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9
ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ള

ൈചനയുെട വിശകലനം

1947-ൽബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യവാദികൾ ഇന്ത്യക്കുസ്വാത�
ന്ത്ര്യം നൽകാൻ നിർബന്ധിതമായേപ്പാൾഅവരാശിച്ച�
ത് തങ്ങളുെട െകാേളാണിയൽസാമ്പത്തിക ചൂഷണം
പുതിയ രൂപങ്ങളിൽ തുടരാൻ കഴിയുെമന്നാണ്. രാഷ്ട്രീ�
യസ്വാതന്ത്ര്യം സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി�
യുള്ളസമരത്തിെന്റ പ്രാരംഭമായിത്തീരുെമന്ന് അവർ
പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വയം വളരാനും ലാഭം വർദ്ധിപ്പി�
ക്കാനും െവമ്പൽെകാള്ളുന്നഇന്ത്യൻ േദശീയ ബൂർഷ്വാ�
സിക്ക് തങ്ങെള കൂടുതൽ കൂടുതൽആശ്രയിേക്കണ്ടിവരു�
െമന്നുംആആശ്രയത്വെത്ത ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാ�
ണ്ട് ഇന്ത്യയുെട വ്യവസായവൽക്കരണസംരംഭങ്ങെള
തടഞ്ഞുനിർത്താനും അങ്ങിെനസാമ്പത്തികച്ചങ്ങലക�
ളുേടയും രാഷ്ട്രീയ ചരടുവലികളുേടയും സഹായേത്താടു�
കൂടി ഇന്ത്യെയ തങ്ങളുെട ചൂഷണത്തിനു പറ്റിയ ഒരു പി�
ന്നണിരാജ്യമാക്കി നിലനിർത്താനും സാധിക്കുെമന്നാ�
യിരുന്നുഅവരുെട വിശ്വാസം

1



       

1 പുതിയകാലഘട്ടത്തിെന്റപ്രാധാന്യം

എന്നാൽ ഇെതാരു െതറ്റായ കണക്കൂകൂട്ടലായിരുന്നു.
എെന്തന്നാൽ, േസാഷ്യലിസം ഒരു േലാകസാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥയായി വളരുകയും സാമ്രാജ്യത്വം ഏറ്റവുമധി�
കംക്ഷയിക്കുകയും േകാളണിവ്യവസ്ഥഛിന്നഭിന്നമാ�
യിത്തീരുകയും െചയ്ത ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലാ�
ണ് ഇന്ത്യ ഒരുസ്വതന്ത്രരാജ്യമായി തല ഉയർത്തിപ്പിടി�
ക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നണിരാജ്യങ്ങളുെട വളർച്ചയുെട
ഗതി നിർണ്ണയിക്കാൻസാമ്രാജ്യശക്തികൾക്കുള്ളകഴി�
വ് ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരികയും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
നിർണ്ണായകമായ പങ്ക് വർദ്ധിച്ചുവരികയും െചയ്യുന്ന
ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടമാണിത്.ഈകാലഘട്ടത്തിൽ
രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കത്തിന് പുതിെയാ�
രർത്ഥവും പുതിയ ഒരു ഉേത്തജനവും ലഭിക്കുന്നു;സാ�
മ്രാജ്യത്വേമധാവികളുെട പിടിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം രാജ്യ�
ത്തിെന്റസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥെയ േമാചിപ്പിക്കാൻ േദ�
ശീയ ബൂർഷ്വാസിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ െകൽപ്പു ഉണ്ടാ�
യിത്തീരുന്നു; വിേദശ കുത്തകമുതലാളികളുെട എതിർ�
പ്പുകെളയും തടസ്സങ്ങെളയും ഫലപ്രദമായി േനരിട്ടുെകാ�
ണ്ട് സ്വതന്ത്രമായ ഒരുസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പ�
ടുക്കാൻഅവർ മുേന്നാട്ടുവരുന്നു. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യ�
ങ്ങളുെട സാമ്പത്തികസഹായങ്ങൾഇക്കാര്യത്തിൽ
അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്.



       

2 കമ്യൂണിസത്തിെന്റപിന്തുണ.

സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിനു േശഷമുള്ളഇന്ത്യയുെട നയ�
പരിപാടികൾ പരിേശാധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാകും—
േചരിേചരാ നയം,സമാധാനപരമായ സഹവർത്തി�
ത്വം,പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ,അടിസ്ഥാനവ്യവസായ�
ങ്ങൾക്കും വ്യവസായങ്ങളുെട െപാതുേമഖലയ്ക്കും നൽ�
കെപ്പടുന്നപ്രാധാന്യം ഇെതല്ലാം ഫലത്തിൽസാമ്രാ�
ജ്യാധിപത്യത്തിെനതിരായ നയങ്ങളാണ്; രാജ്യത്തി�
െന്റ െപാതു േദശീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുേയാജ്യമായ
നയങ്ങളാണ്.ഈമൗലികനയങ്ങളുെട വിജയത്തിൽ
േദശീയ ബൂർഷ്വാസിെക്കന്നേപാെല െതാഴിലാളിവർ�
ഗ്ഗത്തിനും താൽപര്യമുണ്ട്. തങ്ങളുെട േനതൃത്വത്തിൽ
സാമ്രാജ്യത്വചൂഷണത്തിൽ നിന്നുസ്വതന്ത്രമായ ഒരു
മുതലാളിത്തസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുത്തുറപ്പി�
ക്കാൻഈനയങ്ങൾസഹായകരമായിരിക്കുെമന്നു
േദശീയ ബൂർഷ്വാസി കരുതുന്നു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളമാകെട്ട അവ േസാഷ്യലിസത്തി�
നുേവണ്ടിയുള്ളസമരത്തിെന്റഅവിഭാജ്യഭാഗമാണ്.
അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
ഈനയങ്ങെള പിന്താങ്ങുന്നത്.അതുെകാണ്ടുതെന്ന�
യാണ് െകാേളാണിയലിസത്തിെന്റഅവശിഷ്ടങ്ങെള
തുടച്ചുനീക്കാനും സ്വതന്ത്രമായ ഒരുസാമ്പത്തിക വ്യവ�
സ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുംേവണ്ടി െനഹ്റു ഗവൺെമന്റ് നട�
ത്തിയ പരിശ്രമങ്ങെള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട വിജയ�
വാഡ േകാൺഗ്രസ് ഇങ്ങിെന സ്വാഗതം െചയ്തത്.

“ഒന്നും രണ്ടും പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളുെട പ്രവർത്ത�
നഫലമായി നമ്മുെട രാജ്യത്തിെന്റ വ്യാവസായികാ�
ടിസ്ഥാനം കൂടുതൽ വിസ്തൃതവും ശക്തവുമായിത്തീർ�
ന്നിട്ടുെണ്ടന്ന വസ്തുത നമ്മുെട ജനങ്ങൾസ്വാഗതം െച�
യ്യുന്നു. മുമ്പ് നാം ഇറക്കുമതി െചയ്തിരുന്ന പലചരക്കു�
കളും ഇന്നിവിെട ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യുച്ഛക്തി
ജലേസചനപദ്ധതികളിൽ ഗണ്യമായ വികസനമുണ്ടാ�
യിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക പുേരാഗതിക്ക് അത്യധികം
പ്രാധാന്യമുള്ള പലഘനവ്യവസായങ്ങളും അടിസ്ഥാ�
നവ്യവസായങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. െപാതുേമഖലയുെട
വളർച്ചെയ പരാജയെപ്പടുത്താനുള്ളസാമ്രാജ്യവാദിക�
ളുെടയും നമ്മുെട നാട്ടിനകത്തുള്ളചില കുത്തകവൃത്ത�
ങ്ങളുെടയും എല്ലാ ശ്രമങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടും െപാതുേമഖല
വളർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട സമ്പദ്ഘടനയുെട ഒരു പ്ര�
ധാന േമഖലയായഎണ്ണവ്യവസായത്തിൽഎണ്ണക�
മ്മീഷൻഎടുത്തുപറേയണ്ട വിജയങ്ങൾ േനടിക്കഴിഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ട്—ഇേന്നവെരആംേഗ്ലാ അേമരിക്കൻസാമ്രാജ്യ�
വാദികളുെട പൂർണ്ണനിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നുപ്രസ്തുത
േമഖല, മൂന്നാം പദ്ധതിയുെട വലിപ്പം െവട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും,
ഘനവ്യവസായങ്ങളിലും അടിസ്ഥാനവ്യവസായങ്ങ�
ളിലുമുള്ളഊന്നൽ േവെണ്ടന്നുവയ്ക്കാനും സാമ്രാജ്യവാ�
ദികളും ഇന്ത്യൻ പിന്തിരിപ്പന്മാരും മുേന്നാട്ടുവച്ചആവ�
ശ്യത്തിന് ഇന്ത്യാ ഗവൺെമന്റു കീഴടങ്ങിയിെല്ലന്നത്—
സ്വാഗതാർഹമാണ്. നമ്മുെട േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നു
മുമ്പെത്തക്കാൾ ഉറച്ച ഒരുസാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തി�
ലാണ് നിൽക്കുന്നത്”. (വിജയവാഡാ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
രാഷ്ട്രീയ പ്രേമയം—േപജ് 6)സ്വതന്ത്രമായ ഒരുസാമ്പ�
ത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാൻസമാധാനത്തിേന്റ�
തായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്.
അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ഇന്ത്യ സമാധാനപരമായ
ഒരു വിേദശനയം പിന്തുടർന്നുവരുന്നത്.



