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23
േസാവിയറ്റ് ൈചന
അടുത്ത കാലത്തായി േസാവിയറ്റു റഷ്യേയപ്പറ്റിയുള്ള
പുസ്തകങ്ങളും േലഖനങ്ങളും ഏെറക്കുെറ എല്ലാ ഭാഷക
ളിലും തുരുതുെര പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എെന്ത
ന്നാൽ, അവിെട നടന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന അത്ഭുതകരങ്ങ
ളും ആേരയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നവയുമായ പരിവർത്തന
ങ്ങൾ ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള കുറെച്ചാന്നുമല്ല പിടിച്ചു
വലിക്കുന്നത്. ഇന്നു റഷ്യെയപ്പറ്റി യാെതാന്നും മനസ്സി
ലാക്കാനാഗ്രഹിക്കാത്തവർ സ്കൂൾകുട്ടികളുെട ഇടയിൽ
േപാലും ഉണ്ടാകുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
എന്നാൽ, റഷ്യയിൽനിന്നു വളെര ദൂേരയായി, ഏഷ്യയു
െട കിഴെക്ക അറ്റത്തുള്ള മെറ്റാരു രാജ്യത്തിലും േസാവി
യറ്റുഭരണം നടക്കുന്നുെണ്ടന്നു േകട്ടാൽ വായനക്കാർ
അത്ഭുതെപ്പടുേമാ, എേന്താ! ഏതായാലും അവിടുെത്ത
സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കി െവേക്കണ്ടതു നമുക്കാവ
ശ്യമാണ്.
ഷാേങ്കയിെല ധനികഭരണാധികാരികൾ കൂെടക്കൂെട
പറയാറുണ്ട്, ൈചനയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ എന്ന േപ
രിൽ അറിയെപ്പടുന്നതു ചുകപ്പുെകാടിേയാടുകൂടിയ ഒരു
സംഘം കവർച്ചക്കാർ മാത്രമാെണന്നു. പേക്ഷ, ൈച
നയിെല ഒമ്പതുേകാടിേയാളം ജനങ്ങൾ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാ
രുെട സ്വാധീനശക്തിയ്ക്കുള്ളിലാെണന്നു, കല്പിച്ചുകൂട്ടി കള
വുപറയാത്ത ചരിത്രകാരന്മാർ സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും.
1934-ൽ േമാേസ്കാവിൽ െവച്ചു കൂടിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിയുെട പതിേനഴാം േകാൺഗ്രസ്സിൽെവച്ചു മിസ്റ്റർ മാനു
വൽ സ്കി ഇങ്ങിെന പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:‘േസാവിയറ്റ് റഷ്യയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ കഴി

ച്ചാൽപിെന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം
ൈചനയിെല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാണുള്ളതു. ൈച
നയിെല േസാവിയറ്റു പ്രേദശങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കു അതി
രുകവിഞ്ഞ സ്വാധീനശക്തിയുണ്ട്. ആ പ്രേദശങ്ങൾ
ക്കു പുറേമയുള്ള ജനങ്ങളുെടേമലും സ്വാധീനശക്തി
ദിവസം െചല്ലുംേതാറും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഒരു
െകാല്ലംമുമ്പു പാർട്ടിയിൽ മൂന്നുലക്ഷം െമമ്പർമാരാ
ണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇെക്കാല്ലം അതു നാലുലക്ഷമായി
വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കണക്കു പാർട്ടിയുെട വർദ്ധി
ച്ചുവരുന്ന ശക്തിെയ നല്ലതുേപാെല െവളിെപ്പടുത്തുന്നു
ണ്ട്. േസാവിയറ്റ് ൈചനക്കു ഇന്നു സാധാരണ ൈസ
ന്യത്തിൽ മൂന്നുലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം പട്ടാളവും
സന്നദ്ധൈസന്യത്തിൽ ആറുലക്ഷത്തിലധികം പട്ടാ
ളവുമുണ്ട്. പാർട്ടിയുെട മികച്ച ശത്രുക്കൾേപാലും ഈ
ൈസന്യം ൈചനയിെല ഏറ്റവും ശക്തികൂടിയ ൈസ
ന്യമാെണന്നു സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.”

















1 ഒന്നാമെത്ത േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
സ്ഥാപനം.
1919-െല വിദ്യാർത്ഥി പ്രേക്ഷാഭത്തിന്നുേശഷം ൈച

