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ரஷ்ய புரட்சிசியய ஏன் கற்க
வ வேண்டும?
ரஷ்ய புரட்சியின் நூற்் நூற்றன் நூற்றாண்டு நிறாண்டு நின்றாண்டு நினைண்டு நினைவன் நூற்றாக ண்டு நினைவழங்கப்பட்ட உறாண்டு நினர
டேவிட ட நோர்த, மநோர்ச் 11, 2017

1917

ரஷ்ய

அகிலததின

புரடசியின

நூற்ற்றநோண்ட

அனினைததுலகக

நினினைவநோக

குழுவநோல

நோனகநோம

வழங்கப்படம

ஐந்து

உனரகளில இது முதலநோவதநோகும. இந்த உனரயின தனலப்பு “ரஷ்ய
புரடசினய ஏன கற்க டவண்டம?” எனபதநோகும. இந்த டகள்விககநோினை
பதினல

முடிவுவனர

கநோகக

னவககநோமல

இந்த

உனரயின

நோன கூற விே இருககிடற்றன.

ஆரமபததிடலடய
ரஷ்ய புரடசினய
கநோரணங்கள்

ஏன

கற்க

டவண்டம

அததியநோவசியமநோய பநோடேநோளி வர்ககததின

ய லகிற்றது...”[1] எனற்ற மநோர்கசின வரலநோற்றுத தததுவததில இருந்த
ஒரு அததியநோவசியமநோினை கூற்றனினை நிரூபணம ய யதது.
நோனகநோவது

பதது

கநோரணம:

ரஷ்ய

புரடசியின

புற்றநினல

அபிவிருததியநோினைது லிடயநோன டயரநோடஸ்கியநோல முதனமுதலில 1906
மற்றும

எனபதற்கநோினை

ர்வநோதிகநோரததிற்கு இடடச்

1907

அறயப்படே,
ரஷ்யநோவில

இல

முனனவககப்படே,

மூடலநோபநோய
ஜநோரி

நிரந்தர

முனடினைநோககினினை

எடதச் நோதிகநோரதனத

புரடசி

எினை

ஊர்ஜிதப்படததியது.

தூககி

வீசுவது, அனர-

முதலநோவது கநோரணம: ரஷ்ய புரடசியநோினைது இருபதநோம நூற்ற்றநோண்டின

பிரபுததுவ யபநோருிளைநோதநோர மற்றும அரசியல உற்றவுகளின அததனினை

மிக முககியமநோினை, வினிளைவுகரமநோினை மற்றும முற்டபநோககநோினை அரசியல

சுவடகனிளையும

நிகழ்வநோகும.

ஆகியனவ யகநோண்ே ஜினை நோயகப் புரடசியநோினைது, அரசு அதிகநோரம

ட நோவியத

தனலயயழுதனத

ஒனறயம

இறுதியில

யகநோண்டிருந்த

துனபியலநோினை

டபநோதிலும

—ஸ்ரநோலினி

அதிகநோரததுவததின கநோடடிகயகநோடப்புகள் மற்றும குற்ற்றங்கிளைநோல அது
அழிககப்படேது—

கேந்த

நூற்றநோண்டின

டவயற்றந்யவநோரு

நிகழ்வும

அழிப்பது,

டதசிய

ஒடககுமுனற்றனய

ஒழிப்பது

யதநோழிலநோிளை வர்ககததநோல யவற்றகநோணப்படவதன மூலம மடடடம
நோதிககப்பே

முடியும

முதலநோளிததுவததிற்கு

எனபனத
எதிரநோக

டயரநோடஸ்கி

யதநோழிலநோிளை

முனகணிததநோர்.

வர்ககம

முனினைணிப்

மிலலியன

பநோததிரதனத வகிப்பதநோக அனமகினற்ற ஜினை நோயகப் புரடசியநோினைது

கணககநோினை மககளின வநோழ்கனகயில இததனகயயதநோரு யதநோனலகநோல

துரிதமநோக ஒரு ட நோ லி ப் புரடசியநோக அபிவிருததியனேயும எனற்றநோர்.

பநோதிப்னபக யகநோண்டிருந்ததநோய இலனல.

ஐந்தநோவது கநோரணம: 1917 அகடேநோபரில டபநோலஷிவிக கடசியநோல

இரண்ேநோவது கநோரணம: 1917 அகடேநோபரில டபநோலஷிவிக கடசியநோல

அதிகநோரம னகப்பற்ற்றப்படேனமயும முதலநோவது யதநோழிலநோிளைர் அரசு

அரசியல அதிகநோரம னகப்பற்ற்றப்படவதில உச் மனேந்ததநோினை ரஷ்ய

ஸ்தநோபிககப்படேனமயும

புரடசியநோினைது உலக வரலநோற்றல ஒரு புதிய கடேதனத குறதததநோக

மற்றும ஒடககப்படே பரந்த மககளின வர்கக

இருந்தது.

அர நோங்கம

விழிப்பிலும ஒரு தீவிரமநோினை விளைர்ச்சிககு உந்து கதியநோக இருந்தது.

தூககிவீ ப்படேனமயநோினைது, முதலநோளிததுவததிற்கநோினை மநோற்று எனபது

பதயதநோனபதநோம நூற்ற்றநோண்டின இறுதியிலும இருபதநோம நூற்ற்றநோண்டின

ஒரு கற்பினைநோவநோத கினைவு அலல, மநோற்றநோக யதநோழிலநோிளை வர்ககததின

ஆரமபததிலும

உலகின

ினைவநோினை

ஒவ்யவநோரு

பகுதியிலும

முதலநோளிததுவ

அரசியல

இருந்த

நூறு

இனேககநோல

டபநோரநோடேததிினைநோல

நோதிககததகக

ஒரு

உண்னமயநோினை நோததியமநோகும எனபனத நிரூபணம ய யதது.
மூனற்றநோவது கநோரணம: அகடேநோபர் புரடசியநோினைது, கமயூனிஸ்ட கடசி

அறகனகயில மநோர்கசும ஏங்யகலசும வகுததளிததிருந்த வரலநோற்றன
ேவநோதக

கருததநோககதனத,

னேமுனற்றயில

ஊர்ஜிதப்படததியது.

டபநோலஷிவிக கடசியின தனலனமயின கீழ் ட நோவியத அதிகநோரம
ஸ்தநோபிககப்படேனமயநோினைது,

“வர்ககப்
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டபநோரநோடேமநோினைது

உலயகங்கிலும

ஏகநோதிபததியததநோல

யதநோழிலநோிளை

வர்ககததின

ினைவிலும அரசியல

ஸ்தநோபிககப்படடிருந்த

பனழய

கநோலனிததுவ ஆடசி முனற்ற முடிவுககு வரத யதநோேங்குவனத ரஷ்ய
புரடசி குறதது நினற்றது. அது
தீவிரப்படததியடதநோட

ர்வடத

ஒடககப்படே

உலகிளைநோவிய

புரடசிகர

னவததிருந்தது.

1930 களில

யதநோழிலநோிளை வர்ககதனத
பரந்தமககளின

இயககதனத

ஒரு

இயங்குநினலயில

அயமரிககநோவில

யதநோழிற் நோனல

யதநோழிற் ங்கங்கள் உருவநோககப்படேனம, இரண்ேநோம உலகப் டபநோரில
நோஜி

டஜர்மனி

டதநோற்கடிககப்படேனம,

இரண்ேநோம

உலகப்

டபநோருககுப்

பிந்னதய

யகநோள்னககள்
இருந்து

கநோப்தததில

மூக

அமுலபடததப்படேனம

விடபடம

மற்றும

உதவிக

கநோலனிததுவததில

னகயநோண்ே
தநோன

டதடேங்கள் ரஷ்ய புரடசியின உப-வினிளையபநோருடகிளைநோய இருந்தினை.
ஆற்றநோவது

கநோரணம:

புரடசிகர

ஏழநோவது

அதிகநோரததிற்கநோினை

னேமுனற்றப்

டபநோரநோடேததிற்குமநோினை அடிப்பனே

ட நோ லி

யவற்றகநோணப்படே

ர்வடத

அவர்

தீர்ககப்பேநோமடலடய
நோடசியமளிககிற்றது.

அடிததிளைமநோக

உள்ளிே

த நோப்தங்களில

நூற்ற்றநோண்டின

வர்ககததநோல

ஆகியனவ

தநோககுப்பிடிதது நிற்கிற்றது எனபது இருபதநோம நூற்ற்றநோண்டின முதல
இருபததிடயநோரநோம

யதநோழிலநோிளை

நிகழ்முனற்ற

ல

பிரதநோினை

மூக

மூடலநோபநோயததிற்கும

ர்வடதசியவநோதம

இருந்தது

எனபனத,

டபநோலஷிவிக கடசியநோினைது, ஏகநோதிபததியப் டபநோருககு எதிரநோினை அதன
டபநோரநோடேததில, தததுவரீதியநோகவும
ய யதது.

முதலநோளிததுவ

முரண்பநோடகளில

னேமுனற்றரீதியநோகவும நிரூபணம

அனமப்புமுனற்றயின

இருந்து

டதநோற்ற்றம

உலகிளைநோவிய

கண்ேதநோய

இருந்த

புரடசியநோினைது உலக ட நோ லி ப் புரடசியின விளைர்ச்சினய

ரஷ்ய

நோர்ந்ததநோய

கநோரணம:

ஒரு

கவினைமநோினை

டபநோலஷிவிககுகளின

உண்னமககு

விஞ்்ஞநோினைபூர்வ

மூக

சிந்தனினையின

டகநோருகிற்றது.

அததியநோவசியமநோினை

1917

நோதனினையநோினைது

ேவநோத யமயயியலுககும புரடசிகர

இல

விஞ்்ஞநோினைபூர்வ

னேமுனற்றககும இனேயிலநோினை

உற்றனவ

எடததுககநோடடியிருந்தது,

னேமுனற்றப்படததிக கநோடடியிருந்தது.

எனற்ற “எனினை

ட நோ லி ப் புரடசினய டதசிய எலனலகளுககுள்ிளைநோக

யலனின

கூறயிருந்த

பூர்ததி

பரிணநோமவிளைர்ச்சி

ய யது

எனற்ற

வரலநோற்று

முடியநோது”

கற்பனினை

த நோப்தங்களிலும

யதநோேர்கிற்றது

ஆயனவக

தததுவம

ய யவயதனபது

முதல

பிரச்சினினைகள்

விளைர்ச்சியில ஒரு இனறயனமயநோத அததியநோயமநோக ரஷ்ய புரடசி

"புரடசிகர

இருந்தது. டயரநோடஸ்கி விிளைககியவநோற்றநோக:

வரலநோற்றுப்

இலலநோமல

புரடசிகர

ய யய

டவண்டம?”

வ ினைதனத

நிரூபணம

இயககம
எனற்ற

டபநோலஷிவிக

ய யதது.

இருகக

யலனின

நூலில
கடசியின

யதநோேர்ச்சியநோக

முதலநோளிததுவததநோல

வலியுறுததியனதப் டபநோல, ய வ்வியல டஜர்மன கருததுவநோதததின,

உருவநோககப்படே உற்பததி

கதிகள் டதசிய அரசின

பிரதநோினைமநோக டேகலின கருததுவநோதததின (அதநோவது இயங்கியல

கடேனமப்புககுள்ிளைநோக

இனியும

இணங்கி

தர்ககம

உண்னம

வரலநோற்றுரீதியநோக

பரிணமிககும

மூக

ய யலூககமநோினை

பநோததிரததின

அங்கீகரிப்பு)

பநோர்ககவும

முடியநோததநோகும.

ேககததககதநோக

இலனல

முதலநோளிததுவ
அடிப்பனே

எனற்ற

மூகததின

கநோரணங்களில

ய ருககடிககநோினை

ஒனற்றநோய

மற்றும

நோதனினைகனிளை

இருககிற்றது.

புற்றநினல

உள்வநோங்கிக

யதநோர்ததததின

யகநோண்ட

அறனகயில

னேமுனற்ற

வகிககினற்ற
உண்னமயநோினை

அதில

விமர் ினைரீதியநோினை

ஏகநோதிபததிய

மறுடவனலகனிளை ய யதிருந்த யமயயியல

டபநோர்களும, இனயினைநோரு பககததில முதலநோளிததுவ

விளைர்ச்சி யபற்ற்ற வடிவடம மநோர்கசி மநோகும.

ஐடரநோப்பிய

கிடேததடே 30 ஆண்டகள் (1895 இல இருந்து 1922 வனர) நீண்ே

இதிலிருந்து

தநோன,

ஐககிய

கற்பினைநோவநோதமும
புரடசியநோினைது
ர்வடத

ஒருபககததில,
அரசுகள்

எனனும

பிற்றககினற்றினை.

டதசிய

ட நோ லி ப்

அரங்கில

ஒரு

யதநோேங்குகிற்றது,

இவ்வநோற்றநோக,
நிரந்தரப்

புரடசியநோக

வநோர்தனதயின

ஒரு

பரந்தயவநோரு

அர்ததததில-

ஆகிற்றது:

ஒடடயமநோதத

டகநோிளைததிலும

புதிய

புதிய

ேவநோதக

ட நோ லி

புரடசியநோினைது

மற்றும

கருததநோககம

பனேப்புகளில

பதிவு

ேவநோதம மற்றும வரலநோற்றன

ஆகியவற்னற்ற

பநோதுகநோததனமயநோினைது,

-அந்த

யலனின

“யபநோருிளைநோதநோரப்

திளைர்ச்சியற்று

பரிணமிப்பின

( மூக

வநோழ்வின பரிணநோம விளைர்ச்சி) இந்த புற்றநினல தர்ககதனத, அதன

இனனும

இறுதியவற்ற
கநோண்பதிலதநோன
பூர்ததியனேகிற்றது. [2]

யவளியநோினை

ய யயப்படேவநோற்றநோக, யமயயியல

அரங்கில கடேவிழ்கிற்றது, உலக அரங்கில

பூர்ததியனேகிற்றது.

கநோலகடேததில

ேவநோததின மிக உயர்ந்த

யபநோதுவநோினை

மது

மற்றும

அடிப்பனேயநோினை

அம ங்களுேன,

புரிந்து

யகநோள்வது மனிதகுலததின மிக உயர்ந்த பணியநோக இருககிற்றது;

மூகம

அப்டபநோதுதநோன அதற்குத தககபடி ஒருவரது

அது

மற்றும

அததனினை

வர்ககங்கிளைது

முதலநோளிததுவ

ினைனவயும

ினைனவயும

நோடகிளைது
அிளைவு

திடேவடேமநோினை,

யதளிவநோினை

எனபனத

புவியரசியல

தகவனமததுக

ஒனறயதனத

புததிஜீவிததினை உறுதினய யவளிப்படததியது. 1917 அகடேநோபரில

குழப்பங்கள் சூழ்ந்திருப்பதற்கும மததியில, “ஏகநோதிபததிய டபநோர்கள்”

யதநோழிலநோிளை வர்ககததிினைநோல அதிகநோரம னகப்பற்ற்றப்படேனமயநோினைது,

பதடேங்கள்
மற்றும

“ஐடரநோப்பிய ஐககிய

ஆகியனவ
அலலது

யபருகியிருப்பதற்கும

குறதத

ஃனபினைநோனசியல

இனணயததில
டயரநோடஸ்கியின

ஐடரநோப்பிய

குறதத கற்பினைநோவநோதம”

நோடகள்

டயரநோடஸ்கியின

குறப்புகள்

னேமஸின

பதிவிேப்படேதநோகடவ
அவதநோனிப்பின
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ர்வடத

லு

இனனற்றய
யநோரும

யபநோருததமும

யதநோழிலநோிளை

விமர் ினைபூர்வமநோினை

முனடினைறய

இந்த வநோர்தனதகள் 88 ஆண்டகளுககு முனபநோய எழுதப்படேனவ
மபுவது கடிினைமநோய இருககிற்றது.

மற்றும

முடிந்த

மூக

யகநோள்ிளை

முடியும”

வர்ககததின

யமநோண்ட

யவளிப்படேவநோற்றநோக,

பதிப்பில

புற்றநினல

[4] எனற்ற

தககபடி

பரிணநோம
மனிதகுலம

வனகயில

அவரது

அரசியல

“யபநோருிளைநோதநோரப்

தர்ககததிற்கு”

ஒரு

ஆழ்ந்த

ேவடிகனகயில
விளைர்ச்சியின
தன

ினைனவ

மபககூடம.

