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சோசோலிோமும் வரலசற்று உண்உண்ம உண்மையும்
லைப்சிக் புத்தகக் கண்கக் கண்காட்சியில் வழங்கப்பட்ட உலவ
டேவிட ட நோர்த, மநோர்ச் 17, 2015

இந்த

விரிவுவுரிவுரைரையநோனத உலக டோநோோலிோ வவுரலத தளததின
ோர்வடதோ ஆசிரிரையர் குழுவின தவுரலவர் டேவிட ட நோர்ததநோல,
மநோர்ச் 13, 2015 அனற வுரலப்சிக புததகக கண்கநோடசியின
ஒர பநோகமநோக 450 டபர் நிவுரிறைந்த பநோர்வுரவரையநோளர்கள
மததியில
ஒர
கூடேததில
வழங்கப்படேத.
இந்த
உவுரிவுரைரையநோனத ிவுரைஷ்ரையப் புிவுரைடசியும் முடிவுிறைநோத இரபதநோம்
நூற்ிறைநோண்டும் நூலின ட் ஜேர்மன பதிப்பின வவளியீடடிற்கு
அறிமுக உவுரிவுரைரையநோக அவுரமந்தத.

லிடரையநோன டவிவுரைநோடஸகிவுரரைய பநோதகநோர் (In Defense of Leon
Trotsky)
எனனும் நூலின முதல ட் ஜேர்மன பதிப்வுரப

வுரலப்சிககில

உவுரிவுரைரையநோற்றவதற்கு

வநோய்ப்பு

கிவுரேப்பத

வவளியிடே
2011 ல

வவகு

புததக

இரந்டதன.

விவுரிவுரைவிடலடரைய,

கண்கநோடசியின
அந்த

இரையன

மற்றம்

விறைநோடபர்ட

டோர்வீஸ

மூனற

வநோழ்கவுரக

எனபத ஒர மிகப் வபரிரைய வகரிவுரைவமநோகும். வுரலப்சிக புததக

டவிவுரைநோடஸகிவுரரைய

ிவுரைஷ்ரைய புிவுரைடசியும் முடிவுிறைநோத இரபதநோம்
நூற்ிறைநோண்டும் நூலின ட் ஜேர்மன வமநோழிப் பதிப்பு வமஹ்ரிங்

ஆகிரையவற்வுரிறை

வபநோழுத

நூல,

வதரிந்திரககிிறைவநோற,

கவுரேசிரையநோக

இங்டக

உங்களில
தநோடோர்,

சிலரககு

வ் ஜேவ்றி

ஆகிடரையநோிவுரைநோல

விவுரைலநோற்ற

ட நோககி

நோன

மநோர்ச்

ஸவுரவன
எழுதப்படே

நூலகளில

இரையககப்படே

லிடரையநோன
திரிததலகள,

கண்கநோடசியில,

அவுரிவுரைகுவுரிறை உண்வுரமகள மற்றம் பகிிவுரைங்கமநோன வபநோய்கள

பதிப்பகததநோல வவளியிேப்படுவத வபரம் ோநோதவுரனரையநோகும்.

உவுரிவுரைகளின வதநோகுப்வுரபக வகநோண்டிரககிிறைத.

(Partei für Soziale Gleichheit)

டோநோோலிோ ோமததவக கடசியில

உளள எனத டதநோழர்களுககு மிகவும்

னறி உவுரேரையவனநோக

இரககிடிறைன,

குறிப்பநோக

சுவநோர்டஸ

அண்டரீரையநோ

வுரிறைற்மநோனுககு

வமநோழிவபரையர்தத
அளப்பரிரைய

பீடேர்

வதநோகுதத

வபரம்

மற்றம்

அம்பலப்படுததம்

பநோதகநோர்

வவளிவரவதற்கு

(Suhrkamp)

பதிப்பகததநோல

வதநோகுதிவுரரைய

டோர்வீஸ

இனநோல

தந்ததில

அவர்களின

விவுரைலநோற

எனிறை

நோன

வபரிதம்

னறி

எழுதப்படே

வதநோேர்வுரப

குவுரிறைவநோன

ஆசிரிரையர்களநோல

வமநோழிவபரையர்ககப்படேத
விஷரையமநோகும்.

பகிிவுரைங்க

ம்புவதற்கரிரைய

வநோழ்கவுரக

ட் ஜேர்மன

இன

பதிப்பு

புததகததேன

எதிர்தத, மதிப்புமிகக

கநோலததில அவமரிகக பதிப்பிலிரந்த ட் ஜேர்மன வமநோழியில
எனபத

வவளியீேநோன

வவளிவந்திரகக டவண்டும். எவ்வநோிறைநோயினும், வகரிவுரைவமிகக
வவளியீடேகததிற்கு டோர்வீஸ

மநோதங்களுககும்

சுவ சுஹெர்கநோம்ப்

டவிவுரைநோஸகியின

புததகததின

ஒர

மூனற

முனனர்
திடேமிேப்படே

உவுரேரையவனநோக இரககிடிறைன. 450 பககங்களுககு டமற்படே
புததகம்

மற்றம்

2011 ஆிவுரைம்பததில எனத நூலநோன லிடரையநோன டவிவுரைநோடஸகிவுரரைய

இந்த

பணிககநோக

கடடுவுரிவுரைகள

பதினநோனகு

வுரகவரையழுததிேப்படடு,

கடிதததநோல

சுவ சுஹெர்கநோம்ப்

உளள

விவுரைலநோற்ற

வவளியிேப்படே
இன

நிகழ்ச்சிநிிவுரைல

சிககலுககு உளளநோகிரையத. விவுரைலநோற்ிறைநோசிரிரையர்களின எதிர்ப்பின

எனககு கிவுரேதத வமநோழிவபரையர்ப்பநோளர்,

நோன எனன வோநோலல

பநோதிப்பநோனத, தகுதிவபற்ிறை இதழநோன அவமரிகக விவுரைலநோற்றக

வந்டதன

அதற்கு

மிகவும்

கண்டணநோடேம் (American Historical Review), டோர்வீஸ பற்றிரைய

தலலிரையதவுரதக வகநோடுததத மடடுமலலநோமல, ஆங்கிலததில

எனத விமர்ோனதவுரத ஏகமனதநோக அங்கீகரிதத வவளியிடேத

எனபவுரத

மடடுமலல,

நோன ோநோதிதத இரககககூடிரையவுரதக கநோடடிலும் ட் ஜேர்மனில
வபரம்

இலககிரைய

உணர்திிறைனுேன

வந்திரகக கிவுரேததிரப்பத எனத
எவ்வநோிறைநோயினும்,
அண்டிரிரையநோவின

எனத

லவநோய்ப்பு எனடபன.

புததகததின

டவவுரலவுரரைய

வவளிகவகநோண்டு
உளளேககமநோனத

ஏடதநோ

ஒரவவுரகயில

இலகுவநோககி இரககலநோம். புததகம் இந்த

நோடடில நிகழ்ந்த

மற்றம்

அவிவுரைத

வநோழ்கவுரக

விவுரைலநோற்வுரிறை

டவவுரல” எனற
தீவிிவுரைமவுரேந்தத.

கண்ேனம்

வோய்ததநோல

கலவிோநோர்

இதழில

வவுரகரையநோன

வமநோழி

வபநோதவநோக
இதவலல.

வதநோழிலோநோர்ந்த புகழுககு

“தநோறமநோிறைநோன
டமலும்

அத

பரையனபடுததப்படும்

விறைநோடபர்ட

டோர்வீஸின

அழிவுகிவுரைமநோன மற்றம்

மிகவும்

விேரையங்கவுரள வுரகரையநோளவதநோல அண்டிரிரையநோ இந்த அவமரிகக

தகுதிவநோய்ந்த அடி வகநோடுககப்படடிரந்தத, குவுரிறைந்தபடோம்,

பதிப்வுரப

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்கள

அதன

மூல

வமநோழிககு

வமநோழிவபரையர்ததிரககினிறைநோர் எனக கூிறைலநோம்.
1- Socialism and historical truth, A lecture delivered at the Leipzig Book Fair

வோய்வதில,

உண்வுரம

முனவுரவப்பதில

நிகழ்வுகவுரள
மற்றம்

டதர்வு

விளககுவதில

நீண்ேகநோலமநோக
வரம்,

நிவுரல நோடேப்படடு,

ஆனநோல

இப்வபநோழுத

—வதநோழிலமுவுரிறை

மீிறைப்படும்

கவுரேப்பிடிககப்படடு
அதிகரிதத

அளவில

தநோிவுரைதிவுரைங்கவுரள—

ரீதிரையநோன

பதிலளிப்பதற்கநோக
எழுதப்படேவுரவ.
இந்த

ஆடசிகளின

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்கள புததிஜீவிதரீதிரையநோகவும் தநோர்மீக ரீதிரையநோகவும்

நூற்ிறைநோண்டின

அவதநோனிகக

டகளளவிகவுரள

கேவுரமப்படேவர்கள

முந்வுரதரைய

எனிறை

கண்டணநோடேதவுரத

பற்றிப்பிடிததிரககும்
கண்முன

பின வீனததிற்கு

இனனும்

உறதிரையநோக

வகநோளவுரகப்பிடிப்பநோன

அறிஞர்களின

ேந்தத. கிடேததடே ஒர ஆண்டு கநோலம்தநோழ்ததி

சுவ சுஹெர்கநோம்ப்

இறதியில

டோர்வீஸ

இனநோல

எழுதப்படே

கிடேததடே
திடீர்

பற்றியும்

எழுப்பிரையத.
ஒவ்வவநோர

ோர்ச்வுரோககுரிரையதன

இரபதநோம்

அடிப்பவுரேரையநோன

வபரம்பநோலும்

பிிவுரைதநோன

எவ்வநோற

இந்த

நிகழ்வும்,

குவிவுரமரையமநோகிரையத.

பற்றி

மடடுமலலநோமல,

ஆண்டுகளநோக

மவுரிறைவநோனத

முழுப்டபநோகவுரக

நூற்ிறைநோண்டின
நிகழ்வுகவுரள

இரபத

டமநோதலகள,

விளககமளிப்பத

உண்வுரமகவுரள

தீவிிவுரை

முனவுரவககும்

எனபத
விதததின

டவிவுரைநோஸகியின வநோழ்கவுரக விவுரைலநோற நூவுரல வவளியிடேத.

மீதநோகவும் எழுந்தத. இரபதநோம் நூற்ிறைநோண்டின நிகழ்வுகள

ஆனநோல

அவுரனததிலும்

அத

வகய்ன

(பவுரழரைய

டவதநோகமததில

1917

ிவுரைஷ்ரைய

புிவுரைடசிரையநோனத

மிக

ோடகநோதிவுரைனநோன ஆபல இவுரன வகநோனிறைவர்) இன சினனதவுரத

வவறிததனமநோன ோச்ோிவுரைவின கரப்வபநோரளநோக இரந்தத. இத

அதன டமலடவுரேயில தநோங்கிரையவநோற புததக கவுரேககு வந்த
டோர்ந்தத.

