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ജനജീവിതത്ിന്റെ അസാ
ധാരണമായ പ്രതിസന്ി ചർ
ച്ാ വിഷയമമ ആകാത് മന്്ാ
രു ന്തരന്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം 
കൂടി സംസ്ാനം ദർശിക്കുക
യാണപ്. മഹാവ്ാധി മൂലം 
പണിയം വരുമാനവം നഷ്ടന്പ്
ട്പ്, നാന്െന്യക്കുറിച്പ് പ്രതീക്ഷ 
പുലർത്ാൻ മപാലം ഇടയില്ാ
ത് വിധമാണപ് ജനങ്ങന്െ പി
ടിമുറുക്ിയിട്ടുള്ള അരക്ഷിതാവ
സ്. പഞ്ായത്ധികാരത്ി
ന്റെ ന്ചറുകഷണങ്ങൾക്ായി 
കടിപിടി കൂടുന്ന വ്വസ്ാപിത 
മുന്നണികൾക്പ് ഇന്താന്ം 
പരിഗണനാ വിഷയമമ അല്. 
സാധാരണ മനുഷ്ജീവിതത്ി
ന്റെ അടിസ്ാനപ്രശപ് നങ്ങന്ൊ
ന്ം ചർച് ന്ചയ്ാൻ മപാലം 
തയ്ാറാകാത് ഇക്കൂട്ർക്പ് 
എങ്ങിന്നയാണപ് നമ്മുന്ട യാ
തനകളുന്ട പരിഹാരന്ത്ക്കു
റിച്പ് ചിന്ിക്ാൻ കഴിയക? 
ധനശക്ികൾക്പ് ലാഭവം ആസ്ി
യം ന്പരുപ്ിക്ാൻ മവണ്ി 
പഞ്ായത്പ് തലം മുതൽ സം

സ്ാന - മദശീയതലം വന്ര 
നടത്തുന്ന ഭരണനടപടികന്െ
യാണപ് ഇവർ വികസനന്മന് 
വിെിക്കുന്നതപ്. സാധാരണക്ാ
രന്റെയം കൂലിപ്ണിക്ാരന്റെയം 
ജീവിത വിഷമങ്ങളുമായി ഇതിനപ് 
യാന്താരു ബന്വമില്. അതി
നാൽ വികസനത്ിന്റെ മപരിൽ 
മവാട്ടു മചാദിക്കുന്ന കാപട്ന്ത് 
ജനങ്ങൾ പരാജയന്പ്ടുത്ണം. 
സംസ്ാനന്ത് വ്വസ്ാപിത 
മുന്നണികന്െല്ാം സ്വകാര് മൂ
ലധനത്ിന്റെ നടത്ിപ്പുകാന്ര
ന്ന നിലയിൽ പ്രതിനിധാനം 
ന്ചയ്യുന്നതപ് ഈ വികസന രാ
ഷ്ടീയന്ത്യാന്ണന്നപ് എസപ്.
യ.സി.ഐ (കമയൂണിസ്റപ്) സം
സ്ാന ന്സക്രട്റി വി.മവണു
മഗാപാൽ ഒരു പ്രസ്ാവനയിൽ 
അഭിപ്രായന്പ്ട്ടു. 

ഏതാനും സീററിനുമവണ്ി 
ന്നറിവമകടിന്റെയം അവസര
വാദത്ിന്റെയം ഏത്ം വന്രയം 
മപാകാൻ കച്മുറുക്ിയിട്ടുള്ള 
കക്ഷികളുന്ട നാലാംകിട മൽ
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നവംബർ 26 സമീപകാല 
ഇന്്യന്ട വഴിത്ിരിവിന്റെ ദി
നമായിരിക്കുന്. അന്നായിരുന് 
രാജ്ന്ത് 25 മകാടിയിൽപ്രം 
ന്താഴിലാെികൾ മമാദി സർക്ാ
രിന്റെ ന്താഴിലാെി വിരുദ്ധ, കർ
ഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾന്ക്തിന്ര 

24 മണിക്കുർ നീണ്ടുനിന്ന അഖി
മലന്്ാ ന്പാതുപണിമുടക്പ് നട
ത്ിയതപ്. അന്തന്ന്നയാണപ്, 
ഇന്തഴുതുമ്ാളും ഡൽഹിന്യ 
വിറപ്ിച്ചുന്കാണ്ിരിക്കുന്ന കർഷ
കരുന്ട ചമലാ ദില്ി മാർച്ിന്റെ 
തുടക്വം. ന്താഴിലാെികളുന്ട 

ന്പാതുപണിമുടക്ിനപ് പിന്തുണ 
നൽകിന്ക്ാണ്ടും ഒപ്ം മചർന്
ന്കാണ്ടും ഇന്്ൻ കർഷകർ പു
തിന്യാരു സമര അദ്ധ്ായം രചി
ക്കുകയായിരുന്. അന്നപ് ഗ്ാമീണ 
ഹർത്ാൽ നടത്ിന്ക്ാണ്ാണപ് 
രാജ്ത്ിന്റെ തലസ്ാനമത്ക്പ് 

അവർ യാത്രതിരിച്തപ്. തുടക്
ത്ിൽ, പഞ്ാബപ്, ഹരിയാന സം
സ്ാനങ്ങെിൽ നിന്ള്ള കർഷ
കരാണപ് മാർച്ിൽ ഉണ്ായിരുന്ന
തപ്. എന്നാൽ ഓമരാ ദിവസം കഴിയം 
മതാറും മ്പ് സംസ്ാനങ്ങെിൽനി
ന്ം ആയിരക്ണക്ിനപ് കർഷ
കർ ഡൽഹിയിമലക്പ് പ്രവഹി
ക്കുകയാണപ്. ബീഹാർ, മഹാരാഷ്ട, 
ഒഡീഷ, ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സം
സ്ാനങ്ങെിൽനിന്മുള്ള കർഷ
കർ ഡൽഹിന്യ ലക്ഷ്ംവച്പ് നീ
ങ്ങുന്നതായാണപ് റിമപ്ാർട്ടുകൾ.

ഇതിനകംതന്ന്ന 4ലക്ഷമത്ാ
െം കർഷകർ ഡൽഹിയന്ട വിവിധ 
അതിർത്ികെിൽ 20, 25 കിമലാ
മീ്ർ നീെത്ിൽ ത്ടിച്ിരിക്കു
ന്. ഇന്്ൻ സ്വാതന്ത് സമര
കാലത്പ് മനതാജി സുഭാഷപ് ചന്ദ്ര
മബാസപ് ഉയർത്ിയ ആഹ്വാന

ന്ത് അനുസ്മരിപ്ിക്കുന്ന 'ചമലാ 
ദില്ി' എന്ന മുദ്ാവാക്ം മുഴക്ി
ന്ക്ാണ്പ് കർഷകർ പഞ്ാബിൽ
നിന്ം ഹരിയാനയിൽനിന്ം 
മാർച്പ് ആരംഭിച്മപ്ാൾതന്ന്ന 
മമാദി-അമിതപ്ഷാ ഭരണം അപായം 
മണത്റിഞ്ഞു. ഏതപ് ജനാധിപ
ത്വിരുദ്ധ ഭരണകൂടവം ന്ചയ്യുന്ന 
മാതൃകയിൽത്ന്ന്ന അമങ്ങയ്ം 
നീചമാർഗ്ഗങ്ങൾന്കാണ്ാണപ് മമാദി 
സർക്ാർ കർഷക മാർച്ിന്ന 
മനരിട്തപ്.

തികച്ചും സമാധാനപരമായ 
ഒരു കർഷക സമരന്ത് മനരി
ടാൻ വൻ മപാലീസപ് മസനന്യ 
കൂടാന്ത, ബി.എസപ്.എഫപ്, സി. 
ആർ.പി.എഫപ് തുടങ്ങിയ അർദ്ധ
സസനിക വിഭാഗങ്ങമെയം സർ
ക്ാർ വിന്സിച്ചു. സ്വതന്ത ഇന്്

രാജ്യത്തെ കാർഷികരംഗം കുതെകകൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായം തീത്െഴുതുന്ന കർ
ഷകവിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നിരുപാധികം പിൻവലിക്ണം 
എന്നാവശ്യത്പെട്ടുത്കാണ്ക് രാജ്യത്മമ്ാടം കർഷകപ്രക്ാഭം അലയടിക്കുകയാ
ണക്. സ്ാതന്്യാനന്തര ഇന്ത്യയത്ട ചരിത്രതെിൽ സമാനതകളില്ാതെ പ്രക്ാ
ഭമാണക് ഡൽഹിയിൽ നടന്നുവരുന്നതക്. 86ശതമാനംവരുന്ന സാധാരണകർഷ
കത്രയം ഇന്ത്യത്യാട്ാത്ക ജനങ്ങത്ളയം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഈ നയ
ങ്ങൾ അവശ്യനികത്യാപകയാഗസാധനങ്ങളുത്ട അഭൂതപൂർവമായ വിലക്യറ്റ
തെിനം കെഷൻ സംവിധാനതെിത്റെതത്ന്ന തകർച്ചയ്കം ഇടവരുത്ം. നിലനിൽ
പെിനായള്ള കർഷകരുത്ട പ്രക്ാഭത്തെ പിന്തുണയ്കക. വിജയിപെിക്കുക.

ബീഹാർ ന്തരന്ഞെടുപ്ിൽ 
ബിന്ജപി-ന്ജഡിയ സഖ്ം മനരിയ 
ഭൂരിപക്ഷത്ിൽ വിജയിച്ിരിക്കു
ന്. ഇതപ് എല്ാവന്രയം ആശ്ച
ര്ന്പ്ടുത്ിയിരിക്കുകയാണപ്. വി
ദഗ്ദ്ധരും ന്തരന്ഞെടുപ്പ് സർമവ
കളുന്മല്ാം മഹാസഖ്ം വിജയി
ക്കുന്മന്നായിരുന് പ്രവചിച്ിരുന്നതപ്. 
ആർന്ജഡി, മകാൺഗ്സപ്, ഇടതു
പ ക്ഷ ന് മ ന്ന വ ക ാ ശ ന് പ് ടു ന്ന 
സിപിഐ, സിപിഐ(എം), സി
പിഐ(എംഎൽ) ലിബമറഷൻ 
എന്നിവരടങ്ങുന്നതായിരുന് ഈ 
സഖ്ം. ന്തരന്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്
നങ്ങൾ റിമപ്ാർട്പ് ന്ചയ്ാൻമപായ 
മാദ്ധ്മ പ്രവർത്കന്രല്ാം ശക്
മായ സർക്ാർവിരുദ്ധ വികാരം, 
വിമശഷിച്പ് മുഖ്മന്തി നിതീഷപ് കു
മാറിന്നതിരായ വികാരം നില
നിൽക്കുന്നതായാണപ് മരഖന്പ്ടു

ത്ിയതപ്. ഇതപ് ആർന്ജഡി സഖ്
ത്ിനപ് ഗുണകരമാകുന്മന്നപ് പറ
ഞെിരുന്ന്നങ്ിലം അങ്ങന്നയല് 
സംഭവിച്തപ്. എവിന്ടയാണപ് ന്ത
്ിയന്തന്ന പരിമശാധനയിലാ
ണവർ. എന്മാത്രമല്, ഭരണവി
രുദ്ധ വികാരം മുഖ്മന്തിയന്ട 
പാർട്ിന്യ ബാധിച്മപ്ാൾ അതി
ന്റെ കറ ഘടകകക്ഷിയായ ബി
ന്ജപിയന്ടമമൽ പതിഞെതുമില്. 
അവർക്പ് ന്ജഡിയവിമനക്ാൾ 
31 സീ്പ് അധികം ലഭിച്ചു. മകാവിഡപ് 
മഹാമാരി പടർന്നതിനുമശഷം 
ആദ്മായി നടക്കുന്ന ഈ ന്തര
ന്ഞെടുപ്പ് പല കാരണങ്ങൊലം 
കണ്പ് തുറപ്ിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്. 
മനരായി ചിന്ിക്കുന്നവരും ജനാ
ധിപത്മബാധമുള്ളവരുമായ ജന
ങ്ങൾ, രാജ്ത്ിന്നപ് നിലനിൽക്കു
ന്ന സാമൂഹ്-രാഷ്ടീയ പശ്ചാത്

ലത്ിൽ ഈ ന്തരന്ഞെടുപ്പ് ഫലം 
യക്ിപൂർവ്ം വിലയിരുമത്ണ്
തുണ്പ്.

ജനങ്ങളുടെ പ്രശ് നങ്ങൾ  
പിന്ിലേയ്ക് തള്ളടപെട്ടു

ബീഹാറിലം രാജ്ന്ത്വിന്ട
യമുള്ള അദ്ധ്വാനിച്ചുജീവിക്കുന്ന 
ജനങ്ങൾ ജീവിതത്ിന്റെ സമസ് 
മമഖലകെിലം മുതലാെിത് ചൂഷ
ണത്ിൽന്പ്ട്ടുഴലന്ന സ്ിതിയാ
ണിന്ള്ളതപ്. വൻ വിലക്യ്ം, 
ന്താഴിലില്ായ്മ, വരുമാനത്ിന്ല 
ഇടിവപ്, കർഷകർക്പ് പ്രതിഫല
ദായകമായ വില ലഭിക്ായ്ക, ജീ
വിതത്ിന്ല അടിസ്ാനാവശ്
ങ്ങൊയ ഭക്ഷണം, വസ്തം, പാർ
പ്ിടം എന്നിവയന്ട പ്രശപ് നങ്ങൾ, 
മിനിമം വിദ്ാഭ്ാസവം ആമരാ
ഗ്പരിപാലനവംമപാലം ലഭ്മ

_o-lmÀ sX-c-sª-Sp-¸v
hn-e-bn-cp-¯p-t¼mÄ

പഞ്ചായത്ത് തെരതഞെടുപ്ത് 
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(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

സരത്ിനാണപ് മകരെം സാക്ഷ്ം 
വഹിക്കുന്നതപ്. രാഷ്ടീയ സദാചാ
രമമാ ആദർശമമാ ജനാധിപത്
മൂല്ങ്ങമൊ ഇക്കൂട്ന്ര അമലാസ
രന്പ്ടുത്തുന്നില്. കഴിഞെ നിയമ
സഭാന്തരന്ഞെടുപ്ിൽ മകാഴ 
മാണിന്യ പരാജയന്പ്ടുത്ാൻ 
മവാട്പ് അഭ്ർത്ിച് ഇടതുമുന്നണി, 
ഈ ന്തരന്ഞെടുപ്ിൽ ചുമക്കുന്ന
തപ് അമത മാണിയന്ട പാർട്ിന്യ
യാണപ്. ഏതാനും പഞ്ായത്തു 
വാർഡിന്ല സീ് ിനു മവണ്ി നാലര 
വർഷം മു്പ് പറഞെന്തല്ാം വി

ഴുങ്ങാനും സ്വന്ം അണികന്െ 
അപമാനിക്ാനും ഒരു മടിയമില്ാ
ത് ഇടതു മുന്നണി അധികാരാർ
ത്ിയന്ടയം അവസരവാദത്ി
ന്റെയം ആൾരൂപമായി മാറിക്
ഴിഞെിരിക്കുന്. മകാൺഗ്സ്ിന്റെ 
മനതാക്ൊകന്ട് അവരവരുന്ട 
സ്വാധീനമമഖലയിൽ മുന്നണിക്കു 
പുറത്തുള്ള കക്ഷികളുമായി മചർ
ന്നപ് സ്വന്ം നിലയിൽ  മുന്നണി
കൾ രൂപീകരിക്കുന്. പരിമിത
മായ രാഷ്ടീയ സ്വാധീനത്ിന്റെ 
മപരിൽ ലഭിക്കുന്ന അധികാരന്ത്
ന്ച്ാല്ി മപാലം നാണംന്കട് തമ്ി
ലടിയം ഗ്രൂപ്പുകലാപവമാണപ് ബി

ന്ജപിയിൽ കാണുന്നതപ്. അഴിമ
തിയന്ട വാതായനങ്ങെിലന്ട സ്വ
ന്ം ആസ്ി വർദ്ധിപ്ിക്ാനുള്ള 
ആർത്ിയന്ട ദുരമൂത് കലാപമാ
ണപ് നാം ഈ പ്രസ്ാനങ്ങെിന്ലല്ാം 
കാണുന്നതപ്. ഇവരിൽ ആരു തന്ന്ന
യം ജനങ്ങളുന്ട താൽപ്ര്ന്ത് 
കണികമാത്രമപാലം പ്രതിനിധാ
നം ന്ചയ്യുന്നില്. അമദേഹം കൂട്ി
മച്ർത്തു.

 ന്തരന്ഞെടുപ്ിന്റെ വിജയം 
എന്തുതന്ന്നയായാലം ജീവിതത്ി
ന്റെ അന്മില്ാത് ചുമടുകൾ ഇറ
ക്ി വയ്കാനും മനുമഷ്ാചിതമായി 
ജീവിക്ാനും ജനാധിപത്ം അനു

വദിക്കുന്ന അവകാശമായ ജനകീയ 
സമരത്ിന്റെ മാർഗ്ഗം മാത്രമമ ജന
ങ്ങളുന്ട മു ി്ലള്ളൂ. ദില്ിയിൽ നമ്മു
ന്ട കർഷക സമഹാദരങ്ങൾ നി
ശ്ചയദാർഢ്മത്ാന്ട അതപ് കാ
ട്ിത്രികയാണപ്. പ്രമക്ഷാഭത്ിന്റെ 
രാഷ്ടീയന്ത് നാം പ്രാണനുതുല്ം 
മുറുന്കപ്ിടിക്ണം. ജീവിത ദുരി
തങ്ങൾ വർദ്ധിപ്ിക്കുന്ന മുതലാെി
ത് നയങ്ങൾന്ക്തിന്ര ഗ്ാമത
ലം മുതൽ ജനങ്ങളുന്ട സമരസമി
തികൾക്പ് രുപം നൽകിന്ക്ാണ്പ് 
ഈ സമരരാഷ്ടീയന്ത് ശക്ിന്പ്
ടുത്ണം. പഞ്ായത്പ് ന്തരന്ഞെ
ടുപ്ിന്റെ മവെന്യ അതിനായി വി

നിമയാഗിക്കുക. ജനസമരത്ിന്റെ 
മവദിയിൽ സത്സന്തയം സമർ
പ്ണവം കാട്ിയിട്ടുള്ള സ്ാനാർ
ത്ികൾ വിജയിച്ചുവരുന്നതപ് ജന
സമരങ്ങളുന്ട രാഷ്ടീയത്ിനപ് കരു
ത്തു നൽകും. നാടിന്റെ നന്മകന്െ
യം ജനങ്ങളുന്ട വിലന്പ്ട് ഐക്
ന്ത്യം തകർക്കുന്ന വർഗ്ഗീയ 
ശക്ികൾ പരാജയന്പ്ടണം. 
അതിനാൽ ജനതാൽപ്ര്മത്ാ
ടപ് അചഞ്ലമായ കൂറും കറ കെ
ഞെ മമതതര നിലപാടുമുള്ള സ്ാ
നാർത്ികൾക്പ് മവാട്ടു ന്ചയ്ണ
ന്മന്നപ് വി.മവണുമഗാപാൽ അഭ്ർ
ത്ിച്ചു.

യിൽ മകട്ടുമകൾവിമപാലം ഇല്ാ
ത്വിധം, മദശീയപാതകൾ ന്വ
ട്ിന്പ്ാെിച്പ് കൂ്ൻ കിടങ്ങുകൾ 
തീർത്തു. നൂറുക്ണക്ിനു കന്ണ്
യിനറുകളും മടാറസ്സുകളും പിടിന്ച്
ടുത്പ് മണ്ണു നിറച്പ് ബാരിമക്ഡു
കൊയി ഉപമയാഗിച്ചു. കൂ്ൻ പാ
റക്ല്ലുകൾ ന്ക്രയിൻ ഉപമയാഗി
ച്പ് മദശീയപാതയിൽ സ്ാപിച്ചു. 
ഇതിന്നന്യല്ാം സമാധാനപര
മായിത്ന്ന്ന മറികടന്നപ് മുമന്നാട്പ് 
നീങ്ങിയ കർഷകരുന്ട മനർക്പ് 
ജലപീരങ്ികളും ടിയർഗ്ാസ്സും 
തുരുതുരാ പ്രമയാഗിച്ചു. സമരത്ിൽ 
അണിനിരന്ന വലിന്യാരു വിഭാഗം 
വരുന്ന 80-85 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധകർ
ഷകർക്കുമനന്ര ഡൽഹിയിന്ല 
മകാച്ചുന്ന സശത്ത്ിലം ന്വള്ളം 

ചീ്ിയം, ടിയർ ഗ്ാസ്പ് വർഷി
ച്ചും, തുരുതുരാ ലാത്ിന്കാണ്ടി
ച്ചും രസിക്കുന്ന ഒരു ഭരണവൃന്ം 
ഏതപ് സംസപ് ക്ാരന്ത്ക്കുറിച്ാ
ണപ് പുലമ്പുന്നതപ്? എന്നാൽ, കർ
ഷകർ അമപ്ാഴും പ്രമകാപിതരാ
യില്.  അവർ സമചിത്രായി, 
ലക്ഷ്മബാധമത്ാന്ട, “ചമലാ 
ദില്ി” മുഴക്ിന്ക്ാണ്ടുതന്ന്ന മു
മന്നാട്പ് നീങ്ങി. അവരുന്ട സകയിൽ 
ജീവൻ നിലനിർത്ാനുള്ള ആഹാ
രന്പ്ാതിയല്ാന്ത, ഒരു ചുള്ളിക്
മ്പുമപാലം ഉണ്ായിരുന്നില്. സ്വ
ന്ം ട്ാക്ടറുകെിൽ ആണപ് അവർ 
യാത്ര ന്ചയ്തുവന്നതപ്. അവരിൽനി
ന്ം ഒരു അപസ്വരംമപാലമുണ്ാ
യില്. എന്നിട്ടും പ്രധാനമന്തി 
അവന്ര ഭീകരന്രന് വിെിച്പ് സ്വയം 
പരിഹാസ്നായി.

എന്ിനാണവർ ഡൽഹിയി
മലക്പ് മാർച്പ് ന്ചയ്യുന്നന്തന്നപ് 
വെന്ര മുൻകൂട്ി തന്ന്ന പ്രഖ്ാപി
ച്ിട്ടുണ്പ്. അവരുന്ട ആവശ്ങ്ങൾ 
ഭരണാധികാരികൾക്കുമു്ിൽ 
പലവട്ം വിനയപൂർവ്ം അവതരി
പ്ിച്ിട്ടുമുണ്പ്. ജനങ്ങൾക്ാന്ക 

അതറിയകയം ന്ചയ്ാം. ജനാധി
പത്രീതിയിൽ ഈ ആവശ്
ങ്ങൾക്പ് പരിഹാരമുണ്ാക്കുന്നതി

നു പകരം, രാജ്ന്ത് ജനങ്ങൾ 
മകാവിഡപ് 19ന്ന തുടർന്ണ്ായ 
നാനാതരം ദുരിതങ്ങെിൽ ഉഴറുന്ന 

സമയത്പ്, ന്സപപ്്ംബർ അവ
സാനത്ിൽ, കർഷകരുന്ട ആശ
ങ്കൾക്കും പരാതികൾക്കും ഇട
യാക്ിയിരുന്ന മൂന്നപ് കാർഷിക 
ബില്ലുകൾ ഒ്യടിക്പ് സർക്ാർ 
പാർലന്മറെിൽ അവതരിപ്ിച്പ് 
പാസ്ാക്കുകയാണപ് ന്ചയ്തതപ്. ഇക്ാ
ര്ത്ിൽ പാർലന്മറെിനു ന്വെി
യിൽ ജനാധിപത് മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
സ്വീകരിച്ിന്ല്ന് മാത്രമല്, പാർ
ലന്മറെിനകത്തും പ്രതിപക്ഷത്ിന്റെ 
അവകാശങ്ങൾ വകന്വച്ചു ന്കാ
ടുക്ാന്തയാണപ് മമാദി സർക്ാർ 
ഈ നിയമങ്ങൾ പാസ്ാക്ിയതപ്. 
പാർലന്മറെിനകന്ത് ഭൂരിപക്ഷം 

എന്നതപ് ഏതപ് പ്രവൃത്ിമയയം 
സാധൂകരിക്ാൻ കഴിയന്നതാന്ണ
ന്നാണപ് ബി.ന്ജ.പി സർക്ാർ കരു

തുന്നതപ് എന്പറമയണ്ി വരും.
രാജ്ന്ത് തീ്ിമപ്ാറ്റുന്നവ

രാണപ് കർഷകർ എന്ന പ്രാഥമിക 
മബാദ്ധ്ംമപാലം ഭരണാധികാ
രികൾക്ിന്ല്ന്വരുമമാ? അങ്ങി
ന്ന സംഭവിക്കുകയില്. പിന്ന്ന 
എന്തുന്കാണ്ാണപ് കാർഷിക മമ
ഖലന്യ ആശ്രയിച്പ് ജീവിക്കുന്ന 
രാജ്ന്ത് 65 ശതമാനത്ിമല
ന്റ വരുന്ന മനുഷ്മരാടപ് ഇത്ര ക്രൂ
രമായ സമീപനം? ഈ മനുഷ്
രാണപ് ജനങ്ങൾക്പ് അന്നം തരു
ന്നതപ്. അവരുന്ട ജീവിതത്ിമനൽ
ക്കുന്ന ഏതപ് പ്രതിസന്ിയം രാ
ജ്ന്ത്ത്ന്ന്ന ബാധിക്കും. അതു
ന്കാണ്ാണപ് കർഷകർക്പ് എല്ാ 
പിന്തുണയം സഹായവം നൽകു
ന്നതിനപ് മലാകത്ിന്ല എല്ാ 
ഗവന്മെന്റുകളും മുൻഗണന നൽ
കുന്നതപ്. സർക്ാരിന്റെ ശക്മായ 
പിന്തുണയില്ാന്ത ഇന്നപ് കൃഷിയ്കം 
കർഷകനും നിലനില്ില്. കുത്ക 
മുതലാെിത്ത്ിന്റെ കടുത് 
ചൂഷണം കർഷകന്ര കർഷകര
ല്ാതാക്ി മാറ്റുന്. അവരുന്ട നി
ലനില്പ് തന്ന്ന അപകടത്ിലാ
ക്കുന്. കർഷകർ, കർഷക ന്താ
ഴിലാെികൊയം, കുടിമയ് ന്താ

ഴിലാെികൊയം അവസാനം ന്ത
രുവകെിൽ അലയന്നവരായം 
പരിണമിക്കുന്. ഇതപ് മുതലാെി

ത് വ്വസ്യന്ട സ്വാഭാവിക 
പരിണതിയാണപ്. 

ആമഗാെവൽക്രണ നയത്ി
ന്റെ ഭാഗമായ ഡബ്ല്യു്ിഒ, ആസി
യാൻ കരാറുകളും മറ്റു നയങ്ങളും 
കാരണം 4 ലക്ഷമത്ാെം കർഷ
കർ രാജ്ത്പ് സ്വയം ജീവന്നാ
ടുമക്ണ്ി വന്നിട്ടുണ്പ്. ഇമപ്ാൾ 
മമാദി സർക്ാർ പാസ്ാക്ിയ 
മൂന്നപ് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ കർ
ഷകരുന്ട നിലനില്പ് തന്ന്ന അസാ
ദ്ധ്മാക്കുന്നതാണപ്. രാജ്ത്പ് അവ

മശഷിച്ിരുന്ന സർക്ാർ സംര
ക്ഷണങ്ങൾ കൂടി കർഷർക്പ് ഈ 
നിയമങ്ങെിലൂന്ട ഹനിക്ന്പ്ട്ി
രിക്കുന്. മകാർപ്മററ്റുകളുന്ട 
ആജ്ാനുവർത്ികൊയി കർ
ഷകന്ര മാ്ി തീർക്കുകയം, രാ
ജ്ന്ത് ന്പാതുവിതരണ സമ്പ്ര
ദായം പാന്ട തകർത്പ് അവശ് 
ഭക്ഷ്വസ്തുക്ളുന്ട ഉല്ാദന-സംഭ
രണ-വിതരണമാന്ക മകാർപ്മറ
റ്റുകളുന്ട ഇച്ാനുസരണം നിയ
ന്തിക്ാൻ കഴിയന്ന അവസ് 
ഉണ്ാക്കുകയം ന്ചയ്യുന്ന ഈ നി
യമങ്ങൾ പാസ്ാക്ിയതിലൂന്ട 
മമാദി സർക്ാർ കർഷകന്രയം 

ജനങ്ങന്െയം ന്വല്ലുവിെിക്കുകയാ
ണപ്. ഇതിന്നതിന്രയള്ള സമരം 
കർഷകരുന്ട ആത്ാഭിമാനം സം
രക്ഷിക്ാൻ കൂടിയാണപ്. 

ലക്ഷക്ണക്ിനപ് കർഷകർ 
ഡൽഹിയന്ട വിവിധ അതിർ
ത്ികെിൽ  കിമലാമീ്റുകൾ നീ
െത്ിൽ മകന്ദ്രീകരിച്ിരിക്കുന്. 
തുടക്ത്ിൽ മമാദി സർക്ാർ 
പ്രകടിപ്ിച്ിരുന്ന ധിക്ാരപര
മായ നിലപാടപ് ഇമപ്ാൾ മയന്പ്
ടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. കർഷകർക്പ് സ്വാ
തന്ത്ം നപ് ലകി എന്ം, മണ്ിക
ളുന്ടയം താങ്ങുവിലയന്ടയം കരാർ
കൃഷിയന്ടയം അവശ്വസ്തു സം
ഭരണത്ിന്റെയം കാര്ത്ിൽ 
കർഷകർ ഉന്നയിച് പരാതികൾ 
അടിസ്ാന രഹിതമാന്ണന്ം, 
അവന്ര ന്ത്ിദ്ധരിപ്ിച്ിരിക്
യാന്ണന്ം ഒന്ക് പറഞെിരുന്ന 
സർക്ാരിനപ് ഇമപ്ാൾ ഇവമയാ
മരാന്ം പ്രമത്കം പ്രമത്കം 
പരിഗണിക്ാന്മന്നപ് പറമയണ്ി 
വന്നിരിക്കുന്.

ഈ സമരം, മമാദി സർക്ാ
റിറെ മദ്ാഹനടപടികൾ അനുഭ
വിക്കുന്ന വിവിധ ന്താഴിൽവിഭാ
ഗങ്ങൾക്പ് ആത്വിശ്വാസം ജനി

പ്ിക്കുന്നതാണപ്. കക്ഷിരാഷ്ടീയ
-ജാതി-മത-പ്രാമദശിക ചിന്ാ
ഗതികൾക്പ് ഉപരിയായി ജനങ്ങൾ 
സംഘടിച്ാൽ, ആത്ാർത്തയം 
ദിശാമബാധവമുള്ളവരാൽ നയി
ക്ന്പ്ട്ാൽ, ഏതപ് ജനവിരുദ്ധ 
നയങ്ങന്െയം പരാജയന്പ്ടുത്തു
വാൻ കഴിയന്മന്ന സമന്ശം ഈ 
സമരം നൽകുന്ണ്പ്. വരുംനാളു
കെിൽ ഇത്രം സമരങ്ങളുന്ട മവ
ലിമയ്ം സൃഷ്ടിച്ചുന്കാണ്ടു മാത്ര
മമ ജനങ്ങൾക്പ് അവരുന്ട ജീവിതം 
മുമ്ാട്പ് ന്കാണ്ടു മപാകാൻ കഴിയൂ 
എന്ം ഈ കർഷക സമരം നമ്
ന്െ പഠിപ്ിക്കുന്ണ്പ്.
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ഡല്്ിയില് നടക്കുന് കര്ഷക പ്രശ്ാഭത്ിനന് േിന്തുണ പ്രഖ്ാേിച്ചുകകാണ്ന് ഡിസംബര് 3നന് കകാല്ക്ക
ത്യില് എഐകകകകഎംഎസികറെ ആഭിമുഖ്ത്ില് നടന് ഐക്ദാര്ഢ് റാലി

തിരുവനന്തപുരത്ന് ഏജീസന് ഓഫീസിനുമുന്ില് 
പ്രതിശഷധസംഗമത്ില് ജി.ആര്.സുഭാഷന് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ഡിസംബര് 3 നന് ശകാട്ടയത്ന് ഗാന്ിസ്ക്വയറില് നടന് ഐക്ദാര്ഢ്
സംഗമത്ില് കര്ഷക പ്രതിശരാധ സമിതിയുകട ജില്ാകസക്രട്ടറി  
എ.ജി.അജയകുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

പഞ്ചായത്ത് തെരതഞെടുപ്ത്...
(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

കര്ഷക പ്രശ്ാഭത്ിനന് േിന്തുണ പ്രഖ്ാേിച്ചുകകാണ്ന് ോലക്കാടന് 
ഐക്ദാര്ഢ്റാലിയില് എ.അബന്ദുള് അസീസന് പ്രസംഗിക്കുന്നു
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ഇത്രന്മാരു ന്റയിൽ മകാ
റിമഡാർ നിർമ്ിക്ണന്മന്നപ് 
ആരാണപ് ആവശ്ന്പ്ട്ിട്ടുള്ളതപ്? 
അതിനുമവണ്ി സർക്ാർ നടത്ി
യിട്ടുള്ള പഠനത്ിന്റെ അടിസ്ാ
നന്മന്ാണപ്? പദ്ധതി നടത്ിപ്ി
നാവശ്മായ ഭൂമിമയ്ടുക്ൽ ഉൾ
ന്പ്ന്ടയള്ള നടപടികളുമായി 
അതിദ്രുതം  മുമന്നാട്ടുനീങ്ങുമ്ാൾ 
ഈ മചാദ്ങ്ങൾക്പ് സുതാര്വം 
വ്ക്വമായ ഉത്രം സംസ്ാ
നസർക്ാരിന്റെ പക്ൽ ഇല്. 
വസ്തുതകൾ മറച്ചുന്വച്ചുന്കാണ്പ് 
അതീവരഹസ്മായം നിഗൂഢമാ
യം മുമന്നറുന്ന പദ്ധതിന്ക്തിന്ര 
സംസ്ാനന്മ്ാടും ജനകീയ പ്ര
തിമഷധം അനുദിനം ശക്ിപ്രാ
പിച്ചുവരികയാണപ്.

എന്ാണ് ടെ ടെയിൽ 
അഥവാ ടെമി ഹൈസ്പീഡ് 
ലൊെിലഡാർ?

മകന്ദ്ര ന്റയിൽമവ മന്തലായ
വമായി മചർന്നപ് സംസ്ാന സർ
ക്ാർ രൂപവൽക്രിച് മകരെ 
ന്റയിൽ ന്ഡവലപ്പ് ന്മറെപ് മകാർ
പ്മറഷന്റെ കീഴിലാണപ് ഈ അർ
ദ്ധ അതിമവഗ ന്റയിൽപാത പദ്ധ
തി ആസൂത്രണം ന്ചയ്ന്പ്ട്ിട്ടുള്ള
തപ്. നമ്മുന്ട രാജ്ത്പ് നിലവില
ള്ള ന്റയിൽമവ ഇൻഫ്ാസ്ട്രകപ്ചർ 
അടിസ്ാനന്പ്ടുത്ി വികസിപ്ി
ക്കുന്ന ന്റയിൽപാതയല്  മറിച്പ്, 
ഒ്ന്പ്ട് സമാന്ര പാതയാണപ് 
ന്ക ന്റയിൽ വിഭാവനം ന്ചയ്യുന്ന
തപ്. മകരെത്ിന്റെ ന്റയിൽപാത
യ്കപ് സമാന്രമാമയാ, അല്ാന്തമയാ 
ഒരു പുതിയ ന്റയിൽ അസലൻ
ന്മറെപ് നിർമ്ിച്,പ് വ്ത്സ്മായ 
ഓപ്മറ്ിംഗപ് സിസ്റം ഉപമയാഗി
ച്പ് വൻലാഭം ന്കായ്ാനാണപ് പ്ാൻ. 
നിലവിലള്ള ന്റയിൽമവയമായി 
ഇതിനപ് യാന്താരു ബന്വമില്. 

കാസർമകാടപ് മുതൽ തിരുവ
നന്പുരം ൃ ന്കാച്ചുമവെി വന്ര 
529.45 കിമലാമി്ർ നീെത്ിലാ
ണപ് ഈ'സിൽവർ സലൻ' ന്റയിൽ
മവ വരാൻ മപാകുന്നതപ്. നാലപ് 
മണിക്കൂർന്കാണ്പ് കാസർമകാഡു
നിന്ം തിരുവനന്പുരത്പ് എത്ി
മച്രാനാവന്ന വിധത്ിലാണപ് 

ട്ാഫിക്പ് മാമനജപ് ന്മറെപ് സിസ്റം. 
11 ജില്കെിലായി പതിന്നാന്നപ് 
മസ്റാപ്പുകൾ. തിരുവനന്പുരം 
മുതൽ തിരൂർവന്ര നിലവിലള്ള 
ന്റയിൽപാതയിൽ നിന്നപ് വ്ത്
സ്മായ വഴികെിലൂന്ടയം തിരൂർ 
മുതൽ കാസർമകാടുവന്ര ന്റയിൽ
പ്ാതയ്കപ് സമാന്രമായിട്ടുമാണപ് 
ഇതപ് കടന്മപാവക. ഓമരാ അഞ്ഞൂ
റപ് മീ്ർ ഇടവിട്ടും അടിപ്ാതകൾ 
നിർമ്ിക്കുന്മന്ം മകരെത്ിന്റെ 
യാത്ര അതിമവഗമാക്ാൻ കഴി
യന്മന്ം ഗവൺന്മറെപ് അവകാ
ശന്പ്ടുന്.  

നിലവിന്ല ന്റയിൽപ്ാതയ്കപ് 
സമാന്രമായി 40 ശതമാനവം 
ന്റയിൽപാതമയാടപ് ബന്മില്ാ
ന്ത 60 ശതമാനം സ്ലത്പ് ന്ക. 
ന്റയിൽ നിർമ്ിക്കുന്മന്ം മപ്രാ 
ജക്ടിനുമവണ്ി ന്പാെിക്കുന്ന ആന്ക 
ന്കട്ിടങ്ങൾ (കടകൾ, ആരാധ
നാലയങ്ങൾ, വിദ്ാലയങ്ങൾ, 
വീടുകൾ എന്നിവന്യല്ാം കൂടി) 
9314 മാത്രമാന്ണന്ം ഡിപിആർ 
പറയന്. യഥാർത് കണക്കുകൾ 
അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങപ് വരും. അതു
ന്കാണ്പ് തന്ന്ന, വിശദപഠന റി
മപ്ാർട്പ് പൂർണ്മായി പുറത്തുവി
ടാൻ ന്ക ന്റയിൽ പദ്ധതിയന്ട 
വക്ാക്ൾ ഭയന്പ്ടുന്.

മകരെംമപാന്ല, ജനസാന്ദ്രത
മയറിയ ഒരു സംസ്ാനത്പ് ഈ 
വൻകിട പദ്ധതി നടപ്ിലാക്ണ
ന്മങ്ിൽ വൻമതാതിൽ കുടിന്യാ
ഴിപ്ിക്ൽ മവണ്ിവരും.  നിർമ്ാ
ണത്ിനപ് വൻമതാതിൽ കുന്കൾ 
ഇടിയപ് മക്ണ്ിവരും, വയലകൾ 
നികമത്ണ്ിവരും, നദികളും പു
ഴകളും കായലകളും ജലാശയങ്ങ
ളും മണ്ിട്ടുമൂമടണ്ിവരും. ഗുരുതര
വം ദൂരവ്ാപകവമായ പ്രത്ാഘാ
തങ്ങൊണപ് ഇതിലൂന്ടന്യല്ാം സൃ
ഷ്ടിക്ന്പ്ടുക. ഇവകന്െക്കുറിന്ച്ാ
ന്ം വസ്തുനിഷ്ഠവം ശാസ്തീയവമായ 
പഠനം നടന്നിട്ില്.

ൊധ്യതാപഠനവും 
(ഫപീെിബിേിറ്ി സ്റ്റഡി)  
പാരിസ്ിതിെ പഠനവും

പദ്ധതിയന്ട സാധ്താ പഠ
നത്ിനപ് മകരെ സർക്ാർ കന്ണ്

ത്ിയതപ് ഫ്ാൻസിന്ല സിസ്ട്ര 
എന്ന ഏജൻസിന്യയാണപ്. സി
സ്ട്ര നൽകിയ സാധ്താപഠന റി
മപ്ാർട്ിന്റെ അടിസ്ാനത്ിലാ
ണപ് ന്ക ന്റയിൽ മപ്രാജക്ടിനപ് സം
സ്ാന സർക്ാർ അനുമതി നൽ
കിയതപ്.  അവരാകന്ട്, ആകാശ
സർമവ്യന്ട അടിസ്ാനത്ിലാ
ണപ് റിമപ്ാർട്പ് തയ്ാറാക്ിയതപ്. 
എന്ിനാണപ് വിമദശ ഏജൻസി
ന്യ സംസ്ാന സർക്ാർ സാ
ധ്താപഠനത്ിനപ് നിമയാഗിച്തപ് 
എന്നപ് വ്ക്മാക്ിയിട്ില്. എന്
മാത്രമല്, 2019 മാർച്പ് മാസം ആദ്ം 
തയ്ാറാക്ി സമർപ്ിച് ഒന്നാംപ
ഠന റിമപ്ാർട്പ് (പ്രീ-ഫീസിബിലി
്ി സ്റഡി)പ്രകാരം നിലവിലള്ള 
ന്റയിൽപാതയമായി സംമയാജി
ക്കുന്ന വിധത്ിലള്ള മരോഡപ് മഗ
ജപ് ന്റയിൽമവ സലനാണപ് പ്രമയാ
ഗികം എന്നപ് നിർമദേശിച്ിരുന്. 
എന്നാൽ, മകരൊ ന്റയിൽ ന്ഡ
വലപപ് ന്മറെപ് മകാർപ്മറഷന്റെ 
സമ്ർദേന്ത്ത്തുടർന്നപ് ന്മയപ് മാസം 
തന്ന്ന മന്്ാരു റിമപ്ാർട്പ് നൽകി. 
അതുപ്രകാരമാണപ് ഇമപ്ാൾ അം
ഗീകരിക്ന്പ്ട് സ്റാൻമഡർഡപ് 
മഗജപ് സലൻ നിർമ്ിക്ാൻ കഴി
യന്മന്നപ് സിസ്ട്ര റിമപ്ാർട്പ് നൽ
കിയിരിക്കുന്നതപ്. 

