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ഒരുഇന്ത്യൻകമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ

ഓർമക്കുറിപ്പ്

േചാ: ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ചുവടുറപ്പിക്കാൻ
ദീർഘകാലം േവണ്ടിവന്നത് എന്തുെകാണ്ടാെണ�
ന്നാണ് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത്?എെന്താെക്കയാ�
യിരുന്നുഅതിെന്റആദ്യകാലപ്രവർത്തനങ്ങൾ?
േദശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി അതിനുള്ളബന്ധം
ഏതുതരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു? േകാമിേന്റണിെന്റ
കുപ്രസിദ്ധമായ ‘മൂന്നാംഘട്ട’വും നിർണായകമായ
ഒരു ദശാസന്ധിയിൽ േദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെര ഒറ്റെപ്പടു�
ത്തി ഗതിമുട്ടിച്ചുകളഞ്ഞതാെണന്ന് വരുേമാ?

േചാ: അക്കാലത്ത് വിയത്നാമീസ് സഖാക്കളുെട സമീ�
പനെമന്തായിരുന്നു?

ഉ: ഇക്കാലെത്തഎെന്റ വ്യക്തിപരമായഅനുഭവം
േകരളത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നു.അതു�
െകാണ്ട് ഞാനതിൽശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിക്കാം.എങ്കി�
ലും രാജ്യത്തുടനീളം പാർട്ടിയുെട നീക്കം മുഖ്യമാ�
യും ഒന്നുതെന്നയാെണന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിയമവിരുദ്ധമായ കാലത്താ�
ണ് ഞാനതിൽ േചർന്നത്. േബാംെബയിൽ െട�
ക്സ്ൈറ്റൽ വ്യവസായത്തിെല പണിമുടക്കുൾെപ്പെട
പണിമുടക്കുതരംഗങ്ങൾക്കു േശഷം 1934-ൽആണ്
അത് നിയമവിരുദ്ധമാക്കെപ്പട്ടത്.അതുകാരണം
പാർട്ടി സാഹിത്യത്തിെന്റ വിതരണം തെന്നക്രമീ�
കൃതമായിരുന്നില്ല. പലയിടത്തും പലതരത്തിലാ�
യിരുന്നു. സംഘടിതമായ ഉൾപാർട്ടി ചർച്ചയുെട
കാര്യം പിെന്ന പറയാനുമില്ലേല്ലാ.അക്കാലത്ത്
സി.പി.ഐ. േദശീയതലത്തിൽഅത്യന്തം െചറിയ
സംഘടനയായിരുന്നുഎന്നകാര്യവും മനസ്സിലാ�
ക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ ‘മൂന്നാംഘട്ട’ത്തിെലഏറ്റ�
വും േമാശമായഅതിക്രമങ്ങൾക്കു േശഷം, 1935–
36കാലത്താണ്, ഒരു േദശീയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിെയ�
ന്ന നിലയിൽസി.പി.ഐ. വളരാൻ തുടങ്ങിയത്.
പ്രാേദശികമായി ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളുെട
ആരംഭത്തിലും നിലനിന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളു�
െട വളർച്ച തടയുന്നതിൽ േകാമിേന്റണിെന്റ രാ�
ഷ്ട്രീയം തീർച്ചയായും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു പങ്ക്
വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസിയുെടയും അതി�
െന്റ രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റയുംആേപക്ഷികമായസ്വതന്ത്ര
നിലപാടിെന േകാമിേന്റൺ േനതാക്കൾ പൂർണ്ണ�
മായും ചുരുക്കി കണ്ടു.അവർ േദശീയ പ്രസ്ഥാന�
േത്തയും സാമ്രാജ്യത്വെത്തയും ഒന്നുതെന്നയായി
കാണുന്ന ഒരുഘട്ടത്തിലൂെട കടന്നുേപായി. സാ�
മ്രാജ്യത്വത്തിെനതിരായ സമരത്തിൽ ഒരു പ്രതിവി�
പ്ലവശക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്ര�
െസ്സന്നും േകാൺഗ്രസ് േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർ ‘േസാ�
ഷ്യൽ ഫാസിസ്റ്റുകളാ’ െണന്നും പറയുന്നിടേത്താ�
ളം േപായി െകാേളാണിയൽപ്രശ്നങ്ങളിൽസ്റ്റാലി�
െന്റ വക്താവായിരുന്നഓേട്ടാകുസിനിനു ‘ഇംപ്ര�
േക്കാറി’ െല പലഎഴുത്തുകാരും,ഇരുപതുകളുെട
അന്ത്യത്തിലും മുപ്പതുകളിലും േദശീയ േനതാക്കൾ�
െക്കതിരായആക്രമണം ഇടതുപക്ഷതീവ്രവാദ
വാഗാേടാപത്തിൽ െപാതിഞ്ഞാണ് വന്നിരുന്ന�
ത്. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരുന്ന വിവിധ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
ഗ്രൂപ്പുകൾ തത്തേമ്മ പൂച്ച പൂച്ചഎന്ന മട്ടിൽഅെതാ�
െക്ക ഉരുവിട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു.എങ്കിലും േകാമിേന്റ�
ണിെന മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് കാര്യമില്ല.
അതിെന്റ െതറ്റായ ഉപേദശം ൈചനീസ് കമ്യൂണി�
സ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും കിട്ടിയിരുന്നു.ആപാർട്ടി,പേക്ഷ,
െതറ്റിെനയും അതിജീവിച്ച് അവസാനം അധികാ�
രം പിടിെച്ചടുത്തു.
അതുെകാണ്ട് ആത്മനിഷ്ഠമായ പരാജയങ്ങ�

ളുെട പ്രാധാന്യം അവഗണിക്കാെതതെന്ന നാം
കുെറക്കൂടി ആഴത്തിൽ േനാക്കണം.അേപ്പാൾ
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സിേന്റതുേപാലു�
ള്ളസുശക്തവും സുദൃഢവുമായ ഒരുബൂർഷ്വാജനാ�
ധിപത്യ പാർട്ടിയുെട നിലനിൽപിെന്റ വസ്തുനിഷ്ഠ�
മായഅടിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നും കാണാം.
േകാംപ്രാേദാറല്ലാത്ത,ബ്രിട്ടീഷു ഭരണത്തിെന്റ ഉച്ച�
േകാടിയിൽ േപാലും ഒരളേവാളം സ്വാതന്ത്ര്യമനു�
ഭവിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസിയുെട വികാസ�
മാണ്ഈഅടിത്തറ.അതിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾ
പലേപ്പാഴും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ താൽപര്യങ്ങ�
ളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. സാമ്രാജ്യത്വരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലു�
ള്ള യുദ്ധത്തിൽബ്രിട്ടൻ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കാലത്ത്
അസാധാരണമായ േവഗതയിൽ ഇന്ത്യൻ മുത�
ലാളിമാർ വളർന്നു. ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാരുൾെപ്പട്ട
ഒരുസിവിൽസർവ്വീസും ൈസന്യവും ബ്രിട്ടീഷുകാർ
ഇവിെട രൂപെപ്പടുത്തിെയടുത്തിരുന്നു.അതിേനാ�
െടാപ്പംഈബൂർഷ്വാസിയുെട അസ്തിത്ത്വം ഒരു
െകാേളാണിയൽ ഭരണസംവിധാനത്തിന് അടി�
ത്തറ പാകി.അത് േകാൺഗ്രസ്സിെനഅതിെന്റ
ഘടനയിൽതെന്ന െകട്ടിയിടുന്നതിൽ വിജയിച്ചു.
അതാവെട്ട, ഒടുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റസമയം
വന്നേപ്പാൾഅധികാരൈകമാറ്റം സുഗമമാക്കി.
അങ്ങെന തങ്ങൾെക്കാരിക്കലും ശരിയായി വിശക�
ലനം െചയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നഅപൂർവ്വമായ ഒരു
സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയഘടനയുമായാണ് ഇന്ത്യൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഏറ്റുമുട്ടിയത്.
വാസ്തവത്തിൽസി.പി.ഐ. ശരിക്കുംസ്ഥാ�

പിതമായത് 1934–45കാലത്താണ്.അതിെന്റ
വളർച്ചഅസമമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് േക�
രളത്തിെല പ്രഥമ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്ക�
െപ്പട്ടത് 1937-ൽ മാത്രമാണ്. നമ്പൂതിരിപ്പാടും കൃ�
ഷ്ണപിള്ളയുംഞാനും ഉൾെപ്പെട അഞ്ചുേപരാണ്
അതിലുണ്ടായിരുന്നത്.ഈഗ്രൂപ്പിെന പരസ്യമായി
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നു വിളിേക്കണ്ടതിെല്ലന്നും
േകാൺഗ്രസ് േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കിടയിൽ ഒരു
അടിത്തറസൃഷ്ടിെച്ചടുക്കുകയാണ് േവണ്ടെതന്നും
ഞങ്ങൾതീരുമാനിച്ചു. ഇത് ശരിയായ നടപടിയാ�
യിരുന്നുഎന്നുഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. േദശീയതല�
ത്തിൽ,പേക്ഷ,ഇങ്ങെനസംഭവിച്ചില്ല.ഞങ്ങൾ
അങ്ങെന േകാൺഗ്രസ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു�
ള്ളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യം പ്രചരിപ്പിച്ചു.ആ
പാർട്ടി തെന്ന േകാൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഒരുസംഘ�
ടിതഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന�
െതേന്നാർക്കണം. ഒരുസംഘടിത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നി�
ലയിൽ േകാൺഗ്രസിെലഞങ്ങളുെട സ്വാധീനം
അവഗണിക്കത്തക്കതായിരുന്നില്ല. നമ്പൂതിരിപ്പാട്,
എ.െക. േഗാപാലൻ,കൃഷ്ണപിള്ള,പിന്നീട് ഞാൻ—
ഞങ്ങെളല്ലാവരും േകരളത്തിെല േകാൺഗ്രസിെന്റ
േനതാക്കളായി അംഗീകാരം േനടിയവരായിരുന്നു.
പ്രധാന കമ്മിറ്റികളിെലല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക്സ്ഥാന�
വുമുണ്ടായിരുന്നു. േകാൺഗ്രസിനകെത്തപദവിയു�
പേയാഗിച്ച് ഞങ്ങൾ േട്രഡ് യൂണിയനുകളും കർ�
ഷകസംഘടനകളും വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകളും
പുേരാഗാമികളും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധരുമായഎഴു�
ത്തുകാരുെട അേസാസിേയഷനുകളും സംഘടിപ്പി�
ച്ചു. 1939 െന്റഅവസാനത്തിൽ മാത്രേമ േകരള�
ത്തിൽ ശരിയായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ജന�
ങ്ങൾ ജന്മം നൽകിയുള്ളൂ. ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനവും ജനങ്ങളുെട േദ�
ശീയാഭിലാഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്ക് താദാത്മ്യം
പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമാണ് േകരളെത്തസ്വാ�
തന്ത്ര്യാനന്തര കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ശക്തിേകന്ദ്ര�
മാക്കി മാറ്റുന്നതിൽസുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചെതന്ന്
നിസംശയം പറയാം.

േചാ: ഒരു കമ്മ്യൂണിെസ്റ്റന്നനിലയിൽ താങ്കൾആദ്യം
അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പട്ടത് എേപ്പാഴാണ്?

ഉ: 1938-ൽ.അേപ്പാൾഞാൻ പാർട്ടി അംഗമായിരു�
ന്നു. പേക്ഷ, ജനങ്ങളുെട കണ്ണിൽഞാനേപ്പാഴും
ഒരു േദശീയ പ്രേക്ഷാഭകാരിയായിരുന്നു. തിരുവന�
ന്തപുരത്ത് യൂത്ത് ലീഗുകാരുെട സേമ്മളനത്തിൽ
നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ് എെന്റഅറസ്റ്റിനി�
ടയാക്കിയത്. േയാഗത്തിൽഞാൻഅദ്ധ്യക്ഷനാ�
യിരുന്നു. ഉപക്രമപ്രസംഗത്തിൽസാമ്രാജ്യത്വത്തി�
െനതിെര ഞാൻ നിശിതമായ വിമർശനം നടത്തി.
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വെത്തയുംഅതിെന്റഅടിച്ചമർ�
ത്തൽ നയത്തിെന്റ പ്രതിപുരുഷനായ തിരുവിതാം�
കൂർ മഹാരാജാവിെനയും കടന്നാക്രമിച്ചു. മഹാരാ�
ജാവ് മഹാനാെണന്നുംഅേദ്ദഹെത്ത െതറ്റായി
നയിക്കുന്നഅേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിലുള്ളപ്രാേദശിക
പ്രഭുക്കെളയാണ് കുറ്റെപ്പടുേത്തണ്ടെതന്നുമായിരു�
ന്നു േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ വലതുപക്ഷ േനതാക്കൾ
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നത്.ഈഅസംബന്ധത്തി�
െനതിെര ഞാൻആഞ്ഞടിച്ചു.ഫ്രഞ്ച്–റഷ്യൻ വി�
പ്ലവങ്ങളുെട അനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിെകാണ്ട് അവർ
രാജാധികാരെത്ത േനരിട്ടവഴിയാണ് േകാൺഗ്രസ്
േനതാക്കളുേടതിേനക്കാൾഫലപ്രദെമന്നുഞാൻ
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. സമരത്തിൽ െതാഴിലാളികെള�
യും കൃഷിക്കാെരയും പെങ്കടുപ്പിേക്കണ്ടതിെന്റആവ�
ശ്യകത വിശദീകരിച്ചു. ‘ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്’
എന്ന മുദ്രാവാക്യേത്താെടയാണ് പ്രസംഗം ഉപസം�
ഹരിച്ചത്. േയാഗത്തിൽ പെങ്കടുത്തവർ മുഴുവൻ
ആഹ്ലാദേത്താെടആ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുവിളിച്ചു.
അന്നുതെന്നതിരുവനന്തപുരത്ത് സാമ്രാജ്യത്വവി�
രുദ്ധ പ്രകടനങ്ങളും േപാലീസുമായുള്ളഏറ്റുമുട്ടലുക�
ളും നടന്നു. സ്വാഭാവികമായും പിേറ്റന്ന് യൂത്തുലീഗ്
േനതാക്കേളാെടാപ്പം എെന്നയുംഅറസ്റ്റു െചയ്തു.
രേണ്ടാമൂേന്നാ മാസം ജയിലിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. പിന്നീ�
ട് പുറത്തുവന്നു.അന്നുമുതൽ ജയിൽഎെന്റ ജീവിത�
ത്തിെന്റ പതിവ് ഭാഗമായിത്തീർന്നു.

േചാ: േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നടന്നുെകാണ്ടിരുന്ന
സംഭവവികാസങ്ങൾഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിനു�
േമൽസൃഷ്ടിച്ചആഘാതം ഒന്ന് ചുരുക്കി വിവരിക്കാ�
േമാ? നാം ചർച്ച െചയ്യുന്നകാലഘട്ടം നിർണ്ണായ�
കമായിരുന്നുവേല്ലാ. വിപ്ലവകാലെത്ത േബാൾെഷ�
വിക് േനതൃത്വെത്തഏതാണ്ട് മുഴുവൻതെന്നസ്റ്റാലി�
നിസ്റ്റ് ഭീകരത ഭൗതികമായി നീക്കം െചയ്തു. ബ്യൂേറാ�
ക്രാറ്റിക് ഏകാധിപത്യത്തിെന്റ മുേന്നാടിെയന്ന നി�
ലയിലായിരുന്നുഅങ്ങെന െചയ്തത്. െപാതുജീവി�
തത്തിെന്റസമസ്തേമഖലകളിലും അത് ആധിപത്യം
സ്ഥാപിച്ചു. ഇെതാെക്ക ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെര
എങ്ങെനബാധിച്ചു?

ഉ: എെന്നസംബന്ധിച്ച് പറയുകയാെണങ്കിൽഎനി�
ക്ക് േകരളെത്തക്കുറിച്ചു മാത്രേമ സംസാരിക്കാൻ
കഴിയൂ. കാരണംഅക്കാലത്ത് ഞാൻഅഖിേല�
ന്ത്യാ പാർട്ടി ഘടനയുെട ഭാഗമായിരുന്നില്ല. ഇതി�
നകം വിശദീകരിച്ചതുേപാെല വസ്തുനിഷ്ഠ പരിതഃ�
സ്ഥിതികൾ—ആത്മനിഷ്ഠഘടകങ്ങൾ വിട്ടുകള�
യുക—രാജ്യെത്ത മറ്റുഭാഗങ്ങളിലുള്ള പാർട്ടി അം�
ഗങ്ങളുമായി േനരിട്ട് ബന്ധെപ്പടുന്നതിന് തടസ്സം
നിന്നു. േകാമിേന്റണിെന്റഏഴാം േകാൺഗ്രസ് തീ�
സ്സിസിന്—ജനകീയ മുന്നണിയുെട തന്ത്രങ്ങെളക്കു�
റിച്ചുള്ള ദിമിേത്രാവിെന്റ തീസ്സിസ്—െതാട്ടുമുമ്പാണ്
ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ േചർന്നത്. ഏഴാം േകാൺഗ്ര�
സ്സിനു േശഷമാണ് സ്റ്റാലിൻ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധ�
നായിത്തീർന്നത്—മഹാനായ േനതാവ് എന്ന നില�
യിൽ പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നെതന്നർത്ഥം. വാസ്ത�
വത്തിൽബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിെര േകാൺഗ്രസുമാ�
യിഐക്യമുന്നണിയുണ്ടാേക്കണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കാവ�
ശ്യമായിവന്നഘട്ടത്തിൽതെന്നയാണ്ഈതീസ്സി�
സ് പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടത്—ഒരിക്കലുമില്ലാതിരിക്കുന്നതി�
േനക്കാളും േഭദമാണേല്ലാ ൈവകിെയത്തുന്നത്.
1929–34കാലെത്തവിഭാഗീയമായ ഇടതുപക്ഷതീ�
വ്രവാദം ഞങ്ങെള ഒറ്റെപ്പടുത്തിയിരുന്നു;പുതിയ
പരിപാടി െതറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതിനുള്ളശ്രമമായി
ഞങ്ങൾ കണ്ടു.ഞങ്ങെളസംബന്ധിച്ചിടേത്താ�
ളം ഇത് ശരിയായ ദിശയിലുള്ള കാൽെവപ്പായിരു�
ന്നു—േകരളെത്തക്കാേളെറ േബാംെബയിലും കൽ�
ക്കത്തയിലും മുപ്പതുകളുെടആരംഭത്തിൽ േകരള�
ത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ.
േബാംെബയുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ വ്യവ�
സായവൽകൃതമല്ലാത്ത േകരളത്തിൽസി.പി.ഐ.
ഇത്രശക്തിപ്രാപിക്കാൻ കാരണെമെന്തന്ന്ആളു�
കെളേന്നാട് േചാദിക്കാറുണ്ട്. 1930–33കാലത്ത്
േകരളത്തിൽസി.പി.ഐ. ഇല്ലാതിരുന്നതാണ്
മുഖ്യകാരണം എന്നാണ് അതിനുഞാൻ നൽകാ�
റുള്ള മറുപടി.അന്ന് സി.പി.ഐ. ഇല്ലാതിരുന്ന�
തുമൂലം പിന്നീട് പുതിെയാരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്ക�
ളിലധികവും 1930–32കാലത്ത് േകാൺഗ്രസിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു.
അവർക്കങ്ങെന ജനങ്ങളുെട പിന്തുണ േനടാനും
പിൽക്കാലത്ത് േകാൺഗ്രസിെന്റ കുത്തകതകർ�
ക്കാനും കഴിഞ്ഞുെവന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഇനി നിങ്ങളുെട പ്രധാന േചാദ്യത്തിേലക്കുവ�

രാം. ഇന്ത്യയിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് മാർക്സിസ�
െത്തക്കുറിച്ച് ഗൗരവതരമായ വിദ്യാഭ്യാസെമാന്നും
നൽകെപ്പട്ടിരുന്നിെല്ലന്ന് ആദ്യം തെന്ന നിങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കണം.ഞാെനാരുദാഹരണം ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കാം.അമ്പതുകളുെട അവസാനംവെര
െകാേളാണിയൽപ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച െലനിെന്റ
തീസിസ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അറിയു�
മായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽസാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ
ഐക്യമുന്നണിെയന്നഏഴാം േകാൺഗ്രസ് നയം
ഭൂതകാലത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു േവർപാടായിട്ടല്ല,
ആറാം േകാൺഗ്രസ് നയത്തിെന്റ തുടർച്ചയായിട്ടാ�
ണ് പരിഗണിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്. േദശീയവും സാർ�
വ്വേദശീയവുമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ വന്ന പരി�
വർത്തനംആവശ്യമാക്കിതീർത്തഅടവുസംബന്ധ�
മായ ഒരു മാറ്റമായിട്ടാണ് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പട്ട�
ത്.ആറാം േകാൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ച അപകടകര�
മായ െകാേളാണിയൽ തീസിസിെന്റ പരിഭാഷ മല�
യാളത്തിലും മറ്റിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തിയത് ഇക്കാലത്തുതെന്നയാെണന്നത് നിങ്ങൾ�
ക്ക് വിചിത്രമായി േതാന്നാം. ഫലത്തിൽഐക്യ�
മുന്നണി ഇടതുപക്ഷവിഭാഗീയ നയത്തിൽനിന്നു�
ള്ളഅകന്നുമാറലായിരുന്നു. പി.സി. േജാഷിയുെട
സമർത്ഥമായ േനതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പുതിയ
നയം അതിേവഗം മുേന്നാട്ടുേപാകാൻഞങ്ങെള
സഹായിച്ചു. സി.പി.ഐ.ആദ്യമായി േകാൺഗ്രസ്സി�
ലും േകാൺഗ്രസ് േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാർക്കും ബഹു�
ജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇടയിലും ഗണ്യമായ
സ്വാധീനമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായിത്തീർ�
ന്നു. വിരുദ്ധ ചിന്താഗതിക്കാരുള്ള േട്രഡ് യൂണിയ�
നുകൾഅഖിേലന്ത്യാ േട്രഡ് യൂണിയൻ േകാൺ�
ഗ്രസ്സിൻകീഴിൽ േയാജിച്ചു.അതിൽസി.പി.ഐ.
പ്രമുഖ ശക്തിയായി.അഖിേലന്ത്യാ കിസാൻസ�
ഭയും അഖിേലന്ത്യാ വിദ്യാർത്ഥി െഫഡേറഷനും
പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയും നിലവിൽവ�
ന്നു.അവെര ഏേകാപിപ്പിക്കുന്നതിലും അവരുെട
സമരങ്ങൾ നയിക്കുന്നതിലും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സു�
പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്വത്തിെനതിെര
േദശീയഐക്യം, വലതുപക്ഷത്തിെന്റ കൂട്ടുകൂടൽ—
സമരവിരുദ്ധനയങ്ങെള െചറുക്കുന്നതിനു േവണ്ടി
ഇടതുപക്ഷഐക്യം അത് ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതിന്
േസാഷ്യലിസ്റ്റ്ഐക്യം, േസാഷ്യലിസ്റ്റ്ഐക്യത്തി�
െന്റഅടിസ്ഥാനം സി.പി.ഐ. േയാജിച്ച സാമ്രാ�
ജ്യത്വവിരുദ്ധഐക്യമുന്നണി െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും
ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതിനും ബഹുജനസംഘടനക�
ളും ബഹുജനസമരങ്ങളും—ഇവെയല്ലാമായിരുന്നു
പുതിയ നയത്തിെന്റ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ക്രിയാത്മക�
വശങ്ങളും.ഈനയത്തിന് തീർച്ചയായും ഫലമു�
ണ്ടായി.അെതാരുഅഖിേലന്ത്യാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർ�
ട്ടി െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതിനും
സഹായിച്ചു. പാർട്ടിയുെട അംഗസംഖ്യ 1934-ൽ
150ആയിരുന്നത് 1939-ൽ 3000ആയി വർദ്ധിച്ചു.
സ്വാധീനമാകെട്ട,അതിേനക്കാൾ കൂടിയേതാതിൽ
െപരുകി.എന്നാൽഈവർഷങ്ങൾസ്റ്റാലിനിസ�
ത്തിെന്റയും വർഷങ്ങളായിരുന്നു.
സ്റ്റാലിൻ േസാവിയറ്റു യൂണിയനിൽ േസാഷ്യലി�

സം പടുത്തുയർത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന “മഹാനായ
ഗുരുനാഥ”നും “വഴികാട്ടുന്ന നക്ഷത്രവും” േലാക�
േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േനതാവുമാെണന്നാണ്
ഞങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ പുതുതാ�
യതുെകാണ്ടും മാർക്സിസത്തിലും െലനിനിസത്തിലും
ആേപക്ഷികമായി േവണ്ടത്രശിക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടി�
ല്ലാത്തതുെകാണ്ടും പറഞ്ഞുേകട്ടെതല്ലാം ഞാൻ
അംഗീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു�
ക്കന്മാർ ജനങ്ങെള പ്രബുദ്ധരാക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പ�
ര്യം ഉണ്ട്. സ്റ്റാലിനിസത്തിന് നന്നായി ഇണങ്ങുന്ന�
തായിരുന്നുഈപാരമ്പര്യം.അതിനാൽ പാർട്ടിയി�
െല മുതിർന്നവർ പറയുന്നഓേരാ വാക്കുംഞങ്ങൾ�
ക്ക് േവദവാക്യമായിരുന്നു.അവരുെട വിവരമാക�
െട്ട, േമാേസ്കാെയ മാത്രംആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിരു�
ന്നു. ഒരു കമ്മ്യൂണിെസ്റ്റന്നനിലയിൽഞാൻ വളർ�
ന്നുവന്നഅന്തരീക്ഷം ഇതായിരുന്നു.എന്നിരുന്നാ�
ലും കൂട്ടെക്കാലകെള സംബന്ധിച്ച് േമാേസ്കാവിൽ
നിന്ന് വന്നുെകാണ്ടിരുന്ന കഥകൾ േകട്ട് അേങ്ങയ�
റ്റം അസ്വസ്ഥരായ ചില സഖാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
സി.പി.ഐ. െകട്ടിപ്പടുക്കാൻസഹായിക്കുന്നതിന്
ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നയച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിൽ ഒരാളായ
ഫിലിപ്പ് സ്പ്രാറ്റ് സ്റ്റാലിനിസം മൂലം തീർത്തും ഹതാ�
ശനും േമാഹഭംഗം ബാധിച്ചവനുമായി കമ്യൂണിസം�
തെന്നയുേപക്ഷിച്ച് ലിബറൽഹ്യൂമനിസ്റ്റായി മാറുക�
യും ജീവിതാവസാനത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റു വിരുദ്ധൻ�
തെന്നയായിത്തീരുകയും െചയ്തു.ആദ്യഘട്ടത്തിൽ
ഞങ്ങെളസഹായിക്കുന്നതിൽഅമൂല്യമായ പങ്ക്
വഹിച്ച ഒന്നാംതരം സഖാവായിരുന്നുഅേദ്ദഹം.
േമാേസ്കാവിൽ നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നശുദ്ധീകരണ�
പ്രക്രിയയിൽ േകാൺഗ്രസ്സിെല ഇടതുപക്ഷത്തിനും
അേങ്ങയറ്റം വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. സി.പി.ഐ.
മുഖപത്രമായ “നാഷണൽഫ്രണ്ട്” നടത്തിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്നപ്രചാരണംഅവരുെട േനതാക്കളിൽ
ചിലെര അത്യന്തം മടുപ്പിച്ചു. േട്രാട്സ്കിെയ ഒരു വി�
ഷമൂർഖനും ഫാസിസത്തിെന്റഏജന്റുമായിട്ടാണ്
പത്രം ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവെത്തക്കു�
റിച്ചും േസാവിയറ്റ് േനട്ടങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ
ആദ്യകാലത്ത് പ്രചാരണം നടത്തിയ േകാൺഗ്രസു�
കാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന െനഹ്റുേപാലും 1938-െല
ശുദ്ധീകരണങ്ങൾതാനംഗീകരിക്കുന്നിെല്ലന്ന് പറ�
യുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായഞങ്ങെളസം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം അക്കാലത്ത് േട്രാട്സ്കിസവും
ഫാസിസവും ഒന്നുതെന്നയായിരുന്നു. സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ്
ശുദ്ധീകരണത്തിെന്റ ഇരകളായബുഖാറിനും സി�
േനാവീവും റാെഡക്കും മറ്റും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
ശത്രുക്കളും സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റയും ഫാസിസത്തി�
െന്റയും താൽപര്യങ്ങൾെക്കാത്തുപ്രവർത്തിക്കു�
ന്ന പൗരന്മാരും അട്ടിമറിക്കാരുമാെണന്ന് ഞാനും
വിശ്വസിച്ചിരുന്നുെവന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു തുറന്നു
പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. സ്വതന്ത്രചിന്തകരായ േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റുകാരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽഞാൻസ്റ്റാലിെന
ശക്തമായി ന്യായീകരിച്ചു. ഇതിനു മുഖ്യകാരണം
ഞങ്ങൾ േസാവിയറ്റു യൂണിയനുമായി പൂർണ്ണമായി
താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നുഎന്നതുതെന്നയായിരു�
ന്നുെവന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. േസാവിയറ്റു യൂണിയ�
െനഅന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വവും േകാൺഗ്രസ്സി�
െല വലതുപക്ഷവും തുടർച്ചയായി ആക്രമിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്നു. ഓേരാ പണിമുടക്കിനുംആേവശമുൾ�
െക്കാണ്ടത് േമാേസ്കാവിൽനിന്നാെണന്നുംഓേരാ
െതരുവു പ്രകടനവും നയിച്ചത് േമാേസ്കാവിൽനിന്ന്
േവതനം പറ്റുന്നപ്രേക്ഷാഭകരാെണന്നും പലരും
ധരിച്ചുവശായി. ഇക്കൂട്ടർെക്കതിെര ഞങ്ങൾ േസാ�
വിയറ്റു യൂണിയെന ന്യായീകരിച്ചു.ഈന്യായീകര�
ണം,പേക്ഷ, വിമർശനങ്ങെളാെക്ക മാറ്റിവച്ചുെകാ�
ണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് മാത്രം. ഇടതുപക്ഷത്തിൽനിന്ന്
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനതിെരആക്രമണമുണ്ടായ�
േപ്പാഴും വിമർശകർെക്കതിെര ഇേത വാദമുഖങ്ങൾ�
തെന്നഞങ്ങൾനിരത്തിവച്ചു.അക്കാലേത്തക്കുതി�
രിഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാൾഞങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല,കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിനാെകത്തെന്നഇെതല്ലാം
ഒരു മഹാദുരന്തമായിരുന്നുെവന്ന് എനിക്ക് േതാന്നു�
ന്നു. േട്രാട്സ്കി ഫാസിസെത്തഎതിർക്കുകയും ജർ�
മ്മൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് തങ്ങൾ വീണുെകാണ്ടി�
രുന്ന െകണിെയക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും
െചയ്തആളാണ്.അേത േട്രാട്സ്കിെയയാണ് ഞങ്ങ�
ളും ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റുള്ളവരും ഫാസിസ്റ്റായി
മുദ്രകുത്തിയെതന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപിക്കാേമാ!
സ്റ്റാലിനിസെത്തന്യായീകരിക്കുേമ്പാൾ റഷ്യൻ വി�
പ്ലവെത്തയാണ് ന്യായീകരിക്കുന്നെതന്ന് ഞങ്ങൾ
ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചു. േട്രാട്സ്കിയുെട വധ�
ത്തിനു േശഷം സ്റ്റാലിെന ന്യായീകരിച്ചുെകാണ്ട്
മലയാളം പത്രങ്ങളിൽ േലഖനങ്ങെളഴുതിയ കാ�
ര്യം ഞാേനാർത്തുേപാവുകയാണ്.അെതഴുതാ�
നുള്ള വസ്തുതകൾക്ക് ഞാനാശ്രയിച്ചത് ‘വലിയ
ഗൂഢാേലാചന’എന്നപുസ്തകമായിരുന്നു.അതിൽ�
പ്പറഞ്ഞഓേരാ കാര്യവും സത്യമാെണന്ന് ഞാൻ
ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചു. മുപ്പതുകളുെട അന്ത്യ�
ത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുെടഔേദ്യാഗിക ചരിത്രം”സ്റ്റാലിനിലുള്ള
എെന്റ വിശ്വാസം ബലെപ്പടുത്തി.ഈപുസ്തകം
1941-ൽ മലയാളത്തിേലക്ക് വിവർത്തനം െച�
യ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.അധികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ്
ഞങ്ങളുെട േകഡർമാർക്ക് മാർക്സിസം പഠിക്കുന്ന�
തിനുള്ള ഒരു െടക്സ്റ്റ് പുസ്തകമായിത്തീർന്നുഅത്.
ഞങ്ങളുെട സഖാക്കൾക്ക് ജയിലിൽ വച്ച് ഞാൻ
നടത്തിയ ക്ലാസുകൾ ശരിക്കും സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ
നിറം കലർന്നതായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽഞങ്ങൾ
സ്റ്റാലിനിസെത്ത മാർക്സിസം—െലനിനിസംതെന്ന
ആയാണ് കണ്ടത്.

േചാ: യുദ്ധേത്താടു സി.പി.ഐ.യുെടആദ്യപ്രതികരണ�
െമന്തായിരുന്നു? ഏതുസാഹചര്യത്തിലാണ് അതി�
നു മാറ്റം വന്നത്? യുദ്ധകാലത്താണ് സി.പി.ഐ.
ഒരുബഹുജനപാർട്ടി ആയി മാറിയെതന്ന് താങ്കളു�
െട പഴയസഖാക്കളിെലാരാളായഎ.െക. േഗാപാ�
ലൻ വാദിക്കുന്നു.അതുശരിയാേണാ?

ഉ: യുദ്ധെത്തഎതിർക്കുകഎന്നതായിരുന്നുഞങ്ങ�
ളുെട പാർട്ടിയുെടആദ്യപ്രതികരണം. 1939-നു മു�
മ്പുതെന്നബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിെനതിരായ
സമരം ശക്തിെപ്പടുത്താൻഞങ്ങൾ േകാൺഗ്രസ്സി�
െന്റ േമൽസമ്മർദ്ദം െചലുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. യു�
ദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾആദ്യഘട്ടത്തിൽതെന്ന
ചാഞ്ചാട്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചത് േകാൺഗ്രസ്സായിരുന്നു.
1940-ൽ േചർന്നഅഖിേലന്ത്യാ േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മി�
റ്റിയുെട പൂനാ സേമ്മളനത്തിൽ ഗാന്ധിയുെട മുഖ്യ�
പ്രേമയത്തിന് ഞാെനാരു േഭദഗതി അവതരിപ്പി�
ച്ചതും സാന്ദർഭികമായി അതിന് െനഹ്റു പിന്തുണ
നൽകിയതുംഞാേനാർക്കുന്നു. ഗാന്ധിയുെട നയ�
െത്തഎതിർത്തുെകാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർെക്കതിെര
ഒരു പുതിയ ബഹുജനസമരമാരംഭിക്കാൻഞാൻ
ആഹ്വാനം െചയ്തു. ഇതായിരുന്നുആഘട്ടത്തിൽ
സി.പി.ഐ.യുെട നയം. താമസിയാെതഞാൻ
അറസ്റ്റിലായി. യുദ്ധാവസാനംവെര ജയിലിൽ കഴി�
േയണ്ടിവന്നു. ‘ജനകീയ യുദ്ധ’ നയം നടപ്പാക്കുന്ന�
തിന് മറ്റു മിക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെരയും േമാചിപ്പിച്ച�
േപ്പാൾഎെന്നഎന്തിന് ജയിലിൽ തെന്ന പാർ�
പ്പിച്ചു എന്ന് വിശദീകരിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
യുദ്ധം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട ഉടെനയും തുടർന്നുള്ളവർ�
ഷവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെര കൂട്ടമായി അറസ്റ്റു െചയ്തി�
രുന്നു. നമ്മുെട നയം ശരിേയാ െതേറ്റാ എന്നുള്ളതി�
െനെചാല്ലി ജയിലിൽ തർക്കമായി.അേപ്പാഴാണ്
േസാവിയറ്റു യൂണിയെന നാസിപ്പടആക്രമിച്ചത്.
അേതാെട തർക്കം മൂത്തു. ജയിലിൽഞങ്ങേളാ�
െടാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന െപ്രാ. െക.ബി. കൃഷ്ണ ജനകീ�
യയുദ്ധനയം വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ട് ഒരുകൂട്ടം തീസ്സി�
സുകെളഴുതി. നാസിപ്പട േസാവിയറ്റു യൂണിയെന
ആക്രമിച്ചേതാെട േലാകസ്ഥിതിഗതികളാെക മാറി�
യിരിക്കുകയാെണന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവരുെട
സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളും യുദ്ധേത്താ�
ടുള്ളഎതിർപ്പും അവസാനിപ്പിക്കണെമന്നുംഅേദ്ദ�
ഹം വാദിച്ചു.
േസാവിയറ്റു യൂണിയെന്റ നിലനിൽപ്പ് മർമ്മ�

പ്രധാനമാെണങ്കിൽതെന്ന റഷ്യൻസഖാക്കെള
സഹായിക്കുന്നതിനുള്ളഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം സാ�
മ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കുക�
യല്ല. മറിച്ച് അതിന് ആക്കം കൂട്ടുകയാെണന്ന് വാ�
ദിച്ചുെകാണ്ട് ഞാെനാരുകൂട്ടം എതിർ തീസിസുക�
െളഴുതി.ഞങ്ങളുെട ശത്രുബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം
തെന്നയായിരുന്നു. ജയിലിനകെത്തകമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�
കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എെന്റ നയത്തിന് പിന്തുണ
നൽകി. ‘ജനകീയയുദ്ധ”സിദ്ധാന്തെത്തഅനുകൂ�
ലിക്കാൻ െചറിെയാരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രേമ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നുള്ളൂ.ബ്രിട്ടീഷ് പാർട്ടി അതിെന്റ നയം മാറ്റി�
െയന്നും േമാേസ്കാആ മാറ്റത്തിനനുകൂലമാെണന്നും
ഏതാനും മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾഞങ്ങൾ േകട്ടു.
ജയിലിനു പുറത്ത്ആദ്യം ‘ജനകീയ യുദ്ധ’ നയ�
െത്തശക്തിയായി എതിർത്തപാർട്ടി െസക്രട്ടറി
പി.സി. േജാഷിക്ക് തെന്റ നയം മാേറ്റണ്ടിവന്നു. യു�
ദ്ധയത്നങ്ങെളസഹായിേക്കണ്ടതിെന്റ പ്രാധാന്യം
പാർട്ടി അംഗങ്ങേളയും ബഹുജനങ്ങെളയും േബാ�
ദ്ധ്യെപ്പടുത്താൻ തെന്റ പ്രസംഗപാടവം മുഴുവൻ
അേദ്ദഹം എടുത്തുപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. നയം
മാറ്റത്തിനു േശഷം യുദ്ധാനുകൂലികളായ മിക്ക കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റുകാേരയും േമാചിപ്പിച്ചു.ഞാനടക്കം ചിലെര
ജയിലിൽതെന്ന പാർപ്പിച്ചു.ആെര വിട്ടയക്കണം
ആെര വിട്ടയച്ചുകൂടാ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് േപാലീസിന്
നല്ല നിശ്ചയമായിരുന്നു.

േചാ: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ളിെല ചർച്ചയും തർ�
ക്കങ്ങളും െവച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ ജയിലിനകെത്ത
അന്തരീക്ഷം പുറത്തുള്ളതിേനക്കാൾ ജനാധിപത്യ�
പരമായിരുന്നുെവന്ന് േതാന്നുന്നു.എല്ലാ തലങ്ങളി�
ലുമുള്ള പാർട്ടി അംഗങ്ങൾഈചർച്ചകളിൽ പങ്കു�
െകാണ്ടിരുന്നുെവന്നും ചില വിഷയങ്ങളിൽ േവാ�
െട്ടടുപ്പ് നടന്നിരുന്നുെവന്നുമാണ് താങ്കളിേപ്പാൾ
പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്.

ഉ: ഉവ്വ് അതുശരിയാണ്. ജയിലിനകെത്തചർച്ചയ്ക്ക്
അതിേന്റതായ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി�
നയെത്ത േനരിട്ട് എതിർക്കാേത്തടേത്താളം ചർച്ച
അനുവദിക്കെപ്പട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന് യുദ്ധേത്താട്
സ്വീകരിേക്കണ്ടസമീപനെത്തെച്ചാല്ലിയുണ്ടായ തർ�
ക്കത്തിെന്റ കാര്യം തെന്നെയടുക്കുക. യുദ്ധാനുകൂ�
ലനയം നടപ്പാക്കാൻ നിർേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ട് പാർട്ടി
േനതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുെട പാർട്ടി ജയിൽക്ക�
മ്മിറ്റിക്ക് സർക്കുലർ കിട്ടിയേപ്പാൾഞാൻസ്വേമ�
ധയാ എെന്റ നിലപാടുേപക്ഷിച്ചു. ‘നിങ്ങൾ പാർട്ടി�
യുെട ൈസദ്ധാന്തികരിെലാരാളാെണന്നാണേല്ലാ
ഭാവം.എന്നിട്ടിേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കും െതറ്റുപറ്റിയി�
േല്ല’എന്നുപറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർഎെന്നകളിയാക്കി.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെനന്ന നിലയിൽഞങ്ങൾെക്ക�
ങ്ങെനയാണ് പരിശീലനം കിട്ടിയെതന്നുള്ളതിന്
ഈസംഭവം ഉദാഹരണമാണ്.ഞാൻസ്വയം വി�
മർശനം നടത്തി.എനിക്ക് െതറ്റുപറ്റിെയന്ന് സമ്മ�
തിച്ചു.എനിെക്കങ്ങെന െചേയ്യണ്ടിവന്നു. കാരണം,
പാർട്ടി എടുക്കുന്നനയം എല്ലായ്േപ്പാഴും ശരിയാ�
ണ്.എങ്കിലും സംശയം നിലനിന്നു. പിൽക്കാല�
ത്ത് ഞാൻ ശരിയായിരുന്നുെവന്ന് എനിക്കുറപ്പാ�
യി. ഇന്ന് സി.പി.ഐ.യുെടയും സി.പി.ഐ.(എം)
െന്റയും േനതാക്കൾക്കുതെന്ന ‘ചില െതറ്റുകൾ പറ്റി�
േപ്പാെയ’ന്ന് സമ്മതിേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടേല്ലാ.ആ
ൈശലി എല്ലാം വിശദീകരിക്കാനുേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ള്ളതാണ്. സ്വയംവിമർശനം നടത്തിയിട്ടുേപാലും
ബ്രിട്ടീഷുകാർ എെന്ന വിട്ടയച്ചില്ല.എെന്റ വിമർശ�
നം തികച്ചും ഉപരിപ്ലവമായിേപ്പാെയന്ന് അവരുെട
രഹസ്യാേന്വഷണവിഭാഗക്കാർക്കു േതാന്നിയതാ�
വാം കാരണം!എനിക്കു നൽകിയഔേദ്യാഗിക
കുറ്റപത്രത്തിൽഎെന്ന തുടർന്നും ജയിലിൽെവ�
യ്ക്കാൻ പറഞ്ഞകാരണം പാർട്ടിയുെട ‘ജനകീയ
യുദ്ധ’ നയെത്തഞാൻഎതിർത്തുെവന്നതായിരു�
ന്നു.അെതെന്റ കുറ്റപത്രത്തിൽ െതളിയിച്ചുതെന്ന
എഴുതിയിരുന്നു.ഞങ്ങെള േമാചിപ്പിക്കണെമന്നു
പറഞ്ഞ് പാർട്ടി േനതൃത്വം ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ�
ക്ക് ധാരാളം നിേവദനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നുെവ�
ന്നത് ശരിതെന്ന. പേക്ഷ,ഫലമുണ്ടായില്ല. 1945
ഒേക്ടാബർ വെര എെന്ന വിട്ടയച്ചില്ല.

േചാ: അേപ്പാൾ േകാൺഗ്രസ് 1942ആഗസ്റ്റിൽ ‘ക്വിറ്റ്
ഇന്ത്യാ’പ്രേക്ഷാഭമാരംഭിച്ചേപ്പാൾ താങ്കൾ ജയി�
ലിൽ തെന്നആയിരുന്നു.ആപ്രേക്ഷാഭത്തിൽ
പെങ്കടുത്ത് ജയിലിെലത്തിേച്ചർന്ന േകാൺഗ്രസ്
േനതാക്കൾക്കും വാളണ്ടിയർമാർക്കും സി.പി.ഐ.
െയ്ക്കതിെര കടുത്തഅമർഷമുണ്ടായിരുേന്നാ?

ഉ: ജനകീയ യുദ്ധനയത്തിെന്റ വക്കാലത്തുകാർ വിക�
സിെച്ചടുത്ത ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട്—ഒഴുക്കിെനതിെര
നീന്തുകവഴി സി.പി.ഐ.യ്ക്ക് ഒേട്ടെറ പിന്തുണ ലഭിച്ചു�
െവന്നത.് ഞാനീ വീക്ഷണേത്താട് േയാജിക്കുന്നില്ല.
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം നൽകിയ നിയമസാധുത്വം
ഉപേയാഗിച്ച് പുതിയഅംഗങ്ങെള േനടാനും േട്ര�
ഡ് യൂണിയൻ രംഗെത്തശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും
കഴിഞ്ഞുെവന്നത് ശരിതെന്ന. പേക്ഷ,അത് ജന�
കീയ സമരങ്ങളുെട ഒഴുക്കിെനതിരായ നീന്തലാ�
യിരുന്നു.എല്ലാ നിലയിലും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ�
ത്തിെന്റ സഖ്യശക്തിയായി പാർട്ടിെയ കാണാൻ
അതിടയാക്കി എന്നകാര്യം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റായിത്തീരുകെയന്നത് മാന്യതയായി മാറി.
പല യുവകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും േസാവിയറ്റു യൂണിയ�
െന രക്ഷിക്കാനായി ഇറ്റലിയിലും വടേക്കആഫ്രി�
ക്കയിലും െചന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ൈസന്യത്തിൽ േചർന്നു.
അവരിൽ ചിലർ കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റആവരണം
എടുത്തുകളഞ്ഞ് യുദ്ധംഅവസാനിച്ചതിനുേശഷവും
പട്ടാളത്തിൽ തുടർന്നു.അങ്ങെന െചയ്തത് രഹ�
സ്യദൗത്യെമാന്നും നിറേവറ്റാനെല്ലേന്നാർക്കണം.
പാർട്ടിയുെട അംഗസംഖ്യ 1942ജൂൈലയിൽ 4500
ആയിരുന്നത് 1943 േമയിൽ ഒന്നാം പാർട്ടിേകാൺ�
ഗ്രസിെന്റസമയമായേപ്പാേഴയ്ക്കും 15,500 ലും കവി�
ഞ്ഞുെവന്നത് ശരിയാണ്. ബഹുജനസംഘടനകളി�
െല അംഗസംഖ്യയും വർദ്ധിച്ചു.ഈപുതിയഅംഗ�
ങ്ങളിലധികംേപർക്കും ഉശിരൻ ജനകീയ സമരാനു�
ഭവങ്ങേളാ േപാലീസ് മർദ്ദനങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ളഅനു�
ഭവേമാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർക്കാെകയുണ്ടായ
അനുഭവം ‘കൂടുതൽ ഭക്ഷണമുൽപാദിപ്പിക്കാ’നും
‘ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും’, േദശീയ ഗവൺ�
െമന്റ് രൂപീകരിക്കാനും ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ജാപ്പ്
ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ‘മാതൃഭൂമിെയ രക്ഷിക്കാ’
നും പാർട്ടിനടത്തിയസമാധാനപരമായ പ്രചാര�
ണങ്ങളുെടതായിരുന്നു.അട്ടിമറിെയന്നു പറഞ്ഞ്
പണിമുടക്കുകെള പാർട്ടി അപലപിച്ചു. 1943 െല
ബംഗാൾക്ഷാമത്തിനിരയായവെര രക്ഷിക്കുവാനു�
ള്ളസാമൂഹ്യേക്ഷമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാർട്ടി അം�
ഗങ്ങൾ നടത്തി. മസൂരിയും േകാളറയും ബാധിച്ചവർ�
ക്ക് ൈവദ്യസഹായവും അവർസംഘടിപ്പിച്ചു. ജീവ�
നാശേത്താട് ഭീകരമായഅവഗണന പുലർത്തുന്ന
ഇന്ത്യയിൽഈസാമൂഹ്യേക്ഷമ പ്രവർത്തനംെകാ�
ണ്ടുതെന്ന നല്ലഫലമുണ്ടായി. പേക്ഷ, ജനങ്ങൾ
േനരിടുന്നഎല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുെടയും മൂലകാരണം വി�
ശദീകരിക്കുകെയന്ന മൗലിക കടമ നിറേവറ്റുന്ന�
തിൽഞങ്ങൾപരാജയെപ്പട്ടു.
മറുവശത്ത് 1942 െല ‘ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ’സമരത്തി�

നുേശഷം േകാൺഗ്രസിെന്റ വളർച്ചയും സ്വാധീന�
വും അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന്
സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും„പ്രേത്യകിച്ച് യുവാക്കൾ,
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിെനതിെരയുള്ള വിപ്ലവ�
മായി കരുതെപ്പട്ടആസമരത്തിേലക്കാകർഷിക്ക�
െപ്പടുകയുംആസമരത്തിലൂെട ഉശിരന്മാരായിത്തീ�
രുകയും െചയ്തു.അറസ്റ്റു െചയ്യെപ്പട്ട േകാൺഗ്രസ്
േനതാക്കെള വിട്ടയയ്ക്കണെമന്നും ജനകീയ യുദ്ധം
നടത്തുന്നതിന് ഒരു താൽക്കാലിക േദശീയ ഗവ�
െണ്മന്റ് രൂപീകരിക്കണെമന്നുംആവശ്യെപ്പട്ടുെകാ�
ണ്ട് ഞങ്ങൾപ്രചാരണം നടത്തിെയന്നതു ശരിത�
െന്ന. പേക്ഷ,അേതസമയം,അറസ്റ്റിെനയും േപാ�
ലീസ് മർദ്ദനങ്ങെളയും ധീേരാദാത്തമായി േനരിട്ട
േകാൺഗ്രസ് േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാെരയും േബാസിെന്റ
അനുയായികെളയും മറ്റു പ്രേക്ഷാഭകാരികെളയും
ഞങ്ങൾഅഞ്ചാംപത്തികളും അട്ടിമറിക്കാരുമായി
മുദ്രകുത്തുകയും െചയ്യുകയുണ്ടായി.ഈആളുകളുെട
അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങെളഅപലപിക്കാൻ ഗാന്ധി�
േയാടും മറ്റു േകാൺഗ്രസ് േനതാക്കേളാടും ഞങ്ങൾ
അഭ്യർത്ഥിച്ചു.അവർ േമാചിതരായേപ്പാൾ, െനഹ്റു
മാത്രമല്ലഅഹിംസയുെട അെപ്പാസ്തലന്മാർ കൂടി
അവെരഅപലപിക്കുന്നതിനുപകരം യഥാർത്ഥ
സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ േദശാഭിമാനികളായി വാഴ്ത്തുക�
യാണ് െചയ്തത്. സുഭാഷ് േബാസ്, ജയപ്രകാശ്
നാരായൺ,അരുണാഅസഫ് അലി,എന്തിന്
േകണൽ ലക്ഷ്മിെയേപ്പാലുള്ളഅപ്രശസ്തരായആളു�
കൾേപാലും േദശീയ നായകന്മാരും നായികമാ�
രുമായി ഉയർന്നു. സത്യത്തിൽ ഒരു ദശകത്തിനി�
ടയിൽ രണ്ടാംതവണ േദശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് സി.പി.ഐ. ഒറ്റെപ്പട്ടു.എെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ പാർട്ടിയുെട നയം സാമ്രാജ്യത്വ�
വിരുദ്ധപ്രസ്ഥാനെത്ത മുഴുവൻതെന്ന ഒരു താല�
ത്തിൽവച്ച് േകാൺഗ്രസിനും ഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസി�
ക്കും കാഴ്ചെവയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തത്.അക്കാലത്ത്
സി.പി.ഐ. ശരിയായ ഒരു നയം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു�
െവങ്കിൽ േകാൺഗ്രസിെന്റ ഗണ്യവും സ്വാധീനശ�
ക്തിയുമുള്ള ഒരു വിഭാഗെത്തആകർഷിക്കാൻ കഴി�
യുമായിരുന്നു. 1936–42കാലത്ത് ജവഹർലാൽ
െനഹ്റു തെന്നഅേദ്ദഹത്തിെന്റഏറ്റവും വിപ്ലവക�
രമായഘട്ടത്തിലൂെട കടന്നുേപാവുകയായിരുന്നു:
േകാൺഗ്രസ്സിനകത്തു (േകാൺഗ്രസ് േസാഷ്യലി�
സ്റ്റുകാെരയും സുഭാഷ് േബാസിെന്റഅനുയായിക�
െളയും േപാെല)ഇടേത്താേട്ടക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന
ധാരകൾ ഒേട്ടെറയുണ്ടായിരുന്നു. ജയിലിൽ നി�
ന്ന് പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ ഇടതുപക്ഷ േദശീയവാദി�
കളുെട േരാഷം തികച്ചും എനിക്ക് അനുഭവെപ്പട്ടു.
‘ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ പിന്താങ്ങികൾ തു�
ലയെട്ട’എന്ന് ഞങ്ങളുെട േയാഗസ്ഥലങ്ങളിൽ
വന്ന് അവർ വിളിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. ഒഴുക്ക് ശരി�
യായ ദിശയിലായിരുന്നേപ്പാൾഅതിെനതിെര
നീന്തിയതുമൂലം യഥാർത്ഥസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനത്തിെന്റയും സാധ്യത�
തെന്ന ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസി
സമർത്ഥമായി ഞങ്ങെള മറികടന്നു;ഞങ്ങെള �
േതാൽപിച്ചു.
പാർട്ടി അതിന് നഷ്ടെപ്പട്ട സ്വാധീനം കുറച്ചു

തിരിച്ചു പിടിെച്ചങ്കിൽഅതിനുകാരണം 1946–47-
ൽ, രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധെത്തതുടർന്നുള്ളഘട്ട�
ത്തിൽ, ഉയർന്നുവന്ന ഉശിരൻ പണിമുടക്കിെന്റ
തരംഗങ്ങളിേലക്ക് ഞങ്ങൾഎടുത്തുചാടിയതാണ്.
ഞങ്ങളുെട രാഷ്ട്രീയ നയം അേപ്പാഴും െതറ്റുതെന്ന
ആയിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പാകിസ്ഥാെനന്ന
‘മതാധിഷ്ടിത രാഷ്ട്ര’ത്തിെന്റസൃഷ്ടിെയഞങ്ങൾ
പിന്തുണച്ചു. േബാംെബയിൽസി.പി.ഐ.ആണ്
1946 െല നാവിക കലാപക്കാർക്ക് പിന്തുണസമാ�
ഹരിച്ചത്.എന്നാൽ േകാൺഗ്രസ്—മുസ്ലീം ലീഗ്
ഐക്യത്തിന് പിന്തുണനൽകുന്നഞങ്ങളുെട രാ�
ഷ്ട്രീയ നയം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളസൗഭ്രാത്രം വളർ�
ത്തിെയടുക്കുന്നതിനു വിലങ്ങുതടിയായി. നാവിക
ലഹള തകർക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം
ബ്രിട്ടീഷുകാേരക്കാൾ േകാൺഗ്രസ്-ലീഗ് േനതാക്ക�
ളായിരുന്നു. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെല ചില സംഭവങ്ങ�
േളാട് ആേരാചകമാംവിധം സാമ്യം പുലർത്തുന്ന
ഈപുതിയ ഭീഷണിെയ േനരിടുന്നതിന് അവർ
താൽക്കാലികമായി ഒന്നിച്ചുേചർന്നു. വർഗസമരം
കുത്തിയിളക്കിയതിന് ഞാനുൾെപ്പെടഞങ്ങളിൽ
പലെരയും േപാലീസ് വീണ്ടും അറസ്റ്റു െചയ്തു. സ്വാ�
തന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് കഷ്ടിച്ച് ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂർ
മുമ്പ് 1947ആഗസ്റ്റ് 13-ാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങെള
വിട്ടയച്ചത്.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരഘട്ടത്തിൽസി.പി.ഐ.െയ

ഇടതുപക്ഷതീവ്രവാദപരമായ വ്യതിയാനത്തിൽ
െകാണ്ടുെചെന്നത്തിച്ച കുപ്രസിദ്ധമായ രണദിെവ
തീസിസിന് പിന്നിലുള്ള യുക്തിഎന്തായിരുന്നു.
പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ട ഒേട്ടെറ ഘടകങ്ങൾ നാം

വ്യവേച്ഛദിച്ചറിേയണ്ടതുെണ്ടന്ന് എനിക്ക് േതാന്നു�
ന്നു. രണദിെവ തയ്യാറാക്കുകയും 1948-ൽകൽ�
ക്കത്താ േകാൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്ത
തീസിസ് തീവ്രവാദപരമായിരുന്നു,സംശയമില്ല.
എന്നാൽഅമ്പതുകളുെട അവസാനത്തിലും ഇന്നു�
േപാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇടതുപക്ഷ േകാൺ�
ഗ്രസുകാരും ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഒരു
െപാള്ളത്തരത്തിെന്റസ്വഭാവമുണ്ട്.അവ ഉന്നയി�
ക്കെപ്പടുന്നത് പരിഷ്കരണവാദപരമായ വീക്ഷണ�
േകാണിൽനിന്നുെകാണ്ടാണ്.
അധികാരൈകമാറ്റത്തിനുേശഷം രാജ്യത്തി�

െന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും അകാലിക സമരങ്ങൾ
െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടു.ഈസമരങ്ങൾക്ക് ഒരു ദ്വന്ദസ്വ�
ഭാവമുണ്ടായിരുന്നു.അവ േകാൺഗ്രസിന് അധികാ�
രം ൈകമാറിയതിെന പ്രകീർത്തിച്ചു. േകാൺഗ്രസ്
േനരെത്തജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ
അത് നടപ്പാക്കുെമന്നപ്രതീക്ഷപുലർത്തി.ബ്രി�
ട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരിേക്കതെന്ന 1937-
ൽ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽഅധികാരത്തിൽവ�
ന്ന േകാൺഗ്രസ് ഗവൺെമന്റുകൾക്കും ഇത്തരം
സമരങ്ങൾ േനരിേടണ്ടിവന്നിരുന്നു.ഈസമരങ്ങ�
െളാെക്ക പഠിപ്പിക്കുന്നപാഠെമന്താണ്? ബൂർഷ്വാ
രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിെലസുപ്രധാന വിജയങ്ങളും
പാർലെമേന്റതര ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭവും തമ്മിൽ
ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയുണ്ട്. കൂടാെത െതലു�
ങ്കാന (ൈഹദരാബാദ്)യിൽസ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു�
മുമ്പുതെന്നസമരം തുടങ്ങിയിരുന്നു.ൈഹദരാബാദ്
ൈനസാമിനും അയാളുെട ഭരണത്തിനും ൈഹദരാ�
ബാദിന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽഅയാളുെട രക്ഷാ�
കർതൃത്വത്തിൽ തഴച്ചുവളർന്ന ഭൂപ്രഭുക്കൾക്കും
എതിരായിട്ടായിരുന്നുഈസമരം വളർന്നുവന്ന�
ത്. ഇവിെട േപാലും ഇന്ത്യൻൈസന്യത്തിെന്റ ഇട�
െപടൽസ്ഥിതിഗതികളിൽ മാറ്റംവരുത്തി—അത്
ൈനസാമിെന രംഗത്തുനിന്ന് മാറ്റി.അേതസമയം
ഇടതുപക്ഷത്തിെന്റ വളർച്ച തടഞ്ഞു.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര മുേന്നറ്റങ്ങളിൽ െതാഴിലാ�

ളികളും കൃഷിക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപ�
കരും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. കൂടുതൽ േട്രഡ് യൂണിയൻ
അവകാശങ്ങൾക്കും ഭൂപ്രഭുത്വം അവസാനിപ്പിക്കു�
ന്നതിനും വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും േവണ്ടി�
യുള്ളഈസമരങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ േകാൺഗ്രസ്
അനുഭാവികളും പെങ്കടുത്തിരുന്നു. ഇടേത്താേട്ടയ്ക്ക്
നീങ്ങാൻ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േമൽസമ്മർദ്ദം െചലു�
ത്തുകെയന്നതായിരുന്നുഅവരുെട മുഖ്യസ്വഭാവം.
ഇന്ത്യൻസ്ഥിതിഗതികളുെട വിശകലനെത്തഅടി�
സ്ഥാനെപ്പടുത്തി ശരിയായ തന്ത്രംആവിഷ്കരിച്ചി�
രുന്നുെവങ്കിൽഈസമരങ്ങളിൽ മർമ്മപ്രധാന
പങ്ക് വഹിക്കാനും അവയ്ക്ക് േനതൃത്വം നൽകാൻത�
െന്നയും സി.പി.ഐ.ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു.അങ്ങ�
െന കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവങ്കിൽ രണദിെവ തീസിസ്
അസ്ഥാനത്താകുമായിരുന്നു;കൂടുതൽ വലിയ പ്രതി�
കരണംഅത് സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു.അെതന്തായാ�
ലും സി.പി.ഐ. നിലപാടുകളിെല വളവും തിരിവും
മൂലം 1948-െല പാർട്ടി േകാൺഗ്രസിെന്റ തീവ്രവാ�
ദം ഒരത്യാഹിതമായി ഭവിച്ചു. െനഹ്റു ഗവൺെമന്റി�
െന അട്ടിമറിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു.
മറിച്ച് അവരിൽ വലിയ വിഭാഗം അതുമായി താ�
ദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു. ‘ഈസ്വാതന്ത്ര്യം കപട സ്വാത�
ന്ത്ര്യമാെണ’ന്നസി.പി.ഐ. മുദ്രാവാക്യം അതിെന
ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റെപ്പടുത്തുന്നതിേന സഹായി�
ച്ചുള്ളൂ.ഈമുദ്രാവാക്യേത്താെടാപ്പമാരംഭിച്ച സാ�
യുധസമരം അേനകം േകഡർമാരുെട മരണത്തി�
നും ഉപഭൂഖണ്ഡെമമ്പാടും അറസ്റ്റുകൾക്കും പീഡന�
ങ്ങൾക്കും ഇടനൽകി. െനഹ്റു ഗവൺെമന്റ് സാ�
മ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ ഒരു േകാംപ്രേദാർ പാവഗവൺ�
െമന്റാെണന്ന വിശകലനം മെറ്റാരു െതറ്റായിരുന്നു.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഇതിെന്റഅർത്ഥം െകാേളാ�
ണിയൽബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര െന�
ഹ്റു ഗവൺെമന്റും തമ്മിൽ യാെതാരു വ്യത്യാസവു�
മിെല്ലന്നാണേല്ലാ. ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗ്ഗം ഒരിക്കലും
അതിെന്റ ശരിയായഅർത്ഥത്തിൽ ഒരു േകാംപ്ര�
േദാർ ഭരണവർഗ്ഗമായിരുന്നിെല്ലന്ന് ഇേപ്പാൾ മാർ�
ക്സിസ്റ്റുകാെരല്ലാം െപാതുെവഅംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
െകാേളാണിയൽഅധിനിേവശക്കാലത്തുേപാലും
അത് ആേപക്ഷികമായസ്വയംഭരണാവകാശം
അനുഭവിച്ചിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേശഷംഅെതാ�
രു േകാംപ്രേദാർ വർഗ്ഗമായി മാറി എന്നു വാദിക്കു�
ന്നതിനർത്ഥം െതറ്റായ തന്ത്രത്തിന് ഊന്നൽനൽ�
കുകെയന്നതാണ്.അത് തീവ്രവാദപരമായ സമീ�
പനമാണ് എന്നല്ല,ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ
ൈസദ്ധാന്തികമായ പിടിപ്പില്ലായ്മഅത് െവളിെപ്പ�
ടുത്തി.ആഘട്ടത്തിെല പല വിലയിരുത്തലുകളും,
അറുപതുകളുെട ഒടുവിൽ നക്സൽബാരിയിെലയും,
ഇന്ത്യയിെല ഇതരപ്രേദശങ്ങളിെലയും മാേവായി�
സ്റ്റ് കലാപകാരികൾ വീണ്ടുംആവർത്തിച്ചു നടത്തി.
അതിെന്റഅപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങെള�
െന്താെക്കയായിരുന്നുെവന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം.
നൂറുകണക്കിന് െചറുപ്പക്കാർ െകാല്ലെപ്പടുകയും
ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുകയും
പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒന്നിനുപുറെക മെറ്റാന്നായി തിരി�
ച്ചടികളുണ്ടാവുകയും െചയ്തുഎന്നുമാത്രമല്ല,ഇന്ത്യൻ
ഭരണവർഗ്ഗം തുറുങ്കിലടച്ചആയിരക്കണക്കിന് രാ�
ഷ്ട്രീയ തടവുകാരുെട രൂപത്തിൽഅതിെന്റൈപ�
തൃകം ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്.ഈതടവു�
കാർക്ക് ഒട്ടുംതെന്ന ജനപിന്തുണയിെല്ലന്നതാണ്
ദുരന്തം.

1948 േലക്കുതെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകാം.ഞാനുൾ�
െപ്പെട ഒേട്ടെറ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വീണ്ടും അറസ്റ്റി�
ലായി. ജയിലിൽ രണദിെവ തീസിസിെനക്കുറിച്ച്
ചർച്ച തുടങ്ങി. പുതിയ നയത്തിൽ വളെരയധികം
അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. േട്രഡ് യൂണിയൻ
സഖാക്കൾ പാർട്ടിേനതൃത്വേത്താട് കൂടുതൽ കൂടു�
തൽ ശത്രുത പുലർത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാജ്യ�
വ്യാപകമായി െറയിൽേവ പണിമുടക്കം നടത്താൻ
പാർട്ടി േനതൃത്വം ആഹ്വാനം നൽകിയിരുന്നു.അത്
ചീറ്റിേപ്പായി. െറയിൽേവ യൂണിയനിെല കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റാനുഭാവികെള കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സഹായി�
ക്കുക മാത്രേമ അതുെകാണ്ടുണ്ടായുള്ളൂ.അവരിൽ
പലരും അറസ്റ്റുെചയ്യെപ്പട്ടു.അേപ്പാൾ പാർട്ടി േന�
താക്കൾ പറഞ്ഞു: യൂണിയൻ േനതാക്കളായ കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റുകാർ തിരുത്തൽവാദികളും പരിഷ്കരണവാദി�
കളുമാണ്.അതുെകാണ്ടാണ് െറയിൽേവ പണിമു�
ടക്കം നടക്കാെത േപായത്.ഈവിവാദം തെന്ന
അതിേവഗം മെറ്റാരു രൂപംൈകെക്കാണ്ടു. ഇന്ന�
െത്തഇന്ത്യയിെലസ്ഥിതിഗതികെള വിശകലനം
െചയ്യുന്നതിന് യാെതാരുവിധ ശ്രമവും നടന്നില്ല.
‘സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു…’എന്നിടത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി
‘പേക്ഷ, മാേവാ മറിച്ചിങ്ങെന പറഞ്ഞു…’എന്നി�
ടത്തവസാനിക്കുന്ന ഒരു തർക്കമായി അത് മാ�
റി.അങ്ങെനആവിവാദം ഏെറക്കുേറ വന്ധ്യമാ�
യിേപ്പായി. പാർട്ടിയിലുടനീളം ചർച്ച നടത്തിയും
രണദിെവ നയത്തിെന്റബാലൻസ്ഷീറ്റ് തയ്യാറാ�
ക്കിയുംഈവിവാദങ്ങളുെടെയാെക്കഫലം പാർ�
ട്ടിേകാൺഗ്രസ് നിശ്ചയിേക്കണ്ടിയിരുന്നതായിരു�
ന്നു.അതുണ്ടായില്ല. പകരം,സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പാരമ്പ�
ര്യപ്രകാരം സ്റ്റാലിനുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിന്
ഒരു പ്രതിനിധിസംഘെത്ത േമാേസ്കാവിലയക്കാൻ
തീരുമാനിക്കുകയാണ് പാർട്ടി േനതൃത്വം െചയ്തത്.
ഈഅപൂർവ്വബഹുമതിക്ക് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടത്
നാലു േനതാക്കളാണ്.അജയ്േഘാഷ്, രാേജശ്വര�
റാവു,എസ്.എ. ഡാംെഗ,ബാസവപുന്നയ്യ. രണ�
ദിെവെയ തഴഞ്ഞു. ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയനയവും
പുതിയ കരടുപരിപാടിയുമായി അവർ മടങ്ങിെയ�
ത്തി. 1951 ഒേക്ടാബറിൽ കൽക്കത്തയിൽ േചർന്ന
വിേശഷാൽ പാർട്ടിസേമ്മളനം അവഅംഗീകരി�
ച്ചു. സ്റ്റാലിൻ, െമാേളാേട്ടാവ്,സുേസ്ലാവ് എന്നിവരു�
െട േനരിട്ടുള്ള മാർഗദർശിത്വത്തിൽആവിഷ്കരിച്ച
നയം ഇങ്ങെനപ്രഖ്യാപിച്ചു:ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാ�
ദികളുെട സമ്മതേത്താടുകൂടിയാണ് േകാൺഗ്രസ്
ഗവൺെമന്റ് പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്: ഇന്ത്യ�
യിൽ ഇേപ്പാഴും െകാേളാണിയൽസംവിധാനം
നിലനിൽക്കുകയാണ്,സാമ്രാജ്യവാദികൾഅവരു�
െട ഭരണെത്തസാമ്രാജ്യത്വേത്താട് പൂർണ്ണമായും
വിേധയത്വം പുലർത്തുന്ന േകാൺഗ്രസ് ഗവെണ്മ�
െന്റന്നആവരണംെകാണ്ട് മറച്ചുെവച്ചിരിക്കുകയാ�
ണ്.അതിനാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട അടിയ�
ന്തര കടമ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടെത്ത മറിച്ചിട്ട് പകരം
ജനകീയ—ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടംസ്ഥാപിക്കു�
കെയന്നതാണ്.അധികാരൈകമാറ്റം നടന്ന് നാ�
ലുവർഷം പിന്നിട്ടേശഷവും സ്റ്റാലിനും േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിെല മറ്റു േനതാക്കളും ഇന്ത്യെയബ്രിട്ടീ�
ഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനുകീഴിലുള്ള ഒരു െകാേളാണി�
യൽ രാജ്യമായാണ് കണ്ടത്. പാർട്ടിസേമ്മളനം
ഈപുതിയനയം അംഗീകരിച്ചതിൽഅത്ഭുതമില്ല.
വിേശഷിച്ചും അതിന് ഏറ്റവും ‘മഹാനായ മാർക്സി�
സ്റ്റ്-െലനിനിസ്റ്റും േലാകവിപ്ലവത്തിെന്റ േനതാവു’
മായ സ്റ്റാലിെന്റആശിർവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതു�
െകാണ്ട് 1956 വെരെയങ്കിലും ഞങ്ങളുെട സഖാക്ക�
ളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റയും ചിന്താഗതി ഇങ്ങെന
ആയിരുന്നു. കുറച്ചുകാലം ഞാനുംഈഅസംബ�
ന്ധവീക്ഷണം െവച്ചുപുലർത്തി. താമസിയാെത
എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായി,ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയമായി
സ്വതന്ത്രമാെണന്ന് ഞാൻ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി.
പ്രാേയാഗികതലത്തിൽ പുതിെയാരുസംഭവ�

വികാസമുണ്ടായി. 1951-ൽപുതിെയാരു പരിപാടി
അംഗീകരിച്ചേതാെടാപ്പം അടുത്തുവന്നുെകാണ്ടിരു�
ന്ന െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ പെങ്കടുക്കാൻ പാർട്ടി തീരു�
മാനിച്ചു.ഈതീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു.എങ്കിൽ�
തെന്നയും തിരെഞ്ഞടുപ്പിനുേശഷം പാർട്ടി അംഗീ�
കരിച്ച നയങ്ങൾസംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞവ്യതിയാന�
ത്തിെന്റ പ്രകടമായ സൂചനയായിരുന്നു. ഇടതുപ�
ക്ഷ തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്ന് മറുകണ്ടം ചാടിയ പാർ�
ട്ടി പാർലെമന്ററി െക്രറ്റിനിസ (Cretinism) െമന്നു
മാത്രം വിേശഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാതയിെലത്തി�
േച്ചർന്നു. ഇന്ത്യ ഇേപ്പാഴും പിേന്നാക്കം നിൽക്കു�
ന്ന ഒരു െകാേളാണിയൽ രാജ്യമായതുെകാണ്ട്
പാർട്ടിയുെട അടിയന്തരലക്ഷ്യം േസാഷ്യലിസമ�
െല്ലന്ന് തിരെഞ്ഞടുപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിലും 1951
െല പരിപാടിയിലും പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യവിരു�
ദ്ധവും ജനവിരുദ്ധവുമായസ്വഭാവേത്താടുകൂടിയ
െനഹ്റു ഗവൺെമന്റിനു പകരം സാമ്രാജ്യത്വവിരു�
ദ്ധ—ഫ്യൂഡൽവിരുദ്ധസ്വഭാവേത്താടുകൂടിയ പാർട്ടി�
കളുെടയും ശക്തികളുെടയും ഒരു മുന്നണിയുെട അടി�
സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജനകീയ ജനാധിപത്യ ഗവൺ�
െമന്റ്സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അടിയന്തരകടമെയന്ന്
പ്രസ്താവിക്കെപ്പട്ടു. ‘വർഗം’എന്നവാക്കിനു പക�
രം ‘പാർട്ടി’എന്നും ‘ഭരണകൂടം’എന്നവാക്കിനു
പകരം ‘ഗവൺെമന്റ്’എന്നവാക്കുമാണ് ഉപേയാ�
ഗിച്ചത്.അവ േകവലം ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റ�
ങ്ങളായിരുന്നില്ല. തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം ജനകീയ ജനാ�
ധിപത്യ ഭരണകൂടംസ്ഥാപിക്കുകയാെണന്ന് 1948
മുതൽ 51 വെര പാർട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു.അതാവെട്ട,
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യത്തിെന്റആരം�
ഭബിന്ദുവായിരിക്കും. ജനകീയ ജനാധിപത്യെമന്ന
തത്ത്വത്തിലടങ്ങിയഅവ്യക്തതകളും ഒഴിഞ്ഞുമാ�
റലും മാറ്റിവച്ചാൽഅതിെന്റ ലക്ഷ്യം ഏെറക്കുേറ
വ്യക്തമാണ്. േകാൺഗ്രസ് ഗവൺെമന്റിെന മാറ്റി
‘ജനാധിപത്യഐക്യത്തിേന്റതായ ഒരു ജനകീയ
ഗവൺെമന്റ്’സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പാർട്ടിയുെട േക�
ന്ദ്ര കടമെയന്ന് മധുരയിൽ േചർന്ന പാർട്ടിയുെട
മൂന്നാം േകാൺഗ്രസ്ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ‘ജനകീയ
ജനാധിപത്യം’ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപത്യ�
ത്തിെന്റ പര്യായമായിട്ടല്ല ഇവിെട ഉപേയാഗിച്ചെത�
ന്ന് വ്യക്തം. സി.പി.ഐ. യും േകാൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ
‘ജനാധിപത്യ’പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ളസഖ്യമായി�
ട്ടാണ് അത് വിഭാവനം െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നത്. പാർ�
ലെമന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം േനടുകയും ഗവൺെമന്റുകൾ
രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പരമാവധി സഖ്യശക്തികെള
ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുകഎന്നതായിത്തീർന്നു പാർ�
ട്ടിയുെട ലക്ഷ്യം.

േചാ: ഇത്രയധികം െസേക്ടറിയൻ െതറ്റുകൾ വരു�
ത്തിയിട്ടും 1951 െല തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽസി.പി.ഐ.
നല്ല വിജയം േനടിയെതങ്ങെനയാെണന്ന് വിശ�
ദീകരിക്കാേമാ?അത് അടിച്ചമർത്തലിെന േന�
രിട്ടു. സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധശക്തികളിൽ നിന്ന് ഒറ്റ�
െപ്പട്ടു. തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ പെങ്കടുക്കാനുള്ളതീരു�
മാനെമടുത്തതാവെട്ട—അത് ശരിയായിരുന്നു—
അവസാനനിമിഷത്തിലാെണങ്കിലും.

