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ആമുഖം

താരിക് അലി (ഇട

്); െക ദാേമാദരൻ

ന െലഫ്റ്റ് റിവ വിൽ വന്ന താരിക് അലി — െക ദാ
േമാദരൻ സംഭാഷണം ഞാൻ പരിഭാഷ െച ന്നത്
ടി എൻ േജായ് നടത്തിയിരുന്ന ‘സൂര്യകാന്തി’യിൽ
െവച്ചാണ്. സൂര്യകാന്തി ഒരു ൈല റിയും സമാനഹൃ
ദയരായ അേന്വഷികളുെട സംഗമ സ്ഥാനവും ആയി
രു അന്ന്. പല തരം ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളുള്ളവർ
അവിെട വ കൂടിയിരു . പലരും മുൻ ന ൈലറ്റ്
വർത്തകേരാ അനുഭാവികേളാ കലാകാരന്മാേരാ
എഴു കാേരാ ആയിരു . എല്ലാവരും പേക്ഷ ചില
കാര്യങ്ങൾ പങ്കിട്ടിരു : ന ൈലറ്റ് വർത്തന രീതി
കൾക്ക് െപാതുജനാംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സാം ാ
രിക േവദിയുെട നാടകങ്ങൾ ം കവിയര കൾ ം
കയ്യടിച്ചവർ േപാലും വർത്തനസന്നദ്ധരായിരുന്നില്ല.
മ ് ഇന്ത്യൻ കമ ണി പാർട്ടികളുെടയും തത്വത്തിലും
േയാഗത്തിലും പല തരം മൗനങ്ങളും പരിമിതിക
ളും ഉണ്ടായിരു . ീ -ദളിത് പരിസ്ഥിതി സ്ഥാന
ങ്ങൾ േപാെല പല നവജനകീയ സ്ഥാനങ്ങെളയും
ഉൾെക്കാള്ളാേനാ സംേബാധന െചയ്യാേനാ കഴിയുന്നി
ല്ല. െലനിെന്റേയാ മാേവായുെടേയാ തത്വങ്ങളും ത
ങ്ങളും ഏെറ നാനാത്വങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യ േപാലുള്ള ഒരു
ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് യാ ികമായി നടപ്പിലാ ക
സാദ്ധ്യമല്ല. മുഖ്യധാരയിലില്ലാത്ത അേന്റാണിേയാ
ാംഷി, േറാസാ ലക്സംബർഗ് തുടങ്ങിയവെരയും
അൽത െസർ െതാ ള്ള സമകാലീന ഇടതുപക്ഷ ചി
ന്തകെരയും നവ ഇടതുപക്ഷ താത്വികെരയും ദ്ധി
പഠിക്കണം. ഇൻഡ്യൻ കമ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനെത്ത
സമ മായും വിമർശനാത്മകമായും വിലയിരുത്തണം.
ഈ െപാതു വിചാരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, ഒരു തുടക്കെമ
ന്ന നിലയിൽ, െക ദാേമാദരനുമായി താരിക് അലി
നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണം പരിഭാഷ െചയ്യാൻ
തീരുമാനമുണ്ടായത്. ാംഷി ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട്, ഉത്തരം
മാസിക തുടങ്ങിയ അേനകം നവാേന്വഷണങ്ങളുെട
ആരംഭമായിരു അത്. പലരും പല വഴി സഞ്ച
രിച്ചേപ്പാഴും എല്ലാവരും പങ്കിട്ടിരുന്ന ഉത്കണ്ഠകൾ
ഒന്നായിരു .
െക സച്ചിദാനന്ദൻ

ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണിസ്റ്റിെന്റ
ഓർമ്മ റി കൾ
(‘ന െലഫ്റ്റ് റിവ ’വിെല താരിക് അലി, െക ദാേമാ
ദരനുമായി നടത്തിയ ദീർഘസംഭാഷണത്തിെന്റ
പരിഭാഷ. പരിഭാഷകൻ: െക സച്ചിദാനന്ദൻ.)

േചാദ്യം: താങ്കളുെട നാലാം പാർട്ടി േകാൺ
കഴി
ഏെറക്കഴിയും മുേമ്പ തെന്ന സി. പി. ഐ.
േകരളത്തിെല ാേദശിക തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഒരു
വൻവിജയം േനടുകയും നിയമസഭയിെല ഏറ്റവും
വലിയ കക്ഷിയായി ഉയർ വരികയും െചയ്തേല്ലാ.
അതിെന്റ േനതാവായിരുന്ന ഇ. എം. എസ്. ന
തിരിപ്പാടു് ഇന്ത്യയിെല ആദ്യെത്ത കമ്മ ണിസ്റ്റ്
ഗവെണ്മ ണ്ടാ കയും െച . പാർട്ടി ് ാേദ
ശികമായി ജനസമ്മതിയുണ്ടായിരുെന്ന ് തിര
െഞ്ഞടു ് െതളിയി . അക്കാല ് അധീശത്വം
പുലർത്തിയിരുന്ന ശീതസമര ത്യയശാ ത്തിനു്
െതെല്ലാരഭിമാനമായിരു അതു്. അെതന്തായാലും
താങ്കളുെട േനാട്ടത്തിൽ ജനകീയ സ്ഥാനത്തിലും
സി. പി. ഐ.-യുെട ഭാവിപരിണാമത്തിലും ഈ
വിജയത്തിെന്റ ശരിയായ ത്യാഘാതെമന്തായി
രു ?
ഉത്തരം: കമ്മ ണിസ്റ്റ് ഗവെണ്മന്റ് രൂപീകരി കഴി
ഞ്ഞയുടൻ േകരള കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃ
ത്വത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ഗവെണ്മന്റിെന്റ സ്വഭാവ
െത്ത റി ് ചൂടുെള്ളാരു ചർച്ച നട . ന തിരി
പ്പാടടക്കമുള്ള േക േനതാക്കളുന്നയിച്ചതും ഉയർ
നിന്നതുമായ വീക്ഷണം ഇതായിരു : േകരള
ത്തിൽ െതാഴിലാളികൾ സമാധാനമാർഗ്ഗത്തിലൂെട
തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം േനടിയതു് േലാകം
മുഴുവനുമുള്ള സഖാക്കൾ ് ഭാവിയുെട വഴികാട്ടി
യാണിതു്—േനതൃത്വത്തിെന്റ ആദ്യ തികരണം
ഇങ്ങെനയായിരു .
ഞാൻ ഈ വീക്ഷണേത്താടു േയാജിച്ചില്ല.
കമ്മ ണി കാർ വിജയിച്ചാലും ഭരണകൂടം മുത
ലാളിത്ത ഭരണകൂടമായിത്തെന്ന നിലനി
െവ ം, മറി ള്ള വ്യാേമാഹങ്ങൾ പര ന്നതു്
െതറ്റായിരി െമ ം ഞാൻ വാദി . അ ം ചില
സഖാക്കൾമാ ം എെന്ന പിൻതാങ്ങി. തർക്കപ
രിഹാരത്തിനു മി വാനായി േകരള േനതൃത്വ
വുമായി ചർച്ച നടത്താൻ പാർട്ടി െസ ട്ടറിയായി
രുന്ന അജയ് േഘാഷ് ഡൽഹിയിൽ നി വെന്ന
ത്തി. ര വീക്ഷണങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിനു മുമ്പിൽ
അവതരിപ്പിക്കെപ്പ . ഞാൻ ന നപക്ഷത്തിനുേവ
ണ്ടി വാദി . ഞങ്ങൾ ഒരു േദശ ് ഗവെണ്മന്റ്
അധികാരം േയാഗി കയാെണങ്കിലും ാേദ
ശികമായും േദശീയമായും ഭരണകൂടം മുതലാളിത്ത
പരം തെന്നയാെണ ം പാർട്ടിേയയും ജനകീയ
സ്ഥാനെത്തയും ശക്തിെപ്പടു വാനായി ഈ
അവസരം എങ്ങിെന ഉപേയാഗിക്കാെമന്നതാണു്
ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരി ന്ന ശ്നെമ ം ഞാൻ
വാദി . െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാരത്തിൽ
വന്നില്ലായിരു െവന്നർത്ഥം. ഇ. എം. എസ്. ഭൂ
രിപക്ഷവീക്ഷണം അവതരിപ്പി . അേദ്ദഹം പറ
തീർന്നേപ്പാൾ അജയ് േഘാഷ് വിരൽചൂണ്ടി
എേന്നാടു േചാദി : “ഇ. എം. എസ്. ന തിരിപ്പാ
ട് ബൂർഷ്വാ ആെണന്നാേണാ താങ്കൾ പറയുന്നതു്?
അേദ്ദഹം െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു തിനി
ധിയേല്ല”—ഇങ്ങെന പലതും. ഞാനതല്ലാ ഉേദ്ദശി
ച്ചിരുന്നെത വ്യക്തമാണേല്ലാ—ഭരണകൂടം ബൂർ
ഷ്വാ ആേണാ അല്ലേയാ എന്നതായിരു
ശ്നം.
ന തിരിപ്പാടു് ഒരു ാേദശിക സർക്കാരിെന്റ മു
ഖ്യമ ി മാ മായിരു . േഘാഷ് ഭൂരിപക്ഷെത്ത
പിന്താങ്ങി—സംഗതി അവിെട തീർ . ഞാെന
െന്റ അഭി ായത്തിലുറ നി . പേക്ഷ എതിർ ്
മുഴുവൻ നില േപായി. േകരളാ ഗവെണ്മ ് ഡിസ്മി
സ് െചയ്യെപ്പട്ടേശഷം മാ മാണു് സി. പി. ഐ.
േകരളാ ഘടകത്തിെന്റ ൈസദ്ധാന്തിക മുഖപ
മായ “കമ്മ ണിസ്റ്റി”ൽ, ഭരണകൂടം െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗ ഭരണകൂടമായിരുന്നിെല്ല വാദി െകാ ്
ഇ. എം. എസ്. ഒരു േലഖനെമഴുതിയതു്. അ ം മു
മ്പ് അേദ്ദഹത്തിനു് ഈ േബാധമുദിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ
സ്ഥിതി തീർ ം വ്യത്യസ്തമാകുമായിരു . കാര
ണം, പാർട്ടി അതിെന അധികാരത്തിെലത്തിച്ച
പാർലെമേന്റതര ജനകീയ സമരത്തിനു് മുൻഗ
ണന നൽകുമായിരു . എന്നാൽ സി. പി. ഐ.
േനതാക്കളിൽ തിരെഞ്ഞടു വഴി അധികാരം േന
ടാനും മ ിസഭകളുണ്ടാക്കാനുള്ള അത്യാ ഹം
മാ മാണു് േകരളം സൃഷ്ടിച്ചതു്. സി. പി. ഐ. പി
ളർ ണ്ടായ ര വിഭാഗങ്ങളിലും അതിേപ്പാഴും
കാണാം.
സഖ്യങ്ങളുണ്ടാക്കെപ്പടുന്നതു് തത്വാധിഷ്ഠിതമാ
യല്ല, ഗവെണ്മന്റധികാരം േനടുവാൻ മാ മാണു്. വി
ജയം ജനതയിലുണ്ടാക്കിയ ത്യാഘാതം വളെര
വലുതായിരു . വിജയം േനടിയ ഉടൻ കർഷകരും
െതാഴിലാളികളും വിേശഷി ം ആ ാദഭരിതരാ
യി. പുതിയ ഗവെണ്മ ് അവരുെട ആവശ്യങ്ങൾ
സാധി െകാടു െമ ് അവർ ഉള്ളിെന്റയുള്ളിൽ
തീക്ഷി . െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ അഭിമാന
ത്തിെന്റയും കരുത്തിെന്റയുമായ ഒരു ഗംഭീര വി
കാരം നിറ
നി . നിരക്ഷരരും ദരി രുമായ
െതാഴിലാളികൾ െതരുവിെല േപാലീസുകാേരാടു്
“ഇനി നിങ്ങൾ
ഞങ്ങെള ആ മിക്കാൻ ൈധ
ര്യമുണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങളുെട ഗവെണ്മന്റാണു് അധി
കാരത്തിൽ, ന തിരിപ്പാടാണു് ഞങ്ങളുേട േനതാ
വു് ഞങ്ങളാണു് ഭരി ന്നതു് ” എ പറയുന്നതു
േകട്ടതു് ഞാേനാർ
. ഇതു് അസാധാരണമാ
െയാരു വീക്ഷണമായിരുന്നില്ല. ഗവെണ്മന്റിേനാടു്
ജനങ്ങൾ ണ്ടായിരുന്ന അനുഭാവം വളെര വലു
തായിരു . ദരി കർഷകരിലും അദ്ധ്യാപകരുെട
യും വിദ്യാർത്ഥികളുെടയും വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും
ആ ാദം തിരതല്ലി. ഈ വിജയം ജന്മിമാേരയും മു
തലാളിമാേരയും െപാതുേവ പിന്തിരിപ്പന്മാേരയും
അസ്വസ്ഥരാ ന്നതു കണ്ടേതാെട അതു വർദ്ധി
. തിരെഞ്ഞടു കഴി
ള്ള ആദ്യവാരങ്ങളിൽ
കമ്മ ണി മ ിമാർ െതാഴിലാളി സമരങ്ങൾ ്
അവരുെട പി ണ ആണയി പറയുന്ന വി വ
സംഗങ്ങൾ നടത്തി.