ஏவனனில, இரபதநோம்

டவிவுரைநோடஸகிவுரரைய

அவுரனவரககும்
னகு வதரிந்த பழவமநோழி ட் ஜேர்மனில
உளளத. “Sag mir, wer deine Freunde sind, und Ich sage dir,
wer
du
bist.”
[“உங்கள
ண்பர்கள
ரையநோர்
எனற

பநோதகநோர்

உளளேங்கி

இரககும்

2009 ககும்

2011 ககும்

இிவுரைண்ேநோவத

நூலின

விதமநோக

பதிப்பில

கடடுவுரிவுரைகளும்
இவுரேயில

பதிப்பில

உரவநோககப்படே

முதல

உவுரிவுரைகளும்
எழுதப்படேன.

முதலநோவத

ோர்ச்வுரோகளுககு

எழுதப்படே

வபநோய்வுரமப்படுதததலுககு

எதிிவுரைநோக

விவுரைலநோற்வுரிறை

பினவரமநோற கூிறை முடியும்:

நோனகநோம்

டோநோோலிோததிற்கநோன

தற்கநோலததிரைய

விவுரைலநோற்ற

புதிரைய

உண்வுரமககநோன

அகிலததின

நூலின

வவளியீடு,

டபநோிவுரைநோடேம்

எனபத,

டபநோிவுரைநோடேததேன

எந்த

அளவிற்கு பிவுரணந்தளளத எனபவுரத கநோடடுகிிறைத.

ிவுரைஷ்ரைய புிவுரைடசியும் முடிவுிறைநோத இரபதநோம் நூற்ிறைநோண்டும்
வகநோண்டிரககும் பதிவுரனந்த கடடுவுரிவுரைகள மற்றம் உவுரிவுரைகள
1995 ககும் 2014 ககும் இவுரேயில எழுதப்படேவுரவ. ஆயினும்,
இத இந்த புததகதவுரத, நூல திிவுரைடடு எனற கூறவவுரத
நிிவுரைநோகரிப்பதற்கு

எனவுரன

இடடுச்வோலவத

வவறம்

எழுததநோளின வபரவுரம பற்றிரைய விஷரையம் அலல. அவுரவ
ஒடிவுரை

ஆசிரிரையிவுரைநோல

இரகக,

நூல

திிவுரைடடு

வபநோரளபடேநோலும்,
வதநோேர்புபேநோத

எழுதப்படேவுரவ
எனபத

நூல

எனபத

விேரையங்கள

ஒரபுிறைம்

நூலவதநோகுப்பு

திிவுரைடடில

ஒனறேன

வுரகரையநோளப்படுகினிறைத.

எனற
ஒனற

ிவுரைஷ்ரைய

புிவுரைடசியும்
முடிவுிறைநோத
இரபதநோம்
நூற்ிறைநோண்டும்,
நிரையநோரையமநோகடவ, ஒர தனிவரையநோர, உடபுிறைமநோய் ஒதததனவுரம
உவுரேரையதநோன பவுரேப்பு, அதன பதிவுரனந்த அததிரையநோரையங்கள,
1989 ககும்
ஸிவுரைநோலினிோ
ஒனறிரையததின
விவுரைலநோற்ற,

1991 ககும்

இவுரேயில,

ஆடசிகளின

கிழககு

வபநோறிவு

கவுரலப்பு

இவற்றககுப்

தததவநோர்தத

அிவுரைசிரையல

எப்படிப்படேவர்

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்கவுரளப்

எழுததபூர்வமநோன பதிவுககுறிப்பின ஒர பகுதிவுரரைய மடடும்
எனத

நீங்கள

விஷரையங்கள

அவுரனததலகக குழுவநோல வதநோடுககப்படே டபநோிவுரைநோடேததின
வகநோண்டிரககிிறைத.

வோநோலலுங்கள,
வோநோலலுகினடிறைன.”]

அத

ஐடிவுரைநோப்பிரைய

மற்றம்
பினனர்

டோநோவிரையத
எழுந்த

பிிவுரைச்சிவுரனகளுககு
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புிவுரைடசிரையநோனத

மததிரைய இேதவுரத எடுததகவகநோண்ேதநோல ஆகும். உங்கள

வகநோடுககும்

பதில

கூடுதல

உளளேங்கியுளளன.

பதிப்பநோல

நூற்ிறைநோண்டில இந்த

இரபதநோம்
பநோர்தத

எனபவுரத
நூற்ிறைநோண்டு

அடதவிதததில

ஒரவர்

“Zeig mir, was sie über der
Russischen Revolution schreiben, und Ich sage ihnen, ob sie
überhaupt Historiker sind.” [ிவுரைஷ்ரைய

இரககிறீர்கள எனற

புிவுரைடசி பற்றி எனன எழுதி

கநோடடுங்கள, நீங்கள

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்

எனற கரதப்பே முடியுமநோ எனபவுரதக கூறகிடிறைன எனற.]
1989 ககு முனனர், டோநோவிரையத ஒனறிரையததின கோப்பநோன பநோசிோ
மற்றம்

வ பநோசிோ பவுரகவர்கள தவிிவுரை, அவுரனவரம் 1917 ல

முதலநோளிததவ

இவுரேககநோல

தவுரலவுரமயில

தூககி

இரபதநோம்
1917 ல

எறிந்தத,

நூற்ிறைநோண்டிலும்

பிிவுரைதிநிததவம்

வோய்ததத

கண்ே

ஒர
ேந்த

ோநோடசிரையநோய்

டபநோலஷிவிக

உலக

விவுரைலநோற்றிலும்

முககிரைய

வுரமலகலவுரல

எனபவுரத

வபடடிவுரைநோகிிவுரைநோடில

கண்ணநோல

அிவுரைோநோங்கதவுரத

உறதிப்படுததினர்.

ோம்பவங்கவுரள

அறிகவுரகககு

அவிவுரைத

ட் ஜேநோன

ரீட

எடுததக வகநோண்ே தவுரலப்பநோன உலவுரக உலுப்பிரைய பதத

நோடகள புிவுரைடசியின விவுரைலநோற்ற முககிரையததவம் பற்றி அதன
முனனணிப்
பவுரேகளநோலும்
பவுரகவர்களநோலும்
பகிர்ந்தவகநோளளப்படே

ஒர

மதிப்பீடவுரே

பிிவுரைதிபலிததத.

அகடேநோபர் புிவுரைடசியின பிிவுரைமநோண்ேமநோன தநோககம்
ஒனறிரையததின

அோநோதநோிவுரைணமநோன

உரமநோற்ிறைததில

—டோநோவிரையத
வபநோரளநோதநோிவுரை

விளககிககநோடடிரைய

வவுரகயில

மடடுமலலநோமல, ோகதி மிகக உந்தவிவுரோ எனிறை வவுரகயில
உலகம்

முழுவதிலும்

உளள

பலநூற

மிலலிரையன

கணககநோன மககளின மததியில புிவுரைடசிகிவுரை ோமூக மற்றம்
அிவுரைசிரையல

னவுரவ

அபிவிரததி

வோய்வதில

ோகதி

மிகக

தூண்ேலநோகவும் இரந்ததநோனத— இரபதநோம் நூற்ிறைநோண்டின

ோமூக, அிவுரைசிரையல மற்றம் வபநோரளநோதநோிவுரை சூழலின வுரமரையக

முடிவவுரேயும்

கூவுரிறை உளளேககியிரந்தத.

பரையணதவுரத

1991 ல டோநோவிரையத ஒனறிரையததின கவுரலப்பநோனத, அகடேநோபர்
புிவுரைடசியுேனும்

முழு

டோநோவிரையத

கலவிததவுரிறைோநோர்பநோக

விவுரைலநோற்றேனும்

ோடகநோதிவுரைததவம்

வகநோண்டேநோர்

அவுரனவிவுரைநோலும் வோய்ரையப்படே மதிப்பீடடில, தரிதமநோன ஒர
அோநோதநோிவுரைண

மநோற்ிறைததிற்கு

வழி

வகுததத.

1991 ககு

இரப்புப்பநோவுரத
வதநோேர்ந்தத,

வழிடரைய

அந்த

டிோம்பரில டபநோரிஸ வரையலடசின
கிிவுரைநோவ்சுக

(Leonid

ஷஷுஷ்டகவிச்

அதன

மிவுரைணப்

மினஸககிலதநோன
(Boris Yeltsin),

மற்றம்

Kravchuk)

1991

லிடரையநோனிட

ஸேநோலிஸலநோவ்

டோநோவிரையத ஒனறிரையதவுரத

(Stanislau Shushkevich)

கவுரலப்பதற்கநோன உேனபநோடடில வுரகவரையநோப்பமிடேனர்.

—மற்றம்

டோநோவிரையத விவுரைலநோற பற்றிரைய மறவிளககமநோனத

முனனநோல, டோநோவிரையத ஒனறிரையததின முடிவுரவ முனகூடடிப்

அதிலிரந்த

பநோர்தத

பினவதநோேர்ந்த,

வீன

விவுரைலநோற்றின

முழுப்

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்

ஒரவரம்

டபநோககும்— முதலநோளிததவ வவற்றிவநோதம் மற்றம் குடடி

கநோணககிவுரேதததிலவுரல.

ஸிவுரைநோலினிோ

ஆடசியின

முதலநோளிததவ

வகநோளவுரககள

ஒனறிரையததின

தனி
டோநோவிரையத

வழிவகுககும்

எனிறை

வுரபததிரையகநோிவுரைததனமநோன

ஒடிவுரைரையடிரையநோன மனவுறதி குவுரலவு இவற்றின உிறைவநோேலநோல

இரையககததின

ஆதிககம் வோய்ரையப்படடிரந்த 1991 ககு முந்வுரதரைய அிவுரைசிரையல

குறங்குழுவநோதிகளின

சூழலநோல கடுவுரமரையநோக வோலவநோககு வோலுததப்படடிரந்தத.

பிதற்ிறைலகள

ஒதககிததளளப்படேன

மற்றம்

கவுரலப்புககு

டவிவுரைநோடஸகிோ

“டவிவுரைநோடஸகிோ”

எச்ோரிகவுரககள,

ம்பிகவுரகயினவுரமவநோதம்,

அலலத

என

ோர்வோநோதநோிவுரைணமநோய்

கலவிரையநோளர்களின
முனனர்,

ஒர

கணிோமநோன

தங்களத

பகுதி,

பிற்டபநோககு

1991 ககு

ட நோககங்கவுரள

அலடசிரையம் வோய்ரையப்படேன. 1985 ல டகநோர்பச்டோவ் ஆடசிககு

கடடுப்படுததிகவகநோளளடவநோ அலலத தங்களுககுளடளடரையநோ

வந்த

வுரவததிரகக

அவிவுரைத

முனவனடுதத

வபிவுரைஸதடிவுரைநோய்கநோ

டபநோதிலும்

கூே,

டவவுரலததிடேதவுரத

டோநோவிரையத

ஒனறிரையததின

டவண்டிரைய

நிவுரலககுத

தளளப்படேதநோக

உணர்ந்திரந்தவர்கள, உிவுரைததககததம் பநோணியில, மநோர்கசிோ

வதநோழிலமுவுரிறை ோநோர்ந்த விவுரைலநோற்ிறைநோளர்கள அவர்கள இேதநோக

விடிவுரைநோத

இரந்தநோலும்

இப்வபநோழுத அவுரத கடேவிழ்ததவிடடுளளனர். வபரம்பநோலும்

வலதநோக

இரககடடும்,

இரந்தநோலும்

டோநோவிரையத

ஸதிிவுரைததனவுரம

பற்றி

ஒரபுிறைம்

ஒனறிரையததின

முதலநோளிததவ

அவற்றின

ோரி,

அடிப்பவுரே

அிவுரைோநோங்கங்களநோலும்

முகவநோண்வுரமகளநோலும்

டகளவிககுளளநோககப்பேவிலவுரல.