ഉ: െതരെഞ്ഞടുപ്പുവിജയം ഞങ്ങെളെയല്ലാം അത്ഭുത�
െപ്പടുത്തിെയന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.ഞങ്ങൾക്ക്
പാർലെമന്റിൽ ഇരുപത്തിയാേറാ ഇരുപത്തിേയ�
േഴാ സീറ്റുകിട്ടി. േകാൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽഏറ്റവും
വലിയ പാർട്ടിയായിത്തീർന്നു. ഗവൺെമന്റിെന
എതിർക്കുന്നവരുെട പ്രഭവേകന്ദ്രമായി മാറി പാർ�
ട്ടി. ചിലയിടങ്ങളിൽഞങ്ങളുെടസ്ഥാനാർത്ഥികൾ�
ക്ക് െനഹ്റുവിേനക്കാൾ കൂടുതൽ േവാട്ടുകൾ കി�
ട്ടി. ഒരുസുപ്രഭാതത്തിൽ,അേതവെര ഒളിവിേലാ
ജയിലിേലാ കഴിഞ്ഞിരുന്നഅേനകം സഖാക്കൾ,
പാർലെമന്റംഗങ്ങേളാ നിയമസഭാ സാമാജികേരാ
ആയിത്തീർന്നു.ഈവിജയത്തിെന്റ മുഖ്യകാരണം,
ഞങ്ങൾക്ക് േവാട്ടുെചയ്ത ജനങ്ങൾഞങ്ങളുെട െസ�
േക്ടറിയൻ നയം ശരിയാെണന്ന് കരുതിയെല്ലന്ന്
ഞാൻ കരുതുന്നു. പാർട്ടി േകഡർമാർ ജനകീയ
പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മുഴുകിയതാണ് അതിനു കാര�
ണം.അവർ േട്രഡ് യൂണിയനുകളിലും കർഷക
സംഘടനകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു. പലരും സത്യസ�
ന്ധതയുേടയും ധീരതയുേടയും േപരിൽ ജനങ്ങളുെട
ബഹുമാനാദരങ്ങളാർജ്ജിച്ചിരുന്നു.അങ്ങെന 1951
െല തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽസി.പി.ഐ.യ്ക്ക് കിട്ടിയ േവാട്ടു�
കൾ േനരിട്ടുള്ള വർഗ്ഗേവാട്ടുകളായിരുന്നു. വളർന്നു
വന്നസാധ്യതകൾഅത് െവളിെപ്പടുത്തി.ഈസാ�
ധ്യതകൾ പിന്നീട് ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ല�
ന്ന വസ്തുത ഒേരതലത്തിൽ ഇന്നും പാർലെമന്റിൽ
പാർട്ടിക്കുള്ളപ്രാതിനിധ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 1951
േലതിൽ നിന്ന് അത് ഇന്നും ഏെറ വ്യത്യസ്തെമാന്നു�
മല്ലേല്ലാ.
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േചാ: പാർലെമന്ററിസത്തിേലക്കുതിരിഞ്ഞതിനുേശ�
ഷം പാർലെമേന്റതരമായഎെന്തല്ലാം അടവുക�
ളാണ് സ്വീകരിേക്കണ്ടെതന്നതിെനക്കുറിച്ച് എെന്ത�
ങ്കിലും ചർച്ച നടന്നിരുന്നുേവാ? പാർട്ടി െമമ്പർമാർ
ജനകീയ സമരങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുന്നത് െപെട്ടന്ന�
ങ്ങ് നിർത്തിക്കളയുകെയന്നു െവച്ചാൽഅത് പ്രയാ�
സകരമായിരിക്കുമേല്ലാ.

ഉ: ഉവ്വ്. പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ ചർച്ച നടന്നിരുന്നു.
െകാറിയൻ യുദ്ധത്തിനുേശഷം േസാവിയറ്റു യൂണി�
യൻ ഒരിക്കൽകൂടി മുതലാളിത്ത ശക്തികളുമായി
സമാധാനത്തിെന്റയും സഹകരണത്തിെന്റയും
പാത പിന്തുടർന്നു. ‘സമാധാനപരമായ പരിവർ�
ത്തനം’എന്ന േപരിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇതിെന�
യാണ് ക്രൂഷ്േചവ് സിദ്ധാന്തവൽക്കരിച്ചത്. ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമന്റിെന്റ ‘പുേരാഗമന’ നയങ്ങേള,പ്ര�
േത്യകിച്ചും േചരിേചരായ്മയിലധിഷ്ഠിതമായ വിേദ�
ശനയെത്ത, േസാവിയറ്റു യൂണിയനും ജനകീയ
ൈചനയും വാഴ്ത്താടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യ സന്ദർശി�
ച്ച അവസരത്തിൽ ക്രൂഷ്േചവും, ചൗഎൻ ലായി�
യും വമ്പിച്ച ജനക്കൂട്ടെത്തആകർഷിച്ചു. ‘ബന്ദൂങ്ങ്
സ്പിരിട്ടിെന്റ ശിൽപിയായിത്തീർന്നു െനഹ്റു.ഈ
പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞങ്ങളുെട പാർട്ടിക്കക�
െത്ത ചർച്ച തുടർന്നത്. ഇന്ത്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ
സ്വതന്ത്രമാേണാ?അതിേപ്പാഴും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാ�
ജ്യത്വത്തിെന്റ ദാസ്യവൃത്തി െചയ്യുന്നുേണ്ടാ? രാഷ്ട്രീ�
യരംഗത്ത് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽആരുമായിട്ടാ�
ണ് കൂട്ടുകൂേടണ്ടത്?ഞാൻ െസക്രട്ടറിയായിരുന്ന
സി.പി.ഐ.യുെട മലബാർ കമ്മിറ്റിയിലും പാർട്ടി
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ മുേന്നാടിയായി നടന്ന മലബാർ
പാർട്ടി സേമ്മളനങ്ങളിലും നടന്ന ചർച്ചകൾഞാ�
േനാർത്തുേപാവുകയാണ്. ചിലർക്ക് േവണ്ടിയിരുന്ന�
ത് േകാൺഗ്രസ്-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൂട്ടുമുന്നണി ഗവൺ�
െമന്റാണ്. മറ്റുചിലർ േകാൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ മുന്നണി
രൂപീകരിക്കണെമന്ന് വാദിച്ചു.അവർ തങ്ങളുെട
എതിർപ്പ് മുഴുവൻ േകാൺഗ്രസ് േനതൃത്വത്തിലു�
ള്ളഐ.എൻ.ടി.യു.സിയിൽ േകന്ദ്രീകരിക്കുകയും
െചയ്തു. ഇരുവരും പ്രശ്നെത്ത മുഖ്യമായും തിരെഞ്ഞ�
ടുപ്പിൽ ജയിക്കുന്നതിെന്റ കാര്യമായാണ് കണ്ടത്.
മർദ്ദകർെക്കതിെര സമരം െചയ്യുന്നതിന് മർദ്ദിത
വിഭാഗങ്ങെള േയാജിപ്പിക്കാൻശ്രമിക്കുേമ്പാൾ
തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ േകാൺഗ്രസ്സിെന ദുർബലെപ്പടു�
ത്താൻ കഴിയും എന്ന്ഈസഖാക്കൾ മനസ്സിലാ�
ക്കിയില്ല.അതുെകാണ്ട്ഈ രണ്ടുനയങ്ങളുമായും
ഞാൻ വിേയാജിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്നസമരങ്ങൾക്ക്
േനതൃത്വം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ജനകീയ നയമാ�
ണ് ആദ്യം േവണ്ടത്—ഇതായിരുന്നുഅക്കാലെത്ത
എെന്റ നിലപാട്. സമരെത്തഅടിസ്ഥാനപരമാ�
യും പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഒന്നായിട്ടല്ല. വർഗ്ഗങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് കാേണണ്ടത്. യുദ്ധം
കഴിഞ്ഞ ഉടനുള്ളഘട്ടത്തിൽ ശിഥിലമായിേപ്പായ
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്തയും മറ്റു ബഹുജനസംഘടന�
കെളയും ഏേകാപിപ്പിക്കുകെയന്ന ലക്ഷ്യേത്താെട
മുതലാളിമാർെക്കതിെര എ.ഐ.ടി.യു.സി. യുെടയും
ഐ.എൻ.ടി.യു.സി.യുെടയും മറ്റു േട്രഡ് യൂണിയനു�
കളുെടയും േയാജിച്ച സമരങ്ങൾ വളർത്തിെയടുക്കു�
ന്നതിന് നാം യത്നിക്കണം. ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പാ�
ക്കുന്നതിനും െതാഴിലാളികളുെട അവകാശങ്ങൾ
േനടിെയടുക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ സ്വാ�
തന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും ഒരുറച്ചസാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധ വി�
േദശനയം പ്രേയാഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനും മറ്റും
േകാൺഗ്രസ് അനുഭാവികളടക്കം വർഗ്ഗഐക്യ�
ത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ പുേരാഗമനവാദികെള
മുഴുവൻ േയാജിപ്പിക്കാൻശ്രമിക്കണം.ഈസമ�
രങ്ങളിലൂെട ബൂർഷ്വാ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ജന�
സാമാന്യെത്ത വിടർത്താനും െതാഴിലാളിവർഗ
േമധാവിത്വംസ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും—ഞാൻ വാ�
ദിച്ചു.ഈഅടിസ്ഥാനത്തിൽഞാനവതരിപ്പിച്ച രാ�
ഷ്ട്രീയപ്രേമയം മലബാർ പാർട്ടി സേമ്മളനത്തിൽ
ഭൂരിപക്ഷേത്താെട പാസ്സായി.
പാർട്ടിയുെട നാലാം േകാൺഗ്രസ് 1956-ൽ

പാലക്കാട് േചർന്നു. ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റഊന്നൽ
േകാൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയിലായിരുന്നു.ബ്രി�
ട്ടീഷ് ൈഫനാൻസ് മൂലധനത്തിെന്റ ദാസനാണ്
ഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസിെയന്നഅവരുെട സിദ്ധാന്ത�
ത്തിന് അനുേയാജ്യമായിരുന്നു ഇത്. പി.സി. േജാ�
ഷി, ഭവാനിെസൻ,ഞാൻ, മേറ്റതാനും സഖാക്കൾ
എന്നിവർേചർന്ന് ഔേദ്യാഗിക പ്രേമയത്തിെന�
തിെര ഒരുബദൽപ്രേമയം തെന്ന െകാണ്ടുവന്നു.
ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചത് പി.സി. േജാ�
ഷി ആയിരുന്നു. േകാൺഗ്രസ് ഗവൺെമന്റ് ഇടയ്ക്കി�
െട സന്ധിെചയ്യാറുെണ്ടങ്കിലും അത് സാമ്രാജ്യത്വ�
ത്തിെന്റ ദാസനെല്ലന്നുംഅത് പ്രാഥമികമായി സാ�
ധാരണക്കാരുെട താൽപര്യങ്ങെളയല്ല,ബൂർഷ്വാ�
സിയുെട വിഭാഗീയ താൽപര്യങ്ങെളയാണ് േസ�
വിച്ചിരുന്നെതന്നും ജനങ്ങെളഅലട്ടുന്നഎല്ലാ കടു�
ത്തപ്രശ്നങ്ങളുെടയും കാരണം രാജ്യെത്തബൂർഷ്വാ
േനതൃത്വമാെണന്നുംഅതുെകാണ്ട് ബൂർഷ്വാജനാ�
ധിപത്യ വിപ്ലവം പൂർത്തീകരിച്ച് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ
േനതൃത്വംസ്ഥാപിക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹ�
രിക്കുന്നതിനുള്ളയഥാർത്ഥ മാർഗ്ഗെമന്നുംഞങ്ങ�
ളുെട പ്രേമയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.എ.ഐ.ടി.യു.സി.,
ഐ.എൻ.ടി.യു.സി.,എച്ച്.എം.എസ്,യു.ടി.യു.സി.
തുടങ്ങിയഎല്ലാ േട്രഡ് യൂണിയനുകേളാടും ഏകീ�
കൃതമായ ഒെരാറ്റ േട്രഡ് യൂണിയൻ േകന്ദ്രത്തിൽ
ലയിച്ചുേചരാൻഅത് ആഹ്വാനം െചയ്തു. സ്വന്തം
താൽപര്യവും രാജ്യതാൽപര്യവും പരിഗണിച്ച് രണ്ടാം
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിെയ രൂപെപ്പടുത്തിെയടുക്കുന്ന�
തിനായി ഇടെപടാൻഎല്ലാ ജനകീയ സംഘടന�
കെളയും ഉദ്േബാധിപ്പിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റയും
ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും വലതു�
പക്ഷത്തിെന്റ പ്രതിേലാമനയങ്ങൾക്കുെമതിരായ
സമരത്തിലൂെട േകാൺഗ്രസിനകത്തും പുറത്തുമു�
ള്ള ജനസാമാന്യെത്ത ഒന്നിപ്പിക്കുന്നശക്തമായ
ജനകീയ പ്രസ്ഥാനെമന്നനിലയിൽ ഒരുഏകീകൃത
േദശീയ ജനാധിപത്യമുന്നണി ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവ�
േരണ്ടആവശ്യം പ്രേമയംഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.അത്ത�
രെമാരു ഏകീകൃത ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ്
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ േനതൃത്വം പടുത്തുയർത്തുന്നതി�
നുള്ള മാർഗ്ഗെമന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി.ഞങ്ങളുെട
പ്രേമയം പരാജയെപ്പട്ടു.എങ്കിലും നാലിെലാരുഭാ�
ഗം പ്രതിനിധികൾഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണനൽകി.
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അവതരിപ്പിച്ച ചില േഭദഗതി�
കൾഔേദ്യാഗിക പ്രേമയത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയി�
രുന്നു. പിൽക്കാലത്ത്ആ േഭദഗതികൾ പലതരം
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകി.

േചാ: സി.പി.എസ്.യുവിെന്റ ഇരുപതാം േകാൺഗ്രസ്
സി.പി.ഐ. േകാൺഗ്രസിൽ േനരിട്ടുണ്ടാക്കിയ പ്ര�
ത്യാഘാതെമന്തായിരുന്നു?അത് േകാൺഗ്രസ് ചർ�
ച്ച െചയ്തിെല്ലന്നുേണ്ടാ?

ഉ: ഉവ്വ്. തീർച്ചയായും, േസാവിയറ്റു യൂണിയനിെല മാ�
റ്റങ്ങെള സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രേമയം ഞങ്ങളുെട
േകാൺഗ്രസ്സിൽസമർപ്പിക്കെപ്പട്ടു. ക്രൂഷ്േച്ചവിെന്റ
പ്രസംഗത്തിെന്റ െപാതുവായ ദിശെയഅതംഗീ�
കരിച്ചു.അേതസമയം അേദ്ദഹമുന്നയിച്ച വിഷയ�
ങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിേധയമാക്കണെമന്ന്
ആവശ്യെപ്പട്ടു.എന്തായാലും പാർട്ടി േകാൺഗ്ര�
സ്സിൽ െവേച്ചാ പിന്നീേടാ ഇതിെനക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ�
മായ ചർച്ചെയാന്നും നടന്നില്ല. സ്റ്റാലിനു േനെര
നടത്തിയആക്രമണത്തിെന്റ ഗരിമ മിക്കസഖാ�
ക്കൾക്കും േബാദ്ധ്യമാകാത്തതായിരുന്നു കൂടുതൽ
ചർച്ച േവണെമന്ന് വാശിപിടിക്കാനിടയായ കാ�
രണം. 1956നു േശഷംഞാൻതെന്നഅേനകം
പ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ച് മൗലികമായി പുനർചിന്തനം
നടത്താൻ തുടങ്ങി.അേതവെര ഒരു കടുത്തസ്റ്റാ�
ലിൻ പക്ഷപാതിയായിരുന്നുെവങ്കിലും സ്റ്റാലിെന
ആക്രമിച്ച ക്രൂഷ്േച്ചവിെന ന്യായീകരിക്കാൻഞാ�
നാഗ്രഹിച്ചു. ഇരുപതാം പാർട്ടിേകാൺഗ്രസിനുേശ�
ഷം രേണ്ടാ മൂേന്നാ ദിവസം എനിക്കുറങ്ങാൻ കഴി�
ഞ്ഞില്ല.ഞങ്ങെളആരാധിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന
ഒരു മനുഷ്യെന,ഞങ്ങളുെടആേഗാളപ്രസ്ഥാന�
ത്തിെന്റ ഒരു വിഗ്രഹെത്ത, മുമ്പ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ�
തെന്നസഖാക്കളായിരുന്നവർആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.
ക്രൂഷ്േച്ചവിെന്റ രഹസ്യറിേപ്പാർട്ട് വായിച്ചതിനുേശ�
ഷം ഞാൻ തികച്ചും തരിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു. കുറച്ചു�
സമയം എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനായില്ല.എങ്കിലും
വീണ്ടും വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
ക്രൂഷ്േച്ചവ് ശരിയായിരുന്നുെവന്ന നിഗമനത്തിൽ
ഞാൻ െചെന്നത്തി. സ്റ്റാലിെന പിന്താങ്ങുന്നവർ�
െക്കതിെര ഞാനേദ്ദഹെത്തന്യായീകരിക്കാൻ
തുടങ്ങി. സ്റ്റാലിെനആക്രമിച്ചതിെന്റ േപരിലാണ്
ഒേട്ടെറ സഖാക്കൾക്രൂഷ്േച്ചവിെന തിരുത്തൽവാ�
ദിെയന്നു വിളിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ മറ്റു തീസിസുകൾസ്റ്റാലിെന തെന്ന
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏെറെയാന്നും വ്യത്യ�
സ്തമായിരുന്നിെല്ലേന്നാർക്കണം. 1956-െല പാർട്ടി
േകാൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് പാർട്ടിയുെട ഏറ്റവും
ഉയർന്നസമിതിയായ നാഷണൽകൗൺസിലി�
േലക്ക് ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടത്.അതിനുമുമ്പ്
സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രവർ�
ത്തിച്ചിരുന്നത്. േകരളത്തിെല പാർട്ടി െകട്ടിപ്പടുക്കു�
ന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമാണ് േകന്ദ്രീകരിച്ചിരു�
ന്നത്.
നാലം പാർട്ടി േകാൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ് ഏെറ�

ക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് േകരളത്തിൽ നടന്ന െതര�
െഞ്ഞടുപ്പിൽസി.പി.ഐ. വമ്പിച്ച വിജയം േനടി.
സംസ്ഥാന നിയമസഭയിെല ഏറ്റവും വലിയ പാർ�
ട്ടിയായി സി.പി.ഐ. ഉയർന്നുവന്നു.അതിെന്റ േന�
താവ് ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇന്ത്യയിെല
ആദ്യെത്തകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് രൂപീകരിച്ചു.
പാർട്ടിക്ക് പ്രവിശ്യാതലത്തിൽബഹുജന പിന്തുണ�
യുെണ്ടന്ന് തിരെഞ്ഞടുപ്പ് െതളിയിച്ചു.അക്കാലത്ത്
ആധിപത്യം േനടിയിരുന്ന ശീതസമരആശയസമു�
ച്ചയത്തിന് നെല്ലാരടിയായിരുന്നുഅത്.

േചാ: അെതന്തായാലും താങ്കളുെട വീക്ഷണത്തിൽ
ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും സി.പി.ഐ.യുെട ഭാവി
പരിണാമത്തിലുംഈവിജയം സൃഷ്ടിച്ച യഥാർത്ഥ
പ്രത്യാഘാതെമന്തായിരുന്നു?

ഉ: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റ് രൂപീകൃതമായ ഉടെന
തെന്ന പുതിയ ഗവൺെമന്റിെന്റ സ്വഭാവെത്തക്കു�
റിച്ച് േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കൾക്കിട�
യിൽ ചൂടുപിടിച്ച ഒരു ചർച്ച നടന്നു. നമ്പൂതിരിപ്പാടട�
ക്കം േകന്ദ്രേനതാക്കളുെട പ്രബലമായഅഭിപ്രായം
ഇതായിരുന്നു. േകരളത്തിൽ,തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഭൂരി�
പക്ഷം േനടി. സമാധാനപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂെട
െതാഴിലാളികൾഅധികാരം പിടിെച്ചടുത്തിരിക്കുക�
യാണ്. േകരളം േസാഷ്യലിസത്തിേലക്കുള്ളസമാ�
ധാനപരമായ പരിവർത്തനത്തിെന്റ ഉത്തമ മാതൃ�
കയായിത്തീരും. േലാകത്തിലാദ്യമായി ഇതുസം�
ഭവിക്കുകയാണ്. േലാകം മുഴുവനുമുള്ളസഖാക്കൾ�
ക്ക് ഭാവിയുെട വഴികാട്ടിയാണിത്. േനതൃത്വത്തിെന്റ
ആദ്യപ്രതികരണം ഇങ്ങെനആയിരുന്നു.
ഈവീക്ഷണത്തിന് ഞാൻ േയാജിച്ചില്ല. കമ്മ്യൂ�

ണിസ്റ്റുകാർ വിജയിെച്ചങ്കിലും ഭരണകൂടം മുതലാളി�
ത്തഭരണകൂടമായിത്തെന്ന നിലനിൽക്കുകയാണ്.
മറിച്ചുള്ള വ്യാേമാഹങ്ങൾ പരത്തുന്നത് െതറ്റായി�
രിക്കും.അൽപം ചില സഖാക്കൾ മാത്രം എെന്ന
പിന്താങ്ങി. പ്രശ്നം േകരള േനതൃത്വവുമായി ചർച്ച
െചയ്യുന്നതിനും പരിഹാരം കെണ്ടത്തുന്നതിനുമാ�
യി േകന്ദ്രേനതൃത്വം അന്നെത്തജനറൽ െസക്രട്ടറി
അജയ്േഘാഷിെന േകരളത്തിേലക്കയച്ചു. രണ്ടു�
വീക്ഷണഗതികളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിെലത്തി.
ന്യൂനപക്ഷത്തിനുേവണ്ടി ഞാനാണ് സംസാരിച്ച�
ത്. ഒരു പ്രവിശ്യയിെല ഗവൺെമന്റിനുള്ളഅധി�
കാരമാണ് നാം ഉപേയാഗിക്കുന്നത്. ഭരണകൂടം
പ്രവിശ്യയിലായാലും േദശീയതലത്തിലായാലും
മുതലാളിത്തസ്വഭാവേത്താെട തെന്ന നിലനിൽ�
ക്കുന്നു.അതിനാൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മുഖ്യ�
പ്രശ്നം പാർട്ടിെയയും ബഹുജനപ്രസ്ഥാനെത്തയും
ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതിന്ഈഅവസരം എങ്ങെന
ഉപേയാഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്—ഞാൻ വാദിച്ചു.
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ െതാഴിലാളിവർ�
ഗ്ഗം അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇ.എം.എസ്. ഭൂ�
രിപക്ഷത്തിെന്റ വീക്ഷണംഅവതരിപ്പിച്ചു.അേദ്ദ�
ഹം തെന്റ വാദഗതി ഉപസംഹരിച്ച ഉടെനതെന്ന
എെന്റ േനെര വിരൽചൂണ്ടിെക്കാണ്ട് അജയ്േഘാ�
ഷ് േചാദിച്ചു: “ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് ബൂർ�
ഷ്വാ ആെണന്നാേണാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്?അേദ്ദ�
ഹം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു പ്രതിനിധി
അേല്ല?”ഇങ്ങെനഅേദ്ദഹം പലതും പറഞ്ഞു.ഞാ�
നതല്ല ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നെതന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഞാനുന്നയിച്ച പ്രശ്നം ഭരണകൂടത്തിെന്റസ്വഭാവം
ബൂർഷ്വാ ആേണാഅല്ലേയാ എന്നതായിരുന്നു.
ഒരു പ്രവിശ്യാ ഗവൺെമന്റിെന്റ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാ�
യിരുന്നു നമ്പൂതിരിപ്പാട്. േഘാഷ് ഭൂരിപക്ഷെത്ത
പിന്താങ്ങി. സംഗതി അവിെടത്തീർന്നു.ഞാെന�
െന്റഅഭിപ്രായത്തിലുറച്ചു നിന്നു.എതിർപ്പുമുഴുവൻ
െകട്ടടങ്ങി. േകരളാ ഗവൺെമന്റ് പിരിച്ചുവിടെപ്പ�
ട്ടതിനുേശഷം മാത്രമാണ് ഭരണകൂടം െതാഴിലാ�
ളിവർഗ്ഗത്തിേന്റതായിരുന്നിെല്ലന്ന് പറഞ്ഞുെകാ�
ണ്ട് അന്ന് സി.പി.ഐ.യുെട േകരളാ ഘടകത്തി�
െന്റൈസദ്ധാന്തിക മുഖപത്രമായിരുന്ന ‘കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റി’ൽ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഒരു േലഖനെമഴുതിയത്.
അൽപം മുമ്പ് അേദ്ദഹത്തിന്ഈ േബാധമുദിച്ചി�
രുന്നുെവങ്കിൽസ്ഥിതി തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാകുമാ�
യിരുന്നു. പാർട്ടി അതിെനഅധികാരത്തിേലറ്റിയ
പാർലെമേന്റതര ജനകീയസമരത്തിന് മുൻഗണന
നൽകുമായിരുന്നു. തിരെഞ്ഞടുപ്പുവഴി അധികാരം
േനടാനും മന്ത്രിസഭകളുണ്ടാക്കുവാനുമുള്ള വമ്പിച്ച
ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് സി.പി.ഐ. േനതാക്കളിൽ
േകരളം സൃഷ്ടിച്ചത്. സി.പി.ഐ. പിളർന്നുണ്ടായ
രണ്ടു വിഭാഗത്തിലും അതിേപ്പാഴും കാണാം. തത്വ�
ത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കൂട്ടുെകട്ടുകളുണ്ടാ�
ക്കുന്നത്. േനെര മറിച്ച് അധികാരം േനടുകഎന്ന
ലക്ഷ്യേത്താെട മാത്രമാണ്.
ജനങ്ങളിൽഈവിജയം വമ്പിച്ച പ്രത്യാഘാ�

തം സൃഷ്ടിച്ചു. വിജയം േനടിയതിൽ െതാഴിലാളി�
കളും ദരിദ്രകൃഷിക്കാരും വിേശഷിച്ചുംആഹ്ലാദഭ�
രിതരായി. പുതിയ ഗവൺെമന്റ് തങ്ങളുെടആവ�
ശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റുെമന്ന് അവർആത്മാർത്ഥമായി
ആഗ്രഹിച്ചു. െതാഴിലാളികളിൽഅഭിമാനത്തിെന്റ�
യും കരുത്തിെന്റയും േബാധം വിജൃംഭിച്ചുനിന്നു. ദരി�
ദ്രരും നിരക്ഷരരുമായ െതാഴിലാളികൾ െതരുവി�
െല േപാലീസുകാേരാട് ‘ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങ�
െളആക്രമിക്കാൻൈധര്യമുണ്ടാവില്ല;ഞങ്ങളുെട
ഗവൺെമന്റാണ് അധികാരത്തിൽ; നമ്പൂതിരിപ്പാ�
ടാണ് ഞങ്ങളുെട േനതാവ്:ഞങ്ങളാണ് ഭരിക്കു�
ന്നത്.എന്ന് പറയുന്നതുേകട്ടത് ഞാേനാർക്കുന്നു.
ഇത് അസാധാരണമായ ഒരു വീക്ഷണമായിരുന്നി�
ല്ല. ഗവൺെമന്റിേനാട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന
അനുഭാവം വലുതായിരുന്നു. ദരിദ്ര കൃഷിക്കാരിലും
വിദ്യാർത്ഥികളിലും അദ്ധ്യാപകരിലുമുള്ള വിഭാഗ�
ങ്ങളിലുംആഹ്ലാദം അലയടിച്ചു.ഈവിജയം ജന്മി�
മാെരയും മുതലാളിമാെരയും െപാതുേവ പിന്തിരിപ്പ�
ന്മാെരയും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾഅവ�
രുെടആഹ്ലാദം വർധിച്ചു. തിരെഞ്ഞടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ
ഉടെനയുള്ളആഴ്ചകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു മന്ത്രിമാർ
വിപ്ലവകരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. െതാഴിലാ�
ളിസമരങ്ങൾക്ക് നിരന്തരം പിന്തുണപ്രഖ്യാപിച്ചു.
എന്നാൽഈവാഗ്ദാനങ്ങൾപ്രസംഗങ്ങളിൽ

ഒതുങ്ങി നിന്നു. സിവിൽസർവീസ് ശക്തമായ ഒരു
ഏർപ്പാടാെണന്നുംസംസ്ഥാനെത്തസിവിലുേദ്യാ�
ഗസ്ഥന്മാരുെട േമധാവിയായ ചീഫ് െസക്രട്ടറി മു�
ഖ്യമന്ത്രിയുെട ഉത്തരവനുസരിച്ചല്ല, േകന്ദ്രത്തിെന്റ
ഉത്തരവനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നെതന്നും
നമ്പൂതിരിപ്പാടിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മന്ത്രിമാർക്കും
അതിേവഗം േബാധ്യമായി. േപാലീസിെന്റ കാര്യ�
വും ഇങ്ങെനതെന്നആയിരുന്നു. കൂടാെത േകന്ദ്ര�
ത്തിെന്റഅനുമതിയില്ലാെത ഒരു നിയമവും പാ�
സ്സാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.അങ്ങെന ചില
പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ�
തെന്ന തങ്ങൾഅശക്തരാെണന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
മന്ത്രിമാർക്ക് േബാധ്യമായി. മറ്റു പരിേപ്രക്ഷ്യെമാ�
ന്നുമില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് അത് ശരിക്കും വഴിമുട്ടി�
നിന്നു. സമൂലമായും പുതിയതായ കാര്യങ്ങെളാന്നും
തെന്ന നടന്നില്ല.അതിനാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു ഗവൺ�
െമന്റുണ്ടാക്കുന്നതിെന്റ പുതുമ മാഞ്ഞുതുടങ്ങി. ചില�
രിൽആഹ്ലാദം നിസ്സംഗതയ്ക്ക് വഴിമാറി, മറ്റുചിലരിൽ
കടുത്തൈനരാശ്യേബാധം പടർന്നുപിടിച്ചു.
അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഏതാനും മാസം കഴി�

ഞ്ഞേപ്പാൾസുപ്രധാനമായ ഒരു പരീക്ഷണെത്ത
പുതിയ ഗവൺെമന്റിന് േനരിേടണ്ടിവന്നു. െകാല്ല�
ത്തിനടുത്ത ഒരുഫാക്ടറിയിെല െതാഴിലാളികൾ
ഒരു പണിമുടക്കിേലർെപ്പട്ടു.ആഫാക്ടറിയിെല യൂ�
ണിയൻആർ.എസ്.പി.യുെട േനതൃത്വത്തിലായിരു�
ന്നു. പണിമുടക്ക് ഗവൺെമന്റിെനതിരായിരുന്നില്ല.
ആപ്രേത്യക ഫാക്ടറിയിെല െതാഴിലുടമെയ്ക്കതിരാ�
യിരുന്നു ഒരു തനി േട്രഡ് യൂണിയൻസമരം.സ്ഥി�
തിഗതികൾഎങ്ങെനയാണ് വളർന്നുവന്നെതന്ന്
ഞാൻ വ്യക്തമായും ഓർക്കുന്നു. സി.പി.ഐ.യുെട
സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ (അതിൽഅറുപേതാളം
സഖാക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു)കൂടിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാ�
യിരുന്നു.അേപ്പാഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടിയ�
ത്—പണിമുടക്കിേലർെപ്പട്ട മൂന്ന് െതാഴിലാളികെള
േപാലീസ് െവടിെവച്ച് െകാന്നുെവന്ന്.ഞങ്ങൾ
തരിച്ചിരുന്നുേപായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അധികാ�
രത്തിലിരിക്കുേമ്പാൾ േപാലീസ് െതാഴിലാളിക�
െള െവടിെവച്ചു െകാല്ലുക! ഉടൻ തെന്നഅവിെട
സന്നിഹിതരായ സഖാക്കളിലുണ്ടായ പ്രതികരണം
ഇതായിരുന്നു—െവടിെവപ്പിെനഅപലപിക്കുക,
അടിയന്തിരമായും അേന്വഷണത്തിനുത്തരവിടുക,
െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാ�
രം നൽകുക,പണിമുടക്കിേലർെപ്പട്ട െതാഴിലാളി�
കേളാട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയുക,ഞങ്ങൾ ഭരി�
ക്കുേമ്പാൾ ഇത്തരെമാരു സംരംഭം ആവർത്തിക്കു�
ന്നിെല്ലന്ന് പരസ്യമായി ഉറപ്പു നൽകുക,ഇതായി�
രുന്നുഞങ്ങളുെട സഹജമായ വർഗ്ഗപ്രതികരണം.
ചർച്ച തുടങ്ങി.അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു.
അവസാനെമടുത്തതീരുമാനംആദ്യ പ്രതികരണ�
ത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.എെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽസംഭവം മുഴുവൻ ന്യായീകരണര�
ഹിതമായിരുന്നു. പേക്ഷ,അതിെന്റസന്ദർഭം മന�
സ്സിലാേക്കണ്ടതുണ്ട്.

‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിെനതിരായ വിേമാ�
ചന സമരത്തിൽഅണിേചരുവിൻ’എന്നുപറ�
ഞ്ഞുെകാണ്ട് ജനങ്ങെള ഇളക്കിവിടുന്ന ഒരു ക്യാ�
മ്പയിൻഞങ്ങൾെക്കതിെര പിന്തിരിപ്പൻ ഗ്രൂപ്പുകളും
പാർട്ടികളുംആരംഭിച്ചിരുന്നു.അവർഞങ്ങളുെട
ദൗർബല്യം ചൂഷണം െചയ്യാൻ തുടങ്ങി. നായർ
വർഗീയവാദികളും േറാമൻ കേത്താലിക്കാ പുേരാ�
ഹിതരും (േകരളത്തിൽ കേത്താലിക്കരുെട സംഖ്യ
ഗണ്യമാെണന്നറിയാമേല്ലാ)ആയിരുന്നുഅതിന്
േനതൃത്വം നൽകിയത്. സി.പി.ഐ.േയാട് എതിർ�
പ്പുള്ളവെരല്ലാം അവരുെട കൂെട േചർന്നു. ഇടതും
വലതും േസാഷ്യൽഡേമാക്രാറ്റുകൾ (േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് പാർട്ടി,ആർ.എസ്.പി.)അതിലുൾെപ്പടുന്നു.
പ്രസ്ഥാനം ജനപിന്തുണയാർജ്ജിച്ചുതുടങ്ങി.ഈ
പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് േപാലീസ് െവടിെവപ്പ് നട�
ന്നത്.ആദ്യെത്തനിലപാട് ഉേപക്ഷിക്കണെമന്ന്
വാദിച്ച സഖാക്കളുെട യുക്തി ഏതാണ്ടിപ്രകാരമാ�
യിരുന്നു: നാം േപാലീസിെനആക്രമിച്ചാൽഅവ�
രുെട വീര്യംതകരും;അവരുെടആത്മവീര്യം തകർ�
ന്നാൽ—കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവിരുദ്ധപ്രസ്ഥാനം ശക്തി�
െപ്പടും;കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധപ്രസ്ഥാനം ശക്തിെപ്പ�
ട്ടാൽ നമ്മുെട ഗവൺെമന്റ് താെഴവീഴും; നമ്മുെട
ഗവൺെമന്റ് താെഴ വീണാൽഅത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പ്രസ്ഥാനത്തിന് കനത്തഅടിയായിരിക്കും. േപാ�
ലീസ് നടപടിെയ ന്യായീകരിച്ചു െകാണ്ട് ഒടുക്കം പ്ര�
േമയം പാസ്സാക്കി. നമ്മുെട വീക്ഷണം വിശദീകരിച്ചു�
െകാടുക്കുന്നതിനുംആർ.എസ്.പി.യുെട നിലപാടി�
െന തുറന്നു കാട്ടാനും േപാലീസ് നടപടിെയ ന്യയീ�
കരിക്കാനുംആെരങ്കിലുംആസ്ഥലത്ത് േപാകണം
എന്ന് േയാഗം തീരുമാനിച്ചു. പാർട്ടിയുെട നല് വാ�
ഗ്മികളിെലാരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന�
ത്.അതിനാൽ േകരളത്തിെല പാർട്ടിെയ പ്രതിനി�
ധാനം െചയ്ത് സംസാരിക്കുവാൻഎല്ലാവരും േചർ�
ന്ന് എെന്നയാണ് നിേയാഗിച്ചത്. കൗൺസിൽ
എടുത്തതീരുമാനം എനിക്ക് ദഹിച്ചിട്ടിെല്ലന്നും
അതിനാൽഅതിെന ന്യായീകരിക്കാൻഎനിക്കു
കഴിയിെല്ലന്നും പറഞ്ഞ്ആ നിേയാഗത്തിൽ നിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുമാറണെമന്നാണ് ഞാനാദ്യം ചിന്തിച്ചത്.
എങ്കിലും അേങ്ങാേട്ടക്ക് േപാകാനും പാർട്ടിയുെട
നിലപാടിെന ന്യായീകരിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനും പാർ�
ട്ടി േനതൃത്വം ഔപചാരികമായി എേന്നാട് നിർേദ്ദ�
ശിച്ചു.ഞാൻ േപായി. ഒന്നരമണിക്കൂർസമയം സം�
സാരിച്ചു. തനി വായാടിത്തം.ആർ.എസ്.പി.യുെട
നിരുത്തരവാദിത്വത്തിെന്റ ഫലമായാണ് മൂന്നു െതാ�
ഴിലാളികൾ മരിക്കാനിടയായെതന്ന് ഞാൻ കുറ്റ�
െപ്പടുത്തി.ഈെതാഴിലാളികെള നിറേതാക്കിനുമു�
മ്പിൽ വലിെച്ചറിഞ്ഞുെകാടുത്തെതന്തിനാെണന്ന്
ജനങ്ങളുെട മുമ്പാെക വിശദീകരിച്ചു െകാടുക്കാൻ
ഞാൻആർ.എസ്.പി. േനതൃത്വേത്താട് ആവശ്യ�
െപ്പട്ടു. പണിമുടക്കു േനതാക്കളുെട േനെരഞാൻ
നിശിതമായആക്രമണം നടത്തി.അന്നു രാത്രി വീ�
ട്ടിൽ മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾഎനിക്ക് വീർപ്പുമുേട്ട�
ണ്ടിവന്നു.എനിക്കുറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പാർട്ടിെയ
ന്യായീകരിക്കുകെയന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ വി�
ചാരിച്ചു.എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നതുേപാെല േതാ�
ന്നി.ഞാൻ ഭാര്യയുെട േനെര തട്ടിക്കയറി.എെന്ന
ഈഅവസ്ഥയിെലത്തിച്ച പാർട്ടി േനതാക്കേളാട്
തട്ടിക്കയറുകയും അവെര ശകാരിക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നതിനുപകരം ഞാെനെന്റ ഭാര്യയുെടേമൽ ശകാ�
രവർഷം െചാരിയുകയാണ് െചയ്തത്. പിേറ്റന്ന് മൂ�
ന്നുസ്ഥലങ്ങളിൽഅേതപ്രസംഗം നടത്താൻ േവ�
ണ്ടി പാർട്ടി എേന്നാടാവശ്യെപ്പട്ടു. ഇക്കുറി ഞാൻ
ൈകേയാെട നിരസിച്ചു.അതവർസ്വീകരിക്കുകയും
െചയ്തു.

േചാ: െവടിെവപ്പ് താങ്കെളേപ്പാലുള്ളപല പാർട്ടി അം�
ഗങ്ങളിലും കാര്യമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കിെയന്ന�
ത് വ്യക്തം.അത് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽഎെന്ത�
ങ്കിലും ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കിേയാ?

ഉ: അത് ഗവൺെമന്റിെന ദുർബലെപ്പടുത്തുകയുംഅതി�
െന്റ ജനപിന്തുണയുെട മൂർച്ച കുറയ്ക്കുകയും െചയ്തു�
െവന്ന് വ്യക്തം.എന്നാൽ െകാല്ലം സംഭവങ്ങൾ�
ക്കുേശഷവുംഞങ്ങളുെട പാർട്ടി അനുഭാവികളിൽ
ഗണ്യമായ ഭാഗം പാർട്ടിയുെടകൂെട ഉറച്ചു നിന്നു.
തീർച്ചയായും പിന്തിരിപ്പന്മാരും അവരുെട പിന്തുണ
വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പേക്ഷ,ആഘട്ടത്തിൽേപാലും പാർ�
ലെമന്ററി പ്രവർത്തനവും ജനകീയ പ്രവർത്തനവും
തമ്മിലുള്ളൈവരുദ്ധ്യാത്മകബന്ധംസി.പി.ഐ.
േനതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ,ആദ്യ�
േത്തത് എേപ്പാഴും സമരത്തിെന്റആവശ്യങ്ങൾക്ക്
കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കണെമന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നുെവ�
ങ്കിൽ,ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുെട ശക്തി നിലനിർ�
ത്താനും ഒരുപെക്ഷപതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാ�
നും കഴിയുമായിരുന്നു.ഈപ്രക്രിയയിൽഞങ്ങൾ
അധികാരത്തിൽനിന്ന് പുറന്തള്ളെപ്പടുമായിരുന്നു.
അതുതെന്നസംഭവിക്കുകയും െചയ്തു.എന്നിരുന്നാ�
ലും അളവറ്റ ശക്തി േനടിെയടുക്കാൻഞങ്ങൾക്ക്
സാധിേച്ചേന;ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യത്തിെന്റ പരി�
മിതികൾ ജനങ്ങെള പഠിപ്പിക്കാനും കഴിേഞ്ഞെന.
മാത്രമല്ല,യഥാർത്ഥ വിപ്ലവേബാധം വളർത്തിെയ�
ടുക്കാൻസാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇെതാന്നും െചയ്തി�
ല്ല. മറിച്ച് നമ്പൂതിരിപ്പാട് െചയ്തത് ഒരുആഭ്യന്ത�
രയുദ്ധെത്തക്കുറിച്ച് പ്രവചനം നടത്തുകയാണ്—
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാരേമെറ്റടുത്തിരിക്കുക�
യാെണന്നുള്ളതെന്റഅഭിപ്രായത്തിെന്റസയുക്തി�
കമായ പരിണാമം.ആക്രമണം ശക്തിെപ്പടുത്തു�
ന്നതിനും ഗവൺെമന്റിെന ദുർബലമാക്കുന്നതിനും
േകാൺഗ്രസ് േനതൃത്വംഈപ്രസംഗം ഉപേയാ�
ഗെപ്പടുത്തി. പ്രസിഡന്റുഭരണേമർെപ്പടുത്തുകയും
ഗവൺെമന്റിെന പിരിച്ചുവിടുകയും െചയ്യുന്നകാ�
ര്യം േകന്ദ്രം പരിഗണിച്ചു വരികയാെണന്ന് പത്രറി�
േപ്പാർട്ടുകളിൽനിന്നും േകാൺഗ്രസ് േനതാക്കളുെട
പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും അതിേവഗം വ്യക്തമായി.
േകരളത്തിൽ പിന്തിരിപ്പന്മാരുെട േനതൃത്വത്തിലു�
ള്ളബഹുജനപ്രേക്ഷാഭണവുംഅതിെന്റ െകാടുമു�
ടിയിേലക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.ഞാനുൾെപ്പെട
സി.പി.ഐ. േനതാക്കൾക്ക് കേല്ലറുെകാള്ളാെത
സഞ്ചരിക്കാൻതെന്നപ്രയാസമായി.ഈഘട്ടത്തി�
ലാണ്സ്ഥിതിഗതികൾ േനരിട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്ന�
തിന് േകരളം സന്ദർശിക്കാൻ െനഹ്റു തീരുമാനി�
ച്ചത്. ഗവൺെമന്റിെനഅടിയന്തിരമായും പിരിച്ചു�
വിടണെമന്നആവശ്യവുമായി െചന്നവർഅേദ്ദഹ�
െത്ത ചുറ്റി വളഞ്ഞിരുന്നു. തീർച്ചയായും അേദ്ദഹം
ഞങ്ങെളയും കണ്ടു. ഗവൺെമന്റ് മന്ത്രിമാരുമായി
പലവട്ടം അേദ്ദഹം െവേവ്വെറ ചർച്ചകൾ നടത്തി.
പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുെട പ്രതിനിധി സംഘ�
േത്തയുംഅേദ്ദഹം കണ്ടു.ഞാനുംഈപ്രതിനിധി
സംഘത്തിൽ ഒരംഗമായിരുന്നു.ഞങ്ങളുമായുള്ള
ചർച്ചയിൽഅേദ്ദഹമുന്നയിച്ചആദ്യേചാദ്യമിതായി�
രുന്നു: “ഇത്ര െചറിയ കാലയളവിൽ ജനങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഇത്രയുംഅത്ഭുതകരമായി ഒറ്റെപ്പടാൻ നി�
ങ്ങൾെക്കങ്ങെന കഴിഞ്ഞു?” േവാട്ടർമാർക്ക് ഒരു
തീരുമാനത്തിനവസരം നൽകാൻ കഴിയാത്തവി�
ധം പുതിയ തിരെഞ്ഞടുപ്പ് നടത്താെമന്ന വ്യവസ്ഥ�
യിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിന് ഭരണം തുടരാം
എന്ന് അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശിച്ചു. െനഹ്റുവിെന്റ നിർ�
േദ്ദശം ചർച്ച െചയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒരു
പ്രേത്യക േയാഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. നമ്പൂതിരിപ്പാടിെന്റ
നിർബന്ധം മൂലം േയാഗംആ നിർേദ്ദശം തള്ളി.
മെറ്റല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും നടക്കുന്നതിരെഞ്ഞടുപ്പി�
േനാെടാപ്പം േകരളത്തിലും തിരെഞ്ഞടുപ്പ് നടത്തുക
എന്നനിർേദ്ദശം മാത്രേമഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യ�
മാകുമായിരുന്നുള്ളൂ.അേപ്പാഴുംആ തീരുമാനം
െതറ്റായിരുന്നുെവന്ന് എനിക്ക് േതാന്നി.ഞങ്ങൾ
െനഹ്റുവിെന്റ നിർേദ്ദശം സ്വീകരിച്ച് ശ്വാസം കഴി�
ക്കാനൽപം സമയം കിട്ടിയതിനുേശഷം പ്രതിപ�
ക്ഷവുമായി യുദ്ധത്തിനിറങ്ങണമായിരുന്നു. പ്രതിപ�
ക്ഷം കുേറ പിന്തിരിപ്പന്മാരുെടയും ലാഭംേനാക്കിക�
ളായഅവസരവാദികളുെടയും േസാഷ്യൽ െഡേമാ�
ക്രാറ്റുകളായഅവസരവാദികളുെടയും േസാഷ്യൽ
െഡേമാക്രാറ്റുകളുെടയും ഒരു വിചിത്രസങ്കരമായി�
രുന്നുവേല്ലാ. രണ്ടാമതായി,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺ�
െമന്റ് അധികാരത്തിലിരിെക്കതെന്ന തിരെഞ്ഞടു�
പ്പു നടത്തണമായിരുന്നു.അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
ഭരണയന്ത്രമാെകയും സിവിലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും
േപാലീസും ഞങ്ങൾെക്കതിെര തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
ഇടെപടുന്നതിെന തീർത്തും തടയാനെല്ലങ്കിൽ നിർ�
വീര്യമാക്കാെനങ്കിലും കഴിയുമായിരുന്നു.അെതങ്ങ�
െനയായാലും ഞങ്ങൾആനിർേദ്ദശം നിരാകരി�
ച്ചു. 1959-ൽ ഗവൺെമന്റ് പിരിച്ചുവിടെപ്പട്ടു.എങ്കി�
ലും അരവർഷത്തിനുേശഷം നടന്നഅടുത്തതിര�
െഞ്ഞടുപ്പിൽഞങ്ങൾക്ക് സീറ്റുകൾ കുറെഞ്ഞങ്കിലും
േവാട്ടിെന്റഅനുപാതം വർദ്ധിച്ചു. തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
ഞങ്ങൾപരാജയെപ്പെട്ടങ്കിലും ജനസാമാന്യത്തി�
െന്റ കണ്ണിൽഅത് യഥാർത്ഥപരാജയമായിരുന്നി�
ല്ല.അേതാഞങ്ങൾക്ക് െതറ്റും അബദ്ധങ്ങളുെമാ�
െക്ക പറ്റിയിട്ടും.
േകരളത്തിെല െതരെഞ്ഞടുപ്പു വിജയം സി.പി.ഐ.െയ

ഒരു േദശീയ ശക്തിയാക്കി മാറ്റി.അതിെന്റ പ്രതി�
ഛായ പതിന്മടങ്ങ് വർധിച്ചു. ബൂർഷ്വാ രാഷ്ട്രീയ
നിരീക്ഷകരുെട പുളിച്ച തലെക്കട്ടുകൾക്ക് മറുപ�
ടിയായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മറുപടി പറഞ്ഞു: “െന�
ഹ്റുവിനുേശഷം നമ്പൂതിരിപ്പാട്” േകാൺഗ്രസ്സിെന
പരാജയെപ്പടുത്താം.അതിെനാരുബദെലന്ന നില�
യിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുണ്ട്.അങ്ങെന�
െയാരു വികാരം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു
േകരളത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം.അന്നെത്തസാർവ്വേദ�
ശീയ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഇത് അപ്രധാനമായ
ഒരുഘടകമായിരുന്നില്ല. െതാഴിലാളിവധത്തിന്
ഇ.എം.എസ്. മന്ത്രിസഭ മാപ്പ് നൽകിയ രീതിെയ�
ക്കുറിച്ച് സി.പി.ഐ.യ്ക്കകത്ത് വിമർശനമുണ്ടായി
എന്നതു ശരിതെന്ന. േകരളാ പാർട്ടിെയ വിമർശി�
ച്ചുെകാെണ്ടാരു കത്ത് പശ്ചിമബംഗാൾസംസ്ഥാ�
നകമ്മിറ്റി എഴുതി. ഇെതാെക്കയായിട്ടും നമ്പൂതിരി�
പ്പാട് മേറ്റതു സി.പി.ഐ. േനതാവിെനക്കാളുേമെറ
ജനക്കൂട്ടെത്തആകർഷിക്കുകയും വിജയശ്രീലാളി�
തനായ േകരളാ സി.പി.ഐ.യുെട േനതാെവന്ന
സ്വന്തം നിലയിൽതെന്ന ഒരു േദശീയ പുരുഷനായി
ഉയരുകയും െചയ്തു. 1958െലഅമൃതസർ േകാൺഗ്ര�
സ് അേദ്ദഹെത്ത ഒരു വീരപുരുഷനായി പരിഗണി�
ക്കുകയും തിരെഞ്ഞടുപ്പിലൂെട അധികാരം േനടാൻ
കഴിയുെമന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും െചയ്തു. േസാവിയറ്റ്
പാർട്ടിയിൽ വളർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന നിലപാട്ഈ
വീക്ഷണെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.
മുഖ്യപ്രേമയത്തിന് ചില േഭദഗതികളവതരിപ്പിക്ക�
െപ്പട്ടു,ഏതാനും സഖാക്കൾസംശയങ്ങളുന്നയിച്ചു.
ആകപ്പാെട േനാക്കുേമ്പാൾഏെറക്കുെറഅഭിപ്രാ�
യസമന്വയമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.അമൃതസർനയം
േദശീയ തലത്തിൽപ്രേയാഗിേക്കണ്ടിയിരുന്നു.