       

3 േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുെട
സൗഹാർദ്ദം

പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം േനടിയ ഇന്ത്യെയേപ്പാലുള്ളപി�
ന്നണി രാജ്യങ്ങൾ തുടർന്നുവരുന്ന മൗലികനയങ്ങൾ
േലാകസമാധാനത്തിനും േലാകപുേരാഗതിക്കും നൽ�
കിയ വിലപിടിച്ച സംഭാവനകെള േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യ�
ങ്ങളും േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു�
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് േസാവിയറ്റു കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 22-ാം േകാൺഗ്രസ്സ് അംഗീകരിച്ച പരി�
പാടിയിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

“േലാകേസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയുെട നിലനിൽപ്പും
സാമ്രാജ്യത്തത്തിെന്റബലഹീനതയും പുതുതായി സ്വാ�
തന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച രാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങൾക്കു േദശീയ
പുനരുത്ഥാനത്തിനും വളെരക്കാലമായി നിലനിൽക്കു�
ന്ന പിേന്നാക്കനിലേയയും ദാരിദ്ര്യേത്തയുംഅവസാ�
നിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യം േനടുന്ന�
തിനുമുള്ളസാദ്ധ്യതകൾ ഉളവാക്കിയിരിക്കുന്നു”.

(22-ാം േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ പരിപാടി േപജ് 62)

പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുതിയ സാദ്ധ്യതകളുളവാ�
ക്കിയിരിക്കുന്നുഎന്നുചുമ്മാ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാ�
ത്രമല്ല േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി െചയ്യുന്നത്.
പിെന്നേയാ?

“െകാേളാണിയൽഅർദ്ധെകാേളാണിയൽ മർദ്ദനവാ�
ഴ്ചെയ വലിെച്ചറിഞ്ഞജനങ്ങളുമായുള്ളസൗഹാർദ്ദപര�
മായ സഖ്യം സ്വന്തം സാർവ്വേദശീയ നയത്തിെന്റ മൂല�
ക്കല്ലായി േസാവിയറ്റുയൂണിയനിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർ�
ട്ടി കരുതുന്നു. േലാകേസാഷ്യലിസത്തിെന്റയും േലാക�
ത്തിെല േദശീയ വിേമാചനപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയും െപാ�
തുവായ മൗലിക താൽപര്യങ്ങെളഅടിസ്ഥാനമാക്കി�
യതാണ്ഈസഖ്യം. സ്വന്തം േദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം േന�
ടാനും ശക്തിെപ്പടുത്താനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നഎല്ലാ
ജനതകേളയും—േകാളണി വ്യവസ്ഥെയ പൂർണ്ണമായി
തുടച്ചുനീക്കാൻസമരം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നഎല്ലാ
ജനതകേളയും-സഹായിക്കുകഎന്നത് സ്വന്തം സാർ�
വ്വേദശീയകടമയായി േസാവിയറ്റു യൂണിയനിെല കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കരുതുന്നു”.

