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ன் வு மெஹ்ரிங் நூலகததில முன்பதிவு ன் வல் முன்பதிவு செய்து ன் வகநோளளலநோம்.
ட நோர்த உலக டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ ின் வெலலத தளததின் ல் முன்பதிவு செர்ின் வெடதல் முன்பதிவு செ
ஆசிரியர் குழுவின் தலலின் வெரும், டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ ல் முன்பதிவு செு மெததுின் வெக்
கடசியின் டதசிய தலலின் வெரும் ஆின் வெநோர்.
* * *
1914 ஆகஸ்டில முதலநோம் உலகப டபநோரின் ன் வின் வெடிபபுேன்
—அரசியல ு மெற்றும் கலநோச்ல் முன்பதிவு செநோரததில ஒரு தனிததுின் வெு மெநோன
கநோலகடேு மெநோக— இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டு ன் வதநோேங்கியது
என்பதில ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர்கள ு மெததியில ஒரு பரந்த உேன்பநோடு
உளளது. ஆனநோல அந்த நூற்முடிவுறநோண்டு எபடபநோது முடிந்தது —
அலலது ஒடரயடியநோய் முடிவுற்றிருக்கிமுடிவுறதநோ— என்முடிவுற டகளவி
ஆழு மெநோன
விின் வெநோதததிற்குரிய
விேயு மெநோகும்.
இந்த
கருததுடு மெநோதலநோனது, அந்த ன் வகநோடுக்கபபடே 100 ஆண்டு
கநோலபபகுதியிலன ன் வபநோதுின் வெநோக கநோல அளவீடு ன் வல் முன்பதிவு செய்ின் வெது
பற்றியதலல. 1900 கள முடிந்துவிடேன, நோம் இருபதடதநோரநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டில ின் வெநோழ்கிடமுடிவுறநோம் என்பது ன் வதளிின் வெநோனடத. இந்த
புதிய நூற்முடிவுறநோண்டின் இரண்ேநோம் தல் முன்பதிவு செநோபதததின் பநோதிலயக்
கேந்து இருந்தநோலும் கூே,
ு மெது உலகம் இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டின் ஈர்பபு எலலலக்குளடளடய தநோன் ன் வதநோேர்ந்தும்
இருக்கிமுடிவுறது.
ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர்கள
இபடபநோதும்
கேந்த
நூற்முடிவுறநோண்டிலன
சினததுேன்
திரும்பிப
பநோர்க்கிமுடிவுறநோர்கள
என்முடிவுறநோல, அதற்கநோன கநோரணம், ு மெனிதகுலு மெநோனது அரசியல,
ன் வபநோருளநோதநோரம், ன் வு மெய்யியல ு மெற்றும் கலலததுலமுடிவுறயின்
ன் வல் முன்பதிவு செயற்களங்களில
கூே,
அதனது
முடிவுன் வல் முன்பதிவு செய்யபபேநோத
கருததுடு மெநோதலகளில
இன்னமும்
டபநோரநோடிக்
ன் வகநோண்டிருபபடதயநோகும்.
அண்லு மெக்கநோலம்
ின் வெலரயில
ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர்கள,
இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டு ன் வின் வெற்றிகரு மெநோக மீளநோத துயிலில
ஆழ்ந்துவிடேன் வதன்று ஓரளவுக்கு ம்பிக்லகயில இருந்தனர்.
1989 இல கிழக்கு ஐடரநோபபநோவில ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செ ஆடசிகளின்
ன் வபநோறிவும்,
1991
டில் முன்பதிவு செம்பரில
டல் முன்பதிவு செநோவியத
ஒன்றியததின்
கலலபபும் முதலநோளிததுின் வெ ன் வின் வெற்றி ஆரின் வெநோர அலலலய
இயக்கததிற்கு
ன் வகநோண்டு
ின் வெந்தடதநோடு,
அது,
ன் வபரும்
எதிர்பபின்றி, உலகம் முழுின் வெதிலும் உளள கலவில் முன்பதிவு செநோர்
அலு மெபபுகலள
சூழ்ந்தது.
டபரநோசிரியர்கள
குழநோம்
டின் வெகடின் வெகு மெநோக அதன் ின் வெரலநோறு பற்றிய தததுின் வெங்கலள,
அண்லு மெய ன் வல் முன்பதிவு செய்திததநோளகளின் தலலபபுச்ன் வல் முன்பதிவு செய்திகளுக்கும்,
ஆசிரியர்
தலலயங்க
கடடுலரகளுக்கும்
ன் வபநோருந்தும்
ின் வெலகயில ன் வகநோண்டு ின் வெர முலனந்தது.
1- Foreword to The Russian Revolution and the Unfinished Twentieth Century

கலவில் முன்பதிவு செநோர் ின் வெலலு ர்களின் பரந்த ன் வபரும்பநோன்லு மெயினர்,
இன் நிகழ்வுகளுக்கு முன்னர், கூேடின் வெநோ அலலது
குலமுடிவுறயடின் வெநோ டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியதலத டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செததுேன்
ல் முன்பதிவு செு மென்படுததிப
பநோர்தது,
அது
என்ன் வமுடிவுறன்லமுடிவுறக்கும்
நீடிததிருக்குன் வு மென அனுு மெநோனிததனர். ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செம் குறிதத
லிடயநோன்
ேன் வரநோடஸ்கியின்
விு மெர்ல் முன்பதிவு சென
ஆய்வுேன்
பரிச்ல் முன்பதிவு செயபபடேின் வெர்கடள கூே, கின் வரம்ளின் அதிகநோரததுின் வெ ஆடசி
டல் முன்பதிவு செநோவியத
ன் வதநோழிலநோள
ின் வெர்க்கததநோல
தூக்கின் வயறியபபேநோவிடேநோல, அது ன் வதநோழிலநோளர் அரலல் முன்பதிவு செக்
கலலதது, முதலநோளிததுின் வெ மீடசிக்கு ின் வெழிின் வெகுக்கும் என்முடிவுற
அின் வெரது
முன்கணிபலப,
யதநோர்ததபூர்ின் வெு மெற்முடிவுறதநோகவும்,
ஸ்ரநோலின்
ன் வின் வென்முடிவுறேக்கிய
எதிரிகள,
தம்லு மெததநோடு மெ
நியநோயபபடுததிக் ன் வகநோளளும் புலம்பலகளநோகவும் கருதினர்.
1989-91

இருபபினும்
ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செ
ஆடசிகடள
கலலக்கபபடேடபநோது, டபரநோசிரியர்களும் சிந்தலனக்குழநோமின்
ஆய்ின் வெநோளர்களும்,
அன் வு மெரிக்கநோ
அதன்
பனிபடபநோர்
விடரநோதிகள
மீது
ு மெநோற்முடிவுறவியலநோத
ன் வின் வெற்றிலய
ஈடடியிருபபடதநோடு ு மெடடுு மெலலநோு மெல, முதலநோளிததுின் வெு மெநோனது
அதன்
நிரந்தர
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ
எதிரிலய
ின் வெரலநோற்று
ல் முன்பதிவு செநோததியக்கூறுகளின் ன் வல் முன்பதிவு செலின் வெநோக்ன் வகலலலயிலிருந்து துலேதது
அழிததுவிடேதநோக
அின் வெல் முன்பதிவு செரதடதநோடு
பிரகேனபபடுததினர்.
அந்தக் கணததின் ு மெடனநோபநோின் வெம், National Interest என்முடிவுற
இதழில
“ின் வெரலநோற்றின்
முடிவு?”
என்று
தலலபபிடடு
பிரசுரு மெநோன, அன் வு மெரிக்க சிந்தலனக் குழநோம் RAND இன்
ஆய்ின் வெநோளர், பிரநோன்சிஸ் புக்குயநோு மெநோவினநோல எழுதபபடே
கடடுலரயில, அதன் முற்றுமுழுதநோன ன் வின் வெளிபபநோடலேக்
கண்ேது. அின் வெர் எழுதினநோர்:
நோம்
பநோர்ததுக்
ன் வகநோண்டிருபபது ன் வின் வெறும்
பனிபடபநோர் முடிலின் வெடயநோ, அலலது டபநோருக்குபிந்லதய
ின் வெரலநோற்றின்
ஒரு
குறிபபிடே
கநோலபபகுதி கேந்து ன் வல் முன்பதிவு செலின் வெலதடயநோ ு மெடடுு மெலல,
ு மெநோமுடிவுறநோக
ின் வெரலநோற்றின்
முடிலின் வெ
பநோர்ததுக்
ன் வகநோண்டிருக்கிடமுடிவுறநோம்,
அதநோின் வெது:
அது,
ு மெனிதகுலததினது கருததியல பரிணநோு மெததின்
முடிவுபபுளளியும், ு மெனிதனது அரல் முன்பதிவு செநோங்கததின்
இறுதிின் வெடிின் வெு மெநோக,
டு மெற்கததிய
தநோரநோளின் வெநோத
ஜன நோயகததின் உலகு மெயு மெநோக்கலும் ஆகும்.1
புக்குயநோு மெநோ
அின் வெரது
ின் வெநோதங்களில
எதிர்கநோலம்
ன் வதநோலலலகள
இலலநோததநோகவும்,
அலு மெதியநோனதநோகவும்
விளங்குன் வு மென ின் வெநோதிேவிலலல. தநோரநோளின் வெநோத முதலநோளிததுின் வெ
ஜன நோயகம், அன் வு மெரிக்கநோவிலும் டு மெற்கு ஐடரநோபபநோவிலும்
எவ்ின் வெளவுதநோன்
முலமுடிவுறயற்முடிவுற
ின் வெலகயில

லேமுலமுடிவுறபபடுததபபடேநோலும், ு மெனிதகுலததின் அரசியல
ு மெற்றும் ன் வபநோருளநோதநோர பரிணநோு மெததின் அர்ததததில, அது ஒரு
கேந்து ன் வல் முன்பதிவு செலல முடியநோத கருததியலலப பிரதிநிதிததுின் வெம்
ன் வல் முன்பதிவு செய்கிமுடிவுறது என்பதில அங்டக இனி எந்த ல் முன்பதிவு செந்டதகமும் இருக்க
முடியநோது என்முடிவுறின் வெர் ின் வெநோதிடேநோர். முதலநோளிததுின் வெ ல் முன்பதிவு செந்லதப
ன் வபநோருளநோதநோரதலத அடிபபலேயநோகக் ன் வகநோண்ே தநோரநோளின் வெநோத
ஜன நோயகததிற்கு, டின் வென் வமுடிவுறந்த ம்பகு மெநோன புததிஜீவித ு மெற்றும்
அரசியல ு மெநோற்றீடும் அங்டக இலலல என்முடிவுற அர்ததததில
ின் வெரலநோறு
“முடிந்து”
விடேது
என்முடிவுறநோர்.
1992 இல
பிரசுரிக்கபபடே ஒரு நூலில, புக்குயநோு மெநோ அின் வெரது ின் வெநோததலத
அபிவிருததி ன் வல் முன்பதிவு செய்து பின்ின் வெருு மெநோறு எழுதினநோர்:
ு மெது
பநோடேனநோர்களின்
கநோலததில,
பல
பகுததறிின் வெநோளர்களநோல பிரகநோல் முன்பதிவு செு மெநோன டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ
எதிர்கநோலதலத முன்னறிய முடிந்தது, அதில
தனிச்ன் வல் முன்பதிவு செநோததுலேலு மெயும்
முதலநோளிததுின் வெமும்
இலலநோன் வதநோழிக்கபபடடிருக்கலநோம்,
டு மெலும்
அதில அரசியலுடு மெ ஏடதநோ ஒருின் வெலகயில
கேந்து ின் வெரபபடேது. இன்டமுடிவுறநோ, அதற்கு ு மெநோமுடிவுறநோக,
ு மெது இந்த ன் வல் முன்பதிவு செநோந்த உலலகவிே ன் வபரிதும்
மிகச்
சிமுடிவுறந்த
ஓர்
உலலக,
அலலது
ஜன நோயகம்
ு மெற்றும்
முதலநோளிததுின் வெம்
இன்றியலு மெயநோததநோக
இலலநோத
ஓர்
எதிர்கநோலதலத, கற்பலன ன் வல் முன்பதிவு செய்ின் வெதில ு மெக்கு
சிரு மெங்கள
உளளன.
அன்லமுடிவுறய
அந்த
கடேலு மெபபிற்குளடள,
பல
விேயங்கலள
முன்டனற்முடிவுறக் கூடியதநோக இருந்திருக்கலநோம்:
அதநோின் வெது, வீடிலலநோடதநோருக்கு வீடு ின் வெழங்குின் வெது,
சிறுபநோன்லு மெயினருக்கும்
ன் வபண்களுக்குு மெநோன
ின் வெநோய்பலப
உததிரின் வெநோதபபடுததுின் வெது,
டபநோடடிததன்லு மெலய
முன்டனற்றுவிபபது
ு மெற்றும் புதிய டின் வெலலகலள உருின் வெநோக்குின் வெது
டபநோன்முடிவுறலின் வெ. ஆனநோல இபடபநோது
ம்ு மெநோல
ு மெக்கு ன் வதரிந்த உலலக விே கணில் முன்பதிவு செு மெநோன
அளவுக்கு
டு மெநோல் முன்பதிவு செு மெநோனன் வதநோரு
எதிர்கநோல
உலலகததநோன் கற்பலன ன் வல் முன்பதிவு செய்ய முடியும்,
அதில
டதசிய,
இன,
அலலது
ு மெத
ல் முன்பதிவு செகிபபுததனமின்லு மெ
திரும்பி
ின் வெருின் வெதநோக
இருக்கலநோம் அலலது நோம் ன் வபரிதும் டபநோரநோல
சூழபபடடிருக்கலநோம்
அலலது
சுற்றுச்சூழல
சிலதந்து
டபநோயிருக்கலநோம்.
ஆனநோல
இபடபநோலதய ஒன்றிலிருந்து அடிபபலேயில
டின் வெறுபடேதும், அடதடின் வெலளயில இலதவிே
சிமுடிவுறந்த ஒரு உலலக
ம்ு மெநோல சிந்திக்க
முடியநோது. ஏலனய கநோலகடேங்கள, அதநோின் வெது
டு மெடலநோடேு மெநோய் சிந்திக்கப ன் வபற்முடிவுற கநோலங்களும்
சிமுடிவுறந்தலின் வெயநோக
கருதபபடேன,
ஆனநோல
தநோரநோளின் வெநோத ஜன நோயகதலத விே சிமுடிவுறந்ததநோக
இருக்கலநோடு மெ
என
நோம்
உணர்ந்த
ு மெநோற்றீடுகளநோக இருந்தின் வெற்லமுடிவுற, பின்ன் வதநோேர்ந்து
கலளததுப டபநோனதநோல, நோம் இந்த முடிவுக்கு
ின் வெந்துளடளநோம்."2
புக்குயநோு மெநோவின் ஆய்வில முதலநோளிததுின் வெ அரசியல
ன் வின் வெற்றி
ஆரின் வெநோரமும்,
அதீத
ன் வு மெய்யியல
அின் வெ ம்பிக்லகின் வெநோதமும் ஒன்று கலந்திருந்தது. புக்குயநோு மெநோ
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புததகம்
ஒவ்ன் வின் வெநோன்றுேனும் ஒரு
புடரநோல் முன்பதிவு செநோக்
ு மெருந்து
குறிபலபயும்
(ு மென
அழுததததிற்கநோன
ு மெருந்து)
இலணததுக்ன் வகநோடுபபது
அபபுததக
ன் வின் வெளியீடேநோளருக்கு
ன் வபநோருததமுலேயதநோக
இருக்கும்.
இபடபநோலதய
முதலநோளிததுின் வெ யதநோர்ததம்,
அதன்
அலனததுவிது மெநோன
உளட நோக்கங்கள ு மெற்றும் குறிக்டகநோளகளில, அதிகபடல் முன்பதிவு செம்
ன் வபமுடிவுறக்கூடிய
ன்லு மெலயப
ன் வபற்றுவிடேன் வதன்முடிவுறநோல,
ு மெனிதகுலததின் எதிர்கநோலம் மிக மிக துயரகரு மெநோனதநோகிவிடும்.
ஆனநோல புக்குயநோு மெநோவின் புலனவுடகநோள எந்தவிதததில
யதநோர்ததபூர்ின் வெு மெநோனது?
ன் வஹெகலிேமிருந்து
தூண்டுதலலப
ன் வபற்முடிவுறதநோக அின் வெர் கூறிக்ன் வகநோண்ேநோலும், அின் வெரது இயங்கியல
கிரகிபபு
மிகவும்
ு மெடடுபபடேதநோக
இருந்தது.
முதலநோளிததுின் வெு மெநோனது, டு மெநோதல ு மெற்றும் ன் வ ருக்கடிலய
உருின் வெநோக்கும் உளளநோர்ந்த ு மெற்றும்
அலு மெபபுரீதியிலநோன
முரண்பநோடுகலள ஒருின் வெநோறு தீர்ததுவிடேது ு மெற்றும் ன் வின் வெற்றி
ன் வகநோண்டுவிடேது
என்று
அது
எடுததுக்கநோடடினநோல
ு மெடடுந்தநோன்,
ின் வெரலநோறு
முடிந்துவிடேது
என்முடிவுற
கூற்று
அர்ததமுளளதநோக இருக்கும். ஆனநோல அததலகயன் வதநோரு
ஆணிததரு மெநோன முடிலின் வெ புக்குயநோு மெநோடின் வெ கூே தவிர்தது
விடேநோர். முதலநோளிததுின் வெம் ல் முன்பதிவு செமூக ல் முன்பதிவு செு மெததுின் வெமின்லு மெயநோலும்,
அதுடின் வெ உருின் வெநோக்கும் குழபபங்களநோலும் பீடிக்கபபடும்
என்பலத
அின் வெர்
ஒபபுக்
ன் வகநோண்ேநோர்.
இேதிலிருந்து
முதலநோளிததுின் வெததிற்கும்
ு மெற்றும்
தநோரநோளின் வெநோத
ஜன நோயகததிற்கு
ஒரு
ு மெநோற்றீலே
டதடும்
எதிர்கநோல
முயற்சிக்கு, நிலமுடிவுறின் வெற்முடிவுற எதின் வரதிர் உணர்ின் வெநோல (அதநோின் வெது
ல் முன்பதிவு செமூக ல் முன்பதிவு செு மெததுின் வெமின்லு மெ) ஏற்படும் அதிருபதி ஆதநோரு மெநோக
அலு மெயுன் வு மென்முடிவுற"3
ல் முன்பதிவு செநோததியக்கூலமுடிவுற
ஒபபுக்ன் வகநோளளும்
அளவுக்கு ன் வல் முன்பதிவு சென்முடிவுறநோர். அபபடின் வயன்முடிவுறநோல, ின் வெரலநோற்றின் முடிவு
பற்றிய புக்குயநோு மெநோவின் பிரகேனததில பின்னர் என்ன தநோன்
எஞ்சியுளளது?
அன் வு மெரிக்க ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர் ு மெநோர்டடின் ு மெநோலியநோ (19242004), புக்குயநோு மெநோவின் தததுின் வெம் ஏற்கததக்கதலல என்பலதப
புரிந்து ன் வகநோண்ேநோர். “பநோசில் முன்பதிவு செம் ு மெற்றும் கம்யூனில் முன்பதிவு செம் இலின் வெ
இரண்டினது பிரலு மெகலளயும் ன் வின் வெற்றி ன் வகநோண்ே பின்னர்,
ின் வெரலநோமுடிவுறநோனது
இறுதியில
ல் முன்பதிவு செந்லத
ஜன நோயகன் வு மெனும்
பநோதுகநோபபநோன துலமுடிவுறமுகததிற்கு ின் வெந்து டல் முன்பதிவு செர்ந்துவிடேது என்முடிவுற
ன் வின் வெற்றி ஆரின் வெநோரப டபச்சு” குறிதது அின் வெர் எச்ல் முன்பதிவு செரிததநோர்.
ு மெநோலியநோ, "ின் வெரலநோற்றின் முடிவு குறிதத பிந்லதய-ு மெநோர்க்சில் முன்பதிவு செ
(Post-Marxist)
கண்டணநோடேததின்..."4 ன் வல் முன்பதிவு செலதலகலு மெ மீது
ல் முன்பதிவு செந்டதகங்கலள ன் வின் வெளிபபடுததினநோர். முதலநோளிததுின் வெு மெநோனது
அதன்
ின் வெரலநோற்று
விடரநோதியின்
ஆடின் வெல் முன்பதிவு செததிலிருந்து
தன்லனததநோடன
ஒருடபநோதும்
விடுவிததுக்
ன் வகநோளள
முடியநோன் வதன அின் வெர் அஞ்சினநோர். “டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ சிந்தலனயநோனது
ல் முன்பதிவு செு மெததுின் வெமின்லு மெ இருக்கும் ின் வெலர நிச்ல் முன்பதிவு செயு மெநோய்
ம்டு மெநோடு
இருக்கும், உண்லு மெயில அது மிக நீண்ேகநோலததிற்கு
இருக்கும்.”5
இவ்விதததில
ு மெநோலியநோடின் வெநோ,
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ
அபிலநோலஷைகளின் திேஉறுதிலய எதிர்தது டபநோரிடுின் வெதற்கு
ஒடரின் வெழி,
டல் முன்பதிவு செநோவியத
அனுபின் வெததின்
அடிபபலேயில,
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செம் இயங்கநோது என்பலத ின் வெலியுறுததுின் வெடத ஆகுன் வு மென
ின் வெநோதிடேநோர். இதுதநோன் அின் வெரின் டல் முன்பதிவு செநோவியத துயரம் (The Soviet
Tragedy) என்பதன் ஆய்வுபன் வபநோருளநோக இருந்தது. 1991 இல
டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியம் கலலக்கபபடேலு மெ, 1917 அக்டேநோபர்
புரடசியின் தவிர்க்கவியலநோத விலளன் வபநோருளநோக இருந்ததநோம்.
டபநோலஷிவிக் கடசி ல் முன்பதிவு செநோததியமிலலநோத ஒன்லமுடிவுற: அதநோின் வெது
முதலநோளிததுின் வெம்
அலலநோத
ஒரு
அலு மெபபுமுலமுடிவுறலய

