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18
േകരളത്തിെലകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

വിജയം

ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു ഗണ്യമായ ശക്തി�
യായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുഎന്ന് കഴിഞ്ഞ െപാതുതിര�
െഞ്ഞടുപ്പിെന്റ ഫലങ്ങൾസംശയത്തിന്നിടയില്ലാത്തവി�
ധം െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. പാർലിെമന്റിൽ ഒരുസുശക്ത�
മായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷം രൂപവൽക്കരിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടു�
ണ്ട്.എല്ലാ േസ്റ്ററ്റ് നിയമസഭകളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ�
ട്ടിയുെട ശക്തി പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. േകരള�
ത്തിലാെണങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു ഭൂരിപക്ഷക�
ക്ഷിയായിത്തീരുകയും േസ്റ്ററ്റിെന്റ ഭരണേമെറ്റടുക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.
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1 കാരണെമന്ത്?

േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കുണ്ടായഈഅഭൂത�
പൂർവ്വമായ വിജയത്തിന്നു കാരണെമന്താണ്? േകരള�
ത്തിെല പത്തു െകാല്ലക്കാലെത്ത േകാൺഗ്രസ്സുഭരണം
േമാശമായിരുന്നുെവന്നുംഅസംതൃപ്തരായ ജനങ്ങൾ
ഒരു മാറ്റമാഗ്രഹിച്ചുെവന്നുംഅതുെകാണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റുകാർ അധികാരത്തിൽ വന്നെതന്നും പ്രധാനമന്ത്രി
പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്റു പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. 1957ജൂ�
ണിൽ െഹൽസിങ്കിയിൽെവച്ചു പത്രപ്രതിനിധികേളാടു
സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽഅേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:

“േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ജയിച്ചു എന്നുപറ�
യുന്നതിലും ശരി േകാൺഗ്രസ്സ് േതാറ്റുെവന്നു പറയുന്ന�
തായിരിക്കും.അതാെണെന്റഅഭിപ്രായം. ഇതുവെര
അവിെട ഭരിച്ചിരുന്നഎെന്റ പാർട്ടിയുെട ഗവൺെമന്റി�
ന്ന് അവരുെട ജനസ്വാധീനം അേങ്ങയറ്റം നഷ്ടെപ്പട്ടു.
അതുെകാണ്ട് ഇത് അവർെക്കതിരായ ഒരു േവാട്ടായി�
രുന്നു.അല്ലാെത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ലഭിച്ച േവാട്ടായി�
രുന്നില്ല”.

സത്യത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണിത്. േകരളത്തിെല
േകാൺഗ്രസ്സിന്ന് ജനസ്വാധീനം വളെരയധികം നഷ്ട�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും ജനങ്ങൾഅവർെക്കതിരായി
േവാട്ടുേരഖെപ്പടുത്തി എന്നും പറയുന്നതു ശരിയാണ്.
പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സിെന്നതിരായി പ്രജാേസാഷ്യലിസ്റ്റ്
പാർട്ടി, റവലൂഷണറി േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി തുടങ്ങിയ
മറ്റു ചില പാർട്ടികളും മത്സരിച്ചിരുന്നു.അവെയെയല്ലാം
നിരാകരിച്ചുെകാണ്ടാണ് േകരളത്തിെല േവാട്ടർമാർ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ ഭൂരിപക്ഷപാർട്ടിയാക്കി ഉയർ�
ത്തിയത്. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ നയപരിപാടികളിലുള്ള
അസംതൃപ്തി മാത്രമാണവർ പ്രകടിപ്പിച്ചെതങ്കിൽ മറ്റു
പാർട്ടികൾക്കുകൂടി എതിരായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ
വിജയിപ്പിച്ചെതന്തുെകാണ്ടാണ്?അേപ്പാൾ,കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കു ലഭിച്ച േവാട്ടുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയ്ക്കു
ലഭിച്ച േവാട്ടുകളല്ലഎന്നുപറയുന്നതു ശരിയല്ല.അവ
തീർച്ചയായും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കു ലഭിച്ച േവാട്ടുകൾത�
െന്നയാണ്.

വ്യാവസായികമായി മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകെളഅേപക്ഷിച്ച് വള�
െരേയെറ പിന്നണിയിലുള്ള ഒരു േസ്റ്ററ്റാണ് േകരളം.
ഒന്നര നൂററാണ്ടുകാലെത്തബ്രിട്ടീഷുഭരണത്തിെന്റഫല�
മായി ജനസാന്ദ്രത, െതാഴിലില്ലായ്മ, ഭക്ഷണക്കുഴപ്പം
തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾഎെന്തന്നില്ലാെത മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. േകരളത്തിെന്റ പിേന്നാക്ക നിലെയഅവസാനിപ്പി�
യ്ക്കാനുതകുന്ന ധീരമായ േദശീയ പുനർനിർമ്മാണപരി�
പാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്താേനാ ജനങ്ങളുെട നീറുന്ന
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് െതെല്ലങ്കിലും പരിഹാരം കാണുവാേനാ
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േകന്ദ്രേനതൃത്വത്തിന്നാകെട്ട േസ്റ്ററ്റു
േനതൃത്വത്തിന്നാകെട്ട സാധിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റു പല േസ്റ്ററ്റുകളി�
ലും േകാൺഗ്രസ്സു േനതൃത്വത്തിന്ന് വ്യാവസായികമായ
ഒരടിത്തറയുണ്ട്. വൻകിടക്കാരായ മുതലാളികൾ പല�
രും േകാൺഗ്രസ്സിന്നു പിൻബലം നൽകുന്നു.എന്നാൽ
േകരളത്തിൽസുശക്തവും സമർത്ഥവുമായ ഒരു മുത�
ലാളിവർഗ്ഗമില്ല.അതുെകാണ്ട് േകാൺഗ്രസ്സുേനതൃത്വ�
വും സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന ദുർബ്ബലമാണ്. പത്തു�
െകാല്ലക്കാലെത്ത ഭരണത്തിന്നിടയിൽഅവർ തങ്ങ�
ളുെട െകാള്ളരുതായ്മയും അപ്രാപ്തിയും തികച്ചും െവളി�
െപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. ഇതാണ് ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റസ്വാധീനശക്തി കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവ�
രാനുള്ളകാരണം.