നയിെല അേനകം വിദ്യാർത്ഥികൾ േസാവിയറ്റു റഷ്യ
യുെട ഭരണരീതിേയയും അവിെട നടക്കുന്ന പരിവർ
ത്തനങ്ങേളയും േനരിട്ടു കണ്ടുപഠിക്കുവാൻേവണ്ടി േമാ
േസ്കാവിൽെചന്നു താമസമാക്കി. േലാകത്തിെല ചൂഷക
വർഗ്ഗെത്തെയാട്ടാെക കിടുകിെട വിറപ്പിച്ച മഹത്തായ
റഷ്യൻവിപ്ലവം അവരുെട യുവഹൃദയങ്ങെള എെന്ത
ന്നില്ലാെത ആകർഷിച്ചു. റഷ്യ െചയ്തുകാണിച്ചതുേപാ
െല സാമ്രാജ്യവാദേത്തയും മുതലാളിത്തേത്തയും പാ
േട അടിച്ചുടയ്ക്കാൻ േവണെമങ്കിൽ അധഃപതനത്തിൽ
ആണ്ടുകിടക്കുന്ന ൈചനക്കും സാധിക്കുെമന്നും ഈ
പാവനമായ ഉേദ്ദശ്യെത്ത മുൻനിർത്തിെക്കാണ്ടു സുദൃഢ
മായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിെന്റ കീഴിൽ മർദ്ദിതരായ െതാ
ഴിലാളികേളയും കൃഷിക്കാേരയും സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ
തുടങ്ങുകയാണു തങ്ങളുെട കർത്തവ്യെമന്നും, അവർ
മനസ്സിലാക്കി. അതിെന്റ ഫലമായി, േസാഷ്യലിസം,
മാർക്സിസം മുതലായ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി പഠിക്കുവാനും
വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാനും േവണ്ടിയുള്ള ക്ലബ്ബ്കൾ
ൈചനയുെട പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. ഈ
ക്ലബ്ബ്കളിൽനിന്നാണു 1919-ൽ യുവേസാഷ്യലിസ്റ്റ് സം
ഘം (Young Socialist Association) എന്ന ഒന്നാമെത്ത
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സ്ഥാപനം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടത്. ഈ േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു വളെരയധികം വിദ്യാർത്ഥികെള
ആകർഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാേഴക്കും, അതായത് 1920-ൽ ൈചനയിൽ ഒരു
കമ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയും സ്ഥാപിതമായി. വിദ്യാർത്ഥികളും
െതാഴിലാളികളും തുരുതുെര പാർട്ടിയിെല െമമ്പർമാരാ
യി േചരാൻ തുടങ്ങി.
ഈ അവസരത്തിലാണു ആദ്യം െപക്കിങ്-ഹാേങ്കാ
െറയിൽെവയിെല െതാഴിലാളികളും പിന്നീടു േഹാേങ്കാ
ങ്ങിെല കപ്പൽ േവലക്കാരും ഓേരാ പണിമുടക്കം നട
ത്തിയത്. െതാഴിലാളികളുെടയിടയിലുള്ള ഈ അസം
തൃപ്തിയും പ്രേക്ഷാഭവും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ശക്തി
വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കുറെച്ചാന്നുമല്ല സഹായിച്ചതു എന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 1922-ൽ കൂടിയ ൈചനീസ് കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട സേമ്മളനം പാർട്ടി സ്വന്തം പ്രവൃ
ത്തികൾക്കു പുറെമ േദശീയസ്ഥാപനമായ േകാമിണ്ടാ
ങ്ങീന്നുള്ളിൽ കടന്നും സാധിയ്ക്കുേന്നടേത്താളം പ്രവർ
ത്തിക്കണെമന്നു തീരുമാനിച്ചു. സന്യാെത്സന്നിന്നു കമ്യൂ
ണിസേത്താടു അത്ര പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നിെല്ല
ങ്കിലും, കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാെര ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റക്കായി േകാമിണ്ടാ
ങ്ങിൽ േചരുവാൻ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, ഒരു െകാല്ല
േത്താളം കാലം അവരുെട പ്രവർത്തിമാർഗ്ഗം ഏറ്റവും
അനിശ്ചിതമായിരുന്നു. 1923-ൽ േസാവിയറ്റു റഷ്യയു
െട പ്രതിനിധിയായ മിക്കൽ ബേറാഡിൽ വന്നേപ്പാൾ
ൈചനയുെട സ്ഥിതിഗതികൾ അനർത്ഥകരമാംവിധം
െകട്ടുപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വഴിയ്ക്കു േപാ
യാൽ ൈചന അധഃപതനത്തിൽ െചന്നു ചാടാതിരി
ക്കുകയിെല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബേറാഡിന്നു അധി
കസമയം േവണ്ടിവന്നില്ല. ഇക്കാര്യം സന്യാെത്സന്നി
ന്നു േബാധ്യെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുവാനാണു അേദ്ദഹം
ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചത്. പല കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കും വാദപ്ര
തിവാദങ്ങൾക്കും േശഷം താേഴകാണുന്ന നയങ്ങൾക്ക
നുസരിച്ചു േകാമിണ്ടാങ്ങിെന പരിഷ്കരിക്കുവാൻ ഡാക്ടർ
സൺസമ്മതിച്ചു:—(1) േകാമിണ്ടാങ്ങും ൈചനീസ് കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയും തമ്മിൽ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിയ്ക്കുക
(2) േദശീയ ൈചനയും േസാവിയറ്റു റഷ്യയും തമ്മിൽ
സഹകരിയ്ക്കുക (3) െതാഴിലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരുേട
യും പ്രേക്ഷാഭങ്ങെള സഹായിയ്ക്കുക.
ഈ മാറ്റം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട പുേരാഗതിയ്ക്ക് വലി
െയാരു സഹായമായിത്തീർന്നു. ഒന്നാമത്, േദശീയവാ
ദികളുെട അധികാരാതിർത്തിയിൽെപട്ട കാണ്ടണിൽ
(ഇേമിീി) തുറന്ന പ്രചാരേവല െചയ്യുവാൻ അവർക്കു സാ
ധിച്ചു. രണ്ടാമതു, േകാമിണ്ടാങ്ങിലൂെട പ്രവർത്തിയ്ക്കുവാൻ
തടസ്ഥമുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ തങ്ങളുെട സ്വതന്ത്ര
സ്ഥാപനമായ പാർട്ടി വഴിയായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുവാനും
അവർക്കധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. േപാെരങ്കിൽ, തരം കി
ട്ടുേമ്പാെഴല്ലാം േകാമിണ്ടാങ്ങിന്നുള്ളിൽ ഭരണാധികാര
ങ്ങൾ ൈകവശെപ്പടുത്തുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യ
വും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. 1924-ൽ ൈചനീസ് കമ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ രണ്ടായിരം അംഗങ്ങളും “െറഡ്സിൻ
ഡികറ്റിൽ” (RedSyndicate) ഏകേദശം 60,000 െമമ്പർ
മാരുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, കുറച്ചു സമയത്തി
ന്നുള്ളിൽ േകാമിണ്ടാങ്ങിെല യഥാസ്ഥിതികെമമ്പർമാ
െര അമ്പരപ്പിയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം പാർട്ടിയുെട െമമ്പർമാരും
സ്വാധീനശക്തിയും അത്രയധികം വർദ്ധിച്ചു. മൂന്നുെകാ
ല്ലം െകാണ്ട് അവർക്ക് മർദ്ദിതജനതെയ എെന്തന്നില്ലാ
െത ആകർഷിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. െതക്കൻ ൈചനയിലു
ള്ള കൃഷിക്കാരുെടയിടയിൽ അവർക്കുണ്ടായിത്തീർന്ന
സ്വാധീനശക്തി അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. അതിന്നു പുറ
െമ അേനകം പട്ടാളക്കാരും പാർട്ടിയുെട ബന്ധുക്കളാ
യിത്തീർന്നു.

















