
ഉൈ�ൻ കടേ���ിൽ നി�് റഷ� പിൻമാ�ക.
- വിജയ് സിംഗ്

2022 െഫ�വരി 24 ന് വ്ളാഡിമിർ ��ിെ� േന�ത��ി�� റഷ�ൻ
ഭരണ�ടം ഉൈ�നിെനതിെര ��മാരംഭി�. റഷ� ��ക �തലാളി�ം
�ാപിതമായ സാ�ാജ�ത�രാജ�മാണ്. ൈചനയിെല േസാഷ�ൽ
സാ�ാജ�ത��മായി ച�ാ��ി�� ഒ� സഖ�ക�ിയാണ് റഷ�.
അേമരി�, �.െക, �േറാപ�ൻ �ണിയൻ, നാേ�ാ എ�ിവെയ ആ�യി�
നിൽ�� ഒ� രാജ�മാണ് ഉൈ�ൻ. അേസാവ് ബ�ാലിയെനേ�ാ��
��ൻ നാസി ശ�ികെള ഉപേയാഗെ���ി �.എ�ം സഖ�ശ�ിക�ം
ഉൈ�നിെന മറയാ�ി ത��െട റഷ�ൻ എതിരാളിക�മായി ഒ�
പേരാ���ം നട���്. ഉൈ�നിെ� േമ�� റഷ�ൻ
ആധിപത��മ�ിെ��ം ഇേ�ാഴെ� ���ിെ��ം പ�ാ�ല�ിൽ
റഷ�െയ അപലപി�െകാ�് ഉൈ�നിെ� പരമാധികാര�ി� േവ�ി
െച�� നിൽ�ക എ�താണ് ശരിയായ നിലപാട്.ഒ� സാ�ാജ�ത�
രാജ��ിെ� സ�ഭാവ�ൾ റഷ� �ർണമാ�ം ആർജി� കഴി�ിരി��.
അവിെട ��ക �തലാളി�ം വളെര േക�ീ�ത�ം ഗണ�മായ �ലധന
കയ�മതി സ�ഭാവ���മാണ്. ��ക�ം ബാ�ക�മാ��
സംലയന�ി�െട റഷ�ൻ �തലാളി�ം സാ��ിക �ലധന
�ഷ്��ത�മാർജി�ി��്. മ� ആ�ിത രാജ��ളിേല�് �ലധന�യ�മതി
െച�� സ�ഭാവം റഷ� �ദർശി�ി���്. അതിെ� വിേദശ നയ�ിൽ
റഷ�ൻ സാ�ാജ�ത� രാ�ീയ താൽപര�ം �കടമായി കാണെ����്.
ഗ�ാഫി മാ�െ��തി�േശഷം ലിബിയയിൽ റഷ� ഇടെപ�ക��ായി. റഷ�
സിറിയയിെല ���ിൽ പെ���. സിറിയയിൽ റഷ� ആകാശ - സ��
ആധിപത� േക��ൾ �ാപി�ക��ായി. മധ�ആ�ി�ൻ
റി��ി�ി�ം മാലിയി�ം അവർ സജീവമാണ്. ര�ാസമിതിയിൽ റഷ�
ഉ�രെകാറിയെ�തിെര�� ഉപേരാധ�െള പി�ണ�കയാണ്
െച�ത്.
1999 ൽ "സമീപ വിേദശ രാജ��ൾ" എ�റിയെ�� അയൽ രാജ��ളായ
സൗ�് ഒസ�ിയ, അബ് കാഷ� എ�ിവിട�ളിൽ റഷ�ൻ
സാ�ാജ�ത�സ�ാധീനം �ാപി�െ��. �ാൻസിനിസ്�ിയെയ
േമാൾേഡാവായിൽ നി�് മാ���ം അവിെട ൈസനിക േക�ം
�ാപി���ം ബലാറസ് കസാ�ി�ാൻ �ടാെത േഡാൺേബാസ്
'പീ�ിൾസ് റി��ി�ക�െട �പീകരണം ഉൈ�നിൽ നട�ാ�ിയ�ം
എ�ാം ഈ സ�ാധീനം കാ�ി����്. ഈ രാജ��ളിെല�ാം ��ിൻ
നയി�� അർ� ൈസനിക െകാലയാളി �ംഖലയായ വാ�ർ ��ിെ�
സജീവ പ�ാളി�ം കാണാൻ കഴി���്. ഉൈ�ൻ ആ�മണം റഷ�ൻ