உருின் வெநோக்குின் வெதற்கு முயற்சி ன் வல் முன்பதிவு செய்ததநோம். அதுதநோன் ன் வலனின்
ு மெற்றும் டன் வரநோடஸ்கியின் டபரநோபததநோன ின் வெரலநோற்றுத தின் வெமுடிவுறநோக
இருந்ததநோம்.

கலலக்கபபடேதற்கும் இலேயிலநோன ஆண்டுகள “குறுகிய
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்லே”
(Short
Twentieth
Century)
உளளேக்கி இருபபதநோக ின் வெநோதிடேநோர்.

முழுநிலமுடிவுறின் வெநோன
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செததின்
டதநோலவி
என்பது
முதலில
அது
தின் வெமுடிவுறநோன
இேததிலிருந்து,
ரஷ்யநோவிலிருந்து,
முயற்சிக்கபபடேது என்பதிலிருந்து எழவிலலல,
ு மெநோமுடிவுறநோக டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ கருததுக்கு உளளிருந்டத
எழுகிமுடிவுறது.
முற்றிலுு மெநோக
முதலநோளிததுின் வெம்
அலலநோத
ின் வெலகயில
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செம்
உளளியலபிடலடய ல் முன்பதிவு செநோததியு மெற்முடிவுறது என்படத
அந்த டதநோலவிக்கநோன கநோரணு மெநோகும்.6

ம்ு மெநோல இபடபநோது ு மெறுபடியும் பநோர்க்கக்கூடிய
விதததில, இபடபநோது முடிந்துளள ின் வெரலநோற்று
கநோலகடேம் அந்த ின் வெரலநோற்றுக் கநோலகடேதலத
ஒததிருக்கிமுடிவுறது ... 1980 களின் இறுதியிலும் 1990
களின் ன் வதநோேக்கததிலும் இருந்த ஓர் உலக
ின் வெரலநோற்று
ல் முன்பதிவு செகநோபதம்
முடிந்துவிடேது
என்பதிலும்,
ு மெற்றும்
புதிய
ஒன்று
ன் வதநோேங்கிவிடேது என்பதிலும் அங்டக எந்த
ஆழு மெநோன ல் முன்பதிவு செந்டதகமும் இருக்க முடியநோது.
அதுதநோன்
இந்த
நூற்முடிவுறநோண்டின்
ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர்களுக்கநோன
இன்றியலு மெயநோத
தகின் வெலநோகும் … 8

இந்த ின் வெநோதம் டபநோதியளவுக்கு நிரூபிக்கபபேவிலலல,
டு மெலும் ு மெநோலியநோ அின் வெரது புததகதலத விடனநோது மெநோன
ின் வெலகயில
விருபபுன் வின் வெறுபபு
கலந்து
பிரச்சிலனக்குரிய
குறிபபுகளுேன் முடிததிருந்தநோர். டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செததிற்கநோக ஒரு
பரந்த
புரடசிகர
இயக்கததின்
புதுபபிக்கபபடே
டு மென் வலழுச்சியின் ல் முன்பதிவு செநோததியக்கூலமுடிவுற அின் வெர் முன்னுணர்ந்தநோர்.
முன்னுதநோரணு மெற்முடிவுற ன் வலனினில் முன்பதிவு செ நிகழ்வுபடபநோக்கு,
முன்னுதநோரணு மெற்முடிவுற
1914-1918
உலக
ன் வ ருக்கடியின்
கநோரணு மெநோக
டதநோன்றியது.
இதற்ன் வகநோதத எந்த பூடகநோள ன் வ ருக்கடியும்
மீண்டுன் வு மெநோருமுலமுடிவுற
உமுடிவுறங்கிக்
கிேக்கும்
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ
டின் வெலலததிடேங்கலள
ல் முன்பதிவு செு மெரல் முன்பதிவு செததிற்கிேமிலலநோ
தீவிரதலத
ட நோக்கி
ன் வல் முன்பதிவு செலுததும், அதன்விலளின் வெநோக முற்றுமுழுதநோன
முடிலின் வெப
ன் வபறும்ன் வபநோருடடு
முழு
அதிகநோரதலதயும்
ன் வபறுின் வெதற்கு
உதடின் வெகமூடடும்.7
புக்குயநோு மெநோ
“ின் வெரலநோற்றின்
முடிவு”
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செததின்
முடிலின் வெக் குறிக்கும் என்று ின் வெநோதிடேநோர், ு மெநோலியநோடின் வெநோ
முதலநோளிததுின் வெு மெலலநோத
ஒரு
ல் முன்பதிவு செமூகன் வு மெனும்
இலக்லக
அலேின் வெதற்கு
ல் முன்பதிவு செநோததியமிலலல
என்முடிவுறநோலும்
கூே,
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செு மெநோனது ஆதரின் வெநோளர்கலள ன் வதநோேர்ந்து ஈர்க்கும் என்று
ன் வு மெௌனு மெநோக
ஒபபுக்ன் வகநோண்ேநோர்.
அலரநூற்முடிவுறநோண்டுக்கும்
டு மெலநோக ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செ பிரிடடிஷ் கம்யூனிஸ்ட கடசியின் தீவிர
உறுபபினரநோக இருந்திருந்த பிரிடடிஷ் ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர் எரிக்
டஹெநோபஸ்ின் வெநோம்
(1917-2012),
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு
ின் வெரலநோற்று தததுின் வெதலத சூததிரபபடுதத புக்குயநோு மெநோ ு மெற்றும்
ு மெநோலியநோ
இருின் வெரதும்
ின் வெநோதங்கலளக்
கேன்ின் வெநோங்கி,
ு மெநோற்றியலு மெததநோர், அது பரந்த மிதின் வெநோத இேது தடடின்
ு மெததியிலும், முன்னநோள இேது கலவியநோளர்கள ு மெததியிலும்
ஓர் ஒருங்கிலணபலப உருின் வெநோக்கியது. புக்குயநோு மெநோவின்
ு மெநோமுடிவுறநோநிலலின் வெநோத
(Metaphysical)
ஊகங்களுேன்
உேன்படடிருந்த டஹெநோபஸ்ின் வெநோம், மிகவும் அறிின் வெநோர்ந்த ஒரு
ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளரும்,
அனுபின் வெின் வெநோத
ின் வெழிமுலமுடிவுறயில
அளவுக்கதிகு மெநோக மூழ்கிய ஒருின் வெரும் ஆின் வெநோர். அின் வெர்
புக்குயநோு மெநோவின் கருததுருலின் வெ, ன் வபரிதும் லகயநோளக்கூடிய
விதததில ஒழுங்கலு மெதது சீர்படுததினநோர். அின் வெர், டல் முன்பதிவு செநோவியத
ஒன்றியததின் ன் வபநோறிவு ின் வெரலநோற்றின் முடிவு இலலல
என்முடிவுறநோலும், இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டின் முடிலின் வெக் குறிக்கிமுடிவுறது
என்முடிவுறநோர். The Age of Extremes (அதிதீவிரங்களின் கநோலம்)
எனும் நூலில, டஹெநோபஸ்ின் வெநோம் 1914 இல உலக டபநோர்
ன் வின் வெடிதததற்கும்,
1991 இல
டல் முன்பதிவு செநோவியத
ஒன்றியம்
3- Foreword to The Russian Revolution and the Unfinished Twentieth Century

1914 க்கும் ு மெற்றும் 1991 க்கும் இலேயில விரியும் ஒரு
“குறுகிய” எழுபதடதழு ஆண்டு கநோலு மெநோக டஹெநோபஸ்ின் வெநோு மெநோல
கநோலின் வெலகபபடுததபபடே இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்லே, ஒரு
ல் முன்பதிவு செநோந்து மெநோன ின் வெடிின் வெததில,
ு மெநோலியநோ டபநோலஷிவிக்குகளின்
புரடசிகர ன் வல் முன்பதிவு செயலதிடேதலத நிரநோகரிபபதற்கு ு மெறுஒழுங்கு
ன் வல் முன்பதிவு செய்தநோர். 1991 இல டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியததின் கலலபபுேன்
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு
நோேகததிற்கு
மூடுதிலரயிடடு,
டஹெநோபஸ்ின் வெநோம்,
முதலநோம்
உலக
டபநோர்
ன் வின் வெடிபபுேன்
ன் வதநோேங்கிய ஒரு
புரடசிகர ல் முன்பதிவு செகநோபதம் முடிவுற்முடிவுறன் வதன
பலமுடிவுறல் முன்பதிவு செநோற்றினநோர். 1914 க்கும் 1991 க்கும் இலேடய டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செம்
—ஏதநோின் வென் வதநோரு ின் வெடிவில—
முதலநோளிததுின் வெததிற்கு ஒரு
ு மெநோற்றீேநோக பநோர்க்கபபடடிருந்தது. அந்த கநோலம் 1991 இல,
நிரந்தரு மெநோக,
முடிந்து
டபநோனது.
ன் வலனின்
ு மெற்றும்
டன் வரநோடஸ்கியிேம் கருக்ன் வகநோண்டிருந்த புரடசிகர டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ
ன் வல் முன்பதிவு செயற்திடேம் ன் வதநோேக்கம் முதடல ஒரு பிரலு மெயநோக இருந்தது
என்று ஒரு சிறு ல் முன்பதிவு செந்டதகதலதயும் டஹெநோபஸ்ின் வெநோம் ஏற்படுததி
விடடுச் ன் வல் முன்பதிவு செலகிமுடிவுறநோர். முக்கநோல நூற்முடிவுறநோண்டுக்கு முன்னர்
டபநோலஷிவிக்குகள
அதிகநோரதலதக்
லகபபற்றியலு மெ,
1991 இன் ன் வின் வெளிச்ல் முன்பதிவு செததில, ஒரு துன்பகரு மெநோன பிலழயநோக
ு மெநோறியுளளலதப பநோர்க்கலநோம் என்றும், 1917 இல நிலவிய
சூழ்நிலலகளில அடிபபலேயில டபநோலஷிவிக் தலலின் வெர்களின்
முடிவுகளுக்கு ஒருின் வெர் அரசியல நியநோயபபநோடலே கண்ேநோலும்
கூே,
அக்டேநோபர்
புரடசி
ஒருின் வெலகயநோன,
முற்றிலும்
தனிததுின் வெு மெநோன ு மெற்றும் மீண்டும்
ேதத முடியநோத ஒரு
நிகழ்ின் வெநோக இருந்தது — அந்த சூழ்நிலலகளின் விலளவு
எந்தன் வின் வெநோரு ல் முன்பதிவு செு மெகநோலததிய அரசியலுக்கும் ன் வபநோருந்தநோு மெல
மிகவும் விடனநோது மெநோனதநோக இருந்தது என டஹெநோபஸ்ின் வெநோம்
ின் வெலியுறுததினநோர்.
புக்குயநோு மெநோவும்
டஹெநோபஸ்ின் வெநோமும்,
டல் முன்பதிவு செநோவியத
ஒன்றியததின் தலலவிதிலய, ின் வெரலநோற்று நிகழ்ச்சிபடபநோக்லக
பற்றிய அின் வெர்களது கநோலின் வெலகபபடுததலின் லு மெயததில
லின் வெததனர். புக்குயநோு மெநோலின் வெ ன் வபநோறுததின் வெலர அந்த கலலபபு
“ின் வெரலநோற்றின்
முடிலின் வெக்"
குறிததது.
டஹெநோபஸ்ின் வெநோலு மெ
ன் வபநோறுததின் வெலர, அது “குறுகிய இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டின்”
(Short Twentieth Century) முடிலின் வெக் குறிததது. அக்டேநோபர்
புரடசி இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டின் லு மெய அரசியல நிகழ்ின் வெநோக
இருந்தது என்முடிவுற ஓரளவுக்கு ு மெலமுடிவுறமுகு மெநோக ின் வெழங்கிய
ஒபபுதடல, டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியததின் கலலபபுக்கு அின் வெர்கள
ின் வெழங்கிய பரந்த ின் வெரலநோற்று முக்கியததுின் வெு மெநோக இருந்தது.

ஆனநோல, “ின் வெரலநோற்றின் முடிவு” ு மெற்றும் “குறுகிய இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு” என்முடிவுற இந்த இரண்டு ஆய்வுன் வபநோருளகளுடு மெ,
அக்டேநோபர்
புரடசியின்
ின் வெரலநோற்று
அடிததளங்கலளக்
குறிததும், 1917 இல டபநோலஷிவிக் அரசு அதிகநோரதலத
லகபபற்றியதற்குப பிந்லதய பததநோண்டுகளில பரிணமிதத
டல் முன்பதிவு செநோவியத
அரசின்
இயலலபக்
குறிததும்,
அடிபபலேயிடலடய
தின் வெமுடிவுறநோன
கருததுருக்கலளக்
ன் வகநோண்டிருந்தன. குறிபபிடே ின் வெரலநோற்று பிரச்சிலனகளின்
கநோரணகநோரியங்கள
மீது
சிறிடத
கின் வெனம்
ன் வல் முன்பதிவு செலுததி,
புக்குயநோு மெநோ அின் வெற்லமுடிவுற ின் வெநோர்தலதயளவில தததுின் வெு மெயபபடுதத
ஈடுபடடிருந்த நிலலயில, டஹெநோபஸ்ின் வெநோடு மெநோ, முதலநோின் வெது
உலகப டபநோரின் ன் வபரும் டபரழிவு இருந்திரநோதிருந்தநோல,
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ புரடசிடய
ேந்திருக்கநோது என்முடிவுற பழலு மெயநோன
ு மெற்றும்
டு மென் வலழுந்தின் வெநோரியநோன கருதலத
ஏற்றிருந்தநோர்.
“டபரழிவு கநோலததில (Age of Catastrophe) பதன் வதநோன்பதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு முதலநோளிததுின் வெ ல் முன்பதிவு செமூகம் உலேந்திருக்கநோவிடில,
அங்டக அக்டேநோபர் புரடசிடயநோ, டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியடு மெநோ
இருந்திருக்கநோது” 9 என அின் வெர் எழுதினநோர்.
இது
கூறியலதடய
கூறும்
ஒருன் வபநோருள
ன் வல் முன்பதிவு செநோலலடுக்டகயன்றி (Tautology) ஒரு விளக்கம் அலல.
இறுதியில
உலகப
டபநோரநோகவும்
ு மெற்றும்
ல் முன்பதிவு செமூகப
புரடசியநோகவும் ன் வின் வெடிதத ஒன்லமுடிவுற, பூடகநோளததன்லு மெயுலேய
ஆழ்ந்து
டின் வெரூன்றிய
முரண்பநோடுகலள,
அலேயநோளம்
கநோண்படத நிஜு மெநோன புததிஜீவித ல் முன்பதிவு செின் வெநோலநோக இருந்தது, அலத
டஹெநோபஸ்ின் வெநோம் தவிர்ததிருந்தநோர். அலனததினும் டு மெலநோக,
முதலநோம் உலகப டபநோடர, பல ஆண்டுகளநோக தீவிரு மெயபபடடு
ின் வெந்த ன் வபரும் ின் வெலலரசுகளின் டு மெநோதலில இருந்து முன்னுக்கு
ின் வெந்ததநோகும். அக்டேநோபர் புரடசிக்கு முந்லதய தல் முன்பதிவு செநோபதங்களில,
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செம் ன் வதநோழிலநோள ின் வெர்க்கததின் ஒரு பநோரிய ல் முன்பதிவு செர்ின் வெடதல் முன்பதிவு செ
இயக்கு மெநோக
ன் வின் வெளிபபடேது.
1914 க்கு
முன்னர்
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலிஸ்டுகள முதலநோளிததுின் வெ ல் முன்பதிவு செமூக அலு மெபபின் உலேலின் வெ
ு மெடடும்
எதிர்பநோர்ததிருக்கவிலலல,
ு மெநோமுடிவுறநோக
அந்த
உலேின் வெநோனது ஐடரநோபபநோ-தழுவிய ு மெற்றும் உலகம் தழுவிய
ஒரு டபரழிவுகரு மெநோன டபநோரின் ின் வெடிலின் வெ எடுக்கக்கூடுன் வு மென்றும்
எச்ல் முன்பதிவு செரிததிருந்தனர். அததலகய ஒரு டபநோலர டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ
புரடசிக்கநோன ஒரு இன்றியலு மெயநோத முன்நிபந்தலனயநோக
ின் வெரடின் வெற்பதற்கு ட ர்ு மெநோமுடிவுறநோக, 1914 க்கு முந்லதய கநோல
ு மெநோன் வபரும்
ு மெநோர்க்சிஸ்டுகள,
அின் வெர்களது
அரசியல
டின் வெலலயின் லு மெயததில ஏகநோதிபததிய இரநோணுின் வெின் வெநோதததிற்கு
எதிரநோன டபநோரநோடேதலதக் ன் வகநோண்டு ின் வெந்து நிறுததினர்.
ஒர் ன் வபரும் ஏகநோதிபததிய டபநோர் ன் வ ருங்கி ின் வெருகிமுடிவுறது
என்பது அதிகளவில கநோணக் கூடியதநோக ஆனடபநோதுதநோன்,
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலிஸ்டுகள அதுடபநோன்முடிவுறன் வின் வெநோரு நிகழ்வின் மூடலநோபநோய
விலளபயன்கலள,
புரடசிகரப
டபநோரநோடேததின்
நிலலபபநோடடிலிருந்து பரிசீலிக்க ன் வதநோேங்கினர். 1914 க்கு
முன்னடர கூே, ு மெநோர்க்சில் முன்பதிவு செ டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலிஸ்டுகள டபநோர் ு மெற்றும்
புரடசியின்
ன் வபநோதுின் வெநோன
டதநோற்றுின் வெநோய்
முதலநோளிததுின் வெ
அலு மெபபுமுலமுடிவுறயின் ின் வெரலநோற்று ன் வ ருக்கடியில இருபபலத
உணர்ந்திருந்தினர் என்பது முக்கிய புளளியநோகும். 1914 க்கு
முன்னர் டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ இயக்கததிற்கு உளளிருந்த விின் வெநோதங்கலள
புமுடிவுறக்கணிததுவிடடு,
ின் வெரலநோற்று
பிரச்சிலனகளின்
கநோரணகநோரியங்கலள டஹெநோபஸ்ின் வெநோம் டு மென் வலழுந்தின் வெநோரியநோக
லகயநோண்டு, அக்டேநோபர் புரடசிலய ன் வின் வெறுு மெடன டபநோரின்
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தற்ன் வல் முன்பதிவு செயலநோன
ு மெற்றும்
விலளன் வபநோருளநோக சிததரிததநோர்.

