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ఫిబరవర్ ి9, 1951 

ఉపో ద్ ా తేం  

ఈ  మ్ుఖామ్ుఖి సేంభాష్ణలో (ఇేంటర్వూలో) భారత కమ్యూనిష్టు  పార్టు 

న య్కతవేం లేవనెతిిన్ ప్రశ్నలకు స్ాు లిన్  తన్ అభిపరా య్ాలన్ు తెలిపాడ్ు. చెైన , భారత 

ద్ేశాలలో భిన్నమ్ ైన్ ఎతటి గడ్ల ప్ేంథ లు అవసరమ్వడ నికి కారణమ్ ైన్ ఆరిి్కవూవసథ  

గుర్ిేంచి , ర్ ైలేవ నెట్ వరకుల అభివృద్ధి  ప్రేంగా ద్ేశాల మ్ధూ గల  మ్ుఖూమ్ ైన్ వూత ూసేం 

గుర్ిేంచి  స్ో వియ్ట్ న య్కుడ్ు వివర్ిేంచ డ్ు. భారత కమ్యూనిష్టు లకు స్ాు లిన్ ఇచిిన్ 



సూచన్లలో రష్ాూ, చెైన  విప్ల వాల అన్ుభవాల న్ుేండ ి ఆయ్న్ విస్ాి రేంగా తీసుకున నడ్ు. 

మ్హతిర చెైన  విప్ల వ ఘన్విజయ్ేం తరకవాత అన్తికాలేంలోన ేఆ విప్ల వేం  గుర్ిేంచి ఆయ్న్ 

అేంచన లన్ు అవి వెలల డిస్ాి యి కన్ుక ఆ విశలలష్ణలకు ప్రతేూక విలువ ఉేంద్ధ.1 భారత 

కమ్ుూనిష్టు  పార్టు న య్కులకు ఒక ఉద్ హరణగా ఆయ్న్ భావిేంచిన్ చెైన  విప్ల వ కరమ్ేం, 

చెైన   మ్ారగేం యొకు ప్రతేూకతలప  ై ఆయ్న్ విశలలష్ణలకూ, సమ్కాలీన్ భారత ద్ేశ్ేంలో ఆ 

మ్ారగేంలో ప్రయ్ాణేం చెయ్ాూలని ఆకాేంకి్ేంచేవారక కారి్ికవరగేం మ్ర్ియ్ు ర్ ైత ేంగ పాతరప ై చేస ే

విశలలష్ణలకూ చ లా వూత ూసేం ఉేంద్ధ. భారత విప్ల వేంల, ప్రతూేకిేంచి స్ాయ్ుధ విప్ల వేంలో, ఈ 

ర్ ేండ్ువర్ాగ ల పాతర ఆవశ్ూకత  గుర్ిేంచి  స్టా లిన్ నొకిు చెపాాడ్ు. భారత కమ్ుూనిష్టు  

ఉద్ూమ్ేంలో వూకిిగత హ ేంస్ావాద్ేం ప్టల  మొగుగ చూప్ుతటన్న ధోరణిని ఆయ్న్ గమ్నిేంచ డ్ు. 

తెలేంగాణ  ఉద్ూమ్ానికి సేంబేంధధేంచి, అేంతరకూది్ మొద్టి మొలకల ైన్ ఈ ఉద్ూమ్ానిన 

సమ్రిి్ేంచవలస ియ్ుేంద్ని స్ాు లిన్ అభిపరా య్ప్డ ా రక.  

భారత ప్రభుతవ లక్షణ నిన, విప్ల వద్శ్న్ు, విప్ల వ మ్ార్ాగ నిన, స్ాయ్ుధ విప్ల వేం 

మ్ర్ియ్ు స్ాయ్ుధ పో ర్ాటాల సవర్పానిన, భారత విప్ల వకరమ్ేంలో కార్ిిక కరషక వర్ాగ ల 

పాతరన్ు అరిేంచేసుకొని పార్టు తన్ విధ న నిన ప్ున్ర్ినర్ిిేంచుకోవడ నికి స్ాు లిన్ అవగాహన్  

ద్ ర్ితీసని్ేంద్ున్,  భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు మ్ుేంద్ున్న సమ్సూలప్టల  అతని అవగాహన్ 

పార్టు చ రి్తరక గమ్న్ేంప ై తీవర ప్రభావానిన చూపిేంద్ధ. భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు 

ప్రతినిధులకూ,CPSU (B)2 కి మ్ధూ మ్ాసో్ ులో సమ్ావేశాలు జర్ిగిన్ అన్తికాలేంలోన ే

1951లో పార్టు కొతి డ కుూమ్ ేంటల న్ు (ప్త ర లన్ు) తయ్ారక చేసుకోవడ్ేంలో ఇద్ధ 

వూకిమ్యిూేంద్ధ.   

అయిత,ే భారత విప్ల వేం ఎద్ుర్్ుేంటున్న ప్రశ్నలకు 1951లో కన్ుగ్న్న ప్ర్ిష్ాురేం 

సవలాకాలికమ్ నై్ద్ని నిర్పిేంచబడిేంద్ధ. 1953 తరకవాత స్ో వియ్ట్ య్యనియ్న్ లో 

చోటుచేసుకున్న మ్ారకాలు , ఆ తరకవాత మ్యడ్ు సేంవతసర్ాలకు CPSU జర్ిగిన్ 20వ 



మ్హాసభ ప్రభావేంతో  CPI యొకు కారూకరమ్ేం మ్ర్ియ్ు వయూహాతిక అవగాహన్లో  ఆ 

ప్ర్ిణ మ్ాలకు అన్ుగుణేంగా మ్ారకా సేంభవిేంచిేంద్ధ. జన్త  ప్రజాస్ావమిక విప్ల వ ద్శ్ 

తొలగిేంచబడ ిద్ ని స్ాథ న్ేంలో జాతీయ్ బయరకు వా వర్ాగ నికి మ్ర్ిేంత మ్ుఖూ పాతరగల జాతీయ్ 

ప్రజాస్ావమిక విప్ల వ ద్శ్  చేరిబడిేంద్ధ, విప్ల వాతిక వయూహాలకు బద్ులు శాేంతియ్ుత, 

పారలమ్ ేంటర్ట ప్ేంధ  వచిి చేర్ిేంద్ధ.3 CPSU 20వ మ్హాసభ సూతీరకరణల చటరేంలోనే ఒక అరి 

శ్త బి్దపాటు భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు (CPI) ఉేండిపో యిేంద్ధ. భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు (CPI) 

యొకు మితవాద్ ధోరణిని వూతిర్ కిసుి న్న భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు మ్ారి్ుిష్టు  [CPI (M) 

జన్త  ప్రజాస్ావమిక విప్ల వానికి తన్ మ్ది్తటన్ు నొకిుచెపిాేంద్ధ, 1951న టి విప్ల వ 

సూతీరకరణలన్ు (ఎతటి గడ్ల ప్ేంధ న్ు)సమ్రిి్ేంచిేంద్ధ. జన్త  ప్రజాస్ావమిక విప్ల వానిన బల 

ప్రకసూి నే 1951లో భారత విప్ల వ ప్ేంధ న్ు గుర్ిేంచి స్ాు లిన్ చేసని్ సూతీరకరణలన్ు 

సమ్రిి్ేంచిన్టువేంటి ,భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు మ్ారి్ుష్టు  ల నినిష్టు   [CPI (ML)] అని 

పిలవబడ ే వామ్ప్క్ష పార్వేంతో ఘరషణలోCPM    కనీసేం బయ్టక ైన  ఈ విధ న నిన 

సమ్రిి్ేంచడ్ేం కొన్స్ాగిేంచిేంద్ధ.  

భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు మ్ారి్ుిష్టు  [CPI (M)] స్ాథ పిేంచబడిన్ ద్శాబిేం లోప,ే  పార్టు 

1951న టి ద్ృకాధ నిన  వద్ధలివేసిేంద్ని పార్టు ప్రధ న్ కారూద్ర్ి్క ి సాష్ుమ్యిూేంద్ధ. ఒక 

విప్ల వకర పార్టు కోణేంన్ుేండ ి విష్య్ాలన్ు పార్టు చూడ్డ్ేంలేద్ని ఆయ్న్ ధెైరూేంగా 

పేర్్ున నడ్ు: 

‘లోతెైన్, పాతటకుపో యిన్ పారలమ్ ేంటర్ట  చటు బది్ భరమ్లప ైన , ర్ాబో యి ేచ లా కాలేం 

వరకు మ్న్ పార్టు మ్ర్ియ్య ఉద్ూమ్ేం శాేంతియ్ుతేంగా  అభివృద్ధి  చేెంద్గల  అవకాశాలప ైన  

మ్న్ కార్ాూచరణ ఆధ రప్డ ి ఉేంద్ధ.  పార్టు నిర్ాిణేంలోన్ూ, ప్రజా సేంఘాల నిరవహణలోన్ూ 

రి్విజనిష్టు  అలవాటుల , ఆలోచన్లు, ప్నివిధ న లన్ు మ్న్ేం వద్ధలిేంచుకోలేక పో తటన నేం.’   



కార్ిికుల తిరకగుబాటల తో ర్ ైత ేంగ పాక్ిక స్ాయ్ుధ పో ర్ాటాలన్ు మ్మ్రకేం 

చేయ్వలసని్ అవసర్ానీన, రహసూ ఫ్ాూకుర్ట మ్ర్ియ్య వరు ష్ాప్ కమిటలీతో బలమ్ నై్ 

కార్ిికోద్ూమ్ానిన నిరి్ిేంచవలసిన్ అవసర్ానీన, నొకిు చెపిాన్ 1951 ఎతటి గడ్ల ప్ేంధ న్ు 

వద్ధలివేయ్డ్ేం గుర్ిేంచి ప్ుచిలప్లిల  సుేంద్రయ్ూ పేర్్ున నడ్ు.  

పార్టు యొకు 1951 ఎతటి గడ్లప్ేంధ  (సేుట్ మ్ ేంట్ ఆఫ్ పాలస)ీ న్ుేండ ితిర్ోగమ్న నిన 

ఆయ్న్ ఈ కిరేంద్ధ విధేంగా నొకిు వకాుణిేంచ డ్ు: 

‘... మ్న్ (ప్ేంధ ) మ్ారగేం ఖచిితేంగా రష్ాూ మ్ారగమో లేక చెైన  మ్ారగమో కాక 

కారి్ికవరగ , ర్ ైత ేంగ కూటమి ఆధ రేంగా, స్ాధూమ్ ైతే ర్ ైత ేంగ స్ాయ్ుధ తిరకగుబాటల న్ూ 

(గ రి్లాల  స్ాథ వర్ాల ఏర్ాాటుకూ ఆ తరకవాత విమ్ుకి పరా ేంత ల ఏర్ాాటుకూ 

ద్ ర్ితీస)ేపారి్శరా మిక మ్ర్ియ్య ప్ర్ిపాలన  క ేంద్ ర లలో స్ాధ రణ సమ్ ిలన్ూ స్ాయ్ుధ 

తిరకబాటల న్ూ ఒక  సమ్య్ేంలో చేసే (simultaneously synchronizing) సవతేంతర 

మ్ారగమ్నీ మ్న్మ్ేంద్రమ్య అేంగటకర్ిేంచ మ్ు. మ్న్ విప్ల వానిన విజయ్వేంతేం చెయ్ూడ నికి 

ఈ ర్ ేండ్ు ప్రధ న్ శ్కుి లన్ు అఖిల భారత స్ాథ యిలో ఐకూేం చెయ్ూవలసిన్ అవసరేం చ లా 

ఉేంద్ధ. కానీ, అఖిల భారత స్ాథ యిలో కార్ిిక వర్ాగ నీన, ర్ ైత ేంగానీన అఖిలభారత స్ామ్యహ క 

ఉద్ూమ్ాలకు సన్నద్ుి లన్ు చెయ్ూడ నికి ప్రణ ళిక సిది్ేం చెయ్ాూలన ే పరేకన్, పార్టు యొకు 

వరిమ్ాన్ నిర్ాిణ బలహీన్తల కారణేంగాన్ూ, ప్రజాతేంతర ఉద్ూమ్ాల స్ాధ రణ బలహీన్తల 

కారణేంగాన్ూ పార్టు యొకు ఇతర పరా ధమిక కరివాూలన్ు విసిరి్ేంచి,  ర్ాజాూేంగబది్, 

పారలమ్ ేంటర్ట ప్ేంధ  వెైప్ు మ్న్లన్ు నెడ్ుతటన్న మ్ారగేంలోకి  మ్న్ేం ఈ మ్ారగేం న్ుేండ ి

జార్ిపో తటన నమ్ు. (వకాుణిేంప్ు మ్యలేంలో ఉేంద్ధ.)  

రి్విజనిష్టు  అలవాటు  అని పేర్్ున్న వాటిలో మ్ునిగిపో యిన్ పార్టుకి న య్కతవేం 

వహ ేంచడ్ేంలోని అప్సవూతన్ు గురిి్ేంచిన్ సుేంద్రయ్ూ, 1975 అతూవసర ప్రి్సిథతి కాలేంలో 



భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు (మ్ారి్ుిష్టు ) ప్రధ న్ కారూద్ర్ి్  ప్ద్విక,ీ పాలిట్ బయూర్ో సభూత వనికీ  

ర్ాజీన మ్ా ఇవవడ్ేం ద్ వర్ా  తన్ మ్ుేంద్ున్న ఏక ైక గౌరవ ప్రద్మ్ ైన్ మ్ార్ాగ నిన 

ఎేంచుకున నడ్ు. 4 

1960ల చివర్లిో సిపఐి (య్ేం) న్ుేండ ి విడిపో యిన్ విప్ల వ శ్కుి లు 1951 

కారూకరమ్ాన్ునేండ ీ , విప్ల వప్ేంధ న్ుేండ ీ  చ లా మ్రరకు ప్రకుకు తప్ుాకున నరక. సిపిఐ 

(య్ేం.ఎల్)లోని ప్రధ న్ ధోరణులు వాటిమ్యలాలన్ు ఆేంధరలేఖలోని పి.స.ిజోష,ి 

బ్ద.టి.రణద్ధవలేప  ై విమ్ర్లలోన్ూ,  తెలేంగాణ ఉద్ూమ్ేం లోన్ూ మ్ర్యి్య చెైన  విప్ల వేం 

గుర్ిేంచి వార్ ి అవగాహన్ప  ై నేరకగా ఆధ రప్డ,ి వారక ప్రతూక్షేంగా ఏరారచుకున్న ద్ృకాధేం 

లోన్ూ కలిగి ఉన నయి. కొతిగా ఏరాడని్ పార్టు   చెైన  మ్ారగేం సీవకర్ిేంచడ్ేం పేరకన్,ఇవనీన 

కూడ  చెైన  విప్ల వ అన్ుభవాలతో సర్ితూగుతటన నయ్న ేభావన్తో కార్ిిక సేంఘాలలో పార్టు 

ప్నిని విరమిేంచుకోవడ నికి, వయూహాతికేంగా పారలమ్ ేంటు బహ ష్ురణకు, గార మీణ పరా ేంత ల 

ఉద్ూమ్ాల ద్ వర్ా ప్టు ణ లన్ు చుటుు మ్ుటుడ నికి, వూకిిగత తీవరవాద్ నిన తమ్ స ైనిక 

మ్ారగేంగా సీవకర్ిేంచడ నికి మ్ది్తట నిచిిేంద్ధ. స్ాయ్ుధ విప్ల వేంలో కారి్ికవర్ాగ నిన 

కలుప్ుకుపో వలసని్ అవసర్ానిన, 1940లలో సిపిఐక ి సేంబేంధధేంచి వూకిిగత హ ేంస్ావాద్ేం 

న్ుేండ ిబయ్టప్డ్వలసని్ అవసర్ానిన గుర్ిేంచిన్ స్ాు లిన్ ప్ర్ిశీలన్లు న్ూతన్ ప్రి్సిథతటలలో 

కూడ  వాటి పరా మ్ాణకితన్ు నిలుప్ుకున నయి. పార్టు పరా రేంభేం లో అన్ుసర్ిేంచిన్ ప్ేంథ  లోని 

స క ురి్య్న్ ప్ర్మిితటలన్ు అధధగమిేంచడ నికి చేసని్ ప్రయ్త నలు చ లా కాలేం కొన్స్ాగాయి.  

భారత కమ్ుూనిష్టు  ఉద్ూమ్ానిన అప్ాటిక   (చుటుు మ్ుటిు న్) మ్ుేంచతిెి ఉన్న అనేక 

కారూకరమ్ాలన్ూ, ఎతటి గడ్ల ప్ేంధ లన్ూ అవగాహన్ చేసుకోవడ నికి 1951లో J.V.స్ాు లిన్ 

కూ భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు ప్రతినిధధ వర్ాగ నికీ మ్ధూ జర్ిగిన్ సమ్ావేశ్ేం  ద్ ని ఫలితేంగా  

వెలువడిన్ డ కుూమ్ ేంటుల  ఒక సూచిక పాతరన్ు వహ స్ాి యి. 5 



విజయ్ సిేంగ్ 

వివరణలు  

1. సో్ వియ్ట్, చెైన  కమ్ుూనిష్టు  పార్టుల న య్కుల మ్ధూ సేంబేంధ లన్ు  వెలల డసిూి  ఇటీవల 

విడ్ుద్ల ైన్ ప్త ర లు వేటిలోన్ూ వీటిని చూడ్లేద్ు. ఉద్ హరణకు, A.M. Ledovskii, ‘SSSR i 

Stalin v cyd”bakh Kitaia. Dokumenty i cvidetel”stva uchastnika sobytii: 

1937-1952’, Moscow, 1999  మ్ర్ియ్య  సో్ వియ్ట్ చెైన  సేంబేంధ ల వూవహార్ాల ప్రచిన్న 

య్ుది్ అేంతర్ాు తీయ్ చర్ితర పరా జ కుు  ప్త ర ల అన్ువాద్ లన్ు చూడ్ేండ.ి 

2. మ్ుఖూేంగా భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు కారూకరమ్ేం, ఎతటి గడ్ల ప్ేంధ , భారత 

కమ్ుూనిష్టు  పార్టు విధ న్ ప్రకటన్లు. ‘భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు చరి్తర ప్త ర లు 8వ 

సేంప్ుట ి 1951 – 1956, సేంపాద్కతవేం మొహ తేసన్,ప్రచురణ: ప్యూపిల్స ప్బ్దల షిేంగ్ 

హౌస్ న్ూూ డిలీల  , 1977లో చూడ్ేండి. వీటిక ి సమ్ాేంతరేంగా USSR కు చెేంద్ధన్ 

ఓర్ియ్ేంటల్ సుడీస్ ఆఫ్ ద్ అకాడ్మీ ఆఫ్  స ైనెసస్, 1951 మ్ార్ిి, ఏపిరయ్ల్ నెలలో 

భారత ద్ేశ్ేంలోని వరగశ్కుి ల   ప ేంద్ధకప  ైవిసిృత చరి జర్ిపిేంద్ధ. వరిమ్ాన్ భారత ద్ేశ్ 

ప్ర్ిణ మ్ాలప  ై స్ో వియ్ట్ య్యనియ్న్ లోని మితవాద్ అవకాశ్వాద్ అేంచన లన్ు 

సర్ిచేసుకోవడ నికి ద్ ర్ితీసిేంద్ధ. ‘ భారత ద్ేశ్ేంలో వరగ  శ్కుి ల ప ేంద్ధక’, ర్ివలూూష్న్ర్ట 

డెమోకరస,ీ సేంప్ుట ి VI సేంఖాూ 2, స ప ు ేంబరక 2,000  (‘The Correlation of 

Class Forces in India’, ‘Revolutionary Democracy’, Vol. VI, No. 

