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ക�ോൺഗ്രസ്സ് നയിക്കുന്ന യു
ഡിഎഫിനസ് ആറസ് സീറ്സ് നഷ്ടപ്പെ
ട്സ് ആപ്െ എണ്ണം 41 ആയി ചുരു
ങ്ി. െഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെിൽ ലഭിച്ച വ�ാട്ിൽ 
ഏൊണ്സ് 6 ശെമാനവ്ാളണം 
അ�ർക്സ് കുറവുണ്ാെയുണം പ്െയ്തു. 
�ലിയ അ�ൊശ�ാദങ്ളുയർ
്ിപ്യങ്ിലണം െഴിഞ്ഞ നിയമ
സഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ വനടിയ 
ഒരു സീറ്സ് ബിപ്െപിയ്കസ് നഷ്ടപ്പെ
ടുെയുണം മുന്നണിയുപ്ട വ�ാട്സ് 3.8 
ശെമാനണം കുറയുെയുണം പ്െയ്തു. 

എൽഡിഎഫസ് വനടിയ ഈ 
�ിെയവ്ാടസ് ആവ�ശെരമായി 
പ്രെിെരിച്ചുപ്ൊണ്സ്  വെരളണം ചു
�ന്നു എന്നസ് ഇടതുപക്ഷ അണി

െൾ പ്ൊണ്ാടുെയുണ്ായി. 
സിപിഐ, സിപിഐ(എണം) െക്ഷി
െൾക്സ് പുറത്തുള്ള ഇടതുപക്ഷ 
�ിശ്ാസിെളിൽ ഒരു �ിഭാഗ്ി
നണം  ഈ �ിെയണം ആഹ്ാദണം നൽെി. 
ബിപ്െപിയുപ്ട ദയനീയമായ പരാ
െയമാണസ് മറു�ശ്സ് ഉണ്ായെസ് 
എന്നെിനാൽ െനാധിപെ്യ-മവെ
െര�ിശ്ാസിെളുണം പ്പാതു�ിൽ 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫല്ിൽ ആശ്
സിക്കുെയാണുണ്ായെസ്. സണംസ്ാ
ന്സ് ഇടതുപ്രസ്ാനങ്ൾ അ�
രുപ്ട സ്ാധീനണം െിരിച്ചുപിടിക്കു
ന്നു, എൽഡിഎഫസ് സർക്ാരിപ്റെ 
അഞ്സ് �ർഷപ്് ഭരണനയങ്
പ്ള െനങ്ൾ അണംഗീെരിച്ചു, ബി
പ്െപിപ്യ വനരിടാൻ എൽഡിഎ

ഫിവന െഴിയൂ എന്നസ്  പ്െളിഞ്ഞു 
എപ്ന്നാപ്ക്യുള്ള �ിലയിരു്
ലെളുണം പ്രസ്ാ�നെളുണം �ിെയാ
നന്തരണം ഇടതുമുന്നണിയുപ്ട പ്രമുഖ 
വനൊക്ളിൽ നിന്നുണ്ായി. ഈ 
പ്രസ്ാ�നെൾ എത്രവ്ാളണം ശരി
യാണസ്? സണംസ്ാന്സ് ഇടതു 
െനാധിപെ്യമുന്നണി വനടിയ 
�ിെയണം യഥാർത്ഥ്ിൽ അട
യാളപ്പെടുത്തുന്നെസ് എന്തിപ്നയാ
ണസ് ? വ�ൊരിെ പ്രെടനങ്ളുപ്ടയുണം 
പ്രെീക്ഷെളുപ്ടയുണം നടു�ിലണം �ി
െയ്ിൽ അന്തർഭ�ിച്ചിട്ടുള്ള, 
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയ്ിനസ് െീർ
ത്തുണം നിരക്ാ് സമീപനങ്ളുണം 
ഗുരുെരമായ �ീഴ്ചെളുണം യുക്ിഭദ്ര
മായി പരിവശാധിച്ചസ് െപ്ണ്ത്തു

ന്നിപ്ലെങ്ിൽ പുവരാഗമന്ിപ്റെ 
ദിശയിൽ െനങ്ളുപ്ട വപാരാട്
്ിപ്റെ മാർഗ്ണം പ്െളിപ്ച്ചടുക്ാ
നാ�ിലെ. �്യാവമാഹങ്ളുപ്ട സ്ാ
ന്സ് പ്രബുദ്ധെയുപ്ട അടിസ്ാ
ന്ിലള്ള ഇടതുരാഷ്ടീയ മവനാ
ഘടന സ്ാപിച്ചുറപെിച്ചുപ്ൊണ്ടു 
മാത്രവമ നമുക്സ് യഥാർത്ഥ �ിെയണം 
വനടാനാകൂ. പണിപ്യടു്സ് സമ്പ
്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന െനവൊടിെപ്ള 
എലൊ്ര്ിലമുള്ള ബന്ധന

എസ്യുസിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്) മുൻ വപാളിറ്സ്ബ്യൂ
വറാ അണംഗവുണം ആൾ ഇന്ത്യ യുവണറ്ഡസ് വരേഡസ് യൂ
ണിയൻ പ്സറെർ(എഐയുറ്ിയുസി)യുപ്ട മുൻ വദശീയ 
പ്രസിഡന്റുമായ സഖാ�സ് കൃഷ്ണ െക്ര�ർ്ി അന്ത
രിച്ചു. ശ്ാസവൊശസണംബന്ധിയായ അസുഖപ്്
ത്തുടർന്നസ് െിെിത്സയിലായിരുന്ന അവദേഹ്ിപ്റെ 
സുദീർഘമായ �ിപ്ല�െീ�ിെണം െൽക്് ഹാർട്സ് 
ക്ിനിെസ് ആറെസ് വഹാസ്ിറ്ലിൽ 2021 പ്മയസ് 8നസ് അ�
സാനിച്ചു. അവദേഹ്ിനസ് 87 �യസ്ായിരുന്നു. 

സൗ്സ് െൽക്്യിപ്ല ൊളിധാൻ ഇൻ
സ്റിറ്്യൂട്ിൽ �ിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ൊല്സ് 
1950െളുപ്ട തുടക്്ിലാണസ്  സഖാ�സ് കൃഷ്ണെക്ര
�ർ്ി എസസ് യുസിഐയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നെസ്. 
തുടർന്നസ് അവദേഹണം, സഖാ�സ് പ്പ്രാ�ാഷസ് വഘാഷി
പ്റെ മുൻവെയിൽ അന്നസ് നടന്നു�ന്നിരുന്ന സാണം
സസ് ൊരിെപ്ര�ർ്നങ്ളുപ്ട സെീ�ഭാഗമായി
മാറി. എസസ് യുസിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്) പാർട്ിയുപ്ട 
ആശയങ്വളാടസ് വൊന്നിയ ആെർഷണണം സഖാ�സ് 
ശിബ്ാസസ് വഘാഷിപ്റെ മുന്നിൽ അവദേഹപ്് 
എ്ിച്ചു.  ആ കൂടിക്ാഴ്ച ഒരു �ഴി്ിരി�ായിരു

kJmhv IrjvW N{IhÀ¯n¡v  
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ന്നു. തുടർന്നസ് സഖാ�സ് കൃഷ്ണ െക്ര�ർ്ി എസസ് യു
സിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്) പാർട്ിയിൽ അണംഗമായി 
വെരുെയുണം മാർെസ് സിസണം-പ്ലനിനിസണം-സഖാ�സ് 
ശിബ്ാസസ് വഘാഷസ് െിന്തെളുപ്ട സ് മനസ്ിലാ
ക്കു�ാനണം ഒരു യഥാർത്ഥ �ിപ്ല�ൊരിയാൊനമു
ള്ള െഠിനപരിശ്രമ്ിൽ ഏർപ്പെടുെയുണം പ്െയ്തു. 

1954ൽ നടന്ന എഐഡിഎസസ്ഒയുപ്ട സ്ാ
പെ െൺ�ൻഷനിൽ സഖാ�സ് പ്പ്രാ�ാഷസ് വഘാഷസ് 
സണംഘടനയുപ്ട െനറൽ പ്സക്രട്റിയായുണം സഖാ�സ് 
കൃഷ്ണ െക്ര�ർ്ി അസിസ്ററെസ് പ്സക്രട്റിയായുണം 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെട്ടു. കുടുണംബവ്ാപ്ടാപെണം വനാർ
്സ് െൽക്്യിവലയ്കസ് ൊമസണം മാറിയ അവദേ
ഹണം പാർട്ി സണംഘാടനപ്ര�ർ്നങ്ളുണം ഇവൊ
പ്ടാപെണം ആരണംഭിച്ചിരുന്നു. 1960െളുപ്ട മധ്യ്ിൽ 
സഖാ�സ് കൃഷ്ണെക്ര�ർ്ി എഐഡിഎസസ്ഒയുപ്ട 
പശ്ിമബണംഗാൾ സണംസ്ാന പ്സക്രട്റിയായി പ്െ
രപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെട്ടു. 1968ൽ രാെ്യെലസ്ാന്സ് 
പാർട്ി സണംഘടിപെിക്കുെ എന്ന ദൗെ്യണം ഭരവമൽ
പെിക്പ്പെട്സ് അവദേഹണം ഡൽഹിയിവലയ്കസ് വപായി. 

\n-b-a-k-`m sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew:

15-ാമത് നിയമസഭാ തതരതഞെടുപ്ിൽ 99 സീറ്് നനടിയ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി തമയ് 20ന് സത്യപ്രതിജ്ഞതെയ്് വീണ്ടും 
അധികാരത്ിനേറിയിരിക്കുന്നു. ഓനരാ അഞ്് വർഷടും കഴിയുന്ാഴടും ഭരണത്ിേിരിക്കുന്നവതര പ്രതിപക്ഷത്ിരുത്തുക എന്ന നകരള
ത്ിതറെ ദീർഘകാേ പാര്ര്യടും മാറ്ിത്ാണ്ാണ് എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തുടർച്ച സൃഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്. പണിതയടുത്് സ്ത്് സൃഷ്ി
ക്കുന്ന ജനനകാടികതള എല്ാത്രത്ിലുമുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽനിന്നുടും നമാെിപ്ിക്കുന്ന പ്രക്ിയയിൽ ഓനരാ രാഷ്ടീയ സടുംഭവവികാ
സവടും വഹിക്കുന്ന പങ്ിതന സടുംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ  ഉണ്ാകണതമന്നതിതറെ അടിസ്ാനത്ിൽ നിയമസഭാ തതരതഞെ
ടുപ്് ഫേതത് വിേയിരുത്തുകയാണ് ഇവിതട. അടിയുറച്ച സത്യാവനബാധവടും തതാഴിോളിവർഗ്ഗ രാഷ്ടീയനത്ാടുള്ള കറകളഞെ പ്രതി
ബദ്ധതയുടും മാത്ടും മുൻനിർത്ിയുള്ള ഈ വിശകേനടും പരിനശാധനയ്ക് വിനധയമാ്ണതമന്ന് അഭ്യർതിക്കുന്നു.

ങ്ളിൽനിന്നുണം വമാെിപെിക്കുന്ന 
പ്രക്രിയയിൽ ഓവരാ രാഷ്ടീയ സണം
ഭ��ിൊസവുണം �ഹിക്കുന്ന പങ്ി
പ്ന സണംബന്ധിച്ചസ് കൃെ്യമായ ധാരണ  
ഉണ്ാെണപ്മന്നെിപ്റെ അടിസ്ാ
ന്ിലള്ള �ിലയിരു്ലാണസ് 
ഇ�ിപ്ട നടത്തുന്നെസ്. അടിയുറച്ച 
സെ്യാ�വബാധവുണം പ്ൊഴിലാളി
�ർഗ് രാഷ്ടീയവ്ാടുള്ള െറെള
ഞ്ഞ പ്രെിബദ്ധെയുണം മാത്രണം മുൻ
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(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

നിർ്ിയാണസ് ഞങ്ൾ ഇതു 
നിർവ്വഹിക്കുന്നെസ്.  മുൻ�ിധിപ്യാ
ന്നുണം െപ്ന്ന കൂടാപ്െ ഈ �ിശ
െലനണം പരിവശാധനയ്കസ് �ിവധയ
മാക്ണപ്മന്നസ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.  

ഭരണകാലത്തെ ജനവിരുദ്ധ 
ത്െയ്ികത്െ വിജയം  
സാധൂകരിക്കുന്ില്ല

ആദ്യണംെപ്ന്ന ഒരു ൊര്യണം �്യ
ക്മാക്ാൻ ഞങ്ൾ ആഗ്രഹി
ക്കുെയാണസ്. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്ര
ക്രിയയുപ്ട െനാധിപെ്യ അന്തതഃ
സ് അപൊപ്ട വൊർന്നുവപായി
രിക്കുന്ന �ർ്മാന ഇൻഡ്യയിൽ 
ഏപ്െങ്ിലണം ഒരു മുന്നണിവയാ 
പാർട്ിവയാ െയിച്ചു�രുന്നെസ് അ�
രുപ്ട രാഷ്ടീയ നിലപാടുെപ്ളയുണം 
ഭരണൊലപ്് പ്െയ്ിെപ്ളയുണം 
െനങ്ൾ അണംഗീെരിച്ചെിപ്റെ പ്െ
ളി�ായി ൊണാനാ�ിലെ. 

നവരന്ദ്ര വമാദിയുപ്ട ആദ്യവട
മിപ്ല ഭരണ്ിപ്റെ �ിലയിരു
്ലായി  2019-പ്ല പാർലപ്മറെസ് 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്ന ഗണിക്ാനാ
വുവമാ? മുമ്പുണ്ായിരുന്നെിവനക്ാൾ 
ഭൂരിപക്ഷവ്ാപ്ട വമാദി സർക്ാ
രിപ്ന �ീണ്ടുണം അധിൊര്വല
റ്ിയതു �ഴി, അഞ്സ് �ർഷവ്െസ് 
സദസ്ഭരണമായിരുന്നുപ്�ന്നസ് സമർ
ത്ഥിക്കുന്നിലെ. വനാട്ടുനിവരാധനവുണം 
െർഷെവദ്രാഹവുണം അന്തമിലൊ് 
സ്ൊര്യ�ൽക്രണവുണം ഇന്ധന
�ില�ർദ്ധനവുപ്മലൊണം െനങ്ൾ 
പൂർണ്സണംതൃപ്ിവയാപ്ട സ്ീെരി
ച്ചുപ്�ന്നസ് ഈ �ിധിപ്യഴു്ിലൂപ്ട 
നമുക്സ് �ിലയിരു്ാനാ�ിലെ. 
െങ്ളുപ്ട ഭരണ്ിന ലഭിച്ച അണം
ഗീൊരമായി പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ി
െയപ്് ബിപ്െപി വനതൃെ്ണം 
�ിലയിരു ി്യവപൊൾ, സിപിഐ, 
സിപിഐ(എണം) ഉൾപെപ്ടയുള്ള 
പ്രെിപക്ഷ െക്ഷിെൾ ഈ അ�
ൊശ�ാദപ്്  െള്ളിക്ളയുെ
യുണം പ്െയ്ൊണവലൊ. 

ഇക്ഴിഞ്ഞ പാർലപ്മറെസ് പ്െ
രപ്ഞ്ഞടുപെിൽ യുഡിഎഫസ് വെര
ള്ിൽ 19 സീറ്ണം െരസ്മാക്ി
യെസ്, അ�രുപ്ട രാഷ്ടീയ നിലപാ
ടുെൾക്സ് െനങ്ൾ നൽെിയ നലെ 
സർട്ിഫിക്റ്ാപ്ണന്നസ് ആരുണം 
െരുതുന്നിലെ. ഇവപൊൾ നടന്ന നി
യമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപ്പുെളിൽ 
മൂന്നസ് സണംസ്ാനത്തുണം അധിൊര
്ിലിരുന്ന പാർട്ിെൾെപ്ന്ന 
�ീണ്ടുണം െയിച്ചു�രുന്നൊണസ് നാണം 
െണ്െസ്. അസമിൽ ബിപ്െപിയുണം 
ബണംഗാളിൽ തൃണമൂൽ വൊൺഗ്ര
സ്ണം െയിച്ചു�ന്നെസ് അ�രുപ്ട 
ഭരണണം അടിമുടി െനങ്ൾക്കു വ�
ണ്ിയായിരുന്നു എന്നതുപ്ൊണ്ാ
പ്ണന്ന അഭിപ്രായണം സിപിഐ
(എണം) മുെലായ പാർട്ിെൾക്കുണം 
ഇലെവലൊ. ഈ ഉദാഹരണങ്പ്ള
ലൊണം �്യക്മാക്കുന്നെസ് പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ് �ിെയവുണം ഭരണനയങ്ളുപ്ട 
ശരി-പ്െറ്െളുണം െമ്മിൽ മുഖ്യമാ

യുണം ഒരു ബന്ധവുമിലെ എന്നുെപ്ന്ന
യാണസ്. ഭരണനയങ്പ്ള െനങ്ൾ 
അണംഗീെരിക്കുന്നതു �ഴിയുണം ഒരു 
സർക്ാർ �ിണ്ടുണം അധിൊര്ി
വലക്സ് �രാണം. എന്നാൽ �ിെയിച്ചു 
എന്ന ഒറ്ക്ാരണ്ാൽ െങ്ളു
പ്ട ഭരണൊലപ്് എലൊ നടപ
ടിെളുണം െനങ്ൾ അണംഗീെരിച്ചു 
എന്നസ് അർത്ഥമിലെ. െങ്ളുപ്ട ഭര
ണൊല്സ് വെപ്ക്ാണ് എലൊ 
െീരുമാനങ്ൾക്കുണം നയങ്ൾക്കു
മുള്ള െനങ്ളുപ്ട മാൻവഡറ്ായി 
എൽഡസ്എഫസ് �ിെയപ്് അ�
െരിപെിക്ണപ്മങ്ിൽ, �ിമർശാത്മ
െമായ പരിവശാധനയിലൂപ്ട അെസ് 
സ്ിരീെരിക്ാൻ െഴിയണണം. 

നിയമസഭാ ത്െരത്ഞെടുപ്പ് 
ഒരു രാഷ്ട്രീയപ�ാരാട്ം 
ആയിരുന്ില്ല

സർക്ാരിപ്റെ നയങ്പ്ള സണം
ബന്ധിച്ചുള്ള െനങ്ളുപ്ട �ിലയി
രു്ൽ, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലണം 
നിർണ്യിക്കുന്നെിൽ ഏറ്വുണം പ്ര
ധാനഘടെമായി പ്ര�ർ് ിക്കുന്നെസ് 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഒരു രാഷ്ടീയ വപാ
രാട്മായി മാറുവമ്പാൾ മാത്രമാണസ്. 
രാഷ്ടീയ വപാരാട്പ്മന്നാൽ നയ
ങ്പ്ള ആധാരമാക്ിയുള്ള െനാ
ധിപെ്യ െർച്ചെളുണം �ിശെലന
ങ്ളുണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊരണ
്ിൽ വെന്ദ്രസ്ാന്സ് പ്രെി
ഷ്ിക്പ്പെടണണം.  എന്നാൽ സ്
െന്ത്രവുണം നീെിപൂർവ്വെവുമായ 
�ിധിപ്യഴു്ിനസ് െനങ്ൾക്സ് 
അ�സരണം നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്രി
യയുണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപ്പുെളിൽ 
ഇവപൊൾ നടക്കുന്നിലെ എന്നസ് നമു
ക്സ് അറിയാണം. അധിൊര്ിലി
രിക്കുന്ന െക്ഷിെൾ മാത്രമലെ പ്ര
െിപക്ഷ്ിരിക്കുന്ന�രുണം അ്
രപ്മാരു �ിധിപ്യഴു്സ് ലക്ഷ്യണം 
�യ്ക്കുന്നിലെ. െനങ്ൾക്സ് രാഷ്ടീയ 
�ിദ്യാഭ്യാസണം നൽൊൻ രാഷ്ടീയ 
െക്ഷിെൾ ഭയപ്പെടുന്നുപ്�ന്നൊ
ണസ് യാഥാർത്ഥ്യണം. ഭരണവുണം നയ
ങ്ളുണം സവദേഹമിലൊ്�ിധണം 
ധനിെ�ർഗ്്ിപ്റെ ൊൽപെര്യ
ങ്ൾ മാത്രമാവുെയുണം അതുപ്ൊ
ണ്ടുെപ്ന്ന പൂർണ്മായുണം െനങ്ൾ
പ്ക്െിരാവുെയുണം പ്െയ്ിട്ടുള്ള സാ
ഹെര്യ്ിൽ, നയങ്പ്ള സണംബ
ന്ധിച്ച െർച്ചയുണം പരിവശാധനയുണം 
െങ്ൾക്കുെപ്ന്ന �ിനയാകുപ്മന്നസ് 
എലൊ �്യ�സ്ാപിെ പ്രസ്ാന
ങ്ളുണം െിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
അെിനാലാണസ് െനെീ�ിെണം അഭി
മുഖീെരിക്കുന്ന ഗൗര�െരമായ 
രാഷ്ടീയ �ിഷയങ്ൾ  പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെിൽ െർച്ച പ്െയ്യപ്പെടാപ്െ വപാ
കുന്നെസ്. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ്, െഴമ്പുള്ള 
ഒരു രാഷ്ടീയ വപാരാട്മലൊൊയി 
മാറിക്ഴിഞ്ഞു. അെിനാൽ ഒരു 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലവുണം രാഷ്ടീയ 
�ിെയ-പരാെയങ്പ്ള അടയാള
പ്പെടുത്തുന്നിലെ.  അവങ്യറ്ണം അരാ
ഷ്ടീയമായ നട്പ്പെട് ഇക്ഴി
ഞ്ഞ നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെി

ലണം െനെീ�ിെവുമായി ബന്ധപ്പെ
ട് അടിസ്ാനനയങ്പ്ളാന്നുണം 
െനങ്ൾക്കുമുമ്പിൽ �ിധിപ്യഴു
്ിനള്ള പരിഗണനാ�ിഷയങ്
ളായി �ന്നവെയിലെ.

രാഷ്ട്രീയത്മാഴിത്കയുള്ള  
മറ്റപനകം ഘടകങ്ങൾ പെർന്പ് 
ത്െരത്ഞെടുപ്പ് വിജയം സൃഷ്ിക്കുന്നു

 പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയങ്ൾ 
നമ്മുപ്ട രാെ്യ്സ് പണവുണം പ്രൊ
രണവുണം അധിൊരവുണംപ്ൊണ്സ് 
നിർമ്മിപ്ച്ചടുക്കുന്ന�യായി മാറി
ക്ഴിഞ്ഞു. െനങ്ളുപ്ട അഭിലാ
ഷങ്വളാ ൊൽപെര്യങ്വളാ അെിൽ 
പ്രെിഫലിക്ണപ്മന്നിലെ. െനെീ
�ിെ്ിപ്റെ അടിസ്ാനപ്രശസ് ന
ങ്ൾ പ്രെിനിധാനണം പ്െയ്യുന്ന രാ
ഷ്ടീയണം ഒഴിപ്െ, അെിന പുറത്തു
ള്ള അവനെ ഘടെങ്ൾ വെർന്നാ
ണസ് ഇന്നസ് �ിെയണം നിർണ്യിക്കു
ന്നെസ്. സമൊലിെ ഭാരെ്ിൽ 
അെിനസ് ഒരു വഫാർമുല െപ്ന്ന 
�ിെസിപെിപ്ച്ചടു്ിട്ടുണ്സ്. അഞ്സ് 
�ർഷപ്് ഭരണണം െനങ്ളിൽ 
സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസണംതൃപ്ിപ്യയുണം 
വരാഷപ്്യുണം മറിെടക്ാനായി 
മുൻകൂർ െയ്യാറാക്പ്പെട് ഒരു െി
രക്ഥ പ്രൊരണം  അെിനള്ള �ഴി 
കൃത്രിമമാവയാ അലൊപ്െവയാ �ി
െസിപെിപ്ച്ചടുക്കുന്നു. വമാദി ഭരണ
്ിപ്റെ ആദ്യ വടണം അ�സാനി
ക്ാറാകുവമ്പാഴാണസ് പുൽ�ാമ 
ആക്രമണമുണ്ാകുന്നെസ്. തുടർന്നസ് 

ബലാവക്ാട്സ് പ്രെ്യാക്രമണവുണം. 
പിപ്ന്ന നമ്മൾ രാെ്യ്സ് ൊണു
ന്നെസ് െീവ്രവദശീയെപ്യ മുൻനിർ
്ിയുള്ള അെിവ�ൊരിെമായ 
ആസൂത്രിെ പ്രൊരവ�ലയാണസ്. 
ആക്രമവണാൽസുെമായ മുസീണം 
�ിരുദ്ധെപ്യ ആ പ്രൊരവ�ലയുപ്ട 
വെന്ദ്രബിന്ദു�ാക്ി മാറ്ിപ്യടുത്തു. 
മാധ്യമങ്ളുണം വസാഷ്യൽ മീഡി
യയുണം ഊെിപ്പെരുപെിച്ച വദശഭ്ാ
ന്തിപ്ന െനങ്ളുപ്ട െിന്തയിൽ 
സമർത്ഥമായി സ്ാപിച്ചവപൊൾ 
വമാദി സർക്ാരിപ്നെിപ്രയുണ്ാ
യിരുന്ന രാഷ്ടീയ �ിഷയങ്പ്ള
ലൊണം മുക്ി്ാഴ്ത്തപ്പെട്ടു, �ിസ്മൃെമാ
യി. ബിപ്െപി �ീണ്ടുണം �ർദ്ധിച്ച 
ഭൂരിപക്ഷവ്ാപ്ട അധിൊര്ി
പ്ല്ി. 

െഴിഞ്ഞ വലാെസ് സഭാ പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെിൽ �ൻെിരിച്ചടിക്സ് ൊ
രണമായ ഭരണ�ിരുദ്ധ �ിൊര
പ്് മറിെടക്കുന്നെിനായി മമൊ 
ബാനർെി, ആസൂത്രിെമായി �ളർ

ി്പ്യടു്െസ് 'സു�ർണ് ബണംഗാൾ' 
എന്ന മുദ്രാ�ാെ്യ്ിലൂപ്ട െീവ്ര 
ബണംഗാൾ �ിൊരമാണസ്. ഒപെണം സാ
മ്പ്ിെ സഹായങ്ളുപ്ടയുണം 
ആനകൂല്യങ്ളുപ്ടയുണം പദ്ധെിെ
ളുണം മമെപ്യ തുണച്ചു. പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെിനസ് ഒരു �ർഷണം മുവമ്പ രാെ്യ
പ്് ഏറ്വുണം പ്രശസ്നായ പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെസ് െന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്തസ് 
െിവഷാറിപ്റെ ടീണം ഈ പ്രൊരവ�
ലയുപ്ട മുഴു�ൻ അെണ്യുണം നിർ
ണ്യിച്ചു. പ്രെണ്ഡമായ പ്രൊരണ
്ിലൂപ്ട മുെളിൽ പരാമർശിച്ച 
�ിഷയങ്പ്ള പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്റെ 
വെന്ദ്രഅെണ്യാക്ി മാറ്ിപ്ക്ാ
ണ്സ് െനിപ്ക്െിരായ രാഷ്ടീയ 
സാഹെര്യപ്്  മറിെടക്ാൻ 
മമെയ്കസ് െഴിഞ്ഞു. വെരള്ിപ്ല 
നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിലണം 
ഇവെ വഫാർമുല ഫലപ്രദമായി 
നടപൊക്പ്പെട്ൊയി ൊണാൻ 
െഴിയുണം. വൊ�ിഡസ് പ്രെിവരാധ 
�ിെയഗാഥയുണം സാമ്പ്ിെ 
സഹായനടപടിെപ്ളക്കുറിച്ചുള്ള 
പ്രെീർ്നങ്ളുണം ആെമാന പ്ര
ൊരണ്ിപ്റെ മർമ്മമാക്ി മാ
റ്ിപ്ക്ാണ്സ് പ്രെികൂല രാഷ്ടീയ 
സാഹെര്യപ്് മറിെടക്കുെയാ
ണസ് യഥാർത്ഥ്ിൽ പിണറായി 
�ിെയൻ പ്െയ്െസ്. 

പരമ്പരാഗെ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് 
പ്ര�ർ്ന്ിപ്റെ സ്ാന്സ് 
വൊടിെൾ ഒഴുക്ി, എണ്മറ് െന്ത്ര
ങ്പ്ള അെി�ിവശഷമായ മാവന
ജുപ്മറെസ് വ�ദഗ്ദ്യവ്ാപ്ട ഏവൊ
പിപെിച്ചസ് നട് പ്പെടുന്ന ഒരു ബൃഹെസ് 
യജ്ഞമാണസ് ഇവപൊൾ പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ്. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിന �ളപ്രമു
മ്പുെപ്ന്ന ഒരു പാർട്ിയുപ്ടവയാ മു
ന്നണിയുപ്ടവയാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് 
െന്ത്രങ്ൾ സമഗ്രമായി െയ്യാറാ
ക്കുന്നെിനായി പ്പ്രാഫഷണൽ 
മാവനെസ് പ്മറെസ് �ിദഗ്ദ സണംഘപ്് 
നിവയാഗിക്കുണം. വനൊ�ിപ്റെ ശരീ
രഭാഷ മുെൽ പ്രൊരണ്ിപ്റെ 

മുദ്രാ�ാെ്യണം�പ്ര അ�ർ െീരുമാ
നിക്കുണം. െങ്പ്ള അനകൂലിക്കുന്ന 
�ാർ്െൾ നിരന്തരമായി പ്ര
സിദ്ധീെരിക്ാനായി മാധ്യമങ്
പ്ള �ിലയസ് പ്ക്ടുക്കുണം. 'പ്പയസ്ഡസ് 
ന്യൂസസ്' എന്നാണസ് സമ്പ്രദായ്ി
പ്റെ വപരസ്. പത്രങ്ൾക്സ് നിശ്ിെ 
വപജുെളുണം പ്ടലി�ിഷൻ ൊനല
െൾക്സ് നിശ്ിെ സമയവുണം ഉള്ള
വപൊൾ വസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 
അനന്തമായ ഇടവുണം അനന്തമായ 
സാധ്യെയുമാണുള്ളെസ്. �്യക്ി
വയാ പ്രസ്ാനവമാ പണണം എത്ര 
മുടക്ാൻ െയ്യാറുവണ്ാ അത്രയുണം 
പ്രൊരണണം ഈ രണംഗ്സ് സണംഘ
ടിപെിക്ാൻ െഴിയുണം. അ�ിപ്ട പ്െ
ല�ഴിക്പ്പെടുന്ന വൊടിെൾ പ്െ
രപ്ഞ്ഞടുപെസ് െമ്മീഷപ്റെ അറി�ി
വനാ പരിവശാധനയസ് വക്ാ �ിവധ
യമലെ. കൂറ്ൻ പ്രെിഫലണം നൽെി 
നൂറുെണക്ിനസ് സ്റാഫിപ്ന നിയ
മിച്ചസ് സുഘടിെമായി നിർവ്വഹി
ക്പ്പെടുന്ന ഒന്നാണസ് വസാഷ്യൽ 
മീഡിയെ്യാമ്പയിൻ.  െഴിഞ്ഞ 
എലൊ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലങ്ളി
ലണം സമൂഹമാധ്യമങ്ളുപ്ട സ്ാധീ
നണം �ളപ്ര പ്രെടമായുണം ൊണാ
വുന്നൊണസ്.       

ക�ോർപ്പകേറ്റു�ളുടെയും വൻ
ധനി�വിഭോഗങ്ങളുടെയുംപിന്തു
ണയുംസഹോയവുംഉേപ്പോക്കു�,
വർഗ്ഗീയതടയയുംമതോന്ധതടയ
യുംപരമോവധിജ്വലിപ്പിച്്കവോട്്
കനടു�,വോഗ്ോനങ്ങൾനൽ�ിയും
തന്ത്രങ്ങൾപ്രകയോഗിച്ുംസമ്മർ
ദ്ദഗ്രൂപ്പു�ടെയുംസോമുദോയി�കേ
രി�ടെയുംകൂടെനിർത്തു�,പ്രതി
കയോഗി�ളുടെ കേരിയിടലവവ
രുദ്ധ്യങ്ങടെമുതടലടുക്ോൻ�രു
ക്ൾനഗീക്കു�,അവിടെപിെർപ്പ്
സുംഘെിപ്പിക്കു�, കനതോക്ടെ
പദവിയുംപണവുംനൽ�ിവില
യ്ടക്ടുക്കു�,ടതരടഞെടുപ്പ്പ്ര
ക്ിയടയസ്വോധഗീനിക്ോനോയിഭര
ണസുംവിധോനങ്ങടെഉപകയോഗി
ക്കു�,കവോട്ർപട്ി�തയ്ോേോക്ൽ
മുതൽകപോെിുംഗ്വടരയള്ളനെപ
െി�െിൽകൃത്ിമങ്ങൾസുംഘെിപ്പി
ക്കു�തുെങ്ങിയഒട്നവധിഘെ�
ങ്ങടെഒടരോറ്റലക്ധ്യത്ികലക്്
കൂട്ികയോജിപ്പിച്ട�ോണ്ോണ്ഇന്്
ടതരടഞെടുപ്പ്വിജയുംസൃഷ്ിക്
ടപ്പടുന്ത്.ഇടതുമുന്നണിക്സ് ഭര
ണത്തുടർച്ച നൽെിയ ഈ പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെിലണം മുെളിൽ സൂെിപെിച്ച 
ഘടെങ്പ്ളലൊണം ഏറിവയാ കുറ
വഞ്ഞാ പ്ര�ർ്ിച്ചിട്ടുണ്സ്. 

പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് രണംഗവ്ക്സ് 
െണക്ിലൊപ്െ ഒഴുകുന്ന വൊർ
പെവററ്െളുപ്ട െറു് പണ്ി
പ്റെ സ്ാധീനണം ഇ്�ണ മറനീ
ക്ി പ്�ളിച്ച്സ് �ന്നു. ഇെിപ്റെ 
പ്രധാന ഗുണവഭാക്ാ�ായ 
ബിപ്െപി സണംസ്ാന്സ് �ാരി
പ്യറിഞ്ഞ തുെ ആപ്രയുണം അെി
ശയിപെിക്കുന്നൊയിരുന്നു. പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെസ് വബാണ്സ്, ഏപ്രിൽ മാ

`cWhn-cp-² hn-Imc-s¯ a-dn-I-S-¡m-\m-bn I-£n-IÄ 
ssh-Imcn-I hn-j-b§Ä D-bÀ-¯p¶p

\n-b-a-k-`m  
sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew

ഭരണവടും നയങ്ങളടും 
സനദേഹമില്ാത്വി
ധടും ധനികവർഗ്ഗത്ി
തറെ താൽപ്ര്യങ്ങൾ 
മാത്മാവകയുടും അതു
തകാണ്തതന്ന പൂർ
ണ്ണമായുടും ജനങ്ങൾ
ത്തിരാവകയുടും 
തെയ്ിട്ടുള്ള സാഹെ
ര്യത്ിൽ, നയങ്ങതള 
സടുംബന്ധിച്ച െർച്ച
യുടും പരിനശാധനയുടും 
തങ്ങൾക്കുതതന്ന വി
നയാകുതമന്ന് എല്ാ 
വ്യവസ്ാപിത പ്ര
സ്ാനങ്ങളടും തിരിച്ച
റിഞെിരിക്കുന്നു. 
അതിനാോണ് ജന
ജീവിതടും അഭിമുഖീക
രിക്കുന്ന ഗൗരവതര
മായ രാഷ്ടീയ വിഷയ
ങ്ങൾ  തതരതഞെടു
പ്ിൽ െർച്ച തെയ്യതപ്
ടാതത നപാകുന്നത്. 
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സ്ിൽ റിലീസസ് പ്െയ്തുപ്ൊടു് 
സുപ്രീണം വൊടെി, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് 
രണംഗവ്ക്കുള്ള വൊർപെവററ്സ് 
ഫണ്ിണംഗിപ്റെ പ്ര�ാഹപ്  ്ശക്ി
പ്പെടു്ി. സണംസ്ാനപ്് പ്െ
രപ്ഞ്ഞടുപെസ് രണംഗ്സ് ഒഴുക്പ്പെട് 
ഭീമമായ െള്ളപെണ്ിപ്റെ �്യ
ക്മായ പ്െളി�ാണസ് പ്ൊടെര
യിപ്ല പണ്ട്ിപെിലൂപ്ട പുറത്തു
�ന്നെസ്. നിയമ�ിരുദ്ധമായി തുെ 
െട്ിപ്ക്ാണ്ടു�രാൻ ചുക്ാൻ 
പിടിക്കുന്ന ബിപ്െപിയുപ്ട വന
ൊക്ൾെപ്ന്ന പ്രസ്തുെ തുെ പ്ൊ
ള്ളയടിക്ാനണം പദ്ധെി െയ്യാറാ
ക്കുന്നു! ഏപ്രിൽ 3നസ് �ന്ന ഈ 
തുെ, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രെരണ ി്
ന വ�ണ്ിയായിരിക്ിലെവലൊ. 
എന്താ�ശ്യ്ിനവ�ണ്ിയാണസ് 
ഈ തുെ പ്ൊണ്ടു�ന്നപ്െന്നസ് ആർ
ക്കുമറിയിലെ. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 
െക്ഷിെളുപ്ട ‘ആ�ശ്യങ്ൾ’ഇത്ര
വമൽ ദുരൂഹമായിരിക്കുന്നെിനാൽ 
ഇലക്ഷൻ പ്രക്രിയയുപ്ട പിന്നിൽ 
നടക്കുന്ന നിയമ�ിരുദ്ധവുണം െന
�ിധിപ്യ അട്ിമറിക്കുന്നതുമായ 
പ്ര�ർ്നങ്ൾ എപ്ന്താപ്ക്യാ
പ്ണന്നസ്  നമുക്സ് സങ്ൽപെിക്കുെ 
സാധ്യമലെ. ഇപ്ൊപ്ക് വെർന്നാ
ണസ്  ഫലണം നിർണ്യിക്കുന്നപ്െ
ങ്ിൽ പിപ്ന്ന പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 
രാഷ്ടീയ്ിനസ് എന്തസ് വറാൾ?   

പേശ്രീയ പ്രപ്ാഭതെിത്റെ 
െരിത്രേൗെ്ം ത്വടിഞെ  
ഇടതു�്ം

സ്െന്ത്രഭാരെ്ിപ്റെ െരി
ത്ര്ിപ്ല ഏറ്വുണം സങ്ീർണ്മായ 
ദശാസന്ധിയുപ്ട നാളുെളിലൂപ്ട
യാണസ് രാെ്യണം െടന്നുവപാകുന്നെസ്. 
സർവ്വസീമെളുണം ലണംഘിച്ച വെന്ദ്ര
സർക്ാരിപ്റെ  െനവദ്രാഹനയ
ങ്ൾ രാെ്യപ്് െെർക്കുന്നു. 
അവങ്യറ്ണം ഹൊശരാണസ് െന
ങ്ൾ. വൊർപെവററ്െൾക്കുവ�ണ്ി
യുള്ള െർഷെ �ിരുദ്ധ നിയമങ്ൾ
പ്ക്െിപ്ര രാെ്യപ്മമ്പാടുണം െർഷ
െരുപ്ട പ്പാട്ിപ്്റിക്സ് നാണം 
സാക്ഷ്യണം �ഹിക്കുന്നു. രാെ്യ്ി
പ്റെ ആസ്ിെൾ മുഴു�ൻ �ൻ കു
്െെൾക്സ് ദാനമായി നൽകു
ന്നു. അന്തണം�ിട്  സ്ൊര്യ�ൽക്
രണ്ിപ്നെിപ്ര �ലതുെ്യാമ്പി
പ്ല സാമ്പ്ിെ�ിദഗ്ദർ യുക്ി
ഭദ്രമായി മുവന്നാട്ടു�യ്ക്കുന്ന �ാദങ്ൾ 
പരിവശാധിക്ാൻവപാലണം വെന്ദ്ര
മന്ത്രിസഭ െയ്യാറാവുന്നിലെ. 
‘വൊ�ിഡസ് ൊല്സ് യാത്ര കുറ
യ്കാൻ വപ്രരിപെിക്കുന്നെിനാണസ് 
പ്പവരോൾ �ില കൂട്ടുന്നെസ്’എന്ന 
വെന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീൊര
മപ്റെ  ക്രൂരമായ �ാക്കുെൾ യഥാർ
ത്ഥ്ിൽ കു്ിക്�ർച്ചയായി 
മാറിയിരിക്കുന്ന ഇന്ധന�ില �ർ
ദ്ധന�ിപ്ന നണെൾ അ�െരി
പെിച്ചുവപാലണം ന്യായീെരിക്ാനാ
വുന്നിലെ എന്നെിപ്റെ �്യക്മായ 
പ്െളി�ാണസ്. പ്െരുവുപ്രെിവഷധ

ങ്ൾ �ിലക്പ്പെട്ിരിക്കുന്ന 
വൊ�ിഡസ് ൊലപ്് പ്പവരോൾ 
�ില�ർദ്ധന�ിപ്നെിപ്ര രാെ്യ
പ്മമ്പാടുണം െനങ്ൾ അമർഷണം െടി
ച്ചമർത്തുെയാണസ്. നിർദ്ധനരായ 
െനങ്പ്ള പിഴിഞ്ഞസ് ഖെനാ�ിൽ 
പ്പരുക്പ്പെടുന്ന പണമത്രയുണം �ൻ 
ധനിെഗ്രൂപ്പുെൾക്സ് സഹായങ്
ളുണം ഇളവുെളുമായി പ്ര�ഹിക്കുന്നു. 
ഏൊധിപെ്യ്ിപ്റെ  ഭ്ാന്തൻ 
വെെൾ �ിവയാെിപ്പുെപ്ളയുണം 
�ിമർശനങ്പ്ളയുണം അടിച്ചമർത്തു
ന്നു. മാധ്യമ പ്ര�ർ്െർ, പൗ
രാ�ൊശപ്ര�ർ്െർ, എഴുത്തു
ൊർ തുടങ്ി എണ്മറ് പൗരന്ാ
പ്ര െരിനിയമങ്ൾ ചുമ്ി, �ി

ൊരണവപാലണം നിവഷധിച്ചസ്, തു
റുങ്കുെളിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു. അ�
പ്രാപ്ക് എന്നസ് പ്�ളിച്ചണംൊണു
പ്മന്നുവപാലണം ആർക്കുമറിയിലെ. 
�ർഷ�ർരേിക്കുന്ഐതിഹോ
സി�മോയസമരത്ിന്സമോന
മോയനിലയിൽരോജധ്യടമമ്ോടുമുള്ള
ടതോഴിലോെി�ളുടെ പ്രകക്ോഭും
നോല്കലബർക�ോഡു�ൾടക്തി
ടരഉയിർട�ോകള്ളണ്തോയിരുന്നു.
അത്കമൽകരേോഹ�രമോയിരുന്നു
അവ.

ഈഅക്രങ്ങെിൽമഷിപു
രളുകമ്ോൾരോജധ്യുംപ്രോണവോയവി
നുകവണ്ി ക�ഴു�യോണ്. ക�ോെി
ക്ണക്ിന്പൗരന്ോടരനിസ്സഹോ
യരോയഇര�െോക്ിമോറ്റിക�ോവിഡ്
മഹോവധ്യോധിയടെമുമ്ികലക്്ക�
ന്ദ്രസർക്ോർഎേിഞ്ഞുട�ോടുത്ി
രിക്കുന്നു.ഗുംഗയിലുംയമുനയിലും
മൃതകദഹങ്ങൾനിേയന്നു.�ണ്ിൽ
കച്ോരയില്ോത്ക�ന്ദ്രസർക്ോർ
വോ�്സിനുുംമരുന്നു�ളുുംവിറ്റ്ട�ോ
ള്ളലോഭുംകനെോൻമുതലോെിമോർക്്
വിപണിതുേന്നുട�ോടുത്ിരിക്കുന്നു.
എത്ഭഗീതിജന�മോയദുരന്തടത്
യോണ്രോജധ്യുംകനരിടുന്ത.്എന്ോൽ
അകപ്പോഴുുംബിടജപിയടെവിവര
ണോതഗീതമോയക്രൂരത�ൾടക്തിടര
രോജധ്യത്്സുംഘെിതപ്രതികഷധ
ത്ിടറെഒരുടേറുേലനുംകപോലും
�ോണുന്ില്.പോർലടമറെേിരോഷ്ടഗീ
യത്ിടറെകവദി�െിൽ,ദുർബ്ബല
മോയടതരഞെടുപ്പ്മൽസരത്ി
ടറെപ്രതിനിധി�െോകുന്ടതോഴിച്
നിർത്ിയോൽബിടജപിയടെഫോ
സിസ്റ്നയങ്ങൾടക്തിടരനോമ
മോത്പ്രകക്ോഭങ്ങൾകപോലുംഉയ
രുന്ില്.സർവ്വശക്ിയുണം സമാഹ

രിച്ചസ് പിന്തുണയസ് വക്ണ്ടുന്ന, െർ
ഷെ പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ അെഞ്
ലമായ, അഭിമാനെരമായ മാതൃെ 
ഉയർന്നു �ന്നിട്ടുവപാലണം രാെ്യപ്് 
പ്രെിപക്ഷ െക്ഷിെൾ പ്രവക്ഷാ
ഭപ്് െിരിഞ്ഞുവനാക്ാൻ െയ്യാ
റായിലെ.  

പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീയ്ി
പ്റെ സൗഭാഗ്യങ്ൾ മാത്രണം ലക്ഷ്യ
മാക്ി െഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന, ഭീരുെ്
്ിപ്റെ വനർപ്രെീെങ്ളായി 
പ്രെിപക്ഷണം അധ:പെിച്ചിരിക്കു
ന്നു. പ്രവെ്യെ പദ�ി പിൻ�ലി
ക്പ്പെട്വപൊൾ ൊശ്ീരിപ്ല സ്ിെി 
വനരിൽ മനസ്ിലാക്ാൻ രാഹുൽ 
ഗാന്ധിയുപ്ട വനതൃെ്്ിൽ ശ്രീ

നഗർ എയർവപാർട്ിൽ ഇറങ്ിയ 
സീൊറാണം യച്ചൂരി ഉൾപെപ്ടയുള്ള 
12 പ്രെിപക്ഷ വനൊക്പ്ള �ി
മാന്ാ�ള്ിന പ്�ളിയിവല
ക്സ് ഇറങ്ാൻവപാലണം അന�ദി
ക്ാപ്െ  െടഞ്ഞവപൊൾ നാണണം
പ്െട് നിലയിൽ അെിന െീഴട
ങ്ിയ രാഷ്ടീയവനതൃെ്ണം എന്തു
സവദേശമാണസ് രാെ്യ്ിനണം െന
ങ്ൾക്കുണം നൽെിയെസ്? മടക്യാ
ത്രയ്ക്കുള്ള �ിമാനണം നല്ിയ ബിപ്െ
പിയുപ്ട ഔദാര്യ്ിന നദേി പറ
ഞ്ഞസ്, ദിലെിയിൽ �ന്നിറങ്ിയ 
വനൊക്ൾ ഒരു പ്രെിവഷധ പ്ര
സ്ാ�നയ്ക്കുവപാലണം പ്മനപ്ക്ടാപ്െ 
സ്ന്തണം മാളങ്ളിവലക്സ് മടങ്ി
വപൊയി! ഇപ്ൊരു ഉദാഹരണണം 
മാത്രണം. ഇ്രണം സദേർഭങ്ളുപ്ട 
ഒരു വഘാഷയാത്രെപ്ന്ന നാണം ൊ
ണുെയാണസ്. വദശീയെല്ിൽ 
പ്രെിപക്ഷെക്ഷിെളുപ്ട ദയനീ
യമായ പെനപ്്യാണസ് ഇെസ് 
�്യക്മാക്കുന്നെസ്. 

രാഷ്ടീയ പ്രസ്ാനങ്ൾ ഭയ
ന്നു മാറിനിൽക്കുന്നു. അഴിമെിയു
പ്ടയുണം സാമ്പ്ിെ്ട്ിപ്പുെളു
പ്ടയുണം ഗുണവഭാക്ാക്ളായ രാ
ഷ്ടീയ െക്ഷിെപ്ള വെന്ദ്ര ഏെൻ
സിെളുപ്ട ഭീഷണിെളിലൂപ്ട 
ബിപ്െപി ഭരണണം ഭയപ്പെടു്ി 
നിശബ്രാക്ിയിരിക്കുന്നു. രാെ്യണം 
ഇപ്ന്നാരു സന്നിഗ്ദ ഘട്്ിലാ
ണസ്. രാഷ്ടീയപ്ര�ർ്നങ്ളുപ്ട
യാപ്െ വെന്ദ്രമായി മാറ്ക്�ി
ധണം ഫാസിസ്റസ് �ിരുദ്ധ പ്രവക്ഷാഭണം 
പടുത്തുയർ്ാൻ ഇനിയുണം ഒട്ടുണം 
വ�െിക്കൂടാ എന്നസ് ഓവരാ നി
മിഷവുണം സാഹെര്യണം നവമ്മാടാ
�ശ്യപ്പെടുെയാണസ്. െനങ്ൾക്ാ

പ്െ പ്രെീക്ഷ നൽകുണം �ിധണം സമ
രരാഷ്ടീയണം ഉയരുെയുണം ശക്ിപ്പെ
ടുെയുണം വ�ണണം. രാെ്യ്ിനസ് നിർ
ഭയമായ വനതൃെ്ണം വ�ണണം. �ിട്ടു
�ീഴ്ചയിലൊപ്െ നിലപ്ൊള്ളുന്ന 
ഒരു രാഷ്ടീയ വനതൃെ്പ്് രാഷ്ടണം 
ഇന്നസ് ആ�ശ്യപ്പെടുന്നു.

ഏറ്വുണം �ിധിനിർണ്ായെമായ 
ഈ വ�ളയിൽ ഇൻഡ്യയിപ്ല 
ഇടതുപക്ഷണം എന്നു �ിളിക്പ്പെ
ടുന്ന�ർ വദശ�്യാപെമായ പ്ര
വക്ഷാഭണം പടുത്തുയർ്ാൻ ഒരു 
െടമയുണം നിർവ്വഹിക്കുന്നിലെ എന്ന
ൊണസ്  രാെ്യണം വനരിടുന്ന ഏറ്വുണം 
�ലിയ ദുരന്തണം. ഇക്ഴിഞ്ഞ നി
യമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപ്പുെളിൽ 

വെരളപ്മാഴിപ്െ എലൊ സണംസ്ാ
നത്തുണം സിപിഐ(എണം), സിപിഐ 
പാർട്ിെൾ വൊൺഗ്രസ്മായി 
സഖ്യണം രൂപപ്പെടു്ിയാണസ് മൽ
സരിച്ചെസ്. പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീ
യ്ിപ്റെ സങ്കുെിെമായ െണ
ക്കുകൂട്ലലൊപ്െ മപ്റ്ാന്നുണം ഈ 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് സഖ്യ്ിൽ പ്ര
െിഫലിക്കുന്നിലെ. ൊൽക്ാലിെ
മായ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് വനട്ങ്ൾ
ക്ായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ അ�സ
ര�ാദ കൂട്ടുപ്െട്ടുെൾ െനാനകൂല
മായ ഒരു രാഷ്ടീയ നിലപാടിപ്ന
യുണം പ്രെിനിധാനണം പ്െയ്യുന്നിലെ 
എന്നെിനാൽ െനങ്ളുപ്ട �ിശ്ാ
സ്യെ വനടുന്നെിൽ അ� െീർ
ത്തുണം പരാെയപ്പെടുന്നു. മറു�ശ്സ് 
അെസ് ബിപ്െപിയുപ്ട രാഷ്ടീയ്ി
നസ് വമധാ�ിെ്ണം ഉറപെിക്ാൻ അ�
സരണം നൽകുെയുണം പ്െയ്യുന്നു. ഉട
നടിയുള്ള പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീയ 
വനട്ണം എന്ന ലക്ഷ്യണം പൂർണ്മായുണം 
ഉവപക്ഷിച്ചസ്, �ിെയ പരാെയങ്ൾ
ക്ിടയിലണം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന െനാ
ധിപെ്യ പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ ദുഷസ് െ
രമായ ഒവരപ്യാരു ദൗെ്യപ്് 
മുറുപ്െപെിടിച്ചുപ്ൊണ്സ് മുവന്നറുെ 
എന്നൊണസ് ഇടതുപക്ഷണം നിർവ്വ
ഹിവക്ണ്ടുന്ന െരിത്രെടമ. സമ
രരാഷ്ടീയ്ിനസ് അനകൂലമായി 
�രുന്ന രാഷ്ടീയ സാഹെര്യങ്പ്ള 
ഉപവയാഗപ്പെടു്ി, സമരനിര 
ശക്ിപ്പെടു്ി മുവന്നറിയാൽ 
െെ്ാധിഷ്ിെമായ ഈ സമരമു
ന്നണി ക്രവമണ െനങ്ളുപ്ട പി
ന്തുണ ആർജ്ിക്കുപ്മന്നെിൽ 
ഒരു സണംശയവുണം വ�ണ്. െനങ്
പ്ളയാപ്െ ഒരു പുതുശക്ിയാക്ി 
അെസ് പരി�ർ്നപ്പെടുത്തുണം. 

അൊണസ് െരിത്രപാഠണം. 

സമരരഹിെ പകരെം  
സൃഷ്ിച്ച എൽഡിഎഫപ്  
ഇടതുരാഷ്ട്രീയതെിത്റെ  
യശസ്ിനപ് കെങ്കപമൽപ്ിച്ചു

പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ ദൗെ്യണം പാ
വടപ്�ടിഞ്ഞ വദശീയ സമീപന
്ിപ്റെ വെരള പെിപൊയിരുന്നു 
എൽഡിഎഫിപ്റെ അഞ്ചു �ർഷ
പ്് ഭരണണം. വെന്ദ്ര്ിപ്ല 
ബിപ്െപി ഭരണ്ിപ്റെ സാമ്പ
്ിെ-രാഷ്ടീയ നയങ്ളുപ്ട പരാ
െയണം ഉറപൊക്്ക്�ിധമുള്ള 
എെിർപെിപ്റെ സമീപനണം എൽ
ഡിഎഫിപ്റെവയാ ഭരണ്ിപ്റെ

വയാ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ായവെയി
ലെ.  നാട്ടുൊപ്ര അക്ഷരാർത്ഥ ി്ൽ 
യാെെരാക്ി മാറ്ിയ വെന്ദ്രഭര
ണ്ിപ്നെിപ്ര ശക്മായ ഒരു 
ൊക്ീെസ് ഉയർ്ാൻവപാലണം 
ഇടതുമുന്നണിവയാ സിപിഐയുണം 
സിപിഐ(എണം)ഉണം െയ്യാറായിലെ.

െർഷെ സമര്ിനസ് അള�
റ് പിന്തുണ നൽെിപ്ക്ാണ്സ് വെ
രള്ിൽ പ്രവക്ഷാഭപ്ൊടുങ്ാറ്സ് 
സൃഷ്ടിക്ാൻ െരുത്തുള്ള�ർ, െിലൊ 
വെന്ദ്രങ്ളിൽ ഒരു പന്തലണം പ്െട്ി 
സഹനസമരമിരുന്നു. രാെസ്ഭ�ന
െൾ ഉപവരാധിക്ാൻ ദിലെിയിൽ 
നിന്നസ് െർഷെർ ആഹ്ാനമുയർ
്ിയവപൊൾ വെരളഗ�ർണ്റുപ്ട 
പ്ൊട്ാര്ിനമുമ്പിൽ ഒരു പ്രെി
വഷധവുണം ഉയർന്നിലെ. പ്പവരോളി
യണം �ില�ർദ്ധന�സ് പെൽപ്�ളി
ച്ച്ിപ്ല കു്ിക്�ർച്ചയായി 
മാറിയിട്ടുണം ഗൗര�പ്പെട് ഒരു സമ
രപ്ര�ർ്നവുണം സണംസ്ാന്സ് 
ഉണ്ായിലെ. �ര�രറാവു മുെൽ 
സിദ്ധിക്സ് ൊപെൻ�പ്ര യുഎപിഎ 
ചുമ്പ്പെട്സ് െയിലെളിൽ നര
െിക്കുവമ്പാൾ  അവെ െരിനിയമണം 
ഇ�ിപ്ട നടപൊക്ി വമാദിയുപ്ട 
മർദേനെരങ്ൾക്സ് പിന്തുണയുണം 
ശക്ിയുണം നൽകുന്നൊണസ് നാണം 
െണ്െസ്. വൊടെിെൾവപാലണം 
നഗ്നമായ മനഷ്യാ�ൊശലണംഘ
നങ്ൾക്സ് നിർലജ്മായി കൂട്ടു
നിന്നവപൊൾ ഒരക്ഷരണം ഉരിയാടാൻ 
ഇടതുപക്ഷപ്മന്ന വലബലണിഞ്ഞ
�ർ ഉണ്ായിലെ. സമരപ്ര�ർ്
നങ്ളിലൂപ്ട ബിപ്െപിയുപ്ട നയ
ങ്ൾപ്ക്െിപ്രയുള്ള െനാഭിപ്രാ
യണം ദൃഢീെരിക്ാനണം രാഷ്ടീയ 

വിധിനിർണ്ണായകമായ വർത്മാന രാഷ്ടീയ സാഹെര്യത്ിൽ ഇൻഡ്യയിതേ വ്യവസ്ാപിത 
ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ാനങ്ങൾ നദശവ്യാപകമായ പ്രനക്ഷാഭടും പടുത്തുയർത്ാൻ ഒരു കടമയുടും 
നിർവ്വഹിക്കുന്നില് എന്നതാണ്  നമ്മുതട രാജ്യടും നനരിടുന്ന വേിയ ദുരന്ടും. രാഷ്ടീയപ്രവർത്ന
ങ്ങളതടയാതക നകന്ദ്രമായി മാറത്്വിധടും ഫാസിസ്റ് വിരുദ്ധ പ്രനക്ഷാഭടും പടുത്തുയർത്ാൻ 
ഇനിയുടും ഒട്ടുടും വവകിക്കൂടാ എന്ന് ഓനരാ നിമിഷവടും സാഹെര്യടും നന്ാടാവശ്യതപ്ടുകയാ
ണ്. ജനങ്ങൾ്ാതക പ്രതീക്ഷ നൽകുടുംവിധടും സമരരാഷ്ടീയടും ഉയരുകയുടും ശക്ിതപ്ടുകയുടും 
നവണടും. രാജ്യത്ിന് നിർഭയമായ നനതൃത്ടും നവണടും. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ാതത നിേതകാള്ളുന്ന ഒരു 
രാഷ്ടീയനനതൃത്തത് രാഷ്ടടും ഇന്ന് ആവശ്യതപ്ടുന്നു.
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4 ജൂൺ 2021

(3-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

ദിശ നൽെി അെിപ്ന ഒന്നാപ്െ 
സമാഹരിക്ാനണം ഏറ്വുണം അന
കൂലമായ രാഷ്ടീയ ൊലാ�സ്
യായിരുന്നു െഴിഞ്ഞ അഞ്സ് �ർഷണം 
നിലനിന്നിരുന്നെസ്. എന്നാൽ 
അ്രപ്മാരു പ്ര�ർ്നപ്് 
സണംബന്ധിച്ചസ് െിന്തിക്ാൻ വപാലണം 
സിപിഐ(എണം)ഉണം സിപിഐയുണം 
െയ്യാറായിലെ.   ബിപ്െപിയുപ്ട 
നയങ്ൾപ്ക്െിപ്ര �ീറുറ് സമ
രങ്ൾ സണംഘടിപെിച്ചസ്, െന�ിൊ
രപ്  ്വൊർ ി്ണക്ാനണം അങ്ി
പ്ന സമ്മെിദാനപ്്യുണം ഒരു 
സമരപ്ര�ർ്നമാക്ി മാറ്ാനണം 
ഒരു നടപടിയുണം എൽഡിഎഫസ് 

സ്ീെരിച്ചിലെ.  വെരള്ിപ്ല ബി
പ്െപിയുപ്ട പരാെയണം ഇടതുപ
ക്ഷണം പണിപ്െയ്സ് ഉണ്ാക്ിയൊ
പ്ണന്ന  �ാദണം എട്ടുൊലി മമ്മൂ
പ്ഞ്ഞന്ന െഥാപാത്രപ്്യാണസ് 
ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നെസ്.  

സാമ്പ്ിെ-ഭരണ രണംഗപ്് 
ബിപ്െപിയുപ്ട അടിസ്ാനനയ
ങ്പ്ള എ�ിപ്ടയാണസ് �ിട്ടു�ീഴ്ച
യിലൊപ്െ എൽഡിഎഫസ് എെിർ
്ിട്ടുള്ളെസ്? വെന്ദ്രസർക്ാരുമാ
യി ഏറ്മുട്ലിപ്റെ പാെ ഒഴി�ാ
ക്ി, പരമാ�ധി വയാെിച്ചുവപാവുെ 
എന്ന രാഷ്ടീയ മര്യാദ ൊട്ടുന്നുപ്�
ന്ന പ്രെീെി സൃഷ്ടിച്ചസ് അെിൽ 
െലപ്യാളിപെിക്കുെയാണസ് വെര
ള്ിൽ െഴിഞ്ഞ അഞ്സ് �ർഷണം 
പിണറായി സർക്ാർ പ്െയ്െസ്. 
പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ െടമ െിരസസ് െ
രിച്ചുപ്ൊണ്ടുള്ള െങ്ളുപ്ട നില
പാടിപ്ന പ്�ള്ളപൂശാൻ ഈ െപട 
രാഷ്ടീയ മര്യാദയുപ്ട അന്തരീക്ഷണം 
പ്രവയാെനപ്പെടു്ി. മുെലാളി
മാർക്സ് നൽെിയ സമരരഹിെ 
വെരളണം എന്ന �ാഗ്ാനണം അങ്
പ്ന ഫലപ്രദമായി നടപൊക്കുെയുണം 
പ്െയ്തു. പ്രവെ്യെ പദ�ി റദോക്ി
പ്ക്ാണ്സ് വമാദിയുപ്ട രണ്ാണംസർ
ക്ാർ ൊശ്ീരിപ്ന പ്�ട്ിമുറിച്ച
വപൊൾ ഒരു പ്രസ്ാ�ന പ്ൊണ്ടു
വപാലണം വൊദ്യണംപ്െയ്യാൻ മുഖ്യമ
ന്ത്രി പിണറായി �ിെയൻ െയ്യാ
റായിലെ.  അവയാദ്ധ്യാ വക്ഷത്ര�ി
ധിയുപ്ട ൊര്യ്ിലണം ഇവെ നി
ലപാടാണസ് അവദേഹണം തുടർന്നെസ്. 
നാലവൊഡുെൾ നടപൊക്ി  രാ
െ്യ്ിപ്റെ പ്ൊഴിൽ നിയമങ്
പ്ളയാപ്െ കുഴിച്ചുമൂടിയവപൊഴുണം പ്ര

െിെരണപ്മാന്നുമുണ്ായിലെ. പ്െ
രപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊരണവ�ദിയിൽ 
14 െിലെയിലണം പ്രസണംഗിച്ച മുഖ്യമ
ന്ത്രി, െർഷെ �ിരുദ്ധ നിയമങ്ൾ
പ്ക്െിപ്ര ശക്മായി പ്രെിെരി
ക്ാൻവപാലണം െയ്യാറായിലെ. സി
പിഐ(എണം)പ്റെ ഒരു വനൊപ്�
ന്നെിനമപ്പുറണം സണംസ്ാന്ിപ്റെ 
മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അവദേ
ഹ്ിപ്റെ പ്രെിെരണ്ിനള്ള 
രാഷ്ടീയ ഘനണം എത്രവയാ ആണസ്. 
വെന്ദ്രനയങ്ൾപ്ക്െിരായ െന
ങ്ളുപ്ട എെിർപെിനസ് ദൃഢമായ 
രാഷ്ടീയ ഉള്ളടക്ണം നൽൊനണം 
പ്രവക്ഷാഭപ്് മുവന്നാട്ടു പ്ൊണ്ടു
വപാൊനണം അതു �ലിയ വൊെിൽ 

സഹായിക്കുമായിരുന്നു. വ�ദന
വയാപ്ട പറയപ്ട്; അപ്രൊരപ്മാ
രു നിലപാടസ് ഉണ്ായിലെ. ബിപ്െ
പിയുപ്ട ആപൽക്രമായ ന�ലി
ബറൽ സാമ്പ്ിെനയങ്ളുണം 
രാഷ്ടീയ നടപടിെളുണം ൊര്യക്ഷ
മമായി വെരള്ിൽ നടപൊക്കു
െ�ഴി ബിപ്െപിയുപ്ട നയങ്ൾ
ക്സ് സാധൂെരണണം നൽെി എന്ന
ൊണസ് സിപിഐ(എണം) സർക്ാർ 
പ്െയ് പാെെണം.  ബിപ്െപിയുപ്ട 
ഫാസിസ്റസ് നയങ്ൾപ്ക്െിരായ 
വപാരാട്്ിനസ് അെസ് �രു്ി�
ച്ച ആഘാെണം അള�റ്ൊണസ്. 

സ്ൊര്യ മൂലധന നിവക്ഷപ
്ിപ്റെ പുെിയ വമഖലെപ്ളന്ന 
നിലയിൽ വെന്ദ്ര ബിപ്െപി സർ
ക്ാർ ആ�ിഷസ് െരിച്ച സമസ് പദ്ധ
െിെപ്ളയുണം പിണറായി �ിെയൻ 
സർക്ാർ ആവലേഷിക്കുെയാണസ് 
പ്െയ്െസ്. ഇക്ാര്യ്ിൽ ഏറ്വുണം 
നലെ ഉദാഹരണണം വദശീയപാെ 
�ിെസനണം  െപ്ന്നയാണസ്. കുടി
പ്യാഴിപെിക്പ്പെട് പെിനായിര
ങ്ളുണം ഭീമമായ ചുങ്ണം ഒടുക്ി മുടി
യുന്ന ലക്ഷങ്ളുണം ഈ �ിെസന
്ിപ്റെ ഇരെളാണസ്. �ിഴിഞ്ഞണം 
തുറമുഖണം, �ിമാന്ാ�ള �ിെ
സനണം, പ്മവരോ പ്റയിൽ തുടങ്ി
�പ്യലൊണം എൽഡിഎഫസ് സർക്ാ
രിപ്റെ അെമഴിഞ്ഞ പിന്തുണവയാ
പ്ടവയാ മുൻവെയിവലാ മുന്നറുന്ന 
വെന്ദ്ര പദ്ധെിെളാണസ്. ബിപ്െ
പിയുപ്ട സാമ്പ്ിെ രണംഗപ്് 
അടിസ്ാനനയങ്ളുപ്ടയുണം നട
പടിെളുപ്ടയുണം നട്ിപ്പുൊരായി 
എൽഡിഎഫസ് സർക്ാർ മാറുന്ന
ൊണസ്  െഴിഞ്ഞ അഞ്സ് �ർഷണം 

നാണം െണ്െസ്. െള്ളപെണണം െടയാൻ 
സഹായെരമായ നടപടി എന്നാ
ണസ് ആദ്യഘട്്ിൽ സണംസ്ാന
്ിപ്റെ ധനൊര്യ മന്ത്രി വനാട്സ് 
നിവരാധനപ്് �ിവശഷിപെിച്ചെസ്. 
സഹെരണ ബാങ്കുെൾക്കുകൂടി 
വനാട്സ് �ിെരണ്ിനള്ള അന
�ാദണം നൽൊ്െിലള്ള പ്രെി
വഷധണം മാത്രവമ ഉണ്ായിരുന്നുള്ളൂ. 
ന�ലിബറൽ നികുെി ഘടനയായ 
െിഎസ്റിപ്യ പരിപൂർണ്മായുണം 
പിന്തുണച്ചുപ്ൊണ്സ് അെിപ്റെ നട

പൊക്ലിനവ�ണ്ിയുള്ള െമ്മിറ്ി
യിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്സ് �ഹി
ച്ചു. ബിപിസിഎൽ സ്ൊര്യ�ൽ
ക്രണ്ിനസ് എെിരാപ്ണന്ന 
പ്രെീെി സൃഷ്ടിക്ാൻ ശ്രമിച്ചെ
ലൊപ്െ അെിപ്ന ഫലപ്രദമായി 
പ്െറുക്ാൻ സർക്ാർ അധിൊ
രങ്ൾ ഉപവയാഗിച്ചസ്  യപ്ൊന്നുണം 
പ്െയ്യുെയുണ്ായിലെ. വെന്ദ്രസർ
ക്ാർ പ്ൊണ്ടു�ന്ന െരിനിയമ
ങ്ൾ  നടപൊക്ി, െനാധിപെ്യ 
ധ്ണംസനങ്ൾക്സ് ഒരു മാതൃെയാ
യി സണംസ്ാന സർക്ാർ മാറി. 

െനങ്ളുപ്ട സ്െന്ത്രവുണം പ്ര
ബുദ്ധവുമായ െനാധിപെ്യ ഉണർ
വ്വിനസ് െളപ്മാരുക്്ക്�ിധണം 
െനസമരങ്ൾ െന്പ്മടുക്ാനണം 
�ിെസിക്ാനണം അനകൂലമായ 
സാഹെര്യണം സൃഷ്ടിക്കുെ എന്ന
ൊണസ് ഒരു ഇടെസ് സർക്ാരിപ്റെ 
പരമപ്രധാനമായ െർ്�്യണം. 
അെിനാൽ ഭരണകൂട്ിപ്റെ മർ
ദേനെരങ്ൾക്സ് ശക്ി �ർദ്ധിപെി
ക്കുെ എന്നെിൽനിന്നുണം ഒരു ഇട
തുപക്ഷ സർക്ാർ പൂർണ്മായുണം 
�ിട്ടുനിൽക്ണണം. െനങ്ളുപ്ട സണം
ഘടിെമായ െനാധിപെ്യപ്ര�ർ
്നങ്ൾ സ്െന്ത്രമായി �ളർ
ന്നു �ിെസിച്ചു �രുന്നെസ് െടയാൻ 
ഭരണകൂട ശക്ിെപ്ള അന�ദി
ക്ിലെ എന്നൊയിരിക്ണണം ഇടതു 
ഗ�ൺപ്മറെിപ്റെ അടിസ്ാനന
യണം. െനാധിപെ്യ ി്പ്റെ രാഷ്ടീയ 
ഘടന ആധാരശിലയായി നില
നിൽക്കുന്നുപ്�ന്നെസ് ഉറപൊക്പ്പെ
ടണണം. 

െനെീയ സമരങ്ളിൽ ഇട
പ്പടാൻ വപാലീസിപ്ന അന�

ദിക്ിലെ എന്ന മൗലിെ നിലപാ
ടിവനാപ്ടാപെണം �ിപുലമായ െനാ
ധിപെ്യ അ�ൊശങ്ൾ, സർക്ാ
രിവനാടസ് �ിവയാെിക്ാനണം െല
ഹിക്ാനമുള്ള  പൗരപ്റെ സ്ാെ
ന്ത്ര്യണം, സ്ന്തണം അഭിപ്രായങ്ൾ 
നിർഭയമായി പ്രൊശിപെി ക്ാന
ള്ള സ്ാഭാ�ിെ സാഹെര്യണം ഇ�
പ്യലൊണം ഉറപൊക്പ്പെടണണം. ഇക്ാ
ര്യങ്ളിപ്ലലൊണം വനർ�ിപരീെമാ
യാണസ്  പിണറായി സർക്ാർ 
പ്ര�ർ്ിച്ചപ്െന്നസ് വഖദപൂർവ്വണം 
പറയാപ്െ �യ്യ. യുഎപിഎ ചുമ
്ി രണ്സ് യു�ാക്പ്ള എൻഐ
എക്കു പിടിച്ചുപ്ൊടു്സ് അെീ� 
അപെടെരമായ െീഴസ് �ഴക്ണം സൃ

ഷ്ടിച്ചതുണം മാവ�ായിസ്റസ് വ�ട്യുപ്ട 
വപരിൽ �്യാെ ഏറ്മുട്ലെൾ സണം
ഘടിപെിച്ചസ് എട്ടുവപപ്ര പ്ൊലപ്പെ
ടു്ിയതുണം വപാലീസിനസ് മെിസ്റീ
രിയൽ അധിൊരണം നൽൊനായി 
നീങ്ിയതുണം വപാലീസസ് ആക്റസ് വഭ
ദഗെി പ്െയ്സ് 118(എ) നടപൊക്ാൻ 
ഓർഡിനൻസസ് പുറപ്പെടു�ിച്ചതുണം 
പൗരെ് നിയമവഭദഗെിപ്ക്െി
പ്ര െിെച്ചുണം സമാധാനപരമായി 
നടന്ന സമരങ്ൾപ്ക്െിപ്ര ഏൊ
ണ്സ് അഞ്ഞൂവറാളണം വെസുെൾ രെി
സ്റർ പ്െയ്തുണം എണ്മറ് വലാക്പെസ് 
പ്ൊലപാെെങ്ളുണം ഭരണകൂട
്ിപ്റെ ശക്ി ഉപവയാഗപ്പെടു
്ി സാധാരണ പൗരപ്ന വ�ട്
യാടുന്ന �ലതുപക്ഷ സർക്ാരുെ
ളുപ്ട െനിപെെർപെസ് നടപടിെളാ
ണസ്. െനാധിപെ്യപ്രസ്ാനങ്ളുണം 
മനഷ്യാ�ൊശപ്ര�ർ്െരുണം 
ഉയർ്ിയ പ്രെിവഷധങ്വളാടസ് 
സർക്ാർ വെപ്ക്ാണ് ധാർഷ്ട്യണം 
നിറഞ്ഞ പ്രെിെരണങ്ൾ ഒരു 
ഇടതുപക്ഷ സർക്ാരിനസ് െീർത്തുണം 
നിരക്ാ് സമീപനമായിരുന്നു. 
ഈ നടപടിെപ്ളലൊണം പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ് �ിെയ്ിലൂപ്ട സാധൂെരി
ക്പ്പെട്ടുപ്�ന്നസ് സ്ാപിക്കുന്നെസ് 
തുടർനാളുെളിൽ നഗ്നമായ ഈ 
പൗരാ�ൊശലണംഘനങ്ൾ  
ഇെിലണം ഭീഷണമായി ആ�ർ്ി
ക്പ്പെടുപ്മന്നെിപ്റെ ആപെസ് സൂ
െനയാണസ്.       

ശ്ാസണം മുട്ിക്കുന്ന വൊർപെവറ
റ്സ് നയങ്ളിൽനിന്നുണം വമാെനണം 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന െനങ്ളുപ്ട അഭി
ലാഷങ്വളാപ്ടാപെണം ഇടപ്െന്ന 
വപരിലള്ള ഒരു മുന്നണി നിലപ്ൊ

വള്ളണ്െവലെ? �ടവക് ഇൻഡ്യൻ 
സണംസ്ാനങ്ളിൽവപൊലണം സാ
ധാരണ െനങ്ളുണം െർഷെരുണം 
സാമൂഹ്യ പ്രെിഭെളുണം പ്രവക്ഷാഭ
്ിപ്റെ ഭാഗമായി പ്െരു�ിപ്ല
്ിയിട്ടുണം സണംസ്ാന്സ് നാണം 
െണ്െസ് മൃെമായ ഒരു സാമൂഹ്യാ
�സ്യായിരുന്നു. വദശപ്മാട്ാപ്െ
യുള്ള പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ സ്ിെി 
പരിഗണിക്കുവമ്പാൾ ബിപ്െപി
പ്ക്െിപ്ര പ്രവക്ഷാഭണം ഉയർ്ി
പ്ക്ാണ്ടു�ന്നെിൽ വെരള്ിപ്റെ 
പപ്ങ്ന്താണസ്? വപരിപ്നങ്ിലണം 
ഒരു പങ്സ് �ഹിക്കു�ാൻ വെരള

ി്ൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ാനങ്ൾക്സ് 
െഴിഞ്ഞിലെ. രാഷ്ടീയപ്രബുദ്ധെ
യിൽ പിന്നിപ്ലന്നസ് െരുെപ്പെടു
ന്ന ഉ്ർപ്രവദശിലണം ഹരിയാന
യിലണം പഞ്ാബിലണം ബിപ്െപി 
�ിരുദ്ധ പ്രവക്ഷാഭങ്ൾ ആളിക്
ത്തുവമ്പാൾ ഇടതുപക്ഷണം ഭരണ
ത്തുടർച്ച സൃഷ്ടിച്ച സണംസ്ാന്സ് 
നാണം ൊണുന്നെസ് െന് നിശ
ബ്െയാണസ്.    

 വെന്ദ്രസർക്ാരിപ്റെ നയങ്ൾ
പ്ക്െിപ്രയുള്ള െില പ്രസ്ാ�ന
െളുണം സമരപരിപാടിെളുണം �ീക്ഷി
ക്കുന്ന സാധാരണ പ്ര�ർ്െരുണം 
അണിെളുണം, ബിപ്െപി സർക്ാ
രിപ്നെിപ്രയുള്ള നിലപാടിലാണസ് 
സിപിഐ(എണം) നിലപ്ൊള്ളുന്നു
പ്െന്ന നിഗമന്ിപ്ല്ിയിട്ടു
ണ്സ്. ഇെിപ്റെ യാഥാർത്ഥ്യപ്മന്താ
ണസ്? സ്ഭാ�ിെമായി സ്ീെരി
ക്ാൻ നിർബ്ബന്ധിെമായിട്ടുള്ള 
പ്രെിപക്ഷ നിലപാടിപ്റെ പ്രെി
െരണങ്ൾ മാത്രമാണസ് പ്രസ്ാ�
നെളുണം സമരപരിപാടിെളുണം. െന
�ിരുദ്ധ നയങ്പ്ള പരാെയപ്പെ
ടുത്തുെ എന്ന ലക്ഷ്യവമാ െനങ്ൾ
ക്സ് അനകൂലമായ �ിെയണം ഉണ്ാ
െണപ്മന്ന നിർബ്ബന്ധവമാ അ്
രണം സമരങ്ൾക്ിലെ. ഒരു െടങ്സ് 
അനഷ്ിക്കുന്നതുവപാപ്ല സണംഘ
ടിപെിക്പ്പെടുന്ന പ്രസ്തുെ സമരപ
രിപാടിെളിൽ ആട്ിപ്്ളിക്
പ്പെടുന്ന കുറച്ചസ് അണിെൾ പപ്ങ്
ടുക്കുന്നെലൊപ്െ പാർട്ിക്കു പുറ
ത്തുനിന്നസ് സാധാരണമനഷ്യരുപ്ട 
പങ്ാളി് വമാ പിന്തുണവയാ ഉണ്ാ
കുന്നിലെ. പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീയ
്ിപ്റെ െില െണക്കുകൂട്ൽ മാ
ത്രവമ ഇ്രണം സമരങ്ൾക്കുള്ളൂ. 
െനങ്ൾക്കുവ�ണ്ി െങ്ൾ പ്ര
െിവഷധിച്ചു എന്നസ് നാലാപ്ള വബാ
ധ്യപ്പെടു്ി ഏൊനണം വ�ാട്ടുവന
ടുെ എന്ന സങ്കുെിെവുണം പരിമിെ
വുമായ ലക്ഷ്യണം മാത്രവമ അെിന
ള്ളൂ. ഉയർത്തുന്ന ഡിമാറെിവനാടുണം 
സെ്യസന്ധമായ പ്രെിബദ്ധെയുപ്ട 
െണിെ വപാലമിലെ. അൊെസ് സമ
യപ്  ്ഇടുങ്ിയ രാഷ്ടീയ ലക്ഷ്യണം 
നിറവ�റ്പ്പെടണണം. അത്രമാത്രവമ
യുള്ളൂ. പ്െ.എണം.മാണിപ്ക്െിപ്ര 
നടന്ന സമരണം പ്�റുപ്മാരു രാഷ്ടീയ 
നാടെണം മാത്രമായിരുന്നുപ്�ന്നസ് 
പിന്നീടസ് പ്െളിഞ്ഞിവലെ. വനരുണം 
പ്നറിവുമിലൊ് ഇ്രണം സമര
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സ്ാഭാവികമായി സ്ീകരി്ാൻ നിർബ്ബന്ധിതമായിത്ീരുന്ന പ്രതിപക്ഷ നിേപാടിതറെ പ്രതികരണ 
ങ്ങൾ മാത്മാണ് വ്യവസ്ാപിത ഇടതു പാർടികളതട പ്രസ്ാവനകളടും സമരപരിപാടികളടും. ജനവിരുദ്ധ 
നയങ്ങതള പരാജയതപ്ടുത്തുക എന്ന േക്ഷ്യനമാ ജനങ്ങൾ്് അനുകൂേമായ വിജയടും ഉണ്ാകണതമ
ന്ന നിർബ്ബന്ധനമാ അത്രടും സമരങ്ങൾ്ില്. പാർേതമറെറി രാഷ്ടീയത്ിതറെ െിേ കണക്കുകൂടൽ മാത്
നമ ഇത്രടും സമരങ്ങൾക്കുള്ളൂ. ഉയർത്തുന്ന ഡിമാറെിനനാടുടും സത്യസന്ധമായ പ്രതിബദ്ധതയുതട കണി
കനപാലുമില്. നനരുടും തനറിവമില്ാത് ഇത്രടും സമരങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുന്ന പാർടി പ്രവർത്കർ്് 
േഭിക്കുന്നത് എന്തുതരടും രാഷ്ടീയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്? ഇത്രടും ആത്മവഞ്ന, പ്രവർത്കതര അറപ്പുള
വാക്കുന്നതരടും അവസരവാദികളടും തൻകാര്യടുംനനാ്ികളമാ്ി അധഃപതിപ്ിക്കുന്നു. ഇടതുരാഷ്ടീയത്ി
തറെനപരിൽ പ്രസരിപ്ി്തപ്ടുന്നത് അപെയത്ിതറെ ഈ ദുർഗ്ഗന്ധമാതണങ്ിൽ, അറുവഷളായ വേതുപ
ക്ഷ രാഷ്ടീയത്ിതനതിതര നാടും എങ്ങിതന പ്രതിപ്രവാഹടും സൃഷ്ിക്കുടും. 
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(4-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)

ങ്ളിൽ അണിനിരക്കുന്ന പാർട്ി 
പ്ര�ർ്െർക്സ് ലഭിക്കുന്നെസ് 
എന്തുെരണം രാഷ്ടീയ �ിദ്യാഭ്യാസ
മാണസ്? ഇ്രണം ആത്മ�ഞ്ന, 
പ്ര�ർ്െപ്ര അറപ്പുള�ാക്കുന്ന
െരണം അ�സര�ാദിെളുണം െൻൊ
ര്യണംവനാക്ിെളുമാക്ി അധതഃപെി
പെിക്കുന്നു. പദ�ിെൾക്കുണം സ്ാ
നമാനങ്ൾക്കുണംവ�ണ്ി എന്തുമാ
ൊപ്മന്നസ് ഇ�ർ പഠിക്കുന്നു. ഇട
തുരാഷ്ടീയ്ിപ്റെ വപരിൽ പ്രസ
രിപെിക്പ്പെടുന്നെസ് അപെയ്ി
പ്റെ ഈ ദുർഗ്ന്ധമാപ്ണങ്ിൽ, 
അറു�ഷളായ �ലതുപക്ഷ രാഷ്ടീ
യ്ിപ്നെിപ്ര നാണം എങ്ിപ്ന 
പ്രെിപ്ര�ാഹണം സൃഷ്ടിക്കുണം. ഇടതു
രാഷ്ടീയപ്് ഇന്നുണം പ്നവഞ്ാടസ് 
വെർത്തുപിടിക്കുന്ന സെ്യസന്ധ
രായ മനഷ്യരുപ്ട മനതഃസാക്ഷി
വയാടസ് ഞങ്ൾ ആ�ർ്ിച്ചസ് 
അഭ്യർത്ഥിക്കുെയാണസ്. ഇെസ് ഇട
തുരാഷ്ടീയമപ്ലെന്നസ് നാണം െിരിച്ച
റിയണണം. പ്ൊഴിലാളി�ർഗ് രാ
ഷ്ടീയണം ഇെിന വനർ�ിപരീെമാ
പ്ണന്നസ് നാണം െിരിച്ചറിയണണം. 

എൽഡിഎഫപ് വിജയം  
ജനങ്ങളുത്ടപയാ ഇടതുരാഷ്ട്രീ
യതെിത്റെപയാ വിജയമല്ല

ഒരു ഇടതു സർക്ാരിപ്ന �ല
തുപക്ഷ സർക്ാരിൽ നിന്നുണം മൗ
ലിെമായി �്യെിരിക്മാക്കുന്ന 
ഉ്ര�ാദിെ്ങ്ളുപ്ട നിർവ്വഹ
ണ്ിൽ പരാെയപ്പെട് ഒന്നായി
രുന്നു പിണറായി �ിെയൻ നയി
ച്ച വെരള്ിപ്ല എൽഡിഎഫസ് 
സർക്ാർ. രാഷ്ടീയ-സാമ്പ്ിെ
-ഭരണ രണംഗങ്ളിപ്ല അടിസ്ാന 
നയങ്ൾ �ൻെിട മൂലധന നി
വക്ഷപെരുപ്ടയുണം ധനിെ�ിഭാഗ
ങ്ളുപ്ടയുണം �ളർച്ചയ്ക്കുണം ലാഭവ�ട്
യ്ക്കുണം വ�ണ്ിയുള്ള�യായിരുന്നു. 
മുെലാളിമാരുപ്ട �്യ�സായ നട
്ിപെസ് ഏറ്വുണം ആയാസരഹിെ
മാക്ാനായി പ്ൊണ്ടു�ന്ന ‘ഈസസ് 
ഓഫസ് ഡൂയിണംഗസ് ബിസിനസ്സ്’ ആണസ് 
െങ്ളുപ്ട നയപ്മന്നുണം അെിനി
യുണം തുടരുപ്മന്നുണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് 
ഫലണം പുറത്തു�ന്ന ദിന്ിൽ മു
ഖ്യമന്ത്രി നട്ിയ പത്രസവമ്മ
ളന്ിൽ �്യക്മാക്കുെയുണ്ാ
യി. ഭരണത്തുടർച്ചയിൽ ആഹ്ാദണം 
വരഖപ്പെടു്ിപ്ക്ാണ്ടുണം പ്െയ്തുെ
ന്ന നലെൊര്യങ്ൾ സ്മരിച്ചുപ്ൊണ്ടുണം 
മുെലാളിമാരുപ്ട സണംഘടനയായ 
വൊൺപ്ഫഡവറഷൻ ഓഫസ് ഇൻ
ഡ്യൻ ഇൻഡസ്ടിയുപ്ട വെരള 
ഘടെണം പ്മയസ് 3ന പുറപ്പെടു�ിച്ച 
പ്രസ്ാ�ന എൽഡിഎഫസ് സർ
ക്ാരിപ്റെ അടിസ്ാനനയങ്ൾ
ക്കുള്ള അണംഗീൊരമാണസ്.  

എൽഡിഎഫിടറെവിജയത്ി
നുകവണ്ിപണിടയടുത്പോവടപ്പ
ട്ഇെതുപക്വിശ്വോസി�ൾഅവ
നവകനോെ്കേോദികക്ണ്കേോദധ്യും
ഇതോണ്.ക�രെത്ിടലവൻ�ിെ
മുതലോെിമോർ,കൂറ്റൻനിർമ്മോണ

�മ്ിനി�ൾ,വൻ�ിെ�രോറു�ോർ,
ഭൂമി വ�കയറ്റക്ോർ, സ്വ�ോരധ്യ
ധന�ോരധ്യസ്ോപനങ്ങളുടെഉെ
മ�ൾ,�്വോേിഉെമ�ൾ,സ്വോശ്രയ
വിദധ്യോഭധ്യോസസ്ോപനങ്ങൾനെ
ത്തുന്വമ്ൻസോമ്ത്ി�ഗ്രൂപ്പു
�ൾ,ബോർമുതലോെിമോർതുെങ്ങി
എല്ോധനി�വിഭോഗങ്ങളുുംഎൽ
ഡിഎഫ്തുെർന്നുുംഅധി�ോരത്ി
കലേണടമന്്ആഗ്രഹിച്ത്എന്തു
ട�ോണ്ോണ്?സർക്ോരിടറെബ്ോ
റെ്അുംബോസഡടേകപ്പോടലവധ്യവ
സോയപ്രമുഖനോയയൂസഫലിനി
ലട�ോണ്ടതന്തുട�ോണ്ോണ്?
അഞ്്വർഷടത്ഭരണനെപെി
�ടെല്ോുംയഥോർത്ഥത്ിൽഅവർ
ക്കുകവണ്ിയള്ളതോയിരുന്നുഎന്
തുമോത്മോണ്അതിനു�ോരണും.

യുഡിഎഫിപ്റെ ഭരണനാളിൽ 
അദാനിയുപ്ട �ിഴിഞ്ഞണം പദ്ധെി
പ്ക്െിപ്ര നിലപാടസ് സ്ീെരിച്ച
�ർ, അധിൊര്ിപ്ല്ിയ
വപൊൾ �ിഴിഞ്ഞണം തുറമുഖ നിർ
മ്മാണ്ിപ്റെ പ്രവമാട്ർമാരുപ്ട 
വറാളിവലക്സ് മാറി. തുടർന്നസ് �ി
മാന്ാ�ള �ിെസന്ിപ്റെ 
പദ്ധെിയിലണം അദാനിക്കു സഹാ
യെരമായ നിലപാടസ് സ്ീെരിച്ചു. 
സണംസ്ാന സർക്ാർ 1100 വൊടി 
രൂപ മുടക്ി, പ്െ.എസസ്.ഇ.ബി.
യുപ്ട സൗെര്യങ്ൾ ഉപവയാഗ
പ്പെടു്ി �ീടുെളിൽ വെബിൾ 
�ഴി ഇറെർപ്നറ്സ് െണക്ഷൻ നൽ
കുന്ന പ്െ-വഫാൺ പദ്ധെി യഥാർ
ത്ഥ്ിൽ ഇറെർപ്നറ്സ് വസ�നദാ
ൊക്ളായ െിവയാ ഉൾപെപ്ടയുള്ള 
�ൻെിടക്ാർക്സ് അടിസ്ാന 
സൗെര്യപ്മാരുക്കുന്നെിനവ�ണ്ി
യുള്ളൊണസ്. 

മുെലാളിമാർക്സ് വ�ണ്െസ് െരു
്നായ ഭരണാധിൊരിപ്യയാ
ണസ്. മൂലധന്ിപ്റെ അഭീഷ്ടങ്ൾ
ക്സ് മുമ്പിൽ െനങ്ളുപ്ട എെിർ
പെിപ്നവയാ �ിവയാെിപെിപ്റെ ശബ്
ങ്പ്ളവയാ പ്െല്ണം പരിഗണിക്ാ

് െീഫസ് എെസ് സിെയുട്ീ�സ് ഓഫീ
സപ്റയാണസ് അ�ർക്സ് വ�ണ്െസ്. 
കുടിപ്യാഴിപെിക്പ്പെടുന്ന�ർ ഉയർ
ത്തുന്ന ആ�ലാെിെപ്ള പുഛവ്ാ
പ്ട െള്ളിക്ളഞ്ഞസ്, വദശീയപാെ 
�ിെസിപെിച്ചസ്, ചുങ്ണം പിരിക്ാൻ 
മുെലാളിമാർക്സ് �രണം നൽകുന്ന 
മുഖ്യമന്ത്രിപ്യയാണസ് അ�ർക്സ് 
വ�ണ്െസ്. പ്ൊഴിൽരണംഗപ്് 
‘അനാശാസ്യപ്ര�ണെെൾ’പ്ക്
െിപ്ര �ടിപ്യടുക്കുന്ന വമലാളപ്ന
യാണസ് മുെലാളിമാർക്സ് വ�ണ്ടു
ന്നെസ്. പ്രെീക്ഷെൾക്സ് വയാെിച്ച 
ഭരണാധിൊരിപ്യ ലഭിച്ചെിനാ

ലാണസ് അ�ർ  ഒന്നാണം പിണറായി 
സർക്ാരിപ്ന പ്രശണംസെൾപ്ൊ
ണ്സ് മൂടിയെസ്. മുെലാളിമാർ മാത്ര
മലെ, നിെിൻ ഗഡസ്െരിപ്യവപൊല
ള്ള വെന്ദ്രമന്ത്രിമാരുണം മുഖ്യമന്ത്രിപ്യ 
പ്രശണംസിക്ാൻ െ്യൂ നിന്നു.    

പുെിയൊയി വലസൻസസ് 
നൽെിയതുൾപെപ്ട 545 ബാറുെൾ 
തുറന്നുപ്ര�ർ്ിക്ാൻ അനമെി 
നൽെിയെസ് ബാർ മുെലാളിമാപ്ര 
എത്രവമൽ സവന്താഷിപെിച്ചിട്ടുണ്ാ
കുണം! �ന്ിവനാടസ് വെർന്നു പ്ര
�ർ്ിക്കുന്ന െ്ാറിെളുപ്ട ദൂരപ
രിധി 50 മീറ്റാക്ി ഉ്ര�ിട്തുണം 
െട്ങ്ൾ ലണംഘിച്ചസ് െ്ാറിെൾക്സ് 
വലസൻസസ് നൽെിയതുണം െ്ാറി 
ഉടമെൾക്കുണം �ളപ്ര ആഹ്ാദണം 
നൽെി. സർക്ാർ ഭൂമി വെവയ
റിയ�ർപ്ക്െിപ്ര വൊടെിെളിൽ 
നടന്ന വെസ്െളിൽ സർക്ാർ 
സ്യണം വൊറ്പ്ൊടു്സ് വെവയ
റ്്ിനസ് നിയമസാധുെ നൽെി 
അ�ർക്കുണം സവന്താഷണം പെർന്നു. 
പ്പാന്തൻപുഴ �നണം അെിപ്നാരു 
ഉദാഹരണണം മാത്രണം. സ്ാശ്രയ 
�ിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ളുപ്ട 
എലൊ്രണം ഫീസുണം കു്പ്ന കൂ

ട്ിപ്ക്ാടുത്തുണം ഈ സ്ാപനങ്
ളിപ്ല �ിദ്യാർത്ഥിപീഡന്ിനസ് 
സണംരക്ഷണണം നൽെിയുണം �ിദ്യാ
ഭ്യാസ െച്ച�ടക്ാപ്രയുണം കൂപ്ട
നിർ്ി. സ്ാശ്രയ പ്മഡിക്ൽ 
വൊവളജുെളിപ്ല ഏറ്വുണം കുറഞ്ഞ 
ഫീസായിരുന്ന 1.85 ലക്ഷണം രൂപ, 
പല െ�ണയായി 7.65 ലക്ഷണം 
രൂപയാക്ി ഉയർ്ിപ്ക്ാടുത്തു. 
െിഫസ്ബി �ഴി കൂറ്ൻ പദ്ധെിെ
ളുപ്ട �ൻെിട ഓഫറുെൾ നൽെി
യുണം ഉയർന്ന നിരക്ിൽ നിർമ്മാ
ണപ്ര�ർ്നങ്ളുപ്ട തുെ ഉറ
പൊക്ിയുണം െരാറുൊർക്കുണം നിർ
മ്മാണ െമ്പിനിെൾക്കുണം ലാഭ്ി
പ്റെ ൊെര തുറന്നുപ്ൊടു് സർ
ക്ാരിപ്റെ കൂപ്ട അ�രുണം നില
പ്ൊണ്ടു. �മ്പൻ 

മൂലധനനിവക്ഷപ്ിപ്റെ പദ്ധെി
െൾ മുെൽ ൊവഴ്ല്ിൽ 
ഒരു പ്ൊഴിൽ്ർക്്ിൽ �പ്ര 
മുെലാളിമാർക്സ് അനകൂലമായ 
നിലപാടസ് സ്ീെരിച്ച സർക്ാരാ
യിരുന്നു പിണറായിയുവടെസ്. സു
പ്രീണംവൊടെി �ിധിച്ച ശമ്പളണം 
ഒന്നാണം വടണം ഭരണണം അ�സാനി
ക്കുവമ്പാഴുണം വനഴസ് സുമാർക്സ് നൽ
ൊ് സ്ൊര്യആശുപത്രിെളു
പ്ണ്ന്നസ് നാണം �ിസ്മരിക്രുെസ്. വന
ഴസ് സുമാർക്ായി സമരണം പ്െയ് യു
എൻഎയുപ്ട വനൊക്പ്ള െള്ള
വക്സസ് ചുമ്ി െയിലിലടച്ചസ് 
ആശുപത്രിമുെലാളിമാപ്രയുണം 
സവന്താഷിപെിച്ചു. നില�ിലള്ള 
എലൊ പ്ൊഴിൽനിയമങ്ളുണം ലണം
ഘിച്ചുപ്ൊണ്സ്, പ്ൊലെപ്് �ിെ
യലക്ഷി ൊഷ്യൂ ഫാക്ടറി അടച്ചു
പൂട്ിയവപൊൾ പ്ൊഴിലാളിെൾക്സ് 
അർഹെപ്പെട് ആനകൂല്യങ്ൾ 
ലഭ്യമാക്ാൻ ശ്രമിക്ാപ്െ സർ
ക്ാർ ൊലാ�ധി െീരുന്നതു�പ്ര 
മുെലാളിയുപ്ട ആഗ്രഹപ്രൊരണം 
ഫാക്ടറി അടഞ്ഞുെപ്ന്ന െിടക്ാൻ 
�ഴിപ്യാരുക്ിയെസ് ആപ്ര സഹാ
യിക്ാനായിരുന്നു? മുത്തൂറ്സ് ധന

ൊര്യസ്ാപന്ിൽ സമരണം 
പ്െയ് െീ�നക്ാരുപ്ട അ�ൊ
ശങ്ളുപ്ട സ്ിെിപ്യന്താണസ്? കു
്െമുെലാളിമാരുപ്ടയുണം ധനി
െ�ിഭാഗങ്ളുപ്ടയുണം മധ്യ�ർഗ്
്ിപ്റെയുണം അഭിലാഷങ്പ്ള തൃ
പ്ിപ്പെടുത്തുെ എന്ന ഒവരപ്യാരു 
അെണ്യാണസ് ഇന്നസ് സിപിഐ
(എണം)പ്നയുണം എൽഡിഎഫിപ്ന
യുണം നയിക്കുന്നെസ്.   

ഇടപ്െന്ന വപരിലള്ള ഈ പ്ര
സ്ാനങ്ൾ അടിസ്ാന�ർഗ്
്ിനവ�ണ്ിയുള്ള വപാരാട്്ി
പ്റെയുണം ഏറ്മുട്ലിപ്റെയുണം രാഷ്ടീ
യണം ഉവപക്ഷിച്ചു െഴിഞ്ഞു. ദളിെസ് 
െന�ിഭാഗങ്ളുണം ദരിദ്രെന�ിഭാ
ഗങ്ളുണം അ�രുപ്ട െണക്കുപുസ്
െ്ിനസ് പുറ്ായി.  സണം�രണ
വ്ാടുള്ള എൽഡിഎഫസ് സർ
ക്ാരിപ്റെ പ്രഖ്യാപനണം അെിപ്റെ 
�്യക്മായ പ്െളി�ായിരുന്നു. മറാ
് വെസുമായി ബന്ധപ്പെട്സ് സർ
ക്ാർ സുപ്രീണംവൊടെിയിൽ നൽ
െിയ സെ്യ�ാങസ്മൂല്ിൽ സണം
�രണ്ിപ്റെ അടിസ്ാനണം സാ
മ്പ ി്െമാപ്ണന്നസ് പ്രസ്ാ�ിച്ചതുണം 
െങ്ളുപ്ട കൂറസ് ആവരാടാപ്ണന്ന
െിപ്റെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. 

പിണറായി �ിെയൻ സർക്ാർ 
ബെറ്സ് വരഖെളിലണം നിവക്ഷപെ 
സവമ്മളനങ്ളിലണം ഒടു�ിൽ പ്മയസ് 
3പ്റെ പത്രസവമ്മളന ി്ലണം ആ�ർ
്ിച്ച ഈസസ് ഓഫസ് ഡൂയിണംഗസ് 
ബിസിനസ്സ് ഇടതുപ്രസ്ാനങ്
ളുപ്ട പണിയലെ. മുെലാളിമാരുപ്ട 
ബിസിനസ്സ് നട്ിപ്ക്ാടുക്ാ
നലെ, ഇടതുപക്ഷണം അധിൊര്ി
വലറുന്നെസ്. സമസ് െീ�ിെ മാർ
ഗ്ങ്ളുണം അടഞ്ഞ പ്ൊഴിലാളിെ
ളുപ്ട, സർവ്വവുണം അപഹരിക്പ്പെ
ട് പാ�പ്പെട് െനങ്ളുപ്ട  പ്രവക്ഷാ
ഭപ്് �ളർ്ാനാണസ് ഇടതുപ
ക്ഷണം ഭരണെക്രണം വെയാവളണ്
െസ്. അങ്ിപ്നപ്യാരു അെണ്വയ 
ഇന്നസ് ഇടപ്െന്നസ് വഘാഷിക്കുന്ന
�രുപ്ട െണക്ിലിലെ. ഇൊണസ് 
വെരള രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ ദുരന്തണം. 

വികസനത്മന് അജണ്ട;  
ത്െരത്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ 
കാ�ട്ം 

പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് രണംഗ്സ് ഏറ്
വുണം സെീ�മായെസ് �ിെസനണം 
എന്ന �ിഷയമാണസ്. കൃെ്യമായ 
നിർവ്വെനപ്മാന്നുണം �ിെസനണം 
എന്ന സണംജ്ഞയ്കസ് ഇലെ എന്ന സൗ
െര്യണം മുെപ്ലടുത്തുപ്ൊണ്സ് എലൊ 
മുന്നണിെളുണം പാർട്ിെളുണം നാട്ടു
ൊർക്സ് �മ്പിച്ച ഗുണണം പ്െയ്യുന്ന 
ഒന്നായി �ിെസനപ്് അ�െ
രിപെിച്ചസ് അെിപ്റെ �ക്ാക്ളായി 
നിലപ്ൊള്ളുെയാണസ്. അെിനാ
ലാണസ് അധിൊരഘടനയുപ്ട ഭാ
ഗമായി നിലനിൽക്കുന്ന എലൊ 
മുന്നണിെൾക്കുണം െക്ഷിെൾക്കുണം 
ഒരുവപാപ്ല ഈ മുദ്രാ�ാെ്യണം സ്ീ
ൊര്യമായിട്ടുള്ളെസ്. മണ്ഡല്ി
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കരുത്നായ ഭരണാധികാരിതയയാണ് മുതോളിമാർ്് നവണ്ത്. മൂേ
ധനത്ിതറെ അഭീഷ്ങ്ങൾ്് മു്ിൽ ജനങ്ങളതട എതിർപ്ിതനനയാ വി
നയാജിപ്ിതറെ ശബ്ദങ്ങതളനയാ തതല്ടും പരിഗണി്ാത് െീഫ് എക് സി
കയുടീവ് ഓഫീസതറയാണ് അവർ്് നവണ്ത്. കുടിതയാഴിപ്ി്തപ്ടുന്ന 
വർ ഉയർത്തുന്ന ആവോതികതള പുഛനത്ാതട തള്ളി്ളഞെ്, നദശീ
യപാത വികസിപ്ിച്ച്, ചുങ്ടും പിരി്ാൻ മുതോളിമാർ്് അവസരടും നൽ
കുന്ന മുഖ്യമന്തിതയയാണ് അവർ്് നവണ്ത്.. തതാഴിൽരടുംഗതത് 
‘അനാശാസ്യപ്രവണതകൾ’ത്തിതര വടിതയടുക്കുന്ന നമോളതനയാ
ണ് മുതോളിമാർ്് നവണ്ത്. പ്രതീക്ഷകൾ്് നയാജിച്ച ഭരണാധികാ
രിതയ േഭിച്ചതിനാോണ് അവർ  ഒന്നാടും പിണറായി സർ്ാരിതന പ്ര
ശടുംസകൾതകാണ്് മൂടിയത്.

\n-b-a-k-`m  
sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew

(മാതൃഭൂമി, 2021 മമയന് 3)
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(5-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)

പ്റെ �ിെസനണം,  സണംസ്ാന്ി
പ്റെ �ിെസനണം അപ്ലെങ്ിൽ രാ
െ്യ്ിപ്റെ �ിെസനണം എപ്ന്നാ
പ്ക് അറുപിന്തിരപെൻ �ലതു രാ
ഷ്ടീയ വെരിെൾ �ീവറാപ്ട പ്രെ
രിപെിക്കുന്ന മുദ്രാ�ാെ്യണം �ള്ളിപു
ള്ളി�ിസർഗ് വഭദങ്ളിലൊപ്െ 
ഇടതുപക്ഷണം എന്നു സ്യണം സാ
ക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന�ർക്സ് ഏറ്പറ
യാൻ െഴിയുന്നപ്െന്തുപ്ൊപ്ണ്
ന്നസ് ഒരിക്പ്ലങ്ിലണം ഇടതുസുഹൃ
ത്തുക്ൾ െിന്തിച്ചിട്ടുവണ്ാ. 

പുറവമയ്കസ് അരാഷ്ടീയ സ്ഭാ�
മുള്ള �ിെസനപ്മന്ന �ിഷയണം 
യഥാർത്ഥ്ിൽ �ളപ്ര ആസൂ
ത്രിെമായ ഒരു �ലതുപക്ഷ അെ
ണ്യാണസ്. ഖെനാ�ിപ്ല പണവമാ 
സർക്ാരുെപ്ള പണയപ്പെടു്ി 
വെപെറ്ന്ന കൂറ്ൻ �ിവദശ�ായ്പ
െവളാ ഉപവയാഗപ്പെടു്ി പ്മഗാ 
നിർമ്മാണ വപ്രാെക്റ്റുെളിലണം അടി
സ്ാന സൗെര്യങ്ളുപ്ട രണംഗത്തുണം 
വൊർപെവററ്സ് െമ്പനിെൾക്സ് മൂല
ധനനിവക്ഷപണം നട്ാനള്ള സാ
ധ്യെപ്യയാണസ് �ിെസനണം എന്ന
തുപ്ൊണ്സ് മുെലാളി് ഭരണകൂ
ടങ്ൾ അർത്ഥമാക്കുന്നെസ്. അെിന 
സാധാരണമനഷ്യരുപ്ട െീ�ിൊ
ഭിവൃദ്ധിയുമായി യാപ്ൊരു ബന്ധ
വുമിലെ. ഭക്ഷണണം, �ിദ്യാഭ്യാസണം, 
പ്ൊഴിൽ,  കൂലി, െിെിൽസ, പാർ
പെിടണം, പൗരാ�ൊശങ്ൾ, സ്െ
ന്ത്രവുണം അന്തസ്ാർന്നതുമായ മന
ഷ്യെീ�ിെണം, െനാധിപെ്യപര
മായ നിലനിൽപെസ് തുടങ്ി, ഈ 
രാെ്യപ്് പൗരസഞ്യ്ിപ്റെ 
അടിസ്ാനപ്രശസ് നങ്പ്ളപ്യലൊണം 
സ്ാനഭ്ഷ്ടമാക്ിപ്ൊണ്സ് അടി
വച്ചൽപെിച്ചിട്ടുള്ള �ിെസനണം എന്ന 
അെണ് ന�ലിബറൽ ൊലഘട്
്ിൽ മുെലാളിമാരുപ്ട െണക്
റ് �ളർച്ചക്കു വ�ണ്ിയുള്ളൊണസ്. 
ആറു�രിവയാ പന്ത്രണ്ടു �രിവയാ 
ഉള്ള ആധുനിെ വറാഡുെൾ, എക്സ് പ്ര
സസ് വഹവ�െൾ, �ിെസന ഇട
നാഴിെൾ, കൂറ്ൻ നിർമ്മിെിെൾ, 
രാെ്യപ്മമ്പാടുണം പ്മവരോ റയിലെൾ, 
വെരള്ിപ്റെ പ്െ-പ്റയിൽ, 
ഇവപൊൾ ദിലെിയിൽ പണിയുന്ന 
പ്സൻരേൽ �ിസ് തുടങ്ിയ�പ്യലൊണം 
ഈ �ിെസന്ിപ്റെ പ്രെീെ
ങ്ളാണസ്. അ�പ്യലൊണം ബൃഹെസ് 
മൂലധനനിവക്ഷപ്ിപ്റെ ഇടങ്
ളാണസ്.  

വറാവഡാ പാലവമാ പ്െട്ിടങ്
വളാ പണിയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായ
മായാണസ് സാധാരണെനങ്ൾ 
�ിെസനപ്  ്മനസ്ിലാക്ി �ച്ചി
രിക്കുന്നെസ്. ഇപ്ൊപ്ക് �ന്നുെ
ഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുൊർക്സ് പ്രവയാ
െനമവലെ എന്ന, സാധാരണക്ാ
പ്ര നയിക്കുന്ന നിരുപദ്ര�െരമായ 
െിന്തയാണസ് �ളപ്ര ആപൽക്ര
മായ ഒരു �ലതുപക്ഷ അെണ്
യിൽ അ�ർ ആെർഷിക്പ്പെടാൻ 
ഇടയാക്കുന്നെസ്.  മുെലാളി�ർഗ് 
ഉള്ളടക്മുള്ള ഇ്രപ്മാരു �ി

ഷയപ്് തുറന്നുൊണിക്ാനണം 
സാധാരണമനഷ്യപ്റെ െീ�ിെപ്ര
ശസ് നങ്ളുപ്ട മൂലൊരണമായ നി
ലനിൽക്കുന്ന ഈ �്യ�സ്ിെി
പ്യ സ്ാനഭൃഷ്ടമാക്ാപ്െ മനഷ്യ
പ്റെ സർവ്വവൊമുഖമായ �ിെസ
നണം അസാധ്യമാപ്ണന്നമുള്ള �ി
ലപ്പെട് രാഷ്ടീയ പാഠണം പെർന്നു
നൽൊനണം ബാധ്യെപ്പെട്�ർ 
ഇടതുപക്ഷമാണസ്. നാടിപ്റെ �ിെ
സനപ്മന്ന �ർഗ്ാെീെ സണംജ്ഞ
യുപ്ട പിറെിപ്ല അപെടെരമായ 
രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ �ൻ പ്രൊരെ
രായി അ�ർെപ്ന്ന മാറിയിരിക്കു
ന്നു. നമ്മുപ്ട രാെ്യ്ിപ്റെ പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെസ് രണംഗപ്് ഏറ്വുണം ആഴ
വമറിയ രാഷ്ടീയെെിയാണസ് �ി
െസനണം എന്ന വപരിൽ നടക്കുന്ന 
പ്രൊരണണം.  

അെിവിപുലവം വിേഗപ്്ധവമായ 
ത്പ്രാഫഷണൽ പ്രൊര
പവലയിലൂത്ട യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ 
പ്രശപ് നങ്ങത്െ െമസപ് കരിച്ചു        

 ഔവദ്യാഗിെമായി പ്രഖ്യാപി
ക്പ്പെട് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊര
ണ്ിനണം ഏൊണ്സ് ഒരു �ർഷണം 
മുവമ്പ എൽഡിഎഫസ് പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെിപ്ന ലക്ഷ്യണം�ച്ചുപ്ൊണ്ടുള്ള 
പ്രൊരണണം ആരണംഭിച്ചിരുന്നു. പര
സ്യരണംഗ്സ് അെിവ�ദഗ്ദ്യമുള്ള 
പ്പ്രാഫഷണൽ ഏെൻസിെളുപ്ട 
വനതൃെ്്ിലണം ആസൂത്രണ്ി
ലമായിരുന്നു എൽഡിഎഫിപ്റെ 
പ്രൊരണണം മുഴു�ൻ. ബിപ്െപിയുണം 
ഇക്ാര്യ്ിൽ പ്ൊട്ടുപിന്നിൽ 
െപ്ന്നയുണ്ായിരുന്നു. യുഡിഎ
ഫാെപ്ട് �ളപ്ര പിന്നിലണം. 
വൊ�ിഡസ് പ്രെിസന്ധി തുടങ്ി 
ഏൊനണം ആഴ്ചെൾ പിന്നിട്വപൊൾ, 
2020 മാർച്ചസ് അ�സാനണം മുെൽ 
�ളപ്ര ആസുത്രിെമായ ഒരു പബ്ി
െസ് റിവലഷൻ പ്ര�ർ്ന്ിനസ് 
എൽഡിഎഫസ് തുടക്ണം കുറിച്ചു. 
സർക്ാർ സണം�ിധാനങ്ളുണം സ്
ൊര്യ ഏെൻസിെളുണം ഒത്തുവെർ
ന്നസ് നട്ിയ ഈ 
പ്ര�ർ്ന്ിപ്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യണം, 
ഗൗര�പ്പെട് രാഷ്ടീയ പ്രശസ് നങ്
പ്ളാന്നുണം പ്പാതുസമൂഹ്ിപ്റെ 
പരിഗണനാ�ിഷയമാൊ്�ി
ധണം വൊ�ിഡസ് പ്രെിവരാധ �ിെ
യപ്് സണംബന്ധിച്ച അ�ൊശ
�ാദപ്് വെന്ദ്രസ്ാന്സ് പ്രെി
ഷ്ിക്കുെ എന്നൊയിരുന്നു. അെിൽ 
അ�ർ പൂർണ്മായുണം �ിെയിക്കു
െയുണം പ്െയ്തു. സർക്ാരിപ്നെിരായ 
�ിമർശങ്ൾക്സ് മാധ്യമങ്ളിൽ 
ഇടണം ലഭിക്ാെിരിക്കുെവയാ അപ്ര
ധാനമായ ഇട്ിവലക്സ് ഒതുങ്ങു
െവയാ പ്െയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തു
ന്ന പ്രെിദിന പത്രസവമ്മളനമാ
യിരുന്നു ഈ പ്രൊരവ�ലയുപ്ട 
പ്രമുഖ ഇനണം. മഹാ�്യാധിപ്യ സണം
ബന്ധിച്ച സ്ഭാ�ിെമായ ആശ
ങ്യുണം പ്രെിവരാധ നടപടിെൾ 
അറിയാനള്ള ആൊണംക്ഷയുണം വെ
രള്ിപ്ല മൂന്നരവക്ാടി െനങ്

പ്ളയുണം മുഖ്യമന്ത്രിയുപ്ട പത്രസ
വമ്മളനണം ൊണാൻ ടി.�ി.ൊനല
െളുപ്ട മുമ്പിൽ മുടക്ണംകൂടാപ്െ 
എ്ിച്ചു.  സൗെന്യ ഭക്ഷ്യെിറ്സ് 
�ിെരണണം, സൗെന്യവറഷൻ, സാ
മൂഹ്യ അടുക്ള, െനെീയ വഹാ
ട്ൽ, ഇെര സാമ്പ്ിെ  സഹാ
യങ്ളുപ്ട പ്രഖ്യാപനങ്ൾ തുട
ങ്ിയ� മുഖ്യമന്ത്രിയുപ്ട പത്രസ
വമ്മളന്ിപ്റെ പെി�സ് ഇനങ്
ളായി മാറി. ഏ�പക്ഗീയഅവ
തരണത്ിന് മുഖധ്യമന്ത്രിസമയ
ടമടുത്തുുംസർക്ോരിടനസുംബ
ന്ധിച്വിമർശങ്ങൾഉന്യിക്ോൻ
അവസരുംനൽ�ോടതയുംജനോ

ധിപതധ്യവിരുദ്മോയരഗീതിയിൽരൂ
പ�ൽപ്പന ടേയ്തവയോയിരുന്നു
ഈപത്സകമ്മെനങ്ങൾ.അഞ്്
മോസുംനഗീണ്അസോധോരണമോയ
ഈ പ്രേോരണത്ിലൂടെ മുഖധ്യമ
ന്ത്രിയുംഇെതുമുന്ണിസർക്ോ
രുുംക�ോവിഡ�്ോലആശങ്ക�ളുടെ
ഉത്രമോടണന്്സ്ോപിച്.

പഞ്ായ്സ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെി
നണം അെിനവശഷണം നിയമസഭാ 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിനണം രണ്സ് മാസണം 
മുവമ്പ, സർക്ാർ ഖെനാ�ിൽ 
നിന്നുണം വൊടിെൾ  പ്െല�ഴിച്ചു
പ്ൊണ്സ് ഒരു മാസവ്ാളണം തുടർ
ച്ചയായി സണംസ്ാനപ്് എലൊ 
പ്രമുഖ ദിനപത്രങ്ളിലണം ടി.�ി 
ൊനലെളിലണം സർക്ാരിപ്ന പ്ര
െീർ്ിക്കുന്ന പരസ്യങ്ളുപ്ട 
പ്രളയണംെപ്ന്ന സൃഷ്ടിച്ചു. നിയമസ
ഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിന 3 മാസണം 
മുവമ്പ, വെരളണം മുഴു�ൻ സർക്ാർ 
പരസ്യങ്ളുപ്ട  വഹാർഡിണംഗുെൾ 
സ്ാപിച്ചു. പിന്നീടസ് പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ് പ്രൊരണ്ിപ്റെ ഭാഗമായി 
സ്ൊര്യെമ്പനി െയ്യാറാക്ിയ 
പരസ്യ �ാെെപ്് വെന്ദ്രമാക്ി 
സണംസ്ാനപ്മമ്പാടുണം എൽഡിഎ

ഫിപ്റെ വപരിൽ കൂറ്ൻ വഹാർഡിണം
ഗുെൾ ആദ്യണം സ്ാപിച്ചെിപ്റെ 
മൂന്നസ് മടപ്ങ്ങ്ിലണം �ീണ്ടുണം സ്ാ
പിച്ചു. വസാഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 
വൊടിെൾ പ്െല�ഴിച്ചുപ്ൊണ്സ് 
നട്പ്പെട് പരസ്യപ്രെരണവ ാ്
ടസ് ആർക്കുണം മൽസരിക്ാൻ െഴി
യുമായിരുന്നിലെ. ഔവദ്യാഗിെ 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊരണമാെപ്ട് 
അന്നു�പ്ര നട്പ്പെട്െിപ്റെ 
എത്ര മടങ്ായിരുന്നു എന്നസ് ഊഹി
ക്കുെവപാലണം അസാധ്യമായിരു
ന്നു. �ൻ പരസ്യങ്ൾ നൽെി മാ
ധ്യമങ്പ്ളസ്ാധീനിച്ചുപ്ൊണ്സ് 
നട്ിയപ്െന്നസ് ആവരാപിക്
പ്പെട് പ്രീ വപാൾ സർപ്വ്വെൾ 
ഇ്രപ്മാരു പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലണം 
നിർമ്മിപ്ച്ചടുക്കുന്നെിൽ പ്െറുെ
ലൊ് പങ്സ് �ഹിച്ചു. ഈ പ്രൊ
രണ പ്ര�ർ്നങ്ളുപ്ട പ്രധാന 
ഉള്ളടക്ണം വൊ�ിഡസ് പ്രെിവരാധ 
രണംഗ്സ് വനടിയപ്െന്നു �ിവശഷി
പെിക്പ്പെടുന്ന സർക്ാർ �ിെയ
പ്് സണംബന്ധിക്കുന്ന അ�ൊ
ശ�ാദങ്ളുണം സർക്ാർ ധനസ
ഹായങ്ളുപ്ട െണക്കുമായിരുന്നു.   

ദിനണംപ്രെിയുള്ള പത്രസവമ്മ
ളന്ിലൂപ്ടയുണം  മാധ്യമങ്ൾ 
�ഴിയുള്ള വൊ�ിഡസ് പ്രെിവരാധ 
�ിെയ പ്രൊരവ�ലയിലൂപ്ടയുണം 
ഭരണമുന്നണിയുണം മുഖ്യമന്ത്രിയുണം 
പ്പാതുസമൂഹ്ിൽ നിറഞ്ഞു
നിൽക്കുവമ്പാൾ, ഭരണെക്ഷിപ്യാ
ഴിപ്െയുള്ള മുഴു�ൻ പാർട്ിെളുപ്ട
യുണം സാമൂഹ്യസണംഘടനെളുപ്ടയുണം 

പ്ര�ർ്നണം വലാക്സ്ഡൗൺ നി
മി്ണം അസാധ്യമായി. എലൊ 
വപ്രാവട്ാവക്ാളുണം പാലിച്ചുപ്ൊണ്സ് 
നട്പ്പെട് പരിപാടിെൾപ്ക്
െിപ്രവപാലണം വപാലീസസ് �്യാപ
െമായി വെസുെൾ രെിസ്റർ പ്െയ്സ് 
മറ് പാർട്ിെളുപ്ട പ്ര�ർ്നപ്് 
നിവരാധിക്കുെയുണം പ്െയ്തു. ഫല
്ിൽ ഭരണമുന്നണിയുപ്ട പ്ര�ർ
്നങ്ൾ നിർബാധണം മുവന്നറുെ
യുണം അെിന പരമാ�ധി പ്രൊര
ണണം ലഭിക്കുെയുണം പ്െയ്വപൊൾ 
ഭരണമുന്നണിപ്യാഴിപ്െയുള്ള�
രുപ്ട പ്ര�ർ്നങ്ൾ ബലപ്ര
വയാഗ്ിലൂപ്ട െടയപ്പെട്ടു. മുഖ്യ
മന്ത്രിയുപ്ട ഓഫീസിപ്നെിപ്ര 
പ്ഞട്ിപെിക്കുന്ന �ി�രങ്ൾ പുറ
ത്തു�രുവമ്പാഴുണം സണംസ്ാനണം വലാക്സ് 
ഡൗണിൽ ആയിരുന്നെിനാൽ 
ഭരണമുന്നണിയുണം ഭരണവുണം സദേർ
ഭ�ശാൽ രക്ഷപ്പടുെയാണുണ്ാ
യെസ്. നാണണംപ്െട് അഴിമെിെപ്ള 
പ്�ള്ളപൂശിപ്ക്ാണ്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി
യുപ്ടയുണം മന്ത്രിമാരുപ്ടയുണം ഇടതു 
വനൊക്ളുപ്ടയുണം �്യാഖ്യാനങ്ൾ 
ഒരു �ിഘസ് നവുണം കൂടാപ്െ പ്ര�ഹി
ച്ചു.  എന്നാൽ അ�പ്യ സണംബന്ധി
ച്ച സാര�്ായ �ിമർശങ്ൾ 
പ്പാതുസമൂഹ്ിനസ് അ�െരിപെി
ക്ാവനാ െനങ്ൾക്സ് അ� സ്
െന്ത്രമായി പരിവശാധിക്ാവനാ 
അ�സരണം ലഭിച്ചവെയിലെ. വസാളാർ 
അഴിമെിവയക്ാൾ ഗുരുെരമായ 
കുറ്കൃെ്യങ്ൾ സ്ർണ്ക്ള്ളക്
ടത്തുമായി ഉയർന്നു�പ്ന്നങ്ിലണം, 
വസാളാറിപ്റെ വപരിൽ യുഡിഎ
ഫസ് വനരിട് രാഷ്ടീയ �ിൊരണയു
പ്ട ഒരണംശണംവപാലണം എൽഡിഎ
ഫിന വനരിവടണ്ി �രാപ്െ 
വപായെസ് വൊ�ിഡസ് നിയന്ത്രണ
ങ്ൾമൂലണം സ്െന്ത്ര രാഷ്ടീയ പ്ര
�ർ്നങ്ൾ നിവരാധിക്പ്പെ
ട്ിരുന്നുപ്�ന്നെിനാലാണസ്.

അങ്ിപ്ന വൊ�ിഡസ് മഹാ
�്യാധി എൽഡിഎഫസ് ഭരണ്ി
നസ് തുറന്നുപ്ൊടു് അനകൂല സാ
ധ്യെെൾ നിര�ധിയായിരുന്നു. 
നവ�ാത്ഥാന നാളുെൾ മുെൽ മന
ഷ്യസസ് വനഹിെളുപ്ടയുണം െനാധി
പെ്യ ഭരണെർ്ാക്ളുപ്ടയുണം 
മുൻവെയിൽ രൂപപ്പെട് സണംസ്ാ
ന്ിപ്റെ ൊരെവമ്യന ശക്മായ 
പ്പാതുെനാവരാഗ്യ സണം�ിധാന
്ിപ്റെ പിൻബല്ിൽ നട
്ിയ പ്രെിവരാധ പ്ര�ർ്ന 
ങ്പ്ളലൊണം പിണറായി സർക്ാ
രിപ്റെമാത്രണം െണക്ിപ്ലഴുെപ്പെ
ട്ടു. വൊ�ിഡസ് പ്രെിസന്ധിയിപ്ല 
ആശ്ാസ നടപടിെളുണം സാമ്പ
്ിെ സഹായങ്ളുണം സർക്ാരി
പ്റെ �ൻവനട്ങ്ളായി അ�െരി
പെിക്പ്പെട്ടു. �ളപ്ര സുഘടിെമാ
യി സണംഘടിപെിക്പ്പെട് പ്രൊര
വ�ലയിലൂപ്ട മനഷ്യൊരുണ്യ 
പ്ര�ർ്നങ്ൾക്സ് വനതൃെ്ണം 
നൽകുന്ന സർക്ാപ്രന്ന പ്രെി
ഛായ ആസൂത്രിെമായി സൃഷ്ടിക്

സർ്ാർ സടുംവിധാ
നങ്ങളടും സ്കാര്യ 
ഏജൻസികളടും ഒത്തു
നെർന്ന് നടത്ിയ 
ഈ പ്രവർത്നത്ി 
തറെ മുഖ്യേക്ഷ്യടും, ഗൗ
രവതപ്ട രാഷ്ടീയ പ്ര
ശ് നങ്ങതളാന്നുടും 
തപാതുസമൂഹത്ിതറെ 
പരിഗണനാവിഷയ
മാകാത്വിധടും 
നകാവിഡ് പ്രതി
നരാധ വിജയതത് 
സടുംബന്ധിച്ച അവ
കാശവാദതത് നക
ന്ദ്രസ്ാനത്് പ്രതി
ഷ്ിക്കുക എന്നതായി
രുന്നു. അതിൽ 
അവർ പൂർണ്ണമായുടും 
വിജയിക്കുകയുടും 
തെയ്തു. 
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പ്പെട്ടു. അവൊപ്ടാപെണം വൊ�ിഡി
ന മുമ്പിൽ ദയനീയമായി പരാെ
യപ്പെട് �ടവക് ഇൻഡ്യൻ സണം
സ്ാനങ്ളുമായുള്ള ൊരെമ്യണംകൂ
ടി  �ന്നവപൊൾ വെരള്ിപ്റെ 
വനട്പ്്ക്കുറിച്ചുള്ള അ�െരണണം 
വൊദ്യണം പ്െയ്യാനാ�ാ് ഒന്നാ
യി മാറുെയുണംപ്െയ്തു. മറു�ശ്സ് 
സർക്ാരിപ്നെിപ്ര ഉയർന്നു�ന്ന 
അെീ� ഗൗര�മുള്ള രാഷ്ടീയ �ി
ഷയങ്ൾ െർച്ചയ്കസ് എടുക്പ്പെടു
ന്നെസ് െടയാൻ ഇവെ വൊ�ിഡു
െപ്ന്ന �ഴി തുറക്കുെയുണം പ്െയ്തു. 
സർക്ാരിപ്നക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുെിഗീ
െങ്ൾ െഴിയുന്നത്ര ശബ്്ിൽ 
വെൾപെിച്ചുപ്ൊണ്സ്, സണംസ്ാന
്ിപ്റെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ടീയ �ി
ഷയങ്ൾ ആഴ്ിൽ മുക്ി്ാ
ഴ്ത്താൻ  െഴിഞ്ഞു. �ിധിപ്യഴു്ി
പ്റെ മാനദണ്ഡമായി �വരണ്ടുന്ന 
യഥാർത്ഥ രാഷ്ടീയ �ിഷയങ്ൾ, 
െനങ്ളുപ്ട സെീ� പരിഗണന
യിലള്ള രാഷ്ടീയ �ിഷയങ്ളലൊ
ൊക്ി മാറ്ന്നെിൽ സർക്ാർ 
െന്ത്രപൂർവ്വണം �ിെയിച്ചു എന്നൊ
ണസ് എൽഡിഎഫസ് �ിെയ്ിപ്റെ 
പ്രധാന ഘടെങ്ളിപ്ലാന്നസ്.  അതു
പ്ൊണ്ടുെപ്ന്ന െങ്ളുപ്ട രാഷ്ടീയ 
നിലപാടുെൾക്കുള്ള അണംഗീൊര
മാണസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയപ്മ
ന്ന �ാദ്ിനസ് ഒരടിസ്ാനവുമിലെ.

പ്മനട�ടികൾ വലതു�് 
സർക്ാരിൽനിന്നും ഇടതു�് 
സർക്ാരിനുള്ള മൗലികമായ 
വ്െിരിക്തെയല്ല

 വൊ�ിഡസ് പ്രെിസന്ധിയുപ്ട 
വ�ളയിൽ സർക്ാർ വെപ്ക്ാ
ണ് ആശ്ാസ-വക്ഷമനടപടിെളുണം 
സാമ്പ്ിെ സഹായങ്ളുണം െന
ങ്ൾക്സ് - പ്രവെ്യെിച്ചു നിർദ്ധന 
കുടുണംബങ്ൾക്സ്-ഒരാശ്ാസണം 
െപ്ന്നയായിരുന്നു. വലാക്സ് ഡൗൺ, 
ആഴ്ചെളുണം മാസങ്ളുണം നീണ്വപൊൾ, 
അസാധാരണമായ െീ�ിെ പ്ര
െിസന്ധിയുപ്ട മുമ്പിൽ അന്ധാ
ളിച്ചുവപായ സാധാരണക്ാരപ്ന 
സണംബന്ധിച്ചിടവ്ാളണം എത്ര 
പരിമിെപ്മങ്ിലണം ലഭ്യമായ സഹാ
യങ്ൾ ഒരനഗ്രഹമായി മാറി. 
അെിനാൽ വെരള സർക്ാരിപ്റെ 
സഹായനടപടിെപ്ള െനങ്ൾ 
വെനീട്ി സ്ീെരിക്കുെയുണ്ായി.  

 അളക്ാനാ�ാ് �രുമാന
മിലൊയ്മയുണം നിസ്ഹായെയുമാണസ് 
മഹാ�്യാധിയുണം വലാക്സ് ഡൗണുണം 
സൃഷ്ടിച്ചെസ്. ഇന്നുണം അതു ഭയാന
െമായ നിലയിൽ തുടരുെയാണസ്. 
സാധാരണക്ാപ്ര അടിമുടി ഉല
ച്ചിട്ടുള്ള  സാമ്പ്ിെ്െർച്ചയ്കസ് 
ആനപാെിെമായ പരിഹാരണം 
നൽകുെ എന്നൊയിരുന്നു വെന്ദ്ര
-സണംസ്ാന സർക്ാരുെൾ നിറ
വ�വറ്ണ്ിയിരുന്ന അടിയന്തര 
െർ്�്യണം. അ്രപ്മാരു സമീ
പനണം ഇരുസർക്ാരുെളുപ്ടയുണം 
ഭാഗത്തുനിന്നസ് ഉണ്ായിലെ. െന

് നഷ്ട്ിനസ് ആനപാെിെ 
പരിഹാരണം എന്ന നിലയിലാണസ് 
നിര�ധി മുെലാളി് രാെ്യങ്ൾ 
െനങ്ൾക്ായി �ൻതുെെളുപ്ട 
സാമ്പ്ിെസഹായ പാവക്ജു
െൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെസ്. എന്നാൽ 
നമ്മുപ്ട രാെ്യ്സ് പ്രഖ്യാപിക്പ്പെ 
ട്െസ് െനങ്പ്ള പരിഹസിക്കുെ
യുണം നിദേിക്കുെയുണം പ്െയ്യുന്ന െര
്ിലള്ള, തുഛതുെെളുപ്ട സഹാ
യങ്ൾ മാത്രമായിരുന്നു. െൻധൻ 
അക്ൗണ്ടുള്ള കുടുണംബങ്ൾക്സ് 
പ്രെിമാസണം 500 രൂപ എന്ന വെ
ന്ദ്ര സർക്ാർ സഹായണം നിർദ്ധ
നപ്ര അപമാനിക്കുന്ന നടപടിയാ
യിരുന്നു. സണംസ്ാന സർക്ാരി
പ്റെ ശരാശരി 500 രൂപ �ില�
രുന്ന ഭക്ഷ്യക്ിറ്ണം പരിമിെമായ 
െില സാമ്പ്ിെ സഹായങ്ളുണം 

യഥാർത്ഥ്ിൽ െനങ്ൾക്സ് 
അർഹെപ്പെട് തുെയുപ്ട �ളപ്ര 
പ്െറിയ അണംശണം മാത്രമായിരുന്നു. 
ആ സഹായങ്പ്ളവപൊലണം �ലിയ 
മെിവപൊപ്ട ൊണാൻ െയ്യാറായ
െസ് െനങ്ളുപ്ട ദുരിെങ്ളുണം യാ
െനെളുണം അത്രയുണം െഠിനെരമാ
യിരുന്നു എന്നെിനാലാണസ്.     

വൊ�ിഡസ് പ്രെിസന്ധിയുപ്ട 
വ�ളയിൽ സർക്ാർ വെപ്ക്ാ
ണ് ആശ്ാസ-വക്ഷമനടപടിെളുണം 
സാമ്പ്ിെ സഹായങ്ളുണം �ല
തുപക്ഷ സർക്ാരിൽ നിന്നുണം ഇട
തുപക്ഷ സർക്ാരിനള്ള മൗലിെ
മായ �്യെ്യസ്െയലെ. മുെലാളി
്്ിപ്റെ ഉദയനാളുെളിൽ രൂ
പണംപ്ൊണ് സർക്ാരുെൾ ഉയർ
ന്ന െനാധിപെ്യ-ധാർമ്മിെ മൂല്യ
ങ്ളുപ്ട മാതൃെെപ്ളന്ന നിലയിൽ 
െനവക്ഷമപ്ര�ർ്നങ്ളുപ്ട 
അടിയുറച്ച �ക്ാക്ളായിരുന്നു. 
തുഛമായ സാമ്പ്ിെ സഹായ
ങ്ളുപ്ട പദ്ധെിെളലെ, മറിച്ചസ് ഭക്ഷ
ണണം, �ിദ്യാഭ്യാസണം, ആവരാഗ്യണം, 
പാർപെിടണം തുടങ്ിയ� ഉറപൊക്കു
ന്ന അടിസ്ാന വക്ഷമ പ്ര�്
നങ്ളായിരുന്നു അ�. െീവ്ര മുെ
ലാളി്്ിപ്റെ ഇന്നപ്് ൊ
ലഘട്്ിൽ ഈ വക്ഷമബാധ്യ
െെൾ വെപ്യാഴിഞ്ഞിട്ടുപ്ണ്ങ്ി
ലണം െനവരാഷപ്് ശമിപെിക്കുെ 
എന്ന ലക്ഷ്യവ്ാപ്ട ധനസഹാ
യ്ിപ്റെയുണം ആനകൂല്യങ്ളുപ്ട
യുണം വപാപ്പുലിസ്റസ് പദ്ധെിെൾ �ല
തുപക്ഷ സർക്ാരുെളുണം സ്ീെരി

ക്ാറുണ്സ്. 
െന�ിരുദ്ധ നയങ്ൾക്കുണം 

അഴിമെിക്കുണം അക്രമ രാഷ്ടീയ
്ിനണം വപരുവെട് തൃണമൂൽ 
വൊൺഗ്രസ്സ് ഭരിക്കുന്ന ബണംഗാ
ളിലണം ഫലപ്രദമായ ആശ്ാസ 
പദ്ധെിെളുണം വക്ഷമനടപടിെളുണം 
വെപ്ക്ാണ്ിരുന്നു. ഇ്�ണ
പ്് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ മമെ ബാ
നർെിപ്യ അധിൊര്ിവലറ്ാൻ 
അ� �ലിയ വൊെിൽ സഹായി
ച്ചിട്ടുമുണ്സ്. െയലളിെയുപ്ട ഭരണ
നാളുെളിൽ പ്രഖ്യാപിക്പ്പെ ട്ി
ട്ടുള്ള വക്ഷമപദ്ധെിെൾ അ�പ്ര 
അധിൊര്ിൽ എ്ിക്കുന്ന

െിൽ നിര�ധി െ�ണ പങ്സ് �ഹി
ച്ചിട്ടുണ്സ്. കൃഷെസ് സമ്മാൻ പദ്ധ
െിയിലൂപ്ട വെന്ദ്ര സർക്ാർ നാ
ലമാസ്ിപ്ലാരിക്ൽ രാെ്യപ്മ
മ്പാടുണം െർഷെരുപ്ട അക്ൗണ്
വലക്സ് 2000 രൂപ നിവക്ഷപിക്കു
ന്നു.  ഉജ്്ൽ സസ് െീമിന െീഴിൽ 
രാെ്യ്സ് നാലവൊടി സൗെന്യ 
പാെെ�ാെെ െണക്ഷൻ നൽ
െിയൊയാണസ് ബിപ്െപിയുപ്ട 
പ്രൊരണണം. ഇവപൊൾ  രാഷ്ടീയ 
സാഹെര്യണം െങ്ൾക്സ് എെിരാ
കുന്നുപ്�ന്നസ് െണ്വപൊൾ പുെിയ 
െില ആനകൂല്യ പ്രഖ്യാപനങ് 
ളുമായി പ്മയസ് 14നസ് പ്രധാനമന്ത്രി 
എ്ിയിട്ടുണ്സ്. തി�ഞെജനവി
രുദ്മോയഭരണത്ിന്കനതൃത്വും
നൽകുന്ഒരു�ക്ി,ജനങ്ങെിൽ
നിന്്�വർടന്ടുക്കുന്ലക്ക്
ണക്ിന്ക�ോെിരൂപയിടലഒരു
ടേറുഭോഗും ഉപകയോഗടപ്പടുത്ി
എടന്തങ്കിലും ആനുകൂലധ്യങ്ങകെോ
ആ�ർഷ�മോയപോരികതോഷി�
കമോനൽ�ി,തങ്ങളുടെപോപക്േ
മുഴുവൻ�ഴു�ിക്െഞെ്ജനങ്ങ
ളുടെമുമ്ിൽവിശുദ്കവഷുംട�
ട്ടുന്ത്വഞ്നയോണ്.ജനോധിപ
തധ്യരോഷ്ടഗീയത്ിടറെഅപേയടത്
യോണ് അത് ടവെിവോക്കുന്ത്.
അത്ടതരടഞെടുപ്പിടലവിധിടയ
ഴുത്ിന്മോനദണ്ഡമോകുന്ത്അതി
കലടേഅപ�െ�രമോണുതോനുും.
�ർഷ�ടര മുച്ചൂടുുംത�ർത്ിട്്,
അവർക്്നോല്മോസത്ിടലോരി
ക്ൽ2000രൂപനൽകുന്നുടവന്്

പ്രേരിപ്പിച്്കവോട്ടുകതടുന്ബിടജ
പിയടെരോഷ്ടഗീയുംഎത്കമൽവഞ്
നോപരമോണ്.ഈഉള്ളെക്മുള്ള
രോഷ്ടഗീയുംആര്അനുവർത്ിച്ോലും
അത്ആപൽക്രുംതടന്യോണ.് 
ആനകൂല്യങ്ൾ നൽെി പാട്ിലാ
ക്ാൻ പറ്ാ്�ിധണം െനങ്പ്ള 
�ിവ�െവുണം ആത്മാഭിമാനവുണം രാ
ഷ്ടീയ പ്രബുദ്ധെയുമുള്ള�രാക്ി 
മാറ്െയവലെ യഥാർത്ഥ്ിൽ ഇട
തുപക്ഷണം പ്െവയ്യണ്െസ്? 

 സർക്ാർ നൽകുന്ന ആനകൂ
ല്യങ്ളുപ്ടയുണം ധനസഹായങ്ളു
പ്ടയുണം ഔദാര്യണം പറ്ന്ന�പ്രന്ന 
നിലയിൽ വ�ാട്ടു നൽെി ഉപൊ
രസ്മരണ ൊട്ണപ്മന്നൊയിരുന്നു 
ഇടതുമുന്നണിയുപ്ടയുണം ഒരളവു�
പ്ര ബിപ്െപിയുപ്ടയുണം പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ് പ്രൊരണ്ിപ്റെ മുഖ്യമായ 

ഇനണം. വെന്ദ്ര്ിലണം സണംസ്ാന
ത്തുണം അധിൊര്ിലിലെ എന്നെസ് 
യുഡിഎഫിനസ് ഇവ്വിധപ്മാരു പ്ര
ൊരണ്ിപ്റെ സാധ്യെ നൽെി
യിലെ. സർക്ാരിൽനിന്നുണം ലഭി
ക്കുന്ന സഹായങ്ൾ ഔദാര്യമ
പ്ലെന്നുണം െനാധിപെ്യക്രമ്ിൽ 
നികുെിദായെപ്റെ അ�ൊശമാ
പ്ണന്നുമുള്ള രാഷ്ടീയവബാധ്ി
പ്റെ സ്ാന്സ് ഔദാര്യണം വെ
പെറ്ന്ന�പ്റെ �ിവധയമവനാഭാ�ണം 
അപ്ലെങ്ിൽ ആശ്രിെമവനാഭാ�ണം 
സൃഷ്ടിച്ചസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് വനട്ണം 
ഉണ്ാക്ാനാണസ് അ�ർ ലക്ഷ്യണം 
�ച്ചെസ്. 

�ളപ്ര പരിമിെമായ െില 
ആനകൂല്യങ്ളുപ്ട െണക്കുപറ
ഞ്ഞസ് ഇന്നസ് വ�ാട്ടുവനടുവമ്പാൾ 
നാപ്ള അെിപ്ന െ�ച്ചു�യ്ക്കുന്ന 
പാരിവൊഷിെ പ്രഖ്യാപനങ്ളു 
മായി �രുന്ന�രുപ്ട പിറപ്െ െന
ങ്ൾ വപാെിവലെ? പാരിവൊഷി
െങ്ളുപ്ടയുണം ആനകൂല്യങ്ളുപ്ട
യുണം െിരികുറ്ിയിൽ െിടന്നു െറ
ങ്ങുന്ന െമിഴസ് നാടസ് രാഷ്ടീയണം, അപ
െയമലൊപ്െ ഗുണപരമായ എന്തു
മാറ്മാണസ് ഇൻഡ്യൻ െനാധിപ
െ്യ്ിന നൽെിയിട്ടുള്ളെസ്. സർ
ക്ാരിപ്റെ നയങ്പ്ള �ിശെലനണം 
പ്െയ്തുപ്ൊണ്സ് നിലപാടസ് സ്ീെ
രിക്ാനണം �്യാവമാഹങ്ളിൽ 
നിന്നുണം �ിവധയെ്്ിൽനിന്നുണം 
മുക്മായ െനാധിപെ്യ പ്രബുദ്ധ
െയുപ്ട അടിസ്ാന്ിൽ സമ്മ
െിദാനണം �ിനിവയാഗിക്ാനണം 

െനങ്പ്ള പരിശീലിപെിക്കുെയാ
ണസ് യഥാർത്ഥ ഇടതുരാഷ്ടീയ െടമ. 
അെസ് നിർവ്വഹിക്കുന്നെിന പെരണം 
പഞ്ായ്സ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്ല 
�ിെയണം സൃഷ്ടിച്ച ഉപൊരസ്മരണ
യുപ്ട രാഷ്ടീയണം ആ�ർ്ിക്ണ
പ്മന്ന െണക്കുകൂട്ലിൽ ആനകൂ
ല്യങ്പ്ളയുണം ധനസഹായങ്പ്ള
യുണം ഫലപ്രദമായ പ്രൊരണ�ി
ഷയങ്ളാക്ി മാറ്െയാണസ് ഭര
ണമുന്നണി പ്െയ്െസ്. അെിലൂപ്ട 
ഭരണ�ിരുദ്ധ �ിൊരപ്് മറിെ
ടക്കുന്നെിൽ എൽഡിഎഫസ് ൊ
ണിച്ച മിെ�ാണസ്, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് 
�ിെയണം സൃഷ്ടിച്ച പ്രധാനഘടെ
ങ്ളിപ്ലാന്നസ്.      

പഞ്ായ്സ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 
എറണാകുളണം െിലെയിപ്ല നാല 
പഞ്ായ്ിൽ മൽസരിച്ചസ് അനാ

യാവസന �ിെയിക്കുെയുണം നിയ
മസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ പെി
നായിരക്ണക്ിനസ് വ�ാട്ടുപിടി
ക്കുെയുണം പ്െയ് ട്റെി - ട്റെി എന്ന 
അരാഷ്ടീയ കൂട്ായ്മ ആ�ശ്യപ്പെ
ട്െസ്, പ്െയ്തുപ്ൊടു് സഹായങ്
ളുപ്ട വപരിലള്ള ഉപൊരസ്മരണ
യുപ്ട പ്രെിഫലമാണസ്. ട്റെി-ട്
റെിയുവടെസ് രാഷ്ടീയ �ിെയമലെ 
എന്നു പ്രസ്ാ�ിച്ച സിപിഐ(എണം)
നസ് അവെ അരാഷ്ടീയ നിലപാടസ് 
സണംസ്ാനണം മുഴു�ൻ ഉപവയാഗ
പ്പെടു്ി വനടിയ �ിെയപ്് 
എങ്ിപ്നയാണസ് രാഷ്ടീയ �ിെ
യപ്മന്നു അ�ൊശപ്പെടാൻ െഴി
യുെ? 

വിജയം നിർണ്ണയിച്ചെിൽ  
വർഗ്്രീയ കരുന്രീക്ങ്ങൾക്പ് 
ഗണന്രീയമായ �ങ്കപ്

നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെി
പ്റെ പ്രൊരണരണംഗ്സ് മെ-ൊെി 
�ിൊരങ്ൾ െ്ലിപെിക്കുന്നെിൽ 
പ്രമുഖ മുന്നണിെൾ െമ്മിൽ മൽ
സര്ിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ശബരിമല
യുപ്ട വപരിൽ സണംഭ�ിച്ചെിപ്ന
ലൊണം മാപെസ് വൊദിച്ചുപ്ൊണ്സ് ഒരു 
കൂട്ർ. ആൊരസണംരക്ഷണ്ിനസ് 
നിയമമുണ്ാക്ാൻ മപ്റ്ാരു കൂട്ർ. 
സ്യണം അയ്യപെനണം മാളിെപ്പുറ്
മ്മയുമായി അ�െരിച്ച വ�പ്റാരു 
കൂട്ർ. എലൊ�രുണം ഭൂരിപക്ഷ �ർ
ഗ്ീയെയുപ്ട ആൾരൂപങ്ളായി 
സണംസ്ാനണം മുഴു�ൻ മണ്ി നടന്നു. 

സർ്ാരിൽനിന്നുടും േഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ ഔദാര്യമതല്ന്നുടും ജനാധിപത്യക്മത്ിൽ നികുതിദാ
യകതറെ അവകാശമാതണന്നുമുള്ള രാഷ്ടീയനബാധത്ിതറെ സ്ാനത്് ഔദാര്യടും വകപ്റ്റുന്നവ
തറെ വിനധയമനനാഭാവടും അതല്ങ്ിൽ ആശ്ിതമനനാഭാവടും സൃഷ്ിച്ച് തതരതഞെടുപ്് നനടടും ഉണ്ാ
്ാനാണ് അവർ േക്ഷ്യടും വച്ചത്. വളതര പരിമിതമായ െിേ ആനുകൂേ്യങ്ങളതട കണക്കുപറഞെ് 
ഇന്ന് നവാട്ടുനനടുന്ാൾ നാതള അതിതന കവച്ചുവയ്ക്കുന്ന പാരിനതാഷിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളമായി വരു
ന്നവരുതട പിറതക ജനങ്ങൾ നപാകിനല്? സർ്ാരിതറെ നയങ്ങതള വിശകേനടും തെയ്തുതകാണ്് 
നിേപാട് സ്ീകരി്ാനുടും വ്യാനമാഹങ്ങളിൽനിന്നുടും വിനധയത്ത്ിൽനിന്നുടും മുക്മായ ജനാധിപ
ത്യ പ്രബുദ്ധതയുതട അടിസ്ാനത്ിൽ സ്തിദാനടും വിനിനയാഗി്ാനുടും ജനങ്ങതള പരിശീേിപ്ി
ക്കുകയാണ് യഥാർത ഇടതുരാഷ്ടീയ കടമ.

P-\-tcmj-w i-an-¸n-¡p-¶-Xn-\m-bn kÀ-¡m-cp-IÄ
t]m-¸p-en-Ìv ]-²-Xn-IÄ B-hn-jv-I-cn¡p¶p

\n-b-a-k-`m  
sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew
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വനട്മുണ്ാക്കുെ എന്ന ലക്ഷ്യവ്ാ
പ്ടയായിരുന്നു. മധ്യവെരള്ിൽ 
പരമ്പരാഗെ യുഡിഎഫസ് വ�ാട്ിൽ 
�ിള്ളൽ സൃഷ്ടിക്ാനണം ഒരു �ിഭാ
ഗ്ിപ്റെ വ�ാട്സ് ഒന്നാപ്െ െര
സ്മാക്ാനണം എൽഡിഎഫിന 
ഇെിലൂപ്ട സാധ്യമായി. യാവക്ാ
ബായ സഭയുണം ൊന്തപുരവുണം ഇെര 
സാമുദായിെ ശാക്ിെ വെരിെ
ളുണം തുടങ്ി ഏ�ർക്കുണം അ�രുവട
ൊയ പങ്സ് നിർവ്വഹിക്ാൻ ധാ
രണെൾ രൂപപ്പെട്ടു. �ർഗ്ീയെ
യുപ്ടയുണം രാഷ്ടീയ അധാർമ്മിെ
െയുപ്ടയുണം രണംഗത്തുനടന്ന ഈ 
മൽസര ി്ൽ ഇെരമുന്നണിെപ്ള 
പിന്നിലാക്ാൻ െഴിഞ്ഞുപ്�ന്ന

തുണം എൽഡിഎഫിപ്റെ �ിെയ
്ിപ്റെ ഘടെങ്ളിൽ മപ്റ്ാന്നാ
ണസ്.  ഇപ്രൊരണം അധമമായ നി
ര�ധി മാർഗ്ങ്ളിലൂപ്ട സൃഷ്ടിപ്ച്ച
ടു് �ിെയപ്്യാണസ് രാഷ്ടീയ 
�ിെയമായുണം ഇടതു�ിെയമായുണം 
അ�െരിപെിച്ചസ് ഊറ്ണംപ്ൊള്ളുന്നെസ്. 

പകന്ദ്രസർക്ാരിത്റെ  
നയങ്ങപൊടുള്ള ജനങ്ങളുത്ട  
എെിർപ്പ് ബിത്ജ�ിക്പ് പവാട്പ്  
കുറയാൻ കാരണമായി

മൂന്നസ് മുന്നണിെൾക്ിടയിൽ 
പരസ്രണം ഉണ്ാക്ിയിട്ടുള്ള അ�ി
ഹിെബന്ധപ്്ക്കുറിച്ചുണം ഡീല
െപ്ളക്കുറിച്ചുമുള്ള ആവരാപണ-പ്ര
െ്യാവരാപണങ്ൾ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് 
രണംഗമാപ്െ അ�സാനദിനണം�പ്ര

(7-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 9-ാം ശേജില്)

െഴിഞ്ഞ പാർലപ്മറെസ് പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെിൽ ഉണ്ായ െന് നഷ്ടണം 
നിെ്ാനള്ള മാർഗ്പ്മന്ന നില
യിൽ നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടു
പെിൽ കൂടുെൽ ആപൽക്രമായ 
�ർഗ്ീയ െരുനീക്ങ്ൾ നട ാ്ൻ 
ഇടതുമുന്നണി മുെിരുെയാണസ് പ്െ
യ്െസ്. ശബരിമലയുപ്ട ൊര്യ ി്ൽ 
എൽഡിഎഫിപ്റെ ആെമാന ശരീ
രഭാഷ മാപെവപക്ഷയുപ്ടയുണം പശ്ാ
്ാപ്ിപ്റെയുണം വഖദ്ിപ്റെ
യുമായിരുന്നു. നാമെപവഘാഷ
യാത്രയുപ്ട വപരിൽ എടു്ിരുന്ന 
2600 വെസുെൾ റദോക്ിയുണം അമ്പ
ലങ്ളായ അമ്പലങ്ളിപ്ലലൊണം 
വഫാവട്ാഗ്രാഫപ്റയുണം കൂട്ി പ്ൊ
ഴാൻവപായുണം പ്�രുദ്ധ്യാധിഷ്ിെ 
ഭൗെി�ാദപ്് െള്ളിപെറഞ്ഞുണം 
ഒടു�ിൽ അയ്യപെനണം വദ�ഗണങ്
ളുണം എൽഡിഎഫിൽ വെർന്നു 

എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുണം ഭൂരിപക്ഷ �ി
ഭാഗ്ിനണ്ാക്ിയ വ�ദനെൾ 
പരിഹരിക്ാൻ ആ�തുണം ശ്രമിച്ചു. 
അപെടണം മണ് യുഡിഎഫസ് 
അവെനാണയ്ിൽ െിരിച്ചടി
ച്ചുപ്ൊണ്സ് ശബരിമലയിപ്ല ആൊ
രസണംരക്ഷണ്ിനായി നിയമണം 
പ്ൊണ്ടു�രുപ്മന്നസ് പ്രസ്ാ�ിച്ചു. 
മണ്ഡലൊലപ്് അെിക്രമങ്ൾ 
മറക്ിപ്ലെന്ന മുദ്രാ�ാെ്യവുമായി 
ബിപ്െപി അ�രുപ്ട സ്െസിദ്ധ
മായ വശലിയിൽ െീവ്രനിലപാ
ടുെളുമായി രണംഗണം പ്ൊഴുപെിച്ചു. 
അങ്ിപ്ന പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രാെ
രണരണംഗണം �ർഗ്ീയ നിലപാടുെ
ളുപ്ട മൽസര രണംഗമായി മാറി. 
െനെീ�ിെ്ിപ്റെ അടിസ്ാന 
പ്രശസ് നങ്ൾ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് രണം
ഗത്തുനിന്നസ് ഏൊണ്സ് പൂർണ്മാ
യുണം നിഷസ് ൊസിെമായി. 

 ബിപ്െപി ആസൂത്രിെമായി 
�ളർത്തുന്ന മുസിണം �ിവരാധണം സമർ
ത്ഥമായി ഉപവയാഗപ്പെടു്ാൻ 
സിപിഐ(എണം) ഈ പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെിൽ വബാധപൂർവ്വണം ശ്രമിച്ചു. 
സണംസ്ാനരാഷ്ടീയണം അഭിമുഖീെ
രിക്കുന്ന ഏറ്വുണം പ്രമുഖവുണം ഗൗര
�െരവുമായ �ിപ്സ് മുസിണം മൊ
ടിസ്ാന്ിലള്ള സണംഘടിെ 
പ്രസ്ാനങ്ളാപ്ണന്ന പ്രെീെി 
സൃഷ്ടിക്ാൻ നിരന്തരണം സിപിഐ
(എണം) ശ്രമിച്ചുപ്ൊവണ്വയിരുന്നു. 
ഇ�പ്ര ഭീെര�ാദിെപ്ളന്നുണം �ി
ഘടന�ാദിെപ്ളന്നുണം ബിപ്െപി
യുണം സണംഘശക്ിെളുണം നിരന്തര

മായി മുദ്രകുത്തുന്ന അവെ വശ
ലിയിലണം സ്ര്ിലണം സിപിഐ
(എണം) ആ�ർ ി്ക്കുന്നെസ് രാഷ്ടീയ 
ദുഷ്ടലക്ഷ്യങ്വളാപ്ടയാണസ്. യുഡി
എഫിപ്ന നയിക്കുന്നെസ് ലീഗാ
പ്ണന്നു ആ�ർ ി്ച്ചു പ്രസ്ാ�ിച്ചുണം 
ലീഗസ് വനൊക്പ്ള സദേർശിക്ാൻ
വപായ യുഡിഎഫസ് വനെ്പ്് 
�ിമർശിച്ചുണം ന്യൂനപക്ഷ�ർഗ്ീയെ 
ഏറ്വുണം ആപൽക്രമാപ്ണന്നസ് 
�ിവശഷിപെിച്ചുണം മുസീണം�ിവരാധപ്് 
െ്ലിപെിച്ചുനിർ്ി.  

മുസഗീുംവർഗ്ഗീയതടക്തിരോയ
കപോരോട്ടമന്പുകരോഗമനകവഷും
ട�ട്ിയോടുന്ത്ഭൂരിപക്വർഗ്ഗീ
യതയടെസഹോയുംകനടു�എന്
നഗീേമോയലക്ധ്യകത്ോടെമോത്
മോണ്.ഇക്ോരധ്യത്ിൽബിടജപി
കയോെ്മൽസരിക്കു�യോണ്യഥോർ
ത്ഥത്ിൽസിപിഐ(എും)ടേയ്യു
ന്ത്.മുസഗീുംവിഭോഗമോണ്യഡി

എഫിടനനയിക്കുന്ടതന്നുസ്ോ
പിച്ോൽയഡിഎഫ്മുന്ണിയടെ
ശക്തമോയകവോട്ടുബോങ്കോയിഇന്നുും
നിലട�ോള്ളുന്േിലവിഭോഗങ്ങടെ
മുസഗീുംവികരോധടത്ഉപകയോഗ
ടപ്പടുത്ി അ�റ്റോൻ �ഴിയും.
ഏതോനുും കവോട്ടു�ൾക്കുകവണ്ി
ഇക്കൂട്ർനെത്തുന്നഗീേമോയഈ
രോഷ്ടഗീയും ദഗീർഘ�ോലോെിസ്ോന
ത്ിൽസുംസ്ോനത്ിടറെജനോ
ധിപതധ്യഘെനയ്ക്അെവറ്റആഘോതും
ഏൽപ്പിക്കുും.ഇത്രുംകുൽസിത
നഗീക്ങ്ങെിലൂടെസൃഷ്ിക്ടപ്പടുന്
സോമൂഹധ്യഅന്തരഗീക്ുംനോടെഫോ
സിസ്റ്ശക്തി�ൾകൂടുതൽ�ൗശ
ലപൂർവ്ുംഉപകയോഗിക്കു�തടന്
ടേയ്യുും. ഹ്രസ്വ�ോല കനട്ങ്ങൾ
ക്ോയിദഗീർഘ�ോലവിപത്തു�ടെ
കുെിയിരുത്തുന്ഈരോഷ്ടഗീയത്ി
ന്സുംസ്ോനും�നത്വിലനൽ
ക�ണ്ിവരുും.

സാമ്പ്ിെമായി പിന്നാക്ണം 
നിൽക്കുന്ന�ർക്സ് പ്ൊഴിൽ വമ
ഖലയിൽ സണം�രണപ്മന്ന പ്രഖ്യാ
പനണം സ�ർണ് �ിഭാഗങ്ളുപ്ട 
ധ്രു�ീെരണണം െങ്ൾക്സ് അനകൂ
ലമാക്കുന്നെിന വ�ണ്ിയായിരു
ന്നു. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫല്ിൽ 
അപ്ൊരു സ്ാധീന ഘടെമായി 
പ്ര�ർ്ിച്ചിട്ടുണ്സ്. ഓർ്വഡാ
െസ് സസ്-യാവക്ാബായ സഭാ െർ
ക്്ിൽ ഒരു �ിഭാഗ്ിപ്റെ 
�ക്ാ�ായി നിലപ്ൊണ്തുണം സാ
മുദായിെമായ വെരിെിരി�സ് ഉപ
വയാഗപ്പെടു്ി പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 

യുണം നിറഞ്ഞുനിന്നു. ബിപ്െപിയുണം 
യുഡിഎഫണം െമ്മിൽ രഹസ്യധാ
രണയുപ്ണ്ന്ന ആവരാപണണം ആ�ർ

ി്ച്ചുപ്ൊവണ്യിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി 
െപ്ന്നയായിരുന്നു ഈ പ്രെരണ
്ിപ്റെ നായെൻ. ബിപ്െപിയുണം 
സിപിഎമ്മുണം െമ്മിലാണസ് രഹ
സ്യധാരണപ്യന്നസ് യുഡിഎഫണം 
പ്രെരിപെിച്ചു. മൽസരിക്ാൻ സീ
റ്ലഭിക്ാപ്െവപായ ആർഎസസ്എ
സസ് വനൊ�ിപ്റെ സമാനസ്ഭാ�
്ിലള്ള ആവരാപണണം കൂടി �ന്ന
വപൊൾ ‘ഡീൽ’ പ്രൊരണരണംഗപ്്  
ൊര�ിഷയമായി മാറി. പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലണം �ന്ന അടു് 
ദിനണംെപ്ന്ന  യുഡിഎഫണം ബിപ്െ
പിയുണം െമ്മിൽ വ�ാട്സ് െച്ച�ടണം 
നടന്നുപ്�ന്നസ് ആവരാപിച്ചുപ്ൊണ്സ് 
മുഖ്യമന്ത്രിെപ്ന്ന െില െണക്കു
െൾ നിരത്തുെയുണ്ായി. മറിച്ചു
പ്ൊടു്തുപ്ൊണ്ടു മാത്രമാണസ് 
ബിപ്െപിക്സ് വ�ാട്സ് കുറഞ്ഞപ്െ
ന്ന അവദേഹ്ിപ്റെ സിദ്ധാന്തണം 
രാഷ്ടീയ പാപെര്ണം പ്�ളി�ാക്കു
ന്ന പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിശെലനമാ
യിരുന്നു. ബിപ്െപിയുപ്ട വ�ാട്സ് 
ഒരു സ്ിര നിവക്ഷപമാപ്ണന്ന 
െര്ിലള്ള അ�െരണണം ഫല
്ിൽ അ�പ്ര സഹായിക്കുന്ന 
നിരീക്ഷണമാണസ്. സണംഘപരി�ാർ 
ആശയങ്ളിൽ �ിശ്സിക്കുന്ന
�രുപ്ട പരിമിെമായ വ�ാട്സ് മാ
റ്ിനിർ്ിയാൽ, അ�ർക്കു ലഭി
ക്കുന്ന വ�ാട്ിൽ ഗണ്യമായ പങ്കുണം 
പല ഘടെങ്ളാൽ സ്ാധീനിക്
പ്പെട്സ് പുറത്തുനിന്നസ് ലഭിക്കുന്നെസ് 
മാത്രമാണസ്. അതുപ്ൊണ്ടുെപ്ന്ന 
ഒരു പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ ലഭിക്കുന്ന 
വ�ാട്സ് അടു് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 
അ�ർക്സ് ലഭിക്ണപ്മവന്നയിലെ. 
അെസ് ബിപ്െപിയുപ്ട സ്ിരനി
വക്ഷപവുമലെ. െഴിഞ്ഞ നിയമസ
ഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ എൻഡിഎ 
വനടിയ 14.43 ശെമാനണം വ�ാട്ടുണം 
അ�രുപ്ട െീശയിൽ െിടക്കുന്ന, 
എത്ര പ്രെികൂലമായ രാഷ്ടീയ സാ
ഹെര്യ്ിലണം ഒപ്രണ്ണംവപാലണം 
കുറയാപ്െ നിലപ്ൊള്ളുന്ന വ�ാ
ട്ാവണാ? ഒരിക്ലമലെ. 

പ്െറ്ിദ്ധരിപെിക്പ്പെട്സ് ബിപ്െപി 
വെരിയിവലക്സ് വപാകുന്ന വ�ാട്ടു
െൾ ഉപ്ണ്ന്നുണം ശരിയായ രാഷ്ടീയ 
പ്രൊരണ്ിലൂപ്ട അ�പ്ര 
െിരിപ്െ പ്ൊണ്ടു�രണപ്മന്നുണം 
�ിലയിരുത്തുെയവലെ ഇടതുപക്ഷണം 
പ്െവയ്യണ്െസ്. ബിപ്െപിയുപ്ട നയ
ങ്ൾപ്ക്െിരായ ശക്മായ െന
�ിൊരണം നിയമസഭാപ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെിൽ പ്രെിഫലിച്ചിട്ടുപ്ണ്ന്ന �ി
ലയിരു്ൽ െനങ്ൾക്കു പെർ
ന്നുനൽെി, വെന്ദ്രസർക്ാരിപ്ന
െിരായ െനാധിപെ്യ പ്രവക്ഷാഭ
ങ്പ്ള ശക്ിപ്പെടു ാ്നള്ള ആത്മ
�ിശ്ാസമാക്ി അെിപ്ന പരി
�ർ്നപ്പെടുത്തുെയായിരുന്നു 
സിപിഐ(എണം) നിർവ്വഹിവക്
ണ്ിയിരുന്ന െടമ. ബിപ്െപി നയി
ക്കുന്ന വെന്ദ്രസർക്ാരിവനാടുള്ള 

െനങ്ളുപ്ട എെിർപെസ് അെിപ്റെ 
പാരമ്യ്ിൽ എ്ിയിരിക്കുന്നു
പ്�ന്നൊണസ് അ�ർക്സ് ഇത്രവമൽ 
വ�ാട്സ് കുറയാൻ ൊരണണം. മറിച്ചു
പ്ൊടു്തുപ്ൊണ്ടു മാത്രമാണസ് 
ബിപ്െപിയുപ്ട വ�ാട്സ് കുറഞ്ഞ
പ്െന്ന സിദ്ധാന്തണം അ�െരിപെി
ക്കുന്ന സിപിഐ(എണം), വ�ാട്സ് കു
റയാൻ യഥാർത്ഥ ൊരണമായ 
വെന്ദ്രസർക്ാരിപ്റെ െന�ിരുദ്ധ
നയങ്ൾ ഒരു പങ്കുണം �ഹിച്ചിട്ി
പ്ലെന്നസ് സമർത്ഥിക്കുെയാണസ്. സണം
സ്ാന്ിനള്ളിൽ വെന്ദ്രനയ
ങ്ൾപ്ക്െിപ്ര �ളർന്നു�വരണ്ടു
ന്ന പ്രവക്ഷാഭങ്പ്ള ദുർബ്ബലപ്പെ 
ടുത്തുന്ന ആപൽക്രമായ സമീ
പനമാണെസ്. സെ്യസന്ധരായ 
ഇടതുപക്ഷ �ിശ്ാസിെൾ സി
പിഐ(എണം)പ്റെ ഈ നിലപാടി
പ്ന �ിമർശനാത്മെമായി പരി
വശാധിക്ാൻ െയ്യാറാെണണം.

ബിത്ജ�ി ബന്ധത്തെത്ച്ചാല്ലി  
�രസ്പര ആപരാ�ണം: നയൂന�് 
പവാട്ിത്ന സ്ാ്ധ്രീനിക്കുന്െിനായുള്ള 
നികൃഷ് ന്രീക്ം

ബിപ്െപിയുപ്ട വ�ാട്സ്, കുറയാ
നിടയിലൊ്�ിധണം അത്ര ഉറപ്പു
ള്ളൊപ്ണന്ന സിപിഐ(എണം) 
പ്രൊരണണം അ�രുപ്ട അറി�ിലൊ
യ്മയിൽ നിന്നു�രുന്നെലെ, മറിച്ചസ്ദു
ഷ്ടബുദ്ധിയിൽനിന്നസ് �രുന്നൊ
ണസ്. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രൊരണരണം
ഗമുടനീളണം വ�ാട്ടു മറിച്ചുപ്ൊടുക്ൽ 
എന്ന ആവരാപണ്ിൽ ചുറ്ി
്ിരിയണ പ്മന്ന നിർബ്ബന്ധബു
ദ്ധി ഹീനമായ രണ്സ് ലക്ഷ്യങ്പ്ള 
മുൻനിർ്ി രൂപണം പ്ൊള്ളുന്നൊ
ണസ്. ന്യൂനപക്ഷവ�ാട്ടുെപ്ള ഭയ
പ്പെടു്ി കൂപ്ടനിർത്തുെ എന്ന
ൊണസ് ഒന്നാമപ്് ലക്ഷ്യണം. ബി
പ്െപിയുമായി രഹസ്യധാരണയു
ണ്ാക്ിയ�ർക്സ് ന്യൂനപക്ഷങ്ൾ 
വ�ാട്ടുപ്ൊടുക്ാൻ പാടിലെവലൊ! 
ബിപ്െപി �ിരുദ്ധ ന്യൂനപക്ഷ ധ്രു
�ീെരണണം വെരള്ിപ്ല പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലപ്് ഗണനീയ
മായി സ്ാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘട
െമാപ്ണന്നെിനാൽ മറുവെരിയുപ്ട 
വ�ാട്സ് നഷ്ടപ്പെടു്ാൻ ഏറ്വുണം 
ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ങ്ളിപ്ലാന്നാ
യി ഈ ആവരാപണണം െഴിഞ്ഞ 
രണ്സ് ദശാബ്മായി ഉപവയാഗപ്പെ
ടു്ി�രുന്നു. യുഡിഎഫണം ഇവെ 
ലക്ഷ്യവ്ാപ്ട െപ്ന്നയാണസ് സി
പിഐ(എണം) -ബിപ്െപി രഹസ്യ 
ബന്ധണം ആവരാപിക്കുന്നെസ്.  ഉയർ
ന്ന മവെെര മൂല്യങ്പ്ള ആധാര
മാക്ിയുള്ള അടിയുറച്ച െനാധി
പെ്യ നിലപാടാണസ് ന്യൂനപക്ഷ
ങ്ൾക്സ് തുണയാവുെ എന്ന രാ
ഷ്ടീയപാഠണം ശക്മായി സ്ാപി
ക്പ്പെടണണം. ഇെിനസ് വനർ�ിപ
രീെമായ നിലയിൽ ബിപ്െപിയു
മായുള്ള  രഹസ്യബന്ധണം ആവരാ
പിച്ചസ്, ഭീഷണിയുപ്ടയുണം ഭയ്ി
പ്റെയുണം അന്തരീക്ഷണം സൃഷ്ടിച്ചസ് ധ്രു

hÀ¤o-b I-cp-\o-¡-§-fp-sS a-Õ-c-ambn sXc-sª-Sp-¸v;    
P-\-Po-hn-X-¯n-sâ A-SnØm-\ {]-iv-\§Ä \njv-Im-kn-X-ambn 

ബിതജപിയുതട നവാട് 
ഒരു സ്ിര നിനക്ഷപ
മാതണന്ന തരത്ിലു
ള്ള അവതരണടും ഫേ
ത്ിൽ അവതര 
സഹായിക്കുന്ന നിരീ
ക്ഷണമാണ്. സടുംഘ
പരിവാർ ആശയങ്ങ
ളിൽ വിശ്സിക്കുന്ന
വരുതട പരിമിതമായ 
നവാട് മാറ്ിനിർത്ി
യാൽ, അവർ്് േഭി
ക്കുന്ന നവാടിൽ ഗണ്യ
മായ പങ്ടും പേ ഘട
കങ്ങളാൽ സ്ാധീനി
്തപ്ട് പുറത്തുനിന്ന് 
േഭിക്കുന്നത് മാത്മാ
ണ്. അതുതകാണ്ത
തന്ന ഒരു തതരതഞെ
ടുപ്ിൽ േഭിക്കുന്ന നവാട് 
അടുത് തതരതഞെടു
പ്ിൽ അവർ്് േഭി
്ണതമനന്നയില്. 

\n-b-a-k-`m  
sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew

(മാതൃഭൂമി, 2021 ഏപ്രില് 7)(ദീേി�, 2021 മാർച്ന് 12)



9ജൂൺ 2021

(8-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

�ീെരണണം സൃഷ്ടിക്ാനാണസ് സി
പിഐ(എണം)ശ്രമിക്കുന്നെസ്. 

ബിടജപിയമോയള്ളരഹസധ്യ
ബോന്ധവടത്സുംബന്ധിച്പ്രേ
രണുംക�ന്ദ്രവിഷയമോയിമോറുന്
കതോടെജനങ്ങളുടെജഗീവിതവമോയി
ബന്ധടപ്പട്അതിപ്രധോനമോയരോ
ഷ്ടഗീയവിഷയങ്ങൾടതരടഞെടുപ്പി
ടറെകവദിയിൽനിന്നുും�ഴിയന്ത്
അ�റ്റിനിർത്ടപ്പടുന്നു.ജനങ്ങളു
ടെജഗീവിതയോതന�ൾക്്ടതര
ടഞെടുപ്പിൽസ്ോനുംലഭിക്ോതി
രിക്ോൻമുന്ണി�ൾതമ്മിൽഎഴു
തടപ്പെോത്ഒരുധോരണയോയി
ആകരോപണുംഉന്യിക്ൽതുെർ
ന്നുകപോരി�യോണ്. 

അവസരവാേവം രാഷ്ട്രീയ 
സോൊരരാഹിെ്വം  
നിറഞൊടിയ ത്െരത്ഞെടുപ്പ്

ഏൊനണം സീറ്ിനവ�ണ്ി എന്തു 
പ്നറിവെടസ് ൊട്ാനണം മുന്നണിെൾ
പ്ക്ാന്നിനണം ഒരു മനതഃസാക്ഷിക്കു
ത്തുമുണ്ായിലെ. ബിപ്െപിയുപ്ട 
എട്ിലധിെണം സ്ാനാർത്ഥിെളിൽ 
കൂടുെലണം  ഇടതുമുന്നണിയിൽ 
നിന്നുണം ഏൊനണം വപർ യുഡിഎ
ഫിൽ നിന്നുണം കൂറുമാറി �ന്ന�രാ
യിരുന്നു. രാെ്യപ്മമ്പാടുണം ഓപെവറ
ഷൻ വലാട്സസ് എന്ന വപരിൽ 
അങ്ാടിയിൽ ൊലിെപ്ളപ്യന്ന
വപാപ്ല എണംഎൽഎമാപ്ര �ില
യസ് പ്ക്ടുക്കുന്ന ബിപ്െപിക്സ് അെസ് 
അഭിമാനെരമായ ഒന്നായിരുന്നു. 
35 വപർ െയിച്ചാൽ മന്ത്രിസഭ 
ഉണ്ാക്കുപ്മന്നസ് പ്രഖ്യാപിച്ചസ് ഈ 
ൊലിക്ച്ച�ട്ിനസ് െടയുണം െറ
ന്നിരുന്ന ബിപ്െപിയുപ്ട ‘ധാർമ്മി
െെയ്കസ്’ എത്രയുണം വയാെിക്കുന്ന  
സ്ാനാർത്ഥിെളായിരുന്നു അ�ർ. 
അ�സര�ാദ്ിനണം രാഷ്ടീയ 
സദാൊരഹെ്യക്കുണം ഏറ്വുണം മുമ്പ
ന്തിയിൽ നിന്നെസ് ഇടതുപക്ഷ 
െനാധിപെ്യ മുന്നണിയായിരുന്നു. 
�ർഗ്ീയ�ിരുദ്ധ പുവരാഗമന മുന്ന
ണിപ്യന്നു സ്യണം �ിവശഷിപെി
ക്കുന്ന എൽഡിഎഫിൽ, പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെിന ഏൊനണം മാസങ്ൾ
ക്സ് മുമ്പസ്, പവരെനായ പ്െ.എണം.
മാണിയുപ്ട പുത്രൻ വൊസസ് പ്െ.
മാണി നയിക്കുന്ന വെരളാ വൊൺ
ഗ്രസ്ിനസ് പ്രവ�ശനണം നൽെി. വൊഴ 
മാണിയുപ്ട രാെിയ്കായി സ്ന്തണം 
പ്ര�ർ്െപ്ര െിലൊ വെന്ദ്ര്ി
വലക്കുണം പ്സക്രവട്റിയറ്ിവലക്കുണം 
ആട്ിപ്്ളിച്ച�ർ, അഴിമെി 
�ീരൻ മാണിപ്യ ബെറ്സ് അ�െ
രിപെിക്ാൻ അന�ദിക്ിലെ എന്നു 
പ്രഖ്യാപിച്ചുപ്ൊണ്സ് നിയമസഭ
യിൽ പ്ൊല�ിളിച്ച�ർ പറഞ്ഞ
പ്െലൊണം �ിഴുങ്ി പ്െ.എണം.മാണിപ്യ 
ചുമക്കുന്ന നാണണംപ്െട് ദൃശ്യമാണസ് 
വെരളണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിപ്റെ വ�
ളയിൽ െണ്െസ്. രാഷ്ടീയ പദ�ി
െൾക്കുണം സ്ാനമാനങ്ൾക്കുണം 
വ�ണ്ി െരണംൊണ നിലയിൽ യു
ഡിഎഎഫിനള്ളിൽ െമ്മിലടിച്ചസ് 

പുറത്തു�ന്ന�രാണസ് വെരളാ വൊൺ
ഗ്രസ്ൊർ. ഇടതു രാഷ്ടീയണം വപാ
െപ്ട്, െനാധിപെ്യ രാഷ്ടീയപ്്
പ്യങ്ിലണം ഇക്കൂട്ർ പ്രെിനിധാനണം 
പ്െയ്യുന്നുവണ്ാ? മധ്യവെരള്ി
പ്ല ധനിെ വക്രസ്��ിഭാഗ ി്പ്റെ 
രാഷ്ടീയ അഭിലാഷങ്ളുപ്ട പൂർ
്ീെരണ്ിനായി നിലപ്ൊ
ള്ളുെയുണം ഭൂമി വെവയ്യറ്ണം മുെല
ള്ള �ൻഅഴിമെിെൾക്കു നായെ
െ്ണം �ഹിക്കുെയുണം പ്െയ്യുന്ന െക്ഷി

യാണസ് വെരളാ വൊൺഗ്രസ്സ്. 
പെിറ്ാണ്ടുെളായി യുഡിഎഫി
പ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇ്ര്ി
പ്ലാരു െക്ഷിപ്യ ഒരു ഉളിപ്പുമി
ലൊപ്െ കൂപ്ടക്കൂട്ിയതു �ഴി വൊ
ട്യണം, എറണാകുളണം, പ്നണംെി
ട്, ഇടുക്ി െിലെെളിൽ വനടിയ 
മുൻതൂക്ണം നിയമസഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെിൽ ഗണ്യമായ നിലയിൽ എൽ
ഡിഎഫിനസ് പ്രവയാെനെരമായി 
ഭ�ിച്ചു. വൊൺഗ്രസ്ിപ്റെ പരമ്പ
രാഗെ വ�ാട്ർമാപ്ര �ിഭെിക്കുന്ന
െിൽ വെരളാ വൊൺഗ്രസ്ിപ്റെ 
മുന്നണിമാറ്ണം ഇടയാക്കുെയുണം 
പ്െയ്തു. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലണം നിർ
ണ്യിച്ചെിൽ ഈ ഘടെങ്ളുണം 
അ�ഗണിക്ാനാ�ാ് പങ്സ് 
�ഹിച്ചു.   

അധിൊര്ിനണം പദ�ിക്കുണം
വ�ണ്ി രാപെൽ െമ്മിലടിക്കുന്ന
�രുണം സണംസ്ാന്ിപ്റെ െനാ
ധിപെ്യ രാഷ്ടീയഘടനയ്കസ് വപരി
നവപാലണം ഒരു സണംഭാ�നയുണം പ്െ
യ്യാൻ െഴി�ിലൊ്�രുമായ നി
ര�ധി പ്െറുെക്ഷിെളുണം എൽഡി
എഫസ് എന്ന സണം�ിധാന ി്ലണ്സ്. 
ഒരു മണ്ഡല ി്പ്ലവയാ ഏറിയാൽ 
ഒരു െിലെയിപ്ലവയാ കുറച്ചസ് വ�ാ
ട്ടുെൾ രാഷ്ടീവയെരമായ മാർഗ്
ങ്ളിലൂപ്ട സമാഹരിക്ാൻ വശ
ഷിയുള്ള ഏൊണംഗവസന്യങ്ളാ
ണ�.  ഇടതുരാഷ്ടീയപ്് പ്രെി
നിധീെരിക്ാൻ ഒരു വയാഗ്യെ
യുമിലൊ് നിര�ധി �്യക്ിെൾ 
ഇ്�ണയുണം എൽഡിഎഫിപ്റെ 
സ്ാനാർത്ഥിെളായിരുന്നു. ആഫ്ി
ക്യിൽ ഇരുപെിനായിരണം വൊടി 
രൂപയുപ്ട സ്ർണ്-�ജ്ര ഖനന 
�്യ�സായ്ിൽ മുെൽമുടക്കുള്ള 
�്യക്ി ഇ്�ണയുണം നിലമ്പൂരിൽ 
എണം.എൽ.എ ആയി െയിച്ചു�ന്നി
ട്ടുണ്സ്. മൂന്നുമാസവ്ാളണം ൊണാ
മറയ്ായിരുന്ന അവദേഹണം �ി

മാന്ാ�ള്ിൽ �ന്നിറങ്ങു
വമ്പാൾ സ്ീെരിക്ാൻ സിപിഐ
(എണം) വനൊക്ൾ,  അണിെപ്ള 
പ്െപ്ങ്ാടിയുണം പ്ൊടു്സ് പറഞ്ഞ
യച്ചു! ഈ സ്ാനാർത്ഥിയുണം കുട്
നാടസ്, െ�റ, കുന്നത്തുനാടസ് തുട
ങ്ിയ മണ്ഡലങ്ളിപ്ല സ്ാനാർ
ത്ഥിെളുണം അ�രുപ്ട പണ്ിപ്റെ 
മിടുക്കുപ്ൊണ്ാണസ് െയിച്ചുെയറി
യെസ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ സെ്യസ
ന്ധരായ ഇടെസ് അണിെൾക്സ് നി

വഷധിക്ാനാവുവമാ? �രുമാന
്ിൽ െ�ിഞ്ഞ സ്്സ് സമ്പാ
ദിച്ചെിപ്റെ വപരിൽ വക്രണം ബ്ാ
ഞ്സ് വെസസ് എടു്വപൊൾ യൂ്സ് 
വൊൺഗ്രസ്ിപ്റെ സണംസ്ാന ഭാ
ര�ാഹിെ്ണം 2021 െന�രിയിൽ 
രാെി�യസ് വക്ണ്ി�ന്ന �്യക്ി
യായിരുന്നു സിപിഐ(എണം)പ്റെ 
കുന്നത്തുനാടസ് സ്ാനാർത്ഥി. വക്രണം
ബ്ാഞ്സ് വെസസ്, യൂ്സ് വൊൺ
ഗ്രസ്ിപ്റെ ഭാര�ാഹിയായിരിക്ാൻ 
അവയാഗ്യെയാപ്ണങ്ിലണം സി
പിഐ(എണം) എണം.എൽ.എ ആൊൻ 
അെസ് മെിയായ വയാഗ്യെയാണസ്. 
അവദേഹണം ഇടതുമുന്നണിയിൽ വെർ
ന്നെസ് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയണം ശക്ി
പ്പെട്ടുൊണാനള്ള അെിയായ 
വമാഹണം പ്ൊണ്ാവണാ? വനാമി
വനഷൻ സമർപെിക്കുന്നെിനസ് ഒരാ
ഴ്ച മുമ്പു�പ്രയുണം പ്െ.പി.സി.സി 
പ്സക്രട്റിയായിരുന്ന ഒരു മാന്യ
വദഹമായിരുന്നു സുൽ്ാൻ 
ബവ്രിയിൽ സിപിഐ(എണം)
പ്റെ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് െിഹ്ന്ിൽ 
മൽസരിച്ചെസ്. അവദേഹവുണം ഇടതു
മുന്നണിയിൽ വെർന്നെസ് ഇടതുപ
ക്ഷ രാഷ്ടീയണം ശക്ിപ്പെട്ടുൊണാ
നള്ള അടങ്ാ് �ാഞ്ഛ പ്ൊ
ണ്ലെവലൊ. അങ്ിപ്ന അ�സര
�ാദ്ിപ്റെയുണം രാഷ്ടീയ സദാ
ൊരരാഹിെ്യ്ിപ്റെയുണം എണ്
മറ് ഘടെങ്പ്ളലൊണം സമാസമണം 
വെർ്സ് സൃഷ്ടിപ്ച്ചടു് �ിെയണം, 
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയ്ിവറെൊ
പ്ണന്ന മുദ്ര പെിപെിക്കുന്നെസ്, പ്ൊ
ഴിലാളി�ർഗ് രാഷ്ടീയ്ിനസ് അപ
മാനെരമാണസ്. 

പവാട്ർ �ട്ികയിത്ലയും പ�ാ
സ്റ്റൽപവാട്ിത്ലയും ക്രമപക്ടപ്

വ�ാട്ർ പട്ിെയിൽ ഒന്നില
ധിെണം വ�ാട്ടുള്ള ലക്ഷക്ണക്ിനസ് 
വപരുെൾ െപ്ണ്്ിപ്യന്നെസ് 

പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് െമ്മീഷനസ് അണം
ഗീെരിവക്ണ്ി �ന്നു. ഈ �ിഷയണം 
ഉന്നയിക്പ്പെട്െസ് വപാളിണംഗിന 
ഏൊനണം ദി�സങ്ൾക്കുമുമ്പാ
പ്ണന്നെിനാൽ ഇ്രണം വ�ാട്ർ
മാപ്ര പൂർണ്മായി െപ്ണ്്ാനണം 
െിരു്ാനമുള്ള സാ�ൊശണം പ്െ
രപ്ഞ്ഞടുപെസ് െമ്മീഷനസ് ലഭിക്കുെ
യുണ്ായിലെ. െപ്ണ്്പ്പെട് വ�ാ
ട്ർമാരുപ്ട സമ്മെിദാനണം നിർവ്വ
ഹിക്കുവമ്പാൾ പാലിക്ാനായി 

െമ്മീഷൻ പുറപ്പെടു�ിച്ച മാനദ
ണ്ഡങ്ൾ എത്ര വപാളിണംഗസ് വസ്റ
ഷനെളിൽ പാലിക്പ്പെട്ടു എന്നസ് 
ആർക്കുമറിയിലെ. ഇെിനണം പുറപ്മ
യാണസ് വപാസ്റൽ ബാലറ്ിപ്ന സണം
ബന്ധിച്ചസ് ഉയർന്ന ഗുരുെരമായ 
ആവരാപണങ്ൾ. വൊ�ിഡസ് ബാ
ധിെർ, വൃദ്ധർ, വരാഗിെൾ എന്നി
�ർക്ായി  െയ്യാറാക്പ്പെട് വപാ
സ്റൽ ബാലറ്സ് ഇ്�ണ ശരാശ
രി ഒരു മണ്ഡല ി്ൽ 5000 എണ്ണം 
�ീെണം ഉണ്ായിരുന്നു. �ീടുെളി
പ്ല്ി വ�ാട്സ് പ്െയ്യിക്കുെ, പ്ര
സ്തുെ വ�ാട്സ് സീൽ പ്െയ്സ് ഭദ്രമാ
ക്കുെ, െിരിപ്െ ഏൽപെിക്കുെ ഈ 
പ്രക്രിയെപ്ളലൊണം പൂർ ി്യാക്ാൻ 
ഒരാഴ്ചപ്  ്സമയവദർഘ്യണം അന
�ദിക്പ്പെട്ിരുന്നു. െർശനമായ 
വമൽവനാട്ണം അസാധ്യമായിരുന്ന 
�ിധ്ിലായിരുന്നു വപാസ്റൽ 
വ�ാട്ിപ്റെ സമസ് പ്രക്രിയയുണം നട
ന്നിരുന്നെസ്. രാഷ്ടീയപക്ഷപാെ
്ിനസ് കുപ്രസിദ്ധി വനടിയ ഇട
തുയൂണിയനിപ്ല സർക്ാർ െീ�
നക്ാർ, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് െമ്മീഷ
പ്റെ സ്റാപ്ഫന്ന നിലയിൽ വപാ
സ്റൽ വ�ാട്ിൽ കൃത്രിമണം ൊട്ടുന്ന
ൊയി �്യാപെമായി പരാെിെൾ 
ഉയർന്നു. ടതരടഞെടുപ്പ്വിജയ
ത്ിനുകവണ്ി എന്തുും �ോട്ോൻ
തയ്ോറുള്ളഒരുസോമൂഹധ്യസോഹേ
രധ്യത്ിൽസ്വതന്ത്രവുംനഗീതിപൂർ
വ്�വുംസുതോരധ്യവമോയകപോെിുംഗ്
പ്രക്ിയആരോണ് ഉേപ്പോക്കു�?
അനുവദിക്ടപ്പട്ിട്ടുള്ളതു�യടെ
പത്തുും ഇരുപതുും മെങ്ങ് ടതര
ടഞെടുപ്പ്പ്രേരണത്ിന്ടേല
വഴിക്കുന്പ്ര�െമോയേട്ലുംഘ
നത്ിടനതിടര�ണ്െയ്ക്കുന്ടത
രടഞെടുപ്പ്�മ്മഗീഷന്ആഉത്
രവോദിത്ുംനിർവ്ഹിക്ോൻ�ഴി
യകമോ?ഒരുമണ്ഡലത്ിൽരണ്ോ

യിരത്ിനുുംമൂവോയിരത്ിനുമിെയ്ക്
കവോട്്കൃത്ിമങ്ങെിലൂടെസൃഷ്ിക്കു�
എന്ത് ഇന്ടത്സോഹേരധ്യ
ത്ിൽഒട്ടുുംഅസോധധ്യമോയ�ോ
രധ്യമല്.അങ്ങിടനടയങ്കിൽവധ്യോപ
�മോയിആകരോപിക്ടപ്പട്കൃത്ി
മങ്ങൾ,ഈടതരടഞെടുപ്പ്ഫല
ത്ിൽഅതികറെതോയഒരുപങ്ക്
വഹിച്ിട്ടുണ്്.14മണ്ഡലങ്ങെിൽ
എൽഡിഎഫ്വിജയിച്ിരിക്കുന്
ത്മൂവോയിരത്ിന്അടുത്്മോത്ും

ഭൂരിപക്ുംകനെിയോടണന്വസ്തു
തയടെ പശ്ോത്ലത്ിൽ പ്ര
കതധ്യ�ിച്ും. 

ജനവിരുദ്ധ ഭരണതെിത്റെ 
െരിത്രവം ദുർബ്ബലമായ  
സംഘടനയും യുഡിഎഫിത്റെ 
െകർച്ചയ്കപ് കാരണമായി

അധിൊര്ിലായിരുന്ന ദീർ
ഘൊലണം മുെലാളി് �ിെസ
ന്ിപ്റെ അടിയുറച്ച �ക്ാക്
ളായി നിലപ്ൊണ്ിട്ടുള്ള രാഷ്ടീയ 
െക്ഷിയാണസ് വൊൺഗ്രസ്സ്.  ആവഗാ
ള�ൽക്രണ - ന�ലിബറൽ നയ
ങ്ളുപ്ട ആ�ിഷസ് െർ്ാക്ളായ 
വൊൺഗ്രസ്സ്, രാെ്യ ി്പ്റെ ആസ്ി
െൾ �ിറ്തുലച്ചുണം അന്നു�പ്ര പ്ര
വ�ശനമിലൊെിരുന്ന വമഖലെളി
വലക്സ് സ്ൊര്യമൂലധനപ്് കു
ടിയിരു്ിയുണം ഏൊണ്സ് 3 ലക്ഷ
വ്ാളണം െർഷെരുപ്ട െീ�ഹ
െ്യയ്കസ് ഇടയാക്ിയ െർഷെ വദ്ര
ാഹനയങ്ൾ നടപൊക്ിയുണം രാ
െ്യപ്് അസാധാരണമായ ദുര
ന്തങ്ളിവലക്സ് നയിച്ചു.  െനങ്പ്ള 
ഒരു പ്പാട്ിപ്്റിയുപ്ട �ക്ിവല
ക്സ് നയിച്ചെസ് വൊൺഗ്രസ്സ് നയി
ച്ച യുപിഎ ഭരണ്ിപ്റെ അഴി
മെിെളായിരുന്നു. രണ്സ് ദശെങ്
ളായി ഈ രാഷ്ടീയഘടെങ്ൾ 
വൊൺഗ്രസ്ിപ്നെിരായ വ�ാട്ിണം
ഗിനസ് ൊരണമാകുന്നു. െഴിഞ്ഞ 
പാർലപ്മറെസ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിലണം 
രാഷ്ടീയ ഘടെങ്ൾ പ്രെികൂല
മായി പ്ര�ർ്ിപ്ച്ചങ്ിലണം ന്യൂന
പക്ഷ ധ്രു�ീെരണ്ിലൂപ്ട 
അെിപ്ന മറിെടക്ാൻ െഴിഞ്ഞ
തുപ്ൊണ്ാണസ് യുഡിഎഫസ് വെര
ള്ിൽ �ിെയിച്ചെസ്. ബിടജപി
വച്നഗീട്ടുന്പണത്ിലുംപദവിയി
ലുംമയങ്ങി,സ്വയുംവിൽക്ടപ്പ
െോൻഒരുലജ്ജയമില്ോത്ക�ോൺ
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വരുമാനത്ിൽ കവിഞെ സ്ത്് സ്ാദിച്ചതിതറെ നപരിൽ വക്ടും ബ്ാഞ്് നകസ് എടുത്നപ്ാൾ 
യൂത്് നകാൺഗ്രസ്ിതറെ സടുംസ്ാന ഭാരവാഹിത്ടും 2021 ജനുവരിയിൽ രാജിവയ് ന്ണ്ിവന്ന  
വ്യക്ിയായിരുന്നു സിപിഐ(എടും)തറെ കുന്നത്തുനാട് സ്ാനാർതി. വക്ടുംബ്ാഞ്് നകസ്, യൂത്് 
നകാൺഗ്രസ്ിതറെ ഭാരവാഹിയായിരി്ാൻ അനയാഗ്യതയാതണങ്ിലുടും സിപിഐ(എടും)  
എടും.എൽ.എ ആകാൻ അത് മതിയായ നയാഗ്യതയാണ്. അനദേഹടും ഇടതുമുന്നണിയിൽ നെർന്നത് 
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയടും ശക്ിതപ്ട്ടുകാണാനുള്ള അതിയായ നമാഹടും തകാണ്ാനണാ? അങ്ങിതന 
അവസരവാദത്ിതറെയുടും രാഷ്ടീയ സദാൊരരാഹിത്യത്ിതറെയുടും എണ്ണമറ് ഘടകങ്ങതളല്ാടും സമാ
സമടും നെർത്് സൃഷ്ിതച്ചടുത് വിജയടും, ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയത്ിനറെതാതണന്ന മുദ്ര പതിപ്ിക്കുന്നത്, 
തതാഴിോളിവർഗ്ഗ രാഷ്ടീയത്ിന് അപമാനകരമാണ്.

\n-b-a-k-`m  
sX-c-sª-Sp-¸v 

^-ew



10 ജൂൺ 2021

(9-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 11-ാം ശേജില്)

ഗ്രസ്സ്കനതോക്ോന്ോടരയോണ്രോ
ജധ്യടമമ്ോടുും�ോണുന്ത്.ബിടജ
പിയടെതഗീവ്രവർഗ്ഗീയനിലപോടു
�കെോെ് മൃദുഹിന്ദുത്വും ഉയർത്ി
മൽസരിക്ോൻശ്രമിക്കുന്ക�ോൺ
ഗ്രസ്സിന്ആശയപരമോയവധ്യതധ്യ
സ്തത�ോട്ോൻ�ഴിയന്ില്എന്
തിനോൽജനോധിപതധ്യ-മകതതര
വിശ്വോസി�ളുടെവിശ്വസനഗീയമോയ
കനതൃത്വമോയി ഉയരോനോവില്. 
അവയാധ്യാ വക്ഷത്ര�ിധിപ്യ സ്ാ
ഗെണം പ്െയ് നിലപാടസ് വൊൺഗ്ര
സ്ിപ്റെ മൃദുഹിന്ദുെ് സമീപന്ി
പ്റെ പ്രെിഫലനമായിരുന്നു. 

സ്ാർത്ഥപൂരണ്ിപ്റെ ഒവര
പ്യാരു അെണ് മാത്രമാണസ് സണം
സ്ാന്സ് യുഡിഎഫസ് എന്ന രാ
ഷ്ടീയ മുന്നണിപ്യ നയിക്കുന്നെസ്. 
അന്തഛിദ്രവുണം ഗ്രൂപെസ്െലാപവുണം 
മൂലണം അവമ്പെെർന്ന വൊൺഗ്ര

സ്ാണസ് യുഡിഎഎഫിപ്ന നയി
ക്കുന്നെസ്. വ�ഷണംപ്െട്ി നടക്കുന്ന, 
ഉദരപൂരണ്ിപ്റെ പ്രെീെങ്
ളായ കുറച്ചസ് വനൊക്ളലൊപ്െ, 
ൊപ്ഴ്ല്ിൽ സണംഘടനവയാ 
പ്ര�ർ്നവമാ ഇന്നസ് വൊൺഗ്ര
സ്ിനിലെ. പരമ്പരാഗെ വ�ാട്ടുെൾ 
പ്മയ്യനങ്ാപ്െെപ്ന്ന െങ്ളുപ്ട 
പ്പട്ിയിൽ �ീഴുപ്മന്നുണം അങ്ി
പ്ന എലൊക്ാലവുണം വനൊക്ളാ
യി �ിലസാപ്മന്നുമാണസ് �്യാവമാ
ഹണം. മുെലാളിമാരിൽ നിന്നുള്ള 
ഫണ്സ് �രവുണം കുറഞ്ഞവൊപ്ട 
ഇ്�ണപ്് നിയമസഭാ പ്െ
രപ്ഞ്ഞടുപെിൽ ഏറ്വുണം ദുർബ്ബല
മായ പ്ര�ർ്നമാണസ് യുഡിഎ
ഫസ് നട്ിയെസ്. 

ഘടെക്ഷിെൾ രപ്ണ്ണ്ണം മറു
വെരിയിവലക്സ് വപായവൊപ്ട യു
ഡിഎഫസ് കൂടുെൽ ക്ഷീണിച്ചു. 
െണക്ിലൊപ്െ പണവുണം സർവ്വ
സന്നാഹങ്വളാപ്ടയുള്ള പ്െര
പ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്മഷിനറിയുണം സർക്ാർ 
ഏെൻസിെളുപ്ട �ൻപ്രൊരണ
വുണം പഞ്ായ്സ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് 
�ിെയ്ിലൂപ്ട ഉറപൊക്ിയ ൊ
വഴ്ല്ിപ്ല സണംഘടനാസണം
�ിധാനവുണം ഉള്ള, അടിമുടി സുസ
ജ്മായ ഇടതുമുന്നണിയുമായി 
മൽസരിക്ാൻവപാലണം െഴി�ിലൊ
് �ളപ്ര ക്ഷയിച്ച ഒരു  രാഷ്ടീയ 
കൂടാരമായിരുന്നു യുഡിഎഫസ്. പ്ര
ൊരണരണംഗ്ാെപ്ട്, രണ്ാണം 
സ്ാനണം ബിപ്െപി െരസ്മാക്ി
യവൊപ്ട യുഡിഎഫസ് മൂന്നാണം സ്ാ
ന്ാവുെയുണം പ്െയ്തു. ഇപ്രൊരണം 

�ി�ിധ പരാധീനെെവളാപ്ട �ളപ്ര 
ദുർബ്ബലമായിരുന്ന യുഡിഎഫായി
രുന്ന പ്രധാന പ്രെിവയാഗി എന്ന
തുണം എൽഡിപ്റെ �ിെയണം ആയാ
സരഹിെമാൊൻ �ഴി തുറന്നു.  

കഴിഞെകാല ത്െയ്ികൾക്പ് 
അംഗ്രീകാരം ലഭിത്ച്ചന്  
അവകാശവാേം അവ  
തുടരാനുള്ള ന്രീക്മാകരുെപ്

 മുെളിൽ പ്രെിപാദിച്ചു െഴി
ഞ്ഞ �ിശെലനണം പ്രാഥമിെമായി 
�്യക്മാക്കുന്നെസ് എൽഡിഎഫി
പ്റെ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയണം അ�
രുപ്ട നയങ്ൾക്കുള്ള അണംഗീൊ
രമലെ എന്നൊണസ്. ഒരു ൊരണ
�ശാലണം അ�ർ വെപ്ക്ാണ് 
നയങ്ൾ െന�ിരുദ്ധമപ്ലെന്നസ് 
�ിെയണം പ്െളിയിച്ചിട്ിലെ. ഒന്നാണം 
പിണറായി സർക്ാരിപ്റെ ഭരണ
ൊല്സ് വെപ്ക്ാണ് നയപര

മായ െീരുമാനങ്ൾക്കുണം നടപ
ടിെൾക്കുണം ൊപ്ഴ െനങ്ൾ അന
മെി നൽെി ഒപെിട്ടു എന്ന വനൊ
ക്ളുപ്ട അ�ൊശ�ാദ്ിപ്റെ 
ലക്ഷ്യപ്മന്താണസ്? �ിെയ്ിപ്റെ 
വമലള്ള നിരുപദ്ര�െരമായ ആഹ്ാ
ദപ്രെടനമായി അ�പ്യ ചുരുക്ി
ക്ാണരുപ്െന്നസ് ഞങ്ൾ െനങ്
വളാടഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.   െഴിഞ്ഞ 
അഞ്ചു�ർഷണം നടന്ന വപാലീസി
പ്റെ െനാധിപെ്യധ്ണംസനങ്ൾ 
മുഴു�ൻ മാതൃൊനടപടിെളാപ്ണ
ന്നസ് ഈ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് ഫലണം 
പ്െളിയിച്ചൊയി വനൊക്ൾ �ാ
ദിക്കുെയാണസ്. സണംസ്ാന്സ് യു
എപിഎ ചുമത്തുന്ന െീഴസ് �ഴക്ണം 
സൃഷ്ടിച്ച നടപടി ശരിയാപ്ണന്നസ് 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയപ്് കൂട്ടു
പിടിച്ചസ് ന്യായീെരിക്കുെയാണസ്. 
സണംസ്ാന്സ് ആദ്യമായി പിൻ
�ലിക്ൽ ഓർഡിനൻസസ് പുറപ്പെ
ടു�ിച്ചസ് റദോവക്ണ്ി �ന്ന വപാലീസസ് 
ആക്റസ് വഭദഗെി ശരിയായ ദിശ
യിലള്ള നീക്മായിരുന്നു എന്നാ
ണസ് വനൊക്ൾ സമർത്ഥിക്കുന്ന
െസ്. പ്െ-പ്റയിൽ നാടിപ്റെ �ിെ
സനമാപ്ണന്നാണസ്  �ിെയണം ചൂ
ണ്ിക്ാട്ി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ാപി
ക്ാൻ ശ്രമിക്കുന്നെസ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുപ്ട 
മൂക്ിനൊപ്ഴ, പ്രിൻസിപെൽ പ്സ
ക്രട്റിയുപ്ട ൊർമ്മിെെ്്ിൽ 
നടന്ന അഴിമെിെളിൽനിന്നുണം 
�ഴി�ിട് പ്െയ്ിെളിൽ നിന്നുണം 
െപ്റെ ഒന്നാണം സർക്ാർ കുറ്�ിമു
ക്മാക്പ്പെട്ടു എന്നസ് സ്ാപിക്ാ
നള്ള �്യഗ്രെ മനസ്ിലാക്ാണം. 

പവക്ഷ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയണം 
ആ കൃെ്യണം നിർവ്വഹിക്കുന്നിലെ. 
�ാളയാറിൽ വപാലീസിനസ് സണംഭ
�ിച്ചെസ് ഗുരുെരമായ �ീഴ്ചയപ്ലെ
ന്നസ് ഈ �ിെയണം പ്െളിയിക്കുന്നി
ലെ. പിഎസസ് സി റാങ്സ് വഹാൾവഡ
ഴസ് സായിട്ടുള്ള പ്ൊഴിൽരഹിെവരാ
ടസ് ൊട്ിയ മനഷ്യെ്�ിരുദ്ധമായ 
സമീപനണം വെരളണം �െ�ച്ചുെന്നു 
എന്നസ് ഈ �ിെയണം സമർത്ഥിക്കു
ന്നിലെ. യുഡിഎഫസ് സർക്ാർ ആ�ി
ഷസ് െരിച്ച പങ്ാളി് പ്പൻഷൻ 
പദ്ധെി പിൻ�ലിക്ാെിരുന്നെസ് 
ശരിയാപ്ണന്നസ് ഈ �ിെയണം പ്െ
ളിയിക്കുന്നിലെ. 

�ിെയ്ിപ്റെ െണക്ിൽ
പ്പടു്ി െന�ിരുദ്ധനയങ്പ്ള

യുണം മൂലധനവസ�വയയുണം  പ്�ള്ള
പൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്നെസ്, പഴയെി
വനക്ാൾ െീവ്രമായി അ� തുട
രുന്നെിനവ�ണ്ിയാപ്ണങ്ിൽ 
െനങ്ൾക്സ് മുമ്പിലള്ളെസ് െനാ
ധിപെ്യണം അന�ദിക്കുന്ന മഹിമ
യാർന്ന പാെ മാത്രമാണസ്. അെസ് 
പ്രവക്ഷാഭ്ിപ്റെ പാെയാണസ്. 
െനാധിപെ്യ്ിപ്റെ ശരിയായ 
�ിൊരണം ഉൾപ്ക്ാണ്സ്, ഒന്നാണം 
വടമിപ്ല െനവദ്രാഹെരമായ സമീ
പനങ്ൾ െിരു്ാൻ രണ്ാണം പി
ണറായി സർക്ാർ െയ്യാറാവുെ
യാണസ് വ�ണ്െസ്. വെരള്ിപ്ല 
ഇടെസ്-െനാധിപെ്യ �ിശ്ാസി
െൾ പ്രെീക്ഷിക്കുന്നെസ് ആ നട
പടിയാണസ്. 

എസപ് യുസിഐ(കമ്മയൂണിസ്റ്റപ്)
ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തെ                                          
പ്രാണത്നപപ്ാത്ല  
ത്നപ്ാടപ് പെർക്കുന്നു

ഇൻഡ്യയുപ്ട �ർ്മാന രാ
ഷ്ടീയ സാഹെര്യ്ിൽ ഇടതുപ്ര
സ്ാനങ്ളുപ്ട മുമ്പിൽ വനർ�ി
പരീെമായ രണ്സ് മാർഗങ്ളാണു
ള്ളെസ്. ഓവരാ സണംസ്ാനപ്്യുണം 
ഏപ്െങ്ിലണം ഒരു പ്രമുഖെക്ഷിയുപ്ട 
അപ്ലെങ്ിൽ െക്ഷിെളുപ്ട വനതൃ
െ് ി്ലള്ള പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് സഖ്യ
ങ്ളിൽ െടന്നുകൂടുെ, അെെിട
ങ്ളിപ്ല �ിലവപശൽ വശഷി 
ഉപവയാഗപ്പെടു്ി ഏൊനണം 
സീറ്െൾ െരപ്പെടുത്തുെ, ഏറി
യാൽ ഒവന്നാ രവണ്ാ സീറ്െളിൽ 
െയിക്കുെ; ഇൊണസ് ഒരു മാർഗ്ണം. 

ഇവപൊൾ ഏൊണ്സ് എലൊ സണം
സ്ാനത്തുണം �്യ�സ്ാപിെ ഇട
തുപാർട്ിെൾ സ്ീെരിച്ചിട്ടുള്ളെസ് 
ഈ നിലപാടാണസ്. ഒരു സണംസ്ാ
ന്സ് സഖ്യെക്ഷിയായിട്ടുള്ള�ർ 
അടു് സണംസ്ാന്സ് എെി
ർപാളയ്ിലാപ്ണന്നസ് �രാണം. 
എപ്ന്തങ്ിലണം െെ്്ിപ്റെവയാ 
ആദർശ്ിപ്റെവയാ പ്രശസ് നണം 
ഇെിൽ ഉദിക്കുന്നിലെ. പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെിൽ എപ്ന്തങ്ിലണം വനട്ണം ഉണ്ാ
ക്ാൻ ഇട�രുത്തുപ്മങ്ിൽ സഖ്യ
മാൊണം. പുവരാഗമനപരപ്മന്നുണം 
�ർഗ്ീയ �ിരുദ്ധപ്മന്നുപ്മാപ്ക് 
�ിളിക്പ്പെടുന്ന ഈ സഖ്യങ്ൾ 
രാെ്യ ി്പ്റെ രാഷ്ടീയഘടനയിൽ 
പുവരാഗമനാത്മെമായ എപ്ന്തങ്ി
ലണം മാറ്ണം സൃഷ്ടിക്കുപ്മന്നസ് ഈ പ്ര
സ്ാനങ്ളുപ്ട വനൊക്ൾവപാ
ലണം പ്രെീക്ഷിക്കുന്നിലെ. പാർലപ്മ
റെറി വനട്്ിനായി എന്തസ് പ്ന

റിവുവെടുണം ൊട്ാപ്മന്നസ് ഇടതുമുദ്ര
യണിഞ്ഞ�ർെപ്ന്ന മാതൃെ ൊ
ട്ിയവൊപ്ട, �ലതുെക്ഷിെൾക്സ് 
അെസ് �ളക്കൂറുള്ള മണ്ായി. അപ
െയ്ിവലക്കുള്ള കൂപ്പുകു്ല 
ലൊപ്െ മപ്റ്ാന്നുണം ഇെസ് സൃഷ്ടിക്കു
ന്നിലെ. പൂർണ്മായുണം ഈ പാെയി
ലൂപ്ടയാണസ് സിപിഐ, സിപിഐ
(എണം) പാർട്ിെൾ സഞ്രിക്കുന്നെസ്.

മുെലാളി്�ിരുദ്ധ വസാഷ്യ
ലിസ്റസ് �ിപ്ല�്ിനസ് അനവരാധ
മായിട്ടുള്ള െനാധിപെ്യസമരങ്ൾ
ക്ായി െനങ്പ്ള െയ്യാപ്റടുപെി
ക്കുെ എന്ന ഇടതുരാഷ്ടീയ്ിപ്റെ 
യഥാർത്ഥ മാർഗ്മാണസ് രണ്ാമ
വ്െസ്. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ടീയ്ി
പ്റെ മുമ്പിലള്ളെസ് �ിട്ടു�ീഴ്ചയിലൊ
് വപാരാട്്ിപ്റെ മാർഗ്ണം മാ
ത്രമാണസ്. ഒരു സമരസഖ്യ്ിനസ് 
പാർലപ്മറെറി അധിൊരരാഷ്ടീ
യ്ിപ്റെ രണംഗ്സ് ൊൽക്ാലി
െമായ െിരിച്ചടിെൾ ഉണ്ാപ്യ
ന്നു�രാണം. അവപൊഴുണം െനാധിപ
െ്യസമര്ിപ്റെ അെണ് വെ
�ിടാപ്െ, നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വപാ
രാട്്ിവലക്സ് കൂടുെൽ അണിെ
പ്ള വെർ്സ് മുവന്നറുണം. െനങ്ൾ
പ്ക്െിപ്രയുള്ള അെിക്രമങ്ൾ 
രൂക്ഷമാകുന്നെനസരിച്ചസ് �ർദ്ധി
െമാകുന്ന െനവരാഷവുണം അസണം
തൃപ്ിയുണം ശക്മായ സമരരൂപങ്
ളായി �ിെസിക്കുണം. 

പാർലപ്മറെറി പ്ര�ർ്ന  
പ്്യുണം സമരരാഷ്ടീയ്ിപ്റെ 
ഭാഗണം മാത്രമായി ൊണുന്ന യഥാർ
ത്ഥ ഇടതുരാഷ്ടീയ ദൗെ്യണം നിർ

വ്വഹിക്കുന്നെിനവ�ണ്ിയാണസ് 
എസസ് യുസിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്) 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ മൽസരിക്കുന്ന
െസ്. ഇക്ഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ പ്െ
രപ്ഞ്ഞടുപെിൽ സണംസ്ാന്സ് 36 
മണ്ഡലങ്ളിലണം അഞ്സ് സണംസ്ാ
നങ്ളിലമായി ആപ്െ 265 മണ്ഡ
ലങ്ളിലണം പാർട്ി മൽസരിച്ചു. 
അധിൊര്ിപ്റെവയാ സീറ്ിപ്റെ
വയാ എന്തിനസ് വ�ാട്ിപ്റെവയാവപാ
ലമുള്ള പാർലപ്മറെറി വനട്്ി
പ്റെ ഉടനടിയുള്ള ഫലപ്് മുഖ്യ
ലക്ഷ്യമായി നിർണ്യിച്ചുപ്ൊണ്
ലെ ശരിയായ പ്ൊഴിലാളി�ർഗ്
പാർട്ി പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ മൽസ
രിക്കുന്നെസ്. പ്ൊഴിലാളി�ർഗ് 
�ിപ്ല�മുവന്നറ്പ്് സഹായിക്ാ
നണം ശക്ിപ്പെടു്ാനണം പ്െരപ്ഞ്ഞ
ടുപെസ് മൽസരവുണം പാർലപ്മറെറി 
പ്ര�ർ്നവുണം ഇടനൽെണണം.  

പാർലപ്മറെറി അധിൊരഘ
ടനയുപ്ട രണംഗ്സ്  എസസ് യുസി
ഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്)  ഗണനീയമായ 
ഒരു നാമമലെ. ഇന്നപ്് �ഷളൻ 
രാഷ്ടീയ സാഹെര്യവുമായി സന്ധി
പ്െയ്തുപ്ൊണ്ടുള്ള പാർലപ്മറെറി 
വനട്ങ്ൾ വ�ണ് എന്നൊണസ് 
പാർട്ിയുപ്ട നിലപാടസ്. ഏപ്െങ്ി
ലണം ഒരു �്യ�സ്ാപിെ മുന്നണി
യുപ്ട ഭാഗമായിപ്ക്ാണ്ടുമാത്രമാ
ണസ് സണംസ്ാന്സ് ഏതുപാർട്ി
യുണം പാർലപ്മറെറി രണംഗ്സ് വമൽ
�ിലാസമുണ്ാക്കുന്നെസ്. സമര്ി
നവ�ണ്ിയലെ, പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിനണം 
അധിൊര്ിനണംവ�ണ്ി മാത്ര
മാണസ് മുന്നണിപ്യങ്ിൽ അെിപ്ന 
ഉപവയാഗപ്പെടു്ി െനൊൽപ
ര്യണം സണംരക്ഷിക്ാനാ�ിലെ. ഈ 
ഇടതു�ീക്ഷണണം ഉയർ്ിപെിടി
ക്കുന്നെിനാലാണസ് എസസ് യുസിഐ
(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്)  ഒരു മുന്നണിയുപ്ട
യുണം ഭാഗമാൊപ്െ നിലപ്ൊള്ളുന്ന
െസ്. എലൊ ആദർശവുണം െെ്വുണം 
പ്�ടിഞ്ഞസ് പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീ
യണം തുറന്നുെരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ൾ 
എങ്പ്നയുണം വനടാനള്ള ഭ്ാന്തൻ 
മൽസരങ്ൾ അറപ്പുള�ാക്കുന്ന 
രാഷ്ടീയ അപെയമാപ്ണന്നാണസ് 
പാർട്ിയുപ്ട �ിലയിരു്ൽ.

മുന്നണിപ്രവ�ശന ി്പ്റെ സാ
ധാരണ മാനദണ്ഡങ്ൾക്കുമപ്പുറണം 
െർമ്മവശഷിയുണം വെഡർ െരുത്തു
മുള്ള പ്രസ്ാനമാണസ് എസസ് യുസി
ഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്). വെരള ി്പ്റെ 
രാഷ്ടീയ - സാമൂഹ്യമണ്ഡലങ്ളിൽ 
അസാധാരണമായ ഇഛാശക്ി
വയാപ്ട, െലനാത്മെെവയാപ്ട 
െനങ്ൾക്കുവ�ണ്ി, െനാധിപ
െ്യെീ�ിെ്ിപ്റെ എണ്മറ് പ്ര
ശസ് നങ്ളിൽ നിരന്തരണം വപാരടി
ക്കുന്ന പാർട്ിയാണസ് എസസ് യുസി
ഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്). നിയമസഭാ 
പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിനസ് പ്ൊട്ടുമുമ്പുള്ള 
മാസങ്ളിൽ, ദിലെിയിപ്ല െർഷെ 
സമര്ിപ്റെ സവദേശണം പ്രെരി
പെിച്ചുണം പിന്തുണ നൽെിയുമുള്ള 
പ്ര�ർ്നങ്ളിൽ രാപെൽ 

സമരത്ിനുനവണ്ിയല്, തതരതഞെടുപ്ിനുടും അധികാരത്ിനുടും നവണ്ി മാത്മാണ് മുന്നണിതയങ്ിൽ 
അതിതന ഉപനയാഗതപ്ടുത്ി ജനതാൽപ്ര്യടും സടുംരക്ഷി്ാനാവില് എന്ന ഇടതുവീക്ഷണടും ഉയർ
ത്ിപ്ിടിക്കുന്നതിനാോണ് എസ് യുസിഐ(ക്്യൂണിസ്റ്) ഒരു മുന്നണിയുതടയുടും ഭാഗമാകാതത നിേ
തകാള്ളുന്നത്. അത്രടും മുന്നണികളിതേ പ്രനവശനടും വഴിയുള്ള നമൽവിോസടും നവണ് എന്നതാണ് 
എസ് യുസിഐ(ക്്യൂണിസ്റ്)തറെ തീരുമാനടും. എല്ാ ആദർശവടും തത്വടും തവടിഞെ് പാർേതമറെറി  
രാഷ്ടീയടും തുറന്നുതരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എങ്ങിതനയുടും നനടാനുള്ള ഭ്ാന്ൻ മൽസരങ്ങൾ അറപ്പുള
വാക്കുന്ന രാഷ്ടീയ അപെയമാതണന്നാണ് പാർടിയുതട വിേയിരുത്ൽ. 
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11ജൂൺ 2021

(ശേഷം 12-ാം ശേജില്)

(10-ാം ശേജില് നിന്ന്)

�്യാപൃെമായിരുന്നു ഈ പാർട്ി. 
സമാന്തരമായി്പ്ന്ന പ്െ
-പ്റയിൽ എന്ന �ിനാശപദ്ധെി
പ്ക്െിപ്രയുള്ള സമരപ്ര�ർ്
നരണംഗത്തുണം സെീ�മായി നില
പ്ൊണ്ടു. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്രെര
ണദിനങ്ളിലാെപ്ട്, പിഎസസ് സി 
റാങ്സ് വഹാൾവഡഴസ് സസ് നട്ിയ 
ഏറ്വുണം ന്യായയുക്മായ സമര

ി്നസ് നിർണ്ായെ സഹായങ്ൾ 
നൽെിപ്ക്ാണ്സ്, എസസ് യുസിഐ
(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്)പ്റെ ആശയവനതൃ
െ്്ിലള്ള യു�െന സണംഘടന 
എഐഡിവ�ഒ പ്സക്രവട്റിയറ്സ് 
നടയിൽ പ്ൊഴിൽരഹിെരായ 
യു�ാക്വളാപ്ടാപെണം ഉണ്ായിരു
ന്നു. ന്യായമായ പ്ൊഴിൽ സമര
ങ്ളിൽ, �ിദ്യാഭ്യാസ അ�ൊശ
വപൊരാട്ങ്ളിൽ,  �നിെെളുപ്ട 
അഭിമാനവപൊരാട്ങ്ളിൽ, �ിെ
സന്ിപ്റെ ഇരെളുപ്ട െീ�ന്
രണ സമരങ്ളിൽ എ�ിപ്ടയുണം 
ഈ പാർട്ിയുണം അെിപ്റെ സഖാ
ക്ളുണം ഉണ്ായിട്ടുണ്സ്. ഉന്നെമായ 
സണംസസ് ൊരവുണം നീെിവബാധവുണം 
ധാർമ്മിെെയുണം ഒരു പ്രെിപ്ര�ാ
ഹമായി �ളർ്ിപ്യടുക്ാൻ സാ
മൂഹ്യമണ്ഡല്ിപ്റെ എലൊ തുറ
െളിലണം �ിശ്രമരഹിെമായി പണി
പ്യടുക്കുന്ന പാർട്ിയാണസ് എസസ് യു
സിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്). 

എത്രദുഷസ് െരപ്മങ്ിലണം െന
െീയ സമര്ിപ്റെ ദൗെ്യണം ചുമ
ലിവലറ്ി ഒറ്യ്കസ് പ്പാരുതുെയാണസ് 
എസസ് യുസിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്).  
െനെീയ സമരങ്ളുപ്ട രാഷ്ടീയണം 
വെപ്�ടിഞ്ഞാൽ പിപ്ന്ന അ�
വശഷിക്കുന്നെസ് അറു�ഷളൻ അ�
സര�ാദ്ിപ്റെയുണം അധാർമ്മി
െെയുപ്ടയുണം പാെയാണസ്. അെി
വനാടസ് സന്ധിയിലൊ് നിലപാ
ടസ് സ്ീെരിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ിയാണസ് 
എസസ് യുസിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്). 
മൽസരിച്ച മണ്ഡലങ്ളിൽ െെ്ാ
ധിഷ്ിെവുണം മഹനീയവുമായ ഇട
തുരാഷ്ടീയ്ിപ്റെ ശക്മായ പ്ര
ൊരണമാണസ് പാർട്ി നട്ിയ
െസ്. രാെ്യ്ിപ്റെ �ർ്മാനസ്ി
െിയിൽ ആശങ്യുണം വ�ദനയുമുള്ള, 
രാഷ്ടീയ െലനങ്പ്ള ഗൗര�പൂർ
വ്വണം �ീക്ഷിക്കുന്ന നിര�ധി മന
ഷ്യസസ് വനഹിെൾ, ഇടതുപക്ഷ 
�ിശ്ാസിെൾ ഈ രാഷ്ടീയപ്് 
അണംഗീെരിക്ാനണം സ്ീെരിക്ാ
നണം മുവന്നാട്ടു�രിെയുണ്ായി. െന
െീയസമര്ിപ്റെ രാഷ്ടീയപ്് 
കൂടുെൽ െരുവ്ാപ്ട സ്ാപി
ക്ാൻ �ലിയ വൊെിൽ നിയമ
സഭാ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്ര�ർ്നണം 
സഹായിക്കുെയുണ്ായി.

അടിസ്ാന �രിവർതെനതെി
നായി ജനങ്ങത്െ െയ്ാത്റടുപ്ി
ക്ലാണപ് ഇടതുരാഷ്ട്രീയതെിത്റെ 
�രമപ്ര്ധാനമായ ല്്ം

99 സീറ്ിപ്ല �ിെയണം ൊട്ി
പ്ക്ാണ്സ് സണംസ്ാന്സ് ഇടതു

പക്ഷ രാഷ്ടീയണം മുവന്നറുന്നു, വെരളണം 
ചു�ക്കുന്നു എന്നിങ്പ്നയപ്ക്യു
ള്ള അ�ൊശ�ാദങ്ളുപ്ട യഥാർ
ത്ഥസ്ിെി എപ്ന്തന്നസ്  �ിലയി
രു്ാൻ സെ്യസന്ധരായ ഇടെസ് 
�ിശ്ാസിെവളാടസ് ഞങ്ൾ അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു. എൽഡിഎഫസ് െയി
ക്കുവമ്പാഴുണം വെരള്ിപ്ല സാമൂ
ഹ്യമണ്ഡല്ിൽ ഇടെസ് മവനാ
ഘടന അടിക്ടി ദുർബ്ബലമാകുന്നു 

എന്നെവലെ യാഥാർത്ഥ്യണം? അറു�
ഷളൻ അ�സര�ാദണം, സ്ാർത്ഥ
വനട്ങ്ൾക്കുവ�ണ്ി എന്തു നീെ
കൃെ്യവുണം ന്യായീെരിക്പ്പെടുന്ന 
രാഷ്ടീയ അധാർമ്മിെെ, ൊെി-മെ 
�ിൊരങ്ളുപ്ട ഏറി�രുന്ന സ്ാ
ധീനണം, സാമുദായിെ സണംഘടനെ
ളുപ്ട അധീശെ്ണം, ശാസ്തീയ െിന്താ
ഗെിയുണം യുക്ിവബാധവുണം അെി
വ�ഗണം അസ്മിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ 
അന്തരീക്ഷണം, വരേഡസ് യൂണിയൻ സണം
ഘടനെപ്ള നയിക്കുന്ന അെീ� 
�ഷളായ സാമ്പ്ിെ�ാദവുണം നി
യമ�ിവധയ�ാദവുണം, അ�ൊശ
ങ്ൾക്കുവ�ണ്ി �ീവറാപ്ട പ്പാരു
തുന്ന സമരപ്രബുദ്ധെയുപ്ട സ്ാ
ന്സ് യാെനയുപ്ടയുണം അധിൊര
�ിവധയെ്്ിപ്റെയുണം സന്ധിമ
വനാഭാ�ണം ഇ�പ്യലൊണം അനനിമി
ഷണം പ്പരുകുന്ന ഒരു സണംസ്ാന്സ് 
ഇടതുരാഷ്ടീയണം ശക്ിപ്പെടുെയാ
പ്ണന്നസ് െരുൊനാകുവമാ?. എന്തു
പ്ൊണ്ാണസ് ഇങ്ിപ്ന സണംഭ�ിക്കു
ന്നെസ്? സെ്യസന്ധമായ ഒരാത്മ
പരിവശാധനയ്കസ് നാണം ഇടതുപക്ഷ 
�ിശ്ാസിെൾ െയ്യാറാെണണം.  

ഏറ്വുണം െീർണ്മായ മുെലാ
ളി് �്യ�സ്ിെിപ്യ സണംരക്ഷി
ക്കുന്ന പാർലപ്മറെറി രാഷ്ടീയ 
അധിൊരഘടനയുപ്ട-എസ്റാബ്ി
ഷസ് പ്മറെിപ്റെ-അ�ിഭാെ്യ ഭാഗമാ
യി �്യ�സ്ാപിെ ഇടതുപക്ഷണം 
മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്െരപ്ഞ്ഞടുപ്പുണം 
അധിൊരവുമലൊപ്െ മപ്റ്ാരു 
ലക്ഷ്യവുണം ഇന്നസ് അ�ർക്ിലെ. 
എപ്ന്തങ്ിലണം ആദർശവമാ െെ്
വമാ അ�പ്ര അലട്ടുന്നിലെ. അറപ്പു
ള�ാക്കുന്ന അ�സര�ാദപ്്യുണം 
രാഷ്ടീയ സദാൊരരാഹിെ്യപ്്
യുണം പ്രവയാഗിെ രാഷ്ടീയ െണ
ക്കുകൂട്ൽപ്ൊണ്സ് ന്യായീെരിക്കു
ന്നു. ബണംഗാളിൽ െീവ്ര�ർഗ്ീയ 

നിലപാടുള്ള അഹമ്മദസ് സിദ്ധിഖി
യുമായിവപൊലണം സഖ്യണം രൂപപ്പെ
ടു്ിയെിൽ എപ്ന്തങ്ിലണം െനാ
ധിപെ്യ�ിരുദ്ധെ ഉള്ളൊയി െി
രിച്ചറിയാൻ െഴിയാ്�ിധമാണസ് 
ഈ അപെയണം. എെിർവെരിയി
ലായിരിക്കുവമ്പാൾ പ്െകു്ാനണം 
സ്ന്തണം വെരിയിലാകുവമ്പാൾ മാ
ലാഖയുമാകുന്ന നിലപാടസ് ഒവന്നാ 
രവണ്ാ സീറ്ിപ്റെ �ിെയ്ിന

വ�ണ്ി മാത്രമുള്ള ഇരട്്ാപൊ
ണസ്. ഉന്നെമായ മവെെര-െനാ
ധിപെ്യ മൂല്യങ്ൾ �്യക്ിെല
്ിലണം സാമൂഹ്യമണ്ഡല്ിലണം 
അനഷ്ിക്ാനള്ള സമര്ിനസ് 
വനതൃെ്ണം നൽവെണ്ടുന്ന�ർ, പ്െ
രപ്ഞ്ഞടുപെസ് വനട്ങ്ൾക്ായി ൊ
െി-മെ �ിൊരങ്ളുമായി സന്ധി
പ്െയ്യുവമ്പാൾ അെസ് നൽകുന്ന 
പാഠവുണം സവദേശവുണം ഏറ്വുണം അപ
െടെരമായിരിക്കുണം. പ്പാതുസമൂ
ഹ്ിപ്റെ ൊൽപെര്യങ്പ്ള മുൻ
ഗണനാപൂർവ്വണം സമീപിക്കുന്ന െീ
�ിെ�ീക്ഷണണം പരിശീലിപെിക്
പ്പെവടണ്െിപ്റെ സ്ാന്സ് സങ്കു
െിെമായ  �്യക്ി�ാദവുണം അഴി
മെിയുപ്ട െിന്താഗെിയുണം �്യ�
സ്ാപിെ ഇടെസ് പ്രസ്ാനങ്ൾ 
അ�രുപ്ട രാഷ്ടീയ നിലപാടുെ
ളിലൂപ്ട വപ്രാൽസാഹിപെിക്കുന്നു. 
അപരപ്റെ �ിമർശനങ്വളാടസ് പു
ലർവ്ണ്ടുന്ന സഹിഷ്ണുെ െനാ
ധിപെ്യ െീ�ിെവശലിയുപ്ട പ്രാ
ണനാണസ്. പ്രെിവയാഗിെപ്ള അടി
ച്ചമർ്ിയുണം �െ�രു്ിയുണം മു
വന്നറുന്ന ഇടപ്െന്നവപരിലള്ള 
രാഷ്ടീയ പ്ര�ർ്ന മാതൃെ സഹി
ഷ്ണുെയുപ്ട സണംസസ് ൊരപ്് ഇലൊ
ൊക്കുന്നു. ഇടപ്െന്ന വപരിൽ നി
ലപ്ൊള്ളുെയുണം പ്പാതുമണ്ഡല
്ിലണം �്യക്ിെീ�ിെ്ിലണം 
�ഷളായ �ലതുനിലപാടുെൾ 
സ്ീെരിക്കുെയുണം വപാരാട്്ി
പ്റെ രാഷ്ടീയണം വെപ്യാഴിയുെ
യുണം പ്െയ്യുന്നതു�ഴിയാണസ് ഇടതു
പക്ഷ മവനാഘടന സമൂഹ്ിൽ
നിന്നുണം അെിവ�ഗണം അപ്രെ്യക്ഷ
മാകുന്നെസ്.

നിർദേയമായ ചൂഷണ്ിലണം 
അനീെിയിലണം അധിഷ്ിെമായി
ട്ടുള്ള നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ
-സാമ്പ്ിെ ക്രമ്ിപ്റെ അടി

സ്ാനപരി�ർ്നമാണസ് ഇടതു
രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ ലക്ഷ്യണം. അെി
നായി െനങ്പ്ള �ിപുലമായി 
െയ്യാപ്റടുപെിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ 
രാഷ്ടീയ പ്രക്രിയയാണസ് െനാധി
പെ്യപ്രവക്ഷാഭങ്ൾ. അതുപ്ൊ
ണ്ടുെപ്ന്ന സമരരാഷ്ടീയമാണസ് 
ഇടതുദർശന്ിപ്റെ െീ�നണം 
സ്യുണം. മുെലാളി് �്യ�സ്
യുപ്ട നയങ്ൾപ്ക്െിപ്ര നാൾ

ക്കുനാൾ ശക്ിപ്പെട്ടു�രുന്ന അസണം
തൃപ്ിക്കുണം പ്രെിവഷധ്ിനണം സണം
ഘടിെ െനാധിപെ്യ പ്രവക്ഷാഭ
്ിപ്റെ രൂപണം നൽകുെയാണസ് 
ഇടതു െടമ. �ിെയിച്ചാലണം ഇപ്ലെ
ങ്ിലണം െനാധിപെ്യ സമരങ്ൾ 
�ഹിക്കുന്ന ഏറ്വുണം ഗൗര�പ്പെട് 
ധർമ്മണം, അെസ് െനങ്ൾക്സ്  �ൻ
വൊെിൽ രാഷ്ടീയ �ിദ്യാഭ്യാസണം 
നൽകുന്നു എന്നൊണസ്. െനെീയ 
സമരങ്ളുണം പ്ൊഴിലാളി പ്രവക്ഷാ
ഭങ്ളുണം െനങ്ളുപ്ട പാഠശാലെ
ളായി മാറുണം. െനങ്ൾ സ്ന്തണം 
സമരാനഭ�ങ്ളിൽനിന്നുണം െങ്
ളുപ്ട െീ�ിെദുരിെങ്ളുപ്ട മൂലൊ
രണപ്മപ്ന്തന്നസ് െിരിച്ചറിയുണം. ഈ 
ധാരണെൾക്സ് �ർഗ്സമര്ി
പ്റെ ഉൾക്ാഴ്ചകൂടി ലഭിക്കുന്നവൊ
പ്ട െങ്ളുപ്ട വപാരാട്്ിപ്റെ 
�ിപ്ല�െരമായ ദിശ െിെഞ്ഞ 
�്യക്െവയാപ്ട െനങ്ൾ മനസ്ി
ലാക്കുണം. ചൂഷെ�ാഴ്ച നീട്ിപ്ക്ാ
ണ്ടുവപാൊനായി മുെലാളി�ർഗ്ണം 
ആസൂത്രിെമായി �ളർത്തുന്ന കൃ
ത്രിമമായ വഭദങ്പ്ളയുണം �ിഭാഗീ
യെപ്യയുണം െനങ്ൾ �ലിപ്ച്ചറി
യുണം. സമര്ിലൂപ്ട ആർജ്ിെ
മാകുന്ന അറിവുണം പ്രബുദ്ധെയുണം 
എലൊ�ിധ ഫ്യൂഡൽ മാലിന്യങ്
പ്ളയുണം ആട്ിയെറ്ണം. ഉയർന്ന െനാ
ധിപെ്യമൂല്യങ്ളുണം ധാർമ്മിെെ
യുണം സണംസസ് ൊരവുണം വശാഭവയാപ്ട 
സമൂഹപ്്യാെമാനണം സ്ാധീ
നിക്കുണം. രാെ്യപ്് മുഴു�ൻ െന
ങ്ളുണം അെ്യധിെമായ ഇഛാശ
ക്ിവയാപ്ട, ഉൽസാഹപൂർവ്വണം 
ഉണർപ്ന്നഴുവന്നൽക്കുണം. എലൊണം 
െഴുെി പ്�ടിപൊക്ാനള്ള രാഷ്ടീയ 
അഭി�ാഞ്ഛ രാെ്യപ്മമ്പാടുണം അല
യടിക്കുണം. െഴമ്പുപ്െട് െീ�ിെ്ി
പ്റെ സ്ാന്സ് സാര�്ായ 
െീ�ിെ�ർ്ന്ിപ്റെ മഹ

്ായ വശലിപ്യ െനങ്ൾ 
പുൽകുണം. പ്ൊടിയ നിരാശയുപ്ട
യുണം �്യാവമാഹങ്ളുപ്ടയുണം സ്ാ
ന്സ് സവബാധെയുപ്ട അടിസ്ാ
ന്ിലള്ള പ്രെീക്ഷയുണം ശുഭാപ്ി
�ിശ്ാസവുണം െനങ്പ്ള മുവന്നാട്ടു 
നയിക്കുണം. ഐെ്യപ്പെട് െനെ ഒരു 
പുതുശക്ിയായി ഉയരുണം. ഒരു പുതു 
സമൂഹ സൃഷ്ടിക്സ് അങ്പ്ന െള
പ്മാരുങ്ങുണം. മുെലാളി് �ിരുദ്ധ 

പ്ൊഴിലാളി�ർഗ് �ിപ്ല�്ിനസ് 
അനവരാധമായി നാണം �ിെസി
പെിപ്ച്ചടുവക്ണ് െനാധിപെ്യപ്ര
വക്ഷാഭ രാഷ്ടീയ്ിപ്റെ സാരാണം
ശവുണം ലക്ഷ്യവുണം ഇൊണസ്.  ഇടതു
-�ലതു പ്രസ്ാനങ്ൾ െമ്മിലള്ള 
അടിസ്ാനപരമായ �്യെ്യസ്െ  
ഇപ്ൊന്നു മാത്രമാണസ്. ഇതു നിർ
വ്വഹിക്ാൻ െഴിയുന്നിപ്ലെങ്ിൽ 
പിപ്ന്ന ഇടപ്െന്ന മുദ്രയണിയുന്ന  
െിൽ ഒരർത്ഥവുമിലെ. ഈ ദൗെ്യണം 
�ിസ്മരിക്കുെവയാ വബാധപൂർവ്വണം 
വെപ്�ടിയുെവയാ പ്െയ്ിട്സ് മപ്റ്
പ്ന്താപ്ക് പ്െയസ് പ്െന്നസ് സമർത്ഥി
ച്ചാലണം അെസ് ഇടതുരാഷ്ടീയപ്് 
അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുമിലെ.

സിപിഐ, സിപിഐ(എണം) 
പ്രസ്ാനങ്ളുപ്ട വനതൃെ്്ിന
വമൽ സമ്മർദേണം പ്െല്ി, യഥാർ
ത്ഥ ഇടതുരാഷ്ടീയണം അന�ർ്ി
ക്കുന്നു എന്നസ് ഉറപൊക്ാൻ െഴി
യുന്നിപ്ലെങ്ിൽ, �ലിയ വനട്പ്മന്നസ് 
സാധാരണ പ്ര�ർ്െർ െരുതു
ന്ന ഈ പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് �ിെയ
്ിനസ് ഒരായുസ്ണം ഉണ്ാെിലെ. 
ശക്മായി സ്ാധീനണം പ്െല ി്യ 
ഒരു െനെീയസമര്ിപ്റെ ഫല
മാവയാ പ്പാതുസമൂഹ്ിൽ ഇട
തുമവനാഘടന �ൻവൊെിൽ �ർ
ദ്ധിച്ചതു�ഴിവയാ സൃഷ്ടിക്പ്പെട്െലെ, 
മറിച്ചസ് ഈ �ിെയണം പ്ൊലിക്കു
പുറപ്മയുള്ളതു മാത്രമാണസ്. അെി
നാൽ �ിെയപ്് അടിസ്ാന
പ്പെടു്ിയുള്ളപ്രെീക്ഷെൾ നി
രാശയ്കസ് �ഴിമാറുണം. അങ്ിപ്നയാ
ൊെിരിക്ണപ്മങ്ിൽ യഥാർത്ഥ 
ഇടതുമുവന്നറ്്ിപ്റെ പാെയിവല
ക്സ് �്യ�സ്ാപിെ ഇടതുപാർട്ി
െൾ �രണണം. ദുഷസ് െരമായ ആശ
യസമര്ിലൂപ്ടയുണം നിൊന്തൊ
ഗ്രെയിലൂപ്ടയുണം പ്ൊഴിലാളി�ർ

ജനാധിപത്യ സമരങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായ ധർ്ടും, അത് ജനങ്ങൾ്്  വൻനതാ
തിൽ രാഷ്ടീയ വിദ്യാഭ്യാസടും നൽകുന്നു എന്നതാണ്. ജനകീയ സമരങ്ങളടും തതാഴിോളി 
പ്രനക്ഷാഭങ്ങളടും ജനങ്ങളതട പാഠശാേകളായി മാറുടും. ജനങ്ങൾ സ്ന്ടും സമരാനുഭവങ്ങളിൽനി
ന്നുടും ജീവിതദുരിതങ്ങളതട മൂേകാരണതമതന്ന്ന് തിരിച്ചറിയുടും. ഈ ധാരണകൾ്് വർഗ്ഗസമരത്ി
തറെ ഉൾ്ാഴ്ചകൂടി േഭിക്കുന്നനതാതട നപാരാടത്ിതറെ വിപ്ലവകരമായ ദിശ തികഞെ വ്യക്തനയാ
തട ജനങ്ങൾ മനസ്ിോക്കുടും.  സമരത്ിലൂതട ആർജ്ിതമാകുന്ന അറിവടും പ്രബുദ്ധതയുടും എല്ാവിധ 
ഫ്യൂഡൽ മാേിന്യങ്ങതളയുടും ആടിയകറ്റുടും. ഉയർന്ന ജനാധിപത്യമൂേ്യങ്ങളടും ധാർ്ികതയുടും സടും
സ് കാരവടും നശാഭനയാതട സമൂഹതത്യാകമാനടും സ്ാധീനിക്കുടും. എല്ാടും കഴകി തവടിപ്ാ്ാനുള്ള 
രാഷ്ടീയ അഭിവാഞ്ഛ രാജ്യതമ്ാടുടും അേയടിക്കുടും. ഐക്യതപ്ട ജനത ഒരു പുതുശക്ിയായി 
ഉയരുടും. മുതോളിത് വിരുദ്ധ തതാഴിോളിവർഗ്ഗ വിപ്ലവത്ിന് അനുനരാധമായി നാടും വികസിപ്ിതച്ചടു
ന്ണ് ജനാധിപത്യപ്രനക്ഷാഭ രാഷ്ടീയത്ിതറെ സാരാടുംശവടും േക്ഷ്യവടും ഇതാണ്.
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12 ജൂൺ 2021

(11-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

1969ലാണസ് സഖാ�സ് കൃഷ്ണ െക്ര
�ർ്ി പാർട്ി സണംഘാടന ദൗ
െ്യവുമായി വെരള്ിൽ എത്തു
ന്നെസ്. പാർട്ിയുപ്ട  വെരളഘടെ
പ്  ്സണംബന്ധിച്ചിടവ്ാളണം കൃഷ്ണ 
െക്ര�ർ്ി എന്ന നാമണം അത്ര
വമൽ പാർട്ിയുമായി വെർന്നിരി
ക്കുന്ന ഒന്നാണസ്.  1969ൽ പ്ൊലെണം 
ടിപ്െഎണം എൻെിനീയറിണംഗസ് വൊ
ളെിപ്ല അധ്യാപെനണം ബണംഗാൾ 
സ്വദശിയുമായിരുന്ന നെിവെെ 
മുഖർെിയിലൂപ്ട സഖാ�സ് ശിബ്ാ
സസ് വഘാഷസ് െിന്തപ്യക്കുറിച്ചുണം 
എസസ് യുസിഐ എന്ന പ്രസ്ാന
പ്്ക്കുറിച്ചുണം വെട്റിഞ്ഞ ഏൊനണം 
�ിദ്യാർത്ഥിെളാണസ് വെരള്ിൽ 
എസസ് യുസിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്)പാർ
ട്ിയുപ്ട പൊെ�ാഹെരായി രണം
ഗത്തു�രുന്നെസ്. 

നെസ് സവലറ്സ് പ്രസ്ാനണം വെ
രള്ിൽ നിവരാധിക്പ്പെടുെയുണം 
അെിപ്റെ ഭാഗമായുള്ള വപാലീസസ് 
നടപടിെൾ നിരന്തരമായി നട
ന്നു�രിെയുണം പ്െയ്ിരുന്ന ആ നാ
ളുെളിൽ, ഒരു പുെിയ പ്രസ്ാന
മായി എസസ് യുസിഐ(െമ്മ്യൂണി
സ്റസ്)സ് പ്ര�ർ്നണം ആരണംഭിച്ചവപൊൾ 
നെസ് സവലറ്സ് പ്രസ്ാന്ിപ്റെ 
ഭാഗമായി പ്െറ്ിദ്ധരിക്പ്പെടുെയുണം 
പ്ൊലെപ്് ഓഫീസസ് വപാലീസസ് 
പ്റയസ്ഡസ് പ്െയ്സ് സഖാക്പ്ള അറ
സ്റസ് പ്െയ്യുെയുണം പ്െയ്യുന്ന സാഹെ
ര്യമുണ്ായി. 1948ൽ രൂപീകൃെമായ 
എസസ് യുസിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്) 
നെസ് സവലറ്സ് പാർട്ിയലെ എന്ന 
ൊര്യണംസ്ാപിപ്ച്ചടുക്ാൻ �ലിയ 
പ്രയെസ് നണം വ�ണ്ി�ന്നു. ആരണംഭ
ൊലപ്  ്സഖാക്ൾക്സ് ഇെിപ്ന
പ്യലൊണം അെിെീ�ിവക്ണ്ി�ന്നു. 
ഈ സദേർഭങ്ളിപ്ലലൊണം സഖാ
ക്ൾക്സ് വധര്യവുണം ആത്മ�ിശ്ാ
സവുണം പെർന്നുനൽെി സഖാ�സ് 
കൃഷ്ണ െക്ര�ർ്ി സഖാക്ളുപ്ട 
കൂപ്ട്പ്ന്നയുണ്ാ യിരുന്നു. �ളപ്ര 
യാെനാപൂർണമായ ഒരു ൊലഘ
ട്മായിരുന്നു അെസ്. ഇന്ത്യൻ മണ്ി
പ്ല യഥാർത്ഥ െമ്മ്യൂണിസ്റസ് പ്ര
സ്ാനണം വെരള്ിൽ പ്െട്ിപെടു

ക്ാൻ ഇറങ്ി് ിരിച്ച  സഖാക്ൾ
ക്സ് ആ സമരണം ഏപ്റ്ടുക്ാൻ സാ
ധിച്ചെസ് സഖാ�സ് ശിബ്ാസസ് വഘാ
ഷിപ്റെ െിന്ത ബൗദ്ധിെെല ി്ൽ 
മനസ്ിലായതുപ്ൊണ്സ് മാത്രമലെ, 
മറിച്ചസ് അ�രുപ്ട കൂപ്ടനിന്നസ് �ിപ്ല
�െീ�ിെസമരണം എപ്ന്തന്നസ് ൊട്ി
പ്ക്ാടുക്കു�ാൻ സഖാ�സ് കൃഷ്ണ െക്ര
�ർ്ിയുണ്ായിരുന്നു എന്നതു
പ്ൊണ്ടുകൂടിയാണസ്.

മാസങ്ളുണം �ർഷങ്ളുണം അവദേ
ഹണം വെരള്ിപ്റെ മണ്ിൽ പ്െ
ല�ഴിച്ചു. ചുരുങ്ിയ സമയണംപ്ൊ
ണ്ടുെപ്ന്ന വെരള്ിപ്റെ രാഷ്ടീയ 
സാമൂഹ്യ സാഹെര്യങ്പ്ളക്കുറി
ച്ചുണം ഭൂമിശാസ്തപരമായ പ്രവെ്യെ
െെപ്ളക്കുറിച്ചുണം ആഴമാർന്ന ധാരണ 
അവദേഹണം ആർജ്ിപ്ച്ചടുത്തു. ബണം
ഗാളിവലയ്കസ് മടങ്ിവപൊകുന്നെസ് 
�ലെവപൊഴുമായി.  സീനിയർ വന
ൊക്ൻമാപ്ര വെരള്ിപ്ല്ി
ച്ചസ് പഠനക്ാസ്െൾ യവഥഷ്ടണം നട
്ി, ശിബ്ാസസ് വഘാഷിപ്റെ െി
ന്തെൾ പ്രെരിപെിക്ാനള്ള െീവ്ര
മായ പരിശ്രമങ്ൾ അവദേഹണം 
നട്ി.  �ിദ്യാർത്ഥിെളുണം പ്െറു
പെക്ാരുമായി നിര�ധി സഖാ
ക്ൾ മുവന്നാട്ടു�ന്നുപ്�ങ്ിലണം െീ
ക്ഷ്ണമായ െീ�ിെസമരണം മുവന്നാട്ടു
പ്ൊണ്ടുവപാൊനാൊപ്െ പലർ
ക്കുണം പ്രാരണംഭദശയിൽ്പ്ന്ന 
പിൻ�ാവങ്ണ്ി�ന്നു. അങ്പ്ന 
ക്രവമണ, �ളപ്ര ക്രവമണ പ്ൊലെ
്സ് പാർട്ിയുപ്ട യൂണിറ്സ് രൂപീ
കൃെമായി, ഒരുസണംഘണം പ്െറുപെ
ക്ാർ �ിപ്ല�െീ�ിെണം ഏപ്റ്ടു്സ് 
മുവന്നാട്ടു�ന്നു. ഈ പ്െറുപെക്ാരു
പ്ട െിട്യായ പ്ര�ർ്നങ്ളിലൂപ്ട 
നിര�ധി പ്ൊഴിലാളിെപ്ള സണം
ഘടിപെിക്ാൻ സാധിച്ചു. കുണ്റ
യിപ്ല അലിൻഡസ് ഫാക്ടറിയിലണം 
നിര�ധി െശു�ണ്ി ഫാക്ടറിെ
ളിലണം യൂണിയൻ രൂപീെരിക്ാ 
നായി. ഈ പ്ര�ർ്നങ്ളിലൂപ്ട 
നിര�ധിവപർ പ്ര�ർ്നരണംഗ്സ് 
സെീ�മായി. ഇെിനിടയിൽ അപ്ര
െീക്ഷിെമായി പാർട്ി പ്ൊലെണം 
െിലൊ പ്സക്രട്റിയായിരുന്ന 
സഖാ�സ് �ി.നടരാെൻ അന്തരിച്ചു. 

അസാധാരണമായ സണംഘാടന
പാട�വുണം വശഷിെളുമുള്ള അപൂർ
വ്വ �്യക്ിെ് ി്ന്നുടമയായിരുന്ന 
സഖാ�സ് നടരാെപ്റെ നിര്യാണണം, 
ക്രവമണ വ�രുറപെിച്ചുപ്ൊണ്ിരു
ന്ന പാർട്ി സണംഘടനയസ് വക്റ് െന
് ആഘാെവുണം നഷ്ടവുമായിരു
ന്നു. സഖാ�സ് കൃഷ്ണെക്ര�ർ ി്യുപ്ട 
സാന്നിദ്ധ്യവുണം വനതൃെ്വുണം പെർ
ന്ന െരു്ിലാണസ് ആ സദേർഭ

പ്് സഖാക്ൾ മറിെടന്നെ.സ്
എസസ് യുസിഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്) 

പാർട്ിയുപ്ട സ്ാപെനണം ഈ 
യുഗണം ദർശിച്ച സമുന്നെമാർെസ് സി
സ്റസ് ദാർശനിെനമായ സഖാ�സ് 
ശിബ്ാസസ് വഘാഷസ് പവക്ഷ അന്നസ് 
ഏപ്റപ്യാന്നുണം അറിയപ്പെടുന്ന 
ആളായിരുന്നിലെ എങ്ിലണം മാർ
െസ് സിസണം പ്ലനിനിസണം പൂർണ
മാകുന്നെസ് അെിപ്റെ ഏറ്വുണം ആധു
നിെ�ിശെലനമായ സഖാ�സ് ശി
ബ്ാസസ് വഘാഷസ് െിന്തയുണംകൂപ്ട 
വെരുവമ്പാഴാണസ്. വെരള്ിൽ 
ഒരുപിടി�രുന്ന  പ്െറുപെക്ാരുപ്ട 
മനസ്ിൽ ഈ �ിപ്ല�ദർശനണം 
അെിപ്റെ ആഴ്ിലണം പരപെിലണം 
എ്ിക്കു�ാൻ സഖാ�സ് കൃഷ്ണ 
െക്ര�ർ്ിക്സ് സാധിച്ചു. പ്പ്രാ
ഫഷണൽ �ിപ്ല�ൊരിെളുപ്ട 
ഒരു ദളണം സൃഷ്ടിക്കു�ാനള്ള സമ
ര്ിൽ അ�ർ ഏർപ്പെട്ടു. �ിപ്ല
�െീ�ിെണം ഏപ്റ്ടുക്കുെ, �ിപ്ല�
പ്രസ്ാനണം പ്െട്ിപെടുക്കുെ, ശ്രമ
െരമായ ആ ദൗെ്യ ി്ൽ സഖാ�സ് 

കൃഷ്ണെക്ര�ർ്ി അ�ർപ്ക്ാപെണം 
വെർന്നുനിന്നു. സാമ്പ്ിെ പരാ
ധീനെെളുണം പട്ിണിയുണം സഖാ�സ് 
കൃഷ്ണ െക്ര�ർ്ി സഖാക്ൾ
പ്ക്ാപെണം പങ്കു�ച്ചു. സഖാക്വളാ
പ്ടാപെണം െീ�ിച്ചസ് പ്സറെർ െീ�ിെണം 
അ�പ്ര പരിശീലിപെിച്ചു. പാർട്ി 
സണംഘാടനദൗെ്യവുമായി വെരള
്ിലടനീളണം അവദേഹണം സഞ്രി
ച്ചു. ഒവരാ സഖാക്പ്ളയുണം കൂടുെൽ 

െിെവുറ്�രാക്ി മാറ്ന്നെിൽ, 
അ�രുപ്ട ഇടർച്ചെളിൽ വെപി
ടിച്ചസ് ഒപെണം അവദേഹണം നിലപ്ൊണ്ടു.

മാർെസ് സിസ്റസ് ദർശന്ിപ്റെ 
അിസ്ാന െെ്ങ്പ്ള ആധാര
മാക്ി സഖാ�സ് കൃഷ്ണ െക്ര�ർ്ി 
നയിച്ച എണ്മറ് െർച്ചെളുണം പഠന 
ക്ാസ്െളുണം സസ് കൂൾ ഓഫസ് പ്പാളി
റ്ിെസ് സുെളുണം സഖാക്ളിൽ �ിപ്ല� 
പ്രെ്യയശാസ്തപ്് സണംബന്ധിച്ചസ് 
ആഴമാർന്ന ധാരണ സൃഷ്ടിക്ാൻ 
പര്യാപ്മായിരുന്നു. മാർെസ് സിസ്റസ് 
പ്രെ്യയശാസ്ത ി്പ്റെ പ്രാമാണിെ 
െ്്ങ്ൾ മറ്സ് സഖാക്ൾക്സ് 
പെർന്നുനൽൊൻ പ്രാപ്ിയുള്ള 
ഒരു നിര സഖാക്പ്ളയുണം അവദേ
ഹണം �ാർപ്്ടുത്തു. സാമൂഹ്യ ശാ
സ്തപ്് സണംബന്ധിച്ചസ് മാത്രമലെ 
ആധുനിെ ശാസ്തണം, െരിത്രണം, െല, 
സാഹിെ്യണം, സണംഗീെണം തുടങ്ി 
എലൊ �ിഷയങ്ളിലണം അവദേഹ
്ിനണ്ായിരുന്ന അടിസ്ാന 
ധാരണെൾ ആപ്രയുണം അത്ഭുെ
പ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു.

പ്ൊലെ്സ് �ളപ്ര എളിയ 
വൊെിൽ ആരണംഭിച്ച പാർട്ി 
ഏൊനണം വപാളിപ്ടെസ് നിെസ് �ി
ദ്യാർത്ഥിെളിലൂപ്ട വൊഴിവക്ാട,സ് 
ഏൊനണം പ്മഡിക്ൽ �ിദ്യാർത്ഥ
െളിലൂപ്ട  െിരു�നന്തപുരണം, പി
ന്നീടസ് വൊട്യണം, ആലപ്പുഴ, എറ
ണാകുളണം തുടങ്ി വെരള്ിപ്ല 
എലൊ െിലെെളിലണം പാർട്ിയുപ്ട 
സവദേശപ്മ്ി. പാർട്ി സണംഘാ
ടന ഉ്ര�ാദി്വമപ്റ്ടുത്തു
പ്ൊണ്സ് സഖാക്ൾ മുവന്നാട്ടു�ന്നു. 
വെരള്ിപ്ല ഓവരാ െിലെയിലണം 
എസസ് യുസിഐയുപ്ട ഘടെങ്ൾ 
രൂപീെരിക്ാൻ അവദേഹണം ഓടി
നടന്നു. ഇന്നസ് വെരള്ിലടനീളണം 
ശക്മായ സണംഘടനയുള്ള പ്രസ്ാ
നമായി എസസ് യുസിഐ �ളരുെ
യുണം വെരള്ിപ്ല ഗണനീയമായ 
ഒരു രാഷ്ടീയ പ്രസ്ാനമായി പാർ
ട്ി ശക്ിയാർജ്ിക്കുെയുണം പ്െ
യ്തുപ്�ങ്ിൽ അെിപ്റെ അടി്റ
യായി പ്ര�ർ്ിച്ചെസ് സഖാ�സ് 
കൃഷ്ണ െക്ര�ർ്ിയുപ്ട �ിശ്രമര
ഹിെമായ പ്ര�ർ്നവുണം വനതൃ
െ്വുമാണസ്. 

െർണാടെ, െമിഴസ് നാടസ്, ആന്ധ്ര, 
പ്െലങ്ാന തുടങ്ി ദക്ഷിവണന്ത്യൻ 
സണംസ്ാനങ്ളിൽ ഇന്നു ൊണു
ന്ന ശക്മായ പാർട്ി സണംഘടന 
സഖാ�സ് കൃഷ്ണ െക്ര�ർ്ിയുപ്ട 
അശ്രാന്ത പരിശ്രമ്ിപ്റെ ഫല
മാണസ്. 2009ൽ ഡൽഹിയിൽ നട
ന്ന രണ്ാണം പാർട്ി വൊൺഗ്രസ്ി
പ്റെ പ്രധാന സണംഘാടെൻ സഖാ�സ് 
കൃഷ്ണ െക്ര�ർ്ിയായിരുന്നു.

1988ൽ നടന്ന ഒന്നാണം പാർട്ി 
വൊൺഗ്രസ്ിൽ സഖാ�സ് കൃഷ്ണ 
െക്ര�ർ്ി പാർട്ി വെന്ദ്രക്മ്മി
റ്ിയണംഗമായി പ്െരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെ
ട്ടു. 2008ൽ നടന്ന അഖിവലന്ത്യ 
സവമ്മളനണം സഖാ�സ് കൃഷ്ണെക്ര�ർ
്ിപ്യ എഐയുറ്ിയുസിയുപ്ട 
അഖിവലന്ത്യ പ്രസിഡറൊയി പ്െ
രപ്ഞ്ഞടുത്തു. നിര�ധി സാർവ്വവദ
ശീയ വ�ദിെളിൽ അവദേഹണം പാർ
ട്ിപ്യയുണം എഐയുറ്ിയുസിപ്യയുണം 
പ്രെിനിധീെരിച്ചു. സഖാ�സ് കൃഷ്ണ
െക്ര�ർ്ിക്സ് ലാൽസലാണം.

ഗ്രാഷ്ടീയ ി്പ്റെ ആധിൊരിെെ 
സ്ാപിവക്ണ്ി�രുണം. 

മാനവരാശിയുത്ട 
മുപന്റ്റതെിത്റെ േ്രീ�ശിഖയാണപ് 
മാർകപ് സിസം

സിപിഐ, സിപിഐ(എണം) 
പാർട്ിെൾ മഹ്ായ െമ്മ്യൂണി
സ്റസ് ദർശനപ്് പൂർണ്മായുണം  
വെപ്�ടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ�രു
ദ്ധ്യാധിഷ്ിെ ഭൗെിെ�ാദണം ഇൻ
ഡ്യയിൽ പ്രാവയാഗിെമലെ എന്ന 
പ്രഖ്യാപനണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെസ് പ്ര
ൊരണ്ിനിടയിൽ ഉണ്ായെസ് 
യാദൃശ്ിെമലെ. പാർലപ്മറെറി രാ
ഷ്ടീയ ി്പ്റെ സങ്കുെിെവനട്ങ്ൾ 
മാത്രണം ലക്ഷ്യമാക്ിയാണസ് ആ 

പ്രസ്ാ�ന �ന്നിട്ടുള്ളെസ്. മാർെസ് സി
സപ്് െീ�ിെ്ിപ്റെ �ഴിൊ
ട്ിയായി ൊണുന്ന സെ്യസന്ധ
രായ ഇടതുപക്ഷ�ിശ്ാസിെളിൽ 
അെസ് വ�ദനയുണം പ്ഞട്ലണം സൃഷ്ടി
ച്ചുപ്�ങ്ിലണം െമ്മ്യൂണിപ്സ്റന്ന 
വപരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പാർ
ട്ിെളുപ്ട �ർഗ്സ്ഭാ�ണം ഉദാ്
മായ മാർെസ് സിസ്റസ് ദർശന്ിപ്റെ 
പ്�ളിച്ച്ിൽ െിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു
ള്ള എസസ്.യു.സി.ഐ(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്) 
പാർട്ിക്സ് ഒരത്ഭുെവുണം വൊന്നി
യിലെ. ഈ പാർട്ിെളുപ്ട പെന
പ്് സണംബന്ധിച്ചസ് എസസ്.യു.

kJmhv IrjvW N{IhÀ¯n¡v emÂ-kemw

സി.ഐ (െമ്മ്യൂണിസ്റസ്)പ്റെ സ്ാ
പെ െനറൽ പ്സക്രട്റിയുണം സമു
ന്നെ മാർെസ് സിസ്റസ് െിന്തെനമായ 
സഖാ�സ് ശിബ്ാസസ് വഘാഷസ് നൽ
െിയിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുെൾ എത്ര
വമൽ ശരിയാപ്ണന്നസ് �ീണ്ടുണം പ്െ
ളിയിക്പ്പെടുെയാണസ്.ചൂഷെ�ാ
ഴ്ചയുപ്ട �ിപ്ല�പരി�ർ്നപ്മന്ന 
ലക്ഷ്യണം ഇന്നസ് അ�രുപ്ട �ാക്കു
െളിൽവപാലമിലൊൊയിരിക്കുന്നു. 
മൂലധന്ിപ്റെ നിവക്ഷപണം ശക്ി
പ്പെടു്ി, �്യ�സായണം സ്ാപി
ച്ചസ് രാെ്യപ്് �ിെസിപെിക്ാപ്മ
ന്ന സിദ്ധാന്തണം മാത്രമാണസ് ഇന്നസ് 
അ�രുപ്ട മുമ്പിലള്ളെസ്. മാർെസ് സി
സണം അനാ�രണണം പ്െയ് െരിത്ര
പാഠപ്് സ്ന്തണം പ്ര�ർ് നങ്
ളിലൂപ്ട കുഴിച്ചുമൂടിയ�ർ, ഇന്നസ് 

�ാക്കുെളിലൂപ്ട അെസ് പ്രഖ്യാപി
ച്ചിരിക്കുന്നു. 

മുെലാളി്പ്് മാന�രാ
ശിയുപ്ട പ്ൊടിയശത്രു�ായി െന
ങ്ൾ സ്ന്തണം െീ�ിൊനഭ�ങ്
ളിലൂപ്ട െിരിച്ചറിഞ്ഞസ് പ്പാട്ിപ്്
റിക്കുന്ന ഈ നാളുെളിൽ, നമ്മുപ്ട 
വപാരാട്�ീഥിയിൽ മാന�രാശി
യുപ്ട മുവന്നറ്്ിപ്റെ ദീപശിഖ
യായ മാർെസ് സിസണം പ്�ളിച്ചണം 
പെരുണം. ഭയാനെമായ സാമ്പ
്ിെ അസമെ്വുണം ദാരിദ്ര്യവുണം 
പ്ൊഴിലിലൊയ്മയുണം മാത്രണം സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന, ഇെ:പര്യന്തണം മനഷ്യൻ 
വനടിപ്യടു് സമസ്മൂല്യങ്ളുപ്ട
യുണം കുഴിമാടണം ഒരുക്കുന്ന മുെലാ
ളി്-സാമ്ാെ്യെ് ശക്ിെൾ
പ്ക്െിപ്രയുള്ള �ിപ്ല�മുവന്നറ്

്ിൽ മാർെസ് സിസണം-പ്ലനിനി
സണം മാത്രമാണസ് അപരാെിെമായ 
ആയുധണം. ഒരു മുൻകൂർ പ്രെി�ിപ്ല
�പ്മന്ന നിലയിൽ ഫാസിസ ി്ൽ 
അഭയണം പ്രാപിക്കുന്ന മുെലാളി
്ണം മനഷ്യപ്നയുണം മനഷ്യഗുണ
ങ്പ്ളയുമാണസ് ഇലൊൊക്കുന്നെസ്.  
മാർെസ് സിസണം-പ്ലനിനിസണം പെർ
ന്നു നൽകുന്ന െരിത്രവബാദ്ധ്യണം  
പ്ൊണ്ടുമാത്രവമ ഫാസിസ്ി
പ്നെിരായ വപാരാട്പ്് നയി
ക്ാനാവൂ. ഉദാ്മായ െമ്മ്യൂണി
സ്റസ് ദർശന്ിപ്റെ പൊെ�ാഹ
െരായിപ്ക്ാണ്സ് െരിത്രണം ഭരവമൽ
പെിക്കുന്ന ഏപ്ൊരു ദൗെ്യവുണം 
ഏപ്റ്ടുക്ാൻ മുവന്നാട്ടു�രണപ്മന്നസ് 
എലൊ മനഷ്യസസ് വനഹിെവളാടുണം 
ഞങ്ൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

\n-b-a-k-`m  
sX-c-sª-Sp-¸v ^-ew
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മഹത്ായ നവംബർ ശസാഷ്യലിസ്റന് വിപ്ലവത്ിമറെ േതാബ്ി ആെരണത്ി
മറെ ഭാഗമായി അടുരില് നടന് സന് കൂൾ ഓഫന് മോളിറ്ി�ന് സന് നയിക്കുന് 
സഖാവന് കൃഷ്ണ െക്രവർത്ി.
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മെിയായ െിെിൽസ നൽെി 
െീ�വനാ രക്ഷിക്ാൻ െഴിഞ്ഞി
ലെ, മൃെശരീരപ്മങ്ിലണം ആദരവ�ാ
പ്ട മറ�സ് പ്െയ്യാൻ ഉ്ര�ാദി്
പ്പെട്�ർ ആരുമുണ്ായിലെ. മപ്റ്
പ്ന്തങ്ിലണം മാർഗ്മുപ്ണ്ങ്ിൽ എത്ര 
ദരിദ്രപ്നങ്ിലണം ഒരാൾ െപ്റെ പ്രി
യപ്പെട് ആളുപ്ട മൃെവദഹണം നായ
െൾക്കുണം കുറുനരിെൾക്കുണം ഭക്ഷ
ണമാക്ാൻ �ിട്ടുപ്ൊടുക്കുവമാ? 
എലൊ ഗെിയുണം മുട്ി, ശ്ശാനങ്ൾ
ക്കുമുമ്പിൽ മണിക്കൂറുെവളാളണം ൊ
ത്തുെിടന്നിട്ടുണം ആദരവ�ാപ്ടയുള്ള 
ശ�സണംസസ് ൊര ി്നസ് ഒരു �ഴിയുണം 
ൊണാപ്െ നിസ്ഹായെയാൽ 
സ്യണം ശപിവക്ണ്ി �രുന്ന െന
ങ്ൾ. വൊ�ിഡിപ്റെ രണ്ാണം െരണം
ഗ്ിപ്റെ ഭയാനെ പ്രെിസന്ധി
യിൽ പ്പട്ടുഴലന്ന നമ്മുപ്ട രാെ്യ
്ിപ്റെ വനർെിത്രമിൊണസ്. 

രണ്ടാം െരംഗം സൃഷ്ിച്ച ഹൃേ
യപഭേകമായ ദുരന്തതെിനപ്                       
ഉതെരവാേി പകന്ദ്ര സർക്ാർ

വൊ�ിഡസ് പടരുന്നെിലണം, �ാ
െസ് സിൻ, ഓെസ് സിെൻ, മരുന്നുെൾ 
എന്നി�യുപ്ട �ിെരണ്ിൽ 
ൊണിക്കുന്ന ഗുരുെരമായ കൃെ്യ
�ിവലാപ്ിലണം, സുപ്രീണം വൊട
െിയടക്മുള്ള രാെ്യപ്് നീെി
പീഠങ്ളുപ്ട വൊദ്യങ്ൾക്കു മു
മ്പിൽ   ഉ്രണംമുട്ി നിൽക്കുെ
യാണസ് വെന്ദ്രസർക്ാർ. വലാെണം 
മുഴു�ൻ ദിലെി �ാഴുന്ന�ർക്കുവനപ്ര
യാണസ് �ിരൽ ചൂണ്ടുന്നെസ്. ഈ 
സാഹെര്യ്ിനസ് ഒവരപ്യാരു 
ഉ്ര�ാദി ഇന്ത്യയുപ്ട പ്രധാന
മന്ത്രി നവരന്ദ്രവമാദിയുണം അവദേഹ
്ിപ്റെ ഭരണസണംഘവുമാണസ്. 
െില മാധ്യമങ്ൾ അഭിപ്രായപ്പെ
ട്െസ് ഇെസ് മരണങ്ളലെ, പ്ൊലപാ
െെങ്ളാപ്ണന്നാണസ്. രാെ്യ്ി
നെപ്് മുെലാളി് ദാസന്ാ
രായ മാധ്യമങ്പ്ള നിശബ്മാക്കു
ന്നെിൽ സർക്ാർ കുവറപ്യാപ്ക് 
�ിെയിച്ചുപ്�ങ്ിലണം, �ിവദശമാധ്യ
ങ്ളിലണം വലാൊവരാഗ്യസണംഘട

നയടക്മുള്ള ഏെൻസിെളിലണം 
നിന്നുള്ള �ിമർശനശരങ്ൾ രാ
െ്യപ്് ഭരണകൂട്ിപ്നെിപ്ര 
അനസ്യൂെണം പ്ര�ഹിക്കുെയാണസ്. 
വെന്ദ്രസർക്ാരിപ്ന ൊണ്ാനിലെ 
എന്നസ് നപ്ട്ല്ള്ള െില മാധ്യമങ്
പ്ളങ്ിലണം പരസ്യമായി പറഞ്ഞു 
തുടങ്ിയിരിക്കുന്നു. രാെ്യപ്് 
െനങ്ൾ വനരിടുന്ന ഏറ്വുണം �ലിയ 
ആപെസ്ഘട്്ിൽ ഒപെണം നിൽ
ക്ാപ്െ െിെച്ചുണം െന�ിരുദ്ധമാ
യി മാറിയിരിക്കുന്നു നവരന്ദ്രവമാദി 
സർക്ാർ.    

  ഏപ്രിൽ മാസണം പ്ൊട്സ് ഇന്ത്യ
യിൽ ആരണംഭിച്ച വൊ�ിഡിപ്റെ 
അെിശക്മായ രണ്ാണം െരണംഗണം, 
ഇതു�പ്ര വലാെത്തുണ്ായെിൽ 
ഏറ്വുണം ഭീെരമായ ഒന്നായി മാ
റിയിരിക്കുന്നു.  െനങ്ൾ വൊ�ിഡസ് 
മാനദണ്ഡങ്ൾ പാലിച്ചിലെ എന്നസ് 
കുറ്പ്പെടു്ി ഇെിപ്റെ ഉ്ര�ാ
ദി്ണം പ്പാതുെന്ിന െലയി
ലിട്സ് വെെഴുൊനാണസ് വെന്ദ്ര
-സണംസ്ാനസർക്ാരുെൾ ശ്രമി
ച്ചെസ്. സർക്ാരുെളുപ്ട, പ്രധാന
മായുണം വെന്ദ്രസർക്ാരിപ്റെ ഭാഗ
ത്തുനിന്നുണം ഗുരുെരമായ �ീഴ്ചയു
ണ്ായിട്ടുണ്സ് എന്നെസ് �സ്തുെെൾ 
പരിവശാധിക്കുന്ന ആർക്കുണം മന
സ്ിലാകുണം.

2020 പ്ഫബ്രു�രിയിലണം മാർ
ച്ചിലമായി റിവപൊർട്സ് പ്െയ്യപ്പെട് 
ആദ്യ വൊ�ിഡസ് വെസുെപ്ള തു
ടർന്നസ്  വരാഗണം രാെ്യ്ിപ്റെ എലൊ 
ഭാഗങ്ളിലണം ക്രവമണ �്യാപിച്ചു. 
മഹാ�്യാധിപ്യ വനരിടാനള്ള 
യാപ്ൊരു മുപ്ന്നാരുക്വമാ കൂടി
യാവലാെനവയാ ഇലൊപ്െ രാെ്യ
�്യാപെ വലാക്സ്ഡൗൺ പ്രഖ്യാ
പിക്കുെ എന്നൊണസ് വെന്ദ്രസർ
ക്ാർ പ്െയ്െസ്. അള�റ് ദുരിെങ്
ളിവലക്ാണസ് ആ വലാക്സ്ഡൗൺ 
�ലിപ്യാരു �ിഭാഗണം െനങ്പ്ള
യുണം െള്ളിയിട്െസ്. വലാക്സ്ഡൗൺ 
ഇളവുെൾ പ്ൊണ്ടു�ന്നവശഷണം, 
ജൂവല മുെൽ ആഗസ്റസ് �പ്രയു
ള്ള ൊലയള�ിൽ വരാഗനിരക്ിൽ 

�ൻ�ർധന�സ് രാെ്യണം െണ്ിരുന്നു. 
പ്സപസ്റ്ണംബർ പകുെിവയാപ്ട 
പുെിയ വെസുെളുപ്ട എണ്ണം �ലിയ 
വൊെിൽ കുറഞ്ഞു. മരണനിരക്കുണം 
കു്പ്ന കുറഞ്ഞു. കൂടുെൽ ശക്
മായ രണ്ാണം െരണംഗണം ഉണ്ാൊ
പ്മന്നസ് �ിദഗ്ദർ അവപൊൾ െപ്ന്ന 
മുന്നറിയിപ്പു നൽെിയിരുന്നൊ
ണസ്. പവക്ഷ, എലൊണം ഭദ്രമായി, 
നമ്മൾ വൊ�ിഡിപ്ന മറിെടന്നി
രിക്കുന്നു എന്ന െര്ിൽ �ിെ
യാര�ണം മുഴക്ി ആത്മപ്രശണംസ 
നടത്തുന്ന െിരക്ിലായിരുന്നു ഭര
ണാധിൊരിെൾ. 2021 െന�രി
യിൽ, വെന്ദ്ര ആവരാഗ്യ�കുപ്പു 
മന്ത്രി ഹർഷ�ർധൻ പ്രഖ്യാപിച്ചെസ്, 
പ്രധാനമന്ത്രിയുപ്ട വനതൃെ് ി്ൽ 
ഇന്ത്യ �ിെയെരമായി വൊ�ി
ഡിപ്ന മറിെടന്നു എന്നാണസ്. 
ഇ്രപ്മാരു നിരു്ര�ാദപര
മായ പ്രസ്ാ�ന െനങ്ൾക്സ് നൽ
കുന്ന സവദേശപ്മന്താണസ്? 

എലൊ വമഖലെളുണം സാമ്പ ി്െ 
ൊെസ്പര്യണം മാത്രണംമുൻനിർ്ി 
തുറന്നു പ്ൊടു്വപൊൾ െീ�ിെ
ദുരിെ്ിലാണ് സാധാരണക്ാ
രന പുറ്ിറങ്ിവയ മെിയാകു
മായിരുന്നുള്ളു. എലൊണം ഭദ്രണം എന്നസ് 
അ�പ്ര �ിശ്സിപെിച്ചെസ് സർക്ാ
രുെൾ െപ്ന്നയായിരുന്നു. “ഞങ്ൾ 
പ്രശസ് നങ്ൾ പരിഹരിക്കുെ മാ
ത്രമലെ പ്െയ്െസ്, മഹാമാരിപ്യ വന
രിടാൻ വലാെപ്് സഹായിക്കു
െയുണം പ്െയ്തു,” എന്നസ് െഴിഞ്ഞ 
െന�രിയിൽ ഐെ്യരാഷ്ടസഭ
യുപ്ട വ�ദിയിൽ പറഞ്ഞെസ് പ്ര
ധാനമന്ത്രി െപ്ന്നയാണസ്. തുടർന്നസ് 
വെരളമടക്ണം അഞ്സ് സണംസ്ാന
ങ്ളിവലക്സ് നടന്ന പ്െരപ്ഞ്ഞടു
പെിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുണം വെന്ദ്രമ
ന്ത്രിമാരുണം, സണംസ്ാനമന്ത്രിമാരുണം 
ഒപ്ക് വനരിട്ിറങ്ി പ്രൊരണണം 
നട്ിയവപൊൾ  എലൊ വൊ�ിഡസ് 
സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്പ്ളയുണം ൊ
റ്ിൽപെറ്ിയിവലെ? മാർച്ചസ് മാസണം 
മുെൽ കൂറ്ൻ ഇലക്ഷൻ റാലിെ
വളയുണം പ്പാതുസവമ്മളനങ്വളയുണം 

പ്രധാനമന്ത്രി നവരന്ദ്ര വമാദി െപ്ന്ന 
മുന്നിൽ നിന്നു നയിച്ചിവലെ? അ�ിപ്ട 
െിങ്ിനിറപ്ഞ്ഞ്ിയെിൽ 
അണിെപ്ള അവദേഹണം മുക്െണ്ണം 
പ്രശണംസിച്ചിവലെ? െീർന്നിലെ, 12 
�ർഷ്ിപ്ലാരിക്ൽ നടക്കുന്ന 
ഹരിദ്ാറിപ്ല കുണംഭവമള അന�
ദിച്ചെസ് ഇവെ സർക്ാരവലെ? അതുണം 
അടു് �ർഷണം നടവക്ണ്െസ്, 
നലെ മുഹൂർ്ണം വനാക്ിയാണ
വത്ര ഈ �ർഷവ്ക്സ് മാറ്ിയ
െസ്. മാർച്ചസ് 11 മുെൽ പ്രെിദിനണം 10 
ലക്ഷ്ിലധിെണം വപരാണസ് 
യാപ്ൊരു വൊ�ിഡസ് മാനദണ്ഡ
വുണം വനാക്ാപ്െ കുണംഭവമളയിൽ 
െടിച്ചു കൂടിയെസ്. വൊ�ിഡസ് �്യാ
പിച്ചവൊപ്ടയാണസ് കുണംഭവമളയുപ്ട 
െടങ്ങുെൾ അ�സാനഘട്്ി
പ്ലങ്ിലണം നിയന്ത്രിക്ാൻ സർ
ക്ാർ െയ്യാറായെസ്. 

വരാഗ�്യാപനപ്് വെന്ദ്ര
-സണംസ്ാന സർക്ാരുെൾ ഗൗ
ര�പൂർവ്വണം സമീപിക്ാെിരുന്ന
ൊണസ് സ്ിെി ഗുരുെരമാക്ിയ 
പ്െന്നസ് ആവരാഗ്യ�ിദഗ്ദർ ചൂണ്ി
ക്ാട്ടുന്നു. വൊ�ിഡിപ്റെ ഒന്നാണം 
�ര�ിപ്ന െീഴടക്ിപ്യന്നസ് �ാദി
ക്കുന്നെിനണം �ാെസ് സിൻ വനട്വുണം, 
പ്രധാനമന്ത്രിയുപ്ട �ാെസ് സിൻ 
നയെന്ത്രവുണം എടുത്തു ൊട്ി പ്രെ
രിപെിക്കുന്നെിനണം വെന്ദ്രഭരണകൂ
ടണം സമയണം പാഴാക്ിയവപൊൾ 
രണ്ാണം �്യാപനപ്് െടയാൻ 
എന്തു നടപടിപ്യടുത്തു എന്ന വൊ
ദ്യമാണസ് ഇന്നസ് വൊടെിെളടക്ണം 
�ി�ിധ വൊണുെളിൽ നിന്നുണം 
ഉയരുന്നെസ്.  പുെിയ ആശുപത്രി
െവളാ, ഡിസസ് പ്പൻസറിെവളാ, 
ഓെസ് സിെൻ പ്ലാന്റുെവളാ സ്ാ
പിക്കുെവയാ, നില�ിലള്ള� ൊ
ര്യക്ഷമമാക്കുെവയാ പ്െയ്ിലെ. 
എവ്വിധവുണം പ്െരപ്ഞ്ഞടുപ്പുെളിൽ 
�ിെയണം വനടാൻ ശ്രദ്ധ വെന്ദ്രീെ
രിച്ചവപൊൾ അെീ�പ്രാധാന്യ
വ്ാപ്ട നിർവ്വഹിവക്ണ്ിയിരു
ന്ന െടമെൾ പ്പരു�ഴിയിലായി. 
ഇവൊപ്ടാപെണം മരുന്നുണം ഓെസ് സി

െനണം �ാെസ് സിനപ്മാപ്ക് സണം
സ്ാനങ്ൾക്സ് �ിെരണണം പ്െ
യ്യുന്നെിൽ വെന്ദ്രസർക്ാർ വ�ർ
െിരി�സ് ൊണിക്കുന്നുപ്�ന്നുണം രാ
ഷ്ടീയണം െളിക്കുന്നുപ്�ന്നുമുള്ള 
ആവരാപണണം ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 
െപ്ന്ന �ാെസ് സിൻ �ിെസിപെിച്ച
തുണം, ഓെസ് സസ് വഫാർഡസ് �ാെസ് സിൻ 
രാെ്യ്സ് ഉെസ്പാദിപെിക്കുന്നതുണം 
ആത്മനിർഭർ ഭാരെിപ്റെ വനട്മാ
യി അ�െരിപെിച്ച സർക്ാർ, രാ
െ്യപ്് ഭൂരിഭാഗണം െനങ്ൾക്കുണം 
അെിവ�ഗണം �ാെസ് സിവനഷൻ 
നൽൊൻ  ഒരു നടപടിയുണം വെ
പ്ക്ാണ്ിലെ. ആദ്യഘട്്ിൽ 
ഉെസ്പാദിപെിച്ച �ാെസ് സിപ്റെ പകു
െിവയാളവുണം, സൗെന്യമായി 
വപാലണം �ിവദശരാെ്യങ്ൾക്കു 
വെമാറുന്ന �ാെസ് സിൻ നയെ
ന്ത്ര്ിനാണസ് വെന്ദ്രണം പ്രാധാന്യണം 
നൽെിയെസ്. വെരളമുൾപെപ്ടയുള്ള 
സണംസ്ാന സർക്ാരുെളുണം അലണം
ഭാ�സമീപനമാണസ് വെപ്ക്ാ
ണ്െസ്. 

വഹാസ്ിറ്ൽ െിടക്െളുപ്ട 
സാന്ദ്രെയുപ്ട ൊര്യ്ിൽ വലാ
െ്സ് 167 രാെ്യങ്ളിൽ 155 -ാണം 
സ്ാന്ാണസ് ഇന്ത്യ. 1511 വപർ
ക്സ് ഒരു വഡാക്ടറുണം, 670 വപർക്സ് 
ഒരു നഴസ് സുണം മാത്രമാപ്ണന്നാണസ് 
െണക്കുപ്രൊരണം നമ്മുപ്ട രാെ്യ
ത്തുള്ളെസ്. നമ്മുപ്ട പ്പാതുെനാ
വരാഗ്യരണംഗപ്് ഇ്രണം പരിമി
െിെൾ വൊ�ിഡിപ്റെ ഒന്നാണം 
ഘട്്ിൽ്പ്ന്ന പ്�ളി�ായ
ൊണസ്. കൂടുെൽ െീക്ഷ്ണമായ രണ്ാണം 
െരണംഗപ്് കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയി
പ്പുെൾ െിട്ിയിട്ടുണം ഈ പരിമിെി
െൾ പരിഹരിക്ാവനാ, സൗെ
ര്യങ്ൾ �ർധിപെിക്ാവനാ സർ
ക്ാരുെൾ ശ്രമിച്ചിട്ിലെ. ഇെിന 
പുറവമയാണസ് വ�റസിന സണംഭ
�ിക്കുന്ന െനിെെ �്യെിയാനണം 
സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രെിസന്ധി.  രണ്ി
ലധിെണം െ�ണ െനിെെ�്യെി
യാനണം സണംഭ�ിച്ച വ�റസസ് ഇന
ങ്ൾ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തുണം 
െപ്ണ്്ിയിരിക്കുന്നു. കൂടുെൽ 
െീവ്രമായ �്യാപന്ിനണം, ഉയർ
ന്ന മരണനിരക്ിനണം ൊരണണം 
ഇ്രണം �്യെിയാനണം �ന്ന വ�
റസുെളാപ്ണന്നാണസ് നിഗമനണം. 
വലാെപ്് െപ്ന്ന ഏറ്വുണം മിെ
ച്ച െനിെെ�ിശെലന സൗെര്യ
ങ്ളുണ്ായിട്ടുണം ഇെസ് മഹാമാരിയു
പ്ട ൊല്സ് ഉപവയാഗപ്പെടുത്തു
ന്നെിൽ ഇന്ത്യ െീർത്തുണം പരാെ
യപ്പെട്ടു. 2021 െന�രി മുെൽ മാർ
ച്ചസ് �പ്രയുള്ള ൊലഘട്്ിൽ 
ആപ്െ വൊ�ിഡസ് സാമ്പിളുെളു
പ്ട ഒരു ശെമാന്ിൽ ൊപ്ഴ 
മാത്രമാണസ് െനിെെ �ിശെലന
്ിന �ിവധയമാക്ിയെസ്. വ�

tIm-hn-Uv Zp-c-´w:

tam-Zn kÀ-¡mÀ P-\-§-fp-sS tIm-S-Xn-bnÂ 
hn-Nm-c-W sN-¿-s¸-Spw

ഇ ൻഡ്യ എന്ന രാജ്യടും നിസ്ഹായതയുതടയുടും നിരാേടുംബത്ത്ി
തറെയുടും അഗാധമായ ആഴങ്ങളിനേ്് നിപതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരണാ
ധികാരികളതട നിസടുംഗതയ്ക്കുടും കുറ്കരമായ നിഷ് ക്ിയത്ത്ിനുടും 
ക്രൂരതയ്ക്കുടും വിേയായി  മൂന്നുേക്ഷടും ജനങ്ങൾ അവരുതട ജീവൻ നൽ
കി്ഴിഞ്ഞു. അശരണരായ നൂറ്ിമുപ്തു നകാടി ജനങ്ങളിൽ ആതരാ
ത് ഇനി ജീവൻ നൽനകണ്ിവരുതമന്ന് ഭയന്ന് നാളകൾ എണ്ണി
ത്ീർക്കുന്നു. പ്രാണവായുവിനുടും െികിൽസയ്ക്കുടും നവണ്ി നകഴന്നവരു
തട നിേവിളികളിൽ രാജ്യതേസ്ാനവടും യുപിയുടും മധ്യപ്രനദശടും 
മഹാരാഷ്ടയുടും ബീഹാറുടും ഗുജറാത്തുടും നടുങ്ങുന്നു. ആശപത്ികളിൽ 
ഇടടുംകിടാതത വഴിയിൽ വീണുമരി്ാൻ വിധി്തപ്ട ഹതഭാഗ്യർ. ഗടുംഗയിലുടും യമുനയിലുടും ഒഴകിന
ടക്കുന്ന നകാവിഡ് ബാധിതരുനടതതന്ന് സടുംശയിക്കുന്ന നൂറുകണ്ിന് മൃതനദഹങ്ങൾ നായയുടും കുറു
്നുടും വേിച്ചുകീറുന്നു! അപമാനിതമായ രാജ്യടും നോകത്ിനുമു്ിൽ ശിരസ്് താഴ്ത്ി നിൽക്കുന്നു. 

(ശേഷം 14-ാം ശേജില്)
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റസിപ്റെ �്യെിയാനണം വനരവ് 
െിരിച്ചറിഞ്ഞസ് അെസ് കൂടുെൽ വപ
രിപ്ലത്തുന്നെസ് െടവയണ്ൊയി
രുന്നു. കൂടുെൽ വപരിവലപ്ക്ത്തു
വന്താറുണം കൂടുെൽ െനിെെ�്യെി
യാനവുണം സണംഭ�ിക്കുണം. ഇെിപ്നാ
പ്ക് ആപ്രയാണസ് കുറ്പ്പെടുവ് 
ണ്െസ്? സ്ന്തണം ഉ്ര�ാദി്
ങ്ളിൽ നിന്നുണം ഒളിവച്ചാടുന്ന സർ
ക്ാരാണിപ്െന്നസ് കുറ്പ്പെടു ിയെസ്, 
മുൻ വെന്ദ്ര ആവരാഗ്യപ്സക്രട്റി 
സുൊെ റാവു�ാണസ്. െങ്ളുപ്ട 
കുറ്െരമായ അലണംഭാ�പ്്യുണം 
�ീഴസ്ച്ചെവളയുണം െഴുെിക്ളയാൻ 
എത്ര �ാെെമടിപ്ൊണ്ടുണം മാധ്യ
മസ്തുെിഗീെങ്ൾപ്ൊണ്ടുണം സാ
ധിക്ിപ്ലെന്നുണം പ്രധാനമന്ത്രിയുണം 
മറ്സ് അധിൊരിെളുണം മനസ്ിലാ
വക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.  

നാലര മാസതെിനുള്ളിൽ  
പൂർണ്ണ വാകപ് സിൻ ലഭിച്ചെപ്                                              
ജനസംഖ്യിൽ മൂന്പ്  
ശെമാനതെിനുമാത്രം

രാെ്യപ്് 30വൊടി െനങ്ൾ
പ്ക്ങ്ിലണം അടിയന്തരമായി �ാ
െസ് സിപ്ന്ിക്കുെ എന്ന ലക്ഷ്യ
വ്ാപ്ടയാണസ് െന�രി 16നസ് 
വൊ�ിഡസ് �ാെസ് സിവനഷൻ ആരണം
ഭിച്ചെസ്. പവക്ഷ, ഇവപൊൾ വമയസ് 
അ�സാനമാകുവമ്പാഴുണം, പ്മാ്ണം 
െനസണംഖ്യയുപ്ട പത്തു ശെമാന
മാനണം ആളുെൾക്കു മാത്രമാണസ് 
ആദ്യവഡാസസ് �ാെസ് സിൻ നൽ
ൊൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളെസ്. രണ്ടുവഡാ
സുണം പൂർ്ിയാക്ിയെസ് െഷ്ടിച്ചസ് 
മൂന്നു ശെമാന്ിവലപ്റ വപർക്കു 
മാത്രണം. �ാെസ് സിൻ ലഭ്യമലൊ്
െിനാൽ വെരളമടക്ണം പല സണം
സ്ാനങ്ളിലണം 45 �യസ്ിന 
ൊപ്ഴയുള്ള�ർക്സ് കു്ിപ്�യസ്പെസ് 
ഇനിയുണം ആരണംഭിക്ാനായിട്ിലെ. 
സമൂഹ്ിപ്ല 70% െനങ്ൾക്കുണം 
എത്രയുണം വ�ഗ്ിൽ പ്രെിവരാധ 
കു്ിപ്�യസ് പ്പെടു്ാൽ മാത്രവമ 
വൊ�ിഡസ് എന്ന മഹാമാരിപ്യ 
അെിെീ�ിക്ാൻ സാധിക്കുെയു
ള്ളൂ. എന്നാൽ, ശാസ്തീയമായി മന
സ്ിലാക്ി വ�ണ് നടപടിപ്യടു
്ിപ്ലെന്നു മാത്രമലെ, ഈ ദുരിെ
്ിലണം െച്ച�ടണം ൊണുന്ന വൊർ
പെവററ്െളുപ്ട പിണിയാളാവുെയാ
യിരുന്നു വെന്ദ്രസർക്ാർ.

മാർച്ചസ് 17നസ് സർക്ാർ രാെ്യ
സഭയിൽ നൽെിയ മറുപടി പ്ര
ൊരണം, രാെ്യ്സ് 7.06വൊടി 
വഡാസസ് �ാെസ് സിൻ �ിെരണണം 
പ്െയ്വപൊൾ, 5.96 വൊടി വഡാസസ് 
74രാെ്യങ്ളിവലക്സ് െയറ്മെി 
പ്െയ്തു. ഏപ്രിൽ 19പ്റെ െണക്കു 
പ്രൊരണം, 6.60 വൊടി വഡാസസ് 
െയറ്മെി പ്െയ്തു. അവെ സമയണം 
െപ്ന്ന വെരളമടക്മുള്ള സണംസ്ാ
നങ്ൾ ആ�ശ്യപ്പെട്െിപ്റെ പകുെി 
വഡാസുവപാലണം നൽൊൻ വെന്ദ്രണം 
െയ്യാറായതുമിലെ. എന്നിട്ടുണം വെന്ദ്ര 
ആവരാഗ്യമന്ത്രി ന്യായീെരിക്കു

ന്നെസ്, െയറ്മെി ൊരണണം ഇന്ത്യ
ക്ാർ െഷ്ടപ്പെവടണ്ി �രിപ്ലെന്നാ
ണസ്. പവക്ഷ, �ാെസ് സിൻ �ിെരണ 
വെന്ദ്രങ്ളിൽ ൊണുന്ന െനങ്
ളുപ്ട നീണ് നിരെൾ പറയുന്നെസ് 
മപ്റ്ാന്നാണസ്. �ാെസ് സിനായി ൊ
ത്തുനിന്നു പ്രായമായ�രുണം ദുർബ്ബ
ലരുണം കുഴഞ്ഞു�ീഴുന്നു. 

വെന്ദ്രണം നൽകുന്ന �ാെസ് സിന
െൾ �ിെരണണം പ്െയ്യുന്ന ചുമെല 
സണംസ്ാന സർക്ാരുെൾക്ാണസ്. 
മഹാരാഷ്ടയിലണം വെരള്ിലമ
ടക്ണം പല സണംസ്ാനങ്ളിലണം 
മെിയായ �ാെസ് സിനിലൊപ്െ കു
്ിപ്�യസ്പ്പുെൾ മുടങ്ങുവമ്പാൾ, 
കൃെ്യമായ �ിെരണസൗെര്യണം 
ഒരുക്ാ് സണംസ്ാനങ്ളിൽ 
50 ലക്ഷവ്ാളണം വഡാസസ്, �ാ
െസ് സിൻ  ഉപവയാഗശൂന്യമായൊ
യാണസ് റിവപൊർട്സ്.  മഹാമാരിപ്യ 
മറിെടക്ാനള്ള ഏെ ഉപാധി
യായ �ാെസ് സിൻ തുറന്ന�ിപണി
യിപ്ല െച്ച�ടച്ചരക്ാക്ിയ പുെിയ 
വെന്ദ്രനയവുണം, സണംസ്ാനങ്ളി
പ്ല അെിപ്റെ കു്ഴിഞ്ഞ �ിെ
രണവുണം �ാെസ് സിൻ പൂഴ്ത്തിപ്�യസ്പ്പുണം 
മറ്സ് െട്ിപ്പുെളുണം നടക്കുന്നുവണ്ാ 
എന്നു സണംശയണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 
ഓവരാ പ്രവദശവ്യുണം ആ�ശ്യ
െെയ്കസ് ആനപാെിെമായി �ാ

െസ് സിൻ എ്ിച്ചസ് എലൊ�ർക്കുണം 
ലഭ്യമാക്കുന്നുപ്�ന്നസ്  ഉറപൊക്കുെ 
ഈ ആധുനിെൊല്സ് എത്രവയാ 
ആയാസരഹിെമായ ൊര്യമാണസ്. 
അെിനള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു 
നടപടിയുണം ഇതു�പ്ര സർക്ാരു
െളുപ്ട ഭാഗത്തുനിന്നുണം ഉണ്ായി
ട്ിലെ. 

ദുരന്തത്തെ വിൽപ്ന 
വസ്തുവാക്കുന് പകന്ദ്രതെിത്റെ  
പുെിയ വാകപ് സിൻ നയം

തുല്യെ ഉറപൊക്ി �ാെസ് സിൻ 
എലൊ�ർക്കുണം നൽകുെ എന്ന 
ഉ്ര�ാദി്ണം വെന്ദ്രസർക്ാർ 
വെപ്യാഴിയുന്നൊണസ് ഏപ്രിൽ 
19ന രാെ്യണം െണ്െസ്. എലൊ പ്പാ
തുസഹായവുണം ഉപവയാഗപ്പെടു്ി
പ്ക്ാണ്സ് പ്സറണം ഇൻസ്റിറ്്യൂട്സ് ഓഫസ് 
ഇന്ത്യ, ഭാരെസ് ബവയാപ്ടെസ് എന്നീ 
സ്ൊര്യസ്ാപനങ്ൾ ഉെസ്പാ
ദിപെിക്കുന്ന �ാെസ് സിനെൾ ആണസ് 
നില�ിൽ ഇന്ത്യയിൽ �ിെരണണം 
പ്െയ്യുന്നെസ്. വഡാസിന 150 രൂപ 
നിരക്ിൽ വെന്ദ്രസർക്ാർ �ാങ്ി 

സൗെന്യമായി സണംസ്ാനങ്ൾ
ക്സ് �ിെരണ്ിനായി നൽകുെ 
എന്ന നയ്ിൽ നിന്നുള്ള പിൻ
മാറ്മായിരുന്നു ഏപ്രിൽ 19നസ് വെ
ന്ദ്രണം പ്രഖ്യാപിച്ച പുെിയ �ാെസ് സിൻ 
നയണം.  സണംസ്ാന സർക്ാരുെൾ, 
െമ്പനിെൾ നിശ്യിക്കുന്ന �ി
ലയ്കസ് 50% �ാെസ് സിൻ,  സ്ൊര്യ 
െമ്പനിെവളാടുണം മറ്സ് െവമ്പാളശ

ക്ിെവളാടുണം മൽസരിച്ചു �ാങ്ി
പ്യടുവക്ണ് ഒന്നായി മാറ്ിപ്ക്ാ
ണ്ാണസ് വെന്ദ്രസർക്ാർ പുെിയ 
നയണം ആ�ിഷസ് െരിച്ചെസ്. രണ്സ് 
�ാെസ് സിൻ നിർമ്മാൊക്ളുണം 
ആപ്െ ഉെസ്പാദന്ിപ്റെ അമ്പ

തു ശെമാനണം വെന്ദ്ര ി്ന നൽകുണം. 
വശഷിക്കുന്നെസ് സണംസ്ാനങ്ൾ, 
സ്ൊര്യ ആശുപത്രിെൾ, സ്ാ
പനങ്ൾ തുടങ്ിയ�ർ െമ്പനി
െൾ നിശ്യിക്കുന്ന �ിലയ്കസ് �ി
പണിയിൽ നിന്നുണം �ാങ്ണണം. 
വമയസ് ഒന്നു മുെൽ �ാെസ് സിപ്നടു
വക്ണ് 45 �യസ്ിൽ ൊപ്ഴയു
ള്ള�ർക്സ് സൗെന്യമായി �ാ
െസ് സിൻ ഉണ്ാെിലെ എന്നൊണസ് 
വെന്ദ്രസർക്ാർ നയ്ിൽ �്യ
ക്മാക്കുന്നെസ്. അൊയെസ്, ഇന്ത്യ
യുപ്ട െനസണംഖ്യയുപ്ട 70% �രു
ന്ന ഈ �ിഭാഗ്ിപ്റെ െീ�ിച്ചി
രിക്ാനള്ള അ�ൊശപ്്  
ചൂഷണണം പ്െയ്സ് പ്ൊള്ളലാഭമുണ്ാ
ക്ാൻ, ഈ രണ്സ് �ാെസ് സിൻ കു
്െെൾക്കുണം �ിശാലമായ 
�ിപണി സൃഷ്ടിക്കുെയാണസ് വമാദി 
സർക്ാർ പ്െയ്ിരിക്കുന്നെസ്. പല 
സണംസ്ാനങ്ളിൽ നിന്നുണം ആഴ്ച
െളായി റിവപൊർട്സ് പ്െയ്യുന്ന �ാ
െസ് സിൻ ക്ഷാമവുണം, നിരന്തരമായി 
ആ�ശ്യപ്പെട്ിട്ടുണം അെസ് പരിഹരി
ക്ാൻ ക്രിയാത്മെമായ ഒരു നട

പടിയുണം വമാദി സർക്ാർ വെ
പ്ക്ാള്ളാ്തുണം ഇവൊപ്ടാപെണം 
വെർത്തു �ായിക്ണണം. മെിയായ 
�ാെസ് സിൻ ഉറപൊക്ാപ്െ, നാല 
ദി�സണം �ാെസ് സിവനഷൻ ഉത്സ
�ണം നടത്തുന്നതുവപാപ്ലയുള്ള പ്ര
ഹസനണം മാത്രമാണസ് വമാദിയുപ്ട 
സർക്ാർ നട്ിയെസ്. തുടക്
്ിൽ്പ്ന്ന, വൊ�ിഡിപ്ന 

വനരിടാനള്ള �ാെസ് സിൻ സ്ൊ
ര്യ ആശുപത്രിെളിൽ 250 രൂപ 
�ില നിശ്യിച്ചസ് �ിെരണണം പ്െ
യ്യാൻ സർക്ാർ അന�ദിച്ചിരു
ന്നു. വലാെ്സ് ഒരു രാെ്യത്തുണം 
വൊ�ിഡസ് �ാെസ് സിൻ ഇങ്പ്ന 
�ിൽപെന നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായ
മിലെ. �ാെസ് സിൻ ഉൽപൊദെരായ 
കു്െെളുപ്ട ഇഛയ്കസ് എലൊണം  
�ിട്ടുപ്ൊടുത്തുപ്ൊണ്ടുള്ള ഏപ്രിൽ 
19പ്റെ പ്രഖ്യാപന്ിലൂപ്ട, പൗ
രന്ാർക്സ് സാർ�ത്രിെമായി പ്ര
െിവരാധ കു്ിപ്�യസ്പെസ് ഉറപൊ
ക്ി, വൊ�ിഡിൽ നിന്നസ് സമൂഹ
പ്് െരെയറ്ാനള്ള സാമൂഹിെ 
ഉ്ര�ാദി്്ിൽനിന്നുണം 
വമാദി സർക്ാർ പിൻമാറുെയാ
ണസ് പ്െയ്െസ്. ഇെസ് മാപെർഹിക്ാ
് അപരാധമാണസ്. ഈ നയ
പ്് സണംബന്ധിച്ചസ് വൊദ്യങ്ൾ 
ഉന്നയിച്ച സുപ്രീണംവൊടെിവയാടസ്, 
നയപരമായ ൊര്യ ി്ൽ വൊടെി 
ഇടപ്പവടണ് എന്ന നിവഷധാത്മെ 
മറുപടിയാണസ് വെന്ദ്രസർക്ാർ 
നൽെിയെസ്. ഈ രീെിയിൽ ലാഭണം 
ഉറപൊക്ി െച്ച�ടണം പ്െയ്യാൻ െമ്പ
നിെപ്ള അന�ദിച്ചാവല �ാെസ് സിൻ 
ലഭ്യെ ഉറപൊക്ാനാകൂ എന്നായി
രുന്നു വെന്ദ്ര ി്പ്റെ െലെിരിഞ്ഞ 
നിലപാടസ്. 

ആവരാഗ്യവമഖല അടിമുടി സ്
ൊര്യ�ൽക്രിച്ചിട്ടുള്ള യുഎസസ്എ
യിൽവപാലണം പ്രായപൂർ്ിയാ 
യ�ർപ്ക്ലൊണം സൗെന്യമായി 
അെിവ�ഗ്ിൽ �ാെസ് സിൻ 
നൽകുന്നു. അൊെപ്ട്, നമ്മുപ്ട 
രാെ്യ്സ് അനമെി നൽെിയ 
വൊ�ിഷീൽഡിവനയുണം, വൊ�ാ
െസ് സിവനയുണം അവപക്ഷിച്ചസ് �ിലയുണം 
ഫലപ്രാപ്ിയുണം കൂടുെലള്ള വഫ
സറിപ്റെയുണം പ്മാവഡണയുവടയുണം 
�ാെസ് സിനെളാണസ് അ�ിപ്ട സൗ
െന്യമായി പൗരന ലഭ്യമാക്കുന്ന
െസ്. െനസണംഖ്യയുപ്ട 46 ശെമാ

ന്ിലധിെണം െനങ്ൾക്സ് ഇെി
നെണം യുഎസിൽ �ാെസ് സിൻ 
എ്ിച്ചുപ്�ന്നാണസ് െണക്സ്. യു
പ്െയിൽ ഇെസ് 52 ശെമാനമാണസ്. 
എലൊ �ിെസിെ രാെ്യങ്ളുണം ഈ 
മാതൃെ െപ്ന്നയാണസ് പിന്തുടരുന്ന
െസ്. �ിെസിെരാെ്യങ്ൾ മാത്രമ
ലെ, സാമ്പ്ിെമായി പിന്നാക്ണം 
നിൽക്കുന്ന നമ്മുപ്ട അയൽരാെ്യ
മായ ഭൂട്ാനിൽവപാലണം  62 ശെ
മാന്ിലധിെണം െനങ്ൾക്സ് 
�ാെസ് സിൻ നൽെിക്ഴിഞ്ഞു. െന
ങ്വളാടസ് എപ്ന്തങ്ിലണം പ്രെിബ
ദ്ധെയുള്ള വലാെപ്് എലൊ സർ
ക്ാരുെളുണം, ആ�ശ്യ്ിന �ാ
െസ് സിൻ സണംഭരിച്ചസ്, പരമാ�ധി 
വ�ഗ്ിൽ പരമാ�ധി െനങ്ൾ
ക്സ് നൽെി, മഹാമാരിയിൽ നിന്നു 
രക്ഷ വനടാനാണസ് ശ്രമിച്ചുപ്ൊണ്ിരി 
ക്കുന്നെസ്. പവക്ഷ ഇന്ത്യയിലാെ
പ്ട്, വൊ�ിഡസ് അെിവ�ഗണം പടർ
ന്നു പിടിച്ചസ്, ശ്ാസണം െിട്ാപ്െ 
െനണം പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന ഈ ൊ
ലത്തുണം, പരമാ�ധി പ്ൊള്ളലാഭണം 
വനടി �ാെസ് സിൻ െച്ച�ടണം നട
ത്തുന്നെിനസ്സ് സ്ൊര്യ െമ്പനിെ
പ്ള അന�ദിക്കുന്ന ചൂൊട് ിനാണസ് 
സർക്ാർ തുനിയുന്നെസ്.

ഓെസ് സസ് വഫാർഡസ് സർവ്വെലാ
ശാല ഗവ�ഷണണം നട്ി �ിെ
സിപെിച്ചസ്, ആസ്ടപ്സപ്നെ എന്ന 
െമ്പനിയിലൂപ്ട ഉെസ്പാദനചുമെല 
നൽെിയ വൊ�ിഷീൽഡസ് �ാ
െസ് സിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉെസ്പാദിപെി
ക്ാനള്ള െരാറാണസ് സിറണം ഇൻ
സ്റിറ്്യൂട്സ് ഓഫസ് ഇന്ത്യ എന്ന സ്
ൊര്യസ്ാപന്ിനള്ളെസ്. �ാ
െസ് സിൻ,  വപറ്റെസ് പ്െയ്ിട്ിലൊ്
െിനാൽ ഉൽപൊദിപെിക്ാനള്ള 
അ�ൊശണം സൗെന്യമായി നൽെി 
എന്നാണസ് റിവപൊർട്ടുെൾ സൂെി
പെിക്കുന്നെസ്.  1966-ൽ 12000 രൂ
പയുപ്ട മൂലധന്ിൽ വസറസസ് 
പൂന�ാല സ്ാപിച്ച പ്സറണം ഇൻ
സ്റിറ്്യൂട്ിൽ, �ാെസ് സിൻ ഉെസ്പാദ
ന്ിനായി 6000 വൊടിയുപ്ട 
മുെൽമുടക്സ് നടവ്ണ്ി �ന്നു 
എന്നാണസ് സ്ാപന ി്പ്റെ സിഇഒ 
അദാർ പൂനാ�ാല പറഞ്ഞെസ്. 
ഇെിൽ 2000 വൊടിയാണസ് പ്സറണം 
ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ിപ്റെ വനരിട്ടുള്ള മുെൽ
മുടക്സ്.  ബാക്ി, ബിൽ ആൻഡസ് 
പ്മലിൻഡ വഗറ്സ് സസ് ഫൗവണ്ഷൻ 
വപാപ്ലയുള്ള�ർ നൽെിയ സഹാ
യവുണം സർക്ാരിപ്റെ നികുെിയി
ളവുെളുപ്ട സഹായവുണം ഉണ്സ്. 
1996ൽ വഡാ.കൃഷ്ണ എലെ സ്ാപി
ച്ച ഭാരെസ് ബവയാപ്ടക്ാണസ് രണ്ാ
മപ്് �ാെസ് സിനായ വൊ�ാ
െസ് സിപ്റെ നിർമ്മാൊക്ൾ. ഇന്ത്യൻ 
ൌൺസിൽ വഫാർ പ്മഡിക്ൽ 
റിസർച്ചസ് ആണസ് �ാെസ് സിൻ �ി
െസിപെിച്ചെസ്. പൂർണ്മായുണം സ്
വദശി എന്ന വലബലിൽ എ്ിയ 
വൊ�ാെസ് സിൻ തുടക്ണം പ്ൊവട് 
�ി�ാദങ്ളിൽ മുങ്ിയിരുന്നു. 
2020 ആഗസ്റസ് 15നസ് പുറ്ിറക്കുണം  

എല്ാ തപാതുസഹായവടും ഉപനയാഗതപ്ടുത്ിത്ാ
ണ്് തസറടും ഇൻസ്റിറ്്യൂട് ഓഫ് ഇന്്യ, ഭാരത് ബനയാ
തടക് എന്നീ സ്കാര്യസ്ാപനങ്ങൾ ഉത്പാദി
പ്ിക്കുന്ന വാക് സിനുകൾ ആണ് നിേവിൽ ഇന്്യ
യിൽ വിതരണടും തെയ്യുന്നത്. നഡാസിനു 150 രൂപ 
നിര്ിൽ നകന്ദ്രസർ്ാർ വാങ്ങി സൗജന്യമാ
യി സടുംസ്ാനങ്ങൾ്് വിതരണത്ിനായി നൽ
കുക എന്ന നയത്ിൽനിന്നുള്ള പിൻമാറ്മായി
രുന്നു ഏപ്രിൽ 19ന് നകന്ദ്രടും പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ 
വാക് സിൻ നയടും.  

tIm-hn-Uv
Zp-c-´w

(13-ാം ശേജില് നിന്ന്)

tcm-Khpw Zp-cn-Xhpw a-c-W-hpw- 
-hnÂ-¸-\-¨-c-¡m-¡p-¶ ap-X-em-fn¯w

(ശേഷം 15-ാം ശേജില്)

ഓ�ന് സിജൻ നിറയ്കാൻ �ാലി സിലണ്ടറുമായി ഫിലിംഗന് ശസ്റഷനുമുമ്ില് 
�ാത്തുനില്ക്കുന്വരുമട നീണ്ട �യൂ. മമയന് 8, ഡല്ഹി
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എന്നസ് മുൻകൂട്ി പ്രഖ്യാപിച്ചതു 
െപ്ന്ന �ി�ാദമായിരുന്നു. ആ�
ശ്യമായ മൂന്നാമപ്് രേയൽ �ി
െയെരമായി പൂർ ി്യാക്കുന്നെിന 
മുമ്പാണസ് വൊ�ാെസ് സിൻ അടിയ
ന്തിര ഉപവയാഗ്ിനള്ള അന
മെി ലഭിച്ചെസ്. ഇതുണം വൊദ്യങ്
ളുയർ്ിയിരുന്നു. ഭാരെസ് ബവയാ
പ്ടക്ിനണം ബിൽ ആൻഡസ് പ്മ
ലിൻഡ വഗറ്സ് സസ് ഫൗവണ്ഷൻ 
വപാപ്ലയുള്ള�യുപ്ട സഹായണം 
െിട്ിയിട്ടുണ്സ് എന്നു പറയപ്പെടു
ന്നു. സർക്ാരിപ്റെ ഭാഗത്തു നി
ന്നുള്ള സഹായങ്ൾ വ�പ്റ.  െന
�ിരുദ്ധ �ാെസ് സിൻ നയണം പ്രഖ്യാ
പിക്കുന്നെിന പ്ൊട്ടുമുമ്പാണസ് 
സിറണം ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ിനസ് 3000 
വൊടിയുണം, ഭാരെസ് ബവയാപ്ടക്ി
നസ് 1500 വൊടിയുണം രൂപ വെന്ദ്ര
സർക്ാർ സഹായമായി നൽെി
യെസ്. ഇത്രയുണം സഹായങ്ൾ പറ്ിയ 
ഈ രണ്സ് വൊർപെവററ്െൾക്ാ
ണസ്, ഉെസ്പാദനപ്ച്ചല�ിപ്റെ പല 
മടങ്ങു�രുന്ന �ില ഏെപക്ഷീയ
മായി നിശ്യിക്ാനള്ള അ�ൊ
ശണം, പുെിയ നയ്ിലൂപ്ട വെന്ദ്ര
സർക്ാർ െീപ്റഴുെിയെസ്. 

സർക്ാർ നയണം പ്രഖ്യാപിച്ചു 
പ്ൊട്ടു പിന്നാപ്ല െപ്ന്ന, വൊ�ി
ഷീൽഡസ് ഒരു വഡാസിനസ് വെന്ദ്ര
-സണംസ്ാന സർക്ാരുെൾക്സ് 
400 രൂപയുണം, സ്ൊര്യവമഖലക്സ്, 
600 രൂപയുമായി സിറണം ഇൻസ്റി
റ്്യൂട്സ് �ില നിശ്യിച്ചു. പിന്നീടസ് 
പ്പാതുെനങ്ളിൽനിന്നുണം വൊട
െിെളിൽ നിന്നുണം എെിർപ്പുണ്ാ
യവപൊൾ ഔദാര്യമായി 100 രൂപ 
�ില കുറച്ചു. ഒരു വഡാസിനസ് 150 
രൂപയുപ്ട �ിലെപ്ന്ന െങ്ൾക്സ് 
ലാഭമാപ്ണന്നായിരുന്നു സിറണം 
ഇൻസ്റിറ്്യൂട്സ് വമധാ�ി അദാർ പൂ
നാ�ാല, ഏപ്രിൽ 6നസ് എൻഡി
ടി�ിക്കു നൽെിയ അഭിമുഖ്ിൽ 
പറഞ്ഞെസ്. സമാനമായ നിലപാ
ടാണസ് ഭാരെസ് ബവയാപ്ടക്ിവറെ
തുണം. അൊയെസ്, ദുരിെൊലപ്് 
മുെപ്ലടുത്തുപ്ൊണ്സ് െങ്ൾ പര
മാ�ധി ലാഭണം പ്ൊയ്യുപ്മന്നസ്ഒരു 
ശിക്ഷാഭീെിയുമിലൊപ്െ പ്രഖ്യാ
പിക്ാൻ �ാെസ് സിൻ മുെലാളി
മാർക്സ് വധര്യണം നൽെിയെസ് 
വമാദി സർക്ാരാണസ്. ഇപ്െലൊണം 
പ്െയ്തുകൂട്ിയെിനവശഷണം, ൊനല
െളിലൂപ്ടയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുപ്ട 
�ിതുമ്പൽ ഒരു നാടെമാപ്ണന്നസ് 

െനങ്ൾക്സ് വൊന്നുന്നെസ് സ്ാ
ഭാ�ിെമവലെ.  

 ഇന്ത്യയിൽ �ാെസ് സിൻ �ി
െരണണം പ്െയ്യാൻ ആദ്യണം അവപ
ക്ഷ നൽെിയ വഫസറിപ്റെ അട
ക്മുള്ള അവപക്ഷെൾ സാവങ്െിെ 
ൊരണങ്ൾ പറഞ്ഞു അനമെി 
വ�െിപെിച്ചു. �ാെസ് സിൻ ഇന്ത്യ
യിൽ്പ്ന്ന ഉെസ്പാദിപെിക്ണ
പ്മന്നാണസ് സർക്ാർ നിലപാടസ്. 
വഡാക്ടർ പ്റഡ്ീസസ് ലാബുമായി 
വെർന്നസ് െരാറുണ്ാക്ിയ റഷ്യൻ 

�ാെസ് സിനായ സ്പുടസ് നിക്ിനസ് വമയസ് 
മുെൽ സ്ൊര്യവമഖലയിൽ �ിൽ
ക്ാൻ അനമെി നൽെിയിട്ടുണ്സ്. 
വലാെരാെ്യങ്പ്ളലൊണം െിട്ാവുന്ന 
പരമാ�ധി �ാെസ് സിൻ വഡാസു
െൾ സണംഭരിക്ാനണം, അെിനള്ള 
�ിെരണസണം�ിധാനപ്മാരുക്ാ
നണം ശ്രമിച്ചവപൊൾ എന്തുപ്ൊണ്സ് 
സർക്ാർ അ്രപ്മാരു മുപ്ന്നാ
രുക്ണം ഇ�ിപ്ട നട്ിയിലെ. അന
മെി നൽെിയൊെപ്ട് രേയൽ 
വപാലണം പൂർ്ിയാൊ് ഒരു 
�ാെസ് സിനണം. ഇപ്െലൊണം യാദൃശ്ി
െമായി ഉണ്ായ പിടിപ്പുവെടുെൾ 
മാത്രമാവണാ? രാെ്യത്തു െപ്ന്ന 
നിർമ്മിച്ച �ാെസ് സിൻ പ്ൊണ്ടു 
മാത്രണം വൊ�ിഡിപ്റെ അടിയന്ത
രസാഹെര്യപ്് വനരിടാനാെി
ലെ എന്നെസ് പെൽവപാപ്ല �്യക്
മായിരുന്നു. മാത്രവുമലെ, 100 വൊ
ടിവയാളണം �രുന്ന െനങ്ൾക്സ് 
വ�ണ് 200 വൊടിവയാളണം വഡാസസ് 
�ാെസ് സിനെൾ നിർമ്മിക്ാനള്ള 
വശഷി ഈ രണ്ടു സ്ാപനങ്ൾ
ക്കുമിലെ എന്നറിഞ്ഞിട്ടുണം എന്തു 
പ്ൊണ്സ് മറ് സ്ാപനങ്പ്ള കൂടി 
പങ്ാളിെളാക്ിയിലെ? 

വെന്ദ്രസർക്ാരിന െീഴിൽ 
പ്പാതുവമഖലയിൽ നാല �ാ
െസ് സിൻ നിർമ്മാണ വെന്ദ്രങ്ൾ 
2012 മുെൽ പൂട്ിക്ിടക്കുെയാണസ്. 

സ്ൊര്യ െമ്പനിെൾക്സ് �ാരി
വക്ാരി പ്ൊടു് സഹായ്ി
പ്റെ പകുെി െില�ാക്ിയിരുപ്ന്ന
ങ്ിൽ ഈ സ്ാപനങ്പ്ള പ്ര�ർ
്നക്ഷമമാക്ി ഇെിലണം എത്ര
വയാ കൂടുെൽ വഡാസുെൾ കുറഞ്ഞ 
പ്െല�ിൽ ഉെസ്പാദിപെിക്ാൻ 
സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇവപൊഴുണം 
ഈ സാധ്യെ തുറന്നുെിടക്കുെയാണസ്. 
എന്നാൽ അെിനള്ള നടപടിെ
പ്ളാന്നുണം സർക്ാർ വെപ്ക്ാള്ളു
ന്നിലെ. രാെ്യത്തു പ്ര�ർ്ിക്കുന്ന 

മറ്സ് അന�ധി സ്ൊര്യ �ാെസ് സിൻ 
ഉെസ്പാദെരുപ്ട വശഷി കൂടി �ി
നിവയാഗിക്ാമായിരുന്നു. അതുണം 
ഉണ്ായിലെ. ഇങ്പ്ന രണ്ടു സ്ാ
പനങ്പ്ള മാത്രണം ആശ്രയിച്ചു മു
വന്നാട്ടു വപായാൽ, നമ്മുപ്ട രാെ്യ
്ിപ്റെ യഥാർത്ഥ ആ�ശ്യെെ
ക്സ് അ�രുപ്ട ഉൽപൊദനണം െിെ
യുെയിപ്ലെന്നുണം, കു്െെളായിട്ടുള്ള 
അ�രുപ്ട രാെ്യണം അെപ്പെടുപ്മന്നുണം 
െിരിച്ചറിയാനള്ള ബുദ്ധി നമ്മുപ്ട 
ഭരണെർ്ാക്ൾക്ിലൊയിരുന്നു 
എന്നസ് െരുതുന്നിലെ. അ�ർക്കുവ�
ണ്ി �ിടുപണി പ്െയ്െിലൂപ്ട, പ്ൊ
ള്ളലാഭ ി്നസ് ആർ ി്പൂണ് രണ്സ് 
വൊർപെവററ്സ് �ാെസ് സിൻ കു്െ
െളുപ്ട ദയാദാക്ഷിണ്യ്ിന മു
ന്നിവലക്സ് വരാെ്യപ്് �ലിപ്ച്ച
റിഞ്ഞു പ്ൊടുക്കുെയാണസ് വമാദി 
ഭരണകൂടണം പ്െയ്െസ്. 

ഇ�ിപ്ട ഒരു ൊര്യണം കൂടി ഓർ
വക്ണ്തുണ്സ്. ഒരു �ാെസ് സിൻ �ി
െസിപെിക്ാൻ ഏറ്വുണം പണവുണം 
അധ്ാനവുണം വ�ണ്ി�രുന്നെസ് 
അെിപ്റെ ഗവ�ഷണ്ിനാണസ്. 
എന്നാൽ ഇ�ിപ്ട വൊ�ീഷീൽ
ഡസ് �ാെസ് സിൻ �ിെസിപെിച്ചെസ് 
ഓെസ് സസ് വഫാർഡസ് സർവ്വെലാശാ
ലയാണസ്. അെിപ്ന ഏറ്വുമധിെണം 
ഫണ്സ് പ്െയ്െസ് ബ്ീട്ീഷസ് സർക്ാ
രുണം. �ി�ിധ രാെ്യങ്ളിപ്ല സർ

ക്ാരുെളുണം ൊരിറ്ി സണംഘടനെ
ളുണം ഫണ്ിങ്ിപ്റെ ഭാഗമായി. അതു
വപാപ്ല െപ്ന്ന, വൊ�ാെസ് സിനാ
െപ്ട് ഐസിഎണംആർ എന്ന പ്പാ
തുസ്ാപനണം �ിെസിപെിച്ചതുണം. 
അങ്പ്ന പ്പാതുവമഖലയിൽ �ി
െസിപെിച്ച �ാെസ് സിനെൾക്സ്, 
�ില നിശ്യിക്ാനള്ള അ�ൊ
ശണം  സർക്ാരിനാപ്ണന്നസ് അസ
ന്നിഗ്ദമായി പ്രഖ്യാപിക്ാൻ െഴി
യാ്െസ് കു്െ മുെലാളിമാവരാ
ടുള്ള നാണണംപ്െട് ദാസ്യ്ിപ്റെ 
പ്രെിഫലനമാണസ്.  

സാർവത്രികവം സൗജന്വ
മായ വാകപ് സിൻ വിെരണം 
അടിയന്തര ആവശ്ം

വൊ�ിഡസ് വപാപ്ലയുള്ള പെർ
ച്ച�്യാധിയുപ്ട സാഹെര്യ്ിൽ, 
പ്രെിവരാധ കു്ിപ്�യസ്പെിലൂപ്ട 
ഒരു അസുഖപ്് പിടിച്ചുപ്െട്ണ
പ്മങ്ിൽ, അെിവ�ഗണം സമൂഹ്ി
പ്റെ 70% െനങ്ൾപ്ക്ങ്ിലണം �ാ
െസ് സിൻ നൽവെണ്തുണ്സ്. അങ്
പ്ന ആർജ്ിക്കുന്ന സാമൂഹ്യപ്ര
െിവരാധ്ിലൂപ്ട മാത്രവമ വരാഗ
പ്് മറിെടക്ാനണം പുെിയ െനി
െെ�്യെിയാനങ്പ്ള െടയാനണം 
സാധിക്കൂ. സാമ്പ്ിെ പിന്നാ
ക്ാ�സ്യുണം ദാരിദ്ര്യവുണം നിമി് ണം 
രാെ്യ്ിപ്റെ ഏപ്െങ്ിലണം വമഖല 
�ാെസ് സിൻ സ്ീെരിക്ാെിരുന്നാൽ 
മഹാ�്യാധിയുപ്ട ബാധ �ീണ്ടുണം 
ഉണ്ാൊനള്ള �ലിയ സാധ്യെ 
നിലനിൽക്കുന്നു. ഏ�രുണം �ാ
െസ് സിൻ സ്ീെരിക്കുവമ്പാഴാണസ് 
എലൊ�രുണം സുരക്ഷിെരാകുന്നെസ് 
എന്ന വരാഗപ്രെിവരാധ്ിപ്റെ 
അടിസ്ാനെെ്മായിരിക്ണണം 
�ാെസ് സിൻ നയ്ിപ്റെ ആധാരണം. 
പണമിലൊ�ർ കു്ി�യ്പസ് നട്ി
യിപ്ലെങ്ിൽ വരാഗണം അ�ർക്സ് മാ
ത്രമലെ എലൊ�ർക്കുണം �രുണം.   ൊ
ണെവുണം ശരീര്സ് �ാരിവ്ച്ചസ്, 
വഗാമൂത്രവുണം കുടിച്ചസ് നടക്കുന്ന അജ്ഞ
രുപ്ട ഉപവദശമാണസ് സർക്ാരിപ്ന 
നയിക്കുന്നപ്െങ്ിൽ രാെ്യപ്് 
ൊ്ിരിക്കുന്നെസ് മഹാദുരന്തങ്
ളാപ്ണന്നസ് മുന്നറിയിപെസ് നൽകുന്ന
െസ് �ിദഗ്ദരായ ആവരാഗ്യപ്ര�ർ
്െരാണസ്. അതുപ്ൊണ്സ്  അെി
വ�ഗമുള്ള സാർ�ത്രിെ പ്രെിവരാധ 
കു്ിപ്�യസ്പൊണസ് അടിയന്തര 
ആ�ശ്യണം.

ഈ �ിഷയ്ിൽ ഇടപ്പട് 
സുപ്രീണം വൊടെി െപ്ന്ന െില വൊ

ദ്യങ്ൾ ഉന്നയിക്കുെയുണ്ായി. 
ഏപ്ൊപ്ക് സണംസ്ാനങ്ൾക്സ് 
എത്ര �ീെണം �ാെസ് സിൻ വഡാസു
െൾ നൽെണപ്മന്നെസ് െമ്പനിെ
ളാവണാ െീരുമാനിവക്ണ്പ്െന്നസ് 
സുപ്രീണംവൊടെി വൊദിച്ചു. �ാെസ് സി
ന �ില നിശ്യിക്ാനള്ള അ�
ൊശവുണം അെിപ്റെ �ിെരണവുണം 
സ്ൊര്യ ഉെസ്പാദെെർക്കു �ിട്ടു
നൽെരുപ്െന്നുണം, അെസ് വെന്ദ്രസർ
ക്ാരിപ്റെ ഉ്ര�ാദി്മാപ്ണ
ന്നുണം, െസ്റിസുമാരായ ഡി.വ�. 
െന്ദ്രചൂഡസ്, എൽ.എൻ.റാവു, എസസ്. 
ആർ.ഭട്സ് എന്നി�രടങ്ിയ ബഞ്സ് 
ഓർമ്മിപെിച്ചു. �ാെസ് സിൻ നിർമ്മാ
ണ്ിനായി 4500 വൊടി നൽ
െിയ സർക്ാരിനസ് ഇക്ാര്യ ി്ൽ 
ഉടമസ്ാ�ൊശമുപ്ണ്ന്നുണം, മുെൽ
മുടക്ിയതുപ്ൊണ്ടുെപ്ന്ന ഉെസ്പ
ന്നണം രാെ്യ്ിപ്റെ സ്ന്തമാകുപ്മ
ന്നുണം വൊടെി ചൂണ്ിക്ാട്ി. അതു 
വപാപ്ല െപ്ന്ന, വെന്ദ്രസർക്ാരി
നസ് 150 രൂപക്കു നൽെിയ �ാെസ് സി
നസ് സണംസ്ാനങ്ൾ 400 രൂപ നൽ
െണപ്മന്നു പറയുന്നെിപ്റെ യുക്ി
യുണം ബഞ്സ് ആരാഞ്ഞു. പ്മാ്ണം 
�ിലയിൽ ഇെസ് 30,000-40,000 
വൊടി രൂപയുപ്ട അധിെബാധ്യ
െയാണസ് െനങ്ൾക്കുണ്ാക്കുെ. 
എന്തിനസ് രാെ്യണം ഈ നഷ്ടണം സഹി
ക്ണപ്മന്നസ് വൊടെി വൊദിച്ചു. 
ഇവെ �ാെസ് സിനെൾക്സ് െപ്ന്ന 
മറ്സ് രാെ്യങ്ളിൽ ഇെിലണം കുറഞ്ഞ 
�ിലവയ ഉള്ളൂ എന്നുണം വൊടെി 
നിരീക്ഷിച്ചു. എന്തുപ്ൊണ്സ് ഉെസ്പാ
ദിപെിക്കുന്ന �ാെസ് സിൻ പ്മാ്മാ
യി വെന്ദ്ര്ിനസ് സണംഭരിച്ചസ്, സണം
സ്ാനങ്ൾക്സ് �ിെരണ്ിന 
നൽെിക്കൂടാ എന്നതുണം വൊടെി
യുപ്ട വൊദ്യമായിരുന്നു. സമാന
മായ വൊദ്യങ്ൾ, �ാെസ് സിൻ �ി
െരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണം, ഓെസ് സി
െൻ-മരുന്നസ് �ിെരണവുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ടുണം, വൊ�ിഡസ് രണ്ാണം 
െരണംഗപ്്ക്കുറിച്ചസ് മുന്നറിയിപ്പുെൾ 
െിട്ിയിട്ടുണം വ�ണ് നടപടിെൾ 
സ്ീെരിക്ാ്െിലണം, രാെ്യപ്് 
�ി�ിധ വഹവക്ാടെിെളിൽ 
നിന്നുണം വമാദി സർക്ാർ വനരിട്ടു 
പ്ൊണ്ിരിക്കുെയാണസ്. ഇവെ വൊ
ദ്യങ്ൾ െപ്ന്ന രാെ്യപ്് സാധാ
രണ പൗരന്ാരുണം �ിദഗ്ദരുണം വൊ
ദിക്കുന്നെസ്. ഈ ദുരന്തൊലത്തുണം 
രാെ്യ്ിപ്നാരു ബാധ്യെ മാത്ര
മായി െീരുെയാണസ് വമാദിയുപ്ട 
സർക്ാർ.

tIm-hn-Uv
Zp-c-´w

(14-ാം ശേജില് നിന്ന്)

ജറുസശലമില് ഇസ്രശയല്  
നടത്തുന് ആക്രമണമത് 

അേലേിച്ചുമ�ാണ്ടന്  
എസന് യുസിഐ (�മ്മയൂണിസ്റന്)  
ജനറല് മസക്രട്ടറി മപ്രാവാഷന് 
ശ�ാഷന്  മമയന് 13നന് പുറമപെടു

വിച് പ്രസ്ാവന

േരിത്രപരമായി എലൊൊ
ലത്തുണം പ്െറുസവലണം പലസ്ീ
നിപ്റെ  ഭാഗമായിരുന്നു. യുഎസസ്,  
ബ്ിട്ീഷസ് സാമ്ാെ്യെ് ഭരണാ

പലസ്ീൻ  െനെയ്ക്കുവമൽ ഇസ്ാ
വയൽ നടത്തുന്ന വപശാെിെമായ 
ആക്രമണങ്ൾ അ�സാനിപെിക്കു
�ാൻ ആ�ശ്യപ്പെട്ടുപ്ൊണ്ടുണം പല
സ്ീൻ െനെയ്കസ് ഐെ്യദാർഢ്യണം 
അർപെിച്ചുപ്ൊണ്ടുണം ആൾ ഇന്ത്യ 
ആറെി ഇണംപീരിയലിസ്റസ് വഫാറ
്ിപ്റെ വനതൃെ്്ിൽ നടന്ന 
ഐെ്യദാർഢ്യ െൺ�ൻഷൻ പ്െ
എൻയു�ിപ്ല സസ് കൂൾ ഓഫസ് ഇറെ
ർനാഷണൽ സ്റഡീസസ് പ്പ്രാഫസ

ർ വഡാ. എ.പ്െ.രാമകൃഷ്ണൻ ഉദസ്ഘാ
ടനണം പ്െയ്തു.

വഡാ.പി.പ്െ.�ിൻപ്സറെസ്(െ 
ൺവരോളർ ഓഫസ് എെസ് സാമിവനഷ
ൻസസ്, െണ്ണൂർ യൂണിവ�ഴസ് സിറ്ി), 
ആൾ ഇന്ത്യ ആറെി ഇണംപീരിയലി
സ്റസ് വഫാറണം വെരള ൊപസ്റ്ർ പ്സക്ര
വട്റിയറ്സ് അണംഗണം എ.വശഖർ, �ി.പ്െ.
സദാനദേൻ, പ്െ.എസസ്.ഹരികുമാർ 
എന്നി�ർ പ്രസണംഗിച്ചു. വഡാ.ഡി.സു
വരന്ദ്രനാഥസ് അധ്യക്ഷെ �ഹിച്ചു.

sFIyZmÀVy I¬-h³j³
ധിൊരിെളുപ്ട പിന്തുണവയാ
പ്ട ഇസ്ാവയൽ ബലാൽക്ാ
വരണ ഈ പ്രവദശ്സ് അധി
നിവ�ശണം നടത്തുെയുണം െലമു
റെളായി അ�ിപ്ട അധി�സി
ച്ചു�ന്ന പലസ്ീൻ െനെപ്യ 
ബലണം പ്രവയാഗിച്ചസ് ഒഴിപെിക്കു
െയുമാണസ് പ്െയ്തുപ്ൊണ്ിരി
ക്കുന്നെസ്. 

അെിപ്നെിപ്ര പാലസ്ീൻ  
െനെ സ്ാഭാ�ിെമായ പ്രെി

വഷധമുയർ്ി. അ�പ്ര അടി
ച്ചമർ്ാനായി ഇസ്ാവയൽ 
സയണിസ്റസ് ഭരണാധിൊരി
െൾ ഭീെര ൊണ്ഡ�ണം നടത്തു
െയാണസ്.  ഈ നരനായാട്ിപ്ന 
എസസ് യുസിഐ (െമ്മ്യൂണിസ്റസ്) 
ശക്മായി അപലപിക്കുന്നു. 
ഈ നിഷ്ഠൂരെപ്ക്െിപ്ര ഇന്ത്യൻ 
െനെ പ്രെിവഷധ ശബ്മുയർ
്ണപ്മന്നസ്  പ്രസ്ാ�നയിൽ 
ആഹ്ാനണം പ്െയ്തു.

s]m-cp-Xp¶ ]e-kv-Xo\v sFIyZmÀVyw

kuP-\y hm-Iv-kn-t\-j³ G-hÀ¡pw D-d-¸m-¡pI

ശ�ാവിഡന് ബാധിതരായി മരിച്വമര കൂട്ടശത്ാമട  
സംസന് �രിക്കുന് ഡല്ഹിയിമല ഒരു ശ്മോനം
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എസന് യുസിഐ(�മയൂണിസ്റന്) 
ശ�രള സംസ്ാനക്മ്മിറ്ി മമയന് 

24നന് പുറമപെടുവിച് പ്രസ്ാവന

പ്രഫൽ പവട്ൽ എന്ന വമാദി 
�ിശ്സ്ൻ അഡ്ിനിവസ്ടറ്റായി 
ചുമെലവയറ് നാൾ മുെൽ നടപെി
ലാക്ിപ്ക്ാണ്ിരിക്കുന്ന െന�ി
രുദ്ധ നയങ്ളാൽ പ്പാറുെി മുട്ിയ 
ലക്ഷദ്ീപസ് െനെയുപ്ട ന്യായമായ 
സമരപ്  ്പിന്തുണയ്കാൻ എസസ് യു
സിഐ(െമ്യൂണിസ്റസ്) വെരള സണം
സ്ാനക്മ്മിറ്ി ഏ�വരാടുണം അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു. വൊ�ിഡസ് പ്പ്രാവട്ാ
വക്ാളിൽ ഇളവുെൾ നൽെി ദ്ീ
പിപ്ല വൊ�ിഡസ് വെസുെൾ പൂ
െ്യ്ിൽ നിന്നസ് ഇന്നുള്ള അയ്യാ
യിര്ിപ്ല്ാൻ ഇടയാക്ിയാ
ണസ് പ്രഫൽ പവട്ൽ െപ്റെ ഭരണണം 
ആരണംഭിച്ചെസ്.

സിഎഎ-എൻആർസി �ിരു
ദ്ധ സമര്ിൽ പപ്ങ്ടു്�പ്ര 
അറസ്റസ് പ്െയ്തുണം ഒരു െര്ിലള്ള 
കുറ്കൃെ്യങ്ളുണം നടക്ാ്, ഒഴി
ഞ്ഞ െയിലള്ള ഇന്ത്യയിപ്ല ഏെ 
പ്രവദശമായ ലക്ഷദ്ീപിൽ ലക്ഷ
ദ്ീപസ് പ്രി�ൻഷൻ ഓഫസ് ആറെി 
വസാഷ്യൽ ആക്റസ് അഥ�ാ ഗുണ്ാ 
നിയമണം നടപെിലാക്ിയുണം െനാധി
പെ്യ ധ്ണംസന്ിനസ് വനതൃെ്ണം 
നൽെി. മത്സ്യബന്ധന പ്ൊഴി
ലാളിെളായ ദ്ീപസ് �ാസിെൾ 
െീരങ്ളിൽ �ലയുണം മറ്സ് ഉപെര

ണങ്ളുണം സൂക്ഷിക്ാനായി പ്െ
ട്ിയുണ്ാക്ിയിരുന്ന പ്ഷഡ്ഡുെൾ 
യാപ്ൊരു മുന്നറിയിപ്പുണം കൂടാപ്െ 
പ്പാളിച്ചു മാറ്ി. മാത്രമലെ ദ്ീപി
പ്ല �ി�ിധ സർക്ാർ ഓഫിസു
െളിൽ വൊലി പ്െയ്യുന്ന െവദേശീ
യരായ ൊൽക്ാലിെ െീ�നക്ാ
പ്ര മുന്നറിയിപെിലൊപ്െ പിരിച്ചു 
�ിടുെയുണം പ്െയ്തു. 38 അണംഗന�ാ
ടിെൾ അടച്ചുപൂട്ി.

ദ്ീപിൽ മദ്യ്ിനണ്ായിരു
ന്ന നിയന്ത്രണണം നീക്ി. തുടർന്നസ് 
മാണംസാഹാര്ിനസ് നിയന്ത്രണണം 
ഏർപ്പെടു്ി. �ിദ്യാഭ്യാസ സ്ാ
പനങ്ളിപ്ല പ്മന�ിൽ നിന്നസ് 
മാണംസാഹാരണം പൂർണമായുണം എടു
്സ് മാറ്പ്പെട്ടു. പശു മാണംസണം നി
വരാധിക്ാനണം െട�സ് ശിക്ഷ ലഭി
ക്ാവുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്മാക്ാനള്ള 
നടപടിെൾ ആരണംഭിച്ചു. ഏെസ് െരണം 
മൃഗങ്ളുവടയുണം െശാപെിനസ് അധി
കൃെരുപ്ട അന�ാദണം വ�ണപ്മന്ന 
നിർവദശണം മുവന്നാട്സ് പ്�ച്ചു. ൊല
ങ്ളായി ദ്ീപ്ി�ാസിെളുപ്ട െീ
�ിെവൃ്ിയായിരുന്ന മൃഗപരി
പാലനവുണം മാണംസ െച്ച�ടവുണം ഇലൊ
ൊക്കുന്ന നടപടിയാണിെസ്. 
പഞ്ായ്സ് പ്െരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 
മത്സരിക്കുന്നെിൽ നിന്നസ് രണ്ിൽ 
കൂടുെൽ കുട്ിെളുള്ള�പ്ര �ിലക്കു
ന്ന നിയമവഭദഗെിയായിരുന്നു 
പ്രഫൽ പവട്ലിപ്റെ അടു് പരി

ഷ്കരണണം. ഇെിപ്നാപെണം ദ്ീപിപ്ന 
ആപ്െ െെർക്ാനിടയാക്കുന്ന 
�ൻെിട ടൂറിസണം പദ്ധെിെൾ നട
പെിലാക്ാനള്ള ശ്രമങ്ളുണം അഡ്ി
നിവസ്ടഷൻ നട്ി�രുന്നു. ദ്ീ
പിപ്ല െനങ്ളുപ്ട സാമ്പ്ിെ
വുണം രാഷ്ടീയവുണം സാണംസ്ാരിെവു
മായ നിലനിൽപെിപ്ന വൊദ്യണം 
പ്െയ്യുന്ന നടപടിെളാണസ് ഇ� 
ഓവരാന്നുണം. ദ്ീപസ് നി�ാസിെപ്ള 
മൂലധന ശക്ിെളുപ്ട അടിമെളാ
ക്കുന്ന സമീപമനമാണിെസ്. ഈ 
നടപടിെപ്ള പ്െറുക്കുന്ന�പ്ര വന
രിടാനാണസ് ഗുണ്ാനിയമണം നടപെി
ലാക്കുന്നെസ്. 

സ്ന്തണം െനങ്ളുപ്ടവമൽ അധി
നിവ�ശ ശക്ിപ്യവപൊപ്ല പ്പരു
മാറുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂട്ിപ്റെ 
സ്ഭാ�മാണസ് ലക്ഷദ്ീപിപ്ല നട
പടിെളിൽ പ്രെടമാവുന്നെസ്. 
ഈ സാഹെര്യ്ിൽ െങ്ളുപ്ട 
സാമ്പ്ിെവുണം രാഷ്ടീയവുണം സാണം
സ്ാരിെവുമായ നിലനിൽപെിനസ് 
വ�ണ്ി വപാരടിക്കുന്ന ലക്ഷദ്ീപി
പ്ല െനങ്ൾപ്ക്ാപെണം നിലപ്ൊ
ള്ളണപ്മന്നസ് ഏ�വരാടുണം അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു. അഡ്ിനിവസ്ടഷൻ വെ
പ്ൊണ് എലൊ െന�ിരുദ്ധ നടപ
ടിെളുണം പിൻ�ലിക്ണപ്മന്നുണം 
അഡ്ിനിവസ്ടറ്പ്റ െിരിപ്െ �ിളി
ക്ണപ്മന്നുണം എസസ് യുസിഐ(െ
മ്യൂണിസ്റസ്) ആ�ശ്യപ്പെടുന്നു.

ejZzo]v \nhmknIfpsS  
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Zzo-]v \n-hm-kn-I-fp-sS kzX-{´ Po-hn-s¯bpw Zzo-]n-s\bpw  
X-IÀ-¡p-¶ e-£-Zzo-]v A-Uv-an-\n-kv-t{Sä-sd Xn-cn-sI hn-fn¡pI

ലക്ഷദ്ീപിപ്റെ വെ�ിെ
-സാണംസസ് ൊരിെ ഘടനപ്യ നി
രാെരിച്ചുപ്ൊണ്ടുളള അഡ്ിനി
സസ് വരേറ്ർ പ്രഫൽ പ്െ പവട്ലി
പ്റെ നടപടിെൾ ഇന്ത്യൻ ഭര
ണഘടനയ്കസ് �ിരുദ്ധമാപ്ണന്നസ് 
സുപ്രീണം വൊടെി അഭിഭാഷെ
ൻ സഞ്ജയസ് പ്ഹഗസ് വഡ. ലക്ഷ
ദ്ീപസ് െനെയ്കസ് ഐെ്യദാർഢ്യണം 
പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്ൊണ്ടുണം െന�ി
രുദ്ധ നയങ്ൾ നടപെിലാക്കുന്ന 
അഡ്ിനിസസ് വരേറ്ർ പ്രഫൽ പ്െ 
പവട്ലിപ്ന െിരിപ്െ �ിളിക്
ണപ്മന്നുണം ആ�ശ്യപ്പെട്ടുപ്ൊ
ണ്സ് െനെീയ പ്രെിവരാധ സമിെി 
സണംഘടിപെിച്ച ഓൺവലൻ 
െൺ�ൻഷൻ ഉദസ്ഘാടനണം പ്െ
യ്യുെയായിരുന്നു അവദേഹണം. െന
ങ്പ്ള �ിശ്ാസി്ിപ്ലടുക്ാ
്, ഒരുനാടിപ്റെ വെ�ിെെ
പ്യ െെർക്കുന്ന ഗുെറാ്സ് 
വമാഡൽ �ിെസനമാണസ് അഡ്ി

നിസസ് വരേറ്ർ ലക്ഷദ്ീപസ് െനെ
യുപ്ട വമൽ അടിവച്ചൽപെിക്കു
ന്നെസ്. രാെ്യണം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ി
യുപ്ടയുണം പ്രധാനമന്ത്രിയുപ്ടയുണം 
�ിശ്സ്നാപ്ണന്നതു പ്ൊണ്സ് 
ഇ്രണം െന�ിരുദ്ധ നയങ്ൾ 
നടപെിലാക്കു�ാൻ ആർക്കുണം 
ആധുനിെ ഇന്ത്യയിൽ അ�
ൊശമിലെ. �ളപ്ര മാതൃെ പര
മായ സാണംസസ് ൊരിെവുണം െനാ
ധിപെ്യപരവുമായ അന്തരീക്ഷ
മുളള നാടായിരുന്നു ലക്ഷദ്ീപസ്.

�ിെസനപ്മന്ന വപരിൽ 
ഈ അന്തരീക്ഷണം െെർക്കു�ാ
നളള നീക്്ിപ്നെിപ്ര അ�ി
ടുപ്് െനങ്ൾ നടത്തുന്ന 
വപാരാട്്ിനസ് പിന്തുണ നൽെ
ണപ്മന്നുണം ൊൻ ലക്ഷദ്ീപസ് 
െനെയസ് പ്ക്ാപെമാപ്ണന്നുണം 
ആ�ശ്യപ്മങ്ിൽ നിയമപരമായ 
എലൊ സഹായവുണം അ�ർക്സ് 
നൽകുപ്മന്നുണം സഞ്ജയസ് പ്ഹഗസ് വഡ 

പറഞ്ഞു. െശ്ീർ ലക്ഷദീപിൽ 
ആ�ർ്ിക്ാനാണസ് വെന്ദ്ര 
ഭരണാധിൊരിെൾ െരുക്ൾ 
നീക്കുന്നപ്െന്നസ് െൺപ്�ൻഷ
നിൽ പപ്ങ്ടു് സിപിഎണം 
വനൊ�സ് എളമരണം െരീണം എണംപി 
പറഞ്ഞു.പാർലപ്മറെസ് അണംഗങ്
ൾക്സ് വപാലണം ലക്ഷദീപിൽ 
വപാൊൻ അനമെി നിവഷധി
ച്ചസ് വമാദി രാെ്യ്സ് നടത്തുന്ന 
െിരാെ ഭരണണം െനങ്ൾ ഒറ്
പ്ക്ട്ായി പ്െറുക്കുപ്മന്നസ് 
ബിവനായസ് �ിശ്ണം എണംപി പറ
ഞ്ഞു.െനെീയ പ്രെിവരാധ 
സമിെി സണംസ്ാന വ�സസ് 
പ്രസിഡറെസ് അഡ്.മാെയു വ�
ളങ്ാടൻ അധ്യക്ഷെ �ഹിച്ചു.
എൻ പ്െ വപ്രമെന്ദ്രൻ എണംപി, 
െയസ് സൺ വൊസഫസ്,െനെീയ 
പ്രെിവരാധ സമിെി സണംസ്ാന 
പ്സക്രട്റി എണം ഷാെർഖാൻ 
പ്രസണംഗിച്ചു.

`cWLS\mhncp²amb \S]SnIfneqsS {]^pÂ  
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ഐതിഹാസി�മായ �ർഷ�സമരം ആറന് മാസം പൂർത്ിയാക്ിയ 
മമയന് 26നന് ജനവിരുദ്ധ �ാർഷി�നിയമങ്ങൾ േിൻവലിക്ണമമന്ന് 
ആവേ്യമപെട്ടുമ�ാണ്ടന് ശദേവ്യാേ�മായി നടന് �രിദിനാെരണത്ി
മറെ ഭാഗമായി ശ�ാട്ടയത്തുനടന് േരിോടി

സർക്ാരിപ്റെ പ്പാള്ളയായ 
പ്രഖ്യാപനങ്ൾ മെിയാക്ി െീ
രവദശ െനെ വനരിടുന്ന ദുരിെ
്ിനസ് അറുെി �രുത്തു�ാൻ െയ്യാ
റാെണപ്മന്നസ് എസസ് യുസിഐ(െ
മ്യൂണിസ്റസ്) സണംസ്ാന പ്സക്രട്റി 
സഖാ�സ് �ി.വ�ണുവഗാപാൽ ആ�
ശ്യപ്പെട്ടു. 

വൊ�ിഡസ് മഹാമാരിയുപ്ട 
രണ്ാണം െരണംഗവുണം വലാെസ് ഡൗണുണം 
മൂലണം ദുരിെ്ിലായിരുന്ന െീര
വദശ െനെയുപ്ട െീ�ിെണം ടൗവട് 
ചുഴലിക്ാറ്ണം വപമാരിയുണം അെി
രൂക്ഷമായ െടലാക്രമണവുണം മൂലണം 
െെർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നൂറു 
െണക്ിന �ീടുെളുണം മത്സ്യബ
ന്ധന യാനങ്ളുണം െടലാക്രമണ
്ിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മത്സ്യബന്ധനണം 
പൂർണമായുണം നിലച്ച സാഹെര്യ
മാണുള്ളെസ്. മൽസ്യപ്്ാഴിലാ
ളിെളുപ്ട െീ�ിെപ്് പ്െല്ണം 
പരിഗണിക്ാപ്െ, മൂലധന ൊൽ
പര്യാർത്ഥണം നടത്തുന്ന �ിെസന 
പദ്ധെിെളാണസ് ഈ ദുരിെങ്ളു
പ്ട പ്രധാന ൊരണണം. �ിഴിഞ്ഞണം 
അടക്മുള്ള ഹാർബറുെളുപ്ട അശാ

സ്തീയമായ നിർമ്മാണങ്ളുണം െീര 
വശാഷണണം െടയുന്നെിനള്ള ശാ
സ്തീയ മാർഗ്ങ്ൾ അ�ലണംബിക്ാ
്തുണം സ്ിെി ഗുരുെരമാക്കുന്നു. 
പട്ിണിപ്യ അഭിമുഖീെരിക്കുന്ന 
മത്സ്യബന്ധന - സണംസ്ക്കരണ പ്ൊ
ഴിലാളിെളടക്മുള്ള മുഴു�ൻ കുടുണം
ബങ്ൾക്കുണം അടിയന്തിര ധനസ
ഹായമായി 10000 (പെിനായി
രണം) രൂപ �ീെണം നൽെണണം. െീരണം 
സണംരക്ഷിക്കുന്നെിനസ് ശാസ്തീയമായ 
മാർഗ്ങ്ൾ അ�ലണംബിക്ണണം. 
െടലാക്രമണണം രൂക്ഷമായ സ്ല
ങ്ളിൽ പ്ടരോവപാഡുെൾ ഉപ
വയാഗിച്ചസ് പുലിമുവട്ാടു കൂടിയ െടൽ 
ഭി്ിപ്െട്ണണം. �ിഴിഞ്ഞണം അട
ക്മുള്ള എലൊ ഹാർബറുെളുപ്ടയുണം 
നിർമ്മാണണം നിർ്ി പ്�ച്ചസ് ശാ
സ്തീയപഠനണം നടത്തു�ാൻ സർ
ക്ാർ െയ്യാറാ�ണണം. 

ആലപ്പുഴ െിലെയുപ്ട െീര്സ് 
െരിമണൽ ഖനനണം നട്ി െട
്ിപ്ക്ാണ്സ് വപാകുന്നെിൽ 
നിന്നുണം സർക്ാർ പിന്തിരിയണ
പ്മന്നുണം സഖാ�സ് വ�ണുവഗാപാൽ 
ആ�ശ്യപ്പെട്ടു.

XoctZi P\X t\cnSp¶ sImSnb 
ZpcnX¯n\dpXn hcp¯pI

ഏപ്രിൽ 24 എസസ് യുസിഐ
(െമ്മ്യൂണിസ്റസ്) 73-ാണം സ്ാപന
�ാർഷിെണം യൂണിറ്ി മാസിെ വഫ
സസ്ബുക്സ് വപെിൽ നടന്ന സണം
സ്ാനെല പരിപാടിവയാപ്ട 
സഗൗര�ണം ആെരിക്പ്പെട്ടു. എസസ് 
യുസിഐ (െമ്മ്യൂണിസ്റസ്) വെന്ദ്ര
െമ്മിറ്ിയണംഗവുണം സണംസ്ാനപ്സ
ക്രട്റിയുമായ സഖാ�സ് �ി.വ�ണു
വഗാപാൽ മുഖ്യപ്രസണംഗണം നട്ി. 
മുെലാളി്്ിപ്റെ  ബീഭത്സെ
യുണം മുെലാളി്പ്  ്വസ�ിക്കുെ 
എന്ന ഏെലക്ഷ്യവുമായി അധി
ൊര്ിലിരിക്കുന്ന ഗ�ൺപ്മന്റു
െളുപ്ട െന�ിരുദ്ധെയുണം മറനീക്ി 
പ്രെടമാക്പ്പെട്ടുപ്ൊണ്ിരിക്കുന്ന 
ഇന്നസ് മനവഷ്യാെിെമാണം�ിധണം 
അന്തസ്ാർന്ന െീ�ിെണം െരഗെ
മാക്കു�ാൻ മുെലാളി്പ്് 
അധിൊരഭ്ഷ്ടമാക്കുെയലൊപ്െ 
മറ്സ് വപാണം�ഴിെളിലെ എന്നസ് സഖാ�സ് 
�ി.വ�ണുവഗാപാൽ അഭിപ്രായ

പ്പെട്ടു.  സണംസ്ാന പ്സക്രവട്റിയ
റ്സ് അണംഗങ്ൾ സഖാക്ൾ െയസ് സൺ 
വൊസഫസ്, ആർ.കുമാർ, ടി.പ്െ.
സുധീർകുമാർ എന്നി�ർ പ്രസണം
ഗിച്ചു. സണംസ്ാനപ്മമ്പാടുണം പാർട്ി 
ഓഫീസുെളിൽ പൊെ ഉയർത്തു
െയുണം പ്ൊഴിലാളി�ർഗ്്ിപ്റെ 
മഹാനായ ആൊര്യനണം ഈ യുഗണം 
ദർശിച്ച സമുന്നെ മാർെസ് സിസ്റസ് 
ദാർശനിെനണം എസ സ് യുസിഐ 
െമ്മ്യൂണിസ്റസ് പാർട്ിയുപ്ട സ്ാ
പെനമായ സഖാ�സ് ശിബ്ാസസ് 
വഘാഷിപ്റെ ബാഡസ്െസ് ധരിക്കുെ
യുണം പ്െയസ് തുപ്ൊണ്സ് സഖാക്ളു
പ്ട ഭ�നങ്ളുണം പാർട്ിഓഫീസു
െളുണം വെന്ദ്രമാക്ി �്യാപെമായ 
ആെരണപരിപാടിെൾ സണംഘ
ടിപെിക്പ്പെട്ടു.(സ്ലപരിമിെിമൂ
ലണം സഖാ�സ് �ി.വ�ണുവഗാപാലി
പ്റെ പ്രസണംഗണം ഈ ലക്്ിൽ 
പ്ൊടുക്ാൻ സാധിക്ാ്െിൽ 
വഖദിക്കുന്നു)
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