முக்கியததுின் வெு மெற்முடிவுற

ஒரு

புக்குயநோு மெநோ, டஹெநோபஸ்ின் வெநோம், ு மெற்றும் ு மெநோலியநோலின் வெயும்
நோம் டல் முன்பதிவு செர்ததுக் ன் வகநோளள டின் வெண்டும், இின் வெர்களின் ின் வெநோதங்களில
உளள
முக்கிய
குலமுடிவுறபநோடே,
இின் வெர்கள
டல் முன்பதிவு செநோவியத
ஒன்றியதலதயும்,
அதன்
ின் வெரலநோற்றின்
அலனததுக்
கடேங்கலளயும், விு மெர்ல் முன்பதிவு செனு மெற்முடிவுற ின் வெலகயில டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செததுேன்
அலேயநோளபபடுததுகிமுடிவுறநோர்கள என்பது தநோன். அக்டேநோபர்
புரடசியினது நிஜு மெநோன டகடுகளின் தவிர்க்க முடியநோத
விலளன் வபநோருடள ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செ ஆடசியநோகும் என்று ஏற்றுக்
ன் வகநோளளபபடேது.
டல் முன்பதிவு செநோவியத ின் வெரலநோறு குறிதத இந்த
ஊழ்விலனக் டகநோடபநோடடு (fatalistic) அதிதீவிர-தீர்ு மெநோனகரு மெநோன
(ultra-deterministic) கண்டணநோடேம், ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செு மெலலநோத ஒரு
ின் வெளர்ச்சிப டபநோக்கின் ல் முன்பதிவு செநோததியக்கூலமுடிவுற பரிசீலிக்க ு மெறுததது.
ஸ்ரநோலின் தலலலு மெயில எழுச்சி ன் வபற்று ின் வெந்த அதிகநோரததுின் வெ
ல் முன்பதிவு செர்ின் வெநோதிகநோரததிற்கு
எதிரநோக,
டல் முன்பதிவு செநோவியத
கம்யூனிஸ்ட
கடசிக்குள
―குறிபபநோக
லிடயநோன்
டன் வரநோடஸ்கி
தலலலு மெயில― ேந்த எதிர்பபு டபநோக்குகளின் டபநோரநோடேம்
குறிதது டஹெநோபஸ்ின் வெநோம் முற்றிலுு மெநோக பநோரபடல் முன்பதிவு செதன்லு மெலய
ன் வின் வெளிபபடுததினநோர்.
ஸ்ரநோலின்
ஆடசிக்கு
இருந்த
ு மெநோற்றீடுகலளக் குறிதத விின் வெநோததலத அின் வெர், எதிரிலே
உண்லு மெகளின்
ின் வெரலநோறு
(counterfactual
history)
ஒரு
நியநோயபூர்ின் வெு மெற்முடிவுற
முயற்சி
என்பதநோக
நிரநோகரிததநோர்.
எவ்ின் வெநோறிருந்தடபநோதினும், கம்யூனிஸ்ட கடசிக்குள டு மெநோதல
தீவிரு மெலேந்து,
இறுதியில
ஸ்ரநோலினது
கன்லன
டு மெடலநோங்கியது; அந்த புளளியிலிருந்து, ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செடு மெ
―ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளரின்
எரிச்ல் முன்பதிவு செலூடடும்
ன் வல் முன்பதிவு செநோற்ன் வமுடிவுறநோேலர
டு மெற்டகநோளிடுின் வெதநோயின்―
“ஒடரன் வயநோரு
ல் முன்பதிவு செநோததியக்கூமுடிவுறநோக”
ஆனது. 1923 க்கும் 1927 க்கும் இலேடய கம்யூனிஸ்ட
கடசியினுள ேந்த டபநோரநோடேததில டன் வரநோடஸ்கியும் இேது
எதிர்பபநோளர்களும் கூறியலின் வெ ு மெற்றும் எழுதியலின் வெ எலலநோம்,
கணக்கில
இலலநோு மெல
டபநோயின.
டஹெநோபஸ்ின் வெநோலு மெ
ன் வபநோறுததின் வெலர, அபபிரச்சிலன மிகவும் ட ரடியநோக இருந்தது.
ஸ்ரநோலின்
ன் வின் வென்முடிவுறநோர்;
டன் வரநோடஸ்கி
டதநோற்முடிவுறநோர்.
அதில
இருந்தது அவ்ின் வெளவுதநோன். டின் வெறு என்ன
ேந்திருக்க
ல் முன்பதிவு செநோததியக்கூறு இருந்தது என்பது குறிதது ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர்கள
அக்கலமுடிவுறலயக் ன் வகநோளள டின் வெண்டியதிலலல.
ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செததிற்கு இருந்த ு மெநோற்றீடுகலள டஹெநோபஸ்ின் வெநோம்
முடிின் வெநோக நிரநோகரிததலு மெ, அின் வெரது அரசியல ஆதநோரததின்
லேமுலமுடிவுற என்பலதயும் விே, அந்நிலலபபநோடு ல் முன்பதிவு செு மெரல் முன்பதிவு செததிற்கு
இேங்ன் வகநோேநோத
ின் வெரலநோற்று
புமுடிவுறநிலலின் வெநோதததின்
மிகக்
குலமுடிவுறின் வெநோன
ன் வின் வெளிபபநோேநோய்
இருந்தது.
அின் வெர்
ஒரு
டுநிலலயநோன பநோரபடல் முன்பதிவு செு மெற்முடிவுற விு மெர்ல் முன்பதிவு செகரநோக இருக்கவிலலல.
பிரிடடிஷ் ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செ இயக்கததில அின் வெர் நீண்ேகநோலம்
உறுபபினரநோக
இருந்தடபநோது,
டஹெநோபஸ்ின் வெநோம்
ரஷ்ய
புரடசியின் ின் வெரலநோறு ு மெற்றும் லிடயநோன் டன் வரநோடஸ்கி ின் வெகிதத
பநோததிரம்
குறிதத
டல் முன்பதிவு செநோவியத
அதிகநோரததுின் வெததின்
ன் வபநோய்ம்லு மெபபடுததலல
ஒருடபநோதும்
ஆடடல் முன்பதிவு செபிததிருக்கவிலலல. டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியம் குறிதத
ன் வபநோய்கலள
அடிபபலேயநோகக்
ன் வகநோண்டிருந்த
உததிடயநோகபூர்ின் வெ ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செ ின் வெரலநோற்லமுடிவுறததநோன் அின் வெர் டபணி
ின் வெந்தநோர்
என்பலத
ஒளிவுு மெலமுடிவுறவின்றி
ஒருடபநோதும்
உறுதிபபடுததநோு மெடலடய, அின் வெரது ன் வதநோன்னூற்லமுடிவுறந்தநோின் வெது
ின் வெயதில, 2012 இல டஹெநோபஸ்ின் வெநோம் இயற்லக எய்தினநோர்.

டஹெநோபஸ்ின் வெநோமின் கருததுபபடி, டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியததின்
கலலபபநோனது "தீவிரங்களின் கநோலகடேதலத" (Age of
Extremes) ஒரு முடிவுக்கு ன் வகநோண்டு ின் வெந்திருந்தது. 1917 க்கு
முன்னர்
இருந்தலதப
டபநோலடின் வெ,
முதலநோளிததுின் வெம்
மீண்டுன் வு மெநோருமுலமுடிவுற
"ஒடரன் வயநோரு
ல் முன்பதிவு செநோததியக்கூமுடிவுறநோக"
ு மெநோறியிருந்தது. டு மெலும் எதிர்கநோலததின் ஏடதனும் தருணததில
ல் முன்பதிவு செமூகம் ின் வென்முலமுடிவுறயநோன டபன் வரழுச்சிகலள ன் வபறுின் வெதற்கு
ல் முன்பதிவு செநோததியக்கூறு இலலநோு மெல இலலல என்முடிவுறடபநோதினும், பரந்த
புரடசிகர டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ இயக்கம் மீன் வளழுச்சி ன் வபறுின் வெதற்கு
அங்டக எந்த ல் முன்பதிவு செநோததியக்கூறும் இருக்கவிலலல என்படத
அின் வெரது கருததநோக இருந்தது.
ு மெனிதகுலம் ஓர் இக்கடேநோன நிலலக்கு ின் வெந்துவிடேது;
அதன்
நிலலலு மெ
ம்பிக்லகயற்முடிவுறதநோக
உளளன் வதன்முடிவுற
இந்தன் வின் வெநோரு
தீர்ு மெநோனதலத
எடடுின் வெதற்குததநோன்,
டஹெநோபஸ்ின் வெநோமின்
விளக்கம்
ஒரு
ின் வெநோல் முன்பதிவு செகலர
இடடுச்
ன் வல் முன்பதிவு செலகிமுடிவுறது. " நோம் எங்டக ன் வல் முன்பதிவு சென்று ன் வகநோண்டிருக்கிடமுடிவுறநோம் என்று
ு மெக்டக ன் வதரியநோது," இது "தீவிரங்களின் கநோலகடேம்" நூலின்
இறுதியில அின் வெர் எழுதியதநோகும். எதிர்கநோலததிற்கு ஒரு
ட ர்ு மெலமுடிவுறயநோன ின் வெழிகநோடடியநோக விளங்கக் கூடிய கேந்த
கநோலததின் அனுபின் வெததிலிருந்து, டஹெநோபஸ்ின் வெநோம் ஒன்லமுடிவுறயும்
கநோணவிலலல. ஒடரன் வயநோரு விேயததில ு மெடடும் அின் வெர்
நிச்ல் முன்பதிவு செயு மெநோக
இருந்தநோர்:
அதநோின் வெது,
எதிர்கநோல
டபநோரநோடேங்களுக்கு அக்டேநோபர் 1917 டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செப புரடசி ஒரு
எடுததுக்கநோடேநோகடின் வெநோ அலலது ின் வெழிகநோடடியநோகடின் வெநோ டல் முன்பதிவு செலின் வெ
ன் வல் முன்பதிவு செய்ய முடியநோது, டல் முன்பதிவு செலின் வெ ன் வல் முன்பதிவு செய்துவிேவும் கூேநோது என்பதநோல,
டஹெநோபஸ்ின் வெநோம் அின் வெரது நீண்ே புததகததின் இறுதி ின் வெரியில
பின்ின் வெருு மெநோறு எழுதினநோர், "அதன் அடிபபலேயில
நோம்
மூன்முடிவுறநோின் வெது
ஆயிரு மெநோின் வெது
ஆண்லேக்
கடடி
எழுபப
முயன்முடிவுறநோல, நோம் டதநோலவியுறுடின் வெநோம்," "அந்த டதநோலவிக்கநோன
விலல படுடு மெநோல் முன்பதிவு செு மெநோக இருக்கும்."10
இதன் வதநோகுபபில பிரசுரிக்கபபடே கடடுலரகள ு மெற்றும்
விரிவுலரகளின் ன் வபரும்பநோலநோன பகுதி, டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியம்
கலலக்கபபடேடதநோடு உலக டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செப புரடசியின் ல் முன்பதிவு செகநோபதம்
ஓர் இறுதி முடிவுக்கு ின் வெந்துவிடேது என்முடிவுற ின் வெநோதததிற்கு
எதிரநோக அபிவிருததி ன் வல் முன்பதிவு செய்யபபடேதநோகும். புக்குயநோு மெநோவின்
“ின் வெரலநோற்றின்
முடிவு”
என்பதற்கும்,
டஹெநோபஸ்ின் வெநோமின்
“குறுகிய
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு”
என்பதற்குு மெநோன
எதிர்பபில,
டல் முன்பதிவு செநோவியத
ஒன்றியததின்
கலலபபநோனது
நிச்ல் முன்பதிவு செயு மெநோக ஒரு மிக முக்கிய ல் முன்பதிவு செம்பின் வெம்தநோன் என்முடிவுறடபநோதினும்,
அது டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செததின் அதிர்ச்சிகரு மெநோன முடிலின் வெக் குறிக்கநோது
என்று நோன் ின் வெநோதிடடுளடளன். ின் வெரலநோறு ன் வதநோேரும். இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு, டபநோர்கலளயும் புரடசிகலளயும் எழச்ன் வல் முன்பதிவு செய்து, ஓர்
ஆழ்ந்த
முதலநோளிததுின் வெ
ன் வ ருக்கடியின்
ல் முன்பதிவு செகநோபது மெநோக
எந்தளவுக்கு
ின் வெலரவிலக்கணம்
ன் வல் முன்பதிவு செய்துளளடதநோ,
அடதயளவுக்கு மிகப ன் வபநோருதது மெநோக அது “முடிவுமுடிவுறவிலலல”
என்பலதயும்
குணநோம்ல் முன்பதிவு செபபடுததுகிமுடிவுறது.
அதநோின் வெது
இருபதடதநோரநோம் நூற்முடிவுறநோண்டின் ன் வதநோேக்கததில ு மெனிதகுலம்
எதிர்ன் வகநோளளும் லு மெய ன் வபநோருளநோதநோர, ல் முன்பதிவு செமூக ு மெற்றும்
அரசியல
முரண்பநோடுகள,
பிரதநோனு மெநோக,
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டின்
ன் வதநோேக்கததில
எதிர்ன் வகநோண்ே
அடத
முரண்பநோடுகளநோக உளளன. அலனததுவிது மெநோன விஞ்ஞநோன
ின் வெளர்ச்சிகள, ன் வதநோழிலநுடபக் கண்டுபிடிபபுக்கள, அரசியல
டு மென் வலழுச்சிகள, ல் முன்பதிவு செமூக ு மெநோற்முடிவுறங்கள இருந்தநோலும் கூே,
இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டு புதிரநோன ின் வெலகயில ன் வதளிின் வெற்முடிவுற
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விபரங்களுேன்
முடிவுற்முடிவுறது.
அந்நூற்முடிவுறநோண்டின்
டபநோரநோடேங்களின்
அடியிலிருந்த
ு மெநோன் வபரும்
ல் முன்பதிவு செமூக,
ன் வபநோருளநோதநோர ு மெற்றும் அரசியல பிரச்சிலனகளில ஒன்று கூே
திடேின் வெடேு மெநோக தீர்க்கபபடடிருக்கவிலலல. முதலநோின் வெது உலக
டபநோர், ன் வல் முன்பதிவு செநோலலபடபநோனநோல பநோலகன் அரசுகளின் எலலல
டு மெநோதலகளநோல தூண்டிவிேபபடடு முன்னுக்கு ின் வெந்தது. சுு மெநோர்
எண்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர், அன் வு மெரிக்கநோ ு மெற்றும்
டஜர்ு மெனியநோல
தூண்டிவிேபபடடு,
யூடகநோஸ்லநோவியநோ
கலலக்கபபடேலு மெ, அரசு இலமுடிவுறயநோண்லு மெ ு மெற்றும் எலலல
பிரிபபது ன் வதநோேர்பநோக இரததந்டதநோய்ந்த தல் முன்பதிவு செநோபத கநோல
டு மெநோதலல முடுக்கிவிடேது. டல் முன்பதிவு செர்பியநோவின் டதசியின் வெநோத ஆடசி
ஏகநோதிபததிய லன்களுக்கு தலேயநோக இருந்ததநோல, அலத
தண்டிபபதற்கநோக
ஆஸ்திரிய-ஹெங்டகரி
டபரரசு
எடுதத
முடிவுேன் முதலநோம் உலக டபநோர் 1914 இல ன் வதநோேங்கியது.
எண்பதலதந்து
ஆண்டுகளுக்குப
பின்னர்,
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டின் இறுதிின் வெநோக்கில, பநோலகன்களில ஏகநோதிபததிய
எலலல ு மெறுஒழுங்லக டல் முன்பதிவு செர்பியநோ ஏற்றுக் ன் வகநோளளும்படி
அலத நிர்பந்திக்க, அன் வு மெரிக்க ஏகநோதிபததியம் அதன் மீது
ஈவிரக்கமின்றி குண்டுகலள வீசியது.
இது ஏடதநோ விேயங்கள அதிகு மெநோக ு மெநோறினநோல, அலின் வெ
அதிகு மெநோக ஒடரு மெநோதிரியநோக இருக்கும் (plus ça change, plus
c’est la même chose) என்பதலல. அதற்கு ு மெநோமுடிவுறநோக, 2014 இன்
உலலக 1914 உேன் இலணக்கும், ு மெற்றும் இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்லே
அதன்
"முடிவுமுடிவுறநோத"
குணநோம்ல் முன்பதிவு செததிற்கு
உரியதநோக்கும், அடிபபலே ல் முன்பதிவு செமூக, ன் வபநோருளநோதநோர ு மெற்றும்
அரசியல பிரச்சிலனகள நீண்ேகநோலததிற்கு நீடிததிருக்கின்முடிவுறன
என்பதற்கு ஒரு ல் முன்பதிவு செநோன்முடிவுறநோக உளளது.
இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டின் விடியலில புததநோண்லேக்
ன் வகநோண்ேநோடியின் வெர்களுக்கு, 1800 இன் உலகம் எபபடி
ன் வதரிந்திருக்கும் என்பலத
நோம் ஒபபிடுின் வெதன் மூலு மெநோக
பரிசீலிபடபநோம்.
1800 கள
முடிின் வெலேய
இருந்தடபநோது,
ன் வ படபநோலிய டபநோர்கள ன் வதளிின் வெநோக ின் வெரலநோற்று அரங்கிலிருந்து
ு மெலமுடிவுறந்து
டபநோயிருந்தன.
1900 இல
ின் வெநோழ்ந்தின் வெர்களுக்கு
பின் வரஞ்சுப புரடசியும், ஒஸ்ேர்லிடஸ் (Austerlitz) ு மெற்றும்
ின் வெநோடேர்லூ (Waterloo) டபநோர்களும் ஒரு மிகவும் டின் வெறுபடே
கநோலகடேததில ேந்த புரநோணகநோல டு மெநோதலகளநோக டதநோன்றின.
ன் வரநோடபஸ்பியர்,
ேநோன்ன் வரநோன்
ு மெற்றும்
ன் வ படபநோலியன்
ஆகியின் வெர்கள
ன் வதநோேர்ந்தும்
அின் வெர்கலள
ஆடன் வகநோண்டிருந்தநோர்கள. ஆனநோல அின் வெர்கள ன் வின் வெகுதூர
கநோலததில 1900 உலகில ின் வெநோழ்ந்த, டின் வென் வமுடிவுறநோரு கநோலததிய,
டின் வென் வமுடிவுறநோரு ின் வெரலநோற்று இேததின் பிரபலயங்களநோக இருந்தனர்.
நிச்ல் முன்பதிவு செயு மெநோக,
உலக
ின் வெரலநோற்றில அின் வெர்களது தநோக்கம்
நிலலததிருந்ததுதநோன். ஆனநோல அின் வெர்கள ின் வெநோழ்ந்த அரசியல
உலகம்,
பதன் வதநோன்பதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டின்
டபநோக்கில
அடிபபலே
ரீதியநோகவும்,
வியததகு
முலமுடிவுறயிலும்
உருு மெநோற்முடிவுறபபடடிருந்தது.
டு மெற்கு
ஐடரநோபபநோவிலும் ின் வெே
அன் வு மெரிக்கநோவிலும் பதின் வனடேநோம் நூற்முடிவுறநோண்டின் இறுதியில
நிலவிய அன் வு மெரிக்க ு மெற்றும் பின் வரஞ்சுப புரடசிகளநோல
புரடடிபடபநோேபபடே
முதலநோளிததுின் வெ-ஜன நோயக
ு மெற்றும்
டதசிய-அரசு
பலபபடுததலகள
என்பது
ன் வபரிதும்
நிலமுடிவுறின் வெலேந்திருந்தன. ன் வதநோழிற்புரடசியநோனது முன்டனறிய
நோடுகளில ல் முன்பதிவு செமூக ு மெற்றும் ன் வபநோருளநோதநோர கடேலு மெபபுக்கலள
ு மெநோற்றி இருந்தன. நிலபபிரபுக்களுக்கும், எழுச்சின் வபற்று ின் வெந்த
முதலநோளிததுின் வெ ின் வெர்க்கததிற்கும் இலேயிலிருந்த பலழய

