செல்லும.  ஆனடால்

ஐபரடாபபிய ஒன்றியம,  குபரடாஷியடா ணற்றும ஏருமுறனபயடாரடன்

ஒர பநரக்கணடான உொபவ ஒர ு செணடாுதடான உடன்ோடிக்ருமுறகயின்

விருமுறலயடாக இரக்கும.  அவ்வடாொடாயின் அத அவ்வடாபொ

இரக்கட்டும."

அபணரிக்க பவளியுொவுச் பு செயலகம இக் பகடாடூரங்களுக்கடான

ு செடாகிரப ஆட்சியின் போடாறுபருமுறோ மூடிணருமுறொபோதடன்,

ஏகடாதிோத்தியங்களின் ுதணக்ருமுறகயுடன் இுதருமுறன

பணற்பகடாண்டத.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி குபரடாஷியடாருமுறவ ுதழுவிக்

பகடாளகிொத

ஐபரடாபபிய கூட்டினதம அபணரிக்க பவளியுொவுச்

பு செயலகத்தினதம வழிநடத்ுதருமுறல பின்ோற்றி,  புதடாழிலடாளர

பரட்சிக் கட்சி பு செரபிய போடாதணக்களுக்கு எதிரடான
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பகடாடூரங்கள ோற்றிய அருமுறனத்த அறிக்ருமுறககருமுறளயும

நிரடாகரித்ுதத.  இத குபரடாஷிய ஆட்சியின் இன சுத்திகரிபப

நடவடிக்ருமுறககருமுறள,  போடாஸ்னியடாவில் உளள பு செரபிய

ோருமுறடகளின் குற்ொங்களுடன் ு செணபோடுத்ுத முயன்ொவரகருமுறளத்

ுதடாக்கியத.

கடந்ுத பண ணடாுதத்தில் ஒர முன்னய குபரடாஷிய ுதடாக்குுதலின்

விருமுறளவடாக பணற்கு சுபலடாவினியடாவில் உளள 15,000 பு செரபிய

போடாதணக்கள ுதங்களத வீடுகருமுறள விட்டு ஓட

கட்டடாயபோடுத்ுதபோட்டபோடாத பவரக்கஸ் பிரஸ் “குபரடாஷியக்

பகடாடூரங்கள ோற்றி விருமுறரவடான குற்ொச்ு செடாட்டுக்கருமுறள”

வஅழைங்குபவடாருமுறர கண்டனம பு செய்ுதத.  அந்ுத நடவடிக்ருமுறகயில்

டடாங்கி,  ஆட்டிலறி,  ஆகடாய குண்டுத் ுதடாக்குுதல்

போடான்ொவற்றில் நூற்றுக்ககிணைக்கடாபனடார பகடால்லபோட்டதடன்,

அவரகளத உடல்கள ோடாரிய பருமுறுதகுழிகளுள எறியபோட்டத.

பணலும ஆயிரக்ககிணைக்கடாபனடார ருமுறகத பு செய்யபோட்டதடன்

எஞ்சியிரந்புதடாரம சூருமுறொயடாடும குபரடாஷிய இரடாணுவத்தின்

கரங்களில் ோயங்கரங்களுக்கு உட்ோடுத்ுதபோட்டனர.

குபரடாஷியடாவில் பு செரபியரகளுக்கு எதிரடாகவும,

போடாஸ்னியடாவில் முஸ்லீமகள,  பு செரபியரகள ஆகிபயடாரக்கு

எதிரடாகவும இடமபோற்ொ குபரடாஷிய பகடாடூரங்களுக்கு ோரந்ுத

அளவிலடான ஆுதடாரங்கள உளளன.  குபரடாஷிய குற்ொங்கள

ோற்றிய குற்ொச்ு செடாட்டுகருமுறள நிரடாகரிபோுதன் மூலம, புதடாழிலடாளர

பரட்சிக் கட்சி ுதன்ருமுறன இக் பகடாருமுறலோடாுதக பு செயல்களில்

அரசியல் ோங்கடாளியடாக முத்திருமுறர குத்திக் பகடாளகிொத.

பு செபடமோர 23, 1995 பவரக்கஸ் பிரஸ் இுதழில் புதடாழிலடாளர

பரட்சிக் கட்சி குற்ொங்கருமுறள முன்கூட்டிபய ணன்னிக்கும ஒர

நிருமுறலக்குச் பு செல்வதடன் வடபணற்கு போடாஸ்னியடாவிலடான

முஸ்லீம குபரடாஷிய ுதடாக்குுதல் ோற்றிய ஒர கட்டுருமுறரயில்

பின்வரணடாறு கூறுகிொத.

“போடாஸ்னியடா-பஹரஸபகடாவினடா இரடாணுவ ோருமுறடகள,

ுதங்களத ோக்கத்தில் இரந்ுதடான ோழிவடாங்குுதல்கருமுறளயும

பகடாடூரங்கருமுறளயும ுதடுபோுதன் மூலம ஒர உயரந்ுத

ஒழுக்கபநறி ுதளத்ருமுறுதயும அபுதபோடால் ுதங்களத இரடாணுவ

பவற்றிருமுறயயும போணுவடாரகள என நடாங்கள நமபகிபொடாம,

ஆனடால் நடாங்கள இத்ுதருமுறகய சிறு ுதவறுகருமுறள

ுதடாவிபபிடித்தக் பகடாண்டு அருமுறனத்தக் கன்ருமுறனகளும

பகடாடூரம இருமுறளக்கின்ொன என கூறுவுதற்கடான நிரூோகிணைத்தக்கு

கடாத்தக் பகடாண்டுளள ஒழுக்க ரீதியில் திவடாலடான

இடதகளுக்கும,  ஸ்ரடாலினிஸ்டுகளுக்கும எந்ுத இடத்ருமுறுதயும

பகடாடுக்கணடாட்படடாம”.

இக் கட்டுருமுறரருமுறய ோதிபோுதற்குளபளபய இத்ுதருமுறகய ோல

“சிறுுதவறுகள”  இடமபோற்றுவிட்டன.  போடாஸ்னிய முஸ்லீம

உத்திபயடாகத்ுதரகள பு செரபிய யுத்ுதக் ருமுறகதிகருமுறள திடீபரன

பகடாருமுறல பு செய்ுதுதற்கடான ுதங்களத உத்ுதரவுகருமுறள

இரகசியணடாக ருமுறவத்திரக்கவில்ருமுறல.  பு செரபிய போடாதணக்கள

ுதடாங்கள வடாழ்ந்த வந்ுத கிரடாணங்களிலும நகரங்களிலும

ோடுபகடாருமுறலக்கு உளளடாக்கபோட்டனர.

இவ்வருமுறகயில் இன சுத்திகரிபபின் மீதம ஏருமுறனய

பகடாடூரங்கள மீதணடான புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின்

கண்டனம,  முுதலடாளித்தவ அரசியல் வடாதிகளதம

ோத்திரிருமுறககளருமுறுதயும போடான்பொ அரசியல்

ு செந்ுதரபோவடாுதத்தினடால் வழிநடத்ுதபோடுகின்ொத.  இத உயரந்ுத

அளவில் புதரவு பு செய்யபோட்டுதடாயும பிரணடாண்டணடான

சிடுமூஞ்சித்ுதனணடானுதடாயும உளளத.  இத இபபிரடாந்தியத்தில்

உருமுறஅழைக்கும ணக்கருமுறள ோடாதகடாபோதடன் எருமுறுதயும போடாதவடாய்

பகடாண்டிரக்கவில்ருமுறல.  பணலும இத ஒர புதசியவடாுத

குழுருமுறவ,  இன்பனடான்றுக்கு எதிரடாக தூண்டிவிடுவுதற்கு

கணக்கபோட்டுளளதடன் ஏகடாதிோத்திய ுதருமுறலயீட்டிற்கடான ஒர

சூஅழைருமுறலயும வஅழைங்குகிொத.

ட்பரடாட்ஸ்கியும  புதரந்புதடுத்ுத  கண்டனமும

1912-13 ல் ோடால்கன் யுத்ுதத்தின்போடாத,  ஒர யுத்ுதக்கள

நிரோரடாக விளங்கிய லிபயடான் ட்பரடாட்ஸ்கி,  திட்டவட்டணடாக

இத்ுதருமுறகயபுதடார நிருமுறலபோடாடு எடுத்ுதுதற்கடாகபவ ரஷ்ய

முுதலடாளித்தவ ோத்திரிருமுறககருமுறளயும மில்யூக்பகடாவ் போடான்ொ

லிோரல்கருமுறளயும கண்டனம பு செய்கிொடார.  அவரகள தரக்கிய

அட்டூழியங்கருமுறள கடுருமுறணயடான ு செத்ுதத்தில் எதிரத்ுத

அபுதபவருமுறளயில்,  பு செரபிய ோல்பகரிய ோருமுறடகளடால்,  முஸ்லீம

போடாதணக்களுக்கு எதிரடாக நடத்ுதபோட்ட பகடாடூரங்கருமுறள

கண்டனம பு செய்வருமுறுத ுதவிரத்ுதனர.  அல்லத பணமௌனணடாக

இரந்ுதனர.

ோடால்கருமுறன ஒட்படடாணடான் ு செடாமரடாஜ்யத்தின் பிடியில் இரந்த

விடுவிபோுதற்கு பு செரபியரகளும,  ோல்பகரியரகளும நடடாத்திய

யுத்ுதத்தில் ஒர முற்போடாக்கடான கூறு இரபோருமுறுத ட்பரடாட்ஸ்கி

இனங்கண்டு பகடாண்டிரந்ுதபோடாதிலும, பகடாடூரங்களின் மீுதடான

புதரந்புதடுத்ுத கண்டனங்கருமுறள அவர கண்டனம பு செய்ுதடார.

அவர தரக்கிய அட்டூழியங்கருமுறள ுதடாரடாளவடாதிகள

அமோலபோடுத்தவத “ணனிுத குலத்தினதம கலடாச்ு செடாரத்தினதம

போடாதவடான பகடாட்ோடாடுகளில் இரந்ுதன்றி,  ோதிலடாக

ஏகடாதிோத்திய போரடாருமுறு செயின் நிரவடாகிணைணடான கணபபகளில்

இரந்புத” உரபவடுக்கிொத என வலியுறுத்தினடார.

அவர பின்வரணடாறு பு செரக்கின்ொடார, “ஒர ுதனிணனிுதபனடா, ஒர

குழுபவடா,  ஒர கட்சிபயடா அல்லத ஒர வரக்கபணடா,

ணனிுதரகள இரத்ுதத்ருமுறுத குடித்தக் பகடாண்டிரபோருமுறுதயும,

பணலிரந்த தூண்டிவிடபோட்டு ோடாதகடாபோற்ொ ணக்கள

ோடுபகடாருமுறல பு செய்யபோடுவருமுறுதயும ோடாரத்தக்பகடாண்டு

கண்கருமுறள இறுக்க மூடிக்பகடாண்டிரக்க இயலுணடானவரகளடாய்

இரந்ுதடால் அவரகள உயிரடன் இரந்ுதபோடாதிலும,

வரலடாற்றினடால் அழிவிற்கும உளுத்ுதபபோடான நிலருமுறணக்கும

கண்டனம பு செய்யபோடுகின்ொனர”.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியும அுதனத ுதருமுறலவர கிளிவ்

சுபலடாட்டரம இபுதபோடான்ொ உளுத்ுதபபோடான நோரகளடாகும.

பநரக்கடிக்கு எந்ுதபவடார பு செடாு செலிு செத் தீரவும ு செடாத்தியமில்ருமுறல

என உறுதியடாக நமபிக்பகடாண்டு,  அவரகள புதடாழிலடாள

வரக்கத்ருமுறுத பநடாக்கி ுதங்களத பவறுபபிருமுறன பவளிபோடுத்ுத

நகரந்தபகடாண்டுளளனர.  போடாஸ்னியடாவிலடான
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ஏகடாதிோத்தியத்தினடால் முன்பனடுக்கபோடும முயற்சி,

இத்ுதருமுறகயபுதடார ு செந்ுதரபோத்ருமுறுத அவரகளுக்கு வஅழைங்குகிொத.

அவரகள இுதனடால் தருமுறடத்தக் கட்டபோடுவதடன்,

ஏகடாதிோத்தியக் பகடாளருமுறகயின் ஒர சிறுகரவி என்ோருமுறுதத்

ுதவிர பவறு எதவும அற்ொவரகளடாக ணடாற்ொணருமுறடந்தளளனர.

ஒர விவடாுதத்தின் நிமித்ுதம,  புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின்

பிருமுறஅழையடான பிரகடனணடான பகடாடூரங்களுக்கடான விபு செடணடான

போடாறுபருமுறோ பு செரபியரகள பகடாண்டுளளடாரகள என்ோருமுறுதயும

யுத்ுதம ுதனிபய பு செரபியத் ுதடாக்குுதலடால் விருமுறளவடாக்கபோட்டத

என்ோருமுறுதயும ஒரவர ஏற்றுக் பகடாளவடாரடாயினும கூட,  இத

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின் ுதருமுறலயீட்டினத பிற்போடாக்கு

இயல்ருமுறோ ணடாற்றிவிடடாத.  இந் நிோந்ுதருமுறனகளில் கூட

பு செடாு செலிஸ்ட்டுகள,  முுதலடாளித்தவ ஆட்சியடாளரகளடான

ரஜ்ணனுடனும,  இு செட்போபகடாவிக்குடனும கூடிவிட முடியடாத.