2, September 2000.) లో చూడ్ేండ.ి  

3. జన్త  ప్రజాస్ావమిక విప్ల వేం అనే  అవగాహన్ న్ుేండ ి జాతీయ్ ప్రజాస్ావమిక విప్ల వేం 

అనే అవగాహన్కు మ్ారడ్ేం అనేద్ధ ఇతరత ర  ఈ కిరేంద్ధ డ కుూమ్ ేంటుల   “A. Sobelov: 

‘Peoples’ Democracy as a Form of Political Organisation of 

Society’, Communist Review, London, June 1951, 3-21, ‘Some 

Forms of Transition from Capitalism to Socialism’, 

Communist Party Publication, New Delhi, October 1956 (The 



parliamentary way to socialism is spelt out here).”లలో 

చూడ్వచుి.  

4. పి. సుేంద్రయ్ూ, న  ర్ాజీన మ్ా (మ్  ై ర్ిజిగ నష్న్) ఇేండియ్ా ప్బ్దల ష్ర్సస అేండ్ 

డిసిు ిబయూటర్సస, న్ూూ డెలీీ, 1991, పేజీలు  21-23. అతూవసర ప్రి్సిథతటల కాలేంలో 

హ ేంద్ూ మ్తోన ిద్ జన్సేంఘ్ తో కలస ి ప్ని చెయ్ాూలని, జోూతిబసు, E.M.S. 

న్ేంబయద్ధరపాద్, B.T.రణద్ధవ,ే ర్ామ్మ్యరకి లు సూచిేంచిన్, ఆచర్ిేంచిన్ విధ న లకు 

సుేంద్రయ్ూ ద్ధగా్రేంతిక ిగురయ్ాూడ్ు. (పేజీలు  4 – 20) 

5. భారత కమ్ుూనిష్టు  పార్టు (ML) త త ులిక క ేంద్ర కమిట ీ 1951 కారూకరమ్ేం మ్ర్ియ్ు 

ఎతటి గడ్ల ప్ేంధ   న్ుేండి ద్ నిని అన్ుసర్ిేంచ వలసని్ నిరభేంధమ్రమీ లేకుేండ  

గుణపాఠేం తీసుకున్నద్ని ఈ సేంద్రభేంలో చెప్ావచుి.  



సేంభాష్ణ వివర్ాలు  

కామ్రేడ్ స్ాు లిన్ : మీ ప్రశ్నలు అేంద్ యి. నేన్ు వాటికి జవాబ్దస్ాి న్ు. ఆ తరకవాత న   

అవగాహన్న్ు వివరి్స్ాి న్ు.  

ఈ చరిలన్ు స్ాయ్ేం సమ్య్ేంలో జరప్డ్ేం బహుశా కొేంత విచితరేంగా 

అనిపిేంచవచుి. ప్గలేంత  మ్రమ్ు తీర్ికలేకుేండ  ప్నిలో ఉన నమ్ు. స్ాయ్ేంకాలేం 6 

గేంటలకు ప్నిన్ుేండ ితీర్ిక ద్ొర్ికిేంద్ధ.  

మ్న్ చరిలు కొేంత సుద్ీరాేంగా ఉేండ్డ్ేం కొేంత అస్ాధ రణేంగా కన్ుపిేంచవచుి. కానీ  

అలా చేయ్కపో త ే మ్న్ లక్షూేం నెరవేరకపో వచుి. సలహా ఇవవడ్ేం ద్ వర్ా మీ పార్టుకి  

సహాయ్ేం అేంద్ధేంచడ నికి  వూకిిగతేంగా మిమ్ిలిన కలవమ్ని మ్ా క ేంద్ర కమిట ీ మ్మ్ిలిన 

ఆద్ేశేంచిేంద్ధ. మీ పార్టుతోన్ూ, ప్రజలతోన్ూ మ్ాకు ప ది్గా ప్ర్ిచయ్ేం లేద్ు. మ్రమ్ు ఈ 

విష్య్ానిన  చ లా గేంభీరమ్ ైన్ విష్య్ేంగా ప్రి్గణిసుి న నమ్ు. 

మీకు మ్ా సలహా ఇచేి బాధూత న్ు మ్రమ్ు తీసుకున్నేంద్ున ే , మ్రమ్ు మీ పార్టుకి 

నెైతిక బాధూత వహ ేంచ మ్ు.   ప ైప ైన్  ఆలోచన్ చేస ి మ్రమ్ు మీకు సలహా ఇవవలేమ్ు.  

మ్రమ్ు మీతో కలిస ి విష్య్ానిన కూలేంకష్ేంగా తెలుసుకొని ఆ తరకవాత సలహా 

ఇవావలన్ుకుేంటున నమ్ు. 

ద్ ద్ ప్ు విచ రణలాగా అగుపిసుి న్న ప్రశ్నల ప్రేంప్రన్ు మీమ్ుేంద్ుేంచడ్ేం మీకు 

కొేంత విప్ర్టతేంగా అనిపిేంచవచుి. మ్ా ప్రి్సిథతి అటువేంటిద్ధ, వేర్్క విధేంగా మ్రమ్ు 

చెయ్ూలేమ్ు. మీరి్చిిన్ ప్త ర లు ప్యరిి్చిత ర నిన ఇవవడ్ేం లేద్ు, అేంద్ువలన్ మ్రమ్ు ఈ 

ప్ది్తిని అన్ుసరి్సుి న నమ్ు. ఇద్ధ చ లా అసేంతృపిి కరమ్ నై్ ప్ని, కానీ మ్రమ్ు 



నిససహాయ్ులేం. ప్రి్సిథతటలు ఆవిధేంగా మ్మ్ిలిన బలవేంత ప డ్ుతటన నయి. మ్న్ేం 

అసలు విష్య్ేం యొకు మ్యలాలోల కి వెళద్ మ్ు.  

ర్ాబో యి ేభారత విప్ల వేం గుర్ిేంచి మీ అేంచన  ఏమిటని, మీరక అడ్ుగుతటన నరక.  

మ్రమ్ు, రష్ూన్ల ేం,  ఈ విప్ల వానిన ప్రధ న్ేంగా వూవస్ాయ్క విప్ల వేంగా చూసుి న నమ్ు.  

వూవస్ాయ్క విప్ల వేం అేంటే భయస్ావమ్ూ ఆసిి ని నిర్ిలిేంచడ్ేం, ర్ ైతటలకు  భయమిని 

ప్ేంచడ్ేం, భయమి వార్ ివూకిిగత ఆసిి గా మ్ారడ్ేం. ద్ీన్రిేం ర్ ైతటల  ప ైైవేటు ఆసిి ని  ధృవీకర్సిూి  

భయస్ావమ్ూ ప ైైవేటు ఆసిి కి మ్ుగిేంప్ు ప్లకడ్ేం. ఇవేవీ స్ో ష్లిష్టు  విధ న లు కావు. స్ో ష్లిష్టు  

విప్ల వేం మ్ుేంగిట భారత ద్ేశ్ేం వుేంద్ని మ్రమ్ు అన్ుకోవడ్ేం లేద్ు. ప్రతి చోటా చెైన  మ్ారగేం 

అని చెప్ాబడ్ుతూ ఉన్న మ్ారగేం ఇద్ధ; అేంటే జాతీయ్ బయరకు వా వరగేం యొకు ఆసుి లన్ు 

స్ావధీన్ేం చెయ్ూకుేండ  లేద్  జాతీయ్ేం చెయ్ూకుేండ  జర్ిగ    వూవస్ాయ్క, ఫయూడ్ల్ వూతిర్ క 

విప్ల వేం ఇద్ధ. ఇద్ధ బయరకు వా ప్రజాస్ావమిక విప్ల వేం లేద్  జన్త  ప్రజాస్ావమిక విప్ల వ మొద్ట ి

ద్శ్. చెైన లో ఇేంకా పరా రేంభేం కాక మ్ుేంద్ ేతూరకా య్యరప్ు ద్ేశాలలో పరా రేంభమ్ ైన్ జన్త  

ప్రజాస్ావమిక విప్ల వేంలో ర్ ేండ్ు ద్శ్లు ఉన నయి. మొద్ట ిద్శ్న్ు వూవస్ాయ్ విప్ల వేం లేద్   

వూవస్ాయ్ సేంసురణలు అని మీరక అన్ుకోవచుి.  తూరకా య్యరప్ు లోని జన్త  ప్రజా 

స్ావమిక ద్ేశాలు య్ుది్ేం మ్ుగిసని్ తరకవాత మొద్టి సేంవతసరేంలోన ే ఈ ద్శ్న్ు 

అధధగమిేంచ యి. చెైన  ఇప్ుాడ్ు ఈ మొద్టి ద్శ్లో ఉేంద్ధ. భారతద్ేశ్ేం ఈ ద్శ్న్ు 

చేరకకుేంటున్నద్ధ. తూరకా య్యరప్ులో చూసని్టుల   ర్ ేండ్వద్శ్ జన్త  ప్రజాస్ావమిక విప్ల వ 

లక్షణేం, వూవస్ాయ్క విప్ల వేం జాతీయ్ బయరకు వా వరగ  ఆసుి లన్ు స్ావధీన్ేం చేసుకొన ేద్ధశ్లో 

ప్రయ్ాణేం చెయ్ూడ్ేం. ఇద్ధ ఇప్ాటిక  స్ో ష్లిష్టు  విప్ల వానికి న ేంద్ధ. య్యరప్ులోని జన్త  

ప్రజాస్ావమిక ద్ేశాలనినటిలోన్ూ కర్ాిగార్ాలు, ప్రి్శ్రమ్లు, బాూేంకులు జాతీయ్ేం చేయ్బడ ి

ప్రభుతవ ఆధీన్ేంలోకి వచ ియి. ఈ ర్ ేండ్వ ద్శ్న్ుేండ ిచెైన  ఇేంకా చ లా ద్ూరేంలో ఉేంద్ధ. ఈ 



ద్శ్ భారత ద్ేశ్ేంలో కూడ  చ లా ద్ూరేంగా ఉేంద్ధ లేద్  ఈ ద్శ్న్ుేండ ి  భారత ద్ేశ్ేం చ లా 

ద్ూరేంగా ఉేంద్ధ.  

చెైన  మ్ారగేంలో విప్ల వాభివృద్ధిని గుర్ిేంచి కొమిన్ ఫ్ార్సి (కమ్ుూనిష్టు  సమ్ాచ ర 

బయూర్ో) వార్ాి ప్తిరక సేంపాద్కీయ్ేం  గుర్ిేంచి మీరి్కుడ్ మ్ాటాల డ్ుతటన నరక. భారత ద్ేశ్ేం 

స్ో ష్లిష్టు  విప్ల వ మ్ారగేంలో నిలిచిేంద్ని ప్ర్ిగణిసూి  రణద్ధవ ే చేసిన్ ప్రసేంగాలకూ, వార సిన్ 

వాూస్ాలకూ ఈ సేంపాద్కీయ్ేం ఒక సవాలు. రష్ూన్ కమ్ుూనిష్టు లమ్ ైన్ మ్రమ్ు ఇద్ధ 

ప్రమ్ాద్కరమ్ నై్ సూతీరకరణ అని భావిేంచి ద్ నికి వూతిర్ కేంగా మ్ుేంద్ుకు వచిి భారత ద్ేశ్ేం, 

చెైన  మ్ారగేంలో అేంటే జన్త  ప్రజాస్ావమిక విప్ల వేం యొకు మొద్టి ద్శ్లో వుేంద్ని 

చెపాాలని నిరణయిేంచుకున నమ్ు.   ఫయూడ్ల్ భయస్ావమ్ులకు  వూతిర్ కేంగా  మొతిేం 

ర్ ైత ేంగమ్య, ధనిక ర్ తైటలూ తిరకగుబాటు చేయ్డ నికీ, భయస్ావమ్ులు త మ్ు వేంటరి్ 

వారమ్ ైన మ్ని భావిేంచ ే విధేంగా ర్ ైత ేంగమ్ేంత  తిరకగుబాటు చేయ్డ నికి ఒక విప్ల వకర 

సేంఘటన్న్ు మీరక నిరి్ిేంచవలసని్ అవసరేం ఉేంద్ధ. బ్దరటిష్ స్ామ్ాే జూవాద్ నికి వూతిర్ కేంగా 

అనిన స్ాథ యిలోల  ప్రగతి శీల జాతీయ్ బయరకు వా వరగేంతో కూడిన్  ప్రజల తిరకగుబాటు అవసరేం 

ఉేంద్ధ.  జాతీయ్ బయరకు వా-ఇేంగటలష్ట స్ామ్ాే జూవాద్ుల కూటమిని వేరకప్రచడ నికి ఇద్ధ 

అవసరేం. బ్దరటిష్, అమ్ ర్ికన్  స్ామ్ాే జూ వాద్ులేంద్ర్ినీ ఒకు ద్ెబబలో ద్ేశ్ేం న్ుేండ ి

వెళళగ్టాు లనే అభిపరా య్ేం మీలో ఉన్నద్ధ. అటువేంటి సేంఘటన్ ని నిరి్ిేంచడ్ేం అస్ాధూేం. 

మొతిేం జాతీయ్ సేంఘటన్ యొకు ప్ద్ునెైన్ కతిిని ఇేంగటలష్ట స్ామ్ాే జూవాద్ులకు 

వూతిర్ కేంగా తప్ానిసర్గిా ఎకుు ప టాు లి.  అమ్ ర్ికా స్ామ్ాే జూవాద్ులతో సహా ఇతర 

స్ామ్ాే జూవాద్ులేంద్ర్ మీరక వార్ిని గుర్ిేంచి ప్టిు ేంచుకోవడ్ేం లేద్ని అన్ుకోనివవేండ.ి 

స్ామ్ాే జూ వాద్ులేంద్ర్ మీకు వూతిర్ కేంగా ఏకేం కాకుేండ  ఉేండ్డ నికి ఇద్ధ అవసరేం. 

ద్ నికి మీరక వార్ిమ్ధూ విభేద్ లన్ు విత ి లి.  అమ్ ర్ికన్ స్ామ్ాే జూ వాద్ులు తమ్కు 



త మ్ుగా ఈ పో ర్ాటేంలో పాలగగ న లన్ుకుేంటే, అప్ుాడ్ు భారత జాతీయ్ ఐకూ సేంఘటన్ 

వార్ికి వూతిర్ కేంగా చరూలు తీసుకోవలస ియ్ుేంటుేంద్ధ.  

అజయ్ ఘోష్ : ప్రజాస్ావమ్ూ వూతిర్ క శబ్దర్ానికి అధధప్తిగా ప్ర్ిగణిేంచబడ్ుతటన్న 

అమ్ ర్ికా స్ామ్ాే జూవాద్ నికి వూతిర్ కేంగా ప్రసుి తేం ప్రప్ేంచమ్ేంత  పో ర్ాటేంలో ఉేండ్గా ఒకు 

బ్దరటిష్ స్ామ్ాే జూవాద్ నికి వూతిర్ కేంగా మ్ాతరమ్ర మ్రమ్ ేంద్ుకు పో ర్ాడ లో న కు అరిేం కావడ్ేం 

లేద్ు. 

కామ్రేడ్ స్ాు లిన్: ఇద్ధ చ లా సరళమ్ ైన్  విష్య్ేం.  జాతీయ్ ఐకూ సేంఘటన్ ఇేంగలేండ్ు 

న్ుేండ ే జాతీయ్ స్ావతేంత ర నిన కోరకతటన్నద్ధ కానీ అమ్ ర్ికా న్ుేండ ి కాన్ేంద్ున్ ఈ జాతీయ్ 

ఐకూ సేంఘటన్ ఇేంగలేండ్ుకు వూతిర్ కేంగా ఉేంటుేంద్ధ. ఇద్ధ మీ ద్ేశానిక  చెేంద్ధన్ ప్రతేూకత. 

భారత ద్ేశ్ేం ఎవర్ ిన్ుేండి పాక్ిక విమ్ుకిి ప ేంద్ధేంద్ధ? ఇేంగలేండ్ు న్ుేండ ేకాని అమ్ ర్ికా న్ుేండ ి

కాద్ు. భారత ద్ేశ్ేం అమ్ ర్ికా పాలిత ద్ేశాల సమ్న్వయ్ేంలో(కామ్న్ వెలి్ ద్ేశాలలో) కాక 

ఇేంగలేండ్ు పాలిత ద్ేశాల సమ్న్వయ్ేంలో (కామ్న్ వెలి్ ద్ేశాలలో) ఉేంద్ధ. మీ స ైన్ూేంలోని 

అధధకారకలూ మ్ర్ియ్ు నిప్ుణులూ ఇేంగాల ేండ్ు వార్  కాని అమ్ ర్ికా వారక కాద్ు. ఇవి చ ర్ితిరక 

సత ూలు, ఈ సత ూలన్ు ప్ర్ిగణలోకి తీసుకోకుేండ   ఉేండ్డ్ేం స్ాధూేం కాద్ు. అనిన 

కరివాూలన్ూ, ప్రప్ేంచ వాూపి్ేంగా స్ామ్ాే జూవాద్ేంతో పో ర్ాడ ే కరివాూల భార్ానిన పార్టు  తన్ప ై 

వేసుకోవది్ని నేన్ు చెపాాలన్ుకుేంటున నన్ు. ఇేంగటలష్ట స్ామ్ాే జూవాద్ేం న్ుేండ ితన్న్ు త న్ు  

విమ్ుకిేం చేసుకొన ే ఒక  కరివాూనిన చేప్టు డ్ేం అవసరేం. ఇద్ధ భారత ద్ేశ్ జాతీయ్ కరివూేం. 

మ్న్ేం భయస్ావమ్ూ వర్ాగ లన్ు కూడ  ప్ర్ిగణన్లోకి తీసుకోవాలి. ధనిక ర్ ైతటలు 

శ్తృవులన్డ్ేంలో సేంద్ేహేం లేద్ు, కాని భయస్ావమ్ూ ప్రభువుల తోట,ీ ధనిక ర్ ైతటల తోట ీఒక  

మ్ారక పో ర్ాడ్డ్ేం తెలివిమ్ాలిన్ ప్ని. ధనిక ర్ ైతటలతో పో ర్ాడ్డ్ేం, భయస్ావమ్ూ వూవసథప  ై

పో ర్ాడ్డ్ేం అనే ర్ ేండ్ు భార్ాలన్ు సవయ్ేంగా తలక తటి కోవడ్ేం అసమ్ేంజసమ్ ైన్ద్ధ. నీవు 

ఒేంటర్ివి కావడ్ేం గాక  శ్తృవున్ు ఒేంటర్ిని చేస ేవిధేంగా ఐకూసేంఘటన్ కటు డ్ేం అవసరేం. 