தகவனமததுக யகநோண்டிருந்த வரலநோற்றன மிக உச் ப்புள்ளியநோக

பசுனமயும

-இது இனனும கூே விஞ் ப்படடிருககவிலனல- இருந்தது.

எடேநோவது

கநோரணம:

அபிவிருததி

ஒரு

அரசியல

ய யயப்படேனமயும

நிகழ்வுகளில

அது

ந்தர்ப்பவநோதம

வகிதத

டபநோககநோக

1917

இன

டபநோலஷிவி ம

யவறுமடினை வரலநோற்று ஆர்வததிற்கு மடடடம உரியனவ அனறு.

யகநோந்தளிப்பநோினை

அந்த முககிய மநோதங்களின அனுபவமநோினைது ஒரு புதிய மற்றும

அ நோதநோரணமநோினை

மற்றும

அதன

பநோததிரமும,

அரசியல

உற்றவநோினை

தவிர்ககவியலநோத

புரடசிகர

டபநோரநோடேததின

எழுச்சியினடபநோது

யதநோழிலநோிளை வர்ககம எதிர்யகநோள்ிளைக கூடிய மூடலநோபநோய மற்றும

மததியவநோதததிற்கு எதிரநோய மநோர்கசிஸ்டகள்

ேததிய டபநோரநோடேததின

தந்திடரநோபநோய

அததியநோவசியமநோினை

நிரூபணம

நினறுநினலககும உடபநோர்னவனய வழங்குகிற்றது. டயரநோடஸ்கி 1924

முககியததுவதனத

ரஷ்யநோவில யமனஷிவி ததின
ேததிய

டபநோரநோடேமும,

ய யதது.

ந்தர்ப்பவநோதததிற்கு எதிரநோக யலனின

1914

இல

யவடிப்னபத யதநோேர்ந்து ட நோ லி

ஏகநோதிபததியப்

டபநோரின

ர்வடதசிய வநோததனத இரண்ேநோம

அகிலம கநோடடிக யகநோடதததற்கு எதிரநோினை அவரது டபநோரநோடேமும,
1917 இல அதிகநோரததிற்கநோினை டபநோரநோடேததிற்குத தனலனம யகநோடதத
கடசியின அரசியல அனேயநோிளைததிற்கு உருகயகநோடததது.
வரலநோற்றன

ேவநோத

கருததநோககதனத

யபநோருிளைநோதநோர

லனகனிளை

அரசியல

மூக மற்றும

யவளிகயகநோண்டவருவதற்கு

யலனின

முனினைந்தநோர். இந்த அடிப்பனேயில, யலனின, ந்தர்ப்பவநோதம எனபது
-குறப்பநோக

இரண்ேநோம

வர்ககததின

அகிலததின

ஒரு

ந்தர்ப்பவநோதம- யதநோழிலநோிளை

லுனகயுனேய

ஏகநோதிபததியததுேன இனணந்துநிற்கும
ேவநோத
கண்ேநோர்.

லனகளின

அடககு

மற்றும

டததர வர்ககப் பிரிவுகிளைது

யவளிப்பநோேநோக

இருப்பனத

எழுதியனதப்

நியதிகள்

அனேயநோிளைம

டபநோல,

மற்றும

ஒரு

மதிப்புமிகக

“பநோடேநோளி

வழிமுனற்றகனிளை

வர்ககப்

மற்றும

புரடசிககநோினை

யபநோறுததவனர,

இனறு

வனரயிலும, அகடேநோபர் அனுபவதனதக கநோடடிலும முககியமநோினை
மற்றும ஆழமநோினை ஆதநோரவிளைம ஏதுமிலனல.” [6]
டபநோலஷிவி ததின
எதிரநோினை

ய யலுறுததி,

டபநோககுகளின டமநோதலில யவளிப்பநோடனேக கண்ே

இல

பிரச்சினினைகளின

டவனலததிடேததிற்கும

ஒரு

டதசியவநோத

பிற்டபநோககுததினைமநோினை
அதிகநோரததுவ

குற்ற்றங்கிளைநோினைனவ,

அகடேநோபர்

அர நோல

74

அதன

நோதிககப்படே

மற்றும

மநோர்கசி -விடரநோத

எதிர்வினினையநோினை

ஸ்ரநோலினி ததின

புரடசினயயும

ஆண்ட

கநோல

நோதனினைகனிளையும

ய யதுவிேவிலனல.

டகநோடபநோடகளுககும

மற்றும

ட நோவியத

இருப்பின

மயததில

ய லதனகனம

இழககச்

முதலநோளிததுவ

அனமப்புமுனற்றயின

உலகிளைநோவிய ய ருககடியின இந்த புதிய கநோலகடேததில, ரஷ்ய
புரடசி

குறதத

ஒரு

படிப்பினினைகனிளை

புதுப்பிககப்படே

உள்வநோங்குதலும

ஆயவும

ேப்பு

மூக,

அதன

யபநோருிளைநோதநோர

மற்றும அரசியல முடடச் ந்தில இருந்து யவளிடயறுவதற்கநோினை ஒரு

ஒனபதநோவது கநோரணம: ஒரு உண்னமயநோினை புரடசிகரக கடசி எனபது

வழிகநோணுவதற்குரிய தப்பிககவியலநோத முனநிபந்தனினையநோகும.

எவ்வநோறருககும,

முதலநோம உலகப் டபநோரின டபரழிவு:

ட நோ லி ப்

புரடசியின

யவற்றனய

ஈடடவதில

அததனகயயதநோரு கடசியின பிரதியிே முடியநோத பநோததிரம எனினை
எனபதற்கநோினை ஒரு உதநோரணதனத டபநோலஷிவிககுகள் யதநோழிலநோிளை
வர்ககததிற்கு

வழங்கியிருந்தினைர்.

நிகழ்வுப்டபநோகனக

கவினைமநோக

டயரநோடஸ்கினயயும
கடசியின

ஆயவு

தனலனமயில

பிர னினைமநோினைது,

ஈடடவதில

1917

புரடசிகர

ய யதநோல,

யலனினினையும

யகநோண்டிருந்த

டபநோலஷ்விக

ட நோ லி ப்

தீர்மநோினைகரமநோினைதநோக

இன

புரடசியின

இருந்தது

யவற்றனய

எனபதில

எந்த

ந்டதகமும இலனல. ரஷ்ய யதநோழிலநோிளை வர்ககததின இயககமநோினைது,
விவ நோயிகளின ஒரு புரடசிகர எழுச்சியநோல ஆதரவளிககப்படட, 1917
இல

பிரமமநோண்ேமநோினை

பரிமநோணங்கனிளைப்

யபற்ற்றது.

ஆயினும

டபநோலஷிவிக கடசியநோல வழங்கப்படே தனலனம இனற யதநோழிலநோிளை
வர்ககம அதிகநோரததிற்கு வந்திருகக முடியும எனற்ற ஒரு முடிவுககு
அந்த ஆண்டின நிகழ்வுகள் குறதத எந்த யதநோர்ததமநோினை வநோசிப்பும
அனுமதிப்பதிலனல. இந்த அனுபவததின அடிப்பனேயநோினை பநோேதனத
வகுதத

டயரநோடஸ்கி

கநோப்தததில

பினினைர்

[யதநோழிலநோிளை

வலியுறுததிினைநோர்:

வர்கக]

“ஒரு

தனலனமயின

புரடசிகர
பநோததிரமும

யபநோறுப்பும வநோினைிளைநோவியதநோகும”.[5] இந்த முடிவநோினைது 1917 இல
டபநோலடவ

ேப்பு

வரலநோற்று

நினலனமககும

மிகவும

யபநோருததமநோினைதநோகடவ உள்ிளைது.
பததநோவது கநோரணம: 1917 ஆம ஆண்டின பிப்ரவரி/மநோர்ச்சுககும
அகடேநோபர்/ வமபருககும

இனேயிலநோினை

3- Why Study the Russian Revolution?

நிகழ்வுகளின

பநோனத

இது

ஐந்து

உனரகளில

முதலநோவது.

அடதத

இரண்ட

மநோத

கநோலததில, இந்த உனரகள் விரிந்து, ரஷ்ய புரடசி குறதத ஒரு
கவினைமநோினை

ஆயவுககநோய

நோன

யகநோடததிருககக

கூடிய

கநோரணங்களின ய லதனகனமனய நிரூபணம ய யயும எினை
மபுகிடற்றன.
நூற்றநோண்டகளுககு முனபு

ரியநோக இடத வநோரததில, 1917 மநோர்ச் 8

அனறு, ரஷ்ய டபரரரசின தனல கரநோினை யபடடரநோகிரநோடில,
மகளிர்

திினைதனத

யகநோண்ேநோடம

ஆர்ப்பநோடேங்களும
மற்ற்ற

எலலநோ

விதமநோினை

னேயபற்ற்றினை. அந்த
இேங்களிலுடம

பயனபடததப்படட

நோன

வந்த

பினதங்குவதநோய இருந்த ஜ ஜூலியன

கூடேங்களும

மயததில, கிடேததடே

கிரிடகநோரியன

நினலயில,

ர்வடத

அதற்கு

நோள்கநோடடி
13

நோடகள்

நோள்கநோடடிமுனற்றனயடய ரஷ்யநோ

இனனும பினபற்ற வந்ததநோல, அதனபடி யபடடரநோகிரநோடில இந்த
நிகழ்வு

ேந்த

ரஷ்யநோவிற்குள்

நோள் 1917 பிப்ரவரி 23. (இந்த உனர முழுவதிலுடம,
நிகழ்ந்டதறய

அங்கு அப்டபநோதிருந்த
குறப்பிேவிருககிடற்றன.)

நிகழ்வுகனிளைக

குறப்பிடமடபநோது,

நோள்கநோடடிமுனற்றயின படியநோினை டததினயடய

இந்த டபநோரநோடேங்கள் யதநோேங்கிய மயததிற்குள்ிளைநோக, ஐடரநோப்பநோவின

இருந்தது. 1915 வநோககிடலடய டயரநோடஸ்கி எழுதியிருந்தநோர்: “டபநோர்ப்

யபரும

பள்ளி

கதிகள் -டஜர்மனியும ஆஸ்திரிய-ேங்டகரியும ஒரு புற்றமும

வழிடய

பயணப்படட

மற்றும ஏழு மநோதங்கிளைநோய டபநோரில ஈடபடட வந்திருந்தினை.

முடடககடனேககு அது முகமயகநோடதத உேடினைடய பனேவலினமயின

1917

மநோர்ச்

டபநோரில ஈடபடடிருந்த அததனினை
நோேநோளுமனற்றங்கிளைநோல
முடியநோடசிகிளைநோல

யதநோேககததிற்கும

இனேயில,

நோடட அர நோங்கங்களுடம

ஆிளைப்படடிருந்தநோலும
ஆிளைப்படடிருந்தநோலும—

—அனவ

அலலது

மனித

வநோழ்னவ

குற்ற்றவியலதினைமநோினை அலடசியததுேன ய லவிடடிருந்தினை. 1916 ஆம

யமநோழினய

ய லலும

எனற்ற

ய யிண்ட

டஜர்மன

உயிச்ட தங்கனிளை

ஏற்படததியிருந்தது.

இது

உணரும.”

யலனின,

உறுதியின

மீது

டபநோலஷிவிககுகளின

டபநோர்-

எதிர்ப்புக யகநோள்னகககு அடிததிளைம அனமததிருந்தநோர்.

மூழ்கியிருந்தினை. 1916 பிப்ரவரி 21 முதல டி மபர் 18 வனர 301
மற்றும

முககிய

ஏகநோதிபததியததின முரண்பநோடகள், ட நோ லி ப் புரடசிககும இடடச்

யலனின,

ேந்த டவர்ேன யுததம கிடேததடே 715,000 பியரஞ்சு

அவசியதனத

முதல

டபநோருககு இடடச் ய னறருககும, ஒரு உலக அனமப்புமுனற்றயநோக

ஆண்டின டபநோது, ஐடரநோப்பநோவின யுததககிளைங்கள் இரதத ஆற்றல
நோடகள்

பயனபடததும

நோடடிற்குள்ிளைநோினை

யதநோழிலநோிளை

வர்ககமநோினைது

ஆகஸ்டககும

ய நோந்த

ஒரு

பிரநோனஸ், பிரிடேன மற்றும ரஷ்யநோ மறுபுற்றமும- இரண்ட ஆண்டகள்

1914

அதன

வந்திருககும

1905

புரடசினய

பற்ற்றனவதத

பீடேர்ஸ்டபர்க

இரதத

யபநோறனய

்ஞநோயிறு

வழங்கிய

படயகநோனலயின

பனனிரண்ேநோவது நினினைவுதிினைதனத ஒடடி, 1917 ஜினைவரி 22 அனறு,
சூரிச்சில வழங்கிய ஒரு உனரயில, கூடியிருந்த சிறு பநோர்னவயநோிளைர்

கிடேததடே மநோதததிற்கு 70,000 உயிர்ச்ட தங்கிளைநோகும. டவர்ேனில

கூடேததிற்கு

யகநோலலப்படே
இருந்தது.

இப்டபநோது நிலவும மயநோினை அனமதினயக கண்ட

நோம ஏமநோந்து

விேக

தரிததுள்ிளைது.

யமநோதத

பனேவீரர்

எண்ணிகனக

300,000

ஆக

அடத மயததில, இனனுயமநோரு படபயங்கர யுததம பிரநோனசில ட நோம
தியின அருகநோனமயில டபநோரிேப்படடக யகநோண்டிருந்தது. யுததததின
முதலநோம

நோிளைநோினை 1916 ஜ ஜூனல 1 அனறு, பிரிடடிஷ் இரநோணுவம

பினவருமநோறு

கூேநோது.

அறவுறுததிினைநோர்:

ஐடரநோப்பநோ

ஏகநோதிபததியததின

புரடசிககு

பநோரிய

மிகப்யபரும

வநோழ்கனகச்

துயரங்களும

ஒரு

“ஐடரநோப்பநோவில

கர்ப்பம

படபயங்கரங்களும,
ய லவுகிளைநோல

புரடசிகர

எங்யகங்கிலும

ஏற்படடிருககக

மடினைநோநினல

சூழப்

கூடிய

யபற்றுள்ிளைினை;

1916

ஆளும வர்ககங்களும, முதலநோளிததுவ வர்ககமும, மற்றும அதன

மயததில,

ட வகர்கிளைநோினை அர நோங்கங்களும, மிகப்யபரும எழுச்சிகள் இனற

யகநோலலப்படே அலலது கநோயமனேந்த பிரிடடிஷ், பியரஞ்சு மற்றும

தங்கனிளை இனி இதிலிருந்து விடவிததுக யகநோள்ிளை முடியநோது எனறு

டஜர்மன
பனேவீரர்களின
தநோண்டியது.

ய நோலலததகக ஒரு முடடச் ந்திற்குள்ிளைநோக டமலும டமலும உள்டிளை

57,000 ககும

அதிகமநோினை

உயிரிழப்புகனிளை

ந்திததிருந்தது.

வமபர் 18 அனறு இந்த படயகநோனல முடிவனேந்த

கிழககு

முனினையில,

எண்ணிகனக

ஒரு

மிலலியனினைத

ய னறு யகநோண்டிருககினற்றினை.” [7]

டஜர்மனி

மற்றும

ஆஸ்திரிய-ேங்டகரிககு

ஆயினும,

மநோயபரும

வரலநோற்று

நிகழ்வுகளின

யதநோேககததில

எதிரநோக ரஷ்ய பனேகள் அணிநிறுததப்படேினை. 1916 ஜ ஜூனில, ஜநோரி

யபநோதுவநோக இருப்பனதப் டபநோலடவ, பிப்ரவரி 23 அனறு கூடிய

ஆடசி

இந்த யபயர்யதரியநோத டபநோரநோடேககநோரர்கள் தங்கள்

திளைபதி

புரூசிடலநோவ்

யதநோேககியது. இந்தத

தனலனமயில

தநோககுதல

ஒரு

தநோககுதனல

ய ப்ேமபரில முடிவனேவதற்கு

பினவினிளைவுகனிளை

முனகணிததிருந்தநோர்களிலனல.