എന്നാൽ, േകാൺഗ്രസ്സുഭരണത്തിൽഅസംതൃപ്തരായ
ജനങ്ങൾ മെറ്റാരു േനതൃത്വത്തിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടി�
െയ ഉറ്റുേനാക്കിയെതന്തുെകാണ്ടാണ്? കാരണം വ്യ�
ക്തമാണ്: കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലമായി േകരളത്തിെന്റ
േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിലും െതാഴിലാളി കർഷകബഹു�
ജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരികരംഗങ്ങ�
ളിലുെമല്ലാം ഏറ്റവും സജീവമായ പങ്കുവഹിച്ചവരുെട
പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. കഷ്ടപ്പാടുകെള വക�
െവയ്ക്കാെത, മർദ്ദനങ്ങെള കൂട്ടാക്കാെത,എല്ലാത്തരം
എതിർപ്പുകേളയും േനരിട്ടുെകാണ്ട് ജനങ്ങളുെട താല്പ�
ര്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പതറിച്ചകൂടാെത േപാരാടിയ ഒരു
പാർട്ടിയാണത്.അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് മേറ്റെതാരു
പാർട്ടിെയക്കാളുമധികം ജനസ്വാധീനം േനടാൻ പാർട്ടി�
യ്ക്കു സാധിച്ചത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയുെട പിന്നിൽഅണിനിരന്നുെകാ�
ണ്ട് േകാൺഗ്രസ്സുഭരണെത്തഎതിർത്തവെരല്ലാം മാർ�
ക്സിസം-െലനിനിസത്തിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവേരാ പാർട്ടി�
യുെട ലക്ഷ്യെത്തപ്പറ്റിയും പരിപാടിെയപ്പറ്റിയും വ്യക്ത�
മായി മനസ്സിലാക്കിയവേരാആെണന്ന് ഇപ്പറഞ്ഞതി�
ന്നർത്ഥമില്ല. നെല്ലാരു ഭാഗം ജനങ്ങൾ മാർക്സിസത്താ�
ലും കമ്മ്യൂണിസത്താലുംആകർഷിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നു
തീർച്ചതെന്ന. രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധെത്തത്തുടർന്നു�
ണ്ടായസാർവ്വേദശീയ സംഭവവികാസങ്ങളും േസാഷ്യ�
ലിസ്റ്റ് േലാകത്തിനുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന വമ്പിച്ച
വിജയങ്ങളും ജനങ്ങളുെട മേനാഭാവത്തിൽ മാർക്സിസ�
ത്തിന്നും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്നുമനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതും ശരിയാണ്.എന്നിരിയ്ക്കിലും
ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു േവാട്ടു െച�
യ്തത് അടിയന്തരമായി േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും
സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയല്ല;പി�
െന്നേയാ,തങ്ങെള േനരിട്ടുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന നാനാതരം
വിഷമപ്രശ്നങ്ങളുെട പരിഹാരത്തിന്ന് ചില അടിയന്ത�
രാശ്വാസനടപടികൾൈകെക്കാള്ളാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയ്ക്കു സാധിക്കുെമന്ന വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയാ�
ണ്;കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു
ഗവൺെമന്റിെന്റഅഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന േദ�
ശീയ പുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു മാത്രേമ
േകരളെത്തഇന്നഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്ന േദശീയവും ജനാധിപ�
ത്യപരവുമായ കടമകൾ കൂടുതൽ േവഗത്തിലും കൂടുതൽ
കാര്യക്ഷമമായും െചയ്തുതീർക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന േബാധ�
േത്താടുകൂടിയാണ്.



       

2 അതിർത്തിവരമ്പുകൾ

ബാലട്ടുെപട്ടിയിലൂെട ജനാധിപത്യപരമായ തിരെഞ്ഞ�
ടുപ്പു വഴിയായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി േകരളക്കര�
യിൽഅധികാരം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഇതു തീർച്ചയാ�
യും വളെരയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരുസംഭവ�
വികാസമാണ്.എന്നാൽ,ഈസംഭവവികാസെത്ത
അതിശേയാക്തിപരമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുെകാണ്ട് േകര�
ളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയാണ് േലാകത്തിലാദ്യ�
മായി തിരെഞ്ഞടുപ്പിലൂെട ഭരണാധികാരംസ്ഥാപിച്ചത്
എന്നും മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമാ�
യി േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിയ്ക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് േകരള�
ത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടി െതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നുഎന്നും മറ്റും പറയുന്നത് അസംബന്ധമായിരിക്കും.
േകരളം പരമാധികാരമുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല, വലിെയാ�
രു രാജ്യത്തിെല െചറിെയാരുസംസ്ഥാനം മാത്രമാ�
ണ്. േകരളത്തിെല ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയു�
െട െപാതുജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം
മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയാെക േസാഷ്യലിസത്തിന്നു തയ്യാ�
റാവേത്തടേത്താളം കാലം േകരളത്തിൽ മാത്രമായി
േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിയ്ക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല. േകരളത്തിെന്റ
സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പുേരാഗതി ഇന്ത്യയുെട
െപാതുപുേരാഗതിയുെട ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയുെട
െപാതുസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് അകന്നുനില്ക്കാ�
നും ഒറ്റയ്ക്കുഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടാനും േകരളത്തിന്ന് സാധിക്കു�
കയില്ല. േകരളമുൾെപ്പെടയുള്ളഇന്ത്യയുെട േകന്ദ്രീകൃത�
മായ ഭരണകൂടം ഇേപ്പാഴും േകാൺഗ്രസ്സ് േനതൃത്വത്തി�
െന്റൈകയിലാണ്. വിേദശികളും നാടന്മാരുമായ വൻ�
കിട മുതലാളികളുെടസ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തുര�
ക്ഷിക്കാനുറപ്പുനൽകുന്നപല വകുപ്പുകളുമടങ്ങിയ ഒരു
ഭരണഘടനയുണ്ട്.ആഭരണഘടനയുെട അതിർത്തി�
വരമ്പുകൾക്കുള്ളിലുള്ളതുച്ഛവും പരിമിതവുമായ ചില
അധികാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
ഗവൺെമന്റിനുള്ളത്.

