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സില്വര്ലൈന് പദ്ധതിയു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിപിആര 
ഉള്പ്പെപ്െ ഇതിനകം പുറത്തുവ
ന്ിട്ടുള്ള രേഖകള് പദ്ധതി സാ
രകേതികമായിത്തപ്ന് പ്മച്ചപ്പെട്
തല്ല എന്തട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്ര 

ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയുമായി 
മുരന്ാട്ടുനീങ്ങുന്തിനട് മുമ്ട് അവ
ശ്യം നെരത്തണ്ടുന് പഠനങ്ങള് 
യാപ്താന്നും നെത്തിയിട്ില്ല, നെ
ത്തിയവകള്കാകപ്ട് വ്യക്തത
യുമില്ല. സില്വര്ലൈന് പദ്ധതി
പ്യ എതിരക്കുന്വര ഇതിപ്റെ 
അെിസ്ാനത്തിലൈാണട് പദ്ധതി

പ്യക്കുറിച്ചട് ആശകേകളം ആരഷേ
പങ്ങളം ഉയരത്തുന്തട്. അതിനട് 
സാരകേതിക വിദഗ്ദ്ധര മറുപെി 
നല്കുന്തിനട് പകേം മന്തിമാ
രും എംഎല്എമാരും പാരട്ി രന
താകന്ാരും രപാരവിളിമുഴക്കുക
യും ജനങ്ങള് പിഴുപ്തറിഞ്ഞ കല്ലട് 
തിേിപ്ക അടുപ്പുകല്ലില്ത്തപ്ന് 

നാട്ടുകയുപ്മാപ്ക പ്െയ്യുന്തട് അശ്ീ
ലൈവം ആഭാസവം ജനങ്ങരളാടും 
ജനാധിപത്യരത്താടുമുള്ള അവ
രഹളനവമാണട്. 

ഡിപിആര് എന്ന  
അബദ്ധപഞ്ചാംഗാം 

പ്ിലൈിമിനറി ഫീസിബിലൈിറ്ി 

രകന്ദ്ര-സംസ്ാന സര
കാരുകളപ്െ സാമ്ത്തിക 
ആക്രമണങ്ങള് സാധാേണ
കാേപ്റെ നടുപ്വാെിക്കുകയാ
ണട്. ഒരു ലൈിറ്ര പ്പര്ാളിനട് 
116 രൂപയായി, ഡീസലൈിനട് 
103 രൂപയും. പ്കൃതി വാതക
ത്തിനം വിലൈകൂട്ി. പാെകവാ
തകത്തിപ്റെ വാണിജ്യ സി
ലൈിണ്ടറിനട് 256 രൂപയും ഗാര
ഹിക സിലൈിണ്ടറിനട് 50 രൂപയും 
മപ്ണെണെയ്കട് 22 രൂപയും വര
ദ്ധിപെിച്ചു. പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെട് സമ
യത്തുമാത്രം വിലൈവരദ്ധന ഒഴി
വാക്കുന്തട്, എണെകമ്നിക
ളല്ല സരകാോണട് വിലൈവര
ദ്ധനയ്കട് പിന്ില് എന്ട് വ്യ
ക്തമാക്കുന്നു. രകന്ദ്ര-സംസ്ാന 
നികുതികള് ഗണ്യമായി കുറ
ച്ചാല് 50 രൂപയില് താപ്ഴ 
പ്പര്ാളം ഡീസലം വില്
കാന് കഴിയും. പ്പര്ാളിയം 
വിലൈവരദ്ധനവട് ചൂണ്ടികാട്ി 
ബസട്, ആരട്ാ, ൊക്ി നിേക്കു
കളം കൂട്ിയിേിക്കുന്നു. 

ജീവന്േഷോ ഔഷധങ്ങള്
കട് ഉള്പ്പെപ്െ 800ഓളം മരു
ന്നുകള്കട് വിലൈ കുത്തപ്ന 
കൂട്ി. തുെരച്ചയായി മരുന്ട് 
കഴിക്കുന്വരകട് ഇതട് കന
ത്ത പ്ഹേമാണട്. പ്്യിന് 
യാത്രക്കൂലൈി കൂട്ാന് ആരലൈാ
െിക്കുന്നു. വളത്തിപ്റെ വിലൈ 
കൂട്ികഴിഞ്ഞു. വാഹനങ്ങള
പ്െ േജിര്രേഷന്, ഫിറ്ട്നസട് 
സരട്ിഫികറ്ട് ൊരജ്ജുകളം 
വരദ്ധിപെിച്ചു. അവശ്യ-നിരത്യാ
പരയാഗ സാധനങ്ങളപ്െപ്യ
ല്ലാം വിലൈ ഭീമമായി ഉയരന്നു
പ്കാണ്ടിേിക്കുന്നു. 

പ്ളയ ദുേിത രമഖലൈകളില്
രപാലം ജപ്ി നെപെികളമാ
യി രകേള ബാകേട് ഉള്പ്പെപ്െ
യുള്ള ബാങ്കുകള് മുരന്ാട്ട് രപാ
കുകയാണട്. രനാട്ട് നിരോധ
നവം പ്ളയവം ജിഎസട് െിയും 
രകാവിഡം സാമ്ത്തിക മാ
ന്്യവപ്മാപ്ക കാരന്നുതിന് 
സാധാേണകാേപ്റെ ജീവിത
മാണട് ഈ ഭീകേമായ ൊര
ജ്ട്-നികുതി വരദ്ധനവകള്
കട് ഇേയായിപ്കാണ്ടിേിക്കു
ന്തട്. സാധാേണകാപ്േ രവ
ട്യാടുന് ഭേണകരത്താകള് 
കുത്തകകളപ്െ കെങ്ങള് നി
രുപാധികം എഴുതിത്തള്ളുക
യുമാണട്. ോജ്യവ്യാപകമായ 
സമേം വളരത്തിപ്യടുത്തുപ്കാ
രണ്ട ഈ ഭീകേതയ്കട് തെയി
ൊനാകൂ.
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സില്വര്ലൈന് വിരുദ്ധ സംസ്ഥാന സമരജഥാഥയുെട സമഥാപനം കുറിച്ചുെ�ഥാണ്ട് മഥാരചട് 24നട് 
െസക്രട്ടേറിയറ്ിനട് മുന്ില് നടന് മഹഥാസംഗമം ട്മധ പടട്�ര ഉദട്ഘഥാടനം െെയ്യുന്നു

sXmgnemfnhÀ¤ hn¹h¯nsâ Ncn{XZuXyhpam-bn

FkvbpknsF(I½yqWnÌv) apt¶m«v
ദേശീയ സ്ാതന്ത്യ സമേപ്സ്ാ

നത്തിപ്റെ അന്്യദശകത്തില് ഇന്്യന് 
ോഷ്ടീയ േംഗം അത്യന്്യം െലൈനാത്മ
കവം സകേീരണവം സംഭവബഹുലൈവ
മായി പുരോഗമിച്ചുപ്കാണ്ടിരുന് നാള
കളില്, ആ കാലൈഘട്പ്ത്ത വസ്തുനിഷ്ഠ
മായി വിലൈയിരുത്തിപ്കാണ്ടും ഒരു 
പുതിയ പ്സ്ാനത്തിപ്റെ അനിവാേ്യത 
മനസ്ിലൈാകിപ്കാണ്ടും ബംഗാളില് 
ഒരു സംഘം യുവവിപ്ലവകാേികള് ഒരു 
െേിത്രദൗത്യം ഏപ്റ്ടുത്തുപ്കാണ്ടട് മു
രന്ാട്ടുവന്നു.  ബംഗാളിപ്ലൈ അനശീലൈന് 
സമിതി എന് വിപ്ലവപ്സ്ാനത്തില് 
പ്വരത്തിച്ചിരുന്വരും പില്കാലൈത്തട് 
രസാഷ്യലൈിസ്റട് യൂണിറ്ി പ്സറെര ഓഫട് 
ഇന്ഡ്യ (എസട് യുസിഐ) എന് പ്
സ്ാനത്തിപ്റെ രൂപീകേണത്തിനട് രന
തൃത്ം നല്ിയ ശിബ്ാസട് രഘാഷം 
സഹപ്വരത്തകരുമായിരുന്നു അവര. 

ദശാബ്ങ്ങള് നീണ്ടുനിന് സമേങ്ങള
പ്െയും വിപ്ലവമുരന്റ്ങ്ങളപ്െയും ഫലൈ
മായി ഉണ്ടാകാന് രപാകുന് ോഷ്ടീയ 
സ്ാതന്ത്യം ചൂഷിത ജനതയുപ്െ പൂര
ണെവിരമാെനം സാധ്യമാകില്ല എന്ട് 
അവര വിലൈയിരുത്തി. രദശീയ ോഷ്ടീ
യത്തില് പുതിയ കെമകളം പ്വല്ലുവി
ളികളം അതട് സൃഷ്ിക്കുപ്മന്ട് അവര 
മുന്ില് കണ്ടു. 

ഇന്്യയിപ്ലൈ ചൂഷകോയ മുതലൈാളി
വരഗ്ഗപ്ത്ത പ്തിനിധീകേി ക്കുന് 
രകാൺഗ്രസിപ്ലൈ വലൈതുപഷേ വിഭാഗം 
ബ്ിട്ീഷട് സാമ്ാ ജ്യത് അധികാേ 
രകന്ദ്രങ്ങള മായി ധാേ
ണ യ ി ല് 
ഏ ര പ് പെ ട്ടു
പ്കാണ്ടട് അധികാേ
ത്തിരലൈറി. ചൂഷണ വിമുക്ത
മായ ഒരു സമൂഹം സ്പട് നം 

കണ്ടുപ്കാണ്ടട് ഒട്രനകം വിപ്ലവകാേി
കളം ചൂഷിത ജനതയും നെത്തിയ 
രപാോട്ങ്ങളം േക്തസാഷേിത്ങ്ങ
ളം വൃഥാവിലൈാകി പ്കാണ്ടട് 
മപ്റ്ാരു ചൂഷണവാഴ്ചയുപ്െ 
അസ്ിവാേം ഒരുങ്ങുകയാ
ണട് എന്ട് അവര മന
സ്ിലൈാകി.  അന
ശീലൈന് സമിതി

ഭീകരമായ�ാരു അടിച്ചമര്ത്തലി
നുപ�ാലും സില്വര്്ലന് 
�ദ്ധതിയ�ന്ന ജനപ്രോഹത്തിന് 
സുഗമമാ� �ാതയ�ാരുക്ാനാ
വില്ല. ഗതിപകടുയകാണ്് കൂലി
യത്താഴിലാളി�ാ�ി ശക്ി്�കട
നങ്ങള്ക്് യകാഴുപ്ു കൂട്ുന്നവ
പരാ അധികാരത്തിയറെ ആനു
കൂല്യങ്ങള് �റ്ി രേുര്പമരേസ്് ബാ
ധിച്ചവരുയട സമരാഭാസങ്ങളി
യല ആട്ക്ാപരാ അല്ല സില്വ
ല്്ലന് സമരത്തില് അടി�ുറ
ച്ചു നില്ക്ുന്നവര്. ക�്പ�റി� 
ജീവിതാനുഭവങ്ങള് യതരുവി
യലത്തിച്ച, സുചിന്ിത നില�ാ
ടുള്ള നിശ്ച�രോര്ഢ്യമുള്ള ഒരു 
ജനത�ാണത്. നാളിതുവയര 
സമരങ്ങയള ്കകാര്യം യചയ്ാ
ന് ��റ്ി� അടവുകയളാന്നും 
മതി�ാകില്ല ഈ ജനശക്ിയ� 
പനരിടാന് എന്നുറപ്ാണ്.
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യില് പ്വരത്തിച്ചിരുന് ആ വി
പ്ലവകാേികപ്ള സംബന്ധിച്ചട് സമ
േഭൂമിയും കാോഗൃഹവാസവം ഉയര
ന് പ്ത്യയശാസ്ത്ര - ദാരശനിക 
വിഷയങ്ങളപ്െ തീക്ഷ്ണമായ പഠ
നരവദികൂെിയായിരുന്നു. രലൈാക
പ്മമ്ാടുമുള്ള ചൂഷിതരും മരദ്ിത
രുമായ ജനങ്ങളപ്െ  വിരമാെന 
സ്പട് നങ്ങള്കട് െിറകുകകള് 
നല്ിപ്കാണ്ടട് രസാവിയറ്ട് യൂണി
യന് എന് ോഷ്ടവം മാരകട് സിസ്റട് 
ദരശനവം അധൃഷ്യമായ കരുത്തട് 
പ്ദരശിപെിച്ചുട് മുരന്റിയിരുന് ആ 
നാളകളില്, ബ്ിട്ീഷട് രകാളനി
വാഴ്ചയില്നിപ്ന്ന്തുരപാപ്ലൈത
പ്ന് മുതലൈാളിത്ത ചൂഷണത്തില് 
നിന്നുമുള്ള വിരമാെനം ഉറപൊക്കു
വാന് രസാഷ്യലൈിസം മാത്രമാണട് 
മാരഗ്ഗപ്മന്ട് ഇന്്യയിലം പ്താഴി
ലൈാളിവരഗ്ഗം തിേിച്ചറിഞ്ഞു തുെ
ങ്ങിയിരുന്നു. 

1920കള് മുതല് സിപിഐ 
ഇന്്യയില് പ്വരത്തിച്ചിരുന്നു. 
രലൈാകവ്യാപകമായി കമ്മ്യൂണിസ്റട് 
ദരശനത്തിനണ്ടായിരുന് യശ
സ്ം ജനപിന്തുണയും സ്ാഭാവി
കമായും ജനങ്ങപ്ള സിപിഐ 
യില് അണിനിേകാന് രപ്േിപെി
ച്ചു. ആദ്യകാലൈ രനതാകളപ്െയും 
പ്വരത്തകരുപ്െയും പ്താഴിലൈാളി
വരഗ്ഗരത്താടുളള കറകളഞ്ഞ കൂറും 
ആത്മാരത്ഥതയും വളപ്േ രവഗം 
ആ പ്സ്ാനത്തിനട് ജനപിന്തുണ 
രനെിപ്കാടുത്തു. പ്തീഷേരയാപ്െ 
ജനങ്ങള് ആ പ്സ്ാനപ്ത്ത രനാ
കികണ്ടു. കാരഷികരമഖലൈയി
പ്ലൈ ജന്ിത്ത പ്കാരളാണിയല് 
ചൂഷണത്തിപ്നതിോയ പ്രഷോ
ഭണങ്ങളപ്െ ഭാഗമായും ഒേിെകാ
ലൈപ്മാഴിപ്ക രദശീയ പ്സ്ാന
ത്തിപ്റെ ഭാഗമായും അവര നയി
ച്ച രപാോട്ങ്ങള് സിപിഐയുപ്െ 
സ്ാധീനവം പിന്തുണയും കൂടുതല് 
ഉറപെിച്ചു. എന്ാല്, രദശീയ പ്
സ്ാനത്തിപ്ലൈ വരഗ്ഗവിന്യാസ
ങ്ങപ്ളയും ധാേകപ്ളയും മാരകട് സി
സ്റട് വിശകലൈന പദ്ധതിപ്കാേം 
വിലൈയിരുത്തുന്തില് പൂരണെമാ
യും പോജയപ്പെട്ടു. പ്സ്ാനങ്ങ 
പ്ളയും വ്യക്തികപ്ളയും പ്തിഭാ
സങ്ങപ്ളയും കൃത്യമായി തിേിച്ച
റിയാനമായില്ല. സ്ാഭാവികമായും 
തദനസൃതമായ പ്തറ്റുകള് ോഷ്ടീയ 
നിലൈപാടുകളിലം ഉണ്ടായി. ക്ിറ്ട് 
ഇന്്യ സമേകാലൈത്തട് സ്ീകേിച്ച 
നിലൈപാെട് രദശീയ പ്സ്ാനത്തി
പ്റെ മുഖ്യധാേയില്നിന്നുതപ്ന് 
അവപ്േ അകറ്ാന് ഇെയാകി. 
എന്നുമാത്രമല്ല, ഈ നെപെികള് 
ഇന്്യയില് കമ്മ്യൂണിസ്റട് ദരശന
ത്തിനതപ്ന് അപകീരത്തികേ
മായി മാറി. 

സ്ാതന്ത്യാനന്േം ഇന്ഡ്യ
യില് അധികാേത്തില് അവരോ
ധിതമായ ഭേണകൂെത്തിപ്റെ സ്
ഭാവം നിരണെയിക്കുന്തിലം സാ
മ്ത്തിക ഘെനപ്യ വിലൈയിരു
ത്തുന്തിലം അവര തീരത്തും 
പോജയപ്പെട്ടു. സാമ്ത്തിക

-ോഷ്ടീയ സാഹെേ്യപ്ത്ത നിര
ണെയിക്കുന്തില് സംഭവിച്ച ഈ 
ഗുരുതേമായ പോജയം, ോജ്യത്തി
പ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠ വിപ്ലവപ്ക്രിയ 
പ്യയും അതിപ്റെ സകേീരണെതക
പ്ളയും പ്തിഫലൈിപെിക്കുന് അെി
സ്ാന ോഷ്ടീയ ്ലൈന് രൂപപ്പെ
ടുത്താനാ വാത്ത സാഹെേ്യത്ത
രലൈകട് അവപ്േ നയിച്ചു. 

ശേിയായ മാരകട് സിസ്റട് വീ
ഷേണവം വിശകലൈന േീതിയും 
പ്രയാഗപദ്ധതിയും ഗ്രഹിക്കുന് 
തില് ഇക്കൂട്രകട് സംഭവിച്ച അെി
സ്ാനപിശകട്, ോഷ്ടീയ-സാമ്
ത്തിക രമഖലൈകളില് 
മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തി
പ്റെ മപ്റ്ല്ലാ രമഖലൈകളി
ലം മാരകട് സിസത്തിപ്റെ 
അെിസ്ാനപ്മാണ
ങ്ങള് പ്രയാഗവതട്ക 
േിക്കുന്തില് അവപ്േ 
പോജയപ്പെടുത്തി. ബൂര
ഷ്ാ മാനവവാദവീഷേ
ണത്തില് അധിഷ്ഠിത
മായ ധാരമ്മിക സദാൊേ ്നതിക 
ധാേണകളില്നിന്നും തികച്ചും 
വ്യത്യസ്മായ പ്താഴിലൈാളിവരഗ്ഗ 
സംസട് കാേം രനതാകളപ്െ വ്യ
ക്തിജീവിതത്തിലം പ്പാതുജീവി
തത്തിലം, സരെതനമായി പ്രയാ
ഗിക്കുന് തിലം കമ്മ്യൂണിസ്റട്  പ്
ത്യയശാസ്ത്രത്തില് അധിഷ്ഠിതമാ 
യ ഉയരന്  സാംസട് കാേിക 
ജീവിതം ോഷ്ടീയ മുരന്റ്ങ്ങള്കട് 
അനപൂേകമായി വളരത്തിപ്യടു
ക്കുന്തിനം അവരകട് കഴിഞ്ഞി
ല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റട് 
സംസട് കാേം ആരജ്ികാനള്ള 
സമേത്തിപ്റെ പ്ാധാന്യം അവര 
മനസ്ിലൈാക്കുക രപാലം ഉണ്ടായി
ല്ല. സത്യസന്ധതയും ത്യാഗസന്
ദ്ധതയും രവണ്ടുരവാളം ഉണ്ടായി
രുന്ിട്ടും വ്യക്തിജീവിതത്തില്നി
ന്നും വ്യക്തിവാദവം താന്പ്മാ
ണിത്തവം ഇല്ലാതാകാനം മാര
കട് സിസ്റട് ദരശനത്തിനട് ഇണങ്ങും
വിധം പ്താഴിലൈാളിവരഗ്ഗ സംസട് കാ
േം ജീവിതത്തില് പാലൈികാനം 
മാതൃകാരയാഗ്യോയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
കളായി മാറാനം സിപിഐ രന
തൃത്ത്തിനട് കഴിയാപ്ത രപായി. 
സ്ാഭാവികമായും ബൂരഷ്ാ പ്പ
റ്ിബൂരഷ്ാ സംസട് കാേങ്ങളപ്െ 
ഉല്പെന്മായ ഗ്രൂപെിസവം വിഭാ
ഗീയതയും തുെകംമുതല്ത്തപ്ന് 
ആ സംഘെനയുപ്െ ഭാഗമായി. 
പ്ത്യയശാസ്ത്ര രകന്ദ്രീയതപ്യ 
ആധാേമാകി സംഘെനാരകന്ദ്രീ
യത സൃഷ്ിച്ചുപ്കാണ്ടട് ഒറ് കല്ലില്
പ്കാത്തിപ്യടുത്ത ്ജവശേീേ
ത്തിനട് സമാനമായ പ്ലൈനിനിസ്റട് 
പാരട്ിസംഘെന സ്ാപിക്കുന് 
തില് അവര പൂരണമായും പോ
ജയപ്പെട്ടു. ഇപ്കാേം, ഇന്ഡ്യന് 
മണെില് ഒരു ശേിയായ പ്താഴി
ലൈാളിവരഗ്ഗ വിപ്ലവപൊരട്ി നിലൈ
വിലൈില്ല എന് െേിത്രപ്ധാനമായ 
നിഗമനത്തില് സഖാവട് ശിബ്ാ
സട് രഘാഷം സഖാകളം എത്തി
രച്ചരന്നു.  