സാ�ാജ�ത��ിെ� �ധാന സ�ഭാവ വിേശഷ�മായി ബ�െ��
വിഷയമായി�ീർ�.

േസാവിയ�് �ണിയെ� വിഭജന�ി� േശഷം �.എസ്, ജർ�ൻ
സാ�ാജ�ത��ൾ മധ� കിഴ�ൻ �േറാ�ിൽ ത��െട സ�ാധീനം
വർ�ി�ി�ാൻ �മി�. അവർ നാേ�ാ�മായി േചർ�് ജർ�ൻ
െഡേമാ�ാ�ിക് റി�ി�ിെന ആ�മി� കീഴട�ക�ം
േദശീയൈവവിധ��� �േഗാ�ാവിയെയ തകർ�ക�ം
െചേ�ാേ�ാവാക�െയ ര�ായി വിഭജി�ക�ം 14 �തിയ ഭരണ�ട�െള
നാേ�ായിേല�് േചർ�ക�ം െചയ്�. അേതാെടാ�ം �.എസ് സാ�ാജ�ത�ം
ദശാ��േളാളം റഷ��മായി സാ��ികബ�ം നിലനിർ�ിയി��
ജർ�ൻ സാ�ാജ�െ� കീഴട�വാൻ �മി�. റഷ�െ�തിെര �ി�ൺ
നട�ിയി�� ആ�മണസ�ഭാവ�� നയ�ൾ ഇ�് ൈബഡെ�
േന�ത��ി�� അേമരി� റഷ��മായി െകാ�േകാർ�െകാ�്
പി�ട�� എ�ത് വ��മാണ്.

2014 െല ൈമഡാൻ സംഭവ�ളി�െട തിരെ���െ�� റഷ�ൻ
പ�പാതിയായ യാ�േ�ാവി�ിെന പ�ാള അ�ിമറിയി�െട മാ�ി �എസ്
അ��ലിയായ യാട്െസൻ��ിെന അവേരാധി�ക��ായി.
ഇതിെന�ടർ�് റഷ�ൻ ശതേകാടീശ�ര�ാ�െട താൽപര��ിന്
വി��മായി പാ�ാത� സാ��ിക താ�ര��കാര�� വികസനം
നട�ാ�െ��. �.എസ് റഷ�ൻ േദശീയ ന�നപ��ിെ��ം റഷ��െട�ം
താൽപര��െള ഹനി� െകാ�് അതി� േശഷം �വർ�ി�. നാേ�ാ
ൈമഡാൻ വി�വ ജനാധിപത��ിെ� മറവിൽ അഫ്ഗാനി�ാനിേല�്
സാമ�ികൾ ൈകമാ�� ഇടനിലമാ�ി ഉൈ�നിെന മാ�ി. 2012 ൽ
റഷ�ൻ ഉപ�ധാനമ�ിയായ ഡിമി�ി േറാേഗാസിൻ ഇറാ�ിേല�ം
അഫ്ഗാനി�ാനിേല�ം ചര�കൾ ആകാശ ഗതാഗത മാർഗ�ി�െട
അയ��തിന് �സ്�ത േക�ം ഉപേയാഗി�െമ�് �ഖ�ാപി�. ��ിന്
ലിെവ�മാ�ം ഒർബാ�മാ�ം ��മാ�ം ഉ�ായി��
സൗ�ദബ��ൾ ന��് അറി��താണ്.