േചാ: ചില രൂപത്തിലുള്ള േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്ത�
നേത്താട് പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്നപാർട്ടികൾ
തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ വിജയിക്കുേമ്പാൾ,അത് തന്ത്ര�
പരമായ തലത്തിലുയർത്തുന്നപ്രശ്നങ്ങെളക്കുറി�
ച്ച് 1959നുേശഷവും േനതൃത്വത്തിനകത്ത് ശരി�
യായ ചർച്ച നടക്കുകയുണ്ടായിേല്ല? േകരളത്തി�
െല സി.പി.ഐ.യുെടയും പശ്ചിമബംഗാളിെല
സി.പി.ഐ.(എം) െന്റയും പിൽകാലത്ത് ചിലിയി�
െല േപാപ്പുലർ യൂണിറ്റിയുെടയും ഒരു പ്രധാന ദൗർ�
ബല്യം േസാവിയറ്റ് മാതൃകയിൽബൂർഷ്വാ ഭരണ�
കൂടത്തിനുപുറത്തുആവശ്യം വരുേമ്പാൾ ഭരണകൂ�
ടെത്ത െവല്ലുവിളിക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന തര�
ത്തിൽ ജനങ്ങെളസംഘടിപ്പിച്ച് ജനകീയാധികാര
േകന്ദ്രങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുകയും വളർത്തുകയും െചേയ്യ�
ണ്ടതിെന്റആവശ്യകതഅവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല
എന്നതായിരുന്നു. പല ദശാബ്ദങ്ങളായി കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട തന്ത്രത്തിന്ഈെയാരു മാറ്റം
തെന്ന കാണാനില്ല.
നിങ്ങൾസൂചിപ്പിച്ചഈപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടേല്ലാ;

ഇവസുപ്രധാനവും നിർണ്ണായകവുമാണ്.എങ്കിലും
നടന്ന ചർച്ചകളിെലാന്നുംഅവ കടന്നുവന്നിെല്ലന്ന്
പറേയണ്ടി വന്നതിൽഎനിക്ക് േഖദമുണ്ട്. േസാ�
വിയറ്റുകെളേപാെല ജനങ്ങളുെടതെന്നഅധികാര
േകന്ദ്രങ്ങളിലൂെട ജനങ്ങെള സംഘടിപ്പിേക്കണ്ട�
തിെന്റ പ്രാധാന്യം അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നതാണ്
സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ ഫലങ്ങളിെലാന്ന്. ജനങ്ങളു�
െട ഒേരെയാരു പ്രതിനിധിയായി പാർട്ടിെയന്നാണ്
കണ്ടുവരുന്നത്.
എെന്റതെന്ന രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയിേലക്കു കടന്നു

വന്നാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് 1956-നു േശഷം
എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുെവന്നാണ്. ക്രൂ�
ഷ്േച്ചവിെന്റ പ്രസംഗം സ്റ്റാലിൻപ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു.
പേക്ഷ,സാർവേദശീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽഞാൻ തീർ�
ത്തുംആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ഉദാഹരണത്തിന്
ഹംേഗറിയൻ പ്രശ്നേത്താടുള്ളഎെന്റ നിലപാട്
തീർത്തും യാഥാസ്ഥിതികമായിരുന്നു. ബൂർഷ്വാപ�
ത്രങ്ങൾ േസാവിയറ്റ് യൂണിയെനതിെര നടത്തിയ
വ്യാപകമായ കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറ�
ഞ്ഞുെകാണ്ട് “ഹംഗറിയിൽഎന്തുസംഭവിച്ചു”എന്ന
േപരിൽഞാെനാരു ലഘുേലഖനം േപാലുെമഴുതി.
1956 െല സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടും എെന്റ ചിന്താഗ�
തിയിൽ വന്ന മാറ്റം സാവധാനത്തിലായിരുന്നു.
കൂടുതൽ വായിേക്കണ്ടതിെന്റആവശ്യം എനിക്ക്
എല്ലായ്േപ്പാഴും േതാന്നി.എങ്കിലും അക്കാലത്ത്
ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വളെര
പരിമിതമായിരുന്നു. സ്റ്റാലിനിസവുമായുള്ളബന്ധം
വിേഛദിച്ചു എന്ന് 1956-ൽഎനിക്കു േതാന്നി. ഇന്ന്
തിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ േതാന്നുന്നുഅത് ശരിയ�
ല്ലായിരുന്നുെവന്ന്.അമൃതസർ കാഴ്ചപ്പാട്, േകരളാ
ഗവൺെമന്റ്—ഇവെയാെക്കഎെന്റസംശയങ്ങൾ
ബലെപ്പടുത്തി. പേക്ഷ,കാര്യങ്ങൾആതലത്തിൽ�
തെന്ന കിടന്നു. ഒരു ഉശിരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്റ
ഉള്ളിൽേപാലും അക്കാലത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴി�
യാതിരുന്നൈവയക്തികസംശയങ്ങളായിരുന്നു
ഏെറയും. സി.പി.ഐ. നയത്തിന് വിപ്ലവകരമായ
ബദൽ മെറ്റാന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.

1958-ൽഎനിക്ക് േസാവിയറ്റു യൂണിയൻസന്ദർ�
ശിക്കാൻഅവസരം ലഭിച്ചു.അേപ്പാൾഎന്നിൽ
മെറ്റാരുമാറ്റം സംഭവിച്ചു.ആേഫ്രാ-ഏഷ്യൻഎഴു�
ത്തുകാരുെട സേമ്മളനത്തിൽസംബന്ധിക്കാൻ
േപായ ഇന്ത്യൻഎഴുത്തുകാരുെട പ്രതിനിധി സം�
ഘത്തിെലഅംഗെമന്നനിലയിൽഞാൻ താഷ്ക്ക�
ണ്ടിെലത്തി.ൈചനീസ് പ്രതിനിധികളും സന്നി�
ഹിതരായിരുന്നു. േസാവിയറ്റു യൂണിയനുമായുള്ള
അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾഅവർ തുറന്നുതെന്ന വി�
ശദീകരിച്ചുതന്നു. േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ കാണുന്ന�
തിനു കൂടി എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി.അവിടെത്ത
വമ്പിച്ച പുേരാഗതിനിേഷധിക്കാനാവിെല്ലങ്കിലും
എെന്നഅസ്വസ്ഥനാക്കിയ മെറ്റാരു വശമുണ്ടായി�
രുന്നു. േമാേസ്കാവിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾക്ക്
ക്രൂഷ്േച്ചവ് പെങ്കടുത്ത ഒരുപ്രേത്യക സ്വീകരണമു�
ണ്ടായിരുന്നു.അതിനിടയിൽ േസാവിയറ്റധികൃതർ
ഒരുസാംസ്കാരിക പരിപാടി ഏർപ്പാടു െചയ്തു.എനി�
ക്ക് െതാട്ടടുത്ത ഒഴിഞ്ഞകേസരയിൽ ക്രൂഷ്േച്ചവാ�
ണ് വന്നിരിക്കുന്നെതന്ന് ഞാൻ വിസ്മയേത്താെട
മനസ്സിലാക്കി.അത് നന്നാെയന്ന് േതാന്നി. കാര�
ണം,എെന്റസംശയങ്ങൾഅേദ്ദഹവുമായി ചർച്ച�
െചയ്ത് ദൂരീകരിക്കാമേല്ലാ. പാസ്റ്റർനാക്ക് സംഭവം
േലാകശ്രദ്ധആകർഷിക്കെപ്പട്ട കാലമായിരുന്നു
അെതേന്നാർക്കണം.അതിനാൽ പാസ്റ്റർനാക്കി�
േനാടുള്ള െപരുമാറ്റെത്തഎങ്ങെന ന്യായീകരിക്കു�
െമന്ന് ഞാൻ ക്രൂഷ്േച്ചവിേനാട് േചാദിച്ചു. വിപ്ലവം
കഴിഞ്ഞ് അമ്പത് വർഷം പിന്നിട്ടതിനുേശഷവും
പാസ്റ്റർനാെക്കഴുതിയ ഒരു േനാവൽ േസാവിയറ്റ്
യൂണിയന് ഭീഷണിയായിത്തീരുന്നെതങ്ങെനയാ�
െണന്ന് ഞാനാരാഞ്ഞു. ഒരു മാർക്സിെസ്റ്റന്ന നില�
യിൽഅേദ്ദഹത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണേത്താട്
വിേയാജിപ്പുെണ്ടങ്കിലും ഒെരഴുത്തുകാരെനന്ന നി�
ലയിൽഅേദ്ദഹേത്താടു കാണിച്ച െപരുമാറ്റെത്ത
ന്യായീകരിക്കാൻഎനിക്ക് കഴിയിെല്ലന്ന് ഞാൻ
വിശദീകരിച്ചു. കവിതകളും െചറുകഥകളുമുൾെപ്പ�
െട സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ നടത്തിയതിെന്റ േപരിൽ
ഇന്ത്യെയേപ്പാെലാരു രാജ്യത്ത് അേനകം സാമ്രാ�
ജ്യത്വ വിരുദ്ധൻമാെര തടവറകളിേലക്ക് തള്ളിയ�
തായി ഞാനേദ്ദഹത്തിന് വിശദീകരിച്ചുെകാടുത്തു.
അങ്ങെനയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തുനിന്നുവരുന്നഎനി�
ക്ക് പാസ്റ്റർനാക്ക് പ്രശ്നെത്തന്യായീകരിക്കാൻ
കഴിയിെല്ലന്ന് ഞാനേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു.അതി�
െന്റ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് അേദ്ദഹം ഒഴിഞ്ഞു�
മാറി.എന്നിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻഎഴുത്തുകാ�
രുെട യൂണിയെന്റേമൽ െകട്ടിവയ്ക്കാൻശ്രമിച്ചു.അവ�
രുമായിഈപ്രശ്നെത്തക്കുറിച്ച് ചർച്ച െചയ്യുവാൻ
ക്രൂഷ്േച്ചവ് എേന്നാട് നിർേദ്ദശിച്ചു. പ്രശ്നം ചർച്ച െച�
യ്യാൻഅേദ്ദഹത്തിന് താൽപര്യമിെല്ലന്ന് വ്യക്തമാ�
യിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ േസാവിയറ്റ് യൂണിയനി�
െല മദ്യപാനത്തിെന്റ കാര്യം ചർച്ച െചയ്തു. മദ്യനി�
േരാധനകാര്യം പരിഗണനയിലുേണ്ടാ എന്ന് ഞാൻ
അേദ്ദഹേത്താടാരാഞ്ഞു. ഉെവ്വന്നും,എന്നാൽ മദ്യ�
നിേരാധനേമർെപ്പടുത്തിയാലുടൻ വ്യാജവാറ്റു േക�
ന്ദ്രങ്ങളുയർന്ന് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കു�
െമന്നുംഅേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു.അതുേപാെല
പുസ്തകങ്ങൾ നിേരാധിക്കുന്നതു തുടർന്നാൽ പുസ്ത�
കങ്ങളുെട ‘വ്യാജവാറ്റുേകന്ദ്രങ്ങൾ’ ഉയർന്നുവന്ന്
പ്രശ്നങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കിേല്ല എന്ന് ഞാൻ േചാദിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിനാെക നീരസമായി. ബാെലയിൽ
ശ്രദ്ധിക്കാൻഅേദ്ദഹം എേന്നാട് പറഞ്ഞു: ‘സ്റ്റാ�
ലിൻ നശീകരണത്തിെന്റ പരിമിതികൾഎനിക്ക്
മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി. യൂേഗാേസ്ലാവ് പ്രശ്നവും
ൈചനീസ് പ്രശ്നവും ചർച്ച െചയ്യാനുള്ളശ്രമവും വി�
ഫലമായി.എഴുത്തുകാരുെട യൂണിയെന്റ ഭാരവാ�
ഹികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ തീഷണമായിരു�
ന്നു.അതും നിരാശാജനകമായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം
എെന്റ േമാഹഭംഗത്തിന് ആഴം വർധിച്ചുതുടങ്ങി’.

േചാ: േസാവിയറ്റു യൂണിയനു പുറെമ മേറ്റെതങ്കിലും
രാജ്യം താങ്കൾസന്ദർശിക്കുകയുണ്ടാേയാ? ഉദാഹ�
രണത്തിന് അടുത്തകാലത്ത് വിപ്ലവം നടന്നതും
ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ േനരിടുന്നപ്രശ്നങ്ങേളാട് കൂ�
ടുതൽസാമ്യവുമുള്ളൈചനാ റിപ്പബ്ലിക്ക് സന്ദർശി�
ക്കാൻ താങ്കൾക്കവസരമുണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ?

ഉ: േസാവിയറ്റു സന്ദർശനത്തിനുേശഷം വിേദശരാ�
ജ്യങ്ങൾസന്ദർശിക്കാനും വിേദശെത്തസഖാക്ക�
ളുമായി ചർച്ച െചയ്യാനും എനിക്ക് കൂടുതൽഅവ�
സരങ്ങൾ കിട്ടി.എെന്റ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അതിപ്രധാനമായിരുന്നു
ഇത്. ഉദാഹരണത്തിന് 1960-ൽഹാേനായിൽ
വിയത്നാം വർേക്കഴ്സ് പാർട്ടിയുെട മൂന്നാം േകാൺ�
ഗ്രസ്സിൽഞാൻ പെങ്കടുത്തു. ഹേരകൃഷ്ണ േകാനാറും
ഞാനുമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിയുെട സൗഹാർദ്ദ�
പ്രതിനിധികൾ. ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുെട േപ�
രിൽഞാൻ േകാൺഗ്രസ്സിെനഅഭിവാദ്യം െചയ്തു.
പിന്നീട് ഒേട്ടെറ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളസഖാക്കളു�
മായിസ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ചെചയ്തു.അത്ആേവ�
ശകരമായ ഒരുഘട്ടമായിരുന്നു. െതക്ക് േദശീയ
വിേമാചനമുന്നണി രൂപെമടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി�
രുന്നു.ൈചനാ-േസാവിയറ്റ് ഭിന്നിപ്പ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
സേമ്മളനങ്ങളിെലല്ലാം മുൻതൂക്കം േനടി. േസാ�
വിയറ്റ് പ്രതിനിധി സംഘം തങ്ങളുെട നിലപാട്
വിശദീകരിക്കാൻഞങ്ങെള വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു.
അവെയാെക്കഏന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് സുപരി�
ചിതമായിരുന്നു. ചർച്ചഅടുത്ത ദിവസവും തുടർന്നു.
കാരണംഞാനും േകാനാറും റഷ്യക്കാെരആല്പം
രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയുംഅവരുെട ചില നില�
പാടുകെള േചാദ്യം െചയ്യുകയും െചയ്തിരുന്നു.ൈച�
നാ-േസാവിയറ്റ് തർക്കത്തിെന്റആദ്യഘട്ടത്തിൽ
അതിെനാരു ക്രിയാത്മക വശമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരു�
പതുകൾക്കുേശഷംആദ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്ര�
സ്ഥാനത്തിനകത്ത് മൗലിക തത്വങ്ങെളക്കുറിച്ചു�
ള്ള വാദവിവാദങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കുംഅത് ഇട
നൽകി.
ദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ൈചനീസ് പ്രതിനിധി�

സംഘംഞങ്ങെള െബയ്ജിങ്ങിേലക്ക്ക്ഷണിച്ചു.
ഞങ്ങൾകാന്റണിേലക്ക് പറന്നു.അവിെടനിന്ന്
ഒരു പ്രേത്യകവിമാനത്തിൽ െബയ്ജിംഗിേലക്കും.
െമാത്തം നാലുദിവസത്തിൽഞങ്ങൾൈചനീ�
സ് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ താമസിച്ചു.അതിൽ
അഞ്ചരമണിക്കൂർസമയം ചൗഎൻ ലായിയുമായും
മറ്റു പാർട്ടി േനതാക്കളുമായും സംഭാഷണം നടത്തി.
ഇന്ത്യാ–ൈചനഅതിർത്തിതർക്കമായിരുന്നു മുഖ്യ�
ചർച്ചാവിഷയം.അതിർത്തിപ്രേദശങ്ങളിൽൈചന�
യുെട അവകാശംസ്ഥാപിക്കുവാനായി പഴയ ഭൂപ�
ടങ്ങളും അതിർത്തി ഉടമ്പടികളും മറ്റുമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ട അതിസൂക്ഷ്മമായ വിശദാംശങ്ങളിൽ ഒരു
മണിക്കൂർഅവർ െചലവഴിച്ചു.ഞാെനെന്റഅഭി�
പ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞു.ഞാൻൈചനീസ് സഖാ�
ക്കേളാട് പറഞ്ഞു: നിയമപരമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപര�
മായും ചരിത്രപരമായും നിങ്ങളായിരിക്കാം ശരി.
ഒരുസ്ഥലെത്തെച്ചാല്ലിയുള്ളഈതർക്കത്തിന്
എന്ത് രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യമാണുള്ളത്.? നിങ്ങൾ പാക്കി�
സ്ഥാനുമായി സന്ധിയിെലത്തി.ആസന്ധിപ്രകാ�
രം നിങ്ങൾ കുറച്ചുസ്ഥലം ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാ�
റായി. ഇന്ത്യയുമായും അതുതെന്ന െചയ്തുകൂെട?
ൈചനാവിരുദ്ധമായസങ്കുചിതേദശീയ വികാരം കു�
ത്തിയിളക്കുന്നത് തടയാൻഅതുപകരിക്കും. ഇന്ത്യ�
യിെല ഇടതുപക്ഷപ്രസ്ഥാനെത്തശക്തിെപ്പടു�
ത്തുകയും െചയ്യും. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങൾ
അതിർത്തിതർക്കങ്ങൾപരിഹരിക്കുന്ന രീതിയുെട�
േമൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻഅേപ്പാൾഞങ്ങൾക്കു
കഴിയും.ൈചനീസ് വിപ്ലവവും ഇന്ത്യൻ ജനതയുമാ�
യുള്ളബന്ധം ശക്തിെപ്പടുത്താൻഞങ്ങൾക്കിതുപ�
േയാഗിക്കാം. ഫിൻലാൻഡിെനേപാെലയുള്ളബൂർ�
ഷ്വാ ഗവൺെമന്റുകളുമായും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ�
േപാലുള്ളപ്രാങ് മുതലാളിത്ത രാജാധിപത്യ ഭര�
ണകൂടമായും ഇടെപടുേമ്പാൾ െലനിെന്റ സമീപനം
ഇതായിരുന്നുെവന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു.അതു�
വഴി െലനിൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവെത്തയും വിപുലമായ
ജനവിഭാഗത്തിനുള്ളിൽഅതിനുള്ളആകർഷണ�
െത്തയും ശക്തിെപ്പടുത്തി. ഉടൻ ചൗ പറഞ്ഞു “െല�
നിൻ െചയ്തത് ശരിയായ സംഗതിയാണ്”. ഒറ്റെപ്പ�
ട്ട നിലയിലുള്ള േസാവിയറ്റ് ഭരണകൂടത്തിെന്റയും
ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയുെട അഭാവത്തിെന്റയും
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അേദ്ദഹം അത് വിശദീക�
രിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ െലനിെന്റ ഉേദ്ദശ്യംഈ
രാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങളുമായി സുഹൃത്ബന്ധം വളർ�
ത്തിെയടുക്കുകയാണ്,അല്ലാെതഈ രാജ്യങ്ങെള
െവട്ടിവിഴുങ്ങുന്ന ഒരു വൻശക്തിയായി േസാവിയറ്റ്
യൂണിയെന ചിത്രീകരിക്കാൻഅവിെടയുള്ള ഭര�
ണവർഗങ്ങെളഅനുവദിക്കുകയല്ല—എെന്റൈക�
യിൽ മൂലകൃതികളിെല്ലങ്കിലും അത്സ്ഥാപിക്കാ�
നാവശ്യമായ െതളിവുകളുെണ്ടന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
തനിക്കിതിേനാട് േയാജിക്കാൻ വെയ്യന്നും ഇക്കാ�
ര്യത്തിൽ നമുക്ക് വിേയാജിക്കാെമന്നും ഒടുവിൽ ചൗ
പറഞ്ഞു.ൈചനീസ് സഖാക്കേളാടും അവരുെട
വിപ്ലവേത്താടും എനിക്ക് ഒരു മൃദുല വശമുണ്ടായി�
രുന്നു.അതുെകാണ്ട് കാര്യങ്ങൾഅങ്ങെന വിടാൻ
ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു.ഞാൻ ചൗവിേനാട് േചാദിച്ചു
‘തർക്കവിേധയ’ മായഈഅതിർത്തി പ്രേദശങ്ങ�
ളിലൂെട അേമരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികൾ നിങ്ങെള
ആക്രമിക്കാനുള്ളആപൽസാധ്യതഎെന്തങ്കിലുമു�
േണ്ടാ?അതിന് നിേഷധാത്മക മറുപടി നൽകിയ
അേദ്ദഹം ഭീഷണി അേമരിക്കയിൽ നിന്നെല്ലന്നും
െനഹ്റു ഗവൺെമന്റിൽ നിന്നാെണന്നും പ്രസ്താവി�
ച്ചു.അടുത്തചർച്ചാവിഷയം—ൈചനാ-േസാവിയറ്റ്
തർക്കമായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയമായ വിേയാജിപ്പുകൾമൂലം ഒറ്റരാത്രി�

െകാണ്ടു റഷ്യ ൈചനയിൽ നിന്ന് തങ്ങളുെട സാ�
േങ്കതിക വിദഗ്ധെര തിരിച്ചു വിളിച്ചേപ്പാൾ തങ്ങൾ
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടതായി േതാന്നിയ കാര്യം ഇവിെട ചൗ
ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.ഈനടപടിയിൽഅേദ്ദഹത്തിന്
കടുത്ത േരാഷമുണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലൂപ്രിന്റുകൾ േപാലും
അവർഎടുത്തുെകാണ്ടുേപായതിൽഅേദ്ദഹം പരാ�
തിെപ്പട്ടു. റഷ്യക്കാർ െചയ്തത് പൂർണ്ണമായും െതറ്റാ�
യിരുന്നുഎെന്നനിക്ക് േതാന്നി. പേക്ഷ,ഞാനക്കാ�
ര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല. കാരണം രണ്ടതികായന്മാർ
തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ പക്ഷം പിടിക്കാൻഞാ�
നാഗ്രഹിച്ചില്ല. േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ പ്രവർത്ത�
നത്തിൽ ഒരുവിധം നിരാശനായാണ് ഞാൻ ചർച്ച
കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിേപ്പാന്നത്.അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങ�
ളിൽ ചൗ നൽകിയ മറുപടിയിലും ഞാൻ തൃപ്തനാ�
യിരുന്നില്ല.അേദ്ദഹത്തിെന്റസമീപനത്തിൽസങ്കു�
ചിത േദശീയവാദത്തിെന്റ ലാഞ്ചനയിേല്ല എന്ന്
ഞാൻസംശയിക്കാതിരുന്നില്ല.ൈചനക്കാേരാ�
ട് കുെറക്കൂടി അനുഭാവമുണ്ടായിരുന്ന േകാനാറി�
ന് അതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയ ഉടൻ
അവരുെട വീക്ഷണം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് അേദ്ദ�
ഹം ഒേട്ടെറ സ്റ്റഡിസർക്കിളുകൾസംഘടിപ്പിച്ചു.



       

േചാ: അക്കാലത്ത് വിയത്നാമീസ് സഖാക്കളുെട സമീ�
പനെമന്തായിരുന്നു?