2 വിപ്ലവം
1925 െമയ്മാസത്തിൽ ൈചനയിെല ജാപ്പാനീസ് മില്ലു
കളിൽ ഒരു പണമുടക്കമുണ്ടായി. പണിമുടക്കത്തിെന്റ

േനതാക്കന്മാരിൽ ചിലർ െവടിെവയ്ക്കെപ്പട്ടേതാടുകൂടി രാ
ജ്യം മുഴുവനും എെന്തന്നില്ലാെത കലങ്ങിമറിഞ്ഞു. എല്ലാ
ദിക്കിലും വിപ്ലവത്തിെന്റ െകാടുങ്കാറ്റ് ശക്തിേയാെട വീ
ശാൻ തുടങ്ങി. വിപ്ലവക്കാലത്തു, അതായത് 1926-27ൽ, കാണ്ടണിലും േഹാേങ്കാങ്ങിലുമുണ്ടായ പണിമുടക്ക
ത്തിൽ 1,60,000 െതാഴിലാളികൾ പെങ്കടുത്തിരുന്നു.
ഈ പണിമുടക്കം ൈചനീസ് വിപ്ലവചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റ
വും പ്രധാനമായ ഒരദ്ധ്യായമാണ്. കുറച്ചു ദിവസത്തിന്നു
ള്ളിൽ പണിമുടക്കത്തിെന്റ പ്രഭാവം കൃഷിക്കാരുെടയി
ടയിലും കാണാൻ തുടങ്ങി. അവർ ജന്മിമാരുെട േനെര
പരസ്യമായ ലഹളയാരംഭിച്ചു.
ഇങ്ങിെന മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർ േയാജിച്ച് ധനികവർഗ്ഗ
ത്തിെന്റ േനെര ഭയങ്കരമായ ലഹളയാരംഭിയ്ക്കുന്നതുവേര
യും ൈചനയിെല ധനികരാഷ്ട്രീയ പ്രേക്ഷാഭകന്മാർക്ക്
പല വമ്പിച്ച ആശകളുമുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരുേടയും
െതാഴിലാളികളുേടയും സാഹായ്യേത്താടുകൂടി വിേദശീ
യമുതലാളികളുെട േനെര െപാരുതാെമന്നും അങ്ങിെന
തങ്ങളുെട സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങൾ േനടാെമന്നും അവർ
വിചാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ലഹളയാരംഭിച്ചേതാടുകൂടി,
അതായതു, കൃഷിക്കാരും െതാഴിലാളികളും വിേദശീയ
ഗവൺെമൻറിെന്റ മാത്രമല്ല തങ്ങളുെട സ്ഥാപിതതാല്പ
ര്യങ്ങളുേടയും ശത്രുക്കളാെണന്നു വ്യക്തമായേതാടുകൂടി,
അവർ ഗവൺെമൻറി െന്റ ഭാഗത്തു േചർന്നു തങ്ങളുെട
യഥാർത്ഥമായ മുതലാളിത്ത നിറം പുറത്തു കാണിയ്ക്കു
വാൻ തുടങ്ങി. മുതലാളികളും ജന്മികളും ച്യാേങ്കേഷ
ക്കിെന്റ േസനാപതിത്വത്തിൻകീഴിൽ ഒന്നിച്ചു േചർന്നു
അവരുെട പിൻബലേത്താടുകൂടി ച്യാേങ്കേഷക്ക് 1927
ഏപ്രിൽമാസത്തിൽ യാങ്േടസ് നദിയുെട വടക്കുഭാഗ
ത്തു നാങ്കിങ്ങ് ഗവൺെമൻറ് സ്ഥാപിച്ചു. അേപ്പാേഴയ്ക്കും
േദശീയസ്ഥാപനമായ േകാമിണ്ടാങ്ങിൽനിന്നു ഭിന്നി
ച്ചുേപായ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ സ്വന്തമായി സാമാന്യ ജന
തെയ സംഘടിപ്പിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ട്യൂനാൻ, ഹ്യൂേപ,
ഹവാങ്ടങ്, കീേചങ്സ്യൂ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
അവർക്കു അതിരുകവിഞ്ഞ സ്വാധീനശക്തി ലഭിച്ചു.
സാമ്യവാദികളുെട േനതൃത്വത്തിൻകീഴിൽ കൃഷിക്കാരും
െതാഴിലാളികളും കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് വന്നുെകാണ്ടി
രുന്നത്. അങ്ങിെന, ഒടുവിൽ, സ്യൂേചാെജൻ (ടൗരവീ
മഴലി) എന്ന സുപ്രസിദ്ധ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന പ്രധാന േന
താവാക്കിെക്കാണ്ടു അവർ േസാവിയറ്റ് ൈചനയുെട
അടിക്കല്ലിട്ടു.

















