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6
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം
അക്രമിയാവുേമാ?
“ൈചന ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
രാജ്യത്തിന് യുദ്ധമാവശ്യമില്ല. ഇന്ത്യയാകെട്ട, ഒരു മു
തലാളിത്തരാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിെല ബൂർഷ്വാഭരണാ
ധികാരികൾ വികസനപ്രിയരാണ്. തകർന്നുകഴിഞ്ഞ

സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുെട ശ്രദ്ധ
െയ മെറ്റാരിടേത്തക്കു തിരിച്ചുവിടാനും വളർന്നുവരുന്ന
ബഹുജനപ്രേക്ഷാഭങ്ങേളയും അവയ്ക്കു േനതൃത്വം നൽ
കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാേരയും അടിച്ചമർത്താനും അേമരി
ക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികളുെട സഹായം േനടാനുംേവണ്ടി
ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ അയൽരാജ്യങ്ങെള െവട്ടി
പ്പിടിക്കാൻ േനാക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് ൈചന ഇന്ത്യെയ
യല്ല, ഇന്ത്യ ൈചനേയയാണ് ആക്രമിച്ചത്…. ൈചനീ
സുേനതാക്കന്മാരുെട ഇത്തരം പ്രചാരേവലകൾ ഒട്ടന
വധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാേരയും മറ്റു പുേരാഗമനവാദികേള
യും അന്ധാളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിെല കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റുകാെര മാത്രമല്ല മറ്റുരാജ്യങ്ങളിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാേര
യും.

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന് യുദ്ധമാവശ്യമില്ല. ആവശ്യ
മുള്ളത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനാണ്. ഇത് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ്
തത്വമേത്ര. പേക്ഷ ഇതുേപാെല മറ്റുചില മാർക്സിസ്റ്റ്
തത്വങ്ങളുണ്ട്.

















1 േവെറയും ചില തത്വങ്ങൾ
യുദ്ധം അനിവാര്യമല്ല;
സാമ്രാജ്യത്വം സാർവ്വേദശീയമായി അധഃപതിക്കുകയും
േസാഷ്യലിസം ഒരു നിർണ്ണായകശക്തിയായിത്തീരു
കയും െചയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, സാ
മ്രാജ്യത്വം നിലനിൽെക്കത്തെന്ന, യുദ്ധങ്ങെള ഒഴിവാ
ക്കാൻ കഴിയും;
േസാഷ്യലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ സമാധാനമാവശ്യമാ
ണ്.; േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ സമാധാനപരമായ
സഹവർത്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു;
സായുധലഹളകൾ കൂടാെതതെന്ന സമാധാനപരമായി
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം …
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി െപാരുതുന്ന ജനതകളും പുതു
തായി സ്വാതന്ത്ര്യംേനടിയ രാജ്യങ്ങളും േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
രാജ്യങ്ങളുെട സുഹൃത്തുക്കളാണ്.
േചരിേചരാനയം സാമ്രാജ്യത്വേത്തയല്ല, േലാകസമാ
ധാനേത്തയും പുേരാഗതിേയയുമാണ് സഹായിക്കുന്ന
ത്;
റിവിഷണിസെമന്നേപാെല തെന്ന േഡാഗ്മാറ്റിസവും
െസേക്ട്രരിയനിസവും മാർക്സിസത്തിെനതിരാണ്.
ഇങ്ങെന പല മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളുമുണ്ട്. തത്വങ്ങളിേല
തിെലങ്കിലും ൈചന വിശ്വസിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇെല്ലന്ന്
േലാകത്തിെല മിക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്കും േബാ
ധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ൈചനയുെട നയം മാർക്സിസ
ത്തിെനതിരാെണന്ന് മിക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടികളും
പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്.

















