
1ഏപ്രില് 2021

(ശേഷം 2-ാം ശേജില്)

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

{^oUw lukv,
hnþsUw C³Ìnäyq«v 
dnt¸mÀ«pIÄ

t]Pv  5
P-\kac cm{ãobw
Icp-¯mÀ-Ön-¡p-¶p

t]Pv 3
_n-sP-]n `-cn-¡p-¶
kw-Øm-\-§-fn-se 
Øn-Xn

t]Pv 6

സ്ഥാനാർത്ഥി നഥിർണയം 
ഒരു കടമ്പ തന്നെയായഥിരുന്നു പാർ
ട്ഥികൾന്കെലാം. നാടഥിന്ന സേവഥി
കൊൻ അതയുത്ാഹഥികളായഥിനഥി
നെ മുഴുവൻ ആളുകന്ളയം ഉൾന്കൊ
ള്ാനാകുമായഥിരുനെഥില. േമുദായ
സനതാകെന്ാർകെക് ഹഥിതകരമാകു
നെ സ്ാനാർത്ഥി നഥിർണയം 
സവണം, ജാതഥി മത േമുദായ േം
തുലനം പാലഥികെണം. വനഥിതാ 
പ്ാധഥിനഥിത്ം നഥിർബന്ധമന്ലങ്ഥി
ലം സപരഥിന്നങ്ഥിലം ചഥിലന്ര ഉൾ
ന്പെടുസതേണ്ഥി വരുസമ്പാഴുള് േമ്മർ
ദ്ം. അങ്ഥിന്ന പല ഘടകങ്ൾ 
ഒപെഥിച്ചു വനെസപൊസേയ്കം പല പാർ
ട്ഥികളഥിൽനഥിന്നും മുനെണഥികളഥിൽ 
നഥിന്നും പലരും ചാടഥിസപൊയഥി. ഭാ

ഗ്വാന്ാർ മറ്റുമുനെണഥികളഥിൽ കയ
റഥിപെറ്ഥി. വാഗ്ാനങ്ളഥിൽ ചഥിലരു
ന്ട മുറുമുറുപെക് അലഥിഞ്ഞു. എനെഥിട്ം 
ഇടഞ്ഞുതന്നെ നഥിനെവന്ര ചതുരു
പായങ്ളും പ്സയാഗഥിച്ക് ഒതുകെഥി.  
അങ്ന്നയം പറ്ാഞ്ഞവർ കളഥി
ക്ം കളതേഥിനുതന്നെയം പുറതോ
യഥിസപൊയഥി. അങ്ന്നയാണക് കാ
ര്ങ്ൾ ‘ഒറ്ന്കെട്ക്' ആയതക്.

പ്രകടനപത്രികകളും  
വാഗ്ാനങ്ങളും

ഉത്വതേഥിനക് ന്കാടഥിസയന്റ്
നെസപാന്ല ന്തരന്ഞ്ഞടുപെഥിനക് ഒേഥി
വാകൊനാകാതേ നടപടഥിയാണക് 
പ്കടനപത്ഥിക. ആന്രയം മയ
കൊൻസപാനെ തലവാചകവംസവ
ണം. പ്കാശനം അതഥിഗംഭീരമാ

യഥിരഥികെണം. പാർട്ഥികളുന്ട സദശീയ 
സനതാകെന്ാരുന്ട നീണ്നഥിര, 
സ�ാസട്ാഷൂട്ക് ഒന്നും മുറന്തറ്ാൻ 
പാടഥില.  പ്കടനപത്ഥിക തയ്ാ
റാക്നെതടകെം എലാം ഇവന്ക് 
മാസനജക്ന്മന്ക് കമ്പനഥികൾ സനാ
കെഥിന്കൊള്ം. സനതാകെന്ാരുന്ട 
സവഷവഥിധാനങ്ൾ, ശരീരഭാഷ 
തുടങ്ഥി പ്കടനതേഥിനക് ആന്ളതേഥി
ക്നെതും എത്തുനെവരുന്ട പ്കട
നവമുൾന്പെന്ട അവർ കകകാര്ം 
ന്ചയ്തുന്കാള്ം. കാശുന്കാടുക്ക
സയസവണ്ടൂ. അലാന്ത പ്കടനപ
ത്കയഥിൽ വലഥിയ കാര്ന്മാന്നുമഥി
ന്ലന്നും ആരും വഥിശ്വേഥികെഥിന്ല
ന്നും വഥിശ്വേഥികെരുന്തന്നും സന
താകെന്ാർ പലവരു പറഞ്ഞഥിട്ണ്ക്. 

എൽഡഥിഎ�ക് േർകൊരഥി
ന്ന് യവജന വഞ്ചനയഥിൽ പ്തഥി
സഷധഥിച്ചുന്കാണ്ക്, പഥിഎേക് േഥി 
ഉസദ്ാഗാർത്ഥികൾ േംയക്തമാ
യഥി മാർച്ക് 31, ഏപ്ഥിൽ 1 തീയതഥി
കളഥിൽ േംഘടഥിപെഥിച് കാൽനട
യായള് സലാംഗക് മാർച്ക്, േംസ്ാന 

േർകൊരഥിന്നതഥിന്രയള് യവാ
കെളുന്ട ശക്തമായ താകെീതായഥി 
മാറഥി. േഥിവഥിൽ എകസൈേക് ലഥിസ്റഥിൽ 
77-ാം റാങ്കുണ്ായഥിട്ം നഥിയമനം 
ലഭഥികൊന്ത വനെസപൊൾ ആത്മ
ഹത് ന്ചസയ്ണ്ഥിവനെ അനുവഥി
ന്ന് കാരസകൊണന്തേ വീട്ഥിൽ 

നഥിന്നും അമ്മ സദവകഥി മാർച്ക് ഫ്ാഗക് 
ഓ�ക് ന്ചയ്തു. ഉസദ്ാഗാർത്ഥികളു
ന്ട കകകളഥിസലകെക് അനുവഥിന്ന് 
അമ്മ ഫ്ാഗക് കകമാറുസമ്പാൾ, 
േനുവഥിന്ന് ഇടഥിനാദം സപാലള് 
മുദ്ാവാക്ം വഥിളഥി മുേങ്ഥി.
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ഇന്്ൻ ന്താേഥിലാളഥി വർഗ്ഗതേഥിന്ന് വഥിസമാചന പ്സ്ാന
മായ സോഷ്ലഥിസ്റക് യൂണഥിറ്ഥി ന്േന്ർ ഓ�ക് ഇന്്(കമ്മ്യൂണഥി
സ്റക്) ഈ യഗം ദർശഥിച് േമുനെത മാർകക് േഥിസ്റക് ദാർശനഥികരഥിൽ 
ഒരാളായ േഖാവക് ശഥിബക് ദാേക് സഘാഷഥിന്ന് സനതൃത്വതേഥിൽ 
രൂപംന്കാണ്ഥിട്ക് 2021 ഏപ്ഥിൽ 24നക് 73 വർഷം പൂർതേഥിയാകുകയാണക്. 
ഇന്്ൻ മുതലാളഥിതേ വ്വസ് മരണാേനെമായ ഘട്തേഥിന്ല
തേഥിയതുമൂലം ജനങ്ൾക്സമലള് ചൂഷണവം അടഥിച്മർതേലം 
അതീവ ഗുരതരമായഥിരഥിക്കയാണക്. ജീവഥിതപ്ശക് നങ്ൾ രൂ
ക്ഷമാക്നെ ോമ്പതേഥിക നയങ്ളും അടഥിസ്ാന അവകാശ
ങ്ൾസപാലം നഥിസഷധഥിക്നെ രാഷ്ടീയ നഥിലപാടുകളും അവസശ
ഷഥിക്നെ നന്കന്ളസപൊലം ന്കടുത്തുനെ ോംേക് കാരഥിക േമീ
പനങ്ളും ഒരു �ാേഥിസ്റക് വാഴ്ചയഥിസലയ്കക് രാജ്ന്തേ ന്കാന്ണ്
തേഥിക്കയാണക്. േമൂഹതേഥിൽ അടഥിസ്ാനപരമായ പരഥിവർ
തേനം ോദ്്മാകെഥിന്യടുത്തുന്കാസണ് രാജ്ന്തേ ജനങ്ൾ 
അഭഥിമുഖീകരഥിക്നെ പ്ശക് നങ്ൾകെക് ശാശ്വത പരഥിഹാരം ഉണ്ാ
കൊൻ കേഥിയ. ജനങ്ളുന്ട രാഷ്ടീയ-ധാർമ്മഥിക നഥിലവാരമുയർ
തേഥിയം അവരുന്ട േമരങ്ളും പ്സക്ഷാഭങ്ളും വളർതേഥിന്യ
ടുത്തും ഈ മഹതോയ ചരഥിത്ദൗത്ം പൂർതേീകരഥികൊനുള് 
നഥിരന്ര പരഥിശ്രമതേഥിൽ മുഴുകഥിയഥിരഥിക്കയാണക് നമ്മുന്ട പാർ
ട്ഥി. മഹാനായ ന്താേഥിലാളഥിവർഗ്ഗ ആചാര്ൻ േഖാവക് ശഥിബക് ദാ
േക് സഘാഷഥിന്ന് അമൂല്മായ പാഠങ്ൾ നമ്മുന്ട പ്യാണപഥ
തേഥിൽ എസപൊഴും ന്വളഥിച്ംവഥിതറുന്നു. പാർട്ഥി രൂപംന്കാണ്ഥിട്ക് 
73 വർഷങ്ൾ പഥിനെഥിടുനെ ഈ സവളയഥിൽ അസദ്ഹം നൽകഥിയ 
മാർഗ്ഗനഥിർസദ്ശങ്ളും ആശയങ്ളും ഉൾന്കൊള്ാനും േ്വാംശീ
കരഥികൊനുമുള് േമരം ശക്തഥിന്പെടുതോൻ പാർട്ഥി ആഹ്വാനം 
ന്ചയ്യുന്നു.

രാജ്ം, രാജ്താല്പര്ം എന്നൊന്കെ ന്പാതുന്വ പറയനെ
വർ നമ്മുന്ട േമൂഹം വർഗ്ഗവഥിഭജഥിതമാന്ണനെ യാഥാർത്്ം 
മറച്ചുവയ്കകയാന്ണനെക് േഖാവക് സഘാഷക് നഥിരീക്ഷഥിച്ചു. എലാ 
േമ്പത്തും കകയടകെഥിവച്ഥിരഥിക്നെ, ഉല്പാദനന്തേയാന്ക നഥി
യന്തഥിക്നെ, അധഥികാരം കകയാളുനെ മുതലാളഥി വർഗ്ഗവം അതഥിനക് 
വഥിസധയമായഥിരഥിക്നെ, എലാ േമ്പത്തും സൃഷ്ഥിക്നെ, എനൊൽ 
എലാ സനട്ങ്ളും നഥിസഷധഥികെന്പെടുനെ ന്താേഥിലാളഥിവർഗ്ഗവം 
എനെ നഥിലയഥിലാണക് േമൂഹം വഥിഭജഥിതമായഥിരഥിക്നെതക്. ഈ 
രണ്ക് വഥിഭാഗങ്ളുന്ടയം താല്പര്ം പരസ്പര വഥിരുദ്മാന്ണനെഥി
രഥിന്കെ, രാജ്താല്പര്ം എനെക് പറയസമ്പാൾ, ഇതഥിൽ ഏതക് വഥി
ഭാഗതേഥിന്ന് താല്പര്മാണക് ഉസദ്ശഥിക്നെന്തനെക് വ്ക്തമാസകെ
ണ്തുണ്ക്. ബഹുഭൂരഥിപക്ഷം വരുനെ ജനങ്ളുന്ട താല്പര്ന്തേ
യാണക് അധഥികാരഥിവർഗ്ഗം ഉയർതേഥിപെഥിടഥിക്നെന്തങ്ഥിൽ കരഥി
നഥിയമങ്ളഥിലൂന്ട അവരുന്ട അവകാശങ്ന്ളലാം കവർന്നെടു
സകെണ്തഥില, ഗവൺന്മന്ഥിന്ന് ന്ചയ്ഥികന്ള വഥിമർശഥിക്നെവന്ര 
രാജ്സദ്ാഹഥികന്ളനെക് മുദ്കുസതേണ്തഥില, ദാരഥിദ്്വം ന്താേഥി
ലഥിലായ്മയം ന്പരുക്നെ േർകൊർ നയങ്ൾന്കെതഥിന്ര പ്തഥി
സഷധഥിക്നെവന്ര അടഥിച്മർസതേണ്തഥില, അറഥിവം േംേക് കാ
രവം നഥിസഷധഥിച്ക് ജനങ്ന്ള അന്ധകാരതേഥിൽ തളച്ഥിസടണ്തു
മഥില. ഭരണവർഗ്ഗം പ്തഥിനഥിധാനം ന്ചയ്യുനെതക് ഒരുപഥിടഥിവരുനെ 
അതഥിേമ്പനെന്രയാണക് എനെക് വ്ക്തം. അധഥികാരഥികൾ അവ
രുന്ട ദാേ്സവല ന്ചയ്യുനെതുന്കാണ്ാണക് അവരുന്ട േമ്പതേക് 
കുമഥിഞ്ഞുകൂടുനെതക്. 

നമ്മുന്ട രാജ്തേക് ബഥിന്ജപഥി, സകാൺഗ്രേക് സപാലള് മുത
ലാളഥിവർഗ്ഗ പാർട്ഥികൾ മാത്മല, ഇടന്തനെക് അവകാശന്പെടുനെ 
േഥിപഥിഐ(എം), േഥിപഥിഐ പാർട്ഥികളും വർഗ്ഗവഥിവക്ഷ കൂടാന്ത 
രാജ്താല്പര്ന്മനെക് ഉരുവഥിട്ന്കാണ്ക് ജനങ്ന്ള വഞ്ചഥിക്ന്നു 
എനെതക് ഏന്റ സഖദകരമാണക്. ജനങ്ന്ള കമ്മ്യൂണഥിസ്റക് പ്ത്യ
ശാസ്ത്രതോൽ പ്സചാദഥിപെഥിച്ക്, ഒരു അജയ് േമരശക്തഥിയാകെഥി മാ
റ്ഥിന്യടുസകെണ്തക് ഇനെക് അടഥിയന്ര പ്ാധാന്മർഹഥിക്ന്നു. നാ
ടഥിനുസവണ്ഥി മുൻകാലങ്ളഥിൽ നടനെ ധീസരാദാതേമായ സപാരാട്
ങ്ൾ ഈ കർതേവ് നഥിർവ്വഹണതേഥിൽ നമുകെക് കരുതേക് പക
രുന്മന്നും േഖാവക് ശഥിബക് ദാേക് സഘാഷക് ഓർമ്മഥിപെഥിക്ന്നു.

P-\-Po-hn-X-¯n-sâ Zp-cn-X-§Ä hn-kv-a-cn-¡-s¸-« 
\n-b-ak`m sX-c-sª-Sp¸v
കകാ വിഡ് സൃഷ്ിച്ച പ്രതിസന്ികൾ, തതൊഴിലില്ൊയ്മ, വിലക്കയറ്റം, തെട്രേൊൾ- 
ഡീസൽ- െൊചകവൊതക വിലവർദ്ധനവ്,  തുടങ്ി  ജനങ്തെ സറംബന്ിച്ച് ജീവിതറം 
അട്ങ്യറ്റം അനിശ്ിതത്വത്ിലൊയിരുന്ന സമയത്ൊണ് തതരതഞെടുപ്് നടന്നത്. 
ട്നൊട്ടുനിട്രൊധനവറം ജിഎസ്ടിയറം ട്കന്ദ്ര-സറംസ്ൊനസർക്കൊരുകളുതട ജനട്രേൊഹ
നയങ്ളുറം ചൊർജ്ജുവർദ്ധനവകളുറം ഏൽപ്ിച്ച പ്രഹരങ്ൾക്റം പുറട്മയൊണിത്. 
എന്നൊൽ ജനങ്ളുതട ജീവിതട്ലേശങ്ട്െൊ പ്രൊരൊബ്ധങ്ട്െൊ ഒന്റം െൊർട്ികൾ
ക്റം മുന്നണികൾക്റം പ്രശ്നമൊയിരുന്നില് എന്മൊത്രമല്, ഇവ്ിധ പ്രശ്നങ്െിട്ലയ്ക് ചർ
ച്ച ട്െൊകൊതിരിക്കൊൻ എല്ൊ ട്നതൊക്കളുറം ജൊഗ്രത പുലർത്തുകയറം തചയ്തു. ‘വിശ്വൊസ'ത്ി
നറം ‘വികസന'ത്ിനമപ്പുറട്ത്യ്ക് ചർച്ച ട്െൊകുന്നില് എന്നതുറം ഉറപ്പുവരുത്ി. എസ് 
യസിഐ(സി) മത്സരിച്ച 36 മണ്ഡലങ്െിലറം ജനജീവിതത്ിതറെ നീറുന്ന പ്രശ് നങ്
ൾ മുഖ്യചർച്ചൊവിഷയമൊക്കി. ജനങ്ളുതട അകമഴിഞെ െിന്തുണയൊണ് െൊർട്ിയതട 
തതരതഞെടുപ്് പ്രവർത്നങ്ൾക്ക് സറംസ്ൊനത്് ഉടനീെറം ലഭിച്ചത്.

എല്്ിഎഫ് സര്കാരിന് താകകീതായി മാറിയ ഉശ്യോഗാര്തികളുടെ ശ�ാംഗ് മാര്ച്  
ടസക്രശടേറിയറ്ിന് മുന്ില് എത്ിശചര്ന്ശ്ാള്

സഖാവ് േിബ് ് ാസ് ശ�ാഷ്
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(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്്)
കവല പ്േംഗങ്ളഥിൽ ആരും

തന്നെ വലഥിയ താല്പര്ം കാട്ഥിയഥി
ല. പ്ധാനഥികന്ളലാം സ്ഥിരം ചാ
നലഥിൽ ഉണ്ക്. അതാകുസമ്പാൾ 
ജനന്തേ അഭഥിമുഖീകരഥിസകെണ്
തഥിലസലാ. സ്ാനാർത്ഥികൾക് 
മുഖ്ം േ്വീകരണസയാഗങ്ളാണക്. 
അവഥിന്ടയം ഏന്റന്യാന്നും പറ
യാൻ നഥിൽസകെണ്തഥില. കകവീശഥി 
കാണഥിക്കസയസവണ്ടൂ. മണ്ഡലം 
മുഴുവൻ ഓടഥിതേീർസകെണ്താണക്. 
േമയക്റവണ്ക്. പന്നെയള്തക് 
അഖഥിസലന്്ാസനതാകെന്ാർ പന്ങ്
ടുക്നെ ‘സറാഡക്സഷാ'കളാണക്. അതു
ന്വറും സഷായാണക്. അതഥിനപ്പുറം 
ഒന്നുമഥില. കുറന്ച്ങ്ഥിലം ആന്ള
തേഥികെണം എനെതഥിനക് മാത്സമ 
പ്ാധാന്മൂള്ളൂ. സനതാകെളും പര
സ്പരമുള് ന്ചളഥിവാരഥിന്യറഥിയല
കൾകെപ്പുറസതേയ്കക് ഗൗരവമുള് 
വഥിഷയങ്ളഥിസലയ്കക് ചർച് കടകൊ
തഥിരഥിക്നെതഥിൽ വളന്ര ശ്രദ്ാല
കെളായഥിരുന്നു. എലാവരും ഉത്ാ
ഹസതോന്ട മറ്ക് രണ്ടുമുനെണഥികൾ 
തമ്മഥിലള് രഹേ് ബാന്ധവന്തേ
ക്റഥിച്ചും സവാട്മറഥികെൽ ഏർപൊ
ടുകന്ളക്റഥിച്ചും പറഞ്ഞു. സകാ-മാ, 
മാ -ബഥി, സകാ-ബഥി, സകാലീബഥി 
ഇന്തലാം അങ്ാടഥിപൊട്ായ രഹ
േ്ബാന്ധവങ്ളുന്ട സകാഡക് വാ
ക്കകളാണക്. ജനങ്ളുന്ട മുമ്പഥിൽ  
പരേ്ന്പെടുതോനാവാതേ നാറഥിയ 
കൂട്ന്കട്കളുന്ട കഥകളുന്ട പ്വാ
ഹതേഥിലം പണന്കൊഴുപെഥിലം ശബ്ദ
സഘാഷതേഥിലം ജനങ്ളുന്ട പ്
ശക് നങ്ന്ളലാം മുങ്ഥിസപൊയഥി. 

എന്തുന്കാണ്ക് മൂന്നുമുനെണഥികൾ 
മാത്ം എന്നുസചാദഥിച്ാൽ, അതക് 
മാധ്മങ്ളുന്ട വക ആദ്ം നട
ക്നെ ന്തരന്ഞ്ഞടുപൊണക്. ‘ജനാ
ധഥിപത്'തേഥിന്ല പുതഥിയ ഏർപൊ
ടക്. എത് സ്ാനാർത്ഥികളും പാർ
ട്ഥികളും മത്രരംഗത്തുന്ണ്ങ്ഥിലം 
എലാവരും ന്കട്ഥിവയ്കനെതക് ഒസര 
തുകയാന്ണങ്ഥിലം  മാധ്മങ്ൾ 
ആദ്ംതന്നെ ഒരു ചുരുകെപെട്ഥിക 
തയ്ാറാക്ം. അതഥിൽ മൂനെക് മുനെ
ണഥികൾ മാത്സമ കാണൂ. അതഥിൽ
നഥിന്നുസവണം ജനങ്ൾ  ന്തര
ന്ഞ്ഞടുപെക് നടതോൻ എനൊണക് 
വ്ംഗം. 