முன, ரஷ்ய இரநோணுவம 500,000 முதல 1 மிலலியன வனரயநோினை

வியநோழககிழனமயனறு

உயிரிழப்புகனிளை

பநோனதனயடய

ந்திததிருந்தது. கேந்த நூற்ற்றநோண்டில, ஏரநோிளைமநோினை

வரலநோற்ற்றநோசிரியர்கள்

ரஷ்ய

புரடசியின

டபநோலஷிவிககுகளின

வனமுனற்றனயயும

மனிதநோபிமநோினைமினனமயநோக

ய நோலலப்படவனதயும குறதது கண்ேினைம ய யது வந்திருககினற்றினைர்.
ஆினைநோல புரடசியநோினைது ஒடரயயநோரு உயினரயும கநோவு வநோங்குவதற்கு
முனபநோக, 1914 இல ரஷ்ய முதலநோளிததுவ வர்ககததின உற் நோகமநோினை
ஆதரவுேன ஜநோரி

எடதச் நோதிகநோரததநோல யதநோேங்கப்படே டபநோரில

ஒனடற்ற முககநோல மிலலியனுககும அதிகமநோினை ரஷ்ய பனேவீரர்கள்
இற்றந்திருந்தநோர்கள்

எனற்ற

உண்னமனய

கலவிச் நோனலகிளைது

அற்றய றயநோிளைர்கள் துரிதமநோய கேந்து ய லகிற்றநோர்கள், யமநோததததில
கவனிததநோர்கிளைநோ எனபதும கூே யதரியவிலனல.
பிப்ரவரி

23 ககநோக

புரடசியின

திடேமிேப்படே

யதநோேககதனதக

குறப்பதநோக

ஆர்ப்பநோடேங்கள்

அனமயும

எனறு

கநோனலயில,

மநோற்ற

விேப்

தநோங்கள்

டபநோகிடற்றநோம

வரலநோற்றன

எனபனத

அவர்கள்

எவ்வநோறு கற்பனினை ய யது பநோர்ததிருகக முடியும?
டபநோரின

அந்த

வர்ககததின

கடேததிற்குள்ிளைநோக,
டபநோரநோடேங்களும

ரஷ்யநோவில
மற்ற்ற

யதநோழிலநோிளை

டபநோரநோடேங்களும

யவகு நோதநோரணமநோினைனவயநோக ஆகும அிளைவுககு

மூக ய ருககடி

மிகக கூர்னமயனேந்திருந்தது. ஜினைவரி 9 அனறு

ேந்த ஒரு பநோரிய

டவனலநிறுததததில
100 ககும

யபடடரநோகிரநோட

அதிகமநோினை

உலுககப்படடிருந்தது,

யதநோழிற் நோனலகனிளை

ட ர்ந்த

இதில
140,000

யதநோழிலநோிளைர்கள் பங்குபற்றினைர். 84,000 யதநோழிலநோிளைர்கள் பங்குபற்றய
இனனுயமநோரு
னேயபற்ற்றது.

குறப்பநோினை

ேவடிகனககளின

யபரிய
ஆயினும

டவனலநிறுததம
அப்டபநோதும

பிப்ரவரி
கூே,

14

அனறு

முழு-வீச்சிலநோினை

புரடசியின யவடிப்னப ட நோககி பதடேங்கள் துரிதமநோக அபிவிருததி
கண்ட வந்தினை எனபது யதளிவிலலநோமடலடய இருந்தது. நிகடகநோடலநோ

யநோயரநோருவரும கணிததிருகக முடியநோது. ஆினைநோல டபநோர் புரடசிககு

சுகடினைநோவ்

வழிவகுககும

நினினைவுச்சுவடகனிளை எழுதிய இேது யமனஷிவிக, அனமதியினனம

எனபது

ஏற்கினைடவ
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எதிர்பநோர்ககப்படேதநோகடவ

எனற்ற,

1917

நிகழ்வுகளின

மதிப்புமிகக

யபருகிச்

ய லவனதக

குறதது

பிப்ரவரி

21

அனறு

தினைது

டவனலயிேததில இரண்ட இிளைம தடேச்சு யபண்களுககு இனேயில
ேந்த உனரயநோேனல

நினினைவுகூர்ந்தநோர். அந்த இிளைமயபண்களில

அடதத

பல

நோடகளில

டபநோயவிடேநோர்: “யதரியுமநோ, எனனினைக டகடேநோல, இது புரடசியின

நிறுததிவிே

யதநோேககம

அனழககப்படே

ய நோலலுடவன.”

இந்த

சினினைப்

அதிகரிததுச்

எனபது யகநோஞ் மயகநோஞ் மநோய யதளிவனேந்து வந்தது. டபநோலிசின
அதிகரிதத

நோன

வீச்சு

ய னற்ற நினலயில, ஆடசியின தனலவிதி பணயததில இருந்தது

ஒருவர் இனயினைநோருவரிேம ய நோனினைனதக டகடட இவர் தினகததுப்
எனடற்ற

ஆர்ப்பநோடேங்களின

வனமுனற்றயின

மூலமநோக

முடியநோதிருந்தது.

ஆர்பபடேங்கனிளை

ஒழுங்னக

பனேவீரர்கள்

நினல நோடடவதற்கநோக

ஆர்ப்பநோடேங்களுககு

யகநோண்ேவர்கிளைநோவதும

தினைககுள் நினினைததுக யகநோண்ேநோர். “புரடசி

ேவநோத

உததரவுகனிளை நினற்றடவற்ற்ற தயங்கியதும அதிகரிததுச் ய னற்றனத

ஒனறு! புரடசி!— எலடலநோருககுடம யதரிந்திருந்தது இது ஒரு கினைவு

யதநோழிலநோிளை வர்ககம கவனிததது. ஆர்ப்பநோடேககநோரர்களுககு எதிரநோினை

மடடடம எனறு- பல தனலமுனற்றகிளைது நீண்ே ய டிய த நோப்தங்கிளைது

எந்திரத

ஒரு கினைவு எனறு. அந்தப் யபண்கள் மீது

யகநோனறுவீழ்ததிய

மபிகனகயிலலநோமல,

நோனும அவற்னற்ற எந்திரமடபநோல திருப்பிச் ய நோனடினைன: “ஆம,
புரடசியின யதநோேககம”.[8]

ஐயுற்றவுவநோதம

அரசியல

அனுபவம

வநோயந்த

யகநோண்ே

யதநோர்ததநினலனய
இருந்திருந்தது.
யதநோழிற் நோனலயில

அனறு,

நிர்வநோகம

இந்த

ஆயினும

விதததில
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இருந்த

கலவியற்ற்ற

ஆழமநோினை

யமனஷிவிகனக

டமமபடே
பிப்ரவரி

நூற்றுககணககில

உள் நோடட

வனமுனற்றயநோினைது,

மர மற்ற்ற எதிர்ப்னப ந்திததது.
முடிவு

இப்டபநோது

யபடடரநோகிரநோடில

நினலநிறுததப்படடிருந்த பனேயணிகனிளை ஜநோர்ந்ததநோய ஆகியிருந்தது.

யதரியவந்தயதனற்றநோல,

இிளைமயபண்களுககு

ஏவப்படே

பயனபடததி

டபநோலிசின

டபநோரநோடேததின

பிப்ரவரி புரடசி யதநோேங்குகிற்றது
எனினை

துப்பநோககிகனிளை

தங்களுககு

அனுதநோபம

யபண்களுககு புரடசினயப் பற்ற எனினை யதரியும எினை, சுகடினைநோவ்
—யபருமிளைவுககு

அவர்கள்

தடதது

கநோடடிலும

உணரும

திற்றன

பநோரிய

புடிடலநோவ்

30,000 யதநோழிலநோிளைர்கனிளை

டவனலய யய விேநோமல ஆனலனய பூடடியது. அதற்கடதத
வர்ககப் பதடேங்கள் யகநோதிததுக யகநோண்டிருந்த ஒரு

யதநோழிலநோிளைர்களுககும பனேவீரர்களுககும இனேயில
மபநோஷனண
மகநோல

யபருகியது

குறதத

வரலநோற்ற்றநோசிரியர்கள்

டபரநோசிரியர்

யரகஸ்

டயரநோடஸ்கியின

ஊர்ஜிதம

டவயட

பிப்ரவரி

டகநோதரபூர்வ
விவரிப்னப

ய யதிருககினற்றினைர்.

புரடசி

குறதத

விவரிப்பில எழுதுகிற்றநோர்:
1917 இன சிப்பநோயகள் 1905 புரடசினய ஒடககிய

நோள்,

அடத மனிதர்கிளைநோய இலனல. அட கமநோினைவர்கள்

கரததில, ஒரு

புதிதநோய எடககப்படடிருந்தவர்கிளைநோய இருந்தநோர்கள்,

படபயங்கரப் டபநோரின பினபுலததில, மகளிர் திினை ஆர்ப்பநோடேங்கள்
யதநோேங்கிினை.

இரநோணுவ

இனனற்றய வ தியநோினை

டததர வர்கக டபநோலி-இேதுகள், மநோயபரும

பலரும யபடடரநோகிரநோட பகுதினய ஜநோர்ந்தவர்கிளைநோய

முழு

இருந்தினைர்...

மூக

யகநோதிகலனில,

வறுனமப்படேவர்கனிளை

மிலலியன

கணககில ய லவம யகநோண்ேவர்களுேன ஒனற்றநோக இனணதது தினைது
பநோகதனத

வனரயனற்ற

ய யகினற்ற

விதததில,

டபரில

இந்த

தவீதம”
எனற்ற
அனழககப்பேவிலனல.

ரஷ்யநோவின

“99

ஆர்ப்பநோடேங்கள்

ஒழுங்கிற்கு

பகுதியநோகடவ

பழககப்படததப்படடிருந்தவர்கிளைநோய
பிப்ரவரி

சிப்பநோயகளுககும

இருந்தினைர்.

23-26

கநோலததில

கூடேததநோருககும

இனேயில,

இரண்ட தரப்புககும யபநோதுவநோக உள்ிளை
குறததும,

மககளின

(இதில

லனகள்

சிப்பநோயகளின

குடமபங்களும இேமயபறும) மீது இனழககப்படம

1917 பிப்ரவரியின யபடடரநோகிரநோட ஆர்ப்பநோடேககநோரர்கள், டபரரசின

யபநோதுவநோினை அநீதிகள் மற்றும சிரமங்கள் குறததும

தனல கரின

மற்றும

அதன

யதநோழிலநோிளை

வர்ககததில

இருந்து

வந்திருந்தநோர்கள்,

லனினைப் பிரதிநிதிததுவம ய யதநோர்கள். அவர்கள் அரசியல

கவனலகள்

தனிமனித

ஒருமுகப்படேதநோக

இலனல,

வநோழ்கனகப்
மநோற்றநோக

ஒருமுகப்படததப்படேதநோய

பநோணியின
மூக

இருந்தது.

மீது

வர்ககததின
“டபநோர்

மீது
ஒழிக!

டபநோனர

யபநோதுவநோக

முடிவுககு

உள்ிளை

விருப்பம

நினினைவூடடபனவயநோக
உனரயநோேலகள்
சுடகினற்ற

யகநோண்டவருவதற்கு

ேந்த

ேந்டதறினை.

அனுபவம

குறததும

நூற்றுககணககநோினை
கூடேததின

அவர்கனிளை

மீது

டமநோ மநோய

வினலவநோசிடயற்ற்றம ஒழிக! பசி ஒழிக! யதநோழிலநோிளைர்களுககு உணவு

யதநோந்தரவு ய யதது. நிகழ்வுகள் குறதத சூேநோினை

டவண்டம!”

விவநோதங்கள்
பல
யகநோண்டிருந்தினை. [10]

எினை

யதநோழிற் நோனலகளுககு
ஆதரவு

தினைது

அவர்கள்

முழங்கிினைர்.

ஊர்வலமநோய

ய னறு

டகநோரி

விண்ணப்பம

ய யதினைர்.

முடிவதற்குள்ிளைநோக,

100,000 ககும

அதிகமநோினை

டவனலநிறுததததில இற்றங்கியிருந்தினைர்.

[9]

யபண்கள்

யதநோழிலநோிளைர்களிேம
அந்த

நோள்

யதநோழிலநோிளைர்கள்

ேந்து

டகநோதரததுவததுேன பழகும நிகழ்முனற்ற இரநோணுவ ஒழுங்கில தினைது
டவனலனயக

முதலமுனற்றயநோக

ஜநோர்

கநோடடியிருந்தது.

ஆவணப்பேததிற்கு
வருணனினைனய
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பிரிவுகளிலும

மகஸ்

ஈஸ்டமன

டமற்டகநோளிடடக
ஜநோரின

முதல

யலனின

வழங்கிய

வனர

அற்புதமநோினை

கநோடடடவநோமநோயின: “வரலநோற்றல

சிப்பநோயகள்

அவருககு

டதநோலவினய

யகநோடதினைர்.

அவர்கள்

னரபிள்கனிளை

பயனபடததி

ஒழுங்னக

ஒடககப்படே

பரந்த

மககள்

மீது

மீடபதற்குப் பதிலநோக, வீதிகளில இருந்த மககளுேன னகடகநோர்தது

திற்றனினையும யகநோண்ே ஒரு ட நோ லி

ஒழுங்கினனமனய பூர்ததி ய யதினைர்.”

இயககதனதயும

“தனனியலபு”, மநோர்கசி ம, மற்றும வர்கக
புரடசி

பற்றய

பிந்னதய

ஆசிரியர்களும,

விவரிப்புகளில,

பிப்ரவரி

எழுச்சினயயும

முரண்பநோடகனிளை

கூறயுள்ிளைினைர்.

ினைவநோினை

புரடசிகர

இருந்து

தநோன

யபருமபநோலும

வந்திருககிற்றது.

இந்த

ஒரு

தநோர்மீக

ஒப்பீடடின

தனலனம

எனற்ற

அரசியல ினைவு

இலலநோமல

உள்ளுணர்வுகளுககு
ஒரு

நினலனயக

ரியநோினை

ினைவற்ற்ற

பிப்ரவரி

“தனனியலபு”

புரடசினய

யபநோயனமப்படததுகிற்றது.

குறதத

ரஷ்ய

யதநோழிலநோிளை

யதளிவநோக

அடதடபநோல

ஒடர

மநோர்கசி தனத,

சிததிரவனத
முடியநோத

ஆகியவற்றன
ஆற்ற்றல,

ஐடரநோப்பிய

1917

மற்றும
புரடசிகர

அனரநூற்ற்றநோண்ட

அர்ப்பணிப்பநோினை

அனுபவததின

மீதநோினை

டதேல,
ஆயவு,

னேமுனற்ற ட நோதனினை, ஏமநோற்ற்றம, ரிபநோர்ப்பு, மற்றும
ஒப்பீட

பநோரிய

ஆகியவற்றன

ஜநோரி ததின
னனமயநோல,

அவர்கிளைது

பதயதநோனபதநோம

ேவடிகனககள் ஒரு ய துககிச்ய யத புரடசிகர மூடலநோபநோயததநோல

பநோதியில,

வழி ேததப்படடிருககவும இலனல எனபது உண்னமதநோன.

மூலமநோய

கநோரணததநோல

அரசியலரீதியநோினை

ேவடிகனககிளைது வினிளைவுகனிளை

முனகணிததிருககவிலனல;

ரஷ்யநோ

தததுவமநோினை

இனணய நோலல

மபமுடியநோத

சிப்பநோய பனேயும - இவர்களில பலரும விவ நோய குடமபங்களில
இருந்து வந்தவர்கள்- அவர்களின

ஒவ்யவநோரு

கநோலப் பநோனதயில அது அனுபவிததிருந்த டவதனினை,

திரிககிற்றது,

வர்ககமும

புரடசிகரத

எதிர்ட நோககியிருந்தது

முடியநோத

தீரச்ய யலகள்

குறப்பதற்கநோகப்

புதிர்படததுகிற்றது,

ரியநோினை

பினயதநோேர்ந்தது.

புரடசிகர

தியநோகம,

ஜினை நோயக

கருததநோககமநோினைது

முற்டபநோககு

எழுந்திருந்த

இனணய நோலல

பயனபடததப்படகிற்றது. வரலநோற்று உண்னமயின ஒரு விேயமநோய,
இந்த

ரஷ்யநோவில

ஆவலுேன

முழுனமயுேனும

ற்று டமலநோினையதநோனறன படி ய யலபடகினற்ற

ஆினைந்தமநோினை

முதல

“இறுதியநோினை வநோர்தனத”னயயும முழுசிரதனதயுேனும

மககள்

டமடலநோடேமநோினை

நோற்பதுகள்

நினலயில, ஒரு

அயமரிககநோவில

ட நோககமநோய

பரந்த

-சுமநோரநோக

எனபதுேன இந்த விேயததில ஐடரநோப்பநோ மற்றும

இருப்பயதனபது,

வநோர்தனதயநோினைது

வனர-

தததுவததிற்கநோக

புனிததனத

தியுேன அனேயநோிளைப்படததப்படகிற்றது.

