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മുതലാളിത്തം കനത് ആക്ര
മണങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്്ാൾ സതം
ഘടിത ചെറുത്തുനിൽപ്പല്ാചത 
ജനങ്ങൾക്ക് മറ്ക് മാർഗ്ഗമില്. നി
ലനിൽപ്പിനായി പരിശ്രമിക്കുനേ 
മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുതം പി
ടിച്ചുനിൽക്ാൻ മാത്രമല് മുന്നേ
റാനുമുള്ള ഉദാത്മായ മാതൃക 
തീർത്തുചകാണ്ാണക് ഐതിഹാ
സികമായ കർഷക സമരതം െരി
ത്രത്ിൽ ഇടതംപിടിച്ിരിക്കുനേതക്. 
സ്ാതന്ത്രാനന്തരതം ഇവ്ിധചമാ
നേക് ഇന്തത്രയുചട െരിത്രത്ിൽ 
ഉണ്ായിട്ില്. 

നിക്ിപ്തതാൽപരത്രക്ാരായ 
ഒരു ചെറു നയൂനപക്ചത് ഒഴിച്ചു
നിർത്ിയാൽ രാജത്രത്ിനകത്തുതം 
പുറത്തുമുള്ള സമസ്ത വിഭാഗതം ജന
ങ്ങളുചടയുതം അനുഭാവവതം പിന്തു
ണയുതം ന്നടിയാണക് കർഷക സമരതം 
മുന്നോട്ടുന്പാകുനേതക്. എനോൽ 

കമ്ിറ്ി എനേ സതംഘടനചയയുതം 
ബിചജപി ബന്ധമുള്ള പഞ്ാബി 
നടൻ ദീപക് സിദ്ദുവിചനയുതം ന്െർ
ത്ക് നടത്ിയ ഗൂഢാന്ലാെനയാ
ണക് 26നക് നടനേ 'അനിഷ്ട' സതംഭ
വങ്ങളായി പരത്രവസാനിച്തക്. 
ചറഡക് ന്�ാർട്ിൽ നടനേ സതംഭവ
ങ്ങളുമായി ന്കാ ഓർഡിന്നഷൻ 
കമ്ിറ്ിക്ക് യാചതാരു ബന്ധവമി
ല് എനേക് കർഷകർ അസനേിഗ്ദ്ധ
മായി പ്രഖത്രാപിച്ിട്ടുണ്ക്. 'അനിഷ്ട' 
സതംഭവങ്ങൾ ആസൂത്രിതമായിരു
ന്നു എന്നുതം ആസൂത്രണതം  ഭരണ
കൂടതം വകയായിരുന്നു എനേതതം 
വളചര വത്രക്തമായിരുനേിട്ടുതം  അക്ര
മത്ിചറെ മറവിൽ കർഷകചര 
വളഞ്ിട്ക് ആക്രമിക്കുകയുതം സമരതം 
ഖാലിസ്ാൻ വാദികളുന്ടതാണക് 
എനേക് സ്ാപിക്ാൻ ശ്രമിക്കുക
യുമാണക് നന്രന്ദ്രന്മാദിയുതം കൂട്ാളി

\nÝbZmÀVy¯nsâ
s\dpIbnÂ IÀjI {]t£m`w

കര്ഷക സമരത്ിന് േിന്തുണ സമാഹിരിച്ചുകകാണ്് എസ്  യുസിഐ(സി)യുകെ ആഭിമുഖ്യത്ില് ജനവുരി 11ന് 
കാസര്ശാഡുനിന്് ആരംഭിച്ച ഐക്യദാര്ഢ്യ ജാഥ ജനുവരി 26ന് തിരുവനന്തപുരത്് എത്ിയശ്ാള്

തടക്ത്ിൽ അവഗണിച്ചുതം തടർ
നേക് ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടുതം 
നാനാപ്രകാന്രണ കർഷകസമര

ചത് ഇല്ായ്മചെയ്ാൻ ശ്രമിച് 
ന്മാദി ഭരണകൂടതം ജനുവരി 26നക് 
ഏറ്വതം തരതംതാണ നടപടിയാണക് 

സമരക്ാർക്ക് ന്നചര പ്രന്യാഗി
ച്തക്. 

കിസാൻ മസക്ദൂർ സതംഘർഷക് 

\nbak`m sXcsªSp¸n\v apt¶mSnbmbn  
tIcf¯nepbcp¶Xv hÀKobXbpsS tIfnsIm-«v

ആ സന്നമായിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരതഞെടുപ്ിതന മുന്നിൽകണ്ട് മൂന്നട് 
മുന്നണികളും നടത്ിത്ാണ്ിരിക്കുന്ന നീ്ങ്ങൾ കകരളത്ിതറെ സാമൂഹിക  
തകട്ടുറപ്ിതന  അപകടകരമായി ബാധിക്കുന്നൊണട്. വിക്വേഷത്ിൽ അധി
ഷ്ിെമായ മെ, ജാെികബാധതത് പ്ീണിപ്ി്ാനും അെിതറെ ചാമ്പ്യന്ാർ 
ആവാനും ഇക്കൂട്ടർ കടുത്  മത്സരമാണട്  നടത്തുന്നെട്. കഴിഞെ  നൂറ്ാണ്ിതറെ 
ആ്പ്യപാ്ത്ിൽ നടന്ന കഠിനമായ നകവാത്ാന പരിശ്രമങ്ങളതട വിലതപ്
ട്ട ഫലങ്ങതള െീർത്തുും നിഷട് പ്ഭമാ്ാൻ കപാന്നവയാണട് ഈ നീ്ങ്ങൾ.

ആസനേമായിരിക്കുനേ നിയ
മസഭാ ചതരചഞ്ടുപ്പിചന മുനേിൽ 
കണ്ക് മൂനേക് മുനേണികളുതം നടത്ി
ചക്ാണ്ിരിക്കുനേ നീക്ങ്ങൾ ന്ക
രളത്ിചറെ സാമൂഹിക  ചകട്ടുറപ്പി
ചന  അപകടകരമായി ബാധിക്കു
നേവയാണക് എനേക് സാമാനത്രമായി 
രാഷ്ടീയതം ന്നാക്ിക്ാണുനേ 
ഏചതാരാൾക്കുതം മനസ്ിലാകുതം.

വിന്ദ്ഷത്ിൽ അധിഷ്ിത
മായ മത ജാതിന്ബാധചത് പ്രീ
ണിപ്പിക്ാനുതം അതിചറെ ൊ്ത്ര

ന്ാർ ആവാനുതം ഇക്കൂട്ർ കടുത്  
മത്സരമാണക്  നടത്തുനേതക്. കഴി
ഞ്  നൂറ്ാണ്ിചറെ ആദത്രപാദ
ത്ിൽ നടനേ കഠിനമായ നന്വാ
ത്ാന പരിശ്രമങ്ങളുചട വിലചപ്പ
ട് �ലങ്ങചള തീർത്തുതം നിഷക് പ്ര
ഭമാക്ാൻ ന്പാനേവയാണക് ഈ 
നീക്ങ്ങൾ.  ഇടതപക്തം,  പുന്രാ
ഗമന പക്തം  എചനോചക് കരു
തചപ്പട്ടുന്പാരുനേവരുചട വഞ്നാ
ത്മകമായ നീക്ങ്ങളാണക് ഏറ്വതം 
ആശങ്കയുണർത്തുനേതക്.  പുന്രാ

ഗമനാത്മകമായ പരിശ്രമങ്ങളു
ചടയുതം ജനാധിപതത്ര പ്രന്ക്ാ ഭങ്ങ
ളുചടയുതം അന്തരീക്തം ക്യിച്തി
ചനാപ്പതം ദുർബലമായ ഇടത ന്ബാധതം 
ക്രന്മണ എല്ാത്രതം പ്രതിന്ലാ
മകരമായ ആശയങ്ങൾക്കുതം വഴി

മാറി ചകാടുക്കുനേ കാഴ്ചയാണക് നാതം 
കാണുനേതക്. ചമച്ചപ്പട് ചതാഴിൽ 
അവകാശങ്ങൾക്കുതം ജനാധിപതത്ര 
അവകാശങ്ങൾക്കുതംന്വണ്ി ചപാ
രുതകയുതം അതക് ന്നടിചയടുക്കുക
യുതം ചെയ്ക്  ഇന്തത്രക്ാചക മാതൃക 
കാട്ിയിരുനേ ന്കരളതം ഇനേക് ഇന്തത്ര
യാചക  ജ്ലിക്കുനേ പ്രന്ക്ാഭാ
ന്തരീക്ത്ിൽന്പാലതം അന്ത 
ഊഷ്ാന്വാചട പങ്കുന്െരുനേിചല്
നേക് മാത്രമല്,  മത-ജാതി വിന്ദ്
ഷങ്ങൾ ഊതിക്ത്ിച്ക് അതി
ചറെ മറവിൽ ചതരചഞ്ടുപ്പക് വി
ജയത്ിനായി ശ്രമിക്കുനേ ന്വദ
നാജനകമായ കാഴ്ചയാണക് നാതം 
കാണുനേതക്. 

ഭരണസതംവിധാനങ്ങൾ നിയ

ന്ിക്കുനേ ഈ മുനേണികളുചടയുതം 
ജാതി മത സമുദായ സതംഘടന
കളുചടയുതം സ്ാധീനത്ിലള്ള ജന
സമൂഹത്ിചറെ സാമൂഹത്രന്ബാധ
ചത് അവർ  അത്രത്ിൽ പരി
ശീലിപ്പിചച്ടുക്കുകയാണക്. ജനാ
ധിപതത്രരാഷ്ടീയ പ്രബുദ്ധതന്യാചട  
ചതരചഞ്ടുപ്പക് പ്രക്രിയയിൽ പചങ്ക
ടുക്കുനേ ഒരു വലിയ വിഭാഗതം ജന
ങ്ങൾ ന്കരളത്ിൽ ജീവിച്ിരിപ്പു
ണ്ക് എനേ കാരത്രതം ഇക്കൂട്ർ പരി
ഗണിക്കുനേന്തയില്.

ന്കരളത്ിൽ ഇനേക് കാണുനേ 
മൂന്നു പ്രമുഖ മുനേണികളുതം ഭരണ
കക്ികൾ ആണക്. മാറിമാറി ന്ക
രളത്ിൽ അധികാരതം പങ്കിടുനേ 
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എൽഡിഎ�ക്,  യുഡിഎ�ക് മുനേ
ണികളാവചട്, ന്കന്ദ്ര ഭരണതം കക
യാളുനേ ബിചജപി മുനേണിയാവ
ചട്,  തങ്ങളുചട ഭരണകാല നടപ
ടികൾ ചതരചഞ്ടുപ്പുന്വളയിൽ 
ജനങ്ങളുചട നിഷക് കൃഷ്ടമായ പരി
ന്ശാധനയ്കക് വിന്ധയമാക്ാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുനേില്. അതചകാണ്ക് അവർ 
സമൂഹമനസ്ിൽ സതംസ്കരിക്ചപ്പ
ടാചത  കിടക്കുനേ അധമ വാസ
നകചളയുതം വിന്ദ്ഷങ്ങചളയുതം  
ഉണർത്ിയുതം വളർത്ിയുതം ജ്ലി
പ്പിച്ചുമാണക്  തങ്ങൾ പ്രതിനിധാ
നതം ചെയ്യുനേ വർഗ്ഗ താൽപരത്രങ്ങൾ
ക്ക് അനുകൂലമായി ജനപിന്തുണ 
സമാഹരിക്കുനേതക്. 

സതംസ്കൃതിചയ പിറന്കാട്ക് വലി
ക്കുനേ ഈ രീതി ഏറ്വതം വിദഗ്ദ്ധ
മായി  നടപ്പിലാക്കുനേതക് ബിചജ
പിയാണക്. മുസിതം വിന്രാധത്ി 
ൽ അധി ഷ്ിതമായ ഹിന്ദുത് ദർ
ശനമാണക് അവചര നയിക്കുനേതക്. 
പ്രതിസന്ധിഗ്രസ്തമായ മുതലാളി
ത് ത്ിചറെ  മരണാസനേമായ 
ഈ ഘട്ത്ിചല അഭിലാഷങ്ങ
ചളയാണക് അവർ പ്രതിനിധാനതം 
ചെയ്യുനേതക്. ന്കാൺഗ്രസാകചട്,  
സ്ാതന്ത്രസമര കാലഘട്തം മുതന്ല  
മുതലാളിവർഗ്ഗ താൽപരത്രങ്ങചള 
പ്രതിനിധാനതം ചെയ്ക്,  ജന്ിത്
ത്ിചറെ എല്ാ ജീർണ്ാവശിഷ്ട
ങ്ങളുമായി  സന്ധിചെയ്തുചകാണ്ാ
ണക് അധികാരത്ിന്ലറിയതക്. മത 
താൽപരത്രങ്ങളുമായി സന്ധിചെ
യ്തുചവനേക് മാത്രമല് രാഷ്ടീയലാന്ക്ാ
ചട അവർ ഇന്നുതം ഇന്തത്ര ചെട്ന്ലാ
ചട  ഓർക്കുനേ പല വർഗീയ കലാ
പങ്ങൾക്കുതം ചുക്ാൻ പിടിക്കുകയുതം 
ചെയ്ിട്ടുണ്ക്. പന്ക് വർഗീയതയു
ചട ന്തരക്  ചതളിച്ചു മുന്നേറിയതക് 
ബിചജപി ആചണനേക് മാത്രതം. ന്ക
രളത്ിലതം സമാന  തന്ങ്ങളാണക് 
ഇക്കൂട്ർ പയറ്ിയതക്.  

മലപ്പുറതം ജില്ാ രൂപീകരണതം,  
നിലയ്കൽ പള്ളി പ്രശ്തം,  മാറാടക് 
കലാപതം,  ശബരിമലസ്തീപ്രന്വശ
നതം തടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിചല
ല്ാതം ബിചജപി,  വിന്ദ്ഷത്ിൽ 
അധിഷ്ിതമായ സ്ന്തതം സ്ാധീ
നശക്തി വളർത്ാൻ ഉപന്യാഗി
ച്ചു. വിന്ദ്ഷതം ജ്ലിപ്പിക്ാൻ ന്ശ
ഷിയുള്ള പ്രശ്ങ്ങചള അവർ കാ
ത്ിരിക്കുകയുതം ചെയ്യുന്നു. ന്കാൺ
ഗ്രസ്തം,  ജാതിമതാധിഷ്ിത  ന്െ
രിതിരിവകചളയുതം മത  സതംഘട
നകചളയുതം രാഷ്ടീയ ലാഭത്ിനു
ന്വണ്ി യന്േഷ്ടതം  ഉപന്യാഗചപ്പ
ടുത്ി. ജാതി- സമുദായ-സഭ സങ്കു
െിത താൽപരത്രങ്ങചള പ്രതിനി
ധാനതം ചെയ്യുനേ സതംഘടനകളുതം 
പാർട്ികളുതം രൂപതം ചകാണ്ന്താചട 
അവ തമ്ിലള്ള സതംഘർഷങ്ങളുതം 
സാമൂഹിക ന്െരിതിരിവകളുതം പ്ര
തത്രക്മായി. ഇവകചളല്ാതം ന്വാട്ക് 
ബാങ്കക് ആയി കണക്ാക്ി തങ്ങ
ളുചട ന്െരിയിൽ നിർത്ാൻ മുനേ
ണികൾ പരസ്പരതം മത്സരിച്ചു. 

ഈ മലീമസമായ രാഷ്ടീയക്
ളിയിൽ സിപിഐ(എതം) 1967ചല 
ഐകത്രമുനേണി കാലത്തുതചനേ 
പചങ്കടുത്തു തടങ്ങിയിരുന്നു. സ്പീ
ക്ർ ആകാൻ ന്വണ്ി  മുസിതം ലീഗക് 
ന്നതാവായിരുനേ സി.എച്ക്.മുഹ
മ്ദക് ന്കായചയചകാണ്ക് ലീഗക് അതം
ഗത്തം രാജി ചവപ്പിച് ന്കാൺഗ്ര
സിചന ചവല്ലുവിളിച്ക് ലീഗുമായി 
മുനേണി അവർ  സഖത്രമുണ്ാക്ി. 
സിഎച്ിചന  ഇഎതംഎസക് മന്ി
സഭയിൽ മന്ിയാക്ി. ന്കാൺ
ഗ്രസക്  സിഎച്ിചറെ  ചതാപ്പിയൂ
രിയന്പ്പാൾ അതക് തിരിചക വയക്പ്പി
ച്തക് െങ്ങളാചണനേക് സിപിഐ
(എതം) ഊറ്തം ചകാണ്ടു. തടർനേി
ന്ങ്ങാട്ക്, തങ്ങളുചട സമുദായത്ി
ചല വന്രണത്ര വിഭാഗത്ിചല 
താൽപരത്രങ്ങൾ ന്പറുനേ മുസീതം 
ലീഗിചറെയുതം ന്കരള ന്കാൺഗ്ര

സിചറെയുതം ഓന്രാ കഷണങ്ങൾ 
ഇരുമുനേണികളിലതം മാറി മാറി 
ന്െന്ക്റി. എല്ാ മുനേണി ഭരണ
ങ്ങളിലതം അവർ പങ്കാളികളായി.  
എൻഎസക്എസക്,  എസക്എൻഡി 
പി എനേീ ജാതി സതംഘടനകൾ 
എൻഡിപി, എസക് ആർപി എനേി
ങ്ങചന സ്ന്തതം രാഷ്ടീയ കക്ി
കൾ രൂപീകരിച്ക് ഭരണ പങ്കാളി
കളായി. സ്ന്തതം പാർട്ികൾ വച്ചു
ള്ള കച്വടതം നഷ്ടമാചണനേക് മന
സ്ിലാക്ിയന്താചട പാർട്ി പി
രിച്ചുവിട്ക് ഇരുമുനേണികളിലതം സ്
ന്തതം ന്നാമിനികചള സ്ാനാർത്ി
കളാ ക്ാനുതം മന്ിമാരാക്ാനുതം 
തരാതരതംന്പാചല മുനേണികൾ 
മാറിമാറി പിന്തുണയ്കാനുതം ന്വണ്ി 
സമദൂരതം, ശരിദൂരതം തടങ്ങിയ ന്�ാർ
മുലകൾക്ക്   രൂപതംചകാടുത്തു.  
ബാബറി പള്ളി തകർത്തിചന
യുതം തീവ്ര ഹിന്ദുത് രാഷ്ടീയതം ശക്തി
പ്രാപിച്തിചനയുതം തടർനേക് ന്കര
ളത്ിചല വിവിധ മുസിതം വിഭാഗ
ങ്ങൾ മുസക് ലിതം ലീഗിചന തള്ളിക്
ളഞ് തീവ്ര നിലപാടുകളിലൂചട 
പുതിയ രാഷ്ടീയ പ്രസ്ാനങ്ങൾക്ക് 
രൂപതം നൽകി.അന്താചട ഭരണമു
നേണികൾ ഇക്കൂട്ചര  സ്ന്തതം ന്െ
രിയിൽ നിർത്ാനുതം പങ്കിചട്ടുക്ാ
നുതം മത്സരിച്ചു.  ചതരചഞ്ടുപ്പടു
ക്കുന്്ാൾ ഈ പാർട്ികളുചടയുതം 
പിനേിലള്ള ജാതിമത ആസ്ാന
ങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങി.അന്ത സമയതം 
തചനേ തങ്ങന്ളാചടാപ്പതം നിൽക്ാ
ത്വചര വർഗീയവാദികൾ എനേക് 
വിളിക്ാനുതം അവർക്ക് യാചതാരു 
ഉളുപ്പുമില്ാതായി.

ഈചയാരു പശ്ാത്ലത്ിൽ 
ന്വണതം ചതരചഞ്ടുപ്പക് അടുത്
ന്താചട, തങ്ങൾക്നുകൂലമായി 
െില വിഭാഗങ്ങളുചട പിന്തുണ 
ലക്ത്രമാക്ിചക്ാണ്ടുള്ള പുതിയ 
നീക്ങ്ങചള കാന്ണണ്തക്. സി
പിഐ(എതം) സതംസ്ാന ചസക്ര

ട്റിയുചട മുസിതം ലീഗക് വിരുദ്ധ പ്ര
സ്താവനകൾ 'മാറുനേ' കാലത്ി
ചനാത് 'അവസന്രാെിത വാദ'മായി 
കാണാതം. ഇടതക് പുന്രാഗമന മൂലത്ര 
സങ്കല്പങ്ങൾ ഉയർന്നുനിനേ ന്കര
ളത്ിചറെ ചപാതന്ബാധത്ിൽ  
സ്ാനതം ലഭിച്ചു വരുനേ മുസിതം വി
രുദ്ധതയിൽ നിന്ക്പമിറക്ാനാ
ണക് സിപിഐ(എതം)  ശ്രമിക്കുനേതക്. 
മാർക്ിസത്ിചറെ  അടിസ്ാന
മായ കവരുദ്ധത്രാത്മക ഭൗതിക
വാദതം എനേ ശാസ്തീയ ദർശനതം 
കദവ വിശ്ാസത്ിനക് എതിരാ
ചണന്നുതം അതിനാൽ ഇന്തത്രയിൽ 
അതക്  പ്രാന്യാഗികമചല്ന്നുതം പ്ര
സ്താവിച്ചുചകാണ്ക് സിപിഐ(എതം)  
ന്കന്ദ്ര കമ്ിറ്ി അതംഗതം നൽകുനേ 
സന്ദേശതം ഏത വിഭാഗചത് ലക്ത്രതം
ചവച്ാചണനേക് വത്രക്തതം. അചല്ങ്കിൽ 
ശാസ്തതം ഇന്തത്രയ്കക് ബാധകമല് എനേ 
അബദ്ധ സിദ്ധാന്തതം ന്പരിചലങ്കി
ലതം കമ്യൂണിസ്റക് എനേക് ഉപന്യാ
ഗിക്കുനേ ഒരു പാർട്ിയുചട ന്കന്ദ്ര 
ന്നതാവിചറെ നാവിൽ നിനേക് വരി
ല്തചനേ. ക്രിസ്തത്രൻ സഭകൾ തമ്ി
ലള്ള രൂക്മായ വഴക്കുകചള  ത
ടർന്നുണ്ായ ഭിനേിപ്പുകചള  തങ്ങൾ
ക്നുകൂലമാക്ി മാറ്ാൻ മൂന്നു  മു
നേണികളുതം തമ്ിൽ നടത്തുനേ 
മത്സരതം  കൗതകകരമാണക്.  

ക്രിസ്തത്രൻ വിഭാഗത്ിനിടയിൽ 
മുസക് ലിതംവിരുദ്ധ ത സൃഷ്ടിക്ാനുതം  
ശ്രമതം നടക്കുന്നു. ശബരിമല വിഷയതം 
യുഡിഎ�ക്,  ബിചജപി മുനേണി
കൾ വീണ്ടുതം ഉയർത്ിചക്ാണ്ടു 
വരുനേതതം, ഇക്ാരത്രത്ിൽ സി
പിഐഎമ്ിചറെ അഴകുഴ്ൻ 
നിലപാടുതം  ജനങ്ങചള വിഭജിച്ചു 
ന്വാട്ക് ന്നട്തം ഉണ്ാക്കുക എനേ 
ലക്ത്രതം മുൻനിർത്ിയുള്ളതത 
ചനേയാണക്. ഹലാൽ  ഭക്ണത്ി
ചറെ ന്പരിൽ പുതിയ വിവാദങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്കുനേതിചറെ പിനേിചല ഉന്ദേ
ശത്രവതം ഇതതചനേ. ചതരചഞ്ടു

പ്പക് അടുക്തം ഇത്രത്ിൽ വിന്ദ്
ഷതം വളർത്ാൻ ന്ശഷിയുള്ള മചറ്
ചന്തങ്കിലതം വിഷയങ്ങൾ കചണ്
ത്ി ആനയിച്ചു ചകാണ്ടുവനോലതം 
അതിശയിക്ാനില്.

മൂന്നു മുനേണികളുതം നടത്തുനേ 
ന്കരള യാത്രകൾ ജനങ്ങൾ അഭി
മുഖീകരിക്കുനേ അന്തമില്ാത്  
പ്രശ്ങ്ങചള മുൻനിർത്ിയുള്ളതല്. 
സമുദായ ന്നതാക്ളുചടയുതം വൻ
കിട ബിസിനസ്കാരുചടയുതം അതി
സ്നേന്ാരുചടയുതം അരമനകൾ 
കയറിയിറങ്ങി കച്വടതം ഉറപ്പിച്ക് 
യാത്രകൾ മുന്നേറുകയാണക്.

സ്ാതന്ത്രസമരകാലചത് 
പ്രക്ഷുബക്ദ്ധതയുതം നത്രായയുക്തത
ചയയുതം  ഓർമിപ്പിക്കുനേ കർഷക
പ്രന്ക്ാഭതം ഡൽഹിയിൽ 150ല 
ധികതം ന്പർ  ജീവൻ നൽകി ജ്
ലിച്ചു  മുന്നേറുന്്ാൾ,  രാജത്രമാ
സകലതം ന്മാദി സർക്ാരിചറെ കട
നോക്രമണങ്ങൾചക്തിചര ജന
ങ്ങൾ ഉണർന്നു തടങ്ങുന്്ാൾ,  
ന്കരളത്ിൽ ഒരു ചതരചഞ്ടുപ്പക് 
ന്വളയുചട  രാഷ്ടീയാന്തരീക്
ത്ിൽന്പാലതം അതിചറെ  ചൂടക് 
ചതാട്ടു തീണ്ിക്ാചത  തമിഴക് നാ
ടക് ന്മാഡൽ ഓണക്ിറ്ക് രാഷ്ടീയ
വതം വർഗീയതയുതം വിഷയമാക്ി 
കടത്ിചയടുക്ാനാണക് മുനേണി
കൾ ശ്രമിക്കുനേതക്.

സാധാരണക്ാരനായ ഓന്രാ 
മനുഷത്രചറെയുതം ജീവിതചത് നി
ലവിചല അവസ്യിൽ നിനേക് 
താന്ഴക്ക് തള്ളിവിട്ടുചകാണ്ിരി
ക്കുനേ നടപടികൾ ന്കന്ദ്ര - സതം
സ്ാന സർക്ാരുകൾ ഇടതട
വില്ാചത ആവിഷ്കരിച്ചു ചകാണ്ി
രിക്കുന്്ാൾ,  അവചയ ചെറുക്ാ
നുള്ള രാഷ്ടീയ പ്രബുദ്ധത ഉയർ
ന്നുവരണതം. അതിനു വിഘാതതം 
സൃഷ്ടിക്കുനേ മൂന്നു ഭരണ മുനേണി
കളുചടയുതം തന്ങ്ങചള തിരിച്റി
ഞ്ക് പ്രതിന്രാധിക്ണതം.

വിദത്രാഭത്രാസ വായ്പ എടുത്ക് 
പഠനതം പൂർത്ിയാക്ിയ ലക്
ക്ണക്ിനക് വിദത്രാർേികൾ ഇനേക് 
കടചക്ണിയിലാണക്. ന്കാവിഡക് 
കാലതം ഈ പ്രതിസന്ധി വളചര
യധികതം മൂർച്ിപ്പിച്ിരിക്കുന്നു. നി
ലവിൽ അതിരൂക്മായിരുനേ 
ചതാഴിലില്ായ്മ ന്യാചടാപ്പമാണക് 
ന്കാവിഡക് പ്രതിസന്ധി വലിചയാ
രു വിഭാഗത്ിനക് ഉണ്ായിരുനേ 
ചതാഴിലതം നഷ്ടചപ്പടുത്ിയതക്.  
ഉനേത വിദത്രാഭത്രാസതം ന്നടിയ ആളു
കൾക്ക്  ഒരുവശത്ക് ചതാഴിലില്ാ
യ്മ സൃഷ്ടിക്കുനേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുതം മറു
വശത്ക് വിദത്രാഭത്രാസ വായ്പയുചട 
ബാധത്രതയുതം ന്െർനേക് വിവരണാ
തീതമായ വലിയ ഒരു പ്രതിസ
ന്ധി സൃഷ്ടിച്ിരിക്കുന്നു.  ഗവൺ
ചമറെക് അടിയന്തരമായി ഉണർന്നു 
പ്രവർത്ിന്ക്ണ് സദേർഭതം ആചണ
നേക് ഐ എൻ പി എ സതംസ്ാന 
കമ്ിറ്ി ചൂണ്ിക്ാട്ി.

രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുമു്ക് സതം
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സ്ാന സർക്ാർ വിദത്രാഭത്രാസ
വായ്പയുചട കടബാധത്രത ഏചറ്ടു
ക്കുനേതിനുന്വണ്ി പ്രഖത്രാപിച് 
900 ന്കാടി രൂപയുചട നാലിചലാ
ന്നുന്പാലതം ഇതവചര അർഹതചപ്പ
ട് ആളുകൾക്ക് നൽകിയിട്ില്. 
സർക്ാരിചറെ ഈ പദ്ധതിയിൽ 
വിശ്സിച്ക്, 40 ശതമാനതം തക 
അടച്ക് കാത്ിരുനേ ആളുകൾക്ക്  
ഇന്പ്പാൾ ഇരുട്ടി കിട്ിയിരിക്കു
ന്നു. സർക്ാർ നൽകാചമനേക് പറ
ഞ്ിരുനേ 60 ശതമാനതം തക നൽ
കാത്തവഴി ജനങ്ങൾ വായ്പ അട
ച്ചു തീർക്ാൻ ഉന്ദേശിച്ചു നൽകിയ 
40 ശതമാനതം തക ബാങ്കുകൾ 
പലിശയിൽ ന്െർക്കുകയുതം ബാക്ി 
തക ആവശത്രചപ്പട്ടുചകാണ്ക് ന്നാ
ട്ീസക് അയക്കുകയുതം ന്കസുകൾ 
�യൽ ചെയ്തുചകാണ്ിരിക്കുകയു
മാണക്. �ലത്ിൽ സർക്ാരിചറെ 
900 ന്കാടിയുചട പ്രഖത്രാപനതം വി
ദത്രാഭത്രാസ വായ്പ എടുത്വചര കൂ
ടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആഴ്തി.

ഇന്പ്പാഴാകചട് ബാങ്കുകചള 
യന്േഷ്ടതം വിഹരിക്ാൻ ഗവൺ
ചമറെക് അനുവദിച്ചു ചകാടുത്ിരി
ക്കുന്നു. അതിചറെ �ലമായി ഈ 
ന്കാവിഡക് കാലത്തുതം പാവചപ്പട്
വർക്ക് ജപ്തി ന്നാട്ീസക് അയയ്ക്കു
വാനുതം ഭീഷണിചപ്പടുത്ാനുതം അവർ 
മടിക്കുനേില്. ആയതിനാൽ മക്
ചള പഠിപ്പിക്കുവാൻ വായ്പചയടുത് 
മാതാപിതാക്ചള സതംരക്ിക്കു
വാൻ സർക്ാർ അടിയന്തരമായി 
ഇടചപടണചമന്നുതം 900 ന്കാടി 
രൂപയുചട പദ്ധതി ഉടൻ പൂർത്ി
യാക്ാനുള്ള നടപടികൾ കക
ചക്ാള്ളണചമന്നുതം ഐഎൻപിഎ 
സതംസ്ാന പ്രസിഡറെക് ന്ഡാക്ടർ 
ഡി. സുന്രന്ദ്രനാേക് ചസക്രട്റി 
എസക്. മിനി എനേിവർ ആവശത്ര
ചപ്പട്ടു. അനുകൂലമായ നടപടികൾ 
കകചക്ാള്ളാത് പക്തം അതി
ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമാ
യി മുന്നോട്ടു ന്പാകുചമന്നുതം അവർ 
പ്രഖത്രാപിച്ചു.

സിംഘു-ാസിപ്പൂര് അതിര്ത്ികളില് കര്ഷകര്ക്കുശനകര നെന് 
ആക്രമണത്ികനതികര കെബ്രുവരി 6 അഖിശേന്ത്യപ്രതിശഷധദിന
ശത്ാെനുബന്ിച്ച് കകാല്ലത്് നെന് സിവില്ശ്റേഷന് ശോ്റേ് 
ഓെീസ് ധര്ണ സഖാവ് ഷഷേ കക.ശജാണ് ഉദ്ഘാെനം കെയ്യുന്നു

ഇന്നവിേവര്ദ്ധനവികനതികര ശകാട്ടയം ോമ്ാെിയില് നെന് 
പ്രതിശഷധ േരിോെിയില് ജില്ലാകമ്ിറ്ി അംം സഖാവ്  
കക.സദാനന്ദന് പ്രസംിക്കുന്നു
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കേന്ദ്ര ബജറ്ിചറെ ജനവിരു
ദ്ധ ഉള്ളടക്തം തറന്നുകാണിച്ചുചകാ 
ണ്ടുതം അതക് സമ്പൂർണമായ സ്കാ
രത്രവൽകരണത്ിചറെ രൂപന്രഖ
യാചണനേക് സമർത്ിച്ചുചകാണ്ടുതം 
ച�ബ്രുവരി 1നക് എസക് യുസിഐ
(സി) ജനറൽ ചസക്രട്റി സഖാവക് 
ചപ്രാവാഷക് ന്ഘാഷക് ഒരു പ്രസ്താ
വന പുറചപ്പടുവിച്ിരുന്നു.

ന്കാവിഡിനുമുന്നേ തടങ്ങി, 
ഇന്പ്പാൾ അതിരൂക്മായിരിക്കു
നേ ചതാഴിലില്ായ്മ, വിലക്യറ്തം, 
ചതാഴിൽസ്ാപനങ്ങൾ അടച്ചു
പൂട്ടുനേതമൂലവതം പിരിച്ചുവിടൽമൂല
വതം വർധിക്കുനേ ചതാഴിൽനഷ്ടതം, 
ചപന്രോളിയതം ഉതക്പനേങ്ങളുചട 
അനിയന്ിതമായ വിലക്യറ്തം, 
ന്കാവിഡക് തറന്നുകാട്ിയ ചപാത
ജനാന്രാഗത്രന്മഖലയിചല ദൗർ
ബലത്രങ്ങൾ എനേിങ്ങചനയുള്ള 
നീറുനേ പ്രശക് നങ്ങന്ളാടക് സർക്ാർ 
എന്തക് സമീപനമാണക് സ്ീകരി
ക്കുനേതക് എനേതചവച്ാണക് ഈ 
ബജറ്ിചന വിലയിരുന്ത്ണ്തക്. 
പന്ക് സമസ്തവതം സ്കാരത്രന്മഖ
ലക്ക് അടിയറ ചവക്കുനേതിനുള്ള 
രൂപന്രഖ മാത്രമാണക് ഈ ബജറ്ക് 
എനേതാണക് വാസ്തവതം.

ധനസമാഹരണത്ിനക് എനേ 
ന്പരിൽ ചപാതന്മഖല സ്ാപന
ങ്ങൾ വിറ്റുതലയ്ക്കുകയാണക് ഈ 
സർക്ാർ. ന്പായ വർഷതം ലക്ത്ര
മിട്തക് രണ്ടു ലക്തം ന്കാടി രൂപ 
യാണക്. ഈ വർഷതം 1.75 ലക്തം 
ന്കാടിയുചട പുതിയ വിൽപ്പനല
ക്ത്രതം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. സാ്ത്ി
കപ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു പിടി കു
ത്കകചളാഴിചകയുള്ളവർ പിടി
ച്ചുനിൽക്ാൻ പാടുചപടുന്്ാൾ 
ആണക് സർക്ാർ ഇത്രതം കച്വട 
പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടു വരുനേ
തക്. തന്പ്രധാനന്മഖലയിൽ ഒഴി
ചകയുള്ളവ എല്ാതം വിചറ്ാഴിവാ
ക്കുതം എനേതാണക് ബജറ്ിൽ പ്ര
ഖത്രാപിച് നയതം. ഇനി അങ്ങചന 
വിചറ്ാഴിവാക്ാൻ സാധിക്കുനേി
ല് എങ്കിൽ, ആ സ്ാപനങ്ങൾ 
ലയിപ്പിക്കുകന്യാ അടച്ചുപൂട്ടുകന്യാ 
ചെയ്യുതം. എനോൽ ഇവിടങ്ങളിചല 

ജീവനക്ാചരക്കുറിച്ക് ഒന്നുതം പറ
യുനേില്. അതായതക്, ചതാഴിലി
ല്ായ്മയുതം ചതാഴിൽനഷ്ടവതംചകാ
ണ്ക് സാധാരണക്ാർ നട്തം തിരി
യുന്്ാൾ ചപാതന്മഖലചയ കൂടു
തൽ ശക്തിചപ്പടുത്ി, ചതാഴിൽ 
സൃഷ്ടിക്കുക എനേതല്  സർക്ാ
രിചറെ നയതം. മറിച്ക്, ഉള്ള ചതാഴി
ലകൾകൂടി ഇല്ാതാക്കുന്നു. ചതാ
ഴിൽസുരക്തചനേ ഇല്ാതാക്കുനേ 
പുതിയ ചതാഴിൽ നിയമങ്ങളുമാ
യി ന്െർത്തുവായിച്ാൽ, സാധാ
രണക്ാരുചടയുതം ചതാഴിലാളിക
ളുചടയുതം കദനത്രതം ഈ സർക്ാ
രിനക് വിഷയമല്. തങ്ങളുചട യജ
മാനന്ാരായ മുതലാളിമാരുചട 
ചപരുകുനേ ചകാള്ളലാഭതം മാത്രമാ
ണക് അവരുചട പരിഗണന എനേ
തക് പച്യായി ബജറ്ിൽ നിറഞ്ഞു
നിൽക്കുന്നു. ഒൻപതക് ലക്തം ന്കാടി 
വിലമതിക്കുനേ ബിപിസിഎൽ 
40,000 ന്കാടി രൂപയ്കക് ന്കന്ദ്രഗ
വൺചമറെക് വിൽപ്പനയ്കക് വച്ിരി
ക്കുനേതക് നാതം കാണുന്നുണ്ന്ല്ാ. 
ജനങ്ങളുചട പണവതം ചതാഴിലാ
ളികളുചട അധ്ാനവതം ചകാണ്ക് 
ചകട്ിപ്പടുത് ആസ്തികൾ, മുഴുവൻ 
ജനതയുന്ടയുതം ചപാതസ്ത്ക്, 
ഇങ്ങചന തച്വിലയ്കക് വിറ്റുതല
ക്ാൻ ആരക് ഇവർക്ക് അനുമതി 
നൽകി? ചപാതമുതൽ നശിപ്പി
ക്കുനേതിനുതം ചകാള്ളയടിക്കുനേ
തിനുതം തലത്രമന്ല് ഇതക്? ഇതതം 
ന്പാരാഞ്ക് ന്റാഡുകൾ, വിമാന
ത്ാവളങ്ങൾ, സർക്ാരിചറെ കക
വശമുള്ള ഭൂമി, ഇചതാചക്യുതം സ്
കാരത്രന്മഖലക്ക് കകമാറുചമനോ
ണക് പ്രഖത്രാപനതം. കുറച്ക് അതിസ
്നേ കുത്കമുതലാളിമാചര വളർ
ത്ാതം എനേല്ാചത ഒരു പ്രന്യാ
ജനവതം സ്ദക്ഘടനന്യ്കാ സാധാ
രണജനങ്ങൾന്ക്ാ ഈ സ്കാ
രത്രവൽക്രണതംചകാണ്ക് ഉണ്ാകി
ല് എനേക്, മൂനേക് ദശകചത് അനു
ഭവതംചകാണ്ക് ആർക്കുതം മനസ്ിലാ
ക്ാവനേന്തഉള്ളു. എനേിട്ടുതം പ്രതി
സന്ധിചകാണ്ക് നട്തം തിരിയുനേ 
അവസ്യിലതം സ്കാരത്രവൽക്
രണമന്തം മാത്രതം ജപിക്കുനേവർ

ക്ക് എന്തക് രാജത്രതാതക്പരത്രതം?
കാർഷികന്മഖലയ്കായുള്ള ധന

സമാഹരണത്ിനക് പുതിയ കാർ
ഷിക അടിസ്ാനസൗകരത്ര വി
കസന ചസസ്ക് ഏർചപ്പടുത്ാൻ 
ബജറ്ക് നിർന്ദേശിക്കുന്നു. ജിഎസക് ടി 
നടപ്പാക്ിയാൽ പിചനേ മചറ്ാരു 
നികുതിയുതം ഉണ്ാകില് എചനോ
ചക് വാഗ്ാനതം നൽകിയവർ പി
നേീടക് പല ന്പരിൽ പല നികുതി
കൾ ഇതന്പാചല ചകാണ്ടുവരുന്നു. 
ഈ പുതിയ ചുങ്കതം, ചപന്രോൾ, 
ഡീസൽ, ഭക്ത്രഎണ്കൾ, കടല, 
പയർ, പരിപ്പക്, യൂറിയ അടക്മു
ള്ള വളതം എനേിവയ്ക്കുന്മലാണക് 

വരിക. വിലക്യറ്തംചകാണ്ക് ജന
ങ്ങൾ ചപാറുതിമുട്ടുന്്ാൾ, അവ
ശത്രവസ്തുക്ളുചടന്മൽ പുതിയ ചുങ്കതം 
ചുമത്തുന്നു. എനോൽ തത്തുലത്രമായ 
കുറവക് ഇറക്കുമതി ചുങ്കത്ിൽ വരു
ത്തുനേതചകാണ്ക് ഈ പുതിയ ചസ
സ്ിചറെ ഭാരതം ജനങ്ങൾക്കുന്മൽ 
വരില് എനേക് ധനമന്ി പറയുന്നു. 
വിലക്യറ്തം നിയന്ിക്ാൻ ഒന്നുതം 
ചെയ്ില് എനേതന്പാകചട്, എചന്ത
ങ്കിലതം നികുതികുറവ വരുത്ിയ 
ന്ശഷതം, ആ കുറച് തക െങ്ങൾ 
മചറ്ാരു ന്പരിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുതം 
എന്നുപറയുനേതക് ജനങ്ങന്ളാടുള്ള 
ചവല്ലുവിളിയന്ല്? ലിറ്റിനക് നൂറു 
രൂപയിന്ലക്ക് എത്തുനേ ചപന്രോൾ
-ഡീസൽ വിലകൾ ജനങ്ങളുചട 
നടുചവാടിക്കുകയാണക്. അതിനു 
പിനേിൽ ന്കന്ദ്ര-സതംസ്ാന സർ
ക്ാരുകൾ ചുമത്തുനേ അതിഭീമ 

നികുതികളാണക്. അതിൽ ഒരു 
കുറവതം വരുത്ാചത ഈ പകൽ
ചകാള്ള തടരുനേവർ കൂടുതൽ നി
കുതികൂടി ചുമത്തുന്നു. ഇതിൽപ്പരതം 
ജനന്രോഹതം എന്താണുള്ളതക്?

കർഷകന്ക്മത്ിനായി 
പുതിയ നികുതി പിരിക്കുനേവർ 
അതചകാണ്ക് കാർഷികന്മഖല
ക്ായി എന്തുചെയ്യുന്നു? വിവിധ 
ന്പരുകളിൽ കാലാകാലങ്ങളായി 
പിരിച് ചസസ്കൾചകാണ്ക് അതതക് 
ന്മഖലകൾക്ായി എന്തുചെയ്തു 
എനേ ന്ൊദത്രതം അവിചട ഉയരുന്നു. 
16.5 ലക്തം ന്കാടിയുചട കർഷക 
വായ്പയാണക് ബജറ്ക് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കു
നേ ഒരു പ്രധാന പദ്ധതി. 75,060 
ന്കാടിയുചട കർഷകന്ക്മപദ്ധ
തികളുതം പ്രഖത്രാപിച്ിട്ടുണ്ക്. ഇന്തത്ര
യിചല്ാടുമുള്ള കർഷകരുചട 
ഏറ്വതം പ്രധാനപ്രശക് നതം, അവരു
ചട ഉതക്പനേങ്ങൾ മതിയായ വില 
നൽകി സമയത്ക് വാങ്ങാനുള്ള 
സതംവിധാനമില് എനേതതം, വിൽ
പ്പന കവകിയാൽ അവ സതംഭരി
ച്ക് സൂക്ിക്കുവാനുള്ള ന്കന്ദ്രങ്ങ
ളില് എനേതമാണക്. ചപാതന്മഖ
ലയിൽ ഇതിനക് എചന്തങ്കിലതം ഇട
ചപടൽ ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ മാത്രമാ
ണക് പ്രഖത്രാപിത താങ്ങുവിലകൾ 
ന്പാലതം ഉറപ്പാക്ാൻ സാധിക്കു
നേതക്.  അന്പ്പാൾ, കർഷകന്ക്
മത്ിനായി എചന്തങ്കിലതം ചെ

യ്ാൻ സർക്ാരിനക് ആത്മാർത്
തയുചണ്ങ്കിൽ,  മതിയായ താങ്ങു
വിലകൾ പ്രഖത്രാപിക്കുനേതിന്നാ 
ചടാപ്പതം, കർഷകരിൽനിന്നുതം വി
ളകൾ സമയത്ക് സതംഭരിക്കുവാ
നുതം സൂക്ിക്കുവാനുമുള്ള സതംവി
ധാനതം രാജത്രചമാട്ാചക ചപാതന്മ
ഖലയിൽ സ്ാപിക്കുക എനേതാ
ണക് ന്വണ്തക്. ഈ പ്രഖത്രാപിക്കുനേ 
ന്കാടികളിൽ ഒരു ഭാഗതം മതിയാ
കുതം അതിനക്. രാജത്രചത് സാധാ
രണക്ാരായ കർഷകരിൽ പുതിയ 
ഉണർവ്വുതചനേ അതക് സൃഷ്ടിന്ച്ചന. 
പന്ക്, സതംഭരണതം അപ്പാചട സ്
കാരത്രന്മഖലയ്കക് തീചറഴുതാനുതം, 
കരാർകൃഷിയടക്തം ഏർചപ്പടുത്ി 
സ്കാരത്ര ന്കാർപ്പന്ററ്റുകളുചട കാൽ
ക്ീഴിന്ലക്ക് ഇന്തത്രൻ കർഷകചന 
തള്ളിവിടുവാനുമുള്ള നിയമനിർ
മ്ാണമാണക് ഈ സർക്ാർ നട

ത്ിയിരിക്കുനേതക്. മാസങ്ങളായി 
കർഷകർ ചതരുവിൽ സമരത്ി
ലായിട്ടുതം ഈ നിയമങ്ങൾ പിൻ
വലിക്ില് എനേ കടുതംപിടിത്
ത്ിലാണക് സർക്ാർ. എനേിട്ക് 
കർഷകന്ക്മതം എനേ ന്പരിൽ 
നാണമില്ാചത പ്രഖത്രാപനങ്ങൾ. 
അതിചറെ മറവിൽ സാധാരണ
ക്ാരചറെ ചുമലിൽ പുതിയ ചുങ്കതം. 
ഇതക് ഇരട്ത്ാപ്പന്ല്? 

വിപണിയിൽ ഡിമാറെക് കുറ
യുനേതാണക് സാ്ത്ികപ്രതിസ
ന്ധിചയ രൂക്മാക്കുനേചതനേക് 
സാ്ത്ിക വിദഗ്ദ്ധരടക്തം ചൂണ്ി
ക്ാട്ിയിട്ടുതം ജനങ്ങളുചട കകയിൽ 
പണചമത്ിക്ാനുള്ള ഒരു ക്രിയാ
ത്മക നടപടിയുതം ബജറ്ിൽ ഇല്. 
ആദായനികുതിയിചല എങ്കിലതം 
ഇളവകൾ ഇടത്ട്ടുകാർ ഏചറ പ്ര
തീക്ിച്ചു. പന്ക് യാചതാരു ഇളവതം 
ഉണ്ായിചല്നേക് മാത്രമല്, ആദാ
യനികുതി റിന്ട്ണുകൾ സമർപ്പി
ക്കുനേതക് എളുപ്പമാക്ാൻ എനേ 
ന്പരിൽ െില പരിഷക് കാരങ്ങൾ 
മാത്രതം പറഞ്ഞുചവക്കുന്നു. വാസ്ത
വത്ിൽ, ഇതിലൂചട പൗരചറെ 
എല്ാ സാ്ത്ിക ഇടപാടുകളുതം 
കർശനമായി നിരീക്ിക്ചപ്പടു
കയാണക്. ആദായനികുതി റിന്ട്ൺ 
സമർപ്പിക്കുനേവരുചട എണ്ത്ിൽ 
കഴിഞ് വർഷതം 5% വർധനയു
ണ്ായി. 5.55 ലക്തം ന്കാടിയാ
ണക് ആദായനികുതിയായി ന്ശഖ
രിച്തക്. ന്കാർപ്പന്ററ്ക് നികുതിയാ
യി 6.78 ലക്തം ന്കാടിയായിരുന്നു 
പിരിച്തക്. അതിൽ കൃതത്രമായി 
ഇളവകൾ നൽകുനേ സർക്ാർ, 
പണചപ്പരുപ്പത്ിനക് ആനുപാതി
കമാചയങ്കിലതം ആദായനികുതി
ഘടന പരിഷക് കരിച്ക് ജനങ്ങൾക്ക് 
ആശ്ാസതം നൽകാൻ തയ്ാറാകു
നേില്. �ലന്മാ, വിപണിയിന്ല
ക്ക് പണചമത്ില്, ഡിമാറെിചല 
മദേത തടരുതം. തചനേയുമല്, ചെ
റുകിട നിന്ക്പങ്ങൾക്കുന്പാലതം 
ആദായനികുതി നൽന്കണ്ി വരു
നേ അവസ്യുമുണ്ാകുന്നു. അന്ത
സമയതം തചനേ, അതിന്വഗതം സ്
ത്തു ചപരുക്കുനേ അതിസ്നേർ
ക്കുന്മൽ ഒരു നികുതിയുതം ചുമത്ാൻ 
സർക്ാർ തയ്ാറാകുനേില്. അങ്ങ
ചന ഒരു നിർന്ദേശതം സമർപ്പിച്തി
ചറെ ന്പരിൽ െില ഐആർഎസക് 
ഉന്ദത്രാഗസ്ർചക്തിചര ഈ സർ
ക്ാർ നടപടിചയടുത്തതം ന്പായ 
വർഷമന്ല്? സാധാരണക്ാരചന 
പരമാവധി പിഴിഞ്ഞൂറ്ി, ആ പണതം 
ചകാണ്ക് ന്കാർപ്പന്ററ്റുകൾക്കുതം 
അതിസ്നേർക്കുതം ഇളവകൾ 
നൽകുനേതക് പച്യായി നാതം കാ
ണുന്നു. 

ജനങ്ങൾക്ായി ആന്രാഗത്ര
ന്മഖലയിൽ വർധിച് തക മാറ്ി
ചവക്കുന്നു എനേക് ബജറ്ക് അവകാ
ശചപ്പടുന്നു. 61,480 ന്കാടി രൂപ
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കാർഷികകമഖലയ്ക്കുള്ള ധനസമാഹരണത്ിനാ
യി പുെിയ കാർഷിക അടിസ്ാനസൗകരപ്യ വിക
സന തസസ്ട് ഏർതപ്ടുത്ാൻ ബജറ്ട് നിർകദേശി
ക്കുന്നു. ജിഎസട്ടി നടപ്ാ ി്യാൽ പിതന്ന മതറ്ാരു 
നികുെിയും ഉണ്ാകില്ല എതന്നാത് വാഗ്ാനും 
നൽകിയവർ പിന്നീടട് പല കപരിൽ പല നികുെി
കൾ ഇതു കപാതല തകാണ്ടുവരുന്നു. വില്യറ്ും
തകാണ്ട് ജനങ്ങൾ തപാറുെിമുട്ടുകമ്ാൾ, അവശപ്യ
വസ്തു്ളതടകമൽ പുെിയ ചുങ്ും ചുമത്തുന്നു. 

ഏ തറ പ്െീക്ഷകയാതടയാണട്, എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങ
ളും വികശഷിച്ട്, അന്തമില്ലാതെ തുടരുന്ന സാമ്ത്ിക
പ്െിസന്ിയിലും, തുടർന്നുവന്ന കകാവിഡട് മഹാമാരി
യിലും, കലാ്ട്ഡൗണിലുംതപട്ടട് ഉഴലന്ന ഏറ്വും സാധാ
രണ്ാരായവർ, അവരുതട ദുരിെത്ിനട് അൽപ്തമ
ങ്ിലും ആശവോസും കിട്ടുതമന്നട് കരുെി കകന്ദ്രബജറ്ികല്ട് 
ഉറ്റുകനാ്ിയെട്. ബജറ്ിൽ അവെരിപ്ിച് കണ്ിതല 
കളികളും ആളകളതട കണ്ിൽ തപാടിയിടുന്ന പ്ഖപ്യാപ
നങ്ങളും, ഓഹരിവിപണിയതടയും മുെലാളിത് കലാക
ത്ിതറെയും അവരുതട മാധപ്യമങ്ങളതടയും കകയടികളും നമു്ട് മാറ്ിതവ
്ാും. എന്നിട്ടട്, ഇന്നട് ഇന്തപ്യയിതല സാധാരണ്ാരൻ കനരിട്ടുതകാണ്ിരി
ക്കുന്ന ജീവൽപ്ശട് നങ്ങൾ എതന്താത്യാതണന്നട് ഒരു നിമിഷും ചിന്തി്ാും. 



4 ഫെബ്രുവരി 2021

(3-ാം ശേജില് നിന്്)

അനപ്യായ കടാൾ പിരിവിതനെിതര രാജപ്യത്ിതറെ 
പല ഭാഗത്തുും പ്െികഷധങ്ങൾ ഉയർന്നകപ്ാൾ, 
കനരിട്ടട് വാഹനയടമയതട ബാങ്ട് അ്ൗണ്ിതല 
തുക കടാൾകമ്നിയതട കീശയിതലത്ിക്കുന്ന 
ഫാസ്റട് ടാഗട് സുംവിധാനും സർ്ാർ കർശന
മായി നടപ്ാ്ിത്ാടുത്തു. കറാഡട് മുെലാളിമാ
രുതട തകാള്ളയടി നിർബാധും തുടരുവാനാണട് 
സർ്ാർ മുൻഗണന നൽകുന്നെട്.

യുചട പ്രധാനമന്ി ആത്മനിർഭർ 
ഭാരതക് പദ്ധതി ആന്രാഗത്രന്മഖല
യിൽ നടപ്പാക്കുമചത്ര. ന്കാവിഡക് 
വാകക് സിനായി 35,000 ന്കാടിയുതം 
മാറ്ിചവക്കുമചത്ര. എനോൽ പുതിയ 
ന്പരിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്ര
ഖത്രാപിക്കുന്്ാഴുതം, നമ്മുചട രാജത്ര
ചത്  ചപാതജനാന്രാഗത്രരതംഗതം 
എത്ര ദുർബലമാചണനേതക് 
ന്കാവിഡക് കാണിച്ചുതനേതാണക്. 
അതിൽ എന്തു മാറ്തം ഉണ്ാകുന്നു 
എനേതാണക് ദൃശത്രമാന്കണ്തക്. 
എയിതംസക് മാതൃകയിൽ നഗരന്ക
ന്ദ്രീകൃത വൻകിട ആശുപത്രിക
ന്ളക്ാൾ കൂടുതൽ പ്രാേമികാന്രാഗത്ര 
ന്കന്ദ്രങ്ങളുതം അവിചട മതിയായ 
ന്ഡാക്ടർമാരുതം ഉണ്ാവക എനേ
തന്ല് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശത്രതം. 
പുതിയ പദ്ധതി അവിചട നിൽ
ക്ചട്, പ്രധാനമന്ി ആയുഷ്ാൻ 
ഭാരതക്, ന്ദശീയ ആന്രാഗത്രദൗതത്രതം 
തടങ്ങിയ പഴയ പദ്ധതികൾ എന്തു 
മാറ്തം ചകാണ്ടുവന്നു എനേ സതത്ര
സന്ധമായ വിലയിരുത്ൽ ആദത്രതം 
ന്വന്ണ്? ആയുഷ്ാൻ ഭാരതക് ഒരു 
ആന്രാഗത്ര ഇൻഷ്റൻസക് പദ്ധതി 
മാത്രമാണക്. 

ആന്രാഗത്രന്മഖല പൂർണ്മായുതം 
കന്്ാളശക്തികൾക്ക് വിട്ടുചകാ
ടുക്കുക എനേ നയതം പുലർത്തുനേ 
പുതിയ പദ്ധതികൾ, ആ നയത്ി
നക് അനുസൃതമായി ചപാതപണതം 
മുടക്ിയുള്ള ഘടനാപരമായ മാ
റ്ങ്ങളുതം സൗകരത്രചമാരുക്ലതം മാ
ത്രമന്ല് ചെയ്ാൻ ഉന്ദേശിക്കുന്നു
ള്ളു? ഇനി, ആന്രാഗത്രന്മഖലയുചട 
ന്പരിൽ ഈ അവതരിപ്പിച് തക
യുചട സിതംഹഭാഗവതം നഗരവിക

സന പദ്ധതികൾക്ായാണക് 
ന്പാവക. വികസനതം നഗരന്കന്ദ്രീ
കൃതമാകുന്നു, ഗ്രാമീണജനത അവ
ഗണിക്ചപ്പടുന്നു. അതാവതം സതം
ഭവിക്കുക. ഇതതം സ്കാരത്രമുതലാ
ളിമാരുചട ലാഭതാതക്പരത്രതം മാത്രതം 
മുനേിൽ കണ്ടുള്ളതാചണനേതതം 
വത്രക്തതം. 

മറുവശത്ക് ചെറുകിട സതംരതം
ഭകർ തഴയചപ്പടുന്നു. സാ്ത്ി
കപ്രതിസന്ധിയിൽ നട്തം തിരി
യുനേ അവർക്ക് കാരത്രമായ സഹാ
യങ്ങളില്. എന്തിലതം ഏതിലതം 
ആത്മനിർഭർ ന്മലങ്കി അണിയു
നേവർ വത്രാപകമായ വിന്ദശനി
ന്ക്പത്ിനക് വാതിൽ തറനേിടു
നേതാണക് നമ്ൾ കാണുനേതക്. 
ഇൻഷ്റൻസക് ന്മഖലയിൽ 74% 
വിന്ദശനിന്ക്പതം അനുവദിക്
ചപ്പടുന്നു. എൽഐസിയുതം ജനറൽ 
ഇൻഷ്റൻസക് ന്കാർപ്പന്റഷനുതം 
വിൽക്ാൻ ഒരുച്ടുന്നു. ഇചത
ന്തക് ആത്മനിർഭർ? സൗജനത്ര പാ
െകവാതക പദ്ധതിയിൽ ഒരു 
ന്കാടി കുടുതംബങ്ങചളക്കൂടി ചകാ
ണ്ടുവരുതം എന്നുപറയുനേ ബജറ്ക്, 
പന്ക് പാെകവാതക സബക് സി
ഡി തടരുനേതിൽ മൗനതം പാലി
ക്കുന്നു. സാധാരണക്ാരചറെയുതം 
ഗ്രാമീണന്മഖലയുചടയുതം ന്പരിൽ 
വാൊന്ടാപതം ഒരു വശത്ക്. മറുവ
ശത്ക് ഗ്രാമീണ ചതാഴിലറപ്പക് പദ്ധ
തിക്കുള്ള വിഹിതതം 35% കണ്ക് 
ചവട്ിക്കുറച്ിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗ
ത്ക്, ഡിജിറ്ൽ ഇന്തത്രചയക്കുറിച്ക് 
പറയുനേവർ മറുഭാഗത്ക് ചമാകബൽ 
ന്�ാൺ അടക്മുള്ള ഇലകക് ന്രോ
ണികക് ഉതക്പനേങ്ങളുചട വില കു
ത്ചന ഉയരാൻ ഇടയാക്കുനേ രീ

തിയിൽ യാചതാരു യാോർത്ത്ര
ന്ബാധവമില്ാചത അവയുചട 
നികുതി കൂട്ിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങചന 
ഇരട്ത്ാപ്പുകളുചടയുതം വാെകമടി
യുചടയുതം ജനന്രോഹത്ിചറെയുതം 
സഞ്യതം മാത്രമാണക് ഇത്വണ
ചത് ന്കന്ദ്രബജറ്ക്. 

സർക്ാർ ഉടമസ്തയിലള്ള 
കഹന്വകൾ സ്കാരത്രവൽക്രി
ക്കുചമനേ നയതം മുന്നോട്ടു ചവക്കു
നേവർ തചനേയാണക് ചതരചഞ്

ടുപ്പക് അടുത്തുനിൽക്കുനേ ന്കരളതം 
അടക്മുള്ള സതംസ്ാനങ്ങളിൽ 
പാത വികസനത്ിനായി പതി
നായിരക്ണക്ിനക് ന്കാടി രൂപ
യുചട പദ്ധതി പ്രഖത്രാപിച്ിരിക്കുനേതക്. 
അചല്ങ്കിൽതചനേ, ചപാതജനങ്ങ
ളുചട കകയിൽനിന്നുതം പലന്പ്പാ
ഴുതം മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരതംന്പാ
ലതം നൽകാചത പിടിചച്ടുത് ഭൂ
മിയിൽ ചപാതഖജനാവിൽ നി
ന്നുള്ള പണതം മുടക്ി പണിയുനേ 
ന്റാഡുകൾ, സ്കാരത്രന്മഖലയ്കക് 
ബിഒടി എനേ ന്പരിൽ കകമാറി, 
കണ്ിൽ ന്ൊരയില്ാചത ന്ടാൾ 
പിരിച്ക് ചകാള്ളലാഭതം ചകായ്യുനേ 
അറവശാലകളാക്ി മാറ്റുകയന്ല് 

ചെയ്യുനേതക്. അനത്രായ ന്ടാൾ പി
രിവിചനതിചര രാജത്രത്ിചറെ പല 
ഭാഗത്തുതം പ്രതിന്ഷധങ്ങൾ ഉയർ
നേന്പ്പാൾ, ന്നരിട്ക് വാഹനയുടമ
യുചട ബാങ്കക് അക്ൗണ്ിചല തക 
ന്ടാൾക്നിയുചട കീശയിചല
ത്ിക്കുനേ �ാസ്റക് ടാഗക് സതംവിധാ
നതം സർക്ാർ കർശനമായി നട
പ്പാക്ി ചകാടുത്തു. അതായതക് ഈ 
ന്റാഡക് മുതലാളിമാരുചട ചകാള്ള
യടി നിർബാധതം തടരുവാനാണക് 

സർക്ാർ മുൻഗണന നൽകുനേതക്. 
�ാസ്റക് ടാഗിചല തട്ിപ്പുകളിൽ 
ചപാതജനത്ിനക് പരാതിചപ്പടു
വാനുള്ള ഒരു സതംവിധാനതംന്പാ
ലതം നിലവിലില്. 

ഇത്രതം പ്രശക് നങ്ങൾ നില
നിൽചക്യാണക് രാജത്രത്ക് അവ
ന്ശഷിക്കുനേ ന്റാഡുകളുതം വിമാന
ത്ാവളങ്ങളുതം ന്പാചലയുള്ള ചപാ
തആസ്തികൾ അപ്പാചട സ്കാരത്ര
ന്മഖലയ്കക് കകമാറാനുള്ള രൂപ
ന്രഖ ബജറ്ിൽ അവതരിപ്പിച്ിരി
ക്കുനേതക്. ന്പാരാത്ത്ിനക് ചത
രചഞ്ടുപ്പക് മുനേിൽ കണ്ടുള്ള പാ
ന്ക്ജക് എനേ ന്പരിൽ, ജനചത് 
വിഡ്ികളാക്ിചക്ാണ്ക്, ഇത്ര 

കനത് തക സ്കാരത്രവൽക്രി
ക്ാൻ ചവച്ിരിക്കുനേ ന്റാഡുകൾ
ക്ായി നൽകുമന്ത്ര! 

ആത്മനിർഭര ന്മലങ്കിയണി
ചഞ്ത്ിയ ഈ ബജറ്ിചറെ 
യോർത് സ്ഭാവതം ചവളിവാക്ാ
നുള്ള െില വശങ്ങൾ മാത്രമാണക് 
ഇവിചട െർച് ചെയ്തക്. സ്കാ
രത്രകുത്കകൾക്കുതം അവരുചട പി
ണിയാളുകൾക്കുതം കകയടിക്ാ
നുള്ളവ ഇതിൽ തീർച്യായുതം 
ഉണ്ക്. പന്ക് രാജത്രചത് സാധാ
രണക്ാരുചടയുതം ചതാഴിലാളിക
ളുചടയുതം കർഷകരുചടയുതം നചട്
ചല്ാടിക്കുനേ, അവചര കൂടുതൽ 
പിഴിയുനേ ഒന്നുമാത്രമാണക് ഈ 
ബജറ്ക്. 

വിലക്യറ്വതം ചതാഴിലില്ാ
യ്മയുതംന്പാചലയുള്ള നീറുനേ പ്രശക് ന
ങ്ങചള ഈ ബജറ്ക് പരിഗണിച്ി
ട്ടുന്പാലമില് എനേക് നമ്ൾ കണ്ടു
കഴിഞ്ഞു. സാധാരണക്ാരചറെ 
കകയിൽ പണചമത്ിക്കുനേത
ന്പാകചട്, കകയിൽ ഉള്ളതകൂടി 
പിടിച്ചുപറിക്കുനേ പുതിയ നികു
തികളുതം നിർന്ദേശങ്ങളുമാണക് ഉള്ള
തക്. അന്തസമയതംതചനേ അടിമുടി 
സ്കാരത്രവൽക്രണവതം വിറ്റുത
ലയ്കലതം കൂസലില്ാചത നടപ്പാ
ക്ാൻ ന്പാകുന്നു. അങ്ങചന, കു
ത്കകളുചട താതക്പരത്രതംമാത്രതം 
പരിഗണിച്ക് അവർക്കുന്വണ്ി 
മാത്രതം ഭരിക്കുനേ, അവരുന്ടതക് മാ
ത്രമായ ഈ ന്മാദി സർക്ാരിചറെ, 
ജനചത് ചവല്ലുവിളിക്കുനേ അടി
മുടി ജനന്രോഹകരമായ ഈ ബജ
റ്ിചന എതിർന്ക്ണ്തതം ചെറുന്ക്
ണ്തതം ഈ രാജത്രചത് ഓന്രാ പൗ
രചറെയുതം കടമയായി മാറുന്നു.

ബിപിസിഎൽ ന്പാചല ജന
ജീവിതവമായി ന്നരിട്ക് ബന്ധമു
ള്ള ഒരു ചപാതന്മഖലാ സ്ാപ
നതം സ്കാരത്രവൽക്രിക്ചപ്പട്ാൽ 
അതവഴി സാമൂഹത്ര  ജീവിതത്ി
ലണ്ാകുനേ  എല്ാത്രതം ബുദ്ധി
മുട്ടുകളുതം പ്രശ്ങ്ങളുതം ബിപിസിഎൽ 
ജീവനക്ാരുതം ന്നരിന്ടണ്ിവരുതം. 
അന്താചടാപ്പതം  സ്ാപനത്ിചല 
ജീവനക്ാർ എനേ നിലയിൽ പ്ര
ന്തത്രകമായി  ന്നരിന്ടണ്ി വരുനേ 
എല്ാ പ്രശ്ങ്ങളുതം ദീർഘകാല 
കരാർ പുതക്ലിലൂചട ചതാഴിലാ
ളി യൂണിയനുകചളചക്ാണ്ടുക് നി
യമപരമായി സമ്തിപ്പിക്ാനാ
ണക് മാന്നജക്ചമറെക് നീക്തം.

ചതാഴിലാളികളുചട എണ്തം ഭീ
മമായി ചവട്ിക്കുറക്ൽ, നിർബ
ന്ധിത പിരിച്ചുവിടലതം രോൻസക് �
റുതം, ശ്ളവതം മറ്ക് ആനുകൂലത്രങ്ങ
ളുതം പരിമിതചപ്പടുത്ൽ, റിട്യർ
ചമറെക് ആനുകൂലത്രങ്ങളുചട നിന്ഷധതം, 

ന്ജാലിഭാരതം ഭീമമായി അടിന്ച്ൽ
പ്പിക്ൽ, ജീവനക്ാരുചട ന്ജാലി 
സുരക്യുതം പരിരക്യുതം നിന്ഷ
ധിക്ൽ,യൂണിയനുകളുചട പ്രവർ
ത്നതം ഇല്ാതാക്ൽ തടങ്ങി 
എല്ാതം സമ്തിപ്പിക്ാനാണക് ദീർ
ഘകാല കരാറിൽ ഒനേക് (എ�ക്) 
ന്്ാസക്, റിട്യർചമറെക് ആനുകൂലത്ര
ങ്ങൾ സ്ാപനതം ചപാതന്മഖല
യിലായിരിക്കുന്്ാന്ഴ ലഭിക്കൂ 
എനേ വകുപ്പക്, ന്കന്ദ്ര ഗവൺചമ
ന്തം ബിപിസി എൽ വാങ്ങാൻ 
തയ്ാറാകുനേ മുതലാളിയുതം തമ്ിൽ 
ഒപ്പിടുനേ ചസയിൽ - പർച്യക്സക് 
കരാരിചല വകുപ്പുകൾ അതംഗീക
രിക്ൽ, ചതാഴിലാളികളുചട എണ്തം 
ചവട്ിക്കുറക്ലതം പുനർവിനത്രാസവതം 
തടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ കരാറിൽ 
ഉൾചപ്പടുത്തുനേതിലൂചട ശ്രമിക്കു
നേതക്.

 ഇന്താചടാപ്പതം2021 ഏപ്രിൽ 
മുതൽ ന്ലബർ ന്കാഡുകൾ കൂടി 
നടപ്പിലാക്ാൻ ന്കന്ദ്ര ഗവൺചമ
റെക് തടങ്ങിയാൽ സ്കാരത്രവൽക്
രിക്ചപ്പട് ബി പി സി എൽ ജീ
വനക്ാചരചയല്ാതം നിശ്ിത കാല 
കരാർ ന്ജാലിക്ാരായി  മാറ്ിചയ
ടുക്ാൻ കഴിയുതം. അതിലൂചട ഏത 

സമയവതം ആന്രയുതം പിരിച്ചു വിടാനുതം 
നിയമിക്ാനുമുള്ള ഹയർ ആറെക് 
�യർ ന്പാളിസി നടപ്പിലാക്ാ

നുള്ള നിയമ പിൻബലമാണക് സ്
കാരത്ര മാന്നജക്ചമന്കൾക്ക് ലഭി
ക്കുനേതക്. ഇചതല്ാതം ഏറ്വതം കൂടു
തൽ ബാധിക്ാൻ ന്പാകുനേതക് 
പുതതായി ന്ജാലിയിൽ പ്രന്വശി
ച് യുവാക്ളായ ജീവനക്ാചരയാ
ണക്. ആയതിനാൽ യുവാക്ളായ 
ജീവനക്ാരുചട മുൻകകയിൽ 
ഏല്ാവരുതം ഒറ്ചക്ട്ായി സ്കാ
രത്രവൽക്രണത്ിചനതിരായുതം 

ജീവനക്ാരുചടന്മൽ സ്കാരത്ര
വൽക്രണ അജണ്കൾ അടി
ന്ച്ൽ പ്പിക്കുനേ ദീർഘകാല കരാ

റിചല ചതാഴിലാളിവിരുദ്ധമായ 
വകുപ്പുകൾചക്തിചരയുതം ശക്ത
മായ ന്പാരാട്തം വളർത്ിചയടുന്ക്
ണ്തക് അടിയന്തര ആവശത്രകത
യാണക്. ആയതിനാൽ മുഴുവൻ ജീ
വനക്ാരുതം ചതാഴിലാളികളുതം 
ഒചത്ാരുമിച്ചുചകാണ്ക് ശക്തമായ 
പ്രതിന്ഷധതം ന്കാവിഡക് മാനദണ്ഡ
ങ്ങളുചട അടിസ്ാനത്ിൽ വളർ
ത്ിചയട്ടുക്ണചമനേക് ബിപിസി

എൽ സതംരക്ണ സമര സമിതി
യതംഗവതം ചകാച്ിൻ റിക�നറി 
എതംന്്ായീസക് അന്സാസിന്യഷൻ 
(സിആർ ഇഎ) കവസക് പ്രസി
ഡന്മായ എൻ.ആർ. ന്മാഹൻകു
മാർ അഭിപ്രായചപ്പട്ടു.

2017ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ ചകാച്ി 
റിക�നറി ഓ�ീസർമാർക്ക് 
അനുവദിച്തതം ഇന്തത്രയിചല മചറ്
ല്ാ ചപന്രോളിയതം ന്മഖല ചതാഴി
ലാളികൾക്കുതം നൽകിയതതം, ന്ക
ന്ദ്ര ഗവൺചമറെക് കഗഡക് കലൻ 
പ്രകാരവമുള്ള ആനുകൂലത്രങ്ങൾ 
ചകാച്ി റിക�നറി ചതാഴിലാ
ളികൾക്ക് അനുവദിക്കുനേ  ദീർ
ഘകാല കരാർ പുതക്കുക, സ്കാ
രത്രവൽക്രണ നടപടികൾ നിർ
ത്ിവയ്ക്കുക തടങ്ങിയ ഡിമാന്കൾ 
ഉയർത്ി റിക�നറി ചതാഴിലാ
ളികൾ  തടർന്നുവരുനേ  സമരത്ി
ചറെ ഭാഗമായി ചകാച്ി റിക�
നറി ന്ഗറ്ിൽ നടക്കുനേ നിൽപ്പക് 
സമരതം ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തുചകാണ്ക് 
സതംസാരിക്കുകയായിരുന്നു  അന്ദേ
ഹതം. ചകാച്ിൻ റിക�നറി വർ
ന്ക്ഴക് സക് അന്സാസിന്യഷൻ 
ന്നതാവക് എസക്.സഞ്ജയക് ന്യാഗ
ത്ിൽ അധത്രക്ത വഹിച്ചു.

_n-]n-kn-FÂ sXm-gn-em-fn-I-fp-sS {]-Xn-tj-[w i-à-am-Ip-¶p
്ീർഘകാല കരാർ  
പുതു്ലിലൂതട സവേകാരപ്യ
വൽ്രണ നടപടികൾ 
അടികച്ൽപ്ിക്കുന്നു

കകാച്ചി റിഷെനറിയില് നെത്ിയ നില്പ്പു സമരം  ബിേിസിഎല് സം
രക്ഷണ  സമര സമിതിയംവും കകാച്ചിന് റിഷെനറി എംശ്ായീസ് 
അശസാസിശയഷന്(സിആര്ഇഎ) ഷവസ് പ്രസിഡന്റുമായ എന്.
ആര്. ശമാഹന് കുമാര് ഉദ്ഘാെനം കെയ്യുന്നു.
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ബിഒടി (ബിൽഡക് ഓപ്പന്ററ്ക് 
ആൻഡക് രോൻസ്ഫർ) പദ്ധതി പ്ര
കാരതം ന്കരളത്ിചല മുഴുവൻ 
ന്ദശീയ പാതകളുതം ക്രന്മണ സതം
സ്ാന, ജില്ാ ന്റാഡുകളുതം  നിർ
മ്ിക്ാനാണക് സർക്ാർ തീരുമാ
നതം. ഒരു ദിവസതം ഒരു ന്കാടി 25 
ലക്തം രൂപ മിനിമതം വരുമാനമുള്ള 
തൃശ്ശൂർ പാലിന്യക്രയിചല ന്ടാൾ 
്ാസന്പാചല മറ്ക് ഇരുപതിന്ല
ചറ ന്ടാൾ ് ാസകളാണക് കഹന്വ 
വികസനത്ിലൂചട യോർത്
ത്ിൽ ലക്ത്രമാക്കുനേതക്. ക്രന്മണ 
ന്റാഡുകൾ സ്കാരത്രവൽക്രിച്ക് 
ന്കാർപ്പന്ററ്റുകൾക്ക് കകമാറ്തം 
ചെയ്ചപ്പടുതം.  

ന്കരളത്ിലാകമാനതം നടപ്പി
ലാക്ാനുന്ദേശിക്കുനേ ന്ദശീയപാത 
സ്കാരത്രവൽക്രണത്ിനക് എതി
ചരയുള്ള ജനന്രാഷതം വളചര ശക്ത
മാണക്.  ഭൂമി വില വളചര കൂടുത
ലായതിനാൽ ന്കരളത്ിചല ഭൂ
മിന്യചറ്ടുക്ൽ മറ്റു സതംസ്ാന
ങ്ങചളന്പ്പാചല എളുപ്പമചല്നേക് തി
രിച്റിഞ് കഹന്വ അന്താറിറ്ി  
2015ൽ പദ്ധതിയിൽനിന്നുതം പിൻ
വാങ്ങിയതാണക്. എന്നുമാത്രമല്  
സാ്ത്ിക പ്രതിസന്ധിമൂലതം  

ന്കരളത്ിചല ന്ദശീയപാത വി
കസനതം 2022 ന്ശഷതം മതിചയ
നോയിരുന്നു ന്കന്ദ്ര നിർന്ദേശതം. 
എനോൽ ഇന്തത്രയുചട െരിത്രത്ിൽ 
ആദത്രമായി ന്ദശീയപാത വിക
സനത്ിനക് നിർമാണചച്ലവിചറെ 
25% സതംസ്ാനതം വഹിക്കുവാൻ 
തീരുമാനിക്കുകയുതം 4500 ന്കാടി 
ബജറ്ിൽ വക ചകാള്ളിക്കുകയുതം   
ചെയ്തുചകാണ്ക് പദ്ധതി എവ്ിധവതം 
നടപ്പിലാക്കുവാൻ സതംസ്ാന സർ
ക്ാർ  പച്ചക്ാടി കാണിച്ചു.  ഇതക് 
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ജനതാല്പരത്രതം നിറന്വറ്റുവാന്നാ ന്റാ
ഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുനേതിനക് ന്വ
ണ്ിന്യാ ആയിരുനേില്. ന്ദശീയപാ
തയിൽ ഉടനീളതം നിർമ്ിക്ാൻ ന്പാ
കുനേ  20 ന്ലചറ ന്ടാൾ ബൂത്ക് കളി
ലൂചട ഓന്രാ ദിവസവതം വാരിക്കൂട്ാൻ 
ന്പാകുനേ ന്കാടികളുചട വരുമാനതം 
കണ്ടുചകാണ്ടുമാത്രമാണക്. ന്ദശീയ
പാത  നിർമ്ാണ ചടണ്ർ ഏചറ്ടു
ത്തുചകാണ്ക്  അദാനി കടന്നുവനേ
തതം ഈ ന്കാളക് കണ്ിട്ാണക്.

30 വർഷത്ിന്ലചറയായി 
ജനങ്ങൾ വിട്ടുചകാടുത്  ഭൂമി  ഉപ
ന്യാഗിച്ചുചകാണ്ക്  യാത്രാസൗക
രത്രതം  ഉണ്ാക്ാചത ന്കരളത്ിചറെ 
ന്ദശീയ പാത വികസനതം എനേ 
യോർത് സ്പക് നചത് മുരടിപ്പി
ച്തതം ഇന്ത ഭരണക്ാർ തചനേ
യാണക്. 2013ചല ഭൂമിന്യചറ്ടുക്ൽ 
നിയമവതം സുപ്രീതം ന്കാടതി വിധിയുതം 
കഹന്ക്ാടതിയുചട നിർന്ദേശവതം 
ഹരിതകരേബയൂണൽ നിലപാടു
കളുതം പരിപൂർണ്മായി ലതംഘിച്ചു
ചകാണ്ാണക് സതംസ്ാന സർക്ാർ 
ഭൂമിന്യചറ്ടുക്ൽ നടപടികളുമാ
യി മുന്നോട്ടു ന്പാകുനേതക്.  ഇരകൾ 
ചകാടുത് ച്യിതം ചപറ്ീഷനുക
ളുതം, ഇതര പരാതികളുതം പരിപൂർ

ണമായുതം അവഗണിച്ചുചകാണ്ക് 
ചതരചഞ്ടുപ്പിനക് മുന്നോടിയായി 
ഭൂമി ഏചറ്ടുത്തു എനേക് വരുത്ി
ത്ീർക്ാനുള്ള  തത്രപ്പാടിലാണക് 
പിണറായി സർക്ാർ.  

 ബിഒടി ന്കാർപ്പന്ററ്ക് മുതലാ
ളിമാർക്കുന്വണ്ി നീതിയുതം നിയ
മവതം ജനങ്ങളുചട സ്ത്തുതം മാത്ര
മല്, അടിസ്ാനപരമായ പൗരാ
വകാശവതം  സർക്ാർ നിന്ഷധി
ക്കുകയാണക്. സമാറ സ്കാരത്ര 
കൺസൽട്ൻസി ഉന്ദത്രാഗസ്ർ  

എൻഎച്ക് ഉന്ദത്രാഗസ്രുചടയുതം 
ന്പാലീസിചറെയുതം സഹായന്ത്ാ
ചട വീടുവീടാന്തരതം കയറി ഇറങ്ങു
കയാണക്. അതായതക് മുതലാളിമാർ 
ന്പാലീസക് സഹായന്ത്ാചട ഭൂ
മിപിടിചച്ടുക്ാൻ ന്കരളത്ിൽ 
രതംഗത്ിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  ന്ദശീയ 

പാത സമരചത് അപകീർത്ി
ചപ്പടുത്തുനേ  നുണക്േകൾ പ്രെ
രിപ്പിച്ചുതം ഭൂമി ഏചറ്ടുക്കുനേതിനക് 
ഒത്ാശ ചെയ്തുതം മാർകക് സിസ്റക് 
പാർട്ിയുതം സമാന്തരമായി  രതംഗ
ത്തുണ്ക്.

ന്കാവിഡക് വത്രാപനതം ഇത്രയുതം 
രൂക്മായിരിക്കുനേ പശ്ാത്
ത്ിൽന്പാലതം  സർന്വ് നടപടി
കന്ളാ ഹിയറിന്ങ്ങാ താൽക്ാലി
കമായി നിർത്ിവയ്ക്കുവാൻ  സർ
ക്ാർ തയ്ാറായിട്ില്. നടപടികൾ 
അടിയന്തരമായി നിർത്ിചവക്
ണചമനേക് സർക്ാരിചന ന്രഖാമൂ
ലതം അറിയിച്ിട്ടുതം അചതാന്നുതം മാ
നിക്ാചത തികച്ചുതം ഏകപക്ീ
യമായി, ബലതം പ്രന്യാഗിച്ചുള്ള 
നടപടികളാണക് സർക്ാർ സ്ീ
കരിച്ിരിക്കുനേതക്.  ഈ സാഹ
െരത്രത്ിൽ എൻഎച്ക് ഓ�ീസു
മായിട്ടുള്ള ഒരു ഉട്ടിയിലതം ഇര
കളാക്ചപ്പടുനേ ഒരു കുടുതംബവതം 
ഏർചപ്പടരുചതനേക് എൻഎച്ക് 
ആക്ൻ കൗൺസിൽ സമരപ്ര
വർത്കർക്ക് മുനേറിയിപ്പു നൽ
കിയിട്ടുണ്ക്.

ന്ദശീയപാത വികസനത്ി
ചറെ ന്പരിൽ 45 മീറ്ർ ബിഒടി 
ചുങ്കപ്പാതക്കുന്വണ്ി, നീതിക്കുതം 
നിയമത്ിനുതം നിരക്ാത് നട
പടികൾ സർക്ാർ അനുവർത്ി
ക്കുനേതിചനതിചര ശക്തമായ  
സമര പരിപാടികളുമായി ആക്ൻ 
കൗൺസിൽ മുന്നോട്ടു ന്പാവക

യാണക്. തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളതം ജി
ല്കളിൽ പ്രതിന്ഷധ റാലിയുതം 
സതംഗമവതം നടന്നു.

ൊവക്ാടക് കപ്രവറ്ക് ബസക് 
സ്റാൻഡിൽ നടനേ  പ്രതിന്ഷധ  
സന്മ്ളനതം ആക്ൻ കൗൺസിൽ 
സതംസ്ാന ചെയർമാൻ ഇ.വി.മു
ഹമ്ദാലി  ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തു. 
ന്യാഗത്ിൽ ഗുരുവായൂർ  മണ്ഡ
ലതം കമ്ിറ്ി പ്രസിഡറെക് വി.സി
ദേിഖക് ഹാജി അധത്രക്ത വഹിച്ചു. 
ജില്ാ കൺവീനർ സി.ചക.ശിവ
ദാസൻ മുഖത്ര പ്രസതംഗതം നടത്ി. 
പിണറായി  വിജയൻ സർക്ാർ 
തികച്ചുതം ഏകപക്ീയമായുതം ബലതം
പ്രന്യാഗിച്ചുതം നടപ്പിലാക്ിചക്ാ
ണ്ിരിക്കുനേ ഭൂമിന്യചറ്ടുക്ൽ 
നടപടികൾ പരിപൂർണ്മായുതം നിർ
ത്ിചവക്ണചമനേക് ആവശത്രചപ്പ
ട്ടുചകാണ്ടുള്ള  സന്മ്ളനത്ിൽ 
ന്ദശീയപാത സതംരക്ണ സമി
തിയിചല വിവിധ ഘടക സതംഘ

ടനകളുചട അടക്തം ന്നതാക്ൾ 
സതംസാരിച്ചു.

 സി.എച്ക്.റഷീദക് (മുസിതം ലീഗക്  
സതംസ്ാന ചസക്രട്റി), ചക.വി.
ഷാനവാസക്(ഇന്തത്രൻ നാഷണൽ 
ന്കാൺഗ്രസക് ൊവക്ാടക് മണ്ഡലതം 
പ്രസിഡറെക്), ചക.ചക.ഹതംസകുട്ി 
(പ്രവാസി ആക്ൻ കൗൺസിൽ 
ചെയർമാൻ), എതം.കുമാർ(ജനകീയ 
പ്രതിന്രാധ സമിതി), സി.വി.ന്പ്രതം
രാജക് (എസക് യുസിഐ(സി)), ന്താ 
മസക് െിറമ്ൽ (ന്കരള ന്കാൺ
ഗ്രസക് ന്ജാസ�ക് ഗുരുവായൂർ മണ്ഡ
ലതം പ്രസിഡറെക്), അശക് റ�ക് വട
ക്കൂട്ക് (എസക്ഡിപിഐ ജില്ാ 
കമ്ിറ്ി അതംഗതം), അഹമ്ദക് ഖാൻ 
(പിഡി പി ജില്ാചസക്രട്റി), 
എനേിവർ പ്രസതംഗിച്ചു.

ടി.എതം. നിസാബക് കകപ്പമതം
ഗലതം, സി.ആർ ഉണ്ികൃഷ്ണൻ, കമ
റുദീൻ പട്ാളതം, ചക.എ.സുകുമാരൻ, 
പി.ചക.നൂറുദേീൻ, സി.ഷറഫുദേീൻ, 
ഉസ്ാൻ അണ്ന്ത്ാടക് എനേിവർ 
റാലിക്ക് ന്നതൃത്തം ചകാടുത്തു.

എറണാകുളതം ജില്യിൽ  ഇട
പ്പള്ളി മുതൽ മൂത്കുനേതംവചരയുള്ള 
പ്രന്ദശങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതിക്കു
ന്വണ്ി ഒരിക്ൽ കുടിചയാഴിപ്പി 
ക്ചപ്പട്വരാണക് വീണ്ടുതം ഇരകളാ
വനേതക്. അവചര ബിഒടി ചുങ്കപ്പാ
തക്കുന്വണ്ി വീണ്ടുതം കുടിചയാഴി
പ്പിക്കുനേതിചനതിചര ന്ദശീയപാത 
സതംയുക്ത സമരസമിതിയുചട ആഭി
മുഖത്രത്ിൽ പ്രതിന്ഷധ മാർച്ക് 

സതംഘടിപ്പിച്ചു. ചഡപയൂട്ി  കളക്ട
റുചട ന്നതൃത്ത്ിൽ ചതളിചവടു
പ്പക് നടക്കുനേ കുന്നുതംപുറതം  എൻഎ
സക്എസക് കരന്യാഗതം ഹാളിനക് 
മു്ിൽ ഭൂമിന്യചറ്ടുപ്പക് വിജ്ാ
പനതം കത്ിച്ക് പ്രതിന്ഷധിച്ചു. 
പദ്ധതിയിചല തട്ിപ്പക്, അഴിമതി, 
എലന്വറ്ഡക് കഹചവ,  മുൻകൂർ 
പരിസ്ിതി അനുമതിയുചട 
അഭാവതം എനേീ വിഷയങ്ങൾ 
ഉനേയിച്ക് കഹന്ക്ാടതിയിൽ 
നൽകിയ ന്കസുകളിൽ അന്തിമ
വാദതം തടങ്ങിയിരിചക് ദ്രുതഗതി
യിൽ നടപടികൾ തീർക്ാൻ 
ശ്രമിക്കുനേതക് ദുരൂഹമാചണനേക് 
സമരതം ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തുചകാ
ണ്ക് പ്രമുഖ പരിസ്ിതി പ്രവർത്
കൻ സി. ആർ. നീലകണ്ഠൻ പറ
ഞ്ഞു.  എല്ാ നടപടികളുതം നിർ
ത്ിചവച്ക് സർക്ാർ െർച്ക്ക്  
തയ്ാറാവണചമന്നുതം അന്ദേഹതം 
ആവശത്രചപ്പട്ടു. നിർദേിഷ്ട 45മീറ്ർ 

പദ്ധതിക്ായി ചെലവിടുനേതി
ന്നക്ാൾ 500 ന്കാടിന്യാളതം 
രൂപ കുറവിൽ എലന്വറ്ഡക് 
കഹചവ നിർമ്ിക്ാനാവതം.  
അരൂർ-തറവൂർ ഭാഗത്ക് നിലവി
ലള്ള 30 മീറ്ർ ഉപന്യാഗിച്ക് ആറു
വരി എലിന്വറ്ഡക് കഹന്വ നിർ
മ്ിക്കുനേ മാതൃകയിൽ ഇടപ്പള്ളി
-മൂത്കുനേതം ഭാഗത്തുതം നിർമിക്
ണതം.  45 മീറ്ർ പദ്ധതി അടി
ന്ച്ൽപ്പിക്രുചതന്നുതം അന്ദേഹതം 
പറഞ്ഞു. 

ന്െരാനല്ലൂർ പഞ്ായത്ക് പ്ര
സിഡറെക്, ചക.ജി. രാന്ജഷക്, കവസക് 
പ്രസിഡറെ,ക് ആരി� മുഹമ്ദക്, 
സതംയുക്തസമരസമിതി സതംസ്ാന 
കൺവീനർ ഹാഷിതം ന്െദോതംപ
ളളി,  രാജൻ ആൻറണി, ഷതംസു
ദേീൻ(ചവൽച�യർ പാർട്ി),  ത്ി 
ന്മനാന്ച്രി(വത്രാപാരി വത്രവസാ
യി ഏന്കാപന സമിതി)  ന്ടാമി 
െദേനപ്പറ്ിൽ (എൽസിഎതംഎ
സക്), ചപ്രാ�സർ ചക.എൻ.നാ
ണപ്പൻപിള്ള, ജസ്റിൻ ഇലഞ്ി
ക്ൽ എനേിവർ പ്രസതംഗിച്ചു.

ജാ�ർ മതംഗലന്ശേരി,  ചക.എ
സക്.സക്രിയ, പി.എ.ലത്ീ�ക്,  
അഷക് റ�ക്, വി.ചക.സുകബർ, ന്ടാ 
മി അറക്ൽ, എ.ബി.നിയാസക്, 
പി.വി.സുഗതൻ, രാന്ജഷക് കാട്ിൽ, 
അഭിലാഷക്, സലീതം, ഷുക്കൂർ, മുഹ
മ്ദക് അസതം, ചക.ഡി.ന്ലാറൻസക്  
എനേിവർ ന്നതൃത്തം നൽകി.

2013 തല ഭൂമി ഏതറ്ടു്ൽ നിയമുംപൂർണമായും ലും
ഘിച്ചുതകാണ്ട് സവേകാരപ്യ കടാൾ പാെക്കുകവണ്ി നിർബ
ന്ിെ കുടിതയാഴിപ്ി്ല മായി മുകന്നാട്ടു കപാവകയാണട് 
സുംസ്ാനും ഭരിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണി സർ്ാർ. കകന്ദ്ര 
ബിതജപി മന്തി  നിെിൻ ഗഡട്കരി എല്ലാവിധ പിന്തുണ
യും ആശീർവാ്വമായി ഒപ്മുണ്ട്. പ്ബുദ്ധ കകരളത്ിനട് 
അറപ്പുളവാക്കുന്ന വിധത്ിലാണട് ആലപ്പുഴ കബപ്ാസി
തറെ ഉ്ട്ഘാടന കവളയിൽ കകന്ദ്ര മന്തി നിെിൻ ഗഡട്ക
രിയും കകരള മുഖപ്യൻ മിസ്റർ പിണറായി വിജയനും  അകനപ്യാ
നപ്യും  പ്ശുംസ തചാരിഞെെട്.

ൊവക്ാെ് ഷപ്രവറ്് ബസ് ്റോന്ഡില് നെന്  പ്രതിശഷധ  സശമ്ളനം ആക്ഷന് കൗണ്സില്  
സംസ്ാന കെയര്മാന് ഇ.വി.മുഹമ്ദാേി  ഉദ്ഘാെനം കെയ്യുന്നു

എറണാകുളത്് നെന് പ്രതിശഷധ േരിോെിയില് എന്എച്ച് സംയുക്ത 
സമര സമിതി സംസ്ാന കണ്വീനര് ഹാഷിം ശെന്ദാംേള്ിയുകെ ശന
തൃത്വത്ില് 3ജി വിജ്ാേനം കത്ിക്കുന്നു
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2020 ഡിസതംബർ ആറിനക്, 
ചവനചസ്ലയിചല ന്ദശീയ അസതം
ബ്ിയിന്ലക്ക് നടനേ ചതരചഞ്
ടുപ്പിൽ ഭരണകക്ിയായ യുകണ
റ്ഡക് ന്സാഷത്രലിസ്റക് പാർട്ി ഓ�ക് 
ചവനചസ്ലയുതം (പിഎസക് യുവി) 
സഖത്രകക്ികളുതം ഗതംഭീര വിജയതം 
ന്നടിയിരിക്കുന്നു. ന്പാൾ ചെയ് 
ന്വാട്ടുകളുചട 69.3 ശതമാനവതം 
പാർലചമൻറിചല 277 സീറ്റുകളിൽ 
253-ഉതം ന്നടിചക്ാണ്ാണീ 
വിജയതം. പ്രസിഡറെക് നിന്ക്ാളാ
സക് മഡൂന്റാ വലിയ വിജയതം കര
സ്മാക്ിയിരിക്കുന്നു.

യുഎസക്-യൂന്റാപത്രൻ യൂണി
യൻ  സാമ്ാജത്രത് ന്ബ്ാക്ിചറെ 
പിന്തുണയുള്ള, കടുത് വലതപ
ക്ക്ാരനായ ആക്ടിതംഗക് പ്രസി
ഡൻറക് യുവാൻ കഗ്ന്ഡാ, ചത
രചഞ്ടുപ്പു  ബഹിഷ്ക്കരിക്കുവാനു
ള്ള ആഹ്ാനതം നൽകിയിട്ടുതം ന്ന
ടിചയടുത്താണീ വിജയതം. ചത
രചഞ്ടുപ്പക് അട്ിമറിക്ാൻന്പാലതം 
കഗ്ന്ഡാ ഗ്രൂപ്പക് ശ്രമിച്ിരുന്നു.  
കഗ്ന്ഡാ ഗ്രൂപ്പക് ഒഴിചക ചതര
ചഞ്ടുപ്പിൽ മത്സരിച്, പ്രതിപ
ക്ചത് മൂനേക് വലതപക്ഗ്രൂപ്പുക
ളുതം  ജനവിധി അതംഗീകരിക്കുകയുതം 
ചതരചഞ്ടുപ്പക് ബഹിഷ്കരിക്ാനു
ള്ള ആഹ്ാനചത് ശക്തമായി 
വിമർശിക്കുകയുതം ചെയ്ിരുന്നു.

തെരതഞെടുപ്പിതറെ  
പശ്ചാത്തലവും വപിശകലനവും

പിഎസക് യുവിയുചട വിജയതം 
എന്തുചകാണ്ാണക് പ്രധാന ചപ്പട്
താകുനേതക്? പ്രസിഡണ്ക് ഹയൂന്ഗാ 
ഷാന്വസിചറെ ന്നതൃത്ത്ിൽ 
കകചക്ാണ്ടുവനേിരുനേ അെഞ്
ലമായ സാമ്ാജത്രത്വിരുദ്ധ  നി
ലപാടുകൾ പ്രന്തത്രകിച്ക് യു.എസക് 
സാമ്ാജത്രത് വിരുദ്ധ നിലപാടുക
ളുന്ടതായ ചവനചസ്ലയുചട െരി
ത്രതം അതിനായി ഒന്നുകൂടി സതംഗ്ര
ഹിന്ക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.

ചവനചസ്ലയുചട  ആഭത്രന്തര
കാരത്രങ്ങളിൽ ഇടചപടാനുതം  എവ്ി
ധവതം അവിചട ഒരു പാവഗവൺ
ചമറെിചന വാഴിക്കുവാനുതം അതവ
ഴി ആ രാജത്രചത് എണ്നിന്ക്
പതം കവർചനേടുക്ാനുതം ഈ സാ
മ്ാജത്രത്സ്ാവകൾ അതത്രന്തതം 
തൽപ്പരരായിരുന്നു. രണ്ടു പതിറ്ാ
ണ്ിന്ലചറക്ാലതം കഴിഞ്കാല
ത്ക് യുഎസക് സാമ്ാജത്രത്തം ചബാ
ളീവിയൻ ചവനിചസ്ലചയ്കതിചര 
ഒരു 'സങ്കര യുദ്ധമുറ' പ്രന്യാഗി 
ക്കുകയായിരുന്നു. അതാകചട് പ്ര
കടമായ അക്രമണതം മാത്രമല്  മറി
ച്ക് വിവരയുദ്ധതം, നയതന്യുദ്ധതം, 
സാ്ത്ികയുദ്ധതം, രാജത്രത്ിചറെ 
നാണയത്ിചനതിചരയുള്ള യുദ്ധതം 
എനേിവചയല്ാതം ഉൾചക്ാള്ളുനേ
തതം അതവഴി രാജത്രചത്യുതം ജന
ങ്ങചളയുതം തകർക്ാനുതകുനേതതം 
ന്നരിട്ടുള്ള ന്ബാതംബാക്രമണചത്
ക്ാൾ വിനാശകരവമായിരുന്നു. 
പന്ക് ഷാന്വസുതം ചവനചസ്ല 
ജനതയുതം ഇത്രതം ഹീനമായ നീ

ക്ങ്ങചള തന്റെടന്ത്ാചട ചെറു
ക്കുകയുതം അതവഴി സാമ്ാജത്രത് 
ശക്തികളുചട  അപ്രീതിക്ക് പാ
ത്രമാകുകയുതം ചെയ്തു. 2013-ൽ ഷാ
ന്വസിചറെ മരണന്ശഷതം  അന്ദേ
ഹതം തചറെ അനുയായിയായി ചത
രചഞ്ടുത്ിരുനേ  നിന്ക്ാളാസക് 
മഡൂന്റാ പ്രസിഡറെക് ആകുകയുതം  
ഷാന്വസക് തടങ്ങിചവച് പുന്രാഗ
മനപരമായ  പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ തട
രുകയുതം ചെയ്തു. പന്ക് സാമ്ാജത്ര
ത് ശക്തികൾ ചവനചസ്ലയിചല 
മാട്ി പ്രഭുക്ളുമായി ന്െർന്നു
ചകാണ്ക്,  പുന്രാഗമനപരവതം ജനാ
ധിപതത്രപരമായി ചതരചഞ്ടുക്
ചപ്പട്തമായ മഡൂന്റായുചട സർ
ക്ാരിചന അട്ിമറിയിലൂചട  അസ്ി
രചപ്പടുത്ാൻ    ശ്രമിച്ചുചകാണ്ിരുന്നു. 
ഇത്രതം ശ്രമങ്ങചളല്ാമുണ്ായിട്ടുതം 
2018 ചമയക് മാസത്ിൽ നടനേ 
ചതരചഞ്ടുപ്പിൽ 68 ശതമാനതം 
ജനകീയ ന്വാട്ടുകൾ ന്നടിചക്ാ
ണ്ക് മഡൂന്റാ രണ്ാമതതം വിജയി
ക്കുനേതിചന തടയാനവർക്ായി
ല്. വലതപക് പ്രതിപക് പാർ
ട്ികൾ ഒന്നുതംതചനേ ചതരചഞ്
ടുപ്പിൽ മത്സരിച്ിചല്ങ്കിൽന്പ്പാലതം 
സാമ്ാജത്രത് ശക്തികളുതം അവ
രുചട പിണിയാളുകളായ വലത
പക്ക്ാരുതം, ചതരചഞ്ടുപ്പിൽ 
കൃത്രിമതം നടന്നു എനേക് ഒച്പ്പാടു
ണ്ാക്ി.

എനോൽ പ്രതിപക് നിയന്
ണത്ിലള്ള  ന്ദശീയ അസതംബ്ി 
മഡൂന്റായുചട ചതരചഞ്ടുപ്പിചന 
അതംഗീകരിക്ാതിരിക്കുകയുതം അന്ദേ
ഹചത് അധികാരതം തട്ിചയടുക്കു
നേവനായി െിത്രീകരിക്കുകയുതം 
പ്രസിഡൻറക് പദവി ഒഴിഞ്ഞു കി
ടക്കുകയാചണന്നു വാദിക്കുകയുതം 
ചെയ്തു. ചവനചസ്ലയിചല എണ്
യുചട ന്മൽ സാമ്ാജത്രത് കത്രാ്ി
നു നിയന്ണതം ഉറപ്പാക്കുക എനേ 
ലക്ത്രന്ത്ാചട, രാജത്രത്ക്  അനി
ശ്ിതാവസ് സൃഷ്ടിക്ാനുള്ള അവ
സരതം ഉപന്യാഗിച്ചുചകാണ്ക് പടി
ഞ്ാറൻ ബൂർഷ്ാ മുഖത്രധാരാ മാ
ധത്രമങ്ങൾ, മഡൂന്റായുചട കീഴിൽ 
ചവനചസ്ലയിൽ ജനാധിപതത്രതം  
അപകടത്ിലാണക് എനേക് വത്രാപ
കമായി പ്രെരിപ്പിച്ചു. സാമ്ാജJത് 
ഉപന്രാധങ്ങൾ മൂലമുണ്ായ തീവ്ര
മായ സാ്ത്ികക്കുഴപ്പത്ിചറെ 
ഉത്രവാദിത്തം അവർ മഡൂന്റാ
യുചടന്മൽ ചുമത്തുകയുതം രൂക്മായ 
ദുരിതതം ചകാണ്ക് അഞ്ചുലക്ന്ത്ാ
ളതം ചവനചസ്ലക്ാർ മറ്റു രാജത്ര
ങ്ങളിന്ലക്ക് അഭയാർത്ികളായി 
പലായനതം ചെയ്തു എനേ വത്രാജപ്ര
ൊരണതം നടത്തുകയുതം ചെയ്തു. ത
ടർനേക്  അന്മരിക്ൻ സാമ്ാജത്ര
ത്തം  ചവനചസ്ല എനേ  സ്ത
ന് പരമാധികാര രാഷ്ടത്ിചറെ 
ആഭത്രന്തരകാരത്രങ്ങളിൽ മറയില്ാ
ചത ഇടചപടുകയുതം   എല്ാ ജനാ
ധിപതത്ര മാനദണ്ഡങ്ങന്ളയുതം െവി
ട്ിചമതിച്ചുചകാണ്ക്, പ്രസിഡറെക് 
ചഡാണാൾഡക് രേതംപക് പ്രതിപക് 
രാഷ്ടീയക്ാരനായ യുവാൻ കഗ്

ന്ഡാചയ 'ജനാധിപതത്രത്ിചറെ
രക്കനായി ' അവതരിപ്പിച്ചുചകാ
ണ്ക്  ചവനചസ്ലയുചട ഇടക്ാല 
പ്രസിഡണ്ായി തിടുക്ത്ിൽ 
അതംഗീകരിക്കുകയുതം മഡൂന്റായുചട 
പ്രസിഡണ്ക് പദവി ക്രമ വിരുദ്ധ
മാചണന്നു പ്രഖത്രാപിച്ചുചകാണ്ക് 
അധികാരകക്മാറ്ത്ിനായി 
ആവശത്രമുനേയിക്കുകയുതം ചെയ്തു. 
അങ്ങചന  തിരചഞ്ടുപ്പിൽ, ചവ
നചസ്ല ജനതയിൽ ഒരാളുചട
ന്പാലതം ന്വാട്ടു കിട്ാത് കഗ്
ന്ഡായ്കക്, യുഎസക് പ്രസിഡണ്ക് 
ചഡാണാൾഡക് രേതംപക്  'ഇടക്ാല 
പ്രസിഡണ്ടു പദവി' ൊർത്ിചക്ാ
ടുത്തു. യുഎസക് സാമ്ാജത്രത്ത്ി
ചറെ അന്ങ്ങയറ്തം ന്സ്ച്ാപരമായ 
ഈ  ധിക്ാരത്ിനക്,   20 വർഷതം 
നീണ്  ചബാളിന്വറിയൻ വി്
വത്ിലൂചട അധികാരതം നഷ്ടചപ്പ
ട് ചവനചസ്ലയിചല സ്നേ 
ഉനേത വിഭാഗത്ിചറെ പിന്തുണ 
ലഭിക്കുകയുതം ചെയ്തു. അന്താചടാ
പ്പതം, വി്വാഭിമുഖത്രമുള്ള പാർട്ി
കൾക്ിടയിൽത്ചനേ ഒരു പിളർ
പ്പക് സൃഷ്ടിക്കുകയുതം വിമതർ മഡൂ
ന്റാചയ്കതിചര തിരിയുകയുതം രാജത്ര
ത്ക് ആഭത്രന്തര അസ്ാസ്ത്രതം സൃ
ഷ്ടിക്കുകയുതം ചെയ്തു. കഗ്ന്ഡാ, 
ചവനചസ്ലയിചല വി്വ വിരു
ദ്ധരായ പാർട്ികചളചയല്ാതം തനി
ക്കു പിനേിൽ അണിനിരത്ാനുള്ള 
ചവറിപിടിച് ശ്രമങ്ങളുതം നടത്ി. 

അതമാത്രമല്. അന്മരിക്ൻ 
ആഭിമുഖത്രമുള്ള അയൽരാജത്രമായ 
ചകാളതംബിയയുമായി കൂട്ടു ന്െർന്നു
ചകാണ്ക് ഒരു അട്ിമറി ലക്ത്രമാ
ക്ി, യുഎസക് പിന്തുണന്യാചട 
ചവനചസ്ല- ചകാളതംബിയ  അതിർ
ത്ിയിലൂചട ഒരു കടന്നുകയറ്തം 
ഉൾപ്പചടയുള്ള ഹീനമായ ഗൂഢാ
ന്ലാെനകൾ കഗ്ന്ഡായുതം കൂട്ാ
ളികളുതം  ആസൂത്രണതം ചെയ്തു. പന്ക്, 
ചവനചസ്ല ജനതയുതം സായുധ 
ന്സനയുതം ഒത്തു ന്െർനേക് ഈ ശ്ര
മങ്ങചള  തകർത്തു കളഞ്ഞു. ന്�ാക്ക് 
ബിസിനസക് അവതാരകനായ 
രേിഷക് റീഗന്നാടു സതംസാരിക്ചവ, 
രേതംപിചറെ ഏറ്വമുയർനേ ഉപന്ദ
ശകനുതം അന്മരിക്ൻ ഭരണ സതം
വിധാനത്ിചല  കടുത് ആധി
പതത്ര സ്ഭാവക്ാരനുമായ  ന്ജാൺ 
ന്ബാൾട്ൺ, എണ്യുചടയുതം രാജത്ര
ത്ിനുണ്ാകാവനേ സാ്ത്ിക
ന്നട്ങ്ങളുചടയുതം ഉദാഹരണതം കാ
ണിച്ചുചകാണ്ക്,  ചവനചസ്ലയി
ചല രാഷ്ടീയ പ്രതിസന്ധിയിൽ 
അന്മരിക്യ്കക് 'ഒരുപാടു താല്പരത്ര'ങ്ങ
ളുചണ്നേക് ചവളിചപ്പടുത്ിയതിലൂ
ചട, യു.എസിചല എണ് ഭീമൻമാ
രുചട നിക്ിപ്ത താല്പരത്രതം സാദേർ
ഭികമായി തറന്നുകാട്ചപ്പടുകയുതം 
ചെയ്തു.

ഇപപ്ചാഴതത്ത തെരതഞെടുപ്പ് 
സ്വെന്ത്രവും നീെപിയുക്തവും
ആയപിരുന്നു

1998ചല പ്രസിഡണ്ക് തിര
ചഞ്ടുപ്പിൽ ഹയൂന്ഗാ ഷാന്വസി

ചറെ വിജയത്ിനു ന്ശഷതം വലത
പക് പ്രതിപക് ശക്തികൾ തി
രചഞ്ടുപ്പിൽ പചങ്കടുക്കുനേതിനുതം 
ബഹിഷ്ക്കരിക്കുനേതിനുമിടയിൽ 
ൊഞ്ാടുകയായിരുന്നു എനേതക് 
ഈയവസരത്ിൽ ഓർന്ക്ണ്
താണക്.

എനേിരുനോലതം, സാമ്ാജത്രത് 
ശക്തികന്ളർചപ്പടുത്ിയ സാ്
ത്ിക ഉപന്രാധത്ിചറെ ചകടുതി
കൾ, വിന്ദശാക്രമണത്ിചറെ ഭീ 
ഷണി, ചതരചഞ്ടുപ്പു ബഹിഷ്ക്ക
രിക്കുനേതിചറെ നത്രായയുക്തത ത
ടങ്ങി പല വിഷയങ്ങളിലതം ഈ 
വലത പ്രതിപക്നിര ഭിനേിക്
ചപ്പട്ിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതി
നാൽ ചതരചഞ്ടുപ്പു ബഹിഷ്ക്കരി
ക്ാനുള്ള കഗ്ന്ഡായുചട ആഹ്ാ
നതം ഒരു വിഭാഗതം തള്ളിക്ളഞ്ഞു. 
107 പാർട്ികളിൽചപ്പട്--അതിലാ
കചട് 97 എണ്തം പ്രസിഡണ്ക് മഡൂ
ന്റാചയ്കതിചരയുള്ളതായിരുന്നു -- 
14000 സ്ാനാർത്ികൾ 277 
സീറ്റുകളിന്ലക്ായി മത്സരിച്ചു. 
പിഎസക് യുവിക്കുതം പ്രസിഡണ്ക് 
മഡൂന്റായ്ക്കുതം ഗണത്രമായി ന്വാട്ടു 
നൽകിയന്പ്പാൾത്ചനേ ജനങ്ങൾ 
അവരുചട ഇതംഗിതത്ിനനുസരി
ച്ക് വത്രതത്രസ്ത പാർട്ികൾക്കുതം പ്ര
തത്രയശാസ്തങ്ങൾക്കുതം  ന്വാട്ടു നൽകി.

ന്ദശീയ ചടലിവിഷനിൽ പ്ര
തിപക് സ്ാനാർത്ികൾക്ക് 
പ്രന്ക്പണ സമയതം അനുവദിക്കു
കയുതം അവർ നിരവധി സതംവാദ
ങ്ങളിൽ പചങ്കടുക്കുകയുതം ചെയ്തു. 
ന്കാവിഡക് - 19 ന്പ്രാന്ട്ാന്ക്ാളിൽ 
ചതരചഞ്ടുപ്പക് സുഗമമായുതം നീ
തിയുക്തമായുതം നടന്നു.

യുഎസക് അടക്തം 34 രാജത്രങ്ങ
ളിൽനിന്നുള്ള 300 അന്താരാഷ്ട 
നിരീക്കരുതം രാഷ്ടീയ പാർട്ിക
ളിൽനിന്നുതം സാമൂഹിക സതംഘട
നകളിൽനിന്നുതം ആയിരത്ിൽ
പ്പരതം ന്ദശീയ നിരീക്കരുതം ചത
രചഞ്ടുപ്പു വീക്ിക്ാനുണ്ായി
രുന്നു. ചതരചഞ്ടുപ്പക് നീതിപൂർവ്തം 
നടന്നുചവന്നുതം ന്വാചട്ണ്ൽ ശരി
യായിത്ചനേ നടന്നുചവന്നുതം അവ
ചരല്ാതം അഭിപ്രായചപ്പട്ിട്ടുണ്ക്.

യുഎസക് ന്നതൃത്ത്ിലള്ള യു
ദ്ധങ്ങളുതം കസനികവൽക്രണ
വതം അവസാനിപ്പിക്കുവാനുതം, സമാ
ധാനചത്യുതം മനുഷത്രാവകാശ മു
ന്നേറ്ങ്ങചളയുതം പിന്തുണയ്ക്കുവാനുതം  
ജനങ്ങളുചട നികുതിപ്പണതം ആന്രാ
ഗത്ര പരിരക്, വിദത്രാഭത്രാസതം, പരി
സ്ിതി സൗഹൃദമായ ചതാഴില
കളുതം മറ്റു ജീവന്നാപാധികളുതം 
എനേിവയിന്ലയ്കക്  തിരിച്ചുവിടുവാ
നുതം  സ്തീകളുചട ന്നതൃത്ത്ിൽ 
അടിത്ട്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുനേ 
CODEPINK എനേ സതംഘടനയുചട 
സതംഘചത് നയിച്ചു വരികയുതം 
മു്ക് രണ്ടുതവണ ചതരചഞ്ടുപ്പു 
നിരീക്ണത്ിചനത്തുകയുതം ചെയ്  
ചടരി മാറ്ക്സൺ, ഈ ചതരചഞ്
ടുപ്പക് സ്തന്വതം നീതിപൂർണ്വ
മായിരുന്നുചവന്നുതം കൃത്രിമങ്ങളുതം 
തട്ിപ്പുചമാന്നുമില്ാത്തായിരുന്നു

ചവന്നുതം അഭിപ്രായചപ്പട്ിട്ടുണ്ക്. 
"ന്വാട്ിതംഗക് എളുപ്പവതം ന്വഗന്മറി
യതതം സുരക്ിതവമായിരുന്നു: 
നീണ് വരികളുതം ആയാസകരമായ 
ബാലറ്റുതം ന്വാട്ിതംഗക് രീതികളുതം 
ഒഴിവാക്ിയതിന്നാചടാപ്പതം ന്വാ
ട്ടുചെയ്യുനേവർക്ക് ന്പ്രാത്സാഹന
വതം നൽകിയിരുന്നു". മാറ്ക്സൺ 
പറയുന്നു.

ചതരചഞ്ടുപ്പക് അട്ിമറിക്ാ
നുള്ള എല്ാ ശ്രമങ്ങളുതം പരാജയ
ചപ്പട്ന്പ്പാൾ, യുഎസിചല കവറ്ക് 
ഹൗസക് നാഷണൽ ചസകയൂരിറ്ി 
കൗൺസിൽ പറഞ്ഞു ചതരചഞ്
ടുപ്പക് പദ്ധതിയുതം ക്രമവതം തട്ിപ്പാ
യിരുന്നുചവനേക്. ചതരചഞ്ടുപ്പി
നുള്ള 'ഒരു സാഹെരത്രവതം' നില
വിലില്എന്നുതം  അതിനാൽ  ന്പാളിതം 
ഗക് നടക്കുനേതിനു മുമ്പു തചനേ പ്ര
സിഡൻറക് മഡൂന്റാ രാജിചവക്
ണചമന്നുതം ചപറെഗൺ ഭരണാധി
കാരികൾ ആവർത്ിച്ാവശത്രചപ്പ
ട്ടുചകാണ്ിരുന്നു. എനേിട്ടുതം ന്വാചട്
ടുപ്പക് നടക്കുക തചനേ ചെയ്തു; ക്രമ
ന്ക്ടക് നടനേതിനുള്ള ഒരു ചതളിവതം 
ലഭിച്തമില്. ചപറെഗൺ, യൂന്റാ
പത്രൻ യൂണിയൻ, ലിമ ഗ്രൂപ്പക് (ചവ
നചസ്ലയിചല ഭരണമാറ്ത്ിനു 
ന്വണ്ി ശ്രമിക്കുനേ ലാറ്ിനന്മരി
ക്ൻ രാജത്രങ്ങളുചട ഒരു അനൗ
പൊരിക സതംഘതം) യു.എസക് സാ
മ്ാജത്രത് ഉപകരണമായ ഓർഗ
കനന്സഷൻ ഓ�ക് അന്മരിക്ൻ 
ന്സ്ററ്ക്സക് (ഒഎഎസക്) നിയന്ി
ക്കുനേ ന്കാർപ്പന്ററ്ക് മാധത്രമങ്ങൾ 
ഇവചരല്ാവരുതം, ന്ലാകത്ിചല 
തചനേ കുറ്മറ് ഒരു തിരചഞ്ടുപ്പു 
പ്രക്രിയചയ നിയമവിരുദ്ധമാചണ
ന്നു സ്ാപിക്കുവാൻ എല്ാ ശ്രമ
വതം നടത്തുന്നുചവനേതിൽ അത്ഭു
തമില്. എനോൽ, ലാറ്ിൻ അന്മ
രിക്ൻ കൗൺസിൽ ഓ�ക് ഇല
ക്ടറൽ എക്ക് ന്പർട്ക്സക് (സിഇഇഎ
ൽഎ) ഉൾപ്പചടയുള്ള ന്നരിട്ടുള്ള 
നിരീക്കർ സ്ിരീകരിക്കുനേതക് 
ഈ തിരചഞ്ടുപ്പുപ്രകിയ അന്തർ
ന്ദേശീയമാനദണ്ഡങ്ങൾക്നുസരി
ച്ചു തചനേയാചണനോണക്.

അധീശത്ത്ിനുതം  മാട്ി
ത്രത്ിനുതം മറ്റു രാജത്രങ്ങളുചട 
ആഭത്രന്തരകാരത്രങ്ങളിലള്ള നിദേത്ര
മായ കകകടത്ലിനുമുള്ള ചവ
റുക്ചപ്പട് ശ്രമങ്ങൾ യു.എസക് സാ
മ്ാജത്രത്തം എങ്ങചനചയാചക് ത
ടർന്നുവരുന്നു എനോണിതക് കാ
ണിക്കുനേതക്. ഈ സാഹെരത്രത്ി
ൽ പ്രസിഡണ്ക് മഡൂന്റായ്ക്കുതം ധീര
രായ ചവനചസ്ലൻ ജനതയ്ക്കുതം 
ഐകത്രദാർഢത്രതം പ്രഖത്രാപിക്കുകയുതം 
സമന്രാത്സുകമായ ആന്ഗാള സാ
മ്ാജത്രത്വിരുദ്ധ പ്രന്ക്ാഭങ്ങൾ, 
പ്രന്തത്രകിച്ചുതം സാ്ത്ിക ഉപ
ന്രാധങ്ങൾ വഴി മറ്റു രാജത്രങ്ങചള 
കീഴടക്ാനുള്ള യു.എസക്. സാമ്ാ
ജത്രത് ശ്രമങ്ങൾചക്തിചരയുള്ള  
പ്രന്ക്ാഭങ്ങൾ ശക്തിചപ്പടുത്തുക
യുമാണക് സമാധാനതം കാതംക്ിക്കു
നേ എല്ാ സാമ്ാജത്രത് വിരുദ്ധ 
ജനതയുചടയുതം ഉത്രവാദിത്തം.
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കളുതം ചെയ്തുചകാണ്ിരിക്കുനേതക്. 
പിന്റ്നേക് നടനേ 'മൻ കി ബാതി'ൽ 
റിപ്പബക് ളികക് ദിനത്ിൽ ന്ദശീയ 
പതാകചയ അപമാ
നിച്തക് വളചര ന്വദ
നിപ്പിച്ചു എന്നുതം പറ
ഞ്ഞു നന്രന്ദ്രന്മാദി. 
ന്ദശീയ പതാക വലി
ചച്റിഞ്തതം െവിട്ി
ന്ത്ച്തതം കർഷകചര 
ന്നരിടാൻ ന്മാദി നി
ന്യാഗിച് ന്പാലീസു
കാരുതം സിആർപിഎ
ഫുകാരുതം ഗുഢാന്ലാ
െനയിൽ പങ്കുപറ്ിയ
വരുമാചണനേതക് ദൃശത്ര
ങ്ങളിൽനിനേക് വളചര വത്രക്തമാണക്. 
എന്താണക് നടപടിചയടുക്ാത്തക്? 
ചറഡക്ന്�ാർട്ടുതം പരിസരവതം ഇ 
ന്പ്പാൾ ഡാൽമിയയുചട കകക
ളിലാണക് എനേതക് പ്രന്തത്രകതം പ്ര
സ്താവത്രതം. ലക്ണചമാത് �ാസി
സ്റക് നടപടികളാണക് ന്മാദിയുതം 
സതംഘവതം പയറ്റുനേതക്. ജർമ്നി

യിചല റീഷ്ടാഗക് ആക്രമണന്ത്ാ
ടക് സതംഭവങ്ങൾക്ക് സാദൃശത്രമുചണ്
ങ്കിൽ അതക് ന്കവലതം യാദൃശ്ിക
മല്. 

കെനയുചടന്യാ പാകിസ്ാ
ചറെന്യാ അതിർത്ികളിൽ കാ
ണാത് സുരക്ാ സനോഹങ്ങൾ 
ഒരുക്ിയാണക് രാജത്രതലസ്ാനതം 
കർഷകചര പ്രതിന്രാധിക്ാൻ 
ശ്രമിക്കുനേതക്. കിടങ്ങുകൾ തീർ
ത്തുതം മുള്ളുന്വലികൾ സ്ാപിച്ചുതം 
അള്ളുകൾ പാകിയുമാണക് തല
സ്ാനത്ിനക് 'സതംരക്ണതം' ഒരു
ക്കുനേതക്. പത്തുമീറ്റാണക് സിതംഘു
വിൽ ന്റാഡിചല കിടങ്ങിനക് കദർ
ഘത്രതം. ന്പാരാഞ്ിട്ക് ഇരുമ്പു ബാ

രിന്ക്ഡുതം ഉയർത്ിയിട്ടുണ്ക്. ബാ
രിന്ക്ഡിനുമുനേിൽ മുള്ളുന്വലിയുതം 
തറയിൽ ആണികളുതം പാകിയി
രിക്കുന്നു. ന്പാലീസിനക് ഇരു്ക് 
ലാത്ിയുതം നൽകിയിട്ടുണ്ക്. തി

ക്രിയിലതം ഗാസിപ്പൂരി
ലതം മറിച്ല്  അവസ്. 
സിതംഘുവിൽ സമര
ക്ാചര ഒഴിപ്പിക്ാചന
ത്ിയതക് അനോട്ടുകാ
രല്, പുറതം നാട്ടുകാരാ
ണക് എനേതക് വത്രക്തമാ
യിക്ഴിഞ്ഞു. ഒഴിപ്പി
ക്ാചനത്ിയവന്രാടക് 
വളചര സഹകരണാ
ത്മകമായി വർത്ിച് 
ന്പാലീസക് അവരുമാ
യി ന്െർനേക് കർഷക

ചര വളഞ്ിട്ക് തല്ലുകയുതം തറയി
ലിട്ക് െവിട്ിയരയ്ക്കുകയുതം ചെയ്യുനേ
തിചറെ ദൃശത്രങ്ങൾ ന്ലാകതംമുഴുവൻ 
കണ്ടു. കടുത് ന്പാലീസക് ബന്ത
വസ്ിലായിരുനേ പ്രന്ദശത്ക് ആയു
ധധാരികളായ മുന്നൂന്റാളതം ആളു
കൾ വാഹനങ്ങളിൽ എങ്ങചന 
എത്ചപ്പട്ടു എനേതിനക് ഉത്രതം 

പറയാൻ ന്പാലീസിചന കഴിയൂ. 
പരിസ്ിത പ്രവർത്ക ന്ഗ്രറ്ാ 
തൻബർഗക്, അന്മരിക്ൻ നടിയുതം 
ഗായികയുമായ റിയാന തടങ്ങി 
ന്ലാകത്ിചറെ നാനാന്കാണുക
ളിൽനിന്നുതം പിന്തുണയുചട പ്രവാ
ഹമാണക് പിനേീടക് ഉണ്ായിചക്ാ
ണ്ിരിക്കുനേതക്. 

കർഷകന്നതാക്ൾചക്തിചര 
യുഎപിഎ, രാജത്രന്രോഹക്കുറ്ങ്ങൾ 
നിരത്ി ന്കചസടുത്ിരിക്കുന്നു, 
ലക്ക് ഔട്ക് ന്നാട്ീസക് ഇറക്ിയി
രിക്കുന്നു, ഇരുനൂറിചലചറ കർഷ
കചര കസ്റഡിയിചലടുത്ിരിക്കു
ന്നു, നൂറിന്ലചറ കർഷകചര കാ
ണ്ാനില്, കുടിചവള്ളതം, കവദയുതി, 

ഇറെർചനറ്ക് എല്ാതം വിന്ച്ദിച്ിരി
ക്കുന്നു. പ്രന്ദശന്ത്യ്കക് മാധത്രമപ്ര
വർത്കചരന്പ്പാലതം കടത്ിവിടു
നേില്. സമരചത് പിന്തുണയ്ക്കുനേ 
മാധത്രമപ്രവർത്കർചക്തിചര 
രാജത്രന്രോഹക്കുറ്ത്ിനക് ന്കചസ
ടുക്കുന്നു. അങ്ങചനയുതം ന്പാകുന്നു 
കാരത്രങ്ങൾ. ഇപ്രകാരചമാചക് 
ചെയ്യുനേതിൽ അപഹാസത്രത ന്താ
നോനുതംമാത്രതം മനുഷത്രത്ന്മാ വി
ന്വകന്മാ ഇല് ഭരണകൂടത്ിനക്. 
ഇചതാചക് ആർക്കുന്വണ്ി ചെ
യ്യുന്നു. അദാനി, അതംബാനിമാർ
ക്കുതം ഏതാനുതം കുത്കകൾക്കുതം 
ന്വണ്ി. 

പകചാടെപിതയ മുൻനപിർത്തപി  
നീക്കുപപചാക്കുണ്ചാക്ചാൻ  
നടത്തപിയ ശ്രമങ്ങൾ

ജനുവരി 26 ആയന്പ്പാന്ഴയ്ക്കുതം 
കർഷകസമരതം രണ്ടുമാസതം പി
നേിട്ടുകഴിഞ്ിരുന്നു. അതിനകതം 

പതിചനാന്നുവട്തം നടനേ െർച്ക
ളുതം സർക്ാരിചറെ പിടിവാശിചകാ
ണ്ക് തീരുമാനമാകാചത പിരിഞ്ഞു. 
നിയമത്ിചല വത്രവസ്കളിൽ 
െില മിനുക്കുപണികൾ നിർന്ദേ
ശിച്തല്ാചത  നിയമതം റദോക്ാൻ 
സർക്ാർ വിസമ്തിച്ചു, ന്കാടതി
ചയ മുൻനിർത്ി നീക്കുന്പാക്കു
ണ്ാക്ാനുതം ശ്രമിച്ചു. എനോൽ 
നിയമപരമായ ഒരു 
പ്രശക് നത്ിനുതംന്വണ്ിയല് ന്പാ
രാടുനേതക് എന്നുവത്രക്തമാക്ിചക്ാ
ണ്ക് കർഷകർ ന്കാടതിയുചട വാ
തിലിൽ മുട്ടുകന്യാ ജുഡീഷത്രൽ 
ഇടചപടൽ ന്തടുകന്യാ ചെയ്ില്. 
നിയമങ്ങൾ നിരുപാധികതം പിൻ
വലിക്ണതം എനേ ആവശത്രത്ിൽ 
അവർ ഉറച്ചുനിന്നു. 

എനോൽ  െീ�ക് ജസ്റിസക് നയി
ക്കുനേ സുപ്രീതംന്കാടതിയുചട ഡി
വിഷൻ ചബഞ്ക് മൂനേക് കാർഷിക 
നിയമങ്ങളുചടയുതം ഭരണഘടനാ 

സാധുതചയ ന്ൊദത്രതം ചെയ്യുനേ ഒരു 
ചപാതതാൽപരത്ര ഹർജി പുന
സ്ാപിച്ചു. അന്ത ചപാതതാൽ
പരത്ര ഹർജി,  കൃഷി  സതംസ്ാന 
വിഷയമാകയാൽ ഈ വിഷയ
ത്ിൽ നിയമനിർമ്ാണതം നട
ത്ാൻ പാർലചമറെിനക് അധികാ
രമിചല്നേ കാരണത്ാൽ സുപ്രീതം
ന്കാടതി നവതംബറിൽ തള്ളിക്
ളഞ്ിരുന്നു. കർഷകരുചട  പ്രതി
നിധികളുമായി യാചതാരു കൂടി
യാന്ലാെനയുമില്ാചത സുപ്രീതം
ന്കാടതി ഏകപക്ീയമായി നാ
ലതംഗകമ്ിറ്ിചയ പ്രഖത്രാപിച്ചു. 
കമ്ിറ്ിയതംഗങ്ങൾ നാലന്പരുതം 
കാർഷികനിയമത്ിനുള്ള പി
ന്തുണ പരസത്രമായി പ്രഖത്രാപി ച്
വരാണക്. സുപ്രീതംന്കാടതിയുചട 
മധത്രസ്ത ആവശത്രചപ്പട്ിട്ില് 
എനേതിനാൽ കർഷകർ സ്ാഭാ
വികമായുതം അത്രചമാരു വിധി
യിൽ അസതംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയുതം 
കമ്ിറ്ിക്കുമു ി്ൽ ഹാജരാകുവാൻ 
വിസമ്തിക്കുകയുതം നിയമങ്ങൾ 
റദോക്കുനേതവചര സമരതംതടരുചമ
നേക് പ്രഖത്രാപിക്കുകയുതം ചെയ്തു. 

കചാർഷപിക നപിയമങ്ങൾ  
ആർക്കുപവണ്പി

പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ
മൂലതം കർഷകർക്ക് ഉണ്ാകാൻ 
ന്പാകുനേ സമൃദ്ധിചയക്കുറിച്ക് സർ
ക്ാർ പക്തം പ്രകീർത്നങ്ങൾ 
ആവർത്ിക്കുന്്ാഴുതം വാസ്തവതം 
എന്താണക്? ആവശത്രസാധനനി
യമതം 1955 അട്ിമറിക്ചപ്പടുനേതി
ലൂചട അരിയുതം ന്ഗാതമ്പുതം ഉൾചപ്പ
ചടയുള്ള ഭക്ത്രധാനത്രങ്ങൾ പരി
ധിയില്ാചത സതംഭരിക്കുവാൻ കു
ത്കകൾക്ക് അവസരചമാരുക്കു
ന്നു. ഇതക് കൃത്രിമക്ാമത്ിനുതം 
തടർനേക് വിലക്യറ്ത്ിനുതം ഇട
വരുത്തുചമനേതക് നിസ്തർക്മാണക്. 
നിലവിലള്ള എപിഎതംസിആക്ടക് 
സതംഭരണത്ിനുന്മലള്ള സ്കാ
രത്രവതക്ക്രണത്ിനക് വിഘാതതം 
സൃഷ്ടിക്കുനേതാണക്. 7500ളതം വരു
നേ മണ്ഡികളിലാണക് 30-32ശത
മാനതം വരുനേ കാർഷികഉൽപ്പനേ
ങ്ങൾ താങ്ങുവിലനൽകി സർക്ാർ 

ജനുവരി 29ന് ഡല്ഹിയികേ സിംഘു അതിര്ത്ിയില് കര്ഷകര്ക്കുശന
കരയുണ്ായ ശോേീസ് അതിക്രമത്ില്നിന്്

സിംഘുവില് ശദേീയ ോതയില് മുള്ളുശവേിയും ബാരിശക്ഡുകളം ഉേ
ശയാിച്ച് ശോേീസ് പ്രതിബന്ങ്ങള് തീര്ക്കുന്നു

ജനുവരി 26ന് തേസ്ാന നരിയില് കര്ഷക സമര ഐക്യദാര്ഢ്യ ജാഥ എത്ിശച്ചര്ന്ശ്ാള്

സിംഘു-ാസിപ്പൂര് അതിര്ത്ിയില് കര്ഷകര്ക്കുശനകരയുണ്ായ 
ശോേീസ് അതിക്രമത്ില് പ്രതിശഷധിച്ച് ആേപ്പുഴ ൌണില് നെന് 
പ്രതിശഷധ പ്രകെനം

ഐക്യദാര്ഢ്യസമിതിയുകെ ആഭിമുഖ്യത്ില് െിങ്ങവനത്്  നെന് 
സംമത്ില് സണ്ി എം.കേിക്ാെ് പ്രസംിക്കുന്നു
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(7-ാം ശേജില് നിന്്)

(ശേഷം 9-ാം ശേജില്)

സതംഭരിക്കുനേതക്. മണ്ഡികൾ നി
ലനിൽക്കുനേതക് സ്കാരത്രവതക്ക്
രണത്ിനക് തടസ്മാണക്. അത
ചകാണ്ാണക് �ാർന്മഴക് സക് ചപ്രാ
ഡയൂസക് ന്രേഡക് ആറെക് ചകാന്മഴക് സക് 
ആക്ടിൽ സ്കാരത്രസതംഭരണത്ി
നക് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുനേ
തക്. ഒരിക്ൽ സ്കാരത്രമണ്ഡികൾ 
സ്ാപിക്ചപ്പട്ാൽ സർക്ാർ 
സതംവിധാനതം അട്ിമറിക്ചപ്പടുതം 
എനേതിനക് ആന്ഗാളവതക്ക്രണ
കാലത്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾക്കുതം 
അനുഭവങ്ങൾക്കുതം പഞ്മില്. 
കാർഷിക നിയമതം 2020 പാസ്ാ
ക്ചപ്പട്തിനക് പിനോചല മധത്രപ്ര
ന്ദശിൽ 247 മണ്ഡികൾ പൂട്ിയ
തായിവനേ റിന്പ്പാർട്ടുകളുതം കർ
ണാടകയിൽ റിലയൻസക് ധാനത്രതം 
സതംഭരിച്ചുതടങ്ങിതായി വനേ വാർ
ത്കളുതം കർഷകരുചട ആശങ്കൾ 
ശരിവയ്ക്കുന്നു. എപിഎതംസി മണ്ഡി
കൾ പൂട്ചപ്പട്ാൽ സർക്ാരിചറെ 
അധീനതയിൽ ധാനത്രങ്ങൾ ഉണ്ാ
കില് എനേതക് ന്റഷൻ സതംവിധാ
നചത് പ്രതികൂലമായി ബാധി
ക്കുതം. ഫുഡക് ന്കാർപ്പന്റഷൻ ഓ�ക് 
ഇന്തത്രയ്ക്കുതം മരണമണിമുഴങ്ങുതം. 
കപ്രസക് അഷ്റൻസക് ആറെക് �ാതം 
ആക്ടക് കരാർ കൃഷിയിന്ലയ്ക്കുള്ള 
വഴിചയാരുക്ലാണക്. വിളവാങ്ങു
നേവനക് വിളയുചട ഗുണനിലവാര 
പരിന്ശാധയ്ക്കുള്ള അവകാശവതം 
ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ക്. തണ്ടുഭൂമികളിൽ 
കൃഷിചെയ്യുനേ കർഷകചന സതം
ബന്ധിച്ിടന്ത്ാളതം പിടിച്ചുനിൽ

ക്കുക വളചര പ്രയാസന്മറിയതാകുതം. 
ആന്ഗാളവതക്ക്രണനയങ്ങ

ളുചട തടക്തംമുതൽ ഓന്രാ നയ
ങ്ങളുതം കർഷകർക്ക് അനുകൂലമാ
ണക് എനേ പല്വിന്യാചടയാണക് 
നടപ്പിലാക്ിത്തുടങ്ങിയതക്. ഗാട്ടു
കരാർ മുതൽ ആസിയാൻ, ആർ
സിഇപി കരാറുകളിചലത്ിനി
ൽക്കുനേ മൂന്നുപതിറ്ാണ്ടുചകാണ്ക് 
നാലരലക്തം കർഷകരാണക് ആത്മ
ഹതത്രചെയ്തക്. ഓന്രാ പന്ണ്ടു
മിനിട്ിലതം ഒരു കർഷകൻ ആത്മ
ഹതത്ര ചെയ്യുന്നു ഇന്തത്രയിൽ. ഈ 
അനുഭവങ്ങളാണക് സമരഭൂമിയിൽ 
അടിയുറച്ചുനിൽക്ാൻ കർഷക
ചന നിർബന്ധിതനാക്കുനേതക്. 

ഭരണാധികാരികളുചട മുഷക് ക്കു
ചകാണ്ക് ജനങ്ങളുചട മുന്നേറ്ത്ിനക് 
തടയിടാനാകില് എനേക് ഒരിക്ൽ

ക്കൂചട ചതളിയിക്ചപ്പടുന്നു. രണ്ടു
മാസമായി ഭരണകൂടതം ആസൂത്രി
തമായി നടപ്പിലാക്ിചക്ാണ്ി
രിക്കുനേ കുത്ിത്ിരിപ്പുകചള മറി
കടനേക്, ന്മാദിയുചട കുതന്ത്ിൽ 

പതറാചത കർഷകർ ശക്തമായി 
മുന്നോട്ടുതചനേ. ഗാസിപ്പൂർ ന്ബാർ
ഡറിചല ഒഴിപ്പിക്ൽ ഭീ
ഷണയിൽ നിനേക് സർക്ാ
രിനക് പിന്നോട്ടുന്പാന്കണ്ി
വന്നു. ഒഴിഞ്ഞുന്പായിചല്
ന്നുമാത്രമല്,  രായ്ക്കുരാമാനതം 
ആയിരക്ണക്ിനക് കർ
ഷകർ സമരന്കന്ദ്രങ്ങളിൽ 
ഒഴുകിചയത്ി. കുടിചവള്ള
വതം ജനന്ററ്റുകളുതം ഗ്രാമ
ങ്ങളിൽനിചനേത്ിച്ചു.  ടയ
റിനക് പകരതം രോക്ടറിനക് ഇരു
മ്പുെക്രങ്ങൾ പണിതതംതടങ്ങി 
കർഷകർ.  കാർഷിക നിയമങ്ങൾ 

നിരുപാധികതം പിൻവലിക്കുക, 
കസ്റഡിയിചലടുത് കർഷകചര 
വിട്യയ്ക്കുക, കള്ളന്ക്സുകൾ പിൻ
വലിക്കുക, ചവള്ളതം, കവദയുതി, 
ഇറെർചനറ്ക്  എനേിവ പുന:സ്ാ
പിക്കുക തടങ്ങിയ ആവശത്രങ്ങചള 
മുൻനിർത്ി, ന്റാഡക് ഉപന്രാധതം 
ഉൾചപ്പചടയുള്ള സമരപരിപാടിക
ന്ളാചട, ച�ബ്രുവരി 6നക് ന്ദശവത്രാ
പകമായ പ്രന്ക്ാഭതം പ്രഖത്രാപിച്ക് 
സമരതം മുന്നോട്ടുതചനേ. ചതരുവിൽ 
പിന്തുണയ്ക്കുക, ഐതിഹാസിക
മായ ഈ പ്രന്ക്ാഭചത്. അതാണക് 
ഇനേക് ഇന്തത്രയിൽ ഏചതാരാളുചട
യുതം കർത്വത്രതം.

കർഷക പ്രപ്ചാഭ  
ഐക്യദചാർഢ്യജചാഥ

രാജത്രതം ഇന്നോളതം കണ്തിൽ 

ചവച്ക് ഏറ്വതം ഐതിഹാസിക
മായ കർഷക സമരത്ിചറെ സന്ദേ
ശതം ന്കരളത്ിചറെ മണ്ിൽ അന്ങ്ങാ
ളതം ഇന്ങ്ങാളതം ഹൃദയത്ിൽ സ്പർ
ശിക്കുതംവിധതം വിളിച്റിയിച്, 

എസക് യുസിഐ(കമ്യൂണിസ്റക്) 
പാർട്ിയുചടയുതം അഖിന്ലന്തത്രാ കി 

സാൻ ന്ഖതക് മ സക്ദൂർ 
സതംഘടനയുചടയുതം
(എഐചകചകഎതം
എസക്)സതംയുക്താഭി
മുഖത്രത്ിൽ ജനുവരി 
11നക് കാസർന്ഗാഡു
നിനേക് ആരതംഭിച് കർ
ഷക സമര ഐകത്ര
ദാർഢത്ര ജാേ 14 ജി
ല്കളിലതം പരത്രടനതം 
പൂർത്ിയാക്ി ജനു

വരി 26നക് തിരുവനന്തപുരത്ക് സമാ
പിച്ചു. നിരവധി കബക്കുകളിലതം 
മറ്റുവാഹനങ്ങളിലമായി നൂറുകണ
ക്ിനക് പ്രവർത്കർ ജാേയിൽ 
അതംഗങ്ങളായി. 

കാർഷിക ന്മഖലയിചല ഉല്പാ
ദനവതം വിതരണവതം ന്കാർപ്പന്റ
റ്റുകൾക്ക് തീചറഴുതനേ, വിലക്
യറ്തം  രൂക്മാക്കുനേ, ചെറുകിട
-െില്റ വത്രാപാര രതംഗചത് സമ്പൂ
ർണമായുതം തകർക്കുനേ ജനവിരു
ദ്ധ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻ
വലിക്കുക, കവദയുതി ബിൽ 2020 
പിൻവലിക്കുക തടങ്ങിയ ഡിമാൻ
റുകൾ ഉനേയിച്ചുചകാണ്ാണക് ഐകത്ര
ദാർഢത്രജാേ സതംഘടിപ്പിച്തക്.

 ജനുവരി 11നക് കാസർന്ഗാഡക് 
പുതിയ ബസക് സ്റാൻഡിൽ നടനേ  
ആദത്ര സന്മ്ളനതം എസക് യുസിഐ

(സി)സതംസ്ാന ചസക്രട്റിന്യറ്ക് 
അതംഗവതം എഐയുറ്ിയുസി സതം
സ്ാന പ്രസിഡന്മായ സഖാവക് 

ആർ.കുമാർ  ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തു.   
ന്കരളത്ിചല പ്രമുഖ പരിസ്ി
തി പ്രവർത്കനുതം ജനകീയ സമര 
ന്നതാവമായ ന്ഡാക്ടർ ഡി. സു
ന്രന്ദ്രനാേക്  �ക്ളാഗക് ഓ�ക് ചെയ്തു. 

എസക് യുസിഐ(സി) സതംസ്ാന 
കമ്ിറ്ി അതംഗതം സഖാവക് ചക.ചക.
സുന്രന്ദ്രൻ അധത്രക്ത വഹിച് 
ന്യാഗത്ിൽ ജാോകത്രാപക്റ്നുതം 
പാർട്ി സതംസ്ാന ചസക്രട്റിന്യ

റ്ക് അതംഗവമായ സഖാവക് ടി.ചക.
സുധീർകുമാർ, സതംസ്ാന കമ്ി
റ്ി അതംഗങ്ങളായ വി.ചക.സദാന
ദേൻ(ജാോ മാന്നജർ), ന്ജത്രാതി 
കൃഷ്ണൻ എനേിവർ സതംസാരിച്ചു. 
സഖാവക് അനൂപക് ന്ജാൺ സ്ാഗ
തവതം സഖാവക് അകിൽ മുരളി കൃ
തജ്തയുതം പറഞ്ഞു.

അതികശതത്രചത്യുതം ന്മാദി 
സർക്ാരിചറെ അപവാദ പ്രൊര 
രണങ്ങചളയുതം അടിച്മർത്ലക
ചളയുതം മറികടനേക് കർഷകർ നട
ത്തുനേ ഐതിഹാസികമായ  സമ

രന്ത്ാചടാപ്പതം മുഴുവൻ ജനങ്ങളുതം 
നിലചകാള്ളണചമനേ ജാേയുചട 
ആഹ്ാനതം ആയിരക്ണക്ിനക് 

ജനങ്ങൾ, വിന്ശഷിച്ചുതം ഇടതപ
ക് പ്രവർത്കർ ഹൃദയപൂർവ്തം 
ഏറ്റുവാങ്ങി. ഐകത്രദാർഢത്രജാേ
യ്കക് വിവിധ ജില്കളിലായി നൂറി
ന്ലചറ ന്കന്ദ്രങ്ങളിലാണക് ജനങ്ങൾ 
സ്ീകരണതം നൽകിയതക്. കക്ി 
രാഷ്ടീയ ബന്ധങ്ങൾക്പ്പുറതം വിവിധ 
വിഭാഗതം ജനങ്ങൾ എല്ാ ജില്ക
ളിലതം ജാേക്ക് സ്ീകരണതം നൽ
കാൻ മുന്നോട്ടു വന്നുചവനേതക് 
എസക് യുസിഐ(സി)യുചട ഇടത
പക് സമരരാഷ്ടീയത്ിനുള്ള 
അതംഗീകാരമാണക്.

പാലക്ാടക്, ചതാടുപുഴ, ആല
പ്പുഴ ജില്യിചല രാമങ്കരി തടങ്ങിയ 
സ്ലങ്ങളിൽ നടന്നുവരുനേ കർ
ഷക സമര ഐകത്രദാർഢത്ര അനി
ശ്ിതകാല സതത്രഗ്രഹ പന്തലക
ളിലതം ന്കാഴിന്ക്ാടക് കാട്ിലപ്പീ
ടികയിചല ചക.ചറയിൽ  വിരുദ്ധ 
സമരപ്പന്തലിലതം ജാേ കത്രാപക്റ്ൻ 
അഭിവാദത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു സതം
സാരിച്ചു.

നിരവധി സാമൂഹിക വത്രക്തി
ത്ങ്ങൾ ജാേയുചട ഭാഗമായി. 
പ്രമുഖ കർഷക ന്നതാവക് പി.ടി.

ന്ജാൺ, ന്ഡാ. വിൻസറെക് മാളി
ന്യക്ൽ, ന്ജാർജ്ക് മുല്ക്ര, 
അഡ്ന്ക്റ്ക് മാതയു ന്വളങ്ങാടൻ, 
ന്ജാർജ്ക് മാതയു ചകാടുമൺ(പ്ര
സിഡറെക്, ന്കരള സതംസ്ാന കർ
ഷക പ്രതിന്രാധ സമിതി), �ാദർ 
എബ്രഹാതം ന്ജാസ�ക്, ചപ്രാ�. 
കുസുമതം ന്ജാസ�ക്, ന്മാഹൻദാസക് 
(പ്രമുഖ പരിസ്ിതി പ്രവർത്കൻ) 
ന്താമസക് ന്ജക്ബക് (ഒറ്പ്പാലതം 
കർഷക സമര ഐകത്രദാർഢത്ര 
സമിതി കവസക് ചെയർമാൻ), 
പി. മുഹമ്ദക് കുട്ി (ന്െതംബർ ഓ�ക് 
ചകാന്മഴ്ക്), മുസ്ത� ഹാജി (ആൾ 
ന്കരള ഹയർ ഗുഡക്സക് ഓന്ണഴക് സക് 
അന്സാസിന്യഷൻ) എനേിവരുതം 
എറണാകുളത്ക്  ചപ്രാ�. ന്ജാർ
ജ്ക് ന്ജാസ�ക് (തൃപ്പൂണിത്തുറ 
ഐകത്രദാർഢത്ര സമിതി ചെയ
ർമാൻ), ടി. രവീന്ദ്രൻ (നന്വാത്ാന 
ശക്തി), അബ്ദുൾ ജബ്ാർ ന്മത്ർ 
(ജനകീയ പ്രതിന്രാധ സമിതി, 
ആലവ ), ഇരു്നതം ഭാസി(ചജ
ആർഎസക്), പി.സി.ന്ജാസ�ക്(ജ
നകീയ പ്രതിന്രാധ സമി തി, മു
വാറ്റുപുഴ), ഇ.എതം.മക്ാരുപിളള,  
കുഞ്മ് (സ്തീ സുരക് സമിതി), 
ന്സാണി.ടി.മാതയു(മദത്ര വിരുദ്ധ 

കര്ഷക സമര ഐക്യദാര്ഢ്യ ജാഥയുകെ സമാേന സശമ്ളനത്ില് ജാഥാ ക്യാേ്റ്ന്  
സഖാവ് െി.കക.സുധീര്കുമാര് പ്രസംിക്കുന്നു

കര്ഷക സമര ഐക്യദാര്ഢ്യ ജാഥയില് അവതരി്ിച്ച 'ഉണരുന് 
കര്ഷകര്' എന് കതരുവ് നാെകത്ില് നിന്് 

വനിതാ കര്ഷക ഐക്യദാര്ഢ്യ ദിനശത്ാെനുബന്ിച്ച് അരയങ്ാ
വില് നെന്  സശമ്ളനം എഐഎംഎസ്എസ് സംസ്ാന  
കസക്രട്ടറി സഖാവ് കക.എം.ബീവി ഉദ്ഘാെനം കെയ്യുന്നു

കര്ഷക സമര ഐക്യദാര്ഢ്യ ജാഥയില് എഐഡിഎസ്ഒ സ്്ീറ്് 
ബാന്ഡികറെ ാനാവതരണം

dn¸-»n-Iv Zn-\-¯n-se A-\n-ã
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(8-ാം ശേജില് നിന്്)
ജനകീയ സമര സമിതി), ടി.സി.
ന്യാഹനോൻ (യുക്തിവാദി 
സതംഘതം), ശങ്കർ എ.സി.(ആതം 

ആദക്മി പാർട്ി), ടി. ഡി. സ്റീ�
ൻ, ചക.പി.ന്ഗാവിദേൻ (എഐ
ചകഎ�ക്) എനേിവരുതം ചപ്രാ�. 
എൻ.ചജ. ന്ജക്ബക് (ചെയർമാൻ,   
കർഷക സമര ഐകത്രദാർഢത്ര 
സമിതി, ചതാടുപുഴ), ടി. ചജ. പീ
റ്ർ (കവസക് ചെയർമാൻ), നിഷ 
ന്സാമൻ(കൺവീനർ), മന്നാഹർ 
നടുവിന്ലത്ക്, ചനല്ിപ്പാറ ന്ബബി, 
പി.സി. ന്ജാളി എനേിവർ ഇടു
ക്ിയിലതം ന്ഡാ. കസമൺ ന്ജാ
ൺ(സിഎസക്ഐ ചസക്രട്റി), 
ടി.എതം.സതത്രൻ(പശ്ിമഘട് സതം
രക്ണ സമിതി), എൻ.രാമെന്ദ്ര
ൻ നായർ (പൗരസമിതി) പത്
നതംതിട്യിലതം, അഡ്. ഒ. ഹാരിസക്,  
റ്ി. ബി. വിശ്നാേൻ, ബി. ദിലീ
പൻ ആലപ്പുഴയിലതം, നൗഷാദക് 
എസക്. മുഹമ്ദക്(ജനകീയ പ്രതി
ന്രാധ സമിതി), ന്ഗാവിദേൻ 
(ഐഎൻപിഎ) എനേിവർ ന്കാ
ട്യത്തുതം    എ.ജയിതംസക്(ജനകീയ 
പ്രതിന്രാധ സമിതി), ന്മാഹൻ
ലാൽ (എതംസിപിഐ), ന്മാനച്
ൻ (സിഎതംപി), ന്കാശി പണി
ക്ർ(ഐകത്രദാർഢത്ര സമിതി, 
കുണ്റ) എ. റ്ി. ന്ജാസ�ക് (ഐകത്ര
ദാർഢത്ര സമിതി, പുനലൂർ), സുകു
മാരൻ എടമുളയ്കൽ(ജനകീയ പ്ര
തിന്രാധ സമിതി, അഞ്ൽ), പി. 
ചക. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ (ചെയർമാൻ, 
ഐകത്രദാർഢത്ര സമിതി, അഞ്ൽ) 
എനേിവർ ചകാല്ത്തുതം സ്ീകര
ണതം നൽകിയവരിൽ ഉൾചപ്പടു
ന്നു. തിരുവനന്തപുരതം പള്ളിപ്പുറ
ത്ക് പാഠന്ശഖര സമിതിയുചട 
ചെയർമാൻ ഷറഫുദേീൻ, ബി.രവി, 
കസനുലാബ്ീൻ, മുഹമ്ദക് അലി, 
സലിതം (ഷഹിൻ ബാഗക് ഐകത്ര 

ദാർഢത്ര സമിതി)സഖാവക് രവി 
(സിഐറ്ിയു), കുന്നുതംപുറതം അഷക് റ
�ക്  (കർഷക ഐകത്ര ദാർഢത്ര 
സമിതി)  ചനടുമങ്ങാടക് ഐകത്ര 

ദാർഢത്ര സമിതി ന്നതാക്ളായ 
എസക്. ശ്രീകുമാർ, എ. ആൽബർ
ട്ക്, മുഹമ്ദക്  ഷിബു, ശാർങക്ഗധരൻ, 
വിദത്രാധരൻ, തടങ്ങിയ സാമൂഹത്ര 
സാതംസ്കാരിക രാഷ്ടീയ രതംഗചത് 
നിരവധി വത്രക്തിത്ങ്ങൾ സ്ീക
രണന്യാഗങ്ങളിൽ പചങ്കടുത്ക് 
ജാേയ്കക് അഭിവാദത്രങ്ങൾ അർപ്പി
ക്കുകയുതം സ്ീകരണതം നൽകുകയുതം 
ചെയ്തു.

സതംസ്ാനത്ിചറെ നാനാഭാ
ഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്ിക്കുനേ കർ
ഷക സമര ഐകത്രദാർഢത്ര സമി
തികൾ, ന്കരള സതംസ്ാന ജന
കീയ പ്രതിന്രാധ സമിതി, അഖി
ന്ലന്തത്രാ കിസാൻ ന്ഖതക് മസക്ദൂർ 
സതംഘടൻ, ന്കരള സതംസ്ാന 
കർഷക പ്രതിന്രാധ സമിതി, 
ന്കരള സതംസ്ാന സ്തീ സുരക് 
സമിതി, ന്കരള സതംസ്ാന മദത്ര
വിരുദ്ധ ജനകീയ സമര സമിതി, 
നന്വാത്ാന ശക്തി, ഷഹീൻബാ
ഗക് ഐകത്രദാർഢത്ര സമിതി, ബാനർ 
സാതംസ്കാരിക സമിതി, എസക് യു
സിഐ(കമ്യൂണിസ്റക്) പാർട്ിയു

ചട വിവിധ ജില്ാ-പ്രാന്ദശിക 
കമ്ിറ്ികൾ, യുവകമ്യൂണിസ്റക് 
ദളതം ന്കാതംസന്മാൾ, കുട്ികളുചട 
പ്രസ്ാനതം പ്രന്ൊദന, മുനേണി 
സതംഘടനകളായ അഖിന്ലന്തത്രാ 
മഹിളാ സാതംസ്കാരിക സതംഘടന, 
ആൾ ഇന്തത്ര ചഡന്മാക്രാറ്ികക് 
യൂത്ക് ഓർഗകനന്സഷൻ, ആൾ 
ഇന്തത്ര ചഡന്മാക്രാറ്ികക് സ്റ്റുഡറെക്സക് 
ഓർഗകനന്സഷൻ, ന്രേഡക് യൂണി
യൻ സതംഘടന ആൾ ഇന്തത്ര യു
കണറ്ഡക് ന്രേഡക് യൂണിയൻ  ചസ
റെർ, വിവിധ ചതാഴിൽ ന്മഖലക
ളിചല യൂണിയനുകളായ ന്കരളാ 
കൺസ്ട്രക്ൻ വർന്ക്ഴ്ക് യൂണി
യൻ, ന്കരളാ തയ്ൽ ചതാഴിലാളി 
ചസറെർ, ്ാന്റെഷൻ വർന്ക്ഴ്ക് 
ചസറെർ, ന്കരളാ ന്ഷാപ്ക് & ചകാ
ന്മഷത്രൽ എസ്റാബ്ിഷക് ചമറെക് വർ
ന്ക്ഴ്ക് ചസറെർ, ചകഎസക്ആർടി
സി വർന്ക്ഴ്ക് ച�ഡന്റഷൻ, ടി
്ർ വർന്ക്ഴ്ക് ചസറെർ, ചഹഡക് 
ന്ലാഡക് വർന്ക്ഴ്ക് ചസറെർ, ചക
എസക്ഇബി വർന്ക്ഴക്  യൂണിയൻ, 
ചകഎസക്ഇബി പിസിസി കലൻ 
വർന്ക്ഴ്ക് യൂണിയൻ, കശുവണ്ി 

ചതാഴിലാളി ചസറെർ തടങ്ങിയ 
സതംഘടനകചള പ്രതിനിധീകരിച്ചുതം 
ജാേയ്കക് സ്ീകരണതം നൽകി.

എസക് യുസിഐ(കമ്യൂണിസ്റക്)  
പാർട്ിയുചട വനിതാ വിദത്രാർേി 
യുവജന കലാസതംഘതം അവതരി
പ്പിച് 'ഉണരുനേ കർഷകർ' എനേ 
ചതരുവക് നാടകതം അവതരിപ്പിച്ി
ടങ്ങളിചലല്ാതം കാണികളുചട കണ്ണു
കചള ഈറനണിയിച്ചു. കർഷക
രുചട നീറുനേ പ്രശ്ങ്ങചള രാഷ്ടീ
യവതം സാമൂഹത്രവമായ മാനത്ിൽ 
ജീവൽഗന്ധിയായി അവതരിപ്പി
ച് ചതരുവക് നാടകത്ിചറെ രെന
യുതം സതംവിധാനവതം എഐഡി

കവഒ സതംസ്ാന ചസക്രട്റി 
സഖാവക് ഇ.വി.പ്രകാശക് ആണക് 
നിർവ്ഹിച്തക്. എഐഡിഎസക്ഒ 
സ്ട്രീറ്ക് ബാൻഡക് അവ
തരിപ്പിച് ഗാനങ്ങൾ 
ന്പ്രക്ക ഹൃദയങ്ങളി
ൽ സമര താളമായി 
അലയടിച്ചു.

ഡൽഹിയിൽ കർ
ഷക ലക്ങ്ങൾ സമാ
ന്തര റിപ്പബ്ികക്ദിന 
പന്രഡക് നടത്ിയ  ജനു
വരി 26നക് ജാേ അതി 
ഗതംഭീര റാലിന്യാചട 
തിരുവനന്തപുരത്ക് 
സമാപിച്ചു. പുത്രിക്ണ്ത്ക് നട
നേ സമാപന  സന്മ്ളനതം എസക് യു
സിഐ(സി) സതംസ്ാന ചസക്ര
ട്റി ന്ഡാ.വി.ന്വണുന്ഗാപാൽ 
ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തു. പാർട്ി സതം
സ്ാന ചസക്രന്ട്റിയറ്തംഗവതം 
ജില്ാ ചസക്രട്റിയുമായ സഖാവക് 
ആർ. കുമാർ അധത്രക്ത വഹിച്ചു. 
രാഷ്ടീയ കിസാൻ മഹാസതംഘക് 
സൗത്ക് ഇന്തത്രൻ ന്കാ-ഓർഡി
ന്നറ്ർ പി.റ്ി.ന്ജാൺ മുഖത്രപ്രസതം

ഗതം നടത്ി. ന്കന്ദ്ര സർക്ാർ 
എചന്തല്ാതം കുതന്ങ്ങൾ പ്രന്യാ
ഗിച്ക് സമരചത് തകർക്ാൻ ശ്ര
മിച്ാലതം വിജയതം കാണാചത കർ
ഷകർ മടങ്ങിചല്നേക് അന്ദേഹതം 
പറഞ്ഞു. കർഷകരുചട നിലനിൽ
പ്പിചറെ സമരതം  വിജയിപ്പിക്ാൻ 
ന്ദശീയ ന്രേഡക് യൂണിയനുകൾ 
എത്രയുതം ന്വഗതം അനിശ്ിതകാല 
സമരതം പ്രഖത്രാപി ക്ണചമന്നുതം 
അന്ദേഹതം അഭത്രർത്ിച്ചു.   ന്കരള
ത്ിചറെ മണ്ിൽ ഈ സമരത്ി
ചറെ സന്ദേശതം ചകാചണ്ത്ിക്ാൻ 
ആത്മാർേമായി  പ്രവർത്ിക്കുനേ 
എസക് യുസിഐ(കമ്യൂണിസ്റക് ) പാർ

ട്ിയുചട സമർപ്പണചത് ആദരി
ക്കുന്നുചവന്നുതം അന്ദേഹതം പറഞ്ഞു.

ജാേ കത്രാപക്റ്ൻ സഖാവക് ടി 
ചക സുധീർ കുമാറിനക് 
വിവിധ മുനേണി സതം
ഘടനാ ന്നതാക്ളുതം 
ജനകീയ സമര ന്നതാ
ക്ളുതം സ്ീകരണതം 
നൽകി. കർഷകസമ
രത്ിനക് ന്നചര നടനേ 
ന്പാലീസക് അതിക്രമ
ത്ിൽ പ്രതിന്ഷധിച്ചു 
ചകാണ്ടുളള  പ്രന്മയതം 
പാർട്ി സതംസ്ാന കമ്ി
റ്ിയതംഗതം മിനി ചക. �ി

ലിപ്പക്  അവതരിപ്പിച്ചു. പാർട്ി സതം
സ്ാന ചസക്രന്ട്റിയറ്ക് അതംഗങ്ങ
ളായ സഖാക്ൾ ജയക്സൺ 
ന്ജാസ�ക്, എസക്.രാജീവൻ, ന്ഡാ. 
പി.എസക്. ബാബു സതംസ്ാന കമ്ി
റ്ിയതംഗങ്ങളായ സഖാക്ൾ വി 
ചക.സദാനദേൻ, കഷല ചക.
ന്ജാൺ,  എസക്. സീതിലാൽ എനേി
വർ സതംസാരിച്ചു. സന്മ്ളനത്ി
നക് മുന്നോടിയായി  രോക്ടറുകളുചടയുതം  
കബക്കുകളുചടയുതം അക്ടിന്യാ

ചട പട്ത്തു നിനോരതംഭിച്  ആന്വ
ശകരമായ പ്രകടനതം പുത്രിക്
ണ്ത്ക് സമാപിച്തിനക് ന്ശഷമാ
ണക് സന്മ്ളനതം ന്െർനേതക്. കർ
ഷക പ്രന്ക്ാഭചത് െരിത്ര വി
ജയമാക്കുവാൻ കൂടുതൽ സമർപ്പി
തമായി  ചപാരുതവാൻ ഏവർക്കുതം 
വ്ിച് പ്രന്ൊദനമായി സതംസ്ാ
നതല ഐകത്രദാർഢത്ര ജാേയുതം 
സമാപന സന്മ്ളനവതം.

എസക് യുസിഐ(കമ്യൂണിസ്റക് ) 
പാർട്ി മുൻകക എടുത്ക് സതംസ്ാ
നത്ക് നിരവധി ഐകത്രദാർഢത്ര 
സമിതികൾ രൂപീകരിച്ിട്ടുണ്ക്. 
അവയുചട ആഭിമുഖത്രത്ിൽ തട
ർച്യായ പ്രൊരണപരിപാടികൾ 
നടന്നുവരുന്നു. ആലപ്പുഴ രാമങ്കരി
യിചലയുതം ചതാടുപുഴയിചലയുതം 
സ്ിരതം സമരപന്തലകളിൽ കക്ി
-രാഷ്ടീയത്ിനക് അതീതമായി 
നിരവധിന്പർ പചങ്കടുക്കുനേണ്ക്. 
ജീവിതത്ിചറെ നാനാതറകളില
ള്ളവരുചട പങ്കാളിത്തം ജനങ്ങ
ളിൽ സമരന്ത്ാടക് ശക്തമായ 
ആഭിമുഖത്രതം സൃഷ്ടിച്ിട്ടുണ്ക്. ന്കരളതം 
സമരന്ത്ാചടാപ്പമാചണനേ ശക്ത
മായ സന്ദേശമാണക് ഐകത്രദാ
ർഢത്ര പ്രവർത്നങ്ങൾ മുന്നോട്ടു
വയ്ക്കുനേതക്.

`cWm-[n-Im-cn-I-fp-sS ap-jv-In-\p-ap-¶nÂ 
P-\-§Ä ap«p-a-S-¡nÃ

കര്ഷക സമര ഐക്യദാര്ഢ്യ ജാഥകയ ശകാട്ടയത്് അഭിസംശബാധന 
കെയ്യുന് എസ് യുസിഐ(സി) സംസ്ാന കസക്രട്ടറി
 സഖാവ് വി.ശവണുശാോല്

കര്ഷക സമരത്ിന് ഐക്യദാര്ഢ്യമര്്ിച്ചുകകാണ്് എഐയുെിയുസി 
അരയങ്ാവില് നെത്ിയ സശമ്ളനത്ില് സംസ്ാന ഷവസ്  
പ്രസിഡറെ് സഖാവ് േി.എം.ദിശനേന് പ്രസംിക്കുന്നു

സിംഘു-ാസിപ്പൂര് അതിര്ത്ിയില് കര്ഷകര്ക്കുശനകരയുണ്ായ 
ശോേീസ് അതിക്രമത്ില് പ്രതിശഷധിച്ച് കണ്ണൂര് ൌണില് നെന് 
കോതുശയാത്ില് ശഡാ.ഡി.സുശരന്ദ്രനാഥ് പ്രസംിക്കുന്നു

1. ജാഥയുകെ സമാേനശത്ാെനുബന്ിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്് നെന് പ്രകെത്ില്നിന്് 2. ഉണരുന് കര്ഷകര് കതരുവ് നാെകം ഒരു ദൃേ്യം  
3. ജാഥയില് അണിനിരന് വാഹനങ്ങള്
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2021 ജനവരി 6നട് അകമരി്യിൽ, വാഷിുംഗട്ട
ണിതല കപ്യാപ്ികറ്ാളിൽ, ആയിര്ണ്ിനട് തവള
ത്വർഗ്ഗ കമൽക്ായട്മവാ്ികളായ വുംശീയഭ്ാന്ത
ന്ാരുും, പ്സിഡറെട് ട്ുംപിതറെ ഫാസിസ്റട് അനയായി
കളും കചർന്നട് ആക്രമണും അഴിച്ചുവിടുകയണ്ായി. 
അഞ്ചു മരണങ്ങൾ്ട് ഇടയാ്ിയ ആക്രമണും 
അകമരി്ൻ ജനാധിപെപ്യതമന്ന മിത്ിതറെ തപാള്ള
ത്രും തവളിവാ്ാൻ കപാന്നൊയിരുന്നു.

(ശേഷം 11-ാം ശേജില്)

അടുത്ിചട നടനേ പ്രസിഡ
റെക് ചതരചഞ്ടുപ്പിൽ, ചഡാണാൾ
ഡക് രേതംപിചനതിചരയുള്ള ന്ജാ കബ
ഡചറെ വിജയതം ഔന്ദത്രാഗികമാ
യി അതംഗീകരിക്കുവാനുള്ള ഭരണ
ഘടനാ പ്രക്രിയയായ ഇലക്ടറൽ 
ന്കാന്ളജക് ന്വാട്ിങ്ങിചന തടസ്
ചപ്പടുത്തുവാന്നാ അട്ിമറിക്കുവാ
ന്നാ ഉള്ള ഉന്ദേശത്രന്ത്ാചടയാണക്, 
‘വീ വാണ്ക് രേതംപ’ക് (െങ്ങൾക്ക് 
രേതംപിചന ന്വണതം) എനേ മുരോവാ
കത്രമുയർത്ി വടിയുതം ന്താക്കുതം 
രാസവസ്തുക്ളുമടക്മുള്ള ആയുധ
ങ്ങളണിഞ്, ചഹൽമറ്ക് ധരിച് 
റൗഡികൾ യുഎസക് പാർലചമറെക് 
ആക്രമിച്തക്. പുറത്തുനിന്നുള്ള 
ശത്രുക്ന്ളാ തീവ്രവാദിസതംഘങ്ങ
ന്ളാ അല്, പ്രസിഡറെക് രേതംപക് തചനേ
യാണക്, കാടൻ പ്രതിന്ഷധത്ിനായി 
അപരിഷക് കൃതരുതം ആയുധധാരി
കളുമായ ചവളുത്വർഗ്ഗവതംശീയ
വാദികളുതം നവ�ാസിസ്റ്റുകളുമായ 
അനുയായികചള വിന്ദ്ഷപ്രസതം
ഗങ്ങളിലൂചട ഇളക്ിവിട്തക്. ‘അന്മ
രിക്യുചട ഭരണഘടനചയ നില
നിർത്ാനുതം സതംരക്ിക്ാനുതം 
പ്രതിന്രാധിക്കു വാനുതം തങ്ങളുചട 
അപ്രാന്യാഗികമായ ന്പാരാട്ചത് 
യുഎസക് കത്രാപ്പിന്റ്ാളിന്ലക്ക് ചകാ
ണ്ടുന്പാവക,’ അേവാ, ചതരചഞ്
ടുപ്പക് �ലചത് അട്ിമറിക്കുക എനേ
തക് ആഹ്ാനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനി
നേിരുന്നു. 

പാർലചമറെക് മദേിരത്ിനുന്ന
ന്രയുള്ള ആക്രമണത്ിനുപിനേിൽ 
പ്രസിഡറെിചറെതചനേ ആസൂത്ര
ണതം ഉണ്ായിരുനേതചകാണ്ക്, 
തത്സമയതം മതിയായ സുരക്ാഭ
ടന്ാരുതം അവിചട ഉണ്ായിരുനേി
ല്. കാവൽനിനേ ചപാലീസുകാചര 
ഭ്ാന്തന്ാരായ ജനക്കൂട്തം എളുപ്പ
ത്ിൽ കീഴടക്ി, മതിലകൾ ൊ
ടിക്ടനേക് കത്രാപ്പിന്റ്ാളിചറെ അക
ത്ളങ്ങളിചലത്ി. നടപടികൾ 
തടസ്ചപ്പടുത്ി, പ്രതിനിധികചളയുതം 
ചസനറ്ർമാചരയുതം ന്െതംബറിൽനി
ന്നുതം ഒഴിപ്പിച്ചു. ജനക്കൂട്തം കത്രാപ്പി
ന്റ്ാളിൽ കലാപതം നടത്തുന്്ാഴുതം 
നാഷണൽ ഗാർഡിനക് ഉത്രവ 
ചകാടുക്ാചതയുതം കലാപനിയമ
ത്ിചറെ വത്രവസ്കൾ ഉപന്യാ
ഗിച്ക് സായുധന്സനചയ രതംഗത്ി
റക്ാചതയുതം പ്രസിഡറെക് രേതംപക് 
മണിക്കൂറുകന്ളാളതം ന്നാക്ിനിന്നു. 
വിറളി പിടിച് അനുയായികന്ളാ

ടക് അടങ്ങാൻ ആവശത്രചപ്പടുനേതി
നുപകരതം, കാരത്രങ്ങൾ കകവിട്ടു 
ന്പാകുന്്ാഴുതം രേതംപക് അവചര ന്പ്ര
ാൽസാഹിപ്പി ക്കുകയാണക് ചെയ്
തക്. വത്രക്തമായുതം ഈ ചതമ്ാടി
ത്തം മുൻകൂട്ി ആസൂത്രണതം ചെ
യ്തതം, രേതംപക് ഭരണകൂടതം അനുവ
ദിച്ചുചകാടുത്തമാണക്. ഒരുപന്ക് 
അടിച്മർത്ചപ്പടുനേ ചതാഴിലാ
ളികന്ളാ സാധാരണക്ാരായ 
ജനങ്ങന്ളാ ആണക് നത്രായമായ 
ഒരു ആവശത്രത്ിനായി ഇങ്ങചന 
ഒരു പ്രതിന്ഷധതം സതംഘടിപ്പിച്ി
രുനേചതങ്കിൽ, എത്ര ക്രൂരമായി 
ചപാലീസക് അടിച്മർത്ിന്യചന. 
എനോൽ, ഈ ചതമ്ാടിക്കൂട്ങ്ങ
ളുചട ന്കാമാളികചളന്പ്പാചലയുള്ള 
ചപരുമാറ്വതം ന്ദശീയ പാർലചമ
റെക് മദേിരത്ിനുള്ളിന്ലക്കുള്ള അവ
രുചട എളുപ്പത്ിലള്ള കടന്നുക
യറ്വതം ചതളിയിക്കുനേതക്, എല്ാതം 
മുൻകൂട്ി തയ്ാചറടുത്തു 
നടത്ിയതാചണനോ
ണക്. രേതംപിചന അനു
കൂലിക്കുനേ ചതമ്ാ
ടികൾ കത്രാപ്പിന്റ്ാ
ളിനുന്നർക്ക് നട
ത്ിയ ആക്രമണതം 
െില ഗുരുതരമായ 
ന്ൊദത്രങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. 
അന്മരിക്ൻ ബൂർഷ്ാ ജനാധി
പതത്രതം എത്രന്ത്ാളതം അധഃപതി
ച്ിരിക്കുന്നു! അധികാരചക്ാതി
യനായ, ന്സ്ച്ാധിപതിയായ 
ഒരു ബൂർഷ്ാ രാഷ്ടീയക്ാരനക്, 
അവന്ശഷിക്കുനേ ജനാധിപതത്ര 
മൂലത്രങ്ങളുതം മരത്രാദകളുതം െട്ങ്ങളുതം
ന്പാലതം എങ്ങചനയാണക് ഇത്ര 
എളുപ്പത്ിൽ കാൽക്ീഴിലിട്ക് 
െവിട്ിയരക്ാൻ പറ്ിയതക്? ഈ 
സതംഭവതം ന്ലാകചത്യാചക അന്ധാ
ളിപ്പിച്ചു. രേതംപിന്നാടക് വളചര അടു
പ്പതം പുലർത്തുനേവർ എനേക് കരു
തചപ്പട് സാമ്ാജത്രത്-മുതലാളിത് 
ന്ലാകന്നതാക്ൾക്കുന്പാലതം ഈ 
സതംഭവചത് അപലപിന്ക്ണ്ി
വന്നു. 

ജനചാധപിപെ്യമനസ്സുള്ള  
അപമരപിക്ക്ചാരുതട  
അതൃപ്പിക്പ് ട്ുംപപ് പചാത്രമചായപി

യുഎസക് സ്ദക്ഘടന മൂക്കു
കുത്തുനേതിൽനിന്നുതം തടയുനേതി
ലള്ള രേതംപിചറെ തികഞ് പരാ
ജയത്ിനുപുറന്മ, അന്ദേഹത്ി
ചറെ വത്രാന്ജാക്തികളുചടയുതം ജുഗു

പക് സാവഹമായ ആത്മപ്രശതംസ
യുചടയുതം അധികാരചക്ാതിയുചട
യുതം പലന്പ്പാഴുതം സ്തീവിരുദ്ധത 
നിറഞ് അസഭത്രപരാമർശങ്ങളു
ചടയുതം മരത്രാദയില്ാത് ചപരുമാ
റ്ത്ിചറെയുതം വതംശീയവിന്ദ്ഷതം 
പച്യ്കക് ആളിക്ത്ിക്കുനേതതം വി
ന്ദശികന്ളാടുള്ള ചവറുപ്പക് നിറഞ് 
സതംസാരവതം അതിരുകടനേ അഹ
ങ്കാരവതം ഏകാധിപതത്രപരമായ 
സമീപനവതം പ്രവൃത്ികളുതം ഒചക്
മൂലതം യുഎസിനക് അകത്തുതം പുറ
ത്തുമുള്ള വിന്വകവതം ജനാധിപ
തത്രന്ബാധവമുള്ള എല്ാവരുതം രേതം
പിചന വത്രാപകമായി വിമർശി
ച്ിരുന്നു എനേതക് ഇവിചട  ഓർമ്ി
ന്ക്ണ്താണക്. ന്കാവിഡക്-19 ഏറ്
വതം രൂക്മായി ബാധിച് രാജത്ര
മായിരുനേിട്ടുതം, 4 ലക്ത്ിന്ലചറ 
മരണമുണ്ായിട്ടുതം, മതിയായ പ്ര

തിന്രാധ നടപടികൾ സ്ീക
രിക്കുനേതിനുള്ള ശാ
സ്ത-കവദത്രസമൂഹ
ത്ിചറെ ഉപന്ദശ
ത്ിനക് പുല്ലുവില
ന്പാലതം കൽപ്പിക്ാ
ചത തള്ളിക്ളയു

നേയത്രയുതം ധാർഷ്ടത്ര
മാണക് അന്ദേഹതം ചവ

ച്ചുപുലർത്ിയതക്. തചനേ
യുമല്, ഏറ്വതം അടിസ്ാനപര
മായ ആന്രാഗത്ര ന്പ്രാന്ട്ാന്ക്ാളുകചള 
അന്ദേഹതം പരസത്രമായി തള്ളിപ്പ
റഞ്ഞു. ചമാത്ത്ിലള്ള പിടിപ്പു
ന്കടിചനപ്പറ്ി എടുത്തു പറന്യണ്
തതചനേയില്. വതംശീയ അതിക്ര
മങ്ങന്ളാടുതം നയൂനപക്മായ  ആഫ്ി
ക്ൻ-അന്മരിക്ക്ാർചക്തിരായ 
ന്പാലീസക് അതിക്രമങ്ങന്ളാടുമുള്ള 
അന്ദേഹത്ിചറെ നിഷക് ക്രിയമായ 
നിശേബ്പിന്തുണ, 'ബ്ാക്ക് കലവക് സക് 
മാറ്ർ' എനേ രാജത്രവത്രാപക പ്ര
സ്ാനത്ിനക് കാരണമായി. വർ
ദ്ധിച്ചുവരുനേ ദാരിരേത്രതം, ഉയരുനേ 
ചതാഴിലില്ായ്മ, കുറ്കൃതത്രങ്ങളുചട 
നിരക്ിചല വർദ്ധന, ചകാന്റാണ 
ന്കസുകളുചട അനിയന്ിതമായ 
വർദ്ധനവക് എനേിവ രേതംപിചന 
ഏറ്വതം കൂടുതൽ അപ്രീതിക്ക് പാ
ത്രമായ യുഎസക് പ്രസിഡന്മാരിൽ 
ഒരാളാക്ി. എനോൽ, മറ്റു പല 
രാജത്രങ്ങളിചലയുതം തചറെ പകർ
പ്പുകചളന്പ്പാചലതചനേ, അധികാ
രഭ്ാന്തനുതം ചപാങ്ങച്ക്ാരനുമായ 
രേതംപക്, തചനേ അധികാരത്ിൽ

നിന്നുതം പുറത്ാക്കുനേ ഒരു വിധി
ചയഴുത്ിചന അതംഗീകരിക്ിചല്
നേക് ചതരചഞ്ടുപ്പക് പ്രക്രിയ ആരതം
ഭിക്കുനേതിനക് മുന്നേതചനേ ധാരണ 
നൽകിയിരുന്നു. എന്തിന്നചറ പറ
യുന്നു, ഈ മഹാമാരിക്ാലത്തുതം 
മാസക് കക് ധരിക്ാൻ വിസ്മ്തി
ക്കുകയുതം, അങ്ങചന ചെയ്യുനേതിൽ
മറ്റുള്ളവചര നിരുത്സാഹചപ്പടുത്തു
കയുതം ചെയ് രേതംപക്, തപാൽ ന്വാ
ട്ിലൂചട ന്വാട്ടുചെയ്ാനുള്ള ജനങ്ങ
ളുചട അവകാശതം നിന്ഷധിക്ാൻ 
പല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുകയുതം 
ചെയ്തു. അതിചറെ �ലചത്ക്കുറി
ച്ക് ചതരചഞ്ടുപ്പിനക് ഏചറ മുന്നേ
തചനേ സതംശയത്ിചറെ വിത്തുതം 
വിതച്ചു. ചതരചഞ്ടുപ്പുദിനതം അടു
ക്കുന്ന്താറുതം അന്ദേഹതം കൂടുതൽ 
അസ്സ്നാവകയുതം എങ്ങചന
യുതം അധികാരത്ിൽ കടിച്ചുതൂ
ങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയുതം 
തചനേ ആചരങ്കിലതം എതിർക്കുന്നു
ചവനേക് ന്താനേിയാൽ അവർചക്
തിന്ര ശകാരവർഷതം ചൊരിയുക
യുതം ചെയ്തു. അഭിപ്രായവത്രതത്രാസതം 
പ്രകടിപ്പിച് സഹപ്രവർത്കചര
യുതം, ഉനേത ഉന്ദത്രാഗസ്ചരയുതം, 
കസനികന്മധാവികചളയുതം അന്ദേ
ഹതം പുറത്ാക്ി. എഴുതചപ്പട് 
എല്ാ െട്ങ്ങളുതം ചപരുമാറ്മരത്രാ
ദകളുതം കാറ്ിൽ പറത്ി. അന്ദേഹ
ത്ിചറെ സ്യതംപുകഴ്തൽ എല്ാ 
അതിരുകളുതം ലതംഘിച്ചു. ‘എചറെ 
സൗദേരത്രചമചന്തനോൽ ൊൻ 
വളചര സ്നേനാണക്..; ‘മറ്ാന്ര
യുതംകാൾ മഹത്ായ മന്നാനില
യാണക് എനിചക്നേതിൽ ൊൻ 
അഭിമാനിക്കുന്നു...’; ‘ചഡാണാൾ
ഡക് രേതംപിന്നക്ാൾ ബുദ്ധിശക്തി
ചയ ബഹുമാനിക്കുനേ മറ്ാരുമില്...’; 
‘ഇന്നേവചര പ്രസിഡറൊകാൻ 
മൽസരിച്തിൽ ഏറ്വതം വിജയി
യായ വത്രക്തി ൊനാണക്...’; ഇങ്ങ
ചനചയാചക് പറയാനുള്ള ചതാ
ലിക്ട്ി അന്ദേഹതം കാണിച്ചു. അങ്ങ
ചന ഒരു �ാസിസ്റക് ഏകാധിപതത്ര 
ന്നതാവിചറെ ശക്തമായ പ്രതിരൂ
പമായി അന്ദേഹതം സ്യതം ഉയർ
ത്ിക്ാട്ി. തചറെ �ാസിസ്റക് ഏകാ
ധിപതത്രപാത പിന്തുടർനേക് അധി
കാരക്ന്സരകളിൽ ഒട്ിയിരിക്ാൻ 
താതക്പരത്രചപ്പട് സമാനമനസക് ക
രായ സുഹൃത്തുക്ചളയുതം ആരാധ
കചരയുതം മറ്ക് രാജത്രങ്ങളിലതം അന്ദേ
ഹതം കചണ്ത്ി.ബൂർഷ്ാ ജനാ
ധിപതത്രചത്ക്കുറിച്ചുള്ള വത്രാന്മാ
ഹതം വച്ചുപുലർത്തുനേ വലിചയാരു 
വിഭാ ഗതം സാധാരണക്ാരായ 
അന്മരിക്ക്ാർക്കുതം, കാരത്രങ്ങൾ 
ഇങ്ങചന മാറിമറിഞ്തക് നടുക്തം 
ഉളവാക്ി. വത്രക്തിപരമായ ചെളി
വാരിചയറിയലകളുതം ന്മാശതം 
ഭാഷയുതം അന്തമില്ാത് സതംഘ
ട്നങ്ങളുതംചകാണ്ക് അവർ ചപാറു
തിമുട്ി. എചന്തങ്കിലതം തരത്ിൽ 
സാധാരണനില തിരിചകചയത്
ണചമനേക് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. രേതം

പിചറെ പ്രവർത്നത്ിൽ വലി
ചയാരു വിഭാഗതം സാധാരണക്ാ
രായ അന്മരിക്ക്ാരുതം അതൃപ്തന്രാ 
ന്രാഷാകുലന്രാ ആയിരുന്നു എനേ
തക്, അന്ദേഹത്ിചറെ ന്താൽവി 
ഒഴിവാക്ാനാകാത്താണക് എനേ
തിചറെ സൂെനയായിരുന്നു. 

അതക് മനസ്ിലാക്ിയ രേതംപക്, 
ഇക്ാലചത് മചറ്ല്ാ ബൂർഷ്ാ 
ന്നതാക്ചളയുതംന്പാചല, എല്ാ
ത്രത്ിലമുള്ള കള്ളത്രങ്ങളുതം
ചകാണ്ക് ജനങ്ങളുചട കണ്ിൽ 
ചപാടിയിട്ക്, വതംശീയമായ വിഭാ
ഗീയതകൾ ആളിക്ത്ിക്ാൻ 
ശ്രമിച്ചു. വളചര മുന്്തചനേ, ‘അന്മ
രിക് ആദത്രതം’, ‘അന്മരിക്ചയ 
വീണ്ടുതം മഹത്രമാക്കുക’, തട
ങ്ങിയ വഞ്നാത്മകമായ മുരോവാ
കത്രങ്ങളിലൂചട രേതംപക്, നിരന്തരതം 
ഗൂഢമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ചമന
ചഞ്ടുത്തുചകാണ്ക്, അതിതീവ്ര 
ന്ദശീയവികാരത്ിനക് തിരിചകാ
ളുത്ാൻ ശ്രമിച്ചു. ചതാഴിൽരഹി
തരായ ചവള്ളക്ാരായ മധത്രവർ
ഗ്ഗക്ാരുചടയിടയിൽ, പ്രന്തത്രകി
ച്ചുതം യുവാക്ളുചട ഇടയിൽ, വതംശീ
യഭ്ാന്തിചറെയുതം വിഭാഗീയതയു
ചടയുതം മന്നാഭാവതം വളർത്ിചയ
ടുത്ക്, നല് ന്ജാലിയുതം ജീവിതമാർ
ഗ്ഗവതം തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുനേതിനു
ള്ള തടസ്തം മറ്ക് വതംശീയതയിൽ
നിന്നുള്ള സഹപൗരന്ാരാചണനേക് 
ന്ബാധിപ്പിച്ക് അവർചക്തിന്ര 
ഇളക്ിവിടുക എനേതായിരുന്നു 
ഇതിചറെ ഉന്ദേശത്രതം. അന്മരിക്ത
ചനേ അടിന്ച്ൽപ്പിക്കുകയുതം ആന്ഘാ
ഷിക്കുകയുതം ചെയ് മുതലാളിത് 
ആന്ഗാളവൽക്രണത്ിചറെ സി
ദ്ധാന്തത്ിൽ നിനേക് പിന്ാറുചമ
നേക് രേതംപക് പ്രഖത്രാപിക്കുകയു ണ്ായി. 
മറ്ക് രാജത്രങ്ങളിൽനിന്നുതം ജനങ്ങൾ 
അന്മരിക്യിൽ പ്രന്വശിക്കുനേതക് 
തടയാനുതം, കുടിന്യറ്ക്ാചര ബല
മായി പുറന്തള്ളാനുതം നടപടികളു
ചമടുത്തു. ഇങ്ങചനയുള്ള നടപടി
കളിലൂചടയുതം, താൻ വിദഗ്ദ്ധമായി 
ഉപജാപങ്ങൾ നിർവ്ഹിക്കുനേ 
സമൂഹമാധത്രമങ്ങൾ അടക്മുള്ള 
മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂചടയുതം, ചവള്ളക്ാ
രായ മധത്രവർഗ്ഗക്ാർക്ിടയിൽ 
പിന്തുണയുചട ഒരു അടിത്റ സൃ
ഷ്ടിക്കുവാൻ രേതംപക് ശ്രമിച്ചു. ഏറ്
വമധികതം ഇലക്ടറൽ ന്കാന്ളജക് 
ന്വാട്ടുകളുള്ള സതംസ്ാനങ്ങളിൽ 
ഭൂരിപക്മുള്ള ഇവചര ഉപന്യാ
ഗിച്ചുചകാണ്ക് രണ്ാമചതാരുവട്തം
കൂടി പ്രസിഡറെക് പദവി ന്നടിചയ
ടുക്ാചമനേക് അന്ദേഹതം കണക്കുകൂ
ട്ി. 

ഇലക്ടറൽ പകചാപേജപ്  
സുംവപിധചാനും

കൂടുതൽ െർച് ചെയ്യുനേതിനു
മു്ക്, യുഎസിചല ഇലക്ടറൽ 
ന്കാന്ളജക് സതംവിധാനചത്ക്കുറി
ച്ചു കൂടി വിശദീകരിന്ക്ണ്തണ്ക്. 
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യുഎസിൽ, ഒരു പ്രസിഡറെക് സ്ാ
നാർത്ിക്ക് കിട്ടുനേ ചമാത്തം 
ന്വാട്ക് ചവച്ല് ചതരചഞ്ടുപ്പിചല 
വിജയതം നിർണ്യിക്കുനേതക്. പകരതം 
അതക് ഇലക്ടറൽ ന്കാന്ളജക് അടി
സ്ാനമാക്ിയ ചതരചഞ്ടുപ്പാ
ണക്. അതായതക്, ന്സ്ററ്ക് അസതംബ്ി
യിചല ന്വാട്ടു നിലചയ പ്രതിനി
ധീകരിക്കുക എനേ ന്യാജിച് ഉത്
രവാദിത്മുള്ള ഒരുകൂട്തം പ്രതിനി
ധികചളയാണക് ഇവിചട ഉന്ദേശി
ക്കുനേതക്. ഇവരാണക് ഇലക്ടർമാർ. 
അവരുചട ന്ജാലിയാണക് പ്രസി
ഡറെിചനയുതം കവസക്-പ്രസിഡ
റെിചനയുതം ചതരചഞ്ടുക്കുക എനേ
തക്. ഓന്രാ സതംസ്ാനത്തുനിന്നു
മുള്ള ഇലക്ടറൽമാരുചട എണ്തം, 
അവിചട നിന്നുള്ള ജനസതംഖത്രക്ക് 
ആനുപാതികമായാണക്. മറ്റു വാ
ക്കുകളിൽ പറഞ്ാൽ, ഓന്രാ സതം
സ്ാനത്ിനുതം ഒരു നിശ്ിത 
എണ്തം ഇലക്ടറൽ ന്വാട്ടുകളുണ്ക്. 
ഉദോഹരണത്ിനക്, ഏറ്വമധികതം 
ഇലക്ടർമാരുള്ള കാലിന്�ാർണി
യയ്കക് 55 ഇലക്ടർമാരുള്ളന്പ്പാൾ 
ജനസതംഖത്ര തീചരക്കുറവള്ള ന്വത്ര
ാമിതംഗക്, അലാസക് ക, ന്നാർത്ക് 
ഡന്ക്ാട്, വാഷിതംഗക്ടൺ ഡിസി 
തടങ്ങിയവയ്കക് 3 ന്പർ വീതന്മയു
ള്ളു. ചമാത്തം 538 ഇലക്ടർമാരാ
ണക് ഉള്ളതക്. ഒരു സതംസ്ാനചത് 
മുഴുവൻ ഇലക്ടറൽ ന്വാട്ടുകളുതം ഒരു 
സ്ാനാർത്ിക്കുമാത്രതം മുഴുവനാ
യുതം ലഭിക്കുകന്യാ നഷ്ടമാവകന്യാ 
ചെയ്യുതം. ചമാത്തം ന്വാട്ിൽ 270-
ഓ അതിലധികന്മാ ന്നടുനേയാൾ 
പ്രസിഡറൊകുതം. അതായതക്, ചട
കക് സാസിചല ന്വാട്ിചല 50.1% ഒരു 
സ്ാനാർത്ി ന്നടിയാൽ ആ 
സതംസ്ാനത്ിചറെ 38 ഇലക്ടറൽ 
ന്വാട്ടുകളുതം അപ്പാചട അയാൾക്ക് 
ലഭിക്കുകയാണക്. ഇനി വ്ിച് ഭൂ
രിപക്തം അവിചട ന്നടിയാൽന്പാ
ലതം അന്ത എണ്തം ന്വാട്ടുകൾ മാ
ത്രന്മ ആ ആൾക്ക് ലഭിക്കുകയു
ള്ളു.   ഉദോഹരണത്ിനക്, 2016ൽ, 
ചഡാണാൾഡക് രേതംപക് തചറെ എതി
രാളിയായിരുനേ ഹിലരി ്ിറെ
ന്ണക്ാൾ 30 ലക്ന്ത്ാളതം ന്വാ
ട്ടുകൾക്ക് ന്ദശീയതലത്ിൽ പി
നേിലായിരുന്നു. എനേിട്ടുതം ഇലക്ട
റൽ ന്കാന്ളജിൽ ഭൂരിപക്തം ന്നടി 
എനേതചകാണ്ടുമാത്രതം അന്ദേഹതം 
പ്രസിഡറൊയി. അതന്പാചലത
ചനേ 2000ൽ 271 ഇലക്ടറൽ ന്വാട്ക് 
ന്നടി ന്ജാർജക് ഡബ്യു ബുഷക് വി
ജയിച്ചു. പന്ക് അന്ദേഹത്ിചറെ 
എതിരാളി അൽന്ഗാർ അഞ്ചുല
ക്ത്ിന്ലചറ ചപാതന്വാട്ക് ന്ന
ടിയിരുന്നു. ഇത്വണയാകചട്, 
രേതംപിനക് 232 ഇലക്ടറൽ ന്കാന്ളജക് 
ന്വാട്ാണക് ലഭിച്തക്. എതിരാളി
യായ നിയുക്ത പ്രസിഡറെക് ന്ജാ 
കബഡനക് 306 ന്വാട്ടുതം ലഭിച്ചു.  
ചമാത്തം ന്പാൾ ചെയ്ചപ്പട് ന്വാ
ട്ിചറെ 51.3% അേവാ 81.3 ദശല
ക്തം ന്വാട്ടുകൾ എനേ ചറന്ക്ാർ
ന്ഡാചട രേതംപിന്നക്ാൾ 7 ദശല

ക്തം  കൂടുതൽ  ന്വാട്ാണക് കബഡൻ 
ന്നടിയതക്. 

ട്ുംപപ് തെരതഞെടുപ്പ് പെചാൽവപി 
അുംഗീകരപിക്ചാൻ വപിസമ്മെപിച്ചു

ചതരചഞ്ടുപ്പുപ്രക്രിയ അട്ി
മറിച്ചുചകാണ്ടുമാത്രന്മ  തചനേ 
ന്താൽപ്പിക്ാനാകു എനോണക് ചത 
രചഞ്ടുപ്പിനക് രണ്ടു മാസതം മുമ്പു 
രേതംപക് പ്രഖത്രാപിച്തക്. ന്വാചട്ണ്ൽ 
നടന്നുചകാണ്ിരിചക്, രാത്രി ഏചറ 
കവകി പത്രസന്മ്ളനതം വിളിച്ചു
ചകാണ്ക് താൻ മുനേിട്ടു നിൽക്കുക
യാചണനേക് രേതംപക് പ്രഖത്രാപിച്ചു. 
പന്ക്, ചതരചഞ്ടുപ്പു�ലതം എതി
രായി തടങ്ങിയന്പ്പാൾ, അന്ദേഹതം 
ന്കാപാകുലനാവകയുതം സാമാനത്ര
ന്ബാധത്ിചറെ എല്ാ പരിധിയുതം 
ലതംഘിച്ക് ചകാടിയ ധാർഷ്ടത്രതം പ്ര
കടിപ്പിക്കുകയുതം ചെയ്തു. ൊഞ്ാട് 
സതംസ്ാനങ്ങളിൽ തചനേ കൃത്രി
മമായി പരാജയചപ്പടുത്ിചക്ാ
ണ്ക്  ചതരചഞ്ടുപ്പക് അട്ിമറിച്ി
രിക്കുന്നു എനേക് അന്ദേഹതം ചപാട്ി
ചത്റിച്ചു. ഭൂരിഭാഗതം സതംസ്ാന
ങ്ങളുതം പര്രാഗതമായി റിപ്പബ്ി
ക്ൻ, അചല്ങ്കിൽ ചഡന്മാക്രാറ്ി
കക് സ്ാനാർത്ികൾക്ക് അനുകൂ
ലമായി മാത്രതം ന്വാട്ടു ചെയ്യുനേവ
യാണക്. ചതരചഞ്ടുപ്പു�ലചത് 
നിശ്യിക്കുനേതക് ൊഞ്ാട്സതം
സ്ാനങ്ങൾ എനേക് വിളിക്ചപ്പ
ടുനേ, അന്ങ്ങാട്ടുതം ഇന്ങ്ങാട്ടുതം പി
ന്തുണ മാറ്ാവനേ ഒരു പറ്തം സതം
സ്ാനങ്ങളാണക്. അതചകാണ്ടു 
തചനേ, മിഷിഗൺ, ചപൻസിൽ
വാനിയ, കൂടാചത പര്രാഗത
മായി റിപ്പബ്ിക്ൻ ശക്തിന്കന്ദ്ര
മായ ന്ജാർജിയ എനേിവയടക്
മുള്ള ഈ സതംസ്ാനങ്ങളിചല 
�ലതം അനുകൂലമാക്ാൻ ന്വണ്ി 
രേതംപക് തീവ്രമായി ചപാരുതി. 
കബഡനക് അനുകൂലമായി വിധി
ചയഴുതിയ ൊഞ്ാട് സതംസ്ാന
ങ്ങളിൽ രേതംപിചറെ നിയമസതംഘ
വതം അനുഭാവികളുതം ന്കാടതിക
ളിൽ അ്തിന്ലചറ പരാതികളാ
ണക് നൽകിയതക്. ചതരചഞ്ടുപ്പു
തട്ിപ്പക് ആന്രാപിച്ക്, ചതരചഞ്
ടുപ്പു�ലതം അസാധുവാക്ണചമനേ
തായിരുന്നു ആവശത്രതം. എനോൽ 
എല്ാ ന്കാടതികളുതം ഈ പരാ
തികചളാചക്യുതം തള്ളിക്ളഞ്ഞു. 
ചതരചഞ്ടുപ്പുതട്ിപ്പക് എനേ ആന്രാ
പണതം ഉനേയിക്കുകയുതം പ്രെരിപ്പി
ക്കുകയുതം ചെയ്തുചവങ്കിലതം ന്കാട
തികളിലടക്തം അവതരിപ്പിക്ാൻ 
കുന്റ ഊഹാന്പാഹങ്ങളുതം അടി
സ്ാനരഹിതമായ ആവശത്രങ്ങ
ളുമല്ാചത യാചതാരു ചതളിവതം 
അവർക്കുണ്ായിരുനേില്. 

എനേിട്ടുതം രേതംപക് വഴങ്ങിയില്. 
തടർന്നുതം, താനാണക് ജയിച്തക്, 
തചറെ എതിരാളി ന്ജാ കബഡ
ചറെ വിജയതം തട്ിപ്പാചണന്നുതം അതക് 
തട്ിചയടുത് ന്വാട്ടുകൾചകാണ്ാ
ചണന്നുമുള്ള കള്ളതം അന്ദേഹതം 
ആവർത്ിച്ചു. ആഴക്ച്കന്ളാളതം 
രേതംപിചറെ അന്ധരായ അനുയായി

കൾ സമൂഹമാധത്രമങ്ങളിൽ അല
മുറയിട്തക് ചതരചഞ്ടുപ്പക് തട്ിചയ
ടുത്തു എനോണക്. ഈ �ലതം അതം
ഗീകരിക്കുനേതിനായി ന്കാൺഗ്ര
സക് കൂടുനേ ദിവസതം അക്രമാസക്ത
മായ പ്രതിന്ഷധങ്ങൾ 
സതംഘടിപ്പിക്കുനേതി
ചനക്കുറിച്ക് പരസത്ര
മായിതചനേ അവർ 
െർച് ചെയ്തു. ചതര
ചഞ്ടുക്ചപ്പട് സ്ാ
നാർത്ിക്ക് അധികാ
രതം കകമാറുനേതക് തടസ്
ചപ്പടുത്തുനേതിനാണക് പിനേീടക് 
രേതംപക് ശ്രമിച്തക്. കലാപത്ിനക് 
ആഹ്ാനതം ചെയ്യുക എനേ കടുത് 
കുറ്ത്ിചറെയുതം ശിക്ാർഹമായ 
ചപരുമാറ്ത്ിചറെയുതം ന്പരിൽ 
രണ്ാമചത് ഇതംപീച്ക് ചമറെിനക് 
അന്ദേഹതം വിന്ധയനാകുനേതവചര 
കാരത്രങ്ങൾ എത്ിന്ച്ർന്നു. 

ചതരചഞ്ടുപ്പു�ലചത് അസാ
ധുവാക്ാനുള്ള എല്ാ ശ്രമങ്ങളുതം 
പരാജയചപ്പട്ന്പ്പാൾ, അവസാന

വട് ശ്രമചമനേ നിലയിൽ ചതര
ചഞ്ടുപ്പു�ലചത് ഔന്ദത്രാഗി
കമായി അതംഗീകരിക്കുനേതക് തട
സ്ചപ്പടുത്തുനേതിനായി അക്രമതം 
ആസൂത്രണതം ചെയ്യുനേതിനുതം, 
ചപാലീസക് ന്സനചയ പരമാവധി 
സ്തതംഭിപ്പിക്കുനേതിനുതം രേതംപക് ശ്ര
മിച്ചു. ജനുവരി 6നക് കവറ്ക് ഹൗസിനക് 
സമീപതം തചറെ അനുയായികളുചട 
‘ന്സവക് അന്മരിക് റാലി’ അന്ദേ
ഹതം സതംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ ചതര
ചഞ്ടുപ്പക് തനേിൽനിന്നുതം തട്ി
ചയടുത്താണക് എനേക് ഇതിനകതം
തചനേ അവചര വിശ്സിപ്പിച് 
അന്ദേഹതം, എചന്തങ്കിലതം പ്രവർ
ത്ിക്ാൻ അവചര ന്പ്രരിപ്പിച്ചു. 
‘നിങ്ങൾ അന്ങ്ങയറ്തം ന്പാരാടി
യിചല്ങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാ
ജത്രമുണ്ാകില്’ എനേക് അന്ദേഹതം 
ആൾക്കൂട്ന്ത്ാടു പറഞ്ഞു. കത്രാ
പ്പിന്റ്ാളിന്ലക്ക് നീങ്ങാൻ അവ
ന്രാടക് ആഹ്ാനതം ചെയ്തു. ചവല്ലു
വിളി നിറഞ് ഈ പ്രസതംഗത്ിൽ
നിന്നുതം ആന്വശതം ഉൾചക്ാണ്ടു
ചകാണ്ക്, ആൾക്കൂട്തം കത്രാപ്പിന്റ്ാ
ളിന്ലക്ക് മാർച്ക് ചെയ്യുകയുതം, 
അവിടതം അക്രമിച്ക് കീഴക് ചപ്പടുത്ി 
നാശമുണ്ാക്കുകയുതം ചെയ്തു. ഇത്
രചമാരു നടപടിന്യാചട, നാടിചറെ 
നിയമതം പാലിക്കുവാൻ അന്ദേഹ

ചത് നിയുക്തനാക്ിയ പാർല
ചമറെറി ജനാധിപതത്രത്ിചറെ ഭര
ണഘടനാപരമായ പ്രതിജ്യാ

ണക് പ്രസിഡറെക് രേതംപക് കക
ചയാഴിഞ്തക്. ഇതി
ലൂചട താൻ പറയുനേ, 
‘അന്മരിക്യുചട
യുതം അന്മരിക്ൻ 
ജനതയുചടയുതം 
മഹത്’മല്, അധി
കാരചക്ാതി മാ

ത്രമാണക് തനിക്കുവ
ലചതനേക് അന്ദേഹതം 

കാണിച്ചുതന്നു. ന്ലാകതം മു
ഴുവൻ ഈ സതംഭവത്ിൽ നടുങ്ങി
യന്പ്പാൾ, അന്മരിക്ക്ാർതചനേ 
ഇതിചന ജനാധിപതത്രത്ിനുന്മ
ചലയുള്ള ആക്രമണമായികണ്ക് 
അപലപിച്ന്പ്പാൾ, രേതംപക് മലക്തം
മറിഞ്ക് പരാജയതം അതംഗീകരി
ച്ചു. അക്രമചത്യുതം നിയമവിരു
ദ്ധതചയയുതം അപലപിച്ചുചവങ്കിലതം, 
പിനേിടുതം അന്ദേഹതം അതിൽനി
നേക് പിനോക്തം ന്പായി. 

അപമരപിക്ൻ ജനചാധപിപെ്യതമന്ന 
മപിത്തപിതറെ െകർച്ച

പലരുചട മനസ്ിലതം അന്മരി
ക്ൻ ജനാധിപതത്രതം എനേ ഒരു 
മിത്ക് നിലനിനേിരുന്നു. തങ്ങളു
ചട രാജത്രത്ക് പ്രവർത്ിക്കുനേ 
സജീവമായ ജനാധിപതത്രചത്
ക്കുറിച്ക് പലന്പ്പാഴുതം അന്മരിക്ൻ 
ഭരണാധികാരികൾ ന്മനി നടി
ക്ാറുണ്ായിരുന്നു. തങ്ങളുചട കൽ
പ്പനകൾക്കുമുനേിൽ മുട്ടുമടക്ാൻ 
വിസ്മ്തിക്കുനേ മറ്റു രാജത്രങ്ങളിൽ 
ജനാധിപതത്രതം ചകാലചെയ്ചപ്പ
ടുനേതിചനക്കുറിച്ക് തങ്ങൾക്കുള്ള 
ഉതക്കണ്ഠ അവർ പലന്പ്പാഴുതം പ്ര
കടിപ്പിക്ാറുണ്ായിരുന്നു. അതാ
യതക്, അത്രതം ‘ചതമ്ാടി രാഷ്ട
ങ്ങളിന്ലക്ക്’ യുദ്ധക്പ്പലകളിലൂ 
ചടയുതം ഭീകരമായ സാ്ത്ിക 
ഉപന്രാധങ്ങളിലൂചടയുതം ‘ജനാധി
പതത്രതം കയറ്ിയയക്ാനുള്ള അവ
കാശതം’ അവർ സ്യതം പതിചച്
ടുത്ിരുന്നു. അടുത്ിചട നടനേ 
യുദ്ധക്കുറ്ങ്ങൾ, അട്ിമറികൾ, 
ചകാലപാതകങ്ങൾ, ആസൂത്രിത
മായ അക്രമങ്ങൾ, കലാപങ്ങൾ 
- ഇചതല്ാതം യുഎസക് ഭരണാധി
കാരികൾ, ജനാധിപതത്രതം നടപ്പാ

ക്കുക എനേ മറയിൽ, ഇറാഖക്, 
സിറിയ, അ�ക്ഗാനിസ്ാൻ, 
ലിബിയ, ചവനചസ്ല, തടങ്ങിയ 
രാജത്രങ്ങളിൽ നടപ്പാക്ിയതാണക്. 
പന്ക് ഇന്പ്പാൾ എന്താണക് അവ
രുചട സ്ന്തതം രാജത്രത്തു കാണുനേ
തക്? ആ ജനാധിപതത്രത്ിചറെ 
�ലസിദ്ധിചയ ന്ൊദത്രതം ചെയ്തു
ചകാണ്ക്,  യുഎസക് പ്രസിഡന്തചനേ 
അതിചറെ പ്രവർത്നചത്കുറിച്ക് 
ന്ൊദത്രങ്ങളുയർത്തുകയാണക്. നവതം
ബറിൽ നടനേ പ്രസിഡറെക് ചതര
ചഞ്ടുപ്പിചല ന്താൽവിചയ അതം
ഗീകരിക്ാൻ ചഡാണാൾഡക് രേതംപക് 
രണ്ടുമാസതം വിസ്മ്തിച്ചു. അടി
സ്ാനമില്ാത് ഗൂഢാന്ലാെനാ 
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പടച്ചുവിട്ടുചകാണ്ടുതം, 
ഉത്രവാദിത്മില്ാചത ചതര
ചഞ്ടുപ്പു തട്ിപ്പിചനക്കുറിച്ക് ചത
ളിയിക്ചപ്പടാത് ആന്രാപണ
ങ്ങൾ ഉനേയിച്ചുതം, സമൂഹമാധത്രമ
ങ്ങൾവഴി വത്രാജവാർത്കൾ പ്ര
െരിപ്പിച്ചുതം, തചറെ അനുയായിക്കൂ
ട്ങ്ങചള കുത്ിയിളക്ി അവരുചട 
ന്രാഷത്ീയിൽ എണ്ചയാഴിച്ചുതം, 
അന്ദേഹതം മുന്നോട്ടുന്പായി. െില 
സമൂഹമാധത്രമങ്ങൾക്കുതം ചടലിവി
ഷൻ ൊനലകൾക്കുതം ഏചറക്ാ
ലതം അന്ദേഹചത് ബഹിഷ്കരിന്ക്
ണ് അളവവചര അതക് മുന്നോട്ടു 
ന്പായി. ഇന്നുതം, തചറെ അനുയാ
യികചള ഇളക്ിവിടുനേതിൽനി
ന്നുതം വത്രാജവാർത്കൾ പ്രെരി
പ്പിക്കുനേതിൽനിന്നുതം അന്ദേഹചത് 
തടയുനേതിനായി, അന്ദേഹത്ി
ചറെ സമൂഹമാധത്രമ അക്ൗണ്ടുകൾ 
ന്ബ്ാക്ക് ചെയ്ിരിക്കുകയാണക്. 
തചറെ ശത്രുക്ന്ളാടക്-അതായതക്, 
താൻതചനേ ചതരചഞ്ടുത് തചറെ 
കത്രാബിനറ്ക് അതംഗങ്ങളടക്തം തചനേ 
എതിർക്കുകയുതം വിമർശിക്കുകയുതം 
ചെയ്യുനേവർ-പകരതംവീട്ടുനേതിനാ
യി സർക്ാർ ഉന്ദത്രാഗസ്ചര 
അന്ദേഹതം സമ്ർദേത്ിലാഴ്ത്തുകയാ
യിരുന്നു. അവസാനമായി, ചതര
ചഞ്ടുപ്പു �ലതം അട്ിമറിക്ാനാ
യി, അനുയായികചളയുതം ആൾക്കൂ
ട്ങ്ങചളയുതം കുത്ിയിളക്ിവിട്ക് 
കത്രാപ്പിന്റ്ാളിനുന്നർക്ക് നടത്ിയ 
ആക്രമണവതം. 

ബൂർഷ്വ ജനചാധപിപെ്യത്തപിതറെ 
അധഃപെനും

ഈ സതംഭവചത്കുറിച്ചുള്ള വി
വരങ്ങളുതം അതിചറെ പശ്ാത്ല
വമാണക് ഇതവചര നമ്ൾ െർച് 
ചെയ്തക്. പന്ക്, എന്താണിചത
ല്ാതം വത്രക്തമായുതം ചവളിവാക്കുനേ
തക് എനേതാണക് ന്ൊദത്രതം. പൂർണ്
മായുതം ജനാധിപതത്രപരമായ ഒരു 
സതംവിധാനത്ിൽ, ജനാധിപതത്ര
വിരുദ്ധരുതം ജനാധിപതത്ര അനുകൂ
ലികളുതം തമ്ിലള്ള സതംഘർഷമാ
യിരുന്നു രേതംപക്-കബഡൻ ന്പാ
രാട്തം എനോന്ണാ? രേതംപക് അധി
കാരചക്ാതിയനായ ഒരു ക്രൂരനാ
ണക്, അന്ദേഹത്ിചറെ പരാജയതം 
ആ ക്രൂരതയുചട അവസാനചത് 

െങ്ങളതട രാജപ്യത്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ജനാധിപ
െപ്യതത്ക്കുറിച്ട് പലകപ്ാഴും അകമരി്ൻ ഭരണാ
ധികാരികൾ കമനി നടി്ാറുണ്ായിരുന്നു. െങ്ങ
ളതട കൽപ്നകൾക്കുമുന്നിൽ മുട്ടുമട്ാൻ വിസ്
മ്മെിക്കുന്ന മറ്റു രാജപ്യങ്ങളിൽ ജനാധിപെപ്യും തകാ
ലതചയ്യതപ്ടുന്നെിതനക്കുറിച്ട് അവർ ആശങ് പ്
കടിപ്ി്ാറുണ്ായിരുന്നു. പകക്ഷ ഇകപ്ാൾ എന്താ
ണട് അവരുതട സവേന്തും രാജപ്യത്തു കാണുന്നെട്? ആ 
ജനാധിപെപ്യതത് യഎസട് പ്സിഡറെട്െതന്ന 
കചാ്പ്യും തചയ്ിരിക്കുന്നു.

A-ta-cn-¡³ ]mÀ-e-saâ v B-{Ia-Ww sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew 
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(ശേഷം 13-ാം ശേജില്)

(11-ാം ശേജില് നിന്്)
കുറിക്കുന്നു എനോന്ണാ വിശ്സി
ന്ക്ണ്തക്? അങ്ങചനചയാചക് 
െിന്തിക്കുനേതക്,  സതത്രചത് നമ്ിൽ
നിന്നുതം അകറ്ിനിർത്തുതം. മരണാ
സനേമായ ദുഷിച് മുതലാളിത് 
സതംവിധാനത്ിനുള്ളിൽ ബൂർഷ്ാ 
ജനാധിപതത്രത്ിചറെ വർധിച്ചുവ
രുനേ തകർച്യാണക് ഇവിചട നഗ്ന
മായി ചവളിവാക്കുനേതക്. പന്ക്, 
എന്തുചകാണ്ാണിതക്? 

െരിത്രത്ിചറെ ദൃഢമായ പാ
തയിലാണക് ഇതിചറെ ഉത്രതം ന്ത
ന്ടണ്തക്. വികാസത്ിചറെ പാത 
പിന്തുടർനേക് മുതലാളിത്തം സ്ത
ന്വത്രാപാരത്ിചറെ ഘട്ത്ിൽ
നിന്നുതം കുത്ക എനേ ഘട്ത്ി
ന്ലക്ക് പ്രന്വശിച്ചു. കുത്കകളുചട 
വരവക്, സ്തന്മൽസരത്ിചറെ 
മരണമണി മുഴക്ി. അന്പ്പാൾ, രാ
ഷ്ടീയ ഉപരിഘടനയിൽ സമത
യുചടയുതം, െങ്ങലകളില്ാത് ആവി
ഷക് ക്ാരസ്ാതന്ത്രത്ിചറെയുതം 
തത്ത്ിനക് പ്രഹരന്മറ്റു.  സ്
ദക്ഘടനചയ, അതായതക് ഉതക്പാ
ദന സതംവിധാനചത് നിയന്ി
ക്കുനേവർ തചനേയാണക് രാഷ്ടീയ
ചത്യുതം, ആത്മീയ ഉതക്പാദന
ത്ിചറെ ന്മഖലചയയുതം, ആശയ
ങ്ങളുതം സതംസക് ക്ാരവതം അടങ്ങുനേ 
മാനസിക ഉതക്പാദനചത്യുമട
ക്തം, സമൂഹത്ിചറെ എല്ാ തറ
കചളയുതം നിയന്ിക്കുനേതക്. സ്
ദക് വത്രവസ്യ്ക്കുന്മലള്ള കുത്കക
ളുചട പിടിയുതം നിയന്ണവതം കൂ
ടുതൽ കരുത്ാർജ്ിച്ന്താചട 
പാർലചമറെിചറെ പരമാധികാര
ചത് കൂടുതൽ ചവട്ിച്ചുരുക്കുനേതി
ന്ലക്കുതം അതിചന തങ്ങളുചട അനു
ബന്ധതം മാത്രമാക്ി തീർക്കുനേ
തിന്ലക്കുതം അവർ നീങ്ങി. പന്ക്, 
തങ്ങളുചട ലക്ത്രങ്ങളുതം പ്രവൃത്ി
കളുതം ജനങ്ങളിൽനിന്നുതം മറച്ചുപി
ടിക്കുനേതിനായി പാർലചമറെറി 
ജനാധിപതത്രത്ിചറെ ന്മലാപ്പക് 
നിലനിർത്തുനേതക് അവർ തടർന്നു. 

പ്രതിസന്ധിയുതം ദുഷിപ്പുതം നി
റഞ് മുതലാളിത്ത്ിനക്, ചൂഷ
ണവതം വഞ്നയുതം ദുരിതവമല്ാചത 
മചറ്ാന്നുതം സാധാരണക്ാരായ 
അധ്ാനിക്കുനേ ജനവിഭാഗങ്ങൾ
ക്ക് നൽകുവാനില്. അതിചറെ രാ
ഷ്ടീയസതംവിധാനമായ പാർലചമ
റെറി ജനാധിപതത്രമാകചട്, അഴി
മതിയുതം, കനതിക-ധാർമ്ിക 
തകർച്യുതംമൂലതം പുഴുത്തു നാറുന്നു. 
അലതംഘത്രമായ പ്രവർത്ന നിയ
മതംമൂലതം, മുതലാളിത്സതംവിധാനതം 
കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഗ്രസ്തമാകു
ന്്ാൾ, ഭരണമുതലാളിവർഗ്ഗതം 
ഏതവിന്ധനയുതം തങ്ങളുചട ചൂഷണ 
വാഴ്ചയുചട ആയുസ് നീട്ടുനേതിനാ
യി, മുതലാളിത് ജനാധിപതത്ര
ത്ിൽ നിലനിൽക്കുനേ എല്ാ 
െട്ങ്ങചളയുതം മൂലത്രങ്ങചളയുതം കീ
ഴക് വഴക്ങ്ങചളയുതം കനതികത
ചയയുതം നശിപ്പിച്ചുചകാണ്ക്, �ാ
സിസ്റക് ഏകാധിപതത്രത്ിന്ലക്ക് 
നീങ്ങുകയാണക്. 

ഇരുക്പി ജനചാധപിപെ്യും, 
പ്രസപിഡൻഷ്യൽ ഭരണരീെപി 
എന്നപിവതയ കുറപിച്ചുള്ള  
മപിഥ്യചാപ�ചാധും

ഒരുപാടക് പാർട്ികൾ ചപാട്ി
മുളച്താണക് എല്ാ അനർത്ത്ി
നുതം കാരണതം എചനോരു െിന്ത 
നമ്മുചട രാജത്രത്തുണ്ക്. യോർത്
ത്ിൽ, ഇത്രചമാരു ന്താനേൽ 
ഉണർത്ിവിടുനേതിനുതം, ചെറുക
ക്ികചള ഒഴിവാക്ിചക്ാണ്ക് ചത
രചഞ്ടുക്ചപ്പടാൻ രണ്ക് കക്ി
കൾ മാത്രതം നിലനിൽക്കുനേ അവ
സ്യുണ്ാക്കുനേതിനുതം അതിന
നുസൃതമായ ചതരചഞ്ടുപ്പു പരി
ഷക് കാരങ്ങൾക്ായുള്ള നീക്ങ്ങ
ൾക്ക് കൗശലപൂർവ്തം ഇന്ധനതം 

പകരുനേതിനുതം പിനേിൽ, ഭരണ
വൃത്ങ്ങൾ തചനേയാണക്. ഇതി
ലൂചട അനാവശത്രഘടകങ്ങൾ പാർ
ലചമറെിൽ കടന്നുകൂടുനേതക് ഒഴിവാ
ക്ാനാകുതം എനേവർ അവകാശ
ചപ്പടുന്നു. ഒരുപാടക് കക്ികചള 
ശ്രദ്ധിക്കുനേതിലതം എളുപ്പമാണ
ചത്ര രണ്ടു കക്ികചള മാത്രതം ശ്ര
ദ്ധിക്കുനേതക്. അതിലപരി, അവർ 
ആഗ്രഹിക്കുനേ, അധികാരത്ി
ചറെ ന്കന്ദ്രീകരണത്ിനാണക് ഇതക് 
സഹായിക്കുക. ആശയക്കുഴപ്പ
ത്ിലാകുനേ ഒരു വിഭാഗതം ജന
ങ്ങൾ ഇതിനു വശതംവദരാകുന്നു. 
പാർലചമറെിചന നിഷക് ക്രിയമാ
ക്ിചക്ാണ്ക്, ബൂർഷ് ജനാധിപ
തത്രത്ിചറെ സത്ചയത്ചനേ 
ഇല്ാതാക്ിചക്ാണ്ക്, അതിചന 
തങ്ങളുചട ഒരു അനുബന്ധതം മാ
ത്രമാക്ി മാറ്ാനുള്ള തന്ങ്ങളാ
ണക് ഭരണകുത്കകൾ ഇനേക് ചന
യക് ചതടുക്കുനേതക്. ഇരുകക്ി ജനാ
ധിപതത്രതം ഈ രൂപകൽപ്പനക്ക് 
കൃതത്രമായി ന്യാജിക്കുതം. ഏചറമു
മ്പുതചനേ, എസക് യുസിഐ(സി) 
സ്ാപക ജനറൽ ചസക്രട്റിയുതം 
മഹാനായ മാർകക് സിസ്റക് െിന്തക
നുമായ സഖാവക് ശിബ്ാസക് ന്ഘാഷക് 
ഇപ്രകാരതം അഭിപ്രായചപ്പട്ടു. “...
രൂപചത് സതംബന്ധിച്ിടന്ത്ാ
ളതം �ാസിസതം നിയതമായ ഒരു 
രൂപഘടനയുതം അവതരിപ്പിക്കു
നേില്. വിവിധ രാജത്രങ്ങളിൽ പ്രാ
ന്ദശിക സാഹെരത്രങ്ങൾക്നുസ
രിച്ക് അതക് വിവിധ രൂപങ്ങൾ 

കകചക്ാണ്ടു. െിലയിടങ്ങളിൽ 
അതക് വത്രക്തിയുചട ഏകാധിപതത്ര
ത്ിചറെ രൂപതം സ്ീകരിച്ചു. െില
യിടങ്ങളിൽ �ാസിസതം കസനി
കഭരണത്ിചറെ ഏകാധിപതത്ര
മായി. പിചനേയുതം െില രാജത്രങ്ങ
ളിൽ അതക് ജനാധിപതത്രത്ിചറെ 
ന്മലങ്കി അണിഞ്ഞുചകാണ്ക് പാർ
ലചമറെിചന ന്പരിനക് നിലനിർത്ി
ചയങ്കിലതം, രാഷ്ടീയവതം സാ്ത്ി
കവതം ആയ ന്കന്ദ്രീകരണത്ിലൂ
ചട അതിചറെ അധികാരചത് ചു
രുക്ി. ഇരുകക്ി പാർലചമറെറി 
ഭരണസതംവിധാനത്ിലൂചട, ജനാ
ധിപതത്രരൂപത്ിൽ �ാസിസതം 
പ്രതത്രക്ചപ്പടുനേതക് തീർച്യായുതം 
െരിത്രത്ിൽ മുൻമാതൃകകളില്ാത് 
ഒരു യുദ്ധാനന്തര സാമൂഹികപ്ര

തിഭാസമാണക്. പ്രതത്രക്ത്ിൽ 
അതക് വളചര ജനാധിപതത്രപരമാ
യി ന്താനോചമങ്കിലതം, അന്തസ
മയതംതചനേ അതക് തികച്ചുതം വഞ്
നാപരവമാണക്. �ാസിസചത് 
അതിചറെ ഉള്ളടക്വതം വത്രതിരി
ക്ത ലക്ണങ്ങളുതംചകാണ്ല്ാചത 
അതിചറെ രൂപതം ചകാണ്ക് മാത്രതം 
തിരിച്റിയാൻ ശ്രമിക്കുനേ പല 
ബുദ്ധിജീവികചളയുതം വാസ്തവത്ിൽ 
അതിനക് കബളിപ്പിക്ാൻ സാധി
ക്കുന്നുമുണ്ക്...” (ന്കാൾ ഓ�ക് ദ 
അവർ, സമാഹൃത കൃതികൾ, രണ്ാതം 
ന്വാളത്രതം) കൃതത്രമായുതം ഇത തചനേ
യാണക് യുഎസക്, യുചക തടങ്ങി 
മറ്റു പല രാജത്രങ്ങളിലതം കാണുനേ
തക്. ഒരു ദ്ികക്ി സതംവിധാന
ത്ിൽ, ഭരണവർഗ്ഗതം തങ്ങളുചട 
താതക്പരത്രാർത്തം തങ്ങൾക്കു വി
ന്ധയരായ രണ്ടു പാർട്ികചള ഭര
ണത്ിനായി ചതരചഞ്ടുക്കുതം. 
ജനങ്ങൾക്ാകചട്, തങ്ങളുചട ന്വാ
ട്വകാശതം ഉപന്യാഗിച്ക്, തങ്ങളു
ചട താതക്പരത്രത്ിനനുസരിച്ചുള്ള 
സർക്ാരിചന ചതരചഞ്ടുക്കുന്നു 
എനേ വിശ്ാസത്ിൽ, ഈ രചണ്
ണ്ത്ിചലാനേിചന മാത്രതം ചതര
ചഞ്ടുന്ക്ണ്ി വരുന്നു. വാസ്തവ
ത്ിൽ, ഭരണവൃത്ങ്ങൾ കുത്
കകളുചട നിയന്ണത്ിലള്ള 
മാധത്രമങ്ങചള ഉപന്യാഗിച്ചുചകാ
ണ്ക് ഇങ്ങചനചയാരു സതംവിധാനതം 
ഏചറക്കുചറ നടപ്പിൽ വരുത്ിക്
ഴിഞ്ഞു. ഇതക് നിലവിൽതചനേ ചത
രചഞ്ടുപ്പുകളിൽ കാണാവനേ
താണക്.  ബൂർഷ് പ്രെരണയന്തം, 

ചതരചഞ്ടുക്ചപ്പടുനേതിനായി 
രണ്ടുപാർട്ികചള അചല്ങ്കിൽ മു
നേണികചള മാത്രതം ഉയർത്ിക്ാ
ട്ടുകയുതം, മറ്റു പാർട്ികചളചയാചക് 
അവഗണിക്കുകയുതം തമസക് ക്രി
ക്കുകയുതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്തത്രയിലതം 
വിവിധ ചതരചഞ്ടുപ്പു
കളിൽ ഇതക് കാണാ
വനേതാണക്. ചതര
ചഞ്ടുപ്പക് യുദ്ധ
ചത് ഒന്നുകിൽ 
മുതലാളിവർഗ്ഗത്ി
ചറെ രണ്ടു പാർട്ിക
ളുന്ടതക് മാത്രമാന്യാ, 
അചല്ങ്കിൽ രണ്ടു മുനേണി
കളുന്ടതക് മാത്രമാന്യാ ചുരുക്കുന്നു. 
അന്പ്പാൾ ഇവിചടയുതം യോർത്
ത്ിൽ അതിന്വഗതം ഇരുപാർട്ി 
ജനാധിപതത്രമായി മാറിചക്ാണ്ി
രിക്കുന്നു. ഇന്തത്രയിൽ ഒരു പ്രസി
ഡൻഷത്രൽ രീതിയിലള്ള ഭരണ
ത്ിനനുകൂലമായുതം പിന്തുണയു
ണ്ാകുന്നു. ഒരു രാജത്രതം ഒരു ചത
രചഞ്ടുപ്പക് എനേതിചനക്കുറിച്ക് 
ഇന്തത്രൻ പ്രധാനമന്ി സതംസാരി
ച്തക് കഴിഞ് ദിവസമാണക്. ഈ 
പശ്ാത്ലത്ിൽ ന്നാക്ിയാൽ, 
എകക് സികയൂട്ീവിചറെ കരങ്ങളിന്ല
ക്ക് പരമാധികാരതം ന്കന്ദ്രീകരി
ക്കുനേ പ്രസിഡൻഷത്രൽ സതംവി
ധാനത്ിനക് അനുകൂലമായി ചപാ
തജനപിന്തുണ ന്നടിചയടുക്കുനേ
തിനായി, നിലചമാരുക്കുനേതിനു
ള്ള ശ്രമമായി ഇതിചന കാണാതം. 
പന്ക്, പ്രസിഡൻഷത്രൽ സതംവി
ധാനവതം ദ്ികക്ി ജനാധിപതത്ര
വതം നിലനിൽക്കുനേ യുഎസിൽ 
ഇന്പ്പാൾ ഉണ്ായ ഈ സതംഭവതം, 
ഈ രണ്ടു രൂപങ്ങൾ അചല്ങ്കിൽ 
ഇവയുചട സങ്കരചമനേതക് എത്ര
ന്ത്ാളതം ജനാധിപതത്രപരമാചണ
നേതിൽ കണ്ണുതറപ്പിന്ക്ണ്താണക്. 

കൂടാചത, ഈ ദ്ികക്ി സമ്പ്ര
ദായന്മാ പ്രസിഡൻഷത്രൽ ഭരണ
ന്മാ നിലനിൽക്കുനേ രാജത്രങ്ങളിൽ 
ജനങ്ങളുചട കഷ്ടസ്ിതിക്കു മാ
റ്മുണ്ായിട്ടുന്ണ്ാ?  അന്താ അതക് 
ഇരട്ിന്ച്ാ? അവിചട അഴിമതി
യുതം ദുർഭരണവതം വഴിപിഴയ്കലതം 
കുറന്ഞ്ാ അന്താ കൂടിന്യാ? 
എല്ായിടത്തുതം പാർലചമറെറി 
ജനാധിപതത്രചത്, അതിചറെ പ്ര
ഖത്രാപിത ലക്ത്രങ്ങളുതം പ്രതിജ്
കളുതം ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ക്, ചവറുതം 
അസ്ികൂടതം മാത്രമായി മാറ്ിയി
ട്ിന്ല്? അന്മരിക്യിചല ഇന്പ്പാ
ഴചത് സതംഭവവികാസങ്ങൾ ഇതി
ചറെ കൃതത്രമായ നിദർശനമാണക്. 
ശരിയായി െിന്തിക്കുനേ ജനാധി
പതത്രന്ബാധമുള്ള ജനങ്ങചളാചക്
യുതം വളചര വിഷമന്ത്ാചട നി
രീക്ിക്കുനേതക്, അധികാരചക്ാ
തിപൂണ് സ്ാർത്മതികൾ മാത്ര
മല്, കുറ്വാളികളുതം സാമൂഹികവി
രുദ്ധരുതംന്പാലതം ബൂർഷ്ാ പാർട്ി
കളുചട ന്നതൃത്ത്ിന്ലചക്ത്തു
കയുതം, ഉനേതമായ നിയമനിർമ്ാ
ണന്കന്ദ്രങ്ങളായ നിയമനിർമ്ാ
ണസഭകളിന്ലക്ക് ചതരചഞ്ടു

ക്ചപ്പടുകയുതം, നിയമനിർമ്ാതാ
ക്ളുതം മന്ിമാരുചമാചക്യായി 
മാറി, അതവഴി കശാപ്പു ചെയ്ചപ്പ
ട് പാർലചമറെറി ജനാധിപതത്ര
ത്ിചറെ നടത്ിപ്പുകാരായി മാറു

ന്നു. പണതം-മാ�ിയ-മാധത്രമതം 
- ഇവരാണക് ഇനേക് കാ

രത്രങ്ങൾ തീരുമാനി
ക്കുനേതക്. ഇതക് രാ
ഷ്ടീയത്ിചറെ ക്രി
മിനൽവൽക്രണ
മല്ാചത ഒന്നുമല്. 

ഈ പ്രക്രിയയിലൂചട 
ഭരണവർഗ്ഗതം ന്നടുനേ

ചതചന്തനോൽ, ജനങ്ങളു
ചട യോർത്പ്രതിനിധികളുചട 
കടന്നുവരവിചന തടുത്തുചകാണ്ക്, 
പാർലചമറെിനുള്ളിൽ ജനശേബ്തം 
മുഴങ്ങുനേതക് തടയുക എനേതാണക്. 
ഭരണകുത്കകൾ ഒരു കാരത്രചത്
ക്കുറിച്ക് എന്പ്പാഴുതം ജാഗരൂകരാ
യിരിക്കുതം. ജനവിരുദ്ധനയങ്ങൾ 
തീവ്രമായി പിന്തുടരുനേത 
ചകാന്ണ്ാ, സ്യതം പുകഴ്തൽ 
ചകാന്ണ്ാ, കാരത്രങ്ങൾ പരിധി
വിട്ക് ചെയ്യുനേതചകാന്ണ്ാ ഏ ചത 
ങ്കിലതം ഭരണകക്ിന്ക്ാ ന്നതാ
വിന്നാ ജനങ്ങളുചട മുനേിൽ തീർ
ത്തുതം വിശ്ാസത്രത നഷ്ടചപ്പടാൻ 
പാടില്. കാരണതം, ഭരണവിരുദ്ധ 
വികാരതം എനേതിനപ്പുറതം ജനന്രാ
ഷതം വളർനേക് അതക് വത്രവസ്ിതി
ചക്തിന്രയുള്ള മന്നാഭാവമായി 
മാറാതം എനേവർ ഭയചപ്പടുന്നു. 
അങ്ങചന സതംഭവിക്കുനേപക്തം, 
ഭരണവർഗ്ഗതം കൗശലപൂർവ്തം, ഭരി
ക്കുനേ പാർട്ിചയന്യാ ന്നതാവി
ചനന്യാ തങ്ങന്ളാടു വിശ്സ്തരായ 
മചറ്ാരു പാർട്ിചയന്യാ ന്നതാ
വിചനന്യാ മാറ്ി തൽസ്ാനത്ക് 
പ്രതിഷ്ിക്കുന്നു. അന്പ്പാൾ, ന്ത
ഞ്ഞുതീർനേ പാർലചമറെറി ജനാ
ധിപതത്രത്ിനുള്ളിൽ ഭരണമുത
ലാളിത്ത്ിചറെ ഒനേചല്ങ്കിൽ 
മചറ്ാരു പ്രതിനിധിചയ മാറിമാറി 
ജനതം ചതരചഞ്ടുന്ക്ണ്ി വരു
ന്നു. ചൂഷണമുതലാളിത് സതംവി
ധാനതം ന്പാറന്ലൽക്ാചത നില
ചകാള്ളുന്നു. ഇതക് നാതം നമ്മുചട 
രാജത്രത്ക് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇതക് 
നമ്ൾ യുഎസിലതം കണ്ടു. അധി
കാര ദുരുപന്യാഗവതം തീർത്തുതം 
അധമമായ ചപരുമാറ്വതം ന്താനേി
യന്പാചലയുള്ള പ്രവൃത്ികളുതം 
ചകാണ്ക് ജനങ്ങചള ശത്രുപക്
ത്ാക്ിയ രേതംപിനക്, യുഎസക് കു
ത്കകളുചട സമ്പൂർണ്മായ പി
ന്തുണ കിട്ിയിചല്നേതക് വത്രക്തമാ
ണക്. അതചകാണ്ക് ന്ജാ കബഡനക് 
രേതംപിനുന്മൽ വിജയതം വരിക്ാൻ 
സാധിച്ചു. 

ട്ുംപപിനും പമചാദപിക്കുമപിടയപിതല 
ചങ്ങചാത്തും

ഒരു കാരത്രതം ശ്രദ്ധാർഹമാണക്. 
പ്രതിസന്ധിയിൽമുങ്ങിയ പഴഞ്
നുതം അഴിമതി നിറഞ്തതം പിന്തി
രിപ്പനുമായ മുതലാളിത് സതംവി

ഒരുപാടട് പാർട്ടികൾ തപാട്ടിമുളച്ൊണട് എല്ലാ 
അനർത്ത്ിനും കാരണും എതന്നാരു ചിന്ത നമ്മു
തട രാജപ്യത്തുണ്ട്. യഥാർത്ത്ിൽ, ഇത്രതമാ
രു കൊന്നൽ ഉണർത്ിവിടുന്നെിനും, തചറുകക്ഷി
കതള ഒഴിവാ ി്ത്ാണ്ട് തെരതഞെടു്തപ്ടാൻ 
രണ്ട് കക്ഷികൾ മാത്ും നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്
യണ്ാക്കുന്നെിനും അെിനനസൃെമായ തെര
തഞെടുപ്പു പരിഷട് കാരങ്ങൾ്ായള്ള നീ്ങ്ങ
ൾ്ട് കൗശലപൂർവ്ും ഇന്നും പകരുന്നെിനും 
പിന്നിൽ, ഭരണവൃത്ങ്ങൾ െതന്നയാണട്.

{Sw-]n-sâ ]X-\tam ss_U-sâ DZ-btam A-ta-cn-¡³  
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ഇകപ്ാൾ യഎസിതലയും ഇന്തപ്യയിതലയും സാഹ
ചരപ്യങ്ങളിൽ പല സാമപ്യങ്ങളും കതണ്ത്ാൻ സാ
ധിക്കുും. ഈ രണ്ടു സാമ്ാജപ്യെവേരാജപ്യങ്ങളിതലയും 
സമ്്ട്ഘടനകൾ മൂക്കുകുത്ിത്ാണ്ിരിക്കുന്നു. 
ജനങ്ങളതട ദുരിെവും കഷ്ടപ്ാടുും, തൊഴിലില്ലാ
യട്മയും, തൊഴിൽനഷ്ടവും, സാമൂഹികകുറ്കൃെപ്യ
ങ്ങളതമാത് മാനുംമുതട്ട കുെിച്ചുയരുന്നു. ഭരണ
കൂടങ്ങളാകതട്ട, അെിെീവ്ര ക്ശീയെയതട മുദ്ാ
വാകപ്യങ്ങളയർത്ി ജനങ്ങളതട കണ്ിൽ തപാ
ടിയിടാനാണു ശ്രമിക്കുന്നെട്.

(12-ാം ശേജില് നിന്്)

ധാനമാണക്, സാ്ത്ികദുരിതതം, 
വർധിക്കുനേ അസമത്തം, ഇല്ായ്മ, 
മലിനമായ സാമൂഹിക-സാതംസക് ക്ാ
രിക ന്മഖലകൾ, മൂലത്രത്കർച് 
തടങ്ങി എല്ാ തിന്കളുചടയുതം മൂ
ലകാരണതം. ഈ സതത്രചത് മറ
ച്ചുപിടിക്കുവാനുതം, ജനങ്ങചള കബ
ളിപ്പിച്ക് ചതരചഞ്ടുപ്പു തിരിച്ടി 
ഒഴിവാക്ാനുള്ള ശ്രമത്ിലതം, ന്ന
രന്ത് സൂെിപ്പിച്തന്പാചല ചവ
ള്ളക്ാരുചട ന്മധാവിത് മന്നാ
ഭാവചത് ആളിക്ത്ിച്ക് ഉപന്യാ
ഗിക്കുക എനേ മാർഗ്ഗമാണക് രേതംപക് 
ഉപന്യാഗിച്തക്. ഇത്രചയാചക് 
നാണതംചകട് പ്രവൃത്ികൾ ചെയ്തു
കൂട്ിയിട്ടുതം, അന്മരിക്ൻ െരിത്ര
ത്ിൽത്ചനേ രണ്ാമചത് ഉയർ
നേ ന്വാട്ടുന്നട്മായ 70 ദശലക്തം 
ന്വാട്ടുകൾ കരസ്മാക്കുനേതിൽ 
അന്ദേഹതം വിജയിച്ചു എനേ വസ്തുത, 
രേതംപിചറെ ശ്രമതം വിജയിച്ചു എനേ
തിചറെ ചതളിവാണക്.

ന്ദശീയതലത്ിചല ചമാത്തം 
ന്വാട്ടുകളുചട 47% അന്ദേഹത്ിന്റെ
തായിരുന്നു. ഇതക് കാണിക്കുനേതക്, 
രാജത്രചത് വലിയ വിഭാഗതം ജന
ങ്ങൾക്ിടയിൽ സ്ാധീനമുറപ്പി
ക്കുനേതിൽ രേതംപക് വിജയിച്ചു എനേ
താണക്. യുക്തിക്ക് നിരക്ാത് 
ഈ ബന്ധത്ിലൂചട ആയിരക്
ണക്ിനക് അനുയായികചള, ആരാ
ധനന്യാളതംന്പാനേ അർപ്പണന്ബാ
ധത്ിന്ലക്ാണക് അന്ദേഹതം ചകാ
ണ്ടുചെചനേത്ിച്തക്. വർഗ്ഗീയസതം
ഘർഷങ്ങചള ഊതിചപ്പരുപ്പിച്ചുതം 
ട്ീറ്റുകളിൽ വതംശീയത നിറഞ് 
ഭാഷ ഉപന്യാഗിച്ചുതം, ആളുകചള 
നിറത്ിചറെ ന്പരിൽ അധിന്ക്
പിച്ചുതം, ചവള്ളക്ാരായ വതംശീയ
വാദികചള അധിന്ക്പിക്കുനേതി
ൽ മടികാണിച്ചുതം, ബുദ്ധിജീവി 
നാടത്രവതം വിെിത്രമായ ആത്മപ്ര
ശതംസനടത്ിയുതം അന്ദേഹതം ആയി
രക്ണക്ിനക് അനുയായികളിൽ 
ആരാധന നിറഞ് അർപ്പണ
ന്ത്ാചടയുള്ള യുക്തിഹീനമായ 
ബന്ധമാണക് സൃഷ്ടിച്തക്. 

ഇന്പ്പാൾ യുഎസിചലയുതം ഇന്തത്ര
യിചലയുതം സാഹെരത്രങ്ങചള താ
രതമത്രതം ചെയ്യുകയാചണങ്കിൽ പല 
സാമത്രങ്ങളുതം കചണ്ത്ാൻ സാ
ധിക്കുതം. ഈ രണ്ടു സാമ്ാജത്രത്
രാജത്രങ്ങളിചലയുതം സ്ദക്ഘടന
കൾ മൂക്കുകുത്ിചക്ാണ്ിരി ക്കു
ന്നു. സാധാരണജനങ്ങളുചട ദുരി
തവതം കഷ്ടപ്പാടുതം, ചതാഴിലില്ായ്മ
യുതം, ചതാഴിൽനഷ്ടവതം, കുറ്കൃതത്ര
ങ്ങളുചമാചക് മാനതംമുചട് കുതിച്ചു
യരുന്നു. രണ്ടു രാജത്രങ്ങളിചലയുതം 
ഭരണകൂടങ്ങളാകചട്, അതിതീവ്ര 
ന്ദശീയതയുചട മുരോവാ കത്രങ്ങളു
യർത്ിയാലതം ശരി, ഐകത്രത്ി
ചറെ ആശ്ാസപ്രഭാഷണതം നട
ത്ിയാലതംശരി, അവചരല്ാതംത
ചനേ ജനങ്ങളുചട കണ്ിൽ ചപാ
ടിയിടാനാണു ശ്രമിക്കുനേതക്. സാ
്ത്ികതകർച്യുചടയുതം, സാമൂ
ഹിക അരക്ിതാവസ്യുചടയുതം 

ജീവിതത്ിചറെ അനിശ്ിതാവ
സ്യുചടയുതം, സാധാരണ ബഹു
ജനങ്ങചള അകചപ്പടുത്ിയിരി
ക്കുനേ ചകാടിയ ദുരിതങ്ങളുചടയുതം 
ഒചക് യോർത് കാരണങ്ങളിൽ
നിന്നുതം അവരുചട ശ്രദ്ധതിരിക്കുക 
എനേതാണക് ഉന്ദേശത്രതം. ജനങ്ങചള 
ഭിനേിപ്പിച്ക് നിർത്തുവാൻന്വണ്ി 
ഭരണകർത്ാക്ൾതചനേ സൃഷ്ടി
ച് വതംശീയ-വർഗ്ഗീയ-വിഭാഗീയ 
ന്വർതിരിവകൾചകാണ്ക് രണ്ക് 
സമൂഹങ്ങളുതം ന്രാഗാതരമായിരി
ക്കുന്നു. രണ്ക് രാജത്രങ്ങളിലതം നയൂ
നപക്ങ്ങചളയുതം അധഃസ്ിത
ചരയുതം ശിക്ാഭീതിയില്ാചത ന്രേ
ാഹിക്കുനേതതം ചകാല്ലുനേതതം വത്രാ
പകമാകുന്നു. ഈ രണ്ക് രാജത്രങ്ങ
ളിചലയുതം ഉനേതന്നതാക്ൾക്ക് 
ഒരു അതിമാനുഷ പരിന്വഷതം 
നൽകാനുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമ
വതം ദൃശത്രമാണക്. അതചകാണ്ക്, രേതം
പിനുതം ന്മാദിക്കുതം  വിശ്സ്തരായ 
സഖത്രകക്ികളായുതം ഒന്ര ന്താ
ണിയിചല യാത്രക്ാരായുതം പര
സ്പരതം തിരിച്റിയാൻ സാധിച്ചു. 
അതചകാണ്ടുതചനേ, അവർ പര
സ്പരതം പ്രശതംസകൾ ചൊരിയുന്നു. 
ഏകാധിപതികളായ കരുത്ന്ാ
ന്രാടുള്ള ആരാധനയാണക് രണ്ടു
ന്പചരയുതം ന്െർത്തുനിർത്തുനേതക്. 

രണ്ടുന്പരുചടയുതം അടുപ്പത്ി
ചറെ കരുത്തുകാണിക്ാൻ രണ്ക് 
സതംഭവങ്ങൾ എടുത്തുപറന്യണ്
തണ്ക്. 2019 ചസപക്റ്തംബറിൽ യു
എസിചല ഹൂസ്റണിൽ, ‘ഹൗഡി 
ന്മാദി’ എനേ െടങ്ങക് രേതംപക് സതം
ഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്തത്രൻ വതംശജ
രായ ന്വാട്ർമാചര 
ആകർഷിക്കുക 
എനേതായിരുന്നു 
ഇതിചറെ യോർ
ത് ഉന്ദേശത്രതം. 
ന്മാദി ആഹ്ാദഭ
രിതനായി അവിചട 
എല്ാവന്രാടുതം ആഹ്ാ
നതം ചെയ്തക്, രണ്ാമചതാരു 
വട്തംകൂടി രേതംപിചന ചതരചഞ്ടു
ക്ണചമനോയിരുന്നു. ‘അബക്കി 
ബാർ രേതംപക് സർക്ാർ’ (അടുത് 
തവണയുതം രേതംപിചറെ സർക്ാർ 
തചനേ) എനേതായിരുന്നു ന്മാദി 
അവിചട ഉയർത്ിയ മുരോവാകത്രതം. 
മാസങ്ങൾക്കതംതചനേ, അഹമ്
ദാബാദിചല ചമാന്ട്റ ന്സ്റഡിയ
ത്ിൽ രേതംപിചന സ്ീകരിക്ാ
നായി, 100 ന്കാടി രൂപ ചെലവി
ട്ക്, ‘നമസക് ന്ത രേതംപക്’ എനേ പരി
പാടി  ന്മാദി സതംഘടിപ്പിച്ചു. മലി
നമായ ന്െരിപ്രന്ദശങ്ങചള രാത്രി
ക്കുരാത്രി മതിൽ പണിഞ്ക് മറ
ച്ചുചകാണ്ാണക് ‘തിളങ്ങുനേ ഇന്തത്ര
യുചട’ കാഴക്ച് രേതംപിനക് സമ്ാനി
ച്തക്. രേതംപുമായുള്ള അടുപ്പത്ിലൂ
ചട, താനുതം യുഎസക് പ്രസിഡറെി
നക് തലത്രനാചണനേക് ന്ലാകത്ിനു
മു്ിൽ ന്താനേിപ്പിക്കുനേതിനായി 
പ്രധാനമന്ി ന്മാദി ശ്രമിച്ചു എനേ
തക് വത്രക്തമാണക്. ഇതിലൂചട, പ്ര
ധാനമന്ി ന്മാദിയുതം അന്ത വൃ

ത്ിചകട് രാഷ്ടീയത്ിചറെ ഭാഗ
മാചണനേക് ചതളിയിച്ചു. ജനാധി
പതത്രവിരുദ്ധമായ ശീലങ്ങളിലതം 
രീതികളിലതം അധികാരഭ്ാന്തിലതം 
സ്യതം ഉയർത്ിക്ാട്ടുനേതിലതം 
ഭരണകുത്കകന്ളാടക് അടിമത്
പരമായ വിന്ധയത്തം കാട്ടുനേതി

ലതം ന്വരൂനേിയതാണക് ഈ രാഷ്ടീ
യതം.

രേതംപിചന സതംബന്ധിച്ിടന്ത്ാ
ളതം, വത്രക്തിപരമായ ദുർവൃത്ിക
ളിൽ ശ്രദ്ധ ന്കന്ദ്രീകരിച്ചുചകാണ്ക്, 
തചറെതചനേ ന്കാർപ്പന്ററ്ക്-വാണി
ജത്ര താതക്പരത്രങ്ങൾ പിന്തുടരുക
യായിരുന്നു അന്ദേഹതം. അതവഴി 
ദുഷിച് മുതലാളിത് സതംവിധാന
ചത് ജനന്രാഷത്ിൽനിന്നുതം 
സതംരക്ിച്ചുപിടിക്ാൻ അന്ദേഹതം 
സഹായിച്ചു. അന്പ്പാൾ രേതംപുതം 
ന്മാദിയുതം തമ്ിലള്ള ഈ െങ്ങാ
ത്ചമനേതക്, �ാസിസ്റക് ഏകാ

ധിപതത്രചമനേ ഒന്ര 
ന്താണിയിൽ ഒരുമിച്ചു 
തഴയുനേതിലല്ാചത 
മചറ്ന്തിൽ അടിസ്ാ
നചപ്പടുത്ിയതാണക്? 

ഇതമായി ബന്ധ
ചപ്പട്ക് ഒരു കാരത്രതം ശ്ര

ദ്ധിന്ക്ണ്തണ്ക്. എല്ാ 
അധഃപതനത്ിനുതം ഉപ

രിയായി, യുഎസിചല നീതിനത്രായ 
വകുപ്പക്, മാധത്രമങ്ങളിചല ഒരു 
വിഭാഗതം, ചതരചഞ്ടുക്ചപ്പട് 
ജനപ്രതിനിധികൾ എനേിവർക്ക്, 
വഴിവിട് രീതിയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നു 
എന്നു ന്താനേിയാൽ പ്രസിഡറെി
ചനതിചരയുതം ശബ്മുയർത്ാൻ 
സാധിക്കുന്നു. ഇതംപീച്ചമറെിന്ല
ക്കു ന്പാകാൻന്പാലതം അവർ 
കധരത്രതം കാണിക്കുന്നു. പന്ക് 
ഇന്തത്രയിൽ  ഈ രീതിയിലള്ള 
ജനാധിപതത്രവീക്ണത്ിചറെ 
അഭാവമുണ്ക്. 

പകരതം ഓന്രാ ദിനതം പിനേി
ടുന്്ാഴുതം,   ബയൂന്റാക്രസിമുതൽ 
ജുഡീഷത്രറി വചര യുതം, മാധത്രമങ്ങ
ളുതം  കാണിക്കുനേ സ്ഭാവചമന്താ
ണക്? എന്തക് ചകാടിയ ചതറ്റുചെയ്ാ
ലതം, കള്ളത്രതം കാട്ിയാലതം, ജനാ
ധിപതത്ര പ്രക്രിയ അട്ിമറിച്ാലതം, 
ഏകാധിപതത്രപരമായി ചപരുമാ
റിയാലതം, അധികാരത്ിനായി 
വളചര പച്യായി എന്തക് വഞ്ന 
കാണിച്ാലതം, കത്രാബിനറ്ക് മന്ി

മാർ അടക്മുള്ള എകക് സികയൂട്ീ
വിചന പ്രതിന്രാധിക്ാനുള്ള ജു
ഗുപക് സാവഹമായ പ്രവണതയാണക് 
ഇവചരല്ാതം ഇന്പ്പാൾ കാണിക്കു
നേതക്. നമ്മുചട രാജത്രത്ക് ഇതംപീ
ച്ക് ചമറെക് ന്പാകചട്, ഇവർചക്ാചക് 
എതിന്രയുള്ള ക്രിമിനൽ ന്കസു

കൾന്പാലതം ഒന്നുകിൽ തള്ളിക്
ളയുന്നു, അചല്ങ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ചുചവ
ക്കുകന്യാ സൂത്രത്ിൽ അവസാ
നിപ്പിക്കുകന്യാ ചെയ്യുന്നു. സർ
ക്ാരിചനന്യാ  ഭരണകക്ിചയ
ന്യാ വിമർശിക്കുനേ ഏചതാരാളി
ചനയുതം ഉടനടി രാജത്രന്രോഹിയാ
യുതം ന്ദശവിരുദ്ധനായുതം വഞ്ക
നായുതം മുരേകുത്തുന്നു. 

പലന്പ്പാഴുതം കസ്റഡിയിചലടു
ത്ക് വിൊരണ ന്പാലമില്ാചത 
തടവിൽവച്ക് കള്ളന്ക്സുകൾ 
ൊർത്തുന്നു. ഇതിൽ െില ആളു
കൾ ദുരൂഹമായി ചകാല്ചപ്പടുന്നു. 
ഇനി, ജനങ്ങളുന്ടതായി എചന്ത
ങ്കിലതം നത്രായമായ പ്രന്ക്ാഭങ്ങ 
ളുണ്ായി വനോൽ സർക്ാർ തങ്ങ
ളുചട മുഴുവൻ ന്ശഷിയുതം ഉപന്യാ
ഗചപ്പടുത്ി അതിചന അടിച്മർ
ത്തുന്നു. അന്തസമയതംതചനേ ഭര
ണകൂടത്ിചറെ തണലിൽ കഴിയു
നേ ക്രിമിനലകൾക്ക് ആൾക്കൂട് 
ചകാലപാതകമടക്തംഎന്തുതര
ത്ിലള്ള കുറ്തം ചെയ്ാലതം രക്
ചപട്ടു ന്പാകാൻ കഴിയുന്നു. ന്നരി
ട്ക് ഒരു ബന്ധവമില്ാത്ന്താ, വി
ഷയത്ിനു ചവളിയിലള്ളന്താ
ആയ ന്കസുകളിൽന്പാലതം ദൂര
വത്രാപക പ്രതത്രാഘാതങ്ങളു ണ്ാ
കുനേ തരത്ിൽ, എകക് സികയൂട്ീ
വിനക് അനുകൂലമായ വിധിനത്രായ
ങ്ങൾ പുറചപ്പടുവിച്ക് ന്കാടതികൾ 
അവചര സതംപ്രീതരാക്കുന്നു. ജുഡീ
ഷത്രറിയുചട ഇത്രതം രീതികൾ
ചക്തിചര നീതിനത്രായസമൂഹ
ത്ിചറെ ഒരു വിഭാഗവതം പല ഉനേ
തവത്രക്തിത്ങ്ങളുതം അതൃപ്തി ന്രഖ
ചപ്പടുത്തുനേ സ്ിതിയിചലത്ി 
യിരിക്കുന്നു കാരത്രങ്ങൾ. 

ശരപിയചായ പരപിഹചാരമചാർഗ്ും 
കതണ്ത്തുകയുും കൃെ്യമചായപി 
പപിന്തുടരുകയുും പവണും

ജനാധിപതത്രത്ിചറെ ന്പരിൽ 
ഇന്പ്പാൾ നടക്കുനേ പ്രഹസനങ്ങ
ളുതം, ഭരണഘടനാപരമായ വത്രവ
സ്കളിൽനിന്നുള്ള വത്രക്തമായ 

വത്രതിെലനങ്ങളുതം, അധികാരത്ി
നായുള്ള അസഹത്രമായ പിടിവ
ലികളുതം, ചതമ്ാടിത്രവതം ചെളി
വാരിചയറിയലതം സ്ാർത്മതി
കളായ രാഷ്ടീയന്നതാക്ളുചട 
വന്ക്രാക്തികളുതം, രാഷ്ടീയത്ിചറെ 
മലിനീകരണവതം എല്ാത്ിനുമു
പരിയായി അധികാരത്ിചറെ 
ഇടനാഴികളിൽ വിരാജിക്കുനേ 
രാഷ്ടീയക്ാരുചട ആത്മാർത്ത
യുതം സതത്രസന്ധതയുതം പക്തയുതം 
ചതാട്ടുതീണ്ാത് അവസ്യുചമാ
ചക് ജനാധിപതത്രമനസ്ള്ളവചര
യുതം ധിഷണാശാലികചളയുതം സാ
മൂഹികപ്രവർത്കചരയുതം വളചര
യധികതം അസ്സ്രാക്കുകയുതം 
വിഷമത്ിലാഴ്ത്തുകയുതം ചെയ്ിട്ടുണ്ക്. 
അവർ മനസ്ിലാന്ക്ണ്ചതചന്ത
നോൽ, ബൂർഷ് ജനാധിപതത്രത്ി
ചറെ ഈ വത്രക്തമായ അധഃപത
നതം, യുഎസിന്ലാ ഇന്തത്രയിന്ലാ 
മാത്രതം ഒതങ്ങുനേതല്. മറിച്ക്, അൽ
പ്പതം ഏറ്ക്കുറച്ിലകന്ളാചടയാചണ
ങ്കിലതം ഇതക് മുഴുവൻ സാമ്ാജത്രത്
-മുതലാളിത് ന്ലാകത്ിചറെയുതം 
ചപാതസ്ഭാവമായി തീർനേിരി
ക്കുന്നു. ബൂർഷ്ാ ജനാധിപതത്രതം 
ഇനേക് രൂപചപ്പടുത്ിയിരിക്കുനേതക് 
ദുഷിപ്പുതം കളളവതം അഴുക്കുതം പിചനേ 
നിയമങ്ങളുചടയുതം മൂലത്രങ്ങളുചടയുതം 
മരത്രാദകളുചടയുതം നഗ്നമായ നിരാ
സവതം ചകാണ്ാണക്. ബൂർഷ്ാ നയ
തന്ജ്രുതം അവരുചട അനുയാ
യികളുതം എത്ര ഉറചക് ജനാധി
പതത്രചത്ക്കുറിച്ക് വിലപിച്ാലതം, 
ഈ പിന്തിരിപ്പൻ, പഴഞ്ൻ സതം
വിധാനത്ിചറെ ഉള്ളിചല ജീർണ്ത 
കൂടുതൽ തീവ്രമായി ചവളിവാക്
ചപ്പട്ടുചകാന്ണ്യിരിക്കുതം. 

െിന്തിക്കുനേ ജനങ്ങന്ളാടുള്ള 
െങ്ങളുചട അന്പക്, സമൂഹത്ി
ചറെ പ്രയാണത്ിൽ പാർലചമറെ
റി ജനാധിപതത്രതം അവസാനവാ
ക്ല് എനേ യാോർത്ത്രതം മനസ്ി
ലാക്ണതം എനേതാണക്. അതക് ഒരു 
ഘട്തം മാത്രമാണക്. െരിത്രപരമായി 
ആ ഘട്ത്ിചറെ പ്രാധാനത്രതം ഇല്ാ
തായിക്ഴിയുന്്ാൾ, പിചനേ 
അന്ത ചൊല്ി ദുഃഖിക്കുനേതക് അർ
ത്ശൂനത്രമാണക്. അതാണക് വിന്വകതം. 
ജ്ാനവതം ധിഷണയുതം ആവശത്ര
ചപ്പടുനേതക്, സാമൂഹത്രവികാസത്ി
ചറെ ശരിയായ പാത കചണ്ത്ി, 
അതിലൂചട മുന്നോട്ടു ന്പാകണചമ
നോണക്. അങ്ങചന, മനുഷത്രൻ മനു
ഷത്രനുന്മൽ നടത്തുനേ ചൂഷണത്ി
ചറെ െങ്ങലയിൽനിന്നുതം, വർധി
ക്കുനേ ദാരിരേത്രത്ിലതം ദുരിതത്ി
ലതം നിന്നുതം, മനുഷത്രരാശിചയ ന്മാ
െിപ്പിക്ാൻ സതംഘടിപ്പിക്കുനേ 
വി്വത്ിലൂചട മാത്രന്മ, എല്ാ 
അവശത്ര ഉപാധികളുതം പൂർത്ീക
രിച്ചുചകാണ്ക് മുതലാളിത്ചത് 
തകർചത്റിയുന്്ാൾ മാത്രന്മ, 
രാഷ്ടസതംവിധാനചത് മലീമസ
മാക്കുനേ എല്ാ കറകളുതം മാലിനത്ര
ങ്ങളുതം സമൂഹചത് വിചട്ാഴിയുക
യുള്ളു എനേക് തിരിച്റിയണചമനേ
താണക്.
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കേരളചത് പല തട്ിൽ ചവ
ട്ിമുറിക്കുനേതതം പതിനായിരങ്ങ
ചള കുടിയിറക്കുനേതമായ ജനവി
രുദ്ധ ചക-ചറയിൽ പദ്ധതിചക്
തിചര സമരാന്വശതം വിതറിയ 
ചതക്ൻ ന്മഖല ജാേ തിരുവന
ന്തപുരത്ക് സമാപിച്ചു. സതംസ്ാന 
ചക ചറയിൽ വിരുദ്ധ ജനകീയ  
സമിതിയുചട ആഭിമുഖത്രത്ിൽ 
ജനുവരി 14നക് എറണാകുളത്തുനി
നേക്  തിരുവനന്തപുരന്ത്ക്ക്  സതം
ഘടിപ്പിച് ചതക്ൻ ന്മഖലാ ജാേ 
തിരുവാങ്കുളത്ക് നിനോണക് ആരതം
ഭിച്തക്. മൂല്ിള്ളി സമര നായിക 
ന്മരി ഫ്ാൻസിസക് ഉദക്ഘാടനതം 
ചെയ്തു. പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർ
ത്കൻ സി.ആർ.നീലകണ്ഠൻ മു
ഖത്രപ്രഭാഷണതം നടത്ി. സമിതി 
സതംസ്ാന ചെയർമാൻ  എതം.പി.
ബാബുരാജക്, ജനറൽ കൺവീനർ 
എസക്.രാജീവൻ തടങ്ങിയവർ പ്ര
സതംഗിച്ചു. സി.ചക.ശിവദാസൻ 
അദ്ധത്രക്തവഹിച്ചു.

എതം.പി.ബാബുരാജക്(ജാോ 
കത്രാപക്റ്ൻ), എസക്.രാജീവൻ(കവ
സക് കത്രാപക്റ്ൻ ) സി.ചക.ശിവദാ
സൻ(മാന്നജർ), ചക.എസക്.പ്രസാ
ദക് വർക്ല, എ.കഷജു, ചജ.എ.
നൗ�ൽ, എസക്.രാധാമണി, ചക.ജി.
അനിൽകുമാർ, ലക്ഷി ആർ.ന്ശഖർ 
എനേിവർ സ്ിരതംഗങ്ങളായിരുന്നു. 
സമിതി രക്ാധികാരി എതം.ടി.
ന്താമസക്, വിനു കുരത്രാന്ക്ാസക്, 
ന്ശഖർ, ചക.എസക്.ഹരികുമാർ, 
ന്ജാർജക് ന്ജാസ�ക്, പി.പി.സജീവക് 
കുമാർ, എൻ.ആർ.ന്മാഹൻകുമാർ, 
അഡ്.സുനു ന്ജാർജക്, ന്ജാസക് പു
തമുള്ളിൽ, ഗർവാസീസക്, ചക.വി.
സതീശൻ തടങ്ങിയവർ ജില്ാ 
ജാോതംഗങ്ങളായി പചങ്കടുത്തു. 
പദ്ധതി കടന്നുന്പാകുനേ 12 ന്ക
ന്ദ്രങ്ങളിൽ ന്യാഗങ്ങൾ നടത്ി. 
മുളക്കുളതം പള്ളിപ്പടിയിൽ സമാ
പന ന്യാഗതം നടന്നു.

രണ്ാതം ദിവസതം ജാേ ന്കാട്
യതം ജില്യുചട അതിർത്ിയായ 
മുളക്കുളത്തു നിന്നുതം രാവിചല 9 
മണിക്ക് ആരതംഭിച്ചു. സതംസ്ാന
സമിതിയുചട രക്ാധികാരി എതം.ടി.
ന്താമസക് ജാേ ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തു. 
ജില്ാ കൺവീനർ ൊന്ക്ാച്ൻ 
മണന്ലൽ അദ്ധത്രക്ത വഹിച്ചു. 
തടർനേക് 15 ന്കന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ീക
രണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഏറ്റുമാനൂ
രിൽ നടനേ സമാപന സന്മ്ളനതം 
മുനിസിപ്പൽ ചെയർന്പഴ്ൺ ലൗലി 
ന്ജാർജക്  ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തു. 

സമര ജാേ മൂനോതം ദിവസതം  
ന്കാട്യതം കാരിത്ാസിൽനിന്നുതം 
ആരതംഭിച്ചു.  നഗരസഭാഗതം സാബു 
മാതയു ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തു.  ന്കാ
ട്യതം കളന്്രേറ്ിനു മുനേിൽ തിരു
വഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എതംഎൽഎ, 
അഡ്.ന്ജാഷി ന്ജക്ബക്, മിനി 

ചക.�ിലിപ്പക്, നഗരസഭാഗതം ലിസി 
കുരത്രൻ തടങ്ങിയവർ അഭിവാദത്ര 
പ്രസതംഗങ്ങൾ നടത്ി. 15 ന്കന്ദ്ര
ങ്ങളിചല ന്യാഗങ്ങൾക്ക് സമാപ
നതം കുറിച്ക് മാമൂടക് ജതംഗക്ഷനിൽ 
സമാപന സന്മ്ളനതം നടന്നു. 
വാർഡക് ചമ്ർ ജി.അന്ശാകിചറെ 
അദ്ധത്രക്തയിൽ വി.ചജ.ലാലി 
ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തു. ആറെണി ന്ജ
ക്ബക് കുന്നുതംപുറതം മുഖത്രപ്രസതംഗതം 
നടത്ി. അനേമ് സാജൻ, സിനി 
വർഗ്ഗീസക് തടങ്ങിയ ചമ്റന്ാരുതം 
മറ്റു ന്നതാക്ളുതം പചങ്കടുത്തു. ജാ
േയിൽ ജില്ാ ന്കാഡിന്നറ്ർ ൊ
ന്ക്ാച്ൻ മണന്ലൽ, ശ്രീ.ചക.എ
സക്.പ്രസാദക് വർക്ല, സി.ചക.ശി
വദാസൻ (മാന്നജർ) മിനി ചക 
�ിലിപ്പക്, ന്ജായി ചസബാസ്റത്രൻ, 
എ.ജി.അജയകുമാർ,  ടി.എൻ.ബി
ജു, പി.ജി.ശശികുമാർ, ചക.എസക്.
ശശികല എനേിവരുതം  ജാോഗതം
ങ്ങളായിരുന്നു.

4-ാതം ദിവസതം പത്നതംതിട് 
ജില്ാതിർത്ിയായ കുനേന്താന
ത്ക് ആന്റൊ ആറെണി എതംപി 
ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തു. ന്ജാസ�ക് എതം. 
പുതന്ശരി, എസക്എൻഡിപി തി
രുവല് യൂണിയൻ അസി.ചസക്ര

ട്റി പി.എസക്.വിജയൻ, അരുൺ 
ബാബു തടങ്ങിയവർ പ്രസതംഗിച്ചു. 
തടർന്നു നടനേ ന്യാഗങ്ങളിൽ 
ന്ബ്ാക്ക് പഞ്ായത്ക് പ്രസിഡറെക് 
ജിജി ന്ജാൺ മാതയു. വാർഡക് ചമ
്ർ അനിൽ ബാബു, ന്ജാൺ 
ൊണ്ി, രാജുചവട്ിത്റ, ചക.എൻ.
രവീന്ദ്രൻ, അനീഷക് വി.ചെറിയാൻ, 
മന്നാജക് ന്ജാർജക്, ചകപിസിസി 
ജനറൽ ചസക്രട്റി അനീഷക് വരി
ക്ണ്ാമല, സിനു ചക. ചെറിയാൻ 
തടങ്ങിയവർ പ്രസതംഗിച്ചു. കത്രാ
പക്റ്ൻ എതം.പി.ബാബുരാജക്, 
ന്ജാസ�ക് ചവള്ളിയാതംകുനേക്, 
അരുൺ ബാബു, സിനു ചക.ചെ
റിയാൻ  എനേിവരുതം ജാോതംഗ
ങ്ങളായി പചങ്കടുത്തു. ആറാട്ടുപുഴ
യിൽ നടനേ സമാപന സന്മ്ള
നത്ിനു ന്ശഷതം തിരുവല് ചകഎസക് 
ആർടിസിക്ക് മുനേിൽ ന്യാഗതം 
നടത്ി.

ആലപ്പുഴ ജില്യിൽ പുത്ൻ
കാവിൽനിനേക് ആരതംഭിച്ക് പത്
നതംതിട്യുചട ചതക്കുപടിഞ്ാറക് 
അതിർത്ിയായ ചതങ്ങമത്ക് 
അവസാനിച്ചു. പന്ണ്ക് ന്കന്ദ്രങ്ങ

ളിൽ ന്യാഗങ്ങൾ നടത്ി.  ആർ.
പാർത്സാരേി വർമ്, ടി.ന്കാശി, 
ചക.ആർ.ഓമനക്കുട്ൻ, ചക.ബി
മൽജി, പ്രവീൺ, എൻ.ആർ.അജ
യകുമാർ. ശശി കുമാർ, സുന്രഷക് 
കുമാർ എനേിവരുതം ജാോഗങ്ങളാ
യിരുന്നു. സന്ന്താഷക് പടനിലതം 
ജാേയ്ക്കു ന്നതൃത്തം നൽകി.

ആറാതം ദിവസതം ചകാല്തം ചപ

രുമ്പുഴയിൽ നിനേക് ആരതംഭിച്ചു പത്ക് 
സ്ലങ്ങളിൽ ന്യാഗങ്ങൾ സതം
ഘടിപ്പിച്ക് ൊത്ന്നൂരിൽ കാരതം
ന്കാടക് സമാപിച്ചു. പാടന്ശഖര 

സമിതി പ്രസിഡറെക് ജയകുമാരൻ 
ഉണ്ിത്ാൻ, റിട് ചറയിൽന്വ സ്റാ
�ക് ഓമനക്കുട്ൻ, സുന്രന്ദ്രൻ പിള്ള, 
സദാനദേൻ, ന്ജാൺസൺ ന്താമസക് 
എനേിവർ പ്രസതംഗിച്ചു.  ബി.രാമ
െന്ദ്രൻ, വിജയ കൃഷ്ണൻ, കഷല 
ചക.ന്ജാൺ, വി.ലീല, ഷറ�ക് കു
ണ്റ  തടങ്ങിയവരുതം ജാോതംഗ
ങ്ങളായിരുന്നു. ചകാല്തം ജില്യി
ചല സമര ജാോപരത്രടനതം ഇടക്ാ
ടക് പഞ്ായത്ക് ചമ്ർ അരുൺ 
ഉത്മൻ ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തു. സമാ
പന സന്മ്ളനതം പഞ്ായത്ക് ചമ
്ർ സിന്ധു ന്ഗാപൻ ഉദക്ഘാടനതം 
ചെയ്തു. സമിതി പ്രസിഡറെക് ന്കാശി 
പണിക്ർ അദ്ധത്രക്ത വഹിച്ചു. 
ജനകീയ ന്നതാക്ളായ എ.
ജയിതംസക്, �ാദർ ഗീവർഗീസക് തര
കൻ, ഷറ�ക് കുണ്റ തടങ്ങിയവർ 
പ്രസതംഗിച്ചു. വിവിധ ന്കന്ദ്രങളിൽ 
പഞ്ായത്ക് പ്രസിഡറെക് അനീഷക് 
പടപ്പക്ര, ചമ്ർമാരായ അനില, 
ഷീജ രാധാകൃഷ്ണൻ എനേിവരുതം 
കുനേത്തൂർ ന്ഗാപിനാേപിള്ള, 
പി.പി.പ്രശാന്തക്, വിജയകൃഷ്ണൻ, 
ശശികുമാർ എനേിവരുതം പ്രസതംഗി

ച്ചു. തിരുവനന്തപുരതംജില്യിചല 
ജാേ ന്വളമാനൂരിൽ നിന്നുതം തട
ങ്ങി. ശാസ്ത സാഹിതത്ര പരിഷതക് 
മുൻന്നതാവതം ഗ്രന്ഥകാരനുമായ 
കരവാരതം രാമെന്ദ്രൻ ഉദക്ഘാടനതം 
ചെയ്തു. ന്ഡാക്ടർ പ്രിയ സുനിൽ 
പ്രസതംഗിച്ചു. ജാേ കത്രാപക്റ്ൻ 
എതം.പി.ബാബുരാജക്, ചക.എസക്.
പ്രസാദക് വർക്ല, സി.ചക.ശിവ

ദാസൻ, എ.കഷജു,  എ.�ിന്റാസക്,  
മുഹമ്ദക് മുബാറകക്, ചജ.എ.നൗ
�ൽ, നവാസക് എൻ, നജാസക് 
അഹമ്ദക്, സുന്രന്ദ്രൻ, പ്രിൻസക് 
തടങ്ങിയവർ ജാോതംഗങ്ങളായി 
പചങ്കടുത്തു. 9-ാതം ദിവസതം  ജാേ 
രാവിചല ചപരുങ്കുഴിയിൽ നിനേക് 
ആരതംഭിച്ചു. ഡിസിസി ചസക്രട്റി 
എസക്.കൃഷ്ണകുമാർ ഉദക്ഘാടനതം 
ചെയ്തു. ശാസ്ത സാഹിതത്ര പരിഷ
ത്ക് ആറ്ിങ്ങൽ ന്മഖലാ പ്രസി
ഡറെക് ബി.രവി മുഖത്ര പ്രസതംഗതം 
നടത്ി. ജാോതംഗങ്ങൾ സ്ീകര
ണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. മുരുക്കുതംപുഴ 
യിൽ നടനേ സ്ീകരണ സന്മ്
ളനത്ിൽ മുഹമ്ദക് കുഞ്ക് സാർ 
അദ്ധത്രക്ത വഹിച്ചു. പള്ളി കമ്ി
റ്ി പ്രസിഡറെക് ഷാനവാസക് ഉദക്ഘാ
ടനതം ചെയ്തു. ശ്രീ.  വാഹിദക് സ്ാ
ഗതതം ആശതംസിച്ചു. വിവിധ സതം
ഘടനാന്നതാക്ൾ പ്രസതംഗിച്ചു. 
ഗതംഭീര സ്ീകരണ സന്മ്ളനമാ
യിരുന്നു. തടർനേക് കരിച്ാറ, കഴ
ക്കൂട്തം, ഓവർ ബ്രിഡക്ജക് കരിക്കതം, 
ചകാച്ചുന്വളി തടങ്ങിയ സ്ലങ്ങ
ളിൽ ന്യാഗങ്ങൾ നടത്ി. കണി
യാപുരതം റയിൽന്വ ന്ഗറ്ിനു സമീപതം 
സമാപനസന്മ്ളനതം നടന്നു. സമിതി 
രക്ാധികാരി എതം.ഷാജർ ഖാൻ 
അദ്ധത്രക്നായി. വിളപ്പിൽശാല 
സമര നായകൻ എസക്. ബുർഹാൻ 
ഉദക്ഘാടനതം ചെയ്തു. നൗ�ൽ സ്ാ
ഗതമാശതംസിച്ചു. കശവപ്രസാദക്, 
സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ എസക്.
രാജീവൻ, ജാോ മാന്നജർ സി.ചക.
ശിവദാസൻ, ചജ.എ.നൗ�ൽ, കര
വാരതം രാമെന്ദ്രൻ, എസക് യു സി 
ഐ (കമ്യൂണിസ്റക് ) ജില്ാ ചസ
ക്രട്റി ആർ.കുമാർ, ഓമനദാസക്, 
മുന്ണ്ല ബഷീർ, എ.കഷജു തട
ങ്ങിയവർ പ്രസതംഗിച്ചു. സ്ിരാഗതം
ങ്ങചള കൂടാചത �ിന്റാസക്, മുഹ
മ്ദക് മുബാറകക് തടങ്ങിയവരുതം അതം
ഗങ്ങളായിരുന്നു. 
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കക.റയില്വിരുദ്ധ ജനകീയ സമരസമിതി സംഘെി്ിച്ച സമര 
സശന്ദേ ജാഥ മൂേമ്ിള്ി സമരനായിക ശമരി ഫ്ാന്സിസ്  
മൂേമ്ിള്ി ഉദ്ഘാെനം കെയ്യുന്നു

കണിയാപുരത്് നെന് സമാേനസശമ്ളനം വിള്ില്ോേ സമര 
നായകന് എസ്. ബുര്ഹാന് ഉദ്ഘാെനം കെയ്യുന്നു

എസക് യുസിഐ (കമ്യൂ
ണിസ്റക്) തൃപ്പൂണിത്തുറ ന്ലാ
ക്ൽ കമ്ിറ്ിയതംഗവതം എറ
ണാകുളതം ജില്യിചല മുതിർ
നേ പാർട്ി സഖാക്ളിചലാ
രാളുമായ സഖാവക് ടി.എ. ന്വ
ലപ്പൻ ച�ബ്രുവരി 7നക് രാത്രി 
10 മണിക്ക് അന്തരിച്ചു. ശ്ാ
സന്കാശ സതംബന്ധമായ 
അസുഖതം മൂലതം സഖാവക് ദീർ
ഘനാളായി െികിത്സയിലാ
യിരുന്നു.

  തൃപ്പൂണിത്തുറ-തിരുവാങ്കുളതം 
പ്രന്ദശചത് ആദത്രകാല പാർ
ട്ി സതംഘാടകരിൽ ഒരാളായ 
അന്ദേഹതം സാമൂഹിക പ്രതി
ബദ്ധതയുള്ള നിരവധി സഖാ
ക്ചള വളർത്ിചയടുത്തു. 
കലാ-സാതംസ്കാരിക രതംഗത്ക് 
തനതക് വത്രക്തിമുരേ പതിപ്പിച് 
സഖാവക് ടി.എ.ന്വലപ്പൻ നി
രവധി സാഹിതത്ര രെനകൾ 
നടത്ിയിട്ടുണ്ക്. വലിയ ജന
ശ്രദ്ധ ന്നടിയ നിരവധി ചത
രുവനാടകങ്ങളുതം കലാരൂപ
ങ്ങളുതം അന്ദേഹതം രെിക്കുകയുതം 
സതംവിധാനതം ചെയ്യുകയുമുണ്ാ
യി. പാർട്ിയുചട പ്രൊരണ 
രതംഗത്ക് ഇവ വലിയ സ്ാ
ധീനതം ചെലത്ി. 1996-ൽ 
ന്നതാജി സുഭാഷക് െന്ദ്രന്ബാ
സിചറെ ജന്ശതാബ്ി വർഷ
ത്ിൽ ബാനർ സാതംസ്കാരിക 
സമിതി ന്കരളത്ിലടനീളതം 
നിരവധി ന്വദികളിൽ അവ
തരിപ്പിച് "ന്നതാജി സുഭാഷക് 
െന്ദ്രന്ബാസക് " എനേ െരിത്ര 
നാടകത്ിചറെ രെയിതാവ
മാണക്.

പാർട്ിയുചട ന്നതൃത്ത്ിൽ 
നടനേ മരണാനന്തര െടങ്ങിൽ 
പാർട്ിയുചട സതംസ്ാന ചസ
ക്രന്ട്റിയറ്ക് അതംഗവതം ജില്ാ 
ചസക്രട്റിയുമായ സഖാവക്. 
ടി.ചക.സുധീർ കുമാറുതം  ജില്ാ 
കമ്ിറ്ി ന്നതാക്ളുതം ന്െർനേക് 
രക്തപതാക പുതപ്പിച്ചു.  നി
രവധി സഖാക്ളുതം വിവിധ 
സാതംസ്കാരിക- സാമൂഹിക ന്ന
താക്ളുതം അന്ദേഹത്ിനക് അ  
ന്തത്രാഭിവാദനതം അർപ്പിച്ചു.

kJmhv
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സുംസ്ാനതമമ്ാടുും 
ജനകീയ പ്കക്ഷാഭും 
ശക്തമാകുന്നു
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ചെമ്ീൻ പീലിതംഗക് ചതാഴി
ലാളികൾക്ക് 2018ൽ സർക്ാർ 
പുതക്ി നിശ്യിച് മിനിമതം കൂലി 
ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുക, ഒരു ന്ടാക്
ണക് ഒരു കിന്ലാ എനേ മാനദണ്ഡതം 
കർശനമാക്കുക എല്ാ ചതാഴിലാ
ളികൾക്കുതം ഇഎസക് ഐയുതം ന്ബാ 
നണസുതം നൽകുക തടങ്ങിയ ആവ
ശത്രങ്ങൾ ഉനേയിച്ചുചകാണ്ക് ന്കരള 
മത്സത്ര സതംസക് കരണ ചതാഴിലാളി 
യൂണിയൻ ന്െർത്ല താലൂക്ക് 
ഇൻഡസ്ട്രീസക് ഓ�ീസിനക് മുനേിൽ 
ധർണ് നടത്ി. 

ചക.പ്രതാപചറെ അദ്ധത്രക്ത
യിൽ കൂടിയ ധർണ് എഐയുടി
യുസി സതംസ്ാന കമ്ിറ്ി അതംഗതം 
ചക.പി.സുകബദ ഉദക്ഘാടനതം 
ചെയ്തു. സി.വി.അനിൽകുമാർ, എൻ.
ചക.ശശികുമാർ, ജീന ന്ജാസ�ക്, 
സരസി രാജൻ, രജനി സതീശൻ, 

ന്ഹമ സുന്രഷക്, പ്രിയ കാർത്ി
ന്കയൻ, ന്രണുക പുഷാതംഗതൻ, 
െിനേമ് ന്ബബി തടങ്ങിയവർ 
പ്രസതംഗിച്ചു.

2010 മുതൽ എല്ാ വർഷവതം 
കൂലിവർദ്ധനവക് ന്നടിചയടുക്ാൻ 
ചതാഴിലാളികൾ പണിമുടക്കുക
ളിന്ലക്കുതം മറ്ക് സമരമാർഗ്ഗങ്ങളി
ന്ലക്കുതം ന്പാകുവാൻ നിർബന്ധി
തമാകുനേ സഹെരത്രമാണക് ഉടമ
കൾ സൃഷ്ടിക്കുനേതക്. ചതാഴിലാളി
കളുചട സതംഘടിതന്ശഷി ഒന്നു
ചകാണ്ടുമാത്രമാണക് നാമമാത്രചമ
ങ്കിലതം കൂലി വർദ്ധനവക് ന്നടാനാ
യിട്ടുള്ളതതം. 2017ചല വർദ്ധനവി
നുന്ശഷതം കൂലിവർദ്ധിപ്പിക്ണചമനേക് 
ആവശത്രചപ്പട്ടുചകാണ്ക് ഉടമകളുചട 
സതംഘടനയ്കക് യൂണിയൻ ന്നാട്ീ
സക് നൽകിചയങ്കിലതം യാചതാരു
വിധ നടപടിയുതം അവരുചട ഭാഗ

ത്തുനിനേക് ഉണ്ായിട്ില്.
2018-19വർഷങ്ങളിൽ ചതാഴി

ലാളികളുചട മിനിമതം കൂലി നടപ്പി
ലാക്ണചമനേക് ആവശത്രചപ്പട്ടുചകാ
ണ്ക് ജില്ാ ന്ലബർ ഓ�ീസർക്ക് 
പരാതിനൽകിയതിചനതടർനേക് 
അന്ദേഹതം ഉടമകചളയുതം യൂണിയൻ 

ന്നതാക്ചളയുതം പലവട്തം െർച്
യ്കക് വിളിച്ിട്ടുതം ഉടമകൾ നിന്ഷധാ
ത്മകമായ നിലപാടക് സ്ീകരിച്ചു
ചകാണ്ക് െർച്യിൽനിന്നുതം വിട്ടു
നിന്നു. ഇനേചത് സാഹെരത്രത്ിൽ 
കൂലിവർദ്ധനവക് ഉണ്ാകാചത ചതാ
ഴിലാളികൾക്ക്  മുന്നോട്ക് ന്പാകു

വാനാകില്. 2021 ജനുവരി 16നക് 
ചെമ്ീൻ പീലിതംഗക് ചതാഴിലാളി
കളുചട കൂലിവർദ്ധനവക് ആവശത്ര
ചപ്പട്ടുചകാണ്ക് ഉടമകളുചട സതംഘ
ടനയ്കക് യൂണിയൻ കത്ക് നൽകി
യിരുന്നു. എനോൽ ഈ ആവശത്ര
ചത് സഗൗരവതം പരിഗണിക്കു
വാൻ ഉടമകൾ തയ്ാറായിട്ില്.

ഈചയാരു സാഹെരത്രത്ി
ലാണക് 2010ൽ സർക്ാർ പ്രഖത്രാ
പിച്തതം 2018ൽ വീണ്ടുതം പുതക്ി 
നിശ്യിച്തമായ മിനിമതം കൂലി 
ഉടൻ നൽകണചമന്നുതം ഒരു കിന്ലാ 
തൂക്ി അളക്കുനേതക് കർശനമാക്
ണചമന്നുതം ഇഎസക് ഐ, പിഎ�ക് 
ആനുകൂലത്രങ്ങൾ എല്ാ ചതാഴിലാ
ളികൾക്കുതം നൽകണചമന്നുതം ആവ
ശത്രചപ്പട്ടുചകാണ്ക് ചകഎതംഎസക് ടി
യുവിചറെ ന്നതൃത്ത്ിൽ ധർണ് 
നടത്ിയതക്.
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കകഎംഎസ് െിയു ശെര്ത്േ താലൂക്് ഇന്ഡസ്്ീസ് ഓെീസിന്  
മുന്ില് നെത്ിയ ധര്ണ് കക.േി.സുഷബദ ഉദ്ഘാെനം കെയ്യുന്നു

ജനുവരി 15നക് സതംസ്ാന ധന
മന്ി നിയമസഭയിൽ അവതരി
പ്പിച് ബജറ്ക് സതംസ്ാനത്ിചറെ 
സാ്ത്ിക യാോർത്ത്രങ്ങചള 
തരിമ്പുതം അഭിസതംന്ബാധനതം ചെ
യ്ാത് കപടന്രഖയാചണനേക് എസക് 
യുസിഐ(കമ്യൂണിസ്റക്) സതംസ്ാ
നക്മ്ിറ്ി അഭിപ്രായചപ്പട്ടു. ആസ
നേമായിരിക്കുനേ നിയമസഭാ ചത
രചഞ്ടുപ്പിചന മുൻനിർത്ി ജന
ങ്ങചള കബളിപ്പിക്കുനേതിനായി 
പ്രഖത്രാപനങ്ങളുതം വാഗ്ാനങ്ങളുതം 
കുത്ിനിറച്ക് ഒരു നാലാതംകിട ചത
രചഞ്ടുപ്പക് പ്രകടനപത്രികയുചട 
എല്ാ ന്െരുവകന്ളാചടയുമാണക് 
ബജറ്ക് എനേ ന്പരിലള്ള ന്രഖ 
അവതരിപ്പിക്ചപ്പട്ിരിക്കുനേതക്. 
ചതാട്ടുമു്ക് അവതരിപ്പിച് ബജറ്ി
ചല ഉൾപ്പചട മുൻ ബജറ്റുകളിചല 
ഏതാണ്ക് പതിചനന്ട്ാളതം പദ്ധതി
കളാണക് ഈ ബജറ്ിലതം ആവർ
ത്ിച്ിട്ടുള്ളതക്. ചപരുമഴന്പാചല 
ചപയ് പ്രഖത്രാപനങ്ങളുചടയുതം പദ്ധ
തികളുചടയുതം നടത്ിപ്പിനായുള്ള 
ധനസമാഹരണത്ിചറെ മാർഗ്ഗ
ങ്ങചള സതംബന്ധിച്ക് ഒന്നുതം ബജ
റ്ിൽ വത്രക്തമാക്ിയിട്ില് എനേ
തിൽ നിന്നുതം ഇവചയാന്നുതം തചനേ 
നടപ്പാക്ാൻ ഉന്ദേശിച്ിട്ില് എനേക് 
പകൽ ന്പാചല വത്രക്തതം. അതമാ
ത്രവമല്, ചതരചഞ്ടുപ്പിനുന്ശഷതം 
തങ്ങളുചട തചനേ സർക്ാർ അധി
കാരത്ിൽ വനോൽ പുതിയ ബജ
റ്ക് അവതരിപ്പിക്കുചമനേക് ധനമന്ി 
പ്രഖത്രാപിച്ിട്ടുണ്ക്. ഇനി ഇപ്രകാ
രമല്, ഇന്പ്പാൾ പ്രതിപക് ത്ി
രിക്കു നേവരാണക് അധികാരത്ിൽ 
വരുനേചതങ്കിൽ അവർ  ഈ ബജ
റ്ിചന തള്ളി മചറ്ാനേക്ചകാണ്ടുവ
രുചമനേക് ഉറപ്പാണക്. അ ങ്ങിചനചയ
ങ്കിൽ ബജറ്ക് എനേ ന്പരിലള്ള 
അഭത്രാസതം എന്തിനാണക്? നിയമ
സഭാ ചതരചഞ്ടുപ്പിൽ ന്വാട്ടു 
ലക്ത്രമാക്ി നടത്തുനേ ഒരു രാ
ഷ്ടീയ തട്ിക്കൂട്ടു മാത്രമാണക് ഇചത
ങ്കിൽ അത ബജറ്ക് പ്രക്രിയയുചട 

ഗൗരവതം ന്ൊർത്ിക്ളയുനേ ഒനോ
യി മാറുകയാണക്. ജനാധിപതത്രക്ര
മത്ിചല ധനസമാഹരണത്ി
ചറെയുതം വിനിന്യാഗത്ിചറെയുതം 
സുതാരത്രതചയയുതം അതിചറെ ന്മല
ള്ള  ജനകീയ പരിന്ശാധനചയയുതം 
തടർ ജാഗ്രതചയയുതം എല്ാതം നി
രാകരിക്കുകയാണക് ബജറ്ക് അവ
തരണചമനേ ഈ ഏർപ്പാടക്.

സതംസ്ാനത്ിചറെ യോർത് 
സാ്ത്ികസ്ിതിചയ സതംബ
ന്ധിക്കുനേ ഒരു വിവരവതം ബജറ്ക് 
ന്രഖകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴി
യില്. ന്കരളതം അതീവഗുരുതരമായ 
സാ് ത്ിക പ്രതിസന്ധിചയയാണക് 
യോർത്ത്ിൽ അഭിമുഖീകരി
ക്കുനേതക്. സതംസ്ാനത്ിചറെ കട
ബാധത്രത ഭീമമായി വർദ്ധിച്ക് 2.6 
ലക്തം ന്കാടിയായിരിക്കുന്നു. ആഭത്ര
ന്തരകടമാകചട് 1.65 ലക്തം ന്കാ
ടിയായി ഉയർനേിരിക്കുന്നു. സതം
സ്ാനത്ിചറെ വരുമാനചത് മറി
കടക്കുകയാണക് കടബാധത്രതയുചട 
പലിശ. കടചക്ണി എന്നു വിളി
ക്കുനേക് ഈ സാഹെരത്രചത്യാ
ണക്. നമ്മുചട സതംസ്ാനതം ഇപ്രകാ
രതം കടചക്ണിയിൽ അകചപ്പട്തി
ചറെ ഉത്രവാദിത്ത്ിൽ നിന്നുതം 
ഇന്പ്പാൾ അധികാരത്ിലിരിക്കു
നേവർക്കുതം മു്ക് ഭരിച്വർക്കുതം ഒഴി
ഞ്ഞുമാറാനാവില്. അന്ങ്ങയറ്തം 
പിടിപ്പുചകട് ധനകാരത്ര മാന്നജു
ചമറെിലൂചടയുതം അഴിമതി, ധൂർത്ക്, 
സർക്ാർ സതംവിധാനങ്ങളുചട ദു
രുപന്യാഗതം തടങ്ങിയവയിലൂചടയുതം 
സർക്ാർ ഖജനാവക് കുത്ിന്ച്ാർത് 
ചപ്പടുകയാണക്. എനോൽ ഇപ്രകാ
രതം അപഹരിക്ചപ്പടുനേ തകന്യ
ക്ാളുതം വളചര ഭീമമാണക് സ്കാ
രത്രമൂലധനശക്തികൾക്ക് നൽകുനേ 
ഇളവകളുതം ആനുകൂലത്രങ്ങളുതം.  ഇവ
യുചട ഒനേിചറെയുതം ഒരു വസ്തുതയുതം 
കഴിഞ് നിരവധി വർഷങ്ങളാ
യി ബജറ്ക് ന്രഖകളിൽ നമുക്ക് 
കാണാന്ന കഴിയുനേില്. 

സതംസ്ാനത്ിചറെ ഏറ്വതം 

ഗുരുതരമായ പ്രശക് നതം ചതാഴിലി
ല്ായ്മയാണക്. വിദത്രാസ്നേരായ 
യുവാക്ളുചട ചതാഴിലില്ായ്മയുചട 
പ്രശക് നതം ഒരു വശത്ക് അന്തമില്ാ
ചത രൂക്മാകുനേ ന്വളയിൽത്
ചനേയാണക് ലക്ക്ണക്ിനു പ്ര
വാസികൾ പണി നഷ്ടചപ്പട്ക് രാ
ജത്രന്ത്ക്കു ചവറുതംകകന്യാചട 
മടങ്ങിവരുനേതിചറെ പ്രതിസന്ധി
യുതം ഉടചലടുക്കുനേതക്. പ്രന്യാഗ
ത്ിൽ ചതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടിക്കുനേതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗവതം 
ബജറ്ിൽ നമുക്ക് കാണാനാവില്. 
ധനമന്ി അവതരിപ്പിച് ബജറ്ിൽ 
അഞ്ക് വർഷതം ചകാണ്ക് ഡിജിറ്ൽ 
്ാറ്റുന്�ാതം വഴി 20 ലക്തം ന്പർ
ക്ക് ചതാഴിൽ നൽകുചമനോണക് 
വത്രക്തമാക്ിയിട്ടുള്ളതക്. ഇതക് എങ്ങി
ചനയാണക് സാധത്രമാവക എനേ
തിചറെ സൂെന ന്പാലതം ബജറ്ിലി
ല്. ഇത തീർത്തുതം ഒരു ചകാട്ത്ാ
പ്പു പ്രഖത്രാപനതം മാത്രമാണക്. ബാ
ക്ിചയല്ാ ന്മഖലചയ സതംബന്ധി
ച്ചുതം ഇന്ത സ്ഭാവത്ിലള്ള കാ
രത്രങ്ങൾ ആവർത്ിച്ിരിക്കുനേത 
കാണാതം. 

 മൂലധനനിന്ക്പതം വർദ്ധിപ്പി
ക്കുനേതിനായുള്ള നവലിബറൽ 
ആശയമാണക് കി�ക്ബി എനേ 
ധനകാരത്രസ്ാപനത്ിചറെ പിറ
കിലള്ളതക്. അടിസ്ാന സൗകരത്ര 
വികസനത്ിചറെ ന്പരിൽ സർ
ക്ാർ ഗത്രാരറെിയിൽ വൻന്താതിൽ 
ബജറ്ിനു പുറത്ക് കടചമടുത്ക് മൂ
ലധനതം സമാഹരിച്ക്,  സ്കാരത്ര 
ക്ിനികൾക്ക് കൂറ്ൻ ഓർഡറു
കൾ സതംഘടിപ്പിച്ചു നൽകുനേ ഏർ
പ്പാടിചറെ ന്പരാണക് കി�ക്ബി. 
നിർമ്ാണ ന്മഖലയിലൾപ്പചട 
എല്ാ തറയിലതം വൻന്താതിലള്ള 
സ്കാരത്ര മൂലധനനിന്ക്പത്ിനു 
വഴിചയാരുക്കുകയാണക് ലക്ത്രതം. 
കഴിഞ് നാല വർഷവതം എൽ
ഡിഎ�ക് സർക്ാർ ചകാണ്ടുവനേ 
ബജറ്റുകളുചട ഏറ്വതം പ്രമുഖമായ 
ഉള്ളടക്വതം ഊനേലതം കി�ക്ബി 

പദ്ധതികളായിരുന്നു. ഈ ബജ
റ്ിലതം 15,000 ന്കാടി രൂപയുചട 
പദ്ധതികൾ കി�ക്ബി വഴി അടു
ത് വർഷതം നടപ്പാക്കുചമനേക് പ്ര
ഖത്രാപിച്ിട്ടുണ്ക്. ഈ പദ്ധതിക
ളിൽ ഏറിയ പങ്കുതം നടപ്പാക്കുനേ
തക് പിഡബ്ിയുഡി അല്, വൻകിട 
സ്കാരത്ര ക്ിനികളാണക്. കി
�ക്ബിക്കു ന്വണ്ിയുള്ള കടചമടുപ്പക് 
മുഴുവൻ നടത്തുനേതക് ബജറ്ിനു 
ചവളിയിലാണക്. ഒരു സമാന്തര 
സർക്ാർ സതംവിധാനതം ന്പാചല 
പ്രവർത്ിക്കുനേ കി�ക്ബിയുചട 
കടചമടുപ്പക് നടത്തുനേതാകചട് സർ
ക്ാർ ഗത്രാരറെിയിലതം. തിരിച്ടയ്ക്കു
നേിചല്ങ്കിൽ കി�ക്ബിയുചട കട
ബാധത്രത മുഴുവൻ സർക്ാരിചറെ 
- അതായതക് ജനങ്ങളുചട തലയിൽ 
എന്നു െരുക്തം. 2016ൽ നിയമസ
ഭയിൽ നടനേ െർച്യിൽ കി�ക്ബി 
പദ്ധതികചള യൂസർ �ീയിൽ 
നിന്നുതം ന്ടാളിൽനിന്നുതം ഒഴിവാ
ക്ിയിട്ില് എന്നുതം  വത്രക്തമാക്ി
യിട്ടുണ്ക്. �ണ്ക് കചണ്ത്ാനായി 
ചപന്രോൾ നികുതിയുതം ന്റാഡക് നി
കുതിയുചട ഒരു ഭാഗവതം കി�ക്ബി
ക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ക്. എനോൽ സർ
ക്ാർ പണതം വരുമാനമായിട്ടുള്ള 
കി�ക്ബിയാകചട് ഓഡിറ്ിതംഗിനു 
പുറത്ാണുതാനുതം. ഇപ്രകാരതം രാ
ജത്രത്തുതം സതംസ്ാനത്തുതം നില
നിൽക്കുനേ ധനകാരത്ര നിർവ്ഹ
ണത്ിചറെ എല്ാ നിയമങ്ങളുതം 
ലതംഘിക്കുനേ വിെിത്രമായ ഈ 
സതംവിധാനചത്യാണക് ഇടചത
നേന്പരിലള്ള സർക്ാർ മാതൃകാ 
പദ്ധതിചയന്നു വിന്ശഷിപ്പിക്കുനേ
തക്. ചുരുക്ത്ിൽ ജനങ്ങളുചട ചെ
ലവിൽ വൻകിട സ്കാരത്ര മൂലധന 
നിന്ക്പത്ിനു അവസരതം ഒരു
ക്കുകയുതം ബാധത്രതകചളല്ാതം ജന
ങ്ങളുചട ശിരസ്ിൽ അടിന്ച്ൽപ്പി
ക്കുകയുതം ചെയ്യുനേ വഞ്നാപര
മായ പദ്ധതിയാണക് കി�ക്ബി. 
നവലിബറൽ സാ്ത്ിക നയ
ങ്ങളുചട അടിയുറച് പരിപാടിക

ളിചലാനോയതിനാലാണക് ന്കന്ദ്ര 
സർക്ാരുതം ഇതര സതംസ്ാന 
സർക്ാരുകളുതം കി�ക്ബിയുചട 
മാർഗ്ഗതം തചനേ സ്ീകരിക്കുനേതക്. 
അതിചന തങ്ങളുചട ന്നട്മായി 
െിത്രീകരിക്കുകയാണക് വഞ്നയു
ചട പ്രതിരൂപങ്ങളായി മാറിക്ഴി
ഞ് ഇക്കൂട്ർ. 50,000 ന്കാടി രൂ
പയുചട ഒരു വത്രവസായ ഇടനാ
ഴിയുചട പ്രഖത്രാപനതം ബജറ്ിലണ്ക്. 
കഴിഞ് നിരവധി ബജറ്റുകളിൽ 
ഈ പ്രഖത്രാപനതം ഇടതംപിടിച്ിരു
ന്നു. ഇതചകാണ്ക് എന്താണക് ഉന്ദേ
ശിക്കുനേചതനേക് ബജറ്ിൽ വത്രക്ത
ന്മയല്. പ്രന്യാഗത്ിൽ നാതം കാ
ണുനേതക് വത്രവസായ അഭിവൃദ്ധി
ചക്ന്നു വത്രാഖത്രാനിച്ചുചകാണ്ക് 
സർക്ാർ ഭൂമിയുതം വിഭവങ്ങളുതം 
സ്കാരത്രമുതലാളിമാർക്ക് സൗജ
നത്രമായി നൽകുനേ നടപടിയാണക്. 

പരിമിതമായ െില ആനുകൂ
ലത്രങ്ങളുതം സർക്ാർ സഹായങ്ങ
ളുതം സൗജനത്ര കിറ്റുതം പ്രഖത്രാപിച്ക് 
ഉപകാരസ്രണയുചട ന്പരിൽ 
ന്വാട്ടു ന്തടുനേ അല്പത്രത്ിചറെ 
രാഷ്ടീയമാണക് സിപിഐ(എതം) 
ഈ ബജറ്ിലൂചടയുതം പയറ്റുനേതക്. 
സർക്ാർ സഹായങ്ങൾ ഔദാ
രത്രമല്, പൗരചറെ അവകാശമാചണ
നേക് ജനങ്ങചള വിദത്രാഭത്രാസതം ചെ
യ്ിന്ക്ണ്വർ, ജനങ്ങളിൽ വി
ന്ധയമന്നാഭാവതം വളർത്ാൻ ശ്ര
മിക്കുകയാണക്. ജനാധിപതത്ര പ്ര
ബുദ്ധതയുചട സ്ാനത്ക് സൃഷ്ടി
ക്കുനേതക് ഈ ദാസത്രമന്നാഭാവമാ
ചണങ്കിൽ, നാചള കൂടുതൽ പാരി
ന്താഷികങ്ങൾ നൽകുനേവരുചട 
പിറചക ന്പാകുനേവരായി ജന
ങ്ങൾ മാറുചമന്നു മനസ്ിലാക്ണതം. 
ഇടത രാഷ്ടീയതം നൽകുനേ ആത്മാ
ഭിമാനത്ിചറെ മന്നാഘടന ഈ 
പാരിന്താഷിക രാഷ്ടീയത്ിചന
തിരാചണന്നു തിരിച്റിയണചമ
ന്നുതം എസക് യുസിഐ(സി) ഏവ
ന്രാടുതം അഭത്രർത്ിക്കുന്നു.
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ആശ വർക്ർമാചര ആന്രാ
ഗത്ര വകുപ്പിൽ സ്ിരചപ്പടുത്ണ 
ചമന്നുതം സുപ്രീതംന്കാടതി നിർന്ദേ
ശിച് മിനിമതം ന്വതനമായ 21,000 
രൂപ പ്രതിമാസതം നൽകണചമ
ന്നുതം  ആവശത്രചപ്പട്ടുചകാണ്ക് ആശ 
വർക്ർമാർ 2021 ജനുവരി 7നക് 
നടത്ിയ ചസക്രന്ട്റിയറ്ക് മാർ
ച്ക് പങ്കാളിത്തംചകാണ്ക് ജന ശ്ര
ന്ദ്ധയാകർഷിച്ചു. ന്കാവിഡക് കാ
ലത്ക് താചഴത്ട്ിൽ ജനങ്ങളു
മായി ന്നരിട്ക് സ്ർക്ത്ിൽ 
ഏർചപ്പട്ടുചകാണ്ക് പ്രവർത്ിക്കുനേ 
ആശാവർക്ർമാചര ഗവൺചമറെക് 
കണ്ിചല്നേക് നടിക്കുനേതതം നി
ലവിലള്ള തച്മായ ഓണന്ററി
യതംന്പാലതം നിശ്ിതസമയത്ക് 
നൽകാതിരിക്കുനേതതം ആശാവർ
ക്ർമാരിൽ ഉണ്ാക്ിയ കടുത് 
പ്രതിന്ഷധമാണക് ആയിരങ്ങളാ
യി അണിന്െരുവാൻ അവചര 
ന്പ്രരിപ്പിച്തക്. 

ന്കാവിഡക് ന്രാഗികളുമായി 
ന്നരിട്ക് സ്ർക്ത്ിൽ ഏർചപ്പ
ട്തവഴി സതംസ്ാനത്തുടനീളതം 
ആയിരക്ണക്ിനക് ആശ മാർക്ക് 
ന്രാഗതം പിടിചപടുകയുതം അവരി
ലൂചട കുടുതംബാതംഗങ്ങളുതം ന്രാഗിക
ളായി മാറുകയുതം ചെയ്തു. എനോൽ 
ഇവചയ പ്രതിന്രാധി ക്കുവാൻ 
സർക്ാരിചറെ ഭാഗത്തുനിന്നുതം 
അധികാരികളുചട ഭാഗത്തുനിന്നുതം 
യാചതാരു നടപടിയുതം ഉണ്ായി
ല്ചയനേതക്  പ്രതിന്ഷധതം അണ 
ചപാട്ി ഒഴുകാൻ ഇടയാക്ി. ന്ലാകക് 
ഡൗൺ സമയത്ക് വാഹന സൗ
കരത്രതം ഇല്ാതിരുനേതിനാൽ സ്
ന്തമായി പണതം മുടക്ി വാഹന
ങ്ങൾ ഉറപ്പാക്ി �ീൽഡക് വർക്ക് 
നടത്ാൻ ഇവർ നിർബന്ധിത
മായി. ഗ്ൗസുതം മാസക് കുതം സാനി
കറ്സറുതം ഉപന്യാഗിക്ണചമനേക് 
ഗവൺചമറെക് ആഹ്ാനതം ചെചയ്
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ങ്കിലതം ഇവചയാന്നുതം ന്രാഗികളു
മായി ന്നരിട്ക് സ്ർക്ത്ിൽ 
ഏർചപ്പടുനേ ആശാവർക്ർമാർ
ക്ക് ആവശത്രാനുസരണതം നൽകു
വാൻ സർക്ാർ തയ്ാറായില്. 
സ്ന്തതം സുരക്ചയ കരുതി പാ
വചപ്പട് ആശാവർക്ർമാർ ഇവയുതം 
പണതം ചകാടുത്തു വാന്ങ്ങണ്ി വന്നു. 
ന്കാവിഡക് െികിത്സാ ന്കന്ദ്രങ്ങ
ളിലതം പരിന്ശാധനാ ന്കന്ദ്രങ്ങളി
ലതം ന്ജാലിക്ക് നിന്യാഗിക്ചപ്പട് 
ജീവനക്ാരിൽ ആശാവർക്ർ
മാർക്ക് മാത്രതം പിപിഇ കിറ്ക് നി
ന്ഷധിക്ചപ്പട്ടു. എല്ാ വിഭാഗതം 
ആന്രാഗത്ര പ്രവർത്കർക്കുതം 
ന്കാവിഡക് റിസ്കക് അലവൻസക് അനു
വദിച്ന്പ്പാൾ ആശാവർക്ർമാർ
ക്ക് മാത്രതം റിസ്കക് അലവൻസക് നൽ
ന്കണ്തിചല്നേക് ഗവൺചമറെക് തീ
രുമാനിച്ചു.  ഇത്രത്ിൽ കടുത് 
വിന്വെനമാണക് ചതാഴിൽ രതംഗ
ത്ക് ഇനേക് ആശമാർ ന്നരിട്ടുചകാ
ണ്ിരിക്കുനേതക്.

ഇന്പ്പാഴാകചട് നിരവധിയായ 
പുതിയ ന്ജാലികൾ ഇവചര ഏൽ
പ്പിച്ചു ചകാണ്ിരിക്കുന്നു. കൃതത്രമായ 
ന്സവന-ന്വതന വത്രവസ്കൾ 
ഇല്ാത് ഈ വിഭാഗത്ിചറെ തല
യിന്ലക്ക് ഓന്രാ വാർഡിലതം ഉള്ള 

എല്ാത്രതം പ്രവർത്നങ്ങളുതം 
ഏൽപ്പിക്കുനേ നടപടി അധികാ
രികൾ തടർന്നുചകാന്ണ്യിരിക്കുന്നു. 
അധികാരികളുചട ഭാഗത്തുനിന്നു
ണ്ാകുനേ ഏതതരതം വീഴ്ചയ്ക്കുതം ഉത്
രതം പറയാൻ ബാധത്രതചപ്പട്വരാ
യി ആശാവർക്ർമാചര മാറ്ിത്ീർ
ത്ിരിക്കുന്നു.

അടിമകന്ളാടക് ആജ്ാപിക്കു
നേതന്പാചലയാണക് ഇവരുചടന്മ
ൽ പുതിയ പുതിയ ന്ജാലികൾ 
അടിന്ച്ൽപ്പിക്കുനേതക്. ഈ ന്ജാ
ലികൾ പൂർത്ീകരിച്ിചല്ങ്കിൽ 
നിലവിലള്ള തച്മായ ഓണന്റ
റിയവതം ഇല്ാതാക്കുതം എനേതാണക് 
ഭീഷണി. ഈ വിധത്ിൽ അടി
മപ്പണി ചെയ്ാൻ വിധിക്ചപ്പട് 
ആശാവർക്ർമാർ ഉണർന്നു വരു
നേതിചറെ ഉത്മ ലക്ണമാണക് 
ചസക്രന്ട്റിയറ്ിന്ലക്ക് നടനേ മാർ
ച്ക്. കൃതത്രമായ ന്സവന- ന്വതന 
വത്രവസ്കൾ ന്വണചമനേക് അവർ 
ഉച്ത്ിൽ മുരോവാകത്രതം വിളിച്ചു. 
അവകാശങ്ങൾ ന്നടിചയടുക്കുനേ
തിനക് ഒറ്ചക്ട്ായി നിലചകാള്ളു
ചമനേക്  അവർ പ്രഖത്രാപിച്ചു. കഴി
ഞ് 13 വർഷമായി ഈ രതംഗത്ക് 
പ്രവർത്ിക്കുനേ തങ്ങൾക്ക് അന്ത
സ്ള്ള ഒരു സ്ാനതം ഈ സമൂഹ

ത്ിൽ ന്നടിചയടുത്തുചകാണ്ക് മാ
ത്രന്മ ഈ പ്രന്ക്ാഭങ്ങൾ അവ
സാനിപ്പിക്കു എന്നുതം അവർ പ്ര
തിജ്ചയടുത്തു. ചസക്രന്ട്റിയറ്ക് 
മാർച്ിനക് മുന്നോടിയായി ജില്ക
ളിൽ കളക്ടന്ററ്ക് മാർച്ക് നടത്ി. 
കളക്ടർക്ക് നിന്വദനതം സമർപ്പിച്ചു.

ന്കരള ആശ ചഹൽത്ക് വർന്ക്
ഴക് സക് അന്സാസ്ിന്യഷചറെ ന്നതൃ
ത്ത്ിൽ നടനേ ചസക്രന്ട്റിയറ്ക് 
മാർച്ക് സതംസ്ാന പ്രസിഡണ്ക് 
വി.ചക.സദാനദേൻ ഉദക്ഘാടനതം 
ചെയ്തു. ആശ വർക്ർമാചര ആന്രാ
ഗത്രവകുപ്പിൽ സ്ിരചപ്പടുന്ത്ണ് 
തിചറെ ആവശത്രകത ന്കാവിഡക് 
കാലതം ചതളിയിച്ിട്ടുചണ്നേക് അന്ദേ
ഹതം ചൂണ്ിക്ാട്ി. ന്കന്ദ്ര ന്രേഡക് 
യൂണിയനുകൾ നിരന്തരതം ആവ
ശത്രചപ്പട്തതം സുപ്രീതം ന്കാടതി നി
ർന്ദേശിച്തമായ 21,000 രൂപ 
മിനിമതം ന്വതനതം നൽകണചമ
ന്നുതം, 15,000 രുപ ന്കാവിഡക് റി
സക് ക്ക് അലവൻസായി നൽകണ
ചമന്നുതം അന്ദേഹതം ആവശത്രചപ്പട്ടു.

സതംസ്ാന ചസക്രട്റി എതം.എ. 
ബിന്ദു അദ്ധത്രക്ത വഹിച്ചു. സതം
സ്ാന കൺവീനർ എസക്.മിനി 
സ്ാഗത പ്രസതംഗതം നടത്ി. അഖി
ന്ലന്തത്രാ മഹിളാ സാതംസക് ക്ാരിക 

സതംഘടന അഖിന്ലന്തത്രാ കവസക് 
പ്രസിഡണ്ക് കഷല.ചക ന്ജാൺ, 
എഐയുടിയുസി ജില്ാ പ്രസിഡ
ണ്ക് ആർ.ബിജു, വിവിധ ജില്ക
ചള പ്രതിനിധീകരിച്ക് ചക.ചജ.
ഷീല, രാധികാ ന്ദവി, ചക .ഷാഹിദ, 
ട്ിങ്കിൾ പ്രഭാകർ, ആശാരാജക്, 
ലിസ്മ് ന്ജാൺ, എ.സബൂറ, ബീനാ 
പീറ്ർ, ഷീജ വർഗ്ഗീസക്, എതം.ന്റാസി 
എനേിവർ പ്രസതംഗിച്ചു. പാളയതം 
രക്തസാക്ി മണ്ഡപത്ിൽനി
ന്നുതം ആരതംഭിച് മാർച്ിനക് എതം. 
ആർ.ന്ലഖന്മാൾ, ചക.നദേിനി, 
ഷീജ പുതകുറിച്ി, ബിന്ദു തിരുവ
ല്തം, ഉഷ ഉഴമലയ്കൽ, ലീജ ജഗതി, 
ഷീജ ചകാട്ാരക്ര, ബിന്ദു സജി
കുമാർ, രെിത്ര ചവ്ായതം, കഷല 
ആറ്ിങ്ങൽ തടങ്ങിയവർ ന്നതൃ
ത്തം നൽകി.

ന്വതനതം എല്ാ മാസവതം 5-ാതം 
തീയതിക്കുള്ളിൽ ഉറപ്പായുതം നൽകു  
ക; കുടിശേികയാക്കുനേ സമ്പ്രദാ
യതം എചനേന്നേക്കുമായി അവസാ
നിപ്പിക്കുക, പൾസക് ന്പാളിന്യാ 
വർക്ിനക് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മു്ക് 
നിശ്യിച് 75 രൂപ എനേതക് പ്ര
തിദിനതം 600 രൂപയാക്കുക, സതം
സ്ാനചത് മുഴുവൻ ആശ വർക്
ർമാർക്കുതം ഒന്ര തരതം യൂണിന്�ാതം 
നൽകുക; ഷൂ, ബാഗക്, കുട, ന്ടാർച്ക് 
എനേിവയുതം ചമാകബൽ ന്�ാൺ, 
ടാബക്, ഡാറ് ൊർജക് എനേിവയുതം 
അനുവദിക്കുക, ഇഎസക്ഐ, പി 
എ�ക് എനേിവ ഏർചപ്പടുത്തുക, 
ന്ജാലിയിൽനിന്നുതം വിരമിക്കുനേ 
ആശ വർക്ർമാർക്ക് ചപൻഷനുതം
മറ്ക് റിട്യർചമറെക് അനുകൂലത്രങ്ങളുതം 
നൽകുക, ന്ജാലി ഭാരതം കുറയ്ക്കുക, 
നിയമാനുസൃതമുള്ള ലീവതം മറ്ക് 
അലവൻസുകളുതം അനുവദിക്കുക 
തടങ്ങിയ ഡിമാന്കളുതം സമരത്ി
നക് ആധാരമായി ഉയർത്തുകയു
ണ്ായി.

റാങ്കക് ലിസ്റിചറെ കാലാവധി 
നീട്ണചമനേക് ആവശത്രചപ്പട്ടുചകാ
ണ്ക് എൽഡിവി, എൽഡിസി, 
എൽജിഎസക് റാങ്കക് ന്ഹാൾന്ഡ
സക് ചസക്രന്ട്റിയറ്ിനുമുനേിൽ  
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നടത്ിവരുനേ സമരത്ിനക് എഐ
ഡികവഒ സതംസ്ാന കമ്ിറ്ി 
അഭിവാദത്രതം അർപ്പിച്ചു. 

സതംസ്ാന കവസക് പ്രസി
ഡൻക്റുമാരായ സഖാക്ൾ പി.പി.

പ്രശാന്തക് കുമാർ, എതം. പ്രദീപൻ, 
സതംസ്ാന കമ്ിറ്ി അതംഗങ്ങളായ 
സഖാക്ൾ ടി.ഷിജിൻ, വി.സുജി
തക്, തിരുവനന്തപുരതം ജില്ാ കമ്ി
റ്ി അതംഗതം സഖാവക് എ.കഷജു 

എനേിവർ പ്രസതംഗിച്ചു. അഭിവാ
ദത്രപ്രകടനത്ിനക് സതംസ്ാന 
കമ്ിറ്ി അതംഗങ്ങളായ സഖാക്ൾ 
എസക്.ശ്രീകുമാർ, ശ്രീകാന്തക് ന്വ

ണുന്ഗാപാൽ, പി.ചക. ഭഗതക്, തി
രുവനന്തപുരതം ജില്ാ കമ്ിറ്ി 
അതംഗതം സഖാവക് അജിതക് മാതയു 
എനേിവർ ന്നതൃത്തം നൽകി.

ശകരള ആോകഹല്ത്് വര്ശക്ഴ്സ് അശ്ാസിശയഷകറെ ശനതൃത്വത്ില്  
ആോവര്ക്ര്മാര് നെത്ിയ കസക്രശട്ടറിയറ്് മാര്ച്ചികറെ മുന്നിര

എഐഡിഷവഒ സംസ്ാന കസക്രട്ടറി സഖാവ് ഇ.വി.പ്രകാേ്  റാങ്്  
ശഹാള്ശഡഴ്സികന അഭിസംശബാധന കെയ്യുന്നു

റാങ്് ശഹാള്ശഡഴ്സികറെ സമരേന്തേിശേയ്ക് നെന് അഭിവാദ്യ പ്രകനം


