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                                         ചൈനീസ് വിപ്ലവം (1911-12) 
ചൈനയുടെ അയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള സാമ്മാജ്യത്വ ഗവൺടമന്റ ് ഇരുപത്ാം 

നൂറ്റാണ്ടിൽ പരമ്പരാഗത് കവിംഗ ് രാജ്വംശത്തിനട്റ (1644-1911) കീഴിൽ മ്പവവശിച്ചു,  

ഒരു സമയത്ത ് ചൈന ത്ങ്ങളുടെ ഏഷയൻ സാമ്മാജ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഉത്സുകരായ 

വയാവസായിക യൂവറാപയൻ ശക്തികളിൽ നിന്ും പാശ്ചാത്യടര പിന്തുെർന്  

ജ്പ്പാനിൽ നിന്ും ടവല്ലുവിളികൾ വനരിട്ടു.1842 മുത്ൽ, ഒന്ാം കറുപ്പ ്യുദ്ധത്തിൽ മ്രിട്ടവനാെ ്

ചൈന പരാജ്യടപ്പട്ടവത്ാടെ, ചൈനയിടെ പെ മ്പധാന നഗരങ്ങളിെും  

കുെിവയറ്റങ്ങൾ എന്റിയടപ്പെുന് മിനിവയച്ചർ വകാളനികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കവിംഗ് 

ഉവ്യാഗസ്ഥർ മ്രിട്ടൻ, ജ്ർമ്മനി, മ്രാൻസ,് യുചൈറ്റഡ് വേറ്റസ് ് എന്ിവയ്ക്ക ് അനുമത്ി  

നൽകിയിരുന്ു. ഒരു പുത്ിയ ആധുനിക നാവികവസനയുമായി ജ്പ്പാൻ, 1894 മുത്ൽ 1895 

വടരയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ചൈനടയ പരാജ്യടപ്പെുത്തി, പാശ്ചാത്യ  

ഗവൺടമനറ്ുകൾക്ക ് ഇത്ിനകം നൽകിയിട്ടുള്ളത്ുവപാടെയുള്ള അനുകൂെമായ 

വയാപാരവും നിയമപരമായ ഇളവുകളും അവകാശടപ്പട്ടു. 
 
 

1912-ൽ കവിംഗ ്(അടല്ലങ്കിൽ മഞ്ചു) രാജ്വംശടത്ത അട്ടിമറിച്ച ്ഒരു റിപ്പബ്ലിക് സൃഷ്ടിച്ച വ്ശീയ 

ജ്നാധിപത്യ വിപ്ലവമായിരുന്ു ചൈനീസ ്കൊപം. 

 

പത്ിവനഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈന കീഴെക്കിയത്ുമുത്ൽ, ഭൂരിഭാഗം മഞ്ചുകാരും ത്ാരത്വമയന 

അെസത്യിൊൈ ് ജ്ീവിച്ചിരുന്ത്്, അധിനിവവശത്തിന ് ഒരു ോൻഡിംഗ ് ചസനയം 

സജ്ജമാടൈങ്കിെും , വാസ്തവത്തിൽ കാരയക്ഷമത്യില്ലാത്ത ചസനയമായിരുന്ു . 

പടത്താൻപത്ാം നൂറ്റാണ്ടിെുെനീളം ഈ രാജ്വംശം ക്ഷയിച്ചുടകാണ്ടിരുന്ു, ൈമ്കവർത്തി 

സിക്സിയുടെ (1908) മരൈവത്താടെ, അത്ിന്ടറ അവസാനടത്ത കഴിവുള്ള വനത്ാവിടന 

അവർക്ക ്നഷ്ടടപ്പട്ടു. 1911-ൽ പുയി ൈമ്കവർത്തി ഒരു കുട്ടിയായിരുന്ു, രാജ്യടത്ത നയിക്കാൻ 

റീജ്ൻസിക്ക ് കഴിവില്ലായിരുന്ു. ചവവ്ശിക   

ശക്തികളുമായുള്ള    യുദ്ധങ്ങൾ  രാജ്വംശടത്ത മാമ്ത്മല്ല, സർക്കാർ സംവിധാനടത്തയാടക 

ഉെച്ചിരുന്ു. 