ഇന്ത്യയുെട ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് യൂനിയൻ പ്രസിഡ�
ണ്ടിെന്റ പ്രതിനിധിയായ ഗവർണ്ണരാണ് േസ്റ്ററ്റിെന്റ തല�
വൻ.അേദ്ദഹത്തിലാണ് േസ്റ്ററ്റിെന്റ നിർവ്വാഹകശക്തി
മുഴുവൻ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്.അേദ്ദഹം േനരിേട്ടാ
തനിക്കു കീഴിലുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ മുേഖനേയാ ഭര�
ണം നടത്തുന്നു.

ഒരു മന്ത്രിസഭയുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് ഗവർ�
ണ്ണർ ഭരണനിർവ്വഹണം നടത്തുക. ഭരണഘടനയനു�
സരിച്ച് ഗവർണ്ണെര സഹായിക്കാനും ഉപേദശിക്കാനു�
മുള്ളഅധികാരേമ മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ളൂ. താെഴ െകാടുത്ത
വകുപ്പുകൾ വായിച്ചുേനാക്കുക:

“ഈസംവിധാനത്തിേലാ ഇതിൻകീഴിേലാ സ്വന്തം
അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് െചയ്യണെമന്ന് ആവശ്യെപ്പട്ടി�
ട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങേളാ അവയിൽഏെതങ്കിലുേമാ ഒഴിെക�
യുള്ള തെന്റ കൃത്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ ഗവർണ്ണ�
െര സഹായിക്കുകയും ഉപേദശിക്കുകയും െചയ്യുവാൻ
മുഖ്യമന്ത്രി തലവനായി ഒരു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായിരിക്കു�
ന്നതാണ്. (വകുപ്പ് 163-1)
“ഈസംവിധാനത്തിേലാ ഇതിൻകീഴിേലാ ഏെതങ്കി�
ലും കാര്യം ഗവർണ്ണർക്ക് സ്വാഭിമതം അനുസരിച്ചു നട�
ത്താവുന്നേതാ അല്ലാത്തേതാ എേന്നെതങ്കിലും തർ�
ക്കം ഉത്ഭവിച്ചാൽ, ഗവർണ്ണർസ്വേമധയാ െചയ്യുന്നതീ�
രുമാനം ഒടുവിലേത്തയായിരിക്കുന്നതും ഗവർണ്ണരാൽ
െചയ്യെപ്പടുന്നഏെതങ്കിലും കാര്യത്തിെന്റസാധുത,
അേദ്ദഹം സ്വേമധയാ െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നേതാ അല്ല�
േയാ എന്നകാരണത്തിേന്മൽ േചാദ്യംെചയ്യെപ്പടരു�
താത്തതുമാകുന്നു. (163-2)
“മുഖ്യമന്ത്രിെയ ഗവർണ്ണർ നിയമിേക്കണ്ടതും മറ്റു മന്ത്രി�
മാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുെട ഉപേദശത്തിേന്മൽ ഗവർണ്ണരാൽ
നിയമിക്കെപ്പേടണ്ടതും മന്ത്രിമാർക്കു ഗവർണ്ണരുെട
പ്രസാദപര്യന്തം ഉേദ്യാഗം വഹിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു”.
(164-1)

ഭരണഘടനഅനുശാസിക്കുന്നതിതാെണങ്കിലും സാ�
ധാരണ കാലങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണസഭേയാടുത്ത�
രവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയുെട ഉപേദശങ്ങളും
തീരുമാനങ്ങളും ഗവർണ്ണർഅനുസരിക്കണെമന്നതാ�
ണ് വഴക്കം. മന്ത്രിസഭയാകെട്ട,തങ്ങളുൾെക്കാള്ളുന്ന
പാർട്ടിയുെട നയവും പരിപാടികളുമാണ് നടപ്പിൽ വരു�
ത്തുക. പേക്ഷ, മന്ത്രിസഭയുെട സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്ത�
നങ്ങെള പലതരത്തിലും തടസ്സെപ്പടുത്താനുള്ളഅധി�
കാരങ്ങൾ ഗവർണ്ണർക്കുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷ�
പ്രകാരം പാസ്സാക്കെപ്പടുന്നഏതുബില്ലും ഗവർണ്ണരുെട
സമ്മതം കിട്ടിയതിന്നുേശഷം മാത്രേമ നിയമമായിത്തീ�
രൂ. ബിൽ പുനരാേലാചനയ്ക്കു േവണ്ടി നിയമസഭയിേല�
ക്കുതെന്ന മടക്കി അയ്ക്കുവാേനാ രാഷ്ട്രപതിയുെട അഭി�
പ്രായത്തിന്നുേവണ്ടി േകന്ദ്രത്തിേലയ്ക്കയക്കാേനാ ഗവർ�
ണ്ണർക്കധികാരമുണ്ട്.

േസ്റ്ററ്റിെന്റഅധികാരങ്ങൾ വളെര വളെര പരിമിതമാ�
ണ്. ഭരണഘടനയനുസരിച്ച്, വിേദശനയം, രാജ്യരക്ഷ,
നാവിക-ൈസനിക-ൈവമാനിക ബലങ്ങൾ, രാജ്യത�
ന്ത്രപരവും വാണിജ്യപരവും വ്യാപാര സംബന്ധവുമായ
പ്രതിനിധിത്വങ്ങൾ, െറയിൽേവ,തപാലും,കമ്പിയും,
നാണയനിർമ്മാണം, വിേദശ വിനിമയം, വിേദശകട�
ങ്ങൾ,ബാങ്കിങ്ങ്, വിേദശവ്യാപാരം,യൂണിയനിേലയും
സംസ്ഥാനങ്ങളിേലയും കണക്കുകളുെട പരിേശാധന
തുടങ്ങിയ പ്രധാന കാര്യങ്ങെളല്ലാം യൂനിയൻ ഗവൺ�
െമന്റിെന്റ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. െപാതുജനാേരാഗ്യം,
വിദ്യാഭ്യാസം, മത്സ്യംപിടുത്തം, മരാമത്ത്,പ്രാേദശിക
സ്വയം ഭരണം, ഭൂവുടമബന്ധം, വനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ താ�
രതേമ്യനഅപ്രധാനങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ്
േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വിട്ടുെകാടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.

ആേരാഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം,സാമൂഹ്യവികസനം, നിർ�
മ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾതുടങ്ങിയബഹുജനേക്ഷമപ�
രങ്ങളായ പല കാര്യങ്ങളും നിർവ്വഹിയ്ക്കാനുള്ള ചുമതല
േസ്റ്ററ്റുകൾക്കാണ്. ഇെതല്ലാം ധാരാളം െചലവുകൾ േവ�
ണ്ടിവരുന്നകൃത്യങ്ങളാണ്.എങ്കിലും,ഈഭാരിച്ച കടമ�
കൾ നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻ വരവിനങ്ങളുെട ഏറ്റവും തുച്ഛമായ
ഒരു ഭാഗമാണ് വിട്ടുെകാടുക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. വർദ്ധമാന�
ങ്ങളും വികസനക്ഷമങ്ങളുമായഎല്ലാ നികുതിയിനങ്ങ�
ളും േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിെന്റൈകയിൽത്തെന്ന േകന്ദ്രീ�
കരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. വരവിനങ്ങെള യൂനിയൻ ലിെസ്റ്റന്നും
േസ്റ്ററ്റ്ലിെസ്റ്റന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഈവിഭജ�
നമനുസരിച്ച് െറയിൽേവ,തുറമുഖം, വിമാനം,കപ്പൽ,
തപാലും കമ്പിയും, നാണയനിർമ്മാണം, വിേദശവിനി�
മയം, വിേദശ വ്യാപാരം, ചുങ്കാതിർത്തികൾ വഴിയ്ക്കുള്ള
കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും, േബങ്കിങ്ങ്,ഇൻഷുറൻ�
സ്, േസ്റ്റാക്ക് എക്സ്േചംജ്. െപേട്രാൾ,എണ്ണഖനികൾ,
കാർഷികാദായനികുതിെയാഴിച്ചുള്ള മറ്റാദായങ്ങളിേന്മ�
ലുള്ള നികുതികൾ,പുകയിലയുേടയും മദ്യം,ഔഷധം
മറ്റു ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾഎന്നിവെയാഴിച്ച് ഇന്ത്യയിലു�
ണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു സാധനങ്ങളുേടയും േമലുള്ളഎൈക്സസ്
നികുതികൾ, േകാർപേറഷൻ നികുതി,കൃഷിഭൂമിെയാ�
ഴിച്ചുള്ള മൂലധനനികുതി മുതലായ പ്രധാനെപ്പട്ട വരവി�
നങ്ങെളല്ലാം േകന്ദ്രഗവൺെമന്റിെന്റ പരിധിയിലാണ്.
ഭൂനികുതി,കാർഷികാദായനികുതി, ഉപേയാഗത്തിേന്നാ
വിക്രയത്തിേന്നാ ഉള്ളസാധനങ്ങൾസംസ്ഥാനത്തിൽ
പ്രേവശിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നികുതി, ലഹരിമദ്യങ്ങളുെട
േമലുള്ളഎൈക്സസ് നികുതി, േറാഡിലൂെടേയാ ജലമാർ�
ഗ്ഗത്തിലൂെടേയാ േപാകുന്ന വാഹനങ്ങളുെട േമലുള്ള
നികുതി, വില്പനനികുതി, മൃഗങ്ങളുെട േമലുള്ള നികുതി,
മുതലായവ മാത്രമാണ് േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വിട്ടുെകാടുക്കെപ്പ�
ട്ടിട്ടുള്ളത്.



       

3 േകന്ദ്രത്തിെന്റസർവ്വാധിപത്യം

ഇരിയ്ക്കെട്ട,ഈപരിമിതമായ വരവിനങ്ങളുപേയാഗി�
ച്ചു െകാണ്ടുതെന്ന ഒരു േസ്റ്ററ്റ് ഗവൺെമന്റിന്ന് സ്വന്തം
ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ആ േസ്റ്ററ്റിന്നുള്ളിൽസാമൂഹ്യമായ പരി�
വർത്തനങ്ങൾ വരുത്താനും േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പ�
ടുക്കാനും കഴിയുേമാ? ഭരണഘടന പറയുന്നതുേനാ�
ക്കുക:

“ഓേരാ സംസ്ഥാനത്തിേന്റയും നിർവ്വാഹകശക്തി
പാർലിെമന്റിനാൽ നിർമ്മിതമായ നിയമങ്ങൾക്കും
ആസംസ്ഥാനത്തിൽപ്രാേയാജ്യമായി നിലവിലുള്ള
ഏെതങ്കിലും നിയമങ്ങൾക്കുംഅനുേരാധമാെണന്നു�
ള്ളത് സുനിശ്ചിതമാകുമാറ് പ്രേയാഗിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതും
യൂണിയെന്റ നിർവ്വാഹകശക്തി,തദർത്ഥം േവണ്ടതാ�
യി ഇൻഡ്യാഗവൺെമന്റിന്നു േതാന്നുംപ്രകാരമുള്ള
നിർേദ്ദശങ്ങൾസംസ്ഥാനത്തിനു നൽകുകഎന്നുേള്ള�
ടേത്താളം എേത്തണ്ടതുമാകുന്നു”.

(വകുപ്പ് 256)

“ഓേരാ സംസ്ഥാനേത്തയും നിർവ്വാഹകശക്തി യൂണി�
യെന്റ നിർവ്വാഹക ശക്തിപ്രേയാഗെത്തപ്രതികൂലി�
യ്ക്കുകേയാ കാലുഷ്യെപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്യാത്തവിധ�
ത്തിൽ പ്രേയാഗിേയ്ക്കണ്ടതും യൂണിയെന്റ നിർവ്വാഹക�
ശക്തി,തദർത്ഥംആവശ്യകമായി ഇൻഡ്യാഗവൺ�
െമന്റിന് േതാന്നുന്നപ്രകാരത്തിലുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ
ഒരുസംസ്ഥാനത്തിനു െകാടുക്കുകഎന്നുള്ളിടേത്താ�
ളം വ്യാപിേയ്ക്കണ്ടതുമാകുന്നു”.