1954 �തൽ ഉൈ�നിെ� ഭാഗമായി�� �ിമിയെയ �ര�ിതത��ിെ�
േപരിൽ റഷ�ൻ �ലധനം ആ�മി� കീഴ്െപ��ി. ഉൈ�ൻ െഫഡേറഷ�
കീഴിൽ 2014െല�ം 2015െല�ം േഡാൺസ്െട�്, �ഗാ�് �േദശ�ൾ�്
സ�യം ഭരണാവകാശം നൽ�� മിന്�് ഉട�ടി മാനി�െ��ി�.
ര�ാമെ� ഉട�ടി �ാൻ�ം ജർ�നി�ം �ടി തകർ�കയാണ്
ഉ�ായത്. റഷ�ൻ ൈസന�ം കിഴ�ൻ ഉൈ�നിൽ നി�് പിൻവാ�ിയാൽ
മാ�േമ സ�യം ഭരണാവകാശം നൽകാൻ കഴി� എ� വാദമാണ്
ഉ�യി�െ��ത്.



1987െല െസൻസസ് �കാരം ഈ ര� �േദശ�ളി�ം 18% റഷ��ാർ
മാ�േമ ഉ�ായി���. ഭാഷാപരമായ നിലനിൽ�ി� �ാധാന�ം
െകാ��െകാ�ാണ് �ാലിന് കീഴിൽ േസാവിയ�് �ണിയ�ം േസാവിയ�്
റി��ി�ക�ം �പീകരി�െ��ത്. േസാവിയ�് ഉൈ�െ��ം സ�ഭാവം
ഇ�തെ�യായി��. 1991ൽ ഉൈ�ൻ സ�ത� റി��ിക് ആയേ�ാ�ം
േസാവിയ�് �ണിയെ� കീഴിൽ ഉ�ായി�� �മിശാ� അതിർ�ി
ഉൈ�ൻ നിലനിർ�ിയി��. കിഴ�ൻ ഉൈ�നിൽ സാറിസ�ിെ��ം
േസാവിയ�് ശ�ി�െട�ം കീഴിൽ നട� വ�വസായവൽ�രണ�ിെ�
ഫലമായി വർ�ി�ി�� റഷ�ൻ ജനസംഖ� േസാവിയ�് �ണിയൻ
തകർ�േ�ാൾ താേഴാ�് േപാ�ക��ായി. 2001ൽ �ഗാ�ിെല റഷ�ൻ
ജനസംഖ� 39% �ം േഡാൺ�് �േദശ�ളിെല ജനസംഖ� 38%
�മായി��. േഡാൺേബാസ് �േദശ�ിെല ഉൈ�ൻ ജന��ം
റഷ�നാണ് സംസാരി��ത്. ഇ��ലം േഡാൺബാസിെല
താമസ�ാെര�ാം റഷ��ാരാെണ� റഷ�ൻ ഭരണ�ട�ിെ� വാദം
ശരിയ�. (കാ�േലാണിയെയ െ�യിനിെ� ഭാഗമായി കണ�ാ�േ�ാൾ
തെ� �ാനി�ം കാ�േലാണിയ�ം അവി�െ� ജന��െട
ഭാഷയാെണ�് കാര�ം ഓർമിേ��താണ് ). �ഷ് േചവിെ��ം
�ഷ്േനവിെ��ം േന�ത��ിൽ ഉൈ�നിെന റഷ�വൽ�രി��തി��
�മ�ൾ�് �ട�ം �റി�ക��ായി. �ഷ്േനവിെ� േന�ത��ിൽ
വിഭി� േദശീയത നിറ� േസാവിയ�് �ണിയ� പകരം ഏകതാനമായ
'േസാവിയ�് രാജ�ം’ എ� സ��ം െകാ�വ�. സ�ത� ഉൈ�നിെ�
�പീകരണ�ി� േശഷം ഈ ര� �േദശ�ളി�ം റഷ��ാർ ഒ�
ന�നപ�മായി�� എ�് കണ�കൾ കാണി��. അവ�െട
അവകാശ�ൾ മാനി�െ��ി�. 2014 ന് േശഷം അേസാവ് ബ�ാലിയെ�
ല��ം അവരായി��. അതിനാൽ അേനകം േപർ െകാ�െ��. അത്
റഷ�ൻ ന�നപ�ം റഷ�ൻ ഭരണ�ടെ� ��തലായി
ആ�യി��തിേല�് നയി�ക�ം അ�െന ത��െട സ�ാധീന�ം
അധികാര�ം �ന�ാപി�വാൻ അവർ �മി�ക�ം െചയ്�.
േഡാൺബാസിെ� ചില �േദശ�ളിൽ റഷ�ൻ �ലധനം ‘ജനകീയ
റി��ി�കൾ’ �ാപി�. കീഴട�െ�� േഡാൺബാസിെല ജന�ൾ�്
റഷ�ൻ പാേ�ാർ�് നൽകെ��. ക��ണി�് �േ�ാഭം അതിെ� പി�ണ
റഷ��് നൽകിയേ�ാ�ം റഷ�ൻ പ�ാളം �ർണമായ നിയ�ണം
നിലനിർ�ിയി��. അല�ി െമാസ് േഗാവിെയേ�ാ�� ക��ണി�്
കമാൻഡർമാെര ഇ�ാതാ�ിയത് ആ�ാർ�മായി കിഴ�ൻ ഉൈ�ൻ
ജനത�െട ശ�ി െക�ി���� �മ�ിന് തിരി�ടിയാ�ക�ം അത്
റഷ�ൻ ഉൈ�ൻ �ലധന താൽപര��ിന് വളെര �ണം െച�ക���ായി.
2014 നവംബറിെല േഡാൺസ്െടക് െതരെ���ിൽ മ�രി�ാൻ
ക��ണി�കെള റഷ�ൻ ഭരണ�ടം അ�വദി�ി�. �ഗാൻസ് കിൽ പ�ാള