പദ്ധതിയന്ട പാരിസ്ിതിക 
ആഘാതന്ത്ക്കുറിച്പ് പഠിയ്കാൻ 
ന്കആർഡിസി  നിമയാഗിച്തപ് 
ന്സറെർ മഫാർ എൻവമയാൺന്മ
റെപ് ന്ഡവലപപ് ന്മറെിന്നയാണപ്. 
അതിനായി, 'ഗൂഗിൾ എർത്പ് മഡ
'്തന്ന്നയാണപ് പ്രധാനമായം അവ

ലംബമാക്ന്പ്ട്തപ്. അതുന്കാണ്ടു
തന്ന്ന യഥാർത് ചിത്രം ന്വെി
വാക്കുന്നതല് ഈ ഇ.ഐ.എ 
പഠനം. ഗൂഗിൾ എർത്പ് മാപ്ിൽ 
കന്ണ്ത്ിയതനുസരിച്പ് 101.74 
കിമലാമീ്ർ നീെത്ിൽ മരംമുറി 
മവണ്ിവരും. 292.73 കിമലാമീ
്ർ നീെത്ിൽ മണൽതിട് നിർ
മ്ിക്ണം. അതിനാവശ്മായ 
മണൽ എങ്ങന്ന കന്ണ്ത്തുന്മ
ന്നപ് പറയന്നില്. എന്ായാലം, 
ഇത്രയം ദൂരത്ിൽ പാർശ്വങ്ങെിൽ 
മണൽതിട്കമൊ അണകമൊ നിർ
മ്ിക്ണന്മങ്ിൽ കിഴക്ൻ മല

നിരകൾ വൻമതാതിൽ ഇടിച്ചുനി
രമത്ണ്ിവരും. നദിക്രകെിൽ 
നിന്നപ് വൻമതാതിൽ മണലകൾ 
മവണ്ിവരും. സ്വാഭാവികമായം, 
ഇതപ് ഭൂമിയന്ട തറനിരപ്ിന്റെ നി
ലനിൽപ്ിന്ന ബാധിക്കുന്മന്റ
പ്ാണപ്. നീന്രാഴുക്പ് തടയന്പ്ടും. 
നിരവധി നദികളും ജലാശയങ്ങ
ളുന്മാന്ക് മലിനമാക്ന്പ്ടുകമയാ 
ഇല്ാതാവകമയാ ന്ചയ്യും. 

കൃഷിഭൂമിയന്ട കൂന്റ ഭാഗങ്ങ
െിലൂന്ട ന്ക ന്റയിൽ കടന്മപാ
കുമ്ാൾ പരിസ്ിതിയന്ട സന്തു
ലിതാവസ് ന്തറ്റുന്മന്നപ് റിമപ്ാർ
ട്പ് എടുത്തുപറയന്ണ്പ്. എന്നാൽ, 
പശ്ചിമഘട്ന്ത് ന്ക ന്റയിൽ 
ബാധിക്ില്ാന്യന്ന നിലപാടാ
ണപ് ഇഐഎയ്കള്ളതപ്. യഥാർത്
ത്ിൽ ടൺക്ണക്ിനപ് മണ്ണും 
കല്ലും ന്ക ന്റയിൽ മകാറിമഡാർ 
നിർമ്ാണത്ിനപ് അത്ാവശ്
മാണപ്. അതിനപ് പശ്ചിമഘട്ന്ത് 
തുരക്കുകതന്ന്നമവണ്ിവരും. നിർ
ദേിഷ്ട സിൽവർ സലനിന്റെ 132 
കിമലാമീ്ർ ദൂരവം ന്നൽ
വയലകെിലൂന്ടയം 
തണ്ീർത്ടങ്ങെിലൂ
ന്ടയമാണപ് കടന്
മപാകുന്നതപ്.  ന്ക 
ന്റയിലിന്റെ ആദ്
ന്ത് ഇരകൾ വയ
ലകളും നദികളും നീർ
ത്ടങ്ങളും തന്ന്ന. ലക്ഷ
ക്ണക്ിനപ് മരങ്ങൾ കൂടി ന്വ
ട്ിമാ്ന്പ്ടുന്നമതാന്ട പരിസ്ിതി 
സന്തുലനം താറുമാറാകും. മകരെ
ത്ിന്റെ തനതപ് ഭൂപ്രകൃതിയം പച്
പ്പും തണലം ഇല്ാതാകുന്നമതാ
ന്ട, മകരെം മകരെമല്ാതാകുന്ന 
ഭീഷണമായ സ്ിതിവിമശഷന്ത് 
നമുക്പ് അഭിമുഖീകരിമക്ണ്ിവ
രും. ഒരുപിടി വരുന്ന വ്വസാ
യികൾക്പ് മവഗത്ിൽ സഞ്രി
യ്കാൻ മകരെന്ത് ബലിന്കാടുക്
ണമമാ എന്നതാണപ് ഏ്വം പ്ര
ധാന മചാദ്ം. 

ടപാള്ളയായ െർക്ാർ  
വാദങ്ങൾ

ന്ക ന്റയിൽ മകരെത്ിന്ല 
സാ്ത്ിക വെർച്ന്യ ത്വരിത
ന്പ്ടുത്തും, ചലനാത്കത പ്രദാ
നം ന്ചയ്യും, കാർബൺ ബഹിർ
ഗമനം തടയം തുടങ്ങിയ നിരവ
ധി ന്പാള്ളയായ വാദമുഖങ്ങൊ
ണപ് പദ്ധതിക്നുകൂലമായി സർ
ക്ാർ പ്രചരിപ്ിക്ാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നതപ്. എന്നാൽ യാഥാർത്്ന്മ
ന്പ്? 

ന്സമി സഹസ്ീഡപ് ന്റയിൽ 
മകാറിമഡാർ നടപ്ിലായാൽ മക
രെത്ിന്ല സാ്ത്ികരംഗത്പ് 
ഇമപ്ാഴുള്ളതിമനക്ാൾ ഗുരുതര 
സാഹചര്ം സൃഷ്ടിക്ന്പ്ടും. 
63,940.67 മകാടി രൂപ ന്ചലവപ് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി പൂർത്ി

യാകുമ്ാൾ ഏകമദശം ഒരു 
ലക്ഷം മകാടി രൂപമയാെം ന്ച
ലവാകും എന്നാണപ് വിദഗപ്ധർ ചൂ
ണ്ിക്ാണിക്കുന്നതപ്. അതിൽ 
7720 മകാടി രൂപ സംസ്ാന 
സർക്ാരും 7720 മകാടി രൂപ 
മകന്ദ്ര സർക്ാരും വഹിക്ണം. 
ബാക്ിയള്ള തുക ജപ്ാൻ ഇറെർ
നാഷണൽ മകാ-ഓപ്മറ്ീവപ് 
ഏജൻസി, അന്ബാറിജിനൽ ബി
സിനസപ് ന്ഡവലപപ് ന്മറെപ് ഇനി
മഷ്്ീവപ്- കാനഡ, ജർമ്ൻ ഡവ
ലപപ് ന്മറെപ് ബാങ്പ്, ഏഷ്ൻ ഇൻ
ഫ്ാസ്ട്രകപ്ചർ ഇൻന്വസ്റപ് ന്മറെപ് 
ബാങ്പ് തുടങ്ങിയ ധനകാര് ഏജൻ
സികെിൽ നിന്ം പലിശയ്കപ് വായ്പ 
എടുക്ാനുമാണപ് സർക്ാർ ഉമദേ
ശിക്കുന്നതപ്. വലിയ പലിശയ്കപ്  
പതിനായിരക്ണക്ിനപ് മകാടി 
രൂപ വായ്പ എടുക്കുന്നതിലൂന്ട സം
സ്ാന സർക്ാരിന്റെ സാ്
ത്ിക സ്ിതി കൂടുതൽ ഗുരുതര
മാ യിത്ീരും. മസാല മബാണ്പ്പ് 

വഴി കിഫപ്ബിയ്കപ് 2150 മകാടി 
രൂപ 10 ശതമാനം 

മബ്ലഡപ് പലിശയ്കപ് 
വായ്പ എടുത് 
ഗവൺന്മറൊണപ് 
അധികാരത്ിൽ 
ഇരിക്കുന്നന്തന്ം 
ഓർമക്ണ്താണപ്. 

ഈ പദ്ധതിക്കുമവ
ണ്ി വരുന്ന ന്ചലവപ് 

63,940 മകാടി രൂപ മകരെന്ത് 
സംബന്ിച്ിടമത്ാെം അതിഭീ
മമായ തുകയാണപ്. 2019-20 ന്ല 
സംസ്ാന ബജ്ിന്റെ 42 ശത
മാനം വരുന്ന തുകയാണതപ്. ഇത്ര
യം വലിയ തുക വായ്പന്യടുക്കുക 
എന്നതപ് ഇമപ്ാൾ തന്ന്ന കടന്ക്
ണിയിലായ സംസ്ാനന്ത് എത്ര 
വലിയ കടക്കുരുക്ിമലയ്കായിരി
ക്കും തള്ളിവിടുക?

യഥാർത്ഥ ടെേവ് 
എന്നാൽ, ന്ചലവിന്നക്കുറിച്പ് 

ന്ക ന്റയിൽ അധികൃതർ പറയ
ന്നതല് യഥാർത് വസ്തുതന്യന്നാ
ണപ് മകന്ദ്ര നീതി ആമയാഗപ് ഇതിന്ന 
സംബന്ിച്പ് അവതരിപ്ിക്കുന്ന 
കണക്കുകൾ സൂചിപ്ിക്കുന്നതപ്. 
നീതി ആമയാഗിന്റെ റിമപ്ാർട്ിൽ 
പറയന്നതപ്, മകരെ ന്റയിൽ മകാ
റിമഡാർ നിർമ്ാണത്ിനപ്, 
1,26,000 (ഒരു ലക്ഷത്ി ഇരുപ
ത്ിയാറായിരം മകാടി രൂപ) 
മകാടി രൂപന്യങ്ിലം മവണ്ിവ
രുന്മന്നാണപ്. അതുന്കാണ്പ് സാ
്ത്ികമായി ഈ പദ്ധതി പ്രാ
മയാഗികമല്ാന്യന്ന നിലപാടപ് 
നീതി ആമയാഗപ് പ്രകടിപ്ിക്കുന്ണ്പ്.  
ന്ക ന്റയിൽ പദ്ധതിയ്കമവണ്ി 
33,000 മകാടി രൂപ എ.ഡി.
ബിയിൽ നിന്നപ് വായ്പന്യടുക്ാ
നായി നൽകിയ അമപക്ഷ മക

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

]Xn-\m-bn-c-§sf IpSn-sbm-gn-¸n-¡p¶, 
]cn-Øn-Xnsb XIÀ¡p¶ sI sdbnÂ ]²Xn

tIc-fs¯ Im¯n-cn-¡p-¶Xv h³Zpc´w
തി രുവനന്തപുരം, ത്കാല്ം, പതെനംതിട്, ആലപ്പുഴ, കകാട്യം, എെണാകുളം, കകാ
ഴികക്ാടക്, മലപ്പുെം, കണ്ണൂർ, കാസർകകാടക്, പാലക്ാടക് തുടങ്ങി കകരളതെിത്ല പതി
ത്നാന്നക് ജില്കത്ള പ്രത്യ്മായം അവകശഷിക്കുന്ന ജില്കത്ള പകരാ്മായം 
ബാധിക്കുന്നതും കകരളത്തെ കീെിമുെിക്കുന്നതുമായ ഒരു വമ്ൻ പദ്ധതി വികസ
നതെിത്റെ മെയിൽ ജനങ്ങൾക്കുമീത്ത വന്നുപതിച്ചിരിക്കുകയാണക്. അതാണക് 
സിൽവർലലൻ, ത്ക ത്െയിൽ എത്ന്നാത്ക് അെിയത്പെടന്ന ത്സമി ലഹസ്ീഡക് 
ത്െയിൽ കകാെികഡാർ. 3000ലധികം ഏക്ർ ഭൂമി അക്യർ ത്ചയക്തുത്കാണ്ം 
20,000 തെിലധികം കുടംബങ്ങത്ള കുടിത്യാഴിപെിച്ചുത്കാണ്ം  63,000 കകാടി രൂപ 
ത്ചലവഴിച്ചുത്കാണ്ം നടത്ന്ന, പരിസ്ിതിയത്ട സമ്പൂർണ തകർച്ച ഉെപൊക്കു
ന്നതും ജനങ്ങത്ള കടതെ സാമ്തെിക ബാധ്യതയികലയ്കക് തള്ളിവിടന്നതുമായ 
ഈ പദ്ധതി ആരുത്ട താൽപര്യാർത്ഥമാണക്?
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ന്ദ്ര സഫനാൻസപ് വകുപ്പും നിരസി
ച്ചുന്വന്നാണപ് അറിയന്നതപ്. 

അമപ്ാൾ, സംസ്ാനത്ിനപ് 
താങ്ങാനാവാത് സാ്ത്ിക 
ബാധ്ത വരുത്ിന്വച്ചുന്കാണ്പ്  
ഇത്രന്മാരു അതിമവഗ ന്ട്യിൻ 
ഓടിക്കുന്നതിലൂന്ട എന്പ് ചലനാ
ത്കതയാണപ് സമൂഹത്ിൽ ഉണ്ാ
കുന്നതപ്? മകരെത്ിന്ല സാധാ
രണ യാത്രികരുന്ട ലക്ഷ്സ്ാ
നം മിക്വാറും തലസ്ാന ജില്
യായ തിരുവനന്പുരമമാ,  ന്താ
ട്ടുത് ജില്കമൊ ആയിരിക്കും. 
അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവം ആശ്ര
യിക്കുന്നതപ് ന്ചലവപ് കുറഞെ യാത്രാ 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആന്ണന്നതാണപ് യാ
ഥാർത്്ം. സർക്ാർ ഉമദ്ാഗ
സ്മരാ, ഐ.ടി ജീവനക്ാമരാ, 
പി.എസപ്.സി പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ 
മപാകുന്നവമരാ അതിമവഗ ന്ട്
യിനിന്ന ആശ്രയിക്ില് എന്ന
തപ് തർക്മ് വസ്തുതയാണപ്. നാലപ് 
മണിക്കൂർ ന്കാണ്പ് തിരുവനന്
പുരത്പ് നിന്നപ് കാസർമകാമട്യ്കപ് 
യാത്ര ന്ചമയ്ണ്ിവരുന്നതപ് ഒരു 
ന്ചറിയ നയൂനപക്ഷത്ിനപ് മാത്ര
മായിരിക്കും. സാധാരണക്ാർക്പ് 
ഒരിക്ലം താങ്ങാനാവന്നതല് 
ഈ നക്ഷത്ര ന്ട്യിനിന്ല യാത്രാ 
നിരക്കുകൾ. 

വിവരസാമങ്തിക വിദ് വെന്ര 
മവഗം വെർന്ന്കാണ്ിരിക്കുന്ന 
ഇക്ാലത്പ് യാത്ര ന്ചയ്ാന്ത 
തന്ന്ന പല കാര്ങ്ങളും നിർവ
ഹിക്ാനാകും. ഇറെർന്ന്പ് കണ
ക്ടിവി്ി 5ഏ യിൽ എത്ിക്ഴി
ഞ്ഞു. വീഡിമയാ മകാൺഫറൻ
സിംഗും ഓൺസലൻ മീ്ിംഗുക
ളുന്മാന്ക് സർവ്സാധാരണമായി 
കഴിഞ്ഞു. കൂടിയ മവഗതയിൽ 
സഞ്രിമക്ണ് ആളുകൾക്പ് മവ്ാ 
മഗതാഗതം ആണപ് അഭികാമ്ം. 
മകരെത്ിൽ ഇമപ്ാൾ തന്ന്ന 
നിരവധി വിമാനാത്ാവെങ്ങൾ 
നിലവിലണ്പ്. കാസർമകാടപ് നിന്നപ് 
ഒരു മണിക്കൂർ ന്കാണ്പ് വിമാന
ത്ിൽ തിരുവനന്പുരത്പ് എത്ി
മച്രാനാവം. പിന്ന്നന്ിനപ് ന്ക 
ന്റയിൽ? 

ൊർബൺ ബൈിർഗമനും  
കുെയ്കാൻ ൊധിക്കുമടരെ!

പ്രകൃതിമയയം പരിസ്ിതി
മയയം പൂർണ്മായം തകർക്കുന്ന
തിലൂന്ട സംഭവിക്കുന്ന ഭീമാകാര
മായ ദുരന്ങ്ങൾക്പ് കാർബൺ 
ബഹിർഗമനം കുറയ്കന്നതുന്കാണ്പ് 
മാത്രം പരിഹാരമാവമമാ?  മകാർ
പ്മറ്പ് അനുകൂല വ്വസായ നയ
ങ്ങെിലൂന്ട  അന്രീക്ഷത്ിൽ 
കാർബണിന്റെ സാന്നിദ്ധ്ം വലിയ 
മതാതിൽ വർദ്ധിച്ിരിക്കുന്ന്വ
ന്നതപ് യാഥാർത്്മാണപ്. കൽക്
രി, പ്രകൃതിവാതകം, എണ് തുട
ങ്ങിയ മഫാസിൽ ഇന്നങ്ങൾ 
കത്ിക്കുമ്ാൾ ഉണ്ാകുന്ന കാർ

ബൺ സഡമയാകപ് സസഡപ് ആമഗാ
െവ്ാപകമായി വലിന്യാരു പ്ര
ശപ് നമാണപ്. ന്ക ന്റയിൽ വരുന്ന
മതാന്ട പ്രസ്തുത പ്രശപ് നം പരിഹ
രിക്ന്പ്ടുന്മന്നാണപ് സർക്ാർ 
അവകാശന്പ്ടുന്നതപ്. ന്ക ന്റയിൽ 
പദ്ധതി വരുന്നമതാന്ട മറാഡപ് 

ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉമപ
ക്ഷിച്പ് ജനങ്ങൾ ന്സമി സഹസ്ീ
ഡപ് ന്ട്യിനിന്ന ആശ്രയിക്കുമ
ന്ത്ര! ഒരിക്ലമില്, സാധാരണ
ക്ാർക്പ് ആശ്രയിക്ാവന്ന പാ
തമയയല് ഇതപ്. 

ന്റയിൽമവ പാത ഇരട്ിപ്ി
ക്കുകയം ന്റഗുലർ ന്ട്യിനുകളും 
പാസഞ്ർ ന്ട്യിനുകളും വ്ാപ
കമായി സർവ്ീസപ് നടത്തുകയം 
ന്ചയ്താൽ ആളുകൾ ക്രമമണ സ്വ
കാര് വാഹനങ്ങൾ ഉപമയാഗി
ക്കുന്നതപ് കുറയ്കാനാവം. അവിന്ട 
മസാൊർ മപാന്ലയള്ള മലിനീ
കരണം കുറഞെ ഇന്നങ്ങൾ 
ഉപമയാഗിച്ാൽ കാർബൺ പുറ
ന്ള്ളന്പ്ടുന്നതപ് കുറയ്കവാനും 
കഴിയം. വാസ്വത്ിൽ, വർദ്ധി
ച്ചുവരുന്ന അന്രീക്ഷമലീനികര
ണം മകാർപ്മറ്പ് നയങ്ങളുന്ട സൃ
ഷ്ടിതന്ന്നയാണപ്. 

കുെിടയാഴിപെിക്േിലൂടെ  
പതിനായിരങ്ങൾ  
ടതരുവാധാരമാക്ടപെടും

സിൽവർ സലൻ കടന്മപാ
കുന്ന പ്രമദശങ്ങെിന്ല പതിനാ
യിരക്ണക്ിനപ് ജനങ്ങൾക്പ് 
അവരുന്ട കിടപ്ാടവം ഉപജീവ
നമാർഗ്ഗങ്ങളും ഇല്ാതാക്ന്പ്ടും. 
സർക്ാർ കണക്കുപ്രകാരം 6395 
കുടുംബങ്ങന്െ കുടിന്യാഴിപ്ിമക് 
ണ്ിവരും. എന്നാൽ, വസ്തുതതകൾ 
പരിമശാധിച്ാൽ ഈ കണക്പ് 
ന്ത ാ്ന്ണന്നപ് കാണാനാകും. മകരെ 
ന്റയിൽ വികസന മകാർപ്മറ
ഷൻ ക്ഷണിച് ന്ടൻഡർ പ്രകാരം 
11 മസ്റഷനുകൊണപ് നിർമ്ിക്കുന്ന
തപ്. കൂടാന്ത, അവമയാടനുബന്ി
ച്പ് റസിഡൻഷ്ൽ അപ്ാർട്പ് ന്മ
ന്റുകളും വാണിജ്സ്ാപനങ്ങളും 
അടങ്ങുന്ന സ്മാർട്പ് സി്ികൾ വി
കസിപ്ിക്ാനും ഉമദേശിക്കുന്ണ്
ന്ത്ര! ന്ടൻഡറിൽ പറയന്നതപ് പ്ര
കാരം 11 മസ്റഷനുകെിന്ല സ്മാർട്പ് 
സി്ികൾക്കുമവണ്ി 1000 ന്ഹക്ടർ 

(2500 ഏക്ർ) ഭൂമി ഏന്്ടുക്കും. 
കൂടാന്ത, സലനിന്ല ഇരുവശങ്ങ
ളും ബഫർമസാൺ ആക്ി മാ്ാ
നും ഉമദേശിക്കുന്ണ്പ്. 

അമപ്ാൾ, കുറഞെതപ്  ഇരു
പതിനായിരം കുടുംബങ്ങന്െ കു
ടിന്യാഴിപ്ിച്പ് ന്കാണ്ടുമാത്രമമ 

സഹസ്ീഡപ് ന്റയിൽ മകാറിമഡാർ 
പദ്ധതി നടപ്ാക്ാനാകൂ എന്ന
താണപ് യാഥാർത്്ം. ഏന്്ടുക്കു
ന്ന ഭൂമിക്പ് മാർക്്പ്  വിലമയ
ക്ാൾ രണ്ിരട്ി മുതൽ നാലിരട്ി 
വന്ര നൽകുന്മന്നാണപ് സർക്ാർ 
വൃത്ങ്ങൾ പ്രചരിപ്ിക്കുന്നതപ്. 
പമക്ഷ വികസനത്ിന്റെ മപരിൽ 
കുടിന്യാഴിപ്ിക്ന്പ്ട്വരുന്ട അനു
ഭവങ്ങൾ നമമ്ാടപ് പറയന്നതപ് 
വഞ്ിതരാവരുതപ് എന്പ്പ് തന്ന്ന
യാണപ്. മുൻ എൽ.ഡി.എഫപ് ഗവൺ
ന്മറെിന്റെ കാലത്പ് മൂല ി്ള്ളിയിൽ 
വല്ാർപാടം കന്ണ്യപ് നർ ന്ടർമി
നലിനുമവണ്ി 316 കുടുംബങ്ങന്െ 
ന്തരുവകെിമലയ്കപ് വലിന്ച്റിഞെി
ട്പ് 13 വർഷങ്ങൾ കഴിഞെിരിക്കു
ന്. നഷ്ടപരിഹാരത്ിനുമവണ്ി 
ഇമപ്ാഴും പ്രമക്ഷാഭങ്ങളുമായി 
ന്തരുവിൽ കഴിയന്ന മൂല്ിള്ളി 
നിവാസികളുന്ട ദു:ഖം നമുക്പ് മറ
ക്ാനാവമമാ? 

ലെരളാ ടെയിൽ  
ടഡവേപ് ടമന്്  
ലൊർപെലെഷൻ ആരുലെത്?

മകരെ ന്റയിൽ ന്ഡവലപപ് ന്മ
റെപ് മകാർപ്മറഷൻ ലിമി്ഡപ് 2017 
ജനുവരി 3നാണപ് നിലവിൽ വന്ന
തപ്. മകന്ദ്ര ന്റയിൽമവ മന്താലയ
ത്ിന്റെയം മകന്ദ്ര-മകരെ സർ
ക്ാരിന്റെയം ഒരു സംയക് സം
രംഭന്മന്ന നിലയിലാണപ് ആ ക്
നി സ്ാപിക്ന്പ്ട്തപ്. മകരെത്ി
ന്ല ന്റയിൽമവയന്ട അടിസ്ാന 
സൗകര്വികസനം എന്നതാണപ് 
പ്രഖ്ാപിത ലക്ഷ്മായി അതി
ന്റെ ന്വബപ് സസ്ിൽ നൽകിയി
ട്ടുള്ളതപ്. ന്ക ന്റയിൽ മകാർപ്മറ
ഷന്റെ ഒരു ന്മഗാമപ്രാജപ്ക്ടാണപ് 
ന്സമി സഹസ്ീഡപ് ന്റയിൽ മകാ
റിമഡാർ.

ന്ക ന്റയിൽ പാത ഒരുപിടി 
വ്വസായികൾക്കും സ്ന്നർ
ക്കും മാത്രമുള്ളതായിരിക്കുന്മന്നപ് 
ഉറപ്ിക്ാനാവം. അവർക്പ് മവ

ഗത്ിൽ സഞ്രിക്ാനായി, സ്വ
ന്ം കിടപ്ാടവം ജീവമനാപാധി
കളും വിട്ടുന്കാടുക്ണന്മന്നാണപ് 
സർക്ാർ ആവശ്ന്പ്ടുന്നതപ്. ന്റ
യിൽമവ സംവിധാനന്ത് സ്വകാ
ര്വൽക്രിക്കുന്ന ഒ്ന്പ്ട് മകാ
റിമഡാർ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന 
ശരാശരി മലയാെിക്പ് പ്രമയാജ
നന്പ്ടില്; മകരെത്ിനും. ഈ 
പാത നമ്മുമടതല്, നമ്മുമടതപ് ആവ
കയമില്. സംസ്ാനമത്യ്കപ് മാ
ത്രമായി പ്രമത്ക പാതയം പ്ര
മത്ക ന്ട്യിനും പ്രമത്ക നിര
ക്കും നിശ്ചയിച്പ് നീങ്ങുമ്ാൾ 
സാധാരണയാത്രക്ാർക്പ് താങ്ങാ
നാവന്നതാമണാ പ്രമയാജനന്പ് 
ടുന്നതാമണാ എന്ന്നാന്ം സർ
ക്ാർ പരിഗണിക്കുന്നമതയില്. 
സഹക്ാസ്പ് വിഭാഗങ്ങൾക്പ് മാ
ത്രമായി ഒരു സഞ്ാര പാത ഒരു
ക്ാനാമണാ മകരെ ന്റയിൽ വി
കസന മകാർപ്മറഷൻ ലക്ഷ്ം
വയ്കന്നതപ്?

ജനവിരുദ്ധ ടെ ടെയിൽ 
ലൊെിലഡാർ ഉലപക്ിക്കുെ

ന്പാതുസമൂഹം തള്ളിക്െമയ
ണ് പദ്ധതിയാണപ് 'സിൽവർസലൻ' 
എന്നപ് സർക്ാർ ഓമനമപ്രിട്പ് 
വിെിക്കുന്ന ന്സമി സഹസ്ീഡപ് 
ന്റയിൽ മകാറിമഡാർ. ഭൂമി നഷ്ട
ന്പ്ട്പ് ന്തരുവകെിമലക്പ് എറിയ
ന്പ്ടുന്ന മനുഷ്രുന്ട മാത്രം പ്ര
ശപ് നമല്ിതപ്. മകരെത്ിന്റെ ഭാവി
ന്യപ്്ി ചിന്ിക്കുന്ന ഓമരാ മനു
ഷ്നും ഈ പദ്ധതിന്ക്തിന്ര 
നിലന്കാള്ളണം. പശ്ചിമഘട്ന്ത് 
തകർക്കുന്ന 'വികസന'പ്രവർത്
നങ്ങളുന്ട പരിണിത ഫലങ്ങൾ 
വർഷങ്ങൊയി നാം അനുഭവിക്കു
കയാണപ്. പരിസ്ിതി നാശനയ
ങ്ങൾ മൂലം, 2018-ന്ല മഹാപ്രെ
യം സൃഷ്ടിച് നടുക്വം ജീവിത 
പ്രയാസങ്ങളും അവസാനിച്ിട്ില്. 
മാനത്പ് മഴക്ാറപ് രൂപം ന്കാള്ളു
മ്ാൾ തന്ന്ന ഭയന്പ്മടണ് സാ
ഹചര്ത്ിമലക്പ് നാം എത്ി
മച്ർന്നിരിക്കുന്. 

ഇടുക്ിയിന്ല ന്പട്ിമുടിയിൽ 
ഉണ്ായ ഉരുൾന്പാട്ലിൽ 70 
മപരാണപ് മരണന്പ്ട്തപ്. കവെപ്ാ
റയിൽ 59 മപരും പുത്തുമലയിൽ 
17മപരുമാണപ് മണ്ിനടിയിൽ ന്പട്പ് 
ജീവൻ ന്പാലിഞെതപ്. ദുരന്നി
വാരണ അമതാറി്ിയന്ട കണ
ക്കുപ്രകാരം 1961 മുതൽ 2016 വന്ര 
സംസ്ാനത്പ് 85 ഉരുൾന്പാട്
ലകൾ ഉണ്ായി. 2018, 19, 20 കാ
ലയെവിന്ല വലിയ ഉരുൾന്പാ
ട്ൽ ദുരന്ങ്ങൾ കണക്ിൽ വന്നി
ട്ില്. 'സിൽവർസലൻ' നടപ്ാക്
ന്പ്ട്ാൽ പശ്ചിമഘട്ം സമ്പൂർണ്
മായം തകർക്ന്പ്ടും.അങ്ങന്ന 
സംഭവിച്ാൽ, കാലാന്രത്ിൽ 
മകരെന്മന്ന ഭൂപ്രമദശം വാസമയാ
ഗ്മല്ാതായിത്ീരും. അതപ് വരും 
തലമുറകമൊടപ് നാം ന്ചയ്യുന്ന വലിയ 

പാതകം തന്ന്ന ആയിരിക്കും.
വൻകിട മൂലധന ശക്ികളുന്ട 

ലാഭാർത്ിയ്കപ് മവണ്ി നമ്മുന്ട കി
ടപ്ാടവം ആവാസവ്വസ്യം 
വിട്ടുന്കാടുക്ില്ാന്യന്ന ഉറച് നി
ലപാടും കാൽന്വയ്പുമാണപ് മവണ്
തപ്. സംസ്ാനന്മ്ാടും അതിനാ
യി ജനകീയ സമിതികൾ രൂപ
ന്പ്ട്ടുന്കാണ്ിരിക്കുന്. അവയന്ട 
ആഭിമുഖ്ത്ിൽ ശക്മായ പ്ര
മക്ഷാഭങ്ങൾ 'വികസന'വാദികളു
ന്ട ഉറക്ം ന്കടുത്തുന്ന വിധത്ിൽ 
ശക്ിന്പ്ട്ടുവരുന്. 

വിെെനും എന്  
െപെമുദ്ാവാെ്യും

മൂലധനശക്ികൾക്ായി പ്ര
ഖ്ാപിക്ന്പ്ടുന്ന ഏതപ് പദ്ധതി
യം വികസനന്മന്ന ആകർഷക 
പദമത്ാടപ് മചർത്പ് അവതരിപ്ി
ക്കുന്നതാണപ് തന്തം. യഥാർത്
ത്ിൽ, വികസനത്ിന്റെ മപരിൽ 
നടപ്ാക്ന്പ്ടുന്ന പദ്ധതികളുന്ട 
ഗുണമഭാക്ാക്ൾ ന്ചറിയ ശത
മാനം വരുന്ന മകാർപ്മററ്റുകൾ 
ആന്ണന്നതാണപ് യഥാർത്്ം. 
ഇരകൊക്ന്പ്ടുന്നവർ ഇതാരുന്ട 
വികസനം എന്ന മചാദ്മുയർത്ി
യാൽ അവന്ര വികസനവിമരാധി
കൊയി മുദ്യടിച്ചുന്കാണ്പ് ഭരണ
കൂടം മവട്യാടുന്നതാണപ് പതിവപ്. 
മകാർപ്മററ്റുകളുന്ട വികസനത്ി
നപ് മവണ്ി രാജ്ത്പ് നിലനിൽക്കു
ന്ന എല്ാ നിയമങ്ങന്െയം കാ്ിൽ 
പറത്തുന്നതും പതിവപ് കാഴ്ചയാണപ്. 

ന്താണ്ണൂറുകെിൽ, ഇന്്യിൽ 
ആമഗാെവൽക്രണനയങ്ങൾ 
ആരംഭിച്മതാടുകൂടിയാണപ് വിക
സനം എന്ന പദം വ്ാപകമായി 
ഉപമയാഗിച്ചുതുടങ്ങിയതപ്. മകാർ
പ്മററ്റുകൾക്പ് മൂലധന നിമക്ഷപം 
നടത്തുന്നതിനാവശ്മായ അടി
സ്ാന സൗകര്ങ്ങൾ ജനങ്ങ
െിൽ നിന്നപ് പിടിന്ച്ടുത്പ് സർ
ക്ാർ ഒരുക്ിന്കാടുക്ണം എന്ന 
വിനാശ നയം അമതത്തുടർന്നപ് 
നടപ്ിലാക്ി തുടങ്ങി. ഭൂമി, ഗതാ
ഗതം, സവദ്യുതി, ന്വള്ളം തുടങ്ങി
യവന്യല്ാം വൻകിട മുതലാെി
മാർക്പ് വികസനത്ിന്റെ മപരിൽ 
സർക്ാർ സൗജന്മായി നൽകി. 
അങ്ങന്നയാണ,പ് അനിയന്തിത
മായ പ്രകൃതി ചൂഷണവം കുടിന്യാ
ഴിപ്ിക്ലം മകരെത്ിൽ വ്ാപ
കമായതപ്. മറുവശത്പ്, സാധാരണ 
ജനങ്ങൾക്പ് നൽകി വന്നിരുന്ന 
മക്ഷമ പ്രവർത്നങ്ങെിൽ നിന്ം 
അധികാരികൾ പിൻവാങ്ങുന്നതപ് 
ത്വരിതന്പ്ടുകയം ന്ചയ്തു.

വിഴിഞെം, മദശീയപാത, 
വല്ാർപാടം തുടങ്ങിയവന്യാന്ക്  
കുടിന്യാഴിപ്ിക്ലിന്റെ ചില ഉദാ
ഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണപ്. മകാർ
പ്മററ്റുകൾക്പ് ഇഷ്ടദാനം നൽകു
ന്ന ഭൂമി, റിയൽ എമസ്റ്പ് താൽ
പ്ര്മത്ാന്ട ഉപമയാഗിക്ന്പ്

ജനങ്ങളുത്ട യാത്രാകലേശം പരിഹരിക്കുകയാണക് 
സർക്ാരിത്റെ ല്്യത്മങ്ിൽ ഇന്ത്യൻ ത്െയിൽ
കവത്യ ശക്ിത്പെടത്കയം ത്കഎസക്ആർടി
സി കാര്യ്മമാക്കുകയമാണക് കവണ്തക്.  കൂട
തൽ ത്കഎസക്ആർടിസി ബസുകൾ നിരതെിലി
െക്കുകയം പ്രധാന റൂട്ടുകൾ കേശസാൽക്രിക്കു
കയം ത്ചയ്യണം. ത്കഎസക്ആർടിസിത്യ സർ
ക്ാർ ഡിപൊർട്ക്ത്മൻെക് ആക്ി സംര്ിക്കുവാ
നം സർക്ാർ തയ്യാൊവണം.

(3-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)
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ടുന് എന്നതാണപ് പലമപ്ാഴും 
കണ്ടുവരുന്നതപ്. എറണാകുെം കെ
മമശേരിയിന്ല എച്പ്എംടിയന്ട 
സകയ്ിലള്ള 70 ഏക്ർ സർക്ാർ 
ഭൂമി റിയൽ എമസ്റ്പ് ക്നിയായ 
ബ്ലൂസ്റാറിനപ് സകമാറിയ നടപടി 
നന്ല്ാരുദാഹരണമാണപ്. എെമ
രം കരീം വ്വസായ വകുപ്പ് മന്തി
യായിരുന്നമപ്ാഴാണപ് എച്പ്എംടി 
ഭൂമി സസബർസി്ി നിർമ്ാണ
ത്ിന്നന്ന മപരിൽ ബ്ലൂസ്റാറിനപ് 
സകമാറിയതപ്. സർക്ാർ ഭൂമി 
ബ്ലൂസ്റാറിനപ് സകമാറുമ്ാൾ സർ
ക്ാർ അവകാശന്പ്ട്ിരുന്നതപ്, സസ
ബർസി്ിയിൽ 60000 മപർക്പ് 
ന്താഴിൽ ന്കാടുക്കും എന്നാണപ്. 
എന്നാൽ, സസബർസി് ി വന്നില്, 
എന്നപ് മാത്രമല് ബ്ലൂസ്റാർ ആ ഭൂമി 
അദാനി ഗ്രൂപ്ിനപ് വലിയ തുകയ്കപ് 
വിൽക്കുകയം ന്ചയ്തിരിക്കുന്. 

സംസ്ാന സർക്ാരിന്റെ 
അഭിമാന പദ്ധതിയായി പ്രഖ്ാ
പിക്ന്പ്ട് ന്കാച്ി സ്മാർടപ് സി്ി 
പദ്ധതിക്പ് എന്തു സംഭവിന്ച്ന്ന
തും മകരെീയ സമൂഹം അറിമയ
ണ്താണപ്. ന്കാച്ി കാക്നാട്പ് 
ന്പാന്നിന്റെ വിലയള്ള 246 ഏക്ർ 
ഭൂമിയാണപ് സ്മാർടപ് സി്ി സ്ാപി
ക്കുവാൻ സർക്ാർ വിട്ടുന്കാടുത്
തപ്. പദ്ധതി, വലിയ എതിർപ്പുക
ന്െ മനരിന്ട്ങ്ിലം മാറിമാറി വന്ന 
സർക്ാരുകൾ സ്മാർട്പ് സി്ിയ
മായി മുമന്നാട്ടുമപായി. ഒരു ലക്ഷം 
മപർക്പ് ന്താഴിൽ നൽകുന്മന്നപ് 
പറഞെപ് ദുബായപ് ആസ്ാനമായി 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ടീമകാം ഇൻന്വ
സ്റപ് ന്മറെിനപ് 246 ഏക്ർ സർക്ാർ 
ഭൂമിയാണപ് സകമാറിയതപ്. 2007 
നവംബർ 16 നപ് തറക്ല്ിട് പദ്ധ
തി 2020 ലം പൂർത്ിയായിട്ില്. 
ഒരു ലക്ഷം മപരുന്ട സ്ാനത്പ് 
2500 മപർ മാത്രമാണപ് സ്മാർട്പ് സി് ി 
എന്ന മപരിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 
ന്പട്ിക്ടയിൽ മജാലി ന്ചയ്യുന്ന
തപ്. വികസനത്ിന്റെ മപരിൽ 
എല്ാം മകാർപ്മററ്റുകൾക്പ് തീ
ന്റഴുതുന്ന സാഹചര്മാണപ് രാജ്
ന്ത്്ാടും എന്നതുമപാന്ല മക
രെത്ിലം നിലനിൽക്കുന്നതപ്.

ടപാതുഗതാഗതും  
ശക്ിടപെടത്തുെ,  
യാരൊലലേശും പരിൈരിക്കുെ

ജനങ്ങളുന്ട യാത്രാമക്ശം പരി
ഹരിക്കുകയാണപ് സർക്ാരിന്റെ 
ലക്ഷ്ന്മങ്ിൽ ഇന്്ൻ ന്റയിൽ
മവന്യ ശക്ിന്പ്ടുത്തുകയം ന്ക
എസപ്ആർടിസി കാര്ക്ഷമമാക്കു
കയമാണപ് മവണ്തപ്.  കൂടുതൽ 
ന്കഎസപ്ആർടിസി ബസുകൾ 
നിരത്ിലിറക്കുകയം പ്രധാന റൂ
ട്ടുകൾ മദശസാൽക്രിക്കുകയം 
ന്ചയ്ണം. ന്കഎസപ്ആർടിസി
ന്യ സർക്ാർ ഡിപ്ാർട്പ് ന്മൻറപ് 
ആക്ി സംരക്ഷിക്കുവാനും സർ
ക്ാർ തയ്ാറാവണം. എന്നാൽ, 
ന്കഎസപ്ആർടിസിന്യ സ്വാഭാ
വിക മരണത്ിനപ് വിട്ടുന്കാടുക്കു
ന്ന സമീപനമാണപ് സർക്ാർ സക
ന്ക്ാള്ളുന്നതപ്. 

