સ્તાલિન
સામ્યવાદી જગતનો અનન્ય સ ૂત્રધાર
માત્ર રશિયાના જ નહિ પણ સમસ્ત સામ્યવાદી જગતના
સ ૂત્રધાર માિશિ સ્તાલિનન ું અવસાન ઈ. ૧૯૫૩ના માર્શની
પાુંર્મીએ થય.ું િેશનનની જેમ જ એન ું અવસાન પણ મગજમાું
રક્તસ્ત્રાવને પહરણામે જ થવા પામ્ય.ું
િેશનને ક્રાન્ન્તના અધ ૂરા મ ૂકેિા કાયશને સ્તાલિને પ ૂણશ કય.ું માનવ
દ્વારા માનવતાના િોષણ સામે ઓગણીસમી સદીમાું કાિશ માકશ સે
સામ્યવાદના જે શસદ્ાુંતોન ું પ્રશતપાદન કયું તે શસદ્ાુંતોને િેશનને
સ્વીકાયાશ અને એના ઉત્તરાશધકારી સ્તાલિને એનો અમિ
પરાકાષ્ઠાએ પિચાર્ાય ો. દશનયાના સધરે િા દે િો કરતાું
અનેકગણા પછાત રશિયાને ઔદ્યોલગક રીતે અને િશ્કરી સામર્થયશમાું જગતની મિાસત્તા
બનાવનાર સ્ટાલિનમાું અદ્દભત િહકત અને અપ્રશતમ મનોબળ િતાું. નક્કી કરે િા ધ્યેય સધી
પિચાર્વામાું ઊભા થતા અંતરાયોને શનદશ યતાપ ૂવશક ખસેયવા જેટિો એ શનષ્ઠર િતો. એથી જ
એના અવાસાન બાદ સામ્યવાદી રશિયામાું તે એટિો અશપ્રય થઈ પય ો કે સમગ્ર દે િમાુંથી
તેન ું નામ સદું તર ભસાઈ ગય.ું
તેનો જન્મ ઈ. ૧૮૭૯માું કોકેસસના પિાયી પ્રદે િના એક ગામયામાું થયો િતો. એન ું જન્મન ું
નામ જૉસેફ શવસાહરયોનૉશવર્ જગાશ્વીિા. શપતા ધુંધે મોર્ી. પત્રને તે મોર્ી બનાવવા ર્ાિતો
િતો જ્યારે માતા ઇચ્છતી િતી કે દીકરો પાદરી બને. સ્તાલિનને હટફલિસની પાદરીિાળામાું
મ ૂકવામાું આવ્યો. તે પાદરીિાળા એટિે દૂ ષણોન ું ઘર. સ્તાલિન એટિે ક્રાન્ન્તની લર્નગારી. તે
વખતે ઝારિાિીના દમન સામે ક્રાન્ન્તની િિર ઊઠતી જતી િતી. સ્તાલિને પાદરીિાળામાું જ
એક ક્રાન્ન્તકારી મુંયળ ઊભ ું કય.ું આથી યાયાુંથી તેને ખખસદ મળી. ક્રાન્ન્તની મિાવાવાળા ફેિાવા
િાગી. શવરોધીઓને પયકારવાન ું તેના સ્વભાવમાું િત.ું તે પયકાર કરતો, ‘યા સ્તાલિન !‘ (હું
પોિાદી માનવી છું.) આમ તે સ્તાલિન નામથી ઓળખાયો.
ક્રાન્ન્તકારી તરીકે તે પકયાયો. સાઇબીહરયા મોકિાયો. યાયાુંથી છટકી િેશનનની નેતાગીરી િેઠળના
બોિિેશવક પક્ષમાું ભળ્યો. ઈ. ૧૯૦૫માું ઝાર સામે બળવો થયો. બળવો અિબત્ત શનષ્ફળ ગયો
પણ સ્તાલિનને ઘણું િીખવતો ગયો. દરશમયાનમાું ઈ. ૧૯૧૪ન ું પ્રથમ શવશ્વયદ્ આવ્ય.ું ઈ.
૧૯૧૭માું ફરીથી બળવો થયો. ‘પ્રવદા‘ નામન ું મખપત્ર ર્ાલ થય.ું પણ ફરીથી બળવો શનષ્ફળ
જતાું િેશનનને હફનિેન્ય નાસી જવ ું પણ તેની ગે રિાજરીમાું સ્તાલિનના િાથમાું પક્ષન ું નેત ૃયાવ
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આવ્ય ું અને ઝારિાિીનો અંત આવ્યો. િેશનનના મ ૃયાય પછી સ્તાલિન િેશનનનો ઉત્તરાશધકારી
બન્યો. બીજા શવશ્વયદ્માું સ્તાલિને જમશનીને િરાવી રશિયાના શવક્રમથી જગતને મુંત્રમ્ધ કરી
દીધ.ું તેમણે ઊભો કરે િો િોખુંયી પયદો અભેદ્ય િતો. પરું ત સમય જતાું એ પયદો પણ નષ્ટ
થયો અને પછી તો રશિયાન ું મિારાષ્ર પણ શછભિનલભભિન થઈ ગય.ું હિટિરનો પરાજ્ય સરે ને
એણે માત્ર રશિયાને જ નહિ પણ જગતની સમગ્ર િોકિાિીને બર્ાવી િતી. તેના બદિામાું
જ્યારે ઇન્ગિેન્ય તરફથી ર્લર્િિે ‘સ્તાલિનગ્રેય સમિેર‘ આપી યાયારે સ્તાલિનની આંખોમાું આસ ું
આવી ગયેિાું.
જમશનોએ રશિયામાું ૬૦ િાખ મકાનોનો સદું તર નાિ કયો િતો. શસત્તેર િજાર ગામયાું આખાું ને
આખાું સળગાવી મ ૂક્ાું િતાું, મોટાું મોટાું ઔદ્યોલગક કેન્રોનો નાિ કયો િતો. યદ્ પછી રશિયાએ
જે િેરતભયું પનખયાથાન સાધ્ય ું તે સ્તાલિનનો પયતો બોિ ઝીિી િેવાની રશિયન પ્રજાની
તયાપરતાને આભારી િત ું આવી ભહકતએ શવર્ારમ ૂઢતા જન્માવી. શવર્ારમ ૂઢતા દૂ ર થતાું જ
સ્તાલિનનો જાદ શનિઃિેષ ઓસરી ગયો. આજે સ્તાલિનની શસદ્ધદ્ઓને કોઈ ગણકારત ું નથી, ભિે
સામ્યવાદમાું દીલક્ષત થયેિા િોકોને મન િેશનન શસવાય બીજો કોઈ પ્રભ નિોતો અને સ્તાલિન
એ પ્રભનો પેગબ
ું ર િતો.
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