కాబటిు  చెపాాలేంటే, ఇద్ధ కమ్ుూనిష్టు  పార్టు పో ర్ాటానిన సులభతరేం చేస ే ఎతటి గడ్. తెలివెనై్ 

వాడెవవడ్ూ భార్ాలనినటినీ ఒక  మ్ారక తన్ప  ై వేసుకోడ్ు.   భయస్ావమ్ూ వూవసథన్ూ,బ్దరటిష్ 

స్ామ్ాే జూ అవశలష్ాలన్ు నిర్ిలిేంచడ్మ్నే ఒక  కరివాూనిన చేప్టు డ్ేం అవసరేం. ఫయూడ్ల్ 

ప్రభువులన్ు ఒేంటర్ి చెయ్ూడ నికీ, నిర్ిలిేంచడ నికీ, బ్దరటిష్ స్ామ్ాే జూవాద్ నిన 

కూలద్ోర య్డ నికీ,  ఇతర స్ామ్ాే జూవాద్ ద్ేశాలతో ప్రసుి త నికి తలప్డ్వద్ుి . ఈ విధేంగా 

మీర్ట మ్ారగేంలో వెళితే – అద్ధ మీ భార్ానిన తగిగసుి ేంద్ధ.  ఒక వేళ అమ్ ర్ికా స్ామ్ాే జూవాద్ులు 

వేలు ప డిత,ే అప్ుాడ్ు వార్ికి వూతిర్ కేంగా పో ర్ాటేం చెయ్ూడ్ేం అవసరేం అవుతటేంద్ధ. కాని  

అప్ుాడ్ు ద్ డ ి చేసిేంద్ధ మీరక కాక  వారని ప్రజలకు తెలుసుి ేంద్ధ. ధనిక ర్ ైతటలతోన్ూ, 

అమ్ ర్ికా వార్ితోన్ూ పో ర్ాడ్వలసిన్ సమ్య్ేం తప్ాకుేండ  వసుి ేంద్ధ. కానీ అద్ధ కొేంత కాలేం 

తరకవాత.ే వారి్ వేంతట తర్ావత వసుి ేంద్ధ.  

అజయ్ ఘోష్: ఇప్ుాడ్ు న కు సాష్ుమ్యిూేంద్ధ. 

S.A. డ ేంగ  : అమ్ ర్ికా స్ామ్ాే జూ వాద్ులకు వూతిర్ కేంగా ప్రచ రేం, ఆేంద్ోళన  

కారూకరమ్ాలు చపే్టు డ నికి, వార్ికి వూతిర్ కేంగా పో ర్ాటాలు చేయ్డ నికి ఇద్ధ ఆటేంకేం కాద్ ? 

కామ్రేడ్ స్ాు లిన్:  కాద్ు. వారక ప్రజా శ్తృవులు, వార్ికి వూతిర్ కేంగా పో ర్ాడ్డ్ేం 

అవసరేం.  

S.A. డ ేంగ  : అమ్ ర్ికా స్ామ్ాే జూవాద్ నికి వూతిర్ కేంగా పో ర్ాటేం జరప్వలసిన్  

సేంద్రభేంలో ఎవర్ ద్ీనిని అవకాశ్వాద్మ్ని  విమ్ర్ చేయ్కుేండ  ఉేండ్డ నికి నేనీ ప్రశ్న 

వేస్ాన్ు. 

కామ్రేడ్ స్ాు లిన్: శ్తృవుని తెలివిగా ఒేంటర్నిి చేయ్వలస ి ఉేంద్ధ. మీరక ఇేంగటలష్ట 

స్ామ్ాే జూవాద్ నికి వూతిర్ కేంగా విప్ల వానిన తీసుకు వసున నరక, అమ్ ర్ికా వార్ికి 

వూతిర్ కేంగా కాద్ు. ఒకవళే అమ్ ర్ికా వారక జోకూేం చేసుకుేంటే, అద్ధ వేర్  విష్య్ేం.  



ర్ావు (చేండ్ర ర్ాజ శ్వర ర్ావు): భయస్ావమ్ూ ద్ోపిడకిీ పాలాడ్ుతటన్న ఒక చిన్న భాగేం 

ధనిక ర్ ైతటలలో ఉేంద్ధ. వారక భయమిని కౌలుకు తీసుకుేంటారక, వడీా  వాూపారేం చసేుి ేంటారక. 

స్ాధ రణేంగా  వారక భయస్ావమ్ుల ప్క్షేం వహ స్ాి రక.  

కామ్రేడ్ స్ాు లిన్: ఇద్ేమ్ేంత మ్ుఖూమ్ ైన్ద్ధ కాద్ు. భయస్ావమ్ూ ప్రభువులన్ు 

తటద్మ్ుటిు ేంచడ్మ్నే ప్రధ న్ కరివూేంతో పో లిి చూసని్ప్ుాడ్ు, ఇద్ధ ఒక నిరిి్ష్ు  కరివూేం. మీ 

ప్రచ రేంలో మీరక ధనిక ర్ ైతటలకు వూతిర్ కేంగా   కాక భయస్ావమ్ులకు వూతిర్ కేంగా 

మ్ాటాల డ్వలస ి ఉేంటుేంద్ధ. మీ అేంతట మీర్  ధనిక ర్ ైతటలన్ు భయస్ావమ్ుల ఒడిలోకి 

నెటు ర్ాద్ు. భయస్ావమ్ులకోసేం మితృలన్ు సృషిుేంచవలసిన్  అవసరేం మ్న్కు లేద్ు.  

గార మ్ాలలో ధనిక ర్ ైతటలు గ్ప్ా ప్రభావానిన కలిగ ి ఉేంటారక. ధనిక ర్ ైతటలు తమ్ 

సవేంత స్ామ్రిూేంతో జీవిసుి న నడ్ని  పేద్ ర్ ైతటలు భావిస్ాి రక.  ర్ ైత ేంగేం న్ుేంచి విడిపో యి ే

అవకాశానిన ధనిక ర్ ైతటకు కలిాేంచవలసిన్ అవసరేం లేద్ు. మీ భయస్ావమ్ూ ప్రభువులు 

ర్ాచర్ికానికి చెేంద్ధన్ వార్ా?  

ర్ావు: అవున్ు  

కామ్రేడ్ స్ాు లిన్: ర్ ైతటలు ర్ాచర్ిక ప్రభువులన్ు ఇష్ుప్డ్రక.   భయస్ావమ్ూ ప్రభువులకు 

ర్ ైత ేంగేంలోన ేమితృలు ఉేండ ేఅవకాశానిన ఇవవకుేండ  ఉేండ్డ నికి ఇకుడ్ ఈ విష్య్ానిన 

అరథేం చేసుకోవాలి. 

ప్ున్నయ్ూ(మ్ాకినేని బసవ ప్ున్నయ్ూ): జాతీయ్ బయరకు వా వరగేం విష్య్ేంలో మ్ా 

మ్ధూ గేంద్రగోళేం ఉేంద్ధ. జాతీయ్ బయరకు వా వర్ాగ నిన సరి్గాగ  ఎలా అరిేం చేసుకోవాలి?  

కామ్రేడ్ స్ాు లిన్: మ్ర్్క ద్ేశానిన స్ావధీన్ేం చేసుకునే ర్ాజకీయ్ాలే స్ామ్ాే జూవాద్ేం. 

మీ జాతీయ్ బయరకు వా వరగేం ఇతర  ద్ేశాలన్ు స్ావధీన్ేం చేసుకోవాలని నిజేంగా 



అన్ుకుేంటున్నద్ ?  బ్దరటిష్ స్ామ్ాే జూవాద్ేం భారత ద్ేశానిన స్ావధీన్ేం చేసుకున్నద్ధ. జాతీయ్ 

బయరకు వా వరగేం – మ్ధూ, ప ది్ ప టుు బడిద్ రకలు జాతీయ్ ద్ోపడిీ ద్ రకలు. మీరక వార్ ి

కొన్స్ాగిేంప్ుకు వూతిర్ కేం కాద్ని, విద్శేీ శ్తృవు, ఇేంగటలష్ట స్ామ్ాే జూవాద్ులకు మ్ాతరమ్ర 

వూతిర్ కమ్ని  వార్ికి మీరక చెప్ాడ్ేం అవసరేం.  ఈ జాతీయ్ బయరకు వావరగేంలో మీతో 

కలిసవిచేి అనేక శ్కుి లుేంటాయి. జాతీయ్ బయరకు వావరగేంలో ప ై భాగేం ఇప్ాటిక  

స్ామ్ాే జూవాద్ులతో ప తటి లో ఉేంద్ధ, కానీ అద్ధ  ఒక భాగేం మ్ాతరమ్ర, అేంతేకాక అద్ేమ్ేంత 

ప ది్ద్ధ కాద్ు. భారత ద్శే్ సేంప్యరణ స్ావతేంత ర నికి జర్ిగ  పో ర్ాటేంలో మ్ది్తట ఇవవడ నికి, 

పరా ధమికేంగా బయరకు వావర్ాగ నికి ఆసకిి ఉేంద్ధ. భయస్ావమ్ూ వూవసథన్ు నిర్ిలిేంచడ్ేంలో 

ద్ నికి ఆసకిి ఉేంద్ధ. బయరకు వా (ప టుు బడిద్ ర్ట) వర్ాగ నికి మ్ార్ ుట్ (వాణిజూేం), ఒక మ్ేంచి 

మ్ార్ ుట్ కావాలి. ర్ ైత ేంగానికి భయమ్ులు వసేి  సరకులు కొన్గల ప్రజలు ఉేంటారక, అేంతరగత 

మ్ార్ ుట్ ఏరాడ్ుతటేంద్ధ. వీటనినటినీ ప్తిరకలలో వివర్ిేంచడ్ేం అవసరేం. జాతీయ్ బయరకు వా 

వరగేం ఆేంగ లయ్ుల వెైప్ు మ్ళళకుేండ  ఉేండ్డ నికి ఇద్ధ మీకు ప్రయోజన్కార్ిగా ఉేంటుేంద్ధ. 

ఆేంగల  స్ామ్ాే జూవాద్ులు భారత ద్ేశ్ేంలో కొతి మితృలన్ు ప ేంద్లేని విధేంగా మీరక 

విష్య్ాలన్ు నిర్ ిశేంచ లి. చెైన లో బయరకు వాల ఆసుి లన్ు స్ావధీన్ేం చేసుకొన ే చరూలేమీ 

తీసుకోలేద్ు. జపాన్ వార్ ి ఆసుి లు మ్ాతరమ్ర చెైన లో జాతీయ్ేం చెయ్ూబడ ా యి, అమ్ ర్ికా 

వార్ ి సేంసథలన్ు వేటినీ కూడ  జాతీయ్ేం  చయె్ూలేద్ు, అవి ప్నిచేసూి నే ఉన నయి. మీ 

విప్ల వేం, చెైన  విప్ల వేం తరహా లాటిద్ెతై ే మీ ద్ేశ్ బయరకు వా వర్ాగ నిన ఆేంగ లయ్ 

స్ామ్ాే జాూవాద్ులవెైప్ు నెటేు  అటువేంటి చరూలన్ు ప్రసుి త నికి మీరక చపే్టు ర్ాద్ు. మీ చెైన  

మ్ారగేం ఈ విధేంగా ఉేంద్ధ. చెైన లో జాతీయ్ బయరకు వా వరగేం శ్తటర వు వెైప్ుకు పో లేద్ు, 

ఇప్ుాడ్ు వారక అమ్ ర్ికన్ స్ామ్ాే జూవాద్ నిన వూతిర్ కిసూి  మ్ుేంద్ుకు వచ ిరక, వారక చెైన  

ప్రజా ప్రభుత వనికి సహాయ్ప్డ్ుతటన నరక. అమ్ ర్ికా స్ామ్ాే జూవాద్ులు చెైన లో 

ఒేంటర్ిపాల ైన రని వారక ప్ర్ిగణిేంచడ నిన ఇద్ధ సూచిసుి న్నద్ధ.  భారత ద్ేశ్ విభజన్ 



విష్య్ానికి వసేి ,  ఇద్ధ ఆేంగ లయ్ుల కుటర.  మీరక కార్ాూచరణ  కారూకరమ్ానిన 

ర్ప ేంద్ధసుి ేంటే, ద్ నిలో భారత ద్ేశ్ేం, పాకిస్ాి న్, సిలోన్ల  మ్ధూ  ఆరిి్క మ్ర్ియ్ు స ైనిక 

సమ్ాఖూ మ్న్కు కావాలని మీరక తప్ాక చెపాాలి. కృతిరమ్ేంగా ఒకద్ నిన్ుేండ ి మ్ర్్కటిగా 

వేరక చేయ్బడని్ ఈ మ్యడ్ు ద్ేశాలూ ద్గగరకు వస్ాి యి.ఇద్ధ ఈ మ్యడ్ుద్ేశాలూ తమ్ేంత 

త మ్ుగా ఐకూమ్వడ్ేంతో మ్ుగుసుి ేంద్ధ.  ఈ మ్యడ్ుద్ేశాలన్ూ ద్గగరకు చేర్ాిలన ే

ప్రతిపాద్న్న్ు మ్ుేంద్ుకు తెసేి  ప్రజలు మిమ్ిలిన సమ్రిి్స్ాి రక. పాకీస్ాి న్, సిలోన్ల లోని ఉన్నత 

వర్ాగ ల వారక ద్ీనిని వూతిర్ కిస్ాి రక కానీ వార్ిప  ైప్రజలకు సేంద్ేహాలు ఉన నయి.  ఈ కృతిరమ్ 

విభజన్ మ్ుఖూేంగా బ ేంగాల్ లో సాష్ుేంగా కన్ుపసిుి ేంద్ధ. బ ేంగాలు ర్ాష్ు ిేం  తన్కొచిిన్ 

మొద్టి అవకాశ్ేం లోనే పాకీస్ాి న్ న్ుేండ ివిడపోి తటేంద్ధ.  

S.A.డ ేంగ :   జాతీయ్ బయరకు వా గురి్ేంచి అవగాహన్ మ్ాలో ఈ విధేంగా  ఉేంట ేంద్ధ:  

మ్ధూ బయరకు వాని జాతీయ్ బయరకు వా అన్డ్ేం జరకగుతోేంద్ధ. భారత ద్ేశ్ేంలో బడ  బయరకు వా 

ఇేంగటలష్ట స్ామ్ాే జూవాద్ుల వెపై్ుకు మ్ళ్ళళరక.   

కామ్రేడ్ స్ాు లిన్: ప్యరిి్గా ఆేంగ లయ్ుల ఆధీన్ేంలో ఉన్న బాూేంకులు భారత ద్ేశ్ేంలో 

ఉన నయ్ా?  

S.A.డ ేంగ : అవున్ు, భారతద్ేశ్ేంలో ఆేంగ లయ్ుల బాూేంకులు మ్ర్యి్ు ఉమ్ిడ ి

బాూేంకులూ ఉన నయి. మ్ాకారూకరమ్ేంలో బడ  బయరకు వా వరగ  ఆసుి లన్ు, అేంటే బయూర్ోకరా టిక్ 

(అధధకారస్ావమ్ూ) ప టుు బడ్ులన్ు, జాతీయ్ేం చెయ్ాూలన ేడిమ్ాేండ్ు ఉేంద్ధ.  

కామ్రేడ్ స్ాు లిన్: అద్ధ బయూర్ోకరా టిక్ (అధధకారస్ావమ్ూ) ప టుు బడ ికాద్ు,    పారి్శరా మిక 

వాణిజూ మ్యలధన్ేం (industrial trading capital). చెైన లో బయూర్ోకరా టిక్ 

(అధధకారస్ావమ్ూ) ప టుు బడ,ి ప్రభుతవేం ద్ వర్ా ఆసుి లు కూడ్బ టిు ేంద్ధ. అద్ధ ప్రభుతవ 

మ్యలధన్ేం, పారి్శరా మిక మ్యలధన్ేం (ప టుు బడ)ి చ లా సవలాేం. అమ్ ర్ికా వార్ితో 



ప్రతేూకమ్ ైన్  ఒప్ాేంద్ ల ద్ వర్ా ‘సన్’ కుటుేంబేం  మ్ర్ి ఇతర కుటుేంబాలు స్ మ్ుి 

సేంపాద్ధేంచ యి.  బడ  పారి్శరా మికవేతిల మ్ర్యి్య వాూపారకల సేంసథలు చెైన లో చెకుు 

చెద్రకుేండ  ఉన నయి.  అమ్ ర్ికా మ్ర్ియ్ు ఆేంగ లయ్ బాూేంకిేంగ్ ప టుు బడ్ులతో  ప తటి  

ప టుు కున్నప్ాటికీ బడ  ప టుు బడది్ రకల ఆసుి లన్ు జాతీయ్ేం చెయ్ూమ్ని నేన్ు మీకు 

సలహా ఇవవన్ు. ఎవర్ తై ేశ్తటర వు వెైప్ు మ్ళళళత ర్ో వారక ఆసుి లన్ు కోలోాత రని నెమ్ిద్ధగా 

చెప్ాడ్ేం మంచిద.ి మీ విప్ల వేం ఊప్ేంద్ుకుేంట ేఅటువేంటి బడ  ప టుు బడ ిద్ రకలలో కొేంద్రక 

నిశ్ియ్ేంగా పార్ిపో త రక. అప్ుాడ్ు వార్ిని ద్ోర హులుగా ప్రకటిేంచి వార్ ిఆసుి లన్ు జాతీయ్ేం 

చెయ్ూేండ.ి ఆేంగ లయ్ ప టుు బడ్ులతో కూటమిలో ఉన్నేంద్ుక  బడ  ప టుు బడది్ రకల ఆసుి లన్ు 

జాతీయ్ేం చెయ్ూమ్ని నేన్ు సలహా ఇవవన్ు. బడ  ప టుు బడిద్ రకల ఆసుి లన్ు జాతీయ్ేం 

చెయ్ాూలని మీ కారూకరమ్ేంలో డమి్ాేండ్ు ఉేంట ే ద్ నిని కొటిు వెయ్ూడ్ేం అవసరేం. కొతి 

కారూకరమ్ానిన లేద్  కార్ాూచరణ వేద్ధకన్ు మీరక సిది్ేం చేసుకోవాలి. బడ  బయరకు వాలన్ు 

తటసథేం చెయ్ూడ నికి , మొతిేం జాతీయ్ బయరకు వా వరగేంలో ప్ద్ధేంట తొమిిద్ధ మ్ేంద్ధని వార్ ి

న్ుేండ ి విడ్గ్టు డ నికి అద్ధ మీకు తోడ్ాడ్ుతటేంద్ధ.  మీ అేంతట మీరక కృతిరమ్ేంగా 

శ్తృవులన్ు తయ్ారక చేసుకోవలసని్ అవసరేం  లేద్ు. ఇప్ాటిక  మీకు చ లా మ్ేంద్ధ 

శ్తృవులు ఉన నరక, బడ  బయరకు వావరగేం యొకు వేంతట వసుి ేంద్ధ, అప్ుాడ్ు తప్ాక మీరక 

వార్ిని ఎద్ుర్ోువలస ి య్ుేంటుేంద్ధ. విప్ల వేం యొకు సమ్సూలు ద్శ్లవార్ిగా 

నిరణయిేంచబడ్త యి. ద్శ్లన్ు కలగాప్ులగేం చెయ్ూవలసిన్ అవసరేం లేద్ు. ద్శ్లన్ు 

నిరణయిేంచడ్ేం, నేడ్ు ఒకర్ిని ర్ ప్ు మ్ర్్కర్ిని, శ్తృవులన్ు విడివిడిగా ఓడిేంచడ్ేం అవసరేం.  