(വകുപ്പ് 257-1)

ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ േക്ഷമവും
ഐശ്വര്യവും ൈകവരുത്താൻ കഴിയത്തക്കവിധത്തിൽ
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യ�
െമങ്കിലും േസ്റ്ററ്റുകൾക്കുേണ്ടാ?അതും വളെര വളെര
പരിമിതമാണ്. പ്ലാനിങ്ങ് േകന്ദ്രീകൃതമാണ്. ഓേരാ േസ്റ്റ�
റ്റിലും എന്തു തുക െചലവാക്കാെമന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പേക്ഷ,ആതുക വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െചലവിടേണാഅേതാ ഖദറിന്നുസബ്സിഡി െകാടു�
ക്കാൻേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കേണാഎന്നുതീരുമാനി�
ക്കാൻ േസ്റ്ററ്റുകൾക്കധികാരമില്ല. ഓേരാ ഇനത്തിലും
എന്ത് എത്രഎങ്ങിെന െചലവഴിയ്ക്കണെമന്നു നിർേദ്ദശി�
യ്ക്കുന്നത് പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മീഷനും േകന്ദ്രഗവൺെമന്റുമാണ്.
േകന്ദ്രത്തിെന്റസമ്മതവും സഹായവും കൂടാെത േകര�
ളെത്ത വ്യവസായവൽക്കരിക്കാനുതകുന്ന ധീരമായ
പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയില്ല. േകന്ദ്രമാ�
െണങ്കിൽ പിന്നണി േസ്റ്ററ്റുകെള മുന്നണി േസ്റ്ററ്റുകളാക്കി
ഉയർത്താനുള്ളപരിപാടികൾആവിഷ്കരിയ്ക്കുന്നുമില്ല.
േകരളത്തിന്നകത്തും പുറത്തുമുള്ള ജനാധിപത്യശക്തി�
കളുെട േയാജിച്ച പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾെകാണ്ട് േകന്ദ്രത്തിെന്റ
ഈനയം മാറ്റിയ്ക്കാനും സാമ്പത്തികപരിപാടികൾ നട�
പ്പിൽ വരുത്തുന്നകാര്യത്തിൽ േസ്റ്ററ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ
അധികാരവും കൂടുതൽസ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിപ്പിയ്ക്കാ�
നും കഴിയാേത്തടേത്താളം കാലം േകരളത്തിെന്റസാ�
മ്പത്തികസ്ഥിതിയിൽ നിർണ്ണായകമായ മാറ്റങ്ങെളാന്നു�
മുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഇത്തരത്തിൽസംസ്ഥാനഗവൺെമന്റിെന്റഅധികാ�
രങ്ങെള പരിമിതിെപ്പടുത്തുവാനും വരിഞ്ഞുെകട്ടുവാനും
ഉതകുന്ന ഒട്ടനവധി വകുപ്പുകൾ ഭരണഘടനയിൽ േവ�
േറയുംകാണാം.എന്തിനധികം? േകന്ദ്രത്തിെന്റ,എന്നു�
െവച്ചാൽ ഇന്ത്യയിെല ഭരണാധികാരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ,
ഇഷ്ടത്തിന്നനുസരിച്ചല്ല േസ്റ്ററ്റിെല ഭരണം നടക്കുന്നത്
എന്നു േതാന്നുേമ്പാൾ േസ്റ്ററ്റുഗവൺെമന്റിെന പിരിച്ചുവി�
ടാൻ രാഷ്ട്രപതിയ്ക്കധികാരം നൽകുന്ന വകുപ്പുകൾേപാ�
ലും ഭരണഘടനയിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, “ഒരുസം�
സ്ഥാനത്തിെല ഗവർണ്ണരിൽ നിേന്നാ രാജപ്രമുഖനിൽ
നിേന്നാ ഒരു റിേപ്പാർട്ടു ലഭിച്ചതിേന്മേലാ അെല്ലങ്കിൽ
മറ്റു വിധത്തിേലാ രാഷ്ട്രപതിയ്ക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിെല
ഗവൺെമന്റ്ഈസംവിധാനത്തിെല വ്യവസ്ഥകൾ
അനുസരിച്ച് നടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുവാൻസാധ്യമ�
ല്ലാത്ത ഒരുപ്രതിസന്ധിആവിർഭവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതായി
േബാധ്യമാകുകയാെണങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയ്ക്ക് ഒരു വിളംബ�
രത്താൽ”ആസംസ്ഥാനത്തിെലഅധികാരസ്ഥാപന�
ത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കൃത്യങ്ങൾസ്വയം ഏെറ്റടുക്കാവു�
ന്നതാണ്. (വകുപ്പ് 356—1ഏ)

ജനാധിപത്യമുറകളനുസരിച്ച് തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട േസ്റ്റ�
റ്റ് നിയമസഭെയ പിരിച്ചുവിടാൻ രാഷ്ട്രപതിയ്ക്കധികാരമു�
ണ്ട്.ആസംസ്ഥാനത്തിെല നിയമനിർമ്മാണ മണ്ഡല�
ത്തിെന്റ ശക്തികൾ പാർലിെമണ്ടിനാേലാ അതിെന്റ
അധികാരത്തിൻ കീഴിേലാ പ്രേയാഗിയ്ക്കെപ്പടാവുന്ന�
താെണന്ന് പ്രഖ്യാപനം െചയ്യാവുന്നതാണ് (വകുപ്പ്
360-1)

ഇങ്ങിെന ഇനിയും പലതുമുണ്ട്.ഈസ്ഥിതിയിൽഅധി�
കാരത്തിൽവന്ന േകരളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്ക്
േകരളത്തിൽ മാത്രമായി ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളിൽ െമൗ�
ലികങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുേമാ? ഇല്ല.
സമാധാനപരമായി അധികാരം പിടിെച്ചടുത്ത് േസാഷ്യ�
ലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ േകരളത്തിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ�
ക്ക് സാധ്യമായിരിക്കുന്നുഎന്നും ഇത് മറ്റു മുതലാളിത്ത�
രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാെണന്നും മറ്റും പറയുന്നത്
ശരിയാേണാ?അല്ല. േപാകെട്ട,കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്ക്
ഇന്ത്യൻ പാർലിെമന്റിൽത്തെന്നതിരെഞ്ഞടുപ്പിലൂെട ഭൂ�
രിപക്ഷം കിട്ടാനിടയുള്ള ഒരുസന്ദർഭത്തിൽസമാധാന�
പരമായി അധികാരെമല്ലാം അവർേക്കല്പിച്ചു െകാടുത്ത്
ൈകയുംെകട്ടിയിരിയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ
തയ്യാറായിരിയ്ക്കാെമന്നതിന്നുള്ള ഒരുറെപ്പങ്കിലുമുേണ്ടാ?
യാെതാരുറപ്പുമില്ല.