ബ്ിട്ീഷട് പ്കാരളാണിയല് 
ഭേണത്തില്നിന്നും ഇന്്യന് 
രദശീയ മുതലൈാളിവരഗ്ഗത്തിപ്റെ 
്കയിരലൈയ്കട് അധികാേം ്ക
മാറിപ്കാണ്ടട് പുതിയ ചൂഷണവാ
ഴ്ചയ്കട് അേപ്ങ്ങാരുകപ്പെടുന് ആ 
കാലൈത്തട്, മുതലൈാളിത്ത ചൂഷണ
ത്തില്നിന്നുള്ള ജനങ്ങളപ്െ വി
രമാെന ലൈഷേ്യം സാഷോതട്കേി
കാന് കഴിയുന് ഒരു യഥാരത്ഥ 
കമ്മ്യൂണിസ്റട് പ്സ്ാനം രൂപീക
േികപ്പെടുക എന്തട് െേിത്രപേ
മായ ഒരു അനിവാേ്യതയായി.  
ക്ിറ്ട് ഇന്്യ സമേത്തില് പപ്കേ

ടുത്തട് ജയിലൈില് അെയ്ക
പ്പെട് സഖാവട് ശിബ്ാസട് 
രഘാഷം സഖാകളം 
ജയില് രമാെിതോയ
തിനട് രശഷം സ്തന്ത 
ഭാേതത്തിപ്ലൈ പ്താഴി
ലൈാളിവരഗ്ഗ മുരന്റ്ങ്ങപ്ള 
സംബന്ധിച്ചട് െേിത്രപ
േവം നിരണായകവമായ 
ഒരു തീരുമാനം ്ക

പ്കാണ്ടു. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റട് പാര
ട്ി എന് നിലൈയില് വിപ്ലവകേ
മായ ോഷ്ടീയ ദൗത്യപ്ത്ത നയി
കാനാകാത്ത പ്പറ്ിബൂരഷ്ാ 
പാരട്ി മാത്രമാണട് സിപിഐ 
എന്തിനാല് പ്ലൈനിനിസ്റട് സം
ഘെനാ േീതി അനവരത്തിക്കുന് 
യഥാരത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റട് പാരട്ി 
രൂപീകേികാനള്ള പ്ക്രിയയില് 
ഏരപ്പെടുക. ഇന്്യയിപ്ലൈ പ്താഴി
ലൈാളിവരഗ്ഗത്തിപ്റെ യഥാരത്ഥ വി
രമാെന പ്സ്ാനം രൂപീകേിക്കുക. 
ആ തീരുമാനത്തിപ്റെ അെിസ്ാ
നത്തില് സഖാവട് ശിബ്ാസട് 
രഘാഷട് ഉള്പെപ്െ ഏഴു വിപ്ലവകാ
േികള് വരഷങ്ങള് നീണ്ടുനിന് 
ആന്േികവം ബാഹ്യവം കഠിന
സമേത്തിലൂപ്െയാണട് 1948 ഏപ്ില് 
24നട് ബംഗാളിപ്ലൈ രജായട് നഗറില് 
നെന് കൺവന്ഷനില്വച്ചട് എസട് യു
സിഐകട് രൂപം നല്കിയതട്. 

വളപ്േ സവിരശഷമായ ഒരു 
ജീവിത സമേമാണട് ശിബ്ാസട് രഘാ
ഷം സഖാകളം ഈ പ്സ്ാനം 
പ്കട്ിപെടുകാന്രവണ്ടി നെത്തി
യതട്. ഇെതുപഷേ തീവ്രവാദത്തി
പ്റെയും വലൈതുപഷേ അവസേവാ
ദത്തിപ്റെയും വ്യത്യസ് മുഖങ്ങള് 
പ്കെിപെിച്ചുപ്കാണ്ടിരുന് സിപി
ഐയുപ്െ നിലൈപാടുകപ്ള മുന്നിര
ത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റട് ദരശനപ്ത്തക്കു
റിച്ചട് ജനങ്ങള്കിെയില് നിലൈനി
ന്ിരുന് മുന്വിധികളം സ്യം 
പുരോഗമന പേിരവഷം അണി
ഞ്ഞുപ്കാണ്ടട് ജവഹരലൈാല് പ്ന
ഹട് റുവിപ്റെ രനതൃത്ത്തില് ബൂര
ഷ്ാസി സൃഷ്ിച്ച വ്യാരമാഹങ്ങ
ളം, നാെിപ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠ സാഹ
െേ്യങ്ങപ്ള സംബന്ധിച്ചും ഇന്്യന് 
വിപ്ലവപ്ത്ത സംബന്ധിച്ചും 
സിപിഐ അവതേിപെിച്ച പ്തറ്ായ 
കാഴ്ചപൊടുകളം എല്ലാംരെരന്ട് ഒരു
കിയ ആശയക്കുഴപെങ്ങളപ്െ െതു
പ്പുനിലൈത്തട് പ്പട്ടുരപായ ജനങ്ങള്
കട്, തികച്ചും വ്യത്യസ്മായ ധാേ
ണകള് പകരന്നുനല്കി ഒരു 

പുതിയ പാരട്ി പടുത്തുയരത്തുക 
അതീവ ദുഷട് കേമായിരുന്നു; വി
രശഷിച്ചട് കമ്മ്യൂണിസ്റട് ദരശന
ത്തിപ്റെ ജനപ്ീതി ഉപരയാഗപ്പെ
ടുത്തിപ്കാണ്ടും സാരവരദശീയ 
കമ്മ്യൂണിസ്റട് പ്സ്ാനത്തിപ്റെ 
പിന്തുണയും അംഗീകാേവം ത്യാ
ഗനിരഭേമായ പ്വരത്തനങ്ങളപ്െ 
െേിത്രവം പ്ശസ്രും പണ്ിത
രുമായ രനതാകന്ാരുപ്െ ആധി
കാേികതയും മാധ്യമങ്ങളപ്െ പി
ന്തുണയുപ്മാപ്ക പ്രയാജനപ്പെ 
ടുത്തിപ്കാണ്ടും സിപിഐ പ്ഭാ
വരത്താപ്െ നിലൈനില്ക്കുന് അകാ
ലൈത്തട്. ബംഗാളിപ്റെ ഒരു പ്െറുന
ഗേത്തില് വളപ്േക്കുറച്ചട് രപര 
രെരന്ട് രൂപീകേിച്ച എസട് യു
സിഐ പ്യ ഒരു പാരട്ിയായി
രപൊലം ആരും അന്ട് പേിഗണി
ച്ചിരുന്ില്ല. 

മാധ്യമങ്ങളപ്െ പിന്തുണരയാ 
മതിയായ സാമ്ത്തിക ഉറവിെ
ങ്ങരളാ ഇല്ലാപ്ത അവഗണനയും 
ആരഷേപങ്ങളം രനേിട്ട് ശേിപ്യ
ന്നു രബാധ്യപ്പെട് സത്യത്തിനരവ
ണ്ടി ഇന്്യയിപ്ലൈ പ്താഴിലൈാളിവര
ഗ്ഗത്തിപ്റെ യഥാരത്ഥ വിപ്ലവ പാര
ട്ി സൃഷ്ിപ്ച്ചടുകാനള്ള സമാന
തകളില്ലാത്ത സമേം അവിപ്െ 
ആേംഭിച്ചു. ക്രരമണ രജായട് നഗ
റില്നിന്നും ബംഗാളിപ്റെ വിവിധ 
പ്രദശങ്ങളിരലൈയ്കം ബംഗാളിനട് 
പുറത്തട് ഇതേ സംസ്ാനങ്ങളി
രലൈയ്കം  െിട്യായി വളരന്ട് ോ
ജ്യപ്മമ്ാടും വ്യാപിച്ചു. ഇന്ട് ോ
ജ്യത്തട് എവിപ്െയും നെക്കുന്  ജന
കീയ സമേങ്ങളപ്െ ൊലൈകശക്തി
യായും ഏറിയും കുറഞ്ഞും നിര
ണായ സ്ാധീനശക്തിയായും വലൈി
പ്യാേളവില് രനതൃത്മായും വര
ത്തികാന് പാരട്ിക്കു കഴിയുന്നു.

കേരളത്ിന്റെ മണ്ിൽ 
എസ് യുസിഐ(േമ്മ്യൂണി
സ്റ്)ന്റെ അഞ് പതിറ്്ചണ്ുേൾ

1967ലൈാണട് രകേളത്തില് പാര
ട്ിയുപ്െ പ്വരത്തനങ്ങള് വളപ്േ 
എളിയ രതാതില് ആേംഭിക്കുന്
തട്. പ്കാല്ലം ജില്ലയില് െിപ്കഎം 
എന്ജിനീയറിംഗട് രകാളജിപ്ലൈ 
കുറച്ചു വിദ്യാരത്ഥികള് പാരട്ി 
സംഘാെനപ്മന് മഹത്തായ ോ
ഷ്ടീയ ദൗത്യം ഏപ്റ്ടുത്തട് മുരന്ാ
ട്ടുവന്നു. ഇന്്യയിപ്ലൈ ഇെതുപഷേ 
മുരന്റ്ത്തിനട് തിേിച്ചെി ആേംഭി
ച്ച കാലൈഘട്മായിരുന്നു അതട്. 
1964ല് സിപിഐ പിളരന്ട് സി
പിഐ(എം)രൂപീകേികപ്പെടുകയും 
1967ല് സിപിഐ(എം) പിളരന്ട് 
നകട് സല് ബാേി എന് രപേില് 
ഒരു വിഭാഗം പുറത്തുവേികയും 
സിപിഐ(എംഎല്) എന് രപേില് 
പുതിയ പാരട്ി രൂപീകേിക്കുകയും 
പ്െയ്തു. കമ്മ്യൂണിസത്തിപ്റെ രപേില് 
കമ്മ്യൂണിസത്തിനട് നിേകാത്ത 
അക്രമങ്ങളം പ്കാലൈപാതകങ്ങളം 
തീവ്രവാദപ്വരത്തനങ്ങളം നെ
ത്തി അവര വിപ്ലവത്തിപ്റെ മഹ
ത്പ്ത്തയും യശസ്ിപ്നയും പ്ക
ടുത്തി. ോജ്യത്താപ്ക നകട് സ്ലൈ

റ്ട് പ്സ്ാനപ്ത്ത സംബന്ധിച്ചട് 
ഒരു വശത്തട് ഭയം ജനിപെിക്കുന്
തും മറുവശത്തട് ആദരശവതട്ക
േികപ്പെട്തുമായ ഒരു െിത്രം സ്ാ
പികപ്പെട്ടു. േണ്ടും യഥാരത്ഥ പ്താ
ഴിലൈാളിവരഗ്ഗ വിപ്ലവപ്വരത്തന
ത്തിനട് അത്യന്ം വിഘട് നം സൃ
ഷ്ിച്ചു. ഇരതാപ്ൊപെം സിപിഐ, 
സിപിഐ(എം) രനതൃത്ങ്ങളപ്െ 
അപെയവം സാരവരദശീയ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റട് പ്സ്ാനത്തില് റിവിഷ
നിസ്റട് രനതൃത്ങ്ങളപ്െ നിലൈപാടും 
ബുദ്ധി ജീവികള്കിെയില് നിോശ 
പെരത്തി. അസ്ിത്വാദവം നി
ോശാവാദവം യുവാകളില് ഒേള
വവപ്േ സ്ാധീനം പ്െലത്തി. 
ഫലൈത്തില് ശേിയായ വിപ്ലവമു
രന്റ്ത്തിനട് അെിമുെി പ്തികൂലൈ
മായ സാഹെേ്യം സൃഷ്ികപ്പെട്  
ഒരു രവളയിലൈാണട് സംസ്ാന
ത്തിപ്റെ മണെില് എസട് യുസിഐ 
പ്വരത്തനം തുെങ്ങുന്തട്. സാഹ
െേ്യം എത്ര ദുഷട് കേപ്മകേിലം പാര
ട്ി സംഘാെനപ്ത്ത ചുമലൈിരലൈറ്ിയ 
സഖാകള് വിപ്ലവകേമായ ഷേ
മരയാപ്െ, അസാധാേണമായ 
ഇഛാശക്തിരയാപ്െ ഓരോ ഇഞ്ം 
പ്പാരുതി മുരന്റി. വിപ്ലവപ്ത്ത 
സ്ന്ം ജീവിതത്തിപ്റെ ഒരേപ്യാ
രു ലൈഷേ്യമായി കേളറരപൊപ്െ സ്ീ
കേിച്ചട്, പാരട്ി പ്സറെറുകളില് ജീ
വിച്ചട് മുഴുവന് സമയപ്വരത്തന
ത്തിപ്റെ, തികച്ചും പുതിയ ജീവി
തസപേ്യ ഇവിപ്െ ആവിഷട് കേിച്ചു. 

മുതലൈാളിത്ത ചൂഷണ വ്യവ
സ്യട് പ്കതിപ്േ, മുതലൈാളിത്ത 
വിരുദ്ധ  രസാഷ്യലൈിസ്റട് വിപ്ലവ
പ്മന് ലൈഷേ്യത്തിനട് അനരോധ
മായി ബഹുജന സമേപ്സ്ാനം 
വളരത്തിപ്യടുകാന് പേിശ്രമി
ക്കുന് എസട് യുസിഐയുപ്െ ോ
ഷ്ടീയമായ വ്യതിേിക്തതയും അര
ഹതയും തിേിച്ചറിയാന് വളപ്േ
രയപ്റ സൂക്ഷ്മമായ ോഷ്ടീയജ്ാ
നം ആവശ്യമായിരുന്നു ആ ഘട്
ത്തില്. വിപ്ലവത്തിപ്റെ ശേിയായ 
പാതയില് ഒോളില് രബാദ്ധ്യം 
സൃഷ്ിക്കുക എന്തട് വളപ്േരയപ്റ 
പേിശ്രമം ആവശ്യമായ ഒന്ായി
രുന്നു. കമ്മ്യൂണിസത്തിപ്റെ രപേില് 
ഇവിപ്െ പ്വരത്തിച്ചുവന്ിരുന് 
വലൈിയ സ്ാധീനമുള്ള സിപിഐ, 
സിപിഐ(എം) പ്സ്ാനങ്ങള് 
എസട് യുസിഐപ്കതിപ്േ നകട് സ
്ലൈറ്ട് എന്നും സിഐയുപ്െ ഏജ
റെട് എന്നും മറ്റും നണപ്ൊേണം 
നെത്തി. ഒപെം, പാരട്ിയുപ്െ പ്വര
ത്തനം അസാധ്യമാകിത്തീരക
ത്തകവിധം പ്വരത്തകരക്കുരനപ്േ 
അക്രമങ്ങള് അഴിച്ചുവിട്ടു. തിരുവ
നന്പുേം, പ്കാല്ലം, ആലൈപ്പുഴ ജി
ല്ലകളില് പതിറ്ാണ്ടുകരളാളം  ഈ 
അക്രമങ്ങപ്ള രനേിരെണ്ടിവന്നു. 

പാരട്ിയുപ്െയും വരഗ്ഗ ബഹു
ജനസംഘെനകളപ്െയും തനതായ 
രനതൃത്ത്തില് നിേന്േമായി 
നെത്തിയ പ്വരത്തനങ്ങള് വഴി 
പാരട്ി ക്രരമണ ജനങ്ങളിപ്ലൈത്തു
കയുണ്ടായി. ഉയരന് വിപ്ലവമൂലൈ്യ
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ങ്ങരളാപ്െയും പ്കട്ടുറരപൊപ്െയും 
സംസ്ാനതലൈത്തില് ഒരു പാര
ട്ിസംഘെന പ്കട്ിപെടുക്കുകപ്യന് 
ലൈഷേ്യം വിജയകേമായി നിറരവ
റ്ാന് ആദ്യപ്ത്ത േണ്ടട് പതിറ്ാണ്ടു
കളിപ്ലൈ കഠിനതേമായ സമേത്തി
ലൂപ്െ സഖാകള്ക്കു കഴിഞ്ഞു. 
ഒപെം സുശക്തമായ ഒരു രകഡര 
നിേയും സംസ്ാനത്തട് ഉയരന്നു
വന്നു.   

ഇെതുവലൈതു ോഷ്ടീയ മുന്ണി
കള് തമ്മിലള്ള പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്പു 
മല്സേങ്ങളം അഞ്വരഷപ്ത്ത 
ഇെരവളയില് ഉണ്ടാകുന് ഭേണ
മാറ്വം പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെട് രനട്ങ്ങള് 
ലൈഷേ്യംവച്ചുപ്കാണ്ടട് ഇരുകൂട്രും 
സമേങ്ങപ്ളന് രപേില് നെത്തു
ന് െകളത്തിരപൊോട്ങ്ങളം ആണട് 
രകേള ോഷ്ടീയത്തില് അന്ട് പ്
ധാന പ്വണതയായിരുന്തട്. 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെട് രനട്ം ലൈഷേ്യമാ
കിയുള്ള സമേനാെ്യങ്ങള്കപ്പുറ
ത്തട് ജനകീയ സമേങ്ങളം ഉണ്ടാ
യിരുന്ില്ല. 1990കരളാപ്െ നിലൈ
നിന്ിരുന് മുന്ണി ോഷ്ടീയത്തി
ന പുറത്തട്, കഷേി ോഷ്ടീയത്തിനം 
ജാതിമത െിന്ാഗതികള്ക്കും 
ഉപേിയായ ഒരു ജനകീയ സമേ
ശക്തിപ്യ രൂപപ്പെടുത്തി പുതി
പ്യാരു ോഷ്ടീയ പ്വണതയ്കട് തുെ
കം കുറിക്കുവാന് ദീരഘകാലൈപ്ത്ത 
കഠിന പ്വരത്തനങ്ങളിലൂപ്െ പാര
ട്ിക്കു കഴിഞ്ഞു. രകേളീയ സമൂഹ
ത്തില് അതിനമുമ്ട് അത്തേപ്മാ
രു ആശയം അവതേിപെികപ്പെ
ട്ിരുന്ില്ല. 

  1985ല് ോജീവട് ഗാന്ധിയുപ്െ 
ഭേണകാലൈത്തട് തുെങ്ങിയ പുതിയ 
രദശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിപ്ന
തിോയ പ്രഷോഭമാണട്, രകേള
ത്തില് പ്െറിയ രതാതിപ്ലൈകേിലം 
ജനകീയ സ്ഭാവത്തില് പടുത്തു
യരത്താന് പാരട്ിക്കു കഴിഞ്ഞതട്. 
വിദ്യാഭ്യാസ വിെഷേണരും അദ്ധ്യാ
പകരും ഉള്പ്പെപ്െ ഒരു പ്െറിയ 
വിഭാഗപ്ത്ത ഈ പ്രഷോഭരത്താ 
പ്ൊപെം രെരകാന് കഴിഞ്ഞു. 

രസാവിയറ്ട് യൂണിയപ്റെ രന
തൃത്ത്തിരലൈയ്കട് വന് രഗാരബരച്ച
വട് 1985ല് ആേംഭിച്ച ഗ്ാസട് രനാ
സ്റട് പ്പേിസട് ര്ായിക  എന് വി
ധ്ംസക പദ്ധതിപ്യ പിന്തുണച്ചട്, 
രലൈാകപ്ത്ത എല്ലാ റിവിഷനിസ്റട് 
പാരട്ികപ്ളയുംരപാപ്ലൈ ഇന്്യ
യില് സിപിഐ, സിപിഐ(എം) 
പാരട്ികള് േംഗത്തുവേികയും ആ 
പദ്ധതികപ്ള പുകഴ്തിപ്കാണ്ടട് മാ
ധ്യമങ്ങളിലൂപ്െ ആശയ പ്ൊേ
ണം നെത്തുകയും പ്െയ്തുപ്കാണ്ടി
രുന്നു. രലൈാക കമ്മ്യൂണിസ്റട് പ്സ്ാ
നപ്ത്ത അതിപ്റെ െേിത്രത്തിപ്ലൈ 
ഏറ്വം വലൈിയ തിേിച്ചെിയിരലൈയ്കട് 
നയിക്കുന് ആ അപകെപ്ത്ത തു
െകത്തിപ്ലൈ തിേിച്ചറിയാന് എസട് യു
സിഐയ്കട് കഴിഞ്ഞു.  ഗ്ാസട് രനാ
സ്റട് പ്പേിസട് ര്ായിക പദ്ധതി
കള് മുതലൈാളിത്ത പുനഃസ്ാപന
ത്തി നളള ബ്ലൂപ്ിറെട് ആപ്ണന്നും 
രഗാരബരച്ചവട് വരഗ്ഗവഞ്ചകനാ

പ്ണന്നും ചൂണ്ടികാണിച്ചുപ്കാണ്ടട് 
പാരട്ിയുപ്െ അന്പ്ത്ത പേിമിത
മായ രശഷിക്കുള്ളില്നിന്നുപ്കാ
ണ്ടട് പേമാവധി ആശയ പ്ൊേ
ണം നെത്തി. നൂറുകണകിനട് ോ
ഷ്ടീയ വിശദീകേണരയാഗങ്ങള് 
അന്ട് രകേളപ്മമ്ാടും സംഘെി
പെിച്ചു. വരഗ്ഗവഞ്ചകരുപ്െ പഷേത്തു
നിന്നുപ്കാണ്ടട് പ്ബലൈ ഇെതുപഷേ 
പ്സ്ാനങ്ങള് പ്വരത്തിച്ചരപൊള്, 
ശേിയായ ോഷ്ടീയ വിശകലൈനം 
പ്താഴിലൈാളിവരഗ്ഗത്തിനമുമ്ാപ്ക 
അവതേിപെിച്ചുപ്കാണ്ടട് 
തിേിച്ചെിയുപ്െ ആ നാ
ളകളില് മാരകട് സിസ്റട് 
ദരശനത്തിപ്റെ ഉണ്മപ്യ 
ഉയരത്തിപെിെിച്ചുപ്കാണ്ടട് 
പാരട്ി നിലൈപ്കാണ്ടു. 
1991ല് രസാവിയറ്ട് യൂ
ണിയനില് പ്തിവിപ്ല
വം പൂരത്തീകേിച്ചുപ്കാണ്ടട് 
മുതലൈാളിത്ത പുനസ്ാ
പനം നെന്രപൊള് രസാവിയറ്ട് 
യൂണിയപ്റെ തകരച്ച മാരകട് സി
സം പ്ലൈനിനിസത്തിപ്റെ തകര
ച്ചയല്ല വ്യക്തമാക്കുന്തട്, മറിച്ചട് 
മാരകട് സിസം പ്ലൈനിനിസത്തില്
നിന്നും വ്യതിെലൈിച്ചതിപ്റെ ഫലൈ
മായുണ്ടായ തകരച്ചയാപ്ണന്നും 
ദാരശനികമായി വിശദീകേിച്ചു. 
അതട് മാരകട് സിസ്റട് ദരശനത്തി
പ്റെ ശാസ്ത്രീയതയും കരുത്തും രബാ
ധ്യപ്പെട്ടുപ്കാണ്ടട് മുരന്റാന് പ്താ
ഴിലൈാളിവരഗ്ഗത്തിനട് ആത്മവിശ്ാ
സം നല്കി. അതുപ്കാണ്ടുതപ്ന് 
രസാവിയറ്ട് യൂണിയപ്റെ തകരച്ച 
എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റട് പാരട്ികള്ക്കും 
തിേിച്ചെിയുണ്ടാകിയരപൊള് 
എസട് യുസിഐ കൂടുതല് ആധി
കാേികതയും സ്ീകാേ്യതയും കരു
ത്തുമുള്ള പാരട്ിയായി മാറി.