പണും കുത്രിയ�ാഴുക്രി 
ബരിയെപരി 

സകന്ദം ഭരഥിക്നെ പാർട്ഥിയന്ട 
അഹന്യം പണന്കൊഴുപ്പും വാ
കെഥിലം സനാകെഥിലം സനതാകെളുന്ട 
ശരീരഭാഷയഥിലം ഉടനീളം പ്ക
ടമായഥിരുന്നു. മുപെതക് ലക്ഷംസപാ
യഥിട്ക് മുപെതക് സകാടഥിയഥിന്ലാതുങ്ങുസമാ 
പ്ചാരണം എന്നുസതാന്നുമാറായഥി
രുന്നു ബഥിന്ജപഥി പണമഥിറകെഥിയ
തക്. എന്ായാലം ബഥിന്ജപഥി ആർഎ
േക്എേക് വഥിശ്വാേഥികളായ ോ
ധാരണജനങ്ൾ നൽകുനെ പണം
ന്കാണ്ക് ഇത്സതോളം ആർഭാടം 
നടകെഥില. സകാർപെസററ്റുകൾ വേഥി
വരുനെ സകാടഥികൾകെക് കടപൊടക് 
സകാർപെസററ്റുകസളാടാണക് എനെതഥി
നക് സകന്ദഭരണമലാന്ത മന്റ്ന്തു
ന്തളഥിവസവണം. സകന്ദസനതാ കെൾ 

പഞ്ചായത്തുകളും വാർഡുകളും 
കയറഥിയഥിറങ്ഥി കറങ്ഥി നടന്നു. 
ന്ഹലഥിസകാപ്ടറുകളും ചാർട്ർ ന്ചയ് 
വഥിമാനങ്ളും ആകാശതേക് വട്ം 
ചുറ്ഥി. സകരളന്തേ യപഥിയം ഗുജ
റാത്തുമാകൊന്മനെക് സനതാകെന്ാർ 
വാഗ്ാനംന്ചയ്തു. വഥികേനന്തേ
ക്റഥിച്ക് സകരളതേഥിൽവനെക് േം
ോരഥിക്വാൻ സയാഗഥി ആദഥിത്
നാഥുസപാലം കധര്ന്പെട്. വഥിദ്ാ
ലയങ്ളും ആശുപത്ഥികളും സഡാ
ക്ടർമാരും അധ്ാപകരും കുടഥിന്വ
ള്വം ന്താേഥിലമുൾന്പെന്ട അടഥി
സ്ാനജീവഥിത ആവശ്ങ്ന്ളക്
റഥിച്ക് സകട്സകൾവഥിസപാലമഥിലാതേ, 
രാമനും േീതയ്കമപ്പുറം കടന്നുസപായ 
കാലന്തേക്റഥിച്ക് സകട്റഥിവസപാ
ലമഥിലാതേ ജനങ്ളുന്ട ന്ചലവഥിൽ 
അദാനഥി-അംബാനഥിമാന്ര അരഥി
യഥിട്വാേഥിക്നെ നാട്ഥിൽനഥിനെക് 
വരുനെവരാണക് വഥികേനന്തേക്
റഥിച്ക് വാസതാരാന്ത വഥിളമ്പുനെന്ത
നെ േത്ം അണഥികന്ള അേ്വ
സ്ന്പെടുതോതഥിരഥികൊൻ ശരണം
വഥിളഥി ഉച്സ്ായഥിയഥിലാകെഥി. സക
രളതേഥിൽ വലഥിയ മാർകെറ്ഥിലാതേ
തുന്കാണ്ാകാം സനതാകെൾ 
ജയക്ശ്രീറാം മാറ്ഥിപെഥിടഥിച്ക് േ്വാമഥി
സയ ശരണമയ്പൊ എനൊകെഥി. ചർ
ച്കളും പ്േംഗങ്ളും ശബരഥിമ
ലയന്ട പരഥിേരം വഥിട്സപാകുനെഥി
ല എനെക് ഉറപൊകെഥി. ജാതഥിയം 
മതവം ന്നറഥിസകടും വഥിവരസകെടും 
യസഥഷ്ം വഥിളമ്പഥി. ഉദരംഭരഥിക
ളായ േംസ്ാനസനതാകെൾ തൃ
പ്ഥിസയാന്ട ഏമ്പകെം വഥിട്. ന്പസരേ
ാൾ, ഡീേൽ, പാചകവാതക വഥി
ലവർദ്നവഥിനും വഥിലകെയറ്തേഥി
നും കാർഷഥികനഥിയമങ്ൾക്ം 
മറുപടഥി പറസയണ്തുണ്ക് എനെക് 
സനതാകെൾ ഭാവഥിച്ഥില. ആരും 
സചാദഥികൊനുമുണ്ായഥില. നമ്മുന്ട 
വഥിമാനതോവളങ്ളും റയഥിൽസവ
സസ്റഷനുകളും ബഥിപഥിേഥിഎൽ ഉൾ
ന്പെന്ടയള് വ്വോയശാലകളും 
എവഥിന്ട എനെതഥിനും സചാസദ്ാ
തേരങ്ൾ സവണ്ഥിവനെഥില. മഥിനഥി
മംബാലൻേഥിലാതേ അകൌണ്ഥി
ന്ല തുകന്യങ്ഥിലം അവഥിന്ടകെഥിട
സനൊന്ട് എനെക് പറയാനും ആരു
മുണ്ായഥില. പണതേഥിന്ന് പുളപെഥിൽ 
അഭയുദയകാംക്ഷഥികൾ തള്ഥികെ
യറഥി. അങ്ന്ന ബഥിന്ജപഥിയന്ട 
വർഗ്ഗേ്വഭാവം നഥിസ്തർകെം പ്ക
ടമായ, ജീർണതയന്ട ആേം വ്
ക്തമാകെന്പെട് ഒരു കാലയളവാ
യഥിരുന്നു ന്തരന്ഞ്ഞടുപെക് സവള. 

ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീ�ത്രിയറെ 
അന്തസ്സത് യവടരിഞ്ഞ  
ഇടതുപക്ഷും

പണന്കൊഴുപ്പുന്കാണ്ക് ഓട്യ
ടയ്കാനാണക് ഇടതുമുനെണഥിയം ശ്ര
ദ്വച്തക്. ഭരണത്തുടർച്യ്കസവണ്ഥി
യള് കരുകെൾ നീക്കയം കുത
ന്തങ്ൾ ന്മനയകയം ന്ചയ്യുക 
എനെതഥിനപ്പുറം മന്റ്ാന്നുമായഥിരു
നെഥില ഇടതുമുനെണഥിന്യ േംബ
ന്ധഥിച്ക് ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പുപ്വർതേ
നം.  ആരുമായം എത് അവേര
വാദപരമായ നീക്സപാക്ന്നു
ണ്ാക്നെതഥിലം േഥിപഥിഐ(എം)

നക്  ബുദ്ഥിമുട്ണ്ായഥില. ന്ക.എം.
മാണഥിന്യക്റഥിച്ക് പറഞ്ഞതുമുഴു
വൻ വഥിഴുങ്ഥി സജാേക് ന്ക.മാണഥി
ന്യയം കൂട്ന്രയം േ്വന്ം പാള
യതേഥിലാകെഥി, ചുവപ്പു പുതപെഥിച്ചു. 
സജാേക് ന്ക.മാണഥി വഥിഭാഗം ഐക്
ജനാധഥിപത് മുനെണഥി വഥിട്തക് നയ
പരമായ കാരണങ്ളാലല, ഇടതു 
മുനെണഥിയന്ട നയങ്ളഥിൽ ഭ്രമഥിച്ചു
വശായമല ഇടസതേയ്കക് ചുവടുമാറഥി
യതക്. പല ജഥിലകളഥിലം േീറ്റുവഥി
ഭജനതേഥിൽ േഥിപഥിഐസയകൊൾ 
പരഥിഗണന കഥിട്ഥിയതക് സജാേക് 
ന്ക.മാണഥികൊണക്. അതഥിന്ന് പഥി
നെഥിൽ േഥിപഥിഐ(എം)കള്കെളഥി 
വ്ക്തമായഥിരുന്നു.

അവേരവാദതേഥിന്ന് ഏറ്വം 
ന്നറഥിന്കട്മുഖമാണക് സകരളം മുഴു
വൻ ജനങ്ൾ കണ്തക്. രാഷ്ടീയ 
േദാചാരരാഹഥിത്തേഥിന്ന് രംഗ
തേക് സകാൺഗ്രസ്ഥിന്നയം യഡഥി
എ�ഥിന്നയം േഥിപഥിഐ(എം) 
ഇതേവണ കടതേഥിന്വട്ഥി.  സുൽ
തോൻ ബസതേരഥിയഥിൽ ഇരുണ്ക് 
ന്വളുതേസപൊൾ സകാൺഗ്രസ്ക് 
സനതാവക് േഥിപഥിഐ(എം) സ്ാ
നാർത്ഥിയായഥി. ചാലക്ടഥിയഥിൽ 
സകാൺഗ്രസ്ക് സനതാവക് മാണഥി 
സകാൺഗ്രസ്ക് പ്തഥിനഥിധഥിയായഥി 
എൽഡഥിഎ�ഥിന്ന് സ്ാനാർത്ഥി
യായഥി. േീറ്ക് വഥിഭജനതേഥിൽ സജാേക് 
ന്ക.മാണഥി വഥിഭാഗതേഥിനക് നൽ
കഥിയ പഥിറവം േീറ്ഥിൽ മത്രഥിച്
തക് േഥിപഥിഐ(എം)ന്ന് ബ്ാഞ്ചു
കമ്മഥിറ്ഥിയംഗം. വഥിവാദമായസപൊൾ 
ബ്ാഞ്ചക് കമ്മഥിറ്ഥിയംഗന്തേ പാർ
ട്ഥിയഥിൽനഥിന്നും പുറതോകെഥിന്യങ്ഥിലം 
ജഥിലാ ന്േക്രട്റഥി പുറതോകെൽ 
നടപടഥി റദ്ാകെഥി.  തസദ്ശന്തരന്ഞ്ഞ
ടുപെഥിൽ ന്കാടുവള്ഥിയഥിൽ കാരാട്
റോഖഥിന്ന വഥിജയഥിപെഥിന്ച്ടുതേ 
നാടകം സകരളം ഓർക്മസലാ.

ബാർ സകാേസകസും ബജറ്ക് 
അവതരഥിപെഥികൊൻ ന്ക.എം.
മാണഥിന്യ അനുവദഥികൊന്ത നഥി
യമേഭയഥിൽ നടതേഥിയ കകയാ
ങ്ളഥിയം ചവഥിട്നാടകവന്മാന്കെ 
വഥിസ്മരഥികെന്പെട്. പ്ായശ്ഥിതേന്മനെ 
നഥിലയഥിൽ സ്പീകെർതന്നെ പാലാ
യന്ലതേഥി ന്ക.എം.മാണഥി ോറഥി
ന്ന് പ്തഥിമ അനാഛാദനം ന്ചയ്തു. 
േ്വന്മായഥി ഒരു പ്ത്യശാസ്ത്രം 
ആവഥിഷക് കരഥിച് മഹാനായ സന
താവായഥിരുന്നു ന്ക.എം.മാണഥിന്യ
ന്നു അസദ്ഹം നാട്കാന്ര ഉദക് സബാ
ധഥിപെഥിച്ചു. ഏതാനും സവാട്ഥിനുസവ
ണ്ഥി ന്കട്ഥിയാടുനെ ഈ സവഷപെ
കർച് കണ്ക് നാട്കാർ മൂകെത്തു 
വഥിരൽവച്ചു. എംപഥി.വീസരന്ദകുമാ
റഥിന്നതഥിന്ര പറഞ്ഞതും മറനെക് 
സശ്രയാംേക് കുമാറഥിന്നയം ഇടതു
വശത്തു സചർത്തു. ഭരണത്തുടർച്
യ്കായഥി എത് തരംതാണ നീക്
സപാകെഥിനും തുനഥിഞ്ഞു, അന്താ
ന്കെയം ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയതേഥി
ന്ന് ചുമലഥിലമായഥി. 

ഭൂരഥിപക്ഷ സവാട്കൾ ലക്ഷ്
മഥിട്ക് ന്യൂനപക്ഷവഥിരുദ് പരാമർ
ശങ്ളും പ്സ്താവനകളും അനേ്യൂ
തം തുടർന്നു. ശബരഥിമല സകസു
കൾ മാപൊകെഥി. (േഥിഎഎ വഥിരുദ് 
േമരതേഥിന്ല സകസുകൾ മാപൊ

ക്ന്മനെക് പ്ഖ്ാപനം നടതേഥി
ന്യങ്ഥിലം പഥിൻവലഥികൊൻ അത് 
താൽപര്ം കാണഥിച്ഥില) സപാളഥി
ങ്ഥിന്ന് ദഥിവേംവന്രയം ശബരഥി
മല േജീവമാകെഥി നഥിലനഥിർത്തു
നെതഥിൽ ശ്രദ്വച്ചു.  സദവേ്വം 
മന്തഥി കടകംപള്ഥി സുസരന്ദൻ 
സ�ാസട്ാഗ്ര�ന്റയം കൂട്ഥി അമ്പ
ലങ്ൾ കയറഥിയഥിറങ്ഥി വഥിശ്വാേ
സതോടുള് കൂറുന്തളഥിയഥിച്ചു ന്കാ
ണ്ഥിരുന്നു. േഭാതർകെങ്ളഥിന്ല
ലാം ആസവശപൂർവ്വം ഇടന്പട്ക് 
ഇരുവഥിഭാഗങ്ന്ളയം കൂന്ടനഥിർ
തോൻ ഏതറ്ംവന്രയം താണു. 
ഭരണത്തുടർച്യ്കക് എങ്ാനും തട
സ്മാന്യങ്ഥിസലാ എന്നുകരുതഥി 
കവരുദ്്ാധഥിഷ്ഥിത ഭൗതഥികവാ
ദന്തേവന്ര തള്ഥിപെറഞ്ഞു. കഥിറ്റും 
ന്പൻഷനുംന്കാണ്ക് ോധാരണ
കൊരന്ന് കണ്ണുന്കട്ഥി.

കഥിറ്റും ന്പൻഷനും ഇടതുേർ
കൊരഥിന്ന് ഔദാര്മാന്ണന്നും 
കഥിറ്ക് ‘േൗജന്'മാന്ണന്നും പര
േ്ങ്ൾ നഥിരന്രം ഓർമ്മഥിപെഥിച്ചു
ന്കാണ്ഥിരുന്നു. ന്പസരോളഥിയം വഥി
ലവർദ്നവഥിലൂന്ട മാത്ം ഒരുദഥി
വേം േംസ്ാന േർകൊർ ജന
ങ്ളഥിൽനഥിന്നും പഥിേഥിന്ഞ്ഞടുക്
നെതക് കഥിറ്ഥിനക് ന്ചലവാക്നെതഥി
ന്ന് എത്സയാ ഇരട്ഥിയാണക്. പണ
തേഥിനക് യാന്താരു ബുദ്ഥിമുട്ം േഥി
പഥിഐ(എം)സനാ ഇടതുമുനെണഥി
സകൊ ഉണ്ായഥില. ബാർ മുതലാ
ളഥിമാർ ഉൾന്പെന്ട സദശീയ പ്ാസദ
ശഥിക മുതലാളഥിമാർ എന്കജഥി ന്േ
ന്റഥിൽ ക്യൂനഥിന്നു. അദാനഥിയന്ട 
േ്വാധീനം പരേ്മായ രഹേ്
മാണക്. പരേ്ങ്ൾകെക് ഖജനാ
വഥിൽനഥിനെക് സകാടഥികൾ ന്ചലവ
േഥിച്ചു. കുടുകെന്പാട്ഥിച് കുഞ്ഞുങ്ളും 
ആടഥിന്നവഥിറ് താതേയം ന്പൻ
ഷൻകാശക് ദുരഥിതാശ്വാേ നഥിധഥി
യഥിസലയ്കക് േംഭാവന ന്ചയ്വരും 
മണ്ന്ാരായഥി. ദുരഥിതകാലതേക് ജന
ങ്ന്ള േംരക്ഷഥിക്ക േകൊരഥി
ന്ന് ഉതേരവാദഥിതേമാണക് എനെ
തും  സറഷൻ ജനങ്ൾ ന്പാരുതഥി
സനടഥിയ അവകാശമാന്ണനെതും 
'േൗജന്' ചർച്കൾ വഥിസ്മരഥിച്ചു. 
തമഥിഴ്ാട്ഥിൽ ജയലളഥിതയടകെമുള് 
വലതുപക്ഷ രാഷ്ടീയകൊർ എത്
സയാ കാലമായഥി പയറ്റുനെ സവാട്
തന്തമാണക് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയ
തേഥിന്ന് ചുമലഥിൽ വച്ചുന്കട്ഥി അവ
തരഥിപെഥിക്നെതക്. ആനുകൂല്ങ്ൾ
ക്സവണ്ഥി വാലാട്നെവന്രയല, 
അവകാശങ്ൾക്സവണ്ഥി ന്പാ
രുതുനെ ജനതന്യയാണക് ഇടതുപ
ക്ഷം വാർന്തേടുസകെണ്തക് എനെ 
രാഷ്ടീയ ദൗത്വം േൗകര്പൂർ
വ്വം വഥിസ്മരഥിച്ചുകളഞ്ഞു. 

 ഒരു വർഗ്ഗ വഥിഭജഥിത, മുതലാ
ളഥിതേ േമ്പദക്ക്രമതേഥിൽ ഒരു േർ
കൊരഥിന്ന നയഥികൊൻ അധഥികാ
രം ലഭഥിച്ാൽ 'എലാവർക്ം' 'എലാം 
ശരഥിയാകെഥി'ന്കൊടുകൊനാകഥില 
എനെ അടഥിസ്ാനപാഠന്തേ നഥി
രാകരഥിക്നെ പേയ മുദ്ാവാക് 
തേഥിന്ന് പുതഥിയ പതഥിപ്പുമായാണക് 
ഇതേവണ എൽഡഥിഎ�ക് രംഗ
ത്തുവനെതക്. ഏന്തങ്ഥിലം ഒരു വർ
ഗ്ഗതേഥിസന  ‘ഉറപ്പു'ന്കാടുകൊനാകൂ. 

ഒരു വർഗ്ഗതേഥിനക്  ‘ഒപെ'സമ നഥിൽ
കൊനാകൂ എനെതക് ക്വാറഥി മദ്മാ
�ഥിയകൾക്ം വഥികേനമാ�ഥിയ
യ്കം  ‘ഒപെം' നഥിന്നുന്കാണ്ക് േർ
കൊർ ന്തളഥിയഥിക്കയം ന്ചയ്തു. 
ഇതേരം അരാഷ്ടീയ മുദ്ാവാക്ങ്ൾ 
വർഗ്ഗേമരന്തേ നഥിരാകരഥിക്നെ
തും വർഗ്ഗ േഹകരണന്മനെ കാ
ഴ്ചപൊടഥിന്ന സപ്ാത്ാഹഥിപെഥിക്നെ 
തുമാണക്. മുതലാളഥിതേതേഥിന്നതഥിന്ര 
ഉയർന്നുവസരണ് വർഗ്ഗേമരന്തേ 
ദുർബലന്പെടുത്തുകയം മുതലാളഥി
തേ േമ്പദക്ക്രമതേഥിൽ ോധാര
ണജനങ്ൾകെക് പ്തീക്ഷയ്ക വക
യണ്ക് എനെ േസദേശം നൽകുനെ
തുമായ വർഗ്ഗവഞ്ചനയന്ട മുദ്ാവാ
ക്മാണഥിതക്. 

ആത്ന്ഥികമായഥി മുതലാളഥി
വർഗ്ഗതേഥിന്ന് മുദ്ാവാക്വമാണക്. 
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയവമായഥി, അതാ
യതക് ജനങ്ളുന്ട രാഷ്ടീയവമായഥി 
ഇതഥിനക് യാന്താരു ബന്ധവമഥില. 
നസരന്ദസമാദഥിയന്ട 'അസഛേദഥിൻ 
ആസയഗാ', 'നാടു നനൊകാൻ യ
ഡഥിഎ�ക്' തുടങ്ഥിയ 
മുദ്ാവാക്ങ്ളഥിൽനഥിനെക് ഭാഷയഥി
സലാ േമീപനതേഥിസലാ ഉള്ടകെ
തേഥിസലാ യാന്താരു വ്ത്ാേവം 
ഇതഥിനഥില. ഈ വർഗ്ഗ വഥിവക്ഷ 
ജനങ്ൾ തഥിരഥിച്റഥിയാതേതുന്കാ
ണ്ാണക്  ഏഴുപതഥിറ്ാണ്ക് സകന്ദം 
ഭരഥിച്ചും ഊേമഥിട്ക് സകരളം ഭരഥിച്ചും  
മുതലാളഥിവർഗ്ഗതേഥിന്ന് വഥിശ്വസ്ത 
പ്സ്ാനന്മനെക് ന്തളഥിയഥിച്ചുകേഥി
ഞ്ഞ സകാൺഗ്രസ്ഥിനക് നാടുനനൊ
കാൻ എനെ മുദ്ാവാക്ം മുേകൊൻ 
ോധഥിക്നെതക്. നനൊകൊൻ ഉസദ്
ശഥിക്നെതക് ആരുന്ട നാടക് എനെ
തക് വളന്ര വ്ക്തമാണക്.

ഇനരിയും ‘നാട് നന്ാക്ാൻ' 
ക�ാഹരിച്് യഡരിഎഫ്

പരേ്കമ്പനഥിയന്ട കേമ്പഥി
ലായ്മ തലവാചകതേഥിനുണ്ക്. സക
ന്ദതേഥിലം േംസ്ാനത്തും പ്തഥി
പക്ഷതോണക് സകാൺഗ്രസ്ക് എങ്ഥി
ലം സകന്ദേംസ്ാന േർകൊരു
കളുന്ട കുതേകപ്ീണന നയങ്ൾ
കെക് ഉതേരം പറസയണ് ബാധ്ത 
സകാൺഗ്രസ്ഥിനുതന്നെയാണക്. 
ആസഗാളവതക്കെരണനയങ്ൾകെക് 
തുടകെം കുറഥിച്ചുന്കാണ്ക് ഇന്്യഥി
ന്ല ജനങ്ന്ളയം പ്കൃതഥി വഥിഭ
വങ്ളും സേവനസമഖലകളുന്മലാം 
കുതേകകൾകെക് തീന്റഴുനെ നയ
ങ്ൾ ആവഥിഷക് കെരഥിച് സകാൺഗ്ര
സ്ം ജനങ്ളുന്ട ജീവഥിതപ്ശ്നങ്ൾ
കെക് വഥിശ്വാേതേഥിന്ന് മറതന്നെ 
പഥിടഥിച്ചു. ശബരഥിമല വഥിഷയതേഥിൽ 
നഥിയമനഥിർമ്മാണം എനെ ഓ�ർ
വച്ക് വഥിശ്വാേഥികന്ള ആകർഷഥി
കൊൻ ശ്രമഥിച്ചു. അതലാന്ത മന്റ്ാ
ന്നും അവരും പറയാൻ ഉസദ്ശഥി
ച്ഥില. കഥിറ്റും കഥി�ക്ബഥിയം ന്ായക് 
പദ്തഥിയം തുടങ്ഥി വഥികേനപ്
വർതേനങ്ൾക്ൾന്പെന്ട  ഒരു 
യഡഥിഎ�ക് സവർഷൻ അവതരഥി
പെഥിച്തലാന്ത അടഥിസ്ാനവ്ത്ാ
േം എവഥിന്ടയം കാണാനുണ്ാ
യഥിരുനെഥില. ജനങ്ൾകെക് യാന്താ
ന്നും  ഇക്കൂട്രഥിൽനഥിനെക് പ്തീക്ഷഥി
കൊനഥില. 
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(2-ാം ശേജില് നിന്്)

സമീപകാലതേക്, വംശന്വറഥി
ന്കെതഥിന്ര അസമരഥികെയഥിൽ കതേഥി
പെടർനെ വമ്പൻ പ്സക്ഷാഭം മുതൽ 
ഇന്്യഥിന്ല ഐതഥിഹാേഥികമായ 
കർഷകേമരം വന്രയള്വ ഭര
ണവർഗ സചരഥിയം ജനകീയ േമര 
സചരഥിയം തമ്മഥിലള് രാഷ്ടീയ േം
ഘട്നതേഥിന്ന് സപാർമുഖങ്ൾ 
തന്നെ.

സപാരാട്തേഥിന്ന് രാഷ്ടീയന്തേ  
ന്തരന്ഞ്ഞടുപെക് സവദഥികളഥിൽ അവ
തരഥിപെഥിക്വാൻ  വഥിപ്ലവപ്സ്ാ
നമായ എേക് യേഥിഐ(കമ്മ്യൂണഥി
സ്റക്)  പാർട്ഥിയന്ട പ്ചാരണങ്ൾ 
ന്കാണ്ക് കേഥിയന്നുണ്ക്. പസക്ഷ, 
േമൂഹതേഥിന്ന് അടഥിസ്ാന പ്
ശ്നങ്ൾന്കൊനെഥിനും പരഥിഹാരം 
കാണാൻ പാർലന്മന്റഥി വ്വ
സ്ഥിതഥികെക് കേഥിയഥിലാന്യനെ തഥി
രഥിച്റഥിസവാന്ട തന്നെയാണക് ന്ത
രന്ഞ്ഞടുപെഥിൽ പാർട്ഥി മത്രഥിക്
നെതക്. എനൊൽ ആ മത്രസവദഥി
യഥിൽ മുഖംമൂടഥിയണഥിഞ്ഞ ഇന്്ൻ 
ജനാധഥിപത്തേഥിന്ന് ജീർണ്ാവ
സ്കൾ തുറന്നു കാണഥിക്വാൻ 
നമുകെക് കേഥിയന്നു. പാർലന്മന്ം 
അേംബ്ഥികളും എത്സതോളം 
സനാക്കുതേഥികളായഥി മാറഥികെേഥി
ഞ്ഞു എനെ േത്ം സബാദ്്ന്പെ
ടുതേഥി, പാർലന്മന്റഥി വ്ാസമാഹ
ങ്ളഥിൽനഥിനെക് ജനങ്ന്ള സമാചഥി
പെഥിച്ക് ജനേമര രാഷ്ടീയതേഥിസല
കെക് ആനയഥിക്വാനുള് നഥിരന്
രമായ പരഥിശ്രമങ്ൾ പാർട്ഥി തു
ടരുകയാണക്.