2 ൈചനീസ് േനതാക്കളുെട

അഭിപ്രായം

ൈചനയിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കളുെട അഭിപ്രായ
ത്തിൽ സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം ‘സാമ്രാ
ജ്യത്വത്തിെനതിരായ സമരെത്ത ഉേപക്ഷിക്കലാണ്,
സമാധാനം നിലനിർത്താൻേവണ്ടിയുള്ള കൂടിയാേലാ
ചനകൾ ‘സാമ്രാജ്യത്വത്തിനു കീഴടങ്ങലാണ്’; കരീബി
യൻ കടലിെല പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ പുതിെയാരു
േലാകമഹായുദ്ധെത്ത തടയാനും ക്യൂബയുെട സ്വാത
ന്ത്ര്യം കാത്തുരക്ഷിക്കാനുംേവണ്ടി േസാവിയറ്റ് യൂണി
യൻ അേമരിക്കയുമായി നടത്തിയ കൂടിയാേലാചനകൾ
‘സാമ്രാജ്യത്വവാദികെള പ്രീണിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി മെറ്റാ
രു രാജ്യത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ബലിെകാടുക്കലാ
യിരുന്നു; അണുവായുധയുദ്ധെത്ത ഭയെപ്പട്ട് യുദ്ധം തട
യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഭീരുക്കളാണ്; സമാധാനത്തിെന്റ
േപരിൽ ഇവർ സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങെള വഞ്ചിക്കുകയും
വർഗ്ഗസമരസിദ്ധാന്തെത്ത നിേഷധിച്ചുെകാണ്ട് മുതലാ
ളിത്തത്തിെന്റ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുകയും െചയ്യുന്നു. സമാ
ധാനപരമായ മാർഗത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപി
ക്കുക സാധ്യമല്ല; ഇന്ത്യയുെട േചരിേചരാനയവും നിഷ്പ
ക്ഷതയും െവറും േഭാഷ്കാണ്; പ്രധാനമന്ത്രി െനഹ്റു വൻ
കിടജന്മികളുെടയും പിന്തിരിപ്പൻ മുതലാളികളുേടയും പ്ര
തിനിധിയും സാമ്രാജ്യവാദികളുെട ഏജൻറുമാണ്. ഈ
അഭിപ്രായങ്ങേളാടു േയാജിക്കാത്ത േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മറ്റു
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുെടെയല്ലാം റിവിഷനിസത്തിെന്റ
െചളിക്കുണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ്! ചുരുക്കിപ്പ
റഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മാർക്സിസം-െലനിനിസത്തിെന്റ പരി
ശുദ്ധമായ െകാടിക്കൂറയുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് തങ്ങൾ
മാത്രമാെണന്നും, തങ്ങളും തങ്ങളുെട കൂട്ടുകാരായ അൽ
േബനിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കളുെമാഴിച്ച് േലാക
ത്തിലുള്ള മെറ്റല്ലാ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും മാർക്സിസംെലനിനിസത്തിെനതിരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുെവന്നുമാ
ണ് ൈചനീസ് േനതാക്കന്മാർ വാദിക്കുന്നത്.
ൈചനയുെട ഈ വാദങ്ങെളല്ലാം അസംബന്ധങ്ങളാ
െണന്നും അവയ്ക്ക് മാർക്സിസം-െലനിനിസവുമായി വിദൂര
ബന്ധംേപാലുമിെല്ലന്നും േലാകത്തിെല മിക്ക കമ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടികളും പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും,
ഒരു സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
രാജ്യം മെറ്റാരു രാജ്യെത്ത പ്രേത്യകിച്ചും സമാധാന
ത്തിൽ വിശ്വസിക്കയും സാമ്രാജ്യത്വെത്ത എതിർക്കുക
യും െചയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യെത്ത ആക്രമിച്ചു എന്ന് എങ്ങി
െന വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും?
ഇന്ത്യ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േചരിയിെല ഒരംഗമെല്ലങ്കിലും സാ
മ്രാജ്യത്വേച്ചരിയിൽ േചരാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഒരു രാജ്യമാ
െണന്നും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ െക
ട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുെട പരിശ്രമങ്ങൾ ഫലത്തിൽ
സാമ്രാജ്യത്വത്തിെന്റ താൽപര്യങ്ങൾെക്കതിരാെണന്നും
സാമ്പത്തിക വികസനപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തു
ന്നതിന് സമാധാനം അത്യാവശ്യമാെണന്നും ഇന്ത്യയി