90കളപ്െ തുെകംമുതല് ോജ്യം 
പുതിപ്യാരു ോഷ്ടീയ സാഹെേ്യ
ത്തിരലൈയ്കട് നീങ്ങി. രദശീയ തലൈ
ത്തില് ആരഗാളവതട്കേണത്തി
പ്റെ ഭാഗമായ നവലൈിബറല് നയ
ങ്ങളപ്െ കെന്നുവേവട് ആേംഭിച്ച
രതാടുകൂെി മുഖ്യധാോ ോഷ്ടീയ പ്
സ്ാനങ്ങള്കിെയില് ഒരു സമ
വായം രൂപപ്പെട്ടു. ഭേണപ്തിപ
ഷേ രഭദമില്ലാപ്ത പ്സ്ാനങ്ങള് 
ഒരേ നയത്തിപ്റെ നെത്തിപ്പുകാ
ോയി. അരതസമയം രഷേമനെപ
െികള് ്കപ്യാഴിയുന് നയങ്ങ
ളപ്െ ഭാഗമായി അവശ്യസാധന
ങ്ങളപ്െ വിലൈ കുത്തപ്ന ഉയോന് 
തുെങ്ങി. ജനങ്ങളപ്െ പ്തിരഷധം 
ശക്തമാകുരമ്ാഴും ആ പ്തിരഷ
ധപ്ത്ത പ്രഷോഭമാകി വളരത്തി
പ്യടുകാന് പ്തിപഷേം തയ്ാറാ
യില്ല. അധികാേത്തില് ഇേിക്കു
ന്വരുപ്െ നയങ്ങരളാടുള്ള പ്തി
രഷധം മുതലൈാകി അടുത്ത പ്ത
േപ്ഞ്ഞടുപെില് ജയിച്ചട് അധികാ
േത്തില്വന്ട് അരത നയം തുെരു
കയും പ്െയ്യുക. ഈ പ്കാെിയ 
വഞ്ചനപ്യ തുറന്നു കാട്ി ജനകീയ 
സമേങ്ങള് വളരത്തിപ്യടുക്കുക 
എന് ലൈഷേ്യരത്താപ്െ 1992 കാ
ലൈയളവില് വിലൈകയറ്ത്തിനം 

അതിന കാേണമായ പുതിയ സാ
മ്ത്തികനയങ്ങള്ക്കുപ്മതിപ്േ 
പ്തിരഷധികാന് തയ്ാറുള്ള സാ
ഹിത്യ സാംസട് കാേിക നായക
പ്േ സമീപിച്ചട് അവപ്േ ഒരു പ്പാ
തുരവദിയില്  അണിനിേത്തി പു
തിപ്യാരു പ്രഷോഭത്തിനള്ള 
ശ്രമങ്ങള് പാരട്ി ആേംഭിച്ചു. വി
ലൈകയറ്വിരുദ്ധ ജനകീയ സമേ
സമിതി എന് രപേില് ഒരു സ്
തന്ത സമേപ്സ്ാനം രൂപീക
േിച്ചു. തലൈസ്ാനത്തട് പാളയം 

േക്തസാഷേി മണ്പ
ത്തില് പ്മുഖ വ്യക്തിത്
ങ്ങപ്ള അണിനിേത്തി  
വിലൈകയറ്ത്തിപ്നതി
ോയ പ്തിരഷധ റാലൈി 
നെത്തി. സംസ്ാനത്തി
പ്റെ െേിത്രത്തില് ഇദം
പ്ഥമമായി വിപുലൈമായ 
ഒരു സ്തന്ത ജനാധി
പത്യ സമേരവദി സൃഷ്ി

കപ്പെട്ടു. ഭേണപ്തിപഷേ പ്സ്ാ
നങ്ങള്ക്കു പുറത്തട് ശക്തമായ ഒരു 
ജനകീയ പ്തിപഷേമായി വര
ത്തികാന് കഴിയുന് ഒരു വിശാ
ലൈമയ പ്രഷോഭരവദി രമല്ക്കു
രമല് അനിവാേ്യമായി. പ്ത്യയ
ശാസ്ത്ര ഭിന്തകള്ക്കും ോഷ്ടീയ 
മത-ജാതി രഭദങ്ങള്ക്കും ഉപേി
യായി ഏവരക്കും അഭിപ്ായ 

ഐക്യമുള്ള പ്പാതുവിഷയങ്ങളില് 
ഒരുമിക്കുക എന് ലൈഷേ്യരത്താപ്െ 
ജനങ്ങള്ക്കു വിശ്സികാന് കഴി
യുന് ജനവഞ്ചനയുപ്െ പൂരവെേി
ത്രമി ല്ലാത്ത പ്ഗത്ഭോയ ഒരു 
വലൈിയ നിേ രനതാകള് ജസ്റിസട് 
വി.ആര.കൃഷ്ണയ്രുപ്െ രനതൃത്
ത്തില് ഒത്തുരെരന്നു. രഡാ.പി.
പ്ക.സുകുമാേന്, ആര.എം.മനക
ലൈാത്തട്, പി.പി. ഉമ്മരരകായ, ബി
ഷപെട് പൗരലൈാസട് മാര പൗരലൈാസട്, 
ലൈക്ഷ്മി എന്.രമരനാന്, പവനന്, 
പാനൂര, രഡാ.എന്.എ. കേീം, 
പ്ക.പി.രകാസലൈോമദാസട്, സി.
ോധാകൃഷ്ണന്, അഡ്.മരഞ്ചേി സു
ന്രോജട് തുെങ്ങിയ രകേളത്തിപ്റെ 
തലൈമുതിരന് പ്മുഖ വ്യക്തിത്
ങ്ങള് ഏവരും തുറന് മനരസ്ാപ്െ 
തിരുവനന്പുേത്തട് കാരത്തിക 
തിരുനാള് ആഡിരറ്ാറിയത്തില് 
നെന് അതിവിപുലൈമായ ജനകീയ 

കൺവന്ഷനിലൂപ്െ ജസ്റിസട് വി
.ആര.കൃഷ്ണയ്ര സംസ്ാന പ്സി
ഡന്ം രഡാ.വി.രവണുരഗാപാല് 
ജനറല് പ്സക്രട്റിയുമായി രകേള 
സംസ്ാന ജനകീയ പ്തിരോധ 
സമിതി എന് രപേില് ആ പ്
സ്ാനം സമാേംഭിച്ചു. സംസ്ാ
നത്തിപ്റെ പ്രഷോഭ െേിത്രത്തി
പ്ലൈ ഒരു നാഴികകല്ലായി അതട് 
മാറി. 1992 ഡിസംബര 6 നട് 
ബാബറി മസട്ജിദട് തകരകപ്പെ
ട്തിപ്നത്തുെരന്ട് വരഗ്ഗീയതയട് പ്ക
തിപ്േ ഐക്യദാരഢ്യസരമ്മളന
ങ്ങളം റാലൈികളം സംഘെിപെിച്ചു. 
രകേളത്തിപ്റെ ജനാധിപത്യ പാ
േമ്േ്യപ്ത്ത ശക്തിപ്പെടുത്താനം 
ജ്നക്യം വളരത്താനം സംഭാ
വനകള് നല്കിയ പ്വരത്തന 
ങ്ങളായിരുന്നു അതട്. 

പ്ക.കരുണാകേന് ഭേിക്കുന് 
കാലൈത്തട് രകേളത്തില് സരകാര 
ആശുപത്രികളില് െികിത്ാഫീ
സട് ഏരപ്പെടുത്തിയതട് പുതിപ്യാ
രു പ്രഷോഭത്തിനട് തിേിപ്കാള
ത്തി. സംസ്ാനവ്യാപകമായി 
ജില്ലാ രകന്ദ്രങ്ങളില് മാസങ്ങരളാ
ളം നീണ്ട സമേരകന്ദ്രങ്ങള് ആേം
ഭിച്ചു. സംസ്ാനതലൈത്തില് പ്സ
ക്രരട്റിയറ്ട് മാരച്ചട് സംഘെിപെിച്ചു. 
ആയിേങ്ങള് അണിനിേന് പ്സ
ക്രരട്റിയറ്ട് മാരച്ചിപ്നത്തുെരന്ട് 

െികിത്ാഫീസട് ജില്ലാ ആശുപ
ത്രികളിരലൈയ്കം പ്ാരദശിക ആശു
പത്രികളിരലൈയ്കം വ്യാപിപെിക്കുക
യില്ല എന്ട് മുഖ്യമന്തി സമേരന
താകള്കട് ഉറപ്പുനല്കി. 

1997ല് രനതാജി സുഭാഷട് െന്ദ്ര
രബാസിപ്റെ ജന്ശതാബ്ി ആെ
േണത്തിനായി രൂപീകേികപ്പെട് 
രനതാജി അനസ്മേണസമിതിയു
പ്െയും ജനകീയ പ്തിരോധ സമി
തിയുപ്െയും ആഭിമുഖ്യത്തില് രക
േളപ്മമ്ാടും െേിത്ര പ്ദരശനം 
ഉള്പ്പെപ്െയുള്ള വിപുലൈമായ അന
സ്മേണപേിപാെികള് നെത്തി, 
സ്ാതന്ത്യസമേത്തിപ്ലൈ അനന
േഞ്ജനധാേയുപ്െ ോഷ്ടീയപ്ത്ത രക
േളത്തിപ്റെ മണെില് ആവരത്തിച്ചട് 
ഉറപെിച്ചു. സാമ്ാജ്യത്വിരുദ്ധ നി
ലൈപാടുള്ള നിേവധിയായ വ്യക്തി
ത്ങ്ങപ്ള രകാരത്തിണകിപ്കാ
ണ്ടട് പാരട്ിയുപ്െ മുന്്കയില് നെ

ത്തിയ പ്വരത്തനത്തിനട് വന്രതാ
തിലള്ള സ്ീകാേ്യത ഉണ്ടായി.

ഇ.പ്ക.നായനാര മുഖ്യമന്തി 
ആയിരുന് കാലൈത്തട് നവലൈിബ
റല് നയങ്ങളപ്െ ഭാഗമായി നെ
പൊകിയ രലൈാകബാകേട് പദ്ധതി
യായ ഡിപിഇപിപ്കതിപ്േ അതി
ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രഷോ
ഭണം വളരത്തിപ്യടുത്തു. അഞ്
വരഷകാലൈരത്താളം തുെരന്നുവന് 
ആ പ്രഷോഭം ഇെതുപഷേ സര
കാേിപ്റെ എല്ലാ നണപ്ൊേണ
ങ്ങപ്ളയും തുറന്നു കാട്ി. ഡിപിഇ
പി അനകൂലൈികപ്ളയും പ്തികൂലൈി
കപ്ളയും  മുന്നൂരറാളം രവദികളില് 
അണിനിേത്തി ജനകീയ പ്തി
രോധ സമിതിയുപ്െ രനതൃത്ത്തില് 
വിപുലൈമായ സംവാദങ്ങള് നെത്തി
പ്കാണ്ടട് ജനങ്ങള്കട് ആശയ
വ്യക്തത നല്കി. നിേവധി േഷോ
കരതൃസമിതികള് രൂപീകേിച്ചു 
പ്കാണ്ടട് ആ പ്രഷോഭത്തിനട് 
അസ്ിവാേപ്മാരുകി. നൂറുകണ
കിനട് പ്പാതുരയാഗങ്ങളം പ്ൊ
േണപേിപാെികളം സംഘെിപെി
കപ്പെട്ടു. സരകാര വാദങ്ങപ്ള 
തുറന്നു കാട്ടുന് എകട് സിബിഷന
കള് സംഘെിപെിച്ചു. ആയിേക
ണകിനാളകള് അണിനിേന് 
പ്സക്രരട്റിയറ്ട് മാരച്ചട് േണ്ടുതവണ 
സംഘെിപെിച്ചു. ഭേണപ്തിപഷേ 
ോഷ്ടീയ രെേിക്കു പുറത്തട് അത്ത
േപ്മാരു സുദീരഘമായ പ്രഷോ
ഭം വിരശഷിച്ചട് വിദ്യാഭ്യാസത്തി
പ്റെ അകാദമിക വിഷയങ്ങപ്ള 
ആഴത്തില് വിശകലൈനം പ്െയ്ട് 
ജനങ്ങപ്ള വളപ്േരയപ്റ പ്ബുദ്ധ
ോകിയ പ്രഷോഭം രകേളെേി
ത്രത്തില് സവിരശഷമായ മുദ്രപ
തിപെിച്ച ഒന്ായി മാറി. ഡിപിഇ
പിയിലൂപ്െ സംസ്ാനത്തിപ്റെ 
വിദ്യാഭ്യാസരമഖലൈയില് ഉണ്ടാ
കാന് രപാകുന് അപകെപ്ത്ത 
സംബന്ധിച്ചട്   നല്കിയ മുന്റി
യിപ്പുകള്, ഇന്ട് അഷേേംപ്തി 
സാധൂകേികപ്പെട്തിലൂപ്െ എസട് യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റട്)പ്റെ വിശ
കലൈനരശഷി വന്രതാതില് അം
ഗീകേികപ്പെട്ിേിക്കുന്നു.  

ആലൈപ്പുഴയുപ്െ തീേപ്രദശങ്ങ
ളില് കേിമണല് ഖനനത്തിപ്ന
തിപ്േ തീേപ്ത്തയാപ്ക ഇളകി 
മറിക്കുന് പ്രഷോഭം വളരത്തി
പ്യടുത്തട്, കേിമണല് ഖനനത്തി
പ്റെ തീരുമാനം പിന്വലൈിപെികാന് 
കഴിഞ്ഞ ജനകീയസമേം സംഘ
െിപെിച്ച കേിമണല് ഖനന വിരു
ദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുപ്െ വലൈി
പ്യാരു പ്വരത്തകനിേ എസട് യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റട്)പ്റെ രകഡര
മാോയിരുന്നു.  

പ്െങ്ങറയിപ്ലൈ ഭൂേഹിതരുപ്െ 
പ്രഷോഭപ്ത്ത പിന്തുണച്ചുപ്കാ
ണ്ടട് ആ സമേപ്ത്ത വിജയിപെി
കാന് രകേളമനസാഷേിയുപ്െ പി
ന്തുണ ഉറപൊക്കും വിധം വളപ്േ 
വലൈിപ്യാരു പ്യതട് നം പാരട്ി 
നെത്തുകയുണ്ടായി. സിപിഐ
(എം)പ്റെ രനതൃത്ത്തില് എല്

A-©v ]-Xn-äm@- neq-sS tI-c-f-¯n-sâ a-®n-se k-a-c kw-L-S-\-bm-bn  
F-kvbp-kn-sF(I-½yq-Wn-Ìv) D-bÀ-¶p

1948 ഏപ്ില് 24 നട് നടന് രൂപീ�രണട്യഥാഗത്ില് െെരെഞെടുക്ക
െപെടേ ട്�ന്ദ്ര�മ്ിറ്ിംഗങ്ങള്. സഖഥാവട് ശിബ്ഥാസട് ട്ഘഥാഷട്(മധ്യത്ില് ഇരി
ക്കുന്െട്), സഖഥാവട് സചിന് ബഥാനരജി(വലൈെട്), സഖഥാവട് സുട്ബഥാധട് ബഥാ
നരജി(ഇടെട്). നില്ക്കുന്വര ഇടതുനിന്ട് വലൈട്ത്യട്ക്കട്: സഖഥാക്കള് 
ഹിരണ് സരക്കഥാര, രെിന് െസന്, പ്െീഷട് ഛന്ദ, നിഹഥാര മുഖരജി

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

(2-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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ഡിഎഫം ബിപ്ജപിയും ഉള്പ്പെ
പ്െ എല്ലാ ോഷ്ടീയ പാരട്ികളം 
പ്െങ്ങറ സമേത്തിനട് എതിപ്േ 
ഉറച്ചുനിന്നു. അെിച്ചമരത്താന് കൂ
ട്ടുനിന്നു. സമേകാപ്േ സമേഭൂമി
യില് ബന്ികളാകി. ആ നിരണാ
യകഘട്ത്തില് സമേത്തിനട് സര
വപിന്തുണയും നല്കി പാരട്ി പ്
രഷോഭരത്താപ്ൊപെം അെിയുറച്ചു
നിന്നു. രകേളപ്മമ്ാടും നൂറുകണ
കിനട് സരമ്മളനങ്ങള് നെത്തി 
ളാഹരഗാപാലൈനട് സ്ീകേണങ്ങള് 
നല്ി, പ്രഷോഭത്തിപ്റെ സരന്ശം 
ജനങ്ങളില് എത്തികാനായി 
ജനകീയ പ്തിരോധ സമിതി നെ
ത്തിയ മുഴുവന് പ്വരത്തന ങ്ങള്
ക്കും എല്ലാ സഹായങ്ങളം നല്കി 
എസട് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റട്) നി
ലൈപ്കാണ്ടു. ജനകീയ രനതാകപ്ള 
അണിനിേത്തി നൂറുകണകിനട് 
സാംസട് കാേിക നായകന്ാരുപ്െ 
രനതൃത്ത്തില് പ്സക്രരട്റിയറ്ട് 
മാരച്ചട് സംഘെിപെിച്ചു. എസട് യു
സിഐ പ്െങ്ങറ ഭൂസമേത്തിനട് 
നല്കിയ പിന്തുണ എത്രമാത്രം 
വിലൈപ്പെട്തായിരുന്നു എന്ട് തി
േിച്ചറിഞ്ഞുപ്കാണ്ടട് ളാഹ രഗാപാ
ലൈന് മേണംവപ്േ പാരട്ിപ്യ പി
ന്തുണയ്കകയും പ്ശംസിക്കുകയും 
പ്െയ്ിരുന്നു. മാരവലൈികേ മുട്ത്തട്, 
രനതാജി സാമൂഹ്യസാംസട് കാേിക 
പഠനരകന്ദ്രത്തിപ്റെ ഉദട്ഘാെന
രവളയില് അരദ്ഹം വികാേനിര
ഭേമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകള് ഇതിനട് 
നിദരശനമാണട്. ‘പത്തനംതിട് 
നഗേത്തില് പാട്യുമായി നില്
ക്കുന് ഇവപ്േകാണുരമ്ാള് എനി
കട് പുച്ഛമായിരുന്നു. പ്െങ്ങറ സമ
േഭൂമിയില് പിന്തുണ അറിയിച്ചട് 
എത്തിയരപൊള് മറ്റു പലൈപ്േയും 
രപാപ്ലൈ ഇവപ്േയും ഞാന് അക
റ്ി നിരത്തി. എന്ാല് പിന്ീെട് 
എന്ാണട് ഈ പാരട്ിപ്യന്ട് 
ഞാന് തിേിച്ചറിഞ്ഞു.  ഇന്ട് ഈ 
പാരട്ിയില്ലാപ്ത എനികട് ജീവി
കാനാകില്ല. ഈ പാരട്ി ഇന്ട് 
എപ്റെ േക്തത്തിപ്റെ ഭാഗമാണട്’ 
ഇതായിരുന്നു അരദ്ഹത്തിപ്റെ 
വാക്കുകള്. ഒരു ആരഗാളകുത്ത
കകയ്കം ഭേണകൂെത്തിനപ്മതിപ്േ 
രകേളത്തിപ്ലൈ ഏറ്വം ദേിദ്രോയ 
ജനങ്ങള് നെത്തിയ ആ ജീവന്
േണ പ്രഷോഭരത്താപ്ൊപെം അെി
യുറച്ചുനില്കാന് പാരട്ികട് കഴി
ഞ്ഞു. പാരട്ിയുപ്െ വ്യതിേിക്തത
യും നന്യും രകേളത്തിപ്ലൈ വലൈി
പ്യാരു ജനവിഭാഗത്തിനട് തിേി
ച്ചറിയാന് അവസേം നല്ിയ പ്
രഷോഭമായിരുന്നു അതട്. 

വിളപെില്ശാലൈയിലം മൂലൈമ്ി
ള്ളിയിലം രദശീയപാത സ്കാ
േ്യവതട്കേണത്തിനം കുെിയിറ
കലൈിനം എതിപ്േ നെന് ജന
കീയ പ്രഷോഭങ്ങളിലം എസട് യു
സിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റട്) നിരണൊ
യകമായ പകേട് വഹിച്ചു. ജനങ്ങള
പ്െ സ്ന്ംസമേസമിതികള് സൃ
ഷ്ികാന് പാരട്ിയുപ്െ പ്വരത്ത
കര ോപകലൈില്ലാപ്ത പ്യതട് നിച്ചു. 