3 വർഗ്ഗയുദ്ധം
1927-െല ഭിന്നിപ്പിന്നുേശഷം ച്യാേങ്കേഷക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിെയ തച്ചുടയ്ക്കുവാൻ ആവുന്നതും ശ്രമിച്ചുേനാക്കു
കയുണ്ടായി. എന്നാൽ എത്രതെന്ന ക്രൂരമായ മർദ്ദന
ത്തിന്നും പാർട്ടിയുെട കൂടിക്കൂടിവന്ന ശക്തിെയ േലശം
േപാലും നശിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജനങ്ങെള ആകർ
ഷിയ്ക്കുവാൻേവണ്ടി പല പുറംപൂച്ചുകളും തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചു
െവച്ചിട്ടുള്ള പ്രജായത്തഭരണം, വാസ്തവത്തിൽ, ധനി
കവർഗ്ഗത്തിെന്റ േസ്വച്ഛാധിപത്യം മാത്രമാെണന്നും
തങ്ങളുെട രക്ഷയ്ക്കു ഏറ്റവും പറ്റിയത്. േസാവിയറ്റ് ഭര
ണരീതി മാത്രമാെണന്നും ൈചനയിെല മർദ്ദിതവർഗ്ഗം
എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ, ക്യാങ്സി, ഹു
നാൻ, ഹ്യൂേപ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിെല േസാവിയറ്റ്
ഗവൺെമൻറിെന അകറ്റുവാൻേവണ്ടി ച്യാേങ്കേഷക്ക്
പട്ടാളങ്ങെള അയച്ചു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കൃഷിക്കാരും
െതാഴിലാളികളും സംഘടിച്ച് തങ്ങൾ വളെര പണിെപ്പ
ട്ടു സമ്പാദിച്ച ഭരണകൂടെത്ത സ്തുത്യർഹമായ ധീരതേയാ
ടുകൂടി കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്തത്. ഈ ധീരതയു
േടയും ഈ ത്യാഗത്തിൻേറയും ഫലമായി, ക്രമത്തിൽ
ക്രമത്തിൽ, മദ്ധ്യൈചനയിെല ഒരു വലിയ വിഭാഗം മു
ഴുവനും േസാവിയറ്റുഗവൺെമൻറിെന്റ അധീനത്തിൽ
വന്നുേചർന്നു.
ധനികപത്രകാരന്മാർ മർദ്ദിതന്മാരുെട ഈ ഭരണശ
ക്തിെയ മറച്ചുെവയ്ക്കുവാനും ച്യാേങ്കേഷക്ക് ൈചനീസ്
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട പ്രഭാവെത്ത തീെര നശിപ്പി
ച്ചു കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുെവന്ന വ്യാജപ്രസ്താവം പരത്തുവാ
നും വളെര ശ്രമിച്ചുേനാക്കുകയുണ്ടായി, അതിനാൽ
േസാവിയറ്റ് ൈചനയുെട മാഹാത്മ്യങ്ങെള അവയുെട
യഥാർത്ഥരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാമാന്യജ
നങ്ങൾക്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇയ്യിെട കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ്കാരുെട എഴുപതിനായിരം പട്ടാളക്കാരടങ്ങിയ
ചുകപ്പുൈസന്യം െപാടുന്നനെവ ക്യാങ്സി തലസ്ഥാന
ത്തിൽനിന്ന് അമ്പതു നാഴികദൂരത്തുള്ള ടിറ്റാഓ (Titao)
ആക്രമിച്ചേപ്പാൾ, ൈചനയിെല കമ്യൂനിസം ഒരു ജീവനു
ള്ള ശക്തിയാെണന്നും ച്യാേങ്കേഷക്കിെന്റ നയത്തിനു
േസാവിയറ്റ് ഭരണെത്ത ഒട്ടുംതെന്ന ഉടയ്ക്കുവാൻ സാധി
ച്ചിട്ടിെല്ലന്നും േലാകത്തിന്നു േബാധ്യമായി.
േക്വേച്ചാ, സീച്ചുവാൻ, ഷാൻസി എന്നീ പടിഞ്ഞാറൻ
സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട ശക്തി ദിവ