 

മധയ ചൈനയിടെ ഹുകവാങ ് (ഹുഗുവാങ്) ടറയിൽവവ ചെനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ത്ിനായി 

നാെ ് വിവ്ശ രാങ്കർമാരുടെ  പവർ മ്ഗൂപ്പുമായി ഒരു കരാർ ഒപ്പിട്ടവപ്പാൾ (ഏമ്പിൽ 5, 1911) ഉെൻ 

ത്ടന് വിപ്ലവത്തിവെക്ക ് നയിക്കുന് സംഭവങ്ങളുടെ ശൃംഖെ ആരംഭിച്ചു. ടരയ്ിംഗ് 

ഗവൺടമനറ് ് ഒരു മ്പാവ്ശിക കമ്പനിയിൽ നിന് ് നിർമ്മാൈം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 

സിൈുവാനിടെ ഒരു ചെൻ ഏടറ്റെുക്കാനും വായപയുടെ ഒരു ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കാനും 

ത്ീരുമാനിച്ചു. വാഗ്ദാനം ടൈയത ത്ുക ഓഹരി ഉെമകളുടെ ആവശയങ്ങൾ നിറവവറ്റിയില്ല, 1911 

ടസപ്റ്റംരറിൽ അത്ൃപ്തി ത്ുറന് കൊപത്തിവെക്ക ്നയിച്ചു . ഒക്്വൊരർ 10-ന,് സിൈുവാൻ 

എപ്പിവസാഡുമായി യാടത്ാരു രന്ധവുമില്ലാത്ത ഹാങ്കൗവിൽ (ഇവപ്പാൾ [വുൈാങ്ങിടനാപ്പം] 

വുഹാനിനട്റ ഭാഗം) ഒരു ഗൂഢാവൊൈന കടണ്ടത്തിയത്ിനട്റ രെമായി, വുച്ചാങ്ങിടെ 

ചസനികർക്കിെയിൽ ഒരു കൊപം ടപാട്ടിപ്പുറടപ്പട്ടു, ഇത് ് വിപ്ലവത്തിനട്റ ഔപൈാരിക 

ത്ുെക്കമായി കൈക്കാക്കടപ്പെുന്ു. കൊപകാരികൾ ത്ാമസിയാടത് വുൈാങ ് പുത്ിനയും 

ആയുധപ്പുരയും പിെിടച്ചെുത്തു, കൂൊടത് കവിംഗ ്സർക്കാരിടനത്ിടര നഗരം വത്ാറും കൊപം 

മ്പഖയാപിച്ചു. പരിമ്ഭാന്തരായ റീജ്നറ്,് ഒരു ഭരൈഘെന ഉെനെി അംഗീകരിക്കുന്ത്ിനുള്ള 

അസംബ്ലിയുടെ ആവശയം അംഗീകരിക്കുകയും മുൻ ചവവമ്സായി യുവാൻ ഷിക്കായ് 

വിരമിക്കെിൽ നിന് ്പുറത്തുവരാനും രാജ്വംശടത്ത രക്ഷിക്കാനും വമ്പരിപ്പിച്ചു. അങ്ങടന 

നവംരറിൽ അവേഹം മ്പധാനമമ്ന്തിയായി. 
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യുവാൻ ശക്തമായി മ്പവർത്തിച്ചിരുടന്ങ്കിൽ, അവേഹം മ്പവക്ഷാഭടത്ത അെിച്ചമർത്തുകയും 

അനിവാരയമായത് ് ചവകിപ്പിക്കുകയും ടൈയ്യുമായിരുന്ു. എന്ിരുന്ാെും 

വർഷാവസാനവത്താടെ 14 മ്പവിശയകൾ കവിംഗ ്വനത്ൃത്വത്തിടനത്ിടര കൊപം മ്പഖയാപിച്ചു. 