പ്ക പ്റയില്വിരുദ്ധ പ്രഷോഭവം 
ഇരത േീതിയില് വളരന്നു വന്
താണട്.  ഇതട് ഏപ്തകേിലം ോഷ്ടീയ 
പാരട്ിയുപ്െരയാ മുന്ണിയുപ്െരയാ 
രനതൃത്ത്തില് രൂപപ്പെട്ടുവന് 
സമേമല്ല. ഏതാനം മനഷ്യസട് രന
ഹികള് മുന്്കപ്യടുത്തട് േണ്ടട് 
മൂന്ട് ജില്ലകളിപ്ലൈ െിലൈ പ്രദശ
ങ്ങളില് തുെകം കുറിച്ചതാണട്  
ഈ പ്രഷോഭം. സംസ്ാന സര
കാര സില്വര്ലൈന് പദ്ധതി
യുമായി മുരന്ാട്ടുനീങ്ങിത്തുെങ്ങി 
ഏപ്റ ്വകാപ്തതപ്ന് ഏകരദ
ശം േണ്ടുവരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്ട് രകേള 
സംസ്ാന ജനകീയ പ്തിരോധ 
സമിതിയുപ്െ ആഭിമുഖ്യത്തില് 
സംസ്ാനതലൈത്തില് 
വിളിച്ചു രെരത്ത ഒരു 
ഓൺ്ലൈന് കൺവന്
ഷനിലൂപ്െയാണട് സം
സ്ാനപ്ത്ത വിവിധ 
സമേ പ്തിനിധികപ്ളയും 
ജനകീയ സമേരനതാ
കപ്ളയും ഒരുമിപെിച്ചുപ്കാ
ണ്ടട് പ്കപ്റയില് സില്
വര്ലൈന് വിരുദ്ധ ജന
കീയ സമിതി രൂപീകേിക്കുന്തട്. 
തുെരന്ട് ജനകീയ സമിതി ഈ 
പ്രഷോഭപ്ത്ത സംസ്ാനത്തി
പ്റെ പതിപ്നാന്ട് ജില്ലകളിലം 
അെിത്തറയുള്ള ഒന്ാകി, കല്ലി
നരമല് കല്ലട് വച്ചട് വളരത്തിപ്യ
ടുത്തു. ജനാധിപത്യവിശാസികള്, 
പേിസ്ിതി പ്വരത്തകര, പൗ
ോവകാശ രപാോളികള് ഒപെം കു
െിപ്യാഴിപെികപ്പെടുന് സാധാേണ 
മനഷ്യര തുെങ്ങി എണെമറ് സമേ
സംഘാെകര വിശ്രമേഹിതമായി 
പ്വരത്തിച്ചതിപ്റെ ഫലൈമാണട് 
ഇന്ട് രകേളം കാണുന് അസാ
ധാേണമായ ജനകീയ മുരന്റ്ം. 
കഷേിോഷ്ടീയ പേിഗണനകള്
ക്കും ജാതി-മത-വരഗ്ഗ രഭദങ്ങള്
ക്കും അതീതമായി പദ്ധതിയുപ്െ 
ഇേകളം അല്ലാത്തവരുമായ പതി
നായിേകണകിനാളകള് അണി
നിേന്ിട്ടുള്ള ഈ സമേസമിതി 
രകേളത്തിപ്റെ ഭാവിപ്രഷോഭങ്ങ
ളപ്െ ഉദാത്തമാതൃകയാണട്. നൂറു
കണകിനട് എസട് യുസിഐ (കമ്മ്യൂ
ണിസ്റട്)പ്വരത്തകര, ഈ പ്രഷോ
ഭത്തില് തികഞ്ഞ സമരപെണമ
രനാഭാവരത്താപ്െ, സത്യസന്ധ
മായ  രപാോട്വീേ്യരത്താപ്െ 
അണിനിേന്ിേിക്കുന്നു. പ്ക 
പ്റയില് സില്വര്ലൈന് വിരുദ്ധ 
ജനകീയ സമിതിയുപ്െ അെിയുറ
ച്ച രവാളറെിയരമാോയി, സംഘാ
െകോയി, രനതാകന്ാോയി അവര 
ോപകല് പ്വരത്തിക്കുന്നു. പാര
ട്ിയുപ്െ രമല്വിലൈാസത്തിലൈല്ല, 
പാരട്ിയുപ്െ പതാകരയന്ിയുമല്ല.  

ജന്ചധിപതമ്സമരങ്ങൾ  
ഇടതുര്ചഷ്ട്രീയത്ിന്റെ  
ഷ്പ്ചണൻ 

വരത്തമാന ോഷ്ടീയ സാഹ
െേ്യത്തില് ഒരു യഥാരത്ഥ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റട് പ്സ്ാനം ഈ നിമിഷം 
നിരവ്വഹിരകണ്ട ഏറ്വം ഗൗേ
വതേമായ ഉത്തേവാദിത്തപ്മന്ാ

ണട്? രദശീയ നരവാത്ഥാന പ്
സ്ാനത്തിലൂപ്െയും സ്ാതന്ത്യ
സമേപ്സ്ാനത്തിലൂപ്െയും മുരന്
റിയതും അപൂരണമായി തുെരുന്
തുമായ സമൂഹത്തിപ്റെ ജനാധി
പത്യവതട്കേണപ്ക്രിയയുപ്െ 
പൂരത്തിയാകി ോജ്യപ്ത്ത ജന
തപ്യ ഒന്ാപ്ക ഉദാത്തമായ ജനാ
ധിപത്യ പ്ബുദ്ധതയുപ്െ തലൈത്തി
രലൈകട് ഉയരത്തുകപ്യന് െേിത്ര
പേമായ കെമ ഇന്ട് നിരവ്വഹി
രകണ്ടതട് പ്താഴിലൈാളിവരഗ്ഗപ്
സ്ാനമാണട്. ഈ ലൈഷേ്യം നിറ
രവറ്റുന്തിനായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാ
ത്ത ജനാധിപത്യ പ്രഷോഭങ്ങളപ്െ 
സംഘാെനമാണട് ഇെതുപഷേോ

ഷ്ടീയത്തിപ്റെ പേമപ്
ധാനമായ ചുമതലൈ. സം
സ്ാനനിയമസഭകളി 
രലൈാ പാരലൈപ്മറെിരലൈാ 
ഏതാനം ഇേിപെിെങ്ങള് 
രനൊനായി പ്െയ്തുകൂട്ടുന് 
മൂന്ാംകിെ ോഷ്ടീയം ഇെ
തുോഷ്ടീയപ്ത്ത വളരത്തു
കയില്ല, മറിച്ചട് നിേന്േ
മായി തളരത്തുകയാണട്. 

അപെയത്തിപ്റെ പടുകുഴിരലൈകട് 
നിപതിക്കുന് സാമൂഹ്യസാഹെ
േ്യപ്ത്ത തെഞ്ഞുനിരത്താനള്ള 
ജനാധിപത്യമുരന്റ്ം ഇനി ഒരു 
നിമിഷം ്വകിക്കൂൊ. 

ജനകീയ സമേങ്ങള് വളരന്നു
വേികയും അതുവഴി ചൂഷകവരഗ്ഗ
ത്തിപ്റെ താല്പേ്യങ്ങള് പോജ
യപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും രവണം. ചൂ
ഷിതരുപ്െ ഐക്യവം ശക്തിപ്പെ
ട്ടുവേണം. ഭേണകൂെപ്ത്തയും അതി
പ്റെ താല്പേ്യംരപറുന് ോഷ്ടീ 
പാരട്ികപ്ളയും ജനങ്ങള് തിേി
ച്ചറിയണം. സമേങ്ങളപ്െ പ്ാധാ
ന്യവം കരുത്തും രബാധ്യമാകണം. 
സാമൂഹ്യമാറ്ത്തിനനരോധമായി 
സാമൂഹ്യേംഗം മാറണപ്മകേില് 
സ്തന്തമായ ജനകീയ സമേ
ങ്ങള് വളരന്നുവരന് മതിയാകൂ. 
ഭേണാധികാേികളപ്െ മുതലൈാളി
ത്ത നയങ്ങള്ക്കും നിലൈവിലള്ള 
വ്യവസ്ിതിയുപ്െ മാലൈിന്യങ്ങള്
ക്കുപ്മതിപ്േയുള്ള ജനകീയപ്
രഷോഭം ജനങ്ങളപ്െ പാഠശാലൈ
കളായി മാറും. വ്യവസ്ിതിരയാ
െട് കലൈഹിക്കുന് സംസട് കാേവം 
മരനാഘെനയും ജനങ്ങപ്ള ഒരു 
പുതുശക്തിയാകി ഉയരത്തും. ഉന്
തമായ െിന്യും ോഷ്ടീയ കാേ്യ
രശഷിയും ജനങ്ങളില് അതട് സൃ
ഷ്ിക്കും. നിലൈനില്ക്കുന് ഉല്പൊ
ദനക്രമത്തിപ്റെ രലേഛമായ ഒന്ി
രനാടും സന്ധിപ്െയ്ാത്ത, സൗേ
ഭ്യമാരന് നീതിരബാധവം ധാര
മ്മികതയും ജീവിതത്തില് പ്കാ
ശം പേത്തുന് നിരഭയോയ ജന
ങ്ങള് ജനാധിപത്യപ്രഷോഭങ്ങ
ളിലൂപ്െ ഉയരന്നുവരും. സമൂഹം 
മാറ്ത്തിപ്റെ രപറ്റുരനാവട് ആഹ്ാ
ദപൂരവ്വം സ്ീകേിക്കും. ഈ വ്യ
വസ്ിതിപ്യ സ്ാനഭൃഷ്മാകാ 
നള്ള അന്ിമസമേത്തിനട് കാഹ
ളമുയരുന് മഹനീയ രവള ഉദയം 
പ്െയ്യും. ഇങ്ങിപ്ന ജനങ്ങപ്ള മു

തലൈാളിത്തവ്യവസ്പ്കതിപ്േ 
പ്പാരുതാന് സജ്ോക്കുന്, സു
ദൃഢമായ ോഷ്ടീയശക്തിയാകി 
പേിവരത്തനപ്പെടുത്തുന് മഹ
ത്തായ ലൈഷേ്യമാണട് ജനാധിപ
ത്യസമേങ്ങള്ക്കുള്ളതട്. അതിനാ
ലൈാണട് നമ്മള് ഇെതുോഷ്ടീയത്തി
പ്റെ പതാകവാഹകര ജനകീയ
സമേങ്ങപ്ള പ്ാണപ്നരപൊപ്ലൈ 
ഗണിക്കുന്തട്. 

പാരട്ി രനതൃത്വം ഇന്ഡ്യ
പ്യമ്ാടുമുള്ള ആയിേകണകിനട് 
എസട് യുസിഐ രകഡരമാരും ഈ 
െേിത്രദൗത്യം ചുമലൈിരലൈറ്ാന് സര
വ്വഥാ സജ്ോണട്. മൃഗീയമായ 
ചൂഷണത്തിനിേയാകുന്, നീതി
നിരഷധികപ്പെടുന്, അവകാശ
ങ്ങള് െതച്ചേയ്കപ്പെടുന് സാധാ
േണമനഷ്യരുപ്െ പ്രഷോഭങ്ങള് 
വളരത്തിപ്യടുകാന് ഒരു നിമിഷം 
പാഴാകാപ്ത പ്യതട് നിക്കുന് 
പാരട്ിയാണട് എസട് യുസിഐ 
(കമ്മ്യൂണിസ്റട്). പാരലൈപ്മറെറി 
ലൈഷേ്യങ്ങള്രകാ സങ്കുെിതമായ 
ോഷ്ടീയരനട്ങ്ങള്രകാ രവണ്ടി
യല്ല ഈ പ്വരത്തനങ്ങള്. സമ
രോപകേണങ്ങപ്ളന് നിലൈയില് 
ജനകീയകമ്മിറ്ികള് രൂപപ്പെടു
ത്തിപ്കാണ്ടട് ജനങ്ങളപ്െ പ്തി
രഷധത്തിനട് സംഘെിതരൂപം 
നല്കുകയാണട് ഏറ്വം അെിസ്ാ
നപ്വരത്തനം. ജനകീയ കമ്മി
റ്ികളപ്െ വിപുലൈമായ ശംഖലൈപ്യ 
ഏരകാപിപെിച്ചുപ്കാണ്ടട് ഉയരന് 
തലൈങ്ങളില് രപാോട്ത്തിനട് ഏക
മുഖം നല്കി ശക്തവം സുഘെിത
വമായ സമേസംഘെനപ്യ വാര
പ്ത്തടുക്കും. സുസജ്മായ ഈ 
സമേസംഘെനയിപ്ലൈ  ജനാധി
പത്യപ്വരത്തനത്തിപ്റെ പേിശീ
ലൈനം, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമേ
ത്തിപ്റെ ോഷ്ടീയവിദ്യാഭ്യാസം 
ജനങ്ങള്കട് നല്കും. എല്ലാ തലൈ
ങ്ങളിലം ജനങ്ങളപ്െ സ്ന്ം രന
താകള് ഉയരന്നുവരും. സമേലൈ
ഷേ്യരത്താടുള്ള അെിയുറച്ച  കൂറും 
ോഷ്ടീയകാേ്യരശഷിയും മാത്രമാ
യിേിക്കും രയാഗ്യത. ഈ ജന
കീയ സമേകമ്മിറ്ികള്  ഭേണാ
ധികാേികപ്ള നിലൈയ്ക നിരത്താന് 
കഴിയുന് ബദല് ോഷ്ടീയ ശക്തി 
സൃഷ്ിക്കും. ഇന്്യപ്യമ്ാടും ജന
കീയ പ്ശട് നങ്ങളില് ഇെപ്പട്ടുപ്കാ
ണ്ടട് ഈ ോഷ്ടീയ ദൗത്യമാണട് 
പാരട്ി നിരവഹിച്ചുപ്കാണ്ടിേി
ക്കുന്തട്.

എസ് യുസിഐ (േമ്മ്യൂണി
സ്റ്)ന്റെ പത്ചേകയന്ുേ

ആദരശവം സത്യസന്ധതയും 
കുഴിച്ചുമൂെപ്പെട്, െീഞ്ഞഴുകി ദുരഗ്ഗ
ന്ധം വിമിക്കുന് ഇന്ഡ്യന് ോ
ഷ്ടീയത്തില് നിസ്ാരത്ഥതയുപ്െ
യും പ്നറിവിപ്റെയും ഉത്തമപ്തീ
കമാണട് എസട് യുസിഐ. ഏതു 
നീെ മാരഗ്ഗത്തിലൂപ്െയും വ്യക്തി
സൗഭാഗ്യങ്ങള് ഉറപൊകാനള്ള 
പ്വരത്തനം മാത്രമായി പാരലൈ
പ്മറെറി ോഷ്ടീയം അധഃപതിച്ചി
േിക്കുന് ഈ ദുേന്കാലൈത്തട്, 
അവിപ്െ സ്ാനം ഉറപെികാന് 

മല്സേിക്കുന് പാരട്ികള്കിെ
യില് ഈ പ്സ്ാനപ്ത്ത കാണാ
നാവില്ല. മനംമടുപെിക്കുന് വ്യവ
സ്ാപിതോഷ്ടീയത്തിപ്റെ പാത
യിലൈല്ല ഈ പാരട്ിയുപ്െ പ്യാ
ണം. ജനങ്ങളപ്െ ജീവല്പ്ധാന
മായ ഡിമാന്കള് ഉയരത്തിപ്കാ
ണ്ടട്, മുതലൈാളിത്ത വിരുദ്ധ രസാ
ഷ്യലൈിസ്റട് വിപ്ലവത്തിനട് അനരോ
ധമായ നിലൈയില് ജനാധിപത്യ
പ്രഷോഭം വളരത്തിപ്യടുക്കുക 
എന് ലൈഷേ്യത്തില് അണുവിെവ്യ
തിെലൈികാപ്ത മുരന്ാട്ടുരപാകുന് 
പ്സ്ാനമാണട് എസട് യുസിഐ. 
അവകാശരപൊോട്േംഗപ്ത്ത എസട്  
യുസിഐയുപ്െ സമരപെണപ്ത്ത, 
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലൈപാെിപ്ന 
ജനങ്ങള് ആദേരവാപ്െ വീഷേി
ക്കുന്നു. വിലൈമതിക്കുന്നു. ഇരുള് മൂ
ടുന് ഇന്ഡ്യന് ോഷ്ടീയേംഗപ്ത്ത 
പ്കാശരഗാപുേമാണട് ഈ പ്സ്ാ
നം. വ്യവസ്ാപിത ഇെതുപഷേ 
പാരട്ികപ്ളല്ലാം അവയുപ്െ ോഷ്ടീ
യമായ ഉള്കരുത്തിലം സംഘ
െനാപേമായ പ്കട്ടുറപെിലം വലൈിയ 
തകരച്ചകപ്ള രനേിട്ടുപ്കാണ്ടിേി
ക്കുന് കാലൈഘട്മാണിതട്. മാര
കട് സിസപ്ത്ത തള്ളിപെറയുവാന് 
രപാലം മെിയില്ലാത്തവിധം അവര 
അധ:പതിച്ചു. വ്യവസ്ിതിയുപ്െ 
ആോധകരും പിന്തുണകാരുമാ
യി അവര മാറി. എന്ാല് കമ്മ്യൂ
ണിസത്തിനട് ഇന്്യയില് മാത്ര
മല്ല, ആരഗാളവ്യാപകമായിത്ത
പ്ന് തിേിച്ചെിയുണ്ടായ കഴിഞ്ഞ 
മൂന്നുപതിറ്ാണ്ടട് വിരശഷിച്ചട് ആരഗാ
ളീകേണത്തിപ്റെ കനത്ത ആക്ര
മണങ്ങള് അേരങ്ങറിയ മൂന്നുപ
തിറ്ാണ്ടട് എസട് യുസിഐയുപ്െ 
െടുലൈമായ വളരച്ചയുപ്െ കാലൈഘ
ട്മായിരുന്നു. മുതലൈാളിത്തത്തിപ്റെ 
കനത്ത ആക്രമണം ജനങ്ങള്ക്കു
രമല് വരദ്ധിക്കുരമ്ാള് ശേിയായ 
വരഗ്ഗനിലൈപാെട് പുലൈരത്തുന് ഒരു 
പ്സ്ാനപ്മന് നിലൈയില് പാര
ട്ി ജനങ്ങള്കിെയില് ഏപ്റ സ്ീ
കാേ്യമാകുന്നു. പാരട്ിയുപ്െ വരഗ്ഗ 
ബഹുജന സംഘെനകളം ഈ 
കാലൈയളവില് വലൈിയ മുരന്റ്ങ്ങള് 
്കവേിച്ചു. 

1948ല് രൂപംപ്കാണ്ട നാള്
മുതല് ഇരപൊള്വപ്േ മാരകട് സി
സം പ്ലൈനിനിസം ശിബ്ാസട് രഘാ
ഷട് െിന്കളില് അെിയുറച്ചുനിന്നു
പ്കാണ്ടട് അവസേവാദപേമായ 
യാപ്താരുവ്യതിയാനങ്ങള്ക്കും 
വിരധയമാകാപ്ത പ്താഴിലൈാളി
വരഗ്ഗത്തിപ്റെ സമേപതാക രമല്
ക്കുരമല് ഉയരത്തിപെിെിച്ചുപ്കാണ്ടട് 
എസട് യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റട്) 
മുരന്റുന്നു. 74 വരഷങ്ങള് പിന്ി
ടുന് പാരട്ിപ്യ ഈ മണെില്സ്ാ
പിക്കുവാന് ജീവനം ജീവിതവം 
സമരപെിച്ചട് മാതൃകാരയാഗ്യമായി 
രപാേെിച്ചട് വിെവാങ്ങിയ വിപ്ലവ
കാേികപ്ള മുന്നിരത്തിപ്കാണ്ടട് 
മാരകട് സിസം പ്ലൈനിനിസം സഖാവട് 
ശിബ്ാസട് രഘാഷട് െിന്കളില് 
അെിയുറച്ചട് രപാോട്ം തുെരുപ്മന്ട് 
നമുകട് പ്തിജ്പ്യടുകാം.
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പഞ്ചാബിപ്ലൈ ഫലൈത്തില് 
ഐതിഹാസികമായ കരഷക 
സമേത്തിപ്റെ സ്ാധീനം പ്കെ
മായിരുന്നു. എന്ിട്ടും എന്തുപ്കാ
ണ്ടട് നാലൈട് സംസ്ാനങ്ങളില് രക
ന്ദ്രം ഭേിക്കുന് ബിപ്ജപി ജയിച്ചു 
? ഈ സംസ്ാനങ്ങളില് ഭേണ
വിരുദ്ധ വികാേം എന്തുപ്കാണ്ടട് 
പ്കെമായില്ല? ജീവിതപ്ശ്നങ്ങള് 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെട് ഫലൈപ്ത്ത സ്ാധീ
നിക്കുന്ിരല്ല? ഇപ്ല്ലകേില് എന്തു
പ്കാണ്ടട് ?ഫാസിസ്റട് രസ്ച്ഛാവാ
ഴ്ചയുപ്െ ഈ കാലൈയളവില് രലൈാ
കപ്ത്തവിപ്െയും ഈ പ്തിഭാസ
മാണട് നമ്മള് കാണുന്തട്.

യഥ്ചര്ത്ഥ മ്ചര്േ്സിസ്റുേൾ 
ന്തരന്ഞെടുപ്ിന്ന  
വരീക്ിക്ുന്നന്തങ്ങന്ന

ജന്ിത്തത്തിനം ോജവാഴ്ചയ്കം 
എതിപ്േ പ്പാരുതിപ്കാണ്ടാണട് 
രലൈാകത്തട് ബൂരഷ്ാ ജനാധിപത്യ 
ഭേണം നിലൈവില് വരുന്തട്. മുത
ലൈാളിവരഗ്ഗം അന്ട് പുരോഗമന
കാേിയായിരുന്നു. ജനങ്ങളപ്െ 
അധികാേം സ്ാപിക്കുന്നു  എന്ാ
ണട് അവര അവകാശപ്പെട്തട്. ജന
പ്തിനിധികളപ്െ ഭേണം ജനങ്ങ
രളാെട് കെപ്പെട്തായിേിക്കുപ്മന്ട് 
പ്ഖ്യാപിച്ചു.കൂൊപ്ത അരനകം 
സംഘെനകള് ജനഹിതം പ്ക
െിപെിക്കുകയും ജനാധിപത്യത്തി
പ്റെ കാവല്കാോയി നിലൈപ്കാ
ള്ളുകയും പ്െയ്തു. ഇതില് ോഷ്ടീയ 
പാരട്ികളം ഉള്പ്പെടും. അവര 
ജനപകോളിത്തരത്താപ്െ ഗവൺ
പ്മറെിപ്റെ പ്വരത്തനങ്ങളില് നി
താന് ജാഗ്രത പുലൈരത്തി. പ്തേ
പ്ഞ്ഞടുപ്പുകള് സ്തന്തവം നീതി 
പൂരവ്വകവമായിരുന്നു. എന്ാല് 
മുതലൈാളിത്തം ജീരണിക്കുരന്ാറും 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്പുകള് പാഴട് രവലൈയാ
യി മാറിപ്കാണ്ടിരുന്നു. ഇന്തട് 
പണവം കയ്യൂക്കും മാധ്യമങ്ങളം 
ഉരദ്യാഗസ് സംവിധാനവപ്മാ
പ്ക നിയന്തിക്കുന് ഏരപൊൊ
ണട്. മുതലൈാളിവരഗ്ഗ താല്പേ്യം ഏറ്
വം നന്ായി രസവിക്കുപ്മന്നുറപ്പു
ളളവര അധികാേത്തിരലൈറ്പ്പെടു
ന്നു. ഏറ്വം വലൈിയ ജനാധിപത്യ 
റിപെബ്ിക്കുകളില്രപാലം പ്തേ
പ്ഞ്ഞടുപ്പുകള് ആേട് ജനങ്ങപ്ള 
അെിച്ചമരത്തണപ്മന്ട് തീരുമാ
നിക്കുന് ഏരപൊൊപ്ണന്ട് 1917ല് 
തപ്ന് പ്ലൈനിന് നിേീഷേിച്ചിരുന്നു.