మీరక బలేంగా ఎద్ధగితే  వారేంద్ర్ినీ ఓడిేంచగలర్ మో, కానీ ప్రసుి త నికి మీరి్ేంకా 

బలహీన్ేంగాన ేఉన నరక. మీ ప్రజలు మ్ా విప్ల వానిన కాపీ చేసుి న నరక,  కానీ అవి వేరక వేరక 

ద్శ్లు. ఇతర స్ో ద్ర పార్టుల అన్ుభవాలన్ు విమ్ర్న తికేంగా ప్ర్ిగణన్లోకి తీసుకోవాలి, 

భారత ద్ేశ్ నిరిి్ష్ు  ప్రి్సుి ులకు వాటిని అన్వయిేంచ లి. అతివాద్ులు మిమ్ిలిన విమ్రి్్స్ాి రక, 



కాని మీరక ఆేంద్ోళన్ ప్డ్వలసిేంద్ేమీ లేద్ు. బుఖార్ిన్ మ్ర్ియ్ు టార టీసీలు 

అతివాద్ులవెైప్ు న్ుేండ ి ల నిన్ న్ు విమ్ర్ి్ ేంచ రక కాని వారక అప్హాస్ాూనికి గురయ్ాూరక. 

రణద్ధవ ే అతివాద్ులవెైప్ు న్ుేండ ి మ్ావో జ డ ేంగ్ న్ు విమ్ర్ి్ ేంచ డ్ు, కాని మ్ావో జ డ ేంగ్ 

మ్ారగేం సర్ ైన్ద్ధ, అతన్ు తన్ ద్ేశ్ నిరిి్ష్ు  ప్రి్సిథతటలకు అన్ుగుణేంగా న్డ్ుచుకున నడ్ు. మీ 

మ్ార్ాగ నిన మీరక అన్ుసర్ిేంచేండ,ి అతివాద్ వామ్ప్క్షవాద్ుల అరకప్ులన్ు ల కుచేయ్వద్ుి . 

ఇప్ుాడ్ు చెైన  మ్ారగేం గుర్ిేంచిన్ ర్ ేండ్వ ప్రశ్న 

ఇప్ాటిక  నేన్ు స్ామ్ాజిక, ర్ాజకీయ్ రేంగాలకు సేంబేంధధేంచి చెైన  మ్ారగేంప  ై

మ్ాటాల డ న్ు. ఇద్ధ వూవస్ాయ్క విప్ల వేం అవుతటేంద్ధ. స్ాయ్ుధ పో ర్ాటానికి సేంబేంధధేంచి,  

చెైనీయ్ులు స్ాయ్ుధ పో ర్ాటేం గుర్ిేంచి మ్ాటాల డ్లేద్ని చెప్ావలస ి ఉేంద్ధ, వారక స్ాయ్ుధ 

విప్ల వేం గుర్ిేంచి మ్ాటాల డ రక.  స్ాయ్ుధ విప్ల వానిన విమ్ుకి పరా ేంత లతో, విమ్ుకిి స ైన్ూేంతో 

న్డిచ ే గ రి్లాల య్ుది్ేంగా భావిేంచ రక. స్ాయ్ుధ విప్ల వేం మ్ర్ియ్ు గ రి్లాల  య్ుది్ేం గుర్ిేంచి 

మ్ాటాల డ లి కాని  స్ాయ్ుధపో ర్ాటేం గుర్ిేంచి కాద్ని ద్ీని అరిేం. ‘స్ాయ్ుధ పో ర్ాటేం’ అనే 

ప్ద్ేం మొద్ట ‘కొమిన ార్సి’ (కమ్ుూనిష్టు  సమ్ాచ ర బయూర్ో) వార్ాి  ప్తిరకలలో 

ప్రస్ాి విేంచబడిేంద్ధ. స్ాయ్ుధ పో ర్ాటేం అనే ప్ద్ేం   గ రి్లాల  య్ుది్ేం కేంట ే విసిృతమ్ నై్ 

పో ర్ాటానిన సూచిసుి ేంద్ధ -  ర్ ైత ేంగ స్ాయ్ుధ గ రి్లాల  పో ర్ాటేం, కార్ిికుల స్ాధ రణ సమ్ ిల, 

తిరకగుబాటల  సమ్రిళన్ేం అని ద్ీని అరిేం.   స్ాథ యికి సేంబేంధధేంచి గ రి్లాల  య్ుది్ేం (పో ర్ాటేం) 

స్ాయ్ుధ పో ర్ాటేం కన న  సేంకుచితమ్ ైన్ద్ధ. చెైన లో స్ాయ్ుధ విప్ల వేం ఎలా పరా రేంభేం 

అయిూేంద్ధ? 

1926-27లో కొమిేంటాేంగిష్టు ల న్ుేండ ి చెైన  కామ్రేడ్ుల  విడపిో య్ారక. కొమిేంటాేంగ్ కు 

వూతిర్ కేంగా 40 న్ుేండ ి50 వేల స ైనికులతో  వారక ఒక ప్రతూేక శబ్దరేంగా గురిి్ేంప్ు ప ేంద్ రక. 

ఈ స ైన్ూమ్ర గ రి్లాల  య్ుద్ ి నికి  ప్ున ద్ధ. న్గర్ాలు, ర్ ైలు మ్ార్ాగ ల న్ుేండి ద్ూరేంగా వారక 



అడ్వులలోన్ూ, కొేండ్లలోన్ూ తల ద్ చుకున నరక. సహజేంగానే చెైన  కమ్ుూనిష్టు  పార్టు 

క ేంద్ర కమిట ీఎకుడ్ ఉేంట ెఅకుడ్ వార్ితో పాటు  పరా ధమిక కారూకరిలన్ు చూడ్వచుి. చుట్టా  

మ్ుటు డ్ేం సులభమ్ౌతటేంద్ధ కన్ుక చెైన  విమ్ుకిి స ైన్ూేం ప్టు ణ లలో సిథరప్డ్లేద్ు. 

చుటుు మ్ుటు బడ్కుేండ , న శ్న్ేం చేయ్బడ్కుేండ  ఉేండ్టానికి గాన్ు వారక ప్టు ణ లకూ, ర్ ైలు 

మ్ార్ాగ లకూ చ లా ద్ూరేంగా  సవతేంతర పారి్ుస్ాన్ క ేంద్ ర ల శలరణులన్ు నిరి్ిేంచ రక. మ్ుటు డికి 

గుర్ ైన్ప్ుాడ్ు,  ఆ మ్ుటు డి న్ుేండ ి బయ్టప్డి, పాత విమ్ుకి పరా ేంత లన్ు వద్లివేసి, కొతి 

విమ్ుకి పరా ేంత లన్ు సృషిుేంచ రక.  పో ర్ాడ్కుేండ  ఉేండ్డ నికి  ప్రయ్తినేంచ ర.  ఈ 

విధ న నిన వారక ఎేంతగా కొన్స్ాగిసేి  అేంతగా చెైన  కమ్ుూనిష్టు లు కార్ిికుల న్ుేండ ీ

ద్ూరమ్య్ాూరక. కార్ిికులతో సేంబేంధ లన్ు తెేంచుకోవాలని మ్ావో జడ ేంగ్ కోరకకోలేద్ు 

కానీ పార్టుజాన్ వార్స మ్ారగేం అేంద్ుకు ద్ ర్ితీసిేంద్ధ, ప్టు ణ లతో  సేంబేంధ నిన అతన్ు 

కోలోాయ్ాడ్ు. ఇద్ధ చ లా అవసరేం. చివరకు వారక ఎన న్ లో సిథరప్డ ా రక, అకుడ్ వారక 

తమ్ని త మ్ు చ లాకాలేంపాటు రక్ిేంచుకున నరక. తమ్కు త మ్ుగా వారక ర్ ైతటలన్ు 

పిలిచ రక, వూవస్ాయ్క విప్ల వానిన ఎలా స్ాగిేంచ లో వార్ికి నేర్ాారక, తమ్ స ైన ూనిన 

విసిరి్ేంచ రక, ద్ నిని బలమ్ ైన్ శ్కిిగా మ్ార్ాిరక.  కాని ఈ కాలమ్ేంత  వారక తమ్ పార్టుజాన్ 

వార్స మ్న్సిత వనిన వద్ులుకోలేద్ు.  

విమ్ుకిి ప ేంద్ధన్ గ రి్లాల  పరా ేంతమ్ేంట ే ఏమిట?ి  ఇద్ధ ద్ేశ్ేంలో క వలేం  ఒక ద్ీవప్ేం 

వేంటిద్ధ, ద్ీనికి వెన్ుకతటుు  ఉేండ్ద్ు, ఇద్ధ మ్ుటు డికి గుర్ ి కావచుి, ద్ధగబేంధ నికి గుర్ి 

కావచుి, ఆధ రప్డ్టానికి ద్ నికి వెన్ుకతటుు  లేద్ు. (చెైన లో) అద్ ే జర్ిగిేంద్ధ. ఎన న్ 

మ్ుటు డికి గురయిూేంద్ధ, ప ది్ పరా ణన్ష్ుేంతో చెైన   కమ్ుూనిష్టు లు ఆ పరా త నిన వద్ధలి వెళ్ళళరక. 

చెైన  కమ్యూనిష్టు లు మ్ేంచూర్ియ్ాకు తరలి వెళ్ళల లని నిరణయిేంచుకొని ఉేండ్కపో త ే ఇద్ధ 

ద్ీరాకాలేంపాటు కొన్స్ాగి ఉేండేద్ధ. మ్ేంచూర్ియ్ాకు తరలివెళిళన్ తరకవాత వార్ ి ప్రి్సిథతి 

వేగేంగా మ్ రకగుప్డిేంద్ధ.   వెన్ుక తటుు గా  ఒక  సేనహప్యరవక ద్ేశ్ేం ఉేంద్ధ.  ఈ  గ రి్లాల  



పరా ేంతేం  ఇప్ుాడ్ు  ఒక ద్ీవప్ేం కాద్ు.  ఇద్ధ ఒక కొసలో  USSRప  ైఆధ రప్డిన్ ద్ీవప్కలాేం 

వేంటిద్ధ. ద్ీని తరకవాత చెైన   గ రి్లాల లన్ు చుటుు మ్ుటేు  అవకాశ్ేం చియ్ాేంగ్ క ై షేక్ కు 

లేకుేండ  పో యిేంద్ధ. ద్నీి తరకవాత మ్ాతరమ్ర, చెైన  కమ్ుూనిష్టు లు విశరా ేంతి తీసుకున్న 

తరకవాత మ్ాతరమ్ర, వార్ికి ఉతిరేం న్ుేండ ిద్క్ిణ నికి ఎద్ురక ద్ డ ిచేస ేఅవకాశ్ేం చికిుేంద్ధ.  

ఇద్ ీచరి్తర. ద్ీనిన్ుేండ ిఏమి తెలుసుి న్నద్ధ? ర్ ైత ేంగ గ రి్లాల  య్ుది్ేం ఒక తీవరమ్ ైన్ విష్య్ేం 

మ్ర్ియ్ు విప్ల వానికి ప ది్  విజయ్ేం.  ఈ రేంగేంలో  విప్ల వకార్ాూచరణకు, ప్రతూేకిేంచి 

వెన్ుకబడిన్ ద్ేశాలకు,   చెైన  వారక న్ూతన్  అన్ుభవాలన్ు అేంద్ధేంచ రక. సహజేంగానే 80 

న్ుేండ ి90 శాతేం ప్రజలు ర్ ైత ేంగేంగా ఉన్న ప్రతి ద్ేశ్ేంలోని కమ్యూనిష్టు లు తమ్  పో ర్ాటాల 

అేంబులప ద్ధలో ఈ ప్ది్తిని తప్ానిసర్ిగా అన్ుసర్ిేంచ లి. ఇద్ధ వివాద్రహ తమ్ ైన్ద్ధ. కానీ 

చెైన  కామ్రేడ్ల  ఈ అన్ుభవేం,  విమ్ుకిి ప ేంద్ధన్  పరా ేంత లతో స్ాగ  స్ాయ్ుధ గ రి్లాల  పో ర్ాటానికి 

కూడ  చ లా బలహీన్తలూ  ఉన నయ్ని తెలియ్జ సుి ేంద్ధ. ఈ లోపాలేమిటేంటే, ఈ గ రి్లాల  

విమ్ుకి పరా ేంత లు నిరేంతరేం ద్ధగబేంధ నిన ఎద్ుర్్ునే ప్రమ్ాద్ేం ఉన్న ద్ీవపాల వేంటివి. 

సిథరమ్ నై్ వెన్ుక తటుు  పరా ేంత నిన సృషిుేంచడ్ేం ద్ వర్ా, సేనహప్యరవక ప రకగుద్ేశ్ేంతో  

సేంబేంధ లు ఏరారకచుకుని, ద్ నిప  ై ఆధ రప్డి, ఆ ద్ేశానిన తన్  సిథరమ్ ైన్ వెన్ుకతటుు  

పరా ేంతేంగా మ్లచుకోవడ్ేం ద్ వర్ా మ్ాతరమ్ర ఈ ద్ధగబేంధ నిన విజయ్వేంతేంగా బరది్లుకొటు డ్ేం 

స్ాధూమ్ౌతటేంద్ధ.  చెైన  కామ్రేడ్ుల  మ్ేంచూర్ియ్ాకు తరలివెళ్ళళ సర్ ైన్ నిరణయ్ానిన 

తీసుకున నరక. వార్టవిధేంగా చేస ిఉేండ్కపో త ేప్రి్సిథతటలు యి ేవిధేంగా ప్ర్ిణమిేంచేవో న కు 

తెలియ్ద్ు . గ రి్లాల  య్ుది్ేంలో   విజయ్ానిన స్ాధధేంచడ నికి తగిన్ేంత బలేం ఉేండ్ద్ు. 

సేనహప్యరవక ప రకగు ద్ేశ్ేంప ై ఆధ రప్డ ిగ రి్లాల  య్ుది్ేం చేసేి  అద్ధ తప్ాకుేండ  విజయ్ానిన 

స్ాధధసుి ేంద్ధ.  మ్ుటు డికి గుర్ౌత మ్ని భయ్ప్డ ి చెైన  కామ్రేడ్స మ్ేంచూర్ియ్ాకు చేర్ వరకు 

ఎద్ురకద్ డ ి చేయ్ాలని ఆలోచిచిేంచ లేద్ు. మ్ేంచూర్ియ్ా చేర్ని్  తరకవాత మ్ాతరమ్ర 

ఎద్ురకద్ డిక ి ప్రణ ళిక వేయ్డ్ేం, చియ్ాేంగ్  క ై షేక్ బలగాలప  ై విజయ్ేం స్ాధధేంచడ్ేం 



పరా రేంభిేంచ రక.  ఇద్ధ  ఒక విశష్ు  లక్షణేం.   గ రి్లాల  య్ుది్ేం యొకు ఈ బలహీన్తలన్ు మ్న్ేం 

ప్ర్ిగణన్లోకి తీసుకోవాలి. భారతద్ేశ్ేంలో విప్ల వ విజయ్ానికి గ రి్లాల  య్ుది్ేం సర్ిపో తటేంద్ని 

చెప్ాడ్ేం జర్ిగిేంద్ధ. ఇద్ధ తప్ుా. భారత ద్ేశ్ేంలో కన న చెైన లో మ్ర్ిేంత అన్ుకూలమ్ నై్ 

ప్రి్సిథతటలు ఉన నయి. చెైన లో వార్ికి ప్రజా విమ్ుకిి స ైన్ూేం సిది్ేంగా ఉేంద్ధ.  మీకు  సదిి్ేంగా 

ఉన్న స నై్ూేం ఏమీ లేద్ు. భారత ద్ేశ్ేంలో ఉన్నటుల  చెైన లో ద్టు మ్ ైన్ ర్ ైలేవ నెట్ వర్సు లేద్ు, 

ఇద్ధ గ రి్లాల  బలగాలకు ఉప్యోగకరేంగా ఉేండిేంద్ధ. విజయ్వేంతమ్ నై్ గ రి్లాల  య్ుది్ేం 

జరప్డ నికి మీకున్న అవకాశాలు చెైన  కేంటే తకుువ.   ప్రి్శ్రమ్ల విష్య్ేంలో చెైన  కన న 

భారతద్ేశ్ేం బాగా అభివృద్ధి  చెేంద్ధేంద్ధ. ప్రగతి ర్టత ూ చూసేి  ఇద్ధ మ్ేంచిద్ధ కాని గ రి్లాల  య్ుది్ 

ద్ృకోుణేం న్ుేంచి   ఇద్ధ చెడా్ద్ధ. ఎనిన స ైనిక ద్ళ్ళలన్ు, ఎనిన విమ్ుకిి పరా ేంత లన్ు 

ఏరారి్చిన , అవనీన  చిన్న ద్ీవపాల వేంటివి మ్ాతరమ్ర. చెైన  గ రి్లాల  ద్ళ్ళలకు 

ఆధ రప్డ్డ నికి సేనహప్యర్ిత వెన్ుకతటుు  ద్ేశ్ేంగా USSR ఉన్నటుల  మీ వెన్ుకతటుు గా ఏ 

సేనహప్యర్ిత ద్ేశ్మ్య లేద్ు.  

ఆఫ్గ నిస్ాి న్, ఇర్ాన్, టిబ ట్ వేంట ి పరా ేంత లన్ు చెైన  కమ్యూనిష్టు లు ఇప్ాటికీ 

చేరకకోలేకపో తటన నరక... USSR లాగా వెన్ుకతటుు  ద్ేశ్ేం ఏద్ ీ లేద్ు. బర్ాి? పాకిస్ాి న్? 

ఇవనీన కూడ  భయభాగ సరి్హద్ుి లే – ఇక మిగలిిేంద్ధ సమ్ుద్ర మ్ారగమ్ర. అేంద్ువలల  ఏద్ో  ఒక 

మ్ార్ాగ నిన కన్ుగ్న్డ్ేం అవసరేం. 

మీకు గ రి్లాల  య్ుది్ేం అవసరమ్ా? నిససేంద్ేహేంగా మీకు అవసరమ్ర  

మీకు (భవిష్ూతటి లో) విమ్ుకి పరా ేంత లూ, జాతీయ్ విమ్ుకిి స ైన్ూమ్య ఉేంటాయ్ా? 

మీకు అటువేంటి పరా ేంత లు  ఉేంటాయి, బహుశా మీకు అలాేంట ిస ైన్ూేం  ఉేంటుేంద్ధ. 