െല ഇന്നെത്ത ഭരണാധികാരികൾ മനസിലാക്കിയി
ട്ടുെണ്ടന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ സംഭാവന
കൾ നൽകാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും മറ്റും എല്ലാ
വരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും സംശയം തീരുന്നില്ല;
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന് യുദ്ധമാവശ്യമില്ല എന്ന മാർ
ക്സിസ്റ്റ് തത്വെത്ത നിേഷധിക്കുന്നതു ശരിയാേണാ? േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് ൈചനെയ അക്രമി എന്നു വിളിക്കാൻ പാടു
േണ്ടാ?
ഒരു ഭാഗത്ത് യുദ്ധെത്ത െവറുക്കുകയും സമാധാനത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഇന്ത്യ. മറുഭാഗത്ത് േസാഷ്യ
ലിസം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ൈചന. രണ്ടിനുമിടയ്ക്കു േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിനു ആക്രമണമാവശ്യമില്ല എന്ന ഒരു
മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വവും!
അേപ്പാൾ യഥാർഥത്തിൽ യാെതാരാക്രമണവും ഉണ്ടാ
യിട്ടിെല്ലന്നുേണ്ടാ? ഉണ്ടായത് െവറും മായയാെണന്നു
േണ്ടാ?
തലയ്ക്കു ലക്കില്ലാത്തവേര ആക്രമണമുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു
പറയൂ; ഹിമാലയപർവതനിരകളിെലാഴുക്കെപ്പട്ട േചാര
മായയാെണന്നു വാദിക്കൂ. 1962 െസപ്തംബർ 8—ന് മുമ്പ്
ഇന്ത്യാ-ൈചന അതിർത്തിത്തർക്കത്തിെന്റ യഥാർഥ
സ്ഥിതികെളന്തായിരുന്നുെവന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി
യാത്തവർക്കുേപാലും ഒരു കാര്യം നിേഷധിക്കാനാവി
ല്ല. ഇന്ത്യയുേടെതന്നു ൈചനക്കാർ സമ്മതിച്ച പ്രേദശ
ങ്ങളിേലക്കു അവർ ബലംപ്രേയാഗിച്ചു കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
എന്തുതെന്ന സംഭവിച്ചാലും ഞങ്ങെളാരിക്കലും മാക്ക്മ
ഹാൻ േരഖയ്ക്കപ്പുറം കടക്കുകയില്ല എന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ്ക്കും േലാകത്തിനുതെന്നയും നൽകിയ ഉറ
പ്പിെന അവർ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉവ്വ് മൃഗീയമായ പട്ടാളശ
ക്തിയുെട സഹായേത്താടുകൂടി അവർ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ
കടന്നുവന്ന് േചാരെയാഴുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു ആക്രമണമ
െല്ലങ്കിൽ മെറ്റന്താണ്.
ഇതു ആക്രമണമെല്ലന്നും ഇന്ത്യ അേങ്ങാട്ടു കടന്നാക്ര
മിച്ചേപ്പാൾ നിവൃത്തിയില്ലാെത ആത്മരക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി
ആയുധെമടുക്കാൻ തങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായതാെണ
ന്നും ഏകപക്ഷീയമായിത്തെന്ന െവടിനിർത്തിയതും
േദശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വന്തം ഇഷ്ടേത്താെട ഒഴിഞ്ഞു
േപാവുകയും െചയ്തത് തങ്ങൾക്കു യാെതാരാക്രമേണാ
േദ്ദശ്യവുമിെല്ലന്നുള്ളതിനു െതളിവാെണന്നും ൈചനീസ്
േനതാക്കന്മാർ വാദിക്കുന്നു. ഇതു െവറും തട്ടിപ്പാണ്.
ഏകപക്ഷീയമായ െവടിനിർത്തലിെനപ്പറ്റിയും സ്വന്തം
ഇഷ്ടേത്താടുകൂടിയുള്ള ഒഴിഞ്ഞുേപാവലിെനപ്പറ്റിയും
ശബ്ദായമാനമായ പ്രചാരേവലകൾ െചയ്തുെകാണ്ടുത
െന്ന പുതുതായി െവട്ടിപ്പിടിെച്ചടുത്ത ചില പ്രേദശങ്ങൾ
സ്വന്തം അധീനത്തിൽ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിൽ അവർക്കു
യാെതാരു മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുമുണ്ടായില്ല. 1962 െസ
പ്തംബർ 8—നുേശഷം കേയ്യറിപ്പിടിച്ച പ്രേദശങ്ങളിൽ
നിെന്നങ്കിലും പിന്മാറിെക്കാണ്ടു സമാധാനപരമായ കൂടി
യാേലാചനകൾക്കു വഴിെയാരുക്കണെമന്ന ഇന്ത്യയുെട
അഭ്യർത്ഥനെയ തള്ളിക്കളയാൻ അവർക്കു യാെതാരു
സേങ്കാചവുമുണ്ടായില്ല. ഈ കേയ്യറ്റങ്ങൾക്കു ആക്രമണ
െമന്നെല്ലങ്കിൽ മെറ്റന്താണു പറയുക?
അേപ്പാൾ, ൈചന ഇന്ത്യെയ ആക്രമിക്കുകയും ഇന്ത്യയു
േടതായ പ്രേദശങ്ങൾ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു കേയ്യറിപ്പിടി