പ്ലൈനിനനന്േ കാലൈഘട്ത്തില് 
പാരലൈപ്മന്ററി ജനാധിപത്യം 
കൂടുതല് ജീരണെിച്ചിേിക്കുന്നുപ്വ
ന്നും എല്ലാ സാമ്ാജ്യത് മുതലൈാ
ളിത്ത ോജ്യങ്ങളിലം ഫാസിസം 
ഒരു പ്പാതു പ്വണത ആയിേി
ക്കുന്നുപ്വന്നും സമുന്ത മാരക്ി
സ്റട് ദാരശനികനായ സഖാവട് ശി
ബ്ാസട് രഘാഷട് നിേീഷേിച്ചു.ജന
ങ്ങള്കട് മതിയായ ോഷ്ടീയ പ്
ബുദ്ധതയിപ്ല്ലകേില്, പ്താഴിലൈാളി
വരഗ്ഗം നിേന്േ സമേങ്ങളിലൂപ്െ 
അവരുപ്െ വരഗ്ഗ സംഘെന ശക്തി
പ്പെടുത്തിപ്യടുക്കുന്ിപ്ല്ലകേില്, 
ജനങ്ങള് അത്തേം ഒരു സംഘ
െനയാല് സായുധേപ്ല്ലകേില്, പണ
പ്കാഴുപെിപ്റെയും പ്ൊേണ രകാ
ലൈാഹലൈങ്ങളപ്െയും കുപ്ത്താഴുകില് 
അവര ഒലൈിച്ചുരപാകുപ്മന്ട് അരദ്

ഹം മുന്റിയിപെട് തന്നു. വിപ്ലവം 
നെക്കുന്തുവപ്േ പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെില് 
പപ്കേടുകാന് ജനങ്ങള് നിരബ
ന്ധിതോകും. വിപ്ലവത്തിലൂപ്െ 
അധികാേം പിെിപ്ച്ചടുകാറായാല് 
പിപ്ന് പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളപ്െ ആവ
ശ്യമില്ല. ജനങ്ങള് പ്തേപ്ഞ്ഞടു
പെില് പപ്കേടുക്കുരമ്ാള് അവരോ
പ്ൊപെമായിേികാന് വിപ്ലവകാേി
കളം അതില് പപ്കേടുകാന് ബാ
ധ്യസ്ോണട്. എവ്വിധവം അധി
കാേത്തിപ്ലൈത്താനം മുതലൈാളിത്ത 
വ്യവസ്പ്യ രസവികാനമാണട് 
ബൂരഷ്ാ പാരട്ികള് പ്തേപ്ഞ്ഞ
ടുപെില് പപ്കേടുക്കുന്തട്. വിപ്ലവ

യും അശ്ീലൈതയും േതി്വകൃത
ങ്ങളം രപ്ാത്ാഹിപെികപ്പെടുന്നു. 
സമൂഹപ്ത്ത ഇതട് കാരന്നുതിന്നു
കയാണട്. മാനഷിക മൂലൈ്യങ്ങള് 
അപ്ത്യഷേമായിപ്കാണ്ടിേിക്കു
ന്നു. സാമ്ത്തിക-ോഷ്ടീയ-സാം
സ്ാേിക രമഖലൈകളാപ്ക പ്തിസ
ന്ധിയുപ്െ പിെിയിലൈാണട്. 

മതഭ്ാന്തും അന്ധതയും, ഇടു
ങ്ങിയതും വിഭാഗീയവമായ െി
ന്ാഗതികളം രപ്ാത്ാഹിപെിച്ചട് 
യുക്തിെിന് പ്യയും ശാസ്ത്രീയ 
മരനാഭാവപ്ത്തയും തകരക്കുകയും 
പ്െയ്യുന്നു. സാരകേതികവിദ്യയുപ്െ 
വികാസപ്ത്ത സയന്സിപ്റെ വളര

ശത്രുവിപ്നതിപ്േ രയാജിച്ചണി
നിേക്കുരമ്ാള് ഭേണവരഗ്ഗം അവ
േില് കുത്തിനിറക്കുന് വിഭാഗീയ 
പ്വണതകള് പിന്വാങ്ങും.വലൈ
തുപിന്ിേിപെന് ശക്തികള്പ്ക
തിപ്േ ശക്തമായ ഒരു ഇെതു ബദല് 
വികസിപെിപ്ച്ചടുക്കുക എന്താണട്  
ഇതിരലൈക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുപ്വ
യട്പെട്.  ഇതട് അെിയന്ോവശ്യക
തയായി തീരന്ിേിക്കുന്നു. അതു
പ്കാണ്ടാണട് ഇെതുപഷേത്തിപ്റെ 
അന്സ്ട് നഷ്പ്പെടുത്തിയവപ്േകേി
ലം സിപിഐ(എം), സിപിഐ 
പാരട്ികരളാെട് ഇത്തേപ്മാരു ഇെ
തുപഷേ ബദല് രൂപീകേികാനായി 

മാധ്യമ പിന്തുണയും ഭേണ സൗ
കേ്യങ്ങളം ലൈഭിക്കുന്തട്. പ്തേ
പ്ഞ്ഞടുപെട് കമ്മീഷന് പ്വറും റബ്ബര 
സ്റാമ്ാണട്. മുതലൈാളിവരഗ്ഗ താല്പ
േ്യം ഇതുരപാപ്ലൈ സംേഷേിക്കുന് 
ഒരു പാരട്ി രവപ്റയില്ല. 

രകാൺഗ്രസട് ശിഥിലൈമായി
പ്കാണ്ടിേിക്കുന്നു. രമാദികട് ബദ
ലൈായി ഒരു പാരട്ിരയാ രനതാരവാ 
ഇല്ല.രദശീയ താല്പേ്യത്തിപ്റെ 
പ്തീകം എന് വ്യാരജന ഒരു 
അമാനഷ വ്യക്തിത്ം രമാദിയില് 
മുതലൈാളിവരഗ്ഗം ആരോപിപ്ച്ചടു
ക്കുകയാണട്. ഒരു യഥാരത്ഥ വി
പ്ലവ രനതൃത്ം ജനകീയ സമേ
ങ്ങളപ്െ രനതൃത്ത്തിരലൈകട് ഉയര
ന്നുവരുന്തിപ്ന അവര ഭയക്കുന്നു. 
കരഷകരുപ്െ ഐക്യം ഊട്ിയുറ
പെിച്ചട്, കുത്തകകള്പ്കതിപ്േ മു
ദ്രാവാക്യമുയരത്തി ഉയരന്നുവന് 
കരഷകപ്രഷോഭം അവപ്േ പ്ഞ
ട്ിച്ചു. അതുപ്കാണ്ടട് പ്തേപ്ഞ്ഞടു
പെില് ജയികണപ്മന്ട്, പ്രത്യ
കിച്ചട് യുപിയില്, അവരകട് നിര
ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കുത്തക മാ
ധ്യമങ്ങപ്ളല്ലാം പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെിന
മുരമ് ബിപ്ജപിയുപ്െ വിജയം 
പ്വെിച്ചു. ജാതി വരഗീയ പ്ൊ
േണത്തിലൂപ്െ ബിപ്ജപി നിലൈ 
ഒന്നുകൂെി ഭദ്രമാകി. ജീവിത പ്
ശ്നങ്ങപ്ളല്ലാം പിന്ള്ളപ്പെട്ടു. മുമ്ട് 
രവാരട്ഴ്ട് ലൈിസ്റിപ്ലൈ തിേിമറിയും 
അക്രമവം ബൂത്തട് പിെിച്ചെകല
പ്മാപ്കയാണട് നെത്തിയിരുന്
തട്. ഇരപൊള് മാധ്യമ പിന്തുണരയാ
പ്െയുള്ള കൃത്രിമവം അേരങ്ങറുന്നു. 
പ്പഗസസട് രപാലള്ള ൊേ രസാ
ഫ്റട് പ്വയര ഉപരയാഗിച്ചട് രവാട്ിം
ഗട് പ്മഷീനില് കൃത്രിമം നെത്തി
യിേികാനം സാധ്യതയുണ്ടട്.

ബിപ്ജപി ഹിന്ദു വരഗീയത 
കയ്ാളന്നു എന്ട് വിമരശിക്കുന് 
ബൂരഷ്ാ പാരട്ികപ്ളാപ്ക മൃദു
ഹിന്ദുത് നിലൈപാെട് എടുകാന് 
നിരബന്ധിതോകുന്നു എന്തും 
ശ്രരദ്ധയമാണട്. മരതതേവാദികള് 
എന്ട് സ്യം വിരശഷിപെിക്കുപ്ന്
കേിലം ഇവര കപെ മരതതേ കാ
ോണട്. ഭേണകാേ്യങ്ങളിരലൈാ ോ
ഷ്ടീയത്തിരലൈാ സാമൂഹ്യ വിഷയ
ങ്ങളിരലൈാ മതത്തിനട് പകേില്ലാതി
േിക്കുക എന്താണട് മരതതേ നി
ലൈപാെട്. പ്കൃത്യാതീതമായ ഒരു 
ശക്തിപ്യയും അതട് അംഗീകേി
ക്കുന്ില്ല.മതം വ്യക്തിയുപ്െ സ്
കാേ്യപ്ശ്നം മാത്രമാണട്. ബിപ്ജപി 
വിരുദ്ധ നിലൈപാെട് പ്കാണ്ടുമാത്രം 
ആരും മരതതേകാര ആകുന്ി
ല്ല. എന്ാല് ഈ കപെ മരതത
േവാദികള് എല്ലാ മതങ്ങള്ക്കും 
തുലൈ്യ രപ്ാത്ാഹനം നല്കുന്
തിപ്നയാണട് മരതതേത്മായി 
െിത്രീകേിക്കുന്തട്. സ്ാഭാവിക
മായും ഹിന്ദുമത വിശ്ാസികള്
കട് ഹിന്ദുത്വാദികരളാെട് കൂടുതല് 
ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകും. ചുരുക
ത്തില് മൃദുഹിന്ദുത് നിലൈപാെട് ബി
പ്ജപിയുപ്െ ഹിന്ദുത് നിലൈപാെി
നട് കൂടുതല് അവസേപ്മാരുകി 
പ്കാടുക്കുകയാണട് പ്െയ്യുന്തട്. 
ഈ പശ്ാത്തലൈത്തില്രവണം 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെട് ഫലൈം വിലൈയിരു
ത്താന്.

A©v kwØm\§fnÂ
\-S-¶ sX-c-sª-Sp-¸nsâ
^ew \ÂIp¶ ]mT-sa´v ?
അടുത്തിയട നടന്ന യതരയഞെടുപ്ില് �ു�ി�ിലടക്ം നാല് സംസ്ാനങ്ങളില് ബിയജ�ി�ും �ഞ്ാ
ബില് ആം ആരേ്മി �ാര്ട്ി�ും ജ�ിച്ചു. 95 ശതമാനം ജനങ്ങളുയട�ും ജീവിതം വലി� തകര്ച്ചയ�  
പനരിടുന്ന സന്ദര്ഭത്തിലാണ് യതരയഞെുപ്് നടന്നത്. കുതിച്ചു�രുന്ന വിലകളും യതാഴിലില്ലാ�്മ�ും,  
കുത്തയന ഇടി�ുന്ന വരുമാനം, ഭീമമാ� ചാര്ജ് വര്ദ്ധനവുകള്, ജീവിതയത്ത�ായക ്ഗസിക്ുന്ന 
അരക്ിതാവസ് എന്നിവയ�ായക്�ാണ് ഇന്നയത്ത �ാഥാര്ത്്യങ്ങള്. ഇപതായടാപ്ം സര്വവ്യാ�ി
�ാ� അഴിമതി�ും സ്വജന�ക്�ാതവുമുണ്്. ഒരു �ിടി സമ്പന്നരും പകാടിക്ണക്ിന് ചൂഷിതരും 
തമ്ിലുള്ള അകലം അമ്പരപ്ിക്ുംവിധം വര്ധിച്ചുവരിക�ാണ്. ജനങ്ങള് കടുത്ത അമര്ഷത്തിലാ�ി
രുന്നു. എന്നാല് ഈ �ാഥാര്ത്്യങ്ങയള ്�തിഫലിപ്ിക്ുന്നതാ�ിരുന്നില്ല യതരയഞെടുപ്് ഫലം.

ച്ചയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. സയന്
സിപ്റെ സാരകേതിക വശങ്ങളം 
ആത്മീയവാദവം  അന്ധതയും 
യുക്തിഹീനമായ മരനാഗതിയും 
സവിരശഷമായി ലൈയിക്കുരമ്ാള് 
ഫാസിസം ജന്പ്മടുക്കുന്നുപ്വന്ട് 
സഖാവട് ശിബട് ദാസട് രഘാഷട് 
വളപ്േ മുമ്പുതപ്ന് മുന്റിയിപെട് 
തന്ിട്ടുള്ളതാണട്. മൂലൈ്യങ്ങള് നഷ്
പ്പെടുരമ്ാള് ജനങ്ങള് സ്ാരത്ഥ
രും നീെരും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരും 
ആയിത്തീരും.

ജനങ്ങള്കട് സ്ന്ം ഭേണ
കരത്താകപ്ള പ്തേപ്ഞ്ഞടുകാ
നള്ള അധികാേം ഉപ്ണ്ടന്ാണട് 
ഭേണവരഗം അവകാശപ്പെടുന്തട്. 
എന്ാല് പ്ത്യഷേവം പരോഷേ
വമായ മാരഗ്ഗങ്ങളിലൂപ്െ സ്തന്ത
വം നീതിപൂരവ്വകവമായ പ്തേ
പ്ഞ്ഞടുപെിപ്ന അവര അട്ിമറിച്ചി
േിക്കുന്നു.പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളില് 
ജനങ്ങള്കിന്ട് പ്തീഷേപ്യാന്നു 
മില്ല.പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്പുകള്വഴി എപ്ന്
കേിലം മാറ്ം ഉണ്ടാകുപ്മന്ട് അവര 
കരുതുന്നുമില്ല. ബൂരഷ്ാ പാരട്ി
കള് പ്വച്ചുനീട്ടുന് നിസ്ാേ പ്രലൈാ
ഭനങ്ങള്കട് അവര വശംവദോ
കുന്തും അതുപ്കാണ്ടുതപ്ന്. രവാ
ട്ിംഗട് ശതമാനം കുറവാപ്ണകേില് 
സ്ാപിത താല്പേ്യകാരകട് 
കൃത്രിമം കാണികാന്  എളപെവ
മാകും.ഇതിപ്ന പ്െറുകാന്രപാ
ന് ശക്തമായ ോഷ്ടീയശക്തിയുപ്െ 
സാന്ിധ്യം അവരകട് അനഭവ
രവദ്യമാകുന്ില്ല എന്താണട് ദു
രേ്യാഗം. അധ്ാനിച്ചട് ജീവിക്കുന്
വപ്േ വരഗ്ഗ-ബഹുജന സമേങ്ങ
ളിലൂപ്െ ോഷ്ടീയ പ്ബുദ്ധോകി 
മാറ്ണം.ചൂഷിത ജനത പ്പാതു 

മുരന്ാട്ടുവോന് നമ്മള് നിേന്േം 
ആവശ്യപ്പെട്തട്. ഇങ്ങപ്നപ്യാരു 
ഇെതുപഷേ സമേശക്തി സൃഷ്ി
പ്ച്ചടുകാന് കഴിഞ്ഞാല് സമേ
ത്തിപ്റെ ഭാഗപ്മരന്ാണം ഇെതു
പഷേീയത ഉയരത്തിപെിെിച്ചുപ്കാ
ണ്ടട് തിേപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളിലം മത്
േികാന് കഴിയും. എന്ാല് അവര 
താല്പേ്യം കാണിച്ചില്ല.

അധികാേം ്കയാളന്തി
നമുന്പട് സിപിഐ(എം), 
സിപിഐ പാരട്ികള് പാരലൈപ്മ
റെറി താല്പേ്യം മനസ്ില് വച്ചുപ്കാ
ണ്ടാപ്ണകേില്രപാലം ഇെതു-ജനാ
ധിപത്യ സമേങ്ങളില് വീരറാപ്െ 
പപ്കേടുത്തിരുന്നു. അധികാേം കി
ട്ിയരതാപ്െ അവര ഇെതുപഷേീ
യത ്കപ്വെിഞ്ഞു. ബൂരഷ്ാ 
രവാട്ടുോഷ്ടീയത്തിപ്റെയും കരുനീ
കങ്ങളപ്െയും ആശാന്മാോയി. 
അധികാേത്തിലൈിരുന്ട് ജനകീയ 
സമേങ്ങപ്ള അെിച്ചമരത്താന്കൂെി 
തുനിഞ്ഞരതാപ്െ നമുകട് ഒറ്യ്കട് 
സമേങ്ങള് പ്കട്ിപെടുരകണ്ടി വന്നു.

ന്തരന്ഞെടുപ്ിന് മുമ്ുള്ള 
സ്ചഹചരമ്ാം

മുതലൈാളിമാര േഹസ്യമായി 
നല്കുന് രകാെികണകിനട് രൂ
പയുപ്െ കള്ളപെണവമായിട്ാണട് 
മുപ്മ്ാപ്ക ബൂരഷ്ാ പാരട്ികള് 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെില് മത്േിച്ചിരുന്
തട്. ഇന്ട് പേസ്യമായി തപ്ന് 
പണം നല്കുന്നു. ബിപ്ജപി ഭേ
ണത്തില്  ഇലൈക്ടറല് രബാണ്ടു
കള്വഴി സംഭാവന നല്കുന് 
ആളപ്െ രപേട് പ്വളിപ്പെടുത്താപ്ത 
പേസ്യമായി പണം ്കപെറ്ാം. 
ഭേണം ്കയാളന് ബിപ്ജപി
കാണട് ഏറ്വമധികം പണവം 

കാേികളാകപ്ട്, ബഹുജന വിപ്ലവ 
പ്വരത്തനത്തിപ്റെ ഭാഗമായും. 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുപ്പുകപ്ള സമീപിരക
ണ്ടപ്തങ്ങപ്ന  എന്വര ജനങ്ങ
പ്ള പഠിപെിക്കുന്നു. വിജയിച്ചാല് 
നല്ലതട്. എന്ാല് എവ്വിധവം  വി
ജയിക്കുക എന്തല്ല സമീപനപ്മ
ന്നും സഖാവട് ശിബ്ാസട് രഘാഷട് 
ഓരമിപെിക്കുന്നു.

മുതല്ചളിത് ഇന്മ്യുന്ട 
വര്ത്മ്ചന സ്ിതി 

സ്ാതന്ത്യാനന്േമുള്ള 75 വര
ഷകാലൈവം ഇന്്യയിപ്ലൈ ജനങ്ങള് 
ചൂഷണവം അെിച്ചമരത്തലം സഹി
ച്ചു. ജനാധിപത്യം ക്രരമണ ഫാ
സിസ്റട് രസ്ഛാധിപത്യമായി. ജി
എസട് െിയിലൂപ്െ രകന്ദ്രീകൃത നികുതി 
ഏരപ്പെടുത്തിയും സാമ്ത്തിക
-ധനകാേ്യ നിയന്തണ സംവിധാ
നങ്ങളപ്െ സ്യംഭേണാവകാശം 
പ്വട്ിച്ചുരുകിയും  ആസൂത്രണ 
കമ്മീഷന് പിേിച്ചുവിട്ടും ബൂരഷ്ാ 
ഭേണകൂെം സാമ്ത്തിക രകന്ദ്രീ
കേണം സാധ്യമാകിയിേിക്കുന്നു. 
അരതാപ്ൊപെംതപ്ന് ജനാധിപ
ത്യാവകാശങ്ങള് നിരഷധിച്ചും  
കേിനിയമങ്ങള് പെച്ചുണ്ടാകിയും 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെട് കമ്മീഷപ്നയും 
അരന്ഷണ ഏജന്സികപ്ളയു
പ്മാപ്ക വിരധയപ്പെടുത്തിയും 
നീതിന്യായ സംവിധാനപ്ത്തരപാ
ലം വരുതിയിലൈാകാന് ശ്രമിച്ചും 
ോഷ്ടീയാധികാേവം രകന്ദ്രീകേി
കപ്പെട്ിേിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ- സാം
സ്ാേിക മണ്ലൈങ്ങളിലം ജനങ്ങള് 
ആക്രമണവിരധയോണട്. ജീവി
തനിരഷധിയായ െിന്ാഗതിക
ളാണട് പ്െേിപെിക പ്പെടുന്തട്. 
ഉപരഭാക്തൃ മരനാഭാവവം ലൈഹേി
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ബൂര്ഷ്വാ ജനവാധിപത്യത്ിന്റെ ആരംഭ ദശയില് 
ന്തരന്ഞെടുപ്പുകൾ സഷ്തന്ത്രവം നീതി പൂരവ്വക
വമവായിരുന്നു. എന്വാല് മുതലവാളിത്ം ജീരണി
ക്കുന്വാറം ന്തരന്ഞെടുപ്പുകൾ പവാഴ് നേലയവായി 
മവാറിന്്വാണ്ിരുന്നു. ഇന്ത് പണവം കയ്യൂക്കും 
മവാധ്യമങ്ങളം ഉനദ്യവാഗസ്ഥ സംേിധവാനവന്മവാ
ന്് നിയന്ത്രിക്കുന് ഏരപ്വാടവാണ്. മുതലവാളിേര
ഗ്ഗ തവാല്പര്യം ഏറ്റവം നന്വായി നസേിക്കുന്മന്നുറ
പ്പുളളേര അധികവാരത്ിനലറ്റന്പ്ടുന്നു.