டு மெநோதல, ன் வதநோழிற்துலமுடிவுற முதலநோளிததுின் வெததின் டின் வெகு மெநோன
ின் வெளர்ச்சியிலிருந்தும் பநோடேநோளி ின் வெர்க்கம் உருின் வெநோனதிலிருந்தும்
எழுந்த புதிய ின் வெலக ின் வெர்க்கப டபநோரநோடேததநோல உருு மெநோறின.
பதின் வனடேநோம் நோற்முடிவுறநோண்டின் இறுதிபபகுதியினது ு மெநோன் வபரும்
டபநோரநோடேங்கலள ின் வெழி ேததிய ன் வபநோதுின் வெநோன ஜன நோயக
கருததுகள
ு மெடடுடு மெ
டபநோதுு மெநோனதநோக
இருக்கவிலலல
என்பலத,
1848
புரடசிகளநோல
ன் வின் வெளிபபலேயநோக
துன்பியலநோனரீதியில
எடுததுக்கநோடேபபடேது.
ு மெனிதனின்
உரிலு மெகள (The Rights of Man) என்முடிவுற நூல பலழய
முதலநோளிததுின் வெ-ஜன நோயக
புரடசிகளின்
ன் வு மெநோழியில
எழுதபபடேது. கம்யூனிஸ்ட அறிக்லக புதிய பநோடேநோளி
ின் வெர்க்க டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ புரடசியின் ன் வு மெநோழியில எழுதபபடேது.
இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டின் திருபபததில,
அரசியல
உயர்ந்தளவில ஒன்டமுடிவுறநோன் வேநோன்று பிலணக்கபபடே உலக
ன் வபநோருளநோதநோர அபிவிருததியின் அடிபபலேயில, முற்றிலும்
பூடகநோளு மெயபபடே
குணநோம்ல் முன்பதிவு செதலத
ஏற்றிருந்தது.
பதன் வதநோன்பதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டின்
டபநோக்கில
உறுதிபபடுததபபடே டதசிய அரசுகளின் அலு மெபபுமுலமுடிவுற,
கடுலு மெயநோன ன் வ ருக்கடியின் கீழ்ின் வெந்ததுேன், அது மிகவும்
ல் முன்பதிவு செக்திின் வெநோய்ந்த
முதலநோளிததுின் வெ
அரசுகளிலேடய
உலக
டு மெலநோதிக்கததிற்கநோக அதிகளவில கல் முன்பதிவு செபபநோன டபநோரநோடே
ின் வெடிின் வெதலத எடுததது. இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டின் முதல
தல் முன்பதிவு செநோபதததின் டபநோது,
"ஏகநோதிபததியம்"
என்முடிவுற
ன் வல் முன்பதிவு செநோல
ன் வபநோதுின் வெநோன பயன்பநோடடிற்குள நுலழந்தது. முதலநோம் உலக
டபநோர் ன் வின் வெடிபபதற்கு இடடுச்ன் வல் முன்பதிவு சென்முடிவுற ஆண்டுகளில, அந்த
புதிய நிகழ்வுடபநோக்கின் ன் வபநோருளநோதநோர அடிததளங்களும்,
அதன் ல் முன்பதிவு செமூக ு மெற்றும் அரசியல விலளவுகளும் கின் வெனு மெநோக
ஆய்வு ன் வல் முன்பதிவு செய்யபபடேன. 1902 இல பிரிடடிஷ் ன் வபநோருளநோதநோர
ின் வெலலு ர் டஜ. ஏ. ஹெநோபல் முன்பதிவு சென் ஏகநோதிபததியம் என்று
தலலபபிடே ஒரு நூலல எழுதினநோர். அதில அின் வெர்,
"ன் வதநோழிலதுலமுடிவுற ு மெற்றும் நிதியியல லன்களுக்கு டதலின் வெயநோன
உபரி பண்ேங்களுக்கநோகவும், உபரி மூலதனததிற்கநோகவும்
ன் வபநோது லன்கலள பலியிடடும், ன் வபநோதுல் முன்பதிவு செக்திகலளக் ன் வகநோண்டு
தனியநோர் ல் முன்பதிவு செந்லதகலள பநோதுகநோக்கவும் ு மெற்றும் அபிவிருததி
ன் வல் முன்பதிவு செய்யவும் பலு மெநோக ஒழுங்கலு மெக்கபபடே டின் வெடலகடய,
ஏகநோதிபததியததின் ன் வபநோருளநோதநோர ஆணிடின் வெரநோக உளளது"
என்று ின் வெநோதிடேநோர்.11 1910 இல ஆஸ்திரிய ல் முன்பதிவு செமூக ஜன நோயக
தததுின் வெவியலநோளர் ருடேநோலவ் ஹிலஃன் வபர்டிங், அின் வெரது நிதி
மூலதனம் எனும் நூலில, ஏகநோதிபததியததின் உளளநோர்ந்த
ஜன நோயக-விடரநோத ு மெற்றும் ின் வென்முலமுடிவுற குணநோம்ல் முன்பதிவு செததின் மீது
ு மெடடுமின்றி, அதன் புரடசிகர தநோக்கங்களுக்குளளும் கின் வெனம்
ன் வல் முன்பதிவு செலுததுு மெநோறு அலழபபுவிடுததநோர்:
ஏகநோதிபததிய ன் வகநோளலக எடுததுக்கநோடடுின் வெலதப
டபநோல,
முதலநோளிததுின் வெ
ின் வெர்க்கததின்
ேின் வெடிக்லககடள
பநோடேநோளி
ின் வெர்க்கதலத
சுயநோதீனு மெநோன ின் வெர்க்க அரசியல பநோலதக்குள
அததியநோின் வெசியு மெநோக ின் வெழி ேததுின் வெதுேன், அது
முதலநோளிததுின் வெம்
இறுதியநோய்
தூக்கிவீல் முன்பதிவு செபபடுின் வெதிலதநோன் டபநோய் முடிகிமுடிவுறது.
தலலயிேநோக்ன் வகநோளலகயின்
(laissez-faire)
டகநோடபநோடுகள
டு மெலநோதிக்கம்
ன் வல் முன்பதிவு செலுததிய
ின் வெலரயில,
ு மெற்றும்
ன் வபநோருளநோதநோர
விஷையங்களில அரசின் தலலயீடும், அததுேன்
அரசின் குணநோம்ல் முன்பதிவு செம் ின் வெர்க்க டு மெலநோதிக்கததின்
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ஓர்
அலு மெபபு
என்முடிவுறரீதியில
மூடிு மெலமுடிவுறக்கபபடடிருந்த ின் வெலரயில, அரசியல
டபநோரநோடேததிற்கநோன அததுேன் அலனததிற்கும்
டு மெலநோக இறுதி அரசியல இலக்குக்கநோன,
அதநோின் வெது
அரசு
அதிகநோரதலத
ன் வின் வென்ன் வமுடிவுறடுபபதற்கநோன, இன்றியலு மெயநோலு மெலய
ு மெதிபபிடுின் வெதற்கு
ஒபபீடேளவில
ஒரு
முதிர்ச்சியலேந்த
ு மெடேததிலநோன
புரிதல
டதலின் வெபபடேது. அதனநோல தநோன் தலலயிேநோக்
ன் வகநோளலக
ன் வகநோண்ே
ு மெரபுின் வெழி
நோேநோன
இங்கிலநோந்தில,
சுயநோதீனு மெநோன
ன் வதநோழிலநோள
ின் வெர்க்க அரசியல
ேின் வெடிக்லகயின் டதநோற்முடிவுறம்
அந்தளவுக்குக் கடினு மெநோக இருந்தது என்பது
தற்ன் வல் முன்பதிவு செயலநோனதலல. ஆனநோல இது தற்டபநோது
ு மெநோறி ின் வெருகிமுடிவுறது. முதலநோளிததுின் வெ ின் வெர்க்கு மெநோனது
அரசு
எந்திரததின்
மீதநோன
உரிலு மெலய
ட ரடியநோக,
ஒளிவுு மெலமுடிவுறவின்றியும்
ன் வின் வெளிபபலேயநோன
ின் வெழியிலும்
லகபபற்றி,
அதன் சுரண்டும் லன்களுக்கு ஒரு கருவியநோக
ஆக்குகிமுடிவுறது,
அது
ஒவ்ன் வின் வெநோரு
ன் வதநோழிலநோளருக்கும்
ன் வின் வெளிபபலேயநோகத
ன் வதரியும்
ின் வெலகயில
இருபபதநோல,
அின் வெர்
இபடபநோது பநோடேநோளி ின் வெர்க்கததநோல அரசியல
அதிகநோரம் ன் வின் வென்ன் வமுடிவுறடுக்கபபடுின் வெடத, அின் வெரது
ன் வல் முன்பதிவு செநோந்த மிக உேனடியநோன தனிபபடே லன்
என்பலத கடேநோயம் அலேயநோளம் கண்டு
ன் வகநோளின் வெநோர். முதலநோளிததுின் வெ ின் வெர்க்கம் அரலல் முன்பதிவு செ
ன் வின் வெளிபபலேயநோக லகபபற்றுின் வெது, ஒவ்ன் வின் வெநோரு
பநோடேநோளிலயயும்,
தன்
மீதநோன
ன் வல் முன்பதிவு செநோந்த
சுரண்ேலல
முடிவுக்குக்
ன் வகநோண்டு
ின் வெருின் வெதற்கநோன ஒடர ின் வெழிின் வெலகயநோக அரசியல
அதிகநோரதலதக்
லகபபற்றுின் வெதற்கநோக
டபநோரநோடுு மெநோறு நிர்பந்திக்கிமுடிவுறது.12
1916 இல, உலக டபநோர் அதன் மூன்முடிவுறநோின் வெது ஆண்டில
நுலழந்த
டபநோது,
ன் வலனின்
ு மெணிச்சுருக்கு மெநோக
ஏகநோதிபததியததின் குணநோம்ல் முன்பதிவு செதலதப ன் வதநோகுததளிததநோர்:
ஏகநோதிபததியததின்
முக்கிய
ல் முன்பதிவு செநோரநோம்ல் முன்பதிவு செு மெநோன
அடிபபலே
ன் வபநோருளநோதநோர
இயலடப,
ஏகடபநோகதலதக்
ன் வகநோண்டு
தலேயிலலநோ
டபநோடடிலய பதிலீடு ன் வல் முன்பதிவு செய்ின் வெதநோகும்.
… அன் வு மெரிக்கநோ ு மெற்றும் ஐடரநோபபநோவிலும்,
பின்னர் ஆசியநோவிலும், முதலநோளிததுின் வெததின்
உச்ல் முன்பதிவு செக்கடேு மெநோக,
ஏகநோதிபததியம்
1898-1914
கநோலகடேததில அதன் இறுதி ின் வெடிின் வெதலத
எடுததது. ஸ்பநோனிஷ்-அன் வு மெரிக்க டபநோர் (1898),
ஆங்கிடலநோ-டபநோயர் யுததம் (1899-1902), ரஷ்யஜபபநோனிய டபநோர் (1904-1905) ு மெற்றும் 1900 இல
ஐடரநோபபநோவில
ன் வபநோருளநோதநோர
ன் வ ருக்கடி
ஆகியன
உலக
ின் வெரலநோற்றின்
புதிய
ல் முன்பதிவு செகநோபதததில
முக்கிய
ின் வெரலநோற்று
அலேயநோளங்களநோகும்.
…
முதலநோளிததுின் வெததின்
சிலதின் வெநோனது
குததலகதநோரர்களின் ஒரு ன் வபரும் அடுக்லக
உருின் வெநோக்குின் வெதில
ன் வின் வெளிபபடடுளளது,