സംെചല്ലുംേതാറും കൂടിക്കൂടി വരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ
ഭൂമിയുെട കിടപ്പിേനക്കാളധികം സാമാന്യജനതയുെട
കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് അവെര സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. വർദ്ധി
ച്ച നിലനികുതി, ദുസ്സഹമായ പാട്ടം, അത്യധികമായ
കടച്ചുമട്-ഇെതല്ലാംകൂടി ൈചനയിെല ദരിദ്രവർഗ്ഗെത്ത
കമ്യൂണിസത്തിൽ ആശയും വിശ്വാസവുമുള്ളവരാക്കി
ത്തീർത്തു. പാട്ടത്തിൽനിന്നും കടത്തിൽനിന്നും ജനങ്ങ
െള രക്ഷിയ്ക്കുവാൻ േദശീയഗവൺെമൻറിന്നു സാധിയ്ക്കാ
ത്തതിൽ അത്ഭുതെപ്പടുവാെനാന്നുമില്ല. എെന്തന്നാൽ
േദശീയഗവെണ്മൻറ് നിലനില്ക്കുന്നതുതെന്ന ജന്മികൾ,
പണമിടപാടുകാർ, തുടങ്ങിയ ധനിക വർഗ്ഗക്കാരുെട
പിൻബലേത്താടുകൂടിയാണ്.
പിെന്ന കുറച്ചുകാലമായി ജാപ്പാൻ വടക്കൻ ൈചനയി
െല ചില സംസ്ഥാനങ്ങെള പിടിച്ചുപറിയ്ക്കുവാൻ ശ്രമി
യ്ക്കുകയാണേല്ലാ. േകന്ദ്രഗവൺെമൻറ് ജാപ്പാെന്റ സാ
മ്രാജ്യദുർേമ്മാഹെത്ത േവണ്ടത്ര എതിർക്കുകയുണ്ടായി
ല്ല. ഈ കാരണത്താലും കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട പ്രഭാവം
വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. േസാവിയറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്കൾ ക്യാങ്സിയി
ലും െഡച്ചുവാനിലും പരിമിതമായി കിടന്നിരുന്നേപ്പാൾ
ൈചനീസ് കമ്യൂണിസെത്ത ഗവൺെമൻറും ധനികവർ
ഗ്ഗവും ആവശ്യത്തിലധികം ഭയെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
യ്യാൻസി കൂടി കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരുെട ശക്തിയ്ക്കുള്ളിലായ
േപ്പാൾ ശത്രുക്കൾ എെന്തന്നില്ലാെത അമ്പരന്നുേപാ
യി.
ൈചനയിെല അഞ്ചിെലാരുഭാഗേത്താളംവരുന്ന േസാ
വിയറ്റു പ്രേദശങ്ങൾ രണ്ടായി വിഭജിയ്ക്കെപ്പട്ടുകിടക്കുക
യാണ്. േകന്ദ്രഗവൺെമൻറിെന്റ കീഴിൽ െതക്കൻ ക്യാ
ങ്സി, പടിഞ്ഞാറൻ ഫുക്കിയാങ്, വടക്കൻ ക്വാങ്ടൺ,
ക്യാങ്സി, പടിഞ്ഞാറൻ ഫുക്കിയാങ്ങ്, വടക്കൻ ക്വാ
ങ്ങിടൺ, ഹുനാൻ, ഹുേപ്പയുെട അതിർത്തിപ്രേദശങ്ങൾ
ഇത്രയും സ്ഥലമാണ് േസാവിയറ്റുകളായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാ
മെത്ത പ്രധാനവിഭാഗത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ േഹാനാൻ,
ഹൂേപ്പ, ആൻേവേഹാനാൻ, ഹൂേപ്പയുെട അതിർത്തിപ്ര
േദശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുപുറെമ േവേറയും എട്ടു െചറിയ
േസാവിയറ്റുപ്രേദശങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നുലക്ഷത്തിലധികം
ചനാഴികവിസ്താരമുള്ള ഈ പ്രേദശങ്ങളിെലല്ലാം കൂടി
ആെക ഒമ്പതുേകാടിയിൽ കുറയാത്ത ജനസംഖ്യയാ
ണുള്ളത്.

















