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ಚೆ ನ ಜೋವಂತ ಉದಾಹರಣೆ

ವಿಜಯ ಪ್ರಶಾದ್

ಅನುವಾದ : ವೆೋದರಾಜ  ಎನ್ ಕೆ

ಅಕ್್ಟೋಬರ್ ೯, ೧೯೬೭, ದಕ್ಷಿಣ ಬ್್ಲಿವಿಯಾದಲಿಲಿ, ಲಾ ಹಿಗುವ್ರ ಎಂಬ 
ಬರಡು, ನಿರ್ಜನ ಹಳ್ಳಿಯಲಿಲಿ, ಬ್್ಲಿವಿಯನ್ ಸ್ೋನ್ -ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತೆ 
ಸಂಸಾಥಾನಗಳ(ಯುಎಸ್) ಸರಕಾರದ ಸ್ಚನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲಿ- ಅನ್್ಜಸ್್ಟ ಚ್  
ಗ್ವಾರ ನ್ೋತೃತ್ವದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಬಿಟಟ ಗ್ರಿಲಾಲಿ ತುಕಡಿಯನುನು ಬಲ್ಗ್ ಬಿೋಳ್ಸಿತು. 
ಚ್, ಕ್ಯೂಬಾದ ೧೯೫೯ರ ಕಾರಂತಿಯ ಒಬ್ಬ ವಿೋರ, “ರಗತಿತೆನಲಿಲಿ ಇತರ ಕಾರಂತಿಗಳು 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗದಿದ್ದರ್, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತೆ ಸಂಸಾಥಾನಗಳ ಮುಖಯೂಭ್ಮಿಯಂದ 
ಕ್ೋವಲ ೧೪೦ ಕಿಮಿೋ ದ್ರದಲಿಲಿರುವ ದ್ೋಶ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಟಟದ್್ದೋ” ಎಂದು 
ನಂಬಿದ್ದವರು. ವಿಯೆಟಾನುಂನಲಿಲಿ ಯುಎಸ್ ನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಬಾಂಬು ಸುರಿಮಳಗ್್  
ಆತನ ಪರತಿಕಿರಯೆ ಇದ್ೋ ತ್ರನದಾ್ದಗಿತುತೆ - “ವಿಯೆಟಾನುಂನುನು ರಕ್ಷಿಸಿದರಷ್ಟೋ ಸಾಲದು, 
ëಎರಡು, ಮ್ರು, ಹಲವು ವಿಯೆಟಾನುಂಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಸುವುದು ಅಗತಯೂವಾಗಿದ್” 
ಎಂದಿದ್ದರು. 

ಕಾಂಗ್್ೋದಲಿಲಿ ಕಾರಂತಿ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಲು ವಿಫಲನಾದ್ದರಿಂದ ಚ್ ಬ್್ಲಿವಿಯಾಕ್ಕೆ 
ಹ್್ೋಗುವಂತಾಯತು, ಅಲಿಲಿ ಬ್್ಲಿವಿಯಾದ ಸ್ೋನಾಪಡ ್ಆತನನುನು ಸರ್ಹ್ಿಡಿಯತು. 
ಕ್್ನ್ಗ್ ಆತನನುನು ಕ್ೈಸ್ರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಲಾಸದನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯತು. 
ಮಾರಿಯೊ ಟ್ರಾನ್ ಸಲಝಾರ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸ್ೈನಿಕನಿಗ್ ಆತನ ಹತ್ಯೂ ಮಾಡುವ 
ಕ್ಲಸ ವಹಿಸಲಾಯತು. ಚ್ ಈ ನಡುಗುತಿತೆದ್ದ ವಯೂಕಿತೆಯನುನು ನ್್ೋಡಿದರು. 
“ಶಾಂತನಾಗು ಮತುತೆ ಒಳಳ್ಿಯ ಗುರಿ ಇಡು” ಎಂದರು, “ನಿೋನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷಯೂನನುನು 
ಕ್್ಲಲಿಲಿದಿ್ದೋಯ”. ಚ್ ತನನು ಪಾದಗಳ ಮೆೋಲ್ ಅಸು ನಿೋಗಿದರು.
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ಮನುಷಯೂನಾಗಿದ್ದ, ಅನ್್ಜಸ್್ಟ ಗ್ವಾರ (೧೯೨೮-೧೯೬೭) ಒಂದು ಪುರಾಣವಾಗಿ 
ಬಿಟಟರು. ಒಬ್ಬ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಯಾದ ಈ ಅರ್್ಜಂಟ್ನಾದ ವ್ೈದಯೂನ ಬದುಕಿನಿಂದ 
ವಿಚಲಿತರಾಗದಿರುವುದು ಕಷಟಸಾಧಯೂ. ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಧಾರ್ಯಲಿಲಿ ಆತನ 
ಮುಂದಾಳುತ್ವ ಬಂದಿರುವುದು ವ್ನ್ಝುವ್ಲಾದ ಕುಷಟರ್್ೋಗಿಗಳು ಮತುತೆ 
ಬ್್ಲಿವಿಯಾದ ತವರದ ಗಣಿಗಾರರ ನಡುವ್, ಅರ್್ಜಂಟ್ನಾದ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳ 
ನಡುವ್ ಹಾಗ್ ಗಾ್ವಟ್ಮಾಲಾದ ೧೯೫೪ರ ಕ್ಷಿಪರಕಾರಂತಿಯಂದ ಪಡ್ದ ಅವರ 
ಅನುಭವಗಳ್ಂದಾಗಿ. ವಾಸತೆವತ್ ಆತನನುನು ತಿೋವರಗಾಮಿಯಾಗಿಸಿತು. ತನನು ಮೆೋಲ್ 
ಪರಭಾವ ಬಿೋರಿದು್ದ “ಸಾನ್ ಕಾಲ್್್ಜಸ್ ನ ತತ್ವಸಿದಾಧಂತ” ಎಂದು ನಂತರವಷ್ಟೋ  
ಅವರು ನ್ನಪಿಸಿಕ್್ಂಡಿದಾ್ದರ್. ಅಂದರ್ ಕಾರ್್ಜ ಮಾಕ್ಸ್ ನದು್ದ ಎಂದರ್ಜ.

ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ೆ

೧೯೫೩ರಲಿಲಿ, ಮೆಕಿಸ್ಕ್್ದಲಿಲಿ ಗವ್ಾರ ಹಿಲಾಡಾ ಗಾಡಿಯ ಅವರನುನು ಭ್ೋಟ್ಯಾದರು. 
ಇವರು ಪ್ರು ದ್ೋಶದ ಎಪಿಆರ್ಎ(ಅಮೆರಿಕಾಗಳ ರನಪಿರಯ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ 
ಮೆೈತಿರಕ್ಟ)ನ ಒಬ್ಬ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ.  ಗಾಡಿಯ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ವಾದಿ ಸಿದಾಧಂತ ಮತುತೆ 
ಆಗ ಈ ಪರದ್ೋಶದಲಿಲಿ ಹತಿತೆ ಉರಿಯುತಿತೆದ್ದ ತಿೋವರಗಾಮಿ ಧಾರ್ಗಳಲಿಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನಿೋಡಿದರು. ಸಪಟಂಬರ್ ೧೯೫೪ ರಲಿಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಗಾ್ವಟ್ಮಾಲಾಕ್ಕೆ ಹ್್ೋದರು. 
ಅಲಿಲಿ ಆಗ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತೆ ಸಂಸಾಥಾನಗಳ ವಿರುದಧ ಮತುತೆ ಆ ದ್ೋಶದ ನ್ಲ್ 
ಹ್್ಂದಿದ್ದ ದ್್ಡಡಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದಧ ಒಂದು ದ್್ಡಡಾ ಹ್್ೋರಾಟ ನಡ್ಯುತಿತೆತುತೆ.  
ಪರರಾಸತಾತೆತ್ಮಕವಾಗಿ ಚುನಾಯತವಾದ ರ್ೋಕಬ್ ಆಬ್್ಜಂಝ್ ನ್ೋತೃತ್ವದ ಸರಕಾರ 
ಮ್ಲಭ್ತ ಭ್ಸುಧಾರಣಗ್ಳನುನು ನಡಸ್ಲು ಪರಯತಿನುಸುತಿತೆತುತೆ. ಇದು ಯುನ್ೈಟಡ್್ 
ಫುರಟ್ ಕಂಪನಿಗ್ ಇಷಟವಾಗಲಿಲಲಿ. ಗಾ್ವಟ್ಮಾಲಾದಲಿಲಿ ಆಡಳ್ತ ನಡ್ಸುವಲಿಲಿ ಈ 
ಬೃಹತ್ ಕಂಪನಿಯ ಪಾತರವನುನು ಚ್ ಗುರುತಿಸಿದರು.

 “ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಫುರಟ್ ಒಡ್ತನದಲಿಲಿ ಇರುವ ಭ್ಮಿಯ ಮ್ಲಕ ಹಾದು 
ಹ್್ೋಗುವ ಅವಕಾಶವಂದು ನನಗ್ ಸಿಕಿಕೆತು. ಇದು ಈ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ 
ಅಕ್್ಟೋಪಸ್ ಗಳ ನಿೋಚತನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ ಮತ್್ತೆಮೆ್ಮ ಮನವರಿಕ್ ಮಾಡಿ 
ಕ್್ಟ್ಟದ್. ನಾನು, ಹಳ್ಯ, ಕಣಿ್ೋರು ತುಂಬಿಕ್್ಂಡ ಸಾಟಲಿನ್ ಚಿತರದ 
ಎದುರು ಈ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅಕ್್ಟೋಪಸ್ ಗಳು ನಿನಾ್ಜಮವಾಗುವವರ್ಗ್ 
ವಿಶರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲಿಂದು ಪರತಿಜ್ ್ಮಾಡಿದ್್ದೋನ.್ ನಾನು ನನನುನುನು ಗಾ್ವಟಮ್ಾಲಾದಲಿಲಿ 
ಉತತೆಮಪಡಿಸಿಕ್್ಳುಳಿತ್ತೆೋನ್ ಮತುತೆ ಒಬ್ಬ ನಿರವಾದ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆೋನ್” 

ಎಂದು ಚ್ ತನನು ಸ್್ೋದರತ್ತೆ ಬಿಯಟ್ರಝ್ ರವರಿಗ್ ಬರ್ದ ಪತರದಲಿಲಿ ಹ್ೋಳ್ದ್ದರು.
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ಯು.ಎಸ್. ಆಬ್್ಜಂಝ್ ಸರಕಾರದ ವಿರುದಧ ಕ್ಷಿಪರಕಾರಂತಿ ನಡಸ್ಲು ಮುತುವರ್್ಜ 
ವಹಿಸಿದಾಗ, ಗ್ವಾರ ಬಿೋದಿಗಿಳ್ದರು. ಅದರಿಂದ್ೋನ್ ಪರಯೊೋರನವಾಗಲಿಲಲಿ. 
ಗ್ವಾರ ಮತುತೆ ಗಾಡಿಯ ಮೆಕಿಸ್ಕ್್ೋಗ್ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲಿಲಿಯೆೋ, 
ಗಾಡಿಯ ನ್ರವಿನಿಂದ, ರಾವುರ್ ಕಾಸ್್ರೊರವರನುನು ಮತುತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಿಡ್ರ್ 
ರನುನು ಚ್ ಭ್ೋಟ್ಯಾದದು್ದ. ಅಲಿಲಿಂದ ಗ್ವಾರ, ಕಾಸ್್ರೊದ್ವಯರು ಮತುತೆ ಇತರ ೭೯ 
ಮಂದಿಯೊಂದಿಗ ್ಕ್ಯೂಬನ್ ಕಾರಂತಿ ಆರಂಭಿಸಲಂ್ದು ಒಂದು ಮುರುಕಲು ದ್್ೋಣಿ 
“ಗಾರನ್ಮ’’ ಹತಿತೆ ಹ್್ರಡಲು ಬಹಳ ಸಮಯವ್ೋನ್ ಬ್ೋಕಾಗಲಿಲಲಿ.

ಅವರ ದ್್ೋಣಿ ಕ್ಯೂಬಾ ತಲುಪಿದಾಗ, ಮಿಲಿಟರಿಯವರು ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳಲಿಲಿ 
೭೦ ಮಂದಿಯನುನು ಸಾಯಸಿದರು. ಬದುಕುಳ್ದವರು ದಿ್ವೋಪದ್್ಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು 
ಮತುತೆ ಬರಿೋ ಕ್ಚಿ್ಚನಿಂದಲ್ೋ ರ್ೈತ ಸ್ೋನ್ಯನುನು ಕಟಟಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ 
ಸ್ೋನ್ಯೆೋ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ೧೯೫೮ರ ಕ್್ನ್ಯ ವ್ೋಳಯ್ಲಿಲಿ ಯುಎಸ್ ಬ್ಂಬಲಿತ 
ಸವಾ್ಜಧಿಕಾರಿ ಫುಲ್ಜೆನಿಸ್ಯೊ ಬಟ್ಸಾತೆನನುನು ಉರುಳ್ಸಿತು.

೧೯೬೫ರಲಿಲಿ, ಫಿಡರ್್ ಕಾಸ್ ರ್ೊ ಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ವಿರಯವನುನು ನನ್ಪಿಸಿಕ್್ಂಡಿದ್ದರು. 
ಇತಿಹಾಸದ ವಯೂಕಿತೆನಿಷಟತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು, ವಿಶ್ೋಷವಾಗಿ, ರಗತುತೆ 
ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಸಾಧಯೂತಗ್ಳ್ಂದ ದ್ರ-ದ್ರಕ್ಕೆ ತ್ೋಲಿ ಹ್್ೋಗುತಿತೆರುವಂತ ್ಕಾಣುತಿತೆರುವ 
ಸಂದಭ್ಜದಲಿಲಿ ಪರಿಶಿೋಲನ್ಗ್ ಅಹ್ಜವಾದವುಗಳು. ಕಾಸ್್ರೊೋಗ್ ಅದೃಷಟ ಮತುತೆ ದೃಢ 
ನಂಬಿಕ್ಯನುನು ಕುರಿತಂತ್ ಒಂದು ಗಟ್ಟಯಾದ ಭಾವವಿತುತೆ:

 “ಒಂದು ಗುರಿಸಾಧನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಭಾವನ್ಯರುವ, ಒಂದು 
ಸಿದಾಧಂತವನುನು ಹ್್ಂದಿದು್ದ, ಅದನುನು ವಾಸತೆವ ಸಂಗತಿಗಳ್ಗ ್ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ವಾಖ್ಯೂಸಬಲಲಿ ದೃಢ ನಂಬಿಕಯ್ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳು, ದುರದೃಷಟವಶಾತ್, ಕಲ್ವರ್ೋ 
ಇರುವುದು. ಆದರ್ ಇಂತಹ ದೃಢ ನಂಬಿಕ್ಗಳನುನು ಹ್್ಂದಿರುವವರು 
ಇದಾ್ದಗ, ಅವರ ಸಂಖ್ಯೂ ಬ್ರಳ್ಣಿಕ್ಯಷ್ಟೋ ಇದ್ದರ್ ಕ್ಡ, ಕಾರಂತಿಗ್ 
ವಸುತೆನಿಷಟ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳು ಇದಾ್ದಗ, ಕಾರಂತಿ ನಡಯ್ುತತೆದ.್  ಏಕಂ್ದರ ್ಇತಿಹಾಸ 
ವಸುತೆನಿಷಟ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಜಸುತತೆದ್, ಆದರ್ ಮಾನವ ವಯೂಕಿತೆನಿಷಟ 
ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಜಸುತಾತೆನ್.”

ರುಲ್ೈ ೧೯೬೭ರಲಿಲಿ, ಚ್ ಹತ್ಯೂಯಾಗುವ ಕ್ಲವು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು, ಕ್ಯೂಬಾವು 
ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೌಹಾದ್ಜ ಸಂಘಟನ್(ಒಎರ್ಎಎಸ್)ನ ಸಭ್ಗ್ ಆತಿರಯೂ 
ಒದಗಿಸಿತು. “ಕಾರಂತಿಕಾರಿಯ ಕತ್ಜವಯೂ ಒಂದು ಕಾರಂತಿಯನುನು ನಡಸ್ುವುದು” ಎಂಬಿೋ 
ಸಮೆಮೇಳನದ ಧ್ಯೂೋಯವಾಕಯೂ  ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳ ಅಬ್ಬರವನುನು ವಯೂಕತೆ ಮಾಡಿತುತೆ. ಒಂದು 
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ದಶಕದ ಹಿಂದ್ ಕಾಸ್್ರೊ, ಚ್ ಮತುತೆ ಇತರರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರ್್ೋ ಅದರಷ್ಟೋ 
ಇದ್ ಸ್ಪಷಟವಾಗಿತುತೆ. 

ಸಮ್ಜವ್ದವನುನು ಕಟುಟಾವುದು

ಕಾರಂತಿಗ್ ಸಿಕಕೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಎಂದರ್ ಸಂಪತಿತೆನ ಪಲಾಯನ. ಬಾಟ್ಸಾತೆ ೪೨೪ 
ಮಿಲಿಯ ಡಾಲರ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಮಿೋಸಲು ನಿಧಿಯನುನು ಯುಎಸ್ ನ ಬಾಯೂಂಕುಗಳ್ಗ್ 
ಹಸಾತೆಂತರಿಸಿದ. ಆಳ್್ವಕ ್ನಡಸ್ುತಿತೆದ್ದ ಹಿಡಿಯಷುಟ ಮಂದಿ ಮತುತೆ ಹಗಸ್ಾಧಕ ಯುಎಸ್ 
ಕಾಪ್್್ಜರ್ೋಷನ್ ಗಳು ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲಲಿವನ್ನು ಧ್ಂಸಗ್್ಳ್ಸಿ 
ಹ್್ೋಗುವ ಧ್್ೋರಣ್ ಅನುಸರಿಸಿದರು, ಅದಾಗಲ್ೋ ದ್ೋಶದ ಸಂಪತತೆನುನು ಖಾಲಿ 
ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದಧ ಹ್್ೋರಾಡುತಿತೆದ್ದ ಒಂದು ದ್ೋಶದಲಿಲಿ ಏನಲ್ಲಿ ಕ್ೈಗ ್ಹತುತೆತತೆದ್್ೋ 
ಅವನ್ನುಲಲಿ ಹ್್ತ್್ತೆಯ್ದರು. ಯುಎಸ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ನಿಬ್ಜಂಧ ಆರಂಭವಾಗುವ 
ಮೊದಲ್ೋ, ಯುಎಸ್ ಕಾಪ್್್ಜರ್ೋಷನ್ ಗಳು ಮತುತೆ ಬಾಯೂಂಕುಗಳು ಕಾರಂತಿಕಾರಿ 
ಸರಕಾರದ ಕತುತೆ ಹಿಸುಕಿ ಹಾಕಲು ಪರಯತಿನುಸಿದವು. 

ಸಾಲಗಳು ಸಿಗುತಿತೆರಲಿಲಲಿ.  ನಮ್ಮ ನಡುವ ್ಯಾರಾದರ್ ಅರ್ಜಶಾಸತ್ರಜ್ಞರಿದಾ್ದರ್್ೋ 
ಎಂದು ಒಂದು ತಡ ರಾತಿರಯ ಸಭ್ಯಲಿಲಿ ಕಾಸ್್ರೊೋ ಕ್ೋಳ್ದರು, ಚ್ ಕ್ೈಯೆತಿತೆದರು. 
ಅವರು ಅರ್ಜವಿಭಾಗದ ಮುಖಯೂಸಥಾರಾದರು. ನಂತರ ಕಾಸ್್ರೊೋ ಈ ನಿಟ್ಟನಲಿಲಿ ಅವರ 
ಅಹ್ಜತ್ಗಳೋ್ನು ಎಂದು ಕ್ೋಳ್ದಾಗ, ’ಕಮುಯೂನಿಸ್ಟ  ಯಾರು’ ಎಂದು ಕ್ೋಳ್ದಿರ್ಂದು 
ಭಾವಿಸಿದ್ ಎಂದು ಉತತೆರಿಸಿದರು ಚ್. ಈ ಕಾಯ್ಜಭಾರವನುನು  ತುಂಬು 
ಹುರುಪು ಮತುತೆ ದೃಢ ನಿಧಾ್ಜರದಿಂದ ಕ್ೈಗ್ತಿತೆಕ್್ಂಡರು; ಕ್ೋಂದಿರೋಯ ಬಾಯೂಂಕನುನು 
ಪುನರ ರ್ಪಿಸಿದರು, ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಧ್್ೋರಣಯ್ನುನು ರ್ಪಿಸಿದರು ಮತುತೆ ಕಾಮಿ್ಜಕರಿಗ್ 
ಉತ್ತೆೋರನ್ಗಳನುನು ಕ್್ಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗಾತಿಗಳೊ್ಡನ್ ವಾದ-ವಿವಾದ ನಡ್ಸಿದರು. 
ಇವು ಮ್ಲಭ್ತ ಕಾಯ್ಜಭಾರಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಗ್ವಾರ ಇವನುನು ಘನತ್ ಮತುತೆ  
ಅತುಯೂತಾಸ್ಹದಿಂದ ನ್ರವ್ೋರಿಸಿದರು.

ëಸ್್ಬ್ರ ಲ ಮಾಚಾ್ಜ’, ಅಂದರ್ ëಕ್ಲಸ ಮಾಡುತತೆ ಕಲಿ’ ಎಂಬುದು 
ಕ್ಯೂಬನ್ ಕಾರಂತಿಯ ಮ್ಲ ನಿೋತಿಯಾಗಿತುತೆ. ಏಕ್ಂದರ್ ಅತಯೂಂತ ನಿಪುಣ 
ಕಾಮಿ್ಜಕರಲಿಲಿ ಹಲವರು ಶ್ೈಶವಾಸ್ಥಾಯಲಿಲಿದ್ದ ಕಾರಂತಿಗ್ ಬದಧತ್ ಹ್್ಂದಿರಲಿಲಲಿ, 
ಅವರು ಗಡಿಯಾಚ್ಗ್ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು; ಉದಾಹರಣ್ಗ್, ಆರು ಸಾವಿರ 
ವ್ೈದಯೂರುಗಳಲಿಲಿ ಮ್ರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಕ್ಯೂಬಾ ಬಿಟುಟ ಹ್್ೋದರು. ಗ್ವಾರ 
ಮತುತೆ ಇತರರು ನವ-ನವಿೋನ ಕರಮಗಳನುನು ಯೊೋಚಿಸಿದರು; ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಯುದಧದ 
ಸಮರಶಿೋಲರು ಪರಭುತ್ವದ ಕಚ್ೋರಿಗಳಲಿಲಿ ಖಾಲಿ ಸಥಾಳಗಳನುನು ತುಂಬಲು ವಿದಾಯೂರ್್ಜಗಳು 
ಮತುತೆ ಕಾಮಿ್ಜಕರ ರತ್ಗ್ಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಯ್ಜನಿವ್ಜಹಣ್ಯ 
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ನಿಪುಣತ್ಗಳನುನು ತಂದಿರಲಿಲಲಿ, ಆದರ್ ಅಮಿತ್್ೋತಾಸ್ಹವನುನು ಹ್್ಂದಿದ್ದರು. 
ಗ್ವಾರ ರಾರಕಿೋಯ ತರಗತಿಗಳನುನು ನಡ್ಸಬ್ೋಕ್ಂದು ಒತಾತೆಯಸಿದರು, ರತ್ಗ್ೋ 
ನಿಪುಣತ್ಯ ಮೆೋಲ್ ತರಗತಿಗಳನುನು ನಡ್ಸಿದರು -ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಾನ ಮತುತೆ 
ಮಾಯೂನ್ೋರ್್ಮಂಟ್ನ ಅತುಯೂತತೆಮವಾದ ಕರಾರುವಾಕಾಕೆದ ಕೌಶಲಗಳನುನು ಪಡ್ಯಲು. 
ಹ್್ಸ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಆಳ್್ವಕ್ ರನಗಳ ಮ್ಲ ಪರಶ್ನುಗಳ್ಗ್ ಉತತೆರಿಸಬ್ೋಕಾಗಿತುತೆ 
-ಅಂದರ್ ಹಸಿವು, ಅನಕ್ಷರತ್, ಅನಾರ್್ೋಗಯೂ ಮತುತೆ ಅವಮಾನಗಳ ಪರಶ್ನುಗಳನುನು. 
ಅವನುನು ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಎತಿತೆಕ್್ಂಡು ಆಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್್ೋಗಯೂ ವಯೂವಸ್ಥಾ, ಮತುತೆ 
ಘನತ್ಯಂದ ಉತತೆರಿಸದಿದ್ದರ್, ಕಾರಂತಿ ಮುಗಗೆರಿಸುತಿತೆತುತೆ. 

ಹಣಕಾಸು ಮತುತೆ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತಾರಲಯದಲಿಲಿ ಗವ್ಾರ ëಹ್್ಸ ಮಾನವ’ರನುನು, 
ಒಂದು ಹ್್ಸ ಸಮಾರವನುನು ಕಟುಟವ ಉತಾ್ಪದಕತ್ಯನುನು ತಾವು ಹ್್ಂದುತ್ತೆೋವ್ 
ಎಂಬ ವಿಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ  ಮಾನವರನುನು ನಿಮಿ್ಜಸುವುದರ ಮೆೋಲ ್ಸಮಸತೆ 
ಒತುತೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಉತಾ್ಪದಕತ್ ಚಾಟ್ ಬಿೋಸುವುದರಿಂದ, ನಿರುದ್್ಯೂೋಗ ಮತುತೆ 
ಹಸಿವಿನ ಭಯದಿಂದ ಬರಬ್ೋಕಾಗಿಲಲಿ, ಅವು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲಿನ 
ಉತ್ತೆೋರಕಗಳು. ಸಮಾರವಾದದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಉತಾ್ಪದಕತ್ ಒಂದು ಸಮೃದಿಧಯ 
ಮತುತೆ ಸಮಾನತ್ಯ ಸಮಾರವನುನು ನಿಮಿ್ಜಸುವ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯದ ಭಾವನ್ಯಂದ 
ಮತುತೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೋರಿತ ಆಕಾಂಕ್್ಯಂದ ಬರುತತೆದ್. ಸಮಾರವಾದವನುನು ಕಟುಟವ 
ಗ್ವಾರ ಅರ್ಂಡಾವನುನು ಸುಫುರಿಸಿದು್ದ ಈ ಹ್್ಸ ನ್ೈತಿಕ ಚೌಕಟುಟ. 

ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ಸಮಾರವಾದವನುನು ಕಟುಟವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷುಟ ಪಾಠಗಳೋ್ನ್ 
ಬಿಟುಟ ಹ್್ೋಗಿಲಲಿ, ಇನುನು ಗ್ವಾರ ಪರಕಾರ, ಸ್್ೋವಿಯೆತ್ ಒಕ್ಕೆಟ ಒಂದು ëಹ್್ಸ 
ಮಾನವ’ನನುನು ನಿಮಿ್ಜಸುವ ತನನು ಸಾಮರಯೂ್ಜದಲಿಲಿ ಮುಗಗೆರಿಸಿತು. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷುಟ ರಿಯಾಯತೆಗಳನುನು ನಿೋಡಲಾಯತು, ನಿದಿ್ಜಷಟವಾಗಿ, 
ಮೌಲಯೂದ ನಿಯಮ ಮತುತೆ ಭೌತಿಕ ಉತ್ತೆೋರನಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲಿ. ಇಂತಹ 
ರಿಯಾಯತೆಗಳ್ಂದ ಸಮಾರವು ಸಮಾರವಾದದ ಆಶಾ್ವಸನ್ಯಂದ ದ್ರ 
ಸರಿಯಲಾರಂಭಿಸುತತೆದ್, ಮತುತೆ ಕಳಳಿತನದಿಂದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಮರುಸಾಥಾಪನ್ 
ಮಾಡುತತೆದ್. ಗ್ವಾರ ಇದನುನು ಹಲವು ಸಾವ್ಜರನಿಕ ಭಾಷಣಗಳಲಿಲಿ ಹ್ೋಳುತಿತೆದ್ದರು. 
ಆದ್ದರಿಂದಲ್ೋ ಅವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೋರಿತ ಶರಮದ ವಿಚಾರವನುನು ಪರತಿಪಾದಿಸಿದರು, 
ಮತುತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿಯೆೋ ಹ್್ಸ ತ್ರನ ಉತ್ತೆೋರಕಗಳನುನು, ಮಾನವ ಸಾಧಯೂತ್ಗಳ 
ಹ್್ಸ ವಿಧಾನಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಜಸಬ್ೋಕು ಎಂದು ಆಗರಹಿಸಿದರು. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ 
ಮಾಯೂನ್ೋರ್್ಮಂಟ್ನ ಪಠಯೂಪುಸತೆಕಗಳ್ಂದ ಪಾಠಗಳನುನು ಪಡ್ಯಬ್ೋಕು, ಆದರ್ 
ಭೌತಿಕ ಉತ್ತೆೋರಕಗಳ ಪಾಠವನನುಲಲಿ. ಅವನುನು ಪಕಕೆಕ್ಕೆ ಒತತೆಬ್ೋಕು. ಒಂದು ಹ್್ಸ 
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ಸಮಾರವನುನು ನಿಮಿ್ಜಸಬ್ೋಕಾದರ್, ಅದನುನು ಒಂದು ಹ್್ಸ ನ್ೈತಿಕ ಎಳ್ಯ 
ಮ್ಲಕವ್ೋ ನಿಮಿ್ಜಸಬ್ೋಕು.

ಉಸಿರುಗಟ್ಟಾಸಿದರೂ ಜಯಿಸಲ್ಗಲಿಲ್ಲ

೧೯೬೧ರಲಿಲಿ, ಚ್ ëಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಕರಾಳ ದಿನಗಳು ಕಾದಿವ್’ ಎಂದು 
ಬರ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತೆ ಸಂಸಾಥಾನಗಳ ನ್ೋತೃತ್ವದ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಶಕಿತೆಗಳು 
ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಪರಕಿರಯೆಯನುನು ಶಿರ್ಲಗ್್ಳ್ಸುವ ವರ್ಗ್ ಸುಮ್ಮನಿರವು ಎಂಬುದು 
ಅವರಿಗ ್ಗ್್ತಿತೆತುತೆ. ëಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ವಿರುದಧ ಯುದಧವನುನು ಒಮೆ್ಮ ಆರಂಭಿಸಿದರ,್ 
ಅದರಲಿಲಿ  ಸಾತತಯೂ ಇರಬ್ೋಕು, ಎಲಿಲಿ ಹ್ಚು್ಚ ತ್್ಂದರ್ಯಾಗುತ್್ತೆೋ ಅಲಿಲಿಯೆೋ ಏಟು 
ಕ್್ಡಬ್ೋಕು, ಇದರಲಿಲಿ ವಿರಾಮವಿರಬಾರದು, ಎಂದ್ ಅವಕಾಶ ಕ್್ಡಬಾರದು, 
ಬದಲಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತತೆಲ್ೋ ಇರಬ್ೋಕು, ಸತತವಾಗಿ ಪರತಿ ಏಟು 
ಕ್್ಡುತಿತೆರಬ್ೋಕು, ಯಾವುದ್ೋ ಹ್್ಸ ಆಕರಮಣವನುನು ರನಸಮ್ಹಗಳ ಇನ್ನು 
ಬಲವಾದ ಒತತೆಡದ್್ಂದಿಗ ್ಎದುರಿಸಬ್ೋಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಬರ್ದಿದ್ದರು. ಕ್ಯೂಬಾದ 
ಹ್್ಸ ಸರಕಾರ ರನರನುನು ëಕಾರಂತಿಯ ರಕ್ಷಣ್ಗ್ ಸಮಿತಿ’ಗಳಲಿಲಿ ಸಂಘಟ್ಸಿತು, 
ಅವರನುನು ವಿಚಾರಗಳು ಮತುತೆ ಶಸತ್ರಗಳು ಎರಡರಿಂದಲ್ ಸರುಜೆಗ್್ಳ್ಸಿತು. 
ಇದರಿಂದಾಗಿಯೆೋ ಅವರು ಬ್ೋ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಸ್ ಅತಿಕರಮಣವನುನು ಪರಾಭವಗ್್ಳ್ಸಲು 
ಸಾಧಯೂವಾಯತು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೆೋ ಕಳದ್ ದಶಕಗಳಲಿಲಿ ಕ್ಯೂಬಾದ ಕಾರಂತಿಯನುನು 
ಸ್್ೋಲಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಾಗಿಲಲಿ. 

ಯುಎಸ್ ೧೯೬೨ರಲಿಲಿ ಈ ದಿ್ವೋಪದ ವಿರುದಧ ನಿಬ್ಜಂಧವನುನು ಹಾಕಿತು, 
ಕ್ಯೂಬಾದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಸಿತು. ೧೯೬೪ರಲಿಲಿ ಉರುಗ್್ವಯ ಪತರಕತ್ಜ ಎದುವದ್್್ಜ 
ಗಲಿಯಾನ್್ ಚ್ ಯ ಸಂದಶ್ಜನ ನಡ್ಸಲು ಹ್್ೋಗಿದ್ದರು. ëನಾನು ಪರತಿ ಕ್ಯೂಬನ್ 
ತಾನ್್ಬ್ಬ ರಾಕ್ಫುಲರ್ ಅಗಬ್ೋಕ್ಂದು ಆಶಿಸಬ್ೋಕ್ಂದ್ೋನ್ ಬಯಸುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದ 
ಚ್, ತಾನು ಸಮಾರವಾದ ಕಟಟ ಬಯಸುತ್ತೆೋನ್, ëರನಗಳನುನು ಶುದಿಧೋಕರಿಸುವ, 
ಸಾ್ವರ್ಜಪರತ್ಯಂದ ಆಚ್ಗ್ ಚಲಿಸುವ, ಅವರನುನು ಸ್ಪಧ್್ಜ ಮತುತೆ ದುರಾಸ್ಯಂದ 
ರಕ್ಷಿಸುವ’ ಒಂದು ವಯೂವಸ್ಥಾಯನುನು ಕಟಟ ಬಯಸುತತ್ೆೋನ್ ಎಂದರು. ಇದ್್ಂದು 
ಎದ್ಗುಂದಿಸುವ ಕಾಯ್ಜಭಾರ, ಸರಕಾರದ ಖರಾನ್ಯ ಮತುತೆ ರನಗಳ 
ಬಡತನ ಇದನುನು ಇನನುಷುಟ ಕಷಟಸಾಧಯೂಗ್್ಳ್ಸಿದ್, ಆದರ್, ಕ್ಯೂಬದ ರನತ್ಯ 
ಹುರುಪು ಅವರನುನು ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳನುನು ಕಟಟಲು ಶರಮದಾನ ಮಾಡುವಂತ್ 
ಪ್ರೋರ್ೋಪಿಸಿತು.

ëಕ್ಯೂಬ ಎಂದ್ ಸಮಾರವಾದದ ಪರದಶ್ಜನ ಗ್್ಂಬ್ಯಾಗದು, ಬದಲಿಗ್, 
ಒಂದು ರ್ೋವಂತ ಉದಾಹರಣ್ಯಾಗುತತೆದ್’ ಎಂದು ಗ್ವಾರ ಗಲಿಯಾನ್್ಗ್ 



ಚೆ ನ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ 13

ಹ್ೋಳ್ದರು. ಆದರ್ ಅದು ತನನುದ್ೋ ರನಗಳ್ಗ್ ಹಾಗ್ ರಗತಿತೆಗ್ ಪಿರೋತಿಯನುನು 
ರ್ನುಗಿಸಬಲಲಿದು. ಗ್ವಾರಗ್ ಪಿರೋತಿಯೆೋ ಎಲಲಿವೂ, ಸಮಾರವಾದ ಕುರಿತ 
ಅವರ ವಿಚಾರದ ಕಿೋಲಿಕ್ೈ. ëರಗತಿತೆನಲಿಲಿ ಎಲಿಲಿಯಾದರ್, ಯಾರದ್ೋ ವಿರುದಧ 
ನಡ್ಸುವ ಅನಾಯೂಯಗಳನುನು ನಿಮೊ್ಮಳಗ್ ಮನದಾಳದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲು ನಿಮಗ್ 
ಸಾಧಯೂವಾಗಬ್ೋಕು. ಇದು ಒಬ್ಬ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಹ್್ಂದಿರಬಹುದಾದ ಅತಯೂಂತ ಸುಂದರ 
ಗುಣ’ ಎಂದು ಬ್್ಲಿವಿಯಾಗ್ ಹ್್ೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿಲಿ ತಮ್ಮ ಐದು ಮಕಕೆಳ್ಗ್ 
ಬರ್ದ ಪತರದಲಿಲಿ ಗ್ವಾರ ಹ್ೋಳ್ದ್ದರು. 

ಚಲಿಸುತ್ತಲೆೇ ಇದ್ದ ಚೆ

ಯುವಕನಾಗಿ ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲಲ್ಿಲಲಿ ಸುತಾತೆಡಿದ್ದ ಚ ್ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯತಗ್್ 
ಒಂದು ಬಲವಾದ ಬದಧತ್ಯನುನು ಹ್್ಂದಿದ್ದರು. ಅರ್್ಜಂಟ್ನಾದವನಾದರ್ 
ಕ್ಯೂಬನ್ ಕಾರಂತಿಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ಅರವ ನಂತರ ಕಾಂಗ್್ೋಗ್ ಮತುತೆ 
ಬ್್ಲಿವಿಯಾಗ ್ಅಲಿಲಿನ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಆಂದ್್ೋಲನಗಳ್ಗ ್ನರ್ವಾಗಲಂ್ದು ಹ್್ೋಗಲು 
ಅಡಿಡಾಯಾಗಲ್ೋ ಇಲಲಿ ಎಂಬುದು ಇದನುನು ಸ್ಪಷ್ಟೋಕರಿಸುತತೆದ್.  ರಗತಿತೆನಲಿಲಿ ರ್ೋವಂತ 
ಇರುವುದು ಎಂದರ್ ಕುಟುಂಬದ, ಮತುತೆ ರಾಷ್ರೊೋಯ ಗಡಿಗಳ ಸಂಕುಚಿತತ್ಯ 
ವಿರುದಧ, ಏರಿಸಿಕ್್ಂಡ ಅಸಿ್ಮತ್ಗಳು ಮತುತೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಸುವ ಬ್ೋಲಿಗಳ ವಿರುದಧ 
ಹ್್ೋರಾಡಲು ಅಂರಾರಷ್ರೊೋಯತಯ್ ಚ್ೋತನಕ್ಕೆ ರ್ೋವಂತವಾಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದಲ್ೋ 
೧೯೫೯ರಲಿಲಿ ಕ್ಯೂಬಾದ ಕಾರಂತಿ ತನನು ಮೊದಲ ëಸದಾಭಾವನಾ ಮಿಷನ್’ನಲಿಲಿ ಇರ್ಪ್ಟ, 
ಸಿರಿಯ, ಭಾರತ, ಬಮ್ಜ, ರಪಾನ್, ಇಂಡ್್ೋಚ್ೈನ, ಸಿಲ್್ನ್, ಪಾಕಿಸಾತೆನ, 
ಯುಗ್್ಸಾಲಿವಿಯ, ಸುಡಾನ್ ಮತುತೆ ಮೊರ್್ಕ್್ಕೆಗ್ ಸಹರವಾಗಿಯೆೋ ಚ್ ಯನ್ನುೋ 
ಕಳ್ಸಿತು. 

ಚ್ ಯ ಈ ಪರವಾಸ ಅವರನುನು ೧೯೫೫ರ ಬಾಂಡುಗ್ ಸಮೆಮೇಳನದ ಪರಮುಖ 
ದ್ೋಶಗಳ್ಗ್, ೧೯೬೧ರಲಿಲಿ ಬ್ಲ್ಗೆರೆಡ್ ನಲಿಲಿ ಅಲಿಪತೆ ಆಂದ್್ೋಲನದ ಸಭ್ಗ್ ಸಿದಧತ್ 
ನಡ್ಸುತಿತೆದ್ದ ಪರಧಾನ ದ್ೋಶಗಳ್ಗ್ (ಇರ್ಪ್ಟ, ಭಾರತ, ಇಂಡ್್ೋನ್ೋಸಯೂ ಮತುತೆ 
ಯುಗ್್ಸಾಲಿವಿಯ) ಒಯ್ದತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನುನು ಮ್ರನ್ೋ ರಗತಿತೆನ 
ಪರಿಯೊೋರನ್ಯ ಹೃದಯಭಾಗದ್್ಳಕ್ಕೆ ಕಳ್ಸಲಾಯತು. ಇಲಿಲಿ ದ್ೋಶಗಳ 
ಆಯೆಕೆಯಲಿಲಿ ಏನ್ ತಪು್ಪಗಳಾಗಲಿಲಲಿ. ಇದ್ೋ ಕ್ಯೂಬವನುನು, ಮತುತೆ ನಂತರ 
ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕವನುನು ಹ್್ಸ ëಅಲಿಪತೆ’ ಗುಂಪಿನ್್ಳಕ್ಕೆ ಒಯ್ದತು. ಇದನುನು 
ಮೊದಲಿಗ್ ಆಫಿರಕ ಮತುತೆ ಏಷಯೂದ ಹ್್ಸದಾಗಿ ಸ್ವತಂತರಗ್್ಂಡ ದ್ೋಶಗಳ ನಡುವ್ 
ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿತುತೆ (ಬಾಂಡುಗ್ ಸಮೆಮೇಳನವನುನು ಏಷಯೂನ್-ಆಫಿರಕನ್ ಸಮೆಮೇಳನ ಎಂದ್ೋ 
ಕರ್ಯಲಾಗಿತುತೆ). ಚ್ ಯ ಪರವಾಸದಿಂದಾಗಿ, ಅಲಿಪತೆ ರಾಷರೊ ಆಂದ್್ೋಲನವನುನು 
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ಸಾಥಾಪಿಸುವಲಿಲಿ ಕ್ಯೂಬಾ ಒಂದು ಮ್ಲಭ್ತ ಪಾತರ ವಹಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಾಯತು. 
ಕ್ಯೂಬಾದ ಅಧಯೂಕ್ಷ ಒಸಾ್ವಲ್್ಡಾ ದ್್ತಿ್ಜಕ್್ಸ್ ರವರ ಭಾಷಣ ಅದರಲಿಲಿ ಒಂದು 
ಪರಮುಖ ಭಾಷಣವಾಗಿತುತೆ. 

ಚ್ ತನನು ಪರವಾಸದ ವ್ೋಳ್ಯಲಿಲಿ ಭಾರತ, ರಪಾನ್, ಸಂಯುಕತೆ ಅರಬ್ 
ಗಣರಾರಯೂ (ಇರ್ಪ್ಟ ಮತುತೆ ಸಿರಿಯ), ಮತುತೆ ಯುಗ್್ಸಾಲಿವಿಯಾದ ಭ್ಸುಧಾರಣಾ 
ಕಾನ್ನುಗಳನುನು ರಾಗರ್ಕತ್ಯಂದ ಅಧಯೂಯನ ಮಾಡಿದರು. ಇರ್ಪ್ಟ ಮತುತೆ 
ಭಾರತದ ಹ್್ಸ ಸರಕಾರಗಳು ಸಾಥಾಪಿಸಿದ ಕೃಷ್ ಸಂಸ್ಥಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಸಕಿತೆ 
ವಹಿಸಿದರು, ಮುಂದ್ ಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಗ್ವಾರ ಇವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು. 

ಮ್ರನ್ೋ ರಗತಿತೆನಾದಯೂಂತ -ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ- ಚ್ ತನನು ಸ್ೈನಿಕ ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿೋ 
ಸುತಾತೆಡಿದರು. ಕ್ಯೂಬಾನ್ ಆರ್್ಜಕ ಆಯೊೋಗದ ಮುಖಯೂಸಥಾನಾಗಿ ಹ್್ೋಗಿದ್ದರ್ 
ಅವರು ಇದ್ೋ ದಿರಿಸಿನಲಿಲಿದ್ದರು. ಗ್ವಾರ ಯಾಕ್ ತನನು ಸ್ೈನಿಕ ಸಮವಸತ್ರದಲ್ಲಿೋ  
ಇದ್ದರು? ಫಾರಂಝ್ ಫ್ನನ್ ತನನು ëದಿ ರ್ಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಅತ್್ಜ’(ಭ್ಮಿಯ ದಟಟ 
ದರಿದರರು)ನಲಿಲಿ ಕಾಸ್್ರೊರನುನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾಯಲಿಲಿ ಅವರ ಸಮವಸತ್ರದಲಿಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್್ಂಡ 
ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ದಿದಾ್ದರ್ ಎಂದು ನ್್ೋಡುವುದು ಪರಯೊೋರನಕಾರಿ.

 ಕಾಸ್ ರ್ೊ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥಾ  ಸಂಘಟನಯ್ಲಿಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮವಸತ್ರದಲಿಲಿ ಕ್ತಿರುವುದು 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ್್ಂದಿರದ ದ್ೋಶಗಳ್ಗ ್ಅಪಮಾನಕರವನ್ಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಕಾಸ್ ರ್ೊ ಈ 
ಮ್ಲಕ ಪರದಶಿ್ಜಸುತಿತೆರುವುದು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಅಸಿತೆತ್ವ ಮುಂದುವರ್ಯುತಿತೆದ್ 
ಎಂಬ ತನನು ಅರಿವನುನು. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರ್ ಆತ ಮೆಷ್ನ್ 
ಗನ್್ನುಂದಿಗ ್ಬರಲಿಲಲಿ; ಬಂದಿದ್ದರ ್ಯಾರಾದರ್ ಆಕ್್ೋಪಿಸುತಿತೆದ್ದರ?್ ಆ ಎಲಲಿ 
ರಾಕ್ವರಿಗಳು(ರ್ೈತ ಬಂಡಾಯಗಾರರು) ಮತುತೆ ಹತಾಶ ಕೃತಯೂಗಳು, ಬಾಕುಗಳು 
ಅರವ ಕ್್ಡಲಿಗಳ್ಂದ ಸರ್ಜೆತರಾದ ಪಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾರವಾದವನುನು ಮತುತೆ 
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯನುನು ವಿರ್್ೋಧಿಸುವ ನಿದ್ಜಯ ಹ್್ೋರಾಟಗಳಲಿಲಿ ತಮ್ಮ 
ರಾಷ್ರೊೋಯತ್ಗಳನುನು ಕಾಣುತತೆವ್.

ಭಾರತದಲಿಲಿ, ಗ್ವಾರ ತನನು ಈ ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿೋ ನ್ಹರ್ ಸರಕಾರದ ಹಲವಾರು 
ಮಂತಿರಗಳನುನು ಭ್ೋಟ್ಯಾದರು -ಇವರಲಿಲಿ ವಿ ಕ್ ಕೃಷ್ ಮೆನನ್(ರಕ್ಷಣ್), ಎಸ್ ಕ್ 
ಡ್ೋ (ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುತೆ ಸಹಕಾರ), ನಿತಾಯೂನಂದ ಕನುಂಗ್್(ವಾಣಿರಯೂ) 
ಮತುತೆ ಎ ಪಿ ರ್ೈನ್(ಆಹಾರ ಮತುತೆ ಕೃಷ್) ಸ್ೋರಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತಿೋಯ ಕೃಷ್ 
ಸಂಶ್ೋೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥಾ, ರಾಷ್ರೊೋಯ ಭೌತಶಾಸಿತ್ರೋಯ ಪರಯೊೋಗಾಲಯ, ಒಖಾಲಿ 
ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಎಸ್ಟೋಟನುಲಿಲಿ ಸಣ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಥಾವರಗಳು ಮತುತೆ ಗುಡಿ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳ 
ಎಂಪ್್ೋರಿಯಂ, ಪಿಲಾನ ಬಾಲಿಕಿನ ಸಮುದಾಯ ಪಾರರ್ಕ್ಟ ಪರದ್ೋಶದಲಿಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು 
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ಮತುತೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲಿಲಿ ಒಂದು ನಿದಿ್ಜಷಟ ಶಾಲ್ಗ್ ಭ್ೋಟ್ ನಿೋಡಿದರು.  
ಪಂಚವಾಷ್್ಜಕ ಯೊೋರನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು, ನಿದಿ್ಜಷಟವಾಗಿ, ಸರಕಾರ ಹ್ೋಗ್ 
ತನನು ಪರಧಾನ ಅಭಿವೃದಿಧ ಅರ್ಂಡಾವನುನು ಬ್ಳಸ್ಿತು ಎಂದು ತಿಳ್ಯಲು ಯೊೋರನಾ 
ಆಯೊೋಗದ ರತ್ಗ್ ಕ್ತರು. ಗ್ವಾರ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಇದ್ದದು್ದ ನ್ಹರ್ ಸರಕಾರ 
ಕ್ೋರಳದ ಕಮುಯೂನಿಸ್ಟ ಸರಕಾರವನುನು ವರಾ ಮಾಡಲು ಒತತೆಡ ಹಾಕುತಿತೆದಾ್ದಗ; ಗವ್ಾರ 
ಕ್ೋರಳದ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಗಳನುನು ಗಮನಿಸುತಿತೆದ್ದರ್್ೋ ಅರವ ನ್ಹರ್ ಆಳ್್ವಕ್ಯ ಆ 
ಸವಾ್ಜಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಬಳ್ಯಾದರ್ ಟ್ಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ್ದರ್್ೋ 
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೋ್ನ್ ಇಲಲಿ. 

ದಿಲಿಲಿಯಲಿಲಿ ಗವ್ಾರ ಅಶ್ೋೋಕ ಹ್್ೋಟಲ್ಿನಲಿಲಿ ಇದ್ದರು. ಅಲಿಲಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ರ್ೋಡಿಯೊೋದ ಕ್ ಪಿ ಭಾನುಮತಿ ಅವರ ಸಂದಶ್ಜನ ನಡ್ಸಿದರು. ಆಕ್ ಒಂದು 
ಸಮಾರವಾದಿ ಅರ್ಜವಯೂವಸ್ಥಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುನು ಕ್ೋಳ್ದರು. ತನನು 
ಮಾಂಟ್ಕಾಲ್್್ಜ೪ ಸಿಗಾನ್ಜ ಬ್ದಿಯನುನು ಕ್್ಡವುತತೆ ಗ್ವಾರ ಕ್್ಟಟ ಉತತೆರ 
ಹಿೋಗಿತುತೆ:

 “ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ್್ಂದಿರದ ರಗತಿತೆನಲಿಲಿರುವ ನಾವು ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ನ್್ಗದಿಂದ, 
ಕ್ೈಗ್್ಂಬ್ ಸರಕಾರಗಳ್ಂದ ಮತುತೆ ಅವರ ಸ್ೋನಾಪಡ್ಗಳ್ಂದ ಹಾಗ್ 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ್್ಂದಿರದ ದ್ೋಶಗಳ ಶ್ೋೋಷಣ್ಯ ವಯೂವಸ್ಥಾಯಂದ ನಮ್ಮನುನು 
ಮುಕತೆಗ್್ಳ್ಸಿಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕು. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ್್ಂದಿರದ 
ಅರವ ವಿಕೃತ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಂಡಿರುವ ವಸಾಹತುಗಳು ಅರವ ಅವಲಂಬಿತ 
ದ್ೋಶಗಳು. ಸಾ್ವತಂತರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಹ್್ೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಸುತೆನಿಷಟ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳನುನು ಹಸಿವು 
ಸೃಷ್ಟಸುತತೆದ್. ಸಮಾರವಾದಿ ಮಾನವರನುನು ಮತುತೆ ಒಂದು ಸಮಾರವಾದಿ 
ಅರ್ಜವಯೂವಸ್ಥಾಯನುನು ಒಂದು ವಿದ್ೋಶಿ ಶಕಿತೆಗ್ ಗುಲಾಮನಾಗಿರದ್ ಸಾಧಿಸಲು 
ಸಾಧಯೂವಿದ.್ ಯಾವುದ್ೋ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ್್ಂದಿರದ ರಗತುತೆ ಒಂದು ಭರಷಾಟಚಾರ-
ಮುಕತೆ ರಚನಯ್ ಪರಯೊೋರನವನುನು ಹ್್ಂದಲು ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ. ನಾವು, ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಹ್್ಂದಿರದವರು, ಒಟುಟಗ್ಡಬ್ೋಕು. ಭಾರತ ಒಂದು ದಿೋಘ್ಜ ಹ್್ೋರಾಟದ 
ನಂತರ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯ ಗಳ್ಸಿದ್. ನನಗ್ ನ್ಹರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನವಿದ್. 
ಅವರು ಆರ್್ಜಕ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯವನುನು ತರುತಾತೆರ್ ಮತುತೆ ಭಾರತವನುನು ಒಂದು 
ಬಲಿಷಟ ಪರಭುತ್ವವಾಗಿ ಮಾಡುತಾತೆರ್. ನಾವು ಎಲಲಿ ಮನುಷಯೂರ ಮಾನವಿೋಯ 
ವ್ೈಯಕಿತೆಕ ಆಕಾಂಕ್್ಗಳ ಸಾಮ್ಹಿಕ ಚ್ೈತನಯೂವನುನು ಹಂಚಿಕ್್ಳುಳಿವ ಒಂದು 
ಸಮಾರವನುನು ಕಟಟಬ್ೋಕಾಗಿದ್. - ನವ-ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ 
ಅಮೆರಿಕದಲಿಲಿ ಬ್ಳ್ದಿದ್, ಮತುತೆ ಈಗ ಆಫಿರಕ ಹಾಗು ಏಷಾಯೂದಲಿಲಿ ತಿೋವರ 
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ರಿೋತಿಯಲಿಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್್ಳುಳಿತಿತೆದ್ . ವಿಯೆಟಾನುಂ ಮತುತೆ ಕ್್ರಿಯಾದಲಿಲಿ 
ಏನಾಗುತಿತೆದ್ ನ್್ೋಡಿ. ಏಷಾಯೂದ ಕ್ಲವು ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಪಾಶವಿೋಯತ್ ಹ್ಚು್ಚ 
ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮವಾದ ಸ್ವರ್ಪದಲಿಲಿ ಇದ್ -ನಾವು ಮ್ರನ್ೋ ರಗತಿತೆನಲಿಲಿ, ಅರವ 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ್್ಂದಿರದ ರಗತಿತೆನಲಿಲಿ ಇರುವವರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು ಮತುತೆ 
ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಗಳ ಕುತಂತರಗಳನುನು ಐಕಯೂತ್ಯಂದ ರಯಸಬ್ೋಕಾಗಿದ್. 

ಗ್ವಾರ ತಾನು ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ಕುರುಡನಾಗಲಿಲಲಿ. ಪಿಲಾನದಲಿಲಿ, ತನನು 
ನ್್ೋಟುಬುಕಿಕೆನಲಿಲಿ ಅವರು ದ್ೋಶದಲಿಲಿನ ಅಸಮಾನತಯ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಲ್ವರಿಗ ್ಬಹಳಷುಟ 
ಇದ್, ಹಲವರಿಗ್ ಏನ್ ಇಲಲಿ ಎಂದು ಟ್ಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕ್್ಂಡಿದ್ದರು. ಅಲಿಲಿನ 
ಶಾಲ್ಯಲಿಲಿ ಅವರಿಗ್ ಈ ಅಸಮಾನತ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡಿತು.

ಈ ಶಾಲ,್ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಹಮ್ೆ್ಮ, ಇಬ್ಬರು ಅಧಾಯೂಪಕರ ಅಸಾಮಾನಯೂ 
ಪರಯತನುಗಳ ಮೆೋಲ್ ನಿಂತಿತುತೆ. ಇವರು ಈ ಶಾಲ್ ನಡ್ಸುತಿತೆದ್ದ ಐದು ತರಗತಿಗಳನುನು 
ನಿಭಾಯಸುತಿತೆದ್ದರು. ಮುಖದ ಮೆೋಲ್ ಅನಾರ್್ೋಗಯೂದ ಚಿಹ್ನುಗಳು ಎದು್ದ ಕಾಣುತಿತೆದ್ದ 
ಬಡಕಲು ಮಕಕೆಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿವರಣ್ಗಳನುನು ಕ್ೋಳುತಿತೆದ್ದರು. 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಶರಮವನುನು ಪರಶಂಸಿಸಲ್ೋ ಬ್ೋಕು. ಏಕ್ಂದರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳವಿಗ್ 
ಮಿೋರಿ ವಿದಾಯೂರ್್ಜಗಳ್ಗ ್ಬ್ೋಕಾದ್ದನುನು ಕ್್ಡುತಿತೆದ್ದರು; ಆದರ ್ಅವರಿಗ ್ವಿದಾಯೂರ್್ಜಗಳ 
ಅಗತಯೂಗಳನುನು ಪ್ರ್ೈಸುವುದು ಸಾಧಯೂವಿರಲಿಲಲಿ. ಇವುಗಳಲಿಲಿ ಒಂದು ಎಂದರ ್ಅವರು 
ಹಸಿವಿನಿಂದ, ಮತುತೆ ವಿಶಾರಂತಿಯಲಲಿದ್ ತರಗತಿಗ್ ಬರಬ್ೋಕಾಗಿತುತೆ. ಅಗತಯೂತ್ಯ 
ಪರಪಂಚದಲಿಲಿ ವಂಚಿತತ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನುನು ಅಳ್ಸಬ್ೋಕಾಗಿದ್; ಚ್ ಭಾರತದಿಂದ 
ಕ್ಯೂಬಾಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದ್ೋಶದ್್ಂದಿಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 

ಮ್ನವಕುಲದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರೇತಿ

ದ್್ವೋಷ ಐವತುತೆ  ವಷ್ಜಗಳ ಹಿಂದ್  ಗ್ವಾರರನುನು  ಕ್್ಂದವರ 
ಹಣ್ಬರಹವಾಯತು. ಬ್್ಲಿವಿಯಾದ ಸವಾ್ಜಧಿಕಾರಿ ರ್ನ್ ಬರಿಯಂತ್್ೋಸ್ 
ಒಂದು ವಷ್ಜದ ನಂತರ ಆತನ ಹ್ಲಿಕಾಪಟರ್ ಸ್್ಫುೋಟಗ್್ಂಡು ಸುಟುಟ ಹ್್ೋದಾಗ 
ಸತತೆ. ಚ್ ವಿರುದಧ ಕಾಯಾ್ಜಚರಣ್ಯ ನ್ೋತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರನರರ್ ರ್್ಕಿನ್ 
ಝಂತ್ನ್್ ಅನಯನನುನು ಪಾಯೂರಿಸನು ಬಿೋದಿಗಳಲಿಲಿ ಗುಂಡಿಕಿಕೆ ಸಾಯಸಲಾಯತು. ಚ್ 
ಯನುನು ಹಿಡಿಯಲು ರ್ೋಂರರ್ ಗಳ್ಗ್ ನ್ೋತೃತ್ವ ನಿೋಡಿದ್ದ ಮೆೋರರ್ ಅಂಡ್ರಸ್ ಸ್ಲಿಚ್ 
ಚಾಪ್ ನನುನು ಹುಯೂಗ್್ ಬಂಝರ್ ನ ಸವಾ್ಜಧಿಕಾರ ಕ್್ಂದಿತು. ಚ್ ಯ ಸಾವನುನು 
ರಗತಿತೆಗ್ ಪರಕಟ್ಸಿದ್ದ ಕನ್ಜರ್ ರ್್ಬಟ್್್ಜ ಕಿ್ವಂತನಿಲಲಿ ಪ್ರ್ಝ್ ನನುನು ರಾಷ್ರೊೋಯ 
ಬ್್ಲಿವಿಯ ವಿಮೊೋಚನಾ ಸ್ೋನ್ಯ ಸದಸ್ಯೂ ಮೊನಿಕಾ ಎಟ್ಲಿ್ಜ ಹಾಂಬಗ್್ಜ ನಲಿಲಿ 
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ಕ್್ಂದರು. ಅವರು ಪಿರೋತಿಯಂದ ತುಂಬಿದ ಶಾಂತಿಯುತ ಬದುಕು ನಡ್ಸುವುದನುನು 
ಸಹಿಸಿಕ್್ಳುಳಿವುದು ರಗತಿತೆಗ್ ಆಗಲಿಲಲಿ.

ಚ ್ಗ ್ಗುಂಡಿಕಿಕೆದ್ದ ಸ್ೈನಿಕ ಮಾರಿಯೊ ಟರ್ನ್ ಸಲಝಾರ್ ತಲ ್ಮರಸ್ಿಕ್್ಂಡ. 
ಹಲವು ವಷ್ಜಗಳ ನಂತರ, ೨೦೦೬ರಲಿಲಿ, ಆತನ ಕಣಿ್ನ ಪ್್ರ್ಯನುನು ತ್ಗ್ಯಲು 
ಕ್ಯೂಬಾದ ಸರಕಾರ ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಸ್ ನಡಸ್ಿತು. ಹಗ ್ತಿೋರಿಸುವುದು ಚ ್ಯ ವಾರಸುದಾರಿಕ್ 
ಆಗಿರಲಿಲಲಿ. ಅದು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ೈದಯೂನ ಪಿರೋತಿಯಾಗಿಯೆೋ ಉಳ್ದಿದ್

ವ್ರಸುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಅಕ್್ಟೋಬರ್ ೧೮ ರಂದು, ಚ್ ಯನುನು ಬ್್ಲಿವಿಯಾದಲಿಲಿ ಕ್್ಂದ ಒಂಭತುತೆ 
ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಫಿಡರ್್ ಕಾಸ್ ರ್ೊ ಹವಾನದಲಿಲಿ ಒಂದು ಭಾವಪ್ಣ್ಜ ಭಾಷಣವನುನು 
ಮಾಡಿದರು. ಚ್ ಯ ಸಾವು ಒಂದು ಗಂಭಿೋರ ಹ್್ಡ್ತ ಎಂದ ಅವರು 
ëಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಗಂಭಿೋರ ಹಿನನುಡಯ್ನುನು ಹ್ೋಗ ್ಎದುರಿಸಬ್ೋಕು? ಹ್ೋಗ ್ಅವರು 
ಈ ನಷಟವನುನು ಎದುರಿಸಬ್ೋಕು?’. ತಿರಖಂಡಿೋಯ(ಟ್ರೈಕಾಂಟ್ನ್ಂಟರ್)ಗ್ ಫಿಡ್ರ್ 
ಬರ್ದ ಪತರದಲಿಲಿ,  ಚ್  ëನನನು ಸಮರ ಘ್ೋಷ ಆಲಿಸಲು ಸಿದಧವಿರುವ ಒಂದಾದರ್ 
ಕಿವಿಗ ್ತಲುಪುವವರಗ್,್ ಮತುತೆ ಇನ್್ ನುಂದು ಕ್ೈ ಒಂದು ಬಂದ್ಕನುನು ಎತಿತೆಕ್್ಳಳಿಲು 
ಕ್ೈಚಾಚುವವರ್ಗ್, ನನನು ಸಾವನುನು ನಾನು ಸಾ್ವಗತಿಸುತ್ತೆೋನ್’ ಎಂದು ಬರ್ದಿದ್ದರು 
ಎಂಬುದನುನು ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳ್ಗ್ ನ್ನಪಿಸಿದರು. 

 ಅವರ ಸಮರಘ್ೋಷ ಕ್ೋವಲ ಒಂದು ಆಲಿಸಬಲಲಿ ಕಿವಿಗಷ್ಟೋ ತಲುಪುವುದಿಲಲಿ, 
ಬದಲಿಗ್ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಆಲಿಸುವ ಕಿವಿಗಳ್ಗ್ ತಲುಪುತತೆದ್! ಮತುತೆ ಕ್ೋವಲ 
ಒಂದು ಕ್ೈಯಲಲಿ, ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಕ್ೈಗಳು ಅವರ ಉದಾಹರಣ್ಯಂದ 
ಸ್ಫುತಿ್ಜಗ್್ಂಡು ಶಸತ್ರಗಳನುನು ಎತತೆಲು ಕ್ೈಚಾಚುತತೆವ್. ಆಲಿಸುವ ಕಿವಿಗಳು 
ಮತುತೆ ಚಾಚಿರುವ ಕ್ೈಗಳ ರನಗಳ್ಗ್ ಅವರ ನಡುವಿನಿಂದ ಮ್ಡಿ ಬರುವ, 
ಎಲಲಿ ಕಾರಂತಿಗಳಲಿಲಿ ಮ್ಡಿಬಂದಿರುವಂತ್, ನ್ೋತಾರರು ಬ್ೋಕಾಗಿದ್. ಆ 
ಕ್ೈಗಳ್ಗ್ ಚ್ ಯ ಅಸಾಮಾನಯೂ ಅನುಭವ ಮತುತೆ ಅಪಾರ ಸಾಮರಯೂ್ಜವಿರುವ 
ಒಬ್ಬ ನ್ೋತಾರ ಲಭಯೂವಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಆ ನ್ೋತಾರರು ಹ್್ೋರಾಟದ ಪರಕಿರಯೆಯಲಿಲಿ 
ರ್ಪುಗ್್ಳುಳಿತಾತೆರ್. ಆ ನ್ೋತಾರರು ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಆಲಿಸುವ ಕಿವಿಗಳು, 
ಮತುತೆ ಈಗಲ್ೋ ಅಲಲಿದಿದ್ದರ್ ಮುಂದ ್ಶಸತ್ರಗಳನುನು ಎತಿತೆಕ್್ಳಳಿಲು ಕ್ೈಚಾಚುವ 
ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಕ್ೈಗಳ್ಂದ ಮ್ಡಿ ಬರುತಾತೆರ್. 

ಚ್ ಯವರ ಸಾವು ಖ್ನನುತ್ಯನುನು  ನಿಮಿ್ಜಸುವುದಿಲಲಿ, ಬದಲಾಗಿ ಇತರರು  
ಒಂದು ಉತತೆಮ ರಗತತೆನುನು, ಸಮಾನತ್ ಮತುತೆ ನಾಯೂಯದ ಒಂದು ರಗತತೆನುನು 



ಮರಿಯಾ ಡೆಲ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಏರಿಯಟ್ ಗಾರ್ಮೆಯಾ 18

ನಿಮಿ್ಜಸುವ  ಅತಯೂಂತ ಉದಾತತೆ ಗುರಿಸಾಧನಯ್ ಹ್್ೋರಾಟವನುನು ಸ್ೋರಿಕ್್ಳುಳಿವಂತ್ 
ಸ್ಫುತಿ್ಜ ನಿೋಡುತತೆದ್. ಇದು ಫಿಡ್ರ್ ಅವರ ಆಶಾಭಾವನ್ಯಾಗಿತುತೆ.

★
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ಮುನುನುಡಿ : ಅರೆನೆಸೊಟ ಚೆ ಗುವೆೋರಾ: 

ಸಮಾಜವಾದ, ನವ ಮಾನವ ಜೋವಿ 

ಮತುತು ಮೂರರೆೋ ಜಗತುತು

ಮರಿಯಾ ಡೆಲ್ ಕಾರ್ನೆನ್ ಏರಿಯಟ್ ಗಾರ್ನೆಯಾ

*

 

ಅನುವಾದ : ರ್ ಆರ್ ಶಾನಭಾಗ

ಚ್ ಅವರ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯ ಪರಕಿರಯೆಯಲಿಲಿ ೧೯೬೫ ಮತುತೆ ೧೯೬೬ 
ವಷ್ಜಗಳು ಗಮನಾಹ್ಜವಾದ ಘಟನ್ಗಳನುನು ಸ್ಚಿಸುತತೆವ್; ಮತುತೆ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ 
ಮತುತೆ ಹ್್ಸ ಹಂತದ ಆರಂಭವನುನು ಗುರುತಿಸುತತೆವ.್ ೧೯೫೯ ರಲಿಲಿ ಕ್ಯೂಬನ್ ಕಾರಂತಿಯ 
ವಿರಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್್ೋ ಮತುತೆ ಬ್್ಲಿವಿಯಾದಲಿಲಿ ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯತಾವಾದಿ 
ಕಾಯ್ಜಗಳನುನು ಕ್ೈಗ್್ಳಳಿಲು ೧೯೬೫ ರಲಿಲಿ ಕ್ಯೂಬಾದಿಂದ ನಿಗ್ಜಮಿಸುವವರ್ಗಿನ 
ಅವಧಿಯಲಿಲಿ, ಚ್ ಅವರು ಅಪಾರವಾದ ಕ್ಲಸ ಮತುತೆ ಚಿಂತನ್ಗಳ ಸಾಹಿತಯೂವನುನು 
ಬಿಟುಟಹ್್ೋಗಿದಾ್ದರ್ . . . ಮ್ರನ್ಯ ವಿಶ್ವದ ರಾಷರೊಗಳ್ಂದು ಕರ್ಯಲ್ಪಡುವ 
ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಸಮಾರವಾದದ ನಿಮಾ್ಜಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುನು ಮತುತೆ 
ಸಿದಾಧಂತಗಳನುನು ವಯೂಕತೆಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಅವರು ಹ್್ಂದಿದ್ದರು, ಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ 
ಅವರ ಕ್ಲಸ ಮತುತೆ ಅವರು ಕ್ೈಗ್್ಂಡ ವಿವಿಧ ಪಾತರಗಳು ಮತುತೆ ಕಾಯ್ಜಗಳ 
ಬಗ್ಗೆ ಚಿತಿರಸಿದರು. ಇದಲಲಿದ್, ಅವರು ಸಮಾರವಾದಿ ಪರಪಂಚದ, ವಿಶ್ೋಷವಾಗಿ 
ಸ್್ೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೆಟದಿಂದ ಸಂಗರಹವಾದ ಅನುಭವಗಳತತೆ ಸಹ ಗಮನ ಸ್ಳದ್ರು 

* ಮರಿಯಾ ಡ್ರ್ ಕಾಮೆ್ಜನ್ ಏರಿಯಟ್ ಗಾಸಿ್ಜಯಾ ಚ್ ಗ್ವಾರಾ ಬದುಕು ಮತುತೆ ಕೃತಿಗಳ 
ಒಬ್ಬ ಪರಮುಖ ಸಂಶ್ೋೋಧಕರು. ಅವರು ಚ ್ಅವರ ಪತಿನು ಅಲ್ೈಡಾ ಮಾಚರ್ಜವರ ನ್ೋತೃತ್ವದ ಚ್ 
ಗ್ವಾರ ಅಧಯೂಯನ ಕ್ೋಂದರ (ಹವಾನ)ದ ಸಂಶ್ೋೋಧನಾ ಸಂಯೊೋರಕರಾಗಿದಾ್ದರ್. ಮರಿಯಾ 
ಡ್ರ್ ಕಾಮೆ್ಜನ್ ಗ್ವಾರ ಉಳ್ಕ್ಗಳನುನು ಅವರ ಹತ್ಯೂಯ ಮ್ವತುತೆ ವಷ್ಜಗಳ ನಂತರ 
೧೯೯೭ರಲಿಲಿ ಬ್್ಲಿವಿಯಾದಲಿಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಲಿಲಿ ಕ್್ನ್ಗ್ ಯಶಸಿ್ವಯಾದ ಸಾಮಾರ್ಕ-
ಐತಿಹಾಸಿಕ ತನಿಖ್ಯ ನ್ೋತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
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ಮತುತೆ  ಮ್ಲಭ್ತವಾಗಿ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ, ಎಂಗ್ರ್ಸ್ ಮತುತೆ ಲ್ನಿನ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ 
ವಿವರವಾದ ಅಧಯೂಯನವನುನು ಮಾಡಿದರು. 

ಈ ಅವಧಿಯ, ಅಸಂಖಾಯೂತ ಬರಹಗಳು, ಲ್ೋಖನಗಳು, ಭಾಷಣಗಳು 
ಮತುತೆ ಯೊೋಚನ್ಗಳಲಿಲಿ, ಸಮಾರವಾದದತತೆ ಪರಿವತ್ಜನ್ಯನುನು ಕ್ೈಗ್್ಳುಳಿವಲಿಲಿ 
ಯಾವ ಉದ್್ದೋಶಗಳು, ಪರಕ್್ೋಪಗಳು ಮತುತೆ ಕಾಯ್ಜಗಳು ಮೆೋಲುಗ್ೈ ಸಾಧಿಸಬ್ೋಕು 
ಎಂದು ಚ್ ನಿದಿ್ಜಷಟಪಡಿಸುತಾತೆರ್ . ಇವು ಮಾನವತ್ಯ ಬಿಡುಗಡ್ ಮತುತೆ 
ವಿಮೊೋಚನ್ಯನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಅಗತಯೂ ಗುರಿಗಳಾಗಿವ್. ಬಹುತ್ೋಕ ಈ ಎಲಲಿ 
ಕೃತಿಗಳಲಿಲಿ ವಯೂಕತೆವಾಗಿರುವುದು ಚ್ ಅವರ ಮುಖಯೂ ಸಿದಾಧಂತಗಳು: ಬಡ ಮತುತೆ 
ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗದ ದ್ೋಶಗಳನುನು ಸ್ವತಂತರ ಮತುತೆ ಸಾವ್ಜಭೌಮ ರಾಷರೊಗಳನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಲು ಎಡಬ್ಿಡದ ್ಕ್ೈಗ್್ಳಳಿಬ್ೋಕಾದ ಕರಮಗಳು. ಈ ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ ನಲ್ ್ಶ್ೋೋಷಣ್ 
ಮತುತೆ ಎಲಾಲಿ ರಿೋತಿಯ ಪಾರಬಲಯೂದ ವಿರುದಧದ ಹ್್ೋರಾಟವನುನು ಎತಿತೆಕ್್ಳಳಿಲು 
ಬದಲಾವಣ್ಗಳ ಒಂದು ವಾಹಕವಾಗಿ, ಒಂದು ಹ್್ಸ ರಿೋತಿಯ ಮಾನವನನುನು 
ರ್ಪಿಸುವ ಮೆೋಲ್ ಗಮನ ಕ್ೋಂದಿರೋಕರಿಸುತತೆದ್.

ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವಷ್ಜದ ಡಿಸ್ಂಬರ್ ನಲಿಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾಯಲಿಲಿ ಅವರ ಭಾಷಣ 
ಮತುತೆ ಆಫಿರಕಾದಾದಯೂಂತದ ಪರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದನುನು ವಿಶ್ಲಿೋಷ್ಸಿದರ್, ೧೯೬೫ ರ 
ಮೊದಲ ತಿಂಗಳುಗಳು ಒಂದು ಹಂತದ ಕ್್ನ್ಯಂತ್ ಕಾಣುತತೆದ್. ಈ ಆಫಿರಕಾ 
ಪರವಾಸದಲಿಲಿ, ಚ್ ವಿವಿಧ ರಾಷರೊಗಳ ನಾಯಕರು ಮತುತೆ ರಾಷ್ರೊೋಯ ವಿಮೊೋಚನಾ 
ಚಳುವಳ್ಗಳ ಮುಖಂಡರನುನು ಭ್ೋಟ್ಯಾದರು. ಅದ್ೋ ವಷ್ಜದ ಫ್ಬರವರಿಯಲಿಲಿ 
ಅಲಿಜೆಸ್್ಜ ನಲಿಲಿ ನಡ್ದ ಎರಡನ್ೋ ಆಫ್್ರೋ-ಏಷಯೂನ್ ಸ್ಮಿನಾರ್ ನಲಿಲಿ, ಚ್ ಅನ್ೋಕ 
ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತುತೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣವನುನು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲಿಲಿ ಅವರು 
ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತುತೆ ಮ್ರನ್ೋ ಪರಪಂಚವು ವಹಿಸಬ್ೋಕಾದ 
ಪಾತರ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘಷ್ಜ ಮತುತೆ ಸಮಾರವಾದಿ ರಾಷರೊಗಳು 
ರಾಷ್ರೊೋಯ ವಿಮೊೋಚನ್ಗಾಗಿನ ಹ್್ೋರಾಟಗಳನುನು ಬ್ಂಬಲಿಸುವ ಅಗತಯೂತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ 
ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನುನು ಸ್ಪಷಟಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಅಭಿಪಾರಯ ಪರಕಟಣ್್ಗಳ್ಂದ ಬಂದ ಟ್ೋಕ್ಗಳು ಮತುತೆ ಉಂಟಾದ 
ವಿರ್್ೋಧಾಭಾಸಗಳನುನು ಮಿೋರಿ ನ್್ೋಡಿದಾಗ, ಇತಿತೆೋಚಿನ ಇತಿಹಾಸವು ಅವರ 
ಅಭಿಪಾರಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಯೆೋ ಇದ್ದವು ಎಂಬುದನುನು ಸಾಬಿೋತು ಪಡಿಸುತತೆದ್. 
ಸಮಾರವಾದದ ರಕ್ಷಣ್ಯಲಿಲಿ ಏಕತ್ ಮತುತೆ ಸುಸಂಬದಧತ್ಯ ಕ್್ರತ್ಯಂದ 
ಮತುತೆ ಸಂದಿಗಧವಾದ ಹಾಗ್ ಕುರುಡುನಂಬಿಕ್ಯಾಗಿಸುವ  ಪರತಿಪಾದನ್ಗಳ್ಂದ 
ಎಷ್್ಟಂದು ಮಟಟದ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದ್ ಎಂಬುದನುನು 
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ಕಂಡಿದ್್ದೋವ್.  ಚ್ ಅವರ ಮಾಗ್ಜವನುನು ಕುರಿತು ನಿಣ್ಜಯಸುವುದಾದರ್, ಆ ಕ್ಲವು 
ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ರನರ ವಿಮೊೋಚನ್ಯ ರಾ್ವಲ್ಯನುನು ಹ್್ತಿತೆಸುವ ಹ್್ಸ 
ಹಂತದ ಹ್್ೋರಾಟವನುನು ಪಾರರಂಭಿಸಲು ಅವರು ನಿಧ್ಜರಿಸಿದರು ಎಂಬುದನುನು 
ಮುಂಗಾಣಬಹುದಾಗಿತುತೆ. ಹಿೋಗ ್ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರ್ೋ ಬರದ್ಂತ,್  ಇಪ್ಪತ್್ತೆಂದನ್ೋ 
ಶತಮಾನದ ಹ್್ಸ ಮಾನವನನುನು ರ್ಪಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿರಬ್ೋಕಾದ ಅವಿಭಾರಯೂ 
ತತ್ವಗಳನುನು ಕುರಿತಂತ್ ಕ್ಲವು ತಿೋಮಾ್ಜನಗಳನುನು ನಿೋಡುವ ëಪರಯತನು’ವನ್ನುೋನ್  
ಬದಿಗಿಡಲಿಲಲಿ.

ಅಲಿಜೆಸ್್ಜ ನಲಿಲಿ ವಯೂಕತೆಪಡಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪತೆ ಹ್ೋಳ್ಕ್ಯೆೋ, ಚ್ ಅವರ ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ 
ರಚನಗ್ಳಾದ ೧೯೬೫ ರ ëಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಸಮಾರವಾದ ಮತುತೆ ಮಾನವ’, ಮತುತೆ ೧೯೬೬ರ 
ëಟ್ರೈಕಾಂಟ್ನ್ಂಟರ್ ಗ್ ಸಂದ್ೋಶ: ಎರಡು, ಮ್ರು, ಅನ್ೋಕ ವಿಯೆಟಾನುಂಗಳನುನು 
ರಚಿಸಿ’. ಈ ಎರಡು ಸಾಂಕ್ೋತಿಕ ಪಠಯೂಗಳ ಪರಕಟಣ್ಯನುನು ಸಮರ್್ಜಸುತತೆದ್.

ëಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಸಮಾರವಾದ ಮತುತೆ ಮಾನವ’ವನುನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ 
ಮಾಚ್್ಜ ೧೨, ೧೯೬೫ ರಂದು ಉರುಗ್್ವಯಲಿಲಿ ëಮಾಚಾ್ಜ’ ಪತಿರಕ್ ಪರಕಟ್ಸಿತು. 
ಅಲಿಜೆೋರಿಯಾದಲಿಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಸತೆವಯೂದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಇದನುನು ಅಲಿಜೆಸ್್ಜ ನಲಿಲಿ ಚ್ 
ಬರ್ದರು, ಅಲಿಲಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದ್ ಹ್ೋಳ್ದ ಭಾಷಣವನುನು ಮಾಡಿದರು. ಆ 
ವಷ್ಜ, ಏಪಿರರ್ ನಿಂದ ನವ್ಂಬರ್ ವರ್ಗ್, ಕಾಂಗ್್ೋ ವಿಮೊೋಚನ್ಗಾಗಿ ನಡ್ದ 
ಹ್್ೋರಾಟದಲಿಲಿ ಚ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚ್ ಅವರ ರ್ಡಿಯನುನು 
ಅನುಸರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕಾಂಗ್್ೋದಲಿಲಿನ ಅನುಭವಗಳನುನು ëಕಾಂಗ್್ೋ’ ಎಂಬ 
ಶಿೋಷ್್ಜಕ್ಯ ಪಠಯೂದಲಿಲಿ ಬರ್ಯುತಾತೆರ್, ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಯುದಧದ ಸರಣಿಗಳು, 
ಅದರಲಿಲಿ ಅವರು ëಒಂದು ಕಹಿ ಅನುಭವವನುನು’ ಆದರ್ ರನರ ಹ್್ೋರಾಟದಲಿಲಿ 
ಸಮಪ್ಜಣ್ಯ ಉದಾಹರಣ್ಯಾಗಿ ಅಗಾಧ ಮೌಲಯೂವನುನು ನ್ನಪಿಸಿಕ್್ಳುಳಿತಾತೆರ್...

ಕಾಂಗ್್ೋದಿಂದ ಚ್ ಅವರ ನಿಗ್ಜಮನವು ಒಂದು ಕವಲುದಾರಿಯಾಯತು. 
ಅದು ಒಂದು ಉಭಯಸಂಕಟವೂ ಮತುತೆ ಪಯಾ್ಜಯವೂ ಆಗಿ ಮಾಪ್ಜಟ್ಟತು, 
ಏಕ್ಂದರ್ ಇದು ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಒಟುಟ ವಿಮೊೋಚನ್ಗಾಗಿ ಹ್್ೋರಾಡುವ ಚ್ 
ಯವರ ನಿಧಾ್ಜರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯತು. ಇದು ಕ್ಲವರಿಗ್ ತಿಳ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಲಲಿ. 
ಮೆಕಿಸ್ಕ್್ದಲಿಲಿ ತರಬ್ೋತಿ ಪಡ್ಯುತಿತೆದ್ದ ದ್ರದ ದಿನಗಳ್ಂದ, ಫಿಡ್ರ್ ನ್ೋತೃತ್ವದಲಿಲಿ 
ಬಟ್ಸಾಟ ಸವಾ್ಜಧಿಕಾರವನುನು ಉರುಳ್ಸಲು ಹ್್ೋರಾಡುವ ಭರವಸ್ ನಿೋಡಿದಾಗ 
ಕ್ಡ ಕ್ಯೂಬಾ ವಿಮೊೋಚನ್ಗ್್ಂಡ ನಂತರ, ತಾನು ಈ ಪರದ್ೋಶದ ಇತರ 
ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಹ್್ೋರಾಟವನುನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬದಧತ್ಯನುನು ಚ್ 
ವಯೂಕತೆಪಡಿಸಿದ್ದರು.
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ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಚ್ ಗ್ವಾರ ೧೯೫೫ ಮತುತೆ ೧೯೫೬ ವಷ್ಜಗಳಲಿಲಿ ಅವರ ರ್ೋವನದ 
ಹ್್ಸ ಪಯಣವನುನು ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು; ಈ ಅವಧಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ  ಒಂದು 
ನ್ೈರ ರನತಾ ಕಾರಂತಿಯ ಮಹಾಸಾಧನ್ಯತತೆ ಒಯ್ದತು, ಹ್್ೋರಾಟದ ಮ್ಲಕ 
ಮತುತೆ ಬಹುಪಾಲು ರನಗಳ ಬಂ್ಬಲದ್್ಂದಿಗ ್೧೯೫೯ರಲಿಲಿ ಇದನುನು ಸಾಧಿಸಲಾಯತು. 
ಆರಂಭದಲಿಲಿ, ಫಿಡ್ರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗಿನ ಅವರ ಬದಧತ್ಯಂದಾಗಿ ಅವರು 
ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರ್ ನಂತರ, ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಂತನ್ಯ ಮತುತೆ ಕಿರಯೆಗ್ 
ಬದಧತ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಪರಕಿರಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಜಸಲ್ಪಟಟವು. 
ಇದು ಚ್ ಗ್ವಾರ ಅವರನುನು ಸಮಾರವಾದಿಯಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಜಸಿತು.

ಕಾರಂತಿಯ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಒಟುಟ ಸಮಪ್ಜಣ,್ ಅವರನುನು ಹತಾತೆರು ಕಾಯ್ಜಭಾರಗಳು 
ಮತುತೆ ರವಾಬಾ್ದರಿಗಳತತೆ ಒಯುಯೂತತೆವ್ -ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗದ ಮತುತೆ ಅವಲಂಬಿತ 
ದ್ೋಶದ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳಲಿಲಿ ಸಮಾರವಾದದತತೆ ಸಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅತಯೂಂತ ತ್ವರಿತವಾದ 
ರಿೋತಿಯಲಿಲಿ ಸಂಘಷ್ಜಗಳ್ಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮತುತೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು 
ಹ್್ಂದಿರುವ ಕಾಯ್ಜಗಳು ಮತುತೆ ರವಾಬಾ್ದರಿಗಳ್ವು. ಈ ಪರಯತನು ಮತುತೆ ಅದರ 
ಬಹು ದಿಕುಕೆಗಳು ಹ್್ಸ ಸಮಾರದ ನಿಮಾ್ಜಣಕ್ಕೆ ಮ್ಲಭ್ತ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ 
ಪರಿವತ್ಜಕ ಕಾಯ್ಜಕ್ಕೆ ಅವರನುನು ಕರ್ದ್್ಯುಯೂತತೆವ್. ಅವರ ಕಾಯ್ಜಕ್ಷಮತ್ಯ 
ಮೌಲಯೂಮಾಪನಗಳ ಆಚ್ ನ್್ೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ  ಅಂಶಗಳು ಕಾಣುತತೆವ್. 
ಇವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ: ೧) ಆಯೆಕೆಮಾಡಿದ ಮಾಗ್ಜವನುನು ಹ್ಚು್ಚ 
ಸುಸಂಬದಧ ಮತುತೆ ಸುಸಂಗತಗ್್ಳ್ಸಲು ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳನುನು ಅಧಯೂಯನ ಮಾಡಲು 
ಅವರ ಒಟುಟ ಸಮಪ್ಜಣ್ ಮತುತೆ ೨)  ಕ್ಯೂಬಾದಂತಹುದ್ೋ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳಲಿಲಿ, ಹ್ಚಿ್ಚನ 
ಯೊೋಗಕ್್ೋಮ ಮತುತೆ ಸಾಮಾರ್ಕ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ಹ್್ೋರಾಡಲು ನಿಧ್ಜರಿಸಿದ 
ಇತರ ದ್ೋಶಗಳ್ಗ ್ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಬಲಲಿ ಉದಾಹರಣಯ್ಾಗಿ, ಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ 
ಆಚರಣ್ಗ್ ತಂದ ಕರಮಗಳ ಅನುಭವಗಳ ಮಂರನ. 

ಒಂದು ನಿರಂತರ ಅಭಾಯೂಸದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಈ ಆಸಕಿತೆ ಕ್ಯೂಬಾದಿಂದ 
ಉದ್್ದೋಶಪ್ವ್ಜಕವಾಗಿ ನಿಗ್ಜಮಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಸಮಾರವಾದ 
ಮತುತೆ ಮಾನವ’ದಂತಹ ಪಠಯೂವನುನು ಬರ್ಯುವಂತ್ ಅವರನುನು ಮಾಡಿತು. ಅವರು 
ಕ್ಯೂಬದಿಂದ ನಿಗ್ಜಮಿಸಿದು್ದ ತಾನು ಹ್್ೋರಾಡಿದ ಮತುತೆ ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿದ ತತ್ವಗಳನುನು 
ಮರಯ್ದ ್ಅರವಾ ತಯೂರ್ಸದ.್ ಕ್ಯೂಬನ್ ಕಾರಂತಿಯನುನು ಕ್್ರೋಡಿೋಕರಿಸಲು ಮಾತರವ್ೋ 
ಅಲಲಿದ್ ಇತರರನುನು ಸಮಾರವಾದದ ಹಾದಿಯತತೆ ಪ್ರೋರ್ೋಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಡ. 

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕೃತಿಯ ಶಿೋಷ್್ಜಕ್ಯಲಿಲಿಯಾಗಲಿೋ ಅರವಾ ಅದರ 
ವಿಷಯವಸುತೆವಿನಲಾಲಿಗಲಿೋ ಮಾನವರಿಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಮ್ಲಭ್ತ ಪಾತರದ 
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ಮೆೋಲ್ ್ಆದಯೂ ಗಮನ ಕ್ೋಂದಿರೋಕರಿಸಿರುವುದು ಆಕಸಿ್ಮಕವಲಲಿ. ಮಾನವರು ತಾವು ಒಂದು 
ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಪಿ್ಜಸಿಕ್್ಂಡ ಸಕಿರಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ವಹಿಸುವ 
ಪಾತರದ ಮೆೋಲ್ ಇಲಿಲಿ ಗಮನ ಕ್ೋಂದಿರೋಕರಿಸಲಾಗಿದ್. ಚ್ ಅವರ ಅಭಿಪಾರಯದಲಿಲಿ, 
ವಯೂಕಿತೆನಿಷಠೆತ್ ಮತುತೆ ಪರಜ್ಾಪ್ವ್ಜಕ ಕಿರಯೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದರ 
ಭೌತಿಕ ಅಭಿವಯೂಕಿತೆ  ಸಕಿರಯವಾಗಿ ವಧಿ್ಜಸುತತೆದ್. ಇಲಿಲಿ, ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ತನನು ಸಿದಾಧಂತದ 
ಆರಂಭದಿಂದಲ್ ಹಳಸಲಾದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸಮಾರದ ರಾಗದಲಿಲಿ ಬರಲಿರುವ 
ಹ್್ಸ ಸಮಾರದ ಅಗಾಧವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣ್ಗಳನುನು ಕ್ೈಗ್್ಳಳಿಲು 
ಹ್್ರಹ್್ಮ್ಮಬ್ೋಕಾದ ತಿೋವರಗಾಮಿ ಪರಿವತ್ಜನಗ್ ್ಬದಧವಾಗಿ  ಬಳಸಿದ ತತ್ವಗಳನುನು 
ಚ್ ಅನುಸರಿಸುತಾತೆರ್.

ಆ ದೃಷ್ಟಕ್್ೋನದಿಂದ, ಚ್ ಪರತಿಪಾದಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಮತುತೆ ಅವುಗಳನುನು 
ಮುಂದುವರ್ಸುವ ಮತುತೆ ಗಾಢವಾಗಿಸುವ ಅವಶಯೂಕತ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷಟವಾಗುತತೆದ್. 
ಆರ್್ೋಹಣ ಮತುತೆ ಹಿನನುಡ್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮರಣ್ಯಂದ, ಯಾವುದ್ೋ 
ಬದಲಾವಣ್ಯ ಪರಕಿರಯೆಯಂತ್ ಇದನುನು ಉತತೆಮಪಡಿಸಬಹುದು, ಹಿೋಗ್ 
ಮಾಡುವಾಗ ಮೆೋಲುಗ್ೈ ಸಾಧಿಸಬ್ೋಕಾದ ಅಂಶಗಳನುನು ಎತಿತೆತ್್ೋರಿಸುವುದನುನು 
ನಿಲಿಲಿಸಬಾರದು; ತಮ್ಮನುನು ರ್ಪಿಸಿಕ್್ಳಳಿಲು ಮತುತೆ ಸಮಸತೆವನ್ನು ರ್ಪಿಸಲು 
ಅಗತಯೂವಿರುವಂತಹ ವಯೂಕಿತೆಗಳೋ್ ಕ್ೋಂದರದಲಿಲಿರುವ ಒಟುಟ ಕ್ಲಸವನುನು ಕ್ೈಗ್್ಳುಳಿವುದು 
ಮುಖಯೂವಾಗುತತೆದ್.

ಈ ಉನನುತ ಪರಮಾಣದಲಿಲಿ ಮಾಗ್ಜಗಳು ಮತುತೆ ಸಂಭವನಿೋಯ ಪರಿಹಾರಗಳನುನು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬ್ೋಕಾಗಿದ್. ಅವು ಎಷ್ಟೋ ಕಷಟಕರವ್ಂದು ತ್್ೋರುತತೆದ್ಯಾದರ್, 
ಮಾನವರು ಮುಖಯೂ ಪಾತರಧಾರಿಗಳಾಗುತಾತೆರ್, ಅವರು ವ್ವವಸ್ಥಾಗಳ್ಗ್ ಅಗತಯೂವಿರುವ 
ಆಂತರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಅರಿವಿನ್್ಂದಿಗ್ ಆದರ್ ಒಟಾಟರ್ ಬದಲಾವಣ್ಗಳ್ಗ್ 
ಅಗತಯೂವಾದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಕಾಯ್ಜನಿವ್ಜಹಿಸುವ ಸಾಮರಯೂ್ಜವನುನು ಹ್್ಂದಿರುವ, 
ರ್ೋಡಿಮಣಿ್ನಂತ್ ಅಗತಯೂ ಆಕಾರಗಳನುನು ತಳಯ್ಬಲಲಿವರಾಗಿ ರ್ಪುಗ್್ಳಳಿಬ್ೋಕು. 
ಇದು ಒಂದು ಸಂಕಿೋಣ್ಜ ಮತುತೆ ಆಯಾಸಕರ ಕಾಯ್ಜವಾಗಿದ್, ಅನ್ೋಕ 
ಬಾರಿ ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಸಾಮರಯೂ್ಜಗಳನುನು ಮಿೋರಿದಾ್ದಗಿದ್ದರ್, ನಾವು ಒಟಾಟಗಿ 
ನಿಮಿ್ಜಸಬ್ೋಕಾದ ಹ್್ಸ ಮಾನವನಲಿಲಿ ಅತಯೂಗತಯೂವಾಗಿದ್.

ಈ ಹ್್ಸ ಮಾನವನನುನು ಹ್ೋಗ್ ರ್ಪಿಸುವುದು ಮತುತೆ ಇದು ಅವಲಂಬನ್ 
ಮತುತೆ ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗದ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳಲಿಲಿ ಕ್ಯೂಬಾ ಸಮಾರವಾದವನುನು ಸಾಧಿಸಿದ 
ಉದಾಹರಣಯ್ಂತ,್ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಯೊೋರನ ್ಎಂದು  ಇತರರಿಗ ್ಮನವರಿಕ್ 
ಮಾಡುವುದು ಹ್ೋಗ್ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚ್ ದಾರಿ ಸ್ಪಷಟವಾಗಿತುತೆ. ಆದರ್ 
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ಇದು ಅವರನುನು ಅನ್ೋಕ ರನರು ಹ್ೋಗಾದರ್ ಬದುಕುಳ್ಯಬ್ೋಕಾದ ಮತುತೆ 
ಶ್ೋೋಷಣ್ಯ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗಳ್ಂದ ದ್ರ ಮಾಡಿರಲಿಲಲಿ. ವಿಶ್ವದ 
ವಾಸಿಸಲು ಅತಯೂಂತ ಅಸಾಧಯೂವಾದ ಮತುತೆ ಪರಿತಯೂಕತೆ ಪರದ್ೋಶಗಳ ಅಭಿವಯೂಕಿತೆಯಾಗಿತುತೆ 
ಇದು. ನಿರವಾದ ಬದಲಾವಣ್ಗಾಗಿ ಹ್್ೋರಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಈ ëಮ್ರನ್ೋ 
ರಗತುತೆ’ ಎಂದು ಕರ್ಯಲ್ಪಡುವ ಪರದ್ೋಶ ಚ್ ಗ್ ಹ್್ಸ ಗುರಿಯಾಗುತತೆದ್, 
ಏಕ್ಂದರ್ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಗ್ಜಗಳು ಮತುತೆ ಏಕತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲಿಲಿ 
ರಾಗೃತಿ ಮ್ಡಿಸುವಲಿಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾದರ್ ಗ್ಲುವಿನ ನಿರವಾದ ಸಾಧಯೂತ್ಯದ್ 
ಎಂದು ಚ್ ತಿಳ್ಯುತಾತೆರ್. ಅದು ಹಿಂದ್ಯ್ ಮತುತೆ ಈಗಲ್ ಸುಲಭದ 
ಹಾದಿಯಲಲಿ. ಆದರ್, ಅನಿವಾಯ್ಜ ಫಲಿತಾಂಶಕಾಕೆಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ 
ಶಕಿತೆಗಳ ರ್ಪುರ್ೋಷ್ ನಿಮಿ್ಜಸಿದರ್ ಅದನುನು ಸಾಧಿಸುವತತೆ ಕರಮಗಳನುನು ಕ್ೈಗ್್ಳಳಿಲು 
ಸಾಧಯೂವಿದ್ ಮತುತೆ ಒಂದು ಹ್್ಸ ಪಾರಬಲಯೂದ ಶಕಿತೆಯನುನು ನ್ಲ್ಗ್್ಳ್ಸಲು ಸಾಧಯೂ. 
ಇದನುನು ಅವರು ಅಲಿಜೆಸ್್ಜ ನಲಿಲಿ ವಯೂಕತೆಪಡಿಸಿದರು,  ಕಾಂಗ್್ೋದಲಿಲಿ ಪರಯತಿನುಸಿದ್ದರು, 
ಮತುತೆ ಅವರು ಇದ್ದ, ಕ್್ನ್ಗ್ ಅವರ ಹತ್ಯೂ ಮಾಡಲಾದ ಬ್್ಲಿವಿಯಾದಲಿಲಿ 
ಪ್್ೋಷ್ಸಿದರು. ಆದರ್, ಈ ಹಾದಿಯನುನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ, ಇದು ಒಂದು 
ಉತತೆಮ ರಗತಿತೆನತತೆ ತಮ್ಮ ನಿಯತಿಗಳನುನು ಮುಂದ್್ಯಯೂಬಲಲಿ ಸಾಮರಯೂ್ಜವಿರುವ  
ಹ್್ಸ ಪುರುಷರು ಮತುತೆ ಮಹಿಳಯ್ರಲಿಲಿ ಮೊಳಕ್ಯೊಡ್ಯಲು ಕಾಯುತಿತೆರುವ 
ಸಥಾಳವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತತೆದ್.

ಅದು ಅವರ ಕ್್ನ್ಯ ಪರಬಂಧದ ಸಾರವಾಗಿದ್. ಇದರಲಿಲಿ ಅವರು 
ಉಚಾಛಾಟನ್ಗ್್ಂಡವರ್ಲಲಿರ ಒಗ್ಗೆಡಿಕ್ಗ್ ರ್ಪ ಕ್್ಡುವ ಸಂದ್ೋಶ ನಿೋಡುತಾತೆರ್. 
ಟ್ರೈಕಾಂಟ್ನ್ಂಟರ್ ಗ್ ಸಂದ್ೋಶ’ ಎಂಬುದನುನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತಯೂಂತ 
ಕ್ರರ ಹ್್ೋರಾಟವನುನು ಪರತಿನಿಧಿಸಿದ ಯುದಧಕ್ಕೆ ಪರತಿಕಿರಯೆಯಾಗಿ ಬರ್ಯುತಾತೆರ್. 
ಆದರ್ ಇದು, ಅದ್ೋ ವ್ೋಳಯ್ಲಿಲಿ ತಮ್ಮ ಘನತ್ ಮತುತೆ ಒಟುಟ ವಿಮೊೋಚನ್ಗಾಗಿ 
ಹ್್ೋರಾಡಲು ಸಿದಧರಿರುವ ಮಾನವರಿಗ್ ಅತಯೂಂತ ಅವಿಭಾರಯೂ ಅಂಗವೂ ಆಗಿತುತೆ. 

ಮಾನವತ್ಯು ಅನುಭವಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನನುಡ್ ಬಹಳ ವಿಷಾದನಿೋಯ 
ಮತುತೆ ತಾಕಿ್ಜಕವಾಗಿ, ಚ್ ಅವರಂತಹ ವಯೂಕಿತೆಗಳು ಮತುತೆ ಅವರ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯ 
ಮೆೋಲಿನ  ಆಕರಮಣ. ಅನ್ೋಕರು ಅವುಗಳನುನು ತ್್ಡ್ದುಹಾಕಲು ಪರಯತಿನುಸುತಾತೆರ್. 
ಅದ್ೋನ್ೋ ಇದ್ದರ್, ಅವರ ಚಿಂತನ್ ಮತುತೆ ಕಿರಯೆಗಳ ಬಲವು ಹ್್ಸ ಕಾಲದ 
ಅವಿಭಾರಯೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್. ಇಲಿಲಿ ಪರಸುತೆತಪಡಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳ ಉಪಯುಕತೆತ್ಯನುನು 
ಅರ್ಜಮಾಡಿಕ್್ಳಳಿಲು ಮತುತೆ ಆ ಮ್ಲಕ ನಮಗ ್ವಿವರಿಸಲು ಇದು ಸಾಕಷಾಟಗುತತೆದ.್ 
ëಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಸಮಾರವಾದ ಮತುತೆ ಮಾನವ’ ಮತುತೆ ëಟ್ರೈಕಾಂಟ್ನ್ಂಟರ್ ಗ್  
ಸಂದ್ೋಶ’ ಇವನುನು ಒಂದಕ್್ ಕೆಂದು ಪ್ರಕವ್ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೋಕು, ಏಕ್ಂದರ್ 



ಪೀಠಿಕೆ 25

ಅವುಗಳು ಹ್್ೋರಾಟ, ವಿರಯ ಮತುತೆ ವಿಭಿನನು ಆಯಾಮಗಳಲಿಲಿ ಪರಕಿರಯೆಯ 
ಕ್್ರೋಡಿೋಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೊೋಚಿಸಿದವುಗಳು ಮತುತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಂದು 
ಬರ್ದವುಗಳು. ಇದರಲಿಲಿ ಮಾನವತ್ಯು ಕ್ೋಂದರದಲಿಲಿದ್ ಮತುತೆ ಇರುತತೆದ್, ಮತುತೆ 
ಎಲಾಲಿ ಪರಯತನುಗಳನುನು ಚ್ೋತನದ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯತತೆ ನಿದ್ೋ್ಜಶಿಸಬ್ೋಕು. ಏಕತ್ 
ಮತುತೆ ಸಮಗಿರೋಕರಣದ ಅಂಶದಿಂದ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿದಾಗ, ಇದು ನಿರವಾದ ಮತುತೆ 
ಸಂಭವನಿೋಯ ಕಾಯ್ಜತಂತರದ ಪಾರರಂಭ ಮತುತೆ ನಿರಂತರತ್ಯಾಗಿದ್, ಇದು  
ಅಂಚಿನಲಿಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ದ್ೋಶಗಳ ಅತಯೂಂತ ಶಕಿತೆಶಾಲಿ ಬಲದಿಂದ ಕ್ಡಿದ್. ಚ್ 
ಅವರ ವಿಚಾರಗಳ ತಾತ್ಪಯ್ಜವಾಗಿ ಹ್ೋಳುವುದಾದರ್, ಇದು ಮಾನವರ್ೋವಿಯ 
ಒಂದು ವಿಮೊೋಚನಯ್ ಇಚಾಛಾಶಕಿತೆಯನುನು ಕಟಟಬ್ೋಕಾಗಿದ,್ ಅದರಲಿಲಿ ëಯುದಧ ಮತುತೆ 
ವಿರಯದ ಹ್್ಸ ಕ್ಗುಗಳು’ ಭವಿಷಯೂದ ಒಂದು ಇಣುಕುನ್್ೋಟವನುನು ಕಾಣಲು 
ಸಮರ್ಜವಾಗುವಂತ್ ಮಾದ್ಜನಿಸುತತೆವ್. 

★
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ಪೋಠಿಕೆ

ಐಜಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್

ಅನು:ಟಿ.ಎಲ್.ಕೃಷೆಣೋಗೌಡ

 ëಮಾನವಿೋಯತ್ಯೆೋ ಮಾತೃಭ್ಮಿ

- ರ್್ೋಸ್ ಮಾಟ್್ಜ

 “ನಾವು ಇಪ್ಪತ್್ತೆಂದನ್ೋ ಶತಮಾನದ ಮಾನವರ್ೋವಿಗಳನುನು  ರ್ಪಿಸಿಕ್್ಳುಳಿವ್ವು 
-ಸ್ವತಃ ನಾವ್ೋ’

- ಚ್ ಗ್ವಾರ

ಅನ್್ಜಸ್್ಟೋ ಚ್ ಗ್ವಾರ(1928-1967), ತನನು ಬದುಕನುನು ಭವಿಷಯೂತಿತೆನಲಿಲಿ 
ಬದುಕಿದವರು, ಬಂಡವಾಳ ಮತುತೆ ಸಾಮಾರರಯೂದ ರಗತಿತೆನ ವಿರುದಧದ ಶಾಶ್ವತ 
ಬಂಡಾಯಗಾರರು, ಅಂತಹ ರಗತತೆನ್ನುೋ ಕಾರಂತಿಕಾರಕವಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಜಸಲು 
ಬದುಕಿದವರು. ಆತನ ಎರಡು ಅಪ್ವ್ಜ ಕೃತಿಗಳನುನು ಇಲಿಲಿ ಒಟ್ಟಗ್ ತರಲಾಗಿದ್. 
ಅವರು ನಾವು ಬದುಕುತಿತೆರುವುದಕಿಕೆಂತ ಆಮ್ಲಾಗರವಾಗಿ ವಿಭಿನನುವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ಘಟಟದಲಿಲಿ ಬಾಳ್ ಬದುಕಿದವರು ಎಂಬುದ್ೋ ಆತನನುನು ಓದಿಕ್್ಳಳಿಲು ಇರುವಲಿಲಿನ 
ಒಂದು ದ್್ಡಡಾ ಕಷಟವಾಗಿದ.್ ಸರಿಸುಮಾರು ಮ್ರನ್ೋ ಒಂದರಷುಟ ಮಾನವ ರನಾಂಗ 
ಸಮಾರವಾದಿ ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಕಾಲ ಅವರದಾಗಿತುತೆ, ಆ ದಿನಮಾನಗಳಲಿಲಿ 
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತುತೆ ಕಮುಯೂನಿಸ್ಟ ವಯೂವಸ್ಥಾಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘಷ್ಜ ನಿತಯೂದ 
ರಾಗತಿಕ ವಿದಯೂಮಾನವಾಗಿತುತೆ ಮತುತೆ ರಾಷ್ರೊೋಯ ವಿಮೊೋಚನಾ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು 
ಏಷಾಯೂ, ಆಫಿರಕಾ ಮತುತೆ ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮ್ರ್ ಖಂಡಗಳನುನು ಆವರಿಸಿದ್ದವು. 
ಹ್ೋಳಬ್ೋಕ್ಂದರ್, ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ರಾಷ್ರೊೋಯತ್ ಮತುತೆ ಕಮುಯೂನಿಸಂ ನಡುವಿನ ಸಹರ 
ಸಂಬಂಧ ಅಗಣಿತ ರನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂವ್ೋದಯೂವಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ 
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ವಿರ್್ೋಧಿ ಧಿೋರ್್ೋದಾತತೆ ಹ್್ೋರಾಟಗಳ ಕಾಲ ಅದು. ಹಿೋಗಿರುವಾಗ, ಒಂದು 
ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಗತಕಾಲದಿಂದ ಸಿೋಸ್ಯೊಂದರಲಿಲಿ ಕಳ್ಸಿದ ಸಂದ್ೋಶಗಳನುನು, ಅವು 
ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಭವಿಷಯೂತಿತೆನಡ್ಗ್ ಸಾಗಿರುವ ದಾರಿಯಲಿಲಿ ಅಡಡಾಗಟ್ಟ ನ್್ೋಡುತಿತೆದ್್ದೋವ್ 
ಎಂಬ ಭಾವವನುನು ಚ್ ಬರಹಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುತತೆವ್.

ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಮತತೆವರ ಬಂಟರಿಂದ ಕ್್ಲಲಿಲ್ಪಟಾಟಗ ಚ್ ಕ್ೋವಲ 39ರ 
ಪಾರಯದವರು. ಆತನ ರ್ೋವನವನುನು ಅಧಯೂಯನ ಮಾಡುವುದ್ಂದರ್, ಓಡುವ 
ಕುದುರ್ಯನುನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಂತ್ ಮತುತೆ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿೋ ಹಲವು ಬದುಕುಗಳ 
ಕಂತ್ಯೊಂದು ಬಿಚಿ್ಚಕ್್ಂಡಂತ್. ಆತ ಒಬ್ಬ ವ್ೈದಯೂನಾಗಿ ತರಬ್ೋತುಗ್್ಂಡಿದ್ದರು, 
ಆದರ್ ತನನು ವ್ೈದಯೂಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಯುವ ಮುಂಚ್ಯೆೋ ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕದ 
ಬಹುಭಾಗವನುನು ಸುತಾತೆಡಿದ್ದರು. ಅರ್್ಜಂಟ್ೋನಿಯನನುನಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ ಈತ 1954ರಲಿಲಿ 
ಗಾ್ವಟ್ಮಾಲಾದ ಸಣ್ ಪರವಾಸದಲಿಲಿ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ವಾದವನುನು ಪರಪರರಮವಾಗಿ ಹ್ಚ್್ಚ 
ಕಮಿ್ಮ ವಯೂವಸಿಥಾತವಾಗಿ ಅಧಯೂಯನ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗ್ ಸಿಐಎ ಮತುತೆ ಅದರ 
ಬಾಡಿಗ್ ಬಂಟರು ಪರಗತಿಪರ ಅಬ್್ಜಂಝ್ ಸಕಾ್ಜರದ ವಿರುದಧ ದಂಗ್ಯ 
ಸಂಚು ನಡ್ಸುತಿತೆದಾ್ದಗ ಆ ಸಕಾ್ಜರವನುನು ರಕ್ಷಿಸಿಕ್್ಳಳಿಲು ಗಾ್ವಟ್ಮಾಲಾದಲ್ಲಿೋ 
ಆತ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಿರುದಧ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ಸ್ವಯಂಸ್ೋವಕನ ಪಾತರದಲಿಲಿ ಶಸತ್ರ 
ಹಿಡಿದರು. ಅಲಿಲಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕ್್ಂಡು ಮೆಕಿಸ್ಕ್್ೋ ತಲುಪಿದ ಚ ್ಅಲಿಲಿ ಫಿಡರ್್ ರವರನುನು 
ಭ್ೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿಶಾ್ವಸ ಗಳ್ಸಿದರು ಮತುತೆ ಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಕಾರಂತಿ ಮಾಡುವ 
ರ್ೋವಮಾನದ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಶಪರಗ್ೈದರು. ಆರಂಭದಲಿಲಿ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ದ್ೋಶಭರಷಟರ 
ಗುಂಪಿಗ್ ವ್ೈದಯೂನಾಗಿ ಸ್ೋರಿದ ëಚ್ೋ’ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲಲ್ಿೋ ಬಂಡಾಯ ಸ್ೋನ್ಯ 
ಪರಮುಖ ಕಮಾಂಡರ್ ಗಳಲಿಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮ್ಡಿಬಂದರು. ಮತುತೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ 
ಒಂದು ರಿೋತಿಯ ಧಿೋಮಂತನಂತ್, ಗರ್ಿಲಾಲಿ ಸಮರದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರಮುಖ 
ಚಿಂತಕನಾಗಿ ಹ್್ರ ಹ್್ಮಿ್ಮದರು.

ಕಾರಂತಿಯ ತರುವಾಯ, ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಸಕಾ್ಜರದಲಿಲಿ ಚ್ ರಾಷ್ರೊೋಯ ಬಾಯೂಂಕಿನ 
ಅಧಯೂಕ್ಷ ಮತುತೆ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತಿರ ಸ್ೋರಿದಂತ ್ಪರಮುಖ ಹುದ್್ದಗಳನುನು ವಹಿಸಿಕ್್ಂಡರು. 
ಇದರ್್ಟ್ಟಗ ್ಯ್ರ್್ೋಪ್, ಏಷಾಯೂ ಮತುತೆ ಆಫಿರಕಾದ ಅಸಂಖಾಯೂತ ರಾರಧಾನಿಗಳಲಿಲಿ 
ಕ್ಯೂಬಾದ ಸಂಚಾರಿೋ ರಾಯಭಾರಿಯಂತ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗ್ ಅಲಿಜೆಸ್್ಜ 
ನಿಂದ ನ್ಯೂಯಾಕ್್ಜ ತನಕ ಅನ್ೋಕ ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯ ವ್ೋದಿಕ್ಗಳಲಿಲಿ ದ್ೋಶದ 
ವಕಾತೆರನಾಗಿ ದುಡಿದರು. ಈ ಪರವಾಸಗಳಲಿಲಿ ಕ್ಲವು ಬಹಿರಂಗ ಮತುತೆ ಅಧಿಕೃತ. 
ಸ್್ೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೆಟ ಮತುತೆ ಇತರ ್ಸಮಾರವಾದಿ ದ್ೋಶಗಳ ರ್್ತಗ್ ್ಬಹುಮುಖ್ 
ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಏಪ್ಜಡಿಸಿಕ್್ಳುಳಿವ ಚಚ್್ಜಗಳು ಇವುಗಳಲಿಲಿನ ರಾರತಾಂತಿರಕ 
ಮತುತೆ ವಾಣಿರಯೂ ಮಾತುಕತ್ಗಳಲಿಲಿ ಅಡಗಿದ್ದವು; ಇನುನು ಕ್ಲವು ರಹಸಯೂ ಭ್ೋಟ್ಗಳು, 
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ಅವುಗಳು ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಿರುದಧದ ವಿಭಿನನು ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ವ್ೋದಿಕ್ಗಳನುನು ಒಟ್ಟಗ್ 
ತರುವ/ಸಂಯೊೋರ್ಸುವ ಉದ್್ದೋಶ ಹ್್ಂದಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ರಹಸಯೂ ಪರವಾಸಗಳಲಿಲಿ 
ಕ್್ನ್ಯದಾದ ಮತುತೆ ಅತಯೂಂತ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್್ಯ ಪರವಾಸವ್ಂದರ್ ಬ್್ಲಿವಿಯಾ 
ಪರವಾಸ. ಬ್್ಲಿವಿಯಾದಲಿಲಿ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಯುದಧವನುನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅದನುನು 
ಅರ್್ಜಂಟ್ೋನಾಕ್ಕೆ ವಿಸತೆರಿಸುವ ಉದ್್ದೋಶದ ಈ ಪರವಾಸ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ 
ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಸಿಐಎ ನ್ೋತೃತ್ವದ ಬ್್ಲಿವಿಯನ್ ಸ್ೋನ್ ಆತನ ಗ್ರಿಲಾಲಿ ನ್ಲ್ಯ 
ಮೆೋಲ್ ಹ್್ಂಚು ಹಾಕಿ ಆತನನುನು ಸ್ರ್ಹಿಡಿದು ಕ್್ಂದುಹಾಕಿತು.

ಚ್ ಒಬ್ಬ ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಕ್ಷುಬಧ ಬದುಕನುನು ಬದುಕುತತೆಲ್ೋ 
ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಬೌದಿಧಕ ಪರಂಪರ್ಯನುನು ಬಿಟುಟ ಹ್್ೋಗಿದಾ್ದರ್. ಅವುಗಳಲಿಲಿ 
ಇನ್ನು ಕಲ್ವು ಸಾ್ಪನಿಷ್ ಭಾಷಯ್ಂದ ಇತರ ್ಭಾಷಗ್ಳ್ಗ ್ಅನುವಾದಗ್್ಳಳಿಬ್ೋಕಾಗಿದ.್ 
ಆತನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಾಂಡಿತಯೂ ಮತುತೆ ಬುದಿಧಶಕಿತೆಯ ವಿವಿಧ ಮರಲುಗಳನುನು 
ವಿಶದಗ್್ಳ್ಸುವ ಎರಡು ಬರಹಗಳನುನು ನಾವಿಲಿಲಿ ಮುಂದಿಡುತಿತೆದ್್ದೋವ್ . 
ಒಂದ್್ಂದನ್ನು ನಿದಿ್ಜಷಟ ಉದ್್ದೋಶಗಳ್ಗ್ ಬರ್ಯಲಾಗಿದ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ 
ವಿಷಯ ಕ್ಡ ನಿದಿ್ಜಷಟ  ಉದ್್ದೋಶಗಳ್ಂದಲ್ೋ ನಿಶ್ಚಯಗ್್ಂಡಿದ್. ಹಾಗಿದಾ್ದಗ್ಯೂ, 
ಅವುಗಳಲಿಲಿ ವಯೂಕತೆವಾಗಿರುವ ಆಲ್್ೋಚನ್ಗಳು ಅನ್ೋಕ ವಷ್ಜಗಳ ಆತನ ಚಿಂತನ್ಯ 
ಕಣರದಿಂದ ನುಗಿಗೆ ಬಂದು ಅಭಿವಯೂಕತೆಗ್್ಂಡಿವ್ ಮತುತೆ ಕ್ಲವು ವಿವರಣ್ಗಳನುನು 
ëಬಂಡಾಯ ಸ್ೈನಯೂದ ಸಾಮಾರ್ಕ ಆದಶ್ಜಗಳು’ (1959), ëಕ್ಯೂಬಾ: ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ಅಪವಾದವೋ ಅರವಾ ವಸಾಹತುಶಾಹಿೋ ವಿರ್್ೋಧಿ ಮುಂಚ್ಣಿಯೊೋ?’ 
(1961), ëಕಾರಂತಿಕಾರಿ ವ್ೈದಯೂ’ (1960), ëಒಬ್ಬ ಯುವ ಕಮುಯೂನಿಸಟನಾಗಿ’ (1962) 
ಎಂಬಂತಹ ಆತನ ಮುಂಚಿನ ಹ್್ೋರಾಟದ ಭಾಷಣಗಳು ಹಾಗ್ ಬರಹಗಳಲಿಲಿ 
ಕಾಣಬಹುದು.

ಆತನ ëತಿರಖಂಡಗಳ್ಗ್ ಸಂದ್ೋಶ ’ ಎಂಬುದರ ಸಂದಭ್ಜ ಮತುತೆ 
ರ್ಪುರ್ೋಷ್ಯೊಡನ್ ಆರಂಭಿಸ್್ೋಣ. ಆಫಿರಕಾ, ಏಷಾಯೂ ಮತುತೆ ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕ 
(ತ್ರೈಖಂಡಿೋಯ ಸಮೆಮೇಳನ) ರನತ್ಯೊಡನ್ ಪರರಮ ಸೌಹಾದ್ಜ ಸಮೆಮೇಳನವನುನು 
ಕ್ಯೂಬಾ 1966, ರನವರಿ 3 ರಿಂದ 15 ರವರ್ಗ್ ಹವಾನಾದಲಿಲಿ ಸಂಘಟ್ಸಿತು. 
ಸಮೆಮೇಳನವು 82 ದ್ೋಶಗಳ 512 ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗ್ಯೆೋ 270 ಅತಿರ್ಗಳು ಮತುತೆ 
ವಿೋಕ್ಷಕರನುನು ಒಂದಡ್ ್ಕಲ ್ಹಾಕಿತು. ಸಮೆಮೇಳನದ ಕ್್ನಯ್ಲಿಲಿ ಆಫಿರಕಾ, ಏಷಾಯೂ ಮತುತೆ 
ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕದ ರನತಯ್ ಸೌಹಾದ್ಜ ಸಂಘಟನ(್ಒಎಸ್ ಪಿಎಎಎರ್)ಯನುನು 
ಹುಟುಟ ಹಾಕಲಾಯತು. 1966 ರನವರಿ 15 ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಸಂಘಟನ್ 
ëಟರ್ೈಕಾಂಟ್ನಂ್ಟರ್ ಬುಲಟ್್ನ್’ ಪರಕಟ್ಸಿ ಮ್ರ್ ಖಂಡಗಳ ಮ್ಲ ್ಮ್ಲಗ್ಳಲಿಲಿ 
ನಡ್ಯುತಿತೆರುವ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಿರ್್ೋಧಿ ಹ್್ೋರಾಟಗಳ ಸುದಿ್ದಗಳನುನು ಪರಸಾರ 
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ಮಾಡಿತು. ದಿ್ವಮಾಸಿಕ ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ ಪತಿರಕ್ಯಾದ ëಟ್ರೈಕಾಂಟ್ನ್ಂಟರ್’ ದಮನಿತ 
ದ್ೋಶಗಳ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಿರ್್ೋಧಿ ಚಿಂತಕರ ಬರಹಗಳನುನು ಪರಕಟ್ಸುವ 
ವ್ೋದಿಕ್ಯಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿತು. 

ಪರರಮ ತಿರಖಂಡಿೋಯ ಸಮೆಮೇಳನದ ಸಿದಧತ್ ಆಗಿನ ಅಂತರರಾಷ್ರೊೋಯ 
ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯೂಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಮೊರ್್ಕ್್ೋದ ಮಹಾನ್ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ 
ವಾದಿ, ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಿರ್್ೋಧಿ ಮ್ಸ್ಯ ಮೆಹದಿ ಬ್ನ್ ಬಕಾ್ಜ ಕ್ಳಕಂಡ 
ಮಾತುಗಳಲಿಲಿ ಇದರ ಮಹತ್ವವನುನು ವಣಿ್ಜಸಿದಾ್ದರ್: 

 ëಹವಾನಾದಲಿಲಿ ಸ್ೋರಲಿರುವ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಿರ್್ೋಧಿ ಸಂಘಟನ್ಗಳ 
ಸಮೆಮೇಳನವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಲಿದ್. ಏಕ್ಂದರ್ ಇದು ರಾಗತಿಕ ಕಾರಂತಿಯ 
ಎರಡು ಸಮಕಾಲಿೋನ ಧಾರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಐಕಯೂತ್ಯನುನು ಒಮ್ಮತ ಮತುತೆ 
ಸೌಹಾದ್ಜತಯ್ಂದ ಪರಕಟ ಪಡಿಸಲಿದ:್ ಎರಡು ಧಾರಗ್ಳಂ್ದರ ್ಅಕ್್ಟೋಬರ್ 
ಸಮಾರವಾದಿ ಕಾರಂತಿ ಮತುತೆ ಮ್ರನ್ೋ ರಗತಿತೆನ ದ್ೋಶಗಳ ರಾಷ್ರೊೋಯ 
ವಿಮೊೋಚನಾ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು: ಈ ಎರಡ್ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 
ನಡ್ಯುತಿತೆರುವ ಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಈ ಸಮಾವ್ೋಶ ಸಂಘಟನ್ಗ್್ಳಳಿಲಿದ್...’ 

ಈ ಪರಕಟಣಯ್ಲಿಲಿ ಸಂಯೊೋರ್ಸಿರುವ ಚ ್ಗವ್ಾರರವರ ಎರಡ್ ಪಠಯೂಗಳನುನು 
ನಮ್ಮ ಯುಗದ ಕಮುಯೂನಿಸಂ ಮತುತೆ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಿರ್್ೋಧಗಳ ನಡುವಿನ 
ಗತಿತಾಕಿ್ಜಕ ಸಂಬಂಧದ ಒಳನ್್ೋಟ ಎಂದು ಓದಿಕ್್ಳಳಿಬಹುದು.

ಹವಾನಾದಲಿಲಿ ಈ ಸಮೆಮೇಳನ ರರುಗುವಾಗ ಚ್ೋ ಆಫಿರಕಾದಲಿಲಿ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ 
ಸೌಹಾದ್ಜತ್ ಮತುತೆ ಸಮರದ ಮಿಷನನುಲಿಲಿದ್ದರು. ಆತನು ತನನು ಸಂದ್ೋಶವನುನು 
ಸಮೆಮೇಳನಕಾಕೆಗಿಯೆೋನ್ ಬರ್ಯಲಿಲಲಿ, ಆ ನಂತರದಲಿಲಿ ಏಪಿರರ್ 16, 1967 ರಲಿಲಿ 
ಪರಕಟವಾದ ಪತಿರಕ್ಯ ವಿಶ್ೋಷ ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಂಚಿಕ್ಗ್ ಬರ್ಯಲಾಗಿತುತೆ. ಆ 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಲಿ ಪರಕಟವಾದ ಬರಹಕ್ಕೆ ëಚ್ೋ’ ಕ್್ಟಟ ತಲ್ಬರಹ: ëಎರಡು, ಮ್ರು..... 
ಹಲವು ವಿಯೆಟಾನುಂಗಳು ಸೃಷ್ಟಯಾಗಲಿ, ಅದು ಸ್ತರವಾಕಯೂ’. ಮತ್್ ತೆಂದು 
ಬರಹ ಉರುಗ್್ವಯ ಚಾರಿತಿರಕ ಮಾಯೂಗರ್ೋನ್ ëಮಾಚಾ್ಜ’ದಲಿಲಿ ಮಾಚ್್ಜ 1965ರಲಿಲಿ 
ëಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಸಮಾರವಾದ ಮತುತೆ ಮಾನವ’ ಎಂದು ಶಿೋಷ್್ಜಕ್ಯೊಂದಿಗ್ 
ಪರಕಟವಾಯತು, ಬಂಡವಾಳ ಮತುತೆ ಸಾಮಾರರಯೂದ ವಿರುದಧದ ರಾಗತಿಕ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ 
ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಅಸತ್ರವ್ಂಬಂತ್ ಈ ëಸಂದ್ೋಶ’ವನುನು ರಚಿಸಲಾಗಿತುತೆ: ëಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ 
ಒಂದು ರಾಗತಿಕ ವಯೂವಸ್ಥಾ , ಬಂಡವಾಳವಾದದ ಅಂತಿಮ ಘಟಟ, ಇದನುನು 
ರಾಗತಿಕವಾದ ಸಂಘಷ್ಜದಿಂದಲ್ೋ ಕ್್ನ್ಗಾಣಿಸಬ್ೋಕು... ನಾವು ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯ 
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ಶರಮರ್ೋವಿ ಪಡ್ಗಳೊ್ಡನ್ ಒಂದು ನ್ೈರ ಶರಮಿಕರ ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯತ್ಯನುನು 
ಬ್ಳಸ್್್ೋಣ.’ 

ಮತ್್ತೆಂದು ಪರಬಂಧ, ëಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಸಮಾರವಾದ ಮತುತೆ ಮಾನವ’ ಎಂಬುದು 
ಭಾಗಶಃ ಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ರರುಗುತಿದ್ದ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಪರಕಿರಯೆಗಳ ಪರತಿಫಲನವಾಗಿತುತೆ 
ಆದರ್ ಹ್ಚಿ್ಚನಂಶ ಉತಾ್ಪದನಾ ವಯೂವಸ್ಥಾಗಳು ಮತುತೆ ವಗ್ಜ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು, 
ಮಾತರವ್ೋ ಅಲಲಿ, ಹಾಗ್ಯೆೋ ಮಾನವ ರ್ೋವಿಗಳನ್ನುೋ ಬದಲಾಯಸುವ ಒಂದು 
ಪರಕಿರಯೆಯಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಕಮ್ಯೂನಿಸಂನ ಅರ್ಜದ ಪರತಿಫಲನವೂ ಆಗಿತುತೆ: 

 ëಕಟಟಕಡಯ್ ಹಾಗ್ ಅತಯೂಂತ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಆಕಾಂಕ್:್ ಮಾನವ ರನಾಂಗ ತಮ್ಮ 
ಪರಕಿೋಯತ್ಯಂದ ವಿಮೊೋಚನ್ಗ್್ಳುಳಿವುದು... ...ಸಾಮಾರ್ಕ ರ್ೋವಿಯಾಗಿ 
ವಯೂಕಿತೆಯು ಒಮೆ್ಮ ಪರಕಿೋಯತ್ಯ ಸರಪಳ್ಯನುನು ತುಂಡರಿಸಿದರ್ ಮಾನವ 
ರ್ೋವಿಯಾಗಿ ಪರಿಪ್ಣ್ಜತ್ಯನುನು ಹ್್ಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮವಾದ 
ಪರಿಪ್ಣ್ಜ ತಿಳುವಳ್ಕಯ್ನುನು ಮುಟುಟವುದು. ಅಂದರ ್ವಿಮೊೋಚನಗ್್್ಂಡ 
ಶರಮದ ಮ್ಲಕ ಒಬ್ಬನ ನ್ೈರ ಗುಣಗಳನುನು ಮರುಪಡ್ಯಲು ನಿಶಿ್ಚತವಾಗಿ 
ಬದಲಾಗುವುದು...’ 

ಈ ಬರಹದ ಕ್ಲವು ಭಾಗಗಳನುನು ಓದುತಿತೆದ್ದರ್ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ರವರ 1844ರ 
ಹಸತೆಪರತಿಗಳನ್ನುೋ ಚ್ ಪುನಃ ಬರ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತತೆದ್, ಆದರ್ ಈ 
ಬರಹಗಳ್ಗ್ ಒಂದು ಉಮೆೋದು ಇದ್, ಅವು ಕ್ಯೂಬಾ ಕಾರಂತಿಯ ಚ್ೈತನಯೂದಿಂದ 
ತ್್ನ್ದಿವ್ ಮತುತೆ ತನನುದ್ೋ ಉದಾಹರಣ್ ಮ್ಲಕ ಮ್ರ್ ಖಂಡಗಳ 
ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿಲಿ ಒತತೆರಿಸಿ ಬರುತಿತೆದ್ದ ವಿಮೊೋಚನಾ ಹ್್ೋರಾಟಗಳ್ಗ್ ಒಂದು 
ಬ್್ೋಧನ್ಯಾಗಿವ್. 

1945 ರಲಿಲಿ ಕ್್ನ್ಗ್್ಂಡ ಎರಡನ್ೋ ಮಹಾಯುದಧದ ನಂತರದ 
ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಅಸಿತೆತ್ವದಲಿಲಿದ್ದ ಒಂದು ರಿೋತಿಯ ëಶಾಂತಿ’ಯ 
ಪರತಿಬಿಂಬದ್್ಡನ ್ëಸಂದ್ೋಶ’ ಆರಂಭವಾಗುತತೆದ ್ಮತುತೆ ಯಾವುದ್ೋ ಸಿದಾಧಂತವನುನು  
ಉಲ್ಲಿೋಖ್ಸದ್ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್್ವಯ ಸಿದಾಧಂತದ ಮೆೋಲ್ ನಿಭಿ್ಜಡ್ಯಂದ 
ದಾಳ್ ಮಾಡುತತೆದ.್ ಎರಡು ಮಹಾನ್ ಸ್ಪರ್ ಪವರ್ ಗಳ, ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕತೆ 
ಸಂಸಾಥಾನ ಮತುತೆ ಸ್್ೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೆಟ, ನಡುವ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯುದಧಗಳ್ರಲಿಲಲಿ 
ಎಂಬುದನುನು ಆತ ಒಪಿ್ಪಕ್್ಳುಳಿತಾತೆನ್, ಆದರ್ ಎರಡು ಮಹಾನ್ ಶಕಿತೆಗಳ ನಡುವ್ 
ಯುದಧದ ಅನುಪಸಿಥಾತಿಯು ನಿರವಾಗಿಯ್ ëಶಾಂತಿ’ ಮತುತೆ ëಶಾಂತಿಯುತ 
ಸಹಬಾಳ್್ವ’ಯ ಅರ್ಜವಾಗಿತ್ತೆ? ಎಂಬ ಪರಶ್ನುಯು ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಲವು ಪುಟಗಳಲಿಲಿ 
ಧ್ನಿಸುತತೆದ್. ಮುಂದುವರ್ದು, ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ರ್್ತ್ ëಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್್ವ’ 
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ನಿರವಾಗಿಯ್ ಸಾಧಯೂವ್? ಹಾಗ್ ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಭ್ಖಂಡದಲ್ಲಿಲಾಲಿ 
ನಡ್ಯುವ ಯುದಧಗಳ್ಗ್ ಕಾರಣಿೋಭ್ತ ಶಾಶ್ವತ ಶಕಿತೆಯಲಲಿವ್? ಎಂಬ ಪರಶ್ನುಗಳು 
ಧ್ನಿಸುತತೆವ್. ಹಾಗಾಗಿಯೆೋ, ಆತನು ತನನು ಮಾತುಗಳನುನು ಎರಡನ್ೋ ರಾಗತಿಕ 
ಯುದಧದ ತರುವಾಯ ಆರಂಭವಾದ ಕ್್ರಿಯನ್ ಯುದಧದಿಂದ ಆರಂಭಿಸುತಾತೆನ್ 
ಮತುತೆ ಇದರಲಿಲಿ, ಆತನ್ೋ ಹ್ೋಳುವಂತ್,

 ëಕಳಂಕಿತ ಸಂಯುಕತೆ ರಾಷರೊಗಳ ಬಾವುಟದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ 
ನ್ೋತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಡರನಗೆಟಟಲ್ ದ್ೋಶಗಳು ಯುದ್ದದಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವು.’ 

ಆ ಯುದಧದಲಿಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ನಷುಟ ಸ್ೋನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನುನು 
ನಿಯೊೋರ್ಸಿತು ಮತುತೆ 32,557 ಟನ್ ನಪಾಮ್(ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ 
ಒಂದು ರಿೋತಿಯ ಪಟ್್್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನನು) ಸ್ೋರಿದಂತ ್6,35,000 ಟನನುಷುಟ ಬಾಂಬ್ 
ಸುರಿಸಿತು.’ ವಿಯೆಟಾನುಂ, ಮ್ರು ಬ್ೋರ್ ಬ್ೋರ್ ಖಂಡಗಳ: ಫಾರನ್ಸ್, ರಪಾನ್ ಮತುತೆ 
ಅಮೆರಿಕ, ಮ್ರು ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಶಕಿತೆಗಳ ವಿರುದಧ ಸ್ಣ್ಸಿತು ಎಂಬುದರಿಂದ 
ವಿಯೆಟಾನುಂ ಕುರಿತು ತನನು ಮಾತುಗಳನುನು ಚ್ ಆರಂಭಿಸುತಾತೆರ್. ಎರಡನ್ೋ 
ಮಹಾಯುದಧದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ ಕಡ್ಗಳ್ಂದ ಸುರಿಸಿದ ಬಾಂಬುಗಳ್ಗಿಂತ 
ಹ್ಚಿ್ಚನ ಪರಮಾಣದ ಬಾಂಬುಗಳನುನು ಅಮೆರಿಕಾ ವಿಯೆಟಾನುಂ ಮೆೋಲ್ ಸುರಿಯತು 
ಎನುನುವ ಮಾತುಗಳನುನು ನಾವು ಸ್ೋರಿಸಬಹುದು. ëಪರಸುತೆತ ಎಲಾಲಿ ವ್ೈರುಧಯೂಗಳ ಕ್ೋಂದರ 
ಬಿಂದು ಇಂಡ್್ೋ-ಚಿೋನಾ ಉಪಖಂಡ ಮತುತೆ ಸುತತೆಮುತತೆಲಿನ ಪರದ್ೋಶ’ವಾಗಿದ್ದರ್, 
ಎರಡನ್ೋ ಮಹಾಯುದಧದ ನಂತರ ರಗತಿತೆನಲಿಲಿ ತುಳ್ತಕ್್ಕೆಳಗಾದ ರನತ್ಯ 
ಮೆೋಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಹ್ೋರಿರುವ ಅಸಂಖಾಯೂತ ëಸಂಘಷ್ಜಗಳ್ಗ್’ ಕ್್ರಿಯಾ ಮತುತೆ 
ವಿಯೆಟಾನುಂ ಪರಮುಖ ಉದಾಹರಣ್ಗಳು ಎಂದು ಉಲ್ಲಿೋಖ್ಸಲು ëಚ್’ ಒತುತೆ 
ನಿೋಡಿದಾ್ದರ್. ವಾಸತೆವವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತತೆವರ ಮಿತರರು ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲಿಲಿ 
ಮ್ರನ್ೋ ರಾಗತಿಕ ಯುದಧವನುನು ಹ್್ೋಲುವಂತ್ ರಭಸವಾಗಿ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ 
ಯುದಧ ಯಂತರಗಳ ಮ್ಲಕ ಮ್ರನ್ೋ ರಗತಿತೆನ ಅನ್ೋಕ ದ್ೋಶಗಳ ಮೆೋಲ್ 
ಅಕರಮಣ ನಡ್ಸಿದಾ್ದರ್ ಇಲಲಿವ್ೋ ದುಬ್ಜಲಗ್್ಳ್ಸಿದಾ್ದರ್, ಅಂದರ್ ಸ್ಪರ್ ಪವರ್ 
ಗಳ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್್ವಯ ಯುಗದಲಿಲಿಯ್ ಇಡಿಯಾಗಿ ಮ್ರನ್ೋ ರಗತಿತೆನ 
ಮೆೋಲ್ ಯುದಧವ್ೋ ನಡ್ದಿದ್. 

ಈ ವಾದವು ಪರಮುಖ ಸಮಾರವಾದಿ ದ್ೋಶಗಳ ಮತುತೆ ವಿಯೆಟಾನುಂನ 
ಬ್ಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲಲಿದ ಅವುಗಳ ಅಸಮಪ್ಜಕತ್ ಕುರಿತ ಅಷ್ಟೋನ್ ಮರ್ಮಾಚಿರದ, 
ಆದರ್ ಕಟುವಾದ ವಿಮಶ್್ಜಗ್ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ್್ಡುತತೆದ್, ಹಾಗ್ಯೆೋ ಇಂತಹ 
ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಯುದಧದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಚಿೋನಾ-ಸ್್ೋವಿಯತ್ ನಡುವಿನ 
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ಒಡಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗಂಭಿೋರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯ್ ಗಮನ ಹರಿಸುತತೆದ್. 
ಇಂತಹ ತಕ್ಜವನುನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಿಡಿಯುವ ಮೊದಲ ಸಿಡಿಮದು್ದ ಎಂದರ್ 
ಎಲಲಿರನ್ನು ಉದ್್ದೋಶಿಸಿದ, ನಿದಿ್ಜಷಟವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಸಂಬ್್ೋಧಿಸದ ವಾಗ್ದಂಡನ್:

 ëಇದು ಆಕರಮಣಕ್ಕೆ ತುತಾತೆದ ಸಂತರಸತೆರಿಗ್ ಶುಭ ಹಾರ್ೈಸುವ ವಿಷಯವಲಲಿ, 
ಆದರ್ ಆತನ ವ್ೋದನ್ಯನುನು ಹಂಚಿಕ್್ಳುಳಿವ ವಿಷಯ; ಆತನ ವಿರಯ 
ಅರವಾ ಸಾವಿನವರ್ಗ್ ರ್್ತ್ಯಾಗಿ ನಿಲಲಿಬ್ೋಕು.’ 

ಆತ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರ್ದು ವಿವರಿಸುತಾತೆರ್:

 ëಅಮೆೋರಿಕಾ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಆಕರಮಣದ ಅಪರಾಧಿ -ಅದರ ಅಪರಾಧಗಳು 
ಅಪಾರ ಮತುತೆ ಅವು ಇಡಿೋ ಲ್್ೋಕವನುನು ವಾಯೂಪಿಸಿವ್. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ನಮಗಿೋಗಾಗಲ್ೋ ಗ್್ತಿತೆದ್, ಮಹಾಶಯರ್! ಆದರ್ ಯಾರು ಅಗತಯೂವಿರುವಾಗ 
ರ್್ತ್ ನಿಲಲಿಲು ಹಿಂದ್ ಮುಂದ್ ನ್್ೋಡಿದರ್್ೋ, ವಿಯೆಟಾನುಂನುನು 
ಸಮಾರವಾದಿ ರಗತಿತೆನ ಅನುಲಲಿಂಘನಿೋಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮಿೋನ-
ಮೆೋಷ ಎಣಿಸಿದರ್್ೋ ಅವರಿಗ್ ಈ ಅಪರಾಧ ಅನ್ವಯಸುತತೆದ್. ಹೌದು 
ರಾಗತಿಕ ಮಟಟದ ಯುದಧದ ಅಪಾಯ ಇದ್ದದ್್ದ, ಆದರ್ ಈ ವಿಚಾರದಲಿಲಿ 
ಒಂದು ತಿೋಮಾ್ಜನ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳುಳಿವಂತ್ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ಮೆೋಲ್ 
ಒತತೆಡ ಹಾಕಬಹುದಿತುತೆ. ಮತುತೆ ಈ ಅಪರಾಧ ನಿಂದನ್ ಮತುತೆ ಕಿೋಟಲ್ಯ 
ಸಮರವನುನು ನಡ್ಸಿದ ಸಮಾರವಾದಿ ಬಣದ ಎರಡು ಬಲಿಷಟ ಶಕಿತೆಗಳ 
ಪರತಿನಿಧಿಗಳ್ಗ್ ಅನ್ವಯಸುತತೆದ್.’ 

ಒಂದು ಪಾರಮಾಣಿಕ ಉತತೆರವನುನು ಬಯಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನುೋ ನಾವು ಕ್ೋಳ್ಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕು: 
ವಿಯೆಟಾನುಮನುನು ಒಂಟ್ ಮಾಡಲಾಯತ್ ಅರವಾ ಇಲಲಿವ್? ಇದು ರಗಳ 
ಕಾಯುತಿತೆರುವ ಎರಡು ಶಕಿತೆಗಳ ನಡುವ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮತ್್ೋಲನವನುನು 
ಕಾಯು್ದಕ್್ಳಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಲಿವ್? 

ëಎರಡು ರಗಳಗಂಟ ಶಕಿತೆಗಳು’ ಎಂದು ಹ್ೋಳುವಾಗ ëಚ್’ ಸ್್ೋವಿಯತ್ 
ಒಕ್ಕೆಟ ಮತುತೆ ಚಿೋನಾ ರನತಾ ಗಣತಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತುತೆ ಚಿೋನಾ-ಸ್್ೋವಿಯತ್ 
ನಡುವಿನ ಒಡಕು ಇಡಿಯಾಗಿ ರಾಗತಿಕ ಕಮುಯೂನಿಸ್ಟ ಆಂದ್್ೋಲವನುನು 
ಶಿರ್ಲಗ್್ಳ್ಸುವ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದನುನು ಉಲ್ಲಿೋಖ್ಸುತಾತೆರ್. ಇದು 
ಚ್ ಒಬ್ಬನ ನಿಲುವ್ೋನ್ ಅಲಲಿ. ಈ ಮುಂಚ್ 1965 ರಲಿಲಿ ಹವಾನ ವಿಶ್ವವಿದಾಯೂಲಯದ 
ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಮೆೋಲಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡುತಾತೆ ಫಿಡ್ರ್ ಹಿೋಗ್ ಹ್ೋಳ್ದ್ದರು:
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 ë.... ಉತತೆರ ವಿಯೆಟಾನುಂ ವಿರುದಧದ ದಾಳ್ಗಳೊ ಸಮಾರವಾದಿ ಕುಟುಂಬದ 
ಎದ್ಯೊಳಗಿನ ಒಡಕನುನು ಮಿೋರಿಸಲು ಸಫಲವಾಗಲಿಲಲಿ. ಮತುತೆ ಈ 
ಒಡಕು ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಗಳನುನು ಪ್್ರೋತಾಸ್ಹಿಸುತಿತೆದ್ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗ್ 
ತಾನ್ೋ ಸಂದ್ೋಹವಿರಲು ಸಾಧಯೂ? ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಶತುರವಿನ ವಿರುದಧ 
ಒಂದು ಐಕಯೂರಂಗವು ಅವರು ಹಿಂದ್ಮುಂದ್ ನ್್ೋಡುವಂತ್ ಮಾಡುತಿತೆತುತೆ 
-ಅವರು- ಯಾವುದ್ೋ ರಿೋತಿಯ ದುಸಾಸ್ಹಸದ ಆಕರಮಣವನುನು ಮಾಡುವ 
ಮೊದಲು ಮತುತೆ ರಗತಿತೆನ ಆ ಭಾಗದಲಿಲಿ ಹ್ಚ್್ಚಚು್ಚ ನಿಲ್ಜರಜೆ ಹಸತೆಕ್್ೋಪವನುನು 
ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನನು ಯೊೋಚಿಸುವಂತ್ ಮಾಡುತಿತೆತುತೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗ್ 
ತಾನ್ೋ ಸಂದ್ೋಹವಿರಲು ಸಾಧಯೂ?’ 

ಕ್ಯೂಬಾವ್ೋ ಸ್ವತ ಃ ಅಮೆೋರಿಕಾ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯಂದ ಗಂಭಿೋರ 
ಬ್ದರಿಕ್ಯನುನು ಎದುರಿಸುತಿತೆದ್ದರ್ ಸಹ ಅಗತಯೂ ಸಂದಭ್ಜದಲಿಲಿ ಸ್್ೋದರ 
ಸಮಾರವಾದಿ ದ್ೋಶವಂದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಕಾರಣವಾದ ಮತುತೆ ಅತಯೂಗತಯೂವಾದ 
ವಿಮಶ್್ಜ ಮಾಡುವುದು ಸೌಹಾದ್ಜತ್ಯ ಉಲಲಿಂಘನ್ ಅಲಲಿ ಎಂದು ಹ್ೋಳುವ 
ನ್ೈತಿಕ ತಾಕತತೆನುನು ಫಿಡ್ರ್ ಮತುತೆ ಚ್ ಹ್್ಂದಿದ್ದರು. 

ಈ ರಿೋತಿಯ ಯೊೋಚನ್-ಆಕರಮಣಕ್ಕೆ ತುತಾತೆದವರ ರ್್ತ್ಗಿನ ನ್ೈರ 
ಸೌಹಾದ್ಜತ್ಯೆಂದರ್ ಕ್ೋವಲ ಅನುಕಂಪ ವಯೂಕತೆಪಡಿಸುವುದಲಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ 
ರ್್ತ ್ಸ್ೋರಿ ಹ್್ೋರಾಡಲು, ಅವರ ಅದೃಷಟವನುನು ಹಂಚಿಕ್್ಳಳಿಲು ಸಿದಧರಾಗುವುದು; 
ವಿಯೆಟಾನುಮನುನು ರಕ್ಷಿಸಬ್ೋಕಂ್ದರ ್ಮತುತೆ ರಾಗತಿಕ ಮಟಟದಲಿಲಿ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯನುನು 
ಸ್್ೋಲಿಸಬ್ೋಕ್ಂದರ್ ëಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಶತುರವಿನ ವಿರುದಧ ಹ್್ೋರಾಡಲು ಒಂದು 
ಐಕಯೂ ರಂಗವನುನು ಕಟಟಬ್ೋಕು’ ಎನುನುವುದು- ëಚ್ೋ’ಯನುನು ತನನು ëಸಂದ್ೋಶ’ದ 
ಪಾರರಮಿಕ ನಿರ್ಪಣಯ್ತತೆ, ëಎರಡು, ಮ್ರು... ಹಲವು ವಿಯೆಟಾನುಂಗಳು’ ಎಂಬ 
ಪರತಿಪಾದನ್ಯತತೆ ಒಯ್ದತು. ತಿರಖಂಡಿೋಯ ಸಮೆಮೇಳನ ಮತುತೆ ಅದು ರಚಿಸಿದ 
ಸಂಸ್ಥಾಗಳ ಗುರಿ ಅದ್ೋ ಆಗಿತುತೆ: ಮ್ರ್ ಖಂಡಗಳಾದಯೂಂತ ಸಂಯೊೋರ್ತ 
ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಸಶಸತ್ರ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು ನಡ್ಯಬ್ೋಕು ಇದು ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯು 
ತನನು ಪಡ್ಗಳನುನು ರಗತಿತೆನಾದಯೂಂತ ಹಂಚುವಂತಹ ಒತತೆಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತತೆದ್ 
ಮತುತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಪರಿೋತ ಹಣ ಖಚು್ಜ ಮಾಡಬ್ೋಕಾಗಿ ಬಂದು ಅದರ 
ಆರ್್ಜಕ ಶಕಿತೆ ಕುಂದುತತೆದ್ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಕ್್ೋನ ಇಲಿಲಿತುತೆ. ಈ ಅಗಿನು ಪರಿೋಕ್್ಯನುನು 
ಗ್ಲುಲಿವುದು ಸುಲಭ ಎಂಬ ಭಾವನ್ಯೆೋನ್ ಇಲಿಲಿ ಇರಲಿಲಲಿ, ಈ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ 
ವಿರ್್ೋಧಿ ರಂಗಗಳು ëಸಾವು ಮತುತೆ ಅಪಾರ ದುರಂತಗಳಲಿಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲನುನು’ 
ಉಣಲ್ು ಸಿದಧವಾಗಿರಬ್ೋಕು. ಅಲಲಿದ ್ಇವು ಚ ್ಒಬ್ಬನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಲ್್ೋಚನಗ್ಳೋ್ನ್ 
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ಆಗಿರಲಿಲಲಿ. ತಿರಖಂಡಿೋಯ ಸಮೆಮೇಳನದ ಮುಕಾತೆಯ ಭಾಷಣದಲಿಲಿ ಫಿಡ್ರ್ ಕ್ಡ 
ಸರಿಸುಮಾರು ಇದ್ೋ ರಿೋತಿಯ ಮಾತುಗಳನುನು ಆಡುವವರಿದ್ದರು: 

 ëಕ್ಯೂಬಾದ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳ್ಗ್ ಇಡಿೋ ರಗತತ್ೆೋ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಿರುದಧದ 
ಕದನ ಕಣ... ಕ್ಯೂಬಾದ ಹ್್ೋರಾಟಗಾರರನುನು ರಗತಿತೆನ ಎಲಾಲಿ ಮ್ಲ್ಗಳ 
ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಚಳುವಳ್ಗಳ್ಂದ ಎಣಿಸುವಂತಾಗಬ್ೋಕು... ಹವಾನಾ ಘ್ೋಷಣ್ 
ಹ್ೋಳುವಂತ್, ಪರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಯ ಕತ್ಜವಯೂವ್ಂದರ್ ಕಾರಂತಿಯ 
ಕತ್ಜವಯೂವನುನು ಪ್ರ್ೈಸುವುದು, ಮತುತೆ ಅದನುನು ಕ್ೋವಲ ಮಾತಿನಲಲಿಲಲಿದ್ 
ಕೃತಿಯಲಿಲಿ ಪ್ರ್ೈಸುವುದು.’

ಚ ್ಈ ಬರಹವನುನು ಅಂತಹ ಒಂದು ರಂಗವನುನು ತರ್ಯ್ಲು ಬ್್ಲಿವಿಯಾಕ್ಕೆ 
ಹ್್ರಡುವ ಮುನನು, ತನನು ಬದ್ದತಗ್ಳ್ಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತನನು ಬದುಕ್ೋ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು 
ಎಂಬುದರ ಪ್ಣ್ಜ ಅರಿವಿದ್್ದೋ ಬರ್ದಿದ್ದರು. ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲಿಲಿ ತಾನು 
ಸಾಯುತ್ತೆೋನ್ ಎನುನುವ ಮುನ್ಸ್ಚನ್ ಇದಾ್ದಗ್ಯೂ ಲ್ಕಿಕೆಸದ್ ಧುಮುಕುವುದು, ಅದ್ 
ಹಾಗ್ೋ ಅಂತಯೂವಾಯತು ಮತುತೆ ಸಾವನುನು ಮುಂದಾಗಿಯೆೋ ಸಿ್ವೋಕರಿಸಲಾಗಿತುತೆ: ತನನುದ್ೋ 
ಸಾವನುನು. ಏನು ಸಂಭವಿಸಲಿತುತೆ ಎಂಬುದರ ಮುನ್ಸ್ಚನ್ಯನುನು ಓದುವಂತ್ 
ಕ್ಳಗಿನ ಮಾತುಗಳನುನು ಓದಿಕ್್ಳಳಿಬಹುದು:

 ëಯಾವತಾತೆದರ್ ಯಾವುದ್್ೋ ಭ್ಮಿಯ ಮೆೋಲ್ , ಈಗಾಗಲ್ೋ 
ನಮ್ಮದಾಗಿರುವ, ನಮ್ಮ ನ್ತತೆರು ಚ್ಲಿಲಿರುವ ನ್ಲದಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್್ನ್ಯುಸಿರು 
ಎಳಯ್ಬ್ೋಕಾಗಿ ಬಂದರ,್ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟ್ಕಗ್ಳ ವಾಯೂಪಿತೆಯೆೋನು ಎಂಬುದನುನು 
ನಾವಿೋಗಾಗಲ್ೋ ಅಳ್ದಿದ್್ದೋವ್ ಮತುತೆ ಶರಮರ್ೋವಿಗಳ ಮಹಾಸ್ೋನ್ಯಲಿಲಿ 
ನಾವೂ ಒಂದ್್ಂದು ತುಣುಕುಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕ್್ಂಡಿದ್್ದೋವ್ 
ಎಂಬುದು ತಿಳ್ದಿರಲಿ... ನಮ್ಮ ಪರತಿಯೊಂದು ನಡ್ಯ್ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ 
ವಿರುದಧದ ಒಂದು ರಣಘ್ೋಷಣ್, ಹಾಗ್ ಮಾನವ ರನಾಂಗದ ಮಹಾ 
ಶತುರ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕತೆ ಸಂಸಾಥಾನದ ವಿರುದಧ ರನತಾ ಒಗಗೆಟ್ಟನ ಯುದಧದ 
ಸುತೆತಿ ಗಿೋತ್. ಎಲಿಲಿಯಾದರ್ ಸಾವು ನಮಗ್ ಅಚ್ಚರಿ ತರಬಹುದು, ಅದನುನು 
ಸಾ್ವಗತಿಸ್್ೋಣ, ಆದರ ್ನಮ್ಮ ರಣಘ್ೋಷ, ಕಲ್ವು ಆಲಿಸುವ ಕಿವಿಗಳ್ಗಾದರ್ 
ತಲುಪಬಹುದು ಮತುತೆ ನಮ್ಮ ಶಸತ್ರವನುನು ಝಳಪಿಸಲು ಮತ್್ ತೆಂದು ಕ್ೈ 
ಚಾಚಬಹುದು ಹಾಗ್ ಇತರರು, ಶ್ೋೋಕಗಿೋತ್ಯನುನು ಮೆಷ್ನ್ ಗನುನುಗಳ 
ವಾದಯೂಗ್್ೋಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗ್ ಮತುತೆ ಯುದಧ ಹಾಗ್ ವಿರಯದ ಹ್್ಸ ಸಮರ 
ಘ್ೋಷಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಹ್್ಂದಿಸಿಕ್್ಳಳಿಲು ಸಿದಧರಾಗಬಹುದು.’



ಪೀಠಿಕೆ 35

 ಚ್ ನ ಮತ್್ತೆಂದು ಬರಹ, ëಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಸಮಾರವಾದ ಮತುತೆ ಮಾನವ’ 
ಇದರ ಆರಂಭದ ಕ್ಲವು ಪುಟಗಳನುನು, ಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಕಾರಂತಿಯನುನು ನ್ರವ್ೋರಿಸಲು 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲವು ವಿವರಗಳನುನು ಸ್ಪಷಟಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಉಳ್ದ 
ಭಾಗವು ಆತ ಯಾವುದನುನು ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಯೊೋರನ್ಯ ಪರಧಾನ ಕತ್ಜವಯೂ 
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರ್್ೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್, ಅಂದರ್ ಅದು ಕಮ್ಯೂನಿಸಂ 
ಕುರಿತದ್್ದೋ ಆಗಿದ್. ಮುಂಚಿನ ಕ್ಲವು ಬರಹಗಳಲಿಲಿ, ಚ್ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ವಾದ ಮತುತೆ 
ಕ್ಯೂಬಾ ಕಾರಂತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಆಸಕಿತೆಕರವಾದ ವಿವರಗಳನುನು 
ನಿೋಡುತಾತೆರ್. ಉದಾಹರಣ್ಗ್, ëಪರರಮ ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಯುವ ಸಮೆಮೇಳನಕ್ಕೆ 
ಭಾಷಣ’ ಎಂಬ ತನನು ಬರಹದಲಿಲಿ ಆತ ಹ್ೋಳುತಾತೆರ್:

 “....ಈ ಕಾರಂತಿ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ವಾದಿ -ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ೋಳ್ಸಿಕ್್ಳ್ಳಿ ನಾನು ಹ್ೋಳುತಿತೆದ್್ದೋನ್ 
ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ವಾದಿ- ಏಕ್ಂದರ್ ಈ ಕಾರಂತಿ ತನನುದ್ೋ ವಿಧಾನಗಳಲಿಲಿ, ಮಾಕ್ಸ್್ಜ 
ತ್್ೋರಿದ ಹಾದಿಯನುನು ಅನ್್ವೋಷ್ಸಿದ್... ...ನಾವಿಂದು ಯಾವುದನುನು ಮಾಕ್ಸ್್ಜ 
ವಾದ ಎಂದು ಕರ್ಯುತ್ತೆೋವೋ ಅದನುನು ಅನುಷಾಠೆನ ಮಾಡುತಿತೆದ್ದರ್, ಅದು 
ಏಕ್ಂದರ್, ನಾವು ಅದನಿನುಲಿಲಿ ಅನ್್ವೋಷಣ್ ಮಾಡಿದ್್ದೋವ್... ಆ ದಿನಗಳಲಿಲಿ... 
ಮಾವೋರವರಿಂದ ಬರ್ಯಲ್ಪಟಟ ಸಣ್ ಕರಪತರವಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ೈ ಸ್ೋರಿತು...
ಇಲಿಲಿನ ರನತಾ ಪಡ್ಗಳು, ಈಗಾಗಲ್ೋ ಬರ್ದಿಟ್ಟರುವ ಗ್ರಿಲಾಲಿ ಯುದಧದ  
ಯಾವುದ್ೋ ತಂತರ ಹಾಗ್ ವೂಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಯದಿದ್ದರ್, ಸವಾ್ಜಧಿಕಾರಿಯ 
ಪಡ್ಗಳನುನು ಹಿಮೆ್ಮಟ್ಟಸಲು ಭ್ಗ್್ೋಳದ ಇನ್್ನುಂದು ಬದಿಯಲಿಲಿ ಬಳಸಿದ್ದ 
ಅದ್ೋ ತಂತರಗಳನುನು ಬಳಸಿದ್ವು.

 ëಕ್ಯೂಬಾ ಕಾರಂತಿಯ ಕುರಿತ ಸ್ೈದಾ್ದಂತಿಕ ಟ್ಪ್ಪಣಿಗಳು’, ಎಂಬ ತನನು 
ಬರಹದಲಿಲಿ ಆತ ಹಿೋಗ್ ಬರ್ಯುತಾತೆರ್:

  ëನಾವು, ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮದ್ೋ ಹ್್ೋರಾಟಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸಿ 
ವಿಜ್ಾನಿ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ಮುಂಗಂಡಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳನುನು ಈಡ್ೋರಿಸುತಿತೆದ್್ದೋವಯ್ಷ್ಟೋ. 
ಬಂಡಾಯದ ಈ ಹಾದಿಯಲಿಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ವ್ೈಜ್ಾನಿಕ ಮಾಕಸ್ರೆ್ಜವರ 
ಭವಿಷಯೂವಾಣಿಗಳ್ಗ್ ನಮ್ಮನುನು ನಾವು ಹ್್ಂದಿಸಿಕ್್ಳುಳಿತಿತೆದ್್ದೋವ್ಯಷ್ಟೋ....
ಕ್ಯೂಬನ್ ಕಾರಂತಿಯಲಿಲಿ ಅದರ ನಾಯಕರ ಪರತಿಪಾದನ್ಗಳೋ್ನ್ೋ ಇರಲಿ, 
ಅರವಾ ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ ದೃಷ್ಟಕ್್ೋನದಿಂದ ಅದನುನು ಪ್ಣ್ಜವಾಗಿ ತಿಳ್ದಿದ್ದರ್್ೋ 
ಇಲಲಿವೋ, ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ವಾದದ ನಿಯಮಗಳು ಕ್ಯೂಬಾದ ಕಾರಂತಿಯ 
ಘಟನಾವಳ್ಗಳಲಿಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿವ್.’ 
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ಇವು ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಿಚ್ಛಾೋದಗಳು. ಚ್, ಫಿಡ್ರ್ ಮತತೆವರ ಸಂಗಾತಿಗಳು 
ëಪಾರಯೊೋಗಿಕ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳು’, ತಮ್ಮ ಗ್ರಿಲಾಲಿ ಪಡ್ಯನುನು ಸರುಜೆಗ್್ಳ್ಸುವಾಗ, 
ಒಂದು ಶರಮರ್ೋವಿ ವಗ್ಜದ ಕಾರಂತಿಯಾಗಲಿದ್ದ ಕಾರಂತಿಯೊಂದನುನು ನ್ರವ್ೋರಿಸಲು 
ಹ್್ರಟಾಗ, ಅವರಿಗ್ ಶರಮರ್ೋವಿಗಳ ಕಾರಂತಿಯ ಬಗ್ಗಿನ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ವಾದಿ  
ಸಿದಾಧಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅರವಾ ಮಾವೋರವರ ಗ್ರಿಲಾಲಿ ಯುದಧತಂತರದ ಬಗ್ಗೆ 
ಸುಮಾರಾಗಿ ಏನ್ ತಿಳ್ದಿರಲಿಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ 
ಆಚರಣ್ಗಳೋ್ ಅವರಿಗ್ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ವಾದಿ ಸಿದಾಧಂತದ ವಸುತೆನಿಷಟ ಸತಯೂವನುನು 
ಮನವರಿಕ್ ಮಾಡಿಕ್್ಟಟದು್ದ. ëಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಸಮಾರವಾದ ಮತುತೆ ಮಾನವ’ದಲಿಲಿ 
ಆತ, ತನ್ನುಲಾಲಿ ಅಂತಗ್ಜತ ಸಾಧಯೂತ್ಗಳನುನು ಈಡ್ೋರಿಸಿಕ್್ಂಡ ಮತುತೆ ತನನುದ್ೋ 
ವ್ೈರುಧಯೂಗಳ್ಂದ ಹ್್ರಬರಲಾಗದ ್ಚಿಂದಿಯಾಗುವ ಸಿಥಾತಿಗ ್ತಲುಪಿದ ಮುಂದುವರಿದ 
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಮಾತರ ಕಾರಂತಿ ಸಾಧಯೂ ಎಂಬ ಪಾಶಿ್ಚಮಾತಯೂ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ 
ವಾದಿಗಳ ವಾದವನುನು ತುಂಡರಿಸುತಾತೆರ್ -ಹಾಗ್ಯೆೋ ಈಗಾಗಲ್ೋ ಅಂತಹ 
ತಿಳುವಳ್ಕ್ಯನುನು ತನನು ëಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಮತುತೆ ಅತಿ ದುಬ್ಜಲ ಕ್್ಂಡಿ’ ಎಂಬ   
ಸಿದಾಧಂತಗಳ ಮ್ಲಕ ಬದಲಿಸಿದ್ದ ಲ್ನಿನ್ ನವರನುನು ಉಲ್ಲಿೋಖ ಮಾಡಿ, ಕಾರಂತಿ 
ಮುಂದುವರಿದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ದ್ೋಶಗಳ್ಗಿಂತ ದಮನಕ್್ಕೆಳಗಾದ ದ್ೋಶಗಳಲ್ಲಿೋ 
ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧಯೂತ್ ಹ್ಚು್ಚ ಎಂದು ಹ್ೋಳುತಾತೆರ್. ಹಾಗಿದ್ದರ್, ಕ್ಯೂಬಾದಂತಹ 
ಬಡ, ದಮನಕ್್ಕೆಳಗಾದ ದ್ೋಶದಲಿಲಿ ಕಾರಂತಿ ಮಾಡಿದರ್, ëಸಮಾರವಾದಿ ಆದಿ 
ಶ್ೋಖರಣ್’ (socialist primitive accumulation)ಎಂಬ ನಿೋತಿಯನುನು 
ಆರಂಭಿಸಬ್ೋಕ್ ಹಾಗ್ ಮುಂದುವರಿದ ಪಾಶಿ್ಚಮಾತಯೂ ದ್ೋಶಗಳ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರಲು 
ಪರಯತಿನುಸುತಿತೆರಬ್ೋಕ್ೋ? ಅರವಾ ಅನಿವಾಯ್ಜವಾಗಿ ಭಿನನು ಹಾದಿಯೊಂದನುನು 
ತುಳ್ಯಬ್ೋಕ್?

 ಈ ಬರಹದಲಿಲಿನ ಚ್ ವಾದದ ಪರಕಾರ, ತಿರಖಂಡಿೋಯ ಕಾರಂತಿಗಳು 
ಒಂದು ಪಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್್ದೋ ನಡ್ಯಬ್ೋಕು: ಕ್ಳ ಮಟಟದ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾ್ಪದನ್ ಮತುತೆ 
ಭೌತಿಕ ಸಂಪತತೆನುನು ಹ್್ಂದಿಯ್ ಒಂದು ಗೌರವಯುತ, ಸಮಾನತ್ಯ, 
ಮ್ಲಭ್ತವಾಗಿ ಉತತೆಮವಾದ ಮತುತೆ ಸೌರನಯೂಶಿೋಲ ಸಮಾರವನುನು ಕಟಟಬಹುದು: 
ರನತ್ಯ ಬೌದಿಧಕ ಬ್ಳವಣಿಗ್, ಉತತೆಮ ಬದುಕು ಮತುತೆ ಸುರಕ್ಷತ್ಗ್ ಅಗತಯೂವಾದ 
ಭೌತಿಕ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯನುನು ನಿಮಿ್ಜಸಲು ಸಾಂಪರದಾಯಕವಾಗಿ ಅರ್ೈ್ಜಸಿಕ್್ಂಡಂತ್ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತುತೆ ಶಕಿತೆಗಳನುನು ಬದಲಾಯಸಲು ಸಾಧಯೂವಿರುವುದು 
ಮಾತರವಲಲಿ, ಒಂದು ಸಮಾರವಾದಿ ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುತೆ ಒಂದು ಮಾನವಿೋಯ ಸಮಾರ 
ನಿಮಾ್ಜಣ ಮಾಡಲು ಅಗತಯೂವಾದ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯು ವಿರ್ಪಗ್್ಳ್ಸಿರುವ 
ಮತುತೆ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವ, ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಸಾಮರಯೂ್ಜಗಳನುನು ಮರಳ್ ಪಡಯ್ಲು 
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ರನತ್ಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬ್ೋಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಯಂದ, ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ಹಿೋನ 
ಅಪರಾಧವ್ಂದರ್ ಮನುಷಯೂನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿೋ ಅಂತಗ್ಜತವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾರ್ಕತ್ 
ಮತುತೆ ಬ್ೋರ್ಯವರಿಗ್ ಸ್ವಯಂಸ್ಫುತ್ಜವಾಗಿ ತ್ರ್ದುಕ್್ಳುಳಿವ ಆತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನುೋ 
ತುಳ್ದು ವಿರ್ಪಗ್್ಳ್ಸುವುದು ಮತುತೆ ಅದರ ಬದಲು ಅವನನುನು ಸಾ್ವರ್್ಜಯಾಗಿ 
ಹಾಗ್ ಭೌತಿಕ ಗಳ್ಕ್ಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸುವ, ಬ್ೋರ್ಯವರ ಒಳ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ 
ನಿಲ್ಜಕ್ಷ್ಯದಿಂದಿರುವ ವಯೂಕಿತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿೋ ರಗತತೆನುನು ಒಂದು ಪರಕಿೋಯತ್ಯ 
ಸಂತ್ ಮಾಡಿರುವುದು. ಚ್ ನ ದೃಷ್ಟಕ್್ೋನದಲಿಲಿ, ಸಮಾರವಾದಿ ಸಮಾರವನುನು 
ನಿಮಿ್ಜಸುವುದರ ಪರಮುಖ ಸವಾಲಂ್ದರ,್ ಒಂದು ಪುರ್್ೋಗಾಮಿ ಸಾಮಾರ್ಕತಯ್ 
ಕಡಗ್ ್ಸಹರ ಮನ್್ೋಭಾವ ಹ್್ಂದಿರುವ ಪರಕಿೋಯನಾಗಿರದ ವಯೂಕಿತೆಯನುನು -ಆತ 
ಹ್ೋಳುವ ëನವಿೋನ ಪುರುಷ ಮತುತೆ ಮಹಿಳ’್ಯನುನು ನಿಮಿ್ಜಸುವುದು. ಆತನ ಈ 
ದೃಷ್ಟಕ್್ೋನದ ಒಂದು ತುದಿಯಲಿಲಿ ಇದ್ದದು್ದ ಉತತೆಮ ಬದುಕಿಗ್ ಬ್ೋಕಾದ ಮ್ಲ 
ಸಂರಚನಗ್ಳು, ಅಂದರ ್ಆರ್್ೋಗಯೂ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೌಷ್ಟಕತ ್ಮುಂತಾದವುಗಳ್ಗ ್ಬ್ೋಕಾದ 
ಭೌತಿಕ ಭದರತ್ಗಳನುನು ಖಾತಿರಪಡಿಸುವುದು. ಏಕ್ಂದರ್ ಅವುಗಳ ಖಾತಿರಯಲಲಿದ್ 
ಬ್ೋರ್ಯವರ್್ಟ್ಟಗ್ ನ್ೈತಿಕ ಸೌಹಾದ್ಜ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಹ್್ಂದುವುದು ನಿರಕ್ಕೆ 
ಕಷಟ. ಇನುನು ಕ್ಯೂಬಾದ ರನರ ವಿರುದಧ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ಮಿತಿಮಿೋರಿದ 
ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹ್್ರತಾಗಿಯ್ ಅವನುನು ಸಹಿಸಿಕ್್ಳುಳಿವ ಮತುತೆ ಸಾಮ್ಹಿಕವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಪಡಿಸುವ ಸಾಮರಯೂ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಯ್ೆೋ ಇಲಲಿ. ಇನ್್ನುಂದು 
ತುದಿಯೆಂದರ ್ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯ ಸೌಹಾದ್ಜತ ್ಮತುತೆ ಹ್್ಣಗ್ಾರಿಕಯ್ ದೃಷ್ಟಕ್್ೋನ. 
ಹ್ೋಳಬ್ೋಕ್ಂದರ್, ರಾಷ್ರೊೋಯತ್ ಮತುತೆ ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯತ್ಗಳ ಗತಿತಾಕಿ್ಜಕತ್.

★
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ಅರೆನೆಸೊಟೋ ಚೆ ಗೆವಾರ ಬದುಕಿನ  

ಸಂಕ್ಷಿಪತು ಪಟಿಟ

★

.     .
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 14 ರ್ನ್ 1928: ಅರ್್ಜಂಟ್ೈನಾದ ರ್್ಸಾರಿಯೊೋದಲಿಲಿ ರನನ

 1953  ಚ್  ಚಮ್ಜಶಾಸತ್ರದಲಿಲಿ ವಿಶ್ೋಷಜ್ಞನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ೈದಯೂನ್ಂಬ ಅಹ್ಜತ್ 
ಪಡ್ದರು

 07 ರುಲ್ೈ 1953 - 1954: ಇಡಿೋ ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕವನುನು ಸುತಿತೆದ 
ನಂತರ 1953ರಲಿಲಿ ಗಾ್ವಟ್ಮಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳ್ದು ಅಲಿಲಿ ಕ್ಯೂಬಾದ ದ್ೋಶಭರಷಟರ 
ಗುಂಪಿನ್್ಡನ ್ಭ್ೋಟ್, ಅವರಿಂದಲ್ೋ ಚ ್ಎಂದು ನಾಮಕರಣ. ಗಾ್ವಟಮ್ಾಲಾದ 
ರಾಕ್್ೋಬ್ ಅಬ್್ಜಂಜ್ ಸಕಾ್ಜರದ ವಿರುದಧ ಸಿಐಎ ನಡ್ಸಿದ ಕ್ಷಿಪರಕಾರಂತಿಗ್ 
ಸಾಕ್ಷಿ. 

 ರುಲ್ೈ 1955: ಫಿಡ್ರ್ ಕಾಯೂಸ್್ರೊೋ ಭ್ೋಟ್ ಮತುತೆ ಫುಲ್ಜೆನಿಶಿಯೊೋ ಬಟ್ಸಾಟನ 
ಸವಾ್ಜಧಿಕಾರದ ವಿರುದಧದ ರುಲ್ೈ 26ರ ಚಳವಳ್ಯಲಿಲಿ ಪಾಲ್್ಗೆಳಳಿಲು 
ತಿೋಮಾ್ಜನ.

 25 ನವ್ಂಬರ್ 1956: ಕ್ಯೂಬಾದ ಸಿಯೆರಾ ಮೆೋಸಾತ್ರ ಪವ್ಜತಗಳಲಿಲಿ ಗ್ರಿಲಾಲಿ 
ಯುದಧ ಆರಂಭಿಸಲು ಫಿಡ್ರ್ ಕಾಯೂಸ್್ರೊೋ ನ್ೋತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಚ್ ಮತುತೆ ಇತರ 81 
ರನರು ëಗಾರನಾ್ಮ’ ಎಂಬ ದ್್ೋಣಿಯಲಿಲಿ ಪಯಣ ಆರಂಭ.

 21 ರುಲ್ೈ 1957: ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಚ್ ಗ್ ಭಡಿತೆ. ಮುಂದ್ “ಸಿರ್್ೋ 
ರ್ಡ್್ೋಂಡ್್ೋ”ದ 8ನ್ೋ ತುಕಡಿಯ ನಾಯಕತ್ವ.

 24 ಫ್ಬರವರಿ 1958: ಚ್ ಆರಂಭಿಸಿದ “ರ್ೋಡಿಯೊ ರ್ಬ್ಲ್ಡಾ” ಮೊದಲ ಪರಸಾರ.

 29 - 31 ಡಿಸ್ಂಬರ್ 1958: ಸಾಂತಾ ಕಾಲಿರಾ ಕದನಕ್ಕೆ ಚ್ ನ್ೋತೃತ್ವ. ಇದ್ೋ 
ಬಟ್ಸಾಟನಿಗ್ ಹ್್ಡ್ದ ಅಂತಿಮ ಹ್್ಡ್ತ.

 3 ರನವರಿ 1959: ಕಾರಂತಿಯ ಯಶಸಿಸ್ನ್್ಂದಿಗ್ ಮುಂರಾನ್ ಹವಾನಾಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿಳ್ದ ಚ್. ಲಾ ಕಬಾನಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್್ೋಟ್ಯನುನು ಆಕರಮಿಸಲು ಚ್ 
ಗ್ ರವಾಬಾ್ದರಿ ನಿೋಡಿದ ಫಿಡ್ರ್.

 12 ರ್ನ್ 1959: ವಾಣಿರಯೂ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುತೆ ರಾರತಾಂತಿರಕ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು 
ಬ್ಳ್ಸಲು ಸಂಯುಕತೆ ಅರಬ್ ಗಣರಾರಯೂ, ಭಾರತ, ಇಂಡ್್ೋನ್ೋಷಾಯೂ, 
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ಶಿರೋಲಂಕಾ, ಯುಗ್್ಸಾಲಿವಿಯ, ಮಾಯೂನಾ್ಮರ್, ರಪಾನ್, ಪಾಕಿಸಾತೆನ, ಸುಡಾನ್ 
ಮತುತೆ ಮೊರಾಕ್್ ದ್ೋಶಗಳ್ಗ ್ಚ ್ನ್ೋತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಕ್ಯೂಬಾದ ನಿಯೊೋಗದ ಭ್ೋಟ್

 07 ಅಕ್್ಟೋಬರ್ 1959: ರಾಷ್ರೊೋಯ ಭ್ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಕ್ೈಗಾರಿೋಕರಣ 
ವಿಭಾಗದ ಮುಖಯೂಸಥಾರಾಗಿ ಚ್ ನ್ೋಮಕ.

 26 ನವ್ಂಬರ್ 1959: ಬಾಯೂಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಾದ ಅಧಯೂಕ್ಷರಾಗಿ ಚ್ ನ್ೋಮಕ.

 23 ಫ್ಬರವರಿ 1961: ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಚ್ ನ್ೋಮಕ.

 11 ಡಿಸ್ಂಬರ್ 1964: ಸಂಯುಕತೆ ರಾಷರೊಗಳ ಸಾಮಾನಯೂ ಸಭ್(ರನರರ್ 
ಅಸ್ಂಬಿಲಿ)ಯಲಿಲಿ ಚ್ ಭಾಷಣ.

 ರನವರಿ - ಮಾಚ್್ಜ 1965: ಚಿೋನಾ, ಮಾಲಿ, ಕಾಂಗ್್ೋ, ಗಿನಿಯ, ಘಾನಾ, 
ದಾಹ್್ೋಮಿ, ಟಾಂರಾನಿಯಾ, ಈರ್ಪ್ಟ, ಆಲಿಜೆೋರಿಯಾ ದ್ೋಶಗಳ್ಗ ್ಪರಯಾಣ. 
ಸಕಾ್ಜರದ ಮುಖಯೂಸಥಾರು ಮತುತೆ ರಾಷ್ರೊೋಯ ವಿಮೊೋಚನಾ ಚಳುವಳ್ಗಳ 
ನಾಯಕರ್್ಡನ್ ಭ್ೋಟ್

 24 ಫ್ಬರವರಿ 1965: ಅಲಿಜೆೋರಿಯಾದಲಿಲಿ ನಡ್ದ ಎರಡನ್ೋ ಆಫ್್ರೋ - 
ಏಷ್ಯನ್ ಸೌಹಾದ್ಜ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲಿಲಿ ಚ್ ಭಾಷಣ.

 01 ಏಪಿರರ್ 1965: ಕಾಂಗ್್ೋದ ಲಾರ್ಂಟ್ ಕಬಿಲಾ ನ್ೋತೃತ್ವದ ಗ್ರಿಲಾಲಿ 
ಪಡ್ಗಳ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಹ್್ೋರಾಟ ಸ್ೋರಿಕ್್ಳಳಿಲು ಮಾರು ವ್ೋಶದಲಿಲಿ ಕ್ಯೂಬಾ 
ತ್್ರ್ದ ಚ್.

 21 ನವಂ್ಬರ್ 1965: ಸರಿಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಾಂಗ್್ೋದಲಿಲಿನ ವಿಫಲ 
ಕಾಯಾ್ಜಚರಣ್ಯ ನಂತರ ಟಾಂರಾನಿಯಾಕ್ಕೆ ಪಯಣ. ಅಲಿಲಿ ಹಲವು 
ವಾರಗಳ ಅಜ್ಾತ ವಾಸ. ಡಿಸ್ಂಬರ್ ಕ್್ನ್ಯಲಿಲಿ ಝಕ್ಸ್್ಲಿೋವಾಕಿಯಾಗ್ 
ಪಯಣಿಸಿ ಅಲಿಲಿಯ್ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಅಜ್ಾತ ವಾಸ.

 03 ನವ್ಂಬರ್ 1966: ನಂಕಾಹುಆಝು ಪರದ್ೋಶದಲಿಲಿ ಸಶಸತ್ರ ಹ್್ೋರಾಟ 
ಆರಂಭಿಸಲು ಬ್್ಲಿವಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳ್ದ ಚ್.

 08 ಅಕ್್ಟೋಬರ್ 1967: ಸಿಐಎ ಮಾಗ್ಜದಶ್ಜನದಲಿಲಿ ಕಾಯಾ್ಜಚರಣ್ 
ಮಾಡುತಿತೆದ್ದ ಬ್್ಲಿವಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ರ್್ತ ್ಕ್ಯೂಬರಡಾ ಡರ್್ ಯ್ರ್್ೋದಲಿಲಿ 
ಕಾದಾಡುವಾಗ ಸ್ರ್ಸಿಕಕೆ ಚ್.
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 09 ಅಕ್್ಟೋಬರ್ 1967: ಲಾ ಹಿಗುವ್ರಾ ಪಟಟಣದ ಸಣ್ ಶಾಲ್ಯೊಂದರಲಿಲಿ 
ಸಾರ್್ಜಂಟ್ ಮಾರಿಯೊ ಟ್ರಾನ್ ನಿಂದ ಮಧಾಯೂಹನು 1.30 ಕ್ಕೆ ಚ್ ಹತ್ಯೂ.

★
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ತ್್ರಖಂಡಿೋಯಕೆಕೆ ಸಂದೆೋಶ

*

★
ಅರೆನೆಸೊಟೋ ಚೆ ಗೆವಾರ

ಅನು: ಟಿ.ಎಲ್. ಕೃಷೆಟೋಗೌಡ

* ಮೊದಲ ಪರಕಟಣ್: ಆಫಿರಕಾ, ಏಷಾಯೂ ಮತುತೆ ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕ ರನತ್ಗಳ ಸೌಹಾದ್ಜ 
ಸಂಘಟನ್ (OSPAAAL), ಹವಾನಾ(ಕ್ಯೂಬಾ), 16 ಏಪಿರರ್ 1967.
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 ಈಗ ಕುಲುಮೆಗಳ ಕಾಲ, ಕ್ೋವಲ ಬ್ಳಕನನುಷ್ಟೋ ಕಾಣಬ್ೋಕು 

 - ರ್್ೋಸ್ ಮಾಟ್್ಜ

ಕಡ್ಯ ರಾಗತಿಕ ದಳುಳಿರಿ ಕ್್ನ್ಗ್್ಂಡು ಈಗಾಗಲ್ೋ ಇಪ್ಪತ್್ಂದು 
ವಷ್ಜಗಳು ಸಂದಿವ್; ಈ ಘಟನ್ಯನುನು ನ್ನ್ಯಲು ರಪಾನಿನ ಸ್್ೋಲನುನು 
ಸಾಂಕ್ೋತಿಸಿ ಸಾಧಯೂವಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲಿ ಹಲವಾರು ಪರಕಟಣ್ಗಳನುನು 
ಹ್್ರತರಲಾಗಿದ.್ ರಗತುತೆ ವಿಭರನಗ್್್ಂಡಿರುವ ಬಣಗಳಲಿಲಿನ ಅನ್ೋಕ ಪರದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ 
ಗಳಲಿಲಿ ಆಶಾವಾದದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದಂತ್ ಕಾಣುತತೆದ್. 

ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ, ಗರಿಷಠೆ ಮುಖಾಮುಖ್ಗಳು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ತಿಕಾಕೆಟಗಳು 
ಮತುತೆ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣ್ಗಳ ಈ ದಿನಗಳಲಿಲಿ, ಒಂದು ರಾಗತಿಕ ಯುದ್ದವಿಲಲಿದ 
ಇಪ್ಪತ್್ಂದು ವಷ್ಜಗಳು ಒಂದು ಬಹಳ ದ್್ಡಡಾ ಸಂಖ್ಯೂಯಾಗಿಯೆೋ ಕಾಣುತತೆದ್. 
ಹಾಗಿದಾ್ದಗ್ಯೂ, ಯಾವುದಕಾಕೆಗಿ ಹ್್ೋರಾಡಲು ನಾವಲ್ಲಿರ್ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್್ದೋವ ್ಎಂದು 
ಘ್ೋಷ್ಸಿದ್್ದೋವ್ಯೊೋ ಅಂತಹ ಶಾಂತಿಯ(ಬಡತನ, ಅಧ್್ೋಗತಿ, ಮಾನವಕುಲದ 
ಹ್ಚ್್ಚಚು್ಚ ವಿಭಾಗಗಳ ಹ್ಚ್್ಚಚು್ಚ ಶ್ೋೋಷಣ್) ವಾಸತೆವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನು ವಿಶ್ಲಿೋಷಣ್ 
ಮಾಡದ,್ ಇದು ನಿರವಾದ ಶಾಂತಿಯೆೋ ಎಂದು ತನಿಖ ್ಮಾಡುವುದು ಒಳಳ್ಿಯದು. 

ರಪಾನಿನ ಶರಣಾಗತಿಯ ನಂತರ ರರುಗುತಿತೆರುವ ಸಥಾಳ್ೋಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ 
ವಿಭಿನನು ಸಂಘಷ್ಜಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವುದು ಈ ಟ್ಪ್ಪಣಿಗಳ ಉದ್್ದೋಶವಲಲಿ, ಅರವಾ 
ಶಾಂತಿಯುತವ್ಂದು ಕಂಡುಬರುತಿತೆರುವ ಇತಿತೆೋಚಿನ ವಷ್ಜಗಳಲಿಲಿ ಸಂಭವಿಸುತಿತೆರುವ 
ಅಗಣಿತವಾದ ಮತುತೆ ಹಚ್ು್ಚತಿತೆರುವ ನಾಗರಿಕ ಕಲಹದ ಘಟನಗ್ಳನುನು ನನ್ಪಿಸುವುದು 
ಕ್ಡ ನಮ್ಮ ಇಚ್್ಚಯೆೋನ್ ಅಲಲಿ. ಅನಗತಯೂ ಆಶಾವಾದದ ವಿರುದಧದ ಒಂದು 
ಉದಾಹರಣ್ ಎಂಬಂತ್, ಕ್ೋವಲ ಕ್್ರಿಯಾ ಮತುತೆ ವಿಯೆಟಾನುಂ ಯುದಧಗಳನುನು 
ಹ್ಸರಿಸಿದರ್ ಅದಷ್ಟೋ ಸಾಕು.

ಕ್್ರಿಯಾ ವಿಷಯದಲಿಲಿ ಹ್ೋಳುವುದಾದರ,್ ಅಮಾನುಷ ಯುದಧದ ವಷ್ಜಗಳ 
ನಂತರ, ದ್ೋಶದ ಉತತೆರ ಭಾಗವು ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ ಕಂಡು 
ಕ್ೋಳರಿಯದ ರಿೋತಿಯ ಅತಿ ಭಯಾನಕ ವಿನಾಶದಲಿಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹ್್ೋಯತು; 
ಬಾಂಬುಗಳ ಸುರಿಮಳ್ಯಂದ ರರಡಿಯಂತಾಗಿ, ಕಾಖಾ್ಜನ್ಗಳ್ಲಲಿದ್, ಶಾಲ್ 
ಅರವಾ ಆಸ್ಪತ್ರಗಳ್ಲಲಿದ್ ಸುಮಾರು ಹತುತೆ ದಶಲಕ್ಷ ನಿವಾಸಿಗಳ್ಗ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸ್ರ್ೋ 
ಇಲಲಿದಂತಾಯತು.
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ಕಳಂಕಿತ ಸಂಯುಕತೆ ರಾಷರೊಗಳ ಬಾವುಟದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ 
ಮಿಲಿಟರಿ ನ್ೋತೃತ್ವದಲಿಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಸ್ೈನಿಕರ ಅಪಾರ ಮಧಯೂಪರವ್ೋಶದ್್ಂದಿಗ್ ಮತುತೆ 
ನ್ೋಮಿಸಿಕ್್ಂಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್್ರಿಯಾದ ರನರನುನು ತುಫಾಕಿ ಗುಂಡುಗಳಂತ್ 
ಬಳಸಿಕ್್ಂಡು, ಡರನಗೆಟಟಲ್ ದ್ೋಶಗಳು ಈ ಯುದ್ದದಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವು. 
ಇನ್್ನುಂದಡ್ಯ್ಂದ ಸ್್ೋವಿಯತ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಸಲಹ ್ಮತುತೆ ಸರಂರಾಮುಗಳ್ಂದ 
ಸರುಜೆಗ್್ಂಡ ಸ್ೋನ್ ಮತುತೆ ಕ್್ರಿಯಾದ ರನತ್ ಹಾಗ್ ಚಿೋನಾ ರನತಾ 
ಗಣತಂತರದ ಸ್ವಯಂ ಸ್ೋವಕರು ಮುಖಾಮುಖ್ಯಾದರು. ಅಣು ಬಾಂಬುಗಳನುನು 
ಹಾಕಲಿಲಲಿ ಎನುನುವುದನುನು ಬಿಟಟರ ್ಸಿೋಮಿತ ಪರಮಾಣದಲಿಲಿ ರಸಾಯನಿಕ ಮತುತೆ ರ್ೈವಿಕ 
ಬಾಂಬುಗಳೊ ಸ್ೋರಿದಂತ್ ಈ ಯುದಧದಲಿಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದ ಎಲಾಲಿ 
ರಿೋತಿಯ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳನುನು ಪರಯೊೋಗಿಸಿತು.

ವಿಯೆಟಾನುಮಿನಲಿಲಿ, ಆ ದ್ೋಶದ ದ್ೋಶಪ್ರೋಮಿ ಶಕಿತೆಗಳು ಮ್ರು ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ 
ಬಲಗಳ ವಿರುದಧ ಸರಿಸುಮಾರು ನಿರಂತರವಾದ ಯುದ್ದವನುನು ನಡ್ಸಿದರು: 
ಹಿರ್್ೋಷ್ಮಾ ಮತುತೆ ನಾಗಸಾಕಿಯ ಮೆೋಲಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳ್ಯ ನಂತರ 
ರಪಾನಿನ ತಾಕತುತೆ ಮೆೋಲಿಂದ ಕ್ಳಗ್ ಉಡುಗಿ ಹ್್ೋಗಿತುತೆ; ತನನು ಇಂಡ್್ೋ-ಚಿೋನಾ 
ವಸಾಹತುಗಳ ಸ್್ೋಲಿನಿಂದ ಫಾರನ್ಸ್ ಆಗತಾನ್ ಚ್ೋತರಿಸಿಕ್್ಂಡಿತುತೆ ಮತುತೆ ಕಷಟ 
ಕಾಲದಲಿಲಿ ತಾನ್ೋ ನಿೋಡಿದ್ದ ಭರವಸಗ್ಳನುನು ನಿಲ್ಜಕ್ಷಿಸಿತುತೆ; ಅಮೆರಿಕ ಈ ಹ್್ೋರಾಟದ 
ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲಿಲಿತುತೆ.

ಪರತಿಯೊಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿೋಮಿತ ಮುಖಾಮುಖ್ಗಳು ನಡ್ಯುತಿತೆದ್ದವು. 
ಆದರ ್ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾದಲಿಲಿ, ಸುದಿೋಘ್ಜ ಅವಧಿಯ ವರಗ್,್ ಕ್ಯೂಬಾದ ಕಾರಂತಿಯು 
ಎಚ್ಚರಿಕ್ ಗಂಟ್ಯನುನು ಮೊಳಗಿಸುವ ವರ್ಗ್ ವಿಮೊೋಚನಾ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು 
ಮತುತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಷಿಪರಕಾರಂತಿಗಳು ಶ್ೈಶವಾವಸ್ಥಾಯಲ್ಲಿೋ ಇದ್ದವು. ಇದು ಈ 
ಪರದ್ೋಶದ ಮಹತ್ವವನುನು ಸಾರುತತೆದ್. ಈ ಘಟನ್ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಗಳ ಕ್ಂಗಣಿ್ಗ್ 
ಗುರಿಯಾಯತು ಮತುತೆ ಕ್ಯೂಬಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮೊದಲು ಪಾಲಿಯಾ ಗಿರ್್ೋನನುಲಿಲಿ 
ಮತ್್ತೆಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಿಕಕೆಟ್ಟನ ಸಂದಭ್ಜದಲಿಲಿ, ತನನು ಕಡಲ ತಿೋರಗಳನುನು 
ರಕ್ಷಿಸಿಕ್್ಳುಳಿವುದು ಅನಿವಾಯ್ಜವಾಯತು.

ಕ್ಯೂಬಾದ ವಿಚಾರದಲಿಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತುತೆ ಸ್್ೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೆಟ ನಡುವ್ 
ಸಂಘಷ್ಜ ನಡ್ದಿದ್ದರ್ ಊಹ್ಗ್ ನಿಲುಕದ ಪರಮಾಣದ ಯುದಧ ನಡ್ದು 
ಬಿಡಬಹುದಿತುತೆ.

ಆದರ್, ಪರಸುತೆತ ಎಲಾಲಿ ವ್ೈರುದಯೂಗಳ ಕ್ೋಂದರ ಬಿಂದು ಇಂಡ್್ೋ-ಚಿೋನಾ 
ಉಪಖಂಡ ಮತುತೆ ಸುತತೆಮುತತೆಲಿನ ಪರದ್ೋಶ ಎಂಬುದು ನಿಚ್ಚಳ. ಯಾವುದ್ೋ ಕ್ಷಣದಲಿಲಿ 
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ಸಿಡಿಯಲು ಸಿದಧವಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್್ಫುೋಟಕ ಸಿಥಾತಿಗ್ ಇಡಿೋ ಪರದ್ೋಶವನುನು 
ತಂದಿದ್ದ ಅಂತಯು್ಜದಧಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಲಾವೋಸ್ ಮತುತೆ ವಿಯೆಟಾನುಂಗಳು ನಲುಗಿ 
ಹ್್ೋಗಿದ್ದವು. ರಾಕ್ಷಸ ಶಕಿತೆಯ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಅಮೆರಿಕದ ರ್್ತ್ ಸಂಘಷ್ಜ 
ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಅಂತಯು್ಜದಧ ನಿಂತುಹ್್ೋಯತು. 

ವಿಯೆಟಾನುಮಿನಲಿಲಿನ ಸಂಘಷ್ಜವು ತಿೋರಾ ಗಂಭಿೋರ ಸ್ವರ್ಪವನುನು 
ಪಡದ್ುಕ್್ಂಡಿತುತೆ. ಈ ಯುದ್ದದ ವಿವರಣ್ ಮಾಡಬ್ೋಕನ್ುನುವ ಇರಾದಯ್ೆೋನ್ ಇಲಲಿ. 
ಆದರ್ ನಾವು ಕ್ಲವು ಪರಮುಖ ಮೆೈಲಿಗಲುಲಿಗಳನುನು ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲಿ ಇಟುಟಕ್್ಳೊ್ಳಿೋಣ.

1954 ರಲಿಲಿ, ಡಿಯೆನ್-ಬಿಯೆನ್-ಪುನಲಿಲಿನ ಅವಮಾನಕರ ಸ್್ೋಲಿನ ನಂತರ, 
ದ್ೋಶವನುನು ಎರಡು ಪರತ್ಯೂೋಕ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲು ರ್ನಿೋವಾದಲಿಲಿ 
ಒಪ್ಪಂದವಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಅದರಲಿಲಿ ವಿಯೆಟಾನುಮನುನು ಆಳುವವರು ಯಾರು 
ಮತುತೆ ದ್ೋಶವನುನು ಹ್ೋಗ್ ಪುನರ್ೈಕಯೂಗ್್ಳ್ಸಬ್ೋಕು ಎಂಬುದನುನು ನಿಧ್ಜರಿಸಲು 
ಒಪ್ಪಂದದ 18 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಚುನಾವಣ್ ನಡ್ಸಬ್ೋಕ್ಂದು ಹ್ೋಳಲಾಗಿತುತೆ. 
ಆದರ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಫ್ರಂಚರ 
ಕ್ೈಗ್್ಂಬ್ಯಾಗಿದ್ದ ಚಕರವತಿ್ಜ ಬಾವೋಡಾಯ್ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಉದ್್ದೋಶಗಳ 
ಈಡ್ೋರಿಕಗ್ ್ಹಚ್ು್ಚ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷಯೂನನುನು ಪರತಿಷಾಠೆಪನ ್ಮಾಡಲು 
ಕುಟ್ಲ್್ೋಪಾಯಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆದರ್ ಈತನ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಕ್ಡ, ದುರಂತ 
ಅಂತಯೂ ಕಂಡ ಮತುತೆ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯಂದ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್್ಪಯಾಗಿದ್ದ, ನ್್ಗೆೋ-ಡಿನ್-
ಡಿಎಮ್ ರಿೋತಿಯೆೋ ಆಗುತಿತೆತುತೆ ಎಂಬುದು ಎಲಲಿರಿಗ್ ಗ್್ತಿತೆರುವ ಸಂಗತಿ.

ಒಪ್ಪಂದದ ತರುವಾಯದ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಲಿ ರನತಾ ಪಡ್ಗಳ ಕಾಯೂಂಪುಗಳು 
ಆಶಾವಾದದ ಅಲ್ಯಲಿಲಿ ತ್ೋಲುತಿತೆದ್ದವು. ದ್ೋಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿಲಿ ಫ್ರಂಚ್ 
ವಿರ್್ೋಧಿ ಪರತಿರ್್ೋಧದ ಅಳ್ದುಳ್ದ ಗುಂಪುಗಳು ಕ್ಡ ನಿಷ್ಕೆರೆಯಗ್್ಂಡವು 
ಮತುತೆ ರ್ನಿೋವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ರಾರಿಯನುನು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುತಿತೆದ್ದವು. ಆದರ ್ಚುನಾವಣಗ್ಳಲಿಲಿ 
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಲಿಲಿಯ ವರ್ಗ್ ತನನು ಬಯಕ್ಗಳನುನು ಈಡ್ೋರಿಸಿಕ್್ಳುಳಿವ ವಿಶಾ್ವಸ 
ಮ್ಡುವುದಿಲಲಿವೋ ಅಲಿಲಿಯವರ್ಗ್ ಚುನಾವಣ್ಗಳು ನಡ್ಯುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದು 
ದ್ೋಶಪ್ರೋಮಿ ಶಕಿತೆಗಳ್ಗ್ ಬಹುಬ್ೋಗ ಮನವರಿಕ್ಯಾಯತು. ಏನ್ೋ ಕುತಂತರಗಳನುನು 
ಮಾಡಿದರ್ ವಾಸತೆವವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಇಚ್ಛಾ ನ್ರವ್ೋರಲು ಸಾಧಯೂವ್ೋ ಇರಲಿಲಲಿ. 
ದ್ೋಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿಲಿ ಮತ್್ತೆಮೆ್ಮ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು ಸಿಡಿದು ಕರಮೆೋಣವಾಗಿ 
ಪ್ಣ್ಜ ಪರಮಾಣದಲಿಲಿ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು ತಿೋವರಗ್್ಂಡವು. ಸದಯೂಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ 
ಸ್ೋನ್ಯು ದಾಳ್ಕ್್ೋರರನುನು ಅಧ್ಜ ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ ಹ್ಚಿ್ಚಸಿದ್ ಅದ್ೋ ಸಮಯದಲಿಲಿ 
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ಕ್ೈಗ್್ಂಬ್ ಶಕಿತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೂ ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ ಎಲಲಿಕಿಕೆಂತ ಹ್ಚಾ್ಚಗಿ ತಮ್ಮ 
ಯುದ್ದ ಮಾಡುವ ಶಕಿತೆಯನುನು ಸಂಪ್ಣ್ಜವಾಗಿ ಕಳದ್ುಕ್್ಂಡಿವ್.

 ಮತ್್ತೆಂದು ಪರಯತನುದಲಿಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಯುದ್್ಧೋತಾಸ್ಹವನುನು ಸ್್ೋಲಿಸಲು 
ಮತುತೆ ಸಮಾವ್ೋಶದ ಸಭ್ಯಲಿಲಿ ಒತತೆಡ ಹ್ೋರಲು ಅನುಕ್ಲವಾಗುವಂತ್ 
ಮೆೋಲುಗ್ೈ ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ವಷ್ಜಗಳ ಮುಂಚ್ ವಿಯೆಟಾನುಂ 
ಪರರಾಸತಾತೆತ್ಮಕ ಗಣರಾರಯೂದ ಮೆೋಲ್ ಯೊೋರ್ತವಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳ್ ನಡ್ಸಲು 
ಅಮೆರಿಕ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಉತತೆರದ ಕಡ್ಯಂದ ಪರಚ್್ೋದನ್ ನಡ್ಯುತಿತೆದ್ ಎಂದು 
ಆರ್್ೋಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರತಿಕಾರವಾಗಿ ದಾಳ್ ಮಾಡುತಿತೆದ್್ದೋವ್ ಎಂಬ ಮುಸುಕಿನಲಿಲಿ 
ಆರಂಭದಲಿಲಿ ಅಲ್್ ಲಿಂದು ಇಲ್್ ಲಿಂದು ಎಂಬಂತ್ ವಿರಳವಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳ್ 
ನಡಯ್ುತಿತೆತುತೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲಿಲಿ ತಿೋವರತ ್ಮತುತೆ ನಿರಂತರತ ್ಹಚ್ಾ್ಚದಂತ ್ಅಮೆರಿಕದ 
ವಾಯುಪಡ್ ಒಂದು ಘನ ಘ್ೋರ ದಾಳ್ಯನುನು ನಡ್ಸಿತು. ದಿನಗಳ್ದಂತ್ 
ದ್ೋಶದ ಉತತೆರ ಭಾಗದ ನಾಗರಿೋಕತ್ಯನ್ನುೋ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಉದ್್ದೋಶದಿಂದ ಈ 
ದಾಳ್ಗಳು ನಡ್ದವು. ಇಂತಹ ತಿೋವರಗ್್ಂಡ ದಾಳ್ಗಳಲಿಲಿ ಇದ್್ಂದು ಕುಪರಸಿದ್ದ 
ëಯುದಧವಿಸಾತೆರ’ದ ಅಧಾಯೂಯ.

ಯಾಂಕಿೋ ರಗತಿತೆನ ಭೌತಿಕ ಆಕಾಂಕ್್ಗಳು ಬಹುತ್ೋಕ ಈಡ್ೋರಿದ್ದವು, 
ವಿಯೆಟಾನುಮಿೋ ಪಡಗ್ಳ ಧಿೋರ್್ೋದಾತತೆ ಹ್್ೋರಾಟದ ಹ್್ರತಾಗಿಯ್ ಸಮಾರವಾದಿ 
ದ್ೋಶಗಳು ನಿೋಡಿದ್ದ ಯುದ್್ಧೋಪಕರಣಗಳೊ ಸ್ೋರಿದಂತ ್ವಿಯೆಟಾನುಮಿನ ನ್ರಾರು 
ಯುದಧ ವಿಮಾನಗಳನುನು (1700) ಹ್್ಡ್ದುರುಳ್ಸಲಾಗಿತುತೆ.

ಇಡಿೋ ರಗತಿತೆನ ನಿಲ್ಜಕ್ಷಿತ ರನಗಳ ಆಶಾಕಿರಣ, ಅವರ ಆಕಾಂಕ್್ಗಳನುನು 
ಪರತಿನಿಧಿಸುವ ದ್ೋಶವಾದ ವಿಯೆಟಾನುಂ ದುರಂತಮಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟ್ಯಾಗಿದ್ 
ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ವಾಸತೆವ. ಈ ರಾಷರೊವು ಅಮೆರಿಕ ದ್ೋಶದ 
ತಂತರಜ್ಾನದ ಉಗರ ದಾಳ್ಯನುನು ಸಹಿಸಿಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕು, ಪಾರಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲಿಲಿ 
ಯಾವುದ್ೋ ಪರತಿೋಕಾರದ ಸಾಧಯೂತಯ್ಲಲಿ ಮತುತೆ ಉತತೆರದಲಿಲಿ ಮಾತರವ್ೋ ದಾಳ್ಯಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಿಕ್್ಳುಳಿವ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಯೂತ್ಗಳ್ದ್ದವು -ಆದರ್ ಯಾವಾಗಲ್ ವಿಯೆಟಾನುಂ 
ಒಬ್ಬಂಟ್ಯಾಗಿದ್.

ವಿಯೆಟಾನುಂ ರನತ್ಯೆಡ್ಗ್ ಇಂದು ರಗತಿತೆನ ಎಲಾಲಿ ಪರಗತಿಪರ ಶಕಿತೆಗಳು 
ವಯೂಕತೆಪಡಿಸುತಿತೆರುವ ಒಗಗೆಟುಟ, ರ್್ೋಮನ್ ರಂಗಸಥಾಳದಲಿಲಿ ಪ್ಲಿಬಿಯನ್ ರನಸಾಮಾನಯೂರು 
ಗಾಲಿಡಿಯೆೋಟರ್ ಮಲಲಿರನುನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಷ್ಟೋ ಕಹಿ ವಯೂಂಗಯೂವಾಗಿದ್. ಇದು 
ದೌರ್ಜನಯೂಕ್ಕೆ ತುತಾತೆದವರ ಗ್ಲುವಿಗ್ ಹಾರ್ೈಸುವ ವಿಷಯ ಮಾತರವ್ೋ ಅಲಲಿ, 
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ಆತನ ಅದೃಷಟವನುನು ಹಂಚಿಕ್್ಳುಳಿವ, ಆತನ ಸಾವು ಅರವಾ ವಿರಯದವರ್ಗ್ 
ರ್್ತ್ಯಾಗಬ್ೋಕು ಎಂಬ ವಿಷಯ. 

ವಿಯೆಟಾನುಮಿ ರನತ್ಯ ಒಬ್ಬಂಟ್ತನವನುನು ನಾವು ವಿಶ್ಲಿೋಷಣ್ ಮಾಡುವಾಗ, 
ಮಾನವಿೋಯತ್ಯ ಇಂತಹ ತಕ್ಜಹಿೋನ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಕಳವಳ 
ಉಂಟಾಗಬ್ೋಕು.

ಅಮೆೋರಿಕಾ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಆಕರಮಣದ ಅಪರಾಧಿ -ಅದರ ಅಪರಾಧಗಳು 
ಅಪಾರ ಮತುತೆ ಇಡಿೋ ಲ್್ೋಕವನುನು ವಾಯೂಪಿಸಿವ್. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿೋಗಾಗಲ್ೋ 
ಗ್್ತಿತೆದ್, ಮಹಾಶಯರ್! ಆದರ್ ಯಾರು ಅಗತಯೂವಿರುವಾಗ ರ್್ತ್ ನಿಲಲಿಲು ಹಿಂದ್ 
ಮುಂದ್ ನ್್ೋಡಿದರ್್ೋ, ವಿಯೆಟಾನುಮನುನು ಸಮಾರವಾದಿ ರಗತಿತೆನ ಬಿಟ್ಟರಲಾಗದ 
ಗ್ಳಯ್ನನಾನುಗಿ ಮಾಡಿಕ್್ಳಳಿಲು ಮಿೋನಾ ಮೆೋಷ ಎಣಿಸಿದರ್್ೋ ಅವರಿಗ್ಲಲಿ ಈ 
ಅಪರಾಧಿತನ ಅನ್ವಯಸುತತೆದ್. ಹೌದು ಯುದಧದ ರಾಗತಿಕ ಮಟಟದ ಅಪಾಯ 
ಇದ್ದದ್್ದ, ಆದರ್ ಈ ವಿಚಾರದಲಿಲಿ ಒಂದು ತಿೋಮಾ್ಜನ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳುಳಿವಂತ್ 
ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ಮೆೋಲ್ ಒತತೆಡ ಹಾಕಬಹುದಿತುತೆ. ಮತುತೆ ಮತುತೆ ನಿಂದನ್ ಮತುತೆ 
ಕಿೋಟಲ್ಯ ಸಮರವನುನು ನಡ್ಸಿದ ಸಮಾರವಾದಿ ಬಣದ ಎರಡು ಬಲಿಷಠೆ ಶಕಿತೆಗಳ 
ಪರತಿನಿಧಿಗಳ್ಗ್ ಈ ಅಪರಾಧ ಅನ್ವಯಸುತತೆದ್.

ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನುೋ ಕ್ೋಳ್ಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕಾಗಿದ್, ಒಂದು ಪಾರಮಾಣಿಕ ಉತತೆರವನುನು 
ಪಡ್ಯಬ್ೋಕಾಗಿದ್: ವಿಯೆಟಾನುಮ್ ಒಂಟ್ಯಾಗಿದ್ಯೆೋ ಅರವಾ ಇಲಲಿವ್? 
ಇದು ರಗಳ ಕಾಯುತಿತೆರುವ ಎರಡು ಶಕಿತೆಗಳ ನಡುವ್ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿೋ 
ಸಮತ್್ೋಲನವನುನು ಕಾಯು್ದಕ್್ಳಳಿಲು ಅಲಲಿವ್? 

ಇವರ್ಲಲಿ ಎಂತಹ ದ್್ಡಡಾ ಮನುಷಯೂರು! ಎಂತಹ ಸಂಯಮ ಮತುತೆ ಕ್ಚು್ಚ! 
ಈ ಹ್್ೋರಾಟದ ಮ್ಲಕ ರಗತಿತೆಗ್ ಎಂತಹ ಸಂದ್ೋಶ ಕ್್ಡಬಹುದು! ಅಧಯೂಕ್ಷ 
ರಾನಸ್ನ್ ತನನು ರನಗಳ್ಗ್, ಸ್್ಫುೋಟಕ ಶಕಿತೆಯೊಂದಿಗ್ ಪರತಿದಿನ ಮುಳುಳಿತಂತಿಯಂತ್ 
ಬ್ಳ್ಯುತಿತೆರುವ ವಗ್ಜವ್ೈರುಧಯೂಗಳನುನು ತ್್ಡ್ದು ಹಾಕಲು ಬ್ೋಕಾದ ಕ್ಲವು 
ಸುಧಾರಣ್ಗಳನುನು ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದರ್ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಯೊೋಚಿಸಿದಾ್ದರ್್ೋ 
ಎಂದು ನಮಗ್ ಗ್್ತಾತೆಗಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯವ್ೋನ್ ಬ್ೋಕಾಗಲಿಕಿಕೆಲಲಿ .  
ವಾಸತೆವವ್ಂದರ್, ëಗ್ರೋಟ್ ಸ್್ಸ್ೈಟ್’ ಎಂಬ ಆಡಂಬರದ ಶಿೋಷ್್ಜಕ್ಯಡಿಯಲಿಲಿ 
ಪರಕಟ್ಸಲಾದ ಸುಧಾರಣ್ಗಳು ವಿಯೆಟಾನುಮಿನ ಯುದಧದ ಖಚಿ್ಜನ ಚರಂಡಿಯಲಿಲಿ 
ಮುಳುಗಿಹ್್ೋಗಿವ್.

ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಗಳಲಲ್ಿೋ ಅತಿದ್್ಡಡಾ ಶಕಿತೆಯು ಬಡ ಮತುತೆ ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗದ 
ದ್ೋಶದಿಂದ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಗಾಯದ ರಕತೆಸಾರವವನುನು ತನನುದ್ೋ ಆದ ದಾಷಟ್ಯದಿಂದ 
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ಅನುಭವಿಸುತಿತೆದ್; ಅದರ ಅದುಭಾತ ಆರ್್ಜಕತ್ಯು ಯುದಧದ ಪರಿಣಾಮದ 
ಒತತೆಡವನುನು ಅನುಭವಿಸುತಿತೆದ್. ಕ್್ಲ್ ಎಂಬುದು ಅದರ ಗುತ್ತೆೋದಾರಿಗಳ್ಗ್ ಅತಯೂಂತ 
ಅನುಕ್ಲಕರ ವಯೂವಹಾರವಾಗಿ ಉಳ್ದಿಲಲಿ. ಈ ಎಲಲಿ ಅಸಾಮಾನಯೂ ಸ್ೈನಿಕರಿಗ್ 
ತಮ್ಮ ತಾಯಾನುಡು, ತಮ್ಮ ಸಮಾರ ಇವುಗಳ ಮೆೋಲಿನ ಪಿರೋತಿ ಮತುತೆ ಅಪರಿಮಿತ 
ಕ್ಚಿ್ಚನ ರತ್ಗ್, ಎಂದಿಗ್ ಸಮಪ್ಜಕ ಸಂಖ್ಯೂಯಲಿಲಿರದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳಷ್ಟ. 
ಆದರ್ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಿಯೆಟಾನುಂನಲಿಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕ್್ಂಡಿದ್, ಹ್್ರಬರಲು 
ದಾರಿಗಾಣದಾಗಿದ,್ ತಾನಿೋಗ ಸಿಲುಕಿಕ್್ಂಡಿರುವ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಂದ 
ಘನತ್ಯಂದ ಹ್್ರಬರಲು ಹತಾಶವಾಗಿ ಪರಯತಿನುಸುತಿತೆದ್. ಇದಲಲಿದ್, ಉತತೆರದ 
ಕಡ್ಯಂದ ಮುಂದಿಟಟ ನಾಲುಕೆ ಅಂಶಗಳು ಮತುತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಐದು ಅಂಶಗಳು ಈಗ 
ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯನುನು ಮ್ಲ್ಗ್್ತಿತೆವ್ ಮತುತೆ ಮುಖಾಮುಖ್ಯನುನು ಇನನುಷುಟ 
ನಿಣಾ್ಜಯಕಗ್್ಳ್ಸುತಿತೆವ್.

ವಿಶಾ್ವದಯೂಂತ ಯಾವುದ್ೋ ದಳುಳಿರಿ ಹರಡಿಲಲಿ ಎಂಬ ಏಕ್ೈಕ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ 
ಶಾಂತಿಯ ಹಸ್ರನುನು ಹ್್ಂದಿರುವ ಈ ಅಸಿಥಾರ ಶಾಂತಿಯು ಅಮೆರಿಕ ತಗ್ದ್ುಕ್್ಳುಳಿವ 
ಕ್ಲವು ಬದಲಾಯಸಲಾಗದ ಮತುತೆ ಸಿ್ವೋಕಾರಾಹ್ಜವಲಲಿದ ತಿೋಮಾ್ಜನಗಳ್ಂದ ಮತ್ತೆ 
ನಾಶವಾಗುವ ಅಪಾಯದಲಿಲಿದ್ ಎಂಬುದರ ಎಲಾಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗ್್ೋಚರಿಸುತಿತೆವ್.

ಪರಪಂಚದ ಶ್ೋೋಷ್ತ ರನರಾದ ನಾವು ಯಾವ ಪಾತರವನುನು ವಹಿಸುತ್ತೆೋವ್? 
ಮ್ರು ಖಂಡಗಳ ರನರು ವಿಯೆಟಾನುಂ ಮೆೋಲ್ ತಮ್ಮ ಗಮನವನುನು 
ಕ್ೋಂದಿರೋಕರಿಸುತಾತೆರ್ ಮತುತೆ ತಮ್ಮ ಪಾಠವನುನು ಕಲಿಯುತಾತೆರ್. ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಗಳು 
ಯುದಧದಿಂದ ಬ್ದರಿಕ್ ಹಾಕುವ ಮ್ಲಕ ಮಾನವಿೋಯತ್ಯನುನು ಬಾಲಿ್ಯಕ್ಮೇರ್ 
ಮಾಡುತಿತೆರುವುದರಿಂದ, ಯುದಧಕ್ಕೆ ಹ್ದರುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದು ರಾಣತನದ 
ಪರತಿಕಿರಯೆಯಾಗುತತೆದ್. ಸಂಘಷ್ಜ ನಡ್ಯುತಿತೆರುವ ಎಲಲಿ ಕಡ್ಗಳಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ 
ರಿೋತಿಯಲಿಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮತುತೆ ದೃಢವಾದ ದಾಳ್ಯನುನು ನಡಸ್ುವುದು ರನತಯ್ 
ಸಾಮಾನಯೂ ತಂತರವಾಗಿರಬ್ೋಕು. 

ಈ ಅಲ್ಪ  ಶಾಂತಿಯು ಉಲಲಿಂಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವ ಸಥಾಳಗಳಲಿಲಿ  ನಮ್ಮ 
ಕತ್ಜವಯೂ ಯಾವುದು? ಯಾವುದ್ೋ ಬ್ಲ್ ತ್ತಾತೆದರ್ ನಮ್ಮನುನು ನಾವು 
ವಿಮೊೋಚನ್ಗ್್ಳ್ಸಿಕ್್ಳುಳಿವುದು.

ರಾಗತಿಕ ದೃಶಯೂ  ಬಹಳ ಸಂಕಿೋಣ್ಜವಾಗಿದ್ .  ವಿಮೊೋಚನ್ಗಾಗಿನ 
ಹ್್ೋರಾಟವನುನು  ಪಾರಚಿೋನ ಯುರ್್ೋಪಿನ ಕ್ಲವು ದ್ೋಶಗಳು ಇನ್ನು 
ಕ್ೈಗತ್ಿತೆಕ್್ಂಡಿಲಲಿ, ಇವು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ವಿರ್್ೋಧಾಭಾಸಗಳನುನು ಅರಿತುಕ್್ಳಳಿಲು 
ಬ್ೋಕಾದಷುಟ ಪೌರಡಿಮೆಯನ್ನುೋನ್್ೋ ಹ್್ಂದಿವ್, ಆದರ್ ಅವರು ಎಷಟರ ಮಟ್ಟಗ್ 
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ದುಬ್ಜಲವಾಗಿದಾ್ದರಂ್ದರ ್ಅವರಿಗ ್ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯನುನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅರವಾ 
ತಮ್ಮದ್ೋ ಆದ ಹಾದಿಯನುನು ಕಂಡುಕ್್ಳಳಿಲು ಸಾಧಯೂವಾಗುತಿತೆಲಲಿ. ಮುಂಬರುವ 
ವಷ್ಜಗಳಲಿಲಿ ಅವರ ವ್ೈರುಧಯೂಗಳು ಸ್್ಫುೋಟಕ ಹಂತವನುನು ತಲುಪುತತೆವ್ - ಆದರ್ 
ಅವರ ಸಮಸ್ಯೂಗಳು ಮತುತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೂಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರದ್ೋ ಆದ 
ಪರಿಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬಿತ ಮತುತೆ ಆರ್್ಜಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗದ 
ದ್ೋಶಗಳ್ಗಿಂತ ಭಿನನುವಾಗಿವ್.

ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಶ್ೋೋಷಣ್ಯ ಮ್ಲಭ್ತ ಕ್್ೋತರವು  ಮ್ರು 
ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗದ ಖಂಡಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ, ಏಷಾಯೂ ಮತುತೆ ಆಫಿರಕಾ ಖಂಡಗಳನುನು 
ಒಳಗ್್ಂಡಿದ್. ಪರತಿಯೊಂದು ದ್ೋಶಕ್ಕೆ ತನನುದ್ೋ ಆದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ವ್, ಆದರ್ 
ಇಡಿಯಾಗಿ ಪರತಿಯೊಂದು ಖಂಡವೂ ಒಂದು ನಿದಿ್ಜಷಟ ಏಕತ್ಯನುನು ಸಹ 
ಹ್್ಂದಿವ್.

ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡವು ಹ್ಚ್್ಚ ಕಮಿ್ಮ ಏಕರ್ಪದ ದ್ೋಶಗಳ ಒಂದು 
ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸಂಯೊೋರನಗ್್್ಂಡಿದ ್ಮತುತೆ ಅದರ ವಾಯೂಪಿತೆಯ ಬಹುತ್ೋಕ ಭಾಗಗಳ 
ಮೆೋಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಏಕಸಾ್ವಮಯೂ ಬಂಡವಾಳಗಳು ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಪಾರಬಲಯೂವನುನು 
ಕಾಯು್ದಕ್್ಂಡಿವ.್ ಕ್ೈಗ್್ಂಬ ್ಸಕಾ್ಜರಗಳು ಅರವಾ ಇನ್ನು ಹಚ್ಿ್ಚನ ಸಂದಭ್ಜಗಳಲಿಲಿ, 
ದುಬ್ಜಲ ಮತುತೆ ಭಯಭಿೋತರಾದ ಸಥಾಳ್ೋಯ ಆಡಳ್ತಗಾರರು ತಮ್ಮ ಉತತೆರ 
ಅಮೆೋರಿಕನ್ ದಣಿಗಳ ಆದ್ೋಶಗಳನುನು ಪರತಿರ್್ೋಧಿಸಲು ಅಸಮರ್ಜರಾಗಿದಾ್ದರ್. 
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತೆ ಸಂಸಾಥಾನವು ಅದು ಅಷ್ಟೋನ್ ಹ್ಚ್್ಚೋನ್ ಮುನನುಡ್ಯಲು 
ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿದಂತ್ ತನನು ರಾರಕಿೋಯ ಮತುತೆ ಆರ್್ಜಕ ಪಾರಬಲಯೂದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನುನು 
ತಲುಪಿದ;್ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲಿಲಿನ ಯಾವುದ್ೋ ಬದಲಾವಣಯ್ು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಿೋವರ ಹಿನನುಡ್ 
ತರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲ್ೋ ಕ್ೈವಶ ಮಾಡಿಕ್್ಂಡಿರುವುದನುನು ನಿವ್ಜಹಿಸುವುದು ಸದಯೂದ 
ಅವರ ನಿೋತಿಯಾಗಿದ.್ ಪರಸುತೆತ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಅದರ ಕಾಯಾ್ಜಚರಣಯ್ ವಿಧಾನವು 
ವಿಮೊೋಚನಾ ಚಳುವಳ್ಗಳನುನು ತಡ್ಯುವ ಉದ್್ದೋಶದಿಂದ ಬಲವನುನು ಕ್ರರವಾಗಿ 
ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತರ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿದ್. ಅಂತಹ ಬಲಪರಯೊೋಗವು ಯಾವ 
ರಿೋತಿಯದಾ್ದಗಿರಬ್ೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಹ್ಚ್್ಚೋನ್ ತಲ್ ಕ್ಡಿಸಿಕ್್ಳುಳಿವುದಿಲಲಿ.

 ëನಾವು ಇನ್್ನುಂದು ಕ್ಯೂಬಾವನುನು ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂಬ ಘ್ೋಷಣ್ಯು 
ಪರತಿೋಕಾರದ ಭಯವಿಲಲಿದ್ ಆಕರಮಣಗಳನುನು ಮಾಡುವ ಸಾಧಯೂತ್ಯನುನು 
ಡ್್ಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬಿಲಿಕ್ ವಿರುದಧ ಅರವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪನಾಮದಲಿಲಿ 
ನಡ್ದ ಹತಾಯೂಕಾಂಡದಂತಹವುಗಳನುನು ಮರ್ಮಾಚುತತೆದ್. ಮತುತೆ ಯಾಂಕಿೋ 
ಪಡ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವ ಭಾಗದಲಾಲಿದರ್ ಮಧಯೂಪರವ್ೋಶಿಸಿ ಅಲಿಲಿನ ಆಳುವ 
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ಸಕಾ್ಜರಗಳನುನು ಅವರ ಹಿತಾಸಕಿತೆಗಳ್ಗ ್ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವಂತ ್ಬದಲಾಯಸಲು 
ಸಿದ್ದವಾಗಿವ್ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷಟ ಸಂದ್ೋಶವಾಗಿದ್. ಈ ನಿೋತಿಗ್ ದಂಡನ್ಯ ಭಯವ್ೋ 
ಇಲಲಿ. OAS (ಅಮೆರಿಕನ್ ಪರಭುತ್ವಗಳ ಸಂಘಟನ್) ಸ್ಕತೆ ಮುಖವಾಡವಾಗಿದ್, 
ರನಪಿರಯವಲಲಿದ ಸಂಘಟನ್ಯಾಗಿರುವುದರ ಹ್್ರತಾಗಿಯ್ ಸಂಯುಕತೆ 
ರಾಷರೊ ಸಂಘದ ಅದಕ್ಷತ್ಯು ಹಾಸಾಯೂಸ್ಪದ ಮತುತೆ ದುರಂತಮಯ; ಎಲಾಲಿ 
ಅಮೆೋರಿಕನ್ ದ್ೋಶಗಳ ಸ್ೈನಯೂಗಳು ತಮ್ಮ ರನರನುನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಮಧಯೂಪರವ್ೋಶಿಸಲು ಸಿದಧವಾಗಿವ್. ನಿರ ಹ್ೋಳಬ್ೋಕ್ಂದರ್, ಅಪರಾಧ ಮತುತೆ 
ದ್ೋಶದ್್ರೋಹದ ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯವನುನು ಆಯೊೋರ್ಸಲಾಗಿದ್. ಮತ್್ತೆಂದ್ಡ್, 
ಆಯಾಯ ದ್ೋಶಗಳ ನಿವಾಸಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯನುನು 
ವಿರ್್ೋಧಿಸುವ ಎಲಲಿ ಸಾಮರಯೂ್ಜವನುನು ಕಳದ್ುಕ್್ಂಡಿದಾ್ದರ ್-ಅವರು ಎಂದಾದರ್ 
ಅದನುನು ಹ್್ಂದಿದ್ದರ್!- ಅವರು ಇಸಿ್ಪೋಟ್ನ ಕ್್ನ್ಯ ಎಲ್ಯಂತಾಗಿದಾ್ದರ್. ಬ್ೋರ್ 
ಪಯಾ್ಜಯಗಳೋ್ನ್ ಇಲಲಿ; ಒಂದ್್ೋ ಒಂದು ಸಮಾರವಾದಿ ಕಾರಂತಿಯಾಗಬ್ೋಕು 
ಇಲಲಿವ್ೋ ಒಂದು ಭಾರಂತಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರಂತಿ.

ಏಷಾಯೂ ಖಂಡವು ವಿಭಿನನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನು ಹ್್ಂದಿರುವ ಖಂಡವಾಗಿದ್. 
ಯುರ್್ೋಪಿಯನ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಕಿತೆಗಳ ಸರಣಿಯ ವಿರುದಧ ನಡ್ಸಿದ 
ವಿಮೊೋಚನಾ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು ಹ್ಚ್್ಚಕಮಿ್ಮ ಪರಗತಿಪರ ಸಕಾ್ಜರಗಳ ಸಾಥಾಪನ್ಗ್ 
ಕಾರಣವಾಗಿವ್, ಇಂತಹ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯಂದಾಗಿ ಕ್ಲವು ದ್ೋಶಗಳಲಾಲಿದರ್ 
ರಾಷ್ರೊೋಯ ವಿಮೊೋಚನ್ಯ ಪಾರರಮಿಕ ಉದ್್ದೋಶಗಳು ಆಳವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗ್್ಂಡವು 
ಮತುತೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲವು ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಪರ ನಿಲುವುಗಳನುನು 
ಅಂಗಿೋಕರಿಸುವಂತಹ ಹಿನನುಡ್ ಆಗಿದ್.

ಆರ್್ಜಕ ದೃಷ್ಟಕ್್ೋನದಿಂದ ನ್್ೋಡಿದರ್, ಏಷಾಯೂ ಖಂಡದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ 
ಕಳ್ದುಕ್್ಂಡದ್ದಕಿಕೆಂತ ಹ್ಚಿ್ಚನದನುನು ಗಳ್ಸಿಕ್್ಂಡಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣ್ಗಳು 
ಅದರ ಹಿತಾಸಕಿತೆಗಳ್ಗ್ ಪರಯೊೋರನವನ್ನುೋ ಉಂಟುಮಾಡಿದವು; ಇತರ ನವ-
ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಕಿತೆಗಳನುನು ಹ್್ರಗಟುಡಾವ ಹ್್ೋರಾಟ ಮತುತೆ ಆರ್್ಜಕ ಕ್್ೋತರದ 
ಹ್್ಸ ವಲಯಗಳಲಿಲಿ ಒಳನುಗುಗೆವಿಕಯ್ನುನು ಕಲ್ವಮೆ್ಮ ನ್ೋರವಾಗಿ, ಇನ್ನು ಕಲ್ವು 
ಬಾರಿ ರಪಾನ್ ಮ್ಲಕ ನಡ್ಸಲಾಯತು.

ಆದರ್, ವಿಶ್ೋಷವಾಗಿ ಇಂಡ್್ೋ-ಚಿೋನಾದಲಿಲಿ, ವಿಭಿನನು ರಾರಕಿೋಯ 
ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳ್ವ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಷಾಯೂದಲಿಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಪಾರಮುಖಯೂತ್ಯ ಕ್ಲವು 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೃಷ್ಟಯಾದವು ಮತುತೆ ಇದು ಇಡಿೋ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ 
ಕಾಯ್ಜತಂತರದಲಿಲಿ ಒಂದು ನಿಣಾ್ಜಯಕ ಪಾತರವನುನು ವಹಿಸಿತು.
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 ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್್ರಿಯಾ, ರಪಾನ್, ತ್ೈವಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ 
ವಿಯೆಟಾನುಂ ಮತುತೆ ರ್ೈಲಾಯೂಂಡ್ ಮ್ಲಕ ಚಿೋನಾವನುನು ಸುತುತೆವರ್ದಿದಾ್ದರ್.

ಚಿೋನಾದ ರನತಾ ಗಣತಂತರವನುನು ಮಿಲಿಟರಿಯಂದ ಸುತುತೆವರಿಯುವ 
ಬಹಳ ಮುಖಯೂವಾದ ವೂಯೂಹಾತ್ಮಕ ಹಿತಾಸಕಿತೆ ಮತುತೆ ತಾವು ಇನ್ನು ಪಾರಬಲಯೂ 
ಹ್್ಂದಿರದ ದ್್ಡಡಾ ಮಾರುಕಟ್ಟಗಳ ನುಗುಗೆವಿಕ್ಯಂತಹ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಪರಿಸಿಥಾತಿ 
ಏಷಾಯೂವನುನು ಇಂದು, ವಿಯೆಟಾನುಂ ಯುದಧ ವಲಯದಿಂದ ಹ್್ರಗ್ ಕಾಣುತಿತೆರುವ 
ಸಿಥಾರತ್ಯ ಹ್್ರತಾಗಿಯ್, ವಿಶ್ವದ ಅತಯೂಂತ ಸ್್ಫುೋಟಕ ಪರದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಒಂದನಾನುಗಿ 
ಪರಿವತಿ್ಜಸುತತೆದ್.

ಮಧಯೂಪಾರಚಯೂವು ಭೌಗ್್ೋಳ್ಕವಾಗಿ ಏಷಾಯೂ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ೋರಿದ್ದರ್, ತನನುದ್ೋ 
ಆದ ವಿರ್್ೋಧಾಭಾಸಗಳನುನು ಹ್್ಂದಿದ್ ಮತುತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉದಿ್ವಗನು ಪರಿಸಿಥಾತಿ 
ಕಾಡುತಿತೆದ;್ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಗಳ ಬಂ್ಬಲ ಪಡದ್ಿರುವ ಇಸ್ರೋರ್ ಮತುತೆ ಆ ವಲಯದ 
ಪರಗತಿಪರ ರಾಷರೊಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಶಿೋತಲ ಸಮರ ಎಷುಟ ಸಮಯದವರ್ಗ್ 
ಮುಂದುವರ್ಯುತತೆದ್ ಎಂದು ಊಹಿಸಲ್ ಅಸಾಧಯೂವಾಗಿದ್. ಇದು ಇಂದು 
ರಗತಿತೆನಲಿಲಿ ಸ್್ಫುೋಟದ ಬ್ದರಿಕ್ ಒಡುಡಾತಿತೆರುವ ಮತ್್ತೆಂದು ರಾ್ವಲಾಮುಖ್ಯಾಗಿದ್. 

ನವ ವಸಾಹತುಶಾಹಿೋ ಅತಿಕರಮಣಕ್ಕೆ ಆಫಿರಕಾವು ಬಹುತ್ೋಕ ಹ್್ಚ್ಚ ಹ್್ಸ 
ಪರದ್ೋಶವಾಗಿದ್. ಇಲಿಲಿ ಕ್ಲವು ಬದಲಾವಣ್ಗಳಾಗಿವ್, ಇವು ನವ-ವಸಾಹತುಶಾಹಿ 
ಶಕಿತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಅಧಿಕಾರವನುನು ತಯೂರ್ಸುವಂತ್ ಬಲವಂತ 
ತಂದಿವ್. ಆದರ್ ಈ ಬದಲಾವಣ್ಗಳನುನು ಅಡ್ ತಡ್ಯಲಲಿದ್ ನಡ್ಸಿದಾಗ, 
ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯು ನವ-ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ರ್ಪದಲಿಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತತೆದ್, 
ಅದು ಆರ್್ಜಕ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ಇಂತಹುದ್ೋ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು 
ಉಂಟು ಮಾಡುತತೆದ್. 

ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತೆ ಸಂಸಾಥಾನವು ಈ ಪರದ್ೋಶದಲಿಲಿ ಯಾವುದ್ೋ ವಸಾಹತುಗಳನುನು 
ಹ್್ಂದಿರಲಿಲಲಿ, ಆದರ್ ಈಗ ತನನು ಪಾಲುದಾರರ ರಹಗಿೋರುಗಳನುನು ಭ್ೋದಿಸಿ 
ನುಗಗೆಲು ಹ್ಣಗಾಡುತಿತೆದ್. ಅಮೆರಿಕಾ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ಸಾಮರಿಕ ಯೊೋರನ್ಗಳ 
ಅನುಸಾರ, ಆಫಿರಕಾ ಬಹು ದ್ರದ ವಾಯೂಪಿತೆಯ ರಲಾಶಯವಾಗಿದ್; ಅದರ ಪರಸುತೆತ 
ಬಂಡವಾಳ ಹ್ಡಿಕ್ಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿರಕಾ ಒಕ್ಕೆಟದಲಿಲಿ ಮಾತರ ಮುಖಯೂವಾಗಿವ್ 
ಮತುತೆ ಕಾಂಗ್್ೋ, ನ್ೈರ್ೋರಿಯಾ ಮತುತೆ ಇತರ ದ್ೋಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಒಳ 
ನುಗುಗೆವಿಕ್ಯನುನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿವ್. ಅಲಿಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಇತರ್ 
ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಶಕಿತೆಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ೈಪ್್ೋಟ್ ನಡ್ಸಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ 
(ಇಲಿಲಿಯವರ್ಗ್ ಶಾಂತಿಯುತ ರಿೋತಿಯಲಿಲಿಯೆೋ ರರುಗಿದ್).
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ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇದುವರ್ಗ್ ತನನು ಏಕಸಾ್ವಮಯೂಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭವನುನು ಅರವಾ 
ಕಚಾ್ಚ ವಸುತೆಗಳ ದ್್ಡಡಾ ನಿಕ್್ೋಪಗಳ ಅಸಿತೆತ್ವವನುನು ಪತ್ತೆಹಚು್ಚವ ವಿಶ್ವದ ಪರತಿಯೊಂದು 
ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಹಸತೆಕ್್ೋಪ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಹಕಕೆನುನು 
ಹ್್ರತುಪಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕ್್ಳಳಿಲು ಬ್ೋರ್ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಆಸಕಿತೆಗಳೋ್ನ್ ಇಲಲಿ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲಾಲಿ ಇತಿಹಾಸವು ದಿೋಘ್ಜಕಾಲದಲಿಲಿ ಅರವಾ ಅಲಾ್ಪವಧಿಯೊಳಗ್ 
ರನರನುನು ವಿಮೊೋಚನ್ಗ್್ಳ್ಸುವ ಸಾಧಯೂತ್ಗಳ ಬಗ್ಗಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಳರ್ಯನುನು 
ಸಮರ್್ಜಸುತತೆದ್.

ನಾವು ಆಫಿರಕಾವನುನು ವಿಶ್ಲಿೋಷ್ಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಂತರ್, ಗಿನಿಯಾ, ಮೊರಾಂಬಿಕ್ 
ಮತುತೆ  ಅಂಗ್್ೋಲಾದ ಪ್್ೋಚು್ಜಗಿೋಸ್ ವಸಾಹತುಗಳಲಿಲಿ  ಸಾ ಕಷುಟ 
ತಿೋವರತ್ಯೊಂದಿಗ್ ಹ್್ೋರಾಟವನುನು ನಡ್ಸಲಾಗುತಿತೆದ್, ಮೊದಲನ್ಯದರಲಿಲಿ 
ಖಚಿತವಾದ ಯಶಸಿಸ್ನ್್ಂದಿಗ್ ಹ್್ೋರಾಟ ನಡ್ದರ್ ಇತರ ಎರಡರಲಿಲಿ ಹ್ಚು್ಚ-
ಕಡಿಮೆ ಯಶಸಿಸ್ನ್್ಂದಿಗ್ ಹ್್ೋರಾಟಗಳನುನು ನಡ್ಸಲಾಗುತಿತೆದ್ ಎಂಬುದನುನು 
ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೆೋವ್. ಲುಮುಂಬಾ ಅವರ ಉತತೆರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತೆ ತ್್ಸ್ಂಬ್ಯ 
ಹಳ್ಯ ಸಹಚರರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದವನುನು ನಾವು ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್್ೋದಲಿಲಿ 
ನ್್ೋಡುತ್ತೆೋವ್, ಯುದಧವು ಇನ್ನು ಸುಪತೆವಾಗಿದ್ದರ್ ಪರಸುತೆತ ವಿವಾದವು ದ್ೋಶದ 
ದ್್ಡಡಾ ಪರದ್ೋಶವನುನು ತಮ್ಮ ಅನುಕ್ಲಕಾಕೆಗಿ ’ಶಾಂತಗ್್ಳ್ಸಿಕ್್ಂಡ’ ತ್್ಸ್ಂಬ್ಯ 
ಸಹಚರರಿಗ್ ಅನುಕ್ಲಕರವಾಗಿದ್ ಎಂದು ತ್್ೋರುತತೆದ್.

ರ್್ಡ್ೋಶಿಯಾದಲಿಲಿ ನಮಗ್ ಬ್ೋರ್ ಸಮಸ್ಯೂಗಳು ಇವ್: ಅಧಿಕಾರವನುನು ಬಿಳ್ 
ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯೂತರ ಕ್ೈಯಲಿಲಿ ಇರಿಸಲು ಬಿರಟ್ಷ್ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯು ತನನು ವಾಯೂಪಿತೆಯಲಿಲಿ 
ಸಾಧಯೂವಿರುವ ಎಲಲಿ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಬಳಸಿಕ್್ಂಡಿತು, ಈಗ ರ್್ಡ್ೋಶಿಯಾವನುನು 
ಬಿಳ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯೂತರು ಕಾನ್ನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದಾ್ದರ್. ಬಿರಟ್ಷರ 
ದೃಷ್ಟಕ್್ೋನದಲಿಲಿ ಸಂಘಷ್ಜವು ಸಂಪ್ಣ್ಜವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿದ್; ಈ 
ಪಾಶಿ್ಚಮಾತಯೂ ಶಕಿತೆಯು -ತನನು ರಾರತಾಂತಿರಕ ಬುದಿಧವಂತಿಕ್ಯ ಅಭಾಯೂಸದಿಂದ 
ಅಂದರ ್ಕಟುಟನಿಟಾಟದ ಅರ್ಜದಲಿಲಿ ಬ್ಟಾಟ್ಕಯ್ಂದ- ಇಯಾನ್ ಸಿ್ಮತ್ ಸಕಾ್ಜರವು 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್್ಂಡ ಕರಮಗಳ್ಗ್ ಮೊದಲು ತ್್ೋರಿಕಯ್ ಅಸಮಾಧಾನವನುನು ಮಾತರ 
ಮುಂದಿಡುತತೆದ್. ಇದರ ವಂಚಕ ಮನ್್ೋಭಾವವನುನು ಅದರ ಅನುಯಾಯಗಳಾದ 
ಕ್ಲವು ಕಾಮನ್ ವ್ರ್ತೆ ರಾಷರೊಗಳು ಬ್ಂಬಲಿಸುತತೆವ್ ಆದರ್ ಕಪು್ಪ ರನರ ಆಫಿರಕಾಕ್ಕೆ 
ಸ್ೋರಿದ ದ್್ಡಡಾ ಗುಂಪಿನ ದ್ೋಶಗಳು ಬಿರಟ್ಷ್ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ಆರ್್ಜಕತ್ಯ 
ದಾಸಯೂದಲಿಲಿರಲಿ ಅರವಾ ಇಲಲಿದಿರಲಿ ದಾಳ್ ಮಾಡುತತೆವ್.
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ಈ ದ್ೋಶಭಕತೆರ ಬಂಡಾಯ ಪರಯತನುಗಳು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಬ್ೋಕಾದರ್ ಮತುತೆ 
ಈ ಆಂದ್್ೋಲನವು ನ್ರ್ಯ ಆಫಿರಕನ್ ರಾಷರೊಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬ್ಂಬಲವನುನು 
ಪಡದ್ರ,್ ರ್್ಡ್ೋಶಿಯಾದ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಅತಯೂಂತ ಸ್್ಫುೋಟಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರ ್ಸದಯೂಕ್ಕೆ 
ಈ ಎಲಾಲಿ ಸಮಸ್ಯೂಗಳನುನು ಸಂಯುಕತೆ ರಾಷರೊ ಸಂಘ(UN) ಕಾಮನ್ ವ್ರ್ತೆ ಮತುತೆ 
OAUನಂತಹ ನಿರುಪದರವಿ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಲಿಲಿ ಚಚಿ್ಜಸಲಾಗುತಿತೆದ್.

ಆಫಿರಕಾದಲಿಲಿನ ಸಾಮಾರ್ಕ ಮತುತೆ ರಾರಕಿೋಯ ವಿಕಾಸದಿಂದ ಇಡಿೋ ಆಫಿರಕಾ 
ಖಂಡದ ಕಾರಂತಿಯನುನು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ನಮಗ್ ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ. ಪ್್ೋಚು್ಜಗಿೋಸರ 
ವಿರುದಧದ ವಿಮೊೋಚನಾ ಹ್್ೋರಾಟವು ವಿರಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕ್್ನ್ಗ್್ಳಳಿಬ್ೋಕು, 
ಆದರ್ ಪ್್ೋಚು್ಜಗರ್ ಗ್ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಕ್್ೋತರದಲಿಲಿ ಏನ್ೋನ್ ಮಹತ್ವವಿಲಲಿ. 
ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಪಾರಮುಖಯೂತ್ಯ ಸಂಘಷ್ಜಗಳ್ಂದರ್ ಎಲಾಲಿ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ 
ಸಲಕರಣ್ಗಳನುನು ತಡ್ದಿಟ್ಟರುವ ಸಂಘಷ್ಜಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಅರ್ಜ 
ಮ್ರು ಪ್್ೋಚು್ಜಗಿೋಸ್ ವಸಾಹತುಗಳ ವಿಮೊೋಚನ್ಗಾಗಿ ಮತುತೆ ಅವರ 
ಕಾರಂತಿಗಳನುನು ಆಳಗ್್ಳ್ಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಹ್್ೋರಾಡುವುದನುನು ನಿಲಿಲಿಸಬ್ೋಕು ಎಂದ್ೋನ್ 
ಅಲಲಿ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿರಕಾ ಅರವಾ ರ್್ಡ್ೋಶಿಯಾದ ಕಪು್ಪ ರನಸಮ್ಹಗಳು ತಮ್ಮ 
ನ್ೈರ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಹ್್ೋರಾಟವನುನು ಪಾರರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅರವಾ ದಾರಿದರ್ಯಕ್ಕೆ ತಳಳಿಲ್ಪಟಟ 
ಒಂದು ರಾಷರೊದ ರನಸಾಮಾನಯೂರು ಆಳುವ ಅಲ್ಪರ ಪರಭುತ್ವದ ಕ್ೈಯಂದ ಯೊೋಗಯೂ 
ರ್ೋವನಕಾಕೆಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕಕೆನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಟ್ದ್ು ನಿಂತಾಗ ಆಫಿರಕಾದಲಿಲಿ ಹ್್ಸದ್್ಂದು 
ಯುಗವು ಉದಯಸುತತೆದ್.

ಇಲಿಲಿಯವರ್ಗ್ , ಸ್ೈನಯೂಗಳು ದಂಗ್ಗಳು ಒಂದನ್್ನುಂದು ಅನುಸರಿಸಿ 
ನಡ್ಯುತಿತೆವ್: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇನ್್ನುಂದರ ಸಾಥಾನ ತುಂಬುವ 
ಅರವಾ ಮುಂದ್ ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕಿತೆಗಳನುನು ಪ್ರ್ೈಸದ ಆಡಳ್ತಗಾರನನುನು 
ಬದಲಾಯಸುವ ಅರವಾ ಅವನನುನು ರಹಸಯೂವಾಗಿ ನಿವ್ಜಹಿಸುವವರನುನು 
ಬದಲಿಯಾಗಿ ನ್ೋಮಿಸುವ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತೆವ್ - ಆದರ್ ಯಾವುದ್ೋ ದ್್ಡಡಾ 
ರನಪಿರಯ ಏರುಪ್ೋರುಗಳ್ಲಲಿ. ಕಾಂಗ್್ೋದಲಿಲಿ ಲುಮುಂಬಾ ಅವರ ಸ್ಮರಣ್ಯಂದ 
ಉತ್ಪತಿತೆಯಾದ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪತೆವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್್ಂಡವು, ಆದರ್ ಕಳದ್ 
ಕ್ಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ್ಂದ ಅವು ಶಕಿತೆಯನುನು ಕಳದ್ುಕ್್ಳುಳಿತಿತೆವ್.

ನಾವು ನ್್ೋಡಿದಂತ್, ಏಷಾಯೂದಲಿಲಿ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಸ್್ಫುೋಟಕವಾಗಿದ್. ಘಷ್ಜಣ್ಯ 
ಬಿಂದುಗಳು ಹ್್ೋರಾಟವಿರುವ ವಿಯೆಟಾನುಂ ಮತುತೆ ಲಾವೋಸ್ ಗಳು ಮಾತರವಲಲಿ; 
ಕಾಂಬ್್ೋಡಿಯಾ ಕ್ಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಿಂದುವ್ೋ ಆಗಿದ್. ಅಲಿಲಿ ಯಾವುದ್ೋ 
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ಕ್ಷಣದಲಿಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ೋರ ಆಕರಮಣ ಪಾರರಂಭವಾಗಬಹುದು. ರ್ೈಲಾಯೂಂಡ್, 
ಮಲಯ ಮತುತೆ ಇಂಡ್್ೋನ್ೋಷಾಯೂದಲಿಲಿ; ಪರತಿಗಾಮಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ್್ಂಡಾಗ 
ಇಂಡ್್ೋನ್ೋಷಾಯೂದ ಕಮುಯೂನಿಸ್ಟ ಪಕ್ಷದ ಸವ್ಜನಾಶ ಮಾಡಿದಾ್ದಗ್ಯೂ, ಇದು 
ಇಲಿಲಿಗ್ ಕ್್ನ್ಯಾಗುತತೆದ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಹಾಗ್ಯೆೋ ಸಹರವಾಗಿ 
ಮಧಯೂಪ್ವ್ಜದಲಿಲಿ ಕ್ಡ. 

ಗಾ್ವಟ್ಮಾಲಾ, ಕ್್ಲಂಬಿಯಾ, ವ್ನ್ರುವ್ಲಾ ಮತುತೆ ಬ್್ಲಿವಿಯಾ 
ಸ್ೋರಿದಂತ್ ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲಿಲಿ ಕ್ಡ ಸಶಸತ್ರ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು ನಡ್ಯುತಿತೆವ್; 
ಬ್ರರ್ರ್ ದ್ೋಶದಲಿಲಿ ಮೊದಲ ಬಂಡಾಯಗಳು ಬ್ಳ್ಯುತಿತೆವ್. ಅಲಲಿಲಿಲಿ ಕ್ಲವು 
ಪರತಿರ್್ೋಧದ ಬ್ಳಕು ಕಾಣಿಸಿಕ್್ಳುಳಿತಿತೆವ್, ನಂತರ ನಂದಿಹ್್ೋಗುತಿತೆವ್. ಆದರ್ ಈ 
ಖಂಡದ ಬಹುತ್ೋಕ ಎಲಾಲಿ ದ್ೋಶಗಳು ಒಂದು ರಿೋತಿಯ ಸಮಾರವಾದಿ ಪರವೃತಿತೆಗಳ 
ಸಕಾ್ಜರವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುವುದಕಿಕೆಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೃಪತೆರಾಗಲು 
ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿದ ವಿರಯವನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಬ್ೋಕಾದ ಹ್್ೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪಕ್ವವಾಗಿವ್.

 ಈ ಖಂಡದಲಿಲಿ  ವಾಸತೆವವಾಗಿ ಒಂದ್ೋ  ಭಾಷ್ಯನುನು  ಮಾತರ 
ಮಾತನಾಡಲಾಗುತತೆದ್ (ಬರ್ರ್ರ್ ಹ್್ರತುಪಡಿಸಿ, ಆದರ್ ಅಲಿಲಿಯ್ ಸಾ್ಪ್ಯನಿಷ್ 
ಮಾತನಾಡುವವರನುನು ರನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಜಮಾಡಿಕ್್ಳುಳಿತಾತೆರ.್ ಏಕಂ್ದರ ್ಆ 
ಎರಡ್ ಭಾಷ್ಗಳ ನಡುವ್ ದ್್ಡಡಾ ಹ್್ೋಲಿಕ್ಯದ್). ಈ ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿನ ವಗ್ಜಗಳ 
ನಡುವ್ ಸಹ ಬಹುದ್್ಡಡಾ ಸಾಮಯೂತ್ ಇದ್, ಎಷ್ಟಂದರ್, ಅವರು ತಮ್ಮನುನು ಒಂದು 
ಅಂತರರಾಷ್ರೊೋಯ ಅಮೆರಿಕಾನ್್ ಎನುನುವ ರಿೋತಿಯಲಿಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕ್್ಂಡಿದಾ್ದರ್. 
ಇತರ ಖಂಡಗಳ್ಗ್ ಹ್್ೋಲಿಸಿದರ್ ಇದು ಹ್ಚು್ಚ ಪರಿಪ್ಣ್ಜವಾಗಿದ್ ಅನಿಸುತತೆದ್. 
ಭಾಷ,್ ಹವಾಯೂಸಗಳು, ಧಮ್ಜ, ಸಾಮಾನಯೂ ವಿದ್ೋಶಿ ದಣಿ ಅವರನುನು ಒಂದುಗ್ಡಿಸಿದ.್ 
ëನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ’ದ ಬಹುಪಾಲು ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಶ್ೋೋಷಕರು ಮತುತೆ ಅವರು ಶ್ೋೋಷಣಗ್್ 
ಬಳಸಿಕ್್ಳುಳಿವ ರನರ ಶ್ೋೋಷಣ್ಯ ರ್ಪ ಮತುತೆ ಪರಮಾಣ ಒಂದ್ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಲಿ 
ಇರುತತೆದ್. ಇದರಲಿಲಿ ಬಂಡಾಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವ್ೋಗವಾಗಿ ಪಕ್ವಗ್್ಳುಳಿತಿತೆವ್.

ಈ ದಂಗ ್ಹ್ೋಗ ್ಏಳ್ಗ ್ಹ್್ಂದುತತೆದ?್ ಅದು ಯಾವ ಸ್ವರ್ಪದಾ್ದಗಿರುತತೆದ?್ 
ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನುೋ ನಾವು ಕ್ೋಳ್ಕ್್ಳಳಿಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ 
ಹ್್ೋಲಿಕ್ಯಂದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾದಲಿಲಿನ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು ಕರಮೆೋಣ ಇಡಿೋ 
ಖಂಡವನ್ನುೋ ಆವರಿಸುತತೆವ್ . ಅದು ಮಾನವಿೋಯತ್ಯ ವಿಮೊೋಚನ್ಗಾಗಿ 
ಹ್್ೋರಾಡಿದ ಅನ್ೋಕ ಮಹಾಸಮರಗಳ ದೃಶಯೂವಾಗಿರುತತೆದ್. 

ಇಡಿೋ ಖಂಡವನುನು ವಾಯೂಪಿಸುವ ಈ ಹ್್ೋರಾಟದ ಚೌಕಟ್ಟನ್್ಳಗ್, ಈಗ 
ನಡ್ಯುತಿತೆರುವ ಯುದಧಗಳು ಕ್ೋವಲ ಪರಸಂಗಗಳಾಗಿವ್ -ಆದರ್ ಅವು ಈಗಾಗಲ್ೋ 
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ತಮ್ಮ ಹುತಾತ್ಮರನುನು ಸರುಜೆಗ್್ಳ್ಸಿವ್, ಮನುಷಯೂನ ಪರಿಪ್ಣ್ಜ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯಕಾಕೆಗಿ 
ಹ್್ೋರಾಟದ ಈ ಕ್್ನಯ್ ಹಂತದಲಿಲಿ ತಮಿ್ಮಂದ ಅಗತಯೂವಾದ ರಕತೆವನುನು ನಿೋಡಿದಾ್ದರ್ 
ಎಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತಾತೆರ್. ಈ 
ಹ್ಸರುಗಳಲಿಲಿ ಕಮಾಂಡ್ಂತ್ ಟಸಿ್ಜಯೊಸ್ ಲಿಮಾ, ಫಾದರ್ ಕಾಯೂಮಿಲ್್ ಟ್್ರ್ಸ್, 
ಕಮಾಂಡ್ಂತ್ ಫಾಯೂಬಿರಸಿಯೊೋ ಒರ್ಡಾ, ಕಮಾಂಡ್ಂತ್ಗಳಾದ ಲ್್ೋಬಾಟನ್ ಮತುತೆ 
ಲ್ಯಸ್ ಡ್ ಲಾ ಪುಯೆಂಟ್ ಉಸ್ಡಾ ಮತುತೆ ಗಾ್ವಟ್ಮಾಲಾ, ಕ್್ಲಂಬಿಯಾ, 
ವ್ನ್ರುವ್ಲಾ ಮತುತೆ ಪ್ರುವಿನ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಚಳುವಳ್ಗಳಲಿಲಿನ ಮಹ್್ೋನನುತ 
ವಯೂಕಿತೆಗಳು ಸ್ೋರಿದಾ್ದರ್.

ಆದರ್ ಸಕಿರಯ ರನ ಚಳುವಳ್ಗಳು ಅದರ ಹ್್ಸ ನಾಯಕರನುನು 
ಸೃಷ್ಟಸುತತೆವ್; ಸಿೋಸರ್ ಮಾಂಟ್ಸ್ ಮತುತೆ ಯೊೋನ್ ಸ್್ೋಸಾ ಗಾ್ವಟ್ಮಾಲಾದಲಿಲಿ 
ತಮ್ಮ ಧ್ರವನುನು ಎತಿತೆ ಹಿಡಿದಿದಾ್ದರ್; ಕ್್ಲಂಬಿಯಾದಲಿಲಿ ಫಾಯೂಬಿಯೊ ವಾಕ್್ವ್ಜಜ್ 
ಮತುತೆ ಮಾರುಲಾಂಡಾ; ದ್ೋಶದ ಪಶಿ್ಚಮ ಭಾಗದಲಿಲಿ ಡೌಗಾಲಿಸ್ ಬಾರವೋ ಮತುತೆ 
ಎರ್ ಬಾಚಿಲರ್ ನಲಿಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ್್ ಮಾಟ್್ಜನ್, ಇವರಿಬ್ಬರ್ ವ್ನಿರುವ್ಲಾದ 
ತಮ್ಮ ರಂಗಗಳನುನು ಮುನನುಡ್ಸುತಿತೆದಾ್ದರ್.

ಈಗಾಗಲ್ೋ ಬ್್ಲಿವಿಯಾದಲಿಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂತ್ ಈ ಪರದ್ೋಶ ಮತುತೆ 
ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ಇತರ ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಹ್್ಸ ಬಂಡಾಯಗಳು ನಡ್ಯಲಿವ್ 
ಮತುತೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗುವಾಗ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೃತಿತೆಯಲಿಲಿ 
ಅಂತಗ್ಜತವಾಗಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಸಂಕಷಟಗಳ ಮಧ್ಯೂಯ್ ಈ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು 
ಬ್ಳಯ್ುತತೆಲ್ೋ ಇರುತತೆವ್. ಈ ಹಾದಿಯಲಿಲಿ ಅನ್ೋಕರು ನಾಶವಾಗುತಾತೆರ್, ಅವರದ್ೋ 
ದ್್ೋಷಗಳ್ಗ್ ಬಲಿಯಾಗುತಾತೆರ್, ಇತರರು ಸಮಿೋಪಿಸುತಿತೆರುವ ಸ್ಪಶ್ಜ ಸಮರದಲಿಲಿ 
ಬಿೋಳುತಾತೆರ್; ಹ್್ಸ ಹ್್ೋರಾಟಗಾರರು ಮತುತೆ ಹ್್ಸ ನಾಯಕರು ಕಾರಂತಿಕಾರಿ 
ಹ್್ೋರಾಟದ ಅಗಿನುಕುಂಡದ ಬಿಸುಪಿನಿಂದ ಎದು್ದ ಬರುತಾತೆರ್. ತಮ್ಮ ಯೊೋಧರನುನು 
ಮತುತೆ ನಾಯಕರನುನು ಯುದಧದ ಆಯ್ದ ಚೌಕಟ್ಟನಲಿಲಿ ರನರ್ೋ ಸೃಷ್ಟಸುತಾತೆರ್ 
ಮತುತೆ ದಬಾ್ಬಳ್ಕ್ ನಡ್ಸುವ ಯಾಂಕಿ ಏರ್ಂಟರ ಸಂಖ್ಯೂಯ್ ಹ್ಚಾ್ಚಗುತತೆದ್. 
ಸಶಸತ್ರ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು ಬ್ಳ್ಯುತಿತೆರುವ ಎಲಾಲಿ ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಇಂದು ಮಿಲಿಟರಿ 
ಪಡ್ಗಳ್ವ್; ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತರಬ್ೋತಿ ಮತುತೆ ಮಾಗ್ಜದಶ್ಜನ ಪಡ್ದ ಪ್ರುವಿನ 
ಸ್ೈನಯೂವು ಆ ದ್ೋಶದ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳನುನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಮಟಟ ಹಾಕಿದ್. ಆದರ್ 
ಯುದಧದ ರಾರಕಿೋಯ ಮತುತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಳನ್್ೋಟದ್್ಂದಿಗ್ ಮುಂದುವರ್ದರ್ 
ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ಹ್್ೋರಾಟದಲಿಲಿ ಅರ್ೋಯರಾಗುತಾತೆರ್ ಮತುತೆ ಯಾಂಕಿಗಳು ಹ್ಚಿ್ಚನ 
ಪಡ್ಗಳನುನು ಇಳ್ಸುವಂತಹ ಒತತೆಡ ನಿಮಾ್ಜಣವಾಗುತತೆದ್. ಸ್ವತಃ ಪ್ರುವಿನಲಿಲಿ 
ಅನಾಮಿಕವಾದ, ಹ್ಚು್ಚ ಪರಚಾರದಲಿಲಿಲಲಿದ ಅನ್ೋಕ ಹ್್ಸ ವಯೂಕಿತೆಗಳು ಈಗ ಗ್ರಿಲಾಲಿ 
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ಪಡ್ಗಳನುನು ಮರುಸಂಘಟ್ಸುತಿತೆದಾ್ದರ್. ಬಳಕ್ಯಲಿಲಿಲಲಿದ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯುಧಗಳು 
ಸಣ್ ಶಸತ್ರಸರ್ಜೆತ ಪಡ್ಗಳನುನು ದಮನ ಮಾಡಲು ಸಾಕಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಆ ಹಳಯ್ 
ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳು ಒಂದ್್ಂದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳ್ಗ್ ವಿನಿಮಯಗ್್ಳುಳಿತತೆವ್ ಮತುತೆ 
ಗ್ರಿಲಾಲಿಗಳ ಪರಚ್್ೋದಕ ದಾಳ್ಯ ಎದುರು ವಿಘಟನ್ಯಾಗುತಿತೆರುವ ಕ್ೈಗ್್ಂಬ್ 
ಸ್ೈನಯೂಗಳ ಸಕಾ್ಜರಗಳ ಸಿಥಾರತ್ಯನುನು ಕಾಪಾಡಿಕ್್ಳಳಿಲು ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ 
ಸಹಾಯದ ಬದಲು ಸ್ೈನಿಕರನ್ನುೋ ಕಳ್ಸಬ್ೋಕಾಗಿ ಬರುತಿತೆದ್. ಇದು ವಿಯೆಟಾನು 
ಅನುಸರಿಸುತಿತೆರುವ ದಾರಿ. ಇದ್ೋ ದಾರಿಯನುನು ರನರು ಅನುಸರಿಸಬ್ೋಕು; ಯಾಂಕಿೋ 
ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ದಮನಕಾರಿ ಶಕಿತೆಗಳನುನು ಮುರುಗರಕಿಕೆೋಡುಮಾಡಲು ಮತುತೆ 
ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಮುನನುಡ್ಯನುನು ವ್ೋಗಗ್್ಳ್ಸಲು ಸಶಸತ್ರ ಗುಂಪುಗಳು ëಸಮನ್ವಯ 
ಮಂಡಳ್’ಗಳನುನು ರಚಿಸಬಹುದಾದ ಅನುಕ್ಲದ್್ಂದಿಗ್ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದಲಿಲಿ 
ಕ್ಡ ಅನುಸರಿಸಬ್ೋಕಾದ ದಾರಿ ಇದು.

ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಮೊೋಚನಾ ಹ್್ೋರಾಟಗಳಲಿಲಿ ಮರ್ತುಹ್್ೋದ ಖಂಡವಾದ 
ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ಧ್ನಿ ಈಗ ತಿರಖಂಡಿೋಯ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಮ್ಲಕ ಸ್ವತಃ ಮೊಳಗಲು 
ಪಾರರಂಭಿಸಿದ್ ಮತುತೆ ತನನು ರನರ ಮುಂಚ್ಣಿ, ಕ್ಯೂಬಾ ಕಾರಂತಿಯ ಧ್ನಿಗ್ 
ಬಹಳ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಪರಸುತೆತತ್ ಇದ್: ಎರಡನ್ಯ ಅರವಾ ಮ್ರನ್ಯ ವಿಯೆಟಾನುಂ 
ನಿಮಿ್ಜಸುವುದು, ಅರವ ರಗತಿತೆನ ಎರಡನ್ೋ ಮತುತೆ ಮ್ರನ್ೋ ವಿಯೆಟಾನುಂ.

ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಯೂವಸ್ಥಾಯು ಒಂದು ರಾಗತಿಕ ವಯೂವಸ್ಥಾ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ 
ಕ್್ನ್ಯ ಘಟಟ ಎಂಬುದನುನು ನಾವು ಮನಸಿಸ್ನಲಿಲಿಟುಟಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕು ಮತುತೆ ಅದನುನು 
ರಾಗತಿಕ ಮಟಟದ ಸಂಘಷ್ಜದಲಿಲಿ ಸ್್ೋಲಿಸಬ್ೋಕು. ಈ ಹ್್ೋರಾಟಗಳ 
ತಾಕಿ್ಜಕ ಅಂತಯೂವು ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ವಿನಾಶವಾಗಿರಬ್ೋಕು. ನಮ್ಮ ಪಾಲು, 
ಪರಪಂಚದ ಶ್ೋೋಷ್ತ ಮತುತೆ ಅತಯೂಂತ ಹಿಂದುಳ್ದದವರ ರವಾಬಾ್ದರಿಯೆಂದರ್ 
ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ಅಡಿಪಾಯವನುನು ತ್್ಡ್ದುಹಾಕುವುದು; ತುಳ್ತಕ್್ಕೆಳಗಾದ 
ನಮ್ಮ ರಾಷರೊಗಳ್ಂದ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಗಳು ಬಂಡವಾಳ, ಕಚಾ್ಚ ವಸುತೆಗಳು, ತಂತರಜ್ಞರು 
ಮತುತೆ ಅಗಗೆದ ಕಾಮಿ್ಜಕರನುನು ಕ್್ಳಳ್ಿಹ್್ಡ್ದಿದಾ್ದರ್ ಮತುತೆ ತಿರುಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ 
ದ್ೋಶಗಳ್ಗ್ ಹ್್ಸ ಬಂಡವಾಳವನುನು -ಪಾರಬಲಯೂದ ಸಾಧನಗಳನುನು- ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ ಮತುತೆ 
ಎಲಾಲಿ ರಿೋತಿಯ ಸರಕುಗಳನುನು ಸುರಿದು ನಮ್ಮನುನು ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಅವಲಂಬನ್ಯ 
ಸಿಥಾತಿಗ್ ತಳ್ಳಿದಾ್ದರ್.

ಈ ವೂಯೂಹಾತ್ಮಕ ಅಂತಯೂದ ಮ್ಲಭ್ತ ಅಂಶವ್ಂದರ್ ಎಲಾಲಿ ರನರ 
ನಿರವಾದ ವಿಮೊೋಚನ್, ಹ್ಚಿ್ಚನ ಸಂದಭ್ಜಗಳಲಿಲಿ ಸಶಸತ್ರ ಹ್್ೋರಾಟದ ಮ್ಲಕ 
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ತರಲಾಗುವ ಒಂದು ವಿಮೊೋಚನ್ ಮತುತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದಲಿಲಿ ಬಹುತ್ೋಕ 
ಅನಿಶಿ್ಚತವಾಗಿ ಸಮಾರವಾದಿ ಕಾರಂತಿಯಾಗಿರುತತೆದ್. 

ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ವಿನಾಶವನುನು ಕಂಡರಿಸುವಾಗ ಅದರ ತಲ್ಯನುನು 
ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಗತಯೂ, ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕತೆ ಸಂಸಾಥಾನವಲಲಿದ್ ಬ್ೋರ್ 
ಯಾವುದ್ ಅಲಲಿ. 

ಶತುರ ವನುನು  ಅದರ ನ್ೈ ಸಗಿ್ಜಕ ಪರಿಸರದಿಂದ ಹ್್ರಹಾಕುವ 
ಯುದಧತಂತರವನುನು ಹ್ಣ್ಯುವ ಉದ್್ದೋಶದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮಾನಯೂ 
ಕಾಯ್ಜವನುನು ನಿವ್ಜಹಿಸಬ್ೋಕು, ಶತುರವಿನ ಸ್ವಂತ ರ್ೋವನ ಮತುತೆ ಅಭಾಯೂಸಗಳು 
ಯುದ್ದ ಭ್ಮಿಯಲಿಲಿ ಅಸಿತೆತ್ವದಲಿಲಿರುವ ವಾಸತೆವದ್್ಂದಿಗ್ ಘಷ್ಜಣ್ಗ್ 
ಇಳ್ಯುವಂತ್ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬ್ೋಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶತುರವನುನು ಕಿೋಳಂದಾರು 
ಮಾಡಬಾರದು; ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ೈನಿಕನು ತಾಂತಿರಕ ಸಾಮರಯೂ್ಜವನುನು ಹ್್ಂದಿದಾ್ದನ್ 
ಮತುತೆ ನಮ್ಮನುನು ಭಯಭಿೋತಗ್್ಳ್ಸುವಷುಟ ಶಸಾತ್ರಸ ತ್ರಗಳು ಹಾಗ್ ಅಪಾರ 
ಪರಮಾಣದ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳ ಬ್ಂಬಲ ಆತನಿಗಿದ್. ಆತನಿಗ್ ಇರುವ ಬಹುದ್್ಡಡಾ 
ಕ್್ರತ್ಯೆಂದರ್ ಹ್್ೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅತಯೂಗತಯೂವಾದ ಸ್ೈದಾ್ದಂತಿಕ ಪ್ರೋರಣ್. ಆದರ್ ಆತನ 
ಪರಮ ವ್ೈರಿಗಳಾದ ವಿಯೆಟಾನುಮಿನ ಸ್ೈನಿಕರಿಗ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ 
ಪ್ರೋರಣ್ ಅತುಯೂನನುತ ಮಟಟದಲಿಲಿದ್. ಅವರ ಮನ್್ೋಸ್ಥಾೈಯ್ಜವನುನು ಹಾಳುಮಾಡುವ 
ಮ್ಲಕ ಮಾತರ ನಾವು ಆ ಸ್ೈನಯೂವನುನು ರಯಸಲು ಸಾಧಯೂವಾಗುತತೆದ್. ಅವರನುನು 
ಪದ್ೋ ಪದ್ೋ ಸ್್ೋಲಿಸಿ, ಪುನರಾವತಿ್ಜತ ನ್್ೋವುಗಳ್ಗ್ ಕಾರಣವಾಗುವುದರ 
ಮ್ಲಕ ಇಂತಹ ವಿರಯವನುನು ಸಾಧಿಸಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ್.

ಆದರ್ ವಿರಯಗಳ ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪತೆ ವಿವರಣ್ಯು ರನರ ಅಪಾರ ತಾಯೂಗ 
ಬಲಿದಾನಗಳನುನು ಒಳಗ್್ಂಡಿದ್. ಅಂತಹ ತಾಯೂಗ ಬಲಿದಾನಗಳು ಇಂದಿನಿಂದಲ್ೋ 
ಪಾರರಂಭವಾಗಬ್ೋಕಾಗಿದ್. ಅವು ಎಲಲಿರಿಗ್ ಗ್್ತಾತೆಗುವಂತ್ ಸರಳ ಹಗಲು 
ಹ್್ತಿತೆನಲಿಲಿ ನಡ್ಯಬ್ೋಕು ಮತುತೆ ಇಂತಹ ಪರಯತನುದಲಿಲಿ ನ್್ೋವನುನು ಸಹಿಸಲಾರದ್ 
ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯುದಧವನುನು ತಪಿ್ಪಸಿದರ್, ಮುಂದ್ ನಮ್ಮ ಎದ್ಯ 
ಮ್ಳಗ್ಳನುನು ಚಿತ್ಯಂದ ಆಯು್ದಕ್್ಳುಳಿವ ನ್್ೋವನುನು ಸಹಿಸಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ್. 

ಕ್್ನ್ಯದಾಗಿ ವಿಮೊೋಚನ್ಗ್್ಳುಳಿವ ದ್ೋಶವು ಸಶಸತ್ರ ಹ್್ೋರಾಟವಿಲಲಿದ್ 
ಮತುತೆ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಗಳ ವಿರುದಧದ ಸುದಿೋಘ್ಜ ಮತುತೆ ಯಾತನಾಮಯ 
ಯುದಧದ ನ್್ೋವುಗಳ್ಲಲಿದ್ ವಿರಯವನುನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಗಳು 
ಕ್ಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯುದಧವನುನು ತಪಿ್ಪಸಬಹುದು. ಆದರ್ ರಾಗತಿಕವಾದ 
ಸಂಘಷ್ಜದಲಿಲಿ ಇಂತಹ ಹ್್ೋರಾಟ ಅರವಾ ಹ್್ೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು 
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ತಪಿ್ಪಸುವುದು ಬಹುಶಃ ಕಷಟಸಾಧಯೂ; ಸಂಕಟಗಳು ಒಂದ್ೋ ರಿೋತಿಯವುಗಳು 
ಆಗಿರಬಹುದು, ಅರವಾ ಇನ್ನು ದ್್ಡಡಾದಾಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಭವಿಷಯೂತತೆನುನು 
ಊಹಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ, ಆದರ್ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ, ಆದರ್ ಅದಕಾಕೆಗಿ 
ನಡ್ಸುವ ಹ್್ೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹಯೂಪಡುವ ಮತುತೆ ತನನು ಸಾ್ವತಂತರ್ಯದ ಒಂದು 
ವಿರಯದ ತುಣುಕಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿತೆರುವ ರಾಷರೊದ ಮುಂಚ್ಣಿಯಾಗುವ ಸ್್ೋಲಿನ 
ಭಾವದ ಹತಾಶ್ಗ್ ನಾವು ಎಂದಿಗ್ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. 

ಎಲಾಲಿ ರಿೋತಿಯ ನಿಷಪ್ರಯೊೋರಕ ತಾಯೂಗಗಳನುನು ತಪಿ್ಪಸುವುದು ಸಂಪ್ಣ್ಜವಾಗಿ 
ನಾಯೂಯಸಮ್ಮತವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವಲಂಬಿತ ಅಮೆರಿಕವು ಶಾಂತಿಯುತ 
ವಿಧಾನಗಳ ಮ್ಲಕ ತನನುನುನು ಸ್ವತಂತರಗ್್ಳ್ಸಿಕ್್ಳುಳಿವ ನ್ೈರ ಸಾಧಯೂತ್ಗಳನುನು 
ನಿಚ್ಚಳಗ್್ಳ್ಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯೂ. ಈ ಪರಶ್ನುಗ್ ಪರಿಹಾರವು ನಮಗ್ 
ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷಟವಾಗಿದ್: ಪರಸುತೆತ ಸನಿನುವ್ೋಶವು ಹ್್ೋರಾಟವನುನು ಪಾರರಂಭಿಸಲು 
ಸ್ಕತೆವಾಗಿರಬಹುದು ಅರವಾ ಇಲಲಿದಿರಬಹುದು ಆದರ್ ಹ್್ೋರಾಟವಿಲಲಿದ್ 
ಸಾ್ವತಂತರ್ಯವನುನು ಪಡ್ಯಬಹುದು ಎಂಬ ಯಾವುದ್ೋ ಭರಮೆಗಳನುನು ಹ್್ಂದಲು 
ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ ಮತುತೆ ಹಾಗ್ ಮಾಡಲು, ಹ್್ೋರಾಟವಿಲಲಿದ್ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯವನುನು 
ಗಳ್ಸಬಹುದ್ಂದು ಹ್ೋಳಲು ನಮಗ್ ಯಾವುದ್ೋ ಹಕುಕೆ ಕ್ಡ ಇಲಲಿ. ಈ 
ಕಾದಾಟಗಳು ಆಶುರವಾಯು ಬಾಂಬುಗಳ ವಿರುದಧ ಕಲುಲಿ ದ್್ಣ್್ಗಳ ಬಿೋದಿ 
ರಗಳವಲಲಿ ಅರವಾ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಾವ್ಜತಿರಕ ಮುಷಕೆರಗಳೊ ಅಲಲಿ; ಎರಡು 
ಅರವಾ ಮ್ರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿೋ ಆಳುವ ಶಿರೋಮಂತರ ಕ್ಟದ ದಮನಕಾರಿ 
ಅಟಟಣಿಗಗ್ಳನುನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ರ್್ಚಿ್ಚಗದ್್ದ ರನರ ಗಲಭಯ್್ ಅಲಲಿ; ಹ್್ೋರಾಟವು 
ಸುದಿೋಘ್ಜವಾಗಿರುತತೆದ್, ಕಠಿಣವಾಗಿರುತತೆದ್ ಮತುತೆ ಅದರ ಮುಂಭಾಗ ಗ್ರಿಲಾಲಿಗಳ 
ಆಶರಯದಲಿಲಿ, ನಗರಗಳಲಿಲಿ, ಹ್್ೋರಾಟಗಾರರ ಮನ್ಗಳಲಿಲಿರುತತೆದ್, ದಮನಕಾರಿ 
ಪಡ್ಗಳು ಅಲಿಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿಲಿ, ಹತಾಯೂಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಗಾರಮಿೋಣ 
ರನಸಂಖ್ಯೂಯಲಿಲಿ, ಅರವ ಶತುರಗಳ ಬಾಂಬ್ ದಾಳ್ಗಳ್ಂದ ನಾಶವಾಗಿರುವ 
ಹಳ್ಳಿಗಳಲಿಲಿ ಅರವಾ ನಗರಗಳಲಿಲಿ. ಸುಲಭವಾದ ಬಲಿಪಶುಗಳನುನು ಹುಡುಕಲು 
ಹ್್ೋಗುತತೆವ್.

ಅವರು ನಮ್ಮನುನು ಈ ಹ್್ೋರಾಟಕ್ಕೆ ನ್ಕುತಿತೆದಾ್ದರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ್ೋ 
ಪಯಾ್ಜಯವಿಲಲಿ, ನಾವು ಅದನುನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದಧವಾಗಬ್ೋಕು ಮತುತೆ ಅಂತಹ 
ಹ್್ೋರಾಟವನುನು ಕ್ೈಗ್್ಳಳಿಲು ನಿಧ್ಜರಿಸಬ್ೋಕು.

ಪಾರರಂಭಗಳು ಸುಲಭವ್ೋನ್ ಅಲಲಿ; ಅವು ತುಂಬಾ ಕಷಟಕರವಾಗಿರುತತೆವ್. 
ದಬಾ್ಬಳ್ಕ್ಯ ಎಲಾಲಿ ಆಳುವ ಕ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಕೌರಯ್ಜ ಮತುತೆ ವಿಧ್ಂಸಕ 
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ಗುಣವನುನು, ತಮೆ್ಮಲಲಿ ಪಾಶವಿೋಯತ ್ಮತುತೆ ರನಮರುಳು ಸಾಮರಯೂ್ಜಗಳನುನು ಅವರು 
ತಮ್ಮ ಉದ್್ದೋಶ ಸಾಧನಗ್ ್ಬಳಸುತಾತೆರ.್ ಮೊದಲ ಗಂಟಯ್ಲಿಲಿ ಬದುಕುಳ್ಯುವುದು 
ನಮ್ಮ ಧ್ಯೂೋಯವಾಗಿರುತತೆದ್; ನಂತರ, ನಾವು ಸಶಸತ್ರ ಪರಚಾರವನುನು ನಡ್ಸುವ 
ಗ್ರಿಲಾಲಿ  ಹ್್ೋರಾಟದ ಶಾಶ್ವತ ಉದಾಹರಣ್ಯನುನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆೋವ್ 
(ವಿಯೆಟಾನುಮಿೋಯರ ಅರ್ಜದಲಿಲಿ ಅಂದರ್, ಪರಚಾರದ ಗುಂಡುಗಳು, ಗ್ದ್್ದವೋ 
ಅರವಾ ಸ್್ೋತ್ವೋ ಆದರ್ ಶತುರವಿನ ವಿರುದಧ ಹ್್ೋರಾಡಿದ ಯುದಧಗಳ 
ಕುರಿತ ಪರಚಾರ). ಗ್ರಿಲಾಲಿಗಳ ಅರ್ೋಯತ್ಯ ದ್್ಡಡಾ ಪಾಠವ್ಂದರ್ ಅವರು 
ಎಲಲಿವನುನು ಕಳಕ್್ಂಡ ರನಸಮ್ಹಗಳ ನಡುವ್ ಬ್ೋರು ಬಿಟ್ಟರುವುದು. ಇನ್ನು 
ಹ್ಚಿ್ಚನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಮನಗಳನುನು ಪರತಿರ್್ೋಧಿಸಲು ರಾಷ್ರೊೋಯ ಚ್ೋತನವನುನು 
ಉದಿ್ದೋಪನಗ್್ಳ್ಸುವುದು, ಕಠಿಣ ಕಾಯ್ಜಗಳ್ಗ್ ಮುಖಾಮುಖ್ಯಾಗಲು 
ಸಿದಧಗ್್ಳ್ಸುವುದು. ದ್್ವೋಷ ಎಂಬುದು ಹ್್ೋರಾಟದ ಒಂದು ಅಂಶ; ಶತುರಗಳ 
ಬಗ್ಗೆ ಪಟುಟಹಿಡಿದ ದ್್ವೋಷವು ಮನುಷಯೂನ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ ಮಿತಿಗಳನುನು ಮಿೋರಲು 
ಮತುತೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತತೆದ್, ಮನುಷಯೂನನುನು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ, 
ನಿದ್ಜಯವಾಗಿ ಕ್್ಲುಲಿವ ಯಂತರವಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಜಸುತತೆದ್. ನಮ್ಮ ಸ್ೈನಿಕರು ಹಿೋಗ್ 
ಇರಬ್ೋಕು; ದ್್ವೋಷವಿಲಲಿದ ರನರು ಕ್ರರ ಶತುರವನುನು ರಯಸಲು ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ.

ನಾವು ಯುದಧವನುನು ಶತುರ ಒಯುಯೂವಲ್ಲಿಲಲಿ ಪರತಿಯೊಂದು ಮ್ಲ ್ಮ್ಲಗ್್ 
ಕ್್ಂಡ್್ಯಯೂಬ್ೋಕು; ಶತುರವಿನ ಮನ್ಗ್, ಅವನ ಮನರಂರನಾ ಕ್ೋಂದರಗಳ್ಗ್ ಹಿೋಗ್, 
ಯುದಧವ್ಂದರ್ ಪರಿಪ್ಣ್ಜ ಯುದಧ. ಶತುರವಿಗ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಡ ಶಾಂತಿ 
ಲಭಿಸಬಾರದು, ಅವನ ಬಾಯೂರಕ್ ಗಳ ಹ್್ರಗ್ ಅರವಾ ಒಳಗ್ ಶಾಂತವಾದ ಕ್ಷಣ 
ಇರದಂತ್ ಮಾಡುವುದು ಅತಯೂವಶಯೂಕ; ಅವನು ಎಲಿಲಿದ್ದರ್ ನಾವು ಅವನ ಮೆೋಲ್ 
ಆಕರಮಣ ಮಾಡಬ್ೋಕು; ಅವನು ಎಲಿಲಿಗ ್ಹ್್ೋದರ್ ಅವನನುನು ಮ್ಲಗ್ ್ತಳಳಿಲ್ಪಟಟ 
ತ್್ೋಳ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತ ್ಮಾಡಬ್ೋಕು. ಆಗ ಅವನ ನ್ೈತಿಕ ಸಿಥಾರತ ್ಕುಸಿಯಲು 
ಆರಂಭವಾಗುತತೆದ್. ಆಗ ಅವನು ಇನ್ನು ಹ್ಚು್ಚ ಅಮಾನುಷವಾಗುತಾತೆನ್, ಆದರ್ 
ಅವನಲಿಲಿ ಅವನತಿಯ ಚಿಹ್ನುಗಳು ಹ್ೋಗ್ ಕಾಣಿಸಿಕ್್ಳಳಿಲಾರಂಭಿಸುತತೆವ್ ಎಂಬುದನುನು 
ನಾವು ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಾಗುತತೆದ್.

 ಮತುತೆ ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯ ಶರಮರ್ೋವಿ ಪಡ್ಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ನಾವು ನಿರವಾದ 
ಶರಮರ್ೋವಿ ಅಂತರಾರಷ್ ರೊೋಯತ್ಯನುನು ಬ್ಳ್ಸಿಕ್್ಳ್ೊಳಿೋಣ; ನಾವು ಯಾವ 
ಬಾವುಟವನುನು ಹಿಡಿದು ಹ್್ೋರಾಡಿದ್್ದೋವ್ಯೊೋ ಆ ಧ್ರವು ಮಾನವಿೋಯತ್ಯನುನು 
ವಿಮೊೋಚನ್ಗ್್ಳ್ಸುವ ಪವಿತರ ಧ್ರವಾಗಬ್ೋಕು. ವಿಯೆಟಾನುಮಿನ, ವ್ನ್ರುವ್ಲಾದ, 
ಗಾ್ವಟ್ಮಾಲಾದ, ಲಾವೋಸ್ ನ, ಗಿನಿಯಾದ, ಕ್್ಲಂಬಿಯಾದ, ಬ್್ಲಿವಿಯಾದ, 
ಬ್ರರ್ರ್ ನ ಧ್ರದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗುವುದು -ಇವು ಇಂದಿನ ಸಶಸತ್ರ 
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ಹ್್ೋರಾಟದ ಕ್ಲವ್ೋ ಉದಾಹರಣ್ಗಳು- ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನನುನಿಗ್, ಏಷಯೂನನುನಿಗ್, 
ಆಫಿರಕನನುನಿಗ,್ ಯುರ್್ೋಪಿಯನನುನಿಗ ್ಕ್ಡ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಶ್ೋೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿದ್ 
ಮತುತೆ ಅಪ್ೋಕ್ಷಣಿೋಯವಾಗಿದ್,

ತಾನು ಯಾವ ದ್ೋಶದ ಬಾವುಟದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಹುಟ್ಟಲಲಿವೋ, ಅಂತಹ 
ಯಾವುದ್ೋ ದ್ೋಶದಲಿಲಿ ಚ್ಲಿಲಿದ ಪರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ರಕತೆವೂ, ಬದುಕುಳ್ದವರಿಗ್ 
ಸಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಇದನುನು ನಂತರ ತನನುದ್ೋ ದ್ೋಶದ ವಿಮೊೋಚನಾ 
ಸಮರಕ್ಕೆ ಸ್ೋರಿಸಿಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕು. ವಿಮೊೋಚನ್ಗ್್ಂಡ ಪರತಿಯೊಂದು ರಾಷರೊವೂ ಕ್ಡ 
ತನನುದ್ೋ ದ್ೋಶದ ರಾಷ್ರೊೋಯ ವಿಮೊೋಚನ್ಯ ಯುದಧದಲಿಲಿ ಗ್ಲುವಿನ ಒಂದ್್ಂದು 
ಹಂತವಾಗಿದ್. 

ನಮೆ್ಮಲಾಲಿ ಅಸಾಂಗತಯೂಗಳನುನು ಬಗ್ಹರಿಸಿಕ್್ಂಡು ಎಲಲಿವನ್ನು ನಮ್ಮ 
ಹ್್ೋರಾಟದ ಸ್ೋವ್ಗ್ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದ್.

ಸಾ್ವತಂತರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಹ್್ೋರಾಡುತಿತೆರುವ ರಗತತೆನುನು ಈಗ ದ್್ಡಡಾ ವಿವಾದಗಳು 
ಸಿಗಿದು ಹಾಕುತಿತೆವ್ ಎಂಬುದು ನಮಗ್ ತಿಳ್ದಿದ್; ಅದನುನು ಯಾರ್ ಮರ್ಮಾಚಲು 
ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ. ಅವುಗಳು ಎಂತಹ ತಿೋವರತ್ಯನುನು ಕಹಿಯನುನು ತಲುಪಿವ್ ಎಂದರ್ 
ಸಂವಾದ ಹಾಗ್ ಹ್್ಂದಾಣಿಕ್ಯ ಸಾಧಯೂತ್ಗಳು ಅಸಾಧಯೂವಲಲಿದಿದ್ದರ್ ಅತಯೂಂತ 
ಕಷಟಕರವ್ಂದು ತ್್ೋರುತತೆದ್ ಎಂಬುದ್ ನಮಗ್ ತಿಳ್ದಿದ್, ವ್ೈಷಮಯೂದ ಪಕ್ಷಗಳು 
ಸಂವಾದವನುನು ತಪಿ್ಪಸಿಕ್್ಳಳಿಲು ಹವಣಿಸುವಾಗ ಸಂವಾದವನುನು ಏಪ್ಜಡಿಸುವ 
ವಿಧಾನಗಳು ಮತುತೆ ಮಾಗ್ಜಗಳನುನು ಹುಡುಕುವುದು ನಿಷಪ್ರಯೊೋರಕ ಕಾಯ್ಜವಾಗಿದ್. 
ಆದಾಗ್ಯೂ ಶತುರ ಇಲ್ಲಿೋ ಇದಾ್ದನ್; ಅದು ಪರತಿದಿನ ದಾಳ್ ನಡ್ಸುತತೆದ್ ಮತುತೆ ನವ 
ನವಿೋನ ಹ್್ಡ್ತಗಳ್ಂದ ನಮ್ಮನುನು ಬ್ದರಿಸುತತೆದ್, ಈ ಹ್್ಡ್ತಗಳು ನಮ್ಮನುನು 
ಇಂದಲಲಿ ನಾಳ ್ಅರವಾ ಕ್ಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮನುನು ಒಂದುಗ್ಡಿಸುತತೆವ್. 
ಯಾರು ಇದನುನು ಮೊದಲು ಅರ್ಜಮಾಡಿಕ್್ಳುಳಿತಾತೆರ್್ೋ ಮತುತೆ ಈ ಅಗತಯೂ ಐಕಯೂತಗ್್ 
ಸಿದಧರಾಗುತಾತೆರ್್ೋ ಅವರು ರನರ ಕೃತಜ್ಞತ್ಗ್ ಪಾತರರಾಗುತಾತೆರ್.

ಪರತಿಯೊಂದು ಕೃತಯೂವನ್ನು ವಿಷಯುಕತೆವಾಗಿ ಮತುತೆ ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದ 
ಸಮರ್್ಜಸಿಕ್್ಳುಳಿವುದರಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಎಲಲಿವನ್ನು ಕಳಕ್್ಂಡವರು, ಈ 
ಅಸಾಂಗತಯೂಗಳ ಇದ್್ೋ, ಅದ್್ೋ ಸ್ವರ್ಪದ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಲು, ಕ್ಲವಮೆ್ಮ 
ಒಂದರ್್ಂದಿಗ್ ಅರವಾ ಇನ್್ನುಂದರ್್ಂದಿಗ್ ನಮಗ್ ಸಹಮತ ಇದ್ದರ್ 
ಅರವಾ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇನ್್ನುಬ್ಬರ್್ಂದಿಗ್ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಸಹಮತವಿದ್ದರ್ ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ. 
ಯುದಧದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಪರಸುತೆತ ಭಿನಾನುಭಿಪಾರಯಗಳನುನು ಅಭಿವಯೂಕತೆಗ್್ಳ್ಸುವುದು 
ದುಬ್ಜಲ ನಡ್ಯಾಗುತತೆದ್. ಆದರ್ ಈ ಹಂತದಲಿಲಿ ಅವುಗಳನುನು ಮಾತಿನ ಮ್ಲಕ 



ತ್ರಿಖಂಡೀಯಕ್ಕೆ ಸಂದ್ೀಶ  61

ಇತಯೂರ್ಜಗ್್ಳ್ಸಲು ಪರಯತಿನುಸುವುದು ಭರಮೆಯಾಗುತತೆದ.್ ಇತಿಹಾಸ ಅದನುನು ಅಳ್ಸಿ 
ಹಾಕುತತೆದ್, ಅರವ ಅವುಗಳ್ಗ್ ಅವುಗಳ ನಿರವಾದ ಅರ್ಜವನುನು ಕ್್ಡುತತೆದ್. 

 ನಮ್ಮ ಹ್್ೋರಾಟದ ರಗತಿತೆನಲಿಲಿ ತಂತರಗಳ್ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರತಿಯೊಂದು 
ಅಸಂಗತತ್ಯನುನು, ಸಿೋಮಿತ ಉದ್್ದೋಶಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಕಿರಯೆಯ ವಿಧಾನಗಳನುನು 
ಇನ್್ನುಬ್ಬ ವಯೂಕಿತೆಯ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ಗ್ ಅಗತಯೂ ಮನನುಣ್ ನಿೋಡಿ ವಿಶ್ಲಿೋಷ್ಸಬ್ೋಕು. 
ಸಶಸತ್ರ ಹ್್ೋರಾಟದಿಂದ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯನುನು ಸಂಪ್ಣ್ಜವಾಗಿ ನಾಶ 
ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಕಾಯ್ಜತಂತರದ ಉದ್್ದೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ನಾವು 
ರಾರ್ಯಾಗಲ್ೋಬಾರದು.

ವಿರಯಕಾಕೆಗಿನ ನಮ್ಮ ನಿರಿೋಕ್ಗ್ಳನುನು ಒಟುಟಗ್ಡಿಸ್್ೋಣ: ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ 
ಸದೃಡ ಭದರಕ್್ೋಟ್ಗಳನುನು, ಅಂದರ್ ಅಮೆೋರಿಕಾ ಸಂಯುಕತೆ ಸಂಸಾಥಾನ ನಡ್ಸಿದ 
ದಬಾ್ಬಳ್ಕ್ಯನುನು ತ್್ಡ್ದುಹಾಕುವ ಮ್ಲಕ ಅದರ ಸಂಪ್ಣ್ಜ ನಾಶ; 
ಯುದಧತಂತರದ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ರನರನುನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ 
ಅರವಾ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಕರಮೆೋಣ ವಿಮೊೋಚನ್; ಶತುರವನುನು ತನನು ನ್ಲ್ಗಳ್ಂದ 
ಹ್್ರದಬಿ್ಬ ಕಠಿಣ ಹ್್ೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು; ಅದರ ಎಲಾಲಿ ಪ್್ೋಷಕ 
ನ್ಲ್ಗಳನುನು, ಅಂದರ್ ಅದರ ಅವಲಂಬಿತ ಪರದ್ೋಶಗಳನುನು ಕಳಚಿ ಹಾಕುವುದು.

ಅಂದರ್ ಇದ್್ಂದು ಸುಧಿೋಘ್ಜ ಕದನ. ಮತುತೆ ಒಂದು ಕ ರ್ರ 
ಕದನ ಎಂದು ಮತ್್ ತೆಮೆ್ಮ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸ್್ೋಣ. ಪಾರರಂಭದಲಿಲಿ ಯಾರ್ 
ತಮ್ಮನ್ನುೋ ತಾವು ಮರುಳು ಮಾಡಿಕ್್ಳಳಿಬಾರದು ಮತುತೆ ಅದು ತನನು ರನರಿಗ್ 
ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ಗ್ ಹ್ದರಿ ಯುದಧವನುನು ಪಾರರಂಭಿಸಲು 
ಯಾರ್ ಹಿಂರರಿಯಬಾರದು. ಬಹುತ್ೋಕ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿರಯದ ಏಕ್ೈಕ 
ಆಶಯವಾಗಿದ್. ಕಾಲದ ಕರ್ಯಂದ ನಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕ್್ಳಳಿಲು ಸಾಧಯೂವಾಗದು. 
ವಿಯೆಟಾನುಂ ಅದರ ದುರಂತಗಳನುನು ತನನು ಅಪರಿಮಿತ ಕಲಿತನದ ಪಾಠವನುನು 
ನಮಗ್ ಕಲಿಸಿದ್, ಅಂತಿಮ ವಿರಯದ ಸಾಧನ್ಗಾಗಿ ದ್ೈನಂದಿನ ಹ್್ೋರಾಟಗಳ 
ಹಾಗ್ ಸಾವಿನ ಪಾಠವನುನು ತ್್ೋರಿಸಿಕ್್ಟ್ಟದ್.

ಅಲಿಲಿ , ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಸ್ೈನಿಕರು ಅಮೆರಿಕದ ರ್ೋವನ ಮಟಟವನುನು 
ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಕಸಿವಿಸಿಯನುನು ಸಹಿಸಿಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕು. ಶತುರ ಪರದ್ೋಶದ ಮೆೋಲ್ 
ನಡ್ಯುತಿತೆರುವುದು ಅರಿವಿಗ್ ಬಾರದ್ ಒಂದು ಹ್ರ್ಜೆಯ್ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ, 
ಪರತಿಕ್ಲ ನ್ಲದಲಿಲಿ ಅಭದರತ್ಯೊಂದಿಗ್ ಬದುಕಬ್ೋಕು, ತಮ್ಮ ಭದರವಾದ 
ಕಾಯೂಂಪುಗಳ್ಂದ ಒಂದು ಹ್ರ್ಜೆ ಹ್್ರಗಿಡುವ ಧ್ೈಯ್ಜಶಾಲಿಗಳ್ಗ್ ಸಾವು ಖಚಿತ. 
ಇಡಿೋ ರನತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಹಗ್ತನ ಕಟ್ಟಕ್್ಳುಳಿವುದು. ಇವ್ಲಲಿವೂ ಅಮೆರಿಕ 



ಅರ್ನೆಸ್್ಟೋ ಚ್ ಗ್ವಾರ62

ಸಂಯುಕತೆ ಸಂಸಾಥಾನದಲಿಲಿ, ಆಂತರಿಕ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಉಂಟುಮಾಡುತತೆವ್; 
ಅಮೆರಿಕ ತನನು ಚ್ೈತನಯೂದ ಹ್್ರತಾಗಿಯ್ ಇತರ್ ಎಲಾಲಿ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ಶಕಿತೆಗಳು 
ಕನಿಷಟಗ್್ಳ್ಸುವ ಒಂದು ರಿೋತಿಯ ಪುನರುರ್ಜೆೋವನದ ಅಂಶವನುನು ಆರಾಧಿಸುತತೆದ್; 
ತನನುದ್ೋ ಪರದ್ೋಶದ್್ಳಗ್ ವಗ್ಜ ಸಂಘಷ್ಜ.

 ಅಪಾರ ಸಾವು ನ್್ೋವುಗಳು ಮತುತೆ ದುರಂತಗಳು, ದಿನನಿತಯೂದ ಕಲಿತನ 
ಮತುತೆ ಹ್ಚು್ಚತಿತೆರುವ ಪರಪಂಚದ ಎಲಲಿ ರನರ ದ್್ವೋಷದ ಹಠಾತ್ ದಾಳ್ಗ್ 
ಸಿಲುಕಿ ತನನು ಪಡ್ಗಳು ಚದುರಿ ಹ್್ೋಗುತಿತೆರುವ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ವಿರುದಧ 
ತಿರುತಿರುಗಿ ಗುದು್ದಗಳನುನು ನಿೋಡುತಾತೆ ರಗತಿತೆನಾದಯೂಂತ ಎರಡಲಲಿ, ಮ್ರಲಲಿ 
ಹಲವಾರು ವಿಯೆಟಾನುಂಗಳು ಪರವಧ್ಜಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದರ ಉರ್ವಲ ಭವಿಷಯೂತತೆನುನು 
ಕಣುತೆಂಬಿಕ್್ಳಳಿಲು ನಾವ್ಷುಟ ಹತಿತೆರದಲಿಲಿದ್್ದೋವ್!

ನಮ್ಮ ಹ್್ಡ್ತಗಳನುನು ಬಲಿಷಠೆಗ್್ಳ್ಸಲು ಮತುತೆ ದ್್ೋಷರಹಿತವಾಗಿಸಲು 
ನಾವ್ಲಲಿರ್ ಒಂದಾಗಲು ಸಮರ್ಜರಾದರ್ ಮತುತೆ ಹ್್ೋರಾಟದಲಿಲಿರುವ ರನರಿಗ್ 
ನಿೋಡುತಿತೆರುವ ಎಲಾಲಿ ರಿೋತಿಯ ಬ್ಂಬಲವನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹ್ಚಿ್ಚಸಿದರ್ 
ಆ ಉರ್ವಲ ಭವಿಷಯೂವು ಎಷುಟ ಅದುಭಾತ ಹಾಗ್ ಸನಿಹ!!

ರಾಗತಿಕ ನಕಾಶ್ಯ ಒಂದು ಸಣ್ ಬಿಂದುವಿನಲಿಲಿ, ನಡ್ಯುತಿತೆರುವ ಈ 
ಹ್್ೋರಾಟವನುನು ತಾಕಿ್ಜಕ ಅಂತಯೂ ಕಾಣಿಸಲು ನಮಿ್ಮಂದ ಸಾಧಯೂವಿರುವ ನಮ್ಮ 
ಕತ್ಜವಯೂ ಮತುತೆ ರವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವ್ಜಹಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಾಗಬ್ೋಕು. 
ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಮ್ಮ ತಾಯೂಗ ಮತುತೆ ಯಾವತಾತೆದರ್ ಯಾವುದ್್ೋ ಭ್ಮಿಯ 
ಮೆೋಲ್, ಈಗಾಗಲ್ೋ ನಮ್ಮದಾಗಿರುವ, ನಮ್ಮ ನ್ತತೆರು ಚ್ಲಿಲಿರುವ ನ್ಲದಲಿಲಿ ನಮ್ಮ 
ಕ್್ನ್ಯುಸಿರು ಎಳಯ್ಬ್ೋಕಾಗಿ ಬಂದರ್, ನಮ್ಮ ಚಟುವಟ್ಕ್ಗಳ ವಾಯೂಪಿತೆಯೆೋನು 
ಎಂಬುದನುನು ನಾವಿೋಗಾಗಲ್ೋ ಅಳದ್ಿದ್್ದೋವ ್ಮತುತೆ ಶರಮರ್ೋವಿಗಳ ಮಹಾಸ್ೋನಯ್ಲಿಲಿ 
ನಾವೂ ಒಂದ್್ಂದು ತುಣುಕುಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕ್್ಂಡಿದ್್ದೋವ್ ಎಂಬುದು 
ತಿಳ್ದಿರಲಿ. ಇದನ್ನುಲಾಲಿ ಕ್ಯೂಬಾದ ಕಾರಂತಿಯಂದ, ಅದರ ಉನನುತ ನಾಯಕರಿಂದ 
ಕಲಿತಿದ್್ದೋವ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳಲು ಹ್ಮೆ್ಮಯಾಗುತತೆದ್. ರಗತಿತೆನ ಈ ಭಾಗದಲಿಲಿ ಅವರ 
ನಡವಳ್ಕ್ಯಂದ ಹ್್ರಹ್್ಮು್ಮವ ಬಹುದ್್ಡಡಾ ಪಾಠವ್ಂದರ್: 

 ëಮಾನವಿೋಯತ್ಯ ಹಣ್ಬರಹವ್ೋ ಅಪಾಯದಲಿಲಿದಾ್ದಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷಯೂ 
ಅರವಾ ಒಂದು ರಾಷರೊಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅಪಾಯ ಅರವಾ ಮಾಡಬ್ೋಕಾದ 
ತಾಯೂಗ ಬಹಳ ದ್್ಡಡಾದಲಲಿ’.

ನಮ್ಮ ಪರತಿಯೊಂದು ಕಿರಯೆಯ್ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಿರುದಧದ ರಣಘ್ೋಷ, 
ಹಾಗ್ ಮಾನವ ರನಾಂಗದ ಮಹಾ ಶತುರ, ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕತೆ ಸಂಸಾಥಾನದ, 
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ವಿರುದಧ ರನತಾ ಒಗಗೆಟ್ಟನ ಯುದಧದ ಸುತೆತಿ ಗಿೋತ್. ಎಲಿಲಿಯಾದರ್ ಸಾವು ನಮ್ಮನುನು 
ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸಬಹುದು, ಅದನುನು ಸಾ್ವಗತಿಸ್್ೋಣ, ಆದರ ್ನಮ್ಮ ರಣಘ್ೋಷ, ಕಲ್ವು 
ಆಲಿಸುವ ಕಿವಿಗಳ್ಗಾದರ್ ತಲುಪಬಹುದು ಮತುತೆ ನಮ್ಮ ಶಸತ್ರವನುನು ಝಳಪಿಸಲು 
ಮತ್್ತೆಂದು ಕ್ೈ ಚಾಚಬಹುದು ಹಾಗ್ ಇತರರು, ಶ್ೋೋಕಗಿೋತ್ಯನುನು ಮೆಷ್ನ್ 
ಗನುನುಗಳ ವಾದಯೂಗ್್ೋಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗ್ ಮತುತೆ ಯುದಧ ಹಾಗ್ ವಿರಯದ ಹ್್ಸ 
ಸಮರ ಘ್ೋಷಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಹ್್ಂದಿಸಿಕ್್ಳಳಿಲು ಸಿದಧರಾಗಬಹುದು.

★
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ಕೂಯಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದ ಮತುತು 

ಮಾನವ**

★
ಅರೆನೆಸೊಟೋ ಚೆ ಗೆವಾರ

ಅನು: ಎಸ್.ಕೆ.ಗೋತಾ

** ಈ ಪುಸತೆಕದಲಿಲಿ ಪರಕಟ್ಸಿರುವ ಅನ್್ಜಸ್್ಟೋ ëಚ್’ ಗ್ವಾರ ಬರಹಗಳ್ಗ್ ಚಾರಿತಿರಕ ಮತುತೆ 
ರಾರಕಿೋಯ ಮೌಲಯೂವಿದ್, ಅದನುನು ಸಂದಭಾ್ಜನುಸಾರ ವಾಯೂಖಾಯೂನಿಸಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ್. ಈ 
ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಬರಹದ ಶಿರ್್ೋನಾಮೆಯನುನು ಮಾಪ್ಜಡಿಸುವುದು ಬ್ೋಡ, ಆಮ್ಲಕ 
ಅದರ ಮ್ಲ ಹ್ರಣವನುನು ಉಳ್ಸಿಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕ್ಂಬ ಸಂಪಾದಕಿೋಯ ನಿಧಾ್ಜರವನುನು 
ಮಾಡಿದ್್ದೋವ.್ ಆದರ್, ಸ್ಪಷ್ಟೋಕರಣ ನಿೋಡುವುದು ಅಗತಯೂ ಎಂದು ನಂಬಿದ್್ದೋವ.್ ಅದ್ೋನಂ್ದರ,್ 
ಈ ಪಠಯೂಗಳ ಮರು-ಓದು ಮತುತೆ ಮರು-ಪರಕಟಣ್ಯಲಿಲಿ ನಾವು ಆತನ ವಿಚಾರಗಳೊ್ಂದಿಗ್ 
ಸಂವಾದ ಮತುತೆ ಅವನುನು ಸಮಕಾಲಿಕಗ್್ಲಿಸುವ ಬೌದಿಧಕ ಕಸರತುತೆ ನಡ್ಸಬ್ೋಕಾಗಿ 
ಬಂದಿದ್, ವಿಶ್ೋಷವಾಗಿ ëಹ್್ಸ ಮಾನವ’ ಮತುತೆ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಪರಕಿರಯೆಯಲಿಲಿ ಪುರುಷರು 
ಮತುತೆ ಮಹಿಳಯ್ರ ಪಾತರವನುನು ಕುರಿತಂತ್. ಈ ಪಠಯೂವನುನು ಈಗಿನ -ವಿಭಿನನು ಮಹಿಳಾವಾದಿ 
ಸಂಘಟನಗ್ಳನುನು ಕಟುಟವ ಚಾರಿತಿರಕ ಸವಾಲನುನು ಎದುರಿಸುತಿತೆರುವ ಸಂದಭ್ಜದಲಿಲಿ- ಓದುವಾಗ 
ಅದರ್್ಂದಿಗ್ ಹ್್ಸ ರಾರಕಿೋಯ, ಸಾಮಾರ್ಕ, ಮತುತೆ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಬರುತತೆವ್, 
ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಪನ್ಯ ಪುನರಾಲ್್ೋಚನ್, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಮತುತೆ ಅದರ ರಾರಕಿೋಯ ಹಾಗ್ 
ಬೌದಿಧಕ ವಾರಸುದಾರಿಕಗ್ ್ನಮ್ಮ ಸಮರಶಿೋಲ ಸೃರನಾತ್ಮಕತ ್ಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ.್ ಸ್ವತಃ ಚ ್ಯವರ್ೋ 
1963ರಲಿಲಿ ಅರಿಗ್ವನಬ್್ ರವಳ್ ಕಾಖಾ್ಜನ್ಯ ರನರರ್ ಅಸ್ಂಬಿಲಿಯಲಿಲಿ ಮಾತಾಡುತತೆ 
ಹ್ೋಳ್ದ್ದಂತ್, ëಭ್ತಕಾಲದ ಭಾರ ನಮ್ಮ ಮೆೋಲ್ ಮುಂದುವರ್ಯುತತೆಲ್ೋ ಇರುತತೆದ್; 
ಮಹಿಳಯ್ರ ವಿಮೊೋಚನ ್ಪ್ಣ್ಜವಾಗಿಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಲ್ಸ ಅವರ ಸಂಪ್ಣ್ಜ 
ವಿಮೊೋಚನ್ಯನುನು ಸಾಧಿಸುವುದು(...); ಇದು ಕ್ಡ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪರಂಪರ್ಯ 
ಭಾರವ್ೋ’. ಈ ಬರಹಗಳು ಮತುತೆ ಬಿಂಬಗಳು ಒಂದು ಸಕಿರಯ ಆಚರಣಯ್ನುನು ನನ್ಪಿಸುತತೆವ.್ 
ಈ ಚೌಕಟ್ಟನಲಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಸಕತೆ ಕಣ್್್ೋಟದಿಂದ, ನಾವು ಈ ಎರಡು ಬರಹಗಳನುನು, 
ವಿಮಶಾ್ಜತ್ಮಕವಾಗಿ ëಬದಲಿಸಬ್ೋಕಾದ್ದನ್ನುಲಲಿ ಬದಲಿಸಲು’ ರನತ್ಯ ವಿಮೊೋಚನ್ಗಾಗಿನ 
ಹ್್ೋರಾಟದಲಿಲಿ ಒಂದು ಅಗತಯೂ ಬ್ಂಬಲವಾಗಿ, ನ್್ೋಡಬ್ೋಕು. 
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ಪಿರಯ ಕಾಮೆರೋಡ್***, 

ನಾನು ಈ ಟ್ಪ್ಪಣಿಗಳನುನು ಆಫಿರಕಾದ ನನನು ಪರವಾಸದ ವ್ೋಳ್ಯಲಿಲಿ ನನನು 
ವಚನವನುನು ಈಡ್ೋರಿಸಬ್ೋಕಂ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಯ್ಂದ ಪ್ರೋರಿತನಾಗಿ, ತಡವಾಗಿಯಾದರ್ 
ಪ್ಣ್ಜಗ್್ಳ್ಸುತಿತೆದ್್ದೋನ್. ಶಿರ್್ೋನಾಮೆಯಲಿಲಿ ಸ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯದ ಮೆೋಲ್ 
ಬರ್ಯುತತೆ ಇದನುನು ಮಾಡಬಯಸುತ್ತೆನ್ . ಇದು ಉರುಗ್್ವಯ ವಾಚಕರಿಗ್ 
ಆಸಕಿತೆದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೆೋನ್. 

ಸಮಾರವಾದದ ಅರವ ನಾವಿೋಗ ಪರವ್ೋಶಿಸಿರುವ ಸಮಾರವಾದವನುನು 
ಕಟುಟವ ಅವಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವ್ಂದರ್ ಪರಭುತ್ವದ ಹಿತಕಾಕೆಗಿ ವಯೂಕಿತೆಯ ನಿಮ್್ಜಲನ್ 
ಎಂಬುದು ಸಮಾರವಾದದ ವಿರುದಧ ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ ಸಮರದಲಿಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ 
ವಕಾತೆರರ ಬಾಯಂದ ಸಾಮಾನಯೂವಾಗಿ ಕ್ೋಳಬರುವ ವಾದ. ಈ ವಾದವನುನು ನಾನು 
ಕ್ೋವಲ ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕವಾಗಿ ತ್್ಡ್ದು ಹಾಕಲು ಪರಯತಿನುಸುವುದಿಲಲಿ, ಬದಲಿಗ್, 
ಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿರುವ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯ ಆಧಾರದಲಿಲಿ ಖಂಡಿಸಲು ಪರಯತಿನುಸುತತೆ ನಂತರ 
ಸಾವ್ಜತಿರಕ ಸ್ವರ್ಪದ ಟ್ಪ್ಪಣಿಗಳನುನು ಸ್ೋರಿಸುತ್ತೆೋನ್. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ 
ಮೊದಲು ಮತುತೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಹ್್ೋರಾಟದ ಸ್ಥಾಲ ಚಿತರಣದ್್ಂದಿಗ್ 
ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆೋನ್. 

ಎಲಲಿರಿಗ್ ತಿಳ್ದಿರುವಂತ್ ರನವರಿ 1959 ರಲಿಲಿ ತುತತೆತುದಿಗ್ೋರಿದ ನಮ್ಮ 
ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟ್ಕ್ಗಳು ಆರಂಭವಾದದು್ದ 1953 ರ ರುಲ್ೈ 26 ರಂದು. 
ಆ ದಿನ ಓರಿಯೆಂತ್ ಪಾರಂತಯೂದ ಮೊಂಕಾಡ ಸ್ೋನಾ ಪಾಳಯ್ದ ಮೆೋಲ್ ಫಿಡ್ರ್ 
ಕಾಸ್್ರೊ ನ್ೋತೃತ್ವದ ಒಂದು ಗುಂಪು ದಾಳ್ ನಡ್ಸಿತು. ಈ ದಾಳ್ ವಿಫಲವಾಯತು; 
ಈ ವಿಫಲತ್ ಒಂದು ಅನರ್ಜವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು; ಬದುಕಿ ಉಳ್ದವರನುನು 
ಸ್ರ್ಮನ್ಯಲಿಲಿಡಲಾಯುತೆ. ಕ್ಷಮಾದಾನದಿಂದಾಗಿ ಹ್್ರಬಂದ ನಂತರ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ 
ಹ್್ೋರಾಟವನುನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯುತೆ. 

ಸಮಾರವಾದದ ಬಿೋರಗಳಷ್ಟೋ ಇದ್ದ ಈ ಪರಕಿರಯೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಮಾನವನ್ೋ 
ಒಂದು ಮ್ಲಭ್ತ ಅಂಶ. ನಾವು ನಮೆ್ಮಲಲಿ ವಿಶಾ್ವಸವನುನು ಅವನ ಮೆೋಲ,್ ನಿದಿ್ಜಷಟ 
ಹ್ಸರು, ಊರು, ಕುಲನಾಮ ಹ್್ಂದಿದ್ದ ವಯೂಕಿತೆಯ ಮೆೋಲ್ ಇಟ್ಟದ್್ದವು. ಆತನಿಗ್ 

*** ಈ ಪತರವನುನು ಉರುಗ್್ವಯ ವಾರಪತಿರಕ್, ಮಾಚಾ್ಜದ ಸಂಪಾದಕ ಕಾಲ್್್ಜಸ್ 
ಕಿ್ವರಾನ್್ಗ್ ಕಳ್ಸಲಾಗಿತುತೆ.. ಇದನುನು ಮಾಚ್್ಜ 12, 1965ರಂದು ಪರಕಟ್ಸಲಾಯತು
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ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಗುರಿಯ ಸ್್ೋಲು ಅರವಾ ಗ್ಲುವು ಮಾನವನ ಕಾಯಾ್ಜಚರಣ್ಯ 
ಸಾಮರಯೂ್ಜವನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿತುತೆ. 

ನಂತರ ಬಂತು ಗ್ರಿಲಲಿ  ಹ್್ೋರಾಟದ ಹಂತ. ಅದು ಎರಡು 
ವಿಭಿನನು ವಾತಾವರಣಗಳಲಿಲಿ ಬ್ಳ್ಯತು: ರನತ್, ಇನ್ನು ಸುಷುಪಿತೆಯಲಿಲಿದು್ದ 
ಅಣಿಗ್್ಳಳಿಬ್ೋಕಾಗಿದ್ದ ರನಸಮ್ಹ; ಮತುತೆ ಇದರ ಮುಂದಳ, ಗರ್ಿಲಲಿ ಯೊೋಧರು, 
ಈ ಕಲ್ಸದ ಚಾಲಕ ಶಕಿತೆ, ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಪರಜ್ಯ್, ಸಮರಶಿೋಲ ಸಂಭರಮದ ರನಕರು. 
ವಿರಯಕ್ಕೆ ಅಗತಯೂವಾಗಿದ್ದ ವಯೂಕಿತೆನಿಷಟ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಸುವ ವ್ೋಗ್್ೋತಕೆಷ್ಜಕ 
ಸಾಧನಗಳು. 

ಇಲಿಲಿ ಕ್ಡಾ ನಮ್ಮ ರ್ಢಿಗಳಲಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸುಸ್ಗಳಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನ್, ಈ 
ಕಾರಂತಿ ಶರಮರ್ೋವಿ ವಗ್ಜದ ಕಣ್್್ೋಟವನುನು ಅಂಗಿೋಕರಿಸುವ ಚೌಕಟ್ಟನಲಿಲಿಯ್ 
ವಯೂಕಿತೆಯೆೋ ಮ್ಲಭ್ತ ಅಂಶ. ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಶಕಿತೆಗಳಲಿಲಿ ಮೆೋಲಿನ ದರ್್ಜ ತಲುಪಿದ 
ಸಿಯೆರಾ ಮಯೆಸತ್ರದ ಪರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೊೋಧ ಅಪರತಿಮ ಕೃತಿಗಳ ದಾಖಲ್ 
ಹ್್ಂದಿದವರ್ೋ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಎತತೆರಕ್ಕೆೋರಿದು್ದ ಈ ಆಧಾರದಲಿಲಿಯೆೋ.

ಇದು ಮೊದಲ ಶೌಯ್ಜಪ್ಣ್ಜ ಹಂತ. ಇದರಲಿಲಿ ಯೊೋಧರು ಹ್ಚಿ್ಚನ 
ರವಾಬಾ್ದರಿಗಳುಳಳಿ ಪಾತರಗಳನುನು ವಹಿಸಿಕ್್ಳಳಿಲು, ಹ್ಚಿ್ಚನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನುದುರಿಸಲು 
ಪರಸ್ಪರ ಹ್್ೋರಾಡುತಿತೆದು್ದ ಒಂದು ಕತ್ಜವಯೂವನುನು ನ್ರವ್ೋರಿಸಬ್ೋಕ್ಂಬ ಏಕ್ೈಕ 
ತೃಪಿತೆ ಮಾತರ ಅವರಿಗ್ ಸಾಕಾಗಿತುತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ 
ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್್ೋಧಪರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೆೋವ್. ನಮ್ಮ ಹ್್ೋರಾಟಗಾರರ ಈ 
ಮನ್್ೋಭಾವದಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷಯೂದ ಮಾನವನ ಇಣುಕುನ್್ೋಟ ನಮಗ್ ಕಾಣ 
ಸಿಗುತಿತೆತುತೆ.

ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಇತರ ಸಂದಭ್ಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಉದ್್ದೋಶಕ್ಕೆ 
ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಸಮಪ್ಜಣ್ಯ ಕಿರಯೆಗಳು ಮರುಕಳ್ಸಿವ್. ಅಕ್್ಟೋಬರ್ ಬಿಕಕೆಟುಟ 
ಫ್್ಲಿೋರ ಸುಂಟರಗಾಳ್ಯ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಇಡಿೋ ರನತ್ಯ ಧಿೋರ್್ೋದಾತತೆವಾದ, 
ತಾಯೂಗಮಯವಾದ ಅನುಪಮ ಕೃತಯೂಗಳನುನು ನಾವು ನ್್ೋಡಿದ್ವು. ಈ ಧಿೋರ್್ೋದಾತತೆ 
ಮನ್್ೋಭಾವವನುನು ದಿನನಿತಯೂದ ಬದುಕಿನಲಿಲಿ ನಿರಂತರಗ್್ಳ್ಸುವುದು ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ 
ದೃಷ್ಟಯಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಲಭ್ತ ಕ್ಲಸವಾಗಿದ್. 

1959ರ ರನವರಿಯಲಿಲಿ ವಿಶಾ್ವಸಘಾತುಕ ಬ್ರಾ್ವ್ಜ ವಗ್ಜದ ವಿವಿಧ 
ಸದಸಯೂರನ್ನು ಒಳಗ್್ಂಡು ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಸಕಾ್ಜರವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಯತು. ಆ 
ಅಧಿಕಾರವನುನು ಸಿಥಾರಗ್್ಳ್ಸುವಲಿಲಿ ಬಂಡಾಯ ಸ್ೋನ್ಯ ಇರುವಿಕ್ ಒಂದು 
ಮ್ಲಭ್ತ ಅಂಶವಾಗಿತುತೆ.
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ಅಂದಿನಿAದಲ್ೋ ಗಂಭಿೋರ ವ್ೈರುಧಯೂಗಳು ಬ್ಳ್ದು ಬಂದವು. ಮೊದಲಿಗ್, 
ಫ್ಬುರವರಿ 1959 ರಲಿಲಿ ಫಿಡ್ರ್ ಕಾಸ್್ಟ ç ಪರಧಾನಿಯಾಗಿ ಸಕಾ್ಜರದ ನ್ೋತೃತ್ವ 
ವಹಿಸುವುದರ್್ಂದಿಗ್ ಇವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡವು. ಅದ್ೋ ವಷ್ಜದ ರುಲ್ೈ ತಿಂಗಳಲಿಲಿ 
ರನತಾಸಮ್ಹಗಳ ಒತತೆಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅಧಯೂಕ್ಷ ಯರುರಷ್ಯ ರಾರ್ನಾಮೆ 
ನಿೋಡುವುದರ್್ಂದಿಗ್ ಈ ಪರಕಿರಯೆ ಮುಕಾತೆಯವಾಯತು.

ಕ್ಯೂಬಾದ ಕಾರಂತಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ ಈಗ ಸ್ಪಷಟ ರ್ಪು ರ್ೋಷ್ ಹ್್ಂದಿದ್ದ 
ಪಾತರವಂದು ಕಾಣಿಸಿಕ್್ಂಡಿತು, ಅದು ಮುಂದ್ ವಯೂವಸಿಥಾತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 
ಕಾಣಿಸಿಕ್್ಳಳಿಲಿದ್ದ ಪಾತರ, ಅಂದರ್ ರನಸಮ್ಹ. ಈ ಬಹುಮುಖ್ೋ ರ್ೋವಿ, 
ಸಾಮಾನಯೂವಾಗಿ ಹ್ೋಳ್ಕ್್ಳುಳಿವಂತ್ ಒಂದ್ೋ ವಿಧದ ಮ್ಲಾಂಶಗಳ (ಆಳುವ 
ವಯೂವಸ್ಥಾ ಅವರನುನು ಒಂದ್ೋ ವಿಧಕ್ಕೆ ಇಳ್ಸಿಬಿಟ್ಟದ್) ಕುರಿ ಮಂದ್ಯAತ್ ವತಿ್ಜಸುವ 
ಒಂದು ಮೊತತೆವಲಲಿ. ನಿರ, ಈ ರನಸಮ್ಹ ತನನು ಮುಖಂಡರನುನು, ಮ್ಲತಃ 
ಫಿಡ್ರ್ ಕಾಯೂಸ್್ಟçರನುನು ಯಾವುದ್ೋ ಹಿಂರರಿಕ್ಯಲಲಿದ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತತೆದ್. ರನತ್ಯ 
ಈ ವಿಶಾ್ವಸವನುನು ಅವರು ಎಷಟರ ಮಟ್ಟಗ್ ಗ್ದಿ್ದರುವರ್ಂಬುದು ಅವರು ರನತ್ಯ 
ಆಕಾಂಕ್್ ಮತುತೆ ನಿರಿೋಕ್್ಗಳನುನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ೈ್ಜಸಿದುದರ ಮತುತೆ ರನತ್ಗ್ 
ತಾನು ನಿೋಡಿದ ಭರವಸ್ಗಳನುನು ಪ್ರ್ೈಸಲು ಪಾರಮಾಣಿಕ ಪರಯತನು ನಡ್ಸಿದುದರ 
ಫಲಿತಾಂಶ.

ರನಸಮ್ಹಗಳು ಕಷ್ಜಕ ಸುಧಾರಣ್ ಮತುತೆ ಸಕಾ್ಜರದ ಉದಿ್ದಮೆಗಳ 
ಆಡಳ್ತ ನಡಸ್ುವ ಕಠಿಣ ಕ್ಲಸದಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವು; ಅವರು ëಪಾಲಿಯಾ ಗಿರ್್ನ್’ 
(ಪಿಗ್ಸ್ ಆಖಾತ’-Bay of Pigs) ಧಿೋರ ಅನುಭವ ಪಡ್ದರು. ಸಿಐಎಯ ಶಸಾತೆçಸತೆç 
ನರ್ವಿನಿಂದ ಕಾರಂತಿಗ ್ತಡಯ್ೊಡುಡಾತಿತೆದ್ದ ವಿವಿಧ ದರ್್ೋಡಕ್್್ೋರ ಗುಂಪುಗಳ ವಿರುದಧ 
ಸಮರದಲಿಲಿ ಅವರು ಗಟ್ಟಗ್್ಂಡರು; ಅಕ್್ಟೋಬರ್ (ಕ್ಷಿಪಣಿ) ಬಿಕಕೆಟ್ಟನ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ 
ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಒಂದು ಅತಯೂಂತ ನಿರ್ಪಕ ಕ್ಷಣಗಳ್ಗ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು; ಮತುತೆ 
ಇದಿೋಗ ಸಮಾರವಾದವನುನು ಕಟುಟವ ಕ್ಲಸವನುನು ಅವರು ಮುಂದುವರ್ಸುತಿತೆದಾ್ದರ್. 

ಮೆೋಲುಮೆೋಲಿನಿಂದ ಗಮನಿಸುವಾಗ ವಯೂಕಿತೆ ಸಕಾ್ಜರಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿರುತಾತೆನ್ 
ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸರಿಯೆನಿನುಸುತತೆದ.್ ಆರ್್ಜಕ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ, ಕಿರೋಡ ್ಮತುತೆ ರಕ್ಷಣ ್ಈ ಎಲಲಿ 
ರಂಗಗಳಲಿಲಿ ರನತ್ ಸಕಾ್ಜರ ಹಾಕಿಕ್್ಟಟ ಕಾಯ್ಜಭಾರಗಳನುನು ಅಪರತಿಮ ಉತಾಸ್ಹ 
ಮತುತೆ ಶಿಸಿತೆನಿಂದ ನಡ್ಸಿಕ್್ಡುತಾತೆರ್, ಇದು ಆರ್್ಜಕ, ಸಂಸಕೃತಿ, ರಕ್ಷಣ್, ಕಿರೋಡ್ 
ಮುಂತಾದ ಯಾವುದ್ೋ ರಂಗದಲಿಲಿರಬಹುದು. ಈ ಕಿರಯೆ ಸಾಮಾನಯೂವಾಗಿ ಫಿಡ್ರ್ 
ರಿಂದ ಅರವ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ನ್ೋತೃತ್ವದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತತೆದ್. ಈ ಪರಕಿರಯೆಯನುನು 
ರನತ್ಗ್ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಅವರದನುನು ತಮ್ಮದ್ೋ ಎಂದು ಸಿ್ವೋಕರಿಸುತಾತೆರ್. ಇದ್ೋ 
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ವಿಧಾನದಲಿಲಿ ಕಲ್ವು ಬಾರಿ ಪಕ್ಷ ಮತುತೆ ಸಕಾ್ಜರ ಸಥಾಳ್ೋಯ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲಿಲಿ 
ಅದನುನು ಸಾವ್ಜತಿರೋಕರಿಸುತತೆವ್. 

ಹಾಗಿದಾ್ದಗ್ಯೂ ಪರಭುತ್ವ ಕ್ಲವು ಬಾರಿ ತಪು್ಪಗಳನ್ನುಸಗುತತೆದ್. ಇಂತಹ 
ಒಂದು ತಪು್ಪ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಈ ರನಸಮ್ಹ ಎಂಬುದರ ಪರತಿಯೊಂದು 
ಮ್ಲಾಂಶದ ಪರಮಾಣದಲಿಲಿ ಇಳ್ಕ್ಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮ್ಹಿಕ ಉತಾಸ್ಹ 
ಇಳ್ಮುಖವಾಗುವುದು ಕಾಣಬರುತತೆದ.್ ಕಲ್ಸ ಅಸತೆವಯೂಸತೆಗ್್ಳುಳಿತತೆದ,್ ನಗಣಯೂವನ್ಿಸುವ 
ಮಟಟಕ್ಕೆ ಇಳ್ಯುತತೆದ್. ಅದು ತಪ್ಪನುನು ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೋಕಾದ ಸಮಯ. 1962 ರ 
ಮಾಚ್್ಜ ನಲಿಲಿ ಅನಿಬರ್ ಎಸಕೆಲಂತ್ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಪಂರವಾದಿ ನಿೋತಿಯನುನು 
ಪಕ್ಷದ ಮೆೋಲ್ ಹ್ೋರಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ ಅಂತಹ ಒಂದು ತಪು್ಪ  
ನಿರ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವ್ೋಕಯುತ ಕರಮಗಳು ನಡ್ಯುತಿತೆರಬ್ೋಕ್ಂದಾದರ್ 
ಇಂತಹ ವಿಧಾನವಂದ್ೋ ಸಾಲದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷಟ. ರನಸಮ್ಹಗಳೊ್ಂದಿಗ್ 
ಇನ್ನು ಹ್ಚಿ್ಚನ ಸಂಪಕ್ಜದ ಸಂರಚನ್ಯ ಅಗತಯೂವಿದ್, ಮುಂಬರುವ ವಷ್ಜಗಳಲಿಲಿ 
ನಾವದನುನು ಉತತೆಮಗ್್ಳ್ಸಬ್ೋಕಿದ್. ಆದರ್ ಸರಕಾರದ ಮೆೋಲಿನ ಸತೆರದಿಂದ 
ಹ್್ಮು್ಮವ ಮುತುವರ್್ಜಗಳ್ಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ನಾವು ಸದಯೂಕ್ಕೆ ನಮೆ್ಮದುರು 
ಬರುವ ಮಹಾ ಸಮಸ್ಯೂಗಳ್ಗ್ ಸಾವ್ಜತಿರಕ ಪರತಿಕಿರಯೆಗಳನುನು ಕ್್ಡುವ ಸುಮಾರಾಗಿ 
ಒಳದೃಷ್ಟಯದ್ನನುಬಹುದಾದ ವಿಧಾನವನುನು ಬಳಸುತಿತೆದ್್ದೋವ್.

ಇದನುನು ಫಿಡರ್್ ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕ್್ಂಡಿದಾ್ದರ.್ ರನತಯ್ೊಂದಿಗ್ 
ಸಮಿ್ಮಳ್ತವಾಗುವ ಅವರ ಸಾಮರಯೂ್ಜವನುನು ಅರಿಯಲು ನಿೋವದನುನು ಕಣಾ್ರ್ 
ಕಾಣಬ್ೋಕು. ಸಾವ್ಜರನಿಕ ಮಹಾಸಭ್ಗಳಲಿಲಿ ಶುರತಿಗ್್ೋಲು(ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫ್್ೋಕ್್ಜ)
ಗಳ್ರಡರ ಸಂವಾದದಿಂದ ಹ್್ರಡುವ ನಾದಗಳು ಬ್ರ್ತು ಹ್್ಸ ಹ್್ಸ 
ನಾದಗಳನುನು ಹುಟುಟಹಾಕುವಂತದ್ದನುನು ನಿೋವು ಕಾಣಬಹುದು. ಫಿಡರ್್ ಮತುತೆ ರನತ್ 
ಸಂಭಾಷಣ್ಯೊಂದರಲಿಲಿ ಒಟ್ಟಗ್ೋ ಸ್ಪಂದಿಸುತಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿ ರ್್ೋಮಾಂಚಿತರಾಗಿ 
ಅದರ ಉತುತೆಂಗಕ್ಕೆೋರಿ ಇದ್ದಕಿಕೆದ್ದಂತ್ ಮುಕಾತೆಯಗ್್ಂಡು ಹ್್ೋರಾಟ ಮತುತೆ 
ಗ್ಲುವಿನ ನಮ್ಮ ಘ್ೋಷಣ್ಗಳ ಕಿರಿೋಟ ಹ್್ತುತೆ ನಿಂತಂತಾಗುತಿತೆತುತೆ. ಕಾರಂತಿಯ 
ಅನುಭವವಿಲಲಿದವರಿಗ್ ವಯೂಕಿತೆ ಮತುತೆ ರನಸಮ್ಹಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಗತಾಯೂತ್ಮಕ 
ಐಕಯೂತ್ಯನುನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿರುವ, ಅದ್ೋ ವ್ೋಳ್ಗ್ ವಯೂಕಿತೆಗಳ ಮೊತತೆವಾಗಿ 
ರನಸಮ್ಹ, ತನನು ನ್ೋತಾರರ್್ಂದಿಗ್ ಸಂವಾದಿಸುವುದನುನು ಅರ್ೈ್ಜಸಿಕ್್ಳುಳಿವುದು 
ಕಷಟವ್ೋ. 

ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವಯೂವಸ್ಥಾಯಲ್ಲಿ  ರಾರಕಾರಣಿಗಳು ರನತ್ಯ 
ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುನು ಅಣಿಗ್್ಳ್ಸಬಲಲಿರ್ಂದು ಅನಿಸುವ ಸಂದಭ್ಜಗಳಲಿಲಿ ಇಂತಹ 
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ಒಂದು ವಿದಯೂಮಾನವನುನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರ್ ಇವು ನಿರವಾದ ಸಾಮಾರ್ಕ 
ಆಂದ್್ೋಲನಗಳು ಆಗಿರದಿದಾ್ದಗ (ಒಂದು ವ್ೋಳ್ ಆಗಿದ್ದಲಿಲಿ ನಾವದನುನು 
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಎಂದು ಕರ್ಯುವುದು ಸಂಪ್ಣ್ಜವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಲಿಕಿಕೆಲಲಿ) 
ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಫುತಿ್ಜ ನಿೋಡುವ ನಾಯಕನಿರುವವರ್ಗ್ ಮಾತರ, ಇಲಲಿವ್ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ 
ವಯೂವಸ್ಥಾಯ ಕಟು ಅನುಭವಗಳು ರನತ್ಯನುನು ಭರಮನಿರಸನಗ್್ಳ್ಸುವವರ್ಗ್ 
ಮಾತರವ್ೋ ಇರುತತೆವ್.

ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸಮಾರದಲಿಲಿ ಮಾನವನನುನು ಸಾಮಾನಯೂವಾಗಿ ಅವನ 
ಅರಿವಿಗ್ ನಿಲುಕದ ನಿದ್ಜಯ ನಿಯಮ ನಿಯಂತಿರಸುತತೆದ್. ಪರಕಿೋಯತ್ಯ 
ಭಾವಕ್್ಕೆಳಗಾದ ಮಾನವರ್ೋವಿ ಅದೃಶಯೂವಾದ್್ಂದು ಹ್್ಕಕೆಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಮ್ಲಕ 
ಇಡಿೋ ಸಮಾರಕ್ಕೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುತಾತೆನ್. ಅದ್ಂದರ್, ಮೌಲಯೂದ ನಿಯಮ. ಈ 
ನಿಯಮ ವಯೂಕಿತೆಯೊಬ್ಬನ ಬದುಕಿನ ಎಲಲಿ ಆಯಾಮಗಳ ಮೆೋಲ್ ತನನು ಪರಭಾವ 
ಬಿೋರಿ ಬದುಕಿನ ದಿಕುಕೆ ಮತುತೆ ವಿಧಿಯನುನು ನಿಧ್ಜರಿಸುತತೆದ್. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ 
ನಿಯಮಗಳು ಕುರುಡಾಗಿದು್ದ ಸಾಮಾನಯೂ ರನತ್ಯ ಮಟ್ಟಗ್ ಅದೃಶಯೂವಾಗಿರುತತೆವ್, 
ಅವರ ಅರಿವಿಗ್ೋ ಬರದ್ ಅವರ ಬದುಕನುನು ಪರಭಾವಿಸುತತೆವ್. ತನನು ಮುಂದಿರುವ 
ಅನಂತವಂ್ಬಂತ ್ಕಾಣುವ ಕ್ಷಿತಿರದ ಅಸಿೋಮತಯ್ನುನು ಮಾತರವ್ೋ ವಯೂಕಿತೆ ನ್್ೋಡುತಾತೆನ.್ 
ಹಾಗ್ಂದು ರಾಕ್ಫುಲಲಿರ್ ನಂತಹವರ ಉದಾಹರಣ್ಯಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ್ವ್ಂದು 
ಹ್ೋಳ್ಕ್್ಳುಳಿವ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪರಚಾರಕರು -ಅದು ಸತಯೂವೋ, ಅಸತಯೂವೋ- 
ವಯೂಕಿತೆಯೊಬ್ಬನ ಯಶಸಿ್ವನ ಸಾಧಯೂತ್ಗಳನುನು ವಣಿ್ಜಸುತಾತೆರ್. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಫುಲಲಿರ್ 
ಉದಭಾವವಾಗಲು ಎಷ್್ಟಂದು ಬಡತನ ಮತುತೆ ನ್್ೋವು ಅಗತಯೂವಾಗಿದ್, ಇಷ್್ಟಂದು 
ಪರಮಾಣದ ಸಂಪತತೆನುನು ಕ್ಡಿಹಾಕುವಾಗ ಇತರರಿಗ ್ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಂಚನ ್ಎಷುಟ 
ಎಂಬುದಲ್ಲಿವೂ ಆ ಚಿತರಣದ ಹ್್ರಗ್ೋ ಉಳ್ಯುತತೆವ.್ ರನಪರ ಶಕಿತೆಗಳ್ಗ ್ಇವುಗಳನುನು 
ಸ್ಪಷಟವಾಗಿ ಹ್್ರಗ್ಳ್ಯಲು ಸಾಧಯೂವಾಗುವುದ್ೋ ಇಲಲಿ. (ಇಲಿಲಿ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ 
ರಾಷರೊಗಳಲಿಲಿ ಅಲಿಲಿಯ ದುಡಿಯುವ ವಗ್ಜ ತಮ್ಮ ರಾಷರೊ ಇತರ ಅವಲಂಬಿ 
ರಾಷರೊಗಳನುನು ಶ್ೋೋಷ್ಸುವಾಗ ತಾನು ತ್್ೋರುವ ಸಮ್ಮತಿಯಂದ ದುಡಿಯುವ 
ವಗ್ಜದ ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯತ್ಯ ಭಾವನ್ಯನುನು ಹ್ೋಗ್ ಕರಮೆೋಣ ಕಳಕ್್ಳುಳಿತತೆದ್, 
ಮತುತೆ ಅದ್ೋ ವ್ೋಳ್ಗ್ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನುನು ದುಬ್ಜಲಗ್್ಳ್ಸುತತೆದ್ 
ಮತುತೆ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ದ್ೋಶಗಳ ರನಸಮ್ಹಗಳ ಹ್್ೋರಾಟದ ಚ್ೈತನಯೂವನುನು 
ಕುಗಿಗೆಸುತತೆದ್ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಚಿ್ಜಸುವುದು ಸಮಂರಸವಾಗಿದ್. ಆದರ್ ಅದು ಈ 
ಬರಹದ ವಾಯೂಪಿತೆಯಂದ ಹ್್ರತಾದುದು). 

ಅದ್ೋನ್ೋ ಇರಲಿ, ಯಶಸಿಸ್ನ ಹಾದಿ ವಿಪತುತೆಗಳ್ಂದ ಕ್ಡಿದ್, ಆದರ್ 
ಆ ವಿಪತುತೆಗಳನುನು ಒಬ್ಬ ವಯೂಕಿತೆ ಸ್ಕತೆ ಗುಣಗಳ್ಂದ ಮಿೋರಿ ನಿಂತು ಗುರಿ 
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ತಲುಪಬಹುದ್ಂಬಂತ್ ಚಿತಿರಸಲಾಗುತತೆದ್. ಬಹುಮಾನ ದ್ರದಲಿಲಿದ್, ತಲುಪುವ 
ದಾರಿ ಏಕಾಕಿಯಾದುದು ಎಂದು ಕಾಣಲಾಗುತತೆದ್. ಅಲಲಿದ್ ಅದ್್ಂದು ತ್್ೋಳಗಳ 
ನಡುವಿನ ಸ್ಪಧ್್ಜ, ಇತರರ ಸ್್ೋಲಿನಿಂದಷ್ಟೋ ಒಬ್ಬ ವಯೂಕಿತೆ ಗ್ಲಲಿಬಲಲಿ.

ನಾನಿೋಗ ಸಮಾರವಾದವನುನು ನಿಮಿ್ಜಸುವ ಈ ವಿಚಿತರ ಮತುತೆ ಮನನಾಟುವ 
ನಾಟಕದ ನಟನಾದ, ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷಟ ರ್ೋವಿಯಾಗಿ ಮತುತೆ ಸಮಾರದ ಒಬ್ಬ ಸದಸಯೂನಾಗಿ 
ದ್ವಂದ್ವ ಅಸಿತೆತ್ವ ಹ್್ಂದಿರುವ ಈ ವಯೂಕಿತೆ ಎಂದರ್ೋನು ಎಂದು ನಿರ್ಪಿಸಲು 
ಪರಯತಿನುಸುತ್ತೆೋನ್. 

ವಯೂಕಿತೆಯೊಬ್ಬ ಅಪರಿಪ್ಣ್ಜ ಮತುತೆ ಅಪ್ಣ್ಜವಾಗಿರುವ ಉತ್ಪನನು 
ಎಂಬುದನುನು ಗುರುತಿಸಿಸುವುದು ಅತಯೂಂತ ಸರಳ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೆೋನ್. 

ಗತಕಾಲದ ಉಳ್ಕ್ಗಳು ವತ್ಜಮಾನದಲಿಲಿ ವಯೂಕಿತೆಯ ಪರಜ್್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಇರುತತೆವ್. ಅವನುನು ಇಲಲಿವಾಗಿಸಲು ನಿರಂತರ ಶರಮದ ಅಗತಯೂವಿದ್. ಈ ಪರಕಿರಯೆಗ್ 
ಎರಡು ಮುಖಗಳ್ವ.್ ಒಂದಡ್ ್ಸಮಾರ ಪರತಯೂಕ್ಷ ಮತುತೆ ಪರ್್ೋಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮ್ಲಕ 
ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತತೆದ್. ಇನ್್ ನುಂದ್ಡ್ ವಯೂಕಿತೆ ಸ್ವಯಂಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಜ್ಾಪ್ವ್ಜಕವಾದ 
ಒಂದು ಪರಕಿರಯೆಗ್ ಒಳಗಾಗುತಾತೆನ್. ಹ್್ಸ ಸಮಾರ ನಿಮಾ್ಜಣವಾಗುವಾಗ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಳ್ಯದರ್್ಂದಿಗ್ ತಿೋವರವಾಗಿ ಸ್ಪಧಿ್ಜಸಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ್. ಈ 
ಭ್ತಕಾಲ, ವಯೂಕಿತೆಯನುನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಸುವತತೆ ವಯೂವಸಿಥಾತವಾಗಿ ಹ್್ರಳ್ಸುವ 
ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಳ್ಕ್ ವಯೂಕಿತೆಯ ಪರಜ್್ಯಲಿಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತತೆದ್ ಮಾತರವಲಲಿ, 
ಸರಕು ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನು ಉಳ್ದಿರುವ ಈ ಸಂಕರಮಣದ ಅವಧಿಯ ಸ್ವರ್ಪದ 
ಮ್ಲಕವೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತತೆದ.್ ಸರಕು ಎಂಬುದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸಮಾರದ 
ಆರ್್ಜಕ ರ್ೋವಕ್್ೋಶವಾಗಿದ್. ಅದು ಉಳ್ದಿರುವವರ್ಗ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
ಉತಾ್ಪದನಯ್ ಸಂರಚನಯ್ಲಿಲಿ ಮತುತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪರಜ್ಯ್ಲಿಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್್ಳುಳಿತತೆವ.್ 

ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ಈ ಸಂಕರಮಣ ಅವಧಿಯನುನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವಯೂವಸ್ಥಾ ತನನುದ್ೋ 
ವ್ೈರುಧಯೂಗಳ್ಂದ ನಾಶಹ್್ಂದುವ ಸ್್ಫುೋಟಕ ಪರಿವತ್ಜನ್ಯಂದ ಫಲಿತವಾಗುವ 
ಅವಧಿಯೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರ್ ಭ್ತಕಾಲದ ವಾಸತೆವತ್ ವಾಸತೆವದಲಿಲಿ 
ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿ ವಯೂವಸ್ಥಾಯ ಮರದ ದುಬ್ಜಲ ರ್ಂಬ್ಗಳಾಗಿದ್ದ ಕ್ಲವು ದ್ೋಶಗಳು 
ಮೊದಲಿಗ ್ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದನುನು ನಮಗ ್ತ್್ೋರಿಸಿದ.್ ಇದು ಲನ್ಿನ್ ಮುಂಗಂಡಿದ್ದ 
ಒಂದು ವಿದಯೂಮಾನ.

ಈ ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಪರಿಣಾಮ ರನತ್ಗ್ ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು 
ರಿೋತಿಯಲಿಲಿ ರನಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಕಾಗುವಷುಟ ಆ ವಯೂವಸ್ಥಾ ಬಳ್ದ್ು ಬಂದಿತುತೆ. 
ಆದರ್ ಈ ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವಯೂವಸ್ಥಾ ಸಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾದದು್ದ 
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ತನನು ಸಾಧಯೂತ್ಗಳನ್ನುಲಾಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ವ್ೈರುಧಯೂಗಳಲಲಿ. ವಿದ್ೋಶಿೋ 
ದಮನದಿಂದ ವಿಮೊೋಚನ್ಗಾಗಿ ನಡ್ಸಿದ ತಿೋವರ ಹ್್ೋರಾಟಗಳು; ಯುದಧದಂತಹ 
ಬಾಹಯೂ ಘಟನ್ಗಳ್ಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಕಷಟಗಳು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ಉಚಛಾ 
ವಗ್ಜಗಳು ಶ್ೋೋಷ್ತರ ಬನ್ಿನುಗ ್ಹ್್ರಿಸಿದು್ದ; ನವ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳ ಆಳ್್ವಕಗ್ಳನುನು 
ಕ್್ನ್ಗ್್ಳ್ಸುವ ಗುರಿಯಟುಟಕ್್ಂಡ ವಿಮೊೋಚನಾ ಆಂದ್್ೋಲನಗಳು - ಈ 
ಎಲಲಿವೂ ಇಂತಹ ಸ್್ಫುೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಸಾಮಾನಯೂವಾಗಿ ಕಾಣ ಬಂದಿರುವ 
ಕಾರಣಗಳು. ಪರಜ್ಾಪ್ವ್ಜಕವಾದ ಕಾಯಾ್ಜಚರಣ್ ಉಳ್ದ ಕ್ಲಸವನುನು 
ಮಾಡುತತೆದ್. ಈ ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಸಾಮಾರ್ಕ ಶರಮದ ಒಂದು ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಶಿಕ್ಷಣ 
ದ್್ರ್ತಿಲಲಿ ಮತುತೆ ಸಂಪತತೆನುನು ಸಾ್ವಧಿೋನ ಪಡಿಸಿಕ್್ಳುಳಿವ ಸರಳ ಪರಕಿರಯೆಯಂದಾಗಿ 
ಸಂಪತುತೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನಯೂ ರನತ್ಯ ಪಾಲಿಗ್ ನಿಲುಕದಾಗಿದ್. ಒಂದ್ಡ್ ಸಾಕಷುಟ 
ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಕ್್ರತ್, ಇನ್್ನುಂದ್ಡ್ ಎಂದಿನಂತ್ ಬಂಡವಾಳದ ಪಲಾಯನ 
ಇವುಗಳು ತಾಯೂಗವಿಲಲಿದ್ ತ್ವರಿತ ಪರಿವತ್ಜನ್ಯನುನು ಅಸಾಧಯೂಗ್್ಳ್ಸುತತೆವ್. ಆರ್್ಜಕ 
ತಳಹದಿಯನುನು ನಿಮಿ್ಜಸುವಲಿಲಿ ಬಹಳ ದ್ರ ಹಾದಿ ಕರಮಿಸಬ್ೋಕಾಗಿದ್. ಅದರಲಿಲಿ 
ಭೌತಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತೆಯನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಯ ವ್ೋಗವನುನು ಹ್ಚಿ್ಚಸುವ ಸನ್ನುಗ್್ೋಲಾಗಿ 
ಬಳಸುವ ಅದಾಗಲ್ೋ ಬಹಳ ಮಂದಿ ತುಳ್ದಿರುವ ಹಾದಿಯನ್ನುೋ ಅನುಸರಿಸುವ 
ಪರಲ್್ೋಭನ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟವ್. 

ಮರಗಳ ಮ್ಲಕ ಕಾಡನುನು ಕಾಣದಿರುವ ಅಪಾಯವಿದ್. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ 
ವಯೂವಸ್ಥಾ ನಮಗ್ ಬಿಟುಟ ಹ್್ೋಗಿರುವ ಸಪ್್ಪ ಸಲಕರಣ್ಗಳ (ಒಂದು ಆರ್್ಜಕ 
ರ್ೋವಕ್್ೋಶವಾಗಿ ಸರಕು, ಲಾಭದಾಯಕತ್, ವ್ೈಯಕಿತೆಕ ಭೌತಿಕ ಹಿತಾಸಕಿತೆ ಎಂಬ 
ಸನ್ನುಗ್್ೋಲು ಇತಾಯೂದಿಗಳ) ನ್ರವಿನಿಂದ ಸಮಾರವಾದವನುನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು 
ಎಂಬ ಹಗಲುಗನಸು ನಮ್ಮನುನು ಮುಂದ್ ದಾರಿಗಾಣದಾಗಿಸುತತೆದ್. ಹಲವು 
ಕವಲು ದಾರಿಗಳ್ರುವ ಒಂದು ದಿೋಘ್ಜ ಪಯಣದ ನಂತರ ನಿಂತು ನ್್ೋಡಿದಾಗ 
ಎಲಿಲಿ ನಿೋವು ತಪು್ಪ ತಿರುವು ತ್ಗ್ದುಕ್್ಂಡಿರಿ ಎಂದು ಕಾಣುವುದು ಕಷಟವಾಗಿ 
ಬಿಡುತತೆದ್. ಈ ಮಧ್ಯೂ ಈಗಾಗಲ್ೋ ನಿಮಿ್ಜಸಿರುವ ಆರ್್ಜಕ ತಳಹದಿಯು ಪರಜ್್ಯ 
ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯನುನು ಬುಡಮೆೋಲು ಮಾಡುವ ತನನು ಕ್ಲಸವನುನು ಮಾಡಿರುತತೆದ್. 
ಸಮತಾವಾದವನುನು ಕಟಟಲು ಹ್್ಸ ಭೌತಿಕ ಬುನಾದಿಗಳೊ್ಂದಿಗ್ೋ ಹ್್ಸ 
ಮಾನವನನುನು ನಿಮಿ್ಜಸುವುದು ಕ್ಡಾ ಅಗತಯೂವಾಗಿದ್.

ಹಾಗಾಗಿಯೆೋ ರನಸಮ್ಹಗಳನುನು ಸರುಜೆಗ್್ಳ್ಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನವನುನು 
ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿಕ್್ಳುಳಿವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾ್ದಗುತತೆದ್. ಮ್ಲಭ್ತವಾಗಿ ಈ 
ಸಾಧನವು ನ್ೈತಿಕ ಸ್ವರ್ಪದಾ್ದಗಿರಬ್ೋಕು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಭೌತಿಕ ಪ್ರೋರಕ(ಇನ್ಸ್ಂಟ್ವ್)
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ವನುನು, ವಿಶ್ೋಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾರ್ಕ ಸ್ವರ್ಪದ ಪ್ರೋರಕವನುನು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಬಳಸುವುದನುನು ನಿಲ್ಜಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

ನಾನಿೋಗಾಗ ಲ್ೋ  ಹ್ೋ ಳ್ರುವಂತ್ ,  ಮಹಾವಿಪತಿತೆ ನ  ಸಮಯದಲಿಲಿ 
ನ್ೈತಿಕ ಪ್ರೋರಕಗಳ್ಂದ ಬಲಿಷಠೆ ಸ್ಪಂದನವನುನು ಒಟುಟಗ್ಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ. 
ಆದರ್ ಅವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಯಬ್ೋಕಾದರ್, ಹ್್ಸ ಎತತೆರದ 
ಮೌಲಯೂಗಳನ್್ನುಳಗ್್ಂಡ ಒಂದು ಪರಜ್್ಯನುನು ಬ್ಳಸ್ುವ ಅಗತಯೂವಿರುತತೆದ್. ಇಡಿೋ 
ಸಮಾರವ್ೋ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಶಾಲ್ಯಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಜತವಾಗಬ್ೋಕು. 

ಸ್ಥಾಲವಾಗಿ ಈ ವಿದಯೂಮಾನದ ರ್ಪು ರ್ೋಷ ್ಆರಂಭದಲಿಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ 
ಪರಜ್್ಯನುನು ಬ್ಳ್ಸಿದ ಪರಕಿರಯಂತ್ಯೆೋ ಇರುತತೆದ್. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವಯೂವಸ್ಥಾ 
ಬಲಪರಯೊೋಗ ಮಾಡುತತೆದ.್ ಆದರ ್ಅದು ತನನು ವಯೂವಸ್ಥಾಯಲಿಲಿ ರನತಗ್ ್ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 
ನಿೋಡುತತೆದ್. ಸಮಾರದಲಿಲಿ ವಗ್ಜ ವಿಭರನ್ ಅನಿವಾಯ್ಜ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು 
ಆಯೊೋರ್ತರಾದವರು ಇದು ಒಂದು ದ್ೈವಿೋ ನಿಯಮವಂ್ದ್್ೋ ಅರವ ಯಾಂತಿರಕ 
ನ್ೈಸಗಿ್ಜಕ ನಿಯಮವ್ಂದ್್ೋ ಯಾವುದ್್ೋ ಒಂದು ಸಿದಾಧಂತ ಹ್ೋಳ್ ನ್ೋರ 
ಪರಚಾರ ನಡ್ಸುತಾತೆರ್. ಇದು ರನತ್ಯನುನು ಸುಷುಪಿತೆಗ್್ಳಪಡಿಸುತತೆದ್. ಏಕ್ಂದರ್ 
ತಾವು ಯಾವುದ್್ೋ ದುಷಟಶಕಿತೆಯಂದ ದಮನಕ್್ಕೆಳಗಾಗಿದ್್ದೋವ್. ಅದರ ವಿರುದಧ 
ಹ್್ೋರಾಟ ಅಸಾಧಯೂ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುವಂತ್ ಇದು ಮಾಡುತತೆದ್. 

ನಂತರ ನಿರಿೋಕ್್ ಮ್ಡುತತೆದ್. ಇದರಲಿಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವಯೂವಸ್ಥಾ ಹಿಂದಿನ 
ರಾತಿಪದಧತಿಗಳ್ಗಿಂತ ಭಿನನುವಾಗಿದ್. ಏಕ್ಂದರ್ ಆ ವಯೂವಸ್ಥಾಗಳಲಿಲಿ ಹ್್ರಬರಲು 
ಯಾವುದ್ೋ ದಾರಿಗಳ್ರಲಿಲಲಿ. ಕ್ಲವರಿಗ್ ರಾತಿಪದಧತಿಯ ನಿೋತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ 
ಉಳ್ದಿರುತತೆದ್. ವಿಧ್ೋಯರಾಗಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಒಳಳ್ಿಯ ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ ತಕಕೆ ಪರತಿಫಲವಾಗಿ 
ಮರಣದ ನಂತರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬ್ೋರ್ ರಗತಿತೆಗ್ ಹ್್ೋಗುತಾತೆರ್ ಎಂಬ 
ಹಳಯ್ ನಂಬಿಕ್ ಇರುತತೆದ್. ಉಳ್ದವರಿಗ್ ಒಂದು ನವಿೋನ ಅವಕಾಶ ಕಾಣುತತೆದ್: 
ವಗ್ಜ ವಿಭರನಯ್ು ವಿಧಿ ಲಿಖ್ತವ್ೋನ್್ೋ ಹೌದು, ಆದರ ್ವಯೂಕಿತೆಗಳು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ, 
ಮುತುವರ್್ಜ ಇತಾಯೂದಿಗಳ್ಂದ ತಮ್ಮ ವಗ್ಜದಿಂದ ಮೆೋಲಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಈ 
ಪರಕಿರಯೆ ಮತುತೆ ಸ್ವನಿಮಿ್ಜತ ಮನುಷಯೂನ್ಂಬ ಮಿರ್ಯೂ ಅಗಾಧ ಆಷಾಡಭ್ತಿತನದಿಂದ 
ಕ್ಡಿರುತತೆದ್; ಇದು ಸಾ್ವರ್ಜ ಸಾಧನ್ಗಾಗಿ ಮಿರ್ಯೂಯೆೋ ಸತಯೂವ್ಂಬ ಪರದಶ್ಜನ. 

ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲಿಲಿ ನ್ೋರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಯುತತೆದ್. ನಮ್ಮ 
ವಿವರಣ್ ಸತಯೂವಾಗಿದ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನವರಿಕ್ಯಾಗುತತೆದ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ್ೋ 
ಕಪಟ್್ೋಪಾಯದ ಅಗತಯೂವಿಲಲಿ. ಈ ಕ್ಲಸವನುನು ಸಕಾ್ಜರದ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಯೂವಸ್ಥಾ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮಂತಾರಲಯ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮ್ಲಕ ಸಾಮಾನಯೂ, ತಾಂತಿರಕ ಮತುತೆ ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ 
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ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮತುತೆ ಪಕ್ಷದ ಪರಸಾರ ವಯೂವಸ್ಥಾಗಳ ಮ್ಲಕವೂ ಮಾಡಲಾಗುತತೆದ್. 
ಶಿಕ್ಷಣವು ರನತ್ಯ ನಡುವ್ ನ್ಲ್ ನಿಂತು ಈ ಹ್್ಸ ಮನ್್ೋಭಾವವು ಒಂದು 
ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ರ್ಪುಗ್್ಳುಳಿತತೆದ.್ ರನಸಮ್ಹಗಳು ಇದನುನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕ್್ಂಡು 
ಇನ್ನು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಯದವರನುನು ಪರಭಾವಿಸುತಾತೆರ್. ರನತ್ಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡುವ 
ಈ ಪರ್್ೋಕ್ಷ ವಿಧಾನ ಅಷ್ಟೋ ಶಕತೆವಾದುದು.

ಆದರ್ ಈ ಪರಕಿರಯೆ ಪರಜ್ಾಪ್ವ್ಜಕವಾದುದು. ವಯೂಕಿತೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ 
ಹ್್ಸ ಸಾಮಾರ್ಕ ಶಕಿತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಅನುಭವಿಸುತತೆಲ್ೋ ತಾವು ಆ ಮಟಟಕ್ಕೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲಲಿ ಎಂದು ಕಾಣುತಾತೆರ್. ಪರ್್ೋಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒತತೆಡದಲಿಲಿ ಅವರು 
ತಮಗ್ ಸರಿಯೆನಿನುಸಿದ ಒಂದು ಸನಿನುವ್ೋಶಕ್ಕೆ ಹ್್ಂದಿಕ್್ಳಳಿಲು ಪರಯತಿನುಸುತಾತೆರ್. 
ಮತುತೆ ಈ ಹಿಂದ್ ತಮ್ಮದ್ೋ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯ ಕ್್ರತ್ ತಾವು ಆ ಮಟಟ ಮುಟಟಲು 
ತಡಯ್ುಂಟುಮಾಡಿತುತೆ ಎಂಬುದನುನು ಅರಿಯುತಾತೆರ.್ ಅವರು ತಾವ್ೋ ತಮಗ ್ಶಿಕ್ಷಣ 
ನಿೋಡಿಕ್್ಳುಳಿತಾತೆರ್. 

ಸಮಾರವಾದವನುನು ನಿಮಿ್ಜಸುವ ಈ ಹಂತದಲಿಲಿ ಹ್್ಸ ಮಾನವ 
ಉಗಮವಾಗುವುದನುನು ಕಾಣಬಲಲ್ಿವು. ಈ ಬಿಂಬ ಇನ್ನು ಸಂಪ್ಣ್ಜಗ್್ಂಡಿರುವುದಿಲಲಿ, 
ಅದು ಯಾವತ ತ್ೆ ಸಂಪ್ಣ್ಜಗ್್ಳುಳಿವುದ್ ಇಲಲಿ. ಏಕ್ಂದರ್ ಹ್್ಸ ಹ್್ಸ 
ಆರ್್ಜಕ ರ್ಪಗಳು ಬ್ಳದ್ು ಬಂದಂತ್ಲಲಿ ಈ ಪರಕಿರಯೆ ಅದರ ರ್್ತ್ ರ್್ತ್ಯಾಗಿ 
ಹ್ರ್ಜೆ ಹಾಕುತತೆದ್. 

ಶಿಕ್ಷಣವಿಲಲಿದುದರಿಂದ ತಮ್ಮದ್ೋ ವ್ೈಯಕಿತೆಕ ಮಹತಾ್ವ ಕಾಂಕ್್ಗಳನುನು 
ಈಡ್ೋರಿಸಿಕ್್ಳುಳಿವ ಏಕಾಂತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಾಗುವ ರನಗಳಲಲಿದ್, 
ಐಕಯೂತ್ಯಂದ ಹ್ರ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಈ ಹ್್ಸ ದೃಶಯೂದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರ್್ತ್ಗಿರುವ 
ರನಸಮ್ಹಗಳ್ಂದ ಪರತ್ಯೂೋಕವಾಗಿ ಹ್ರ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಪರವೃತಿತೆಯವರ್ ಇರುತಾತೆರ್. 
ಆದರ್ ಇಲಿಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರ್, ಪರತಿದಿನವೂ ಮಾನವರು ತಾವು 
ಸಮಾರದಲಿಲಿ ಏಕಿೋಕೃತಗ್್ಳಳಿಬ್ೋಕ್ಂಬ ಪರಜ್್ಯನುನು, ಅದ್ೋ ವ್ೋಳಗ್್ ಈ ಸಮಾರದ 
ಚಾಲಕ ಶಕಿತೆ ತಾವ್ಂಬ ಅರಿವನುನು ಹ್ಚ್್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಪಡ್ಯುತಾತೆ ಹ್್ೋಗುತಾತೆರ್. 

ಅವರಿೋಗ ತಮ್ಮ ದ್ರದ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಗ್ಳತತೆ ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 
ಪಯಣಿಸುವ ಕಳದ್ು ಹ್್ೋದ ಹಾದಿ ತುಳ್ಯುವುದಿಲಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಳವನುನು 
ಅಂದರ್ ಪಕ್ಷ, ಮುಂದುವರ್ದ ಕಾಮಿ್ಜಕರು ಮತುತೆ ಮುಂದುವರ್ದಿರುವ 
ಮಾನವರಿಂದ ಕ್ಡಿದ ನಾಯಕತ್ವವನುನು, ರನಸಮ್ಹಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಐಕಯೂತ್ಯಂದ 
ನಡ್ಯುವ, ಅವರ ನಿಕಟ ಸಾಹಚಯೆ್ಜಯರುವವರನುನು ಅನುಸರಿಸುತಾತೆರ್. ಈ 
ಮುಂದಳದ ದೃಷ್ಟ ಸಂಪ್ಣ್ಜವಾಗಿ ಭವಿಷಯೂ ಮತುತೆ ಅದರ ಪರತಿಫಲದ ಮೆೋಲ್ 
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ನಲ್ಸ್ಿದ.್ ಆದರ ್ಇದು ವಯೂಕಿತೆಗತ ಪರತಿಫಲದ ಕಣ್್್ೋಟವಲಲಿ. ಆ ಬಹುಮಾನವಂ್ದರ್ 
ಒಂದು ಹ್್ಸ ಸಮಾರ, ಅದರಲಿಲಿ ಮಾನವರು ವಿಭಿನನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನು 
ಹ್್ಂದಿರುತಾತೆರ್; ಕಮುಯೂನಿಸ್ಟ ಮಾನವರ ಸಮಾರ. 

ಈ ಹಾದಿ ಬಹುದಿೋಘ್ಜವಾದದು್ದ, ಕಷಟಕರವಾದದು್ದ. ಕ್ಲಬಾರಿ ನಮಗ್ 
ಹಾದಿ ಕಾಣದಾಗಬಹುದು. ಆಗ ತಿರುಗಿ ನ್್ೋಡಬ್ೋಕಾಗಬಹುದು. ಕ್ಲವು ಬಾರಿ 
ನಾವು ಅತಿ ವ್ೋಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಸಾಮಾನಯೂ ರನತ್ಯಂದ ಪರತ್ಯೂೋಕಗ್್ಳಳಿಬಹುದು. 
ಇನ್ನು ಕ್ಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಮಂದಗತಿಯವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ನನುಹಿಂದ್ ಬರುವವರ 
ಬಿಸಿಯುಸಿರು ಸ್ಪಶಿ್ಜಸಬಹುದು. ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುರುಪಿನಿಂದ 
ಎಲಲಿ ಎಡರುತ್್ಡರುಗಳನುನು ನಿವಾರಿಸಿಕ್್ಳುಳಿತತೆ ಸಾಧಯೂವಾದಷ್ಟ ವ್ೋಗವಾಗಿ 
ಮುನನುಡ್ಯುತತ್ೆೋವ್. ಆದರ್ ನಮಗ್ ಅಗತಯೂವಿರುವ ಪ್್ೋಷಣ್ಯನುನು ನಾವು 
ರನತಯ್ಂದಲ್ೋ ಪಡಯ್ಬ್ೋಕು ಮತುತೆ ನಾವ್ೋ ಒಂದು ರ್ೋವಂತ ಉದಾಹರಣಯ್ಾಗಿ 
ರನತ್ಯಲಿಲಿ ಸ್ಫುತಿ್ಜ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತರವ್ೋ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುನನುಡ್ಯಲು ಸಾಧಯೂ 
ಎಂಬುದು ನಮಗ್ ತಿಳ್ದಿದ್. 

ನ್ೈತಿಕ ಪ್ರೋರಕಗಳ್ಗ ್ಮಹತ್ವ ನಿೋಡಿದರ್ ಎರಡು ಮುಖಯೂ ವಿಭಾಗಗಳ್ರುವುದು 
(ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಾರವಾದ ನಿಮಾ್ಜಣದಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೂಯ ಗುಂಪನುನು ಹ್್ರತುಪಡಿಸಿ) ಸಾಮಾರ್ಕ ಪರಜ್್ಯ ಕ್್ರತ್ಯನುನು 
ಸ್ಚಿಸುತತೆದ್. ಮುಂದಳದ ಗುಂಪು ರನಸಮ್ಹಗಳ್ಗಿಂತ ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕವಾಗಿ 
ಬಹಳ ಮುನನುಡ್ ಸಾಧಿಸಿದ್; ರನತ್ ಹ್್ಸ ಮೌಲಯೂಗಳನನುರಿತಿದ್, ಆದರ್ ಸಾಕಷುಟ 
ಪರಮಾಣದಲಲಿಲಲಿ. ಮುಂಚ್ಣಿ ದಳವಾಗಿ ತಾಯೂಗಕ್ಕೆ ಸಿದಧರಾಗುವಷುಟ ಮೊದಲ 
ಗುಂಪಿನವರ ಗುಣಮಟಟದಲಿಲಿ ಬದಲಾವಣ್ಯಾಗಿದ್ದರ್, ರನಸಮ್ಹಗಳು ಚಿತರದ 
ಒಂದು ಭಾಗವನನುಷ್ಟೋ ಕಾಣುತಾತೆರ್, ಅವರನುನು ಪ್ರೋರಕಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಮಾಣದ 
ಒತತೆಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ್. ಇದು ಶರಮರ್ೋವಿಗಳ ಸವಾ್ಜಧಿಕಾರ, ಇದು 
ಕ್ೋವಲ ಸ್್ೋಲುಂಡ ವಗ್ಜದ ಮೆೋಲ್ ಮಾತರವಲಲಿ, ವಿರಯಶಾಲಿ ವಗ್ಜದ ವಯೂಕಿತೆಗಳ 
ಮೆೋಲ್ ಕಾಯ್ಜರತವಾಗಿರುವಂತದು್ದ. 

ಇದರ ಅರ್ಜ, ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಯಶಸಿಸ್ಗ್ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾಗಳ ವಯೂವಸ್ಥಾಯ 
ಒಂದು ಸರಣಿಯೆೋ ಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ್. ಭವಿಷಯೂದತತೆ ಹ್ರ್ಜೆಹಾಕುವ ಈ ರನಸ್್ತೆೋಮದ 
ಬಿಂಬದ್್ಂದಿಗ್ೋ ಸಾಂಸಿಥಾೋಕರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನ,್ ಮುನನುಡಗ್ ್ಅನುಕ್ಲ ಕಲಿ್ಪಸಿಕ್್ಡುವ 
ವಾಹಿನಿಗಳು, ಕರಮಗಳು, ನಿಗರಹಗಳು ಮತ್್ತೆಂದು ಸುಸಿಥಾತಿಯಲಿಲಿರುವ ವಯೂವಸ್ಥಾಯ 
ಒಂದು ಸಾಮರಸಯೂದ, ಮುಂದಳದಲಿಲಿ ಸಾಗಬ್ೋಕಾಗಿರುವವರು ಸಹರವಾಗಿಯೆೋ 
ಆಯೆಕೆಗ್್ಳಳಿಲು ಅನುಕ್ಲ ಮಾಡಿಕ್್ಡುವ, ತಮ್ಮ ಕತ್ಜವಯೂಗಳನುನು ನಿವ್ಜಹಿಸಿದವರಿಗ್ 
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ಸ್ಕತೆ ಪರತಿಫಲವನುನು ಕ್್ಡಮಾಡುವ ಮತುತೆ ನಿಮಾ್ಜಣಗ್್ಳುಳಿತಿತೆರುವ ಹ್್ಸ 
ಸಮಾರದ ವಿರುದಧ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದವರಿಗ್ ಶಿಕ್್ ವಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಒಟುಟ 
ವಯೂವಸ್ಥಾಗ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಯ ರ್ಪ ಕ್್ಡುವ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಬರುತತೆದ್.

ಈ ರಿೋತಿ ಕಾರಂತಿಗ್ ಒಂದು ಸಾಂಸಿಥಾಕ ಸ್ವರ್ಪ ಇನ್ನು ಸಾಧಿತಲಾಗಿಲಲಿ. 
ನಿಮಾ್ಜಣವಾಗುತಿತೆರುವ ಸಮಾರದಲಿಲಿ ಸಕಾ್ಜರ ಮತುತೆ ಸಮುದಾಯದ 
ನಡುವ್ ಸಂಪ್ಣ್ಜವಾದ ಒಂದು ಸಮಿೋಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕ್್ಡುವ, 
ಸಮಾರವಾದವನುನು ಕಟುಟವ ವಿಶ್ೋಷ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗಳ್ಗ್ ಸ್ಕತೆವಾದ, ಅದ್ೋ ವ್ೋಳಗ್್ 
ಬ್ರಾ್ವ್ಜ ಪರರಾಪರಭುತ್ವದಲಿಲಿ ಸಾಮಾನಯೂವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅಂಶಗಳನುನು-ಉದಾ: 
ವಿಧಾನಮಂಡಳಗಳ ಸದನಗಳು ಇತಾಯೂದಿಗಳನುನು- ಯರಾವತಾತೆಗಿ ಕಸಿಕಟುಟವುದನುನು 
ಯರಾಯ ಗರಾಯ ತಪಿ್ಪಸುವ ಹ್್ಸತನ್ನುೋನ್್ೋ ನಾವು ಹುಡುಕುತಿತೆದ್್ದೋವ್. 

ಕಾರಂತಿಗ್ ಕರಮೆೋಣ ಸಾಂಸಿಥಾಕ ಸ್ವರ್ಪ ಕ್್ಡುವ ನಿಟ್ಟನಲಿಲಿ ಕ್ಲವು 
ಪರಯೊೋಗಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಆದರ್ ಇದರಲಿಲಿ ಯಾವುದ್ೋ ಅನವಶಯೂಕ 
ಅವಸರವಿಲಲಿ. ಇದಕಿಕೆರುವ ಅತಿ ದ್್ಡಡಾ ತಡ್ಯೆಂದರ್ ಯಾವುದ್ೋ ಸ್ವರ್ಪ 
ಔಪಚಾರಿಕ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುವಂತಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮನುನು ರನತ್ಯಂದ ಮತುತೆ 
ವಯೂಕಿತೆಗಳ್ಂದ ಬ್ೋಪ್ಜಡಿಸಬಹುದು, ಮಾನವನಿಗ್ ಅವನ ಪರಕಿೋಯತ್ಯಂದ 
ವಿಮೊೋಚನ್ ದ್್ರಕಬ್ೋಕ್ಂಬ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮತುತೆ ಅತಯೂಂತ ಮಹತ್ವಪ್ಣ್ಜ 
ಗುರಿಯ ಕಣ್್್ೋಟ ಕಳದ್ುಕ್್ಳುಳಿವಂತ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಭಿೋತಿ.

ಈ ಸಾಂಸಿಥಾಕ ಸ್ವರ್ಪದ ಕ್್ರತ್ಯನುನು ನಿೋಗಲ್ೋಬ್ೋಕಾಗಿದ್ದರ್ ಇಂತಹ 
ಕ್್ರತ್ಯ ನಡುವ್ಯ್ ರನತ್ ಒಂದ್ೋ ಉದ್್ದೋಶಕಾಕೆಗಿ ಹ್್ೋರಾಡುವ ವಯೂಕಿತೆಗಳ 
ಒಂದು ಪರಜ್ಾಪ್ವ್ಜಕವಾದ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿಮಿ್ಜಸುತಿತೆದಾ್ದರ್. 
ಒಂದ್ೋ ರಿೋತಿ ಕಾಣುತಾತೆರ್ ಎಂಬ ಆಪಾದನ್ಯದ್ದರ್, ಸಮಾರವಾದದ 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಮಾನವ ಹಚ್ು್ಚ ಸಂಪ್ಣ್ಜನಾಗಿರುತಾತೆನ.್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಪ್ಣ್ಜ 
ಕರಮವಿರದಿದ್ದರ್ ವಯೂಕಿತೆಯ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವಯೂಕಿತೆಗ್ ಮತುತೆ ಸಾಮಾರ್ಕ ಸಮಷ್ಟಗಳಲಿಲಿ 
ತನನು ಇರುವಿಕ್ಯನುನು ಅನುಭವಿಸಲು ಎಷ್್ಟೋ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಅವಕಾಶಗಳ್ವ್. 

ನಿವ್ಜಹಣ್ ಮತುತೆ ಉತಾ್ಪದನ್ಯ ಎಲಾಲಿ ಸಂರಚನ್ಗಳಲಿಲಿ ವಯೂಕಿತೆ ಮತುತೆ 
ಸಮುದಾಯದ ಪರಜ್ಾಪ್ವ್ಜಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಯನುನು ಇನನುಷುಟ ಆಳಗ್್ಳ್ಸುವ 
ಅಗತಯೂವಿದ್ ಮತುತೆ ಇದನುನು ತಾಂತಿರಕ ಮತುತೆ ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ್್ಂದಿಗ್ 
ಬ್ಸ್ಯುವ, ಆ ಮ್ಲಕ ವಯೂಕಿತೆ ಈ ಪರಕಿರಯೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿಯಾಗಿರುತತೆವ್ 
ಎಂಬುದನುನು ಮತುತೆ ತಮ್ಮ ಮುನನುಡ್ ಒಟ್್ಟಟ್ಟಗ್ೋ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 
ನಡ್ಯುತತೆದ್ ಎಂದು ಮನಗಾಣಲು ಸಾಧಯೂವಾಗುತತೆದ್. ಈ ರಿೋತಿಯಂದ ವಯೂಕಿತೆ 
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ಒಬ್ಬ ಸಮಾರರ್ೋವಿಯಾಗಿ ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಪರಜ್್ಯನುನು ತಲುಪುತಾತೆನ್. ಇದು, ಒಮೆ್ಮ 
ಪರಕಿೋಯತ್ಯ ಸಂಕ್್ೋಲ್ಗಳು ಮುರಿದವ್ಂದರ್ ಒಂದು ಮಾನವ ರ್ೋವಿಯಾಗಿ 
ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಗರಹಿಕ್ಗ್ ಸಮ. ಇದು ಮ್ತ್ಜವಾಗಿ ವಿಮೊೋಚಿತ ಶರಮದ ಮ್ಲಕ 
ತನನು ನಿರವಾದ ಸಹರ ಸ್ವಭಾವವನುನು ಮತ್್ತೆಮೆ್ಮ ಪಡ್ದುಕ್್ಳುಳಿವ ಮತುತೆ ಕಲ್ 
ಹಾಗ್ ಸಂಸಕೃತಿಗಳ ಮ್ಲಕ ತನನು ಮಾನವಿೋಯ ಸಿಥಾತಿಯ ಅಭಿವಯೂಕಿತೆಯಾಗಿ 
ಮಾಪಾ್ಜಡಾಗುತತೆದ್. 

ಹ್್ಸದ್್ಂದು ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಹುಟುಟ ಹಾಕಲು ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್್ಸ 
ಸಾಥಾನಮಾನ ದ್್ರ್ಯಬ್ೋಕು. ಮಾನವ ಒಂದು ಸರಕಾಗಿ ಉಳ್ಯುವುದಿಲಲಿ. 
ಪರತಿಯೊಬ್ಬರ್ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸಾಮಾರ್ಕ ಕತ್ಜವಯೂ ಪ್ರ್ೈಸುವಂತಹ 
ವಯೂವಸ್ಥಾಯೊಂದನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುತತೆದ್ . ಉತಾ್ಪದನ್ಯ ಸಾಧನಗಳ್ಲಲಿವೂ 
ಇಡಿೋ ಸಮಾರಕ್ಕೆ ಸ್ೋರಿದವಾಗಿರುತತೆವ್. ಮತುತೆ ಯಂತ್್ರೋಪಕರಣಗಳು ಕ್ೋವಲ 
ಕತ್ಜವಯೂ ನಿವ್ಜಹಿಸುವ ಕಂದಕಗಳಾಗಿರುತತೆವ್. ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ತಾನು ತನನು 
ಮೃಗಿೋಯ ಅಗತಯೂಗಳನುನು ಪ್ರ್ೈಸಿಕ್್ಳಳಿಲು ಕ್ಲಸ ಮಾಡಬ್ೋಕ್ಂಬ ರ್ಗುಪಸ್್ 
ತರುವ ಆಲ್್ೋಚನ್ಯಂದ ಮುಕತೆನಾಗತ್್ಡಗುತಾತೆನ್. ಅವನು ತನನು ಕ್ಲಸದಲಿಲಿ 
ತನನು ಪರತಿಫಲನವಾಗುವುದನುನು ಕಾಣತ್್ಡಗುತಾತೆನ್ ಮತುತೆ ತಾನು ರಚಿಸಿದ 
ವಸುತೆಗಳು ಮತುತೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಕ್ಲಸಗಳ ಮ್ಲಕ ಮಾನವನಾಗಿ ತನನು ಔನನುತಯೂವನುನು 
ಅರಿಯತ್್ಡಗುತಾತೆನ.್ ಕಲ್ಸವಂ್ದರ ್ತನನು ಶರಮ ಶಕಿತೆಯ ಸ್ವರ್ಪದಲಿಲಿ ತನನು ಅಸಿತೆತ್ವದ 
ಒಂದು ಭಾಗವನುನು ಮಾರುವ ಕಿರಯೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಯುವುದಿಲಲಿ, ಅದು ಕ್ೋವಲ ವಯೂಕಿತೆಗ್ 
ಸ್ೋರಿದಾ್ದಗಿ ಉಳ್ಯದ್ ಸ್ವಂತದ ಒಂದು ಅಭಿವಯೂಕಿತೆಯಾಗುತತೆದ್, ಸಮುದಾಯಕ 
ಬದುಕಿಗ್ ಒಂದು ಕಾಣಿಕ್ಯಾಗುತತೆದ್, ಅದರಲಿಲಿ ತನನು ಪರತಿಫಲನವನುನು, ತನನು 
ಸಾಮಾರ್ಕ ಕತ್ಜವಯೂದ ಈಡ್ೋರಿಕ್ಯನುನು ಕಾಣುತಾತೆನ್. 

ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾರ್ಕ ಕತ್ಜವಯೂದ ಹ್್ಸ ಸಾಥಾನಮಾನ ನಿೋಡಲು 
ನಾವು ಎಲಲಿ ಪರಯತನು ಮಾಡುತಿತೆದ್್ದೋವ್. ಒಂದ್ಡ್ ಅದನುನು ಹ್ಚಿ್ಚನ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯ 
ನಿೋಡಬಹುದಾದ ತಂತರಜ್ಾನದ್್ಂದಿಗ್ ಮತುತೆ ಇನ್್ನುಂದ್ಡ್ ಮಾನವ ತನನುನುನು 
ತಾನು ಒಂದು ಸರಕಾಗಿ ಮಾರಿಕ್್ಳುಳಿವ ಭೌತಿಕ ಒತಾತೆಯವಿಲಲಿದ್ ಸಂಪ್ಣ್ಜ 
ಮಾನವಿೋಯ ಹಂತ ತಲುಪುತಾತೆನ್ ಎಂಬ ಮಾಕ್ಸ್ ವಾದಿ ಪರಿಜ್ಾನವನುನು 
ಆಧರಿಸಿದ ಸ್ವಯಂಸ್ೋವಾ ಕ್ಲಸದ್್ಂದಿಗ್ ಬ್ಸ್ಯುವ ಪರಯತನು ನಡ್ಸಿದ್್ದೋವ್. 
ನಿರ, ಆಗಲ್ ಕ್ಲಸ ಸ್ವಯಂಪ್ರೋರಿತವಾಗಿದಾ್ದಗಲ್ ಅದರಲಿಲಿ ಬಲಪರಯೊೋಗದ 
ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನು ಇರುತತೆವ್. ಮಾನವ ಇನ್ನು ತನನು ಸುತತೆಲಿರುವ ಇಂತಹ ಎಲಾಲಿ 
ಬಲವಂತವನುನು ಒಂದು ಸಾಮಾರ್ಕ ಸ್ವರ್ಪದ ಪರತಿಬಿಂಬಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಜಸಿಲಲಿ. 
ಎಷ್್ಟೋ ಬಾರಿ ತನನು ಪರಿಸರದ ಒತತೆಡದಿಂದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಾತೆನ್ (ಫಿಡ್ರ್ ಇದನುನು 
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ನ್ೈತಿಕ ಅನಿವಾಯ್ಜತ್ಯೆಂದು ಕರ್ಯುತಾತೆರ್). ತನನು ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ 
ನ್ೋರ ಒತತೆಡಗಳು ಮತುತೆ ಸಾಮಾರ್ಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮುಕತೆವಾಗಿ, ಆದರ್ ಅದ್ೋ 
ವ್ೋಳಗ್್ ಹ್್ಸ ರ್ಢಿಗಳ್ಗ್ ಬ್ಸ್ದುಕ್್ಂಡಂತ್ ಒಂದು ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಆಧಾಯೂತಿ್ಮಕ 
ಮರುಹುಟಟನುನು ಪಡಯ್ುವ ಅಗತಯೂ ಈಗಲ್ ಇದ.್ ಅದ್ೋ ಕಮುಯೂನಿಸಂ ಆಗಿರುತತೆದ.್ 

ಆರ್್ಜಕತ್ಯಲಿಲಿ ಬದಲಾವಣ್ ಹ್ೋಗ್ ತನಿನುಂದ ತಾನ್ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲಲಿವೋ 
ಹಾಗ್ಯೆೋ ಪರಜ್ಾಮಟಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣ್ ತನಿನುಂದ ತಾನ್ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲಲಿ. 
ಬದಲಾವಣ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲಿಲಿರುತತೆದ್, ತಾಳಬದಧವಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ. ಇದರಲಿಲಿ 
ತಿೋವರಗತಿಯ ಅವಧಿಗಳ್ರುತತೆವ್, ಮಂದಗತಿಯ ಅವಧಿಗಳ್ರುತತೆವ್, ಹಿನನುಡ್ಯ 
ಅವಧಿಗಳೊ ಇರುತತೆವ್. 

ಅಲಲಿದ್, ನಾನಿೋಗಾಗಲ್ೋ ತಿಳ್ಸಿರುವಂತ್ ನಾವು ಮಾಕ್ಸ್್ಜ “ಗ್್ೋರಾ 
ಕಾಯ್ಜಕರಮದ ವಿಮಶ್್ಜ”(ಕಿರಟ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್್ೋರಾ ಪ್್ರೋಗಾರಂ)ಯಲಿಲಿ 
ಕಂಡರಿಸಿದ ಶುದಧ ಪರಿವತ್ಜನ್ಯ ಸಿಥಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿತೆಲಲಿ. ಬದಲಿಗ್, 
ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ಮುಂಗಾಣದಿದ್ದ ಕಮುಯೂನಿಸಂಗ್ ಪರಿವತ್ಜನ್ಯಾಗುತಿತೆರುವ ಅರವ 
ಸಮಾರವಾದವನುನು ಕಟುಟವ ಆರಂಭದ ಒಂದು ಹ್್ಸ ಘಟಟದಲಿಲಿದ್್ದೋವ್. ಈ 
ಪರಿವತ್ಜನ್ಯು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಗ್ಜಹ್್ೋರಾಟಗಳು ಮತುತೆ ಸಮಾರವಾದದ 
ಸಾರದ ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಅರಿವನುನು ಮಸುಕುಗ್್ಳ್ಸಿರುವ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವಯೂವಸ್ಥಾಯ 
ಪಳಯ್ುಳ್ಕ್ಗಳ ನಡುವ್ ಆಗುತಿತೆದ್.

ಇದರ್್ಂದಿಗ್, ಒಣ ಪಾಂಡಿತಯೂ ಮಾಕ್ಸ್್ಜ ವಾದದ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯನುನು 
ಕುಂಠಿತಗ್್ಳ್ಸಿದ ್ಮತುತೆ ಈ ಪರಿವತ್ಜನಯ್ ಅವಧಿಯ ರಾರಕಿೋಯ ಆರ್್ಜಕವನುನು 
ಬ್ಳ್ಸಲು ಇನ್ನು ಅಡಿಡಾಯಾಗಿದ್ ಎಂಬ ಅಂಶವನುನು ಸ್ೋರಿಸಿದರ್ ನಾವಿನ್ನು 
ಶ್ೈಶವಾವಸ್ಥಾಯಲಿಲಿದ್್ದೋವ್ ಎಂಬುದನುನು ಒಪಿ್ಪಕ್್ಳಳಿಲ್ೋಬ್ೋಕು. ಹ್ಚಿ್ಚನ ಆರ್್ಜಕ 
ಮತುತೆ ರಾರಕಿೋಯ ವಾಯೂಪಿತೆಯರುವ ಸಿದಾಧಂತವನುನು ವಿಶದಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ 
ಅವಧಿಯ ಪರಮುಖ ರ್ಪು ರ್ೋಷ್ಗಳನನುರಿಯಲು ನಮ್ಮನುನು ಅಪಿ್ಜಸಿಕ್್ಳುಳಿವುದು 
ಅವಶಯೂಕವಾಗಿದ್. 

ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಹ್್ರಹ್್ಮು್ಮವ ಸಿದಾಧಂತವು ಸಮಾರವಾದದ 
ನಿಮಾ್ಜಣದ ಎರಡು ಆಧಾರ ಸಥಾಂಭಗಳ ಮೆೋಲ್ ಅಂದರ್ ಹ್್ಸ ಮಾನವ 
ಮತುತೆ ತಂತರಜ್ಾನದ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಮೆೋಲ್ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಒತುತೆ ನಿೋಡುತತೆದ್ ಎಂಬುದರಲಿಲಿ 
ಸಂದ್ೋಹವಿಲಲಿ. ಈ ಎರಡ್ ವಿಚಾರಗಳಲಿಲಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳಷ್ಟದ್. ಆದರ್ 
ತಂತರಜ್ಾನ ಒಂದು ಅಗತಯೂ ಬುನಾದಿ ಎಂದು ಅರ್ಜಮಾಡಿಕ್್ಳುಳಿವಲಿಲಿ ವಿಳಂಬ 
ಕಡಿಮೆ ಕ್ಷಮಾಹ್ಜ. ಏಕ್ಂದರ್ ಇದು ಕಣು್ ಮುಚಿ್ಚಕ್್ಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹ್್ೋಗುವ 
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ಪರಶ್ನುಯಲಲಿ, ಬದಲಿಗ್ ಈಗಾಗಲ್ೋ ಮುಂದುವರ್ದ ರಾಷಟçಗಳು ತ್ರ್ದಿಟ್ಟರುವ 
ಹಾದಿಯ ಒಂದು ದಿೋಘ್ಜ ವಿಸಾತೆರದಲಿಲಿ ಸಾಗುವ ಪರಶ್ನು. ಹಾಗ್ಂದ್ೋ ಫಿಡ್ರ್ 
ನಮ್ಮ ರನತ್ಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖಯೂವಾಗಿ ಮುಂದಳದಲಿಲಿರುವವರಿಗ್ ತಾಂತಿರಕ 
ಮತುತೆ ವ್ೈಜ್ಾನಿಕ ತರಬ್ೋತಿ ನಿೋಡುವ ಅಗತಯೂವನುನು ತಲ್ಗ್ ಕುಟುಟವಂತ್ ಒತಿತೆ ಒತಿತೆ 
ಹ್ೋಳುತಿತೆರುತಾತೆರ್.

ಉತಾ್ಪದನ್ಯನುನು ಒಳಗ್್ಳುಳಿವ ಚಟುವಟ್ಕ್ಗಳತತೆ ಸಾಗದ ವಿಚಾರಗಳಲಿಲಿ 
ಐಹಿಕ ಮತುತೆ ಆಧಾಯೂತಿ್ಮಕ ಅಗತಯೂದ ನಡುವಿನ ಭ್ೋದವನುನುs ಕಾಣುವುದು ಹ್ಚು್ಚ 
ಸುಲಭ. ಬಹು ಕಾಲದಿಂದಲ್ ಮಾನವ ತನನು ಪರಕಿೋಯ ಭಾವದಿಂದ 
ಮುಕತೆವಾಗಲು ಕಲ್ ಮತುತೆ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಮ್ಲಕ ಪರಯತಿನುಸಿದ್ದನುನು ಕಾಣುತ್ತೆೋವ್. 
ಪರತಿದಿನವೂ ಎಂಟು ಘಂಟ್ ಅರವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಚಿ್ಚನ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ತಾವು 
ಒಂದು ಸರಕಿನಂತ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸತಿತೆರುವವನು ನಂತರ ತನನು ಆಧಾಯೂತಿ್ಮಕ 
ಸೃಷ್ಟಗಳಲಿಲಿ ರ್ೋವ ತಳ್ಯುತಾತೆರ್. ಆದರ್ ಈ ಔಷಧಿಯ್ ಅದ್ೋ ರ್್ೋಗದ 
ಕಿರಮಿಗಳನುನು ಹ್್ಂದಿದ್: ಅಂದರ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ವಯೂಕಿತೆ ಪರಕೃತಿಯೊಂದಿಗ್ 
ಸಾಮರಸಯೂ ಹ್್ಂದುವ ಪರಯತನು. ಆತ ಸುತತೆಲಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅದುಮಲ್ಪಟಟ 
ತನನು ವಯಯಕಿತೆಕತ್ಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಿಕ್್ಳುಳಿತಾತೆನ್ ಮತುತೆ ತಾನ್್ಂದು ಪರಿಶುದಧವಾಗಿ 
ಉಳ್ಯಬ್ೋಕ್ಂಬ ಆಕಾಂಕ್್ ಹ್್ತತೆ ಅನನಯೂ ರ್ೋವಿಯಾಗಿ ರಸಜ್ಞತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ್ಗ್ 
ಪರತಿಕಿರಯಸುತಾತೆನ.್ ಇದು ಪಲಾಯನವಲಲಿದ ್ಇನ್ನುೋನ್ ಅಲಲಿ. ಮೌಲಯೂದ ನಿಯಮವು 
ಇದಿೋಗ ಕ್ೋವಲ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರತಿಬಿಂಬ ಮಾತರವಲಲಿ; ಏಕಸಾ್ವಮಯೂ 
ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಶುದಧ ಅನುಭವರನಯೂ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಬಳಸಿಯೆೋ ಆ ನಿಯಮದ 
ಸುತತೆ ಒಂದು ಸಂಕಿೋಣ್ಜ ಅಟಟಣಿಕಯ್ನುನು ಕಟ್ಟಸಿ ಅದನ್್ ನುಂದು ವಿನಮರ ಸ್ೋವಕನಂತ್ 
ಪರಿವತಿ್ಜಸುತಾತೆರ್. ಸಮಾರದ ಮೆೋರ್ ರಚನ್ ಯಾವ ವಿಧದ ಕಲ್ಯನುನು 
ಹ್ೋರುತತೆದ್ಂದರ್ ಕಲಾಕಾರರಿಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್್ಡಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ್. ಬಂಡಾಯಗಾರರನುನು 
ಯಂತರಗಳ್ಂದ ಅದುಮಿಡಲಾಗುತತೆದ್. ಕ್ಲವ್ೋ ಅನನಯೂ ಪರತಿಭ್ಗಳು ಮಾತರವ್ೋ 
ತಮ್ಮದ್ೋ ಆದ ಕೃತಿಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಸಿಕ್್ಳಳಿಬಹುದು. ಉಳ್ದವರು ಮುದುಡಿಕ್್ಂಡ 
ಕ್ಲಿಯಾಳುಗಳಾಗುತಾತೆರ್ ಇಲಲಿವ್ೋ ರರ್ಜೆ ಹ್್ೋಗುತಾತೆರ್. 

ಕಲಾತ್ಮಕ ಅನ್್ವೋಷಣ್ಯ ಒಂದು ಪಂರವನುನು ಕಂಡು ಕ್್ಳಳಿಲಾಗುತತೆದ್. ಇದು 
ಸಾ್ವತಂತಯೂದ ನಿರ್ಪಣ ್ಎನನುಲಾಗುತತೆದ.್ ಈ “ಅನ್್ವೋಷಣ”್ ತನನುದ್ೋ ಆದ ಮಿತಿಗಳನುನು 
ಹ್್ಂದಿದು್ದ, ಇದು ಒಂದು ಘಷ್ಜಣ್ ಬರುವವರ್ಗ ್ಅಂದರ ್ಮಾನವ ಮತುತೆ ಆತನ 
ಪರಕಿೋಯತಯ್ ನಿರವಾದ ಸಮಸ್ಯೂಗಳು ಉಂಟಾಗುವವರಗ್ ್ಗ್್ೋಚರವಾಗುವುದ್ೋ 
ಇಲಲಿ. ಅರ್ಜಹಿೋನ ಅಳಲು ಇಲಲಿವ ್ಹ್್ಲಸು ಮನರಂರನಗ್ಳು ಹಿೋಗ ್ಮಾನವಿೋಯ 
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ಆತಂಕವನುನು ಹ್್ರಹಾಕುವ ಅನುಕ್ಲಕರ ರಕ್ಷಕ ಕವಾಟಗಳಾಗುತತೆವ.್ ಕಲಯ್ನುನು 
ಪರತಿಭಟನ್ಯ ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಚಾರದ ಮೆೋಲ್ ಎರಗುತಾತೆರ್. 

ಈ ವಯೂವಸ್ಥಾಯ ನಿಯಮಗಳನುನು ಒಪಿ್ಪಕ್್ಂಡು ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮೆೋಲ್ 
ಮನನುಣ್ಯ ಮಳಗ್ರ್ಯಲಾಗುತತೆದ್, ಒಂದು ಕ್್ೋತಿ ತನನು ಕ್್ೋತಿಯಾಟಗಳನುನು 
ಪರದಶಿ್ಜಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್್ಡುವಂತ್. ಒಂದ್ೋ ನಿಬ್ಜಂಧವ್ಂದರ್ ಅವರು ಈ ಅದೃಶಯೂ 
ಪಂರರದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕ್್ಳುಳಿವ ಪರಯತನು ಮಾಡಬಾರದು.

ಕಾರಂತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಮನ್ಯೊಡಕರ ದಂಡ್ೋ ಹ್್ರ 
ನಡ್ಯತು. ಉಳ್ದವರು ಅವರು ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳೊ್ೋ ಅಲಲಿವೋ ಹ್್ಸತ್್ಂದು 
ಹಾದಿಯನುನು ಕಂಡುಕ್್ಂಡರು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಅನ್್ವೋಷಣ ್ಹ್್ಸತ್್ಂದು ಒತಾತೆಸಯ್ನುನು 
ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆದರ್ ದಾರಿಗಳು ಹ್ಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಸಿದಧವಾಗಿದ್ದವು, ಪಲಾಯನವಾದದ 
ಪರಿಕಲ್ಪನ್ “ಸಾ್ವತಂತರ್ಯ” ಎಂಬ ಪದದ ಹಿಂದ್ ಅಡಗಿಕ್್ಂಡಿತು. ಈ ಮನ್್ೋಭಾವ 
ಕಾರಂತಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಂಡು ಬರುತಿತೆತುತೆ. ಅದು ಅವರ ಪರಜ್್ಯಲಿಲಿ ಇನ್ನು 
ಉಳ್ದಿದ್ದ ಬ್ರಾ್ವ್ಜ ಆದಶ್ಜವಾದದ ಒಂದು ಪರತಿಫಲನ. 

ಇಂತಹ ಪರಕಿರಯೆಗ್ ಈಗಾಗಲ್ೋ ಒಳಗಾಗಿರುವ ದ್ೋಶಗಳಲಿಲಿ ಇಂತಹ 
ಪರವೃತಿತೆಗಳನುನು ಒಂದು ಉತ್ಪ್ರೋಕ್ಷಿತ ಕುರುಡು ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕತ್ಯಂದ ಎದುರಿಸುವ 
ಪರಯತನುಗಳು ನಡ್ದವು. ಸಾವ್ಜತಿರಕ ಸಂಸಕೃತಿ ಸಂಪ್ಣ್ಜ ನಿಷ್ದಧವ್ೋ 
ಆಯತು. ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಪರಕೃತಿಯ ನಿಖರವಾದ ಚಿತರಣವ್ೋ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಆಶಯಗಳ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯೆಂದು ಘ್ೋಷ್ಸಲಾಯತು. ಇದನುನು ನಂತರ ಅವರು 
ತ್್ೋರಿಸಬಯಸಿದ ಒಂದು ಸಾಮಾರ್ಕ ವಾಸತೆವತ್ಯ ಯಾಂತಿರಕ ಚಿತರಣವಾಗಿ 
ಪರಿವತಿ್ಜಸಲಾಯುತೆ; ಅಂದರ್ ತಾವು ಸೃಷ್ಟಸಲು ಯತಿತೆಸುತಿತೆರುವ ಯಾವುದ್ೋ 
ಘಷ್ಜಣ್ಗಳು ಅರವ ವ್ೈರುಧಯೂಗಳ್ಲಲಿದ ಆದಶ್ಜ ಸಮಾರದ ಚಿತರಣವಾಗಿ.

ಸಮಾರವಾದ ಇನ್ನು ಯುವಾವಸ್ಥಾಯಲಿಲಿದ್, ತನನುದ್ೋ ಆದ ತಪು್ಪಗಳ್ಂದ   
ಕ್ಡಿದ್. ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಮ್ಮಲಿಲಿ ಸಾಂಪರದಾಯಕ ಕರಮಗಳ್ಂದ ಭಿನನುವಾದ 
ವಿಧಾನಗಳ್ಂದ ಹ್್ಸ ಮಾನವನನುನು ಬಳ್ಸ್ಲು ಅಗತಯೂವಾದ ಜ್ಾನ ಮತುತೆ ಬೌದಿಧಕ 
ಉದಧಟತನದ ಅಭಾವ ಇರುತತೆದ್. ಸಾಂಪರದಾಯಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅವುಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟಸಿದ ಸಮಾರದ ಪರಭಾವದಿಂದ ಬಳಲುತತೆವ್ (ಮತ್ತೆ ಹ್್ರಸ್ವರ್ಪ ಮತುತೆ 
ಒಳಹ್ರಣದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ ಬರುತತೆದ್). 
ದಿಗಭಾರೆಮೆ ವಾಯೂಪಕವಾಗಿರುತತೆದ್ . ಭೌತಿಕ ರಚನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೂಗಳಲಿಲಿ ಮುಳುಗಿ 
ಬಿಡುತ್ತೆೋವ್. ಕಾರಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯ್ ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಂದ ಮಾತನಾಡಬಲಲಿ 
ಅಷ್ಟೋ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯ ಕಲ್ಗಾರರಿಲಲಿ. ಪಕ್ಷದ ಮಾನವರು ಸದಸಯೂರು ಈ 
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ಮಹತಾಕೆಯ್ಜವನುನು ಕ್ೈಗ್ತಿತೆಕ್್ಂಡು ರನತ್ಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡುವ ನಮ್ಮ ಮುಖಯೂ 
ಗುರಿಯನುನು ತಲುಪಲು ಪರಯತಿನುಸಬ್ೋಕು. 

ಆಗ ಸರಳ್ೋಕರಣದ ಪರಯತನು ನಡಯ್ುತತೆದ,್ ಎಲಲಿರ್ ಅರ್ಜಮಾಡಿಕ್್ಳಳಿಬಲಲಿ, 
ಕಾಯ್ಜನಿವಾ್ಜಹಕರ್ಲಲಿ ಅರಿತುಕ್್ಳುಳಿವ ರಿೋತಿಯದು್ದ. ನಿರವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ 
ಅನ್್ವೋಷಣ ್ಕ್್ನಗ್್್ಳುಳಿತತೆದ,್ ಸಾವ್ಜತಿರಕ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಸಮಸ್ಯೂಯನುನು ಸಮಾರವಾದಿೋ 
ವತ್ಜಮಾನದಿಂದ ನಶಿಸಿ ಹ್್ೋಗಿರುವ(ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲಲಿದ) 
ಭ್ತಕಾಲದಿಂದ ಕಲ್ವನುನು ತಗ್ದ್ುಕ್್ಳುಳಿವ ಮಟಟಕ್ಕೆ ಇಳ್ಸಲಾಗುತತೆದ.್ ಹಿೋಗ ್ಕಳದ್ 
ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯ ತಳಹದಿಯ ಮೆೋಲ ್ಸಮಾರವಾದಿೋ ವಾಸತೆವವಾದ(ಸ್್ೋಶಲಿಸ್ಟ 
ರಿಯಲಿಸಂ) ಮ್ಡುತತೆದ್. 

ಆದರ್ 19ನ್ ಶತಮಾನದ ವಾಸತೆವವಾದಿ ಕಲ್ಗ್ ವಗ್ಜಸ್ವರ್ಪವಿದ್, 
ಬಹುಶಃ ಅದರಲಿಲಿ ಪರಕಿೋಯತ್ಗ್ ಒಳಗಾದ ಮಾನವನ ಅಳಲನುನು ಚಿತಿರಸುವ 
20ನಯ್ ಶತಮಾನದ ಅವನತಶಿೋಲ ಕಲ್ಗಿಂತ ಹಚ್ು್ಚ ಶುದಧವಾದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ 
ಲಕ್ಷಣಗಳ್ವ್ . ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ರಂಗದಲಿಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವಯೂವಸ್ಥಾ ಎಷ್ಟಲಲಿ 
ಕ್್ಡಬಹುದಿತ್್ತೆ ಅಷಟನ್ನು ಕ್್ಟ್ಟದ್. ಈಗ ಉಳ್ದಿರುವುದು ಶವದ ದುವಾ್ಜಸನ್, 
ಕಲ್ಯಲಿಲಿನ ಇಂದಿನ ಅವನತಿ ಬಿಟುಟ ಬ್ೋರ್ೋನ್ ಇಲಲಿ. 

ಆದರ್ ಸಮಾರವಾದಿೋ ವಾಸತೆವತಾವಾದದ ಹಿಮಗಟ್ಟದ ಸ್ವರ್ಪಗಳಲಿಲಿ 
ಏಕ್ೈಕ ಸ್ಚಿಯನುನು ಏಕ್ ಹುಡುಕಬ್ೋಕು? ಸಮಾರವಾದಿ ವಸುತೆಸಿಥಾತಿಗ್ ನಾವು 
“ಸಾ್ವತಂತರ್ಯ”ವನುನು ಸಮಾರವಾದಿ ವಾಸತೆವವಾದಕ್ಕೆ ಎದುರು-ಬದುರುಗ್್ಳ್ಸುವುದು 
ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ. ಏಕ್ಂದರ್ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯ ಇನ್ನು ಅಸಿತೆತ್ವದಲಿಲಿಲಲಿ ಮತುತೆ ಹ್್ಸ ಸಮಾರದ 
ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಬ್ಳವಣಿಗ್ಯಾಗುವವರ್ಗ್ ಅದು ಅಸಿತೆತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲಲಿ. ಯಾವುದ್ೋ 
ಬ್ಲ್ ತ್ತಾತೆದರ್ ವಾಸತೆವತಾವಾದ ಇರಲ್ೋಬ್ೋಕು ಎಂಬ ಹ್ಸರಿನಲಿಲಿ 19ನ್ 
ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಧ್ಜದ ನಂತರದ ಎಲಲಿ ಕಲಾ ಪರಕಾರಗಳನುನು ಖಂಡಿಸುವ 
ಫಮಾ್ಜನು ಹ್್ರಡಿಸಬಾರದು. ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದರ್ ನಾವು ಭ್ತಕಾಲಕ್ಕೆ 
ಹಿಂತಿರುಗಿದ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತತೆದ್. ಮಾನವನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವಯೂಕಿತೆಗ್ 
ಏಕರ್ಪತ್ ಹ್ೋರಿದಂತಾಗುತತೆದ್.

ಈಗ ಮುಕತೆ ಅನ್್ವೋಷಣ್ಗ್ ಮತುತೆ ಸಕಾ್ಜರದ ಸಬಿಸ್ಡಿಯ ರಸಗ್್ಬ್ಬರ ಭರಿತ 
ನಲ್ದ ಮೆೋಲ ್ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳ್ಯ್ುವ ಕಳ್ಯನುನು ಬುಡಸಹಿತ ಕಿೋಳಲು ಮಾಡಲು 
ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ವಯೂವಸ್ಥಾಯೊಂದನುನು ಬಳ್ಸ್ುವ ಅಗತಯೂವಿದ.್ 

ನಮ್ಮ ದ್ೋಶದಲಿಲಿ  ಯಾಂತಿರ ಕ ವಾಸತೆವತಾವಾದದ ತಪು್ಪ  ಇನ್ನು 
ಕಾಣಿಸಿಕ್್ಂಡಿಲಲಿ. ಬದಲಿಗ್ ಅದರ ವಿರುದಧವಾದದು್ದ ಸಂಭವಿಸಿದ್. ಏಕ್ಂದರ್ 
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ಒಂದು ಹ್್ಸ ವಯೂಕಿತೆಯ ಸೃಷ್ಟಯ ಅಗತಯೂವನುನು, 19ನ್ಯ ಶತಮಾನದ ಯಾವುದ್ೋ 
ವಿಚಾರವನಾನುಗಲಿೋ, ಅರವ ನಮ್ಮದ್ೋ ಅವನತಶಿೋಲ, ರ್್ೋಗಗರಸತೆವಾದ ಶತಮಾನದ 
ವಿಚಾರವನಾನುಗಲಿೋ ಪರತಿನಿಧಿಸದ ಹ್್ಸ ಮಾನವನನುನು ಸೃಷ್ಟಸಬ್ೋಕಾದ ಅಗತಯೂವನುನು 
ಇನ್ನು ಅರ್ಜಮಾಡಿಕ್್ಂಡಿಲಲಿ. 

ನಾವು ಸೃಷ್ಟಸಬ್ೋಕಿರುವುದು 21ನ್ಯ ಶತಮಾನದ ಮಾನವನನುನು. ನಿರ, 
ಇದು ಒಂದು ವಯೂಕಿತೆಗತ ಆಕಾಂಕ್್, ಇನ್ನು ವಯೂವಸಿಥಾತಗ್್ಳಳಿದು್ದ. ಇದುವ್ೋ ನಮ್ಮ 
ಅಧಯೂಯನ ಮತುತೆ ಕ್ಲಸದ ಮ್ಲಭ್ತ ಉದ್್ದೋಶಗಳಲಿಲಿ ಒಂದು. ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ 
ಪಾತಳ್ಯಲಿಲಿ ನಾವು ಎಷಟರ ಮಟ್ಟಗ ್ನಿದಿ್ಜಷಟ ಗಲ್ುವನುನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆೋವೋ, ಅರವಾ 
ಇನ್್ನುಂದು ದಿಕಿಕೆನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮ್ತ್ಜ ಸಂಶ್ೋೋಧನ್ಯ ಆಧಾರದಲಿಲಿ ಒಂದು 
ವಿಶಾಲ ಸ್ವರ್ಪದ ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕ ತಿೋಮಾ್ಜನಗಳ್ಗ್ ಬರುತ್ತೆೋವೋ, ಅಷಟರ ಮಟ್ಟಗ್ 
ನಾವು ಮಾಕ್ಸ್ ವಾದ-ಲ್ನಿನ್ ವಾದಕ್ಕೆ ಮತುತೆ ಇಡಿೋ ಮನುಕುಲದ ಗುರಿ ಸಾಧನ್ಗ್ 
ಒಂದು ಬ್ಲ್ಬಾಳುವ ಕ್್ಡುಗ್ ನಿೋಡಿದಂತಾಗುತತೆದ್. 

19ನಯ್ ಶತಮಾನದ ಮಾನವ ರ್ೋವಿಯ ವಿರುದಧ ಪರತಿಭಟ್ಸುತಾತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ 
20ನ್ಯ ಶತಮಾನದ ಅವನತಶಿೋಲತ್ಯತತೆ ಇಳ್ಯುತ್ತೆೋವ್. ಇದ್್ಂದು ಗಂಭಿೋರ 
ತಪ್್ಪೋನಲಲಿ. ದ್್ಡಡಾ ಅಪರಾಧವ್ೋನಲಲಿ. ಆದರ್ ನಾವಿದನುನು ಮಿೋರಲ್ೋಬ್ೋಕು. 
ಇಲಲಿವಾದಲಿಲಿ ನಾವು ಪರಿಷಕೆರಣವಾದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತ್ರ್ದಂತಾಗುತತೆದ್. 

ಮಹಾನ್ ರನಸ್್ತೆೋಮ ಬ್ಳ್ಯುತತೆಲ್ೋ ಹ್್ೋಗುತತೆದ್. ಸಮಾರದ್್ಳಗ್ 
ಹ್್ಸ ವಿಚಾರಗಳು ಒಳಳ್ಿಯ ಗತಿಶಿೋಲತ್ಯನುನು ಪಡ್ಯುತಿತೆವ್. ಸಮಾರದ ಎಲಾಲಿ 
ಸದಸಯೂರ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಭೌತಿಕ ಸಾಧಯೂತ್ಗಳು ಈ ಕ್ಲಸವನುನು ಬಹಳಷುಟ 
ಫಲಪರದವಾಗಿಸಿವ.್ ವತ್ಜಮಾನವು ಹ್್ೋರಾಟದ ಕಾಲ; ಭವಿಷಯೂತುತೆ ನಮ್ಮದಾಗಲಿದ.್

ಒಟಾಟರ್ಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಮತುತೆ ಬುದಿಧ ರ್ೋವಿಗಳ 
ತಪ್್ಪಂದರ್ ಅವರು ನಿರವಾದ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗದಿರುವುದು. ಎರ್್ಮ ಮರಗಳ್ಗ್ ಕಸಿ 
ಕಟುಟವ ಮ್ಲಕ ಮರಸ್ೋಬನುನು ಬ್ಳಯ್ಬಹುದು. ಆದರ್ ನಾವು ಮರಸ್ೋಬಿನ 
ಮರಗಳನ್ನು ಬ್ಳಸ್ಬ್ೋಕಿದ್. ಮ್ಲ ಪಾಪಗಳ್ಂದ ಮುಕತೆವಾದ ಹ್್ಸ ಪಿೋಳ್ಗ್ 
ಉದಯಸಲಿದ.್ ಎಷಟರ ಮಟ್ಟಗ ್ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಕ್್ೋತರವನುನು, ಅಭಿವಯೂಕಿತೆಯ ಸಾಧಯೂತಗ್ಳನುನು 
ಹಿರಿದುಗ್್ಳ್ಸಲಾಗುತತೆದ್ಯೊೋ, ಅಷಟರ ಮಟ್ಟಗ್ ಹ್್ಸ ಶ್ರೋಷಠೆ ಕಲಾವಿದರು 
ಉದಯವಾಗುವ ಸಾಧಯೂತ್ಗಳು ಹ್ಚು್ಚತತೆವ್. 

ಸಂಘಷ್ಜಗಳ್ಂದ ಛಿದರಗ್್ಂಡಿರುವ ಇಂದಿನ ಪಿೋಳ್ಗ್ ವಯೂತಿರಿಕತೆ ಮಾಗ್ಜ 
ಹಿಡಿಯದಂತ್ ಮತುತೆ ಮುಂದಿನ ಪಿೋಳ್ಗ್ಯನ್ನು ದಾರಿಗ್ಡಿಸದಂತ್ ತಡ್ಯುವುದು 
ನಮೆ್ಮಲಲಿರ ಮುಂದಿರುವ ಕ್ಲಸ. ಅಧಿಕೃತ ವಿಚಾರಗಳ ನಮರ ಸ್ೋವಕರನಾನುಗಲಿ 
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ಅರವ ಪರಭುತ್ವದ ಖಚಿ್ಜನಲಿಲಿ ಬದುಕುವ, ಆವರಣದಲಿಲಿ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯದ ಆಚರಣ್ 
ಮಾಡುವ “ವಿದಾಯೂರ್್ಜ ವ್ೋತನ ವಿದಾಯೂರ್್ಜ”ಗಳನಾನುಗಲಿೋ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಸಬಾರದು. 
ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳು ಬರುತಾತೆರ್, ಹ್್ಸ ಮಾನವನ ಹಾಡನುನು ರನತ್ಯ ನಿರವಾದ 
ಧ್ನಿಯಲಿಲಿ ಹಾಡುತಾತೆರ್. ಈ ಪರಕಿರಯೆಗ್ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತತೆದ್. 

ನಮ್ಮ ಸಮಾರದಲಿಲಿ ಯುವರನತ್ ಮತುತೆ ಪಕ್ಷ ಬಹು ದ್್ಡಡಾ ಪಾತರ 
ವಹಿಸುತತೆವ್. ಯುವರನತ್ ತುಂಬಾ ಮುಖಯೂ ಏಕ್ಂದರ್ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದ್ೋ 
ದ್್ೋಷವಿಲಲಿದಂತ್ ಹ್್ಸ ಮಾನವ ನಿಮಾ್ಜಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯೂವಿರುವ 
ಮೆದು ಮಣ್ದು. ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್್ಗಳ್ಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯುವ ರನತ್ಯನುನು 
ನ್್ೋಡಿಕ್್ಳುಳಿತ್ತೆೋವ್. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿತಯೂವೂ ಹ್ಚ್್ಚಚು್ಚ ಸಂಪ್ಣ್ಜಗ್್ಳುಳಿತಿತೆರುತತೆದ್ 
ಮತುತೆ ಕ್ಲಸದಲಿಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲ್ೋ ಅವರನುನು ತ್್ಡಗಿಸಬ್ೋಕ್ಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು 
ನಾವು ನಿಲ್ಜಕ್ಷಿಸುವುದಿಲಲಿ. ನಮ್ಮ ವಿದಾಯೂರ್್ಜವ್ೋತನ ವಿದಾಯೂರ್್ಜಗಳು ತಮ್ಮ ರರಾ 
ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಮತುತೆ ಅಧಯೂಯನದ್್ಂದಿಗ್ ದ್ೈಹಿಕ ಶರಮದ ಕ್ಲಸಗಳನ್ನು 
ಮಾಡುತಾತೆರ್. ಕ್ಲವರ ವಿಚಾರದಲಿಲಿ ಕ್ಲಸವ್ನುನುವುದು ಒಂದು ಪಾರಿತ್್ೋಷಕ, 
ಇನುನು ಕ್ಲವರಿಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಧನ, ಆದರ್ ಯಾವುದ್ೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್್ಯಲಲಿ. 
ಒಂದು ಹ್್ಸ ಪಿೋಳ್ಗ್ ಉದಯಸುತಿತೆದ್. 

ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಮುಂದಳವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥಾ. ಅದು ಅತುಯೂತತೆಮ ಕಲ್ಸಗಾರರಿಂದ 
ಕ್ಡಿದ್. ಅವರ ಸಹಯೊೋಗಿಗಳು ಅವರ ಹ್ಸರುಗಳನುನು ಸ್ಚಿಸುತಾತೆರ್. ಇವರ 
ಸಂಖ್ಯೂ ಸಣ್ದು. ಆದರ್ ತನನು ಕಾಯ್ಜಕತ್ಜರ ಗುಣಮಟಟದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಹ್ಚಿ್ಚನ 
ಅಧಿಕಾರ ಹ್್ಂದಿದ್. ನಾವು ರನಸಮ್ಹಗಳ ಪಕ್ಷವಾಗಬ್ೋಕ್ಂಬ ಆಕಾಂಕ್್ 
ನಮ್ಮದು. ಆದರ್ ಹಾಗಾಗುವುದು ರನಸಮ್ಹಗಳು ಮುಂದಳದ ಮಟಟಕ್ಕೆ 
ಬಂದಾಗ, ಅಂದರ್ ಸಮತಾವಾದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ದಾಗ.

ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದತತೆಲ್ೋ ತುಡಿಯುತತೆದ್. ಪಕ್ಷ ಒಂದು 
ರ್ೋವಂತ ಉದಾಹರಣ್; ಅದರ ಕಾಯ್ಜಕತ್ಜರು ಕಠಿಣ ಶರಮ ಮತುತೆ ತಾಯೂಗವನುನು 
ಕಲಿಸಬ್ೋಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದಾಹರಣ್ಯ ಮ್ಲಕ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಕಾಯ್ಜವನುನು 
ಪ್ರ್ೈಸಲು ರನಸಮ್ಹಗಳ್ಗ್ ನಾಯಕತ್ವ ನಿೋಡಬ್ೋಕು. ಇದರಲಿಲಿ ರಚನ್ಯ 
ಕಷಟ-ಕಾಪ್ಜಣಯೂಗಳ ವಿರುದಧ, ವಗ್ಜಶತುರಗಳು, ಗತಕಾಲದ ಪಿಡುಗುಗಳು ಮತುತೆ 
ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯ ವಿರುದಧ ಹಲವಾರು ವಷ್ಜಗಳ ಕಠಿಣ ಹ್್ೋರಾಟವಿರುತತೆದ್. 

ನಾನು ವಯೂಕಿತೆತ್ವಗಳು, ಒಬ್ಬ ವಯೂಕಿತೆಯಾಗಿ ಮಾನವ ಚರಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಸುವ 
ರನಸಮ್ಹಗಳ್ಗ್ ನಾಯಕತ್ವ ನಿೋಡುವವರ ಪಾತರವನುನು ವಿವರಿಸುತ್ತೆೋನ್. ಇದು 
ಕ್ೋವಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ, ಇದ್್ಂದು ಸ್ತರ ಅಲಲಿ.
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ಫಿಡ್ರ್ ಮೊದಲ ವಷ್ಜಗಳಲಿಲಿ ಕಾರಂತಿಗ್ ಗತಿಶಿೋಲತ್ ನಿೋಡಿದರು, ಅದರ 
ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಯಾವಾಗಲ್ ಆರಂಭ ಆತನಿಂದಲ್ೋ. ಅದರ್ ಆ 
ದಾರಿಯಲ್ಲಿೋ ಬ್ಳಯ್ುತಿತೆರುವ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳಿಯ ಗುಂಪಿದ್. ತಮ್ಮ 
ನಾಯಕರನುನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಹಾನ್ ರನಸಮ್ಹಗಳ್ವ್. ಏಕ್ಂದರ್ ತಮ್ಮ 
ಆ ನಾಯಕರ ಮೆೋಲ್ ಅವರಿಗ್ ವಿಶಾ್ವಸವಿದ್. ರನತ್ಯ ಆಶ್ೋೋತತೆರಗಳನುನು ಹ್ೋಗ್ 
ಅರ್ೈ್ಜಸಬ್ೋಕ್ಂದು ಈ ನಾಯಕರುಗಳ್ಗ್ ತಿಳ್ದಿದ್. ಹಾಗಾಗಿಯೆೋ ರನತ್ ಅವರನುನು 
ನಂಬುತತೆದ್. 

ಇದು ವಯೂಕಿತೆಯೊಬ್ಬ ಎಷುಟ ಕ್.ರ್ ಮಾಂಸ ತಿನನುಬಹುದು. ವಷ್ಜವಂದಕ್ಕೆ 
ಎಷುಟ ಬಾರಿ ಕಡಲತಿೋರಕ್ಕೆ ತರ್ಳಬಹುದು, ಇಂದಿನ ಸಂಬಳದಲಿಲಿ ಎಷುಟ ಅಂದವಾದ 
ಸಾಮಾನುಗಳನುನು ವಿದ್ೋಶಗಳ್ಂದ ಕ್್ಳಳಿಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವಲಲಿ. ಬದಲಿಗ್ 
ಇದು ವಯೂಕಿತೆಯೊಬ್ಬ ಬಹಳಷುಟ ಆಂತಯ್ಜದ ಐಶ್ವಯ್ಜದಿಂದ ಮತುತೆ ಬಹಳಷುಟ 
ರವಾಬಾ್ದರಿಯಂದ ತಾನು ಹ್ಚು್ಚ ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತ್ ಮಾಡುವ 
ವಿಚಾರ.

ನಮ್ಮ ದ್ೋಶದಲಿಲಿ ವಯೂಕಿತೆಗ್ ತಾವು ಬದುಕುತಿತೆರುವ ಉರ್ವಲ ಅವಧಿಯು 
ತಾಯೂಗದಿಂದ ಕ್ಡಿದಯ್ೆಂಬುದು ತಿಳ್ದಿದ್. ಅವರಿಗ್ ತಾಯೂಗದ ನಿಕಟ ಪರಿಚಯವಿದ್. 
ಸಿಯರ ಮಯಸತ್ರದಲಿಲಿ ಮೊದಲಿಗ್ ಇದ್ದವರಿಗ್ ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತುತೆ. 
ನಂತರ ಕ್ಯೂಬಾದಲಿಲಿ ಪರತಿಯೊಬ್ಬರ್ ಇದನುನು ಅರಿತರು. ಕ್ಯೂಬಾ ಅಮೆರಿಕಾ 
ಖಂಡದ ಮುಂದಳ, ಮುಂಚ್ಣಿ ಸಾಥಾನದಲಿಲಿರುವುದರಿಂದ, ಲಾಯೂಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕದ 
ರನಸಮ್ಹಗಳ್ಗ್ ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯದ ಹಾದಿ ತ್್ೋರುತಿತೆರುವುದರಿಂದಾಗಿ 
ಹ್ಚಿ್ಚನ ತಾಯೂಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬ್ೋಕು. 

ದ್ೋಶದ್್ಳಗ್ ನಾಯಕತ್ವ ಮುಂದಳವಾಗಿ ತನನು ಪಾತರವನುನು ವಹಿಸಬ್ೋಕು. 
ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹ್ೋಳಬ್ೋಕ್ಂದರ್ ಒಂದು ನಿರವಾದ ಕಾರಂತಿಯಲಿಲಿ ವಯೂಕಿತೆ 
ತನನುದ್ಲಲಿವನ್ನು ನಿೋಡುತಾತೆನ್, ಅದರಿಂದ ತಾನ್ೋನನ್ನು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಇಂತಹ 
ಮುಂದಳದ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಯ ಕತ್ಜವಯೂಗಳು ಉರ್ವಲವೂ ಆಗಿವ್, ಯಾತನಾಮಯವೂ 
ಆಗಿವ್.

ಒಬ್ಬ ನಿರವಾದ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಮಹಾನ್ ಪಿರೋತಿಯ ಭಾವನ್ಗಳ್ಂದ 
ಮಾಗ್ಜದಶ್ಜನ ಪಡಯ್ುತಾತೆನ ್ಎಂದರ ್ತಮಾಷಯ್ೆನಿಸಬಹುದು. ಈ ಗುಣವಿಲಲಿದ 
ಒಬ್ಬನ್ೋ ಒಬ್ಬ ನ್ೈರ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೊೋಚಿಸಲ್ ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ. ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡ 
ಅಪರತಿಮ ಪಿರೋತಿಯ ಭಾವನ್ಯೊಂದಿಗ್ ಒಂದು ಕಟು ಬುದಿಧ ಮತ್ತೆಯನುನು 
ಬ್ಸ್ಯಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ್, ಹಿಂದ್ಮುಂದ್ ನ್್ೋಡದ್ ನ್್ೋವಿನ ನಿಧಾ್ಜರಗಳನುನು 
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ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ್. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಾಯಕನ ಮಹಾನ್ ನಾಟಕಗಳಲಿಲಿ 
ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಕಾರಂತಿಯ ಮುಂಚ್ಣಿಯಲಿಲಿರುವವರು ರನಗಳ, ಅತಯೂಂತ ಪವಿತರ 
ಗುರಿಗಳ ಈ ಪಿರೋತಿಯನುನು ಆದಶ್ಜಗ್್ಳ್ಸಬ್ೋಕು, ಇದನುನು ತಮ್ಮ ಅವಿಚಿಛಾನನು 
ಭಾಗವನಾನುಗಿಸಿಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕು. ಅವರು ಪರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿರೋತಿಯಂದ ಸಾಮಾನಯೂ 
ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಪಿರೋತಿಯನುನು ನಿವ್ಜಹಿಸುವ ಸಥಾಳಗಳ್ಗ್ ಇಳ್ಯಲು ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ.

ಕಾರಂತಿಯ ನಾಯಕರುಗಳ್ಗ್ ಇದಿೋಗ ತಾನ್ ತ್್ದಲು ನುಡಿಯುತಿತೆರುವ 
ಮಕಕೆಳ್ದಾ್ದರ್ . ಅವರು ëಅಪಾ್ಪ ’ ಎನನುಲು ಕಲಿಯುತಿತೆಲಲಿ . ಕಾರಂತಿಯ ಗುರಿ 
ತಲುಪಬ್ೋಕಾದರ್ ಅವರ ಪತಿನುಯರ್ ಬದುಕಿನ ಈ ತಾಯೂಗಗಳ ಭಾಗವಾಗಬ್ೋಕು. 
ಅವರ ಸ್ನುೋಹಿತವಲಯ ಕಾರಂತಿಯಲಿಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಗಾತಿಗಳ ವಲಯಕ್ಕೆ 
ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರಬ್ೋಕು. ಅವರಿಗ್ ಕಾರಂತಿಯಂದ ಹ್್ರತಾದ ಬದುಕಿಲಲಿ. 

ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾಯಲಿಲಿ ಬಹು ದ್್ಡಡಾ ಪರಮಾಣದ ಮಾನವಿೋಯತ್, 
ದ್್ಡಡಾ ಪರಮಾಣದಲಿಲಿ ಸತಯೂ ಮತುತೆ ನಾಯೂಯದ ಭಾವನ್ ಇರಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ್. 
ಕುರುಡು ಸ್ೈದಾಧಂತಿಕತ್ಯ ಅತಿಗಳನುನು, ಭಾವನಾಹಿೋನ ಪಾಂಡಿತಯೂ, ಅರವಾ 
ರನಸಮ್ಹಗಳ್ಂದ ದ್ರ ಸರಿಯುವುದನುನು ತಪಿ್ಪಸಲು ಇದು ಅಗತಯೂ. ರ್ೋವಂತ 
ಮಾನವಕುಲದ ಈ ಪಿರೋತಿ ಮ್ತ್ಜಕೃತಯೂಗಳಾಗಿ, ಉದಾಹರಣ್ಗಳಾಗುವ 
ಕಿರಯೆಗಳಾಗಿ ರನತ್ಯನುನು ಮುಂದುವರ್ಸುವ ಒಂದು ಅಣಿನ್ರಿಕ್ಯ ಶಕಿತೆಯ 
ಉದಾಹರಣ್ಗಳಾಗುವಂತ್ ನಾವು ಪರತಿದಿನ ಶರಮಿಸಬ್ೋಕು.

ಕಾರಂತಿಕಾರಿಯ, ಪಕ್ಷದ್್ಳಗ್ ಕಾರಂತಿಯ ಶಕಿತೆವಾಹಕನಾಗಿರುವ ಆತನ 
ಬದುಕನುನು ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ಲಸಗಳು ನುಂಗಿ ಹಾಕುತತೆವ್. ಸಮಾರವಾದವನುನು 
ಕಟುಟವ ಕ್ಲಸ ವಿಶ್ವಮಟಟದಲಿಲಿ ಈಡ್ೋರುವವರ್ಗ್, ಆತನ ಕ್ಲಸ ನಿಲುಲಿವುದು 
ಸಾವಿನ್್ಂದಿಗ್ ಮಾತರ . ಸಥಾಳ್ೋಯವಾಗಿ ಅತಯೂಂತ ತುತಾ್ಜದ ಕ್ಲಸಗಳು 
ಪ್ರ್ೈಸಿದಾಗ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಹುರುಪು ಕುಂಠಿತವಾಯತ್ಂದರ್, ಶರಮರ್ೋವಿ ವಗ್ಜದ 
ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯತ್ಯ ಪರಜ್್ಯನುನು ಮರ್ತರ್ ಆತ ನಾಯಕತ್ವ ನಿೋಡಿರುವ ಕಾರಂತಿ 
ಒಂದು ಚಾಲಕ ಶಕಿತೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಯುವುದಿಲಲಿ. ಅದು ಒಂದು ನಿರಾಳ ಮಂಪರಾಗಿ 
ಕುಸಿಯುತತೆದ್. ಇದನುನು ನಮ್ಮ ಆರನ್ಮ ಶತುರ ಸಾಮಾರರಯೂಶಾಹಿಯು ಕಾಲ್ರಲು 
ಬಇದರ ಪರಯೊೋರನವನುನು ಶರಮರ್ೋವಿಗಳ ಅಂತರಾರಷ್ರೊೋಯತ್ ಒಂದು ಕತ್ಜವಯೂ 
ಮಾತರವಲಲಿ, ಅದು ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಅಗತಯೂವೂ ಆಗಿದ.್ ನಮ್ಮ ರನರಿಗ ್ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನುನು 
ನಿೋಡುವುದು ಹಿೋಗ್.

ನಿರ, ಪರಸುತೆತ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲಿಲಿ ಅಪಾಯಗಳ್ವ್. ಕುರುಡಾಗಿ ಸಿದಾಧಂತದ 
ಮಾತಾಡುವ ಅಪಾಯ ಮಾತರವಲಲಿ , ಈ ಮಹಾನ್ ಗುರಿಸಾಧನ್ಯಲಿಲಿ 
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ರನತ್ಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಧಯೂದಲ್ಲಿೋ ಕಲಾಲಿಗಿ ಬಿಡುವ ಅಪಾಯ ಮಾತರವಲಲಿ. 
ನಮ್ಮನಾನುವರಿಸುವ ದೌಬ್ಜಲಯೂಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಇದ್. ತನನು ಬದುಕನುನು ಕಾರಂತಿಗ್ 
ಅಪಿ್ಜಸಿ ಕ್್ಳುಳಿವುದ್ಂದರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪರತಿಯಾಗಿ ತನನು ಮಗುವಿಗ್ ಕ್ಲವು ವಸುತೆಗಳು 
ಸಿಕಿಕೆಲಲಿ, ತನನು ಮಗುವಿನ ಬ್ಟುಗಳು ಸವ್ದಿವ್, ತನನು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತಯೂಗಳ್ಗ್ 
ಕ್್ರತಯ್ಾಗಿದ ್ಎಂಬ ಯೊೋಚನಗ್ಳು ಮನಸಸ್ನುನು ಬ್ೋರಡ್ಗ್ ್ಸಳ್ಯ್ದಂತಿರಬ್ೋಕು 
ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಯೊೋಚಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರ್ ಅಂತಹ ತಕ್ಜ ಭವಿಷಯೂದ 
ಭರಷಾಟಚಾರದ ಬಿೋರಗಳು ನುಸುಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕ್್ಡುತತೆದ್.

ಹಾಗಾಗಿಯೆೋ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕಕೆಳ್ಗ್ ದ್ೋಶದ ಸಾಮಾನಯೂ ರನತ್ಯ 
ಮಕಕೆಳಂತ್ ಅವರಿಗಿರುವುದು ಇರುತತೆದ್, ಅವರಿಗಿಲಲಿದಿರುವುದು ಇರುವುದಿಲಲಿ 
ಎಂದು ಹ್ೋಳುತ್ತೆೋವ್. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ್ ಇದನುನು ಅರ್ಜ ಮಾಡಿಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕು 
ಮತುತೆ ಹಾಗ್ ಇರುವಂತ್ ಶರಮಿಸಬ್ೋಕು. ಕಾರಂತಿಯೆಂಬುದು ಮಾನವನ ಮ್ಲಕ 
ಆಗುವಂತದು್ದ, ಆದರ್ ಮಾನವ ತಮ್ಮ ಕಾರಂತಿಯ ಭಾವನ್ಯನುನು ದಿನ್ೋದಿನ್ೋ 
ಬ್ಸ್ಯಬ್ೋಕು.

ನಾವು ಹಿೋಗ್ ಮುನನುಡ್ಯುತಿತೆದ್್ದೋವ್. ಈ ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಲಿನಲಿಲಿ ಎಲಲಿರಿಗ್ 
ಮುಂದ್ ಫಿಡ್ರ್ ಇದಾ್ದರ್ - ಇದನುನು ಹ್ೋಳಲು ನಮಗ್ ನಾಚಿಕ್ಯ್ ಇಲಲಿ, 
ಅಂರ್ಕ್ಯ್ ಇಲಲಿ. ಅವರ ಹಿಂದ್ ಪಕ್ಷದ ಅತುಯೂತತೆಮ ಕಾಯ್ಜಕತ್ಜರಿದಾ್ದರ್. 
ಅವರ ಹಿಂದ್ಯೆೋ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಶಕಿತೆಯ ಅನುಭವ ನಿೋಡುವ 
ರಿೋತಿಯಲಿಲಿ ಇಡಿೋ ರನಸಮುದಾಯವ್ೋ ಇದ್. ಇದು ವಯೂಕಿತೆಗಳ ಒಂದು ಗಟ್ಟ ರಚನ್, 
ಒಂದ್ೋ ಗುರಿಯತತೆ ಸಾಗುತಿತೆರುವ, ಏನನುನು ಮಾಡಬ್ೋಕಿದ್ ಎಂಬ ಪರಜ್್ಯನುನು 
ಗಳ್ಸಿರುವ, ಅಗತಯೂಗಳ ಪರಿಧಿಯಂದ ಹ್್ರಬಂದು ಸಾ್ವತಂತರ್ಯದ ಪರಿಧಿಯನುನು 
ಪರವ್ೋಶಿಸಲು ಹ್್ೋರಾಟದಲಿಲಿ ತ್್ಡಗಿರುವ ಮಾನವರ ಸಂರಚನ್.

ಈ ಮಹಾನ್ ರನಸಮ್ಹ ತನನುನುನು ತಾನ್ೋ ಸಂಘಟ್ಸಿಕ್್ಳುಳಿತತೆದ್. ಇಂತಹ 
ಸಂಘಟನ್ಯ ಅಗತಯೂದ ಅರಿವಿನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಸಂಘಟನ್ ಇದು. ಈಗ ಇದು 
ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹ್್ೋದ ಶಕಿತೆಯಲಲಿ, ಗ್ರನ್ೋಡ್ ಎಸ್ದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಚ್ರುಗಳಾಗಿ 
ಗಾಳ್ಯಲಿಲಿ ಹಾರಿ ಹ್್ೋಗಿರುವಂತದ್ದಲಲಿ, ತಮ್ಮ ಸಹರ್ೋವಿಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಹತಾಶ 
ಹ್್ೋರಾಟದಲಿಲಿ ಹ್ೋಗಾದರ್ ಭವಿಷಯೂದ ಅನಿಶ್ಚತ್ಯಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕ್್ಳಳಿಬ್ೋಕ್ಂದು 
ಪರಯತಿನುಸುತಿತೆರುವಂತ ಗುಂಪಲಲಿ ಅದು. 

ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ತಾಯೂಗದಿಂದ ಕ್ಡಿದ್, ಒಂದು ರಾಷರೊವಾಗಿ 
ಮುಂಚ್ಣಿಯಲಿಲಿದ್್ದೋವ್ ಎಂಬ ಧಿೋರ ಸಂಗತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯನುನು 
ತ್ರಬ್ೋಕಾಗುತತೆದ್ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗಿದ್. ಅಮೆರಿಕಾದಲಿಲಿ ಎಲಲಿರಿಗಿಂತ ಮುಂದ್ 
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ನಿಂತಿರುವ ದ್ೋಶದ ರನತ್ಯ ನ್ೋತೃತ್ವದಲಿಲಿ ಇದ್್ದೋವ್ ಎಂದು ಹ್ೋಳುವ ಹಕಿಕೆಗಾಗಿ 
ನಾವು ಬ್ಲ್ ತ್ರಬ್ೋಕಾಗಿದ್ ಎಂಬುದು ನಾಯಕರಾದ ನಮಗ್ ಸ್ಪಷಟವಾಗಿ 
ತಿಳ್ದಿದ್. ನಾವು ಪರತಿಯೊಬ್ಬರ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಪರಮಾಣದ ತಾಯೂಗಕ್ಕೆ 
ಸಿದಧರಾಗಿದ್್ದೋವ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪರತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕತ್ಜವಯೂ ನಿವ್ಜಹಿಸಿದ ತೃಪಿತೆಯ ಪರಶಸಿತೆ 
ಸಿಗುತತೆದ್ ಎಂಬ ಪರಜ್್ಯೊಂದಿಗ್, ದ್ರದಿಗಂತದಲಿಲಿ ಕಾಣುತಿತೆರುವ ಹ್್ಸ 
ಮಾನವನತತೆ ಪರತಿಯೊಬ್ಬರ್್ಂದಿಗ ್ಮುನನುಡಯ್ುವ ಪರಜ್ಯ್ೊಂದಿಗ ್ಈ ತಾಯೂಗಗಳ್ಗ್ 
ಸಿದಧರಾಗಿದ್್ದೋವ್.

ಕೆಲವು ತಿೇಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬರೊೇಣ.

* ನಾವು ಸಮಾರವಾದಿಗಳು ಹ್ಚು್ಚ ಸ್ವತಂತರರು, ಏಕ್ಂದರ್ ನಾವು ಹ್ಚು್ಚ 
ನರ್ವ್ೋರಿಸಿದವರು; ನಾವು ಹಚ್ು್ಚ ನರ್ವ್ೋರಿಸಿದವರು, ಏಕಂ್ದರ ್ನಾವು ಹಚ್ು್ಚ 
ಸ್ವತಂತರರು. 

* ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ಣ್ಜ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯದ ಅಸಿಥಾಪಂರರ ಈಗಾಗಲ್ೋ ನಿಮಾ್ಜಣವಾಗಿದ.್ 
ಮಾಂಸ ಮರ್ಜೆ ಮತುತೆ ವಸತ್ರಗಳು ಮಾತರವ್ೋ ಬ್ೋಕಿದ್. ನಾವು ಅವುಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟಸಲಿದ್್ದೋವ್.

* ನಮ್ಮ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯ ಮತುತೆ ಅದರ ದ್ೈನಂದಿನ ಪ್್ೋಷಣ್ ನಮ್ಮ ರಕತೆದ ಬಣ್; 
ಅವು ತಾಯೂಗದಿಂದ ತುಂಬಿರುತತೆವ್.

* ನಮ್ಮ ತಾಯೂಗವು ಪರಜ್ಾಪ್ವ್ಜಕವಾದುದು; ಅದು ನಾವು ನಿಮಿ್ಜಸುತಿತೆರುವ 
ಸಾ್ವತಂತರಕಾಕೆಗಿ ನಿೋಡುತಿತೆರುವ ಒಂದು ಕಂತು.

* ಹಾದಿ ದಿೋಘ್ಜವಾಗಿದ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಗ್ ಇನ್ನು ತಿಳ್ಯದಾಗಿದ್. ನಮ್ಮ 
ಮಿತಿಗಳನುನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆೋವ್. 21ನ್ಯ ಶತಮಾನದ ಮಾನವನನುನು 
ನಾವ್ೋ ನಿಮಿ್ಜಸುತ್ತೆೋವ್.

*  ನಮ್ಮ ದಿನನಿತಯೂದ ಕಿರಯೆಗಳಲಿಲಿ ಹ್್ಸ ತಂತರಜ್ಾನದ್್ಂದಿಗ ್ಹ್್ಸ ಸಿತ್ರೋಯರು 
ಮತುತೆ ಪುರುಷರನುನು ಸೃಷ್ಟಸುವಲಿಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನುನು ಬ್ಸ್ದು ಕ್್ಳುಳಿತ್ತೆೋವ್.

*  ರನತಯ್ ಆಶ್ೋೋತತೆರಗಳು ಮತುತೆ ಅತಿ ಶ್ರೋಷಠೆ ಗುಣಗಳನುನು ಮೆೈಗ್ಡಿಸಿಕ್್ಳುಳಿತತೆ 
ರನತ್ಯನುನು ಒಂದುಗ್ಡಿಸುವಲಿಲಿ ಮತುತೆ ಅವರು ಹಾದಿ ತಪ್ಪದಂತ್ 
ನ್್ೋಡಿಕ್್ಳುಳಿವ ಮಟ್ಟಗ್ ವಯೂಕಿತೆಗಳು ರನಸಮ್ಹಗಳನುನು ಅಣಿನ್ರ್ಸುವ 
ಮತುತೆ ನಾಯಕತ್ವ ನಿೋಡುವಲಿಲಿ ಒಂದು ಪಾತರ ವಹಿಸುತಾತೆರ್.
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ಹಾದಿಯನುನು ಸುಗಮಗ್್ಳ್ಸುವಂತದು್ದ ಮುಂಚ್ಣಿಯಲಿಲಿರುವ ಗುಂಪು, 
ಉತತೆಮರಲಿಲಿ ಅತುಯೂತತೆಮರು, ಪಕ್ಷ. 

ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸದ ಮ್ಲದರವಯೂವ್ೋ ಯುವರನತ್. ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 
ನಿರಿೋಕ್ಯ್ಟುಟಕ್್ಂಡಿದ್್ದೋವ ್ಮತುತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ೈಗಳ್ಂದ ಬಾವುಟವನುನು ತಗ್ದ್ುಕ್್ಂಡು 
ಮುಂದ್್ಯಯೂಲು ಅವರನುನು ಸರುಜೆಗ್್ಳ್ಸುತ್ತೆೋವ.್ ಈ ಸುಫುಟವಿಲಲಿದ ಪತರ ಏನಾದರ್ 
ಸ್ಪಷ್ಟೋಕರಿಸಬಯಸುತಿತೆದ್ದರ್, ಅದನುನು ಪ್ರೋರ್ೋಪಿಸಿದ ಗುರಿ ಈಡ್ೋರಿದ್. ನಮ್ಮ 
ವಾಡಿಕ್ಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನುನು ಸಿ್ವೋಕರಿಸಿ -ಇದು ಕ್ೈಕುಲುಕಿದಂತ್ ಅರವ ಒಂದು 
ëಕನ್ಯೂ ಮೆೋರಿ’ ಎಂಬಂತ್. (ಅವ್ ಮರಿಯ ಪುರಿಸಿಸ್ಮ)

	 ಪಾತ್ರಿಯ	ಒ	ಮ್ಯರ್ತೆ	(ರಾಯಾನಾಡು	ಅಥವ	ಸಾವು)

★
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★
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‘ಚ’ೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷಟಾ ಪುಸ್ತಕ, ಅದರ ವಿಷಯವ್ದ ಅಪ್ರತಿಮ ಕ ್್ರಂತಿಕ್ರಿಯಂತ.ೆ 

ಅಕೊಟಾೇಬರ್ ೯, ೨೦೨೦ ಚೆ ಯನುನು ಸಿಐಎ ಏಜೆಂಟರು ಹತೆಯೆಗೆೈದ ದಿನದ 

೫೩ನೆಯ ವ್ರ್ಮಾಕ.   ಈ ವಷಮಾ ಈ ದಿನದ ಸುತ್ತ ಸ್ಮ್್ರಜಯೆಶ್ಹಿ-

ವಿರೊೇಧಿ ವ್ರವನುನು ಆಚರಿಸಲ್ಗುತಿ್ತದ.ೆ ಜಗತಿ್ತನ ವಿವಿಧ ದೆೇಶ-ಪ್ರದೆೇಶಗಳ 

ಭ್ಷೆಗಳ ೨೦ ಪ್ರಗತಿಪರ ಪ್ರಕ್ಶನಗಳು ಅಂದೆೇ ಜಂಟ್ಯ್ಗಿ ಚೆ ಕುರಿತ 

ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನುನು ಪ್ರಕಟ್ಸುತಿ್ತವೆ.  ಭ್ರತದ ‘ಲೆಫ್ಟಾ ವರ್ಮಾ’ ಮತು್ತ 

ಅಮೆರಿಕದ ‘ಟೆರೈಕ್ಂಟ್ನೆಂಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟೂಯೆಟ್’ಗಳು, ಕ್್ರಯ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ೨೦ 

ಪ್ರಕ್ಶನಗಳ ವೆೇದಿಕೆ ರಚಿಸಿ ಅಂತರ್್ರರ್ಟ್ೇಯ ಸೌಹ್ದಮಾತೆಯ ಈ ವಿಶಿಷಟಾ  

ಕ್ಯ್ಮಾಚರಣೆಯನುನು  ಸಂಘಟ್ಸಿವೆ .  ಇಂತಹ ಹಲವು ಜಂಟ್ 

ಕ್ಯ್ಮಾಚರಣೆಗಳು ಮುಂಬರಲಿವೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ತಿ್ರಖಂಡೇಯ (ಆಫ್್ರಕ್, ಏಶ್ಯೆ, ಲ್ಯೆಟ್ನ್ ಅಮೆರಿಕ) 

ಸಮೆಮೇಳನದಲಿ್ಲ ‘೨-೩ ವಿಯೆಟ್ನುಂ ಗಳನುನು ಸೃರ್ಟಾಸಬೆೇಕು’ ಎಂದು ಚೆ ಕರೆ 

ಕೊಟ್ಟಾದ್ದ ಖ್ಯೆತ ಭ್ಷಣವಿದೆ. ಕೂಯೆಬ್ದಲಿ್ಲ ಸಮ್ಜವ್ದಿ ಮನುಷಯೆನನುನು 

ಬೆಳಸೆುವ ಕುರಿತ ಚೆ ಅವರ ಖ್ಯೆತ ಲೆೇಖನವಿದೆ. ಇವಲ್ಲದೆ ಚೆ ಅವರ 

ಚಿಂತನೆಗಳ ಸಮಕ್ಲಿೇನ  ಪ್ರಸು್ತತತೆ  ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲು್ಲವ ಐಜ್ಜ್ 

ಅಹ್ಮದ್, ವಿಜಯ ಪ್ರಶ್ದ್ ಅವರ ಪ್ರಖರ ಲೆೇಖನಗಳು ಸಹ ಇವೆ.