നിയമ�ിൻ കീഴിൽ ഒ� രാ�ീയ �വർ�ന�ം അ�വദി�െ��ി�.
ഉൈ�നിെനതിെര�� റഷ�ൻ ആ�മണം, ��ിെ� േനരി��
സംഭാഷണ�ിൽ േബാൾെഷവി�കൾ�ം െലനി�ം �ാലി�െമതിെര
റഷ�ൻ ഭരണ�ട�ിെ� താൽപര��ിന് വി��മായി ഉൈ�ൻ
ഭരണ�ടം �ാപി�തിെനതിെര, ആ�മണം നട�ിയതിന് െതാ�
പിറെകയായി��. ��ിൻ വാദി�ത് ഒ� െപാ�വായ റഷ�ൻ
രാജ��െ��ം അതിൽ െപ�താണ് ഉൈ��ക�ം(ലി�ിൽ റഷ�ൻസ് ),
െബേലാറഷ��ാ�ം (ൈവ�് റഷ�ൻസ് ), വിശാല റഷ��ാ�ം
എ�ായി��. ഉൈ�നിെ� സ�ത�മായ േദശീയപദവി നിേഷധി�െ��.
അത് ഒ�കാല�ം ഉ�ായി�ി� എ�ം അത് േബാൾെഷവി�കാ�െട ഒ�
��ിയാെണ�ം ആയി�� ��ിെ� വാദം. െലനിൻ റഷ�ൻ
‘��േദശെ�’ േസവി�െകാ�് ഉൈ�ൻ ഭരണ�ടം ��ി�കയാണ്
ഉ�ായെത�ം ആേരാപണ��ായി. ഇത് ക�� വല�പ� ഫാസി�്
ചി�ാഗതി റഷ�യിൽ നിലനിൽ��തി�ം ഉൈ�നിെ� �രിപ�ം
�േദശ�ം റഷ�േയാട് ��ിേ�ർ�ണം എ� വാദ�യ��തി�ം
കാരണമായി.