“தனனியலபநோினை”

ய டிய

கநோலததிற்கு

நூற்ற்றநோண்டின

வந்திருந்த

நிகழ்வுகளின இயலபநோினை மற்றும முனற்றயநோினை ஓடேதனத இனேயூறு
ய யகினற்ற அரசியல

ேததப்படே

பிற்டபநோககுததினைமநோினை ஜநோரி ததிினைநோல ஒடககப்படட

தனலனமனய

விலககி விடவதநோக மனற்றமுகமநோயக கூறுவது அலலது திடேவடேம
ய யவதும

ய யவதற்கு

சிந்தனினையநோினைது, அது மிகவும யகநோடூரமநோினை மற்றும

ஒப்பிடட

ினைவநோினையதநோரு தனலனம

ேவடிகனகயின

அரசியல கலநோச் நோரதனதயும

நூற்ற்றநோண்ட

யதநோனனூறுகள்

டபநோலஷிவிக

அகடேநோபர்

அனர

ய னற்ற

மற்றும

தனலனமயிலநோினை

இருப்பயதனபது

ஒரு

நினினைவிதழ்

எழுச்சினயயும

சிறுனமப்படததுவதும, அரசியலரீதியநோய

ய லுததுகினற்ற

டபநோரநோடேததிற்கு புகழ்மநோனல சூடடிினைநோர்.

ினைவு

பததிரினகயநோிளைர்களும

வரலநோற்ற்றநோசிரியர்களும

அபிவிருததி

ய லவநோககு

வினிளைந்திருந்த

மககள்

யவளிடயற்றலகளின

புரடசிகர

ரஷ்யநோவநோினைது,

நூற்ற்றநோண்டின

டவயற்றந்த

மடேததிற்கு

நோதிததது.

இரண்ேநோவது

நோடம

ர்வடத த

யகநோண்டிரநோத

யதநோேர்புகள்

மற்றும

ஆயினும பரந்த உனழககும மககள் டபநோதுமநோினை மடேததிற்கு பல

உலகப் புரடசிகர இயககததின வடிவங்கள் மற்றும

த நோப்த கநோல ட ரடியநோினை

தததுவங்கள் குறதத அற்புதமநோினை விபரங்களின ஒரு

மற்றும மரபுவழியநோினை

மூலமநோக உருவநோககப்படடிருந்த

அனுபவததின

மூக மற்றும அரசியல

யகநோண்டிருந்தினைர், இது பிப்ரவரியின நிகழ்வுகனிளை மதிப்பிடவதற்கும,
முடிவுகனிளை

டதற்ற்றம

ய யவதற்கும

முடியவடப்பதற்கும

அவர்களுககு வழிவனக தந்தது.
அவர்களின

சிந்தனினையநோினைது

சுனமயின

கீடழ

அபிவிருததி

ஆழமநோினை

பநோதிப்னபக

ய லவதனதப் யபற்ற்றது.[11]

ினைவினினை
பிப்ரவரி

புரடசிககு

ரஷ்யநோவில

முனவந்த

யதநோழிலநோிளை

அனமப்புகளுேினைநோினை
படபயங்கரமநோினை
கண்டிருந்த

யகநோண்டிருந்தது,

ஒரு
அது
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வர்கக

ய ருககமநோினை

ஆண்டகளின
இயககமநோினைது
மற்றும

மயததில,
ட நோ லிஸ்ட

யதநோேர்ச்சியநோினை

ஒடககுமுனற்றயின

இனேயுற்றவில அபிவிருததி கண்ேது. இந்த அனமப்புகள், அவற்றன

கலநோச் நோரததின

துண்ேறகனககள், ய யதிததநோள்கள், உனரகள், பள்ளிகள், மற்றும

மூக

மற்றும

டேபூர்வ மற்றும

டேவிடரநோதமநோினை

தனிமனித துயரங்களின வடககனிளை சுமந்திருந்தது, தீரமநோினை சுய-

யகநோண்ட

தியநோகததின
மனலகக
உதடவகமளிககப்படடிருந்தது.

னவககும

புததிஜீவித வநோழ்கனகயில ஒரு ய றவநோினை பநோததிரதனத ஆற்றினை.

1920

மூலங்கனிளை

இல,

யலனின,

டபநோலஷிவி ததின
யதநோழிலநோிளை

உதநோரணங்கிளைநோல

யதநோழிலநோிளை

1880 களின

வர்ககததில
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திற்றினைநோயவு

ஆழமநோினை

ய யத

டவர்கனிளையும

பிப்ரவரி

வர்ககததின

ேவடிகனககள் ஆகியவற்னற்றக

யதநோேககம

புரடசியின

மூக,

கலநோச் நோர

முதலநோய, 1905 எழுச்சியின

யவடிப்பு

வனரயிலும

ரஷ்ய

மற்றும

வழிடய,

யதநோழிலநோிளை

வர்ககததின வநோழ்கனக அனுபவம அனினைததிலும வியநோபிததிருந்த

இந்த ட நோ லி

மற்றும மநோர்கசி

நோததியமிலலநோததநோகும.
டபநோடரிடஸநோவ்

பியிளைகேநோடினைநோவ்,

ஆகிடயநோரது

வீணநோகியிருககவிலனல.
விேநோமுயற்சியநோல
வர்ககததின

பிர னினைதனத அகற்றப் பநோர்ப்பது
முனடினைநோடியநோினை

புரடசிகர

இயககததின

மூக

அனுபவததிற்கும

இந்த

பலத நோப்த

மபநோஷனண

தநோன,

1917

“தனனியலபநோினை”

கநோரியநோிளைர்களின

புததிஜீவிததினை மற்றும
ஊடேமயகநோடததிருந்தது.

யதநோழிலநோிளை

டதர்ந்யதடககப்படே
லனகனிளை

பிரதிநிதிகள்,

பரந்த

மககளின

புரடசிகர

பநோதுகநோப்பதற்கும

மககிளைது

முனயினைடப்பதற்குமநோய

யதநோழிலநோிளைர்கள் மற்றும சிப்பநோயகிளைது பிரதிநிதிகள் ட நோவியததில
யதநோழிலநோிளைர்’

ஒனறுகூடியிருந்தினைர்.

அதிகநோரததின

இந்த

உண்னமயநோினை மற்றும ஆற்ற்றலமிகக

கநோலதது

அ நோதநோரணமநோினை

ரஷ்ய யதநோழிலநோிளை வர்ககமநோினைது 1905 புரடசியின அனுபவததில

பரந்த

மககளின

மிக

மடேததிற்கு

உயர்ந்த

உருகயகநோடதது

நோதினைதனத உருவநோககுவதில,

இருந்து டதற்ற்றம ய யது யகநோண்டிருந்தது. ஆயினும 1905 இல
ய யிண்ட

பீடேர்ஸ்டபர்க

ட நோவியத

—லிடயநோன

டயரநோடஸ்கியின

தனலனமயில— யதநோழிலநோிளை வர்ககததின யவகுஜினை இயககததின
கிளைம இறுதி உச் கடே வநோரங்களில தநோன எழுந்தது எனற்றநோல,

இயககதனத

ஒழுங்கனமதது

இயககுவதிலும

அதனினை

யபடடரநோகிரநோட ட நோவியத, 1917 புரடசியின முதல வநோரததிடலடய

எடதச் நோதிகநோரதனத தூககிவீசுவதற்கநோய வழி ேததிச் ய லவதிலும

உயிர்யபற்று விடடிருந்தது.

மிகவும

ரஷ்ய

வர்கக

கடடிேததிற்குள்ிளைநோக,

தததுவததிற்கும

ய நோலலப்படேதன

அரசியல

அடத

மநோர்கசி

பிப்ரவரியில

ினைவநோக

மற்றும

டவனலகள்

னேமுனற்றப்படததப்படடிருந்த

இனேயிலநோினை

பிப்ரவரி

ஆகஸலரநோட

அடத மயததில,

ினைவநோினை

யதநோழிலநோிளைர்கள்

வகிதத

ட ரடியநோினை

மூகததிற்குள்ிளைநோக

இருந்த

வர்ககப்

பிிளைவுகள்,

ஜநோரி

மற்றும இனறயனமயநோத பநோததிரதனத கவினைததுககுரிய வரலநோற்று

எடதச் நோதிகநோரம தூககிவீ ப்படேதன மூலமநோக இனனும தீர்ககப்படட

ஆயவுகள் நிரூபணம ய யதிருககினற்றினை. ”பிப்ரவரி புரடசிககு யநோர்

விேநோதிருந்த

தனலனம யகநோடததநோர்கள்” எனற்ற டகள்விககு டயரநோடஸ்கி அளிதத

யவளிப்பநோட கண்ேது. இரண்ட

பதில முழுவதும
கடசியநோல

ரியநோினைது: “அட கமநோினை பகுதிககு யலனினின

கலவியூடேப்படே

ினைவநோினை

மற்றும

புேமடபநோடே

நினலயில,

அதிகநோரங்கள்
இருந்தது.

அர்தததனத விிளைககிய

யவற்றனய

உததரவநோதம

நிரூபணமநோினைது,
வர்ககததின

தனலனமயநோினைது

ய யயுமிளைவுககு

ஆயினும
முனினைணிப்

பிப்ரவரி

அதிகநோரததின”

தனலனமனய

பனேயின

கரங்களில

ரஷ்யநோனவ

அர வம

ஆடசியநோினைது

பநோரிய

உேினைடியநோக

டபநோதுமநோினைதநோய

அது

யதநோழிலநோிளைர்கள்

எலலநோம, 1613
டரநோமடினைநோவ்களின

மற்றும

சிப்பநோயகிளைது

ய லலப்படடிருந்தது.

பனழய

ஆடசி அழிககப்பே, எடதச் நோதிகநோரதனத பிரதியிே இருப்பது எது
எனற்ற

அரசியல

டகள்வி

உேினைடியநோய

எழுந்தது.

ரஷ்ய

முதலநோளிததுவ வர்ககததின குழப்பமநோினை மற்றும மிரடசி கண்டிருந்த
அரசியல

பிரதிநிதிகள்

அவர்கள்

அரசின

தநோனரட

அரண்மனினையில

நோேநோளுமனற்றததின

ஒனறுகூடிினைர்.

தற்கநோலிகக

குழுனவ

உருவநோககிினைர், அது யவகுவினரவில இனேககநோல அர நோங்கமநோக
தனனினை

அனமததுக

யகநோண்ேது.

புரடசினய

முடிந்த

அிளைவு

சீககிரமநோய கடடககுள் யகநோண்டவருவதும, ய லவந்தர்கள் மற்றும
தனியநோர்

உனேனமயநோிளைர்கிளைது

எதனினையும
ஏகநோதிபததிய
யவகுஜினை

முடிந்த
டபநோரில

ேததுவ

அிளைவுககு
ரஷ்யநோவின

இயககததநோல

மிரடசி

லனகளுககு ட தநோரம

மடடப்படததுவதும,

அததுேன

பங்டகற்னபத

யதநோேர்வதுடம

கண்டிருந்த

முதலநோளிததுவ

வர்ககததின பிரதநோினை கவனலயநோக இருந்தது.
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இந்த

ஸ்திரமினனம

பிரததிடயக

உடயபநோதிந்ததநோய

நிகழ்வுப்டபநோககின

அரசியல

டயரநோடஸ்கி எழுதிினைநோர்: “இனற்றயநோண்னம

உனேவு கண்டிருப்பதநோினைது ஒரு உள் நோடடப் டபநோருககுக குனற்றயநோத
ஒனறுககு கடடியம கூறுகிற்றது.”[14]
அடதத

எடட

முதலநோளிததுவ

மநோதங்களுககு,
இனேககநோல

புரடசியின

அபிவிருததியநோினைது

அர நோங்கததிற்கும

யதநோழிலநோிளைர்கள்

டமநோதலின மூலமநோக முனடினைறச் ய னற்றது. இந்தப் டபநோரநோடேததின

ய யதிருந்த

அடிததுச்

ஆடசியில

மற்றும சிப்பநோயகிளைது பிரதிநிதிகள் ட நோவியததிற்கும இனேயிலநோினை

மதியததிற்குள்ிளைநோக

ஆடசி

இயககததிினைநோல

பநோடேநோளி

உதயம

27, திங்கடகிழனம

முதலநோக

டபநோதுமநோினைதநோய

புரடசியின

ஒப்பனேககும
அிளைவுககுப்
இருககவிலனல.”[13]
“இரடனே

கிிளைர்ச்சியின

அதிகநோர

மர ப்படதத முடியநோத குடரநோத

இருந்தனமயநோினைது

ட ர்ததுக

”இந்தத

இரடனே

கதிகனிளை பிரதிநிதிததுவம ய யகினற்ற இரண்ட டபநோடடி அர நோங்க

யதநோழிலநோிளைர்கள்”.[12] ஆயினும டயரநோடஸ்கி அவ ரமநோய இதனினையும
யகநோண்ேநோர்:

அது

முடிவநோினைது

யவறுமடினை

ஏடதநோயவநோரு

கணிதக

தீர்மநோனிககப்பே

டபநோடடி
கணகனக

கதிகளின

வலு

அடிப்பனேயநோகக

இயனறருககுமநோயின,

இந்த

குறதத
யகநோண்ட

விவகநோரதனத

தீர்ப்பதற்கு எடட மநோதங்கள் அவசியப்படடிருககநோது.
ஆரமபம யதநோடடே முதலநோளிததுவ இனேககநோல அர நோங்கமநோினைது
அடிப்பனேயில

வலுவற்டற்ற

கிடேததடே

ஒடடயமநோததமநோக

தனலவர்களிேம இருந்து
புரடசிகரக

கடசிகளிேம

இருந்தது.

—பிரதநோினைமநோய

இருந்து—

அதன

அதிகநோரமநோினைது

ட நோவியததின

அரசியல

யமனஷிவிக மற்றும
அது

யபற்ற்ற

மூக

ஆதரனவ

ஜநோர்ந்ததநோக இருந்தது. ரஷ்யநோவின புரடசியநோினைது ஒரு தனிததுவமநோினை
முதலநோளிததுவ ஜினை நோயக தனனமனயக யகநோண்டிருந்தது எனறும,
முதலநோளிததுவதனத ட நோ லி

ரீதியநோக தூககிவீசுவது திடேநிரலில

இலனல எனறும, ஆகடவ யதநோழிலநோிளை வர்ககம மற்றும பநோரிய
வறுனமப்படே

விவ நோயிகிளைது

பிரதிநிதியநோய

இருந்த

ட நோவியத,

அதிகநோரதனத தினைது ய நோந்தக கரங்களில எடகக முடியநோது எனறும
அனவ வலியுறுததிினை.

யவற்றகரமநோினை

பிப்ரவரி

புரடசினய

யதநோேர்ந்து

வந்த

முதல

வநோரங்களினடபநோது, ட நோவியததின ய யல கமிடடியின ஆடமநோதிப்பு
வநோல ய யயப்பேவிலனல. டபநோலஷிவிக கடசியுடம கூே
இனனும

ரஷ்யநோவுககு

யவளியில

தநோன

புரடசியின முதல
ஏகநோதிபததிய

நோடகளில யலனின முனயினைடதத யகநோள்னககள்
டபநோரின

மீதநோினை

அவரின

—யலனின

அடிப்பனேயநோக

தனலனம

ய ப்ேமபரில சிமமர்வநோலட மநோ நோடடில எந்த புரடசிகர டபநோர்-எதிர்ப்பு

இருந்தநோர்,

யகநோண்டிருந்தினை

பகுப்பநோயனவ

எனபதுேன,

1915

கநோமடினைவ் மற்றும ஸ்ரநோலினின கரங்களில தநோன இருந்தது— ய யல

டவனலததிடேததின

கமிடடி

ஒரு யதநோேர்ச்சியநோக இருந்தினை. ஏகநோதிபததிய டபநோரநோினைது ட நோ லி

இனேககநோல

அர நோங்கததிற்கு

வழங்கிய

ஆதரவுககு,

யதநோேர்ச்சிககநோக

அனவ

புரடசிககு

இருந்தது. ஏப்ரல 4 அனறு யலனின ரஷ்யநோ திருமபும வனர, இந்த

வலியுறுததியிருந்தநோர்.