(22-ാം േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ പരിപാടി േപജ് 70)

81കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട പ്രതിനിധികൾ പെങ്കടു�
ത്ത േലാകകമ്യൂണിസ്റ്റ് സേമ്മളനം ഏകകണ്ഠമായി അം�
ഗീകരിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു:

“സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി സമരം െചയ്യുന്ന ജനതകളു�
േടയും സാമ്രാജ്യത്വനുകെത്തവലിെച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ
ജനതകളുേടയുംആത്മാർത്ഥതയുള്ളയഥാർത്ഥസു�
ഹൃത്തുക്കളാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ. യുവേദ�
ശീയ രാഷ്ട്രങ്ങളുെടആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ ഇടെപടു�
ന്നതിെന തത്വത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരസ്കരി�
ക്കുന്നേതാെടാപ്പംതെന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ
ജനതകെളഅവരുെട സ്വാതന്ത്ര്യം ശക്തിെപ്പടുത്തു�
ന്നതിൽസഹായിക്കുന്നത് തങ്ങളുെട സാർവ്വേദശീയ
കടമയായി കരുതുന്നു. പുേരാഗതി േനടുന്നതിനും, ഒരു
േദശീയ വ്യവസായം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും േദശീയ സമ്പ�
ദ്വ്യവസ്ഥെയ വികസിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിനും, േദശീയ
സാേങ്കതിക വിദഗ്ധന്മാെര പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും,
അവർഈ രാജ്യങ്ങെള പിന്താങ്ങുകയും ഉദാരമായി
സഹായിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ
ആക്രമണങ്ങൾെക്കതിരായി േലാകസമാധാനം കാ�
ത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിഈ രാജ്യങ്ങളുമായി സഹ�
കരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു”.

(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർേക്കഴ്സ് പാർട്ടികളുെട പ്രതിനിധിസേമ്മ�
ളനത്തിെന്റ പ്രസ്താവന േപജ് 41)

അടുത്തകാലം വെര ൈചനയിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േന�
താക്കന്മാർക്ക്ഈഅഭിപ്രായംതെന്നയാണുണ്ടായി�
രുന്നത്. ഇന്ത്യയുെട സമാധാനപരവും സാമ്രാജ്യവിരു�
ദ്ധവുമായ പരിപാടികളുെട പ്രാധാന്യെത്തഅവരും
അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു 1954-ൽഇന്ത്യ
സന്ദർശിച്ചഅവസരത്തിൽൈചനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി
ചൗഎൻലായി ഇങ്ങെനപ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി:

“സമാധാനത്തിനുേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നഇന്ത്യെയ�
േപ്പാലുള്ള ഒരയൽരാജ്യമുെണ്ടന്നകാര്യത്തിൽൈചന�
യിെല ജനങ്ങൾക്കുവലിയ സേന്താഷമുണ്ട്. ഇൻേഡാ
ചീനായുദ്ധംഅവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഇടവി�
ടാത്ത താൽപര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനീവാ സേമ്മള�
നത്തിൽവച്ച് ഇൻേഡാ ചീനയിൽസമാധാനംസ്ഥാ�
പിക്കാൻേവണ്ടി നടത്തെപ്പട്ട പരിശ്രമങ്ങെള ഇന്ത്യ
ൈവമനസ്യം കൂടാെത പിന്താങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യയിൽ
സമാധാനം കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുെടഈ
നിലപാടിനു വമ്പിച്ച പ്രാധാന്യമുെണ്ടന്നുവളെര വ്യ�
ക്തമാണ്”.

(ന്യൂ ഏജ് ജൂൈല 4, 1954)