��ിൻ ശരിയായി പറ��േപാെല ഉൈ�ൻ േ��ിെ� �പീകരണ�ിന്
േവ�ി െലനിൻ വാദി�ക��ായി. േസാവിയ�് �ണിയെ�
�പീകരണ�ിെ� അടി�ാന സ��മായ േദശീയതക�െട സ�യം
നിർണയാവകാശ സ�ൽ��ിെ��ം സ�ാത�� സ���ിെ��ം
ഭാഗമായി�� ആ തീ�മാനം. ആസ്േ�ാ-ഹേ�റിയൻ
സാ�ാജ�ത��ിെ��ം പി�ീട് േപാള�് അധിനിേവശ�ിെ��ം
ഭാഗമായി ഒ�ാം േലാകമഹാ��കാല�് മാറിയ ചില ഭാഗ�ൾ
മഹ�ായ രാജ�േ�ഹ���ി�േശഷം �ാലിൻ റഷ�േയാട് ��ിേ�ർ�.
അേ�ാൾ തെ� ഉൈ�ൻ േദശീയ അതിർ�ി�െട ഐക�ം
കാപാർ�ിയൻ ഉൈ��ം �ടി ��ിേ�ർ�െകാ�്
സംര�ി�െ��ക��ായി. ഉൈ�ൻ ���ിെന പി�ണ�� റഷ�ൻ
െഫഡേറഷനിെല ക��ണി�് പാർ�ി േദശീയ വിഷയ�ിൽ െലനിെ��ം
�ാലിെ��ം പാര�ര�മ� പി�ട��ത്. സി.പി.ആർ.എഫ് .വാദി��ത്
ആ വ�ാവസായിക �േദശ�ൾ ഒ�കാല�ം ഉൈ�നിെ�
ഭാഗമായി��ി� എ�ം �ഗാൻ�ം േഡാൺസ്െട�ം ഉൈ�േനാട്
െലനിനാണ് ��ിേ�ർ�ത് എ�മാണ്. (Vyacheslav Tetekin, What is Happening in
Ukraine? New Worker, No. 2152, London, pp. 5-6.). 1897 �തൽ 2001 വെര��
െസൻസസ് �ാ�ി�ി�് �കാരം ഈ ��ാവന െത�ാെണ�്
കാണാ��താണ്.

��ിൻ പറ��തിന് വി��മായി മാ�ിം ല�ർ വാദി��ത് െലനി�ം
�ാലി�ം ഉൈ�ൻ േദശീയതെയ അംഗീകരി�ി�� എ�ാണ്. �ാലിൻ



േദശീയതെയ നിർവചി�തിെന�റി�് െലനി�� ധാരണ അ�സരി�്
ഉൈ�ൻ എ� േദശീയത നിലനി�ി�� എ� കാണാ��താണ്. ഒ�
േദശീയത എ�ത് “ചരി�പരമായി സംഘടി�ി�െ�� �ിരം ജനത�െട
��ായ്മ�ം െപാ� ഭാഷ�െട അടി�ാന�ി�ം അതിർ�ി�െട�ം
സാ��ിക ജീവിത�മ�ിെ��ം മാനസിക മേനാഭാവ�ിെ��ം
�ത��ീ�ത �പമായ െപാ� സം�ാരം ആെണ�ാണ് ” �ാലിെ�
േദശീയതെയ�റി�� നിർവചനം. ഈ നിർവചനം െലനി�ം
േബാൾെഷവി�ക�ം അംഗീകരി�താണ്. �രാതന റസ് സ�ഹ�ിൽ
നി�ം ഉ��ിരി� ��് വ�ത�� ഭാഷക�െട അടി�ാന�ിൽ
ഉ��ിരി� േദശീയതകളാണ് റഷ��ം ഉൈ��ം ബേലാ റഷ��ം.