ട്യിൻ ഗതാഗതം ശക്ിന്പ്
ടുത്തുകയം ഉപമഭാക്തൃസൗഹൃദമാ
ക്കുകയം ന്ചയ്ണം. പാസ്ഞ്ർ 
സർവ്ീസുകൾ ഉൾന്പ്ന്ട ന്ട്യിൻ 
സർവീസുകൾ വർദ്ധിപ്ിക്ണം. 
സംസ്ാനന്ത് പാതയിരട്ിപ്ി
ക്ൽ പണികൾ മവഗതയിലാക്
ണം.  സിഗപ് നൽ സിസ്റം ആധു
നികവതപ്ക്രിച്പ് ട്യിനുകളുന്ട 
സ്ീഡപ് വർദ്ധിപ്ിക്ണം. എന്നാൽ 
ട്യിനുകളും റയിൽമവമസ്റഷനു
കളും റൂട്ടുകളും സ്വകാര്വതപ്ക്രി
ക്കുകയം പാസ്ഞ്ർ ട്യിൻ സർ
വ്ീസുകളും മസ്റഷനുകളും നിർ
ത്ൽ ന്ചയ്യുകയം ന്ചയ്യുന്ന ജന
മദ്ാഹ നടപടികളുമായി മകന്ദ്ര
സർക്ാർ മുമന്നാട്ടുമപാകുകയാണപ്.  
109 ന്റയിൽ റൂട്ടുകെിലായി 151 
ന്ട്യിനുകൾ ഓപ്മറ്പ് ന്ചയ്യുന്ന
തിനപ് സ്വകാര്സംരംഭകരിൽ 
നിന്നപ് നാഷണൽ ട്ാൻസപ് മപാർട്ർ 
അമപക്ഷ ക്ഷണിച്ിട്പ് നിൽക്കു
കയാണപ്. സ്വകാര് ന്ട്യിനുകൾ 
ഓപ്മറ്പ് ന്ചയ്യുന്ന സ്വകാര്സം
രംഭകർക്പ് യാത്രാചാർജ്പ് 35 
വർഷക്ാലമത്യ്കപ് തീരുമാനി
യ്കാന്മന്ന ഓഫറും നൽകിയിരി
ക്കുന്ന സന്ർഭമാണിതപ്. 

അതുമപാന്ല, മകരെന്ത് സം
ബന്ിച്ിടമത്ാെം ഏ്വം അനു

മയാജ്മായ ബദൽ യാത്രാ മാർ
ഗമാണപ് ജലഗതാഗതം. 44 നദി
കളുള്ള സംസ്ാനത്പ് മികച് നി
ലയിൽ മബാട്പ് സർവീസപ് നടത്ാ
വന്ന സാഹചര്മുണ്പ്. എന്നാൽ, 
നദികളുന്ടയം കായലകളുന്ടയം 
നീന്രാഴുക്പ് തടസ്ന്പ്ടുത്തുന്ന തര
ത്ിലള്ള സകമയ്ങ്ങളും മാലി
ന് പ്രശപ് നങ്ങളും പരിഹരിക്ണം. 
മകരെത്ിന്ല പുഴകന്െ ഇല്ാതാ
ക്കുന്ന നടപടികളും വികസനത്ി
ന്റെ മപരിലാണപ് നടക്കുന്നതപ്. നദി

കളും മതാടുകളും സുഗമമാക്ിന്കാണ്പ്  
ജലഗതാഗത മാർഗം ശക്ിന്പ്
ടുത്ിയാൽ മറാഡുകെിന്ല തിര
ക്പ് വലിയമതാതിൽ കുറയ്കാനാകും.

ടപാതുലമഖേയുടെ 
െ്വൊര്യവത്ക്രണടതെ  
ടെറുക്കുെ

ആമഗാെീകരണനയങ്ങളുന്ട 
വക്ാക്ൊയി മാറിയ ഭരണാധി
കാരികൾ മക്ഷമരാഷ്ട സങ്ൽപ്
ങ്ങൾ മപാലം ഉമപക്ഷിച്പ് ന്പാ
തുമമഖലകൾ വൻകിട മകാർപ്
മററ്റുകൾക്പ് എഴുതിന്കാടുത്തുന്കാ
ണ്ിരിക്കുന്നതാണപ് ഇമപ്ാൾ ഇന്് 
മനരിടുന്ന പ്രധാന ന്വല്ലുവിെിക
െിന്ലാന്നപ്. ജനങ്ങെിൽ നിന്നപ് 
നികുതി പിരിക്കുന്ന സർക്ാർ 
ജനങ്ങൾക്പ് ന്പാതുഗതാഗത അവ
കാശങ്ങൾ മപാലം നിമഷധിക്കു
കയാണപ്. 

ന്ക ന്റയിൽ പദ്ധതി മകരെ
ന്ത് പാരിസ്ിതികമായം സാ
മൂഹ്മായം വിഭജിക്കുന്മന്നതി
നാൽ അതിന്റെ ഇരകൾ ഭൂമി നഷ്ട
ന്പ്ടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമ
ല്. മകരെം ആകമാനം പ്രത്ക്ഷ

മാമയാ പമരാക്ഷമാമയാ ഈ ദു
രന്പദ്ധതിയന്ട ഇരകൊകും. 
സാധാരണക്ാരുന്ട വാഹനമായ 
ന്റയിൽമവ സ്വകാര്കുത്കക
ളുന്ട സകകെിമലയ്കപ് എത്ിച്ചു
ന്കാടുക്ാനാണപ് ഈ വിചിത്രപാ
തയന്ട നിർമ്ാണത്ിനപ് ഭരണാ
ധികാരികൾ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതപ്. 
പമക്ഷ, ന്പാതുഗതാഗത മാർഗ്ഗ
മായ ന്റയിൽമവ ന്പാതുമമഖല
യിൽ നിലനിർത്ണന്മങ്ിൽ 
ന്റയിൽമവ സ്വകാര്വൽക്രണ

നീക്ങ്ങന്െ ന്ചറുത്പ് മതാൽപ്ി
മച് മതിയാകൂ. 

വിദ്ാഭ്ാസം, ആമരാഗ്ം, 
കുടിന്വള്ളം, സവദയൂതി, ന്ക.എ
സപ്.ആർ.ടി.സി തുടങ്ങിയ സർവ്ീ
സപ് രംഗങ്ങെിലം ഈ അഴിച്ചുപ
ണി നടന്ന്കാണ്ിരിക്കുന്. ന്റ
യിൽമവയന്ട കാര്ത്ിലം ന്ക 
ന്റയിൽ പദ്ധതിയിലൂന്ട അത്
രന്മാരു ന്പാെിന്ച്ഴുത്പ് സംഭവി
ക്ാൻ മപാകുന്. ജനങ്ങൾക്പ് 
മവണ്ിയാകണം സഞ്ാര പാത
കൾ. പകരം, മറാഡപ് ഒരു വ്വ
സായ സംരംഭമാക്ാൻ ശ്രമിക്കു
ന്ന സ്വകാര്കുത്കകളുന്ട നിയ
ന്തണത്ിൽ വിട്ടുന്കാടുക്കുന്.  
ജനങ്ങളുന്ട പണംന്കാണ്ടും അദ്ധ്വാ
നം ന്കാണ്ടും നിർമ്ിയ്കന്പ്ട് 
ന്റയിൽ ഗതാഗതവം ഇത്രം 
'വിമശഷന്പ്ട്' പദ്ധതികെിലൂന്ട 
കുത്കകളുന്ട സകകെിൽ എത്ി
മച്രും. ക്രമമണ, നമ്മുന്ട സ്വന്ം 
ന്റയിൽമവയം ജനങ്ങൾക്പ് നഷ്ട
ന്പ്ടും എന്ന പ്രശപ് നമാണപ് മുന്നി
ലള്ളതപ്. 

മകരെത്ിൽ, കാസർമകാടപ് 
മുതൽ തിരുവനന്പുരം വന്രയ

(4-ാം ശേജില് നിന്ന്) ള്ള മദശീയപാതയമാമയാ അതി
നിരുപുറവമുള്ള സ്ാപനങ്ങളുമാമയാ 
മനരിമട്ാ അല്ാന്തമയാ ബന്
ന്പ്ട്ിരിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്ണക്ി
നപ് ജനങ്ങൾക്പ് പുറമമ മന്്ല്ാ 
ജനവിഭാഗങ്ങന്െയം ബാധിക്കുന്ന 
ഈ ദുരന്പാതയപ് ന്ക്തിന്ര 
ഇമപ്ാൾ കുടിന്യാഴിപ്ിക്ന്പ്ടു 
ന്നവർ നടത്തുന്ന സമരമത്ാന്ടാ
പ്ം മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അണിനി
രക്ണന്മന്നപ് ഞങ്ങൾ അഭ്ർത്ി
ക്കുന്. മകരെത്ിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത 
വ്വസ്യ്കപ് തീർത്തും അനുമയാ
ജ്മല്ാത്തും അനാവശ്വമായ 
ന്ക ന്റയിൽ പദ്ധതി പൂർണ്മാ
യം ഉമപക്ഷിക്ണന്മന്നപ് സം
സ്ാന സർക്ാരിമനാടും ഇതിനപ് 
അനുമതി നൽകരുന്തന്നപ് മകന്ദ്ര  
സർക്ാരിമനാടും ഞങ്ങൾ അഭ്ർ
ത്ിക്കുന്. ജനാഭിലാഷന്ത് 
ചവിട്ിന്മതിച്ചുന്കാണ്പ്, മകാർപ്
മററ്റുകൾക്പ് മവണ്ി ഭരണാധികാ
രികൾ നിലാപാന്ടടുത്ാൽ നി
ശ്ചയമായം അവർക്പ് ജനമരാഷ
ന്ത് മനരിമടണ്ിവരും. ആധുനിക 
മകരെ സമൂഹത്ിന്റെ ആവിർഭാ
വത്ിനപ് കെന്മാരുക്ിയ സമര
ങ്ങെിൽ പ്രമുഖസ്ാനത്പ് അയ്ൻ
കാെിന്യമപ്ാന്ലയള്ള നമവാ
ത്ാന നായകർ നയിച് ന്പാതു
സഞ്ാര സ്വാതന്ത്സമരങ്ങളു
ണ്ായിരുന്നമല്ാ. ഇരുപത്ിന്യാ
ന്നാം നൂ്ാണ്ിൽ വീണ്ടും നമ്മുന്ട 
അവകാശങ്ങൾ ഒരു പിടി വരുന്ന 
മകാർപ്മററ്റുകൾ സകയ്ടക്ാൻ 
ശ്രമിക്കുമ്ാൾ മന്്ാരു മകരെ 
സംരക്ഷണ സമരം നടമത്ണ്ി
വരുന്. 

സംസ്ാന വ്ാപകമായി 
അനുദിനം ന്ചറുത്പ് നിൽപ്പ് സമരം 
ശക്ിപ്രാപിച്ചുവരുന്. ജാതി, 
മതം, പ്രാമദശിക വികാരങ്ങൾ, 
കക്ഷിരാഷ്ടീയം എന്നിവന്യാന്ം 
ഈ സമരന്ത് ദുർബ്ബലന്പ്ടുത്ാൻ 
പാടില്. എന്തുന്കാന്ണ്ന്നാൽ, 
അവന്യല്ാം അസനക്ം സൃഷ്ടി
ക്കും. സമരന്ത് തകർക്ാൻ നി
ക്ഷിപ്ത മകന്ദ്രങ്ങൾക്പ് അവസരം 
ഒരുക്ാൻ പാടില്. പരിപൂർണ് 
ഐക്ത്ിലാണപ് ഇരകളുന്ട 
വിജയം കുടിന്കാള്ളുന്നതപ്.

വൻകിട മൂലധന ശക്ികളുത്ട ലാഭാർതെിക്കുകവ
ണ്ി നമ്മുത്ട കിടപൊടവം ആവാസവ്യവസ്യം 
വിട്ടുത്കാടക്ില്ാത്യന്ന ഉെച്ച നിലപാടം കാൽത്വ
യക്പുമാണക് കവണ്തക്. സംസ്ാനത്മമ്ാടം അതി
നായി ജനകീയ സമിതികൾ രൂപത്പെട്ടുത്കാണ്ി 
രിക്കുന്നു. അവയത്ട ആഭിമുഖ്യതെിൽ ശക്മായ 
പ്രക്ാഭങ്ങൾ 'വികസന'വാേികളുത്ട ഉെക്ം 
ത്കടത്ന്ന വിധതെിൽ ശക്ിത്പെട്ടുവരുന്നു. 

`o-aam-b km¼¯n-I _m[yX kw-Øm-\-¯n-sâ  
km-¼¯n-I {]-Xnk-Ôn A-Xn-cq-£-am¡pw

ജനകീയ പ്രതിശരാധ സമിതിയുകടയും ശസാഷ്ല് ശഫാറ
ത്ികറെയും ആഭിമുഖ്ത്ില് കായംകുളത്ന് നടന് സംഗ
മത്ില് അഡക്വ.മാതയു ശവളങ്ാടന് പ്രസംഗിക്കുന്നു

കര്ഷക പ്രശ്ാഭത്ിനന് ഐക്ദാര്ഢ്ം പ്രഖ്ാേിച്ചുകകാണ്ന്  
എഴുപുന് കോക്കാളി സംര്ണ സമിതിയുകട ശനതൃതക്വത്ില് 
നടന് സംഗമത്ില് അഡക്വ.ഇ.എന്ോന്തിരാജന് പ്രസംഗിക്കുന്നു

കര്ഷക പ്രതിശരാധ സമിതിയുകട ആഭിമുഖ്
ത്ില് കതാടുപുഴയില് നടന് ഐക്ദാര്ഡ്
സംഗമം.

IÀj-I k-a-c-¯n\v sF-Iy-ZmÀVyw
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ല്ാത് സ്ിതി തുടങ്ങിയവന്യാന്ക് 
ഒരുപിടി സ്ന്നന്രാഴിന്ക ബാക്ി 
മുഴുവനാളുകന്െയം ദുരിതത്ിലാ 
ഴ്തിയിരിക്കുകയാണപ്. മുതലാെിത്
വ്വസ്യന്ട സഹജമായ പ്രതി
സന്ി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്ര
ശപ് നങ്ങളുന്ടയം ഭാരം ദരിദ്രായ 
ജനങ്ങളുന്ട ചുമലിമലയ്കപ് ഇറക്ി
വയ്കന്പ്ടുകയാണപ്. എല്ാ വകമഭ
ദങ്ങെിലംന്പട് ബൂർഷ്വാ ഗവന്മെ
ന്റുകൾ ഭരണമുതലാെിവർഗ്ഗന്ത് 
മസവിക്ാനുള്ള തത്രപ്ാടിൽ, 
ന്ചപ്ടിവിദ്കളുന്ടയം മമാഹന
വാഗ്ാനങ്ങളുന്ടയം മറപ്ി ജന
വിരുദ്ധമായ നയങ്ങൾ നടപ്ിലാ
ക്ിന്ക്ാണ്ിരിക്കുന്. ഇതപ് സാ
ധാരണക്ാരുന്ട ജീവിതം കൂടുതൽ 
ദുരിതമയമാക്കുന്. ജനങ്ങന്െ പാ
പ്രാക്കുന്ന സാ്ത്ിക മാന്്
ത്ിന്റെ ആഗമനം ബൂർഷ്വാ സാ
്ത്ിക വിശാരദന്മാർക്കുമപാലം 
മറച്ചുവയ്കാൻ കഴിയാത് സ്ിതി
യാണപ്. ഈ യാഥാർത്്ം ന്വെി
ന്പ്ടുത്തുന്ന കണക്കുകന്ൊന്ക് 
മകന്ദ്രഗവന്മെറെപ് മൂടിവച്ിരി ക്കു
കയാണപ്. സ്ദപ്ഘടനയന്ട തി
രിച്ചുവരവിന്നക്കുറിച്പ് ന്പാള്ള
യായ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം വിെമ്പു
ന്നതല്ാന്ത ഭരണകക്ഷി മനതാ
ക്ൾക്കും മന്തിമാർക്കും ജനങ്ങൾ
ക്പ് മന്്ാന്ം നൽകാനില്. ജന
ങ്ങെിൽ അസംതൃപ്തി വെരുന്നതപ് 
ഭീതിമയാന്ടയാണവർ വീക്ഷിക്കു
ന്നതപ്. ഒരു ശരിയായ വിപ്വ പാർ
ട്ിയാൽ നയിക്ന്പ്ട്ാൽ ഈ 
അസംതൃപ്തി മുതലാെിത്വിരുദ്ധ 
സമരത്ിന്റെ രൂപന്മടുക്കുന്മന്ം 
അവർ ഭയന്പ്ടുന്. അതുന്കാണ്ടു
തന്ന്ന വർഗ്ഗീയവം ജാതീയവം 
വംശീയവം പ്രാമദശികവന്മാന്ക് 
യായ സങ്കുചിതത്വങ്ങൾ വെർത്ി 
ചൂഷിതജനതയന്ട ഐക്ം തകർ
ക്കുന്നതിൽ അവർ വ്ാപൃതരായി
രിക്കുന്. പിരിമുറുക്വം സ്ർദ്ധ
യം സംശയവന്മാന്ക് ഊട്ിവ
െർത്ി സാമൂഹ് അന്രീക്ഷം 
മലീമസമാക്ാനും ജനങ്ങെിൽ 
സങ്കുചിതമായ ധ്രുവീകരണം സൃ
ഷ്ടിക്ാനും വർഗ്ഗീയ കലാപങ്ങൾ
മപാലം സൃഷ്ടിന്ച്ടുക്ാനും അവർ 
എല്ാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്. സം
സ്ാനന്ത് സവിമശഷമായ പ്ര
ശപ് നങ്ങൾന്ക്ാപ്ം ഈ വ്ാധിക
ളുന്മാന്ക് ബീഹാറിൽ ദൃശ്മാണപ്.

കുന്റക്ാലമായി ബീഹാറിൽ 
ഒരു പുതിയ വ്വസായവം ആരം
ഭിച്ിട്ില്. പ്രകൃതി ദുരന്ം എന്ന
തിമനക്ാൾ മനുഷ്ന്റെതന്ന്ന 
സൃഷ്ടിയായ ന്വള്ളന്പ്ാക്വം 
വരൾച്യന്മാന്ക് തികഞെ അനാ
സ്മയാന്ടയാണപ് ഗവന്മെറെപ് 
സകകാര്ം ന്ചയ്തിട്ടുള്ളതപ്. ന്കാ
ള്ളയം ന്കാലയം സ്തീപീഡനങ്ങളു 
ന്മാന്ക് ന്പരുകിന്ക്ാണ്ിരിക്കു
ന്. ഭരണത്ിലിരിക്കുന്നവർക്പ് 
വിടുപണി ന്ചയ്യുന്നവർക്കുമാത്ര
മാണപ് സർക്ാരിൽനിന്ള്ള ആനു

കൂല്ങ്ങളും മറ്റും ലഭിക്കുന്നതപ്. മനാ
ട്ടുനിമരാധനം, ജിഎസ്ി, ന്താഴി
ലാെിമദ്ാഹ-കർഷകമദ്ാഹ നയ
ങ്ങൾ തുടങ്ങി മകന്ദ്ര സർക്ാരി
ന്റെ ആഘാതങ്ങൾ മവന്റയം. 
അവമശഷിച് ജനാധിപത്ാവ
കാശങ്ങളും ന്താഴിൽ സുരക്ഷയം
മപാലം കവർന്ന്നടുക്കുന്ന നയങ്ങ
ൊണിവ. സ്ാപിത താല്ര്ക്ാർ
ക്പ് കരിഞ്ന്യം പൂഴ്തിവയ്പും വി
ലയിന്ല കൃത്രിമവന്മാന്ക് നട
ത്തുന്നതിനപ് നിയമസാധുതയം 
ഇവ നൽകുന്.

അഴിമതി, കു്കൃത്ങ്ങൾ, വർ
ഗീയത എന്നിവയിൽനിന്ം മു
ക്മായ ഒരു ഭരണമാണപ് 2005ൽ 
മുഖ്മന്തി വാഗ്ാനം ന്ചയ്തിരുന്ന
തപ്. 15 വർഷംന്കാണ്പ് ഇവന്യാ
ന്ക് ന്പരുകുകയാണപ് ഉണ്ായതപ്. 
ഉദാഹരണത്ിനപ്, ബീഹാറിന്ല 
മുസഫർപൂർ ജില്യിന്ല ഒരു അഭ
യമകന്ദ്രത്ിൽ അമന്വാസിക
ൊയ ന്പൺകുട്ികന്െ ശാരീരിക
മായം സലംഗികമായം പീഡി
പ്ിച് മകസിൽ ഭരണകക്ഷി എം
എൽഎ രേമജഷപ് താക്കൂർ അട
ക്ം 19 മപന്രയാണപ് മകാടതി 
ശിക്ഷിച്തപ്. 2018ൽ നടന്ന ഈ 
സംഭവത്ിൽ നിരവധി പ്രമുഖർ 
ഉൾന്പ്ട്ിരുന്. ന്ജഡിയ മന്തി
യന്ട ഭർത്ാവം ഇതിൽ ഉൾന്പ്
ട്മതാന്ട മന്തിക്പ് രാജി വയപ് മക്
ണ്ിവന്. സംസ്ാന സർക്ാരി
ന്റെ ധനസഹായമത്ാന്ട രേമജ
ഷപ് താക്കൂർ നടത്ിന്ക്ാണ്ിരുന്ന 
ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയന്ട ഉട
മസ്തയിലായിരുന് ഈ അഭ
യമകന്ദ്രം. ഈ വിഷയത്ിൽ 
ബീഹാർ മുഖ്മന്തി നിതീഷപ് കു
മാറിനും രണ്പ് ഉമദ്ാഗസ് പ്രമാ
ണികൾക്കുന്മതിന്ര മകാടതി 
സിബിഐ അമന്വഷണത്ിനപ് 
ഉത്രവിട്ിരുന്. മദശീയശ്രദ്ധ 
പിടിച്ചുപ്ിയ സംഭവങ്ങൊയിരു
ന് ഇവ. അതുമപാന്ലതന്ന്ന, മദ്
നിമരാധനത്ിന്റെ മപരിൽ മുഖ്
മന്തി ഊ്ം ന്കാണ്ിരുന്ന്നങ്ിലം 
നിയമവിരുദ്ധമായി മദ്ം സുലഭ
മായിരുന്. ഗവന്മെറെിന്റെ ഒത്ാ
ശയില്ാന്ത ഇതപ് സാദ്ധ്മാവില് 
എന്നപ് വ്ക്മാണപ്. 2015 ൽ 

ബിന്ജപി നിതീഷപ് കുമാറിന്നതി
ന്ര 100 മകാടി രൂപയന്ട അഴിമ
തി ആമരാപിച്ിരുന്. അന്നപ് ആർ
ന്ജഡിയമായി സഖ്ത്ിലായി
രുന് നിതീഷപ് കുമാർ. സർക്ാർ 
ആശുപത്രികൾക്പ് മരുന്നപ് വിത
രണം ന്ചയ്തതിന്ല ക്രമമക്ടിൽ 
അമന്വഷണവം ബിന്ജപി ആവ
ശ്ന്പ്ട്ിരുന്. (ഇന്്.മകാം 5-8-
2015) അമസാസിമയഷൻ ഓഫപ് 
ന്ഡമമാക്രാ്ികപ് സറ്പ് സപ് എന്ന 
സംഘടനയന്ട പഠനമനുസരിച്പ് 
2015ൽ മത്സരാർത്ികെിൽ ഏ്

വം കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്
ലമുള്ളവർ ബിന്ജപിക്ാരായിരു
ന്. (ദ ഹിന്ദു, 4-10-2015) ജീവി
ക്ാൻമവണ്ി അമങ്ങയ്ം മക്ശി
മക്ണ്ിവരുന്ന ജനങ്ങൾ സം
സ്ാനന്ത് അഴിമതിയിൽ ഏന്റ 
മരാഷാകുലരായിരുന്. 

ഇതിനിടയിലാണപ് മകാവിഡപ് 
19 മഹാമാരി വരുന്നതപ്. ഇതിന്റെ 
അപകടം യഥാസമയം മനസ്ി
ലാക്കുന്നതിലം അതിന്റെ വ്ാപ
നം തടയന്നതിനായി ഫലപ്രദ
മായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന
തിലം ഗവന്മെറെപ് കു്കരമായ 
അനാസ്യാണപ് കാണിച്തപ്. 
യാന്താരു മുന്ന്നാരുക്വമില്ാന്ത 
ന്പാടുന്നന്ന ഏർന്പ്ടുത്ിയ മലാ
കപ്ഡൗൺ ജനങ്ങളുന്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ 
ഇരട്ിപ്ിക്കുകയം ന്ചയ്തു. വെന്ര 
ദുർബലമായ ഒരു ആമരാഗ് പരി
പാലന-ചികിത്സ സംവിധാനമാ
ണപ് സംസ്ാനത്തുള്ളതപ്. സാ്
ത്ിക പ്രവർത്നങ്ങൾ നിലയ്ക
കയം ജനജീവിതത്ിന്ല സാധാ
രണ നില താറുമാറാകുകയം ന്ച
യ്തമതാന്ട ജനജീവിതം ഒരു ദുുഃസ്വ
പപ് നം മപാന്ലയായി. രാജ്ന്ത്
വിന്ടയന്മന്നമപാന്ല ബീഹാറി
ലം പകർച്വ്ാധിയന്ട ഭീകരത
യം ജീവിതത്ിന്റെ താെംന്ത്ലം 
നടമാടി. ജീവിക്ാൻമവണ്ി അന്
സംസ്ാനങ്ങെിൽമപായി പണി
ന്യടുക്കുന്ന അമനകായിരം പ്രവാ
സി ന്താഴിലാെികൾ ബീഹാറി
ലന്ണ്ന്നറിയാമമല്ാ. ന്പാടുന്ന
ന്നയള്ള മലാകപ്ഡൗൺമൂലം ഉള്ള 
ന്താഴിൽകൂടി നഷ്ടമായമതാന്ട 
ഇവർ തീർത്തും പാപ്രായി. മക

റിക്ിടക്ാൻ കൂരമയാ വരുമാന
മമാ ഇല്ാന്ത ന്തരുവിലലയന്ന 
സ്ിതിയിലായി. മന്്ാരു മപാം
വഴിയമില്ാതായമപ്ാൾ കുട്ിക
ന്െയന്മടുത്പ് തലയിൽ ഭാണ്ഡവം 
ചുമന്നപ് ന്കാടുംന്വയിലിൽ നൂറുക
ണക്ിനപ് കിമലാമീ്റുകൾ നടന്നപ് 
ജന്മനാടുകൾ ലക്ഷ്ംവച്പ് ഇവർ 
പലായനം തുടങ്ങി. ആഹാരവം 
കുടിന്വള്ളവം കിട്ാന്ത പലരും 
വഴിയിൽ മരിച്ചുവീണു. മാദ്ധ്മപ്ര
വർത്കർക്കുമുന്നിൽ അവരുന്ട 
മരാഷം അണന്പാട്ി.

െപെവും കൃരെിമവമായ  
വിഷയങ്ങൾ  
െർച്ചയ് ടക്ടക്കുന്  
ടതരടഞെടപ്പുെൾ

പ്രചാരണത്ിന്റെ തുടക്ത്ിൽ 
എല്ാവരും കരുതിയതപ് ജനങ്ങ
െിലള്ള ശക്മായ സർക്ാർവി
രുദ്ധ വികാരംമൂലം ബിന്ജപി
-ന്ജഡിയ സഖ്ത്ിനപ് അധികാ
രം നഷ്ടന്പ്ടുന്മന്നാണപ്. മാദ്ധ്മ
ങ്ങളും ന്തരന്ഞെടുപ്പ് സർമവക
ളുന്മാന്ക് ഇതപ് ശരിവച്ചു. മുഖ്മ
ന്തി സ്ാനാർത്ിയായി മഹാ
സഖ്ം ഉയർത്ിക്ാട്ിയ മതജ
സ്വി യാദവപ് ന്താഴിലില്ായ്മ, ഗവ
ന്മെറെപ് ആശുപത്രികളുന്ട മശാ
ച്ാവസ് തുടങ്ങിയവന്യാന്ക് 
ചർച്യപ് ന്ക്ടുക്കുകയം അധികാ
രത്ിന്ലത്ിയാൽ 10 ലക്ഷം ന്താ
ഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്മന്നപ് 
വാഗ്ാനം നൽകുകയം ന്ചയ്തിരു
ന്. വിഷയാധിഷ്ഠിത ന്തരന്ഞെ
ടുപ്പ് എന്ന കാഴ്ചപ്ാടപ് അവതരിപ്ി
ക്കുകയം താനുൾന്പ്ടുന്ന ന്ചറുപ്
ക്ാരുന്ട ടീം ബീഹാറിന്റെ പഴ
മയിൽനിന്ള്ള മമാചനം സാദ്ധ്
മാക്കുന്മന്ന പ്രതീക്ഷയണർത്തുകയം 
ന്ചയ്തു. യവാക്െിലം നന്ല്ാരു 
വിഭാഗമാളുകെിലം ഇതപ് സ്വാധീ
നം ന്ചലത്ിയതായി മതജസ്വി
യന്ട ന്തരന്ഞെടുപ്പ് മയാഗങ്ങെി
ന്ല പങ്ാെിത്ം വ്ക്മാക്ിയി
രുന്. എന്മാത്രമല് സാധാരണ
ക്ാരന്നതിരായ മകന്ദ്രത്ിന്ല 
ബിന്ജപി ഭരണമത്ാടുള്ള എതിർ
പ്പും അവർ പ്രകടിപ്ിച്ിരുന്. 

എന്നാൽ ന്തരന്ഞെടുപ്പ് അടു
ത്തുവന്നമതാന്ട പഴയപടിതന്ന്ന 
ജാതി സമവാക്ങ്ങളും നയൂനപ
ക്ഷ ചായപ് വന്മാന്ക്യായി മുഖ് 
ചർച്ാവിഷയങ്ങൾ. ന്തരന്ഞെ
ടുപ്പ് വിശകലനങ്ങെിലം വാർത്
കെിലന്മാന്ക് ആരപ് എത്ര യാദവ 
മവാട്ടുകൾ, എത്ര കുർമി മവാട്ടുകൾ, 
എത്ര ദലിതപ് മവാട്ടുകൾ, എത്ര നയൂ
നപക്ഷ മവാട്ടുകൾ പിടിക്കും എന്ന
തായി പ്രധാന ചർച്. ബൂർഷ്വാ 
പാർട്ികളും ജാതിന്യയം മതന്ത്
യം അടിസ്ാനമാക്ിയള്ള കണ
ക്കുകൂട്ലകെിൽ മുഴുകി. കുത്കക
ളുന്ട നിയന്തണത്ിലള്ള മാദ്ധ്
മങ്ങളും ക്രമമണ ജനങ്ങളുന്ട വി
ഷയങ്ങൾ തിരസപ് കരിച്പ് ഈ 
മവാട്ടുബാങ്പ് രാഷ്ടീയന്ത് ഒരു 

യാഥാർത്്മായി അവതരിപ്ിച്ചു
ന്കാണ്പ് ചർച് തുടങ്ങി. ന്പാടുന്ന
ന്ന ഒരുദിവസം മുഖ്മന്തിയായി 
സവകാന്തതന്ന്ന സ്ാനന്മാഴി
മയണ്ിവന്ന ജിതൻ റാം മാഞ്ി 
എത്ര ദലിത മവാട്ടുകൾ സ്വാധീ
നത്ിലാക്കും, അടുത്ിന്ട അന്
രിച് റാം വിലാസപ് പസ്വാന്റെ 
മകൻ ചിരാഗപ് പസ്വാൻ നിതീ
ഷപ് കുമാറിനപ് എത്രമത്ാെം തല
മവദന സൃഷ്ടിക്കും, ആർന്ജഡിയ
ന്ട യാദവപ് മവാട്ടുബാങ്പ് സുരക്ഷി
തമാമണാ, ആർന്ജഡിക്കും മകാൺ
ഗ്സ്ിനും ലഭിച്ിരുന്ന മുസീം മവാ
ട്ടുകൾ ഇക്കുറി ഒസവസിയന്ട 
മജിലിസപ് പാർട്ി കരസ്മാക്കുമമാ 
എന്ന്നാന്ക്യായി ചർച്കൾ. 
ജർമൻ നാമടാടിക്ഥയിന്ല നാ
യകന്നമപ്ാന്ല അധികാരത്ി
ന്റെ ഇടനാഴികെിൽ വിരാജിക്കു
ന്നവന്രാന്ക് സ്വന്ം ജാതിയി
മലാ സമുദായത്ിമലാ ഉള്ളവന്ര 
ആകർഷിച്പ് മവാട്ടുബാങ്പ് സൃഷ്ടി
ക്ാൻ ന്കല്പുള്ളവരായിരിക്ണം 
എന്ന സ്ാപിത താല്ര്മാണി
വിന്ട അരക്ിട്ടുറപ്ിക്കുന്നതപ്.

ജാതിയുടെയുും  
വർഗ്ഗതെിടന്യുും പ്രശ് നും

ഇന്്ൻ സമൂഹം ജാതിയന്ട 
മപരിൽ തട്ടുകൊക്ി തിരിക്ന്പ്
ട്താണപ്. കൃത്മായ ചില സാമൂ
ഹ്-രാഷ്ടീയ കാരണങ്ങൊൽ ഇതപ് 
ഇനിയം ജനാധിപത്വൽക്രി
ക്ന്പ്ട്ിട്ില് എന്നതും അതുന്കാ
ണ്ടുതന്ന്ന കാലഹരണന്പ്ട്തും 
അന്വിശ്വാസജടിലവമായ ചി
ന്കളുന്ടയം ആശയങ്ങളുന്ടയം 
സ്വാധീനവലയത്ിൽനിന്നപ് ഇന്ം 
മുക്മാക്ന്പ്ട്ിട്ില് എന്നതും ഒരു 
വസ്തുതയാണപ്. ഇവിന്ട ഭൂവടമക
ളും വ്വസായ മുതലാെിമാരുന്മാന്ക് 
ഉയർന്ന ജാതിയിൽന്പ്ട്വരായി
രിക്കുകയം വർഗപരമായ ചൂഷണ
വം ജാതിപരമായ അടിച്മർത്
ലം ന്കട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുകയം 
ന്ചയ്യുന്. എന്നാൽ മുതലാെിത് 
ഇന്്ന്യ സംബന്ിച്ിടമത്ാ
െം, പുറമമയ്കപ് ജാതിയന്ട മപരി
ലള്ള സംഘർഷന്മന്ന നിലയിൽ 
പ്രത്ക്ഷന്പ്ടുന്നവയടക്ം മനു
ഷ്ൻ മനുഷ്നുമമൽ നടത്തുന്ന 
എല്ാ ചൂഷണവം അടിച്മർത്
ലം മുതലാെിവർഗ്ഗ ചൂഷണവം 
അടിച്മർത്ലം എന്നനിലയിൽ 
മവണം നമ്ൾ മനസ്ിലാമക്ണ്
തപ്. അടിച്മർത്ന്പ്ടുന്ന ജനവി
ഭാഗങ്ങൾ ഈ യാഥാർത്്ം തി
രിച്റിഞെിന്ല്ങ്ിൽ, ജാതിപര
മായ സ്വത്വത്ിന്റെ അടിസ്ാന
ത്ിൽ സംഘടിക്കുന്നതിൽ അവർ 
വ്ാമമാഹം വച്ചുപുലർത്തുകയം 
അതിന്റെയടിസ്ാനത്ിലള്ള 
ധ്രുവീകരണങ്ങൾക്പ് വിമധയമാ
കുകയം ന്ചയ്യും. മതനയൂനപക്ഷ
ങ്ങളുന്ട കാര്വം ഇതുമപാന്ലത
ന്ന്ന. ജാതിമയാ മതമമാ എന്ാ

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ജാതിയത്ടകപരിൽ തട്ടുകളാ
ക്ി തിരിക്ത്പെട്താണക്. കൃത്യമായ ചില സാമൂ
ഹ്യ-രാഷ്ടീയ കാരണങ്ങളാൽ ഇതക് ഇനിയം ജനാ
ധിപത്യവൽക്രിക്ത്പെട്ിട്ില് എന്നതും അതുത്കാ
ണ്തത്ന്ന കാലഹരണത്പെട്തും അന്ധവിശ്ാസ
ജടിലവമായ ചിന്തകളുത്ടയം ആശയങ്ങളുത്ടയം 
സ്ാധീനവലയതെിൽനിന്നക് ഇന്നും മുക്മാക്
ത്പെട്ിട്ില് എന്നതും ഒരു വസ്തുതയാണക്. ഇവിത്ട 
ഭൂവടമകളും വ്യവസായ മുതലാളിമാരുത്മാത്ക് 
ഉയർന്ന ജാതിയിൽത്പെട്വരായിരിക്കുകയം വർ
ഗപരമായ ചൂഷണവം ജാതിപരമായ അടിച്ചമർ
തെലം ത്കട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുകയം ത്ചയ്യുന്നു.

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)
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യാലം ന്താഴിലാെികളും കർഷ
കരുന്മാന്ക് ഒരുമപാന്ല മുതലാ
െിത് ചൂഷണത്ിനപ് ഇരയാകുന് 
എന്ന സത്ം അവരിൽനിന്നപ് മറ
ച്ചുപിടിച്ിരിക്കുന്. രോഹ്മണനായ 
ഒരു മുതലാെി രോഹ്മണനായ 
ന്താഴിലാെിന്യ താഴ്ന്ന ജാതിയി
മലന്തന്നപ് കരുതുന്ന ഒരു ന്താഴി
ലാെിന്യക്ാൾ അല്ന്മങ്ിലം കു
റഞെ അെവിലാമണാ ചൂഷണം 
ന്ചയ്യുക. അതുമപാന്ലതന്ന്നയാ
ണപ് ഒരു മുസീം മജാതീദാർ ഒരു 
മുസീം കർഷകന്ന ചൂഷണം ന്ച
യ്യുന്നതും. എല്ാ ജാതിയിലം മത
ത്ിലം ന്പട്വരിമല് പ്രവാസി 
ന്താഴിലാെികെിൽ? അവരുന്ട 
പണിസ്ലങ്ങെിൽ ജാതിയന്ട
മയാ മതത്ിന്റെമയാ മപരിൽ 
എന്ന്ങ്ിലം ഇെവകമൊ ആനു
കൂല്ങ്ങമൊ അവർക്പ് ലഭിക്കുന്
മണ്ാ? എല്ാവരും ഒരുമപാന്ല 
കഷ്ടന്പ്ടുകയമല്? അതിനാൽ 
മപാരാട്ം ചൂഷകരായ മുതലാെി
വർഗവം ന്താഴിലാെികളും കർഷ
കരും ഇടത്രക്ാരും ഉൾന്പ്ന്ട
യള്ള അദ്ധ്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്നവ
രും തമ്ിലാണപ്.  മുതലാെിത്ന്ത് 
വിപ്വത്ിലൂന്ട നീക്ംന്ചയ്തപ് 
വർഗവിഭജിതമായ മുതലാെിത് 
സമൂഹന്ത് പരിവർത്നന്പ്ടു
ത്തുന്നതിലൂന്ടമയ ജാതിപരമായ 
അടിച്മർത്ലം അവസാനിപ്ി
ക്ാനാകൂ.