1956-ൽൈചനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട എട്ടാം
േകാൺഗ്രസിൽ വച്ച് െചയ്ത പ്രസംഗത്തിൽൈചനീസ്
വിേദശകാര്യമന്ത്രി ഇങ്ങെനപ്രസ്താവിച്ചു: “േകാളനിഭര�
ണത്തിൽ നിന്നുസ്വാതന്ത്ര്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ
നീണ്ടകാലെത്ത െകാേളാണിയലിസത്തിെന്റ ഫലമാ�
യി നിലനിന്നുേപാരുന്നസാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരിക�
വുമായ പിേന്നാക്കനിലെയ്ക്കാരുഅറുതിവരുത്താൻ േവ�
ണ്ടി േലാകസമാധാനവും രാഷ്ട്രങ്ങൾതമ്മിലുള്ളസഹ�
കരണവുംസ്ഥാപിക്കുന്നതിെന്റ പ്രാധാന്യം നന്നായി
മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഉന്നതമായ തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം
േനടാൻ േവണ്ടിയാണവർ പരിശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നത്. ഇതിനകം തെന്നപ്രധാനെപ്പട്ട പലസംഭാവന�
കളും അവർ നൽകികഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻേഡാചീനയിൽ
സമാധാനംസ്ഥാപിക്കാൻ േവണ്ടി ജനീവാസേമ്മളനം
എത്തിേച്ചർന്ന ഒത്തുതീർപ്പിൽ ഇന്ത്യ,ബർമ്മ,ഇേന്താ�
േനഷ്യ,സിേലാൺഎന്നീ െകാളമ്പുരാഷ്ട്രങ്ങൾ വഹിച്ച
ക്രിയാത്മകമായ പങ്ക് നമ്മെളല്ലാം ഇേപ്പാഴും ഓർക്കു�
ന്നു. നമ്മുെട മഹത്തായഅയൽരാജ്യം—ഇന്ത്യ—ഒരു
േലാകശക്തിെയന്നനിലയ്ക്കുസമാധാനംസ്ഥാപിക്കാ�
നും വിവിധരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽസൗഹാർദ്ദം വളർത്താ�
നും േവണ്ടി നൽകിയ വിലപിടിച്ച സംഭാവനകെളപ്പ�
റ്റിയും ഇവിെട എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ട്”. (ൈചനീസ്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 1959 മാർച്ച് 8-ാം തീയതിയി�
െല ‘പീപ്പിൾസ് െഡയ്ലിയിൽ പ്രസിദ്ധം െചയ്ത ‘തി�
ബത്തിെല വിപ്ലവവും െനഹ്റുവിെന്റ തത്വശാസ്ത്രവും’
എന്ന േലഖനത്തിൽ േപാലും അവരിങ്ങെനയാെണ�
ഴുതിയത്. “നമ്മുെടഅയൽപക്കത്തുള്ളഒരുസുഹൃദ്
രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയിെല പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റു േലാക�
െമാട്ടുക്കും ബഹുമാനിക്കെപ്പടുന്ന രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാ�
രിൽ ഒരാളാണ്.ൈചനെയസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
പറയുകയാെണങ്കിൽഅേദ്ദഹം,ൈചനയുെട ഒരുസു�
ഹൃത്തും യുദ്ധം,ആക്രമണംഎന്നീ സാമ്രാജ്യത്വനയ�
ങ്ങളുെട ശത്രുവുമാെണന്നകാര്യം വിേശഷിച്ചും നമുക്കു
മറക്കാനാവില്ല”.

എന്നാൽഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു േശഷം ഇന്ത്യാ-
ൈചനാഅതിർത്തിതർക്കം മൂർച്ഛിച്ചേതാടുകൂടി ൈച�
നീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട താത്വികവിശകലന�
ങ്ങൾക്കു െപെട്ടെന്നാരു മാറ്റമുണ്ടായി.അേതവെര സാ�
മ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ ശത്രുവായി കണക്കാക്കെപ്പട്ട ഇന്ത്യ
െപാടുന്നെനസാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റഏജന്റായി ചിത്രീക�
രിക്കെപ്പടാൻ തുടങ്ങി.ൈചനയുെട സുഹൃത്തായി വാഴ്ത്ത�
െപ്പട്ട പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റു ൈചനയുെട മാത്രമല്ല പു�
തുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം േനടിയ എല്ലാആേഫ്രാ-ഏഷ്യൻ
രാജ്യങ്ങളുെടയും ശത്രുവായിത്തീർന്നു. േലാകസമാധാ�
നത്തിനു വിലപിടിച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ െനഹ്റു
െപെട്ടന്ന് ആക്രമണകാരിയും യുദ്ധെക്കാതിയനുമായി�
ത്തീർന്നു.