1897 െല െസൻസസ് അ�സരി�് 19 ആം ��ാ�ിെ� അവസാന�ിൽ
ഉൈ�ൻ ആ�നിക േഡാൺെട�്, �ഗാൻ�് �വിശ�ക�െട േമൽ
അധീശത�ം േനടിയി�� (എ�ാെടറിേനാ�ാ�ം കാർേ�ാവ് െ�ാവിൻസ്
ക�ം). ഇവിെട റഷ��ാർ 18% ഉ�ായി��. അ�െകാ�് വളെര
�ർവികമായി െത� കിഴ�ൻ ഉൈ�ൻ �േദശ�ൾ റഷ��െട
ഭാഗമായി�� എ� കാ��ാട് വളെര സംശയാ�ദമാണ്. ��
െകാ��ി� �കളിലായി ഈ �േദശ�ൾ ഉൈ�നിെ� ഭാഗം
തെ�യാണ്. അത് ഒ� സ�ത� റി��ി�ം ആയി��. ഫല�ിൽ ഈ
�ഭാഗം ഉേ�നിയൻ സംസാരി��വ�െട ആധിക����ം റഷ�ൻ
വംശീയത�് ര�ാം �ാനം മാ����മായ �േദശ�ളാണ്. (ആ�ിവാർ
െറസ�ഷൻ, േനാേവാേറാസിയ റഷ�ൻ ഉൈ�ൻ, 2014, േസാഷ�ൽ
�ാ�ി�ി�്, ഉൈ�ൻ http://left.by/archives/3035. റഷ�നിൽ നി�് തർ�മ
െച�ത് .(ഈ കണ�കൾ �ാസ��്മാൻ, ഇബർ ലി�ബെഷേ�ാ
എ�ിവർ അംഗീകരി��ം ദി ൈമഡാൻ അൈ�സിംഗ്, െസ�േറ�ിസം,
േഫാറിൻ ഇൻറർേവഷൻ, എ� ആഡം ബക് ളർ എ�തിയ േബാർേഡഡ്
വി�് േബാർസൽ ലാൻഡ്, ദി കൾ�റൽ ആൻഡ് എ�ിക് ൈഡേവഴ്സി�ി
ഒഫ് ഉൈ�ൻ എ� േലഖനം �ാ�്ഫർ�് ആ�യിൽ �സി�ീകരി�താണ്
(2014) (േപജ്: 87  - 118 ) .
�തലാളി�െ� ന�ായീകരി�� ആൾ ന�െള േപാള�ം ഉൈ��ം
ത�ി�� ���ിേല�് േ�രി�ി�ം. (eg വിശാല റഷ��െട പി�
�മിയാണ് േപാള�് എ� വാദം അയാൾ ഉയർ�ാം) ഈ മേനാഭാവം
അഭിമാനമി�ാ� െവ��് ഉയർ�� പാദേസവ മേനാഭാവം െവ�്
�ലർ�� �ർഖ�ാർ� മാ�േമ പറയാൻ കഴി�.(ഓൺ ദി നാഷണൽ
ൈ�ഡ് ഓഫ് ദി േ��് റഷ�ൻസ്, െലനിൻ സമാ�ത�തികൾ, േവാളിയം 2
േപജ് 14) . െലനിൻ �ട��: ഉൈ�നിെ� സ�ത� അധികാരം
ആർ.എസ്.എഫ്.എസ്.ആർ െസൻ�ൽ ക�ി�ി�ം റഷ�ൻ ക��ണി�്
പാർ�ി�ം അംഗീകരി�ി��താണ്. അ�െകാ�് തെ� െപാ�വായി
വ��മായ�ം അംഗീകരി�െ��ി���മായ കാര�ം ഉൈ�ൻ



െതാഴിലാളിക�ം കർഷക�ം ആൾ ഉൈ�ൻ േകാൺ�സ് േസാവിയ�ിൽ
എ��� തീ�മാനമ�സരി� മാ�മായിരി�ം ആ രാജ�ം റഷ�േയാട്
േചർ�് നിൽ�േണാ എ��ം ഏ�തരം െഫഡറൽ ബ�ം റഷ��മായി
ഉ�ാകണെമ�് തീ�മാനി���െമ�് ഇതിൽ നി�ം വ��മാണ്.
(െലനിൻ � വർേ�ഴ്സ് ആൻഡ് െപസൻസ് ഓഫ് ഉൈ�ൻ, Apropos of the
Victories Over Denikin", Lenin, Collected Works, Vol. 30, pp. 292 and 295).