பணலும இங்பக ஏகடாதிோத்திய ுதருமுறலயீட்டிற்கடான, புதடாழிலடாளர

பரட்சிக் கட்சியின் ஆுதரருமுறவ நியடாயபோடுத்தவுதற்கு எந்ுத

நிலருமுறணகளும கிருமுறடயடாத.  அத்ுதருமுறகயபுதடார பகடாளருமுறக,

பகடாட்ோடாடு ு செடாரந்ுத அரசியருமுறல ருமுறகவிடுவருமுறுதயும, புதடாழிலடாள

வரக்கத்தினத சுயடாதீன நிருமுறலபோடாட்ருமுறட ருமுறகவிடுவுதருமுறனயும,

ஏகடாதிோத்திய முுதலடாளித்தவவடாதிகளிடம ஒர ஒழுக்கபநறி

அரசியல் அடிோணருமுறவயும பிரதிநிதித்தவபோடுத்தகிொத.

ணடாரக்சிஸ்டுகள யுத்ுதத்ருமுறுத பநடாக்கிய ுதங்களத

அணுகுமுருமுறொருமுறய,  ஒரபோடாதம யடார முுதல் பவட்ருமுறடத்

தீரக்கிொடாரகள என்ோதில் இரந்புதடா அல்லத எந்ுத கன்ருமுறன

ோடாரிய பகடாடூரங்களுக்கு போடாறுபப என்ோதில் இரந்புதடா

ஆரமபிபோதில்ருமுறல.  இரடாணுவத் ுதடாக்குுதல் என்ோத

எபபோடாதம ு செமோவங்களின் ஒர சிக்கலடான ு செங்கிலியில் ஒர

இருமுறகிணைபப ணட்டுபண என விளங்கிக்பகடாளளபோடுகிொத.

யுத்ுதங்கள ுதற்பு செயலடானருமுறவ அல்ல.  இருமுறவ அவற்றிற்கு

முன்னிரந்ுத ு செமூக போடாரளடாுதடார அரசியல்

அபிவிரத்தியினடால் ுதயடார பு செய்யபோடுகின்ொன.

முுதலடாம உலக யுத்ுதத்தின் போடாத பஜரணனிபய பணடாுதருமுறல

தூண்டிவிட்டத என்ோதில் எபபோடாதபண எந்ுத ு செந்புதகத்தக்கும

இடமிரக்கவில்ருமுறல.  எபோடியிரந்ுதபோடாதிலும பிரடான்ஸ்,

பிரிட்டன்,  ரஷ்யடா என்ோவற்றின் ஆளும வரக்கங்கள “சிறிய

போல்ஜியத்தக்கு” எதிரடான பஜரணனின் ுதடாக்குுதருமுறல ுதங்களத

பு செடாந்ுத யுத்ுத பநடாக்கங்கருமுறள முன்பனடுபோுதற்கு

ோயன்ோடுத்திக் பகடாண்டனர.  பு செடாு செலிஸ்ட்டுகள ுதனிபய

பஜரணனிருமுறய ணட்டுணன்றி அருமுறனத்த ஏகடாதிோத்திய

ு செக்திகருமுறளயும எதிரத்ுதனர.  பலனினின் ுதருமுறலருமுறணயின் கீழ்

அவரகள ஏகடாதிோத்திய யுத்ுதத்ருமுறுத,  உளநடாட்டு யுத்ுதணடாக

ணடாற்றுவதில் ு செரவபுது செ புதடாழிலடாள வரக்கத்தின்

ஐக்கியத்தக்கடாகப போடாரடாடினர;  அுதடாவத ஒவ்பவடார

நடாட்டிலும உளள புதடாழிலடாள வரக்கத்ருமுறுத அுதனத “பு செடாந்ுத”

முுதலடாளித்தவவடாதிகளுக்கு எதிரடாக பரட்சிகர ரீதியில்

அணதிரட்டுவுதற்கு போடாரடாடினர.

1914 ல் பு செரபிய பு செடாு செலிஸ்ட்டுக்கள,  பு செரபியடா ஆஸ்திரிய-

கங்பகரிய ு செடாமரடாஜ்யத்ுதடால் ஆக்கிரமிக்கபோட்டும அந்நிய

அடிருமுறணத்ுதனத்ருமுறுத முகங்பகடாடுத்ுதபோடாதிலும கூட ுதங்களத

பு செடாந்ுத அரு செடாங்கத்ருமுறுத எதிரத்ுதனர.  பு செரபிய அரசினத

பிற்போடாக்கு பநடாக்கங்களில் எந்ுத நமபிக்ருமுறகருமுறயயும

ருமுறவக்கடாுதபுதடாடு,  அவரகள எதிர ஏகடாதிோத்திய நலன்கள

போடாட்டியில் உளள ஒர பூபகடாளப போடாரடாட்டத்தின் ோடாகணடாக

ோடால்கன் யுத்ுதத்ருமுறுத இனங்கண்டனர.

2 ம உலக யுத்ுதத்தின் போடாத நடாஜி பஜரணனியினடால்

முன்பனடுக்கபோட்ட அடக்குமுருமுறொகளும அக்கிரணங்களும

ோடாரிய நடாு செமமிக்குதடாகும.  புதடாழிலடாள வரக்கத்தினுள நடாஜி

ஆட்சிக்கு ஒர ஆழ்ந்ுத பவறுபப இரந்த வந்ுதத. அபபோடாத

நடான்கடாம அகிலத்தின் ணடாரக்சிஸ்டுகள

ஸ்ரடாலினிஸ்டுகளுக்கும,  ு செமூக ஜனநடாயகவடாதிகளுக்கும

எதிரடான போடாரடாட்டத்தில்,  ஹிட்லரக்கு எதிரடான புதடாழிலடாள

வரக்கத்தின் எதிரபருமுறோ ஏகடாதிோத்தியத்தடனடான கூட்டில்

இரந்த பவறுோடுத்தினர.  அவரகள ோடாசிு செத்தக்கு எதிரடான

போடாரடாட்டம,  புதடாழிலடாள வரக்கத்தின் ோண என

வலியுறுத்தியதடன்,  ஏகடாதிோத்தியத்தின் எந்ுத கன்ருமுறனயிலும

நமபிக்ருமுறக ருமுறவக்கக்கூடடாத எனவும வலியுறுத்தினர.  இுதன்

அடிபோருமுறடயில் பஜரணன் ஏகடாதிோத்தியத்தின் கரங்களில்

அழிருமுறவ முகங்பகடாடுத்ுத பு செக்பகடாஸ்லடாவக்கிய ஆட்சியும

ஏருமுறனயருமுறவயும உளளடங்கலடான எந்ுதபவடார முுதலடாளித்தவ

அரு செடாங்கத்திற்கும ஆுதரவளிக்க ணறுத்ுதனர.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி,  யுத்ுதப பிரச்ு செருமுறனக்கடான இந்ுத

அடிபோருமுறட ணடாரக்சிு செ அணுகுமுருமுறொயுடன்

உருமுறடத்தக்பகடாண்டத.  யுத்ுதங்களடாலும,  இனப

ோடுபகடாருமுறலகளடாலும அதிரச்சிக்குளளடாக்கபோட்ட ஒர

நூற்ொடாண்டடான 20 ம நூற்ொடாண்டின் இறுதியில்,

ஏகடாதிோத்தியம ஒர முற்போடாக்கு ோடாத்திரம வகிக்க

முடியுபணன ணக்கள நமோபவண்டுபணன புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சி விரமபகிொத.  போடாஸ்னியடாவிலடான இனசுத்திகரிபப

ோயங்கரங்களுக்கடான ஒர தீரவு,  இந்ுத அல்லத ணற்ொ

புதசியவடாுத குழுவின் பவற்றியிபலடா அல்லத ஏகடாதிோத்திய

ு செக்திகளின் ுதருமுறலயீட்டிபலடா ுதங்கியுளளத என்ொ

கரத்தபோடாட்ருமுறட நியடாயபோடுத்தவுதற்கு முன்ருமுறவக்கக்கூடிய

ு செடாத்தியணடான உண்ருமுறணகள எருமுறவ? புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி

இந்ுத பகளவிக்கு விருமுறடபகடாடுக்க ுதன்ருமுறன

வரத்திக்பகடாளளவில்ருமுறல.  இத ு செடாுதடாரகிணைணடாக அபணரிக்க,

ஐபரடாபபிய ஆளும வரக்கத்ருமுறுதயும,  ு செணடாுதடானத்தின்

முகவரகளடாக போரம வல்லரசுகள கடாட்டிக்பகடாளவருமுறுதயும

பிரதிோலிக்கிொத.

அரசியருமுறல  பவறு ணடாரக்கங்களில்  முன்பனடுத்ுதல்

ணடாரக்சிஸ்டுகள நீண்டகடாலணடாகபவ குபளடாஸ்விச்சின்

(Clausewitz) அறிவுபூரவணடான கூற்ொடான,  யுத்ுதம என்ோத

அரசியருமுறல பவறு ணடாரக்கங்களில் புதடாடரவபுத ஆகும

என்ோருமுறுத பணற்பகடாள கடாட்டி வந்தளளனர.  அவரகள ஒர

ுதரபோட்ட முரண்ோடாட்டின் இயல்ருமுறோ,  இந்ுத அல்லத அந்ுத

போடாரிடும கன்ருமுறன பணற்பகடாளளும குற்ொங்கருமுறள ஒழுக்கபநறி

அடிபோருமுறடயில் பிரிபோுதன் மூலபணடா அல்லத எந்ுதப

போடாரிடும கன்ருமுறன ுதடாக்குுதலடாளரடாக விளங்குகிொத என்ொ

பணபலடாட்டணடான அபிபபிரடாயத்தின் அடிபோருமுறடயிபலடா
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ணதிபபிடுவதில்ருமுறல.  ோதிலடாக அவரகள இம முரண்ோடாட்டில்

ு செமோந்ுதபோட்டுளள ு செமூக ு செக்திகள ோற்றியும,

ு செமோந்ுதபோட்டுளள ஆட்சியின் வரக்க இயல்ப ோற்றியும,

யுத்ுதத்திற்கு முன்ப இரந்ுததம அுதனத போடாத

வடிவங்கருமுறள நிரகிணையிக்கின்ொதணடான அரசியலின் வரக்க

முக்கியத்தவத்ருமுறுதப ோற்றியதணடான ஒர விஞ்ஞ்ஞடான பூரவணடான

ஆய்ருமுறவ பணற்பகடாளள முயற்சிக்கின்ொனர.

பநட்படடாவின் ஆகடாயத் ுதடாக்குுதல்,  ோடுபகடாருமுறலகள,

முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவியடாவின் முழுச் ு செனத்புதடாருமுறகருமுறயயும

கட்டடாயபோடுத்தி பவளிபயற்றுுதல் என்ோவற்றினூடு

முன்பனடுக்கபோடும அரசியல் என்ன?  முன்னடாள

குடியரசுகளினுளளடான இன்ருமுறொய அரசியல் ுதருமுறலருமுறணகள,

ுதங்களத பு செடாந்ுத அதிகடாரத்ருமுறுதயும பு செல்வத்ருமுறுதயும

அதிகரிபோுதற்கும,  இன புதசிய வடாுதத்ருமுறுதயும,

பிரிவிருமுறனவடாுதத்ருமுறுதயும முன்பனடுபோுதன் மூலம பவளிநடாட்டு

மூலுதனத்தடன் மிகவும ு செடாுதகணடான உொவுகருமுறள போற்றுக்

பகடாளவுதற்கும முயற்சித்தக்பகடாண்டுளள,  முன்னடாள

ஸ்ரடாலினிு செ அதிகடாரத்தவங்களினதம கமயூனிு செ விபரடாுத

அரசியல் வடாதிகளினதம எழுச்சியருமுறடந்தவரம

முுதலடாளித்தவவடாதிகளினதம ஒர குறுகிய குழுவினருமுறரபய

பிரதிநிதித்தவபோடுத்தகின்ொனர.  பவளிநடாட்டு ு செக்திகருமுறளப

போடாறுத்ுதவருமுறரயில் ஒவ்பவடான்றும ஒழுக்கபநறி நடிபப

ோடாு செடாங்குகளின் பின்பன, ோடால்கனில் ுதங்களத திட்டவட்டணடான

பு செடாந்ுத நலன்கருமுறள முன்பனடுக்கின்ொன.  இபபிரடாந்தியத்தில்

உளளடான போடாரளடாுதடார,  அரசியல்,  இரடாணுவ

பு செல்வடாக்குக்கடான போடாரடாட்டம,  உலக ு செந்ருமுறுத மீத

ஆதிக்கத்ருமுறுத பணற்பகடாளவுதற்கடாக அதிகரித்ுத விுதத்தில்

ஏகடாதிோத்தியங்களுக்கிருமுறடபய பணற்பகடாளளபோடும கு செபோடான

போடாரடாட்டங்களின் ஒர ோடாகணடாகும.