ഏതക് പാർട്ഥി അഥവാ മുനെണഥി 
പാർലന്മന്റഥി േംവഥിധാനതേഥിൽ 
അധഥികാരതേഥിൽ വനൊലം ജന
ങ്ളുന്ട അടഥിസ്ാന പ്ശ്നങ്ൾകെക് 
പരഥിഹാരം കാണാൻ കേഥിയഥിന്ല
നെക് പറയനെതക് എന്തുന്കാണ്ക്?

ഒനൊമന്തേ കാരണം, േമൂഹ
ന്തേയം ോമ്പതേഥികഘടനന്യ
യം ബാധഥിക്നെ നയങ്ളഥിൽ പാർ
ലന്മന്ം നഥിയമേഭകളും തീരുമാ
നന്മടുക്നെതക് ജനതാൽപര്ം 
മുൻനഥിർതേഥിയല എനെതുതന്നെ. 
രണ്ാമതായഥി, േഭകളഥിൽ ചർച്
യ്കക് വരുനെ വഥിഷയങ്ളഥിലം  തീ
രുമാനങ്ൾ ജനവഥിരുദ്മായഥിരഥി
ക്ം. േഭയ്കക് പുറതേക് എസൈഥിക്യൂട്ീവക് 
തലതേഥിൽ തീരുമാനന്മടുക്നെ 
പ്വണതയം ശക്തമാണക്.രാജ്
ന്തേ തകർതേ സനാട്ക് നഥിസരാധ
നവം ജഥിഎേക് ടഥിയംസപാലം പാർ
ലന്മന്ഥിനക് പുറതോണക് തീരുമാനഥി
കെന്പെട്തക്. കാശ്ീരഥിന്ന് പ്സത്ക 
പദവഥി റദ്ാകെൽ, കർഷകവഥിരുദ് 
ഓർഡഥിനൻസുകൾ, പൗരത്വനഥി
യമസഭദഗതഥി തുടങ്ഥിയവന്യാന്കെ  
അംഗങ്ളുന്ട എതഥിർപെഥിനക് ഒരു 
വഥിലയം കൽപെഥികൊന്ത പാോ
കെഥി എടുക്നെതും നാം കണ്ടു. ന്പ
സരോളഥിയം ഉല്പനെങ്ൾകെക് നഥിത്
വം വഥില കൂട്നെതക് ഏതക് പാർല
ന്മന്ഥിന്ന് തീരുമാനപ്കാരമാണക്?

അസപൊൾ, യഥാർത് അധഥി
കാര സകന്ദം പാർലന്മന്ക് അല,
മന്റ്വഥിന്ടസയാ ആന്ണനെക് ജന
ങ്ൾ തഥിരഥിച്റഥിയന്നു. ആ തഥിരഥി

ച്റഥിവക് രാജ്ന്തേ നന്ലാരു വഥിഭാഗം 
ജനതന്യ ജനകീയ േമര രംഗ
സതേകെക് എടുത്തു ചാടാൻ സപ്രഥി
പെഥിക്ന്നു.

േർകൊരഥിന്ന് വർഗീയ വഥിഭ
ജന അജണ് പ്കാരം തയ്ാറാകെ
ന്പെട് പൗരത്വ നഥിയമസഭദഗതഥിന്കെ
തഥിന്ര രാജ്ന്മമ്പാടും വീറുറ് പ്
സക്ഷാഭങ്ൾ വളർന്നുവനെതക് അങ്
ന്നയാണക്. ബഥിന്ജപഥി ഭരണതേഥിൻ
കീേഥിൽ ജനാധഥിപത്ം, മസതതര
ത്വം, ഭരണഘടനാ മൂല്ങ്ൾ 
എനെഥിവന്യാന്കെ കാറ്ഥിൽപറനൊ
ടുനെ നാളുകളഥിൽ മസതതര ശക്തഥി
കൾ ഒനെഥിച്ചുകൂടുനെ സദശീയ േമ
രസവദഥിയായഥിരുന്നു ന്യൂഡൽഹഥിയഥി
ന്ല ഷഹീൻ ബാഗക്. ആ േമരം 
വളർതേഥിന്യടുക്നെതഥിൽ നഥിർണാ
യകമായ ഒരു പങ്ാണക് എേക് യ
േഥിഐ(കമ്മ്യൂണഥിസ്റക്) പാർട്ഥി വഹഥി
ച്തക്. സകരളതേഥിലം പൗരത്വ േം
രക്ഷണ േമരതേഥിന്ന് ഒനൊം നഥി
രയഥിൽ ഉണ്ായഥിരുനെ ഒസര ഒരു 
പാർട്ഥി നമ്മുസടതക് ആയഥിരുന്നു.

ആ പ്സക്ഷാഭന്തേ അത്യം 
ശക്തഥിയായഥി വളർതേഥിന്യടുകൊൻ 
കേഥിഞ്ഞഥിലായഥിരുന്നുന്വങ്ഥിൽ 
ഇതഥിനകം രാജ്ന്തേ പൗരന്ാ
ന്ര മതാടഥിസ്ാനതേഥിൽ സമാദഥി
േർകൊർ ന്വട്ഥി മുറഥിക്മായഥിരുന്നു. 
മനുഷ്ന്ര മതാടഥിസ്ാനതേഥിൽ 
വഥിഭജഥിക്നെ ആ നഥിയമം ഇതുവ
ന്ര പഥിൻവലഥികെന്പെട്ഥിട്ഥില.എത്
ന്യാന്യാന്കെ ഭരണഘടനാവഥിരു
ദ്മാണങ്ഥിലം ശരഥി ആ നഥിയമം 

പഥിൻവലഥികൊനുള് േനെദ്ത 
ഇസപൊേന്തേ പാർലന്മന്ഥിനക് ഇല 
എനെക് ന്തളഥിയഥിച്ചു കേഥിഞ്ഞു. 
അസപൊൾ, പ്സക്ഷാഭം അലാന്ത 
മന്റ്ന്ാണക് ഇന്്യഥിന്ല ജനങ്
ളുന്ട മുനെഥിന്ല വേഥി?

 കാർഷഥിക കരഥിനഥിയമങ്ളുന്ട 
കാര്തേഥിലം സ്ഥിതഥി വ്ത്സ്തമ
ല. കാർഷഥിക സമഖലന്യ പരഥിപൂർ
ണ്മായം സദശ -വഥിസദശ കുതേക
കൾകെക് അടഥിയറന്വക്നെ മൂന്നു 
നഥിയമങ്ൾ ആദ്ം ഓർഡഥിനൻ
േഥിലൂന്ട ന്കാണ്ടുവന്നു. പഥിന്നെ 
പാർലന്മന്ഥിൽ അടഥിസച്ൽപെഥിച്ചു. 
അതഥിന്നതഥിരായഥി, മാേങ്ളായഥി 
മുസനെറുനെ കർഷക േമരന്തേ അടഥി
ച്മർതോനാണക് സമാദഥിയം േംഘ 
ശക്തഥികളും ശ്രമഥിക്നെതക്, നഥിയമ
ങ്ൾ പഥിൻവലഥികൊനല. പാർല
ന്മന്ഥിന്ല മൃഗീയ ഭൂരഥിപക്ഷം ജന
വഥിരുദ് നഥിയമങ്ൾ നടപെഥിലാകൊ
നുള് മുൻ ഉപാധഥി മാത്മാണക്. ജന
താൽപര്ങ്ൾ അവർ പ്തഥിനഥി
ധാനം ന്ചയ്യുനെഥില എനെതഥിനക് മന്റ്
ന്ക് ന്തളഥിവാണക് ആവശ്മായഥിട്
ള്തക്? കർഷക േമരം വളർതേഥി
ന്യടുക്നെതഥിലം അതഥിന്ന സദശ
വ്ാപകമാക്നെതഥിലം എേക് യ
േഥിഐ(കമ്മ്യൂണഥിസ്റക്)  സുപ്ധാന
മായ പങ്ക് വഹഥിച്ചു ന്കാണ്ഥിരഥിക്ന്നു.

ന്പസരോളഥിയം ഉൽപനെങ്ളു
ന്ട സപരഥിൽ ജനങ്ന്ള പഥിേഥിഞ്ഞൂ
റ്റുസമ്പാഴും ജഥി എേക് ടഥി യന്ട സപരഥിൽ 
സകന്ദ -േംസ്ാന േർകൊരുകൾ 
ഒസരസപാന്ല ന്കാള്യടഥി തുടരു
സമ്പാഴും വഥികേനം എനെ കപട 
വാഗ്ാനതേഥിന്ന് മറയഥിൽ ജനങ്
ളുന്ട ഭൂമഥി കകസയറുസമ്പാഴും  ജന
താൽപര്ം േംരക്ഷഥികൊനായഥി 
ശബ്ദമുയർതോൻസപാലം പാർല
ന്മന്ഥിസനാ നഥിയമേഭസയ്കാ കേഥി
യനെഥിന്ലങ്ഥിൽ അവന്യാന്കെ എത് 
വ്ർത്മായ സ്ാപനങ്ങ്ളായഥി 
മാറഥിന്കൊണ്ഥിരഥിക്ന്നുന്വനൊണക് 
ന്തളഥിയഥിക്നെതക്.

 സകരളനഥിയമേഭയഥിസലക്ള് 
പതഥിനഞ്ചാമതക് ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പും 
കേഥിഞ്ഞു. മൂന്നു സകാർപെസററ്ക് മുനെ

ണഥികളും ഒസര വഥികേന മുദ്ാവാ
ക്ങ്ൾ ഒസരേ്വരതേഥിൽ ഏറ്റുപാ
ടഥിയാണക് ന്തരന്ഞ്ഞടുപെക് മാമാങ്ം 
ന്കസങ്മം ആകെഥിയതക്. എനൊൽ, 
എേക് യേഥിഐ(കമ്മ്യൂണഥിസ്റക്) 
പാർട്ഥി മാത്മാണക് പ്സക്ഷാഭതേഥി
ന്ന് രാഷ്ടീയം അവതരഥിപെഥിച്തക്. 
മൂന്നു മുനെണഥികളഥിൽ ആരക് അധഥി
കാരതേഥിൽ വനൊലം ജന ജീവഥിതം 
ദുരഥിതപൂർണമാകുന്മങ്ഥിൽ പഥിന്നെ
ന്ഥിനക് അതഥിന്ലാരു വകസഭദന്തേ 
പഥിന്തുണയ്കണം?

സാധാരണെനങ്ങൾ ചരിന്തരിച്ചു 
തുടങ്ങരി�രിരരിക്കുന്നു

 അതുന്കാണ്ക്, പാർലന്മന്റഥി 
രാഷ്ടീയതേഥിനക് പുറതോണക് ജന
ങ്ളുന്ട സ്ാനം എനെക് തഥിരഥിച്റഥി
ഞ്ഞക് ന്പാരുതുവാൻ അവർകെക് ഒരു 
പ്സ്ാനം ആവശ്മുണ്ക്.സപാരാ
ടുനെ ജനങ്സളാന്ടാപെം നഥിൽക്
നെ പ്സ്ാനം: അതാണക് എേക് യ
േഥിഐ(കമ്മ്യൂണഥിസ്റക്) പാർട്ഥി.

 സനാക്കൂ,േമകാലഥിക സകരള
തേഥിന്ല ന്ായമായ എലാ ജന
കീയ േമരങ്ളഥിലം സനതൃത്വപ
രമായ പങ്ക് വഹഥിക്നെ രാഷ്ടീയ 
പ്സ്ാനമാണക് എേക് യേഥിഐ
(കമ്മ്യൂണഥിസ്റക്) എനെക് രാഷ്ടീയം 
ശ്രദ്ഥിക്നെ ഏന്താരാൾക്ം നല 
നഥിശ്യം ഉണ്ാകും. ഇതേവണ
ന്തേ നഥിയമേഭാ തഥിരന്ഞ്ഞടുപെക് 
പ്ഖ്ാപഥികെന്പെട്കേഥിഞ്ഞതഥിനക്  
സശഷം  സപാലം വഞ്ചഥികെന്പെട്  
ഉസദ്ാഗാർഥഥികളുന്ട േമരന്തേ 
അതീവശ്രദ്സയാന്ട വളർതേഥി
ന്യടുകൊൻ എേക് യേഥിഐ യന്ട 
യവജന വഥിഭാഗം സനതാകെൾ നട
തേഥിയ കഠഥിനപ്യത്ം ആസവശ
ദായകമാണക്.

വരിട്ടുവ്രീഴ്ച�രില്ാത് കപാരാട്ും 
കപാുംവഴരി

ന്താേഥിൽ സനടഥിന്യടുകൊൻ 
സവണ്ഥി ന്േക്രട്റഥിസയറ്ക് നടയഥിൽ 
നടതേഥിവരുനെ അനഥിശ്ഥിതകാല 
േമരതേഥിനക് ന്പാതുേമൂഹതേഥിന്ന് 
ആന്ക പഥിന്തുണ സനടഥിന്യടുകൊൻ 
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വരികസനും-വഞ്ചനയയട 
മുദ്ാവാക്ും

മുതലാളഥിവർഗ്ഗതേഥിന്ന് വഥിശ്വാ
േ്ത സനടഥിന്യടുകൊനുള് മത്
രമാണക് യഥാർത്തേഥിൽ നടനെ
തക്. മൂന്നുകൂട്രും ഒരുസപാന്ല വഥി
കേനതേഥിനുസവണ്ഥി വാശഥിസയാ
ന്ട നഥിലയറപെഥിച്ചു. ഓസരാരുതേരും 
മണ്ഡലതേഥിന്ന് േമഗ്രവഥികേന
ന്തേക്റഥിച്ചും വഥികേനേ്വപ്നങ്
ളും ഊനെഥിയൂനെഥിപെറഞ്ഞു. 

വഥികേനം രാഷ്ടീയകൊരുന്ട 
പദാവലഥിയഥിൽ കയറഥിപെറ്ഥിയഥിട്ക് 
ഏന്റകൊലമായഥില. അതഥിനക് 
ആസഗാളവതക്കെരണകാലഘട്
തേഥിന്ന് പ്ായസമയള്ളൂ. ഇന്്ൻ 
ഭരണഘടനയൾന്പെന്ട അതുവന്ര 
നാം സോഷ്ലഥിേന്തേക്റഥിച്ചും 
ോമൂഹ്സക്ഷമന്തേക്റഥിച്ചുമാണക് 

ചർച് ന്ചയ്തുന്കാണ്ഥിരുനെതക്.  
കഥി�ക്ബഥി ഉൾന്പെന്ട ഭീമമായഥി 
കടംവാങ്ഥി ജനങ്ന്ള കടന്കെ
ണഥിയഥിൽ കുടുകെഥി േമ്പനെരുന്ട 
ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ൾ ഉറപൊക്നെ 
ആധുനഥിക മുതലാളഥിതേ വഥികേന 
തന്തമാണക് ഇടതുപക്ഷവം പയ
റ്റുനെതക്. 

 ആദ്ഘട്ങ്ളഥിൽ ന്ചറുകഥിട 
നഥിർമ്മാണ പ്വർതേനങ്ളായഥി 
രുന്നു വഥികേനന്മങ്ഥിൽ കാലം
സപാന്ക ലക്ഷകെണകെഥിനക് സകാ
ടഥികൾ ന്ചലവേഥികെന്പെടുനെ വൻ
കഥിട കസമ്പാളമായഥി വഥികേനംമാ
റഥി. മുതലാളഥിതേതേഥിനക് യദ്ംസപാ
ന്ലതന്നെയള് കൃത്ഥിമ കസമ്പാള
മാണക് വഥികേനം. മുടങ്ഥികെഥിടക്നെ 
പദ്തഥികളുന്ട അതഥിസവഗവഥികേ
നന്മനെക് മുനെണഥികൾ ആവർതേഥി
ച്ചുന്കാണ്ഥിരുനെതക് മുതലാളഥിവർ 

ഗ്ഗതേഥിനക് നൽകുനെ ഉറപൊണക്. ോ
ധാരണകൊരനക് അവന്ന് കൂര കക
വഥിട്സപാകുനെ ഇടപാടാണതക് എനെക് 
സനതാകെന്ാരുന്ട വാചാസടാപ
ങ്ളഥിൽ മയങ്ഥിസപൊയഥിരുനെ ജന
ങ്ളും മനസ്ഥിലാകെഥിത്തുടങ്ഥിയഥി
ട്ണ്ക്. അസനകായഥിരങ്ളുന്ട ജീ
വഥിതമാർഗ്ഗമടച്ക് േമുദ്േമ്പത്തു
സപാലം തീന്റഴുതുനെതക് അവർകാ
ണുന്നുണ്ക്.  

ന്തരന്ഞ്ഞടുപെക് നടനെതക് സക
രളതേഥിന്ന് നഥിയമനഥിർമ്മാണേ
ഭയഥിസലയ്കാണക്. ജനങ്ൾകെക് കു
ടഥിന്വള്ം, കവദയുതഥി, പാർപെഥിടം, 
വഥിദ്ാഭ്ാേം, ന്താേഥിൽ, ചഥികഥി
ത്, ഭക്ഷണം തുടങ്ഥി ജീവഥിത
തേഥിന്ന് അടഥിസ്ാന ആവശ്
ങ്ൾ  ലഭ്മാക്ം എനെക് ഉറപ്പു
വരുത്തുനെ നഥിയമങ്ൾ നഥിർമ്മഥി
സകെണ്ടുനെ ഇടമാണതക് എനെക് രാ

ഷ്ടീയ സനതാകെന്ാർകെക് മുനെണഥി 
സഭദന്മന്ന് വഥിസ്മരഥികൊം. ന്താ
േഥിലഥിനുസവണ്ഥി യവാകെൾ ന്േ
ക്രസട്റഥിയറ്ക് നടയഥിൽ നടത്തുനെ 
േമരം കണ്ഥിന്ലന്നു നടഥികൊം. 
എനൊൽ ഇവരുന്ട ഭരണതേഥിലൂ
ന്ട, വഥികേനതേഥിന്ന് മറയഥിൽ 
ഇപെറഞ്ഞന്തലാം കകവഥിസടണ്ഥി
വനെ ഇനൊട്ഥിന്ല ോധാരണകൊ
രനക്  അതക് മറകൊനാവഥില, മറ
ക്കയമരുതക്.

ന്തരന്ഞ്ഞടുപെക് എനെ സപരഥിൽ 
സകാടഥികെണകെഥിനക് രൂപ ന്ചലവ
േഥിച്ചുന്കാണ്ടുള് മാമാങ്ം കേഥിഞ്ഞു. 
എലാവരും മുതലാളഥിമാരുന്ട ന്ച
ലവഥിലാണക് മത്രഥിച്തക്. സ്ാ
നാർത്ഥിത്വമുറപെഥികൊൻ ഏതറ്ം
വന്രയം സപാകാൻ തയ്ാറായവർ 
ജയഥികൊനും ഇസത കളഥിതന്നെ
യായഥിരഥിക്ം കളഥിച്ഥിരഥിക്ക. ‘നല 

കളഥികൊർ'  ജയഥിക്ം. മന്തഥിസ്ാ
നതേഥിനും അധഥികാരതേഥിനുംസവ
ണ്ഥി മുനെണഥി വീണ്ടും മാസറണ്ഥി
വനൊൽ അതഥിനും ആരും മടഥികെഥി
ല. ചാടഥിവരുനെവന്രക്കൂട്ഥി ഏന്ത
ങ്ഥിലന്മാരു മുനെണഥി േർകൊരു
മുണ്ാക്ം. കുതേകകൾക്സവണ്ഥി 
ജനസദ്ാഹനയങ്ൾ തുടരും. േർ
കൊർ മാറഥിയാലം തുടർനൊലം 
നയങ്ൾ മാറഥില. അനേ്യൂതം 
തുടരും. അസപൊൾ നമ്മുന്ട ജീവഥി
തവം ജീവഥിസതാപാധഥികളും േം
രക്ഷഥികൊൻ ജാതഥി-മതസഭദന്മ
ന്ന്, േങ്കുചഥിത കക്ഷഥി രാഷ്ടീയ 
സഭദന്മന്ന് നമുകെക് ഒനെഥിച്ചുനഥിൽ
ക്കയം ന്പാരുതുകയമലാന്ത 
മറ്ക് സപാംവേഥികളഥില. പ്ശ്ന പരഥി
ഹാരതേഥിനക് കുറുക്വേഥിയഥില എനെ 
തഥിരഥിച്റഥിസവാന്ട നമുകെക് ജാഗ്ര
തോയഥിരഥികൊം.

ക�ാകതത് െിടിച്ചു കുലക്കയറം മൊറ്ിമറിക്കയറം തചയ്ിട്ടുള്ള എല്ൊ വിപ്ല
വങ്ളുറം സമൊരറംഭിക്ക ജനകീയ പ്രട്്ൊഭങ്ളുതട അടിത്റയിൽ നിന്നൊ
യിരിക്റം. റഷ്യയിതലയറം ചചനയിതലയറം ട്സൊഷ്യലിസ്റ് വിപ്ലവങ്െൊകതട് 
സിറിയയിതലയറം ലൊറ്ിനട്മരിക്കയിതലയറം ഈജിപ്ിതലയറം മ്യൊൻമറിതലയറം  
മറ്റം ജനൊധിെത്യ പ്രട്്ൊഭങ്െൊകതട് ഇന്്യതയ രൊഷ്ടീയമൊയി സ്വതന്ത്ര
യൊക്കിയ സ്വൊതന്ത്ര്യ സമരമൊകതട് ജനങ്ൾ സറംഘടിതമൊയി വെർത്ിതയ
ടുത് വലിയ സമരങ്ളുതട െരിണതികൾ ആയിരുന്തവന്ന് ചരിത്രറം കൊ
ണിക്ന്. ഇന്റം ട്ലൊകത്ിതറെ ഗതിവിഗതികതെ നിയന്ത്രിക്വൊൻ, നിഷ്ഠൂ
രമൊയ ചൂഷണ ഭരണവൊഴ്ച്ചക്ക് ആഘൊതറം ഏൽപ്ിക്വൊൻ ജനൊധിെത്യ 
പ്രട്്ൊഭങ്ൾക്ക് കഴിയന്ണ്്. 
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(1-ാം ശേജില് നിന്്)

(3-ാം ശേജില് നിന്്)
കേഥിഞ്ഞുന്വനെതക് നഥിസ്ാര കാര്
മല. ആത്മാർത്വം  േമർപെഥിത
വമായ ഒരു സനതൃത്വന്തേ സൃഷ്ഥി
ന്ച്ടുകൊൻ കേഥിഞ്ഞാൽ ഏതക് 
ന്ായമായ േമരന്തേയം വഥിജയ 
പഥതേഥിൽ എതേഥികൊൻ കേഥിയം. 
എേക് യേഥിഐ(കമ്മ്യൂണഥിസ്റക്) 
അനുവർതേഥിക്നെ പ്സക്ഷാഭ രാ
ഷ്ടീയതേഥിന്ന് േ്വാധീനം ഉസദ്ാ
ഗാർത്ഥികൾകെക് ന്പാരുതഥി നഥിൽ
കൊനുള് ആത്മവഥിശ്വാേം പകർ
ന്നു നൽകഥി. മന്റ്ലാവരും പാതഥി
വേഥിയഥിൽ ഉസപക്ഷഥിച്ഥിട്ം േഥിപഥിഒ 
റാങ്ക് ലഥിസ്റഥിലള്വർ കീേടങ്ഥിയഥി
ല. അവർ നഥിശ്യദാർഢ്സതോ
ന്ട ന്പാരുതഥി. എേക് യേഥിഐ(
കമ്മ്യൂണഥിസ്റക്) പാർട്ഥിയന്ട യവ
ജന പ്സ്ാനമായ എഐഡഥി 
കവഒയന്ട േംസ്ാന ന്േക്രട്
റഥി േഖാവക് ഇ.വഥി.പ്കാശും ഒരു
േംഘം യവ സനതാകെളും രാവം 
പകലം േമരകൊസരാന്ടാപെം ജീ
വഥിച്ചുന്കാണ്ക് വളർതേഥിന്യടുതേ
താണക് ഉസദ്ാഗാർഥഥികളുന്ട അടഥി
പതറാതേ പ്സക്ഷാഭം.

