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பின்நவீனத்துவத்தின் இருபன் இருபதின் இருபதாம் நூற்பதாம் நூற்றின் இருபதாண்ட:
அரசியல் விரக்தியும் வரயும் வரலின் இருபதாற்று உண்லாற்று உண்மரலாற்று உண்மையில்
இருந்து பபதாம் நூற்றந்றந்தன் இருபதின் இருபதாடலும்1
டேவிட ட நோர்த,

இருபதநோம நூற்ற்றநோண்ாண்டே புரிந்த க நோள்ளுதல

இன்று நோம, “மநோர்க்சிசம, அக்டேநோபர் புரடசி மற்றும
நோன் நோம அகிலததின் வரலநோற்று அடிததளங் ள்” என்ற்ற
தாண்டலப்பின் மீதநோன ஒரு வநோர
நோல கதநோேர் உாண்டர ாண்டள
ஆரமபிக்கிடற்றநோம. இந்த உாண்டர ளின் ஊேநோ , நோம நோன் நோம
அகிலததின் டதநோற்றுவநோவாயநோ
இருந்த வரலநோற்று நி ழ்வு ள்,
தததவநோர்தத சர்ச்ாண்டச ள் மற்றும அரசிவாயல டபநோரநோடேங் ாண்டள
ஆய்வு கசய்வாய ட நோக் ம க நோண்டிருக்கிடற்றநோம. இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டின் முதல
நோற்பத ஆண்டு ள் தநோன் இந்த
உாண்டர ளின் ாண்டமவாயப் புள்ளிவாயநோ
இருக் ப் டபநோகிற்றத. இந்த
வரமபு என்பத பகுதிவாயளவில மக்கிருக்கும நோல அளவினநோல
தீர்மநோனிக் ப்படடிருக்கிற்றத. ஒரு வநோர நோலததிற்குள் அவ்வளவு
தநோன் எடே முடியும, கவறும ஏழ
நோட ளில
ேந்த
நூற்ற்றநோண்டின் முதல நோன்கு தசநோப்தங் ாண்டள டபசுவகதன்படத
கூே ஒரு ஆர்வமிகுதிவாயநோன ஒரு கசவாயலதநோன். இருந்தடபநோதிலும
1900 க்கும 1940 க்கும இாண்டேயிலநோன நோல டேததில மத முழக்
வனதாண்டதயும குவிப்பதில ஒரு நிச்சவாயமநோன வரலநோற்று தர்க் ம
இருக்கிற்றத.
1940 ஆ ஸ்டில லிடவாயநோன் டகரநோடஸ்கி படுக நோாண்டல
கசய்வாயப்படே டவாண்டளயிடலடவாய, இருபதநோம நூற்ற்றநோண்டின்
அரசிவாயல பண்பு ாண்டள தீர்மநோனிதத பின்வரும அததாண்டன முக்கிவாய
நி ழ்வு ளும
ஏற் னடவ
ேந்டதற
விடடிருந்தன:
1914
ஆ ஸ்டில முதலநோம உல ப் டபநோர் கவடிப்பு; 1917 அக்டேநோபரில
டபநோலஷிவிக்
டசி அரசிவாயல அதி நோரதாண்டத ாண்ட ப்பற்றவாயாண்டம
அததேன் அதாண்டனத கதநோேர்ந்த கதநோழிலநோளர் ளத முதலநோவத
டசநோசலிச அரசநோ
டசநோவிவாயத ஒன்றவாயம ஸ்தநோபிக் ப்படோண்டம;
முதலநோம உல ப் டபநோருக்குப் பிந்ாண்டதவாய
நோலததில மி வும
சக்திவநோய்ந்த
ஏ நோதிபததிவாய
அரசநோ
அகமரிக் நோ
டமகலழந்தாண்டம; 1923 இல டஜேர்மன் புரடசி டதநோலவி ண்ோண்டம;
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின்
அதி நோரததவ
சீரழிவு;
இேத
எதிர்ப்பநோளர் ள் டதநோற் டிக் ப்படடு டகரநோடஸ்கி 1927 இல

மயூனிஸ்ட
டசியில இருந்தம மூன்ற்றநோம அகிலததில
இருந்தம கவளிடவாயற்ற்றப்படோண்டம; 1926-27 இல சீனப் புரடசியின்
நோடடிக் க நோடுப்பு; 1929 அக்டேநோபர் டவநோல ஸ்டரீட கபநோறவு
அததேன்
உல
முதலநோளிததவ
கபநோருளநோதநோர
கபருமந்தநிாண்டலயின் கதநோேக் ம; 1933 ஜேனவரியில ஹிடலர்
அதி நோரததக்கு வந்தாண்டம மற்றும டஜேர்மனியில பநோசிசததின்
கவற்ற; 1936-38 மநோஸ்ட நோ விசநோராண்டணை ள் மற்றும டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததில டசநோசலிச புததிஜீவி தடடுக்கும கதநோழிலநோள
வர்க் ததக்கும எதிரநோன அரசிவாயல படுக நோாண்டல பிரச்சநோரம;
ஸ்ரநோலினிச
தாண்டலாண்டமயிலநோன
மக் ள்
முன்னணியின்
அரவாண்டணைப்பின் கீழ் 1937-1939 இல ஸ்பநோனிவாய புரடசி நோடடிக்
க நோடுக் ப்படடு டதநோற் டிக் ப்படோண்டம; ஐடரநோப்பிவாய யூதர் ள்
அழிதகதநோழிக் ப்படுவதன் கதநோேக் ம.
இந்த
நோன்கு
தசநோப்தங் ளின்டபநோத,
இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டின் அரசிவாயல பண்பு ள் வாண்டரவாயறுக் ப்படடு விடேன.
இரண்ேநோம
உல ப்
டபநோருக்கு
முந்ாண்டதவாய
ச நோப்தததின்
முக்கிவாயமநோன புரடசி ர மற்றும எதிர்ப்புரடசி ர அனுபவங் ளத,
மூடலநோபநோவாய
படிப்பிாண்டன ளத
படே ததின்
வழிடவாய
ஆரநோயுமடபநோத மடடுடம இரண்ேநோம உல ப் டபநோருக்குப்
பிந்ாண்டதவாய
நோல டேததின் சமவாயததில சர்வடதச கதநோழிலநோள
வர்க் ம மு ம க நோடுக் ட ர்ந்த அததாண்டன முக்கிவாய அரசிவாயல
பிரச்சிாண்டன ாண்டளயும புரிந்த க நோள்ள முடியும.
இரண்ேநோம
உல ப்
டபநோருக்குப்
பிந்ாண்டதவாய
சமூ
ஜேன நோவாய க்
டசி ளத
க நோள்ாண்ட ாண்டள
பகுப்பநோய்வு
கசய்வதற்கு
1914
ஆ ஸ்டில
இரண்ேநோம
அகிலம
சீர்குாண்டலந்ததன் வரலநோற்று விாண்டளபவாயன் ாண்டள புரிந்தக நோள்வத
அவசிவாயமநோ
இருக்கிற்றத. அக்டேநோபர் புரடசிாண்டவாய
ற்பதன்
மூலமும, அதன்பின் முதலநோவத கதநோழிலநோளர்’ அரசு க டிதநோ
சீரழிந்த கசன்ற்றாண்டத
ற்பதன் மூலமும மடடுடம டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின் தன்ாண்டமாண்டவாயயும, இரண்ேநோம உல ப் டபநோருக்கு
பிந்ாண்டதவாய
நோலததில
கிழக்கு
ஐடரநோப்பநோவில
ஸ்தநோபிக் ப்படடிருந்த அரசு ளின் தன்ாண்டமாண்டவாயயும, அததேன்

1- Postmodernism’s Twentieth Century: Political Demoralization and the Flight from Historical Truth1

1949 அக்டேநோபரில சீனநோவில ஸ்தநோபிக் ப்படே மநோடவநோயிச
ஆடசியின் தன்ாண்டமாண்டவாயயும புரிந்த க நோள்ள இவாயலும. 1945 க்குப்
பின்னர் ஆசிவாயநோ, மததிவாய கிழக்கு, ஆபிரிக் நோ மற்றும இலததீன்
அகமரிக் நோவில
வீசிவாய
நோலனிததவ-எதிர்ப்பு
மற்றும
ஏ நோதிபததிவாய-எதிர்ப்பு புரடசி ளின் ம ததநோன அாண்டல குறதத
பிரச்சிாண்டன ளுக் நோன விாண்டே ாண்டள, டகரநோடஸ்கியின் நிரந்தரப்
புரடசி தததவதாண்டத -இதாண்டன அவர் முதன்முதலில 1905 இல
சூததிரப்படுததினநோர்- சுற்றவாய அரசிவாயல மற்றும தததவநோர்தத
சர்ச்ாண்டச ள் மீதநோன ஒரு சாண்டளக் நோத ஆய்வின் அடிப்பாண்டேயில
மடடுடம ண்ேறவாய முடியும.
வரலநோற்று அறவு மற்றும அரசிவாயல பகுப்பநோய்வு மற்றும
ட நோக்குநிாண்டல இவற்றுக்கு இாண்டேயிலநோன உற்றவு, தனத மி
ஆழமநோன கவளிப்பநோடாண்டே டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் இறுதி
தசநோப்தததில ண்ேத. 1985 மநோர்ச்சில மிாண்ட யில ட நோர்ப்படசவ்
அதி நோரததிற்கு
வருவதற்கு
முன்பநோ டவ,
ஸ்ரநோலினிச
ஆடசிவாயநோனத ஒரு ஆற்கற்றநோணைநோ க ருக் டியில இருந்தத.
எண்கணைய்
விாண்டல ள்
டுாண்டமவாயநோ
வீழ்ச்சி
நோணைத
கதநோேங்கிவாயடபநோத -1970 ளில இதன் தரித வளர்ச்சிவாயநோனத ஒரு
குறுகிவாய நோல அதிர்ஷ்ே மாண்டழக்கு வழிவாண்ட
தந்திருந்ததடசநோவிவாயத கபநோருளநோதநோரததின் படிப்படிவாயநோன
லிவுறுதாண்டல
அதற்கு டமலும மாண்டற்றக் முடிவாயநோமற்டபநோனத. இந்த வீழ்ச்சிாண்டவாய
மநோற்ற்ற கிகரமளின் என்ன
ேவடிக்ாண்ட ள் எடுததிருக்கும?
க நோள்ாண்ட
குறதத விேவாயங் ள், டசநோவிவாயத வரலநோறு பற்ற
பதிலளிக் ப்பேநோத
ட ள்வி ளுேன்
உேனடிவாயநோ
சிக்கிக்க நோண்ேன.
ஸ்ரநோலினிச ஆடசிவாயநோனத, அறுபத வருேங் ளுக்கும
டமலநோ வரலநோற்றுப் கபநோய்ாண்டமப்படுததலின் ஒரு சாண்டளக் நோத
பிரச்சநோரததிடலடவாய ஈடுபடடிருந்தத. டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின்
குடிமக் ள், தமத கசநோந்தப் புரடசி ர வரலநோற்றன் உண்ாண்டம ள்
குறதத கபருமளவில அறந்திரநோத நிாண்டலயில இருந்தனர்.
டகரநோடஸ்கியினதம அவருாண்டேவாய ச -சிந்தாண்டனவாயநோளர் ளினதம
பாண்டேப்பு ள் தணிக்ாண்ட க்குள்ளநோக் ப்படடு, பல தசநோப்தங் ளநோ
சுக்கி ாண்டவக் ப்படடிருந்தன. டசநோவிவாயத வரலநோறு குறதத
மப ததன்ாண்டம வநோய்ந்த பாண்டேப்பு ஒன்று கூே இலலநோதிருந்தத.
உததிடவாயநோ பூர்வ டசநோவிவாயத ாண்டலக் ளஞ்சிவாயததின் ஒவ்கவநோரு
புதிவாய பதிப்பும கிகரமளினின் அரசிவாயல
லன் ள் மற்றும
உததரவு ளுக்ட ற்ப வரலநோற்ாண்டற்ற திருததிவாயத. மாண்டற்றந்த மத
டதநோழர் வநோடிம டரநோட நோவின் ஒருமுாண்டற்ற குறப்பிடோண்டதப்டபநோல,
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததில,
எதிர் நோலதாண்டத
டபநோலடவ
ேந்த நோலமும கூே ணிக் முடிவாயநோததநோ இருந்தத!
அதி நோரததவததிற்குள்ளும சலுாண்ட
க நோண்ே அதி நோர
வடேததிற்குள்ளும
(nomenklatura)
இருந்த,
டதசிவாயமவாயமநோக் ப்படே
கதநோழிற்தாண்டற்றாண்டவாய
அ ற்றுவாண்டதயும,
தனிச்
கசநோததாண்டோண்டமாண்டவாய
புதப்பிப்பாண்டதயும,
முதலநோளிததவதாண்டத மீடசி கசய்வாண்டதயும ஆதரிதத நின்ற்ற
ன்ாண்டன ாண்டள கபநோறுததவாண்டரயில, டசநோவிவாயத கபநோருளநோதநோர
க ருக் டி என்பத, டசநோசலிசம டதநோலவிவாயாண்டேந்த விடேத
என்பதற்கும, அக்டேநோபர் புரடசி ஒரு டபரழிவநோன தவறு,
அதிலிருந்ததநோன் டசநோவிவாயத தவாயரங் ள் அாண்டனததம பிற்றந்தன
என்பதற்குமநோன “நிரூபணைம” ஆகும. இந்த சந்ாண்டத-ஆதரவு
சக்தி ள்
முன்கமநோழிந்த
கபநோருளநோதநோரப்
பரிந்தாண்டர ள்
அாண்டனததம, ‘ஸ்ரநோலினிசம என்பத அக்டேநோபர் புரடசியின்
தவிர்க் விவாயலநோத விாண்டளகபநோருள்’ என்று கூறும டசநோவிவாயத

வரலநோற்ாண்டற்ற
பற்றவாய
க நோண்டிருந்தன.

விளக் தாண்டத

அடிப்பாண்டேவாயநோ

முதலநோளிததவ
மீடசிக்கு
வக் நோலதத
வநோங்குபவர் ளுக் நோன பதிாண்டல, கவறுமடன கபநோருளநோதநோர
அடிததளததில மடடும வழங்கிவிே முடிவாயநோத. இன்னும
கசநோலலப்டபநோனநோல
முதலநோளிததவ
ஆதரவு
வநோதங் ாண்டள
மறுததல டசநோவிவாயத வரலநோற்ாண்டற்ற பற்றவாய ஒரு ஆய்ாண்டவக்
ட நோரிவாயத. முதலநோளிததவ-ஆதரவு வநோதங் ாண்டள மறுப்பதற்கு
அதாண்டனக் நோடடிலும அவசிவாயமநோனதநோ இருப்பத, ஸ்ரநோலினிசம
அக்டேநோபர் புரடசியின் அததிவாயநோவசிவாயமநோன விாண்டளவுமலல,
தவிர்க் விவாயலநோத விாண்டளவும அலல என்பாண்டத நிரூபணைம
கசய்யும டசநோவிவாயத வரலநோற்றன் மீதநோன ஒரு ஆய்டவ ஆகும.
ஸ்ரநோலினிசததிற் நோன ஒரு மநோற்று, தததவநோர்தத அடிப்பாண்டேயில
சிந்திக் முடிவத என்பத மடடுமலல, அததாண்ட வாயகதநோரு மநோற்று
உண்ாண்டமயில லிடவாயநோன் டகரநோடஸ்கியின் தாண்டலாண்டமயிலநோன இேத
எதிர்ப்பின் வடிவததில இருந்த வந்திருந்தத என்பாண்டதயும
எடுததக் நோடே டவண்டியிருந்தத.
இன்று கூறுவாண்டதததநோன் ஏற்றக்குாண்டற்றவாய அப்படிடவாய 1989
வமபரில டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததில மநோஸ்ட நோ பல ாண்டலக் ழ
வரலநோற்று ஆவணைக் நோப்ப ததில (Historical Archival Institute of
Moscow University) மநோணைவர் ள் மற்றும ஆசிரிவாயர் ள் இாண்டேடவாய
நோன் கூறடனன். “டசநோசலிசததின் எதிர் நோலம” குறதத எனத
உாண்டராண்டவாய கதநோேங்குாண்ட யில
நோன் குறப்பிடேத இததநோன்:
“எதிர் நோலம குறதத விவநோதிக் டவண்டுமநோனநோல, ேந்த நோலம
குறதத ணிசமநோன விவநோதததில இற்றங்குவத அவசிவாயமநோகும.
ஏகனன்ற்றநோல டசநோசலிச இவாயக் தாண்டத எதிர்க நோண்டிருக்கும பல
சர்ச்ாண்டச ளுக்கு
விாண்டே நோணைநோமல,
இன்று
நோம
எப்படி
டசநோசலிசதாண்டத விவநோதிக்
இவாயலும? தவிரவும டசநோசலிச
எதிர் நோலதாண்டத நோம விவநோதிக்ாண்ட யில, அக்டேநோபர் புரடசியின்,
அதநோவத உல
முக்கிவாயததவம க நோண்ேதம அததேன்
ஒவ்கவநோரு
நோடடின் கதநோழிலநோள வர்க் ததின் மீதம ஒரு
ஆழமநோன விாண்டளாண்டவ க நோண்டிருப்பதமநோன ஒரு நி ழ்வின்,
தாண்டலவிதி குறததம நோம விவநோதிததக் க நோண்டிருக்கிடற்றநோம.
இந்த
ேந்த நோலததின் கபருமபகுதி, அதிலும குறப்பநோ
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததில,
மர்மங் ளநோலும
கபநோய்ாண்டமப்படுததலநோலும மூடிமாண்டற்றக் ப்படேதநோ டவ இன்னும
இருந்த வருகிற்றத.”2
அச்சமவாயததில
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததில
வரலநோற்றுப்
பிரச்சிாண்டன ளில ஆர்வம கபருகிவந்த நிாண்டல இருந்தத.
என்னுாண்டேவாய உாண்டரடவாய கூே, வரலநோற்று நோப்ப நிறுவனததின்
இவாயக்குனரத எடதச்ாண்டசவாயநோன அாண்டழப்ாண்டப ஏற்று இருபததி- நோன்கு
மணி
ட ரததிற்கும
குாண்டற்றந்த
தவாயநோரிப்புேடன
ஒழங் ாண்டமக் ப்படேத என்ற்ற நிாண்டலயிலும, பல நூறுடபர் லந்த
க நோண்டு கசவிமடுததனர். இந்த கூடேததிற் நோன விளமபரம
என்பத
முழக் வும
வநோய்வழித
த வலளவுக்கு
மடடுப்படேதநோ டவ ஏற்றக்குாண்டற்றவாய இருந்தத. ஆனநோலும ஒரு
அகமரிக்
டகரநோடஸ்கிசவநோதி
லவிநிறுவனததில
டபசவிருக்கிற்றநோர்
என்ற்ற
கசய்தி
அதிடவ மநோ ப்
பரவி,
ஏரநோளமநோடனநோர் அந்தக் கூடேததிற்கு வந்தனர்.
குறுகிவாய நோல கவளிப்பாண்டே யு ததில (glasnost) ஒரு
டகரநோடஸ்கிசவநோதி
கபநோத
அரங்கில
டபசுவத
என்பத
முழாண்டமவாயநோ
ஒரு
புதாண்டமவாயநோன
விேவாயமநோ
இருக் விலாண்டலததநோன்
என்ற்றடபநோதிலும,
ஒரு
அகமரிக்
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டகரநோடஸ்கிசவநோதி வழங்கும உாண்டர என்ற்ற விதததில அத
ஒருவாண்ட பரபரப்ாண்டப உண்டுபண்ணியிருந்தத. இததாண்ட வாயகதநோரு
உாண்டரக் நோன மி ச் சநோத மநோன புததிஜீவித சூழல அங்கு
இருந்தத. வரலநோற்று
உண்ாண்டமக் நோன
டவடாண்ட
அங்கு
இருந்தத. கவளிப்பாண்டே யு ததக்கு முந்ாண்டதவாய நோலததில ஒரு
சிறு கவளியீேநோ
இருந்த வந்திருந்த Argumenti i Fakty
(Arguments and Facts - வநோதங் ளும உண்ாண்டம ளும) என்ற்ற
டசநோவிவாயத இதழ், அத டசநோவிவாயத வரலநோறு கதநோேர்பநோன
டடுாண்டர ாண்டளயும நீண்ே நோலமநோ அமுக்கி ாண்டவக் ப்படடிருந்த
ஆவணைங் ாண்டளயும பிரசுரிததத3 என்ற்ற அடிப்பாண்டேயில, அதன்
விற்பாண்டன பிரதி ளின் எண்ணிக்ாண்ட
அதிவிாண்டரவில முப்பத
மிலலிவாயாண்டன கதநோேக்
ண்ேத என்பாண்டத டதநோழர் ஃபிகரட
விலலிவாயமஸ் சமீபததில கரநோடபர்ட டசர்விஸின் டமநோசமநோன
பாண்டேப்பநோன ஸ்ரநோலின் வநோழ்க்ாண்ட ச்சரிதம குறதத தனத
திற்றனநோய்வில குறப்பிடடுக் நோடடியிருந்தநோர்.
கதநோழிலநோள வர்க் மும வரலநோறும
மநோர்க்சிசததிலும டகரநோடஸ்கிசததிலும பரவலநோன ஆர்வம
கபருகுவாண்டதக்
ண்டு
அச்சமுற்ற்ற
அதி நோரததவமநோனத,
வரலநோற்ாண்டற்ற
கதளிவுபடுததல
என்ற்ற
இந்த
புததிஜீவித
நி ழ்ச்சிப்டபநோக் நோனத, டசநோசலிச னவின் ஒரு மறுஎழச்சிக்கு
ஊக் மளிக் ச் கசலலும எனக் ருதி, டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின்
உாண்டோண்டவ ட நோக்கிவாய தனத
ர்ாண்டவ முடுக்கி விடேதன் மூலம
அந்த நி ழ்ச்சிடபநோக்ாண்ட முந்திக் க நோள்ள முாண்டனந்தத. 1991
டிசமபரில டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் ாண்டலப்புக்கு அதி நோரததவம
ஏற்பநோடு
கசய்த
விதமநோனத
—அாண்டர
நூற்ற்றநோண்டுக்கும
அதி மநோன
நோலததக்கு
முன்னதநோ
டகரநோடஸ்கிவாயநோல
முன் ணிக்
இவாயன்றருந்தவநோறு, அக்டேநோபர் புரடசி மீதநோன
ஸ்ரநோலினிச
நோடடிக் க நோடுப்பின் உச்சம— அவசிவாயமநோன
விவரங் ளுேன் ஆரநோவாயப்பே டவண்டிவாய விேவாயமநோ டவ இன்னும
இருக்கிற்றத. ஆனநோலும டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் ாண்டலப்புக் நோன
—இதன்
கபருந்தவாயர ரமநோன
பின்விாண்டளவு ள்
மி வும
கதள்ளதகதளிவநோகி விடடிருக்கின்ற்றன— மக் ள் எதிர்ப்புக்கு
குழிபறதத ஒரு மி
முக்கிவாயமநோன
நோரணிவாயநோ
இருந்தத,
வரலநோறு
குறதத
அறவாயநோாண்டம
என்பத
மறுக் விவாயலநோத
ஒன்ற்றநோகும. பல தசநோப்த நோல வரலநோற்று கபநோய்ாண்டமப்படுததலின்
சுாண்டமாண்டவாய தூக்கிகவாயறந்த விடடு, அரசிவாயலரீதிவாயநோ
தன்ாண்டன
சரிவாயநோ
ட நோக்குநிாண்டலப்படுததிக்
க நோள்வாண்டதயும,
தனத
சுவாயநோதீனமநோன சமூ
லன் ாண்டள உறுதி கசய்வாண்டதயும,
டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் ாண்டலப்பு மற்றும முதலநோளிததவ மீடசி
இவற்ாண்டற்ற எதிர்ப்பாண்டதயும, உரிவாய நோலததிற்குள் கசய்த முடிக்
டசநோவிவாயத கதநோழிலநோள வர்க் ததநோல இவாயலநோமல டபநோனத.
இந்த வரலநோற்று தன்பிவாயலில ஒரு படிப்பிாண்டன இருக்கிற்றத.
கதநோழிலநோள வர்க் ம, தநோன்
ேந்த வந்திருக்கும வரலநோற்று
அனுபவங் ள் குறதத ஒரு முழாண்டமவாயநோன அறவு இலலநோமல —
முதலநோளிததவ அாண்டமப்புமுாண்டற்றக்கு எதிரநோ
அரசிவாயலரீதிவாயநோ
னவநோனகதநோரு
டபநோரநோடேதாண்டத
ேததவாண்டதகவாயலலநோம
விடுங் ள்— அத தனத மி
அடிப்பாண்டேவாயநோன சமூ
லன் ாண்டளக் கூே நோப்பநோற்றக் க நோள்ள முடிவாயநோத.

