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24
മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിെല വടംവലി

[1] മർദ്ദനംെകാണ്ടും സംഘടനയുെട അഭാവം െകാ
ണ്ടും ഇന്ത്യ അധഃപതനത്തിെന്റ വക്കുവെര എത്തി
ക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. എങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ്സാമ്രാജ്യത്വത്തി
ന്ന് ഇന്നും അെതാരു വിലപിടിച്ച േകാളണിയാണ്.
ഇന്ത്യ പിടിയിൽ നിന്നു േപായാൽ ബ്രിട്ടീഷ്സാമ്രാ
ജ്യം അധഃപതിച്ചു. അതുെകാണ്ട് ഇന്ത്യേയയും ഇന്ത്യ
യിേലക്കുള്ള വഴിേയയും എെന്നന്നും സുരക്ഷിതമാക്കി
െവയ്ക്കുവാൻ സാമ്രാജ്യത്വം അശ്രാന്തപരിശ്രമം െച
യ്യാതിരിക്കുകയില്ല. േലാകത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷ
െത്ത വളെരയധികം കലക്കിമറിേച്ചക്കാവുന്ന ഒരു
പരമാർത്ഥമാണിത്.

ലണ്ടനിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലീഷുചാനൽ വഴിയായി ബിേസ്ക
ഉൾക്കടൽ, ജിബ്രാൾട്ടർ എന്നിവയിലൂെട മധ്യധരണ്യാ
ഴിയിൽ പ്രേവശിച്ച് മാൾട്ടാദ്വീപുകടന്ന്, സൂയസ്സുേതാട്,
െചങ്കടൽ എന്നിവ വഴിയായി ഏഡൻ ഉൾക്കടലിൽ
വരികയും അവിെടനിന്ന് അറബിക്കടലിലൂെട േബാം
േബയിെലത്തുകയും െചയ്യുക, ഇതാണ് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന്
ഇന്ത്യയിേലക്കു വരുവാനുള്ള വഴി. മധ്യധരണ്യാഴിയിൽ
ഉറച്ച നാവികേമധാവിത്വം കൂടാെത ഈ വഴിെയ കാ
ത്തു രക്ഷിക്കുക സാധ്യമല്ല.
മധ്യധരണ്യാഴിയുെട പടിഞ്ഞാെറ പടിവാതിലാണ് ജി
ബ്രാൾട്ടർ. ഈ ഇടുങ്ങിയ കടലിടുക്കാണ് മധ്യധരണ്യാ
ഴിെയ രക്ഷിയ്ക്കുവാനുള്ള ഒന്നാമെത്ത സേങ്കതം. അതു
െകാണ്ടാണ് ജിബ്രാൾട്ടറിൽ ബ്രിട്ടെന്റ ശക്തികൂടിയ നാ
വികൈസന്യം നിലനിൽക്കുന്നത്.
മധ്യധരണ്യാഴിയിലൂെട കുറച്ചുകൂടി കിഴേക്കാട്ടുേപായാൽ
മാൾട്ടയിെലത്തും. ഇതും ബ്രിട്ടെന്റ ഏറ്റവും ഉറപ്പുകൂടിയ
ഒരു നാവികസേങ്കതമാണ്. ഇവിെടെവച്ച് ബ്രിട്ടെന്റ
പഴയ കപ്പലുകൾ റിേപ്പർ െചയ്യുകയും പുതിയ കപ്പലു
കൾ തയ്യാറാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. മാൾട്ടയുെട കിഴക്ക്
സിറിയയുെട അടുത്തായി ൈസപ്രസ് കിടക്കുന്നു. അവി
െടനിന്നു കുറച്ചുകൂടിേപായാൽ പലസ്തീനിെലത്തും. ശത്രു
ക്കെള കരേയാടടുപ്പിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കുകയാണ്
പലസ്തീനിലുള്ള മാൻേഡറ്റിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം.
ഇന്ത്യയിേലയ്ക്കുള്ള വഴിയിൽ ബ്രിട്ടെന ഏറ്റവുമധികം
േപടിെപ്പടുത്തുന്നത് സൂയസ്േതാടാണ്. സൂയസ്സുേതാടു
േപായാൽ എല്ലാം േപായി. സൂയസ്സിെന രക്ഷിയ്ക്കണെമ
ങ്കിൽ ഈജിപ്തിെന വിടാതിരിേയ്ക്കണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
അതുെകാണ്ടു മാത്രമാണ് “സ്വതന്ത്ര ഈജിപ്തിൽ” ഒരു
വലിയ ബ്രിട്ടീഷുൈസന്യം കാണെപ്പടുന്നത്.
കരിങ്കടലിെന മധ്യധരണ്യാഴിേയാടു കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്ന കട
ലിടുക്കും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ
“േസ്റ്ററ്റ്സി”ലാണ് േകാൺസ്റ്റാന്റിേനാപ്പിൾ. അതുെകാ
ണ്ട് േകാൺസ്റ്റാന്റിേനാപ്പിൾ മുറുകിപ്പിടിയ്ക്കുവാൻ ബ്രിട്ടൻ
ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നു. ബൾേഗരിയ, റൂമാനിയ എന്നീ ബാൾ
ക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കടലിെലത്തണെമങ്കിൽ േസ്റ്ററ്റ്സി
ലൂെട േപാണം. അതിനാൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കും മധ്യ
ധരണ്യാഴിപ്രശ്നത്തിൽ ഉത്സാഹം കടന്നുകൂടിയിട്ടുെണ്ട
ങ്കിൽ അത്ഭുതെപ്പടുവാനില്ല. കരിങ്കടലിന്നും കാസ്പിയ
ന്നും ഇടയിലുള്ള എണ്ണപ്രേദശങ്ങളിേലയ്ക്ക് േസ്റ്ററ്റ്സിലൂ
െട മാത്രെമ പ്രേവശിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കൂ. ഇതും ആേലാ
ചനാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ്.
ഇന്ത്യയിേലയ്ക്കുള്ള ബ്രിട്ടെന്റ വഴി ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വട
െക്ക ആഫ്രിക്കയിേലയ്ക്കുള്ള വഴിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്.
ഇനിയെത്ത േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്ന് ഫ്രാൻസിെന്റ
ആഫ്രിക്കൻ േകാളണികളും അവിെടയുള്ള നീേഗ്രാക്കാ
രും കുറെച്ചാന്നുമല്ല സാഹായമായിരിയ്ക്കുക. ഫ്രാൻസി
െന്റ വടെക്ക ആഫ്രിക്കൻ േകാളണികൾ മധ്യധരണ്യാ
ഴിയിൽനിന്ന് സഹാറയിലൂെട മൂവ്വായിരം നാഴിക ദൂര
േത്താളം നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. ഇതിൽ െമാേറാേക്കാവും
കഴിഞ്ഞു മഹായുദ്ധം വെര ജർമ്മൻേകാളണിയായിരു
ന്നതും യുദ്ധത്തിന്നുേശഷം ഫ്രാൻസിന്നു മാൻേഡറ്റാ
യി കിട്ടിയതുമായ കാമറൂൻ എന്ന പ്രേദശവും അടങ്ങും.
ഫ്രാഞ്ചുചരക്കുകൾക്ക് ഒരുറച്ച കേമ്പാളം, ഫ്രഞ്ച് മുത
ലാളികളുെട പണം “ഇൻെവസ്റ്റ്” െചയ്യുവാൻ പറ്റിയ
പ്രേദശം, യുദ്ധക്കാലത്ത് പടയാളികെള എത്ര േവണ
െമങ്കിലും കിട്ടുന്ന സ്ഥലം-ഇങ്ങിെന വടെക്ക ആഫ്രി
ക്കയിെല ഫ്രഞ്ചുേകാളണികൾ ഫ്രാൻസിന്ന് ഏറ്റവും
വിലപ്പിടിച്ചവയാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് അവിെട അടു
ത്തകാലത്തായി ആകാശമാർഗ്ഗങ്ങളും െറയിലുകളും
ധാരാളം െവട്ടിത്തുറക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരു
ന്നത്. ഫ്രാൻസിലുണ്ടാകുന്ന െടക്സ്ൈടൽ വ്യവസായ
ത്തിെന്റ 20 ശതമാനം ഇവിെടയാണ് െചലവാകുന്ന
ത്. 1929-ൽ (അതിന്നുേശഷമുള്ള കണക്കുകൾ ഈ
േലഖനെമഴുതിയ ആൾക്കു കിട്ടിയിട്ടില്ല) ഫ്രഞ്ചുേകാള
നികളിൽനിന്നുള്ള സമ്പാദ്യം 16,000,000,000 ഫ്രാങ്കാ
യിരുന്നു: വടെക്ക ആഫ്രിക്കൻ േകാളനികളുെട ൈസ
ന്യെച്ചലവ് 1927ന്നും 1931ന്നും ഇടയിൽ ഇരട്ടിയായി
ത്തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വാസ്തവം ഈ അവസരത്തിൽ
ഓർത്തുേനാേക്കണ്ടതാണ്.
ഫ്രഞ്ചുെമാേറാേക്കാവിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അതിർത്തി
യിൽ ഓറാൻ (ഛൃമി)തുറമുഖവും കിഴക്കു ടൂണിസ്സിൽ
ബിെസർട്ട (ആശ്വലൃേമ)യും കിടക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു തുറ
മുഖങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള വഴി സുരക്ഷിതമാക്കി െവേയ്ക്കണ്ടത്
ഫ്രഞ്ചുസാമ്രാജ്യത്വത്തിന്ന് അത്യാവശ്യമാണ്.
പിെന്ന ഫ്രഞ്ചു മാൻേഡറ്റായ സിറിയ എണ്ണയ്ക്കു വളെര
ശ്രുതിെപ്പട്ടതാണ്. അവിേടയ്ക്കു േപാകുവാനുള്ള വഴിയും
മധ്യധരണ്യാഴിയിലൂെടയാണ്.
ഇറ്റലിയ്ക്കും മധ്യധരണ്യാഴിയിൽ പ്രാധാന്യമാവശ്യമുണ്ട്.