முதலநோளிததுின் வெின் வெநோதிகள
“ின் வெடடி
ின் வெருின் வெநோய்
சீடடுக்கலள ன் வகநோண்டு ின் வெநோழ்கிமுடிவுறநோர்கள" …
மூலதனதலத
ஏற்றுு மெதி
ன் வல் முன்பதிவு செய்ின் வெதில
ஒடடுண்ணிததனம்
உயர்ந்தளவுக்கு
உறுதிபபநோடடுேன் எழுகிமுடிவுறது ... அரசியல
பிற்டபநோக்குததனம்
அலனதது
ின் வெழிகளிலும்
ஏகநோதிபததியததின் சிமுடிவுறபபியலபநோகும். அததுேன்
ன் வபரியளவில ஊழலும் லஞ்ல் முன்பதிவு செமும் ு மெற்றும்
எலலநோின் வெலகயநோன டு மெநோல் முன்பதிவு செடிகளும் ... விரலவிடடு
எண்ணக்கூடிய “ன் வபரும்” ின் வெலலரசுகளநோல ...
ஒடுக்கபபடே டதல் முன்பதிவு செங்கலளச் சுரண்டுதலும் ...”13
1915 இல எழுதபபடே டபநோரும் அகிலமும் என்பதில
டன் வரநோடஸ்கி இந்த டு மெநோதலல, டதல் முன்பதிவு செம் ு மெற்றும் அரசின்
அரசியல ின் வெடிின் வெததிற்கு எதிரநோன உற்பததி ல் முன்பதிவு செக்திகளின் ஒரு
கிளர்ச்சியநோக அலேயநோளபபடுததினநோர். என்னன் வின் வென்முடிவுறநோல ஒரு
சுயநோதீன ன் வபநோருளநோதநோர அலகநோக விளங்கும் டதசிய அரசின்
ன் வபநோறிலின் வெ அது அர்ததபபடுததுகிமுடிவுறது.
... டபநோர் டதசிய அரசு வீழ்ச்சியலேந்து
விடேலத
பலமுடிவுறல் முன்பதிவு செநோற்றுகிமுடிவுறது.
இருபபினும்
அடதடின் வெலளயில,
அது
முதலநோளிததுின் வெ
ன் வபநோருளநோதநோர
அலு மெபபுமுலமுடிவுறயின்
வீழ்ச்சிலயயும்
பலமுடிவுறல் முன்பதிவு செநோற்றுகிமுடிவுறது.
டதசிய
அரசின்
மூலு மெநோக,
முதலநோளிததுின் வெம்
ஒடடுன் வு மெநோதத
உலகப
ன் வபநோருளநோதநோர
அலு மெபபுமுலமுடிவுறலயயும்
புரடசிகரு மெயபபடுததி
உளளது.
அது
முழு
உலலகயும்
ின் வெலலரசுகளின்
தன்னலக்குழுக்களிலேடய
பங்கு டபநோடடுளளது, அின் வெற்லமுடிவுறச் சுற்றி சிறிய
நோடுகள துலணக்குழுக்களநோக ு மெநோறி, அலின் வெ
ின் வெலலரசுகளுக்கிலேயிலநோன
டபநோடடிகளுக்கு
இலேடய
ின் வெநோழ்கின்முடிவுறன.
முதலநோளிததுின் வெ
அடிபபலேயில உலகப ன் வபநோருளநோதநோரததின்
எதிர்கநோல அபிவிருததி என்பது, முதலநோளிததுின் வெ
சுரண்ேலுக்கு ஒரு புதிய ு மெற்றும் என்ன் வமுடிவுறன்றும்
புதிய
துலமுடிவுறகளுக்கநோன
இலேவிேநோத
டபநோரநோடேம் என்பலத அர்ததபபடுததுகிமுடிவுறது,
அந்த சுரண்ேலும் இந்த ஒடரன் வயநோரு அடத
மூலின் வெளம், அதநோின் வெது பூமியிலிருந்து தநோன்
ன் வபமுடிவுறபபடேநோக
டின் வெண்டும்.
இரநோணுின் வெின் வெநோதப
பதநோலகயின்
கீழ்
ன் வபநோருளநோதநோர
பலகலு மென் வயன்பது, ு மெனித ன் வபநோருளநோதநோரததின்
அடிபபலே டகநோடபநோடுகலளக் கூே மீறும்
ன் வகநோளலளயடிததல
ு மெற்றும்
அழிததல
ஆகியின் வெற்லமுடிவுற உளளேக்கி உளளது. டதல் முன்பதிவு செம்
ு மெற்றும் அரல் முன்பதிவு செ பிளவுகளநோல உண்ேநோக்கபபடே
குழபபததிற்கு
எதிரநோக
ு மெடடுமின்றி,
உலகளநோவிய உற்பததியநோனது, முதலநோளிததுின் வெ
ன் வபநோருளநோதநோர அலு மெபபுகளுக்கு எதிரநோகடின் வெ
கூே
கிளர்ந்ன் வதழுகிமுடிவுறது.
அம்முதலநோளிததுின் வெ
ன் வபநோருளநோதநோர
அலு மெபபுக்கள
தற்டபநோது
கநோடடுமிரநோண்டிததனு மெநோன ஒழுங்கீனம் ு மெற்றும்
ன் வபருங்குழபபததிற்குள திரும்பியுளளன.14
இந்த எழுததுக்களில ல் முன்பதிவு செு மெகநோலததிய ல் முன்பதிவு செர்ின் வெடதல் முன்பதிவு செ புவில் முன்பதிவு செநோர்
அரசியலின்
ன் வல் முன்பதிவு செநோற்ன் வதநோகுதிகலளயும்
ு மெற்றும்
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ன் வல் முன்பதிவு செநோற்பதங்கலளயும்
நோம் எதிர்ன் வகநோளகிடமுடிவுறநோம். அின் வெற்றுள
விளக்கபபடுகின்முடிவுற
உலலக
தநோன்,
நோம்
இன்னமும்
ம்முலேயதநோக
உணரடின் வெண்டி
உளளது.
இது
முதலநோளிததுின் வெததின், தன்னல டு மெற்தடடுக்களின், அின் வெற்றின்
உலகளநோவிய
லன்கலள
நோடுகின்முடிவுற ன் வபரும் பகநோசுர
நிறுின் வெனங்களின், அேக்குமுலமுடிவுற ஆடசிகளின் உலகு மெநோகும்.
இந்த
எழுததுக்கள
எலலநோம்
இன்னமும்
ின் வெநோழ்ந்து
ன் வகநோண்டிருக்கின்முடிவுற —யுததங்கள ு மெற்றும் புரடசிகளின்— ஒரு
ல் முன்பதிவு செகநோபதததின் விடியலில எழுதபபடேலின் வெ தநோன். இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டின் முரண்படே கருததுருக்கள, நிகழ்கநோலததின்
ு மெது புரிதலகளிலும், ு மெது எதிர்கநோல எதிர்பநோர்பபுகளிலும்
நீண்ேகநோல தநோக்கங்கலளக் ன் வகநோண்டுளளன. “ின் வெரலநோற்றின்
முடிவு” எனும் ஆய்வுபன் வபநோருள, தவிர்ததுக் ன் வகநோளின் வெலதயும்
ு மெற்றும் சுயதிருபதி ன் வகநோளின் வெலதயும் நியநோயபபடுததுகிமுடிவுறது.
தவிர்க்கவியலநோ
டதநோலவி
குறிததும்
ு மெற்றும்
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செததிற்கநோன
புரடசிகர
டபநோரநோடேம்
இறுதியில
பயனின்றி டபநோகும் என்முடிவுற அதன் விின் வெரிபபுேன் “குறுகிய
இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டு” எனும் கருதது, முதலநோளிததுின் வெ
உலகில —அது ு மெனித
நோகரிகம் நீடிததிருபபலதடய
அச்சுறுததுகின்முடிவுற ஒரு டபரழிலின் வெ ட நோக்கி தவிர்க்கவியலநோு மெல
கருகின்முடிவுற
டபநோதினும்
கூே—
நீடிததிருக்கும்
ம்பிக்லகயின்லு மெ
ு மெடனநோபநோின் வெம்,
எபடபநோதுடு மெ
அது
என்னு மெநோதிரியநோன பநோரிய எதிர்பபு எழுந்தநோலும் அலத சுக்க
டபநோதிய
பலதலதக்
ன் வகநோண்டிருக்கும்
என்பலத
ஊக்குவிக்கிமுடிவுறது.
“முடிவுமுடிவுறநோத இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டு” எனும் கருததுரு,
குடடிமுதலநோளிததுின் வெ புததிஜீவிகளின் ஒரு ின் வெரலநோறு-அற்முடிவுற
அின் வெ ம்பிக்லகின் வெநோததலத நிரநோகரிக்கிமுடிவுறது. இந்த “முடிவுமுடிவுறநோத
இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டு” என்பது, ு மெனித ல் முன்பதிவு செமுதநோயதலத ஒரு
ன் வதநோேர்ச்சியநோன
ு மெற்றும்
தீர்க்கமுடியநோத
டு மெநோதலகளின்
ு மெததியில நிறுததுகிமுடிவுறது. 1914 ஆகஸ்டில ன் வதநோேங்கிய
பூடகநோளு மெயபபடே
ன் வ ருக்கடியின்
விலளவு,
இன்னும்
தீர்ு மெநோனிக்கபபே
டின் வெண்டிதநோக
உளளது.
ு மெனிதகுலம்
எதிர்ன் வகநோண்டிருந்த ின் வெரலநோற்று ு மெநோற்றீடுகள, கிடேததடே ஒரு
நூற்முடிவுறநோண்டுக்கு முன்னர், முதலநோம் உலக டபநோரின் ு மெததியில
டரநோல் முன்பதிவு செநோ லுக்ல் முன்பதிவு செம்டபர்க்கநோல இனம் கநோணபபடேன: “ஒன்று,
ஏகநோதிபததியததின்
ன் வின் வெற்றியும்
அலனததுவிது மெநோன
கலநோச்ல் முன்பதிவு செநோரததின் அழிவும், பண்லேய டரநோமில ஏற்படேலதப
டபநோல ு மெக்கலள அழிததல, பநோழநோக்குதல, சீரழிததல,
பநோரியளவில கலலலமுடிவுறகலளத டதநோற்றுவிததல; அலலது,
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செததின் ன் வின் வெற்றி, அதநோின் வெது, ஏகநோதிபததியததிற்கு
எதிரநோக ல் முன்பதிவு செர்ின் வெடதல் முன்பதிவு செப பநோடேநோளி ின் வெர்க்கததின்
னின் வெநோன
டபநோரநோடேம்.”15 ு மெநோர்க்சிஸ்டுகலள ன் வபநோறுததின் வெலர, ின் வெரலநோற்று
ல் முன்பதிவு செநோததியக்கூறுகலளக் குறிதத ஒரு விஞ்ஞநோனபூர்ின் வெ ஆய்வில
ம்பிக்லகயின்லு மெடயநோடு உயிர்ின் வெநோழும் ின் வெலகயமுடிவுறநோக்களுக்கு
எந்தன் வின் வெநோரு
இேமும்
இலலல.
தற்டபநோது
நிலவும்
நிலலலு மெகலள, அதன் அலனததுவிது மெநோன சிக்கலகடளநோடு,
நோம், விதிக்குடபடே ல் முன்பதிவு செமூக-ன் வபநோருளநோதநோர முரண்பநோடுகளின்
ு மெநோறுபடுகின்முடிவுற ன் வின் வெளிபபநோடுகளநோக புரிந்து ன் வகநோளகிடமுடிவுறநோம்,
அின் வெற்லமுடிவுற
ம்ு மெநோல புரிந்துன் வகநோளள முடியும் (புரிந்துக்
ன் வகநோளள
டின் வெண்டும்),
அததுேன்
அின் வெற்றின்
மீது
ன் வல் முன்பதிவு செயலபேவும்
முடியும்
(ன் வல் முன்பதிவு செயலபடேநோக
டின் வெண்டும்).
இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டின் “முடிவுமுடிவுறநோத” தன்லு மெலயப புரிந்து
ன் வகநோளின் வெதற்கு, அது அதன் ின் வெரலநோலமுடிவுறக் குறிதத ஆய்வுகளின்
மீது
அளபபரிய
முக்கியததுின் வெதலத
முன்லின் வெக்கிமுடிவுறது.

கேந்தகநோலததின்
எழுச்சிகளும்
டபநோரநோடேங்களும்
இன்றியலு மெயநோத
மூடலநோபநோய
அனுபின் வெங்களநோக
பநோர்க்கபபடுகின்முடிவுறன, அின் வெற்றின் படிபபிலனகள ல் முன்பதிவு செர்ின் வெடதல் முன்பதிவு செ
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ
இயக்கததநோல
முற்றிலுு மெநோக
உளளீர்ததுக்
ன் வகநோளளபபே டின் வெண்டும்.
டல் முன்பதிவு செநோவியத
ஒன்றியம்
ன் வபநோறிந்து
டபநோனதன்
முக்கியததுின் வெம்
குறிதத
இததலகய
முரண்பநோேநோன
ன் வபநோருளவிளக்கங்கள சூததிரபபடுததபபடேதற்கு பின்னர்,
இருபது
ஆண்டுகளுக்கும்
டு மெலநோக
கேந்துவிடேன.
அின் வெற்றுள எது கநோலததின் டல் முன்பதிவு செநோதலனயில தநோக்குபபிடிதது
நின்றிருக்கிமுடிவுறது? புக்குயநோு மெநோவின் எதிர்பநோர்பபிற்கு ு மெநோமுடிவுறநோக,
டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றிய கலலபபுக்குப பிந்லதய கநோலததில,
ின் வெரலநோமுடிவுறநோனது
ின் வெலுவிழந்து
டபநோனதன்
எந்த
அலேயநோளதலதயும் கநோடேவிலலல. அின் வெரது முக்கியு மெநோன
ின் வெநோதங்களுள ஒன்று, “ின் வெரலநோற்றின் முடிவு” டபநோர்களின்
எண்ணிக்லக
குலமுடிவுறின் வெநோல
குணநோம்ல் முன்பதிவு செபபடுததபபடும்
என்பதநோகும்.
ஹியூம்,
கநோன்ட,
ு மெற்றும்
சும்பீடேர்
ஆகிடயநோரிேமிருந்து கிலேதத அறிின் வெநோர்ந்த குறிபபுகளுேன்,
தநோரநோளின் வெநோத ஜன நோயகம் ல் முன்பதிவு செு மெநோதநோனு மெநோக இருந்தது என்று
புக்குயநோு மெநோ
ின் வெநோதிடேநோர்.
அின் வெர்
தீர்க்கதரில் முன்பதிவு செனு மெநோக
எடுததுலரததநோர்,
“அபபடியநோனநோல
தநோரநோளின் வெநோத
ஜன நோயகு மெநோனது ன் வபரிதும் ின் வெலுச்ல் முன்பதிவு செண்லே ு மெற்றும் ின் வென்முலமுடிவுற
டபநோன்முடிவுற ு மெனிதனின் இயற்லகயநோன உடதூண்ேலகலள
கடடுபபடுததுகிமுடிவுறது என்பது ின் வெநோது மெலல, ு மெநோமுடிவுறநோக அது
உடதூண்ேலகலளடய
அடிபபலேரீதியநோக
உருு மெநோற்றி,
ஏகநோதிபததியததிற்கநோன ட நோக்கதலதடய அகற்றிவிடுகிமுடிவுறது.”16
திருின் வெநோளர். புக்குயநோு மெநோ டகநோளநோமுடிவுறநோன படிகக்கலலநோல
ஆன பந்லத உற்றுப பநோர்ததுக் ன் வகநோண்டிருந்தநோர். RAND
அலு மெபபின் அந்த டு மெலத டல் முன்பதிவு செநோவியத உலகுக்குப பிந்லதய
உலக ல் முன்பதிவு செு மெநோதநோனதலத கற்பலன ன் வல் முன்பதிவு செய்து ன் வகநோண்டிருந்த
டபநோடத, அன் வு மெரிக்கநோ உலகின் டு மெலநோதிக்க ல் முன்பதிவு செக்தியநோக அதன்
இேததிற்கு ஒரு புதிய டபநோடடியநோளர் டதநோன்றுின் வெலத
அனுு மெதிக்கநோது
என்று
பலமுடிவுறல் முன்பதிவு செநோற்றியது.
இந்த
புதிய
மூடலநோபநோய ன் வகநோளலக, அன் வு மெரிக்க புவில் முன்பதிவு செநோர் அரசியலின் ஒரு
அததியநோின் வெசிய
கருவியநோக
டபநோலர
லேமுலமுடிவுறயில
ஸ்தநோபனு மெயபபடுதத டகநோரியது. அதற்கிணங்க, 1990 கள
அன் வு மெரிக்க இரநோணுின் வெ
ேின் வெடிக்லககளின் ஒரு சீரநோன
ன் வின் வெடிபலபக் கண்ேது. அந்த தல் முன்பதிவு செநோபதம் முதலில ஈரநோக்
பலேன் வயடுபபுேன்
ன் வதநோேங்கி,
டல் முன்பதிவு செர்பியநோவிற்கு
எதிரநோக
ன் வகநோடூரு மெநோக குண்டுகலள வீசுின் வெதுேன் முடிந்தது.
ன் வல் முன்பதிவு செபேம்பர் 11 இன் (9/11) துயரததின் இரகசிய
டதநோற்றுின் வெநோய்கள குறிததும் ு மெற்றும் ன் வல் முன்பதிவு செயலபடுததபபடேலு மெ
குறிததும் ஒருடபநோதும் டபநோதுு மெநோன அளவுக்கு விளக்கபபேநோத
நிலலயில,
அது
புஷ்
நிர்ின் வெநோகததநோல
முடிவின்றி
ன் வதநோேர்ச்சியநோக
"பயங்கரின் வெநோதததின்
மீதநோன
டபநோலர"
விரிவுபடுததி
அறிவிபபதற்கு
பற்றிக்ன் வகநோளளபபடேது.
ஒபநோு மெநோவின் கீழ், “பயங்கரின் வெநோதிகள” மீதநோன ன் வின் வெறிததனு மெநோன
டின் வெடலே, கடடுபபநோேற்முடிவுற புவில் முன்பதிவு செநோர் அரசியல டின் வெடலககளுேன்
ஒன்றிலணந்துளளது, அது ஒடடுன் வு மெநோதத பூமிலயயும் —
ின் வெநோன்ன் வின் வெளிலயயும்
கூே—
அன் வு மெரிக்க
இரநோணுின் வெ
ேின் வெடிக்லககளுக்கநோன ஒரு ல் முன்பதிவு செநோததியு மெநோன அரங்கநோக ஆக்கி
உளளது.
டல் முன்பதிவு செநோவியததிற்குப
பின்னர்
ன் வின் வெடிதன் வதழுந்த
ஏகநோதிபததிய
இரநோணுின் வெின் வெநோதததநோல
டதநோற்றுவிக்கபபடே
குழபபங்களில ன் வகநோடுக்கபபடே ன் வகநோடூரு மெநோன ு மெனித விலல,
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இந்த உண்லு மெயநோல சுடடிக் கநோடேபபடுகிமுடிவுறது: அதநோின் வெது
உலகில அகதிகளின் எண்ணிக்லக இன்று (ஜஜூலல 2014)
ஐம்பது மிலலியலனத தநோண்டிவிடேது, இது இரண்ேநோம்
உலக டபநோர் முடிவுற்முடிவுறதற்கு பின்னர் மிக உயர்ந்த
எண்ணிக்லகயநோகும்.17
ின் வெநோஷிங்ேனின்
ன் வகநோலலன் வின் வெறி
ன் வகநோண்ே அடடூழியங்களின் பிரதநோன இலக்கநோக இருந்த
ு மெததிய ஆசியநோவின் ஆபகநோனிஸ்தநோன் ு மெற்றும் பநோகிஸ்தநோனின்
அகதிகளின்
எண்ணிக்லக,
ன் வு மெநோதத
அகதிகளின்
எண்ணிக்லகயில
நோன்கு
மிலலியனுக்கும்
அதிகு மெநோக
ன் வகநோண்டுளளன.
புக்குயநோு மெநோ தநோரநோளின் வெநோத ஜன நோயகததின் ன் வின் வெற்றிலய
அறிவிதததற்கு பின்னர், அது ஒவ்ன் வின் வெநோரு இேததிலும்
அலனததிற்கும்
டு மெலநோக
அன் வு மெரிக்கநோவில
ன் வ ருக்கடிக்குளளநோகி உளளது என்பது டு மெலும் டு மெலும்
ன் வின் வெளிபபலேயநோகி உளளது. அன் வு மெரிக்க அரசு முன்பினும்
அதிகு மெநோக
ஒரு
கடடுபபநோடிலலநோத
பூதநோகரு மெநோன
குணநோம்ல் முன்பதிவு செதலத
ஏற்றுளளது.
உரிலு மெகள
ல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செனம்
ன் வின் வெற்றுருின் வெநோக்கபபடடு ின் வெருகிமுடிவுறது. அன் வு மெரிக்க அரல் முன்பதிவு செநோங்கம்
அதன் குடிு மெக்களின் மீது —அின் வெர்கலள உளவுபநோர்பபது
ு மெற்றும் அின் வெர்களது ின் வெநோழ்வின் மிகததனிபபடே அம்ல் முன்பதிவு செங்கள
பற்றிய தகின் வெலலத திரடடுின் வெது ு மெடடுு மெலலநோு மெல, ு மெநோமுடிவுறநோக ல் முன்பதிவு செடே
வில் முன்பதிவு செநோரலணயின்றி அின் வெர்கலளக் ன் வகநோலின் வெதற்கும் கூே—
அதிகநோரம் இருபபதநோக ின் வெலியுறுததுகிமுடிவுறது, இலின் வெ ஒரு
தலலமுலமுடிவுறக்கும்
குலமுடிவுறின் வெநோன
கநோலததில
டதநோற்முடிவுறபபநோடேளவில கூே எண்ணிப பநோர்க்கவும் முடியநோததநோக
இருந்தது. எரிக் டஹெநோபஸ்ின் வெநோமின் “குறுகிய இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு” என்பலதப ன் வபநோறுததின் வெலர, அதன் புததிஜீவித
ஆயுளகநோலம் அடனகு மெநோக அதன் ஆசிரியர் கற்பலன ன் வல் முன்பதிவு செய்து
பநோர்ததிருக்கக்கூடிய
கநோலதலத
விேவும்
குறுகியன் வதன
நிரூபிக்கபபடடுவிடேது. புதிய இருபதடதநோரநோம் நூற்முடிவுறநோண்டு
ன் வதநோேங்குின் வெதற்கு முன்னடர, அது 1900 களின் ின் வெரலநோற்றுப
பிரச்சிலனகளநோல முழுின் வெதும் ஆக்கிரமிக்கபபடும் என்பது
ன் வின் வெளிபபலேயநோக இருந்தது. முன்பினும் அதிக ன் வதநோலலதூர
கேந்த கநோலததிற்குள ன் வல் முன்பதிவு செலின் வெதிலிருந்து விலகி, இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு ஒரு ன் வபரும் கேன்கலளக் ன் வகநோண்ே பண்லபப
ன் வபற்றுளளது,
இதலன
எபபடித
தீர்பபது
என்பது
ஒருின் வெருக்கும் ன் வதரியநோது.
* * * * *
இந்த ன் வல் முன்பதிவு செலுததபபேமுடியநோ கேன், நிகழ்கநோல அரசியல
நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு
ஏற்ப
ன் வதநோேர்ச்சியநோக
ின் வெரலநோற்லமுடிவுற
திருததலுக்கநோன டகநோரிக்லககளின் ின் வெடிின் வெததில ின் வெடடிலய
டகநோருகின்முடிவுறன.
ின் வெரலநோறு மீதநோன ஆய்வு,
—அலலது
விேயங்கலள
அின் வெற்றின்
ல் முன்பதிவு செரியநோன
ன் வபயரில
அலழபபதநோனநோல, “டபநோலி ின் வெரலநோறு”— என்றுமிரநோத அளவு
மிகவும் ன் வின் வெடகங்ன் வகடே ின் வெலகயில, ஆளும் ன் வல் முன்பதிவு செலின் வெந்த
டு மெற்தடடுக்களின் நிதி ு மெற்றும் அரசியல
லன்களுக்கு
கீழ்பபடடுததபபடடு
ின் வெருகிமுடிவுறது.
ின் வெரலநோற்றுக்கும்
பிரச்ல் முன்பதிவு செநோரததுக்கும்
இலேயிலநோன
டின் வெறுபநோடு
திடேமிடேமுலமுடிவுறயில துலேததழிக்கபபடடு ின் வெருகிமுடிவுறது.
ின் வெரலநோறு
பிரச்ல் முன்பதிவு செநோரு மெநோக
தரம்
தநோழ்ததபபடேதன்
விலளன் வபநோருடள, இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டுக்கு இன்னும் ஒரு
அணுகுமுலமுடிவுற
உருின் வெநோக்கு மெநோக
இருந்துின் வெருகிமுடிவுறது.
“ின் வெரலநோற்றின்
முடிவு”
ு மெற்றும்
“குறுகிய
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு” ஆகியலின் வெ “புலனந்துருின் வெநோக்கபபடே இருபதநோம்