ക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നുെവന്നതു അനിേഷധ്യമായ ഒരു
വസ്തുതയാണ്. അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ, ‘േസാഷ്യലി
സ്റ്റ് രാജ്യത്തിന് ആക്രമണത്തിെന്റ ആവശ്യമില്ല’ എന്ന
മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വം എവിെടേപ്പായി? ൈചന ഒരു േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമെല്ലന്നുേണ്ടാ?
ൈചന േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം തെന്നയാണ് എന്നുെവ
ച്ചാൽ, അവിെട ജന്മിയും മുതലാളിയുമില്ല. ഉൽപാദേനാ
പകരണങ്ങൾ െപാതുവുടമയിലാണ്. എന്നിട്ടും ആ രാ
ജ്യം നമ്മുെട േനർക്ക് െനറിെകട്ട ആക്രണം നടത്തിയി
രിക്കുന്നു.
ഇതിെന്റ അർഥം മാർക്സിസം ശരിയെല്ലന്നാേണാ? ഒരി
ക്കലുമല്ല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന് യുദ്ധത്തിെന്റ ആവ
ശ്യമിെല്ലന്ന തത്വം െലനിെന്റ കാലെത്തന്നേപാെലത
െന്ന ഇന്നും ശരിയാണ്. മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ മൂലധനം നി
േക്ഷപിച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കുകേയാ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിെല ജന
ങ്ങെള ചൂഷണം െചയ്യുകേയാ െചേയ്യണ്ട യാെതാരാവ
ശ്യവും ഇന്നു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ൈചനയ്ക്കില്ല. അതുെകാണ്ട്
ആക്രമണം ഒരാവശ്യമല്ല പേക്ഷ, ആവശ്യമുള്ളതു െച
യ്യാതിരിക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തതു െചയ്യുകയും െച
യ്യുന്ന ഒരു േനതൃത്വമാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ൈചനയുെട
തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികാടിത്തറമാറിയിട്ടും
പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കനുസൃതമായ നയപരി
പാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല.
അടിത്തറ േസാഷ്യലിസം തെന്ന. പേക്ഷ, െതറ്റായ
ധാരണകളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസ
രിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളമനുഷ്യരാണ് ഉപരിഘ
ടനയിലുള്ളത്. അടിത്തറ ഉപരിഘടനയിെലന്നേപാ
െല തേന്ന ഉപരിഘടന അടിത്തറയിലും സ്വാധീനം
െചലുത്തും. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാ
ണടിത്തറ എന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ഒരു രാജ്യത്തിെല
ഗവൺെമൻേറാ പാർട്ടിേനതാക്കന്മാേരാ െചയ്യുന്നെത
ല്ലാം ശരിയായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. മുതലാളിത്തരാ
ജ്യങ്ങളിലായാലും ശരി േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലാ
യാലും ശരി, ജനങ്ങൾക്കു േനതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടികളുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിേയാ െതേറ്റാ
ആവാം; മാർക്സിസം െലനിനിസത്തിനനുകൂലേമാ എതി
േരാ ആവാം, മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതി തകർക്കെപ്പടു
കയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതി നിലവിൽ വരികയും
െചയ്താൽപിെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റു േനതാക്കന്മാരുെട ചിന്താ
ഗതികളും ആശയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുെമല്ലാം സ്വ
യേമവ കുറ്റമറ്റവയായി തീരുെമന്നു കരുതുന്നത് അബ
ദ്ധമാണ്. ഉപരിഘടന എല്ലായ്േപ്പാഴും അടിത്തറയുെട
അഭിവൃദ്ധിയ്ക്ക് സഹായകരമായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല.
േനതൃത്വത്തിെന്റ ആശയങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും
മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ പുേരാഗതിെയ ത്വരിതെപ്പടു
ത്താെനന്നേപാെലത്തെന്ന തടഞ്ഞു നിർത്താനും കഴി
വുണ്ട്.

