�ാലിൻ അഭി�ായെ��: ഉേ�നിയൻ റി��ി�ം ഉേ�നിയൻ
േദശീയത�ം ജർ�നി�െട ക�പിടി��ൾ ആെണ�് അഭി�ായം ഈ
അ�� കാല�ാണ് ഉയർ�വ�ത്. പേ� ഉൈ�നിയൻ േദശീയത
ഉ�ായി�� എ�ത് വ��മാണ്, ആ സം�ാരെ�
േ�ാ�ാഹി�ിേ��ത് ക��ണി�കാ�െട കടമയാണ്.
ചരി��ിെനതിെര േപാ�വാൻ നി�ൾ�് കഴിയി�. ഉൈ�നിയൻ
നഗര�ളിൽ റഷ�ൻ സം�ാര സ�ഭാവ�ൾ േമൽേ�ായ്മ േന�െ��ി�ം
കാലാ�ര�ിൽ ഈ നഗര�ൾ ഉൈ�ൻ സ�ഭാവ�ിെ�
കീഴിലാ��താണ്. (�ാലിൻ �തികൾ :േവാളിയം 5, േപജ്: 48 - 49 )

ഇേ�ാൾ നട�െകാ�ിരി�� ���ിെ� സ�ഭാവം എ�ാണ് ?
ഒ�ഭാഗ�് ഈ ��ം അ��ാ�ാജ�ത� സ�ഭാവ���ം �.എസ്, �.െക,
ഇ.�, നാേ�ാ എ�ിവ ഉൾെ�ാ���ം മ�ഭാഗ�് റഷ�ൻ
സാ�ാജ�ത��മാ���മാണ്. മ�വശ�് , ഉൈ�ൻ എ� പരമാധികാര
രാ��ിെനതിെര�� റഷ�ൻ ൈസനിക കടേ���ി� േശഷ�� ��ം
റഷ�ൻ സാ�ാജ�ത��ിെനതിെര�� ഉേ�നിയൻ ജനത�െട േദശീയ
��മാണ്. വല�പ� ഭരണം നിലനിൽ�� ഈ രാജ��െള
ജനാധിപത� ശ�ികൾ�് �ർണമായി അംഗീകരി�ാൻ കഴിയി�.
ഉൈ�നിെ� കാര��ിൽ അവി�െ� ഭരണ�ടം പാ�ാത� സാ�ാജ�ത�
ശ�ികെള ആ�യി���ം ��ൻ നാസിസെ�
േ�ാ�ാഹി�ി���മാണ്. റഷ�ൻ സാ�ാജ�ത�മാകെ� ��ിെ�
േന�ത��ിൽ �വർ�ി��ത് �തിേലാമകാരികളായ , ഫാസി�്
ത��ചി� �ചരി�ി�� ഇവാൻ ഇ�ി�ം അല�ാ�ർ �ഗി�ം
നിർേ�ശി�� പരിധി��ിൽ നി�െകാ�ാണ്. റഷ�ൻ
െഫഡേറഷനിെല �ഷ്േചൈവ�് ക��ണി�് പാർ�ിെയ ��ിൻ
പി�ണ��. ��ിന് റഷ�ൻ “ക��ണി�”ക�െട�ം ഫാസി�ക�െട�ം
പി�ണ ലഭി��.

കിഴ�ൻ ഉൈ�നി�ം റഷ�ൻ ഭാഷ�െട �ചാരം സാറിെ��ം േസാവിയ�്
�ണിയെ��ം വ�വസായവൽ�രണേ�ാട�ബ�ി��ായതാണ്.
�ലഭമായ ഇ��് കൽ�രി അയി�ക�െട അടി�ാന�ി�� ഈ
�േദശെ� േലാഹ വ�വസായ�ിെ� വളർ��െട



അടി�ാന�ിലായി�� അത്. സാറി�്, േസാവിയ�് ഭരണകാലെ�
�ധാന വ�വസായ േക�മായി�� േഡാൺ ബാസ് �േദശം. �റാലിെല
മാ�ിേറാ േഗാർസ് ക് ര�ാം വ�ാവസായിക േക�മായി�ീ���വെര
ആ �ാനം നിലനി�ി��.