நூற்முடிவுறநோண்டுக்கு” ின் வெழிவிடடு ின் வெருகின்முடிவுறன. இந்தப பளளியின்
பலேபபுகளில, ின் வெரலநோற்று பதிவுகலள சுக்குதல, திரிததல
ு மெற்றும் முற்றுமுழுதநோக ன் வபநோய்லு மெபபடுததுதல ஆகியலின் வெ
உளளேங்கும். இந்த ன் வல் முன்பதிவு செயற்திடேததின் இலக்கு, இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு
முதலநோளிததுின் வெ
ஏகநோதிபததியததின்
மிகடு மெநோல் முன்பதிவு செு மெநோன
குற்முடிவுறங்கலள
மூடிு மெலமுடிவுறபபதும்,
ல் முன்பதிவு செடேரீதியநோனதநோக
கநோடடுின் வெதுேன்,
டு மெலும்
அதற்கு
ட ர்ு மெநோமுடிவுறநோக, ல் முன்பதிவு செர்ின் வெடதல் முன்பதிவு செ டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ இயக்கததின் ஒடடுன் வு மெநோதத
டபநோரநோடேதலதயும் குற்முடிவுறகரு மெநோக ு மெற்றும் தநோர்மீகரீதியில
நியநோயு மெற்முடிவுறதநோக கநோடடுின் வெதநோகும்.
ின் வெலதுல் முன்பதிவு செநோரி
ின் வெரலநோற்று
திருததலின் வெநோதததின்
இந்த
லேமுலமுடிவுறயில, 1917 அக்டேநோபர் டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செப புரடசியநோனது,
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டின்
பிரதநோன
குற்முடிவுறு மெநோகவும்,
அதிலிருந்து தநோன் அடுததடுதது — குறிபபநோக ஹிடலரின்
நோஜ ஆடசி ு மெற்றும் இனபபடுன் வகநோலலகள உளளேங்கலநோக—
அலனதது
பயங்கரங்களும்
தவிர்க்கவியலநோு மெலும்,
ல் முன்பதிவு செடேபூர்ின் வெு மெநோகவும் கூே ின் வெந்ததநோக கநோடேபபடுகிமுடிவுறது. டல் முன்பதிவு செநோவியத
ஒன்றியததின்
கலலபபுக்கு
முன்னர்,
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டின் ின் வெரலநோறு குறிதத அததலகய ஒரு பூதநோகரு மெநோன
உருததிரிபபுக்கள, குறிபபநோக டஜர்ு மெனியில, புததிஜீவித
ின் வெலகயில
ல் முன்பதிவு செடேபூர்ின் வெு மெற்முடிவுறதநோகவும்,
இழிவுக்குரியதநோகவும்
கருதபபடடிருக்கலநோம்.
1980 களின்
ு மெததியிலும்
ு மெற்றும்
1990 களின்
ன் வதநோேக்கததிலும்,
டஜர்ு மெனி
ஒரு
புகழ்ன் வபற்முடிவுற
“ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர்களின் விின் வெநோத” (Historikerstreit) அரங்கநோக
இருந்தது. அது ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர் ஏர்ன்ஸ்ட ட நோலடேின் வெநோல
ன் வின் வெளியிேபபடே ஒரு கடடுலரயநோல தூண்டிவிேபபடேது.
அக்டேநோபர் புரடசி, 1918-21 இன் ரஷ்ய உள நோடடுப டபநோர்
ு மெற்றும்
டல் முன்பதிவு செநோவியத
டபநோலஷிவில் முன்பதிவு செததின்
கநோடடுமிரநோண்டிததனததிற்கு, நோஜ ஆடசியின் குற்முடிவுறங்கலள
ஒரு
புரிந்து
ன் வகநோளளததக்க
பதிலிறுபபநோக
பநோர்க்க
டின் வெண்டுன் வு மென அின் வெர் ின் வெநோதிடேநோர். மூன்முடிவுறநோம் டஜர்ு மென் குடியரசு
குறிதது ஓர் அனுதநோபததுேன் கூடிய ு மெறுு மெதிபபீடடிற்கு
அலழபபுவிடுதது,
ட நோலடே
எழுதுலகயில,
“ரஷ்ய
புரடசியின் டபநோது ேந்த நிர்மூலு மெநோக்கும் ேின் வெடிக்லககளநோல
உண்ேநோன அச்ல் முன்பதிவு செததின் பதில
ேின் வெடிக்லகயநோக”
நோஜ
ேின் வெடிக்லககள இருந்தன என்று எழுதினநோர். ட நோலடே
ன் வதநோேர்ந்தநோர்:
“மூன்முடிவுறநோம்
குடியரலல் முன்பதிவு செ
அரக்கததனு மெநோக
சிததிரிபபலத ஏற்றுக் ன் வகநோளளமுடியநோது. மூன்முடிவுறநோம் குடியரசு
அலனதது
ு மெனிததன்லு மெலயயும்
ு மெறுக்கும்டபநோது
டின் வெண்டுு மெநோனநோல நோம் அரக்கததனம் பற்றி டபல் முன்பதிவு செலநோம், அந்த
ின் வெநோர்தலத
ு மெனிததன்லு மெ
ன் வகநோண்ே
அலனததும்
பூரணு மெநோனடத என்பலத அர்ததபபடுததுகிமுடிவுறது, அவ்விதததில
அின் வெர்கள எலலநோருடு மெ லலின் வெர்களநோகவும் இருக்க முடியநோது
அலலது எலலநோருடு மெ ன் வகடேின் வெர்களநோகவும் இருக்க முடியநோது,
அலனததுடு மெ ன் வின் வெளிச்ல் முன்பதிவு செமும் இலலல அலலது அலனததுடு மெ
இருளும் இலலல."18
இரண்ேநோம் உலக டபநோருக்குப பின்னர், ஹிடலலரயும்
மூன்முடிவுறநோம்
குடியரலல் முன்பதிவு செயும்
பநோதுகநோபபதற்கநோக
முன்ன் வனடுக்கபபடே, டஜர்ு மென் கலவிததுலமுடிவுற ஸ்தநோபகததின்
ஒரு உறுபபினரது மிகவும் ன் வின் வெளிபபலேயநோன முயற்சிலய
ட நோலடேவின் எழுததுக்கள
பிரதிநிதிததுின் வெம் ன் வல் முன்பதிவு செய்தன.
1939 இல சிடயநோனில் முன்பதிவு செ உலக கநோங்கிரசின் தலலின் வெர் லல் முன்பதிவு செய்ம்
லின் வெய்ஸ்ு மெநோன் (Chaim Weizmann), யூதர்கள பிரிடேனுேன்
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டல் முன்பதிவு செர்ந்து டஜர்ு மெனிக்கு எதிரநோகப டபநோரநோே டின் வெண்டும்19 என்று
அறிவிததிருந்ததன் அடிபபலேயில, ஐடரநோபபிய யூதர்கள
ன் வகநோடூரு மெநோக
ேததபபடேலத ட நோலடே நியநோயபபடுததவும்
கூே ன் வல் முன்பதிவு செய்தநோர். 1992 இல ு மெநோர்டடின் ன் வஹெய்ன் வேக்கலரக்
குறிதது
எழுதிய
முற்றிலும்
ஒருதலலபடல் முன்பதிவு செு மெநோன
சுயல் முன்பதிவு செரிலதயில
ட நோலடே,
அம்ன் வு மெய்யியலநோரின்
யூத
எதிர்பலபயும்,
நோஜல் முன்பதிவு செதலத
அின் வெர்
அரின் வெலணததுக்
ன் வகநோண்ேலதயும் நியநோயபபடுததினநோர். “[கம்யூனில் முன்பதிவு செததுேன்]
ஒபபிடுலகயில,
டதசிய
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செததின்
டஜர்ு மென்
புரடசியநோனது, அதன் இலக்குகளில — அதநோின் வெது டஜர்ு மெனின்
ன் வகௌரின் வெம் ு மெற்றும் ல் முன்பதிவு செு மெததுின் வெததிற்கநோன உரிலு மெகலள மீடபதில
— கடடுபபநோேநோனதும், ன் வல் முன்பதிவு செநோற்ப அளின் வெநோனதும் ஆகும், டு மெலும்
அதன் ின் வெழிமுலமுடிவுறகளில மிது மெநோனதும் ஆகும்,” என்கிமுடிவுறநோர்.20
ட நோலடேவின் எழுததுக்கள டஜர்ு மென் ு மெற்றும் அன் வு மெரிக்க
கலவிததுலமுடிவுற
ல் முன்பதிவு செநோர்ந்த
ல் முன்பதிவு செமூகததில
டகநோடபநோடடுரீதியில
எதிர்பலபக் கண்ேது. நோஜல் முன்பதிவு செததின் ல் முன்பதிவு செநோர்பில ின் வெரலநோற்றுரீதியநோக
ின் வெருததம்
ன் வதரிவிபபதில
அின் வெர்
ஈடுபடடுளளதநோக
குற்முடிவுறஞ்ல் முன்பதிவு செநோடேபபடேநோர்,
அததுேன் ஓர்
அறிஞர் என்முடிவுற
ின் வெலகயில அின் வெரது புகழ் சிதறுண்டு டபநோனது. ஆனநோல,
இன்று, ட நோலடேவின்
டல் முன்பதிவு செததிரம் உதயு மெநோகி உளளது.
இபடபநோது அின் வெர் ன் வதநோன்னூற்ன் வமுடிவுறநோரு ின் வெயதில இருக்கிமுடிவுறநோர்.
அின் வெரது
கநோலம்
ின் வெந்துவிடேதநோகவும்,
அின் வெர்
ஒரு
தீர்க்கதரிசியநோகவும் புகழபபடுகிமுடிவுறநோர். டஜர்ு மெனியில மிகவும்
பரந்தளவில விநிடயநோகு மெநோகும் ன் வல் முன்பதிவு செய்தி இதழநோன Der Spiegel
பிபரின் வெரி 14, 2014 இதழில, ன் வின் வெளியிடே முகபபு கடடுலரயில
ட நோலடேவின்
கருததுக்கள
நிரூபிக்கபபடடிருபபதநோக
குறிபபிடேது. ஸ்ரநோலினின் குற்முடிவுறங்களுேன் ஒபபிடுலகயில
ஹிடலரின் குற்முடிவுறங்களின் அளவு குலமுடிவுறந்டத டதநோன்றுகிமுடிவுறது
என்று Der Spiegel ின் வெலியுறுததியது. Der Spiegel இதழநோல
டபடடி
எடுக்கபபடே
ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர்களுள,
டபர்லினின்
ன் வகௌரின் வெமிக்க ஹெம்டபநோலட பலகலலக்கழகததில கிழக்கு
ஐடரநோபபிய ஆய்வுகள துலமுடிவுறயின் தலலின் வெரநோன டபரநோசிரியர்
டஜநோர்க் பநோர்ன் வபடரநோவ்ஸ்கியும் ஒருின் வெரநோின் வெநோர். ட நோலடேவின்
கருததுகளுேன்
எபடபநோதும்
ஒததுபடபநோகும்
பநோர்ன் வபடரநோவ்ஸ்கி,
பின்ின் வெருு மெநோறு
ட நோலடேலின் வெ
பநோதுகநோக்கிமுடிவுறநோர்:
“ஹிடலர்
ு மெனட நோயநோளிடயநோ,
அலலது
ின் வெக்கிரு மெநோனின் வெடரநோ
அலல.
அின் வெர்
யூதர்கலள
நிர்மூலு மெநோக்குின் வெது குறிதது அின் வெருலேய டு மெலல் முன்பதிவு செயில யநோரும்
டபசுின் வெலத
விரும்பவிலலல.”21
மூன்முடிவுறநோம்
குடியரசின்
குற்முடிவுறங்களின்
பிரதடயக
குணநோம்ல் முன்பதிவு செதலதயும்
அதன்
அளவிலனயும்
குலமுடிவுறததுக்கநோடடும்
ட நோலடேவின்
முயற்சிகலள
நியநோயபபடுததி
பநோர்ன் வபடரநோவ்ஸ்கி,
“ின் வெரலநோற்றுரீதியநோக
டபசினநோல,
அின் வெர்
ல் முன்பதிவு செரிதநோன்”22
என்றுலரததநோர்.
எலதக் குறிதது ட நோலடே ல் முன்பதிவு செரியநோக இருந்தநோர்? Der
டபடடி கநோணபபடே ட நோலடே கூறுலகயில,
பிரிடேன்
ு மெற்றும்
டபநோலந்தின்
விடடுக்ன் வகநோடுக்கநோத
தன்லு மெயநோல
ஹிடலர்
டபநோருக்குள
தளளபபடேதநோக
ின் வெநோதிடேநோர். ஆனநோல அது முற்றிலும் அவ்ின் வெநோறு கிலேயநோது.
“யூதர்கள ‘"குலநோக்கில" அின் வெர்களது ன் வல் முன்பதிவு செநோந்த பங்லகக்’ ”
ன் வகநோண்டிருந்தநோர்கள, ஏன் வனன்முடிவுறநோல டபநோலஷிவிக்குகளில சிலர்
யூதர்களநோக இருந்தநோர்கள என்பலதக் குறிததுக் கநோடடி
ட நோலடே ின் வெலியுறுததியதநோக Der Spiegel குறிபபிடேது. இந்த
தர்க்கததின்
அடிபபலேயில,
குலமுடிவுறந்தபடல் முன்பதிவு செம்
பகுதி
Spiegel ஆல

அளடின் வெனும் யூதர்கடள அவுஸ்விடச்க்கு ( நோஜ சிததிரின் வெலதக்
கூேங்கள - Auschwitz) ன் வபநோறுபபநோகி இருந்தனர் என்முடிவுறநோகிமுடிவுறது.
ட நோலடேவின்
படேின் வெர்ததனு மெநோன
தன்லு மெயநோல
சிறிது
பின்ின் வெநோங்கிய Der Spiegel, அின் வெரது நிலலபபநோடலே எதிர்தது,
அது “நீண்ேகநோலு மெநோக யூத-எதிர்பபநோளர்களின் ின் வெநோது மெநோக
இருந்து ின் வெருகிமுடிவுறது”23 என ஒபபுக் ன் வகநோண்ேது. ஆனநோல Der
Spiegel இன் விு மெர்ல் முன்பதிவு செனம் அந்த ு மெடடுக்குததநோன் இருந்தது.
டு மெலும் ட நோலடே ு மெற்றும் பநோர்ன் வபடரநோவ்ஸ்கியின் கூற்றுக்கள
டதநோற்முடிவுறபபநோடேளவில
எந்த
ன் வபநோது
எதிர்பலபயும்
எதிர்ன் வகநோளளவிலலல.
ட நோலடே
ு மெற்றும்
பநோர்ன் வபடரநோவ்ஸ்கியின் கூற்றுக்கள ன் வபரும்பநோலும் ல் முன்பதிவு செின் வெநோல
ன் வல் முன்பதிவு செய்யபபேவிலலல
என்முடிவுற
உண்லு மெயநோனது,
புததிஜீவிதததினது
ு மெடடுு மெலல,
ு மெநோமுடிவுறநோக
அரசியல
நிகழ்ச்சிபடபநோக்குகளினதும் ஒரு ன் வின் வெளிபபநோேநோகும். கேந்த
ஆண்டின் டபநோது, அங்டக டஜர்ு மென் இரநோணுின் வெின் வெநோததலத
புதுபபிபபதற்கநோக ன் வபநோதுு மெக்களிலேடய ஆதரலின் வெக் கடடி
எழுபபும்
தீர்ு மெநோனகரு மெநோன
அரசியல
பிரச்ல் முன்பதிவு செநோரம்
இருந்திருக்கிமுடிவுறது. அந் நோடடின் ஜனநோதிபதி டஜநோஹெநோயிம்
ன் வகௌவ்க்கநோல முன்ன் வனடுக்கபபடேலத, அதநோின் வெது, டஜர்ு மென்
ு மெக்கள இரண்ேநோம் உலக டபநோருக்குப பிந்லதய அின் வெர்களது
அலு மெதிின் வெநோததலத
கேந்து
ின் வெரடின் வெண்டும்
என்றும்,
டஜர்ு மெனிக்கு ன் வபரும் ின் வெலலரசு லன்கலளக் ன் வகநோண்டிருக்க
நியநோயமுளளது என்றும், அலின் வெ அதன் எலலலகளுக்கும்
அபபநோல இரநோணுின் வெ ேின் வெடிக்லககலள டகநோருகின்முடிவுறன என்றும்
முன்னணி பததிரிலககள முலமுடிவுறயிடேன.
குறிபபிேததக்க ின் வெலகயில, டஜர்ு மெனி மீண்டுன் வு மெநோருமுலமுடிவுற
“பூமியில உரிய இேதலத” ன் வபமுடிவுற முலனய டின் வெண்டுன் வு மென்முடிவுற
அலழபபுக்கள புதுபபிக்கபபடடிருபபது, நீண்ேகநோலததிற்கு
முன்னடர — அதநோின் வெது 1961 இல முதலநோம் உலக யுததததில
டஜர்ு மெனியின் ட நோக்கங்கள (Griff nach der Weltmacht) எனும்
தலலபபில ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர் பிரிடஸ் பிஷ்ஷைரின் அதிரலின் வெதத
ு மெற்றும் ன் வல் முன்பதிவு செலின் வெநோக்கு மிகுந்த ஆய்வு பிரசுரிக்கபபடே
கநோலததின் டபநோடத — ஸ்தநோபிக்கபபடே ஒருமிதத ின் வெரலநோற்று
கருதலத, அதநோின் வெது 1914 இல உலக டபநோர் ன் வின் வெடிதததற்கு
இரண்ேநோம் ன் வகய்ல் முன்பதிவு செர் விலன் வஹெலமின் முடியநோடசிடய பிரதநோன
ன் வபநோறுபபநோகும்
என்பலத
ு மெதிபபிழக்கச்
ன் வல் முன்பதிவு செய்யும்
முயற்சிடயநோடு
பிலணந்துளளது.
1999 இல
இமுடிவுறந்த
பிஷ்ஷைருக்கு, ஒரு அறிஞர் என்முடிவுற ின் வெலகயில அின் வெரது
ு மெலமுடிவுறவிற்குப பிந்லதய புகலழ அழிக்கும் ட நோக்கில,
இபடபநோது அின் வெர் ஒரு ல் முன்பதிவு செலளக்கநோத தநோக்குதலகளின் இலக்கில
லின் வெக்கபபடடுளளநோர்.
உக்டரனில நிலவி ின் வெரும் ன் வ ருக்கடி, ல் முன்பதிவு செு மெகநோலததிய
புவில் முன்பதிவு செநோர் அரசியல நிகழ்ச்சிநிரலகளுக்கு ின் வெரலநோறு அடிபணிய
ன் வல் முன்பதிவு செய்யபபடுின் வெலத எடுததுக்கநோடடுகிமுடிவுறது. பநோசில் முன்பதிவு செ அலு மெபபுக்கள
பிரதநோன
பங்கநோற்றிய
பிபரின் வெரி
2014
ின் வெலதுல் முன்பதிவு செநோரி
ஆடசிக்கவிழ்பபு ல் முன்பதிவு செதிலய, ின் வெரலநோற்றுச் ல் முன்பதிவு செநோன்லமுடிவுற படுடு மெநோல் முன்பதிவு செு மெநோக
ன் வபநோய்ம்லு மெபபடுததுின் வெதன் மூலு மெநோக,
ஒரு
ஜன நோயகப
புரடசியநோக கநோடடுின் வெதற்கு அன் வு மெரிக்கநோ ு மெற்றும் டஜர்ு மெனியநோல
உதவி
ன் வல் முன்பதிவு செய்யபபடடுளளது.
இந்த
நிகழ்ச்சிபடபநோக்கு
இதன் வதநோகுபபில உளள கலேசிக்கு முந்லதய கடடுலரயின்
கருபன் வபநோருளநோகும்.
* * * * *
டல் முன்பதிவு செநோவியத
ன் வல் முன்பதிவு செய்யபபடே