ഉ: വിയത്നാമിെന്റ നിലപാട് ഇന്നേത്തതുതെന്നയാ�
യിരുന്നുഅന്നും. വളരുന്ന ഒരു കലഹത്തിെന്റ
വിത്തുകൾആതർക്കത്തിൽഅവർ കെണ്ടത്തി.
അത് സാമ്രാജ്യത്വെത്ത മാത്രേമ സഹായിക്കുക�
യുള്ളൂെവന്ന് അവർ കരുതി.ആതലത്തിൽഅവ�
രുെട നിലപാട് െതറ്റായിരുന്നില്ല. വിയത്നാം സമ�
രേത്താടുള്ളൈചനയുേടയും േസാവിയറ്റ് യൂണി�
യെന്റയും നിലപാട് േവണ്ടേപാെലആയിരുന്നി�
ല്ലേല്ലാ. െബയ്ജിംഗിേലക്കു േപാകുന്നതിനു മുമ്പ്
ഞങ്ങൾ േഹാചിമിനുമായി നീണ്ടുനിന്ന ഒരു ചർ�
ച്ച നടത്തി.ആചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ വിയത്നാം,ഇന്ത്യ,
ൈചനാ-േസാവിയറ്റ് തർക്കം എന്നിത്യാദി പ്രശ്ന�
ങ്ങൾ െപാന്തിവന്നു.അവസാനപ്രശ്നം പരാമർശിച്ച്
സംസാരിക്കേവഅേദ്ദഹം പറഞ്ഞുതാൻൈചന�
േയാേടാ, േസാവിയറ്റ് യൂണിയേനാേടാ േയാജിക്കു�
ന്നിെല്ലന്ന്.അന്തർേദശീയ െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാന�
െത്തഅപകടെപ്പടുത്താവുന്ന ഒരുഘട്ടത്തിേലക്ക്
അവരുെട കലഹം നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാെണ�
ന്ന് അേദ്ദഹം കരുതി.അേദ്ദഹംആകലഹത്തിൽ
ഉൽക്കണ്ഠയും ഭീതിയും പുലർത്തി. സംഘർഷം മൂർ�
ഛിപ്പിക്കുന്നയാെതാന്നും െചയ്യരുെതന്ന് അേദ്ദഹം
നിർേദ്ദശിച്ചു. വിയത്നാം എന്തുെകാണ്ടാണ് തങ്ങ�
ളുെട നിലപാട് സ്വന്തം പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീക�
രിക്കാത്തെതന്ന് ഞാനാരാഞ്ഞു. പ്രസ്ഥാനെത്ത
ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്നതിനുള്ള നെല്ലാരു മാർഗ്ഗമാണ�
േല്ലാ അത്.എന്നാൽ തർക്കത്തിൽ ഇടെപടുകേയ
െചേയ്യണ്ടതിെല്ലന്നാണ് തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചെത�
ന്ന് അേദ്ദഹം മറുപടി നൽകി. മൂന്നാം േലാകമഹാ�
യുദ്ധത്തിെന്റ തീസിസിെനക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം ചില
ഫലിതങ്ങളും െപാട്ടിച്ചു. വിയത്നാം ഒരു െചറിയ
രാജ്യമാണ്. യുദ്ധത്തിനുേശഷംൈചനയിൽഏതാ�
നുംആളുകൾഅവേശഷിക്കുെമങ്കിൽ വിയത്നാമിൽ
ആരുംഅവേശഷിക്കുകയില്ല.അതിനാൽ േകവലം
സ്വാർത്ഥതാൽപര്യംമൂലം ഞങ്ങൾക്ക്ആ തീസി�
സിന് പിൻതുണനൽകാൻ കഴിയില്ല.അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. പകുതി തമാശയായാണ് അേദ്ദഹമിതു
പറഞ്ഞതത്.ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േന�
താക്കളിൽഏറ്റവും സംസ്കാരസമ്പന്നവുംആകർ�
ഷണീയവുമായ വ്യക്തിത്വം അേദ്ദഹത്തിനാണു�
ള്ളെതന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. വിയത്നാ�
മിേലക്ക് പ്രതിനിധി സംഘങ്ങെളസ്വാഗതം െച�
യ്യുവാൻഅേദ്ദഹംആറു ഭാഷകളിൽ—ൈചനീസ്,
റഷ്യൻ, വിയത്നാമീസ്,ഫ്രഞ്ച്,ഇംഗ്ലീഷ്,സ്പാനി�
ഷ്—സംസാരിച്ചത് വളെരേയെറആകർഷിച്ചു.
മുപ്പതുകളിൽ ഇന്ത്യയിെല പാർട്ടിേയക്കാൾ

അത്രെയാന്നും വലുതല്ലായിരുന്നു വിയറ്റ്നാം പാർ�
ട്ടി. ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി പരാജയെപ്പട്ടിടത്ത് എങ്ങെന�
യാണ് വിജയിച്ചെതന്ന് ഞാനേദ്ദഹേത്താടേന്വഷി�
ച്ചു, “അവിെട നിങ്ങൾക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയുണ്ടാ�
യിരുന്നു;ഇവിെട ഞാനാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി”
തെന്റസ്വതഃസിദ്ധമായൈശലിയിൽഅേദ്ദഹം മറു�
പടി നൽകി. ജനങ്ങളുെടേമൽ തങ്ങളുെടആധിപ�
ത്യം െചലുത്തുന്നതിന് സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധസമരെത്ത
ഞങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുകയുണ്ടാെയന്ന് അേദ്ദഹം
തുടർന്ന് വിശദീകരിച്ചു. സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധസമരങ്ങ�
ളിൽഅവർ മുഖ്യശക്തിയായി മാറുകയും േസാഷ്യ�
ലിസത്തിേലക്ക് നീങ്ങുകയും െചയ്തു. ഇവിെട ഗാ�
ന്ധിയും േകാൺഗ്രസ്സുമാണ് സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധസമ�
രെത്തനയിച്ചെതന്നും സി.പി.ഐ.ക്ക് െതറ്റുപറ്റുക�
യുണ്ടാെയന്നുമാണ് വ്യക്തമായസൂചന. വിയറ്റ്നാം
ബൂർഷ്വാസിയുെടആന്തര ദൗർബല്യങ്ങൾ മറ്റു വി�
യറ്റ്നാമീസ് േനതാക്കെളേപ്പാെല,അേദ്ദഹവും വി�
ശദീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസിയുെട ശക്തിയുെട
േനർ വിപരീതമായിരുന്നുഅത്.
വിേദശയാത്രകളാണ് എെന്റ മനസ്സിെന്റ വാ�

തായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടത്.ആദ്യമാദ്യംഈയാത്ര�
കൾ മുഖ്യമായും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിേലയും മറ്റു
മുതലാളിേത്തതര രാജ്യങ്ങളിേലക്കുമായിരുെന്നങ്കി�
ലും ആേരാഗ്യകരമായ കാരണങ്ങളാൽ 1962-ൽ
േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻസന്ദർശിച്ച കാര്യം ഞാ�
േനാർക്കുന്നു. 1940–45കാലത്ത് ജയിലിൽ വച്ച്
റഷ്യൻഭാഷഞാനൽപം വിഷമിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു.
ഒച്ചിെന്റ േവഗതയിലാെണങ്കിലും ‘പ്രാവ്ദ’ വായി�
ക്കാൻസാധിക്കുംവിധം, േമാേസ്കാ കീഴ്െപ്പടുത്താൻ
കഴിയാെത െനേപ്പാളിയൻ പിന്തിരിേഞ്ഞാടിയ�
തിെന്റ എേന്താ ഒരു വാർഷികംആേഘാഷിക്കു�
ന്ന േവളയിലായിരുന്നുഞാൻ േമാേസ്കായിലുണ്ടാ�
യിരുന്നത്. സാർ ചക്രവർത്തിയുെട ഒരു വിജയം�
െകാണ്ടാടെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നതുതെന്ന വിചിത്രമാ�
യിരുന്നു. പ്രാവ്ദയുെട താളുകളിൽ െനേപ്പാളിയ�
െനതിെര നടത്തിയ ദീർഘമായആക്രമണമാണ്
വാസ്തവത്തിൽ,ആെതറ്റിെന വലുതാക്കിയെത�
ന്നാണ് എെന്റഅഭിപ്രായം.ആ േലഖനത്തിൽ
ഓളംെവട്ടിയ േദശീയ വികാരം എനിക്ക് ഭയാന�
കമായി േതാന്നി.ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിെന്റ പശ്ചാ�
ത്തലത്തിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ െനേപ്പാളിയൻ ഒരു
പ്രതിവിപ്ലവകാരിയായിരുന്നുെവന്നത് ശരിതെന്ന.
എന്നാൽസാറിെന്റ ഏകഛത്രാധിപത്യവുമായുള്ള
യുദ്ധത്തിൽ, ഒരാൾക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞുേനാക്കി പക്ഷം
പിടിേക്കണ്ടിവന്നാൽ, െനേപ്പാളിയെന്റ പക്ഷമായി�
രിക്കും,സാറിെന്റതല്ലാ അയാൾ െതരെഞ്ഞടുക്കുക.
എങ്ങെനയായാലും െനേപ്പാളിയൻ കീഴടക്കെപ്പട്ട
നാടുകളിേലക്ക് ജനാധിപത്യവിപ്ലവം—അത് വിക�
ലവും അവിശുദ്ധവുമായ രൂപത്തിലാെണങ്കിൽേപാ�
ലും—വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണേല്ലാ െചയ്തിരുന്നത്. പി�
ന്തിരിപ്പൻ യൂേറാപ്പുമുഴുവൻഅേദ്ദഹത്തിെനതിെര
അണിനിരന്നിരുന്നു.അതിെനാരു താരതമ്യമുെണ്ട�
ങ്കിൽ, രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിെന്റഅവസാ�
നത്തിൽ െചമ്പട കിഴക്കൻ യൂേറാപ്പിേലക്ക് കടന്നു�
കയറി മുതലാളിത്ത ഉൽപാദന രീതിയിൽ മാറ്റം
വരുത്തിയതാണ്.ഈേലഖനവും വായിച്ചുെകാ�
ണ്ട് ഞാനാശുപത്രിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു.
മെറ്റാന്നും െചയ്യാനില്ലാത്തതുെകാണ്ട്,ഈേലഖ�
നത്തിെന്റ പിന്തിരിപ്പൻസ്വഭാവത്തിൽഎനിക്കു�
ള്ള െഞട്ടലും നിരാശയും പ്രകടിപ്പിച്ച്. പ്രാവ്ദയുെട
പത്രാധിപർക്ക് ഒരു കെത്തഴുതാൻഞാൻ തീരു�
മാനിച്ചു.അതിനുേശഷം,എെന്റ കത്ത് പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ചിട്ടുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നറിയാൻഞാേനാേരാ
ദിവസവും പ്രാവ്ദയുെട ഓേരാ േകാപ്പി എങ്ങെന�
െയങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഓേരാ
ദിവസവും എനിക്ക് നിരാശയായിരുന്നുഫലം. ഒരാ�
ഴ്ചയ്ക്കുേശഷം എെന്റആേരാഗ്യനില അേന്വഷിക്കാ�
െനന്ന ഭാേവനസി.പി.എസ്.യു. േകന്ദ്രകമ്മിറ്റിയി�
െല ഒരംഗം എെന്നസന്ദർശിക്കാെനത്തി. പ്രാവ്ദ�
യിേലക്ക് ഞാനയച്ച കത്ത് താൻ വായിക്കുകയു�
ണ്ടാെയന്ന് അേദ്ദഹം എെന്നഅറിയിച്ചു. പ്രാവ്ദ
പത്രാധിപർക്ക് ഞാെനഴുതിയ കത്ത് താങ്കൾെക്ക�
ങ്ങെന കിട്ടിെയന്ന് ഞാൻഅേദ്ദഹേത്താട് േചാദി�
ച്ചു.അേദ്ദഹം എെന്റ േചാദ്യം അവഗണിച്ചുെകാണ്ട്
െനേപ്പാളിയെനക്കുറിച്ചുള്ള “പ്രാവ്ദയുെട” വില�
യിരുത്തലിെന ന്യായീകരിക്കാനാണ് മുതിർന്നത്.
ആശുപത്രി മുറിയിെല പ്രസംഗത്തിൽ നിെന്നെന്ന
ഒഴിവാക്കണെമന്നും “പ്രാവ്ദ”യുെട േപജുകളിൽ
അേദ്ദഹവുമാേയാ മേറ്റെതങ്കിലും സഖാവുമാേയാ
ചർച്ച െചയ്യാൻഎനിക്ക് സേന്താഷമാെണന്നും
പറഞ്ഞ്ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് വിരാമമിട്ടു. ഇെതല്ലാം
കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ ഒരു േരാഗത്തിെന്റ ലക്ഷ�
ണമായിരുന്നു.എെന്റ കണ്ണ് തുറക്കാനിടയായത്
ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണ്. േവണെമന്നുള്ളവർക്ക്
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് ധാരാളം പഠിക്കാ�
നുണ്ട്.
പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽഈപരിണാമം തു�

ടർന്നു. 1967–69കാലത്ത് ഞാൻ രണ്ടുതവണകി�
ഴക്കൻ യൂേറാപ്പ് സന്ദർശിച്ചു. ഇറ്റലിയിൽ കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി േനതാക്കളുമായി മാത്രമല്ല, “ഇൽമാ�
നിെഫേസ്റ്റാ” വിെന്റ സഖാക്കളുമായും ചർച്ചകൾ
നടത്തി.ഫ്രാൻസിൽ ഗേറാദിെയേപ്പാെലയുള്ള വി�
മത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായും പുത്തൻഇടതുപക്ഷ�
ത്തിെല ചില സഖാക്കളുമായും സംവാദം നടത്തി.
1968 െമയ് മാസത്തിെല സംഭവങ്ങളുെട ഫലങ്ങൾ
ഞാൻ േനരിട്ടു മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീട് ഞാൻബ്രി�
ട്ടൺസന്ദർശിച്ചു. കിഴക്കൻ യൂേറാപ്പിൽഞാൻ
സന്ദർശനം നടത്തിയത് അവിെട പുതിയ ഉയർ�
െത്തഴുേന്നല്പുകളും ജനകീയമായ ഒരു വിപ്ലവവത്ക�
രണവും നടന്നുെകാണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ്. ഏതാ�
യാലും അവിടുെത്തസന്ദർശനത്തിനുേശഷവും
എെന്റ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമം തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
ഓേരാ സംഭവവികാസവും തുറന്ന മനേസാെട പഠി�
ക്കാൻഞാനാഗ്രഹിച്ചു.അതുെകാണ്ട് അേപ്പാൾ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വിവിധ ചിന്താധാരകളുെട
എല്ലാ പ്രതിനിധികെളയും ഞാൻ കണ്ടു.അവരുമാ�
യി ചർച്ച നടത്തി.ഫ്രാൻസിെല െതരുവീഥികളിൽ
തീവ്രഇടതുപക്ഷവുംഫ്രഞ്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർടിയു�
മായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് ഞാൻ േനരിട്ട് സാക്ഷ്യം
വഹിച്ചു. തീവ്രവാദികളായ പ്രകടനക്കാരുെട ധീ�
രതേയാടും വിശ്വാസ ദാർഢ്യേത്താടും എനിക്ക്
അനുഭാവം േതാന്നിെയന്ന് തുറന്നുസമ്മതിക്കെട്ട.
അവരുമായി എനിക്ക് പൂർണമായി േയാജിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും.

േചാ: രണ്ടുപ്രമുഖ പാർടികൾ—സി.പി.ഐ,സി.പി.ഐ.
(എം) നിലവിൽ വരുന്നതിനിടയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കിടയിെല പിളർപ്പിെന്റഅടി�
സ്ഥാനെമന്തായിരുന്നു?അത് ൈചനാ-േസാവിയറ്റ്
പിളർപ്പിെന്റ ഭാഗികമായ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു�
േവാ? സി.പി.ഐ.യുെട രണ്ടു ശക്തിേകന്ദ്രങ്ങളായി�
രുന്ന േകരളവും ബംഗാളും സി.പി.ഐ.(എം) െന്റ
പിടിയിലമർന്നുഎന്നവസ്തുതയുെടഅടിസ്ഥാന�
ത്തിൽ േനാക്കുേമ്പാൾസി.പി.ഐ.യിെല പിളർപ്പ്
ശരിക്കും എന്തായിരുന്നു?

ഉ: സി.പി.ഐ.–സി.പി.ഐ.(എം)പിളർപ്പ് ൈചനാ–
േസാവിയറ്റ് തർക്കത്തിെന്റ േകവലെമാരു പ്രതി�
ഫലനമാെണന്ന് പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.അതു
ശരിയല്ല.ൈചനാ-േസാവിയറ്റ് സംഘർഷേത്താ�
ടുള്ളസമീപനമായിരുന്നുപ്രധാനഘടകം.ഞാൻ
േനരെത്തനിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞതുേപാെലഅതിർ�
ത്തിത്തർക്കത്തിൽൈചനയുെട നിലപാടു സംബ�
ന്ധിച്ച ചുഎൻ ലായിയുെട വിശദീകരണം എനിക്ക്
അൽപംേപാലും േബാധ്യമായിരുന്നില്ല.ൈചനീ�
സ് നിലപാടിെന എതിർത്തസി.പി.ഐ. യുെട
നയമായിരുന്നു ശരിെയന്ന് ഞാനിേപ്പാഴും വിചാരി�
ക്കുന്നു.ൈചനീസ് നിലപാടിന് പിന്തുണനൽകാ�
തിരിക്കുന്നതും നിങ്ങളുെട സ്വന്തം ബൂർഷ്വാസിക്ക്
പിന്തുണനൽകുന്നതും തമ്മിൽ വലിെയാരു വ്യത്യാ�
സമുണ്ട്.എന്നിരുന്നാലും സി.പി.ഐ. േനതാക്ക�
ളിൽ ചിലരുെട പ്രസ്താവനകൾ തികച്ചും സങ്കുചിത
േദശീയവാദപരമായിരുന്നുെവന്നുംഅവർ േകാൺ�
ഗ്രസ് േനതാക്കളുെട പ്രസംഗങ്ങൾ തത്തെയേപ്പാ�
െലആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നുെവന്നുംഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു. ‘മഞ്ഞവിപത്തിെന്റ’ രീതിയിലുള്ള
ചില വർഗീയ ശകാരങ്ങൾേപാലും ൈചനീസ് േന�
താക്കൾക്കു േനെര വർഷിക്കെപ്പട്ടു.ൈചനെക്ക�
തിെരആഞ്ഞടിച്ചുെകാണ്ടും ഇന്ത്യൻബൂർഷ്വാസി�
െയ ന്യായീകരിച്ചുെകാണ്ടും ഡാെങ്കഎഴുതിയ ചില
േലഖനങ്ങൾസ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് ൈപതൃകത്തിൽആക�
ണ്ഠം മുഴുകിയ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റു േനതാവിനുേപാലും
അപമാനകരമായിരുന്നു. സി.പി.ഐ.(എം) െന്റ
കൂെട േപായസഖാക്കളിൽ പലർക്കും ഇത് മനംമ�
ടുപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.അത് ശരിയായിരുന്നുതാനും.
ഇന്ത്യാ-ൈചനാഅതിർത്തി സംഘട്ടനങ്ങൾക്കു
േശഷം 1964-ലുണ്ടായ പിളർപ്പിന് ഇതുേപാലും മു�
ഖ്യകാരണമായിരുന്നില്ല.
തിരെഞ്ഞടുപ്പുസഖ്യം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നവുമായി

ബന്ധെപ്പട്ടആഭ്യന്തരമായഅഭിപ്രായഭിന്നതക�
ളായിരുന്നു,എെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ,പിളർപ്പിെന്റ
മുഖ്യകാരണം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്റ പത�
നം മുതൽ ഒരുതരം ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
1964-ൽഅത് അതിെന്റ ഉച്ചേകാടിയിെലത്തി.
1960 മുതൽ 1964 വെരയുള്ളപാർട്ടിേരഖകൾ നി�
ങ്ങൾ പഠിക്കുകയാെണങ്കിൽ പിളർപ്പിെന്റ യഥാർ�
ത്ഥകാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കെണ്ടത്താൻ കഴി�
യും.ഈേരഖകളിെലല്ലാം വ്യക്തമായ ഒരു ഉള്ള�
ടക്കമുണ്ട്. പാർലെമന്ററി മുരടിപ്പ്,ഇക്കാര്യത്തിൽ
രണ്ടുപക്ഷവും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസെമാന്നു�
മില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തിരെഞ്ഞടുപ്പുവി�
ജയവും േലാകസഭയിൽ കൂടുതൽസീറ്റും േനടിെയടു�
േക്കണ്ടആവശ്യകതയുെട കാര്യത്തിൽ ഇരുകൂട്ടർ�
ക്കും േയാജിപ്പാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കമ്യൂണിസത്തിേല�
ക്കുള്ളപാതഅതാണ്. “േകാൺഗ്രസിെന്റ കുത്തക
െപാളിക്കുക”എന്നതത്വത്തിലടങ്ങിയ ഒരുഅനു�
ബന്ധ മുദ്രാവാക്യവുമുണ്ട്.അതിനു ചുറ്റുമാണ് അഭി�
പ്രായവ്യത്യാസം വളർന്നുവന്നത്. ജനസംഘേമാ,
മുസ്ലീംലീേഗാ,പങ്കാളികളായിട്ടാെണങ്കിൽേപാലും
േകാൺഗ്രസിെന്റ കുത്തകെപാളിക്കണം—ഇതാണ്
ഒരു വിഭാഗത്തിെന്റഅഭിപ്രായം. വലതുപക്ഷത്തി�
െനതിെര േകാൺഗ്രസിെല പുേരാഗമനവിഭാഗങ്ങ�
ളുമായി കൂട്ടുകൂടുകയാണ് കുത്തക െപാളിക്കുന്നതി�
നുള്ള മാർഗം—എതിർ വിഭാഗം ഇപ്രകാരമഭിപ്രാ�
യെപ്പടുന്നു.അങ്ങെന ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസെത്ത
പിളർപ്പിേലക്കു നയിച്ച ചർച്ച നിലവിലുള്ള ഭരണ�
കൂടെത്തയുംഅതിെന്റഘടനകെളയും ശരിക്കും
എങ്ങെനഅധികാരഭ്രഷ്ടമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന�
തിെനെചാല്ലിയുള്ളഅഭിപ്രായംമൂലമായിരുന്നില്ല.
േനെരമറിച്ച്,കൂടുതൽസീറ്റ് എങ്ങെന േനടിെയ�
ടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതിെനെചാല്ലിയായിരുന്നു.
എെന്റഅഭിപ്രായത്തിൽഅടവുപരമായഅഭി�
പ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പാർടിെയ പിളർപ്പിേല�
ക്കു നയിച്ചത്.
അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ േവെറയുമുണ്ടായി�

രുന്നു ഇന്ത്യാ-ൈചനാ പ്രശ്നത്തിൽ, േസാവിയ�
റ്റ് യൂണിയെന്റ നയങ്ങെള വിലയിരുത്തുന്നതിൽ
എന്നിവെയാെക്ക.എങ്കിലും മുഖ്യമായഅഭിപ്രായ�
വ്യത്യാസം തിരെഞ്ഞടുപ്പടവുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന�
തിലായിരുന്നു. സി.പി.ഐ.(എം) േനതാക്കളായി
മാറിയ സഖാക്കൾ നാഷനൽ കൗൺസിൽ േയാഗ�
ത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിേപ്പാകാനുണ്ടായഅടിയന്തര�
കാരണം ഡാെങ്കകത്തായിരുന്നു.ബ്രിട്ടീഷധികാരി�
കൾക്ക് തെന്റ േസവനം വാഗ്ദാനം െചയ്തുെകാണ്ട്
1924-ൽഡാെങ്കഎഴുതിയതായി കരുതെപ്പടുന്ന
കത്താണിത്.ആകത്തിെന്റ ഒരു േകാപ്പി നാഷ�
ണൽആർൈക്കവ്സിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ഇതിെന�
ക്കുറിച്ചേന്വഷിക്കുന്നതിന് സി.പി.ഐ. നാഷണൽ
കൗൺസിൽ ഒരു കമ്മീഷെന നിയമിച്ചു. കത്ത്
െകട്ടിച്ചമച്ചതാെണന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്മീഷനിെല ഭൂ�
രിപക്ഷം ഡാെങ്കെയ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. ഡാെങ്ക
ഇങ്ങെനെയാരു കെത്തഴുതിയിട്ടിെല്ലന്ന് സൂചിപ്പി�
ക്കുന്ന യാെതാരു െതളിവുമിെല്ലന്ന് ന്യൂനപക്ഷം
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. കൗൺസിലിെല മൂന്നിെലാന്നുവ�
രുന്ന 32 േപർ േയാഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിേപ്പായി.
അവർ പിെന്ന തിരിച്ചുവന്നില്ല. ഡാെങ്ക കത്ത് േക�
വലെമാരു മറ മാത്രമായിരുന്നുെവന്ന് വ്യക്തമാ�
യിരുന്നു. മൗലികമായഅഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ
ഇല്ലായിരുന്നുെവന്നതും വ്യക്തമായിരുന്നു.അതി�
നുേശഷമുള്ള രണ്ടുപാർടികളുെടയും പരിണാമം
ഈവസ്തുതസ്ഥിരീകരിച്ചു. നാഷണൽകൗൺസി�
ലിൽ സി.പി.ഐ.ക്ക് ബഹുഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇതായിരുന്നില്ല സംസ്ഥാന കൗൺസി�
ലുകളിെലഅവസ്ഥ. പശ്ചിമബംഗാൾസംസ്ഥാന
കൗൺസിലിൽസി.പി.ഐ.(എം) നായിരുന്നു ഭൂ�
രിപക്ഷം. േകരളത്തിൽസി.പി.ഐ.യ്ക്ക് േനരിയ
ഭൂരിപക്ഷവും. ഇതുതെന്ന െതറ്റിധാരണാജനക�
മായിരുന്നു.എന്തുെകാെണ്ടന്ന് ഞാൻ വിശദീക�
രിക്കാം. നിങ്ങൾസംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ നി�
ന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിേലക്ക് േപായാൽ ചിലതിൽ
സി.പി.ഐ.(എം) ന് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നുെവ�
ന്ന് കാണാം.അവിെട നിന്നും താേഴാട്ടുേപായി
ബ്രാഞ്ചുതലത്തിലും െസൽതലത്തിലുെമത്തിയാൽ
സി.പി.ഐ. മിക്കവാറും തുടച്ചുനീക്കെപ്പട്ടിരുന്നുെവ�
ന്ന് േബാധ്യമാകും. േകരളത്തിൽ താെഴ തട്ടിലുള്ള�
വരുെട ഏറിയകൂറും സി.പി.ഐ.(എം) െന്റ കൂെട�
േപായി.ആന്ധ്രാപ്രേദശിെലസ്ഥിതിയും ഏതാണ്ടി�
തുേപാെലതെന്നയായിരുന്നു.

േചാ: കമ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി ജനകീയധാരെയ പ്രതിനി�
ധീകരിച്ചിരുന്നപ്രേദശങ്ങളിൽസി.പി.ഐ(എം)
ന് മുൻൈക കിട്ടി.എന്താണിതിനുകാരണം? തി�
രെഞ്ഞടുപ്പ് വിജയങ്ങളിലൂെട പരിഷ്കരണങ്ങൾ
വരുത്താൻ നിലെകാള്ളുന്ന ‘വലതുകമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�
കാരാണ്’സി.പി.ഐ.എന്നും,അേതസമയം,
വിപ്ലവത്തിനുേവണ്ടി നിലെകാള്ളുന്നസംഘടന�
യാണ് സി.പി.ഐ.(എം)എന്നും പിളർപ്പിനുേശ�
ഷം സി.പി.ഐ.(എം) േനതാക്കളിൽ പലരും തു�
ടർന്നുള്ളവർഷങ്ങളിൽസി.പി.ഐ.(എം) മായി
ബന്ധം വിടർത്തി െബയ്ജിംഗുമായി സ്വയം സഖ്യം
െചയ്തവരുൾെപ്പെട അവരുെട ഇടത്തരം േകഡർ�
മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ചിത്രീകരിച്ചു. സി.പി.ഐ.
(എം) െന്റ ഇടത്തരം േകഡർമാരിൽ പലരും ഇത്
വിശ്വസിച്ചു.എന്നാൽസി.പി.ഐ.(എം) േനതൃ�
ത്വമാകെട്ട വിപ്ലവപ്രവർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പടുക�
യല്ല,തിരെഞ്ഞടുപ്പു വിജയത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള
പരിശ്രമത്തിേലർെപ്പടുകയാണ് െചയ്തത്. പശ്ചി�
മബംഗാളിൽ 1967 െല തിരെഞ്ഞടുപ്പിലുണ്ടായ
വിജയെത്തതുടർന്നുള്ളഅവരുെട െപരുമാറ്റം
ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായും െതളിയിച്ചു. പിളർപ്പിനു�
േശഷം സി.പി.ഐ.(എം)ൽ േചർന്നതിൽബഹു�
ഭൂരിപക്ഷവുംആപാർടി അവെര വിപ്ലവത്തിേലക്ക്
നയിക്കാൻ േപാവുകയാെണന്നആത്മാർത്ഥവി�
ശ്വാസം െകാണ്ടാണങ്ങെന െചയ്തത്. കൂടാെത,
സി.പി.ഐയുെടയും സി.പി.ഐ.(എം) െന്റയും നയ�
ങ്ങേളാട് എതിർപ്പുള്ളവരും സി.പി.ഐ.(എം) െന്റ
കൂെടയാണ് േപായത്. കാരണം,അടിത്തട്ടിെല
ഏറ്റവും നല്ല,അേങ്ങയറ്റം വിപ്ലവകാരികളായ, വി�
ഭാഗംആ പാർട്ടിയിലായിരുന്നതുെകാണ്ട് അതിന്
കൂടുതൽ ശക്തിയുെണ്ടന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റു പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നപ്രേദശങ്ങളിെല�
ല്ലാം അണികളിലധികവും സി.പി.ഐ.(എം)െന്റ
കൂെട േചർന്നു. താങ്കെളന്തുെകാണ്ടാണ് വ്യക്തിപര�
മായി സി.പി.ഐ.യുെട കൂെട നിൽക്കാൻ തീരുമാ�
നിച്ചത്?