ജാതിയുടെയുും  
മതതെിടന്യുും ലപരിലുള്ള 
വിഭജനും നിേനിർതൊൻ 
വർഗ താല്പര്യാർത്ഥും ഭരണ  
മുതോളിവർഗ്ഗും ശ്രമിക്കുന്നു

ജാതി-മത വിഭജനം നിലനിർ
ത്ി ജനങ്ങന്െ ഭിന്നിപ്ിക്ാൻ 
മുതലാെിവർഗ്ഗം എല്ാ തന്തങ്ങ
ളും പയറ്റുന്. ജാതി സങ്കുചിതത്വ
ത്ിന്റെയം വർഗീയ വിമദ്വഷത്ി
ന്റെയം രൂപത്ിലാണപ് ഈ വി
ഭജനം നിലനിർത്തുക. നിലനിൽ
ക്കുന്ന ബൂർഷ്വാസംവിധാനന്ത്, 
ശരിയായ ദിശയിലം ശരിയായ 
മനതൃത്വത്ിൻകീഴിലം വർഗ സമ
രങ്ങൾ വെർത്ി വികസിപ്ിച്പ് 
വിപ്വകരമായി നീക്ം ന്ചയ്ാ
നുള്ള പ്രക്രിയന്യ തടയന്നതിനു
മവണ്ിയാണപ് ഈ തന്തങ്ങൾ 
ന്മനയന്നതപ്. അതുന്കാണ്പ്, ഭര
ണവർഗത്ിന്റെ പിന്തുണയം പ്ര
ചാരവം ലഭിക്കുന്ന, അധികാരമമാ
ഹികൊയ രാഷ്ടീയ പാർട്ികൾ 
ജാതി-വർഗീയ രാഷ്ടീയം അനു
വർത്ിക്കുന്, പ്രമത്കിച്ചും 
ബീഹാർ അടക്മുള്ള വിശാലമായ 
വടമക് ഇന്്യിൽ. മതിയായ 
വർഗമബാധത്ിന്റെയം രാഷ്ടീയ 
വീക്ഷണത്ിന്റെയം അഭാവത്ിൽ, 
പണിന്യടുത്തുജീവിക്കുന്ന സാധാ
രണക്ാർ ഇത്രം ജാതി-വർഗീയ 
കാഴ്ചപ്ാടുകൊൽ സ്വാധീനിക്

ന്പ്ടുകയം അതിനനുസൃതമായ 
നിലപാടപ് സ്വീകരിക്കുകയം ന്ചയ്യും. 
ഇത്രം സങ്കുചിതമായ നിലപാ
ടുകന്െ മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കുന്നതി 
നായി മുതലാെിവർഗം പല ജാ
തി-വർഗീയ പാർട്ികൾക്കും രൂപം 
നൽകുന്. തങ്ങളുന്ട ജാതിക്കും 
മതത്ിനും എതിരാണപ് ഭരണം
നടത്തുന്നവർ എന്നപ് ദരിദ് ജന
വിഭാഗങ്ങൾ കരുതുകയാന്ണങ്ിൽ, 
അവരുന്ട ജാതിയിൽനിമന്നാ 
മതത്ിൽനിമന്നാ തന്ന്നയള്ള 
ചില ആളുകന്െ അവരുന്ട മനതാ
ക്ൾ എന്നനിലയിൽ വെർത്ി
ന്യടുത്പ്, സ്വന്ം വർഗതാല്ര്ം 
സംരക്ഷിക്കുന്ന തന്തവം മുതലാ
െിവർഗം പയറ്റും. ഈ മനതാക്ൾ 
മുതലാെിവർഗത്ിന്റെ ഒരു അനു
ബന്ം എന്നനിലയിൽ എല്ാ 
സുഖസൗകര്ങ്ങളും അനുഭവിച്ചു
ന്കാണ്പ് അവന്ര മസവിക്കുകയം 
അമതസമയം സ്വന്ം ജാതിയ
ന്ട, സമുദായത്ിന്റെ രക്ഷകരാ
യി നടിക്കുകയം ന്ചയ്യും, പ്രമത്
കിച്ചും പാർലന്മറെറി അധികാര
ത്ിൽ പങ്കുപ്ാൻ അവസരന്മാ
രുങ്ങുന്ന ന്തരന്ഞെടുപ്പ് മവെയി
ലം മറ്റും. ഇത്രം മനതാക്ന്െ 
നിരീക്ഷിച്ാൽ അവർക്പ് അധി
കാരത്ിലം സ്ാനമാനങ്ങെിലം 
മാത്രമാണപ് താല്ര്മുള്ളതപ് എന്നപ് 
നമുക്പ് മനസ്ിലാക്ാം. അവർക്പ് 
ഒരു തത്വവം ആദർശവമില്. സ്വ
ന്ം ജാതിയിന്ല പാവങ്ങളുന്ട 
സദന്സ്ിതിന്യാന്ം അവന്ര 
സ്ർശിക്കുന്നമത യില്. ഇവർക്പ് 
അധികാരത്ിൽ പങ്കുപ്ാൻ അവ
സരം ലഭിക്കുമ്ാഴാകന്ട്, മകാൺ
ഗ്സും ബിന്ജപിയമടക്മുള്ള 
ഏന്താരു ബൂർഷ്വാ പാർടിന്യയം
മപാന്ല എല്ാ മുതലാെിത് ജീർ
ണതകൾക്കും ഇവർ ഇരയാകുന്. 
അഴിമതിയം ധനമമാഹവം സ്വ
ജനപക്ഷപാതവം അവസരവാദ
വന്മല്ാം അതിമവഗം ഇവന്ര 
കീഴടക്കുന്. ഇന്നപ് ബീഹാറിൽ 
ന്തരന്ഞെടുക്ന്പ്ട് എംഎൽഎ 
മാരിൽ 68 ശതമാനവം ക്രിമിനൽ 
മകസുകെിൽ പ്രതികൊണപ്. 2015ൽ 
ഇതപ് 58 ശതമാനമായിരുന്. ന്കാ
ലപാതകം, തട്ിന്ക്ാണ്ടുമപാകൽ, 
സ്തീകൾക്കുമമലള്ള അതിക്രമം 
തുടങ്ങിയ ന്കാടും പാതകങ്ങളുന്ട 
ഗണത്ിൽ ന്പടുന്ന മകസുകെിൽ 
പ്രതികൊയിട്ടുള്ളവരുന്ട എണ്
വം 40 ശതമാനത്ിൽനിന്നപ് 51 
ശതമാനമായി ഉയർന്. സത്പ്ര
തിജ് ന്ചയ്തപ് മൂന്ദിവസത്ി 
നുള്ളിൽ വിദ്ാഭ്ാസ മന്തി മമ
വലാൽ ചൗധരിക്പ് രാജി വയപ് മക്
ണ്ിവന്. കാർഷിക സർവകലാ
ശാലയിന്ല സവസപ്ചാൻസലർ 
നിയമനവമായി ബന്ന്പ്ട് അഴി
മതിമകസിലാണപ് രാജി. അഴിമ
തി എത്ര ആഴത്ിൽ മവമരാടി
യിരിക്കുന് എന്നപ് മനാക്കുക. അതു
മപാന്ലതന്ന്ന പ്രാധാന്മത്ാന്ട 
കാമണണ് മന്്ാരു വിഷയം, ബീ

ഹാർമപാന്ല ഒരു ദരിദ് സംസ്ാ
നത്പ് എംഎൽഎമാരിൽ 81 ശത
മാനവം ശതമകാടീശ്വരന്മാരാണപ് 
എന്നതാണപ്.

അവെരവാദ 
ബൂർഷ്വാരാഷ്ടപീയും

അവസരവാദത്ിനപ് അതിരി
ല്. അധികാരത്ിനും സ്ാനമാ
നങ്ങൾക്കുംമവണ്ി പാർട്ിയം മു
ന്നണിയം മാറുന്നതിനപ് ഈ ജാ
തി-മത രാഷ്ടീയ പാർട്ികെിന്ല 
മനതാക്ൾക്പ് യാന്താരു മടിയ
മില്. കുന്റ നാൾമു്പ് ആർന്ജഡി

-ന്ജഡിയ സഖ്മായിരുന്. തു
ടർന്നപ് ന്ജഡിയ ഈ സഖ്ം വിട്പ് 
അന്വന്ര വർഗീയപാർട്ി എന്നപ് 
വിെിച്ിരുന്ന ബിന്ജപിമയാന്ടാ
പ്ം മചർന്. ജിതൻ റാം മഞ്ി 
എന്ന വിമത ന്ജഡിയ മനതാവപ് 
ഹിന്ദുസ്ാനി അവാമി മമാർച് 
എന്ന്നാരു പാർട്ിയണ്ാക്ി എൻ
ഡിഎയമായി മചർന്നപ് കുറച്ചുനാൾ 
മുഖ്മന്തിയായി. ഇമദേഹം താഴ്ന്ന 
ജാതിയന്ട മനതാവാണപ് എന്നാ
ണപ് അവകാശന്പ്ടുന്നതപ്. ആർ
ന്ജഡിയം ന്ജഡിയവം താഴ്ന്ന ജാ
തിക്ാരുന്ട പാർട്ികന്െന്നപ് അവ
കാശന്പ്ടുന്നവരാണപ്. ഇവർ മത
നയൂനപക്ഷങ്ങളുന്ട പിന്തുണയം 
അവകാശന്പ്ടുന്. റാംവിലാസപ് 
പസ്വാൻ മകാൺഗ്സപ് മനതൃത്വ
ത്ിലള്ള മകന്ദ്ര യപിഎ സർക്ാ
രിൽ അംഗമായിരുന്. തുടർന്നപ് 
എൻഡിഎ അധികാരത്ിന്ല
ത്ിയമപ്ാഴും മന്തിസഭയിൽ 
അമദേഹമുണ്പ്.  അമദേഹത്ിന്റെ 
മകൻ ചിരാഗപ് ബിന്ജപിമയാന്ടാ
പ്വം ന്ജഡിയവിനപ് എതിരും 
ആയിരുന്. യപിയിൽ മായാവ
തി കയ്ാളുന്നതപ് കടുത് സവർ
ണവിരുദ്ധ രാഷ്ടീയമാണപ്. എന്നാൽ 
സവർണ-രോഹ്മണ വിഭാഗത്ി
ന്റെ പിന്തുണയള്ള ബിന്ജപിയ
ന്ട സഹായമത്ാന്ട അധികാര
ത്ിന്ലത്ാൻ അവർക്പ് ഒരു മടി
യമുണ്ായില്. കമസര കിട്ടുന്മന്നാ
യമപ്ാൾ അവരുന്ട ദലിതപ് രാഷ്ടീ
യന്മാന്ക് അപ്രത്ക്ഷമായി. 
അതുന്കാണ്പ് ആരപ് ആരുന്ടകൂന്ട, 
ആർന്ക്തിരപ് എന്ന്നാന്ം ന്പ
ന്ട്ന്നപ് പിടികിട്ില്. ജാതിരാഷ്ടീ

യത്ിൽത്ന്ന്ന കൂടുതൽ മമാശ
ന്പ്ട് ഒരു കെിയാണപ് ന്ജഡിയ 
കെിച്തപ്. അവർ ദലിതന്രത്ന്ന്ന 
രണ്ായി വിഭജിച്പ് മഹാദലിതപ് 
എന്ന്നാരു വിഭാഗന്ത് സൃഷ്ടിച്പ് 
20 പട്ിക ജാതികന്െ കൂട്ിമയാ
ജിപ്ിച്ചു. അതുപമയാഗിച്പ് ന്തര
ന്ഞെടുപ്ിൽ മനട്മുണ്ാക്ി. ബി
ന്ജപിയാകന്ട് സവർണ വിഭാഗ

ത്ിന്റെ പാർട്ിയായാണപ് അറി
യന്പ്ടുന്നതപ്. വെന്ര ശ്രദ്ധാപൂർവ്ം 
അവർ വെർത്ിന്യടുത് മവാട്ടു
ബാങ്ാണപ് അതപ്. അതിന്ന കൂടു
തൽ വിപുലന്പ്ടുത്ാനായി താ
ഴ്ന്ന ജാതികൾക്ിടയിന്ല മമൽപ്
റഞെ കൃത്രിമ വിഭജനന്ത് കഴി
ഞെ ന്തരന്ഞെടുപ്ിൽ അവരും 
ഉപമയാഗന്പ്ടുത്ി. സ്ന്ന വി
ഭാഗത്ിൽനിന്ള്ള രാഷ്ടീയ മന
താവായ അസദുദീൻ ഒസവസി 
ബീഹാർ ന്തരന്ഞെടുപ്ിൽ മത്സ
രിക്ാൻ തീരുമാനിച്തായിരുന് 
മന്്ാരു കാര്ം. ഭരണ വർഗത്ി
ന്റെ പിന്തുണ ഈ തീരുമാനത്ി
നപ് പിന്നിലന്ണ്ന്നപ് വ്ക്മായി
രുന്. ബിന്ജപി ഈ നീക്ന്ത് 
സ്വാഗതം ന്ചയ്തു. കാരണം, ആർ
ന്ജഡിയന്ട മുസീം പിന്തുണയിൽ 
ഇതപ് വിള്ളലണ്ാക്കുന്മന്നപ് അവർ 
കണക്കുകൂട്ി. ഇങ്ങന്നയാണപ് പല 
വകമഭദങ്ങെിലള്ള ജാതി-വർഗീയ 
ഘടകങ്ങൾ ബീഹാർ ന്തരന്ഞെ
ടുപ്ിൽ മമൽസക മനടിയതപ്.

ഇതിനുപുറന്മ പണത്ിന്റെ 
ഒഴുക്കുമുണ്ായി. വൻകിട കുത്ക
കളുന്ട നിർമലാഭമായ പിന്തുണ
യള്ള ബിന്ജപി ഇക്ാര്ത്ിൽ 
മന്്ല്ാവന്രക്ാളും മു ി്ലായിരുന്. 
ജനങ്ങളുന്ട ജീവിതപ്രശപ് നങ്ങൾ 
ചർച്യായാൽ അതപ് തിരിച്ടിയാ
കും എന്ള്ളതുന്കാണ്പ് അതപ് ഒരു
തരത്ിലം ചർച് ന്ചയ്ന്പ്ടാതി
രിക്ാൻ ബിന്ജപി പ്രമത്കം 
ശ്രദ്ധ പുലർത്ി. പണവം കയ്യൂ
ക്കും മാദ്ധ്മ പിന്തുണയന്മാന്ക് 
ന്തരഞെടുപ്പ് വിജയത്ിനായി 
അവർ മവണ്ടുമവാെം ഉപമയാഗി

ക്ാറുണ്പ്. ജനങ്ങളുന്ട പ്രശപ് നങ്ങ
ന്െല്ാം മൂടിവച്പ് മകന്ദ്രസർക്ാരി
ന്റെ ''മനട്ങ്ങൾ'' അവതരിപ്ിച്ചു
ന്കാണ്ടും ഭരണവർഗവം അതിന്ന 
മസവിക്കുന്ന മാദ്ധ്മങ്ങളും ന്ക
ട്ിന്യഴുന്നള്ളിക്കുന്ന പ്രധാനമന്തി
യന്ട മമന്മകൾ വാഴ്തിന്ക്ാണ്ടുമാ
ണപ് അവർ പ്രചാരണം നടത്ി
യതപ്. 370-ാം വകുപ്പ് റദോക്ിയതപ്, 
പുൽവാമ സർജിക്ൽ സപ് സട്ക്പ്, 
മനാട്ടുനിമരാധനം, ജിഎസ്ി, രാ
മമക്ഷത്ര നിർമാണം, സഹമവ 
പദ്ധതി തുടങ്ങിയ മനട്ങ്ങന്ൊ
ന്ക് അവതരിപ്ിക്ാനായി പ്ര
ധാനമന്തിതന്ന്ന നിരവധി റാലി
കെിൽ പ്രസംഗിച്ചു. ഇവന്യാന്ക് 
കടുത് കുത്കാനുകൂല നടപടി
കൊയിരുന് എന്നപ് നമുക്റിയാം. 
ബീഹാറിന്ല ജനങ്ങൾക്പ് 
മകാവിഡപ് വാകപ് സിൻ സൗജന്
മായി നൽകുന്മന്ന വാഗ്ാനവം 
അമദേഹം നൽകി. ഏന്താരു പരി
ഷപ് കൃത ഗവന്മെന്റും അങ്ങന്നയ
മല് ന്ചമയ്ണ്തപ് എന്ന മചാദ്ം 
ഇവിന്ട അവമശഷിക്കുന്. രാമ
മക്ഷത്രനിർമാണം, 370-ാം വകു
പ്പ് റദോക്ൽ, ഇന്്ാ-പാകപ് അതിർ
ത്ിയിന്ല സംഘർഷങ്ങൾ തുട
ങ്ങിയവന്യാന്ക് ചർച്ന്ചയ്തപ് 
ഹിന്ദു വർഗീയവികാരം ഇെക്ാ
നും അവർ മറന്നില്.

അടുത്ിന്ടയായി ഇന്്യി
ന്ല ന്തരന്ഞെടുപ്പുകെിൽ പ്രകട
മായി കാണുന്ന ഒരു കാര്മുണ്പ്. 
ന്തരന്ഞെടുപ്ിലൂന്ട ഭരിക്കുന്നവർ 
മാറുന്നമതയള്ളു, തങ്ങളുന്ട അവ
സ്യ്കപ് മാ്ന്മാന്ം ഉണ്ാകുന്നില് 
എന്ന വസ്തുതയമായി സാധാരണ 
ജനങ്ങൾ ന്പാരുത്ന്പ്ട്ിരിക്കു
ന് എന്നതാണതപ്. അതപ് ജയിച്ാ
ലം മതാ്ാലം അവർക്പ് വിഷയ
മല്. ഇലക്ഷൻ വാഗ്ാനങ്ങന്ൊ
ന്ക് ന്വറും തട്ിപ്ാന്ണന്നപ് ഒരി
ക്ൽ അമിതപ്ഷാതന്ന്ന സ്വകാ
ര്മായി പറഞെിട്ടുള്ളതാണപ്. 
എന്നാൽ ന്തരന്ഞെടുപ്ിനുമു്പ് 
പാർലന്മറെറി പാർടികൾ ധാരാെം 
പണവമാന്യത്തും. വിരുന്കൾ 
നൽകും. അതപ് സ്വീകരിച്പ് അവർ
ക്പ് മവാട്ടുന്ചയ്യുക എന്നതാണപ് 
ന്ചയ്യുന്നതപ്. പാ്പ് ന മകന്ദ്രമാക്ി 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്ത പ്രബ
ന്ൻ സൻസ്ാൻ എന്ന സംഘ
ടന ബീഹാറിന്ല 11 ജില്കെിലാ
യി 25 മണ്ഡലങ്ങെിൽ ഒരു സർമവ 
നടത്ി. അതിൽ കന്ണ്ത്ിയതപ് 
20 ശതമാനംമപരും പണമമാ മദ്
മമാ ഒന്ക് സകപ്്ി മവാട്ടുന്ച
യ്യുന്നവരാണപ് എന്നന്ത്ര. മകാർപ്
മററ്റുകൾ അകമഴിഞെപ് സഹായി
ക്കുന്ന ബിന്ജപിയാണപ് ആർഎ
സപ്എസപ് പ്രവർത്കരിലൂന്ട മവാട്പ് 
വിലയപ് ന്ക്ടുക്കുന്നതിൽ മുന്നിൽ. 
ബിന്ജപിയന്ട ന്തരന്ഞെടുപ്പ് 
മനട്ങ്ങെിന്ല തുരുപ്പുചീട്ായ 'മമാദി 
മാജികപ്' നുപിന്നിലള്ള രഹസ്
മിതാണപ്. അമതാന്ടാപ്ം സർ

(6-ാം ശേജില് നിന്ന്)

സിപിഐ(എം)ഉം കൂട്രും ബൂർഷ്ാ കവാട്ടുരാഷ്ടീയ
തെിൽ മാത്രമാണക് അഭയം കത്ണ്ത്ന്നതക്. കകാൺ
ഗ്രസക് അടക്മുള്ള ഏത്താരു ബൂർഷ്ാ പാർടിയ
മായം ജാതിയത്ടയം പ്രാകേശിക വാേതെിത്റെയ
ത്മാത്ക് അടിസ്ാനതെിൽ പ്രവർതെിക്കുന്ന പാർ
ടികളുമായികപൊലം ലകകകാർതെക് ഏതാനം സീ
റ്റുകൾ തരത്പെടത്ക എന്ന അവസരവാേ നില
പാടാണക് അവർക്ികപൊഴുള്ളതക്. ഇന്നുവത്ര മുത
ലാളിവർഗതെിത്റെ വിശ്സ്ത രാഷ്ടീയ സംഘടന
യായിരുന്ന കകാൺഗ്രസിത്ന അവർ ജനാധിപ
ത്യ-മകതതര ക്ിയായി വാഴക്ത്ന്നു. 

(ശേഷം 8-ാം ശേജില്)
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ക്ാർവിരുദ്ധ വികാരം ന്ജഡിയ
വിന്നതിന്ര മാത്രം തിരിച്ചുവിടു
കന്യന്ന കൗശലവം അവർ പ്ര
മയാഗിച്ചു. അങ്ങന്ന സംസ്ാന
ത്പ് ശക്മായ സ്വാധീനമുറപ്ി
ക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതാണപ് യഥാർ
ത്ത്ിൽ സംഭവിച്തപ്. മഹാസ
ഖ്ത്ിന്റെ ആക്രമണങ്ങന്െല്ാം 
ന്ജഡിയവിൽ മകന്ദ്രീകരിച്മപ്ാൾ 
ബിന്ജപി എല്ാ കണക്കുകൂട്ല
കളും ന്ത്ിച്ചുന്കാണ്പ്, എല്ാ ഹീ
നതന്തങ്ങളും പയ്ിന്ക്ാണ്പ്, 
പണച്ാക്കുകളുന്ട പിന്തുണമയാ
ന്ട മനട്ം ന്കായ്തു. 

മൈാെഖ്യതെിടേ  
ഇെതുപക് െക്ിെൾ

സിപിഐ, സിപിഐ(എം), 
സിപിഐ(എംഎൽ)ലിബമറഷൻ 
എന്നീ ഇടന്തന്നറിയന്പ്ടുന്ന ഘട
കകക്ഷികൾക്പ് 16 സീറ്റുകൾ കിട്ി. 
ലിബമറഷനപ് മാത്രം 12 സീറ്റുകൾ. 
ഇടതുമപാരാട്ത്ിന്റെ തിെങ്ങുന്ന 
വിജയന്മന്നപ് പലരും ഇതിന്ന 
വാഴ്തി. എന്നാൽ ചില സുപ്രധാന 
കാര്ങ്ങൾ കണ്ിന്ല്ന്നപ് നടിക്ാ
നാവില്. സിപിഐ(എം)ഉം കൂട്
രും ബൂർഷ്വാ മവാട്ടുരാഷ്ടീയത്ിൽ 
മാത്രമാണപ് അഭയം കന്ണ്ത്തുന്ന
തപ് എന്നതാണപ് സ്ിതി. മകാൺ
ഗ്സപ് അടക്മുള്ള ഏന്താരു ബൂർ
ഷ്വാ പാർടിയമായം ജാതിയന്ട
യം പ്രാമദശിക വാദത്ിന്റെയ
ന്മാന്ക് അടിസ്ാനത്ിൽ പ്ര
വർത്ിക്കുന്ന പാർടികളുമായി
മപ്ാലം സകമകാർത്പ് ഏതാനും 
സീറ്റുകൾ തരന്പ്ടുത്തുക എന്ന 
അവസരവാദ നിലപാടാണപ് അവർ
ക്ിമപ്ാഴുള്ളതപ്. ഇന്വന്ര മുത
ലാെിവർഗത്ിന്റെ വിശ്വസ് രാ
ഷ്ടീയ സംഘടനയായിരുന്ന മകാൺ
ഗ്സിന്ന അവർ ജനാധിപത്
-മമതതര കക്ഷിയായി വാഴ്ത്തുന്. 
ബാബറി മസപ്ജിദിന്റെ പൂട്പ് തുറ
ന്നതും പല വർഗീയ കലാപങ്ങ
ളും ആസൂത്രണം ന്ചയ്തതും അടി
യന്രാവസ് അടിമച്ൽപിച്തും 
നിരവധി കരിനിയമങ്ങൾ ആവി
ഷപ് കരിച്തും ആമഗാെീകരണ 
നയങ്ങൾക്പ് തുടക്ം കുറിച്തുന്മാ
ന്ക് മകാൺഗ്സപ് ആന്ണന്ന 
കാര്ം ജനങ്ങൾ മറക്ണന്മന്നാ
ണപ് അവർ ആഗ്ഹിക്കുന്നതപ്. 
2017ൽ ലല്ലുപ്രസാദപ് യാദവപ് കാ
ലിത്ീ് കുംഭമകാണ മകസിൽ 
ശിക്ഷിക്ന്പ്ട്മപ്ാൾ അതിന്ന 
സ്വാഗതം ന്ചയ്തുന്വങ്ിലം ഇന്നപ് 
അഴിമതിന്ക്തിന്ര ന്പാരുതാൻ 
അമത ആർന്ജഡിമയാടപ് ചങ്ങാ
ത്ം കൂടാൻ അവർന്ക്ാരു മടി
യമില്. ഒരു രാജ്സഭാസീ്ിനു
മവണ്ി സിപിഐ ജനറൽ ന്സ
ക്രട്റി ഡി.രാജ തമിഴപ് നാടപ് മുഖ്
മന്തിയായിരുന്ന ജയലെിതയന്ട 
വീട്ടുപടിക്ൽ മപായകാര്ം ആർ
ക്ാണറിയാത്തപ്! (ഇക്മണാ
മികപ് സടംസപ്, 17-6-2013) നകപ് സ
സലറ്റുകെിൽനിന്നപ് പുറത്തുവന്ന 

ഒരു ഗ്രൂപ്ായ സിപിഐ(എംഎൽ) 
ലിബമറഷനും ഇക്ാര്ത്ിൽ 
വ്ത്സ്രല്. അവർ ഒരുകാലത്പ് 
ന്തരന്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷപ് കരിച്ി
രുന്. പാർലന്മറെിന്ന പന്നിക്കൂ
ന്ടന്ം ന്തരന്ഞെടുപ്ിൽ പന്ങ്

ടുക്കുന്നവന്ര ബൂർഷ്വാ- ഭൂപ്രഭുവർ
ഗത്ിന്റെ പിണിയാളുകന്െന്മാ
ണപ് അന്നവർ വിമശഷിപ്ിച്തപ്. 
മഹാനായ മാമവാന്സതുങ്ങിന്റെ 
വാക്കുകൾ അന്നവർ ന്ചവിന്ക്ാ
ള്ളാൻ തയ്ാറായില്. മാമവാ പറ
ഞ്ഞു: ''ചില സഖാക്ൾ വസ്തുനി
ഷ്ഠവം ആത്നിഷ്ഠവമായ സാഹ
ചര്ങ്ങൾ അവഗണിച്ചുന്കാണ്പ് 
വിപ്വപരമായ വീണ്ടുവിചാരമി
ല്ായ്മ എന്ന വ്ാധിക്പ് ഇരയാകു
ന്. ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ സൂക്ഷ്മവം 
വിപുലവമായ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടത്ാൻ അവർ മിനന്ക്ടില്. 
പകരം, ഒരു മിഥ്ാമബാധത്ി
ന്റെ മായിക വലയത്ിലന്പ്ട്പ് 
എമപ്ാഴും വലിയ കാര്ങ്ങൾ 
മാത്രം ന്ചയ്യുന്നതിന്നക്കുറിച്പ് ചി
ന്ിച്ചുന്കാണ്ിരിക്കും. ഇതപ് ഒരു
തരം അട്ിമറി സിദ്ധാന്ത്ിന്റെ 
അവമശഷിപ്ാണപ്. (അതായതപ് 
ഒരു സംഘം ആളുകന്െ മാത്രം 
ആശ്രയിച്പ്  നിരവധി പ്രാമദശിക 
വിപ്വങ്ങൾ നടത്ാൻ ശ്രമിക്ൽ). 
(ന്തരന്ഞെടുത് കൃതികൾ, മവാെ്ം 
2, മപജപ് 107) ''മുതലാെിത് രാ
ജ്ങ്ങെിൽ ന്താഴിലാെിവർഗ പാർ
ടിയന്ട ദൗത്ം ന്താഴിലാെികന്െ 
ആശയപരമായി സജ്രാക്കുക
യം ദീർഘകാലന്ത് നിയമവി
മധയ സമരങ്ങെിലൂന്ട കരുത്ാർ
ജിക്കുകയം മുതലാെിത്ന്ത് തൂ
ന്ത്റിയാനുള്ള അന്ിമ മപാരാ
ട്ത്ിനപ് തയ്ാന്റടുക്കുകയമാണപ്.... 
ബൂർഷ്വാസി യഥാർത്ത്ിൽ 
നിസ്ഹായാവസ്യിലാകുന്നതു
വന്ര വിപ്വമമാ യദ്ധമമാ ആരം
ഭിക്രുതപ്.... അതിനപ് സമയം പക്വ
മാകുമ്ാഴാകന്ട് ആദ് ചുവടുവയ്പപ് 
നഗരങ്ങൾ പിടിന്ച്ടുക്ാനും തു
ടർന്നപ് ഗ്ാമങ്ങെിമലയ്കപ് മുമന്നറാ
നുമായിരിക്ണം, മറിച്ാകരുതപ്.'' 
(യദ്ധത്ിന്റെയം തന്തത്ിന്റെ
യം പ്രശപ് നങ്ങൾ, ന്തരന്ഞെടുത് 
കൃതികൾ, മവാെ്ം 2, മപജപ് 219)

പിന്നീടപ് സിപിഐ(എംഎൽ) 
ലിബമറഷൻ കുട്ിക്രണം മറി

ഞെപ് പാർലന്മറെറി മവാട്പ് രാഷ്ടീ
യത്ിൽ കടന്കയറി. ന്തരന്ഞെ
ടുപ്പ് ലാക്ാക്ി ബൂർഷ്വാ മചരി

യിൽ പുതിയ ചങ്ങാതിമാന്രയം 
കന്ണ്ത്ി. ഏതാനും വർഷംമു്പ് 
അവർ പറഞ്ഞു: ''ഇന്്ൻ രാഷ്ടീ
യം കുംഭമകാണങ്ങൾ നിറഞെ
തായിരിക്കുന്. കാലിത്ീ് കും
ഭമകാണം ഇവർ മാതൃകയാക്കുക
യാണപ്. എന്നാൽ ഇരുപത്ിന്യാ
ന്നാം നൂ്ാണ്ിന്ല കുംഭമകാണ
ങ്ങൾ 1980കെിന്ല മബാമഫാഴപ് സപ് 
കുംഭമകാണന്ത്യം 1990കെിന്ല 
കാലിത്ീ് കുംഭമകാണന്ത്യം 
അമപക്ഷിച്പ് ഏന്റ ഭീമമായതാ
ണപ്. ഇവിന്ട ജനങ്ങളുന്ട ഇടന്പ
ടൽ അനിവാര്മായിരിക്കുന്. 
2ജി സപ് ന്പക്ടം, കൽക്രി കുംഭ
മകാണം മപാലള്ളവ ന്പാതുഖജ
നാവിനപ് വെന്ര വലിയ നഷ്ടമാ
ണപ് വരുത്ിവച്ിട്ടുള്ളതപ്. കാലി
ത്ീ്  കുംഭമകാണത്ിന്റെ മപരിൽ 
ജഗന്നാഥപ് മിശ്രന്യയം ലാലപ്ര
സാദിന്നയം പ്രതിക്കൂട്ിൽ നിർ
ത്ാന്മങ്ിൽ, വ്ൻ അഴിമതി
കൾ മുഖമുദ്യാക്ിയ യപിഎ ഭര
ണത്ിനപ് മനതൃത്വം നൽകിയ 
മൻമമാഹൻസിംഗിനപ് ആ അഴി
മതികളുന്ട ഉത്രവാദിത്ം സക
ന്യാഴിയാനാകില്...ആർന്ജഡി, 
ന്ജഡിയ, മകാൺഗ്സ്പ്, ബിന്ജപി 
മനതാക്ന്ൊന്ക് ഒമര അഴിമതി
ക്ബ്ബിന്ല അംഗങ്ങൊന്ണന്നപ് വി
െിമച്ാതുന് എന്ന വലിയ രാഷ്ടീയ 
പ്രാധാന്ം കൂന്ടയണ്പ് കാലിത്ീ
് കുംഭമകാണകഥയ്കപ്.''

ഈ ന്തരന്ഞെടുപ്ിനപ് മു്പ് 
ആർന്ജഡിയം സിപിഐ(എം
എൽ)ലിബമറഷനും ശത്രുതാപര
മായ നിലപാടിലായിരുന്. 
എന്നാൽ ഇമപ്ാൾ സിപിഐ
(എംഎൽ) ലിബമറഷൻ മറുകണ്ം 
ചാടി മകാൺഗസ്പ്, ആർന്ജഡി, 
സിപിഐ, സിപിഐ(എം) എന്നി
വരുന്ട ഉ്ചങ്ങാതി ആയി മാറി
യിരിക്കുന്. എന്മാത്രമല്, ''ജാതി 
എന്നാൽ വർഗ്ഗംതന്ന്ന'' എന്പ
റഞ്ഞുന്കാണ്പ് ജാതിമശ്രണി നി
ലനിൽക്കുന്ന ഇന്്ൻ സമൂഹ
ത്ിൽ വർഗ്ഗസമരന്ത് സംബ

ന്ിച്പ് വെന്ര ന്ത്ായ ധാരണ 
പ്രചരിപ്ിക്കുകയം ന്ചയ്യുന്.  ലെി
തവതപ്കൃതമായ ഈ ആശയം 
മപറുന്നതിലൂന്ട ജാതിപാർട്ികളു
മായി ചങ്ങാത്ം കൂടുന്നതിനും 
ഇടതുപക്ഷ മുദ്ാവാക്ങ്ങളുന്ട മറ
പ്ി ജാതിരാഷ്ടീയം കെിക്കുന്ന
തിനും ന്ായീകരണം കന്ണ്ത്തു
കയാണപ് അവർ. 

ൊൈെര്യും 
ആവശ്യടപെടന്ത് എന്്

ബിന്ജപി ഫാസിസ്റപ് ദൃംഷ്ടകൾ 
പുറന്ത്ടുക്കുകയാണപ്. മകാൺഗ്
സ്ാകന്ട് കുത്ഴിഞെപ് കിടക്കുന്. 
പ്രാമദശിക പാർട്ികൾക്പ് ഒരു 
മയാജിച് നിലപാടിന്ലത്ാൻ 
കഴിയന്മില്. ഈ സാഹചര്
ത്ിൽ, ഇടതുപക്ഷ ശക്ികന്െ
യാന്ക കൂട്ിമയാജിപ്ിച്ചുന്കാണ്പ് 
ഒരു യഥാർത് ഇടതുപക്ഷ ബദൽ 
പടുത്തുയർത്തുകയാണപ് അടിയ
ന്രാവശ്കത. അന്താരു ന്തര
ന്ഞെടുപ്പ് കൂട്ടുന്കട്ല്. യഥാർത് 
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയന്ത് അടി
സ്ാനമാക്ി വർഗ്ഗ-ബഹുജന 
സമരങ്ങൾ വെർത്ിന്യടുക്ാനും 
ശക്ിന്പ്ടുത്ാനും ഉമദേശിച്ചുള്ള 
ഉറച് ഐക്മാണപ്. മഹാനായ 
ന്ലനിൻ പറഞെതപ്, വർഗ്ഗ-ബഹു
ജന സമരങ്ങളുന്ട മൂശയിലൂന്ടയാ
ണപ് ഇടതുപക്ഷീയത കരുത്ാർ
ജ്ിക്കുന്നതപ് എന്നന്ത്ര! അത്
രന്മാരു സമരം വികസിച്ചുവരു
മ്ാൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി, ഇട
തുപക്ഷ തത്വങ്ങളുന്ട അടിസ്ാ
നത്ിൽ ന്തരന്ഞെടുപ്ിലം മത്സ
രിക്ാം. മഹാനായ ന്ലനിന്റെയം 
മഹാനായ മാമവായന്ടയം പാഠ
ങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന്കാണ്പ് എസപ് യ
സിഐ(സി)യന്ട സ്ാപക ജന
റൽന്സക്രട്റിയം സമുന്നത മാർ
കപ് സിസ്റപ് ചിന്കനുമായ സഖാവപ് 
ശിബ്ാസപ് മഘാഷപ് ഈ വിഷയം 
വിശദീകരിച്ിട്ടുണ്പ്. അമദേഹം പറ
യന്: ''സമരം നടത്തുന്ന രീതിയം 
അതിന്റെ അടവകളും, മുതലാെി
വർഗ്ഗവം ന്താഴിലാെിവർഗ്ഗവം 
പിന്തുടരുന്ന സംഘടനാതത്വങ്ങൾ, 
ന്തരന്ഞെടുപ്പ് സംബന്ിച് കാ
ഴ്ചപ്ാടപ്, വിജയം സകവരിക്ാനാ
യി സകന്ക്ാള്ളുന്ന നിലപാടുകൾ 
അന്ല്ങ്ിൽ പരാജയമത്ാടുള്ള 
സമീപനം എന്നിവന്യാന്ക് നിർ
ണ്യിക്കുന്നതപ് വിപ്വപ്രസ്ാനം 
ഏതപ് ഘട്ത്ിലാന്ണന്നതും രാ
ജ്ന്ത് ജനങ്ങളുന്ട മബാധനി
ലവാരവം കണക്ിന്ലടുത്തുന്കാ
ണ്ാകണം. എവ്ിധവം കൂടുതൽ 
സീറ്റുകൾ മനടി അധികാരക്മസര 
തരന്പ്ടുത്തുക എന്നതായിരിക്കും 
ബൂർഷ്വാ പാർട്ികളുന്ട ലക്ഷ്ം...
മനന്രമറിച്പ് ന്താഴിലാെിവർഗ്ഗ
പ്ാർട്ി ന്തരന്ഞെടുപ്ിൽ പന്ങ്
ടുക്കുന്നതപ്, വിപ്വലക്ഷ്മബാധ
മത്ാന്ടയം ജനങ്ങമൊന്ടാപ്ം 
നിലന്കാള്ളുകന്യന്ന ആവശ്ക
തയന്ട സമ്ർദേത്ാലം ബഹുജ

നവിപ്വ രാഷ്ടീയ സലൻ പിന്തു
ടർന്ന്കാണ്ടും ആയിരിക്കും. 
അവരും സീറ്റുകൾ മനടാൻ പര
മാവധി ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ എവ്ി
ധവം സീറ്റുകൾ മനടുക എന്നതാ
വില് ലക്ഷ്ം. ഒരു ബഹുജന വി
പ്വസലൻ പിന്തുടർന്ന്കാണ്പ് 
എങ്ങന്ന ന്തരന്ഞെടുപ്പ് മപാരാ
ട്ം നടത്ാം എന്നപ് ജനങ്ങൾക്പ് 
മനസ്ിലാക്ിന്ക്ാടുക്കുക എന്ന
തിലായിരിക്കും ഒരു വിപ്വപാർ
ട്ി ശ്രദ്ധയൂന്ക. അതിലൂന്ട കൂടു
തൽ സീറ്റുകൾ മനടാനായാൽ 
വെന്ര നല്തപ്. ഒരു സീറ്റും കിട്ി
യിന്ല്ങ്ിലം കുഴപ്മില്.'' (ന്താഴി
ലാെി പ്രമക്ഷാഭത്ിൽ ഐക്ം 
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നയം വി
പ്വമനതൃത്വം സ്ാപിന്ച്ടുക്കുന്ന 
തിന്നയം സംബന്ിച്പ്, ന്തര
ന്ഞെടുത് കൃതികൾ, വാല്ം 4)

ബീഹാറിന്ല ന്തരന്ഞെടുപ്പ് 
ഫലം ഉൾക്ാഴ്ചമയാന്ട വിശക
ലനം ന്ചയ്യുമ്ാൾ ന്താഴിലാെി
വർഗ്ഗത്ിന്റെ മഹാന്മാരായ ആചാ
ര്ന്മാരുന്ട സുപ്രധാനമായ ചില 
പാഠങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓർമ്ിപ്ിക്കു
കയാണപ്. എന്തുന്കാന്ണ്ന്നാൽ 
ശരിയായ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയവം 
അതിന്റെ പ്രാധാന്വം ജനങ്ങൾ
ക്പ് വ്ക്മാക്ിന്ക്ാടുക്കുകയം 
മതിയായ രാഷ്ടീയ അവമബാധം 
പകർന്നൽകുകയംമവണം. 
ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനലക്ഷ
ങ്ങൾ പാർലന്മറെറി വ്ാമമാഹ
ത്ിൽ കുടുങ്ങിമപ്ാകാന്ത വിമമാ
ചനത്ിമലയ്കള്ള ശരിയായ പാ
തയിലൂന്ട മുമന്നറുന് എന്നപ് ഉറ
പ്ാക്കുകയംമവണം. ഈ കാഴ്ചപ്ാ
മടാന്ട ഇടതുപക്ഷ പാർട്ികമൊ
ടപ്, മകാൺഗ്സ്പ്-ആർന്ജഡി 
ചങ്ങാത്ം ഉമപക്ഷിച്പ് മുമന്നാട്ടു
വരാനും ന്തരന്ഞെടുപ്ിന്ന ഒരു 
ഇടതുപക്ഷ ബദൽ എന്ന നില
യിൽ അഭിമുഖീകരിക്ാനായി 
ഇടതുപക്ഷ ശക്ികളുന്ട സമസര
ക്ം ന്കട്ിപ്ടുക്ാനും എസപ് യസി
ഐ(കമ്യൂണിസ്റപ്) ആവർത്ിച്പ് 
അഭ് ർത്ിക്കുകയണ്ായി. എന്നാൽ 
ഈ അഭ്ർത്ന തള്ളിക്െഞെപ് 
സിപിഐ, സിപിഐ(എം), സി
പിഐ(എംഎൽ)ലിബമറഷൻ 
പാർട്ികൾ ബൂർഷ്വാ പാർലന്മ
റെറിസത്ിന്റെ അവസരവാദ നി
ലപാടപ് സ്വീകരിച്ചുന്കാണ്പ് ജീർ
ണ്മായ ഈ വ്വസ്യന്ട ഭാഗ
മായി മാറിയിരിക്കുകയാണപ്. അതി
നാൽ യഥാർത് ഇടതുപക്ഷീയ
തയന്ട ന്കാടിക്കൂറ ഉയർത്ിപ്ി
ടിച്ചുന്കാണ്പ് സ്വന്ം നിലയിൽ 
ന്തരന്ഞെടുപ്ിന്ന മനരിടുവാൻ 
എസപ് യസിഐ(കമ്യൂണിസ്റപ്) തീ
രുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പാർട്ി
കമൊടപ് ഇടതുപക്ഷ സമസരക്ം 
ഊട്ിയറപ്ിക്ാനും ജനതാൽപ
ര്ം ഉയർത്ിപ്ിടിക്ാനും ഉത
കുന്ന നിലപാന്ടടുക്ാൻ ഒരിക്ൽ
ക്കൂടി ഞങ്ങൾ അഭ്ർത്ിക്കുക
യം ന്ചയ്യുന്.