அவுரனததலகக

மடடுடம

டோநோவிரையத

1986 ல

வோய்ததடபநோல,

வர்ககததநோல

ோவநோலவோய்ரைய

டகநோர்பச்டோவின
மீடசிககும்,

டோநோவிரையத

இடடுச்வோலலும்

எனிறை,

முனகணிப்பில,

தனனந்தனிரையநோய் முற்றிலும் உறதிரையநோய் நினிறைத.

ஏற்படே

தனவுரமவுரரைய

மதிப்பீடு

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்களின
பநோர்வுரவவுரரைய
கிடேததடே

விலகல

பற்றிரைய

வோய்வதில,

1991 ககு

நிவுரனவு
ஒடிவுரை

முந்வுரதரைய

கூரவத

இிவுரைவிடலடரைய,

அனுதநோபங்களுககுள

இப்வபநோழுத

திடீவிவுரைனற
புததிஜீவிதரீதிரையநோய்

டகநோவுரழததனமநோன முனனநோள இேத மற்றம் டபநோலி இேத
டுததிவுரை

வர்கக

மநோர்கசிோ

தடடினுககுளடளதநோன,

விடிவுரைநோத

அதிகமநோன

கோப்பு

அகநிவுரல

உணர்வு

பின வீனததவ

வகநோண்ே

மற்றம்

பகுததறிவினவுரமவநோதம்

அதன

மிகவும்
அர்ப்பணிப்புகவகநோண்ே
கண்டுவகநோண்ேத.

பநோர்வுரவரையநோளர்கவுரளக

அதிதீவிிவுரைத
டோநோவிரையத

ஒனறிரையம் கவுரலந்த டபநோனதன பினனர் எழுந்த முககிரைய

குறந்தூிவுரை

விவுரைலநோற்ற,

அவசிரையமநோனதநோகும்.

டோநோவிரையத

பகுதி,

ிவுரைஷ்ரைய புிவுரைடசியும் முடிவுிறைநோத இரபதநோம் நூற்ிறைநோண்டும்
நூலில உளள கடடுவுரிவுரைகளும் உவுரிவுரைகளும் டோநோவிரையத

1991 ககுப் பினனர் டோநோவிரையத விவுரைலநோற பற்றிரைய அவர்களத
மதிப்பிேலில

இேதோநோரி

கநோலநோவதிரையநோகிப்டபநோய்விடேத.

அழிவுககும்

அதன

ஆிவுரைம்பகநோல

வவுரோமநோரிகளுேன,

கலவிரையநோளர்களின

உவுரிறைந்தகிேந்தவுரம,

முதலநோளிததவ

ஒனறிரையததின

தங்களின

விடிவுரைநோத

மற்விறைநோர,

கூே

டபநோனநோல,

வபிவுரைஸதவிவுரைநோய்கநோ

டபிவுரைளவிலநோன,

கம்யூனிோ

குழு

வதநோழிலநோள

முடிரையநோத

மற்றம்

அிவுரைசிரையல,

விஷரையங்களுககு

ஒனறிரையததின

பிிவுரைதிநிதிததவம்

வமய்யிரையல-தததவநோர்தத

மநோர்கசிோ-டவிவுரைநோடஸகிோ
வோய்கிிறைத.

இரந்த

அவர்களுவுரேரைய

நீண்ேகநோல

அவுரனததலகக

ம்பிகவுரகரையநோனத,

அதன

கவுரலப்பு

அகடேநோபர்

வோய்திரந்தத. அகடேநோபர் புிவுரைடசியிலிரந்த எழுந்த அிவுரைசின

டதநோனறிரைய

அிவுரைசின

தவிர்ககவிரையலநோ

தவுரலவிதிவுரரையத தவிிவுரை டவவிறைநோனறமிலவுரல எனற
உரமநோற்ிறைம்
டோநோவிரையத

ஆனத.

புதிரைய

ம்பும்படி

கரதவதநோற்றவுரமயின

ஒனறிரையமநோனத

படி,

ஆிவுரைம்பததிலிரந்டத

வவற்றிவபிறைமுடிரையநோத

ஒனவிறைனற

விதிககப்படடிரந்தத.

ஏப்ிவுரைல

வலனிவுரன

வபடடிவுரைநோகிிவுரைநோடடிலுளள

1917

பினலநோந்த

இல

நிவுரலரையததிற்கு

வகநோண்டுவந்த

புவுரகயிிவுரைதம், மினஸக அரகில உளள

ஒர

விவுரைலநோற்றின
கிிவுரைநோமததில
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தனவுரம

பற்றி

முதலநோளிததவ
ோநோதகதவுரத
இரையககமநோனத
பிிவுரைச்சிவுரன”

தனவுரன

பணிககநோக

நிிவுரைந்திவுரைததனவுரமயில
புிவுரைடசியிலிரந்த

குழு

இந்த

பதிவுரல

உண்வுரமயில
கலவிரையநோளர்கள

அத

னிறைநோக
புரிந்த

மீதநோக

பற்றி

வவளியிேப்படேநோலும்

வுரவததிரந்த
அளவிேமுடிரையநோத

வகநோண்டிரந்தத.

அவுரிவுரைநூற்ிறைநோண்டிற்கும்
விவநோதிதத

தரையநோரிப்பு

டவிவுரைநோடஸகிோ
டமலநோக

வந்திரககினிறைத.

டவிவுரைநோடஸகியின

“ிவுரைஷ்ரைய
1936 ல

கநோடடிக

வகநோடுககப்படே புிவுரைடசி (The Revolution Betrayed), எனிறை நூல
டோநோவிரையத ஒனறிரையம் பற்றிரைய உறதிரையநோன பகுப்பநோய்வுரவ

இனனும்

வகநோண்டிரககிிறைத.

டோநோவிரையத

ஒனறிரையம்

ஒர

ரீதிரையநோக

ஆய்வு

வோய்ரையப்படேதிலிரந்த,

உரககுவுரலந்த வதநோழிலநோளர் அிவுரைசு எனிறை டவிவுரைநோடஸகியின

குழுவநோனத

ஆய்வின அடிப்பவுரேயில,

வதநோழிலநோளர் இரையககததின ஒர விவுரைலநோற்ற வ ரககடியின,

ஒனறிரையததின

நோனகநோம் அகிலததநோல, டோநோவிரையத

விவுரைலநோற்ற

அபிவிரததியின

பலடவற

கடேங்களின ஊேநோக அதன பரிணநோமதவுரத புரிந்தவகநோளள
அலலத

அவுரேந்தவிடேத
டோநோோலிோதவுரத
கூறம்

எனற

தவிறைநோக

அவுரேயும்

டோநோவிரையத

அத

ோமூகம்

தவுரலவுரம

முனடனநோககு

ோர்வடதோ

வ ரககடி

வ ரககடியின

மற்றம்

மிக

அதீத

டோநோோலிோதவுரத

கவுரலப்பு, உலக நிகழ்வுகளில இரந்த தனிதத நிகழ்ந்த

அலலத

இரககிிறைத

பற்றிரைய

விவுரைலநோற்ற

அிவுரைசிரையல

முடிவுரவ

வவளிப்பநோடு என புரிந்தவகநோண்ேத. டோநோவிரையத ஒனறிரையததின

அறிவிககும்

தறவநோயில

ஒர

ஒனறிரையததின

“அிவுரைசு

முடிந்திரந்தத. அத டோநோவிரையத ஒனறிரையம், ஒனறில
முதலநோளிததவ”

அதநோவத

டோநோவிரையத

அவுரனததலகக

எனற

விமர்ோனரீதிரையநோன

தததவங்கவுரள ஆய்வுககு உடபடுததிரையத.

ோம்பவம்

அலல.

அத

எடுததககநோடடிரையத

மநோர்கசிோததின

எனிறை

இிவுரைண்டு அடிப்பவுரேரையநோன
டதநோலவிகண்ேத.

திவநோவுரல

வவற்றிவநோவுரக

கூற்றககள

விமர்ோனரீதிரையநோன

ஆய்வினநோல

உலவுரக

“மநோர்கசிோததின

டதநோலவி”

தததவததிற்கு

வககநோலதத

அதிகநோிவுரைததவமரையமநோககல (Bureaucratization of the World) இல
மற்றம் ட் ஜேம்ஸ டபர்ன சுஹெநோமின நிர்வகிககும் டமலநோண்வுரமப்

வநோங்குபவர்கள

டோநோவிரையத

ஒனறிரையததின

கவுரலப்புககு

புிவுரைடசி (Managerial Revolution) ஆகிரைய புததகங்களில கூறவத
டபநோல ஸிவுரைநோலினிோ அதிகநோிவுரைததவம் ஒரவித புதிரையவவுரக

வகநோளவுரககள

சுிவுரைண்ேல ோமுதநோரையததின ஒர விவுரைலநோற்ற தவுரலவுரம எனற

அப்படேமநோக

புரூடனநோ

ரிசியின

விளககும்

[Bruno

அலலத

மிடலநோவநோன

Rizzi]

உதநோிவுரைணததிற்கு,

டிஜிலநோஸ

ஆல

(Milovan

Djilas)

முனவுரவககப்படேதடபநோல

முனனிவுரைநோன

அவுரிவுரைநூற்ிறைநோண்டில

அதன

பவுரேப்புகள

அதிகநோிவுரைததவம்,

டோநோவிரையத

ோமூகததிற்குளடள உளள ஒர ஒடடுண்ணி எதிர்ப்புிவுரைடசிகிவுரை
ோகதி

எனிறை

டவிவுரைநோடஸகியின

கிவிவுரைம்ளின

ஆடசிவுரரையயும்

அதடனநோடு

இவுரணந்த

அவுரேவதற்கநோன

ஆய்வுரவ

உலகம்

நிிவுரைநோகரிதத

முழுவதிலும்

கடசிகவுரளயும்

வுரமரைய

ோகதி

—

உளள

டோநோோலிோதவுரத

எனற

கநோடடுவதற்கு

தவறிவிடேநோர்கள.