എന്നാൽ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മുഖ്യമായും
സംഗങ്ങളിെലാതുങ്ങിനി . സിവിൽ സർവ്വീസ്
അതിശക്തമാെയാരു സാധനമാെണ ം സംസ്ഥാ
നെത്ത സിവിലുേദ്യാഗസ്ഥരുെട േമധാവിയായ
ചീഫ് െസ ട്ടറി മുഖ്യമ ിയുെട നിർേദ്ദശങ്ങളനു
സരിച്ചല്ല േക ത്തിൽ നി ള്ള ക നകളനുസരി
ച്ചാണു് വർത്തി ന്നെത ം ന തിരിപ്പാടിനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മ ിമാർ ം െപെട്ട തെന്ന
േബാദ്ധ്യമായി. േപാലീസിെന്റ കാര്യവും ഇങ്ങെന
തെന്നയായിരു . േക ത്തിെന്റ അനുമതി കൂടാ
െത ഒരു നിയമവും പാസ്സാക്കാൻ സാദ്ധ്യമായിരു
ന്നില്ല. അങ്ങെന ചില പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ ഗണപ
തി കുറി ന്ന കാര്യത്തിൽ തെന്ന കമ്മ ണിസ്റ്റ്
മ ിസഭ അശക്തമായിത്തീർ . ശരിയായ മ
വീക്ഷണങ്ങെളാ മില്ലാതിരുന്നതുെകാ ് അതു
ശരി ം വഴിമുട്ടിനി . അടിസ്ഥാനപരമായും പു
തുതായ ഒ ം തെന്ന സംഭവിച്ചില്ല. കുറ കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു കമ്മ ണിസ്റ്റ് ഗവെണ്മ ണ്ടാകുന്ന
തിെന്റ പുതുമെയാെക്ക മാ
തുടങ്ങി. ചിലരിൽ
ആ ാദം നിസ്സംഗത വഴിമാറി. മ ചിലരിൽ
തുറന്ന, തീക്ഷ്ണമായ േമാഹഭംഗത്തിനും.
െതരെഞ്ഞടു കഴി
് അ ം ചില മാസം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പുതിയ ഗവെണ്മന്റിനു് ഒരു
ധാനപരീക്ഷണം േനരിേടണ്ടിവ . െകാല്ലത്തി
നടു ള്ള ഒരു വ്യവസായശാലയിെല െതാഴിലാ
ളികൾ പണിമുടക്കി. ആ ഫാക്റ്ററിയിെല യൂണി
യൻ ആർ. എസ്. പി.-യുെട േനതൃത്വത്തിലായി
രു . പണിമുട ് ഗവെണ്മന്റിെനതിരായിരുന്നി
ല്ല. ആ ഫാക്റ്ററിയുടമെയ്ക്കതിരായിരു —ഒരു തനി
േ ഡ്യൂണിയൻ സമരം. സ്ഥിതി മാറിയെതങ്ങി
െനെയ ഞാൻ വ്യക്തമാേയാർ
. ഞങ്ങൾ
സി. പി. ഐ.-യുെട േസ്റ്ററ്റ് കൗൺസിൽ (ഏതാ ്
അറുപതു സഖാക്കൾ അതിലുണ്ടായിരു ) കൂടി
യിരിക്കയായിരു . അേപ്പാഴാണു് പണിമുട ന്ന
െതാഴിലാളികെള േപാലീസുകാർ െവടിെവ െകാ
ന്ന വാർത്ത ഞങ്ങൾ ലഭിച്ചതു്—ഞങ്ങൾ തരിച്ചി
രു േപായി. കമ്മ ണി കാർ ഭരി േമ്പാൾ േപാ
ലീസ് െതാഴിലാളികെള െവടിെവ െകാ കേയാ!
ഉടൻ തെന്ന സഖാക്കളിലുണ്ടായ തികരണം
ഇതായിരു —െവടിെവപ്പിെന അപലപി ക,
അടിയന്തിരാേന്വഷണേമർെപ്പടു ക, െകാല്ലെപ്പ
ട്ടവരുെട കുടുംബങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക,
പണിമുട ന്ന െതാഴിലാളികേളാടു് പരസ്യമായി
മാ േചാദി ക, ഞങ്ങൾ ഭരി േമ്പാൾ അത്ത
രെമാ ഇനി ഒരിക്കലും സംഭവി കയിെല്ല ്
െപാതുവായി ഉറ നൽകുക. ഇതായിരു ഞങ്ങ
ളുെട സഹജമായവർഗ്ഗ തികരണം. എന്നാൽ
ര മണി ർ നീ നിന്ന ഒരു ചർച്ചയാരംഭി ;
ഒടുവിെലടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ആദ്യ
തികരണത്തിൽനി തീർ ം വിഭിന്നമാ
യിരു . എെന്റ േനാട്ടത്തിൽ സംഗതി മുഴുവൻ
അന്യായമായിരു , പേക്ഷ, അതിെന്റ സന്ദർഭം
മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു ്.
“കമ്മ ണി ഭരണത്തിെനതിരായ വിേമാച
നസമരത്തിൽ പ േചരുവിൻ” എന്ന േക്ഷാഭകര
മായ മു ാവാക്യവുമായി പിന്തിരിപ്പൻ പാർട്ടികളും
കളും ഞങ്ങൾെക്കതിെര ചാരണമാരംഭിച്ചി
രു . അവർ ഞങ്ങളുെട ദൗർബ്ബല്യങ്ങൾ മുതെലടു
ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരു . നായർ വർഗ്ഗീയവാദികളും
േറാമൻ കേത്താലിക്കാ പുേരാഹിതരുമായിരു
(േകരളത്തിൽ കേത്താലിക്കരുെട സംഖ്യ ഗണനീ
യമാെണന്നറിയാമേല്ലാ) സ്ഥാനത്തിെന്റ തല
െതാട്ടപ്പന്മാർ. എന്നാൽ വലതും ഇടതും േസാഷ്യൽ
ഡിേമാ ാ കളുൾെപ്പെട (േസാഷ്യലി പാർട്ടിയും,
ആർ. എസ്. പി.-യും) സി. പി. ഐ.-േയാടു് എതിർ
ള്ള എല്ലാവരും അവരുെട കൂെട കൂടിയിരു .
സ്ഥാനം ജനപി ണയാർജ്ജി തുടങ്ങിയിരു
. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണു് േപാലീസ് െവടിെവ
നടന്നതു്.
നിലപാടു് മാറ്റണെമ വാദിച്ച സഖാക്കളുെട
യുക്തി ഏതാണ്ടിങ്ങെനയായിരു : നാം േപാ
ലീസിെന ആ മിച്ചാൽ, അവരുെട വീര്യം കാ
ര്യമായി കുറയും; അവരുെട വീര്യം ഗണ്യമായി
കുറഞ്ഞാൽ കമ്മ ണി വിരുദ്ധ സ്ഥാനത്തിനു
ശക്തി കൂടും; വിരുദ്ധ സ്ഥാനത്തിനു ശക്തി വർദ്ധി
ച്ചാൽ, ന െട ഗവെണ്മ മറി
വീഴും; ന െട
ഗവെണ്മ മറി
വീണാൽ അതു് കമ്മ ണി
സ്ഥാനത്തിെനതിരായ വലിെയാരടിയായിരി
ം. പാർട്ടി ഒടുവിൽ പാസ്സാക്കിയ േമയം േപാ
ലീസിെന്റ വൃത്തിെയ ന്യായീകരി ന്നതായിരു
. ആെരങ്കിലുെമാരാൾ ഞങ്ങളുെട വീക്ഷണം വി
ശദീകരിക്കാനും ആർ. എസ്. പി.-െയ ആ മിക്കാ
നും േപാലീസിെന്റ വൃത്തിെയ ന്യായീകരിക്കാനു
മായി സ്ഥല
േപാേകണ്ടതാെണ ം നിശ്ചയി
ക്കെപ്പ . ഞാൻ പാർട്ടിയുെട ശക്തരായ മലയാളം
സംഗക്കാരിൽ ഒരാളാെണന്നായിരു സങ്ക ം;
അതിനാൽ േകരളാ കമ്മ ണി പാർട്ടിെയ തി
നിധാനം െച സംസാരി വാൻ ഞാൻ നിേയാ
ഗിക്കെപ്പ . പറ്റിെല്ല പറയാനും കൗൺസിെലടു
ത്ത തീരുമാനം എനി ദഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ
എനിക്കതിെന ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയിെല്ല ്
അഭി ായെപ്പടാനുമായിരു എനി േതാന്നിയ
തു്. അേപ്പാൾ പാർട്ടി േനതൃത്വം ഔപചാരികമായി
ത്തെന്ന എേന്നാടു് േപായി പാർട്ടിെയ ന്യായീകരി
വാനാവശ്യെപ്പ . ഞാൻ േപായി. ഞാൻ ഒന്നര
മണി ർ സംസാരി . തനി വായാടിത്തം. മൂ
െതാഴിലാളികളുെട മരണം ആർ. എസ്. പി.-യുെട
നിരുത്തരവാദിത്വത്തിൽ ആേരാപി ; ഈ െതാഴി
ലാളികെള െകാല െകാടുത്തെതന്തിനാെണ
ജനങ്ങേളാടു വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ അവേരാടാ
വശ്യെപ്പ . പണിമുടക്കിെന്റ േനതാക്കെള ഞാൻ
പരുഷമായി ആ മി . അ രാ ി വീട്ടിൽ മട
ങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ എനി ് ഉള്ളിൽ ഓക്കാനം
വ . എനി റങ്ങാനായില്ല. പാർട്ടിെയ ന്യായീക
രി ന്ന പണി ഞാൻ നിേഷധിേക്കണ്ടതായിരു
എെന്നനി േതാന്നി. എനി
ാ പിടി െമ
േതാന്നിേപ്പായി. ഞാൻ ഭാര്യെയ ശകാരി .
എെന്ന ഇത്തരെമാരവസ്ഥയിൽ െകാെണ്ടത്തിച്ച
പാർട്ടി േനതാക്കേളാടു് ആേ ാശി കയും അവ
െര ശകാരി കയും െച ന്നതിനു പകരം, ഞാ
െനെന്റ ഭാര്യേയാടു വക്കാണം കൂടി. പിേറ്റ ് മൂ
സ്ഥലങ്ങളിൽ അേത സംഗം നടത്താൻ എേന്നാ
ടാവശ്യെപ്പ . ഇ റി ഞാൻ കണ്ണട നിരസി .
അതവർ സ്വീകരി .
േചാദ്യം: െവടിെവ ് താങ്കെളേപ്പാെല പല പാർട്ടി െമ
മ്പർമാരിലും ശക്തമാെയാരു ക്ഷതേമ ി െവന്നതു്
വ്യക്തം. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ അതു് എെന്തങ്കി
ലും ദീർഘകാല ത്യാഘാതമുണ്ടാക്കിേയാ?
ഉത്തരം: ത്യക്ഷത്തിൽ തെന്ന അതു് ഗവെണ്മന്റി
െന ദുർബ്ബലെപ്പടു കയും അതിെന്റ ജനപി
ണ മൂർച്ച കുറ കയും െച . എന്നാൽ െകാല്ലം
സംഭവങ്ങൾ േശഷം ഞങ്ങളുെട അനുഭാവിക
ളിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഉറ തെന്ന നി . പി
ന്തിരിപ്പന്മാർ ് പി ണ വർദ്ധി െവന്ന കാര്യ
ത്തിൽ സംശയമില്ല. പേക്ഷ, ആ ഘട്ടത്തിൽേപാ
ലും സി. പി. ഐ. േനതാക്കൾ പാർലിെമന്ററി
വർത്തനവും ജനകീയ വർത്തനവും തമ്മിലുള്ള
ൈവരുദ്ധ്യാത്മകബന്ധം മനസ്സിലാ കയും, ആദ്യ
േത്തതു് എേപ്പാഴും സമരത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾ ്
കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കണെമ ് തിരിച്ചറിയുകയും െച
യ്തിരുെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ശക്തി നില
നിർത്താനും, മിക്കവാറും അതു് പതിന്മട ് വർദ്ധി
പ്പിക്കാനും കഴിയുമായിരു . ഈ
ിയയിൽ
ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ നി പുറന്തള്ളെപ്പടുമാ
യിരു . അെതന്തായാലും സംഭവി കയും െച .
എന്നാൽ അളവറ്റ ശക്തി േനടുമായിരു , ബൂർ
ഷ്വാ ജനാധിപത്യത്തിെന്റ പരിമിതികെള റി ്
ജനങ്ങെള േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴി
യുമായിരു , ശരിയായ വി വേബാധം വികസി
പ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരു . എന്നാൽ ഇെതാ ം
െച കയുണ്ടായില്ല. അേതസമയം ന തിരിപ്പാടു്
ഒരു ആഭ്യന്തരയുദ്ധം വചി െകാ ള്ള ഭാഷ
ണങ്ങൾ നടത്തി—െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അധികാര
േമെറ്റടുത്തിരിക്കയായിരു എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വീക്ഷണത്തിൽ നി ് യുക്ത്യനുസൃതമായുണ്ടായ
ഒരനുമാനം. ഈ സംഗങ്ങെള േകാൺ സ്സ് േന
തൃത്വം ആ മണത്തിനാക്കം കൂട്ടാനുപേയാഗി ,
ഗവെണ്മന്റിെന വീ ം ദുർബ്ബലെപ്പടുത്താനും. േക
ം ഗവെണ്മന്റിെന പിരി വിട്ട് രാ പതി ഭരണം
അടിേച്ച ി ന്ന കാര്യം പരിഗണി വരികയാ
െണ ് പ വാർത്തകളിലും േകാൺ സ്സ് േനതാ
ക്കളുെട സ്താവനകളിലും നി ് വളെര േവഗം
വ്യക്തമായി. േകരളത്തിനക ് തിേലാമ േനതൃ
ത്വത്തിലുള്ള ജനകീയ സ്ഥാനവും മൂർദ്ധന്യത്തി
െല കയായിരു . സി. പി. ഐ. േനതാക്കൾ
കേല്ലറു െകാള്ളാെത സഞ്ചരിക്കാൻ തെന്ന യാ
സമായി, എെന്റ നിലയും വ്യത്യസ്തമല്ലായിരു .