அரசியல தகவனமவு நினல தநோன யதநோேர இருந்தது.

டபநோரநோய மநோற்றுங்கள்” எனறு அவர் முனயினைடதத முழககமநோினைது

ரஷ்யநோவுககு

யலனின

யபடடரநோகிரநோடடில

உள்ிளை

ஃபினலநோந்து இரயில நினலயததில அவர் வந்துட ர்ந்ததும, உலக
வரலநோற்றன

மிகவும

பரபரப்பநோினை

அததியநோயங்களில

ஒனற்றநோக

இருககிற்றது. புரடசியின யவடிப்பநோினைது அவனர சுவிட ர்லநோந்தில,
சூரிச்சின பனழய

கர்ப் பகுதியில

Spiegelgasse

இல இருந்த ஒரு

சிறய இரண்ேநோம திளைக குடியிருப்பில வநோழக கண்ேது. சூரிச்சின
மததிய

இரயில

நினலயததில

இருந்து

(Hauptbahnhof)

யபடடரநோகிரநோடடககு யலனின பயணம ய யய ட ர்ந்த சூழ்நினலகள்
புரடசியின பநோனதயில ஒரு மிகப்யபரும அரசியல பிரச்சினினையநோக
எழ

இருந்தினை.

டபநோர்

நினலனமகளின

கீழ்,

நிலவழிப்பநோனத

அனேபடடிருந்த சுவிட ர்லநோந்தில இருந்து ரஷ்யநோவுககு டவகமநோக
திருமபுவதற்கநோினை
பயணம

ய யவது

நோததியததிற்கு
அவசியமநோக

ேததிக யகநோண்டிருந்த ஒரு
தினைது

முடிவுககு

அவர்

எதிரநோக

டஜர்மனியின

வழியநோக

இருந்தது. ரஷ்யநோவுேன

பிற்டபநோககுததினைமநோினை

டபரிினைவநோதிகள்
னற்றநோகப் புரிந்து

னவததிருந்தநோர். ஆினைநோல கநோலம தநோன இனறயனமயநோத
இனேககநோல

டபநோர்

நோடடின வழியநோக பயணம ய யயும

கூச் ல டபநோடவநோர்கள் எனபனத யலனின மிக
இருந்தது. அவர் இலலநோத

எனறு

“ஏகநோதிபததிய

அங்கு

யலனின

ஒரு

உள் நோடட

டபநோனர

இந்த முனடினைநோககின டவனலததிடேரீதியநோினை ஒரு ஸ்தூலமநோககலநோய

திருமபுதல

திருமபியதும,

ய லலும

அதன

ஆகடவ டபநோரில ரஷ்யநோவின பங்டகற்பு யதநோேர்வதற்கு இணங்கி

யபடடரநோகிரநோடடககு யலனின

இடடச்

டபநோரநோடியிருந்தநோடரநோ

இருந்தது. ஜநோரி

எடதச் நோதிகநோரதனத தூககிவீசுவனத தினைது இந்தப்

பகுப்பநோயவுககநோினை

ஒரு

ஊர்ஜிதப்படததலநோக

யலனின

கண்ேநோர்.

ரஷ்யநோவிலநோினை இந்த எழுச்சி ஒரு சுய-எலனலககுள்ிளைநோினை டதசிய
நிகழ்வநோக இருககவிலனல, மநோற்றநோக ஏகநோதிபததிய டபநோருககு எதிரநோினை
ஐடரநோப்பிய யதநோழிலநோிளை வர்ககததின எழுச்சியின, ஆகடவ உலக
ட நோ லி ப் புரடசியின யதநோேககததின முதல கடேமநோய இருந்தது.
ரஷ்ய

நிகழ்வுகனிளை

உலகப்

டபநோரின

ர்வடத

கடேனமப்பிற்குள்ிளைநோக இருததி யலனின ய யத பகுப்பநோயவநோினைது
அவனர ட நோவியததின யமனஷிவிக தனலவர்களுேன மடடமலல,
யபடடரநோகிரநோடில
கணி மநோினை

இருந்த

டபநோலஷிவிக

பிரிவுகளுேன

தூககிவீ ப்படேதன

கூே

மூலமநோக

கடசி

டமநோதலில

டபநோரில

தனலனமயின

நிறுததியது.

ரஷ்யநோவின

ஜநோர்

பங்டகற்பின

அரசியல தனனம மநோறவிடடிருந்ததநோக யமனஷிவிக தனலவர்கள்
வநோதிடேினைர். அது டத

தற்கநோப்புககநோினை நியநோயமநோினை ஜினை நோயகப்

டபநோரநோக மநோறயிருந்தது எனற்றினைர்.
சிமமர்வநோலட மநோ நோடடில யலனின டபநோரநோடியிருந்த

மர மற்ற்ற டபநோர்-

நோரமநோய

எதிர்ப்பு நினலப்பநோடனே மறுதிடேவடேம ய யவதும, ஏகநோதிபததிய

மயததில, டபநோலஷிவிக கடசியநோினைது,

டபநோனர ஒரு உள் நோடடப் டபநோரநோக மநோற்றுவதற்கு அவர் விடதத

அர நோங்கததுேன

ஒரு

நினலனய

அனழப்னப மீண்டம வலியுறுததுவதுடம, யபடடரநோகிரநோட அனமப்பின

பினபற்றக யகநோண்டிருந்த ட நோவியததின யமனஷிவிக தனலவர்கிளைது

கீழ்-மடேத தனலவர்கிளைநோல வகுககப்படேதநோய இருந்த டபநோலஷிவிக

சுற்றுவடேததிற்குள்ிளைநோக இழுககப்படடக யகநோண்டிருந்தது. யலனின

கடசியின

எந்த நினலனமகளின படி அவர் டஜர்மனியின வழியநோக பயணம

ன பீரியநோவில

ய யயவிருககிற்றநோர்

யபடடரநோகிரநோடடககு

எனபனத

மர ப்படே

டபச்சுவநோர்தனத

ேததிினைநோர்,

அவருககும டஜர்மன அரசின பிரதிநிதிகளுககும இனேயிலநோினை எந்த
யதநோேர்பின

நோததியதனதயும முனகூடடி இலலநோதுய யகினற்ற ஒரு

“முற்றலும

அனேககப்படே

யதநோேர்வண்டி”

(“sealed

train”)

மபந்தமநோய அவர் வலியுறுததிினைநோர்.
ரஷ்யநோவில

புரடசி

யவடிககினற்ற

யலனின

தருணததில இருந்டத, இனேககநோல அர நோங்கததிற்கு ஒரு

யபற்ற்ற
மர மற்ற்ற

பதிலிறுப்பநோய

இருந்தது.

ஆயினும

நோடகேததப்படட வநோழ்ந்திருந்த மூதத தனலவர்கள்
அதிகமநோய

வர

வர,

கடசியின

அரசியல

நினலப்பநோட மநோறயது.
மநோர்ச்

மததியில

யபடடரநோகிரநோடடில

கநோமடினைவும

ஸ்ரநோலினும

வந்துட ர்ந்தனமயநோினைது ஏற்றககுனற்றய உேினைடியநோக யகநோள்னகயிலநோினை
ஒரு

ய யதினய

ஆரமபகடே

அதிரடியநோினை

ஸ்ரநோலினின

மநோற்ற்றததிற்கு
ஆதரவுேன,

இடடச்ய னற்றது.
டபநோனரத

கநோமடினைவ்,
யதநோேர்வனத

நியநோயப்படததுகினற்ற ஒரு தற்கநோப்பு நினலப்பநோடனே னகயியலடதது,
டபநோலஷிவிக

பததிரினகயநோினை

பிரநோவ்தநோவில

அறகனக

பினவருமநோறு

அறவிததது:

புரடசிகர எதிர்ப்பின யகநோள்னகனய அவர் வகுககத யதநோேங்கிினைநோர்.

மநோர்ச்

15

அனறு

புரடசிககு அவரளிதத ஆரமபகடே பதிலிறுப்பு யதநோனலதூரததில

யவளியிடே

ஒரு

இருந்தநோினை

“இரநோணுவததிற்கு எதிரநோய இரநோணுவம நிற்குமடபநோது, அவர்களில

கடிதங்கள்

எனறு

அறயப்படம

வருணனினைகளின ஒரு வரின யில பதியப்படடிருககினற்றினை.

விரிவநோினை

ஒரு தரப்னப ஆயுதங்கனிளை கீடழ டபநோடடவிடட வீடடககுப் டபநோகச்
ய லவயதனபது

8- Why Study the Russian Revolution?

அததனினை

யகநோள்னககளிலும

மிகவும

குருடடததினைமநோினைதநோய இருககும... ஒரு சுதந்திரமநோினை மககள் அதன

இலனல.... உலக

நினலயில

விடிந்து

விேநோப்பிடியநோினை

உறுதியுேன

யதநோேர்ந்து

நினறு,

ட நோ லி ப்

விடேது.

புரடசி

ஏற்கினைடவ

டஜர்மனி

யகநோதிததுக

டதநோடேநோவுககு டதநோடேநோனவ பதிலநோய தரும.” [15]

யகநோண்டிருககிற்றது.. இப்டபநோது எந்தத டததியிலும

“ஏப்ரல ஆயவுகள்”

ஒடடயமநோதத

விடடச்

தனலவருககநோக

டபநோலஷிவிக

வரடவற்னப

ஏற்பநோட

ேவடிகனகயின
முனடினைறய
யபற்றுத

ய னறருககிற்றநோர்.

ஊர்திருமபும

கடசி

ஒரு

ய யதிருந்தது.

ஆண்டகள்

யதநோழிலநோிளைர்கள்
தந்திருந்தது

எனபனத

தயநோரிதது

பிரமமநோண்ேமநோினை

அவருககு
மததியில

புரடசியநோினைது

தங்கள்

யலனினின

புரடசிகர

யபடடரநோகிரநோடடின

ய றந்த

கவுரவதனத

உணர்ந்திருந்த

புதிய

நோதிககப்படே ரஷ்ய
கநோப்தததிற்கு

விடடிருககிற்றது:

பநோனத

உலகிளைநோவிய

ட நோ லி புரடசி நீடூழி வநோழ்க! [16]
யலனினின

வநோர்தனதகள்

ஏற்படததிய

மனலப்பூடடிய

தநோககம

குறதது சுகநோடினைநோவ் பதிவுய யகிற்றநோர்:

ட நோவியத

அனினைததும

மிக

புரடசியின

யகநோள்ிளை

முழுனமயநோக

உணர்ந்தினைர்.

ஒரு

திற்றந்து

தனலவர்கள் உததிடயநோகபூர்வ வரடவற்பு நிகழ்ச்சியில இனணந்து
கேனமப்படடிருந்ததநோக

முதலநோளிததுவமும

ய நோருங்க கூடம. உங்கிளைநோல

யலனின ரஷ்யநோ திருமபியது குறதத ஒரு யதளிந்த வருணனினைனய
சுகநோடினைநோவ்

ஐடரநோப்பிய

யலனின

சுவநோரஸ்யமநோினைதநோய

வழககமநோினை

இருந்தது!

சுவநோரஸ்யமினனமகிளைநோல

விழுங்கப்படடிருந்த

எங்கள்

புனகயிரதததில இருந்து இற்றங்கியதும, அவரது கரங்களில சிவப்பு

அனினைவரின கண்களுககும முனபநோய, திடீயரனறு,

டரநோஜநோககளின ஒரு அழகிய பூங்யகநோதது யகநோடககப்படேது, அது

ஒரு

அவரது

விந்னதயநோினை

ஒடடயமநோதத

உனே

வண்ணததிற்கு

ஒருவனகயில

மநோறுபடேதநோினை வண்ணமநோினைதநோக இருந்தது. அங்டக டஜநோர்ஜியநோனவச்
ட ர்ந்த

யமனஷிவிககநோினை

Nikolai

Chkheidze

இன

பிரகநோ மநோினை,

நோங்கள்

தனலனமயில

கலங்கனர

ஒனனற்ற

குரலநோினைது

முகததில

ஒரு

ஓடடிக

டதநோனற,

யகநோண்டிருந்த”

ஒவ்யவநோனனற்றயுடம மங்கச் ய யது விடேது. ட டர
புனகயிரதததில

ந்திததநோர்.

ய யகினற்ற,

விிளைககம

“வநோழ்கனகனய

கனிளையிழந்த முகங்களுேினைநோினை ட நோவியத தனலவர்களின ஒரு குழு
அவர்

கண்கூ ச்

புனினைனக

இருந்து

வந்த

யலனினின

“யவளியில இருந்தநோினை ஒரு குரலநோய”

உனற்றந்தநினலயில இருகக, பதடேததுேன இருந்த அந்த தனலவரின

இருந்தது. புரடசியில, அது முரண்பநோட இலனல

உததிடயநோகபூர்வ வரடவற்பில, இேதுகளின ஐககியம

எனறு

left)

(unity of the

யகடவனத தவிர்ப்பதற்கு யலனினுககு விண்ணப்பம னவப்பதும

நிச் யமநோய

புதுனமயநோினை,

ய நோலல

கடனமயநோினை,

முடியும,

ஆினைநோல

ஏடதநோயவநோருவிதததில

இேமயபற்றருந்தது. ட நோவியத தனலவரின பிர ங்கததிற்கு, தினைககு

கநோனதச் ய விேநோககததககதநோினை ஒரு இன ககுறப்பு

மபந்தமிலலநோத ஒனனற்றப் டபநோல, யலனின கநோது யகநோடதததநோகடவ

எங்களுககுள் கதனவ உனேதது உள்டிளை நுனழந்து
விடடிருந்தது.[17]

யதரியவிலனல

எினை

சுகநோடினைநோவ்

நினினைவுகூர்ந்தநோர்.

கூனரனய

பநோர்னவயநோல டமயந்தநோர்; பநோர்னவயநோிளைர்களில யதரிந்த முகங்கனிளை

யலனினின வநோர்தனதகளுககு தினைது ய நோந்த எதிர்வினினை எனினைவநோய

கணகயகடததநோர்;

இருந்தது எனபனத நினினைவுகூர்ந்த சுகநோடினைநோவ்,

பூங்யகநோதது

னகயில

இனனும

பூககனிளை

பிடிததுக

ரிய யதநோர்.

யகநோண்டிருந்த

Chkheidze

தனனுனேய

புரடசியின யதநோேககதனத அங்கீகரிப்பதிலும, உலகப் டபநோருககும

கவனலததுமபிய கருததுககனிளை நினற்றவுய யத உேடினைடய, யலனின

ஏகநோதிபததிய

தினைது இடிகனிளை இற்றகக ஆரமபிததநோர்:

முறககமுடியநோத

அனமப்புமுனற்றயின
யதநோேர்னப

யபநோறவுககும

நிறுவிக

அனபநோர்ந்த டதநோழர்கடிளை, சிப்பநோயகடிளை, மநோலுமிகடிளை

மற்ற்றவர்கனிளைக கநோடடிலும நூறு மேங்கு

மற்றும

எனறு

யதநோழிலநோிளைர்கடிளை! யவற்றகரமநோினை

புரடசிககநோக உங்கனிளை ட ரில
ய நோலவதிலும,
இரநோணுவததின
வநோழ்ததுவதிலும
இந்த

உலக

யகநோள்னிளையிடம

ஐடரநோப்பநோ

ந்திதது வநோழ்ததுச்
பநோடேநோளி

முனினைணிப்பனேயநோக
நோன

மகிழ்ச்சி

யதநோேககமநோக இருககிற்றது...

வர்கக
உங்கனிளை

யகநோள்கிடற்றன...

ஏகநோதிபததிய

முழுனமயிலும

ரஷ்ய

உள் நோடடப்

டபநோரநோினைது
டபநோரின

”உலக ட நோ லி

தநோன

உணர்ந்தனத

இனேயிலநோினை

கநோடடவதிலும...