ബിത്ജപി ഫാസിസ്റക് ദംഷ്ടകൾ പുെത്തെടക്കുകയാണക്. 
കകാൺഗ്രസ്ാകത്ട് കുതെഴിഞ്ക് കിടക്കുന്നു. പ്രാ
കേശിക പാർട്ികൾക്ക് ഒരു കയാജിച്ച നിലപാടി
ത്ലതൊൻ കഴിയന്നുമില്. ഈ സാഹചര്യതെിൽ, 
ഇടതുപ് ശക്ികത്ളയാത്ക കൂട്ികയാജിപെിച്ചു 
ത്കാണ്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ ഇടതുപ് ബേൽ പട
ത്യർത്കയാണക് അടിയന്തരാവശ്യകത. അത്താ 
രു ത്തരത്ഞ്ടപെക് കൂട്ടുത്കട്ല്. യഥാർത്ഥ ഇടതു
പ  ്രാഷ്ടീയത്തെ അടിസ്ാനമാക്ി വർഗ്ഗ-ബഹു
ജന സമരങ്ങൾ വളർതെിത്യടക്ാനം ശക്ി
ത്പെടതൊനം ഉകദേശിച്ചുള്ള ഉെച്ച ഐക്യമാണക്.
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(7-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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ജനങ്ങൾ മകാവിഡിമനയം 
വറുതിമയയം മനരിടുന്ന നാളുക
െിലം ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളുന്ട 
ആമഘാഷം നടത്തുന്ന നമരന്ദ്ര
മമാദി സർക്ാറിനപ് ശക്മായ മു
ന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായിരുന് 
നവംബർ 26 ന്റെ അഖിമലന്്ാ 
ന്പാതുപണിമുടക്പ്. ഇന്്ൻ ന്താ
ഴിലാെിവർഗ്ഗമത്ാന്ടാപ്ം കർഷ
കരും കർഷക ന്താഴിലാെികളും 
അണി നിരന്നമപ്ാൾ അതപ് ബി.ന്ജ.
പി സർക്ാറിന്റെ ജനമദ്ാഹ നയ
ങ്ങൾന്ക്തിരായ വൻ പടന്യാ
രുക്മായി മാറി.

ആർ.എസപ്.എസപ് രാഷ്ടീയമന
തൃത്വം നൽകുന്ന ബി.എം.എസപ് 
ഒഴിന്കയള്ള 10 മകന്ദ്ര മട്ഡപ് യൂ
ണിയനുകളും വിവിധ സ്വതന്ത 
ന്ഫഡമറഷനുകളും മചർന്നപ് സം
യക്മായി ആഹ്വാനം ന്ചയ്ത ഈ 
ന്പാതുപണിമുടക്പ് മമാദി സർ

ക്ാരിന്നതിന്ര നടക്കുന്ന ആറാ
മന്ത് ന്പാതുപണിമുടക്ാണ.പ് 
25 മകാടിയിൽപരം ന്താഴിലാ
െികൾ ഈ പണിമുടക്ിൽ പങ്കു
ന്കാണ്തായാണപ് റിമപ്ാർട്ടുകൾ. 
കൂടാന്ത, രാജ്ന്ത് കർഷകരും 
പണിമുക്ിനപ് ഐക്ദാർഢ്വ
മായി രംഗത്ിറങ്ങിയതപ് അഭൂത
പൂർവ്മായ സംഭവമായി മാറി. 
നഗരത്ിമലയം ഗ്ാമത്ിമലയം 
ന്താഴിൽരംഗം ഒരുമപാന്ല നി
ശ്ചലമായി.

സംയക് മട്ഡപ് യൂണിയൻ 
സമിതി പണിമുടക്ിനപ് ആധാര
മായി മുമ്ാട്പ് വച് ഏഴപ് ഡിമാ
ന്റുകളും ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്ം ഏറ്റു
വിെിക്കുന്ന അവസ്യണ്ായി. 
കാരണം, അതപ് അവരുന്ട ജീവി
തപ്രയാസങ്ങന്െ പ്രതിനിധാനം 
ന്ചയ്യുന്നവയായിരുന്. വിവിധ 
ന്താഴിൽ മമഖലകെികെിൽ പണി
ന്യടുക്കുന്ന ന്താഴിലാെികൾ സ്വ
മമധയാ പണിമുടക്ാൻ തയ്ാറാ
യി.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, 
ആന്ധ്ര, ന്തലങ്ാന, കർണ്ാടക, 
മകരെം, തമിഴപ് നാടപ്, മപാണ്ിമച്
രി, മഹാരാഷ്ട, ഹരിയാന, പഞ്ാ
ബപ്, ഡൽഹി, യ.പി, തൃപുര, ആസ്ാം 
തുടങ്ങിയ സംസ്ാനങ്ങെിന്ലല്ാം 
പണിമുടക്പ് സമ്പൂർണ്മായിരുന്. 
കൽക്രി, എണ്, സ്റീൽ, സിമറെപ്, 

ന്ടലിമകാം, സവദ്യുതി, മമാമട്ാർ 
ട്ാൻസപ് മപാർട്പ്, ബാങ്പ്, ഇൻഷ്വ
റൻസപ്, മപാസ്റൽ തുടങ്ങിയ മമ
ഖലകന്െല്ാം രാജ്ത്പ് സ്ംഭിക്കു
കയണ്ായി. സർക്ാർ ഓഫീസ്സു
കളും ഡിപ്ാർട്പ് ന്മന്റുകളും അട
ഞ്ഞുകിടന്.

മകരെത്ിൽ, ന്കഎസപ്ഇബി, 
ന്കഎസപ്ആർടിസി, ബിപിസി
എൽ, ന്കഎംഎംഎൽ, എച്പ്എം
ടി, ഐആർഇ, എഫപ്എസിടി തു
ടങ്ങിയവയം പാലക്ാന്ട് വ്വ
സായ മമഖലയം സമ്പൂർണ് പണി
മുടക്ിലായിരുന്. കശുവണ്ി, 
മത്സ്ം, കയർ, സകത്റി, തുട
ങ്ങിയ പര്രാഗത മമഖലയം 
പൂർണ്മായം സ്ംഭിച്ചു. മതാട്ം 
ന്താഴിലാെികൾ ഒന്നടങ്ം പണി
മുടക്ി. നിർമ്ാണം, മഷാപപ് സപ്, 
മമാമട്ാർ ട്ാൻസപ് മപാർട്പ്, സപ് കീം 
വർമക്ഴപ് സപ്, ഗാർഹിക ന്താഴിൽ, 

ന്താഴിലറപ്പ്, ന്തരുവപ് കച്വടം 
തുടങ്ങിയ അസംഘടിത മമഖല
കളും ഒ്ന്ക്ട്ായി പണിമുടക്ിൽ 
അണിനിരക്കുകയണ്ായി. സം
സ്ാനന്ത് കർഷകരും കർഷ
കന്താഴിലാെികളും ഈ പണിമു
ടക്ിന്ന സ്വന്ം പ്രമക്ഷാഭണമാ
യി ഏന്്ടുത്തു. മകന്ദ്ര-സംസ്ാന 
ജീവനക്ാർ, ബാങ്പ്-ഇൻഷ്വറൻ
സപ് ജീവനക്ാർ, അദ്ധ്ാപകർ 
എന്നിവന്രല്ാം പണിമുടക്പ് വി
ജയിപ്ിക്കുവാൻ വെന്ര മുമ്പുതന്ന്ന 
തയ്ാന്റടുപ്പ് നടത്ിയിരുന്.

സംയക് മട്ഡപ് യൂണിയൻ 
സംസ്ാന സമിതി മയാഗം തീ
രുമാനിച്തുമപാന്ല സംസ്ാന
-ജില്ാ-മണ്ഡലം കൺവൻഷനു
കൾ ഓൺ സലൻ ആയി നടന്. 
തിരുവനന്പുരം, ഏറണാകുെം, 
മകാഴിമക്ാട്പ് എന്നിവിടങ്ങെിൽ 

(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

സംസ്ാന സംയക് സമിതി 
പത്രസമമ്െനങ്ങൾ നടത്തുകയ
ണ്ായി. സംയക്മായി പണിമു
ടക്പ് മനാട്ീസ്പ് നൽകുകയം 

ന്താഴിൽ സ്ാപനങ്ങെിൽ പ്രക
ടനങ്ങളും പ്രചാരണങ്ങളും നടത്തു
കയം ന്ചയ്തു. 25നപ് സംസ്ാനത്തു
ടനീെം പന്ം ന്കാളുത്ി പ്രകട
നം നടത്തുകയണ്ായി.

സംയക് മട്ഡപ് യൂണിയൻ 
സമിതിയിന്ല അഞ്ാമന്ത് മക
ന്ദ്ര മട്ഡപ് യൂണിയൻ എന്ന നില
യിൽ എ.ഐ.യ.ടി.യ.സി സംയ
ക് പ്രചാരണ പ്രവർത്നങ്ങെിൽ 
സംസ്ാനത്തുടനീെം സജീവമായ 
പങ്കു വഹിച്ചു. കൂടാന്ത, തനതായ 
പ്രചരണ പ്രവർത്നങ്ങളും വ്ാ
പകമായി നടത്തുകയണ്ായി. 
എസപ്.യ.സി.ഐ(കമ്യൂണിസ്റപ്) 
പാർട്ിയം എ.ഐ.യ.ടി.യ.സി 
യം സംയക്മായി ചിട്മയാന്ട
യള്ള പണിമുടക്പ് പ്രചരണമാണപ് 
നടത്ിയതപ്. വ്ാപകമായ ചുമ
ന്രഴുത്പ്, മപാസ്റർ പ്രചരണം, 
സംയക് പ്രഖ്ാപനത്ിന്റെയം 
ഡിമാന്റുകളുന്ടയം ലഘുമലഖ പ്ര
ചരണം തുടങ്ങിയവ ഒരു മാസം 
മുമ്പുതന്ന്ന ആരംഭിച്ിരുന്. പണി
മുടക്ിനു ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പു ആരം
ഭിച് പണിമുടക്പ് പ്രചാരണ ന്പാ
തുമയാഗങ്ങളും കവലമയാഗങ്ങളും 
സംസ്ാനത്തുടനീെം നവംബർ 
25 വന്ര നടത്തുകയണ്ായി. മമാദി 
സർക്ാരിന്റെ ന്താഴിലാെി വിരു
ദ്ധ കർഷക വിരുദ്ധ രാജ്മദ്ാഹ
നയങ്ങന്െ ന്താഴിലാെിവർഗ്ഗ വീ
ക്ഷണത്ിൽ വിശകലനം ന്ചയ്തപ് 
നൂറുക്ണക്ിനു മയാഗങ്ങെിൽ 
അവതരിപ്ിക്കുകയണ്ായി.

ബി.ന്ജ.പി യന്ട മകാർപ്മറ
്പ് അനുകൂല ഭരണത്ിന്നതിന്ര 
ഒരു ജനകീയ മുമന്ന്ം വെർന് 

വരുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അദ
മ്മായ താല്ര്ന്ത് എവിന്ടയം 
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മട്ഡപ് യൂണി
യൻ അഫിലിമയഷനുകൾക്കും 

കക്ഷി ബന്ങ്ങൾക്കും അതീത
മായി ന്താഴിലാെികൾ പണിമുട
ക്ിമനാടപ് ആഭിമുഖ്ം കാണിക്കു
ന്നതും ദൃശ്മായിരുന്.ആർ.എസപ്.
എസപ് രാഷ്ടീയ മനതൃത്വം നൽകു

ന്ന മട്ഡപ് യൂണിയനായ ബി.എം
.എസപ് സംയക് മട്ഡപ് യൂണിയൻ 
സമിതിയിൽനിന്ം പണിമുട
ക്ിൽനിന്ം വിട്ടു നിന്നിട്ടും 
അതിന്ല ന്താഴിലാെികൾ പണി
മുടക്ിനപ് ഒപ്ം നിന്നതപ് അതുന്കാ

ണ്ാണപ്. 
പണിമുടക്പ് പ്രവർത്നത്ി 

മലർന്പ്ട് മട്ഡപ് യൂണിയൻ മന
താക്ന്െയം പ്രവർത്കന്രയം 
പല സംസ്ാനങ്ങെിലം എൻഎ
സപ് എ, എസ്മമപാലള്ള കരിനി
യമങ്ങൾ ഉപമയാഗിച്പ് തടങ്ലി
ലാക്ി. കൽക്ട്യിൽ മാത്രം 
എ.ഐ.യ.ടി.യ.സി യന്ട 124 പ്ര
വർത്കന്ര അറസ്റപ് ന്ചയ്തപ് തട
ങ്ലിൽ ന്വക്കുകയണ്ായി. 

ന്പാതുവിൽ ന്താഴിലാെി സമ
രങ്ങന്െ ഇകഴ്തിക്ാണിക്കുന്ന കു

ത്ക വാർത്ാമാധ്മങ്ങൾ ഇത്
വണ പണിമുടക്ിന്ന മൗനത്ിൽ 
മുക്ിന്ക്ാല്ലുകയാണുണ്ായതപ്. 
വർക്ിംഗപ് മജർണലിസ്റ്റുകളുന്ട
യം നയൂസപ് മപപ്ർ ജീവനക്ാരു
ന്ടയം അവകാശങ്ങൾ ഉൾന്പ്ന്ട 
കവർന്ന്നടുക്കുന്ന മലബർ മകാഡു
കൾന്ക്തിന്ര നടന്ന പണിമുട
ക്ിമനാടപ് വാർത്ാ മാധ്മങ്ങ
െിൽനിന്ണ്ായ നിസ്ംഗത കാ
ണിക്കുന്നതപ്, മാധ്മ കുത്കക
ളുന്ട വർഗ്ഗ താല്ര്ങ്ങൾക്പ്പുറം 
സ്വതന്തമായി ചലിക്ാൻ കഴി
യാത്ത്ര സുഘടിത സംവിധാന
മാണപ് ഈ മമഖലയിൽ ഇന്നപ് നി
ലനില്ക്കുന്നതപ് എന്നതാണപ്.

2014 ൽ നമരന്ദ്രമമാദി അധി
കാരത്ിൽ വന്ന മശഷം നടന്ന 
നാലപ് ന്പാതു പണിമുടക്കുകെിൽ
നിന്ം കുന്റമയന്റ വ്ത്സ് 
സാഹചര്ത്ിലായിരുന് ഈ 
പണിമുടക്പ്. ഈ വർഷം ജനുവ

രി അവസാനം രാജ്ത്പ് ന്പാട്ി
പ്പുറന്പ്ട് മകാവിഡപ് 19 മഹാമാ
രിന്യ മനരിടാൻ ജനങ്ങൾക്പ് 
എല്ാ സഹായവം എത്ിക്കുന്ന
തിനാണപ് സർക്ാർ എ്വം മുൻ
ഗണന നൽമകണ്ിയിരുന്നതപ്. 

എന്നാൽ മമാദി സർക്ാരാകന്ട്, 
അതുവന്ര തുടർന്വന്ന ജനവിരു
ദ്ധ-മകാർപ്മറ്പ് അനുകൂല നയ
ങ്ങൾ കൂടുതൽ കാർക്ശ്ത്ിലം 
കൂടുതൽ മവഗതയിലം നടപ്ാക്കു
വാൻ ഈ അവസരം ഉപമയാഗ
ന്പ്ടുത്തുകയായിരുന്.

മരാഗവ്ാപനത്ിന്നതിന്ര 
കരുതൽ നടപടികൾ സകന്ക്ാ
മള്ളണ് സമയത്ാണപ്  “നമസപ് മത 
ട്ംപപ്” ആമഘാഷം അരമങ്ങറി
യതപ്. രാജ്ന്ത് ന്താഴിൽ മസ

C-´y³ sXm-gn-em-fn-hÀ-¤-¯n-sâ ]-S-sbm-cp-¡w
hn-fw-_cw sN-bv-X s]m-Xp-]-Wn-ap-S-¡v

േണിമുടക്കിശനാടനുബന്ിച്ന് കകാച്ിന്റിഫഫനറിക്കുമുന്ില് നടന് 
കതാഴിലാളി സംഗമത്ില് എന്.ആര്.ശമാ്ന്കുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

എഐയുറ്ിയുസി സംസ്ാനകസക്രട്ടറി വി.കക.സദാനന്ദന് ശകാഴി
ശക്കാട്ടന് സംയുക്ത ശരേഡന് യൂണിയന് ധര്ണയില് പ്രസംഗിക്കുന്നു

നവംബര് 26നന് തിരുവനന്തപുരത്ന് സമരശകന്ദ്രത്ില് എഐയുറ്ിയു
സി സംസ്ാന പ്രസിഡറെന് ആര്.കുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു

കശുവണ്ി കതാഴിലാളി കസറെര് സംസ്ാന കസക്രട്ടറി എസന്.രാധാകൃഷ്ണന് 
കകാല്ത്ന് കശുവണ്ി കതാഴിലാളികകള അഭിസംശബാധന കെയ്യുന്നു

ആലപ്പുഴ പുന്പ്രയില് നടന് പ്രൊരണശയാഗം എഐയുറ്ിയുസി സം
സ്ാന ഫവസന് പ്രസിഡറെന് എസന്.സീതിലാല് ഉദന്ഘാടനം കെയ്യുന്നു
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നയന്ട 92 ശതമാനവം അസം
ഘടിത ന്താഴിലാെികൊന്ണമന്നാ, 

14 മകാടി മനുഷ്ർ ഉപജീവന
ത്ിനായി ഗ്ാമങ്ങെിൽനിന്ം 
നഗരങ്ങെിൽ മചമക്റി പണി
ന്യടുക്കുന്ന കുടിമയ് ന്താഴിലാ
െികൊന്ണമന്നാ ഉള്ള പരിഗണ
നമപാലം ഇല്ാന്ത ന്പാടുന്നന്ന 
പ്രഖ്ാപിച് മലാകപ് ഡൗണുകൾ 
ഈ ന്താഴിലാെികന്െ അന്മ് 
ദുരിതങ്ങെിമലക്പ് തള്ളിവിടുകയ
ണ്ായി. അസംഘടിത ന്താഴിലാ
െികൾക്പ് മകാവിഡപ് കാലത്പ് 
ന്താഴിലം കൂലിയം ഉറപ്ാക്ാൻ 
യാന്താരു നടപടിയം സർക്ാർ 
സ്വീകരിച്ില്. ആദ്ം സർക്ാർ 
ഇറക്ിയ ഒരു ഉത്രവപ് മുതലാ
െിമാർ മകാടതിയിൽ മചാദ്ം 
ന്ചയ്തമപ്ാൾ, ഉത്രവപ് തന്ന്ന 
പിൻവലിച്പ് സർക്ാർ മകാർപ്
മററ്റുകൾക്പ് ഒപ്ം നിന്. കരാർ
-കാഷ്വൽ ന്താഴിലാെികൾക്പ് 
മകാവിഡിനു മു്പ് ന്ചയ്ത മജാലി
യന്ട മവതനം മപാലം ലഭിച്ില്.

ആദായ നികുതി ദായകരല്ാ
ത് എല്ാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 
മകാവിഡപ് കാലം മുഴുവൻ പ്രതി

മാസം 7500 രൂപ അവരുന്ട 
അക്ൗണ്ടുകെിലൂന്ട നൽകണന്മ
ന്നപ് സംയക് മട്ഡപ് യൂണിയൻ 
സമിതി സർക്ാറിമനാടപ് മനര
ന്ത്ത്ന്ന്ന ആവശ്ന്പ്ട്താണപ്. 
സർക്ാർ ഇതപ് പരിഗണിച്ിന്ല്
ന്നപ് മാത്രമല്, മകാർപ്മററ്റുകൾക്പ് 
സഹായ പാമക്ജുകളും ഇെവക
ളും നൽകുന്നതിനാണപ് താൽപ്ര്ം 

കാണിച്തപ്.
മൂന്നപ് കർഷക വിരുദ്ധ കാർ

ഷിക നിയമങ്ങളും മൂന്നപ് ന്താഴി
ലാെിവിരുദ്ധ ന്താഴിൽ മകാഡുക
ളും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പാർ
ലന്മറെിൽ പാസ്ാക്ിന്യടുക്ാൻ 
രാജ്ത്പ് മകാവിഡപ് വ്ാപനം 
മൂർധന്ത്ിന്ലത്ിയ സമയംത
ന്ന്ന സർക്ാർ ന്തരന്ഞെടുത്തു. 
മകാർപ്മററ്റുകളുന്ട ആവശ്ങ്ങ
ന്െ തടർന്നപ് ഇത്രം നിയമനിർ
മ്ാണത്ിനപ് സർക്ാർ തയ്ാന്റ
ടുക്കുകയായിരുന്. മകാവിഡിന്ന 
പ്രതിയള്ള സർക്ാറിന്റെ നിയ
ന്തണ-നിമരാധനങ്ങൾ കാരണം 
ജനങ്ങൾക്പ് ന്തരുവിലിറങ്ങാനും 
കൂടിമച്രാനും അസാദ്ധ്മായ 
സമയം തന്ന്നയാണപ് ഈ ജന
വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ പാസ്ാക്കുവാൻ 
അനുമയാജ്ന്മന്ന സർക്ാറിന്റെ 
കന്ണ്ത്ൽ തികച്ചും അധാർമ്ി
കമാണപ്. എന്നാൽ, ഭരണാധികാ
രികളുന്ട ഇത്രം കുബുദ്ധിക്പ് 
പലമപ്ാഴും സംഭവിക്ാറുള്ള തി

രിച്ടിയാണപ് ഇന്്യിലം ഇമപ്ാൾ 
സംഭവിച്ിരിക്കുന്നതപ്.

രാജ്ന്ത് 10 മകന്ദ്ര മട്ഡപ് 
യൂണിയനുകളും വിവിധ സ്വതന്ത 
ന്ഫഡമറഷനുകളും മചർന്നപ് നവം
ബർ 26 ന്റെ ന്പാതു പണിമുടക്പ് 
പ്രഖ്ാപിച്തിന്ന തുടർന്നപ്, 250 
ഓെം കർഷക സംഘടനകൾ 
മചർന്നപ് രൂപം ന്കാടുത് ആൾ 

ഇന്് കിസ്ാൻ സംഘർഷപ് മകാ
-ഓർഡിമനഷൻ കമ്ി്ി നവം
ബർ 26, 27 തിയ്തികെിലായി 
ഗ്ാമീണ ബന്ദും ചമലാ ദില്ി മാർ
ച്ചും ആഹ്വാനം ന്ചയ്തു. രാജ്ന്ത് 
ന്താഴിലാെികളും കർഷകരും 
മതാമൊടപ് മതാൾ മചർന്നപ് ഒരു 
സമരനിര രൂപന്പ്ടുകയാണപ്. 25 
മകാടിയിമലന്റ ന്താഴിലാെികൾ 
പന്ങ്ടുത് ഈ ന്പാതു പണിമുട
ക്പ് മലാക ശ്രദ്ധ മനടിയിരിക്കു
കയാണപ്. ന്താഴിലാെിവർഗ്ഗ പക്ഷ
മുള്ള അന്ർമദശീയ മട്ഡപ് യൂണി
യൻ പ്രസ്ാനമായ  മവൾഡപ് 
ന്ഫഡമറഷൻ ഓഫപ് മട്ഡപ് യൂ
ണിയൻസപ് ഈ പണിമുടക്ിനപ് 
ഐക്ദാർഢ്ം പ്രഖ്ാപിക്കുക 

യണ്ായി. പണിമുടക്ിന്നാപ്ം 
നടന്ന കർഷകരുന്ട ഗ്ാമീണ ഹർ
ത്ാലം “ചമലാ ദില്ി” മാർച്ചും 
രാജ്ത്ിനകത്തും പുറത്തും വൻ 
ചലനമാണപ് സൃഷ്ടിച്ിരിക്കുന്നതപ്. 

രാജ്ന്ത് ന്താഴിലാെികളും 
കർഷകരും യവാക്ളും മപാരാട്
ത്ിനിറമങ്ങണ് ആവശ്കത 
നാൾക്കുനാൾ തിരിച്റിയകയാ

ണപ്. മകാർപ്മററ്റുകളുന്ട താല്ര്
ങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്ന, ഫാ
സിസ്റപ് നയങ്ങൾ നടപ്ാക്കുന്ന, 
ഒരു സർക്ാറിൽനിന്ം ജനാനു
കൂല നയം പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ വയ്. 
ജീവിതം മുമന്നാട്പ് ന്കാണ്ടുമപാ
കാൻ ഇടതടവില്ാത് മപാരാട്
മാണപ് കാലം ആവശ്ന്പ്ടുന്നതപ്. 
നവംബർ 26 ന്റെ ന്പാതു പണി
മുടക്പ് ഇത്രം പ്രമക്ഷാഭണത്ിന്റെ 
തുടക്മാകുകയാണപ്. ആഴ്ചകളും 
മാസങ്ങളും നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന ന്താ
ഴിലാെി-കർഷക സമരങ്ങെിമല
ക്ാണപ് ഇതപ് നീളുന്നതപ്.  അത്
രം ഉശിരൻ മപാരാട്ങ്ങൾക്പ് 
ഇന്്ൻ ന്തരുവകൾ താമസിയാ
ന്ത സാക്ഷിയാകും.

 രാഷ്ടീയ അശാന്ിയന്ടയം 
പ്രതിമഷധത്ിന്റെയം നീണ് ചരി
ത്രമുണ്പ് തായപ് ലൻഡിനപ്. അടുത് 
കാലത്ായി തായപ് ലൻഡിൽ സർ
ക്ാരിമനാടുള്ള അസംതൃപ്തി വർ
ദ്ധിച്ിട്ടുന്ണ്ങ്ിലം, നിലവിലള്ള 
പ്രതിമഷധത്ിന്റെ  കാരണം, 
2020 ന്ഫബ്രുവരിയിൽ മകാടതി 
ഉത്രവപ് പ്രകാരം ജനാധിപത്ാ
നുകൂലിയായ ഫയൂച്ർ മഫാർമവ
ഡപ് പാർട്ി പിരിച്ചുവിട്താണപ്. 
മകാവിഡപ് 19 നിയന്തണങ്ങെിൽ, 
ഈ വർഷം ആദ്ം കുറച്പ് കാല
മത്ക്പ് നിർത്ിവച്ിരുന് എങ്ി
ലം ജൂസല പകുതിമയാന്ട ഒരു 
പ്രമുഖ ജനാധിപത് പ്രവർത്ക
ന്ന കാണാതായമപ്ാൾ സമരം 
പുനരാരംഭിച്ചു. ജനാധിപത് പ്ര
വർത്കന്റെ തിമരാധാനം തായപ് 

അധികൃതർ ആസൂത്രണം ന്ചയ്ത
തായി കരുതന്പ്ടുന്. അതിനു
മശഷം, കാര്ങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്ി
യാർജ്ിച്ചു.  ഇത്വണ സഹ
സപ് കൂൾ വിദ്ാർത്ികളും പ്രതി
മഷധത്ിൽ പങ്കുമചർന്. താ
യപ് ലൻഡിന്ല പ്രതിമഷധം ജനാ
ധിപത് പരിഷപ് കാരങ്ങന്െക്കുറി
ച്പ് മാത്രമല്. വിദ്ാഭ്ാസ, സാ്
ത്ിക മമഖലകളുന്ട പരിഷപ് ക്
രണം, പ്രവർത്കന്ര മസ്വച്ാപ
രമായി അറസ്റപ് ന്ചയ്ാനുള്ള കരി
നിയമങ്ങളുന്ട അഴിച്ചുപണി തുട
ങ്ങിയ ആവശ്ങ്ങളും അവർ ഉയർ
ത്തുന്. രാജകുടുംബത്ിന്റെ ആഡം
ഭരസമൃദ്ധമായ ജീവിതസശലിക്പ് 
നികുതിദായകർ നൽകുന്ന പണം 
നിയന്തിക്ാൻ അവർ ആവശ്
ന്പ്ടുന്. ഇമപ്ാഴന്ത് രാജാവപ് 

വാജിരമലാമങ്ാൺ 40 ബില്ൺ 
മഡാെർ ആസ്ിയള്ള മലാകത്ി
ന്ല ഏ്വം ധനികരായ രാജാക്
ന്മാരിൽ ഒരാൊണപ്. മറുവശത്പ് 
സാധാരണക്ാരുന്ട അവസ് 
അനുദിനം വഷൊയിന്ക്ാണ്ിരി
ക്കുകയാണപ്. തായപ് ലൻഡിന്ല 
ന്താഴിലില്ായ്മാനിരക്പ് 2020 
ഓഗസ്റിൽ കഴിഞെ വർഷം ഇമത 
മാസത്ിന്ല ഒരു ശതമാനത്ിൽ 
നിന്നപ് 1.9 ശതമാനമായി ഉയർന്.

തായ് േൻഡിടേ ഭരണരപീതി
ഭരണഘടനാപരമായ രാജവാ

ഴ്ചമയാന്ടാപ്ം പാർലന്മറെറി ജനാ
ധിപത്വം കൂടിമച്ർന്നതാണപ്  
തായപ് ലൻഡിന്ല രാഷ്ടീയ വ്വ
സ്. അമനകം സസനിക അട്ി
മറികളും മസ്വച്ാധിപത് കാല
ഘട്ങ്ങളും തായപ് ലൻഡിലണ്ായി

ട്ടുണ്പ്. കഴിഞെ 100 വർഷത്ില
ണ്ായ 22 അട്ിമറിയിലൂന്ട, ഇക്ാ
ര്ത്ിൽ, ഒന്നാമതാണപ് തായപ് ലൻ
ഡിന്റെ സ്ാനം. 1932ൽ, സയാ
മീസപ് വിപ്വത്ിനുമശഷം, മകവല 
രാജവാഴ്ചയ്കപ് പകരം ഒരു ഭരണഘ
ടനാപരമായ രാജവാഴ്ച ഭരണം 
സ്ാപിച്ചു. രാജാവിനുണ്ായിരു
ന്ന അധികാരന്ത് പരിമിതിന്പ്
ടുത്ി. പാർലന്മറെപ് പാസാക്കുന്ന 
ബില്ലുകൾ നിയമങ്ങൊകുന്നതിനപ് 
മു്പ് രാജാവിന്റെ അനുമതി മനടണം 
എന്ന്ണ്ങ്ിലം,  രാജാവിനപ് 
നിയമ നിർമ്ാണത്ിനുള്ള അധി
കാരം റദോക്ി. രാജാവിന്റെ പങ്പ് 
പ്രതീകാത്കവം ആചാരപരവ
മായിരിക്ണം.  എന്നാൽ രാജാവപ് 
ഇന്ം രാഷ്ടത്ലവൻ മാത്രമല്, 
ബുദ്ധമതത്ിന്റെ വിശ്വാസിയം 
സംരക്ഷകനും കൂടിയാണപ്.   കർ
ശനമായ ലിസപ്-മജന്സ്റ (രാജാ
വിമനാടപ് ന്ത്പ് ന്ചയ്യുക) നിയമ
പ്രകാരം, തായപ് പൗരന്മാർക്പ് 
അമദേഹന്ത്മയാ രാജകുടുംബ
ന്ത്മയാ വിമർശിക്ാൻ അനു
വദമില്. ഈ നിയമം ലംഘിച്ാൽ 
15 വർഷംവന്ര തടവശിക്ഷ അനു
ഭവിമക്ണ്ിവരും. ഏന്തങ്ിലം 
കാരണങ്ങൊൽ, ജനാധിപത്പ
രമായി ന്തരന്ഞെടുക്ന്പ്ട് സർ
ക്ാരുകന്െ  സസനിക നീക്
ത്ിലൂന്ട അട്ിമറിക്കുന്ന തായപ് ലൻ
ഡിന്റെ രാഷ്ടീയ പാര്ര്ത്ിനപ് 

എല്ായപ് മപ്ാഴും രാജവാഴ്ചയന്ട 
പിന്തുണ ലഭിക്കുന്. ''ഞാൻ നി
ങ്ങളുന്ട പുറം ന്ചാറിയാം, നിങ്ങൾ 
എന്റെ പുറം ന്ചാറിയക'' ഇതാണപ് 
രാജവാഴ്ചയം സസന്വം തമ്ി
ലള്ള പരസ്ര ബന്ം. 

ഏ്വം അവസാനമായി, 
2006ന്ല അട്ിമറിമയാന്ടയാണപ് 
മസ്വച്ാധിപത്ഭരണം ആരംഭി
ച്തപ്. പതിവമപാന്ല സസന്
ത്ിനപ് അതിന്റെ ഭരണം മുമന്നാ
ട്ടു ന്കാണ്ടുമപാകാൻ സാധിച്ില്. 
അങ്ങന്ന 2007ൽ ന്പാതുന്തര
ന്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയം പുതിയ 
സർക്ാർ രൂപീകരിക്കുകയം ന്ചയ്തു. 
2010 ൽ വീണ്ടും ജനകീയ പ്രമക്ഷാ
ഭം ആെിക്ത്ി. ജനാധിപത് 
ഭരണം പുനുഃസ്ാപിക്ണന്മന്ം,  
അസമത്വം അവസാനിപ്ിക്ണ
ന്മന്ം ആവശ്ന്പ്ട്പ്, സ്തീകളും, 
കുട്ികളും, വമയാധികരും ഉൾന്പ്
ന്ട ആയിരക്ണക്ിനപ് പ്രതിമഷ
ധക്ാർ തലസ്ാനമായ ബാമങ്ാ
ക്ിന്റെ ന്തരുവകെിൽ അണിനി
രന്. ജനാധിപത്വിരുദ്ധവം 
അടിച്മർത്തുന്നതുമായ ഭരണത്ി
നപ് മപരുമകട്,  ദരിദ്രുന്ടമയാ സാ
ധാരണക്ാരുന്ടമയാ പ്രശപ് നങ്ങ
െിൽ യാന്താരു ഉതപ്കണ്ഠയമില്ാ
ത്,  അന്നന്ത് പ്രധാനമന്തി 
അഭിസിതപ് ന്വജ്ജീവന്യ  നീക്ം 
ന്ചയ്ണന്മന്ം അവർ ആവശ്
ന്പ്ട്ടു.

(9-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 11-ാം ശേജില്)
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2020 ഒക്ാബർ പകുതി മുതൽ സർക്ാർ വിരുദ്ധ പ്രകടനങ്ങളുത്ട ഒരു 
പുതിയ തരംഗം തായക് ലൻഡിൽ അലയടിക്കുകയാണക്. നികരാധനം ലംഘിച്ചക് 
പതിനായിരക്ണക്ിനക് യവാക്ൾ, കൂടതലം വിേ്യാർത്ഥികൾ, സർക്ാർ 
വിരുദ്ധ പ്രതികഷധതെിത്റെ ഭാഗമായി ത്തരുവിലാണക്. പ്രധാനമന്ി ജനെൽ 
പ്രയൂതെക് ചാൻ-ഒ-ച ഉടൻ രാജിവയ്കണത്മന്നും,  രാജവാഴ്ചയിലധിഷ്ിതമായ 
ഭരണസംവിധാനതെിൽ പരിഷക് കാരങ്ങൾ നടപൊക്ണത്മന്നും അവർ ആവ
ശ്യത്പെടന്നു. പ്രധാനമന്ി പ്രയൂതെിത്റെ കനതൃത്തെിലള്ള സർക്ാരിത്ന വി
മർശിച്ചതിനക് പ്രതിപ്ത്തെ കകാടതി വിലക്ിയകതാത്ടയാണക് കഴിഞ് 
വർഷം പ്രതികഷധം ആരംഭിച്ചതക്. തായക് യവാക്ൾ അന്നുമുതൽ സർക്ാരി
ത്റെ അടിച്ചമർതെലിത്നതിത്ര നിരന്തരം പ്രതികഷധിച്ചു വരികയാണക്.

കോതുേണിമുടക്കികറെ ഭാഗമായി മൂലമറ്ം കസകന് ഷനില് കകഎസന്ഇ 
വര്ശക്കഴന്സന് യൂണിയന് നടത്ിയ പ്രകടനം

േണിമുടക്കന് വിജയിപ്ിക്കുക; തിരുവല്യില് നടന് പ്രകടനം

തളിപ്റമ്ില് എഐയുറ്ിയുസി ജില്ാകസക്രട്ടറി അനൂേന് ശജാണ് 
പ്രസംഗിക്കുന്നു.
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2014ന് ലശഷും
മാസങ്ങൾ നീണ് രാഷ്ടീയ 

മകാലാഹലങ്ങൾക്പ് മശഷം 
2014ൽ അട്ിമറിയിലൂന്ട തായപ് ലൻ
ഡിന്റെ സസന്ം അധികാരം 
പിടിന്ച്ടുത്തു. ഗവൺന്മറെിന്റെ 
നിയന്തണം ഏന്്ടുത്തായി പ്ര
ഖ്ാപിച്ചുന്കാണ്പ്, ക്രമസമാധാ
നം പുനുഃസ്ാപിക്കുന്നതിനും, രാ
ഷ്ടീയ പരിഷപ് കാരങ്ങൾ നടപ്ാ
ക്കുന്നതിനുമായി ഭരണഘടന 
സന്സ്ൻഡപ് ന്ചയ്തു. അതിനുമശ
ഷം ഗവൺന്മറെിന്ന നയിച്ിരു
ന്നതപ് സസനിക മമധാവിയായ 
പ്രയൂത്പ് ചാൻ-ഒ-ച ആയിരുന്. 
2014ന്ല അട്ിമറിക്കുമശഷം, സസ
ന്ത്ിനപ് അനുകൂലമായി നിയമ
ങ്ങൾ മാറ്റുകയം, ഗവൺന്മറെിന്റെ 
എതിരാെികൾക്പ് പല വിമധന
യള്ള പീഡനം, അടിച്മർത്ൽ, 
മപ്രാസികയൂഷൻ എന്നിവ മനരി
മടണ്ിവന്. തായപ് ലൻഡിന്ല  നി
രീക്ഷണ സമിതിയായ ഐമലാ
യന്ട നിയമസംബന്ിയായ ഡാ
്ാമബസപ് പ്രകാരം, 2014ന്ല അട്ി
മറിക്കും 2018ന്റെ തുടക്ത്ിനും 
ഇടയിൽ, കുറഞെതപ് 98 ലിസപ്
-മജന്സ്റ ചാർജുകൾ ഫയൽ ന്ച
യ്തിട്ടുണ്പ്. രാജ്മദ്ാഹം, ക്യൂട്ർ 
കു്കൃത്ങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മ്പ് നി
യമങ്ങൾ ഉപമയാഗിച്പ് മ്നവധി 
ആൾക്ാർന്ക്തിന്ര  നിരവധി 
മകസുകൾ ചുമത്ി. 

2014 മാർച്ിൽ സസന്ം അധി
കാരം പിടിന്ച്ടുത്തിനുമശഷം 
2019 മാർച്ിൽ ആദ് തിരന്ഞെ
ടുപ്പ് നടന്. നിരവധി യവാക്ളും, 
കന്നി മവാട്ർമാരും, വർഷങ്ങൊ
യള്ള സസനിക ഭരണത്ിനപ് 
മശഷം മാ്ത്ിനുള്ള ഒരു അവ
സരമായി ഇതിന്ന കണ്ടു. എന്നാൽ 
സസന്ം അതിന്റെ രാഷ്ടീയ പങ്പ് 
ഉറപ്ിക്കുവാൻ നടപടികന്െടുത്ി
രുന്. തിരന്ഞെടുപ്ിൽ പ്രയൂത്പ് 
ചാൻ-ഒ-ച വീണ്ടും പ്രധാനമന്തി
യായി അധികാരമമറ്റു. ഇതാകന്ട്, 
ജനങ്ങളുന്ട ഉള്ളിൽ പുകഞ്ഞുന്കാ
ണ്ിരുന്ന അമർഷന്ത് പുറത്തു 
ചാടിച്ചു. ഇതുവന്ര, തായപ് പത്ര
ങ്ങൾ രാജവാഴ്ചന്യ നിസ്ാരമായി 
വിമർശിക്കുന്ന എന്തും ന്സൻസർ 
ന്ചയ്തിരുന്. എന്നാൽ അടുത് 
കാലത്ായി മസാഷ്ൽ മീഡി
യയന്ട വെർച്യം സ്മാർട്പ് മഫാൺ 
ഉപമയാഗവം ഈ ന്സൻസർഷി
പ്ിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി ഇല്ാതാക്ി. 
തായപ് ലൻഡിന്റെ മുഖ്ധാരാ മാ
ധ്മങ്ങന്െ അവഗണിച്ചുന്കാണ്പ് 
നിരവധി ട്വി്ർ ഉപമയാക്ാക്ൾ
ക്കും മഫസപ്ബുക്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും 
രാജവാഴ്ചന്യ വിമർശിക്കുന്ന വി
വരങ്ങൾ പതിവായി പ്രചരിപ്ിക്ാൻ 
കഴിയന്. പ്രതിമഷധിച് തായപ് 
ജനത   'സദവമില്, രാജാക്ന്മാ
രില്, മനുഷ്ൻ മാത്രം' എന്ന്നഴു
തിയ ബാനറുകൾ ഉയർത്ി.  താ
യപ് ലൻഡിന്ല ട്വി്റിൽ, 'എന്തു
ന്കാണ്പ് ഞങ്ങൾക്പ് ഒരു രാജാ
വിന്ന ആവശ്മുണ്പ്' മപാലള്ള 
ഹാഷ്ടാഗുകളും വെന്രയധികം പ്ര
ചരിക്കുന്. ഇതപ് മസ്വച്ാധിപത് 
ആജ്കളുന്ട ധിക്ാരമാന്ണന്നപ് 
വ്ക്ം.