ഇക്കാലത്താണു് െന േകരളം സന്ദർശിക്കാനും
സ്ഥിതിഗതികൾ േനരി നിരീക്ഷിക്കാനും നിശ്ച
യിച്ചതു്. ഗവെണ്മ ് ഉടൻതെന്ന പിരി വിടണ
െമന്നാവശ്യെപ്പടുന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായിെച്ച ്
അവർ അേദ്ദഹെത്ത വള
. അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള
യും കാണാതിരുന്നില്ല. ഗവെണ്മ മ ിമാരുമായി
അേദ്ദഹം പലകുറി െവേവ്വെറ ചർച്ചകൾ നടത്തി.
പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുെട ഒരു തിനിധി
സംഘെത്തയും അേദ്ദഹം ക . ഈ തിനിധി
സംഘത്തിൽ ഞാനും അംഗമായിരു . ഞങ്ങളു
മായുള്ള ചർച്ചയിൽ അേദ്ദഹം ഞങ്ങേളാടു േചാ
ദിച്ച ആദ്യെത്ത േചാദ്യം ഞാേനാർ
. “ഇ
െചറിയ കാലയളവിൽ ജനങ്ങളിൽ നി ് ഇ
വിസ്മയകരമായി ഒറ്റെപ്പടാൻ നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന
കഴി
?” േവാട്ടർമാർ ് ഒരു തീരുമാനത്തിന്ന
വസരം നല്കാൻ പുതിയ തിരെഞ്ഞടു നടത്താ
െമന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ കമ്മ ണിസ്റ്റ് ഗവെണ്മന്റിനു്
ഭരണം തുടരാം എന്നേദ്ദഹം നിർേദ്ദശി . സംസ്ഥാ
നകമ്മിറ്റി െന വിെന്റ നിർേദ്ദശം ചർച്ചെചയ്യാൻ
ഒരു േത്യക േയാഗം വിളി . ന തിരിപ്പാടിെന്റ
നിർബ്ബന്ധം മൂലം ആ നിർേദ്ദശം തള്ളിക്കളയാൻ
തീരുമാനി കയും െച . മെറ്റല്ലാ സംസ്ഥാന
ങ്ങളിലും തിരെഞ്ഞടു ് നട കയാെണങ്കിൽ
മാ േമ പുതിയ െതരെഞ്ഞടു ് അംഗീകരിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമായിരു
. അെതാരു െതറ്റായ
തീരുമാനമാെണ ് എനി ് അേന്ന േതാന്നിയി
രു . ഞങ്ങൾ െന വിെന്റ നിർേദ്ദശം സ്വീകരി
് ശ്വാസം കഴിക്കാന ം സമയം േനടിയേശഷം
തിപക്ഷവുമായി യുദ്ധത്തിനിറങ്ങണമായിരു
—‘ തിപക്ഷം’ കുെറ പിന്തിരിപ്പന്മാരുെടയും
ലാഭം േനാക്കികളായ അവസരവാദികളുെടയും
േസാഷ്യൽ ഡിേമാ ാ കളുെടയും ഒരു വിചി
സങ്കരം മാ മായിരു വേല്ലാ. രണ്ടാമതായി,
കമ്മ ണിസ്റ്റ്, ഗവെണ്മ ് അധികാരത്തിലിരിെക്ക
തിരെഞ്ഞടു നട മായിരു . ഭരണകൂേടാപകര
ണം, സിവിലുേദ്യാഗസ്ഥരും േപാലീസും, ഞങ്ങൾ
െക്കതിരായി തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഇടെപടുന്നതിെന
ഇതു തീർ ം തടയുകേയാ നിർവീര്യമാ കെയ
ങ്കിലുേമാ െച മായിരു . അെതങ്ങെനയായാലും
ഞങ്ങൾ നിരാകരി . 1959-ൽ ഗവെണ്മ ് പിരി
വിടെപ്പ ഒന്നര വർഷം കഴി
നടന്ന പിന്ന
െത്ത തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ സീ കൾ കു
റെഞ്ഞങ്കിലും േവാ കളുെട അനുപാതം വർദ്ധി .
അതിനാൽ, ഞങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ േതാെറ്റ
ങ്കിലും, ജനങ്ങളുെട കണ്ണിൽ അെതാരു ശരിയായ
പരാജയമല്ലാതായിത്തീർ —അതും ഞങ്ങളുെട
െത കളും അബദ്ധങ്ങളുെമല്ലാമുണ്ടായി ം.
േകരളത്തിെല തിരെഞ്ഞടു വിജയം
സി. പി. ഐ.-െയ ഒരു േദശീയ ശക്തിയായി ഉയർ
ത്തി, അതിെന്റ അന്ത പതിന്മട വർദ്ധി ;
ബൂർഷ്വാ രാ ീയ നിരീക്ഷകരുെട പുളിച്ച തലെക്ക
കൾ മറുപടിെയേന്നാണം കമ്മ ണിസ്റ്റ് വർ
ത്തകർ പറ
; “െന വിനു േശഷം, ന തിരി
പ്പാടു് ”. അത്തരത്തിൽ േനാ േമ്പാൾ, േകാൺ
സ്സിെന േതാ ിേക്കണ്ടതാവശ്യമാെണ ം; ഒരു
ബദൽ ശക്തി; ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, നി
ലനി
െണ്ട ം ഉള്ള വികാരം സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞതായിരു േകരളത്തിെന്റ ാധാന്യം.
അന്തർേദശീയ പരിതസ്ഥിതികൾ േനാ േമ്പാൾ
ഇതു് അ ധാനമാെയാരു ഘടകമായിരുന്നില്ല.
സി. പി. ഐ.-യ്ക്കക ് . ഇ. എം. എസ്. മ ിസഭ
െതാഴിലാളി വധങ്ങൾ മാ െകാടുത്ത രീതി
െയ റി ് വിമർശനങ്ങളുണ്ടായിരു െവന്നതു
ശരിതെന്ന. പശ്ചിമബംഗാൾ കമ്മ ണി പാർട്ടി
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി േകരളപ്പാർട്ടിെയ വിമർശി
െകാ ഒരു കെത്തഴുതുകയുണ്ടായി. എല്ലാമുണ്ടായി
ം ന തിരിപ്പാട് മേറ്റതു സി. പി. ഐ. േനതാവി
െനക്കാളുേമെറ ആൾ ട്ടെത്ത ആകർഷി കയും,
വിജയിച്ച േകരള കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതാ
െവന്ന സ്വന്തം നിലയിൽതെന്ന ഒരു േദശീയ പുരു
ഷനായിത്തീരുകയും െച . 1958-െല അമൃത്സർ
കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി േകാൺ
ം അേദ്ദഹെത്ത
ഒരു വീരപുരുഷനായി ഗണി കയും, അധികാരം
െതരെഞ്ഞടുപ്പിലൂെട േനടാൻ കഴിയുെമ
സ്താ
വി കയും െച . േസാവിയറ്റ് പാർട്ടിയിൽ വിക
സി െകാണ്ടിരുന്ന നിലപാടുകൾ ഈ വീക്ഷണ
െത്ത േ ാത്സാഹിപ്പി ന്നതായിരു . ധാന
േമയത്തിനു് ചില േഭദഗതികളുണ്ടായി, കുറ
സഖാക്കൾ സംശയമുന്നയി െവങ്കിലും ആകപ്പാ
െട േനാ േമ്പാൾ െപാതുവാെയാരു േയാജി ണ്ടാ
യിരു .അമൃത്സർ ൈലൻ േദശീയതലത്തിൽ
േയാഗിക്കെപ്പ .
േചാദ്യം: േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തനേത്താടു് തി
ജ്ഞാബദ്ധമായ പാർട്ടികൾ േനടുന്ന തിരെഞ്ഞടു
വിജയത്തിെന്റ ഫലമായി ഉയർ വരുന്ന ത
പരമായ ശ്നങ്ങെള റി ് 1959-നു േശഷവും
േനതൃത്വത്തിനുള്ളിൽ ശരിയാെയാരു ചർച്ച നട
ന്നിെല്ലേന്നാ?
ഉത്തരം: േകരളത്തിെല സി. പി. ഐ.-യുേടയും പശ്ചിമ
ബംഗാളിെല സി. പി. എം.-േന്റയും പില്ക്കാല ് ചി
ലിയിെല “േപാ ലർ യൂണിറ്റി”യുെടയും ഒരു
മുഖ ദൗർബ്ബല്യം, േസാവിയ കളുെട മാതൃകയിൽ
ബൂർഷ്വാഭരണകൂടത്തി പുറ
ആവശ്യം വരു
േമ്പാൾ ഭരണകൂടെത്ത െവ വിളിക്കാൻ ഉപേയാ
ഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങെള സംഘടിപ്പി ്
ജനകീയാധികാരേക ങ്ങൾ സൃഷ്ടി കയും വളർ
കയും െചേയ്യണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകത അവർ
മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നതായിരുന്നേല്ലാ. കുേറ
ദശാബ്ദങ്ങളായികമ്മ ണിസ്റ്റ്പാർട്ടികളുെട ത
ത്തിനു് ഈെയാരു മാനംതെന്ന കാണാനില്ല.
താങ്കൾ സൂചിപ്പി ന്ന ഈ ശ്നങ്ങൾ അതീ
വ ാധാന്യമുള്ളവയാണു്. എന്നാൽ, േഖദേത്താെട
പറയെട്ട, നടന്ന ചർച്ചകളിെലാ ം അവ കട
വന്നില്ല. സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ ഒരു ധാനഭവിഷ്യ
് േസാവിയ കെളേപ്പാെല ജനങ്ങെള അവരുെട
തെന്ന അധികാര േക ങ്ങളിലൂെട സംഘടിപ്പി
ന്നതിെന്റ േക
ാധാന്യം അ ത്യക്ഷമാെയന്ന
താണു്. ജനങ്ങളുെട ഒേരെയാരു തിനിധിയായ
പാർട്ടിെയയാണു് ക േപാരുന്നതു്. എെന്റ തെന്ന
രാ ീയ വികാസത്തിേല വന്നാൽ 1956-നു േശ
ഷം എനി സംശയങ്ങൾ വർദ്ധി . സ്റ്റാലിൻ
ശ്നം ഷ്െചവിെന്റ സംഗത്തിലൂെട പരിഹരി
ക്കെപ്പട്ടതായി ഞാൻ കരുതി. എന്നാൽ അന്തർേദ
ശീയ ശ്നങ്ങളിൽ ഞാൻ തീർ ം ചിന്താ ഴപ്പ
ത്തിലായി. ഉദാഹരണത്തിനു്, ഹങ്കറിെയ സംബ
ന്ധി ് എെന്റ നിലപാടു് തീർ ം യാഥാസ്ഥികമാ
യിരു . ബൂർഷ്വാ പ ങ്ങളിെലല്ലാം േസാവിയറ്റ്
യൂണിയെനതിെര പടർ പിടിച്ച ആ മണങ്ങൾ
െക്കാരു മറുപടിയായി “ഹങ്കറിയിൽ എ സംഭവി
” എന്ന േപരിൽ ഞാെനാരു ലഘുേലഖ എഴുതുക
േപാലും െച . അെത, 1956-െല സംഭങ്ങളുണ്ടായി
ം, എെന്റ ചിന്താപരിണാമം സാവധാനമാണു സം
ഭവിച്ചതു്. കൂടുതൽ വായിേക്കണ്ട ആവശ്യം എനി
് എല്ലാേ ാഴും േതാന്നിയിരുെന്നങ്കിലും അക്കാ
ല ് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങളും മ ം
വളെര പരിമിതമായിരു . 1956-ൽ ഞാൻ കരു
തിയതു് ഞാൻ സ്റ്റാലിനിസേത്താടു വിടപറെഞ്ഞ
ന്നായിരു . ഇ തിരി
േനാ േമ്പാൾ അതു
ശരിയല്ലായിരു െവ വ്യക്തമാകു
്. അമൃ
ത്സർ ൈലനും േകരള ഗവെണ്മ െമല്ലാം എെന്റ
സംശയങ്ങൾ ശക്തി കൂട്ടി. പേക്ഷ കാര്യങ്ങൾ
ആ തലത്തിൽ തെന്ന കിട . ഒരു കമ്മ ണി
കലാപകാരിയുെട ഉള്ളിൽ േപാലും അക്കാല ്
ആവിഷ്ക്കാരം കെണ്ടത്താതിരുന്ന ൈവയക്തിക
സംശയങ്ങളായിരു അവയിേലെറയും. എന്നാൽ
സി. പി. ഐ. ൈലനി ് വി വകരമായ ബദൽ
ൈലനുകെളാ മുണ്ടായില്ല.
1958-ൽ എനി
േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ
സന്ദർശിക്കാനവസരം ലഭിച്ച കാല ്, മെറ്റാരു
മാറ്റവും സംഭവി . ആേ ാ-ഏഷ്യൻ സാഹിത്യ
കാരന്മാരുെട സേമ്മളനത്തിൽ ഇന്ത്യെനഴു കാ
രുെട തിനിധിസംഘാംഗമായി 1958-ൽ ഞാൻ
താഷ്െകന്റിെലത്തി. ൈചനീസ് തിനിധികളും
സന്നിഹിതരായിരു ; േസാവിയറ്റ് യൂണിയനുമാ
യി തങ്ങളുെട വിേയാജി കൾ അവർ തുറ വി
ശദീകരി കയും െച . എന്നാൽ എനി ് േസാ
വിയറ്റ് യൂണിയൻ കാണാൻകൂടി ഒരവസരം ലഭി .
അവിടെത്ത വമ്പിച്ച പുേരാഗതി നിേഷധിക്കാനാ
വിെല്ലങ്കിലും എെന്ന അസ്വസ്ഥനാക്കിയ മെറ്റാരു
വശമുണ്ടായിരു . േമാേ ാവിൽ ഇന്ത്യൻ തി
നിധികൾ ് ഷ്േചവു് പെങ്കടുത്ത ഒരു േത്യക
സ്വീകരണമുണ്ടായിരു . അതിൽ ഒരു സാം ാ
രിക കടനമുണ്ടായിരു . എെന്റ െതാട്ടടുത്ത
ഒഴിഞ്ഞ കേസരയിൽ ഷ്േചവാണു് വന്നിരി
ന്നെത ് ഞാൻ അ തേത്താെട മനസ്സിലാക്കി.