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)

(5-ാം ശേജില് നിന്ന്)

ഉത്ര്ഷ്പകേശ്
ഉത്തരപ്രദശട് പ്തേപ്ഞ്ഞടു

പെില് പ്ധാനമന്തി അെകമുള്ള 
ബിപ്ജപി രനതാകള് ജനങ്ങള
പ്െ പ്ശ്നങ്ങള് മൂെിപ്വച്ചുപ്കാണ്ടട് 
ഹിന്ദു വരഗീയതയും ന്യൂനപഷേ 
വിരോധവം ോമരഷേത്ര നിരമാ
ണവം കപെ രദശരനേഹവപ്മാ
പ്കയാണട് െരച്ചയാകിയതട്.
രയാഗി ഭേണം മാഫിയകപ്ള 
അമരച്ചപ്െയ്ട്, അഴിമതി അവസാ
നിപെിച്ചട്, സ്ത്രീകളെകം മുഴുവന് 
ജനങ്ങളപ്െയും സുേഷേ ഉറപൊകി, 
സംസ്ാനപ്ത്ത സമാധാനത്തി
രലൈയ്കം അഭിവൃദ്ധിയിരലൈക്കും നയി
ച്ചു എന്വകാശപ്പെട്ടു. എന്ാല് 
വസ്തുത രനപ്േ മറിച്ചായിരുന്നു. യു
പിയില് 32 ശതമാനത്തിരന പ്താ
ഴിലള്ളൂ, അതില് ഭൂേിപഷേവം 
കോര പ്താഴില് പ്െയ്യുന്വര. 
അഭ്യസ്വിദ്യോയ പ്താഴില്േഹി
തരുപ്െ എണെം 20 ലൈഷേപ്മന്ട് മു
ഖ്യമന്തി നിയമസഭയില് സമ്മ
തിച്ചതാണട്. 38 ശതമാനം രപര 
ദേിദ്രരും 31 ശതമാനം നിേഷേേ
രുമാണട്. സ്ത്രീകള്ക്കു രമലള്ള അതി
ക്രമങ്ങള് 2015നട് രശഷം 66 ശത
മാനം വരദ്ധിച്ചു. നാഷണല് ്ക്രം 
പ്റരകാരഡട്സട് ബ്യൂരറാ പറയുന്
തട് സ്ത്രീകപ്ള സംബന്ധിച്ചിെരത്താ
ളം ഇന്്യയിപ്ലൈ ഏറ്വം അേഷേി
തമായ സംസ്ാനമാണട് യുപി 
എന്ാണട്. ഉന്ാരവായിപ്ലൈയും 
ഹത്രാസിപ്ലൈയും കൂട് ബലൈാത്ം
ഗങ്ങള് ്പശാെികതയുപ്െ പ്
തീകമായി മാറി. മത ന്യൂനപഷേ
ങ്ങള്ക്കും ദളിതപ്േന്ട്  വിളിക
പ്പടുന്വരക്കുംരനപ്േ ോജ്യത്തട് 
നെക്കുന് അക്രമങ്ങളപ്െ പകുതി
യും യുപിയിലൈാപ്ണന്ട് മനഷ്യാ
വകാശ കമ്മീഷന് സാഷേ്യപ്പെടു
ത്തുന്നു. പശുസംേഷേകര, രറാമിരയാ 
വിരുദ്ധസംഘം, ലൈൗ ജിഹാദട് വി
രുദ്ധ രപാോളികള് തുെങ്ങിയവരു 
പ്െപ്യാപ്ക അതിക്രമങ്ങള് പ്പ
രുകിപ്കാണ്ടിേിക്കുന്നു. 2017 മുതല് 
വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ല് പ്കാലൈകളം വര
ധിച്ചുവേികയാണട്. കസ്റഡി മേ
ണങ്ങള് ഏറ്വമധികം നെക്കുന്
തും യുപിയില് തപ്ന്.രകാവിഡട് 
കാലൈത്തട് യുപിയിപ്ലൈ ആരോഗ്യ
പേിപാലൈന സംവിധാനങ്ങളപ്െ  
അപേ്യാപ്തയും ഗവൺപ്മറെിപ്റെ 
അനാസ്യും വളപ്േ പ്കെമായി. 
ജനങ്ങള് ഏപ്റ ദുേിതം അനഭ
വിച്ചു.ഓക്ിജന് സിലൈിണ്ടറുകളപ്െ 
അപേ്യാപ്ത ഏപ്റ മേണങ്ങള്
കട് ഇെയാകി. ഓക്ിജന് സിലൈി
ണ്ടര ഇല്ലാത്തതുപ്കാണ്ടട് െികി
ത് നിേസിക്കുന്തായി രയാഗി
യുപ്െ ജില്ലയില്രപാലം ആശുപ
ത്രികള്കട് നിലൈപാെട് എടുരക
ണ്ടിവന്നു. മേണസംഖ്യ വളപ്േ 
കുറച്ചു കാണിച്ചു.ഗംഗാ നദിയില് 
മൃതരദഹങ്ങള് ഒഴുകി നെന്നു. പ്വ
റെിരലൈറ്റുകളപ്െ കാേ്യത്തില്രപാ
ലം കേിഞ്ചന് നെക്കുന്തായി 

ബിപ്ജപി കാേനായ രകന്ദ്ര പ്താ
ഴില്മന്തി യുപി മുഖ്യമന്തികട് 
കപ്ത്തഴുതുന് സ്ിതിവപ്േ എത്തി. 
ആംബുലൈന്സുകളിലം പ്തരുവക
ളിലപ്മാപ്ക ആളകള് മേണത്തി
നട് കീഴെങ്ങുന്തായി കാൺപൂേി
പ്ലൈ ബിപ്ജപി എംപി രയാഗികട് 
കത്തട് എഴുതുകയുണ്ടായി.

ഇന്്യയില് രകാവിഡട് പ്ത്യ
ഷേപ്പെട്ിട്ട് േണ്ടട് മാസം കഴിഞ്ഞി
ട്ടും അതിപ്റെ വ്യാപനം തെയാന
ള്ള യാപ്താരു നെപെിയും ബിപ്ജപി 
ഗവൺപ്മറെട് സ്ീകേിച്ചില്ല. നിോ
ലൈംബരും ദേിദ്രരുമായ പ്വാസി 
പ്താഴിലൈാളികള് സ്ന്ം നാട്ി
പ്ലൈത്താന് സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങള് 
ഒേികലം മറകാന് കഴിയാത്ത
താണട്. ഇവേില് നപ്ല്ലാരുപകേട് 

യുപിയില്നിന്നുള്ളവോയിരുന്നു. 
ഗവൺപ്മറെിപ്റെ ഈ ക്രൂേമുഖം 
മാറുന്തട് പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെട് അടുത്തു
വന്രപൊഴാണട്. കരഷക സമേം 
ഏല്പെിച്ച ആഘാതത്തില്നിന്ട് 
പുറത്തുവോന് ഹിന്ദുത് കാരഡട് 
ഇറകി, വരഗീയ രെേിതിേിവട് 
മൂരദ്ധന്യത്തിപ്ലൈത്തിക്കുക എന് 
രപാംവഴിയാണവര കപ്ണ്ടത്തി
യതട്. മുസ്ീങ്ങപ്ള അക്രമികളം 
സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുമായി െിത്രീക
േിച്ചു. 80 ശതമാനവം 20 ശതമാ
നവം തമ്മിലള്ള മത്േപ്മന്ട് 
രയാഗി പറഞ്ഞതട് ഈ രെേിതി
േിവിപ്റെ അെിസ്ാനത്തിലൈാണട്. 
ആരഎസട്എസട്-ബിപ്ജപി രക
ന്ദ്രങ്ങള് കാഷായധാേിയായ 
രയാഗിപ്യ ബുള്രഡാസര ബാബ 
എന്ട് പ്കീരത്തിച്ചതട് ന്യൂനപഷേ
ങ്ങള്ക്കുരമല് നെത്തിയ അെിച്ച
മരത്തലൈിപ്റെ രപേിലൈായിരുന്നു. 
സൗജന്യ രറഷന്രപാലള്ള നി
സ്ാേ ആനകൂലൈ്യങ്ങള് നല്കി 
എസട് സി, എസട് െി, ഒബിസി വി
ഭാഗങ്ങപ്ള വശീകേികാനള്ള 
പദ്ധതിയും ഭംഗിയായി നിറരവ
റ്ി. സ്ത്രീകളപ്െ സ്യം സഹായ 
സംഘങ്ങള്ക്കും െിലൈ ആനകൂലൈ്യ
ങ്ങള് നല്കി. ജനങ്ങപ്ള പ്തണ്ടി
കളാക്കുക, എന്ിട്വരകട് നകാ
പെിച്ചകള് എറിഞ്ഞുപ്കാടുത്തട് വി
ലൈപ്കെടുക്കുക. ഈ ഹീനതന്തമാ
ണട് ബൂരഷ് ോഷ്ടീയം പയറ്റുന്തട്. 
പണവം മാദ്ധ്യമ പിന്തുണയും 
ഭേണ സംവിധാനത്തിപ്റെ ഒത്താ
ശയുപ്മല്ലാം ബിപ്ജപി വിജയത്തി
പ്റെ പിന്ിലണ്ടട്. രകാരപെരററ്റുകള് 

നല്കുന് ഭീമമായ സംഭാവനകള് 
രവാട്രമാപ്േ വിലൈപ്യ്കടുകാന്രവ
ണ്ടി ഉപരയാഗപ്പെടുത്തുന്നു. സമാ
ജട്  വാദി പാരട്ിയും തന്ാലൈാവകും

വിധം ഈ അെവകള് പയറ്ി.
ഇത്രപ്യാപ്ക പ്െയ്ിട്ടും അവ

രുപ്െ സീറ്റുകള് 58 എണെം കുറ
ഞ്ഞു. പ്ഡപ്യൂട്ി മുഖ്യമന്തിയും 11 
മന്തിമാരും രതാറ്റു. ഓരോ മണ്
ലൈത്തിലം അവരകട് കിട്ിയ ഭൂേി
പഷേം ഒരു ശതമാനം മുതല് അഞ്ചട് 
ശതമാനംവപ്േ മാത്രമാണട്. കര
ഷക സമേം സ്ാധീനം പ്െല
ത്തിയ പെിഞ്ഞാറന് യുപിയില് 

19ല് 13ലം അവര രതാറ്റു. േണ്ടാം 
സ്ാനപ്ത്തത്തിയ സമാജട് വാദി 
പാരട്ിയും ജാതി-മത ോഷ്ടീയമാ
ണട് കളിച്ചതട്. ബിപ്ജപി വിരുദ്ധ 
രവാട്ടുകള് ഭിന്ിപെിച്ച അസാസു
ദീന് ഒ്വസിയും മായാവതിയും 
ബിപ്ജപികട് പരോഷേ സഹായ
മായി. പ്തിപഷേത്തിപ്റെ അ്ന
ക്യം മുതപ്ലൈടുത്തട് സുസ്ിേ ഗവ
പ്ണ്മറെട് എന് മുദ്രാവാക്യം അവര 
ശക്തമായി ഉന്യിച്ചു. എല്ലാം 
രമാദി തീരുമാനിക്കുന്തുരപാപ്ലൈ
രയ നെക്കൂ എന് െിന്ാഗതിയും 
പ്ബലൈപ്പെടുത്തി. ജനങ്ങള്കട് 
ശക്തമായ ബിപ്ജപിവിരുദ്ധ വി
കാേമുണ്ടായിരുപ്ന്കേിലം അതട് 
ഉപരയാഗപ്പെടുത്താന് അംഗീകാ
േവം വിശ്സ്തയുമുള്ള ഒരു ബദല് 
ഇല്ലാപ്തരപായി.
ഉത്ര്ചഖണ്്

ഉത്തരപ്രദശട് മുറിച്ചുണ്ടാകിയ 
ഉത്തോഖണ്ിപ്റെ മണെട് യുപിപ്യ
രപൊപ്ലൈതപ്ന്യാണട്. ബിപ്ജപി
യും രകാൺഗ്രസും എഎപിയും 
മത്േിച്ചരപൊള് ബിപ്ജപികട് 
70ല് 47ഉം രകാൺഗ്രസിനട് 19ഉം 
സീറ്റുകിട്ി. ബിപ്ജപികട് 10 സീറ്ട് 
കുറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്തി രതാറ്റു. ജന
ങ്ങള് ഇവിപ്െയും ദുേിതത്തിലൈാണട്. 
പ്കൃതി ദുേന്ത്തില് കഴിഞ്ഞ 
േണ്ടട് പതിറ്ാണ്ടിനിെയില് 5700 
രപര മേിച്ചു. 2000 രപരകട് പരു
രകറ്റു. പാേിസ്ിതിക പ്ത്യാഘാ
തങ്ങള് കണകിപ്ലൈടുകാപ്തയു
ള്ള നിരമ്മാണങ്ങളം മറ്റും ദുേന്
ങ്ങള്കട് കാേണമാകുന്നു. സാധാ
േണകാരകാണട് ഏറ്വമധികം 

ദുേിതങ്ങള് സഹിരകണ്ടിവരുന്
തട്. അവരകട് പ്തിരഷധമുണ്ടട്. 
എന്ാല് അപ്താന്നും പ്തേപ്ഞ്ഞ
ടുപെട് ഫലൈത്തില് കാണുന്ില്ല. രദ
വഭൂമി എന്റിയപ്പെടുന് ഈ സം
സ്ാനമിന്ട് ആരഎസട്എസട്
-ബിപ്ജപി നിയന്തണത്തിലൈാണട്. 
ഇവപ്െ നെന് സന്്യാസിസഭ മു
സ്ീങ്ങപ്ള കൂട്പ്കാലൈ പ്െയ്ാന് 
ആഹ്ാനംപ്െയ്ിരുന്നു. ഈ മത
ശാസനം ഡല്ഹി, യുപി, ഉത്ത
ോഖണ്ട് തുെങ്ങിയ ഗവപ്ണ്മന്ക
പ്ളല്ലാം ശിേസാവഹികണപ്മ
ന്ാണട് അവോവശ്യപ്പെട്തട്. ഹേി
ദ്ാറില് ക്രിസ്തുമരസാ ഈരദാ 
ആഘാഷിക്കുന്വപ്േ ആക്രമിക
ണപ്മന്നും ഇവര ആഹ്ാനം പ്െയ്തു. 
ഇതട് ആയുധ നിയമത്തിപ്റെ ലൈം
ഘനവം, മതസ്ാതന്ത്യത്തിനം 
ജീവികാനള്ള അവകാശത്തിനം
രമലള്ള കെന്നുകയറ്വമാണട്. 
പരഷേ അവരപ്കതിപ്േ യാപ്താരു 
നിയമനെപെിയും ഉണ്ടായില്ല. 
യഥാരത്ഥത്തില് പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെി
പ്ന എങ്ങപ്ന സമീപികണപ്മ
ന് ദിശാസൂെനയാണട് ഈ സന്്യാ
സി സരമ്മളനം നല്കിയതട്. യു
പിയിപ്ലൈരപൊപ്ലൈ ഇവിപ്െയും 
ശക്തമായ ബദലൈിപ്റെ അസാന്ി
ദ്ധ്യത്തില് ജനങ്ങള് ബിപ്ജപി
ക്കുതപ്ന് രവാട്ടുപ്െയ്തു.

കഗ്ചവ
രപാരട്ടുഗീസുകാേില്നിന്ട് 

സ്ാതന്ത്യം രനെിയതുമുതല് ബൂര
ഷ്ാോഷ്ടീയത്തിപ്റെ പിെിയിലൈാ
ണട് രഗാവ. ഇെതട്-ജനാധിപത്യ 
പ്രഷോഭത്തിപ്റെ അഭാവമാണട് 
കാേണം. മതപേമായ ഘെകങ്ങള്, 
വിഘെന പ്വണത, ജാതി-വംശ 
വികാേങ്ങള് എന്ിവപ്യാപ്ക 
ഇവിപ്െ സജീവമാണട്. എല്ലാ ജന
വിഭാഗങ്ങളം ഒന്ിക്കുന് സ്ിതി
യില്ല. രകാൺഗ്രസിപ്റെ ദീരഘ
കാലൈപ്ത്ത ദുരഭേണം ബിപ്ജപി 
മുതപ്ലൈടുത്തു. പണപ്മാഴുകി രകാൺ
ഗ്രസട് എംഎല്എമാപ്േ വിലൈപ്ക
ടുത്തട് അധികാേം പിെിച്ചു. ഇരു
കൂട്രോടും വിലൈരപശി രനട്മുണ്ടാ
കാന് ശ്രമിക്കുന് െിലൈ പ്ാരദ
ശിക പാരട്ികളം ഇവിപ്െയുണ്ടട്. 
ഇക്കുറി കുറച്ചട് രകാൺഗ്രസുകാര 
തൃണമൂല് രകാൺഗ്രസില് രെര
ന്നു. എല്ലാവരുംതമ്മില് മത്േി
ച്ചരപൊള് ബിപ്ജപികട് വിജയം 
ഉറപൊയി. അവരകട് ബദലൈാകാന് 
ആരക്കുമായില്ല. പണവം അധി
കാേവം മാദ്ധ്യമപിന്തുണയുപ്മാ
പ്ക ബിപ്ജപികട് തുണയാകുക
യും പ്െയ്തു. നിോശോയ രകാൺ
ഗ്രസട് രനതാകള് പ്തിപഷേ 
രവാട്ട് ഭിന്ിപെിച്ചതിനട് തൃണമൂലൈി
പ്ന പഴിക്കുന്നു.

മണിപ്യൂര്
വിഘെന ശക്തികള്കട് സ്ാ

ധീനമുള്ള സ്ിതിയാണട് മണിപ്പൂ
േില് ഏപ്റകാലൈമായുള്ളതട്. ഇവര 
രകാൺഗ്രസിരനാടും ബിപ്ജപി
രയാടും തേംരപാപ്ലൈ െങ്ങാത്തം

കൂടുന്നു. 2017ല് രകാൺഗ്രസട് വി
ട്ടുവന് േണ്ടട് ഡസന് രനതാകള്
കട് ബിപ്ജപി മന്തിസ്ാനം 
നല്കി.ബിപ്ജപികട് 21ഉം രകാൺ
ഗ്രസിനട് 28ഉം എംഎല്എമാരു
ണ്ടായിട്ടും ബിപ്ജപി ഭേിച്ചു. നാ
ഷണല് പീപെിള്സട് പാരട്ി, നാഗ 
പീപെിള്സട് ഫ്രണ്ടട്, രലൈാകട് ജന
ശക്തി പാരട്ി എന്ിവരുമായി 
ബിപ്ജപി മുന്ണിയുണ്ടാകിയി 
രുന്നു. പ്ാരദശിക പാരട്ികള് 
അവരുപ്െ വിഘെനപേമായ ോ
ഷ്ടീയം മറച്ചുവയ്കന്ില്ല. ഇക്കുറി 
രകാൺഗ്രസട് സിപിഐ, സിപി
ഐ(എം), ആരഎസട് പി, ജനതാ
ദള്, രഫാരരവഡട് രബ്ാകട് എന്ീ 
പ്െറിയ പാരട്ികളമായി സഖ്യ
മുണ്ടാകിയാണട് പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെില് 
മത്േിച്ചതട് ബിപ്ജപികട് ഭൂേിപ
ഷേംകിട്ി. രനേപ്ത്ത ബിപ്ജപി 
എന്ഡിഎ സഖ്യം രൂപീകേിച്ചാ
ണട് മത്േിച്ചപ്തകേില് ഇത്തവണ 
സഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്ില്ല. വെക്കു
കിഴകന് രമഖലൈയില് ്സന്യ
ത്തിനട് അമിതാധികാേം നല്കു
ന് സായുധരസന പ്രത്യകാധികാേ 
നിയമം തുെരുന്തുമായി ബന്ധ
പ്പെട് അഭിപ്ായ വ്യത്യാസമായി
രുന്നു സഖ്യം തകോന് കാേണം. 
ഭീകേരവട്യുപ്െ രപേില് 13 നിേ
പോധികപ്ള പ്വെിവച്ചുപ്കാന്ത
െകമുള്ള വിഷയങ്ങളില് ജനങ്ങള്
കട് കടുത്ത പ്തിരഷധമുണ്ടായിട്ടും. 
ബിപ്ജപിയുമായി െങ്ങാത്തമുണ്ടാ
യിരുന് പ്ാരദശിക പാരട്ികള് 
പോജയപ്പെടുകയും ബിപ്ജപികട് 
ഭൂേിപഷേം ലൈഭിക്കുകയും പ്െയ്തു 
എന്തട് ഏവപ്േയും അത്ഭുതപ്പെ
ടുത്തിയ കാേ്യമാണട്.