வடாரபு செடா உடன்ோடிக்ருமுறகயின் கருமுறலபபிருமுறனத் புதடாடரந்த,

அுதனத இரபபிற்கடான கடாரகிணைத்ருமுறுத இஅழைந்தவிட்ட பநட்படடா

கூட்டினுளபள,  அுதனத ஆதிக்கம மிக்க ோடாத்திரத்ருமுறுத

போணுவருமுறுத ஒர பிருதடானணடான பநடாக்கணடாகக் பகடாண்டு

வடாஷிங்டன் ுதருமுறலயிட்டுக் பகடாண்டுளளத.  கிஅழைக்கினத

பதிுதடாக திொக்கபோட்ட ு செந்ருமுறுதகருமுறள சுரண்டுவுதற்கடான

நகரவில்,  பஜரணனியின் பின்பன ுதளளபோட்ட அபணரிக்க

முுதலடாளித்தவம,  பநட்படடாவின் உளபளயடான அுதனத

பணலடாதிக்கப ோடாத்திரத்ருமுறுத ோயன்ோடுத்தவுதன் மூலம,

ஐபரடாபபிய விடயங்களில் ஒர புதடாடரச்சியடான பிடியிருமுறன

உறுதிபோடுத்தவுதற்கு முயற்சிக்கின்ொத.  பணலும அுதனத

குண்டுவீச்சு விணடானங்கருமுறளயும ஆகடாய ஏவுகருமுறகிணைகருமுறளயும

போடாஸ்னிய பு செரபியரகள மீத இலக்கு ருமுறவபோுதனூடு,

அபணரிக்கடா உலகினத சிறிய புது செங்களுக்கு,  அுதனத

உத்ுதரவுகருமுறள ணறுபோவரகளுக்கு கடாத்திரக்கும ுதருமுறலவிதி

இதுதடான் என்ொ உுதடாரகிணைத்ருமுறுத கடாட்டுகின்ொத.

அபணரிக்கடாவினத இரடாணுவ நடவடிக்ருமுறககள திட்டவட்டணடான

பூபகடாள அரசியல் கரத்தபோடாடுகளடால்

வழிநடத்ுதபோடுகின்ொத. இத 1992 ல் முுதலில் பவளிச்ு செத்தக்கு

வந்ுத ஒர போன்டகன் ோத்திரத்தில் உச்ு செரிக்கபோடுகின்ொத.

பு செடாவியத் யூனியனின் உருமுறடவிருமுறனத் புதடாடரந்த அுதனத

மூபலடாோடாயக் பகடாளருமுறகருமுறய வருமுறரருமுறகயில்,  வடாஷிங்டனத

பிருதடான அக்கருமுறொ அுதனத இரடாணுவ பணலடாதிக்கத்ருமுறுதப

போணுவதம,  பிரடாந்திய ரீதியடாகபவடா அல்லத பூபகடாள

ரீதியடாகபவடா எந்ுதபவடார ஆஅழைணடான எதிரடாளியினத

எழுச்சிருமுறய ுதடுபோதணடாகும என ோத்திரம கூறுகிொத. அுதனத

எதிரடாளிகளுள,  ரஷ்யடாவின் ஆழ்ந்ுத கூட்டுடனடான ஒர

விரிவருமுறடந்ுத பு செரபிய அரசினத அோடாயமும

குறிபபிடபோடுகிொத.

கிளின்டனத போடாஸ்னிய ுதருமுறலயீட்டுக்கடான அுதனத

ஆுதரருமுறவ அறிவித்ுத ஒர பிருதடான ஆசிரியத்

ுதருமுறலயங்கத்தில்,  பவடால் ஸ்ட்ரீட் பஜரனல் அுதனத இந்ுத

மூபலடாோடாய கரத்தபோடாடுகள ோற்றி எருமுறுதயும

ணருமுறொக்கவில்ருமுறல. “ரஷ்யடா இன ணன்னிபபகருமுறள அுதனத ஒர

அயலவரின் மீத –உுதடாரகிணைணடாக ஒர ோடால்டிக் தருமுறொமுகம–

ோடாய்வுதற்கு உோபயடாகபோடுத்தினடால் அல்லத

உோபயடாகபோடுத்தமபோடாத எபோடி நடாங்கள ோதிலிறுக்க

பவண்டும என்ோுதற்கு, போடாஸ்னியடா ஒர ோரீட்ு செடாரத்ுத களணடாக

ு செரியடாக ோடாரக்கபோட முடியும” என இத எழுதகிொத.

பஜரணனி  ுதருமுறலயிடுகிொத

ஆயுுத முரண்ோடாடு புதடாடங்குவுதற்கு முன்பிரந்புத

யூபகடாஸ்லடாவிய பநரக்கடியில் பஜரணனி ஒர பிருதடான

ோங்ருமுறகக் பகடாண்டுளளத.  ணறுஇருமுறகிணைபோடால் அுதனத

அரசியல் போடாரளடாுதடார நிருமுறொ அதிகரித்தளளதடன்,  50

வரடங்களில் முுதல் ுதடருமுறவயடாக உலக அரசியருமுறல

பவளிபோருமுறடயடாக முன்பனடுபோுதற்கடான களணடாக இத

ோடால்கருமுறன புதரந்புதடுத்தளளத.  சுபலடாவினியடாவிலும,

குபரடாஷியடாவிலும எழுச்சியருமுறடந்ுத பிரிவிருமுறனவடாுத அரசியல்

இயக்கங்களுக்கு இத அுதனத அரசியல் போடாரளடாுதடார

ஆுதரவிருமுறன வஅழைங்கியதடன்,  அவற்ருமுறொ பஜரணன்

ஏகடாதிோத்திய இொகுகளின் கீழ் பகடாண்டுவரம பநடாக்குடன்,

இச் சிறு அரசுகளின் சுுதந்திரத்ருமுறுதயும முன்பனடுத்ுதத.

போடாஸ்னியடா,  பஜரணனிக்கு இரடாணுவ ு செக்திருமுறய

பவளிநடாடுகளில் ோடாவிபோுதற்கு இரந்ுத அரசியலருமுறணபப

ரீதியடான ுதருமுறடருமுறய அழிபோுதற்கடான சூழ்நிருமுறலருமுறய

வஅழைங்கியதடன்,  இவ்வருமுறகயில் யுத்ுதத்திற்கு பிந்திய

கடாலகட்டத்தினத அருமுறணதிவடாுத நடிபபக்கும முற்றுபபளளி

ருமுறவத்ுதத.  அதிோர பஹல்மூட் பகடாலினத அரு செடாங்கம,

புதடாரநடாபடடா யுத்ுத விணடானங்கருமுறள பநட்படடா ஆகடாயத்

ுதடாக்குுதலுக்கு ஆுதரவடாக அனுபபியத. இம முரண்ோடாட்டினுள

அவரகளத நுருமுறஅழைவு,  போடாலந்தின் மீுதடான பஜரணனியின்

ஆக்கிரமிபபின் 56 வத ஆண்டு நிருமுறொவின் போடாத

இடமபோற்ொத.

பிபரஞ்சு, பிரிட்டிஷ் ஏகடாதிோத்தியங்கள பதிுதடாக ஐக்கியபோட்ட

ஐபரடாபோடாவினுள,  ுதங்களத பு செடாந்ுத இரடாணுவ ோலத்திருமுறன

உறுதிபோடுத்திக் பகடாளளும போடாரட்டு,  இரண்டு போரிய

ஐ.நடா ு செருமுறோ இரடாணுவப பிரிவுடன் ோடால்கனினுள

நுருமுறஅழைந்தளளன.  இவ் இர நடாடுகளினுளளும பு செரபியடாருமுறவ
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பநடாக்கியடா அல்லத குபரடாஷியடாருமுறவ பநடாக்கியடா கவனம

பு செலுத்தவத என்ோதில் ஆளும வரக்கங்களிருமுறடபய

கூரருமுறணயடான பவறுோடாடுகள எழுந்ுதன. எபோடியிரந்ுதபோடாதிலும

இவ்விர நடாடுகளும பஜரணனியின் பதபபிக்கபோட்ட ோலத்ருமுறுத

கவருமுறலயுடன் ோடாரபோதடன்,  ஐபரடாபோடாவின் இரடாணுவப

பிரச்ு செருமுறனகருமுறள ுதங்களடால் ருமுறகயடாள முடியும என்ோருமுறுத

போடாஸ்னியடாவில் கடாட்டுவுதற்கு முயற்சிக்கின்ொன.  பிரடான்ஸ்,

போடாஸ்னியடாவிலடான அுதனத “அருமுறணதி கடாபருமுறோ”  புதன்

ோசுபிக்கிலடான அுதனத ஆடமோரணடான அணு ஆயுுத

ோரிபு செடாுதருமுறனகளுடன் இருமுறகிணைத்தக்பகடாண்டுளளத.

ோடாரிருமுறு செ அடித்ுதளணடாகக் பகடாண்ட ு செரவபுது செ உொவுகளுக்கடான

பிபரஞ்சு அருமுறணபபினத ஒர போச்ு செடாளர,  பிபரஞ்சு

முுதலடாளித்தவவடாதிகளின் இரடாணுவ கணபபகருமுறள,

“ஐபரடாபோடாவில் அபணரிக்கடாவினத பிரு சென்னத்திலும

உத்ுதரவடாுதத்திலும எல்ருமுறலயற்று ு செடாரந்திரக்க முடியடாுத

இன்ருமுறொய ுதரகிணைத்தில்,  பஜரணனியின் ோடாதகடாபருமுறோ

உத்ுதரவடாுதபோடுத்தவுதற்கு உுதவுவதில்,  பிபரஞ்சு அணு

ஆயுுதங்கள முக்கியணடான ோடாத்திரம வகிக்க முடியும”  என

வலியுறுத்தவுதன் மூலம உச்ு செரித்ுதடார. எத்ுதருமுறகய

அோடாயத்தக்கு எதிரடாக இத்ுதருமுறகய அணு ஆயுதங்கள

புதருமுறவபோடுகின்ொன என்ோுதற்கு போச்ு செடாளர விருமுறடயிறுக்க

முயற்சிக்கவில்ருமுறல.  பிரடான்சின் ஏவுகருமுறகிணைகள ணடாஸ்பகடா,

வடாஷிங்டன்,  போரலினுக்பகடா அல்லத இருமுறவ மூன்றுக்குபணடா

குறிருமுறவக்கபோடக்கூடும.

இறுதியடாக இங்கு ரஷ்யடாவின் ோடாத்திரம உளளத.

ஏகடாதிோத்திய பவளிநடாட்டுக் பகடாளருமுறகக்கு ுதடானடாகபவ

கீழ்ோடுத்திக் பகடாண்டு,  போடாறிஸ் பயல்ஸ்டினின்

முுதலடாளித்தவ பனரத்ுதடாரகிணை ஆட்சி,  ோடால்கன்

பிரிவிருமுறனயில்,  ுதடான் விலக்கி விடபோட்டிரபோருமுறுத

கடாண்ோதடன், ரஷ்யடாவின் எல்ருமுறலகள வருமுறர பநட்படடா கூட்டு

விஸ்ுதரிக்கபோட்டிரபோுதனடால் ோயமுறுத்ுதவுமோடுகிொத.

அபணரிக்க உத்திபயடாகத்ுதரகள,  போடாஸ்னியடா மீுதடான

பநட்படடா குண்டு வீச்ருமுறு செ பயல்ஸ்டின் கண்டனம

பு செய்ுதருமுறுதயும, “ஒன்றுடன் ஒன்று யுத்ுதமிட்டுக் பகடாண்டுளள

இரண்டு ஆயுுத முகடாங்கருமுறள பநடாக்கிய திரபோம”  ோற்றிய

அவரத எச்ு செரிக்ருமுறகருமுறயயும உளநடாட்டு அரசியலின்

விடயமபோடால ுதளளுோடி பு செய்த விடுகின்ொனர.  ஒரவர,

ுதருமுறலயீட்டிற்கடான அபணரிக்கடாவின் தீரணடானத்ருமுறுத,  1996

புதருதல் பிரச்ு செடாரத்தக்கடான கிளின்டனின் அக்கருமுறொயுடன்

இலகுவடாக போடாரத்ுத முடியும.  எபோடியிரந்ுதபோடாதிலும

அத்ுதருமுறகய பநடாக்கங்கள இரண்டடாம ோட்ு செணடானருமுறவ

ணடாத்திரபண.

அக்படடாோர 1917 பரட்சிக்கு முன்னரம பின்னரணடாக ோடால்கன்

விவகடாரங்களில் ரஷ்யடா நூற்ொடாண்டுகளடாக தீரக்கணடான

ோங்ருமுறகக் பகடாண்டுளளத. போடாறிஸ் பயல்ஸ்டினின் ுதருமுறலவிதி

என்னவடாக இரந்ுதபோடாதிலும,  வரலடாறும பவியியலும இத

இபபிரடாந்தியத்தில் ுதனத நலன்கருமுறள,  இரடாணுவ வழிகளும

உளளிட்ட முருமுறொயில்,  புதடாடரந்த உறுதிபோடுத்தம என்ோருமுறுத

எச்ு செரிக்கிொத.

முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவிய கருமுறலபபில் இரந்த எழும

முரண்ோடாடுகளில்,  பூபகடாள பநரக்கடி,  பணற்ோரபபில்

உருமுறடத்தக்பகடாண்டு பவளிபோடுகின்ொத.  80  வரடங்களுக்கு

முந்ுதய ோடால்கன் யுத்ுதங்கருமுறள போடாலபவ இன்ொய

பணடாுதல்கள,  ஒர உலக ஏகடாதிோத்திய யுத்ுதத்தக்கடான

முன்னறிவிபோடாக விளங்குகின்ொத.  மீண்டும ஒரமுருமுறொ

உலகம மீள பிரிவிருமுறனக்கு உட்ோடுவத ோடால்கனில்

ஆரமபிக்கிொத.