യുഎെിൽനിന് ്ഹെനയിലേക്് 
വിശ്വസ്തത മാറ്റുന് തായ്  
ഭരണാധിൊരിെൾ

മന്്ാരു സംഭവവികാസം 
ഇവിന്ട ശ്രദ്ധിമക്ണ്തപ് ആവ
ശ്മാണപ്. മു്പ് തായപ് ഭരണാധി
കാരികൾ യഎസപ് സാമ്ാജ്ത്വ
ത്ിന്റെ അടുത് സഖ്കക്ഷിക
ൊയിരുന്. പതി്ാണ്ടുകൊയി, 
യഎസപ്എയമായള്ള ബന്ം തായപ് 
താൽപ്ര്ങ്ങൾക്നുസൃതമായി
രുന്. ന്തക്കുകിഴക്ൻ ഏഷ്യി
ന്ല സചനീസപ്, വിയ്പ് നാമീസപ് 
സ്വാധീനത്ിന്നതിരായ ഒരു 
മകാട്യായി തങ്ങളുന്ട ബന്ന്ത് 
അവർ കണ്ടു. തായപ് ലൻഡിൽ 
യഎസപ് സാമ്ാജ്ത്വ ഭരണാധി
കാരികളുന്ട താൽപര്ത്ിന്റെ 
ഒരു പ്രധാന കാരണം, ഇതുവന്ര 
ഇമന്ാ-പസഫിക്ിന്ല യഎസപ് 
സസന്ത്ിന്റെ ഒരു പ്രധാന 
മലാജിസ്റികപ് മകന്ദ്രമായിരുന്ന 
ഉട്ാപാമവാ എയർമബസപ് ആയി
രുന്. എന്നാൽ 2014ന്ല അട്ിമ
റിക്കുമശഷം യഎസപ് ആയധത്ി
നുള്ള ധനസഹായം 4.7 മില്ൺ 
മഡാെർ ന്വട്ിക്കുറച്ചു. പ്രതിവിപ്
വത്ിനുമശഷം സാമ്ാജ്ത്വശ
ക്ിയായ സചന, ഈ സന്ർഭം 
മുതന്ലടുത്പ് മുമന്നാട്ടുവന്.  വ്
വസ്കെില്ാന്തയം, കുറഞെ നി
രക്ിലം പ്രധാന ആയധ സംവി
ധാനങ്ങളുന്ട ഒരു നിര സചന 
വാഗ്ാനം ന്ചയ്തു. 2018ൽ തായപ് 
ഭരണാധികാരികൾ 10 വർഷന്ത് 
സസനിക നവീകരണ പരിപാടി 
ആരംഭിച്ചു. അതിമലക്പ് ആധുനിക 
ആയധങ്ങളും പീരങ്ികളും നൽ
കുന്നതിൽ സചന പ്രധാന പങ്കു
വഹിച്ചു. അമതാന്ടാപ്ം സചനീസപ്  
സസനികാവശ്ങ്ങൾക്കുമവണ്ി  
വടക്കുകിഴക്ൻ തായ്ലൻഡിൽ 
ആയധ നിർമ്ാണത്ിനും റിപ്
യറിനുമുള്ള സൗകര്ങ്ങൾ സ്ാ
പിക്ാനും ഇരുരാജ്ങ്ങളും തമ്ിൽ 
ധാരണയായി. 

2019ൽ, ന്മമക്ാംഗപ് നദി തായപ് 
ഭക്ഷ്സുരക്ഷന്യ ഭീഷണിന്പ്ടു
ത്തുന്ന വിധത്ിൽ ഏ്വം താഴ്ന്ന 
നിലയിലായിരുന്നമപ്ാൾ, സചന 
ഇടയ്കിന്ട ന്വള്ളം പുറത്തുവിടുക 
മാത്രമല് 13 ഡാമുകളുന്ട നിർമ്ാ
ണം തുടരുകയം ന്ചയ്തു. പകരമാ
യി, തായപ് ഭരണാധികാരികൾ  
ഏഷ്ൻ ഇൻഫ്ാസ്ട്രകപ്ചർ ഇൻ
ന്വസ്റപ്ന്മറെപ് ബാങ്പ്, ന്ബൽ്പ് 
ആൻഡപ് മറാഡപ് തുടങ്ങിയ പുതിയ 
സചനീസപ് സാ്ത്ിക സംരം
ഭങ്ങെിൽ പങ്കുമചരുന്നതിന്നാപ്ം, 
ഈ പ്രമദശത്ിൽ കൂടുതൽ 
സചനീസപ് സസനിക സാന്നി
ധ്ം മനടുന്നതിനും തിടുക്ം കാട്ി. 
സസനിക പിന്തുണയള്ള തായപ് 
ഭരണാധികാരികൾ ഇമപ്ാൾ സച
നയമായി കൂടുതൽ അടുത് ബന്ം 
പുലർത്തുന്. സചനന്യ തങ്ങളു
ന്ട ഏ്വം വലിയ സാ്ത്ിക 
പങ്ാെിയായം, തായ്ലൻഡിൽ ജനാ
ധിപത്ം ആവശ്ന്പ്ടുന്ന ശക്ി
കൾന്ക്തിരായ മപാരാട്ത്ിൽ 
സഖ്കക്ഷിയായം  കാണുന്. 
അതിനാൽ, അവർ അമമരിക്ൻ 
സാമ്ാജ്ത്വത്ിന്റെ അതൃപ്തിക്പ് 
പാത്രമായി.  ഇക്ാരണത്ാലാ

ണപ് സ്ാനന്മാഴിയന്ന യഎസപ് 
പ്രസിഡറെപ് ട്ംപപ് തായപ് സർക്ാ
രിന്ന വിമർശിച്തപ്. ഭരണഘട
നാപരമായ രാജവാഴ്ചയന്ട കീഴിൽ 
രാജ്ം ഭരിക്കുന്ന ബൂർഷ്വാ ഭരണാ
ധികാരികൾ, തങ്ങളുന്ട കൂറപ്, ഒരു 
സാമ്ാജ്ത്വശക്ിയിൽ നിന്നപ് 
മന്്ാന്നിമലക്പ് ഇടയ്കിന്ട മാ്ി
ന്ക്ാണ്പ് അവരുന്ട സ്ത്പ് വർ
ദ്ധിപ്ിക്കുന്. 

എന്നാൽ, അധ്വാനിക്കുന്ന 
തായപ് ജനതയന്ട സാ്ത്ിക 
രാഷ്ടീയ-സാമൂഹിക ദുരിതങ്ങൾ 
ഓമരാ ദിവസം കഴിയമന്ാറും 
വർദ്ധിച്ചുന്കാണ്ിരിക്കുന്. അതി
നാൽ അവർ ന്ായമായം ഇതി
ന്നാരു പരിഹാരംം ആവശ്ന്പ്
ടുന്. അവർ ജൂൺ 24നപ്, തായപ് ലൻ
ഡിന്റെ സമ്പൂർണ് രാജവാഴ്ചന്യ 
അട്ിമറിച് 1932ന്ല സയാമീസപ് 
വിപ്വത്ിന്റെ വാർഷികം ആച
രിച്ചുന്കാണ്പ് പ്രകടനങ്ങൾ നട
ത്ി.  മകവല രാജവാഴ്ചന്യ അട്ി
മറിക്കുകയം ഭരണഘടനാപരമായ 

രാജവാഴ്ച സ്ാപിക്കുന്ന തിൽ വി
ജയിക്കുകയം അതുവഴി ഭരണവ്
വസ്ന്യ ജനാധിപത്ത്ിന്റെ 
ചില രീതികെിമലക്പ് മാറ്റുകയം 
ന്ചയ്ത രക്രഹിതമായ ഒരു വി
പ്വം ആയിരുന് സയാമീസപ് വി
പ്വം. ഈ ആചരണം അടിച്മർ
ത്ന്പ്ട് തായപ് പൗരന്മാരുന്ട മാ
നസികാവസ്ന്യയം അഭിലാഷ
ന്ത്യം സൂചിപ്ിക്കുന്.

തായ് േൻഡിടേ െമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
പാർട്ിയുടെ പിരിച്ചുവിെൽ

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനങ്ങളുന്ട 
പ്രതിമഷധം സംഘടിപ്ിക്ാനും 
ഏകീകരിക്ാനും ശരിയായ പാ
തയിലൂന്ട നയിക്ാനും ശരിയായ 
വിപ്വ മനതൃത്വം ഉമണ്ാ എന്നപ് 
ഞങ്ങൾക്പ് അറിയില്. ഇമപ്ാൾ 
നമുക്കുള്ള അറിവനുസരിച്പ് താ
യപ് ലൻഡിൽ ഒരു കമ്യൂണിസ്റപ് 
പാർട്ി ഇല്.

1927ൽ റഷ്ൻ വിപ്വത്ിൽ 
നിന്ം സചനയിന്ല വിപ്വ മപാ
രാട്ങ്ങെിൽ നിന്ം പ്രമചാദനം 
ഉൾന്ക്ാണ്പ് ചില പുമരാഗമന 
പ്രവർത്കർ 1942 ഡിസംബർ 
1നപ് കമ്യൂണിസ്റപ് പാർട്ി ഓഫപ് 
തായപ് ലൻഡപ് (സിപിടി) (തുടക്
ത്ിൽ കമ്യൂണിസ്റപ് പാർട്ി ഓഫപ് 
സയാം എന്നറിയന്പ്ട്ടു) ഔമദ്ാ 
ഗികമായി സ്ാപിച്ചു. 1960 കെിൽ, 
സിപിടി അംഗത്വം വർദ്ധിച്ചു തു
ടങ്ങി, 1970 കളുന്ട തുടക്ത്ിൽ 
വിയ്പ് നാമിനപ് മശഷം ന്തക്കുകി
ഴക്ൻ ഏഷ്യിന്ല രണ്ാമന്ത് 
വലിയ കമ്യൂണിസ്റപ് പാർട്ിയാ

യിരുന് ഇതപ്. 1965 ൽ അന്നന്ത് 
തായപ് സർക്ാരിന്നതിന്ര പാർ
ട്ി ഒരു ഗറില്ാ യദ്ധം ആരംഭിച്ചു. 
സചനീസപ് വിപ്വത്ിന്റെ തന്തം 
പാർട്ി അന്മായി പകർത്ി, 
ഗ്ാമപ്രമദശങ്ങെിൽ നിന്നപ് മുമന്നാ
ട്പ് നീങ്ങുകയം അധികാരം പിടി
ന്ച്ടുക്ാൻ നഗരങ്ങന്െ വെയക
യം ന്ചയ്യുക എന്ന നയം പ്രഖ്ാ
പിച്ചു. സൃഷ്ടിപരമായ ശാസ്തമായ 
മാർകപ് സിസം-ന്ലനിനിസന്ത്, 
ഒരു രാജ്ന്ത് നിലവിലള്ള 
ഭൗതിക സാഹചര്ത്ിനപ് അനു
മയാജ്മായ രീതിയിൽ  മൂർത്
വൽക്രിച്ചുന്കാണ്പ് മാത്രമമ വി
പ്വത്ിന്റെ തന്തം ന്മനയവാൻ 
സാധിക്കുകയള്ളൂ എന്ന സത്
ത്ിൽ നിന്നപ് വ്തിചലിച്പ്  യാ
ന്തിക ധാരണയന്ട അടിസ്ാന
ത്ിൽ വിപ്വത്ിന്റെ തന്തം രൂ
പന്പ്ടുത്തുമ്ാൾ സംഭവിക്ാവ
ന്ന  അനിവാര്മായ അനന്രഫ
ലങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. നിരവധി ആഭ്
ന്ര പാർട്ി തർക്ങ്ങൾ,  മസാ

വിയ്പ് യൂണിയനിൽ ക്രൂഷപ് മച
സവ്പ് മനതൃത്വം റിവിഷനിസ്റപ് 
നിലപാടപ് പിന്തുടർന്നതിന്നത്തു
ടർന്നപ് അന്ാരാഷ്ട കമയൂണിസ്റപ് 
പ്രസ്ാനത്ിലണ്ായ ഭിന്നിപ്പ് 
എന്നിവ മൂലം ധാരാെം പാർട്ി 
പ്രവർത്കർ തായപ് സർക്ാരി
ന്റെ കലാപവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്പ് 
കീഴടങ്ങി ന്പാതുമാപ്പ് മതടി. 
1990കെിൽ മസാവിയ്പ് യൂണി
യനിലം മ്പ് രാജ്ങ്ങെിലം മസാ
ഷ്ലിസം തകർന്നതിന്നത്തുടർ
ന്നപ്, രാഷ്ടീയ രംഗത്പ് നിന്നപ് സി.പി.
ടി അപ്രത്ക്ഷമായി.

ശരിയായ വിപ്ലവ ലനതൃത്വതെിന് 
മാരെലമ ശരിയായ ദിശ  
ൊണിച്ചുതരാൻ െഴിയൂ

2010ൽ  ജനാധിപത് പുനുഃ
സ്ാപനത്ിനും, അസമത്വം 
നിർമ്ാർജ്നം ന്ചയ്ാനും, പ്ര
ധാനമന്തി അഭിഷിതപ് ന്വജ്ാ
ജിവന്യ പുറത്ാക്ാനും  ആവ
ശ്ന്പ്ട്പ് ലക്ഷക്ണക്ിനപ് പ്ര
മക്ഷാഭകർ, കൂടുതലം സ്തീകളും, 
കുട്ികളും, വമയാധികരും ഉൾന്പ്
ന്ടയള്ള നഗരവാസികളും ഗ്ാമീ
ണരുമായ സാധാരണ ജനങ്ങൾ 
തലസ്ാനമായ ബാമങ്ാക്ിന്റെ 
ന്തരുവകെിൽ അണിനിരന്ന  ജന
കീയ പ്രതിമഷധങ്ങൊൽ രാജ്ം 
ആടിയലഞെമപ്ാൾ, 2010 ജൂസല 
1ന്ല 'മപ്രാലിമട്റിയൻ ഇറ' യിൽ 
ഞങ്ങൾ നടത്ിയ വിശകലന
ത്ിൽ ഇങ്ങന്ന പറയന്: ''താ
യപ് ലൻഡിന്ല ഇമപ്ാഴന്ത് ജന

കീയ പ്രസ്ാനം കരുത്തു്തും 
വീറു്തും, സമമരാത്സുകതയള്ള
തും, അവരുന്ട നീതിപൂർവകവം 
അടിയന്ിരവമായ ആവശ്ങ്ങൾ 
മനടിന്യടുക്ാൻ സഹായകമായ
തും, അമതാന്ടാപ്ം മുതലാെിത്
ന്ത് അധികാരത്ിൽ നിന്നപ് മാ
മ്ണ് ആവശ്കതന്യക്കുറിച്പ് 
ജനങ്ങന്െ മബാധവാന്മാരാക്ാൻ 
പ്രാപ്തമായതും ആകുന്. എന്നാൽ, 

വ്വസ്ിതിക്കുള്ളിൽ അധി
കാരവം, സ്ത്തും  മാത്രം മമാ
ഹിച്ചു നടന്ന വ്ക്ികൾ മനതൃ
ത്വം നൽകിയതിനാൽ അവരുന്ട 
മനതൃത്വത്ിലള്ള പ്രസ്ാനം ദാ
രുണമായ നിരർത്കതയിൽ 
അവസാനിച്ചു. അതിനാൽ, ആ 
രാജ്ന്ത് സ്വാതന്ത്ദാഹിക
ൊയ സാധാരണ ജനങ്ങളുന്ട 
എണ്മ് മൃതമദഹങ്ങൾ മനതാ
ക്ൊൽ ഉമപക്ഷിക്ന്പ്ട്പ്, വിജ
നമായ ന്തരുവകെിൽ അവമശ
ഷിച്ചു.  അമതാന്ടാപ്ം തന്ന്ന, 
തായപ് ലൻഡപ് ജനകീയ പ്രസ്ാ
നം അവിസ്മരണീയമാംവിധം 
ഉമപക്ഷിച് പാഠം, എല്ാ സാധ്
തകളും നിലനിൽന്ക്തന്ന്ന ആവ
ശ്മുള്ള ലക്ഷ്ത്ിന്ലത്ാൻ 
കഴിഞെില് എന്നതിന്റെ  കാരണം   
നയിക്ാനുള്ള ശരിയായ വിപ്വ 
മനതൃത്വം ഉണ്ായിരുന്നില് എന്ന
താണപ്.  അമത വിശകലനം ഇമപ്ാ
ഴന്ത് സാഹചര്ത്ിലം വെന്ര 
ശരിയാണപ്.  തായപ് ജനത ഈ 
സത്ം ഉൾന്ക്ാള്ളുകയം ആവ
ശ്മായ എല്ാ കടമകളും നിറമവ
്ിന്ക്ാണ്പ് മണ്ിൽ ശരിയായ 
കമ്യൂണിസ്റപ് പാർട്ി ന്കട്ിപ്ടു
ക്ാൻ മുൻസകന്യടുത്തുന്കാണ്പ് 
അവരുന്ട മുമന്ന്ന്ത് അതിന്റെ 
യക്ിസഹമായ പര്വസാനത്ി
മലക്പ് ന്കാണ്ടുമപാകാൻ ഉതകു
ന്ന ഒരു അമരക്ാരന്ന കണ്ടുപി
ടിമക്ണ് ആവശ്കതയണ്പ്. 
ഇന്നന്ത് സാഹചര്ത്ിൽ, മാർ
ക്ിസം-ന്ലനിനിസന്ത്ക്കുറിച്പ് 
ഏ്വം വികസിതവം സമൃദ്ധവ
മായ ധാരണ  എസപ് യസിഐ(
സി) സ്ാപക ജനറൽ ന്സക്രട്റി 
സഖാവപ് ശിബ്ാസപ് മഘാഷിന്റെ 
ചിന്കെിലാണപ് കുടിന്കാള്ളുന്നതപ്. 
അമദേഹം, മഹാന്മാരായ മാർകപ് സപ്
-ഏംഗൽസപ്-ന്ലനിൻ-സ്റാലിൻ
-മാമവാ ന്സതൂങ്ങിന്റെ മയാഗ്
നായ പിൻഗാമിയം, മികച് മാർ
കപ് സിസ്റപ് ചിന്കനും ആണപ്. അതി
നാൽ, ആവശ്മായ എല്ാ കടമ
കളും നിറമവറ്റുന്ന ഒരു ശരിയായ 
കമ്യൂണിസ്റപ് പാർട്ി ന്കട്ിപ്ടുക്കുക 
എന്നതപ് മാർകപ് സിസം-ന്ലനിനി
സം-ശിബ്ാസപ് മഘാഷപ് ചിന്ക
ന്െ അടിസ്ാനമാക്ിയായിരി
ക്ണം.

ഉറവിടം:
ഡിശ്ാമാറ്ന് 04.07.11,
ഫ്രണ്ന് ഫലന് 07.03.14,
warontherocks.com 02.01.20,
dw.com 24.06.20,
ബിബിസി 22.05.14, 24.05.14, 
01.08.20,
ശ്റേറ്ന് സന് മാന് 06.03.14, 
01.06.14, 09.11.14, 10.08.20,
യാഹൂ വാര്ത് 16.10.20,
നയൂ ഇന്ത്ന് എക്ന് പ്രസന് 31.10.20

ഇന്നത്തെ സാഹചര്യതെിൽ, മാർകക് സിസം-ത്ലനി
നിസത്തെക്കുെിച്ചക് ഏറ്റവം വികസിതമായ ധാരണ 
പ്രോനം ത്ചയ്യുന്നതക് എസക് യസിഐ(സി) സ്ാ
പക ജനെൽ ത്സക്രട്െിയായ സഖാവക് ശിബക് ോ
സക് കഘാഷിത്റെ ചിന്തകളാണക്. അതിനാൽ, തായക് 
ജനത മാർകക് സിസം-ത്ലനിനിസം-ശിബക് ോസക് 
കഘാഷക് ചിന്തകത്ള അടിസ്ാനമാക്ി ഒരു യഥാർ
ത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റക് പാർട്ി ത്കട്ടുപെടത്ത്കാണ്ക് 
അതിത്റെ കനതൃത്തെിൽ സമര മുകന്നറ്റത്തെ യ
ക്ിസഹമായ പര്യവസാനതെിത്ലതെികക്ണ്തുണ്ക്.

(10-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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ടപാലീസക് സംര്ണം ആവശ്യത്പെട്ടുത്കാണ്ക് േമ്
തികൾ സമർപെിച്ച െിട്ക് ഹർജി തള്ളിത്ക്ാണ്ക് പുെത്പെ
ടവിച്ച വിധിയിൽ, വിവാഹതെിനകവണ്ി മാത്രമായി 
നടത്ന്ന മതപരിവർതെനം അംഗീകരിക്ാനാകില് 
എന്നാണക് അലഹബാേക് ലഹകക്ാടതി വിധിച്ചിരിക്കു
ന്നതക്. 'മതവികാരതൊൽ പ്രകചാേിതമല്ാതെതും', 'മത്റ്റ
ത്ന്തങ്ിലം അവകാശവാേങ്ങൾ സ്ാപിത്ച്ചടക്കുന്ന 
തിനമായി' നടത്ന്ന മതപരിവർതെനങ്ങൾ സത്യ
സന്ധമായ ഉകദേശ്യകതൊട കൂടിയവയാകില് എന്നും 
കകാടതി തുടർന്നു നിരീ് ിക്കുന്നു (scroll.in, 30.10.2020).

(ശേഷം 13-ാം ശേജില്)

വിവാഹത്ിനു മവണ്ി ഹി
ന്ദുമതത്ിമലക്പ് പരിവർത്നം 
നടത്ിയ മുസിം വനിത, നിയമ
പരമായ സംരക്ഷണത്ിനായി 
നീതിന്ായ സംവിധാനത്ിന്റെ 
വാതിലിൽ മുട്ിയമപ്ാൾ ലഭിച് 
വിധിന്ായമാണിതപ്. നിർബന്ി
തമാമയാ മന്്ന്ന്ങ്ിലം ഭൗതി
കമനട്ങ്ങൾക്ാമയാ അല്ാന്ത, 
സ്വമമധയാ നടത്തുന്ന മതപരി
വർത്നങ്ങൾക്പ് അംഗീകാരം 
നൽകുന്നതിനായി പുറന്പ്ടുവിച് 
താണപ് ഈ വിധി എന് വിശ്വ
സിക്ന്പ്ടുന്. പമക്ഷ, മിശ്രവി
വാഹങ്ങളുമായി ബന്ന്പ്ട് ചില 
വിഷയങ്ങൾ ഈ സാഹചര്
ത്ിൽ ഉയർന്വരികയാണപ്. അവ 
നാം ശ്രദ്ധിമക്ണ്തുണ്പ്. 

െ്വന്ും ഇഷ്ടപ്രൊരും 
വിവാൈും െഴിക്കുന്തിനുള്ള 
അവൊശടതെ ൈനിക്കുന് 
കുറ്കൃത്യങ്ങൾ

വിവാഹത്ിനു മവണ്ിമയാ 
മന്്ന്ന്ങ്ിലം കാരണം ന്കാമണ്ാ 
ആകന്ട്, ഒരു വ്ക്ിന്യ നിർബ
ന്ിച്ചു മതപരിവർത്നം നടത്ി
ക്കുന്നതപ് ഒരു കു്ം തന്ന്നയാന്ണ
ന്നതപ് ശരിയായി ചിന്ിക്കുന്ന 
ആരും അംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുത
യാണപ്. അമത മപാന്ല തന്ന്ന, 
സ്വന്ം ഇഷ്ടപ്രകാരം വിവാഹം 
കഴിക്കുവാനുള്ള ഒരാളുന്ട അവ
കാശന്ത് തടയന്നതപ്, അതപ് എന്തു 
കാരണം പറഞ്ഞുമായിന്ക്ാള്ള
ന്ട്, വ്ക്ിസ്വാതന്ത്ത്ിനു മമ
മലയള്ള കടന്കയ്ം തന്ന്നയാ
ണപ്. പമക്ഷ ജനാധിപത് ഇന്്
യിൽ, ശിക്ഷാഭീതി ഒട്ടുമില്ാന്ത, 
അത്രം കു്കൃത്ങ്ങൾ നടക്കു
ന്. അധികാരം സകയാളുന്നവ
രും, പിന്ിരിപ്ൻ വിഭാഗീയചി
ന്കെിൽ മുങ്ങിക്ിടക്കുന്നവരും 
തന്നിഷ്ടമത്ാന്ട ഇത്രം അവ
കാശങ്ങൾ നിമഷധിക്കുന്. വിവിധ 
മതവിഭാഗങ്ങെിൽ ന്പട്വർ തമ്ി
ലള്ള വിവാഹങ്ങൾ മാത്രമല്, 
വിവിധ ജാതികെിൽ നിന്ള്ള
വർക്ിടയിലം, ഒമര മഗാത്രത്ിൽ 
ന്പടുന്നവർക്ിടയിലം നടക്കുന്ന 
വിവാഹങ്ങൾ മപാലം, മാപ്ർഹി

ക്ാത് കടുത് കു്മായി കണ
ക്ാക്കുന്നതപ് നാം പലമപ്ാഴും കാ
ണുന്. ഇത്രം വിവാഹബന്
ത്ിമലർന്പ്ടുന്നവന്ര ബലമായി 
മവർപിരിക്കുന്നതും, ആ ന്പൺ
കുട്ിമയയം പുരുഷമനയം വിവര
ണാതീതമായ മനുഷ്ത്വരഹിത 
പീഡനങ്ങൾക്കു വിമധയരാക്കു
ന്നതും, ചിലമപ്ാൾ ന്കാന്കെ
യന്നതും നമ്ൾ മകട്റിയന്. സ്വ
യംപ്രഖ്ാപിത ഗ്ാമമുഖ്ന്മാരും 
ഖാപപ് പഞ്ായത്തുകളും പരസ്
മായി തന്ന്ന ഇത്രം പീഡന
ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്രവകൾ പുറന്പ്
ടുവിക്കുന്. ‘ദുരഭിമാനന്ക്ാല’ എന്ന 
വാക്കു തന്ന്ന ഈ സാമൂഹിക 
അനീതിയന്ട പശ്ചാത്ലത്ിൽ 
രൂപം ന്കാണ്ിരിക്കുകയാണപ്.

ഇതിന്നാന്ക് പുറമമ, തങ്ങ
ളുന്ട കണ്ിൽ വിവാഹം എന്നല് 
മതത്ിനു പുറത്പ് എന്ന്ങ്ിലം 
ബന്ത്ിമലർന്പ്ടുന്ന ഒരു വ്
ക്ിന്യ, ഏതുവിമധനയം ശിക്ഷി
ക്കുവാനുള്ള സലസൻസപ് തങ്ങൾ
ക്കുന്ണ്ന്ന തരത്ിൽ, അമങ്ങയ
്ം പിന്ിരിപ്ന്മാരായ മതമൗലി
കവാദികളും മതഭ്ാന്ന്മാരും വർ
ഗ്ഗീയവാദികളും ധിക്ാരമത്ാന്ട 
പ്രവർത്ിക്കുന്. വിവിധ മതങ്ങ
െിൽ ന്പട്വർ തമ്ിലള്ള വിവാ
ഹങ്ങെിൽ മാത്രമല്, വിവിധ ജാ
തികെിൽ ന്പട്വർ തമ്ിലം, ഒമര 
ജാതിയിലം പല ജാതിയിലം 
ന്പട് മഗാത്രങ്ങെിൽ ന്പടുന്നവർ 
തമ്ിലം ഒന്ക്യള്ള വിവാഹങ്ങ
െിലം, പ്രണയബന്ങ്ങെിലം,  ദു
രഭിമാനന്ക്ാലകൾ നടക്കുന്. 
മറ്റു രാജ്ങ്ങെിൽ ഇസാം മതമൗ
ലികവാദികൾ ന്ചയ്യുന്നതു മപാന്ല, 
നമ്മുന്ട രാജ്ത്പ് ഹിന്ദുത്വശക്ി
കളുന്ട പരിലാെനത്ിൽ ഇന്ത
ല്ാം നിത്സംഭവമായി മാറിക്
ഴിഞെിരിക്കുന്. ‘ലൗ ജിഹാദപ്’ 
എന്ന പദം തന്ന്ന ഹിന്ദുത്വവാദി
കൾ രൂപന്പ്ടുത്ിയിരിക്കുകയാണപ്. 
ഹിന്ദുമതത്ിൽ ന്പട് ഒരാെിൽ 
പ്രണയം കന്ണ്ത്തുന്ന ഒരു മുസിം 
പുരുഷമനാ ന്പൺകുട്ിമക്ാ അവർ 
ശിക്ഷ വിധിക്കുന്, മതപരിവർ
ത്നം എന്ന ആമരാപണം ഉയർ
ത്തുന്. പമക്ഷ അമത ആളുകൾ 

തന്ന്ന, ‘ഘർ വാപസി’ (വീട്ിമല
ക്കു മടങ്ങുക) എന്ന മപരിൽ ഇസാം 
മതത്ിൽ നിന്ം ഹിന്ദുമതത്ി
മലക്പ് ബലം പ്രമയാഗിച്പ് മതപ
രിവർത്നം നടത്തുന്നതിനു സ്തുതി 
പാടുന്. ഏ്വം നിർഭാഗ്കര
മായ കാര്ം എന്ന്ന്നാൽ, ഇത്
രം കു്കൃത്ങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ 
പിന്ിരിപ്ൻ ശക്ികൾക്പ് അധി
കാരമകന്ദ്രങ്ങളുന്ട പിന്തുണ ഉണ്ാ
കുന് എന്നതാണപ്. സ്വയംപ്രഖ്ാ
പിത ‘ഖാപപ് പഞ്ായത്തുകന്െ‘ 
നിശിതമായി വിമർശിച്ചു ന്കാണ്പ്, 
അവർക്പ് എങ്ങന്നയാണപ് നിയ
മപാലകരാകാൻ കഴിയക എന്നപ് 
സുപ്രീം മകാടതി തന്ന്ന മചാദി
ച്തപ് മനരമത് നമ്ൾ കണ്താ
ണപ്. പ്രായപൂർത്ിയായ രണ്പ് വ്
ക്ികൾ തമ്ിലള്ള വിവാഹത്ിൽ, 
മാതാപിതാക്ളുമടതാകന്ട്, രാ
ഷ്ടത്ിന്റെതാകന്ട്, മൂന്നാമന്താരു 
കക്ഷിയന്ട ഇടന്പടൽ ഉണ്ാക
രുതപ് എന്ം മകാടതി വിധിച്ി
രുന്. (ഇന്് ടുമഡ, 05.02.18). 
എന്നാൽ പരമമാന്നത മകാടതി
യന്ട ഈ വിധിമപാലം ന്തറ്റു ന്ച
യ്യുന്നവന്ര പിന്ിരിപ്ിക്കുന്നില്. 
കഴിഞെ ന്ഫബ്രുവരിയിൽ, തങ്ങ
ളുന്ട ജാതിക്കു ന്വെിയിൽ കല്്ാ
ണം കഴിച്തിന്റെ ശിക്ഷയായി 
യവദ്തികന്െ ചാണകവം മൂത്ര
വം തീ്ിക്ാനാണപ് ഒരു ഖാപപ് 
പഞ്ായത്പ് വിധിച്തപ്. (മിറർനൗ 
നയൂസപ് 09.02.20)     

ദുരഭിമാനടക്ാേയുും  
േൗ ജിൈാദ് തെയുവാടനന് 
ലപരിലുള്ള ലവട്യാെലുും

ദുരഭിമാനന്ക്ാലയം, ‘ലൗ ജി
ഹാദിന്റെ’ മപരിലള്ള ന്കാലപാ
തകവം നിർബാധം തുടരുകയാ
ണപ്. ഇമപ്ാൾ തന്ന്ന, അലഹബാ
ദപ് സഹമക്ാടതിയന്ട വിധിയന്ട 
അന്സത്ന്യ വെന്ച്ാടിച്ചു 
ന്കാണ്പ്, എല്ാ ഹിന്ദു-മുസിം വി
വാഹങ്ങമെയം ലൗ ജിഹാദായി 
കണ്പ് മകന്സടുക്ണന്മന്ന രീതി
യിൽ, ആർഎസപ്എസപ്-ബിന്ജ
പി-സംഘപരിവാർ ഹിന്ദുത്വ 
ശക്ികൾ തങ്ങളുന്ട മുസിം വി
രുദ്ധ വർഗ്ഗീയന്വറിയന്ട അജണ് 

കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായി മുമന്നാട്ടു ന്വ
ക്കുന്. ഓഗസ്റപ് 28നപ്, ഉത്ർപ്ര
മദശിന്റെ ബിന്ജപി മുഖ്മന്തി, 
ലൗ ജിഹാദിനപ് അന്്ം വരുത്തു
വാനുള്ള പ്രവർത്നപദ്ധതി തയ്ാ
റാക്കുവാൻ ആഭ്ന്രവകുപ്ിനു 
നിർമദേശം നൽകുകയണ്ായി. (ദ 
വയർ 14.09.20). അടുത്ിന്ട പ്ര
ശസ് ജുവലറി ശംഖലയായ തനി
ഷപ് കിന്റെ ഗുജറാത്ിന്ല മഷാറൂ
മുകൾ ആൾക്കൂട് ആക്രമണത്ിനു 
വിമധയമാവകയണ്ായി. സാമു
ദായിക ഐക്ം വെർത്തുന്ന രീ
തിയിൽ ഒരു ഹിന്ദു-മുസിം വിവാഹം 
തങ്ങളുന്ട പരസ്ത്ിൽ ചിത്രീ
കരിച്ചു എന്നതായിരുന് അവർ 
ന്ചയ്ത ഗുരുതരമായ കു്ം! അതി
ശക്മായ വർഗ്ഗീയ ആക്രമണങ്ങ
ളുന്ട മൂർദ്ധന്ത്ിൽ അവർക്പ് 
ആ പരസ്ം തന്ന്ന പിൻവലി
മക്ണ്ി വന്. ചില ചലച്ിത്രങ്ങ
ന്െ ചു്ിപ്്ിയം സമാനമായ വർ
ഗ്ഗീയമരാഷം ദൃശ്മായിട്ടുണ്പ്. ഹി
ന്ദുത്വയന്ട സിദ്ധാന്ങ്ങൾന്ക്തി
മര നിലന്കാള്ളുന്ന എന്ിമനയം 
നിയമവിരുദ്ധവം മദശവിരുദ്ധവം 
മദശമദ്ാഹപരവന്മാന്ക്യായി 
ചിത്രീകരിക്കുന്. 

സാഹചര്ം ഇതായിരിന്ക്, 
സർക്ാർ അധികാരം സകയാ
ളുന്ന ബിന്ജപിയന്ട മനതാക്ൾ, 
ലൗ ജിഹാദപ്, ദുരഭിമാനന്ക്ാല, 
ഘർവാപസി, തുടങ്ങിയവയിന്ലാ 
ന്ക് തങ്ങളുന്ട വർഗ്ഗീയ-മൗലി
കവാദ ഉമദേശ്മത്ാടു കൂടിയ സ്വ
യംപ്രഖ്ാപിത ധർമ്മബാധം 
പ്രദർശിപ്ിക്കുന്നതിൽ യാന്താരു 
മടിയം കാണിക്ാറില്. ഉത്ർപ്ര
മദശപ് മുഖ്മന്തി മയാഗി ആദിത്
നാഥം, ഹരിയാനയിമലയം അസ്ാ
മിമലയം അമദേഹത്ിന്റെ കൂട്ാ
െികൊയ മുഖ്മന്തിമാരും, പ്രഖ്ാ
പിച്ിരിക്കുന്നതപ്, ലൗ ജിഹാദപ് 
തടയന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർ
മ്ിക്കുന്മന്നാണപ്. തങ്ങളുന്ട സം
സ്ാനങ്ങെിൽ വഞ്നയിലൂന്ടയ
ള്ള വിവാഹങ്ങൾ അവസാനിപ്ി
ക്കുന്മന്നപ് ഈ മനതാക്ൾ അവ
കാശന്പ്ടുന്. ഹിന്ദു ന്പൺകുട്ി
കന്െ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനാ
യി മുസിം പയ്ന്മാർ മനുഃപൂർവ്ം 
തങ്ങളുന്ട മതം മറച്ചുന്വക്കുന്നതാ
യി ഇവർ ആമരാപിക്കുന്.

‘ലൗ ജിഹാദിനപ് മരണശിക്ഷ 
നൽകുകന്യന്നതാണപ്’ ഒരു കാവി 
സംഘടനയായ ‘അഖാര പരിഷ
ദപ്’ പുറന്പ്ടുവിച് ഭീഷണമായ മു
റവിെി. ഇമപ്ാൾ, മകാടതിവിധി
ന്യ വെന്ച്ാടിച്പ് വ്ാഖ്ാനിച്ചു 
ന്കാണ്പ് യപി മുഖ്മന്തി പ്രഖ്ാ
പിച്തപ്, - ‘ലൗ ജിഹാദപ് നിർത്തു
ന്നതിനായള്ള കടുത് നിയമനിർ
മ്ാണം തങ്ങൾ നടത്തുന്മന്നാണപ്. 
സ്വന്ം സ്വത്വന്ത് മറച്ചുന്വച്ചു
ന്കാണ്പ് ഞങ്ങളുന്ട സമഹാദരി
മാരുന്ട അഭിമാനം ന്കാണ്ടു കെി

ക്കുന്നവർക്പ് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പു 
നൽകുകയാണപ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങ
ളുന്ട വഴികൾ തിരുത്ിയിന്ല്
ങ്ിൽ നിങ്ങളുന്ട രാമനാമ സത്
യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതാണപ്.’ (scroll.
in 31.10.20) ഇമദേഹം പറഞെ ഈ 
യാത്ര സഹന്വ ശവസംസപ് ക്ാ
രവമായി ബന്ന്പ്ട്താണപ്. അതാ
യതപ്, അഹിന്ദുക്ൊയ യവാക്ൾ
ക്പ്, വിമശഷിച്ചും മുസിം യവാക്ൾ
ന്ക്തിന്ര മുഖ്മന്തി സ്വയം വധ
ഭീഷണി മുഴക്ിയിരിക്കുകയാണപ്.