வரலநோற்று னவநோனத, வர்க்
னவின் அததிவாயநோவசிவாயமநோன
பநோ மநோகும. டரநோசநோ லுக்சமடபர்க்கின் வநோர்தாண்டத ள் அாண்டவ
எழதப்படே 1915 ஆம ஆண்டின் ஆரமப நோலததில டபநோலடவ,
அதநோவத முதலநோம உல ப் டபநோர் கவடிதததற்கும டஜேர்மன்
சமூ ஜேன நோவாய க் டசிவாயநோனத பிரஷ்வாய இரநோணுவவநோதததிேமும

ஏ நோதிபததிவாயததிேமும
சரணைாண்டேந்ததற்கும
பின்,
ஒரு
வருேததிற்கும
குாண்டற்றந்த
நோலததிலடபநோலடவ,
இன்றும
கபநோருததமநோனதநோய் இருக்கின்ற்றன:
வரலநோற்று அனுபவடம [கதநோழிலநோள வர்க் ததின்]
ஒடர ஆசநோன். விடுதாண்டலாண்டவாய ட நோக்கிவாய அவனத
வலி நிரமபிவாய பநோாண்டத [Via Dolorosa] என்பத
கசநோலல முடிவாயநோத தவாயரம நிரமபிவாயத மடடுமலல,
எண்ணிலேங் நோ
தவறு ாண்டளயும
அேக்கிவாயத.
இறுதி விடுதாண்டல என்ற்ற அவனத பவாயணைததின்
இலக் நோனத முழக் வும பநோடேநோளி வர்க் தாண்டத,
அத தனத கசநோந்த தவறு ளில இருந்த பநோேம
படிக்
புரிந்த க நோண்டிருக்கிற்றதநோ என்பாண்டதப்
கபநோறுததத.
தீங்கின் அடிடவர் வாண்டர கசலலும சுவாய விமர்சனம,
இரக் மற்ற்ற,
தநோடசண்வாயம
பநோர்க் நோத
விமர்சனமதநோன் பநோடேநோளி வர்க் ததின் வநோழ்வும
மூச்சும
ஆகும.
உல ம
எததாண்ட வாயகதநோரு
டபரழிவுக்குள்ளநோ
டசநோசலிச
பநோடேநோளி
வர்க் தாண்டத
தள்ளியிருக்கிற்றத
என்பத
மனிதகுலததின்
முன்னுதநோரணைமற்ற்ற
தர்பநோக்கிவாயமநோ இருக்கிற்றத. ஆனநோலும சர்வடதச
பநோடேநோளி
வர்க் மநோனத,
இந்த
டபரழிவின்
ஆழங் ாண்டள அளவிே முடிவாயநோமல டபநோனநோடலநோ,
அததேன் அத
ற்பிக்கும பநோேதாண்டதப் புரிந்த
க நோள்ள
மறுததநோடலநோ
மடடுடம
டசநோசலிசம
என்பத இழந்தடபநோனதநோகும.4
வரலநோறு
குறதத
நோம
தநோங்கிப்
பிடிக்கின்ற்ற
ருததநோக் மநோனத,
—இத
மநோனுே
விடுதாண்டலக் நோன
டபநோரநோடேததில வரலநோற்று அனுபவம குறதத அறவிற்கும
அதன் தததவநோர்தத உடகிரகிப்புக்கும இன்றவாயாண்டமவாயநோத ஒரு
முக்கிவாய பநோததிரதாண்டத வழங்குகிற்றத— நிலவிக் க நோண்டிருக்கும
அததாண்டன
முதலநோளிததவ
சிந்தாண்டன ளுக்கும
விடரநோதமநோனதநோகும. முதலநோளிததவ சமூ ததின் அரசிவாயல,
கபநோருளநோதநோர மற்றும சமூ சிாண்டதவநோனத அதன் புததிஜீவித
சீரழிவில பிரதிபலிக்கிற்றத. அரசிவாயல பிற்டபநோக்குததனததின் ஒரு
நோல டேததில, அறவாயநோாண்டம தனத பற் ாண்டள அ ல விரிக்கிற்றத
என்று டகரநோடஸ்கி ஒருமுாண்டற்ற குறப்பிடேநோர்.
முதலநோளிததவ சிந்தாண்டனயின் மி த திற்றாண்டமவநோய்ந்த மற்றும
சிடுசிடுப்பநோன
ஏடேறவுப்
பிரதிநிதி ளநோன
பின் வீனததவவநோதி ளநோல
தீவிரமநோய்
ஆதரிக் ப்படும
அறவாயநோாண்டமயின் தலலிவாயமநோன வடிவமதநோன், வரலநோறு பற்றவாய
அறவாயநோாண்டமயும
அவமதிப்பும
ஆகும.
வரலநோற்றன்
கசலதாண்ட ாண்டமாண்டவாயயும,
அாண்டனதத
சமூ
சிந்தாண்டனயின்
உண்ாண்டமவாயநோன
முற்டபநோக் நோன
டபநோக்கு ளநோல
அதற்கு
வழங் ப்படே
ாண்டமவாயமநோன
பநோததிரதாண்டதயும,
பின் வீனததவவநோதி ள்
நிரநோ ரிப்பதநோனத,
அவர் ளத
தததவநோர்தத
ருததநோக் ங் ளத
இன்னுகமநோரு
கூறுேன்,
அதநோவத
புற்றநிாண்டல
உண்ாண்டமவாயநோனத,
கமய்யிவாயல
விசநோராண்டணையின் ஒரு இலக்கு என்பாண்டத மறுப்பத மற்றும
கவளிப்பாண்டேவாயநோ
மறுதலிப்பத என்பதேன் பிரிக் விவாயலநோமல
கதநோேர்புபடேதநோகும.
வரலநோற்றன் மீதநோன பின் வீனததவ நிரநோ ரிப்பு
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அப்படிவாயநோனநோல பின் வீனததிவாயம (postmodernity) என்பத
தநோன் என்ன? இந்தப் டபநோக்கின் ஒரு ஆய்வநோளரநோன டபரநோசிரிவாயர்
கீத கஜேன்கின்ஸ் விளக்குகிற்றநோர்:
"இன்று
நோம பின் வீனததிவாயததின் கபநோதச் சூழலில
வநோழ்கிடற்றநோம. மக்கு இந்த விஷவாயததில டவறு டதர்ந்கதடுப்பு
கிாண்டேவாயநோத. ஏகனன்ற்றநோல பின் வீனததிவாயம என்பத
நோம
ஏற்பதற்கு டதர்ந்கதடுக் க்கூடிவாய ஒரு நிாண்டலப்பநோடேநோ அலலத
' ருததிவாயடலநோ' அலல; பின் வீனததிவாயம என்பத தலலிவாயமநோ
மமுாண்டேவாய சூழ்நிாண்டலவாயநோகும: அத
மமுாண்டேவாய
தி. இந்த
சூழ்நிாண்டலாண்டமவாயநோனத வீனததிவாயம என்று நோம கூறுகின்ற்ற சமூ
வநோழ்வில உள்ள பரிடசநோதாண்டனயின் கபநோதத டதநோலவிவாயநோல
விாண்டளந்தத என்று வநோதிே முடியும. இருபதநோம நூற்ற்றநோண்டு
தூசிதடடிப்டபநோன நிாண்டலயில இந்த கபநோதத டதநோலவிாண்டவாய
கதளிவநோ டவ இப்கபநோழத தனிததப்பநோர்க் முடியும. அதன்
கசநோந்த வழியிடலடவாய அளவிடுவகதன்ற்றநோல, ஐடரநோப்பநோவில
பதிகனடேநோம நூற்ற்றநோண்ாண்டே சுற்றவாய
நோலததிலிருந்த, சமூ
உருவநோக் ங் ளுக்குள்டள
அவற்றன்
குடிம ன் ாண்டள
/
குடிமக் ாண்டள
அதி ரிததளவில
தநோரநோளமநோய்
விடுதாண்டல
கசய்வாண்டத
சடேபூர்வமநோ
க நோண்டிருக்கும
அளவிலநோன
ஒருதனி பர் மற்றும சமூ
ஆடரநோக்கிவாய நிாண்டலமடேதாண்டத
பகுததறவு, விஞ்்ஞநோனம மற்றும கதநோழிலநுடபம இவற்ாண்டற்ற
பிரடவாயநோகிப்பதன் மூலம க நோண்டுவர எடுதத முவாயற்சியின்
கபநோததடதநோலவிவாயநோகும
இத.
அவர் ள்
'மனிதஉரிாண்டம
சமுதநோவாயங் ளநோ '
ஆவதற்கு
சிற்றந்தமுாண்டற்றயில
முவாயற்சிகசய்தநோர் ள்
என்று
நோம
இதாண்டன
குணைநோமசப்படுததலநோம.”
"……….அங்ட
வீனததின் பரிடசநோதாண்டனாண்டவாய தநோங்கிநிற்கும
டடுமநோனம என்று கூற்றப்படும வாண்ட யில எந்த 'உண்ாண்டமவாயநோன'
அஸ்திவநோரங் ளும இப்கபநோழதம இலாண்டல, இதற்குமுன்னரும
ஒருடபநோதம இருந்ததிலாண்டல."…5

முதகலழதத க நோண்ே வரலநோறும கூே அங்கு இலாண்டல. அாண்டவ
அாண்டனததடம,
அ நிாண்டலவாயநோ
தீர்மநோனிக் ப்படே
ஒரு
நோரணைததிற் நோ , அந்தக் நோரணைம என்னவநோ டவண்டுமநோனநோலும
இருக் லநோம, வநோர்தாண்டத ாண்டள மநோற்றப் டபநோடடு
ேததகின்ற்ற
அ நிாண்டலவாயநோன “ ாண்டதவாயநோேல ள்” அலலத “கசநோலலநோேல ள்”
மடடுடமவாயநோம.
அப்படிப்
பநோர்க்குமடபநோத
“வரலநோற்றல”
இருந்த
“படிப்பிாண்டன ள்” ற்பத என்ற்ற டவாயநோசாண்டனடவாய அர்ததமற்ற்றதநோ
ஆகி விடுகிற்றத அலலவநோ. அதநோவத ஆய்வு கசய்வதற்கும
எதவுமிலாண்டல,
ற்றுக்
க நோள்வதற்கும
எதவுமிலாண்டல.
கஜேன்கின்ஸ் வலியுறுததகிற்றநோர்:
மத மபிக்ாண்ட ள் மற்றும கசவாயலபநோடு ளுக்கு
இறுதிவாயநோய்
தன்ாண்டனத தநோடன
ஒப்பளவநோ க்
க நோள்ளும (ப டேநோரவநோர டபச்சு) உாண்டரவாயநோேலின்
அந்தஸ்திாண்டனக்
ேந்த,
எந்த
நிவாயநோவாயப்படுததக்கூடிவாய
கமய்ப்கபநோருள்
மூலரீதிவாயநோன
அலலத
அறவு
ஆதநோரவிவாயல
ரீதிவாயநோன அலலத அற்றரீதிவாயநோன மு நோந்திரங் ளும
இலாண்டல
என்ற்ற
நிாண்டலயிலுள்ள
சமூ
உருவநோக் ங் ளுக்கு டுவிலதநோன் நோம வநோழ்ந்த
வருகிடற்றநோம என்பாண்டத
நோம இப்டபநோத புரிந்த
க நோண்ேநோ
டவண்டியிருக்கிற்றத...
இதன்
விாண்டளவநோ ,
ஒருவாண்ட வாயநோன
சநோரதாண்டத
கவளிப்படுததகின்ற்றதநோன ேந்த நோலம என்பதநோன
எதகவநோன்றும இருந்ததம கிாண்டேவாயநோத, இருக் ப்
டபநோவதம கிாண்டேவாயநோத என்பாண்டத இன்று
நோம
உணைர்கிடற்றநோம. 6

இந்த பததிாண்டவாய ” டடுாண்டேக் ” என்ாண்டன அனுமதியுங் ள்.
இருநூறு ஆண்டு ளுக்கும அதி மநோன
நோலமநோய், அதநோவத
பதிகனடேநோம
நூற்ற்றநோண்டில
கதநோேங்கி,
அறகவநோளியின்
விஞ்்ஞநோனம
மற்றும
கமய்யிவாயலநோல
வரப்படேவர் ள்
இருந்தநோர் ள். முன்டனற்ற்றததிலும, மநோனுே ட ர்ததிவாயநோக் ததின்
சநோததிவாயததிலும
அவர் ள்
மபிக்ாண்ட
க நோண்டிருந்தனர்
என்படதநோடு வரலநோற்று நிவாயதி ளுக்குள்டள
நோணுகின்ற்ற ஒரு
அறவிவாயல
பநோர்ாண்டவவாயநோ
அவர் ள்
மபிவாய
ஒன்றன்
அடிப்பாண்டேயில
சமுதநோவாயதாண்டத
புரடசி ரரீதிவாயநோ
உருமநோற்றுவதற்கும முாண்டனந்தனர். வரலநோறு என்பத விதி
ஆளுாண்டம
கசய்யும
ஒரு
நி ழ்ச்சிப்டபநோக்கு,
அத
தனிமனிதர் ளின் அ நிாண்டல னவிலிருந்த சுவாயநோதீனமநோ நிலவி
வருகின்ற்ற சமூ ப்கபநோருளநோதநோர சக்தி ளநோல தீர்மநோனிக் ப்படுவத,
ஆனநோலும
மநோனுே
முன்டனற்ற்றததின்
லனில
மனிதன்
அவற்ாண்டற்றக்
ண்ேறவாய முடியும, புரிந்த க நோள்ள முடியும,
அவற்றன்
மீத
கசவாயலபே
முடியும
என்று
மபிவாய
மநோர்க்சிஸ்டு ள் அங்ட இருந்தநோர் ள்.

இாண்டதப்
புரிவாயக்கூடிவாய
வாண்ட யில
ஆங்கிலததில
கமநோழிகபவாயர்ததநோல, கஜேன்கின்ஸ் கசநோலவத இததநோன்: 1) ேந்த
நோலதத
அலலத
நி ழ் நோலதத
மநோனுே
சமூ ங் ளின்
கசவாயலபநோடடிாண்டன,
ண்டுபிடிக்
முடிகின்ற்ற
அலலத
ண்டுபிடிக் ப்பே நோததிருக்கின்ற்ற விதி ாண்டளக் க நோண்டு புரிந்த
க நோள்ள முடிவாயநோத; 2) மனிதர் ள் அவர் ள் வநோழம சமூ ம
குறதத சிந்திக்கின்ற்ற, டபசுகின்ற்ற, அலலத கசய்கின்ற்ற ஒன்றன்
கீழாண்டமந்த புற்றநிாண்டல அடிததளம எதவும கிாண்டேவாயநோத. தங் ாண்டள
வரலநோற்ற்றநோசிரிவாயர் ள் என்று அாண்டழததக் க நோள்பவர் ள் ேந்த
நோலம
குறதத
ஏடதனும
ஒரு
கபநோருள்விளக் தாண்டத
முன்ாண்டவக் லநோம, ஆனநோல ஒரு கபநோருள்விளக் தாண்டதக் க நோண்டு
இன்கனநோரு கபநோருள்விளக் தாண்டத பிரதியீடு கசய்வகதன்பத
முன்கபழதப்படடிருந்தாண்டத விேவும புற்றநிாண்டலவாயநோன உண்ாண்டமக்கு
சற்று கூடுதலநோய் க ருங்கிச் கசலவதன் கவளிப்பநோடு கிாண்டேவாயநோத
—ஏகனன்ற்றநோல க ருங்கிச் கசலவதற் நோய் புற்றநிாண்டல உண்ாண்டம
என்ற்ற ஒன்டற்ற கிாண்டேவாயநோத. வரலநோற்ற்றநோசிரிவாயரின் அ நிாண்டலவாயநோ உணைரப்படுகின்ற்ற பவாயன்பநோடு ளுக்கு தக் வநோறு ேந்த நோலம
குறதத ஒருவாண்ட வாயநோ டபசிக் க நோண்டிருந்தாண்டத ேந்த நோலம
குறதத இன்கனநோரு வாண்ட வாயநோய் டபசிக் க நோண்டிருப்பாண்டத
க நோண்டு பிரதியீடு கசய்வத மடடுடம இத.

