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കഴിഞ്ഞ പത്തുമാസമായി ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ാന കവാെങ്ങളിൽ തമ്പെി
ച്ചുടകാണ്ട് നെക്കുന്ന, അസാധാരണമായ ഇഛാശക്ിയുടെ പ്രതീകമായി 
ഉയർന്ന കർഷക പ്രക്ാഭണം നാൾക്കുനാൾ ആകവശമുയർത്ി മുകന്നറു
കയാണട്. പുതിയ കപാർമുഖം സൃഷ്ിച്ചുടകാണ്ട് യുപിയിടല മുസഫർ നഗറിൽ 
ടസപട്്ംബർ 5നട് നെന്ന കിസാൻ മഹാപഞ്ായത്ട് സ്വതന്ത്രഭാരതം ദർ
ശിച്ിട്ടുള്ള ഏ്വം ബൃഹത്ായ കർഷക സംഗമമായിമാറി. മുസഫർ നഗറി
ടല മഹാസമരകവദിയിൽവച്ട് കർഷകല്ങ്ങടള സാ്ിയാക്ി സംയു
ക് കിസാൻ കമാർച് ടസപട്്ംബർ 27നട് ഭാരതട് ബന്ട് ആഹ്വാനംടെയട്തു.

കിസാൻ മഹാ പഞ്ായത്തി
നെ അലങ്ാലനപെടുത്ാൻ ങമാദതി 
-ങയാഗതി സർക്ാരുകൾ എല്ാ 
െീചമാർഗ്ഗങ്ങളും അവലുംബതിച്തി
രുന്നു. നരെയതിനുകൾ വവകതിപെതിച്ചു. 
ങ�ാഡുകൾ അടച്ചു. ഇന്റർനെറ്റ് 
വതിങഛേദതിച്ചു. ആഗസ്ററ് 28െറ് ഹരതി
യാെയതിനല കർണാൽ ബസറ്ത്ാര 
ങടാൾ പ്ാസയതിൽ െടന്ന ഉപങരാധ 
സമരത്തിനു ങെനര ബതി.നെ.പതി 
മുഖ്യമന്തതി മങൊഹർ ലാൽ ഖട്ട
�തിനന്റ ങപാലീസറ് മൃഗീയ ആക്ര
മാണറ് അഴതിച്ചുവതിട്ടതറ്. സുശീൽ 
കാെൽ എന്ന കർഷകൻ  രക്ത
സാക്തിയായതി. ഒന്നര ഏക്ർ ഭൂമതി 
മാത്രമുള്ള കാെൽ കഴതിഞ്ഞ 9 മാ

സമായതി കർഷക പ്രങക്ാഭത്തിനല 
സെീവ ങപാരാളതിയായതിരുന്നു. കർ
ണാലതിൽ ഇങപൊഴും ങപാലീസ്തി
നന്റ ഭീകര മർദ്ദെങ്ങനള ങെരതിട്ടു
നകാണ്റ് കർഷക സമരും ആളതി
ക്ത്തുകയാണറ്. കർഷകരുനട തല 
തല്തിനപൊളതിക്ണനമന്നറ് െതിർങദ്ദ
ശതിക്കുകയും നവടതിവയ്തിെറ് ങെതൃ
ത്ും െൽകുകയുംനചയ്ത സബറ് ഡതി
വതിഷണൽ മെതിസറ് ങരെറ്തിനെതതിനര 
നകാലക്കുറ്ത്തിെറ് ങകസറ് എടുക്
ണനമന്നാവശ്യനപെട്ടുനകാണ്റ് കർഷ
കർ ൊലുദതിവസും രാപകൽ മതിെതി 
സതിവതിൽ ങസ്റഷൻ ഉപങരാധതിച്ചു. 
വതിവാദ ഉങദ്യാഗസ്ഥനെതതിനരയും 
കർഷകർക്കുങെനരയണ്ായ ലാ

ത്തിച്ാർജതിനെക്കു�തിച്ചുും അങെ്
ഷണും െടത്ാൻ സർക്ാർ ഉ�
പ്പുെൽകതിയതതിനെത്തുടർന്നാണറ്ക
ർഷകർ പതിരതിഞ്ഞുങപാകാൻ തയ്ാ
�ായതറ്. മാത്രമല്, മരണനപെട്ട 
കർഷകനന്റ കുടുുംബത്തിെറ് 25ലക്ും 
രൂപ െഷ്ടപരതിഹാരവും കുടുുംബ
ത്തിനല രണ്ടുങപർക്റ് സർക്ാ
ർങൊലതിയും ലാത്തിച്ാർെതിൽ 
പരതിങക്റ് കർഷകർക്റ് രണ്ടുല
ക്ുംരൂപവീതും ചതികതിത്ാസഹാ
യവും സർക്ാരതിെറ്  
പ്രഖ്യാപതിങക്ണ്തിവന്നു.

കർഷക സമരത്തിനന്റ തുടക്ും 
മുതൽ, സമരനത് തകർക്ാൻ 
ങമാദതിസർക്ാർ െടത്തിവരുന്ന 

ശ്രമങ്ങനളയും ഫാസതിസ്ററ് തന്ത
ങ്ങനളയും സ്തസതിദ്ധമായ കരള
�ങപൊനടയും  െതിശ്ചയദാർഢ്യ
ങത്ാനടയും ങെരതിട്ടുനകാണ്ാണറ് 
കർഷകർ ഈ ഐതതിഹാസതിക 
സമരും മുങന്നാട്ടുനകാണ്ടുങപാകുന്നതറ്. 
രാെ്യനത് അന്നമൂട്ടുന്ന വങയാധതി
കരുും സ്തീകളും ഉൾനപെനടയള്ള  
ആദരണീയരായ കൃഷീവലരുനട 
അഭതിമാെകരമായ ഈ മുങന്നറ്നത് 
ഇകഴ്താനുും വഴതി നതറ്തിക്ാനുും ബതി
നെപതിയനട ങകന്ദ്രസർക്ാർ അതതി
െീചമായ മാർഗ്ഗങ്ങനളല്ാും അവ
ലുംബതിച്തിട്ടുണ്റ്. മാധ്യമങ്ങനള വരു
തതിയതിലാക്തി സമരനത് തമസറ് ക
രതിക്കുന്നതറ് ഇതതിനന്റ ഭാഗമാണറ്. 

അങതസമയും നപാതുഖെൊവതിൽ 
െതിന്നുും ങകാടതിക്ണക്തിെറ് രൂപ 
മുടക്തിയള്ള സർക്ാർ പ്രചാരണും 
നപാടതിനപാടതിക്കുന്നുമുണ്റ്.

എന്നാൽ ഇനതാന്നുും കർഷക 
സമരത്തിനുള്ള െെപതിന്തുണനയ 
ബാധതിച്തിനല്ന്നറ് മാത്രമല്, ഇന്്യ 
ഒന്നാനകതനന്ന ദൽഹതിയതിൽ നപാ
രുതുന്ന കർഷകങയാദ്ധാക്ൾക്റ് 
ഒപെമാണറ്. കടുത് മഴയും മഞ്ഞുും 
നവയതിലുും ഏറ്റുനകാണ്ടുും ങപാലീ
സതിനന്റ ൊൊവതിധ വതിലക്കുകനള
യും കുത്തിത്തിരതിപ്പുകനളയും ആക്ര
മണങ്ങനളയും ങെരതിട്ടുനകാണ്ടുും, 
അത്ഭുതാവഹമായ ആത്മെതിയന്ത
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യു എസട് സസനത്യത്ിടറെ പിന്ാ്ടത്ത്തുെർന്നട് മിന്നൽ കവഗത്ിൽ  പി
ന്ിരിപ്പൻ ഇസ്ാമിക മതമൗലിക കസ്വച്ാധിപതത്യ സംഘെനയായ താലി
ബാൻ അഫട്ഗാനിസ്ാനിൽ  ആധിപതത്യം കനെിയതട്  എല്ാവടരയും ടെ
ട്ിച്ിരിക്കുന്നു.  യുഎസട് സസനത്യം സൃഷ്ിക്കുകയും ഏതാണ്ട് 83 ബിലത്യൺ 
ക�ാളർ െിലവഴിച്ട്, 20 വർഷത്ിനുകമൽകാലം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ടെയ്ത, 
മൂന്നട് ല്കത്ാളം സസനികരുള്ള അഫട്ഗാൻ സസനത്യം കകവലം 60,000 
അംഗങ്ങളുള്ള താലിബാൻ സസനത്യത്ിനട് മുൻപിൽ  കീഴെങ്ങിയടതങ്ങ
ടന എന്നതാണട് ഇകപ്പാൾ ഉയരുന്ന പ്രധാന കൊദത്യം.

പു�ങത്ക്റ് ങപാകുന്ന യഎസറ് 
വതിമാെങ്ങളതിൽ ഇടതിച്ചു കയ�തിയും 
തൂങ്ങതിക്തിടന്നുും രക്നപെടാൻ ഒരു
ങ്ങുന്ന െെങ്ങളനട ചതിത്രും ങപടതി
നപെടുത്തുന്നു എന്നതറ് മാത്രമല് 
1996 മുതൽ 2001 വനര തുടർന്ന 
താലതിബാനന്റ വപശാചതിക ഭര
ണകാലനത് ഓർമ്മകളതിൽ െെ
ങ്ങൾ എത്രമാത്രും ഭീതതിദരാനണ
ന്ന വസ്തുതയുംകൂടതി അതറ് നവളതി

നപെടുത്തുന്നു. 2001നല അങമരതിക്
യനട അധതിെതിങവശത്തിനുങശഷും 
20 വർഷക്ാലും അവരുനട ആധതി
പത്യും തുടർന്നതിട്ടുും, ഒരു പാവ 
ഗവൺനമന്റതിനെ അവങരാധതിക്കു
കയും പത്തുലക്ങത്ാളും യഎസറ് 

വസെതികനര വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതി
ലായതി െതിങയാഗതിക്കുകയും നചയ്തതി
ട്ടുും, അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാൻ പണ്നത്
ങപൊനല യദ്ധത്ാൽ തകർന്നുും 
പതിങന്നാക്ാവസ്ഥയതിൽത്നന്ന
യും തുടരുകയും ആ രാെ്യങത്ക്റ് 

വാഗ്ദത്ും നചയ്നപെട്ട െൊധതിപ
ത്യത്തിനന്റ കയറ്റുമതതി ഇങപൊഴും 
സുംഭവതിക്ാതതിരതിക്കുകയും നചയ്യു
ന്നതതിെറ് കാരണനമന്ാണറ്?  കടു
ത് ഇസ്ാമതിക മൗലതികവാദതിക
ളായ താലതിബാൻ രാെ്യും കീഴട
ക്കുനമന്ന�തിഞ്ഞതിട്ടുും തങ്ങളനട വസ
െ്യനത് അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിൽ
െതിന്നറ് പതിൻവലതിക്ാനുള്ള തീരു
മാെും അങമരതിക്യ്കറ് പ്രഖ്യാപതി 
ങക്ണ്തി വന്നനതന്തുനകാണ്ാണറ്? 
മതഭ്ാന്തുും ക്രൂരതയും വകമുതലാ
ക്തിയ താലതിബാെറ് അന്ാരാഷ്ട 
അുംഗീകാരും ങെടതിനക്ാടുക്ാനു
തകുന്ന വതിധത്തിൽ മൂന്നുവർഷും 
മുമ്റ് ഖത്�തിൽവച്റ് അവരുമായതി 
ചർച് തുടങ്ങാൻ  മുൻ അങമരതിക്
ൻ പ്രസതിഡണ്റ്  നഡാണാൾഡറ് രെ

മ്തിനെ ങപ്രരതിപെതിച്നതന്ായതി 
രതിക്കുും? പുതുതായതി ചാർത്തിക്തി
ട്ടതിയ ഈ അുംഗീകാരും താലതി
ബാൻ സമർത്ഥമായപങയാഗതി
ക്കുകയും വതിങദശ െയതന്തപ്രതതി
െതിധതികളമായതി എണ്ണമറ് ചർച്
കളും െതിരവധതി വാർത്ാ സങമ്മ
ളെങ്ങളും െടത്തുകയും നചയ്യുന്നു.  
പ്രതതിവതിപ്വത്തിനുങശഷും പ്രബല 
സാമ്ാെ്യത്ശക്തതികളായതി മാ�തിയ 
�ഷ്യയും വചെയും ഇങപൊൾ താ
ലതിബാനുമായള്ള ബന്ും  നമച്
നപെടുത്ാനുും അതുവഴതി, മുൻപറ് 
അങമരതിക്യനട  െതിയന്തണത്തി
ലായതിരുന്ന അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിൽ 
കാലു�പെതിക്ാനുും ശ്രമതിക്കുകയാണറ്. 
വധര്യശാലതികളും സ്ാതന്ത്യ 
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(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)
ണങത്ാനട കർഷകർ നപാരുതു
ന്നതറ് സ്ന്ും സാമ്ത്തിക താ
ല്പര്യനത് മുൻെതിർത്തിയല്, കാ
ർഷതിക രാെ്യും എന്നറ് അ�തിയനപെ
ടുന്ന ഇന്്യയതിനല 70ശതമാെും 
െെങ്ങനളയും ഉൾനക്ാള്ളുന്ന കർ
ഷക െെതയ്കും െെസാമാെ്യത്തി
നുും ങവണ്തിയാണറ് എന്നറ് െെങ്ങ
ൾ തതിരതിച്�തിയന്നു.

പാർലനമന്റ�തി െൊധതിപത്യ
ത്തിനന്റ അന്സത്നയ നവല്ലുവതി
ളതിച്ചു നകാണ്റ് പാസാക്തിനയടുത് 
െെങരോഹ കർഷക െതിയമങ്ങൾ 
പതിൻവലതിക്ണനമന്നുും വവദയുതതി 
(ങഭദഗതതി) ബതിൽ 2020 പതിൻവലതി
ക്ണനമന്നുും എല്ാ കാർഷതിക 
ഉല്പന്നങ്ങൾക്കുും താങ്ങുവതില (എും
എസറ് പതി) െതിയമുംമൂലും ഉ�പ്പുവരു
ത്ണനമന്നുും ആവശ്യനപെട്ടുനകാ
ണ്ാണറ് കർഷക സമരും െടക്കു
ന്നതറ്. ങകാവതിഡറ്  അതതിരൂക്മാ
യതി രാെ്യത്റ് പടർന്നുപതിടതിച് ൊ
ളകളതിൽ, ങലാക്റ് ഡൗണുകളും 
െതിയന്തണങ്ങളും കാരണും െെ
ങ്ങൾക്റ്  നതരുവതിലതി�ങ്ങാൻ കഴതി
യാത് അവസരത്തിൽ വളനര 
ധൃതതിനപെട്ടറ് ങകന്ദ്രഗവൺനമൻ�റ് 
ഈ കാർഷതിക മാരണ െതിയമങ്ങൾ 
പാർലനമന്റതിൽ പാസാക്തി എടു
ക്കുകയായതിരുന്നു. രാെ്യത്തിനന്റ 
നഫഡ�ൽ തത്ങ്ങനള കാറ്തിൽ 
പ�ത്തിനക്ാണ്ടുും പാർലനമന്റ�തി 
മര്യാദകനള മാെതിക്ാനതയമാണറ് 
ഈ മൂന്നറ് െതിയമങ്ങൾ ങമാദതി സർ
ക്ാർ പാസാക്തിയതറ്. പാർലനമ
ന്റ�തി  സ്റാൻഡതിങറ് കമ്മതിറ്തിക്റ് വതി

ടണനമന്ന എൻഡതിഎ സഖ്യക
ക്തികളനട ആവശ്യുംങപാലുും സർ
ക്ാർ നചവതിനക്ാണ്തില്.

സർക്ാർ ഇത്രയധതികും ധൃതതി
നപെട്ടുും വാശതിങയാനടയും ഈ കരതി
െതിയമങ്ങൾ പാസാക്ാൻ ഒരു 
കാരണങമയള്ളൂ. ങകാർപെങ�റ്റുക
ളനട അന്മറ് ലാഭനക്ാതതിക്റ് 
രാെ്യനത് സമ്പൂർണ്ണമായതി വതിട്ടു
നകാടുക്കുക എന്ന താല്പര്യമാണ
തറ്. ങമാദതി സർക്ാർ ഇക്ാര്യ
ത്തിൽ ഒരു വതിട്ടുവീഴ്ചയ്കും തയ്ാ�ല് 
എന്നറ് പലവട്ടും നതളതിയതിച്തിട്ടുണ്റ്. 
നതാഴതിലാളതിവതിരുദ്ധ ങലബർ ങകാ
ഡുകളനട കാര്യത്തിലുും, രാെ്യനത് 
നപാതുങമഖലാ സ്ഥാപെങ്ങളും 
സർക്ാർ വകുപ്പുകളും വതിൽപെെ 
എന്ന ങപരതിൽ ങകാർപെങ�റ്റുകൾ
ക്റ്  തീന�ഴതുന്നതതിലുും എല്ാും 
ഇതറ് പ്രകടമാണറ്. രാെ്യത്തിനന്റ 
കാർഷതികങമഖലയും പൂർണമായും 
കുത്ക മുതലാളതിമാരുനട സമ്പൂർ
ണ്ണ െതിയന്തണത്തിൽ നകാണ്ടുവ
രാൊണറ് ഈ െതിയമങ്ങൾ പാ
സ്ാക്തിയതറ്.

ഇതതിനന്റ ദൂരവ്യാപകമായ ഭവതി
ഷ്യത്റ് തതിരതിച്�തിഞ്ഞ കർഷകർ 
പ്രങത്യകതിച്ചുും, പഞ്ാബതിനലയും 
ഹരതിയാെയതിനലയും കർഷകർ, 
സമരരുംഗങത്ക്റ് വരതികയായതി
രുന്നു. ഒരു രാഷ്ടീയ പാർട്ടതിനയയും 
ആശ്രയതിക്ാനത, ചാഞ്ാട്ടമതില്ാ
നതയും ചതിട്ടയായും കരുത്ാർജതി
ച്ചു എന്നതാണറ് ഈ പ്രങക്ാഭണ
ത്തിനന്റ സവതിങശഷത. ഇക്ാര്യ
ത്തിൽ ങമാദതിയനട ങകന്ദ്രസർക്ാ
�തിങൊടറ് ഒരു സുദീർഘ സമരുംത

നന്ന ആവശ്യമാണറ് എന്ന തതിരതി
ച്�തിവറ് സമരും തുടങ്ങതി ഏതാനുും 
ൊളകൾക്കും സമര ങെതൃത്
ത്തിെറ് വകവന്നു. അതുനകാണ്ാ
ണറ് സർക്ാരതിനന്റ ഭാഗത്തുെതിന്നു
ള്ള എല്ാ പ്രങകാപെങ്ങനളയും 
സമചതിത്തങയാനട ങെരതിട്ടുനകാ
ണ്റ് സമാധാെപരമായതി ചതിട്ടയാ
യതി ഈ സമരനത് വളർത്തിനയ
ടുത്തറ്. പതതിൊയതിരക്ണക്തിെറ് 
കർഷകർ ഊഴും െതിശ്ചയതിച്റ്,  ആയതി
രക്ണക്തിെറ് രൊക്ടറുകളതിലുും മറ്റു 
വാഹെങ്ങളതിലുമായതി  എത്തിങച്
രുന്ന സമരങവദതിയതിൽ ഭക്ണും 
മുതൽ ചതികതിത്വനര എല്ാറ്തിനുും 
ചതിട്ടയായ സുംവതിധാെും ഉണ്ായതി
രുന്നു. ഈ സമരമുഖത്റ് ഇതതിെ
കും 600ഓളും രക്തസാക്തികൾ 
ഉണ്ായതി എന്നതുങപാലുും ങമാദതി 
ഭരണനത് നതല്ലുും അങലാസര
നപെടുത്തുന്നതില്. പാർലനമന്റതിെറ് 
മുൻപതിങലക്റ് ഒരു െതിശ്ചതിത എണ്ണും 
കർഷകർ മാർച്റ് നചയ്യുനമന്ന സും
യക്ത കതിസാൻ ങമാർച്യനട പ്ര
ഖ്യാപെും സമരത്തിനന്റ രണ്ാും
ഘട്ടനത്  കു�തിക്കുന്നതാ യതിരുന്നു. 
പാർലനമന്ററ് മാർച്തിനെ തകർക്ാൻ 
എല്ാ െീച ശ്രമങ്ങളും സർക്ാർ 
പ്രങയാഗതിച്ചു. കർഷകരുനടയും 
സമര ങെതൃത്ത്തിനന്റയും െതിശ്ച
യദാർഢ്യും അതതിനെനയല്ാും 
അതതിെീവതിക്കുന്നതായതിരുന്നു.

സുംയക്ത കതിസാൻ ങമാർച്യ
നട ങെതൃത്ത്തിൽ 'രാെ്യനത് 
രക്തിക്കുക' എന്ന ആഹ്ാെങത്ാ
നട പടതിഞ്ഞാ�ൻ യ.പതി യതിനല 
മുസാഫർ െഗ�തിൽ െടന്ന കതിസാൻ 
മഹാപഞ്ായത്റ് ഈ ഐതതി
ഹാസതിക സമരത്തിനന്റ മനറ്ാരു 

ഘട്ടനത് അടയാളനപെടുത്തുന്നതാ
ണറ്.  50 ലക്ങത്ാളും കർഷകർ 
മുസഫർ െഗ�തിങലക്റ് ഒഴകതിനയ
ത്തി എന്നാണറ് �തിങപൊർട്ടറ്. മുസ
ഫർ െഗ�തിെറ് 25 കതിങലാ മീറ്ർ 
അകലും വനര െെങ്ങൾ തതിങ്ങതി 
െതി�ഞ്ഞതിരുന്നതായതി മാധ്യമങ്ങൾ 
�തിങപൊർട്ടറ് നചയ്തു . 5000ൽ അധതികും 
ല്റുകൾ (ഭക്ണശാല) മഹാപ
ഞ്ായത്തിൊയതി ഒരുക്തിയതിരുന്നു. 
2014 നല നതരനഞ്ഞടുപെതിൽ വതിെയും 
നകായ്യുന്നതതിൊയതി 2013ൽ വർ
ഗീയ സുംഘർഷും സൃഷ്ടതിക്നപെട്ട 
മുസഫർെഗർ ഈ കർഷക സമ
രത്തിലൂനട െെങ്ങളനട ഐക്യും 
ഊട്ടതി ഉ�പെതിക്കുകയായതിരുന്നു. ങമാ
ദതി-ങകാർപെങ�റ്റ് ഭരണത്തിൽ നപാ
റുതതിമുട്ടതിയ കർഷകരുനടയും നതാ
ഴതിലാളതികളനടയും ആത്മങരാഷമാ
ണറ് മുസഫർെഗ�തിൽ പ്രകടമായ
തറ്. ഈ മഹാ സമരങവദതിയതിൽ 
െതിന്നാണറ് നസപറ്റ്ുംബർ 27 ഭാരതറ് 
ബന്തിനന്റ പ്രഖ്യാപെും ഉണ്ായതറ്. 
സുംയക്ത കതിസാൻ ങമാർച് പ്രഖ്യാ
പതിച് ഈ ഭാരതറ് ബന്റ് രാെ്യനത് 
മുഴവൻ കർഷകരുങടതറ് മാത്രമല്,  
നതാഴതിലാളതികളും യവാക്ളും വതി
ദ്യാർത്ഥതികളും ഏനറ്ടുക്കുന്ന  സമ
രമാകുും എന്നതതിൽ സുംശയമതില്.

രാെ്യനത് എല്ാ വതിഭാഗും 
െെങ്ങളും െീവതിത ദുരതിതും നകാണ്റ്  
വീർപ്പുമുട്ടുകയാണറ്. ങകാവതിഡറ്  സൃ
ഷ്ടതിച് അരക്തിതാവസ്ഥ െെങ്ങൾ
ക്റ് താങ്ങാൊകുന്നതല്. െീവൻ 
െതിലെതിർത്ാനെ്തിലുും  ഉണ്ാ
യതിരുന്ന ങൊലതിയും കൂലതിയും െഷ്ട
നപെട്ട 50 ങകാടതിങയാളും വരുന്ന 
അസുംഘടതിത നതാഴതിലാളതികളനട 
ൊടാണറ് ഇന്്യ. അവരുനട വീടു

കളതിൽ ഇന്നറ് അടുപെറ് പുകയന്നതില്. 
ദരതിരേ കർഷകരുനടയും  കർഷക
നത്ാഴതിലാളതികളനടയും അവസ്ഥ
യും ദയെീയമാണറ്. രാെ്യും കണ് 
ഏറ്വും വലതിയ നതാഴതിലതില്ായ്മ
യാണറ് ഇങപൊൾ രാെ്യത്തുള്ളതറ്. 
വാകറ് സതിങെഷനുും ചതികതിത്യും 
ലഭതിക്ാൻ െെങ്ങൾ നെങട്ടാട്ടും 
ഓടുകയാണറ്. രാെ്യനത് ങകാവതിഡറ് 
മരണും ഔങദ്യാഗതിക കണക്റ് പ്ര
കാരും 4,40,000 കവതിനഞ്ഞ്തിലുും 
യഥാർത്ഥ സുംഖ്യ ഇതതിലുും എത്ര
ങയാ വലുതാണറ്.

ങകാവതിഡറ് ങപാനലാരു മഹാ
മാരതിയനട സന്ർഭത്തിൽ െെങ്ങൾ
ക്റ് ആശ്ാസും െൽകാൻ മനറ്ല്ാും 
മാറ്തിവച്റ് തയ്ാ�ാകുന്നതതിനു പകരും, 
കർഷകർക്കുും  നതാഴതിലാളതികൾ
ക്കുും എതതിനര കരതിെതിയമങ്ങൾ 
പടച്ചുവതിട്ടു നകാണ്ടുും, െെങ്ങൾ പടു
ത്തുയർത്തിയ നപാതുങമഖലാ സ്ഥാ
പെങ്ങളും സർക്ാർ വകുപ്പുകളും 
സർവീസുകളും ങകാർപെങ�റ്റുകൾ
ക്റ് തീന�ഴതതിനക്ാണ്ടുും െെങ്ങൾ
നക്തതിനര െീങ്ങുകയാണറ് ങമാദതി 
സർക്ാർ. ബതിനെപതി സർക്ാരതി
നന്റ ഈ ഫാസതിസ്ററ്  െീക്ത്തി
നെതതിനര കൂടതിയാണറ് നസപറ്റ്ുംബർ 
27 നന്റ ഭാരതറ് ബന്റ്. രാെ്യനത് 
അന്കാരത്തിങലക്റ് െയതിക്കുന്ന 
ങകന്ദ്രസർക്ാരതിനെതതിരായ വതിട്ടു
വീഴ്ചയതില്ാത് പ്രങക്ാഭത്തിനന്റ 
ഐതതിഹാസതിക തുടക്മാക്തി 
ഭാരതറ് ബന്തിനെ മാറ്ണും. സുംയ
ക്ത കതിസാൻ ങമാർച് ആഹ്ാെും 
നചയ്ത ഭാരതറ് ബന്തിെറ് പൂർണ്ണ പതി
ന്തുണ െൽകുവാൻ മുഴവൻ െെ
ങ്ങങളാടുും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥതി
ക്കുന്നു.

എസന് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റന്) 
ജനറല് സസക്രട്ടറി സഖാവന്  
സ്ാവാഷന് ശ�ാഷന് 2021 ആഗസ്റന് 
31നന് പുറസപെടുവിച്ച ്സ്ാവന

ചരതിത്രമുരേയായ അമൃതറ് സ�തി
നല ൊലതിയൻവാലാബാഗറ് പുെ
രുദ്ധരതിക്ാൻ എന്നങപരതിൽ, ബ്തി
ട്ടീഷറ് സാമ്ാെ്യത്ും ഇന്്യയതിനല 
െതിരപരാധതികൾക്കുങമൽ െടത്തിയ 
വപശാചതികമായ ആക്രമണത്തി
നന്റ അവസാെ ചരതിത്രാവങശഷതി
പ്പുകനളങപൊലുും തുടച്ചുമാറ്റുന്ന  ങക
ന്ദ്ര സർക്ാരതിനന്റ െടപടതിനയ ഉചതി
തവും ശക്തവമായതി അപലപതിക്ാൻ 
വാക്കുകൾ പര്യാപ്തമല്. ഇന്്യൻ 

സ്ാതന്ത്യസമരങവളയതിൽ, 1919 
ഏപ്രതിൽ 13െറ്, രണ്റ് ങദശീയ ങെ
താക്ളനട അ�സ്റതിൽ പ്രതതിങഷ
ധതിക്ാൊയതി ആയതിരക്ണക്തി
ൊളകൾ ൊലതിയൻവാല ബാഗതിൽ 
ഒത്തുകൂടതിയങപൊൾ അന്നനത് 
ങപാലീസറ് ചീഫറ് ആയതിരുന്ന െെ
�ൽ ന�െതിൊൾഡറ് ഡയർ ബ്തിട്ടീ
ഷറ് പട്ടാളക്ാങരാടറ് പു�ങത്ക്കുള്ള 
എല്ാ വഴതികളും അടയ്കാനുും നവ
ടതിങക്ാപ്പുകൾ തീരുന്നതുവനര െെ
ക്കൂട്ടത്തിനുങെനര നവടതിനവയ്കാനുും 
ഉത്രവതിട്ടു. വതിങവചെരഹതിതമായ 
ആ നവടതിവയറ്പെതിൽ നൂറുകണക്തി
െറ് ഇന്്യക്ാർ നകാല്നപെട്ടു. ബ്തി
ട്ടീഷറ് പട്ടാളും നവടതിയതതിർത്റ് വള

ഞ്ഞങപൊൾ സ്യരക്ക്ായതി െതി
രവധതിങപർ ഒരു  കതിണ�തിങലക്റ് 
എടുത്തുചാടതി. ‘രക്തസാക്തികളനട 
കതിണർ’ എന്ന�തിയനപെട്ട ആ കതി
ണ�തിനെ ഇന്നതിങപൊൾ ൊലതിയൻ
വാല ബാഗതിനന്റ ‘മുഖും മതിനുക്
ലതി’നന്റ ങപരതിൽ ബഹുവർണ്ണ ഗ്ാസറ് 
ഫലകുംനകാണ്റ് നകാട്ടതിയടച്തിരതി
ക്കുകയാണറ്.

 ഡയ�തിനന്റ വസെ്യും  വമ
താെത്തിങലയ്കറ് കടന്നുവന്ന ഇടു
ങ്ങതിയ ഇടൊഴതിയതിൽ തതിളങ്ങുന്ന 
ത� പാകുകയും അതതിനന്റ വശങ്ങ
ളതിലുള്ള ചുവരുകളതിൽ ശതില്പങ്ങൾ 
നകാത്തിവച്തിരതിക്കുകയമാണറ്. ൊ
ലതിയൻവാലബാഗതിനുള്ളതിൽ പ്രങവ

''നമ്മുസട രാജ്യത്ന് ബൂര്ഷ്വ-സേറ്ിബൂര്ഷ്വ ് ത്യയോസ്ത്രവം മാര്കി
സ്റന് വിരുദ്ധ ് ത്യയോസ്ത്രവം ദീര്�കാലം നിലനില്ക്ം. അടിസ്ാ
നേരമായി നമ്മുസട രാജ്യത്ന് ശസാഷ്യലിസ്റന് വ്യവസ് സ്ാേിതമാ

യിട്ടുണ്ന്. ഉല്ാദശനാോധികളുസട ഉടമസ്ത േരിവര്ത്നസപെടുത്തു
ന്തില്  അടിസ്ാനേരമായി നമ്മള് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ന്. എന്ാല് 
രാഷ്ടീയ, ് ത്യയോസ്ത്ര രംഗങ്ങളില് നമ്മള് പൂര്ണ്ണ വിജയം ശന
ടിയിട്ടില്ല. ് ത്യയോസ്ത്ര ശമഖലയില് സതാഴിലാളി വര്ഗ്ഗവം മുത
ലാളി വര്ഗ്ഗവം തമ്മിലുള്ള ശോരാട്ടത്ില് ആരന് വിജയംശനടും 
എന് കാര്യത്ില് ഇതുവസര തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ബൂര്ഷ്വ
-സേറ്ിബൂര്ഷ്വ ്ത്യയോസ്ത്രത്ിസനതിസര ഇനിയും നമുക്ന് 
സുദീര്�മായ ശോരാട്ടം തുടശരണ്തുണ്ന്. ഇതന് മനസ്ിലാ

ക്ാതിരിക്ന്തും ് ത്യയോസ്ത്ര സമരം ഒഴിവാക്ന്തും സതറ്ാണന്. 
എല്ലാ സതറ്ായ ആേയങ്ങളും വിമര്േന വിശധയമാകണം. വിഷസച്ച
ടുകസളല്ലാം േിഴുതന് കളയണം. സര്വ്വ സെകുത്ാന്ാസരയും േിോചുക്
സളയും ആട്ടിയകറ്ണം. ഇവസയാന്ം നിര്ബാധം വളരാന് ഒരു കാ
രണവോലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. എന്ാല് വിമര്േനം പൂര്ണ്ണമായും 
യുക്ിക്ന് നിരക്ന്തും വിേകലനാത്മകവം ശ�ാധ്യസപെടുത്തുന്
തുമാകണം. അതന് ഒരിക്ലും േരുക്ശനാ കാര്ക്േ്യമുള്ളശതാ ഭാവ
നാവിലാസശമാ മുന്വിധിശയാടുകൂടിയശതാ ആകരുതന്.''

(1957 മാര്ച്ചന് 12നന് ചെനീസന് കമ്മ്യൂണിസ്റന് ോര്ട്ടിയുസട  
ശദേീയ സശമ്മളനത്ില് ്ൊരണ ്വര്ത്നസത്  

സം�ന്ിച്ചന് നടത്ിയ ്സംഗം)

സഖാവ് മാവവാ വസതുങ് അനുസ്മരണ ദിനം

Ncn{Xap{Zbmb Pmenb³hmem_mKv DÃmtkmZym\am¡n amänb 
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ശതിക്ാനുും പു�ത്തി�ങ്ങാനുമുണ്ാ 
യതിരുന്ന കവാടങ്ങളനട സ്ഥാെവും 
മാറ്തിയതിരതിക്കുകയാണറ്. പ്രധാെ 
മണ്ഡപത്തിനുചുറ്റുും ഒരു താമരക്കു
ളും(ബതിനെപതിയനട നതരനഞ്ഞടു
പെറ് ചതിഹ്നമാണങല്ാ താമര) െതിർ
മ്മതിച്തിരതിക്കുകയാണറ്. അങ്ങനെ 
ബതിനെപതി െയതിക്കുന്ന സർക്ാർ  
ചരതിത്രപാരമ്ര്യും ങപറുന്ന ഒരു 
സ്ഥലനത് വാണതിെ്യലക്്യമുള്ള 
ഒരു ഉല്ാങസാദ്യാെമാക്തിയതിരതി
ക്കുകയാണറ്.  ഇന്്യയനട സ്ാത
ന്ത്യസമരനത് എതതിർക്കുക മാ
ത്രമല്, അതതിനെ അടതിച്മർത്ാൻ
ങവണ്തി ബ്തിട്ടീഷറ് സാമ്ാെ്യത്വ
മായതി സഹകരതിക്കുകയും നചയ്ത

വരുനട പതിന്മു�ക്ാരനുും ശതിഷ്യനു
മായ ബതിനെപതി പ്രധാെമന്തതി 
അവകാശനപെടുന്നതറ്, പുതുതായതി 
അല്രതിക്നപെട്ട സ്ാരകും ഇന്്യ
യനട സ്ാതന്ത്യത്തിങലയ്കള്ള യാ
ത്രനയപെറ്തി പഠതിക്ാൻ നപാതുെ
െങ്ങൾക്റ് ആങവശും െൽകുനമ
ന്നാണറ്. കാപട്യത്തിനന്റ മൂർദ്ധെ്യും!

പുെരുദ്ധാരണത്തിനന്റങപരതിൽ 
ചരതിത്രനത്യും ചരതിത്രസ്ാരകങ്ങ
നളയും കള്നപെടുത്തുന്ന ഇത്രും 
െതിന്്യമായ െടപടതികൾനക്തതിനര 
ഒറ്നക്ട്ടായതി പ്രധതിങഷധവമായതി 
രുംഗത്തി�ങ്ങണനമന്നറ് രാെ്യനത് 
മുഴവൻ െെങ്ങങളാടുും ഞങ്ങൾ 
അഭ്യർത്ഥതിക്കുന്നു.
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(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

ഏഴപതതിറ്ാണ്ടുനകാണ്റ് ഇന്്യ
യതിനല സാധാരണക്ാരുും പാവ
നപെട്ടവരുമായ െെങ്ങൾ വതിയർ
നപൊഴക്തി പടുത്തുയർത്തിയതുും 
സർക്ാരതിനന്റ ഉടമസ്ഥതയതിൽനപെ
ടുന്നതുമായ എല്ാ നപാതുങമഖലാ
സ്ഥാപെങ്ങളും സുംരുംഭങ്ങളും ചു
ളവതിലയ്കറ് കുത്കകൾക്റ് കഴതിഞ്ഞ 
ഏഴറ് വർഷമായതി തീന�ഴതുകയാ
ണറ് െങരന്ദ്രങമാദതിയും കൂട്ടാളതികളും. 
1991ൽ െരസതിുംഹ�ാവവതിനന്റ കാ
ലത്റ് തുടങ്ങതിവച് ആങഗാളവതറ്ക്
രണെയങ്ങളനട ചുവടുപതിടതിച്റ് വാ
െറ് ങപയതിയനട കാലത്ാണറ് ആദ്യ
മായതി ഒരു വകുപ്പുതനന്ന ങകന്ദ്രമ
ന്തതിസഭയതിൽ നപാതുങമഖലയനട 
വതിറ്ഴതിക്ലുമായതി ബന്നപെട്ടറ് 
ആരുംഭതിച്തറ്. വ്യവസായങ്ങൾ 
െടത്തുകയല് സർക്ാരതിനന്റ ങൊലതി 
എന്നറ് പ്രധാെമന്തതി െങരന്ദ്രങമാ
ദതിതനന്ന ങെരനത് െയും വ്യക്ത
മാക്തിയതിരുന്നങല്ാ. വ്യവസായതി
കളനട കാര്യസ്ഥൊയതി പ്രവർത്തി
ക്കുക എന്ന ഭാരതിച് ങൊലതിയള്ള 
സർക്ാരതിെറ് വ്യവസായും െട
ത്ാൻ ആവതില്ങല്ാ.  

എന്ാണ് വമാണിറ്റൈവസ
ഷൻ റ്ൈപ്് റ്ൈൻ 

പ്രവർത്െക്മമല്ാത്തുും 
ങവണ്ത്ര ഉപങയാഗതിക്നപെടാത്
തുമായ െതിലവതിലുള്ള ആസ്തികൾ(
ബ്ൗൺഫീൽഡറ്) സ്കാര്യ സും
രുംഭകർക്റ് വകമാ�തി ആറുലക്ും
ങകാടതി രൂപ സമാഹരതിക്കുവാനുള്ള 
പദ്ധതതിയാണറ് ങദശീയ ധെസമാ
ഹരണ പദ്ധതതി. ങകന്ദ്രസർക്ാ
രതിനുങവണ്തി െീതതി ആങയാഗാണറ് 
പാട്ടത്തിെറ് വകമാറുന്നു എന്ന 
ങപരതിലുള്ള വതിൽപെെയനട വതിശ
ദാുംശങ്ങൾ പ്രതതിപാദതിക്കുന്ന സു
വെീർ പു�ത്തി�തിക്തിയതിരതിക്കുന്നതറ്. 
ധെസമാഹരണത്തിനുമപ്പു�ും മൂ
ലധെ പുെർചുംക്രമണമാണറ് 
(Capital Recycling)  ലക്്യനമന്നറ് 
െീതതി ആങയാഗറ് സതിഇഒ അമതി
താഭറ് കാന്തിനന്റ വാക്കുകൾ ഉങദ്ദ
ശതിക്കുന്നതറ്, രാഷ്ടത്തിനന്റ ആസ്തി
കൾ സ്കാര്യശക്തതികൾക്റ് മതി
കച് ലാഭും നകായ്യുന്നതതിൊയതി 
വകമാറുന്നു എന്നതാണറ്.  മതികച് 
പ്രവർത്െത്തിനുും പരതിപാലെ
ത്തിനുും സ്കാര്യങമഖല അത്യ

ന്ാങപക്തിതമാണറ് എന്നാണറ് 
അങദ്ദഹും അഭതിപ്രായനപെട്ടതറ്. 
അതായതറ് െതിലവതിലുള്ള നപാതു
ആസ്തികളതിൽ സ്കാര്യമുതലാളതി
മാർ കൂടുതൽ മൂലധെെതിങക്പും 
െടത്തി അതതിനെ കാര്യക്മമാ
ക്കുും. ഉദാഹരണമായതി എൻ.എും.
പതിയതിലൂനട ആനക സമാഹരതിക്ാൻ 
ലക്്യമതിടുന്ന 6 ലക്ും ങകാടതിയ
നട 27 ശതമാെവും ങദശീയ പാ
തയതിൽ െതിന്നാണറ് പ്രതീക്തിക്കുന്നതറ്. 
ൊലു വർഷങത്ക്റ് പ്രവർത്തിപെതി 
ക്ാൻ വകമാറുന്ന ങ�ാഡറ് െതിർ
മ്മാണത്തിൽ മുതലാളതിമാർ കൂടു
തൽ െതിങക്പും െടത്തി അതതിനെ 
കാര്യക്മമാക്കുും. അവർ ഇക്ാ
ലയളവതിൽ അതതിനെ പരതിപാലതി
ക്കുും. മുതലാളതിമാർ മൂലധെ പുെർ
ചുംക്രമണും െടത്തി വതികസതിപെതി
ക്കുന്ന ങ�ാഡറ് ഉപങയാഗതിക്ാൻ 
പ്രങത്യകമായ ങ�ാഡറ് ഫീസറ് (ങ�ാഡറ് 
െതികുതതിക്കുും ങടാളതിനുും പു�നമ 
അതതിലുും വളനര ഉയർന്ന തുക) 
യാത്രക്ാർ െൽകണും. ഇതാണറ് 
ൊഷണൽ ങമാണതിവറ്ങസഷൻ 
വപപെറ് വലൻ പരതിപാടതി.

ങ�ാഡറ്, �യതിൽങവ, ഊർജും, 
ങവ്യാമയാെും, എണ്ണ-വാതക വപ
പെറ് വലൻ, നടലതിങകാും, സറ് ങപാർ
ടറ് സറ് ങസ്റഡതിയങ്ങൾ, തു�മുഖങ്ങൾ, 
വവദയുതതി, നവയർഹൗസറ്, �തി
യൽഎങസ്ററ്റ് എന്നതിങ്ങനെ പതതി
മൂന്നറ് അടതിസ്ഥാെ സൗകര്യ ങമ
ഖലകളതിനല െതിലവതിലുള്ള ഇരുപ
തതിലധതികും ആസ്തികളാണറ് പാട്ട
നമന്ന ങപരതിലുള്ള വതിൽപെെയ്കറ് 
വച്തിരതിക്കുന്നതറ്. ഇതറ് വതിൽപെെ
യല്, പരതിപാലതിക്ാൊയള്ള വക
മാറ്മാനണന്നാണറ് ആർ.എസറ്.
എസറ് പ്രചരതിപെതിക്കുന്നതറ്. പ്രചാ
രണും കണ്ാൽ മുതലാളതിമാർക്റ് 
രാെ്യത്തിനുങവണ്തി പുണ്യപ്രവർ
ത്തി െടത്ാൻ അവസരും െൽ
കുന്നുനവന്നു ങതാന്നുും. മൂലധെും 
മുടക്തി നമച്നപെടുത്തിയ ഒരു ങദശീയ 
ആസ്തി മുതലാളതി, ഇങത പദ്ധതതി
പ്രകാരും മുതലാളതിക്റ് തതിരതിനക 
വകമാ�ാനത തനന്റ ഉടമസ്ഥത
യതിൽത്നന്ന െതിലെതിർത്ാൻ 
കഴതിയും. വകമാറ്ത്തിനന്റ കാലാ
വധതി ദീർഘതിപെതിച്ചുെൽകതിയാൽ 
മത്രും മതതി. അങ്ങതിനെ വതിൽപെെ
യാനണ്തിൽ െൽങകണ്തിവരുമാ

യതിരുന്ന തുഛതുകങപാലുും െൽ
കാനത രാെ്യത്തിനന്റ ആസ്തിക
ളതിൽ (idle capital എന്നാണറ് െതിർ
മ്മലാ സീതാരാമൻ വതിങശഷതിപെതി
ക്കുന്നതറ്) മൂലധെും മുടക്ാനുും 
വകവശും വയ്കാനുും ലാഭും നകാ
യ്ാനുും മുതലാളതിമാർക്റ് അവസ
രും െൽകുന്ന പദ്ധതതിയാണറ് ൊ
ഷണൽ ങമാണതിവറ്ങസഷൻ 
വപപെറ് വലൻ പരതിപാടതി. സ്ത
ന്തഭാരതത്തിൽ കാർഷതിങകാൽ
പൊദെും വർദ്ധതിപെതിക്ാൻ മുതലാ
ളതിമാർക്റ് തുഛ പാട്ടത്തിെറ് വക
മാ�തിയ സർക്ാർ ഭൂമതിയും വെഭൂ
മതിയും ഏതാണ്റ് പൂർണ്ണമായും അവ
രുനട വകകളതിലാണങല്ാ. അതതി
നന്റ പരതിഷറ് കരതിച് പതതിപൊണറ് 
ആസ്തികനള ങമാണതിവറ്സറ് നച
യ്യുന്ന പുതതിയ പരതിപാടതി. 

400 �യതിൽങവങസ്റഷനുകൾ, 
90 പാസഞ്ർ രെയതിനുകൾ, 265 
ഗുഡറ് സറ് നഷഡുകൾ, 1400 കതിങലാ
മീറ്ർ �യതിൽപാളങ്ങൾ, �യതിൽ
ങവയനട വകവശമുള്ള 15 ങസ്റഡതി
യങ്ങൾ, �യതിൽങവ ങകാളെതികൾ(എ
ണ്ണും തീരുമാെതിക്നപെട്ടതിട്ടതില്), ഡതി
എഫറ് ങകാ�തിങഡാർ 673 കതിങലാ
മീറ്ർ, നകാ്ൺ �യതിൽങവ 741 
കതിങലാമീറ്ർ, 4 മലങയാര �യതിൽ
ങവ ങസ്റഷനുകൾ എന്നതാണറ് 
�യതിൽങവയമായതി ബന്നപെട്ട 
വതിൽപെെയനട പട്ടതിക. ങകാഴതിങക്ാ
ടറ്, ങകായമ്ത്തൂർ, നചവന്ന വതി
മാെത്ാവളങ്ങൾ ഉൾനപെനട ഇരു
പത്തിയഞ്റ് വതിമാെത്ാവളങ്ങൾ, 
28608(സതിനകടതി)കതിങലാമീറ്ർ 
പവർ രൊൻസ്തിഷൻ വലൻ, 2.86 
ലക്ും കതിങലാമീറ്ർ ഭാരതറ് നെറ്റ് 
വഫബർ, ബതിഎസറ്എൻഎൽ, 
എുംറ്തിഎൻഎൽ ടവറുകൾ 14,917 
എണ്ണും, വഹങരോ ഇലക്ടതികറ് 
ആന്ററ് ങസാളാർ പവർ പദ്ധതതി
കൾ, ഗയതിൽ വപപെറ് വലൻ ഉൾ
നപെനട പ്രകൃതതിവാതക വപപെറ് 
വലനുകൾ 8154 കതിങലാമീറ്ർ, 
എൽപതിെതി വപപെറ് വലൻ 3930 
കതിങലാമീറ്ർ, നസൻരെൽ നവയർ 
ഹൗസതിുംഗറ് ങകാർപെങ�ഷനന്റയും 
ഫുഡറ് ങകാർപെങ�ഷനന്റയും ങഗാ
ഡൗണുകൾ(210 ലക്ും നമരെതികറ് 
ടൺ), ഖെെ ങമഖലയതിൽ 160 
പദ്ധതതികൾ,  ഒമ്തറ് പ്രധാെ തു
�മുഖങ്ങളതിനല 31 ങപ്രാെക്ടുകൾ,  

2 ൊഷണൽ ങസ്റഡതിയങ്ങൾ, 2 
�ീെതിയണൽ നസന്ററുകൾ, 26000കതി
ങലാമീറ്ർ ങ�ാഡറ്, രാെ്യതലസ്ഥാ
െത്ടക്ും ഹൗസതിുംഗറ് ങബാർ
ഡതിനന്റയും ലാന്ററ് ഡവലപെറ് നമന്ററ് 
ഓഫീസതിനന്റയും വകവശമതിരതി
ക്കുന്ന ഭൂമതി, ടൂ�തിസും ഡതിപൊർടറ് നമ
ന്റതിനന്റ വകവശമതിരതിക്കുന്ന ങഹാ
ട്ടലുകൾ ഉൾനപെനടയള്ള സ്ഥാപ
െങ്ങൾ അങ്ങനെ െീണ്ടുങപാകുന്നു 
മുതലാളതിമാർക്റ് വകമാ�ാൊയതി 
െീക്തിവച്തിരതിക്കുന്ന വച്തിരതിക്കുന്ന 
സ്ഥാപെങ്ങളനട പട്ടതിക.

നാഷണൽ വമാണിറ്റൈവസ
ഷൻ റ്ൈപ്് റ്ൈൻ  
ജനങ്ങളുസെ നടുസവാെിക്ം

െടത്തിപെതിൊയതി വകമാറുന്ന
ങതയള്ളൂ, വതിൽക്കുന്നതില്, കാലാ
വധതി കഴതിയങമ്ാൾ തതിരതിനക ഏൽ
പെതിക്കുും, വതിറ്ാലുും ഉടമസ്ഥത സർ
ക്ാരതിനുതനന്നയായതിരതിക്കുും തുട
ങ്ങതിയ വതിചതിത്ര വാദങ്ങളാണറ് ധെ
മന്തതിഉന്നയതിക്കുന്നതറ്. െതിലവതിലു
ള്ള ആസ്തികളതിൽ ങവണ്ത്ര ഉപ
ങയാഗതിക്നപെടാത്ങതാ ങരാഗാ
വസ്ഥയതിലുള്ളങതാ ആയ സുംരും
ഭങ്ങളതിൽ സ്കാര്യ പ്ാളതിത്ും 
ഉ�പൊക്കുന്നതുവഴതി അവയനട പ്ര
വർത്െനത് ഉങത്െതിപെതിക്ാ
ൊകുമനത്ര. ഉയർന്ന െതിലവാരമു
ള്ളതുും 'നചലവറ് താങ്ങാൊകുന്ന
തുമായ' സൗകര്യങ്ങൾ സാധാര
ണക്ാരെറ് ലഭ്യമാക്കുവാൊണറ് 
ങകന്ദ്രസർക്ാർ ഇനതല്ാും വതിൽ
ക്കുന്നതറ്. ഇനതല്ാും വതിറ്റ് 'വതിക
സെ'ത്തിൽ െതിങക്പതിക്കുും. 
എന്നാൽ, ഈ 'സൗകര്യങ്ങൾ' 
ധാരാളമായതി യൂസർ ചാർജറ് നകാ
ടുത്റ് െെങ്ങൾ  ഉപങയാഗതിങക്
ണ്തിയും വരുും. രാെ്യത്തിനന്റ വവ
ദയുതതി വതിതരണസുംവതിധാെും മുത
ലാളതിമാർ പാട്ടത്തിനെടുത്ാൽ, 
അവർ െതിശ്ചയതിക്കുന്ന വതിലയ്കറ് 
വവദയുതതി വാങങ്ങണ്ടുന്ന ദുരവസ്ഥ 
െെങ്ങൾക്കുണ്ാകുും. ഒരു െതിശ്ചതിത 
സമയങത്യ്കറ് ഒരു ങമഖലയനട 
െടത്തിപെതിനുള്ള വകമാറ്ും സ്
കാര്യ ഏെൻസതികനള ഏൽപെതി
ക്കുങമ്ാൾ സ്ാഭാവതികമായും െതി
കുതതിപതിരതിവതിനുള്ള അധതികാരവും 
വകമാ�നപെടുും എന്നതതിെറ് െതിര
വധതി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതതിെകും 
തനന്നയണ്റ്. ഇന്െങമഖല സ്
കാര്യകുത്കകൾക്റ് വകമാ�തി
ക്ഴതിഞ്ഞങപൊൾ അന്ർങദ്ദശീയ 
മാർക്റ്തിൽ ക്രൂഡറ് ഓയതിലതിനന്റ 
വതില കുത്നെ ഇടതിഞ്ഞതിട്ടുും നപ
ങരൊളതിനന്റയും ഡീസലതിനന്റയും 
വതില അടതിക്ടതി വർദ്ധതിക്കുന്നു. വതി
മാെത്ാവളങ്ങളതിൽ സ്കാര്യ 
പ്ാളതിത്ും വന്നുകഴതിഞ്ഞങപൊൾ 
പാർക്തിുംഗതിെറ് അടക്ും ഫീസറ് 
കുത്നെ കൂടതി. ങദശീയ  പാതക
ളതിൽ ഭീമമായതി ങടാൾ വർദ്ധതിപെതി
ക്കുന്നു. വതിൽപെെ പൂർണമായതിക്ഴതിയ 
ങമ്ാൾ െെെീവതത്തിനന്റ അടതി
സ്ഥാെ ങമഖലകൾ മുഴവൻ കുത്

കകൾക്റ് നകാള്ളയടതിക്കുള്ള മാർ
ഗ്ഗങ്ങളായതി മാറുും. മുതലാളതിത് 
ചൂഷണത്തിനന്റ മുർച്ങയറ്റുന്ന ഒന്നാ
യതി ൊഷണൽ ങമാണതിവറ്ങസ
ഷൻ വപപെറ് വലൻ മാറുും.

എന്തുസകാണ്് നാഷണൽ 
വമാണിറ്റൈവസഷൻ ൈദ്ധതി?  

1991നല സാമ്ത്തിക പരതി
ഷറ് കാരങ്ങളനട ഭാഗമായതി സ്കാ
ര്യവതറ്ക്രണും ആരുംഭതിച്തുമുതൽ  
നപാതുങമഖലാസുംരുംഭങ്ങൾ വതി
റ്ഴതിക്നപെട്ടുതുടങ്ങതി. 2016നല കണ
ക്നുസരതിച്റ് 344 ങകന്ദ്രനപാതു
ങമഖല സ്ഥാപെങ്ങൾ ഇന്്യയതി
ലുണ്റ്. 2000നുങശഷും സ്കാര്യ
വതറ്ക്രതിക്കുകങയാ ലതിക്തിങഡറ്റ് 
നചയ്നപെടുകങയാ നമർെറ് നചയ്
നപെടുകങയാ നചയ്ത സുംരുംഭങ്ങൾ 
നൂ�തിനുങമനലയാണറ്. അതതിൽ 
എച്റ്എുംടതിയും ഇന്്യൻ എയർ 
വലൻസുും ഇന്്യൻ രേഗറ് സറ് ആന്ററ് 
ഫാർമസയൂട്ടതിക്ൽസുും സതിഎുംസതി 
ലതിമതിറ്ഡുും നപങരൊനകമതിക്ൽ 
ങകാർപെങ�ഷനുനമാനക് ഉൾനപെ
ടുും. സ്കാര്യവതറ്ക്രണവും ഉദാ
രവതറ്ക്രണവും ആദ്യും ഉന്നുംവ
ച്തറ് െഷ്ടത്തിങലാടുന്ന വ്യവസാ
യസ്ഥാപെങ്ങനളയായതിരുന്നുനവ
്തിൽ മുങന്നാട്ടു ങപാകനവ ലാഭ
ത്തിങലാടുന്നതുും െവരതറ് െഗണ
ത്തിൽനപെടുന്നതുമായ സ്ഥാപെ
ങ്ങൾ ലക്്യമതിട്ടറ് കരുക്ൾ െീക്കു
ന്നതറ് ൊും കണ്ടു. ഒരു ലക്ുംങകാ
ടതിരൂപ പ്രതതിവർഷും െതികുതതിമാത്രും 
അടയ്കന്നതുും െവരതറ് െ ഗണത്തിൽ
നപെടുന്നതുും ഭീമമായ ആസ്തിയള്ള
തുമായ ബതിപതിസതിഎൽ ചുളവതില
യ്കറ് വതിൽക്ാൻ വല്ാത് െതിർബ
ന്ബുദ്ധതിയാണറ് ങകന്ദ്രസർക്ാർ 
കാണതിക്കുന്നതറ്. 

എന്നാൽ സ്കാര്യവൽക്ര
ണത്തിനന്റ അന്ുംവതിട്ട െടപടതി
കനള, മുതലാളതിത്ത്തിനന്റ സഹ
െമായ പ്രതതിസന്തി പ്രതതികൂലമാ
യതി ബാധതിക്കുന്നുനണ്ന്നതുും കഴതി
ഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനന്റ അനുഭ
വങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്റ്. വൻ
ങതാതതിൽ ഇടതിയന്ന മൂലധെെതി
ങക്പും വതിപണതിപ്രതതിസന്തിയ
നട സൃഷ്ടതിയാണറ്. തന്മൂലും ഉണ്ാ
കുന്ന വ്യവസായ-വാണതിെ്യ മാന്്യും 
സാമ്ത്തികഘടെനയ ആനക 
തളർത്തുകയാണറ്. മൂന്നറ് വർഷും 
മുമ്പുള്ള ബെറ്തിൽ വതിൽപെെയ്കായതി 
വച് 26 നപാതുങമഖലാ സ്ഥാപ
െങ്ങളതിൽ 10ങലന� സ്ഥാപെങ്ങൾ 
വതിലയറ് നക്ടുക്ാൻ മുതലാളതിമാർആ
രുും മുങന്നാട്ടുവന്നതില്. ഏറ്വും ആദാ
യകരമായ ബതിപതിസതിഎൽ വതില
യറ് നക്ടുക്ാൻ ങപാലുും വ്യക്തത
യള്ള ഒരു ബതിഡ്ഡുമായതി ആരുും 
തയ്ാ�ായതില്. അങ്ങതിനെ ചതില 
സ്ഥാപെങ്ങളനട വതിൽപെെ തനന്ന 
അസാധ്യമാനണന്നു വന്നു. ബെ
റ്തിൽ വതിൽപെെയതിലൂനട പ്രതീക്തി
ച് തുകയനട 20 ശതമാെും ങപാലുും 

C´ybpsS k¼qÀW hnÂ¸\ Dd¸m¡p¶ 
\mjWÂ tamWnssätkj³ ss]¸v--sse³
വകന്ദ്ര ധനകാരത്യ മന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ആഗസ്റട് 30നട് പ്രഖത്യാപിച് 
പദ്ധതിയാണട് നാഷണൽ കമാണിസ്കസഷൻ സപപ്പട് സലൻ അഥവാ 
എൻഎംപി. ഇന്ത്യയിടല ടപാതുകമഖലാസ്ാപനങ്ങളുടെയും കദശീയ ആസ്ി
കളുടെയും വിൽപ്പനയുടെ മട്ാരു പതിപ്പാണട് നീതി ആകയാഗട് തയ്ാറാക്ി
യിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി. സർക്ാർ ഉെമസ്തയിലം നിയന്ത്രണത്ിലമുള്ള 
ടപതുസംവിധാനങ്ങളും ടപാതുകമഖലയിലം ടപാതു ഉെമസ്തയിലം അവകശ
ഷിക്കുന്ന ആസ്ികളും പ്രവർത്ിപ്പിക്ാനും പരിപാലിക്ാനും സ്വകാരത്യമുതലാ
ളിമാർക്കും കകാർപ്പകററ്റുകൾക്കും വിട്ടുടകാടുത്ട് നാലവർഷംടകാണ്ട് ആറുല
്ംകകാെി രൂപ സമാഹരിക്കുക എന്നതാണട് ചുരുക്ി പറഞ്ഞാൽ എൻഎം
പിയുടെ ഉള്ളെക്ം. 2020-2021 ബജ്ിൽ പ്രഖത്യാപിച്തും 43ല്ംകകാെി വരു
ന്നതുമായ ആസ്ിവിൽപ്പനയുടെ പതിനാലട് ശതമാനംവരും ഈ കച്വെം.
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(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

നാഷണൽ മ�ാണിറ്റൈമേഷൻ 
റ്ൈപ്പ് റ്ൈൻ
(3-ാം ശേജില് നിന്ന്)
വരുമാെും ഉണ്ായതില്. അതതിരൂ
ക്മായ സാമ്ത്തികമാന്്യും 
മുതലാളതിമാനര െതിങക്പത്തിൽ
െതിന്നറ് പതിന്തിരതിപെതിക്കുന്നു എന്ന 
സൂചെകളാണറ് വന്നുനകാണ്തി
രതിക്കുന്നതറ്. ഇത്രനമാരു സാ
ഹചര്യത്തിലാണറ് ധെക്മ്മതി 
കു�യ്കാനുള്ള ഭ്ാന്ൻ െടപടതി
കൾക്റ് സർക്ാർ തുെതിയന്നതറ്. 
വതിൽപെെങയക്ാൾ മുതലാളതി
മാർക്റ് വളനര ആകർഷകമായ 
പദ്ധതതിനയന്ന െതിലയതിലാണറ് 
ൊഷണൽ ങമാണതിവറ്ങസഷൻ 
പദ്ധതതി നകാണ്ടുവരുന്നതറ്. ഫല
ത്തിൽ ങദശീയ ആസ്തികനളല്ാും 
ഒരു െതിബന്െയും വ്യവസ്ഥ
യമതില്ാനതതനന്ന മുതലാളതിമാർ
ക്റ് വകവശും വയ്കാനുും മൂലധ
െെതിങക്പും െടത്ാനുും അനു
വദതിക്കുകയാണറ് ഈ പദ്ധതതി
യതിലൂനട. മുതലാളതിത് ഉൽപൊ
ദെക്രമും ങെരതിടുന്ന അപരതിഹാ
ര്യമായ, അസാധാരണമായ 
പ്രതതിസന്തിയനട പ്രതതിഫലെും 
കൂടതിയാണറ് ഈ ങദശീയ ധെ
സമാഹരണ പരതിപാടതി. എന്നാൽ 
ഇതുും അവനര തുണയ്കതില് എന്ന
തറ് ചരതിത്രപാഠങ്ങളതിൽെതിന്നറ് 
ൊും നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗും തതിരതി
ച്�തിയന്നു.

ങനേഹതികളും ലളതിതമെസ്ക്കരുമായതി 
അ�തിയനപെടുന്ന അഫറ്ഗാൻ െെത,  
ദശകങ്ങളായള്ള, ങസ്ഛോധതികാ
രതികളായ യദ്ധപ്രഭുക്ന്ാരുനട  
അധതികാരവടുംവലതികളനടയും  ഒറ്
നപെട്ട വതിവതിധ അധതികാര ങകന്ദ്ര
ങ്ങളായതി മാതൃരാെ്യനത് വതിഭെതി
ക്കുന്ന  ശതിഥതിലീകരണത്തിനന്റയും 
സാമ്ാെ്യത് ഉപൊപങ്ങളനടയും  
ഇരകളായതി  വ്യക്തമായും മാ�തി
യതിരതിക്കുകയാണറ്.  നൂറ്ാണ്ടുകളായതി 
അഫറ്ഗാൻ െെതയതിൽ ങവരാഴ്ന്നു
െതിന്നതിരുന്ന ഫയൂഡൽ ചതിന്ാഗതതി
കളതിലുും  ആചാരങ്ങളതിലുും രീതതി
കളതിലുുംെതിന്നറ് ഉദയും നചയ്തതുും  
സാമ്ാെ്യത് ശക്തതികളും അവരു
നട കൂട്ടാളതികളും കൗശലപൂർവ്ും 
ആളതിക്ത്തിക്കുകയുംനചയ്ത മത
മൗലതികവാദും ഇന്നറ് അഫറ്ഗാൻ 
െെതനയ ദയെീയമാുംവതിധും ഗ്ര
സതിച്തിരതിക്കുന്നു. ഇങപൊൾ താലതി
ബാൻ അധതികാരത്തിങല�തിയങതാ
നട അവരുനട ഭാവതി അെതിശ്ചതിത
ത്ത്തിലാകുകയും െീവങൊപാ
ധതികൾ തകരുകയും െീവതിതുംത
നന്ന  നൂലതിൽ തൂങ്ങതിയതുങപാനല 
ആകുകയും നചയ്തതിരതിക്കുന്നു. അല്പ
നമ ത്ിലുും മെഃസാക്തിയും ആങഗാള 
സങഹാദരങനേഹവമുള്ള ഒരാൾ
ക്കുും  അഫറ്ഗാൻ െെതയനട  ഇന്ന
നത് വതിഷമസ്ഥതിതതിയതിൽ െതിശ്ശ
ബ്ദ സാക്തികളായതിരതിക്ാൻ കഴതി
യതില്. അവർക്റ് പ്രവർത്തിങച് 
മതതിയാവൂ. പങക് അതാകനട്ട, 
ങബാധപൂർവ്വും വസ്തുതകനളയും 

സുംഭവഗതതികനളയും ശരതിയായതി 
മെസ്തിലാക്തിനക്ാണ്ടുും ശത്രുക്
നളയും മതിത്രങ്ങനളയും ങവർതതിരതി
ച്�തിഞ്ഞുനകാണ്ടുും  ശാസ്തീയമായ 
വതിശകലെരീതതിയനട അടതിസ്ഥാ
െത്തിൽ  സാഹചര്യനത് ശരതി
യായതി വതിലയതിരുത്തിനക്ാണ്ടുമു
ള്ള  പ്രവർത്െും ആയതിരതിക്ണും.

ഇന്ത്ാ ഉൈഭൂഖണ്ഡത്ിൽ 
ബ്ിട്ടീഷ് സാമ്ാജത്ത്വഭരണം 
അവസാനിച്ചതിനുവേഷമുള്ള 
അഫ്ഗാനിസ്ാൻ

1947ൽ ഇന്്യാ ഉപഭൂഖണ്ഡ
ത്തിൽെതിന്നു ബ്തിട്ടീഷറ് സാമ്ാെ്യ
ത്ശക്തതികൾ  പതിൻവാങ്ങതിയതുും 
വതിഭെെത്തിലൂനട ഇന്്യയും പാ
കതിസ്ഥാനുും രൂപുംനകാണ്തുും 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാനെ സുംബന്തി
ച്തിടങത്ാളും ഒരു പുതതിയ തുടക്ും 
ആയതിരുന്നു; പ്രശ്നങ്ങളണ്ായതിരു 
ന്നുനവ്തിലുും. ഒരു മുൻ ബ്തിട്ടീഷറ് 
ങകാളെതി ആയതിരുന്ന അഫറ്ഗാെതി
സ്ഥാൻ, വസെ്യത്തിനന്റ ആധു
െതികവൽക്രണത്തിൊയതി യഎ
സതിങൊടറ് സഹായത്തിെഭ്യർത്ഥതി
നച്്തിലുും അതറ് െതിരസതിക്നപെട്ടു. 
തുടർന്നറ് അവർ ങസാവതിയറ്റ് യൂ
ണതിയെതിങലക്റ് തതിരതിയകയും അവതി
നടെതിന്നറ് ക്രതിയാത്മകമായ പ്രതതി
കരണും ഉണ്ാവകയുംനചയ്തു. തുട
ക്ത്തിൽ ങസാവതിയറ്റ് സഹായും 
നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗ സാർവ്ങദശീ
യതയനടയും ഒരു ങസാഷ്യലതിസ്ററ് 
ഭരണകൂടത്തിനന്റ ആങഗാള കർ
ത്വ്യത്തിനന്റയും അടതിസ്ഥാെ

ത്തിലുള്ളതായതിരുന്നു. ഇരുപതാും 
നൂറ്ാണ്തിനന്റ തുടക്ത്തിൽ അഫറ്ഗാ
െതിസ്ഥാെതിൽ ഉദയുംനകാണ്  െൊ
ധതിപത്യശക്തതികളും െൊധതിപത്യ
ചതിന്കളും ങസാവതിയറ്റ് ങസാഷ്യ
ലതിസത്തിനന്റ സ്ാധീെത്തിൽ 
വളരുകയും നചയ്തു. തൽഫലമായതി 
ചതില െൊധതിപത്യ പരതിഷ്ക്കരണ
ങ്ങൾ ആ ൊട്ടതിൽ ആദ്യമായതി 
പരീക്തിക്നപെട്ടു. പങക്, ക്രൂഷറ്ങച
വതിനന്റ ങെതൃത്ത്തിലുള്ള  �തിവതി
ഷെതിസ്ററ് സുംഘും ങസാവതിയറ്റ് യൂ
ണതിയെതിൽ പതിടതിമുറുക്തിയങതാനട 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാനുങെർക്റ് ക്ര
ങമണ രൂപും നകാണ് ആധതിപത്യ
പരമായ ഒരു മങൊഭാവും സുവ്യ
ക്തമാവകയും നചയ്തു.

അഫ്ഗാനിസ്ാനിൽ  
വസാവിയറൈ് റിവിഷനിസ്റ്  
വനതാക്കൾസെയ്ത അനര്ത്ം

െതിരവധതി തുടർസുംഭവങ്ങളനട 
പരതിണതതിനയന്നെതിലയതിൽ 1974 
ൽ അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിനല രാെ
ഭരണും തൂനത്�തിയനപെടുന്നതുും 
തുടർന്നനതാരു �തിപെബ്തിക്ായതി 
മാറുന്നതുും ങലാകെെതകണ്ടു. 
അഫറ്ഗാൻ െെതയനട ങദശീയാ
ഭതിലാഷങ്ങൾ ക്രങമണ വതികസതിച്ചു 
വരുന്ന ഈ പശ്ചാത്ലത്തിൽ, 
പീപെതിൾസറ് നഡങമാക്രാറ്തികറ് പാർ
ട്ടതി ഓഫറ് അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിനന്റ 
(PDPA) നൂർ മുഹമ്മദറ് താരാക്തി 

1978ൽ അധതികാരും പതിടതിനച്ടുത്തു. 
ങസാവതിയറ്റ് �തിവതിഷെതിസ്ററ് ങെതൃ
ത്ത്തിനന്റ പതിന്തുണങയാനട, ആദ്യ 
പ്രസതിഡണ്ായ സർദാർ മുഹമ്മദറ് 
ദൗദതിൽെതിന്നറ് ഒരു അട്ടതിമ�തിയതിലൂ
നടയാണറ് അധതികാരും വകക്ലാ
ക്തിയതറ്.  അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിൽ 
ഒരു െൊധതിപത്യ �തിപെബ്തിക്റ് 
സ്ഥാപതിക്കുന്നതായതി പതിഡതിപതിഎ 
പ്രഖ്യാപതിച്ചു. ഒരു വതിങദശശക്തതി
യനട സഹായങത്ാനട, അട്ടതിമ
�തിയതിലൂനടയള്ള ഈ അധതികാര
വക്മാറ്ും, ദശകങ്ങളായതി അവതിനട 
പ്രകടമായണ്ായതിരുന്ന െൊധതി
പത്യനത് സ്ഥാപതിനച്ടുക്കുക 
എന്ന അഫറ്ഗാൻ െെതയനട ങദ
ശീയാഭതിലാഷത്തിനന്റ പൂർത്തിക
രണത്തിെറ് വ്യക്തമായ കാരണ
ങ്ങളാൽ തടസ്ും സൃഷ്ടതിച്ചു. മാർക്തി
സും-നലെതിെതിസത്തിനുള്ള പതി
ന്തുണ അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിൽ ദൃ
ഢീകരതിച്റ് വരുകയായതിരുന്നുനവ
്തിലുും, രാെ്യത്തിനന്റ ആഭ്യന്ര 
കാര്യങ്ങളതിൽ തുടർച്യായള്ള 
ങസാവതിയറ്റ് ഇടനപടൽ ങദശങനേ
ഹതികളായ െെങ്ങളനടയും ശക്തതി
കളനടയമതിടയതിൽ ങസാവതിയറ്റ് യൂ
ണതിയനെതതിരായ വതിങദ്ഷും സൃ
ഷ്ടതിച്ചു. രാെ്യനത് വസെതിക ഇട
നപടൽ ങസാവതിയറ്റ് �തിവതിഷെതിസ്ററ് 
ങെതൃത്ത്തിനെതതിനരയള്ള അമർ
ഷനത് രൂക്മാക്കുക മാത്രമല്, 
അവനര ഒരു സാമ്ാെ്യത് ശക്തതി
യായതി കണക്ാക്ാൻ ങപ്രരതിപെതി
ക്കുകയും നചയ്തു. താരാക്തി സർ
ക്ാരതിനന്റ അടതിച്മർത്ൽഭരണും, 

സ്ാതന്ത്യങനേഹതികളും െൊധതി
പത്യമങൊഭാവമുള്ളവരുമായ െെ
ങ്ങളതിൽ ആഴത്തിലുള്ള അമർഷ
വും  ശക്തമായ ങസാവതിയറ്റ് വതി
രുദ്ധ മങൊഭാവവും സൃഷ്ടതിക്കുകയും 
അന്തിമമായതി അതറ്,  ഒരു കലാപ 
മങൊഘടെയായതി മാറുകയും മാർ
ക്തിസ്ററ് ദർശെനത് സമ്പൂർണ്ണമാ
യതി െതിരാകരതിച്തിനല്്തിൽക്കൂടതി 
അതതിങൊടുണ്ായതിരുന്ന ദൃഢമായ 
പതിന്തുണയ്കറ് തതിരതിച്ടതി ങെരതിടുക
യും നചയ്തു. ദതിവസങ്ങൾ കഴതിയ
ങന്ാറുും അഫറ്ഗാൻ വതിമതരുനട 
എണ്ണും വർദ്ധതിക്കുകയും ചുരുങ്ങതിയ 
കാലത്തിനുള്ളതിൽത്നന്ന അഫറ്ഗാ
െതിസ്ഥാെതിനല മതിക് പ്രവതിശ്യക
നളയും ആഭ്യന്രയദ്ധും ഗ്രസതിക്കു
കയും നചയ്തു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ 
ഒരു നകാട്ടാരും അട്ടതിമ�തിയതിലൂനട 
ഹഫീസുള്ള അമീൻ 1979 നസ
പ്തുംബ�തിൽ അധതികാരും പതിടതിനച്
ടുത്തു. തങ്ങളനട ഇഷ്ടക്ാരായ 
ഗവൺനമന്ററ്പു�ത്ാക്നപെട്ടങതാ
നട ങസാവതിയറ്റ് �തിവതിഷെതിസ്ററ് ങെ
തൃത്ും അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിൽ െഗ്ന
മായ വസെതിക അധതിെതിങവശും 
െടത്തുകയും പ്രസതിഡൻ�റ് ഹഫീ
സുള്ള അമീനെ സ്ഥാെഭ്ഷ്ടൊക്തി 
വധതിക്കുകയും തൽസ്ഥാെത്റ് 
ബബ്ാകറ് കർനമൽ  എനന്നാരാ
നള അവങരാധതിക്കുകയും നചയ്തു. 
ഇതറ് അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിനല സ്ാ
തന്ത്യങനേഹതികളും െൊധതിപത്യ 
വതിശ്ാസതികളമായ െെങ്ങളതിൽ 
െതിലെതിന്നതിരുന്ന ങസാവതിയറ്റ് വതി
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സ്ത്രീകളും വതിദ്യാർത്ഥതികളമട
ക്ും ആയതിരക്ണക്തിെറ് ആളക
ൾ െതിങത്യെ വന്നുങപാകുന്ന നക
സറ്ആർടതിസതി ഡതിങപൊകളതിൽ 
നബവറ്ങകാ ഔടറ് നലറ്റുകൾ ആരും
ഭതിക്ാനുള്ള െീക്ും തതികഞ്ഞ െെ
ങരോഹമാണറ്. നകഎസറ്ആർടതിസതി 
ബസറ് സ്റാൻഡുകൾ സാമൂഹ്യവതി
രുദ്ധരുനട താവളമായതി മാറുും. വതി

െീക്ും ഇടവരുത്തുും. മദ്യപാെശീ
ലും സമൂഹത്തിൽ കുറ്കൃത്യങ്ങൾ 
നപരുകുവാൻ ഇടയാക്കുന്ന സാ
ഹചര്യത്തി ൽ എല്ാമദ്യശാലക
ളും ഉടൻ അടച്ചുപൂട്ടതി െെങ്ങനള 
വസ്രമായതി െീവതിക്ാൻ അനു
വദതിക്ണും.

മദ്യെതിങരാധെ സമതിതതിയും മദ്യ
വതിരുദ്ധ െെകീയ സമരസമതിതതിയും 

sIF-kv-BÀSnkn Unt¸mIfnÂ _nhtdPkv HuSvseäpIÄ  
Xpd¡m\pÅ \o¡¯nÂ\n¶pw kÀ¡mÀ ]n·m-dWw

നപ്രാഫ.സതി.മാമച്ൻ, മദ്യവതിരുദ്ധ 
െെകീയ സമരസമതിതതി സുംസ്ഥാെ 
കൺവീെർ മതിെതി നക.ഫതിലതിപെറ്, 

ശകാട്ടയം സകഎസന്ആര്ടിസി സ്റാന്്ില് നടന് ്തിശഷധ ധര്ണ
യില് സ്ാഫ.സി.മാമ്മച്ചന് ്സംഗിക്ന്

നപ്രാഫ.പതി.എൻ.ത്ച്ൻ, ഇ.വതി.പ്ര
കാശറ്, പതി.െതി ശാമുവൽ, ങ�ായറ് ങൊർ
ജറ് എന്നതിവർ പ്രസുംഗതിച്ചു.

ദ്യാർത്ഥതികളും യാത്രക്ാരുും െീ
വെക്ാരുമടക്ും മദ്യപാെശീല
ത്തിങലയ്കറ് െയതിക്നപെടുും. സ്തീക
ളും വതിദ്യാർത്ഥതികളമുൾനപെനട യാ
ത്രക്ാരുനട സുരക്തിതത്ും ഇല്ാ
നതയാക്നപെടുും. ഫലത്തിൽ നക
എസറ്ആർസതിയനട തകർച്യ്കറ് ഈ 

സുംയക്തമായതി ങകാട്ടയും നക എസറ് 
ആർ ടതി സതി ബസറ് സ്റാന്റതിൽ െട
ത്തിയ പ്രതതിങഷധ ധർണ മദ്യെതി
ങരാധെ സമതിതതി സുംസ്ഥാെ പ്രസതി
ഡൻറ്�റ് ഫാദർ വർഗീസറ് മുഴങത്റ്റ് 
ഉദറ്ഘാടെും നചയ്തു. ബതിഷപെറ് ങതാമസറ് 
നക ഉമ്മൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണും െടത്തി.

മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ സമരസമിതി തിരുവല്ലയില് നടത്ിയ ്തിശഷധ 
ധര്ണ ഫാ.ടി.ടി.സഖറിയ ഉദന്�ാടനം സെയന്തു. ശജാര്ജന് മാതയു സകാടുമ
ണ്, എബ്രഹാം ഐേന്, എസന്.രാധാമണി എന്ിവര് ്സംഗിച്ചു.

മതിയായ തയ്ാസറടുപെില്ലാസത പ്ലസന് വണ് േരീക്ഷ നടത്രുതന് എന്ാ
വേ്യസപെട്ടുസകാണ്ന്, എഐ്ിഎസന്ഒയുസട ആഭിമുഖ്യത്ില് എറണാ
കുളത്ന് നടന് േഠിപ്പുസമരത്ില്നിന്ന്. എഐ്ിഎസന്ഒ സംസ്ാന 
്സി്ന്ന് �ിനു ശ��ി ഉദന്�ാടനം സെയന്തു. േി.സക.്ഭാഷന്, നിള 
ശമാഹന് കുമാര്, എമില് �ിഎസന്എന്ിവര് ് സംഗിച്ചു. അനാമിക 
എസന്. ശഗാോല് വിദ്യാര്തികള്ക്ന് ക്ാസന് എടുത്തു.
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രുദ്ധ വതികാരനത് കൂടുതൽ ദൃഢ
മാക്തി. അന്നനത് പ്രസതിഡന്ററ് 
ബ്ഷറ്ങെവറ് െയതിച് ങസാവതിയറ്റ് 
�തിവതിഷെതിസ്ററ് ങെതൃത്ത്തിനന്റ 
നതറ്ായ െടപടതികൾ െതിമതിത്ും, 
സാമൂഹതിക വതികാസത്തിനുും ദശ
കങ്ങളായള്ള ൊടുവാഴതിത്നകട്ടു
പാടുകളതിൽെതിന്നുള്ള െെങ്ങളനട 
ങമാചെത്തിനുും തടസ്ും സൃഷ്ടതിച്തി
രുന്ന പതിന്തിരതിപെൻ ശക്തതികൾക്കുും 
മതഭ്ാന്ന്ാർക്കുും പു�ത്ാക്നപെട്ട 
യാഥാസ്ഥതിതതികവതിഭാഗങ്ങൾക്കുും 
ങമൽവക് ലഭതിക്കുകയും നചയ്തു.

വസാവിയറൈ് ബുദ്ധിവമാേം 
അവമരിക്കൻ സാമ്ാജത്ത്വ
ത്ിന് വഴിസയാരുക്കി

ഈ കലങ്ങതിയ നവള്ളത്തിൽ, 
അങമരതിക്ൻ സാമ്ാെ്യത്വും 
അതതിനന്റ കുപ്രസതിദ്ധ ചാരസുംഘ
ടെയായ സതിഐഎയും അഫറ്ഗാ
െതിസ്ഥാെതിനല പരസ്പരും ങപാരടതി
ക്കുന്ന കലാപകാരതികളായ യദ്ധ
പ്രഭുക്ന്ാനരയും ഗ�തില്ാ ഗ്രൂപ്പുക
ളനട സുംഘമായ മുൊഹതിദീെതിനല 
വതിവതിധ ഘടകങ്ങനളയും എരതിങക
റ്റുകയും അവർക്റ് പണവും ആയ
ധങ്ങളും ഉപഗ്രഹ െതിരീക്ണ 
സുംവതിധാെങ്ങളും ഇന്റലതിെൻസറ് 
ങരഖകളും െൽകുകയും ങസാവതി
യറ്റ് വസെ്യത്തിനെതതിനര നപാ
രുതാൻ അഫറ്ഗാൻ അഭയാർത്ഥതി
ക്യാമ്പുകളതിൽെതിന്നറ് ങപാരാളതിക
നള �തിക്രൂട്ടറ് നചയ്ാനുള്ള സാഹച
ര്യനമാരുക്തിനക്ാടുക്കുകങപാലുും 
നചയ്തു. അന്നറ് അങമരതിക്ൻ സാ
മ്ാെ്യത്ത്തിനന്റ അടുത് കൂട്ടാളതി
യായതിരുന്ന പാക്തിസ്ഥാനന്റ സഹാ
യങത്ാനട യഎസറ് ഭരണാധതികാ
രതികൾ  ഈ �തിക്രൂട്ടുകൾക്റ് വസ 
െതിക പരതിശീലെും െൽകുകയും 
നചയ്തു. സതിഐഎ ങരഖകളതിൽ തു
�ന്നറ് അുംഗീകരതിച്തുങപാനല, ങസാ
വതിയറ്റ് അനുകൂല ഭരണവാഴറ്ച്യ
നട എതതിരാളതികൾക്റ് അങമരതിക്
യനട രഹസ്യ സഹായും 1979ൽ 
െൽകാൊരുംഭതിച്ചു. ങപപതിടതിച് 
ഇസ്ാമതിക മൗലതികവാദശക്തതിക
ളനട മനറ്ാരു കൂട്ടമായ അൽ നഖ്ാ
യറ്ദയ്കറ് യഎസറ് സാമ്ാെ്യത്ും 
1988ൽ െന്ും നകാടുത്തു.

അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിനല തങ്ങ
ളനട വസെ്യനത് പതിൻവലതിക്ാൻ 
1989ൽ ങസാവതിയറ്റ് യൂണതിയെതി
നല �തിവതിഷെതിസ്ററ് ങെതൃത്ും െതിർ
ബ്ബന്തിതമാകുകയും മുൊഹതിദ്ദീനന്റ 
സഹായങത്ാനട പുതതിനയാരു 
ഗവൺനമന്ററ് രൂപീകരതിക്നപെടുകയും 
നചയ്തു. പങക് യദ്ധ 
പ്രഭുക്ൾക്തിടയതിൽ  അധതികാര
ത്തിൊയള്ള രൂക്മായ കലഹ
ങ്ങൾ തുടരുകയും പലയതിടത്തുും 
സായധങപൊരാട്ടങ്ങൾ െടക്കുക
യും നചയ്തു. ഈ ദയെീയമായ ഇരു
ണ് കാലത്ാണറ് അങമരതിക്ൻ 
സാമ്ാെ്യത്ത്തിനന്റയും പാക്തി
സ്ഥാെതിനല മുതലാളതിവർഗ്ഗ ഭരണാ
ധതികാരതികളനടയും അനുഗ്രഹാശതി
സ്സുകങളാടുും പതിന്തുണങയാടുും കൂടതി

ത്നന്ന 1994ൽ താലതിബാൻ ങസെ 
ഉയർന്നുവരുന്നതറ്. തങ്ങളനട രാ
െ്യനത് സമാധാെപൂർണ്ണമായതി 
ഒരതിക്ലുും കണ്തിട്ടതില്ാത്വരുും 
ങവരുകൾ െഷ്ടനപെട്ടവരുും നതാഴതി
ലതില്ാത്വരുും സാമ്ത്തികമായതി 
െതിരാലുംബരുും ആത്മങബാധും 
െഷ്ടനപെട്ടവരുും അതുനകാണ്ടുത
നന്ന അസ്സ്ഥരുും െീവതിതലക്്യ
ങ്ങളതിലാത് െതിരാശാഭരതിതരുമായ 
അഫറ്ഗാൻ യവെെങ്ങളതിൽെതിന്നുും 
അഭയാർത്ഥതികളതിൽെതിന്നുും അൊ
ഥരതിൽെതിന്നുും ആയതിരക്ണക്തി
ൊൾക്ാനര താലതിബാൻ �തിക്രൂട്ടറ് 
നചയ്തു. രണ്ടു ഭീകര ഇസ്ാമതിക മത
മൗലതികശക്തതികളായ താലതിബാ
നുും അൽനഖ്ായറ്ദയും തമ്മതിൽ 
പരസ്പരധാരണ വളർത്തിനയടുക്കു
കയും ഒന്നതിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും 
നചയ്തു. മുളനപാട്ടതി വന്നതിരുന്ന ഇട
തുെൊധതിപത്യശക്തതികനള അടതി
ച്മർത്തുകയും താലതിബാൻ തങ്ങ
ളനട സ്ാധീെും അതതിങവഗത്തിൽ 
വതിപുലനപെടുത്തുകയും അന്തിമമാ
യതി പാക്തിസ്ഥാൻ വസെ്യത്തി
ന്റ സഹായങത്ാനട 1996ൽ അധതി
കാരും പതിടതിച്ടക്കുകയും നചയ്തു. 
അങ്ങനെ അഫറ്ഗാൻ െെതയനട 
അഭതിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തികരതിക് 
നപെട്ടതില് എന്നുമാത്രമല് ഉള്ളതിൽ
െതിന്നുും പു�ത്തുെതിന്നുമുള്ള പതിന്തി
രതിപെൻശക്തതികളനട സമ്മർദ്ദുംമൂലും 
െതിരന്രമായ സുംഘർഷങ്ങളും 
പതിരതിമുറുക്ങ്ങളും രാെ്യനത് ഗ്ര
സതിക്കുകയും നചയ്തു.

ഒനാം താൈിബാൻ  
ഭരണത്ിസറെ ഭടീകരത

വതിജ്ാെവതിരുദ്ധ ഫയൂഡൽ
സുംസ്ക്കാരത്തിനന്റയും മതപുെരു
ദ്ധാരണവാദത്തിനന്റയും ഉയതിർ
നത്ഴങന്നൽപ്പുനകാണ്റ് അടയാ
ളനപെടുത്നപെട്ട താലതിബാൻ ഭര
ണത്തിനന്റ  െെപ്രീതതി ക്രങമണ 
െഷ്ടനപെട്ടു. മറുഭാഗത്റ്, സ്ർണ്ണും, 
നചമ്റ്, ലതിഥതിയും, രത്നക്ല്റ് തുട
ങ്ങതിയ  വതിലങയ�തിയ ധാതുക്ളനട 
ഖെതികളും നപങരൊളതിയവും പ്രകൃ
തതിവാതകവും സമൃദ്ധമായ, സർ
ങവ്ാപരതി കറുപെതിങന്റയും മറ്റു ലഹ
രതിവസ്തുക്ളനടയും ഏറ്വും വലതിയ 
ഉല്പാദകരുമായ അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാൻ 
എല്ായറ്ങപൊഴും അങമരതിക്ൻ സാ
മ്ാെ്യത്ത്തിനന്റ െതിരീക്ണവ
ലയത്തിലായതിരുന്നു. മങദ്ധ്യഷ്യ, 
ഇന്്യാ ഉപഭൂഖണ്ഡും, കതിഴക്ൻ 
യൂങ�ാപെറ് തുടങ്ങതിയ പ്രങദശങ്ങനള 
െതിരീക്തിങക്ണ് ആവശ്യങ്ങൾ 
പരതിഗണതിക്കുങമ്ാൾ, വമലുകങളാ
ളും െീണ്ടുകതിടക്കുന്ന ഭൂപ്രങദശങ്ങൾ 
െതി�ഞ്ഞ, പർവ്തങ്ങളാൽ ചുറ്നപെ
ട്ട അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാനന്റ ഭൗമശാ
സ്തപരമായ സ്ഥാെും പരമപ്രധാ
െമാണുതാനുും. മാത്രവമല്, ഇന്്യ
യതിനലയും പാക്തിസ്ഥാെതിനലയും 
തു�മുഖങ്ങളതിങലക്റ് ഗൾഫറ് ൊടു
കളതിൽെതിന്നുള്ള എണ്ണ നകാണ്ടു
ങപാകാനുളള വപപെറ് വലൻ കട
ന്നുങപാകുന്നതുും അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാ
െതിലൂനടയാണറ്. മങദ്ധഷ്യയതിൽ 

തക്ുംപാർത്റ് െതിൽക്കുകയായതി
രുന്ന അങമരതിക്ൻ സാമ്ാെ്യത്ും 
അഫറ്ഗാനുങമലുള്ള തങ്ങളനട പു
ത്ൻ നകാങളാണതിയൽ ആധതിപ
ത്യും തീവ്രമാക്ാനുും താലതിബാൻ 
സർക്ാരതിനെ മ�തിച്തിട്ടറ് തൽസ്ഥാ
െത്റ് ഒരു പാവ സർക്ാരതിനെ 
അവങരാധതിക്ാനുമുള്ള അവസരും 
കാത്തിരതിക്കുകയായതിരുന്നു. ങലാ
കമാസകലും അധീശത്ും ങെടാനുും 
നകാള്ള െടത്ാനുമുള്ള  സാമ്ാ
െ്യത്ത്തിനന്റ വതിശതിഷ്യ അങമരതി

ക്ൻ സാമ്ാെ്യത്ത്തിനന്റ ശ്രമ
ങ്ങൾ, ശക്തമായ ഒരു ങസാഷ്യ
ലതിസ്ററ് ക്യാമ്തിനന്റ അഭാവും െതിമതി
ത്ും അഭുംഗുരും െടന്നുനകാണ്തി
രതിക്കുകയായതിരുന്നു; ഇങപൊഴും 
അതറ് തുടരുന്നു.

അഫ്ഗാനിസ്ാനിൽ  
അവമരിക്ക ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ 
ആക്രമണയുദ്ധം ആരംഭിച്ചു

2001 നസപ്തുംബർ 11െറ് െയൂങയാർ
ക്തിനല ഇരട്ട ങഗാപുരങ്ങൾ തീ
വ്രവാദതി ആക്രമണത്തിൽ തകർ
ന്നടതിഞ്ഞതതിനെത്തുടർന്നറ്,  തീവ്ര
വാദത്തിനെനര പ്രങത്യകതിച്ചുും 
ഇസ്ാമതിക തീവ്രവാദത്തിനെതതി
നര കുരതിശുയദ്ധും െയതിക്കുന്നവനര
ന്നറ് െടതിച്തിരുന്ന, പ്രസതിഡണ്റ് 
ങൊർജറ് ബുഷതിനന്റ ങെതൃത്ത്തി
ലുള്ള യഎസറ് ഗവനമെന്ററ് അൽ 
നഖ്ായറ്ദയനടങമൽ അതതിനന്റ 
ഉത്രവാദതിത്ും ചാർത്തിനക്ാ
ടുക്കുകയും അൽ നഖ്ായറ്ദയനട 
കൂട്ടാളതികളായ താലതിബാൻ ഭരതി
ക്കുന്ന അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാനുങെങര 
യദ്ധും പ്രഖ്യാപതിക്കുകയും നചയ്തു. 
അങമരതിക്ൻ സാമാെ്യത്ും വളർ
ത്തിയതുും പതിന്നീടറ് അവർക്കുത
നന്ന വതിെയായതി മാറുകയുംനചയ്ത 
കുപ്രസതിദ്ധൊയ അൽ നഖ്ായറ്ദ 
തലവൻ ഒസാമ ബതിൻ ലാദൻ ഉൾ
നപെനടയള്ള ങെതാക്നള വതിട്ടുനകാ
ടുക്ണനമന്നുള്ള തനന്റ ആവശ്യും 
താലതിബാൻ ഭരണവൃന്ും െതിരസതി
നച്ന്നറ് ബുഷറ് ആങരാപതിച്ചു. അഫറ്ഗാ
െതിസ്ഥാെതിൽെതിന്നറ് തനന്റ ശുംഖ
ലയനട പ്രവർത്െും െതിയന്തതിച്തി
രുന്ന ലാദൻ താലതിബാനന്റ 'അതതി
ഥതി'യായതിരുന്നുനവന്നാണറ് അങമ

രതിക്ൻ സമ്ാെ്യത്ത്തിനന്റ അഭതി
പ്രായും. യഎസതിനന്റ ങെതൃത്ത്തി
ലുള്ള ൊങറ്ാസഖ്യത്തിനന്റ 
വസെ്യും വളനരനപെനട്ടന്നുതനന്ന 
താലതിബാനെ അധതികാരഭ്ഷ്ടരാ
ക്കുകയും ഒരു ഇടക്ാല ഗവനമെ
ന്റതിനെ വാഴതിക്കുകയും നചയ്തു.

യുഎസ് സാമ്ാജത്ത്വ ൈിന്തുണ
യുള്ള മര്ദ്ദകരുസെയും അഴിമ
തിക്കാരുസെയും ഭരണമാണ് 
2001മുതൽ നിൈവിലുള്ളത് 

മറുഭാഗത്റ്, അൽ  നഖ്ായറ്ദ
യനടയും കൂട്ടാളതികളനടയും ഭീകര
വാദനത് അമർച് നചയ്ാനെന്ന

ങപരതിൽ അങമരതിക്ൻ സാമ്ാെ്യ
ത്ും ആ രാെ്യങത്ക്റ് വമ്തിച് 
വസെ്യവും ആധുെതികമായ പട
ങക്ാപ്പുകളും കൂട്ട െശീകരണായ
ധങ്ങളനമല്ാും എത്തിക്കുകയും 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാനന്റ പരമാധതികാ
രനത് ചവതിട്ടതിനമതതിച്ചുനകാണ്റ്  
െതിരന്ര യദ്ധത്തിലൂനട ആ ൊടതിനെ 
തകർക്കുകയും നചയ്തു. 20 വർഷ
നത് യദ്ധത്തിൽ അങമരതിക്യനട 
നചലവറ്  2.26 രെതില്യണതിൽപെരും 
ങഡാള�ണറ്, അതതിൽ 530 ബതി
ല്യൺ ങഡാളർ, യദ്ധത്തിനന്റ നച
ലവതിങലക്റ് അങമരതിക് എടുത് 
കടത്തിനന്റ പലതിശയാണറ്. ഔങദ്യാ
ഗതിക �തിങപൊർട്ടനുസരതിച്റ് അങമ
രതിക്യനട ഭാഗനത് മരണും 4000-
ത്തിൽ കൂടുതലാണറ്. മറുഭാഗത്റ്, 
20 ലക്ത്തിൽപെരും അഫറ്ഗാൻ
കാർക്റ് െീവൻ െഷ്ടനപെട്ടു. ദശല
ക്ത്തിൽപരും ആൾക്ാർ അഭ
യാർത്ഥതികളായതി. 1.84 ങകാടതി 
അഫറ്ഗാൻ െെങ്ങൾക്റ് െതിലെതി
ല്പതിൊയതി െീവകാരുണ്യ സഹാ
യനത് ആശ്രയതിങക്ണ്തിവരുന്നു. 
അവരുനട ദാരതിരേ്യത്തിനുും കഷ്ട
പൊടതിനുും അതതിരതില്.

അഫ്ഗാനിസ്ാസറെ  
സാമ്പത്ികത്കര്ച്ച

2001 ഒങക്ടാബ�തിനല യഎസറ് 
അധതിെതിങവശത്തിനുമുമ്പുളള രണ്ടു 
ദശകങ്ങളതിങലന�ക്ാലനത് യദ്ധും 
െതിമതിത്ും അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാനന്റ 
സാമ്ത്തികെതില തകർച്യതിലാ
യതിരുന്നു. 20 വർഷനത് യ.എസറ് 
അധതിെതിങവശക്ാലത്റ് സാഹ
ചര്യും കൂടുതൽ വഷളായതി. 90 ശത
മാെും െെങ്ങളും  പ്രതതിദതിെും രണ്റ് 

ങഡാള�തിൽതാനഴ വരുമാെുംനകാ
ണ്ാണറ് െീവതിക്കുന്നനതന്നറ്, സ്ഥാ
െഭ്ഷ്ടൊക്നപെട്ട പ്രസതിഡൻ�റ് 
അഷറ്�ഫറ് ഗാെതി 2021ൽ പ�ഞ്ഞു. 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാനന്റ ആഭ്യന്ങരാ
ല്പാദെും(GDP) 20 ബതില്യൺ ങഡാ
ള�ാണറ്; അതാകനട്ട െമ്മു കാശ്ീ
�തിനന്റ സമ്ദറ് വ്യവസ്ഥയ്കറ് തുല്യ
മാണറ്. െതിഡതിപതിയനട 40 ശതമാ
െും ഐഎുംഎഫറ് വായ്യതിൽ െതി
ന്നാണറ്; ലഹരതി, മയക്കുമരുന്നറ് 
വ്യാപാരത്തിലൂനട 6 മുതൽ 11 ശത
മാെും വനരയും. വതിങദശ സഹാ
യവും വായ്യും കു�യാൻ തുടങ്ങതി
യങതാനട െതിഡതിപതി വളർച്ാെതി
രക്റ് 2 മുതൽ 3ശതമാെും വനര 
ഇടതിയാനുും തുടങ്ങതി. ക�ന്ററ് അക്ൗ
ണ്റ് കമ്മതി (ഇ�ക്കുമതതി കയറ്റുമതതി
ങയക്ാൾ കൂടുതൽ)  െതിഡതിപതിയ
നട 27.5 ശതമാെനമന്ന സുസ്ഥതി
രമല്ാത് െതിരക്തിലുമാണറ്. കൃഷതി
ങയാഗ്യമായ 12 ശതമാെും സ്ഥ
ലുംനകാണ്റ് െെസുംഖ്യയനട 70 
ശതമാെും ആൾക്ാനരങയ െതില
െതിർത്ാൻ കഴതിയന്നുള്ളൂ. ദാരതിരേ്യ 
െതിരക്റ് െെസുംഖ്യയനട പകുതതി
യതിലധതികും വരുും. യഎസതിൽ ങക
ന്ദ്രീ ക ര തി ക് ന പെ ട്ട തി ര തി ക്കു ന്ന , 
അഫറ്ഗാൻ നസൻരെൽ ബാ്ായ 
ഡതിഎബതി യതിനല വതിങദശൊണ്യ 
ങശഖരവും സ്ർണ്ണവും യഎസറ് 
മരവതിപെതിച്തിരതിക്കുന്നു. ഐഎുംഎ
ഫറ് അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിങലക്കുള്ള 
വായ്യും മരവതിപെതിച്തിരതിക്കുന്നു. 
അങ്ങനെ സമ്ദറ് രുംഗും വീണ്ടുും 
അധ:പതതിച്തിരതിക്കുന്നു. ആടതിയല
യന്ന ഒരു ഭരണ വാഴറ്ച്നയ സും
രക്തിക്കുന്നതതിലുും കഠതിെമാണറ് 
അസന്തുലതിതമായ സമ്ദറ് വ്യവ
സ്ഥനയ രക്തിനച്ടുക്കുക എന്നതറ് 
താലതിബാനുും മെസ്തിലായതി. സാ
ധാരണ െെങ്ങളനട സുരക്തിത
ത്വും െീവതിതെതിലവാരത്തിനല 
അനുക്രമമായ വതികാസവമാണറ് 
ഏനതാരു രാഷ്ട െതിർമ്മാണ പ്ര
ക്രതിയയനടയും അടതിക്ല്റ് എന്നതറ് 
സുവതിദതിതമാണങല്ാ. എന്നാൽ 
യദ്ധും, അസ്ഥതിരത, നകാള്ള, 
പീഡെും, വകക്കൂലതി,  അഴതിമതതി 
എന്നതിവ വളർന്നുവന്നാൽ സമ്
ദറ് വ്യവസ്ഥ ക്യതിക്ാൻ തുടങ്ങുും. 
കഴതിഞ്ഞ 20 വർഷമായതി അഫറ്ഗാ
െതിസ്ഥാെതിനല സ്ഥതിതതി വഷളാ
ക്തിയതതിതാണറ്.

ജനങ്ങൾക്കിെയിൽ  
ഉയരുന വരാഷം

അങമരതിക്ൻ അധതിെതിങവശ
ത്തിനെതതിനരയള്ള ങരാഷവും 
അസുംതൃപ്തതിയും അഫറ്ഗാൻ െെ
തയതിൽ വളർന്നറ് വരതികയായതിരു
ന്നു. ആ രാെ്യനത് സ്ാതന്ത്യ
ങനേഹതികളായ െെങ്ങൾക്തിടയതിൽ 
ഒരു ങദശീയാപമാെങബാധത്തി
നുും അതറ് െന്ും നകാടുത്തു. ശക്ത
മായ ഒരു മങതതര െൊധതിപത്യ
ശക്തതിയനട ദൗർബല്യത്ാങലാ
അഭാവത്ാങലാ അഫറ്ഗാൻ െെത 
ഒരതിക്ൽ െതിരാകരതിച് ഭീഷണമായ 

2001ടല അകമരിക്ൻ അധിനികവശത്ിനുകശ
ഷം പിന്നീെട് 20 വർഷക്ാലം അവരുടെ ആധി
പതത്യം തുെർന്നിട്ടും അവിടെ ഒരു പാവ ഗവൺ
ടമറെിടന അവകരാധിക്കുകയും പത്തുല്കത്ാ
ളം യുഎസട് സസനികടര വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലാ
യി നികയാഗിക്കുകയും ടെയ്തിട്ടും അഫട്ഗാനിസ്ാൻ 
പണ്ടത്കപ്പാടല യുദ്ധത്ാൽ തകർന്നും പി
കന്നാക്ാവസ്യിൽത്ടന്നയും തുെരുന്നതിനട് 
കാരണടമന്ാണട്?  ആ രാജത്യകത്ക്ട് വാഗ്ദത്ം 
ടെയ്ടപ്പട് ജനാധിപതത്യം  ഇകപ്പാഴം സംഭവിക്ാ
തിരിക്കുന്നതിനും കാരണടമന്ാണട്? 

bpFkv km-{am-Py-Xz-¯n-sâbpw ]m-Iv. ap-X-em-fn-hÀ-¤-¯n-sâbpw  
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(4-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)
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(5-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)

താലതിബാൻ, അധതിെതിങവശ ആക്ര
മണകാരതികൾനക്തതിരായയരുന്ന 
പ്രതതിങഷധ തരുംഗനത്യും അങമ
രതിക്ൻ സാമ്ാെ്യത്വതിരുദ്ധങദ
ശീയവതികാരത്തിനന്റ നപാതു ലക്്യ
ങത്യും വകയതിനലാതുക്ാൻ തു
ടങ്ങതി. രാെ്യും മുഴവൻ ഉൾനക്ാ
ള്ളുന്നതുും വതിജ്ാെദീപ്തമായ 
െൊധതിപത്യ ശക്തതികളനട ങെതൃ
ത്ത്തിലുള്ളതുമായ നചറുത്തുെതില്പറ് 
സമരത്തിനന്റ അഭാവത്ാൽ, ഒരതി
ക്ൽ സ്ഥാെഭ്ഷ്ടരാക്നപെട്ട താ
ലതിബാൻ വീണ്ടുും ഒത്തുകൂടാൻ തു
ടങ്ങതി; െെങ്ങൾക്നതത്ര ഹാെതി
കരമായതിരുനന്ന്തിൽക്കൂടതി. പ്രകൃ
ത്യ തനന്ന അങങ്ങയറ്ും കൗശല
ക്ാരായ അങമരതിക്ൻ സാമ്ാെ്യ
ത്മാകനട്ട, അങമരതിക്ൻ അധതി
െതിങവശത്തിനെതതിരായ ഏനതാരു 
പ്രങക്ാഭണവും താലതിബാൻ 
ആസൂത്രണും നചയ്യുന്ന തീവ്രവാ
ദപ്രവർത്െമാനണന്ന വാദമുയർ
ത്തി തങ്ങളനട യഥാർത്ഥലക്്യും 
മ�ച്ചുവയ്കകയും നചയ്തു. തീവ്രവാദ
നത് അമർച് നചയ്ാനെന്നങപ
രതിൽ അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിൽ അവർ 
തങ്ങളനട വസെതികസാന്നതിദ്ധ്യ
വും െടപടതികളും വർദ്ധതിപെതിച്ചു. തീർ
ച്യായും അഫറ്ഗാൻ െെതയനട 
തീവ്രാഭതിലാഷമായ െൊധതിപത്യ
വും സമാധാെവും അവർക്റ് െൽ
കാൻ മാത്രും പുണ്യവാളന്ാനരാ 
ന്നുമായതിരുന്നതില് അങമരതിക്ൻ 
സാമ്ാെ്യത്ും. യഎസറ് വസെതിക
-വ്യവസായ കൂട്ടുനകട്ടതിനന്റ ങെതൃ
ത്ത്തിൽ യഎസറ് ബാങ്കുകളും 
വ്യാവസായതിക ഖെെ കുത്കക
ളും അഫറ്ഗാൻ െെതയ്കറ് ഉ�ച് 
െൊധതിപത്യവും മതിതവാദ ഇസ്ാ
മതിങലക്കുള്ള തതിളങ്ങുന്ന പാതയും 
വാഗ്ദാെും നചയ്തുനകാണ്റ്, കുത്തി
ക്വർച്യതിലൂനട വമ്തിച് സമ്ത്റ് 
വകക്ലാക്തി. പങക്, യഎസതി
നന്റ പതിന്തുണയതിലുള്ള ഗാെതി സർ
ക്ാരതിൽ അങങ്ങയറ്ും കാര്യങശ
ഷതിയതില്ാത്തുും അഴതിമതതി െതി�
ഞ്ഞതുും ഇടറുന്ന ഭരണവമാണറ് 
അഫറ്ഗാൻ െെത കണ്തറ്.

യുഎസ് ൈിന്തുണയിലുള്ള 
ഗാനി സര്ക്കാരിസനതിസര  
വര്ദ്ധിച്ചുവരുന ജനവരാഷം

അങമരതിക്ൻ സാമ്ാെ്യത്ത്തി
നൊപെും അവരുനട പതിണതിയാളായ 
ഗാെതിയും രാെ്യനത് സായധങസ
െയതിൽ അഴതിമതതിയനടയും പ്രീണ
െത്തിനന്റയും വലക്ണ്ണതികളും നെ
നയ്തടുത്തു. ഉയർന്ന വസെതിങകാ
ങദ്യാഗസ്ഥർ വസെതികരുനട പട്ടതിക 
കൃത്രതിമമായതി വലുതാക്കുകയും 
യഥാർത്ഥത്തിലതില്ാത് ഈ വസ
െതികരുനട ശമ്ളും തങ്ങളനട ങപ
രതിങലക്റ് തട്ടതിനയടുക്കുകയും നചയ്തു. 
വസെതികങശഷതി ഉള്ളവർക്കുപ
കരും രാഷ്ടീയദാസന്ാർക്ായതി 
ഉയർന്ന വസെതികപദവതി നകാടു
ക്കുന്ന രീതതിയതിൽ െതിന്നാണതിതു
ണ്ായതറ്.  രാഷ്ടീയ ബന്മുള്ള 

ഈ ഉങദ്യാഗസ്ഥർ സമ്ത്തു തട്ടതി
നയടുക്ാൊണറ് തങ്ങളനട പദവതി 
ഉപങയാഗതിച്തറ്. ഇനതല്ാും അങമ
രതിക്ൻ സാമ്ാെ്യത്ത്തിനന്റ പൂർ
ണ്ണമായ അ�തിങവാനടയമായതിരുന്നു. 
സ്ാർത്ഥതയും അഴതിമതതിയും രൂ
ഢമൂലമായ അഫറ്ഗാൻ വസെ്യ
ത്തിെറ് താലതിബാനെ ങെരതിടാനു
ളള മങൊവീര്യമുണ്ായതിരുന്നതില്. 
താലതിബാനന്റ ആക്രമണും കടുത്
ങതാനട അവർ എതതിർപെതില്ാനത 
കീഴടങ്ങുകയും തങ്ങളനട ആയ
ധങശഖരും അവരുനട പ്രഖ്യാപതിത 
ശത്രുക്ൾക്കുതനന്ന അടതിയ�നവ
ക്കുകയും നചയ്തു. അങ്ങനെ യഎസറ് 
ഭരണാധതികാരതികളനട 'അസാധാ
രണമാും വതിധും അനുകമ്യള്ള  

സാമ്ാെ്യും'  കരുണയറ് അടതിച്
മർത്ലതിനുും മർദ്ദെത്തിനുും സാ
മ്ത്തിക വതിൊശത്തിനുും യദ്ധ
ഭീതതി െതിലെതില്ക്കുന്ന അന്രീക്
ത്തിനുും പു�ങമ, വാഗ്ദാെും നചയ്
നപെട്ട െൊധതിപത്യത്തിനുപകരും  
മധ്യകാല മതഭ്ാന്ന്ാരുനട ഒരു 
ങസ്ഛോഭരണമാണറ് അഫറ്ഗാൻ 
െെതയ്ക െൽകതിയതറ്. കാബൂളതിെറ് 
വടക്റ് പഞ്ശീർ താഴറ് വരയതിൽ 
ങദശീയ പ്രതതിങരാധങസെ ഇങപൊ
ഴും െടത്തുന്ന കടുത് നചറുത്തുെതി
ല്പറ് താലതിബാൻ കീഴടക്ാൊവാ
ത് ശക്തതിയാനണന്ന ധാരണനയ 
തതിരുത്തുന്നതാണറ്.

സൈറെഗണം താൈിബാനും  
തമ്ിലുള്ള ഇെൈാടുകൾ

അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിനലയും 
സ്ന്ും ൊട്ടതിനലയും നപാതുവതി
കാരും തങ്ങളനട പാവസർക്ാരതി
നെതതിനര വ്യക്തമായതി തതിരതിയന്ന
തുും താലതിബാൻ അതതിങവഗും 
ശക്തതിയാർജതിക്കുന്നതുുംമൂലും 
വസെതികാക്രമണും രൂക് മാക്കു
ന്നതറ് തതിരതിച്ടതിക്നപെടുും എന്നു 
യ.എസറ് സാമ്ാെ്യത്ും മെസ്തി
ലാക്തിയങതാനട അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാ
െതിനല ഹീെമായ തങ്ങളനട വർ
ഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങൾ സുംരക്തിക്ാൻ 
പുതതിനയാരു തന്തത്തിങലക്വർ 
തതിരതിഞ്ഞു. അങ്ങനെ, 2018 ഒങക്ടാ
ബ�തിൽ ഖത്�തിനല ങദാഹയതിൽ
വച്റ് മുൻ അങമരതിക്ൻ പ്രസതിഡ
ന്ററ് നഡാണാൾഡറ് രെമ്റ് താലതി

ബാൻ പ്രതതിെതിധതികളമായള്ള ഒരു 
ചർച് ആരുംഭതിച്ചു. തങ്ങൾ കാബൂൾ 
ഗവനമെൻറുമായല്, യ.എസ്സുമായതി 
മാത്രങമ ങെരതിട്ടുള്ള ചർച്കൾക്കു 
സന്നദ്ധമാകൂ  എന്നു ങദാഹ ചർ
ച്കൾക്റ് മുമ്പുതനന്ന താലതിബാൻ 
െതിലപാനടടുത്തിരുന്നു. ഈ ആവ
ശ്യും യ.എസറ്. അുംഗീകരതിച്ചുനകാ
ണ്റ് ഗാെതി ഗവനമെന്റതിനെ ഒഴതി
വാക്തി താലതിബാനുമായതി ചർച് 
തുടങ്ങതി. എട്ടു ഘട്ടങ്ങളതിലായതി അടു
ത് വർഷവും ചർച്കൾ തുടർന്നു. 
ഒരു യഎസറ് ഉങദ്യാഗസ്ഥനെ താ
ലതിബാൻ വധതിച്ചു എന്ന കാരണ

ത്ാൽ 2019 നസപ്തുംബ�തിൽ രെമ്റ് 
നപാടുന്നനെ ചർച്കൾ െതിർത്തി
വയറ്പെതിച്ചു. എന്നാൽ  ആങഗാള 
കങമ്ാളത്തിനല തങ്ങളനട മത്
രക്ാരായ വചെയും �ഷ്യയും 
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനന്്തി
ലുും െതിർണ്ണായക രാഷ്ടീയ സാമ്
ത്തിക ങെട്ടങ്ങൾ വകവരതിക്കുന്ന
തറ് തടയന്നതതിെറ് അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാ
െതിൽ തങ്ങളനട ങെരതിട്ടല്ാത് 
സ്ാധീെും െതിലെതിർത്ണനമന്നു
ള്ള സമ്മർദ്ദത്തിൽ ചർച്കളതിനല 
ഈ സ്ുംഭൊവസ്ഥ ഉടൻ മാറ്തി. 
അന്തിമമായതി, 2020 നഫബ്രുവരതി
യതിൽ യ.എസുും താലതിബാനുും ഒരു 
സമാധാെ ഉടമ്ടതിയതിൽ ഒപ്പുവച്ചു. 
14 മാസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ യ.എസറ് 
വസെ്യും സമ്പൂർണ്ണമായതി പതിൻ
വാങ്ങുനമന്നുും പകരും താലതിബാൻ 
തീവ്രവാദതികനള തള്ളതിപെ�യനമ
ന്നുും അങമരതിക്നയ ആക്രമതിക്കു
ന്നതതിൽെതിന്നറ് വതിട്ടുെതില്ക്കുനമന്നുമാ
യതിരുന്നു കരാർ. അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാ
െതിനല തങ്ങളനട താല്പര്യങ്ങൾക്റ് 
ഹാെതിനയാന്നുും സുംഭവതിക്തില് 
എന്ന ഉ�പെറ് മറുഭാഗത്റ് യ.എസറ് 
സാമ്ാെ്യത്ും താലതിബാനുമായ
ണ്ാക്തിയ കരാ�തിലൂനട ഉ�പൊക്കു
കയും നചയ്തു. വചെയും �ഷ്യയും 
താലതിബാനു ങെർക്റ് സമാധാെ
ത്തിനന്റ ഒലീവറ് ശാഖകൾ കാട്ടതി
നക്ാണ്തിരതിക്കുന്നതതിൊൽ താലതി
ബാനുമായണ്ാക്തിയ രഹസ്യക
രാർ ഭാവതിയതിൽ തങ്ങൾക്റ് ഗുണ
കരമാകുനമന്നുും യ.എസറ് ഭരണാ

ധതികാരതികൾ കരുതതി. കാരണും, 
�ഷ്യങയാനടാപെും ങചർന്നറ് വചെയും 
ഇ�ാനുും മങദ്ധ്യഷ്യയതിനല യ.എസറ് 
ങമധാവതിത്ത്തിനുും താൻങപാരതി
മയ്കനമതതിനര നവല്ലുവതിളതി ഉയർത്തു
ങമ്ാൾ തല്കാലങത്ക്കുള്ള തന്ത
പരമായ ഒരു പതിന്ാറ്ും ബുദ്ധതിപ
രമായതിരതിക്കുനമന്നറ് നപന്റഗൺ 
ങമധാവതികൾ വതിചാരതിക്കുന്നു.

കരാറിസൈ രഹസത് വത്വസ്
കൾ സവളിവാക്കിയിട്ില്ല

യദ്ധകലുഷതിതമായ അഫറ്ഗാ
െതിസ്ഥാെതിൽ സമാധാെും സ്ഥാ
പതിക്ാനുള്ള സ്ാഗതാർഹമായ 
നവടതിെതിർത്ലായാണറ് ഈ കരാർ 
പു�ങമയ്കറ് സ്യും പ്രഖ്യാപതിക്നപെ 
ട്ടനത്തിലുും ചരടുകൾ ഇല്ാത് 
ഒന്നായതിരുന്നതില് ഇതറ്. ഈ കരാ
�തിെറ് ൊലറ് ഘടകങ്ങളണ്റ്: വതിങദശ 
സായധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്റ് ആക്രമണും 
െടത്ാനുള്ള ങവദതി അഫറ്ഗാെതി
സ്ഥാെതിൽ ഒരുക്തിനക്ാടുക്തില് 
എന്ന താലതിബാനന്റ ഉ�പെറ്, യഎസറ് 
ങെതൃത്ത്തിലുള്ള വസെ്യത്തി
നന്റ പൂർണ്ണമായ പതിൻവാങ്ങൽ, 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാനുള്ളതിനല ചർച്
കൾ, നവടതിെതിർത്ൽ എന്നതിവ
യാണവ. അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാനുള്ളതി
നല ചർച്കൾ തുടങ്ങാനുളള മുന്നു
പാധതിനയന്ന െതിലയതിൽ താലതി
ബാൻ ആവശ്യനപെട്ടതുപ്രകാരും 
ആയതിരക്ണക്തിെറ് താലതിബാൻ 
തടവകാനര െയതിലുകളതിൽെതിന്നറ് 
ങമാചതിപെതിക്ാൻ, കരാർ ഒപെതിട്ടതതി
നുങശഷും അങമരതിക് അഫറ്ഗാൻ 
സർക്ാരതിനുങമൽ സമ്മർദ്ദും നച
ലുത്തി. താലതിബാൻ പ്രതതിെതിധതി
കളും അഫറ്ഗാൻ ഗവനമെന്ും 
തമ്മതിലുള്ള ചർച്കൾ 2020 നസ
പ്തുംബ�തിൽ ആരുംഭതിച്ചുനവ്തിലുും 
കാര്യമായ മുങന്നറ്നമാന്നുമുണ്ായതില്. 
താലതിബാനുമായള്ള തങ്ങളനട 
ചങ്ങാത്ത്തിെറ് പ്രാമുഖ്യും കതിട്ടു
ന്നതതിൊയതി അങമരതിക് ഈ ചർ
ച്കളതിൽ അഫറ്ഗാൻ സർക്ാരതി
നെ ഒഴതിവാക്കുകയായതിരുന്നു. 
അഫറ്ഗാൻ െതിയന്തണത്തിൽ 
തങ്ങളനട ഏനതാനക് താവളങ്ങ
ളാണറ്  തു�ന്നുവയ്കക എന്നറ് യഎസറ് 
താലതിബാെറ് കരാർപ്രകാരും വതിവരും 
നകാടുങക്ണ്തായതിട്ടുണ്റ്. അവയ
നട സുരക്യ്കങവണ്തിയാണതിതറ്. 
കരാറുമായതി ബന്നപെട്ടവരുനട 
അഭതിപ്രായമനുസരതിച്റ് അതതിനല 
അനുബന് ങരഖകൾ, സമാധാ
െസ്ഥാപെനത് സുംബന്തിച്റ് 
വ്യക്തമായ ചതിത്രും െൽകുന്നതില്. 
മുൻ യഎസറ് പ്രസതിഡന്ററ് രെുംപറ് െതി
ർങദ്ദശതിച്തുങപാനല, താലതിബാൻ 
ഒരു തീവ്രവാദവതിരുദ്ധശക്തതിയാ
കുനമന്നതതിനു യാനതാരു�പ്പുമതില്. 
തീവ്രവാദഗ്രൂപ്പുകനള സൃഷ്ടതിക്കുകയും 
അവർക്കു പണവും ആയധങ്ങളും 
െൽകുകയും, എന്നാൽ തീവ്രവാ
ദത്തിനെതതിനര കുരതിശുയദ്ധും െട
ത്തുന്നവനരന്ന കൗശലപൂർണ്ണമായ 
ൊട്യും െതിലെതിർത്തി, തങ്ങൾ 
ലക്്യും വയ്കന്ന ഏതു രാെ്യത്തുും 

വസെതികാക്രമണവും കവർച്യും 
െടത്തുന്ന യഎസതിനന്റ ഭാഗങത്
ക്കു ചായാൊണറ്, തീവ്രവാദ വതി
രുദ്ധ ശക്തതിയാകാൻ താലതിബാ
ങൊടുള്ള െതിർങദ്ദശും വഴതി രെമ്റ് 
യഥാർത്ഥത്തിലുങദ്ദശതിച്തിട്ടുണ്ാ
കുക. വസെതിക പതിന്ാറ്ത്തിനു
ങശഷവും സതിഐഎയനട വലതി
നയാരു വതിഭാഗനത് ഇങപൊഴും 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിൽ െതിനന്നാ
ഴതിവാക്തിയതിട്ടതില് എന്നതറ്  ഈ 
െതിഗമെനത് സാധൂകരതിക്കുന്നുണ്റ്. 
യഎസറ് െതിയമെതിർമ്മാണ സഭ
യതിൽെതിന്നറ് ആവർത്തിച്റ് ആവ
ശ്യനപെട്ടതിട്ടുും താലതിബാനുമായതി 
യഎസറ് ഭരണാധതികാരതികൾ ഉണ്ാ
ക്തിയ കരാർ പൂർണ്ണമായും പു�
ത്തുവതിട്ടതിട്ടതില്. "കരാ�തിനല രഹസ്യ 
അനുബന്ങ്ങൾ നപാതു സമ്മതതി
യമായതി ഒത്തുങപാകുന്നതുും അഫറ്ഗാ
െതിസ്ഥാനുള്ളതിനല ചർച്കളതിലൂനട 
സ്ഥതിരവും സമ്പൂർണ്ണവമായ നവ
ടതിെതിർത്ലതിനുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു 
ഒത്തുതീർപെതിനലത്തുന്നതുവനര 
ആക്രമണും ലഘൂകരതിക്ാനുള്ള 
ശ്രമങ്ങളതിൽ, സ്രക്യ്കായള്ള 
അവകാശും സുംരക്തിക്കുന്നതതി
ങൊനടാപെും, എല്ാ കക്തികളനട
യും ഉ�പെറ് ഉൾനക്ാള്ളുന്നതുമാണറ്" 
എന്നറ് യഎസറ് ങസ്ററ്റ് ഡതിപൊർട്ടു
നമന്റതിനന്റ ഒരു പ്രസ്ാവെയതിൽ 
പ�യന്നു എന്നുമാത്രും.  "താലതി
ബാനന്റ സ്ഭാവും െതിരീക്തിക്കുന്ന
തതിനുും വതിലയതിരുത്തുന്നതതിനുമുള്ള 
സുസജമായ ഒരു െതിരീക്ണ
-വതിലയതിരുത്ൽ സുംവതിധാെും 
യഎസ്തിനുണ്റ് " എന്നുും അതറ് കൂ
ട്ടതിങച്ർക്കുന്നു. എന്നാൽ കരാർ 
വായതിച്വരുനട അഭതിപ്രായപ്രകാ
രും െതിശ്ചതിതവ്യവസ്ഥകൾ അസ്പ
ഷ്ടവും യഎസതിെറ് എത്രമാത്രും പ്ര
ങയാെെകരമായതിരതിക്കുും എന്നു�
പെതില്ാത്തുമാണറ് എന്നാണറ്. 
എന്നാലുും, സ്ന്ും പതിണതിയാള
കനള അധതികാരത്തിങലറ്ാൊയതി 
ഏതു രാെ്യത്തുും അട്ടതിമ�തി െടത്തു
കയും വ്യാെ വസ്തുതകളനടയടതി
സ്ഥാെത്തിൽ വസെതികാധതിെതി
ങവശവും ആക്രമണവും െടത്തുക
യും 150 രാെ്യങ്ങളതിൽ 800ൽ 
അധതികും വസെതികത്ാവളങ്ങ
ളതിൽ 1.70 ലക്ും വസെതികനര 
െതിലെതിർത്തുകയും നചയ്യുന്നതതിനന്റ 
പശ്ചാത്ലത്തിൽ, യഎസറ് 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിൽെതിന്നറ് ഏക
പക്ീയമായ ഒരു പതിന്ാറ്മാണറ് 
െടത്തുന്നനതന്നറ് വതിശ്സതിക്കുക 
ബുദ്ധതിമുട്ടാണറ്. െതിർണ്ണായകമായ 
എനന്ാനക്ങയാ കാഴറ്ച്യതിൽെതി
ന്നറ് മ�ഞ്ഞതിരതിക്കുന്നു എന്നറ് കരുതാും. 
ഉദാഹരണത്തിെറ്, ബലപ്രങയാ
ഗത്തിലൂനട അധതികാരത്തിങല�തി
യാൽ താലതിബാനന്റ െതിയമസാ
ധുത ഇല്ാതാകുനമന്നറ് വബനഡൻ 
ഭരണങെതൃത്ും മുൻപറ് മുന്ന�തിയതി
പെറ് െൽകതിയതിരുന്നു. ഇങപൊൾ താ
ലതിബാൻ അധതികാരും പതിടതിനച്ടു
ത്തറ് ബലും പ്രങയാഗതിച്ചു തനന്ന

tkm-hnb-äv Xn-cp-¯Â-hm-Zn t\-Xr-Xz-¯n-sâ hn-I-eam-b  
C-S-s]-SÂ ]n-´n-cn-¸³ i-àn-IÄ-¡v taÂss¡ \ÂIn

അഫട്ഗാനിസ്ാനിടല ആഭത്യന്ര കാരത്യങ്ങളിൽ 
തുെർച്യായുള്ള കസാവിയ്ട് ഇെടപെൽ കദശ
കനേഹികളായ ജനങ്ങളുടെയും ശക്ികളുടെയു
മിെയിൽ കസാവിയ്ട് യൂണിയടനതിരായ വികദ്വ
ഷം സൃഷ്ിച്ചു. രാജത്യടത് സസനിക ഇെടപെൽ 
കസാവിയ്ട് റിവിഷനിസ്റട് കനതൃത്വത്ിടനതിടര
യുള്ള അമർഷടത് രൂ്മാക്കുക മാത്രമല്, 
അവടര ഒരു സാമ്ാജത്യത്വ ശക്ിയായി കണ
ക്ാക്ാൻ കപ്രരിപ്പിക്കുകയും ടെയട്തു. താരാക്ി 
സർക്ാരിടറെ അെിച്മർത്ൽഭരണം ജനങ്ങ
ളിൽ ആഴത്ിലള്ള അമർഷവം ശക്മായ കസാ
വിയ്ട് വിരുദ്ധ മകനാഭാവവം സൃഷ്ിച്ചു.

A^v-Km-\n-Øm³
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െയനപെട്ടു. വചെ, �ഷ്യ, ഇ�ാൻ 
ഇവരുനട കൂട്ടായ പ്രതതിങരാധും ങെ
രതിടാൻ കഴതിയന്നതില്. യഎസറ് 

ഇങപൊൾ ഒരു ചുവടറ് പതിങന്നാട്ടാ
ണറ് നവച്തിരതിക്കുന്നതറ്.  താലതിബാ
നുമായതി സൗഹൃദ ബന്ത്തിെറ് 
തയ്ാ�ാനണന്നറ് വചെ പ�യന്നു.  
�ഷ്യയും ഇ�ാനുും െയതന്തപര
മായ ഇടനപടലുകൾ െടത്തുന്നു. 
സാമ്ാെ്യത് ശക്തതികൾ തമ്മതിലു
ള്ള വവരൂദ്ധ്യത്തിനന്റ പശ്ചാത്
ലത്തിൽ, ശക്തമായ ഒരു സാമ്ാ

െ്യത് ശക്തതിയനട അത്രും ഉയർ
ച് താഴ്ചകൾ സുംഭവ്യമാണറ്. ഇതറ് 
പലങപൊഴും ങലാകമഹായദ്ധങ്ങൾ 
ഉൾനപെനടയള്ള യദ്ധത്തിെറ് കാ
രണമാകുന്നു. ഈ വവരുദ്ധ്യും, 
ങലാകത്തിനന്റ ഭാവതിനയ എങ്ങ
നെ രൂപനപെടുത്തുകയും സ്ാധീ
െതിക്കുകയും നചയ്യുനമന്നറ് കാലും 
പ�യും.

ഇൻഡത്യുസെയും  
ൈാകിസ്ാസറെയും നിൈൈാെ്  

ആകസ്തികമായതി, ദീർഘകാ
ലമായതി താലതിബാനെ പതിന്തുണ
ച്ചുനകാണ്തിരുന്ന പാകതിസ്ഥാൻ മു
തലാളതിത് ഭരണാധതികാരതികൾ 
ഉത്ാഹഭരതിതരാണറ്. അവർ 
ഇങപൊൾ കാര്യമായ രാഷ്ടീയ മു
തനലടുപെറ് െടത്ാൻ തയ്ാ�ായതി
രതിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്്യൻ സാ
മ്ാെ്യത് ഭരണാധതികാരതികൾ ഒരു 
ആശയക്കുഴപെത്തിലാണറ്. ഇന്്യൻ 
കുത്കകളും എുംഎൻസതികളും 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിനല വതിവതിധ 
പദ്ധതതികളതിൽ 3 ബതില്യൺ ങഡാ
ള�തിൽ കൂടുതൽ (22,500 ങകാടതി 
രൂപ) െതിങക്പതിച്തിട്ടുണ്റ്. കൂടാനത, 
ഇ�ാനന്റ കതിഴക്ൻ തീരത്റ്, 
അഫറ്ഗാൻ അതതിർത്തിയതിൽ ഇന്്യ
യനട വളനര പ്രശുംസെീയമായ, 
ചബഹാർ തു�മുഖ പദ്ധതതിനയ 
ഇതറ് ങമാശമായതി ബാധതിക്കുും. 
ഇന്്യ ഭരതിക്കുന്ന ബതിനെപതി, ഇന്്യൻ 
കുത്കകളനട വതിശ്സ്ൊയ ഒരു 
പരതിപാലകനുും അങതാനടാപെും, 
ഒരു ഹതിന്ദു വർഗീയ-മൗലതികവാദ 
ശക്തതിയും ആണറ്. ഇവർ തുടർച്
യായതി മുസ്ീും വതിരുദ്ധ വതിഷും വതി
തറുകയും ഇസ്ാമതിക തീവ്രവാദ
ത്തിനെതതിനര അലമു�യതിടുകയും 

നചയ്തുനകാങണ്യതിരതിക്കുന്നു. പങക്, 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിൽ താലതിബാൻ 
യഎസതിനന്റ മൗൊനുവാദങത്ാ
നട ഭരണത്തിനലത്തുനമന്നറ് 
ബതിനെപതി സർക്ാരതിെറ് മെസ്തി
ലായങതാനട, ഇന്്യൻ കുത്കക
ളനട താൽപെര്യും സുംരക്തിക്കുന്ന
തതിൊയതി താലതിബാനുമായതി ങദാ
ഹയതിൽ അവർ രഹസ്യ ചർച് 
ആരുംഭതിച്ചു.

ഇന്നുവനര ബതിനെപതി പ്രധാെ
മന്തതിങയാ അങദ്ദഹത്തിനന്റ മന്തതി
സഭങയാ പാർട്ടതിയതിനല സഹപ്ര
വർത്കങരാ താലതിബാനെ ഇസ്ാ
മതിക തീവ്രവാദ സുംഘടെ എന്നറ് 
വതിളതിക്കുന്നതുങപാകനട്ട, താലതിബാ

നെതതിനര ഒരു വാക്കുങപാലുും ഉച്
രതിച്തിട്ടതില്. ഇങപൊൾ, ഇന്്യ താ
ലതിബാനുമായതി തു�ന്ന സുംഭാഷ
ണും ആരുംഭതിച്ചു. എന്തിെറ് ബതിനെപതി, 
സതിപതിഐ(എും)ഉും സതിപതിഐയും 
ങപാലുള്ള കപട മാർക്തിസ്റ്റുകൾ
ങപാലുും സുംയക്ത പ്രസ്ാവെയതിൽ 
പ�ഞ്ഞു, ''1990 കളതിനല ആദ്യ 
താലതിബാൻ സർക്ാർ തീവ്ര മൗ
ലതികവാദ സമീപെങത്ാടുകൂടതിയ
തായതിരുന്നു. ഇതറ് സ്തീകൾക്കുും 
നപൺകുട്ടതികൾക്കുും അടതിച്മർത്
നപെട്ട െയൂെപക്ങ്ങൾക്കുും വതിൊ
ശകരമായതിരുന്നു. താലതിബാൻ െതി
യന്തതിക്കുന്ന പുതതിയ സുംവതിധാെ
ത്തിൽ സ്തീകളനട അവകാശങ്ങൾ 
പരതിഗണതിക്കുകയും, െയൂെപക് 
ങ്ങളനട അവകാശങ്ങൾ അുംഗീ
കരതിക്കുകയും ങവണും. ഇന്്യൻ 
ഭരണവർഗത്തിനന്റ െതിലപാടറ് 
അവർക്�തിയാവന്നതതിൊൽ അവർ
ക്റ് മ�തിനച്ാന്നുും പ�യാൻ കഴതി
യതില്, എന്തുനകാണ്ന്നാൽ അധതി
കാരത്തിനുും പണത്തിനുും പക
രമായതി ഭരണവർഗത്തിനന്റ പ്രീതതി 
ങെങടണ്തുണ്റ്. 

സാമ്ാജത്ത്വ-
മുതൈാളിത്ത്ിസറെ
സൃഷ്ിയാണ് തടീവ്രവാദം 

ഇവതിനട ഒരു കാര്യുംകൂടതി ചർ
ച് നചങയ്ണ്തുണ്റ്. സമകാലതിക 
ങലാകസാഹചര്യത്തിങലക്റ് ങൊ
ക്തിയാൽ, വുംശീയത, വർഗ്ഗീയത, 
മൗലതികവാദും, സങ്കുചതിത വുംശീ
യവാദും, തീവ്രവാദും തുടങ്ങതിയ 
വതിൊശകരമായ പ്രവണതകൾ 
ദ്രുതഗതതിയതിൽ വളർന്നുവരുന്നതറ് 
കാണാും. എന്തുനകാണ്ാണറ് ഇതറ് 

(6-ാം ശേജില് നിന്ന്)

തങ്ങളുടെ ഇഷ്ക്ാരായ ഗവൺടമൻറട് പുറത്ാക്ടപ്പട്കതാടെ കസാവി
യ്ട് റിവിഷനിസ്റട് കനതൃത്വം അഫട്ഗാനിസ്ാനിൽ നഗ്നമായ സസനിക 
അധിനികവശം നെത്തുകയും പ്രസി�ൻറട് ഹഫീസുള്ള അമീടന സ്ാനഭ്ര
ഷ്നാക്ി വധിക്കുകയും തൽസ്ാനത്ട് ബബ്ാകട് കർടമൽ  എടന്നാരാ
ടള അവകരാധിക്കുകയും ടെയട്തു. ഇതട് അഫട്ഗാനിസ്ാനിടല സ്വാതന്ത്രത്യ
കനേഹികളും ജനാധിപതത്യ വിശ്വാസികളുമായ ജനങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന 
കസാവിയ്ട് വിരുദ്ധ വികാരടത് കൂടുതൽ ദൃഢമാക്ി... പിന്ിരിപ്പൻ ശക്ി
കൾക്കും മതഭ്രാന്ന്ാർക്കും പുറത്ാക്ടപ്പട് യാഥാസ്ിതികവിഭാഗങ്ങൾ
ക്കും കമൽസക് ലഭിക്കുകയും ടെയട്തു.

യാണറ്. യഎസറ് ഇതതിെറ് സമ്മതും 
െൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. മ�ഞ്ഞതിരതിക്കു
ന്ന ഏനത്തിലുും അെണ് ഇതറ് 
സൂചതിപെതിക്കുന്നുങണ്ാ? മാത്രമല് 
പ്രസതിഡന്ററ് വബഡൻ താലതിബാൻ 
- രെമ്റ് കരാ�തിനെ അുംഗീകരതിക്കു
കയും പതിൻവാങ്ങലതിനുള്ള  സമയ 
പരതിധതി നസപറ്റ്ുംബർ 1 ങലക്റ് 
െീട്ടുകയും "െമ്മൾ ശരതിയായ പാ
തയതിൽത്നന്നയാണറ്, എവതിനട
യാങണാ എങത്ണ്തറ് അവതിനട 
തനന്ന" എന്നറ് പ്രഖ്യാപതിക്കുകയും 
നചയ്തതിരതിക്കുന്നു.

അഫ്ഗാനിസ്ാനിസൈ ൈാഭം 
സകായ്ാനുള്ള അവസരങ്ങൾ 
നഷ്സപ്ടുത്ാൻ യുഎസിന് 
കഴിയില്ല

യഎസറ് ഏതറ് രൊക്തിലാണറ് 
െതിൽക്ന്നുതറ്? വരുും ദതിെങ്ങളതിൽ 
ഇതതിനുള്ള ഉത്രും ലഭതിക്കുും. പങക്, 
അങമരതിക് അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാനെ 
ഉങപക്തിക്കുന്നതറ് െല്തതിൊനണ
ന്നുള്ള മതിഥ്യാങബാധും ഉണ്ാകരു
തറ്. അവർക്തതിെറ് കഴതിയതില്. 
കാരണും, ചൂഷണത്തിലൂനട, കു�
ഞ്ഞ െതിരക്തിൽ അവതിനട ലഭതിക്കു
ന്ന അദ്ധ്ാെവും അസുംസറ് കൃത 
വസ്തുക്ളും ഉപങയാഗതിച്റ്, യഎസറ് 
കുത്കകൾക്കുും മൾട്ടതി ൊഷണൽ 
കമ്െതികൾക്കുും ലാഭും നകായ്ാ
നുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇല്ാതാ
ക്ാൻ നപന്റഗൺ ഭരണകൂടത്തി
െറ് കഴതിയതില്. 2001 മുതൽ അഫറ്ഗാൻ 
പുെർെതിർമ്മാണത്തിൊയതി 144 
ബതില്യൺ ങഡാള�തിലധതികും യഎസറ് 
വതിെതിങയാഗതിച്തിട്ടുണ്റ്. ആ പണ
ത്തിനന്റ ഭൂരതിഭാഗവും സ്കാര്യ 
ങകാൺരൊക്ടർമാർക്കുും എൻെതിഒ
കൾക്കുും യഎസറ് സർക്ാരതിനുും 
ലഭതിച്ചു. അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിനല 
യഎസതിനന്റ പുെർെതിർമ്മാണ ശ്ര
മങ്ങളനട ഓഡതിറ്തിുംഗറ് വലതിയ പാ
ഴറ്നച്ലവും വ്യാെഇടപാടുകളും ദു
രുപങയാഗവും എടുത്തുകാണതിക്കു
ന്നു. അങതസമയും, അെധതികൃത 
സമ്ദറ് വ്യവസ്ഥ കുതതിച്ചുയരുകയും 
ബതിസതിെസ്റ് ഹൗസറ് എന്ന ങപരതിൽ 
ങവഷമണതിഞ്ഞ, യഎസറ് മയക്കു
മരുന്നറ് മാഫതിയ വൻ ലാഭും ങെ
ടതിനയടുക്കുകയും നചയ്തു. 2001ൽ 
അങമരതിക്ൻ വസെ്യും താലതി
ബാനെ അധതികാരത്തിൽെതിന്നറ് 
പു�ത്ാക്തിയതതിനുങശഷും , 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാൻ, കറുപെറ്, നഹ
ങ�ായതിൻ എന്നതിവയനട മുൻെതിര 
ആങഗാള വതിതരണക്ാനരന്ന 
സ്ഥാെും ഉ�പെതിച്ചു.

അതതിൊൽ, അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാ
െതിൽ പതിടതി െഷ്ടനപെടുന്നതറ് അർ
ത്ഥമാക്കുന്നതറ് മതിഡതിൽ ഈസ്റതിൽ
െതിന്നുള്ള പതിൻവാങ്ങലതിനന്റ സൂച
െയാണറ്. മതിഡതിൽ ഈസ്ററ് ആക
നട്ട യഎസറ് മൾട്ടതി ൊഷണൽ 
കമ്െതികൾ രക്തുംവനര ക�നന്ന
ടുക്കുന്ന ക�വപെശുവാണറ്.  ഒരു 
പതതിറ്ാണ്റ് മുമ്റ്, നപന്റഗൺ പഠെും, 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിൽ ഒരു രെതില്യ
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ൺ ങഡാള�തിലധതികും ഉപങയാഗതി
ക്ാത് ധാതു സമ്ത്റ് ഉനണ്ന്നറ് 
കണക്ാക്തി. അതതിൽ സ്ർണ്ണ
വും, ഏറ്വും പ്രധാെമായതി, ങലാ
കത്തിനല ഇലക്ടതികറ്, ഇലങക്ടാണതി
കറ് വസ്തുക്ളനട ഉൽപാദെത്തിനന്റ 
താങക്ാൽ വഹതിക്കുന്ന ങലാഹ
ങ്ങളായ, നചമ്പുും ലതിഥതിയവും, ഉൾ
നപെടുന്നു. അതതിൊൽ വരുുംദതിവസ
ങ്ങളതിൽ അങമരതിക്ൻ സാമ്ാെ്യ
ത്ത്തിനന്റ ഖെെ അവകാശങ്ങൾ
ക്റ് പകരമായതി അഫറ്ഗാൻ സമ്
ദറ് വ്യവസ്ഥയതിൽ മൂലധെ െതിങക്
പും െടത്ാും എന്ന വാഗ്ദാെും 
െൽകതിയതിട്ടുണ്ാകാും എന്നതറ് 
തള്ളതിക്ളയാൊവതില്. വാസ്വ

ത്തിൽ, സാമ്ാെ്യത് വചെയും 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാനെ നബൽറ്റ് 
ആൻഡറ് ങ�ാഡറ് പദ്ധതതിയതിൽ ഉൾ
നപെടുത്തി, ങ�ാഡറ് പദ്ധതതിനയ ഭരേ
മാക്ാൻ ശ്രമതിക്കുന്നു. കൂടാനത, 
ഒരു സാമ്ാെ്യത് ശക്തതിക്കുും അെ
ധതികൃത മയക്കുമരുന്നറ് വ്യാപാര
ത്തിൽെതിന്നറ് എളപെത്തിൽ പണും 
സമ്ാദതിക്ാനുള്ള അവസരങ്ങൾ 
ഉങപക്തിക്ാൻ കഴതിയതില്. അതതി
ൊൽ യഎസുും അതതിെറ് മുതതിരതി
ല്. ങലാകത്തിനന്റ വതിവതിധ ഭാഗ
ങ്ങളതിൽ, പ്രങത്യകതിച്റ് മതിഡതിൽ 
ഈസ്റതിൽ െടന്നുനകാണ്തിരതിക്കുന്ന  
യദ്ധപ്ാളതിത്ത്തിനുും, യദ്ധത്തു
ടർച്ക്കുും എതതിരായതി െെകീയ 
അഭതിപ്രായും ഉയർന്നുവരുന്ന വർ
ത്മാെ സന്ർഭത്തിൽ, ഇതറ് ഒരു 
കപടതന്തും മാത്രമാണറ്.

യഎസതിനുള്ളതിൽ ങപാലുും, യ
ദ്ധവതിരുദ്ധ പ്രങക്ാഭങ്ങളും, യഎസറ് 
യദ്ധസന്നാഹനത് എതതിർക്കുന്ന 
രാെ്യങ്ങങളാടുും െെങ്ങങളാടുമുള്ള 
ഐക്യദാർഢ്യവും വളരുകയാണറ്. 
''വതിങദശത്റ് യദ്ധങ്ങൾ സുംഘടതി
പെതിക്ാൻ നപന്റഗണതിെറ് രെതില്യൺ 
കണക്തിെറ് യഎസറ് ങഡാളർ, നഫ
ഡ�ൽ രെഷ�തി എന്തിൊണറ് െൽ
കുന്നതറ്'', എന്നറ് യദ്ധവതിരുദ്ധ ഗ്രൂ
പ്പുകൾ ങചാദതിക്കുന്നു,

പ്രങത്യകതിച്ചുും അങമരതിക്ൻ 
സാമ്ാെ്യത് സമ്ദറ് വ്യവസ്ഥ കടു
ത് പ്രതതിസന്തി ങെരതിടുങമ്ാഴും, 
വചെയമായള്ള വ്യാപാര യദ്ധ
ത്തിൽ ങതാൽവതി സുംഭവതിക്കുങമ്ാ
ഴും? പ്രകടമായും, യദ്ധപ്രചാരകൊയ 
യഎസറ് ഭരണാധതികാരതികൾക്റ് 
അതതിെറ് ഉത്രമതില്. മറുവശത്റ്, 
സതി�തിയയതിൽ യഎസറ് തന്തും പരാ

സുംഭവതിക്കുന്നതറ്? ആരാണറ് ഇതതി
നെല്ാും പതിന്നതിൽ? മനുഷ്യത്ര
ഹതിതവും വതിൊശകരവമായ ഈ 
പ്രവർത്െങ്ങൾ ഒരു നപാതുപ്ര
വണതയാക്ാൻ ആരാണറ് തന്ത
ങ്ങൾ നമെയന്നതറ്? ഏനത്തിലുും 
പ്രകൃത്യാതീത ശക്തതിയാങണാ? 
അങതാ ഈ ഭയാെകമായ കുറ്
കൃത്യങ്ങൾ നചയ്യുന്ന അക്രമതികൾ 
ഈ ഭൗതതിക ങലാകത്തുതനന്ന 
വതിലസുകയാങണാ? മതമൗലതിക
വാദ തീവ്രവാദത്തിനന്റ ഭീഷണ
മായ ഉയർച് ഇന്നനത് ഏകധ്രുവ 
സാമ്ാെ്യത് മുതലാളതിത് ങലാ
കത്തിനന്റ സവതിങശഷതയാനണറ് 
ചരതിത്രും പ�യും. എത്രങമൽ, കൂടു
തൽ പ്രതതിസന്തി െതി�ഞ്ഞതാ
ങണാ മുതലാളതിത്ും അത്രങമൽ 
കൂടുതലാണറ് മതമൗലതികവാദ-ഭീകര 
സുംഘടെകളനട കുതതിപെറ്. ഇന്്യ
യതിനല ഹതിന്ദുത്വാദതി സുംഘപരതി
വാർ, പാകതിസ്ഥാെതിനല ലഷറ് കർ
-ഇ-നതായറ്ബ, അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാ
െതിനല താലതിബാൻ, ബുംഗ്ാങദശതിൽ 
െമാഅനത് ഇസ്ാും, മതിഡതിൽ
-ഈസ്റതിനല ഐഎസറ് അനല് ത്ിൽ 
മ്യാൻമാ�തിലുും ശ്രീല്യതിലുും ഉള്ള 
ബുദ്ധമത ഭ്ാന്,റ് അനല്്തിൽ ഹും
ഗ�തിയതിനല വതിക്ടർ ഓർബനന്റ 'ക്രതി
സ്്യൻ സുംസറ് കാരും' എന്നറ് അ�തി
യനപെടുന്ന പ്രസ്ഥാെും, നസ്ാവാ
ക്യയതിനല ങ�ാബർട്ടറ് ഫതിങക്ാ, 
യൂങ�ാപെതിനല വലതുപക് ശക്തതി
കൾ അനല്്തിൽ യഎസതിനല നവ
ളത്വർഗ്ഗ ങമധാവതിത്ശക്തതിയായ 
നകനകനക-ഇനതല്ാും ഇതതിനുദാ
ഹരണങ്ങളാണറ്.   

ങെരനത് പ�ഞ്ഞതുങപാനല, 
ഈ മൗലതികവാദ-ഭീകര ഗ്രൂപ്പുക
നള സൃഷ്ടതിക്കുന്നതുും ആയധവും 
ധെസഹായും െൽകുന്നതുും സാ
മ്ാെ്യത്-മുതലാളതിത് ശക്തതിക
ളാനണന്നറ് വസ്തുതകൾ കാണതിക്കു
ന്നു. ചരതിത്രപരമായതി െതിയക്തമായ 
മുതലാളതിത്വതിരുദ്ധ വതിപ്വനത്, 
മരണഭയങത്ാടുകൂടതി കാണുന്ന 
സാമ്ാെ്യത്-മുതലാളതിത്ും, ഒരു 
വശത്റ്, മൗലതികവാദും, വുംശീ
യത, ൊതീയത, പ്രാങദശതികവാദും 
മുതലായവ വളർത്തുന്നതതിലൂനട 
അധ്ാെതിക്കുന്ന െെങ്ങൾക്തിട
യതിൽ ഭതിന്നതിപ്പുണ്ാക്ാൻ ആഗ്ര
ഹതിക്കുന്നു. മറുവശത്റ്, മങതതര
-ശാസ്തീയ ചതിന്നയയും യക്തതി
ങബാധനത്യും െശതിപെതിക്ാൻ 
അവർ ശ്രമതിക്കുന്നു. പകരും യക്തതി
രാഹതിത്യും, അ�തിവതില്ായ്മ, ങകാ
പാങവശും, മതഭ്ാന്റ് തുടങ്ങതിയ
വനയ ങപ്രാത്ാഹതിപെതിച്ചുനകാണ്റ് 
യക്തതിവതിചാരത്തിനുള്ള കഴതിവതി
നെ െശതിപെതിക്കുകയും തീവ്രവാദ 
സുംഘടെകനള ങസ്പാൺസർ നച
യ്യുതതിലൂനട ആളകനള ഭയചകതിത
രാക്കുകയും ഭീഷണതിനപെടുത്തുക
യൂും നചയ്യുന്നു. അങതസമയും, അവർ 
പലങപൊഴും െതിയമാനുസൃതമായ 
െൊധതിപത്യ പ്രസ്ഥാെങ്ങനള തീ
വ്രവാദ പ്രവർത്െങ്ങളായതി മുരേ

A^v-Km-\n-Øm³
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(7-ാം ശേജില് നിന്ന്)

രാജത്യം മുഴവൻ ഉൾടക്ാള്ളുന്നതും വിജ്ാനദീ
പ്തമായ ജനാധിപതത്യ ശക്ികളുടെ കനതൃത്വത്ി
ലള്ളതുമായ ടെറുത്തുനില്ട് സമരത്ിടറെ അഭാ
വത്ാൽ, ഒരിക്ൽ സ്ാനഭ്രഷ്രാക്ടപ്പട് താ
ലിബാൻ വീണ്ം ഒത്തുകൂൊൻ തുെങ്ങി; ജനങ്ങൾ
ക്ടതത്ര ഹാനികരമായിരുടന്നങ്ിൽക്കൂെി. പ്രകൃ
തത്യാതടന്ന അകങ്ങയ്ം കൗശലക്ാരായ അകമ
രിക്ൻ സാമ്ാജത്യത്വമാകടട്, അകമരിക്ൻ അധി
നികവശത്ിടനതിരായ ഏടതാരു പ്രക്ാഭണ
വം താലിബാൻ ആസൂത്രണം ടെയ്യുന്ന തീവ്രവാ
ദപ്രവർത്നമാടണന്ന വാദമുയർത്ി തങ്ങളുടെ 
യഥാർത്ഥല്ത്യം മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ടെയട്തു. 

കുത്തിനക്ാണ്റ് െതിഷറ് കരുണും 
തകർക്ാൻ ശ്രമതിക്കുന്നു. അങ്ങ
നെ വർഗ്ഗസമരങ്ങനളയും ബഹു
െെസമരങ്ങനളയും അടതിച്മർ
ത്ാൻ ബൂർഷ്ാ ഭരണാധതികാരതി
കളനട കയ്തിൽ തീവ്രവാദും വളനര 
സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ഉപകരണ
മാണറ്. ഒരു രാെ്യത്റ് തീവ്രവാദും 
വളരുന്നതറ് മനറ്ാരു രാെ്യത്റ് 
അതതിനന്റ പ്രതതിങയാഗതികളനട 
ഉയർച്യ്കറ് സഹായകമാകുും, പ്ര
ങത്യകതിച്റ് അയൽ രാെ്യങ്ങളതിൽ.

ങസാഷ്യലതിസും അതതിനന്റ മുഴ
വൻ ശക്തതിങയാനടയും െതിലെതിന്നതി
രുന്ന സമയത്റ് തീവ്രവാദ സും
ഘടെകൾങക്ാ, അവരനുവർത്തി
ക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കുും നകാലപാ
തകങ്ങൾക്കുങമാ യാനതാരു വതിധ
ത്തിലുും ഉയർന്നുവരാൻ കഴതിഞ്ഞതി
ട്ടതില് എന്നതറ് ഇവതിനട ങരഖനപെടു
ങത്ണ്തുണ്റ്. ങസാഷ്യലതിസ്ററ് പ്ര
സ്ഥാെും െീവസ്സുറ്തുും ഊർജസ്
ലവും ആയതിരുന്നു. അതറ്, അധ്ാ
െതിക്കുന്ന െെങ്ങളനട വർഗസമര
ങ്ങളും, ബഹുെെസമരങ്ങളും ഒരു
മങയാടുും, ചതിട്ടയായും, വതിപ്വ-പുങരാ
ഗമെ ശക്തതികളനട ങെതൃത്ത്തിൽ 
ങലാകനമമ്ാടുും സുംഘടതിപെതിച്ചു. 
ഈ ങപാരാട്ടങ്ങൾ മുതലാളതിത്
-സാമ്ാെ്യത്ത്തിനന്റ െനട്ടല്റ് വതി
�പെതിച്ചു, അതതിൊൽ അവർ അത്
രും ദുഷറ് പ്രവൃത്തികളതിൽ ഏർനപെ
ടാൻ തുെതിഞ്ഞതില്. ശക്തമായ ങസാ
ഷ്യലതിസ്ററ് ക്യാമ്തിനന്റ അഭാവത്തിൽ, 
ശക്തമായ, കൂട്ടായ സാമ്ാെ്യത്
വതിരുദ്ധ സമാധാെ പ്രസ്ഥാെത്തി
െറ് മാത്രങമ, മുതലാളതിത്- സാമ്ാ
െ്യത്ത്തിനന്റ ദുഷ്ട പദ്ധതതികൾ
നക്തതിരായ ഒരു രക്ാകവചമായതി  
പ്രവർത്തിക്ാൻ കഴതിയൂ.

താൈിബാൻ ഇതിനകംതസന 
അതിസറെ റ്ൈോെക മുഖം 
പുറസത്ടുക്ന്നു

താലതിബാെതിങലക്റ് തതിരതിച്ചുവ
രുങമ്ാൾ, അവരുനട ഭരണും രാ
ഷ്ടീയ ശക്തതിക്റ് പു�ങമ ഒരു വപ
ശാചതിക ഫാസതിസ്ററ് ഭരണമല്ാനത 
മനറ്ാന്നുമായതിരതിക്തില്. താലതിബാ
െതികൾ െെങ്ങളനട സാമൂഹതിക
-സാുംസറ് കാരതിക െീവതിതനത്, 
അങങ്ങയറ്ും മൗലതികവാദപരമായ 
പ്രഖ്യാപെങ്ങളും ഉത്രവകളും 
അടതിങച്ൽപെതിച്ചുനകാണ്റ് ചതിട്ടനപെ
ടുത്തുും. അവരുനട ഇരട്ടമുഖും ഇതതി
െകും തു�ന്നുകാട്ടനപെട്ടതിരതിക്കുും. 
അധതികാരും ഏനറ്ടുത് ഉടനെ, 
എല്ാവർക്കുും സുരക്, സ്തീകളനട 
അവകാശങ്ങൾ സുംരക്തിക്ൽ, 
മാധ്യമ സ്ാതന്ത്യും, തങ്ങൾനക്
തതിനര ങപാരാടതിയ എല്ാവർക്കുും 
മാപെറ്, മുൻ സർക്ാർ ഉങദ്യാഗസ്ഥർ
ക്കുള്ള നപാതുമാപെറ്, അഫറ്ഗാെതി
സ്ഥാൻ ഇെതി ഭീകരരുനട അഭയ
ങകന്ദ്രമാകതില് എന്ന ഉ�പെറ് തുട
ങ്ങതിയ പ്രഖ്യാപെങ്ങൾ െടത്തി
നക്ാണ്റ് അവർ ഒരു പരതിഷറ് കൃത 
മുഖും പ്രദർശതിപെതിക്കുകയായതിരുന്നു. 

അവരുനട മുൻ ഇസ്ാമതിക മതമൗ
ലതികവാദ ങസ്ഛോധതിപത്യ ഭരണ
ത്തിൽെതിന്നറ് വ്യത്യസ്മായതി അവർ 
കൂടുതൽ മതിതവാദതികളായതി മാധ്യ
മങ്ങളനട മുന്നതിൽ സ്യും ചതിത്രീ
കരതിക്ാനുും ശ്രമതിച്ചു. പങക്, ഇവ
നയല്ാും ങലാകശക്തതികനളയും 
ഭയചകതിതരായ ഒരു െെതനയയും 
വതിശ്സതിപെതിക്ാനുള്ള പ്രചരണ 
തന്തങ്ങളായതിരുന്നു എതറ് ഇങപൊൾ 
നവളതിവായതിരതിക്കുന്നു.

പഴയ തലമു� താലതിബാനന്റ 
മുൻ ഭരണും ഓർക്കുന്നു, അവർ 
സ്തീകനള അവരുനട വീടുകളതിൽ 

ഒതുക്തി, നടലതിവതിഷനുും സുംഗീത
വും െതിങരാധതിച്ചു, നപാതുെെമധ്യ
ത്തിൽ വധശതിക് െടത്തി. ഇങപൊൾ 
ആ ങസ്ഛോധതിപത്യത്തിനന്റ തതി
രതിച്ചുവരവറ്  നവളതിവായതിത്തുടങ്ങതി. 
17 ഓഗസ്റതിെറ്, സായധരായ താ
ലതിബാൻ വസെതികർ വതിമാെത്ാ
വളത്തിനന്റ സതിവതിലതിയൻ പകുതതി
യതിൽ പ്രങവശതിച്റ്, നവടതിയതതിർത്റ്, 
യാനതാരു െതിർവ്ാഹവമതില്ാനത 
വതിമാെത്തിൽ തൂങ്ങതിക്തിടന്നാ 
നണ്തിലുും രാെ്യും വതിട്ടുങപാകാൻ 
നവപ്രാളനപെട്ട 500 ഓളും ആളക
നള പു�ത്ാക്തി. വതിമാെത്ാവ
ളത്തിലുും പരതിസരത്തുും നവടതിയ
ണ്കളാങലാ തതിക്തിലുും തതിരക്തി
ലുും നപങട്ടാ 12 ങപർ നകാല്നപെട്ടു. 
എന്നതിട്ടുും, ഭയന്നുങപായ ആയതിര
ക്ണക്തിെറ് അഫറ്ഗാെതികൾ രാെ്യും 
വതിട്ടു, വതിമാെത്ാവളത്തിങലക്കുും 
അതതിർത്തിയതിങലക്കുും ഉള്ള ഓട്ടും 
തുടരുകയാണറ്. മുൻ ഗവൺനമന്റതി
നുങവണ്തി പ്രവർത്തിച് എല്ാ 
അഫറ്ഗാെതികനളയും ങവർതതിരതി
ക്ാനുും ഇല്ാതാക്ാനുും കെത് 
ആയധധാരതികളായ താലതിബാൻ 
ങകഡർമാർ നഗസ്റങപൊകനളങപൊ
നല വീടുകൾങതാറുും കയ�തിയതി�
ങ്ങുന്നു. അവരുനട സായധരായ 
സദാചാര ങപാലീസതിൽെതിന്നറ് കു
ട്ടതികനളങയാ സ്തീകനളങയാ ഒഴതിവാ
ക്തിയതിട്ടതില്. അടതിമുടതി മൂടതിയ ബുർഖ 
ധരതിക്ാൻ സ്തീകൾ െതിർബന്തി
തരാകുന്നു. പത്രപ്രവർത്കരുും 
കലാകാരന്ാരുും ഉൾനപെനടയള്ള 
െൊധതിപത്യ ചതിന്ാഗതതിക്ാരായ 
ആളകൾനക്തതിനര വധഭീഷണതി 
മുഴക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ തീവ്ര 

ഇസ്ാമതിക മതമൗലതികവാദതികൾ 
മതപരമായ പതിങന്നാക്ാവസ്ഥ, 
മതഭ്ാന്റ്, മധ്യകാല അന്കാ
രും എന്നതിവയതിൽ ആളകനള തള
ച്തിടുക മാത്രമല് ഇസ്ാമതിനന്റ യഥാർ
ത്ഥ പ്രങബാധെങ്ങൾനക്തതിനര 
പ്രവർത്തിക്കുകയും നചയ്യുന്നു. ശരതി
യായതി ചതിന്തിക്കുന്ന െൊധതിപത്യ 
ചതിന്ാഗതതിക്ാരായ ആളകൾ
ങക്ാ, ഇസ്ാമതിനന്റ സത്യസന്
ൊയ ഒരു അനുയായതിക്റ് ങപാലുങമാ 

ഇതറ് സഹതിക്ാൻ കഴതിയതില്. എല്ാ 
അരാെകത്ങ്ങൾക്തിടയതിലുും 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിൽ കാണുതറ് 
അതാണറ്.

അഫ്ഗാൻ ജനത ഉയര്ത്തു
ന പ്രതിവഷധം ഹൃദയഹാരി
യും സ്വാഗതാര്ഹവം

എല്ാ ക്രൂരതകളും വധഭീഷ
ണതികളുംവനര അവഗണതിച്റ് ചങ്കൂ
റ്മുള്ള സ്തീകളടക്ും ഒരു വതിഭാഗും 
അഫറ്ഗാൻ െെത താലതിബാൻ 
ഭരണത്തിനെതതിനര പ്രതതിങഷധ
മുയർത്തുന്നു എന്നതറ് അന്കാര
മയമായ ഈ സാഹചര്യത്തിലുും 
പ്രതീക് െൽകുന്നുണ്റ്. െലാലാ
ബാദതിൽ നകാടതികളമായതി പ്രതതി
ങഷധതിച്വർക്കുങെനര ആഗസ്ററ് 
18െറ് താലതിബാൻങസെ നവടതിയ
തതിർക്കുകയും 3 ങപനര നകാല്ലുക
യും നചയ്തു. 1919ൽ ബ്തിട്ടണതിൽെതിന്നറ് 
സ്ാതന്ത്യും ങെടതിയതതിനന്റ സ്
രണ പുതുക്തിനക്ാണ്റ് ആഗസ്ററ് 
19െറ് അഫറ്ഗാെതികൾ തലസ്ഥാ
െമായ കാബൂളതിൽ നതരുവതിലതി�
ങ്ങതി. കറുപ്പുും ചുവപെും പച്യും െതി
�മുള്ള നകാടതികൾ വീശതി അവർ 
പ്രഖ്യാപതിച്ചു: ''ഞങ്ങളനട പതാക 
ഞങ്ങളനട അസ്തിത്മാണറ്''. അസ
ദാബാദതിൽ പ്രതതിങഷധക്ാർക്കു 
ങെനര താലതിബാൻ ഭീകരർ നവ
ടതിയതതിർക്കുകയും െതിരവധതിങപനര 
നകാല്ലുകയുംനചയ്തു. കാബൂളതിനല 
�ാലതിക്കുസമീപും അവർ ആകാ
ശങത്ക്റ് നവടതിനവച്ചു. മനറ്ാരു 
കതിഴക്ൻ െഗരമായ ങഖാസ്റതിലുും 
സമാെമായ സുംഭവങ്ങളണ്ായതി. 
പതാകകളമായതി െെങ്ങൾ നത

രുവതിലതി�ങ്ങുന്നതറ് താലതിബാൻ 
ഭരണങത്ാടുള്ള എതതിർപെറ് പടരു
ന്നതതിനന്റ സൂചെയാണറ്. ചതില സ്ഥ
ലങ്ങളതിൽ പ്രങതങഷധക്ാർ താ
ലതിബാനന്റ നവളത് പതാക കീ
�തിനയ�തിഞ്ഞതായും �തിങപൊർട്ടുണ്റ്.

എന്നാൽ ഇത്രും പ്രതതിങഷ
ധങ്ങൾ നകാണ്ടുമാത്രും ഉദ്ദതിഷ്ടഫ
ലും ങെടാൊവതില്. അതതിെറ് മുഴ
വൻ െെങ്ങളും ഒറ്നക്ട്ടായതി സു
ചതിന്തിതമായ പ്രതതിങഷധും ഉയർ
ത്തുകയും ക്രങമണ ഒരു ശരതിയായ 
വതിപ്വ ങെതൃത്ത്തിൻ കീഴതിൽ 
അതതിനെ ഒരു നചറുത്തുെതിൽപെറ് 
ങപാരാട്ടമായതി വളർത്തിനയടുക്കു
കയും ങവണും. ഒരതിക്ൽ അഫറ്ഗാ
െതിസ്ഥാെതിൽ കമ്മയൂണതിസ്ററ് പ്ര
സ്ഥാെത്തിനന്റ ങെതൃത്ത്തിൽ 
ശക്തമായ സമരങ്ങൾ െടന്നതിരു
ന്നുനവന്നറ് മുൻപറ് സൂചതിപെതിച്ചുവങല്ാ. 
എന്നാൽ, ങസാവതിയറ്റ് യൂണതിയ
െതിനല തതിരുത്ൽവാദതി ക്രൂഷറ്ങച
വറ് ങെതൃത്ത്തിനന്റ നതറ്ായ െീ
ക്ങ്ങൾ മാർക്തിസ്ററ് വലെതിെറ് െതി
രക്കുന്നതാനണന്നറ് കരുതതിയ 
അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാെതിനല െെങ്ങ
ൾക്റ് കമ്മയൂണതിസനത്ക്കു�തിച്റ് 
നതറ്തിദ്ധാരണകളാണറ് ഉണ്ായതറ്. 
അതുനകാണ്ടുതനന്ന അവർ മാർക്തി
സത്തിൽെതിന്നറ് അകന്നറ് ങപാകു
കയും സാമ്ാെ്യത് ഭീമൻമാർക്കുും 
അവരുനട മതമൗലതിക വാദതികളും 
ഭീകരവാദതികളമായ പതിണതിയാള
കൾക്കുും നുഴഞ്ഞുകയ�തി രുംഗും 
വകയടക്ാൻ അവസരും െൽകു
കയും നചയ്തു. എന്നാൽ, സാമ്ാെ്യ
ത് ശക്തതികളും അവരുനട പതിണതി
യാളകളും തങ്ങനള വഞ്തിച്തിരതിക്കു
ന്നനവന്നറ് അവർ തതിരതിച്�തിയന്നു. 
െീവതിതത്തിനല ദുരതിതങ്ങളും അര
ക്തിതാവസ്ഥയും മാത്രമല് െതില
െതിൽപ്പുതനന്ന ഇന്നറ് അപകടത്തി
ലായതിരതിക്കുന്നു. അതുനകാണ്ടുത
നന്ന സത്യും കനണ്ത്ാൻ അവർ 
ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണറ്. 

ശരതിയായ ദാർശെതിക-പ്രത്യ
യശാസ്ത പാത കനണ്ത്ണും. 
അന്സ്ാർന്ന ഒരു െീവതിതും തതി
രതിച്ചുപതിടതിക്ാനുും സാമ്ാെ്യത് ചൂ
ഷണത്തിനന്റയും ഇസ്ാമതിക മത
മൗലതിക വാദതികളനട മദ്ധ്യകാല 
കാടത്ത്തിനന്റയും നുകത്തി ൽെതി
ന്നറ് ങമാചെും ങെടാനുും അതറ് വഴതി
കാട്ടതിയാകുും. അങതാനടാപെും, ങലാ
കത്തിനന്റ പലഭാഗങ്ങളതിൽ ഉയ
ർന്നുവന്ന സമരങ്ങളതിൽെതിന്നറ് 
ശരതിയായ പാഠും ഉൾനക്ാള്ളുക
യുംങവണും. യൂങ�ാപ്യൻ രാെ്യങ്ങ
ളതിൽ നതാഴതിലാളതികൾ െടത്തിയ 
സമരങ്ങൾ, ഫ്ാൻസതിനല 'നയങല്ാ 
നവസ്ററ്' സമരും, മുതലാളതിത്ത്തി 
നെതതിനര മുരോവാക്യങ്ങൾ ഉയ
ർത്തിനക്ാണ്റ് അങമരക്യതിൽത
നന്ന ഉയർന്നുവന്ന ആങവശകര
മായ 'വാൾ സ്ടീറ്റ് പതിടതിച്ടക്ൽ' 
സമരും, 'അ�ബറ് വസന്ും' പ്രങക്ാ
ഭും തുടങ്ങതിയവനയാനക് ചൂണ്തി
ക്ാണതിക്കുന്നതറ് ഇവനയല്ാും 
അെീതതിനക്തതിരായ വീറുറ് െെ

കീയ മുങന്നറ്ങ്ങളായതിരു നന്ന്തി
ലുും കൃത്യമായ ഒരു ങെതൃത്ും ഇല്ാ
ത്തുനകാണ്ടുതനന്ന ക്രങമണ പതി
ൻവാങ്ങുകയായതിരുന്നു എന്നാണറ്. 
സമരങ്ങനള ശരതിയായ പാതയതി
ലൂനട മുങന്നാട്ടറ് െയതിക്ാൻ ശരതി
യായ ങെതൃത്ും അെതിവാര്യമാണറ്. 
സാമ്ാെ്യത്ത്തിനന്റയും നതാഴതി
ലാളതിവർഗ്ഗ വതിപ്വത്തിങന്റതുമായ 
ഈ യഗത്തിൽ ഏനത്തിലുും സമ
രമല്, ങദശീയ സ്ാതന്ത്യ സമര
ങ്ങൾതനന്നയായാലുും അവ ശരതി
യായ വതിപ്വ ങെതൃത്ത്തിൻ 
കീഴതിൽ മുതലാളതിത് വതിരുദ്ധ നതാ
ഴതിലാളതിവർഗ്ഗ വതിപ്വത്തിെറ് അനു
പൂരകമാുംവതിധും െടത്നപെടുന്നതി
നല്്തിൽ വതിെയുംവരതിക്ാൊവതില്. 
ക്രൂഷറ്ങചവതിനന്റ ങെതൃത്ത്തിലുള്ള 
തതിരുത്ൽവാദതികൾ കമ്മയൂണതി
സ്റ്റുകളായതിരുന്നതില്. 

മാർക്തിസും-നലെതിെതിസത്തി
ൽെതിന്നറ് വ്യതതിചലതിച് വഞ്കരാ
യതിരുന്നു. പ്രതതിവതിപ്വത്തിലൂനട 
ങസാഷ്യലതിസനത് തകർക്കുന്ന 
മുതലാളതിത് പാതക്ാരായതി അവർ 
പരതിണമതിച്ചു. അതുനകാണ്ടുതനന്ന 
അവരുനട വഞ്െ മാർക്തിസും
-നലെതിെതിസനമന്ന മഹത്ായ 
പ്രത്യയശാസ്ത ത്തിനന്റ െതിരർത്ഥ
കതയല് സൂചതിപെതിക്കുന്നതറ്, ങെനര 
മ�തിച്റ്, ശരതിയായ മാർക്തിസ്ററ് വലനുും 
സമീപെവും വീക്ണവനമാനക് 
വകനവടതിഞ്ഞാൽ ഉണ്ാകാവന്ന 
ദുരന്നമനന്ന്നറ് ഓർമ്മതിപെതിക്കുക
യാണറ് നചയ്തതറ്. അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാ
െടക്ും ങലാകത്റ് എവതിനടയമു
ള്ള അടതിച്മർത്നപെടുന്ന െെത
കളനടങമൽ ചരതിത്രും അർപെതിക്കുന്ന 
കർത്വ്യും, വതിഭാഗതിയ ശക്തതിക
നളയും സന്തിമങൊഭാവക്ാരായ 
ങസാഷ്യൽ നഡങമാക്രാറ്തികറ് ശക്തതി
കനളയും മറ്റ് ബൂർഷ്ാ സുംഘങ്ങ
നളയും ഒറ്നപെടുത്തി, ശരതിയായ 
വതിപ്വ ങെതൃത്ത്തിൻകീഴതിലുും 
ഉന്നതമായ നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗ 
വെതതികതയതിലുും സുംസ്ാരത്തി
ലുും അടതിയ�ച്ചുും വർഗ്ഗ-ബഹുെെ 
സമരങ്ങൾ തീവ്രമാക്തി എടുക്കുക 
എന്നതാണറ്.മുതലാളതിത്വതിരുദ്ധ 
വതിപ്വും യാഥാർത്ഥ്യമാക്ാനുള്ള 
പാതയാണറ് അതതിലൂനട ഒരുക്തി
നയടുക്നപെടുന്നതറ്. ഏനത്തിലുും 
രാെ്യത്റ് ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്മയൂ
ണതിസ്ററ് െതിലവതിലതിനല്്തിൽ നല
െതിെതിസ്ററ് മാതൃക പതിന്തുടർന്നുനകാ
ണ്ടുും കഠതിെതരമായ ങപാരാട്ടങ്ങ
ളതിലൂനടയും അത്രനമാരു പാർട്ടതി 
നകട്ടതിപെടുക്കുന്നതതിനുള്ള ആത്മാ
ർത്ഥമായ ശ്രമും ആരുംഭതിക്ണും. 
ഇന്്യയതിനല നപാരുതുന്ന െെത
യനട ങപരതിൽ അഫറ്ഗാെതിസ്ഥാ
െതിനല െെങ്ങളനട ങപാരാട്ടങ്ങ
ൾക്റ് സാങഹാദര്യവും ഐക്യദാ
ർഢ്യവും ങരഖനപെടുത്തുന്നങതാനടാ
പെും, ഈ ചരതിത്ര യാഥാർത്ഥ്യും 
ഉൾനക്ാണ്ടുനകാണ്റ് ആ പാത
യതിലൂനട മുങന്ന�ാൻ ഞങ്ങൾ അവ
ങരാടറ് ആത്മാർത്ഥമായതി അഭ്യ
ർത്ഥതിക്കുകയും നചയ്യുന്നു.

A^v-Km-\n-Øm³
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വായ് െൽകതിയ വസ്തുക്ളതിൽ
തനന്ന വീണ്ടുും വായ് െൽകതിയും 
വ്യാെമായതി പല അക്ൗണ്ടുകളതി
ങലക്റ് പണുംമാറ്തിയമാണറ് കരു
വന്നൂർ സഹകരണ ബാ്തിൽ പ്ര
ധാെമായും ങകാടതികളനട തട്ടതിപെറ് 
െടന്നതറ്.  ബാ്തിനന്റ കു�തി െട
ത്തിപെറ് മുതൽ ഓവർ രോഫ്ററ് ഉൾറ്പ
നപെനട എല്ാത്രും ഇടപാടുകളതി
ലുും നവട്ടതിപ്പുും ക്രമങക്ടുും െടന്നു
നവന്നതാണറ് അങെ്ഷണത്തിൽ 
നവളതിയതിൽ വരുന്ന നഞട്ടതിപെതിക്കു
ന്ന വതിവരങ്ങൾ. ബതിൊമതി ഇടപാ
ടുകൾ, െതിങക്പങ്ങളനട പലതിശ 
കൂട്ടതിനകാടുത്തുനകാണ്ടുള്ള തട്ടതിപ്പു
കൾ, ഇല്ാത് ഭൂമതി ഈടറ് നവച്ചു
ള്ള വായ്ാ തട്ടതിപെറ് തുടങ്ങതിയ പല 
വതിദ്യകളതിലൂനട സാധാരണക്ാരു
നട പണും കവരുകയാണറ് നചയ്തതി
ട്ടുള്ളതറ്. 164 ങകാടതി രൂപയനട തട്ടതി
പൊണറ് െടന്നതറ് എന്നാണറ് സഹ
കരണ മന്തതി വതി.എൻ വാസവൻ 
െതിയമസഭയതിൽ പ�ഞ്ഞതറ്. പങക് 
300 ങകാടതിയതിങലന� രൂപയനട 
തട്ടതിപെറ് െടന്നതായാണറ് പ്രാഥമതിക 
െതിഗമെും. സഹകരണ സുംഘും 
രെതിസ്ടാർ െതിർങദ്ദശതിച് എല്ാ മാർ
ഗ്ഗങരഖകളും ലുംഘതിച്ചുനകാണ്ാണറ് 
വായ് െൽകതിയനതന്നുും കു�തി െട
ത്തിപെതിൽ മാത്രും 50 ങകാടതി രൂപ
യനട തട്ടതിപെറ് െടന്നതായും സർ
ക്ാരതിെറ് െൽകതിയ �തിങപൊർട്ടതിൽ 
സഹകരണ സുംഘും ങൊയതിന്ററ് 
രെതിസ്ടാർ ചൂണ്തിക്ാണതിച്തിരുന്നു. 
40 വർഷമായതി സതിപതിഐ(എും) 
െയതിക്കുന്ന ഭരണസമതിതതി ഭരതിക്കു
ന്ന ബാ്തിൽ തട്ടതിപെതിനന്റ ഉത്ര
വാദതിത്ും മറ്ാരുനടയും തലയതിൽ 
നകട്ടതിവച്റ് രക്നപടാൊവതില്. 

യഥാർത്ഥത്തിൽ 2003 മുതൽ 
തനന്ന കരുവന്നൂർ സഹകരണ  
ബാ്തിനെതതിനര പരാതതിയള്ളതാ
യതി ആങക്പമുണ്റ്. ങകാടതികളനട 
അഴതിമതതി െടക്കുകയാനണന്ന 
വതിവരും കഴതിഞ്ഞ 20 വർഷത്തി
നുള്ളതിൽ മുൻെീവെക്ാരുനട പരാ
തതികളതിലൂനടയും മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളതി
ലൂനടയും പു�ത്തുവന്നതിരുന്നു. സതി
പതിഐ(എും)നന്റ പാർട്ടതി ഘടക
ങ്ങളതിലുും പലങപൊഴായതി ഈ 
വതിഷയും ഉന്നയതിക്നപെട്ടതിരുന്നതാ
യതി മാധ്യമ�തിങപൊർട്ടുണ്റ്. ഏറ്വും 
ഒടുവതിൽ 5 വർഷും മുമ്ാണറ് കരു
വന്നൂർ ബാ്തിനല ക്രമങക്ടുകൾ 

കൃത്യമായതി ചൂണ്തിക്ാട്ടതിനക്ാണ്റ് 
ഓഡതിറ്റ് �തിങപൊർട്ടറ് സമർപെതിക്
നപെട്ടതറ്. ഒന്നാും പതിണ�ായതി സർ
ക്ാരതിൽ മന്തതിയായതിരുന്ന കടകും
പള്ളതി സുങരന്ദ്രങൊടറ് ഏഷ്യാനെ
റ്റ് ചാെലതിനന്റ ഒരു പരതിപാടതിയതിൽ 
കരുവന്നൂർ ബാ്തിനല ഒരു െീവ
െക്ാരൻ പരസ്യമായതി അഴതിമതതി 
സുംബന്തിച് ആങരാപണും ഉന്ന
യതിച്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത സർക്ാരതി
നന്റ സഹകരണവകുപെതിനന്റ മുമ്തിൽ 
ങരഖകളനട പതിൻബലങത്ാനട
യാണറ് ഈ അഴതിമതതി ചൂണ്തിക്ാ
ട്ടനപെട്ടതറ്. എന്നാൽ അവനയ എല്ാും 
ധതിക്ാരപൂർവ്ും കാറ്തിൽപെ�ത്തി, 
െതിയമവാഴ്ചനയ തരതിമ്പുും ഭയനപെ
ടാനത അഴതിമതതി തുടർന്നു എന്ന
താണറ് കരുവന്നൂർ ബാ്റ് അഴതി
മതതിനയ ഗൗരവതരമാക്കുന്നതറ്. 
ഒടുവതിൽ അഴതിമതതിയനട വാർത് 
പു�ത്തുവരുന്നതതിനുും ഏതാനുും 
ആഴ്ചകൾക്റ് മുമ്റ് ഇങത അഴതിമ
തതി ആങരാപണങ്ങൾ ഉന്നയതിച്ചു
നകാണ്റ് സുങരഷറ് എന്നുങപരുള്ള 
സതിപതിഐ(എും) പ്രാങദശതിക 
ങെതാവറ് ബാ ത്ിനുമുമ്തിൽ ഒറ്യാൾ 
സമരും െടത്തിയതിരുന്നു. അയാനള 
പാർട്ടതിയതിൽ െതിന്നുപു�ത്ാക്തി
നക്ാണ്റ് അഴതിമതതിയനട വതിവര
ങ്ങൾ ഒതുക്ാൊണറ് സതിപതിഐ
(എും) ശ്രമതിച്തറ്. ഒടുവതിൽ മുഖും 
രക്തിക്ൽ െടപടതിനയന്ന െതില
യതിൽ കരുവന്നൂർ ബാ്റ് ക്രമങക്
ടറ് തടയാൻ ങവണ്ത്ര ൊഗ്രത കാ
ട്ടതിയതില് എന്ന കാരണും പ�ഞ്ഞു
നകാണ്റ് മുൻ െതില്ാ നസക്രങട്ട�തി
യറ്റ് അുംഗും, 2 െതില്ാ കമ്മതിറ്തി 
അുംഗങ്ങൾ, ഇരതിങ്ങാലക്കുട ഏരതിയ 
നസക്രട്ട�തി ഉൾപെനട െതിരവധതി ങെ
താക്ൾനക്തതിനര ജൂവല 26നു 
കൂട്ട അച്ടക്െടപടതി സതിപതിഐ
(എും) സ്ീകരതിച്ചു. നവറുും ൊഗ്രത
ക്കു�വതിനന്റ ഒരു പ്രശറ് െും മാത്രങമ 
ഇക്ാര്യത്തിൽ സുംഭവതിച്തിട്ടുങള്ളാ? 
അഴതിമതതി െടക്കുന്നതായതി െതിരവ
ധതി മാർഗ്ഗങ്ങളതിലൂനട അ�തിയങമ്ാ
ഴും അതറ് തടയാൻ െടപടതി സ്ീ
കരതിക്ാതതിരുന്നതറ് അതീവഗൗര
വമുള്ള ഈ കുറ്കൃത്യത്തിനന്റ അവതി
ഭാെ്യഭാഗമായതിരതിക്കുന്നതുനകാണ്ടു 
മാത്രമാണറ്. അതതിനെ ൊഗ്രതക്കു
�നവന്നറ് വതിങശഷതിപെതിച്റ് െെങ്ങ
നള വതിഢറ്ഢതികളാക്ാനമന്നാണറ് 
സതിപതിഐ(എും) കണക്കുകൂട്ടുന്ന

തറ്. സുംസ്ഥാെങെതൃത്ത്തിനന്റ 
വനര ശ്രദ്ധയതിൽനപെട്ടതിട്ടുും ഒരു ദശാ
ബ്ദത്തിലധതികമായതി ഇത്രങമൽ ഗു
രുതരമായ ഒരഴതിമതതി തടയനപെട്ടതി
ല് എന്നതറ് ഗൗരവതരമായ ചതില 
ങചാദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. അഴതി
മതതി തടയാങൊ ങചാദ്യും നചയ്ാ
ങൊ പറ്ാത്വതിധും കള്തിതരാ
യതിരതിക്കുന്നു ഉന്നതങെതാക്ളും 
എന്നറ് െ്യായമായും ഇതറ് സ്ഥാപതി
ക്കുന്നു.

കരുവന്നൂർ ഒറ്നപെട്ട സുംഭവ
നമന്ന െതിലയതിൽ വതിങശഷതിപെതിച്ചു
നകാണ്ാണറ് മുഖ്യമന്തതി ഈ അഴതി
മതതിനയ നചറുതാക്തിക്ാണതിക്ാൻ 
ശ്രമതിച്തറ്. കരുവന്നൂർ സഹകരണ 
ബാ്റ് അഴതിമതതി ഒറ്നപെട്ട സുംഭ
വമല്. പ്രഥമതിക സഹകരണ സും
ഘങ്ങൾ മുതൽ മുകളതിങലക്റ് െതില്ാ 
സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വനരയള്ള 
ഏതാണ്റ് 160ഓളും സ്ഥാപെങ്ങ
ളതിനല അഴതിമതതിയും വഴതിവതിട്ട ഇട
പാടുകളും വ്യത്യസ്മാർഗ്ഗങ്ങളതിലൂ
നട ഇതതിങൊടകും പു�ത്തുവന്നതിട്ടുണ്റ്. 
പണാപഹരണനത്ത്തുടർന്നറ് 
െതിരവധതി സഹകരണബാങ്കുകൾ 
അടച്ചുപൂട്ടുകയണ്ായതി. ഭരണ സമതതി 
നതരനഞ്ഞടുപെറ് െടക്കുങമ്ാൾ സഹ
കരണങമഖലനയ അഴതിമതതി മുക്ത
മാക്ാൻ എന്ന മുരോവാക്യും ഇടതു 
- വലതു ങഭദമതില്ാനത ആവർത്തി
ക്കുന്നനതന്തുനകാണ്ാണറ്? സും
സ്ഥാെനത് സഹകരണങമഖല
യതിനല അഴതിമതതി നഞട്ടതിപെതിക്കുന്ന 
മാെും വകവരതിച്തിട്ടുനണ്ന്നുും അവ
നയല്ാും ഭരണസമതിതതികനള െയതി
ക്കുന്ന രാഷ്ടീയങെതൃത്ത്തിനന്റ 
ങെരതിട്ടുള്ള കാർമ്മതികത്ത്തിൽ 
െടക്കുന്നുനവന്നുമാണറ് ഇക്ാര്യ
ങ്ങനളാനക് വ്യക്തമാക്കുന്നതറ്. 
ങകരളത്തിനന്റ സഹകരണസ്ഥാ
പെങ്ങൾ വലതിനയാരു പങ്കുും വക
പെതിടതിയതിനലാതുക്തിയതിരതിക്കുന്ന സതി
പതിഐ(എും) ആണറ് ഈ അഴതിമ
തതിയനട ഏറ്വും വലതിയ ഗുണങഭാ
ക്താക്ൾ. ങകാൺഗ്രസ്സുും സതിപതി
ഐയും ലീഗുും ങകരള ങകാൺഗ്ര
സ്സുും അവരാൽ കഴതിയുംവതിധും അഴതി
മതതിയനട പങ്കുപറ്റുന്നു. മലപ്പു�ും 
െതില്യതിൽ ലീഗറ് െയതിക്കുന്ന എ.ആർ.
െഗർ സഹകരണ ബാ്തിൽ കരു
വന്നൂരതിനെ കടത്തിനവട്ടുന്ന വതിധും 
െടന്ന ങകാടതികളനട ഭീമമായ 
ബതിൊമതി ഇടപാടതിൽ എൻങഫാ

ഴറ് സറ് നമന്ററ് ഡയ�കറ് ങരെറ്തിനന്റ ഇട
നപടൽ ആവശ്യനപെട്ട മുൻ മന്തതി 
നക.ടതി.െലീലതിനന്റ ആവശ്യും നപാ
ടുന്നനെ മുഖ്യമന്തതി പതിണ�ായതി 
വതിെയൻ തനന്ന െതിർദ്ദാക്തിണ്യും 
തള്ളതിക്ളഞ്ഞനതന്തുനകാണ്ാ
ണറ്? സഹകരണങമഖലയതിൽ ങക
ന്ദ്ര ഏെൻസതികളനട ഇടനപടലുും 
അങെ്ഷണവും പു�ത്തു നകാണ്ടു
വരാെതിടയാക്തിങയക്ാവന്ന പലതുും 
സതിപതിഐ(എും)നെ കഠതിെമായതി 
നപാള്ളതിക്കുനമന്നറ് ഭയനപെടുന്നതതി
ൊൽ മാത്രമാണതിതറ്. വ്യാെ അക്ൗ
ണ്ടുകൾ സൃഷ്ടതിച്റ് ഭീമമായ തുകയ
നട കള്ളപെണും എ.ആർ.െഗർ 
ബാ്തിൽ െതിങക്പതിച്തിരതിക്കുന്നു
നവന്നതറ് സഹകരണവകുപെതിനന്റ 
മാത്രും അങെ്ഷണപരതിധതിയതിൽ
നപെടുന്ന കുറ്കൃത്യമാങണാ? സഹ
കരണവകുപെറ് അങെ്ഷതിച്ാൽ ഈ 
കള്ളപെണത്തിനന്റ ഉ�വതിടും അ�തി
യാൻ കഴതിയതില്. അതതിെറ് കള്ള
പെണും നവളപെതിക്ൽ തടയൽ െതി
യമപ്രകാരും അങെ്ഷതിക്ാൻ 
അധതികാരമുള്ള ഏെൻസതി അങെ്
ഷതിങക്ണ്തങല്. െതിയമവാഴ്ചനയ 
തകർക്കുന്ന വതിധും ഒരു സുംസ്ഥാ
െത്തിനന്റ മുഖ്യമന്തതിതനന്ന അതറ് 
അങെ്ഷതിങക്ണ്തതില് എന്നറ് പ�
യന്നതറ് സുംസ്ഥാെനത് സഹക
രണങമഖലയതിൽ അരങങ്ങറുന്ന 
അഴതിമതതിയനട ആഴനത്യും 
അതതിൽ അവർക്കുള്ള പ്തിനെയ
മാണറ് വ്യക്തമാക്കുന്നതറ്.  

സഹകരണ ങമഖല എന്ന ക�
വപെശു ചത്തുങപാകാതതിരതിക്ാൻ 
എല്ാവരുും പരമാവധതി ‘സഹക
രതിക്കുന്നതു’നകാണ്ാണറ് സഹക
രണങമഖലയതിനല അഴതിമതതിയനട 
ങപരതിൽ ഇങന്നവനര ഒരു രാഷ്ടീയ 
ങെതാവും ശതിക്തിക്നപെടാനത 
ങപായതറ്. സ്ഥാപെങ്ങളതിനല െീ
വെക്ാർ പ്രതതികളാകുനമന്നതാണറ് 
ഏ�തിങപൊയാൽ സുംഭവതിക്കുക. 
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കരുവന്നൂർ ബാ
്തിനന്റ െീവെക്ാനര പ്രതതികളാ
ക്തി പാർട്ടതി ങെതാക്നള രക്തി
ക്ാൊണറ് സതിപതിഐ(എും) ശ്ര
മതിച്നതന്നറ് സ്രതിക്കുക. െീവെക്ാ
നര പ്രതതികളാക്തി വകകഴകുന്ന 
സതിപതിഐ(എും) സുംസ്ഥാെനത് 
മുഴവൻ െെങ്ങനളയും കബളതിപെതി
ക്ാൊണറ് ശ്രമതിക്കുന്നത.റ്  രാഷ്ടീ
യക്ാർ െതിയന്തതിക്കുന്ന ഭരണസ

മതിതതി അ�തിയാനത സഹകരണ
സ്ഥാപെങ്ങളതിൽ ഇല ങപാലുും 
അെങ്ങതില് എന്നതറ് ങകരളത്തി
നല ഏനതാരു സാധാരണക്ാര
നുും അ�തിയാവന്ന പരമാർത്ഥമാ
ണറ്. വായ്, ഡങപൊസതിറ്റ്, മുതൽമു
ടക്റ് തുടങ്ങതിയ എല്ാ കാര്യങ്ങളും 
തീരുമാെതിക്കുന്നതറ് ഭരണസമതിതതി
യും അവനര െയതിക്കുന്ന രാഷ്ടീയ 
ങെതൃത്വമാണറ്. സതിപതിഐ(എും) 
ങെതൃത്ത്തിനന്റ ഒത്ാശയതിലുും 
ഔദാര്യത്തിലുും ങകരളനമമ്ാടുും 
സഹകരണസ്ഥാപെങ്ങളതിൽ 
ങൊലതി ലഭതിച്തിട്ടുള്ള ങെതാക്ള
നട ഭാര്യമാരുും മക്ളും നൂറുകണ
ക്തിെറ് പാർട്ടതി അുംഗങ്ങളും ങെതൃ
ത്ത്തിനന്റ ആജ്ാനുവർത്തി
കൾ മാത്രമാണറ്. സതിപതിഐ(എും) 
ങെതൃത്ത്തിനന്റ കർശെമായ െതി
രീക്ണത്തിൻ കീഴതിൽ മാത്രും 
ഇടപാടുകൾ മുഴവൻ െടക്കുന്ന 
സഹകരണരുംഗത്റ് െീവെക്ാർ
ക്റ് തെതായതി ഒരു തീരുമാെവും 
വകനക്ാള്ളാൊവതില്. കരുവന്നൂ
രതിലുും അതുതനന്നയാണറ് െടന്നതി
ട്ടുള്ളനതന്നറ് ഇങപൊഴണ്ായതിട്ടുള്ള 
സതിപതിഐ(എും) ങെതാക്ന്ാരു
നട അ�സ്ററ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നഞ
ട്ടതിപെതിക്കുന്ന ഈ അഴതിമതതിയനട 
വാർത് പു�ത്തുവന്നങപൊൾ ഭര
ണസമതിതതിയതിനല ങെതാക്നള
ല്ാവരുും വതിശുദ്ധരാനണന്നുും െീ
വെക്ാരാണറ് അഴതിമതതി െടത്തി
യനതന്നുമായതിരുന്നു സതിപതിഐ
(എും)നന്റ ആവർത്തിച്ചുള്ള വതിശ
ദീകരണവും പ്രചാരണവും. ങെ
താക്ൾക്റ് സുംഭവതിച്താകനട്ട 
നച�തിനയാരു ൊഗ്രതക്കു�വറ് മാത്രും!

ങകരളത്തിനല സഹകരണ 
ങമഖല നഞട്ടലുളവാക്കുന്ന അഴതി
മതതിയതിൽ ആണ്ടുമുങ്ങതിയതിരതിക്കുക
യാനണന്നറ് കഴതിഞ്ഞ മൂന്നറ് ദശാ
ബ്ദങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ പു�ത്തുവന്ന 
വതിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ 
ങമഖലയതിൽ െടമാടുന്ന അഴതിമതതി
നയയും നവട്ടതിപെതിനെയും സുംബ
ന്തിച്റ് സത്യസന്മായ അങെ്
ഷണും െടന്നാൽ ഒരുപങക് സും
സ്ഥാെും ദർശതിച്തിട്ടുള്ള ഏറ്വും 
വലതിയ അഴതിമതതിയനട ചതിത്രമാ
യതിരതിക്കുും പു�ത്തുവരതിക. സുംസ്ഥാ
െഭരണവും സഹകരണവകുപ്പുും 
ബാ്റ് ഭരണസമതിതതിയും െീവെ
ക്ാരുനമല്ാും സതിപതിഐ(എും)
ങൊടറ് പൂർണ്ണമായും വതിങധയനപെ
ട്ടുെതിൽക്കുങമ്ാൾ സത്യസന്മായ 
എന്റ് അങെ്ഷണമാണറ് െടക്കുക. 
ഇങപൊൾ െടക്കുന്ന വക്രുംബ്ാഞ്റ് 
അങെ്ഷണവും ഒരാളും ശതിക്തി
ക്നപെടതില് എന്നു�പൊക്കുന്ന ഒന്നാ
യതിരതിക്കുനമന്നതതിൽ ഒരു സുംശയ
വും ങവണ്. 

 വതിമർശെങ്ങൾക്കുും ങചാദ്യും 
നചയ്ലുകൾക്കുും അതീതമായ, 
അതതിവതിശുദ്ധമായ ഒന്നാണറ് സഹ
കരണ ങമഖലനയന്നാണറ് സതിപതി
ഐ(എും) പ്രചാരണും. ഈ ങമഖ

kn-]n-sF(Fw) t\-Xr-Xz-¯nÂ k-l-I-c-W-ta-J-e-bnÂ 
\-S-am-Sp-¶ h³-km-¼-¯n-I A-gn-a-Xn
തൃശ്ശൂർ കരുവന്നൂരിടല സഹകരണ ബാങ്ിൽ നെന്ന 300 കകാെി രൂപയുടെ അഴിമതി കകസിൽ 
ബാങ്ിടറെ പ്രസി�ണ്ം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുമായിരുന്ന സിപിഐ(എം) കനതാക്ടള ടസപട്്ം
ബർ 13നട് പുലർടച് സ്രംബ്ാഞ്ട്  അറസ്റട് ടെയ്യുകയുണ്ായി. അഴിമതിയുടെ വാർത് പുറത്തുവന്നട് 
രണ്ട് മാസത്ിനുകശഷമാണട് അറസ്റട് നെന്നിട്ടുള്ളതട്. ബാങ്ട് ജീവനക്ാരായിരുന്നവടര ബലിയാടുക
ളാക്ി, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങടള ര്ിക്കുകയാടണന്ന വിമർശനം ശക്മായതിടനത്തുെർന്നാണട് 
അറസ്റട് ഉണ്ായിട്ടുള്ളതട്. അഞ്ട് വർഷം മുമ്പട് ഓ�ി്ട് റികപ്പാർട്ിൽ ബാങ്ിടറെ പ്രവർത്നത്ിൽ നെ
ക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ്രമകക്ടുകൾ ചൂണ്ിക്ാണിക്ടപ്പട്ിരുന്നതിനാൽ വളടര ഉന്നതരായ സിപിഐ
(എം) കനതാക്ളുടെ അറിവിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ വന്നിരുന്നുടവന്നട് നത്യായമായും ഉറപ്പിക്ാം. അവർ 
്രമകക്ടുകടള മൂെിവയ്ക്കുകയായിരുകന്നാ അകതാ ടവട്ിപ്പിനും പണാപഹരണത്ിനും കനതൃത്വം നൽ
കുകയായിരുകന്നാ എന്നതുമാത്രമാണട് ഇനി ടവളിച്ത്തുവകരണ്ന്ന വസ്തുത.
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(9-ാം ശേജില് നിന്ന്)

k-l-I-c-W-ta-J-e km¼¯nI A-gn-a-Xn...

ലയതിനല അഴതിമതതിനക്തതിനര മതി
ണ്തിങപൊയാൽ അതറ് സഹകരണ
ങമഖലനയ തകർക്കുനമന്നാണറ് 
െ്യായും. ഇപ്രകാരും സുംരക്തിക്
നപെടുന്ന സഹകരണസുംവതിധാെും 
ഉപങയാഗനപെടുത്തി സുംസ്ഥാെ
നത് ദരതിരേകർഷകനെയും  സാ
ധാരണക്ാരനെയും സഹായതിക്കു
കയാങണാ നചയ്യുന്നനതന്നറ് പരതി
ങശാധതിങക്ണ്തുണ്റ്. ൊലുശത
മാെത്തിനന്റ ഏറ്വും കു�ഞ്ഞ 
പലതിശെതിരക്തിൽ കർഷകർക്റ് 
വായ് െൽകുന്നതതിൊയതി െബാർ
ഡറ് െൽകുന്ന ഭീമമായ തുക വളനര 
ഉയർന്ന പലതിശ െതിരക്തിൽ കർ
ഷകർക്കുും നകാള്ളപെലതിശയ്കറ് ബതി
സതിെസ്സുകാർക്കുും വായ് െൽകുന്ന 
പണതിയാണറ് ങകരളത്തിൽ സഹ
കരണബാങ്കുകൾ നചയ്യുന്നനതന്ന 
വസ്തുത ആർക്കുും െതിങഷധതിക്ാ
ൊവതില്. ചതില വായ്കളനട കാര്യ

ത്തിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, 
പുതുതലമു� ബാങ്കുകങളക്ാൾ കഴ
ത്�പെൻ പലതിശയാണറ് ഈടാ
ക്തിനക്ാണ്തിരതിക്കുന്നതറ്. ഗ്രാമീ
ണങമഖലയതിനല പാവനപെട്ട കർ
ഷകനെയും സഹകാരതികനളയും 
മ�യാക്തി ങകാടതികളനട നകാള്ള
യും കള്ളപെണും നവളപെതിക്ലുമാ
ണറ് ഇന്നറ് ങകരളനമമ്ാടുും സഹ
കരണങമഖലയതിൽ പ്രധാെമായും 
െടക്കുന്നതറ്. പരതിപാവെനമന്നറ് 
വതിങശഷതിപെതിക്നപെടുന്ന ഇങത 
സഹകരണങമഖലനയ ഉപങയാ
ഗനപെടുത്തി ബതിനെപതി ഗുെ�ാത്തിൽ 
വൻങതാതതിലുള്ള അഴതിമതതിക്റ് 
ങെതൃത്ും െൽകതിനക്ാണ്തിരതിക്കു
കയാണറ്. ഈ അഴതിമതതിക്കുും പണാ
പഹരണത്തിനുും ങെതൃത്ും െൽ
കുന്നവരാണറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 
സഹകരണരുംഗനത് തകർത്തു
നകാണ്തിരതിക്കുന്നതറ്. അതതിൊൽ  
ക്രമങക്ടുകൾക്കുും തട്ടതിപെതിനുനമ

തതിനര ശബ്ദതിച്ചുങപായാൽ അതറ് 
സഹകരണങമഖലനയ തകർക്കു
നമന്ന െതിലപാടറ് ഒരു കാരണവ
ശാലുും അുംഗീകരതിക്ാൊവതില്. 

ങകരളത്തിനന്റ സഹകരണ
രുംഗത്റ് അഴതിമതതിയും നവട്ടതിപ്പുും 
മാത്രമല് നഞട്ടലുളവാക്കുും വതിധ
മുള്ള കള്ളപെണ ഇടപാടുകളും െട
ക്കുകയാനണന്നറ് സൂചതിപെതിച്ചു കഴതി
ഞ്ഞങല്ാ. �തിസർവറ് ബാ്റ്, ആദാ
യെതികുതതി വകുപെറ് തുടങ്ങതിയ സും
വതിധാെങ്ങളനട െതിരീക്ണത്തി
നുും െതിയന്തണത്തിനുും പു�ത്തു
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണങമ
ഖലയതിൽ അഴതിമതതി തടയാനുള്ള 
സുംവതിധാെും, സഹകരണസുംഘും 
രെതിസ്ടാറുനട അധതികാരവും പരതി
ങശാധെയും മാത്രമാണറ്.  അതാ
കനട്ട വളനര പരതിമതിതമായ അധതി
കാരും മാത്രമാണുതാനുും. െതിയമ
െത്തിനന്റ ങപരതിലുള്ള പ്രതയുപകാ
രനമന്ന െതിലയതിൽ ഭരണസമതിതതി
ങയാടറ് പൂർണ്ണമായും വതിങധയനപെ
ട്ട െീവെക്ാരുള്ള സഹകരണ

ബാങ്കുകളനട ആഭ്യന്രസുംവതിധാ
െും ങരഖകളതിൽ തതിരതിമ�തി െടത്ാ
നുും വ്യാെഅക്ൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടതി
ക്ാനുും അങങ്ങയറ്ും അനുകൂലമായ 
ഒന്നാണറ്. കള്ളപെണും െതിങക്പതി
ക്കുന്നതതിൊയതി ആയതിരക്ണക്തി
െറ് വ്യാെ അക്ൗണ്ടുകൾ സഹ
കരണ ബാങ്കുകളതിൽ സൃഷ്ടതിക് 
നപെട്ടതിട്ടുനണ്ന്നതറ് ഒരു യാഥാർ
ത്ഥ്യും മാത്രമാണറ്. മലപ്പു�ും എ.ആർ.
െഗർ സഹകരണ ബാ്തിൽ പ്രാ
ഥമതിക പരതിങശാധെയതിൽ മാത്രും 
കനണ്ത്തിയതിരതിക്കുന്നതറ് 1028 
ങകാടതി രൂപയനട വ്യാെ െതിങക്
പമാണറ്! അങ്ങതിനെനയ്തിൽ സും
സ്ഥാെനത് 1600 ഓളും സഹക
രണബാങ്കുകളതിൽ വ്യാെ അക്ൗ
ണ്ടുകളതിലുള്ള കള്ളപെണെതിങക്പും 
എത്രങകാടതി രൂപയനട ഉണ്ാകുും! 
ഈ തുകയതിൽ വലതിനയാരു പങ്കുും 
ഭരണസമതിതതികനള െയതിക്കുന്ന 
ങകരളത്തിനല രാഷ്ടീയ ങെതൃത്
ത്തിനന്റ അ�തിവതിലുും ങബാദ്ധ്യത്തി
ലുമുള്ളതാകാനുള്ള സാധ്യതയും 

ഏന�യാണങല്ാ. അതതിൊൽ സഹ
കരണങമഖലനയ അഴതിമതതിമുക്ത
മാക്ാനുള്ള പ്രവർത്െത്തിൽ 
പ്രബല രാഷ്ടീയശക്തതികൾ സത്യ
സന്മായതി െതിലനകാള്ളതില് എന്ന
തറ് പകൽങപാനല വ്യക്തമാണറ്. 
അഴതിമതതിനക്തതിനരയള്ള അവരു
നട കുരതിശുയദ്ധപ്രഖ്യാപെങ്ങൾ 
നൂറുശതമാെവും കാപട്യും മാത്ര
മാണറ്. സങ്കുചതിത കക്തി രാഷ്ടീയ
ത്തിനുപരതിയായതി പടുത്തുയർത്
നപെടുന്ന അതതിശക്തമായ ഒരു െെ
കീയ മുങന്നറ്ുംനകാണ്ടു മാത്രങമ 
സഹകരണങമഖലനയ അഴതിമതതി
മുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്്യും ങെടാൻ 
കഴതിയൂ. 

ങകരളത്തിനല സത്യസന്
രായ സഹകാരതികളും െൊധതിപ
ത്യവതിശ്ാസതികളും ഒരുമതിച്റ് അണതി
െതിരന്നുനകാണ്റ് അതതിൊയതി പരതി
ശ്രമതിക്ണും. എ്തിൽ മാത്രങമ 
വതിയർനപൊഴക്തിങെടതിയ പാവനപെ
ട്ട മനുഷ്യരുനട ലഘുസമ്ാദ്യങ്ങൾ 
സുംരക്തിക്നപെടൂ.

എംഎ ഗങവണൻസറ് ആന്ററ് 
നപാളതിറ്തിക്റ് പാഠ്യപദ്ധതതിയതിൽ 
കണ്ണൂർ സർവകലാശാല,  വർഗീ
യവാദതികളായ ആർഎസറ്എസറ് 
വസദ്ധാന്തികരുനട പുസ്കങ്ങൾ 
ഉൾനപെടുത്തിയതറ് മങതതര വതിദ്യാ
ഭ്യാസനത് തകർക്ാനുള്ള സും
ഘപരതിവാർ അെണ്ക്റ് കൂട്ടു െതിൽ
ക്ലാനണന്നറ് ങസവറ് എജുങക്
ഷൻ കമ്മതിറ്തി സുംസ്ഥാെ ചാപറ്റ്ർ   
അഭതിപ്രായനപെട്ടു. ഇന്്യനയ വർ
ഗീയവൽക്രതിക്ാൊയതി എഴത
നപെട്ട വതി.ഡതി.സവർക്റുനട "ഹതി
ന്ദുത് : ഹു ഈസറ്  എ ഹതിന്ദു', 
എുംഎസറ് ങഗാൾവാൾക്റുനട "വതി 
ഓർ അവർ ൊഷൻഹുഡറ് ഡതി
വഫൻഡറ്', ' ബഞ്റ് ഓഫറ് ങതാടറ്സറ്', 
ദീെദയാൽ ഉപാദ്ധ്യായയനട 'ഇന്റ
ഗ്രൽ ഹയൂമെതിസും' ങപാലുള്ള പു
സ്കങ്ങളാണറ് മങതതര ങകരള
നത് നഞട്ടതിച്ചുനകാണ്റ് പാഠ്യപ
ദ്ധതതിയതിൽ ഉൾനപെടുത്തിയതിരതിക്കു
ന്നതറ്. വവവതിദ്ധ്യമാർന്ന ചതിന്ാ
ഗതതികൾ വതിദ്യാർത്ഥതികൾക്കു 
പരതിചയനപെടുത്തുക  എന്ന സും
വാദാത്മക സമീപെത്തിനന്റ അടതി
സ്ഥാെത്തിലാണതിതു നചയ്തതിരതിക്കു
ന്നനതന്ന െ്യായീകരണും  സും
ഘപരതിവാർ ശക്തതികൾ അവത
രതിപെതിക്കുന്ന വാദങ്ങളാണറ്.

ബ്തിട്ടീഷുകാർനക്തതിനര സ്ാ
തന്ത്യസമരും െടത്തുന്നതറ് അൊ
വശ്യമായ ഊർജ ഉപങയാഗമാ
ണറ് എന്നുും  പകരും രാെ്യത്തിനു
ള്ളതിനല ശത്രുക്നള ങെരതിടാൊണു 
യവെെങ്ങൾ ശ്രമതിങക്ണ്നതന്നുും 
മുസ്ീങ്ങളും ക്രതിസ്്യാെതികളും വവ
ങദശതികരാനണന്നുും മറ്റു ൊടുകങളാ
ടറ് കൂറുള്ളവരാനണന്നുനമാനക്യള്ള 
ചരതിത്ര െതിങഷധവാദങ്ങൾ ഉൾ
നപെടുന്ന ഇത്രും പുസ്കങ്ങൾ 
പാഠ്യപദ്ധതതിയതിലുൾനപെടുത്തിയാൽ 
നപാതുസമൂഹത്തിൽ അതുണ്ാക്കു

ന്ന വതിഭെെും െമുക്റ് സ്ൽപെതി
ക്ാൊവതില്.

മനുഷ്യ സമൂഹും ആധുെതികമാ
യതി മുങന്നറുങമ്ാൾ, ങപായ കാല
ത്റ് ആധതിപത്യും ങെടതിയതിരുന്ന
തുും ശാസ്തീയ മങതതര െൊധതി
പത്യ ധാരണകൾ വതികസതിച്ചു വരു
ന്നതതിെനുസരതിച്റ് വതിസ്മൃതമാകുക
യും നചയ്ത വതികല വതിഭെെ വാദ
ങ്ങൾ അങതപടതി വതിദ്യാത്ഥതികൾ
ക്കു പഠതിക്ാൻ നകാടുക്കുന്നതല് 
ചതിന്യതിനല വവവതിദ്ധ്യും എന്ന 
സ്ല്പും. മ�തിച്റ് അത്രും ചരതിത്ര 
വതിരുദ്ധമായ ചതിന്കനള വ്യവങഛ
ദതിച്�തിയാനുതകുന്ന വതിധത്തിലുളള 
ആധുെതിക ധാരണകളാണു പാഠ്യ
പദ്ധതതിയതിലൂനട െൽങകണ്തറ്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണറ്, 
തീവ്രഹതിന്ദുത് വർഗീയ പ്രചാരകർ 
ങപാലുും നപാതുസമൂഹത്തിൽ അവ
തരതിപെതിക്ാൻ  മടതിക്കുന്ന ആശയ
ങ്ങളടങ്ങുന്ന ഈ പുസ്കങ്ങനള 
ചുവന്ന പരവതാെതി വതിരതിച്റ്  സർ
വ്കലാശാല സ്ീകരതിക്കുന്നതറ്.

ഗാന്തിെതി, നെഹ്രു അുംങബ
ദറ്കർ, ടാങഗാർ തുടങ്ങതിയവരുനട 
പുസ്കങ്ങൾനക്ാപെമാണറ് ഈ 
പുസ്കങ്ങളനമന്ന വവസറ് ചാൻ
സുനട വതിശദീകരണും ബാലതിശവും 
ദുരുപദതിഷ്ടവമാണറ്. ങമൽപെ�ഞ്ഞ 
ങദശീയ ങെതാക്ളനട ചതിന്കൾ
നക്ാപെും സവർക്റുങടയും ങഗാൾ
വൾക്റുങടയും ചതിന്കനള അവ
തരതിപെതിച്ാൽ, അവ സമാെതല
ത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളാനണന്ന 
നതറ്തിദ്ധാരണ പടർത്ാൊണറ് 
ഉതകുക. മ�തിച്റ് അവ ങദശീയത
യനട താല്പര്യങ്ങൾനക്തതിരാണറ്  
എന്നു സ്യും ങബാധ്യനപെടുത്ാൻ 
വതിദ്യാർത്ഥതികനള സഹായതിക്ാ
ൊകണും പാഠ്യപദ്ധതതി.  ൊസതി
സത്തിങന്റയും ഫാസതിസത്തിങന്റ
യും വർണ്ണവതിങവചെത്തിനന്റയ

നമാനക് പ്രയാങക്താക്ളനട ഗ്ര
ന്ഥങ്ങങളാ ഹതിറ്റ്ലറുനട ആത്മക
ഥങയാ ഒന്നുും അങതപടതി പഠതിപെതി
ക്ാൻ ഉൾനപെടുത്ാത്തറ് ഇതു 
നകാണ്ാണറ്.

ങബാർഡറ് ഓഫറ് സ്റഡീസതിങലാ 
അക്ാദമതികറ് കൗൺസതിലതിങലാ 
അവതരതിപെതിക്ാനത ഈ സതിലബ
സറ് വന്നതറ് സർവ്കലാശാല െതി
യമത്തിങന്റയും കീഴറ് വഴക്ത്തി
ങന്റയും െഗ്നമായ ലുംഘെമാണറ്. 
നതറ്റ് പരതിങശാധതിക്ാൻ കമ്മതിറ്തി
നയ െതിങയാഗതിച്തതിനു ങശഷവും 
തീരുമാെനത് വവസറ് ചാൻസ
ലർ െ്യായീകരതിക്കുന്നതറ് എന്ടതി
സ്ഥാെത്തിലാനണന്നറ് വ്യക്തമാ
ക്ണനമന്നുും പ്രസ്തുത സതിലബസ്തിൽ 
െതിന്നറ് ഉടെടതി വർഗീയ വതിഷും ചു
രത്തുന്ന കൃതതികൾ െീക്ണനമന്നുും 
സമതിതതി ആവശ്യനപെട്ടു.

അധ:സ്ഥതിത െെതയനട ങവ
ദെകൾ ആവതിഷ്ക്കരതിക്കുന്ന  എഴ
ത്തുകാരായ ബാമയങടയും സുകതിർത 
�ാണതിയങടയും വതിശ്രുത ബുംഗാളതി 
സാഹതിത്യകാരതിയായ മഹാങശ്
താങദവതിയടയും കൃതതികൾ സതില
ബസ്തിൽെതിന്നറ് ഡൽഹതി യൂണതിങവ
ഴ്തിറ്തി ഒഴതിവാക്തിയതതിനെതതിനര ഒരു 
ഭാഗത്തു വതിദ്യാഭ്യാസ ങനേഹതികൾ 
പ്രതതിങഷധതിക്കുങമ്ാഴാണറ് തീവ്ര
ഹതിന്ദുത്വാദതികൾക്റ് ആഹ്ാദും 
പകർന്നുനകാണ്റ് കണ്ണൂർ യൂണതി
ങവഴ്തിറ്തി ഈ 'ഉൾനക്ാളളൽ' െട
ത്തിയതിരതിക്കുന്നതറ്.സർവ്കലാശാ
ലയനട സ്യുംഭരണാവകാശത്തി
നുള്ളതിൽ െതിന്നുനകാണ്റ് അക്ാദ
മതിക വതിദഗ്ദ്ധർ പരതിഹരതിങക്ണ്താ
ണറ് ഈ പ്രശ്നും. ആ സൽബുദ്ധതിയും 
ഉത്രവാദതിത്വും സർവ്കലാശാല 
പ്രദർശതിപെതിക്കുനമന്നാണു  നപാതു
സമൂഹും പ്രതീക്തിക്കുന്നനത ന്നുും 
ങസവറ് എജുങക്ഷൻ കമ്മതിറ്തി പ്ര
സ്ാവെയതിൽ അഭതിപ്രായനപെട്ടു.

I-®qÀ kÀ-Æ-I-em-im-e-bnÂ BÀ-F-kvF-kv ssk-²m-´n-I-cp-sS
]p-kv-X-I-§Ä ]Tn-¸n-¡m-\p-Å \o-¡w

a-tX-X-c hn-Zym-`ym-k-s¯ X-IÀ-¡p¶ Xo-cp-am-\w  
D-S-³ ]n³-h-en-¡pIþ-tk-hv F-Uyq-t¡-j³ I-½n-än

ോെകവാതകവിലവര്ദ്ധനവന് േിന്വലിക്ക, സകഎസന്ആര്ടിസി 
്ിശപൊകളി ല് സ�വന്ശകാ ഔസടന്ലറ്ന് തുറക്ാനുള്ള നീക്ം ഉശേക്ഷി
ക്ക തുടങ്ങിയ ആവേ്യങ്ങള് ഉന്യിച്ചുസകാണ്ന് എഐഎംഎസന്എ
സന് ആലപ്പുഴയില് നടത്ിയ ്തിശഷധ േരിോടി. എസന് യുസിഐ 
കമ്മ്യൂണിസ്റന് ജില്ലാ സസക്രട്ടറി എസന്.സീതിലാല് ഉദന്�ാടനം സെയന്തു. 
സസൌഭാഗ്യകുമാരി, സക.സജ.ഷീല, എം.എ.�ിന്ദു, ചമന ശഗാേിനാ
ഥന് എന്ിവര് ്സംഗിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം - കാശരാടന് ച�ോസില് ശടാള് േിരിക്
ന്തന് ഉടന് അവസാനിപെിക്ണസമന്ാവേ്യസപെട്ടന് എസന് യുസിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റന്) ജില്ലാ കമ്മിറ്ിയുസട ശനതൃത്വത്ില് തിരുവല്ലം ശടാള് 
ബൂത്ിനന് മുന്ില് ്തിശഷധ മാര്ച്ചന് നടത്ി. എസന് യുസിഐ(സി) 
സംസ്ാന സസക്രശട്ടറിയറ്ന് അംഗം സഖാവന് ആര്.കുമാര് ഉദന്�ാട
നം സെയന്തു. സഖാവന് എ. സബൂറ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ശയാഗത്ില് 
എസന് യുസിഐ(സി) ജില്ലാ കമ്മിറ്ി അംഗങ്ങളായ സഖാക്ള് ആര്.
�ിജു, ജി.ആര്.സുഭാഷന്, േി.എസന്.ശഗാേകുമാര്, എസന്. മിനി എന്ി
വര് ്സംഗിച്ചു.

ോെകവാതകവില വര്ദ്ധനവന് േിന്വലിക്വാന് ആവേ്യസപെട്ടുസകാ
ണ്ന് എഐഎംഎസന്എസിസന് ആഭിമുഖ്യത്ില് ശകാട്ടയം സഹ്ന്ശോ
സ്റന് ഓഫീസിനുമുന്ില് ് തിശഷധ ധര്ണ നടന്. മിനി സക.ഫിലിപെന് 
ഉദന്�ാടനം സെയന്തു. ആോരാജന്, ആര്.മീനാക്ഷി,  വിദ്യ ആര്.ശേഖര് 
എന്ിവര് ്സംഗിച്ചു

]mN-I-hm-X-I hn-e-hÀ-²-\-hn-s\-Xnsc...

XncphÃw tSmÄ _q¯n\v ap¶nÂ {]Xn-tj[w



11സെപ്തംബര് 2021

(ശേഷം 12-ാം ശേജില്)

]m-co-kv I-½yq-Wn-sâ
150 hÀ-j-§Ä

പിന്തിരതിപെൻ ശക്തതികളനട 
വകകളാൽ കമ്മയൂണതിെറ് പരാെ
യും സുംഭവതിച്ചു എന്നതറ് സത്യമാ
ണറ്. പങക് ആ ങപാരാട്ടും നവറു
ങതയായതില്. കമ്മയൂണതിനന്റ 150-ാും 
വർഷത്തിലുും, വതിവതിധ രാെ്യങ്ങ
ളതിനല മുതലാളതിത്വതിരുദ്ധ വതിപ്
വങപാരാട്ടങ്ങനള പരതിങപാഷതിപെതി
ക്കുവാൻ കമ്മയൂൺ െൽകതിയ ചരതി
ത്രപാഠങ്ങൾക്റ് സാധതിക്കുന്നുണ്റ്. 
പ്രാരുംഭമായതി, കമ്മയൂൺ സ്ഥാപതി
ക്ാെതിടയാക്തിയ സാമൂഹ്യ-ചരതി
ത്ര പശ്ചാത്ലനത്ക്കു�തിച്റ് സും
ക്തിപ്തമായതി പ്രതതിപാദതിങക്ണ്  
തുണ്റ്. 

കമ്്യൂൺ 
രൂൈടീകരിക്കസപ്ട്തിസറെ  
െരിത്രൈശ്ാത്ൈം

1789-ലാണറ് ഫ്ാൻസതിൽ മുത
ലാളതിത് െൊധതിപത്യ വതിപ്വും 
െടന്നതറ്. നതാഴതിലാളതികളും കർ
ഷകരുും മുന്നണതിയതിൽ െതിന്നുനകാ
ണ്ാണറ് ബാവസ്റൽ തട്ൽങകാ
ട്ടനയ ങഭദതിച്തുും, പഴഞ്നുും പതി
ന്തിരതിപെനുമായ െന്തിത് രാെഭര
ണനത് തകർനത്�തിഞ്ഞതുും. 
വതിപ്വത്തിനന്റ ങെതൃത്ും മുതലാ
ളതിവർഗ്ഗത്തിനന്റ വകകളതിലായതി
രുന്നുനവ്തിലുും നതാഴതിലാളതിവർ
ഗ്ഗമാണറ് അതതിനെ വതിെയത്തിനല
ത്തിച്തറ്. ചൂഷതിതരുും അടതിച്മർ
ത്നപെട്ടവരുമായ സ്തീകൾ ങപാലുും 
അതതിൽ മാതൃകാപരമായ പങ്കു 
വഹതിച്ചു. വതിപ്വും വതിെയതിപെതിക്കു
ന്നതതിൊയതി സാധാരണെെങ്ങ
നള ആയധമണതിയതിക്ാൻ മുതലാ
ളതിവർഗ്ഗും െതിർബന്തിതരായതി. 
അതതിനന്റ ഫലമായതി, തങ്ങളനട 
െ്യായമായ അവകാശങ്ങൾ ങെ
ടതിനയടുക്കുന്നതതിൊയതി ശബ്ദമുയർ
ത്ാൻ സാധാരണെെങ്ങൾക്കുും 
അവസരും കതിട്ടതി. അവർ രാഷ്ടത്തി
നന്റ കാര്യങ്ങളതിൽ സായധമായതി
ത്നന്ന പന്ടുക്കുവാൻ തുടങ്ങതി. 
ഇതതിങൊടു പങക് മുതലാളതിവർ
ഗ്ഗത്തിെറ് ങയാെതിപ്പുണ്ായതിരുന്നതി
ല്. അധതികാരും പതിടതിനച്ടുത്തതി
നുങശഷും വതിപ്വത്തിനന്റ പാത
യതിൽ തുടരുവാൻ മുതലാളതിത്ത്തിെറ് 

താതറ്പര്യമുണ്ായതില്. പങക്, ഭൂ
രതിഭാഗും വരുന്ന അധ്ാെതിക്കുന്ന 
െെവതിഭാഗങ്ങൾ ഉൾനപെടുന്ന ആയ
ധമണതിഞ്ഞ െെങ്ങനള സുംബന്തി
ച്തിടങത്ാളും, വതിപ്വത്തിനന്റ തു
ടർന്നുള്ള പുങരാഗതതി കാണുവാ
ൊയതിരുന്നു ആഗ്രഹും. അങപൊൾ 
ഒരു വവരുദ്ധ്യും ഉടനലടുത്തു. 
തനന്നയമല്, െന്തിത് സുംവതിധാ
െനത് ഫ്ാൻസതിനല മുതലാളതി
ത്ും തകർനത്�തിഞ്ഞുനവ്തിലുും 
അതതിനന്റ അവശതിഷ്ടങ്ങനള പൂർ
ണ്ണമായും െതിഷറ് കാസെും നചയ്യു
ന്നതതിൽ അവർ പരാെയനപെട്ടു. 
സ്യും ദൃഡീകരതിക്കുന്നതതിലുും, മു
തലാളതിത്ത്തിൽ തനന്നയള്ള 
ആന്രതികവവരുദ്ധ്യങ്ങനള പരതി
ഹരതിക്കുന്നതതിലുും മുതലാളതിവർഗ്ഗും 
പരാെയനപെട്ടു. ഈ ങകാലാഹല
ങ്ങൾക്തിടയതിലാണറ്, 1800-ൽ നെ
ങപൊളതിയൻ ങബാണപൊർട്ടറ് ഭരണ
ത്തിനലത്തുന്നതുും, ഒരു ഭരണഘ
ടൊധതിഷ്തിത െന്തിത്-മുതലാളതി
ത് ഭരണും (അതായതറ്, ഉയർന്നു
വന്ന മുതലാളതിത് ഉള്ളടക്ും വക
വതിടാനത തനന്ന, എന്നാൽ െന്തി
ത് സ്ാധീെത്തിെറ് പ്രാമുഖ്യമുള്ള 
ഭരണും) നകാണ്ടു വരുന്നതുും. 1815-
നല വാട്ടർലൂ യദ്ധത്തിൽ നെങപൊ
ളതിയൻ പരാെയനപെട്ടതതിനു ങശഷും 
കു�ച്ചുകാലും അെതിശ്ചതിതാവസ്ഥ 
െതിലെതിന്നു. അക്ാലത്റ്, കുടതിൽ 
വ്യവസായങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ കൂ
ടുതലായതിരുന്ന ഫ്ാൻസതിൽ, മറ്റു 
യൂങ�ാപെ്യൻ രാെ്യങ്ങളമായതി താ
രതമ്യും നചയ്യുങമ്ാൾ വ്യവസായ
വതികസെും വളനര മന്ഗതതിയതിലാ
യതിരുന്നു.  1830നല വതിപ്വത്തിലൂ
നട ചാൾസറ് പത്ാമനെ പു�ത്ാ
ക്തി, ലൂയതി ഫതിലതിപെതിനെ ‘പൗരരാ
ൊവായതി’ അധതികാരങമറ്റുങമ്ാൾ, 
‘മുതലാളതിത് രാെഭരണനമന്നറ്’ 
മാർകറ് സറ് വതിളതിച് ഭരണും ഉദയും 
നചയ്തു. 1830 മുതൽ 1848 വനരയ
ള്ള ലൂയതി ഫതിലതിപെതിനന്റ ഭരണകാ
ലത്റ്, പുതുസാങ്തതികവതിദ്യ ഉപ
ങയാഗതിച്ചു നകാണ്റ് ഫ്ാൻസതിനല 
വ്യവസായവതികാസത്തിെറ് ങവഗും 
വകവരതിച്ചു. മത്രാധതിഷ്തിതമായ 
അന്ാരാഷ്ട മുതലാളതിത് കങമ്ാ

ളത്തിനല ശക്തരായ ഒരു മത്
രാർത്ഥതിയായതി ഫ്ാൻസുും മാ�തി. 
വൻവ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപതിച് 
ങപൊൾ നതാഴതിലാളതികളനട എണ്ണ
വും വർദ്ധതിച്ചു. ഫാക്ട�തികളതിൽ പണതി
നയടുക്ാൊയതി ഗ്രാമങ്ങളതിൽ െതിന്നുും 
ആളകൾ െഗരങ്ങളതിങലക്റ് വൻ
ങതാതതിൽ െീങ്ങതി. ബാ്തിങ്ങറ് ങമ
ഖലയും പുഷ്ടതിനപെട്ടു. പങക്, ഇങതാ
നടാപെും തനന്ന  മുതലാളതിവർഗ്ഗവും 
നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗവും തമ്മതിലുള്ള 
വവരുദ്ധ്യവും രൂക്മായതി. ഏും
ഗൽസറ് ചൂണ്തിക്ാണതിച്തു ങപാനല, 
“...1789 മുതലുള്ള ഫ്ാൻസതിനന്റ 
സാമ്ത്തികവും രാഷ്ടീയവമായ 
വതികാസും മൂലും കഴതിഞ്ഞ 50 വർ
ഷങ്ങൾ നകാണ്റ് പാരീസറ് ങെടതി
നയടുത് ഒരു സ്ഥാെമുണ്റ്. സ്
ന്ും ങചാര െൽകതി വതിെയും ങെ
ടുകയും, വതിെയത്തിനു ങശഷും 
തങ്ങളനട ആവശ്യങ്ങളമായതി മു
ങന്നാട്ടു വരതികയും നചയ്യുന്ന നതാ
ഴതിലാളതിവർഗ്ഗമതില്ാനത അവതിനട 
ഒരു വതിപ്വവും നപാട്ടതിപ്പു�നപെടുക 
സാധ്യമല് എന്ന സ്ഥതിതതി വന്നു. 
ഈ പ്രങത്യക കാലഘട്ടത്തിൽ 
പാരീസതിനല നതാഴതിലാളതികൾ 
ആർജതിച് വതികാസത്തിനന്റ അവ
സ്ഥയ്കറ് അനുസൃതമായതി, ഈ ആവ
ശ്യങ്ങൾ പലങപൊഴും അവ്യക്തവും 
ചതിലങപൊനഴാനക് ആശയക്കുഴപെ
മുള്ളതുമായതിരുന്നുനവ ത്ിലുും, ആത്യ
ന്തികമായതി അനതല്ാും മുതലാളതി
മാരുും നതാഴതിലാളതികളും തമ്മതിലു
ള്ള വർഗ്ഗവവരത്തിെറ് അന്തിമപ
രതിഹാരും എന്ന അർത്ഥും വകവ
രതിച്ചു. ഇനതങ്ങനെ െടപെതിൽ വരു
ത്ാനമന്നതറ് ആർക്കുും അ�തിയതില് 
എന്നതറ് സത്യമാണറ്. പങക്, 
ആവശ്യും എന്നതതിനുള്ളതിൽ തനന്ന, 
അനതത്രങത്ാളും അെതിശ്ചതിതത്
ത്തിൽ നപാതതിഞ്ഞു പതിടതിച്ാലുും, 
അതതിനുള്ളതിൽ െതിലവതിനല സമൂ
ഹക്രമത്തിനെതതിങരയള്ള ഭീഷണതി 
ഉൾങച്ർന്നതിരുന്നു. അതു മുങന്നാട്ടു 
നവച് നതാഴതിലാളതികൾ അങപൊ
ഴും ആയധമണതിഞ്ഞതിരുന്നു. അതു
നകാണ്റ്, നതാഴതിലാളതികനള െതിരാ
യധീകരതിക്കുകനയന്നതറ് അങപൊ
ഴും രാഷ്ടത്തിനന്റ അധതികാരസ്ഥാ

െ ത്തു ണ് ാ യ തി രു ന്ന 
മുതലാളതിവർഗ്ഗത്തിനന്റ ആദ്യ കൽ
പെെയായതിരുന്നു.”  (ഫ്ാൻസതിനല 
ആഭ്യന്രയദ്ധും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി
നുള്ള ആമുഖത്തിൽ െതിന്നറ്)

1848 നഫബ്രുവരതിയതിൽ ലൂയതി 
ഫതിലതിപെറ് ഭരണത്തിനെതതിനര ഒരു 
പ്രങക്ാഭങവലതിങയറ്മുണ്ായതി. 
വീണ്ടുും ഏുംഗൽസതിനന്റ വാക്കുക
ളതിൽ െതിന്നറ്, “പാർലനമന്റ�തി പ്ര
തതിപക്ത്തിനന്റ ഭാഗമായ ലതിബ
�ൽ ബൂർഷ്ാസതി, ങവാട്ടവകാശ 
പരതിഷറ് ക്രണും ഉ�പൊക്കുന്നതതി
ൊയതി വതിരുന്നുസൽക്ാരങ്ങൾ 
െടത്തി. അവരുനട പാർട്ടതിക്റ് 
ങമൽങക്ായ്മ ഉ�പൊക്കുന്നതതിനു 
ങവണ്തിയായതിരുന്നു ഇതറ്. സർക്ാ
രുമായള്ള അവരുനട സുംഘർഷ
ത്തിനന്റ സമ്മർദ്ദും വർദ്ധതിച്ങപൊൾ 
ബൂർഷ്ാസതിയങടയും നപറ്തിബൂർ
ഷ്ാസതിയങടയും �ാഡതിക്ലുും �തി
പെബ്തിക്നുമായവരുനട െതിരയ്കറ് 
മുൻഗണെ െൽങകണ്തി വന്നു. 
പങക്, ഇവർക്റ് പതിന്നതിൽ വതിപ്
വകാരതികളായ നതാഴതിലാളതികൾ 
ഉണ്ായതിരുന്നു. 1830 മുതൽ, ബൂർ
ഷ്ാസതിങയയും, �തിപെബ്തിക്ന്ാങര
യുംകാൾ അപ്പു�ും രാഷ്ടീയസ്ാത
ന്ത്യും അവർ ങെടതിയതിരുന്നുനവന്നറ് 
കരുതണും. സർക്ാരതിനുും പ്രതതി
പക്ത്തിനുും ഇടയതിലുള്ള പ്രതതി
സന്തിയനട ഘട്ടത്തിൽ നതാഴതി
ലാളതികൾ നതരുവയദ്ധും ആരുംഭതി
ച്ചു. ലൂയതി ഫതിലതിപ്പുും ഒപെും ങവാട്ടവ
കാശ പരതിഷറ് ക്രണവും അപ്രത്യ
ക്മായതി. അതതിനന്റ സ്ഥാെത്റ് 
ഒരു �തിപെബ്തികറ് ഉയർന്നു വന്നു; 
വതിെയതികളായ നതാഴതിലാളതികൾ 
തനന്ന ങപരതിട്ടതു ങപാനല ഒരു 
ങസാഷ്യൽ �തിപെബ്തികറ്. ഈ ങസാ
ഷ്യൽ �തിപെബ്തികറ് എന്നാൽ എന്ാ
ണറ് അർത്ഥമാക്കുന്നതറ് എന്നതറ് 
പങക് ആർക്കുും വ്യക്തമല്ായതി
രുന്നു, നതാഴതിലാളതികൾക്കു ങപാലുും. 
പങക് അവർക്തിങപൊൾ ആയധ
ങ്ങളണ്റ്, രാഷ്ടത്തിനല ഒരു അധതി
കാരശക്തതിയായതി അവർ മാ�തിയതി
രതിക്കുന്നു. അതുനകാണ്റ്, കാര്യങ്ങൾ 
െതിയന്തണത്തിലാക്തിയ ബൂർഷ്ാ 
�തിപെബ്തിക്ന്ാർ തങ്ങളനട െതില 
ഭരേമാക്തിക്ഴതിഞ്ഞങപൊൾ കണ് 
ഒന്നാമനത് ലക്്യും, നതാഴതിലാ
ളതികനള െതിരായധീകരതിക്കുക എന്ന
തായതിരുന്നു. 1848 ജൂണതിൽ തു�
ന്ന വതിശ്ാസവഞ്െയതിലൂനട ഒരു 
കലാപത്തിങലക്റ് അവനര തള്ളതി
വതിട്ടുനകാണ്ായതിരുന്നു ഇതറ് െട
പൊയതറ്. ... അഞ്ചു ദതിവസനത് 
വീങരാചതിതമായ ങപാരാട്ടത്തിനൊ
ടുവതിൽ നതാഴതിലാളതികൾ പരാെ
യനപെട്ടു. പതിന്നീടുണ്ായതറ്, ങ�ാമാ 
�തിപെബ്തിക്തിനന്റ തകർച്യനട ദതി
െങ്ങൾക്കു ങശഷും കണ്തിട്ടതില്ാത് 

തരത്തിൽ, െതിരായധരായ തടവ
കാർക്തിടയതിൽ െടത്തിയ കൂട്ട
നക്ാലയാണറ്.” 

1848 നഫബ്രുവരതി 25െറ്, മുങന്ന
യണ്ായതിരുന്ന രാെഭരണനത് 
പതിഴനത�തിഞ്ഞുനകാണ്റ് ഫ്ാൻ
സതിൽ മുതലാളതിത് �തിപെബ്തികറ് 
സ്ഥാപതിക്കുകയും ലൂയതി ങബാണ
പൊർട്ടതിനെ ഭരണാധതികാരത്തിൽ 
കുടതിയതിരുത്തുകയും നചയ്തു. ലൂയതി 
ങബാണപൊർട്ടതിനന്റ ഈ ഭരണ
നത്ക്കു�തിച്റ് മഹാൊയ മാർകറ് സറ് 
പ�ഞ്ഞതറ്: “മുതലാളതിവർഗ്ഗത്തി
നന്റ ഒരു വതിഭാഗും രാൊവതിനെ 
മുൻെതിർത്തി ഭരതിച്തിരുന്നു. ഇങപൊൾ 
മുതലാളതിവർഗ്ഗും െെങ്ങനള മുൻ
െതിർത്തിനക്ാണ്റ്, ബൂർഷ് െൊ
ധതിപത്യും സ്ഥാപതിച്തിരതിക്കുന്നു.” 
(ലൂയതി നെങപൊളതിയനന്റ പതതിനെ
ട്ടാും ബ്രൂമതിയർ) പങക്, അധ്ാെതി
ക്കുന്ന െെങ്ങനള സുംബന്തിച്തി
ടങത്ാളും ഇടക്ാലസർക്ാരതിനു 
പകരും വന്ന നതരനഞ്ഞടുക്നപെ
ട്ട �തിപെബ്തിക്കുും െെവതിരുദ്ധ മുത
ലാളതിത് സർക്ാരാനണന്നറ് മെ
സ്തിലാക്ാൻ അധതികസമയും ങവ
ണ്തിവന്നതില്. പതിന്നതിടുന്ന ഓങരാ 
ദതിെവും മുതലാളതിത് ചൂഷണനത് 
വർധതിപെതിച്ചു. പട്ടതിണതിയും നതാഴതി
ലതില്ായ്മയും ക്രമമായതി വർധതിച്ചു
നകാങണ്യതിരുന്നു. അതുനകാണ്റ്, 
നതാഴതിലാളതികളനട െ്യായമായ 
ആവശ്യങ്ങങളാടു, സർക്ാർ പ്ര
തതികരതിച്തറ് െതിലെതിന്ന നതാഴതില
വകാശങ്ങൾ തനന്ന നവട്ടതിച്ചുരു
ക്തിനക്ാണ്ാണറ്. അതറ് നതാഴതി
ലാളതികനള ങരാഷാകുലരാക്കുകയും 
വ്യാപകമായ നചറുത്തുെതിൽപെറ് 
വളരാൻ തുടങ്ങുകയും നചയ്തു. അങ്ങ
നെ നതാഴതിലാളതികൾക്തിടയതിൽ 
അടതിഞ്ഞുകൂടതിയ പ്രതതിങഷധും, പ്ര
തതിങരാധപ്രങക്ാഭത്തിനന്റ രൂപ
ത്തിങലാ കലാപമാങയാ നപാട്ടതി
നത്�തിച്ചു തുടങ്ങുകയും, പാരീസതി
നല നതരുവകളതിൽ ആയതിരങ്ങൾ 
പ്രതതിങഷധമാർച്ചുകളതിൽ അണതി
ങചരുകയും നചയ്തു. 

1848 ജൂൺ 22 എന്ന ദതിവസും 
നതാഴതിലാളതികളനട ധീരതയനട 
ദൃകറ് സാക്തിയായതി. മാർകറ് സറ് വതി
ശദീകരതിച്തു ങപാനല: “ലൂയതി ഫതി
ലതിപെതിനന്റ മുതലാളതിത് രാെഭര
ണനത് തുടർന്നറ് ഒരു മുതലാളതി
ത് �തിപെബ്തിക്റ് വരാങെ സാധ്യ
തയള്ളൂ. അതായതറ്, മുതലാളതിവർ
ഗ്ഗത്തിനന്റ ഒരു നചറുവതിഭാഗും രാ
ൊവതിനന്റ ങപരതിൽ ഭരതിക്കുന്നതതിനു 
പകരും, മുതലാളതിവർഗ്ഗും ഒന്നാനക 
ഇെതി െെങ്ങളനട ങപരതിൽ ഭരതി
ക്കുും. പാരീസതിനല നതാഴതിലാളതി
വർഗ്ഗത്തിനന്റ ആവശ്യങ്ങൾ ഉങട്ടാ
പെ്യൻ അസുംബന്മാണറ്, അതതിെറ് 

സതാ ഴിലാളിവർഗ്ഗ രാഷ്ടം സ്ാപിക്കുവാനുള്ള ആദത്യടത് ധീരപരിശ്രമ
മായി െരിത്രത്ിൽ പാരീസട് കമ്മ്യൂൺ നിലടകാള്ളുന്നു. ആ നിലയിൽ, കഠി
നവം വർധിതവമായ മുതലാളിത് ചൂഷണത്ിൽനിന്നുള്ള കമാെനത്ിനാ
യി ഉൽക്െമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ജനല്ങ്ങൾക്ട് പ്രകൊ
ദനമായി അതട് തുെരുന്നു. 1871 മാർച്ട് 18 മുതൽ കമയട് 28 വടര, അതായതട് 
72 ദിവസം, പാരീസിടല ടതാഴിലാളിവർഗ്ഗം നഗരത്ിടറെ നിയന്ത്രണം 
സകവശടപ്പടുത്തുകയും, ജന്ിത് രാഷ്ടങ്ങടള പിന്തുെർന്നുവന്ന മുതലാളി
ത് രാഷ്ടങ്ങളിൽനിടന്നല്ാം ഗുണപരമായി വത്യതത്യസ്മായ ഒരു പുതിയ രാ
ഷ്ടത്ിടറെ സ്ാപനം ഉദട് കഘാഷിക്കുകയും ടെയട്തു. 
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അവസാെും കു�തിങക്ണ്തുണ്റ്. 
ങകാൺസ്റതിറ്യുവന്ററ് ൊഷണൽ 
അസുംബ്തിയനട ഈ പ്രഖ്യാപെ
ത്തിെറ് പാരീസതിനല നതാഴതിലാ
ളതിവർഗ്ഗും മറുപടതി െൽകതിയതറ് 
ജൂൺ പ്രങക്ാഭത്തിലൂനടയാണറ്. 
യൂങ�ാപെതിനല ആഭ്യന്രയദ്ധങ്ങള
നട ചരതിത്രത്തിനല ഏറ്വും ബൃഹ
ത്ായ ഒരു സുംഭവമായതിരുന്നു 
അതറ്. മുതലാളതിത് �തിപെബ്തികറ് 
വതിെയശ്രീലാളതിതരായതി. ധെപ്ര
ഭുക്ന്ാരുും വ്യവസായമുതലാളതി
മാരുും മധ്യവർഗ്ഗവും നപറ്തിബൂർ
ഷ്കളും വസെ്യവും, നമാവബൽ 
ഗാർഡുകൾ എന്ന ങപരതിൽ സും
ഘടതിപെതിക്നപെട്ട വർഗ്ഗങബാധമതി
ല്ാത് നതാഴതിലാളതികളും, ബൗ
ദ്ധതികപ്രമുഖരുും, പുങരാഹതിതവർ
ഗ്ഗവും ഗ്രാമീണെെതയനമല്ാും 
അതതിങൊനടാപെും ങചർന്നുെതിന്നു. 
പാരീസതിനല നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗ
ങത്ാനടാപെും െതിൽക്ാൻ മറ്ാരുും 
ഉണ്ായതില്. ജൂൺ 22െറ്, െെങ്ങ
ളനട ഒരു വതിപ്വമുങന്നറ്മുണ്ായതി. 
എതതിരാളതികളായ രണ്റ് പ്രധാെ 
വർഗ്ഗങ്ങളും - മുതലാളതിവർഗ്ഗവും 
നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗവും, ങപാർക്
ളത്തിൽ മുഖാമുഖും വന്നു... വതിെ
യത്തിനു ങശഷും 3000ൽ അധതികും 
പ്രങക്ാഭകനര െതിഷ്ഠുരും നകാല 
നചയ്യുകയും 15,000 ങപനര വതിചാ
രണ കൂടാനത ൊടുകടത്തുകയും 
നചയ്തു. ഈ പരാെയങത്ാനട, 
വതിപ്വത്തിനന്റ അരങ്ങതിനല പതി
ന്നണതിയതിങലക്റ് നതാഴതിലാളതിവർ
ഗ്ഗത്തിെറ് പതിൻവാങങ്ങണ്തി വന്നു... 
ജൂൺ കലാപത്തിനന്റ പരാെയ
ങത്ാനട, മുതലാളതിത് �തിപെബ്തി
കറ് സ്ഥാപതിച്റ് പടുത്തുയർത്തുവാ
നുള്ള െതിലനമാരുക്ൽ കൂടതി െട
ന്നു. പങക് അങത സമയും തനന്ന, 
യൂങ�ാപെതിൽ, രാെഭരണും ങവങണാ 
�തിപെബ്തികറ് ങവങണാ എന്നതതിെ
പ്പു�നത് വതിഷയങ്ങളതിലുള്ള ങചാ
ദ്യങ്ങളമുനണ്ന്നുും അതറ് നവളതിവാ
ക്തി തന്നു. മുതലാളതിത് �തിപെബ്തി
കറ് എന്നതറ് ഒരു വർഗ്ഗും മറ്റു വർ
ഗ്ഗങ്ങൾക്കു ങമൽ െടത്തുന്ന അെതി
യന്തതിതമായ ങസ്ഛോധതിപത്യ
ങത്യാണറ് അർത്ഥമാക്കുന്നനത
ന്നറ് അതറ് നവളതിനപെടുത്തി....” (ലൂയതി 
ങബാണപൊർട്ടതിനന്റ പതതിനെട്ടാും 
ബ്രൂമതിയർ) സുംഭവങ്ങളതിൽ പതിന്നീ
ടുണ്ായ വഴതിത്തിരതിവതിനന്റ ദൃശ്യും 
ഏുംഗൽസതിനന്റ വാക്കുകളതിൽ 
കാണാും: “മുതലാളതിത്ത്തിനെ
തതിങര, തങ്ങളങടതായ താതറ്പര്യ
ങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളമുള്ള ഒരു പ്ര
ങത്യക വർഗ്ഗമായതി െതിലനകാള്ളാൻ 
നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗും വധര്യും കാ
ണതിക്കുന്ന െതിമതിഷും, പ്രതതികാര
ങത്ാടു കൂടതി എത്രങത്ാളും ഭ്ാ
ന്മായ ക്രൂരതകളാണറ് തങ്ങൾക്കു 
പു�നത്ടുക്ാൊവകനയന്നതറ് 
മുതലാളതിത്ും അന്നാണറ് ആദ്യ
മായതി പ്രദർശതിപെതിച്തറ്. ... ഫ്ാൻ
സതിനെ ഭരതിക്ാൻ നതാഴതിലാളതി
വർഗ്ഗത്തിെറ് ഇെതിയും സാധ്യമാ
യതിട്ടതിനല് ത്ിൽ മുതലാളതിത്ത്തിനുും 

അതറ് സാധ്യമാവകയതില്.   അവ
രുനട (മുതലാളതിവർഗ്ഗത്തിനന്റ) ഇട
യതിനല ആഭ്യന്രഭതിന്നതകളാണറ്, 
വസെ്യും, നപാലീസറ്, ഭരണയ
ന്തും എന്നതിവയടക്മുള്ള എല്ാ 
അധതികാരസ്ഥാെങ്ങളും വകയ്
ടക്കുവാൻ ലൂയതി ങബാണപൊർട്ടതിെറ് 
അവസരനമാരുക്തിയതറ്. 1851 ഡതി
സുംബർ 2െറ് മുതലാളതിത്ത്തിനന്റ 
അവസാെ ആശ്രയമായതിരുന്ന 
ങദശീയ അസുംബ്തിയും തകർന്നു. 
ഒരു പറ്ും രാഷ്ടീയ-സാമ്ത്തിക 
സാഹസതികർ ഫ്ാൻസതിനെ 
ചൂഷണും നചയ്യുന്നതുും, അങതസ
മയും തനന്ന, വൻകതിട മുതലാളതി
മാരതിനല ഒരു നച�തിയ വതിഭാഗത്തി
നു മാത്രും ആധതിപത്യമുണ്ായതിരു
ന്ന, ലൂയതി ഫതിലതിപെതിനന്റ സങ്കുചതിത 
മങൊഭാവവും ഭീരുത്വും െതി�ഞ്ഞ 
ഭരണസുംവതിധാെത്തിനു കീഴതിൽ 
ഒരതിക്ലുും സാധ്യമാവാത് തര
ത്തിലുള്ള വ്യവസായവതികസെ
ങത്ാനടയള്ള രണ്ാും സാമ്ാെ്യ
ത്തിെറ് ആരുംഭും കു�തിച്ചു. നതാഴതി

ലാളതികളതിൽ െതിന്നുും മുതലാളതിവർ
ഗ്ഗനത് സുംരക്തിക്കുനമന്നുും, മറു
വശത്റ് മുതലാളതിമാരതിൽ െതിന്നുും 
നതാഴതിലാളതികങളയും സുംരക്തി
ക്കുനമന്ന ധാരണ െൽകതി, മുതലാ
ളതിമാരതിൽ െതിന്നുും ലൂയതി ങബാണ
പൊർട്ടറ് രാഷ്ടീയ അധതികാരും ഏനറ്
ടുത്തു. പങക് പകരമായതി അങദ്ദ
ഹത്തിനന്റ ഭരണും ഊഹക്ച്വ
ടനത്യും വ്യവസായ പ്രവർത്
െനത്യും ങപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കുക 
യാണറ് ഉണ്ായതറ് - ചുരുക്തിപെ� 
ഞ്ഞാൽ ൊളതിതുവനര അജ്ാത
മായതിരുന്ന അളവതിൽ മുഴവൻ മുത
ലാളതിത്ങത്യും അതറ് ഉയർത്തി
നയടുക്കുകയും പരതിങപാഷതിപെതിക്കു
കയും നചയ്തു.” (ഫ്ാൻസതിനല ആഭ്യ
ന്രയദ്ധത്തിനുള്ള മുഖവര എന്ന 
ഗ്രന്ഥത്തിൽ െതിന്നറ്)   

1851 മുതൽ 1868 വനരയള്ള 
17 വർഷും, അതായതറ്, നെങപൊ
ളതിയൻ മൂന്നാമൻ എന്നു ങപരു മാ
റ്തിയ  ലൂയതി ങബാണപൊർട്ടതിനന്റ 
ഭരണകാലത്റ് ഫ്ാൻസതിനല അവ
സ്ഥ ങമാശമായതിനക്ാങണ്യതിരു
ന്നു. മുതലാളതിത്ത്തിനല പ്രതതി
സന്തി വ്യക്തമായതി നതളതിഞ്ഞുവ
ന്നു. അതു മൂലും വതിവതിധ രാെ്യങ്ങ
ളതിനല നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തിങന്റ

യും മധ്യവർഗ്ഗത്തിങന്റയും സാഹ
ചര്യും കൂടുതൽ വഷളാവകയായതി
രുന്നു. ലാഭമുണ്ാക്ാൻ ആഗ്രഹതി
ച് മുതലാളതിത്ത്തിനു ങപാലുും 
ഈ ലാഭമുണ്ാക്ൽ വളനര ബു
ദ്ധതിമുട്ടായതി  തീർന്നു. മുതലാളതിത് 
െൊധതിപത്യ വതിപ്വത്തിനു ങശഷും 
ഫ്ാൻസറ് കടന്നു 
ങപായ 80 വർഷങ്ങ
നള വതിലയതിരുത്തി
നക്ാണ്റ് ഏുംഗൽസറ് 
പ�ഞ്ഞു: “ങലാകത്റ് 
മങറ്നതാരു രാെ്യങത്
ക്ാളും ഫ്ാൻസതിലാ
ണറ് ചരതിത്രപരമായ 
വർഗ്ഗസമരങ്ങൾ ഒരു 
െതിർണ്ണായക പരതിസ
മാപ്തതി വങരയും നപാ
രുതതിയതിരുന്നതറ്. തൽ
ഫലമായതി അവതിനടയാണറ്, അതതി
നന്റ ഫലങ്ങൾ സുംഗ്രഹതിക്നപെട്ട, 
മാ�തിയ രാഷ്ടീയരൂപങ്ങൾ, അവ
യനട കൃത്യമായ രൂപങരഖങയാനട 
പതതിഞ്ഞതിട്ടുള്ളതറ്. മധ്യകാലനത് 

െന്തിത്ത്തിനന്റ ങകന്ദ്രും. െങവാ
ത്ഥാെത്തിനു ങശഷും സാമൂഹതിക
ങശ്രണതികളനട അടതിസ്ഥാെത്തി
ലുള്ള ഏകീകൃത രാെഭരണത്തി
നന്റ മാതൃക. മഹാവതിപ്വത്തിൽ 
ഫ്ാൻസറ് െന്തിത്നത് തകർ
നത്�തിയകയും, യൂങ�ാപെതിനല മനറ്ാ
രു ങദശത്തിനുും കതിടപതിടതിക്ാൻ 
ആവാത്വണ്ണമുള്ള ശുദ്ധതിങയാനട 
മുതലാളതിത്ഭരണും സ്ഥാപതിക്കു
കയും നചയ്തു. മനറ്ാരതിടത്തുും കണ്തി
ട്ടതില്ാത്വണ്ണും ഭരണമുതലാളതി
വർഗ്ഗത്തിനെതതിങര പ്രത്യാശാഭ 
രതിതമായ നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തി
നന്റ ങപാരാട്ടവും തീക്ഷ്ണമായ രൂ
പത്തിൽ ഇവതിനടയാണറ് ദൃശ്യമാ
യതറ്. അതു കാരണമാണറ്, ഫ്ാൻ
സതിനന്റ ചരതിത്രും പ്രങത്യക അഭതി
രുചതിങയാനട മാർകറ് സറ് പഠതിച്ചുനവ
ന്നു മാത്രമല്, എല്ാ സൂക്ഷ്മ വതിവ
രങത്ാടുും കൂടതി അതതിനന്റ വർത്
മാെചരതിത്രങത്യും പതിന്തുടരുന്ന
തുും, ഭാവതിയതിനല ഉപങയാഗത്തി
ൊയതി സാമഗ്രതികൾ ങശഖരതിച്തുും. 
അതുനകാണ്ടു തനന്ന, സുംഭവവതി
കാസങ്ങൾ അങദ്ദഹനത് ഒട്ടുും 
അത്ഭുതനപെടുത്തിയതില്.”  (മാർ
കറ് സതിനന്റ ലൂയതി നെങപൊളതിയനന്റ 
പതതിനെട്ടാും ബ്രൂമതിയ�തിനുള്ള ആമു

ഖത്തിൽ െതിന്നുും) 
നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തിനു ങമ

ങലയള്ള തങ്ങളനട ചൂഷണും വർ
ധതിപെതിക്കുന്നതതിങൊനടാപെും തനന്ന, 
ഭൂഖണ്ഡത്തിനന്റ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളതിങല
ക്കു കൂടതി തങ്ങളനട അധീശത്ും 
വ്യാപതിപെതിക്ാൻ ഫ്ാൻസതിനല മു

തലാളതിവർഗ്ഗും ആഗ്ര
ഹതിച്ചു. 1848 മുതൽ 
1851 അവസാെും വനര 
ലൂയതി നെങപൊളതിയൻ 
ങബാണപൊർട്ടറ് എന്ന 
ങപരതിൽ ഫ്ാൻസതിനന്റ 
ആദ്യ പ്രസതിഡന്റാ 
യതിരതിക്കുകയും, പതിന്നീ
ടറ് ഒരു അട്ടതിമ�തിയതിലൂ
നട 1851 മുതൽ 1870 
വനര രണ്ാും ഫ്ഞ്റ് 
ചക്രവർത്തിയായതി 

സ്യും അവങരാധതിക്കുകയും നചയ്ത 
നെങപൊളതിയൻ മൂന്നാമൻ വക
നക്ാണ് െടപടതികളതിലുും, സ്ീക
രതിച് െയങ്ങളതിലുും, ഭരണമുതലാ
ളതിവർഗ്ഗത്തിനന്റ ഈ അഭതിവാഞ് 
വ്യക്തമായതിരുന്നു. പങക്, ഫ്ഞ്റ് 
മുതലാളതിത്ത്തിനന്റ ഈ വതിക
സെസ്പറ് െത്തിനു മുന്നതിനല പ്ര
ധാെ തടസ്ും, തുല്്യശക്തതിയായതി 
നതാട്ടയലത്റ് ഉണ്ായതിരുന്ന, ബതി
സ്ാർക്തിനു കീഴതിനല പ്രഷ്യ ആയതി
രുന്നു.  അന്നറ് ബതിസ്ാർക്റ് െർമ്മ
െതിയനട ഏകീകരണത്തിൽ മുഴ
കതിയതിരതിക്കുകയായതിരുന്നു. അതു
നകാണ്റ്, തങ്ങളനട സ്ാധീെങമ
ഖല വർധതിപെതിക്ണനമ്തിൽ, പ്ര
ഷ്യങയാടറ് യദ്ധും പ്രഖ്യാപതിക്കുക 
യല്ാനത ഫ്ാൻസതിനു മുന്നതിൽ മറ്റു 
വഴതികളതില്ായതിരുന്നു. അതതിൊൽ, 
നെങപൊളതിയൻ മൂന്നാമൻ തീവ്രങദ
ശീയവാദും ആളതിക്ത്തിക്ാൻ 
ആരുംഭതിക്കുകയും, 1870 ജൂവല 
16െറ്, പ്രഷ്യനക്തതിങര യദ്ധമാരും
ഭതിക്ാനുള്ള പ്രങമയും ഫ്ഞ്റ് പാർ
ലനമന്റതിൽ നകാണ്ടുവരതികയും നചയ്തു. 

പങക് ഈ യദ്ധപദ്ധതതിനയ 
ഫ്ഞ്റ് നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗും എതതിർ
ത്തു. ‘സർവ്രാെ്യങ്ങളതിങലയും നതാ
ഴതിലാളതിവർഗ്ഗങത്ാടറ്’ എന്ന തല
നക്ട്ടതിലുള്ള ലഘുങലഖയതിൽ ഈ 
യദ്ധാഹ്ാെത്തിനെതതിങര ശബ്ദ
മുയർത്തുവാൻ തങ്ങളനട എല്ാ 
സങഹാദരങരാടുും അവർ ആവശ്യ
നപെട്ടു. ഒന്നാും ഇന്റർൊഷണലതി
നന്റ ബർലതിൻ യൂണതിറ്റ് പൂർണ്ണമ
െങസ്ാനട ഈ ആഹ്ാെങത്ാടറ് 
പ്രതതികരതിക്കുകയും, ഒരു യദ്ധകാ
ഹളത്തിനുും, ഒരു പീര്തിനയാച്
ക്കുും ഒരു െയത്തിനുും ഒരു പരാ
െയത്തിനുും, നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗ 
സാർവ്ങദശീയത എന്ന ലക്്യ
ത്തിൽ െതിന്നുും തങ്ങനള വ്യതതിച
ലതിപെതിക്ാൊവതില് എന്നവർ ഉ�പ്പു 
െൽകതി. പങക്, നതാഴതിലാളതിക
ളനട എല്ാ പ്രതതിങഷധങ്ങങളയും 
അവഗണതിച്ചു നകാണ്റ്, 1870 ജൂവല 
2െറ്, നെങപൊളതിയൻ മൂന്നാമൻ പ്ര
ഷ്യനക്തതിങര യദ്ധും പ്രഖ്യാപതിച്ചു. 
ഫ്ഞ്റ് വസെ്യും പ്രഷ്യൻ ഭൂമതി
യതിൽ അതതിക്രമതിച്ചു കടന്നങപൊൾ 
അവർക്റ് പ്രഷ്യൻ വസെ്യത്തിൽ 

െതിന്നുും കടുത് പ്രത്യാക്രമണും 
ങെരതിങടണ്തിവന്നു. ഏന�ത്ാമസതി
യാനത നസപറ്റ്ുംബർ 2െറ്, പ്രഷ്യൻ 
വസെതികശക്തതിയതിൽ െതിന്നുും 
നെങപൊളതിയൻ മൂന്നാമനന്റ വസ
െ്യത്തിെറ് കടുത് പരാെയങമറ്റു 
വാങങ്ങണ്തി വന്നു. പ്രഷ്യൻ ങസെ 
നെങപൊളതിയൻ മൂന്നാമനെ തടവ
കാരൊക്കുകയും, ഫ്ാൻസതിനല 
നെങപൊളതിയൻ മൂന്നാമനന്റ ഭരണും 
അവസാെതിക്കുകയും നചയ്തു. 

സനവപ്ാളിയൻ മൂനാമന്  
വേഷമുള്ള ഫ്ാൻസ്

നെങപൊളതിയൻ മൂന്നാമനന്റ പത
െത്തിനു ങശഷും സാമ്ാെ്യും ഒരു 
ചീട്ടുനകാട്ടാരും ങപാനല തകർന്നു. 
1870ൽ ഫ്ഞ്റ് െെത വീണ്ടുും �തി
പെബ്തികറ് പ്രഖ്യാപതിച്ചു. പങക്, കു
പ്രസതിദ്ധൊയ തതിങയഴറ് സറ് എന്ന
യാളായതിരുന്നു �തിപെബ്തിക്തിനന്റ 
തലപെത്റ് വന്നതറ്. മാർകറ് സറ് 
അയാനള വതിങശഷതിപെതിച്തറ് ഇങ്ങ
നെയായതിരുന്നു:  “വപശാചതിക
സ്ഭാവതിയായ അയാൾ അരനൂ
റ്ാണ്തിങലന�യായതി ഫ്ഞ്റ് മുതലാ
ളതിത്നത് വശീകരതിച്തിരുന്നു. 
കാരണും അവരുനട തനന്ന വർഗ്ഗ
ദുഷതിപെതിനന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ ബൗ
ദ്ധതികപ്രകാശെമായതിരുന്നു അയാൾ. 
ഒരു രാഷ്ടതന്തജ്ൊയതി മാറുന്ന
തതിനു മുമ്റ് തനന്ന, ചരതിത്രകാരൊ
യതി ചമഞ്ഞറ് കള്ളും പ�യാനുള്ള 
തനന്റ ങശഷതി അയാൾ നതളതിയതി
ച്തിരുന്നു. ... നചറുകതിട നതമ്മാടതി
ത്രങ്ങളനട ൊയകൻ, കള്ളസാ
ക്്യങ്ങളനടയും വഞ്െയങടയും 
ഉപാസകൻ, തരുംതാണ തന്തങ്ങ
ളനടയും കപടവതിദ്യകളങടയും പാർ
ലനമന്റ�തി പാർട്ടതി ങപാരാട്ടങ്ങളതി
നല വതിശ്ാസവഞ്െകളങടയും 
ശതിൽപെതി; അധതികാരമതില്ാത്ങപൊൾ 
വതിപ്വത്തിനു തതിരതിനകാളത്ാനുും, 
അധതികാരങമൽക്കുങമ്ാൾ അങത 
ങപാരാട്ടനത് ങചാരയതിൽ മുക്തി
നക്ാല്ാനുും ഒരു ചാഞ്ല്യവമതി
ല്ാത്യാൾ; ആശയങ്ങളനട സ്ഥാ
െത്റ് വർഗ്ഗമുൻവതിധതികനളയും, 
ഹൃദയത്തിനന്റ സ്ഥാെത്റ് ദുരഭതി
മാെവും മുന്നതിൽ െതിർത്തുന്നയാൾ; 
നപാതുെീവതിതും ങപാനല തനന്ന 
കുപ്രസതിദ്ധമായ സ്കാര്യെീവതിത
വും നവറുപ്പുളവാക്കുന്നതായതിരുന്നു.” 
(‘ഫ്ാൻസതിനല ആഭ്യന്രയദ്ധും’) 
സമ്ത്തിങൊടുള്ള ആർത്തിയും 
അതറ് സൃഷ്ടതിക്കുന്ന മനുഷ്യങരാടു
ള്ള നവറുപ്പുമായതിരുന്നു തതിങയഴറ് സതിൽ 
സ്ഥതിരതങയാനട ഉണ്ായതിരുന്നതറ്. 
ലൂയതി ഫതിലതിപെതിനു കീഴതിലുള്ള തനന്റ 
ആദ്യമന്തതിസഭയതിൽ ദരതിരേൊയതി 
പ്രങവശതിച് അങദ്ദഹും ങകാടീശ്
രൊയാണറ് പു�ത്തി�ങ്ങതിയതറ്. 
അതുനകാണ്റ്, പതിന്നീടറ് സ്ഥാപതി
ക്നപെടുവാനുണ്ായതിരുന്ന പാരീസറ് 
കമ്മയൂൺ െതിലെതിർത്തുവാനുള്ള 
ശ്രമങ്ങനള തകർക്കുവാൻ ഏറ്വും 
അനുങയാെ്യൊയ വ്യക്തതിനയ 
തനന്നയാണറ് പതിന്തിരതിപെൻ മുത
ലാളതിത്ും നതരനഞ്ഞടുത്നതന്നറ് 

1789ലാണട് ഫ്ാൻസിൽ മുതലാളിത് ജനാധിപ
തത്യ വിപ്ലവം നെന്നതട്... വിപ്ലവത്ിടറെ കനതൃത്വം 
മുതലാളിവർഗ്ഗത്ിടറെ സകകളിലായിരുന്നുടവ
ങ്ിലം ടതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാണട് അതിടന വിജയ
ത്ിടലത്ിച്തട്... അധികാരം പിെിടച്ടുത്തി
നുകശഷം വിപ്ലവത്ിടറെ പാതയിൽ തുെരുവാൻ 
മുതലാളിത്ത്ിനട് താതട്പരത്യമുണ്ായില്. പക്, 
ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗ
ങ്ങൾ ഉൾടപ്പടുന്ന ആയുധമണിഞ്ഞ ജനങ്ങടള 
സംബന്ിച്ിെകത്ാളം, വിപ്ലവത്ിടറെ തുെർ
ന്നുള്ള പുകരാഗതി കാണുവാനായിരുന്നു ആഗ്ര
ഹം. അകപ്പാൾ ഒരു സവരുദ്ധത്യം ഉെടലടുത്തു.

(11-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 13-ാം ശേജില്)

{^m³-kn-se ap-X-em-fn-¯ hn-Im-k-t¯m-sSm-¸w ap-X-em-fn-hÀ-¤hpw  
sXm-gn-em-fn-hÀ-¤hpw X-½n-epÅ ssh-cp-²yhpw aqÀ-Ñn¨p
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വ്യക്തമാണറ്. 
തതിങയഴറ് സതിനു കീഴതിലുള്ള ഫ്ാൻ

സതിനല മുതലാളതിത് �തിപെബ്തിക്തി
െറ് ആദ്യും തനന്ന, മുങന്ന�തി വരുന്ന 
പ്രഷ്യൻ വസെ്യനത് പാരീസതിൽ 
പ്രങവശതിക്കുന്നതതിൽ െതിന്നുും തട
യണമായതിരുന്നു. പങക് കരുത്
രായ പ്രഷ്യൻ ങസെനയ പതിങന്നാ
ട്ടടതിക്ാൻ തക്വണ്ണമുള്ള വസ
െതികശക്തതി അവർക്കുണ്ായതിരു
ന്നതില്. അതുനകാണ്റ്, നതാഴതിലാ
ളതിവർഗ്ഗമടക്മുള്ള െെങ്ങൾക്റ് 
ആയധും െൽകുകനയന്നതല്ാനത 
അവർക്കു ങവങ� വഴതിയണ്ായതിരു
ന്നതില്. ഏുംഗൽസതിനന്റ വാക്കുക
ളതിൽ, “ഈ അടതിയന്തിരഘട്ടത്തിൽ, 
ഒരു ‘ങദശീയ പ്രതതിങരാധ സർ
ക്ാർ’ സ്യും രൂപീകരതിക്ാൻ 
മുൻ െതിയമെതിർമ്മാണസഭയതിനല 
പാരീസറ് പ്രതതിെതിധതികനള  െെ
ങ്ങൾ അനുവദതിച്ചു. പ്രതതിങരാധത്തി
നന്റ ആവശ്യങ്ങൾക്ായതി പാരീ
സതിനല ആയധങമന്ാൻ ങശഷതി
യള്ള എല്ാവരുും ൊഷണൽ ഗാർ
ഡതിൽ ങചരുകയും ആയധമണതി
യകയും നചയ്തു. അങ്ങനെ നതാഴതി
ലാളതികൾ അതതിൽ മഹാഭൂരതിപ
ക്മായതി.”(ഫ്ാൻസതിനല ആഭ്യ
ന്രയദ്ധും എന്ന കൃതതിയനട ആമുഖും, 
1891) പങക് ഒരു മുതലാളതിത് 
സമൂഹത്തിൽ അധ്ാെശക്തതിയും 
മൂലധെവും തമ്മതിലുള്ള മുഖ്യവവ
രുദ്ധ്യത്തിനന്റ ആവതിഷറ് ക്രണ
നമങന്നാണും മുതലാളതിത് സർ
ക്ാരുും നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗവും 
തമ്മതിൽ താതറ്പര്യസുംഘർഷങ്ങൾ 
ഉടനലടുത്തു. 

സാമൂഹതികവതികാസത്തിനന്റ 
െതിയമങ്ങളും ചരതിത്രത്തിനന്റ കർ
ക്ശമായ ഗതതിയും അനുസരതിച്ചു
ള്ള അെതിവാര്യതയായതി മഹാൊയ 
മാർകറ് സറ് നതളതിയതിച്തിട്ടുള്ളതു 
ങപാനല തനന്ന, മുതലാളതിത്വതിരുദ്ധ 
നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗ വതിപ്വും സും
ബന്തിച് ദുഃസ്പറ് െങ്ങൾ ങവട്ടയാ
ടതിനക്ാണ്തിരുന്ന ഭരണമുതലാളതി
വർഗ്ഗത്തിെറ് നതാഴതിലാളതികനള 
ബലമായതി െതിരായധീകരതിക്ണ
നമന്നുണ്ായതിരുന്നു. ഈ ശ്രമത്തിൽ 
വതിെയതിക്കുന്നതതിൊയതി, ഫ്ഞ്റ് 
മുതലാളതിത് സർക്ാരതിെറ് എന്തു 
വതില നകാടുത്തുും പ്രഷ്യൻ അധതി
കാരതികളമായതി ഒരു ധാരണയതി
നലങത്ണ്തറ് അത്യാവശ്യമായതി
രുന്നു. മറുവശത്റ്, ഫ്ാൻസതിൽ 
എനന്്തിലുും വതിപ്വമുങന്നറ്ത്തി
നുണ്ാകാനുള്ള സാധ്യതനയ തകർ
ത്തിനല് ത്ിൽ, െർമ്മെതിയതിലുും അതറ് 
സമാെസാഹചര്യത്തിെറ് തതിരതി
നകാളത്തുനമന്നറ് തനന്റ മുതലാളതി
വർഗ്ഗ സഹെവാസെ നകാണ്റ് 
തതിരതിച്�തിയാൻ  പ്രഷ്യൻ ഭരണ
ത്തിനന്റ തലവൊയതിരുന്ന ബതി
സ്ാർക്തിനുും സാധതിച്ചു. വാസ്വ
ത്തിൽ, െർമ്മെതിയതിനല നതാഴതി
ലാളതിവർഗ്ഗവും ഫ്ഞ്റ് നതാഴതിലാ
ളതികൾനക്ാപെും െതിലനകാള്ളുകയും, 
ഫ്ഞ്റ് നതാഴതിലാളതികളനട വതിങമാ
ചെത്തിൊയള്ള ങപാരാട്ടത്തിെറ് 

തു�ന്ന പതിന്തുണ പ്രഖ്യാപതിക്കുകയും 
നചയ്തതിരുന്നു. അതുനകാണ്റ്, നമ
റ്റ് സറ്, നസഡാൻ െഗരങ്ങളതിൽ 
തടവതിൽ പാർപെതിച്തിരുന്ന ഫ്ഞ്റ് 
വസെതികനര സ്തന്തരാക്തി തതി
ങയഴറ് സതിെറ് വകമാ�ാനമന്നറ് ബതി
സ്ാർക്റ് സമ്മതതിച്ചു. അതുങപാനല, 
പാരീസതിനല സായധരായ നതാ
ഴതിലാളതിവർഗ്ഗും വതിങദശവസെ്യ
ത്തിനു മുന്നതിൽ കീഴടങ്ങണനമന്നറ് 
ആഗ്രഹതിച് തീങയഴറ് സറ് സർക്ാ
രതിനന്റ വ്യക്തമായ മൗൊനുവാദ
ങത്ാനട, എല്ാ വശത്തു കൂടതിയും 
പ്രഷ്യൻ വസെ്യും പാരീസറ് വള
യകയും നചയ്തു. 

പങക്, പാരീസതിനല നതാഴതി
ലാളതിവർഗ്ഗത്തിനന്റയും ബഹുെെ
ങ്ങളങടയും മങൊഭാവും മെസ്തിലാ
ക്തിയ തന്തശാലതിയായ ബതിസ്ാർ
ക്റ് അതതിനു തയ്ാ�ായതില്. ഏും
ഗൽസറ് പ്രസ്ാവതിച്തു ങപാനല, 
“1870 ഒകറ് ങടാബർ 31െറ്, ങദശീയ 
പ്രതതിങരാധ സർക്ാരതിനന്റ ഉത്
രവ പ്രകാരും പ്രഷ്യക്ാരുമായതി 
തതിങയഴറ് സറ് അനുെയചർച് തുട
ങ്ങതി എന്ന വാർത്യ�തിഞ്ഞ പാ
രീസതിനല നതാഴതിലാളതികളും ൊ
ഷണൽ ഗാർഡതിനല വതിപ്വവതിഭാ
ഗവും, കലാപമാരുംഭതിച്ചു. പ്രങക്ാ
ഭകാരതികൾ ങഹാട്ടൽ ഡതിവതിനല് 
വകയ്ടക്കുകയും രാഷ്ടീയശക്തതി
യനട വതിപ്വവതിഭാഗും സ്ഥാപതിക്കു
കയും നചയ്തു.... പാരീസതിനല വതി
പ്വശക്തതികളനട അപൂർണ്ണമായ 
സുംഘാടെവും, പ്രങക്ാഭത്തിനന്റ 
മുൻെതിരയതിനല ഭതിന്നതകളും മുത
നലടുത്തുനകാണ്റ് -- ബ്ാ ്്തിസ്റ്റുകളും 
(ബ്ാ്്തിയനട അനുയായതികൾ) 
നപറ്തിബൂർഷ്ാ െൊധതിപത്യവാ
ദതികളും, ങെങക്ാബതിെതിസ്റ്റുകളും 
(ങെങക്ാബതിനന്റ അനുയായതികൾ) 
--- സർക്ാർ ഉ�പ്പുകളതിൽ െതിന്നുും 
പതിങന്നാട്ടറ് ങപാവകയും, അവരുനട 
ഒപെും െതിലനകാണ് ങദശീയ ഗാർ
ഡതിനന്റ ഏതാനുും ബറ്ാലതിയനുക
ളനട സഹായങത്ാനട ങഹാട്ടൽ 
ഡതിവതിനല് തതിരതിനകപെതിടതിച്റ് അധതി
കാരും തതിരതിനക ങെടുകയും നചയ്തു. 
പങക്, മു�തിങവറ് നതാഴതിലാളതിവർ
ഗ്ഗത്തിനന്റ െീറ്ൽ ശമതിക്കുകങയാ 
എനന്്തിലുും വെരാശ്യും അവനര 
കീഴടക്കുകങയാ ഉണ്ായതില്. 1871 
െനുവരതി 22െറ്, ബ്ാ്്തിസ്റ്റുകളനട 
മുൻവകയ്തിൽ, പാരീസതിനല നതാ
ഴതിലാളതിവർഗ്ഗവും ൊഷണൽ 
ഗാർഡുും, സർക്ാരതിനെ പതിരതിച്ചു
വതിടാനുും കമ്മയൂൺ രൂപീകരതിക്ാ
നുും ആവശ്യനപെട്ടുനകാണ്റ് വതിപ്
വപ്രകടെും െടത്തി. ങഹാട്ടൽ 
ഡതിവതിനല്യതിൽ കാവൽ െതിൽക്കു
കയായതിരുന്ന നബ്ട്ടൺ നമാവബൽ 
ഗാർഡതിങൊടറ് െെങ്ങൾക്കു ങമൽ 
െതി�നയാഴതിക്ാവാൊയതി ങദശീയ 
പ്രതതിങരാധ സർക്ാർ ഉത്രവതി
ട്ടു. അവർ അെവധതി പ്രങക്ാഭക
നര അ�സ്റ്റു നചയ്തു, പാരീസതിനല 
എല്ാ ക്ലബുകളും അടച്ചുപൂട്ടാൻ 
ഉത്രവതിട്ടു, ബഹുെെ�ാലതികനള
യും െതിരവധതി പത്രങ്ങനളയും െതി
ങരാധതിച്ചു. വതിപ്വമുങന്നറ്നത് ഭീ

കരത നകാണ്റ് അടതിച്മർത്തിയ 
ങശഷും, പാരീസതിനന്റ കീഴടങ്ങ
ലതിൊയതി സർക്ാർ ഒരുക്ങ്ങൾ 
തുടങ്ങതി. ഫ്ഞ്റ് മുത
ലാളതി വർഗ്ഗത്തിനന്റ 
വഞ്െ ങെരതിട്ടതിട്ടുും, 
1870 നസപറ്റ്ുംബർ 19 
മുതൽ അഞ്ചു മാസ
ങത്ാളമായതി പ്രഷ്യൻ 
വ സ െ ്യത് ാ ൽ 
വളയും നചയ്തതിട്ടുും, പാ
രീസതിനല ധീരരായ 
നതാഴതിലാളതികൾ തങ്ങ
ളനട ങകാട്ട വീര്യങത്ാ

നട കാത്തു. 

കമ്്യൂൺ 
സ്ാൈിതമാവനതിന്  
മുമ്പുള്ള സാഹെരത്ം

135 ദതിവസും െീണ് പാരീസറ് 
ഉപങരാധത്തിനു ങശഷും പ്രഷ്യൻ 
ഭരണാധതികാരതിയായ ബതിസ്ാർക്കു
മായതി ഒടുവതിൽ ഒരു യദ്ധവതിരാമക്രാർ 
ഒപെതിട്ടു എന്നതറ് ശ്രദ്ധതിങക്ണ് കാ
ര്യമാണറ്. അതു പ്രകാരും, പ്രഷ്യൻ 
വസെ്യും പാരീസതിൽ തുടരുനമ
ന്നറ് െതിശ്ചയതിക്നപെട്ടു. ഇതറ് െെ
ങ്ങനള ങരാഷാകുലരാക്കുകയും, 
ങദശും അപമാെതിക്നപെട്ടു എന്ന 
വതികാരും ഉണർത്തുകയും നചയ്തു. 
തനന്നയമല്, 1848നല വതിപ്വത്തി
നല രക്തസാക്തികളനട ഓർമ്മദതി
വസമാണറ് ഈ യദ്ധവതിരാമക്രാർ 
ഒപെതിട്ടതറ്. അതുനകാണ്റ് ഈ കരാ
�തിനന്റ െതിബന്െകൾ ഒന്നുും തനന്ന 
ഫ്ഞ്റ് െെത ഒരതിക്ലുും അുംഗീ
കരതിക്കുമായതിരുന്നതില്. ഏുംഗൽസറ് 
വതിവരതിച്തു ങപാനല: “അവസാെും 
1871 െനുവരതി 28െറ് പട്ടതിണതിയതി
ലായ പാരീസറ് അടതിയ�വ പ�
ഞ്ഞു. പങക്, യദ്ധത്തിനന്റ ചരതി
ത്രത്തിൽ മുൻപതില്ാത്വണ്ണും 
അഭതിമാെങത്ാനട. ങകാട്ടകൾ 
അടതിയ� നവച്ചു, െഗരത്തിനന്റ 
ങകാട്ടമതതിലുകളതിൽ െതിന്നുും ങതാ
ക്കുകൾ െീക്ും നചയ്തു, യദ്ധമുന്ന
ണതിയതിനല ന�െതിനമന്കളങടയും 
നമാവബൽ ഗാർഡതിങന്റയും ആയ
ധങ്ങൾ വകമാ�തി അവർ സ്യും 
യദ്ധത്ടവ കാരായതി കണക്ാ
ക്തി. പങക്, ൊഷണൽ ഗാർഡറ് 

തങ്ങളനട ആയധങ്ങളും ങതാക്കു
കളും സൂക്തിക്കുകയും, വതിെയതിക
ളമായതി ഒരു സമാധാെ ഉടമ്ടതി 

ഉണ്ാക്കുക മാത്രവും 
നചയ്തു. വതിെയതികൾ
ക്ാകനട്ട വതിെയങഭരതി 
മുഴക്തി പാരീസതിൽ 
പ്രങവശതിക്ാൻ വധ
ര്യമുണ്ായതുമതില്. പാ
രീസതിനല ഒരു നച�തിയ 
മൂല മാത്രും വകയ്ട
ക്ാങെ അവർ  വധ
ര്യനപെട്ടുള്ളൂ.  അതാക
നട്ട വതിലങപശതി 

ങെടതിയ, ഭാഗതികമായതി നപാതു 
പാർക്കുകൾ ഉള്ള ഇടവും. അതു
തനന്ന അവർ ഏതാനുും ദതിവസും 
മാത്രമാണറ് വകയ്ടക്തി നവച്തുും. 
ഈ സമയത്റ്, 131 ദതിവസും പാ
രീസതിനെ വളഞ്ഞുനവച് അവനര 
പാരീസതിനല സായധരായ നതാ
ഴതിലാളതികൾ വളഞ്ഞുനവച്ചു. കീഴ
ടക്തിയ വതിങദശതിക്കു െൽകനപെട്ട 
തുരുത്തിനന്റ ഇടുങ്ങതിയ അതതിരു
കൾക്കു പു�ങത്ക്റ് ഒരു പ്രഷ്യ
ക്ാരനുും കാലുകുത്ാതതിരതിക്ാൻ 
അവർ െതിതാന്ശ്രദ്ധ പുലർത്തി. 
അങ്ങനെയാണറ് പാരീസതിനല 
നതാഴതിലാളതികൾ വസെതികരതിൽ 
ആദരവളവാക്തിയതറ്. ഇതതിനു മു
മ്ാകനട്ട, സാമ്ാെ്യത്തിനന്റ എല്ാ 
വസെ്യവും ആയധും നവച്റ് കീ
ഴടങ്ങുകയായതിരുന്നു. വതിപ്വത്തി
നന്റ ങകന്ദ്രത്തിൽ പ്രതതികാരത്തി
ൊയതി വന്ന പ്രഷ്യൻ ശക്തതി, കൃ
ത്യമായും അങത സായധവതിപ്വ
ത്തിനു മുന്നതിൽ സലാും നവച്റ് ആദ
രങവാനട െതിൽക്ാൻ െതിർബന്തി
തരാക്നപെട്ടു.” 

ഉണർനന്നണീറ് നതാഴതിലാളതി
കൾക്കു മുന്നതിൽ മുട്ടുമടക്തിനക്ാണ്റ്, 
തതിങയഴറ് സറ് ഫ്ാൻസതിനന്റ തല
സ്ഥാെും പാരീസതിൽ െതിന്നുും നവർ
നസയറ്ൽസതിങലക്കു മാറ്റുകയണ്ാ
യതി. എന്നതിട്ടുും, പാരീസതിനല നതാ
ഴതിലാളതികളനട വകവശും ആയ
ധങ്ങൾ ഉള്ളതിടങത്ാളും വൻകതിട 
ഭൂവടമകളും മുതലാളതിമാരുും സ്ഥാ
യതിയായ അപകടത്തിലാനണന്ന 
ഭയും അയാൾക്റ് തള്ളതിക്ളയാ
ൊയതില്. അതുനകാണ്റ്, അവനര 

െതിരായധീകരതിക്ാൻ അയാൾ 
ആഗ്രഹതിച്ചു. ഇതുപ്രകാരും, നതാ
ഴതിലാളതികൾ അടക്മുള്ള ൊഷ
ണൽ ഗാർഡതിൽ െതിന്നുും ആയധ
ങ്ങളും പീര്തികളും പതിടതിനച്ടുക്ാ
ൊയതി അയാൾ മാർച്റ് 18െറ് 
ങസെനയ അയച്ചു. പങക്, പാരീ
സതിനല െെങ്ങൾ ഈ ശ്രമനത് 
ധീരമായതി നചറുത്തു മൂലും അയാൾ
ക്കു പരാെയും സമ്മതതിങക്ണ്തി 
വന്നു. അങപൊൾ, നവർനസയതിൽ
സറ് ആസ്ഥാെമായ ഫ്ഞ്റ് സർ
ക്ാരുും പാരീസുും തമ്മതിൽ ഒരു 
യദ്ധത്തിെറ് തതിങയഴറ് സറ് ഉത്രവതി
ട്ടു. 1871 മാർച്റ് 18െറ് അതതിരാവതിനല 
തതിങയഴറ് സതിനന്റ 40,000 ങപരടങ്ങു
ന്ന വസെ്യും പാരീസതിനലത്തി. 
തുടക്ത്തിൽ വസെ്യും ങെട്ടങ്ങ
ളണ്ാക്തി. പങക്, 300 ങപനരാ
ഴതിനക ബാക്തി 30,000 ങപർ വരു
ന്ന ൊഷണൽ ഗാർഡതിനല എല്ാ
വരുും ങകന്ദ്രക്മ്മതിറ്തിയനട ങെതൃ
ത്ത്തിനു കീഴതിൽ അധ്ാെതിക്കുന്ന 
ബഹുെെങ്ങൾക്റ് അനുകൂലമായതി 
നപാരുതതി. ൊഷണൽ ഗാർഡതി
നൊപെും സാധാരണെെങ്ങളും 
എല്ാ നതരുവകളതിലുും ബാരതിങക്
ഡുകളയർത്തുകയും പ്രതതിങരാധും 
തീർക്കുകയും നചയ്തു. ഈ ഉ�ച് 
പ്രതതിങരാധത്തിനു മുന്നതിൽ തതിങയ
ഴറ് സതിനന്റ കൂലതിപെട്ടാളും പരാെയ
നപെടുകയും പതിന്തിരതിങഞ്ഞാടുകയും 
നചയ്തു. ഉടൻ തനന്ന, വതിപ്വകാരതി
കളനട ങകന്ദ്രക്മ്മതിറ്തിക്റ് പാരീ
സതിനു ങമൽ സമ്പൂർണ്ണെതിയന്തണും 
സ്ഥാപതിക്കുന്നതതിൽ വതിെയതിക്ാ
ൊയതി. അങ്ങനെ, ഫ്ാൻസതിനന്റ 
മാത്രമല്, നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തി
നന്റയും അധ്ാെതിക്കുന്ന മറ്റ് െെ
വതിഭാഗങ്ങളങടയും വതിങമാചെങപൊ
രാട്ടത്തിനന്റ ചരതിത്രത്തിനല െതിർ
ണ്ണായകെതിമതിഷും സമാഗതമായതി. 

ൈാരടീസ് കമ്്യൂണിസറെ 
പ്രഖത്ാൈനം

ഏുംഗൽസറ് വതിശദീകരതിച്തു 
ങപാനല: “മാർച്റ് 26െറ് പാരീസറ് 
കമ്മയൂൺ നതരനഞ്ഞടുക്നപെട്ടു, 
മാർച്റ് 28െറ് അതറ് പ്രഖ്യാപതിക്നപെട്ടു. 
വതിവാദമായ പാരീസറ് സദാചാര 
നപാലീസതിനെ പതിരതിച്ചുവതിടുന്ന 
ആദ്യ ഉത്രവണ്ായതതിനെ തു
ടർന്നറ് മാർച്റ് 30െറ് െതിലെതിന്ന 
വസെ്യനത് പതിരതിച്ചുവതിട്ടു. അതു
വനര സർക്ാരതിനെ െടത്തിനക്ാ
ണ്ടു ങപായ ൊഷണൽ ഗാർഡതി
നന്റ ങകന്ദ്രക്മ്മതിറ്തി, കമ്മയൂണതിെറ് 
രാെതി സമർപെതിച്ചു. അതുങപാനല 
െതിർബന്തിത വസെതികങസവെ
വും കമ്മയൂൺ െതിർത്ലാക്തി. ആയ
ധമുപങയാഗതിക്ാൻ ങശഷതിയള്ള 
എല്ാ പൗരന്ാരുും അുംഗങ്ങളാ
കുന്ന ൊഷണൽ ഗാർഡാകുും ഒങര
നയാരു സായധശക്തതിനയന്നുും പ്ര
ഖ്യാപതിച്ചു. 1870 ഒകറ് ങടാബർ മുതൽ 
ഏപ്രതിൽ വനരയള്ള കാലയളവതി
നല, എല്ാ വീടുകളങടയും വാടക 
അവർ അടച്ചു. അതതിെകും നകാ
ടുത്തിരുന്ന വാടക ഭാവതിയതിങലക്കു

നാഷണൽ ഗാർ�ിടനാപ്പം സാധാരണജന
ങ്ങളും എല്ാ ടതരുവകളിലം ബാരികക്ഡുകളു
യർത്തുകയും പ്രതികരാധം തീർക്കുകയും ടെയട്തു. 
ഈ ഉറച് പ്രതികരാധത്ിനട് മുന്നിൽ തികയഴട് സി
ടറെ കൂലിപ്പട്ാളം പരാജയടപ്പടുകയും പിന്ിരി
കഞ്ഞാടുകയും ടെയട്തു. ഉെൻ തടന്ന, വിപ്ലവ
കാരികളുടെ കകന്ദ്രക്മ്മി്ിക്ട് പാരീസിനു കമൽ 
സമ്പൂർണ്ണനിയന്ത്രണം സ്ാപിക്കുന്നതിൽ വി
ജയിക്ാനായി. അങ്ങടന, ഫ്ാൻസിടറെ മാത്ര
മല്, ടതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്ിടറെയും അധ്വാനിക്കു
ന്ന മ്ട് ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും വികമാെനകപ്പാ
രാട്ത്ിടറെ െരിത്രത്ിടല നിർണ്ണായകനിമി
ഷം സമാഗതമായി.

(12-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 14-ാം ശേജില്)
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ഒടുവിൽ, മാർച്ട് 18 മുതൽ കമയട് 28 വടരയുള്ള 72 ദിവസം ധീരമായി 
കകാട് കാത്കശഷം, കമ്മ്യൂൺ അനുകൂലികടള ശത്രുസസനത്യം കീഴട് ടപ്പ
ടുത്ി. തികയഴട് സട് ഭരണത്ിടറെ സപശാെികതക്ട് അതിരുകളില്ായിരു
ന്നു. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തടന്ന മുപ്പതിനായിരകത്ാളം ജനങ്ങൾ യുദ്ധ
ത്ിൽ ടകാല്ടപ്പട്ടു. യുദ്ധം ശമിച്തിനുകശഷവം കമ്മ്യൂൺ അനുകൂലിക
ടളയും സാധാരണജനങ്ങടളയും ക്രൂരമായി ടകാല ടെയ്യുന്നതട് തുെർന്നു. 
അവിടെ നെമാെിയ കാെൻ ക്രൂരതയുടെ ചുരുക്ം തികയഴട് സിടറെ ഒരു ടെ
ലിഗ്രാമിലണ്ട്. “അവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ടകാണ്ട് ടതരുവകൾ നിറഞ്ഞു. 
ഈ ഭീകരദൃശത്യം അവടര ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും.”

(13-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 15-ാം ശേജില്)

ള്ള വാടക അടവായതി െതിെനപെടു
ത്തി. മുെതിസതിപെൽ ങലാൺ ഓഫീ
സതിൽ പണയും നവച്തിരുന്ന വസ്തു
ക്ളനട കച്വടും അവസാെതിപെതിച്ചു. 
അങത ദതിവസും തനന്ന, കമ്മയൂണതി
ങലക്റ് നതരനഞ്ഞടുക്നപെട്ടതിരുന്ന 
വതിങദശതികളനട സ്ഥാെവും ഉ�പെതി
ച്ചു. കാരണും, കമ്മയൂണതിനന്റ പതാ
കനയന്നതറ് ങലാക�തിപെബ്തിക്തിനന്റ 

പതാകയായതിരുന്നു. ഏപ്രതിൽ 2െറ്, 
പള്ളതിനയ ഭരണത്തിൽ െതിന്നുും 
ങവർനപെടുത്തിനക്ാണ്ടുള്ള ഉത്
രവറ് കമ്മയൂൺ പു�നപെടുവതിച്ചു. ഒപെും, 
മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ായതി 
സർക്ാർ പണും മുടക്കുന്നതറ് അവ
സാെതിപെതിക്കുകയും, പള്ളതിവകയായ 
എല്ാ സ്ത്തുക്ളും രാഷ്ടത്തിങന്റ
താക്തി മാറ്റുകയും നചയ്തു. ഇതതിനന്റ 
തുടർച്യായതി, ഏപ്രതിൽ 8െറ്, എല്ാ 
മതപരമായ അടയാളങ്ങളും ചതി
ത്രങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും പ്രാർത്ഥ
െകളും - ഒറ്വാക്തിൽ പ�ഞ്ഞാൽ 
വ്യക്തതിയനട സ്കാര്യങബാധ്യ
ത്തിനന്റ തലത്തിനന്റ മാത്രമുള്ള
നതല്ാും, വതിദ്യാലയങ്ങളതിൽ െതിന്നുും 
ഒഴതിവാക്ാൻ ഉത്രവതിടുകയും ക്ര
ങമണ അതു െടപൊക്കുകയും നചയ്തു. 
6-ാും തീയതതി, ൊഷണൽ ഗാർ
ഡതിനന്റ 137-ാും ബറ്ാലതിയൻ ഗതി
ല്റ്തിൻ നകാണ്ടുവന്നറ് െെങ്ങളനട 
ആർപ്പുവതിളതികൾക്തിടയതിൽ പര
സ്യമായതി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു.... 1871 
ഏപ്രതിൽ 16െറ്, എല്ാ കടബാധ്യ
തകളങടയും തതിരതിച്ടവറ് മൂന്നു വർ
ഷങത്ക്റ് െീട്ടതിനവക്കുകയും അതതി
നന്റ പലതിശ �ദ്ദാക്കുകയും നചയ്യുന്ന 
ഒരു ഉത്രവറ് കമ്മയൂൺ പു�ത്തി
�ക്തി. ഈ ഉത്രവറ് നപറ്തിബൂർ
ഷ് വതിഭാഗത്തിനന്റ സാമ്ത്തി
കാവസ്ഥയതിൽ ആശ്ാസും െൽകതി, 
പങക് വായ് െൽകുന്ന വൻകതിട 
ബൂർഷ്ാസതിക്റ് പ്രതതികൂലവമാ 
യതിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒട്ടെവധതി 
ഉത്രവകൾ കമ്മയൂൺ പു�ത്തി
�ക്തി. “അനതല്ാും നതാഴതിലാളതി
വർഗ്ഗത്തിെറ് വലതിയ താതറ്പര്യമു
ള്ളവയും, ഒപെും പഴയ സാമൂഹ്യ
ക്രമത്തിൽ ആഴത്തിൽ മു�തിങവൽ
പെതിക്കുന്നവയമായതിരുന്നു.” പാരീസറ് 
കമ്മയൂണതിനു െന്ും െൽകതിയ പാ
രീസതിനല നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗ വതി
പ്വത്തിനന്റ സ്ാധീെത്തിൽ ലതി
ങയാണതിലുും, മാർനസയതിൽസതിലുും 
മറ്െവധതി ഫ്ഞ്റ് െഗരങ്ങളതിലുും 
ബഹുെെങ്ങളനട വതിപ്വമുങന്നറ്

ങ്ങൾ ആരുംഭതിച്ചു. ഏുംഗൽസറ് തു
ടർന്നറ് െതിരീക്തിച്തറ്: “മാർച്റ് 18 
മുതൽ, ങെരങത് വതിങദശ അധതി
െതിങവശത്തിനെതതിങരയള്ള ങപാ
രാട്ടത്തിൽ പതിന്നണതിയതിങലക്റ് 
തള്ളനപെട്ട, പാരീസറ് മുങന്നറ്ത്തിനന്റ 
വർഗ്ഗസ്ഭാവും വീണ്ടുും തീക്ഷ്ണമാ
യും വ്യക്തമായും ഉയർന്നു വന്നു. 
നതാഴതിലാളതികൾ മാത്രങമാ, അനല്
്തിൽ നതാഴതിലാളതികളനട അുംഗീ

കൃത പ്രതതിെതിധതികങളാ മാത്രമാണറ് 
കമ്മയൂണതിൽ ഇരുന്നതറ് എന്നതു 
നകാണ്റ് അതതിനന്റ തീരുമാെങ്ങൾ
നക്ല്ാും തനന്ന വ്യക്തമായ നതാ
ഴതിലാളതിവർഗ്ഗ സ്ഭാവമുണ്ായതിരു
ന്നു.  �തിപെബ്തിക്ൻ ബൂർഷ്ാസതി 
ഭീരുത്ും നകാണ്ടു മാത്രും െടപൊ
ക്ാതതിരുന്നതുും, എന്നാൽ നതാ
ഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തിനന്റ സ്തന്ത
മായ പ്രവർത്െത്തിനു ങവണ് 
അടതിത്� െൽകുന്നതുമായ  പരതി
ഷറ് ക്ാരങ്ങൾക്ാണറ് ഈ തീരു
മാെങ്ങൾ ഉത്രവതിട്ടതറ്. ഉദാഹ
രണത്തിെറ്, രാഷ്ടഭരണവമായതി 
ബന്നപെടുത്തുങമ്ാൾ മതനമന്നതറ് 
പൂർണ്ണമായും ഒരു സ്കാര്യവതിഷ
യമാനണന്ന തത്ും യാഥാർത്ഥ്യ
മാക്തിയതു ങപാനലയള്ളവ. അനല്
്തിൽ, നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തിനന്റ 
ങെരതിട്ടുള്ള താതറ്പര്യത്തിലുള്ളവ
യും, ഒപെും സമൂഹത്തിനന്റ പഴയ 
സാമൂഹ്യക്രമത്തിൽ ആഴത്തിൽ 
മു�തിങവൽപെതിക്കുന്നവയമായ ഉത്
രവകൾ കമ്മയൂൺ പു�ത്തി�ക്തി.  

ഇനതല്ാും തതിങയഴറ് സതിങെയും 
അയാളനട ങമലാളന്ാരായ ഫ്ഞ്റ് 
ബൂർഷ്ാസതിങയയും (മറ്റുവാക്കുക
ളതിൽ പ�ഞ്ഞാൽ നവർനസയതിൽ
സറ് ആസ്ഥാെമായ സർക്ാർ) 
വതിപ്വ പ്രങക്ാഭനത് കൂടുതൽ 
ഭയക്കുന്നവരാക്തി മാറ്തി. അതുനകാ
ണ്റ്, കമ്മയൂണതിനെ തകർത്റ് 
പാരീസറ് പതിടതിച്ടക്കുന്നതതിൽ അവർ 
കൂടുതൽ നവ�തിപതിടതിച്വരുും ങസ്
ഛോധതിപതതികളും െതിർദ്ദയരുമായതി 
മാ�തി. കമ്മയൂണതിൽ െതിന്നുള്ള ഉ�ച് 
പ്രതതിങരാധും മുന്നതിൽക്ണ്റ്, ഒന്നര 
ലക്ും വരുന്ന വസെ്യനത് അനു
വാദതിക്ണനമന്നറ് ബതിസ്ാർക്തി
ങൊടറ് തതിങയഴറ് സറ് ആവശ്യനപെടു
കയണ്ായതി. ഇതതിനു പു�ങമ, വസ
െ്യനത് സഹായതിക്കുന്നതതിൊയതി 
ഒരു ലക്ും യദ്ധത്ടവകാങരയും 
ബതിസ്ാർക്റ് െൽകതി. ഈ യദ്ധ
ത്തിനന്റ അവസാെഘട്ടത്തിൽ 
പ്രഷ്യൻ വസെ്യും പരസ്യമായതി 

തതിങയഴറ് സുമായതി വകങകാർത്തു 
എന്ന വസ്തുതയ്കറ് ചരതിത്രും സാക്തി
യാണറ്. ഏപ്രതിൽ 2ൊണറ് തതിങയ
ഴറ് സറ് ആക്രമണത്തിെറ് ആദ്യമാ
യതി ഉത്രവതിട്ടതറ്. െതിരവധതി ങപർ
ക്റ് െീവൻ െഷ്ടമാനയ ത്ിലുും അവർ 
കീഴടങ്ങതിയതില്. യദ്ധത്തിൽ മാതൃ
കാങയാഗ്യമായ ധീരതയാണറ് 
വെതിതകൾ പ്രദർശതിപെതിച്തറ്. കു
ട്ടതികൾ ങപാലുും ഈ യദ്ധത്തിൽ 

വളനരയധതികും വീ�റ് കാണതിച്ചു. 
കമ്മയൂൺ അനുയായതികൾക്കു ങെങര 
യാനതാരു ദാക്തിണ്യവമതില്ാനത 
തതിങയഴറ് സതിനന്റ ങസെ പീര്തികൾ 
നകാണ്റ് നവടതിനവച്ചു. തതിങയഴറ് സതി
നന്റ ചാരന്ാനര പാരീസതിനുള്ളതിൽ 
െതിങയാഗതിച്ചു. 

ങപാരാട്ടനത് ഉള്ളതിൽ െതിന്നുും 
പതിളർത്തുന്നതതിൊയതി ഒരു പറ്ും 
വർഗ്ഗവഞ്കനര കടത്തിവതിട്ടു. 
പതതിവ ങപാനല, ക്രമസമാധാെ 
പാലെത്തിനെന്ന ങപരതിൽ തതി
ങയഴറ് സതിനന്റ ബ്തിങഗഡറ് സായധാ
ക്രമണും വർധതിപെതിച്ചു. ൊഷണൽ 
ഗാർഡതിനന്റ ഭാഗത്തു െതിന്നുണ്ായ 
ചതില ഒഴതിവാക്ാൊവമായതിരുന്ന 
അശ്രദ്ധകളതിൽ െതിന്നുും, ചതില വഞ്
കരുനട ചതതിയതിൽ െതിന്നുും ങെട്ട
മുണ്ാക്തിനക്ാണ്റ്, തതിങയഴറ് സതി
നന്റ വസെ്യും ങമയറ് 21െറ് പാരീ
സതിങലക്റ് ഇരച്ചുകയ�തി. കമ്മയൂൺ 
അനുകൂലതികൾ നതരുവതിലതി�ങ്ങതി 
തങ്ങളനട സർവ്ശക്തതിയമുപങയാ
ഗതിച്റ് പ്രതതിങരാധതിക്ാൻ ശ്രമതിച്ചു. 
എല്ായതിടത്തുും ബാരതിങക്ഡുകൾ 
ഉയർന്നു. അതതിക്രമതിച്ചു കയറുന്ന 
വസെ്യത്തിെറ് 60 പീര്തികൾ 
ഉണ്ായതിരുന്ന സ്ഥാെത്റ് കമ്മയൂൺ 
അനുകൂലതികൾക്റ് 12 എണ്ണങമ 
ഉണ്ായതിരുന്നുള്ളൂ. കൂടാനത, പാ
രീസതിനല െതിശ്ചയദാർഢ്യമതില്ാ
ത് ചതില പൗരന്ാർ ഏഷണതികൾ
ക്കുും െതിരാശയ്കും വശുംവദരായതി. 
അതുനകാണ്റ്, ആക്രമതിക്കുന്ന ബൂർ
ഷ്ാ ശക്തതികൾനക്തതിങര പൂർണ്ണ
ശക്തതിയനമടുത്തുള്ള ഒരു ഐക്യ
െതിര രൂപീകരതിക്കുകനയന്ന ആവ
ശ്യും സഫലമായതില്. െഗരത്തിൽ 
ങചാരപ്പുഴ തളുംനകട്ടതി. തതിങയഴറ് സതി
നന്റ വസെ്യും കമ്മയൂൺ അനുകൂ
ലതികനള നചന്നായ്കനള ങപാനല 
ങവട്ടയാടുകയും ക്രൂരമായതി നകാല്ലു
കയും നചയ്തു.   

കമ്്യൂണിസറെ ൈതനം
ഒടുവതിൽ, മാർച്റ് 18 മുതൽ ങമയറ് 

28 വനരയള്ള 72 ദതിവസും ധീര

മായതി ങകാട്ട കാത് ങശഷും, 
കമ്മയൂൺ അനുകൂലതികനള ശത്രു
വസെ്യും കീഴറ് നപെടുത്തി. തതിങയ
ഴറ് സറ് ഭരണത്തിനന്റ വപശാചതി
കതക്റ് അതതിരുകളതില്ായതിരുന്നു. 
ദതിവസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ തനന്ന മുപെ
തതിൊയതിരങത്ാളും െെങ്ങൾ യ
ദ്ധത്തിൽ നകാല്നപെട്ടു. യദ്ധും ശമതി
ച്തതിനു ങശഷവും കമ്മയൂൺ അനു
കൂലതികനളയും സാധാരണെെങ്ങ
നളയും ക്രൂരമായതി നകാലനചയ്യുന്ന
തറ് തുടർന്നു. അവതിനട െടമാടതിയ 
കാടൻ ക്രൂരതയനട ചുരുക്ും തതി
ങയഴറ് സതിനന്റ ഒരു നടലതിഗ്രാമതിലു
ണ്റ്. “അവരുനട ശവശരീരങ്ങൾ 
നകാണ്റ് നതരുവകൾ െതി�ഞ്ഞു. 
ഈ ഭീകരദൃശ്യും അവനര ഒരു 
പാഠും പഠതിപെതിക്കുും.” അതറ് ചരതി
ത്രപ്രധാെമായ പാരീസറ് കമ്മയൂ
ണതിനന്റ പതെനത് കു�തിച്ചു. അതതി
നന്റ പല പരതിമതിതതികൾക്കുും ങമങല, 
ഭാവതിയതിൽ ഒരു നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗ 
ഭരണകൂടമായതി മാ�ാനുള്ള എല്ാ 
സാധ്യതയും കമ്മയൂണതിനുണ്ായതി
രുന്നു എന്നറ് സുംശയമതില്ാനത 
പ�യാും. കമ്മയൂണതിനന്റ തകർച്
ങയാനട, അധതികാരും പതിടതിനച്ടുക്കു
വാനുള്ള നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തിനന്റ 
ആദ്യപരതിശ്രമും പരാെയനപെട്ടു.

കമ്മയൂൺ ഇല്ാനതയായതി, 
പങക് അതതിനന്റ ങചതെ അവ
സാെതിച്തില്. മാർകറ് സറ് പ്രസ്ാവതി
ച്തു ങപാനല: “നതാ
ഴതിലാളതികളനട പാരീ 
സറ്, അതതിനന്റ കമ്മയൂ
ണതിങൊനടാപെും, ഒരു 
പുതതിയ സമൂഹത്തി
നന്റ തതിളക്മാർന്ന 
അഗ്രഗാമതിയായതി 
എന്നുും നകാണ്ാട
നപെടുും. അതതിനന്റ 
രക്തസാക്തികൾ 
നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗ
ത്തിനന്റ മഹത്ായ 
ഹൃദയത്തിൽ കുടതിയതിരുത്നപെട്ടതി 
രതിക്കുന്നു. അതതിനെ ഉന്മൂലെും നച
യ്തവരുനട ചരതിത്രും, അവരുനട പു
ങരാഹതിതരുനട എല്ാ പ്രാർത്ഥെ
കളും ങചർന്നാലുും രക്നപെടുത്ാ
ൊവാത് ങപാനല എനന്നങന്ന
ക്കുമായതി ദണ്ഡൊചക്രത്തിൽ ത�
യ്കനപെട്ടതിരതിക്കുന്നു. ... കമ്മയൂണതിനന്റ 
മഹത്ായ സാമൂഹതിക െടപടതി
കൾ അതതിനന്റ തനന്ന പ്രവർത്െ 
അസ്തിത്മായതിരുന്നു. അതതിനന്റ 
പ്രങത്യക െടപടതികൾ, െെങ്ങ
ളാൽ, െെങ്ങൾക്കു ങവണ്തിയള്ള 
സർക്ാരതിനന്റ പ്രവണതയനട 
സൂചെ തനന്നയായതിരുന്നു.” (ഫ്ാൻ
സതിനല ആഭ്യന്രയദ്ധും) ഏുംഗൽ
സറ് പ�യന്നു: “പാരീസറ് കമ്മയൂൺ... 
നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തിനന്റ സർ
വ്ാധതിപത്യമായതിരുന്നു” (ഫ്ാൻ
സതിനല ആഭ്യന്രയദ്ധത്തിനുള്ള 
ആമുഖും, 1891) 

കമ്്യൂണിസറെ ൈരാജയത്ിൽ 
നിന്നുള്ള ൈാഠങ്ങൾ

ഒന്നാും ഇന്റർൊഷണലതിനന്റ 

ങയാഗത്തിൽ മാർകറ് സറ് െതിരീക്തി
ച്ചു: “നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗും കമ്മയൂ
ണതിൽ െതിന്നുും അത്ഭുതങ്ങനളാന്നുും 
പ്രതീക്തിച്തില്.” (ഫ്ാൻസതിനല 
ആഭ്യന്രയദ്ധും) “അടതിയന്തിരഫ
ലങ്ങൾ എന്തു തനന്നയായാലുും 
ങലാകചരതിത്രത്തിൽ പ്രാധാെ്യമുള്ള 
ഒരു വഴതിമാറ്ും ങെടതിയതിരതിക്കുകയാ
ണറ്.” (1871 ഏപ്രതിൽ 17െറ് കൂഗൽ
മാനെഴതതിയ കത്റ്)  “...സാമൂഹതി
കമാറ്ത്തിനു ങശഷതിയള്ള ഒങര
നയാരു വർഗ്ഗും നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗ
മാനണന്നതറ് തു�ന്നറ് അുംഗീകരതി
ക്നപെട്ട ആദ്യവതിപ്വമായതിരുന്നു 
ഇതറ്. ... അതറ് അടതിസ്ഥാെപരമാ
യതി ഒരു നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗ സർ
ക്ാരായതിരുന്നു, ഉതറ്പാദകവർഗ്ഗ
വും തട്ടതിനയടുക്ൽ വർഗ്ഗവും തമ്മതി
ലുള്ള സമരത്തിനന്റ ഉതറ്പന്നും. 
അധ്ാെത്തിനന്റ സാമ്ത്തികവതി
ങമാചെത്തിൊയതി ഒടുവതിൽ കണ്ടു
പതിടതിക്നപെട്ട രാഷ്ടീയരൂപും.” 
(ഫ്ാൻസതിനല ആഭ്യന്രയദ്ധും) 

കമ്മയൂണതിനെ പ്രശുംസതിക്കുകയും 
പൂർണ്ണമെങസ്ാനട പതിന്തുണയ്കക
യും നചയ്തുനവ്തിലുും മാർകറ് സുും 
അങദ്ദഹത്തിനന്റ വതിപ്വസഖാവായ 
ഏുംഗൽസുും ചതില പരതിമതിതതികളും 
ശ്രദ്ധതിച്തിരുന്നു. 1871 ഏപ്രതിൽ 12െറ് 
കൂഗൽമാനുള്ള മനറ്ാരു കത്തിൽ 
മാർകറ് സറ് പ�യന്നു: “അവർ 
(കമ്മയൂൺ അനുകൂലതികൾ) പരാ

െയനപെട്ടുനവ ത്ിൽ അവ
രുനട ‘െല് മങൊഭാവ
നത്’ മാത്രമാണറ് കുറ്
നപെടുങത്ണ്തറ്. ആദ്യ
വതിെയത്തിനു ങശഷും 
ഉടെടതി തനന്ന അവർ 
നവർനസയതിൽസതിങല
ക്റ് മാർച്റ് നചയ്ണമാ
യതിരുന്നു. പാരീസറ് ൊ
ഷണൽ ഗാർഡതിനല 
പതിന്തിരതിപെൻ വതിഭാഗും 
സ്യും തനന്ന അങപൊൾ 

പതിൻവാങ്ങതിങയങെ. മെഃസാക്തി
യനട സങന്ഹും മൂലും ശരതിയായ 
അവസരും െഷ്ടമായതി. അവർക്റ് 
ആഭ്യന്രയദ്ധും ആരുംഭതിക്ാൻ 
താതറ്പര്യമുണ്ായതിരുന്നതില്. പങക് 
ആ അെർത്ഥകാരതിയും പൂർണ്ണപ
രാെയവമായ തതിങയഴറ് സറ് പാരീ
സതിനെ െതിരായധീകരതിക്ാനുള്ള 
ശ്രമത്തിലൂനട ആഭ്യന്രയദ്ധും 
അതതിെകും തുടങ്ങതിയതിരുന്നു. രണ്ാ
മനത് നതറ്റ്: കമ്മയൂണതിെറ് വഴതി
നയാരുക്കുന്നതതിൊയതി ങകന്ദ്രക്
മ്മതിറ്തി അതതിനന്റ അധതികാരും വളനര 
ങെരങത് അടതിയ�വറ് നവച്ചു എന്ന
താണറ്.  

ഏുംഗൽസറ് ചൂണ്തിക്ാണതിച്തറ്: 
“അധതികാരത്തിനലത്തിക്ഴതി
ഞ്ഞാൽ പഴയ രാഷ്ടസുംവതിധാെ
നത് വകകാര്യും നചയ്തുനകാണ്റ് 
അധതികും മുങന്നാട്ടു ങപാകാൻ നതാ
ഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തിൊവതില് എന്ന
തറ്, തുടക്ും നതാട്ടുതനന്ന അുംഗീ
കരതിക്ാൻ കമ്മയൂൺ െതിർബന്തി
തമായതാണറ്. അതായതറ്, അങപൊൾ 
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കീഴടക്തി ങെടതിയ ങമധാവതിത്ും 
വീണ്ടുും െഷ്ടമാവാനതയതിരതിക്ാ
ൊയതി, ഈ നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗും, 
ങെരങത് തങ്ങൾനക്തതിങര ഉപ
ങയാഗതിച് പഴയ മർദ്ദകസുംവതിധാ
െനത് ഒന്നാനക ഇല്ാതാങക്
ണ്തിയതിരുന്നു.” (ഫ്ാൻസതിനല ആഭ്യ
ന്രയദ്ധത്തിനുള്ള ആമുഖും) 1872 
ജൂൺ 24െറ്, കമ്മയൂണതിസ്ററ് മാെതി
നഫങസ്റായനട പുതതിയ െർമ്മൻ 
പതതിപെതിനുള്ള മുഖവരയതിലുും, മാർ
കറ് സുും ഏുംഗൽസുും പരാമർശതിക്കു
ന്നതറ്: “ഒരു കാര്യും പ്രങത്യകതിച്ചുും 
കമ്മയൂൺ നതളതിയതിച്ചു, അതായതറ്, 
െതിലെതിൽക്കുന്ന രാഷ്ട ഭരണകൂട
സുംവതിധാെനത് അതുങപാനല 
വകയ്ാളതിനക്ാണ്റ് തങ്ങളനട 
സ്ന്ും ആവശ്യങ്ങൾക്ായതി ഉപ
ങയാഗതിക്കുകനയന്നതറ് നതാഴതിലാ
ളതിവർഗ്ഗത്തിെറ് സാധ്യമല്.” രണ്ാ
മതായതി ഏുംഗൽസറ് ചൂണ്തിക്ാ 
ണതിക്കുന്നതറ്, “ബാ്റ് ഓഫറ് ഫ്ാൻ
സതിനന്റ എല്ാ വസ്തുവകകളും 
കമ്മയൂൺ ഏനറ്ടുക്ണനമന്നതാ
യതിരുന്നു. കാരണും, ബാ്റ് കമ്മയൂ
ണതിനന്റ വകവശും എത്തുകയാ
യതിരുന്നുനവ്തിൽ -- അതറ് 10000 
ബന്തികങളക്ാൾ മൂല്്യങമ�തിയതാ 
വമായതിരുന്നു. കമ്മയൂണുമായതി സമാ
ധാെത്തിനലത്തുന്നതതിെറ് അനുകൂ
ലമായതി മുഴവൻ ഫ്ഞ്റ് മുതലാളതി
ത്ത്തിനന്റയും സമ്മർദ്ദും നവർ
നസയതിൽസറ് സർക്ാരതിനു ങമൽ 
ഉണ്ാകുമായതിരുന്നു എന്നാങയങെ 
അതതിനന്റ അർത്ഥും. ...ഇതറ് ഗുരു
തരമായ ഒരു രാഷ്ടീയ അബദ്ധും 
കൂടതിയാണറ്. ...”  (ഫ്ാൻസതിനല 
ആഭ്യന്രയദ്ധത്തിനുള്ള ആമുഖും) 
1871 ഏപ്രതിൽ 2െറ് കൂഗൽമാെറ് എഴ
തതിയ കത്തിൽ മാർകറ് സുും ഉ�പെതി
ച്ചു പ�യന്നതറ്, “ഫ്ഞ്റ് വതിപ്വ
ത്തിനന്റ അടുത് ശ്രമനമന്നതറ്, 
പഴയങപാനല ഇെതി ബയൂങ�ാക്രാ
റ്തികറ്-വസെതിക യന്തനത് വക
മാറുന്നതാകതില്, അതതിനെ തച്ചുത
കർക്കുന്നതായതിരതിക്കുും.” 

കൂടാനത, കമ്മയൂണതിനുള്ളതിലു
ണ്ായതിരുന്ന ബ്ാ്്തിസ്റ്റുകളങടയും 
പ്രൂങദാണതിസ്റ്റുകളങടയും അനുരഞ്ജ
െസ്ഭാവും കാരണും കമ്മയൂണതി
നുണ്ായ ആശയപരമായ ദൗർ
ബല്യവും അതതിനന്റ തകർച്യനട 
കാരണമായതി എന്നതറ് ഏുംഗൽസറ് 
കനണ്ത്തി. കൂടുതൽ വതിശദീകരതി
ച്ചു നകാണ്റ് മഹാൊയ നലെതിൻ 
ചൂണ്തിക്ാണതിച്തറ്: “നതാഴതിലാളതി
കൾ മാത്രമാണറ് അവസാെും 
വങരയും കമ്മയൂണതിങൊടറ് വതിശ്
സ്തങയാനട െതിലനകാണ്തറ്. ബൂർ
ഷ്ാ �തിപെബ്തിക്ന്ാരുും നപറ്തിബൂർ
ഷ്ാകളും താമസതിയാനത അതതിൽ 
െതിന്നുും ങവർനപട്ടു ങപായതി. ആദ്യ
നത് കൂട്ടർ മുങന്നറ്ത്തിനന്റ വതിപ്വ 
ങസാഷ്യലതിസ്ററ് - നതാഴതിലാളതിവർ
ഗ്ഗ സ്ഭാവും കണ്റ് ഭയനപെട്ടുനവ
്തിൽ, രണ്ാമനത് വതിഭാഗുംമാക
നട്ട അതറ് അെതിവാര്യമായ പതെ
ത്തിങലക്റ് െീങ്ങുന്നുനവന്നറ് കണ്

ങപൊൾ പതിൻവാങ്ങുകയും നചയ്തു. 
ഫ്ഞ്റ് നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗും മാത്ര
മാണറ് െതിർഭയമായും അക്ീണ
വും തങ്ങളനട സർ
ക്ാരതിനെ പതിന്തുണ
ച്തറ്. നതാഴതിലാളതി
വർഗ്ഗത്തിനന്റ വതിങമാ
ച െ ത് തി െ ാ യ തി , 
അ ധ ്ാ െ തി ക്കു ന്ന 
എല്ാവരുങടയും ഒരു 
െല് ഭാവതിക്ായതി 
ലക്്യും നവച്ചുനകാ
ണ്റ്, അവർ മാത്രമാ
ണറ് അതതിൊയതി നപാ
രുതതിയതുും മരതിച്
തുും.” (പാരീസറ് കമ്മയൂണതിനെ കു
�തിച്റ്) പാരീസതിനു ചുറ്റുമുണ്ായതിരുന്ന 
കർഷകനര കൂടതി വതിപ്വങപൊരാട്ട
ത്തിൽ ഉൾനപെടുത്തുന്നതറ് സുംബ
ന്തിച് വതിഷയത്തിങലക്റ് ശ്രദ്ധ 
ക്ണതിച്ചു നകാണ്റ് നലെതിൻ പ�
ഞ്ഞതറ്: “1871നല യൂങ�ാപെതിൽ, ഭൂ
ഖണ്ഡത്തിനല ഒരു രാെ്യത്തുും  
നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗമായതിരുന്നതില് 
െെങ്ങളനട ഭൂരതിഭാഗും. അതതിനന്റ 
ഒഴക്തിങലക്റ് ഭൂരതിപക്ങത്യും 
നകാണ്ടുവരുന്ന ഒരു െെകീയ വതി
പ്വത്തിെറ്, അതറ് അങ്ങനെ തനന്ന 
ആയതിത്ീരണനമ്തിൽ, നതാഴതി
ലാളതിവർഗ്ഗങത്യും കർഷകങരയും 
ഒരുമതിപെതിങച് മതതിയാകൂ. െെങ്ങനള
ന്നാൽ അന്നറ് ഈ രണ്റ് വർഗ്ഗങ്ങ
ളമായതിരുന്നു. ബയൂങ�ാക്രാറ്തികറ് 
-വസെതിക രാഷ്ടയന്തും അവനര 
ഇരുകൂട്ടങരയും അടതിച്മർത്തുകയും 
നഞരുക്കുകയും ചൂഷണും നചയ്യുക
യും നചയ്യുന്നു എന്ന വസ്തുത നകാണ്ടു 
തനന്ന ഈ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളും ഏകീ
കരതിക്നപെട്ടതിട്ടുണ്റ്. ഈ യന്തനത് 
തകർക്കുന്നതതിെറ്, അതതിനെ ഛതി
ന്നഭതിന്നമാക്കുന്നതതിെറ് - ഇതറ് സത്യ
മായും െെങ്ങളനട, ഭൂരതിപക്ത്തി
നന്റ, നതാഴതിലാളതികളനട, വലതിയ 
വതിഭാഗും കർഷകരുനട താതറ്പര്യ
മാണറ് - ദരതിരേകർഷകരുങടയും 
നതാഴതിലാളതികളങടയും ഒരു സ്ത
ന്തസഖ്യും പ്രാഥമതിക ഉപാധതിയാ
ണറ്. അങതസമയും, അങ്ങനെനയാ
രു സഖ്യമതില്ാനത, െൊധതിപത്യും 
അസ്ഥതിരമാകുും, ങസാഷ്യലതിസ്ററ് 
പരതിവർത്െും അസാധ്യവമാകുും.”  
(രാഷ്ടവും വതിപ്വവും) നലെതിൻ പതി
ന്നീടറ് ചൂണ്തിക്ാട്ടതി, “1870നല വസ
ന്കാലത്റ്, കമ്മയൂണതിെറ് ഏതാനുും 
മാസും മുമ്റ്, സർക്ാരതിനെ മ�തി
ച്തിടാനുള്ള എനന്്തിലുും പരതിശ്ര
മും െതിരാശയളവാക്കുന്ന വതിഡ്തി
ത്മാകുനമന്ന മുന്ന�തിയതിപെറ് മാർ
കറ് സറ് െൽകതിയതറ് ഏവർക്കുമ�തി
യാും. പങക്, 1871ൽ നതാഴതിലാ
ളതികൾക്കുങമൽ െതിർണ്ണായകമായ 
ഒരു യദ്ധും അടതിങച്ൽപെതിക്നപെട്ടറ് 
അവരതറ് സ്ീകരതിച്ങപൊൾ, പ്ര
ങക്ാഭും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായതി 
മാ�തിയങപൊൾ, അഭതിപ്രായവ്യത്യാ
സങ്ങൾക്റ് ഉപരതിയായതി നതാഴതി
ലാളതിവർഗ്ഗ വതിപ്വനത് മാർകറ് സറ് 
അങങ്ങയറ്നത് ഉത്ാഹങത്ാനട 
അഭതിവാദ്യും നചയ്തു. കർക്ശമായ 

പണ്ഡതിതഭാവും പൂണ്റ്, അെവസ
രത്തിലുള്ള ഒരു മുങന്നറ്നത് തള്ളതി
പെ�യാൻ മാർകറ് സറ് തയ്ാ�ായതില്.  

അങദ്ദഹും തനന്ന വതി
ങശഷതിപെതിച്തു ങപാനല 
‘സ്ർഗ്ഗനത് ആക്രമതി
ച്’ കമ്മയൂൺ അനുകൂലതി
കളനട ധീരതനയ കു�തി
ച്ചു മാത്രമല് മാർകറ് സറ് 
പങക് ഉത്ാഹും പൂ
ണ്തറ്. ബഹുെെവതിപ്വ 
മുങന്നറ്ും അതതിനന്റ 
ലക്്യും ങെടതിയതിനല്്തി
ലുും, അതതിനെ അത്യ
ധതികും പ്രാധാെ്യമുള്ള 

ചരതിത്രാനുഭവമായതി, ങലാക നതാ
ഴതിലാളതിവർഗ്ഗ വതിപ്വത്തിനന്റ ഒരു 
സുെതിശ്ചതിതമായ പുങരാഗതതിയാ
യതി, നൂറുകണക്തിെറ് പരതിപാടതിക
ങളക്ാളും വാദപ്രതതിവാദങ്ങങള
ക്ാളും കൂടുതൽ പ്രാധാെ്യമുള്ള 
പ്രാങയാഗതിക െടപടതിയായതി ഒനക് 

ആയതിട്ടാണറ് അങദ്ദഹും  കണ്തറ്. 
ഈ പരീക്ണനത് വതിശകലെും 
നചയ്യുന്നതതിനുും, അതതിൽ െതിന്നുും 
തന്തപരമായ പാഠങ്ങൾ ഉൾനക്ാ
ള്ളുന്നതതിനുും, തനന്റ സതിദ്ധാന്ങ്ങ
നള അതതിനന്റ നവളതിച്ത്തിൽ പരതി
ങശാധതിക്കുന്നതതിനുമുള്ള ദൗത്യ
ത്തിൽ മാർകറ് സറ് സ്യും ചുമതല
നപെടുത്തി. 

പാരീസറ് കമ്മയൂണതിനന്റ ധീര
മായ സുംരുംഭത്തിൽ െതിന്നുും അതു
ങപാനല തനന്ന പരാെയത്തിൽ 

െതിന്നുമുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉൾനക്ാ
ണ്ടു നകാണ്ാണറ്, മഹാൊയ 
നലെതിൻ �ഷ്യയതിൽ ആദ്യനത് 
മുതലാളതിത്വതിരുദ്ധ ങസാഷ്യലതി
സ്ററ് വതിപ്വും െടപൊക്തിയതുും, ആദ്യ
നത് യഥാർത്ഥ നതാഴതിലാളതിവർ
ഗ്ഗ രാഷ്ടും നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തി
നന്റ സർവ്ാധതിപത്യത്തിനു കീഴതിൽ 
പ്രവർത്െക്മമായതി സ്ഥാപതിച്
തുും എന്നതറ് എടുത്തു പ�ങയണ്
താണറ്.  അങ്ങനെ അങദ്ദഹും, മൂർ
ത്മായ സാഹചര്യത്തിൽ മൂർ
ത്മായതി പ്രങയാഗതിക്കുങമ്ാൾ, 
മാർകറ് സതിയൻ ശാസ്തും ശരതിയാണറ് 
എന്നതറ് നതളതിയതിച്ചു. പരാെയനപെ
ടുത്നപെട്ട മുതലാളതിവർഗ്ഗും തതിരു
ത്ൽവാദതികളനട ഗൂഢാങലാച
ൊപരമായ പ്ാളതിത്ങത്ാനട
യും, സാമ്ാെ്യത്ശക്തതികളനട 
കുടതിലതന്തങ്ങളനട സഹായങത്ാ
നട ആസൂത്രണും നചയ്തറ് െടപൊ
ക്തിയ പ്രതതിവതിപ്വത്ാൽ, ങസാ

വതിയറ്റ് യൂണതിയെതിങലയും, വച
െയതിങലയും ങസാഷ്യലതിസ്ററ് വ്യവ
സ്ഥകളും, അങതങപാനല ശക്ത
മായ ങസാഷ്യലതിസ്ററ് ങചരതിയും  
തകർക്നപെട്ട വതിഷമകരമായ സും
ഭവവതികാസങ്ങളണ്ാനയ്തിലുും, 
അനതാനക് തതികച്ചുും താതറ്കാ
ലതിക തതിരതിച്ടതികൾ മാത്രമാണറ്. 
ഇത്രും സുംഭവങ്ങളതിൽ െതിന്നുള്ള 
പുതതിയ അനുഭവങ്ങളങടയും പാ
ഠങ്ങളങടയും നവളതിച്ത്തിൽ, മാർ
കറ് സതിസവും വതിപ്വ നതാഴതിലാളതി

വർഗ്ഗ മുങന്നറ്വും ആത്യന്തികമാ
യതി പരതിങപാഷതിപെതിക്നപെടുകയും 
വതികസതിക്കുകയമാണുണ്ായതറ്. 
ങസാഷ്യലതിസത്തിനുണ്ായ തതി
രതിച്ടതിയും തന്മൂലമുണ്ായ പുതതിയ 
അനുഭവങ്ങളും പാഠങ്ങളനമല്ാും, 
വരുുംൊളകളതിനല വതിങമാചെത്തി
ൊയള്ള നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗ ങപാ
രാട്ടത്തിെറ് മാർഗ്ഗദീപമായതി പ്രവർ
ത്തിക്കുും. ഈ കാലഘട്ടത്തിനല 
ഏറ്വും ഉന്നത ദർശെമായ മാർ
കറ് സതിസും-നലെതിെതിസത്ാലുും, 
അതതിനന്റ ഏറ്വും പരതിങപാഷതിപെതി
ക്നപെട്ടതുും വതികസതിതമായതുമായ 
ധാരണ ഉൾനക്ാണ്തിട്ടുള്ള സഖാവറ് 
ശതിബ്ദാസറ് ങഘാഷറ് ചതിന്യാലുും 
സായധരാക്നപെട്ട നതാഴതിലാളതി
വർഗ്ഗും, വീണ്ടുും തതിരതിച്ചുവരതികയും, 
പഴഞ്ൻ ബൂർഷ്ാ ചതിന്യനട നക
ട്ടുപാടുകളതിൽ െതിന്നുും െെങ്ങനള 
ങമാചതിപെതിച്റ്, എല്ാത്രും അനുര
ഞ്ജൊത്മക തതിരുത്ൽവാദ ങസാ
ഷ്യൽ നഡങമാക്രാറ്തികറ് ശക്തതിക
ങളയും ഒറ്നപെടുത്തി, ദുഷതിച്റ് മര
ണാസന്നമായ അങങ്ങയറ്ും അഴതി
മതതി െതി�ഞ്ഞതുും െതിർദ്ദയമായതി 
ചൂഷണും നചയ്യുന്നതുമായ പതിന്തി
രതിപെൻ മുതലാളതിത്നത് തകർ
നത്�തിഞ്ഞറ് ആങഗാളവതിപ്വും ഒരു 
യാഥാർത്ഥ്യമാക്തിത്ീർക്കുും. 

നലെതിനന്റ വാക്കുകങളാനട െമു
ക്റ് അവസാെതിപെതിക്ാും: ''പാരീ
സതിനല പീര്തിയനട ഇടതിമുഴക്ും 
നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തിനല ഏറ്വും 
പതിന്നാക്ും െതിൽക്കുന്നവനര കൂടതി 
ഗാഢെതിരേയതിൽ െതിന്നുും ഉണർ
ത്തി. എല്ായതിടത്തുും വതിപ്വ ങസാ
ഷ്യലതിസ്ററ് ആശയപ്രചരണത്തി
നന്റ വളർച്യ്കറ് ങപ്രരണ െൽകതി. 
അതുനകാണ്ാണറ് കമ്മയൂണതിനന്റ 
ഉങദ്ദശ്യലക്്യങ്ങൾ ഇല്ാതാകാ
ത്തറ്. അതറ് ഇന്നുും െമ്മളതിങലാ
ങരാരുത്രതിലുും െതിലെതിൽക്കുന്നു. 
കമ്മയൂണതിനന്റ ഉങദ്ദശ്യലക്്യും സാ
മൂഹതികവതിപ്വമാണറ്. അധ്ാെതി
ക്കുന്നവരുനട സമ്പൂർണ്ണ രാഷ്ടീയ
-സാമ്ത്തിക വതിങമാചെമാണറ് 
ലക്്യും. അതാണറ് ങലാകനമമ്ാ
ടുമുള്ള നതാഴതിലാളതിവർഗ്ഗത്തിനന്റ 
ലക്്യും. ആ അർത്ഥത്തിൽ അതറ് 
അെശ്രമാകുന്നു.''

(14-ാം ശേജില് നിന്ന്)

]m-cokv I-½yq¬ ]-cm-P-b-s¸-s«-¦nepw B t]m-cm-«w
hr-Ym-hn-em-bnsÃ¶v N-cn{Xw sX-fn-bn¨p

 “... സാമൂഹികമാ്ത്ിനു കശ
ഷിയുള്ള ഒകരടയാരു വർഗ്ഗം 
ടതാഴിലാളിവർഗ്ഗമാടണന്നതട് 
തുറന്നട് അംഗീകരിക്ടപ്പട് ആദത്യ
വിപ്ലവമായിരുന്നു ഇതട്. ... അതട് 
അെിസ്ാനപരമായി ഒരു ടതാ
ഴിലാളിവർഗ്ഗ സർക്ാരായിരു
ന്നു, ഉതട്പാദകവർഗ്ഗവം തട്ിടയടുക്ൽ വർഗ്ഗ
വം തമ്മിലള്ള സമരത്ിടറെ ഉതട്പന്നം. അധ്വാ
നത്ിടറെ സാമ്പത്ികവികമാെനത്ിനായി 
ഒടുവിൽ കണ്പിെിക്ടപ്പട് രാഷ്ടീയരൂപം.” (കാൾ 
മാർകട് സട്: ഫ്ാൻസിടല ആഭത്യന്രയുദ്ധം)

സൈാളിറൈ് ബ്യൂവറാ
1. സഖാവറ് വതി.ങവണുങഗാപാൽ
2. സഖാവറ് കാന്തിങമായറ് ങദവറ്
3. സഖാവറ് �ബതിൻ സമാെറ്പതതി
4. സഖാവറ് സ്പൻ ങഘാഷറ്
5. സഖാവറ് അമതിതാവ ചാറ്ർെതി
6. സഖാവറ് ചാന്തിദാസറ് ഭട്ടാചാര്യ

വകന്ദ്ര കമ്ിറൈി
1. സഖാവറ് എ.രുംഗസ്ാമതി
2. സഖാവറ് െയറ്സൺ ങൊസഫറ്
3. സഖാവറ് ബതി.എസറ്.അമർൊഥറ്
4. സഖാവറ് അരുൺ ഭൗമതികറ്
5. സഖാവറ് ങദബാശതിഷറ് �ായറ്

Fkv-bpknsF(kn) tI{µ I½nänbnte¡pw 
s]mfnäv _yqtdmbnte¡pw Xmsg ]dbp¶ 

kJm¡sf DÄs¸-Sp¯n

സതാഴിലിടങ്ങളിസല നിയമലം�ന േരിശോധനകള്
ക്ന് മുന്കൂര് അനുവാദം ആവേ്യസപെടുന് സംസ്ാന 
ശല�ര് കമ്മീഷണറുസട ഉത്രവന് േിന്വലിക്ണസമ
ന്ന് ആവേ്യപെട്ടുസകാണ്ന് എഐയുടിയുസി സകാല്ലം 
ജില്ലാ കമ്മിറ്ിയുസട ആഭിമുഖ്യത്ില് ജില്ലാ ശല�ര് 
ഓഫീസിശലക്ന് മാര്ച്ചന് നടത്ി. എഐയുടിയുസി സം
സ്ാന സസക്രട്ടറി സഖാവന് വി.സക.സദാനന്ദന് ഉദന്�ാ
ടനം സെയന്തു.  എഐയുടിയുസി ജില്ലാ ്സി്ന്ന് 
സഖാവന് എസന്.രാധാകൃഷ്ണസന് അധ്യക്ഷതയില് ശെര്
ന് ശയാഗത്ില് ചഷല സക.ശജാണ്, �ി.വിശനാദന്,   
�ി.രാമെന്ദ്രന് തുടങ്ങിയവര് ്സംഗിച്ചു. 
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ത�ാഴതിൽരഹതിതരുനട സും
സ്ഥാെ പ്രങക്ാഭങവദതി രൂപീക
രതിച്ചു. സുംസ്ഥാെനത് പതി.എസറ്.
സതി ഉങദ്യാഗാർത്ഥതികളടക്മുള്ള 
നതാഴതിൽരഹതിതരായ യവെെ
ങ്ങൾക്റ് അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയതി
ച്റ് സമരും െടത്തുവാനുള്ള രാഷ്ടീ
യത്തിെതീതമായ സുംഘടെയാ
ണറ് ഓൾ ഇന്്യാ അൺ എുംങപ്ാ
യറ്ഡറ് യൂത്റ് സ്ടഗതിൾ കമ്മതിറ്തി 
(AIUYSC) . 

ഓൺവലൻ കൺവൻഷൻ 
സുപ്രീും ങകാടതതി അഭതിഭാഷകൻ 
അഡ്. കാളീശ്രും രാെറ് ഉദറ്ഘാ
ടെുംനചയ്തു. ൊഷണൽ ങമാണതി

വക്ും അബ്ദുൾ ഖാദ�തിനന്റ 79 
-ാും രക്തസാക്തിത് ദതിെത്തിൽ 
ആൾ ഇന്്യ നഡങമാക്രാറ്തികറ് 
യൂത്റ് ഓർഗവെങസഷൻ(എ 
ഐഡതിവവഒ )തതിരുവെന്പുരും 
െതില്ാ കമ്മതിറ്തിയനട ങെതൃത്ത്തിൽ 
തതിരുവെന്പുരും ങലാങകാങളെറ് 
െുംഗറ്ഷെതിൽെതിന്നുും കായതിക്ര
യള്ള വക്ും അബ്ദുൾ ഖാദർ സ്ാ
രകത്തിങലക്റ് വബക്റ് �ാലതി 
സുംഘടതിപെതിച്ചു. രക്തസാക്തി മണ്ഡ
പത്തിൽ െടന്ന അനുസ്രണ 
സങമ്മളെും ഐ എൻ എ ഹീങ�ാ 
വക്ും ഖാദർ എന്ന പുസ്കും രചതി
ച് വക്ും സുകുമാരൻ ഉദറ്ഘാടെും 
നചയ്തു. സ്ാതന്ത്യ സമരത്തിൽ 
െതിർണായക പ്റ് വഹതിച് ങെതാ
െതിയനട ങെതൃത്ത്തിലുള്ള ഇന്്യൻ 
ൊഷണൽ ആർമതിയനട(ഐ എൻ 
എ) ഭാഗമായതിരുന്നു വക്ും അബ്ദുൾ 

ഖാദർ. ങകരള ഭഗതറ് സതിുംഗറ് എന്നാ
ണറ് അങദ്ദഹനത് ചരതിത്രകാരന്ാർ 
വതിങശഷതിപെതിച്തിരതിക്കുന്നതറ്. രാെ്യ
നത് പൗരന്ാരുനട പൂർണസ്ാ
തന്ത്യും ലക്്യും വച്ചുനകാണ്ാണറ് 
അങദ്ദഹും തനന്റ ങൊലതി ഉങപക്തി
ച്റ് ഐഎൻഎ യതിൽ ങചർന്നതറ്. 
പതിന്നീടറ് അങദ്ദഹനത് ബ്തിട്ടീഷറ് 
ങപാലീസറ് പതിടതികൂടുകയും തൂക്റ്ക
യർ വതിധതിക്കുകയും നചയ്തു. വക്ും 
അബ്ദുൾ ഖാദ�തിനന്റ െീവതിത മൂല്യ
ങ്ങൾ യവാക്ൾ ഉയർത്തിപെതിടതി
ക്ണനമന്നറ് അങദ്ദഹും പ�ഞ്ഞു. 
എസറ്.യ.സതി.ഐ(സതി) െതില്ാ നസ
ക്രട്ട�തി ആർ.കുമാർ വബക്റ് �ാലതി 
ഫ്ാഗറ് ഓഫറ് നചയ്തു. എഐഡതി
വവഒ സുംസ്ഥാെ നസക്രട്ട�തി  
ഇ.വതി.പ്രകാശറ് മുഖ്യപ്രഭാഷണും 
െടത്തി. എഐഡതിവവഒ സും
സ്ഥാെ വവസറ് പ്രസതിഡന്ററ്  പതിപതി 
പ്രശാന്റ്കുമാർ, എ വഷജു,  ങഗാ
വതിന്റ് ശശതി,  എ സബൂ�,  അെതിതറ് 
മാതയു, നക.മങഹഷറ്  എന്നതിവർ 
സുംസാരതിച്ചു. 

കകന്ദ്ര ഗവൺനമന്റതിനന്റയും 
ന�യതിൽങവ ങബാർഡതിനന്റയും 
അനുമതതി ലഭ്യമായ തതിനുങശഷ
ങമ ഭൂമതി ഏനറ്ടുക്ാവ എന്ന വഹ
ങക്ാടതതി വതിധതി െതിലെതിൽനക്   
ഏനറ്ടുക്ാൻ ഉങദ്ദശതിക്കുന്ന ഭൂമതി
യനട സർങവ് െമ്ർ പ്രസതിദ്ധീക
രതിച്തറ്  െെങ്ങളനട ഇടയതിൽ വ്യാ
പകമായ  പ്രതതിങഷധത്തിെറ് ഇട
യാക്തി. പരതിസ്ഥതിതതി ആഘാത 
പഠെവും സാമൂഹതിക ആഘാത 
പഠെവും പതതിൊലു മാസനത് 
കാലാവധതി നവച്റ്  നടൻഡർ ക്
ണതിച്തിരതിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 
അതറ് െടത്തുന്നതതിനു മുൻപാണറ്  
ഉത്രവതി�ക്തിയതിരതിക്കുന്നതറ്. എല്ാ 
െൊധതിപത്യ മര്യാദകളും ലുംഘതി
ച്ചുനകാണ്റ് െതിയമവതിരുദ്ധമായതി 
പ്രവർത്തിച്ചുനകാണ്തിരതിക്കുന്ന, ൊ
ളതിതുവനരയായതിട്ടുും െതിയമസഭയതി
ങലാപാത കടന്നുങപാകുന്ന ങമഖ
ലകളതിനല തങദ്ദശസ്യുംഭരണ 
സ്ഥാപെങ്ങളതിങലാ ചർച്നചയ്ാ
നത ഇടതുമുന്നണതിയതിലുും ഭരണ 
പാർടതിയനട കമ്മറ്തിയതിലുും ചർച്
നചയ്ാനത ഇത്രയും ബൃഹത്ായ 
പദ്ധതതി െടപെതിലാക്ാൻ ആരാണറ് 
തീരുമാെനമടുത്തറ് എന്നതറ് ഒരു 
ങചാദ്യചതിഹ്നമായതി അവങശഷതി
ക്കുന്നു. പദ്ധതതിയനട സാധ്യതാപ
ഠെും െടത്തിയ ങൊർങതൺ ന�
യതിൽങവ ചീഫറ് എഞ്തിെതിയ�ായതി

വറ്ങസഷൻ വപപെറ് വലൻ വഴതി 
നപാതുങമഖല വതിറ്ഴതിക്ാനുള്ള 
ങകന്ദ്ര സർക്ാരതിനന്റ െീക്ും രാ
െ്യത്റ് നതാഴതിലതില്ായ്മ അതതിരൂ
ക്മാക്കുനമന്നറ് അങദ്ദഹും അഭതി
പ്രായനപെട്ടു. മാെ്യമായ നതാഴതിൽ 
ഭരണഘടെ ഉ�പ്പുെൽകുന്ന അവ
കാശമാണറ്. അതറ് ങെടതിനയടുക്കു
വാൻ കൂട്ടായതി നപാരുങതണ് ബാ
ധ്യത യവാക്ൾക്റ് ഉണ്റ്. ഭരണ
കൂടും െെങ്ങളനട യഥാർത്ഥ പ്ര
ശ്നങ്ങൾ ആയ ദാരതിരേ്യും, നതാഴതി
ലതില്ായ്മ, വതിലക്യറ്ും തുടങ്ങതിയ
വയതിൽെതിന്നറ് ശ്രദ്ധ തതിരതിക്ാൻ 
കൃത്രതിമമായ വതിഷയങ്ങൾ ഉയർ

ത്തി എടുത്തുനകാണ്ടു വരതികയാ
ണറ്. യവാക്ളനട ഉൾനപെനടയള്ള
വരുനട അടതിസ്ഥാെ പ്രശ്നങ്ങളതിൽ 
ചർച്കൾ ഉയർന്നു വങരണ്തുണ്റ്. 
സർക്ാരുകൾ വൻകതിട കുത്ക
കളനട ആജ്ാനുവർത്തികളാ
യതി മാ�തിയതിരതിക്കുന്നു. മന്തതിമാർ 
സമ്ന്നരുനട ലാഭവതിഹതിതും വർ
ധതിപെതിക്കുന്നതതിലാണറ് ശ്രദ്ധ ങക
ന്ദ്രീകരതിക്കുന്നതറ്. കർഷകർ ഉൾ
നപെനടയള്ളവരുനട സമരും മാതൃ
കയാക്തി ങകന്ദ്ര-സുംസ്ഥാെ സർ
ക്ാരുകളനട െെങരോഹ െയങ്ങൾ
നക്തതിനര യവാക്ൾ ശക്തമായ 
െെകീയ പ്രതതിപക് െതിര പടുത്തു

രുന്ന ആങലാകറ് കുമാർ വർമ്മ ഈ 
പദ്ധതതി ങകരളത്തിെറ് െതിരക്കുന്ന
തല് തള്ളതിക്ളയണനമന്നുും െതിർ
ങദ്ദശതിച്തിരുന്നു. നമങരൊമാൻ ഇ.ശ്രീ
ധരൻ അസുംബന്നമന്നുും ദുരൂഹ
നമന്നുും വതിങശഷതിപെതിച്,  
ശാസ്ത സാഹതിത്യ പരതിഷത്റ് അടതി
മുടതി സാമൂഹ്യവതിരുദ്ധവും പരതിസ്ഥതി
തതി വതിരുദ്ധവും എന്നറ് വതിങശഷതി
പെതിച്, ങകരളത്തിനല സാമൂഹ്യങബാ
ധമുള്ള ഒരാളും അുംഗീകരതിക്ാത് 
ഈ പദ്ധതതിയമായതി മുങന്നാട്ടു ങപാ
കുവാൻ സർക്ാർ തുെതിയന്നതറ് 
ധതിക്ാരപരമാണറ്, െെങ്ങങളാടുള്ള 
നവല്ലുവതിളതിയാണറ്. ഇതതിനെതതിനര 
സുംസ്ഥാെ നക �യതിൽ സതിൽവർ 
വലൻ വതിരുദ്ധ െെകീയ സമതിതതി
യനട ആഭതിമുഖ്യത്തിൽ സുംസ്ഥാെ 
വ്യാപകമായതി പ്രതതിങഷധ പരതി
പാടതികൾ െടന്നുനകാണ്തിരതിക്കുന്നു. 
പദ്ധതതി പതിൻവലതിക്ണനമന്നാവ

ശ്യനപെട്ടുനകാണ്റ്  പഞ്ായത്റ് മു
െതിസതിപെൽ ഓഫീസറ് മാർച്കളും  
ഒങക്ടാബർ 27 നസക്രങട്ട�തിയറ്റ് മാർ
ച്ചുും െടത്തുും. 

പദ്ധതതിനക്തതിനര ങകാട്ടയത്റ് 
കളങക്ടറ്റ് മാർച്ചുും ധർണയും െട
ന്നു. മാർച്റ് ബങസലതിങയാസറ് ങകാ
ളെതിനുമുന്നതിൽ മുൻമന്തതി നക.സതി
.ങൊസഫറ് ഉദറ്ഘാടെും നചയ്തു. 
കളങക്ടറ്റ് ധർണ നകാടതിക്കുന്നതിൽ 
സുങരഷറ് എുംപതി ഉദറ്ഘാടെും നചയ്തു. 
സമരസമതിതതിസുംസ്ഥാെ നചയ
ർമാൻ എസറ്.രാെീവൻ, ങൊസഫറ് 
എും.പുതുങശ്ശരതി, വതി.നെ.ലാലതി, മതിെതി 
നക.ഫതിലതിപെറ്, സുധ കുര്യൻ, ങെ
ക്ബറ് ങൊൺ, ആന്റണതി കുന്നുും
പു�ും, ചാങക്ാച്ൻ മണങലൽ, 
നച�തിയാൻ ചാങക്ാ, ങസാബതിച്
ൻ കണ്ണുംപള്ളതി, കുര്യൻ പതി.കുര്യ
ൻ, വസെ ങതാമസറ് തുടങ്ങതിയ
വർ പ്രസുംഗതിച്ചു.
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യർത്ണും എന്നുും അങദ്ദഹും കൂ
ട്ടതിങച്ർത്തു. എഐഡതിവവഒ സും
സ്ഥാെ പ്രസതിഡന്ററ് എൻ.നക.
ബതിജു അധ്യക്ത വഹതിച് ങയാ
ഗത്തിൽ നസക്രട്ട�തി ഇ.വതി.പ്രകാ
ശറ് വതിഷയാവതരണും െടത്തി.

എസറ്.ങെ്യാതതിലക്ഷ്മതി പ്രസതി
ഡണ്ടുും  ഇ.വതി. പ്രകാശറ് നസക്രട്ട
�തിയമായതി 36 അുംഗ കമ്മതിറ്തിനയ 
കൺവൻഷൻ നതരനഞ്ഞടുത്തു.   
പ്രങമാദറ് കുന്നുുംപു�ത്റ് (ങകാട്ടയും), 
ങഡാ. അരുണ എസറ് .ങവണു (തതി
രുവെന്പുരും), വതിഷ്ണു എസറ്, (പത്
െുംതതിട്ട) നക.ബതിമൽെതി(ആലപ്പുഴ) 
നക.പതി.സാൽവതിൻ (എ�ണാകു

ളും), ടതി. ഷതിെതിൻ (ങകാഴതിങക്ാടറ്), 
വതിങവകറ് പതി.സതി (കണ്ണൂർ) എന്നതി
വർ വവസറ് പ്രസതിഡണ്ടുമാരായും 
വതിഷ്ണു എും (തതിരുവെന്പുരും), സനു 
എസറ് (മലപ്പു�ും), രതീഷറ് െയപാ
ലൻ (തതിരുവെന്പുരും), രൂങപഷറ് 
വർമ്മ (ങകാഴതിങക്ാടറ്), വമൊ 
ങഗാപതിൊഥറ് (ആലപ്പുഴ), രെതിത 
െയ�ാും (ങകാട്ടയും), സനൂപറ് ഇ.(
കണ്ണൂർ) എന്നതിവർ അസതിസ്റൻ�റ് 
നസക്രട്ട�തിമാരായും നതരനഞ്ഞടു
ക്നപെട്ടു.  അരവതിന്റ് വതി (ങകാട്ട
യും). ഓഫീസറ് നസക്രട്ട�തിയും വതി. 
സുെതിത്റ് (തതിരുവെന്പുരും) രെഷ
�റുമാണറ്.

വക്ം  സ്ാരകത്ി 
കലക്ട് യുവജനങ്ങളുടെ 
സബക്ട് റാലി

സില്വര് ചലന് േദ്ധതിസക്തിസര ശകാട്ടയത്ന് നടന് കളശട്രേറ്ന് 
ധര്ണയില് മിനി സക.ഫിലിപെന് ്സംഗിക്ന്. 

കരതിമണൽ ഖെെവതിരുദ്ധ 
സമരും അതതിശക്തമായതി െെങ്ങ
ളനട പതിന്തുണങയാനട മുങന്നറുക
യാണറ്. ഖെെുംമൂലും വലതിയഴീ
ക്ൽ മുതൽ ആലപ്പുഴ ബീച്റ് 
വനരയള്ള ഭാഗത്റ് കടലാക്രമ
ണും  രൂക്മാകുകയും തീരവും 
ങ�ാഡുും വീടുകളും കടലടുത്തുങപാ
കുകുയും നചയ്യുന്നു. തീരങദശും 
വാസങയാഗ്യമല്ാതാക്തിത്ീ

Icn-a-WÂ J-\-\¯ns\-Xnsc Xncp-thm-W-\m-fn-Â ]-«n-Wn kacw
ർക്കുകയാണറ് സർക്ാർ. തീര
സരക്ണ െതിയമങ്ങൾ, ങമാങട്ടാ
ർ വാഹെെതിയമങ്ങൾ ധാരണാ
പത്രും ഇവനയല്ാും ലുംഘതിച്ചു
നകാണ്ാണറ് തീരനത് തകർക്കു
ന്ന കരതിമണൽ ഖെെും െടക്കു
ന്നതറ്.  അതതിനന്റ മ�വതിൽ ആള
കനള കുടതിയതി�ക്ാൻ ശ്രമതിക്കു
കയുംതീരും ഖെെകുത്കകൾക്റ് 
തീന�ഴതുകയും നചയ്യുന്നു.  

വക്ം അ�ന്ദുള് ഖാദര് രക്സാക്ഷി ദിനാെരണശത്ാടനു�ന്ിച്ചന് 
നടന് ച�ക്ന് റാലി വക്ം സുകുമാരന് ഉദന്�ാടനം സെയ്യുന്. 

സമരത്തിനന്റ ഭാഗമായതി തതി
രുങവാണദതിവസും പരതിസ്ഥതിതതി 
ങനേഹതികളനട മുൻവകയതിൽ 
പട്ടതിണതി സമരും െടന്നു. കവതി 
സത്യൻ ങകാമല്ലൂർ ഉദറ്ഘാടെും 
നചയ്തു.കരതിമണൽ ഖെെത്തി
നെതതിനര െടക്കുന്ന രാപെകൽ 
�തിങല സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിനന്റ 
നൂ�ാും ദതിവസും ഖെെ ബന്െ 
സമരും െടക്കുും. കവി സത്യന് ശകാമല്ലൂര് േട്ടിണി സമരം ഉദന്�ാടനം സെയ്യുന്