தததவததிலும்

விளககமளிதத வலதோநோரி தததவங்கவுரள
ஸிவுரைநோலினிோ

எனற

இிவுரைண்ேநோவதநோக,
மநோர்கசிோமலலநோத

டோநோவிரையத
முககிரைய

1953 ல

பககமநோக

பற்றிரைய

அம்ோங்கள:

விரிவநோன

1)

மற்றம்

விளககம்;

முிவுரைண்பநோடுகளுககும்
வதநோழிற்பநோடடின
”தனிவரையநோர

குழு

டவிவுரைநோடஸகிோ

ஸிவுரைநோலினிோ

சீிவுரைழிவின

அிவுரைசிரையல
2)

மூலங்கள

டோநோவிரையத

மற்றம்

நோடடில

வபநோரளநோதநோிவுரை

தனனிவுரிறைவு

எதிர்ப்பு

ஒதககி

வுரவததநோலும்

கூே,

டோநோவிரையத

மிலலிரையன
அிவுரைசிரையல

கணககநோன

கடசிகள

உறப்பினர்கவுரள

மற்றம்

வதநோழிற்ோங்க

அவுரமப்புககள ஆகிரைய அவுரனதத பநோிவுரைம்பரிரைய வதநோழிலநோள
அவுரமப்புககளில

நிவுரலமுறிவிற்கிவுரேயில,
அப்படிடரைய

ஏற்படே

இேம்வபற்ிறைத

இரககிிறைத.

வபநோறிவநோனத

எனிறை

ரீதிரையநோன
உண்வுரம

ஒனறிரையததின

டவவுரலததிடேம்

எதிர்ப்பு மற்றம் முதலநோளிததவ ஆதிவுரைவு ோமூக ் ஜேன நோரையகக

எனிறை

பதநோவுரகயின

எனும்

கீழ்

டதசிரைய

டவவுரலததிடேததின
மற்றம்

உலகரீதிரையநோய்

4)
தூககி

தங்கி இரந்தவுரம.

கடசிகள

உண்வுரமயில

எனிறைநோல, உலகம்

எனற

3)

உடபநோர்வுரவ;

விவுரளவு

உலக

டோநோவிரையத

மநோர்கசிோ

கூிறைப்படுவதின

ஒர

உளள வதநோழிற்ோங்கங்கள மற்றம் கடுவுரமரையநோன மநோர்கசிோ

வீசுவதற்கு டோநோவிரையத ஒனறிரையததின மீத தவிர்ககமுடிரையநோமல

அடுததடுதத

முழுவதிலும்

வபநோறிந்தடபநோனவுரத

ஒரவர் எப்படி விளககுவத.
அவமரிககநோவில
கூடேவுரமப்பநோன
டோநோவிரையத

உளள
AFL-CIO

ஒனறிரையததிற்கு

வபரிரைய

ஆனத,

வதநோழிற்ோங்க

குளிர்யுதத

எதிிவுரைநோன

கநோலததில

டபநோிவுரைநோடேததிலும்,

உலகம் முழுவதம் உளள வதநோழிலநோளர் அவுரமப்புககளில
அவுரனதத வவுரகரையநோன இேதோநோரி வோலவநோககிற்கு எதிிவுரைநோன

டோநோவிரையத ஒனறிரையததின கவுரலப்பின கநோிவுரைணதவுரத பற்றிரைய

டபநோிவுரைநோடேததிலும்,

விவுரைலநோற்ற

(சிஐஏ)

ரீதிரையநோக

மநோர்கசிோ

ோமூக

முனவகநோண்டுவிவுரைப்படே,

அவுரமப்வுரப

அலலத

மநோர்கசிோம்,

அதிகநோிவுரைததவததின

வுரேமுவுரிறைப்படுததவிரையலநோததனவுரம;
முதலநோளிததவ

பற்றிரைய

ஆடசியின

உள

டோநோோலிோம்”

1924 ல

ோமூக,

பிவுரைந்த

அிவுரைசின

தததவநோர்தத

ஸிவுரைநோலினநோல

ஆய்வின

இலககிரையததின

ஒனறிரையததின கவுரலப்பு, 1980 களின முடிவு வவுரிவுரையில பல

வர்கக

ஒனறிரையம்

வபநோரளநோதநோிவுரை

அவுரனததலகக

மநோர்கசிோ

டவிவுரைநோடஸகியின

வகநோளவுரககளின குணநோம்ோம் பற்றி ஒரவர் ஒரகணம் ஒர

வகநோண்டிரந்த

டபநோிவுரைநோடேததில
ஸதநோபிககப்படேத.

எதிிவுரைநோன

கநோடடிரைய,

டோநோவிரையத

பததநோண்டுகளநோக

டபநோககுககு

விளககிக

மநோர்கசிோதவுரத

பகுதிவுரரைய ோநோதநோிவுரைணமநோய் அலடசிரையம் வோய்தனர்.

ஆல

ஒர

தததவதவுரத
உண்வுரமயில,

வுரேமுவுரிறையிலும்,

வதநோேங்கி,

விவுரழந்த, மிடஷல பப்டலநோ மற்றம் ஏர்வனஸட மண்டேல
தவுரலவுரமதநோங்கப்படே,

மநோர்கசிோ

“மநோர்கசிோததின டதநோலவி” தததவவிரையலநோர்கள, ஸிவுரைநோலினிோம்
மறததத

நிிவுரைநோகரிததத.

எந்தவவுரகயிலநோவத

ஆடசியின

அடிப்பவுரேரையநோகக வகநோண்டிரந்தத எனபவுரத விளககிககநோடே

ஸிவுரைநோலினிோ அதிகநோிவுரைததவதவுரத ஒர புதிரைய வர்ககமநோக கூே
நோனகநோம் அகிலம்

டோநோவிரையத

அடிததளமநோன

மற்றம்

ோர்வடதசிரைய
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உேன

மததிரைய
மிக

உளவுததவுரிறை
வ ரங்கி

முகவநோண்வுரம

டவவுரலவோய்வதில

வபரம்வளங்கவுரள
டோநோவிரையத

அர்ப்பணிததத.

ஒனறிரையதவுரத

சிஐஒ,

1990 களின

டபநோலடவ

திடீவிவுரைனற, ஏஎப்எல-

வதநோழிற்ோங்கவநோத

வபநோறிந்தடபநோனத.
வமநோதத

அப்டபநோத

அிவுரைசிரையல

வமநோதததவுரதயும்

உளளேககததில

முதல,

அதிகநோிவுரைம்
இழந்தத.

டபநோககில

அத

மற்றம்
கேந்த

முககிரைய

வகரிவுரைவதவுரத

ஸிவுரைநோலினும்

அவிவுரைத

டமற்வகநோண்ேனர்.

அழிதவதநோழிகக

எடுபிடிகளும்

முவுரனந்த,

வபநோய்

டவிவுரைநோடஸகிவுரரைய

பிிவுரைச்ோநோிவுரைதவுரத

வலனினுககு

கிடேததடே

ோமிவுரைோம்வோய்ரையமுடிரையநோத

வோலவநோககு

முனவுரவககும் வபநோரடடு, 1917 ககு முந்வுரதரைய ிவுரைஷ்ரைய ோமூக

கநோலநூற்ிறைநோண்டு

் ஜேன நோரையக

கனவுரனவநோத

எதிிவுரைநோன

இரையககததின

எதிிவுரைநோளி

எனற

விவுரைலநோற்வுரிறை

அவர்கள

கநோலததில டோநோவிரையத ஒனறிரையததின கவுரலப்புககுப் பினனர்,

வபநோய்வுரமப்படுததினர். அவவுரிவுரை விவோநோயிகளின பவுரகவிவுரைநோக

அத

சிததரிததக

அதன

உறப்பினர்களின

இழந்திரககிிறைத.

ஏதநோவவதநோர

பகுதிவுரரைய

முழுவதிலும் உளள பவுரழரைய வதநோழிலநோளர் அவுரமப்புககளின

வகநோளவுரககவுரள

அவர்கள

அனுபவமநோக இரந்த வரகிிறைத.

1930 களின

வ ரககடியின

எதிர்வகநோண்ே

ஒனறிரையததின

வபநோறிவின

விவுரளவு

ோம்பவங்களுககுப்

முழுவிவுரைலநோற

பற்றிரைய

பினனர்,

முடிரையநோத

குழுவநோல

ஒர

ஒர

மிகமுககிரையமநோன
நிவுரலமுறிவு
ட நோககுநிவுரல
டமலும்

உளள

அவுரனததலகக
புிவுரைடசியின
இறதி

உரவநோககவிலவுரல,
பகுதியினர்

உரவநோககிரையத.

டமநோோமநோககுவதற்கு,

ஊேகததிற்குளடள

மற்றம்

ஒனறிரையததின

பிவுரைந்த

தவிறைவுரலயும்

1991

முககிரையததவததிவுரன

மடடும்

வர்ககததின

அதன

மீளபநோர்வுரவ,

அகடேநோபர்

டோநோவிரையத

குழப்பதவுரத

மற்றம்

என

விவுரைலநோற்ற

எடுததகவகநோண்ேநோல,

பநோர்ததநோல,

அததிரையநோவசிரைய

அிவுரைசிரையற்பணி

பநோர்ககப்படேத.

வதநோழிலநோள

அளவிலநோன

உளளேககததககுளடள

டோநோவிரையத

தவிர்கக

உலக

உலகம்

வபநோரடடு,

டவிவுரைநோடஸகிரையநோல

வர்ககம்

வடிவில,

கநோடடும்

கடசிககுளடள

வதநோழிலநோள

இத

கணிோமநோன

ஆளும்
மற்றம்

மததியில
குழப்பதவுரத

வர்ககமநோனத,
புததிஜீவிதரீதிரையநோக

மிகவும் சீழிந்தடபநோன கலவிரையநோளர்களின மததியிலும் உளள
அதன

அவுரனதத

வளங்கவுரளயும் அணிதிிவுரைடடும் எனபத

எதிர்பநோர்ககப்படடிரந்தததநோன. வதநோழிலநோள வர்ககம் அதன
வோநோந்த

விவுரைலநோற்வுரிறை

தடுப்பதற்கு

அதன

புரிந்தவகநோளவதிலிரந்த
பநோரிரைய

அதவுரனத

வபநோய்வுரமப்படுததல

மற்றம்

தவிறைநோன தகவலகள எனும் ஆயுதங்கவுரள அத களததில
இிறைககும்.
டவிவுரைநோடஸகிோ

இரையககமநோனத

வபநோய்வுரமப்படுததலுககு

எதிிவுரைநோன

டபநோதமநோன

அனுபவதவுரத

வபநோய்கவுரள

மறததலும்

புிவுரைடசிவுரரைய

ஸிவுரைநோலினிோம்

டபநோிவுரைநோடேததில

டபநோிவுரைநோடேததில

ஏற்கனடவ

வபற்றிரந்தத.

அம்பலப்படுததலும்
கநோடடிக

எனற

அகடேநோபர்

வகநோடுததற்கு

டவிவுரைநோடஸகிோ

பலபததநோண்டுகநோல
இரந்தத

விவுரைலநோற்வுரிறைப்

எதிிவுரைநோன

இரையககததின

டபநோிவுரைநோடேததின

பிிவுரைதநோன

வடிவமநோக

அதவுரனககூிறை

முடியும்.

அிவுரைசிரையல

அதிகநோிவுரைதவுரத

ஸிவுரைநோலினிோ

அபகரிததகவகநோண்ேதில

விவுரைலநோற்வுரிறை

அதிகநோிவுரைததவம்
பற்றிரைய

வபநோய்கள

அவிவுரைத

சிததிரிததக

எழுப்பிரையவரம்

மற்றம்
அதன

வோஞ்டோவுரனவுரரையக

தவுரலவரமநோன

கடடி

டவிவுரைநோடஸகியின
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டவிவுரைநோடஸகியும்

டோநோவிரையததிற்கு

ஏகநோதிபததிரைய

கநோடேப்படேனர்.