யலனின

ரியநோினைவரநோய இருந்தநோர்”

ஒப்புகயகநோண்ேநோர்.[18]

ஆினைநோலும,

யமனஷிவிககுகளில மிகவும இேது நோரியநோக இருந்த கூறுகளினேடய
கூே

பண்பு லினைநோய

இருந்த

அரசியல

இருதனல

நினலயின

சிகரமநோய இருந்த சுகநோடினைநோவ், யலனினின முனடினைநோககு எததனினை
ரியநோய

இருந்தடபநோதும,

ேவடிகனகயநோக

அதனினை

மநோற்றுவதற்கநோினை

எந்த

னேமுனற்ற

புரடசிகர

நோததியதனதயும

கநோண

முடியநோதவரநோய இருந்தநோர்.

மது டதநோழரநோினை கநோர்ல

யலனின பினலநோந்து இரயில நினலய வரடவற்பில இருந்து பனழய

லீப்யினைகட அனழப்பு யகநோடதத உேடினைடய மககள்

டதநோழர்களுேினைநோினை ஒரு குறுகியட ர இரவு உணவுககு ய னற்றநோர்,

தங்கிளைது

பின

ய நோந்த

சுரண்ேலதநோரர்களுககு

முதலநோளிததுவ
எதிரநோக

தங்கள்

ஆயுதங்கனிளை திருப்புகினற்ற ட ரம யவகுதூரததில
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அங்கிருந்து

வழங்கிய

சுமநோர்

ஒரு

கூடேததிற்கு

இரண்ட

மணி

ய னறு,

அங்டக

அவர்

ட ரம

நீடிதத

ஒரு

உனரயறகனகயில, அபிவிருததி

’ஏப்ரல

கண்ே

ஆயவறகனக’கிளைநோய

வடிவததில

பதிவநோக

வரலநோற்றல

இருந்த

ஒனறன

யவளிவனரனய அவர் வழங்கிினைநோர். ஒரு ட நோ லி ப் புரடசியின
அடிப்பனேயில மடடடம ஜினை நோயக புரடசியநோினைது பநோதுகநோககப்பே
முடியும, பூர்ததியனேய முடியும எனறும, அதற்கு ஏகநோதிபததிய
டபநோரின

மறுதலிப்பும,

முதலநோளிததுவ

இனேககநோல

அர நோங்கம

தூககிவீ ப்படவதும, மற்றும அரசு அதிகநோரம ட நோவியததுகளுககு
மநோற்ற்றப்படவதும அவசியமநோக இருந்தது எனறும விிளைககிினைநோர்.
கடசியின

உறுப்பிினைரநோக

இலலநோத

டபநோதிலும

கூே

மடடடம உண்னமயில முடிவுககுக யகநோண்டவரப்பே

எப்படிடயநோ

முடியும. [19]
யலனினின

அரசியல

மூடலநோபநோயம

டயரநோடஸ்கியின

இருந்த

நினல

மீதநோினை

அடிப்பனேயநோினை

அப்டபநோதுதநோன
ஒடடயமநோதத

இற்றங்கியிருந்த
வகுததளிப்னப,

இருந்து

யலனின,
உலக

தினைது

ட நோ லி ப்

புரடசியில தினைது அததனினை டவனலததிடேம மற்றும
தந்திடரநோபநோயதனத,

விலநோவநோரியநோய

எதிர்பநோர்ததநோர் எனறு
உனர
எந்த

நோன நினினைககவிலனல. இந்த

அட கமநோய

டமமபடததலநோய

விவரிப்பதற்கு

யபருமிளைவுககு

இருககலநோம,

தனிததுவமநோினை

ஒரு

எனபதநோல

அேர்ததிடயநோ

அதில
அலலது

ஒரு

டகள்வி,

முதலநோளிததுவ

புனகயிரதததில

அவரது

தததுவததுேன

ந்தர்ப்பங்கள் ரஷ்யநோவில

மதிப்பீடனே

அடிப்பனேயநோகக

யகநோண்ேதநோக இருககவிலனல. யதநோழிலநோிளை வர்ககம முகமயகநோடதத

அந்த அறகனகனய இவ்வநோறு விவரிததநோர்:
சீலிடே

புரடசித

தீர்மநோினைமநோகினற்ற சூழ்நினலகள் மற்றும

ட நோ லி ததுககநோினை

வந்த

நிரந்தரப்

—இது

ஒடரவரின யில நிற்பனத குறததது— பிரதநோினைமநோய, டதசியரீதியநோக

அனுமதி யபற்று கூடேததிற்குள் நுனழந்து விடடிருந்த சுகநோடினைநோவ்,

தநோன

டவனலததிடேமநோினைது

ஒரு

ஒரு

டதசிய

உருமநோற்ற்றதனத

அபிவிருததி

அர நோக,

ரஷ்யநோ,

அனுமதிககுமிளைவுககநோினை

மடேதனத

எடடி

விடடிருந்ததநோ

எனபதநோக இருககவிலனல. மநோற்றநோக ரஷ்ய யதநோழிலநோிளை வர்ககமநோினைது,
அதன தனலவிதி ஏகநோதிபததிய டபநோருககும அதன டதநோற்ற்றமூலமநோய
இருந்த முதலநோளிததுவ அனமப்புமுனற்றககும எதிரநோினை ஐடரநோப்பிய
யதநோழிலநோிளை

வர்ககததின

டபநோரநோடேததுேன

பினணந்ததநோய
இருககினற்ற
முகமயகநோடததிருந்தது.

ஒரு

பிரிககவியலநோமல

வரலநோற்று

சூழ்நினலககு

டயரநோடஸ்கி ரஷ்யநோ திருமபுகிற்றநோர்
யலனின தினைது ய நோந்த கடசிககுள்ிளைநோக இருந்த எதிர்ப்னப யவனறு
விடேதும, டபநோலஷிவிககுகிளைநோல, யமனஷிவிககுகள் மற்றும

மூகப்

ய துககப்படே திடேடமநோ இலலநோதிருந்தது. ஆயினும

புரடசியநோிளைர்கிளைது அரசியல ய லவநோககுககு எதிரநோினை டபநோரநோடேதனத

உனரயின ஒவ்யவநோரு பகுதியும, ஒவ்யவநோரு கூறும,

அபிவிருததி

ஒவ்யவநோரு

டயரநோடஸ்கி

சிந்தனினையும

அற்புதமநோய

ய யய

முடிந்தது. இந்த

திருமபியதன

முயற்சிகள்

மூலம

டம

பரந்த

மநோதம
அிளைவில

ய துககப்படேதநோய இருந்தது; இந்த சிந்தனினைகள்

வலுப்படததப்படேினை.

யலனின

முழுனமயநோக

டயரநோடஸ்கி பயணம ய யத பேனக கினைேநோவின, ேநோலிஃபநோகஸில

ஆககிரமிததிருந்தினை எனபதும அவரநோல அனவகள்

இருந்த பிரிடடிஷ் அதிகநோரிகள் மறதது, டயரநோடஸ்கினய டபநோர்க

ஒனறுககும

னகதிகள்

மினைனத

நீண்ே நோடகிளைநோய
டமற்படே

முனற்றகள்

முகநோமில

நியூடயநோர்ககில

ஒரு

மநோதம

இருந்து

அனேதது

ரஷ்யநோவுககு

னவததிருந்ததன

பநோதுகநோககப்படடிருந்துள்ிளைினை எனபதும யதளிவநோினைது.

கநோரணமநோக, யபடடரநோகிரநோடககு அவர் வருவது தநோமதப்படததப்படட

மனலப்பூடடம

விடடிருந்தது. டயரநோடஸ்கினய

வநோர்தனதச்

ய லவங்கள்,

டேவிடரநோதமநோக பிடிதது னவதததற்கு

அடிப்பனேயநோினை மூனிளை-உனழப்பின மூலம மடடடம

எதிரநோக ரஷ்யநோவில டபநோரநோடேங்கள் எழுந்தனதயடதது பிரிடடிஷநோர்

எடேததகக

அவனர

வனரயனற்றகள்,

மற்றும

இனண

ஆகியவற்றன

யதளிவுவிிளைககங்கள்,

(விிளைகக)

சிந்தனினைகள்

ஒடடயமநோததமநோினை

மனலப்பூடடம

மடிப்புகளில இது எடததுககநோடேப்படேது.

விடவிகக

டவண்டம

ஆயினும

இனேககநோல

தனலவர்களும

அர நோங்கமும

யகநோள்ிளைவிலனல. யதநோழிலநோிளை
ய லவதன

இருந்துதநோன

யலனின

புரடசியில

யதநோேங்கிினைநோர்

எனபது

னவகக

மீதநோினை

நிரூபணமநோவநோர்

ரி,

ட நோவியததின

ரி டயரநோடஸ்கி திருமபி விடேனத அறந்து மகிழ்ச்சி

இருந்த

ட நோ லி

டகநோரிகனக

இனேககநோல அர நோங்கம தள்ிளைப்படேது.

உலகப் டபநோரின வினிளைவநோய யவடிககத தயநோரநோய
உலகிளைநோவிய

எனறு

ஒரு

எனபதநோினை

வர்ககம

தீவிரப்படவது

மடடப்படததும
மபிகனககனிளை

யபருகிச்

தநோககமநோக
சிலர்

அவர்

விளைர்ததுக

உண்னமடய.

டபநோரில

யவளிப்படடிருந்த

யகநோண்டிருந்தினைர். சுகநோடினைநோவ் நினினைவுகூர்ந்தநோர்: “அவர் அப்டபநோதும

ஏகநோதிபததிய

டபநோரின

ய ருககடியநோினைது

டபநோலஷிவிக கடசிககு யவளியில தநோன இருந்தநோர் எனற்ற நினலயில,

ட நோ லி ததின
முடியும.

மூலமநோக

ஏகநோதிபததிய

மடடடம
டபநோரநோினைது...

தீர்ககப்பே
அது

ஒரு

உள் நோடடப் டபநோரநோக மநோறுவனதத தடகக முடியநோது
எனபடதநோட, ஒரு உள் நோடடப் டபநோரின மூலமநோக,
ஒரு உலகிளைநோவிய ட நோ லி ப் புரடசியின மூலமநோக
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அவர்

’யலனினினை விேவும டமநோ மநோினைவர்’ எனற்ற எண்ணதனத

ஊடடம எண்ணற்ற்ற
யகநோண்டிருந்தினை.” [20]

ஊகங்கள்

அவனரப்

பற்ற

உலநோவிக

இப்டபநோது யலனினுேன இருந்த ஆரமபகடே கருததுடவறுபநோடகள்

யலனின தனலமனற்றவநோினைநோர். யபடடரநோகிரநோடில இருந்து நிர்ப்பந்தமநோய

எலலநோம

தனலமனற்றவநோககப்படடிருந்த

தீர்ககப்படட

விடடிருந்த

டபநோலஷிவிக கடசியில
அடததபடியநோினை

நினலயில,

டயரநோடஸ்கி

நுனழந்தநோர், அங்கு அவர் யலனினுககு

ஒரு

தனலனமயநோினை

பநோததிரதனத

உேினைடியநோக

ஏற்ற்றநோர். யபடடரநோகிரநோட பிரநோந்தியங்களுககு-இனேயிலநோினை குழுவில
(mezhrayontsi)

ய யலூககததுேன

டயரநோடஸ்கியின

ய ருககமநோினை

இயங்கிக

அரசியல

அரசு

பலரும

எனற்ற

அகடேநோபர் புரடசியிலும, உள் நோடடப் டபநோரிலும மற்றும ட நோவியத

யகநோண்டிருககிற்றது.

அர நோங்கததிலும

ஏகடபநோக

ந்டதகடம

டவண்ேநோம,

பிரதிநிதிகளில

ய னற்றினைர்.

இந்த

ஆகச்சிற்றந்த

இன

mezhrayontsi

1930 களில

வகிககச்

உயிர்பினழததிருந்தவர்களில

அட கம

டபனர ஸ்ரநோலின இறுதியில யகநோனறு விடேநோர்.
பிப்ரவரி

புரடசியநோல

எதனினையும
முடியவிலனல.

அர நோங்கததநோல

இனேககநோல

அர நோங்கமநோினைது,

முடககி

விடடிருககிற்றது

பரந்த

யகயரனஸ்கி

அர நோங்கமநோினைது

ேவடிகனககள்
தனலவர்கள்

மககளின

மடினைநோநினலககு

மககளின நினலனய

தினைது

ய நோந்த

யகநோண்டிருப்படதநோட

ஜ ஜூனில

டபரழிவநோினைனவயநோய

இனேககநோல

டகநோபதனத

உலக

பநோடேநோளி

யதளிவுபே

முதிர்ந்து

அரசுேினைநோினை

அதன

உற்றவு

னேமுனற்ற முககியததுவதனத

யபற்றுக யகநோண்டிருககிற்றது. [21]

தநோககுதல

முடிந்தினை.

ட நோவியத

இந்த

யகநோண்ட

அகழ்வநோயவு” இல அனமந்த ஒரு பயிற்சியநோக அவர் குறப்பிடேனத

முறததுக

குறப்பிேததகக

டமற்யகநோண்ட,

டகநோரி

அதிகநோரதனதயும

ேததிய

ஆககிக

யதநோேககிய

அர நோங்கததுேன

கடசி

துயரங்களும

அவர்கிளைது

புரடசியநோினைது

யதநோேர்பநோினை டகள்வி

அதிகநோரதனத தங்கள் ய நோந்தக கரங்களில எடகக டவண்டம எனறு
டபநோலஷிவிக

டபநோரின

தநோங்கமுடியநோததநோக

யகநோண்டிருககிற்றது.

யகநோண்டிருககிற்றது.

எதிரநோினைவிதததில,

நீடிதத

பயங்கரங்களும

ய யய

நோர்ந்திருந்த நினலயிலும, டபநோனர முடிவுககுக யகநோண்டவருவதற்கு

அரசு-ஏகடபநோக

தீவிரததுேன

பூர்ததி

ஏகநோதிபததியதனத

டபநோரநோினைது
நிகழ்முனற்றனய

வர்ககப்

மறுததது.

ஏகநோதிபததிய
உருமநோற்றும

பிரிடடிஷ்,

அயமரிகக

யபற்றுக

முதலநோளிததுவமநோக

யபருககிக

மற்றும

முககியததுவதனதப்

முனகண்டிரநோத

மபிகனககளில

இப்டபநோது

முதலநோளிததுவதனத

ஏகநோதிபததிய அபிலநோன கனிளை தியநோகம ய யய விருப்பமினறயும,
பியரஞ்சு

கநோலததின

அரசியலரீதியநோகவும

தீவிரப்படததியிருககிற்றது....

தடடியயழுப்பப்படடிருந்த

இனேககநோல

டகள்வி

தததுவநோர்ததரீதியநோகவும
குறப்பநோினை

பநோததிரங்கனிளை

மநோத

அந்தப் புததகததிற்கு முனனுனரயில அவர் இந்த விிளைககதனத
எழுதிினைநோர்:

அவரது தனலனமனய பினபற்ற டபநோலஷ்விககுகளுேன இனணந்து,
முககிய

இரண்ட

மயததில, அவர் அரசும புரடசியும எனற்ற நூனல எழுதிினைநோர்.

யகநோண்டிருந்த

கூடேநோளிகள்

அடதத

டபநோரநோடேததிற்கு

ஆதரவு

ஒரு

பனேப்பில,
வர்ககம

யலனின,

இனயினைநோரு

“வரலநோற்று

வர்ககததின

டமலநோதிககதனதயும

மீது

பரநோமரிப்பதற்கநோக

யபருகியது. டபநோலஷிவிக கடசியின ய லவநோககு யபருகிச் ய னற்ற

பிரடயநோகிககினற்ற ஒரு வர்கக ஆடசியின ஒரு

நினலயில,

மதிப்பிழகக

தனனம குறதத மநோர்கஸ் மற்றும ஏங்யகலஸ் கற்பிதத பநோேங்கனிளை

முதலநோளிததுவ

மறுஸ்தநோபகம ய யதநோர். அரசு எனற்ற ஒனறு இருப்படத வர்கக

யலனினினை

ய யவதற்கும

அவதூறு

இனேககநோல

ஊேகங்களும

மற்றும

ய யவதற்கும

அர நோங்கமும,

முனினைணி

யமனஷிவிககுகள்

மற்றும

குடரநோதங்கள்

இருப்பதிலும

அவற்றன

நோதினைமநோக அரசின

மர ப்படததவியலநோத

ட நோ லிஸ்ட புரடசியநோிளைர்களும ய யத முயற்சிகள் டமலும டமலும
யவறயகநோண்ேனவயநோயிினை.