ഇസപൊൾ നടന്നു കേഥിഞ്ഞ നഥി
യമേഭാ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെഥിൽ, അതീവ 
രൂക്ഷമായ ന്താേഥിലഥിലായ്മ പ്ശ്ന
ന്തേ ഏറ്വം പ്ധാനന്പെട് രാഷ്ടീയ 
ചർച്ാവഥിഷയമാകെഥി മാറ്റുനെതഥിൽ 
ഉസദ്ാഗാർഥഥികളുന്ട േന്ധഥിയഥിലാ 
േമരം വഥിജയം കണ്ടു. മുനെണഥിക
ളുന്ട വാഗ്ാനങ്ളഥിൽ േഥിപഥിഒ റാങ്ക് 
സഹാൾസഡഴ്ക് വീണഥില. പ്സക്ഷാ
ഭം മാത്മാണക് ഭാവഥിയഥിസലക്ള് 

പാത എനെക് അവർകെക് തഥിരഥിച്റഥി
യാനായഥി. അതഥിലന്ട പഥിഎേക് േഥി 
യഥിലം മറ്റും പരീക്ഷന്യഴുതഥി കാ
തേഥിരഥിക്നെ ലക്ഷകെണകെഥിനക് 
യവജനങ്ൾകെക് ന്പാരുതാനുള് 
വേഥികാട്ഥിയായഥി മാറഥി ഉസദ്ാഗാർ
ത്ഥി േമരം.

അസതസപാന്ല, ന്ചറുതും വല
തുമായ എണ്മറ് േമരങ്ൾ രാ
ജ്ന്മമ്പാടും എനെ സപാന്ല സകര
ളതേഥിലം വളർതേഥിന്യടുത്തു ന്കാണ്ക് 
ജനേമരതേഥിന്ന് രാഷ്ടീയ പാത 
ന്തളഥിന്ച്ടുക്കയാണക് നമ്മൾ. 
ഇന്്ൻ ന്താേഥിലാളഥി വർഗതേഥി
ന്ന് പടന്യാരുകെതേഥിനക് ആഹ്വാ
നം ന്ചയ്തുന്കാണ്ക് നവംബർ 26നക് 
സദശീയ പണഥിമുടകെക് നടക്സമ്പാ
ഴും അതഥിന്ന് േസദേശം സകരളതേഥി
ന്ല എലാ സകാണുകളഥിലം എതേഥി
കൊൻ പ്യത്ഥിച്തക് എേക് യേഥി
ഐ(കമ്മ്യൂണഥിസ്റക്) പാർട്ഥിയം പാർ
ട്ഥിയന്ട സരേഡക് യൂണഥിയനായ എഐ
യടഥിയേഥിയമായഥിരുന്നു.

ന്താേഥിൽ അവകാശങ്ൾ േം
രക്ഷഥികെണന്മങ്ഥിൽ ന്തരുവഥിൽ 
ന്പാരുതാന്ത ന്താേഥിലാളഥികൾകെക് 
രക്ഷയഥില. നഥിർഭാഗ്വശാൽ വ്
വസ്ാപഥിത സരേഡക് യൂണഥിയനുക
ളും േഥിപഥിഐയം േഥിപഥിഐ(എം) 
ഉം സദശീയ ന്പാതുപണഥിമുടകെഥിന്ന് 
േമയതേക് സകരളതേഥിന്ല പഞ്ചാ
യതേക് ന്തരന്ഞ്ഞടുപെഥിൽ മുഴുകഥിയഥി
രഥിക്കയായഥിരുന്നു. അവർ പണഥി
മുടകെഥിന്ന് സദശീയ പ്ാധാന്ന്തേ 
അവഗണഥിക്കയാണക് ന്ചയ്തക്.

 അസതസപാന്ല പഥിണറായഥി 

േർകൊർ ന്ക ന്റയഥിൽ എനെ 
സപരഥിൽ ന്റയഥിൽസവ േ്വകാര്വൽ
കെരഥികൊനും പതഥിനായഥിരങ്ന്ള 
കുടഥിയഥിറകൊനുമായഥി ന്കാണ്ടുവനെ 
പദ്തഥിന്കെതഥിന്ര "ഇരകളായ 'ജന
ങ്ൾ പ്സക്ഷാഭതേഥിലാണക്.എേക് യ
േഥിഐ(കമ്മ്യൂണഥിസ്റക്) പാർട്ഥിയന്ട 
േംസ്ാന ന്േക്രട്റഥിസയറ്ക് അംഗം 
േഖാവക് എേക്.രാജീവൻ ജനറൽ 
കൺവീനർ ആയ േമഥിതഥിയാണക് 
േമരതേഥിനക് സനതൃത്വം നൽകുനെ
തക്. തളരാന്ത ന്പാരുതാൻ ന്ക 
ന്റയഥിൽ വഥിരുദ് േമഥിതഥികൾകെക് 
കരുത്തും കധര്വം പകർന്നു നൽ
കാൻ നമുകെക് കേഥിയന്നു.

 അങ്ന്ന, എണ്ഥിയാന്ലാടു
ങ്ാതേ ജനവഥിഭാഗങ്ൾ ഓസരാ 
ദഥിനവം ഓസരാ േമരമുഖങ്ളഥിസല
കെക് ഒഴുകഥി വന്നുന്കാണ്ഥിരഥിക്ന്നു.
മദ്വഥിപതേഥിന്നതഥിന്ര,വഥിലവർധ
നവഥിന്നതഥിന്ര സ്ത്രീ പീഡനങ്ൾ
ന്കെതഥിന്ര, �ീേക് വർദ്നവഥിന്ന
തഥിന്ര, ന്താേഥിൽ അവകാശ നഥി
സഷധങ്ൾന്കെതഥിന്ര, പൗരാവ
കാശ ധ്വംേനങ്ൾന്കെതഥിന്ര
ന്യാന്കെ ഉയർന്നുവരുനെ ജനകീയ 
പ്തഥിസഷധങ്ൾ ഏസകാപഥിപെഥിക്ക 
എനെ ചരഥിത്ദൗത്ം നഥിർവഹഥി
കൊനുള് ചുമതലയാണക് നമുകെഥി
നെക് നഥിർവഹഥികൊനുള്തക്.

 ബഥിപഥിേഥിഎൽ ഉൾന്പെന്ടയ
ള് ന്പാതുസമഖലാ സ്ാപനങ്
ന്ള േ്വകാര്വൽകെരഥികൊനു ള് 
നീകെങ്ൾന്കെതഥിന്രയള് കാല
ങ്ളായഥി നടക്നെ പ്സക്ഷാഭതേഥിൽ 
എേക് യേഥിഐ(കമ്മ്യൂണഥിസ്റക്)  

േഖാകെൾ നഥിർണായകമായ പങ്ക് 
വഹഥിച്ചു സപാരുന്നു. ഇസപൊൾ ബാ
ങ്ഥിംഗക് ന്േക്ടർ േ്വകാര്വൽകെ
രണതേഥിന്നതഥിന്ര ആ സമഖലയഥി
ന്ല ജീവനകൊർ,ന്റയഥിൽസവ േ്വ
കാര്വൽകെരണതേഥിന്നതഥിന്ര 
ആ രംഗന്തേ ജീവനകൊർ, ആേ
കെടലം തീരകെടലം  തീന്റഴുതുനെ
തഥിന്നതഥിന്ര തീരസദശവാേഥികൾ,
വഥിമാനതോവള വഥിൽപെനയ്കക് എതഥിന്ര 
എയർസപാർട്ക് ജീവനകൊർ അങ്
ന്ന േർവരും പ്സക്ഷാഭ രംഗതേഥി
റങ്ാൻ നഥിർബന്ധഥിതമായ ോഹ
ചര്മാണക് ക്രഥിമഥിനൽ മൂലധനശ
ക്തഥികൾ ഓസരാ ദഥിവേവം സൃഷ്ഥി
ച്ചു ന്കാണ്ഥിരഥിക്നെതക്.

സകന്ദ -േംസ്ാന ഭരണാധഥി
കാരഥികൾ സൃഷ്ഥിച്അപകടകരമായ 
സദശീയ വഥിദ്ാഭ്ാേ നയതേഥിന്ന
തഥിരായഥി വഥിദ്ാഭ്ാേ സനേഹഥിക
ളുന്ട പ്സക്ഷാഭവം ഇസതാന്ടാപെം 
വളർന്നുവരുന്നു. അസപൊൾ, സമൽ
സൂചഥിപെഥിച് പ്ക്ഷുബ്ധമായ സമഖല
കൾ വഥിരൽചൂണ്ടുനെതക് േകലമാന 
മനുഷ്രും ജനകീയ േമരതേഥിന്ന് 
വേഥിയഥിൽ ഒത്തുസചരുക എനെതഥി
ന്ന് ആവശ്കതയഥിസലകൊണക്.
ഏസകാപഥിതമായ പ്സക്ഷാഭങ്ളാണക് 
വരുംനാളുകളഥിൽ അനഥിവാര്മാ
യം ഉയർന്നുവസരണ്തക്. സവറഥിട് 
േമര സമഖലകൾ എലായഥിടത്തും 
നഥിത്വം ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ക്. വ്
ത്സ്ത പ്ശ്ന സമഖലകന്ളയാണക് 
ആ േമരങ്ൾ അഭഥിേംസബാധന 
ന്ചയ്യുനെതക്. എനൊൽ,യഥാർത്
തേഥിൽ എലാ പ്ശ്നങ്ളുന്ടയം മൂ

ലകാരണം നമ്മുന്ട േമൂഹതേഥിന്ല 
മുതലാളഥിതേ വ്വസ്ഥിതഥി ആന്ണ
നെ കാര്ം പലരും ആേതേഥിൽ 
മനസ്ഥിലാക്നെഥില. ന്ചറുകഥിട കർ
ഷകരുന്ടയം കർഷകന്തോേഥിലാ
ളഥികളുന്ടയം വ്വോയ ന്താേഥി
ലാളഥികളുന്ടയന്മലാം പ്ശ്നങ്ളുന്ട 
ഉറവഥിടം ഈ മുതലാളഥിതേ ഭരണ
കൂടമാണക്. ഒരുപഥിടഥി വരുനെ സകാർ
പെസററ്റുകളുന്ട താല്പര്ങ്ൾകെക് 
സവണ്ഥി രാജ്ന്തേ ബഹുജനങ്
ന്ള ബലഥി ന്കാടുക്ക എനെ �ാ
േഥിസ്റക് നയസമ ഈ വ്വസ്ഥിതഥി
യഥിൽനഥിനെക് പ്തീക്ഷഥികൊനാവൂ.

എനൊൽ കർഷകരും ന്താേഥി
ലാളഥികളും യവജനങ്ളും വനഥിത
കളും വഥിദ്ാർത്ഥികളും ഉൾന്പെന്ട
യള്വർ ഒറ്ന്കെട്ായഥി ന്പാരുതാൻ 
ഇറങ്ഥിയാൽ ചൂഷക വാഴ്ചയന്ട 
ന്നടുംതൂണുകൾ ആടഥി മറഥിയനെതക് 
കാണാം. ജനാധഥിപത് ബഹുജന 
പ്സക്ഷാഭങ്ളഥിൽനഥിനെക് യഥാർത് 
കമ്മ്യൂണഥിസ്റക് സകഡർമാർ ഉയർന്നു 
വരന്ട്. ഇതഥിനകം പാർലന്മന്റഥി 
രാഷ്ടീയം പതനതേഥിന്ന് പടുകുേഥി
യഥിൽ വീണു കേഥിഞ്ഞു. മറുവശതേക്, 
ജനേമര രാഷ്ടീയം നാൾക്നാൾ 
ഉദഥിച്ചുയരുകയം ന്ചയ്യുന്നു. േമര 
കാലതോണക് ജനങ്ൾ വഥിസശഷഥി
ച്ചും ന്താേഥിലാളഥിവർഗ സശ്രണഥിയഥി
ൽന്പെട്വർ അവരുന്ട പ്സ്ാനം 
ഏന്തനെക് കന്ണ്ത്തുനെതക്.ഒപെം 
യഥാർത് വഥിപ്ലവശക്തഥി ഏന്തനെക് 
ചൂഷഥിതരായ ഇതര ജനവഥിഭാഗങ്
ളും തഥിരഥിച്റഥിയനെ കാലം അകന്ല
യല.

േഥിപഥിഒ, എൽജഥിഎേക്, ന്ക 
എേക്ആർടഥിേഥി കരൈവർ, ന്ക 
എേക്ആർടഥിേഥി ന്മകൊനഥികക്, റഥി
േർവ്വക് സ�ാറസ്റക് വാച്ർ തുടങ്ഥിയ 
റാങ്ക് ലഥിസ്റ്റുകളഥിൽ ഉൾന്പെട് നൂറക് 
കണകെഥിനക് ഉസദ്ാഗാർത്ഥികൾ 
മാർച്ഥിൽ അണഥിനഥിരന്നു. ആയഥിര
കെണകെഥിനക് ബഹുജനങ്ളുന്ട ആസവ
ശകരമായ പഥിന്തുണ ഏറ്റുവാങ്ഥി
ന്കൊണ്ക് രണ്ടു ദഥിവേം ന്കാണ്ാ
ണക് സലാംഗക് മാർച്ക് ന്േക്രസട്റഥിയ
റ്ഥിനക് മുനെഥിൽ എതേഥിസച്ർനെതക്.

കാരസകൊണത്തുനഥിന്നും മാർ
ച്ക് ആരംഭഥിക്സമ്പാൾതന്നെ ജന
ങ്ളുന്ട പഥിന്തുണ പ്കടമായഥിരുന്നു. 
നഥിരവധഥി ോധാരണ മനുഷ്ർ 
ഏന്റ ദൂരം മാർച്ഥിന്ന അനുഗമഥി
ച്ചു. കടന്നുവനെ എലാ കവലകളഥി
ലം ന്താേഥിലാളഥികൾ ഉൾപെന്ടയ
ള് ബഹുജനങ്ൾ ഉസദ്ാഗാർ
ത്ഥികന്ള മാലയഥിട്ം ഭക്ഷണവം 
ന്വള്വം നൽകഥിയം േ്വീകരഥിച്ചു. 
ജനങ്ൾ, വഥിവഥിധ സകന്ദങ്ളഥിൽ 
നൽകഥിയ േ്വീകരണതേഥിനക് നദേഥി 
പറഞ്ഞുന്കാണ്ക്, ഉസദ്ാഗാർത്ഥി
കളായ എം.വഥിഷ്ണു, എേക്.വഥിഷ്ണു, 
വഥി.േനു, വഥിനായകൻ, അസശാകക്, 
രതീഷക് ജയപാലൻ, അരവഥിദേക്, 
ലാേർ, ദീപു, രഞ്ഥിതക്, സജ്ാതഥി, 
പ്വീൺ എനെഥിവർ പ്േംഗഥിച്ചു. 
േഥിപഥിഒ ഉസദ്ാഗാർത്ഥിയായ വഥി
ഷ്ണുവഥിന്ന് പ്േംഗം ജനങ്ളഥിൽ 
വലഥിയ േ്വാധീനം സൃഷ്ഥിച്ചു.

"എനഥികെർഹതന്പെട് സജാലഥി 

നൽകാന്ത, എന്ന് വസയാധഥിക
നായ പഥിതാവഥിനക് തുഛമായ തുക 
സക്ഷമ ന്പൻഷൻ നൽകഥി സവാട്ക് 
പഥിടഥിക്നെ എൽഡഥിഎ�ക് േർ

കൊരഥിന്ന് യവജന വഞ്ചന ജന
ങ്ൾ തഥിരഥിച്റഥിയം. പാറ ന്പാട്ഥി
ക്നെ പണഥിക്സപായാണക് കുടുംബം 
സനാക്നെതക്. പകലന്ഥിസയാളം 
പണഥി ന്ചയ്ക്, രാത്ഥികളഥിൽ ഉറകെ
മഥിളച്ഥിരുനെക് പഠഥിച്ാണക് റാങ്ക് ലഥി
സ്റഥിൽ സ്ാനം പഥിടഥിച്തക്. എന്നെ
സപൊലള് യവാകെളുന്ട കഷ്പൊ
ടഥിന്ന മറഥികടനെക്, പഥിൻവാതഥിലഥി
ലൂന്ട പാർട്ഥികൊരുന്ട േ്വന്കൊ
ന്ര സ്ഥിരന്പെടുതേഥിയവർകെക് സകരളം 
മാപ്പു തരഥില ". വഥിഷ്ണു പറഞ്ഞു.

ആദ് ദഥിവേന്തേ മാർച്ക്, ബാ
ലരാമപുരതേക് േമാപഥിച്ചു. േമാ
പന േസമ്മളനതേഥിൽ സേവക് എജയു
സകെഷൻ കമ്മഥിറ്ഥി േംസ്ാന ന്േ

ക്രട്റഥി എം.ഷാജർഖാൻ, വഥിവരാ
വകാശ പ്വർതേകനും ന്കപഥിേഥി
േഥി ന്േക്രട്റഥിയമായ അഡ്വ. പ്ാ
ണകുമാർ തുടങ്ഥിയവർ പ്േംഗഥിച്ചു.

ഏപ്ഥിൽ 1നക് ബാലരാമപുരതേക് 
നഥിന്നും രണ്ാം ദഥിവേന്തേ മാർ
ച്ക് എം.വഥിൻേൻക്റക് എംഎൽഎ 
ഉദക്ഘാടനം ന്ചയ്തു. ന്പാള്നെ 
ന്വയഥിലഥിന്ന അവഗണഥിച്ചു ന്കാണ്ക്, 
ദീർഘദൂരം നടനെതുമൂലം കാലക
ൾ ന്പാട്ഥിന്യങ്ഥിലം മാർച്ഥിനക് 
ആസവശം ഒട്ം കുറഞ്ഞഥിരുനെഥില. 
40 കഥിസലാമീറ്ർ പഥിനെഥിട്ക്, മാർച്ക് 
തമ്പാന്നൂരഥിൽ എതേഥിസച്രുസമ്പാൾ 
വഥിവഥിധ ജഥിലകളഥിൽ നഥിനൊയഥി 
നൂറക് കണകെഥിനക് ഉസദ്ാഗാർത്ഥി
കൾ േമരഭടന്ാന്ര േ്വീകരഥിക്
വാൻ അവഥിന്ട എതേഥിയഥിരുന്നു.
തമ്പാനൂരഥിൽ മാർച്ഥിന്ന, എേക് യ
േഥിഐ(േഥി) ജഥിലാ ന്േക്രസട്റഥി

യറ്ംഗം േഖാവക് ആർ.ബഥിജു, 
എഐഡഥികവഒ ജഥിലാകെമ്മഥിറ്ഥി
യംഗവം വട്ഥിയൂർകൊവക് മണ്ഡല
തേഥിന്ല എേക് യേഥിഐ(േഥി) 

സ്ാനാർത്ഥിയമായ േഖാവക് 
എ.കഷജു എനെഥിവർ േ്വീകരഥി
ച്ചു. ന്േക്രസട്റഥിയറ്ഥിനക് മുനെഥിൽ നട
നെ േമാപന േസമ്മളനം പ്ശസ്ത 
ചലച്ഥിത് നടൻ ജഗദീഷക് ഉദക്ഘാ
ടനം ന്ചയ്തു. "ഉസദ്ാഗാർത്ഥികളു
ന്ട േമരം രാഷ്ടീയതേഥിനതീതമാ
ണക്. ത്ാഗനഥിർഭരമായ സലാംഗക് 
മാർച്ഥിലൂന്ട ഇന്താരു ധർമ്മേമ
രമാന്ണനെക് ഒരഥികെൽകൂടഥി ന്തളഥി
യഥികെന്പെട്ഥിരഥിക്ന്നു. ഈ േമര
തേഥിൽ പങ്ാളഥിയാകുനെതഥിൽ എനഥി
കെക് അഭഥിമാനമുണ്ക്. തഥികച്ചും ന്ാ
യമായ ആവശ്ങ്ളാണക് നഥിങ്ൾ 
മുസനൊട്ക് വയ്കനെതക്. ന്താേഥിലഥിനക് 
അർഹത സനടഥിയ ഉസദ്ാഗാർത്ഥി

കളുന്ട േമരന്തേ ആസക്ഷപഥിക്
കയം അവഗണഥിയ്കകയം ന്ചയ്യു
നെതക് ഏതക് ഗവൺന്മന്ായാലം 
അതക് ന്തറ്ാണക്. ന്താേഥിന്ലനെതക് 
ആരുന്ടയം ഔദാര്മല, അവകാ
ശമാണക്. ഏതക് ഗവൺന്മന്ക് അധഥി
കാരതേഥിൽ വനൊലം നഥിയമന 
ഉതേരവക് ലഭഥിക്നെതുവന്ര നഥി
ങ്ൾ േമരം തുടരണം", അസദ്ഹം 
പറഞ്ഞു.

േമാപന േസമ്മളനതേഥിൽ 
സലാംഗക് മാർച്ഥിന്ന് സകാ-ഓർഡഥി
സനറ്റും എഐഡഥികവഒ േം
സ്ാന ന്േക്രട്റഥിയമായ േഖാവക് 
ഇ.വഥി.പ്കാശക് അധ്ക്ഷത വഹഥി
ച്ചു. എേക് യേഥിഐ(കമ്മ്യൂണഥിസ്റക്) 
േംസ്ാന ന്േക്രസട്റഥിയറ്ംഗം 
േഖാവക് ആർ.കുമാർ, വീണ എേക്.
നായർ, ന്കഎേക് യ േംസ്ാന 
കവേക് പ്േഥിഡന്ക് റഥിങ്കു, എം.
ഷാജർഖാൻ, രഞ്ഥിതക് ചന്ദൻ, പഥി
എേക് േഥി എംസപ്ലായീേക് അസോ
േഥിസയഷൻ സനതാവക് ന്ക.എ. 
ോദഥിഖക്, ന്ക.എം.ഷാജഹാൻ, 
അശ്വതഥി ജ്വാല, വഥി.എൻ.ഷഥിബു, 
എ.കഷജു, വഥിസനഷക് ചന്ദൻ ,എം.
വഥിഷ്ണു, എേക്.വഥിഷ്ണു എനെഥിവർ പ്
േംഗഥിച്ചു. 15-ാമതക് സകരള നഥിയമ
േഭയഥിൽ അധഥികാരതേഥിൽ ആരു
വനൊലം യവജനങ്ളുന്ട ന്താേഥി
ലഥിലായ്മ പ്ശ്നന്തേ അവഗണഥിയ്കാ
നാവഥിന്ലന്നും നഥിയമനം വന്ര 
േമരം ന്ചയ്യുന്മന്നും ഉറന്കെ പ്
ഖ്ാപഥിച്ചു ന്കാണ്ാണക് സലാംഗക് 
മാർച്ക് അവോനഥിച്തക്.

\nba-\w e-`n-¡pwh-sc ka-cw Xp-S-cm³ D-tZym-KmÀ-°nIÄ

ശ�ാംഗ് മാര്ചിടറെ ശകാ-ഓര്്ിശനറ്റം എഐ്ി
വവഒ സംസ്ാന ടസക്രടേറിയുമായ സഖാവ് ഇ.വി. 
പ്രകാേ് മാര്ചിടന അഭിസംശബാധന ടെയ്യുന്നു

ടസക്രശടേറിയറ്ിന് മുന്ില് നെന് ശ�ാംഗ് മാര് 
ചിടറെ സമാേന സശമേളനം പ്രേസ്ത െ�ചിത്ര 
നെൻ ജഗ്കീഷ് ഉ്്�ാെനം ടെയ്യുന്നു
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ഫ്്രീഡും ഹൗസരിയറെ  
കയടെത്ലുകൾ

യ.എേക് സകന്ദഥിതമായ 'ഫ്ീഡം 
ഹൗസും' േ്വീഡനഥിന്ല വഥി-ന്ഡം(V-
Dem) ഇൻസ്റഥിറ്്യൂട്ം ന്പാതു ഇട
തേഥിൽ േമർപെഥിച് ഏതാനും റഥി
സപൊർട്കൾ സ്ാപഥിക്നെതക് 
ഇന്്യഥിന്ല ജനാധഥിപത്ന്മനെ
തക് യഥാർത്തേഥിൽ ഒരു ഹാേ് 
ചഥിത്ം സപാന്ലയായഥിട്ണ്ക് എനൊ
ണക്.

ആസഗാള തലതേഥിന്ല രാഷ്ടീയ 
േ്വാതന്ത്ന്തേക്റഥിച്ചും മനുഷ്ാ
വകാശങ്ന്ളക്റഥിച്ചും ഗസവഷണം 
നടത്തുനെ 'ഫ്ീഡം ഹൗേക്', 'സലാ
കന്തേ േ്വാതന്ത്ം 2021 - ജനാ
ധഥിപത്ം ഉപസരാധതേഥിൽ' എനെ 
തലന്കെസട്ാന്ട, ആസഗാള രാഷ്ടീ
യാവകാശങ്ന്ളക്റഥിച്ചും പൗര
േ്വാതന്ത്ന്തേക്റഥിച്ചും പ്േഥി
ദ്ീകരഥിച്  ഒടുവഥിലന്തേ വാർഷഥിക 
റഥിസപൊർട്ക് പ്കാരം  ഒരു ജനാധഥി
പത് വ്വസ്യം  േ്വതന്ത േമൂ
ഹവം  എനെ നഥിലയഥിലള്  ഇന്്
യന്ട സ്ാനം താസേക് സപായഥി
രഥിക്ന്നു.  ആ റഥിസപൊർട്ക്  ഇന്്
ന്യ 'േ്വതന്ത രാജ്ം' എനെതഥിൽ 
നഥിനെക് 'ഭാഗഥികമായ േ്വാതന്്മു
ള് രാജ്ം' എനെ നഥിലയഥിസലകെക്  
താഴ്തഥിയഥിരഥിക്ന്നു.   

ഇന്്യന്ട അടഥിസ്ാന ജനാ
ധഥിപത്മൂല്ങ്ളായ ഉൾന്കൊള്
ലഥിന്നയം എലാവർക്മുള് തുല്ാ
വകാശങ്ന്ളയം അവഗണഥിച്ചു 
ന്കാണ്ക് സമാഡഥിയന്ട സനതൃത്വ
തേഥിലള് ബഥിന്ജപഥി േർകൊരഥി
ന്ന് ഭരണതേഥിൻകീേഥിൽ, ഹഥിന്ദു 
സദശീയ താല്പര്ങ്ന്ള ഉയർതേഥി
ന്കൊണ്ടുവരുനെതായഥി റഥിസപൊർട്ക് 
സൂചഥിപെഥിക്ന്നു. 2014ൽ നസരന്ദ 
സമാഡഥിയന്ട സനതൃത്വതേഥിലള് 
ബഥിന്ജപഥി േർകൊർ അധഥികാര
തേഥിൽ വനെതഥിനു സശഷം മനുഷ്ാ
വകാശ പ്സ്ാനങ്ളുന്ട സമലള് 
വർദ്ഥിതമായ േമ്മർദ്ം, പത്പ്
വർതേകന്രയം പ്സക്ഷാഭകന്രയം 
ഭയന്പെടുതേൽ, േർകൊരഥിന്ന വഥി
മർശഥിക്നെവർക്ം മതന്യൂനപ
ക്ഷങ്ൾക്ം - മുസ്ീങ്ൾ - എതഥി
ന്രയള് തുടർച്യായ ആക്രമണ
ങ്ൾ ഇവന്യലാം രാഷ്ടീയ, പൗര 
േ്വാതന്ത്ങ്ന്ള ക്ഷയഥിപെഥിക്കയം 
ഇന്്യഥിൽ േ്വതന്തമായ അഭഥി
പ്ായ പ്കടനങ്ന്ള ഭീഷണഥിയഥി

ലാക്കയം ന്ചയ്ഥിരഥിക്നെതായഥി 
റഥിസപൊർട്ക് പറയന്നു.  സമാഡഥി - 
ബഥിന്ജപഥി േർകൊർ സകന്ദതേഥിൽ 
രണ്ാം തവണ അധഥികാരതേഥിന്ല
തേഥിയതഥിനക് സശഷമാണക് ജനാധഥി
പത് നഥിലവാരതേഥിന്ല ഈ തകർ
ച്യ്കക് സവഗം കൂടഥിയന്തന്നും റഥി
സപൊർട്ക് തുടർന്നുപറയന്നു.  സമാ
ഡഥിേർകൊരും അതഥിന്ന് ഉപസദ
ഷ്ാകെളായ ആർഎേക്എേക് - 
േംഘപരഥിവാറും    ോമ്പതേഥി
കമായം ോമൂഹഥികമായം അരഥി
കുവല്കരഥികെന്പെട് മുസ്ീങ്ന്ളയം 
ദളഥിതക് വഥിഭാഗങ്ന്ളയം ആദഥിവാ
േഥികന്ളയം ബാധഥിക്നെ വഥിസവ
ചനപരമായ നയങ്ളും വർദ്ഥിത
മായ ആക്രമണങ്ളുമായഥി മുസനൊ
ട് സപാകുനെതഥിന്ന തുർനൊണഥി 
ങ്ന്ന േംഭവഥിക്നെതക്. സലാക
ന്മമ്പാടുമുള് മുതലാളഥിതേ രാജ്
ങ്ൾ വഥിശഥിഷ്ാ ോമ്ാജ്ത്വ 
ശക്തഥികൾ, കൂടുതലൂനെഥിപെറഞ്ഞാൽ 
സലാകമുതലാളഥിതേ-ോമ്ാജ്ത്വ
തേഥിന്ന് സനതൃത്വതേഥിലള് യഎേക് 
എയം അതഥിന്ന് ഏറ്വമടുതേ മു
തലാളഥിതേ - ോമ്ാജ്ത്വ മഥിത്
വം ഉയർന്നുവരുനെ ഒരു വൻശ
ക്തഥിയമായ ഇന്്യം ജനാധഥിപ
ത്മൂല്ങ്ൾകെക് തരഥിമ്പും വഥിലക
ല്പഥികൊതഥിരഥിക്ക വേഥി ആസഗാള 
ജനാധഥിപത് സ്ാപനങ്ളുന്ട 
ആപൽകെരമായ അപചയതേഥിനക് 
വേഥിവയ്കകയം വ്ക്തഥിയന്ട ഇഷ്ാ
നഥിഷ്ങ്ളും േ്വതന്തമായ അഭഥി
പ്ായപ്കടനങ്ളുമുൾപെന്ടയള് 
മനുഷ്ാവകാശങ്ൾക്ം പൗര
േ്വാതന്ത്തേഥിനും കനതേ പ്ഹ
രസമല്പഥിക്കയം ന്ചയ്യുന്നുന്വന്നും 
റഥിസപൊർട്ക് ന്വളഥിവാക്ന്നു. 

"ഉതേർപ്സദശഥിന്ല പ്മുഖപ
ള്ഥിയായ ബാബറഥി മേക്ജഥിദക് നഥി
യമവഥിരുദ്മായഥി തകർക്നെതഥിനക് 
സനതൃത്വം ന്കാടുതേവന്രനെക് കുറ്ം 
ചാർതേന്പെട് 32 സപന്ര, അവരു
ന്ട കുറ്കൃത്ന്തേ ോധൂകരഥിക്
നെ ന്തളഥിവകളുണ്ായഥിട്ം കേഥിഞ്ഞ 
ന്േപ്ംബർ മാേതേഥിൽ പ്സത്ക 
സകാടതഥി കുറ്വഥിമുക്തരാകെഥി. അങ്
ന്ന ന്വറുന്ത വഥിട്വരഥിൽ വളന്ര 
പ്മുഖരായ ബഥിന്ജപഥി സനതാകെ
ളും ഉൾന്പെടുന്നു. ഇതഥിനും ഒരു 
മാേം മുമ്പക്, നീണ് കാലന്തേ 
കാതേഥിരഥിപെഥിന്നാടുവഥിൽ 2019ൽ 
വനെ സുപ്ീംസകാടതഥിവഥിധഥി, പള്ഥി 

നഥിനെ സ്ലതേക് ഒരമ്പലം പണഥി
യാനനുമതഥി ന്കാടുതേതഥിനുസശ
ഷം സമാഡഥി ഒരു പുതഥിയ സക്ഷത്
തേഥിനു തറകെലഥിടുകയം ന്ചയ്തു. 
നഥിയമവഥിരുദ്മായ തകർകെലഥിനു 
മുമ്പക് നൂറ്ാണ്ടുകളായഥി പ്സ്തുത സ്
ലതേക് പള്ഥി നഥിലന്കാള്ന്നുണ്ാ
യഥിരുന്നു", അസയാദ്്യഥിന്ല രാമ
സക്ഷത്നഥിർമ്മാണന്തേക്റഥിച്ചു 
ഫ്ീഡം ഹൗേക് റഥിസപൊർട്ക് പറ
യന്നു. ന്കാസറാണ കവറേക് വ്ാ
പനന്തേ നഥിയന്തഥികൊനായഥി ഏർ
ന്പെടുതേഥിയ ചഥിന്ാശൂന്മായ 
സദശീയ അടച്ഥിടലഥിന്നക്റഥിച്ചും 
റഥിസപൊർട്ക് പറയന്നുണ്ക്. നഗരങ്
ളഥിൽ അടഥിസ്ാന ജീവസനാപാ
ധഥികളും സേവനങ്ളും പ്ാപ്മ
ലാതഥിരുനെതഥിനാൽ ഈ അടച്ഥി
ടലഥിൽ അസനകം ന്താേഥിലാളഥികൾ 
നൂറു കണകെഥിനു കമലകൾ നട
ന്നു സപാകാൻ നഥിർബ്ബന്ധഥിതരായഥി.

വരി-യഡും ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്രിയറെ  
യവളരിയപെടുത്ലുകൾ

ഫ്ീഡം ഹൗേക് റഥിസപൊർട്ഥിനക് 
വളന്രന്യാന്നും മുമ്പലാന്ത, േ്വീ
ഡൻ ആസ്ാനമായ ന്വകററ്ീ
േക് ഓ�ക് ഡസമാക്രേഥി  ഇൻസ്റഥി
റ്്യൂട്ക് (വഥി-ന്ഡം) നടതേഥിയ ഒരു 
വഥിശകലനാത്മക ഗസവഷണതേഥി
ന്ന് കന്ണ്തേലഥിൽ പറയനെതക്, 
ഇന്് 'തഥിരന്ഞ്ഞടുപെഥിലൂന്ടയള് 
സേ്വഛാധഥിപത്ം' എനെ നഥിലയഥി
സലന്കെതേഥിയഥിരഥിക്ന്നുന്വന്നും 
ഭരഥിക്നെ ബഥിന്ജപഥി 'സേ്വഛാധഥി
പത്തേഥിന്ല ലക്ഷണന്മാതേ ഭര
ണപാർട്ഥി'യ്ക േമാനമായഥിട്ന്ണ്
ന്നുമാണക്. ഈ ഗസവഷണ സ്ാ
പനതേഥിന്ന് അഭഥിപ്ായപ്കാരം 
നസരന്ദ സമാഡഥി പ്ധാനമന്തഥി 
ആയതഥിനുസശഷം ന്േൻേർഷഥി
പെക് ശ്രമങ്ൾ ഒരു പതഥിവ നടപ
ടഥിയായഥിട്ന്ണ്ന്നും അവ േർകൊർ 
കാര്ങ്ളഥിൽമാത്ം ഒതുങ്ങുനെഥില 
എന്നുമാണക്. 2019ൽ സഭദഗതഥി 
ന്ചയ് യഎപഥിഎ നഥിയമം രാഷ്ടീയ 
എതഥിരാളഥികന്ളയം  േർകൊർ 
നയങ്ൾന്കെതഥിന്ര പ്തഥിസഷധഥി
ക്നെവന്രയം  പീഡഥിപെഥികൊനും 
ഭയന്പെടുതോനും ജയഥിലഥിലടയ്കാ
നുംവന്ര ഉപസയാഗഥിക്ന്നു. "അകൊ
ദമഥികെക് രംഗത്തുള്വരുന്ട ഭഥിനൊ
ഭഥിപ്ായങ്ന്ള നഥിശ്ശബ്ദമാകൊനും 
യഎപഥിഎ ഉപസയാഗഥിക്ന്നു"  

എന്നും ഇതു പറയന്നു.  "പൗരത്വ 
സഭദഗതഥി നഥിയമതേഥിന്നതഥിന്ര പ്
തഥിസഷധഥിച് വഥിദ്ാർത്ഥികന്ളയം 
പ്സക്ഷാഭകന്രയം യൂണഥിസവഴ്ഥി 
റ്ഥികളും അധഥികാരഥികളും ശഥിക്ഷഥി
ച്ഥിട്ണ്ക്. സലാകന്തേ ഏറ്വം വലഥിയ 
ജനാധഥിപത് രാജ്മായഥി പറയ
ന്പെടുനെ രാജ്ന്തേ 'തഥിരന്ഞ്ഞടു
പെഥിലൂന്ടയള്  േർവ്വാധഥിപത്തേഥി
സലകെക് ' അധഃപതഥിപെഥിക്നെ കാ
ര്ങ്ളഥിൽ ഈ േംഭവങ്ളുമുൾ
ന്പെടുന്നുണ്ക് ",  റഥിസപൊർട്ക് പറയന്നു.  
2014നക് സശഷം സദശസദ്ാഹം ചു
മതേഥിയള് സകസുകൾ ക്രമരഹഥി
തമായഥി വർദ്ഥിക്നെതായം റഥി
സപൊർട്ക് സൂചഥിപെഥിക്ന്നു. 

പ്തഥിസഷധങ്ൾന്കെതഥിന്രയ
ള് അടഥിച്മർതേലം അസന്വഷണ 
ഏജൻേഥികളുന്ട ദുരുപസയാഗവം 
അവലംബഥിക്കയാണക് സമാഡഥി 
േർകൊർ. ജനാധഥിപത്തേഥിനക് 
സനന്രയള് വർദ്ഥിതമായ ഉദാ
േീനതയ്കക് രണ്ടു ഘടകങ്ൾ കാ
രണമാകുന്നുന്വനെക് റഥിസപൊർട്ക് 
ആനുഷംഗഥികമായഥി സൂചഥിപെഥിക് 
ന്നുണ്ക്. ഒനൊമതായഥി, ജനപ്ഥിയ 
സദശീയവാദം ആധഥിപത്മുറപെഥി
ക്കയം ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പു കാലത്തു 
ഭരണകർതോകെൾ പ്ീണനങ്
ളും ആനുകൂല്ങ്ളും ന്ചാരഥിയക
യം ന്ചയ്യുസമ്പാൾ ജനാധഥിപത്
ന്തേക്റഥിച്ക് ചഥിന്ഥികൊനും ഉതേ
രവാദഥിതേമുളളവരാകാൻ സനതാ
കെന്ള നഥിർബ്ബന്ധഥികൊനും ആരാണക് 
ശ്രദ്ഥിക്നെതക് ? വീണ്ടും, ന്പാതു
ജീവഥിതം അസങ്യറ്ം ധ്രുവീകരഥി
കെന്പെടുസമ്പാൾ, േ്വാതന്ത്തേഥി
നക് േംഭവഥിക്നെ അപകടന്മന്നെ
ന്ന്നെതഥിന്നക്റഥിച്ക് ഒരു സയാ
ജഥിപെഥിന്ലത്തുക  ഏന്റക്ന്റ അോ
ദ്്മായഥി മാറുകയം ന്ചയ്യും. പ്
ണയബന്ധതേഥിലം വഥിവാഹതേഥി
ലമുള് വ്ക്തഥിേ്വാതന്ത്ന്തേ 
അടഥിസ്ാനപരമായഥി തടയനെ 
'ലവക് ജഥിഹാദക് നഥിയമ'ന്തേക്റഥി
ച്ചും റഥിസപൊർട്ക് സൂചഥിപെഥിക് ന്നുണ്ക്. 
സമാഡഥി േർകൊരഥിന്ന് സേ്വഛാ
ധഥിപത്തേഥിന്നതഥിന്ര അന്ാരാ
ഷ്ട സ്ാപനങ്ൾ ആഞ്ഞടഥിക്
സമ്പാൾ ബഥിന്ജപഥി േർകൊർ പ്
കടമായ കാരണങ്ൾ ന്കാണ്ടു 
തന്നെ അതേരം റഥിസപൊർട്കൾ
ന്കെതഥിന്ര ശകാരം ന്ചാരഥിയക
യാണക്. അത്ഭുതന്മാന്നുമഥില, അഭഥി
പ്ായേ്വാതന്ത്ം സപാലള് കാ
ര്ങ്ളഥിൽ,  പ്സത്കഥിച്ക് നഥിയമ
വാേക്ച്യന്ട കാര്തേഥിൽ ഇന്്
യന്ട നഥില യഎേക്എയന്ടതഥി 
സനകൊൾ താന്േയാന്ണന്നും സമൽ
പെറഞ്ഞ റഥിസപൊർട് സൂചഥിപെഥിക്ന്നുണ്ക്. 
(േ്വന്ം സതാനെലഥിനനുേരഥിച്ക് 
നഥിയമവാേക്ച്ന്യ വളന്ച്ാടഥികൊൻ 
ശ്രമഥിച് മുൻ പ്േഥിഡന്ക് രേംപഥിന്ന് 
ന്വറഥിപഥിടഥിച് ശ്രമങ്ൾ പരാജ
യന്പെട്ന്തങ്ന്നന്യനെക് േമീപ
കാല േംഭവങ്ളഥിൽ ന്വളഥിന്പെ
ട്തുസപാന്ല).

ഇത്രും ദുർവൃത്രികൾ  
യെരയഞ്ഞടുപ്പുകളരിൽ  
െരിരരിച്ടരി കനരരിടുന്രില്

ജനാധഥിപത്തേഥിന്ന് ഈ ചഥി
ട്യായ േമ്പൂർണ്നശീകരണം 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പു�ലങ്ന്ള േ്വാധീ
നഥിക്നെഥില എനെതഥിലം ബഥിന്ജ 
പഥി രണ്ാമതും അധഥികാരതേഥിന്ല
തേഥിന്യനെതഥിലം വഥി-ന്ഡം റഥി
സപൊർട്ക് അത്ഭുതം ന്കാള്ന്നുണ്ക്. 
അവർക്ക് േത്തേഥിസലന്കെതോൻ 
കേഥിയാതേതഥിവഥിന്ടയാണക്. തഥിര
ന്ഞ്ഞടുപെഥിലൂന്ടയള് ഒരു സേ്വഛാ
ധഥിപത്മായഥി മാറാൻ പാകതേഥിൽ 
ജനാധഥിപത്ന്തേ കശാപെക് ന്ച
യ്യുസമ്പാൾ എങ്ന്നയാണക് ന്തര
ന്ഞ്ഞടുപ്പുകൾ േ്വതന്തവം നീതഥി
പൂർവ്വവമാകുക? അസതാ, പണവം 
സപശീബലവം മാധ്മങ്ന്ളയം 
ഉപസയാഗഥിച്ചുന്കാണ്ക് അധഥികാര
തേഥിലഥിരഥിക്നെവരുന്ട ഇംഗഥിത
ങ്ൾകെനുേരഥിച്ക് അവ േ്വാധീ
നഥികെന്പെടുനെസതാ? ന്തരന്ഞ്ഞടു
പ്പു കൃത്ഥിമം എനെതു  മുതലാളഥിതേ 
രാജ്ങ്ളഥിന്ല ഒരു ആസഗാള പ്
തഥിഭാേം തന്നെയായഥിട്ണ്ക്. റഥി
സമാട്ക് കൺസരോൾ വേഥിയം  മുൻ
കൂട്ഥി തയാറാകെന്പെട് സപ്ാഗ്രാമു
കൾ സ്ാപഥിച്ചുന്മലാം ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുപ്പു�ലങ്ന്ള അട്ഥിമറഥിക്നെ  
കേബർ കുറ്കൃത്ങ്ന്ളക്റഥിച്ചുള് 
ആസരാപണങ്ളുമുണ്ക്. ഇന്്യം 
അതഥിന്നാരപവാദമല. ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുപ്പുകാലതേക് വ്വസ്ഥിതഥിയന്ട 
േംരക്ഷകരായ പാർട്ഥികളുന്ട 
ബലാൽകൊസരണയള് അധഥികാര 
പ്സയാഗസതോടക് ോധാരണകൊർ 
ഇകൊലങ്ളഥിലൂന്ട ന്പാരുതേന്പെ
ട്ക് വരഥികയം ഇലസട്ാണഥികക് സവാ
ട്ഥിംഗക് ന്മഷീനഥിൽ കൃത്ഥിമം കാട്ഥി 
ജനഹഥിതന്തേ അട്ഥിമറഥിക്നെതഥി
സനാടക് പരഥിചഥിതരാകുകയം ന്ചയ്ഥി
രഥിക്ന്നു. നഥിയമാനുസൃതം രൂപീ
കരഥികെന്പെട് സ്ാപനമായ ന്ത
രന്ഞ്ഞടുപെക് കമ്മീഷൻ എങ്ന്ന 
ഭരണകക്ഷഥിയന്ട വാക്കളുരുവഥി
ടുനെവരായം അവരുന്ട ന്ചാൽപെ
ടഥികെക് വഥിസധയരായഥി പ്വർതേഥി 
ക്നെവരായം മാറുന്നുന്വനെതും 
ജനങ്ൾ കണ്ടു ന്കാണ്ഥിരഥിക്ക
യാണക്. ഇതേരം ന്തരന്ഞ്ഞടുപെക് 
പ്ഹേനങ്ൾകെക് പ്തഥിവഥിധഥി
ന്യാന്നും കാണാതേതഥിനാലം 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പുപ്കഥിയയഥിലം അതു 
നടത്തുനെവരഥിലമുള് അപചയ
തേഥിന്ന് കാരണം മനസ്ഥിലാകൊ
നാവശ്മായ രാഷ്ടീയ സബാധതേഥി
ന്ന് ദയനീയമായ അഭാവതോലം, 
വലഥിന്യാരളവഥിൽ അവർ ന്തര
ന്ഞ്ഞടുപ്പുകസളാടക് വഥിമുഖരായഥിരഥി
ക്ന്നു. മറഥിച്ക്, ദുരഥിതവം ദാരഥിദ്്
വംന്കാണ്ക് വശന്പെട് ജനങ്ൾ 
തങ്ൾകെക് ഇലായ്മയം നഥിരാേവം 
വഥിസവചനവമലാന്ത യാന്താന്നും 
ലഭഥികൊനഥില എനെക് ചഥിന്ഥിക്ക
യം ന്ചയ്യുന്നു. അതുന്കാണ്ക് തഥിര

{^oUw lukv, hnþsUw C³Ìnäyq«v dnt¸mÀ«pIÄ 
C´y³ P\m[n]Xy¯n-sâ X-IÀ-¨ Xp-d-¶p-Im-«p¶p
ഇ ന്്യ, ജനൊധിെത്യത്ിതറെ ഉത്മ ദൃഷ്ൊന്മൊതണന്ന് ഭരണക്ി ട്ന
തൊക്കളുറം ട്വൊട്ടു ല്്യമൊക്കി പ്രവർത്ിക്ന്ന പ്രതിെ്വറം വ്യവസ്ിതിയ
തട വക്ൊക്കളുതമല്ൊറം ദിനറംട്തൊറുതമട്ന്നൊണറം  അലമുറയിട്ടുതകൊണ്ിരിക്
ന്. െട്്, കരുണയില്ൊത് മുതലൊെിത് ചൂഷണ യന്ത്രത്ിനടിയിൽ തെ
രിഞെമരുന്ന അസറംഖ്യറം ഇന്്യൊക്കൊർക്ക് അവരുതട ജീവിതൊനഭവങ്ൾ 
തകൊണ്ടുതതന്ന എന്തുതരത്ിലള്ള ജനൊധിെത്യമൊണിവിതടയള്ളതതന്ന് 
മനസ്ിലൊക്കൊൻ കഴിയറം. െൊർലതമറെറി ജനൊധിെത്യത്ിതറെ മുഖറം മൂടിയ
ണിഞ്ഞു തകൊണ്് രൊജ്യത്ിനട്മൽ െിടിമുറുക്കിയിരിക്ന്നത്  ഫൊസിസ്റ് ട്സ്വ
ഛൊധിെത്യമൊണ്. 
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(5-ാം ശേജില് നിന്്)

ന്ഞ്ഞടുപെഥിന്ന് മണഥികഥിലകെം സകൾ
ക്കയം ബൂർഷ്വാ പാർലന്മന്റഥി 
പാർട്ഥികൾ പണസമാ രണ്ക് സനര
ന്തേ ആഹാരസമാ ആനുകൂല്ങ്
സളാ വാഗ്ാനം ന്ചയ്യുസമ്പാൾ അവ
രതക് േ്വീകരഥിച്ചുന്കാണ്ക് ആ പാർ
ട്ഥികളുന്ട പഥിനെഥിലണഥിനഥിരക്കയം 
ന്ചയ്യുന്നു. തങ്ളുന്ട ദുസ്ഥിതഥിയ്കം 
ദുരഥിതതേഥിനും നഥിസ്ഹായാവസ്
യ്കംസമൽ താണ്ഡവമാടഥിന്കൊണ്ക് 
േമ്പത്തും അധഥികാരവം സനടഥി
ന്യടുകൊനായഥി ഈ സവാട്സതടഥി
പെക്ഷഥികളുന്ട  ഭാഗത്തു നഥിന്നുണ്ാ
കുനെ കുറ്കരമായ കകക്കൂലഥിയാ
ണഥിവന്യനെസതാ സപാകന്ട്, വഞ്ച

നയന്ട ഉയർനെ രൂപമാന്ണനെ  
വസ്തുതസപാലം മനസ്ഥിലാകൊന്ത
യാണവരഥിതക് ന്ചയ്യുനെതുക്.

ബൂർഷ്ാ െനാധരിപെ്ത്രിയറെ 
അപച�ും അനരിവാര്�ാണ്

ചൂഷണാധഥിഷ്ഥിതമായ മുതലാ
ളഥിതേ വ്വസ്യന്ട പ്വർതേന 
നഥിയമങ്ൾകെനുേരഥിച്ക് സലാക
മുതലാളഥിതേം പരഥിഹരഥികൊനാ
കാതേ പ്തഥിേന്ധഥിയന്ട ആേങ്
ളഥിസലകെക് നഥിപതഥിച്ഥിരഥിക്സമ്പാൾ 
മുതലാളഥിതേതേഥിന്ന് ഉപരഥിഘടന 
എനെ നഥിലയഥിൽ പാർലന്മന്റഥി 
ജനാധഥിപത്വം ജീർണ്ഥികൊന്ത 
വയ് എനെ േത്ം അടഥിച്മർതേ
ന്പെടുനെ അദ്്വാന വർഗ്ഗവം കർ

 ഉത്ർപ്രകേശ്
1. ത�ഥാഴിലില്ഥായ്മയും 
ത�ഥാഴിൽനഷ്ടവും
n രാജ്തേക് ഏറ്വമധഥികം ജന
േംഖ്യള് േംസ്ാനമാണക് 
ഉതേർപ്സദശക്. 2018 ന്ന അസപ
ക്ഷഥിച്ക് ഒരു വർഷംന്കാണ്ക് അവഥിന്ട 
ന്താേഥിലഥിലായ്മ ഏതാണ്ക് ഇരട്ഥി
യായതായഥി ന്േന്ർ സ�ാർ സമാ
ണഥിറ്റഥിംഗക് ഇന്്ൻ ഇസകൊണ
മഥിയന്ട പഠനം വ്ക്തമാക്ന്നു. 
(ഔടക് ലകെക്, 1-11-2020)
n അഭ്സ്തവഥിദ്രായ ന്താേഥിൽര
ഹഥിതരുന്ട എണ്ം രണ്ടുവർഷം
ന്കാണ്ക് 12.5 ലക്ഷം വർദ്ഥിച്ക് 34 
ലക്ഷമായതായഥി 2020 ന്�ബ്രുവ
രഥി 14നക് സയാഗഥി ആദഥിത്നാഥക് 
ഗവന്മെന്ക് അേംബ്ഥിയഥിൽ േമ്മ
തഥിച്ചു. (ബഥിേഥിനേക് ടുന്ഡ, 27-3-
2020)
2. പരിസ്ി�ി മലിനീകരണും
n രാജ്തേക് 275 വ്വോയ യൂ
ണഥിറ്റുകൾ, അതായതക് ഏതാണ്ക് 
11 ശതമാനം, മലഥിനീകരണ നഥി
യന്തണ ചട്ങ്ൾ പാലഥികൊന്ത
യാണക് പ്വർതേഥിക്നെതക്. ഇതഥിൽ 
പകുതഥിയം ഉതേർപ്സദശഥിലാണക്. 
ഗംഗാനദഥി ഉൾന്പെന്ട ഇവ മലഥി
നമാക്ന്നു. ഗംഗയന്ടയം അതഥി
ന്ന് സപാഷകനദഥികളുന്ടയം തീ
രത്തുള് 992 വ്വോയശാലക
ളഥിൽ 851 എണ്വം യപഥിയഥിലാണക്. 
(ഡൗൺ ടു എർതേക്, 6-6-19)
3. ദഥാരിദ്ര്യവും പട്ിണിയും
n 29.43% ജനങ്ൾ ദാരഥിദ്്സര
ഖയ്കക് താന്േയാണക്. അതായതക് 
വാർഷഥിക വരുമാനം 27,000 രൂ
പയഥിൽ താന്േ. (നാഷണൽ ോ
മ്പഥിൾ േർസവ ഓർഗകനസേഷൻ, 
31-12-19)
n 62 ശതമാനം കുടുംബങ്ളുന്ടയം 
വരുമാനതേഥിൽ സലാകക്ഡൗൺ 
കാലതേക് ഇടഥിവണ്ായഥി. മുോഹ
രഥിസപാലള് ദുർബല ജനവഥിഭാഗ
ങ്ളുന്ട സ്ഥിതഥി ആശങ്ാജനക
മായഥി. ഇവർ നഥിലനഥില്പഥിനായഥി 
സകാേഥിത്തൂവൽസപാലം ഭക്ഷണ
മാക്ന്നു. (കൗണ്ർ വ്യൂ, 10-12-20)
4. വിദദവേഷ കുറ്റകൃ�ര്യങ്ങൾ
n ദലഥിതർ അടകെമുള് ദുർബല 
ജനവഥിഭാഗങ്ൾക്സമൽ വഥിസദ്വ

ഷതേഥിന്ന് സപരഥിൽ 200 കുറ്കൃ
ത്ങ്ൾ നടനെതായഥി റഥിസപൊർട്ക് 
ന്ചയ്ന്പെട്ഥിട്ണ്ക്. തുടർച്യായഥി 
മൂന്നുവർഷവം ഉതേർപ്സദശക് ഇകൊ
ര്തേഥിൽ ഒനൊമതാണക് എനെക് 
ആംനസ്റഥി ഇന്് റഥിസപൊർട്ക് ന്ച
യ്യുന്നു. (ദ �സ്റക് സപാസ്റക്, 6-3-19)
n ദലഥിതർക്ം ന്യൂനപക്ഷങ്ൾക്ം 
സമലള് അധഥിസക്ഷപതേഥിന്ന് 
ആസ്ാനവം ഉതേർപ്സദശക്ത
ന്നെ.  ആൾക്കൂട് ന്കാലപാതക
ങ്ൾ ഉൾന്പെന്ട ഇതേരം 2008 
സകസുകളാണക് സദശീയ മനുഷ്ാ
വകാശ കമ്മീഷൻ രജഥിസ്റർ ന്ച
യ്തക്. ഇതഥിൽ 869 സകസുകളും, 
അതായതക് 43 ശതമാനം ഉതേർ
പ്സദശഥിലാണക്.
n ഉതേർപ്സദശഥിൽ ദലഥിതർക്
സമലള് അതഥിക്രമങ്ൾ (2016-17 
ൽ 221 ആയഥിരുനെതക് 18-19ൽ 311 
ആയഥി) 45 ശതമാനം വർദ്ഥിച്
തായഥി സകന്ദ ആഭ്ന്ര മന്താല
യം പാർലന്മന്ഥിൽ 2020 ജൂകല 
16നക് സരഖാമൂലം നൽകഥിയ മറുപ
ടഥിയഥിൽ പറയന്നു. (ഇന്് ടുന്ഡ, 
20-7-2019)
5. സ്തീകൾക്കുദമലുള്ള 
കുറ്റകൃ�ര്യങ്ങൾ
n നാലവർഷംന്കാണ്ക് 66 ശത
മാനം വർദ്നയണ്ായഥി. (േക് സക്ര
ാൾ സഡാട്ക് ഇൻ, 11-10-20)
n 2016നും 19 നുമഥിടകെക് സ്ത്രീകൾ
ക് സനന്രയള് കുറ്കൃത്ങ്ൾ 20 
ശതമാനം വർദ്ഥിച്തായഥി നാഷ
ണൽ കക്രം ന്റസകൊർഡക് േക് 
ബ്യൂസറാ പറയന്നു.
n യപഥിയഥിൽ 2019ൽ 3065 ബലാൽ
േംഗ സകസുകൾ ഉണ്ായഥി. (േീ
ന്യൂേക്, 7-10-20)
n യപഥിയഥിൽ ദഥിവസേന ശരാശരഥി 
11 ബലാൽേംഗസകെസുകൾ റഥി
സപൊർട്ക് ന്ചയ്ന്പെടുന്നു. (േീന്യൂേക്, 
7-10-20)
n 2018ൽ യപഥിയഥിൽ സരഖന്പെടു
തേഥിയതക് 21711 തട്ഥിന്കൊണ്ടുസപാ
കലം 8908 ലഹളകളും 3218 ന്കാ
ള്കളുമാണക്. കേഥിഞ്ഞ ഏതാനും 
വർഷങ്ളായഥി അക്രമങ്ളും കുറ്
കൃത്ങ്ളുന്മാന്കെ ന്പരുകഥിന്കൊ
ണ്ഥിരഥിക്കയാണക്. (ഹഥിന്ദുസ്ാൻ 
കടംേക്, 10-1-20)

n 2017ൽ 2,524 സ്ത്രീധനമരണങ്ളും 
4,324 ന്കാലപാതകങ്ളുമായഥി 
യപഥി ഒനൊമതക് നഥിൽക്ന്നുന്വ
നൊണക്കക്രം ന്റസകൊഡക് േക് ബ്യൂസറാ 
പറയനെതക്. (കടംേക് ഓ�ക് ഇന്്, 
23-10-19)
n സ്ത്രീകൾക്ം ന്പൺകുഞ്ഞുങ്ൾ
ക്ം സനന്രയള് കുറ്കൃത്ങ്ളുന്ട 
കാര്തേഥിലം യപഥി ഒനൊമതാണക്. 
(കടംേക് ഓ�ക് ഇന്്, 31-10-20)
n സ്ത്രീകൾകെക് ഏറ്വം സുരക്ഷഥിത
ത്വം കുറഞ്ഞ േംസ്ാനമാണക് 
യപഥി എനെക് സരഖന്പെടുതേഥിയതക് 
സകന്ദ ആഭ്ന്രമന്താലയതേഥിനക് 
കീേഥിലള് കക്രം ന്റസകൊഡക് േക് 
ബ്യൂസറാ തന്നെയാണക്. (ന്യൂേക് 
ക്ഥികക്, 10-1-20)
n യപഥിയഥിലാണക് ഏറ്വം കൂടുതൽ 
സ്ത്രീധനമരണങ്ൾ നടനെതക് - 
11,800. (റീഡഥി�ക് സഡാടക് സകാം, 
31-1-19)
6. ഏറ്റുമുട്ൽ തകഥാല
n കേഥിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷതേഥിസലന്റ
കൊലതേക് നടനെ 5178 സപാലീേക് 
ഇടന്പടലകളഥിൽ 103 കുറ്വാളഥി
കൾ ന്കാലന്പെടുകയം 1859 സപർ
കെക് പരുസകെൽക്കയം ന്ചയ്താ
യഥി യപഥി സപാലീേക് ട്വീറ്ക് ന്ചയ്തു.
n 2017ൽ സയാഗഥി ആദഥിത്നാഥക് 
ഗവന്മെന്ക് അധഥികാരസമറ്സശഷം 
ഏറ്റുമുട്ൽ ന്കാലകൾ കുതഥിച്ചുയർ
നെതായഥി സപാലീേക് നഥിരീക്ഷഥിക്
ന്നു. അധഥികാരസമറ്ക് ഒരുമാേം 
കേഥിഞ്ഞസപൊൾ സയാഗഥി പറഞ്ഞ
തക് കുറ്ംന്ചയ്യുനെവന്ര തട്ഥികെളയ
ന്മനൊണക്.
n ഏറ്റുമുട്ൽ ന്കാലകളഥിൽ നഥിയ
മവഥിദഗ്ദ്ധരും പ്തഥിപക്ഷപാർട്ഥികളും 
മനുഷ്ാവകാശ പ്വർതേകരും 
ആശങ് പ്കടഥിപെഥിക്കയം അവ 
ദുർബല ജനവഥിഭാഗങ്ന്ള ഉനെം
വച്ചുള്താന്ണനെക് ആസരാപഥിക്
കയംന്ചയ്തു. എനെഥിട്ം ആദഥിത്
നാഥക് ഗവന്മെന്ഥിനക് ഒരു കുലകെ
വമഥില. (ദ വീകെക്, 6-12-2019)
n ന്കാള്തേലവൻ വഥികാേക് ദു
സബയന്ട ഏറ്റുമുട്ൽ ന്കാല ഭൂത
ന്തേ കുടതേഥിൽനഥിനെക് തുറന്നുവഥി
ട്തുസപാന്ലയായഥിരുന്നു.
n സപാലീേക് കസ്റഡഥിയഥിൽനഥിനെക് 
രക്ഷന്പെടാൻ ശ്രമഥിച്സപൊൾ ന്കാന്നു 

എനെ സപാലീേക്ഭാഷ്ം േംശയ
മുണർത്തുനെതാണക്. സയാഗഥി ആദഥി
ത്നാഥഥിന്ന് നഥിലപാടാണക് ഇതേ
രം ന്കാലകൾ കൂടാൻ കാരണന്മ
നെക് പ്തഥിപക്ഷം.
n ഇന്്യഥിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ 
ജനേംഖ്യള്, എറ്വം കൂടുതൽ 
കുറ്കൃത്ങ്ൾ നടക്നെ േംസ്ാ
നതേഥിന്ന് അധഥികാരസമറ്യടന്ന 
സയാഗഥി പറഞ്ഞതക് കുറ്ംന്ചയ്യുനെവന്ര 
വകവരുത്തുന്മനെ കുപ്േഥിദ് പ്
ഖ്ാ പനമായഥിരുന്നു. 2017 ജൂണഥിൽ 
ഇന്്ാ ടഥിവഥികെക് നൽകഥിയ അഭഥി
മുഖതേഥിലാണക് മുഖ്മന്തഥി ഇതക് 
പറഞ്ഞതക്.
n ഏറ്റുമുട്ൽ മരണംനടനെ 74 സക
സുകളഥിൽ സകാടതഥി നടതേഥിയ 
അസന്വഷണതേഥിൽ സപാലീേഥിനക് 
ക്ീൻചഥിറ്ക് കഥിട്ഥി. 61 സകസുകൾ 
അവോനഥിപെഥികൊൻ സപാലീേക് 
നൽകഥിയ അസപക്ഷയം സകാടതഥി 
അംഗീകരഥിച്ചു. (�സ്റക് സപാസ്റക്, 12-
7-20)
7. കസ്റ്റഡിമരണങ്ങളും �ടവകഥാരുതട 
എണ്ണത്ിതല വർദ്ധനയും
n സകന്ദ ആഭ്ന്ര മന്താലയം 
പാർലന്മന്ഥിൽ അവതരഥിപെഥിച് 
കണക്പ്കാരം ഇന്്യഥിൽ 2019-
20ൽ ദഥിനംപ്തഥി 5 കസ്റഡഥി മര
ണങ്ൾ ഉണ്ാകുന്നുണ്ക്. കസ്റഡഥി
യഥിലം ജയഥിലഥിലമായഥി ഒരു വർഷം 
1697 സപർ മരഥിച്ചു. ഇതഥിൽ 1584 
സപർ ജുഡീഷ്ൽ കസ്റഡഥിയഥിലം 
113 സപർ സപാലീേക് കസ്റഡഥിയഥി
ലമാണക്. ഇതഥിൽ ഏറ്വമധഥികം 
സപർ ജുഡീഷ്ൽ കസ്റഡഥിയഥിൽ 
മരഥിച്തക് യപഥിയഥിലാണക്, 400 സപർ.
n യപഥിയഥിന്ല 72 ജയഥിലകളുന്ട   
ഉൾന്കൊള്ൽ സശഷഥി 60,340 
ആണക്. എനൊൽ രാജ്തേക് ഏറ്
വം ഉയർനെ േംഖ്യായ 1,01,297 
ജയഥിൽപുള്ഥികൾ ഇവഥിന്ടയണ്ക്. 
(ഹഥിന്ദുസ്ാൻ കടംേക്, 17-4-2020
8. മഥാദ്ധര്യമപ്രവർത്കർക്ക്
ദനതരയള്ള ആക്രമണും
n മാർച്ക് 24നക് പ്ധാനമന്തഥി സലാ
കക്ഡൗൺ പ്ഖ്ാപഥിച്ചു. രണ്ടുദഥിവ
േം കേഥിഞ്ഞക് ഹഥിദേഥി ദഥിനപത്
മായ ജനേസദേശക് കടംേഥിൽ ഒരു 
വാർതേവന്നു. വാരണാേഥിയഥിൽ 
ഒരു ആദഥിവാേഥി വഥിഭാഗം ന്പാടു

നെന്നയള് സലാകക്ഡൗൺമൂലം 
ഭക്ഷണം കഥിട്ാന്ത വലയകയം 
കുഞ്ഞുങ്ൾ പുല്ലുതഥിന്നുകയം ന്ച
യ്യുന്നു എനൊയഥിരുന്നു വാർതേ. 
അന്നുതന്നെ വാരണാേഥി ജഥിലാ 
കളക്ടർ കൗശൽരാജക് ശർമ്മ പത്
തേഥിനക് വകെീൽ സനാട്ീേയച്ചു. 
റഥിസപൊർട്ക് ഭാഗഥികമായഥി കളവാ
ന്ണന്നും വഥികാരമഥിളകെഥിവഥിടാൻ 
ഉസദ്ശഥിച്ചുള്താന്ണന്നുമായഥിരുന്നു 
കളക്ടറുന്ട ആസരാപണം.
n തലസ്ാനമായ ലകക് നൗവഥിൽ
നഥിനെക് 170 കമൽ അകന്ലയള് 
അേംഗറഥിൽ ന്േപ്ംബർ 7നക് 
ജൻേസദേശക് കടംേക് സലഖകൻ 
േസന്ാഷക് ജയക് േ്വാൾ അറസ്റ്റുന്ച
യ്ന്പെട്. ഒരു േക് കൂളഥിന്ല കുട്ഥികൾ 
പരഥിേരം വൃതേഥിയാകൊൻ നഥിർ
ബന്ധഥികെന്പെടുന്നു എനെ റഥിസപൊർ
ട്ഥിന്നത്തുടർനൊയഥിരുന്നു അറസ്റക്. 
ലകക് നൗവഥിൽ നഥിനെക് 180 കമൽ 
അകന്ലയള് മഥിർോപൂരഥിൽ ഒരു 
േക് കൂളഥിൽ വഥിതരണംന്ചയ്യുനെ ഉച്
ഭക്ഷണം േർകൊർ നഥിശ്യഥിച് 
നഥിലവാരമഥിലാതേതാന്ണനെക് റഥി
സപൊർട്ക് ന്ചയ്തഥിന്നത്തുടർനെക് 
പവൻ ജയക് േ്വാൾ എനെ
സലഖകന്ന്സമൽ ആഗസ്റക് 31നക് 
ക്രഥിമഥിനൽ ഗൂഢാസലാചന കുറ്ംചു
മതേഥി. മൂനെക് മാേസതേയ്കക് ഈ 
പത്തേഥിനക് േർകൊർ പരേ്
ങ്ൾ നഥിസഷധഥിക്കയം ന്ചയ്തു.
n 2019ന്ല പാർലന്മന്ക് ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുപെഥിൽ യപഥിയഥിൽ ബഥിന്ജപഥികെക് 
ഭൂരഥിപക്ഷം േീറ്റുകളും സനടാൻ 
കേഥിഞ്ഞസതാന്ട ഇതേരം നടപ
ടഥികൾ ന്പരുകുകയണ്ായഥി. ന്�
ബ്രുവരഥി അവോനവം മാർച്ക് 
ആദ്വന്മാന്കെ ഉതേർപ്സദശക് 
േദേർശഥിച് മാദ്്മ പ്വർതേകർ, 
മാദ്്മപ്വർതേകർകെക് േംരക്ഷ
ണം നൽകാനുള് കമ്മഥിറ്ഥി മുമ്പാ
ന്ക ന്വളഥിന്പെടുതേഥിയതക് അവർ
ക്രഥിമഥിനൽ സകസുകളഥിൽ പ്തഥിയാ
കെന്പെടുന്മന്നും ആക്രമഥികെന്പെടു
ന്മന്നുമുള് ഭീതഥിയഥിലാണക് കേഥിയ
നെന്തന്നും അതുമൂലം േ്വയം ഒരു 
ന്േൻേർഷഥിപെഥിനക് വഥിസധയരാകു
കയാണക് എന്നുമന്ത്.
n സലാകക്ഡൗൺ കാലയളവക് പത്
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ഷകരും പണഥിന്യടുക്നെ മറ്റു 
വഥിഭാഗം ജനങ്ളും ഉൾന്കൊസള്
ണ്താണക്. അഴുകഥിയ ബൂർഷ്വാ 
ജനാധഥിപത്തേഥിൽ പ്തീക്ഷയർ
പെഥിക്ക എനെതക് മൂഢതയന്ട പാ
രമ്മായഥിരഥിക്ം. ഭരഥിക്നെ മുത
ലാളഥി വർഗ്ഗം തങ്ളുന്ട മരണമടു
തേതും ജീർണ്ഥിച്തുമായ ഭരണ
തേഥിനക് ആയസ്ക് നീട്ഥിന്യടുകൊ
നായഥി   പാർലന്മന്റഥി ജനാധഥി
പത്തേഥിന്ന് എലാ അന്ഃേതേ
യം ഇലായ്മ ന്ചയ്യുകയം ജനങ്
ളുന്ട എലാ ജനാധഥിപത്ാവകാ
ശങ്ളും നഥിസഷധഥിക്കയം ജനാ
ധഥിപത് രീതഥികന്ളയം മൂല്ങ്
ന്ളയം കീേക് വേകെങ്ന്ളയം കാൽ

കെീേഥിൽ ന്െരഥിക്കയം ന്ചയ്യും. 
വഥി - ന്ഡം റഥിസപൊർട്ം ഫ്ീഡം 
ഹൗേക് റഥിസപൊർട്ം ഈ യാഥാർ
ത്്ന്തേ ോധൂകരഥിക്കയാണക് 
ന്ചയ്യുനെതക്. പസക്ഷ ജനാധഥിപത്
തേഥിന്ന് അപചയതേഥിനുപഥിനെഥി
ലള് സുനഥിശ്ഥിതമായ കാരണ
തേഥിസലകെവർ ശ്രദ് സകന്ദീകരഥി
ക്നെഥില. നമുകെറഥിയാം; അവർ
കെതഥിനക് കേഥിയഥില. കാരണം മുത
ലാളഥിതേതേഥിനപ്പുറസതേകെക് ചഥി
ന്ഥികൊനവർകെക് കേഥിയഥില. പസക്ഷ 
മുതലാളഥിതേതേഥിന്ന് ചട്ക്കൂടക് നഥി
ലനഥിന്്കെ, ജനാധഥിപത്തേഥിന്ന് 
ഈ കീേക്സമൽമറഥിച്ഥിലഥിന്ന തട
യാൻ ഒരു മാന്തഥികവടഥിന്കാണ്ടും 

കേഥിയഥില എനെക് ഇന്്യഥിസലതുൾ
പെന്ട സലാകന്തേ അടഥിച്മർതേ
ന്പെടുനെ ജനങ്ൾ മനസ്ഥിലാകെ
ണം. ഗുണപരമായ മാറ്തേഥിനക് 
അവശ്ം സവണ്ടുനെ എലാ നഥിബ
ന്ധനകളും പാലഥിച്ചു ന്കാണ്ടുക്, ചരഥി
ത്പരമായഥി നഥിർണ്യഥികെന്പെട് 
പാതയഥിലൂന്ട മുസനെറഥി മുതലാളഥി
തേ വ്വസ്ഥിതഥിന്യ വഥിപ്ലവകര
മായഥി തകർന്തേറഥിഞ്ഞക് അതഥിന്ന് 
സ്ാനതേക് മനുഷ്ർ മനുഷ്ന്ര 
ചൂഷണം ന്ചയ്ാതേ സോഷ്ലഥി
സ്റക് വ്വസ്ഥിതഥി സ്ാപഥിക് നെ
തഥിലൂന്ടസയ മുതലാളഥിതേ നുക
തേഥിൻകീേഥിൽനഥിന്നുള് സമാചനം 
ോദ്്മാകൂ.
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പ്വർതേകർകെക് നഥിർഭയമായഥി 
എഴുതാനും റഥിസപൊർട്ക് ന്ചയ്ാനും 
അവേരന്മാരുസകെണ്തായഥിരു
ന്നുന്വനെക് ഏപ്ഥിൽ 21നക് ന്യൂസയാർ
കക് കടംേഥിൽ ദ വയറഥിന്ന് എഡഥി
റ്ർ േഥിദ്ാർത്ക് വരദരാജൻ എഴുതഥി. 
നഥിരവധഥി അപകീർതേഥി സകസുക
ളഥിലം ക്രഥിമഥിനൽ സകസുകളഥിലം 
ഇരയാകെന്പെട് ആളാണക് വരദരാ
ജൻ. ഏറ്വന്മാടുവഥിൽ സലാ
കക്ഡൗൺ കാലന്തേ സയാഗഥി 
ആദഥിത്നാഥഥിന്ന് പ്വർതേനന്തേ 
വഥിമർശഥിച്തഥിന്ന് സപരഥിലള് 
സകസും ഇതഥിൽ ഉൾന്പെടും.
n താൻ അധഥികാരസമറ്സശഷം 
േംസ്ാനന്തേ ക്രമേമാധാനനഥില 
ഏന്റ ന്മച്ന്പെട്ന്വനെക് സയാഗഥി 
ആദഥിത്നാഥക് അവകാശന്പെട്ന്വ
ങ്ഥിലം നഥിയമവഥിരുദ്മായ ന്കാല
പാതകങ്ൾ, േമാധാനപരമായഥി 
പ്തഥിസഷധഥിക്നെവന്ര അമർച് 
ന്ചയ്ൽ, രാഷ്ടീയ പ്തഥിസയാഗഥി
കന്ളയം മനുഷ്ാവകാശപ്വർ
തേകന്രയം അറസ്റ്റുന്ചയ്ൽ തുട
ങ്ഥിയ കാര്ങ്ളുന്ട സപരഥിൽ യപഥി 
ഗവന്മെന്ഥിന്നതഥിന്ര സദശീയ, 
വഥിസദശ മാദ്്മങ്ളഥിൽ ആസരാ
പണങ്ൾ ഉയർനെഥിട്ണ്ക്.
n ഭരണ േംവഥിധാനതേഥിന്ന് പല 
തലങ്ളഥിലള് പ്വർതേനങ്ന്ള 
ക്റഥിച്ക് വഥിമർശനാത്മകമായ റഥി
സപൊർട്ഥിംഗക് നടതേഥിയ മാദ്്മപ്
വർതേകർക്സനന്ര കേഥിഞ്ഞവർ
ഷം നഥിരവധഥി ആക്രമണങ്ൾ 
നടനെഥിട്ണ്ക്. സനഷൻകലവക് ടഥി
വഥിയന്ട റഥിസപൊർട്ർമാന്രയം േ്വ
തന്ത മാദ്്മ പ്വർതേകന്നയം 
ജൂൺ 8നക് അറസ്റ്റുന്ചയ് നടപടഥി
യം ഇതഥിൽ ഉൾന്പെടും. അക്രമ
ങ്ൾകെക് സപ്രണ നൽകഥി, മുഖ്
മന്തഥിന്യ അപകീർതേഥിന്പെടുതേഥി 
തുടങ്ഥിയവയായഥിരുന്നു ആസരാ
പഥികെന്പെട് കുറ്ങ്ൾ. റഥിസപൊർട്ർ
മാർ പുറത്തുവന്നെങ്ഥിലം മതഥിയായ 
ഗവന്മെന്ക് അനുമതഥി ഇലാന്ത 
പ്വർതേഥിച്ചു എനെസപരഥിൽ ചാനൽ 
അടച്ചുപൂട്ഥി.
n കഥിേകെൻ യപഥിയഥിന്ല ഗംഗാ
തീരത്തുള് വാരണാേഥി നഗര
തേഥിൽ ന്വള്ന്പൊകെേമയതേക് 
ന്വള്ം കയറഥിയ ഒരു സപാലീേക് 
സസ്റഷൻ കുട്ഥികന്ളന്കൊണ്ക് വൃതേഥി
യാക്നെതഥിന്ന് പടന്മടുതേ ബച്ാ
ഗുപ് എനെ േ്വതന്ത സചതന പത്
തേഥിന്ന് സ�ാസട്ാ സജണലഥിസ്റഥിന്ന
തഥിന്ര അതഥിക്രമഥിച്ക് കയറഥിയതഥി
നും ക്രഥിമഥിനൽ ഗൂഢാസലാചന നട
തേഥിയതഥിനും സകന്േടുത്തു.
n വാരണാേഥിയഥിൽ ഒരു  േ്വകാ
ര് ആശുപത്ഥി നടത്തുനെതക് സയാ
ഗ്തയഥിലാതേ ഒരു സഡാക്ടന്റ 
വച്ചുന്കാണ്ാന്ണനെ കാര്ം ഒകക് സടാ
ബറഥിൽ കദനഥികക് ഭാേക് കർ പത്
തേഥിനുസവണ്ഥി ആകാശക് യാദവക് 
റഥിസപൊർട്ക് ന്ചയ്തു. സലാകെൽ 
സപാലീേക് സഹാസ്പഥിറ്ൽ മാ�ഥിയ
യമായഥി ചങ്ാതേതേഥിലാന്ണന്നും 
ആസരാപണമുണ്ായഥി. ന്പാതുജ

നാസരാഗ് േംവഥിധാനം പ്തഥിേ
ന്ധഥി സനരഥിടുസമ്പാോണക് ഇതേര
തേഥിലള് കാര്ങ്ൾ നടക്നെതക് 
എനെതക് ഏന്റ സഖദകരമാണക്. 
ഏതായാലം, ഈ മാ�ഥിയ, ഈ 
പത്പ്വർതേകനും മറ്ക് അഞ്ചക് 
പത്പ്വർതേകർക്ന്മതഥിന്ര 
സമാഷണം, കലംഗഥികാതഥിക്രമം 
തുടങ്ഥിയ കുറ്ങ്ൾ ആസരാപഥിച്ചു
ന്കാണ്ക് പരാതഥി നൽകുകയണ്ാ
യഥി. 
n ന്േപ്ംബർ മാേം കൃഷ്ണകുമാർ 
േഥിംഗക് എനെ പത്പ്വർതേകന്ന 
മഥിർോപൂരഥിൽവച്ക് ഒരു കൂട്മാളു
കൾ ആക്രമഥിക്കയണ്ായഥി. സലാ
കെൽ രാഷ്ടീയകൊരുന്ട പഥിന്തുണ
യള് ഒരു സലാകെൽ പാർകെഥിംഗക് 
മാ�ഥിയന്യക്റഥിച്ക് റഥിസപൊർട്ക് 
ന്ചയ്തഥിന്ന് പ്തഥികാരമായഥിരുന്നു 
ഈ നടപടഥി. പല സപാലീേക് ഉസദ്ാ 
ഗസ്രുന്ടയം ോനെഥിദ്്തേഥിൽ 
നടനെ ഈ അതഥിക്രമന്തേക്റഥി
ച്ക് പരാതഥിന്പെട്ഥിട്ക് ആറുമണഥിക്കൂർ
കേഥിഞ്ഞാണക് സപാലീേക് ഒരു സകേക് 
രജഥിസ്റർ ന്ചയ്തക്.
n സോനഭദ് ജഥിലയഥിൽ കദനഥികക് 
ന്പർ�ക്ടക് മഥിഷൻ എനെ ഹഥിദേഥി 
പത്തേഥിന്ല മസനാജക്കുമാർ 
സോണഥി എനെ പത്പ്വർതേക
ന്ന നവംബർ 4നക് 6 സപർ ഇരു
മ്പുവടഥിയമായഥി ആക്രമഥിച്ക് കാലക് 
തലഥിന്യാടഥിച്ചു.
n ഹഥിദേഥിയഥിലള് ഒരു വാർതോ
ന്വബക് കേറ്ായ ന്യൂേക് രോകെഥി
ന്ന് എഡഥിറ്റും േീനഥിയർ പത്
പ്വർതേകനുമായ സയാസഗഷക് 
മഥിശ്ര പരാതഥിന്പെട്തക് യപഥിയഥിൽ 
സപാലീേക് പത്പ്വർതേകന്ര 
നഥിരന്രം പഥിന്തുടർന്നുന്കാണ്ഥിരഥി
ക്ന്നു എനൊണക്. പന്ണ്ാന്കെ 
രാഷ്ടീയകൊർ േതക്കൊരം നടതേഥി 
വാർതേയന്ട ഉറവഥിടം അസന്വഷഥി
ക്മായഥിരുന്നു. ഇനെവർ ചീതേവഥി
ളഥിക്കയാണക്. ഒരു ജനാധഥിപത് 
രാജ്തോണക് ജീവഥിക്നെതക് എന്നു
സപാലം സതാന്നുനെഥില എന്നും 
അസദ്ഹം പറഞ്ഞു. (കമ്മഥിറ്ഥി ടു 
ന്പ്ാട്ക്ടക് സജർണലഥിസ്റക്േക്, 23-4-
20)
9. ദഡഥാക്ടർ കഫീൽഖഥാതറെ 
നിയമവിരുദ്ധ �ടങ്കൽ
n സഡാക്ടർ ക�ീൽഖാന്ന സദശീയ 
സുരക്ഷാനഥിയമപ്കാരം അറസ്റ്റു
ന്ചയ്ക് തുറുങ്ഥിലടച്തഥിന്നതഥിന്ര 
അലാഹാബാദക് കഹസകൊടതഥി 
പുറന്പെടുവഥിച് വഥിധഥി സചാദ്ംന്ച
യ്ക് യപഥി ഗവന്മെന്ക് േമർപെഥിച് 
ഹർജഥി സുപ്ീം സകാടതഥി തള്ഥി.
n 2017ൽ സഗാരഖക്പൂരഥിൽ ഒരു ഗവ
ന്മെന്ക് ആശുപത്ഥിയഥിൽ 60 കു
ഞ്ഞുങ്ൾ മരഥിച് േംഭവസതോന്ട
യാണക് ശഥിശുസരാഗ വഥിദക്ഗ്ദ്ധനായ 
സഡാ.ക�ീൽഖാൻ ജനശ്രദ്യഥി
സലയ്കക് വനെതക്. അടഥിയന്രഘട്
തേൽ ഓകക് േഥിജൻ േഥിലഥിണ്റു
കൾ ഏർപൊടുന്ചയ്തഥിന്ന് സപരഥിൽ 
ആദ്ം പ്കീർതേഥികെന്പെട് ക�ീൽ
ഖാന്ന പഥിനെീടക് അറസ്റ്റുന്ചയ്യുക
യായഥിരുന്നു. ആസദ്ഹതേഥിന്ന് ഭാ

ഗതേക് കവദ്ശാസ്ത്രപരമായ അനാ
സ് ഉണ്ായഥി എനെ കുറ്തേഥിൽനഥിനെക് 
അസദ്ഹന്തേ സകാടതഥി സമാചഥിപെഥി
ച്ചു. 
n അലഥിഗഢക് മുസ്ീം യൂണഥിസവ
േക് േഥിറ്ഥിയഥിൽ പൗരത്വ നഥിയമ സഭ
ദഗതഥിന്കെതഥിരായ േമരതേഥിൽ 
പന്ങ്ടുതേക് പ്േംഗഥിച്ചു എനെ കു
റ്തേഥിനക് 2020 ജനുവരഥി 29 മുതൽ 
അസദ്ഹം കസ്റഡഥിയഥിലായഥിരുന്നു.
n  അസദ്ഹതേഥിന്ന് പ്േംഗതേഥിൽ 
ന്വറുസപൊ അക്രമസമാ സപ്ാത്ാ
ഹഥിപെഥിക്നെ കാര്ങ്ന്ളാന്നും 
ഉണ്ായഥിരുനെഥിന്ലനെക് കഹസകൊ
ടതഥി ഉതേരവഥിൽ പറയന്നു. അസദ്
ഹതേഥിന്ന് തടവക് കാലാവധഥി മൂനെക് 
തവണ നീട്ഥിയതക് നഥിയമവഥിരുദ്
മാന്ണന്നും സകാടതഥി നഥിരീക്ഷഥിച്ചു. 
അസദ്ഹം നഥിസരാധനാജ്ഞ ലം
ഘഥിച്ചുന്വനൊയഥിരുന്നു യപഥി േർ
കൊരഥിന്ന് വാദം. (ദ ഹഥിന്ദു, 17-12-
20)
10. ലൗ ജിഹഥാദും മ�പരിവർത്ന 
വിരുദ്ധ നിയമവും
n യപഥി ഗവന്മെന്ക് 2020 നവം
ബറഥിൽ, നഥിയമവഥിരുദ് മതപരഥി
വർതേനം തടയൽ ഓർഡഥിനൻ
േക് പുറന്പെടുവഥിച്ചു.
n ''ലൗ ജഥിഹാദക്'' തടയാന്നനെസപ
രഥിൽ ന്കാണ്ടുവനെ ഈ ഓർഡഥി
നൻേക് ഭരണഘടനാവഥിരുദ്വം 
മൗലഥികാവകാശം നഥിസഷധഥിക്
നെതും ഏറ്വം വഥിചഥിത്വമാന്ണ
നെക് നാലക് മുൻ ജഡക്ജഥിമാർ വഥിമർ
ശഥിച്ചു. ''ലൗ ജഥിഹാദക്'' മതതീവ്രവാ
ദഥികൾ ജനങ്ന്ള ഭഥിനെഥിപെഥികൊ
നായഥി സൃഷ്ഥിച്താന്ണന്നുസപാലം  
അതഥിൽ ഒരാൾ അഭഥിപ്ായന്പെട്.
n പുതഥിയനഥിയമം ഖാപക് പഞ്ചാ
യതേഥിന്ന് തത്വചഥിന് പ്ത�ലഥി
പെഥിക്നെതാന്ണന്നും സ്ത്രീകന്ള 
അടഥിമന്പെടുത്തുകയാണക് അതഥിന്ന് 
കാതന്ലന്നും ഡൽഹഥി കഹസകൊ
ടതഥി ജഡക്ജഥിയം സലാ കമ്മീഷൻ 
ന്ചയർമാനുമായഥിരുനെ ജസ്റഥിേക് 
എ.പഥി.ഷാ അഭഥിപ്ായന്പെട്. ഒരു 
ക്രഥിമഥിനൽ സകേഥിൽ മതപരഥിവർ
തേനം നഥിയമവഥിരുദ്മാസണാ എനെക് 
ന്തളഥിയഥികൊനുള് ബാദ്്ത സപ്ാ 
േഥിക്യൂഷനുള്താണക്. ഇവഥിന്ട 
അതക് കുറ്ാസരാപഥിതന്ന് ബാദ്്
തയാണക്. അതായതക് കുറ്ംന്ചയ്തു 
എനെ മുൻവഥിധഥി നഥിലനഥിൽക്ന്നു. 
കുറ്ം മനപൂർവ്വം ന്ചയ്തായഥി കരു
തുന്നു. ഇതക് ജാമ്മഥിലാതേ കുറ്വം 
ആണക്. ഏന്താരാന്ളയം സപാലീ
േഥിനക് അറസ്റ്റു ന്ചയ്ാവനെ സ്ഥി
തഥിയാന്ണന്നും ജസ്റഥിേക് ഷാ പറ
യന്നു.
n അതുസപാന്ലതന്നെ, മുൻ സു
പ്ീംസകാടതഥി ജഡക്ജഥി ജസ്റഥിേക് 
മദൻ ബഥി സലാകെർ എൻഡഥിടഥിവഥി
കെക് നൽകഥിയ പ്സ്താവനയഥിൽ 
പറഞ്ഞതക് ഇതഥിന്ന് ഭരണഘടനാ 
ോധുത സ്ാപഥിച്ചുകഥിട്ാൻ എന്ന്
ങ്ഥിലം അത്ഭുതം േംഭവഥികെണം 
എനെന്ത്. ഇതക് അസദ്ഹം കണ് 
ഏറ്വം വഥിചഥിത്മായ നഥിയമനഥിർ
മ്മാണങ്ളഥിന്ലാനൊന്ണന്നും 

അഭഥിപ്ായന്പെട്.
n മുൻ സുപ്ീം സകാടതഥി ജഡക്ജഥി 
ജസ്റഥിേക് ദീപകക് ഗുപ്യം തഥികച്ചും 
ഭരണഘടനാവഥിരുദ്ന്മനൊണക് 
ഈ നഥിയമന്തേ വഥിസശഷഥിപെഥിച്
തക്. ഒരു മനുഷ്ന്ന് ന്തരന്ഞ്ഞടു
കൊനുള് അവകാശം ഇതക് നഥി
സഷധഥിക്ന്നുന്വന്നും അസദ്ഹം 
അഭഥിപ്ായന്പെട്.
n സകരള കഹസകൊടതഥി മുൻജ
ഡക്ജഥി ജസ്റഥിേക് ശശഥിധരൻ നമ്പ്ാ
രും ഭരണഘടനയന്ട 21-ാം അനു
സഛേദതേഥിന്ന് ലംഘനമാകയാൽ 
ഈ ഓർഡഥിനൻേഥിനക് ഭരണഘ
ടനാോധുതയഥിന്ലനൊണക് അഭഥി
പ്ായന്പെട്തക്. മതം, ജാതഥി, ലഥിംഗം 
എനെഥിവയ്കതീതമായഥി ഈ രാജ്
ന്തേ ഓസരാ പൗരന്ന്യം വ്ക്തഥി
േ്വാതന്ത്ം ഉറപ്പുനൽകുനെതാണക് 
21-ാം അനുസഛേദം. (എൻഡഥിടഥിവഥി, 
18-12-20)
n യപഥി ഗവന്മെന്ക് ന്കാണ്ടുവനെ 
മതപരഥിവർതേനം തടയൽ ഓർ
ഡഥിനൻസ്പ്രകാരം ഒരു 22 കാരഥിന്യ 
അഭയസകന്ദതേഥിലയയ്കകയം 
ബജക് റംഗ്ൾ യൂണഥിറ്ക് സപാലീേഥി
നക് നൽകഥിയ റഥിസപൊർട്ക് പ്കാരം 
ലൗ ജഥിഹാദക് ആസരാപഥിച്ക് സകേക് 
എടുക്കയം ന്ചയ് നടപടഥി ദുരു
പദഥിഷ്മായഥിരുന്നു. (ദ വയർ, 20-
12-20)

 ഗുെറാത്്
1. അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
വര്യവസഥായങ്ങൾ
n രണ്ായഥിരതേഥിസലന്റ വ്വോയ 
യൂണഥിറ്റുകൾ അടഞ്ഞുകഥിടക്ന്നു. 
ഗുജറാതേക് അേംബ്ഥിയഥിൽ സരഖാ
മൂലം നൽകഥിയ മറുപടഥിയഥിൽ ഇകൊ
ര്ം അംഗീകരഥിക്ന്നു.
n ഇതഥിനക് പല കാരണങ്ളുമുണ്ാ
കാന്മങ്ഥിലം സനാട്ക് നഥിസരാധനവം 
ജഥിഎസ്ഥിയം നടപെഥിലാകെഥിയസപൊൾ 
പഥിടഥിച്ചുനഥിൽകൊൻ കേഥിയാന്ത
സപായതും കാരണമാകാന്മനെക് ഗു
ജറാതേക് ഇൻഡസ്ടീേക് ന്�ഡസറ
ഷന്ന് ന്േക്രട്റഥി ജനറൽ േമ്മ
തഥിക്ന്നു.
n മാദ്്മ റഥിസപൊർട്കൾപ്കാരം 
2018 ഡഥിേംബർ 31നക് 2069 യൂ
ണഥിറ്റുകൾ അടഞ്ഞുകഥിടക്കയാണക്. 
n ജാംനഗറഥിൽ അടഞ്ഞുകഥിടക്
നെ 36 യൂണഥിറ്റുകളഥിൽ 19 എണ്ം 
2016 മുതൽ അടഞ്ഞുകഥിടക്കയാ
ണക്. കച്ഥിന്ല 50ൽ 19 യൂണഥിറ്റുക
ളുന്ടയം ബാണേക് കന്ധയഥിന്ല 
18ൽ 10 യൂണഥിറ്റുകളുന്ടയം സ്ഥി
തഥിയം േമാനമാണക് എനെക് മുഖ്
മന്തഥി പറയന്നു. (ന്ക എൻ എൻ 
ഇന്്, 20-2-2019)
2. വര്യവസഥായ ദമഖലയിതല 
അപകടങ്ങൾ
n 2020 ജനുവരഥി മുതൽ ജൂകല 
വന്ര 89 അപകടങ്ൾ േംഭവഥി
ച്ചു. ഈ അപകടങ്ളഥിൽ 130 ന്താ
േഥിലാളഥികൾ മരഥിച്ചു. ഇതഥിൽ 57 
ശതമാനവം സലാകക്ഡൗണഥിൽ 
അയവ വരുതേഥിയതഥിനുസശഷമു
ള് 4 മാേകൊലതോണക് േംഭ
വഥിച്തക്. (ഇന്്ൻ എകക് സ്പ്രേക്, 22-

8-20)
3. ത�ഥാഴിലില്ഥായ്മയും
ത�ഥാഴിൽനഷ്ടവും
n ഗുജറാതേഥിന്ല ന്താേഥിലഥിലായ്മ 
നഥിരകെക് മാർച്ഥിൽ 6.7 ശതമാന
മായഥിരുനെതക് ഏപ്ഥിൽ മാേം 18.7 
ശതമാനമായഥി കുതഥിച്ചുയർന്നുന്വനെക് 
േഥിഎംഐഇയന്ട ഇന്്യഥിന്ല 
ന്താേഥിലഥിലായ്മ നഥിരകെക് എനെ റഥി
സപൊർട്ഥിൽ പറയന്നു. (കടംേക് 
ഓ�ക് ഇന്്, 12-05-20)
n 2014ൽ നസരന്ദസമാദഥി പറഞ്ഞ
തക് ഗുജറാതേക് സമാഡൽ വഥികേ
നം ന്കാണ്ടുവരുന്മനൊണക്. 
എനൊൽ, ന്ചറുകഥിട, ഇടതേരം 
േംരംഭങ്ളുന്ട ന്ചലവഥിൽ വൻ
കഥിട പദ്തഥികളഥിൽ ശ്രദ് സകന്ദീ
കരഥിച്തക് ന്താേഥിലവേരങ്ൾ സൃ
ഷ്ഥിക്നെതഥിന്ന പ്തഥികൂലമായഥി 
ബാധഥിച്ചുന്വനെക് ഒരു പുതഥിയ പഠനം 
പറയന്നു. ഗുജറാതേക് ഗവന്മെന്ക് 
കേഥിഞ്ഞ ന്�ബ്രുവരഥിയഥിൽ അേം
ബ്ഥിയഥിൽ പറഞ്ഞതക് 4.58 ലക്ഷം 
അഭ്സ്തവഥിദ്ർ എംസപ്ലായക് ന്മന്ക് 
എകക് േക് സചഞ്ചുകളഥിൽ സപരക് രജഥി
സ്റർ ന്ചയ്ഥിട്ന്ണ്നൊണക്. ഇതഥിൽ 
4.34 ലക്ഷം വഥിദ്ാേമ്പനെരും 
23,433 സപർ അർദ് വഥിദ്ാേമ്പ
നെരുമാണക്. ഗുജറാതേക് ന്താേഥിൽ 
വകുപെക് മന്തഥി ദഥിലീപക് താക്കൂർ ആണക് 
ഈ വഥിവരങ്ൾ അേംബ്ഥിന്യ 
അറഥിയഥിച്തക്. (പഥിടഥിഐ, ന്യൂ ഇന്്ൻ 
എകക് സ്പ്രേക്, 28-2-20)
n 2019 ജൂകല-ന്േപ്ംബർ മാേ
ങ്ളഥിൽ ആറുേംസ്ാനങ്ളഥിൽ 
നഗര സമഖലയഥിന്ല ന്താേഥിൽ നഷ്ം 
ന്പരുകഥി. ഇതക് ഏറ്വം കൂടുതൽ ഗു
ജറാതേഥിലായഥിരുന്നു. അവഥിന്ട 1.3 
ശതമാനം മുതൽ 4.3 ശതമാനംവ
ന്ര വർദ്നയണ്ായഥി. (ബഥിേഥിന
േക് സ്റാൻസഡർഡക്, 20-10-20)
4. ദഥാരിദ്ര്യവും ആത്മഹ�ര്യയും
n 16.63 ശതമാനം ജനങ്ൾ ദാ
രഥിദ്്സരഖയ്കക് താന്േയള്വരാണക്.
n 2018ൽ ദാരഥിദ്്ംമൂലം 294 ആത്മ
ഹത്കളുണ്ായതായഥി േംസ്ാന 
ഗവന്മെന്ക് സരഖന്പെടുത്തുന്നു. 318 
സപർ ന്താേഥിൽരാഹഥിത്ംമൂലം 
ആത്മഹത്ന്ചയ്തു. ഇതക് 2017ൽ 
സരഖന്പെടുതേഥിയതഥിസനകൊൾ യഥാ
ക്രമം 163 ശതമാനവം 21 ശതമാ
നവം അധഥികമാണക്. േമ്പദക്ഘട
നയന്ട ദുരവസ്യാണക് ഇതക് കാ
ണഥിക്നെതക്. (കടംേക് ഓ�ക് 
ഇന്്, 11-1-20)
n കേഥിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ളഥിൽ 14,702 
ആത്മഹത്കളുണ്ായതായഥി േം
സ്ാന ആഭ്ന്ര മന്താലയം 
അേംബ്ഥിയഥിൽ പറഞ്ഞു. അതാ
യതക് ഒരു ദഥിവേം ശരാശരഥി 20 
സപർ ജീവന്നാടുക്ന്നു എനെക് ോരം. 
(ഇന്്ൻ എകക് സ്പ്രേക്, 3-3-20)
n 2019ൽ സകദ ജഥിലയഥിൽ 90 
സപരും ആനദേക് ജഥിലയഥിൽ 111 സപരും 
ജീവന്നാടുകെഥിയതായഥി ആഭ്ന്
രമന്തഥി പ്ദീപക് േഥിംഗക് ജസഡജ 
പറയന്നു. (ബഥിേഥിനേക് സ്റാൻ
സഡർഡക്, 2-3-20)
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5. പട്ിണി
n അനെസുരക്ഷ അധഥികാർ അഭഥി
യാൻ ഗുജറാതേഥിന്ല ദരഥിദ്-ദുർ
ബല ജനവഥിഭാഗങ്ളഥിൽ സകാവഥിഡക് 
മഹാമാരഥികൊലതേക് നടതേഥിയ 
'ഹംഗർ വാച്ക്' േർസവ പറയനെ
തക് 20.6 ശതമാനം കുടുംബങ്ളും 
ഭക്ഷണക്റവമൂലം പലസപൊഴും 
ഊണക് ഉസപക്ഷഥിക്ന്നു എനൊണക്. 
ഒരു സനരംസപാലം ഊണക് കേഥി
കൊന്ത 21.8 ശതമാനംസപർ അന്ഥി
യറങ്ങുനെതായം േർസവ ന്വളഥി
ന്പെടുത്തുന്നു. അടഥിസ്ാന സരഖ
യായഥി സറഷൻകാർഡക് ഉപസയാ
ഗഥികൊൻ കേഥിയഥിന്ലനെക് ഗവൺന്മ
ന്ക് പറയന്നു. എനൊൽ ഇതക് എന്തു
ന്കാണ്ാന്ണനെക് ഗവന്മെന്ക് ജന
ങ്ന്ള കൃത്മായഥി അറഥിയഥിച്ഥിട്ഥില. 
ഇതഥിന്ന് ഇരകളഥിൽ ഭൂരഥിഭാഗവം 
ദരഥിദ്കുടുംബങ്ളാണക്. ഇപ്കാരം 
സറഷൻകാർഡഥിന്ന 'നഥിശബ്ദ'മാക്
നെതക് അസനകം കുടുംബങ്ൾകെക് 
ഭക്ഷ്സുരക്ഷയ്കള് അവകാശം 
നഥിസഷധഥിക്നെ നടപടഥിയാണക് 
എന്നും പഠനം പറയന്നു. (ഇന്്ൻ 
എകക് സ്പ്രേക്, 11-12-20)
6. സ്തീകൾക്കുദമലുള്ള കുറ്റകൃ�ര്യങ്ങൾ
n 'സുരക്ഷഥിത ഗുജറാതേക്' എനെ 
ബഥിന്ജപഥിയന്ട അവകാശവാദം 
സചാദ്ം ന്ചയ്യുനെതാണക് സ്ത്രീകൾ
ക്സമലള് അതഥിക്രമങ്ളുന്ട വർ
ദ്ഥിച് നഥിരകെക്. കക്രം ന്റസകൊ
ഡക് േക് ബ്യൂസറാ 2019ൽ ലഭഥിച് പരാ
തഥികന്ള േംബന്ധഥിച്ക് ന്വളഥിന്പെ
ടുത്തുനെതക് കുറ്കൃത്ങ്ൾ നഥിരന്
രം വർദ്ഥിക്ന്നു എനെതാണക്. ദഥി
നംപ്തഥി ശരാശരഥി 3 സ്ത്രീപീഡന
സകെസുകൾ റഥിസപൊർട്ന്ചയ്ന്പെടു
ന്നുണ്ക്. ഇതഥിൽ ശരാശരഥി ഒരു 
ബലാൽേംഗസകെസുണ്ാകും. സ്ത്രീ
കൾക്സവണ്ഥി പ്വർതേഥിക്നെ 

േംഘടനകൾ പറയനെതക് റഥിസപൊർ
ട്ക് ന്ചയ്ന്പെടുനെതഥിസനകൊൾ വളന്ര 
കൂടുതലാണക് യഥാർത്തേഥിൽ നട
ക്നെ േംഭവങ്ൾ എനെന്ത്. 
(കടംേക് ഓ�ക് ഇന്്, 2-10-20) 
7. ബലഥാൽസുംഗ ദകസുകൾ
n 2018 ജനുവരഥി 1 മുതലള് രണ്ടു
വർഷങ്ളഥിൽ ദഥിനംപ്തഥി ശരാശ
രഥി 4 ബലാൽേംഗങ്ൾ ഗുജറാ
തേഥിൽ നടക്ന്നു. റഥിസപൊർട്ക് ന്ച
യ്ന്പെട് 2,723 സകസുകളഥിൽ 41എണ്ം 
കൂട് ബലാൽേംഗങ്ളും 35 എണ്ം 
5 വയസ്ഥിനക് താന്േയള് 
കുട്ഥികൾക്സമന്ലയമായഥിരുന്നു.
(കടംേക് ഓ�ക് ഇന്്, 12-3-2020)
8. സസബർ കുറ്റകൃ�ര്യങ്ങൾ
n സലാകക്ഡൗൺ കാലതേക് ഗുജ
റാതേക് കേബർ കുറ്കൃത്ങ്ളുന്ട 
സകന്ദമായഥി. ജനുവരഥിക്ം ജൂകല
ക്ം ഇടയഥിൽ േംസ്ാനതേക് ോ
മ്പതേഥിക തട്ഥിപ്പുകളുമായഥി ബന്ധ
ന്പെട് 15,300 പരാതഥികൾ ലഭഥിച്
തായഥി കേബർ ന്േൽ പറയന്നു.
9. പദട്ൽ പ്ര�ിമ
n 2,989 സകാടഥി ന്ചലവേഥിച്ാണക് 
പ്തഥിമ ഉണ്ാകെഥിയതക്.(ഇകെസണാ
മഥികക് കടംേക്, 31-10-2018)
n പ്തഥിമ നഥിർമാണം നർമദ ജഥി
ലയഥിന്ല 72 ഗ്രാമങ്ളഥിന്ല 75,000 
ആദഥിവാേഥികന്ള ബാധഥിച്തായഥി 
ഒസക്ടാബർ 20നക് എൻഡഥിടഥിവഥി റഥി
സപൊർട്ക് ന്ചയ്തു(ദ വയർ, 31-10-18).
10. നമദസക്� ട്ുംപക്
n രേംപഥിന്ന് മൂന്നു മണഥിക്കൂർ ഗുജ
റാതേക് േദേർശനതേഥിനക് ന്ചലവാ
യതക് 100 സകാടഥി രൂപ.(കടംേക് 
ഓ�ക് ഇന്്, 15-2-2020)
n രേംപഥിന്ന് േദേർശനതേഥിനക് മു
സനൊടഥിയായഥി സറാഡഥിസനാടക് സചർ
ന്നുള് സചരഥിപ്സദശങ്ന്ള മതഥിൽ
ന്കട്ഥി സവർതഥിരഥിച്ചു. മുമ്പക് കുറഞ്ഞ
തക് 3 തവണ ഇങ്ന്ന ന്ചയ്ഥിട്ണ്ക്.

n 2017 ന്േപ്ംബറഥിൽ ജപൊൻ 
പ്ധാനമന്തഥി ഷഥിൻസോ ആന്ബയം 
ഭാര് അകെഥി ആന്ബയം അഹമ്മ
ദാബാദും ഗാന്ധഥിനഗറും േദേർശഥി
ച്ഥിട്ണ്ക്. ഒരുലക്ഷം സകാടഥിയന്ട 
അഹമ്മദാബാദക്-മുംകബ ബുള്
റ്ക് ന്രേയഥിൻ പദ്തഥികെക് ആന്ബയം 
സമാദഥിയം സചർനെക് തറകെലഥിട്. 
അന്നും സചരഥിപ്സദശങ്ന്ള കാഴ്ച
യഥിൽനഥിനെക് മറയ്കാൻ വൻതുക ന്ച
ലവേഥിച്ചു. 
n 2017 ജനുവരഥിയഥിൽ ഗാന്ധഥിന
ഗറഥിൽ നടനെ ആസഗാള ഉച്സകാ
ടഥിയഥിൽ പല രാജ്ങ്ളഥിൽനഥിന്നു
ള് ഉനെത സനതാകെൾ പന്ങ്ടു
തേഥിരുന്നു. അന്നും ശരണ്വാേക് 
സചരഥി തുണഥിന്കട്ഥി മറച്ചു. 556 കു
ടഥിലകളഥിലായഥി 3000തേഥിസലന്റ
സപെർ അവഥിന്ട കേഥിഞ്ഞുകൂടുന്നു. 
െങ്ൾ സലാകത്തുനഥിനെക് ഒറ്ന്പെ
ട്തുസപാന്ലയാണക് അനുഭവന്പെട്
ന്തനെക് സചരഥിനഥിവാേഥികൾ അഭഥി
പ്ായന്പെട്ഥിരുന്നു(ദ പ്ഥിന്ക്, 13-2-
2020)

 �ദ്്പ്രകേശ്
1. ത�ഥാഴിലില്ഥായ്മ
n ന്േന്ർ സ�ാർ സമാണഥിട്റഥിംഗക് 
ഇന്്ൻ ഇസകൊണമഥിയന്ട കണ
ക്പ്കാരം 2020 സമയക് മാേമാ
യസപൊൾ മദ്്പ്സദശഥിന്ല ന്താ
േഥിലഥിലായ്മ 15.1 ശതമാനം ഉയർനെക് 
27.5 ശതമാനമായഥി. 2017 ജൂകല
യഥിൽ ഇതക് 1.2 ശതമാനമായഥിരു
ന്നു.(കലവക് മഥിന്ക്, 1-6-2020)
2. ബലഥാൽസുംഗങ്ങൾ
n നാഷണൽ കക്രം ന്റസകൊ
ഡക് േക് ബ്യൂസറായന്ട കണക്പ്
കാരം 2019ൽ 2,485 ബലാൽേം
ഗങ്ളുണ്ായഥി. രാജ്തേക് മൂനൊം 
സ്ാനം മദ്്പ്സദശഥിനക്.
3. സ്തീധന മരണങ്ങൾ
n 3,550 മരണങ്ൾ. രാജ്തേക് 

മൂനൊം സ്ാനം.
4. സസബർ കുറ്റകൃ�ര്യങ്ങൾ
n സലാകക്ഡൗൺ േമയതേക് ദഥി
നംപ്തഥി ശരാശരഥി 3 കേബർ 
തട്ഥിപെക്.(കടംേക് ഓ�ക് ഇന്് 26-
4-2020)
5. ദഥാരിദ്ര്യും
n 31.65 ശതമാനം ജനങ്ൾ ദാ
രഥിദ്്സരഖയ്കക് താന്േയാണക്.

 ബ്രീഹാർ
1. ത�ഥാഴിലില്ഥായ്മ
n സദശീയ ശരാശരഥിയായ 23.5 
ശതമാനസതേകൊൾ കൂടുതൽ. 2020 
ഏപ്ഥിലഥിൽ 31.2 ശതമാനം ഉയർ
നെക് 46.6ശതമാനമായഥി. 2017 ഏപ്ഥി
ലഥിൽ 1.6 ശതമാനമായഥിരുന്നു.
(കലവക് മഥിന്ക്, 1-5-2020)
2. ത�ഥാഴിൽനഷ്ടും
n ന്താേഥിൽനഷ്ം ഏറ്വം ബാധഥി
ച്തക് കാഷ്വൽ ന്താേഥിലാളഥികന്ള. 
ബീഹാറഥിൽ 80 ശതമാനംസപർ
ക്ം ന്താേഥിൽ നഷ്മായഥി.(ഇന്്ൻ 
എകക് സ്പ്രേക്, 4-6-2020)
3.ബലഥാൽസുംഗവും
തകഥാലപഥാ�കവും
n 9 മാേതേഥിൽ 2,406 ന്കാല
പാതകങ്ളും 1,106 ബലാൽേം
ഗങ്ളും.(കടംേക് ഓ�ക് ഇന്്, 
25-12-20)
n ഓസരാ 6 മണഥിക്കൂറഥിലം ഒരു 
ബലാൽേംഗന്മനെക് േർകൊരഥി
ന്ന് ഔസദ്ാഗഥിക കണകെക് പറ
യന്നു.(കടംേക് ഓ�ക് ഇന്്, 7-12-
19)
4. സ്തീധന മരണങ്ങൾ
n 5,992 മരണങ്ൾ; രാജ്തേക് 
രണ്ാം സ്ാനം
5. ദഥാരിദ്ര്യവും നിരക്ഷര�യും
n രാജ്ന്തേ ഏറ്വം ഉയർനെ നഥി
രകെഥിൽ വ്ാപകമായഥി ദാരഥിദ്്ം 
നഥിലനഥിൽക്ന്നു. വാർഷഥിക പ്

തഥിശീർഷ വരുമാനം 3650 രൂപ. 
സദശീയ ശരാശരഥിയാകന്ട് 11,625 
രൂപ. ബീഹാറഥിൽ മൂനെഥിന്ലാനെക് 
മാത്ം. 52.47 ശതമാനം അതാ
യതക് ഭൂരഥിപക്ഷംസപരും നഥിരക്ഷ
രരായ ഏക േംസ്ാനം(നാഷ
ണൽ ന്ഹറാൾഡക്, 12-7-20)
n 2019 ഡഥിേംബർ 31ന്ല കണ
ക്പ്കാരം 39.9 ശതമാനം ദാ
രഥിദ്സരഖയ്കക് താന്േ.

 ത്രിപുര
1. ത�ഥാഴിലില്ഥായ്മ
n ഇന്്യഥിൽ ഏറ്വം ഉയർനെ 
ന്താേഥിലഥിലായ്മയള് രണ്ാമന്തേ 
േംസ്ാനം. 2020 ഏപ്ഥിലഥിൽ 
41.2 ശതമാനമായഥി. 2017 നവം
ബറഥിൽ 8.3 ശതമാനമായഥിരുന്നു.
(കലവക് മഥിന്ക്, 1-5-20)
2.സർക്ഥാർ ദജഥാലിക്ക് പുറുംകരഥാർ
n ന്താേഥിലഥിലായ്മ ന്പരുകുനെതഥി
നഥിടയഥിലം േംസ്ാനന്തേ 
ബഥിന്ജപഥി ഗവൺന്മന്ക് േർകൊർ 
ഡഥിപൊർട്ക് ന്മന്കളഥിന്ല സജാലഥി
കൾ േ്വകാര്ഏജൻേഥികന്ള 
ഏല്പഥിച്ചുന്കാണ്ക് യവാകെന്ള പ്
ഹരഥിക്കയാണക്. 2018ൽ അധഥി
കാരസമറ്സശഷം 23,000 േർകൊർ 
സജാലഥി സൃഷ്ഥിച്ചുന്വനെക് മുഖ്മന്തഥി 
ബഥിപ്ലവക് സദബും മറ്ക് മന്തഥിമാരും 
നടത്തുനെ അവകാശ വാദങ്ൾ 
ന്പാള്യാന്ണനെക് ഈ ക്രൂരമായ 
തീരുമാനങ്ൾ ന്വളഥിന്പെടുത്തുന്നു.
(ന്യൂേക് ക്ഥികക്, 11-3-21) 
3. ദഥാരിദ്ര്യും
n 14.5 ശതമാനം ജനങ്ൾ ദാരഥി
ദ്്സരഖയ്കക് താന്േ. വാർഷഥിക വരു
മാനം 27,000 രൂപയന്ണ്ങ്ഥിൽ 
ദാരഥിദ് സരഖയ്കക് മുകളഥിന്ലത്തുന്മ 
നെതാണക് മാനദണ്ഡം. 2019 ഡഥി
േംബർ 31ന്ല കണക്പ്കാരമാ
ണഥിതക്.

നഥാലമാേമായഥി ന്താടുപുേ 
മഥിനഥി േഥിവഥിൽ സസ്റഷൻ പരഥിേ
രതേക് േമാധാനപരമായഥി പ്വർ
തേഥിച്ചുവനെഥിരുനെ കർഷകേമ
രഐക്ദാർഢ്സകന്ദം രാഷ്ടീയ 
സപ്രഥിതമായഥി ചഥില ഉസദ്ാഗസ്
ന്ര മുൻനഥിർതേഥി തകർതേതഥിന്ന
തഥിന്രയം, രാഷ്ടീയ കഥിോൻ മഹാ
േംഘക് സദശീയ സകാർഡഥിസനറ്ർ 
ന്ക.വഥി. ബഥിജുവഥിസനയം ന്ജയഥിംേക് 
സകാലാനഥിസയയം ബഥി.ന്ജ.പഥി ന്കെ
തഥിന്ര സപാസ്റർ പ്ചാരണം നട
തേഥിയതഥിന്ന് സപരഥിൽ തഥിരുവന
ന്പുരതേക് ക്രൂരമായഥി മർദ്ഥിച്തഥി
ന്നതഥിന്രയം ന്താടുപുേയഥിൽ പ്
കടനവം പ്തഥിസഷധ േംഗമവം 
നടതേഥി. രാഷ്ടീയ കഥിോൻ മഹാ
േംഘക് ദക്ഷഥിസണന്്ൻ സകാ-ഓർ 
ഡഥിസനറ്ർ പഥി.ടഥി. സജാൺ ഉദക്ഘാ
ടനം ന്ചയ്തു. േമരസനതാകെന്ള 
ആക്രമഥിച്ചും േമരപന്ലകൾ അടഥി
ച്ചു തകർത്തും കർഷകേമരം ഇലാ

താകൊന്മനെക് ആരും വ്ാസമാഹഥി
സകെന്ണ്നെക് അസദ്ഹം ഓർമ്മഥി
പെഥിച്ചു.

കർഷക േമര ഐക്ദാർ
ഢ്േമഥിതഥി ജഥിലാ ജനറൽ കൺ
വീനർ എൻ. വഥിസനാദക്കുമാർ അദ്്
ക്ഷനായഥി. മദ്വഥിരുദ്േമഥിതഥി 

േംസ്ാന ജനറൽ ന്േക്രട്റഥി 
സഡാ. വഥിൻേന്ക് മാളഥിസയകെൽ 
മുഖ്പ്ഭാഷണം നടതേഥി. കർഷ

കേമര ഐക്ദാർഢ്േമഥിതഥി 
ജഥിലാ ന്ചയർമാൻ ന്പ്ാ�. എം.ന്ജ. 
സജകെബക്, കവ. ന്ചയർമാൻ ടഥി.ന്ജ. 
പീറ്ർ, വഥിമൻ സ�ാർ ന്പാളഥിറ്ഥി

കെൽ ജസ്റീേക് പ്തഥിനഥിധഥി അഡ്വ. 
േജഥിത, രാഷ്ടീയ കഥിോൻ മഹാ
േംഘക് ജഥിലാ ന്ചയർമാൻ ഷാജഥി 

തുണ്തേഥിൽ, ജനാധഥിപത് സകരള 
സകാൺ. ജഥിലാ ന്േക്രട്റഥി സജാേക് 
കണ്ംകുളം, ഐക്ദാർഢ്േമഥി
തഥി കൺവീനർമാരായ ന്ജയഥിംേക് 

സകാലാനഥി, ന്ക.എം. ോബു, ന്േ
ബാസ്റ്ൻ എബ്ാഹം, േഥിബഥി 
േഥി. മാതയു, മലനാടക് കർഷകര
ക്ഷാ േമഥിതഥി ജനറൽ ന്േക്രട്റഥി 
രാജു സേവ്ർ,  പഥി.േഥി. സജാളഥി, 
ഡഥി.ന്ക.ടഥി.എ�ക് ജഥിലാ ന്േക്രട്
റഥി ടഥി.എച്ക്. ഹലീൽ, ോമൂഹഥിക 
പ്വർതേക ഡഥിൽേഥി സുനഥിൽ, 
അഖഥിസലന്് മഹഥിളാ ോംേക് കാ
രഥിക േംഘടന സകാട്യം ജഥിലാ 
ന്േക്രട്റഥി ആശാരാജക്, ന്േബാ
സ്റ്ൻ ന്കാച്ടഥിവാരം, പീറ്ർ ന്േ
ബാസ്റ്ൻ, പഥി.വഥി. അച്ാമ്മ, എറ
ണാകുളം ഐക്ദാർഢ്േമഥിതഥി 
ന്ചയർമാൻ ന്ക.എം. നാേറുദ്ീൻ, 
ജഥി. ഹരഥിലാൽ തുടങ്ഥിയവർ പ്
േംഗഥിച്ചു. പ്തഥിസഷധേംഗമതേഥിന്ന് 
ഭാഗമായഥി ഐക്ദാർഢ്േമഥിതഥി 
കവ. ന്ചയർമാൻ ടഥി.ന്ജ. പീറ്റഥി
ന്ന് സനതൃത്വതേഥിൽ മുദ്ാവാക്ം 
വഥിളഥികസളാന്ട പ്തഥിസഷധ ജ്വാല 
ന്തളഥിയഥിച്ചു.

ടതാടുപുഴ കര്ഷക സമര ഐകയേ്ാര്ഢയേശകന്ദം അെിച്ചുതകര്ത്തിടനതിടര നെത്ിയ പ്രതിശഷധ സംഗമം 
രാഷ്ടകീയ കിസാൻ മഹാസം�് ്ക്ിശേന്യേൻ ശകാ-ഓര്്ിശനറ്ര് േി.െി. ശജാൺ ഉ്്�ാെനം ടെയ്യുന്നു
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