ஸிவுரைநோலினநோல

எதிிவுரைநோன

இந்தப்

வதநோடுககப்படே,

வுரகரையநோள

எனவும்

வபநோய்கள,

1936-ல

நூிறைநோயிிவுரைக

கணககநோன

புிவுரைடசிகிவுரை டோநோோலிஸடுகவுரள - டோநோவிரையத ஒனறிரையததிற்குளடள
வதநோழிலநோளர்கள மததியிலும் மநோர்கசிோ புததிஜீவித தடடிலும்
இரந்த மிக அிவுரைசிரையல
ஒழிததக

கடடுவதில

னவநோன கூறகவுரள ோரீிவுரை ரீதிரையநோய்
முடிந்த,

வழககுகளுககும்

மநோஸடகநோ

மநோவபரம்

அடிப்பவுரேரையநோய்

இரந்தன.

வபநோய்புவுரனவு
பரையங்கிவுரைததிற்கும்

1936-39

வவுரிவுரையிலநோன

டபிவுரைளவிலநோன வகநோவுரலகள பததநோண்டுகளுககும் முனனதநோக
ஆிவுரைம்பிககப்படே,
நிகழ்ச்சிப்டகநோககின

விவுரைலநோற்வுரிறை

வபநோய்வுரமப்படுததல

முடிவநோன

உற்பததிப்வபநோரளநோக

இரந்தன. “இிவுரைததம் டதநோய்ந்த நீதிமனிறை டபநோலிவழககுகள
தரையநோரிப்பு,

“சிறிரைய”

விவுரைலநோற்ற

திரிததலகள

டமற்டகநோளகவுரள

மற்றம்

“அப்பநோவிததனமநோக”

வபநோய்வுரமப்படுதததல ஆகிரையவற்றில அதன வதநோேககதவுரத
வகநோண்டிரந்தத

எனபத

டபநோடடியிேமுடிரையநோத

விவுரைலநோற்ற

உண்வுரமரையநோக வதநோேர்ந்தம் இரககிிறைத” எனற 1937 இல
டவிவுரைநோடஸகி எழுதினநோர்.
டோநோவிரையததிற்கு

பிந்வுரதரைய

விவுரைலநோற்வுரிறை

பற்றிரைய

அிவுரைசிரையல

ட நோககம்வகநோண்ே வபநோய்கூிறைலின அவுரலககு, அவுரனததலகக
குழு இந்த தனபகிவுரைமநோன கேந்தகநோல அறிவுரவ வகநோண்டு

ிவுரைஷ்ரைய

பதிலளிததத.

புிவுரைடசியும்

முடிவுிறைநோத

இரபதநோம்

நூற்ிறைநோண்டும் எனபதில உளளேங்கியுளள கடடுவுரிவுரைகளும்
விரிவுவுரிவுரைகளும் டோநோவிரையத மற்றம் இரபதநோம் நூற்ிறைநோண்டின
குறிப்பிேததகக

அம்ோங்கவுரள

வபநோய்வுரமப்படுததிரைய அலலத
தவிறைநோகப்

இவுரணததவுரலவர்

பூதநோகிவுரைமநோன

வோய்தன.

ஆதிவுரைவநோளர்களும்,

ட நோககங்வகநோண்டுளள

ோர்வடதோ

புிவுரைடசியின

வபநோய்கள

ஒனறிரையததில முதலநோளிததவ மீடசிவுரரையக வகநோண்டுவரவதில

தததவம்

அகடேநோபர்

எடுததககநோடடினர்.

நோோகநோிவுரைர்கள மற்றம் பரையங்கிவுரைவநோதிகள மற்றம் டோநோவிரையத

முககிரைய பநோததிிவுரைங்கவுரள ஆற்றின. டோநோவிரையத ஒனறிரையததிலும்
ரீதிரையநோகவும்,

பநோவவுரன

கம்யூனிஸட

முனவனடுககப்படே

தவிறைநோக

அளவில

பரிமநோணங்கவுரள

ிவுரைஷ்ரைய

மற்றம்

வுரேமுவுரிறையின

பிரிதிநிதிததவம்

கலவிரையநோளர்களநோல
கடடுவுரிவுரைகளுககு

ட ிவுரைடிரையநோக

திரிதத, அலலத
முககிரைய

வோய்த

எழுதப்படே
பதிலளிப்பதற்கநோக

மநோர்கசிோ
கூறகவுரள

முதலநோளிததவ

புததகங்கள
எழுதப்படேன.

அலலத
எனத

நூல,

முதலநோளிததவ

கலவியிரையல

புலததின

பிவுரைந்த

வபநோரளநோதநோிவுரைரீதிரையநோக

வோலதவுரகவுரம

ோநோததிரையமிலலநோதத

ட ர்வுரமயிலும்

டகளவிகளுககு விவுரேயிறகக முரையற்சிப்பத, இரபதடதநோிவுரைநோம்

பரையங்கிவுரைமநோன

ஆவணப்படுததியிரககிிறைத என

நோன

அரிததழிப்வுரப

ம்புகிடிறைன.

அடதடவவுரள,
ட ரிரைய

அிவுரைசிரையல

வபநோறப்பநோக

இரககும்

நோனும் கூே வபநோய்கவுரள மறதலிப்பவுரத ஒர

உளளேககததில

அதநோவத,

முனவுரவகக

இரபதநோம்

அனுபவததநோல

முரையனறிரககிடிறைன:

நூற்ிறைநோண்டின

முவுரிறைரையநோக

எழுப்பப்படே

தனபிரையல
டகளவிகளுககு

பதிலளிப்பத மற்றம் விஷரையங்கவுரள வதளிவூடடுவத. இந்த
டகளவிகளுககு

முதலநோளிததவ

கலவிரையநோளர்களநோல

வழங்கப்படே விவுரேகள தவிறைநோக வழி ேததப்படுவதநோகவும்
மற்றம்

வபரம்பநோலும்

தவிறைநோனதநோகவும்

எனபதநோல, இகடகளவிகள தநோடம
அர்ததப்படுததநோத.
முதலநோவத

அததிரையநோரையம்

விவுரைலநோற்றின

முககிரைய

எதிர்வகநோளகிிறைத.
வுரகப்பற்ிறைப்படேத,

இரந்தன

நிரையநோரையமற்ிறைவுரவ எனற
நூற்ிறைநோண்டு

பிிவுரைச்சிவுரனகளில
1917 ல

எந்த

இந்தக

புிவுரைடசிகவுரள விேவும் சிிறைப்பநோக நிகழும் எனற
வகநோண்ே

மீளுறதிகவுரள

வழங்குவதநோல

ேந்த

ம்பிகவுரக

அலல. மநோிறைநோக,

1920 களில உள நோடடு மற்றம் ோர்வடதோ வகநோளவுரக பற்றிரைய
முககிரைய

விஷரையங்கள

கடசிககுளடள

மீதநோக

கம்யூனிஸட

ேததப்படே தீவிிவுரை டபநோிவுரைநோடேதவுரத ோநோனறேன

குறிப்பிடும் ஆவணங்கவுரள
1923 ல

ிவுரைஷ்ரைய

நோன டமற்டகநோள கநோடடுகிடிறைன.

ஸதநோபிககப்படடு,

ேவிவுரைநோடஸகிரையநோல

தவுரலவுரம

தநோங்கப்படே இேத எதிர்ப்பு, ஸிவுரைநோலின தவுரலவுரமயின கீழ்
நிகழ்ந்தவுரத

விே,

முற்றிலும்

ோநோததிரையமநோககி

டவறபடே

பரிணநோமதவுரத

இரககும்

டவறவிதமநோன

வகநோளவுரககளுககநோக டபநோிவுரைநோடிரையத.
அகடேநோபர் புிவுரைடசிககும் அதற்குப் பினனிவுரைநோன ோர்ச்வுரோகளில

இரபதநோம்

அகடேநோபர்

நோன

நூற்ிறைநோண்டில புிவுரைடசிகள, இரபதநோம் நூற்ிறைநோண்டில

விவுரைலநோற்வுரிறை வபநோய்வுரமப்படுததவுரல அம்பலப்படுததல ஒர
தவிர்ககமுடிரையநோத

வவுரகயினதநோ?

ோமூகம்

பகுதியினரின அறிவநோர்ந்த திவுரைங்களிலும் மற்றம் புததிஜீவித
இரந்த

எனிறை

உவுரேரைய

ஆடசி

டதவுரவப்படுவத

வபநோய்கவுரள

மறதலிப்பதம்

ஒனறிவுரன

ோரிபநோர்ககப்படே உண்வுரமகளின அடிப்பவுரேயில விவுரைலநோற்ற

அதிகநோிவுரைம்

ரையதநோர்தததவுரத மீளக கடடுதல எனில, டோநோவிரையத மற்றம்

குறிப்பிேததகக

ோமூக

இரபதநோம்

நூற்ிறைநோண்டு

விவுரைலநோற்றின

ஒவ்வவநோர

அடிததளமும் அிவுரைசிரையல ஆதிவுரைவும் இலலநோத சிற குழுவநோன

மநோணவரககும் டவிவுரைநோடஸகியின எழுததககவுரளப் படிப்பத

ோதிகநோிவுரைர்களநோல

டதவுரவப்படும். ஆயினும், மநோவபரம் அிவுரைசிரையல டவறபநோடுகள

டமற்வகநோளளப்படே

ஆடசிககவிழ்ப்பு

அலலத ோதி ஆக இரந்ததநோ? அலலத அத டபநோலஷிவிக

உண்வுரம

கடசி

வழங்கிரைய

ோம்பந்தப்பேவிலவுரல,

பிவுரைந்த

புிவுரைடசிகிவுரை

ோம்பந்தப்படடுளளத.

மனோநோடசி

உளள

டவவுரலததிடேதவுரதயும்

உண்வுரமரையநோன, வதநோழிலநோள
இரையககததின

வழிகநோடேவுரலயும்
வர்ககததின

விவுரளவபநோரளநோ?