പഞ്ചബ്
ബിപ്ജപി പോജയപ്പെട്തട് 

പഞ്ചാബില് മാത്രമാണട്. പഞ്ചാ
ബിപ്ലൈ കാരഷിക രമഖലൈ സമ്
ന്മാണട്.നല്ല ജലൈരസെന സൗ
കേ്യങ്ങളമുണ്ടട്.എന്ാല് വിത്തട്, 
വളം തുെങ്ങിയവയുപ്െപ്യാപ്ക 
വിലൈവരധനവം കാരഷിരകാല്
പന് സംഭേണത്തിപ്ലൈ അഴിമതി
യുപ്മാപ്ക കാേണം കരഷകരകട് 
ന്യായമായ വിലൈ ലൈഭിക്കുന്ില്ല. 
അവരകട് വായ്പകള് തിേിച്ചെയ്കാന്
രപാലം കഴിയാത്ത സ്ിതിയുണ്ടട്.
ഇതട് കരഷകേില് വലൈിയ അസം
തൃപ്ി വളരത്തിയിട്ടുണ്ടട്. കൂൊപ്ത 
മുതലൈാളിത്ത ഇന്്യയിപ്ലൈ മറ്ട് സം
സ്ാനങ്ങപ്ള രപാപ്ലൈതപ്ന് പഞ്ചാ
ബിലം വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, 
്വദയുതി, കുെിപ്വള്ളം തുെങ്ങിയ 
രമഖലൈകളില് ഗുരുതേമായ പ്ശ്ന
ങ്ങളണ്ടട്. ലൈഹേി ഉപരയാഗവം 
സ്ത്രീകള്ക്കു രമലള്ള അതിക്രമങ്ങ
ളം വരദ്ധിച്ചുവരുന്നു. പ്െറുപെകാര 
രജാലൈിരതെി വിരദശത്തട് രപാകു
ന്തട് പതിവാണട്. എന്ാല് ഇവര 
വിവാഹം കഴിച്ചുപ്കാണ്ടുരപാകു
ന് സ്ത്രീകപ്ള വിരദശത്തട് പ്െല്ലു
രമ്ാള് ഉരപഷേിക്കുന് സ്ിതി
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യുണ്ടട്. ഇതുമൂലൈം യുവതികള് വലൈിയ 
ദുേിതമനഭവിക്കുന്നു. ഗുരുഗ്രന്ഥ 
സാഹിബിപ്ന അപകീരത്തിപ്പെ
ടുത്തി എന് രപേില് കഴിഞ്ഞ 
ഏഴട് വരഷമായി പലൈ പ്തിരഷ
ധങ്ങളം പഞ്ചാബില് ഉയരന്നുവ
ന്ിട്ടുണ്ടട്. 2016ല് ഭേണകഷേിയായ 
ശിരോമണി അകാലൈിദള്, ഇവ്വി
ധം അപകീരത്തിപ്പെടുത്തുന്വര
കട്  ജീവപേ്യന്ം തെവട് ശിഷേ 
നല്കുന് നിയമം പ്കാണ്ടുവന്നു. 
സിഖട് ഭൂേിപഷേമുള്ള പഞ്ചാബില് 
ഇതട് േണ്ടട് പ്ശ്നങ്ങള്കട് കാേണ
മായി. ഒന്ട് മറ്ട് മതവിഭാഗങ്ങള്
ക്കുള്ളതില് കൂടുതല് പ്ാധാന്യം 
സിഖട് മതത്തിനട് നല്കുന്നു എന് 
െിന്ാഗതി വളോന് ഇതിെയാ
കി. േണ്ടട്,ഭേണത്തില് ഇേിക്കു
ന്വര ഭൂേിപഷേ പ്ീണനം നെ
ത്തുന്നു എന് െിന്ാഗതിയും പ്
ബലൈമായി. 40 ശതമാനരത്താളം 
മറ്റുമതസ്രുണ്ടട്  പഞ്ചാബില്. 
ഈ പ്ശ്നത്തിനട് ഇനിയും പേിഹാ
േമായിട്ില്ല. മപ്റ്ാന്ട് ഐതിഹാ
സികമായ കരഷക സമേം പഞ്ചാ
ബില് പ്െലത്തിയ സ്ാധീനമാ
ണട്. ഇതട് ബിപ്ജപിയുപ്െ സാധ്യ
തകള്കട് കനത്ത തിേിച്ചെിയായി. 
ദുരഭേണവം തമ്മില്തല്ലും രകാൺ
ഗ്രസിപ്നയും അനഭിമതമാകി. 
ബിപ്ജപിയുപ്െ സഖ്യകഷേിയാ
യിരുന് ശിരോമണി അകാലൈിദള്, 

സഖ്യം വിട്രതാപ്െ ദുരബലൈമായി.
ഭഗതട് സിംഗട്, െന്ദ്രരശഖര 

ആസാദട്, ോജഗുരു, ോം പ്സാദട് 
ബിസ്മില്, ഉദ്ധം സിംഗട് തുെങ്ങി 
നിേവധി വിപ്ലവകാേികളപ്െയും 
സ്ാതന്ത്യ സമേ രസനാനികള
പ്െയും നാൊണട് പഞ്ചാപ്ബകേിലം 
അവിപ്െ ഇെതുപഷേം ദുരബലൈമാ
ണട്.അങ്ങപ്നയാണട് മപ്റ്ാരു ബൂര
ഷ്ാ പാരട്ിയായ ആം ആദട്മി 
പാരട്ി കെന്നുവരുന്തട്. ഗാന്ധി
യനായ അന് ഹസാപ്േയുപ്െ അഴി
മതിവിരുദ്ധ രപാോട്ത്തിപ്റെ പാ
േമ്േ്യം അവകാശപ്പെടുന് പാര
ട്ിയാണതട്. ഡല്ഹിയില് ബിപ്ജ
പികട് കനത്ത പ്ഹേം ഏല്പെി
ച്ചട് അധികാേം പിെിച്ച പാരട്ിയു
മാണട്. ഇവര വിപ്ലവം, അഴിമതി 
വിരുദ്ധ രപാോട്ം തുെങ്ങിയ മുദ്രാ
വാക്യങ്ങള് ഉയരത്തുകയും, ഭഗതട് 
സിംഗിപ്റെയും അംരബദട്കറുപ്െ
യും പാേമ്േ്യം അവകാശപ്പെടു
കയും പ്െയ്തുപ്കാണ്ടട് ജനപഷേമു
ഖം പ്ദരശിപെിക്കുകയും പ്െയ്തു. 
ഡല്ഹി ഭേണത്തില് ഇതിനട് 
വിരുദ്ധമായ കാേ്യങ്ങളാണട് നെ
ക്കുന്തട് എന്താണട് സത്യപ്മ
കേിലം പഞ്ചാബിപ്ലൈ പ്രത്യക 
സാഹെേ്യത്തില് അവര സ്ാധീ
നം രനെി.

2014ല് അേവിന്ട് പ്കജേിവാള് 
ദ ് ിബ്യൂണിനട് ഒരു ഇറെരവയു നല്
കിയിരുന്നു. രസാഷ്യലൈിസപ്ത്ത

ക്കുറിച്ചുള്ള രൊദ്യത്തിനട് അരദ്
ഹം നല്കിയ മറുപെി ബിസിന
സട് എപ്റെ േക്തത്തിലള്ളതാണട് 
എന്പ്ത്ര. ഭേണത്തില് ഇതട് 
നന്ായി പ്തിഫലൈിക്കുകയും 
പ്െയ്തു. രകന്ദ്രത്തിപ്ലൈ ബിപ്ജപി 
സരകാേിപ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയ
ങ്ങപ്ളല്ലാം ഡല്ഹി സംസ്ാന
ത്തും നെപൊകി. ്വദയുതി, കു
െിപ്വള്ളം, രറാഡട് ഗതാഗതം തു
െങ്ങിയ രമഖലൈകളിപ്ലൈാപ്ക ബഹു
ോഷ്ട കുത്തകകപ്ള ആനയിക്കു
കയും പ്െയ്തു. എന്ിട്ടും കഴിഞ്ഞ 
നാലൈട് പതിറ്ാണ്ടിനിെയില് പഞ്ചാ
ബില് ഏപ്തകേിലപ്മാരു പാരട്ി
കട് രനൊന് കഴിഞ്ഞിട്ില്ലാത്ത 
വിജയമാണവര കേസ്മാകിയ
തട്. നാലൈില് മൂന്ട് ഭൂേിപഷേം. പേ
മ്ോഗത ബൂരഷ്ാ പാരട്ികളില് 
പഞ്ചാബട് ജനതയ്കട് വിശ്ാസം 
നഷ്പ്പെട്ിരുന്നു. ഇതവര മുതലൈാ
കി. ഭഗതട് സിംഗിപ്റെ പാേമ്
േ്യം അവകാശപ്പെടുരമ്ാഴും ഹി
ന്ദുമതാഭിമുഖ്യം പ്കജേിവാള് മറ
ച്ചുവയ്കന്ില്ല. കരഷക സമേം നയി
ച്ച സംയുക്ത കിസാന് രമാരച്ചയി
പ്ലൈ െിലൈ ഘെകകഷേികളമായി 
അരദ്ഹം േഹസ്യബന്ധം സ്ാ
പിക്കുകയും പ്െയ്ിരുന്നു.

നിഗമനങ്ങൾ
ഈ പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെട് ഫലൈം 

ഏല്ലാവരുപ്െയും കണെട് തുറപെിരക 
ണ്ടതാണട്. പഞ്ചാബിപ്ലൈാഴിപ്ക 
ഒേിെത്തും ഈ ഫലൈം ജനവികാ
േം പ്തിഫലൈിപെിക്കുന്ില്ല. ജന
ങ്ങളില് ബിപ്ജപി വിരുദ്ധ മരനാ
ഭാവം ശക്തമായിരുന്നു. ോജ്യത്തി
പ്റെ ോഷ്ടീയസ്ിതി, രകാൺഗ്ര
സട്, ബിപ്ജപി രപാലള്ള പാരട്ി
കളപ്െ നിലൈപാടുകള് എന്ിവ
പ്യാപ്ക ജനങ്ങള് ആഴത്തില് 
മനസ്ിലൈാരകണ്ടതുണ്ടട്. എല്ലാ 
രനട്ങ്ങളം ഒരുപിെി സമ്ന്ര 
കയ്െക്കുകയും ബഹുഭൂേിപഷേവം 
അപമാനകേമായ സാഹെേ്യ
ത്തില് ജീവിക്കുകയും പ്െയ്രണാ 
എന്ട് ജനങ്ങള് തീരുമാനികണം. 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെിലൈായാലം ജനജീ
വിതത്തിലൈായാലം അഴിമതി തെ
യാന് ശക്തവം സംഘെിതവം നി
േന്േവമായ ജനകീയ സമേങ്ങള് 
വളരന്നുവേണം. സിപിഐ(എം), 
സിപിഐ പാരട്ികള് ഇെതുപ
ഷേ സമേ ോഷ്ടീയം പ്വെിഞ്ഞ
തിനാല് ആ ഉത്തേവാദിത്ം നമ്മു
പ്െ ചുമലൈിലൈാണട്. ഉന്തമായ പ്താ
ഴിലൈാളിവരഗ സംസ്ാേത്തിപ്റെയും 
്നതികതയുപ്െയും അെിത്തറ
യില് അത്തേത്തിലള്ള ജനകീയ 
മുരന്റ്ം വളരത്തിപ്യടുകാനള്ള 
അഷേീണ പേിശ്രമത്തിലൈാണട് 
നമ്മള്. കഴിഞ്ഞ പ്തേപ്ഞ്ഞടു

പെില് ഇത്തേപ്മാരു രപാോട്ം 
നമ്മള് നെത്തി. ആരവശകേമായ 
ജനപിന്തുണ നമുകട് ലൈഭിച്ചു. ബൂര
ഷ്ാ രവാട്ടുോഷ്ടീയത്തിപ്റെ പ്െ
പെെിവിദ്യകളില് മയങ്ങാപ്ത സമ
േപാതയിരലൈയ്കട് ജനങ്ങള് വേണം. 
സഖാവട് ശിബട്  ദാസട് രഘാഷിപ്റെ 
ഇകാേ്യത്തിലള്ള മാരഗനിരരദ്
ശം ഇപ്കാേമണട്: ''ോഷ്ടീയത്തില് 
പേസ്പേം രപാേെിക്കുന് പലൈ ശക്തി
കളം പ്വരത്തിക്കുന്തായി പുറ
രമയ്കട് കാണാം. പലൈപ്േയും മാദ്ധ്യ
മങ്ങള് അവ്വിധം അവതേിപെിക്കു
കയും പ്െയ്യുന്നു. എന്ാല് അന്ിമ 
രപാോട്ത്തിപ്റെ കാേ്യപ്മടുത്താല് 
പേസ്പേ വിരുദ്ധമായ േണ്ടട് ശക്തി
കരളയുള്ളു എന്ാപ്ണപ്റെ അഭി
പ്ായം. രപപ്േന്തുമാകപ്ട്, വിപ്ല
വത്തിനരവണ്ടി നിലൈപ്കാള്ളുന് 
ശക്തിയും വിപ്ലവപ്ത്ത എതിരക്കു
ന് ശക്തിയുമാണതട്. വിപ്ലവവിരു
ദ്ധ ോഷ്ടീയത്തില് രകാൺഗ്രസു
ണ്ടട്, ഇെതുപഷേ വാൊരൊപകാ
രും ജനാധിപത്യ രസാഷ്യലൈിസ
രത്താെട് പ്തിബദ്ധത പ്ഖ്യാപി
ക്കുന്വരുമുണ്ടട്. അരതാപ്ൊപെം 
വലൈതുപഷേ പിന്ിേിപെന്ാരും 
വശീകേണ മുദ്രാവാക്യങ്ങളയര 
ത്തുന്വരുമുണ്ടട്. മറുവശത്താകപ്ട് 
വിപ്ലവ ോഷ്ടീയം ഉയരത്തിപെിെി
ക്കുന്വരും.'' (ഇന്്യയിപ്ലൈ ബഹു
ജന സമേങ്ങളം യുവാകളപ്െ കര
ത്തവ്യങ്ങളം)

നിേവധി വാൊരൊപങ്ങള്
ക്കും നാെകങ്ങള്ക്കുപ്മാടുവില് 
ബസട് ൊരജട് വരദ്ധനവട് എന് 
പ്ഹേം സാധാേണകാേപ്റെ തലൈ
യില് പ്കട്ിപ്വയ്കവാന് സംസ്ാന 
സരകാര തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടട്. കൂപ്െ 
ഓരട്ാ, ൊക്ി  നിേക്കുകളം വര
ദ്ധിപെിച്ചിട്ടുണ്ടട്. ഓരഡിനറി ബസു
കളപ്െ മിനിമം നിേകട്(2.5) കി
രലൈാമീറ്റിനട് നിലൈവിപ്ലൈ 8 രൂപ
യില് നിന്നും 10 രൂപയായും തുെ
രുന്നുളള കിരലൈാമീറ്ര നിേകട് 90 
്പസയില് നിന്നും ഒരു രൂപ
യായും വരദ്ധിപെിച്ചു. രകാവിഡട് 
കാലൈപ്ത്ത യാത്ര നിയന്തണങ്ങ
ളപ്െ രപേില് കിരലൈാമീറ്ര നിേ
കട് 70 ്പസയില് നിന്നും 90്പ
സയാകിയിരുന്നു. പൂരവസ്ിതി
യിലൈായതിനട് രശഷം അതട് പിന്
വലൈിച്ചിരുന്ില്ല. മാത്രമല്ല, രകാ
വിഡിനട് മുന്പട് മിനിമം ൊരജില് 
േണ്ടട് പ്ഫയരരസ്റജട് (5കിരലൈാമീ
റ്ര) യാത്ര പ്െയ്ാമായിരുന്നു. 
രകാവിഡട് കാലൈത്തട് മിനിമം നി
േകില്  ഒരു പ്ഫയരരസ്റജട് (2.5) 
മാത്രമായി യാത്ര പ്െയ്ാവന് ദൂേം 
കുറച്ചിരുന്നു. പുതിയ നിേകട് വര
ദ്ധനവിലം രകാവിഡട് കാലൈപ്ത്ത 
േീതി തുെരുന്നു. ഫാസ്റട് പാസഞ്ചര 
ബസുകളിലം സൂപെര ഫാസ്റട് ബസു
കളിലം ആനപാതികമായി വര
ദ്ധനവട് ഉണ്ടാകും. പ്കഎസട്ആര
െിസിയുപ്െ സൂപെര ഫാസ്റിനട് മുക
ളിലള്ള സൂപെര ക്ാസട് ബസുകള്
ക്കു രകാവിഡട് സമയത്തട് നല്കി
യിേിക്കുന് യാത്രാ നിേകിപ്ലൈ 
30% ഇളവട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങ

ളില് പിന്വലൈിച്ചിരുന്നു. അതായ
തട് രകാവിഡട് കാലൈപ്ത്ത യാത്ര 
നിേകട് വരദ്ധനവകപ്ളല്ലാം തുെ
രുന്നു; ഇളവകപ്ളല്ലാം പിന്വലൈി
ച്ചിേിക്കുന്നു. അരതാപ്ൊപെം ഭീമ
മായ ൊരജട് വരദ്ധനവട് അെിരച്ചല്
പെിച്ചിേിക്കുന്നു.  വിദ്യാരത്ഥികളപ്െ 
യാത്രാ ൊരജട് വരദ്ധനവിപ്ന കു
റിച്ചട് പഠികാന് ഒരു കമ്മിറ്ിപ്യ
യും നിരയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടട്. സ്കാേ്യ 
ബസട് ഓപെരറരറ്ഴ്ിപ്റെ സമ്മരദ്
പ്ത്ത തുെരന്ാണട് ഈ ൊരജട് വര
ദ്ധനവട് എന്ാണട് സരകാേിപ്റെ 
നാെ്യം. പേീഷോകാലൈത്തട് നാല 
ദിവസപ്ത്ത പണിമുെകട് നെത്തി
പ്കാണ്ടട് സ്കാേ്യ ബസട് മുതലൈാ
ളിമാര നെത്തിയ സമേമാണരത്ര 
ഈ സമ്മരദ്ം വരദ്ധിപെിച്ചതട്. 

സ്കാേ്യ ബസട് സമേത്തിപ്റെ 
മറവില് പ്കഎസട്ആരെിസി ൊര
ജുകളം വരദ്ധിപെിച്ചു. രകാവിഡട് 
കാലൈത്തിപ്റെ മറവില് തിേക്കുള്ള 
ദിവസങ്ങളില് അധിക നിേകട് 
ഈൊക്കുന് േീതി പ്കഎസട്ആര
െിസി അവലൈംബിച്ചിരുന്നു. അരതാ
പ്ൊപെമുളള ഈ വരദ്ധനവട്  വലൈി
യഭാേമാണമാണട് സൃഷ്ിക്കുന്തട്. 
ഇന്ധനവിലൈ വരദ്ധനവിപ്റെയും 
നഷ്ത്തിപ്റെയും കണകാണട് ഈ 
ൊരജട് വരദ്ധനവിനട് ആധാേമാ
യി അവതേിപെിക്കുന്തട്. എന്ാല് 
അയല്സംസ്ാനങ്ങപ്ള അരപ
ഷേിച്ചട് വലൈിയ ൊരജാണട് രകേ
ളത്തിലള്ളതട്. കരണൊെകയില് 
മിനിമം ൊരജട് 5രൂപയും തമിഴ്ാ
ട്ില് 6രൂപയുമാണട്. മാത്രമല്ല, 
സ്കൂള് വിദ്യാരത്ഥികള്കട് യാത്ര 

സൗജന്യവമാണട്. ഇന്പ്ത്ത സാ
ഹെേ്യത്തില് നിേകട് വരദ്ധന
വില്ലാപ്ത പിെിച്ചു നില്കാനാവി
ല്ലാപ്യന് വാദം പ്പാളളയാപ്ണ
ന്ട് ഈ വിവേങ്ങള് വ്യക്തമാ
ക്കുന്നു.

രകാവിഡട് കാലൈത്തട് സ്കാ
േ്യ ബസട് രമഖലൈയും ഓരട്ാ, ൊക്ി 
രമഖലൈയും ഏകരദശം നിശ്ലൈമാ
യിരുന്നു. േണ്ടു വരഷരത്താളം നീ
ണ്ടുനിന് നിയന്തണങ്ങള് മപ്റ്
ല്ലാ രമഖലൈകളിലപ്മന് രപാപ്ലൈ 
ഈ വിഭാഗപ്ത്തയും ബാധിച്ചു. 
എന്ാല് ഈ പ്തിസന്ധിയുപ്െ 
ആഴം വരദ്ധിപെിച്ചതട് അതിഭീമ
മായ ഇന്ധനവിലൈ വരദ്ധനവം നി
കുതിഭാേവമാണട്.  േണ്ടു പ്തേപ്ഞ്ഞ
ടുപ്പുകളപ്െ കാലൈപ്മാഴിച്ചു നിരത്തി
യാല്, എല്ലാ ദിവസവം ഇന്ധന
വിലൈ കുതിച്ചുയരന്നുപ്കാണ്ടിേിക്കുന്നു. 
പ്തേപ്ഞ്ഞടുപെട് കാലൈപ്ത്ത പ്ഹ
സനമാപ്യകേിലം രകന്ദ്രം ഇന്ധ
നനികുതിയില് രനേിയ കുറവട് 
വരുത്തിയരപൊഴും ഒരു രൂപ രപാലം 
കുറയ്കാന് രകേളസരകാര ദാഷേി
ണ്യം കാണിച്ചിരുന്ില്ല. മാത്രമ
ല്ല, സാമ്ത്തിക പ്തിസന്ധിയുപ്െ 
രപേട് പറഞ്ഞട്, സ്കാേ്യ ബസു
കള്കട് രകാവിഡട് കാലൈത്തുരപാ
ലം നികുതിയിളവട് നല്കിയില്ല. 
മറിച്ചട് ഈ പ്തിസന്ധിയുപ്െ ബാ
ധ്യത പൂരണമായും ജനങ്ങളപ്െ 
തലൈയില് പ്കട്ിപ്വയ്കകയാണു
ണ്ടായതട്. സ്കാേ്യ ബസട് രമഖലൈ 
രനേിടുന് പ്തിസന്ധി ൊരജട് 
വരദ്ധനവിപ്ന ന്യായീകേിക്കുവാ
നളള ഒരു ഉപാധിയായി സരകാര 

ഉപരയാഗിക്കുകയായിരുന്നു. യാ
ത്രാൊരജട് വരദ്ധനവട് എന് ഒരേ
പ്യാരു നിരരദ്ശം മാത്രമാണട് 
സരകാര നിരയാഗിച്ച കമ്മീഷന് 
അെിസ്ാനമാകിയതട്.