അധികാരമകന്ദ്രീകൃത മലാബി
കൾ പാര്ര്ം എന് പറഞ്ഞു 
സ്തുതിക്കുന്ന ദുരാചാരങ്ങൾ പല
മപ്ാഴും ഹിന്ദു യവാക്മെയം 
ന്വറുമത വിടാറില്. ദക്ഷിണ ബീ
ഹാറിന്ല ഗയ ജില്യിൽ, തമന്ന
ക്ാൾ 10 വയസ്ിനു മുതിർന്ന, വി
ധവയായ തന്റെ സമഹാദരഭാര്
ന്യ നിർബന്ിച്ചു വിവാഹം ന്ച
യ്ിച് 15 വയസ്സുകാരനായ കുട്ി, 
രണ്ടു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആത്
ഹത് ന്ചയ്തിരുന്. (ഹിന്ദുസ്ാൻ 
സടംസപ് 13.12.17) ഈ പറയന്ന 
പാര്ര്ത്ിനു മവണ്ി ജീവി
ക്കുന്നതിന്റെ ശാപം ഇതാണപ്. ഈ 
ഭീഷണിന്പ്ടുത്ിയതു മപാന്ല
യള്ള ലൗ ജിഹാദപ് വിരുദ്ധ നിയ
മനിർമ്ാണം നടപ്ിൽ വരുമ്ാൾ, 
അതപ് വിവിധ സമുദായങ്ങൾക്ി
ടയിലള്ള എന്തുതരത്ിലമുള്ള 
സാമൂഹികമായ ന്കാടുക്ൽവാ
ങ്ങലകമെയം കൂട്ായ്മമയയം കു്
കരമാക്കുകയമല്? ഏതാനും ദി
വസങ്ങൾക്കു മു്ാണപ് യപിയി
ന്ല മഗാവധനിമരാധനനിയമം 
ദുരുപമയാഗം ന്ചയ്യുകയാന്ണന്നപ് 
അലഹബാദപ് സഹമക്ാടതി നി
രീക്ഷിച്തപ്. (ഇന്്ൻ എകപ് സ്പ്രസപ് 
27.10.20) വിവാഹത്ിനു മവണ്ി
യള്ള മതപരിവർത്നന്ത് സം
ബന്ിച് അലഹബാദപ് സഹമക്ാ
ടതിയന്ട അടുത്ിന്ടയള്ള വിധിയം 
സമാനമായി ദുരുപമയാഗം ന്ച
യ്ില് എന്നപ് എന്ാണപ് ഉറപ്പ്? 
അധികാരക്മസരകെിൽ ഇരി
ക്കുന്നവർ ചില സാമൂഹികവ്വ
ഹാരങ്ങന്െ അടിച്മർത്ാമനാ 
കു്കരമാക്ാമനാ ശ്രമിക്കുന്. 
അമപ്ാൾ ഇത്രം നിയമനിർമ്ാ
ണങ്ങൾ സാമൂഹികജീവിതത്ി
നു തന്ന്ന കടുത് ആപത്പ് സൃ
ഷ്ടിക്കുകയമല്? ഒരു ജനാധിപത്
ത്ിൽ, സാമൂഹികജീവിതത്ിന്ല 
സ്വതന്തമായ ഇടന്പടലകൾക്കും, 
സാമൂഹികബന്ങ്ങൾക്കും, വിവി
ധസമുദായങ്ങൾക്ിടയിന്ല സൗ
ഹാർദേത്ിനും, രാഷ്ടത്ിന്റെ അധി
കാരമുപമയാഗിച്പ് എന്ന്ങ്ിലം 
അപായം വരുത്ാൻ പാടുള്ളതാ
മണാ? 1935-ന്ല ജർമ്നിയിൽ, 
ഹി്പ് ലർ ന്ചയ്തതിമനാടപ് ഭയാന
കമായ സാമ്ം ഇവിന്ട നമുക്കു 
കാണാം. “ന്സപപ്്ംബറിൽ, നയൂ
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റംബർഗിൽ നടന്ന പാർട്ി റാലി
യിൽ ഫയൂറർ സംബന്ിച്ചു... ഒരു 
പ്രമത്ക സമമ്െനത്ിനായി 
നയൂറംബർഗിൽ ന്റയപ്ച്പ് സ്റാഗപ് വി
െിച്ചുകൂട്ി, ജൂതർന്ക്തിമരയള്ള 
നയൂറംബർഗപ് നിയമങ്ങൾ അതി
ന്റെ ഏകകണ്ഠമായ അംഗീകാര
ത്ിനായി അവതരിപ്ിച്ചു. ഇതി
ലൂന്ട ഒന്നാമതായി, ജൂതരായ ജർ
മ്ൻകാർക്പ് അവരുന്ട പൗരത്വം 
നിമഷധിച്ചു. രണ്ാമതായി, ജർ
മ്ൻ രക്വം ജർമ്ൻ അഭിമാന
വം സംരക്ഷിക്ാനുള്ള നിയമത്ി
ലൂന്ട ജർമ്ൻകാരും ജൂതരും 
തമ്ിലള്ള വിവാഹബന്വം, 
ജൂതർ ജർമ്ൻകാന്ര മവലക്ാ
രായി നിർത്തുന്നതും നിമരാധിച്ചു. 
ഈ നിയമങ്ങെിലൂന്ട, ജർമ്നി
ക്പ് തന്റെ സ്വാതന്ത്ം മനടിന്യ
ടുക്ാൻ സഹായിച് പ്രസ്ാന
മത്ാടുള്ള (അതിന്റെ ചിഹ്നമായ 
സ്വസ്ിക അമപ്ാൾ ജർമ്ൻ 
മദശീയ ചിഹ്നമാക്ിയിരുന്) കട
പ്ാടപ് വീട്ടുകയാന്ണന്നപ് ഹി്പ് ലർ 
പ്രഖ്ാപിച്ചു.” (അലൻ ബുമള്ളാ
ക്പ് എഴുതിയ, ഹി്പ് ലർ, നിഷ്ഠുര
വാഴപ്ച്യന്ട പഠനം എന്ന പുസ്
കം, പുറം 339)

സ്തപീെളാണ് ഏറ്വും  
വേിയ ഇരെൾ

ഇവിന്ട ശ്രദ്ധിമക്ണ് ഒരു പ്ര
ധാന കാര്ന്മന്ന്ന്നാൽ, ദുരഭി
മാനന്ക്ാല, ലൗ ജിഹാദപ് തുട
ങ്ങിയ പിന്ിരിപ്ൻ പ്രമയാഗങ്ങ
ളുന്ട മപരിൽ ഏ്വം ക്രൂരമായി 
ഇരയാക്കുന്നതും, കൂടുതൽ സാമൂ
ഹിക ഒ്ന്പ്ടലം അടിച്മർത്
ലം അനുഭവിക്കുന്നതും സ്തീകൊ
ണപ്. ‘ഞങ്ങളുന്ട സമഹാദരിമാരു
ന്ട അഭിമാനം ന്വച്ചു കെിക്രുതപ്’ 
എന്നാണപ് യപി മുഖ്മന്തി മുന്ന
റിയിപ്പു നൽകിയതപ്. ഇതപ് സ്തീക
ളുന്ട അഭിമാനവം അന്സ്സും ഉയർ
ത്ിപ്ിടിക്കുവാനുള്ള ആത്ാർ
ത്ത ന്കാണ്ടു അമദേഹം പറഞെ
തല് എന്നതപ് വെന്ര വ്ക്മാണപ്. 
ഹിന്ദു സ്തീകളുന്ട മാനം ന്കടുത്തു
വാനും, മതം വിട്പ് വിവാഹം കഴി
ക്കുന്നതിനായി പരിവർത്നം 
നടത്തുവാൻ നിർബന്ിക്കുന്നതും 
മുസിം യവാക്ൾ മാത്രമാന്ണന്ന 
തരത്ിൽ, മുസിംവിരുദ്ധ വിഷം 
തുപ്പുന്നതു മാത്രമാണപ്. അതുന്കാ
ണ്പ്, ഇമദേഹത്ിമനാ, മമ്ന്താരു 
ആർഎസപ്എസപ്-ബിന്ജപി മന
താവിമനാ യഥാർത്ത്ിൽ  
സമഹാദരിമാരുന്ട അഭിമാനം 
ഉയർത്ിപ്ിടിക്കുന്നതിൽ എന്ന്
ങ്ിലം താതപ്പര്ം ഉമണ്ാ?

നാഷണൽ സക്രം ന്റമക്ാർ
ഡപ് സപ് ബയൂമറാ പുറത്തുവിട് ഏ്
വം പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 
രാജ്ത്പ് സ്തീകൾന്ക്തിമര ഏ്
വമധികം കു്കൃത്ങ്ങൾ റിമപ്ാർ
ട്പ് ന്ചയ്ന്പ്ട്തപ് യപിയിൽ ആന്ണ
ന്നതപ് ഈ മുഖ്മന്തിക്കു നിമഷ
ധിക്ാൻ പറ്റുമമാ? (ഇന്്ൻ 
എകപ് സപ് ന്പ്രസപ് 30.09.20) ഇന്്

യിൽ പ്രതിലക്ഷം ജനസംഖ്ക്പ് 
രജിസ്റർ ന്ചയ്യുന്ന കു്കൃത്ങ്ങളുന്ട 
നിരക്പ് ബിന്ജപി ഭരണത്ിനു 
കീഴിൽ ഉയർന്ന്കാമണ്യിരി
ക്കുന് എന്നതപ് നിമഷധിക്ാൻ 
പറ്റുമമാ?  (എക്മണാമികപ് സടംസപ് 
30.09.20) ദെിതരുൾപ്ന്ടയള്ള 
പാർശ്വവൽകൃത വിഭാഗങ്ങൾന്ക്
തിമര നടക്കുന്ന, ദുരഭിമാനന്ക്ാല 
യടക്മുള്ള വിമദ്വഷകു്കൃത്ങ്ങ
ളുന്ട എണ്ത്ിൽ, തുടർച്യായ 
മൂന്നാം വർഷവം യപി മുന്നിട്ടു 
നിൽക്കുന്നിമല്? (ഫസ്റപ് മപാസ്റപ് 
06.03.19) ബിന്ജപി എംഎൽഎ 
ആയിരുന്ന കുൽദീപപ് സിങ്ങപ് ന്സം
ഗാറിന്ന ബലാൽസംഗമക്സിൽ 
ജയിലിലടച്ിമല്? അടുത്ിന്ട 
തന്ന്ന ഹത്രാസിലം ബൽറാംപൂ
രിലം നടന്ന കൂട്ബലാൽസംഗ 
മക്സുകൾക്കു മശഷം, വീണ്ടും 
സമാനമായ രീതിയിൽ അത്രം 
മകസപ് ഉത്ർപ്രമദശിൽ റിമപ്ാർ
ട്പ് ന്ചയ്ന്പ്ട്ിമല്? പ്രയാഗപ് രാജിൽ 
ഒരു വനിതന്യ ബലാൽസംഗം 
ന്ചയ്തു എന്ന ആമരാപണത്ിൽ 
ഒരു ബിന്ജപി മനതാവിന്ന അറ
സ്റപ് ന്ചയ്തിമല്? (ഇന്് ടുമഡ 
04.10.20) അമപ്ാൾ യപി മുഖ്മ
ന്തി പറയന്നതു മപാന്ല സമഹാ
ദരിമാരുന്ട മാനം ന്കാണ്ടു കെി
ക്കുകന്യന്നതപ് ബിന്ജപി ഭരണം 
നിലനിൽക്കുന്ന മുതലാെിത് 
ഇന്്യിൽ ഇന്നപ് നിത്സംഭവ
മായി മാറിയിരിക്കുന്. 

ഈ ഇരുപത്ിന്യാന്നാം നൂ
്ാണ്ിലം, ഹരിയാന, പഞ്ാബപ്, 
രാജസ്ാൻ തുടങ്ങിയ സംസ്ാ
നങ്ങെിലം, രാജ്ത്ിന്റെ വടക്കും 
പടിഞൊറുമുള്ള വിവിധ പ്രമദശ
ങ്ങെിലം വധുവാക്ാൻ സ്തീകന്െ 
കടത്തുന്നതപ് ഒരു വെരുന്ന വ്ാ
പാരം തന്ന്നയാണപ്. ചിലയിടങ്ങ
െിൽ പ്രായം ന്ചന്ന പുരുഷന്മാർ
ക്പ് വിവാഹം ന്ചയ്യുന്നതിനായി 
ന്പൺകുട്ികന്െ പണം ന്കാടുത്തു 
വാങ്ങുന്ന രീതിയണ്പ്. 2016ന്ല 
മദശീയ സക്രം ന്റമക്ാർഡപ് സപ് 
ബയൂമറായന്ട കണക്നുസരിച്പ്, 
33,855 സ്തീകമെയാണപ് വിവാഹ
ത്ിനായി തട്ിന്ക്ാണ്ടുമപായി
ട്ടുള്ളതപ്. ഇതിൽ പകുതിയം 18 
വയസ്ിൽ താന്ഴയള്ളവരായിരു
ന്. ‘എംപവർ പീപ്ിൾ’ എന്ന 
സംഘടന, 2014-ൽ വീടുവീടാന്
രം കയറിനടത്ിയ ഒരു സർമവ് 
പ്രകാരം, ഉത്മരന്്യിന്ല 85 
ഗ്ാമങ്ങെിലായി 1,352 സ്തീകൊ
ണപ് തങ്ങന്െ ഇങ്ങന്ന വാങ്ങിയ

വരുന്മാത്പ് കഴിയന്നതപ്. 2013ൽ 
യഎൻ ഓഫീസപ് ഓൺ ഡ്രഗപ് 
ആൻഡപ് സക്രം പ്രസിദ്ധീകരിച് 
റിമപ്ാർട്പ് പ്രകാരം, നിർബന്ിത 
വിവാഹത്ിനായി കടത്തുന്ന സ്തീ
കന്െ ചൂഷണം ന്ചയ്യുകയം, അടി
സ്ാന അവകാശങ്ങൾ കൂടി നി
മഷധിക്കുകയം വീട്ടുമജാലിക്ാ
രാക്ി മാറ്റുകയം കാലക്രമമണ 
ഉമപക്ഷിക്കുകയമാണപ് ഉണ്ാകു
ന്നതപ്. ഇതിൽ പല സ്തീകമെയം 
അവരുന്ട ഉടമസ്രുന്ട താതപ്പ
ര്പ്രകാരം വീണ്ടും വിൽക്കുന്. 
ആയിരക്ണക്ിനപ് സ്തീകമെയം 
ന്പൺകുട്ികമെയം ഇങ്ങന്ന അവ
രുന്ട കുടുംബങ്ങെിൽ നിന്നക്ി, 
വാങ്ങുകയം വിൽക്കുകയം ന്ചയ്തപ്, 
വീട്ടുമവലക്ാരായം സലംഗിക 

അടിമകൊയം കുരുക്ിയിടുന്. 
(മ്ാബൽ മപാസ്റപ് 19.11.12, ദ ഗാർ
ഡിയൻ 07.03.18) ഞങ്ങൾ ഈ 
കാര്ം പരാമർശിച്തപ്, ലൗ 
ജിഹാദപ്, ദുരഭിമാനന്ക്ാല തുട
ങ്ങിയവ സ്തീകളുന്ട ആത്ാഭിമാ
നത്ിമറെയം സമത്വത്ിമറെയം 
സമാനമായ ലംഘനം തന്ന്നയാ
ന്ണന്നതു ന്കാണ്ാണപ്. ഇത്രം 
ക്രൂരപ്രമയാഗങ്ങന്ൊന്ക്യം, പു
രുഷമമധാവിത്വമുള്ള സമൂഹത്ി
ന്ല ബന്ങ്ങെിൽ, സ്തീകന്െ നി
സ്ഹായരും അബലകളുമായി 
കണക്ാക്കുന്. ഇത്രം നീച
മായ കു്കൃത്ങ്ങൾ തടയാൻ സർ
ക്ാമരാ ഭരണകൂടമമാ, നിലവില
ള്ള ശിക്ഷാനിയമങ്ങൾ മപാലം 
മതിയാംവണ്ം ഉപമയാഗിക്കുന്നി
ല്. സ്തീകളുന്ട അന്സ്സും അഭിമാ
നവം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം, 
യപിയിമലയം ഹരിയാനയിമല
യം ബിന്ജപി മനതൃത്വത്ിലള്ള 
സർക്ാരുകൾ അവരുന്ട മമനാ
രഥത്ിലള്ള കു്കൃത്മായ ലൗ 

ജിഹാദപ് മപാന്ലയള്ളവ തടയന്ന
തിനുള്ള നിയമം ന്കാണ്ടുവരുന്. 
ലിംഗനീതിയന്ട വശം അവഗണി
ച്ചുന്കാണ്പ്, വിഭാഗീയമായ മത
വ്ത്ാസത്ിന്റെ വശത്ിൽ 
മാത്രം ശ്രദ്ധയൂന്ന്. ഇതപ് ലൗ 
ജിഹാദപ് എന്ന മപരിൽ പുരുഷ
ന്മാർന്ക്തിമര സവരനിര്ാതനം 
നടത്തുക മാത്രമല്, സ്തീകമെയം 
ദണ്ഡിപ്ിക്കുന്നതാണപ്. 

ൊമൂൈിെവിഭജനും വഷളാക്കു
വാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ടെറുത്തു 
ലതാൽപെിക്ണും

എന്തു കാരണത്ിന്റെ മപരി
ലാന്ണങ്ിലം ആരു നടത്തുന്ന 
നിർബന്ിത മതപരിവർത്ന
വം അപലപിമക്ണ്താന്ണന്ന

തപ് ന്ായമായ വസ്തുതയാണപ്. മന
രമത് പറഞെതു മപാന്ല പ്രായ
പൂർത്ിയായ ഏന്താരു പൗരനും 
തനിക്പ് ഇഷ്ടന്പ്ട് ഒരാന്െ വിവാഹം 
ന്ചയ്യുവാനുള്ള ഭരണഘടനാപര
മായ അവകാശമുണ്പ്. ഇതിൽ 
ആർക്കും ഇടന്പടാനാകില്. നമ്മു
ന്ട നമവാത്ാന പ്രസ്ാനത്ിന്ല 
അതികായന്മാരും ഇതപ് ഉയർത്ി
പ്ിടിച്ിരുന്. സമൂഹത്ിന്റെ പു
മരാഗതിയന്ട പാതയിൽ തടസ്
മായി നിൽക്കുന്ന അറുപഴഞ്ൻ 
ജന്മിത്കാല രീതികളും ആചാ
രങ്ങളും അനുശാസനങ്ങളും ഇല്ാ
താക്ണന്മന്നപ് അവർ ആഗ്ഹി
ച്ിരുന്. ആർഎസപ്എസപ്- ബിന്ജ 
പി - സംഘപരിവാർ ശക്ികൾ 
ലൗ ജിഹാദിന്നതിമര നടത്തുന്ന 
യദ്ധവം, ദുരഭിമാനന്ക്ാല കൾ
ക്പ് അനുകൂലമായി എടുക്കുന്ന നി
ലപാടുകളും വർഗ്ഗീയ-ജാതീയ മച
രിതിരിവകന്െ ആെിക്ത്ിക്ാൻ 
സഹായിക്കുന്നവയാന്ണന്നപ് തി
രിച്റിമയണ്തുണ്പ്. മതിയായ രാ

ഷ്ടീയ മബാധത്ിന്റെ അഭാവ
ത്ിൽ, ഇത്രം കരുതിക്കൂട്ിയ
ണ്ാക്കുന്ന വിഭജനങ്ങൾ തീക്ഷ്ണ
മാക്കുമ്ാൾ ജാതിയമടയം മത
ത്ിന്റെയം മപരിൽ ജനങ്ങൾക്ി
ടയിലള്ള ധ്രുവീകരണവം വർധി
ക്കും. സാമൂഹികാന്രീക്ഷത്ിൽ 
ഇങ്ങന്ന എല്ാതരത്ിലമുള്ള, 
മതഭ്ാന്തു നിറഞെതും പിന്ിരി
പ്നുമായ രീതികൾ വർധിക്കു
മ്ാൾ, സാധാരണക്ാരായ 
അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ിട
യിൽ മതിയായ സാമൂഹിക-രാഷ്ടീയ 
അവമബാധം ഉണരുന്നതിനുള്ള 
സാധ്ത അത്രയം കുറയം. രണ്ാ
മതായി, ഏന്താരു രാജ്ത്തും, ഭൂ
രിപക്ഷ മൗലികവാദത്ിന്റെയം 
വർഗ്ഗീയതയമടയം പ്രചാരകർ, 
ഇങ്ങന്ന കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കു
ന്ന ധ്രുവീകരണത്ിൽ നിന്നാണപ് 
മനട്മുണ്ാക്കുന്നതപ്. മതവം മൗലി
കവാദവം ഒന്നല്. സങ്കുചിതമായ 
വിഭാഗീയ രാഷ്ടീയ മനട്ങ്ങൾക്ാ
യി മതന്ത് ഉപമയാഗിക്കുമയാ 
ദുരുപമയാഗിക്കുകമയാ ന്ചയ്യുമ്ാ
ഴാണപ് അതിന്ന മൗലികവാദം 
എന് വിെിക്കുന്നതപ്. അമപ്ാൾ 
ഇന്്യിൽ, അന്രീക്ഷത്ിൽ 
വർഗ്ഗീയ പിരിമുറുക്വം മതപര
മായ വിഭജനവം രൂക്ഷമാകുമ്ാൾ, 
ന്കാടിയ വർഗ്ഗീയത പുലർത്തുന്ന 
ആർഎസപ്എസ്ിന്റെയം ബിന്ജ
പിയമടയം നിലപാടിനാണപ് മന
ട്മുണ്ാവക. പിന്ിരിപ്നും പഴ
ഞ്നുമായ എല്ാത്രം ചിന്കളും 
ആചാരങ്ങളും നിലനിർത്തുവാനും 
മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കുവാനുമാണപ് 
ആർഎസപ്എസപ്-ബിന്ജപി-സംഘ
പരിവാർ ശക്ികൾ ലക്ഷ്ം ന്വ
ക്കുന്നതപ്. ഒപ്ം, വർഗ്ഗീയത - മൗ
ലികവാദം - ജാതീയത എന്നിവ
യൾപ്ന്ട എല്ാത്രം വിഭാഗീയ
ചിന്കളും ആെിക്ത്ിക്കുന്. 
കാരണം, അവരുന്ട യജമാനരും, 
രക്ഷകർത്ാക്ളുമായ, ഭരിക്കുന്ന 
ചൂഷകരായ കുത്കകൾക്പ്, മര
ണാസന്നമായി ദുഷിച് പിന്ിരി
പ്ൻ മുതലാെിത് സംവിധാന
ത്ിനപ് അധികജീവൻ നീട്ിനൽ
കുവാനായി ഈ വിഭാഗീയചിന് 
ആവശ്മുണ്പ്. അതുന്കാണ്പ്, ജനാ
ധിപത്വിശ്വാസികൊയ എല്ാ 
ജനങ്ങളും മുമന്നാട്ടു വന്നപ്, ഇത്രം 
അപകടകരമായ വിഭാഗീയ ഫാ
സിസ്റപ് അജണ്യപ് ന്ക്തിമര കാ
ര്ക്ഷമമായ, ഒ്ന്ക്ട്ായ, പ്രതി
മരാധം തീർമക്ണ്തപ് കാലത്ി
ന്റെ ആവശ്മാണപ്.

‘ലൗ ജിഹാേക്’ എന്ന പേം തത്ന്ന ഹിന്ദുത്വാേികൾ 
രൂപത്പെടതെിയിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതതെിൽ ത്പട് 
ഒരാളിൽ പ്രണയം കത്ണ്ത്ന്ന ഒരു മുസിം പു
രുഷകനാ ത്പൺകുട്ികക്ാ അവർ ശി് വിധി
ക്കുന്നു, മതപരിവർതെനം എന്ന ആകരാപണം 
ഉയർത്ന്നു. പക് അകത ആളുകൾ തത്ന്ന, 
‘ഘർ വാപസി’ (വീട്ികലക്കു മടങ്ങുക) എന്ന കപരിൽ 
ഇസാം മതതെിൽനിന്നും ഹിന്ദുമതതെികലയ്കക് ബലം 
പ്രകയാഗിച്ചക് മതപരിവർതെനം നടത്ന്നതിനക് 
സ്തുതി പാടന്നു. ഇതിനക് അധികാരകകന്ദ്രങ്ങൾ പി
ന്തുണയം നൽകുന്നു.

(12-ാം ശേജില് നിന്ന്)

{]m-b-]qÀ-¯nbm-b c@- v hy-àn-IÄ X-½n-ep-Å hn-hm-l-¯nÂ  
aq-¶m-a-sXm-cp I-£n-bp-sS C-S-s]-SÂ \n-b-a-hn-cp²w

കര്ഷകസമരത്ിനന് അഭിവാദ്ങ്ള് അര്പ്ിച്ചുകകാണ്ന് തൂശൂര് നഗരത്ില് 
എസന് യുസിഐ(സി) ജില്ാകസക്രട്ടറി ശഡാ.േി.എസന്.ബാബു പ്രസംഗിക്കുന്നു

ശകാഴിശക്കാടന് ഐക്ദാര്ഢ്റാലിയില് എസന് യുസിഐ(സി)  
ജില്ാകമ്ിറ്ിയംഗം എം.രാജന് പ്രസംഗിക്കുന്നു 
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'യക്ിയന്ട എത്രമയാ മഹത്ായ  
പന്മാണപ് അണഞ്ഞുമപായതപ്
നിലച്തപ് എത്രമയാ മഹത്ായ 
ഹൃദയ സ്ന്നം'

1895 ആഗസ്റപ് 5നപ് ന്ഫ്ഡ
റികപ് എംഗൽസപ് ലണ്നിൽ അന്
രിച്ചു.  1883-ൽ, ഉ് സുഹൃത്ായ 
കാൾമാർകപ് സിന്റെ നിര്ാണമശ
ഷം  മലാകത്ാന്ക ആധുനിക 
ന്താഴിലാെിവർഗ്ഗത്ിന്റെ ഏ്വം 
ഉജ്വലനായ പണ്ഡിതനും ഗുരുനാ
ഥനും എംഗൽസപ് ആയിരുന്. 
വിധി ഒരുമിപ്ിച്തിനുമശഷം ഈ 
രണ്ടു സുഹൃത്തുക്ളും, തങ്ങളുന്ട 
ജീവിതവം പ്രവർത്നവം ഒരു 
ന്പാതുലക്ഷ്ത്ിനായി സമർപ്ി
ച്ചു. ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗത്ിനുമവ
ണ്ി എംഗൽസപ് എന്ാണപ് ന്ച
യ്തതപ് എന്നറിയണന്മങ്ിൽ, സമ
കാലിക ന്താഴിലാെിവർഗ്ഗ പ്ര
മക്ഷാഭങ്ങൾ വികസിപ്ിന്ച്ടുക്കു
ന്നതിൽ മാർകപ് സിന്റെ പാഠങ്ങളും 
പ്രവൃത്ികളും എത്രമമൽ പ്രധാ
നമായിരുന് എന്നപ് മനസ്ിലാമക്
ണ്ിയിരിക്കുന്.

ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗവം അവർ 
മുമന്നാട്ടു വയ്കന്ന ആവശ്ങ്ങളും 
നിലനിൽക്കുന്ന സാ്ത്ിക ക്ര
മത്ിന്റെയം മുതലാെിത് വ്വ
സ്ിതിയന്ടയം അനിവാര്ഫല
മാണപ് എന്നപ് ഇദംപ്രഥമമായി ചൂ
ണ്ിക്ാണിച്തപ് മാർകപ് സും എം
ഗൽസുമായിരുന്. മുതലാെിത്
മാണപ് ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗന്ത് 
സൃഷ്ടിച്തും അവർ സംഘടിക്ാൻ 
ഇടയാക്ിയതും.

ഉൽകൃഷ്ട ചിത്രായ മനുഷ്ർ 
നടത്തുന്ന സദുമദേശപരമായ ഇട
ന്പടലകെിലൂന്ടയല്, മറിച്പ്  സം
ഘടിത ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗം നട
ത്തുന്നവർഗസമരത്ിലൂന്ട മാത്ര
മമ മാനവരാശിന്യ, ഇമപ്ാൾ  
അടിച്മർത്ിന്ക്ാണ്ിരിക്കുന്ന 
തിന്മകെിൽ നിന്നപ് മുക്മാക്ാൻ 
സാധിക്കൂ എന്നവർ ചൂണ്ിക്ാട്ി. 

ആധുനിക സമൂഹത്ിൽ ഉൽപാ
ദനശക്ികളുന്ട വികാസത്ിന്റെ 
അനിവാര് ഫലവം ന്താഴിലാെി 
വർഗത്ിന്റെ ആത്ന്ിക ലക്ഷ്
വമാണപ് മസാഷ്ലിസം, അല്ാന്ത 
സ്വപപ് നദർശികളുന്ട കന്ണ്ത്ല
ല് എന്നപ് തങ്ങളുന്ട ശാസ്തീയ കൃ
തികെിലൂന്ട ആദ്ം വിശദീകരി
ച്തപ് മാർകപ് സും എംഗൽസുമാണപ്.

ഇത:പര്ന്മുള്ള ലിഖിത ചരി
ത്രം വർഗ്ഗസമരത്ിന്റെ ചരിത്ര
മാണപ്. ഒരു വർഗന്ത് നിഷപ് കാ
സനം ന്ചയ്തപ് മന്്ാരു വർഗ്ഗം അധി
കാരം പിടിന്ച്ടുത്പ് ഭരണത്തുടർ
ച്നിലനിർത്തുകയാണപ് ന്ചയ്യുന്ന
തപ്. വർഗ്ഗാധിപത്ത്ിന്റെയം 
വർഗ്ഗസമരത്ിന്റെയം അടിത്
റയായ സ്വകാര്സ്വത്തും ഉൽപാ
ദന രംഗന്ത് അരാജകത്വവം 
അവസാനിക്കുമവാെം ഇതപ് തുടരും. 
മുതലാെിത് അടിത്റ തകർക്കുക 
എന്നതാണപ് ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗ 
താൽപര്ം. അതുന്കാണ്ടുതന്ന്ന 
ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗത്ിന്റെ സമ
രങ്ങൾ ഈ ദിശയിമലയ്കാണപ് 
നയിക്ന്പ്മടണ്തപ്. എല്ാ വർ
ഗസമരങ്ങളും ഒരു രാഷ്ടീയ സമ
രമാണപ്.

വിമമാചനത്ിനു മവണ്ി ന്പാ
രുതുന്ന മലാകന്മ്ാടുമുള്ള ന്താ
ഴിലാെി വർഗ്ഗം മാർകപ് സിന്റെയം 
എംഗൽസിന്റെയം കാഴ്ചപ്ാടുകൾ 
ഇന്നപ് ഏന് ട്ുത്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ 
1840 കെിൽ ഈ രണ്ടു സുഹൃത്തു
ക്ളും മസാഷ്ലിസ്റപ് സാഹിത്
രചനയിലം സാമൂഹ് പ്രസ്ാന
ങ്ങെിലം സജീവമായി ഏർന്പ്ട്ടു
ന്കാണ്ിരുന്ന കാലത്പ് ഈ കാ
ഴ്ചപ്ാടുകൾ തികച്ചും നൂതനമായി
രുന്.

ഏകാധിപത് രാജവാഴ്ചയപ് ന്ക്
തിന്രയം രാഷ്ടീയ സ്വാതന്ത്ത്ി
നുമവണ്ിയം മപാലീസിനും പാ
തിരിമാർക്കുന്മതിന്രയന്മാന്ക് 
സമരം ന്ചയ്തുന്കാണ്ിരുന്ന പ്രതി
ഭാധനൻമാരും, അങ്ങന്നയല്ാത് 

സാധാരണക്ാരായ ആളുകളും, 
സത്സന്രും അങ്ങന്നയല്ാ
ത് കാപട്ക്ാരായ ആളുകളും 
മനസ്ിലാക്ാന്ത മപായ കാര്
മാണപ് മുതലാെി വർഗ്ഗവം ന്താഴി
ലാെി വർഗ്ഗവം തമ്ിലള്ള പ്രതി
മയാഗിത സവരുദ്ധ്ം. ഒരു സ്വ
തന്ത സാമൂഹ്ശക്ിയായി ന്താ
ഴിലാെികന്െ ഉൾന്ക്ാള്ളാൻ 
അവർക്ായില്.

മറുവശത്പ്,  പ്രതിഭാശാലികളുൾ 
ന്പ്ന്ടയള്ള പലരും കരുതിയിരു
ന്നതപ്  നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്
ക്രമത്ിന്റെ അനീതി ഭരണാധി
കാരികന്െ മബാധ്ന്പ്ടുമത്ണ്
താന്ണന്ം അവർക്തപ് മബാധ്
ന്പ്ടുന്ന പക്ഷം സമാധാനവം 
ബഹുജനമക്ഷമവം ഭുമിയിൽ സ്ാ
പിക്ാനാകുന്മന്മാണപ്. യാതന
മയതുമില്ാന്ത മസാഷ്ലിസം 
വരുന്നതിന്നക്കുറിച്ാണപ് അവർ 
സ്വപപ് നം കണ്ിരുന്നതപ്. എന് 
മാത്രവമല് അക്ാലന്ത് മസാ

ഷ്ലിസ്റ്റുകളും ന്താഴിലാെി വർ
ഗ്ഗത്ിന്റെ ചങ്ങാതിമാരും ന്താ
ഴിലാെി വർഗ്ഗന്ത് ഒരു അൾസർ 
എന്ന നിലയിലാണപ് കണ്ിരുന്ന
തപ്. വ്വസായ വികാസമത്ാന്ടാ
പ്ം അൾസറും വെരുന് എന്നതപ് 
ഭയപ്ാമടാന്ട അവർ നിരീക്ഷിക്കു
കയം ന്ചയ്തിരുന്. ന്താഴിലാെി 
വർഗ്ഗത്ിന്റെ വെർച്യ്കപ് തടയി
ടാൻ വ്വസായവതപ്ക്രണന്ത്
ത്ന്ന്ന തടയവാനാണപ് അവർ 
ഉദ്മിച്തപ്. അതായതപ് ചരിത്ര
ത്ിന്റെ ചക്രങ്ങൾക്പ് തടയിടു
വാൻ!

മാർകപ് സും എംഗൽസും ന്താ

ഴിലാെി വർഗ്ഗത്ിന്റെ വെർച്യിൽ 
പരിഭ്മിച്ില് എന് മാത്രമല് ന്താ
ഴിലാെി വർഗ്ഗത്ിന്റെ വെർച്യി
ലായിരുന് അവരുന്ട പ്രതീക്ഷ
യത്രയം. ന്താഴിലാെികളുന്ട എണ്ം 
വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്പ് വിപ്
വവർഗ്ഗത്ിന്റെ ശക്ി വർദ്ധിക്കും. 
മസാഷ്ലിസം സ്ാപിതമാകു 
വാനുള്ള സാധ്ത വർദ്ധിക്കും. 
മാർകപ് സും എംഗൽസും ന്താഴി
ലാെി വർഗ്ഗത്ിനു നൽകിയ 
മസവനം ചുരുക്ി പറഞൊൽ, 
സ്വയം മനസ്ിലാക്കുവാനും അവ
നവന്നക്കുറിച്പ് മബാധവാൻമാ
രായിരിക്കുവാനും അവർ ന്താഴി
ലാെി വർഗ്ഗന്ത് പഠിപ്ിച്ചു. സ്വ
പപ് നങ്ങളുന്ട സ്ാനത്പ്  ശാസ്ത
ന്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയം ന്ചയ്തു.

അതുന്കാണ്ാണപ് എംഗൽസി
ന്റെ മപരും ജീവിതവം ന്താഴി
ലാെികൾ അറിമയണ്ിയിരിക്കു
ന്നതപ്. റഷ്ൻ ന്താഴിലാെികെിൽ 
വർഗ്ഗ മബാധം വെർത്ിന്യടുക്കു

വാൻ ലക്ഷ്ം വയ്കന്ന ഈ  മലഖന 
സമാഹാരത്ിൽ,  ആധുനിക 
ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗത്ിന്റെ മഹാൻ
മാരായ രണ്ടു ഗുരുനാഥൻമാരിൽ 
ഒരാൊയ എംഗൽസിന്റെ ജീവി
തത്ിന്റെയം പ്രവർത്നങ്ങളുന്ടയം 
ഒരു മരഖാചിത്രം ഉൾന്പ്ടുത്തുന്ന
തപ് അതുന്കാണ്ാണപ്.

പ്രഷ്ൻ രാജവാഴ്ചയ്കപ് കീഴിലാ
യിരുന്ന സറൻ പ്രവിശ്യിന്ല 
ബർമൻ എന്ന പ്രമദശത്പ് 1820 
ലാണപ് എംഗൽസപ് ജനിച്തപ്. എം
ഗൽസിന്റെ പിതാവപ് ഒരു വ്വ
സായി ആയിരുന്. 1838-ൽ സഹ
സപ് കൂൾ വിദ്ാഭ്ാസം പൂർത്ീക

രിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്ന്ന കുടുംബ 
സാഹചര്ങ്ങളുന്ട സമ്ർദേം മൂലം 
രേീ മൗനിന്ല ഒരു വാണിജ്സ്ാ
പനത്ിൽ ക്ർകപ് ആയി മജാലി
ക്പ് മചമരണ്ി വന്. തത്വശാസ്ത 
പഠനമാണപ് പിന്നീടപ് അമദേഹത്ി
നപ് വഴികാട്ി ആയതപ്. തത്വശാ
സ്തത്ിൽ ന്ഹഗലിന്റെ ചിന്ാഗ
തികൾക്ായിരുന് അന്നപ് മമൽ
സക്. എംഗൽസപ് ന്ഹഗലിന്റെ 
ശിഷ്നായി.  പ്രഷ്ൻ ഭരണ കു
ടന്ത് ശക്മായി പിന്തുണച്ിരു
ന്ന്വങ്ിലം ബർലിൻ യൂണിമവ
ഴപ് സി് ിയിന്ല ന്പ്രാഫസറായിരുന്ന 
ന്ഹഗലിന്റെ ആശയങ്ങൾ വിപ്
വകരമായിരുന്.

മനുഷ്ന്റെ യക്ിമബാധത്ിലം 
അതിന്റെ അവകാശങ്ങെിലം 
ന്ഹഗൽ അർപ്ിച്ിരുന്ന വിശ്വാ
സവം പ്രപഞ്ം നിരന്രമായ മാ
്ത്ിനും വികാസത്ിനും വിമധ
യമാണപ് എന്ന ന്ഹഗലിയൻ തത്വ
ചിന്യന്ട അടിസ്ാന പ്രമമയ
വം, നിലവിലള്ള സ്ിതി അംഗീ
കരിക്ാൻ കൂട്ാക്ാതിരുന്ന ന്ഹ
ഗലിന്റെ ശിഷ്രിൽ ചിലന്ര നി
ലവിന്ല സാഹചര്ത്ിന്നതി
രായ സമരവം നിലനിൽക്കുന്ന 
അനീതികൾക്കും തിൻമകൾക്കു
ന്മതിരായ സമരവം കൂന്ട നിര
ന്രമായ വികാസത്ിനപ് വിമധ
യമാക്ന്പ്മടണ്താണപ് എന്ന 
ആശയത്ിൽ എത്ിച്ചു.

എല്ാം വികാസത്ിനപ് വിമധ
യന്മങ്ിൽ ഒന്നപ് മന്്ാന്നിനപ് വഴി
മാറുക എന്നതപ് നിരന്രം സംഭ
വിക്കുന്ന്വങ്ിൽ റഷ്ൻ സാറി
ന്റെയം പ്രഷ്ൻ രാജാവിന്റെയം 
ഭരണം തുടർന്ന്കാമണ്യിരി 
ക്കുന്നതപ് എങ്ങന്ന? ഒരു നയൂനപ
ക്ഷം ബഹുഭൂരിപക്ഷത്ിന്റെയം 
ന്ചലവിൽ സ്ന്നരാകുന്നതപ് 
എങ്ങന്ന? മുതലാെിത് മമധാവി
ത്വം ജനങ്ങൾക്കുമമൽ അനസയൂ
തം തുടരുന്നതപ് എങ്ങന്ന? 

ന്ഹഗലിന്റെ തത്വശാസ്തം ചർ
ച് ന്ചയ്തതപ് മനസ്ിന്റെയം ആശ
യങ്ങളുന്ടയം വികാസന്ത്ക്കുറി
ച്ാണപ്. അതപ് ആശയവാദപരമാ
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ഉൽകൃഷ്ട ചിതെരായ മനഷ്യർ നടത്ന്ന സദു
കദേശപരമായ ഇടത്പടലകളിലൂത്ടയല്, മെിച്ചക്  
സംഘടിത ത്താഴിലാളി വർഗ്ഗം നടത്ന്ന വർ
ഗസമരതെിലൂത്ട മാത്രകമ മാനവരാശിത്യ, 
ഇകപൊൾ  അടിച്ചമർതെിത്ക്ാണ്ിരിക്കുന്ന തിന്മ
കളിൽ നിന്നക് മുക്മാക്ാൻ സാധിക്കൂ എന്നക് മാ
ർക്ം ഏംഗൽസും ചൂണ്ിക്ാട്ി. 

കഫ്രഡറികന് എംഗല്സന് 

മ്ാനായ മാര്കന് സികറെ നിര്ാണത്ിനുശേഷം ശലാക കതാഴിലാളി വര്ഗത്ികറെ ശനതാവം  
ഗുരുനാഥനും ഏംഗല്സായിരുന്നു. ഇരുവരും ശെര്ന്ാണന് മാര്കന് സിസം എന് മ്ത്ായ തതക്വെിന്തയ്കന് 
രൂേം നല്കിയതന്. മുതലാളിത് സമൂ്ത്ികറെ എല്ാ വ്ാധികളില്നിന്നും സമൂ്കത് ശമാെിപ്ിക്കാന് 
കതാഴിലാളി വര്ഗത്ികറെ ശനതൃതക്വത്ില് ചൂഷിതരും അടിച്മര്ത്കപ്ടുന്വരുമായ മുഴുവന് ജനവിഭാഗ
ങ്ളം അണിനിരശക്കണ്തുകണ്ന്ന് മാര്കന് സിസം േഠിപ്ിച്ചു. െരിത്രപ്രയാണത്ില് സശബാധമായ ഇട
കേടലിനന് അതന് അദ്ക്വാനിച്ചു ജീവിക്കുന്വകര പ്രാപ്തരാക്കി. ആദര്ോത്മകമായ ശലാകകത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
സക്വേന് നങ്ളകട സ്ാനത്ന് മാര്കന് സിസം ചൂഷണമുക്തമായ യഥാര്ത്ഥ ശലാകത്ികറെ സൃഷ്ിക്കായുള്ള 
ോസ്തം പ്രദാനംകെയന്തു. മ്ാനായ ഏംഗല്സികറെ 200-ാം ജന്മവാര്ഷിക ശവളയില് അശദേ്ത്ികറെ 
അര്്നായ േിഷ്ന് മ്ാനായ കലനിന് എഴുതിയ ശലഖനം ഞങ്ള് പുനഃപ്രസിദ്ീകരിക്കുകയാണന്.
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സിന്റെ കൃതി പരന്ക് ഉദ്ധരിക്
ന്പ്ട്ടു തുടങ്ങി. യഥാർത്ത്ിൽ, 
ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗത്ിന്റെ ദുരവ
സ് ഇത്രമമൽ ഹൃദയസ്പൃക്ായി  
1845 നപ് മുമ്ാ പിമ്ാ ചിത്രീ
കരിക്ന്പ്ട്ിട്ില്

ഇം്ണ്ിൽ എത്തുന്നതുവന്ര 
എംഗൽസപ് മസാഷ്ലിസ്റപ് ആയി
രുന്നില്. 'ഇം്ിഷപ് മലബർ മൂവപ് ന്മ
റെിൽ' സജീവമായിരുന്ന ആൾ
ക്ാരുമായി മാഞ്സ്ററിൽ വച്പ് 
എംഗൽസപ് ബന്ം സ്ാപിക്കുകയം 
മസാഷ്ലിസ്റപ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങ 
െിൽ മലഖനങ്ങൾ എഴുതുകയം 
ന്ചയ്തുവന്. 1844-ൽ ജർമ്നിയി
മലയ്കപ് മടങ്ങും വഴി പാരീസിൽ 
വച്പ് അമദേഹം മാർകപ് സുമായി 
കണ്ടുമുട്ി. അതിനു മുമ്പു തന്ന്ന 
മാർകപ് സും എംഗൽസും തമ്ിൽ 

കത്ിടപാടുകൾ ആരംഭിച്ിരുന്. 
പാരീസിന്ല ജീവിതംമൂലവം ന്ഫ്
ഞ്പ് മസാഷ്ലിസ്റ്റുകളുമായള്ള 
സ്ർക്ം ന്കാണ്ടും മാർകപ് സും 
ഒരു മസാഷ്ലിസ്റായി പരിണ
മിച്ിരുന്. ഇവിന്ടവച്പ് ഇരു സു
ഹൃത്തുക്ളും മചർന്നപ് 'വിശുദ്ധ 
കുടുംബം' അഥവാ വിമർശനാത്ക 
വിമർശനന്ത്ക്കുറിച്പ് ഒരു വിമർ
ശനം എന്ന ഗ്ന്ം രചിച്ചു. ഇം
്ണ്ിന്ല ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗത്ി
ന്റെ അവസ് പ്രസിദ്ധീകരിക് 
ന്പ്ടുന്നതിനും ഒരു വർഷം മു്പ് 
രചിക്ന്പ്ട് ഈ കൃതിയന്ട സിം
ഹഭാഗവം മാർകപ് സിന്റെ സംഭാ
വനയാണപ്.  വിപ്വാത്ക, ഭൗതി 
കവാദ മസാഷ്ലിസമാണപ് ഇതിന്ല 
പ്രധാന പ്രമമയം. മുകെിൽ അതപ് 
വിശദീകരിക്ന്പ്ട്ടു കഴിഞ്ഞു.