—அததவுரகடரையநோர்
கநோணககிவுரேப்பதற்கு
னறி கூிறைடவண்டும்— டமற்வகநோளளப்படே சீரிரைய ஆய்வின

அறிஞர்களநோல

அடிப்பவுரேயில,

முதலநோளிததவ

இவுரேககநோல

அிவுரைோநோங்கம்

நிகழ்வுகள

மீதநோன

டபநோிவுரைநோடேததில

ோேரீதிரையநோன
னகு

லனகள

அறிந்த

மடடும்

மீதநோனதிலும்

ஒர

பழவமநோழி

கூறகிிறைத: “திரிடகநோணகணித மூலசூததிிவுரைங்கள ோேரீதிரையநோன
லனகள

மீத

ஆதிககதவுரத

வோலுததமுரையலுமநோனநோல,

அவற்வுரிறை நிிவுரைநோகரிகக முரையற்சி வோய்ரைய டவண்டும்.” அிவுரைசிரையல
பிற்டபநோககுததனததின

ோகதிகள,

உண்வுரமரையநோனத,

தூககி வீோப்படேத ஒர வவகு் ஜேன புிவுரைடசிகிவுரை எழுச்சியின

அவர்களின

விவுரளவபநோரள

ோநோனவுரிறை

உணர்ந்தநோல, தங்கள ோகதிககு முடிந்த அளவுககு அதவுரன

நோன அளிததளடளன. டபநோலஷிவிக கடசி 1917 ல விவுரிவுரைந்த

மதிப்பிழகக வுரவகக அவுரனதவுரதயும் வோய்வர். டவிவுரைநோடஸகி

எனபவுரத

வளர்ச்சிவபற்ிறைத,

பலமநோய்

அிவுரைசிரையல

ஆதரிககும்

சூழல

பற்றிரைய

அதன

ஒரமுவுரிறை

லனகளுேன டமலவந்த டமநோதகினிறைத எனற

எழுதிரையவநோற,

ஆய்வநோனத, நிகழ்வுகளநோல உறதிப்படுததப்படேதநோல ஆகும்

ோமுதநோரையததிற்கு

மற்றம்

அதன

வர்ககததின

கரததிரையல

சீவமந்தநோக

பிவுரைந்த

பகுதியின

டதவுரவகவுரளயும்

உேனபடே

சுதந்திிவுரைம்

டவவுரலததிடேம் வதநோழிலநோள
உணர்வுகவுரளயும்

டோநோவிரையத

ஆடசிரையநோனத,

இரையககததின

ஒர

விவுரளவபநோரளநோக

உண்வுரமரையநோன
இரந்தத

புிவுரைடசிகிவுரை

என

ஒரவர்

ஏற்றக வகநோண்ேநோல, ஒர டகளவிவுரரைய இனனும் டகடேநோக
டவண்டும்:

டோநோவிரையத

ஒனறிரையததின

அடிததளதவுரத

ஸிவுரைநோலினிோ

சீிவுரைழிவு

முதலநோளிததவ

அவுரமப்பதற்கநோன

இரககிிறைத
மற்றம்

இலடசிரையங்களுககும்

வதளிவநோக வவளிப்படுததிரையதநோல ஆகும்.

வபநோய்ரையநோனத
மற்றம்

ஒர

பகிிவுரைங்கமநோக

ோமததவம்

பற்றிரைய

ஒடுககுமுவுரிறை

மற்றம்

ோமததவமினவுரமயின ோமூக ரையதநோர்ததததிற்கும் இவுரேயிலநோன
இவுரேவவளிகவுரள

நிிவுரைப்புகிிறைத.

முிவுரைண்பநோடுகள

கூர்வுரம

அவுரேரைய அவுரேரைய வபநோய்கள டபிவுரைளவினதநோகிிறைத.
அதிதீவிிவுரை முிவுரைண்பநோடுகள வகநோண்ே இந்த கநோலகடேததில,

தவிர்கக முடிரையநோததநோ? டோநோவிரையத ஒனறிரையதவுரத இறதியில

விவுரைலநோற்ற

உண்வுரமவுரரைய

கவுரலப்புககு இடடுச்வோனிறை, அதிகநோிவுரைததவ சீிவுரைழிவுககு ஒர

புததிஜீவித

வநோழ்கவுரகயில

மநோற்ற

ஆபததநோன டபநோககுகளின வவளிப்பநோடேநோல பிவுரைந்த அளவில

இரந்ததநோ? டோநோோலிோதவுரத

முரையற்சியும்

கடேநோரையம்

முதலநோளிததவ

டதநோலவியில

அடிததளததில

அவுரேவதற்கநோன
முடியும்,
அலலநோத

எந்த

ஏவனனில
தவிர்ந்த
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சிககலுககுளளநோகி
அிவுரைசிரையவுரலயும்

தீர்மநோனிப்பத
உளள

பிற்டபநோககநோன

இரககிிறைத.
பற்றி

வபநோய்

முதலநோளிததவ
அதி

விவுரைலநோற்வுரிறையும்
கூிறைல

இரபதநோம்

விவுரைலநோற

எப்டபநோதம்

2001 ல

தோநோப்தங்களில, உலகம்

நிகழ்கநோலடம
எனிறை
முிவுரைணநோன
தவுரலப்வுரப
தநோங்கி
வந்திரந்த புததகததிற்கு கடடுவுரிவுரை எழுதி இரந்தநோர். இத

கழக

புததிஜீவித

டமலநோதிககப்டபநோககநோக
வமய்யிரையலின
உளள

முழுவதிலும்

வநோழ்கவுரகயில

உளள

டதநோனறிரையதேன

அடிததளததில

பலகவுரலக

பின வீனததவம்

ஒர

வவளிப்படேத,

உண்வுரமககும்

வபநோய்ககும்

டவறபநோடவுரே தேமிலலநோமல அழிததலின ஊேநோக

விவுரைலநோற்வுரிறை

வபநோய்வுரமப்படுததவவுரத

பநோர்வபடிவுரைநோவ்ஸகி

எனபத

நூற்ிறைநோண்டில ஆிவுரைம்பிககவிலவுரல. மநோிறைநோக அத அண்வுரமரைய

உண்வுரமரையநோக

இரககுடமரையநோனநோல

டதநோற்ிறைதவுரதப்

பற்றி

நிகழ்கநோலததின

ஒனறம்

கூிறைமுடிரையநோததநோல,

வமநோததததில விவுரைலநோற்வுரிறைப் படிகக டவண்டிரைய டதவுரவடரைய

ோடேரீதிரையநோனதநோகக,

இலவுரல. உண்வுரமயில பநோர்வபடிவுரைநோவ்ஸகி கேந்த கநோலதவுரதப்

புததிஜீவிதரீதிரையநோக நிரையநோரையப்படுததம் முரையற்சி ஒனற அங்கு

பற்றிரைய ஆய்விலிரந்த எவுரதயும் கற்றகவகநோளள முடியும்

இரககிிறைத. இந்த

ிவுரைஷ்ரைய புிவுரைடசியும்

கநோிவுரைணததினநோலதநோன

எனிறை

கரததரககு

எதிிவுரைநோக

மூர்ககமநோக

வநோதிடுகிிறைநோர்.

முடிவுிறைநோத இரபதநோம் நூற்ிறைநோண்டும் கணிோமநோன அளவுககு
பின
வீனததவ
தததவதவுரத
அலசுகிிறைத.
தனத

“கேந்தகநோலததிலிரந்த

மூலததிற்கும்,

ஆகும், அத அதனுவுரேரைய வகரிவுரைவதவுரத இழந்தவிடேத.”

பரிணநோமததிற்கும்,

பகுததறிவினவுரம வநோததவுரத

அகநிவுரல

கரததவநோத

(subjective idealist irrationalism)

தததவநோர்தத
ரீதிரையநோக
அடிததளமநோக
வகநோண்டுளள
பின வீனததவ தததவம், அிவுரைசிரையல ரீதிரையநோக டோநோோலிோததின
மீத குடிவுரைநோதமநோய் உளளத, மற்றம் ோமூகரீதிரையநோய் ஆளும்
வர்ககம்

மற்றம்

ோேரீதிரையநோன

கணிோமநோன

டுததிவுரை

வர்கக

பகுதியின

லனகளில டவரூனறி உளளத.

வமய்யிரையலநோளர் பிிவுரைநோனசுவநோ லிடரையநோததநோர்
மற்றம்

அவமரிகக

(Richard Rorty)

நோன

வமய்யிரையலநோளர்

(Francois Lyotard)

ரிச்ோநோர்ட

டிவுரைநோர்டடி

மீத கவனதவுரத வோலுததமநோற அவுரழககிிறைத.

இப்வபநோழுத

வுரலப்சிககில

டபசுகினிறைவுரமரையநோல,

ட் ஜேர்மனியில உளள

 சுஹெம்டபநோலட பலகவுரலக

கிழககு

ஆய்வுகள

ஐடிவுரைநோப்பிரைய

தவுரிறையின

டபிவுரைநோசிரிரையர் ட் ஜேநோர்க பநோர்வபடிவுரைநோவ்ஸகி

கழகததில
தவுரலவிவுரைநோன

(Jörg Baberowski)

இன

எழுததககள மீதநோக கவனதவுரத திரப்புமநோற டகநோரவதன
மூலம்

ட் ஜேர்மன

மூே ம்பிகவுரகரையநோளர்கவுரள

கவனிரையநோத

விடேவுரத ோரிப்படுததிகவகநோளள டவண்டும் என

ம்புகிடிறைன.

அவிவுரைத ஆய்வுகள பின வீனததிற்கும் அிவுரைசிரையல பிற்டபநோககு,
உண்வுரம

நிகழ்வு

ட ர்வுரமயின

மிக

ோநோனறகவுரள
அடிப்பவுரே

மற்றம்

திவுரைஅளவீவுரே

அறிவநோர்ந்த
எரிச்ோலுேன

அவமதிப்பத இவற்றககு இவுரேயிலநோன வதநோேர்பில, அதன
மிகத

தீவிிவுரை

வடிவததில,

அத

ஒர

உதநோிவுரைணமநோக

விளங்குவவுரத தவிிவுரை அவிவுரைத எழுததககள முககிரையததவம்
வநோய்ந்ததநோக

இரபதநோம்

ிவுரைஷ்ரைய
புிவுரைடசியும்
முடிவுிறைநோத
நூற்ிறைநோண்டும்
நூலிற்கநோன
முனனுவுரிவுரையில
இலவுரல.

“அதன பிிவுரைதிநிதிததவம் இலலநோமல அங்கு ரையதநோர்ததம்
இலவுரல”
எனிறை
அவிவுரைத
சுரைய
வலியுறததவுரல
டமற்டகநோளகநோடடி,
குறிப்வுரப

பநோர்வபடிவுரைநோவ்ஸகியின

டோர்ததிரககிடிறைன.

பநோர்வபடிவுரைநோவ்ஸகியின

கரததரவுரவ

விவுரைலநோற
ஒர

சுரககமநோன
பற்றிரைய
வவுரகயில

விரிவநோன விவிவுரைததேன ஆய்வு வோய்வத வபநோரததமநோனதநோக
மடடும் இரககும் எனற

நோன

ம்புகிடிறைன.
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கற்றகவகநோளள

முடியும்

எனபத கேந்தடபநோன கநோலததிற்குரிரைய ஒர அவ ம்பிகவுரக

கேந்த

கநோலததிற்கும்

நிகழ்கநோலததிற்கும்

டவறபநோடவுரே தேமினறி
பிவுரைந்த

அழிததல

உளளேககததிலிரந்த

இவுரேயிலநோன

ோம்பவங்கவுரள அதன

பிரிதவதடுப்பத

மற்றம்

ஒரவரின தனிப்பண்புகவுரள வடிவவுரமதத, இறதி ஆய்வில,
அவர்களின வநோழ்கவுரககளின டபநோகவுரக தீர்மநோனம் வோய்த,
உண்வுரமரையநோன

ிவுரைஷ்ரைய புிவுரைடசியும் முடிவுிறைநோத இரபதநோம் நூற்ிறைநோண்டும்
நூலில பின வீனததவம் பற்றிரைய விமர்ோன ஆய்வு, பிவிவுரைஞ்சு

ஒரவர்

சூழலில

அச்சூழலில

இரந்த

பங்டகற்ிறை

அகற்றவத

தனி பர்கவுரள
ஒர

தநோககதவுரத

கடேநோரையம் வகநோண்டிரககும்.
ஒர

அககவுரிறை

வகநோண்ே

படிததிரப்பதநோல—

கேந்தகநோலதவுரத
அிவுரைசிரையல,

கரததிரையல,

வோலவநோககின

கீழ்

அவுரனதத

ோமூக

அவிவுரைத

முககிரையமநோன

நிகழ்கநோலததிற்கும்

—அவன

விவுரைலநோற்ிறைநோளன
அவிவுரைத
மற்றம்

கலநோச்ோநோிவுரை

டவவுரலவுரரையச்

வோய்கிிறைநோர்.