போடாஸ்னியடாவும  ஸ்போயினும

முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவியடாவில் இரந்த ஐக்கிய நடாடுகளத

ஆயுுதத்ுதருமுறடருமுறய நீக்கபவண்டும என்ோபுத புதடாழிலடாளர

பரட்சிக் கட்சியின் ணத்திய பகடாரிக்ருமுறகயடாக விளங்குகின்ொத.

அண்ருமுறணய ணடாுதங்களில் போடாஸ்னியடாவுக்கடான ஆயுுத

எடுத்தச் பு செல்லலின் மீுதடான உத்திபயடாகபூரவ ுதருமுறடருமுறய,

1936 ல் பிரிட்டிஷ்,  பிபரஞ்சு அரு செடாங்கங்களடால்

ருமுறகபயழுத்திடபோட்ட ுதருமுறலயிடடாக் பகடாளருமுறகயுடன் ஒபபிட்டு,

போடாஸ்னியடாவிலடான யுத்ுதத்ருமுறுதயும 1936-39  சிவில்

யுத்ுதத்ருமுறுதயும ு செணபோடுத்ுத முயற்சிக்கின்ொத.  பவரக்கஸ்

பிரஸ் அுதனத ஆகஸ்ட் 12  கட்டுருமுறர ஒன்றில் பிரிட்டனின்

ோடாதகடாபபச் பு செயலடாளர மிருமுறகயில் போடாரடிபலடாவின் மீுதடான

ஒர ுதடாக்குுதலில்,  ஸ்போயின் மீுதடான ஒர விந்ருமுறுதயடான

ஒபபீட்ருமுறட பணற்பகடாண்டத.  புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி,

கிரடாஜினடா ுதடாக்குுதருமுறல “இன சுத்திகரிபபின்” ஒர உுதடாரகிணைம

என கூறியுதற்கடாக போடாரட்டிபலடாருமுறவ விணரசித்ுதத.

“உளநடாட்டு யுத்ுதத்தின் போடாத குடியரசு ஸ்போயினுக்கு

எதிரடான பிரிட்டிஷ் பிபரஞ்சு அரு செடாங்கங்களின் ஆயுுதத்ுதருமுறட

இல்லடாணல் இரந்திரக்குணடாய் இரந்ுதடால்,  போடாரட்டிபலடாவின்

ுதந்ருமுறுத ுதனத வீட்ருமுறடவிட்டு அகதியடாகப பொபோட்டிரந்திரக்க

முடியடாத” என “எதிரிருமுறடயடாக” இத கூறுகிொத.

ஒர வலது செடாரி படடாரி அருமுறணச்ு செரிடம ஒர ஒழுக்கபநறிரீதியடாக

அருமுறஅழைபபவிடுகின்ொ இயல்பருமுறடய இக்குறிபபின் பின்பன,

திட்டவட்டணடானதம மிகவும பிற்போடாக்கடானதணடான அரசியல்

கரத்தபோடாடுகள உளளன. ஸ்ோடானிய உளநடாட்டு யுத்ுதத்ருமுறுத,

போடாஸ்னிய முரண்ோடாட்டுடன் ு செணபோடுத்ுத முயற்சிபோத

அபயடாக்கியத்ுதனணடானுதடாகும.  ஸ்போயினில் ஒர ோடாட்டடாளி

வரக்கப பரட்சிருமுறய,  ோடாசிு செ பிற்போடாக்கு ுதனத்தினடால்

அடக்குவுதற்கடான முுதலடாளித்தவ வடாதிகளின் முயற்சியின்

விருமுறளவடாய் யுத்ுதம பவடித்ுதத.  போடாஸ்னியடாவில்,

யூபகடாஸ்லடாவிய அரசின் கருமுறலபபில் இரந்தம, போடாட்டியிடும

புதசியக் குழுக்கள புதசிய வடாுதத்ருமுறுத தூண்டி

விடுவுதனூடும,  ஏகடாதிோத்திய ு செக்திகளின் உுதவிகருமுறள

போற்றுக்பகடாளவுதனூடும பு செடாந்ுத அரருமுறு செ சிரஷ்டித்தக்

பகடாளவுதற்கடாக முயற்சித்ுதுதனதம விருமுறளவடாய் யுத்ுதம

புதடான்றியத.

ஆனடால் இங்பக ஒர வரலடாற்று ரீதியடாக ுதவொடான ஒபபீடு

என்ோருமுறுதவிட அதிகணடானருமுறவ ு செமோந்ுதபோட்டுளளத.  ஸ்ோடானிய

பரட்சியினத புதடால்வியிலும பிரடாங்பகடாவினத

பவற்றியிலுணடான பிருதடான பிரச்ு செருமுறன,  ுதருமுறலயிடடா
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பகடாளருமுறகயினத விருமுறளவடாய் அரசு விசுவடாசிகளுக்கு ஏற்ோட்ட

ஆயுுத ோற்ொடாக்குருமுறொபய என புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி

உகிணைரத்தகிொத.  ஒரவர ட்பரடாட்ஸ்கியினத எழுத்தக்களில்,

ஸ்போயினில் ோடாசிு செத்தின் பவற்றிக்கடான கடாரகிணைத்ருமுறுத,

ஸ்ோடானிய குடியரசு அரு செடாங்கத்திற்கு பிரிட்டிஷ்,  பிபரஞ்சு

அரு செடாங்கங்கள ஆயுுதம வஅழைங்கடாுதருமுறுத குறிக்கின்ொ ஒர

அறிக்ருமுறகருமுறய வீபகிணை புதடிக்பகடாண்டிரக்க முடியும.

உண்ருமுறணயில் இதுதடான் அந்பநரத்தில் கிபரமளின்

ஆட்சியடாலும உலகம பூரடாவும உளள அுதனத

சுற்றுவட்டத்தில் உளள “கமயூனிஸ்ட்”  கட்சிகளடாலும

முன்பனடுக்கபோட்ட நிருமுறலபோடாடடாக இரந்ுதத. இத ஒன்றுடன்

ஒன்று புதடாடரபோட்ட இர பநடாக்கங்களுக்கு பு செருமுறவ பு செய்ுதத:

ஒன்று ஸ்ோடானிய புதடாழிலடாள வரக்கத்தின் பரட்சிகர

இயக்கத்ருமுறுத நசுக்கியதில் பகடாமின்பரனினதம,  ஸ்ோடானிய

கமயூனிஸ்ட் கட்சியினதம ோடாத்திரத்ருமுறுத மூடி ணருமுறொபோுதற்கும;

அந் பநரத்தில் பஜரணனிக்கு எதிரடாக பிரிட்டன், பிரடான்சுடனடான

“கூட்டுபோடாதகடாபப”  ஒபோந்ுதத்ருமுறுதப ோடாதகடாபோதில் ருமுறணய

கவனத்ருமுறுத பு செலுத்திய கிபரமளினின் பவளிநடாட்டுக்

பகடாளருமுறகருமுறய பணலும முன்பனடுபோுதற்குணடாகும.  இற்ருமுறொ

நடாள வருமுறரயில் ஸ்ரடாலினிஸ்ட்டுக்களும அவரகளத

அனுுதடாபிகளும பிரடாங்பகடாவின் பவற்றிக்கு,  பிரிட்டிஷ்

பிரடான்ஸ் “ுதருமுறலயிடடாருமுறணுதடான்”  ஒர பிருதடான கடாரண என

போணுகின்ொனர.

ஸ்ரடாலினிு செ நிருமுறலபோடாட்ருமுறட பிரதிோலித்தம,  ஸ்ோடானிய

பரட்சியினத உுதவிக்கு “ஜனநடாயக நடாடுகள”  வரம என்ொ

பிரருமுறணருமுறய முன்பனடுத்தம வந்ுத ணத்தியவடாதிகருமுறள

ட்பரடாட்ஸ்கி ஏளனம பு செய்ுதடார.  ு செமோவங்களின் அபிவிரத்தி

திருமுறு செயில்,  ஸ்ோடானிய முுதலடாளித்தவவடாதிகளதம ோடாசிு செ

பிற்போடாக்கினதம பவற்றிருமுறய உறுதிபோடுத்தவுதற்கு,

பிரிட்டிஷ் பிபரஞ்சு ஏகடாதிோத்தியங்கள ுதங்களத ு செக்திக்கு

உட்ோட்ட அருமுறனத்ருமுறுதயும பு செய்யும என்ோருமுறுத ட்பரடாட்ஸ்கி

போணனடார.  முுதலடாளித்தவ அரசிற்கும,  புதடாழிலடாள வரக்க

கட்சிகளுக்கும இருமுறடபயயடான ஒர கூட்டு,  என்ொ

கரவியினூடு புதடாழிலடாள வரக்கத்ருமுறுத,

முுதலடாளித்தவவடாதிகளுக்கு கீழ்ோடுத்திய கிபரமளினின்

பின்னண ஆுதரவுருமுறடய ணக்கள முன்னண என்ொ தபரடாகக்

பகடாளருமுறகக்கு எதிரடாக நடான்கடாம அகிலம போடாரடாடியபுத

அன்றி,  ஆயுுத ுதருமுறடருமுறய நீக்குவுதற்கடாக அல்ல.

முுதலடாளித்தவ அரருமுறு செ தூக்கி எறிவுதனூடும தீவிரணடான

ு செமூக நடவடிக்ருமுறககருமுறள முன்பனடுபோுதன் மூலமும

புதடாழிலடாள வரக்கத்ருமுறுத அணதிரட்டுவுதனூடு ோடாசிு செத்ருமுறுத

புதடாற்கடிபோுதற்கடான ஒர பரட்சிகர பகடாளருமுறகக்கு நடான்கடாம

அகிலம போடாரடாடியத.  ருமுறணயபபிரச்ு செருமுறனகள இரடாணுவ

ரீதியடானத அன்றி,  அரசியல் ரீதியடானபுத என ட்பரடாட்ஸ்கி

வலியுறுத்தினடார.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின் போடாஸ்னிய பிரச்ு செடாரம,

முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவிய புதடாழிலடாளரகளுக்கு ஒர

சுயடாதீனணடான பகடாளருமுறகருமுறய முன்பனடுக்கவுமில்ருமுறல,  எந்ுத

ு செமூக நடவடிக்ருமுறககருமுறள முன்பணடாழியவுமில்ருமுறல,  ோதிலடாக

புதடாழிலடாள வரக்கம அழிக்கபோட்டு விட்டத எனவும, வரக்கப

போடாரடாட்டம இல்லடாத போடாய்விட்டத எனவும

வலியுறுத்தகின்ொத.  அுதனத பகடாளருமுறக போடாஸ்னிய

முுதலடாளித்த அரு செடாங்கத்தக்கு விணரு செனணற்ொ ஆுதரவடாக

விளங்குவபுதடாடு, “ஜனநடாயக” ஏகடாதிோத்திய நடாடுகள அுதற்கு

இரடாணுவ ஆுதரவு வஅழைங்கபவண்டும என அருமுறஅழைபோுதடாகவும

உளளத.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியினத ஸ்போயின் மீுதடான

புதடாழுருமுறகக்கு ஒர திட்டவட்டணடான அரசியல் பநடாக்கம

உளளத: பணலும அடித்ுதளம அற்ொ வடிவத்தில் ஒர ணக்கள

முன்னண அரசியருமுறல பத்தயிரபோருமுறடயச் பு செய்வபுதயடாகும.

இத ோடால்கனில் ஏகடாதிோத்திய ுதருமுறலயீட்டுக்கடான ஆுதரருமுறவ

அணதிரட்டுவருமுறுத பநடாக்கணடாக பகடாண்டுளளதடன்,  பிரிட்டிஷ்

முுதலடாளித்தவவடாதிகருமுறள –அதிலும குறிபோடாக அுதனத

புதடாழிற் கட்சி பிரதிநிதிகருமுறள–  “ஜனநடாயக”  பநடாக்கத்திற்கு

பவன்பொடுக்க முடியும என்ொ பிரருமுறணருமுறயயும

முன்பனடுக்கின்ொத.

ரஜ்ணனுக்கடான  வக்கடாலத்த

முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவியடாருமுறவ பநடாக்கிய புதடாழிலடாளர

பரட்சிக் கட்சியின் அணுகுமுருமுறொயின் மிகவும பகடாடூரணடான

அமு செங்களில் ஒன்று,  குபரடாஷியடாவின் ோலமமிக்க வலது செடாரி

நோரடான பிரடான்பஜடா ரஜ்ணனுக்கடான அுதனத ஆுதரவடாகும.