4 ഭരണരീതി
േസാവിയറ്റുഭരണത്തിെന്റ തലസ്ഥാനം ക്യാങ്സിയിലാ
ണ്. അതിെന്റ കീഴിലായി അേനകം ഡിസ്ട്രിക്ട്േസാവി
യറ്റുകളുണ്ട്. ഓേരാ ഡിസ്ട്രിക്ട്േസാവിയറ്റിലും താെഴ പറ
യുന്ന പത്തു തത്ത്വങ്ങളനുസരിച്ചാണ് ഭരണം നടത്തുന്ന
ത്:1. സാമ്രാജ്യത്വെത്ത നശിപ്പിയ്ക്കുക.

2. വിേദശീയമുതലാളികളുെട വ്യവസായങ്ങളും ബങ്കുക
ളും പിടിച്ചടക്കുക.
3. ൈചനയിെല വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്വയം

നിർണ്ണയാവകാശം നൽകിെക്കാണ്ടുള്ള ഒൈരക്യ
ൈചനെയ സ്ഥാപിയ്ക്കുക.
4. േദശീയഗവൺെമൻറിെന നശിപ്പിക്കുക.
5. േസാവിയറ്റുകൾ—അതായത്, െതാഴിലാളികൾ, കൃ
ഷിക്കാർ, പട്ടാളക്കാർ എന്നിവരുെട കൗൺസിലു
കൾ—സ്ഥാപിയ്ക്കുക.
6. എട്ടു മണിക്കൂർ പ്രവൃത്തിനിയമം പാസ്സാക്കുക; കൂ
ലി കൂട്ടുക; െതാഴിലില്ലായ്മ നശിപ്പിക്കുക; േസാഷ്യൽ
ഇൻഷൂറൻസ് മുതലായത് നടപ്പാക്കുക.
7. കൃഷിക്കാരുേടതല്ലാത്ത എല്ലാ നിലങ്ങളും പിടിച്ചട
ക്കി കൃഷിക്കാർക്കു വീതിച്ചുെകാടുക്കുക.
8. പട്ടാളക്കാരുെട ജീവിതരീതി പരിഷ്കരിക്കുക.
9. പഴയ ഗവൺെമൻറ് നടപ്പാക്കിയ എല്ലാ നികുതിക
ളും നിർത്തൽെചയ്യുകയും അവയ്ക്കു പകരമായി കൃഷി
യുെട ഉല്പന്നങ്ങളുെട ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകെള ആശ്രയി
ക്കുന്ന ‘സിംഗിൾടാക്സ്’ സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കുകയും
െചയ്യുക.
10. േസാവിയറ്റു റഷ്യേയയും േലാകം മുഴുവനുമുള്ള െതാ
ഴിലാളിവർഗ്ഗങ്ങേളയും സഹായിക്കുക.
ൈചനീസ് േസാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ളിക്കിെന്റ േകന്ദ്രഭരണം
േസാവിയറ്റുേകാൺഗ്രസ്സിെന്റ അധീനത്തിലാണ്. പ്ര
ധാനമായി െസൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, െകൗൺ
സിൻ ഓഫ് കമ്മീസ്സാർസ് ഇങ്ങിെന രണ്ടു ഡിപ്പാർൻറു
െമണ്ടുകളാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത്. േസാവിയറ്റുേകാൺ
ഗ്രസ്സിെന്റ സേമ്മളനം നടന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കാത്ത സമയ
െത്തല്ലാം അതിെന െസൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി പ്ര
തിനിധീകരിക്കുന്നു. െകൗൺസിൽ ഓഫ് കമ്മീസ്സാറിൽ
േദശീയകാര്യങ്ങൾ, വിേദശകാര്യങ്ങൾ, കൃഷി, െതാ
ഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആയവ്യയം, ൈസന്യം എന്നീ വി
ഭാഗങ്ങളുെട കമ്മീസ്സർമാരാണുള്ളത്. േകാൺഗ്രസ്സിേല
ക്കുള്ള പ്രതിനിധികളിലധികവും ൈചനീസു കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയുെട െമമ്പർമാരായിരിക്കും. േകന്ദ്രഗവൺെമൻ
റിെന്റ തലവൻ ഇേപ്പാൾ മാഓത്സിടങ് (Mao Tsetung)
ആണ്.
േസാവിയറ്റുകളിൽ െതാഴിലാളികൾക്കാണ് ഏറ്റവുമധി
കം പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശത്രുക്കളുെട കൂെടക്കൂ
െടയുള്ള ആക്രമണങ്ങളാലും േവേറയും ചില അനിവാ
രിതകാരണങ്ങളാലും േസാവിയറ്റ്ൈചനക്ക് േസാവി
യറ്റ് റഷ്യേയേപ്പാെല ഉറച്ചുനില്ക്കുവാൻ ഇനിയും സാധി
ച്ചിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണ്. എങ്കിലും ൈചനീസ്
േസാവിയറ്റ് റിപ്പബ്ളിക്കിെന്റ ഭരണഘടനേയയും അവി
ടുെത്ത െതാഴിലിേനയും കൃഷിേയയും സംബന്ധിക്കുന്ന
നിയമങ്ങേളയും വായിച്ചുേനാക്കിയാൽ ഏതു മുതലാളി
ത്തരാജ്യവും അമ്പരക്കാതിരിയ്ക്കുകയില്ല.
നഗരത്തിേലയും ജില്ലയിേലയും കൗൺസിലുകൾക്കു
ള്ള തിരെഞ്ഞടുപ്പുകൾ േസാവിയറ്റ് സമ്പ്രദായമനുസരി
ച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ കൗൺസിലുകളാണ് ഗവൺ
െമൻറിെന്റ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകങ്ങൾ മർദ്ദിതവർഗ്ഗ
ങ്ങളിൽെപട്ട എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും േവാട്ടവകാശമുണ്ട്.
പ്രസംഗം, സഭ, േലഖനം, പ്രസ്സ്, ഹർത്താൽ, സംഘ
ടന എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ മർദ്ദിതന്മാർക്കും
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അേങ്ങയറ്റം, ഗവൺെമൻറിേനയും ഗവൺ
െമൻറിെന്റ പ്രവൃത്തികെളയും വിമർശിയ്ക്കുവാൻേപാലും
സാമാന്യജനതയ്ക്കവകാശമുണ്ട്.

