3 അനുഭവങ്ങൾ
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ സ്റ്റാലിെന്റ
വ്യക്തിപ്രഭാവസിദ്ധാന്തം വരുത്തിവച്ച െകടുതികളു
െട ദുരന്തഫലങ്ങൾ ഇനിയും പൂർണ്ണമായി നിർമ്മാർ
ജ്ജനം െചയ്യെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അൽേവനിയയിെല
കമ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർ ഇേപ്പാഴും വ്യക്തിപ്രഭാവ
െത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ട് പാർട്ടിെമമ്പർമാരുെട
യും ജനങ്ങളുെടയും ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങെള ചവി
ട്ടി െമതിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മാർക്സിസംെലനിനിസത്തിെന്റേയാ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവ
സ്ഥിതിയുെടേയാ കുറ്റമല്ല; േനെര മറിച്ച്, മാർക്സിസംെലനിനിസത്തിെന്റ നിേഷധവും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധി
പത്യത്തിെന്റ ലംഘനവുമാണ്.
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങേളയും വർ
ഗ്ഗബന്ധങ്ങളിെല ബലാബലത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങ
േളയും സസൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം െചയ്ത ജനങ്ങളുെട
താൽപര്യങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും പറ്റിയ നയപരി
പാടികളാവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള കഴിവാ
ണ് മാർക്സിസം-െലനിനിസത്തിെന്റ കാതൽ. ഇതാണ്
ൈചനയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കന്മാർക്കു നഷ്ടെപ്പട്ടി
രിക്കുന്നത്.
രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധത്തിനു േശഷമുളവായ പുതിയ
കാലഘട്ടത്തിെന്റ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ കൂ
ട്ടാക്കിയില്ല. േസാഷ്യലിസം കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുകയും
സാമ്രാജ്യത്വം കൂടുതൽ ക്ഷയിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു
െവന്നു അവർ കൂെടക്കൂെട ഉരുവിടുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു ശരി
യാണ്. പേക്ഷ അേത സമയത്തുതെന്ന, സാമ്രാജ്യത്വ
ത്തിെന്റ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടിെല്ലന്നും അതുെകാണ്ടു യു
ദ്ധം അനിവാര്യമാെണന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. സാമ്രാ
ജ്യത്വത്തിെന്റ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടിെല്ലന്ന കാര്യത്തിൽ
ആർക്കും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് േചരി ശക്തിെപ്പടുകയും ഏഷ്യയിെലയും ആഫ്രി
ക്കയിെലയും ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിത്തീ
രുകയും സമാധാനത്തിെന്റ ശക്തികൾ വളരുകയും െച
യ്തതിെന്റ ഫലമായി സാമ്രാജ്യേമധാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം
േപാെല യുദ്ധമഴിച്ചുവിടാനുള്ള കഴിവില്ലാതായിരിക്കുന്നു
എന്നും ജനങ്ങൾക്ക് യുദ്ധെത്ത തടയാൻ കഴിയുെമന്നു
മുള്ള പരമാർത്ഥമംഗീകരിക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ടാണവർ കാലഹരണെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞ പഴയ
മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽത്തെന്ന പിടിച്ചുതൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്.
ഇതിനാണ് ‘േഡാഗ്മാറ്റിസ്’ എന്നു പറയുന്നത്.

