தனனமயிலும இருந்டத எழுகிற்றது. அரசு எனபது

பநோரிய அர நோங்க-எதிர்ப்பு ஆர்ப்பநோடேங்கள் ஒடககப்படேனத -”ஜ ஜூனல

வனகயில மநோர்கன

நோடகள்”- யதநோேர்ந்து டபநோலஷிவிக கடசிககு எதிரநோய, குறப்பநோக
யலனினுககு எதிரநோய ஒரு ஆடவ மநோினை பிரச் நோரம

னேயபற்ற்றது.

அவர் ரஷ்யநோ திருமபுவதற்கு டஜர்மனி வழியநோய பயணம ய யய
டவண்டியிருந்தது

எனற்ற

ய யயப்படவதற்கு
தயநோரிப்பு

அரசும

அவசியமநோினை

ய யகினற்ற

பிரச் நோரததிற்கு
யகநோள்ிளைப்படேது.

உண்னமயநோினைது

யலனின

அரசியல

படயகநோனல

சூழ்நினலகளுககு

ட நோககததுேினைநோினை

ஒரு

எண்யணயவநோர்ப்பதற்கநோய

அவதூறுப்
பிடிததுக

லலிணககததிற்கநோினை ” ஒரு அங்கம எனபதநோகக கநோடசியளிககும

“திருததலய யகினற்ற” முதலநோளிததுவ மற்றும

குடடி-முதலநோளிததுவ சிததநோந்தவநோதிகள் மீது யலனின தநோககிினைநோர்.[22]

அரசும புரடசியும எனற்ற நூனல யலனின மநோயபரும முககியததுவம
வநோயந்த

ஒனற்றநோயக

கருதிினைநோர்,

ஒருடவனிளை

தநோன

அகநோல

மரணமனேய ட ர்ந்தநோல, இதனினை யவளியிடவதற்கு சிற்றப்புக கவினைம
யகநோடககப்பே டவண்டம எனறு அவர் குறப்பநோக அறவுறுததிினைநோர்.
ஆினைநோல

யலனின

அரசியல

சூழ்நினலயநோினைது

யதநோேங்கியது.

புரடசியும

“வர்ககங்களின

எதிர்ப்புரடசிகர

உயிர்தப்பியிருந்தநோர்.

யஜினைரல

தீவிரமநோக

ய ப்ேமபருககுள்ிளைநோக,
இேது

டகநோர்னிடலநோவ்

ஆடசிககவிழ்ப்பு

ட நோககி

கரத

மூலமநோினை

ஒரு

அச்சுறுததலுககு

முகமயகநோடதத

இனேககநோல அர நோங்கம ஜ ஜூனல 7 அனறு யலனினினை னகது ய யய

ட நோவியத தனலவர்கள், பரந்த மககனிளை அணிதிரடடகினற்ற மற்றும

உததரவிடேது. தநோன

அவர்கனிளை

பிடிபடேநோல

சினற்றககு

தனனினைக யகநோனறு விடவநோர்கள் எனபனத
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ய லலும

முனபநோக

னகறந்து னவததிருந்த

ஆயுதபநோணியநோககுகினற்ற

நினலககுத

தள்ிளைப்படடிருந்தினைர். ஜ ஜூனல முதலநோக சினற்றயில இருந்து வந்திருந்த

ஆயினும அகடேநோபர் புரடசி யதநோேர்பநோினை ஒரு அதிமுககிய விேயம

டயரநோடஸ்கி விடதனல ய யயப்படேநோர். பநோரிய யதநோழிலநோிளை வர்கக

கூறயநோகப்பே

எதிர்ப்புககு

அர நோங்கம தூககியயறயப்படேனமயநோினைது எந்த கணி மநோினை மககள்

—இதனினை

ஒழுங்கனமப்பதில டபநோலஷிவிககுகள் ஒரு

டவண்டியிருககிற்றது.

அகடேநோபரில

இனறயனமயநோத பநோததிரம வகிததினைர்— முகமயகநோடதத நினலயில

ஆதரவும இலலநோமல டமற்யகநோள்ிளைப்படே ஒரு

டகநோர்னிடலநோவின

கவிழ்ப்பு

சிப்பநோயகள்

அவனர

விடட

ஓடிினைர், முயற்சி

ய யத ஆடசிககவிழ்ப்பு நினலகுனலந்து டபநோினைது.

கநோலததிற்கு

ஆடசிககவிழ்ப்னப

முனயினைடப்பதில

டகநோர்னிடலநோவுேன

இரகசிய

தியில ஈடபடடிருந்த யகயரனஸ்கி அரசியலரீதியநோய மதிப்பிழந்து
டபநோயிருந்தநோர்.

யலனின

இனனும

தனலமனற்றவநோய

இருந்த

நினலயில, “அனினைதது அதிகநோரங்களும ட நோவியததுகளுகடக” எனற்ற
சுடலநோகதனத முனயினைடதத டபநோலஷிவிக கடசியநோினைது யவகுஜினை
ஆதரவில ஒரு பநோரிய அதிகரிப்னப அனுபவிததது. இனேககநோல
அர நோங்கததுேன

முறததுக

யகநோள்வதற்கும

அரசு

அதிகநோரம

கூற்று

தியநோடலநோ னினைக

கிடேததடே

டபநோலஷிவிககுகளின

பிற்டபநோககநோினை

அதிகநோரங்களும ட நோவியததுகளுகடக”

"அனினைதது

எனபதநோினை

இனேககநோல

ஒரு

நூற்ற்றநோண்ட

அரசியல

வரலநோற்ற்றநோசிரியர்கிளைநோலும

எதிரிகிளைநோலும

முடிவற்று

கூற்றப்படட

வந்திருககிற்றது; எண்ணற்ற்ற வடிவங்களில மறுவடிவம யகநோடககப்படட
வந்திருககிற்றது. தினைது அர நோங்கம ஒரு படபயங்கரமநோினை மற்றும
குற்ற்றவியல

திககு பலியநோினைதநோக யகயரனஸ்கிடய

—இவடர

1970

வனர உயிர்வநோழ்ந்தநோர், ஆகடவ அனரநூற்ற்றநோண்டககும டமல அவர்
உயிர்பினழதது வநோழ முடிந்திருந்தது— 89 ஆம வயதில அவர்
மரணமனேயும வனரயில, யதநோேர்ந்தும வலியுறுததி வந்திருந்தநோர்.
டபநோலஷிவிககுகள் எவ்வநோறு

யவற்ற யபற்ற்றநோர்கள்

ட நோவியததுகளுககு மநோற்ற்றப்படவதற்கு ஒப்புதலளிப்பதற்கும இனனும

அகடேநோபர் புரடசினய மககள் ஆதரவற்ற்ற ஒரு ஆடசிககவிழ்ப்பநோக

மறுதது வந்த யமனஷிவிககுகனிளை விடட யதநோழிலநோிளை வர்ககததின

சிறுனமப்படததுவயதனபது ஏரநோிளைமநோினை அற்ஞர்கிளைது ஆயவுகளின

பரந்த பிரிவுகள் விலகிினை.

மூலமநோக

ய ப்ேமபரில,

யபநோருிளைநோதநோர

மற்றும

அரசியல

ய ருககடி

தீவிரமனேந்த நினலயிலும, அததுேன ரஷ்யநோயவங்கிலும யபநோதுவநோக
விவ நோயிகள் கிிளைர்ச்சியில இற்றங்கியிருந்த நினலயிலும, அதிகநோரதனத
னகப்பற்றுவதற்கநோினை
ஸ்தூலமநோினை

ஒரு

கிிளைர்ச்சினய

தயநோரிப்புகனிளை

ஒழுங்கனமப்பதற்கநோினை

யதநோேங்குவதற்கநோக

டபநோலஷிவிக

கடசியின மததிய குழுனவ யலனின அனழததநோர். அகடேநோபர் 10
அனறு, மததிய குழுவின ஒரு கூடேததில கலந்து யகநோள்வதற்கநோக
யலனின

யபடடரநோகிரநோடககுள்

கிிளைர்ச்சிககு

ஆதரவநோய

இருப்பினும,

நுனழந்திருந்தநோர்,

ஒரு

இனேககநோல

தீர்மநோினைம

இககுழுவில

நினற்றடவற்ற்றப்படேது.

அர நோங்கதனதத

தூககியயறவதற்கு

மறுதலிககப்படடிருககிற்றது,

மிகவும திற்றமபடேனவயும கவினைததிற்குரியனவயும ஆகும. ரஷ்ய
புரடசி

குறதத

மூனற்றநோம

அவரது

யதநோகுதியநோக

டபநோலஷிவிககுகள்

டபநோலஷிவிககுகள்
புரடசிககநோினை

டபநோலஷிவிக-தனலனமயிலநோினை
திற்றினைநோயவு

இந்த

அதிகநோரதனதக

கிிளைர்ச்சி

உனரயின

இடடச்

தனலனமககுள்ிளைநோக

கருததுடவறுபநோடகனிளை

ஒரு

எலனலககுள்

னகப்பற்றுவதற்கு

டபநோலஷிவிககின

குறதத

கவினைமநோக

அவசியமநோினைதநோகும. டயரநோடஸ்கியின

நோததியமிலலநோதது.
ய னற்ற

எழுந்த

ஆயவு

விரிவநோினை
நோடகளில

முககியமநோினை

ய யவது

அதற்கு

அகடேநோபரது படிப்பினினைகள்

மற்றும அவரது ரஷ்ய புரடசியின வரலநோறு ஆகியனவ டபநோலஷிவிக
கடசிககுள்
மற்றும

எழுந்த

வரலநோற்று

டமநோதலகள்

முககியததுவம

வழங்குகினற்றினை. புரடசிகர
அகநினலக
யகநோள்வதில

குறததும

கூறுகள்

குறததுமநோினை

நிகழ்ச்சிப்டபநோககில

இனேயிலநோினை

இனவ

அவற்றன

இனற்றிளைவும

யதநோேர்ந்தும திகழ்கினற்றினை.
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அரசியல

விவரிப்புகனிளை

புற்றநினல

மற்றும

பரிவர்ததனினைனய

புரிந்து

விஞ் வியலநோதனவயநோக

இல

அகடேநோபர்

ஆயவின

அதிகநோரததில

யவளியநோினை

புததகததிற்கு அவர்

ரபிடினைநோவிடச் பினவருமநோறு

அதிகநோரததுககு

முகவுனர

ஐககியப்படே

விேயததிலநோினை கருததுடவறுபநோடம கடசிககுள்ிளைநோய நிலவியது.

முழுனமயநோினை

(The Bolsheviks Come to Power )

தனலனமயில

வகுககும

2007

எழுதிய முனனுனரயில, டபரநோசிரியர்
எழுதிினைநோர்:

கிிளைர்ச்சிககநோினை

திடேதனத

ஆயுடகநோலம

(The Bolsheviks in Power)

ஆகியனவ

மூடலநோபநோயத

அயமரிகக

வரலநோற்ற்றநோசிரியரநோினை அயலகஸநோண்ேர் ரபிடினைநோவிடச்சின பனேப்புகள்

உண்னமயில முயற்சி ய யவதற்கு எதிரநோய கணி மநோினை எதிர்ப்பும,
ஒரு

இவற்றல

மற்றும அதனுேன

(Prelude

புரடசி

வருகினற்றினைர்
to

எனபது

புரடசியவறயர்களின
குழுவிினைநோல

Revolution)

யலனின

ஒரு

சிறய,

மிகததிற்றனமயநோக

வழி ேததப்படே ஒரு இரநோணுவ ஆடசிககவிழ்ப்புககு
அதிகமநோினை டவயற்றநோனறுமிலனல எனபதநோக நிலவி
வருகினற்ற

டமற்கததிய

கருததுகனிளை

வநோல

ய யதது. 1917 இல, யபடடரநோகிரநோடடில
டபநோலஷிவிக
கடசியநோக

கடசி

ஒரு

தனனினை

யவகுஜினை

உருமநோற்றக

இருந்த
அரசியல

யகநோண்ேது

எனபனதயும, யலனினுககுப் பினினைநோல அடிபிற்றழநோமல
ேககினற்ற
அதன

ஒற்னற்றககல

தனலனமயநோினைது

இயககமநோக

இலலநோமல,

இேது, மததிய

மற்றும

ஓரிளைவுககநோினை வலது அணிகிளைநோக பிிளைவுபடடிருந்தது,
புரடசிகர மூடலநோபநோயததிற்கும தந்திடரநோபநோயததிற்கும
உருகயகநோடப்பதில அனவ ஒவ்யவநோனறும உதவிினை
எனபனதயும கண்டேன. 1917 பிப்ரவரியில
தூககிவீ ப்படேதற்குப்

பினினைர்

ஜநோர்

அதிகநோரதனதக

னகப்பற்றுவதற்கநோினை கடசியின டபநோரநோடேததில அது

நியூடயநோர்க னேமஸ், “டபநோலஷிவிககுகளின ஆடசி குனற்றந்தகநோலடம

யவற்றயபற்ற்றதற்கநோினை

நீடிககுயமினை

கநோரணங்கிளைநோய

அனமப்புரீதியநோினை

மற்றும

அபிலநோன களுககு

யவகுஜினை

பதிலிறுககும

நோவடி

சிப்பநோயகளுேனும

கப்பலவரின

யவளியீடகள்

இரநோணுவச்

மற்றும

பநோலடிக

மநோலுமிகளுேனுமநோினை அதன நீண்ே,

கவினைமநோய
இருந்தினை

யபடடரநோகிரநோடடில

யதநோழிற் நோனல

யதநோழிலநோிளைர்களுேனும, யபடடரநோகிரநோட

விளைர்தயதடககப்படே
எனபனதயும

நோன

யபடடரநோகிரநோடடிலநோினை

அகடேநோபர்

ஒரு

ேவடிகனகனயக

இரநோணுவ

அதிகமநோினைதநோய,
எழுந்திருந்த

அந்த

பரவலநோினை

யபநோருடசூழலில,

யரநோடடி

மற்றும

ஆகியவற்றுககு

டபநோலஷிவிககுகள்

வநோககுறுதிகளுககு

கநோந்தம

ஈர்ப்பிலும,

அததுேன

நோமநோனியர்நினல

ஜினை நோயகததிலும
படிப்படியநோினை
முடிவுககு

டவரூனறயிருந்த

நிகழ்முனற்றயநோக

விளைர்ந்து

வந்தவரநோய

யகநோண்டிருந்த

இருந்தநோர்.

அனறு

குடமபததில

யபடடரநோகிரநோட

ட நோவியததில

உேன அவருககு தனிப்படே வனகயில பரிச் யம இருந்தது. இந்த
விேயங்களின யமனஷிவிக தரப்பு கனதகனிளை அவர் பலமுனற்றகள்
விஞ்்ஞநோினைபூர்வ

ஆயவநோினைது

1917

ரபிடினைநோவிடச்சின
இல

ய நோந்த

யமனஷிவிககுகள்

டதநோலவியனேந்ததற்கு அவர்கிளைநோல கூற்றப்படடிருந்த விிளைககங்களுேன
முரண்படகினற்ற முடிவுகளுககு அவனர இடடச் ய னறருந்தது.
அகடேநோபர் புரடசிககு முதலநோளிததுவ- ஏகநோதிபததிய பதிலிறுப்பு
அகடேநோபர்

புரடசியின

முதலநோளிததுவ

உேினைடிப்

வர்ககடமநோ

பிந்னதய

அலலது

ர்வடத

கநோலததில,

யதநோேர்ந்து

ரஷ்ய
லல

தூதரக

இது

அதிகநோரிகளும

தவற்றநோினை

வினிளைனவடய
ஒரு

வினிளைனவ

யகநோண்டவரும,

நினலனமனய

கடடப்பநோடடில

வலினமயநோினை

வருவதற்கநோினை

மனிதர்

ந்தர்ப்பதனத

இது

ரஷ்ய

முதலநோளிததுவ

யவளியிடே

எச் ரிகனக

மபிகனக டபநோய கடங்டகநோபம
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வந்திருந்தது. னேமஸ்

எனற்ற

ஒரு

டபரநோசிரியர்

கடடப்பநோட

மூழ்கடிககப்படட விடம எனபதநோினை

யமனஷிவிக கனனினையின தனலவரநோய இருந்த இரநோகலி ய ரயேலி

டகடடிருந்தநோர். ஆினைநோலும

யகநோண்டிருககும

ஒரு வநோரததுககுள்ிளைநோகடவ, புரடசி வினரவிடலடய இரததககுிளைததில

நோன வந்டதன. [23]

யதநோேர்புகள்

கமிடடி

ஒரு வலினமயநோினை மனிதர் அங்டக எழுந்து வரவிலனல, அததுேன

டபரநோசிரியர் ரபிடினைநோவிடச் யமனஷிவிக தனலவர்களுேன தனிப்படே
ய ருககமநோினை

இரநோணுவ

மீது

ஆினைநோல ஜினைநோதிபதி வூடடரநோ வில னின அர நோங்கம எதிர்பநோர்தத

ஒரு

இருந்தது

அர நோங்கததின

வ திய யது தந்திருககிற்றது.