��ിെ� റഷ��െട ���ിെനതിെര�� ശ�ിക�മായി
�ാേയാഗികമായി ഐക�ം �ാപിേ��ത് �ധാന ആവശ�കതയായി
�ീർ�ിരി��. ഉൈ�ൻ ആ�മണ�ിെനതിെര റഷ�ൻ സാ�ാജ�ത�
വി�� നയം സ�ീകരി��, അ�ാരാ� സ�ഭാവം �ദർശി�ി�� റഷ�ൻ
ക��ണി�് വിഭാഗെ� പി�ണേ�����്. ആ വിഭാഗം
��ി�ാണി��ത് തിക�ം ശരിയാണ്. അവർ
പറ��:"ക��ണിസ് �് വി��ത�െട ��ണിേ�ാരാളികളായി
നിലെ�ാ�� രാ��ൾ�് ��ൻ നാസിസെ� ഉൻ�ലനം െച�ക
എ� കർ�വ�ം ഏെ���് നിർവഹി�ാനാവി�." ��ിൻ നട��
��െ� എതിർ�� റഷ�യിെല ജനശ�ികേളാട് �ാേയാഗികമായി
എ�ാ വിധ�ി��� ഐക�ദാർഢ�ം �കടി�ിേ����് എ�ത്
പരമ�ധാനമാണ്. െതാഴിെല�� ജീവി�� സാധാരണ
ജന�ൾ�േമൽ �റ� ഭീകരേസ��ാധികാരം �ാപി��തി�� പാത
ആ�വിശ�ാസേ�ാെട പി�ട�� , എ�ാ സാ�ഹ� �േരാഗതിെയ�ം ,
�ർഷ�ാ ജനാധിപത�െ�േ�ാ�ം അടി�മർ�� ഭരണ�ട�ൾ�്
ഒരി��ം" ഫാസി�് വി��ം " ആകാൻ കഴിയി�. അവ�െട നയ�ൾ
ഫാസി�് വി�� നയ�ൾ�് കടകവി��മാണ്." (�ൈന�ഡ്
ക��ണി�് ഇ�ർ േനഷനലി�ക�െട ��ാവന). ഉൈ�നിെല
ഭരണ�ടം അ�പി�ിരി�നാെണ�ി�ം റഷ�ൻ കട�ാ�മണ�ിെനതിെര
േദശീയ �തിേരാധ ശ�ികൾ സജീവമാണ്. സാ�ാജ�ത��ിെനതിെര ഒ�
ജനാധിപത� േദശീയ ഐക���ണി ഉ�ാ��തിന് െതാഴിലാളി
വർഗ�ിെ��ം കർഷക�െട�ം അധ�ാനി�� എ�ാ
ജനവിഭാഗ��െട�ം ഐക�ം െക�ി��േ��ത് ആവശ�മാണ്.
പി�ിരി�നായ സാ�ാജ�ത� - �ാേദശിക ശ�ികെള ഒ� േപാെല
എതിർ�� ഒ� യഥാർഥ േദശീയ സമര��ണി� മാ�േമ ഉേ�നിയൻ
രാ�െ� സ�ാത��ിേല�് നയി�ാൻ കഴി�.

ഉൈ�നിൽ നി�് പിൻമാ�ക ! ��ം നിർ�ക ! അേമരി�ൻ , �ി�ീഷ് ,
�േറാപ�ൻ �ണിയൻ , നാേ�ാ സാ�ാജ�ത� വാദികൾ �ലയെ�! റഷ�ൻ -
ഉേ�നിയൻ ജനാധിപത� ശ�ികൾ നീണാൾ വാഴെ� ! റഷ�ൻ
സാ�ാജ�ത�ം ഉൈ�ന് ന�പരിഹാരം നൽ�വാൻ നിർബ�ിതമാകെ�!