ஆனநோல
இததாண்ட வாய
அததாண்டன
ருததநோக் ங் ளும
அப்பநோவிததனமநோன பிராண்டம டள என்பத எடுததக் நோடேப்படடு
இருப்பதநோ
பின் வீனததவவநோதி ள்
அறவிக்கிற்றநோர் ள்.
இப்கபநோழத நோம ன்கு அறடவநோம: முதகலழதத டபகரழதத
க நோண்ேதநோய் வரலநோறு என்ற்ற ஒன்டற்ற இலாண்டலவாயநோம. புற்றநிாண்டல
நி ழ்ச்சிப் டபநோக்கு என்று புரிந்தக நோண்ே வாண்ட யில சிறவாய

இந்தக் ண்டணைநோடேதாண்டத முன்ாண்டவப்பவர் ள் வீனததிவாயம
மரிதத விடோண்டத திடேவடேமநோய் கூறுகிற்றநோர் ள், ஆனநோல தமத
முடிவு ளுக்கு அடிக்ட நோளநோ அாண்டமந்திருந்த வரலநோற்று மற்றும
அரசிவாயல தீர்ப்பு ளுக்கு கீழாண்டமந்திருப்பாண்டவ குறதத ஆய்வு
கசய்வாய
மறுக்கிற்றநோர் ள்.
அவர் ளுக்கும
அரசிவாயல
நிாண்டலப்பநோடு ள் இருக் டவ கசய்கின்ற்றன, அாண்டவ அவர் ளத
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தததவநோர்தத
பநோர்ாண்டவ ளில
கவளிப்பநோடு
நோண்கின்ற்றன.
பின் வீனததவததின்
முன்னணி
விளக் வுாண்டரவாயநோளர் ளில
ஒருவரநோன டபரநோசிரிவாயர் ட் ஹேய்ேன் ாண்டவட எழதியிருக்கிற்றநோர்:
நோன் புரடசி ளுக்கு எதிரநோனவன், அாண்டவ சமூ ப்
படிநிாண்டலயில
“டமடல”
இருந்த
கதநோடுக் ப்படடிருந்தநோலும
அலலத
“கீடழ”
இருந்த கதநோடுக் ப்படடிருந்தநோலும சரி, சமூ
மற்றும
வரலநோற்று
விஞ்்ஞநோனதாண்டத
ற்றுத
டதர்ந்ததநோய்
கூறுபவர் ளநோல
வழி ேததப்படடிருந்தநோலும
அலலத
அரசிவாயல
“தன்கனழச்சிாண்டவாய”
க நோண்ேநோடுபவர் ளநோல
வழி ேததப்படடிருந்தநோலும சரி.7
ஒரு
க நோடுக் ப்படே
கமய்யிவாயல
ருததநோக் ததின்
கசலதாண்ட ாண்டம என்பத, தனி பர் முன்கனடுக்கின்ற்ற அரசிவாயலநோல
தநோனநோ
மறுதலிக் ப்படடு
விேநோத.
ஆனநோல
பின் வீனததவததவ தததவநோர்தத
ருததநோக் ங் ாண்டள அதன்
அரசிவாயல
முன்டனநோக்கில
இருந்த
பிரிதகதடுப்பத
சநோததிவாயமிலலநோதத என்ற்ற மடேததிற்கு அதன் மநோர்க்சிச-விடரநோத
மற்றும டசநோசலிச-விடரநோத பவாயணைப்பநோாண்டத மி த கதளிவநோ
இருக்கிற்றத.
டஜேநோன்-பிரநோன்சுவநோ லிடவாயநோததநோர்
இந்த கதநோேர்பு பிகரஞ்சு கமய்யிவாயலநோளரநோன டஜேநோன்பிரநோன்சுவநோ லிடவாயநோததநோர் மற்றும அகமரிக் கமய்யிவாயலநோளரநோன
ரிச்சநோர்ட டரநோர்டடி (Richard Rorty) ஆகிடவாயநோரத எழததக் ளில
கவளிப்பநோடு
நோண்கிற்றத. முதலநோமவருேன் கதநோேங்குடவநோம.
லிடவாயநோததநோர், டசநோசலிச அரசிவாயலில ட ரடிவாயநோ ஈடுபடடிருந்தநோர்.
1954 இல, அவர் Socialisme ou Barbarie இல இாண்டணைந்தநோர். இந்த
அாண்டமப்பு, நோன் நோம அகிலததின் பிகரஞ்சுப் பிரிவநோன PCI (Parti
Communiste Internationaliste) இல இருந்தநோன பிளவில இருந்த
1949 இல உருவநோகியிருந்த ஒரு அாண்டமப்பநோகும. டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயதாண்டத ஒரு உருக்குாண்டலந்த கதநோழிலநோளர் அரசு என்று
டகரநோடஸ்கி வாண்டரவாயாண்டற்ற கசய்தாண்டத, இந்தக் குழ நிரநோ ரிததாண்டத
அடிப்பாண்டேவாயநோ
க நோண்டே இந்தப் பிளவு ஏற்படடிருந்தத.
ட நோர்டனலியுஸ் ஸ்டரநோறவாயநோடிஸ் மற்றும குடளநோட லுஃடபநோர்
ஆகிடவாயநோாண்டர தாண்டலாண்டம கமய்யிவாயலநோளர் ளநோ
க நோண்டிருந்த
இந்த Socialisme ou Barbarie அபிவிருததி கசய்த நிாண்டலப்பநோடு
என்னகவன்ற்றநோல, அதி நோரததவம ஒரு ஒடடுண்ணிததனமநோன
சமூ அடுக் நோ இருக் விலாண்டல, மநோற்றநோ புதிவாயகதநோரு சுரண்டும
சமூ வர்க் மநோ இருந்தத என்பதநோகும. லிடவாயநோததநோர் இந்தக்
குழவில
1960 ளின்
டுப்பகுதி
வாண்டர
இருந்தநோர்,
அதற்குள்ளநோ டவ அவர் மநோர்க்சிசததில இருந்த முழாண்டமவாயநோ
முறததக் க நோண்டு விடடிருந்தநோர்.
மநோனுே விடுதாண்டல குறதத “கபருங்
ாண்டதவாயநோேல ாண்டள”
மறுதலிப்பதில
லிடவாயநோததநோர்
பிரதநோனமநோ
அாண்டேவாயநோளம
நோணைப்படுகிற்றநோர், இவற்றன் ஏற் ததக் தன்ாண்டம இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டின் நி ழ்வு ளநோல மறுதலிக் ப்படடு விடடிருக்கின்ற்றன
என்கிற்றநோர் அவர்.
அவர் பின்வருமநோறு வநோதிடுகிற்றநோர்:
கசநோலலப்டபநோனநோல, விடுதாண்டல குறதத கபருங்
ாண்டதவாயநோேல ள்
ஒவ்கவநோன்றன்
கவகு
அடிப்பாண்டேடவாய, ேந்த ஐமபத ஆண்டு நோலததில
கசலலநோக் நோசநோகி
விடடிருக்கிற்றத.

உண்ாண்டமவாயநோனாண்டவ
அததாண்டனயும
பகுததறவநோனாண்டவ,
பகுததறவநோனாண்டவ
அததாண்டனயும உண்ாண்டமவாயநோனாண்டவ: இந்த ஊ க்
ட நோடபநோடாண்டே
“அவுஸ்விடற்ச்”
மறுக்கிற்றத.
குாண்டற்றந்தபடசம அந்த உண்ாண்டமவாயநோன குற்ற்றம,
பகுததறவநோனதலல.
பநோடேநோளி
வர்க் ப்படேகதலலநோம
மயூனிசம,
மயூனிச
வாண்ட ப்படேகதலலநோம பநோடேநோளி வர்க்
வாண்ட :
“1953
டபர்லின்,
புேநோகபஸ்ட
1956,
கசக்ட நோஸ்லநோவநோக்கிவாயநோ 1968, டபநோலந்த 1980”
(மி
கவளிப்படே ஒரு சில உதநோரணைங் ாண்டள
மடடும
பநோர்ப்பதநோனநோல)
வரலநோற்று
சேவநோத
தததவதாண்டத
மறுக்கின்ற்றன:
கதநோழிலநோளர் ள்
டசிக்கு எதிரநோ கிளர்ந்கதழகின்ற்றனர். ஜேன நோவாய
வாண்ட ப்படே அததாண்டனயுடம மக் ளின் ஊேநோ
மக் ளுக் நோ
நிலவுகின்ற்றன, அதன் தாண்டலகீழம
அப்படிடவாய:
“1968
டம”,
நோேநோளுமன்ற்ற
தநோரநோளவநோதததின்
ட நோடபநோடாண்டே
மறுக்கிற்றத.
அதன்டபநோக்கில
விடடுவிடேநோல,
விநிடவாயநோ ம
மற்றும
டதாண்டவயின்
விதி ள்
உல ளநோவிவாய
கசழிப்பில க நோண்டு விாண்டளயும, அதன் தாண்டலகீழ்
கூற்றும அப்படிடவாய: “1911 மற்றும 1929 இன்
க ருக் டி ள்”
கபநோருளநோதநோர
தநோரநோளவநோதம
என்னும ட நோடபநோடாண்டே மறுக்கின்ற்றன.8
லிடவாயநோததநோரின்
பின் வீனததவம
என்ற்ற
ஒடடுகமநோதத
தததவநோர்தத திடேநிரலின் கீழாண்டமந்திருக்கும ட நோக்குநிாண்டல
பிற்றழ்வு,
விரக்தி,
அவ மபிக்ாண்ட ,
மற்றும
குழப்பம
ஆகிவாயவற்றன்
கமநோததக்
லாண்டவயும இந்தப்
பததியில
நோணைக்கூடிவாயதநோய் இருக்கிற்றத. வரலநோற்ாண்டற்ற விஞ்்ஞநோனரீதிவாயநோ
புரிந்த
க நோள்வதற் நோன
அததாண்டன
முவாயற்சி ாண்டளயும
அவுஸ்விடற்ச்
மறுதலிக்கிற்றத
என்பதநோன
வநோதம,
எந்த
வாண்ட யிலும லிடவாயநோததநோருக்கு கசநோந்தமநோனதலல. ஃபிரநோங்க்டபர்ட
பள்ளியின் தந்ாண்டத ளநோன அடேநோர்டனநோ மற்றும ட் ஹேநோர்ாண்ட ய்மரத
இரண்ேநோம உல ப் டபநோருக்குப் பிந்ாண்டதவாய எழதத ளுக்கும
இடதடபநோன்ற்றகதநோரு சிந்தாண்டனடவாய அடிப்பாண்டோண்டவாய உருவநோக்கித
தந்திருந்தத.
அவுஸ்விடற்ச்
உண்ாண்டமவாயநோனத
மற்றும
பகுததறவற்ற்றத என்ற்ற லிடவாயநோததநோரின் பிர ேனம, ட் ஹே லின்
இவாயங்கிவாயல
புரடசி ர
ருததநோக் தாண்டத
க நோச்ாண்டசப்படுததி
திரிப்பதநோகும. லிடவாயநோததநோரின் மறுப்பநோ க் கூற்றப்படுவத, ஒரு
கமய்யிவாயல
ருததநோக் ம என்ற்றவாண்ட யில, உண்ாண்டமாண்டவாய ஒரு
குறப்பிடே
ணைததில
நிலவுகின்ற்ற
ஒன்றுேன்
அாண்டேவாயநோளப்படுததிக்
நோடடுவாண்டத
அடிப்பாண்டேவாயநோ
க நோண்டிருக்கிற்றத.
ஆனநோல
ஏங்க லஸ்
விளக்கிவாயவநோறு,
ட் ஹே ல புரிந்தக நோண்ே விதததில, உண்ாண்டமநிாண்டல என்பத,
“எந்தவாண்ட யிலும, தரப்படே சமூ அலலத அரசிவாயல நிாண்டலயில
அாண்டனதத
சூழ்நிாண்டல ளிலும
அாண்டனதத
சமவாயங் ளிலும
ணிக் ததக் கதநோரு அமசம அன்று.”9 நிலவுகின்ற்ற அத,
சமூ ரீதிவாயநோ
மற்றும வரலநோற்றுரீதிவாயநோ
பகுததறவற்ற்றதநோ ,
ஆ டவ
உண்ாண்டமவாயற்ற்றதநோ ,
உருப்பேநோததநோ
மற்றும
ட ேநோனதாண்டலவிதி
க நோண்ேதநோ
இருக்கின்ற்றவாண்ட யில,
மனிதசமுதநோவாயததின்
அபிவிருததிக்கு
மி முற்றலும
முரண்பநோேநோனவிதததிலும இருக் முடியும. இந்த ஆழமநோன
கபநோருளில டஜேர்மன் ஏ நோதிபததிவாயமநோனத —இதிலிருந்ததநோன்
நோசிசமும அவுஸ்விடற்ச்சும எழந்தன— ட் ஹே லின் கமய்யிவாயல
டமற்ட நோளுாண்டரயின் உண்ாண்டமாண்டவாயடவாய எடுததக் நோடடிவாயத.
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ஸ்ரநோலினிசததிற்கு
எதிரநோன
கதநோழிலநோள
வர்க் ததின்
கிளர்ச்சி ள், வரலநோற்று சேவநோததாண்டத மறுக் விலாண்டல. மநோற்றநோ ,
லிடவாயநோததநோர் தழவிக் க நோண்டிருந்த Socialisme ou Barbarie இன்
அரசிவாயாண்டலடவாய
அாண்டவ
மறுதலிக்கின்ற்றன.
இததாண்ட வாய
எழச்சி ாண்டள
டகரநோடஸ்கி
முன் ணிததிருந்தநோர்.
ஒரு
ஒடடுண்ணிததனமநோன
சநோதிவாயநோ
ஸ்ரநோலினிச
அதி நோரததவங் ளிேம
இலலநோதிருந்த
அதி நோரம
மற்றும
ஸ்திரததன்ாண்டமயின் ஒரு மடேதாண்டத Socialisme ou Barbarie குழ
அவற்றுக்கு இருப்பதநோ
நோடடிவாயத. தவிரவும, ஒரு புரடசி ர
இவாயக் மநோ
மயூனிசதாண்டத,
உண்ாண்டமயில
ஸ்ரநோலினிச
அதி நோரததவங் ளத
அரசிவாயல
அாண்டமப்பு ளநோ
இருந்த
மயூனிஸ்ட
டசி ளுேன்
லிடவாயநோததநோர்
மாண்டற்றமு மநோ
அாண்டேவாயநோளப்படுததகிற்றநோர். கபநோருளநோதநோர மற்றும நோேநோளுமன்ற்ற
தநோரநோளவநோததாண்டத மறுக்கின்ற்ற விேவாயங் ாண்டளப் கபநோறுததவாண்டர,
இகதலலநோம
லிடவாயநோததநோர்
டமற்ட நோளிடும
நி ழ்வு ளுக்கு
கவகு நோலததிற்கு
முன்டப
மநோர்க்சிஸ்டு ளநோல
நிரூபிததக்
நோடேப்படடு விடோண்டவ. 1968 டம மநோததாண்டத
நோேநோளுமன்ற்ற
தநோரநோளவநோதததின் வீழ்ச்சிக் நோய் அவர் குறப்பிடடுக் நோடடுவத
குறப்பநோ வி நோரமநோனதநோ இருக்கிற்றத. ஸ்கபயின் உள் நோடடுப்
டபநோர் குறதத என்ன கசநோலகிறீர் ள்? ாண்டவய்மநோர் குடிவாயரசின்
நிாண்டலகுாண்டலவு குறதத? பிகரஞ்சு ஐக்கிவாய முன்னணியின்
நோடடிக் க நோடுப்பு குறதத? இந்த நி ழ்வு ள் எலலநோம 1968
டம-ஜேூன்
நோலததிற்கு முப்பத வருேததிற்கும அதி மநோன
நோலததிற்கு முன்டப ேந்த விடேன. ம ததநோன கமய்யிவாயல
ண்டுபிடிப்பு ளநோ
லிடவாயநோததநோர்
சிததரிப்பகதலலநோம
கவறுப்பாண்டேந்த முன்னநோள்-இேத (அலலத வலத ட நோக்கி
ர்ந்த
க நோண்டிருக்கும)
ஏடேறவு
க நோண்ே
குடடி
முதலநோளிததவததின்
அவ மபிக்ாண்ட
மற்றும
சிடுசிடுப்புததனததின் கவளிப்பநோடு என்பதற்கு டமல அதி மநோ
ஒன்றுமிலாண்டல.
ரிச்சர்ட டரநோர்டடி
புற்றநிாண்டல
உண்ாண்டம
என்ற்ற
ருததநோக் தாண்டத
தநோன்
நிரநோ ரிப்பாண்டத புரடசி ர டசநோசலிச அரசிவாயாண்டல மறுதலிப்பதேன்
சமபந்தப்படுதத
ரிச்சநோர்ட
டரநோர்டடி
க நோஞ்சமும
கூச்சப்பேவிலாண்டல.
டரநோர்டடிாண்டவாய
கபநோறுததவாண்டர,
கிழக்கு
ஐடரநோப்பநோவில ஸ்ரநோலினிச ஆடசி ளின் கபநோறவும டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயம
ாண்டலக் ப்படேதம இேத புததிஜீவி ளுக்கு, ஒரு
புரடசி ர டசநோசலிச முன்டனநோக்கிற் நோன எந்த வாண்ட வாயநோன
புததிஜீவித
(அலலத
உணைர்வுபூர்வமநோனதம
கூே)
உறுதிப்பநோடாண்டேயும ஒடரவாயடிவாயநோ
ாண்ட தற்றப்பதற்கு அவர் ள்
க டு நோட ளநோய்
நோததிருந்த வநோய்ப்ாண்டப வழங்கிவாயதநோ
அவர்
கூறுகிற்றநோர். “கலனினிசததின் முடிவு, அபததம மற்றும சமூ
மபிக்ாண்ட ” என்ற்ற தனத டடுாண்டரயில டரநோர்டடி அறவிததநோர்:
மனித
சமுதநோவாயங் ளின்
தாண்டலவிதி ாண்டள
தீர்மநோனிக்கின்ற்ற, அதன் கீழள்ள சக்தி ாண்டள பற்ற,
ஆழமநோன எாண்டதடவாயநோ பற்ற அவர் ள் அறவர்,
அலலத அவர் ள் அறந்திருக் டவண்டும என்ற்ற
நிாண்டனப்பில இருந்த விடுபடுவதற்கு புததிஜீவி ள்
கலனினிசததின் மரணைதாண்டத ஒரு சந்தர்ப்பமநோ
பவாயன்படுததிக் க நோள்வநோர் ள் என்று மபுகிடற்றன்.
புததிஜீவி ளநோகிவாய
நோம,
இததாண்ட வாயதநோன
அறவுக்கு நோம ாண்டே விரிதத நோள் முதலநோ டவ
உரிாண்டம ட நோரிக் க நோண்டிருக்கிடற்றநோம. ஒருசமவாயம