“ഇന്ത്യയുെട വടക്കനതിർത്തിയുെട രക്ഷയ്ക്കു യാെതാരു
ഭീഷണിയുമുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്ന് അല്പെമങ്കിലും സാമാന്യബു�
ദ്ധിയുള്ളആർക്കും കാണാൻ കഴിയു”െമന്നും എന്നി�
ട്ടും ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ “ൈചനീസ് ആക്ര�
മണെമന്നു മുറവിളികൂട്ടുകയും”അതിർത്തിപ്രേദശങ്ങ�
ളിൽ സംഘർഷാവസ്ഥസൃഷ്ടിക്കുകയും ഒന്നിനുേശഷം
മെറ്റാന്നായി ഇടവിടാെതൈചനാവിരുദ്ധപ്രേക്ഷാ�
ഭണങ്ങൾആളിക്കത്തിക്കുകയും െചയ്യുകയാെണന്നു
െനഹ്റു ഗവൺെമന്റിെനതിരായി വളർന്നുവരുന്ന ജന�
കീയസമരങ്ങെള മെറ്റാരിടേത്തക്കുതിരിച്ചുവിടുകയും
അേമരിക്കയിൽനിന്നു കൂടുതൽ ‘സഹായം’ േനടുകയും
െചയ്യുകെയന്നതാണ് ഇതിെന്റ ഉേദ്ദശെമന്നും മറ്റും 1961
ഡിസംബർ 7-ാം തീയതിയിലെത്തപീപ്പിൾസ് െഡ�
യിലിയിൽഅവർഎഴുതിനിറച്ചു. പീക്കിംഗ്െറവ്യൂ 1961
ഡിസംബർ 15സാമ്രാജ്യവാദികളുെട െചാൽപടിക്കു
തുള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യെയന്നും “അേമരിക്കൻ
സഹായത്തിെന്റ തുകകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന േതാതനുസരി�
ച്ച് ഇന്ത്യയുെട ൈചനാ വിരുദ്ധപ്രേക്ഷാഭവും വർദ്ധിച്ചുവ�
രുന്നുഎന്നും മറ്റുമുള്ളആേരാപണങ്ങൾഅവരുന്നയി�
ക്കാൻ തുടങ്ങി.

നീഫയിലും ലഡാക്കിലും വൻ േതാതിലുള്ളആക്രമണ�
മഴിച്ചുവിട്ടയുടെനഅവർ തങ്ങളുെട പുതിയ സിദ്ധാന്ത�
ങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉഗ്രമായ ഒരു രൂപം നൽകി. 1962
ഒേക്ടാബർ 27-ാം തീയതിയിലെത്ത ‘പീപ്പിൾസ് െഡ�
യ്ലി’യിൽ ‘െനഹ്റുവിെന്റ തത്വശാസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ചു കു�
േറക്കൂടി’എന്ന ഒരു നീണ്ട േലഖനം അവർ പ്രസിദ്ധം
െചയ്തു.അതിലടങ്ങിയഏറ്റവും രസകരമായ ചില കണ്ടു�
പിടിത്തങ്ങൾ മാത്രം താെഴ ഉദ്ധരിക്കെട്ട.

“ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തിനു മുമ്പുതെന്ന
വലിെയാരു ഇന്ത്യൻസാമ്രാജ്യംസ്ഥാപിക്കണെമന്നു
െനഹ്റു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു”.
“ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തിനുേശഷം െന�
ഹ്റുവിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ളഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി
വൃത്തങ്ങൾബ്രിട്ടീഷ് െകാേളാണിയലിസ്റ്റ് ഭരണാധി�
കാരികളുെട പാരമ്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കാനാണ്
ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിവൃത്തങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുെട ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുെട സാമ്പത്തിക വ്യവ�
സ്ഥേയയും വ്യാപാരേത്തയും നിയന്ത്രിക്കാനും അവ�
െയ സ്വന്തം െചാൽപടിയിലാക്കാനും േവണ്ടി എല്ലാ
കഴിവുകളും ഉപേയാഗിച്ചു”.
“െനഹ്റുവിെന്റ വിേദശനയം പ്രകടമായും സാമ്രാജ്യ�
ത്വത്തിനു കൂടുതൽഅനുകൂലമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു”.
“ഇന്ത്യക്ക് അേമരിക്ക നൽകുന്നസഹായം െനഹ്റു
ഗവൺെമന്റിെന്റ വിേദശനയത്തിെന്റബാേരാമീറ്റർ
ആണ്”.
“അേമരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികെള പ്രീണിപ്പിക്കാനും
കൂടുതൽഅേമരിക്കൻ േഡാളർ സമ്പാദിക്കാനും േവ�
ണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിവൃത്തങ്ങൾൈചന�
െയ്ക്കതിരായ പ്രേക്ഷാഭം തുടങ്ങിയത്”.
“ഞങ്ങൾ േചാദിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു: െനഹ്റുആരുെട
വക്താവാണ്? ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട വക്താവാേണാ?
ഒരിക്കലുമല്ല”.
“ഇന്ത്യാ-ൈചനാഅതിർത്തിതർക്കം പരിഹരിക്കാൻ
കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ഇടവിടാെത സംഘർഷാവസ്ഥ
സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുന്ന െനഹ്റുവിെന്റ ഉേദ്ദശങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കണെമങ്കിൽസാമ്രാജ്യവാദികളുമായി ഉറ്റ�
ബന്ധമുള്ളഇന്ത്യൻ വൻകിട ബൂർഷ്വാസികളുെടയും
വൻകിട ജന്മികളുെടയും വർഗ്ഗസ്വഭാവെത്തപരിേശാ�
ധിക്കണം.അവരുെട പ്രതിനിധിയാണ് െനഹ്റു”.
“െനഹ്റു ഗവൺെമന്റ് സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധഫ്യൂഡൽ വി�
രുദ്ധവിപ്ലവത്തിെന്റസ്ഥാനത്തുപിന്തിരിപ്പൻ േദശീ�
യവാദെത്തപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും സാമ്രാജ്യത്വ ഫ്യൂഡൽ
ശക്തികളുമായി കൂട്ടുകൂടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു…”
“െനഹ്റു ഇന്ത്യയിെല വൻകിട ജന്മികളുെടയും വൻ�
കിട ബൂർഷ്വാസിയുെടയും കൂറുള്ളപ്രതിനിധിയാണ്”.
“െനഹ്റു സാമ്രാജ്യവിേരാധത്തിെന്റയും േകാളണിവി�
േരാധത്തിെന്റയും െകാടി ഫലത്തിൽ വലിെച്ചറിയുക�
യും അേമരിക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികളുെട സജീവവക്താ�
വായിമാറുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു”.
“േസാഷ്യലിസേത്തയും വിവിധരാജ്യങ്ങളിെല േദശീയ�
വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങെളയും എതിർക്കുകയും സാമ്രാജ്യ�
ത്വെത്ത േസവിക്കുകയും െചയ്യുകഎന്നനയമാണ് െന�
ഹ്റു നടപ്പിൽ വരുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.ഈനയ�
െത്ത മറച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഒരുപകരണം മാത്രമാണ്
േചരിേചരാനയം”.
“ജനങ്ങളുെട േമലുള്ള മർദ്ദനവും ചൂഷണവും മൂർച്ഛി�
പ്പിക്കുക മാത്രമല്ല െനഹ്റു ഗവൺെമന്റ് െചയ്യുന്നത്.
ഇന്ത്യയിെല സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കുഴപ്പങ്ങ�
െള േനരിടാൻേവണ്ടി അവർസാമ്രാജ്യാധിപത്യെത്ത
കൂടുതൽ കൂടുതൽആശ്രയിക്കുന്നു”.
“ഇതുേപാെലേവെറയും അനവധി പുതിയ കണ്ടുപിടി�
ത്തങ്ങളുണ്ട്.എന്നാൽ ഇത്രേത്താളം െകാണ്ടുതെന്ന
ൈചനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതൃത്വത്തിെന്റ മാനസിക�
പ്രവർത്തനങ്ങെളങ്ങിെനയിരിക്കുന്നുഎന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ കഴിയും”.