       

4 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയത്തിെന്റ
പ്രാധാന്യം

ഇതിെന്റഅർത്ഥം േകരളത്തിെലഅഭൂതപൂർവ്വമായ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയത്തിന്ന് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യെമാ�
ന്നുമില്ല എന്നാേണാ? തീർച്ചയായുമല്ല. ഇന്ത്യയുെട ചരി�
ത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു േസ്റ്ററ്റിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
ഭരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുകയാണ്.അധികാരം പരിമി�
തമാണ്;പേക്ഷ, ചിലഅധികാരങ്ങെളല്ലാമുണ്ട് എന്ന
കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.ആഅധികാരങ്ങളുപേയാ�
ഗിയ്ക്കുന്നത് േകാൺഗ്രസ്സല്ല,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്;
കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലമായി േസാഷ്യലിസത്തിൽഅടി�
യുറച്ചു വിശ്വസിച്ചുെകാണ്ടും ജനങ്ങളുെട താല്പര്യങ്ങെള
കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻേവണ്ടി ജനങ്ങളുെട ശത്രുക്കൾെക്ക�
തിരായി പതറിച്ച കൂടാെത േപാരാടിെക്കാണ്ടും വളർ�
ന്നുവന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്.അതു�
െകാണ്ടു േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം ദൂരവ്യാ�
പകമായ ഫലങ്ങളുളവാക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായസംഭ�
വവികാസമാണ്. േകരളത്തിെല മാത്രമല്ല,ഇന്ത്യയി�
െലയാെക ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനെത്തപതിന്മടങ്ങു
ശക്തിെപ്പടുത്തുവാൻസഹായിയ്ക്കുന്ന പുതിയ സാഹച�
ര്യങ്ങൾ ഇതുമൂലം സൃഷ്ടിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ഗവൺെമന്റിന്ന് പരിമിതമായഅധികാരങ്ങേള ഉള്ളൂ
എന്നതുശരിതെന്ന. പേക്ഷ, ഉള്ളടേത്താളം അധികാ�
രങ്ങൾ ജനങ്ങൾെക്കതിരായിട്ടല്ല, നാടുവാഴികൾ, വി�
േദശമുതലാളികൾ തുടങ്ങിയ പിന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിത�
താല്പര്യക്കാർെക്കതിരായിട്ടാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുക.
നിക്ഷിപ്തതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് എടുത്തുപേയാഗിയ്ക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഗവൺെമന്റ്-അതിെന്റഅധികാരങ്ങൾ
എത്രതെന്നപരിമിതമായിെക്കാള്ളെട്ട-ജനങ്ങളുെടയും
രാജ്യത്തിേന്റയും ഉത്തമതാല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാ�
നുള്ള ഒരുപകരണമായി മാറിയിരിയ്ക്കുകയാണ്. ജനങ്ങ�
ളും ഗവൺെമന്റും ഒേര േചരിയിൽ നിന്നുെകാണ്ട് പിന്തി�
രിപ്പൻ ശക്തികെള എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കയാ�
ണ്. ജനാധിപത്യശക്തികളുെട വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ
പൗരസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും സംഘടനാസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുമനു�
വദിയ്ക്കുക, െതാഴിലാളികൾ,കൃഷിക്കാർ,ഇടത്തരക്കാർ
തുടങ്ങിയഅദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുെട ന്യായ�
മായ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾെക്കതിരായി േപാലീസ്സിേനയും
പട്ടാളേത്തയും ഉപേയാഗിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുക, െതാഴിലാളി�
കളുെട താല്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുതകുന്ന േട്രഡ്
യൂനിയൻ നിയമങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കൃഷിക്കാരു�
െട ജീവിതേത്താതുയർത്താനും നാടുവാഴി േമധാവിത്വ�
ത്തിെന്റഅടിത്തറ തകർക്കാനും പറ്റിയ െമൗലികമായ
കാർഷികപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്തുക,
വിേദശീയ മുതലാളികളുെട േതാട്ടങ്ങളും, ട്രാൻേസ്പാർട്ട്,
വനം മുതലായവയും േദശസാൽക്കരിയ്ക്കുക, നിലവിലു�
ള്ള വ്യവസായങ്ങെളഅഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുകയും പുതിയ
വ്യവസായങ്ങൾസ്ഥാപിയ്ക്കുകയും െചയ്യുക, നികുതി പി�
രിയ്ക്കാനുള്ളപരിമിതമായഅധികാരങ്ങൾസാധാരണ�
ക്കാെര െഞക്കിപ്പിഴിയാൻേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാെത
വലിയ പണക്കാർെക്കതിരായി പ്രേയാഗിയ്ക്കുക, െചറു�
കിടവ്യവസായങ്ങെളയും കുടിൽവ്യവസായങ്ങേളയും
സംരക്ഷിയ്ക്കുക, ജലേസചനപദ്ധതികളും മറ്റും നടപ്പിൽ
വരുത്തുക, െചറുകിടക്കാരുെട ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക�
യും വൻകിടക്കാരുെട ശമ്പളം െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും െച�
യ്യുക,പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുെട പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളുെട നടത്തിപ്പിലും െതാഴിലാ�
ളികൾക്കും മറ്റധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ നി�
യന്ത്രണാധികാരം െകാടുക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ
ശാസ്ത്രീയമായഅടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനസ്സംഘടിപ്പിയ്ക്കുക,
മലയാളഭാഷെയഅധ്യയനഭാഷയും ഭരണഭാഷയുമാ�
ക്കുക, ഭരണനിർവ്വഹണെത്തകൂടുതൽ ജനാധിപത്യ�
പരമാക്കുക,സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിലും ഭര�
ണകാര്യങ്ങളിലും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്ന് കൂടുതൽ
സജീവമായ പങ്കനുവദിയ്ക്കുക—ഇങ്ങെന നിലവിലുള്ള
ഭരണഘടനയുെടയും മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥ�
യുെടയും അതിർത്തിവരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽനിന്നുെകാണ്ടു�
തെന്നസാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികസാംസ്കാരികരംഗങ്ങളിൽ
പുേരാഗമനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻസഹായിയ്ക്കു�
ന്ന പല പരിപാടികളും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയും.