ஒன்றியம் கலலக்கபபடேலத
ன் வபநோய்லு மெபபடுததலகள

ன் வதநோேர்ந்து
ு மெற்றும்

10- Foreword to The Russian Revolution and the Unfinished Twentieth Century

திரிததலகளுக்கு
எதிரநோக,
ின் வெரலநோற்று
உண்லு மெலய
பநோதுகநோபபதில கேந்த இருபது ஆண்டுகளநோக
நோன்கநோம்
அகிலததின்
அலனததுலகக்
குழுின் வெநோல
ேததபபடே
டபநோரநோடேததினது ின் வெரலநோற்றுப பதிவின் ஒரு பகுதிலய
இதன் வதநோகுதி ன் வகநோண்டுளளது. இந்த டபநோரநோடேததிற்கநோகததநோன்
டன் வரநோடஸ்கில் முன்பதிவு செ இயக்கம் ன்கு தயநோரிக்கபபடேது. 1923 இல
இேது எதிர்பபு உருின் வெநோக்கபபடேதன் பின்னர் இருந்து,
டன் வரநோடஸ்கிஸ்டுகள
ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செ
அதிகநோரததுின் வெததின்
ன் வபநோய்களுக்கு
எதிரநோக
அக்டேநோபர்
புரடசியின்
பநோரம்பரியதலதயும்
ின் வெரலநோற்று
ல் முன்பதிவு செநோன்றுகலளயும்
பநோதுகநோபபதற்கு நிர்பந்திக்கபபடடிருந்தநோர்கள. டன் வரநோடஸ்கிலய
ன் வலனினது கடும் எதிரியநோய் சிததரிக்கும் ட நோக்கததுேன்,
ரஷ்ய ல் முன்பதிவு செமூக ஜன நோயக இயக்கததிற்குளடள எழுந்த 1917 க்கு
முந்லதய கன்லனப டபநோரநோடேங்கலள திரிதது, அக்டேநோபர்
புரடசியின் டகநோடபநோடுகள ு மெற்றும் டின் வெலலததிடேததிற்கு
எதிரநோன
அதிகநோரததுின் வெ
பிற்டபநோக்குததனம்
1920 களின்
ஆரம்பததில
ன் வதநோேங்கியது.
பின்னர்,
டன் வரநோடஸ்கியின்
அரசியல நிலலபபநோடு, அின் வெலர ரஷ்ய விின் வெல் முன்பதிவு செநோயிகளின்
ன் வகநோடூரு மெநோன
எதிரியநோக
கநோடடுின் வெதற்கு
தின் வெமுடிவுறநோக
பிரதிநிதிததுின் வெபபடுததபபடேது. 1927 இல ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட
கடசியிலிருந்து
டன் வரநோடஸ்கி
ன் வின் வெளிடயற்முடிவுறபபடேதன்
பின்னரும், 1929 இல டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியததிலிருந்து அின் வெர்
நோடுகேததபபடேதன் பின்னரும், டல் முன்பதிவு செநோவியத ின் வெரலநோற்றில
ேந்த ஒவ்ன் வின் வெநோரு நிகழ்வும் ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செ ஆடசியின் அரசியல
லன்களுக்டகற்ப
ன் வபநோய்லு மெபபடுததபபடேது.
டல் முன்பதிவு செர்ஜ
ஐஸன்ஸ்லேன் கூே 1927 இல தயநோரிக்கபபடே அின் வெரது
சிமுடிவுறந்த திலரபபலேபபநோன உலலகக் குலுக்கிய பதது
நோடகள இல, டன் வரநோடஸ்கியின் உருின் வெம் எதுவும் இலலநோத
அளவுக்கு
மீளன் வின் வெடடு
ன் வல் முன்பதிவு செய்ய
டின் வெண்டி
இருந்தது,
ன் வல் முன்பதிவு செநோலலபடபநோனநோல அந்த ு மெனிதர்தநோன் ன் வபடடரநோகிரநோடடில
1917 அக்டேநோபர் எழுச்சிலய ஒழுங்கு ன் வல் முன்பதிவு செய்தின் வெரும் அதற்குத
தலலலு மெ தநோங்கியின் வெரும் ஆின் வெநோர்.
டன் வரநோடஸ்கிலய அதிகநோரததிலிருந்து அகற்றுின் வெதற்கும்,
அக்டேநோபர் புரடசி அடிபபலேயநோகக் ன் வகநோண்டிருந்த டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ
ல் முன்பதிவு செர்ின் வெடதசிய டின் வெலலததிடேதலத ு மெறுபபதற்குு மெநோக, 1920 களின்
ன் வபநோய்களும்,
ன் வபநோய்லு மெபபடுததலகளும்,
ன் வதநோழிலநோள
ின் வெர்க்கம்
அதிகநோரதலத
ன் வபறுின் வெதற்கும்,
கம்யூனிஸ்ட
அகிலதலத
ஸ்தநோபிபபதற்கும்
ு மெற்றும்
டல் முன்பதிவு செநோவியத
ஒன்றியதலத
டதநோற்றுவிபபதற்கும்
தலலலு மெடயற்றிருந்த
ு மெநோர்க்சிஸ்டுகளின்
தலலமுலமுடிவுறலய
ன் வபரியளவில
கலளன் வயடுபபதற்கநோக, 1930 களில ஸ்ரநோலினநோல டபநோலியநோகல் முன்பதிவு செடே
மூடுதிலரயநோக
பயன்படுததபபடே
ு மெநோஸ்டகநோ
வில் முன்பதிவு செநோரலணகளது டஜநோடிபபுகளுக்குள ஆக்கிரமிததிருந்தன.
டன் வரநோடஸ்கி விளக்கியின் வெநோறு, ின் வெரலநோறு பற்றிய ன் வபநோய்கள,
அரசியல
பிற்டபநோக்குததனதலத
சிததநோந்தரீதியில
உறுதியநோக்குின் வெதில ஒரு முக்கிய பநோததிரு மெநோக டல் முன்பதிவு செலின் வெ
ன் வல் முன்பதிவு செய்கின்முடிவுறன. நீதிு மென்முடிவுற டபநோலி ின் வெழக்குகளநோயினும், அரசு
ு மெற்றும் ன் வல் முன்பதிவு செய்தி ஊேக பிரச்ல் முன்பதிவு செநோரு மெநோயினும், ன் வகநோளலகயற்முடிவுற
குடடிமுதலநோளிததுின் வெ
கலவியநோளர்களநோல
ின் வெரலநோற்றுச்
ல் முன்பதிவு செநோன்றுகள திரிக்கபபடுின் வெதநோயினும், அின் வெற்றின் ட நோக்கம்,
ஆளும்
ன் வல் முன்பதிவு செலின் வெந்த
தடடுக்களின்
குற்முடிவுறங்கலள
நியநோயபபடுததுின் வெதும்,
ு மெக்கள
கருதலத
தேம்புரளச்
ன் வல் முன்பதிவு செய்ின் வெதும், முதலநோளிததுின் வெததிற்கு எதிரநோக ஒரு பலம்
ின் வெநோய்ந்த
ு மெற்றும்
புரடசிகர
டபநோரநோடேதலத
உறுதிபபடுததுின் வெதற்கு
டதலின் வெபபடும்
அறிவு
ு மெற்றும்

தகின் வெலகலள கிலேக்கவிேநோு மெல ன் வல் முன்பதிவு செய்ின் வெதுு மெநோகும். இவ்ின் வெநோறு
ின் வெரலநோற்று
ன் வபநோய்லு மெபபடுததலகளுக்கு
எதிரநோன
டபநோரநோடேு மெநோனது, அரசியல டின் வெலலயின் விருபபதடதர்டின் வெநோ
அலலது இரண்ேநோந்தரு மெநோனடதநோ இலலல. முக்கியு மெநோக
அக்டேநோபர் புரடசி
ு மெற்றும் இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டில
ல் முன்பதிவு செர்ின் வெடதல் முன்பதிவு செ டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ இயக்கததின் அனுபின் வெங்கள ன் வதநோேர்பநோன
ின் வெரலநோற்று
உண்லு மெலயப
பநோதுகநோபபது,
ன் வதநோழிலநோள
ின் வெர்க்கததிற்குள
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ
னவின்
ு மெறுு மெலர்ச்சிக்கு
அததியநோின் வெசியு மெநோனதநோகும்.
டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியததின் இறுதிக் கநோலங்களில, ரஷ்ய
புரடசியின் ின் வெரலநோறு குறிதது நோடு முழுின் வெதும் ஒரு ன் வபரும்
ஆர்ின் வெம் டு மெடலநோங்கி இருந்தது. ஒடுக்குமுலமுடிவுறயின் பல
தல் முன்பதிவு செநோபதங்களுக்குப
பின்னர்,
டன் வரநோடஸ்கி
பற்றிய
கடடுலரகளும் ு மெற்றும் டன் வரநோடஸ்கியின் எழுததுக்களும்
பரின் வெலநோக
கநோணக்
கிலேக்கலநோயின.
இந்த
அபிவிருததியநோனது டல் முன்பதிவு செநோவியத தலலலு மெக்குள கின் வெலலலய
எழுபபியது. ல் முன்பதிவு செந்லதப ன் வபநோருளநோதநோரததிற்கு திரும்புின் வெதுதநோன்
ஒடர முன்டனறும் ின் வெழி என்று ன் வபநோதுு மெக்கலள ம்பலின் வெக்க
விலழந்த ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செ அதிகநோரததுின் வெததின் பிடிின் வெநோது மெநோன
முதலநோளிததுின் வெ
ல் முன்பதிவு செநோர்பு
ட நோக்குநிலலக்கு
ு மெநோமுடிவுறநோக,
டன் வரநோடஸ்கியின் எழுததுக்களும், ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செததிற்கு எதிரநோன
நோன்கநோம்
அகிலததின்
டபநோரநோடேததின்
ின் வெரலநோற்று
ல் முன்பதிவு செநோன்றுகளும் அதிகநோரததுின் வெ ஆடசிக்கு ஒரு டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ
ு மெநோற்றீடு
ல் முன்பதிவு செநோததியு மெநோக
இருந்தது
என்பலதத
ன் வதளிவுபடுததியது.
டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியததின் கலலபபின் மூலு மெநோக ேதத
எததனிதத
கின் வரம்ளினின்
முக்கிய
ட நோக்கங்களில,
ன் வதநோழிலநோள ின் வெர்க்கததுள ஒரு டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ முன்டனநோக்கு
மீளஎழுச்சி
ன் வபறுின் வெலத
முன்கூடடிடய
முறியடிபபதும்
ஒன்முடிவுறநோக இருந்தது. இவ்விதததில, அந்த கலலபபநோனது
ின் வெரலநோற்று
ன் வபநோய்ம்லு மெபபடுததலின்
ஒரு
புதிய
பிரச்ல் முன்பதிவு செநோரததுேன்
டல் முன்பதிவு செர்ந்து,
டல் முன்பதிவு செநோவியத
ஒன்றியம்
ஆரம்பததிலிருந்டத ஒரு வீண் முயற்சியநோக இருந்தது என்முடிவுற
ின் வெநோததலத
லு மெயபபடுததி
இருந்தது.
இந்த
புதிய
“டல் முன்பதிவு செநோவியததிற்குப
பிந்லதய
ின் வெரலநோற்றுப
ன் வபநோய்ம்லு மெபபடுததல பளளியின்” டதநோற்முடிவுறம், புக்குயநோு மெநோ,
ு மெநோலியநோ ு மெற்றும் டஹெநோபஸ்ின் வெநோம் எழுததுக்கலளப டபநோலடின் வெ,
அடத
ின் வெலரடகநோடடில
கர்ந்தது.
இவ்
அலனதது
பலேபபுக்களும், டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியததின் கலலபபநோனது
தவிர்க்கமுடியநோு மெல அக்டேநோபர் புரடசியிலிருந்டத ின் வெந்தது,
டின் வென் வமுடிவுறந்த விலளவுக்கும் அங்டக ல் முன்பதிவு செநோததியம் இருக்கவிலலல
என்முடிவுற
அடிபபலே
ன் வல் முன்பதிவு செய்திலய
ம்பலின் வெபபதநோகும்.
ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செம் என்பது அக்டேநோபர் புரடசியின் ன் வ றிபிமுடிவுறழ்ந்த
ஒன்முடிவுறலல, ு மெநோமுடிவுறநோக அதன் முக்கியு மெநோன விலளின் வெநோகும்.
அங்டக
ு மெநோற்றீடு
எதுவும்
இருக்கவிலலல
என்பலத
அடிபபலே டல் முன்பதிவு செதியநோக ன் வின் வெளியிடேன.
“முடிவுமுடிவுறநோத
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு”
என்முடிவுற
கருததுருவின்
அபிவிருததியினூேநோக,
அங்டக
ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செததிற்கு
ஒரு
ு மெநோற்றீடு
இருந்தலத
ின் வெரலநோற்றுச்ல் முன்பதிவு செநோன்று திடேின் வெடேு மெநோக நிரூபிக்கிமுடிவுறது என்பலத
இந்நூலில
உளள
விரிவுலரகளும்,
கடடுலரகளும்
ின் வெலியுறுததுகின்முடிவுறன.
ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செததிற்கு
ு மெநோற்றீடுகள
இருந்ததநோக
எவ்விதததிலும்
கருதுின் வெது
எதிரிலே
உண்லு மெகளின்
ின் வெரலநோற்றில
அர்தது மெற்முடிவுறதும்,
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புததிஜீவிதரீதியில
நியநோயு மெற்முடிவுற
லேமுலமுடிவுறயநோகவும்
இருக்கிமுடிவுறன் வதன்முடிவுற டஹெநோபஸ்ின் வெநோமின் ின் வெநோததலத நோன் ல் முன்பதிவு செின் வெநோல
ன் வல் முன்பதிவு செய்திருக்கிடமுடிவுறன். “என்ன
ேந்தது என்பதிலிருந்து தநோன்
ின் வெரலநோலமுடிவுற
ஆரம்பிக்க
டின் வெண்டுன் வு மென்றும்,
ஏலனயலின் வெ
எலலநோம் ஊகங்கடள,” என்று அின் வெர் எழுதினநோர்.24
நோன் இந்த குறிபபடே பகுதியில கின் வெனம் ன் வல் முன்பதிவு செலுததுு மெநோறு
அலழபபுவிடுக்கிடமுடிவுறன்,
ஏன் வனனில
அது
பரந்தளவில
ின் வெஞ்ல் முன்பதிவு செகு மெநோக
திரிக்கபபடடுளள
டல் முன்பதிவு செநோவியத
ஒன்றிய
ின் வெரலநோற்றுக்கு
ஓர்
அணுகுமுலமுடிவுறலய
முன்ு மெநோதிரியநோக
எடுததுக்கநோடடுகிமுடிவுறது.
டஹெநோபஸ்ின் வெநோம்
ின் வெரலநோற்று
ஆின் வெணங்கலள
ட ரடியநோக
ன் வபநோய்லு மெபபடுததுின் வெதில
தங்கியிருக்கவிலலல. ஆனநோல முக்கியு மெநோன உண்லு மெகலள
ு மெலமுடிவுறததும், ஒரு முழுலு மெயற்முடிவுற ல் முன்பதிவு செநோன்றுகலள முன்லின் வெததும்
அின் வெர் ின் வெரலநோற்று உண்லு மெகளுக்கு எதிரநோக டகடிலழக்கிமுடிவுறநோர்.
டஹெநோபஸ்ின் வெநோமின்
தவிர்ததலகள
ின் வெரலநோற்லமுடிவுறத
திரிதது
கூறுின் வெதற்கு பங்களிபபு ன் வல் முன்பதிவு செய்கின்முடிவுறன.
ன் வபரும்பநோலநோன விரிவுலரகள ு மெற்றும் கடடுலரகளில,
துரதிரஷ்ேின் வெல் முன்பதிவு செு மெநோக தவிர்ததலகள ு மெடடுமின்றி, ின் வெரலநோற்று
உண்லு மெகளின் அபபடேு மெநோக திரிததலகளின் ன் வபநோருளபற்றி
டபல் முன்பதிவு செடின் வெண்டிய நிலலக்கு
நோன் தளளபபடடேன். ஆனநோல
தங்கலளததநோங்கடள ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர்கள என்று அலழததுக்
ன் வகநோண்டு,
கண்ணுக்கு
முன்னநோடலடய
கநோகிதததில
உண்லு மெயின்லு மெலய அறிக்லகயநோக எழுதி, அவ்விதததில
ின் வெருங்கநோல
ல் முன்பதிவு செந்ததியினருக்கு
அின் வெர்களின்
புததிஜீவித
ட ர்லு மெயின்லு மெயின் அலேயநோளதலத விடடுச் ன் வல் முன்பதிவு செலலும்
சிலரின் ஆணின் வெததநோல திலகபபின்றி இருக்க முடியநோத
தருணங்களும் அங்டக இருந்தன.
ன் வபநோய்ம்லு மெபபடுததல
லேமுலமுடிவுறக்கு
பலடின் வெறு
பின் வீனததுின் வெ பளளிகளும் துலணடபநோயுளளன, அின் வெற்றின்
ின் வெரலநோற்று எழுததுக்கள ு மெற்றும் ஆய்வுகளின் திரண்ே
தநோக்கமும் டபரழிவுகர ின் வெலகபபடேதநோக இருந்துளளது.
ன் வு மெய்யியலின் இந்த பிற்டபநோக்குததன்லு மெக்கும் ின் வெரலநோற்று
ன் வபநோய்லு மெபபடுததலுக்கும்
இலேயிலநோன
ன் வதநோேர்பு
மிலகபபடுததிக் கூமுடிவுற முடியநோதது. மிடஷைல ஃபூக்டகநோவின்
(Michel Foucault) ு மெநோணின் வெரநோன டபரநோசிரியர் பநோர்ன் வபடரநோவ்ஸ்கி
எழுததுக்களுக்கு மீண்டும் ின் வெருடின் வெநோம், அின் வெர் அின் வெரது
எழுததுகலள ின் வெழி ேததும் ின் வெழிமுலமுடிவுறயியலல அின் வெரது
ின் வெரலநோற்றின் அர்ததம் [Der Sinn der Geschichte] எனும் நூலில
பின்ின் வெருு மெநோறு விின் வெரிததிருந்தநோர்:
யதநோர்ததததில
ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளருக்கு
கேந்தகநோலததுேன் எதுவுடு மெ ன் வல் முன்பதிவு செய்ின் வெதற்கிலலல,
ு மெநோமுடிவுறநோக
அதற்கு
ன் வபநோருளவிளக்கம்
அளிபபதுேன்தநோன் அின் வெர் ன் வதநோேர்புபடுகின்முடிவுறநோர்.
கேந்த
கநோலததில
ின் வெநோழ்ந்த
ு மெக்களின்
கூற்றுக்களிலிருந்து அின் வெர் எலத யதநோர்ததம்
என்று அலழக்கிமுடிவுறநோடரநோ, அதிலிருந்து அின் வெரநோல
பிரிந்துடபநோக
முடியநோது.
ஆகடின் வெ
அந்த
யதநோர்ததம்
உருின் வெநோக்கும்
னவுக்கு
அபபநோற்படடு அங்டக எந்த யதநோர்ததமும்
இருபபதிலலல.
ஆின் வெணங்களின்
ின் வெழியநோக
ம்முன்
ன் வகநோண்டுின் வெரபபடே
ல் முன்பதிவு செம்பின் வெங்கலள
ு மெறுநிர்ு மெநோணம் ன் வல் முன்பதிவு செய்து ன் வகநோளின் வெதன் மூலு மெநோக,
ரஷ்ய
புரடசி
உண்லு மெயில
என்னின் வெநோக
இருந்தது என்பலத
நோம் புரிந்துன் வகநோளள