4 ആക്രമണത്തിെന്റ

അടിയന്തിരകാരണം

ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ െതറ്റിൽ നിന്നാണ് ൈചനീ
സ് േനതാക്കന്മാരുെട മറ്റനവധി െസേക്ടരിയൻ സിദ്ധാ
ന്തങ്ങളും െസേക്ടരിയൻ പ്രവർത്തനരീതികളും ഉടെലടു
ത്തിട്ടുള്ളത്.
‘േഡാഗ്മാറ്റിസം’ സങ്കുചിതേദശീയത്വെത്ത സൃഷ്ടിക്കു
ന്നു. സങ്കുചിതേദശീയത്വത്തിൽ നിന്ന് അഹന്തയും

തൻപ്രമാണിത്വവും ഉേദ്യാഗസ്ഥദുഷ്പ്രഭുത്വവും െപാന്തി
വരുന്നു. അങ്ങിെന, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, മാർക്സിസംെലനിനിസത്തിെന്റ എല്ലാ നിലപാടുകളും ഉേപക്ഷിക്ക
െപ്പടുന്നു.
ഇതാണ് ൈചനീസാക്രമണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനകാര
ണം.
ൈചന ഇന്ത്യയുമായി മാത്രമല്ല, േനപ്പാൾ, ബർമ്മ, മം
േഗാളിയ, േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നിങ്ങെന െതാട്ടു
കിടക്കുന്ന മിക്ക അയൽരാജ്യങ്ങളുമായും അതിർത്തി
തർക്കങ്ങൾ കുത്തിെപ്പാക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യമായി
ആക്രമണമഴിച്ചു വിട്ടത് ഇന്ത്യെയ്ക്കതിരായിട്ടാെണന്നു
മാത്രേമയുള്ളൂ. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ള െതറ്റായ വിശകല
നങ്ങളും െതറ്റായ കണക്കുകൂട്ടലുകളുമാണതിനു കാര
ണം.
ഇന്ത്യയുെട ഇന്നെത്ത ഭരണാധികാരികൾ പിന്തിരി
പ്പന്മാരായ വൻകിടജന്മികളുെടയും കുത്തകമുതലാളി
കളുെടയും പ്രതിനിധികളാെണന്നും അവർ സാമ്രാജ്യ
വാദികളുമായി കൂട്ടുകൂടിയവരാെണന്നും പ്രധാനമന്ത്രി
െനഹ്റുവിെന്റ േചരിേചരാനയവും നിഷ്പക്ഷതയും മറ്റും
തനി േഭാഷ്കാെണന്നുമാണ് ൈചനയുെട അഭിപ്രായം.
ഇന്ത്യയുെട സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ തകർന്നുെകാണ്ടി
രിക്കുകയാെണന്നും അതിെന്റ അനിവാര്യഫലമായി
െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരുമുൾെപ്പെടയുള്ള ബഹുഭൂ
രിപക്ഷം ജനങ്ങൾ െനഹ്റു ഗവൺെമൻറിെനതിരായി
ത്തീർന്നിട്ടുെണ്ടന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സഹവർ
ത്തിത്വസിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുെകാണ്ട്,
‘േസാഷ്യലിസ്റ്റ്’ ൈചന ‘പിന്തിരിപ്പൻ ബൂർഷ്വാസി’യുെട
േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യെയ ആക്രമിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിെല
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ‘സാർവ്വേദശീയത്വ’ ത്തിെന്റ േപരിൽ
സ്വന്തം രാജ്യെത്ത വഞ്ചിച്ച് ൈചനീസ് നടപടികൾക്കു
പിന്തുണ നൽകുെമന്നും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനുൾെപ്പെട
യുള്ള മറ്റു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങെളല്ലാം ൈചനയുെട
ഭാഗത്തു േചരുെമന്നും ഏഷ്യയിെലയും ആഫ്രിക്കയിെല
യും സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യെക്കതിരായിത്തീരുെമ
ന്നും ൈചനീസ് േനതാക്കന്മാർ, മനപ്പായസമുണ്ടിരുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ, ആക്രമണെത്ത േനരിടാനാവശ്യമായ
ശക്തിയും ൈചതന്യവും ഐക്യവും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടാവിെല്ല
ന്നാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത്.
െതറ്റായ ഈ കണക്കുകൂട്ടലാണ് ൈചനീസാക്രമണ
ത്തിെന്റ അടിയന്തിരകാരണം.
2.2.1963

















െ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 10
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. െലനിനും ഭരണകൂടെത്തപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തവും
2. മാർക്സിസവും വർഗ്ഗസമരവും
3. മാർക്സിസവും മതവും
4. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം
5. ലക്ഷ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും
6. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യം അക്രമിയാവുേമാ?
7. േകാൺഗ്രസ്സ്-കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഐക്യം കൂടിേയ കഴിയൂ
8. നാഷണൽ കൗൺസിലിെന്റ തീരുമാനങ്ങൾ
9. ഇന്ത്യെയപ്പറ്റിയുള്ള ൈചനയുെട വിശകലനം
10. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമക്കുറിപ്പ്
11. ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ മാർക്സ്
12. വർഗ്ഗീയത ഭൂതകാലത്തിെന്റ ൈപതൃകം
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
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