அரசர் ள்
கமய்யிவாயலநோளர் ள்
ஆ விலாண்டல
என்ற்றநோடலநோ அலலத கமய்யிவாயலநோளர் ள் அரசர் ள்
ஆ விலாண்டல
என்ற்றநோடலநோ
நீதி
ட நோடலநோச்ச
முடிவாயநோத என்பத கதரியும என்பதநோ
நோம கூற
வந்டதநோம;
மநோனுே
ஆதமநோவிற்குள்
டதடும
டசநோதாண்டனாண்டவாய அடிப்பாண்டேவாயநோ க் க நோண்டு இாண்டதத
கதரிந்த
க நோண்ேதநோ வும
நோம
கூறக்
க நோண்டேநோம. மி ச் சமீபததில, முதலநோளிததவம
தூக்கிகவாயறவாயப்படும
வாண்டரயிலும
லநோச்சநோரம
பண்ேமவாயமநோக் ப்பேல
அ ற்ற்றப்படுகின்ற்ற
வாண்டரயிலும அத ட நோடலநோச்ச முடிவாயநோத என்பத
கதரியும என்பதநோய் கூறடனநோம; வரலநோற்றன்
வடிவம மற்றும இவாயக் தாண்டத புரிந்த க நோண்ேதன்
அடிப்பாண்டேயில
இதாண்டனத
கதரிந்த
க நோண்ேதநோ வும
நோம கூறடனநோம. அநீதிாண்டவாய
முடிவுக்கு க நோண்டுவருவதற்கு சிறு பரிடசநோதாண்டன
வழி ளுக்கு எதிரநோய் கபரும தததவநோர்தத வழி ள்
ண்டிப்பநோ இருக் டவண்டும என்ற்ற பிடளடடேநோ
மற்றும
மநோர்க்ஸிற்குப்
கபநோதவநோன
ஒரு
திடேவடேமநோன
சிந்தாண்டனயில
இருந்த
நோம
இறுதிவாயநோ விடுபடுவதற் நோன ஒரு நோலதாண்டத நோம
எடடியிருக்கிடற்றநோம என்டற்ற நோன் மபுடவன்.
இததாண்ட வாயகதநோரு தததவநோர்தத ாண்ட விடுதாண்டல
கதநோேர்ந்த வருவகதன்ன? டரநோர்டடி “இேத”
அரசிவாயாண்டல
மறுட நோக்குநிாண்டலப்படுததவதற் நோ
தனத ஆடலநோசாண்டன ாண்டள வழங்குகிற்றநோர்.
இேதசநோரி
அரசிவாயல
வநோர்தாண்டதக்
ளஞ்சிவாயததில
இருந்த
“முதலநோளிததவம”,
“டசநோசலிசம”
ஆகிவாய
வநோர்தாண்டத ாண்டள
நீக்குவதற் நோன நோலம வந்த விடேதநோ டவ நோன்
ருதகிடற்றன்.
”முதலநோளிததவ-எதிர்ப்புப்
டபநோரநோடேம” குறததப் டபசுவாண்டத நிறுததி விடடு,
அதற்குப் பதிலநோ க நோஞ்சம வழாண்டமவாயநோன மற்றும
தததவநோர்ததமற்ற்ற
ஒன்ாண்டற்றக்
க நோண்டு,
“தவிர்க் க்கூடிவாய மனிதத தவாயரததிற்கு எதிரநோன
டபநோரநோடேம” என்பத டபநோன்ற்ற ஒன்ாண்டற்றக் க நோண்டு
பிரதியீடு கசய்வத என்பத ஒரு லல டவாயநோசாண்டன.
இன்னும கபநோதவநோய், நோம இேதசநோரி அரசிவாயல
சிந்தாண்டன ளின்
ஒடடுகமநோதத
வநோர்தாண்டதக்
ளஞ்சிவாயதாண்டதயுடம எளிாண்டமப்படுததி விே முடியும
என்டற்ற நோன் மபுகிடற்றன். என்னுாண்டேவாய டவாயநோசாண்டன
என்னகவன்ற்றநோல
முதலநோளிததவ
சிததநோந்தம
என்பாண்டதக் நோடடிலும டபரநோாண்டச மற்றும சுவாய லம
குறதத
நோம டபசத கதநோேங் லநோம, உாண்டழப்பு
பண்ேமவாயமநோக் ப்படுவாண்டத டபசுவாண்டதக் நோடடிலும
டமநோசமநோன
ஊதிவாயங் ாண்டளயும
ஆடகுாண்டற்றப்பு ாண்டளயும
குறததப்
டபசலநோம,
சமூ ம வர்க் ங் ளநோய் பிரிந்த கிேக்கிற்றத என்று
டபசநோமல பள்ளி ளில ஒரு மநோணைவருக்கு ஆகும
கசலவு என்பத எப்படி டபதப்படுகிற்றத என்பத
குறததம சு நோதநோரப் பரமநோரிப்புக் நோன அணு லில
எவ்வநோறு டபதம நிலவுகிற்றத என்பத குறததம
டபசலநோம.
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இாண்டதவாயநோ அரசிவாயல கமய்யிவாயலநோ
வனததிற்குரிவாயதநோ எடுததக்
க நோள்ள முடியும? “எளிாண்டமப்படுததவத” என்று டரநோர்டடி
கூறுவாண்டத புததிஜீவித மற்றும அரசிவாயல
நோவாயடிப்பு என்று
வருணிப்படத
இன்னும
சரிவாயநோ
இருக்கும.
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ஆண்டு ளுக்கும
டமற்படே
தததவநோர்தத
சிந்தாண்டன ளத
சநோதாண்டன ாண்டள விவநோதததில இருந்த தாண்டேகசய்வதற்கு அவர்
ஆடலநோசாண்டன கசநோலகிற்றநோர். சிந்தாண்டனயின் அபிவிருததி என்பத
ஒரு தன்னிச்ாண்டசவாயநோன அ நிாண்டல நி ழ்வுப்டபநோக்கு என்ற்றதநோன
ருதடதநோடேம
தநோன்
இந்த
ஆடலநோசாண்டனயின்
கீழாண்டமந்திருக்கிற்றத.
வநோர்தாண்டத ள்,
தததவநோர்ததக்
ருததநோக் ங் ள்,
நோரணை
நோரிவாய வாண்ட ப்பநோடு ள் மற்றும
கமய்யிவாயல
முாண்டற்றாண்டம ள்
இாண்டவகவாயலலநோம
கவறும
வநோய்ச்கசநோல
டடுமநோனங் ள் தநோன், பலடவறு அ நிாண்டல
முடிவு ளத
லன் ளுக்ட ற்ப இாண்டவ
ாண்டேமுாண்டற்றரீதிவாயநோ
க நோண்டுவரப்படோண்டவ என்கிற்றநோர். தததவநோர்தத சிந்தாண்டனயின்
அபிவிருததி என்பத, ஒரு புற்றநிாண்டல நி ழ்வுப்டபநோக்கு, அத
இவாயற்ாண்ட மற்றும சமூ ம குறதத மனிதனின் பரிணைநோமமாண்டேந்த
கசலகின்ற்ற,
ஆழமாண்டேந்த
கசலகின்ற்ற,
அததேன்
முன்கனப்டபநோாண்டதயும விே சிக் லநோன மற்றும தலலிவாயமநோன
புரிதாண்டல கவளிப்படுததகின்ற்றத என்பதநோன கூற்று, டரநோர்டடிாண்டவாய
கபநோறுததவாண்டர,
நோலததிற்கு ஒவ்வநோத ட் ஹே லிவாய-மநோர்க்சிச
ாண்டதப்டபச்சுக்கு டமல எதவுமிலாண்டல. இன்கனநோரு பததியில
அவர் குறப்பிடுகிற்றவநோறு, குறப்பநோ த திற்றன்கபற்ற்ற இவாயற்ாண்ட
விஞ்்ஞநோனி ள்
இருக்கும
மற்றும
ண்டுபிடிக் க்கூடிவாய
இவாயற்ாண்ட ாண்டவாயக்
க நோண்டிருக்கும
‘அறதல’
என்று
அாண்டழக் ப்படும கசவாயலபநோடே கிாண்டேவாயநோத.
மபிக்ாண்ட ாண்டள
பநோர்ாண்டவவாயநோளர் ளுக்கு நிவாயநோவாயப்படுததகின்ற்ற நி ழ்ச்சிடபநோக்கு
மடடுடம இருக்கிற்றத.”
ஆ ,
“முதலநோளிததவம”,
“கதநோழிலநோள
வர்க் ம”,
“டசநோசலிசம”, “உபரி மதிப்பு”, ”கூலி-உாண்டழப்பு”, “சுரண்ேல”
மற்றும “ஏ நோதிபததிவாயம” ஆகிவாய பதங் ள் எலலநோம ஒரு
புற்றநிாண்டல
வாயதநோர்தததாண்டத
கவளிப்படுததவன
அலல,
குறப்பனவலல
என்கிற்றநோர்.
“தவிர்க் க்கூடிவாய
மநோனுேத
தவாயரததிற்கு எதிரநோன டபநோரநோடேம” குறதத
நோம டபசலநோம
என்று டரநோர்டடி ஆடலநோசாண்டன கசநோலகிற்றநோர். ஒரு ணைம, இந்த
அற்புதமநோன டவாயநோசாண்டனாண்டவாய ஏற்றுக் க நோண்டு பநோர்ப்டபநோம.
ஆனநோல
உேனடிவாயநோ
அடுதத ணைடம
ஒரு
பிரச்சிாண்டன
எதிர்க நோண்டு நிற்கிற்றத. தவாயரம என்பாண்டத ஒருவர் எப்படி
வாண்டரவாயாண்டற்ற கசய்வத? மனிதத தவாயரததின் எந்த வடிவதாண்டத
தவிர்க் க்கூடிவாயதநோ
நோம வாண்டரவாயாண்டற்ற கசய்வாய டவண்டும? தவாயரம
தவிர்க் ததக் த என்பாண்டதடவாயநோ, அலலத அத தவிர்க் ப்படேநோ
டவண்டும என்பாண்டதடவாயநோ என்ன அடிப்பாண்டேயில நோம கூற்றப்
டபநோகிடற்றநோம?
தன்பம
என்பத
மனிதன்
கதரிந்கதடுததக்க நோள்வத,
அத
அருள்பநோலிப்பு
அற்றுப்டபநோவதநோல
வருகின்ற்ற
பின்விாண்டளவநோகும
என்று
வநோதிடுபவர் ளுக்கு
என்ன
பதில
க நோடுப்பத?
இாண்டற்றயிவாயலவநோதி ளத
வநோதங் ாண்டள
ஓரங் டடி
விடடு,
தவாயரதாண்டத மதச்சநோர்பற்ற்றதநோ , ஒரு சமூ ப் கபநோருளநோதநோர
பிரச்சிாண்டனவாயநோ சிந்திப்பதநோ க நோண்ேநோலும, அப்டபநோதம கூே
மக்கு தவாயரததின்
நோரணைங் ாண்டள பகுப்பநோய்வு கசய்கின்ற்ற
பிரச்சிாண்டன எதிர்க நோண்டு நிற் ததநோடன கசய்கிற்றத.
ஆ , “தவிர்க் ததக் மனித தவாயரதாண்டத” ஒழிப்பதற் நோன
ஒரு டவாண்டலததிடேம சமூ ததின் கபநோருளநோதநோர டோண்டமப்ாண்டப
பகுப்பநோய்வு கசய்வாய நிர்ப்பந்திக் ப்படும. இததாண்ட வாயகதநோரு

விசநோராண்டணை
எந்த
மடேததிற்கு
ட ர்ாண்டமயுேன்
முன்கனடுக் ப்படுகிற்றடதநோ அந்த மடேததிற்கு “தவிர்க் க்கூடிவாய
மனிதத
தவாயர”ததிற்கு
எதிரநோன
புனிதப்டபநோரநோளி ள்
“உரிாண்டமததவம”, “கசநோதத”, “இலநோபம”, மற்றும “வர்க் ம”
ஆகிவாயவற்றன் இவாயல நி ழ்ாண்டவயும உற்றவு ாண்டளயும எதிர்பநோரநோத
சந்திக்
ட ருவநோர் ள். இந்த சமூ
இவாயலநி ழ்வு ாண்டள
விவரிப்பதற்கு அவர் ள் சுற்ற வாண்டளததப் கபநோருள் உணைர்ததம
வநோர்தாண்டத ாண்டள டவண்டுமநோனநோல உபடவாயநோகிக் லநோம, ஆனநோல
அவற்ாண்டற்றக் க நோண்டு அவற்றன் புற்றநிாண்டல இருப்ாண்டப மறுதத
விே முடிவாயநோத.
டரநோர்டடியின்
தததவநோர்தத
ருததநோக் ங் ள்
மி
அப்படேமநோன சீரின்ாண்டம ளநோலும முரண்பநோடு ளநோலும நிரமபிக்
கிேக்கின்ற்றன. ண்டுபிடிப்பதற்கும அறந்த க நோள்வதற்கும எந்த
“உண்ாண்டம”யும
கிாண்டேவாயநோத
என
அவர்
திடேவடேமநோ
வலியுறுததகிற்றநோர்.
அட மநோய்,
உண்ாண்டம
என்பத
இருக் விலாண்டல என்ற்ற தனத ண்டுபிடிப்ாண்டப “உண்ாண்டம” என்று
அவர் எடுததக் க நோள்கிற்றநோர் என்டற்ற கசநோலல டவண்டும,
ஏகனன்ற்றநோல அத தநோன் அவரத கமய்யிவாயலின் அடிததளதாண்டத
உருவநோக்குவதநோ
இருக்கிற்றத. ஆனநோல இந்த அப்படேமநோன
சீரின்ாண்டம குறதத டரநோர்டடியிேம ட டேநோல, பிடளடடேநோ
நோலததில இருந்தநோன பநோரமபரிவாய கமய்யிவாயல கசநோலலநோேலில
டவரூன்றவாயதநோ
இருக்கும
இந்தக்
ட ள்வியின்
நிபந்தாண்டன ளுக்கு தநோன் ஆடபேப் டபநோவதிலாண்டல என்று
பிர ேனம கசய்த இந்தக் ட ள்வியில இருந்த ழவுகிற்றநோர்.
உண்ாண்டம என்பத இப்டபநோத நோலம ேந்த டபநோன பாண்டழவாய
பிரச்சிாண்டன ளில ஒன்ற்றநோகி விடேத, கவறுமடன அாண்டதக்
க நோண்டு எலலநோம ஒருவர் ஒரு சுவநோரஸ்வாயமநோன கமய்யிவாயல
விவநோததாண்டத முன்கனடுதத விே முடிவாயநோத என்று டரநோர்டடி
வலியுறுததகிற்றநோர். அந்தப் பிரச்சிாண்டன எழமடபநோகதலலநோம,
டரநோர்டடி,
அவடர
சற்று
சிடுசிடுப்புேன்
குறப்பிடடுக்
நோடடியிருப்பாண்டதப்
டபநோல,
“டபச்சுப்
கபநோருாண்டள
மநோற்றவிடுவதற்ட விருமபுவநோர்.”13
டரநோர்டடியின் கமய்யிவாயல ருததநோக் ங் ள் குறததப் புரிந்த
க நோள்வதற் நோன
திற்றவுட நோல
அவரத
அரசிவாயல
நிாண்டலப்பநோடு ளில
நோணைக் கிாண்டேக்கிற்றத. கமய்யிவாயலுக்கும
அரசிவாயலுக்கும இாண்டேயிலநோன கதநோேர்ாண்டப புற்றந்தள்ளுவதற்கு
டரநோர்டடி
பலடவறு
சந்தர்ப்பங் ளில
முாண்டனந்திருக்கிற்றநோர்
என்ற்றடபநோதிலும, தனத தததவநோர்தத ருததநோக் ங் ாண்டள ஒரு
அரசிவாயல நிாண்டலப்பநோடடுேன் -மநோர்க்சிச புரடசி ர அரசிவாயாண்டல
நிரநோ ரிப்பத மற்றும எதிர்ப்பத என்படத அந்த நிாண்டலப்பநோடு- மி
ட ரடிவாயநோ பிாண்டணைததக் க நோண்ே ஒரு கமய்யிவாயல அற்ஞாண்டர
சம நோலததில
டரநோர்டடிாண்டவாயப்
டபநோல
நோண்பத
டினம.
மநோர்க்சிசதாண்டத முாண்டற்றவாயநோ
ஆய்ந்த மறுப்பதற்கு டரநோர்டடி
முவாயற்சி கசய்வதிலாண்டல. டசநோசலிசத திடேம (இதாண்டன டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின் தாண்டலவிதியுேன் தநோன் டரநோர்டடி கபருமளவுக்கு
அாண்டேவாயநோளம நோண்கிற்றநோர்) டதநோலவிவாயாண்டேந்த விடேத, அததேன்
அத வருங் நோலததில கவற்ற கபறும என்பதநோன மபிக்ாண்ட யும
கூே, டரநோர்டடிாண்டவாய கபநோறுததவாண்டர, அரிதநோனதநோகி விடேத.
பாண்டழவாய மநோர்க்சிச இேதின் சிாண்டதவு ளில இருந்கதலலநோம
தீர்ாண்டவக் ண்கேடுக் எதவுமிலாண்டல. வரலநோறு, ட நோடபநோடு ள்,
டவாண்டலததிடேங் ள்,
மற்றும,
அாண்டனததிலும
டமநோசமநோய்,
புற்றநிாண்டல
உண்ாண்டம
இாண்டவ
குறதத
புதிவாய
சிததநோந்த
சண்ாண்டே ளில இற்றங்குவாண்டதக் நோடடிலும, ஆ க் குாண்டற்றந்தபடச
கபநோதவநோன அமசங் ளத மி
மததிவாயமநோன அரசிவாயலுக்குப்
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பின்வநோங்குவடத சிற்றந்தத. இததநோன் டரநோர்டடியின் கமய்யிவாயல
உண்ாண்டமயில
அாண்டனதாண்டதயும
பற்றச்
கசநோலவத.
உண்ாண்டமயிடலடவாய அகமரிக் ப் பல ாண்டலக் ழ
லவிசநோர்
பின் வீனததவ கசநோலலநோேலின் கபரும பகுதியும இததநோன்.
டரநோர்டடிாண்டவாய
கபநோறுததவாண்டர
( நோம
பநோர்க் ப்டபநோகும
இன்னும பலருக்கும கூே) ”1989 இன் நி ழ்வு ளநோனாண்டவ
மநோர்க்சிசதாண்டத இன்னும கதநோேர்ந்த பற்றக் க நோண்டிருக்
முவாயற்சிததக்
க நோண்டிருந்தவர் ளுக்கு,
முதலநோளிததவம,
முதலநோளிததவ வநோழ்க்ாண்ட முாண்டற்ற, முதலநோளிததவ சிததநோந்தம,
மற்றும கதநோழிலநோள வர்க் ம என்பவற்றுக்குக் குறப்புக்
நோண்பிப்பாண்டத ாண்ட விடடு,
மத
நோலதாண்டத சிந்தாண்டனயில
க நோண்டு வருங் நோலதாண்டத நி ழ் நோலதாண்டத விேவும சிற்றப்பநோ
ஆக்குவதற்கு
திடேமிடுவதற் நோன
ஒரு
வழி
டதாண்டவவாயநோயிருக்கிற்றத
என்பதில
மபிக்ாண்ட க நோள்ளச்
கசய்திருக்கிற்றத.”14 அவர் வநோதிடுகிற்றநோர்,
தவாயரம
குாண்டற்றந்த
நோணைப்படுகின்ற்ற
மத
ற்பனநோவுல தாண்டத
சுற்றப்
பின்னுவதற்கு
வசதிவாயநோன ஒரு கபநோருளின் கபவாயரநோ “வரலநோறு”
என்பாண்டதப்
பவாயன்படுததவாண்டத
நோம
நிறுததவதற் நோன
நோலம வந்திருக்கிற்றத. ’ஒரு
உல -வரலநோற்று
அளவிலநோன
தீவிரப்படே
பிற்றருக் நோ (Radically Other) கமநோததப் புரடசிக் நோ
நீங் ள் இன்னும ஏங்கிக் க நோண்டிருப்பீர் ளநோயின்,
உங் ளுக்கு அதிர்ஷ்ேமிலாண்டல என்பாண்டதடவாய 1989
இன் நி ழ்வு ள் எடுததக் நோடடுகின்ற்றன’ என்ற்ற
ஃபிரநோன்சிஸ்
ஃபுகுவாயநோமநோவின்
ருதாண்டத
(வரலநோற்றன் முடிவு என்ற்ற அவரத பிரபல
டடுாண்டரயில இத கூற்றப்படுகிற்றத) நோம ஏற்றுக்
க நோள்ளததநோன் டவண்டும.
1989 இன் தநோக் ம
இந்த
வாண்ட வாயநோன
சிடுமூஞ்சிததனமநோன
முரண் ாண்ட ,
ஸ்ரநோலினிச ஆடசி ளின் வீழ்ச்சிாண்டவாய பின்கதநோேர்ந்த வந்த
அரசிவாயல பிற்டபநோக்குததனததிற்கு மு மக நோடுதத நிாண்டலயில,
இேத லவிவாயற்ஞர் ள் மற்றும தீவிரக்ட நோடபநோடடு பிரிவினர்
வடேநோரததில அாண்டலகவாயன வீசிவாய மண்டியிடுதல மற்றும
விரக்தியிாண்டன
கவளிப்படுததவதநோ
இருக்கிற்றத.
இந்தப்
டபநோக்கு ள் எலலநோம ஸ்ரநோலினிச ஆடசி ளத உாண்டேவின்
வரலநோற்று, அரசிவாயல, கபநோருளநோதநோர மற்றும சமூ டவர் ாண்டள
தீவிரமநோன பகுப்பநோய்வுக்கு உடபடுதத முாண்டனவதற்கு பதிலநோ ,
நிலவுகின்ற்ற
பிற்டபநோக்குததனமநோன,
குழப்பமநோன
மற்றும
அவ மபிக்ாண்ட வாயநோன சூழலுக்கு தக்
வாண்ட யில தங் ாண்டள
கவகுடவ மநோய் த வாண்டமததக் க நோண்ேன.
1930 ளின்
டபநோத,
ஸ்ரநோலினிச
மற்றும
பநோசிச
பிற்டபநோக்குததன அாண்டலயின் முன்னநோல அரசிவாயல சரணைநோ தி
நி ழ்ந்தாண்டத விளக்கிவாய டகரநோடஸ்கி, சக்திவாயநோனத கவற்ற
கபறுவத
மடடுமலலநோமல,
மபாண்டவததம
விடுகிற்றத.
அட மநோன
தீவிரடபநோக் நோளர் ளுக்கும
இேதசநோரி
புததிஜீவி ளுக்கும ஒரு முழாண்டமவாயநோன அதிர்ச்சிவாயநோ அாண்டமந்த
ஸ்ரநோலினிச ஆடசி ளின் திடீர் உருக்குாண்டலவநோனத, டபர்லின்
சுவர் வீழ்ந்தாண்டத கதநோேர்ந்த வந்த முதலநோளிததவ மற்றும
ஏ நோதிபததிவாய
கவற்றக்கூச்சலத
தநோக்குதலுக்கு
முன்னநோல
அவர் ாண்டள
தததவநோர்ததரீதிவாயநோ வும,
அரசிவாயலரீதிவாயநோ வும
இன்னும தநோர்மீ ரீதிவாயநோ வும கூே நிரநோயுதபநோணி ளநோக்கி விடேத.