ട്രിേപാളിയിേലയ്ക്കും അൽേബനിയയിേലയ്ക്കും ടർക്കിയി
േലയ്ക്കും സ്വതന്ത്രമായ ഗതാഗതസൗകര്യം േവണെമ
ങ്കിൽ മധ്യധരണ്യാഴിയിൽ ആധിപത്യം കൂടിേയ കഴിയൂ.
അതിന്നുേവണ്ടിയാണ് സിസിലിയിലും സാർഡിനിയ
യിലും പുതിയപുതിയ നാവികശക്തികൾ നിമ്മിച്ചു െകാ
ണ്ടിരിയ്ക്കുവാൻേവണ്ടി ഇറ്റലി എെന്തന്നില്ലാെത പണം
െചലവഴിയ്ക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിെന്റ ഓറാൻ തുറമുഖെത്ത
േപ്പാെലതെന്ന ഇറ്റലിയുെട സാർഡീനിയ, സിസിലി
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും ഇന്ത്യയിേലയ്ക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷ്മാർഗ്ഗത്തി
ലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ടു ബ്രിട്ടന്നു ഫ്രാൻസി
േന്റയും ഇറ്റലിയുേടയും മധ്യധരണ്യാഴിത്തുറമുഖങ്ങെള
ഭയപ്പാേടാടുകൂടി മാത്രേമ േനാക്കാൻ സാധിയ്ക്കുന്നുള്ളു.
ഇറ്റലിയ്ക്കു ട്രിേപ്പാളിയിേലയ്ക്കു േപാകുവാനുള്ള വഴിയിലാ
ണ് മാൾട്ട കിടക്കുന്നത്. അവിെടയുള്ള ബ്രിട്ടീഷുശക്തി
യ്ക്കു േവണെമങ്കിൽ ഇറ്റലിയുെട ആ വഴിെയ തടസ്സെപ്പ
ടുത്തുവാൻ സാധിയ്ക്കും. അതുെകാണ്ടു ഇറ്റലിക്കാർ നിവ
സിയ്ക്കുന്ന മാൾട്ട ബ്രിട്ടെന്റ പിടുത്തത്തിൽ കിടക്കുന്നത്
ഇറ്റലിയ്ക്കു സഹിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കുന്നില്ല.
വടെക്ക ആഫ്രിക്കയിൽ ലിബിയ(ട്രിേപാളി)എറിട്രിയ,
ഇറ്റാലിയൻ േസാമാലിലാണ്ട്, അബിസീനിയ എന്നിവ
ഇറ്റലിയുെട േകാളനികളാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള
ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങെള സുരക്ഷിതമാക്കിെവേക്കണ്ടത്
ഇറ്റലിയുെട സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്നാവശ്യമാണ്. എറിട്രിയ
യുെട കിഴക്കായി െചങ്കടലിന്നക്കെര, അറബിയയിൽ
കിടക്കുന്ന െയമൻ പ്രേദശത്തിെന്റ േനേരയും ഇറ്റലി
കണ്ണുെവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ആകപ്പാെട മധ്യധരണ്യാഴിപ്രേദശങ്ങൾ മഹാശക്തി
കളുെട സാമ്രാജ്യദാഹത്തിെന്റ ഇരയായിക്കിടക്കുകയാ
ണ്. മധ്യധരണ്യാഴിയിെല ഒരു െചറിയ ചലനം മതി
സാമ്രാജ്യശക്തികെള െഞട്ടിെത്തറിപ്പിയ്ക്കുവാൻ. ഇങ്ങി
െന എല്ലാവശങ്ങെളപ്പറ്റിയും ഗൗരവമായി ആേലാചിച്ചു
േനാക്കിയാൽ, വരാൻേപാകുന്ന േലാകമഹായുദ്ധത്തി
െന്റ ആദ്യെത്ത െവടി മധ്യധരണ്യാഴിയിലല്ല െപാട്ടുക
എന്ന് ആർെക്കങ്കിലും പ്രവചിക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുേമാ?
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 1936 ഒേക്ടാബർ 19
1. ഈ േലഖനം ഭൂപടത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി വായിച്ചാൽ
അധികം നന്നായിരിക്കും. —െക. ദാേമാദരൻ

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
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
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 9
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഭദ്രത
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. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല

ക്ക്

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