5 ജന്മികളും മുതലാളികളും
ജന്മികൾക്കും മുതലാളികൾക്കും വലിയ വലിയ പണമി
ടപാടുകാർക്കും േസാവിയറ്റ്ൈചനയുെട ഭരണകാര്യങ്ങ
ളിൽ യാെതാരധികാരവുമില്ല. പട്ടാളത്തിൽ േചരുവാൻ
അവർക്കവകാശമില്ല; തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളുണ്ടാകുേമ്പാൾ
അവർക്കു േവാട്ടുെചയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യംേപാലുമില്ല.
പല കൂടനയങ്ങളും പ്രേയാഗിച്ച് േസാവിയറ്റ് കൗൺസി
ലുകളിൽ കടന്നുകൂടുന്ന ധനികവർഗ്ഗക്കാെര പിടിച്ചു പു
റത്താക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാേയ്പാഴും നടന്നുെകാ
ണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിെന്നല്ലാം പുറെമ ജന്മികൾ, മുതലാളി
കൾ മുതലായവർക്ക് ഇഷ്ടംേപാെല പ്രസംഗിയ്ക്കുവാേനാ
എഴുതുവാേനാ സംഘടിയ്ക്കുവാേനാ യാെതാരു സ്വാത
ന്ത്ര്യവുമില്ല. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ അടിപുഴക്കുക എന്നതു
ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയെല്ലന്നും കുഴിയാനനയക്കാ
രായ ധനികവർഗ്ഗക്കാർ തരംകിട്ടിയാൽ ദരിദ്രഗവൺ
െമൻറിെന തകിടം മറിക്കാതിരിക്കുകയിെല്ലന്നും അതി
നാൽ ഇത്തരംമുൻകരുതലുകൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത
വയാെണന്നും േസാവിയറ്റധികൃതന്മാർ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.
നിയമങ്ങൾെക്കതിരായി നടക്കുന്നവെര ശിക്ഷിയ്ക്കുവാൻ
ചുവപ്പു ൈസന്യത്തിെന്റ പിൻബലേത്താടുകൂടിയ േസാ
വിയറ്റ് േകാടതികളുണ്ട്. പ്രതിക്രിയെയ കഠിനമായി മർ
ദ്ദിെച്ചാതുക്കുന്നേതാെടാപ്പം മൃഗീയങ്ങളായ പഴയ ദണ്ഡ
നീതികെള നിർത്തൽെചയ്യുവാനും േസാവിയറ്റ്ഗവൺ
െമൻറ് ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തടവുകാേരാടു െവറുപ്പും പ്രതി
കാരവും കാണിയ്ക്കുന്നതിന്നു പകരം അവർക്കു െജയിലു
കളിൽ പഠിയ്ക്കുവാനും മനുഷ്യത്വത്തിേലയ്ക്കു വികസിയ്ക്കുവാ
നുമുള്ള സന്ദർഭം നൽകുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. ചുരുക്കി
പ്പറഞ്ഞാൽ, ൈചനയിെല േസാവിയറ്റുപ്രേദശങ്ങളിെല
ദരിദ്രാധിപത്യം ജന്മികൾ, മുതലാളികൾ, േകാമിണ്ടാങ്ങി
െല േദശീയവാദികൾ, വിേദശീയരായ സാമ്രാജ്യവാദി
കൾ എന്നിവെര നിർദ്ദയമായി മർദ്ദിെച്ചാതുക്കുന്നുെണ്ട
ങ്കിൽകൂടി, സാമാന്യജനങ്ങെള സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം
യഥാർത്ഥസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പ്രജായത്തഭരണംതെന്നയാ
ണ്.

