തത്വചിന്കരായിരുന്ന മബാർ 
സമഹാദരൻമാരും അവരുന്ട അനു
യായികളും അറിയന്പ്ട്ിരുന്ന  
പരിഹാസമപ്രാണപ് വിശുദ്ധ 
കുടുംബം. എല്ാ യാഥാർത്്ങ്ങൾ
ക്കും അതീതമായി, പാർട്ികൾ

ക്കും രാഷ്ടിയത്ിനും അതീതമാ
യി നിൽക്കുന്നതും എല്ാ പ്രമയാ
ഗിക പ്രവർത്നങ്ങന്െയം നിര
സിക്കുന്നതും ചുറ്റുമുള്ള മലാകന്ത്
യം അതിന്ല സംഭവ വികാസ
ങ്ങന്െയം കുറിച്പ് വിമർശനാത്
കമായി പര്ാമലാചിക്കുക മാത്രം 
ന്ചയ്യുന്ന സ്വഭാവത്ിലള്ള വിമർ
ശനമാണപ് ഇവർ മുമന്നാട്ടുവച്ിരുന്നതപ്. 
മബാർ സമഹാദരന്മാർ ന്താഴി
ലാെി വർഗ്ഗന്ത് നിരൂപമണാത്
കമല്ാത് ജനക്കൂട്ം എന്ന നില
യിൽ വില കുറച്ാണപ് കണ്ിരു
ന്നതപ്.

അസംബന് ജടിലവം ഹാ
നികരവമായിരുന്ന ഈ പ്രവണ
തന്യ മാർകപ് സും എംഗൽസും 
അതിനിശിതമായി എതിർത്തു. 
ന്താഴിലാെിയന്ട ദുരവസ്ന്യ 

ക്കുറിച്ചുള്ള പരിചിന്നങ്ങെല്, 
മറിച്പ് ന്മച്ന്പ്ട് സാമൂഹ്ക്രമ
ത്ിനായള്ള മപാരാട്മാണപ് ആവ
ശ്ന്മന്നപ്, ഭരണകൂടത്ാലം ഭരണ 
വർഗ്ഗത്ാലം ചവിട്ി അരയ്കന്പ്
ടുന്ന, ഒരു യഥാർത് മനുഷ് വ്
ക്ിയന്ട, ന്താഴിലാെിയന്ട മപരിൽ 
അവർ ആവശ്ന്പ്ട്ടു. ഈ മപാ
രാട്ം ഏന്്ടുക്കുന്നതിൽ തതപ്പ
രരും പ്രാപ്തരുമായി അവർ കന്ണ്
ത്ിയതപ് ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗന്ത്
യാണപ്.

വിശുദ്ധ കുടുംബം പുറത്ിറങ്ങു 
ന്നതിനപ് മുമ്പുതന്ന്ന മാർകപ് സിന്റെ
യം റുഗയന്ടയം പ്രസിദ്ധീകരണ 
മായിരുന്ന 'ന്ദായ്പ്-ഫ്ൻതപ് മസ്ാ 
സി ന്ഷയാർ ബുക്റി'ൽ എംഗൽ
സപ് തന്റെ അർത്ശാസ്തന്ത്ക്കു
റിച്ചുള്ള നിരൂപണ പ്രബന്ങ്ങൾ 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ിരുന്. അതിൽ 
അമദേഹം, കാലിക സാ്ത്ിക 
ക്രമത്ിന്ല പ്രധാന പ്രതിഭാസ
ങ്ങന്െ മസാഷ്ലിസ്റപ് നിലപാടി
ന്ന മുൻനിർത്ി വിശകലനം ന്ച
യ്യുകയം സ്വകാര് സ്വത്ിന്റെ 
ആധിപത്ത്ിന്റെ അനിവാര് 
ഫലങ്ങൊയി വിലയിരുത്തുകയം 
ന്ചയ്തിരുന്. ന്പാെി്ിക്ൽ എക്
മണാമിന്യക്കുറിച്പ് കൂടുതൽ പഠി
ക്കുവാൻ മാർകപ് സപ് തീരുമാനിച്
തിൽ എംഗൽസുമായള്ള സ്ർ
ക്ം നിസ്ംശയമായം ഒരു ഘട
കമാണപ്. മാർകപ് സിന്റെ കൃതികൾ 
സുനിശ്ചിതമായം ഒരു വിപ്വത്ി
നപ് ഇടവരുത്ിയതപ് അർത്ശാ
സ്തത്ിലാണമല്ാ.

1845 മുതൽ 47വന്ര എംഗൽ
സപ് രേസ്ൽസിലം പാരീസിലമാ
യി താമസിച്ചുന്കാണ്പ് ശാസ്തീയ 
പ്രവർത്നങ്ങമൊന്ടാപ്ം രേ
സൽസിന്ലയം പാരീസിന്ലയം 
ജർമ്ൻ ന്താഴിലാെികളുന്ടയം 

ഇത:പര്യന്തമുള്ള ലിഖിത ചരിത്രം വർഗ്ഗസമര
തെിത്റെ ചരിത്രമാണക്. ഒരു വർഗത്തെ നിഷക് കാ
സനം ത്ചയ്ക് മത്റ്റാരു വർഗ്ഗം അധികാരം പിടി
ത്ച്ചടതെക് ഭരണത്ടർച്ചനിലനിർത്കയാണക് 
ത്ചയ്യുന്നതക്. വർഗ്ഗാധിപത്യതെിത്റെയം വർഗ്ഗസ
മരതെിത്റെയം അടിതെെയായ സ്കാര്യസ്ത്ം 
ഉൽപാേന രംഗത്തെ അരാജകത്വം അവസാ
നിക്കുകവാളം ഇതക് തുടരും.

(ശേഷം 16-ാം ശേജില്)

(14-ാം ശേജില് നിന്ന്)

യിരുന്. മനസ്ിന്റെ വികാസത്ിൽ 
നിന്നപ് പ്രകൃതിയന്ടയം മനുഷ്
ന്റെയം മാനുഷിക ബന്ങ്ങളുന്ട
യം വികാസം അനുമാനിന്ച്ടുക്കു
കയായിരുന് അതപ്. ന്ഹഗലിന്റെ 
നിരന്ര വികാസന്മന്ന ആശയ
ന്ത് പിന്തുണയ്കമ്ാൾത്ന്ന്ന 
ആശയവാദ സമീപനമത്ാടപ് മാർ
കപ് സും എംഗൽസും വിമയാജിച്ചു. 
മനസിന്റെ വികാസത്ിലൂന്ട പ്ര
കൃതിയന്ട വികാസം വിശദീകരി
ക്ന്പ്ടുന് എന്നല്, മനസ്ിന്റെ 
വിശദീകരണം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നപ് 
അഥവാ പദാർത്ത്ിൽ നിന്നാ
ണപ് എന്നപ് ജീവിതന്ത് നിരീക്ഷി
ച്തിൽ നിന്നപ് അവർ കന്ണ്ത്ി.

മാർകപ് സും എംഗൽസും ഭൗതി
കവാദികൾ ആയിരുന്. ന്ഹഗ
ലിന്നയം ശിഷ്ൻമാന്രയംമപാ
ന്ല ആശയവാദികൾ ആയിരു
ന്നില്. എല്ാ പ്രാപഞ്ിക പ്രതി
ഭാസങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഭൗതി
കമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്പ് എന്ന
തുമപാന്ല മനുഷ്സമൂഹത്ിന്റെ 
വികാസത്ിനുപിന്നിലം ഭൗതിക 
ശക്ികളുന്ട, ഉൽപ്ാദനശക്ിക
ളുന്ട വികാസമാണപ് എന്നവർ 
കന്ണ്ത്ി. സമൂഹത്ിന്റെ ആവ
ശ്കതകന്െ മുൻനിർത്ി മനു
ഷ്ൻ പരസ്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉൽ
പ്ാദന ബന്ം ഉൽപ്ാദനശക്ി
കളുന്ട വികാസന്ത് ആശ്രയി
ച്ാണപ് നിലന്കാള്ളുന്നതപ്. സാമൂ
ഹ് ജീവിതത്ിന്ല എല്ാ പ്രതി
ഭാസങ്ങന്െയം മനുഷ്ന്റെ ആശയ 
അഭിലാഷങ്ങന്െയം നിയമങ്ങന്െ
യം ഒന്ക്ക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകര
ണങ്ങൾ ഈ ബന്ത്ിലാണപ് 
നിഹിതമായിരിക്കുന്നതപ്. ഉൽപ്ാ
ദനശക്ികളുന്ട വെർച് സ്വകാ
ര്സ്വത്ിൽ അധിഷ്ഠിതമായ  സാ
മൂഹ്ബന്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്. 
എന്നാൽ സ്വകാര് സ്വത്ിന്റെ 
വെർച്,  ബഹുഭൂരിപക്ഷത്ിനും 
സ്വത്പ് നിമഷധിക്കുകയം ഒരു 
ന്ചറു നയൂനപക്ഷത്ിന്റെ കരങ്ങ
െിൽ സ്വത്പ് മകന്ദ്രീകരിക്ന്പ്
ടാൻ ഇടയാക്കുകയം ന്ചയ്യുന്ന്വ
ന്നപ് ഇന്നപ് നാം കാണുന്.  ഉൽ
പ്ാദനശക്ികളുന്ട വെർച്, ആധു
നിക സാമൂഹ്ക്രമത്ിന്റെ അടി
ത്റയായ സ്വകാര് സ്വത്ിനപ് 
വിരാമമിടുന്. മസാഷ്ലിസ്റ്റുകൾ 
മുമന്നാട്ടു വച് അമത ലക്ഷ്ത്ി
മലയ്കാണപ് കാര്ങ്ങൾ നീങ്ങുന്ന
തപ്. ആധുനിക സമൂഹത്ിൽ, പദ
വിയന്ട പ്രമത്കതന്കാണ്പ് ഏതു 
സാമൂഹ്ശക്ിയാമണാ മസാഷ്
ലിസം ന്കാണ്ടുവരുന്നതിൽ തൽ
പരരായിട്ടുള്ളതപ് എന്നപ് മനസ്ിലാ
ക്ി,  ആ ശക്ികന്െ തങ്ങളുന്ട 
ചരിത്രപരമായ കടമകന്െ സംബ
ന്ിച്ചും താൽപര്ന്ത് സംബ
ന്ിച്ചും മബാധവാൻമാരാക്കുക 
എന്നതാണപ് മസാഷ്ലിസപ് ററുക
ളുന്ട കർത്വ്ം. ഈ സാമൂഹ്
ശക്ി ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗമാണപ്.

പിതാവപ് ഓഹരി പങ്ാെിയാ
യിരുന്ന വാണിജ്മകന്ദ്രത്ിൽ 
മജാലി മനാക്മവ, 1842 മുതൽ 
മാഞ്സ്ററിൽ ജീവിച്ിരുന്നമപ്ാൾ, 
ഇം്ീഷപ് വ്വസായത്ിന്റെ മക
ന്ദ്രമായ ഇം്ണ്ിന്ല ന്താഴിലാ

െികന്െക്കുറിച്പ് മനസ്ിലാക്കുവാൻ 
എംഗൽസിനപ് അവസരം സകവ
ന്. ഓഫീസിൽ ചടഞെിരിക്കു
ന്നതിനപ് പകരം, എംഗൽസപ് ന്താ
ഴിലാെികൾ തിങ്ങിപ്ാർക്കുന്ന 
മചരികൾ സന്ർശിക്കുകയം അവ
രുന്ട ദാരിദ്്വം മക്ശങ്ങളും 
മനരിൽ കണ്പ് മനസ്ിലാക്കുകയം 
ന്ചയ്തു. എന്നിരിക്ിലം സ്വന്ം 
നിരീക്ഷണങ്ങെിൽ അമദേഹം ഒതു
ങ്ങി നിന്നില്. ഇം്ണ്ിന്ല ന്താ
ഴിലാെി വർഗ്ഗത്ിന്റെ അവസ്
ന്യ സംബന്ിച്പ് ലഭ്മായന്ത
ല്ാം അമദേഹം വായിച്ചു. ലഭ്മായ 
ഒമദ്ാഗിക മരഖകന്െല്ാം ശ്രദ്ധാ
പൂർവ്ം അമദേഹം പഠിച്ചു.

ഈ പഠനങ്ങളുന്ടയം നിരീ
ക്ഷണങ്ങളുന്ടയം ഫലമായിരുന് 
1845-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ 'ഇം
്ണ്ിന്ല ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗത്ി
ന്റെ അവസ്' എന്ന കൃതി.

ഇം്ണ്ിന്ല ന്താഴിലാെി വർ
ഗ്ഗത്ിന്റെ അവസ് എന്ന കൃതി
യിലൂന്ട എംഗൽസപ് നൽകിയ മി
കച് സംഭാവന എന്ാണപ് എന്ന 
നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എംഗൽസി
നപ് മുമ്പുതന്ന്ന നിരവധി ആളുകൾ 
ന്താഴിലാെികളുന്ട ദുരവസ്ന്യ
ക്കുറിച്പ് വിവരിച്ിട്ടുണ്പ്. അവന്ര 
സഹായിമക്ണ്തിന്റെ ആവശ്
കത ചൂണ്ിക്ാട്ിയിട്ടുമുണ്പ്. എന്നാൽ 
ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗം, കഷ്ടതയനു
ഭവിക്ാൻ  വിധിക്ന്പ്ട് വർഗ്ഗം 
മാത്രമന്ല്ന്ം ന്താഴിലാെികളുന്ട 
അപമാനകരമായ സാ്ത്ിക 
നിലയാണപ്, അപ്രതിമരാധിതമാ
യി മുമന്നറാനും അന്ിമവിമമാച
നത്ിനായി ന്പാരുതാനും ന്താ
ഴിലാെി വർഗ്ഗന്ത് മപ്രരിപ്ിക്കുന്നതപ് 
എന്നപ് ആദ്മായി ചൂണ്ിക്ാട്ിയതപ് 
എംഗൽസാണപ്. ന്പാരുതുന്ന ന്താ
ഴിലാെി വർഗ്ഗം സ്വയം സഹായി
ച്ചുന്കാള്ളും. തങ്ങളുന്ട യഥാർത് 
മുക്ി മസാഷ്ലിസമാണപ് എന്ന 
അനിവാര്മായ പാഠം ന്താഴിലാ
െി വർഗ്ഗത്ിന്റെ രാഷ്ടീയ മപാ
രാട്ങ്ങെിലൂന്ട ന്താഴിലാെികൾ 
പഠിന്ച്ടുക്കും. ന്താഴിലാെി വർ
ഗത്ിന്റെ രാഷ്ടീയ സമരങ്ങളുന്ട 
ലക്ഷ്ം മസാഷ്ലിസമാകുമ്ാൾ 
മാത്രമമ മസാഷ്ലിസം ഒരു ശക്ി
യായി തീരൂ. ഇം്ണ്ിന്ല ന്താ
ഴിലാെി വർഗ്ഗത്ിന്റെ സ്ിതി 
എന്ന എംഗൽസിന്റെ കൃതിയിന്ല 
പ്രധാന ആശയഗതികൾ ഇന്താ
ന്ക്യാണപ്. ഇന്നപ് ഏവരും എന്്
ടുക്കുന്ന ആശയങ്ങൊണപ് എന്നി
രിക്ിലം അക്ാലത്പ് ഇവ തി
കച്ചും നൂതനമായിരുന്.

ഇം്ണ്ിന്ല ന്താഴിലാെി വർ
ഗ്ഗത്ിന്റെ മശാച്ാവസ്യന്ട 
മനർസാക്ഷ്ന്പ്ടുത്ലം ന്ഞട്ി
പ്ിക്കുന്നതുമായ ചിത്രങ്ങമൊന്ടാ
പ്ം ഹൃദയാവർജ്കമായ ഭാഷ
യിന്ലഴുതിയ ഒരു കൃതിയിലാണപ് 
ഈ ആശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്ന്പ്
ട്തപ്. മുതലാെിത്ത്ിനും മുതലാ
െി വർഗത്ിനും എതിന്രയള്ള 
കടുത് കു്ാമരാപണമായി  വ്ാ
ഖ്ാനിക്ന്പ്ന്ട്ങ്ിലം പ്രസ്തുത 
കൃതി വ്ിച് മതിപ്പുെവാക്ി. 
ആധുനിക ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗത്ി
ന്റെ സ്ിതിന്യക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്മയ 
ചിത്രം എന്ന നിലയിൽ എംഗൽ

ഇടയിൽ പ്രാമയാഗിക പ്രവർത്
നങ്ങളും നടത്ിയിരുന്. ഇവിന്ട 
വച്പ് മാർകപ് സും എംഗൽസും രഹ
സ് സംഘടനയായ 'ജർമ്ൻ 
കമയൂണിസ്റപ് ലീഗു'മായി ബന്ം 
സ്ാപിച്ചു. തങ്ങൾ ആവിഷപ് കരി
ച് മസാഷ്ലിസത്ിന്റെ പ്രധാന 
തത്വങ്ങൾ വിശദമാക്ാൻ അവർ 
നിമയാഗിക്ന്പ്ട്ടു. തതപ്ഫലമാ
യാണപ് 1848-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ 
കമയൂണിസ്റപ് മാനിന്ഫമസ്റാ പിറ
വിന്യടുത്തപ്. എത്രമയാ ബൃഹദപ് 
ഗ്ന്ങ്ങമൊെം വിലന്പ്ട്താണപ് 
ഈ ന്കാച്ചു പുസ്കം. പരിഷപ് കൃത 
മലാകന്ത് സമരനിരതരും സു
സംഘടിതരുമായ ന്താഴിലാെി 
വർഗ്ഗന്ത് സംബന്ിച്ിടമത്ാ
െം മാനിന്ഫമസ്റായന്ട സത് 
ഇന്ം  പ്രമചാദനാത്കവം മാർ
ഗ്ഗദർശകവമാണപ്.

ഫ്ാൻസിൽ ന്പാട്ിപ്പുറന്പ്ടു
കയം പടിഞൊറൻ യൂമറാപ്ൻ 
രാജ്ങ്ങെിലാന്ക വ്ാപിക്കുകയം 
ന്ചയ്ത 1848-ന്ല വിപ്വന്ത്ത്തു
ടർന്നപ് മാർകപ് സും എംഗൽസും ജൻ
മനാട്ിൽ തിരിന്കന്യത്ി. ഇവിന്ട, 
സറനിഷ്പ്രഷ്യിൽ ന്കാമൊണിൽ 
നിന്നപ് പ്രസിദ്ധീകൃതമായിരുന്നതും 
ജനാധിപത് സ്വഭാവമുണ്ായിരു
ന്നതുമായ നയൂ സറനിന്ഷ ന്സതു
ങ്ങിന്റെ ചുമതല അവർ ഏന്്ടു
ത്തു. സറനിഷ്പ്രഷ്യിന്ല എല്ാ 
വിപ്വ, ജനാധിപത് പ്രമക്ഷാഭ
ങ്ങ'ളുന്ടയം ആത്ാവം ഹൃദയവ
മായിരുന് ഈരണ്ടു സുഹൃത്തുക്ളും. 
ജനങ്ങളുന്ട താൽപര്വം സ്വാ
തന്ത്വം സംരക്ഷിക്കുവാൻ പി
ന്ിരിപ്ൻ ശക്ികൾന്ക്തിന്ര 
അമങ്ങയ്ംവന്ര അവർ ന്പാരുതി. 
പമക്ഷ മമൽസക് പിന്ിരിപ്ൻ 
ശക്ികൾക്ായിരുന്. നയൂസറ
നിന്ഷ മസതൂങ്ങപ് അടിച്മർത്
ന്പ്ട്ടു. പ്രവാസ കാലത്പ് പ്രഷ്ൻ 
പൗരത്വം നഷ്ടന്ഷട് മാർകപ് സപ് 
നാടുകടത്ന്പ്ട്ടു.  എംഗൽസപ് ജന
ങ്ങളുന്ട സായധ കലാപത്ിൽ 
പന്ങ്ടുത്തു.  സ്വാതന്ത്ത്ിനാ
യള്ള മൂന്നപ് യദ്ധങ്ങെിൽ പന്ങ്ടു
ത്തു. കലാപകാരികൾ പരാജയ
ന്പ്ട്തിന്നത്തുടർന്നപ് സ്വി്പ് സർ
ലണ്പ് വഴി ലണ്നിമലയ്കപ് പലാ
യനം ന്ചയ്തു.

മാർകപ് സും ലണ്നിൽ സ്ിര
താമസമാക്ി. 1840 കെിൽ പണി
ന്യടുത്ിരുന്ന അമത വാണിജ്
സ്ാപനത്ിൽ എംഗൽസപ് വീണ്ടും 
ക്ാർക്ായി മജാലിയിൽ പ്രമവ
ശിച്ചു, പിന്നീടതിന്റെ ഓഹരി പങ്ാ
െിയായി. 1870വന്ര എംഗൽസപ് 
മാഞ്സ്ററിലം മാർകപ് സപ് ലണ്നി
ലം താമസിച്ചു. എന്നാൽ അവർ 
തമ്ിലള്ള ഏ്വം സജീവമായ 
ആശയ സകമാ്ത്ിനപ് ഇന്താരു 
തടസ്മായില്. നിമത്നന്യന്നവ
ണ്ം അവർ തമ്ിൽ കത്ിടപാ
ടുകൾ നടന്നിരുന്. ഈ കത്ിട
പാടുകെിലൂന്ട രണ്ടു സുഹൃത്തുക്ളും 
ആശയങ്ങളും കന്ണ്ത്ലകളും 
സകമാറുകയം ശാസ്തീയ മസാഷ്
ലിസം പ്രവൃത്ി പഥത്ിന്ലത്ി
ക്ാനുള്ള കൂട്ായ പരിശ്രമങ്ങൾ 
തുടരുകയം ന്ചയ്തു. 1870ൽ എം
ഗൽസപ് ലണ്നിമലയ്കപ് താമസം 

കലനിന്
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മാറി. അന് മുതൽ അവർ ഇരുവ
രും ഒത്തുമചർന് നടത്ിയ അക്ഷീ
ണവം കഠിനവമായ ബൗദ്ധിക 
പ്രവർത്നം 1883-ൽ മാർകപ് സി
ന്റെ മരണംവന്ര തുടർന്. ഈ 
പ്രയതപ് നത്ിന്റെ ഫലമായിരുന് 
കാൾ മാർകപ് സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ം  
അർത്ശാസ്തന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
എക്ാലന്ത്യം മികച് ഗ്ന്
മായ മൂലധനം.  എംഗൽസിന്റെ 
ഭാഗത്തുനിന്നാകന്ട് ന്ചറുതും വല
തുമായ ഒട്നവധി കൃതികളും. മുത
ലാെിത് സ്ദപ് ക്രമത്ിന്ല 
സങ്ീർണ് പ്രതിഭാസങ്ങന്െ അപ
ഗ്ഥിക്കുന്നതിൽ മാർകപ് സപ് ശ്രദ്ധ 
ന്ചലത്ി. എംഗൽസാകന്ട്, ലെി
തന്മങ്ിലം ചിലമപ്ാന്ഴങ്ിലം 
വിവാദത്ിനപ് ഇടയാക്കുംവിധ
ത്ിലം എഴുതിയ കൃതികെിൽ 
സാമാന് സ്വഭാവത്ിലള്ള ശാ
സ്തീയ പ്രശപ് നങ്ങന്െക്കുറിച്ചും, പി
ന്നിട്തും നിലവിലള്ളതുമായ കാ
ലന്ത് വ്ത്സ് പ്രതിഭാസങ്ങന്െ 
മാർകപ് സിന്റെ അർത്ശാസ്ത സി
ദ്ധാന്ങ്ങളുന്ടയം ഭൗതികവാദ 
ചരിത്ര ധാരണയന്ടയം അടിസ്ാ
നത്ിൽ വിശകലനം ന്ചയ്യുകയം 
ന്ചയ്തു.

എംഗൽസിന്റെ രചനകെിൽ 
പ്രമത്കം എടുത്തുപറമയണ് കൃ
തികൊണപ്, ഡയൂറിങ്ങിന്നതിന്ര 
എഴുതിയ സംവാദാത്ക കൃതി, 
(തത്വചിന്യന്ടയം ശാസ്തത്ി
ന്റെയം സാമൂഹ്ശാസ്തത്ിന്റെയം 
മമഖലകെിന്ല സുപ്രധാനമായ 
വിഷയങ്ങൾ പ്രസ്തുത കൃതി ചർച് 
ന്ചയ്യുന്) 'കുടുംബം, സ്വകാര്സ്വ
ത്പ്, ഭരണകൂടം എന്നിവയന്ട 
ഉദപ്ഭവന്ത്പ്്ി', 'ലദ്വിഗപ് ന്ഫായർ 
ബാഹപ്പ്', 'റഷ്ൻ ഗവൺന്മറെിന്റെ 
വിമദശനയം', പാർപ്ിട പ്രശപ് നം 
സംബന്ിച് നിരവധി മലഖന
ങ്ങൾ, അവസാനമായി റഷ്യന്ട 
സാ്ത്ിക വികാസന്ത് സം
ബന്ിച്പ് ന്ചറുന്തങ്ിലം വിലന്പ്
ട് രണ്ടു മലഖനങ്ങൾ എന്നിവ.

മൂലധനത്ിൻമമലള്ള തന്റെ 
ബൃഹത്ായ പ്രവർത്നങ്ങൾക്പ് 
അന്ിമരൂപം നൽകുന്നതിനപ് മു്പ് 
മാർകപ് സപ് അന്രിച്ചു. സകന്യഴു
ത്തു പ്രതി അതിനകം തന്ന്ന പൂർ
ത്ിയായിരുന്. സുഹൃത്ിന്റെ 
മരണമശഷം മൂലധനത്ിന്റെ 
രണ്ടും മൂന്ം വാല്ങ്ങൾ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭാരിച് ചുമതല എം
ഗൽസപ് ഏന്്ടുത്തു. 1885ൽ രണ്ാം 
വാല്വം 1894-ൽ മൂന്നാം വാല്
വം പ്രസിദ്ധീകരിക്ന്പ്ട്ടു. എം
ഗൽസിന്റെ മരണന്ത്ത്തുടർന്നപ് 

നാലാം വാല്ത്ിന്റെ പ്രകാശ
നം തടസ്ന്പ്ട്ടു. രണ്ടും മൂന്ം വാ
ല്ങ്ങൾക്ായി നീക്ിവയപ് മക്
ണ്ി വന്ന അധ്വാനം വെന്ര വല
താണപ്. മുലധനത്ിന്റെ രണ്ടും 
മൂന്ം വാല്ങ്ങൾ തയ്ാറാക്കുക 
വഴി എംഗൽസപ് തന്റെ സുഹൃത്ായ 
മഹാപ്രതിഭയ്കപ് രാമജാചിതമായ 
സ്മാരകമാണപ് ഉയർത്ിയന്തന്ം 
മബാധപൂർവ്മന്ല്ങ്ിലം അതിലൂ
ന്ട  സ്വന്ം നാമവം മായാത്വ
ണ്ം അതിൽ ന്കാത്ിവച്ചുന്വന്ം  
ആസ്തിയൻ മസാഷ്ൽ ന്ഡമമാ
ക്രാ്പ് ആഡപ് ലർ അഭിപ്രായന്പ്ട്
തപ് വെന്ര ശരിയാണപ്. വാസ്വ
ത്ിൽ മൂലധനത്ിന്റെ രണ്ടും 
മൂന്ം വാല്ങ്ങൾ മാർകപ് സിന്റെ
യം എംഗൽസിന്റെയം കൃതിയാ
ണപ്.

സൗഹൃദത്ിന്റെ ഹൃദയസ്ർ
ശിയായ ദൃഷ്ടാന്ങ്ങൾ പല ഐതി
ഹ്ങ്ങെിലമുണ്പ്. മനുഷ് സൗ
ഹാർദേങ്ങളുന്ട ഏ്വം പഴയ കഥ
കന്െമപ്ാലം നിഷ്പ്രഭമാക്കുംവിധം 
അമന്ാന്ം ബന്ം പുലർത്ി
മപ്ാന്നിരുന്ന മഹാപ്രതിഭകളും 
മപാരാെികളുമായിരുന്ന രണ്ടു 
മപരാണപ് തങ്ങളുന്ട ശാസ്തം നിർ
മ്ിച്തപ് എന്നപ് യൂമറാപ്ിന്ല ന്താ
ഴിലാെി വർഗ്ഗം പറയം. എംഗൽ
സപ് എമപ്ാഴും വിനയാന്വിതനാ
യി, മാർകപ് സിനപ് പിന്നിലാണപ് 
സ്വയം സ്ാനം കൽപ്ിച്ിരുന്ന
തപ്. മാർകപ് സപ് ജീവിച്ിരുന്നമപ്ാൾ 
ഞാൻ  പിന്നണിയിൽ മാത്രമമ 
ഫിഡിൽ വായിച്ിരുന്ള്ളൂ എന്നാ
ണപ് എംഗൽസപ് തന്റെ ഒരു സുഹൃ
ത്ിനപ് എഴുതിയതപ്. മാർകപ് സിന്റെ 
സ്മരണകമൊടുള്ള എംഗൽസിന്റെ 
ആദരവപ് നിസ്ീമമായിരുന്. ഈ 
കടുത് മപാരാെിക്പ്, ഉഗ് നിഷ്ഠ
നായ ചിന്കനപ് എത്രയം സപ് മന
ഹമസൃണമായ ഒരു ഹൃദയമുണ്ാ
യിരുന്.

1848-49 കാലന്ത് വിപ്വ
ത്ിനപ് മശഷം പ്രവാസത്ിലായിരു 
ന്ന മാർകപ് സും എംഗൽസും ശാ
സ്തീയ ഗമവഷണ പ്രവർത്നങ്ങെിൽ 
മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനിന്നില്. 1864ൽ 
മാർകപ് സപ്, 'ഇറെർനാഷണൽ വർ
ക്ിംഗപ് ന്മൻസപ് അമസാസിമയ
ഷനപ്' രൂപം നൽകി. ഒരു പതി
്ാമണ്ാെം അതിന്ന നയിച്ചു. എം
ഗൽസും വെന്ര സജീവമായി 
അമസ്ാസിമയഷന്റെ പ്രവർത്
നങ്ങെിൽ പങ്ാെിയായി. മാർ
കപ് സിന്റെ ആശയപ്രകാരം, എല്ാ 
രാജ്ങ്ങെിന്ലയം ന്താഴിലാെി 
വർഗ്ഗന്ത് ഏമകാപിപ്ിച്ചുന്കാ
ണ്പ്, ഇറെർനാഷണൽ അമസ്ാ

സിമയഷൻ നടത്ിയ പ്രവർത്
നങ്ങൾ, ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗ പ്ര
മക്ഷാഭങ്ങൾ വെർത്ിന്യടുക്കുന്ന
തിൽ ഗണ്മായ പങ്കുവഹിച്ചു. 70 
കെിൽ ഇറെർനാഷണൽ അമസാ
സിമയഷൻ പിരിച്ചുവിടന്പ്ട്തിനു 
മശഷവം ന്താഴിലാെികന്െ ഏമകാ
പിപ്ിക്കുക എന്ന  ഉത്രവാദി
ത്ം മാർകപ് സും എംഗൽസും അവ
സാനിപ്ിച്ില്. മനന്ര മറിച്പ് ന്താ

ഴിലാെി വർഗ്ഗത്ിന്റെ ആത്ീയ 
മനതാക്ന്െന്നനിലയിൽ അവരു
ന്ട പ്രാധാന്ം വർദ്ധിക്കുകയാണപ് 
ഉണ്ായതപ്. കാരണം ന്താഴിലാെി
കളുന്ട പ്രമക്ഷാഭങ്ങൾ ഇടതടവി
ല്ാന്ത ഉയർന്ന്കാണ്ിരുന്.

മാർകപ് സിന്റെ നിര്ാണമശ
ഷം എംഗൽസപ് യൂമറാപ്ൻ മസാ
ഷ്ലിസ്റ്റുകളുന്ട ഉപമദഷ്ടാവം മന
താവമായി തുടർന്. ഗവൺന്മറെി
ന്റെ അടിച്മർത്ലിന്ന അതി
ജീവിച്പ് അതിമവഗതയിലം ക്ര
മാനുഗതമായം ശക്ിപ്രാപിച്ചു 
ന്കാണ്ിരുന്ന ജർമ്ൻ മസാഷ്
ലിസ്റ്റുകളും, ആദ് ചുവടുവയപ്പ്ിന്ന 
ക്കുറിച്പ് പര്ാമലാചിക്കുകയം 
അതിനായി ഒരുക്ം തുടങ്ങുകയം 
ന്ചയ്തിരുന്ന റഷ്, സപ് ന്പയിൻ, 
റുമമനിയ തുടങ്ങിയ പിന്നാക് രാ
ജ്ങ്ങളുന്ട പ്രതിനിധികളും ഒമര 
സമയം എംഗൽസിന്റെ ഉപമദശം 
സ്വീകരിച്ചു വന്നിരുന്. വാർദ്ധ
ക്ത്ിന്ലത്ിയിരുന്ന എംഗൽ
സിന്റെ സമ്പുഷ്ടമായ വിജ്ാന
മശഖരവം അനുഭവസ്ത്തും 
അവർ ആമവാെം പ്രമയാജനന്പ് 
ടുത്ി. മാർകപ് സിനും എംഗൽസി
നും റഷ്ൻ ഭാഷ വശമുണ്ായിരു
ന്. അവർ റഷ്ൻ പുസ്കങ്ങൾ 
വായിക്കുകയം റഷ്യിന്ല കാര്

ങ്ങെിൽ താൽപര്ം പുലർത്തുക
യം റഷ്ൻ വിപ്വകാരികളുമായി 
നിരന്രം സ്ർക്ം പുലർത്തു
കയം റഷ്യിന്ല വിപ്വ മുമന്ന
്ങ്ങന്െ ശ്രദ്ധാപൂർവ്ം നിരീക്ഷി
ക്കുകയം ന്ചയ്തുവന്നിരുന്.

ജനാധിപത്വാദികൊയതി
നു മശഷമാണപ് മാർകപ് സും എം
ഗൽസും മസാഷ്ലിസ്റ്റുകൊയതപ്. 
രാഷ്ടീയ മസ്വഛാധിപത്മത്ാ

ടുള്ള ന്വറുപ്പ് എന്ന ജനാധിപത് 
വികാരം ഇവരിൽ വെന്ര ശക്
മായിരുന്. രാഷ്ടീയ മസ്വഛാധി
പത്വം സാ്ത്ികമായ അടി
ച്മർത്ലം തമ്ിലള്ള ബന്
ന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള ന്തെിവാർന്ന 
സസദ്ധാന്ിക ധാരണയമായി 
ഒത്തുമചർന്ന ഈ പ്രത്ക്ഷ രാ
ഷ്ടീയ വികാരവം സമ്പുഷ്ടമായ 
ജീവിത അനുഭവങ്ങളും മാർകപ് സി
ന്നയം എംഗൽസിന്നയം രാഷ്ടീ
യമായി അസാധാരണമായ പ്ര
തികരണമശഷി ഉള്ളവരാക്ി. 
അതുന്കാണ്ാണപ് സർവസജ്
രായ സാറിസ്റപ്  ഗവൺന്മറെിന്ന
തിന്ര ഒരുപിടിവരുന്ന റഷ്ൻ 
വിപ്വകാരികൾ നടത്ിയ ഐതി
ഹാസികമായ മപാരാട്ം അനുഭ
വസ്ന്നരായ ഈ വിപ്വകാരി
കളുന്ട ഹൃദയത്ിൽ അനുഭാവ
പൂർവമായ പ്രതിധ്വനി ഉെവാക്ി
യതപ്.

മറുവശത്പ്, നാമമാത്രമായ 
സാ്ത്ിക മനട്ങ്ങളുന്ട മപരിൽ, 
രാഷ്ടീയ സ്വാതന്ത്ം മനടുക എന്ന 
റഷ്ൻ മസാഷ്ലിസ്റ്റുകളുന്ട പര
മപ്രധാനവം അടിയന്രവമായ 
കർത്വ്ത്ിൽ നിന്നപ് പിൻമാ
റുവാനുള്ള പ്രവണതന്യ അവർ 
സംശയദൃഷ്ടിമയാന്ടയാണപ് വീ

ക്ഷിച്തപ്. മാത്രമല് അവരുന്ട അഭി
പ്രായത്ിൽ സാമൂഹ് വിപ്വം 
എന്ന മഹത്ായ ലക്ഷ്ന്ത് പ്ര
ത്ക്ഷത്ിൽത്ന്ന്ന വഞ്ിക്കു
ന്നതിനപ് തുല്വമായിരുന് അതപ്.

ന്താഴിലാെികളുന്ട വിമമാച
നം ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗത്ിന്റെ 
തന്ന്ന പ്രവൃത്ിയിലൂന്ടയായിരി 
ക്ണം എന്നപ് മാർകപ് സും എംഗൽ
സും നിരന്രം പഠിപ്ിച്ചു. എന്നാൽ 
സാ്ത്ിക സ്വാതന്ത്ത്ിനു 
മവണ്ിയള്ള മപാരാട്ത്ിനപ് ന്താ
ഴിലാെി വർഗ്ഗം ചില രാഷ്ടീയ അവ
കാശങ്ങൾ മനമടണ്തുണ്പ്. മാത്ര
വമല് റഷ്യി'ന്ല രാഷ്ടീയ വിപ്
വത്ിനപ് പടിഞൊറൻ യൂമറാപ്ി
ന്ല ന്താഴിലാെി വർഗന്ത് സം
ബന്ിച്പ് വ്ിച് പ്രാധാന്മുണ്പ് 
എന്നപ് മാർകപ് സും എംഗൽസും 
വ്ക്മായി കണ്ടു. ഏകാധിപത് 
റഷ് എന്ം യൂമറാപ്ൻ പിന്ി
രിപ്ത്ത്ിന്റെ ന്നടുമങ്ാട് ആയി
രുന്. ദീർഘകാലമത്യ്കപ് ജർമ്
നിയം ഫ്ാൻസും തമ്ിലള്ള ഭി
ന്നിപ്ിനപ് വഴിന്തെിച് 1870-ന്ല 
യദ്ധത്ിന്റെ ഫലമായി സാർവ്
മദശീയ തലത്ിൽ റഷ് അനു
ഭവിച്ചുമപാന്ന അസാധാരണമാം 
വിധം അനുകൂലമായ സാഹചര്ം 
ഒരു പിന്ിരിപ്ൻ ശക്ി എന്ന 
നിലയിൽ ഏകാധിപത് റഷ്യ
ന്ട പ്രാധാന്ം വർദ്ധിപ്ിച്മതയള്ളൂ.

ഒരു സ്വതന്ത റഷ്യ്ക മാത്ര
മമ, മപാെണ്പ്, ജർമ്നി, ഫിൻല
ണ്പ്, അർമമനിയ അന്ല്ങ്ിൽ മമ്
ന്തങ്ിലന്മാരു ന്ചറിയ രാജ്ന്ത് 
ആക്രമിമക്ണ്തില്ാത്, ഫ്ാൻ
സിന്നയം ജർമ്നിന്യയം നിര
ന്രം തമ്ിലടിപ്ിമക്ണ്തില്ാ
ത് ഒരു റഷ്യ്കപ് മാത്രമമ യദ്ധഭാ
രന്മാഴിവാക്ി ആധുനിക യൂമറാ
പ്ിന്ന ബലന്പ്ടുത്ാനാകൂ. യൂ
മറാപ്ിന്ല എല്ാ പിന്ിരിപ്ൻ 
ശക്ികന്െയം ദുർബലന്പ്ടുത്ി 
ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗന്ത് ശക്ി
ന്പ്ടുത്ാൻ സാധിക്കൂ. അതുന്കാ
ണ്ാണപ്  റഷ്യിന്ല രാഷ്ടീയ 
സ്വാതന്ത്ം സ്ാപിന്ച്ടുക്ാൻ 
എംഗൽസപ് ഉൽക്ടമായി അഭി
ലഷിച്തപ്. അതപ് യൂമറാപ്ിന്ല 
ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗ മുമന്ന്ങ്ങൾക്പ് 
കരുമത്കും. എംഗൽസിന്റെ നി
ര്ാണമത്ാന്ട റഷ്ൻ ന്താഴി
ലാെി വർഗ്ഗത്ിനപ് അവരുന്ട ഉ് 
ചങ്ങാതിന്യയാണപ് നഷ്ടമായതപ്. 
ന്താഴിലാെി വർഗ്ഗത്ിന്റെ ഗുരു
നാഥനും മഹാനായ മപാരാെിയ
മായ ന്ഫ്ഡറികപ് എംഗൽസിന്റെ 
സ്മരണകൾ എക്ാലവം നമ്ിൽ 
ദീപ്തമായിരിക്ന്ട്.

s{^-U-dn-Iv Gw-KÂ-kv 200þmw P-·-hmÀ-jnIw

amÀ-Ivkpw Fw-KÂkpw kz-]v-\-§-fp-sS Øm\-¯v  
im-kv-{X-s¯ {]-Xn-jvTn¨p

(15-ാം ശേജില് നിന്ന്)

മാര്കന്സും എംഗല്സും