േകരളത്തിലുണ്ടാകുന്നഇത്തരം നടപടികൾ മറ്റു േസ്റ്റ�
റ്റുകളിലും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും. േകരളത്തിെല
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്റ പുേരാഗമനപരമായ
ഓേരാ നടപടിയും േകാൺഗ്രസ്സുഗവൺെമന്റുകളുെട
പിന്തിരിപ്പൻ നയങ്ങൾെക്കതിരായി േപാരാടുന്ന ജന�
ങ്ങെളആേവശംെകാള്ളിയ്ക്കുകയും അവരുെട പ്രേക്ഷാ�
ഭങ്ങൾക്കുശക്തി കൂട്ടുകയും െചയ്യും. ജനങ്ങളുെട മേനാ�
ഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങെള കണക്കിെലടുത്തുെകാ�
ണ്ട് േകാൺഗ്രസ്സു ഗവൺെമന്റുകൾതെന്ന പലേപ്പാഴും
േകരളത്തിെന്റ മാതൃകസ്വീകരിച്ച് പുേരാഗമനപരമായ
നടപടികൾൈകെക്കാള്ളാൻ തയ്യാറാെയന്നുവരും.
അങ്ങിെന ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും ജനങ്ങളുെട ശക്തി വർ�
ദ്ധിക്കുകയും ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനം ഒരു പുതിയഘട്ട�
ത്തിേലയ്ക്കുയരുകയും െചയ്യും.

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ
ഭരണം നടത്തുന്നകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികെള അഭിമുഖീ�
കരിയ്ക്കുന്നപ്രശ്നം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിലൂെട
കമ്യൂണിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നേറണ്ടെതങ്ങിെനെയന്ന�
താണ്.അതല്ല േകരളത്തിെന്റസ്ഥിതി. േകരളത്തി�
ലിനിയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം നടന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യയിെലാട്ടാെക നടത്തെപ്പടുന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വി�
പ്ലവത്തിെന്റ ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്കല്ലാെത േകരളത്തിൽ
മാത്രമായി േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കുക
സാധ്യമല്ല.

ൈചന, റുേമനിയ, േപാളണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ വി�
േദശീയ കുത്തകമുതലാളികളുേടയും അവരുമായി കൂട്ടുകൂ�
ടിയ േദശീയ കുത്തകമുതലാളികളുേടയും നാടുവാഴി േമ�
ധാവികളുേടയും സാമ്പത്തികാടിത്തറ തകർത്തതിന്നു�
േശഷമാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ അധികാരത്തിെലത്തിയ�
ത്.അതുെകാണ്ടാണ് മുതലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് േസാ�
ഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു മുേന്നറാൻ െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�
ന്നുസാധിച്ചത്. േനെരമറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽആഅടിത്തറ
ഇനിയും തകർക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിെല മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളി�
െലന്നേപാെല േകരളത്തിലും വിേദശമൂലധനത്തിേന്റ�
യും നാടുവാഴിേമധാവിത്വത്തിേന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ഇേപ്പാഴും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.ഈഅവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം
െചയ്താേല േസാഷ്യലിസത്തിെന്റസാഹചര്യങ്ങൾസൃ�
ഷ്ടിയ്ക്കാനാവൂ.അതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യയിെല മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളി�
െലന്നേപാെല േകരളത്തിലുംഈഅവശിഷ്ടങ്ങെള തു�
ടച്ചു നീക്കാനും േദശീയ പുനർനിർമ്മാണത്തിലൂെട സ്വ�
തന്ത്രമായസാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുമാ�
വശ്യമായ േദശീയ ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനെത്തശക്തി�
െപ്പടുത്തുകഎന്നതാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിേന്റയും
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുേടയും േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ഗവൺെമന്റിേന്റയും ഇന്നെത്തഅടിയന്തിര കടമ.

ഇന്ത്യൻഭരണഘടനയുെട നാലതിരുകൾക്കുള്ളിൽനി�
ന്നുെകാണ്ട് േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ഗവൺെമന്റ്
നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നപരിപാടികൾ േസാഷ്യലിസമാ�
വില്ല.എങ്കിലും േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു കൂടുതൽ േവഗ�
ത്തിൽ മുേന്നറാൻസഹായിയ്ക്കുന്ന പുതിയ സാഹചര്യ�
ങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കെപ്പടുെമന്ന കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.
വിേദശമുതലാളികൾ, നാടുവാഴികൾ തുടങ്ങിയ പിന്തി�
രിപ്പൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർക്ക് കടുത്തപ്രഹരങ്ങൾ
നൽകിെക്കാണ്ട് ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കുമുള്ള ജനാധിപത്യ�
ശക്തികളുെട വളർച്ചെയ ത്വരിതെപ്പടുത്താൻ േകരള�
സർക്കാറിെന്റ പരിപാടികൾക്കുതീർച്ചയായും സാധി�
യ്ക്കും;സാധിയ്ക്കണം.അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് ഇന്ത്യ�
യിെലാട്ടുക്കുമുള്ള ജനാധിപത്യവാദികൾ േകരളത്തിെല
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമന്റിെന്റ വിജയങ്ങളിൽആകാം�
ക്ഷയും ഉത്സാഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. േകരളത്തിലു�
ണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ ഭാവിയുെട മുേന്നാടിയാെണ�
ന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജനാധിപത്യശക്തികൾ
കൂടുതൽ േയാജിക്കുകയും ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം കൂ�
ടുതൽ ശക്തിെപ്പടുകയും െചയ്താൽ മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളിലും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിൽ െതാഴിലാ�
ളികളുേടയും കൃഷിക്കാരുേടയും ഇടത്തരക്കാരുേടയും
േദശാഭിമാനികളായ മുതലാളികളുേടയും താല്പര്യങ്ങെള
കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഗവൺെമന്റുകൾ ഉടെലടുക്കുെമന്ന്
അവർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.എന്തുെകാണ്ടു മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളിൽ
മാത്രം? പാർലിെമന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം േനടിെക്കാണ്ട് േക�
ന്ദ്രത്തിൽത്തേന്നയും േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ കുത്തകഭരണ�
മവസാനിപ്പിയ്ക്കാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃ�
ത്വത്തിൽ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമായ പുതിെയാരു
ഭരണംസ്ഥാപിയ്ക്കാനും സാധിയ്ക്കിേല്ല?എന്തുെകാണ്ടു
സാധിയ്ക്കില്ല?