ഉ: കാരണംഞാൻ പിളർപ്പിെനതിരായിരുന്നു. രണ്ടു
വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ മൗലികമായ വ്യത്യാസമു�
ള്ളതായി എനിക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േട്രഡ്
യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനെത്തയും പിളർപ്പ് ബാധിക്കു�
െമന്ന് ഞാൻ ഭയെപ്പട്ടു.അതുതെന്നസംഭവിക്കു�
കയും െചയ്തു. സി.പി.ഐ.(എം)പിളർപ്പിനു പിറ�
െക എ.ഐ.ടി.യു.സി. പിളർന്നു. കർഷകസംഘ�
ടനകൾ പിളർന്നു. വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പി�
ളർന്നു. ഇത് ഇടതുപക്ഷെത്തവളെരയധികം ദുർ�
ബലമാക്കി. ജനങ്ങളുെട േമലുള്ളപിടിമുറുക്കാൻ
േകാൺഗ്രസിെനയും അതിെന്റ വലത്തുള്ളപാർ�
ടികെളയും സഹായിച്ചു. െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം
ഇങ്ങെന നിരന്തരം വിഭജിച്ചുകിടക്കണെമന്നത്
എത്രഅപമാനകരമാെണന്ന് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
േട്രഡ് യൂണിയൻഐക്യെമന്ന വിശാലമായ പ്ര�
ശ്നം മാറ്റിവച്ചാലും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു കമ്യൂണിസ്റ്റു
പാർട്ടികൾെക്കങ്കിലും ഞങ്ങൾ േസവിക്കുന്നെതന്ന�
വകാശെപ്പടുന്ന വർഗത്തിെന്റ താൽപര്യം പരിഗ�
ണിച്ച് ഒരു െപാതു േട്രഡ് യൂണിയൻഘടന നില�
നിർത്താമായിരുന്നു.അവരതു െചയ്തിെല്ലന്നതിെന്റ
മുഖ്യകാരണം െസേക്ടറിയനിസം മാത്രമാെണന്ന്
പറഞ്ഞുകൂടാ. തിരെഞ്ഞടുപ്പു വാദത്തിന് നൽകുന്ന
പ്രാധാന്യവും പാർലെമന്റിതര സമരങ്ങെള പാർ�
ലെമന്റിന് കീഴ്െപ്പടുത്തുന്നനയവും അതിന് കാ�
രണമാകുന്നു. തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ പിന്തുണ േനടാൻ
അവർക്ക് സ്വന്തം യൂണിയനുകൾ േവണമായിരു�
ന്നു.അങ്ങെന രണ്ടുപാർട്ടികളും തങ്ങളുെട േട്രഡ്
യൂണിയനുകെളയും വിദ്യാർത്ഥി–കർഷകസംഘ�
ടനകെളയും തിരെഞ്ഞടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിനായി
ഉപേയാഗിച്ചു. ഓേരാ മുന്നണിയിലും വർഗശത്രുവി�
െനതിെരഐക്യെമന്ന മൗലിക സങ്കല്പനം അവ�
രുെട രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാ�
ണ്.എങ്ങെനയായാലും സി.പി.ഐ.യുമായുള്ള
ബന്ധം വിേച്ഛദിച്ച് സി.പി.ഐ.(എം.)േലക്കു േപാ�
േകണ്ട യാെതാരാവശ്യവും ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇന്നും
ഞാൻസി.പി.ഐ.യിൽഅംഗമാണ്.എെന്റ തീ�
രുമാനം ശരിയായിരുന്നുെവന്ന് ഞാനിേപ്പാഴും �
വിശ്വസിക്കുന്നു.

േചാ: െചേക്കാേസ്ലാവാക്യൻആക്രമണത്തിെന്റ േപ�
രിൽ സി.പി.ഐ. േനതൃത്വത്തിൽ മുറുമുറുപ്പുണ്ടായ�
േല്ലാ. യാെതാരുസംശയവും കൂടാെതസി.പി.ഐ.
(എം)അതിെന ന്യായീകരിക്കുകയാണ് െചയ്ത�
െതന്ന് എനിക്കറിയാം. സി.പി.ഐ.-ക്കകത്ത്
അതിൽഎതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നുെവന്ന് ഞാൻ േക�
ട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയിെല ജനാധിപത്യ സംഖ്യശക്തിക�
െള വ്രണെപ്പടുത്താതിരിക്കാനുള്ളആഗ്രഹത്തിെന്റ
ഫലമായിരുന്നു ഇെതന്നും േകട്ടിരുന്നു.

ഉ: ദ്യുബ്െചക് നടപ്പാക്കുന്നപരിഷ്കരണങ്ങെളഅംഗീ�
കരിച്ചുെകാണ്ടും മാനുഷികമുഖേത്താടുകൂടിയ േസാ�
ഷ്യലിസത്തിന് പിന്തുണ വാഗ്ദാനം െചയ്തുെകാണ്ടും
നാഷണൽകൗൺസിൽ ഒരു പ്രേമയം ഏകക�
ണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു.അേപ്പാഴാണ് േസാവിയറ്റ്
യൂണിയെന്റൈസനിക ഇടെപടലുണ്ടാകുന്നത്.
ഉടെന ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങി. െചേക്കാേസ്ലാവാക്യൻ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േരഖകൾ േശഖരിക്കാനാ�
യി ഞങ്ങളിൽ പലരും ന്യൂഡൽഹിയിെല െചക്ക്
എംബസിയിൽേപായി. നാഷണൽകൗൺസി�
ലിൽ തുല്യമായ രണ്ടുഗ്രൂപ്പുകളുെട ഒരു പിളർപ്പു�
ണ്ടായി. േസാവിയറ്റു യൂണിയനു പിന്തുണനൽകി�
യവർക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ചുംഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിനാ�
ലും (ഏതായാലും അത് അധികംേപർ പെങ്കടുത്ത
ഒരു കൗൺസിൽ േയാഗമായിരുന്നില്ല). േവാട്ടുകി�
ട്ടിെയന്നാെണെന്റഓർമ. രണ്ടുേപർആദ്യം േവാ�
ട്ടിൽ പെങ്കടുക്കാതിരുന്നു. പിെന്നയും ചർച്ച നട�
ന്നു.അതിെനതുടർന്ന് േവാെട്ടടുപ്പിൽ പെങ്കടുക്കാ�
തിരുന്നസഖാക്കൾഞങ്ങളുെട പക്ഷം േചർന്നു.
അേതാെട േസാവിയറ്റ് ഇടെപടലിെന എതിർക്കു�
ന്നവർക്കായി ഭൂരിപക്ഷം തങ്ങൾ പരാജയെപ്പടാൻ
േപാവുകയാെണന്ന് പാർട്ടി േനതൃത്വത്തിന് േബാ�
ധ്യമായേപ്പാൾ േനതാക്കൾഅനുരഞ്ജനത്തിേന്റ�
തായ മാർഗത്തിേലക്കിറങ്ങി.ഈപ്രശ്നത്തിൽ െപ�
െട്ടെന്നാരു േവാെട്ടടുപ്പ് നടത്തി.ഈപ്രശ്നത്തിൽ
െപെട്ടെന്നാരു േവാെട്ടടുപ്പ് നടത്തരുെതന്നും ബന്ധ�
െപ്പട്ട േരഖകൾ പാർടിയിൽ വിതരണം െചയ്ത് മൂന്നു�
മാസം പാർടിയിലുടനീളം ചർച്ച നടത്തണെമന്നും
അവർ നിർേദ്ദശിച്ചു.ഞാനാ നിർേദ്ദശേത്താട് േയാ�
ജിച്ചു.ഈപ്രശ്നെത്തക്കുറിച്ചുള്ളഎല്ലാ േരഖകളും
െവച്ച് പാർടിയിലാെക ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയാ�
െണങ്കിൽഅത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കുെമന്ന് ഞാൻ
കരുതി.ഈവാഗ്ദാനം ഒരിക്കലും പാലിക്കെപ്പട്ടിട്ടി�
ല്ല. നാലു മാസത്തിനുേശഷംഅടുത്തകൗൺസിൽ
േയാഗം നടന്നു.അതിനിടയിൽ േസാവിയറ്റു സന്ദർ�
ശകരുെട ഒരു പ്രളയം തെന്നയുണ്ടായി.അവരിൽ
ചിലർഞങ്ങളുമായും ചർച്ച െചയ്തു.എന്നിട്ടും എെന്റ
നിലപാട് മാേറ്റണ്ടതുെണ്ടന്ന് എനിക്ക് േതാന്നിയ�
േത ഇല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു തൂലികാനാമമുപേയാ�
ഗിച്ച് ‘െചേക്കാേസ്ലാവാക്യ എേങ്ങാട്ട്?”എന്ന േപ�
രിൽ ഒരു പുസ്തകംഞാൻഎഡിറ്റു െചയ്യുകേപാലും
െചയ്തു.ആപുസ്തകത്തിെല േലഖനങ്ങെളഴുതിയത്
േസാവിയറ്റു നയെത്തഎതിർക്കുന്നസി.പി.ഐ.
അനുകൂലികളായിരുന്നു.അതിെല ഒെരാറ്റ േലഖ�
കൻ േപാലും സി.പി.ഐ.യുെട ശത്രുഎന്ന േപ�
രിൽആക്രമിക്കെപ്പട്ടുകൂെടന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തി�
യിരുന്നു.എെന്താെക്കസന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായി എന്ന്
എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. കൗൺസിൽ േയാഗത്തിൽ
പാർടി യന്ത്രംഅതിെന്റ ശക്തികളാെകസമാഹ�
രിക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷം േനടിെയടുക്കുകയും െചയ്തു.
അതുകഴിഞ്ഞ ഉടെനതെന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ ഉറ�
വിടെത്തസംബന്ധിച്ച് േനതൃത്വം എെന്ന േചാദ്യം
െചയ്തു.അതിനുത്തരവാദി ഞാൻ തെന്നയാെണ�
ന്ന് ഞാൻസമ്മതിച്ചു.അവെരെന്ന ശകാരിച്ചു.
സി.പി.ഐ.അംഗങ്ങൾആപുസ്തകം വായിക്കു�
കേയാ വിതരണം െചയ്യുകേയാ െചയ്യാൻ പാടി�
െല്ലന്ന് അവർ പാർടിയിലാെക നിർേദ്ദശം നൽകി.
പാർടി പത്രത്തിൽഎെന്നപരസ്യമായി ശാസിക്ക�
ണെമന്ന ഒരു നിർേദ്ദശം വന്നു.അേപ്പാൾ ശാസന
‘ന്യൂ ഏജിൽ’പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പുനർ�
വിചിന്തനം നടത്താനും െചയ്ത െതറ്റ് സമ്മതിക്കാനു�
മായി എനിക്ക് പതിനഞ്ചു ദിവസെത്തഇടനൽക�
ണെമന്ന് ഒരു േനതാവ് നിർേദ്ദശിച്ചു.അവർക്കാണ്
പുനർവിചിന്തനത്തിന് സമയം കാേണണ്ടെതന്ന്
ഞാൻ പറഞ്ഞു.അവേരതായാലും എനിക്ക് പതി�
നഞ്ചു ദിവസെത്തഅവധി തന്നു.അതിനിടയിൽ
മാപ്പു പറയാൻഎെന്റ േമൽസമ്മർദ്ദം െചലുത്തു�
ന്നതിന് എെന്ന കാണാൻ ചിലർ വന്നു.ഞാൻ
പാർടി േനതാവുംആദരണീയനുമായതുെകാണ്ട്
എെന്ന പരസ്യമായി ശാസിക്കുന്നതു കാണാൻ
തങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നിെല്ലന്ന് അവർഎേന്നാട് പറ�
ഞ്ഞു.ഞാനതുൈകേയാെട നിരസിച്ചു.അതുെകാ�
ണ്ട് ‘ന്യൂ ഏജി’െന്റ ഒരു െകാച്ചുേകാണിൽഎെന്ന
ശാസിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരുപ്രസ്താവനഅവർ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചു.എന്നാൽ പിേറ്റന്നുതെന്നഎല്ലാ ബൂർ�
ഷ്വാപത്രങ്ങളും സംഭവം വിശദമായി റിേപ്പാർട്ടു െച�
യ്തു. േസാവിയറ്റ് ആക്രമണെത്തവിമർശിച്ച് പുസ്തക�
െമഴുതിയതിെന്റ േപരിലാണ് എെന്ന ശാസിച്ചെത�
ന്ന വാർത്ത വന്നേതാെട പാർട്ടി സംഗതി മുഴുവൻ
അവഗണിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ െചലവാക്കുമായിരുന്ന�
തിേനക്കാൾ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ െചലവായി.
ഇെതല്ലാമായിട്ടും സി.പി.ഐ.(എം)ൽ നിന്നു വ്യ�
ത്യസ്തമായി സി.പി.ഐ.ക്കകത്തുഒരുതരം ചർച്ച�
െയങ്കിലും നടന്നുഎന്നുചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടതുണ്ട്.
സി.പി.ഐ.(എം)അതിെനസർവാത്മനാ പിന്തു�
ണയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തത്.

േചാ: േട്രാട്സ്കിേയയും േട്രാട്സ്കിസേത്തയും കുറിച്ചുള്ള
താങ്കളുെട വീക്ഷണങ്ങൾഎെന്തല്ലാമാെണന്നുപറ�
യാേമാ?

ഉ: ഞാെനാരു േട്രാട്സ്കിയിസ്റ്റല്ല. സ്റ്റാലിനായിരുന്നു
എെന്റ വിഗ്രഹം.ആവിഗ്രഹം തുണ്ടം തുണ്ടമായി
തകർന്ന വിഗ്രഹെത്തപുതിെയാരു വിഗ്രഹംെകാ�
ണ്ട്,അത് തകർന്നതെല്ലങ്കിൽേപാലും—പകരം
വയ്ക്കാൻഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം, വിഗ്ര�
ഹാരാധനയിൽഞാനിേപ്പാൾ വിശ്വസിക്കുന്നി�
ല്ല. േട്രാട്സ്കി,ബുഖാറിൻ, േറാസാ ലുക്സംബർഗ്,
ഗ്രാംശ്ചി, ലൂക്കാച്ച് തുടങ്ങിയ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുെട
കൃതികൾഎല്ലാ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഗൗരവപൂർ�
വ്വം പഠിക്കുകയും വിമർശനാത്മകമായി വിലയി�
രുത്തുകയും െചയ്യണെമന്നാണ് എെന്റഅഭിപ്രാ�
യം. േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ചരിത്ര�
ത്തിൽ നിന്ന് അവെര ഒഴിവാക്കിയാൽ മാർക്സിസം
കൂടുതൽ ദരിദ്രമായിരിക്കും. ചരിത്രെത്തസ്റ്റാലി�
നിസ്റ്റ് രീതിയിൽ വികൃതമാക്കുന്നതിേനാട് ഞാൻ
േയാജിക്കുന്നില്ല.ആരീതിയിലുള്ള ചരിത്രത്തിൽ
േട്രാട്സ്കിെയ സാമ്രാജ്യത്വ ചാരനായും ഫാസിസ്റ്റ്
ഏജന്റായുമാണേല്ലാ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. േസാ�
വിയറ്റ് ചരിത്രകാരൻമാർതെന്ന ഇേപ്പാൾ ഇത്ത�
രം വീക്ഷണങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചതായി േതാന്നുന്നു.
അറുപതുകളുെട അവസാനത്തിൽപ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ച സി.പി.എസ്.യുവിെന്റ പുതിയ ചരിത്രത്തിൽ
േട്രാട്സ്കിെയ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.അത് അേദ്ദഹം ഫാ�
സിസ്റ്റ് ചാരനായതിനല്ല. ‘െതറ്റായ വീക്ഷണങ്ങൾ’
െവച്ചുപുലർത്തിയതിനാണ്.ഈമാറ്റംതെന്ന േപാ�
രാ. ലൂക്കാച്ച് പറഞ്ഞതുേപാെല: േട്രാട്സ്കിയുെട
പങ്ക് മനസ്സിലാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ കഴിയില്ല.അതി�
നാൽ േജാൺറീഡിെന്റ “േലാകെത്തപിടിച്ചുകുലു�
ക്കിയ പത്തുദിവസങ്ങൾ”എന്നപുസ്തകം െലനി�
െന്റഅവതാരികേയാെട േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ�
തെന്നഅടുത്തകാലത്തായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ
എനിക്ക് സേന്താഷമുണ്ട്. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റ
പ്രക്ഷുബ്ധമായ ദിനങ്ങെളയും അതിൽ േട്രാട്സ്കിയു�
െടയും പങ്കിെനയും ഒന്നാംതരമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടു�
ണ്ടേല്ലാ. 1923-െല “ഇംെപ്രാേക്കറി”ൽപ്രസിദ്ധീക�
രിച്ച ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവി ആപൽക്കരണെത്തക്കു�
റിച്ചുള്ളപ്രബന്ധവും “മാർക്സിസത്തിനുേവണ്ടി” “സാ�
ഹിത്യവും കലയും”, “റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റ ചരി�
ത്രം”തുടങ്ങിയ കൃതികളുൾെപ്പെട േട്രാട്സ്കിയുെട
സംഭാവനകൾ വിലെപ്പട്ടതാെണന്നുംഅേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ചിലആശയങ്ങൾഇന്നും പ്രസക്തമാെണന്നും
ഞാൻ കരുതുന്നു. േട്രാട്സ്കി പറഞ്ഞതുംഎഴുതിയ�
തും മുഴുവൻഞാനംഗീകരിക്കുന്നുെവന്നും ഇതിനർ�
ത്ഥമില്ല. മാർക്സിസത്തിെന്റ വികാസത്തിന് വിമർശ�
നാത്മകമായ ഒരുസമീപനം അനിവാര്യമാണ്.

േചാ: താങ്കൾ നാൽപതു വർഷത്തിേലെറക്കാലം
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നി�
ട്ടുണ്ട്.അതിെന്റ േനതൃത്വ ഘടകങ്ങളിലിരുന്നിട്ടുണ്ട്;
പാർലെമന്റിലും സേഹാദരകക്ഷികളുെട സേമ്മള�
നങ്ങളിലും അതിെന പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്;അതി�
െന്റ ചർച്ചകളിൽ പെങ്കടുത്തിട്ടുണ്ട്;അേതറ്റവുമധി�
കം വിജയം േനടിയ രണ്ടുപ്രേദശങ്ങളിെലാന്നായ
േകരളത്തിൽഅതിെന്റഅടിത്തറ പാകുന്നതിൽ
ആദ്യപഥികെന്റ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപ്രസ്ഥാനത്തിന്—അതിൽഞാൻ
സി.പി.ഐ.െയയും സി.പി.ഐ.(എം) െനയും െപാ�
ട്ടിപ്പിളർന്നഎം.എൽ. ഗ്രൂപ്പുകെളയും ഉൾെപ്പടുത്തു�
ന്നു—അവയ്ക്കിടയിൽഅഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുെണ്ട�
ങ്കിലും അവയ്ക്ക് െപാതുവായ രാഷ്ട്രീയആശയാടി�
സ്ഥാനമുണ്ടേല്ലാ—ഇന്ത്യയിൽ ഭാവിയുേണ്ടാ? മെറ്റാ�
രുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ,ഈഗ്രൂപ്പുകെളയും പാർ�
ട്ടികെളയും പരിഷ്കരിക്കുകസാധ്യമാേണാ?അേതാ
പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി രൂ�
പീകരിേക്കണ്ടആവശ്യമുേണ്ടാ?

ഉ: ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ ഭൂതകാലം മുഴുവൻ
നിേഷധിക്കണെമന്നഅഭിപ്രായേത്താട് എനിക്ക്
േയാജിക്കാനാവില്ല.ൈവരൂപ്യങ്ങളും െതറ്റുകളുെമ�
ല്ലാമുെണ്ടന്നിരിക്കിൽതെന്നയും ഇന്ത്യയിെല പര�
സഹസ്രം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ േസാഷ്യലിസത്തിനും
വിപ്ലവത്തിനും േവണ്ടി സമരം െചയ്യുകയും പലത�
രത്തിലുള്ളകഷ്ടപ്പാടുകൾസഹിക്കുകയും െചയ്തിട്ടു�
ണ്ട്. ഒട്ടനവധി കർഷകസമരങ്ങളും േട്രഡ് യൂണി�
യൻസമരങ്ങളും സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധസമരങ്ങ�
ളും നടത്തിയ ഒന്നാംതരം ഉശിരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�
കാരും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നാം ഇതിനകം ചർച്ച
െചയ്ത കാരണങ്ങളാൽ, േനതൃത്വത്തിന് അവരു�
െട കഴിവുകെളയും ശക്തിെയയും വിപ്ലവപരമായി
തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നായിരുന്നു ദുരന്തം.
അതുെകാണ്ട് അനുഭവം മുഴുവൻഎഴുതിതള്ളരു�
െതന്ന് ഞാൻഊന്നിപ്പറയും. ഏെതാരു പുത്തൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപ്രസ്ഥാനവും വീണ്ടും സ്വന്തമാേക്കണ്ട
അധ്യായങ്ങൾഅതിനുണ്ട്. സി.പി.ഐ.യുെടയും
സി.പി.ഐ.(എം) െന്റയും എം.എൽ. ഗ്രൂപ്പുകളുെട�
യും പിന്നിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടന്നുകാണാ�
നാഗ്രഹിക്കുന്നസമർപ്പിതേചതസ്സുകളായ,ആയി�
രക്കണക്കിന് േകഡർമാരുണ്ട്.അവെരഅവഗ�
ണിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടാെതഅവരിൽ പലർക്കും
ബഹുജനസമരങ്ങളുെട അനുഭവങ്ങളുമുണ്ട്. പരമ്പ�
രാഗത പാർട്ടികളിെല സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റഅനുഭ�
വമില്ലാത്ത ഉശിരന്മാരായഅേനകം െചറുപ്പക്കാർ
മാർക്സിസ്റ്റുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായി മുേമ്പാ�
േട്ടക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മാർക്സിസം-െലനിനിസത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യെത്ത മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റ് ശക്തികളുെടയും ഏകീകരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുേപക്ഷണീയമാ�
െണന്ന് ഞാൻ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇെത�
ങ്ങെനസാധിക്കാെമന്നത്—ലയനത്തിലൂെടേയാ
ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉദയം െചയ്യുന്നതി�
ലൂെടേയാ എന്നും മറ്റുമുള്ള കാര്യം—ഞാൻ ഭാവിക്ക്
വിടുന്നു.എന്നാൽ പരസ്പരം തലതല്ലിെപ്പാളിച്ചുെകാ�
ണ്ട്ഐക്യം േനടാനാവില്ല. തത്വാധിഷ്ഠിതമായ
ചർച്ചകളും സാേഹാദര്യപൂർണ്ണമായ വിവാദങ്ങളും
െപാതുവായി േയാജിപ്പുള്ള പരിപാടിയുെട അടി�
സ്ഥാനത്തിലുള്ളഏകീകൃത പ്രവർത്തനങ്ങളും വഴി
മാത്രേമ അത് സാധിക്കൂ. വിവിധ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർ�
ട്ടികളുെട അണികൾ തങ്ങളുെട ൈസദ്ധാന്തിക
നിലവാരമുയർത്തുകയുംഈ മഹാസംവാദത്തിൽ
ഫലപ്രദമായി ഇടെപടാൻ കഴിവുേനടുകയും െചയ്യു�
േമ്പാൾ മാത്രേമ ഇത് വിജയിക്കുകയുള്ളൂ.ഞാെനാ�
രു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ്. വാർധക്യത്തിേലക്ക്
കാെലടുത്തുെവച്ച പഴയ തലമുറയിെല േനതാക്കൾ
ഈശ്രമത്തിൽ പരാജയെപ്പട്ടാലും യുവതലമുറയി�
െല പുതിയ വിപ്ലവകാരികൾസന്ദർഭത്തിെനാത്തു�
യരുെമന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്.

പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്
ആദ്യപതിപ്പ് ഏപ്രിൽ 1990



       

െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 10

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. െലനിനും ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ളസിദ്ധാന്തവും
2. മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
3. മാർക്സിസവും മതവും
4. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
5. ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും
6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുേമാ?
7. േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ്ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ
8. നാഷണൽകൗൺസിലിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ
9. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ളൈചനയുെട വിശകലനം

10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്
11. ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ്
12. വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിെന്റൈപതൃകം
13. േജാർജ്ജ് ലൂക്കാച്ച്
14. സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
15. രാഹുൽജി
16. ശ്രീനാരായണഗുരു

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
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