కాని విజయ్ానికి ఇద్ధ సర్ిపో ద్ు. మీరక గ రి్లాల  పో ర్ాటానిన, కార్ిికుల విప్ల వకర చరూలతో జత 

చేయ్ాలి. ఇలా చెయ్ూకుేండ  గ రి్లాల  య్ుది్మొకుటే విజయ్వేంతేం కాకపో వచుి. ద్ేశ్ 



మ్ర్ియ్ు ప్రభుతవ జీవన నిన సథేంబ్దేంప్జ సేవిధేంగా ర్ ైలేవ కార్ిికుల స్ాధ రణ సమ్ ిలన్ు 

భారత కామ్రేడ్ుల  తీవరేంగా నిరవహ ేంచగలిగితే ఇద్ధ గ రి్లాల  య్ుద్ ి నికి అపారమ్ ైన్ సహాయ్మ్ని 

నిర్ప్ణ ఔతటేంద్ధ. ర్ ైతటని తీసుకోేండ.ి.. ఇద్ధ మీ గ రి్లాల  య్ుది్ేం,  ద్ నిన మీర్  చేయ్ాలి అని 

చెబ్దత,ే  ఈ పో ర్ాట  భారేం న ప ైనే ఎేంద్ుకు,  కార్ిికులు ఏమి చేసుి న నరక? అని ఆ ర్ ైతట 

మిమ్ిలిన ప్రశనస్ాి డ్ు. విప్ల వ భార్ాన్నేంత  తన్ప  ై వేసుకోవడ నికి ర్ ైతట అేంగటకర్ిేంచడ్ు, 

అతనికి తగిన్ేంత తెలివి ఉేంద్ధ. ప్న్ునలు వగ ైర్ా – అనిన చెడ్ులూ ప్టు ణ లన్ుేండి 

వసుి న నయ్నే సాృహ అతనికి ఉేంద్ధ.   ప్టు ణ లన్ుేండ ిఅతన్ు మితృలన్ు కోరకకుేంటాడ్ు.  

పో ర్ాట భార్ానిన కార్ిికులతో కలిస ి అతన్ు మోస్ాి డ్ని మీరక చెబ్దత ే అతన్ు అరిేం 

చేసుకుేంటాడ్ు, అేంద్ుకు అేంగటకరి్స్ాి డ్ు. రష్ాూలో మ్ా ప్రి్సిథతి అలాేంటిద్ధ. మీరక ర్ ైతటల 

మ్ధూన ే ప్నిచేయ్డ్మ్ర కాక, గ రి్లాల  ద్ళ్ళలన్ు ఏర్ాాటుచేయ్డ్మ్ర కాక, కారి్ికవరగేం మ్ధూ 

తీవరేంగా ఉధృతేంగా ప్నిచేయ్ాలి. వార్ిలో న్మ్ికానిన కలిగిేంచి  మ్ జార్ిటీని మ్న్వెైప్ు 

తెచుికోవడ నికి కృషిచయె్ాూలి, మీరక కార్ిికులలో స్ాయ్ుధ ద్ళ్ళలన్ు ఏర్ాాటు చెయ్ాూలి, 

కార్ిికుల, ర్ ైలేవ కార్ిికుల సమ్ ిలకు సన్నది్ేం  చెయ్ాూలి, ప్టు ణ లలో కార్ిిక ద్ళ్ళలన్ు 

కలిగి ఉేండ లి.  

ఈ ర్ ేండ్ు ప్రవాహాలూ అన్ుసేంధ నిేంచబడిన్ప్ుాడ్ు – విజయ్ేం లభిేంచే అవకాశ్ేం 

ఉేంటుేంద్ధ. 1905లో రష్ాూలో ప్రజలకు జారక లగేంగిపో య్ాడ్ు, డ్ూూమ్ా (పారలమ్ ేంటు)న్ు 

ఇేంకా ఇతర స్ావతేంత ర లన్ూ ఇచ ిడ్ు. జారక వెన్ుకకు తగగవలస ివచిిేంద్ధ.  

జారకలో ఇేంతట ిబీభత సనిన (భయ్ానిన) ఏద్ధ ర్ క తిిేంచిేంద్ధ? ర్ ైలేవ కార్ిికుల సమ్ ిలు 

ఈ భయ్ానిన ర్ క తిిేంచ యి. ర్ాజధ ని ద్ేశ్ేం న్ుేండ ి వేరక చేయ్బడిేంద్ధ. ర్ ైలేవ కార్ిికులు, 

కార్ిిక ప్రతినిధులన్ు మ్ాతరమ్ర పీటర్సస బర్సగ  లోకి అన్ుమ్తిేంచ రక.  సరకులన్ు గానీ మ్ర్  

ఇతర వసుి వులన్ు గానీ లోనికి ర్ానివవలేద్ు.  



విప్ల వేంలో ర్ ైలేవ కార్ిికుల సమ్ ిల యొకు పరా మ్ుఖూత చ లా గ్ప్ాద్ధ, ఇద్ధ గ రి్లాల  

ద్ళ్ళలకు సహాయ్ప్డిేంద్ధ.  

తరకవాత స ైనిక ద్ళ్ళల మ్ధూ, స ైనికుల మ్ధూ ప్నిచెయ్ూేండ.ి అనిన ద్ళ్ళలూ మ్ా 

వెైప్ున్న ేనిలబడేలా 1917లో మ్రమ్ు  స ైనికుల మ్ధూ ప్రచ ర్ానిన చేప్టాు మ్ు.  

స ైనికులన్ు మ్ావెైప్ు తీసుకువచిిన్ద్ధ ఏమిట?ి భయ సమ్సూ. భయ సమ్సూ 

ఎటువేంటి  ఆయ్ుధమ్ేంటే, జారక ప్రభువుల పిరట ర్ియ్న్ గారకా ల ైన్ కోసకుులు కూడ   ద్ ని 

ప్రభావానిన తటుు కోలేక పో య్ారక. సర్ ైన్ ర్ాజకీయ్ాలు నిరవహ ేంచడ నికి విప్ల వాతిక 

మ్ాన్సిక సిథతిని  న టాలి, విప్ల వ వూతిర్ క శ్కుి లలోనే భేద్ భిపరా య్ాలన్ు ర్ క తిిేంచ లి.  

చెైన  మ్ారగేం చెైన  వార్ికి మ్ేంచిద్ధ. ప్టుణ లలోని కారి్ికవరగ  పో ర్ాటాలతో 

గార మ్ాలలోని ర్ ైత ేంగ పో ర్ాటాలన్ు కలిప ి జమిలిగా న్డ్ప్డ్ేం అవసరమ్ నై్ భారత ద్ేశానికి 

అద్ధ సర్ిపో ద్ు. చెైన  కామ్రేడ్ుల  అటువేంటి కలయికకు వూతిర్ కమ్ని కొేంద్రక అన్ుకుేంటారక. 

ఇద్ధ తప్ుా. న ేంకిేంగ్ న్ు ప్టుు కోవడ నికి తన్ స ైన్ూేం వెళిళన్ప్ుాడ్ు ష్ాేంఘ ై కార్ిికులు 

సమ్ ికు ద్ధగిన్టల యిత ే లేద్  ఆయ్ుధ గార్ాల లోని కార్ిికులు సమ్ ికు ద్ధగితే, మ్ావో 

జ డ ేంగ్  అసేంతృపిి  చెేంద్ేవాడ ?  అసేంతృపిి  చేెంద్ేవాడ్ు కాడ్ు. ప్టు ణ లతో మ్ావోకున్న 

సేంబేంధ లు తెగపిో వడ్ేం వలన్ ఇద్ధ సేంభవిేంచలేద్ు.  ర్ ైలేవ కార్ిికులు సమ్ ిచేస,ి 

చియ్ాేంగ్ క ై షేక్  ఆయ్ుధ లన్ు ప ేంద్ ేఅవకాశానిన కోలోాత ే సహజేంగాన ే మ్ావో జ  డ ేంగ్ 

సేంతోషిేంచేవాడ్ు, కాని కార్ిికులతో సేంబేంధ లు లేవు – ఇద్ధ  బాధ కరమ్ నై్ ఒక  

అవసరమ్ర కాని  ఆద్ర్ేం కాద్ు.   చెైన  వారక చేయ్లేని ప్ని, ర్ ైత ేంగ పో ర్ాటాలన్ు 

కారి్ికవరగ  పో ర్ాటాలతో ఐకూేం చెయ్ూడ నిన,  మీరక చేసేి  ఆద్ర్ మ్ౌతటేంద్ధ.  

S.A. డ ేంగ : మ్రమ్ు గ రి్లాల  పో ర్ాట సూత ర నిన కారి్ికవరగ  భాగస్ావమ్ూేం అవసరేం లేని 

సిద్ ి ేంతేంగా ద్ ద్ ప్ు మ్ార్ిివేశామ్ు.  



కామ్రేడ్ స్ాు లిన్: మ్ావో జ  డ ేంగ్ కు ఇద్ధ తెలిసేి  అతన్ు మిమ్ిలిన 

శ్పిస్ాి డ్ు.(న్వువలు)  మ్న్ేం తరకవాతి ప్రశ్నకు వెళద్ ేం. చియ్ాన్ క ై షేక్ యొకు 

కొమిేంటాేంగ్ ప్రభుతవేం అమ్ ర్ికా స్ామ్ాే జూవాద్ుల చేతటలోల  తోలుబొ మ్ి అయిన్టుల , పేల వెన్ 

యొకు ఫ రేంచి ప్రభుతవేం ప్రసుి త నికి అమ్ ర్ికా స్ామ్ాే జూవాద్ుల చేతటలోల  తోలుబొ మ్ి 

అయిన్టుల ,నెహరూ  ప్రభుత వనిన బ్దరటిష్ స్ామ్ాే జూవాద్ుల తోలుబొ మ్ిలా ప్ర్ిగణిేంచవచ ి? 

న  అవగాహన్ ప్రకారేం,  చెైన లో ఉన్నేంత కాలేం  చియ్ాేంగ్ క ై షేక్ న్ు తోలుబొ మ్ిగా 

ప్ర్ిగణిేంచ కూడ్ద్ు. ఫ్ార్ోిజాకు  పార్ ి పో యిన్తరకవాత అతన్ు తోలుబొ మ్ిగా మ్ార్ాడ్ు. 

నెహరూ  ప్రభుత వనిన తోలు బొ మ్ి ప్రభుతవేంగా నేన్ు ప్ర్ిగణిేంచ లేన్ు.  అతని వేరకల  (roots) 

ప్రజలలో ఉన నయి.   ఇద్ధ బావో ద్ య్ ప్రభుతవేం లాేంటిద్ధ కాద్ు... బావో ద్ య్ నిజేంగాన ే

ఒక  తోలుబొ మ్ి. అేంద్ుచేత భారత ద్ేశ్ేంలో ర్ ైత ేంగ స్ాయ్ుధ పో ర్ాటేం ప్రధ న్ పో ర్ాట 

ర్ప్ేం అని భావిేంచలేమ్ని  అరిేం అవుతటేంద్ధ. అతటూన్నత పో ర్ాట ర్ప్ేం అని చెప్ాడ్ేం 

అవసరమ్రమో? అతటూన్నత పో ర్ాట ర్పానికి ద్ ర్ితీస ే భిన్నమ్ నై్ పో ర్ాట ర్పాలు 

ఉన నయి. ర్ ైత ేంగానికి: భయ య్జమ్ాన్ుల బహ ష్ురణ, వూవస్ాయ్ కార్ిికుల సమ్ ి, కౌలు 

ర్ ైతటలు భయయ్జమ్ాన్ుల సేవలన్ుేండి తప్ుాకోవడ్ేం, భయస్ావమ్ులతో వూకిిగత 

సేంఘరషణలు, భయయ్జమ్ాన్ుల భయమ్ులన్ు స్ావధీన్ేం చేసుకోవడ్ేం, ఆ తరకవాత 

అతటూన్నత పో ర్ాట ర్ప్ేంగా   గ రి్లాల  పో ర్ాటేం. కార్ిిక వర్ాగ నికి: స్ాథ నిక సమ్ ిలు, (బార ేంచి) 

శాఖ సమ్ ిలు, ర్ాజకీయ్ సమ్ ిలు, ఒక తిరకగుబాటు కు ద్ వర్ ి తీసే విధేంగా ర్ాజకీయ్ 

సమ్ ిలు, ఆతరకవాత అతటూన్నతద్శ్ పో ర్ాట ర్ప్ేంగా  స్ాయ్ుధ తిరకగుబాటు. అేంద్ుచేత 

గ రి్లాల   పో ర్ాటేం ద్ేశ్ేంలో ప్రధ న్ ర్ప్ేం అనిచెప్ాలేేం. ద్ేశ్ేంలో అేంతరకూది్ేం 

జోరేంద్ుకుేంద్నిచెప్ాడ్ేం కూడ  అవాసివేం. తెలేంగాణలో భయమ్ులన్ు స్ావధీన్ేం 

చేసుకున నరక కానీ అద్ధ సర్ిపో ద్ని రకజువయిూేంద్ధ. ఇద్ధ పో ర్ాటానికి న ేంద్ధ మ్ాతరమ్ర కానీ 

అద్ధ పో ర్ాట ప్రధ న్ ర్ప్ేం కాద్ు,  ఈ ప్రధ న్ ర్పానికి  భారత ద్ేశ్ేం ఇేంకా ద్ూరేంగా ఉేంద్ధ. 



ర్ ైతట చిన్న విష్య్ాలప ై పో ర్ాడ్డ్ేం నేరకికోవాలి – కౌళళ తగిగేంప్ు, భయస్ావమికి చెలిలేంచ ే

ప్ేంట వాటాలో తగిగేంప్ు వగ ైర్ా.  స్ాయ్ుధ పో ర్ాటేం గుర్ిేంచి ఒకు మ్ారకగా మ్ాటాల డ్డ్ేం కాక 

ఇలాేంటి చిన్న సమ్సూలప  ై కారూకరిలకు శక్షణ ఇవవడ్ేం అవసరేం. మీ పార్టు బలహీన్ేంగా 

ఉన్నేంద్ున్, మీరక కన్ుక విసిృత స్ాయ్ధ పో ర్ాటానిన పరా రేంభిసేి , మీకు తీవరమ్ ైన్  

ఇబబేంద్ులు ఎద్ుర్ౌత యి.  

అవసరమ్ ైన్ ద్ధశ్లో  ప్రజా పో ర్ాటానిన న్డపిిేంచడ నికీ,  కొనిన సేంద్ర్ాభలలో 

ప్రజలన్ు ఆప్డ నికి కూడ ,  పార్టు బలప్డ్డ్ేం అవసరేం. 1917లో మ్రమ్ లాపరా రేంభిేంచ ేం? 

స ైన్ూేం లోన్ూ, న వికా ద్ళేం లోన్ూ మ్ాకు చ లా మ్ేంద్ధ స్ాన్ుభయతిప్రకలు 

ఉన నరక, మ్ాస్ో ు, ల నిన్ గార డ్ల  స్ో వియ్టుల  మ్ా చేతటలోల  ఉన నయి.  కాని  మ్రమ్ు కార్ిికుల 

తిరకగుబాటు ఉద్ూమ్ానిన నిలిపామ్ు.  త త ులిక ప్రభుత వనిన తరి్మికొటాు లని కార్ిికులు  

డిమ్ాేండ్ు చేశారక. కాని ల నిన్ గార డ్ గ ర్ిసన్ మ్ాచేతటలలో లేన్ేంద్ున్,అప్ుాడ్ు ఇద్ధ మ్ా 

ప్రణ ళికలోకి చేరలేద్ు.  40న్ుేండ ి 50 వేల కార్ిికులు ప్నిచేసుి న్న ప్ుతిలోవ్ ఫేకుర్ట 

కార్ిికులు జుల లైో ప్రద్ర్న్లు పరా రేంభిేంచ రక. న వికులూ, స ైనికులూ కూడ  ఈ 

ప్రద్ర్న్లలో  చేర్ారక.  త త ులిక ప్రభుత వనిన ప్డ్గ్టాు లని వారక డిమ్ాేండ్ు చేశారక.   ఈ 

డిమ్ాేండ్ల తో వారక  క ేంద్ర కమిట ీకార్ాూలయ్ానికి  వచ ిరక. మ్రమ్ు చెయ్ాూలన్ుకుేంటున్న 

తీవరమ్ ైన్ తిరకగుబాటుకు కావలసిన్ సన నహాలనీన ఇేంకా ప్యరిి్కాలేద్న్న విష్య్ేం మ్ాకు 

తెలుసు కన్ుక మ్రమ్ు వార్ిని ఆపామ్ు. ప్రజలు మ్ుేంద్ుకు కద్ధలిన్ప్ుాడ్ు, తిరకగుబాటుకు 

వసుి గత  అేంశ్ేం (objective factor) ఉనికిలోకి వచిిేంద్ధ కాని క పార్టు ఇేంకా సిది్ేంగా 

లేన్ేంద్ు వలన్  ఆత ిశ్రయ్ అేంశ్ేం (subjective factor)  ఇేంకా  లేద్ు.   

తిరకగుబాటు సమ్సూ ఒకు నెలలో, స ప ుేంబరక లోనే,  ప్ర్ిష్ాురమ్ ైేంద్ధ.   

తిరకగుబాటున్ు జరపాలని మ్రమ్ు నిరణయిేంచుకున నమ్ు కానీ అద్ధ అతి రహసూేం.  ద్ీని 



గుర్ిేంచి మ్రేం ఎకుడ  ప్రచుర్ిేంచలేద్ు. పాలిట్ బయూర్ో సభుూల ైన్ కామ్రనేవ్, జినోవీవ్ లు   

తిరకగుబాటున్ు ద్ుస్ాసహసేంగా భావిేంచి, తిరకగుబాటున్ు  వూతిర్ కసిూి  

ప్రచుర్ిేంచిన్ప్ుాడ్ు,  ల నిన్ వార్ిని ద్ోర హులుగా ప్రకటిేంచ డ్ు.   మ్ా తిరకగుబాటు 

ప్థకాలన్ు  వారక శ్తటర వులకు అేంద్ధేంచ రని చెపాాడ్ు. అేంద్ుచేత తిరకగుబాటున్ు గుర్ిేంచి 

ఎప్ుాడ్ూ అరవకేండ.ి  అలా అరకసేి  ఊహ ేంచని విధేంగా జరి్గ  తిరకగుబాటుకు 

సేంబేంధధేంచిన్ రహసూేం వెలల డెైపో తటేంద్ధ.   

 ప్రజల మ్ుేంద్ుకు వచిి స్ాయ్ుధ తిరకగుబాటున్ు గుర్ిేంచి వార్ిని అడ్గేండి అని...  

కామ్రేడ్ చేండ్ర ర్ాజ శ్వర ర్ావు ఇకుడ్ చెపాారక. ఇద్ెప్ుాడ్ూ చేయ్గయడ్ద్ు.  మీ ప్థకాల  

గుర్ిేంచి ఎప్ుాడ్ూ క కలు వేయ్కేండ,ి వాళళళ మీ అేంద్ర్ినీ అర్ ష్టు  చేస్ాి రక. మ్ాకు 

తిరకగుబాటు అవసరమ్ని ర్ ైతటలు చెపాారని అన్ుకుేంద్ ేం, అయిన  ద్ీన్రథేం మ్న్ేం 

ప్రజలన్ు అన్ుసర్ిేంచ లని కాద్ు;  ప్రజల వెన్ుక    తోకలా వెళ్ళళలని కాద్ు.  న య్కతవేం 

అన్న ప్ద్ేం ప్రజలన్ు తమ్ వెేంట తీసుకువళెళడ నిన సూచిసుి ేంద్ధ.   ఒకొుకుప్ుాడ్ు ప్రజలు 

తమ్ పరా ేంతేంలో సేంభవిేంచే సేంఘటన్లన్ూ, వాసివాలన్ూ ద్ృషిులో ఉేంచుకుని 

తిరకగుబాటుకు త మ్ు సిది్ేంగా ఉన నమ్ేంటారక.   మొతిేం ద్ేశానిన ద్ృషిులో ఉేంచుకుని ద్ేశ్ 

వాూపితేంగా తిరకగుబాటు స్ాధూమ్ా కాద్  అని ఆలోచిేంచరక.  ఈ ప్రశ్నన్ు క ేంద్ర కమిట ీ

నిరణయిేంచ లి.  ఇద్ధ సాష్ుేంగా ఉేంటే మ్న్ేం తరకవాతి ప్రశ్నకు వెళళవచుి. 