கிரடாஜினடாவிலடான குபரடாஷிய ுதடாக்குுதலுக்கு ஆுதரவு

பகடாடுத்ுத அுதனத ஆகஸ்ட் 12  கட்டுருமுறர ஒன்று,

அண்ருமுறணயில் கிரடாஜினடாவில் இரந்த பு செரபியரகருமுறள

பவளிபயற்றியுதற்கடாக குபரடாஷியடாவுக்கு அவரகளத “நன்றி”

இரந்தம,  “ோல போடாஸ்னியரகள (அத்தடன் ோல

குபரடாஷியரகள)  குபரடாஷிய ஜனடாதிோதி ரஜ்ணனில்

அவநமபிக்ருமுறகயடாக உளளனர”  என பவரக்கஸ் பிரஸ்

பிரகடனபோடுத்தகிொத. பவரக்கஸ் பிரஸ் இச் ு செந்புதகங்கருமுறள

ு செணடாுதடானபோடுத்ுத முயற்சிக்கின்ொத.  போடாஸ்னியடாவுக்கடான

அவரத திட்டங்கள ோற்றி பகட்கபோட்டபோடாத ஒர

உகிணைவுோட்டியல் (menu)  அட்ருமுறடயின் பின்ோக்கத்தில் ஒர

வருமுறரோடத்ருமுறுதக் கீறி,  எபோடி இபபிரடாந்தியம பு செரபியடாவின்

சுபலடாபோடாடன் மிபலடாு செவிக்குக்கும ுதனத ஆட்சிக்கும

இருமுறடபய பிரிக்கபோடும என்ோருமுறுத ரஜ்ணன் சுட்டிக்கடாட்டியுதடாக

கூொபோடும ஒர ோரவலடாக அறியபோட்ட,  லண்டனில் நடந்ுத

ு செமோவத்ருமுறுதப ோற்றிக் குறிபபிடுருமுறகயில், புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சி “இுதனத முக்கியத்தவம ோற்றி ு செந்புதகங்கள உளளத”

என பிரகடனபோடுத்தகிொத.

ரஜ்ணனின் அரசியல் நகரவுப ோடாருமுறுதருமுறய அறிந்த பகடாண்ட

எவரக்கும அத்ுதருமுறகய ு செந்புதகங்கள எதவும கிருமுறடயடாத.

போடாஸ்னிய பிரடாந்தியத்ருமுறுதயும இருமுறகிணைபோுதனூடடான “உயரிய

குபரடாஷியடா”வுக்கடான ுதனத ஆுதரருமுறவ அவர திரமோத்

திரமோ பிரகடனபோடுத்தியுளளடார.  அவரத அபணரிக்க

எஜணடானரகள கூட,  அவரத விு செரத்ுதனணடான முஸ்லீம

பவறுபபினடால்,  வடாஷிங்டன் ுதனத தீரவிருமுறன சுணத்தவதில்

கஸ்டங்கருமுறள ு செந்தித்ுதுதடாக முருமுறொயிட்டுளளனர.  குபரடாஷிய

ோருமுறடயினரம ோடாசிு செ குழுக்களும ஒர இன ரீதியடாக
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ஒரங்கிருமுறகிணைந்ுத பஹரஸக்-போடாஸ்னிய அரு செ தண்ருமுறட

சிரஸ்டிக்கும பநடாக்கில்,  பு செரபியரகருமுறளயும

முஸ்லீமகருமுறளயும பஹரஸபகடாவினடாவில் ோடுபகடாருமுறல

பு செய்தம, தரத்தியடித்தக் பகடாண்டும இரபோத, ரஷ்ணனடால்

திட்டமிடபோட்டுளள இன பிரிவிருமுறனயின் முன்னுுதடாரகிணை

யுதடாரத்ுதணடாகும.  இப போயரளவிலடான போடாஸ்னியப

பிரடாந்தியத்தில் வசிபபோடார,  குபரடாஷிய நடாகிணையத்ருமுறுத

ோயன்ோடுத்தவதடன் குபரடாஷிய ு செட்டங்களுக்கு

கீழ்போடிவுதனுடனும ணடடுணல்லடாணல் அண்ருமுறணய குபரடாஷிய

புதருதல்களில் ு செட்ட ரீதியடான பிரதிநிதிகருமுறள

புதரந்புதடுபோுதற்கு வடாக்குகளும அளித்ுதனர.

பவரக்கஸ் பிரஸ் பின்வரணடாறு கூறுவுதற்கும பு செல்கிொத:

“பஜனிவடாவில்,  பிரிட்டிஷ் ணற்றும ஏருமுறனய ஏகடாதிோத்திய

அரு செ அலுவலரகளடால் வருமுறரயபோடுகின்ொ பகடாடுகபள

போடாஸ்னியடாவுக்கு மிகவும அோடாயணடானத என

நிரூபிக்கின்ொன!...  போடாஸ்னிய ணக்களினத (அத்தடன்

இறுதியில் குபரடாஷியர பு செரபியரகளுக்கும)  ோடாரிய

எதிரிகளடான கரடாட்சிக்,  மிபலடாசிவிக் போடான்ொ புதசியவடாுத

கடாருமுறடயரகளின் பின்பனபய ோடால்கருமுறன பிரிபோுதற்கு போரம

வல்லரசுகள முயல்கின்ொன”.

வடாஷிங்டனடாலும போடான் (Bonn)  இனடாலும வருமுறரயபோட்ட

வருமுறரோடங்கள –  குபரடாஷிய ுதடாக்குுதல்கள,  பநட்படடா

ஆகடாயத் ுதடாக்குுதல்கள,  அபணரிக்க ஆக்கிரமிபப

என்ோவற்றின் பின்னண ஆுதரவுடன்–  புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சிருமுறயப போடாறுத்ுதணட்டில் அதிக விரபோத்தக்குரியத.

அுதனத எதிரிகளத அட்டவருமுறகிணையில் ரஜ்ணன்

பு செரக்கபோடவில்ருமுறல.  சுபலடாட்டரம புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சியும இவ் குறிபபிட்ட புதசியவடாுத கடாருமுறடயருமுறன பநடாக்கி

ஒர சிொபப உொவிருமுறன அபிவிரத்தி பு செய்தபகடாண்டுளளனர.

வலது செடாரி புதசியவடாுத குழுக்களிடம இரந்தம,  இடம

போயரந்ுத உஸ்ரடாஷ் குழுக்களிடம இரந்தணடான ுதடாரளணடான

நிதி ஆுதரவிற்கு போரணளவு நன்றி பு செலுத்திய வண்கிணைபண

குபரடாஷியடாவின் ஜனடாதிோதியடாக ரஜ்ணன் உரவடானடார.

அவரத புதருதல் பிரச்ு செடாரத்தில் உஸ்ரடாஷ் உடன்

“ஒத்தபபோடாவுதற்கு”  அவர அருமுறஅழைபப விட்டதடன்,

குபரடாஷியடாருமுறவ அவர “ஜபு செபனடாவடாக் ணனச்சிக்கல்”

(Jasenovac  complex)  என குறிபபிட்டதில் இரந்த

விடுவிபோுதற்கும அருமுறஅழைபபவிட்டடார.  (2 ம உலக

யுத்ுதத்தின்போடாத,  ஆன்ற் ோவலிக் (Ante  Pavelic)  ோடாசிு செ

ஆட்சியினடால் பகடாண்டு நடத்ுதபோட்ட சித்திரவருமுறுத

முகடாமினடால் ஏற்ோடுத்ுதபோட்ட ுதடாக்கத்ருமுறுதபய சிக்கல்களடாக

குறிபபிட்டடார)  700,000  பணற்ோட்ட பு செரபியரகளும,  30,000

பணற்ோட்ட யூுதரகளும இம முகடாமில் குபரடாஷிய

ோடாசிஸ்ட்டுக்களடால் ோடுபகடாருமுறல பு செய்யபோட்டனர.  இத

ஐபரடாபோடாவில் இரந்ுத நடாஜிகளடால் நடடாத்ுதபோடடாுத

ஒபரபயடார சித்திரவருமுறுத முகடாணடாகும.  அவர உஸ்ரடாஷ்

ஆட்சியிருமுறன “குபரடாஷிய ணக்களின் வரலடாற்று

உச்ு செரிபபக்களின் ஒர பவளிபோடாடு” என விோரிக்கின்ொடார.

ரஷ்ணனுருமுறடய அருமுறஅழைபப,  பஜரணனியரகருமுறள நடாஜிு செத்தின்

ு செடாுதகணடான ோங்களிபபக்களுடன் ு செணரு செபோடுத்தி,  அவுஸ்விற்ச்

பகடாருமுறலமுகடாமகள புதடாடரோடான அவரகளத

குற்ொவுகிணைரவுகளில் இரந்த விடுவிபோுதற்கு உுதவுவுதடாகவும

வடாக்குறுதி அளித்ுத ஒர பஜரணன் பவட்ோடாளருமுறர ஒத்ுதுதடாகும.

பு செரபியரகளின் ணரகிணை எண்ணக்ருமுறக பிரணடாண்டணடாக

மிருமுறகணதிபபிடபோட்டு கடாட்டபோட்டுளளத எனவும,

ஜபு செபனடாவடாக் முகடாமில் ுதனிபய 70,000  போர “ணடாத்திரபண”

ஒழித்தக் கட்டபோட்டனர என வலியுறுத்தியுதன் மூலம

குபரடாஷிய புதசியவடாுத வட்டடாரங்களில் ரஜ்ணன்

முன்னணக்கு எழுந்ுதடார.  அவர இபுதபோடால் நடாஜி,

யூுதோடுபகடாருமுறலயில் (Holocaust)  6  மில்லியன் யூுதரகள

பகடால்லபோடடனர என்ோருமுறுதயும ணறுத்ுதபுதடாடு “பவறும”

900,000 போபர பகடால்லபோட்டுதடாக கூறினடார.

ரஜ்ணனின்  ோண்ோடுத்ுதபோடடாுத  பூமி

1989 ல் ு செடாகிரபபில் ோதிபபிக்கபோட்ட அவரத பிருதடான

ோருமுறடபோடான,  ோண்ோடுத்ுதபோடடாுத பூமி என்ொ தீவிரவடாுத யூுத-

எதிரபப ருமுறகநூல்,  யூுதபோடுபகடாருமுறலகளுக்கடான குற்ொத்ருமுறுத

யூுதரகளின் மீத சுணத்தகின்ொ அபுதபவருமுறளயில், கிட்லரத

“இறுதி தீரவிருமுறன”  நியடாயபோடுத்தகின்ொத.  அவர

இவ்விுதணடாக எழுதகின்ொடார:

“எபபோடாத ஒர இயக்கம,  ஒர ணக்கள,  ஒர அரசு,  ஒர

கூட்டு அல்லத ஒர கரத்தியல் அுதனத உயிரவடாழ்க்ருமுறகருமுறய

ோயமுறுத்தகின்ொ அல்லத அுதன்மீத பணலடாதிக்கத்ருமுறுத

ஸ்ுதடாபிக்கக் கூடிய ஒர எதிரடாளிருமுறய முகங்பகடாடுக்குமபோடாத,

அுதருமுறன அழிபோுதற்கு அல்லத புதடாற்கடிபோுதற்கு அுதற்கு

கிருமுறடக்கக் கூடிய அருமுறனத்தக் கரவிகருமுறளயும ோடாவிபோதடன்

ு செடாத்தியணடான ஒவ்பவடான்ருமுறொயும பு செய்யபவண்டும. இத்ுதருமுறகய

முகங்பகடாடுபபக்களில் ஒர இன அழிபபக்குப போடாவருமுறுத

விலக்குவத,  போரணளவில் சுய அழிபருமுறோபய

விருமுறளவடாக்கும”.

அத்தடன் அவர நடாஜி ஆட்சிோற்றி பின்வரணடாறு

குறிபபிடுகின்ொடார:  “ஒர உயரந்ுத இனணடாக 'உயர பஜரணன்

ணக்களின்'  உலக இரபப என்ொ கரத்த,  யூுத

பிரச்ு செருமுறனக்கடான 'இறுதி தீரவு'  பஜரணன்,  ஐபரடாபபிய

வரலடாற்றில் இரந்த யூுதரகருமுறள திட்டவட்டணடாக

அகற்ொபவண்டும என்ொ கரத்தபோடாட்ருமுறடபய அடித்ுதளணடாகக்

பகடாண்டத. இுதற்கடான விளக்கம –வரலடாற்று மூலங்களுக்கும

பணலதிகணடாக–  பஜரணன் ஏகடாதிோத்தியம பூபகடாள அரசியல்

கடாரகிணைங்களுக்கடாக ஐபரடாபோடாருமுறவ ஆதிக்கம பு செலுத்தவருமுறுத

பநடாக்கி பிருதடானணடாக நகரந்ுதத என்ொ உண்ருமுறணயில்

கண்டுபகடாளள பவண்டும.  இவ்விுதணடாக ஹிட்லரின் “பதிய

ஐபரடாபபிய ஒழுங்கு”  யூுதரகருமுறள (குருமுறொயபவடா

கூடுுதலடாகபவடா முழு ஐபரடாபபிய நடாடுகளிலும

விரமோபோடடாபுதடார)  அகற்றுவுதற்கடானதம அபுதபோடால்

பவரு செடாயில் (பிபரஞ்சு ஆங்கில)  பிருமுறஅழையிருமுறன

திரத்தவருமுறுதயும ஆகிய இர புதருமுறவகளினடாலும

நியடாயபோடுத்ுதபோட முடியும”.  ஐபரடாபபிய யூுதரகருமுறள,

ணடகஸ்கடாரக்கு அனுபபவத என்ொ ஒர ஆரமோ நடாஜி
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திட்டத்ருமுறுத அவர ஏற்றுக் பகடாளவருமுறுத குறிபபிடுவபுதடாடு,

“ோடிபோடியடான தருமுறடத்தக்கட்டல்”  ரஷ்யடாவில் நீடித்ுத

இரடாணுவ முகங்பகடாடுபபினடால் பின்னர அவசியபோட்டத என

பிரகடன்போடுத்தகின்ொடார.

அவர விவிதியத்தின் ோருமுறஅழைய ஏற்ோடாட்டிருமுறன யூுதரகளின் இன

அழிபப வன்முருமுறொருமுறய ஒர இயல்ோடான புதடாற்ொணடாக

நியடாயபோடுத்தவுதற்கு பணற்பகடாள கடாட்டுகிொடார. “யூுதரகளத

இன அழிபப வன்முருமுறொ ணனிுதனதம அவனத ு செமூக

இயல்படனும ஒத்தபபோடாகும ஒன்ொடாகும...  வன்முருமுறொ

அனுணதிக்கபோடக் கூடியுதடாக ணட்டுணன்றி

ோரிந்தருமுறரக்கூடியுதடாகவும விளங்கியத;  பணலும இத

ோலமமிக்க பயபகடாவடாவின் வடாரத்ருமுறுதகளுடன் போடாரந்ுதக்

கூடியுதடாகவும இரந்ுதத;  இத எபபோடாத ஒர

புதரந்புதடுக்கபோட்ட ணக்களின் இரடாஜ்யத்தின்

பத்தயிரபபக்பகடா அல்லத பத்புதழுச்சிக்பகடா

புதருமுறவபோடுமபோடாத ோடாவிக்கபோட முடியும” இறுதியடாக அவர

ோல ஆயிரக்ககிணைக்கடான யூுதரகள ோடுபகடாருமுறல பு செய்யபோட்ட

ஜபு செபனடாவடாக்கில் உளள உஸ்ரடாஷ் சித்திரவருமுறுத முகடாம,

யூுதரகளடாபலபய நடத்ுதபோட்டத என ஒர

பகடுபகட்டத்ுதனணடான பிரகடனத்ருமுறுத பு செய்கிொடார.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி இந்ுத ணனிுதனுக்கு வக்கடாலத்த

வடாங்குவதடன், அவரத இரடாணுவ பவற்றிகருமுறளயும ுதழுவிக்

பகடாளகின்ொத.  இத அுதனத பு செடாந்ுத ணட்டத்தில் இந்ுத

நிருமுறலபோடாட்ருமுறட பகளவிக்குளளடாக்குபவடாருமுறர கண்டனம

பு செய்கிொத. ரஷ்ணனுக்கடான இுதனத ஆுதரவு, ுதனிபய கிளிவ்

சுபலடாட்டரின் பநடாய் பிடித்ுத பணடாகத்தின் பவளிபோடாடு அல்ல.

குபரடாஷிய வலது செடாரிகளுக்கடான,  புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சியின் ஆுதரவு திட்டவட்டணடான நருமுறடமுருமுறொ

நடவடிக்ருமுறககளில் அுதனத பவளிபோடாட்ருமுறடக் கண்டு

பகடாண்டத.

போடாஸ்னியடாவிற்கடான  புதடாழிலடாளர  உுதவி

1993 ல் புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி,  போடாஸ்னிய நகரணடான

ரஷ்லடாவுக்கு ட்ரக் மூலம எடுத்தச் பு செல்லலும

உளளடங்கலடான, போடாஸ்னியடாவுக்கடான அுதனத புதடாழிலடாளர

உுதவி பிரச்ு செடாரத்ருமுறுத குபரடாஷிய ஆட்சியினத பநரடி

உுதவியுடன் அபிவிரத்தி பு செய்ுதுதடாக ஏற்றுக் பகடாண்டத.

எடுத்தச் பு செல்லலின் ருமுறணய அருமுறணபோடாளர படடாட் கிபு சென்,

கட்சி ுதனத பிரச்ு செடாரங்கருமுறள,  “குபரடாஷிய பவளிநடாட்டு

அருமுறணச்சினத பிரதிநிதிகளுடனும...  போடாஸ்னிய-

பஹரஸபகடாவினடா அரு செடாங்கத்தடனும உுதவிப ோடாருமுறுதருமுறய

திொபோத ோற்றி கலந்தருமுறரயடாடிய”  கூட்டங்களினூடு

ஒரங்கிருமுறகிணைத்ுதுதடாக கூறினடார.

அவர குபரடாஷிய பவளிநடாட்டு அருமுறணச்சு குபரடாஷியடாவில்

இரந்த ரஷ்லடாவுக்கு வடக்கு ோடாருமுறுதயினூடு ("northern

corridor") போடாவுதற்கு நடாங்கள ு செடாகிபரபபில் இரந்த

சுோன்ஜடாவுக்கு (Zupanja) போடாகபவண்டும என

முன்பணடாழிந்ுதத” என பவளிபோடுத்தினடார. (பவரக்கஸ் பிரஸ்

நவமோர 6,  1993)  குபரடாஷிய பவளிநடாட்டு அருமுறணச்சு

ுதற்போடாத கிரடாஜினடா ருமுறகபோற்ொபோட்டதில்

யுதடாரத்ுதணடாக்கபோட்ட அுதனத பு செடாந்ுத இரடாணுவ

பநடாக்கத்ருமுறுத பணலும முன்பனடுபோுதற்பக “வடக்கு

ோடாருமுறுதருமுறய”  பிபரரித்ுதத.  வடக்கு ோடாருமுறுதருமுறய போடாஸ்னிய

பு செரபியரகள ஆதிக்கம பு செலுத்தியருமுறண கிரடாஜினடா

பிரடாந்தியத்தக்கடான மீள விநிபயடாகத்ருமுறுத பு செய்ய

அனுணதித்ுதத,  ஆகபவ பு செரபியரகளின் கட்டுபோடாட்ருமுறட

முடிவுக்கு பகடாண்டுவரவத ு செடாகிரப ஆட்சியின் ஒர பிருதடான

இரடாணுவ பநடாக்கணடாகும.  புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி

அுதனத ட்ரக்குகருமுறள இபோடாருமுறுதயினூடு அனுபோ முடியடாணல்

இரந்ுதபோடாத,  கிபு சென் குபரடாஷிய ோடாதகடாபப அருமுறணச்ு செர

பகடாய்பகடா சுு செடாக்கிற்கு (Gojko Susak) ஒர பநரடி அருமுறஅழைபப

விட்டடார.  முன்ருமுறனநடாள கபனடிய பிற்ு செடா (pizza)

புதடாழிலதிோரடான இம ணனிுதர,  ுதனத ுதடாய்நடாட்டுக்கு

1980 களின் இறுதியில் திரமபியதடன்,  ரஜ்ணனின்

புதருதலுக்கு நிதியிடுவுதற்கு ுதனத பு செல்வத்ருமுறுத

ோயன்ோடுத்தியதடன் அவரத இரட்ருமுறட பகடாளருமுறகயடான

கமயூனிு செ விபரடாுதத்ருமுறுதயும, “ணகத்ுதடான குபரடாஷியடாவிற்கடான”

போடாரடாட்டத்ருமுறுதயும முன்பனடுத்ுதடார.  பஹரஸபகடாவினடாவின்

குபரடாஷிய சிறுநிலபோரபருமுறோ அடித்ுதளணடாகக் பகடாண்டுளள

அவர,  ரஜ்ணனின் குபரடாஷிய ஜனநடாயகக் கூட்டின் மிகுந்ுத

ோடாசிு செ போடாக்கினத அறியபோட்ட ுதருமுறலவரடாவர.

1994  ஜனவரி 10  என திகதியிடபோட்ட அவரத கடிுதத்தில்

கிபு சென்,  ரஷ்லடாவுக்கடான புதடாழிலடாளர பரட்சி கட்சியின்

“ணனிுதடாபிணடான உுதவி எடுத்தச் பு செல்லலுக்கடான ோடாருமுறுதருமுறய

ு செரிபு செய்யுணடாறு HVO ோருமுறடகளிடம”  (போடாஸ்னியடா-

பஹரஸபகடாவினடாவில் உளள குபரடாஷிய புதசியவடாுத

இரடாணுவக் குழு, இுதன் ுதருமுறலவரகள யுத்ுத குற்ொவடாளிகளடாக

இன அருமுறடயடாளங் கடாகிணைபோட்டுளளனர)  கட்டருமுறளயிடுணடாறு

சுு செடாக்கிடம அருமுறஅழைபபவிட்டடார.  இத போடாஸ்னிய

பு செரபியரகளுக்கு எதிரடாக,  ஒர ுதடாக்குுதருமுறல

முன்பனடுக்குணடாறு குபரடாஷிய ஆட்சியிடம பநரடி அருமுறஅழைபப

விடுவருமுறுத உளளடக்கி இரந்ுதத.  இத அபணரிக்க

பவளியுொவுச் பு செயலகத்தினடால் இத்ுதருமுறகய ஒர ுதடாக்குுதருமுறல

பணற்பகடாளளுணடாறு ு செடாகிரபபடன் பணற்பகடாளளபோட்ட

பகடாடுக்கல் வடாங்கல்களில் இரந்த ஒர வரடம முன்போ

இடமபோற்றுளளத.

ுதற்போடாத ரஷ்லடா,  அபணரிக்க இரடாணுவத்தினத ுதருமுறலருமுறண

அலுவலகணடாக ணடாறியுளளத. புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியும,

அபணரிக்க இரடாணுவமும ுதங்களத நடவடிக்ருமுறககளுக்கடான

ருமுறணய இடணடாக இந்நகரத்ருமுறுத புதரந்புதடுத்ுதத ுதற்பு செயலடாக

ஒரங்கிருமுறகிணைந்ுத ு செமோவங்கள அல்ல.  ரஷ்லடாருமுறவ பநடாக்கிய

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின் வழி நடத்தருமுறக,

இபபிரடாந்தியத்தில் அபணரிக்க ஏகடாதிோத்தியத்தின் பிருதடான

ஏஜன்டடான குபரடாஷிய ஆட்சியுடனடான அுதனத உொவுகளின்

ோகுதி விருமுறளவடாய் உரவடானுதடாகும.  ுதற்போடாத புதடாழிலடாளர

பரட்சிக் கட்சி,  ஏகடாதிோத்திய ோருமுறடகருமுறள

பவளிபயற்றுவுதற்கடான போடாரடாட்டத்திற்கும,  அபணரிக்க

ஆக்கிரமிபருமுறோ எதிரத்தம புதடாழிலடாள வரக்கத்தினுள ஒர

22- How the WRP joined the NATO camp
Imperialist war in the Balkans and the decay of the petty-bourgeois left



பிரச்ு செடாரத்ருமுறுத பணற்பகடாளளுணடா?  ஒரவரம ுதணத மூச்ருமுறு செ

பிடித்தக்பகடாளள புதருமுறவயில்ருமுறல.  இத அத்ுதருமுறகயபுதடார

சுபலடாகத்தக்கு வடாயளவில் பு செருமுறவ பு செய்ய

புதரந்புதடுத்ுதடாலும கூட,  இத அரத்ுதணற்ொத. கடந்ுத மூன்று

வரடங்களடான புதடாழிலடாளர பரட்சி கட்சியின் அரசியல்

ுதருமுறலயீட்டினத முழு உளளடக்கமும,  ரஷ்லடாவினுள

அபணரிக்க டடாங்கிகள நகரவுதற்கடான ோடாருமுறுதருமுறய ுதயடார

பு செய்ுதபுத.

சுபலடாட்டரின்  “உண்ருமுறணயடான  தீரவு”

குபரடாஷிய பு செடாவினிு செத்தக்கடான புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சியின் விணரு செனம அற்ொ ஆுதரவு,  அத ுதனத

இரபபிடணடாகக் பகடாண்டுளள பிற்போடாக்கு அரசியல் சூஅழைலில்

கூட,  ு செந்புதகங்கருமுறள எழுபபியுளளருமுறண

பவளிபோருமுறடயடாகின்ொத.  “ோடால்கன் ணக்களுக்கடான ஒர

உண்ருமுறணயடான அரசியல் தீரவு”  என ுதருமுறலபபிடபோட்ட ஒர

பிரசித்திபோற்ொ ஆசிரிய ுதருமுறலயங்கத்ருமுறுத பவரக்கஸ் பிரஸ்

ுதடாங்கி வந்ுதத. இவ் ஆசிரியத் ுதருமுறலயங்கத்தின் மீுதடான உள

விணரு செனத்தக்கு பிரதிோலிபோடாக,  இப ோகுதி “போரமோடாலும

என்னடால் எழுுதபோட்ட குறிபபகருமுறள அடித்ுதளணடாகக்

பகடாண்டத”  என சுபலடாட்டர பின்னர அறிவித்ுதடார.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின் வலது செடாரி

நிருமுறலபோடாட்டுக்கடான அரசியல் போடாறுபருமுறோ,  கட்சியின்

பு செயலடாளர உரிருமுறணபகடாரவத,  மிக மிக அரிுதடான ஒர

நிகழ்வடாகும.  சுபலடாட்டர பவருமுறலபு செய்யும முருமுறொயுடன்

ோரீட்ு செயணடான எவரக்கும,  அவர ுதனத அழுக்கு

பவருமுறலகருமுறள ஏருமுறனயவரகருமுறள பு செய்யவிடுகின்ொ

அபுதபவருமுறளயில்,  ுதடான் அரசியல் ோல்போடாரளோடும

ுதன்ருமுறணயின் புதடாற்ொத்ருமுறுத போணக்பகடாண்டு,  ு செடாுதடாரகிணைணடாக

திருமுறரணருமுறொவில் பவருமுறலபு செய்கின்ொவர என்ோருமுறுத அறிவடாரகள.

ுதற்போடாத சுபலடாட்டர,  புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியினத

நிருமுறலபோடாட்டிற்கு ுதனிபோட்ட போடாறுபருமுறோ

பிரகடனபோடுத்தகின்ொடார.  யடாரக்கு இவ் அறிவிபப

வழிநடத்ுதபோடுகிொத?  திட்டவட்டணடாக புதடாழிலடாள

வரக்கத்தக்கு அல்ல.  அவர ஆளும வரக்க

வட்டடாரங்களுக்கு,  யுத்ுத கடாலகட்டங்களில் கிளீவ்

சுபலடாட்டருமுறர ககிணைக்கில் எடுத்தக்பகடாளளபோட

முடியுபணன்ோருமுறுத புதரியபோடுத்ுத விரமபகின்ொடார. “ரஜ்ணனின்

குபரடாஷியப ோருமுறடகளின் இரடாணுவத் ுதடாக்குுதல், போடாஸ்னியப

போடாரடாட்டத்தக்கடான மிகவும ு செடாுதகணடான இரடாணுவ

நிருமுறலருமுறணருமுறய சிரஷ்டிக்கிொத என்ோதில் எந்ுத ு செந்புதகத்தக்கும

இடமில்ருமுறல”  எனப பிரகடனபோடுத்தி,  சுபலடாட்டர கிரடாஜினடா

ுதடாக்குுதல் ோற்றிய பவரக்கஸ் பிரசின் நிருமுறலபோடாட்ருமுறட

ுதழுவிக்பகடாளகிொடார.  எபோடியடாயினும அவர பின்வரணடாறு

பு செரக்கிொடார,  “இறுதி ஆய்வுகளில் ோடால்கன் பநரக்கடிக்கு

எந்ுத இரடாணுவத் தீரவும கிருமுறடயடாத என்ோருமுறுத இனங்கண்டு

பகடாளவத இன்னும ோடாரிய முக்கியத்தவம வடாய்ந்ுதுதடாகும.

ஒபரபயடார தீரவு, அரசியல் ரீதியடானத ணட்டுபண”.

நிச்ு செயணடாய் கிளின்ரனும, பகடாலும கிரடாஜினடாவில் அவரகளடால்

பின்னடாுதரவு வஅழைங்கபோட்டு வழிநடத்ுதபோட்ட இரடாணுவத்

ுதடாக்குுதலும,  போடாஸ்னியடாவிலடான பநட்படடா ஆகடாயத்

ுதடாக்குுதலும “இறுதி ஆய்வுகளில்”  ஒர திட்டவட்டணடான

அரசியல் முடிவடான:  ோடால்கருமுறன பதிய பு செல்வடாக்குப

பிரடாந்தியங்களடாக பிரிபோதிலடான ஒர உடன்ோடாட்ருமுறட,

அருமுறடவுதற்கடான பவறும கரவிகபள என்ோருமுறுத

ஒத்தக்பகடாளவர. இம முடிவுக்குத்ுதடான், கிளின்டன் நிரவடாகம

மிபலடாு செவிக்,  ரஷ்ணன்,  இு செட்போடாபகடாவிக்ருமுறக படற்ொனில்

உளள ஓகிபயடா ஆகடாய ோருமுறடத்ுதளத்தில் ுதணந்த போடாகச்

பு செய்தளளத. (Wright-Patterson Air Force base)

இத்தீரவு,  “போடாஸ்னியடா-பஹரஸக்பகடாவினடா,  பு செரபியடா,

குபரடாஷியடாவின் புதடாழிலடாள வரக்கத்ருமுறுதப போடாறுத்ுதணட்டில்

அரசியல் சுயடாதீனத்ருமுறுத ஸ்ுதடாபிபோதடன்

ு செமோந்ுதபோட்டுளளத” என எழுதணளவிற்கு பவரக்கஸ் பிரசின்

ஆசிரியத் ுதருமுறலயங்கம பு செல்கின்ொத.  அுதடாவத புதடாழிலடாள

வரக்கத்தின் சுயடாதீனம,  யூபகடாஸ்லடாவியடாருமுறவ இன

அடிபோருமுறடயிலடான அரு செ தண்டுகளடாக பிளவுோடுத்தவுதற்கு

எதிரடான ஐக்கியபோட்ட போடாரடாட்டத்தினடால் அன்றி,

யூபகடாஸ்லடாவியடாருமுறவ இன அடிபோருமுறடயிலடான அரு செ

தண்டுகளடாக பிரிபோுதடாபலபய ஏற்ோடுகின்ொத.  பநட்படடாவின்

ஆுதரவுடன் ு செடாதிக்கபோடும இச் “சுயடாதீனம”  புதடாழிலடாள

வரக்கத்ருமுறுத,  ஒவ்பவடார முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவிய

குடியரசிலும உளள முன்னடாள ஸ்ரடாலினிு செ

அதிகடாரத்தவங்களினதம,  முுதலடாளித்தவ புதசிய

வடாதிகளதம ஆளும கன்ருமுறனகளத பிரிவிருமுறனவடாுத

பவருமுறலத்திட்டங்களுடன் கட்டிப போடாடுகின்ொத.

“பிரிட்டிஷ் ஆளும வரக்கத்தடன்  அணதிரளல்”

இப பிற்போடாக்கு அரசியல் தீரவிருமுறன முன்ருமுறவத்ுத வண்கிணைம,

குபரடாஷியடாவினடாலும அுதனத பவளிநடாட்டு

பின்னணயடாளரகளடாலும பணற்பகடாளளபோடுகின்ொ இரடாணுவ

நடவடிக்ருமுறககளுக்கடான புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின்

ஆுதரருமுறவ சுபலடாட்டர மீள வலியுறுத்தகின்ொடார.

“ோடால்கனிலடான யுத்ுதத்தில் ஏுதடாவத ஒர கன்ருமுறனக்கு ஆுதரவு

பகடாடுக்கபவண்டியுதன்”  அவசியத்ருமுறுத பிரகடனபோடுத்திக்

பகடாண்டு, அவ்வடாறு பு செய்யத் ுதவறுவத, “பிரிட்டிஷ் ஆளும

வரக்கத்தடன் அணதிரளவருமுறுத”  குறிக்கின்ொத என்கிொடார.

போடாஸ்னிய பு செரபியரகளின் மீத பநட்படடா குண்டு வீச்சு

இடமபோற்ொபோடாத,  பிரிட்டிஷ் யுத்ுத விணடானங்கள

இருமுறகிணைந்தபகடாண்ட பவருமுறளயில்,  சுபலடாட்டர இவ் ஆளும

வரக்கத்தடன் அணதிரண்டு கடாகிணைபோட்டடார.  அவர இவ்

ஏகடாதிோத்திய ுதருமுறலயீட்டிற்கு ஆுதரவளித்ுததடன் ணட்டுணன்றி,

அவரம புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியும ோகிரங்கணடாக இுதற்கு

அருமுறஅழைபபம விட்டனர.

“போடாஸ்னியடாவின் ோடாதகடாபபக்கடான இர ோடாரிய ஆரபோடாட்ட

ஊரவலங்களும”  டவுன் ஸ்ட்ரீட்டிலடான “நிறுத்ுதடாுத ணறியல்

போடாரடாட்டமும”  “பிரிட்டனிலடான நிலருமுறணயில் ஒர உருமுறடவு”

என ஆசிரிய ுதருமுறலயங்கம குறிபபிடுகின்ொத.  இவ்

ஆரபோடாட்டங்களின் அரசியல் பநடாக்கம,  பிரிட்டனும ஏருமுறனய

ஏகடாதிோத்திய ு செக்திகளும பு செரபியரகளுக்கு எதிரடான

இரடாணுவ நடவடிக்ருமுறக எடுக்கபவண்டும என பகடாரிக்ருமுறக
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விடுவுதடாகும.  சுபலடாட்டர புதடாடரகிொடார,  “  'ுதனிபய

புதடாழிலடாள வரக்கம ணட்டுபண பநரக்கடிருமுறய தீரக்க முடியும'

போடான்ொ பவற்று அரவங்களுடன் திரபதிபோட்டுக் பகடாண்ட

இடதகருமுறளப போடாலல்லடாத,  நடாங்கள முன்னடாள

யூபகடாஸ்லடாவிய பநரக்கடிக்கு திட்டவட்டணடானதம

உறுதியடானதணடான நிருமுறலபோடாட்ருமுறட முன்பனடுத்புதடாம”

புதடாழிலடாள வரக்கம ணடாத்திரபண “பநரக்கடிருமுறயத் தீரக்க

முடியும”  என்ொ கரத்தபோடாடு ணடாரக்சிு செ இயக்கத்தினத ஒர

மூபலடாோடாய ுதகவருமுறணவடாகும –  அுதடாவத

முுதலடாளித்தவத்தக்கு முடிவு கட்டுவருமுறுத பநடாக்கணடாகக்

பகடாண்டு,  புதடாழிலடாள வரக்கத்தின் அரசியல்

சுயடாதீனத்ருமுறுதயும ஐக்கியத்ருமுறுதயும ு செடாதிபோுதற்கடான

போடாரடாட்டத்தக்கு பவளிபய யுத்ுதமும பிற்போடாக்கும

புதடாற்கடிக்கபோட முடியடாத.  சுபலடாட்டரக்கு இம

முன்பனடாக்கு “பவற்று அரவணடாக”  ணடாறியுளளத.  அவரத

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி,  குபரடாஷியப ோருமுறடகளும

பநட்படடா குண்டு வீச்சு விணடானங்களும ு செமோந்ுதபோட்டுளள

மிகவும திட்டவட்டணடான முருமுறொகளுக்கு ஆுதரவளிக்கின்ொத.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின் நிருமுறலபோடாட்டின் அரசியல்

ுதரக்கவியல்

ஒர ுது செடாபுதத்திற்கு முன்னர,  சுபலடாட்டரம,  அவரத

ஆுதரவடாளரகளும அருமுறனத்தலகக் குழுவுடனடான உருமுறடவில்

ு செமோந்ுதபோட்டிரந்ுத அரசியல் பிரச்ு செருமுறனகருமுறள ஆய்வு

பு செய்யபவடா,  புதடாழிலடாளர பரட்சி கட்சியின் பு செடாந்ுத

வரலடாற்ருமுறொ ஒர விணரு சென ரீதியிலடான ணதிபபீடு பு செய்யபவடா

ணறுத்ுதனர.  அவரகள அத்ுதருமுறகய எந்ுத ஆய்விருமுறனயும

ுதடுபோருமுறுத பநடாக்கணடாகக் பகடாண்டு,  கட்சி பநரக்கடிக்கடான

முழுப போடாறுபருமுறோயும பஜரி கீலி என்ொ ஒர ுதனி ணனிுதனின்

நடவடிக்ருமுறகயுடன் இருமுறகிணைத்ுதனர.  சுபலடாட்டர ஒர அரசியல்

ஆய்விருமுறன ணறுத்ுத அபுதபவருமுறளயில், பின்வந்ுத புதடாழிலடாளர

பரட்சிக் கட்சியினத ஏகடாதிோத்தியத்ருமுறுத பநடாக்கிய

ோடாய்ச்ு செலுக்கு ஒர புதளிவடான அரசியல் ுதரக்கவியல் உண்டு.

1970 கள 1980 களில் புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின்

சீரழிவுக்கும, 1995 ல் பநட்படடாவிற்கடான அுதனத ஆுதரவுக்கும

இருமுறடபய,  ஒர திட்டவட்டணடான நிருமுறலபோடாட்டினத புதடாடரச்சி

கடாகிணைபோடுகிொத.

உருமுறடவிற்கு முன்னய கடாலகட்டத்தில் புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சியினத அரசியல்,  ோல்பவறு முுதலடாளித்தவ புதசியவடாுத

இயக்கங்கருமுறளயும,  ஆட்சிகருமுறளயும பநடாக்கிய ு செந்ுதரபோவடாுத

அடிோணவினடால்,  அதிலும குறிபோடாக ணத்திய கிஅழைக்கில்

ஆதிக்கம பு செலுத்ுதபோட்டத.  ோடாலஸ்தீன விடுுதருமுறல

இயக்கத்ருமுறுதயும, பகரகிணைல் கடடாபியினத லிபிய ஆட்சிருமுறயயும

ஏருமுறனயவற்ருமுறொயும –அபுதபோடால் புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சியின் ுதருமுறலருமுறண அவரகளுடன் பணற்பகடாண்ட வணக

உொவுகளும–  ததிோடாடியருமுறணயில் கட்சியினத வரக்க

அடித்ுதளத்திலடான நகரவிற்கும,  பணலும ோல பிரச்ு செருமுறனகளில்

ு செந்ுதரபோவடாுத வழிநடத்தருமுறகக்கும அடித்ுதளணடாக இரந்ுதத.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி, இவ் இயக்கங்களுக்கு அருமுறவ

ஒரபோடாதம பகடாண்டிரடாுத பரட்சிகர ஆற்ொருமுறல அருமுறவக்கு

இரபோுதடாக கடாட்டிய அபுதபவருமுறளயில், புதடாழிலடாள

வரக்கத்தின் சுயடாதீனணடான போடாரடாட்டத்ருமுறுத பொக்கணத்ுதத.

ஏகடாதிோத்திய ு செகடாபுதத்தில்,  புதசிய பிரச்ு செருமுறனகள ு செரவபுது செ

ோடாட்டடாளி வரக்கத்தின் பு செடாு செலிு செ பரட்சியின் வருமுறரயருமுறொக்கு

உளபள ணட்டுபண தீரக்கபோட முடியும என ஸ்ுதடாபித்ுத,

ட்பரடாட்ஸ்கியின் நிரந்ுதரப பரட்சி ுதத்தவத்ருமுறுத இத முற்ொடாக

நிரடாகரித்ுதத.

சுபலடாட்டரின் போடாஸ்னிய ு செடாகு செம,  அம முன்பனடாக்கினத

அவசியணடான புதடாடரச்சிபய எனினும,  இத அபோருமுறஅழைய

பநடாயின் ஒர முன்பனறிய பவளிபோடாடடாகும.  இவ்

இருமுறடபோட்ட ுது செடாபுதம, புதசிய இயக்கங்களிலும அபுதபோடால்

புதடாழிலடாளர பரட்சி கட்சியிலும ஒர ோண்ப ரீதியடான

சீரழிவிருமுறன பவளிபோடுத்தியுளளத.  ஒர முன்னய

கடாலகட்டத்தில் PLO வும அருமுறுதபயடாத்ுத இயக்கங்களும

ுதங்களத “புதசிய சுயநிரகிணைய உரிருமுறணக்கடான”  பகடா்ஷேத்ருமுறுத

ஒர குறிபபிடக் கூடிய ஏகடாதிோத்திய எதிரபப

உளளடக்கத்தடன் இருமுறகிணைத்தக்கடாட்ட முற்ோட்டதடன்,  இவ்

உரிருமுறண ஆயுுதப போடாரடாட்டத்தினூடு ணட்டுபண பவல்லபோட

முடியும என பிரகடனபோடுத்தினர.

பு செடாவியத் யூனியனிலும,  கிஅழைக்கு ஐபரடாபோடாவிலும இரந்ுத

ஸ்ரடாலினிு செ ஆட்சிகளத வீழ்ச்சியின் பின்னர,  இவ்

இயக்கங்கள அவற்றின் பரட்சிகர நடிபபகருமுறள ஒதக்கி

ருமுறவத்தவிட்டு,  ஏகடாதிோத்திய தீரவிருமுறன திணபோதில் இருமுறளய

ோங்கடாளிகளடாகவும,  பூரகிணை போடாலிஸ் முகவரகளடாகவும

ுதடாங்களடாகபவ புதடாழிற்ோடுகின்ொனர.

இுதற்கு முன்ருமுறனய ஒர கடாலகட்டத்தில் பரட்சிகர புதசிய

இயக்கங்கருமுறள இயல்ோடாக்கம பு செய்ுத பிரோஞ்ு செ ரீதியடான

இயல்ருமுறோயும,  ஏகடாதிோத்தியத்தக்கு எதிரடான எழுச்சிருமுறயயும

எவ்விுதத்திலும பகடாண்டிரடாுத பதிய இயக்கங்கள,

“சுயநிரகிணைய உரிருமுறணயின்”  ு செடாுதருமுறனயடாளரகளடாக

எழுந்தளளன.  முன்னடாள யூபகடாஸ்லடாவியடாவில் இரந்த

கியூபோக்,  இந்தியடாவருமுறர இவ் இயக்கங்கள,  ுதடாங்கள இன,

பணடாழி பிரிவிருமுறனகருமுறள அடித்ுதளணடாகக் பகடாளவதடன்,

உளநடாட்டு முுதலடாளித்தவ குழுக்களின் நலன்களின் போரில்

பதிய அரசுகருமுறள பிரித்புதடுபோுதற்கு,  ஏகடாதிோத்தியத்தின்

ஆுதரருமுறவ பவன்பொடுக்க முயற்சிக்கின்ொனர.

புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சி ு செமோவங்களடால் ுதகருமுறணருமுறய

இஅழைந்தபோடான,  ஒர முன்ருமுறனநடாள அரசியல் நிருமுறலபோடாட்ருமுறட

பிரபயடாகித்தக் பகடாண்டு,  ுதன்ருமுறன இத்ுதருமுறகய

இயக்கங்களுடபனபய இருமுறகிணைத்தக் பகடாளகிொத.

ோடால்கனிபலடா அல்லத பவறு எங்குபணடா புதசிய சுயநிரகிணைய

உரிருமுறணக் பகடாரிக்ருமுறகக்கு இயல்ோடாகபவ முற்போடாக்குத்

ுதன்ருமுறண கிருமுறடயடாத.  முுதலடாளித்தவத்ுதடால் சிரஷ்டிக்கபோட்ட

பநரக்கடியில் இரந்த பவளிபயறுவுதற்கடான ஒர வழிருமுறயக்

கண்டுபகடாளவுதற்கு,  புதடாழிலடாளர இயக்கத்தின் ோருமுறஅழைய

ுதருமுறலருமுறணகளின் இயலடாருமுறணயின் ஒர உோவிருமுறளவடாய் இத

உரவடாகியிரபபினும கூட, இத பிற்போடாக்கடானபுத. முன்னடாள
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யூபகடாஸ்லடாவியடாவில் மிகவும குறிபோடாய் இதுதடான்

நிருமுறலருமுறண. 1970 களில் கூட புதடாழிலடாளர பரட்சி கட்சி ணத்திய

கிஅழைக்கில் புதசியவடாுத இயக்கங்களுக்கடான அுதனத

ு செந்ுதரபோவடாுத அடிோணவிருமுறன ஆரமபித்திரந்ுத பவருமுறளயில்,

சுயநிரகிணைய உரிருமுறண சுபலடாகணடானத முுதலடாளித்தவ

வடாதிகளின் ஒர ோகுதியினரக்கடான அுதனத அடிோணவிருமுறன

மூடிணருமுறொபோுதற்பக ோயன்ோட்டத. ுதற்போடாத இத, கட்சியினத

நடவடிக்ருமுறககருமுறள ஏகடாதிோத்தியத்தின் புதருமுறவகளுடன்

பநரடியடாகப பிருமுறகிணைபோுதற்கடான ஒர ணடாரக்கணடாக

ணடாறியுளளத.

ு செடாக்ட்ணனும  சுபலடாட்டரம

அருமுறனத்தலகக் குழு அுதனத பண 1994  அறிக்ருமுறகயடான

ணடாரக்சிு செமும,  ு செந்ுதரபோவடாுதமும ோடால்கன் பநரக்கடியும

என்ோதில்,  ோடால்கனிலடான புதசியவடாுத ு செக்திகளுக்கும,

ஏகடாதிோத்தியத்தக்குணடான புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியின்

ஆுதரவிருமுறன சுட்டிக்கடாட்டி,  இத பிரிட்டனிலும இருமுறுதபயடாத்ுத

ோடாத்திரத்ருமுறுத சிொபோடாக வகிக்க முடியுபணன எச்ு செரிக்ருமுறக

பு செய்ுதத. இவ் அறிக்ருமுறக புதடாழிலடாளர பரட்சிக் கட்சியிருமுறனப

ோற்றி பின்வரணடாறு குறிபபிட்டத,  “எதிரகடாலத்தின் சில

நிருமுறலருமுறணகளில் இத புதசிய மீட்சிக்கடான ஒர முுதலடாளித்த

கூட்டரு செடாங்கத்தின் ஒர அங்கணடாக வரக்கூடும”.

இப ோத்திரத்தக்கடான ுதனத ோதிலில் புதடாழிலடாளர பரட்சிக்

கட்சி,  அருமுறனத்தலகக் குழுவின் எச்ு செரிக்ருமுறகருமுறய

“அதிு செயிக்கத்ுதக்கத”  என நிரடாகரித்ுதத.  கிட்டத்ுதட்ட ஒர

வரட கடாலத்தக்குள சுபலடாட்டரம அவரத ஆுதரவடாளரகளும

ோடால்கனிலடான ஒர ோடாரமோரிய ஏகடாதிோத்திய பிரிவிருமுறனக்கு

பநரடியடான ஒர ஆுதரவிருமுறன வஅழைங்கிக்பகடாண்டுளளதடன்,

இதில் இப பிரடாந்தியத்தினத ணக்களத ுதருமுறலவிதி, ஒர சிறு

ணடாற்ொத்தக்பக உட்ோடுவுதடாக குறிபபிடுகின்ொனர. புதடாழிலடாளர

பரட்சிக் கட்சியினத பகடாளருமுறகயில் உளள ஒவ்பவடார

விருமுறடயமும,  அுதருமுறன வந்தபகடாண்டுளள வரடங்களுக்கு

தன்ோகரணடான விருமுறளவுகருமுறள பகடாண்டுளள ஒர திட்டத்தின்

பகடுபகட்ட ோங்கடாளியடாக்குகின்ொத.

நடான்கடாம அகிலத்தடனடான அவரத பு செடாந்ுத உருமுறடவின் 10

வரடங்களின் பின்னர,  ணக்ஸ் ு செடாக்ட்ணன் (Max  Shachtman)

பகடாரியடாவுக்கு எதிரடான அபணரிக்க ஏகடாதிோத்தியத்தின்

யுத்ுதத்திற்கு ோகிரங்கணடாக ஆுதரவளித்ுதடார.  இத அவர

ஏகடாதிோத்திய முகடாமிற்குள திட்டவட்டணடாக நுருமுறஅழைந்ுதருமுறுத

குறித்த நின்ொதடன்,  இதிலிரந்த அவர ஒர போடாதம

திரமபிப ோடாரக்கவில்ருமுறல.  ு செடாக்ட்ணனடால் வழிநடத்ுதபோட்ட

போடாக்கு, அதிதீவிர கமயூனிு செ விபரடாுத வழிகளில் அபிவிரத்தி

அருமுறடந்ுததடன், அபணரிக்க பவளிவிவகடாரத் தருமுறொக்கும, AFL-

CIO அதிகடாரத்தவத்திற்கும ஒர புதடாருமுறக ஆபலடாு செகரகருமுறள

உரவடாக்கியத.  இறுதியில் ு செடாக்ட்ணனிு செம,  பொகன்

நிரவடாகத்திற்கடான பிருதடான கரத்தியல் ோடாதகடாவலரகருமுறள

பிொபபித்ுதத. சுபலடாட்டர, அவரத போடாஸ்னிய பிரச்ு செடாரத்தடன்

இத்ுதருமுறகய ோடாருமுறுதயிபலபய திரமபியுளளடார.

எவ்வடாறு ு செடாக்ட்ணனின், குட்டிமுுதலடாளித்தவ ஒழுக்க பநறியின்

அரசியல் அவருமுறர 45 வரடங்களுக்கு முன்பன பகடாரியடாவில்,

ஸ்ரடாலினிு செத்தக்கு எதிரடாக “ஜனநடாயகத்திற்கு”  ஆுதரவளிக்க

இட்டுச் பு சென்ொபுதடா,  அவ்வடாபொ சுபலடாட்டரின் “பரட்சிகர

ஒழுக்க பநறியின்”  பகடாளருமுறக,  குட்டி முுதலடாளித்தவ

இடதகளின் ஒர முழுத்ுதட்டுடன் இருமுறகிணைந்ுத விுதத்தில்,

ோடால்கனில் பநட்படடாவின் பின்பன அணவகுக்க இட்டுச்

பு சென்றுளளத.  இப போடாக்கினத வலத பநடாக்கிய நகரவு,

பிரணடாண்டணடான ு செமூகப போடாரடாட்டங்கருமுறள முன்னறிவிக்கிொத.

இத ஒர உலக அளவில்,  முுதலடாளித்தவத்தக்கும

ோடாட்டடாளிகளுக்கும இருமுறடபய பரட்சிகர முகங்பகடாடுத்ுதலுக்கு

ுதளம ுதயடார பு செய்யபோடுவருமுறுத குறித்த நிற்கின்ொத.

ஒர ோக்கத்தில் ணடாரக்சிு செத்தக்கும,  ணறுோக்கத்தில் குட்டி

முுதலடாளித்தவ தீவிர வடாுதத்தினதம, எதிரபப அரசியலினதம

பநடாய்பிடித்ுத ு செந்ுததிக்கும இருமுறடயிலடான பிரிபகடாடு

முன்பனபபோடாதம இல்லடாுத விுதத்தில் உறுதியடாக உளளத.

அருமுறனத்தலகக் குழு,  இவ் அரசியல் அபிவிரத்தியின்

முக்கியத்தவத்ருமுறுத அமோலபோடுத்தவுதற்கடான எந்ுதபவடார

முயற்சிருமுறயயும ருமுறகவிடடாணல் இரபோதடன்,  இவ்விுதத்தில்

புதடாழிலடாள வரக்கத்தினுள உண்ருமுறணயடான பு செடாு செலிு செ ு செரவபுது செ

ுதருமுறலருமுறணருமுறய பணலும அபிவிரத்தி பு செய்யும.  புதடாழிலடாள

வரக்கம யூபகடாஸ்லடாவிய பநரக்கடியின் ோடாடங்கருமுறள

உளளீரத்தக் பகடாளவத மிகவும முக்கியணடானுதடாகும.

முுதலடாளித்தவத்ுதடால் சுரண்டபோடுகின்ொ அருமுறனவரத வரக்க

நலன்களின் போரில் அருமுறஅழைபப விடுக்க ு செக்தியுளளதம,

இவ்விுதத்தில் அவரகருமுறள புதசிய, இன, இனத்தவ அல்லத

ணுத அடிபோருமுறடயில் பிரிபோுதற்கடான முயற்சிகருமுறள கடக்கக்

கூடியதணடான ஒர பதிய ு செரவபுது செ கட்சி கட்டியருமுறணக்கபோட

பவண்டும.  நடான்கடாம அகிலத்தின் அருமுறனத்தலகக் குழு

ணட்டுபண இந்ுதப ோணருமுறய முன்பனடுக்கிொத.
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