அதி நோரததவ ஆடசி ள் திடீகரன்று மாண்டற்றந்த டபநோனதில
மிரண்டுடபநோன
குடடி-முதலநோளிததவ
இேத
அரசிவாயலின்
பலவண்ணைப்
டபநோக்கு ளும
அதாண்டனவாயடுதத,
ஸ்ரநோலினிச
ஆடசி ளின்
மாண்டற்றவநோனத
மநோர்க்சிசததின்
டதநோலவிாண்டவாய
குறதததநோ க் கூறன.
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின்
ாண்டலப்பினநோல
மநோர்க்சிசம
மதிப்பிழந்த டபநோனதநோ அவர் ள் கூறவாயதில ட நோாண்டழததனமும
ஒரு பக் ம இருக் ,
ணிசமநோன அளவுக்கு புததிஜீவிததன
ட ர்ாண்டமயின்ாண்டமயும
சமபந்தப்படடிருந்தத.
உதநோரணைமநோ ,
டபரநோசிரிவாயர்
பிாண்டரவாயன்
டேர்னர்
எழதினநோர்,
“மநோர்க்சிச
தததவததின்
கசலதாண்ட ாண்டம
டுாண்டமவாயநோன
சவநோலுக்கு
ஆளநோகியிருக்கிற்றத என்ற்றநோல, கிழக்கு ஐடரநோப்பிவாய மயூனிசம
மற்றும டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் முழாண்டமவாயநோன வீழ்ச்சிாண்டவாய
மநோர்க்சிசம
முன்கனதிர்பநோர்க்
தவறவாயதம
அதற்கு
முக்கிவாயமநோனகதநோரு
நோரணைமநோ
அாண்டமந்தத.”16 இததாண்ட வாய
கூற்று ள் அறவாயநோாண்டமயுேன் கூற்றப்படடு விடேதநோ
கசநோலல
முடிவாயநோத. இதாண்டனயும இடதடபநோன்ற்ற கூற்று ாண்டளயும எழதிவாய
லவிவாயற்ஞர் கபருமக் ள் எலலநோம, ஸ்ரநோலினிச ஆடசியின்
தன்ாண்டம
குறதத
டகரநோடஸ்கிச
பகுப்பநோய்வநோனத,
‘அதி நோரததவததின் க நோள்ாண்ட ளநோனாண்டவ இறுதிவாயநோ டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின் உருக்குாண்டலவுக்ட
இடடுச் கசலலததக் ாண்டவ’
என்று எச்சரிததத குறதத முழாண்டமவாயநோ
அறந்திரநோதவர் ள்
அலலர்.
ஸ்ரநோலினிசததின்
டபரழிவு ரமநோன
பவாயணைப்பநோாண்டதாண்டவாய
முன் ணிதத பல அறக்ாண்ட ாண்டள அாண்டனததல க் குழ
கவளியிடடிருந்தத.
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின்
மாண்டற்றவுக்கு
முன்னதநோ ,
குடடி
முதலநோளிததவ
தீவிரப்டபநோக்கினர்
அாண்டனவருடம
இந்த
எச்சரிக்ாண்ட ாண்டள
குறுங்குழவநோத
கிறுக்குததனகமன்டற்ற
ருதினர்.
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயம
வீழ்ச்சிவாயாண்டேந்த பின்னர், இவர் களலலநோம, தமத கசநோந்த
அரசிவாயல
ண்டணைநோடேதாண்டத
ஒரு
தீவிர
ஆய்வுக்கு
உடபடுததவாண்டதக் நோடடிலும, உண்ாண்டமவாயநோய் “ ண்முன் நிலவிவாய
டசநோசலிச”ததின்
டதநோலவிக் நோ
மநோர்க்சிசததின்
மீத
பழிடபநோடுவத
சுலபகமனக்
ண்ேனர்.
ட நோபததிலும
ஏமநோற்ற்றததிலும இருந்த அவர் ள், டசநோசலிசததக்கு தநோங் ள்
க நோண்டிருந்த
அரசிவாயல,
புததிஜீவிததன
மற்றும
உணைர்வுபூர்வமநோன உறுதிப்பநோடு எலலநோம ஒரு டமநோசமநோன
முதலீடு, அத ஆழமநோய் வருந்தம நிாண்டலக்கு க நோண்டுவந்த
விடடுவிடேத என்பதநோ
ருதினநோர் ள். பிரிடடிஷ் மயூனிஸ்ட
டசியின்
நீண்ே நோல
உறுப்பினரநோ
இருந்த
ஸ்ரநோலினிசததிற் நோன ஒரு வக் நோலததவநோதிவாயநோ
பல தசநோப்த
நோலம
டசாண்டவ
புரிந்தவரநோன
வரலநோற்ற்றநோசிரிவாயர்
எரிக்
ட் ஹேநோப்ஸ்வநோம
இவர் ளத
ண்டணைநோடேதாண்டத
சுருங் க்
கூறயிருந்தநோர். தனத சுவாயசரிாண்டதயில அவர் எழதினநோர்:
மயூனிசம இப்டபநோத இற்றந்த விடேத. இந்த
மநோதிரிாண்டவாயக்
க நோண்டு
டடிகவாயழப்பப்படே
டசநோவிவாயத ஒன்றவாயம மற்றும அட
அரசு ள்
மற்றும சமுதநோவாயங் ள், மக்க லலநோம ஆதர்சமநோய்
விளங்கிவாய
1917
அக்டேநோபர்
புரடசியின்
பிள்ாண்டள ள், மி முற்றுமுழதநோய் உருக்குாண்டலந்த
கபநோருடசிாண்டதவும அற்றச்சிாண்டதவும நிரமபிவாய ஒரு
நோடசிப்பரப்ாண்டப விடடுச் கசன்றருக்கிற்றத, டதநோலவி
என்பத இந்த ஸ்தநோபனததில ஆரமபம கதநோடடே
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டடிகவாயழப்பப்படடிருந்தத என்பத இப்டபநோத
கவடேகவளிச்சமநோ புலப்படேநோ டவண்டும.
அக்டேநோபர் புரடசிடவாய அவலத தாண்டலவிதி க நோண்ேகதநோரு
இேரநோர்ந்த முவாயற்சி என்ற்ற ட் ஹேநோப்ஸ்வநோமின் கூற்ற்றநோனத
டசநோசலிசததின்
திடேவடேமநோன
வலத-சநோரி
எதிரி ளத
வநோதங் ளுக்கு
சரணைாண்டேவதநோகும.
டசநோசலிசம
என்பத
ாண்டபததிவாயக் நோரததனமநோன
ற்பனநோவநோத பநோர்ாண்டவ என்பதற் நோன
மறுக் விவாயலநோத சநோன்டற்ற டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் வீழ்ச்சிவாயநோகும
என்பாண்டதடவாய
முதலநோளிததவ
பிற்டபநோக்குததனததின்
சிததநோந்தவநோதி ள் திடேவடேமநோ க் கூறக் க நோண்டிருக்கின்ற்றனர்.
ரநோபர்ட
நோன்குகவஸ்ட, தனத எரிச்சலூடடும வாண்ட யில
விஷவாயங் ளில தாண்டலயிடுகின்ற்ற Reflections on a Ravaged Century
எனும நூலில “பூமியில கசநோர்க் பூமி டடிகவாயழப்பப்பேமுடியும
என்பதநோன பழாண்டமபடடுப்டபநோன டவாயநோசாண்டன”ாண்டவாயயும “அததாண்டன
மனிதப்
பிரச்சிாண்டன ளுக்கும
ஒரு
அாண்டமதி
மற்றும
வளாண்டமக் நோன ச நோப்தததிலநோன
மபிக்ாண்ட ரீதியில தீர்விாண்டன
வழங்குவாண்டத”யும ண்ேனம கசய்கிற்றநோர்.18 டபநோலிஷ்-அகமரிக்
வரலநோற்ற்றநோசிரிவாயரநோன Andrzej Walicki பிர ேனம கசய்திருக்கிற்றநோர்,
“உலக ங்கும
மயூனிசததின் தாண்டலவிதி சுடடிக் நோடடுவத
என்னகவன்ற்றநோல...
எடேப்பே
முடிவாயநோதத
என்பத
உடகபநோதிந்ததநோ டவ
இந்த
இலடசிவாயப்பநோர்ாண்டவ
இருந்தவந்திருக்கிற்றத.
ஆ டவ
அதாண்டனச்
கசவாயலநோக்
இேப்படே
பிரமமநோண்ேமநோன
ஆற்ற்றல
வீணைடிக் ப்படும
சநோபக்ட டாண்டே க நோண்ேதநோய் இருந்தத.”19 சமீபததில மாண்டற்றந்த
அகமரிக்
வரலநோற்ற்றநோசிரிவாயரநோன மநோர்டடின் மநோலிவாயநோ, இடத
ருப்கபநோருாண்டளடவாய டசநோவிவாயத தன்பிவாயல என்ற்ற தனத 1994
ஆம ஆண்டு புதத ததில விரிவநோ எழதியிருந்தநோர். அதில
அவர் அறவிததநோர்: “….ஒருங்கிாண்டணைந்த டசநோசலிசததின் டதநோலவி
என்பத அத தவற்றநோன இேததில -ரஷ்வாயநோவில– முதலில
முவாயற்சிக் ப்படேதநோல
எழந்ததலல,
மநோற்றநோ
டசநோசலிச
சிந்தாண்டனயிலிருந்டத
அத
எழந்திருந்தத.
முழக்
முதலநோளிததவமற்ற்றதநோ
டசநோசலிசம
உள்ளிவாயலபநோ டவ
சநோததிவாயமற்ற்றத என்படத இந்த டதநோலவிக் நோன நோரணைமநோகும.”20
ரிச்சநோர்ட ாண்டபப்ஸ்ஸும கசநோததம
டசநோசலிசம
என்பத
ஏன்
“உள்ளிவாயலபநோய்
சநோததிவாயமிலலநோதத” என்பதற் நோன விளக் ம அகமரிக் நோவின்
மநோர்க்சிச-விடரநோத
பனிப்டபநோர்
வரலநோற்ற்றநோசிரிவாயர் ளில
முன்னிாண்டலவாயநோனவரநோன ் ஹேநோர்வர்ட பல ாண்டலக் ழ ததின் ரிச்சநோர்ட
ாண்டபப்ஸ் எழதிவாய ஒரு புதத ததில
நோணைக்கிாண்டேக்கிற்றத.
கசநோததம
சுதந்திரமும
(Property
and
Freedom)
என்ற்ற
தாண்டலப்பிலநோன ஒரு புதத ததில, ாண்டபப்ஸ் தனத கசநோதத குறதத
தததவததிற் நோன
விலங்கிவாயலரீதிவாயநோன
அடிததளதாண்டத
நிறுவுகிற்றநோர்:
சடேபூர்வ
மற்றும
டபநோதாண்டன
வாண்ட யிலநோன
சூழ்ச்சிக்ாண்ட வாயநோளல ள்
ஊடுருவதற்கு
இேம
தரநோத, மநோற்றநோத மனித இவாயலபு ளுள் ஒன்று,
அாண்டேவாயவிருமபும
மனப்பநோன்ாண்டம.
அாண்டேயும
மனப்பநோன்ாண்டமவாயநோனத
வநோழகின்ற்ற
அததாண்டன
உயிரினங் ளுக்கும கபநோதவநோனத,
நோ ரி ததின்
ஒவ்கவநோரு மடேததிலும விலங்கு ள், குழந்ாண்டத ள்
மற்றும கபரிவாயவர் ள் அாண்டனவரிேமும இத
நோணைததக் தநோய்
இருந்திருக்கிற்றத,
இந்தக்
நோரணைததினநோல தநோன் இத தநோர்மீ ப்படுதததத நோத

ஒரு விேவாயமநோ இருக்கிற்றத. மி அடிப்பாண்டேவாயநோன
மடேததில, இத வநோழ்க்ாண்ட உள்ளுணைர்வின் ஒரு
கவளிப்பநோேநோ இருக்கிற்றத. ஆயினும அதாண்டனக்
ேந்த, கசய்த முடிப்பாண்டதயும அாண்டேவாண்டதயும
சுவாய-திருப்திக் நோன
வழிமுாண்டற்ற ளநோ க்
க நோண்டிருக்கின்ற்ற மநோனுே ஆளுாண்டமயின் ஒரு
அடிப்பாண்டேப்
பண்ாண்டபயும
இத
உள்ளேக்கியிருக்கிற்றத.
சுவாயததின்
திருப்திடவாய
சுதந்திரததின்
சநோரம
என்ற்ற
மடேததிற்கு,
அச்சுதந்திரம டதநோன்ற்றச் கசய்கின்ற்ற கசநோததம
சமததவமின்ாண்டமயும
பலவந்தமநோ
அ ற்ற்றப்படுகின்ற்றடபநோத அந்த சுதந்திரம சிற்றப்புற்ற
முடிவாயநோத.21
கசநோதத வடிவங் ளும அவற்றன் சடேபூர்வ ருததநோக் மும
வரலநோற்றுரீதிவாயநோ பரிணைநோம வளர்ச்சி ண்ோண்டவ. கசநோததிாண்டன
தனி பர்
உரிாண்டமயுேன்
பிரதடவாய மநோ
அாண்டேவாயநோளம
நோண்பகதன்பத பதிடனழநோம நூற்ற்றநோண்டிலதநோன் டதநோற்ற்றம
கபற்ற்றதநோயிருக்கிற்றத. ஆரமப வரலநோற்றுக்
நோல டேங் ளில,
கசநோதத என்பத கபநோதவநோ இன்னுகமநோரு பரந்த, இன்னும
கசநோன்னநோல சமுதநோவாய அர்ததததில தநோன் கபநோதவநோ வாண்டரவாயாண்டற்ற
கசய்வாயப்படடிருந்தத. கபநோருளநோதநோர வநோழ்வில சந்ாண்டத உற்றவு ள்
கசலவநோக்கு
கபற்ற்றடபநோத
புழக் ததில
வந்த
ஒரு
வாண்டரவாயாண்டற்றாண்டவாயடவாய கசநோததக்கு ாண்டபப்ஸ் பவாயன்படுததகிற்றநோர்.
அந்த சமவாயததில “ஒன்ாண்டற்ற பவாயன்படுததவதில இருந்த அலலத
ஒன்ாண்டற்ற அனுபவிப்பதில இருந்த மற்ற்றவர் ாண்டள விலக்கி
ாண்டவக் ” ஒரு தனி பருக்கு இருக்கின்ற்ற உரிாண்டம என்பதநோ
கசநோதத என்பத அடிப்பாண்டேவாயநோ புரிந்த க நோள்ளப்படேத.
மனிதகுல வநோழ்க்ாண்ட யில ஓரளவுக்கு சமீபமநோன வரலநோற்றுக்
டேததில
மடடுடம
டமலநோதிக் மநோன
பநோததிரதாண்டத
கபற்றருந்திருக் க் கூடிவாய இந்த கசநோதத வடிவமநோனத,
ஏற்றக்குாண்டற்றவாய
விலங்கு ள்
இரநோச்சிவாயததின்
எஞ்சிவாய
உயிரினங் ளில அறவாயப்பேநோதத — இாண்டத நிச்சவாயமநோ டவ
கசநோலலலநோம
என்டற்ற
நிாண்டனக்கிடற்றன்!
எப்படிவாயநோயினும,
உங் ளில வாயநோருக்ட னும டசநோசலிசததின் கீழ் உங் ளத
ஐடபநோட ளுக்கு, வீடு ளுக்கு,
நோர் ளுக்கு மற்றும தனி பர்
கசநோததாண்டோண்டமயின் மற்ற்ற மதிப்புவநோய்ந்த கபநோருட ளுக்கு
என்னவநோகுடமநோ என்ற்ற
வாண்டல டதநோன்றுமநோயின், டசநோசலிசம
ஒழிக்
விருமபும கசநோதத வடிவம உற்பததி சநோதனங் ளின்
தனிவாயநோர் உாண்டோண்டமாண்டவாயததநோன் என்பாண்டத உங் ளுக்கு என்னநோல
உறுதிவாயநோ க்கூற்றமுடியும.
டபரநோசிரிவாயர் ாண்டபப்ஸின் சமீபததிவாய பாண்டேப்பு ளத —
டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் ாண்டலப்புக்கு பின்னநோல எழதப்படோண்டவ
— ஒடர உருப்படிவாயநோன அமசம என்னகவன்ற்றநோல, டசநோவிவாயத
வரலநோறு குறதத அவர் முன்னதநோ
குறக்ட நோள் பரப்பும
வாண்ட யில எழதிவாய கதநோகுதி ளுக்கும அவரத வலத-சநோரி
அரசிவாயல
திடேநிரலுக்கும
இாண்டேயிலநோன
கதநோேர்பு
கவடேகவளிச்சமநோ
ஆகியிருப்பததநோன்.
ாண்டபப்ாண்டஸ
கபநோறுததவாண்டர
அக்டேநோபர்
புரடசி
மற்றும
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின் உருவநோக் ம என்பத உாண்டோண்டம மற்றும கசநோததத
தனியுரிாண்டம ள் மீதநோன ஒரு தநோக்குதாண்டலக் குறதத நிற்பாண்டவ.
அறகவநோளிக் நோல இலடசிவாயங் களனும மரததில விாண்டளந்த
பவாயங் ர பழமநோகிவாய சமூ சமததவததிற் நோன ஒரு உல ளநோவிவாய
மற்றும பநோரிவாய இவாயக் ததின் உச்சமநோ அத இருந்தத. ஆனநோல
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வரலநோற்றன் அந்த அததிவாயநோவாயம இப்டபநோத முடிவுக்கு வந்த
விடடிருக்கிற்றத.
"உாண்டோண்டமததவ
உரிாண்டம ள்”,
ாண்டபப்ஸ்
பிர ேனம
கசய்கிற்றநோர், “சமூ
சமததவம மற்றும அாண்டனவருக்கும
கிாண்டேக் ததக் கபநோருளநோதநோர பநோத நோப்பு ஆகிவாய எடேமுடிவாயநோத
இலடசிவாயததிற் நோய்
திவாயநோ ம
கசய்வாயப்படுவதற்கு
பதிலநோ
மதிப்பு ளின் அளவுட நோலில அவற்றன் உரிவாய இேங் ளுக்கு
மீடசி கசய்வாயப்பே டவண்டிவாயத அவசிவாயமநோகும.”23 ாண்டபப்ஸ்
ட நோரும கசநோததரிாண்டம ளத மீடசிாண்டவாய சூழ்ந்திருப்பத என்ன?
இருபதநோம நூற்ற்றநோண்டின் இரண்ேநோம பநோதியில
பரிணைநோமமுற்று வந்திருப்பதநோன
லன்புரி அரசு
என்ற்ற ஒடடுகமநோதத
ருததநோக் மும தனி பர்
சுதந்திரததேன் இணைக் மற்ற்றதநோய் இருக்கிற்றத.
லன்புரி உதவி ாண்டள அதன் ச ல கபவாயர்
குறப்பிடும அளவு முக்கிவாயததவம இலலநோத
“உரிாண்டம அளிப்பு ளுேனும” மற்றும டபநோலிவாயநோன
“உரிாண்டம ளுேனுமநோய்” டசர்தத ஒழிப்பதம சமூ
உதவிக் நோன
கபநோறுப்பு ாண்டள
இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டுக்கு
முன்னதநோ
அவற்றுக்கு
கபநோறுப்டபற்றருந்த குடுமபம அலலத தனிவாயநோர்
கதநோண்டுநிறுவனங் ளுக்ட
திருப்பிவாயளிப்பதம
இந்தச் சங் ேமநோன நிாண்டலாண்டவாய தீர்ப்பாண்டத ட நோக்கிவாய
திாண்டசயில க டுந்தூரம கசலலக்கூடிவாயதநோகும.
ஆளும
உவாயரடுக்கிாண்டன
கபநோறுததவாண்டர,
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின் முடிகவன்பத முதலநோளிததவ பாண்டழவாய ஆடசியின்
(ancien regime - பிகரஞ்சுப் புரடசிக்கு முன்வந்த ஆடசிமுாண்டற்ற)
ஒரு உல ளநோவிவாய மீடசியின், அதநோவத கசநோதத உரிாண்டம,
உாண்டழப்புச் சுரண்ேல, மற்றும தனி பர் கசலவக் குவிப்பு
இவற்றன் மீதநோன அததாண்டன தாண்டள ளும அ ற்ற்றப்படுகின்ற்றதநோன
ஒரு
சமூ
ஒழங்கிாண்டன
மறுஸ்தநோப ம
கசய்வதன்
கதநோேக் மநோ டவ
பநோர்க் ப்படேத.
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயம
ாண்டலக் ப்படோண்டத
கதநோேர்ந்த
பதிாண்டனந்த
ஆண்டு ளின்
சமவாயததில, சமூ
சமததவமின்ாண்டமயிலும உல
மக் ள்
கதநோாண்ட யின் வசதிபாண்டேதத 1 சதவீதததிற்குள்ளநோ (இன்னும
குறப்பநோய் உச்சியில இருக்கும 0.1 சதவீதததிற்குள்ளநோ )
கசலவக் குவிப்பின் அளவிலும ஒரு மாண்டலக்
ாண்டவக்கும
அளவுக் நோன வளர்ச்சி இருந்த வந்திருக்கிற்றத
என்பத
தற்கசவாயலநோன விேவாயமலல. மநோர்க்சிசம மற்றும டசநோசலிசததின்
மீதநோன உல ளநோவிவாய தநோக்குதல என்பத, சநோரததில, இந்த
பிற்டபநோக்குததனமநோன
மற்றும
வரலநோற்றுரீதிவாயநோய்
பின்ட நோக்கிவாயதநோன
சமூ
நி ழ்வுப்டபநோக்கின்
சிததநோந்த
பிரதிபலிப்டப ஆகும.
டுததர வர்க்

புததிஜீவி ளின் விரக்தி

இந்த நி ழ்ச்சிப்டபநோக் நோனத கவறுமடன அதிவலத ளின்
மநோர்க்சிச-விடரநோத
வாண்டச ளில
மடடும
கவளிப்பநோடாண்டே
நோணைவிலாண்டல. குடடி-முதலநோளிததவ இேதின் மிச்சங் ளும அதி
வலதினத சிததநோந்தத தநோக்குதலின் முன்னநோல விரக்திவாயநோன
சரணைநோ தி
ண்டிருப்பதிலும
முதலநோளிததவ
சமூ ததின்
புததிஜீவித சிாண்டதவு கவளிப்படுவதநோய் இருக்கிற்றத. தங் ளத
மபிக்ாண்ட ள் மற்றும
னவு ளின்
ப்பல ஒடரவாயடிவாயநோ
உாண்டேந்தசிதற
விடேதநோ
பிர ேனப்படுததகின்ற்ற
டசநோ ம
ததமபும முன்னநோள் தீவிரப்டபநோக்கினரநோல உருவநோக் ப்படே
பாண்டேப்புத கதநோகுதி ள் உலக ங்குமநோன புதத க் ாண்டே ளில