ഈപരിവർത്തനങ്ങെളല്ലാം േവാട്ടുെപട്ടിയുെട സഹാ�
യേത്താടുകൂടി സമാധാനപരമായും അക്രമരഹിതമാ�
യും േനടാൻ സാധിയ്ക്കുേമാ? കഴിഞ്ഞഅദ്ധ്യായത്തിൽ
വ്യക്തമാക്കിയതുേപാെല സാർവ്വേദശീയവും േദശീയവു�
മായ ഇന്നെത്തസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽസമാ�
ധാനപരമായ പരിവർത്തനത്തിന്നുള്ളഎല്ലാ സാധ്യ�
തകളുമുണ്ട്.ആസാധ്യതകൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറു�
േമാ? സാദ്ധ്യതകെള യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാണ്,സമാ�
ധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവും അക്രമരഹിതവുമായ
മാർഗ്ഗങ്ങളുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടു മുേന്നറാനാണ്,കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പരിശ്രമിയ്ക്കുക. പേക്ഷ,ഇതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിെയ മാത്രമല്ലആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ജനകീയ�
മുേന്നറ്റെത്തതടയാൻേവണ്ടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും
അക്രമപരവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾസ്വീകരിയ്ക്കാൻ േകാൺഗ്ര�
സ്സുേനതാക്കന്മാരും നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടവും ഒരുങ്ങു�
േമാ എന്നതിെനക്കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതിനകംതെന്ന ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്: േകരള�
സർക്കാറിെന്റ പുേരാഗമനപരങ്ങളായ പരിപാടികെള
സ്വാഗതം െചയ്യാനല്ല,എല്ലാ ശക്തിയുമുപേയാഗിച്ച്
എതിർക്കാനാണ് േകരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ളപി�
ന്തിരിപ്പൻസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ മുതിർന്നിട്ടുള്ളത്.
കമ്യൂണിസ്റ്റ്ഗവൺെമന്റിെന്നതിരായ വൃത്തിെകട്ട നുണ�
കളും അപവാദങ്ങളും പറഞ്ഞുപരത്താനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ഗവൺെമന്റിെന്റ പരിപാടികെള പരാജയെപ്പടുത്താ�
നും,സാധിയ്ക്കുെമങ്കിൽ േകരളത്തിെല പുതിയ ഭരണ�
െത്തഅട്ടിമറിയ്ക്കാനുമാണ് അവർ പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നത്.
വമ്പിച്ച സാമ്പത്തികസാമൂഹ്യശക്തികളുെട പിൻബ�
ലം അവർക്കുണ്ട്. പിന്തിരിപ്പന്മാരുെടഈഗൂഢാേലാ�
ചനകെള എതിർത്തു േതാല്പിയ്ക്കണെമങ്കിൽ ജനാധിപ�
ത്യത്തിലും പുേരാഗതിയിലും വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരും ഇന്ത്യ�
യുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്തകൂടുതലുറപ്പിയ്ക്കാനാവശ്യമായ േദ�
ശീയ പുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങെള വിജയിപ്പി�
യ്ക്കാനും അങ്ങിെനസ്വതന്ത്രമായ ഒരുസാമ്പത്തികവ്യ�
വസ്ഥ െകട്ടിപ്പടുക്കാനുംആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവരുമായഎല്ലാ
േദശാഭിമാനികളും േയാജിച്ചണിനിരക്കണം. െതാഴി�
ലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരുേടയും ഇടത്തരക്കാരുേട�
യും ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങേളയും ബഹുജനസംഘടന�
കേളയും കൂടുതൽ വളർത്തുകയും വിപുലീകരിയ്ക്കുകയും
െചയ്യണം.എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി,സാമൂഹ്യപരിവർ�
ത്തനത്തിെന്റ നിയമങ്ങെള ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചു
പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റാശയങ്ങൾ കൂ�
ടുതൽപ്രചരിപ്പിക്കുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ കൂടു�
തൽ ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യണം.



       

െ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 9

േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റസാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക�
യില്ല

10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം
16. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ളഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തികസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല�
ക്ക്

20. യൂേട്ടാപ്യ
21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം
23. േസാവിയറ്റ് ൈചന
24. മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിെല വടംവലി
25. ജയിലിെന്റ മനശ്ശാസ്ത്രം

െ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

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014

http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-1.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-2.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-3.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-4.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-5.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-6.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-7.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-8.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-9.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-9.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-10.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-11.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-12.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-13.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-14.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-15.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-16.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-17.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-18.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-19.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-19.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-20.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-21.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-22.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-23.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-24.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/chp-damo-9-25.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-1.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-2.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-3.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-4.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-5.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-6.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-7.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-8.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-9.pdf
http://ax.sayahna.org/kd/kd-completeworks-10.pdf

	കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
	കാരണമെന്ത്?
	അതിർത്തിവരമ്പുകൾ
	കേന്ദ്രത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യം
	കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം


