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अनुवादकाचं मणनोगत

काही वषर झाली असितील.  मंुणबई िवदापीठाचया बहधा इंगजी िवभागात प्राधयापक िमणत्रिाचया ऑिफसिात बोलत
बसिलो होतो. तेवढ्यात एक उमणदा तरणि सिरांना भटायला आणला.  त्यांचं काही बोलणंि चालू असिताना मणाझं लक
त्याचया टी शटरवरील च गव्हेराचया िचत्रिावर गलं.  मणागील शतकाचया सिाठी सितरीचया दशकात सिमणाजवादी,
कम्युिनस्ट  क्रांतीचं  वारं  पयायलेल्यांना  ते िचत्रि  नवीन  नव्हतं.  पणि  नव्या  शतकातल्या  जगातही  ते काळानं
काळवंडलं तर नव्हतंच पणि त्याला एक गॅ्मणर आणलं होतं.  तरणितरणिीत अिमणताभ बचचन िकवा अॅव्हेन्जसिरहनही
पॉन्टपयुलर. मणी त्या तरणिाला त्या िचत्रिातील मणाणिसिाबदल िवचारलं, आणिणि त्याचया उतरानं मणाझी नाही म्हटलं तरी
िनराशाच झाली. 'सिमण गाय ह वॉन्टज अगन्स्ट द िरच . . .' असिं काही तरी तो पुटपुटला. पठ्ठ्ा नुसिताच 'कूल डूड'

िनघाला!  

या िचत्रिाचीही एक िचतरकथाच आणहे. च गव्हेराचा तो मूणळ फोटो काढलेला आणहे १९६० मणधय. आणिणि गल्या सिाठ
वषात त्यावर कालबाहतेची सिुरकुतीही आणलेली नाही.  फोटोमणागील मूणळ उदेश ओलांडून जगात असिल्यानसिल्या
सिाऱया सिीमणारेडषा त्यानं पार कल्या आणहेत.  तो चहरा करळमणधील कम्युिनस्ट पकाचया ऑिफसिचया िभतीवर जया
िदमणाखानं  झळकत  असितो,  त्याच  बेमुणवरतखोरपणेि  तो  न्यू  यॉन्टकरमणधल्या  क्बमणधय  टिनसि  खळणिाऱया  एखादा
मणिल्टनॅशनलचया  सिीईओचया  छाताडावर  बसिलेला  िदसितो.  त्याची  क्रयवस्तू  करन  त्या  मणहानायकाचं  सितव
पुसिायचा िकतीही प्रयत्न कला, त्याचं िविनमणय मूणल्यात अवमूणल्यन करायचा घाट घातला, तरी जगात बदल कर
पहाणिाऱयांचया नजरेडत त्याचं उपयोिगता मूणल्य अकय िटकून आणहे.  त्याचया डोक्यावरची ती जगाला फाट्ावर
मणारणिारी लाल तारा िमणरवणिारी कॅप अलगद कुणिाचयाही डोक्यावर जाऊन बसिते:  कधी यशू िखस्ताचया,  कधी
मॅणडोनाचया तर कधी िप्रन्सेसि डायनाचयाही!

तो मूणळ फोटो काढला आणहे,  अल्बेतो  कोदा  या क्यूबन फोटोगाफरनं.  क्यूबाची राजधानी हवाना इथं ५ मणाचर
१९६० रोजी. आणिणि त्याला िदलेलं नाव आणहे, गिरलेरो िहरोइको - गिरला हीरो, गिनमणी युदाचा नायक. कॅपला न
जुमणानता  पसिरलेली  कसिांची  जणूि  िवमुणक्त  आणयाळ,  दरवरचया  ि कितजावरील  अन्याय-शोषणिमुणक्त  जगावर
िखळलेली  स्वपनाळू  आणिणि  तरीही  भदक  नजर.  मणोनािलसिाचया  चहऱयावर  तरळणिारं  हसिू  जास्त  गूढ  की  या
नरशादुरलाची, असिा सिंभ्रमण पाडणिारी. सिवर जगातल्या िवदाथी-तरणिांचया गळ्यातला ताईत बनलेली. 

च नं मणांडलेला िवचार, त्यानं उराशी बाळगलेली क्रांितिनष्ठा िमणटवणयासिाठी खूप आणटािपटा करणयात आणला आणहे.

पणि प्रितमणा पोकळ असित नाही.  ती कशाचा तरी िनदर्नेश करत असिते.  भावनेचा,  कृतीचा,  िवचाराचा,  दृष्टीचा,
अपेकांचा,  प्रितजे्ञचा. 'च'  चया या प्रितममणागील व्यिक्तत्व देवासिारखं िनगुरणि िनराकार नाही.  जो स्वतःच िनगुरणि
आणिणि िनराकार आणहे, तो जगाला कसिला आणकार देणिार, कसिले गुणि प्रदान करणिार?  'च'चया प्रितममणागील मणाणूिसि
मणात्रि िनराकाराला, िनगुरणिाला ठामण नकार देणिारा आणहे. आणपल्या अंतरातील 'गुणिाकारानं' जगाला भारीत करायची
दुदरम्य  इचछाशक्ती  म्हणिज  'च'.  सिारेड  अन्याय  जमणीनदोस्त  कल्यानंतरचया  जगाकडे  पहाताना  िवशमणानव  कसिा
िदसेल? 'च' सिारखा! 

हा फोटो घेणयात आणलेला कणिही जणूि  'च'  चया अवतरणयाची वाटच पहात होता.  क्यूबाची क्रांती म्हणिज कवळ
दोन वषांचं अभरक होतं. आणिणि त्या अभरकाचया गळ्याला नख लावणयासिाठी अमिरकच हात कोणि िशविशवत होते.

तो सिामाजयवादाचा राकसि कव्हा या नवजाताचा गळा घोटतोय, हे सिारं जग शासि रोधून पहात होतं. क्यूबाला



जगणयासिाठी  त्याचा  सिामणना  करणंि  भाग  होतं.  अमिरककडे  जगातलं  कोणितं  अत्याधुिनक  शस  नव्हतं?  आणपणि
अणुिबॉबचा वापर करन काय कर शकतो, हे त्यानं दाखवून िदलं होतं. त्याचया सिामणथयािवषयी कुणिालाही शंका
नव्हती. अमिरकपासूिन बचाव करणयासिाठी क्यूबानं बेिल्जयमणकडून काय मणागवावं? रायफली आणिणि गेनेड! िकत्यक
टनाचा हा मणाल  'ला कुबे'  नावाचया फेच बोटीतून आणला होता.  ते जहाज हवाना बंदरात मणाल उतरायची वाट
पहात नांगरन बसिलं होतं. पणि एकाएकी त्यावर मणहाभयानक स्फोट झाला. ७५ क्यूबन खलाशी आणिणि कमणरचारी
त्यात  जागचया  जागी  ठार  झाले.  २००  जबर  जखमणी  झाले.  बंदराचा  मणोठा  भाग  पार  उधवस्त  झाला  होता.
अमिरकची नजर वाकडी झाली की काय होतं, हे पुन्हा जगाला िदसिलं होतं. १८९८ मणधय अशाच एका स्फोटाचं
िनिमणत करन अमिरकनं त्या वळचया,  सिमणाजवादाचा गंध नसिलेल्या क्यूबावर हल्ला कला होता.  त्यासिाठीच तर
पुन्हा हा स्फोट करणयात आणला नव्हता? 

स्फोटाचया दुसिऱया िदवशी मृणतांचा सिामुणदाियक अंत्यिवधी होता. त्यासिाठी एक तात्पुरता मंणच उभा करणयात आणला
होता. त्यावर िफडेलचया शजारी उभ होते, सिुप्रिसिद फेच ततवज्ञ जयॉ पॉन्टल सिात्रिर आणिणि िततकीच सिुप्रिसिद िवदुषी
आणिणि सिात्रिर यांची पत्नी िसिमणॉ िद बूव्हॉन्ट. कायरक्रमणाला जरा उिशरा आणलेला एक तरणि जरा मणागं उभा होता. जॅकट
घातलेला. तो होता अनर्नेस्टो 'च'  गव्हेरा. गंमणतीची गोष्ट म्हणिज 'च'नं िदलेल्या िनमंणत्रिणिावरनच सिात्रिर आणिणि िसिमणॉ
त्या  कायरक्रमणासिाठी  आणले  होते!  त्या  कायरक्रमणाच  फोटो  घेत  होता,  अल्बतो  कोदा.  रेडव्होलयूसिॉ,  क्रांती,  या
वतरमणानपत्रिासिाठी. पुढं त्या प्रसंिगाची याद काढताना कोदा म्हणिाला, “च खूप मणागं उभा होता, इतका की िदसितही
नव्हता.  पणि  अचानक  'च'  मणाझया  कॅमऱयाचया  चौकटीत  अवतरला  आणिणि  िक्क्.  मणी  कळ  दाबली.  िनळ्या
आणकाशाचया कोंदणिात त्याचं पोट्रर्नेट सिाठवल्याचं मणाझया तात्काळ धयानात आणलं .”

तो फोटो नंतर एकदोनदा ओझरता छापला गल्यानंतर 'च' सिारखाच िकत्यक वषर्ने सिावरजिनक दृिष्टआणड झाला. 'च'

नं  १९६५  मणधय  क्यूबा  सिोडलं  आणिणि  जगात  क्रांतीसिाठी  चालू  असिणिाऱया  गिनमणी  लढायात  सिामणील  व्हायला
िनघाला;  आणधी आणिफकतील कॉगोमणधय आणिणि नंतर लिॅटन  अमिरकत.  त्यानंतर  १९६७ मणधय त्याला हौतात्म्य
प्रापत झालं त्या बोिलिव्हयात लढत असिताना त्याची ही छबी पुन्हा झळकली,  पॅरीसिचया एका िनयतकािलकात
१९६७मणधय.  त्याचा  'दोन  नव्हे,  तीन  नव्हे,  अनेकानेक  ि व्हएतनामण  िनमणाणि  करा'  हा  सिुप्रिसिद  लेख  हवानात
प्रकािशत  झाल्यानंतर.  त्यानंतर  दोन  मणिहन्यांतच  बोिलिव्हयाचया  हकूमणशहाचया  सिैन्यानं  सिीआणयएचया  मणदतीनं
डोंगराळ प्रदेशात लढत असिताना त्याला पकडलं आणिणि नंतर गोळ्या घालून ठार कलं.  त्याचया हौतात्म्यासिाठी
िचरस्मणरणि करणयासिाठी िफडेलनं हवानाचया मणधयवती  चौकात एक जंगी शोकसिभा आणयोिजत कली.  पाठीमणागं
क्यूबाचया गृहमंणत्रिालयाची पाच मणजली इमणारत होती.  त्यावर क्यूबाचया गळ्यातील ताईत बनलेल्या  'गिरल्लेरो
िहरोईको' (गिनमणी योधदा) ची त्या इमणारतीचया पाच मणजली उंचीची तसिबीर िवराजमणान झाली होती. ती होती
कोदानं खचलेली ती ऐितहािसिक छबी. आणजही ती पाच मणजली तसिबीर त्या असिीमण त्यागाची स्मृणती जागी करत
िदमणाखात झळकते आणहे. 

तो फोटो स्वतः कोदाची अितशय आणवडती कलाकृती बनली. कुणिी खासि पाहणिा आणला की त्याची प्रितकृती तो भट
म्हणूिन देई.  कॅस्ट्रो आणत्मणचिरत्रि िलिहत असिताना त्याला फिेल्ट्रनेली या इटािलयन प्रकाशकानं मणोठी मणदत कली.
फेिल्ट्रनेली स्वतः जहाल डाव्या िवचाराचा होता. हा फेिल्ट्रनेली कोदाला भटायला गला असिता त्याला 'च'ची छबी
भट म्हणूिन िमणळाली. ती सिोबत घेऊन फेिल्ट्रनेली इटलीला गला. 

'च'  नं  आणपल्या  बोिलिव्हयातील  सिशस  बंडाची  हिकगत  िलिहलेली  रोजिनशी  १९६८  मणधय  प्रकाशात  आणली,
हवानामणधय.  कॅस्ट्रोनं ती छापणयाच अिधकार फिेल्ट्रनेलीला िदले आणिणि ती इटािलयन भाषेत प्रकािशत झाली,
कोदाचया त्या फोटोसिकट. त्यानं पुस्तकाचया मुणखपृष्ठावर तो फोटो टाकला. तो फोटो लोकांना इतका आणवडला की
फेिल्ट्रनेलीनं त्याची हजारो पोस्टसिर छापली.  १९६८ मणधय सिाऱया युरोपातले िवदाथी प्रितगामणी सिमणाजािवरद बंड
करन उठले होते. रोज हजारो िवदाथी रस्त्यावर उतरन िनदशरनं करायच. इटलीतल्या िवदाथयांनी 'च' चं पोस्टर
आंणदोलनात वापरायला सिुरवात कली.  आण िणि  'च'  एका एका राष््टाचया सिीमणा लीलया ओलांडू लागला.  जगातल्या
सिवात बलाढ् शक्तीशी लढताना रणिात देह ठेवलेला तो िजगरबाज तरणि त्यांचा दोस्त बनला.  त्याची छबी
िवदाथयांचया वसितीगृहांचया िभतीवर लटकू लागली. त्याची िचतं्रि हाताला यईल त्या वळणिानं आणिणि हाती लागल
त्या रंगानं िवदापीठांचया िभती सिुशोिभत कर लागली. बिलन असिो की पॅरीसि की अगदी न्यू यॉन्टकर. आणपल्या मंुणबई,

िदल्ली, कलकतयावरही त्यानं गारड कलं. 

जगाला तोपयरत हॉन्टिलवुडची पोस्टसिर ठाऊक होती. आणपल्याकडे बॉन्टिलवुड, टॉन्टिलवुड वगैरेडची. पणि पोस्टसिरनी मणोठी
राजकीय  कामणिगरी  कली  होती,  रिशयन  राजयक्रांतीमणधय.  १९१८  नंतर  झालेल्या  प्रत्यक  सिमणाजवादी  क्रांतीत



लोकांनी रंगवलेली, बनवलेली पोस्टसिर जनतेला उठवणयाचं कामण कर लागली. लेिनन, मणाओ, हो िच िमणन्ह, िफडेल
कॅस्ट्रो, च गव्हेरा आणिणि देशोदेशीच स्थािनक जननायक. 

याच काळात पाशात्य सिगंीत जगात प्रचंड उलथापालथ झाली.  बीटल्सि,  बॉन्टब िडलन आणदीचया प्रितमणा त्यांचया
गाणयाचया तबकड्ांवर झळकू लागल्या. 'च'  चया कॅपवरील लाल तारा बीटल्सिचया  "ल्यूसिी इन द स्काय िवथ
डायमंणड्सि' या गाणयात अवतरला. इतकंच नव्हे तर तो तारा अॅन्डी वॉन्टऱहोलनं िचतारलेल्या मिरिलन मणनोची जुल्फे
शंृगार लागला आणिणि मणाओचया कॅपवरही िवराजमणान होत प्रितगाम्यांचया उरात धडकी भरवू लागला . 

च कम्युिनस्ट क्रांतीचा रॉन्टकस्टारच बनला. पणि मृणत्यूपशात.  तो िजवंत असिताना त्याचं दशरन झालं की िकत्यकांना
वाट,  अरेड,  क्रांती इतकी देखणिी असिू शकते? पहाताकणिी त्याचया व्यिक्तमणत्वाची जादुई छाप पडे.  त्या कोवळ्या
चहऱयामणाग दडला होता, सिामाजयशाहांना उलथू पाहणिारा पोलादी कणिखरपणिा. "जशी ओलसिर िशसिवी - नकी
पॉन्टिलशलेली  चांदणयात  ती"  अशी  मूणळची  कांित  क्रांतीचया  धगधगणिाऱया  भटीचया  प्रकाशात  तळपून
िनघाल्यािशवाय 'नव्या मणनूितल िगरधर पुतळा' सिाकारत नसितो. 

१४  जून  १९२८  रोजी  अजर्नेिन्टनात  जन्मणलेल्या  डॉन्ट.  अनर्नेस्टो  'च'  गव्हेरानं  अमिरकन  मुणजोरीशी  लढताना
बोिलिव्हयाचया रणिात ९ ऑक्टोबर १९६७ रोजी देह ठेवला. कवळ ३९ वषाचया आणयुषयात जगावर अमणीट ठसिा
उमणटवणिारं कामण स्फूितप्रद कामण कलं, अनुभवाचया कानसिीवर घासित परजलेले िवचार मणांडले. त्या िवचाराचं शस
नव्या िपढीचया हाती देणयाचया हेतूनं ट्रायकॉन्टिन्टनेन्टल या सिंस्थचया पुढाकारानं जगातील वीसि प्रकाशक एकत्रि
यऊन 'च' चया ५३ व्या हौतात्म्यिदनी वीसेक भाषांत एकाच वळी प्रकािशत करत आणहेत .   

या छोट्ाश्या पुस्तकात 'च' नं िलिहलेले दोन लेख आणहेत. त्याचया कायाची ओळख करन देणिारा लिॅटन अमिरकन
िवदुषी  मणािरया  कामणर्नेन  यांचा  एक  लेख  आणहे.  भारतात  जन्मणलेले,  पािकस्तानात  वाढलेले  आणिणि  अमिरकत
जगित्वखयात झालेले थोर भारतीय िवचारवंत ऐजाझ अहमणद यांची अत्यंत िवचारप्रवतरक अशी प्रस्तावना या
पुस्तकाला लाभली आणहे.  नव्या मणराठी िपढीला आणपणि छातीवर जयाची प्रितमणा िमणरवतो तो बॅन्ड नेमणका काय
आणहे, याची काही जाणिीव व्हावी, यासिाठी हे भाषांतर उपयोगी पडेल अशी आणशा आणहे. 

उदय नारकर



दोन शब्द

अनर्नेस्टो च गव्हेरा: सिमणाजवाद, नवा मणानव आणिणि ितसिरेड जग

मणािरया देल कामणर्नेन अिरएत गािसिया

'च'चया क्रांितकारक जडणिघडणिीत १९६५ आणिणि १९६६ ही वषर्ने  अगदी कळीची ठरतात.  ती दोन वषर्ने  ही एका
कालखंडाच िशखर गाठत असितानाच दुसिऱयाचा आणरंभकालही होता. १९५९ मणधय यशस्वी झालेली क्यूबन क्रांती
आणिणि  १९६५ मणधय कॉगो आणिणि बोिलिव्हया  यथील क्रांितकारक आंणतरराष््टीय मणोिहमणात  सिहभागी  होणयासिाठी
ठेवलेलं  प्रस्थान  या  दरम्यानचया  काळात  'च'  ने  बरेडच  मणहत्वाच  वैचािरक  िलखाणि  कले  होते.  या  िलखाणिात
तथाकिथत  ितसिऱया  जगात  सिमणाजवादाची  बांधणिी  करणयाबाबतच  त्याच  िविवधांगी  िवचार  सिमणािवष्ट  होते.

त्यामणाग त्याने क्यूबात कलेले कामण  आणिणि पार पाडलेल्या जबाबदाऱयांच मणोठे पाठबळ होते.  त्याचबरोबर त्याने
सिमणाजवादी जगाचा,  िवशषतः सिोिव्हएत युिनयनचा,  अनुभव आणिणि मणाक्सिर,  एंगल्सि व लेिनन यांचया िवचाराचा
अितशय खोलात जाऊन िवचार कला होता. या काळातील अगिणित लेखात-भाषणिात  'च'ने सिमणाजवादी सिंक्रमणणि
होत असिताना उिदषे्ट काय असिावीत,  कोणिती कायर्ने पार पाडावीत,  मणानवमुणक्ती प्रापत करणयासिाठी कोणिती लकय
असिावीत  यािवषयी  प्रगल्भ  िचतन  कले  असिल्याच  िदसिून  यते.  या  सिवरच  िलखाणिात  त्याच  मणहतवाच  िसिदांत,

िवशषतः गरीब आणिणि अिवकिसित  देशांना स्वतंत्रि आणिणि सिावरभौमण होणयासिाठी  काय कराव लागल या िवषयीच
िसिदांत  गिथत झालेले  िदसितात.  या  िवचारिवशाचा कदिबद  आणहे,  शोषणि  आणिणि प्रभुत्व  सिंपुष्टात आणणिणयासिाठी
बदल करावयासि िसिद झालेला नवा मणाणूिसि. 

िडसबर १९६४ मणधय त्याने युनोत कलेल्या भाषणिाच िवश्लेषणि कल्यासि १९६५ चया पिहल्या काही मणिहन्यांत
त्याचया कारकीदीचा एक टपपा पणूिर होऊन तो सिाऱया आणिफकची यात्रिा करायला िसिद होत असिल्याच िदसिून यते.

आणिफकचया या याते्रिचया दरम्यान 'च' िविवध देशांचया आणिणि राष््टीय स्वातंतय आणदोलनांचया प्रमुणख नेत्यांना भटला.
फेबुवारीत  अल्जिरयात  झालेल्या  आणफो-आणिशयाई  एकजटुीचया  दुसिऱया  आणिथक  चचासित्रिात  त्याने  िदलेले  भाषणि
िकत्यकांना अितशय धक्का देणिारेड आणिणि वादगस्त वाटले. आणपल्या भाषणिात त्याने ितसिऱया जगाने पार पाडणयाचया
भूिमणकिवषयी,  त्याचया  भांडवलशाहीिवरदचया  लढाईची,  सिमणाजवादी  देशांनी  त्यांचया  राष््टीय  मुणिक्तलढ्यांना
पािठबा देणेि का गरेडजच आणहे, याची अितशय टोकदार आणिणि प्रखर मणांडणिी कली होती. 

त्याची ही मणांडणिी िकतीही वादगस्त ठरली असिली आणिणि त्यावर िकतीही टीका झालेली असिली, तरी अिलकडचया
इितहासिाने ती खरी असिल्याचच दाखवून िदले आणहे. सिमणाजवादाचया सिंरकणिाथर आणवश्यक ती एकजटू नव्हती, त्यात
सिातत्य नव्हते,  घेतल्या गलेल्या भूिमणका अितशय धसूिर आणिणि पोथीिनष्ठ होत्या हे आणता िदसिून आणले आणहे.  'च'ने
स्वीकारलेल्या मणागािवषयी काही िचतन कल्यासि तो आणता एक नवी वाट चोखाळू लागल्याच स्पष्ट होते. जनतेचया
मुणिक्तलढ्याचया जवाला फुलवत  असितानाच एकिवसिाव्या शतकातील मणाणूिसि कसिा असिावा या िचतनाची कासि



त्याने कणिभरही सिोडली नसिल्याच िदसिून यते. 

अिल्जयसिरमणधील या छोटखानी भाषणिात मणांडलेले िवचारातच त्याने पढुे िलिहलेल्या 'सिमणाजवाद आणिणि क्यूबातील
मणाणूिसि' (१९६५) आण िणि 'ित्रिखंडाला सिंदेश: दोन नव्हे, तीन नव्हे अनेकानेक िव्हएतनामण िनमणाणि करा' (१९६६) या
सिंस्मणरणिीय  िनबंधांतील  िसिदान्तांची  पायभरणिी  आणढळून  यते.  यातील  'सिमणाजवाद  आणिणि  क्यूबातील  मणाणूिसि'  हा
िनबंध  प्रथमण  प्रकािशत  झाला  उरग्वतील  मणाचा या  िनयतकािलकात  १२  मणाच र  १९६५  रोजी.  तो  त्याने
अिल्जयसिरमणधय  असितानाच  िलिहला  होता.  त्या  वषीचया  एिप्रल  ते नोव्हबरचया  दरम्यान  'च'  कॉगोचया
मुणिक्तलढ्यात सिहभागी झाला होता. आणपल्या सिवयीनुसिार त्याने  'कॉगो डायरी: कॉगोतील क्रांितयुदातील प्रसंिग'

या नावाची राजिनशी िलिहली.  तो  'कटु अनुभव'  असिला तरी लढणिाऱया जनतेचया त्यागाच प्रितिबब आणिणि मूणल्य
त्यात गिथत झाले आणहे. 

कॉगोतून त्याने कलेले प्रयाणि त्याचया क्रांितकारक वाटचालीतील एक िनणिायक वळणि ठरले. एकाच वळी मणानिसिक
दंद  आणिणि  पयायाची  शक्यता  या  अंतिवरोधातून  त्याने  मणहतवपणूि र  िनणिरय  घेतला:  लिॅटन  अमिरकचया  सिंपूणिर
मुणक्तीसिाठी  लढणयाचा.  क्यूबाचया  बाहेर जाऊन  लढायचा  हा  अनुभव  काही  सिवरस्वी  नवीन  नव्हता.  िफडेलचया
नेतृत्वाखाली बािटस्टाची हकूमणशाही उलथून टाकणयासिाठी मिक्सिकोत प्रिशकणि घेत असितानाच, एकदा का क्यूबा
मुणक्त झाला, की जगाचया त्या भागातील इतर देशांतही तो लढा सिुर करणयाच वचन त्याने स्वतःला िदले होते. 

पुढे च गव्हेरा नावाचा क्रांितकारक बनणिार असिलेल्या त्या तरणिाचया जीवनाला १९५५ आणिणि १९५६ या दोन
वषांनी मणोठीच कलाटणिी िदली होती.  १९५९ मणधय यशस्वी झालेल्या क्यूबन क्रांतीची पायाभरणिी करणिारा हा
काळ ठरला.  सिुरवातीला  'च'ने िफडेलच नेतृत्व मणनोमणन स्वीकारत तो त्याचा पक्का अनुयायी बनला.  पुढे त्याने
कलेल्या अभयासिातून, िचतनातून आणिणि क्रांितकारक चळवळीत प्रगल्भ होत गलेल्या बांिधलकीतून  त्याच रपांतर
सिमणाजवादी च गव्हेरात झाले. 

क्रांतीचया कायात स्वतःला सिवरस्वी झोकून िदल्यामुणळे अिवकिसित देशांना सिमणाजवादी बनवणयाची,  त्यांचयातील
अंतगरत सिंघषातून वाट काढणयाची जबाबदारी त्याने आणपल्या िशरावर घेतली.  त्यातून अनेक नव्या िदशा खुल्या
झाल्या आणिणि एका नव्या सिमणाजाची पायाभरणिी करणयाच पिरवतरनशील कामण त्याने आणपल्या अंगावर घेतले. त्याने
यािवषयी कलेल्या योगदानातील दोन गोष्टी उठून िदसितात:  १)  सिमणाजवादाची बांधणिी करणयासिाठी िनवडलेला
मणाग र सिातत्यपणूि र बनवणयासिाठी करावयाचया अभयासिाप्रित कमणालीची िनष्ठा आणिणि २)  क्यूबातील अनुभव गिथत
करणिारेड त्याने कलेले सिखोल िचतन.  जनतेचया कल्याणिासिाठी आणिणि ितचया सिवरकष िवकासिासिाठी झटू पहाणिाऱया
देशांसिाठी हे िचमुणकले बेट अत्यंत प्रेरक ठरणिार होते. 

त्या अनुभवाचया आणिणि त्यासिाठी कलेल्या व्यवहाराचया जोरावरच त्याने क्यूबातून प्रयाणि करणयापू वी 'सिमणाजवाद
आणिणि क्यूबातील मणाणूिसि' हा मणहतवपणूिर िनबंध िलिहला.  क्यूबा सिोडून गला तरी त्याने आणजवर छातीशी धरलेल्या
एकाही ततवाला ितलांजली िदली नाही.  कवळ क्यूबन क्रांतीच यशस्वी करणयासिाठी नव्हे,  तर इतर देशांानाही
सिमणाजावादाचया िदशने वाटचाल करणयासिाठी ती ततव मणागरदशरक होती. 

एखादा  व्यक्तीने  अंिगकारलेल्या  कायाच  कतर्नेपणि  ितचया  मणाणूिसि  असिणयाशी  एकजीव  झालेले  असिते,  हा  िवचार
'च'चया िचतनाचा कदिबद होता. तो िवचार आणिणि त्यानुसिार त्याने व्यतीत कलेले जीवन हा काही अपघात नव्हता.
मणाणिसिाच कतर्नेपणि त्याने  जाणिीवपूवरक कलेल्या कृतीतून आणिणि भौितक व्यवहारातून व्यक्त होत असिते.  यथ  'च'

मणाक्सिरने सिरुवातीपासिनू दाखवलेल्या मणागावरन वाटचाल करत होता. मणाक्सिरप्रमणाणेिच 'च' ने आणमूणलाग पिरवतरनाची
कासि घट पकडून ठेवली होती. कालबाह झालेल्या प्राचीन भांडवलशाहीची जागा घेणिारी नवी  सिामणािजक रचना
करणयाच अिनवायर पणि अवाढव्य कायर मणाक्सिरप्रमणाणेिच 'च' नेही स्वीकारले होते. 

हे  धयानात  घेता,  'च'  करत  असिलेले  िचतन  सिमणजून  घेणेि  आणिणि  ते जास्त  आणशयघन  करत  जाणयाची  गरज



अिधकािधक स्पष्ट होत जाते.  त्या िचतनात ऐितहािसिक स्मृणतीला अनन्यसिाधारणि  स्थान आणहे.  ही स्मृणती भरती-
ओहोटीचया खळबळीनी सिंपृक्त असिते. कोणित्याही बदलत जाणिाऱया प्रिक्रयप्रमणाणेि ितचयातही सिुधारणिा करणेि शक्य
असिते.  स्वतःला घडवत जग घडवणिारा मणाणूिसि जयाचया कदस्थानी आणहे,  असिा हा प्रकल्प आणहे.  आणिणि हे कदािप
िवसिरता यणिार नाही.  'च' आणपल्याला वारंवार हेच सिांगत असितो. 

पुढच  मणागरक्रमणणि  आणिणि  सिंभाव्य  उतरेड  याच  उन्नत  स्तरावर  आणढळून  यतील.  िकतीही  अवघड  वाटले,  तरी
मणाणिसिांनाच मणाणिसिांना नायक म्हणूिन घडवलेच पािहज.  परंतु,  सिवरकष आणिणि आणमूणलाग पिरवतरनाच सिकमण सिाधन
म्हणूिनच ते घडले पािहजत. हे कामण अितशय जटील तर आणहेच, पणि कमणालीच थकवणिारेडदेखील आणहे. ते मणाणिसिाचया
तात्कािलक  कमणतांचया  बाहेरचही  असिते.  पणि  मणाणिसिाची  ही  िवकसिनशील  कमणता  आणपल्याला  सिामुणदाियकपणेि
घडवावीच लागल. 

हा नवा मणाणूिसि कसिा घडवायचा आणिणि हा प्रकल्प शक्यतेचया कोटीतील आणहे,  असे इतरांना पटवून दायच,  हेच
'च'चया िवचाराच अंितमण िकितज  होते.  तथािप,  लोकांना शोषणिात आणिणि अितशय तुटपुंजया सिाधनांवर जगाव
लागते अशी कठीणि पिरिस्थती आणहे,  जगाच कानेकोपरेड अंधाराने खचाखच भरले आणहेत,  हे वास्तव त्याने कधीच
नजरेडआणड  कले  नाही.  या  सिाऱया  जंजाळातूनही  मणाणूिसि  कसिा  उभारी  धरतो,  तो  कसिा  आणपले  जग  स्वतःचया
कल्पनेनुसिार,  गरजनुसिार   उभ  करतो  याच  उदाहरणि  आणहे,  अवलंिबत्वाचया  आणिणि  अिवकसिनाचया  अवस्थतही
सिमणाजवाद िनमणाणि कलेल्या क्यूबाच.  खऱयाखुऱया  आणमूणलाग पिरवतरनाचया लढाईसिाठी िसिद होणिारेड  तथाकिथत
'ितसिरेड जग'  हेच  'च'सिाठी बनले अस्सिल लकय. जनतेची जाणिीव पुरेडश्या प्रमणाणिात जागी करता आणली तर िवजय
दृिष्टपथात यतो, हे मणमणर त्याला सिमणजले होते. हे मणागर सिोपा नाही, अिजबात सिोपा नाही याची त्याला पक्की जाणिीव
होती.  पणि अिंतमण उिदष्ट सिाधय करणयासिाठी आणवश्यक असिलेल्या शक्ती कोणित्या हे ओळखल्यासि आणपणि आणपल्या
सिाधयाचया िदशने, नव्या सितेला प्रभुत्वस्थानी आणणिणयाचया िदशने कूच कर शकतो. 'च'ने अिल्जयसिरमणधय व्यक्त कले
होते,  आणिणि  कॉगो  आणिणि  बोिलिव्हयात  तो  कर  पाहत  होता,  ते  हेच.  शवटी  'च'  ची  जया  बोिलिव्हयात  हतया
करणयात आणली,  त्या भूमणीतही त्याचया िवचाराच बी आणपले भिवतव्य उजजवल करणयाची,  एक नव चांगले जग
घडवणयाची  कमणता िवकिसित करणिाऱया मणाणिसिात अंकुरणयाची  प्रितका करत आणहे.

जगातल्या वंिचतांना एकत्रि कर पाहणिाऱया 'ित्रिखंडाला सिंदेश'  या िनबंधाचा गाभा हाच आणहे.  त्याचया काळातील
अितशय पाशवी युदाला िदलेली ती प्रितिक्रया आणहेच, त्याचबरोबर आणपल्या प्रितषे्ठसिाठी आणिणि सिवरकष मुणक्तीसिाठी
लढणयासि उदुक्त असिलेल्या मणानवाचया आंणतिरक ऊमणीची अिभव्यक्तीदेखील आणहे. 

मणानवतेला  पत्करावी  लागलेली  ऐितहािसिक  पीछहाट  ही  एक  व्याकूळ  करणिारी  शोककथा  आणहे.  'च'  सिारखया
लोकांवर आणिणि त्यांचया िवचारांवर नुसिते हल्लेच नव्हे, तर त्यांना नष्ट करणयाच जोरदार प्रयत्न कले जात आणहेत.

तरीदेखील,  'च'च  िवचार  आणिणि  त्याच  काय र  आणपल्या  नव्या  युगाच  अंगभूत  घटक  बनले  आणहेत.  या  पुस्तकात
पुनप्ररकािशत  कलेले लेख पुन्हा अभयासिणयासिाठी,  त्यापासिून  िशकणयासिाठी  वरील कारणि पुरेडसे  आणहे. 'क्यूबातील
सिमणाजवाद आणिणि मणाणूिसि' आणिणि 'ित्रिखंडाला सिंदेश' हे दोन्ही िनबधं एकमकांना पूरकच आणहेत. मणानवतेला कद मणानून
सिुर झालेली लढाई प्रखर करणयासिाठी,  ितला िवजयी करणयासिाठी आणिणि  मणानवाची आणित्मणक उन्नती हेच िजच
अंितमण उिदष्ट  आणहे,  ही प्रिक्रया स्पष्ट  करणयासिाठीच ते िलिहले होते.  तो एका नव्या आणिणि सिंभाव्य  रणिनीतीचा
आणरंभिबद आणहे,  पिरघावर जगणिाऱया देशांतील बलशाली शक्तीचा आणिवषकार आणहे. 'च'चया शब्दातच सिांगायच
तर,  जथ मणानवमुणक्तीचया दंुदुिभ आणसिमंणत दणिाणिून सिोडतील,  असे भिवतव्य उभार पाहणिारी दुदरम्य इचछाशक्ती
घडवत राहणेि, हेच तर आणपले कामण आणहे.

* * *



प्रस्तावना
     ऐजाझ अहमणद

"मणानवता हीच मणातृभूमणी"
जोसे मणाती

"२१ व्या शतकातील मणाणूिसि घडवू या - आणपणि आणपल्या हातांनीच.”

च गव्हेरा

अनर्नेस्टो 'च' गव्हेरा (१९२८-१९६७) च हे दोन अिभजात दजाच लेख आणपणि प्रकािशत करत आणहोत. 'च' गव्हेरा हा
मणनुषय भिवषयात जगला. भांडवल आणिणि सिामाजय यांनी घडवलेल्या जगाशी कायमणचा िवदोह करत जगला. अशा
जगाचं क्रांितकारक पिरवतरन करणिारा सििैनक म्हणूिन जगला. त्याचं िलखाणि सिमणजून घेताना आणपल्याला एक मणोठी
सिमणस्या भडसिावते.  तो आणपल्याहन अत्यंत िभन्न अशा ऐितहािसिक काळात जगला.  त्याचया काळात सिुमणारेड एक
तृितयांश मणानव सिमणाजवादी देशांत रहात होता. तो भांडवलशाही आणिणि कम्युिनझमण, सिाम्यवाद, या दोन जागितक
व्यवस्थांचया  दरम्यान  रातं्रििदवसि  चालणिाऱया  युदाचा  काळ.  आणिशया,  आणिफका  आणिणि  लिॅटन  अमिरका  या  तीन
खंडात,  या  ि त्रिखंडात,  राष््टीय  मुणक्तीलढे  पेटलेले  होते.  हे  होते,  म्हटले  तर,  सिामाजयवादिवरोधी  त्यागमणय,

गौरवशाली  लढ्याच  युग.  कोट्ावधी,  अगिणित  लोकांना  िदसित  होती  त्यातील  क्रांितकारी  राष््टवाद  आणिणि
सिाम्यवाद यांची आंणतिरक घट वीणि.  त्यामुणळे  'च'  गव्हेराच िलखाणि हा जणूि क्रांितकारी भूतकाळातून  क्रांितकारी
भिवषयाकडे वाहत असिलेल्या प्रवाहात सिोडून िदलेल्या बाटलीतला सिंदेशच होता.  तो सिंदेश आणता आणपल्या हाती
लागला आणहे. 

सिामाजयवादाने आणिणि त्याचया हस्तकांनी त्याची हतया कली, तेव्हा 'च' होता अवघा ३९ वषांचा. अनेक जणिांचया
जीवनाची ऊजा  सिामणावून  वगाने  आणकाशात  भ्रमणणि  करणिारा  तो ताराच  होता.  तो  प्रिशिकत  डॉन्टक्टर  होता  पणि
िशकणि घेत असिताना, िवदाथीदेशतच त्याने अखखी लॅिटन अमिरका पालथी घातली होती. अजेिटनात जन्मणलेल्या
'च'  ने  मणाक्सिरवादाची  बाराखडी  िगरवली  ग्वाटमणालामणधय,  १९५४  सिाली.  ितथच  त्याने  सिामाजयवादािवरद
लढणयासिाठी स्वचछने हातात शस घेतले. सिीआणयए ने आणबर्नेन्झच प्रागितक सिरकार मणारेडकऱयांचया सिाहाने बंड करन
उलथवून टाकले होते. ते बंड मणोडून काढणयासिाठी डॉन्टक्टर असिलेल्या 'च' ने हाती शस घेतले. तेथून तो मिक्सिकोत
िनसिटून गला आणिणि ितथ त्याची िफडेलशी भट झाली.  पिहल्या भटीतच िफडेलचा िवशासि सिंपादन करन त्याने
क्यूबाचया क्रांतीशी आणयुषयभराची बांिधलकी पत्करली. देशाचया बाहेरन लढणिाऱया क्रांितकारकांचया पथकात तो
डॉन्टक्टर म्हणूिन सिामणील झाला. पणि थोड्ाच अवधीत बंडखोर लषकराचा आणघाडीचा कमणांडर बनला. इतकच नव्हे,

तर तो िजवंतपणिीच गिनमणी युदतंत्रिातील  एक दंतकथा बनून गला. 



क्रांतीनंतर  'च'ने क्रांितकारी सिरकारमणधय िविवध जबाबदाऱया स्वीकारल्या.  नॅशनल बॅकचा अधयक,  उदोग मंणत्रिी
म्हणूिन  कामण  तर  कलेच;  पणि  युरोप,  आणिशया  आणिणि  आणिफकतील  देशोदेशीचया  राजधान्यांत  क्यूबाचा  सितत
भटकणिारा  राजदत,  अिल्जयसि र  ते न्यू  यॉन्टकरपयरतचया  अगिणित  आंणतरराष््टीय  व्यासिपीठांवरील  क्यूबाचा  प्रवक्ता
म्हणूिनही अथक शमणत रािहला.  यातील काही भटी व्यापार आणिणि राजनैितक करारांसिाठी कलेल्या खुल्या आणिणि
अिधकृत असिायचया;  आणिणि त्यातूनच सिोिव्हएत युिनयन आणिणि सिमणाजवादी देशांसिोबत क्यूबाच बहआणयामणी सिंबंध
प्रस्थािपत  होऊन दृढ  झाले.  तर काही भटी या  सिामाजयवादािवरद िठकिठकाणिी  िविवध  क्रांितकारी  आणघाड्ा
खोलणयासिाठी गुपतपणेि िदलेल्या  असिायचया.  त्यापैकी  बोिलिव्हयात क्रांितकारी युद छडणयासिाठी  िदलेली भट
सिवात मणहतवाकांकी होतीच,  पणि ती अखरचीही ठरली.  त्याचा उदेश बोिलिव्हयापरुता मणयािदत नव्हता.  तेथून
क्रांती  अजेिटनामणधय  पसिरवायची  होती.  पणि  ती  भटच  दुदैवी  ठरली.  त्याचया  गिनमणी  लढाईसिाठी  उभारलेल्या
तळावर  सिीआणयएचया नेतृत्वाखालील बोिलिव्हयन सिैन्याचया तुकडीने हल्ला करन तो उधवस्त तर कलाच,  पणि
त्यातच 'च' ची िनघृरणि हतया करणयात आणली. 

एक अितशय खळबळजनक आणिणि िचतथरारक घडामणोडीनी भरलेलं कृतीशील क्रांितकारकारकाचं आणयुषय तर 'च'

जगलाच, पणि तो आणपल्या पाठीमणाग सिमृणद असिा वैचािरक वारसिादेखील ठेवून गला आणहे. त्यातील बरेडच िलखाणि
स्पॅिनशमणधय असिून ते अजून इतर भाषांमणधय अनुवािदत झालेले नाही.  त्याची जबरदस्त िचिकत्सिक अभयासिू वृती
आणिणि  तीकणि  बिुदमणतेची  झलक  दाखवणिारेड  दोन  लेख  आणपणि या  पुिस्तकत  प्रकािशत  करत  आणहोत.  दोन्ही  लेख
िविशष्ट  हेतूने  िलिहलेले  असिल्याने  त्यातील  आणशयाला त्या उिदष्टाची चौकट  लाभली  आणहे.  पणि त्यात सिमणािवष्ट
असिलेल्या ऊजरस्वल कल्पना आणिणि िवचारांच  त्याचया िवचारसिरणिीत िकत्यक वषर्ने  थैमणान चालू होते आणिणि त्यांची
बीज आणधीचया िकत्यक लेखांत आणिणि भाषणिांत आणढळून यतात. 'बंडखोर लषकराच सिामणािजक आणदशर' (१९५९),

'क्यूबा:  ऐितहािसिक  अपवाद  की  वसिाहतवादिवरोधी  लढ्यातील  अगदल?'  (१९६१),  'क्रांितकारक  डॉन्टक्टर'
(१९६०), 'तरणि कम्युिनस्ट बनताना' (१९६२) हे आणिणि इतर िकत्यक लेख आणिणि भाषणेि अितशय संिस्मणरणिीय ठरले
आणहेत. त्यािवषयी खूप बोलले गले आणहे आणिणि पुढेही बोलले जाणिार आणहे. 

आणपणि त्याचया 'ित्रिखंडाला िदलेला सिंदेश' या लेखापासिनू सुिरवात कर या.  क्यूबाने आणिफका, आणिशया आणिणि लॅिटन
अमिरकतील  देशांची  एक  'ित्रिखंड  पिरषद'  भरवणयात  पुढाकार  घेतला होता.  ३  ते १५ जानेवारी १९६६  चया
दरम्यान हवानामणधय. त्या पिरषदेत ८२ देशांतून ५१२ प्रितिनधी आणिणि २७० अभयागत एकित्रित आणले होते.  १५
जानेवारी  या  पिरषदेचया  अखरचया  िदवशी  OSPAAAL  ही  आणिफका,  आणिशया  आणिणि  लिॅटन  अमिरकतील
जनतेचया एकजुटीची सिंघटना स्थापन करणयात आणली. या सिंघटनेने ितन्ही खंडांचया कानाकोपऱयात चालू असिलेल्या
सिामाजयशाहीिवरोधी लढायांचया बातम्या जगातील जनतेपयरत पोचवणयासिाठी 'ट्रायकॉन्टिन्टनेन्टल', म्हणिज 'ित्रिखंड',

हे  बुलेिटन  सिुर  कले.  शोिषत  आणिणि  दडपलेल्या  देशांतील  सिामाजयवादिवरोधी  िवचारवंतांचया  िलखाणिाच  ते
व्यासिपीठच बनले. 

या  पिहल्या ित्रिखंड  पिरषदेचया  सिंघटन सििमणतीच  अधयकस्थान  भूषवले होते,  मणोरोक्कोचया  महदी  बेन  बका  या
मणहान मणाक्सिरवादी सिामाजयवादिवरोधी नेत्याने. पिरषदेच मणहतव िवषद करताना ते म्हणिाले,

“सिामाजयशाहीिवरोधी  सिंघटनांची  हवाना यथील ही बैठक अनेक अथांनी ऐितहािसिक  आणहे.  कारणि ती सिहमणती
आणिणि  एकजुटीची  िनदशरक  आणहे;  जागितक  क्रांतीचया  सिमणाजवादी  ऑक्टोबर  आणिणि  ितसिऱया  जगातील  राष््टीय
मुणक्तीलढा या दोन सिमणकालीन िवस्तीणिर प्रवाहांचा तो सिंगमण आणहे; आणिणि या दोन्ही क्रांत्यांची मूणसि असिलेल्या क्यूबात
ती भरत आणहे.” 

आणपल्या युगातील सिाम्यवाद आणिणि सिामाजयवादिवरोध हे सिूत्रि घेऊनच या दोन प्रवाहांतील दंदात्मणक नात्यांवर च
गव्हेराने कलेले िवचारमंणथन आणपल्याला या दोन लेखात आणढळून यईल. 



हवाना यथ ही पिरषद होत असिताना 'च' आणिफकतील क्रांितकारी लढ्याचया मणोिहमत आणकंठ बुडालेला होता. त्याने
आणपला  सिंदेश  या  पिरषदेसिाठी  नव्हे,  तर  वरील  िनयतकािलकाचया  १६  एिप्रल  १९६७  रोजी  िनघालेल्या
शुभारंभाचया अंकासिाठी िलिहला होता. त्या लेखाला स्वतः 'च'ने िदलेले शीषरक होते: “दोन नव्हे, तीन नव्हे . . .

अनेकानेक िव्हएतनामण: हाच आणपला परवलीचा शब्द”.  दुसिरा लेख होता मणाचर १९६५ रोजी  मणाचा  या युरग्वचया
ऐितहािसिक मणहतव असिलेल्या िनयतकािलकात प्रिसिद झालेला, 'सिमणाजवाद आणिणि क्यूबातील मणाणूिसि' हा. 

'ित्रिखंडाला  सिंदेश'  या  लेखात  भांडवल  आणिणि  सिामाजयवादाला  मूणठमणाती  देणयासिाठी  जागितक  क्रांितकारी
उठावासिाठी  शस  हातात  घया,  अशी  हाक  त्याने  िदली  होती.  ही  हाक  देताना  तो  म्हणितो:  “सिामाजयशाही  ही
भांडवलशाहीची अिंतमण अवस्था असिनू ती  जागितक व्यवस्था आणहे. त्यामुणळे जागितक लढाईच ितचा पराभव कर
शकल. . .  चला,  खरा कामणगारवगीय आंणतरराष््टीयवाद उभा कर या.  चला,  कामणगारवगाच सैिन्य उभ कर या.”
दुसिऱया 'सिमणाजवाद आणिणि क्यूबातील मणाणूिसि' या लेखात क्यूबातील क्रांितकारी बदलावर िचतन आणहेच, पणि त्याच
बरोबर  कम्युिनझमणचा, सिाम्यवादाचा अथर काय यावरील सिखोल मणननही आणहे. सिाम्यवादामुणळे  उत्पादन व्यवस्था
आणिणि वगरसिंबंध यांचयात मूणलभूत पिरवतरन होतेच,  परंतु मुणखयतः मणाणिसिात आणमूणलाग पिरवतरन होते. 'च'  म्हणितो,
“क्रांितकारकांची  सिवोचच  आणकांका  असिते:  आणपल्या  परात्मणतेतून  मणानव  मुणक्त  झाला  आणहे,  हे  पाहणयाची  .  .  .

सिामणािजक जीव म्हणूिन व्यक्तीला सिवरकष जाणिीव प्रापत होईल, परात्मणतेच सिाखळदंड तुटले की मणानवतेचा सिंपूणिर
पिरपोष  होईल.  मुणक्त झालेल्या शमणशक्तीदारा  खऱया मणानवी  स्वभावाची  पुनस्थापना  होईल.”  यातील  काही
पिरचछद वाचताना  'च'  जणूि  मणाक्सिरचया १८४४ चया सिंिहतेतील काही पिरचछदांच पुनलर्नेखनच करत असिल्याचा
भासि होतो.  ते नुसिते पुनलर्नेखन नाही,  तर त्यािवषयी एक आणगहही जाणिवतो,  ते स्वपन यािच देही पाहणयाचा.  ते
आणव्हान तातडीने स्वीकारन सिाधय करणयाचा आणगह. ते प्रत्यकात आणणिणयाची शक्यता क्यूबन क्रांतीने खलुी कली
आणहे, आणिणि ती शक्यता ित्रिखंडातील मुणिक्तलढ्यांचया रपात सिाकारत आणहे, याची त्याला खात्रिी आणहे. 

'ित्रिखंडाला  सिंदेश'ची  सिुरवातच  शांततेिवषयीचया  िचतनाने  होते.  १९४५  मणधय  दुसिऱया  मणहायुदाची  अखर
झाल्यानंतरचया वीसि वषात गोडव गायल्या गलेल्या तथाकिथत  'शांततामणय सिहअिस्तत्वाचया'  सिंकल्पनेवर,  ितचा
थट उल्लेखही न करता,  तो कडाडून हल्ला चढवतो.  अमिरका आणिणि सिोिव्हएत युिनयन या दोन मणहासितांचया
दरम्यान  युद झाले नाही,  याची नोंद घेत असितानाच लेखाचया आणरंभीचया काही पिरचछदातच एका अधयाहत
प्रश्नाची त्याने चचा कली आणहे: दोन मणहासितांमणधय थट युद झालेले नाही म्हणिज खरोखरच जगात 'शांतता' आणिणि
'शांततामणय  सिहअिस्तत्व'  नांदते  आणहे  काय?  हा  प्रश्न  तो  िवचारतो.  इतकच  नव्हे,  तर  त्याहीपुढे  जाऊन  त्याने
िवचारलेला प्रश्न आणहे,  सिामाजयवादाशी  'शांततामणय सिहअिस्तत्व'  राखणेि खरोखर शक्य आणहे का? सिामाजयशाही
हीच या जगावर कायमणच युद लादणिारी शक्ती नाही काय? त्यासिाठीच आणपल्या लेखाचया आणरंभीच तो  दुसिऱया
मणहायुदानंतर  लगच  सिुर  झालेल्या  कोिरयन  युदाची  चचा  करतो.  त्याचयाच  शब्दात  सिांगायच,  तर  '  युनोचा
बदनामण झेडा हातात नाचवत अमिरकचया लषकरी नेतृत्वाखाली डझनभर देशांनी कोिरयावर आणक्रमणणि कले.'  त्या
युदात अमिरकने आणपले वीसि लाख सिैिनक तैनात कले होते,  ६,३५,००० टन वजनाच बॉब टाकले होते,  त्यात
३२,५५७ टन वजनाच नापामण हे िवषारी  बॉब होते!  िव्हएतनामणिवषयीचया िचतनाचया सिुरवातीलाच  'च'  त्या
देशाला तीन खंडांतील फान्सि, जपान आणिणि अमिरका या तीन सिामाजयवादी देशांशी युद कराव लागल्याची नोंद
घेतो.  दुसिऱया  मणहायुदात  सिव र  देशांनी  जवढ्या  वजनाच  बॉब  वापरले  त्याहन  जास्त  वजनाच  बॉब  अमिरकने
िव्हएतनामणवर  टाकल्याची  आणपणि  नोंद  घेतली  पािहज.  इंडो-चीनचा  पिरसिर  हा  त्या  काळातील  अंतिवरोधाचा
कदिबद असिला,  तरी दुसिऱया मणहायुदानंतर अमिरकचया जगभरचया दडपशाहीची उदाहरणेि म्हणूिनच  'च'  कोिरया
आणिणि िव्हएतनामण  यांचा उल्लेख  करतो.  खरेड तर,  अमिरका आणिणि ितची िमणत्रि राषे््ट देशोदेशांवर  करत असिलेली
बेमुणवरत  आणक्रमणणेि  पाहता,  त्यांचया  युदखोरीने  जणूि  ितसिरेड  मणहायुदच  छडल्यासिारख  होते.  दोन  मणहासितांचया
शांततामणय सिहअिस्तत्वाचया कालखंडात हे ितसिऱया जगावर लादलेले युद होते. 

    

'च'  चा  हा  युिक्तवाद  म्हणिज  तत्कालीन  सिमणाजवादी  जगाच  पढुारपणि  करणिाऱया  देशांवरील  सिूचक  पणि  प्रखर



वैचािरक हल्लाच होता.  ते देश िव्हएतनामणचया पाठीशी उभ रहायला अपुरेड पडले होते,  याची ती नोंद होतीच;

तसेच,  या  सिामाजयवादी  युदाचया  काळात  झालेल्या  चीन-सिोिव्हएत  दुफळीमुणळे  िनमणाणि  झालेल्या  भयानक
पिरणिामणांची िचिकत्सिाही होती. कुणिा एका घटकाला उदेशून न करता 'च' जणूि त्यांची कानउघाडणिी करणयासिाठीच
एक सिवरसिाधारणि सिल्ला देतो: “आणक्रमणणिाला बळी पडलेल्यांना आणपणि सियुश िचततो की नाही,  हा प्रश्न गैरलागू
आणहे. आणपणि त्याच भागधेय आणपलेही मणानतो का मणानत नाही हा मुणदा आणहे. मृणत्यू यवो अथवा यश, आणपणि त्याला
अखरपयरत सिाथ िदली पािहज.”  हाच मुणदा आणणिखी िवशद करताना तो म्हणितो:

“अमिरकन  सिामाजयवाद  स्वभावतःच  आणक्रमणक  आणहे.  त्याची  मणहाभयानक  गुन्हेगारी  कृत्यं जगभरात  ठायी  ठायी
िदसित आणहेत.  िमणत्रिांनो,  तो गुन्हेगार आणहे,  हे आणपल्याला ठाऊक आणहेच.  पणि गरज पडली तेव्हा िव्हएतनामणला
सिमणाजवादी  जगाचा अतूट  िहस्सिा करणयात  चालढकल कलेल्यांचया अपराधाचं काय?  जागितक  युधद  पेटणयाचा
धोका होता, हे खरंच; पणि सिामाजयवादालादेखील काही िनणिरय घेणंि भाग पडलं असितंच की. एकमकांना िशवीगाळ
करत आणिणि दुसिऱयाला अडकवणयासिाठी सिापळे रचत भांडणिाऱयांचया पारड्ातही अपराधाचं मणाप टाकायला हवचं
– ज भांडणि सिमणाजवादी जगाचया दोन बड्या सितांनी बऱयाच िदवसिांपासिून चालवलं आणहे. 

आणपणि एका प्रश्नाचं प्रामणािणिक उतर िदलं पािहज: िव्हएतनामण एकाकी पडलाय, की नाही? एकमकांशी भांडणिाऱया
दोन शक्तीचया मणधय तोल सिावरत राहायची कसिरत त्याला करावी लागतेय, की नाही?” 

दोन भांडणिाऱया सिता म्हणिज सिोिव्हएत युिनयन आणिणि चीन हे उघड आणहे. त्यांचयात िनमणाणि झालेल्या दुफळीमुणळे
जागितक  कम्यिुनस्ट  चळवळच  कमणजोर  झाली.  ही  कवळ  'च'  याची  भूिमणका  नव्हती.  त्याआणधी  हवाना
िवदापीठाचया प्रांगणिात १९६५ मणधय बोलताना िफडेल म्हणिाला होता:

“ . . . सिमणाजवादी कुटंुबाचया अंतरंगात पडलेली दुफळी अगदी उतर िव्हएतनामणवर  हल्ले होत असिूनही सिांधली
गलेली  नाही.  ही  दुफळी  सिामाजयशाहीचया  पथयावर  पडत  आणहे,  यािवषयी  कुणिाला  सिंशय  आणहे  काय?

सिामाजयवादी  शत्रिूचया िवरोधात सिंयुक्त आणघाडी झाली असिती,  तर जगाचया त्या भागात हल्ले आणिणि हस्तकेप
करायचं त्यांना धाडसि झालं नसितं, यािवषयीही कुणिाला सिंशय आणहे काय?”

खुद  क्यूबाला  जरी  अमिरकन  सिामाजयशाहीपासूिन  थट  आणिणि  भयंकर  धोका  असिला,  तरी  एका  भ्रातृभावी
सिमणाजवादी देशावर योग्य आणिणि आणवश्यक टीका करणयाने एकजुटीला छद जायच कारणि नाही, या िवषयी िफडेल
आणिणि  च यांचया  मणनात  िबलकूल  शंका  नव्हती.  आणक्रमणणिाचा  बळी  असिलेल्या  देशाशी  एकजटू  दाखवणयातून
त्याचयािवषयी  आणत्मणभाव  व्यक्त  होतोच,  परंतु  त्याचया  लढ्यात  उतरन  त्याच  भागधेयही  आणपल्या  िशरावर
घयायची  तयारी  हवी;  िव्हएतनामणच  सिंरकणि  करणयासिाठी  आणिणि  जागितक  स्तरावर  सिामाजयशाहीचा  पराभव
करणयासिाठी  "सिामाजयवादी शत्रिूिवरद सिंयुक्त आणघाडी"  करणेि गरजच आणहे,  यावर  'च'  आणिणि िफडेल यांच ठामण
एकमणत  होते.  त्यातूनच  'च'  ने ित्रिखंडाला िदलेल्या सिंदेशाच  आणशयसूित्रि िसिद झाले: 'दोन,  तीन  . . .  अनेकानेक
िव्हएतनामण'  िनमणाणि  करणयाचा आणगह.  ित्रिखंड  पिरषदेचा  आणिणि  ितने िनमणाणि  कलेल्या  सिंस्थांचा  उदेशही  तोच
होता: या तीन खंडात सिामाजयशाहीिवरद सिशस लढा उभारणयाची व्यूहरचना. त्यामुणळे सिामाजयवादांना आणपले
सिैन्य जगात िठकिठकाणिी िवखरन टाकाव लागले असिते; त्यांची अथरव्यवस्था धोक्यात यईल इतकी युदाची िकमणत
त्यांना मणोजावी लागली असिती; आणिणि पिरणिामणी क्रांतीचया शक्तीपुढे  गुडघे टकायची सिामाजयशाहीवर पाळी आणली
असिती. अथात, हे आणव्हान काही सिोपे नाही, याची त्यांना स्पष्ट जाणिीव होती. सिामाजयशाहीिवरोधी आणघाड्ांना
मृणत्यू  आणिणि  शोकांितकांना  सिामणोरेड  जाव  लागले  असितेच.  हे  िवचार  कवळ  'च'पुरते  मणयािदत  नव्हते.  ित्रिखंड
पिरषदेचया  सिमणारोपाचया  भाषणिात  िफडेल  हेच  म्हणिाला  होता:  “क्यूबन  क्रांितकारकांसिाठी  सिामाजयशाहीशी
लढणयासिाठी  जग  हीच  रणिभमूणी  आणहे  .  .  .  जगाचया  कोणित्याही  कानाकोपऱयात  लढणिाऱया  क्रांितकारक
आंणदोलकांचया खांदाला खांदा लावून लढणयासिाठी हाक िदल्यासि क्यूबन योदे ितला प्रितसिाद देतील.  . . हवाना
जाहीरनामणा म्हणितो त्याप्रमणाणेि क्रांती करणेि हेच प्रत्यक क्रांितकारकाच कतरव्य आणहे आणिणि ते नुसित्या शब्दांत व्यक्त



करन नव्हे, तर कृतीत उतरले पािहज.”  

अशी  आणघाडी  उघडणयासिाठी  बोिलिव्हयाला  प्रस्थान  ठेवत  असितानाच  'च'ने  हे  लेख  िलिहलेले  आणहेत.  आणपल्या
िवचारांसिाठी आणपणि आणपले प्राणि पणिाला लावत आणहोत, याची त्याला स्पष्ट जाणिीव होती. त्यामुणळे त्याचा शवटही
एखादा  मृणत्यूगीतात  शोभणिारा  आणहे.  उघड्ा  डोळ्यांनी  मृणत्यू  कवटाळणयासिाठीच  तो  िनघाला  होता.  त्याची
पूवरसिूचना त्याने खालील शब्दांत व्यक्त कली आणहे: 

“जव्हा कव्हा आणपणि आणपलं रक्त िशपून आणपल्याश्या कलेल्या भूमणीवर अखरचा शासि घेऊ,  तेव्हा आणम्ही हे वत
अंधपणेि स्वीकारलं नव्हतं, आणम्ही स्वतःला कामणगारवगाचया मणहान सैिन्यातील िशपाईच सिमणजतो हे जगाला ओरडून
सिांगू  .  .  .  आणमणची  हरेडक  कृती  ही  सिामाजयशाहीिवरद  वाजवलेली  दंुदुभीच  असेल,  अमिरका  या  मणानवतेचया
िजवावर  उठलेल्या  शत्रिूिवरद  जनतेनं  उभारलेल्या  एकजटुीचा  पोवाडा  असेल.  जव्हा  कव्हा  युद  दत  म्हणूिन
आणमणचयासिमणोर उभं ठाकल तेव्हा आणम्ही त्याचं स्वागतच कर, पणि तेही आणमणचया युदगजरना स्वागतशील कानावर
पडल्या  आणहेत  आणिणि  नवनव  हात  आणमणचया  हातातील  शस  घयायला  उत्सिुक  झाले  आणहेत,  नवनव  सिैिनक
मणिशनगनचया लयीवर उचचरवात मृणत्यूगीत गाऊ लागले आणहेत,  आणसिमंणत भदणिारेड िवजयघोष कर लागले आणहेत
याची खातरजमणा करनच.”

“सिमणाजवाद आणिणि क्यूबातील मणाणूिसि'  या आणपल्या दुसिऱया लेखाचया सिुरवातीला क्यूबातील क्रांतीचया बांधणिीचा
काही तपशील 'च' मणांडतो. आणिणि ती मणांडणिी दोन पानातच सिंपवतो. लेखाचया उवररीत सिवर भागात तो क्रांितकारी
प्रकल्पाचया गाभयािवषयी,  म्हणिज सिाम्यवादािवषयी,  कम्युिनझमणिवषयी,  सिखोल चचा  करतो.  आणधीचया काही
लेखांमणधय  'च'  ने  क्यूबन  क्रांती  आणिणि  मणाक्सिरवाद  यांचयातील  नात्याची  एक  अनोखी  मणांडणिी  कलेली  आणढळते.

'पिहल्या लॅिटन अमिरकन युवा पिरषदे"पुढील भाषणिात तो म्हणितो:

“. . . ही क्रांती मणाक्सिरवादी आणहे असे म्हणिायच असेल – आणिणि नीट ऐका, मणी मणाक्सिरवादी म्हणितोय – तर ते कवळ
मणाक्सिरने दाखवलेला  मणाग र क्रांतीला स्वतःचया अनुभवातून,  स्वतः िवकिसित  कलेल्या पदतीतून सिापडला,  म्हणूिन.

आणम्ही इथ व्यवहारात  राबवत आणहोत तो मणाक्सिरवाद  असेल तर तो  आणम्हाला इथच  आणढळला  आणहे,  म्हणूिन तो
मणाक्सिरवाद आणहे.  त्या काळात मणाओ त्से तंुग याची एक पिुस्तका आणमणचया हाती पडली. (आणिणि आणमणचया लकात
आणलं),  गिनमणी युदािवषयी आणजवर ज िलिहलेलं आणहे,  ते  (न वाचताही)  लोकांनी आणचरणिात आणणिले होते.  त्यांनी
आणपले गिनमणी युदतंत्रि शतू्रिपासिनू िशकून िवकिसित कले होते. हकूमणशाही वापरत असिलेले तंत्रि सिमणजून घेऊन त्यांनी
आणपले तंत्रि िवकिसित करन आणत्मणसिात कले होते.”

आणपल्या 'क्यूबन क्रांतीचया िवचारसिरणिीिवषयी नोंदी' या लेखामणधय तो िलिहतो:

"आणपणि सििक्रय क्रांितकारक लढे उभ करत असिताना शासज्ञ मणाक्सिरने सिांिगतलेल्या िनयमणांनुसिारच प्रत्यक व्यवहार
करत  असितो.  क्रांतीचया  मणागावरन  वाटचाल  करत  असिताना  आणपणि  कवळ  शासीय  मणाक्सिरन  कलेल्या
भाकीतानुसिारच कृती करत असितो. क्यूबन क्रांतीच नेते काय दावा करतात, सिैदांितक दृष्टीकोनातून ते हे क्रांतीच
िनयमण पाहतात की नाही याचया िनरपेक रीतीने त्या घटना-प्रसिंगांमणधय मणाक्सिरवादाच िनयमण कायररत असितातच . .”

हे पिरचछद असिाधारणििरत्या मणमणरगाही  आणहेत.  कामणगारवगीय  क्रांतीचा मणाक्सिरवादी िसिदांत  ठाऊक नसितानाही
कृती करणिारेड 'च', िफडेल आणिणि त्यांच सिहकारी 'व्यावहािरक क्रांितकारक' होते; तसेच, मणाओचया गिनमणी युदाचया
िसिदांतािवषयी पणूिर अनिभज्ञ असिूनही गिनमणी काव्याने लढणिारेड सिैन्य उभ करन अजाणिता कामणगारवगीय क्रांतीच
घडवून आणणित होते.  िकवा त्यांचया क्रांितकारी व्यवहारानेच त्यांना मणाक्सिरवादी िसिदांताच वस्तुिनष्ठ सित्य प्रतीत
झाले,  असे म्हणिता यईल.  िवकिसित भांडवली िवकासिाचया सिव र शक्यता सिंपल्या आणिणि ती अंतिवरोधांनी पणूिरतः
िवद झाल्यावरच क्रांती शक्य होते, या मणाक्सिरचया िसिदांताला िचकटून रािहल्याबदल 'च'  पाशात्य मणाक्सिरवादांना



'सिमणाजवाद आणिणि क्यूबातील मणाणूिसि'  मणधय दोष देतो.  त्याचवळी लेिननने या सिंकल्पनेचया जागी सिामाजयशाही
आणिणि ितचया सिाखळीतील कमणजोर दुव्याचा िसिदांत प्रस्थािपत कला होता, याची तो खासि नोंद घेतो. याचा अथर
यापुढे सिमणाजवादी क्रांती िवकिसित भांडवली देशांऐवजी शोिषत-पीिडत देशांमणधय होणयाची शक्यता जास्त आणहे.

परंतु  त्याच  बरोबर  गरीब,  पीिडत  अशा  क्यूबासिारखया  देशाने  क्रांती कल्यानंतर  त्याला  प्रगत  पाशात्य  देशांना
गाठणयासिाठी  'सिमणाजवादी  प्राथिमणक  सिंचया'च  धोरणि  राबवणिे  भाग  आणहे  का?  की  त्याला  दुसिरा  काही  मणागर
स्वीकारावा लागल? हे प्रश्न मणहतवाच होते. 

 

'च'चया या लेखांतील युिक्तवादानुसिार ित्रिखडंातील क्रांत्यांना एक आणव्हान स्वीकाराव लागल:  फारसिा औदोिगक
िवकासि आणिणि म्हणिावी तशी ऐिहक सिमृणदी नसितानाही चांगल्या दजाच,  सिमणतािनष्ठ आणिणि सिभय सिमणाज उभारणेि
शक्य आणहे.  आणपल्या पारंपिरक सिमणजानुसिार उत्पादनाचया शक्ती आणिणि सिंबंध हे मूणलभूतिरत्या बदलता यतीलच.

जनतेचया ऐिहक सिुरिकततेसिाठी, अत्यावश्यक सिुखसिोयीसिाठी आणिणि बौिदक िवकासिासिाठी ते आणवश्यक आणहेच. पणि
भांडवलशाहीमुणळे  खुटंलेल्या,  वाढ  खुटूंन  िवकृत  अथवा  नष्ट  कलेल्या  पणि  एक  सिमणाजवादी  मणानवी  सिमणाज
उभारणयासिाठी आणवश्यक असिलेल्या मूणलभूत स्वाभािवक अशा मणानवी कमणता पुनप्रापत करणयासिाठीही  हा बदल
आणवश्यक आणहे.  या दृष्टीने पाह जाता मणानवी स्वभाव िवकृत करणेि,  हा सिामाजयवादाचा घोर अपराध आणहे.  तो
त्याचा अंगभूत दोष आणहे. मणानवी स्वभावात दुसिऱयाप्रित एक उपजत आणत्मणीयता, खुलेपणिा असितो. हा उपजत गुणि
सिामाजयशाही  दडपते.  त्याजागी  आणत्मणकदी,  आणधाशी  आणिणि  इतरांचया  सिुखदुःखाप्रित  आणस्था  नसिलेली  व्यक्ती
िनमणाणि करते.  सिामणािजक मणाणिसिाचया जागी एकमकांशी कसिलाही आणत्मणभाव नसिलेल्या,  त्यांचयािवषयी परकपणिा
बाळगणिाऱया व्यक्तीचा जमणाव िनमणाणि करते.  जयाला  'च' 'नवा पुरष आणिणि नवी सी'  म्हणितो,  अशा अपरात्मण
व्यक्तीचया मणानुष सिमणाजाची धारणिा करणेि,  हे सिमणाजवादी व्यवस्थपुढील मणधयवती  काय र आणहे.  व्यक्तीना ऐिहक
सिुरिकततेचा आणधार नसिल्यासि व्यक्तीव्यक्तीमणधय, एका व्यक्तीच दुसिऱया व्यक्तीशी नैितक सिंबंध प्रस्थािपत होणेि,

प्रस्थािपत झाल्यासि ते िटकणिे दुरापास्त असिते, याची 'च'  गव्हेराला एका बाजूला जाणिीव होती. त्यामुणळे आणरोग्य,

िशकणि,  पोषणि  या बाबी  प्रत्यक व्यक्तीला सिमणान  प्रमणाणिात उपलब्ध होणेि क्रमणप्रापत असिते.  क्यूबन सिमणाजाचया
बांधणिीत  यावर  कटाक  ठेवणयात  आणलाच.  दुसिरीकडे  आंणतरराष््टीय  भ्रातृभाव,  एकजूट  आणिणि  उतरदाियत्व  यांची
कासिही सिोडायची नाही असिा क्यूबाचा िनशय आणहे. 'च'  गव्हेराची मणमणरदृष्टी म्हणिज राष्टव्ाद आणिणि आंणतरराष््टवाद
यांची दंदात्मणक घडणि करणिारी मूणसिच होती, हे कदािप िवसिरता यणिार नाही.

        

* * *



'च' गव्हेरा जीवनपट

१४ जून १९२८:

रोझािरओ, अजर्नेिन्टना यथ जन्मण

१९५३: 

त्वचारोगतज्ञ म्हणूिन वैदकीय पदवी िशकणि पूणिर
 

७ जुलै १९५३-१९५४:

लॅिटन  अमिरका पालथा  घालून तो  १९५३  मणधय  ग्वाटमणालात  पोहोचतो.  तेथ  त्याची  क्यूबाचया  स्वातंतयासिाठी
लढणिाऱया हदपार देशभक्तांशी गाठ पडते. ते त्याच नामणकरणि 'च' असे करतात. सिीआणयए ने ग्वाटमणालाच याकोबो
आणबर्नेन्झ सिरकार लषकरी कारस्थान करन कसे उलथून टाकले याचा तो सिाकीदार बनतो.

जुलै १९५५:

िफडेल  कॅस्ट्रोची  भट.  क्यूबाचा हकूमणशहा  फुल्गिन्सिओ  बाितस्ताचया  िवरोधात  सिुर करणयात  आणलेल्या  २६  जुलै
आंणदोलनात सिहभागाचा िनणिरय.

२५ नोव्हबर १९५६:

िफडेल कॅस्ट्रोचया नेतृत्वाखाली च आणिणि ८१ जणिांची  "गॅनमणा"  बोटीतून क्यूबातील  "िसिएरा मणाएसा"  पवरताचया
बाजूने गिनमणी चढाई सिुर.  

२१ जुलै १९५७:

'च' कमणांडरपदी बढती. “िचरो रेडदोन्दो” तुकडीच नेतृत्व सिोपवणयात यते. 

२४ फेबुवारी १९५८:

'च'ने स्थापन कलेल्या 'रेडिडओ रेडबेल्दे'च पिहले प्रसिारणि. 

२९-३१ िडसबर १९५८:

बाितस्ताला अखरचा धक्का देणिाऱया "सिान्ता क्ारा" लढाईच नेतृत्व.

३ जानेवारी १९५९:

क्रांती यशस्वी. पहाट-पहाटच 'च' हॅवानात प्रवश करतो.  कॅस्ट्रो “ला कबाना' िकल्ल्याचा लषकरी ताबा  'च'चया 
हवाली करतो. 

१२ जून १९५९:

सिंयुक्त  अरब  प्रजासिताक,  भारत,  इंडोनेिशया,  शी लंका,  युगोस्लािव्हया,  म्यानमणार,  जपान,  पािकस्तान,  सिुदान
आणिणि  मणोरोक्को  या  देशांशी  व्यापारी,  सिांस्कृितक  आणिणि  राजनैितक  सिंबंध  प्रस्थािपत  करणयासिाठी  गलेल्या
िशष्टमंणडळाच नेतृत्व 



७ ऑक्टोबर १९५९:

राष््टीय जमणीन सिुधारणिा सिंस्थचया औदोिगकीकरणि िवभागाचया प्रमुणखपदी नेमणणूिक.

२६ नोव्हबर १९५९:

बॅक ऑफ क्यूबाचया अधयकपदी नेमणणूिक.

२३ फेबुवारी १९६१:

उदोगमंणत्रिी म्हणूिन नेमणणूिक

११ िडसबर १९६४:

युनोचया सिवरसिाधारणि सिभत भाषणि.

जानेवारी-मणाचर १९६५:

चीन, मणाली, कॉगो, िगनी, घाना, दाहोमणी, टांझािनया, इिजपत, अल्जिरया देशांना भटी. भटीदरम्यान त्या देशांच
राष््टप्रमुणख आणिणि राष््टीय स्वातंतयलढ्ांचया नेत्यांसिोबत बैठका.

२४ फेबुवारी १९६५:

अल्जिरयात दुसिऱया आणफो-आणिशयाई चचासित्रिाला मणागरदशरन.

१ एिप्रल १९६५:

कॉगोतील मुणक्तीलढ्यात सिहभागी होणयासिाठी वषांतर करन क्यूबातून रवाना; तेथ लढणिाऱया लॉन्टरेडन्ट किबलाचया 
गिनमणी पथकात सिामणील.

२१ नोव्हबर १९६५: 

कॉगोतील सिात मणिहन्यांची मणोहीमण  अयशस्वी झाल्यानंतर  'च'  टांझािनयाला रवाना होतो.  तेथ िकत्यक आणठवडे
अज्ञातवासि. िडसबरचया अखरीसि झेकोस्लोव्हािकयाला जाऊन तेथही िकत्यक मणिहने अज्ञातवासि.

३ नोव्हबर १९६६:

सिशस उठावासिाठी बोिलिव्हयात आणगमणन.

८ ऑक्टोबर १९६७: 

ऐन  धमुणशक्रीत  सिीआणयएचया  मणागरदशरनाखाली  असिलेल्या  बोिलिव्हयन  सिैन्याचया  हाती  पडतो.  त्याला  कैदेत
ठेवणयात यते.

९ ऑक्टोबर १९६७: 

दुपारी १.३० वाजता ला िहग्वरा या शहरातील एका लहानश्या शाळेचया इमणारतीत सिाजरट मणािरओ तेरान त्याची
हत्या करतो.



अनर्नेस्टो च गव्हेरा यांच लेख
क्यूबातील सिमणाजवाद आणिणि मणाणिूसि

ित्रिखंडाला संिदेश



क्यूबातील सिमणाजवाद आणिणि मणाणिूसि

    

(उरग्वमणधील सिापतािहक  मणाचा च  सिंपादक कालोसि िक्वहानो  यांना पाठवलेले पत्रि.  ते १२ मणाच र १९६५ रोजी
प्रिसिद झाले होते.)

िप्रय कॉन्टमेड,

या  िटपणिांदारेड  मणी  एक  शब्द  पाळतोय.  तो  पाळणयासि  तसिा  जरा  उशीरच  झालाय.  मणी  आणिफकत  प्रवासि  करता
करताच ही िटपणंि िलिहतोय.  त्यांचं सिूत्रि काय आणहे,  हे शीषरकातून स्पष्ट होईल.  उरग्वतील वाचकांना त्यात रसि
वाटलही, बहतेक.

“सिमणाजवादात  राजयसिंस्थचया  िहतासिाठी  व्यक्ती  नष्ट  कली  जाते”,  असिा  दावा  भांडवलशाहीच  सिमणथरक  करत
असितात. िनदान आणपणि सिमणाजवादाचया जया टपपयावर प्रवश कला आणहे, त्यािवषयी तरी असिं म्हणित असितात. हा
दावा सिैधदांितक पातळीवर खोडता यणंि सिहज शक्य आणहे; पणि मणी ते करणिार नाही. त्या ऐवजी क्यूबात काय घडत
आणहे,  ते वास्तव तुमणचयासिमणोर मणांडणिार आणहे.  आणिणि त्यावरील मणाझी सिवरसिाधारणि मणतं.  त्यासिाठी सिता ताब्यात
घेणयाआणधीचया आणिणि नंतरचया क्रांितलढ्याचा इितहासि नजरेडखालून घालावा लागल.

जानेवारी १९५९ मणधय िशखराला पोचलेल्या या क्रांितलढ्याचा आणरंभ झाला झाला होता २६ जुलै १९५३ रोजी.
त्या  िदवशी  सिकाळी  िफडेल  कॅस्ट्रोचया  नेतृत्वाखाली  एक  गटानं  ओिरएन्तेमणधील  मणोन्काडाचया  बराकीवर  हल्ला
चढवला  होता.  तो  हल्ला  फसिला;  फसिलाच  नव्हे,  तर  आणपतीजनक  ठरला.  िजवंत  रािहले  ते  पकडले  गले.

करारानंतर त्यांना सिोडून देणयात आणलं आणिणि त्यांनी पुन्हा क्रांितकंुडात उडी घेतली . 

या लढ्यात सिमणाजवादाचं बी फक्त रजलेलं होतं.  त्यामणागं पायाभूत होता,  मणाणूिसि.  आणमणचा मणाणिसिावर िवशासि
होता, िविशष्ट व्यक्तीवर,  नाव आणडनाव असिलेल्या व्यक्तीवर. मणोिहमचं यशापयश मणाणिसिाचया कमणतेवर अवलंबून
होतं. 

त्यानंतर आणला गिनमणी लढाईचा टपपा.  या टपपयाच दोन  वगवगळे घटक होते:  जयाला सिंघिटत करायचं तो,  पणि
अजूनही जाग न आणलेला जनतेचा सिमुणदाय आणिणि त्यांचयासिाठी गिनमणी काव्यानं लढणिारं िबनीचं पथक. सिमुणदायाला
जाग आणणिणिारी शक्ती.  क्रांितकारक जािणिवच,  कडव्या दुदरम्य सिंघषाच प्रणेिते.  िवजयासिाठी आणवश्यक असिलेला
आणत्मणिनष्ठ घटक तयार करणंि, हे या िबनीचया पथकाचं कामण.

आणमणचया िवचारांची चौकट कामणगारवगीय बनत होती.  आणमणचया सिवयीतच नव्हे,  तर मणनातही क्रांितकारक बदल
होत होते.  आणिणि त्यांचा पाया होता,  व्यक्ती.  िसिएरा मसात लढलेल्या प्रत्यक लढवययाचया नावावर वीरशीयुक्त



कामणिगरी लागलेली आणहे. ते क्रांतीच िशलेदार बनले आणपल्या वैयिक्तक गुणिांवर.

वीरशीयुक्त लढ्याचा हा होता,  पिहला टपपा.  त्यात प्रत्यक लढवयया मणोठ्ात मणोठी जबाबदारी स्वीकारायचा.
जास्तीत जास्त धोका पत्करायचा.  कवळ कतरव्य पार पाडणयाचं सिमणाधान िमणळतं म्हणूिन.  दुसिरा कसिलाच लाभ
नाही.  आणमणचया  क्रांितिशकणिात  आणम्ही  वारंवार  हा  धडा  िगरवतो:  क्रांतीसिाठी  कसिलाही  त्याग  करायची  िजद.

आणमणचया आणजचया लढवययांत िदसितो उदाचा मणाणूिसि.

क्रांतीला  वाहन घेणयाचया  िकती प्रसंिगांत  क्रांितकारकांनी  स्वतःला  झोकून  दावं?  ऑक्टोबर  पेचप्रसिंग  असिो,  की
फलोरा  वादळ.  सिंपूणि र  जनतेनं  एकिदलानं  आणिणि  असिामणान्य  शौयानं  त्यांचा  सिामणना  कला.  दैनंिदन  जीवनालाही
जनतेनं याच असिामणान्य शौयानं िभडावं,  िभडत रहावं अशी मणानिसिकता बनवणंि,  हे आणपल्यापुढील मूणलभूत कायर
आणहे. 

जानेवारी १९५९ घया.  त्यावळी पिहलं क्रांितकारक सिरकार स्थापन झालं होतं,  पणि त्यात सिहभागी झाले होते
बूजवा वगाच िकत्यक कारस्थानी, क्रांितदोही लोक. हातात आणलेली सिता अबािधत राखणयासिाठी बंडखोर सिैन्याचं
बळ िमणळणंि आणवश्यक होतं. 

सिता हातात आणल्या आणल्या ितचया पोटात गंभीर अंतिवरोध िनमणाणि झाले. िफडेल कॅस्ट्रोने फेबवुारी १९५९ मणधय
पंतप्रधान म्हणिून सूित्रिं हाती घेतली  आणिणि क्रांतीने त्या अतंिवरोधातून मणागर काढला. त्यानंतर जनतेचा दबाव वाढत
गला आणिणि त्या दबावामुणळे जुलैमणधय अधयक उरितया यांना राजीनामणा दावा लागला. 

क्यूबन क्रांतीचया रंगमंणचावर आणता एका नव्याच ठाशीव पात्रिानं जोरदारपणेि प्रवश कला होता: जनसिमुणदायानं. हे
पात्रि वारंवार मणोठी कामणिगरी पार पाडत राहणिार होतं. जनतेचा सिमुणदाय म्हणिज मढरांचया कळपासिारखी नुसिती
गोळाबेरीज  नव्हे.  िकती  चहऱयांतून,  िकती  अंगांदारेड  तो   प्रत्यही  व्यक्त  होत  असितो!  सिमुणदाय  म्हणिज  ओळीत
मणांडलेले, सिताधारी व्यवस्थने बनवलेले छापाच गणिपती नव्हेत. त्यांना नेता असितो, ते नेत्याच अनुयायी असितात,

हे खरेडच.  ते िनःशंकपणेि  आणपल्या नेत्यांचया,  िवशषतः  िफडेल कॅस्ट्रोचया,  पाठीशी उभ आणहेत.  पणि मुणळात त्यानं
जनतेचं  हे िनभर्नेळ  सिमणथरन  कशाचया  जोरावर कमणावलं?  जनतेचया  आणशा,  अपेका  आणिणि  आणकांका  तो   अंतबाह
जाणूिन होता.  त्यामुणळेच जनतेनं जणूि डोळे झाकून त्याचयावर िवशासि  टाकला.  आणपल्या आणशा-आणकांका त्याचया
हाती सिुरिकत आणहेत, ही त्यांची शदा होती आणिणि आणहे. आणिणि त्या प्रत्यकात उतरवणयासिाठी तोही हातचं  काहीही
न  राखता  िजवाचया  करारानं  लढतच  रािहला.  त्यांना  िदलेली  वचनं  खोटी  पडू  नयत,  यासिाठी  तो  प्रयत्नांची
पराकाष्ठा करत रािहला. 

सिता ताब्यात आणल्यानंतर सिरकारी उदोग  यशस्वीरत्या चालवणयाचं आणिणि शती व्यवस्थत सिुधारणिा करणयाचं
जबरदस्त  आणव्हान  होतं.  त्यात  िपग्जचया  आणखाताचा  सिमणरप्रसिंग  उदवला.  ही  आणव्हानं   जनतेनं  मणोठ्ा  धैयानं
पेलली. हे काही सिहजासिहजी झालेलं नव्हतं. सिीआणयएनं िकतीतरी टोळ्या शससिजज कल्या होत्या; त्यांचयाशी दोन
हात करायचा कडवा अनुभव जनतेचया गाठीला होताच. ऑक्टोबर पेचप्रसिंग तर ितचया िजवावरच उठला होता.
तो  ितचया अिस्तत्वाचाच  प्रश्न बनला होता. आणपलं सिंरकणि जनतेनं स्वतःचया हातात घेतलं होतं. त्या अनुभवांत
कणिखर झालेले हात आणता सिमणाजावाद बांधायचया कामणाला लागले आणहेत. 

सिमणाजवादात व्यक्तीला शासिनसिंस्थपुढे मणान तुकवावी लागते,  असिा सिततच दावा कला जातो.  वर वर पाहता,
काहीजणिांचा त्यावर गैरसिमणजानं िवशासि बसितोही.  सिमणाजवादाचया बांधणिीत सिरकार काही उिदषं्ट सिमणोर ठेवतं.

अथरव्यवस्था, सिंस्कृती, सिंरकणि, क्रीडा आणदी केत्रिात  सिाधय करायची उिदषं्ट. जनता अपवूर उत्सिाहानं आणिणि िशस्तीनं
ती हस्तगत करणयासिाठी झटू लागते. याबाबतीतला पुढाकार क्रांितकारी नेतृत्व घेतं. आणपल्या बाबतीत तो िफडेल
कॅस्ट्रो घेतो.  जनतेला  सिमणजावनू  सिांिगतलं  जातं,  पटवून िदलं जातं.  जनतेला  पटलं  की  ते उिदष्ट  जनतेचं बनतं.



सिामुणदाियक उिदष्ट. कधी कधी उिदष्ट तळातूनही वर यतं. स्थािनक मणातीत उमणललेल्या उिदष्टाला पक आणिणि सिरकार
खतपाणिी घालून ते जोपासितात, त्याला सिावरित्रिक रप देतात. 

पणि कधी कधी शासिन  चुकाही  करतं.  अशी  एखादी  चूक  झाली,  की  लोकांचया  सिामुणदाियक  उत्सिाहाला  ओहोटी
लागते.  प्रथमण एकक व्यक्ती,  एकक घटक त्यातील स्वारस्य हरवून बसिू लागतात.  मणग त्याचं रपांतर सिामुणदाियक
अनास्थत होतं.  उदासिीनता सिामुणदाियक रप धारणि करते.  कामण ठपप होऊन जातं.  आणता जनतेचया हातून काहीच
होत नाही.  हीच वळ असिते, चूक दुरस्त करणयाची. १९६२ चया मणाचरमणधय असिाच प्रसिंग गुदरला होता. अिनबाल
एस्कलान्तेनं पकावर सिंकुिचत,  पंथवादी धोरणि आणिणि कायरपदती लादायचा प्रयत्न कला होता.  त्यामुणळे क्रांतीला
नव्या अडचणिीला तोंड दावं लागलं होतं. 

धोरणिात  बदल  करणयासिाठी  स्वीकारलेली  उपायाची  पदत  फारशी  प्रभावी  ठरली  नव्हती.  हा  अनुभव  पाहता
जनतेशी असिलेला  दुवा जास्त मणजबूत  करायला हवा.  यत्या काळात  त्यात सिुधारणिा करायला हवी.  आणपल्याला
भडसिावणिारेड प्रश्न सिोडवताना विरष्ठ नेतृत्व एक पदत वापरत असिते: एखादं उिदष्ट वरचया स्तरावर स्वीकारल्यासि
त्याला जनतेची काय सिवरसिाधारणि प्रितिक्रया असेल, याचा अंदाज घेतला जातो. अथात, असिा अंदाज जोखणयाची
काही खासि यंत्रिणिा नेतृत्वानं उभारलेली नाही. जनमणताचा कानोसिा घयायची  सिवयच अंगवळणिी पडलेली आणहे. ही
पदती सिवर सिहभागी घटकांचया नेिणिवतच जणूि वसिलेली आणहे.

जनतेचया मणनातला आणवाज ऐकणयात  स्वतः िफडेल कॅस्ट्रो मणोठा मणाहीर आणहे.  तो स्वतः जनतेत कसिा िवरघळून
जातो,  हे त्याला प्रत्यकात मदानात पािहल्यािशवाय कळणिं शक्य नाही.  जाहीर सिभांत तो बोलत असिताना जणूि
सिंिगताचया दोन तारांचा सिादप्रितसिाद चालू असितो. त्यांचया कंपनांतून एक नवाच धवनी अवतरतो. िफडेल आणिणि
सिमुणदाय यांचया परस्परांचया कंपनांतून सिंवाद एक तीव लय गाठतो. आणिणि सिंघषावर मणात करायचया एकिदलाचया
सिामुणदाियक हाकत तो मळ पराकोटीला पोचतो.  क्रांतीचया अनुभवाला ज पारख असितात त्यांना व्यक्ती  आणिणि
सिमणष्टी  यांचयातील  दंदात्मणक  वीणि  म्हणिज  काय,  हे  कळणिं  शक्यच  नाही.  ितथं  व्यक्ती  सिमणष्टीरपातच  आणपल्या
नेत्यांशी सिंवाद सिाधत असितात. 

भांडवलशाहीतही  अशा  स्वरपाचं  दृश्य  नजरेडला  पडू  शकतं.  त्यातील  राजकारणिी  जनतेचं  सिामुणदाियक  मणत
बनवणयात  यशस्वी  झालेले  िदसितात.  पणि ते अस्सिल  सिामुणदाियक  आंणदोलन  नसितं.  तसिं  असितं तर  ते भांडवली
रािहलंच  नसितं.  ती  नेतेपदी  असिलेली  व्यक्ती  आणहे,  तोपयरतच   ती  स्वपनं  जागी  राहतात.  िकवा  भांडवलशाही
सिमणाजाचं कटु वास्तव त्या भ्रामणक स्वपनांचा चक्काचूर करीपयरत. 

भांडवली सिमणाजात एक िनषू्ठर िनयमण मणाणिसिाला िनयंत्रिणिात ठेवून त्याला कळसिूत्रिी बाहलीसिारखा नाचवत असितो.
आणपल्याला कोणि आणिणि काय असिं नाचवतंय,  हेही त्याला कळत नसितं.  तुटलेला,  परात्मण झालेला मणानव त्याला न
िदसिणिाऱया एका अदृश्य धाग्यानं सिमणाजाशी करकचून जखडलेला असितो. तो धागा  असितो: मूणल्य िसिधदांताचा. मूणल्य
िसिधदांत आणयुषयाचं प्रत्यक अगं न अंग गासिून टाकतो. त्याची भिवषयात वाटचाल कशी होणिार, हेही ठरवून टाकतो.
त्या यात्रिेची िदशाही बाहेरन आणिणि यात्रिेला प्रस्थान ठेवणयाआणधीच ठरवून देतो. 

व्यक्तीला िदशची िनवड करायची काहीही सिंधी नसिते. भांडवलशाहीच िनयमण अंधपणेि सिमणाजाला िदशाहीन करत
असितात.  ते  सिामणान्यजनांना  िदसित  नाहीत.  त्यांचया  नकळतच  ते त्यांचया  जगणयाचं  िनयमणन  करत  असितात.

प्रगतीसिाठी  सिमणोर  िवस्तीणिर,  अमणयाद  ि कितज  खुलं  आणहे,  असिा  भ्रमण  जनतेचया  मणनात  पदैा  करत  असितात.

रॉन्टकफेलरसिारखी उदाहरणंि देत भांडवलशाहीचं मणोहमणयी खोटं िचत्रि उभं करतात. व्यक्तीचया यशाचं भ्रामणक िचत्रि.

या िचत्रिात एक रॉन्टकफेलर  िनमणाणि व्हायला िकती लोकांना दैन्य भोगावं  लागतं,  त्याचया सिंपतीचया राशीसिाठी
िकती जणिांना वंिचत जीवन जगावं लागतं,  हे कधीच रेडखाटलं जात नाही.  त्यामुणळे सिवरसिामणान्यांना  ते िदसितच
नाही.  (परावलंबी  देशांचया  होत  असिलेल्या  शोषणिाकडे  दुलरक  करत,  जणूि  त्या  शोषणिाशी  हातिमणळवणिी  करत
सिामाजयवादी  देशांतील  कामणगार  आंणतरराष््टीय  वगीय  बधंुभाव  कसे िवसिरतात,  त्यामुणळे सिामाजयवादी  देशांतील



जनतेचा लढाऊपणिा कसिा कमणी होतो,  याची चचा  करणंि आणवश्यक आणहे;  पणि तो मुणदा या िटपणिांचया ककते यत
नसिल्यानं आणपणि त्याचं िवश्लेषणि करत नाही आणहोत.) 

ते काहीही असिो, पणि यशाचया मणागात खाचखळग असिले, तरी व्यक्ती आणपल्या अगंभूत योग्य गुणिांचया जोरावर ते
पार करत यश प्रापत कर शकते, असिं िचत्रि रंगवलं जातं. यशिसिधदी दरवर असिते आणिणि ितथपयरत एकांडेपणिानंच
जायचं असितं, असिं िबबवलं जातं.  िशवाय, ती रानटी स्पधा असिते. तीत उतरणिाऱया प्रत्यकासि लांडगतोड करावी
लागते. दुसिरा अपयशी होणयावरच एखादाचं यश अवलंबून असितं. 

आणता मणी व्यक्तीची व्याखया करणयाचा प्रयत्न करणिार आणहे.  सिमणाजावादाची  बांधणिी खूप नाट्मणय िरत्या होत
असिते.  त्यातील व्यक्ती एकाच वळी िविशष्ट असिते,  तरीही सिमणाजाचा अतूट सिदस्य असिते.  व्यक्तीचया या दुपेडी
अिस्तत्वािवषयी आणपणि काही सिमणजून घेऊ या. 

व्यक्ती मुणळात अपुरी असिते, ती पूणिरतः घडलेली नसिते, हे धयानात घेणंि एकदमण सिोपं असितं.

भूतकाळाच अवशष सितत आणपल्या जािणिवत घुसिवले जात असितात,  आणिणि आणपल्याला ते सितत कष्टानं िनपटून,

पुसूिन टाकाव लागतात.  ही दुहेरी प्रिक्रया असिते.  एका बाजूला सिमणाज प्रत्यक-अप्रत्यकिरत्या िशकवत असितो,  तर
दुसिरीकडे  व्यक्ती  जाणिीवपूवरक  स्वतः  िशकत  असिते.  नव्या  सिमणाजाला  जन्मणाला  यताना  भूतकाळाशी  जबर,

जीवघेणिी  स्पधा  करावी  लागते.  जुन्या  सिमणाजात  व्यक्तीला  अलग  राहणयाचं  पधदतशीर  िशकणि  िदलेलं  असितं.

व्यक्तीनं हर तऱहेनं इतरांपासूिन तोडूनच जगायचं असितं, असिं ितचया जािणिवत ठासिून भरलेलं असितं. तेव्हा जुन्याचं
भूत ितचया जािणिवचया मणानगटुीवर बसिलेलं असितंच,  परंतु जुनंपानं वतरमणानाहन वगळं असिं राहत नाही.  ते या
सिमणाजात िटकून राहतं आणता क्रयवस्तू झालेल्या सिामणािजक नात्यांत. क्रयवस्तू ही भांडवली सिमणाजाची आणिथक पेशी
असिते.  ती  िजवंत  असेपयरत  उत्पादन  पधदतीवर  ितच  पिरणिामण  होतच  असितात.  इतकच  नव्हे,  तर  क्रयवस्तू
व्यक्तीचया जािणिवतदेखील घर करन बसिते. नव्हे, ती जािणिववर पक्की मणांड ठोकून बसिलेली असिते.

मणाक्सिरनं अशा सिमणाजाचया बदलाची रपरेडषा आणखून दाखवली. आणपल्याच अतंिवरोधानं आणतून फुटणिाऱया सिमणाजाचं
यथातथय  िचत्रि  त्यानं  आणपल्या  नजरेडला  आणणूिन  िदलं.  पिहल्यांदा  सिामाजयवादी  िवषवृकाचया  कुजलेल्या  फांदा
तोडाव्या लागतात हे आणपल्याला इितहासिानं दाखवून िदलं आणहे. -  त्या तोडता यतात,  हे लेिनन या पे्रिषताचया
नजरेडला िदसिलं.

या देशांतल्या जनतेला या ना त्या तऱहेनं त्रिासिणयाइतकी भांडवलशाही िवकिसित झाली होती. पणि ती त्या िठकाणिी
कोसिळली  ती  आणपल्या  पोटातील  अतंिवरोध  तुटणयाइतक  ताणिले  गले,  म्हणूिन  नव्हे.  परकीय  शोषकापासिून
मुणक्तीसिाठी चाललेली लढाई, युदासिारखया घटनांचा लाभ उठवत  जनतेवर लादलेलं ओझं,  जनतेचं वाढतं दैन्य –

यांचया पिरणिामणी पिरिस्थती स्फोटक होते. डोळसि कृती उरलेला कायरभाग पार पाडते. 

य देशांतून अजून शिमणकांचं िशकणि पुरं झालेलं नाही की सिामणािजक सिंपती अजून त्यांचया ताब्यात आणलेली नाही.
खुंटलेला िवकासि आण िणि 'सिुसिंस्कृत' देशांचया िदशनं भांडवलाचं पलायन यामुणळे अपार त्याग कल्यािशवाय पिरवतरन
होत नाही. आणिथक पाया रचणयासिाठी प्रदीघर महनत घयावी लागते. िवकासिासिाठी लोकांना ऐिहक लाभाचं आणकषरणि
दाखवणयाची मणळलेली वाट चोखाळणयाचा मणोह भल्याभल्यांनाही आणवरत नाही.
 

तात्कालाचया, तपिशलाचया जंजाळात अडकून दरचा पल्ला दृष्टीआणड होणयाचा धोका मणोठा असितो. भांडवलशाही
मणागं ठेवून गलेल्या बोथट सिाधनांचया सिाहानं सिमणाजवाद बांधायचं भोंगळ स्वपन चुकीचया िदशनं घेऊन जातं.

सिमणाजवादाचया उभारणिीसिाठी भांडवलशाहीतील आणिथक पेशी – क्रयवस्तू,  नफेखोरी,  वैयिक्तक आणिथक लाभ  -

कुचकामणी  ठरतात.  ती जुनाट सिाधनं  वापरली  की कपाळमणोक ठरलेला.  कडेलोटाचया  अवस्थला  यईपयरत  आणपलं



नेमणकं चुकलं काय,  कुठं रस्ता चुकला हे कळायलाही मणागर नसितो.  दरम्यानचया काळात कलेल्या चुकीचया आणिथक
पायाभरणिीमुणळे जािणिवचा िवकासिही खुंटलेलाच राहातो.  कम्युिनझमण उभारणयासिाठी आणिथक पायासिोबतच नवा
मणाणूिसि जन्मणाला घालावा  लागतो.

म्हणूिनच जनतेला नवसिंजीवनी देणयासिाठी, त्याला सिामुणदाियक आणत्मणबळ देणयासिाठी योग्य सिाधन वापरलं पािहज.

मुणखयतः  सिाधनाला  नैितकतेची  धार  हवी.  त्याचबरोबर  भौितक  लाभांकडे  दुलरक  होता  कामणा  नय,  िवशषतः
सिामणािजक भौितक लाभ ही मणहत्वाची प्रेरणिा असिू शकते. 

अत्यंत धोक्याचया कणिी मणाणूिसि आणहे नाही ते नैितक बळ गोळा कर शकतो. त्याला आणजवर जणिू कधीच न झालेल्या
नैितक बळाचा सिाकात्कार होतो.  पणि ते बळ िटकून राहायचं असेल,  तर नव्या मूणल्यव्यवस्थचा आणधार आणवश्यक
असितो. आणिणि त्यासिाठी अखखा सिमणाज हेच एक मणहा िवदालय बनावं लागतं. 

सिवरसिाधारणितः   भांडवली  सिमणाजाचया  सिुरवातीला  होती,  तशीच  ही  प्रिक्रया  असिते.  त्या  वळी  भांडवली
म्ूणल्यप्रणिालीला सिुसंिगत अशी सिामणािजक जाणिीव िनमणाणि होऊ लागते.  भांडवलशाही बळ जरर वापरते;  पणि ती
तेवढ्यावर थांबत नसिते, ती लोकांना आणपल्याला हव्या नव्या व्यवस्थचं िशकणिही देत असिते. सिमणाज वगीय असितो,
तो अिनवायरपणेि वगीय शोषणिावर आणधारलेला असितो,  हा सिमणज ‘सित्य’ बनवला जातो.  त्या ‘सित्या’चा उघडपणेि
सितत प्रचार कला जातो.  त्यासिाठी कुणिी उत्पतीमणाग  दैवी पे्ररणिा पाहतो,  तर  कुणिी िनसिग र  िनयमणांचया  यांित्रिक
कायरकारणिाचा दाखला देतं.  मणानवी आणिणि नैसििगक अिस्तत्वाच िसिधदांत म्हणूिन ते रढ होतात. मणाझं शोषणि दैवी
प्रेरणेिमुणळे होत असेल,  िकवा िनसिगानंच तसिं ठरवलं असेल,  तर मणी बापडी काय करणिार,  अशा भ्रमणात मणजूर सी
जीवन कंठू लागते.  त्या  कत्या करवत्याला मणी काय सिांगणिाार, असिा ितचा पक्का गह होतो.

पणि आणशा जागी होतेच. जाती व्यवस्थवर आणधारीत सिमणाजाहन भांडवली सिमणाज वगळा असितो. जातीनी बिंदस्त
सिमणाजातून बाहेर जायचया सिाऱया वाटा बंद कलेल्या असितात.  भांडवलशाही या वाटा खुल्या करते.  पणि काही
लोकांना  वाटतं  की  जाती  व्यवस्था  अपिरवतरनीय  आणहे.  मणागचया  जन्मणीचया  पापामुणळे  तुम्ही  खालचया  जातीत
जन्मणाला आणला आणहात, हे त्यांचया मणाथी मणारलं जात असितं. िदलेलं कतरव्य पार पाडा, म्हणिज पुणय गाठीला बांधून
मल्यानंतर स्वग र िमणळेल,  हे कानीकपाळी ओरडून सिांिगतलं जात असितं.  हे िनमूणटपणिे मणान्य करणिारेड या जन्मणात
नरकयातना भोगून स्वगारोहणि करायला लायक होतात. इतरेडजनांना मुणक्तीची एक अनोखी सिोय असिते : वगरभद
अपौरषेय  असिला,  तो  िनयतीनं  जन्मणाला  घातलेला  असिला  तरी  व्यक्ती  आणपल्या  कतृरत्वाचया  जॊरावर  ितचया
कचाट्ातून सिुटू शकते.  सेल्फ मड मॅणन हा नवा आणदश र भांडवलशाही  िनमणाणि करते.  ही मणाणिसिाची आणजवरची
सिवात मणोठी ऐितहािसिक फसिवणूिक असिते. असित्य हेच सित्य म्हणूिन िवचारसिरणिीत िवराजमणान  कलं जातं.

आणपल्या दृष्टीनं थट िशकणिाला खूप मणहत्व यतं. सित्याचा थट िनदर्नेश कल्यानं ते पटवनू देणयासिाठी युक्त्या प्रयुक्त्या
कराव्या लागत नाहीत.  तांित्रिक असिो वा वैचािरक,  सिवरच िशकणिाची जबाबदारी  शासिन घेतं.  पकाची सिंघटना
त्याला सिाहकारी भूिमणका घेते. सिवरच सिमुणदायांना आणता िशकणिाची दारं सिताड खुली होतात. नव िवचार सिवयीच
होऊ लागतात. सिमुणदायच िशकक बनू लागतात. िशकणिव्यवस्था आणिणि सिमणाज यांचयात आणजवर खणिणयात आणलेली
खोल दरी मणानवी इितहासिात प्रथमणच भरन िनघते. अौपचािरक  िशकणिाला अनौपचािरक िशकणिाची सिमणथर जोड
िमणळते. िशकणि सिमुणदायाचया अंगाअंगात िभनून जातं. आणजवर न आणलेली दृष्टी जणूि जन्मणतःच लाभणयासिाठी मणनुषय
िसिद होतो. डोळसिपणिा ही सिमणाजाची सिवय होते. सिुिशिकतांच सिमुणदाय सिमणाजातील अिशिकतांवर आणपोआणपच नव
सिंस्कार कर लागतात.  औपचािरक  िशकणिव्यवस्थसिोबतच  सिमुणदाय करत असिलेलं अनौपचािरक िशकणि ही एक
जबरदस्त शक्ती बनते.

िशकणिाची ही प्रिक्रया खूप जाणिीवपूवरक जोपासिलेली असिते.  व्यक्तीना नव्या सिामणािजक शक्तीचा प्रत्यही प्रत्यय
यऊ  लागतो.  त्या   शक्तीची  इयता  गाठणयाचा  त्या  प्रयासि  कर  लागतात.  आणपल्यात  असिलेल्या  तु्रिटी  भरन



काढणयाची  शथ र  कर  लागतात.  आणधीचया  सिमणाजव्यवस्थत  हा  अवकाश  उपलब्धच  नसितो.  अनौपचािरक
िशकणिाचया सिामणािजक पयावरणिात ही सिंधी िनमणाणि होते .  व्यक्ती सिमणाजाचया सिाहानं आणपल्यातल्या तु्रिटी भरन
काढू लागतात.  त्यांचया खुंटलेल्या िवकासिाला धुमणारेड फटूु लागतात.  आणत्मणिशकणिाचं,  स्वाधयायाचं खरं दालन खलुं
होतं. व्यक्तीच आणता स्वतःचया िशकक-िशिकका बनू लागतात.

सिमणाजवादाची  उभारणिी करणयाचया या अवस्थत नवा मणाणूिसि  जन्मण घेताना िदसिू लागतो.  अथात ही नवी मूणती
अजून पणूिर घडायची असिते. खरं तर, ितची घडणि कधीच परुी होत नसिते. मणानवी िकितजं जसिजशी खुलत जातात,

तसितश्या िवकासिाचया ककाही रंदावत जात राहतात . मणानव ही सितत घडत राहणिारी मूणती बनत राहते.

िशकणिाचया अभावी काही जणिांना वैयिक्तक मणहतवाकांका सिाधणयासिाठी  स्वतःचा वगळाच मणागर शोधावा लागतो.
तसेच  सिवांचया  एकजटुीनं  चाललेल्या  याते्रितही  काहीजणि  एकांडेपणिे  मणागरक्रमणणि  करणिारेड  असितातच.  हे  काहीही
असिलं तरी प्रत्यक व्यक्तीत आणपणि सिमणाजाशी जैविरत्या िनगिडत असिलं पािहज, याची सिततची जाणिीव िवकिसित
होत असिते.  तसेच,  आणपणि सिमणाजाचं जिनत्रि असिल्याची जाणिीवही त्यांचयात हरघडी िवकिसित होत असिते.  आणिणि
अशी जाणिीव िनमणाणि होणंि अितशय मणहतवाचं असितं.

दरवर  िदसिणिाऱया आणशा-आणकांका हस्तगत करणयासिाठी  मणाणिसिाला आणता आंणधळेपणिानं चाचपडावं लागत नाही.
त्यांना  िदशा  दाखवणिारं,  सिमुणदायाचया  खांदाला  खांदा  लावून  आणघाडी  सिांभाळणिारं  पकाचं  आणिणि  पुढारलेल्या
मणाणिसिाचं  िबनीचं  पथक  पुढ्ात  यणिारेड  काटकुट,  खाचखळग  सिाफ  करायचं  कामण  करत  असितं.  त्या  िबनीचया
पथकाची नजरही धययाचया ताऱयावर िखळलेली असितेच, पणि ते आणता कवळ व्यक्तीनं सिाधायचं धयय असित नाही.
नवा मणाणूिसि घडवणिारा सिमणाज िनमणाणि करणंि, हेच नवं ईिपसित असितं. कम्युिनस्ट मणानव, हेच एकमव ईिपसित.

रस्ता खूप लांबचा आणहे;  वळणिावळणिाचा आणहे;  डोंगरदऱयातून जाणिारा आणहे.  कधी कधी वाट हरवून आणपल्याला
मणाघारीही यावं  लागतं. कधी कुणिी जास्त वगानं जात सिमणाजापासिून अलग होत थोडं पुढंही जातं. एखादाचा वग
मंणदावल्यानं  मणागचा  त्याचया  अंगावर  यऊन  आणदळणयाची  शक्यताही  असिते.  क्रांतीचया  भावनेनं  झपाटून  आणपणि
िजतक्या लवकर जाता यईल, िततक्या वगानं चालत राहतो. पणि सिमणाज आणपल्याला रसिद पुरवत असिल्यानं आणपणि
त्याची  सिाथ  सिोडत  नाही.  त्यामुणळे,  सिमुणदायाचाच  वग  वाढवणयाची  िजद  व्यक्तीत  पैदा  होते.  सिमुणदाय  ितचं
अनुकरणि करायला िसिद होतो. 

सिमणाजवादाचया बांधणिीत सिहभागी न होणिारेड काही मूणठभर मणहाभाग असितातच.  ते सिोडूनही सिमणाजात दोन गट
तयार झालेले असितात.  सिवरच नैितक पे्ररणेिनं भारलेले असितात,  असिं नव्हे.  त्यांचयात सिामणािजक जाणिीव अजनू
पुरेडशी िनमणाणि झालेली नसिते. िबनीचं पथक जािणिवनं िनिशतच सिमुणदायाचया आणघाडीवर असितं. सिमुणदायाला नव्या
मूणल्यांची  काही  मणािहती  झालेली  असिते,  पणि  ती  अजून  त्यांचया  पूणिरतः  अंगवळणिी  पडलेली  नसितात.  िबनीचया
पथकातील सिदस्यांत गुणिात्मणक बदल झालेला असिल्यानं त्यांचयाकडून अपेिकत त्याग सिहज होत राहतो.  उवररीत
लोकांना सिंपूणिर िचत्रि नजरेडत सिाठवता न आणल्यानं त्यांचं िशकणि करावं लागतं, त्यांना लाभ दाव लागतात, त्यांना
खचावं लागतं,  प्रसंिगी पढुं ढकलावंही लागतं.  अशा रीतीनं कामणगारवगाची सिवािधकारी सिता पराभूत वगांचया
दमणनासिाठी असिते, तशीच ती िवजयी वगाचया उत्थापनासिाठीही असिते.

या सिाऱयाचा अथर असितो, क्रांती पूणिरतः यशस्वी होणयासिाठी  क्रांितकारी सिंस्थांची मणािलकाचया मणािलका उभारावी
लागते.  सिमुणदायांना आणगकूच करणयासिाठी सिाहभूत होईल अशी चांगलं तेलपाणिी कलेली,  नीट चालणिारी यंत्रिणिा
लागते.  तसे  मणहामणाग र  तयार  कराव   लागतात.  प्रत्यक  अवयव  स्वतंत्रि  िरत्या  कायररत  असिला  तरी  त्याचं  कायर
सिमुणचचयातच  अथरपूणि र होत  असितं.   अेक िखळा दरवरचया दुसिऱयाच चक्राला  गती  देणयाचं  कामण  करत  असितो.
िबनीचया पथकात सिहभागी होणिाऱयाची जणूि नैसििगक िनवडच या प्रिक्रयतून होत असिते.  या िबनीचया पथकाचं
कामण मणोठं अवघड आणिणि आणव्हानात्मणक असितं.  आणपलं कतरव्य िबनबोभाट पार पाडतील त्यांना लाभ तर झालेच



पािहजत; त्याच बरोबर अंगचुकारपणिा करतील, िवघन आणणितील त्यांना दंडही करावा लागल, त्यांचं दमणन करावं
लागल. 

आणजवर ऊमणीचया रपात असिलेली क्रांती स्थायीरप होणयाची प्रिक्रया आणता सिुर होते. आणजवर शासिन आणिणि सिमणाज
यांचयात एक दुभंग असितो. आणता शासिन आणिणि संिपणूिर सिमणाज यांचयात एकिजनसिीपणिा िनमणाणि करणयाचा शोध सुिर
होतो.  हा  एकिजनसिीपणिा  ही  सिमणाजवादाचया  बांधणिीची  पवूरअटच  असिते.  हा  एकिजनसिीपणिा  रजवताना  एक
काळजी घयावी लागते. प्राितिनिधक सिंसिदेचया पुनस्थापनेचा सिोपा मणागर टाळावा लागतो. 

त्यासिाठी क्रांती ही सिमणाज बांधणिारी नवी मणहासंिस्थाच बनावी लागते.  ती बनवणयासिाठी काही प्रयोग डोळसिपणेि
आणिणि धाडसिानं कराव  लागतात.  क्रांतीचया  सिंस्थला स्थायीपणि  यायचं असेल  तर अितशय  धीरानं,  घाईच मणोह
टाळत  कामण  करावं  लागतं.  औपचािरक  स्वरपाचया  रचना  टाळता  यत  नसितात.  या  औपचािरक  रचना  जणूि
सिमणाजगतीला  लागलेला  बेक  आणहे,  असिा  सिमुणदायांचा  सिहज  सिमणज  होऊ  शकतो.  या  औपचािरक  रचना,  सिंस्था
व्यक्तीला सिमुणदायापासूिन तोडून टाकतील अशी सितत भीती वाटत असिते.  परात्मणतेवर मणात करन मुणक्त व्हायला
िनघालेल्या मणाणिसिाचया प्रवासिात ही अलगता नवी िवघनं उत्पन्न करते. परात्मणतेवर सिंपूणिर िवजय हेच तर क्रांतीचं
अंितमण उिदष्ट असितं. त्याचयाशी तडजोड हा क्रांतीशी दोह असितो. हे अंितमण उिदष्ट कशाहीमुणळे दृष्टीआणड होता कामणा
नय,  यासिाठी  नवा  मणाणूिसि  सिजग  असितो.  त्यामुणळे  कसिल्याही  अलगावासि  आणपणि  बळी  पडू  नय,  यािवषयी  तो
कमणालीचा जागृत असितो. 
 

नवा  मणाणूिसि  घडवणिाऱया  सिंस्था  अिस्तत्वात  असितात  कुठं?  या  अभावावर  हळूहळू  मणात  करावी  लागते.  एका
उिदष्टासिाठी लढ्यात उतरलेले व्यक्तीच सिजग सिमुणदाय नवा इितहासि घडवू लागतात. सिवर व्यक्तीना एका िकमणान
सिमणान  स्तरावर  आणणिणयासिाठी  सिमणाजाचं  काहीना  काही  प्रमणाणिीकरणि  होणंि  क्रमणप्रपापत  असितं.  पणि  त्या
प्रमणाणिीकरणिामुणळेच  तर  सिमणाजवादात  व्यक्तीला  पूणिरत्वाकडे  जायचा  मणाग र  खुला  होतो.  व्यक्तीनं  हे  पूणिरत्व
कमणावणयाची  यंत्रिणिा  अजून  प्राथिमणक  अवस्थतच  असिते.  ती  यंत्रिणिा  बांधत  जाणंि,  हेच  तर  नव्या  सिंस्कृतीपुढील
आणव्हान असितं. व्यक्ती आणत्मणािवषकार करतच ही नवी रचना उभी करत असितात. ही रचना अजून अपुरीच असिली
तरी व्यक्तीसिाठी आणत्मणािवषकाराचया शक्यता मणात्रि अमणाप असितात. 

उत्पादन,  व्यवस्थापन  सिुिविहत  होणयासिाठी  सिमुणदायांना  तंत्रिज्ञान  आणिणि  वैचािरक  धन  हस्तगत  व्हावं  लागतं.

परस्परांचा  िवकासि  हेच  त्यांचयातील  आंणतिरक  नातं  असितं.  सिमृणधद  तंत्रिज्ञान  आणिणि  त्यापासिून  विंचत  व्यक्ती  हा
मूणलभूत िवगह आणता पार करायची प्रिक्रया सिुर झालेली असिते.  त्यासिाठी व्यक्ती आणिणि सिमुणदाय त्या प्रिक्रयांचा
खोलवर वध घेऊ लागलेले असितात.  एक सिामणािजक जीव म्हणूिन व्यक्तीची जाणिीव िवकिसित होऊ लागते.  हीच
असिते खासि मणनुषयत्वाची जाणिीव.  परात्मणतेचया  सिाखळ्या तुटल्यािशवाय  मणनुषयत्वाची  प्रापती होत नसिते.  मुणक्त
झालेल्या शमणातून मणनुषय आणपले नैसििगक, स्वाभािवक रप पुन्हा प्रापत करन घेत असितो. आणता त्याचं मणानवीपणि
कला-सिंस्कृतीमणधून व्यक्त होऊ लागतं. 

नवी सिंस्कृती िवकिसित करायची तर शमणाला एक नवं स्थान बहाल कलं पािहज.  आणता मणाणिसिं क्रयवस्तू राहात
नाहीत.  सिामणािजक कतरव्य ही लादलेली गोष्ट उरत नाही.  प्रत्यकीचया वाट्ाला सिामणािजक कतरव्याचा नव्हे,  तर
कतृरत्वाचा  िहस्सिा  यतो.  आणता  उत्पादनाची  सिाधनं  सिमणाजाचया  मणालकीची  झालेली  असितात  आणिणि  यंत्रि  हे एक
सिामणािजक काय र पार पाडायचं कवळ स्थळ बनलेलं असितं.  आणता जगणयासिाठी,  कवळ प्राणिी म्हणूिन जगणयासिाठी
कामण करायचं असितं,  या त्रिासिदायक िवचारातून मणनुषय मुणक्त झालेला असितो.  आणता व्यक्ती ती करत असिलेल्या
िनिमणतीतून व्यक्त होऊ लागते. सिजरनाची कृती त्याला पणूिरत्वाचा अनुभव देऊ लागते. आणता दुसिऱयासिाठी कलेल्या
शमणाचया रपात मणाणिसिाला आणपल्या मणनुषयत्वाचा बाजार मणांडावा  लागत नाही. ती करत असिलेले शमण हा ितचया
व्यिक्तत्वाचा आणिवषकार असितो.  परात्मणतेवर मणात कलेल्या शमणातून सिामुणदाियक मणानवीपणिाचा आणिवषकार होत
असितो. 



तंत्रिज्ञानाचा िवकासि हा स्वातंतयाची नवनवी िकितजं खुली करत जातो. शमण आणता क्रयवस्तू न रािहल्यानं  ते सिजरक
होतात,  मणानवीपणिाची  खूणि  बनतात.  पणि  ही  प्रिक्रया  सिहजसिाधय  नसिते.  स्वचछनं  करत  असिलेल्या  कामणातही
सिक्तीचा अंश असितोच.  िफडेल त्याला नैितक दबाव म्हणितो.  कामणाकडे,  शमणाकडे पाहणयाचया अधयाित्मणक दृष्टीत
अजून सिंपूणि र पिरवतरन व्हायचं असितं.  जािणिवतील बदल आणपोआणप होत नसितो.  जसिा तो अथररचनेतही आणपोआणप
होत  नसितो.  हे बदल खूप सिावकाश होत असितात.  ते युगप्रवतरक असिल्यानं ते होणयासिाठी युगांची वाट पहावी
लागते. तो प्रवासि काही अगदीच िबनधक्क्यांचा असित नाही.  कधी बदल अित वगानं होतो, तर तो कधी अित मंणद
असितो. कधी कधी तर एखाददुसिरं पाऊल मणागंही पडतं. 

गोथा कायरक्रमणाची सिमणीकामणधय  मणाक्सिर म्हणिाला तसिं हे संिक्रमणणि अगदी िनभर्नेळ असित नाही. हे दालन नव्यानंच खलुं
होत असिल्यानं आणपणि तसे त्या बाबतीत अनिभज्ञच असितो.  सिमणाजावादाची प्राथिमणक बांधणिी पुढं सिाम्यवादाकडे
नेत असिते खरी. पणि ते बांधकामण चालू असिताना आणजूबाजूला वगरलढाईची धामणधूमण सुिरच असिते आणिणि सिमणाजातील
भांडवली घटक वगरसिंघषाचा आणत्मणा झाकून, दडवून ठेवायचा प्रयत्न करत असितात.

या संिक्रमणणि काळातील राजकीय अथरशासाचा अजून िवकासि झालेला नसितो. या व्यवस्थच नेमणक घटक काय आणहेत,

यािवषयीचा अभयासि अजूनही बाल्यावस्थतच असितो. त्याचबरोबर आणपणि पारंपिरक अभयासि पधदतीचया सिवयीत
अडकलेले असिल्यानं  मणाक्सिरवादी  ततवज्ञानाचा  िवकासिही  तसिा अडखळतच होत आणहे.  अशा वळी  तर  सिैधदांितक
स्पष्टतेची फारच आणवश्यकता आणहे. 

या  िसिधदांतातून  सिमणाजबादाचया  बांधणिीतील  दोन  खांब  ठळकपणेि  उभारलेले  िदसिून  यतात:  नव्या  सीपुरषांचं
िशकणि आणिणि तंत्रिज्ञानाचा िवकासि.  या बाबतीत,  िवशषतः तंत्रिज्ञानाचा पाया भक्कमण करणयाचया बाबतीत अजून
खूपच  प्रगती  करणंि  गरजचं  आणहे.  याचं  कारणि  आणज  जगातल्या  िवकिसित  देशांनी  याबाबतीतला  मणोठा  पल्ला
गाठलेला  आणहे.  त्यांनी अनेक नवी दालनं खुली  कलेली आणहेत.  म्हणूिन तर िफडेल  जनतेचया आणिणि खासि करन
िबनीचया पथकाचया तांित्रिक आणिणि वैज्ञािनक िशकणिावर इतका भर देत असितो.  
 

उत्पादनाशी थटपणेि िनगिडत नसिलेल्या िवचार आणिणि कल्पनांचया केत्रिात ऐिहक आणिणि अधयाित्मणक,  आणित्मणक भद
लगच िदसिून यतात. मणाणूिसि प्रदीघर काळ कला आणिणि सिंस्कृतीचया मणाधयमणातून परात्मणतेतून मुणक्त होऊ पहात आणलेला
आणहे. मणाणूिसि रोज क्रयवस्तू बनत आणठ आणठ तासि मणरत राहतो आणिणि नंतरच आणत्मणािवषकाराचया, सिजरनाचया रपात
त्याचया िजवाची धुगधुगी िदसित राहते. पणि इथंही तो रोग त्याची पाठ सिोडतच नाही. जगाशी सिंवादी होऊ पाहता
पाहता मणाणिसिाला यणिारा एकटपणिा,  आणजूबाजूचं सिामणािजक पयावरणि त्याचया व्यिक्तत्वावर घाला घालत असितं
आणिणि तो आणपलं प्राणिपणिानं स्वातंतय जपू पाहत असितो.  अशा घनघोर वातावरणिात सिौदयरकल्पना अिदतीयतेचा
घोषा करत िनषकलंक राहणयाचा अतोनात प्रयत्न करत असितात. 

आणिणि ती एक फक्त पळवाट असिते.  मूणल्यिनयमण हे उत्पादन सिंबंधांचं िनव्वळ प्रितिबब रािहलेलं नसितं.  मणक्तेदार
भांडवलशाहीनं त्या िनयमणालाच िविवध सिाखळदंडांनी जखडत आणपलं गुलामण कलेलं असितं.  सिांस्कृितक इमणल्यात
कालाकार म्हणूिन प्रवश करायचा तर त्याचं खासि प्रकारचं िशकणि करणंि आणवश्यक असितं. बंडखोरांनादेखील यंत्रिाचं
गुलामण बनवलं जातं. खासि प्रितभा असिल्यािशवाय त्याचया कचाट्ातून कलाकार सिुटत नाही. इतरांना या यंत्रिणेिला
शरणि जावं लागतं; जात नाहीत त्यांचा िचरडून चोळामणोळा कला जातो. 

अशा  पिरिस्थतीत  कला  ही  स्वातंतयाचं  प्रितक  बनते,  असिा  दावा  करत  प्रायोिगक  कला  जन्मण  घेते.  पणि  या
प्रायोिगकतेलाही  मणयादा  असितात.  व्यक्तीचया  परात्मणतेचया  खडकावर  प्रयोगांच  तारव  फुटू  लागतात.  मणानवी
िचतेची वाफ बाहेर काढणयासिाठी िनरथरक वदनांची सिूक्तं गायली जाऊ लागतात, नाही तर बाजार मणनोरंजनाचया
अफूचं सिरासि सेवन हीच  'कलात्मणक'  अिभव्यक्तीची तऱहा होऊन बसिते.  कला हे िनषेधाचं शस आणहे,  ही कल्पना



बोथट करणयाचा प्रयत्न होऊ लागतो.  
 

या खळाचया िनयमणांपुढे मणान तुकवतात त्यांचा गौरव होतो.  िनयमणांचया मणकरटलीला म्हणिजच उचच अिभव्यक्ती
असिा सिमणज प्रसिृत कला जातो. त्या लीलांचं कौतुक करताना त्या अदृश्य िपजऱयातनू बाहेर पडायचा प्रयत्न तर कला
जात नाही ना, हे अितशय बारकाईनं तपासिलं जात असितं.

 

सिता क्रांतीचया अंिकत यता कणिी बाजारबुणिग्यांची दाणिादाणि उडाली. क्रांितकारक असिोत वा नसिोत, उरलेल्यांना
नव्या  वाटा  िदसिू  लागल्या.  कलािभव्यक्तीचया  नव्या  िदशा  उजळू  लागल्या.  पळवाटा  शोधणिाऱयांची  त्यातही
भाऊगदी होऊ लागली. नव्या स्वातंतयाचया वावटळीत िकत्यक क्रांितकारकांनाही 'तर-तमण'चा िववक करता यईना.
याचं कारणि त्यांचया मणनावर अजून मणधयमणवगीय जािणिवांची पकड कायमण होती. 

या  प्रिक्रयतून  गलेल्या  काही  देशांत  िवपरीत  प्रितिक्रया  िनमणाणि  झाली.  पळपुटपणिाशी  लढायचया  नावानं  ते
गंथप्रामणाणयाकडे झुकले. सिांस्कृितक अिभव्यक्ती िनिषधद मणानली जाऊ लागली. िनसिगाचं यथातथय प्रितिबब हाच
कलात्मणकतेचा शेष्ठ आणिवषकार असिा प्रचार सिुर झाला. पुढं त्याचंच रपांतर सिामणािजक आणदशाचं यांित्रिक प्रितिबब
दाखवणयाचया आणगहात होऊ लागलं. वास्तवात नसिलेला, कसिलेही अतंिवरोध नसिलेला आणदशर सिमणाज दाखवणंि हेच
कलेचं मूणल्य होऊन बसिलं. 

सिमणाजवाद अजनू बाल्यावस्थत असितो तेव्हा तो चुका करतच िशकत असितो.  नवा मणाणूिसि घडवायचा तर जुन्या
रीती सिोडून नव्या वाटा चोखाळायचा बौिदक उदामणपणिा अंगी बाणिवावा लागतो. जुन्या रीतीना जुन्या व्यवस्थचा
मणळ  लागलेला  असितो.  त्या नवा  मणाणूिसि  घडवणयासिाठी  कुचकामणी  असितात.  आणशय  आणिणि  रप यांचया नात्याचा
नव्यानं  िवचार  होऊ  लागतो.  प्रगतीचया  िदशा  गोंधळलेल्या  असितात  आणिणि  आणपणि  ऐिहक  सिमणस्या  सिोडवणयात
कमणालीच  गंुतलेले  असितो.   'थोर  कले'वर अिधकार  सिांगणिारेड  क्रांतीच  पाईक  असितातच,  असिं  नव्हे.  अशा  वळी
पकाचया सिभासिदांना पुढाकार घेऊन जनिशकणिाचं कामण हाती घयावं लागतं. 

याचा  िविचत्रि  पिरणिामण  होतो.  आणपल्यापुढील  काय र  खूप  सिाधंसिोपं,  िबन  गंुतागंुतीचं  असिल्याचा सिावरित्रिक  सिमणज
होतो.  सिवांना  सिहज  सिमणजल  अशा  भाषेतच  बोललं  पािहज,  असिा  आणगह  होऊ  लागतो.  खरा  कालत्मणक  शोध
घेणयाची  ऊमणी  सिंपुष्टात  यते.  कवळ  सिमणाजवादी  वास्तव,  आणिणि  मृणत  भूतकाळ,  सिमणजून  घेणंि  एवढंच  सिांस्किृतक
आणव्हान असिल्याचा सिमणज होतो. मणग मणागचया शतकातील आणधारावर सिमणाजवादी वास्तववाद उभा कला जातो. 

पणि १९ व्या शतकातील वास्तववादी कलेलादेखील वगीय आणशय होता. ती व्यक्तीचया परात्मणतेचं दशरन िवसिाव्या
शतकातील  ऱहासिमणान  भांडवली  अिभव्यक्तीहन  जास्त  प्रभावीपणेि  करते  हे खरंच;  पणि  ितचा  वगीय  आणशय
नजरेडआणड करता यत नाही. 

पणि एक प्रश्न उरतोच: सिमणाजवादी वास्तववादाचया िथजलेल्या रपातच कलेची अिभव्यक्ती झाली पािहज असिा
दुरागह कशासिाठी? सिमणाजवादी वास्तववादाचया िवरोधात “स्वातंतय” ही सिंकल्पना उभी करता यत नाही.  याचं
सिाधं कारणि असिं,  की नवा सिमणाज िनमणाणि झाल्यािशवाय खरं स्वातंतय अिस्तत्वातच आणलेलं नसितं.  शंडी तुटो की
पारंबी, म्हणित वास्तववादाची खुटंी घट पकडून ठेवल्यासि १९ व्या शतकापासिून हाताळलेले वगवगळे घाट आणिणि
रपे अडगळीत टाकले जातील. मणग आणपणि भूतकाळात रमणायची पू्रधॉनं कलेली चूकच करत राहणिार. लोक नव्यानं
घडत असितात, हे िवसिरन आणपणि त्यांना जुन्याच खोड्ात अडकवून ठेवू पाहात असितो. आणपल्याला दोन बाबतीत
सिजग रहावं लागतं:  एका बाजूला मुणक्त वातावरणिाला जन्मण देणिारी वचैािरक-सिांस्कृितक सिामणगी उपलब्ध करन
देत  असितानाच  दुसिरीकडे  शासिकीय  अनुदानाचया  खतावर  अनावश्यक  गवत  मणाजणिार  नाही,  याचीही  काळजी
घयावी लागते. 



आणपल्या देशात यांित्रिक वास्तववादाची चूक आणपणि कलेली नाही;  उलट त्याचया िवपरीतच होताना िदसिते.  याचं
कारणि नवी व्यक्ती जन्मणाला घालणयाची जाणिीव अजून त्या तीवपणेि झालेली नाही. हा नवा मणाणूिसि िनिशतच १९
व्या शतकाचया पुढं जाणिारा असेलच, पणि त्याचबरोबर मृणतवत असिलेल्या नव्या ऱहासिमणान शतकाचया सिंस्कृतीचया
िवळखयातूनही बाहेर पडलेला असेल. 

आणपल्याला जन्मणाला घातला पािहज,  २१ व्या शतकातला मणानव.  त्या िचत्रिाची कवळ रपरेडखाच आणपल्या सिमणोर
आणहे.  पणि आणपल्या अभयासिाचं हेच मुणखय उिदष्ट असिलं पािहज.  ठोसि सिंशोधनाचया आणधारावर नवं सिैधदांितक यश
कमणावलं  तरच  आणपणि  मणानवतेचं  स्वपन  प्रत्यकात  उतरवणिारं  मणाक्सिरवाद-लेिननवादाचं  धयय  जागं  ठेवलं,  त्याला
काही मणौिलक योगदान िदलं असिं मणानता यईल. 

एकोिणिसिाव्या शतकातील मणाणिसिाला प्रितिक्रया देणयाचया नादात आणपणि िवसिाव्या शतकाचया ऱहासिमणान कदरमणात
अडकून पडलो आणहोत. ही काही अगदीच दुरस्त करता यणिार नाही, अशी चूक नाही. पणि पनुरजजीवनवादाचया
आणहारी जायचं नसेल तर तीवर मणात कलीच पािहज. सिमुणदाय प्रगतीचया वाटनं चालतच आणहेत. सिमणाजात नवनव्या
कल्पना आणिणि िवचार  जोमणानं  रजत आणहेत.  सिमणाजातील हरेडक  व्यक्तीचया  एकात्मण  िवकासिाचया  ऐिहक शक्यता
मणोठ्ा प्रमणाणिावर िवस्तारल्या आणहेत. वतरमणान हा लढ्याचा काळ आणहे आणिणि भिवषय आणपलंच आणहे.

आणपले  कलाकार  आणिणि  िवचारवंतांची  एक  मूणलभूत  कमणजोरी  असिते:  ते  क्रांतीपासिून  चार  हात  दर  राहतात.

बाभळीला बोरं लागत नसितात, हे खरंच. पणि ही कमणजोरी नसिलेली नवी िपढी जन्मणाला यत असिते. सिंस्कृतीचं केत्रि
व्यापक झालं, अिभव्यक्तीचया शक्यता िवस्तारल्या की अस्सिल कलावंत जन्मणाला यतात. 

आणजची िपढी िविवध संिघषांनी पोखरन िनघालेली आणहे, हे खरं. त्याचया पिरणिामणी ितचयात िकत्यक िवकृती आणल्या
आणहेत  आणिणि  ती  हा  िवकृत  वारसिा  पुढचया  िपढ्ांनाही  देणयाचा  धोका  सिंभवतो.  आणपणि  अिधकृत,  सिरकारी
िवचारसिरणिीच  गुलामण  िनमणाणि  करता  कामणा  नयत  की  सिरकारी  पैश्यावर  पोसिलेले  सिंशोधक.  हे  लोक  कवळ
उदारवाचक िचन्हांचया दरम्यानचं स्वातंतय उपभोगत असितात. खरेड क्रांितकारक लोकांचया स्वरात नव्या मणाणिसिाचं
गाणंि गातील. ही गोष्ट एका रात्रिीत होत नसिते. आणपल्या सिमणाजात तरणिांची आणिणि पकाची भिूमणका खासि मणहतवाची
असिते. 

त्यातही तरणिांना जास्त मणहतव असितं, कारणि ते मणातीचा गोळा असितात, देईल तसिा आणकार घेतात. आणपणि त्यांचया
सिहभागाकडे आणिणि योगदानाकडे  दुलरक कर शकत नाही.   िशषयवृतीवर  िशकणिारेड तरणि सिुटीत आणिणि अगदी
िशकणयाचया िदवसिातही शारीिरक कामण करत असितात. कामण हे काही बाबतीत त्यांना िमणळालेलं बकीसि असितं तर
काही बाबतीत िशकणिाचं सिाधन.  परंतु,  कामण हे  कधीही िशका असित नाही.  आणता एक नवी िपढी जन्मणाला यत
आणहे. 

पक  ही  सिमणाजाची  िबनीची  सिंघटना  आणहे.  सिवोत्कृष्ट  कामणगार  हे ितच  सिदस्य  असितात.  या  िबनीचया  पथकात
मणोजकच  लोक  असितात,  पणि  त्यांचया  गुणिवतेमुणळे  त्यांचा  सिमणाजावर  मणोठा  प्रभाव  असितो.  आणपला  पक  ही
सिमुणदायांचा सिहभाग असिलेली संिघटना बनवणयाची आणपली आणकांका असिते; पणि त्यासिाठी िबनीचया स्थानावर कामण
करणयाची  जाणिीव  सिमुणदायात  चतावी  लागते.  आणिणि  सिाम्यवादाच  िशकणि  त्यासिाठी मणहतवाच  असिते.  हे िशकणि
देणयाच उिदष्ट ठेवूनच आणपणि कामण करत असितो.  पक ही एक िजवतं रचना असिते;  कायरकत्यांची अमणाप कष्टाची
आणिणि त्यागाची तयारी असिावी लागते. आणपलं क्रांितकायर पुरं करणयासिाठी त्यांनी उदाहरणि घालनू देत सिमुणदायांचं
नेतृत्व कलं पािहज. आणिणि त्यासिाठी त्यांना वगरशत्रिू, भूतकाळातून पदरी आणलेले दोष, सिामाजयवाद अशा प्रितगामणी
शक्तीशी दोन हात करत बांधणिी करावी लागते; वषानुवषर्ने लढत राहावं लागतं.

आणता आणपणि व्यक्तीची भूिमणका काय असिते,  हे सिमणजावून घेऊ.  इितहासि घडवणिाऱया  सिमुणदायांचं नेतृत्व मणाणूिसि



व्यक्ती म्हणूिनच करत असितो. हे ठरवावं लागत नाही, हा आणपला सिावरकािलक अनुभव असितो. 

सिुरवातीचया काळात क्रांतीला पे्ररणिा दायचं कामण कलं िफडेलनं.  तोच ितचा नेता होता.  क्रांतीला त्यानंच िदशा
िदली. पणि त्याचवळी त्याचया सिोबतीनं क्रांितकारकांचा एक लढाऊ सिंच होता. आणिणि त्या मणागोमणाग पाठीशी होता,
त्यांचयावर िवशासि असिलेला जनसिमुणदाय. जनसिमुणदायाचया आणकांका प्रत्यकात कशा उतरवायचया याची नेतृत्वाला
जाणि असिल्यानं सिमुणदायांची त्याचयावर शधदा होती.  

हा  िनव्वळ  ऐिहक  सिुखाचा  मणामणला  नसितो.  खायचीपयायची  रेडलचल  आणहे  की  नाही,  वषातून  िकतीवळा
सिमुणदिकनाऱयावरील  मणौज  लुटता  यते,  आणजचया  पगारातून   कोणित्या  िवदेशी  वस्तू  िवकत  घेता  यतात  हा  मुणदा
मणहतवाचा असित नाही.  आंणतिरक  दृष्ट्ा  व्यक्ती  िकती सिमृणधद  आणहे,  ती सिमणाजाची जबाबदारी पेलणयासि िकती
सिमणथर झाली आणहे, यावर ितचं मूणल्य ठरतं. 

आणपणि त्यागमणय अशा एका वैभवशाली कालखंडात जगत आणहोत,  याची व्यक्तीला पक्की जाणिीव असिते. त्याग हा
त्यांचा शासि आणिणि कष्ट हा त्यांचा उचछवासि असितो.  याच भावनेतून ते सिुरवातीला िसिएरा मणाएसाचया लढाईत
उतरले,  आणिणि मणग हा अनुभव सिाऱया क्यूबन जनतेचाच सिावरित्रिक अनुभव झाला.  क्यूबा हे अमिरकन क्रांतीतील
िबनीचं पथक बनलं.  िबनीचया स्थानी असिल्यानं त्याचयावर अपवू र त्यागाची जबाबदारी  यते.  लिॅटन अमिरकन
सिमुणदायांना तो मुणक्तीचया मणागावर घेऊन जात आणहे.  क्रांती सिवरस्वाचा त्याग मणागते आणिणि देत तर काहीच नसिते.

ऐिहक लाभ ही काही क्रांतीची खरी प्रेरणिा असित नाही. हे िबनीच िशलेदार पुरं जाणूिन असितात. वदना आणिणि त्याग
हेच त्यांचं वैभव असितं. 

कुणिी हसेल, पणि मणाझया दृष्टीनं खरा क्रांितकारक हा पे्रमणानं भारलेला असितो. प्रेमणभावनेचा अभाव असिणिारा इसिमण
क्रांतीचया वाटलाही  जाणिार  नाही.  हदयात  ऊब आणिणि डोक्यात थंडपणिा  हे क्रांितकारकाचं खरं वैिशष्ट् असितं.

त्याचया जोरावरच तो आणिणि ती िजवाला अितशय त्रिासिदायक ठर शकतील,  असे िनणिरय अिजबात िवचिलत न
होता घेऊ शकतात.  जनतेिवषयीचं पे्रमण ही क्रांितकारकातील सिवात पिवत्रि भावना असिते.  ितचयाशी ते अिजबात
तडजोड करत नाहीत. 

क्रांितकारकांना बोबडं बोलणिारी मुणलं असितात, त्यांना पे्रमणळ नवरा असितो, बायको असिते. क्रांतीला ितचया इिचछत
स्थळी घेऊन जायचं, तर या सिवांचा त्याग करायची तयारी असिावी लागते.  क्रांतीत सिहभागी होणिारेड सिाथीदार,
कॉन्टमेड, हेच त्यांच सिुहद आणिणि िमणत्रि. त्या वतुरळाबाहेर त्यांना जीवन असित नाही. 

अशा  पिरिस्थतीत  क्रांितकारकाचया  अंगी  मणानवतेचा  सिणिसिणिीत  अंश असिावा  लागतो.  न्यायाची आणिणि  सित्याची
चाड असिावी लागते. त्यासिाठी पोथीिनष्ठा, गांिथकता दर सिारन जनतेपासिून असिलेला दुरावा ओलांडावा लागतो.
रक्तामणांसिाचया मणाणिसिावरील प्रेमण हीच आणपल्या कायाची प्रेरणिा असिावी लागते. 

 

क्रांितिवचारामणाग  कवळ  मणनुषयमणात्रिावरील  पे्रमण  हीच  एक  सिामणथयरशाली  भावना  असिते.  आणिणि  क्रांितकारकाचया
मृणत्यूपयरत ती त्याचया वा ितचया सिाथीला असिते. जागितक स्तरावर सिमणाजवाद उभारणयासिाठी आणवश्यक ऊजा ही
प्रेमणभावनाच  देत  असिते.  स्थािनक  काय र  पार  पाडून  झाल्यावर  क्रांितभावना  बोथट  झाल्यासि,  कामणगारवगीय
आंणतरराष््टीय बंधुभिगनीभाव िवसिरल्यासि क्रांितकायावर मणांद चढतं, सिामाजयशाहीचया आणक्रमणणिापुढे ती िवकलांग
होऊन जाते.  कामणगारवगीय आंणतरराष््टीयवाद हे क्रांतीचं कवळ कतरव्य उरत नाही;  तो ितचा जीवनरसि असितो.
याचं सिमुणदायाला ज्ञान देत राहणंि, हेच क्रांितकारकाचं अंितमण लकय असितं. 

प्रापत िस्थती धोक्यांनी भरलेली आणहे.  इतक्या िनगुतीनं जनतेशी बांधलेले दुव तुटणिं हा जसिा एक धोका असितो,
तसिाच पोथीवरील भक्ती हाही एक धोका सिंभवतो.  एकदा का क्रांतीला वाहन घेतलं की मुणलाबाळांना वाऱयावर



सिोडून  दायचं  असितं,  कुटंुबाचया  सिुखाची  तमणा  बाळगायची  नसिते,  असिा  सिमणज  होणयाची  दाट  शक्यता  असिते.

सिामणान्य  जनांना  असितात,  तशीच  क्रांितकारकांनाही  मुणलंबाळं  असितात.  क्रांती  मणाणिसिांना  दर  लोटत  नसिते.  पणि
त्याचबरोबर क्रांितकारकाची दृष्टी अढळ असिली पािहज. त्याचं क्रांतीचं पोलाद सितत तावूनसुिलाखून िनघत रािहलं
पािहज.

आणम्ही अशी आणगकूच करत आणहोत. आणमणचया पथकाचं नेतृत्व िफडेल करतो, हे आणम्ही अिभमणानानं जाहीर करतो. ते
जगाला ओरडून सिांगताना आणम्हाला ना भीती वाटते,  ना शरमण.  त्याचया पाठीशी आणहेत पकाच लढाऊ कायरकतर्ने;
आणिणि त्यांचया मणागं बळ आणहे जनसिमुणदायाचं.  एका सिमणान उिदष्टाचया िदशनं हा प्रवाह जोमणानं वाटचाल करतो
आणहे.  या  सिमुणदायातील  मणाणिसिांना  आणपल्याला  कुठं  पोहोचायचं  आणहे,  याची  सिुस्पष्ट  जाणिीव  आणहे.  गरजचया
प्रदेशातून बाहेर पडून मुणक्तीचया प्रदेशात प्रवश करणयासिाठी ते िसिधद झाले आणहेत. 

हा क्रांितप्रवणि सिमुणदाय स्वतःच सिंघिटत होत राहतो. सिंघटना करणयाची िनकडीची जाणिीव ही त्यामणागील मूणलभूत
प्रेरणिा असिते.  आणता ती फुटलेल्या बॉबसिारखी हजारो तुकड्या-तुकड्यात िवखरन टाकता यईल, अशी गदी  राहत
नाही.  गदीला  असिते  तशी  भिवषयाची  अनािमणक  भीती  ही  त्यांना  एकत्रि  ठेवणिारी  शक्ती  नसिते.  एकमकांना
तुडवायला मणागंपुढं न पाहणिाऱया गदीचं, जमणावाचं रपांतर आणता मणानवी व्यक्तीचया सिमुणचचयात झालेलं असितं.

आणता आणपणि देशाच िबनीच िशलेदार असिल्यानं भिवषयात कसिलाही त्याग करणयासिाठी आणपणि सिदैव िसिधद असिलं
पािहज, याची त्यांना जाणिीव असिते. इितहासि घडवणिारेड नायक म्हणिून वाटल ती िकमणत मणोजायची त्यांची तयारी
असिते.  अमिरकच  पुढारपणि करणिाऱया जनतेच अगदल म्हणूिन पडेल ती िकमणत  मणोजायला आणपणि सिदैवच तयार
असितो. आणपल्यातील प्रत्यक जणि ितचा वा त्याचा त्यागाचा िहस्सिा पेलायला उत्सिुक असितो. कतरव्यपूतीचा आणनंद
हीच त्याची बिकसिी असिते, हेही त्यांना ठाऊक असितं. दर िकितजावर नव्या सीपुरषांचया प्रितमची झलक िदसित
असिते; आणिणि ती प्रत्यकात उतरवणयासिाठी हरेडक व्यक्ती िजवाचया करारानं झटत असिते. 

मणी काही िनषकषर काढणिार आणहे:

आणपणि सिमणाजवादीच खऱया अथानं स्वतंत्रि असितो, कारणि आणपणि मणानवी पिरपूतीचया िदशनं वाटचाल करत असितो.
आणिणि आणपणि खऱया अथानं पिरपूणिर असितो, कारणि आणपणि खऱया अथानं स्वतंत्रि असितो. 

सिंपूणि र स्वातंतयाची  रपरेडखा तयार झाली आणहे;  आणता फक्त त्यात िविवध रंग भरायची,  वगवगळ्या रेडषा गडद
करायची गरज आणहे. ते आणपणि करणिार आणहोत.

आणपलं  स्वातंतय  िमणळवणयासिाठी,  िमणळवलेलं  स्वातंतय  जोपासिणयासिाठी  आणपणि  आणपल्या  रक्तामणांसिाची  ि कमणत
मणोजली आणहे. हा त्याग आणपणि आंणधळेपणिानं नव्हे, तर उघड्ा डोळ्यांनी कला आणहे. रक्त िशपून ही स्वातंतयाची
िवलोभनीय इमणारत आणपणि बांधत आणहोत. 

रस्ता  दरचया  पल्ल्याचा  आणहे;  आणडवळणिांचा,  खाचखळग्यांचा  तर  आणहेच,  परंतु  अनोळखीही  आणहे.  आणपल्याला
आणपल्या  मणयादांची  स्पष्ट  जाणिीव  आणहे.  आणपणि  २१  व्या  शतकातला  मणाणूिसि  बनवणिार  आणहोत  – होय,  आणपणिच
बनवणिार आणहोत. 

रातं्रििदनी  युधदप्रसिंगात  स्वतःला  घडवत  राहणिार  आणहोत.  नवनव्या  तंत्रिानं,  नवनव्या  सिाधनानं  नवा  मणाणूिसि
घडवणिार आणहोत. 

जनतेचया  आणकांका,  ितच  शेष्ठ  गुणि  अगंी  बाणिवू  शकणिाऱया  व्यक्तीच  त्यांचं  नेतृत्व  करत  त्यांना  सिंघिटत  कर



शकतात. मणात्रि, आणपल्या मणागावरन तसिूभरही ढळणिार नाही, याची त्यांना खातरजमणा करावी लागते. 

खाचखळग भरत,  काटकुट सिाफ करत इतरांना चालणयासिाठी रस्ता सिरधोपट करावा लागतो;  हे  कामण िबनीचया
पथकाला करावं लागतं. त्यातल्या अस्सिल घटकाला, पकाला. 

युवावगरच  आणहे  आणपणि घडवू  पाहात  असिलेल्या  िशल्पाचा  प्राथिमणक  घटक;  आणपल्या  आणशाअपेका  पणूि र  कराव्यात
म्हणूिन आणपणि हे िनशाणि आणपल्या हातून घेणयासि त्याला िसिद करत असितो.

या पत्रिात मणनातला भाव काही प्रमणाणिात जरी व्यक्त झाला असेल, तर हेतू सिाधय झाला, असिं म्हणिता यईल. िमणत्रि-

मित्रिणिीनो, इन्कलाब िझदाबाद!

देह जावो अथवा राहो ।
क्रांितरंगी दृढ भावो ।।

* * *



ित्रिखंडाला संिदेश
 
(आणिफका, आणिशया आणिणि लॅिटन अमिरकन जनतेचया एकजुटीची सिंघटना - OSPAAAL -  हवाना, क्यूबा यांनी
१६ एिप्रल १९६७ रोजी  प्रथमण प्रकािशत कलेला लेख)

काळ आणहे भटी पेटवणयाचा, ितचया तेजानं िदशा उजळणयाचा 
- जोसे मणाती

जगाला गासिणिारा शवटचा वणिवा पेटला होता त्याला एव्हाना एकवीसि वषर झालीसुिधदा. िकतीक भाषांत, िकतीक
पुस्तकांत  आणिणि  लेखांत  जपानचया  पराभवाचा  उत्सिव  सिाजरा  कला  जातोय.  जगाची  वाटणिी  वगवगळ्या तंबूत
झाली आणहे आणिणि त्या प्रत्यक तंबूत हा सिणि सिाजरा कला जातोय.  या वाटणिी झालेल्या जगाचया िकत्यक भागात
आणशचं वातावरणि आणहे.

जागितक युधद टाळलेली ही एकवीसि वषर. सिंघषानं गासिलेली तरी युधदाचया जवाळा चार हात दर ठेवणयात यशस्वी
झालेली.  या  िवशशांततेमुणळे  आणपणि  सिमणाधानी  असिल्याचं  सिांिगतलं  जातं.  या  शांतेतचया  काळातही  दािरद,

वंिचतता, शोषणि यािवरद आणपली लढाई चालूच होती. जागितक शांततेची ती फलप्रापती होती, हे िवसिरा असंिही
सिांिगतलं जातं. पणि ती शांतता तरी खरी आणहे का? 

 

जपाननं शरणिागती पत्करल्यानंतर ठायीठायी िकत्यक लढाया झाल्या आणहेत.  आणपणि त्याची मणोजदाद करायचया
फंदात पडणिार नाही आणहोत.  वरवर शांत िदसिणिाऱया िढगाऱयाखाली कुठं कुठं आणग धुमणसित रािहली आणहे,  हेही
दाखवायची  तसिदी  आणपणि  घेणिार  नाही  आणहोत.  पणि  वास्तव  सिमणजायला  कवळ  दोन  उदाहरणंि  पुरेडशी  आणहेत:

कोिरया आणिणि िव्हएतनामणचया युधदांची. 
 

युधदाचया जवालांनी कोिरया वषानुवषर्ने भाजून िनघाला होता. त्यात रानटीपणिानं कळसि गाठला. कोिरयाचया उतर
भागात बॉबचा अकरशः पाऊसि पडला.  कारखाने,  शाळा,  इिस्पतळं  -  सिारं सिारं नष्ट झालं.  एक कोटी लोकांचया
डोक्यावर छपपरही रािहलं नाही. 

युनोचा  बदनामण  झेडा हातात नाचवत  अमिरकचया लषकरी  नेतृत्वाखाली  डझनभर  देशांनी  कोिरयावर  आणक्रमणणि
कलं. अमिरकचया राकसिी लषकरानं  दिकणि कोिरयन जनतेचा त्या युधदात दारगोळ्यासिारखा वापर कला. दुसिऱया
बाजूला कोिरयन जनता उभी होती. त्यांना सिाथ देत होते चीनच स्वयंसेवक. आणिणि त्यांना शसासं पुरवली होती
सिोिव्हएत लषकरी यंत्रिणेिनं. सिामुणिहक िवनाशाचं अणवस सिोडून एकही अत्याधुिनक अस वापरायचं अमिरकनं ठेवलं
नाही. जीवजंतू वापरले तशीच रासिायिनक असंही वापरली.  
  

िव्हएतनामणमणधील  देशभक्त  जनतेला  तीन  सिामाजयवादी  शत्रिूंशी  सितत  लढावं  लागलं.  िहरोिशमणा  आणिणि
नागासिकीवर  बॉब  पडणयाआणधी  जपान  ि व्हएतनामणला  जाळून  काढत  होता.  मणागोमणाग  फान्सिनं  तेच  कलं  आणिणि



अमिरकनं तर क्रौयाचा कळसि गाठला. 

आणपल्या अमिरका खंडात प्रदीघर काळ छोट्ा छोट्ा लढाया होत रािहल्या. काही िठकाणिी लषकरी बडें तर काही
देशांत जनतेच  स्वातंतयलढे.  क्यूबात क्रांती झाली आणिणि एक मणहतवाचा  प्रदेश म्हणूिन त्यानं जगाचया जािणिवत
प्रवश कला.  त्या क्रांतीनं  सिामाजयवादी  कमणालीच  खवळले  आणिणि  त्या िचमुणकल्या  देशावर  चालून  गले.  आणपल्या
सिमुणदिकनाऱयांचया रकणिासिाठी क्यूबाला धावून जावं लागलं. आणिणि पाठोपाठ उभं रािहलं अणवस युधदाचं सिंकट.

क्यूबाचया प्रश्नी अमिरका आणिणि सिोिव्हएत युिनयन यांचयात भडका उडाला असिता तर जगाला युधदाचया खाईत 

ढकलून न भूतो न भिवषयित अशी मणाणिसिाची अवस्था झाली असिती. 

पणि  सिधया मणात्रि  जागितक अंतिवरोधाचं  मुणखय  कद बनलं  आणहे,  िव्हएतनामणचं  दीपकल्प  आणिणि त्याचया  लगतचा
प्रदेश.  लाओसि  आणिणि िव्हएतनामण  आणधीच  यादवीनं  जजरर झाले  होते.  त्यात अमिरकन  सिामाजयशाहीनं  हस्तकेप
करत त्यात आणपली सिवर शक्ती पणिाला लावली. अमिरकचया हस्तकेपामुणळे जगाचा हा सिारा भाग कधीही पेट घईेल
असिं सिुरंगाचं कोठार बनून गलं.
  

िवशषतः िव्हएतनामणमणधय हा अतंिवरोध अितशय टोकदार बनला आणहे. त्या युधदाचं इथं तपशीलानं वणिरन करायचा
आणपला उदेश नाही. फक्त त्यातल्या काही ठळक मुणदयांचा ऊहापोह करायला हवा.

िव्हएतनामणचया वायव्य भागातील िदएन िबएन फू यथ फेचांचा मुणखय लषकरी तळ होता. त्या तळाला हो िच िमणन्ह
यांचया नेतृत्वाखालील कम्युिनस्ट सिैन्यानं तब्बल ५७ िदवसिांचा वढा घालून अखरीसि ७ म १९५४ रोजी बलवान
फेच लषकराचा दारणि पराभव कला.  िवजयी कम्युिनस्ट स्वातंतयवादी आणिणि पराभूत फेच वसिाहतवादी यांचयात
तह झाला.  त्या तहाचया करारावर िजिनव्हा यथ सिहा झाल्या.  तहानुसिार सिुरवातीला िव्हएतनामणच दोन भाग
करणयात आणले. १८ मणिहन्यात िनवडणिुका घेऊन लोकिनयुक्त सिरकार स्थापन करावं आणिणि देशाच दोन्ही भाग कसे
एकत्रि करावत,  हे ठरवावं यावर एकमणत झालं.  त्यानुसिार उतर िव्हएतनामणवर हो िच िमणन्ह यांचया नेतृत्वाखाली
प्रजासिताक  स्थापन  झालं  आणिणि  दिकणि  ि व्हएतनामण  सिमाट  बाओ  िदनचया  अिधपत्याखाली  देणयात  आणलं.  पणि
अमिरकनं  या  करारावर  सिही  करायला  नकार  िदला.  बाओ  िदन  आणजवर  फेचांचया  अधीन  रािहलेला  असिल्यानं
अमिरकचा त्याचयावर िवशासि नव्हता.  त्याचया जागी अमिरकला आणपल्या तंत्रिानं वागणिारा मणनुषय हवा होता.
न्गो िदन िदएमण हे बाहलं अमिरकचया हाती लागलं.  त्याला जमल िततकं िपळून घेतल्यानंतर सिीआणयएनं लषकरी
बंड करन त्याला १९६३मणधय ठार मणारलं. बाहल्याचा शोकात्मण अंत झाला.

वरील करारावर सिहा झाल्यानं जनतेत उत्सिाह सिंचारला. दिकणेितील फेचिवरोधी उठाव थांबवणयात यऊन लोक
िजिनव्हा करार अंमणलात यणयाची वाट पाह लागले. पणि अमिरकचया तंत्रिानं होत नाहीत तोवर िनवडणुिका घेतल्या
जाणिार नाहीत, हे देशप्रेमणी जनतेचया लगच लकात यऊ लागलं. अमिरकनं जणूि आणक्रमणणि करन दिकणि िव्हएतनामण
आणपल्या  ताब्यातच  घेतला  आणहे.  आणपले  पाच  लाख  सििैनक  अमिरकनं  त्या  भागात  घुसिवले  आणहेत.  स्थािनक
लषकराची नखंच जणूि काढून टाकत त्याला आणपल्या ताटाखालचं मणांजर बनवलं आणहे.  त्यामुणळे दिकणेित वारंवार
लढायांची धुमणशक्री चालू असिते.  

दोन  वषांपासिून  अमिरकनं  उतर  ि व्हएतनामणमणधील  प्रजासिताकावर  िवनाकारणि  बॉबवषाव  सिुर  कला  आणहे.

सिुरवातीला त्यांचं स्वरप फुटकळ होतं. नंतर मणात्रि िदवसिदवसि अमिकन हवाई हल्ल्यांचा जोर वाढू लागला.  उतर
िव्हएतनामण उधवस्त करणयाच प्रयत्न अमिरका कर लागली. बळाचया जोरावर उतर िव्हएतनामणचं प्रजासिताक नष्ट
करणयाच अमिरकच मणनसिुबे स्पष्ट होऊ लागले. 

अमिरकचया या आणक्रमणक कारवायांना  उतर िव्हएतनामणमणधील जनता स्वािभमणानानं प्रत्युतर देऊ लागली.  ितनं
अमिरकची १७०० हन अिधक िवमणानं पाडायची बहादुरी दाखवली.  अमिरकचया मुणजोरीचया िवरोधात नवजात



िव्हएतनामणला सिमणाजवादी देशांनी युधदसिामणगी पुरवून मणदत कली.

पणि एक िवषणणि करणिारं वास्तव धयानात घयायला हवं - जयांना जग पार िवसिरन गलयं अशा जनतेचया आणकांका
मुणखर करणिारा व्हएतनामण एकाकी पडलाय.  अमिरकन तंत्रिज्ञानाच भसूिर हल्ले त्याला झेललेच पािहजत.  त्याला
जगातल्या मणहाशक्तीशी, मणहासितेशी लढावंच लागतंय – एकट्यानं!

िव्हएतनामणचया जनतेचया पाठीशी जगातली प्रागितक जनता उभी आणहे खरी; पणि ितचा पािठबा रोमणन िरगणिात
गॅ्िडएटसिरना असिलेल्या सिामणान्य जनतेचया प्रोत्सिाहनासिारखाच आणहे.  त्या आणक्रमणक मणारेडकऱयांच बळी ठरलेल्यांचया
िवजयाचया घोषणिा िनरथरक असितात,  हे ठाऊक असिूनही सिामणान्य लोक त्यांचा उद्घोष करत राहतात – िजकला
तरी त्याचयासिोबत आणिणि मृणत्यू आणला तरी त्याचया सिोबतच.

िव्हएतनामणमणधय  इितहासिानं एक तकरदुष्ट वळणि घेतलं आणहे.  िव्हएतनामणी जनतेचा एकाकीपणिा पािहला की त्या
जवालांचया वदना आणपल्यालाही भाजून काढू लागतात. 

अमिरकन  सिामाजयवाद  स्वभावतःच  आणक्रमणक  आणहे.  त्याची  मणहाभयानक  गुन्हेगारी  कृत्यं  जगभरात  ठायी  ठायी
िदसित आणहेत.  िमणत्रिांनो,  तो गुन्हेगार आणहे,  हे आणपल्याला ठाऊक आणहेच.  पणि गरज पडली तेव्हा िव्हएतनामणला
सिमणाजवादी  जगाचा अतूट  िहस्सिा करणयात  चालढकल कलेल्यांचया अपराधाचं काय?  जागितक  युधद  पेटणयाचा
धोका होता, हे खरंच; पणि सिामाजयवादालादेखील काही िनणिरय घेणंि भाग पडलं असितंच की. एकमकांना िशवीगाळ
करत आणिणि दुसिऱयाला अडकवणयासिाठी सिापळे रचत भांडणिाऱयांचया पारड्ातही अपराधाचं मणाप टाकायला हवचं
– ज भांडणि सिमणाजवादी जगाचया दोन बड्या सितांनी बऱयाच िदवसिांपासिून चालवलं आणहे.

 

आणपणि एका प्रश्नाचं प्रामणािणिक उतर िदलं पािहज: िव्हएतनामण एकाकी पडलाय, की नाही? एकमकांशी भांडणिाऱया
दोन शक्तीचया मणधय तोल सिावरत राहायची कसिरत त्याला करावी लागतेय, की नाही? 

त्या जनतेचया थोरवीपुढं आणपणि नतमणस्तकच झालं पािहज.  काय धैयर,  काय खंबीरता!  हा िचमुणकला देश आणपल्या
लढ्यातून जगाला काय काय िशकवतो! अमिरकतील अंतिवरोध अितशय स्फोटक बनत आणहेत. त्या जनतेला त्यातून
बाहेर काढणयासिाठी अधयक जॉन्टन्सिन यांनी अनेक आणशासिनं िदली आणहेत. ती खरी जव्हा व्हायची तेव्हा होतील. पणि
'जगातील शेष्ठ सिमणाज' िनमणाणि करायचया घोषणेिची मणात्रि िव्हएतनामणमणधय लक्तरं झालेली िदसित आणहेत. 

एका  इवल्याश्या  आणिणि  अितशय  मणागासि  देशानं  जगातल्या  सिवरशक्तीमणान  अशा  सिामाजयवादी  उदामण  राष््टाला
घायाळ करन सिोडलं आणहे. युधदापायी ितची वैभवशाली अथरव्यवस्था जजरर झाली आणहे. मणाणिसिांच मुणडदे पाडणेि हा
त्याचया  मणक्तेदारीचा  नफा  कमणावणिारा  व्यवसिाय होता,  तो  आणता  परवडेनासिा  झाला  आणहे.  आणिणि  त्या  सितेचया
आणक्रमणकतेला  भीक  न  घालता  ताठ  उभ  असिलेले  िव्हएतनामणच  सिैिनक  – कसिली  शसं  आणहेत,  त्यांचया  हातात?

अितसंिहारक  शसासांपासिून  कसिाबसिा  बचाव  करणिारी.  पणि  त्यांचया  हदयात  आणहे  एक  जबर  शक्ती  -

मणातृभूमणीवरचया, आणपल्या मणाणिसिांवरचया पे्रमणाची, आणिणि अतुल धैयाची. सिामाजयवादाची िव्हएतनामणमणधय एखादा
कोंडलेल्या  शापदासिारखी  अवस्था झाली आणहे;  त्याचया बाहेर पडायचया  वाटा बंद झाल्या आणहेत.  या कोंडीतून
सिन्मणानानं  बाहेर  कसिं  पडायचं  याची  त्याला  ि चता  लागली  आणहे.  त्यात  उतर  ि व्हएतनामणनं  युधद  सिंपुष्टात
आणणिणयासिाठी  चार  मुणदे  सिुचवल्यानं  तर  सिामाजयवादाची  अवस्था  जास्तच  शोचनीय  झाली  आणहे.  त्यातून
सिामाजयवादाची युधदखोरी आणणिखीच स्पष्ट झाली आणहे.  त्यामुणळे ही लढाई आणता एका िनणिायक टपपयाला आणली
आणहे.

अजून  युधदाचया  जवालांनी  सिंपूणि र  जगाला गासिलेलं  नाही  म्हणूिनच  कवळ  शांतता  आणहे,  असिं  म्हणिायचं.  पणि  ती
नावाची शांततादेखील धोक्यात आणली आणहे.  ती नष्ट करणयासिाठी अमिरका जणूि  अगदी उतावीळ झाली आणहे. 



आणपणि,  जगातले  शोिषत  लोक,  काय  कर  शकतो?  ित्रिखंडातील  जनतेची  नजर  िव्हएतनामणवर  िखळलेली  आणहे.

कायमणपणेि  युधदाचा  बागुलबोवा  उभा  करत  सिामाजयवादी  मणानवतेला  आणजवर  वठीसि  धरत  आणले  आणहेत.  पणि
युधदाचया धमणक्यांना भीक न घालणेि, हेच शहाणिपणिाचं आणहे. िजथं िजथं सिामाजयवादी आणक्रमणक आणहेत, त्या प्रत्यक
आणघाडीवर त्यांना प्रत्युतर देणयासिाठी ठामणपणेि उभं रािहलं पािहज.

 

जया  जया  िठकाणिी  थोडीफार  िटकून असिलेली  शांतताही  धोक्यात  आणली  आणहे,  अशा  िठकाणिी  आणपणि  काय  कलं
पािहज?  पडेल ती िकमणत मणोजून आणपणि स्वातंतय िमणळवलं पािहज. 

जागितक िचत्रि अितशय जटील बनलं आणहे. प्राचीन युरोपातील काही देशांनी अजून स्वातंतयाची लढाई सुिर कलेली
नाही.  भांडवलशाहीतील अतंिवरोध सिमणाजाला गासितील इतक ते िवकिसित िनिशतच झाले आणहेत;  परंतु ना ते
सिामाजयवादाची कासि धर शकतात,  ना स्वतःचा स्वतंत्रि मणागर चोखाळू शकतात.  यत्या काही वषांत त्यांचयातील
अंतिवरोध  िनिशतच  स्फोटक  रप  धारणि  करतील.  पणि  त्यांच  प्रश्न  आणिणि  त्या  प्रश्नांची  उतर  आणपल्यासिारखया
अिवकिसित आणिणि अवलंिबत देशांहन वगळे असितील. 

अमिरका, आणिशया आणिणि आणिफका हे तीन अिवकिसित खंड सिामाजयवादी शोषणिाचा आणधार आणहेत. त्यातील प्रत्यक
देशाची  स्वतःची अशी खासि  वैिशष््टय  आणहेत खरी.  तरीदेखील प्रत्यक खडंात  जनतेची एकजटू घडवणिारेड  काही
घटकदेखील आणहेत. 

अमिरका खडंातील देशांत काही एकिजनसिीपणिा आणढळतो, पणि त्यांचयावर अमिरकन मणक्तेदार भांडवलाची सिंपूणिर
सिता आणहे. बहतेक िठकाणिी बाहल्या राजवटी आणहेत; आणिणि उरलेल्या िठकाणिचया लहान लहान राजवटी अितशय
दुबळ्या आणिणि परावलंबी आणहेत.  आणपल्या अमिरकन मणालकांच आणदेश झुगारणयाची त्यांची िहमणत नाही.  तेथील
अमिरकच  राजकीय  आणिणि  आणिथक  प्रभुत्व  िशखराला  जाऊन  पोहोचलं  आणहे.  त्यामुणळे  त्या  अवस्थत  काही  बदल
झालाच तर ते अमिरकसिाठी अिहतकारकच ठरेडल.  िजकलेले प्रदेश ताब्यात ठेवणंि,  हेच अमिरकसिमणोरील आणव्हान
आणहे.  आणिणि  ते प्रदेश  ताब्यात  ठेवून  राहणंि,  त्या  देशांतील  मुणक्तीलढे  दडपणंि  हेच  अमिरकचं  धोरणि  आणहे.  त्या
मुणक्तीलढ्यांमणाग कोणिती राजकीय पे्ररणिा आणहे,  याचयाशी अमिरकला काहीही देणंिघेणंि नाही.  प्रत्यक देशातील तो
लढा मणोडून काढणंि, हे ितचं एकमव उिदष्ट आणहे. 

  

“दुसिरा क्यूबा कदािप होऊ देणिार नाही”, ही अमिरकची घोषणिा आणहे. ते उिदष्ट सिमणोर ठेवूनच अमिरकनं पनामणाचं
हत्याकांड कलं आणिणि डोिमणनकन िरपिब्लकमणधय रक्तपात कला. अमिरका खंडातील कोणित्याही देशात सितापालट
करणयाचा  आणिणि  पयायानं  अमिरकन  िहतसिंबंधांना  आणव्हान  देणयाचा  प्रयत्न  झाल्यासि  हस्तकेप  करणयासिाठी
अमिरकचं सिैन्य सितत खडं ठेवणयात आणलेलं आणहे.  अमिरकचया या धोरणिािवषयी कुणिीही कसिलेही प्रश्न उपिस्थत
कर  नयत,  अशी  अिलिखत  धमणकावणिीच  जारी  करणयात  आणलेली  आणहे.  अमिरकचया  अिधपत्याखालील
ऑगरनायझेशन  ऑफ  अमिरकन  स्टट्सि  (OAS)  ही  सिंघटना  या  िवभागात  िकतीही  अिप्रय  असिली  तरी  तो
अमिरकसिाठी  अगदी  सिोयीचा  मुणखवटा  आणहे.  युनोची  अकायरकमणता  कवळ  हास्यास्पदच  नाही  तर  अितशय
शोककारक आणहे. अमिरका खंडातील स्वातंतयिप्रय जनतेला ठेचून काढणयासिाठी त्या त्या देशांतील लषकर सितत खडं
असितं.  त्या  सिवांनी  िमणळून  जणूि  देशदोहांची  आणिणि  अटल  गुन्हेगारांची  आंणतरराष््टीय  सिंघटनाच  बांधली  आणहे.

दुसिरीकडे स्थािनक भांडवलदारांनी सिामाजयशाहीपुढे कधीच नांगी टाकली आणहे. ते अमिरकचया हातातील हकमणाच
पते बनले आणहेत. त्या देशांतील जनतेपुढे दोनच पयाय आणहेत: भ्रामणक क्रांती नाही तर अस्सिल सिमणाजवादी क्रांती. 

आणिशया हा एक वैिशष्ट्पूणि र खडं आणहे.  त्या देशांतील जनतेनं युरोिपयन वसिाहतवादांिवरधद लढून िमणळवलेल्या
स्वातंतयानंतर त्या देशांत कमणीअिधक प्रमणाणिातील प्रागितक सिरकारं स्थापन झाली आणहेत.  काही देशांत राष््टीय
मुणक्तीचं उिदष्ट सिाधय झालेलं असिून उवररीत देशांनी सिामाजयवादिवरोधी धोरणि रोखून धरलेलं आणहे. 

 



आणिथक दृष्टीनं अमिरकला आणिशया खडंात गमणावणयासिारखं काहीच नव्हतं; शक्यता होती कमणाईचीच. त्या देशांत
वसिाहतीनंतर  झालेले  बदल  अमिरकचया  पथयावर  पडले.  एका  बाजूला  इतर  वासिाहितक  देशांची  सिता  उलथून
टाकणयासिाठी  कारवाया  करायचया  आणिणि  दुसिरीकडे  त्या  देशांचया  अथरव्यवस्था  आणतून  पोखरायचया,  अशी
अमिरकची रणिनीती रािहलेली आणहे.  ती हे उदोग कधी थट करते तर कधी त्यासिाठी जपानचा बाहल्यासिारखा
वापर करते. 

पणि  काही  िठकाणिांना  िविशष्ट  राजकीय  पिरिस्थतीमुणळे  मणहतव  आणलं  आणहे.  िवशषतः  इन्डो-चायनाला  अमिरकन
लषकरी  कारवायात  िवशष  मणहतवाचं  स्थान  आणहे.  दिकणि  कोिरया,  जपान,  तैवान,  दिकणि  ि व्हएतनामण  आणिणि
थायलंड यांचा अमिरका चीनला घेरणयासिाठी वापर करते. 

अमिरकची  चाल  दुहेरी  आणहे:  प्रजासिताक  चीनला  बाहेरन  लषकरी  वढा  घालायचा  आणिणि  तेथील  भलीथोरली
बाजारपेठ  आणतून  काबीज  करायची.  त्यामुणळे  आणिशया  हा  जगाचा  नवा  स्फोटक  िबद  बनला  आणहे.  युधदानं
खदखदणिाऱया िव्हएतनामणचया बाहेर िदसित असिलेली आणिशयातील शांतता ही वरवरची आणहे.  प्रत्यकात तो खंड
आणतून धुमणसितो आणहे.  

पिशमण  आणिशयातील  देश  या  खडंात  असिले  तरी  तेथील  अंतिवरोधांचं  स्वरप  खूप  वगळं  आणहे.  सिामाजयवादी
देशांचया  िचथावणिीनं  इसायल  आणक्रमणक  बनला  असिून  तो  तेथील  प्रागितक  देशांचया  िवरोधात  कारवाया  करत
असितो. तेथील शीतयुधदाची पिरणिती कशात होईल, हे आणज सिांगणिं कठीणि आणहे. पणि कधीही स्फोट होऊ पाहणिारा
एक जवालामुणखी त्या भागातही धुमणसितो आणहे, हे मणात्रि खरं. 

आणक्रमणक  अशा  नववसिाहतवादासिाठी  आणिफकची  भूमणी  तर  एकदमण  भुसिभुशीत  आणहे.  बदललेल्या  पिरिस्थतीत
नववसिाहतवादाला  आणपले  काही  अिधकार  सिोडाव  लागलेले  असिले  तरी  िवशषतः  आणिथक  बाबतीत  तो  जुन्या
वसिाहतवादाहन फारसिा वगळा असिणिार नाही. 

जगाचया या भागात अमिरकनं वसिाहत कलेली नव्हती;  परंतु नव्यानं िमणळवलेल्या भागीदारांवर मणात करन या
भागात पाय रोवणयाचा अमिरका शथीच प्रयत्न करत आणहे. अमिरका अितशय दरदृष्टी बाळगत आणिफकचा राखीव
सिंसिाधन म्हणिून वापर करायची रणिनीती आणखत आणहे.  आणज ितची गंुतवणूिक दिकणि आणिफकतच असिली तरी ती
कॉगो,  नायजिरया  आणिणि  इतर  देशांत  पधदतशीर  िशरकाव  करत  आणहे.  आणता  तेथील  सिामाजयवादी  देशांतील
आणपसिातील स्पधा  रक्तरंिजत बनू लागली आणहे. आणिफका खंडात रकणि करणयाइतकी अमिरकची गंुतवणूिक नसिली
तरी अमिरकन मणक्तेदारांची िगधाडी नजर जगभर िभरिभरत असिते: नफयाचया राशी जमणवायची शक्यता नजरेडला
पडली, कचचया मणालाच सिाठे िदसिले रेड िदसिले, की ते झडप घालायला तयारच असितात.  

या पूवर्नेितहासिामुणळे जनतेचया मुणक्तीलढ्याचया पाठीशी उभं राहणयाचा आणपला िनशय आणणिखीच बळकट होतो. ती
जनता आणज ना उदा स्वतंत्रि होणिारच आणहे. 

एक कणि थांबून आणिफकवर नजर टाकल्यावर काय िदसितं? िगनी, मणोझांिबक आणिणि अंगोला या पोतुरगीज वसिाहतीत
मुणक्तीलढ्याला चांगलाच जोर चढला आणहे. या लढ्याला िगनीत यश दृष्टीपथात यऊ लागलं आणहे आणिणि इतर दोन
देशांतही यश फार दर नाही. कॉगोत पॅिट्रसि लुमुणम्बाच वारसिदार आणिणि त्शोम्बेच सिहकारी यांचयात वाद उफाळून
आणला आणहे.  त्शोम्बेचया गटानं आणपल्या फायदासिाठी मणोठ्ा भागावर वरवरची शांतता लादली असिली तरी त्या
िठकाणिी लढा तीव होणंि अपिरहायर आणहे. 

ऱहोडेिशयात (म्हणिज आणताचया िझबाब्वत - अनुवादक)  वगळीच सिमणस्या आणहे: िबटीश सिामाजयवादांनी अल्पसिंखय
असिलेल्या गोऱयांचया हाती सिता सिोपवणयासिाठी हरतऱहेच प्रयत्न कले. आणज त्यांनीच सिता बेकायदेशीरपणेि काबीज



कलेली आणहे. िबटीश सिरकार ऱहोडेिशयातील इयान िस्मणथ यांचया गोऱया राजवटीचया काही धोरणिांिवषयी वरवर
नाराजी  दाखवत  असिले,  तरी  ते धूतरपणेि  त्याला  आणतून  फूसिच  देत  आणहे.  काही  कॉन्टमणनवल्थ  देशही  त्या  गोऱया
राजवटीचं  सिमणथरन  करताना  िदसितात.  तथािप,  आणिफकतील  बहतेक  सिव र  कृषणिवणिीय  देश,  ते  आणिथक  बाबतीत
िबटीश सिामाजयवादावर अवलंबून असिले, तरी कारस्थानी िबिटशांचया िवरोधातच उभ रािहलेले िदसितात.  

ऱहोडेिशयातील देशप्रेमणी जनतेसि यश िमणळालं, आणिणि  शजारची आणिफकन राषं््ट या आंणदोलनाचया पाठीशी रािहली,
तर त्या देशातील पिरिस्थती अितशय स्फोटक बनेल.  पणि सिधया तरी हा सिवर जटील प्रश्नांवर युनो,  कॉन्टमणनवल्थ
आणिणि ऑगरनायझेशन ऑफ आणिफकन युिनटीसिारखया िनरपयोगी सिंस्था िनषफळ चचर्नेचं गुऱहाळ गाळत असिल्यानं,
त्यातून काही िनषपन्न होणिार नाही.

आणिफकत होणिाऱया सिामणािजक आणिणि राजकीय घडामणोडीची पिरणिती खंड व्यापणिाऱया क्रांतीत होणयाची शक्यता
मणात्रि िदसित नाही. पोतुरिगजांचया िवरदचा मुणक्तीलढा खात्रिीनं यशस्वी होऊ शकतो. मणात्रि, सिामाजयवादी जगतात
पोतुरगालला काडीचंही मणहतव नाही. असिं असिलं तरी पोतुरगीज वसिाहतीतून मुणक्त होणयासिाठी चाललेला लढा आणपणि
कदािप थांबवता कामणा नय. त्या क्रांतीची मुणळं आणणिखी खोल रजवली पािहजत.

ऱहोडेिशया आणिणि दिकणि आणिफकतील कृषणिवणिीय जनसिमुणदाय अस्सिल क्रांितसिंघषात उतरतील,  तेव्हाच आणिफकत
नवी पहाट उगवल. त्यासिाठी, तेथील गोरगरीब जनता सिताधारी टोळक्यांचया कचाट्ातून आणपलं प्रितिष्ठत जीवन
मुणक्त करणयासि सिरसिावली पािहज. 

आणजवर एकच गोष्ट होत आणली आणहे:  एकामणागोमणाग एक होणिाऱया लषकरी क्रांत्या.  िवदमणान सिताधारी आणपल्या
गटाच,  जातीच  िकवा त्यांची पाठराखणि करणिाऱया सिामणािजक सिक्तीच िहतसिंबंध जोपासित नाही,  असिं िदसिताच
लषकराचं  एक  टोळकं  सिता  ताब्यात  घेतं.  त्या  सितेिवरधद  दुसिरं टोळकं  उठतं.  अशा  रीतीनं  लषकरी  बंडांची  ही
मणािलका सितत चालू राहते. पणि जनतेचा सिहभाग असिलेला उठाव मणात्रि होत नाही. कॉगोमणधय लुमुणम्बाचया स्मृणती
जाग्या होऊन एक नवी िदशा काहीशी उजळली  खरी,  परंतु गल्या  काही  मणिहन्यात त्यांची  ताकद  खचची होऊ
लागली आणहे. 

आणिशयातील पिरिस्थती िकती स्फोटक बनली आणहे, हे आणपणि पािहलं आणहेच. या स्फोटक पिरिस्थतीची कदं कवळ
िव्हएतनामण  आणिणि  लाओसि  यापुरती  मणयािदत  रािहलेली  नाहीत.  िजथं  कोणित्याही  कणिी  लषकरी  आणक्रमणणि
करणयासिाठी  अमिरकच  हात  िशविशवत  आणहेत  असिा  कंबोिडया  असिो  की  थायलंड,  मणलाया  आणिणि  अथातच
इंडोनेिशया,  इथंही नवनवी स्फोटक कदं िनमणाणि होत आणहेत.  इंडोनेिशयात तर प्रितगामणी सितेवर यताच त्यांनी
कम्युिनस्ट पकाचा सिमूणळ उचछद करणयासि िनषू्ठरतेनं सिुरवात कली तरी तेथील क्रांतीचया जवाळा िवझवता आणलेल्या
नाहीत. त्याचबरोबर, मणधयपूवर – पिशमण आणिशया - देखील भडकत आणहे. 

लॅिटन अमिरकतील ग्वाटमणाला,  कोलंिबया,  व्हेनेझुएला आणिणि बोिलिव्हया या देशांतील जनता सिशस लढा करते
आणहे.  पाठोपाठ बाझीलमणधयदेखील उठाव होताना िदसित आणहे.  िकत्यक िठकाणिी वारंवार उठाव होतात आणिणि ते
दडपलेही जातात. पणि एक गोष्ट मणात्रि स्पष्ट आणहे: या खडंातील जवळजवळ सिवरच देश क्रांतीचया उंबरठ्ावर असिून
सिमणाजवादी िदशा दाखवणिारं सिरकार स्थापन होईपयरत त्या क्रांतीचया जवाला थंडावणिार नाहीत. 

हा सिव र खंडभर एकच भाषा बोलली जाते.  त्याला बाझीलचा अपवाद असिला तरी तेथ बोलली जाणिारी भाषा
स्पॅिनश भाषेचया सिाधम्यामुणळे सिहज सिमणजणयासिारखी  आणहे.  तसेच,  या सिव र देशांतील वगांमणधय कमणालीचं सिाम्य
आणहे.  त्या सिवांची,  अखखया खडंभर,  अमिरकानो म्हणिून ओळखली जाणिारी अिस्मणता िनमणाणि झाली आणहे.  ते सिारेड
देश स्वतःला  'अमिरकानो'  म्हणिवून घेतात.  भाषा,  सिवयी,  रीतीिरवाज,  धमणर,  परकीय सिता हे सिारेड त्यांना एक
करणिारेड सिमणान घटक आणहेत. आणपल्या अमिरकतील सिवरच देशांतील शोषणिात कमणालीचं सिाम्य आणहे. शोिषत आणिणि



शोषक यांचयातही मणोठं सिाम्य आणहे. त्यामुणळे क्रांती वगानं पिरपक्व होत आणहे. 

एका प्रश्नाचं उतर आणपल्याला शोधावं लागल: ही क्रांती कशी िवकिसित होईल, ितचं स्वरप कसिं राहील? 'आणपल्या
अमिरकतील'  देशोदेशीचया आणजचया क्रांितप्रिक्रयतील घटक िवलकणििरत्या सिमणान आणहेत.  त्यामुणळे ही क्रांती काही
कालावधीतच अखखा खंड पादाक्रांत करील,  असिा आणपला िवशासि आणहे.  मणानवतेचया  मुणक्तीसिाठी  जनता ठायी
ठायी सिंघषररत झाल्याच आणपल्याला िदसिून यईल. 

आणजच उठाव या खंड गासिणिाऱया युधदातल्या कवळ छोट्ा छोट्ा लढाया आणहेत. पणि या लढायातही िकती हतात्म
अमणर झाले आणहेत! मणानवाचया सिवरकष मुणक्तीसिाठी चाललेल्या या युधदाचा हा अंितमण सिगर हजारो हतात्म आणपल्या
रक्तानं िलहीत आणहेत.   ग्वाटमणाला, कोलंिबया, व्हेनेझुएला आणिणि पेरतील तुिशयो िलमणा, धमणरगुर कॅिमणलो तोरेडसि,

फॅिबिशओ ओयडा,  लोबाटन  आणिणि लुई िद ला पयुएन्ते य़ुचडा  या  लढवययांची  नावं क्रांितिकितजावर  कोरलेली
आणढळतील. िपढ्ान िपढ्ांना ते मणानवमुणक्तीची प्रेरणिा देत राहतील. 

जनता आंणदोलनात सििक्रय असिली,  की ती नवनव नेते जन्मणाला घालते.  मणग सेझार मणॉन्टन्तेसि आणिणि यॉन्टन सिोसिा हे
ग्वाटमणालात;  फािबओ  व्हॅझक्वझ   आणिणि  मणारलांदा  हे   कोलंिबयात;  डग्लसि  बाव्हो  आणिणि  अमिरको  मणाटीन
व्हेनेझुएलाचया सिीमवर क्रांतीचं िनशाणि फडकवत धीरानं खडे होतात. 

'आणपल्या अमिरकतील'  या आणिणि इतर अनेक िठकाणिी नवनव उठाव होत राहतील.  बोिलिव्हयात तर तो सिुरच
झाला  आणहे.  “आणधुिनक  क्रांितकारक” या  अितशय  जोखमणीचया  पणि  अत्यंत  तेजोमणय  व्यवसिायात  तरणि  धडाडीनं
उतरत आणहेत. हा व्यवसिाय प्रत्यक तरणिाला आणिणि तरणिीला मणोठं वैभवशाली बनवत राहील. त्यातील िकत्यकजणि
धारातीथी  पडतील.  काही चुकांना ठेचकाळतील.  काहीचा पाय पुढेच  पडत राहील.  क्रांतीचया उबदार  कुशीतून
नवनव लढवयय जन्मण घेत राहतील. युधदाचया गभातून जनतेच नव योधदे जन्मण घेत राहतील – आणिणि अमिरकचया
भाडोत्रिी गंुडांच अत्याचारही वाढतच जातील.  जया जया देशातील जनता  सिशस उठाव करत आणहे,  त्या प्रत्यक
िठकाणिी अमिरका शसासांचा वषाव करत आणहे. 

अमिरकनं  प्रिशिकत  कलेल्या  आणिणि  शसं  परुवलेल्या  पेरचया  लषकरानं  ती  शसं  वापरन  तेथील  क्रांती  िचरडून
टाकली.  पणि क्रांितकारकांत पुरेडशी राजकीय आणिणि लषकरी प्रगल्भता आणली,  की क्रांतीला हरवणंि अवघड होईल
आणिणि  मणग  अमिरकला  आणणिखी  रसिद  पुरवणयािशवाय  गत्यंतर  राहणिार  नाही.  पेरमणधय  आणजवर  अज्ञात  असिलेले
लढवयय  आणिणि त्यांचयामणागील  शक्ती नवनवी गिनमणी पथक  स्थापन कर लागले  आणहेत.  छोट्ा छोट्ा सिशस
टोळ्यांचा बंदोबस्त करायला पुरेडशी असिलेली शसं आणिणि तंत्रिं तेथील लषकर आणजवर वापरत आणलं आणहे.  त्यांना
शसासं  आणिणि इतर लषकरी मणदत पुरवून अमिरका दडपशाही वाढवत ठेवील.  तेही अपुरं पडू लागलं,  सिरकारी
लषकराच  गडिकल्ले  ढासिळू  लागले,  की  अमिरकन  सिैन्य  थट  हस्तकेप  कर  लागल.  तेथील  जनतेनं  आणता
िव्हएतनामणचा  मणाग र  स्वीकारला  पािहज.  'आणपल्या  अमिरक'नं  ि व्हएतनामणकडून  िशकलं  पािहज.  आणपल्या
अमिरकतील  देशोदेशी  क्रांितकारकांची  सिशस  पथकं  एकमकांचया  कामणात  सिुसूित्रिता  प्रस्थािपत  कर  शकतात.

एकजुटीनं अमिरकला अडचणिीत आणणूिन क्रांतीची िवजयी पताका उंच फडकवत ठेवू शकतात. 

जगातील स्वातंतयलढे जणूि अमिरका खडंाला िवसिरन त्याला वळसिा घालून  िनघून गले होते. आणता त्याच पडसिाद
ित्रिखंडात  उमणटू  लागले  आणहेत.  आणिणि  त्याचं  प्रवक्तेपणि  स्वीकारलं  आणहे,  क्यूबन  क्रांतीनं.  क्यूबन  क्रांतीवर  आणता
िवशष जबाबदारी यऊन पडली आणहे: जगात दुसिरं िव्हएतनामण, ितसिरं िव्हएतनामण घडवून आणणिायची!

सिामाजयवाद  ही  जागितक  व्यवस्था  आणहे,  ती  भांडवलशाहीची  अंितमण  अवस्था  आणहे  आणिणि  जागितक  स्तरावर
िभडूनच ितचा पराभव होऊ शकतो, हे आणपणि कदािप िवसिरता कामणा नय. सिामाजयशाही नष्ट करणेि, हेच आणपल्या
रणिनीतीचं अंितमण उिदष्ट असिलं पािहज. राष््टाराष््टांवर दडपशाही करन त्यांचया शोषणिातून एका बाजूला भांडवल,



कचचा  मणाल,  तंत्रिज्ञ आणिणि  स्वस्त  शमणशक्ती;  आणिणि  दुसिऱया  बाजलूा   तेथ  नव्या  भांडवलाची  आणिणि  शसासांची
िनयात आणदीचया जोरावर सिामाजयशाही तगून राहते.  ही सिव र ितचया वचरस्वाची सिाधनं आणहेत.  त्यांचा बेसिुमणार
वापर करन त्या राष््टांना सिवरस्वी आणपले मणांडिलक करन टाकते. सिामाजयशाहीचया अिस्तत्वाचा हा पाया उखडून
टाकणयाची सिवर अिवकिसित आणिणि शोिषत िवभागांची जबाबदारी आणहे. 

अशा रीतीनं या सिवर जनतेची सिवरकष मुणक्ती हे  आणपल्या रणिनीतीचं अंितमण उिदष्ट असिलं पािहज. त्यासिाठी अनेक
िठकाणिी प्रसंिगी सिशस लढे उभ करायची तयारी असिली पािहज.  आणपल्या अमिरकत तर सिमणाजवादी क्रांतीच ही
मुणक्ती प्रापत कर शकते. 

सिामाजयवादाचा पे्ररणिासोत अमिरका, USA,  हा देश आणहे, हे धयानात ठेवल्यािशवाय त्याचा िवनाश करणंि शक्य
नाही.  

आणपलं सिवरसिाधारणि उिदष्ट प्रापत करणयासिाठी शत्रिूला त्याचया नैसििगक पयावरणिातून बाहेर खचून िजथलं वास्तव
त्याचया  जगणयाचया  सिवयीना  उपकारक  नाही,  अशा  मदानात  आणणिलं  पािहज.  आणपल्या  शत्रिूला  िबलकूल  कमणी
लेखता कामणा नय;  अमिरकन सििैनकाचया हाती असिलेली  तांित्रिक िसिधदता, त्याला असिलेली अत्याधुिनक शसासं
आणिणि अपार सिमृणधदीचं पाठबळ यामुणळे तो अितशय भीतीदायक  मणनुषय बनतो.  पणि त्याचयाजवळ एक अितशय
मणहतवाची  शक्ती  नाही,  जी त्याचया प्रितस्पधी  िव्हएतनामणी  सििैनकाचया  अगंी ठासिून भरलेली आणहे,  ती म्हणिज
“िवचारसिरणिी”.  आणपल्या शत्रिूचया लषकराचं नीतीधयै र खचची करनच आणपणि त्याचयावर मणात कर शकतो;  आणिणि
त्यासिाठी त्याचा वारंवार पराभव कला पािहज, त्याला वारंवार मणाती खायला लावली पािहज. 

पणि हे िवजयाचं रेडखािचत्रि असिंच नाही तयार झालं.  ते रेडखणयासिाठी जनतेला असिीमण त्याग करावा लागला आणहे.

आणता नव्यानं तो त्याग आणपणिाला कला पािहज, अगदी या कणिापासिून. उघड्ा डोळ्यांनी. इतरांनी खस्ता खाऊन
आणपली मुणक्ती  करावी करावी,  म्हणूिन आणपणि लढाई टाळत रािहल्यासि होणिारा छळ त्यागाचया त्रिासिाहन असिह
असेल. 

मुणक्तीचया  लढाईत  शवटचया  क्रमणांकावर  रािहलेल्या  देशात  कदािचत  सिशस  लढा  न  करता  आणिणि
सिामाजयशाहीिवरद  रक्तरंिजत  युधद  न छडता मुणक्ती िमणळवता  यईलही.  परंतु,  जागितक स्तरावर अशी मुणक्ती
रणिािवणि िमणळणेि अशक्य आणहे.  त्यासिाठी कराव्या लागणिाऱया त्यागालाही सिीमणा असिणिार नाहीत.  आणपणि भिवषय
पाह शकत नाही,  हे खरंच;  परंतु,  स्वातंतयाची आणसि तर आणहे पणि त्यासिाठी काहीही प्रयत्न न करता ते आणपोआणप
हातात पडणयासिाठी ितष्ठत बसिलेल्या देशाचं नेतृत्व करायचया मणोहाला क्रांितकारकांनी बळी पडता कामणा नय .   

अथात,  िनरथरक  त्याग  हा  टाळायलाच  हवा.  त्यामुणळे  आणिशत करणयात  आणलेल्या  अमिरकला  मुणक्त  करणयासिाठी
उपलब्ध  असिलेला  शांततापूणि र  लढ्याचा  एकही  मणाग र  सिोडता  कामणा  नय.  असिं  असिलं  तरी  या  बाबतीत  आणपली
भूिमणका स्पष्ट आणहे. लढाई सिुर करणयासिाठी आणताची वळ योग्य असेल अथवा नसेलही. पणि कसिलाही लढा न करता
स्वातंतय पदरात पडेल हा भ्रमण मणात्रि आणपणि कदािप बाळगता कामणा नय; तो अिधकार आणपल्याला नाही. आणिणि ही
लढाई  काही  कवळ  अशुधुराचया  नळकांड्ा  नामणोहरमण  करणयासिाठी  रस्त्यारस्त्यात  दगडांनी  करायची  असिणिार
नाही,  अथवा  ती  शांततापणूि र  सिावरित्रिक  सिंपापुरती  मणयािदत  असिणिार  नाही.  तशीच  ती  सिंतापलेल्या  जनतेनं
सिताधारी वगाची ठाणिी चारदोन िदवसिात उधवस्त करणिारी असिणिार नाही.  ही लढाई प्रदीघ र काळ चालणिारी
आणहे; गिनमणी काव्यानं लढणिाऱया ितचया िशलेदारांना ती घराघरात, शहराशहरात, रक्तपात कलेल्या गावागावात,

शत्रिूनं बॉन्टम्बवषाव करन उधवस्त कलेल्या वस्त्यावस्त्यात हरघडी करावी लागणिार आणहे. 

   

ते आणपल्याला अशा लढाईत ढकलत आणहेत;  आणपल्यासिमणोर पयायच नाही:  त्यासिाठी तयार असिलंच पािहज आणिणि
अंगावर यईल तेव्हा िशगावर घेतलंच पािहज.



त्या लढाईचा  प्रारंभही काही सिाधा सिरळ आणिणि सिहज सिोपा असिणिार  नाही.  या दुष्ट कंपूशाहीची  सिता हातात
असितील  नसितील  ती  रानटी  शसं  वापरन,  जमणावाचया  टोळधाडीना  िचथावून  आणपल्या  अंगावर  सिोडतील.  या
युधदाचया  पिहल्या  चरणिात  तगून  राहणयासिाठी,  िजवंत  राहणयासिाठी  आणपल्याला  प्रयत्नांची  पराकाष्ठा  करावी
लागल; त्या नंतर मणात्रि गिनमणी काव्यानं लढणिाऱया लढवययाचं अनुकरणिच आणपल्याला करावं लागल: सिशस प्रचार.
िव्हएतनामणी अथाचा सिशस प्रचार.  प्रचाराचया बंदुका आणिणि गोळ्या.  शत्रिूशी कलेल्या दोन हातांचया,  िजकलेल्या
आणिणि हरलेल्या लढायांचया प्रचाराचा वषाव. जयांना सिवरस्वी लटुलं आणहे अशा विंचत सिमुणदायांचया, या बहजनांचया
िजिगषेची  पे्ररक  कथांची  पारायणंि  करत  राहणंि.  राष््टीय  भावना  एकसिंध  आणिणि  मणजबूत  करणंि;  नवनवीन,

जास्तीतजास्त कठीणि आणव्हानं पेलणयासि िसिधद होणंि;  शत्रिूचया वाढत्या रानटीपणिासिमणोर बेडर छातीनं उभं राहणंि.

या शतू्रिचया अंगी मणाणुिसिकीचा लवलेशही नाही. इचछा असूिनही त्याचयावर प्रेमण करणिं शक्य नाही. त्याचयािवषयीचा
सिंताप हा या लढ्याचा आणवश्यक घटक आणहे. मणाणिसिाला काही स्वाभािवक मणयादा असितातच. पणि शत्रिचूा दुष्टावा
इतका टोकाचा असितो,  की या मणयादांची चौकटही मणोडून पडू लागते.  अन्यायाची चीड न यणिारेड लोक रानटी
शत्रिूवर मणात कर शकत नाहीत. 

शत्रिू जया जया कान्याकोपऱयात युधद घेऊन जातो, ितथं ितथं ते आणपणि लढलं पािहज. त्याचया घरात घुसूिन, त्याचया
मणनोरंजनाचया िठकाणिी जाऊन ते लढलं पािहज. हे सिवरकष युधद आणहे. त्याला कणिाचीही स्वस्थता िमणळू देता कामणा
नय; तो बराकीत असिो की बराकीचया बाहेर, त्याला उसंित देता कामणा नय. तो असेल ितथं त्याचयावर तुटून पडलं
पािहज. जाईल ितथं त्याला पळायला वाट िमणळणिार नाही, अशी या जनावराची कोंडी कली पािहज. मणग त्याचया
नीतीधैयाचा गंड,  अहंकार खचायला लागल.  मणग तो आणणिखी पाशवी बनू लागल.  पणि त्याचया दुखऱया,  कमणजोर
जागाही  वरचवर दृग्गोचर व्हायला लागतील. 

आणपणि  बांधायला  लागू  या,  खरा  कामणगारवगीय  आंणतरराष््टीयवाद.  त्याचं  असेल  स्वतःचं  कामणगारवगीय  लषकर.
मणानवतेचं  िनशाणि  हातात  फडकवत  लढणिारं.  िव्हएतनामण,  व्हेनेझुएला,  ग्वाटमणाला,  लाओसि,  िगनी,  कोलंिबया,
बोिलिव्हया,  बाझील  इथं  लढणिाऱया  िनशाणिाचया  सिावलीत  देह  धारातीथी  ठेवणिारं.  हे  स्वपनवत  धयय  कुणिा
अमिरकन, आणिशयायी, आणिफकन अगदी युरोिपयन मणाणिसिासि हवंहवंसिं वाटणिार नाही?

जयांचया िनशाणिाखाली आणपणि जन्मण घेतला नाही अशा भूमणीत सिांडलेल्या रक्ताचा थंब न थंब मणागं जगणिाऱयांना
प्रेरणिा  देत  राहतो.  अशांचया  मुणिक्तलढ्याचया  रोपट्यालाही  त्या  रक्ताचं  िशपणि  ऊजा  देतं.  कोणित्याही  देशाची
मुणक्ती हा दुसिऱया देशाचया मुणक्तीलढ्याचा अिनवायर टपपाच असितो.  

आणपल्यातील सिवर भदाभद नष्ट करन मुणिक्तलढ्याला सिवरस्व अपरणि करणयाचा कणि आणला आणहे. 

मुणक्तीसिाठी लढणिाऱया जगाला िविवध मणतभदांनी,  वादिववादांनी गासिलेलं आणहे,  याची आणपल्याला स्पष्ट जाणिीव
आणहे.  त्याचयावर पांघरणि घालता यत नाही,  हे खरंच.  ते मणतभद आणता इतक तीव आणिणि कडवट झाले आणहेत की
त्यातून सिुसंिवाद सिाधणंि अशक्य नसिलं तरी अितशय दुस्तर झालेलं आणहे.  एकमकांना पाणयात पहाणिाऱयांत सिंवाद
घडवणयाचा प्रयत्न व्यथर आणहे, असिं वाटल; पणि सिमणोर शत्रिू उभा ठाकलेला आणहे. तो रोज हल्ले करतो आणहे. आणिणि तो
ते करतच राहील: आणज, उदा परवा. त्याच हल्लेच आणपली एकजूट घडवून आणणितील. जयांना हे प्रथमण सिमणजल आणिणि
ज अिनवायर अशा एकजुटीसिाठी िसिधद होतील, त्यांचया प्रित जनता कृतज्ञ राहील. 

दोन्ही बाजू आणपापली मणतं अत्यंत कडवटपणेि लढवत राहतात. कधी आणपणि या मणताच असिू तर कधी दुसिऱया; कधी
एकाचं  जास्त  मणान्य  असेल  तर  कधी  दुसिऱयाचं;  पणि  आणपणिा  वंिचतांना  यापैकी  कोणितीही  एक  बाजू  पत्करणंि
परवडणिारं नाही. युदकाळात असे मणतभद व्यक्त करत राहणंि ही कमणजोरी ठरते. कवळ शब्द वापरन मणतभद दर
होतील हा भ्रमण आणहे.  हे मणतभद इितहासिच दर करील िकवा त्यांना त्यांचयात खरा अथ र भरन त्यांना आणशयघन
बनवील.



आणजचया या सिंघषाचया काळात कोणिते डावपेच स्वीकारायच, कृती काय करायची, तात्कािलक कोणिती उिदषे्ट 

सिाधय करायची या सिाऱया बाबतीत आणपल्यात खूप मणतांतरं असिू शकतात. पणि आणपणि दुसिऱयाचया मणताचा आणदर 
कला पािहज. पणि सिामाजयवादाचा सिशस पराभव करणयाचया बाबतीत आणपणि कदािप तडजोड करता कामणा नय.  

आणपणि काय कर पाहत आणहोत? सिामाजयवादाभवती अमिरकनं तटबंदी उभारन ती सिंहारक शसांनी सिजज ठेवली
आणहे. ही तटबंदीच सिमूणळ उधवस्त करायची आणहे. एक एक करत देशोदेशीचया जनतेला मुणक्त करायचं आणहे. शत्रिूला
एकका रणिभूमणीवरन पळवून लावलं पािहज. त्यानं उभ कलेले िकल्ले जमणीनदोस्त कले पािहजत, त्याचया रसिदीचया
वाटा तोडल्या पािहजत, दुसिऱयाचया जागी कलेल्या वस्त्यांतून त्यांना हसिकावून लावलं पािहज. लुटीसिाठी ताब्यात
घेतलेला प्रत्यक प्रदेश मुणक्त कला पािहज. 

हे दीघरकाळ चालणिारं युद आणहे.  आणिणि पुन्हा पुन्हा सिांिगतलं पािहज,  ते अितशय कू्रर आणहे.  त्यािवषयी कुणिीही
गैरसिमणजात राहता कामणा नय.  जनतेवर काय पिरणिामण होतील या िचतेनं रणिातून पळ काढता कामणा नय.  आणपणि
काळाची हाक कानाआणड करता कामणा नय.  हरघडीचया शोकांितका, पावलोपावली उभा असिलेला मृणत्यू यांची तमणा
न बाळगता अंितमण िवजय सिंपादन करणयाचया ईषर्नेनं िव्हएतनामण अथक शौयानं लढतो आणहे.   

ऐषारामणात आणयुषय कंठलेले अमिरकन सिैिनक अितशय असिुरिकत पिरिस्थतीत, जीव मुणठीत घेऊन शत्रिूचया प्रदेशात
कसिाबसिा  तग  धरन  आणहेत.  कधी  घात  होईल,  यानं  भयभीत  आणहेत.  मृणत्यूनं  अचानक  झडप  घालू  नय,  म्हणूिन
बराकीतून  बाहेर  पडू  धजत  नाहीत.  सिंपूणि र  जनतेशी  त्यांनी  शत्रिुत्व  पत्करल्याच  पिरणिामण  त्यांना  भोगाव  लागत
आणहेत.  त्याच  अमिरकचया  अंतगरत  िवपरीत  पिरणिामण  होणिार  आणहेत.  आणजवर  दडपून  टाकलेल्या  शक्ती  उसिळून
यणिार आणहेत. त्या देशाचया चार िभतीचया आणतही वगरसिंघषर उफाळून यणिार आणहे.

एक, दोन, तीन िव्हएतनामण जगभरात िठकिठकाणिी जन्मणाला आणल्यासि, िवनाश, मृणत्यू आणिणि शोकांितका यांचयाशी
धैयानं  पदोपदी  सिामणना  करत,  जगभरातील  दडपलेल्या,  शोिषत  जनतेचया  मणनात  िवदोहाचया  िठणिग्या  पेरत
राहतील.  जगभरात  िठकिठकाणिी  कळीकाळाला  भीक  न  घालणिारेड  एक,  दोन,  तीन  ि व्हएतनामण  जन्मणाला  यत
अन्यायाचया तटबंदा उधवस्त होत राहतील. अशा वळी जगभर घोंगावणिारं मुणक्तीचं वादळ कुणिीही थोपवू शकणिार
नाही. मणानवतेचं भिवषय उजजवल आणहे. 

आणपल्या एकजुटीच आणघात जास्त मणजबूत कर शकलो, ते नेमणक्या लकयावर करत रािहलो, लढणिाऱया जनतेला हवी
ती सिारी मणदत, पाठबळ देत रािहलो - तर ते भिवतव्य फार दर नाही!

जगाचया  नकाशावर  आणपणि  एका  िठपक्यावर  उभ  आणहोत.  ितथंच  असिलेलं  आणपलं  कतरव्य  पार  पाडू  शकलो,
मणानवमुणक्तीचया लढ्यातला आणपला खारीचा वाटा उचलू शकलो,  आणपला प्राणि देऊ शकलो,  जगाचया कोणित्याही
कानाकोपऱयात आणपल्या वाट्ाला आणलेल्या, आणपणि रक्त िशपनू मुणक्त कलेल्या भूमणीवर शवटचा शासि घेऊ शकलो,
कामणगारवगाचया सिैन्यातील एक िशपाई म्हणूिन आणपल्यावर पडेल ती कामणिगरी पार पाडू शकलो, तर आणपल्याला
कृतकृत्य झाल्याचं सिमणाधान िमणळेल. आणपल्याला क्यूबन क्रांतीपासिून िशकल्याचा  अपिरिमणत अिभमणान आणहे. आणपलं
त्या  क्रांतीचया  मणहान  नेत्यावर  असिीमण  पे्रमण  आणहे.  त्यानं  िशकवलं  आणहे:  “मणानवतेचं  अिस्तत्वच  कसिाला  लागलं
असिताना व्यक्तीचया वा देशाचया त्यागाची वा त्यांचयापुढील धोक्याची पोकळ भाषा कशाला करता?”

आणपणि सिामाजयवादािवरद रणििशग फुंकलं आणहे.  मणानवतेचया शत्रिसूिंग युद करायचं स्तोत्रि मुणखोदत कलं आणहे.  तो
शत्रिू आणहे अमिरका.  सिाकात मृणत्यू आणपल्यासिमणोर उभा राहन आणपल्याला चिकत कर पाहील:  आणपणि त्याचं पे्रमणानं
स्वागत कर या. पणि ते करताना एका गोष्टीची मणात्रि खातरजमणा कर या: आणपल्या रणिभरीचा िननाद स्वागतशील
कानांवर पडला आणहे, आणपल्या हातातील शस घयायला आणणिखी एक हात उत्सिुकतेनं पढुं आणला आणहे, मणशीनगनचया
तालावर उचचरवात मृणत्यूचा पोवाडा गात युदावर अंितमण िवजय िमणळणयासि मणानवता सिजज होत आणहे.

* * *



'च'  पुस्तक आणिणि आणंतरराष््टीय डाव प्रकाशन व्यासिपीठ

जगातील सिुमणारेड वीसेक डाव्या प्रकाशन सिंस्थांनी एकत्रि यऊन जवळजवळ िततक्याच भाषांमणधय  च हे  पुस्तक
सिंयुक्तिरत्या प्रकािशत करणयाचा िनणिरय घेतला.  हे पुस्तक जास्तीत जास्त वाचकांना उपलब्ध व्हाव यासिाठी ते
मणोफत ई-बुक म्हणूिन प्रकािशत करायच ठरले.  भारतापासिून ते दिकणि अमिरकपयरत मणराठी,  मणल्याळी,  तामणीळ,

कन्नड, बंगाली, तेलुगु, उदर, िहदी, गुजराती, इंिग्श पासिून ते स्लोव्हेिनयन, स्पॅिनश आणिणि पोतुरगीज या भाषांतील
प्रकाशक या कामणासिाठी एकत्रि आणले आणहेत.

हा या प्रकारचा ितसिरा प्रकल्प. प्रथमण लेिनन १५० (लेिननचया १५० व्या जन्मणिदनी) आणिणि मणािरयातेगुई ही दोन
पुस्तक अशी सिंयुक्तिरत्या प्रकािशत करणयासिाठी काही प्रकाशक एकत्रि आणले होते. आणताचया प्रकल्पात मणात्रि असिा
सिहयोग करणिाऱयांची सिंखया िकत्यक पट झाली आणहे. 

यापूवी  डाव्या  प्रकाशकांनी  एकत्रि  यऊन  रेडड  बुक  िदन  सिाजरा  कला  होता.  २१  फेबुवारी  हा  कम्यिुनस्ट
मॅणिनफेस्टोचा  प्रकाशन  िदन.  त्या  िनिमणताने  २१  फेबुवारी  २०२०  रोजी  िकत्यक  शहरातील  हजारो  लोक
सिावरजिनक िठकाणिी जमणले आणिणि त्यांनी कम्युिनस्ट मॅणिनफेस्टोच जाहीर वाचन कले. आणता २१ फेववुारी हा िदवसि
दरवषी पाळला जाणिार आणहे.  

या पुस्तकात 'च' ने िलिहलेले 'ित्रिखंडाला पत्रि' व  'क्यूबातील सिमणाजवाद आणिणि मणाणूिसि' हे अितशय गाजलेले लेख
सिमणािवष्ट करणयात  आणलेले आणहेत.  या  लेखांतून त्याचा  आंणतरराष््टीय दृष्टीकोन  आणिणि  क्यूबामणधय सिमणाजवादाची
बांधणिी कशा रीतीने कली जात आणहे, याच मणनोज्ञ दशरन होते. 

या लेखांना सिुप्रिसिद  िवचारवंत  ऐजाझ  अहमणद यांची अभयासिपणूि र प्रितज्ञा लाभली असिून मणािरया देल कामणर्नेन
अिरएत  गािसिया  यांचा  या  लेखांवरील  एक  अिभप्राय  लाभलेला  आणहे.  ऐजाझ  अहमणद  हे जागितक  कीतीच
मणाक्सिरवादी िवचारवंत सिधया  'ट्रायकॉन्टिन्टनेन्टल:  इिन्स्टट्ूट फॉन्टर सिोशल िरसिचर'  मणधय जयष्ठ सिंशोधक आणहेत तर
मणािरया गािसिया या हवाना यथील 'च गव्हेरा इिन्स्टट्ूट'मणधील सिंशोधक आणहेत.

पुस्तकाच मुणखपृष्ठ  'ट्रायकॉन्टिन्टनेन्टल'च प्रधान िडझायनर ितग्ज चॅक यांनी बनवलेले आणहे. 'च'  रेडिडओ रेडबेल्डेवर
बोलत असिताना घेतलेल्या फोटोवर ते िचत्रि आणधारलेले आणहे.
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