நிரமபி வழிகின்ற்றன. நோத க நோடுக்கும அாண்டனவரிேமும தமத
நிர்க் திாண்டவாயயும, ஊக் மிழப்ாண்டபயும, ாண்ட வாயநோலநோ நோததனதாண்டதயும
பிர ேனப்படுததவதின்
மூலம
வக்கிரமநோன
திருப்திாண்டவாய
கபறுவதநோய் அவர் ள் நோணைப்படுகின்ற்றனர். ஆம, அவர் ளத
டதநோலவி ளுக்கு அவர் ள் கபநோறுப்பலலவநோம. அவர் ளுக்கு
ஒரு டசநோசலிசப் புரடசிாண்டவாய வநோக் ளிதத விடடு கசவாயலநோற்ற்றத
தவறவாய மநோர்க்சிசததிற்கு அவர் ள் பலிவாயநோகி விடடிருந்தநோர் ளநோம.
அவர் ளத ஒப்புதல வநோக்குமூல நிாண்டனவு ள் எலலநோம
பரிதநோப ரமநோனாண்டவ மடடுமலல, க நோஞ்சம ாண்ட ப்புக்கும கூே
உரிவாயதநோ இருக்கின்ற்றன. தங் ளத தனி பர் தவாயரங் ாண்டள ஏடதநோ
உல
வரலநோற்று முக்கிவாயததவம வநோய்ந்ததநோ
சிததரிக்
முாண்டனந்த,
இறுதியில
அபததமநோய்
டதநோற்ற்றமளிப்பதில
முடிகிற்றநோர் ள்.
உதநோரணைமநோ ,
டதநோலவிவாயாண்டேந்த
ஒரு
கமய்யிவாயலநோளரநோன டபரநோசிரிவாயர் டரநோனநோலட ஆடரநோன்சன் தனத
மநோர்க்சிசததிற்குப் பின்னர் என்ற்ற கதநோகுதிாண்டவாய பின்வரும
இருததலிவாயல (existential) ஒப்பநோரியுேன் கதநோேங்குகிற்றநோர்:
மநோர்க்சிசம முடிந்தத, இனி மக்கு நோடமதநோன்
பநோர்ததக் க நோள்ள டவண்டும. சமீபம வாண்டரயிலும,
இேதின் பக் மநோ இருந்த மி ப் பலருக்கும, நோம
மத கசநோந்தக்
நோலில தங்கியிருப்பகதன்பத
சிந்திததப் பநோர்க்
முடிவாயநோத தன்புறுததலநோ
இருந்த வந்திருக்கிற்றத — முழக் வும திாண்டச
கதநோாண்டலந்த நிாண்டல, ஒரு அனநோாண்டதயின் நிாண்டல...
மநோர்க்சிசததின் ாண்டேசித தாண்டலமுாண்டற்றவாயநோ , அதாண்டன
புாண்டதக்கும ஒரு தவாயரமநோன பணிாண்டவாய வரலநோறு
மக்கு ஒதக்கி விடடிருக்கிற்றத.25
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின்
ாண்டலப்பநோனத
இவர் ளத
அரசிவாயல வநோழ்ாண்டவ மடடுமலலநோத உணைர்வுச் சமநிாண்டலாண்டவாயயும
உலுக்கி
விடேத
என்பததநோன்,
மரணைச்சேங்கு
ஏற்பநோடேநோளர் ளநோய்
ேந்த க நோள்ளும இவர் ளில பலரும
கபநோதவநோ க் கூறும விேவாயமநோ
இருக்கிற்றத. கிகரமளின்
அதி நோரததவதாண்டத குறதத அவர் ள் என்னவிதமநோன அரசிவாயல
விமர்சனங் ாண்டள
க நோண்டிருந்தடபநோதமகூே,
அதன்
க நோள்ாண்ட ள்
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின்
அழிவுக்கு
க நோண்டுகசலலும என்று அவர் ள் ஒருடபநோதம
ற்பாண்டன
கசய்திருக் விலாண்டல — அதநோவத, எதிர்ப்புரடசி ரமநோனத என்று
ஸ்ரநோலினிசம குறதத டகரநோடஸ்கி அளிதத பகுப்பநோய்ாண்டவ
அவர் ள்
ஒருடபநோதம
ஏற்றுக்க நோண்ேத
கிாண்டேவாயநோத.
இவ்வநோற்றநோ , ஆடரநோன்சன் ஒப்புதலளிக்கிற்றநோர்:
டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் க நோஞ்சமும அாண்டசக்
முடிவாயநோத கபருஞ்சுாண்டம டபநோன்ற்ற தன்ாண்டம மத
கூடடுச்
சிந்தாண்டன
கவளியில
க நோஞ்சம
ட ர்மாண்டற்றவாயநோன
விேவாயங் ளுக்கும
இேமளிததிருந்தத, ஒரு கவற்ற ரமநோன டசநோசலிசம
எழந்த வர இன்னும கூே முடியும என்பதநோன
மபிக்ாண்ட ாண்டவாய உயிர்ப்புேன் ாண்டவததிருக்
அத
மாண்டம
அனுமதிததத.
மநோற்றீடு ள்
சிந்திக் ப்படுவதற்கும விவநோதிக் ப்படுவதற்கும —
சிலருக்கு மநோர்க்சிசததின் பிற்ற பதிப்பு ள் இன்னும
உருப்படிவாயநோனதநோ த தி ழலநோம என்ற்ற மபிக்ாண்ட
இருந்தத உடபே— ஏற்ற்ற ஒரு பின்புலதாண்டத இத
வழங்கிவாயத. ஆனநோல, இப்டபநோடதநோ, அந்நிாண்டல
இனியும கிாண்டேவாயநோத.
மயூனிசததின் மாண்டற்றவில
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இருந்த
அதன்
தததவநோர்தத
சநோததிவாயதாண்டத
நோப்பநோற்ற்ற
எததாண்டனதநோன்
நோம
முவாயற்சி
கசய்தநோலும
கூே,
நோரல
மநோர்க்ஸ்
என்ற்ற
கபவாயருேன்
அாண்டேவாயநோளம
நோணைப்படுகின்ற்ற
டபநோரநோடேம மற்றும உருமநோற்ற்றததிற் நோன மநோகபரும
உல -வரலநோற்றுத திடேமநோனத முடிந்த டபநோய்
விடேதநோ டவ படுகிற்றத. மநோர்க்சிசததேன் டசர்ந்த
ஒரு ஒடடுகமநோதத உல ப் பநோர்ாண்டவ என்பதம
க நோருங்கிப்
டபநோய்விடேத
என்பாண்டத
பின் வீனததவவநோதி ள்
அறடவநோம.
மநோர்க்சிசவநோதி ளும
டசநோசலிஸ்டு ளும
மடடுமலலநோத, மற்ற்ற தீவிரப்டபநோக்கினர், அததேன்
தமாண்டம முற்டபநோக்குவநோதி ளநோ வும தநோரநோளவநோத
சிததநோந்தவநோதி ளநோ வும
ருதிக் க நோள்பவர் ள்
ஆகிடவாயநோரும கூே தங் ள் திாண்டசாண்டவாய கதநோாண்டலதத
நிற்கின்ற்றனர்.26
தன்ாண்டனயும
அறவாயநோமடலடவாய
ஆடரநோன்சன்,
டபநோருக்குப் பிந்ாண்டதவாய தீவிரப்டபநோக்கு அரசிவாயலின்
கபருமபகுதியின் பின்னநோலிருக்கும அழக் நோன
சிறு இர சிவாயதாண்டத கவளிப்படுததி விடுகிற்றநோர் —
அதநோவத, அத எந்த அளவு ஆழமநோ ஸ்ரநோலினிச
மற்றும
சீர்திருததவநோத
கதநோழிலநோளர்
அதி நோரததவங் ாண்டள சநோர்ந்திருந்தத என்பாண்டத.
இரண்ேநோம
உல ப்
டபநோருக்குப்
பிந்ாண்டதவாய
ச நோப்தததின் வர்க் மற்றும அரசிவாயல உற்றவு ளில
இந்தச் சநோர்புநிாண்டலக்கு ஒரு ஸ்தூலமநோன சமூ
அடிப்பாண்டே இருந்தத. குடடி முதலநோளிததவததின்
ணிசமநோன பிரிவு ள், தமத கசநோந்த வர்க்
வடேததின் அரசிவாயல மற்றும சமூ த தவாயர் ாண்டள
தாண்டேக்
முாண்டனாண்ட யில,
சக்திவநோய்ந்த
கதநோழிலநோளர் அதி நோரததவங் ளின் உததரவு ளின்
கீழிருந்த
ஆதநோரவளங் ாண்டள
மபியிருந்தன.
அதிருப்தி
க நோண்ே
டுததர
வர்க்
தீவிரப்டபநோக்கினர், இந்த அதி நோரததவங் ளின்
பகுதிவாயநோ டவநோ, அலலத அவற்றுேன் கூடேணி
டசர்ந்டதநோ,
ஆளும
வர்க் தாண்டத
ட நோக்கி
முஷ்டி ாண்டள உவாயர்ததிக்
நோடடி சலுாண்ட ாண்டள
ற்றக்
முடிந்தத.
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின்
உருக்குாண்டலாண்டவ
கதநோேர்ந்த
ஏற்றக்குாண்டற்றவாய
உேனடிவாயநோ
உலக ங்கும
சீர்திருததவநோத
கதநோழிலநோளர்
அாண்டமப்பு ளத
சிதறுநிாண்டல
டதநோன்றவாயத, அததேன் தீவிரப்டபநோக்கினருக்கு
அவர் ள் சநோர்ந்திருந்த வந்த அதி நோரததவ
அரவாண்டணைப்பு இலலநோமல டபநோனத. ஆ டவ
தீவிரப்டபநோக்கு அரசிவாயலின் இந்த மகிழ்ச்சிவாயற்ற்ற
விலலி டலநோமன் ள் (Willy Loman) திடுதிப்கபன்று
தமத கசநோந்தக் நோலில நிற் த தள்ளப்படேநோர் ள்.
இந்தப் டபநோக்கு ளில, ’கசவ்விவாயல மநோர்க்சிசம கதநோழிலநோள
வர்க் ததிற்கு அளிதத வரலநோற்றுப் பநோததிரம ஒரு அபநோவாய ரமநோன
பிாண்டழ’ என்ற்ற
ருதத ஏற்றக்குாண்டற்றவாய ஏற்றுக்க நோள்ளப்படே
விேவாயமடபநோல
அணு ப்படுகிற்றத.
அதி படசம
டபநோனநோல,
ஒரு நோலததில, அதநோவத மிகுந்த எச்சரிக்ாண்ட யுேன்
ேந்த
நோலததில
ஏடதநோகவநோரு
சமவாயததில,
அத
நிவாயநோவாயமநோ
இருந்திருக் லநோம என்ற்றவாண்டர ஒப்புக் க நோள்வதற்கு அவர் ள்

தவாயநோரிப்புேன் இருக் லநோம. ஆனநோல நிச்சவாயமநோ
கிாண்டேவாயநோதநோம. ஆடரநோன்சன் அறவிக்கிற்றநோர்:

இப்டபநோத

உண்ாண்டமயில, முதலநோளிததவததிலும இன்னும
கதநோழிலநோள
வர்க் ததிடலயுடம
கூே
ேந்டதறயிருக்கின்ற்ற
டோண்டமப்புரீதிவாயநோன
உருமநோற்ற்றங் ளின் நோரணைததநோல, மநோர்க்சிச திடேம
முடிந்தடபநோன விேவாயம என்ற்ற வநோதததிற்கு வலுச்
டசர்க்கும
சநோடசி ள்
ஏரநோளமநோய்
உள்ளன.
மநோர்க்சிசததின் இருதவாயததநோனமநோன உாண்டழப்பு என்ற்ற
வாண்ட ப்பிரிவின்
ாண்டமவாயததன்ாண்டமடவாய
முதலநோளிததவததின்
கசநோந்த
பரிணைநோம
வளர்ச்சியின்
நோரணைததநோல ட ள்விக்குரிவாயதநோகி
விடடிருக்கிற்றத, அவ்வநோடற்ற வர்க் ம என்பதன்
பிரதநோனமும. 27
மநோர்க்டஸநோ அலலத ஏங்க லடஸநோ ற்பாண்டன கசய்த கூே
பநோர்ததிருக் முடிவாயநோத மடேததக்கு உல அளவில கதநோழிலநோள
வர்க் ததின் மீதநோன சுரண்ேல ேந்டதறக் க நோண்டிருக்கும ஒரு
சமவாயததில இத எழதப்படடிருக்கிற்றத. மனித உாண்டழப்பு-சக்தியில
இருந்த உபரி மதிப்ாண்டப பிழிந்கதடுக்கும நி ழ்முாண்டற்றவாயநோனத
த வல கதநோேர்பு கதநோழிலநுடபததில ஏற்படே புரடசியினநோல
பரந்த அளவு தீவிரப்படடிருக்கிற்றத. முதலநோளிததவ உற்பததி
முாண்டற்றயில
உாண்டழப்புததநோன்
கதநோேர்ந்த
தீர்மநோன ரமநோன
பநோததிரதாண்டத க நோண்டிருக்கிற்றத. கூலி ாண்டளக் குாண்டற்றக் வும,
சமூ
லஉதவி ாண்டள அ ற்ற்றவும அததேன் உற்பததிாண்டவாய
டமலும
மறுசீராண்டமப்பதற்குமநோன
இாண்டேவிேநோத
மற்றும
அதி ரிததச்
கசலலும
மிரு ததனமநோன
முாண்டனப்பநோனத
ஆடவசமநோ முன்டனறக் க நோண்டிருக்கிற்றத.
ற்பனநோவநோதக்

டடுக் ாண்டத ளும பகுததறவற்ற்றவநோதமும

“பநோர்க் மறுப்பவர் ாண்டள விேவும குருேர் ள் கிாண்டேவாயநோத”.
முதலநோளிததவததிற்கு எதிரநோ
ஒரு புரடசி ர டபநோரநோடேதாண்டத
ேததம திற்றன் எந்த உண்ாண்டமவாயநோன சமூ
சக்திக்கும
கிாண்டேவாயநோகதன்ற்றநோல, நிலவும ஒழங்கிற் நோன ஒரு மநோற்றீடாண்டே
ஒருவர் எங்ஙனம ருதிப்பநோர்க் முடியும? இந்தக் குழப்பந்தநோன்
சம நோல
அரசிவாயல
அவ மபிக்ாண்ட வநோதததின்
இன்கனநோரு
வடிவமநோன
வ- ற்பனநோவநோதததின்
கீழாண்டமந்திருப்பதநோகும.
டசநோசலிச சிந்தாண்டனயின் மநோர்க்சிசததக்கு-முந்ாண்டதவாய மற்றும
ற்பனநோவநோதக்
டேங் ளுக்கு
மறுமலர்ச்சி
க நோடுக்
முாண்டனகின்ற்ற
விதமநோய்,
இந்த
வ- ற்பனநோவநோதி ள்,
டசநோசலிசதாண்டத ஒரு விஞ்்ஞநோன அடிததளததில நிறுதத, மநோர்க்ஸ்
மற்றும
ஏங்க லஸ்
டமற்க நோண்ே
முவாயற்சி ள்
குறதத
புலமபுகிற்றநோர் ள், ண்ேனம கசய்கிற்றநோர் ள்.
வ- ற்பனநோவநோதி ாண்டள
கபநோறுததவாண்டர,
புற்றநிாண்டல
சக்தி ளின் ண்டுபிடிப்பு குறதத பதகதநோன்பதநோம நூற்ற்றநோண்டின்
முன்முடிவு ாண்டள அளவுக் தி மநோய் கசவ்விவாயல மநோர்க்சிசம
உள்ளீர்ததக் க நோண்ேதநோம. கதநோழிலநோள வர்க் ம மற்றும
அதற்கு அரசிவாயல
லவியூடேல ஆகிவாய முன்முடிவு ாண்டள
க நோண்டு டசநோசலிச இவாயக் ம நிரமபியிருப்பதன் கீழ் இந்தக்
ண்டணைநோடேம
தநோன்
அாண்டமந்திருந்ததநோம.
மநோர்க்சிஸ்டு ள்
முதலநோளிததவ முரண்பநோடு ளத புற்றநிாண்டல சக்தியின் மீத —
கதநோழிலநோள வர்க் ததின் புரடசி ரததிற்றன் மீத என்பகதலலநோம
கசநோலலவும கூே டதாண்டவயிலாண்டல— மிாண்ட ப்படுததப்படேதம
மு நோந்திரமற்ற்றதமநோன மபிக்ாண்ட ாண்டவாய ாண்டவததநோர் ளநோம. தவிரவும,
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பகுததறவாயநோடதநோரின் சக்திாண்டவாயயும ஊக் மூடடும
அவர் ள் பநோரநோடே தவற விடேநோர் ளநோம.

திற்றாண்டனயும

உற்சநோ மூடேக்
கூடிவாய
உதடவ மளிக் க்
கூடிவாய
“ டடுக் ாண்டத” ாண்டள ஏற்றுக்க நோள்வதன் மூலமும பரப்புாண்டர
கசய்வதன் மூலமும தநோன் இந்த சங் ேததில இருந்த கவளிவர
முடியும
என்கிற்றநோர் ள்
வ- ற்பனநோவநோதி ள்.
இததாண்ட வாய
டடுக் ாண்டத ளுக்கும ஏடதனும புற்றநிாண்டல வாயதநோர்ததததிற்கும
சமபந்தடமதம இருக்கிற்றதநோ என்பகதலலநோம உண்ாண்டமயில
முக்கிவாயடம இலாண்டலவாயநோம. வ- ற்பனநோவநோத டடுக் ாண்டத ளின்
ஒரு முன்னணி ஆரநோய்ச்சிவாயநோளரநோன Vincent Geoghegan, மநோர்க்சும
ஏங்க லசும
“ஒரு
உளவிவாயாண்டல
அபிவிருததி
கசய்வாய
தவறவிடேதநோ ” விமர்சனம கசய்கிற்றநோர். “மனித ஊக் ததின்
சிக் ல ள் விேவாயததில அவர் ள் மி ப் பரிதநோப ரமநோன ஒரு
மராண்டப விடடுச் கசன்ற்றனர், அவர் ளுக்கு அடுதத வந்தவர் ளில
அட ரும இந்தப் பற்ற்றநோக்குாண்டற்றாண்டவாய கவலவதற் நோன அவசிவாயம
அதி மிருப்பதநோய்
ருதநோமல விடேனர்.”28 டசநோசலிஸ்டு ள்
டபநோலலலநோமல,
அதிவலத ள்,
குறப்பநோ
நோஜிக் ள்,
டடுக் ாண்டத ள் மற்றும தமத
ற்பனநோசக்தியின் ஆற்ற்றாண்டலப்
புரிந்த க நோண்டிருந்தனர் என்று பு நோர் கசய்கிற்றநோர் Geoghegan.
டியூடேநோனிக் வீரர் ள், சநோக்ஸன் அரசர் ள், மற்றும
“இரததததின்” மர்மமநோன தூண்ேல ள் ஆகிவாய
புாண்டனவநோற்ற்றலமிக்
ருததநோக் ங் ாண்டள க நோண்டு
ஆயிரமநோண்டு நோல நிலப்பிரநோந்திவாயம குறதத ஒரு
மனதரிசனதாண்டத
நோஜிக் ளநோல தநோன் உருவநோக்
முடிந்தத.
இேத ள்
கபருமபநோலும
இந்தக்
ளதாண்டத
ஒதக்கி
ாண்டவதத
விடடு,
பிற்டபநோக்குததனததிற்கு விண்ணைப்பிததக்க நோண்டு
பிற்டபநோக்குததனம பற்ற முணுமுணுததநோர் ள்.29
டசநோசலிசப் புரடசிக்கு எந்த புற்றநிாண்டல அடிப்பாண்டேயும
கிாண்டேவாயநோத என்ற்றதநோன பநோர்ாண்டவயில இருந்த ஒரு வக்கிரமநோன
நோரணை
மு நோந்திரதாண்டதக்
க நோண்டு
தநோன்
பகுததறவற்ற்றதன்ாண்டமக் நோன
இந்த
விண்ணைப்பம,
அதன்
பிற்டபநோக் நோன அரசிவாயல சமபந்தங் ளுேன் டசர்ந்த, பிற்றக்கிற்றத.
மநோர்க்சிசததின் டதநோலவி குறதத, டசநோசலிசததின் டதநோலவி
குறதத, அததேன் கதநோழிலநோள வர்க் ததின் டதநோலவி குறதத
இந்த புலமபல புரநோணைங் ளில இருபதநோம நூற்ற்றநோண்டின்
புரடசி ர இவாயக் ததின் கவற்ற ள் அலலத டதநோலவி ளுக் நோன
நோரணைங் ாண்டள,
நி ழ்வு ள்,
டசி ள்
மற்றும
டவாண்டலததிடேங் ளத ஒரு தலலிவாயமநோன ஆய்வின் ஊேநோ
கவளிக்க நோண்டு வருவதற் நோன எந்தகவநோரு முவாயற்சியும நோணைக்
கிாண்டேப்பதிலாண்டல. Socialist Register இதழ் ற்பனநோவநோதம என்ற்ற
ருப்கபநோருளுக் நோய் அர்ப்பணிக் ப்படே தனத 2000 ஆவத
ஆண்டிற் நோன பதிப்பில, “முன்னதநோ இலலநோதிருந்த அலலத
அபிவிருததி கசய்வாயப்பேநோதிருந்த ஒரு புதிவாய
ருததிவாயல
அடுக்கிாண்டன
மநோர்க்சிசததேன்”30
டசர்ப்பத
அவசிவாயமநோ
இருந்ததநோ
மமிேம கதரிவிததத. டதாண்டவப்படும
ாண்டேசி
விஷவாயம அதவநோ ததநோன் இருந்தத. மநோற்றநோ , இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டின் ஆய்வு மற்றும பகுப்பநோய்வில இவாயங்கிவாயல
மற்றும வரலநோற்று சேவநோத வழிமுாண்டற்றாண்டவாயப் பவாயன்படுததவடத
அவசிவாயமநோனதநோகும.
நோன் நோம அகிலததின் பதிவுச்சநோன்று
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின்
ாண்டலப்பு,
கதநோழிலநோள
வர்க் ததிற்கு ஒரு மி ப்கபரும டதநோலவிாண்டவாய குறததத என்பாண்டத