முடியும்
என்முடிவுற
கருததுருவிலிருந்து
நோம்
ம்லு மெ
கடேநோயம்
விடுவிததுக்
ன் வகநோளள
டின் வெண்டும். அதனது சிததரிபபு இலலநோு மெல
அங்டக
யதநோர்ததம்
என்பது
இலலல.
ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளரநோக இருபபன் வதன்பதன் அர்ததம்,
டரநோடஜ
ல் முன்பதிவு செநோர்ததிடயரின்
ின் வெநோர்தலதகலளப
பயன்படுததுின் வென் வதனில,
சிததரிபபுக்களின்
உலலக ஆய்வு ன் வல் முன்பதிவு செய்ின் வெதநோகும்.25 (அழுததம்
டல் முன்பதிவு செர்க்கபபடேது)
புமுடிவுறநிலலரீதியநோக
இருந்த
கேந்தகநோலததின்
உண்லு மெயநோன
ு மெறுநிர்ு மெநோணு மெநோக
விளங்கும்
ின் வெரலநோற்முடிவுறநோய்வியல
(Historiography)
மீதநோன
ு மெறுபலப
நியநோயபபடுதத, பநோர்ன் வபடரநோவ்ஸ்கி கருததுின் வெநோத ஆன்மீக
நிததியின் வெநோதததின்
(Solipsism)
அதிதீவிர
கருதலதக்
ன் வகநோணர்கிமுடிவுறநோர் — அதநோின் வெது சிந்தலனக்கு அபபநோற்படடு
ு மெற்றும் சிந்தலனக்கு ன் வின் வெளிடய யதநோர்ததம் என்று ஒன்றும்
அங்டக இலலல என்பதநோகும். ின் வெரலநோறு ஓர் அகநிலலக்
கடேலு மெபபநோக ு மெடடுடு மெ நிலவுகிமுடிவுறது என்று அின் வெர் ு மெக்கு
கூறுகிமுடிவுறநோர். எந்த புமுடிவுறநிலல ின் வெரலநோற்று உண்லு மெயநோலும்,
ஒருகநோலததில நிஜு மெநோக நிலவிய ல் முன்பதிவு செமூக, ன் வபநோருளநோதநோர,
அரசியல
நிலலலு மெகலள
உளளின் வெநோடமுடிவுற
துலலியு மெநோக
சிததரிக்க
முடியநோது.
அந்த
ின் வெலகயநோன
ின் வெரலநோற்று
யதநோர்ததததில பநோர்ன் வபடரநோவ்ஸ்கிக்கு எந்த அக்கலமுடிவுறயும்
இலலல.
"ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளரநோல
நிர்ு மெநோணிக்கபபடும்
மூலக்கூற்றுக்கு ின் வெரலநோறு டல் முன்பதிவு செலின் வெ ன் வல் முன்பதிவு செய்யுு மெநோனநோல, அது
உண்லு மெயநோகி
விடுகிமுடிவுறது.”26
என்று
பநோர்ன் வபடரநோவ்ஸ்கி
அறிவிக்கிமுடிவுறநோர். ின் வெரலநோற்றின் அடிததளதலதத தகர்க்கும் இந்த
டின் வெலல, அகநிலலரீதியநோக தீடேபபடே நிகழ்ச்சிநிரலகளுக்கு
டல் முன்பதிவு செலின் வெ
ன் வல் முன்பதிவு செய்ின் வெதற்கநோக
எழுதபபடும்
டு மெநோல் முன்பதிவு செடியநோன
ன் வபநோருளவிளக்கங்கலள
ு மென்னிக்கிமுடிவுறது
—
ல் முன்பதிவு செநோன்முடிவுறநோக,
ஹிடலரின்
குற்முடிவுறகரு மெநோன
ஆடசிக்கு
ின் வெழங்கும்
ு மெறுின் வெநோழ்ின் வெளிபலப கூமுடிவுறலநோம். ஏர்ன்ஸ்ட ட நோலடே டபநோன்முடிவுற
ல் முன்பதிவு செக்திகளுேன்
டபரநோசிரியர்
பநோர்ன் வபடரநோவ்ஸ்கி
டல் முன்பதிவு செர்ந்து
ன் வகநோண்ேன் வதநோன்றும் தற்ன் வல் முன்பதிவு செயலநோனதலல.
டஜநோன்-பிரநோன்சுின் வெநோ லிடயநோததநோர், ரிச்ல் முன்பதிவு செநோர்ட டரநோர்டடி
(Richard Rorty) ு மெற்றும் ஃபூக்டகநோ டபநோன்முடிவுற ன் வு மெய்யியலின் வெநோத
பிற்டபநோக்கநோளர்களநோல,
“முதலநோளிததுின் வெ
சிந்தலனயின்
அடிததளததிலிந்து”27
டதநோண்டின் வயடுக்கபபடே
கருததுருக்களுேன்
டின் வெலல
ன் வல் முன்பதிவு செய்து,
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டின் கலேசி தல் முன்பதிவு செநோபதங்களிலும் இருபதடதநோரநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டின்
முதலநோின் வெது
தல் முன்பதிவு செநோபதததிலும்
எவ்ின் வெநோறு
அததலகய
ஆதநோரு மெற்முடிவுற
ு மெற்றும்
அபநோயகரு மெநோன
ன் வல் முன்பதிவு செலின் வெநோக்லக அின் வெர்களநோல ன் வபமுடிவுற முடிந்தது என்பலதப
புரிந்து ன் வகநோளள எதிர்கநோல தலலமுலமுடிவுறகள டபநோரநோே டின் வெண்டி
இருக்கும். ன் வு மெய்யியல பிரச்சிலனகலள அலசும் இந்த
ன் வதநோகுதியில
உளள
விரிவுலரகளும்
கடடுலரகளும்,
பின் வீனததுின் வெ ன் வகநோளலள ட நோயின் அரசியல ு மெற்றும் ல் முன்பதிவு செமூக
அின் வெலதலதப
புரிந்து
ன் வகநோளின் வெதற்கு
எதிர்கநோல
அறிஞர்களுக்கு உதவுு மெநோனநோல நோன் மிகவும் ு மெகிழ்டின் வென்.
இந்நூலில எடுததநோளபபடும் விின் வெநோதமுலமுடிவுற, நோம் ின் வெநோழும்
கநோலம், கருபன் வபநோருள இரண்டுக்கும் ன் வபநோருததமுலேயதநோக
இருக்குன் வு மென
நோன்
ம்புகிடமுடிவுறன்.
ின் வெரலநோறு
ஒரு
டபநோர்க்களு மெநோகி
உளளது.
"இமுடிவுறந்துடபநோன
அலனதது
தலலமுலமுடிவுறகளதும்
பநோரம்பரியம்,
ின் வெநோழ்ந்து
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ன் வகநோண்டிருபபின் வெர்களின் மூலளலய அசுரததனு மெநோக சிந்திக்க
லின் வெக்கிமுடிவுறது”28
என்று
ு மெநோர்க்ஸ்
எழுதினநோர்.
புதிய
நூற்முடிவுறநோண்டின்
பதிலனந்து
ஆண்டுகளில,
அரசியலின் வெநோதிகளும் ல் முன்பதிவு செரி ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளர்களும் ல் முன்பதிவு செரி , கலேசி
ஒன்றின் டபரச்ல் முன்பதிவு செததிலிருந்து அின் வெர்களநோல தன்லனததநோடன
விடுவிததுன் வகநோளள
முடியவிலலல.
இருபதடதநோரநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டின்
முன்பினும்
கூே
அதிகு மெநோகி
ின் வெரும்
டு மெநோதலகளும் ன் வ ருக்கடிகளும், இருபதநோம் நூற்முடிவுறநோண்டின்
ின் வெரலநோறு மீதநோன ல் முன்பதிவு செர்ச்லல் முன்பதிவு செகளில சிக்கிக் ன் வகநோளகின்முடிவுறன.
தற்கநோல
அரசியல
டபநோரநோடேங்கள,
ின் வெரலநோற்றுப
பிரச்சிலனகலள
தூண்டுகின்முடிவுற
நிலலயில,
அததலகய
பிரச்சிலனகலள லகயநோளின் வெது டு மெலும் டு மெலும் அரசியல
பரிசீலலனகளநோல ன் வின் வெளிபபலேயநோக தீர்ு மெநோனிக்கபபடுகின்முடிவுறன.
நிகழ்கநோலததிய அரசியல பிற்டபநோக்குததன
லனுக்கநோக
கேந்தகநோலம்
ன் வபநோய்லு மெபபடுததபபடுகின்முடிவுறது.
இருபதநோம்
நூற்முடிவுறநோண்டு
ின் வெரலநோற்றின்
மிகவும்
பளிச்சிடும்
ன் வபநோய்ம்லு மெபபடுததலகளில
குலமுடிவுறந்தபடல் முன்பதிவு செம்
சிலின் வெற்லமுடிவுறயநோின் வெது அம்பலபபடுததுின் வெதன் மூலம், எதிர்கநோல
புரடசிகர டபநோரநோடேங்களில இந்த நூல ஒரு ஆயுது மெநோக
விளங்குன் வு மென்பது இதன் ஆசிரியரின் ம்பிக்லகயநோகும்.
* * * * *
இந்த நூலில விேயங்கள, சில விதிவிலக்குகளுேன்
ு மெடடும்,
கநோலின் வெரிலல் முன்பதிவு செபபடடியலின்
படி
முன்லின் வெக்கபபடடுளளன. இது இரண்டு தல் முன்பதிவு செநோபத கநோல
ின் வெரலநோற்று பிரச்சிலனகள மீது
நோன்கநோம் அகிலததின்
அலனததுலகக் குழுவின் டின் வெலலகளது பரிணநோு மெதலதப
பின்பற்றுின் வெதற்கு
ின் வெநோல் முன்பதிவு செகலர
அனுு மெதிக்கும்.
இயலபநோக
ன் வதநோகுக்கும்
முலமுடிவுறயின்
ஒரு
பகுதியநோக,
விரிவுலர
கூேங்களில அின் வெர்கள ன் வல் முன்பதிவு செவியுற்முடிவுற நீண்ே ின் வெநோல் முன்பதிவு செகங்கலள,
அச்சு பக்கங்களில ின் வெநோசிபபுக்டகற்ப ன் வகநோண்டு ின் வெர உதவியநோக
ன் வு மெநோழி லேயில ு மெநோற்முடிவுறங்கலளச் ன் வல் முன்பதிவு செய்துளடளன்.
இந்த விரிவுலரகளும் கடடுலரகளும் டன் வரநோடஸ்கில் முன்பதிவு செ
இயக்கததில
ல் முன்பதிவு செர்ின் வெடதல் முன்பதிவு செ
அளவிலும்
ு மெற்றும்
அன் வு மெரிக்கநோவிற்குளளும்
உளள
ல் முன்பதிவு செக-சிந்தலனயநோளர்கள
ு மெற்றும்
டதநோழர்களிேமிருந்து
நோன்
ன் வபற்முடிவுற
ஆழ்ந்த
ஒததுலழபபின் பலன்கலளப பிரதிபலிக்கின்முடிவுறன. டஜர்ு மென்
டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ ல் முன்பதிவு செு மெததுின் வெக் கடசியின் [Partei für Soziale Gleichheit]
டதசிய
ன் வல் முன்பதிவு செயலநோளர்
உலரிச்
ரிபடபர்டடுேன்,
நோற்பதநோண்டுகளுக்கு
அண்மிததளவில,
டஜர்ு மென்
ன் வதநோழிலநோளர்
இயக்கததின்
துன்பகரு மெநோன
ு மெற்றும்
சிததிரின் வெலதக்குடபடே ின் வெரலநோறு ன் வதநோேர்பநோக கலந்துலரயநோடி,
டின் வெலலகலள ன் வல் முன்பதிவு செய்துளடளன். பின் வரன் வேரிக் S. டல் முன்பதிவு செநோட அளிதத
உதவிலய நோன் ன் வபரிதும் ன்றியுேன் நிலனவு கூர்கிடமுடிவுறன்.
ரஷ்யநோ ு மெற்றும் டல் முன்பதிவு செநோவியத ின் வெரலநோறு பற்றிய அின் வெரது அறிவு,
ஒரு புததிஜீவித ின் வெளு மெநோகும், அலத நோன் பல ஆண்டுகளநோக
ன் வபற்றுளடளன். ன் வு மெஹ்ரிங் பதிபபகததின் அயரநோத ஆசிரியர்
குழுவிற்கும்,
ு மெற்றும்
முற்றிலும்
டின் வெறுடின் வெறு
பகுதிகளிலிருந்து
கிலேதத
குறிபபுகலள
முலமுடிவுறயநோக
ன் வதநோகுதியநோக ஒன்றிலணதது ன் வபநோருததுின் வெதற்கு உதவிய ஜீனி
கூபபர் ு மெற்றும் ன் வஹெதர் டஜநோவ்டல் முன்பதிவு செ ஆகிடயநோருக்கும் எனது
ன்றிலயத ன் வதரிவிததுக் ன் வகநோளகிடமுடிவுறன். இந்த ன் வதநோகுதியில
உளள பல விரிவுலரகள ு மெற்றும் கடடுலரகலள, அலின் வெ
ின் வெலரவுப படிகளநோக இருந்ததிலிருந்து இறுதி ின் வெடிின் வெததிற்கு
ின் வெரும் ின் வெலரயில, அின் வெற்றில கின் வெனம் எடுதது மீளபநோர்லின் வெ

ன் வல் முன்பதிவு செய்ததற்கநோக ஆஸ்திடரலிய டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ ல் முன்பதிவு செு மெததுின் வெக் கடசியின்
லின்ேநோ ன் வேன் வனன்பநோமிற்கும் நோன் ன்றி கூமுடிவுற விரும்புகிடமுடிவுறன்.
இறுதியநோக,
நோன்கநோம் அகிலததின் அலனததுலகக்
குழுவின் ின் வெரலநோற்று டின் வெலலயின் அபிவிருததியில, ு மெலமுடிவுறந்த
டல் முன்பதிவு செநோவியத ின் வெரலநோற்முடிவுறநோளரும் ல் முன்பதிவு செமூகவியலநோளருு மெநோன ின் வெநோடிம்
ன் வரநோடகநோவின் ின் வெகிதத பநோததிரதலதக் கின் வெனன் வு மெடுக்குு மெநோறு
நோன் அலழததநோக டின் வெண்டும். 1993 ன் வபபரின் வெரியில கிடயவ்
கரில முதன்முலமுடிவுறயநோக நோங்கள ல் முன்பதிவு செந்திதடதநோம். 1923 க்கும்
1927 க்கும் இலேடய ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செ ஆடசிக்கு எதிரநோக இேது
எதிர்பபநோல
ேததபபடே டபநோரநோடேதலத, அங்டக ஒரு
ு மெநோற்றீடு இருந்ததநோ? என்று தலலபபிடே ஓர் ஆய்லின் வெ
அபடபநோதுதநோன் அின் வெர் முடிததிருந்தநோர். அங்டகயும் ு மெற்றும்
ு மெநோஸ்டகநோவிலும் அின் வெருேன்
ேந்த கலந்துலரயநோேலகளின்
விலளின் வெநோக அின் வெர், “டல் முன்பதிவு செநோவியததிற்குப பிந்லதய ின் வெரலநோற்றுப
ன் வபநோய்லு மெபபடுததலின்
பளளிக்கு
எதிரநோக
ல் முன்பதிவு செர்ின் வெடதல் முன்பதிவு செ
எதிர்ததநோக்குதல”
ஒன்லமுடிவுற
அபிவிருததி
ன் வல் முன்பதிவு செய்ின் வெதில
அலனததுலகக்
குழுவுேன்
டின் வெலல
ன் வல் முன்பதிவு செய்ின் வெதற்கு
தீர்ு மெநோனிததநோர்.
1994 இல
ு மெரணகரு மெநோன
புற்றுட நோயநோல
பீடிக்கபபடடு இருந்ததற்கு இலேயிலும், அலனததுலக
குழுின் வெநோல
உலகன் வு மெங்கும்
ஏற்பநோடு
ன் வல் முன்பதிவு செய்யபபடே
கூடேங்களில அின் வெர் உலரயநோற்றினநோர். ஸ்ரநோலினில் முன்பதிவு செததிற்கு
எதிரநோன லிடயநோன் டன் வரநோடஸ்கியின் டபநோரநோடேம் பற்றிய
ின் வெநோடிமின் ஆய்வு, ஏழு ன் வதநோகுதிகளநோக ின் வெளர்ந்தது. 1991 க்குப
பிந்லதய டல் முன்பதிவு செநோவியத ஒன்றியம் பற்றி எழுதபபடே ின் வெரலநோற்று
இலக்கியததின் அந்த அற்புத பலேபபுக்கு —ன் வு மெநோழி
லேக்கும்
கருததநோழததிற்கும்—
ன் வதநோலல
நிகரநோக
இதுின் வெலரயில இன்ன் வனநோரு நூல எழுதபபேவிலலல.
1998 ஜனின் வெரியில
நோன் இறுதியநோக ின் வெநோடிமுேன்
டு மெலேலயப பகிர்ந்து ன் வகநோண்டேன். டல் முன்பதிவு செநோல் முன்பதிவு செலில் முன்பதிவு செ ல் முன்பதிவு செு மெததுின் வெக்
கடசியநோல ஏற்பநோடு ன் வல் முன்பதிவு செய்யபபடே ல் முன்பதிவு செர்ின் வெடதல் முன்பதிவு செ பளளியில
உலரயநோற்றுின் வெதற்கநோக
அின் வெர்
அின் வெரது
துலணவியநோர்
கநோலியநோவுேன் ஆஸ்திடரலியநோவின் சிடனிக்கு ின் வெந்திருந்தநோர்.
அின் வெரது விரிவுலரயின் முடிவில, ின் வெநோடிம் அின் வெரது ின் வெரலநோற்றுப
பலேபபின் இறுதித ன் வதநோகுதிலய அலனததுலகக் குழுவிற்கு
அர்பபணிபபதநோக கூறினநோர். எடடு ு மெநோதங்கள கழிதது, 1998
ன் வல் முன்பதிவு செபேம்பர் 18 அன்று, ின் வெநோடிம் அின் வெரது அறுபதடதநோரநோம்
ின் வெயதில
ு மெநோஸ்டகநோவில
கநோலு மெநோனநோர்.
ின் வெரலநோற்று
உண்லு மெக்கநோக டபநோரநோடிய அந்த டபநோரநோளியின் நிலனின் வெநோக,
நோன் இந்த ன் வதநோகுதிலய அர்பபணிக்கிடமுடிவுறன்.
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