6 െതാഴിലാളികൾ
േസാവിയറ്റുകളുെട സ്ഥാപനത്തിന്നുമുമ്പ് െതാഴിലാളി
കൾ ശരിയ്ക്കു മുതലാളികളുെട അടിമകളായിരുന്നു. അത്യ
ധികമായ പ്രവൃത്തി സമയം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലിനിര
ക്ക്, മൃഗീയമായ െപരുമാറ്റം, സ്വരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ നി
യമങ്ങളുെട അഭാവം, പണിമുടക്കം െചയ്യുവാൻേപാലു
മുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരിയ്ക്കൽ-ഇെതാന്നും െതാഴിലാ
ളികൾ ഇന്നും മറന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. േകാമിണ്ടാങ്ങിന്നു
കീഴിലുള്ള െതാഴിലാളികളുെട സ്ഥിതി ഇന്നും ഒട്ടും േഭ
ദെപ്പട്ടിട്ടില്ല. 1933 മാർച്ച്മാസത്തിലേല്ല േകാമിണ്ടാങ്ങ്
ഗവൺെമൻറ് ഹാേങ്കാവിൽ പണിമുടക്കംെചയ്തു െതാഴി
ലാളികെള മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചത്? എന്നാൽ േസാ
വിയറ്റു പ്രേദശങ്ങളിെല സ്ഥിതി ഏറ്റവും പരിഷ്കരിച്ചിരി
യ്ക്കുന്നു. അവിെട െതാഴിലാളികൾ സ്വതന്ത്ര്യരായ നാഗരി
കരാണ്.
എട്ടുമണിക്കൂർ നിയമം േസാവിയറ്റുപ്രേദശങ്ങളിെലല്ലാം
നടപ്പിൽ വന്നിരിയ്ക്കുന്നു. കൂലിനിരക്ക് 40 ശതമാനേത്താ
ളം വർദ്ധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. മിക്ക െതാഴിലാളികളും ശക്തി
േയാടുകൂടി സംഘടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. 1934-ൽ േക
ന്ദ്രേസാവിയറ്റുകളിൽ െതാഴിലാളിസംഘങ്ങളിൽ ഏക
േദശം 2,30,000 െമമ്പർമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു ആേക
യുള്ള െതാഴിലാളികളുെട 95 ശതമാനമാണ്. സുമാർ
28 ശതമാനം െതാഴിലാളികൾ ചുകപ്പു ൈസന്യത്തിൽ
േചർന്നവരാണ്. ഏഴായിരേത്താളം െതാഴിലാളികൾ

















7 കൃഷിക്കാർ
െതാഴിലാളികെളേപ്പാെലതെന്ന കൃഷിക്കാർക്കും വമ്പി
ച്ച പല േനട്ടങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വർദ്ധിച്ച കടച്ചുമടിൽ
നിന്നും ദുസ്സഹമായ പാട്ടത്തിൽനിന്നും അവർക്കു േമാ
ചനം ലഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. പണ്ടു ഒരു േനരെത്ത വയർ നിറ
യ്ക്കുവാനുള്ള ഭക്ഷണം ഏറ്റവും വലിയ സുഖേഭാഗമായി
കരുതിയിരുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് ഇന്നു സുഖമായ ഭക്ഷ
ണം ഇഷ്ടംേപാെല കിട്ടിവരുന്നുണ്ട്.

















8 വിദ്യാഭ്യാസം
േകാമിണ്ടാങ്ങിെന്റ കീഴിലുള്ള എൺപതുശതമാനത്തി
ലധികം ജനങ്ങൾ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണ്.
എന്നാൽ േസാവിയറ്റു പ്രേദശങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം
അത്ഭുതകരമാംവിധം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്യാങ്സി,
ഫ്യൂക്കിയൻ, ഏങ്കാങ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ 3052 േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് ൈപ്രമറി സ്കൂളുകളുണ്ട്. ഇവയിെലല്ലാംകൂടി 89730
കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആെക 96000 വിദ്യാർത്ഥികൾ
പഠിയ്ക്കുന്ന 6500 നിശാപാഠശാലകളുണ്ട്. രാജ്യത്തിെന്റ
നാനാഭാഗങ്ങളിലുമായി 38000 വായനശാലകളുണ്ട്.
േകന്ദ്രേസാവിയറ്റു ജില്ലയിൽ നിന്നുതെന്ന 34 പത്രങ്ങൾ
പുറെപ്പടുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കു പഠിപ്പിന്നു പുറെമ ഭാസു
രമായ വികാസത്തിന്നാവശ്യമായ വിേനാദങ്ങളും സം
സ്കാരസ്ഥാപനങ്ങളും േസാവിയറ്റു പ്രേദശങ്ങളിൽ സുല
ഭമാണ്.

















9 സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം
സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യമായ അവകാശങ്ങ
ളാണ് േസാവിയറ്റുപ്രേദശങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വിവാഹത്തിന്നും വിവാഹേമാചനത്തിന്നുമുള്ള പരിപൂർ
ണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ടു കൂട്ടർക്കുമുണ്ട്. ബാല്യവിവാ
ഹവും കന്യാവിക്രയവും നിയമം അനുവദിയ്ക്കുന്നില്ല.

















10 സാമ്പത്തികനയം
ഉൽപാദനെത്ത സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നതാണ് േസാവി
യറ്റുഗവൺെമൻറിെന്റ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനമായ പ്രശ്നം.
പുതിയ നയത്തിെന്റ ഫലമായി കൃഷിയും, വ്യവസായവും
അതിേവഗം അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടുവരുന്നു. സഹകരണ സം
ഘങ്ങൾ എല്ലാ ദിക്കിലും െപാട്ടിത്തഴച്ചുവരുന്നു. 1933ൽ േസാവിയറ്റുപ്രേദശങ്ങളിൽ ആെക 1423 സഹകര
ണസംഘങ്ങൾ പ്രവൃത്തിെയടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഇങ്ങിെന എല്ലാവിഭാഗങ്ങളിലും േസാവിയറ്റുൈചന
ഉത്തേരാത്തരം അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടുവരികയാണ്, അടിമ
യായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് േസാവിയറ്റു ൈചനയുെട സുധീരങ്ങളായ
പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്ന് പല പാഠങ്ങളും പഠിയ്ക്കുവാ
നുണ്ട്.
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 1936 നവംബർ 23

















െ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

െ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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