நோன் நோம அகிலததின் அாண்டனததல க் குழ ஒருடபநோதம
மறுததத கிாண்டேவாயநோத. ஆனநோல பல தசநோப்த நோல ஸ்ரநோலினிச
நோடடிக்க நோடுப்பு ளின் விாண்டளகபநோருளநோன அந்த நி ழ்வநோனத,
மநோர்க்சிச
வழிமுாண்டற்றாண்டவாயடவாயநோ
அலலத
டசநோசலிச
முன்டனநோக்ாண்ட டவாயநோ கசலதாண்ட ாண்டமவாயற்ற்றதநோ ஆக்கிவிேவிலாண்டல.
டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் உருக்குாண்டலவில இந்த இரண்டிற்கும
எந்தகவநோரு சமபந்தமுமிலாண்டல. 1923 இல இேத எதிர்ப்பநோளர் ள்
உருவநோக் ததின் மூலம ஸ்ரநோலினிச அதி நோரததவததிற் நோன
மநோர்க்சிச எதிர்ப்பநோனத எழந்தத. ’அக்டேநோபர் புரடசியின் சமூ
கவற்ற ாண்டள பநோத நோப்பதம ஒரு கதநோழிலநோளர் அரசநோ
டசநோவிவாயத ஒன்றவாயம உயிர்தப்பி இருப்பதம அதி நோரததவதாண்டத
பலநோத நோரமநோய் தூக்கிகவாயறவதன் மீத தங்கியிருக்கிற்றத’ என்ற்ற
முடிாண்டவ அடிததளமநோ க் க நோண்டே
நோன் நோம அகிலதாண்டத
ஸ்தநோபிப்பதற்கு டகரநோடஸ்கி எடுதத முடிவும, அததேன்
டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததக்குள்ளநோ ஒரு அரசிவாயல புரடசிக்கு அவர்
விடுதத அாண்டழப்பும அாண்டமந்திருந்தன.
நோன் நோம
அகிலததிற்குள்ளநோ ,
’டசநோவிவாயத
அதி நோரததவமநோனத ஸ்ரநோலினின் மாண்டற்றவுக்குப் பின்னர் ஒரு
அரசிவாயல சுவாய-சீர்திருததம, மநோர்க்சிச மற்றும டபநோலஷிவிச
ட நோடபநோடு ளுக்கு க நோஞ்சம க நோஞ்சமநோ
திருமபுதல என்ற்ற
ஒரு நி ழ்வுப்டபநோக்கு ேந்த க நோண்டிருக்கிற்றத, இத அரசிவாயல
புரடசிக் நோன டகரநோடஸ்கியின் அாண்டழப்ாண்டப கசலலநோததநோக்குகிற்றத’
என்பதநோய் வநோதிடே ஏர்கனஸ்ட மண்டேல மற்றும மிடஷல
பப்டலநோ தாண்டலாண்டமயிலநோன டபநோக்குக்கு எதிரநோன டபநோரநோடேததில
இருந்த 1953 இல அாண்டனததல க் குழ (International Committee)
டதநோன்றவாயத.
நோன் நோம
அகிலததின்
அாண்டனததல க்
குழவின்
வரலநோற்றநோனத ஸ்ரநோலினிசம குறதத பகுப்பநோய்ாண்டவ மநோர்க்சிச
வழிமுாண்டற்றயின்
அடிப்பாண்டேயில
அபிவிருததி
கசய்வாய
அளிக் ப்படே அரசிவாயல சிரதாண்டதக்கு சநோடசிவாயமநோ இருக்கிற்றத.
ஸ்ரநோலினிச அதி நோரததவததின்
நோடடிக் க நோடுப்பு ளநோலும
குற்ற்றங் ளநோலும
மநோர்க்சிசம
எவ்வநோறு
மறுக் ப்படடு
வந்திருக்கிற்றத என்பாண்டத ஒருவரும எங் ளுக்கு எடுததக்
நோடடியிருக் விலாண்டல. இேதசநோர்பு ஏடேறவு சட நோதரர் ளின் ஒரு
பிரதிநிதி கூறனநோர்:
ஒரு
அரசிவாயல
சக்திவாயநோ
ஒழங் ாண்டமந்த
மயூனிசம உருக்குாண்டலந்த டபநோனதம, ஒரு சமூ
வடிவமநோ அரசு டசநோசலிசம அழிந்த டபநோனதம
மநோர்க்சிசததின் புததிஜீவித
மப ததன்ாண்டம மீத
எந்த பநோதிப்ாண்டபயும க நோண்டிருக் விலாண்டல என்று
வநோதிடுவகதன்பத, ஒரு இஸ்டரலிவாய லலாண்டற்றயில
கிறஸ்தவின்
எலுமபு ள்
ண்டுபிடிக் ப்படடு,
டபநோப் பதவி தற்றந்த, கிறஸ்தவ இரநோச்சிவாயடம
இழதத
மூேப்படுவதம
கூே
கிறஸ்தவ
இாண்டற்றயிவாயலுேன்
புததிஜீவிததனமநோ
ஒததிணைக் ப்படுவதேன்
எந்த
சமபந்தமும
க நோண்டிரநோதத என்று வநோதிடுவாண்டதப் டபநோன்ற்றத.
31
இந்த
ஒப்புாண்டமடவாய
பரிதநோப ரமநோ
டதர்ந்கதடுக் ப்படடிருக்கிற்றத, ஏகனன்ற்றநோல ஸ்ரநோலினிசததிற் நோன
மநோர்க்சிச எதிரி ள், ஸ்ரநோலினிசததின் மநோர்க்சிச எதிர்ப்பநோளர் ாண்டள,
அதநோவத டகரநோடஸ்கிசவநோதி ாண்டள கபநோறுததவாண்டர, கிகரமளிாண்டன
டசநோசலிச இவாயக் ததின் வநோததிக் நோனநோ பநோர்ததத கிாண்டேவாயநோத.
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எனத
நிாண்டனவுக்குடபடே
வாண்டர,
ஸ்ரநோலினின்
தவறாண்டழக் நோதன்ாண்டம
ட நோடபநோடாண்டே
நோன் நோம
அகிலம
ஒருடபநோதம
ாண்டேப்பிடிததத
கிாண்டேவாயநோத,
என்ற்றடபநோதிலும
டகரநோடஸ்கிச
இவாயக் ததின்
குடடிமுதலநோளிததவ
மற்றும
தீவிரப்டபநோக்கு எதிரநோளி ள் அட ரத விேவாயததில இவ்வநோறு
கசநோலலி விே முடிவாயநோத.
ஐயுற்றவுவநோதி ாண்டள
திருப்தி
கசய்வத
டினம.
ஸ்ரநோலினிசததின் குற்ற்றங் ளுக்கு மநோர்க்சிசம கபநோறுப்பிலாண்டல
என்ற்றநோல கூே, டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் ாண்டலப்பநோனத புரடசி ர
டசநோசலிசம
என்ற்ற
கசவாயற்திடேததின்
டதநோலவிக்கு
சநோடசியிலாண்டலவாயநோ? என்று அவர் ள் ட டகிற்றநோர் ள். இந்தக்
ட ள்வி
கவளிப்படுததவத
வாயநோகதனில
இலலநோாண்டம
பற்றவாயதநோகும, அதநோவத 1) ஒரு விரிந்த வரலநோற்று முன்டனநோக்கு
இலாண்டல, 2) டசநோவிவாயத சமூ ததின் முரண்பநோடு ள் மற்றும
சநோதாண்டன ள் குறதத அறவு இலாண்டல, 3) ரஷ்வாய புரடசி
டேவிழ்ந்த சர்வடதச அரசிவாயல உள்ளேக் ம குறதத ஒரு
தததவநோர்தத-விபரங் ளுேனநோன புரிதல இலாண்டல.
ரஷ்வாய புரடசிடவாய கூே முதலநோளிததவததில இருந்த
டசநோசலிசததிற் நோன உருமநோற்ற்றததில ஒடரகவாயநோரு அததிவாயநோவாயம
மடடுடம.
இததாண்ட வாயதநோன
பரந்த
ஒரு
வரலநோற்று
நி ழ்வுப்டபநோக்கு பூர்ததிவாயாண்டேவதற்கு கபநோருததமநோன
நோல
அளவு
இவ்வளவு
பிடிக்கும
என்பதநோ ச்
சுடடிக் நோடே
கபறுவதற்கு மக்கு அதற்கு முன்னர் என்ன முன்னுதநோரணைச்
சமபவங் ள் இருந்தன? விவசநோவாய-நிலப் பிரபுததவ சமூ
அாண்டமப்பு
வடிவததில
இருந்த
ஒரு
கதநோழிற்தாண்டற்றமுதலநோளிததவ சமூ ததிற்கு உருமநோறுவதேன் ாண்ட ட நோர்தத
நி ழ்ந்த சமூ
மற்றும அரசிவாயல க நோந்தளிப்பு ள் பல
நூற்ற்றநோண்டு ள்
நீடிததன.
முதலநோளிததவததில
இருந்த
டசநோசலிசததிற்கு உருமநோறுவதற்கு அததாண்ட வாயதநோனகதநோரு க டிவாய
நோல அளாண்டவ
வீன உல ததின் இவாயக் முாண்டற்ற —அதன்
சிக் லநோன
கபநோருளநோதநோர,
கதநோழிலநுடப
மற்றும
சமூ
உடபிாண்டணைப்பு ளுேன் டசர்ந்த— அனுமதிப்பதிலாண்டல. என்ற்றநோலும
மி
அடிப்பாண்டேவாயநோன, சிக் லநோன மற்றும கதநோாண்டலதூரம
பவாயணிக்கின்ற்ற சமூ
மற்றும கபநோருளநோதநோர உருமநோற்ற்றங் ள்
சமபந்தப்படே
வரலநோற்று
நி ழ்வுப்டபநோக்கு ளத
பகுப்பநோய்வநோனத மி வழக் மநோன நி ழ்வு ாண்டள ஆய்வதற்கு
பவாயன்பேக்கூடிவாய நோல அளாண்டவக் நோடடிலும ணிசமநோய் கூடுதல
அளாண்டவக் ட நோருகிற்றத.
என்ற்றடபநோதம, டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் வநோழ்க்ாண்ட க் நோலடம
சநோதநோரணைமநோன அளவலல. டபநோலஷிவிக்கு ள் 1917 இல
ஆடசிாண்டவாயக் ாண்ட ப்பற்றவாயடபநோத, ரஷ்வாயநோவுக்கு கவளியிலிருந்த
பநோர்ாண்டவவாயநோளர் ளில
சிலர்
புதிவாய
ஆடசிவாயநோனத
ஒரு
மநோதததிற்குததநோன் தநோக்குப் பிடிக்கும என எதிர்பநோர்ததனர்.
அக்டேநோபர் புரடசியிலிருந்த எழந்த அரசநோனத எழபதத- நோன்கு
ஆண்டு ள், முக் நோல நூற்ற்றநோண்டு
நோலம நிாண்டலததநின்ற்றத.
அந்த க டிவாய நோலததில, ஆடசிவாயநோனத ஒரு படுபவாயங் ரமநோன
அரசிவாயல சீரழிவுக்கு உள்ளநோனத. ஆனநோல, 1991 டிசமபரில
ட நோர்பச்டசவநோலும
கஜேலடசினநோலும
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயம
ாண்டலக் ப்படேதில உச்சமாண்டேந்த இந்த சீரழிவின் அர்ததம 1917
அக்டேநோபரில
கலனின்,
டகரநோடஸ்கி
தாண்டலாண்டமயில
அதி நோரதாண்டதக் ாண்ட ப்பற்றவாயடத ஒரு பவாயனற்ற்ற உருப்பேநோத
கசவாயற்திடேம என்பதலல. இாண்டேயிலநோன நி ழ்வுப்டபநோக்கு ள்
எதாண்டனயும
அததிவாயநோவசிவாயமநோ
ணைக்கில
க நோள்ளநோமல
டபநோலஷிவிக்கு ள் அதி நோரதாண்டதக் ாண்ட ப்பற்றவாயதில இருந்த

டசநோவிவாயத வரலநோற்றன் இறுதி அததிவாயநோவாயதாண்டத ட ரடிவாயநோ த
டதற்ற்றம
கசய்வத
வரலநோற்றுச்
சமன்பநோடடு
விதிாண்டவாய
மீறுவதநோகும. டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் வரலநோறு குறதத ஒரு
அர்ததமுள்ள ஆய்வு, நி ழ்வு ாண்டள இதடபநோல எளிதநோ
ஒன்று லப்பாண்டத அனுமதிப்பதிலாண்டல. டசநோவிவாயத வரலநோற்றன்
பவாயன்விாண்டளவு
டதநோற்ற்றததின்டபநோடத
கபற்ற்ற
தாண்டலவிதி
கிாண்டேவாயநோத. டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின் அபிவிருததி இன்கனநோரு
திாண்டசாண்டவாய
எடுததிருக்
முடியும.
ஒடடுண்ணிததனமநோன
அதி நோரததவ
சநோதியின்
லன் ாண்டளப்
பநோத நோப்பதில
முழக் வனமும குவிதத அதன் அரசிவாயல தாண்டலாண்டமயின்
தவறு ளும குற்ற்றங் ளும தநோன் டசநோவிவாயத ஒன்றவாயதாண்டத
இறுதிவாயநோ
சின்னநோபின்னமநோக்குவதில
தீர்மநோன ரமநோன
பநோததிரதாண்டத ஆற்றவாயத.
1991 இல டசநோவிவாயத ஒன்றவாயம
ாண்டலக் ப்படேதநோனத,
ரஷ்வாய புரடசி மற்றும அதன் பின்வந்தவற்றன் வரலநோற்று
முக்கிவாயததவதாண்டத
கசலலநோததநோக்கி
விேவிலாண்டல.
இத,
இருபதநோம நூற்ற்றநோண்டின் மநோகபரும நி ழ்வு என்படதநோடு, உல
வரலநோற்றன் மி
ம ததநோன நி ழ்வு ளிலும ஒன்ற்றநோகும.
அகமரிக் கதநோழிலநோள வர்க் ம உடபே பிலலிவாயன் ணைக் நோன
மக் ளின் வநோழ்க்ாண்ட யில அதன் தநோக் மநோனத மி ச்கசறவநோன
முற்டபநோக் நோன
குணைநோமசம
க நோண்ேதநோகும.
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயததின் மி ப்பிரமமநோண்ேமநோன சமூ சநோதாண்டன ாண்டள ஒப்புக்
க நோள்வதன் மூலம, ஸ்ரநோலினிசததிற் நோன எங் ளத எதிர்ப்பு
குாண்டற்றந்த விேநோத. புரடசியின் ஒரு விாண்டளவநோ அந் நோடு மனித
வரலநோற்றல முன் ண்டிரநோத ஒரு கபநோருளநோதநோர, சமூ மற்றும
லநோச்சநோர
உருமநோற்ற்றததிற்கு
உடகசன்ற்றத.
அததேன்,
உலக ங்கிலும ஒடுக் ப்படே மக் ளின்
னவில அக்டேநோபர்
புரடசி ஏற்படுததிவாய தநோக் கமன்பத மிாண்ட வாயற்ற்றத. இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டின் அததாண்டன புரடசி ர இவாயக் ங் ாண்டளயும இதடவ
இவாயங் ச் கசய்தத.
அழததிக் கூறுகிடற்றநோம, டசநோவிவாயத ஒன்றவாயம ஒரு டசநோசலிச
சமூ மநோ இருக் விலாண்டல. திடேமிேல மடேம, ஆரமப டேததில
தநோன் இருந்தத. 1924 இல ஸ்ரநோலின் மற்றும பு நோரின் மூலமநோ
கதநோேக்கி ாண்டவக் ப்படே தனிகவாயநோரு
நோடடில டசநோசலிசம
டடுதல
என்ற்ற
டவாண்டலததிடேமநோனத
—இத
மநோர்க்சிச
தததவததின் எந்த அடிப்பாண்டேயும இலலநோத ஒரு திடேம—
அக்டேநோபர் புரடசி தூண்டுதலளிதத சர்வடதச முன்டனநோக்கிாண்டன
மறுதலிப்பதநோ இருந்தத. ஆனடபநோதம கூே, ஒரு கதநோழிலநோள
வர்க் ப் புரடசியின் அடிப்பாண்டேயில ஸ்தநோபிக் ப்படே ஒரு புதிவாய
சமூ
வடிவநோக் ததின் டதநோற்ற்றதாண்டத டசநோவிவாயத ஒன்றவாயம
பிரதிநிதிததவப்படுததிவாயத.
டதசிவாயமவாயமநோக் ப்படே
கதநோழிற்தாண்டற்றக் நோன
சநோததிவாயவளம
கதளிவநோ
எடுததக் நோடேப்படேத.
டசநோவிவாயத
ஒன்றவாயம
ரஷ்வாயநோவின்
பின்தங்கிவாய தன்ாண்டம —அதன் மததிவாய ஆசிவாயக் குடிவாயரசு ள்
குறதத கசநோலலவும டதாண்டவயிலாண்டல— பநோரமபரிவாயததில இருந்த
தப்பிததவிே முடிவாயவிலாண்டல, ஆனநோல விஞ்்ஞநோனம,
லவி,
சமூ
லம மற்றும
ாண்டல ஆகிவாய வடேங் ளில அதன்
முன்டனற்ற்றங் ள்
உண்ாண்டமவாயநோனாண்டவவாயநோ வும
ணிசமநோனாண்டவவாயநோ வும இருந்தன. ஸ்ரநோலினிசததின் டபரழிவு
தரக்கூடிவாய
தநோக் ங் ள்
குறதத
மநோர்க்சிச-டகரநோடஸ்கிச
எச்சரிக்ாண்ட ள் அாண்டனததம ஸ்ரநோலினிச ஆடசி குறதத
விமர்சனப் பநோர்ாண்டவயுேன் இருந்த இேத ளுக்கும கூே
ருதிப்பநோர்க் வும முடிவாயநோததநோ
இருந்தத என்ற்றநோல அதன்
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நோரணைம அந்த அளவுக்கு டசநோவிவாயத சமூ ததின் சநோதாண்டன ள்
மி க் குறப்பிேததக் ாண்டவவாயநோ இருந்தன.
உல

வரலநோற்றல அக்டேநோபர் புரடசியின் இேம

அக்டேநோபர் புரடசி எழந்த உல ளநோவிவாய அரசிவாயல
சூழலுக்குள்ளநோ அத கபநோருததிப் பநோர்க் ப்படுகின்ற்ற டபநோததநோன்
அதன் தன்ாண்டமயும முக்கிவாயததவமும புரிந்த க நோள்ளப்பே
முடியும. அக்டேநோபர் புரடசி கவறுமடன ஒரு வரலநோற்று
தேமபுரள்வு
என்ற்றநோல,
ஒடடுகமநோதத
இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்ாண்டேயுடம அப்படிததநோன் கசநோலல டவண்டியிருக்கும.
டபநோலஷிவிக் அதி நோரதாண்டத ாண்ட ப்பற்றவாயாண்டமக்கு இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டு
நோல ஆரமபதத ஐடரநோப்பிவாய மற்றும சர்வடதச
முதலநோளிததவததின்
ஆழமநோன
நீடரநோடேங் ள்
மற்றும
முரண்பநோடு ளில
ஒரு
குறப்பிேததக்
அடிததளம
இருந்திருக் விலாண்டல என்று புரியுமபடி நிறுவ முடியுமநோனநோல
மடடுடம அக்டேநோபர் புரடசிக் நோன அங்கீ நோரம மறுக் ப்பே
முடியும.
ஆனநோல முதலநோம உல ப் டபநோர்தநோன், ரஷ்வாய புரடசிக்கும
டபநோலஷிவிக்கு ள்
அதி நோரதாண்டத
ாண்ட ப்பற்றவாயாண்டமக்குமநோன
வரலநோற்றுச் சூழலாண்டமவநோ
இருந்தத என்ற்ற உண்ாண்டமவாயநோல
இக்கூற்று மறுக் ப்படடு விடுகிற்றத. இந்த இரண்டு நி ழ்வு ளும
பிரிக் விவாயலநோமல பிாண்டணைந்தாண்டவவாயநோ இருந்தன என்ற்றநோல, அத
கவறுமடன
டபநோர்
சநோரிச
ஆடசிாண்டவாய
பலவீனப்படுததி
புரடசிக் நோன நிாண்டலாண்டம ாண்டள உருவநோக்கித தந்தத என்ற்ற
அர்ததததில மடடுமலல. எந்த சர்வடதச முதலநோளிததவ
ஒழங்கின் க ருக் டியில இருந்த டபநோர் எழந்திருந்தடதநோ அடத
க ருக் டியின் டவறுவாண்ட வாயநோன கவளிப்பநோடுதநோன் அக்டேநோபர்
புரடசியும. உல ஏ நோதிபததிவாயததின் முரண்பநோடு ள் சர்வடதச
கபநோருளநோதநோரததிற்கும
முதலநோளிததவ
டதசிவாய-அரசு
அாண்டமப்புமுாண்டற்றக்கும இாண்டேயிலநோன டமநோதாண்டல 1914 ஆ ஸ்டில
கவடிப்பின்
புள்ளிக்குக்
க நோண்டுவந்திருந்தத.
அடத
முரண்பநோடு ள்
தநோன்
ரஷ்வாய
புரடசியின்
கவடிப்புக்கும
கீழாண்டமந்திருந்தன. முதலநோளிததவ ஐடரநோப்பநோவின் தாண்டலவர் ள்
உல முதலநோளிததவததின் குழப்பதாண்டத ஒரு வழியில தீர்க்
முாண்டனந்தனர் என்ற்றநோல, புரடசி ர கதநோழிலநோள வர்க் ததின்
தாண்டலவர் ளநோன
டபநோலஷிவிக்கு ள்
அடத
குழப்பததிற்கு
டவகற்றநோரு வழியில தீர்வு நோணை முாண்டனந்தனர்.
உல ப் டபநோருக்கும ரஷ்வாய புரடசிக்கும இாண்டேயிலநோன இந்த
ஆழமநோன
கதநோேர்பின்
வரலநோற்று
மற்றும
அரசிவாயல
சமபந்தங் ளில ழவும கபநோருடடு, ஏடடுக் லவியினர் முதலநோம
உல ப் டபநோரின் தற்கசவாயலநோனதம அவசர நோலததினதமநோன
அமசங் ளின் மீத அழததம
நோடே முாண்டனகின்ற்றனர். 1914
ஆ ஸ்டில
டபநோர்
கவடிததிருக்
அவசிவாயமிருக் விலாண்டல
என்றும, மன்னர் ஃபிடரன்ஸ் ஃகபர்டினநோண்ட சரஜீடவநோவில
படுக நோாண்டல கசய்வாயப்படோண்டத அடுதத டேவிழ்ந்த க ருக் டி
அாண்டமதிவாயநோன முாண்டற்றயில தீர்க் ப்படடிருக்
முடியும என்றும
அவர் ள் வநோதிடுகின்ற்றனர். இந்த வநோதங் ள் கதநோேர்பநோ
இரண்டு குறப்புக் ாண்டள பதிலநோ க் க நோடுக் டவண்டியுள்ளத.
முதலநோவத:
மற்ற்ற
தீர்வு ள்
எலலநோம
சிந்திக் க்
கூடிவாயாண்டவவாயநோ
இருந்தடவாண்டளயில, டபநோர் என்பத தநோன்
ஆஸ்திரிவாயநோ-் ஹேங்ட ரி, ரஷ்வாயநோ, டஜேர்மனி, பிரநோன்ஸ், மற்றும
இறுதிவாயநோ ,
கபரிவாய
பிரிடேன்
ஆகிவாயாண்டவ
னவுேனும
திடேமிடடும டதர்ந்கதடுதத தீர்வுமுாண்டற்றவாயநோ
இருந்தத. இந்த
அததாண்டன சக்தி ளுடம டபநோாண்டர விருமபின என்பதநோ இருக்