       

4 മാറ്റത്തിെന്റകാരണം

ഇന്ത്യയുെടആഭ്യന്തരസ്ഥിതിെയപ്പറ്റിയും വർഗ്ഗബന്ധ�
ങ്ങെളപ്പറ്റിയും മൗലികനയങ്ങെളപ്പറ്റിയുെമല്ലാം ഇന്ത്യൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും േലാകകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാന�
ങ്ങളും തങ്ങൾ തെന്നയും നടത്തിയ മാർക്സിസ്റ്റ് വിശ�
കലനങ്ങേളയുംആ വിശകലനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ
നിഗമനങ്ങേളയും ൈചനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്ക�
ന്മാർ ഉേപക്ഷിച്ചെതന്തുെകാണ്ടാണ്? 1959 മാർച്ചിെല
പീപ്പിൾസ് െഡയ്ലി േലഖനെമഴുതെപ്പട്ടതിനുേശഷം
െപെട്ടന്ന് ഇന്ത്യയുെടആഭ്യന്തരസ്ഥിതിയിലാെകഅടി�
സ്ഥാനപരമായ വല്ല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാേയാ? പേക്ഷ,ഈ
േചാദ്യത്തിെന്റആവശ്യമില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതുമു�
തൽക്കുതെന്നഎന്തിന്,ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺെമന്റിെന്റ
ജയിലിലിരുന്നുെകാണ്ട് തെന്റആത്മകഥെയഴുതിയ
കാലത്തുതെന്ന ജവഹർലാൽ െനഹ്റു സാമ്രാജ്യവാ�
ദികളുെട ഏജന്റും മറ്റു രാജ്യങ്ങെള െവട്ടിപ്പിടിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്ന വൻകിട ജന്മികളുെട വക്താവുംആയിരു�
ന്നുെവന്നതാണു 1962 ഒേക്ടാബർ 27-ാം തീയതിയില�
െത്തപീപ്പിൾസ് െഡയ്ലി േലഖനം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന�
ത്.അേപ്പാൾ മാറിയത് െനഹ്റുേവാ ഇന്ത്യയിെല േദ�
ശീയ ബൂർഷ്വാസിേയാ അല്ല, േനെരമറിച്ച് ൈചനയിെല
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ തെന്നയാണ്.

എന്താണീ തകിടം മറിച്ചിലിനു കാരണം? കാരണം വ്യ�
ക്തമാണ്,ഇന്ത്യയുെട ചില പ്രേദശങ്ങൾൈചനയ്ക്കവ�
കാശെപ്പട്ടതാെണന്നുവാദിക്കാൻ കഴിയണെമങ്കിൽ
അതിർത്തികെള സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യയുെട നിലപാട്
െതറ്റാെണന്നുംൈചനയുെട പ്രേദശങ്ങൾ തട്ടിെയടു�
ക്കാൻ െകാതിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യെയന്നും
സ്ഥാപിക്കണം. ഇതുസ്ഥാപിക്കണെമങ്കിേലാ ഇന്ത്യ�
യുെട വിേദശനയം സമാധാനപരവും സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ�
വുമെല്ലന്നും,ആക്രമണവാസനയിലടിയുറച്ച ഒരു മൗലി�
കനയത്തിെന്റഅനിവാര്യഫലമായി ഇന്ത്യ ൈചനെയ
ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നും—1962ഡിസംബർ 7-ാം തീ�
യതിയിലെത്തപീപ്പിൾസ് െഡയ്ലിയുെട ഭാഷയിൽ
പറഞ്ഞാൽ—ൈചനെയ്ക്കതിരായ ഇന്ത്യയുെടആക്രമ�
ണം “ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിപ്പരിഷയുെടആഭ്യന്തരവും
ൈവേദശികവുമായ നയങ്ങളിൽ നിന്നു െപാന്തിവന്ന�
താണ്”.എന്നും െതളിയിക്കണം. “മെറ്റാരുവിധം പറ�
ഞ്ഞാൽ, മാർക്സിസം െലനിനിസേത്തയും േലാകകമ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ നിഗമനങ്ങേളയും ലംഘിച്ചു�
െകാണ്ട് േഡാഗ്മാറ്റിസത്തിേന്റയും ബൂർഷ്വാസങ്കുചിത
േദശീയവാദത്തിെന്റയുംആയുധങ്ങളുെട സഹായേത്താ�
െട ഇന്ത്യെയആക്രമിക്കാനുള്ളബാലിശമായഅടിയു�
റപ്പില്ലാത്ത, ഒരു ന്യായീകരണം മാത്രമാണ് ൈചനീസ്
േനതാക്കളുെട പുതിയ ഇന്ത്യാവിശകലനം.

ജനയുഗം 29-3-1963



       

െ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
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
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