விவுரைலநோற்றப்

கேந்த

கநோலதத

பவுரேப்புகளும்

கநோலததிற்கும்

இவுரேயிலநோன

உவுரிவுரைரையநோேவுரல ோம்பந்தப்படுததி இரககும். ஆனநோல அறிஞர்
தனத

ஆய்வுககநோன கரப்வபநோரளகவுரள அவுரவ

நிகழ்கநோலததவுரவ

என

எடுததகவகநோண்ேநோல

அவிவுரைத

விவுரைலநோற்றில

பயிற்சிவபிறை முடிரையநோத. ் ஜே ஜூலிரையஸ சீோர், ட் ஜேன

ேநோ’ஆர்க

(Jeanne d’Arc)

மற்றம் மநோர்டடின லூதர் வநோழ்ந்த கநோலம்,

அத

அடிப்பவுரே

பல

ஒனறிலிரந்த

வழிகளில,

டவறபடடிரந்தத.

எமத

பிிவுரைபுததவ

வபரம் பிவிவுரைஞ்சு விவுரைலநோற்ிறைநோளர் மநோர்க ப்டலநோக

வோநோந்த
ோமூகததின

(Marc Bloch)

தனத புததகமநோன விவுரைலநோற்ிறைநோளனின வுரகவிவுரனப் வபநோரள
(The Historian’s Craft)

ஒர

எனபதில பினவரமநோற எழுதகிிறைநோர்:

வநோர்தவுரதயில

நிகழ்வுப்டபநோகவுரக

கூறவதநோனநோல,

அத

நிகழ்ந்த

விவுரைலநோற்ற

ட ிவுரைததிலிரந்த

பிரிதத புரிந்தவகநோளள முடிரையநோத. இத எமத வோநோந்த
மற்றம்

ஏவுரனரைய

அவுரனவரினதம்

ஒவ்வவநோர

பரிணநோமக கடேததிலும் உண்வுரம ஆகும். ஒர பவுரழரைய
அிவுரைபு

பழவமநோழி

கூறவத

டபநோல,

‘மனிதர்கள

அவர்களின தந்வுரதரையவுரிவுரை விே அதிகமநோக அவர்களின
கநோலங்கவுரளடரைய ஒததிரககிிறைநோர்கள’.

கேந்தகநோலதவுரத

மறஉரவநோககி

டதவுரவப்படுவத,
அவரின

டவவிறைநோரவரில

அனுபவதவுரத

கற்பவுரனயுணர்வு

புகுந்த

கற்பவுரனரையநோக

அனுபவிப்பத

மற்றம்

புததிஜீவித

விழிப்பும்

மடடுமலல,

வபநோறவுரமயும்

பநோர்ப்பதற்கு

டதவுரவப்படும்.

வதநோழிலமுவுரிறை

ஆிவுரைநோரையப்பேவும் விளககப்பேவும் டவண்டிரையததநோன. ஆனநோல
ஒர

ஆவணதவுரத

கூறவுரகயில,

ஒர

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்

அவர்

அனுமதிககககூேநோத,
வவறப்புககள

விளககிக

தனத

அவிவுரைத

ஒரபுிறைம்

கற்பவுரனவுரரைய

தனிப்படே

இரககடடும்,

விரப்பு

இரையற்வுரகரையநோக

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்கள நூலகங்களின ஆவணககநோப்பகங்களிலும்,

இரககுமநோற விேடவண்டும். அததவுரகரைய புததிஜீவித சுரைய

உயிரிரையலநோர்களும்

ஒழுகக

டவதியிரையலநோர்களும்

டோநோதவுரனச்ோநோவுரலகளிலும்

அற்ிறை

பநோர்வபடிவுரைநோவ்ஸகி,

முவுரிறைரையநோன

அர்ப்பணிப்புேனும்

ஆய்வுரவ நிிவுரைநோகரிககிிறைநோர், ிவுரைஷ்ரைய புிவுரைடசி பற்றிரைய விளககதவுரத

விேநோமுரையற்சியுேனும் கடேநோரையம் டவவுரல வோய்ரைய டவண்டும்.

அகநிவுரலரையநோக கடடிரையவுரமககிிறைநோர், அத அவிவுரைத தனிப்படே

ிவுரைஷ்ரைய

கம்யூனிோ எதிர்ப்பு அிவுரைசிரையல
வவவிறைநோனறமிலவுரல.

புிவுரைடசி

அடத

திிறைவுரம

பற்றிரைய

அரவுரமரையநோன

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்களுள

ஒரவிவுரைநோன,

அவமரிகக
கநோலம்வோனிறை

லிடரையநோடபநோலட வுர சுஹெய்ம்ோன (1927-2010), அவிவுரைத கவுரேசி

நிவுரலப்பநோடுகவுரளத

தவிிவுரை

புததகமநோன ிவுரைஷ்ரையநோவின புிவுரைடசிகிவுரை அனுபவம்,1905-1917 எனிறை

விவுரைலநோற
எப்வபநோழுதடம
நிகழ்கநோலம்தநோன
எனபதில ிவுரைஷ்ரைய புிவுரைடசி பற்றிரைய கடடுவுரிவுரைவுரரைய பினவரம்

புததகததிற்கநோன முனனுவுரிவுரையில எழுதிரையதநோவத:

கூற்றில கநோண்கிடிறைநோம்:

...

எந்தவவநோர

உண்வுரமரையநோன

முககிரையமநோன

மற்றம்

விவுரைலநோற்றப்

முககிரையததவததின

மூல

முதலும்

முககிரையமநோக,

ஆசிரிரையர்

கவனதவுரத

முதலநிவுரல

மூல

வளங்கவுரள

இடடுச்வோனிறை,

அதன

நிறததததிற்கு

எவ்விதமநோன

அவர்,

மறப்பதிலிரந்த

் ஜேன நோரையகமரையப்படுததப்படே

இரப்பத

ஆய்வினபநோல

குவிரையச்வோய்ரைய,

ஆதநோிவுரை

ஒழுங்வுரக

பவுரேப்பின

ஆதநோிவுரைவளமநோக

தனத

அவ்வநோடிறை,

எனபத,

மூலமநோக

எந்த

உடபநோர்வுரவயுேனும்
டவண்டிரையவுரவ

அளவு
ஊடுரவி

எனபதின

எனபவுரதயும் இதனுேன

தலலிரையமநோகவும்
ஆய்வு

மீத

வோய்ரையப்பே

ோநோர்ந்திரககிிறைத

நோன டோர்ககடவண்டும்.

ஆனநோல பநோர்வபடிவுரைநோவ்ஸகி, முதலநிவுரல ஆதநோிவுரை வளங்கவுரள
னவநோக

ஆய்வுவோய்வதன

மூலம்

மற்றம்

அவர்களின

விவுரைலநோற்ற

இரையற்வுரகரையநோன

உரமநோற்ிறைம்

ஒரடபநோதம்

இரந்ததிலவுரல.

பநோவுரதயின
உளளத.

வளங்கள

வோலலும்

டவவுரல

டமலநோக

எனபதற்கு

இந்த

கிளர்ச்சியிலிரந்த

நிகழ்வுப்டபநோககு

இனஅழிப்பு

இறதியில

முவுரிறைககு

தற்வோரையலநோன

அதன

மதிப்பு

வநோழ்கவுரக

ிவுரைஷ்ரையநோவில

டதர்வுவோய்கிிறைநோர் எனபதிலிரந்டத கண்ேறிரையப்பேலநோம்.
அததிரையநோவசிரைய

ோமூக-

படுவகநோவுரலகள,
ோநோிவுரைநோம்ோததின

ோநோனற

பற்றி

புிவுரைடசிககநோன

அவுரேரையநோளக

முற்றிலும்

ிவுரைஷ்ரைய

குறியீேநோக

அககவுரிறைரையற்ிறை

ஒர

படிவுரை இந்த வநோககிரையதவுரத எழுதககூடும். 1905 ல அங்கு
வபரம்

அளவிலநோன

1912 ல

டவவுரல

லினநோ

வதநோழிலநோளர்கள

நிறததங்கள

தங்கச்
படுவகநோவுரல

சுிவுரைங்கங்களில

சுிவுரைங்கத

வோய்ரையப்படேவுரத

அடுதத,

கவனமநோன விளககப்படுததல மூலம், எவ்வளவு ோநோததிரையடமநோ

அங்கு

அவ்வளவு

கேந்தகநோலதவுரத

ஏற்படேத. இத 1914 ல உலகப் டபநோர் வவடிககும் வவுரிவுரை

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்கவுரள

நீடிததத. டமலும், இன அழிப்பு படுவகநோவுரலவுரரைய ிவுரைஷ்ரையப்

தலலிரையமநோக

மீளககடடிரையவுரமப்பதற்கு

விவுரழயும்

புிவுரைடசியின

ஏளனம் வோய்கிிறைநோர். அவர் எழுதகிிறைநோர்:
கேந்தகநோலதவுரத அத இரந்ததடபநோல கநோடடுவத எனிறை
கூற்ற ஒர பிிவுரைவுரமரையநோக இரககுமநோற வவளிப்படுகிிறைத.
ஆவணங்களில
கேந்தகநோலம்
தப்பியிரககும்

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்கள
அலல,

ோந்திகக

மநோிறைநோக

கேந்தகநோலததின

ட ர்வத

நிகழ்கநோலததினுள
ஒர

பகுதிரையநோகும்.

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்களின குறிகடகநோளகள ஆவணங்கவுரளயும்
ஆதநோிவுரைவளங்கவுரளயும்

டபசும்படி

வோய்தநோகடவண்டும்.

அவற்றககநோக அவர்கள டபோக கூேநோத. கேந்தகநோலம்
எனபத கடடிரையவுரமகககூடிரைய ஒனற. அதன ரையதநோர்ததம்
எனபத

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்களின

லனகளநோலும்

டகளவிகளநோலும் தீர்மநோனிககப்படும்.
ஆவணககநோப்பகங்களில இரந்த வபிறைப்படும் ஆவணங்கள
உயிடிவுரைநோடுளள

டவவுரலநிறதத

நிகழ்ந்தன.