அவசிவாயமிலாண்டல, ஆனநோல ஏடதநோகவநோரு மூடலநோபநோவாய லாண்டன
ஒப்பாண்டேப்பாண்டத அவசிவாயமநோக்குகின்ற்ற ஒரு டபச்சுவநோர்தாண்டத
உேன்பநோடாண்டேக் நோடடிலும டபநோடர உசிதம என்று தநோன் இந்த
நோடு ள் அததாண்டனயும இறுதியில முடிகவடுததன. மனித
வநோழ்க்ாண்ட
மிலலிவாயன்
ணைக்கில
நோவு க நோடுக் ப்படே
பின்னரும கூே முதலநோளிததவ ஐடரநோப்பநோவின் தாண்டலவர் ள்
டபநோாண்டரத
கதநோேர்ந்த
க நோண்டுதநோனிருந்தனர்.
முதலில
ரஷ்வாயநோவிலும பின் டஜேர்மனியிலும சமூ ப் புரடசி கவடிதத,
அத டபநோாண்டர முடிவுக்குக் க நோண்டு வர நிர்ப்பந்திக்கின்ற்ற
வாண்ட யில வர்க் உற்றவு ளில ஒரு மநோற்ற்றதாண்டத உருவநோக்கிவாய
வாண்டரயிலும, அந்த முரடடு சக்தி ளிாண்டேடவாய அாண்டமதிாண்டவாய மீடசி
கசய்வதற் நோன எந்த உருப்படிவாயநோன டபச்சுவநோர்தாண்டத ளும
ேக் டவயிலாண்டல.
இரண்ேநோவத:
ஒரு
நோச ரமநோன
உல ப்
டபநோர்
கவடிப்பகதன்பத
கதநோழிலநோள
வர்க் ததின்
டசநோசலிசத
தாண்டலவர் ளநோல நீண்ே நோலததிற்கு முன்டப ணிக் ப்படேதநோய்
இருந்தத.
கதநோழிற்தாண்டற்றமவாயமநோக் ப்படே
முதலநோளிததவ
சக்தி ளத
டமநோதலில
ஐடரநோப்பநோவின்
கபருமபகுதி
குப்ாண்டபக்கூளமநோக் ப்படுவதநோன
ஒரு
டபநோாண்டரக்
குறதத
1880 ளிடலடவாய ஏங்க லஸ் எச்சரிததிருந்தநோர். 1888 ஜேனவரியில
அடேநோலஃப் டஸநோர்ஜ்க்கு ஏங்க லஸ் எழதினநோர்: ஒரு டபநோர்
என்பதன் அர்ததம ”முப்பத ஆண்டுப் டபநோாண்டர ஒதத டபரழிவு
என்பதநோகும. மி ப்கபரும இரநோணுவப் பாண்டே ள் ஈடுபடுததப்படும
டபநோதம கூே அத அததாண்டன விாண்டரவில முடிவுக்கு வந்த
விேநோத.…உள்மு ஒழங்கு சீர்குாண்டலவாயநோமல டபநோர் இறுதிவாண்டர
ேததப் கபறுமநோனநோல, வீழ்ச்சியின் நிாண்டலவாயநோனத ேந்த 200
ஆண்டு ளில ஐடரநோப்பநோ அனுபவததில பநோர்ததிரநோதகவநோரு
மடேததிற்கு இருக்கும.”32
ஒரு வருேததிற்குப் பின்னர், 1889 மநோர்ச்சில, ஏங்க லஸ்
க்கு எழதமடபநோத கூறனநோர்: டபநோர்தநோன் மி ப்
படுபவாயங் ரமநோன பின்வரு நிாண்டலவாயநோ அாண்டமயும … 10 முதல 15
மிலலிவாயன்
வாண்டர
யுததப்பாண்டேயினர்
இருப்பநோர் ள்,
அவர் ளுக்குத தீனி டபநோடுவதற் நோ டவ ஒப்புக்கூற்ற முடிவாயநோத
அழிவு நி ழம,
மத இவாயக் ம உல ளநோவிவாய அளவிலும
பலவந்தமநோ வும
ஒடுக் ப்படும,
டபரினவநோதம
அததாண்டன
நோடு ளிலும புதகதழச்சி
நோணும, இறுதிவாயநோ , 1815 ஐ
(அாண்டனததம பறக் ப்படடிருந்த மக் ளாண்டனவரும படடினிவாயநோல
சுரததின்ற இருந்தாண்டத அடிப்பாண்டேவாயநோ க் க நோண்டிருந்த ஒரு
பிற்டபநோக்குக் நோல டேம) நோடடிலும பதத மேங்கு டமநோசமநோய்
லிவாண்டேந்த
டதநோன்றும
—இததாண்டனாண்டவாயயும
தநோண்டி
டுாண்டமவாயநோன டபநோர், புரடசியில விாண்டளவாயக் கூடும என்பதநோன ஒரு
கமலலிவாய மபிக்ாண்ட க் கீற்று மடடும இருக்கும— இத என்ாண்டன
டுக் ததநோல நிரப்புகிற்றத.33
Lafargue

அடுதத
இருபதாண்டதந்த
ஆண்டு ளுக்கு,
ஐடரநோப்பிவாய
டசநோசலிச இவாயக் மநோனத முதலநோளிததவ மற்றும ஏ நோதிபததிவாய
இரநோணுவவநோதததிற்கு எதிரநோன டபநோரநோடேதாண்டத தனத அரசிவாயல
கிளர்ச்சியின்
ாண்டமவாயததநோனமநோ
க நோண்ேத.
டசநோசலிச
இவாயக் ததின் மி ச்சிற்றந்த தததவநோசிரிவாயர் ள் முதலநோளிததவம,
ஏ நோதிபததிவாயம
மற்றும
இரநோணுவவநோதம
ஆகிவாயவற்றுக்கு
இாண்டேயிலநோன
கதநோேர்பு
குறதத
பகுப்பநோய்ாண்டவ
கசய்த
ாண்டவததிருந்தனர் என்பதம, ஒரு ஏ நோதிபததிவாயப் டபநோர் என்பத
தவிர்க்
முடிவாயநோததநோ
ஆகிவிடும என்று எண்ணிலேங் நோ
எச்சரிக்ாண்ட ாண்டள அவர் ள் விடுததிருந்தனர் என்பதம, 1914
ஆ ஸ்டின் நி ழ்வு ள் தற்கசவாயலநோனாண்டவ, முன்கனதிர்பநோரநோதாண்டவ
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அததேன் உல
முதலநோளிததவ ஒழங்கின் தவிர்க் விவாயலநோ
முரண்பநோடு ளுக்கு கதநோேர்பிலலநோதாண்டவ என்பதநோன கூற்றற்கு
மறுப்பநோ அாண்டமந்திருக்கிற்றத.
1913 மநோர்ச்சில, அதநோவத உல ப் டபநோர் கவடிப்பதற்கும
பதிகனடடு மநோதங் ளுக்கும குாண்டற்றவநோனகதநோரு சமவாயததில,
பநோல ன் ளில க ருக் டியின் தநோக் ங் ள் குறதத பின்வரும
பகுப்பநோய்வு கசய்வாயப்படேத:
பநோல ன் டபநோரநோனத பநோல ன் ளில பாண்டழவாய
எலாண்டல ாண்டள அழிததிருப்பத மடடுமலல, பநோல ன்
அரசு ளுக்கு இாண்டேயிலநோன பரஸ்பர வன்மம
மற்றும
கபநோற்றநோாண்டமயின்
க ருப்ாண்டப
உச்ச டேததிற்கு விசிற விடடிருப்பத மடடுமலல,
ஐடரநோப்பிவாய
முதலநோளிததவ
அரசு ளுக்கு
இாண்டேயிலநோன
சமனிாண்டலாண்டவாயயும
இத
நீண்ே நோலததிற் நோய்
குாண்டலததப்
டபநோடடு
விடடிருக்கிற்றத.
…ஏற் னடவ கபருமளவில ஸ்திரமற்ற்றதநோய்
இருந்த வந்திருந்த ஐடரநோப்பிவாய சமநிாண்டலவாயநோனத
இப்டபநோத
முற்றுமுழதநோய்
ஆடேம
ண்டிருக்கிற்றத.
ஐடரநோப்பிவாய
தாண்டலவிதிக்கு,
கபநோறுப்பிலிருப்பவர் ள்
இந்த
முாண்டற்ற
விேவாயங் ாண்டள அவற்றன் விளிமபு வாண்டர க நோண்டு
கசன்று ஒரு ஐடரநோப்பிவாய அளவிலநோன டபநோாண்டர
கதநோேங் த
தீர்மநோனிப்பநோர் ளநோ
என்பாண்டத
முன் ணிப்பத சிரமம.
இந்த வரி ாண்டள எழதிவாயவர் லிடவாயநோன் டகரநோடஸ்கி.
இருபதநோம நூற்ற்றநோண்டின் முதலநோளிததவ வரலநோற்றன்
ஏாண்டனவாய
ஒவ்கவநோரு
விருமபதத நோத
அததிவாயநோவாயததின்,
கபருமந்தநிாண்டல, பநோசிசததின் எழச்சி, மற்றும இரண்ேநோம
உல ப் டபநோரின் கவடிப்பு என இவற்றன் உேன்நி ழ்வநோன
தன்ாண்டமாண்டவாய, முதலநோளிததவததின் ஏடேறவு வக் நோலததவநோதி ள்
முதலநோம உல ப் டபநோரின் எடதச்ாண்டசவாயநோன மற்றும தற்கசவாயலநோன
தன்ாண்டம என்று கூற்றப்படுவதிலிருந்த டதற்ற்றம கசய்கிற்றநோர் ள்.
இத
அாண்டனததடம
தவற்றநோன
ணிப்பு ள்,
எதிர்பநோரநோத
விபதத ள் மற்றும பலடவறு டமநோசமநோன மனிதர் ளநோல
ஆனதநோம. பிகரஞ்சு வரலநோற்ற்றநோசிரிவாயரநோன மாண்டற்றந்த பிரநோன்சுவநோ
ஃபூடர (François Furet) மக்குச் கசநோலகிற்றநோர்:
அததிவாயநோவசிவாயததின் பிராண்டமயில இருந்த மாண்டம
நோடம விடுவிததக் க நோள்கின்ற்றடபநோததநோன் மத
நோலதாண்டத குறதத ஒரு உண்ாண்டமவாயநோன புரிதல
சநோததிவாயப்படும:
ஒரு
விளக் ம
என்பத,
சநோததிவாயமநோன
மடேததிற்கு,
இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்ாண்டே விளக்குவதற்கு இருக் க் கூடிவாய
ஒடர வழி, அதன் ணிக் விவாயலநோத தன்ாண்டமாண்டவாய
மீண்டும உறுதிப்படுததவதநோகும…
“இருபதநோம நூற்ற்றநோண்டின் வரலநோற்றநோனத, பதிகனடடு
மற்றும பதகதநோன்பதநோம நூற்ற்றநோண்டு ள் டபநோலடவ ஒரு
மநோறுபடே பநோாண்டதாண்டவாய எடுததிருக் முடியும: அதற்கு மக்கு
டதாண்டவப்படுவகதலலநோம கலனின், ஹிடலர், அலலத ஸ்ரநோலின்
இலலநோமல
ற்பாண்டன கசய்த பநோர்ப்படத”35 என்று ஃபூடர
பிர ேனப்படுததகிற்றநோர்.

இடத கதநோனியில, டவாயல பல ாண்டலக் ழ தாண்டத டசர்ந்த
டபரநோசிரிவாயர் க் ஹேன்ற ஆஸ்பி, ஹிடலர் அதி நோரததிற்கு
வந்தகதன்பத
கபருமபநோலும
விபதத ளின்
ஒரு
விாண்டளகபநோருளநோ டவ இருந்தத என்பாண்டத நிறுவ ஒரு முழப்
புதத தாண்டத அர்ப்பணிததிருந்தநோர். உண்ாண்டமதநோன், டஜேர்மன்
வரலநோற்றல நீண்ே
நோலம சில குறப்பிடே பிரச்சிாண்டன ள்
இருக் டவ கசய்தன; உல ப் டபநோர், டவர்சநோய் அாண்டமதி
உேன்படிக்ாண்ட மற்றும உல ப் கபருமந்தநிாண்டல டபநோன்ற்ற ஒரு
சில
தரதிர்ஷ்ேவசமநோன
நி ழ்வு ள்
பற்ற
கசநோலலவும
டவண்டிவாயதிலாண்டல.
ஆனநோலும,
எலலநோவற்றனும
மி
முக்கிவாயமநோய் “அதிர்ஷ்ேம -எதிர்பநோர்க் விவாயலநோதவற்றல மி வும
ஏறுமநோற்றநோ க் கூடிவாயத- கதளிவுபே ஹிடலரின் பக் மநோய்
இருந்தத.”36
அததேன்
“தனி பர்
சநோய்வு ள்
மற்றும
கவறுப்பு ள்,
நோவாயப்படே உணைர்வு ள், சூடுபடே
டபு ள்,
மற்றும பழிவநோங் லுக் நோன விருப்பம” இாண்டவயும இருந்தன,
அாண்டனததம
ஒன்றுகூடி
டஜேர்மன்
அரசிவாயலின்
மீத
முன்கனதிர்பநோரநோத வழி ளில கசலவநோக்கு கசலுததின. ஆம,
அததேன் “ னவநோன் ள் கூடுமிேததில பநோப்கபன் (Papen)
மற்றும பநோடற்றநோன் ஃகவநோன் ஷ்டரநோேர் (Baron von Schröder)
இாண்டேடவாய தற்கசவாயலநோன சந்திப்பும நி ழ்ந்டதற்ற” அத இறுதியில
ஹிடலருக்கு அனுகூலமநோ டவாண்டலகசய்தத.
ஒருவர் விவாயப்பநோர்: ஃகவநோன் பநோப்கபனுக்கு அன்று சளி
பிடிதத அவர் படுக்ாண்ட ாண்டவாய விடடு
ரநோமல னவநோன் ளின்
கூடுமிேததிற்கு
கசலலநோமல
விடடிருந்தநோல,
இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டின் பநோாண்டதடவாய மநோறயிருக் க் கூடும! அடதடபநோல
வீன
இவாயற்பிவாயலின்
ஒடடுகமநோதத
அபிவிருததிக் நோ வும
நியூடேன் தாண்டலயில விழ ட ர்ந்த அந்த அற்புதமநோன
ஆப்பிளுக்கும
ன்றக் ேன் கசலுததவத அடதஅளவுக்கு
சநோததிவாயடம.
வரலநோறு என்பத, “ஆடவசமும சததமும நிரமப ஒரு
முடேநோளநோல கசநோலலப்படும
ாண்டத, அத குறததக் நோடடுவத
எதவுமிலாண்டல” என்ற்றநோல அாண்டத ஏன் படிக் டவண்டும? நோம
வநோழகின்ற்ற
உல ததின்
பிரச்சிாண்டன ளுக் நோன
—
இப்பிரச்சிாண்டன ள்
மனிதகுலதாண்டத
டபரழிாண்டவக்
க நோண்டு
அச்சுறுததிக் க நோண்டிருக்கின்ற்றன— தீர்வு ளுக்கு அவசிவாயமநோ
இருப்பத
இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டின்
வரலநோறு
குறதத
அலுப்பூடடும உண்ாண்டம ளத அறவு மடடுமலல, ேந்த 100
ஆண்டு ளின்
சமவாயததில
கதநோழிலநோள
வர்க் ம
ேந்த
வந்திருக் க்
கூடிவாய
பல
தவாயர ரமநோன
நி ழ்வு ளத
படிப்பிாண்டன ாண்டள சிந்தனநோபூர்வமநோ உடகிரகிததக் க நோள்வதம
கூே அவசிவாயமநோ இருக்கிற்றத.
2000 ம ஆண்டு
க ருங்கிக்க நோண்டிருந்த
சமவாயததில,
அ லும நூற்ற்றநோண்டின் மீதநோன ஒரு ஆய்வுக் நோய் அர்ப்பணிததக்
க நோண்ே ஏரநோளமநோன நூல கதநோகுதி ள் புதத ச் சந்ாண்டதயில
கவளியிேப்படேன.
இவற்றல
இந்த
நோல டேதாண்டத
குணைநோமசப்படுதத
பவாயன்படுததப்படே
கசநோற்கற்றநோேர் ளில
ணிசமநோ ப் பிரபலம கபற்ற்ற ஒன்று “குறுகிவாய இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டு”
என்பதநோகும.
இத
குறப்பநோ
எரிக்
ட் ஹேநோப்ஸ்வநோமினநோல
பிரபலம
அாண்டேந்தத.
நூற்ற்றநோண்ாண்டே
வாண்டரவாயாண்டற்ற கசய்த குணைநோமசங் ள், 1914 இல உல ப் டபநோரின்
கவடிப்புேன் கதநோேங்கி 1991 இல டசநோவிவாயத ஒன்றவாயததின்
மாண்டற்றவுேன் முடிந்த டபநோயின என்று அவர் வநோதிடேநோர்.
ட் ஹேநோப்ஸ்வநோமின் ட நோக் ங் ள் எதவநோ
இருந்தநோலும, இந்த
அணுகுமுாண்டற்றவாயநோனத, இருபதநோம நூற்ற்றநோண்டின் தீர்மநோன ரமநோன
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நி ழ்வு ளநோனாண்டவ
முதலநோளிததவததநோல
உருவநோக் ப்படே
புற்றநிாண்டல
சமூ ,
கபநோருளநோதநோர
மற்றும
அரசிவாயல
முரண்பநோடு ளின் விாண்டளகபநோருட ளநோ இருந்தாண்டதக் நோடடிலும,
இவாயலபநோன வரலநோற்றல இருந்த மிாண்ட வாயதநோர்தத புற்றப்பநோடாண்டே
குறதததநோ டவ இருந்தத என்பதநோன வநோதததிற்கு ஆதரவநோன
கதநோனிாண்டவாயடவாய க நோண்டிருந்தத.
இந்த வாண்டரவாயாண்டற்றாண்டவாய நிரநோ ரிதத, இந்த ச நோப்ததாண்டத
முடிவுற்றநோத
நூற்ற்றநோண்டு
என்று
குணைநோமசப்படுததவடத
டமமபடேதநோ இருக்கும என்று நோன் ருதகிடற்றன். இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டு முடிந்த விடேத என்று
நோள் நோடடி
மக்குச்
கசநோலவகதன்னடவநோ
உண்ாண்டமதநோன்.
ஆனநோல
கசன்ற்ற
நூற்ற்றநோண்டின் சமவாயததில கதநோழிலநோள வர்க் தாண்டத எதிர்க நோண்ே
அததாண்டன பவாயங் ரங் ளும –டபநோர், பநோசிசம, ஒடடுகமநோதத மனித
நோ ரி டம அழிந்தடபநோ க் கூடிவாய சநோததிவாயமும கூே- இன்று
மாண்டம
அச்சுறுததிக்
க நோண்டிருக்கின்ற்றன.
இருததலிவாயலவநோதி ளின்
பநோணியில,
மனிதநிாண்டலயின்
தப்பவிவாயலநோத
மபிக்ாண்ட வாயற்ற்றதனததில
உடகபநோதிந்த
இருக் க்கூடிவாய அபநோவாயங் ாண்டளயும சங் ேங் ாண்டளயும குறதத
நோம
டபசிக்க நோண்டிருக் விலாண்டல.
நோம
ாண்ட வாயநோள்வத
முதலநோளிததவ
உற்பததிமுாண்டற்றயின்
முரண்பநோடு ாண்டளப்பற்றவாயநோகும.
இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டின்
மநோகபரும புரடசி ர மநோர்க்சிஸ்டு ளநோன கலனின், லுக்சமடபர்க்,
டகரநோடஸ்கி ஆகிடவாயநோர் இதாண்டன அவற்றன் அபிவிருததியின்
கவகுஆரமப டேததிடலடவாய பற்றக்க நோண்டு விடேனர். கசன்ற்ற
நூற்ற்றநோண்டில தீர்க் ப்பேமுடிவாயநோதாண்டவ இந்த நூற்ற்றநோண்டில
தீர்க் ப்படேநோ
டவண்டும.
இலலநோதடபநோனநோல
இந்த
நூற்ற்றநோண்டே
மனிதகுலததின்
இறுதிவாயநோகிப்டபநோகும
ஒரு
உண்ாண்டமவாயநோன அபநோவாயம முன்நிற்கிற்றத. ஆ டவதநோன் இருபதநோம
நூற்ற்றநோண்டின் வரலநோற்ாண்டற்ற
ற்பதம அதன் படிப்பிாண்டன ாண்டள
உள்ளீர்ததக்க நோள்வதம வநோழ்வநோ சநோவநோ என்ற்ற பிரச்சிாண்டனவாயநோ
இருக்கிற்றத.
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