പെ നഗരങ്ങളിെും മഞ്ചു പട്ടാളക്കാർ കൂട്ടടക്കാെ ടൈയ്യടപ്പട്ടു, റീജ്ന്റ ്അധികാരത്തിൽ നിന് ്

പുറത്താക്കടപ്പട്ടു, നാൻജ്ിംഗിൽ ഒരു ത്ാൽക്കാെിക റിപ്പബ്ലിക്കൻ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു, 

കമാന വിപ്ലവകാരിയായ സൺ യാറ്റ-്ടസൻ (സൺ വസാങ്ഷാൻ) വിവ്ശത്ത ് നിന് ്

മെങ്ങിടയത്തി, ത്ാൽക്കാെികമായി ടമ്പസിഡനറ്ായി  ത്ിരടെെുക്കടപ്പട്ടു. 

 

ഡിസംരറിൽ യുവാൻ ഒരു യുദ്ധവിരാമത്തിന ് സമ്മത്ിക്കുകയും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരുമായി 

ൈർച്ചകളിൽ ഏർടപ്പെുകയും ടൈയതു. 1912 ടരമ്രുവരി 12-ന,് ഭരൈം ജ്നമ്പത്ിനിധികൾക്ക ്

ചകമാറുകയും ഭരൈഘെന ഇനി മുത്ൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആകൈടമന് ് മ്പഖയാപിക്കുകയും 

ടൈയതു . 

യുവാൻ ഷിക്കായ്ക്ക ് ഒരു ത്ാൽക്കാെിക ഗവൺടമനറ് ് സംഘെിപ്പിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ 

അധികാരം നൽകുകയും ടൈയത ഒരു മ്പഖയാപനത്തിൽ സിംഹാസനം ഉവപക്ഷിക്കാൻ 

നിർരന്ധിത്നായി. ൈമ്കവർത്തി ത്നട്റ പ്വി ആജ്ീവനാന്തം നിെനിർത്തൈടമന്ും 

വെിടയാരു ടപൻഷൻ െഭിക്കൈടമന്ുമുള്ളത്ുമായിരുന്ു അവേഹത്തിനട്റ  ആവശയം  . 

രാജ്യടത്ത ഏകീകരിക്കാൻ, സൺ യാത്-്ടസൻ മ്പസിഡനറ്് സ്ഥാനം രാജ്ിവച്ചു, യുവാൻ 

അവേഹത്തിന്ടറ സ്ഥാനത്ത ് ത്ിരടെെുക്കടപ്പട്ടു. കൊപത്തിനട്റ മ്പാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ 

വുൈാങ്ങിൽ മ്പാമുഖയം വനെിയ െി യുവാൻവഹാങ് ചവസ ് മ്പസിഡന്റായി 

ത്ിരടെെുക്കടപ്പട്ടു. 1912 മാർച്ചിൽ നാൻജ്ിംഗ ്പാർെടമന്റ ്ഒരു ത്ാൽക്കാെിക ഭരൈഘെന 

മ്പഖയാപിക്കുകയും ഏമ്പിെിൽ സർക്കാർ ടരയ്ിംഗിവെക്ക ്മാറ്റുകയും ടൈയതു. 

 

ടെട്ടിപ്പിക്കുന് വവഗത്തിെും ത്ാരത്വമയന എളുപ്പത്തിെും സ്ഥാപിത്മായ റിപ്പബ്ലിക്ക,് 

കാെമ്കവമടൈ വ്ശീയ ഐകയത്തിനട്റയും സർക്കാരിനട്റയും ത്കർച്ചയക്്ക ്

സാക്ഷിയായി. 
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