భారత కామ్రేడ్స : అవున్ు, ఇద్ధ సాష్ుేంగా ఉేంద్ధ.  

కామ్రేడ్ స్ాు లిన్:  ఒక పార్టు సభుూని నిబది్తప  ైఅన్ుమ్ాన్ేం వసేి ,  ఆ సభుూనికి పార్టు 

సేంసథలు మ్రణ శక్ష విధధేంచవచ ి అని మీరక అడ్ుగుతటన నరక. అలా చేయ్గయడ్ద్ు. పార్టు 

క ేంద్ర కమిట ీ విధధేంచగలిగిన్ అతూేంత ప ది్ శక్ష పార్టు న్ుేండ ి బహ ష్ురణ అనీ, కానీ పార్టు 

అధధకారేంలోకి వచిిన్ప్ుాడ్ు, కొేంద్రక పార్టు సభుూలు విప్ల వేం యొకు చటాు లన్ు ఉలల ేంఘ సేి , 



అప్ుాడ్ు ప్రభుతవేం తన్ బాధూత గా పరా సికూూష్న్ నిరవహ సుి ేంద్ధ అనీ ల నిన్ నిరేంతరేం 

మ్న్కు బో ధధేంచేవారక.  శ్తృవు ప్టల  వూకిిగత హ ేంసకు పాలాడ్డ నికి కామ్రేడ్స తరచుగా 

మొగుగ  చూప్ుత రని మీ డ కుూమ్ ేంటుల  కొనిన తెలియ్జ సుి న నయి. రష్ాూ కామ్రేడ్ల న్ు మీరక 

ఈ విష్య్ేం గుర్ిేంచి అడిగిత,ే వూకిిగత హ ేంసన్ు తిరసుర్ిేంచ ే సూారిి్ని కలిాసూి  పార్టు 

ఎలల ప్ుాడ్ూ మ్ాకు శక్షణ ఇచిిేంద్ని   మ్రమ్ు మీకు తప్ాక చపెాాలి. మ్ా  ప్రజలు 

భయస్ావమిక ి వూతిర్ కేంగా పో ర్ాడ్ుతటేంట,ే ఆ సేంఘరషణలో భయస్ావమి చనిపో త,ే ఈ  

పో ర్ాటేంలో ప్రజలు పాలగగ న్నేంతవరకూ  ద్ నిని వూకిిగత హ ేంసగా మ్రమ్ు ప్ర్ిగణిేంచమ్ు. 

పార్టు తన్ేంత త న్ుగా భయస్ావమిని చేంప్డ నికి ద్ళ్ళనిన ప్ేంపిత,ే ఆ చరూలో ప్రజలు 

పాలగగ న్కపో త,ే వూకిిగత హ ేంస్ావాద్ నికి మ్రమ్ు వూతిర్ కేం, గన్ుక  మ్రమ్ు ద్ీనిని ఎలల ప్ుాడ్ూ 

వూతిర్ కిస్ాి మ్ు.  ప్రజలు నిషిరియ్ాప్ర్సిిథతిలో ఉన్నప్ుాడ్ు, అటువేంటి  వూకిిగత హ ేంస్ావాద్  

కారూకలాపాలు ప్రజల కిరయ్ాశీల పాతర యొకు సూారిి్ని చేంపివేసుి ేంద్ధ, ప్రజలలో 

నిషిరియ్ాప్రత వనిన ప ేంప ేంద్ధసుి ేంద్ధ.  అేంతే కాద్ు,   ప్రజలు ప్రి్సిథతిని ఈ విధేంగా అరిేం 

చేసుకుేంటారక:  ‘మ్రమ్ు కార్ాూచరణలో పాలగగ న్లేమ్ు, ఎవర్ో కొేంద్రక హీర్ోలు మ్ా తరఫున్ 

ప్నిచేస్ాి రక’. ఆ విధేంగా ఒక ప్రకున్ హీర్ోలు,  మ్ర్్క ప్రకున్  పో ర్ాటాలలో పాలగగ న్ని గుేంప్ు 

ఉేంటాయి. ప్రజలకు శక్షణ, వార్ి  కారూకలాపాల నిరవహణ కోణేంన్ుేండ ిచూసేి ,  అటువేంటి  

ద్ృకాధేం చ లా ప్రమ్ాద్కరమ్ ైన్ద్ధ. రష్ాూలో  అటువేంటి పార్టు, సో్ ష్లిసుు  రి్వలూూష్న్ర్ట పార్టు 

– ఉేండేద్ధ.   మ్ేంతిర వరగేంలోన్ు మ్ుఖుూలన్ు  భయ్భీతేం చెయ్ూడ నికి  ఆ పార్టుకి  ప్రతేూక 

ద్ళ్ళలు  ఉేండవేి.  మ్రమ్ు ఎలల ప్ుాడ్ూ ఈ పార్టుకి వూతిర్ కేంగా నిలిచ మ్ు. ఈ పార్టు ప్రజల 

మ్ధూ గౌరవానిన కోలోాయిేంద్ధ.   హీర్ోలు, గుేంప్ు సిద్ ి ేంత నికి మ్రమ్ు ఎలల ప్ుాడ్ూ 

వూతిర్ కేం.  

ప్రసుి త సమ్య్ేంలో భారత ద్ేశ్ేంలో భయమిని జాతీయ్ేం చేసే అేంశానిన  ఎలా 

మ్ుేంద్ుకు తీసుకు ర్ావాలి అని కూడ  మీరక అడ్ుగుతటన నరక?  



 ప్రసుి త ద్శ్లో మీరక ఈ డమి్ాేండ్ున్ు మ్ుేంద్ుకు తీసుకువెళళవలసిన్ 

అవసరేం లేద్ు. ఒక ప్కు  భయస్ావమ్ుల భయమ్ుల ప్ేంప్కానికి డిమ్ాేండ్ు ప డ్ుతూ, 

అద్ేసమ్య్ేంలో మ్ర్ో ప్కు భయమిని ప్రభుత వధీన్ేం చెయ్ాూలని ఎన్నడ్ూ చెప్ాకేండ.ి 

జన్త  ప్రజాస్ావమిక ద్ేశాలలో ఎకుడ  కూడ  భయమిని జాతీయ్ేం చెయ్ాూలని 

ప్రకటిేంచలేద్ు, చెైన లో కూడ  ఇేంత.ే జన్త  ప్రజాస్ావమిక ద్ేశాలలో వారక ఈ సమ్సూ ప్టల   

ఎలా వూవహర్ిేంచ రక? వారక అకుడ్ భయమి అమ్ికేం, కొన్ుగోళలన్ు నిషేద్ధేంచ రక. ఇద్ ీ

జాతీయిళకరణకు అకుడ్ ఎేంచుకున్న ప్ది్తి. ప్రభుతవేం మ్ాతరమ్ర భయమిని సవేంతేం 

చేసుకోగలద్ు. వూకుి ల చేతటలోల  భయమి పేరకకుపో వడ నిన ఆపాలి. భయమిని జాతీయ్ేం 

చెయ్ాూలని డిమ్ాేండ్ు చెయ్ూడ్ేం ఇప్ుాడ్ు మీకు అన్న్ుకూలేంగా ఉేంటుేంద్ధ.  

మీ సహచరకలలో  కొేంద్రక భారతద్ేశ్ేంలో అేంతరకూది్ేం పరా రేంభమ్ ైేంద్ని 

భావిసుి న నరక.  అేంతరకూది్ేం గురి్ేంచి మ్ాటాల డ్డ నికి ఇేంకా సమ్య్ేం ర్ాలేద్ు. 

తొేంద్రపాటు. అేంతరకూద్ ి నికి అన్ువెైన్ ప్రి్సిథతటలు  అభివృద్ధి  చెేంద్ుత యి  కాని అవి (మీ 

ద్ేశ్ేంలో) ఇేంకా అభివృద్ధి  చెేంద్లేద్ు. 

ఇప్ుాడ్ు మీరక ఏమి చెయ్ాూలి? 

మీకు కారూకరమ్ేం లాేంటిద్ధ, లేద్  ఏద్ెైన  కారూవదే్ధక,   ఉేంట ే మ్ేంచిద్ధ. సహజేంగానే 

మీలో అసమ్ితి ఉేంటుేంద్ధ. మ్ామ్ధూ గయడ  అసమ్ితి ఉేండేద్ధ, కానీ మ్ జార్ిటీ ఏ నిరణయ్ేం 

చేసిన   అద్ ే శాసన్ేం అవుతటేంద్ని మ్రమ్ు ఒక నిరణయ్ానికి వచ ిమ్ు. ఈ మ్ జార్ిటీ 

నిరణయ్ేంతో ఏకీభవిేంచని కామ్రేడ్ుల  సహ తేం నిజాయితీతో పార్టు నిరణయ్ాలన్ు అమ్లుజర్పిారక.  

ఆ విధేంగా పార్టు ఒక  మ్ారగేంలో న్డచిిేంద్ధ.   మీరేంద్ర్ చరిన్ు కోరకకుేంటున నరక. 

శాేంతియ్ుత సమ్య్ాలోల   ద్ీనిని ఆమోద్ధేంచవచుి.   కాని మీ ద్ేశ్ేంలో ఒక విప్ల వ ప్రి్సిథతి 

అభివృద్ధి  చెేంద్ుతోేంద్ధ. అటువేంటప్ుాడ్ు ఇటువేంటి  చరిలలో మీరక మ్ునిగి కూడ్ద్ు. 



అేంద్ుకన ే మీపార్టులో మీరక చ లా తకుువమ్ేంద్ధ ఉన నరక.   అేంతూ ప ేంతూ లేని మీ 

చరిలు ప్రజలన్ు అయోమ్య్ానికి గుర్ ి చేశాయి. జారక పాలన్లో వీల ైన్ేంతమ్రరకు 

బో లిషవికుులు 1903 న్ుేండ ి 1912 వరకు బహ రేంగ చరిలు కొన్స్ాగిేంచ రక 

మ్ నిషవికుులన్ుేండ ి విడపిో వాలన ే మ్ారగేంలో ఉన నమ్ు కన్ుక, మ్ నిషవికుులన్ు గ ేంటివేస ే

ఉద్ేిశ్ేంతో  బహ రేంగ చరిలు కొన్స్ాగిేంచ ేం.  పార్టు లోప్ల శ్తృవులు ఉన్న అటువేంటి 

ప్రి్సిథతి మీకు లేద్ు. ఆ తరకవాత 1912లో మ్రమ్ు మ్ నిషవికుులన్ు గ ేంటివేస ి మ్ా పార్టుని 

నిరి్ిేంచుకున నమ్ు.  పార్టు ఒకుటయిేంద్ధ.   అప్ుాడ్ు కూడ  భిన నభిపరా య్ాలు ఉేండవేి. 

మ్రమ్ు చిన్న చిన్న సమ్యహాలుగా  సమ్ావేశ్మ్ ై సమ్సూలప  ై చర్ిిేంచుకొన ే వారేం, 

మ్ జార్ిటీ నిరణయిేంచిన్టుల  మ్రమ్ేంద్రేం ప్నిచశేామ్ు.బో లిషవికుులు అధధకారేంలోకి వచిిన్ 

తరకవాత మ్రమ్ు  ద్ధగకూడ్ద్ని భావిేంచిన్    చరిలన్ు  పార్టుప ై బలవేంతేంగా టార టీసీ 

రకద్ ి డ్ు.  పార్టు సత ూనికి వూతిర్ కేంగా పో ర్ాడ లని కోరకకుేంటున్నటుల , పార్టు చర్ిిేంచడ నికి 

ఇష్ుప్డ్డ్ేం లేద్ని ర్ చిగ్టేు విధేంగా టార టీసీ ప్రకటిేంచ డ్ు. మ్రమ్ు చరిన్ు పరా రేంభిేంచ మ్ు, 

టార టీసీని ఓడిేంచ మ్ు. ఈ చరికు వూతిర్ కేంగా మొతిేం పార్టు నిలిచిేంద్ధ. పార్టు ఎేంతోకొేంత  

సజాతీయ్ేంగావుేంటే , స ైద్ ి ేంతిక  ఐకూత  ఉేంట ే అటువేంటి పార్టుకి చరిలు అవసరేంలేద్ు. 

చరిలు చిన్న చిన్న బృేంద్ లలో జరగాలి, అచుిలో కాద్ు. మ్ జార్ిటీ నిరణయ్ేం ఏద్ెైత ే అద్ ే

శాసన్ేం.  

 అజయ్ ఘోష్ : కామ్రేడ్ స్ాు లిన్ చెపిాన్ద్ధ సర్ ైన్ద్ధ. బహ రేంగ చరి ఇకప  ై

మ్ాకు ఆమోద్యోగూేం కాద్ు.  

కామ్రేడ్ స్ాు లిన్: మ్ా పార్టులో 5,600,000ల పార్టు సభుూలూ 800,000 కాూేండిడేట్ 

సభుూలూ ఉన నరక. కాూేండిడేట్ సభూతవేం యొకు పరా మ్ుఖూత ఏమిట?ిమొద్ట ల  పార్టులో 

సభుూలన్ు చేరకికొన ే బద్ులు పార్టులో చేర్ాలన్ుకొన ే వార్నిి ప్ర్టక్ేించేవారేం. కొేంద్రక 

న లుగ ళళళ, ఐద్ేళళళ వచేి ఉన నరక, మ్రమ్ు వార్ిని ప్ర్టక్ిేంచేవారేం, వార్ికి శక్షణ ఇచ ిమ్ు. 



చ లామ్ేంద్ధ పార్టులో చేర్ాలన్ుకున నరక.  కానీ వార్నిి మొద్టగా ప్ర్టక్ిేంచ లి, ర్ ేండ్వద్ధ  

వార్ికి శక్షణ ఇవవవలసని్ అవసరేం ఉేంద్ధ. పరా ధమిక స్ో ష్లిష్టు  విద్ూ అవసరేం, ఆ తరకవాత ే

పార్టులో చేరకికోవడ్ేం. మ్ా ఆచరణలో అభూరిి్తవ వూవసథ  (institution of candidacy)  

సర్ియి నై్ద్ధ అని రకజువెైేంద్ధ. మ్ాపార్టు చుటటు  చ లా ప ది్ స్ాన్ుభయతిప్రకల ప ర ఉేంద్ధ.  కానీ 

కొతి సభుూలతో పార్టుని ప ేంచకూడ్ద్ు.  పార్టుని అతిగా విసిరి్ేంచ కూడ్ద్ు. ప్రధ న్మ్ నై్ 

విష్య్ేం ఏమిటేంటే పార్టులో చేర్ిన్ వూకిికీ ఉన్నత గుణ లు ఉేండ లి, పార్టు సభుూల ప్ర్మి్ాణేం 

మ్ుఖూేం కాద్ు. 

ఏ ప్రి్సిథతటలలో గ రి్లాల  య్ుద్ ి నిన చేప్టువచుి అని కూడ  మీరక న్న్ున 

అడ్ుగుతటన నరక. అభివృద్ధిచెేంద్ధన్ ద్ేశాలలో గ ర్లిాల  య్ుద్ ి నికి  ప్రతేూక పరా మ్ుఖూత ఏమీ 

ఉేండ్క పో వచుి.   అకుడ్ గ రి్లాల లు తవరగా ద్ొర్ికిపో త రక. మ్ధూసిేంగా అభివృద్ధి  చెేంద్ధన్ 

లేద్   వెన్ుకబడని్ ద్ేశాలలో గ రి్లాల  య్ుద్ ి నికి  ఒక పరా మ్ుఖూత ఉేంద్ధ. ఉద్ హరణకు 

అమ్ ర్ికా సేంయ్ుకి ర్ాష్ాు ి లలో కాని లేద్  జరినీలో కాని గ రి్లాల  య్ుద్ ి నిన  పరా రేంభిేంచడ్ేం 

చ లా కష్ుేం. అకుడ్  మ్ుఖాూగా అనేక చ లా ప ది్ ప్టు ణ లు, బాగా అభివృద్ధి  చెేంద్ధన్ ర్ ైలేవ 

నెట్ వర్సు, పారి్శరా మిక పరా ేంత లు ఉన నయి, ఈ ప్రి్సిథతటలలో గ రి్లాల లు వ ంట్న ే

ద్ొర్ికిపో త రక. అేంద్ుచతే విసిృత ప్రజానీకమ్ర తమ్న్ు త మ్ుహీర్ోలుగా భావిేంచ లేంటే,  ఈ 

హీర్ోలు తమ్న్ు త మ్ు ప్రజల వాేంఛలన్ు నెరవరే్ ివారకగా భావిేంచ లి. శ్తృవుకు 

వూతిర్ కేంగా ఎకుుప టు బడిన్ ఈ ప్రతేూక చరూలు ప్రజలన్ు నిషిరియ్ాప్రతవేం వెైప్ు నెడ్ుత యి 

కాని కార్ాూచరణ ప రకగుతటేంద్ధ. తెలగాణ లో ఉద్భవిేంచిన్ ద్ నిని అనిన విధ లా 

సమ్రిి్ేంచ లి. అవి అేంతరకూది్ మొద్టి మొలకలు. కానీ గ రి్లాల  య్ుది్ేం  ఒకుద్ నిప ైన ే

ఆధ రప్డ్కూడ్ద్ు.  అద్ధ సహాయ్కార్  కాని ద్ నికి కూడ  సహాయ్ేం అవసరేం.  

ప్రజలలో, కార్ిికుల మ్ధూ, స ైన్ూేంలో , మ్రధ వులలో , ర్ ైత ేంగేంలో ఎకుువగా ప్ని 

చెయ్ూడ్ేం అవసరేం. కార్ిికులలో స్ాయ్ుధ ద్ళ్ళలన్ు ఏర్ాాటుచేసేి , స్ాధ రణ గేంద్రగోళేం 



ఏరాడిన్ప్ుాడ్ు సర్ ైన్ సమ్య్ేంలో వారక ప్రభుతవ సేంసథలన్ు స్ావధనీ్ేం చేసుకుేంటారక. 

ల నిన్ గార డ్ లో మ్ాకు కార్ిిక గారకా లు ఉన నరక, వార్ికి మ్రమ్ు శక్షణ ఇచ ిమ్ు, 

తిరకగుబాటు సేంద్రభేంలో కార్ిికులు  గ్ప్ా సేవలేంద్ధేంచ రక, వారక విేంటర్స పాూల స్ న్ు 

స్ావధీన్ేం చేసుకున నరక, మ్ా ర్ ైతటలకు కారి్ికవరగేం వెైప్ు న్ుేండ ి గ్ప్ా సహకారేం 

లభిేంచిేంద్ధ. స్ాధ రణేంగా సమ్ాజేంలోని అనిన వర్ాగ లలోన్ూ  కార్ిిక వరగేంప ైన్ ర్ ైత ేంగానికి 

గ్ప్ా న్మ్ికేం ఉేంద్ధ. ఈ ర్ ేండ్ు పో ర్ాటా ర్పాలన్ు,  ర్ ైత ేంగ మ్ర్ియ్ు కార్ిిక 

పో ర్ాటాలన్ు, ర్ ైత ేంగ తిరకగుబాటల న్ు, కార్ిికుల తిరకగుబాటల న్ు, ఐకూేం చయె్ూడ్ేం అవసరేం.  