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்களநோல

கடேநோரையம்
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ேவடிகவுரகயில

“ோநோிவுரைநோம்ோம்”

எனற

வபரம்

சிததரிப்பத

வளர்ச்சி

ரையதநோர்ததம்

ோநோர்ந்திரககிிறைத எனககநோடடுகிிறைத. ிவுரைஷ்ரையநோவில யூத எதிர்ப்பு
படுவகநோவுரல

நிகழ்ச்சி

பற்றி

பல

இரந்திரககினிறைன. இவற்றில மிக

விவிவுரைமநோன

இழிவநோன நிகழ்வுகள

1881-84,1903-06,

மற்றம்

ஆயிிவுரைககணககநோன

யூதர்கள

இந்த

ோம்பவங்களுககும்

திகிலூடடும்

ஒடுககுவதற்கநோன
வதநோேர்பு,

் ஜேநோரிோ

பலடவற

ஆய்வுகள

1917-22 ல

நிகழ்ந்தன.

படுவகநோவுரல

வோய்ரையப்படே

மககள

எதிர்ப்வுரப

முரையற்சிகளுககும்

இவுரேயிலநோன

அறிவநோர்ந்த

ஆய்வுகளில

மறததற்கிரையலநோத வவுரகயில நிறவப்படடிரககிிறைத.
புிவுரைடசிகிவுரை

டவவுரலநிறததங்கள

மற்றம்

வோயினட

டதநோற்ிறைம்

இவற்றின

—குறிப்பிேததகுந்த

அிவுரைசிரையல

பீடேர்ஸடபர்க

டோநோவிரையததின

அழுததததின

கீழ்

ோலுவுரககவுரள

வோய்ரைய

ஆடசிரையநோளர்கள

நிர்பந்திககப்படே

நோடகளுககு ோற்டிறை அடுதத, 1905 ல ஒடிோநோவில
அழிப்பு

அிவுரைோநோங்க

ஆதிவுரைவுேன

அதிகநோரிகள

ேந்த இன

மற்றம்

டமற்வகநோளளப்படேத.

யூத

டபநோலீஸ

இன

அழிப்பு

படுவகநோவுரல மற்றம் டோநோோலிோ எதிர்ப்பு எதிர்ப்புிவுரைடசிககும்
இவுரேயிலநோன

—ோநோரிோ

வதநோேர்வுரப

டமற்டகநோளகநோடடி—

வதளிவநோக

ஆவணங்கவுரள

நிவுரல நோடடும், எண்ணற்ிறை

ஆய்வு ஆவணங்கவுரள டமற்டகநோள கநோடடுவதற்கு கநோலம்
எனவுரன அனுமதிககநோத. அவற்வுரிறை ஆய்வு வோய்த இந்த
ஆவணங்களுேன
எனபவுரத

பநோர்வபடிவுரைநோவ்ஸகிககு

ம்புவத

அவற்வுரிறை

பரிச்ோரையமிலவுரல

ோநோததிரையமிலவுரல.

அலடசிரையம்

வோய்வதற்கு

ஆனநோல
டதர்வு

அவர்

வோய்தநோர்,

ஏவனனில அவுரவ அகநிவுரலரையநோக குறிப்பிேப்படே அவிவுரைத
விளககததிற்கு
புிறைநிவுரல

முிவுரைண்படுகிிறைத.

உண்வுரமவுரரைய

பின வீனததவவநோதம்
திடேமிேப்படே

இந்த

விஷரையததில,

புரிந்தவகநோளளும்
நிிவுரைநோகரிதத,

விவுரைலநோற்ற

ோநோததிரையதவுரத

டவண்டுவமனடிறை

வபநோய்வுரமப்படுததலுககு

ஒர

கரததிரையல மூடுதிவுரிவுரைரையநோக டோவுரவ வோய்கிிறைத.

டதர்வநோனத,

அவிவுரைத

உளகரதவுரத

எழுததில

வநோோகர்கள

உயிர்ககும்

அிவுரைசிரையல

இனங்கநோணமுடிரையநோத,

மிகவும்

டவறபடே மணதவுரதக வகநோண்டிரககிிறைத:
டபநோலஷிவிக

கடசிவுரரைய

வவகு் ஜேனங்கள

பினபற்ிறைவிலவுரல; அத வதநோழிலநோளர்களத
அலலத விவோநோயிகளத
வோய்ரையவிலவுரல;

லவுரனடரையநோ

லவுரனடரையநோ பிிவுரைதிநிதிததவம்

டபிவுரைிவுரைசின

சுற்றவடேததில

ஆதிவுரைவுரவயும் வபற்றிரககவிலவுரல. அத ிவுரைஷ்ரைய மற்றம்
யூத வதநோழிலமுவுரிறைோநோர்ந்த புிவுரைடசிரையநோளர்களின கடசிரையநோக
இரந்தத.

அவர்கள

மககளுேனும்
டபிவுரைிவுரைசின

விடுவிகக

விரம்பிரைய

வதநோேர்புபடடிரககநோத

சுற்றவடேததிற்குள

அடதடவவுரள,

டவரூனறி

இிவுரைநோத

மககளுேனும் வதநோேர்புபடடிரககவிலவுரல என
எழுதகினிறைநோர்
இங்கு

ட் ஜேர்மனியில,

டபநோலஷிவிோததின

வவுரிவுரைவிலககணததின
விளககுவத

அிவுரைசிரையல

டதவுரவயிலவுரல

அவர்
இந்த

உளளேககதவுரத

என

நோன

ம்புகிடிறைன.

புிறைநிவுரல ரையதநோர்தததவுரத பநோர்வபடிவுரைநோவ்ஸகி உரககுவுரலப்பத,

எவ்வநோிறைநோயினும்,

ிவுரைஷ்ரைய புிவுரைடசிவுரரைய வதநோழிலநோள வர்ககததின எழுச்சி எனற

இழிவுபடுததிக கநோடசிககுடபடுததிரைய பவுரேப்புககளின, இந்த

அவுரேரையநோளப்படுததி

வநோர்தவுரதகவுரள எழுதிரைய மனிதன, டபர்லினில  சுஹெம்டபநோலட

நிிவுரைநோகரிப்பதில,

இரககும்

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்கவுரள

குறிப்பநோக

வதளிவநோன

அவர்

வவுரகயில

வவளிப்படுததகிிறைத. அவர் எழுதகிிறைநோர்:
கூலி

வளர்ச்சியிலிரந்த,

வர்ககதவுரத

தங்களின

கடடும்

அனுபவங்கவுரளயும்

நிிவுரைநோகரிககும்,

அடதடவவுரள,

அவுரேரையநோளங்கவுரளயும்

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்கள

எனபவுரதததநோன.

மீத

ஒரவர்

“வதநோழிலநோள வர்ககம் ஒழிக”

முழககமிே விரம்புவத

புிவுரைடசியின

கழகததில

உண்வுரமவுரரைய

முனனணி

அவ்வநோற

கலவிரையநோளர்

பதவிவுரரைய

வகிகக முடிவத, ஒர ஆழமநோன புததிஜீவித வ ரககடியின

உவுரழப்பநோளர்களின

வதநோழிலநோள

பலகவுரலக

விவுரைலநோற்ற

எதிர்ப்புககளில

தநோடம

ஒர அறிகுறி எனபவுரத

நோன குறிப்பிடுடவன.

இரபதநோம் நூற்ிறைநோண்டிலதநோன
ட நோககுநிவுரல
கலவிததவுரிறைவுரரைய
எதிர்ப்பின

கீழறகக

ஆற்ிறைவுரலக

ோகதிகளநோல

“வபரம்

தவிறைச்வோய்ரைய,

வபநோய்” மககவுரள

அவர்களின
மற்றம்

குவுரிறைகக,

பரையனபடுததப்படே,

அவர்களுவுரேரைய

அிவுரைசிரையல
னகு

முககிரைய
பிற்டபநோககு

வதரிந்த

பிவுரைந்த

எழுந்தத, வதநோழிலநோள வர்ககம் அலல. மற்றம், 1991

அிவுரைசிரையல கரவிரையநோக டதநோனறிரையத. இரபதநோம் நூற்ிறைநோண்டின

இறதியிலடபநோல,

வநோோகர்கவுரள

விவுரைலநோற்வுரிறை

வபநோனவவடச்

வடிவமநோக இனற

ம்பவுரவகக

தனத

மதிநுடபமற்ிறை

முரையற்சிககும்

(Bernd Bonwetsch)

டபர்னட

கூறவதடபநோல, அங்கு வதநோழிலநோளர்

“வபரம்

திடேமிடடு

முவுரிறைரையநோக

வபநோய்வுரமப்படுததம்

அதிகநோிவுரை டமலநோண்வுரம வபற்றிரககும்,

வபநோய்ககு”

எதிிவுரைநோன

டபநோிவுரைநோடேம்,

புததிஜீவித

இரையககதவுரதயும் இேத புததிஜீவிகவுரளயும் இவுரணததல

ரீதிரையநோக, அிவுரைசிரையல ரீதிரையநோக மற்றம் வபநோரளநோதநோ ரீதிரையநோக

கூே இரந்ததிலவுரல.

திவநோலநோகி

இந்த

எதிர்பநோிவுரைநோ

அறிரையநோவுரம

மற்றம்

வவடிப்பநோனத,

அதன

அபததததிலும்

அவுரனதத

பநோர்வபடிவுரைநோவ்ஸகியின

இரப்பதடபநோல,

முதலநோளிததவததிற்கு
வளர்ந்தவரம்

வ ரககடிககு
எதிிவுரைநோன

மனிதகுலததின

முற்டபநோககநோன

டபநோிவுரைநோடேததின

அிவுரைசிரையல

அததிரையநோவசிரைய

கூிறைநோக

நிகழ்ச்சிநிிவுரைவுரல அம்பலப்படுததகிிறைத. அவர், வநோர்தவுரதயின

இரப்பதற்கநோக

வபநோய்கவுரள

எந்த

எழுததின

கீடழ

ோடேபூர்வமநோன

அலல.

உளள

டவறபநோடவுரே

தேமினறி

வலதோநோரி

அிவுரைசிரையல

இரககிிறைத.
ம்பி

தநோன

தப்பி

இரககும்

ஒர

ஒர

விவுரைலநோற்ிறைநோளர்

அவுரமப்புமுவுரிறை அழிவுககு விதிககப்படடுளளத. விவுரைலநோற்ற

பிிவுரைச்ோநோிவுரைததிற்கும்

இவுரேயிலநோன

உண்வுரமககநோன

அர்ததததிலும்,

விவுரைலநோற்றிற்கும்

விவுரைலநோற்றச்ோநோனவுரிறை

பிற்டபநோககு

ஆளநோகியுளள

அழிககும்

அவர்,

நிகழ்ச்சிநிிவுரைலின

அலடசிரையம்

வோய்கிிறைநோர்

இந்தப்

வநோர்தவுரதகளில

டபரில,

வவலலும்! அதவுரனத வதநோேர்டவநோம் என பவுரிறைோநோற்றடவநோம்,

மற்றம்

அத வவலலும்!”
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ஊககம்

டவிவுரைநோடஸகியின

அவிவுரைத

வபநோய்வுரமப்படுததகிிறைநோர். பநோர்வபடிவுரைநோவ்ஸகியின வநோர்தவுரதகள

இரந்த

டபநோிவுரைநோடேம்

வபறம். “வநோய்வுரமடரைய