അേദ്ദഹവുമായി ചർച്ച െചയ്യാനും എെന്റ സംശയ
ങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും ഈ അവസരം ഞാനുപേയാ
ഗി . പാസ്റ്റർനാക്ക് സംഭവം ധാരാളം ദ്ധയാകർ
ഷിച്ചിരുന്ന കാലമായിരു അെതേന്നാർക്കണം.
അതിനാൽ, പാസ്റ്റർനാക്കിേനാടുള്ള െപരുമാറ്റെത്ത
എങ്ങിെന ന്യായീകരി െമ ് ഞാൻ ഷ്െചവി
േനാടു േചാദി . വി വം കഴി
് അമ്പതു വർഷം
കഴിഞ്ഞി ം പാസ്റ്റർനാെക്കഴുതിയ ഒരു േനാവൽ
േസാവിയറ്റ് ഗവെണ്മന്റിനു ഭീഷണിയായി േതാ
ന്നതു് എങ്ങിെനയാെണ ഞാനേന്വഷി . ഒരു
മാർ ിെസ്റ്റന്ന നിലയിൽ എനി പാസ്റ്റർനാകി
െന്റ രാ ീയ ൈലനിേനാടു വിേയാജി െണ്ടങ്കിലും
ഒെരഴു കാരെനന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹത്തിനു
നൽകെപ്പട്ട െപരുമാറ്റം എനി നീതീകരിക്കാ
നാവുന്നിെല്ല ് ഞാൻ വിശദീകരി . സാ ാജ്യ
ത്വവിരുദ്ധരായ ഒേട്ടെറ എഴു കാർ കവിതകളും
കഥകളുമുൾെപ്പെടയുള്ള അവരുെട രചനകളുെട േപ
രിൽ തടവിലാക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യെയേപ്പാെലാരു
രാജ്യ ്, പാസ്റ്റർനാ ് ശ്നത്തിൽ േസാവിയറ്റ്
പാർട്ടിെയ ശരി ം ന്യായീകരിക്കാനും ഉയർത്തി
പ്പിടിക്കാനും സാദ്ധ്യേമയെല്ല ് ഞാൻ പറ
.
ഷ്െചവ് ഈ സംഭവത്തിൽ തനി യാെതാരു
ഉത്തരവാദിത്വവുമിെല്ല പറെഞ്ഞാഴി
; അതു്
എഴു കാരുെട യൂണിയൻ െചയ്തതാണു്: അവരു
മായി ചർച്ച െച കയാണു നല്ലെത ് അേദ്ദഹം
നിർേദ്ദശി . ശ്നം ചർച്ച െചയ്യാൻ അേദ്ദഹത്തിനു്
ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നതു വ്യക്തമായിരു
. പിെന്ന ഞങ്ങൾ േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല
മദ്യപാനത്തിെന്റ ശ്നം ചർച്ച െച . മദ്യനിേരാധ
നേമർെപ്പടു ന്ന കാര്യം അേദ്ദഹം പരിഗണിച്ചി
േണ്ടാ എ ഞാൻ േചാദി . ഉെവ്വ ം, എന്നാൽ
മദ്യനിേരാധനം ഏർെപ്പടുത്തിയാലുടൻ വ്യജവാ
േക ങ്ങളുയർ വ ് കൂടുതൽ ഗൗരവമായ ശ്ന
ങ്ങൾ സൃഷ്ടി െമ ം അേദ്ദഹം മറുപടി പറ
.
അതുേപാെല പുസ്തകങ്ങൾ നിേരാധി ന്നതു തു
ടർന്നാൽ പുസ്തകങ്ങളുെട ‘വ്യാജവാ േക ങ്ങൾ’
ഉയർ വ
ശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടി മേല്ലാ എന്നാ
യിരു എെന്റ തികരണം. ഇ െയത്തിയേപ്പാ
േഴ ം അേദ്ദഹത്തിനു് ആെക നീരസമായി, ബാ
െലയിൽ ദ്ധിക്കാനേദ്ദഹം നിർേദ്ദശി . “സ്റ്റാ
ലിൻ നശീകരണ”ത്തിെന്റ പരിമിതികൾ എനി
മനസ്സിലായി ടങ്ങി. യൂേഗാ ാവിയൻ ശ്നവും
ൈചനയുെട ശ്നവും ചർച്ച െചയ്യാനുള്ള മങ്ങ
ളും വൃഥാവിലായി. എഴു കാരുെട യൂണിയെന്റ
ഭാരവാഹികളുമായി നടന്ന ചർച്ചകൾ ് കൂടുതൽ
ചൂടുണ്ടായിരു , എങ്കിലും അ തെന്ന നിരാശാ
വഹമായിരു അവ. ഇതിെന്റ ഫലമായി എെന്റ
േമാഹഭംഗത്തിനു് ആഴം വർദ്ധി തുടങ്ങി.
േചാദ്യം: േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ കൂടാെത താങ്കൾ മേറ്റ
െതങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശി േവാ? ഉദാഹരണ
ത്തിനു്, കൂടുതൽ അടുത്ത കാല ് വി വം നടന്ന
തും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിച്ചിരി ന്ന
ശ്നങ്ങെളസ്സംബന്ധി കൂടുതൽ സക്തവുമായ
ൈചനീസ് ജനകീയ റിപ്പ ിക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ
താങ്കൾക്കവസരമുണ്ടായി േണ്ടാ?
ഉത്തരം: േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിേല ള്ള യാ
േശ
ഷം പുറ
സഞ്ചരിക്കാനും വിേദശസഖാക്കളുമാ
യി ചർച്ചെചയ്യാനും എനി ് കൂടുതൽ അവസര
ങ്ങൾ കിട്ടി. എെന്റ രാ ീയ പരിണാമെത്ത സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം അതി ധാനമായിരു ഇതു്.
ഉദാഹരണത്തിനു് 1960-ൽ ഹാേനായിൽ െവ
നടന്ന ‘വിയറ്റ്നാമീസ് വർേക്കഴ്സ് പാർട്ടി’യുെട
മൂന്നാം േകാൺ സ്സിൽ ഞാൻ പെങ്കടു . ഹേരകൃ
ഷ്ണ േകാനാരും ഞാനും ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണി കളു
െട സേഹാദര്യപൂർണ്ണമായ അഭിവാദ്യങ്ങളർപ്പി .
പിന്നീടു് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നി ള്ള ഒേട്ടെറ
സഖാക്കളുമായി സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച െച .
അതു് ആേവശകരമാെയാരു കാലഘട്ടമായിരു .
െത ് എൻ. എൽ. എഫ്. രൂപെമടുക്കാൻ തുട ക
യായിരു . ൈചനാ-േസാവിയറ്റ് ഭിന്നി ് കമ്മ
ണി സേമ്മളനങ്ങളിെലല്ലാം മുൻതൂക്കം േനടി.
േസാവിയറ്റ് തിനിധിസംഘം അവരുെട വീക്ഷ
ണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഞങ്ങെള വിരുന്നിനു
ക്ഷണി —അവെയാെക്ക ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ്
സുപരിചിതമായിരു . േകാനാരും ഞാനും റഷ്യ
ക്കാെര അ ം രൂക്ഷവും വിമർശനാത്മകവുമായി
േചാദ്യം െചയ്തിരുന്നതുെകാ ് ചർച്ച പിേറ്റ ം തു
ടർ . ൈചനാ-േസാവിയറ്റ് തർക്കത്തിെന്റ ആദ്യ
ഘട്ടത്തിനു് ഒരു ഗുണാത്മക വശമുണ്ടായിരു —
ഇരുപതുകൾ േശഷം ആദ്യമായി കമ്മ ണിസ്റ്റ്
സ്ഥാനത്തിന്നക ് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങെള
റി ള്ള ചർച്ചകൾ ം വിവരങ്ങൾ ം അതു്
സാദ്ധ്യത നൽകി. ൈചനീസ് തിനിധിസംഘം
ഒരു സുദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്കായി പീക്കിങ്ങിേല
വരാൻ ഞങ്ങെള ക്ഷണി . ഞങ്ങൾ കാന്റണിേല
പറ , അവിട ് ഒരു േത്യക വിമാനത്തിൽ
പീക്കിങ്ങിേല വഹിക്കെപ്പ . ചൗ എൻ-ലായിയും
മ പാർട്ടി േനതാക്കളുെമാ ് അഞ്ചര മണി ർ
നീ നിന്ന ഒരു േയാഗമുൾെപ്പെട ആെക നാലു
ദിവസം ഞങ്ങൾ ൈചനീസ് തലസ്ഥാന ് െച
ലവി . ധാന ചർച്ചാവിഷയം ഇൻഡ്യ-ൈചനാ
അതിർത്തി തർക്കമായിരു . അതിർത്തി േദ
ശങ്ങളിൽ ൈചനയുെട അവകാശം സ്ഥാപി വാ
നായി പഴയ ഭൂപടങ്ങളും, അതിർത്തി ഉടമ്പടികളും
മ മായി ബന്ധെപ്പട്ട അതിസൂക്ഷ്മമായ വിശദാംശ
ങ്ങളിൽ ഒരു മണി ർ അവർ ചിലവഴി . ഞാൻ
എെന്റ വീക്ഷണങ്ങൾ ഒ ം മറ െവയ്ക്കാെത കടി
പ്പി . ഞാൻ ൈചനീസ് സഖാക്കേളാടു പറ
;
നിയമപരമായും ഭൂമിശാ പരമായും ചരി പര
മായും നിങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കാം. എെന്റ ശ്നം
പേക്ഷ ഇതാണു്: ആരും താമസിക്കാത്ത ഒരു
േദശെത്തെച്ചാല്ലിയുള്ള ഈ തർക്കത്തിനു് എ
രാ ീയ ലക്ഷ്യമാണുള്ളതു്? നിങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാ
നുമായി സന്ധിയിെലത്തി, നിങ്ങൾ അ ം ഭൂമി
ഉേപക്ഷി കയും െച . ഇന്ത്യയുമായും അതു
തെന്ന െച കൂേട? പിന്തിരിപ്പന്മാർ ൈചനാവി
രുദ്ധമായ സ ചിത േദശീയവികാരം ഊതിവീർ
പ്പി ന്നതു് തടയാൻ അതുപകരി ം, ഇന്ത്യയിെല
ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനെത്ത അതു ശക്തിെപ്പടു ം.
േസാഷ്യലി രാജ്യങ്ങൾ അതിർത്തിത്തർക്ക
ങ്ങൾ പരിഹരി ന്ന സ ദായത്തിെന്റ േമന്മ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ കഴി
യും. ൈചനീസ് വി വവും ഇന്ത്യൻ ജനതയുമായു
ള്ള ബന്ധം ശക്തിെപ്പടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്കിതു് ഉപ
േയാഗിക്കാം. ഫിൻലൻഡിെനേപ്പാലുള്ള ബൂർഷ്വാ
ഗവെണ്മ കളുമായും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ േപാലു
ള്ള ാങ്ങ്-മുതലാളിത്തരാജ്യ ഭരണങ്ങളുമായും
ഇടെപടുേമ്പാൾ െലനിെന്റ സമീപനം ഇതായിരു
െവ ് ഞാൻ വിശദീകരി . അതുവഴി െലനിൻ
റഷ്യൻ വി വെത്തയും വിശാലജനവിഭാവങ്ങളിൽ
അതിനുള്ള ആകർഷണെത്തയും ശക്തിെപ്പടുത്തി.
ഉടൻതെന്ന ചൗ പറ
. “െലനിൻ ശരിയായ കാ
ര്യമാണു് െചയ്തതു് ” എന്നാൽ േസാവിയറ്റ് ഭരണകൂട
ത്തിെന്റ ഒറ്റെപ്പട്ട, ഒരു “േസാഷ്യലി ് േചരി”യുെട
അസാന്നിദ്ധ്യവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തിയാണു് അേദ്ദ
ഹം അതു് വിശദീകരിച്ചതു്. എെന്റ കയ്യിൽ മൂലകൃ
തികളിെല്ലങ്കിലും, ശരി ം െലനിെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ആ രാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങളുമായി സുഹൃദ്ബന്ധം
വികസിപ്പി കയും, ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾ േസാവിയ
റ്റ് യൂണിയെന അവരുെട രാജ്യങ്ങെള വിഴു ന്ന
ഒരു വൻ ശക്തിയായി ചി ീകരി ന്നതു തടയുക
യുമായിരു െവ ് ഞാൻ എതിർവാദമുന്നയി .
തനി ് േയാജിക്കാൻ വെയ്യ ം, ഇക്കാര്യത്തിൽ
നമു ് വിേയാജിക്കാനായി േയാജിക്കാെമ
മായിരു ചൗ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതു്. ൈചനീസ്
സഖാക്കേളാടും അവരുെട വി വേത്താടും ഞാൻ
വളെരേയെറ സഹഭാവം പുലർത്തിയിരുന്നതുെകാ
് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങെന വിടാൻ ഞാെനാരുക്ക
മില്ലായിരു . ഞാൻ ചൗവിേനാടു േചാദി : “തർ
ക്കവിേധയമായ ഈ അതിർത്തി േദശങ്ങളി
ലൂെട അേമരിക്കൻ സാ ാജ്യവാദികൾ നിങ്ങെള
ആ മിക്കാനുള്ള വിപത് സാദ്ധ്യതെയെന്തങ്കിലു
മുേണ്ടാ?” അതിെല്ല ം ഭീഷണി ഇക്കാര്യത്തിൽ
അേമരിക്കക്കാരിൽ നിന്നല്ലാ, െന സർക്കാരിൽ
നിന്നാെണ ം അേദ്ദഹം തിവചി . അടുത്ത
ചർച്ചാവിഷയം ൈചനാ-േസാവിയറ്റ് തർക്കമായി
രു .