ఇేండోనీషియ్ాలో జర్ిగిన్ ఘటన్లు మీకు గురకి  ఉేండ ేఉేంటాయి. ఇేండ్డోనీషియ్ాలో 

కమ్ుూనిష్టు  పార్టు న య్కతవేం చ లా మ్ేంచిద్ధ. కాని వారక అకాల తిరకగుబాటుకు 

ర్ చిగ్టు బడ ా రక. వారక మ్ేంచివారక, గ్ప్ా చరి్తర కలవారక, ధెైరూశాలురక కాని ర్ చిగ్టు బడ ి

న్శేంచిపో య్ారక.  

కారూకరమ్మో లేద్  కార్ాూచరణ వేద్ధకో మీకు ఉేంట ేమ్ేంచిద్ధ. ఈ కారూకరమ్ానికి లేద్  

వేద్ధకకు వూవస్ాయ్క విప్ల వానిన  క ేంద్ర బ్దేంద్ువుగా ఉేంచేండ.ి 

నెహరూ  విద్ేశాేంగ విధ న్ సవభవేం మ్రమిట ి అని కూడ  మీరక న్న్ున అడిగారక. 

నెహరూ  విద్ేశాేంగ విధ న్ేం, త న్ు అమ్ ర్ికా విధ న లకు వూతిర్ కమ్ని చూప్డ నికి 

ఉద్ేిశేంచిన్ ఎతటి గడ్, ఒక న టకేం. ఆచరణలో నెహరూ  ప్రభుతవేం ఆేంగోల  అమ్ రి్కన్ల  తరఫున్ 

నిలుసుి ేంద్ధ. 

చరిలు జర్ిపిన్ేంద్ుకుగాన్ూ కామ్రేడ్ుల  ర్ావు, డ ేంగ , ఘోష్, ప్ున్నయ్ూలు కామ్రేడ్ 

స్ాు లిన్ కు ధన్ూవాద్ లు తెలిప,ి కామ్రేడ్ స్ాు లిన్ ఆద్ేశాలన్ు అన్ుసర్ిేంచి తమ్ 

కారూకలాపాలనినటినీ ప్ున్ఃప్ర్ిశీలన్ చేస్ాి మ్నీ, ఆ ఆద్ేశాలకు అన్ుగుణేంగా ప్నిచేస్ాి మ్నీ 

ప్రకటిేంచ రక.  



కామ్రేడ్ స్ాు లిన్: నేన్ు మీకు ఆద్ేశాలు ఏమీ ఇవవలేద్ు. మీకు సూచన్లు మ్ాతరమ్ర 

చేశాన్ు. ఇద్ధ మీరక తప్ానిసర్ిగా చేయ్వలసిన్ కరివూేం కాద్ు. మీరక ద్ీనిని సీవకర్ిేంచన్ూ 

వచుి లేద్  తిరసుర్ిేంచన్ూ వచుి. 

ఈ సేంభాష్ణ మ్యడ్ు గేంటలు ప ైగా జర్ిగిేంద్ధ.  

V. గిరగోరి్న్ చ ేతీసుకోబడని్ నోట్స 10-11-51 

V.గిరగోరి్న్ సేంతకేం 

టెైప్ు చెయ్ూబడని్ సిరిప్ుు  

RGASPI F. Op. 11 D. 310, LL. 71-86. 

రష్ాూ ప్రభుతవ స్ో ష్ల్ మ్ర్ియ్ు ప లిటకిల్ చరి్తర ఆర్ిివ్  అన్ుమ్తితో 

ప్రచుర్ిేంచబడిేంద్ధ.  

రష్ాూ భాష్ న్ుేండ ిఆేంగల  అన్ువాద్ేం: విజయ్ సిేంగ్ 

ఆేంగల  ప్రతి న్ుేండ ి తెలుగు అన్ువాద్ేం :  య్ారలగడా్ వెేంకట ర్ావు. 

 



Record of the Discussions of J.V. Stalin with the Representatives of the 

C.C. of the Communist Party of India Comrades, Rao, Dange, Ghosh and 

Punnaiah. 

9th February 1951 

 

Introduction 

In this interview Stalin gave his views on the questions raised by the 

leadership of the CPI. The Soviet leader adverted to the essential differences 

between China and India in terms of the development of the economy and the 

railway network which affected the necessity of differing tactical lines in these 

countries. In the suggestions given by Stalin to the Indian communists he 

drew extensively on the experiences of the Russian and Chinese revolutions. 

The latter observations are of particular value as they give his appraisal of the 

great Chinese revolution shortly after its spectacular victories.1 Stalin’s 

evaluations of the course of the Chinese revolution, the specifics of the 

Chinese path which he held up as an exemplar to the CPI leaders differ 

enormously from the interpretations placed on that path by those who aspire 

to that route in contemporary India with regards to the role of the working 

class and the peasantry. Stalin stressed the necessity of the role of both of 

these classes in the Indian revolution and particularly in the armed revolution. 

He noted the inclination to individual terrorism in the Indian communist 

movement. Regarding the Telengana movement Stalin observed that it was 

necessary to support what were the first sprouts of civil war. 

Stalin’s understanding of the problems before the CPI exerted a 

profound effect on the course of the history of the party as it led to the 

recasting of the party approach to the understanding of the character of the 

Indian state, the stage of revolution, the path of revolution, and the nature of 

armed revolution and armed struggle, the role of the working class and the 

peasantry in the revolutionary process in India. This found its expression in 

the formulation of the new party documents which were drafted in 1951 shortly 

after the Moscow meetings between the representatives of the CPI and the 

CPSU (B).2 

The resolution of the questions of the Indian revolution worked out in 

1951, however, proved to be short-lived. With the changes in the Soviet Union 

after 1953 and the 20th Congress of the CPSU three years later there occurred 

a corresponding change in the programmatic and tactical perspectives of the 

CPI: the stage of people’s democratic revolution was dropped in favour of a 

national democratic revolution which would have an enhanced role for the 

national bourgeoisie, and revolutionary strategies were replaced by peaceful 

and parliamentary ones.3 The CPI has remained within the frame of the theses 



of the 20th Congress of the CPSU for a half century. The CPI (M), in its 

opposition to the CPI on its right flank, asserted its support of the people’s 

democratic revolution and defended the revolutionary positions of 1951. It 

continued, furthermore, at least ostensibly, a defence of the 1951 positions in 

confrontation with its left flank, namely the CPI (ML), which also upheld the 

people’s democratic revolution but not necessarily support the positions 

advocated by Stalin in 1951 with regard to the path of the Indian revolution. 

But within a decade of the foundation of the CPI (M) it became clear to 

its General Secretary that the party had left behind the perspectives of 1951. 

He boldly stated that the CPI (M) did not look at matters from the point of view 

of a revolutionary party: 

 ‘our practice is based on deep-rooted parliamentary, legalistic illusions 

and on possibilities of peaceful development of our party and movement for a 

long period to come. We are unable to shake off the revisionist habits, 

thinking, the mode of functioning in all mass fronts and in party building’. 

P. Sundarayya alluded to the abandonment of the 1951 tactical line of 

the necessity of combining the workers’ uprisings with the partisan warfare of 

the peasantry, of the need to establish a powerful working class movement 

with underground factory and workshop committees which represented the 

line of the party. 

This is how he underlined the retreat from the 1951 Statement of Policy 

by the party: 

‘…We are all agreed that our path is not exactly of Russia or China but 

will be our independent path, based on the working class peasant alliance, if 

possible simultaneously synchronising of peasant armed revolts (leading to 

establishment of guerilla bases and then to liberation bases) and general 

strikes and armed insurrections in the industrial and administrative centres. 

To make our revolution successful, the necessity of combining these two main 

forces on All-India scale becomes essential. But from this we slip 

unconsciously in the name of preparing for working class and peasant 

movements on all-India scale to plan all-India mass actions, which taking  our 

party’s present organisational weakness, and the weakness of general 

democratic movements leads us more or less to constitutional and – 

parliamentary forms of activity, neglecting other basic tasks of the party. 

(Emphases in the original.) 

Realising the anomalous  position of his heading a party which was 

engulfed by what he termed ‘revisionist habits’ Sundarayya took the only 

honourable course open to him by resigning from the General Secretaryship 

and Politbureau of the CPI (M) during the emergency in 1975.4 



The revolutionary forces which seceded from the CPI (M) in the late 

1960s largely by-passed the understanding of the 1951 programme and path of 

revolution. The dominant tendencies in the CPI (ML) traced their origins to the 

criticism of the P.C. Joshi and B.T. Ranadive lines, to the Andhra Letter, to the 

Telengana movement and favoured perspectives based directly on their 

understanding of the Chinese revolution. The newly formed party in the name 

of the adoption of the Chinese path lent its support to the withdrawal of party 

work from the trade unions, the strategic boycott of parliament, the 

surrounding of the towns by the countryside and the policy of individual 

terrorism as its military line –all of which was considered to be consistent with 

the experience of the Chinese revolution. Stalin’s observations on the need to 

incorporate the working class in the armed revolution and the need to 

overcome individual terrorism with regard to the CPI in the 1940s retained its 

validity in the new circumstances. The exertions to overcome the sectarian 

limitations of the early party line continued for many years. 

The inter-action between J.V. Stalin and the CPI delegation in 1951 and 

the documents which flowed from it play a reference point in understanding 

the different programmes and tactical lines which have preoccupied the Indian 

communist movement.5 
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5. The Provisional Central Committee of the CPI (ML), it may be said in this 
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Comrade Stalin: Your questions have been received. I will reply to them and 

then express some of my own understanding. 

Perhaps it might seem strange that we are having these discussions in 

the evening. During the day we are busy. We are working. We are free from 

work at 6 o’clock in the evening. 

Possibly it might appear unusual that we go into the discussions at 

considerable length, but regretfully, otherwise we may not be able to fulfill our 

mission. Our CC charged us to meet you personally in order to render help to 

your party by giving advice. We are little acquainted with your party and your 

people. We are looking at this mission with great seriousness. 

As soon as we took upon ourselves to give our advice, we took upon 

ourselves the moral responsibility for your party, we cannot give you lightly 

thought out advice. We wish to acquaint ourselves with the materials, together 

with you, and then give advice. 

You may think it to be odd that we have put a few series of questions to 

you and it almost looks like an interrogation. Our situation is such that we 

cannot do otherwise. The documents do not give a full picture and so we 

resort to this method. It is a very unhappy way of doing things but it cannot be 

helped. Circumstances compel us. Let us proceed to the essence of the 

matter. 

You ask:  What is your appraisal of the impending Indian revolution? 

We, Russians, look at this revolution as mainly agrarian. It signifies – 

the liquidation of feudal property, the division of the land amongst the 

peasantry and it becoming their personal property. It means the liquidation of 

feudal private property in the name of the affirmation of the private property of 

the peasantry. As we see this none of this is socialist. We do not consider that 

India stands before the socialist revolution. This is that Chinese path which is 

spoken of everywhere, i.e. the agrarian, anti-feudal revolution without any 

confiscation or nationalisation of the property of the national bourgeoisie. This 

is the bourgeois-democratic revolution or the first stage of the people’s 

democratic revolution. The people’s democratic revolution that began in the 

eastern countries of Europe, even before it did in China, has two stages. The 

first stage – agrarian revolution or agrarian reform, as you desire. The 

countries of people’s democracy in Europe went through this stage in the very 

first year after the war. China stands now at this first stage. India is 

approaching this stage. The second stage of the people’s democratic 

revolution as shown in Eastern Europe is characterised by the agrarian 

revolution passing over to the expropriation of the national bourgeoisie. This 

is already the beginning of the socialist revolution. In all of the people’s 

democratic countries of Europe the plants, factories, banks are nationalised 



and handed over to the state. China is still far from this second stage. This 

stage is also far off in India or India is far from this stage. 

Here you speak of the editorial of the newspaper of the Cominform 

concerning the Chinese path of development of the revolution. This editorial 

was a challenge to the articles and speeches of Ranadive which considered 

that India stood on the road to socialist revolution. We, Russian communists, 

considered that this is a very dangerous thesis and decided to come forward 

against this and point out that India is on the Chinese road, i.e. the first stage 

of the people’s democratic revolution. For you this has the attached 

importance of building your revolutionary front for a revolt of the entire 

peasantry and the kulaks against the feudal lords, for an uprising of all of the 

peasantry so that the feudal lords feel themselves isolated. A revolt of the 

public is necessary as of all the progressive stratum of the national 

bourgeoisie against English imperialism, in order to isolate the bloc of the 

English imperialists with the national bourgeoisie. Amongst you the view is 

prevalent that all of the imperialists need to be expelled in one blow, all, the 

English and the Americans. It is impossible to build such a front. The sharp 

blade of the all-national front is necessarily directed against English 

imperialism. Let the other imperialists, including the Americans, think that you 

are not concerned about them. This is necessary so your actions do not unite 

all of the imperialists against yourselves, and for that you must sow discord 

among them. Now, if the American imperialists themselves want to get into a 

fight, the united national front of India will need to plunge into action against 

them. 

 Ghosh: I am unclear why only against British imperialism when at 

present the entire world is in struggle against American imperialism which is 

considered to be the head of the anti-democratic camp? 

Comrade Stalin: It is very simple; the united national front is against 

England, for the national independence from England, and not from America. It 

is your national specificity. India was semi-liberated from whom? From 

England, and not from America, India is in the concord of nations not with 

America but with England. The officers and the specialists in your army are 

not Americans but Englishmen. These are historical facts and it is impossible 

to abstract from them. I wish to say that the party must not load itself with all 

of the tasks, the tasks of the struggle with imperialism throughout the world. It 

is necessary to take up one task: to free oneself from English imperialism. It is 

the national task of India. We must also consider the feudal classes. Of course, 

the kulaks are enemies. But it would be unwise to struggle against the kulaks 

as well as with the feudal lords. It would be unreasonable to take on to oneself 

two burdens – the struggle against the kulaks and the struggle against 

feudalism. It is necessary to build the front in such a manner that it is the 

enemy and not you who are isolated. It is, so to say, a tactic to facilitate the 



struggle of the Communist Party. Not one person, if he is wise, will take on 

himself all of the burdens. It is necessary to take on oneself one task – the 

liquidation of feudalism, and the survivals of the empire of England. In order to 

isolate the feudal lords, to liquidate the feudal lords, and bring down English 

imperialism, do not brush against the other imperialist powers for the time 

being. If you proceed on your way like this – it will lighten matters. Now, if the 

Americans poke their noses in, it will then be necessary to carry out the 

struggle against them, but the people would know that not you but they had 

attacked. Certainly, the time to take on the Americans and the kulaks will 

come. But it will be later, each will have their turn. 

Ghosh: I am now clear. 

 Dange: Would this not hinder the carrying out of propaganda and 

agitational work against the American imperialists and the struggle against 

them? 

 Comrade Stalin: Of course not. They are enemies of the people and it is 

necessary to struggle against them. 

Dange: I put this question so that no one interprets this as opportunism 

in the task of struggle against American imperialism. 

Comrade Stalin: The enemy needs to be isolated in a wise manner. You 

are raising the revolution not against the Americans but against the English 

imperialists. If the Americans interfere, then it is another matter. 

Rao: Among the kulaks there is a small part which is engaged in feudal 

exploitation: they let land on lease and they are usurers. They usually stand on 

the side of the landlords. 

Comrade Stalin: This is not significant. In comparison to the major 

general task of the liquidation of the feudal lords, it is a particular task. In your 

propaganda you need to speak against the feudal lords but not against the 

prosperous peasantry. You must not yourselves push the kulak into a union 

with the feudal lords. It is not necessary to create an ally for the feudal lords. 

The kulaks have a large influence in the village, the peasantry considers that 

the kulak makes his way in life thanks to his own ability etc. It is not necessary 

to give the kulaks the possibility of splitting from the peasants. Do your feudal 

lords belong to the nobility? 

Rao: Yes. 

Comrade Stalin: The peasants do not love the nobility. Here it is 

necessary to grasp this in order that the feudal lords are not given the 

possibility of having an ally among the peasants. 



Punnaiah: Amongst us there exists confusion on the question of the 

national bourgeoisie. What is to be properly understood under the national 

bourgeoisie? 

Comrade Stalin: Imperialism is the politics of the seizure of another’s 

country. Does your national bourgeoisie really think of capturing other 

countries? Meanwhile British imperialism seized India. The national 

bourgeoisie – the middle, large are your national exploiters. It is necessary to 

say that you are not against their continuance, but against the foreign enemy, 

against the English imperialists. Among the national bourgeoisie are to be 

found many elements which find themselves aligned with you. The top 

national bourgeoisie – it is already in alliance with imperialism, but it is only a 

part and besides it is not big. The bourgeoisie is basically interested in 

supporting you in the struggle for the full independence of India. It is 

interested in feudalism being liquidated. The bourgeoisie needs a market, a 

good market, if the peasantry acquire land there will be an internal market, 

there would be people who would have the capacity of making purchases. It is 

necessary to elucidate all this in the press. It will be advantageous for you so 

that the national bourgeoisie does not move over to the side of the English. 

You have to order matters in such a way that the English imperialists do not 

acquire new allies in India. In China by no means are steps being undertaken 

to expropriate the bourgeoisie. Only Japanese property was nationalised in 

China, even the American enterprises are not nationalised, they are 

functioning. If your revolution is of the Chinese type you must not for the 

present undertake those steps which will push your bourgeoisie to the side of 

the English imperialists. Here is your Chinese path. In China the national 

bourgeoisie did not go over and now they have come forward against the 

American imperialists and they help the Chinese people’s government. This 

signifies that they may consider the American imperialists are isolated in 

China. Concerning the division of India that is a piece of fraud organised by 

the English. If you are drafting a programme of action then you must say in 

there that you need a military and economic union between Pakistan, India and 

Ceylon. These three states, which are artificially separated from one another, 

will come closer. This will culminate in these states uniting themselves. This 

idea of drawing together must be put forward and the people will support you. 

The elite in Pakistan and Ceylon would be against it but the people have 

doubts about them. This artificial division is clear particularly in Bengal. The 

province of Bengal will fall away from Pakistan at the first opportunity. 

Dange: The understanding of the national bourgeoisie is constantly 

brought up in the following spirit amongst us: the middle bourgeoisie is called 

the national bourgeoisie. In India the big bourgeoisie has passed over to the 

side of the English imperialists. 

Comrade Stalin: Do you have in India banks which are purely English? 



Dange: Yes, in India there are English banks as well as joint ones. In our 

programme there is a demand for the nationalisation of the big bourgeoisie, 

that is bureaucratic capital. 