டதநோனறய

மூலமநோக ய யலபநோடடில இருந்த

டபநோலஷிவிக

டமயலழுந்து

அளிதத

ட நோவியததுகள்

யபடடரநோகிரநோட

யகநோண்டவருவதற்கு

நிலம

பலகடசி

ரஷ்ய

ஏயினைனற்றநோல

அனமதி,

டபநோனறு

அிளைவுககு

மபவிலனல.

அலலநோமல

அதிருப்திகளிலும,

விவ நோயிகளுககு

கநோடடகினற்ற

உேனபடகினற்றினைர்....

அரசியல

உேினைடியநோினை

ய யதி

அதிகநோரிகளும

கலநோச் நோரததிலும, பிப்ரவரி புரடசியின முடிவுகளின
மீது

வருகினற்ற

நீடிககவியலநோது எனற்ற கருததில யவளியுற்றவுததுனற்ற

எனபது
கநோடடிலும

யவகுஜினை

இருந்து

இப்டபநோனதய

ஆக,

புரடசி

அதிகநோரிகள்

நினலனம இருண்டிருப்பதநோக இங்டக
புரடசிகர

யதநோேர்புகளும
கண்டேன.

தூதரக

தினைது வநோ கர்களுககு பினவருமநோறு உறுதியளிததது:

தனனம

ஆகியவற்றுேன

மற்றும

எதிர்பநோர்ககினற்றினைர்” எனறு ய யதி யவளியிடேது. னேமஸின ய யதி

ய கிழ்வுததனனம,

யவளிப்பனேததனனம

வநோஷிங்ேன

ஒரு

உணர்வினற

தனலயங்கததில,
அலடசியமநோகக

புரடசியநோிளைர்கனிளை

னகயநோண்ேதற்கநோகவும,

டகநோர்னிடலநோவ் ஆடசிககவிழ்ப்பில இருந்து பினவநோங்கியதற்கநோகவும
யகயரனஸ்கினய கண்ேினைம ய யதது. வனமம யகநோதிகக, அந்தத
தனலயங்கம யதநோேர்ந்து எழுதியது:
ஆயினும,

யகயரனஸ்கி

டதநோற்றுவிடடிருந்தநோலும

கூே, டபநோலஷிவிககுகளின அழிவுகரமநோினை கரங்களில
இருந்து

அர நோங்கதனத

வலினமயுேன

னகப்பற்றுவதற்கநோினை

டவயற்றநோருவர்

ய நோனினைநோல,

அவர்கிளைநோல

தககனவகக

முடியநோது,

பரிதநோபகரமநோினை

வரலநோம.

இனனும

நிரந்தரமநோக

அனதத

ஏயினைனற்றநோல

அவர்கள்

அறயநோனம

யகநோண்ே,

வனகயில

அறவநோழமற்ற்ற மனிதர்கிளைநோவர், தங்களுககு எதிரநோக
வினிளையநோடிக யகநோண்டிருககும மிகப் பரந்த
குறதத

யகநோஞ் மும

புரிதலிலலநோத

கதிகள்
அரசியல

வர்ககடமநோ யபடடரநோகிரநோட நிகழ்வுகளின அரசியலரீதியநோினை வீச்ன

சிறுபிள்னிளைகிளைநோவர், வநோர்தனதஜநோலதனத

யதளிவநோகப் புரிந்திருககவிலனல. டபநோலஷிவிக யவற்ற எனபது ஒரு

புகழ்யபறுவதற்கு டவயற்றந்த ஒற்னற்றத தகுதியும கூே

யகநோடங்கினைவு அதிலிருந்து வினரவில எழுந்து விேலநோம எனபது

இலலநோத

மனிதர்கிளைநோவர்;

டபநோலததநோன

அவர்கனிளை

அப்படிடய

ஆளும

உயரடககிினைர்

எதிர்வினினையநோற்றினைநோர்கள்.

வமபர் 9 அனறு (வநோஷிங்ேன ட ரப்படி), இனேககநோல அர நோங்கம
தூககியயறயப்படட 48 மணி ட ரம கூே முடிந்திரநோத நினலயில,
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தவிர்தது

நீண்ேகநோலததிற்கு
விடடவிடேநோல

கூே

அவர்கிளைது திற்றனமயினனமடய அவர்கனிளை அழிதது
விடம,

அவர்களினும

டமநோ மநோினைவர்கடிளை

அவர்கனிளைப்

பிரதியீட

ய யவநோர்கள்

எனபது

உணர்ந்து

ஒருபககம இருந்தநோலும கூே. இதுதநோன பியரஞ்சுப்

மதிப்னப

புரடசியின வரலநோற்றநோய இருந்தது, வநோர்தனதஜநோலம
மிகக

திற்றனமயற்ற்றவர்கள்

அறயநோனமயகநோண்ேவர்களின

மற்றும

மநோறய

இறுதியநோக

அறயநோனமயும

அவர்கள்

துயரததின

கநோரணங்கனிளை

முடிவுகடடவதற்கு
ஆயினும

இனணய நோலல

ஒடடயமநோதததனதயும

ஏகநோதிபததிய

கதிகள்

மனிதகுலம

விஞ் ப்பேநோத

முடியநோத

ஆகியவற்றன

அவசியததுேன ஒருட ர நிறுததுவனத அகடேநோபர் புரடசி

நோதிததது.

முதலநோவதநோய,

டபநோலஷிவிககுகள்

ய யது

விடடிருந்தநோர்கள்?

அனமதி

உருவநோககும

ஒரு

தீர்ப்னப யவளியிடடிருந்தநோர்கள், ட ர்கனககள் மற்றும இழப்பீடகள்
இலலநோமல

டபநோனர

டபச்சுவநோர்தனதகனிளை

முடிவுககுக

யகநோண்டவருவதற்கு

யதநோேககுவதற்கு

டபநோரிடம

தரப்புகள்

அனினைததிற்கும அவர்கள் அனழப்பு விடததநோர்கள். இரண்ேநோவதநோய,
புதிய ட நோவியத அர நோங்கமநோினைது நிலம குறதத ஒரு உததரனவ
யவளியிடேது,

“நிலம

அதில

எனயற்றனனற்றககுமநோய

ஒழிககப்பே

தனியநோர்

வ மிருப்பது

டவண்டம; நிலம

வநோங்கப்பே

முடியநோது, விற்கப்பே முடியநோது, குததனகககு விேப்பே முடியநோது,
அேகு னவககப்பே முடியநோது அலலது டவறு எந்த வனகயிலும
அந்நியப்படததப்பே முடியநோது.”[24]
உலக வரலநோற்றல

நிகழ்வுகனிளை,

அதன

தனலவர்கிளைது

யதநோேங்கியது. முனினைதநோய மற்ற்ற புரடசிகள் வந்திருந்தினை: 1640-49
ஆங்கிடலயப் புரடசி, 1776-83 அயமரிககப் புரடசி, 1789-94 பியரஞ்சுப்
புரடசி மற்றும 1861-65 இரண்ேநோவது அயமரிககப் புரடசி ஆகியனவ.
இனவ எனவயுடம அனவ பிரகேினைம ய யதிருந்த இலடசியங்கனிளை
விேவிலனல

அலலது

எடடவதற்கு

ய ருககமநோகக

கூே

வரவிலனல எனபதநோல, மனிதகுலததின வரலநோற்று விளைர்ச்சியிலநோினை
னமலகற்கிளைநோக
விடவதிலனல.

அவற்றன
ஒரு

முககியததுவம

டமமபடே

குனற்றந்துடபநோய

உலகதனதப்

மிகவும

ேவடிகனககனிளைக யகநோண்ட

முககியததுவதனத

தவற்றவிடவதநோகி

இனேககநோல அர நோங்கதனத தூககிவீசுவதில யதநோழிலநோிளை வர்ககம
மூக-யபநோருிளைநோதநோர அபிவிருததியின

விதிகள்

குறதத

ஆழமநோினை

விழிப்புேன ய யலபடேது. டயரநோடஸ்கி எழுதிினைநோர், “சிந்தனினைகள்
ஒரு

புற்றநினல

நிகழ்வுப்டபநோககுககு

நிகழ்வுப்டபநோககில

தநோககம

நோததியமநோககுமநோினைநோல,
ஆகினற்றினை.”[25]

இந்த

யபநோருந்தியனமந்து

ஏற்படததி

அதனினை

அந்த

வழி ேததுவனத

அனவ

விஞ்்ஞநோினைபூர்வமநோினைனவ

அடிப்பனேயநோினை

அர்ததததில, மிலலியன

கணககநோினை மககளின சிந்தனினைகளும

னேமுனற்றயும விஞ்்ஞநோினைததின

மடேததிற்கு உயர்ந்தது. விஞ்்ஞநோினை தததுவம பரந்த மககனிளைப்
பற்றயதில அது ஒரு

ேவநோத

வர்ககமநோினைது

கதியநோக உருமநோற்ற்றம யபற்ற்றது.

மூக-யபநோருிளைநோதநோர

உற்றவுகளின

ஒரு

கநோலநோவதியநோினை அனமப்புமுனற்றனய ஒழிப்பதற்கும, முதலநோளிததுவ

இவ்வநோற்றநோய, உலக வரலநோற்றன மநோயபரும ட நோ லி ப் புரடசியநோினைது

எடடி

புரடசியின

—அவர்களில

விடம. ஒரு புரடசியில, பரந்த மககடிளை வரலநோறு பனேககினற்றினைர்.

யதநோழிலநோிளை

அகடேநோபர் புரடசிககநோினை இேம

ேவடிகனககளிலும

மடடம இது யவளிப்பநோட கநோணவிலனல. அகடேநோபர் புரடசியின

கநோண்பயதனபது,

எனினை

குறககிற்றது.
புற்றநினல

தூககிவீசியதற்குப் பிந்னதய மணிததியநோலங்கள் மற்றும
அப்படி

மனித

மிக

ினைனவ

மகததநோினைவரினுனேயது எனற்றநோலும—

நோடகளில

கண்ட

டமற்யகநோண்ே

முயற்சினயக

அிளைவுககு

டகநோபதனதத தூண்டகினற்ற வனகயில, இனேககநோல அர நோங்கதனத
டபநோலஷிவிககுகள்

உரிய

அனேயநோிளைம

அதன அரசியல தனலவர்கிளைது முடிவுகளிலும

நியூ டயநோர்க னேமஸ் மற்றும அது எதன நோர்பநோக டபசியடதநோ அந்த
முதலநோளிததுவ

மனித

உயர்ந்த

திற்றனமயினனமயும

அழிததுப்டபநோடம வனரயிலும.

ர்வடத

அவர்களுககு

நோம அவர்களுககு ய லுததுகிடற்றநோம.

அவற்றுககு

கலனவயநோல ஆினை பல வண்ண அர நோங்கங்கள்
வந்துடபநோகும,

அடதட ரததில,

உலக வரலநோற்றலநோினை ஒரு நிகழ்வநோக, ரஷ்ய புரடசி எனபது, அநீதி

மற்றும

கலனவ

யகநோள்கினற்ற

பினயதநோேர்ந்து

ந்னதயின

அரநோஜகதனத

யபநோருிளைநோதநோர
திடேமிேனல
மற்றும

வநோழ்கனகனய

யகநோண்டவருவதற்கும,

ஒழுங்கனமப்பதில

அறமுகப்படததுவதற்குமநோய

1930 களில,

ஜினை நோயகக

முடிவுககுக

அயமரிகக

டகநோடபநோடகளுககு

இற்றங்கியது.

புததிஜீவி

அடககு

உறுதிபூண்டம

ினைவநோினை
1920 கள்
இனனும

முதலநோளிததுவ

முதநோயதனத ட நோககிய ஒரு விமர் ினைபூர்வ மடினைநோபநோவதனத ஏற்கும
திற்றனபனேதததநோயும இருந்த ஒரு
பரிட நோதனினை”

எனபதநோக

மயததில, அப்டபநோது

அனழககப்படே

ஒனறன

“ட நோவியத
வரலநோற்று

முககியததுவம பரவலநோய அங்கீகரிககப்படேது.

கேந்தகநோலத தனலமுனற்றகள் ய யதிருககக கூடிய தியநோகங்கனிளை

1931 இல, அயமரிககநோவின தநோரநோிளைவநோத யமயயியலநோிளைரநோினை டஜநோன

மதிப்பிழககச்

ய யவதற்கு

டவி, ட நோவியத

முயற்சிகனிளைப்

டபநோனற்ற

டவயற்றநோனறுமிலனல.

பின வீினைததுவவநோதிகள்

புததிஜீவிததினைரீதியநோக
இததனகய

சிடமூஞ்சிததினை

ய யலபநோடகளில,

எந்தவிதமநோினை

அனுதநோபமும

வரலநோற்று

மநோர்கசி

ய யகினற்ற

யவறுப்புககுரியது

Republic

குடடி-முதலநோளிததுவ

“ரஷ்யநோ

ட நோ லிஸ்டகளுககு

டதநோனறுவதற்கிலனல.

முந்னதய

கநோப்தங்கனிளை ட ர்ந்த புரடசியநோிளைர்களின முயற்சிகளில

இருந்த வரலநோற்ற்றநோல தீர்மநோனிககப்படேதநோய இருந்த வரமபுகனிளை

ஒனறயம

குறதத பல புததகங்களுககு

இல ஒரு மதிப்பநோயனவ எழுதிினைநோர். டவி குறப்பிடேநோர்,
அயமரிககநோவுககு

ஒரு

வநோலநோய

நிற்கிற்றது

அதற்கு இது அது எினை ஏடதநோயவநோரு கநோரணமலல,

எனற்றநோல,
நோம

மது

எதிர்கநோலதனத ஒப்பனேததிருககக கூடிய யதநோழிலநுடப எந்திரதனதக
கடடப்படததுவதற்கநோினை எந்த

மூக எந்திரமும

எனபடத அதன கநோரணமநோகும.” அததுேன
இணங்கிச் ய லலுமபடியநோினைதநோய மனித
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New

மமிேம இலனல

“மனித விருப்பததிற்கு

மூகததின அபிவிருததினய

ஆககும வனகயில

மூக இயலநிகழ்வநோினைது கடடப்படததவியலும

திற்றமயபற்ற்றதநோகும”

எனற்ற

மநோர்கசி

முனயமநோழிவுககு

முதலநோளிததுவததின தர்ககமும டதசிய-அரசு அனமப்புமுனற்றயும
இதுடவ

ஏகநோதிபததிய

அனுதநோபதனதயும அவர் யவளிப்படததிினைநோர். அந் நோளின பிரபலமநோினை

உருவநோககுகிற்றது—

தநோரநோிளைவநோதியநோினை

டபநோரிேப்பேக கூடியதநோய

டஜநோர்ஜ

அயமரிககநோவுககு

எஸ்.

ட நோவியததின

யகநோடககப்படடிருந்த

கவுண்டஸ்

வநோல

முதலநோளிததுவததின

எழுதிய

எனற்ற

புததகததில

மீதநோினை

பினவரும

விமர் ினைததிற்கு டவி அனுதநோபதனதயும யவளிப்படததியிருந்தநோர்.
யதநோழிற்துனற்ற

மூகமநோினைது

வடிவததில

அதன

ஆனமநோவும

முககியததுவமும

இலலநோத

உள்ிளைது. அது

கேந்த

அரககினைநோய

கநோலததின

எளினமயநோினை

கலநோச் நோரங்கனிளை

ஆயுதங்கனிளைக

டபநோருககு தவிர்ககவியலநோமல இடடச் ய னறு யகநோண்டிருககினற்றினை.
உலக ட நோ லி ததிற்கநோினை

ினைவநோினை டபநோரநோடேதனத புதுப்பிப்பனத

தவிர்தத டவறு எதுயவநோனற்றநோலும இந்த டபரழினவ தடததுநிறுதத
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