രാ ീയമായ വിേയാജി കൾ മൂലം ഒറ്റരാ ി
െകാ ് റഷ്യ ൈചനയിൽ നി ് തങ്ങളുെട സാ
േങ്കതികവിദഗ്ദ്ധെര തിരി വിളിച്ചേപ്പാൾ തങ്ങൾ
വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടതായി േതാന്നിയ കാര്യം ഇവിെട
ചൗ ഊന്നിപ്പറ
. ഇേത റിച്ച് അേദ്ദഹത്തി
നു് കലശലായ ഈർഷ്യയുമുണ്ടായിരു , അവർ
ി കൾ േപാലും െകാ േപായ്ക്കള
െവ
് അേദ്ദഹം പരാതിെപ്പ . റഷ്യക്കാർ െചയ്തതു്
തീർ ം െതറ്റായിേപ്പാെയ ് എനി േതാന്നി;
എന്നാൽ ര മഹാശക്തികൾക്കിടയിൽ ഭാഗം പി
ടിക്കാൻ ഇഷ്ടെപ്പടാത്തതിനാൽ ഞാനതു തുറ
പറഞ്ഞില്ല. േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ െചയ്തിെയ
റി ് ഒരുവിധം നിരാശനായാണു് ഞാൻ ചർച്ച
കഴി
് മടങ്ങിേപ്പാന്നതു്, എന്നാൽ അതിർത്തി
ശ്നത്തിൽ ചൗവിെന്റ ഉത്തരങ്ങൾ എനി തൃപ്തി
കരമായി േതാന്നിയില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമീപ
നങ്ങളിൽ സ ചിത േദശീയവാദത്തിെന്റ ഒരു ലാ
ഞ്ഛനയുെണ്ട വിചാരിക്കാതിരിക്കാൻ എനി
കഴിഞ്ഞില്ല. േകാനാർ ൈചനക്കാേരാടു് കുേറ
ടി അനുഭാവം പുലർത്തി; ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിെയ
ത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവരുെട വീക്ഷണങ്ങൾ
വിശദീകരിക്കാൻ കുേറ പഠനവൃത്തങ്ങൾ സംഘടി
പ്പി .
േചാദ്യം: അക്കാല ് വിയറ്റ്നാമീസ് സഖാക്കളുെട
നിലപാെടന്തായിരു ?
ഉത്തരം: വിയറ്റ്നാംകാരുെട നിലപാട് അ ം ഇ ം
ഒ തെന്ന. വളരുന്ന ഒരു കലഹത്തിെന്റ വി
കൾ അവർ ആ തർക്കത്തിൽ ദർശി ്, അതു് സാ
ാജ്യത്വെത്ത മാ െമ സഹായി എന്നവർ വി
ചാരി . അക്കാര്യത്തിൽ അവർ ഏെറ െറ ശരി
യായിരു . വിയറ്റ്നാമീസ് സമരേത്താടു് ൈചന
ക്കാരുേടയും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റയും നിലപാടു്
േവണ്ടേപാെലയായിരുന്നില്ലേല്ലാ. പീക്കിങ്ങിേല
േപാകും മു ് േഹാചിമിനുമായി ഞങ്ങെളാരു
നീണ്ട ചർച്ച നടത്തി—വിയറ്റ്നാം, ഇന്ത്യ, ൈച
നാ–േസാവിയറ്റ് സംഘർഷം—ഇേത റിെച്ചല്ലാം.
അവസാനെത്ത ശ്നത്തിനു താൻ ൈചനയുമായും
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനുമായും േയാജി ന്നിെല്ല ്
അേദ്ദഹം സമ്മതി . അന്തർേദ്ദശീയ െതാഴിലാളി
വർഗ്ഗ സ്ഥാനെത്ത അപകടെപ്പടുത്താവുന്ന ഒരു
ഘട്ടത്തിേല അവരുെട വഴ കൾ നീങ്ങിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കയാെണ ് അേദ്ദഹം കരുതി. അേദ്ദഹം
അതിെന റി വളെരേയെറ ഉത്കണ്ഠയും ഭീതി
യും പുലർത്തിയിരു . സംഘർഷം മൂർച്ഛിപ്പി ന്ന
യാെതാ ം െചയ്യരുെത ് അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശി
. വിയറ്റ്നാംകാർ എ െകാണ്ടാണു് അവരുെട
നിലപാടുകൾ പ ങ്ങളിൽ സിദ്ധീകരിക്കാത്ത
െത ് ഞാനേന്വഷി — സ്ഥാനെത്ത ഒന്നി
നിർത്താനുള്ള നെല്ലാരു മാർഗ്ഗമായിരി മേല്ലാ
അതു്. എന്നാൽ ശ്നത്തിൽ ഒ ം തെന്ന ഇടെപേട
െണ്ടന്നാണു് തങ്ങളുെട തീരുമാനെമ ് അേദ്ദഹം
പറ
. മൂന്നാം േലാകയുദ്ധ തീസി കെള സം
ബന്ധി ് ചില ഫലിതങ്ങൾ െപാട്ടി . വിയറ്റ്നാം
ഒരു െകാ രാജ്യമാെണ ം, ൈചനയിൽ യുദ്ധം
കഴി
് അ ം ജനങ്ങൾ അവേശഷിച്ചാൽേപാ
ലും വിയറ്റ്നാമിൽ ഒരാളും ബാക്കിയുണ്ടാവിെല്ല
ം, അതിനാൽ ശുദ്ധമായ സ്വാർത്ഥ താത്പര്യം
െകാ തെന്ന അവർ ് ആ തീസീ കെള പി
ണയ്ക്കാൻ കഴിയിെല്ല ം അേദ്ദഹം പറ
.
പകുതി തമാശയായാണു് അേദ്ദഹമിതു പറഞ്ഞതു്.
ഞാൻ കണ്ടി ള്ള എല്ലാ കമ്മ ണിസ്റ്റ് േനതാക്ക
ളിലും െവ ് ഏറ്റവും സംസ്ക്കാരസമ്പന്നവും ആകർ
ഷണീയവുമായ വ്യക്തിത്വം അേദ്ദഹത്തിനാണു്
ഉള്ളെത ് ഞാൻ സമ്മതിക്കെട്ട. തിനിധി സം
ഘങ്ങെള വിയറ്റ്നാമിേല ് സ്വാഗതം െച വാൻ
അേദ്ദഹം ആറു ഭാഷകളിൽ—ൈചനീസ്, റഷ്യൻ,
വിയറ്റ്നാമീസ്, െ ഞ്ച്, ഇം ീഷു്, ാനിഷ്—
സംസാരിച്ചതു് എെന്ന വളെരേയെറ ആകർഷി .
ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി പരാജയെപ്പട്ടിട ്, മുപ്പതുക
ളിൽ അതിേനക്കാൾ ഏെറെയാ ം വലുതല്ലായിരു
ന്ന വിയറ്റ്നാമീസ് പാർട്ടി എങ്ങെന വിജയി െവ
ന്നേദ്ദഹേത്താടു ഞാനേന്വഷി . മറുപടി ശരി ം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വഭാവമുൾെക്കാ ന്നതായിരു
. “അവിെട നിങ്ങൾ ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഉണ്ടാ
യിരു ; ഇവിെട മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഞാനാണു് ”
ജനങ്ങളുെട േനതൃശ്ശക്തിയായി ഉയരുവാൻ അവർ
സാ ാജ്യത്വവിരുദ്ധസമരങ്ങെള എങ്ങെന േയാ
ജനെപ്പടുത്തിെയ ് അേദ്ദഹം തുടർ വിശദീക
രി . സാ ാജ്യത്വവിരുദ്ധസമരങ്ങളിൽ അവർ മു
ഖ്യശക്തിയായി മാറുകയും േസാഷ്യലിസത്തിേല
മുേന്നറുകയും െച . ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിയും േകാൺ
മാണു് കാര്യങ്ങൾ നിയ ിച്ചെത ം. അതു്
സി. പി. ഐ.-യുെട കുറ്റമാെണ മായിരു ഇപ്പ
റഞ്ഞതിെന്റ നിസ്സംശയമായ സൂചന. വിയറ്റ്നാമി
െല ബൂർഷ്വാസിയുെട ആഭ്യന്തര ദൗർബ്ബല്യങ്ങൾ
ഇതര വിയറ്റ്നാമീസ് േനതാക്കെളേപ്പാെലതെന്ന
അേദ്ദഹവും വിശദീകരി —ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസി
യുെട ശക്തിയുെട േനർവിപരീതമായിരു അതു്.
വിേദശയാ കളാണു് എെന്റ മന തുറന്ന
െത വ്യക്തമാണു്—ആദ്യമാദ്യം ഈ യാ കൾ
മുഖ്യമായും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിേല ം മ മുത
ലാളിേത്തതര രാജ്യങ്ങളിേല മായിരു െവങ്കി
ലും. 1962-ൽ ആേരാഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ
വീ ം േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ സന്ദർശിച്ചതു ഞാ
േനാർ
. 1940-45 കാല
ജയിലിൽെവ ്
അ ം റഷ്യൻ ഞാൻ വിഷമി പഠിച്ചിരു —
ഒച്ചിെന്റ േവഗതയിലാെണങ്കിലും ‘ വ്ദ’ വായി
ക്കാൻ മാ മുള്ള യും. േമാേ ാ കീഴ്െപ്പടുത്താൻ
കഴിയാെത െനേപ്പാളിയൻ തിരിേഞ്ഞാടിയതിെന്റ
എേന്താ വാർഷികാേഘാഷത്തിെന്റ സമയ ്
ഞാൻ േമാേ ാവിലുണ്ടായിരു . സാർ ച വർ
ത്തിയുെട ഒരു വിജയം െകാണ്ടാടെപ്പടു എന്ന
തുതെന്ന വിചി മായിരു ; വ്ദയുെട േപജുക
ളിൽ െനേപ്പാളിയെന്നതിെര വന്ന സുദീർഘമായ
ആ മണമാണു് എെന്റ േനാട്ടത്തിൽ ആ അബ
ദ്ധെത്ത കൂടുതൽ വലുതാക്കിയതു്. ആ േലഖനത്തി
െന്റ േദശഭക്തി എെന്ന ശരി ം ഭയെപ്പടുത്തിക്ക
ള
.െ
വി വത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
െനേപ്പാളിയൻ ഒരു തിവി വകാരിയായിരു
െവന്നതു ശരിതെന്ന, എന്നാൽ സാറിെന്റ ഏകഛ
ാധിപത്യവുമായുെള്ളാരു യുദ്ധത്തിൽ ഒരാൾ ്
തിരി
േനാക്കി പക്ഷം പിടിേക്കണ്ടി വന്നാൽ,
െനേപ്പാളിയെന്റ പക്ഷമായിരി ം, സാറിേന്റതല്ല,
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുക. എെന്താെക്കയായാലും െന
േപ്പാളിയൻ ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യ വി വെത്ത വി
കലവും അവിശുദ്ധവുമായ ഒരു രൂപത്തിലാെണങ്കി
ലും—കീഴടക്കെപ്പട്ട നാടുകളിേല ം വ്യാപിപ്പി
കയാണേല്ലാ െചയ്തിരുന്നതു്. പിന്തിരിപ്പൻ യൂേറാ
മുഴുവൻ അേദ്ദഹത്തിെനതിെര അണിനിരന്നിരു .
അതിെന്നാരു താരതമ്യമുെണ്ടങ്കിൽ, അതു് രണ്ടാം
േലാകയുദ്ധത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ െചമ്പട കി
ഴക്കൻ യൂേറാപ്പിേല കട കയറി മുതലാളിത്ത
ഉ ാദനരീതി നിർത്തലാക്കിയ സംഭവമാണു്. മറ്റ
ധികെമാ ം െചയ്യാനില്ലാെത ഈ േലഖനവും
വായി ഞാൻ ആശുപ ിയിൽ കിട കയായി
രു . അതുെകാ ് േലഖനത്തിെന്റ പിന്തിരിപ്പൻ
സ്വഭാവത്തിൽ എനി ള്ള പരി ാന്തിയും അമ്പ
ര ം കടിപ്പി ് വ്ദയുെട പ ാധിപർെക്കാരു
കെത്തഴുതാൻ ഞാൻ തീരുമാനി . പിന്നീടു് ഓേരാ
ദിവസവും ഞാൻ വ്ദയുെട ഒരു തി തട്ടിപ്പറി
വാങ്ങാറു ്—ആ ക ് അച്ചടിച്ചി േണ്ടാ ഇല്ല
േയാ എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷേയാെട. ഓേരാ
ദിവസവും ഞാൻ നിരാശനായി. ഒരാ
േശഷം
എെന്റ ആേരാഗ്യനില അേന്വഷിക്കാെനന്ന ഭാ
േവന സി. പി. എസ്. യു. േക ക്കമ്മിറ്റിയിെല
ഒരംഗം എെന്ന സന്ദർശിക്കാെനത്തി. വ്ദ
ള്ള എെന്റ ക ് താൻ വായി െവ ് അയാൾ
എെന്ന അറിയി . ‘ വ്ദ’യുെട പ ാധിപർ ള്ള
ആ ക ് അയാെളങ്ങിെന വായി െവ ് ഞാന
േന്വഷി . അയാൾ എെന്റ േചാദ്യം അവഗണി
െകാ ് െനേപ്പാളിയെന റി ള്ള ‘ വ്ദ’യുെട
വിലയിരുത്തലിെന ന്യായീകരിക്കാനാണു മുതിർ
ന്നതു്. എെന്റ ആശുപ ി മുറിയിെലങ്കിലും, എെന്ന
സംഗത്തിൽ നിെന്നാഴിവാക്കണെമ ം ‘
വ്ദ’യുെട േപജുകളിൽ അയാളുമാേയാ മേറ്റെത
ങ്കിലും സഖാവുമാേയാ ചർച്ച െചയ്യാൻ എനി
സേന്താഷമായിരി െമ ം പറ
ഞാൻ ചർച്ച
െപെട്ടന്നവസാനിപ്പി . ഇെതല്ലാം കൂടുതൽ വലി
െയാരു േരാഗത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങളാെണ വ്യ
ക്തം; എങ്കിലും ഇങ്ങിെനെയാെക്കയാണു് എെന്റ
ക തുറന്നതു്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ, േവണ
െമ ള്ളവർ േവണ്ട പഠിക്കാനു ്.
പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പരിണാമം
തുടർ . 1967-69 കാല
ഞാൻ ര കുറി പശ്ചി
മയൂേറാപ്പ് സന്ദർശി . ഇറ്റലിയിൽ ഞാൻ കമ്മ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിേനതാക്കളുമായി മാ മല്ല ‘ഇൽ
മാനിെഫെസ്റ്റാ’വിെന്റ സഖാക്കളുമായും ചർച്ച
കൾ നടത്തി; ാൻസിൽ ഗേറാദിെയേപ്പാെല
അഭി ായവ്യത്യാസമുള്ള കമ്മ ണി കാരുമായും
‘ന െലഫ്റ്റി’െന്റ ചില സഖാക്കളുമായും ഞാൻ ചർ
ച്ച നടത്തി. 68 േമയിെല സംഭവവികാസങ്ങളുെട
അനന്തരഫലങ്ങൾ ഞാൻ േനരിട്ടനുഭവി . പിന്നീ
ടു് ഞാൻ ിട്ടൻ സന്ദർശി . പശ്ചിമ യൂേറാപ്പിൽ
പുതിയ ഉയിർെത്തഴുേന്ന കളും ജനകീയമാെയാ
രു വി വവത്ക്കരണവും സംഭവി െകാണ്ടിരുന്ന
കാലത്താണു് ഞാനവിടം സന്ദർശിച്ചെതന്നതു് യാ
ദൃച്ഛികമായിരു . ഏതായാലും അവിടം സന്ദർശി
ച്ച േശഷവും എെന്റ രാഷ്ടീയ പരിണാമം തുടർ
െകാണ്ടിരു . പുതിയ വികാസങ്ങെള തുറന്ന മന
േസ്സാെട പഠിക്കാൻ ഞാനാ ഹി . അതുെകാ ്
നിലനി ന്ന എല്ലാ ധാരകളുെടയും തിനിധികെള
ഞാൻ കാണുകയും അവരുമായി ചർച്ചകൾ നട
കയും െച . ാൻസിെല െതരുവുകളിൽ തീ
ഇടതുപക്ഷവും െ
കമ്മ ണി പാർട്ടിയുമാ
യുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ േനരി നിരീക്ഷി .
തീ വാദി കടനക്കാരുെട ധീരതേയാടും വിശ്വാ
സദാർഢ്യേത്താടും എനിക്കനുഭാവം േതാന്നിെയ
് തുറ സമ്മതിക്കെട്ട—അവരുമായി എനി
പൂർണ്ണമായി േയാജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും.
േചാദ്യം: സി. പി. ഐ., സി. പി. എം. എന്നീ ര
ധാന പാർട്ടികൾ ജന്മം നൽകിെക്കാ ്
ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണിസത്തിലുണ്ടായ പിളർപ്പിെന്റ
അടിസ്ഥാനെമന്തായിരു ? അതു് ൈചനാേസാവിയറ്റ് സംഘർഷത്തിെന്റ ഭാഗീകമായ ഒരു
തിഫലനമായിരുേന്നാ? സി. പി. ഐ.-യുെട ര
ശക്തി ദുർഗ്ഗങ്ങളായിരുന്ന േകരളവും ബംഗാളും
സി. പി. എം.-െന്റ പിടിയിലാെയന്ന കാര്യം കൂടി
പരിഗണി േമ്പാൾ, സി. പി. ഐ.-യിെല പിളർപ്പ്
ശരി ം എന്തായിരു ?
ഉത്തരം: സി. പി. ഐ.–സി. പി. എം. പിളർ ് ൈച
നാ-േസാവിയറ്റ് തർക്കത്തിെന്റ ഒരു തിഫലനം
മാ മായിരുെന്ന ് പലരും എഴുതിക്കണ്ടി ണ്ട്.
ഇതു ശരിയല്ല. കൂടുതൽ ധാനമാെയാരു ഘടകം
ഇന്ത്യ-ൈചനാ സംഘർഷേത്താടുള്ള സമീപന
മായിരു . ഞാൻ പറഞ്ഞേപാെല, അതിർത്തി
ത്തർക്കത്തിൽ ൈചനയുെട നിലപാടിെന റി
ള്ള ചൗഎൻ-ലായിയുെട വിശദീകരണം എനി
തീെര േബാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. സി. പി. ഐ.
ൈചനീസ് ൈലനിെന എതിർത്തതു ശരിയായി
രു െവ തെന്നയാണിേപ്പാഴും ഞാൻ കരുതു
ന്നതു്. എന്നിരുന്നാലും, ൈചനീസ് നിലപാടിെന
പി ണയ്ക്കാതിരി ന്നതും സ്വന്തം രാജ്യെത്ത
ബൂർഷ്വാസിെയ പി ണ ന്നതും തമ്മിൽ വലിയ
അന്തരമു ്. ചില സി. പി. ഐ. േനതാക്കളുെട
സ്താവനകൾ തീർ ം സ ചിത േദശീയവാദപ
രമായിരുെന്ന ം അവർ േകാൺ സ്സ് േനതാക്ക
ളുെട സംഗങ്ങൾ തത്തെയേപ്പാെല ആവർത്തി
ക മാ മാണു െചയ്തെത ം ഞാൻ ഭയെപ്പടു .
“മഞ്ഞവിപത്തി”െന്റ മട്ടിലുള്ള ചില േഗാ പര
മായ ശകാരങ്ങൾ േപാലും ൈചനീസ് േനതാക്കൾ
േനെര െചാരിയെപ്പ . ൈചനെയ ആ മി ം
ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസിെയ പി ണ ം ഡാേങ്ക എഴു
തിയ ചില േലഖനങ്ങൾ, സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് ൈപതൃക
ങ്ങളിൽ മുങ്ങിയ ഒരു കമ്മ ണി േനതാവിനുേപാ
ലും അപമാനകരമായിരു . സി. പി. എമ്മിേല
േപായ പല സഖാക്കെളയും ഇതു മടുപ്പിച്ചിരു .
അതു ശരിയുമായിരു . എന്നാൽ ഇന്ത്യാ-ൈചനാ
അതിർത്തി യുദ്ധങ്ങൾ േശഷം, 1964-ൽ നട
ന്ന പാർട്ടിയുെട പിളർപ്പിെന്റ മുഖ്യ കാരണം ഇതു
േപാലുമായിരുന്നില്ല.
എെന്റ േനാട്ടത്തിൽ, പിളർപ്പിനുള്ള മുഖ്യകാ
രണം തിരെഞ്ഞടു സഖ്യങ്ങളുെട ശ്നവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട ആഭ്യന്തര വ്യത്യാസങ്ങളായിരു .
േകരള മ ിസഭയുെട പതനം മുതൽതെന്ന ഒരു
തരം ചർച്ച നട
ണ്ടായിരു . അതു് 1964ൽ ഉച്ചസ്ഥായിയിെലത്തി. 1960 മുതൽ 64 വെരയു
ള്ള പാർട്ടി േരഖകൾ പഠിച്ചാൽ വിഭജനത്തിെന്റ
യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ മത്തിൽ മനസ്സിലാ
ക്കാൻ കഴിയും. ഈ േരഖകളിെലല്ലാം കടമായ
ഒരു സ്ഥിരം േമയമു ്—പാർലെമന്ററി മുരടി ്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ
അഭി ായവ്യത്യാസങ്ങളില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
കൂടുതൽ െതരെഞ്ഞടു കളിൽ ജയി കയും േലാ
ക് സഭയിൽ കൂടുതൽ സീ കൾ േനടുകയും േവണ
െമന്ന കാര്യത്തിൽ േയാജി
താനും. ഇന്ത്യ
യിൽ കമ്മ ണിസത്തിേല ള്ള പാത അതാണു്.
“േകാൺ സ്സ് കുത്തക െപാളി ക” എന്ന േഫാർ
മുലയിലടങ്ങിയ ഒരു അനുബന്ധ മു ാവാക്യമു ്—
ഇതിെനെച്ചാല്ലിയാണു് അഭി ായവ്യത്യാസങ്ങൾ
വികസി ന്നതു്. ജനസംഘെത്തയും മു ീംലീഗി
െനയും പങ്കാളിയായി സ്വീകരിേക്കണ്ടി വന്നാൽ
േപാലും, േകാൺ സ്സ് കുത്തക തകർ കെയന്ന
താണു് മുഖ്യകാര്യെമ ് ചില പാർട്ടി േനതാക്കൾ
സ്താവി
. കുത്തക തകർക്കാനുള്ള ഏറ്റവും
നല്ല വഴി േകാൺ സ്സിെന്റ വലതുപക്ഷത്തിെന്നതി
രായി അതിെന്റ പുേരാഗമന വിഭാഗങ്ങളുമായി കൂ
േചരുകയാെണ ് മ ള്ളവർ പറയു . അങ്ങിെന,
ഭരണകൂടെത്തയും അതിെന്റ ഘടനകെളയും തകർ
ക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗ്ഗേമെതന്നതിെനെച്ചാല്ലിയല്ല,
മറി ് എങ്ങെന കൂടുതൽ സീ കൾ േനടാെമന്ന
തിെന െചാല്ലിയാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണിസെത്ത
പിളർത്തിയ തർക്കം നടന്നതു്. ത പരമായ വ്യ
ത്യാസങ്ങളാണു് പാർട്ടിെയ വിഭജിച്ചെത ഞാൻ
പറയും.
മ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്നില്ല: ഇന്ത്യാൈചനാ ശ്നത്തിലും േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ
നയങ്ങെള വിലയിരു ന്നതിലും മ ം. എന്നാൽ
തിരെഞ്ഞടു ത ങ്ങൾ നടപ്പാ ന്നതിെന െചാ
ല്ലിയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ തെന്നയായിരു
ധാന
കാരണം. പിന്നീടു് സി. പി. എം.-െന്റ േനതാക്കളാ
യിവന്ന സഖാക്കളുെട ഇറങ്ങിേപ്പാക്കിനുള്ള ആസ
ന്ന കാരണം ഡാേങ്കയുെട കത്തായിരു . 1924-ൽ
ിട്ടീഷ് അധികാരികൾ ് തെന്റ േസവനങ്ങൾ
വാഗ്ദാനം െച െകാ ് ഡാേങ്ക എഴുതിയതായി
പറയെപ്പടുന്ന ഒരു കത്തായിരു ഇതു്; ഇതിെന്റ
ഒരു േകാപ്പി നാഷണൽ ആർൈക്കവ്സിൽ
ത്യക്ഷെപ്പ . സി. പി. ഐ.-യുെട േദശീയ കൗൺ
സിൽ സംഗതി മുഴുവൻ അേന്വഷിക്കാനായി ഒരു
കമ്മീഷെന നിയമി . ഈ കമ്മീഷെന്റ ഭൂരിപ
ക്ഷവും അെതാരു കള്ളക്കത്തായിരുെന്ന പറ
് ഡാേങ്കെയ നിരപരാധിയായി ഖ്യാപി .
എന്നാൽ ഡാേങ്കയല്ല ആ കെത്തഴുതിയെതന്ന
തിനു െതളിെവാ മിെല്ല ് ഒരു ന നപക്ഷം
സ്താവി . കൗൺസിലിെല മുപ്പത്തിര ് അം
ഗങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാരു വിഭാഗം േയാഗത്തിൽ നി
ന്നിറങ്ങിേപ്പായി അവർ പിെന്ന തിരി വന്നില്ല.
ഡാേങ്കയുെട ക ് െവറുേത കുത്തിെപ്പാക്കിയ
ഒരു കാരണം മാ മായിരുെന്ന ം, അേതസമയം
അടിസ്ഥാനപരമായ അഭി ായവ്യത്യാസങ്ങെളാ
മിെല്ല ം വ്യക്തമായിരു . അ മുതലുള്ള
ര പാർട്ടികളുെടയും പരിണാമം ഈ വ ത ്
ഉറച്ച െതളിവാെണെന്നനി േതാ
. േദശീയ
കൗൺസിലിൽ സി. പി. ഐ.- ് വമ്പിച്ച ഭൂരിപ
ക്ഷമുണ്ടായിരു െവങ്കിലും പാർട്ടിയുെട സംസ്ഥാന
കൗൺസിലുകളിെല സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരു .
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സി. പി. എം.-നായിരു ഭൂ
രിപക്ഷം. േകരളത്തിൽ സി. പി. ഐ.- നേന്ന
െചറിയ ഭൂരിപക്ഷേമ ഉണ്ടായിരു
. ഇതുേപാ
ലും െതറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിരു . ഞാൻ വിശ
ദീകരിക്കാം: സംസ്ഥാന കൗൺസിലിനും താെഴ
ജില്ലാകമ്മിറ്റികളിേല വന്നാൽ, ചിലതിെലാെക്ക
സി. പി. എം.-നു് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരു . ഇനി
യും താേഴ ശാഖകളിേല ം ‘െസ ’കളിേല ം
വന്നാേലാ, സി. പി. ഐ. മിക്കവാറും തുട നീക്ക
െപ്പട്ടിരുന്നതായി കാണാം. േകരളത്തിൽ അടി
ത്തറയുെട ഒരു വലിയ വിഭാഗം സി. പി. എം.-െന്റ
കൂെടേപ്പായി. ആ ാ േദശിലും സ്ഥിതി ഏതാ
ണ്ടിതു േപാെലതെന്നയായിരു . കമ്മ ണി
പാർട്ടി ഒരു ജനകീയധാരെയ തിനിധീകരിച്ചി
രുന്ന ഈ േദശങ്ങളിൽ സി. പി. എം. മുൻൈക
േനടി. കാരണമിതായിരു : വിഭജനത്തിനു േശ
ഷം പല സി. പി. എം. േനതാക്കളും പിൽക്കാല ്
സി. പി. എമ്മിൽ നി വി േപാ ് പീക്കി മാ
യി അണി േചർ . അവരുെട മദ്ധ്യ അണികളു
െട ഭൂരിപക്ഷവും പിളർപ്പിെന വിശദീകരിച്ചതു്
സി. പി. ഐ. െതരെഞ്ഞടു വിജയങ്ങളിലൂെട
പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾക്കായി സമരം െച ന്ന ‘വലതു
കമ്മ ണി ’കാരും, സി. പി. എം. വി വത്തിനു
േവണ്ടി സമരം െച ന്നവരുമാെണന്ന മട്ടിലായി
രു . സി. പി. എം.-െന്റ മദ്ധ്യഅണികൾ അധിക
വും ഇതു വിശ്വസിച്ചിരു െവന്നതു തീർച്ചയാണു്.
എന്നാൽ സി. പി. എം. േനതൃത്വം വി വത്തിലല്ലാ
തിരെഞ്ഞടു വിജയിക്കാനുള്ള മങ്ങളിലാണു്
മുഴുകിയിരുന്നതു്.
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 1967-െല തിരെഞ്ഞടു
വിജയത്തിനുേശഷമുള്ള അവരുെട െപരുമാറ്റം ഇതു
വളെര വ്യക്തമായിതെന്ന കാട്ടിത്ത . എന്നാൽ
വിഭജനത്തിനു േശഷം സി. പി. എം.-ൽ േചർന്ന
വരിലധികം േപരും ആ പാർട്ടി അവെര വി വ
ത്തിേല നയിക്കാൻ േപാവുകയാെണന്ന ആ
ആത്മാർത്ഥ വിശ്വാസം െകാണ്ടാണങ്ങെന െചയ്ത
തു്. കൂടാെത സി. പി. ഐ.-യുേടയും സി. പി. എം.െന്റയും ൈലനിേനാടു് എതിർ ണ്ടായിരുന്നവരും
തൽക്കാലം സി. പി. എം.-െന്റ കൂെടയാണു േപാ
യതു്: അടിത്തറയുെട ഏറ്റവും വി േവാ ഖമായ
വിഭാഗങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയിലായിരുന്നതു െകാ
്, അതി ് കൂടുതൽ ശക്തിയുെണ്ടന്നവർ വി
ശ്വസി . അതിനാൽ കമ്മ ണി പാരമ്പര്യമുണ്ടാ
യിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം അണികളധികവും
സി. പി. എം.-െന്റ കൂെടേചർ .
േചാദ്യം: താങ്കെള െകാണ്ടാണു് വ്യക്തിപരമായി
സി. പി. ഐ.-യുെട കൂെട നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ച
തു്?
ഉത്തരം: കാരണം, ഞാൻ പിളർപ്പിനു തെന്ന എതി
രായിരു ര േചരികളും തമ്മിൽ എെന്തങ്കിലും
അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളതായി ഞാൻ
കണ്ടില്ല. പിളർ ് േ ഡ് യൂണിയൻ സ്ഥാനെത്ത
ഇനിയും വിഭജി മേല്ലാ എ ം ഞാൻ ഭയ .
അതാണു സംഭവിച്ചതും. സി. പി. എം. പിളർപ്പി ്
െതാ പുറേക എ. ഐ. ടി. യു. സി. പിളർ . കർ
ഷക സംഘടനകളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും
വിഭക്തമായി. ഇതു് ഇടതുപക്ഷെത്ത ഗണ്യമായി
തളർത്തി: േകാൺ സ്സിെന്റയും അതിെന്റ വലതു
പക്ഷപ്പാർട്ടികളുെടയും ജനസ്വാധീനം വളർത്താൻ
സഹായി . െതാഴിലാളി സ്ഥാനം ഇങ്ങെന നി
രന്തരം വിഭജി െകാണ്ടിരിക്കണെമന്നതു് എ
അപമാനകരമാെണ ് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. േ
ഡ് യൂണിയൻ ഐക്യത്തിെന്റ വിശാല ശ്നങ്ങൾ
മാറ്റിെവച്ചാലും, ര കമ്മ ണി പാർട്ടികൾ
െമങ്കിലും അവർ േസവി ന്നതായിപ്പറയുന്ന വർഗ്ഗ
ത്തിെന്റ താ ര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി െപാതുവായ
ഒരു േ ഡ് യൂണിയൻ ഘടന നിലനിർത്താമാ
യിരു . അവരതു െചയ്തിെല്ലന്നതിെന്റ മുഖ്യകാ
രണം വിഭാഗീയത മാ മാെണ പറ
കൂടാ;
തിരെഞ്ഞടു വാദത്തിനു് അവർ നൽകുന്ന ാ
ധാന്യവും പാർലെമേന്റതര സമരങ്ങെള അവർ
പാർലെമന്റി കീഴ്െപ്പടു
െവന്ന വ തയും
പരിഗണി േമ്പാൾ, െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ പി ണ
േനടാൻ അവർ ് സ്വന്തം േ ഡ് യൂണിയനുകൾ
േവണമായിരു . എല്ലാ മുന്നണിയിലും വർഗ്ഗശ
വിെനതിെര ഒന്നി കെയന്ന മൗലിക സങ്ക
ം അവരുെട രാ ീയത്തിൽ ഇല്ല തെന്ന. ഏതാ
യാലും, സി. പി. ഐ.-യിൽ നി വി േപാ ്
സി. പി. എം.-ൽ േചരുന്നതി ് ഞാൻ ഒരു കാര
ണവും കണ്ടില്ല: ഇ ം ഞാൻ സി. പി. ഐ.-യിൽ
അംഗമാണ്; എെന്റ തീരുമാനം ശരിയായിരു
െവ തെന്ന ഞാൻ ഇേപ്പാഴും വിശ്വസി
.
േചാദ്യം: െചേക്കാേ ാവാക്യൻ ആ മണെത്തെച്ചാല്ലി
സി. പി. ഐ. േനതൃത്വത്തിൽ മുറുമുറ കളുണ്ടായി
േല്ലാ? സി. പി. എം. ഒരു സംശയവുമുന്നയിക്കാെത
അ മണെത്ത ന്യായീകരി െവ ് എനിക്കറി
യാം. എന്നാൽ സി. പി. ഐ.-യ്ക്കക ് ഒെരതിർപ
ക്ഷമുണ്ടായിരുെന്ന ം. ഇന്ത്യയിെല “ജനാധിപ
ത്യ സഖ്യ കക്ഷികെള” മുറിെപ്പടുത്താതിരിക്കാനു
ള്ള ആ ഹത്തിെന്റ ഫലമായിരുന്നില്ല ഇെത ം
ഞങ്ങൾ േകട്ടിരു .
ഉത്തരം: 1968-ൽ ദ ബ്െചക്ക് നടപ്പിലാ ന്ന പരിഷ്കാ
രങ്ങെള അംഗീകരി െകാ ം “മാനുഷിക മുഖമു
ള്ള ഒരു േസാഷ്യലിസ”ത്തിനു പി ണ ഖ്യാപി
െകാ ം േദശീയ കൗൺസിൽ ഐകകേണ്ഠ്യന
ഒരു േമയം പാസ്സാക്കിയിരു . അേപ്പാഴാണു്
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ ൈസനിക ഇടെപടലു
ണ്ടായതു്. ഉടെന ഒരു ചർച്ചയാരംഭി ; െചേക്കാ
േ ാവാക്യൻ കമ്മ ണി പാർട്ടിയുെട എല്ലാ േര
ഖകളും സമ്പാദിക്കാനായി ഞങ്ങളിൽ കുേറേപ്പർ
ന ഡൽഹിയിെല െചക് എംബസി സന്ദർശി .
േദശീയ കൗൺസിലിൽ തുല്യമാെയാരു വിഭജന
മുണ്ടായി. േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന പിന്താങ്ങിയ
വർ ് മുപ്പത്തിയ ം ഞങ്ങൾ ് മുപ്പത്തിനാലും
േവാ ണ്ടായിരുെന്നന്നാെണെന്റ ഓർമ്മ (ഏതായാ
ലും അതു് അധികം േപർ പെങ്കടുത്ത ഒരു കൗൺ
സിൽ േയാഗമായിരുന്നില്ല). ര േപർ ആദ്യം
േവാെട്ടടുപ്പിൽ പെങ്കടുക്കാതിരു . കൂടുതൽ ചർച്ച
നടന്നേതാെട ആ ര സഖാക്കളും ഞങ്ങളുെട ഭാ
ഗേത്ത വ . ഇേപ്പാൾ േസാവിയറ്റ് ഇടെപടലി
െന എതിർക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഞങ്ങൾ കിട്ടി.
തങ്ങൾ േതാൽക്കാൻ േപാവുകയാെണ മനസ്സി
ലായേപ്പാൾ പാർട്ടി േനതാക്കൾ സന്ധിെയ്ക്കാരുങ്ങി.
ഉടൻ തെന്ന േവാെട്ടടു നടെത്തരുെത ം, പാർ
ട്ടിയിൽ മുഴുവൻ സക്തമായ േരഖകൾ വിതരണം
െച മൂ മാസെത്ത ഒരു ചർച്ച ആരംഭിക്കണെമ
ം അവർ നിർേദ്ദശി . പാർട്ടിയിൽ മുഴുവൻ ഈ
ശ്നെത്ത റി ള്ള േരഖകെളല്ലാം ചർച്ച െചയ്യ
െപ്പടുെമന്നതു് നെല്ലാരു കാര്യമായി േതാന്നിയതി
നാൽ ഞാനതു സമ്മതി . ശരിയാെയാരു ചർച്ച
നട ന്നതു് ഞങ്ങൾ ് നന്മ മാ േമ െച മായി
രു
വേല്ലാ എ ഞാൻ കരുതി. എന്നാൽ ഈ
വാഗ്ദാനം പാലിക്കെപ്പട്ടില്ല.
അടുത്ത കൗൺസിൽ േയാഗം നാലു മാസം
കഴിഞ്ഞാണു് നടന്നതു്. അക്കാല ് േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽ നി ള്ള സന്ദർശകരുെട ഒരു ള
യം തെന്ന ഞങ്ങൾ ക . അവരിൽ ചിലർ ഞാ
നുമായും ചർച്ച െച . എന്നാൽ എനി ് അ ം
േപാലും േബാദ്ധ്യം വന്നില്ല. സത്യത്തിൽ ഒരു തൂ
ലികാനാമം ഉപേയാഗി ് ഞാൻ “െചേക്കാേ ാ
വാക്യ എേങ്ങാ ്?” എെന്നാരു പുസ്തകം എഡി
െച കയുണ്ടായി; അതിെല േലഖകെരല്ലാം േസാ
വിയറ്റ് ൈലനിേനാട് എതിർ ള്ള സി. പി. ഐ.അനുകൂലികളായിരു . അതിെല ഒെരാറ്റ േലഖ
കൻ േപാലും “സി. പി. ഐ.-യുെട ശ ”െവന്ന
േപരിൽ ആ മിക്കെപ്പ കൂെട ് ഞാനുറ വരു
ത്തിയിരു . എെന്തല്ലാം സമ്മർദ്ദങ്ങളാണു് ഉണ്ടാ
യെത ് എനിക്കറി
കൂടാ, ഏതായാലും കൗൺ
സിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ പാർട്ടി യ ം അതിെന്റ ശക്തി
കെളാെക്ക സ്വരൂപി കയും ആ േയാഗത്തിൽ
െവ ് ഭൂരിപക്ഷം േനടുകയും െച . ഉടൻതെന്ന
പുസ്തകെത്ത റി ് അവെരെന്ന േചാദ്യം െച .
അതിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാേനെറ്റടു . അവ
െരെന്ന ശകാരി : സി. പി. ഐ. അംഗങ്ങൾ ആ
പുസ്തകം വായി കേയാ വിതരണം െച കേയാ
പാടിെല്ല നിർേദ്ദശവും പുറെപ്പടുവി . പാർട്ടി
പ ങ്ങളിൽ എനി ് പരസ്യമാെയാരു താക്കീ
തും നൽകി. താക്കീതു് “ന എയ്ജി”-ൽ സിദ്ധീ
കരി ംമു ് എനി ് പുനർവിചാരം നടത്താനും
െചയ്തതു പിൻവലിക്കാനും പതിന ദിവസെത്ത
ഇട നൽകാെമ ് ഒരു പാർട്ടി േനതാവു നിർേദ്ദശി
. അവരാണു് പുനർവിചാരത്തി
സമയം കാ
േണണ്ടെത ് ഞാൻ പറ
. അവേരതായാലും
എനി ് പതിന ദിവസെത്ത അവധി ത .
അതിനിടയിൽ മാ പറയാൻ എെന്ന നിർബ്ബന്ധി
വാനായി ചിലർ എെന്ന സന്ദർശി . ഞാൻ
പാർട്ടിയുെട േനതാവും, ആദരിക്കെപ്പടുന്നയാളു
മായതുെകാ ്, പരസ്യമായി എെന്ന താക്കീതു
െചയ്യാൻ തങ്ങൾ ആ ഹി ന്നിെല്ല ് അവർ
പറ
. ഞാൻ അതു് തീർ ം നിരസി . അങ്ങ
െന ന എയ്ജിെന്റ, ഒരു െകാ േകാണിൽ താ
ക്കീതു് സിദ്ധീകരിക്കെപ്പ . എന്നാൽ പിേറ്റ
തെന്ന എല്ലാ ബൂർഷ്വാ പ ങ്ങളും സംഭവം വി
ശദമായി റിേപ്പാർ െച —േസാവിയറ്റ് ആ മ
ണെത്ത വിമർശി ് ഒരു പുസ്തകം സിദ്ധീകരി
ച്ചതിന്നാണു് ഞാൻ താക്കീതു െചയ്യെപ്പട്ടെതന്ന
വാർത്ത വന്നേതാെട, പാർട്ടി സംഗതി മുഴുവൻ
അവഗണിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ െചലവാകുമായിരുന്നതി
െനക്കാൾ കൂടുതൽ േകാപ്പി പുസ്തകം വിൽക്കെപ്പ .