Comrade Stalin: It is not bureaucratic capital but industrial trading 

capital. Bureaucratic capital in China made a fortune by means of the state. It 

is capital related to the state and very little connected to industry. Through 

privileged contracts with the Americans the family of Sun and others received 

money. The concerns of the big industrialists and traders in China: they have 

remained intact. I do not advise you to expropriate the large capitalists, even if 

they are in alliance with American and English banking capital. It would be 

better to say quietly that whoever goes over to the side of the enemies would 

lose their property. Indubitably, if your revolution heats up, then a part of such 

big capitalists will run away. Then declare them to be traitors and expropriate 

their property, but I will not suggest expropriating the big bourgeoisie just for 

its alliance with English capital. If there is a demand for the expropriation of 

the big bourgeoisie in your programme, then it is necessary to cross it out. 

You will need to draw up a new programme or platform of action. It will pay 

you to neutralise the big bourgeoisie and to tear off from it nine-tenths of the 

entire national bourgeoisie. It is not necessary for you to artificially create new 

enemies for yourself. You already have many of them: the turn of your big 

bourgeoisie will come and then, certainly, you will have to confront them. The 

problems of the revolution are decided in stages. The stages need not be 

mixed up. It is necessary to decide upon the stages and to beat the enemies 

separately – today one, tomorrow another, and when you grow stronger, you 

may be able to beat them all, but for the present you are still weak. Your 

people copy our revolution. But these are different stages. The experience of 

the other fraternal parties needs to be critically taken into account and this 

adapted to the specific conditions of India. You will be criticised from the left 

but you need not worry. Bukharin and Trotsky criticised Lenin from the left, 

but they became a laughing stock. Ranadive criticised Mao Zedong from the 

left, but Mao Zedong was correct - he acted in correspondence with the 

conditions of his own country. Follow your own line and do not pay attention 

to the ultra-leftist cries. 

 

Now on the second question, about the 

Chinese path. 

 



I have already spoken on the Chinese road in the political and social 

spheres. It would be an agrarian revolution. Concerning the armed struggle it 

needs to be said that the Chinese did not speak of the armed struggle, they 

spoke of the armed revolution. They regarded it as partisan war with liberated 

regions and with an army of liberation. This means that it is necessary to 

speak of the armed revolution and partisan war and not of armed struggle. The 

expression ‘armed struggle’ was first mentioned in the Cominform 

newspapers. The armed struggle signifies more than a partisan war; it means 

the combination of partisan war of the peasantry and the general strikes and 

uprisings of the workers. In its scale a partisan war is narrower than an armed 

struggle. How did the armed revolution in China begin? 

In 1926-27 the Chinese comrades broke with the Guomindangists. They 

distinguished themselves in a separate camp having prepared an army of 40-

50 thousand persons against the Guomingdang. This army was the basis of 

the partisan war. They hid themselves in the forests and mountains far from 

the towns and the railways. Of course, wherever the CC of the Chinese 

Communist Party was there, together with them, the basic cadres were to be 

found. The Chinese liberation army could not settle down in the towns and it 

was easy to encircle it. In order not to be encircled and destroyed they left the 

towns and railways far behind and founded a series of free partisan regions. 

They were encircled, then they would break out of it, leave behind old liberated 

regions and create new ones and endeavoured not to do battle. The further 

they continued, the more the Chinese communists were alienated from the 

workers and the towns. Mao Zedong did not wish, of course, to break relations 

with the workers, but the path of partisan war led him to that, and he lost 

contact with the towns. It was a grievous necessity. At last they were 

established in Yan’an where they defended themselves for a long period. They 

called the peasants to themselves, instructed them how to conduct agrarian 

revolution, expanded their army and transformed it into a serious force. But all 

the while they did not evade that mindset which characterised partisan 

warfare. 

What is a liberated partisan region? It is entirely an island in the state, 

there is no rear in this region, it may be encircled, blockaded; it has no rear on 

which it can lean. That is what happened. Yan’an was encircled and the 

Chinese left that place with large casualties. This would have continued for a 

long time if the Chinese communists had not decided to cross over to 

Manchuria. Moving into Manchuria they rapidly improved their own position, 

they found a rear in the form of a friendly state. It was not now an island, it was 

something like a peninsula which rested on the USSR at one end. After this 

Chiang Kai-shek lost the possibility of encircling the Chinese partisans. And 

only after this, as the Chinese rested, they had the possibility of going over to 

the offensive from the north to the south. Such is the history. What follows 



from this? The partisan war of the peasants is a serious matter and a big 

acquisition for the revolution. In this area the Chinese made new contributions 

in revolutionary practice, particularly for the backward countries. And, of 

course, each Communist in a country where the peasants are 80-90% of the 

population is obliged to carry this method in the arsenal of their struggles. 

This is indisputable. But also from this experience of the Chinese comrades it 

follows that partisan warfare with liberated regions has its own big minuses. 

These minuses are that the partisan regions are islands which are always open 

to blockade. It is possible to break out of this ring victoriously only by creating 

a stable rear, link up with and rest on a friendly neighbouring state and turn 

this state into one’s own stable rear. The Chinese took the sensible step of 

moving over into Manchuria. If they had not done this I do not know how 

matters would have ended. In partisan war one has insufficient strength to 

achieve victory. Partisan war leads without fail to victory if it rests on a friendly 

neighbouring state. It is highly characteristic that till the Chinese comrades 

reached Manchuria they did not wish to attack, fearing encirclement, and only 

after this transition they began to plan to advance and scored successes 

against the troops of Chiang Kai-shek. We need to take into consideration 

these minuses of partisan war. It is said in India that partisan war is altogether 

sufficient to obtain the victory of the revolution. This is incorrect. In China 

there were more favourable conditions than in India. They had a people’s 

liberation army ready in China. You have no ready army. China does not have 

such a dense railway network as India which was more comfortable for the 

partisans. The possibility of successful partisan war is lesser for you than in 

China. In industrial relations India is more developed than China. This is good 

from the point of progress, but bad from the point of view of partisan war. 

However many detachments and liberated regions are created all these will 

only be islets. You do not have such a neighbouring friendly state on whose 

back you can depend as had the Chinese partisans with the USSR. 

Afghanistan, Iran and Tibet, places the Chinese communists are still 

unable to reach.... There is no such rear as the USSR. Burma? Pakistan? All of 

these are land frontiers, which leaves – the sea. Therefore it is necessary to 

find a way out. 

Do you need partisan war? Indubitably you do. 

Will you have liberated regions and a national liberation army? 

You will have such regions, and possibly you will have such an army. 

But this is insufficient for victory. You need to combine partisan war with the 

revolutionary actions of the workers. Without this, partisan war alone might 

not have success. If the Indian comrades can seriously organise general 

strikes of the railway workers that will paralyse the life of the country and the 

government it could prove to be an enormous help for the partisan war. Take 



the peasant.... if you say to him – this is your partisan war and you have to do 

it all, then the peasant will ask – why is this burdensome struggle to lie on me 

alone, what are the workers going to do? He will not agree to take on himself 

the whole weight of the revolution, he is intelligent enough, he has the 

consciousness to know that all evil comes from the towns – taxes etc. He 

would want an ally in the towns. 

If you say to him that he would carry the weight of the struggle together 

with the workers, he would understand and accept it. Such was the case with 

us in Russia. You need to carry out work not only amongst the peasantry, not 

only to create partisan detachments, but also to carry out serious intensive 

work amongst the working class, strive for their trust and win over their 

majority, you need to have armed detachments amongst the workers, prepare 

strikes of the workers, of the railwaymen and to have workers’ detachments in 

the towns. 

When these two streams link up – victory may be considered to be 

secure. You know that in 1905 in Russia the tsar yielded to the people, gave 

the Duma and a range of other freedoms. The Tsar was forced to retreat. 

What evoked such terror in the tsar? The strikes of the railway workers! 

The capital was cut off from the country, the railway workers only let into 

Petersburg the workers’ delegations and did not permit entry to goods or 

anything else. 

The significance of the railway workers’ strikes was very great in the 

revolution and this helped the partisan detachments. 

Then – work amongst the garrisons, amongst the soldiers. In 1917 we 

had carried out propaganda amongst the soldiers to the extent that all the 

garrison stood on our side. 

What brought over the soldiers? The question of land. It was such a 

weapon which even the Cossacks, who were the praetorian guards of the tsar, 

could not withstand. To carry out correct politics, one might sow a 

revolutionary mood and evoke differences within the reactionary circles. 

The Chinese path was good for China. But it is not sufficient for India 

where it is necessary to combine the proletarian struggle in the cities with the 

struggles of the peasants. Some think that the Chinese comrades are against 

such a combination. This is incorrect. Would Mao Zedong have been 

discontented if the workers of Shanghai had gone on strike when his army left 

for Nanking, or if the workers had struck work in the armaments factories? Of 

course not. But this did not take place as Mao Zedong’s relations with the 

towns were severed. Of course, Mao Zedong would have been happy if the 

railwaymen had struck work and Chiang Kai-shek was deprived of the 



possibility of receiving projectiles. But there was an absence of relations with 

the workers – it was a grievous necessity, but it was not an ideal. It would be 

ideal if you strive for that which could not be done by the Chinese – to unite 

the peasant war with the struggle of the working class. 

Dange: We almost turned the theory of partisan warfare into one which 

did not require the participation of the working class. 

Comrade Stalin: If Mao Zedong knew this he would curse you. 

(Laughter) Let us go on to the next question. May the government of Nehru be 

considered a puppet of English imperialism such as the Kuomintang 

government of Chiang Kai-shek was a puppet of American imperialism and as 

currently the French government of Pleven is a puppet of the American 

imperialists? 

According to my understanding, Chiang Kai-shek could not be 

considered a puppet when he was based in China. He became a puppet when 

he crossed over to Formosa. I cannot consider the government of Nehru as a 

puppet. All of his roots are in the population. This is not like the government of 

Bao Dai.... Bao Dai is actually a puppet. Hence it follows that in India it is 

impossible that partisan war can be considered the main form of struggle, may 

be it is necessary to say the highest form of struggle? There are different 

forms of struggle leading to the highest form. For the peasants: boycott of the 

landowners, agricultural workers’ strikes, withdrawal of labour by the tenant-

farmers, individual skirmishes with the landlords, seizure of the lands of the 

landowners and then partisan war as the highest form of struggle. For the 

working class: local strikes, branch strikes, political strikes, the general 

political strike as the doorway to an uprising, and then the armed uprising as 

the highest form of struggle. It is therefore impossible to say that partisan war 

is the main form of struggle in the country. It is also untrue to assert that civil 

war in the country is in full swing. In Telangana land was seized but it proves 

little. This is still the beginning of the opening of the struggle but it is not the 

main form of the struggle from which India is still distant. The peasant needs 

to learn to struggle on the small questions – lowering lease rents, lowering the 

share of the harvest which is paid to the landlord etc. It is necessary to train 

the cadres on such small questions and not speak at once of armed struggle. 

If you begin a broad armed struggle, then serious difficulties will arise at your 

end as your party is weak. 

It is necessary that the party becomes strong and orientate the mass 

struggle in the needed direction and sometimes even restrain the masses. 

How did we begin in 1917? 

We had many sympathisers in the army, in the fleet, we had the Moscow 

and Leningrad Soviets. However we restrained the insurrectionary movement 



of the workers. They presented the demand of driving out the Provisional 

Government. But this did not enter into our plans then for the Leningrad 

garrison was not in our hands. In July the workers of the main Putilov factory 

where 40-50,000 people worked, began demonstrations in which the sailors 

and soldiers joined in. They demanded the overthrow of the Provisional 

Government and they came with these demands to the CC building. We held 

them back as we knew that all the preparations had not been made for the 

serious uprising we planned. The objective factor for the uprising existed – 

when the masses strove forward, but the subjective factor of the uprising did 

not – the party was still not ready. 

The question of the uprising was put into place in one month, in 

September. We decided to organise the uprising, but it was an arch-secret. We 

did not publish anything about this. When Kamenev and Zinoviev, members of 

the Politbureau, spoken out in print against the uprising, considering it 

adventurist, Lenin declared them traitors and said that they had handed over 

our plans to the enemy. Therefore never shout about the uprising, otherwise 

the element of the unexpected in the uprising is lost. 

Here Comrade Rao says – come before the people and ask them about 

the armed uprising... This is never done, never cry out about your plans, they 

will arrest all of you. Let us suppose the peasant says: Yes we need an 

uprising. But this still does not mean that we should follow the people, and 

drag oneself along the tail of the people. Leadership signifies that one has to 

carry one’s own people. The people sometimes say that they are ready for an 

uprising, taking as their point of departure the facts and events of their own 

region, but not from the point of view of the entire country in conformity with 

the overall achievability of the uprising. This question must be decided by the 

CC. If this is clear then we can go over to the next question. 

Indian Comrades: Yes, it is clear. 

Comrade Stalin: You ask, may the party organisation carry out the death 

sentence on a member of the party upon whose devotion doubts have arisen. 

One cannot. Lenin always taught that the highest form of punishment which 

the CC may carry out – is expulsion from the party, but when the party comes 

to power and some party member breaks the laws of the revolution, then the 

government conducts the prosecution as its responsibility. From some of your 

documents one can see that comrades frequent incline to the side of 

individual terror in relation to the enemy. If you ask us, the Russian comrades, 

about this, then we must say to you that amongst us the party is always 

trained in the spirit of negating individual terror. If our own people struggle 

against a landlord and he is killed in a skirmish we would not consider that to 

be individual terror in so far as the masses participated in the skirmish. If the 

party itself organises terrorist detachments in order to kill a landlord and this 



is done without the participation of the masses, then we always come out 

against this as we are against individual terror. Such active operations of 

individual terror when the masses are in a condition of passivity murders the 

spirit of the self–activity of the mass, trains the masses in the spirit of 

passiveness, and, moreover, the people judge matters in the following way – 

we cannot engage in activity, it is the heroes who will work on our behalf. 

Thus, there is a hero and on the other side is the crowd which is not 

participating in the struggle. From the point of view of the training and 

organisation of the activity of the masses such a view is very dangerous. In 

Russia there was such a party – the SRs – which had special detachments to 

terrorise the main ministers. We always came out against this party. This party 

lost any credit among the masses. We are against the theory of the hero and 

the crowd. 

You ask also, how does one at the present time put the question of the 

nationalisation of land in India? 

 

At the given stage you do not need to advance this demand, never, on 

the one side, put forward the demand for the division of the landlords’ land 

and simultaneously say that the land must be given to the state. In the 

countries of people’s democracy the nationalisation of land was nowhere 

proclaimed, more so in China. How did they deal with this in the people’s 

democratic countries? There they forbid the buying and selling of land. This is 

the method of approach to nationalisation. Only the state may acquire land. 

The accumulation of land in the hands of individual persons has to cease. It 

would be disadvantageous now for you to advance the demand for 

nationalisation. 

Some of your comrades consider that civil war has started in India. It is 

early yet to speak about this. The conditions for civil war grow but they still 

have not grown. 

What is to be done by you now? 

It would be good if you had something like a programme, or let us say, a 

platform of action. Of course you will have discord. There was also discord 

amongst us, but we decided that: whatever was resolved by the majority would 

become law. Even those comrades who did not agree with the majority 

decision, honestly carried out these decisions so that the party acted with a 

single will. All of you desire discussion. This may be permissible for you in 

times of peace but a revolutionary situation is growing at your end and you 

must not permit yourself this luxury. That is why you have in your party so few 

people, your unending discussions have disoriented the masses. The 

Bolsheviks in the period 1903-12 carried out open discussions so far as it was 



possible under the conditions of tsarism with the objective of driving out the 

Mensheviks as we then had the line of splitting with them. But you do not have 

such a situation where the party contains enemies. After that, as we hurled out 

the Mensheviks in 1912 and created our party, free of Mensheviks, the party 

became homogeneous. There were differences–then we would gather in 

narrow circles, discuss the problem and, as decided by the majority, we all 

worked. After the Bolsheviks came to power Trotsky thrust discussion on the 

party which we did not wish to embark upon. Trotsky provocatively stated that 

the party did not wish to have a discussion as though the party wanted to fight 

against the truth. We began the discussion and defeated Trotsky. But this was 

a discussion against which the entire party stood. If the party is more or less 

homogeneous and has ideological unity, then such a party is not in need of a 

discussion. The discussion needs to be carried out in narrow circles, and not 

in print. There, what is decided by the majority, that is the law. 

Ghosh: Comrade Stalin is correct. Open discussion is no longer 

admissible for us. 

Comrade Stalin: In our party there are 5,600,000 members of the party 

and 800,000 candidate members. What is the significance of candidate 

membership? Earlier instead of admitting members into the party we verified 

those wishing to join it. Some were kept waiting for four years, five years, we 

verified, we trained them. Many wished to join the party, but they had to be, 

first, verified and, second it was necessary to train them. Elementary socialist 

education is necessary and after that, admission. In our practice the institution 

of candidacy has justified itself. Around the party we have a large layer of 

sympathisers. But we must not overcrowd the party with new members, we 

must not overly enlarge the party. The main thing is that the admitted person 

has a deep quality, and not the quantity of the party members. 

You also ask me – under which conditions might one undertake partisan 

war. In the advanced capitalist countries partisan war may not have great 

significance, here the partisans are quickly seized. An especially great 

significance attaches to partisan war in medium-developed and backward 

countries. For example, it is very difficult to initiate partisan war in the United 

States of America or in Germany. Here essentially there are many large towns, 

a developed railway network, industrial regions, and the partisans in these 

conditions are at once caught. It is necessary, in order that the mass of the 

people themselves consider that they are heroes, and the heroes consider 

themselves as the executors of their own will, that separate acts, directed 

against the enemy, leads to passivity of the mass but to heightened activity. In 

every way it is necessary to support what has originated in Telengana. It is the 

first sprouts of civil war. But one does not need to rely on partisan war alone. 

It, of course, renders assistance but itself it is in need of help. 



 

It is necessary to have bigger work amongst the people, amongst the 

workers, in the army, amongst the intelligentsia, the peasantry. If you brought 

armed detachments into being amongst the workers, they might at the right 

opportunity in situation of general confusion seize government institutions. In 

Leningrad we had the workers’ guards, we trained them, and the workers 

proved to be of great service to us at the time of the uprising, they seized the 

Winter Palace. Our peasantry had big assistance from the side of the working 

class. In general, out of all the classes of society the peasants have great trust 

in the working class. It is necessary to unite these two forms of struggle – the 

struggle of the workers and peasants, the peasant uprising and the march of 

the workers. 

You remember the events in Indonesia. The leadership of the communist 

party was good in Indonesia, but they were provoked into a premature 

uprising. They were good, legendary, courageous people, but they got 

provoked and perished. 

It would be good for you if you have a platform or a programme of 

activity. Put as the focal point of this platform or programme the agrarian 

revolution. 

You ask me also about the character of the foreign policy of Nehru. It is 

one of playing off and manoeuvering and it is intended to show that he is 

against the American policies. In its deeds the Nehru government plays off 

England and America. 

Comrades Rao, Dange, Ghosh and Punnaiah: thanked comrade Stalin 

for the discussion and declared that on the basis of the instructions of 

comrade Stalin they will reconsider all of their activity and would act in 

correspondence with these instructions. 

Comrade Stalin: I have given you no instructions, this is advice, it is not 

obligatory for you, you may or may not adopt it. 

The conversation continued for more than three hours. 
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