ഇെതല്ലാമായി ം, ആ മണെത്ത സർവ്വാത്മനാ
പി ണച്ച സി. പി. എം.-ൽ നി ം വ്യത്യസ്തമായി
സി. പി. ഐ.-യ്ക്കക ് ഒരുതരം ചർച്ച നട െവ
ന്നതു് ചൂണ്ടിക്കാേട്ടണ്ടതു തെന്നയാണു്.
േചാദ്യം: േ ാട് ിെയയും േ ാട് ിയിസെത്തയും കു
റി ള്ള താങ്കളുെട വീക്ഷണങ്ങൾ എെന്തല്ലാെമ
പറയാേമാ?
ഉത്തരം: ഞാെനാരു േ ാട് ിയിസ്റ്റല്ല. എെന്റ ആരാ
ധ്യപുരുഷൻ സ്റ്റാലിനായിരു . ആ വി ഹം
തകർ തരിപ്പണമായി. തകർന്ന ഒരു വി ഹ
ത്തിെന്റ സ്ഥാന ് പുതിെയാരു വി ഹം—അതു
തകരാത്തതായാലും— തിഷ്ഠിക്കാൻ ഞാനിഷ്ട
െപ്പടുന്നില്ല. കാരണം, ഞാനിേപ്പാൾ വി ഹാരാധ
നയിേല വിശ്വസി ന്നില്ല. േ ാട് ി, ബുഖാരിൻ,
േറാസ ലെ ംബർഗ്, ാംചി, ല ക്കാച്ച് തുടങ്ങിയ
മാർ ി കെള എല്ലാ കമ്മ ണി കാരും ഗൗര
വെത്താെട പഠി കയും വിമർശനാത്മകമായി
വിലയിരു കയും േവണെമ ഞാൻ വിചാരി
. േലാകകമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിൽ നി ്
അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ മാർ ിസം അ
ം
ദരി മാകും. േ ാട് ിെയ സാ ാജ്യത്വ ചാരനും
ഫാസി ഏജ മായി ചി ീകരിച്ച സ്റ്റാലിനി
സ്റ്റ് കപട ചരി ത്തിൽ എനി വിശ്വാസമില്ല.
േസാവിയറ്റ് ചരി കാരന്മാർേപാലും ഇേപ്പാൾ
അത്തരം കാ പ്പാടുകൾ ഉേപക്ഷിച്ചതായി കാണു
. അറുപതുകളുെട അവസാനം സിദ്ധീകരിച്ച
ഒരു പുതിയ സി. പി. എസ്. യു. ചരി ത്തിൽ േ ാ
ട് ി വിമർശിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതു് ഫാസി ് ചാ
രെനന്ന നിലയ്ക്കല്ല, അേദ്ദഹത്തിെന്റ െതറ്റായ “വീ
ക്ഷണ”ങ്ങളുെട േപരിലാണു്. ഈ മാറ്റവും മതിയാ
വില്ല. ല ക്കാച്ച് പറഞ്ഞതുേപാെല, േ ാട് ിയുെട
പ മനസ്സിലാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ ഒരാൾ റഷ്യൻ
വി വത്തിെന്റ ചരി ം ഹിക്കാനാവില്ല. അതു
െകാ ്, റഷ്യൻ വി വത്തിെന്റ ഇളകിമറിയുന്ന
ദിനങ്ങെളയും അതിൽ േ ാട് ിയുെട പങ്കിെനയും
ഒന്നാന്തരമായി തിപാദി ന്ന േജാൺ റീഡിെന്റ
“േലാകെത്ത പിടി കുലുക്കിയ പ
നാളുകൾ”
െലനിെന്റ അവതാരികേയാടുകൂടി േസാവിയറ്റ് യൂ
ണിയനിൽ തെന്ന ഇയ്യിെട സിദ്ധീകരി കാ
ണുന്നതിൽ ഞാൻ സ ഷ്ടനാണു്. 1923-െല ‘ഇം
െ ാേക്കാറി’ൽ സിദ്ധീകരിച്ച ഉേദ്യാഗസ്ഥേമ
ധാവിത്തവത്ക്കരണെത്ത റി ള്ള ബന്ധവും,
‘മാർ ിസത്തിനുേവണ്ടി’ ‘സാഹിത്യെത്തയും കല
േയയും കുറി ്’, ‘റഷ്യൻ വി വത്തിെന്റ ചരി ം’
തുടങ്ങിയ ഇതര കൃതികളുമുൾെപ്പെട േ ാട് ിയുെട
സു ധാന സംഭാവനകൾ വിലെപ്പട്ടതാെണ ം,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചില ആശയങ്ങൾ ഇ ം സ
ക്തമാെണ ം ഞാൻ കരുതു . േ ാട് ി പറഞ്ഞ
തും എഴുതിയതും മുഴുവൻ ഞാൻ അംഗീകരി
എെന്നാ ം ഇതിന്നർത്ഥമില്ല. മാർ ിസത്തിെന്റ
വികാസത്തിനു് വിമർശനാത്മകമാെയാരു സമീപ
നം അനിവാര്യമാണു്.

േചാദ്യം: താങ്കൾ നാ തു വർഷത്തിേലെറക്കാലം
കമ്മ ണി
സ്ഥാനത്തിൽ പങ്കാളിയായിരു
ന്നി
്. താങ്കളതിെന്റ േനതൃഘടകങ്ങളിലുണ്ടാ
യി
്. പാർലെമന്റിലും സേഹാദരകക്ഷികളുെട
സേമ്മളനങ്ങളിലും, താങ്കൾ അതിെന തിനിധീ
കരിച്ചി
്. അതിെന്റ ചർച്ചകളിൽ താങ്കൾ പെങ്ക
ടുത്തി
്. അേതറ്റവും അധികം വിജയം േനടിയ
േദശങ്ങളിെലാന്നായ േകരളത്തിൽ പാർട്ടി െക
ട്ടിപ്പടു ന്നതിൽ താങ്കൾ അ ദൂതെന്റ തെന്ന പ
വഹിച്ചി െണ്ടന്നതു പറയുകേയ േവണ്ടാ. പാരമ്പ
ര്യ കമ്മ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിനു്—ഇതിൽ ഞാൻ
സി. പി. ഐ., സി. പി. എം.; പിളർന്ന എം. എൽ.
കൾ, ഇങ്ങിെന വ്യത്യാസങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും െപാ
തുവാെയാരു രാ ീയ- ത്യയശാ ാടിസ്ഥാനമുള്ള
പാർട്ടികെളെയല്ലാം െപടു
—ഇന്ത്യയിൽ ഒരു
ഭാവിയുെണ്ട താങ്കൾ കരുതു േണ്ടാ? മെറ്റാരു
വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഈ
കെളയും പാർട്ടി
കെളയും പരിഷ്ക്കരി ക സാദ്ധ്യമാേണാ, അേതാ
പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ ണി പാർട്ടിയുെട
ആവശ്യമുേണ്ടാ?
ഉത്തരം: ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണിസത്തിെന്റ ഭൂതകാലം മുഴു
വൻ നിേഷധിേക്കണ്ടതാെണന്ന വീക്ഷണം ഞാൻ
നിരാകരി
. ൈവരൂപ്യങ്ങളും െത കളുെമല്ലാ
മിരിെയ്ക്കത്തെന്ന, േസാഷ്യലിസത്തിനും വി വ
ത്തിനും േവണ്ടി സമരം െച കയും സഹനേമെറ്റടു
കയും െചയ്ത നൂറുകണക്കിൽ, ആയിരക്കണക്കി
ലുള്ള, കമ്മ ണി കാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി
്.
ഒട്ടനവധി കർഷക സമരങ്ങളും േ ഡ് യൂണിയൻ
സമരങ്ങളും സാ ാജ്യത്വവിരുദ്ധസമരങ്ങളും നട
ത്തിയ ഒന്നാന്തരം കമ്മ ണി കലാപകാരികളി
വിെട ഉണ്ടായി
്. നാം ചർച്ചെചയ്ത കാരണങ്ങ
ളാൽ േനതൃത്വത്തിനു് അവരുെട കഴിവുകെളയും
ശക്തികെളയും വി വപരമായി തിരി വിടാൻ
കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നതായിരു ദുരന്തം. അനുഭവെത്ത
ആെകപ്പാെട എഴുതിത്തള്ളി െട തെന്ന ഞാൻ
ഊന്നിപ്പറയും. ഏതു പുതിയ കമ്മ ണി
സ്ഥാ
നവും വീ ം സ്വന്തമാേക്കണ്ട അദ്ധ്യായങ്ങൾ
അതി
്. സി. പി. ഐ.-യുെടയും, സി. പി. എം.െന്റയും, എം. എൽ.
കളുെടയും അടിത്തറയിൽ
ഒരു േസാഷ്യലി വി വമാ ഹി ന്ന, സമർ
പ്പിത േചത കളായ, ആയിരക്കണക്കിനു വർ
ത്തകരു ്, അവെര കണ്ടിെല്ല നടിക്കരുതു്.
തെന്നയല്ല, അവരിൽ പലർ ം ബഹുജന സമര
ങ്ങളുെട അനുഭവം സ്വന്തമായു ്. സാ ദായിക
പാർട്ടികളിെല സ്റ്റാലിനിസം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാ
ത്ത ധാരാളം യുവവി വകാരികളും മാർ ി കളും
കമ്മ ണി കളുമായി ഉയർ വരു
്. രാജ്യ
െത്ത എല്ലാ കമ്മ ണി ശക്തികെളയും മാർ ി
സം െലനിനിസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ േയാ
ജിപ്പി ന്നതു് കമ്മ ണി
സ്ഥാനത്തിെന്റ വി
കാസത്തിനു് അത്യാവശ്യമാെണ ഞാൻ കരുതു
. ഇതു് എങ്ങിെനയാണുണ്ടാവുകെയന്നതു്—ഒരു
ലയനം െകാണ്ടാേണാ, പുതിെയാരു കമ്മ ണി
പാർട്ടിയുെട ഉദയം െകാണ്ടാേണാ എന്നതു്—
ഭാവി വി െകാടുക്കാം. എന്നാൽ പര രം തല
തല്ലിെപ്പാളി െകാ ് ഐക്യം േനടാനാവില്ല.
തത്വാധിഷ്ഠിതമായ ചർച്ചകളും സാേഹാദര്യപൂർ
ണ്ണമായ വിവാദങ്ങളും, െപാതുവായി േയാജി ള്ള
പരിപാടിയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏകീകൃത
വർത്തനങ്ങളുംവഴി മാ െമ അതു സംഭവി .
വിവിധ കമ്മ ണി പാർട്ടികളുെട അണികൾ സ്വ
ന്തം ൈസദ്ധാന്തിക നിലവാരമുയർ കയും ഈ
മഹാസംവാദത്തിനു സഫലമായി സ്വയം ഇടെപ
ടുവാൻ കഴിവു േനടുകയും െച േമ്പാൾ മാ േമ
ഇതു വിജയി കയു . ഞാെനാരു ശുഭാപ്തി വി
ശ്വാസിയാണു്. വാർദ്ധ്യക്യത്തിേല കാലൂന്നിയ
പഴയ തലമുറയിെല േനതാക്കൾ ഈ മത്തിൽ
പരാജയെപ്പട്ടാലും, പുതിയ യുവതലമുറയിെല വി
വകാരികൾ അവസരത്തിെനാ യരുെമ ്
എനി റ
്.
□
(അവസാനി )

െക ദാേമാദരൻ
കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തിെല
സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും മാർ ി
സ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു കാരനു
മായിരു െക ദാേമാദരൻ (െഫ വരി
25, 1904–ജൂൈല 3, 1976). മല റം ജി
ല്ലയിെല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ
േദശ ് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പന്ന നാ
യർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ ന തിരിയു
േടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു്
ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർ ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം
വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകര
ചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരി േമ്പാൾ തെന്ന
േദശീയ സ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പ . നിയമലംഘന
സ്ഥാനത്തിൽ പെങ്കടു ് അറസ്റ്റ് വരി .
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർ ിസ്റ്റ് ആശ
യങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പി . തികഞ്ഞ കമ്മ ണി
കാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ചത്തിയതു്. െപാന്നാനി
ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുടക്കിൽ പെങ്കടു ് അറസ്റ്റ് വരി
. നവയുഗം വാരികയുെട പ ാധിപരായിരു . പാർട്ടി
പിളർന്നേപ്പാൾ സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറ നിെന്നങ്കിലും അവ
സാനകാല ് പാർട്ടിയിൽ നി ം അക . ജവഹർലാൽ
െന സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണിസ്റ്റ് ചരി
ം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരി . പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരു .

പിൻകുറി ്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാ തു മിനിട്ടിനകം വായി തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറ ന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായി വാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ ട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആ ിേക്കഷ
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ് ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരി ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതി നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരി ന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് മാണങ്ങൾ വായി വാനുള്ള േയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇ ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കി ന്ന അേഡാബി
അേ ാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാ ് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െച കയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായി കയും
െച ക.
◦ സ്വത
സാധനം ആ ഹി ന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
േവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
സാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനി കൾ
ക്കകം വായി തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവ റി കൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എ തുടങ്ങി എ േവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦

തികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ കളാേയാ
േചർ ക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും
സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്ന വർത്തകർ ് കൂടു
തൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