 കടുത്ത സാമ്ത്തിക അേഷേി
തത്വം പ്താഴില്നഷ്വമുള്പെപ്െ
യുളള പ്തിസന്ധികളിലൂപ്െ കെ
ന്നുരപാകുന് ജനങ്ങള്ക്കുരമല് 
അധികബാധ്യത അെിരച്ചല്പെി
കാപ്ത എങ്ങപ്ന ഈ പ്ശ്നത്തി
നട് പേിഹാേം കാണണപ്മന്തട് 
എവിപ്െയും പേിഗണനാവിഷയ
മായില്ല. പകേം വിദ്യാരത്ഥികള
രെതുള്പെപ്െയുളള യാത്ര ൊരജട് 
വരദ്ധനവിനട് കളപ്മാരുക്കുന്തില് 
വ്യാപൃതോയിരുന്നു സംസ്ാന 
സരകാര. േണ്ടു രൂപ കൺസഷന് 
വിദ്യാരത്ഥികള്കട് നാണരകൊ
പ്ണന് ഗതാഗതമന്തി ആറെണി 
ോജുവിപ്റെ പ്സ്ാവന ഇത്തേ
പ്മാരു സാഹെേ്യത്തില് ഉണ്ടാ
യതാണട്. വിദ്യാരത്ഥികളപ്െ 
മിനിമം യാത്ര ൊരജട് ഒരു രൂപ
യാപ്ണന്തും വിദ്യാരത്ഥികളില്
നിന്നും സ്കാേ്യ ബസുകാര നി
യമവിരുദ്ധമായി അധികം ൊരജട് 
ഈൊക്കുന്നുപ്വന്നുമുള്ള വസ്തുത
കള് മറച്ചുപ്വച്ചുപ്കാണ്ടാണട് മന്തി 
ഈ പ്സ്ാവന നെത്തിയതട്. വി
ദ്യാരത്ഥികളില്നിന്നും പേമാവ
ധി ഈൊകാവന് ൊരജട് ആറു
രൂപയാണട്. എന്ാല്  പലൈരപൊ
ഴും വിദ്യാരത്ഥികളില്നിന്നും 10 
രൂപയിലൈധികം ബസുകളില് വാ
ങ്ങാറുണ്ടട്. ഈ വിഷയത്തില് പലൈ 
രകന്ദ്രങ്ങളില് സമരപെികപ്പെട് 

പോതികളില് നെപെിപ്യടുക്കു
വാന് വിമുഖത കാണിക്കുന്വോ
ണട് ഇത്തേം ജനാധിപത്യവിരു
ദ്ധമായ പ്സ്ാവന നെത്തുന്തട്. 
നിലൈവില് വിദ്യാരത്ഥികളില് നി
ന്നുമുണ്ടായ സംഘെിതമായ പ്
തിരഷധപ്ത്ത തുെരന്ട് വിദ്യാര
ത്ഥികളപ്െ യാത്രാ ൊരജട് വരദ്ധി
പെിച്ചിട്ില്ല. എന്ിരുന്ാലം വി
ദ്യാരത്ഥികളപ്െ ൊരജട് വരദ്ധന
വിനം സാധ്യതയുണ്ടട് എന് വി
ധത്തിലൈാണട് പുതിയ കമ്മിറ്ി നി
രയാഗികപ്പെട്തട്.

സാമ്ത്തിക പ്തിസന്ധിയുപ്െ 
രപേില് നിലൈനില്ക്കുന് യാത്രാ 
സംവിധാനങ്ങള് പ്െലൈരവറിയ
താക്കുന് അരത സരകാര, രകാ
െികള് കെപ്മടുത്തട് സില്വര്ലൈന് 
രപാപ്ലൈയുള്ള രകാരപെരററ്ട് പാത
കള് ഒരുകാനളള തത്രപൊെിലമാ
ണട്. ജനരഷേമപ്മന് പേിഗണന 
രപാലമില്ലാപ്തയാണട് പിണറായി 
വിജയന് സരകാേിപ്റെ ഭേണപ്മ
ന്തിപ്റെ മപ്റ്ാരു ദൃഷ്ാന്മാണട് 
ഇരപൊഴുണ്ടായിേിക്കുന് ബസട് ൊരജട് 
വരദ്ധനവട്. യാത്രാൊരജട് വരദ്ധന
വട് പിന്വലൈിക്കുക, ഇന്ധനവിലൈ 
വരദ്ധനവട് തെയുക, സ്കാേ്യ വാ
ഹനങ്ങളപ്െ രകാവിഡട് കാലൈപ്ത്ത 
നികുതി ഒഴിവാക്കുക, പ്കഎസട്ആര
െിസിപ്യ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വിദ്യാര
ത്ഥികളപ്െ യാത്ര സമ്പൂരണമായും 
സൗജന്യമാക്കുക എന്ീ ഡിമാ
ന്കള് ഉന്യിച്ചട് ജനങ്ങള് സമ
േേംഗത്തട് വന്നുപ്കാണ്ടട് ൊരജ്ട് 
വരദ്ധനപ്വന് പ്കാളളപ്യ്കതിപ്േ 
പ്തികേിരകണ്ടതുണ്ടട്.
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(ശേഷം 9-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

റിരപൊരട്ടും ഫീസിബിലൈിറ്ി റിരപൊ
രട്ടും ഡിപിആറും തമ്മില് ്വ
രുദ്ധ്യങ്ങള് നിേവധിയാണട്.  അസ
ത്യങ്ങളം അരദ്ധസത്യങ്ങളം നി
റഞ്ഞ അബദ്ധപഞ്ചാംഗമായ ഡി
പിആര പദ്ധതിയുപ്െ എഫട് ഐ
ആറാണട്.  ഡിപിആര തയ്ാറാ
ക്കുന്തിനട് മുമ്ട് ജിരയാളജികല് 
സരരവ, സാമൂഹ്യാഘാതപഠനം, 
സാമ്ത്തിക ആഘാതപഠനം, 
പാേിസ്ികാഘാതപഠനം, ്റ
ഡരഷിപെട് സരരവ തുെങ്ങി ധാോളം 
പഠനങ്ങള് നെത്തിരവണം പദ്ധ
തി അനരയാജ്യമാരണാ എന്ട് 
പേിരശാധികാന്. ഇപ്താന്നും 
തപ്ന് സില്വര്ലൈനിപ്റെ കാ
േ്യത്തില് നെന്ിട്ില്ല. രപേിനട് 
മാത്രം നെന്  ജിരയാ പ്െകട് നി
കല് സരരവയിലൈാകപ്ട് തിേിമ
റി നെന്ിേിക്കുന്നു എന്ട് സാരകേ
തിക വിദഗ്ദ്ധര ഇതിനകം ചൂണ്ടി
കാണിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഫീസിബിലൈി

റ്ി ഉണ്ടട് എന്ട് വരുത്തിത്തീരകാ
ന്രവണ്ടിയുള്ള തിേിമറിയാണട് 
നെന്ിേിക്കുന്തട്. 

2019 മാരച്ചിലൈാണട് പ്ാഥമിക 
ഫീസിബിലൈിറ്ി റിരപൊരട്ട്  പുറ
ത്തുവരുന്തട്. എന്ാല് ആ റി
രപൊരട്ട് പൂരണമായും തള്ളികള
ഞ്ഞുപ്കാണ്ടട് പദ്ധതി ഫീസിബി
ളാണട് എന്ട് വരുത്തിത്തീരകാന് 
ഉരദ്ശിച്ചട് കള്ളകണക്കുകരളാപ്െ
യാണട് േണ്ടുമാസത്തിനള്ളില് 
ഫീസിബിലൈിറ്ി റിരപൊരട്ട് തയ്ാ
റാക്കുന്തട്. ഇത്ര വലൈിപ്യാരു  
രപ്ാജക്ടിപ്റെ ഫീസിബിലൈിറ്ി റി
രപൊരട്ട് എങ്ങപ്നയാണട് േണ്ടുമാ
സംപ്കാണ്ടട് തയ്ാറാകാനാകുക. 
ഈ ഫീസിബിലൈിറ്ി റിരപൊരട്ി
പ്റെ അെിസ്ാനത്തിലൈാണട് രക
ന്ദ്രസരകാര പദ്ധതികട് തത്ത്തി
ല് അനമതി നല്കിയിട്ടുള്ളതട്. 

37,750 പ്തിദിനയാത്രകാര 
ഉണ്ടായിേിക്കും എന്ട് പ്ിലൈിമിന
റി ഫീസിബിലൈിറ്ി റിരപൊരട്ട് പറ

യുരമ്ാള്, 67,740 പ്തിദിനയാ
ത്രകാര ഉണ്ടായിേിക്കും എന്ട് 
േണ്ടുമാസത്തിനരശഷം തയ്ാറാ
കിയ ഫീസിബിലൈിറ്ി റിരപൊരട്ട് 
പറയുന്നു. എന്ാല് ഇതട് ഡിപി
ആറില് എത്തുരമ്ാള് പ്
തിദിനയാത്രകാരുപ്െ 
എണെം  79,934 ആയി. 
ഈ മറിമായത്തിനം
മാത്രം ഈ കാലൈയ
ളവില് എന്ട് പഠന
മാണട് നെന്തട്. 

 യാത്രാനിേകി
പ്റെ കാേ്യത്തില് ഡി
പിആറില്ത്തപ്ന് ്വ
രുദ്ധ്യമുണ്ടട്. േണ്ടിെത്തട് േണ്ടട് നി
േകാണട് പറയുന്തട്. വരുമാനം 
കണകാക്കുന് ഭാഗത്തട് നിേകട് 
കൂട്ിയാണട് കാണിച്ചിേിക്കുന്തട്. 
കിരലൈാമീറ്റിനട് 2.75രൂപയാണട് 
കുറഞ്ഞ യാത്രക്കൂലൈി കണകാ
കിയിേിക്കുന്തട്. ഇതുപ്കാേം 
വരുമാനം 1602രകാെിയാണട്. 

എന്ാല് വരുമാനകണകട് പ്
രത്യകമായി പറയുന്ിെത്തട് കി
രലൈാമീറ്റിനട് 3.91 രൂപയാണട്. 
അതുപ്കാേം വരുമാനം 2276 
രകാെിയാണട്. 

അ്ലൈന്പ്മറെില് വന്ിേി
ക്കുന് മാറ്മാണട് മപ്റ്ാ

ന്ട്. പ്ിലൈിമിനറി ഫീ
സിബിലൈിറ്ി റിരപൊ
രട്ില് 70 ശതമാനം 
പാലൈങ്ങളിലൂപ്െയാ
ണട്, എന്ാല് ഡി
പിആറിപ്ലൈത്തുരമ്ാ

ള് 80 ശതമാനവം 
എംബാകേട് പ്മറെട് ആയി. 

അ്ലൈന്പ്മറെട് മാറ്ി 
പ്െലൈവട് കുറച്ചിേിക്കുന്നു. വേവട് കൂ
ടുതല് കാണികാന് ്റഡരഷി
പെട് രഡറ് കൂട്ികാണിച്ചിേിക്കുന്നു. 

ഡിപിആറിലൈാകപ്ട് നിരമ്മാണ 
പ്െലൈവട്, ആവശ്യംരവണ്ടിവരുന് 
ഭൂമിയുപ്െ അളവട്, കുെിപ്യാഴിപെിക്കു 
ന്വരുപ്െ എണെം, നിരമ്മാണത്തി

നരവണ്ടിവരുന് കാലൈയളവട്, ഒഴി
ഞ്ഞുപ്കാടുരകണ്ടിവരുന് പ്കട്ി
െങ്ങളപ്െ എണെം തുെങ്ങി എല്ലാം 
വളപ്േക്കുറച്ചുമാത്രമാണട് കാണി
ച്ചിേിക്കുന്തട്. നിരമ്മാണപ്ച്ചലൈവട് 
ഫീസിബിലൈിറ്ി റിരപൊരട്ില്നി
ന്നും ഡിപിആറില് എത്തുരമ്ാള് 
രനരപകുതി ആയിേിക്കുന്നു. െണല് 
നിരമ്മാണത്തിപ്റെ യൂണിറ്ട് രകാ
സ്റട് പ്ിലൈിമിനറി ഫീസിബിലൈിറ്ി 
റിരപൊരട്ില് കിരലൈാമീറ്റിനട് 140 
രകാെിയാണട് കാണിച്ചിേിക്കുന്
തട്. ഫീസിബിലൈിറ്ി റിരപൊരട്ില് 
അതട് 200 രകാെിയാകും എന്ട് 
എസ്റിരമറ്ട് പ്െയ്ിേിക്കുന്നു. ഡി
പിആറില് പ്െലൈവട് 115 രകാെി മാ
ത്രമാണട് കാണിച്ചിേിക്കുന്തട്. 
എംബാകേട് പ്മറെിനട് 8 മുതല് 48 
രകാെിവപ്േയാണട് ഫീസിബിലൈി
റ്ി റിരപൊരട്ിപ്ലൈകേില് ഡിപിആ
റില് 10 രകാെിയിപ്ലൈാതുകി. കട്ിം
ഗട് ആറെട് കവറിംഗട് ആകപ്ട് 94 
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കെ പ്റയില് പദ്ധതിപ്ക
തിോയി സമേം പ്െയ്യുന് ജന
ങ്ങപ്ള രകള്കാനം അവരുപ്െ 
പ്തിനിധികളായ സമേ രനതാ
കളമായി െരച്ച നെത്താനം മു
ഖ്യമന്തി തയ്ാറാകണപ്മന്ട് രമ
ധാപെട്കര അഭിപ്ായപ്പെട്ടു. സം
സ്ാന പ്ക പ്റയില് സില്വര 
്ലൈന് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി 
സംഘെിപെിച്ച സമേ സംഗമം 
പ്സക്രരട്റിയറ്ിന മുന്ില് ഉദട്ഘാ
െനം പ്െയ്യുകയായിരുന്നു അവര. 
ഇന്്യന് റയില്രവപ്യ ശക്തി
പ്പെടുത്തുക എന്തട് ോജ്യത്തി
പ്റെ ആവശ്യമാണട്. പ്ക പ്റയി
ലൈിനം മു്ബ അഹമ്മദാബാദട് 
ബുള്ളറ്ട് ്യിന് പദ്ധതിക്കും 
എതിപ്േ നെക്കുന് സമേം ോ
ജ്യത്തിനട് രവണ്ടിയുള്ളതാണട്. 
അെിമുെി അശാസ്ത്രീയമായ സില്
വര ്ലൈന് പദ്ധതിയുപ്െ രപേില് 
റയില്രവ രബാരഡട് നല്കിയ 
തത്ത്തിലള്ള അംഗീകാേം 
രപാലം രൊദ്യം പ്െയ്പ്പെരെണ്ട
താണട്. കൃത്യമായ സാമൂഹ്യ-പാേി
സ്ിതിക ആഘാത പഠനങ്ങള്
രപാലം നെത്തിയിട്ില്ല. പ്ക പ്റ
യിലൈിപ്റെ രപേില്  ജനങ്ങളപ്െ 
സ്കാേ്യ ഭൂമിയില് അതിക്രമിച്ചു 
കെക്കുക എന്താണട് രകേള
ത്തില് ഇരപൊള് നെക്കുന്തട്  
അതട് എത്രയും രവഗം അവസാ
നിപെികണപ്മന്നും അവര പറ
ഞ്ഞു. പ്ക പ്റയില് രവണ്ട രകേളം 
രവണം എന് സമേ സമിതിയു
പ്െ മുദ്രാവാക്യം ജനങ്ങള്പ്കാ
പെം ഏറ്ട് വിളിച്ചാണട് അവര പ്
സംഗം അവസാനിപെിച്ചതട്. സം
സ്ാന പ്െയരമാന് എം.പി.ബാ
ബുോജട് അദ്ധ്യഷേത വഹിച്ചു.

മും്ബ-അഹമ്മദാബാദട് ബു
ള്ളറ്ട് പ്്യിന് വിരുദ്ധ സമേ 
രനതാവട് ശശികാന്ട് രസാനാ
വാരന മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്നു. 
പ്ക പ്റയില്  പദ്ധതിയും ബുള്ള
റ്ട് ് യിനം സാധാേണകാോയ 
ജനങ്ങള്കട് രവണ്ടിയല്ല. േണ്ടു 
പദ്ധതികളം ഒരു രപാപ്ലൈയാണട്. 
എന്ാല് ബുള്ളറ്ട് ് യിനട് എതി
ോയ സമേത്തില് ഒപെമുള്ള സി
പിഐ(എം) രനതൃത്ം നല്കു
ന് സരകാോണട് പ്ക പ്റയിലൈി
നട് രവണ്ടി ജനങ്ങപ്ള രദ്രാഹി
ക്കുന്തട്. ഇതട് ഇേട്ത്താപൊണട് 
എന്നും അരദ്ഹം ചൂണ്ടികാണിച്ചു.

പ്ക പ്റയിലൈിപ്റെ അനധികൃത 
നപെികള്പ്കതിപ്േ സംസ്ാ
നപ്മമ്ാടും നെക്കുന് പ്െറുത്തട് 
നില്പില് വനിതകള് വഹിക്കു
ന് ധീേമായ പകേിപ്റെ പ്തീക
മായി പ്പാലൈീസട് നെപെിപ്യ 
അതിജീവിച്ച അഞ്ചട് വനിതാ 
പ്വരത്തകര സിന്ധു പ്ജയിംസട് 

പ്െങ്ങന്നൂര, ആേിഫ പേപെന
ങ്ങാെി, രറാസിലൈിന് ഫിലൈിപട് 
മാെപെള്ളി, ദീപ.എസട് മുള്ളിയന്
കാവട്, സുധ.എസട് തഴുത്തലൈ എ 
ന്ിവര രെരന്ട് സമേജ്ാലൈ പ്ത
ളിച്ചു. സമിതി സംസ്ാന േഷോ
ധികാേി പ്ക.്ശവപ്സാദട് സമ
േജ്ാലൈ ഏറ്റുവാങ്ങി.മുന് മുഖ്യമ
ന്തി ഉമ്മന് ൊണ്ടി, എം.എം.ഹ
സ്ന് (യുഡിഎഫട് കൺവീനര), 
പി.എം.എ.സലൈാം (മുസ്ീം ലൈീഗട്), 
സി.ആര.നീലൈകണ്ഠന്, ജയട്സൺ 
രജാസഫട് (എസട് യു സി ഐ), 
എസട്.ോജീവന് (ജനറല് കൺ
വീനര), അഡ്.എ.എന് ോജന്
ബാബു, രജാസഫട് എം.പുതുരശേ
േി, പ്പ്ാഫ.കുസുമം രജാസഫട്, 
അഡ്.മരനാജട് കുമാര (രഫാര
രവഡട് രബ്ാകട് ജനറല് പ്സക്ര
ട്റി), ശ്രീധര ോധാകൃഷ്ണന്, 
രഡാ.എം.പി.മത്തായി, രജാൺ 
പ്പരുവന്ാനം, രഗ്വിയസട് അലൈ
ക്ാണ്ടര (സ്ോജട് ഇന്്യാ പാര

ട്ി ), പ്പ്ാഫ. രജാസട് മാതയു (സര
രവ്വാദയ സംഘം), അജിതട് യാദവട് 
(പ്വല്പ്ഫയര പാരട്ി രദശീയ 
പ്സക്രട്റി), ഷബീര ആസാദട് 
(എസട്ഡിപിഐ), അനിതാ 
ശാന്ി, പ്ക.പി. േവിശകേര, അഡ്.
രജാൺ രജാസ ഫട്, വി.പ്ജ. ലൈാലൈി, 
എം.എസട്.രവണുരഗാപാല് 
(എഎപി), സജി പ്ക.രെേമന്, 
കാരത്തികട് ശശിധേന്, റസാഖട് 
പരലൈേി തുെങ്ങിയ രനതാകള് 
സമേ സംഗമപ്ത്ത അഭിവാദ്യം 
പ്െയ്തു.

െി.െി. ഇസ്മയില് (്വസട് 
പ്െയരമാന്), മിനി പ്ക.ഫിലൈി
പെട്, മുരുരകഷട് നെയ്കല്, സി.പ്ക. 
ശിവദാസന്, എം.ഷാജര ഖാന്, 
ശേണ്യാ ോജട് തുെങ്ങി 33 സം
സ്ാന സമേ ജാഥ സ്ിോംഗ
ങ്ങള്കട് സ്ീകേണം നല്കി. 
ബാനര കലൈാസംഘം സമേ ഗാ
നങ്ങളം ഒരു സില്വര ്ലൈന് 
ദുേന്ം പ്തരുവട് നാെകവം അവ

തേിപെിച്ചു. ജില്ലാ രനതാകളായ 
വി.പ്ക.േവീന്ദ്രന്, എന്.സുബ്മ
ണ്യന്, എ.പി.ബദറുദീന്, പി.പി 
കൃഷ്ണന് മാസ്റര, അഡ്.അബൂബ
കര പ്െങ്ങാെട്, ശിവദാസട് മഠ
ത്തില്, വിന കുേിയാരകാസട്, 
ബാബു കുട്ന്െിറ, അരുൺ ബാബു, 
സരന്ാഷട് പെനിലൈം, ോമെന്ദ്രന് 
കേവാേം, എ.ജയിംസട്,  ോമെ
ന്ദ്രന് വേപ്മ്ട് തുെങ്ങിയ ജില്ലാ 
രനതാകള് പ്കെനത്തിനട് രന
തൃത്ം നല്കി.

മാരച്ചട്  ഒന്ിനട് കാസരരകാ
ഡട് നിന്ട് ആേംഭിച്ച സംസ്ാന 
സമേ ജാഥയ്കട്  കെന്നുരപായ 
പതിപ്നാന്ട് ജില്ലകളിലം വമ്ി
ച്ച സ്ീകേണമാണട് ലൈഭിച്ചതട്. 
എല്ലായിെങ്ങളിലം വന്ജനാവ
ലൈി  ജാഥപ്യ സ്ീകേികാന് കാ
ത്തുനില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 
ബാനര കലൈാ സംഘം അവത
േിപെിച്ച പ്തരുവട് നാെകം  ഒരു 
സില്വര ്ലൈന് ദുേന്ം രപ്ഷേ
കപ്േ ഏപ്റ ആകരഷിച്ചു. ഗായക 
സംഘത്തിറെ  ഗാന സദസ്ം  
ജനഹൃദയങ്ങള് കീഴെകി. നൂറു 
കണകിനട് ജന രനതാകള് 
ജാഥപ്യ അഭിസംരബാധന പ്െയ്തു. 
എംഎല്എമാര, എംപിമാര, മു
തിരന് പാരട്ി രനതാകള്, 
ഖാദര മാങ്ങാെട്, രജാസഫട് സി. 
മാതയു, രഡാ. എം.പി. മത്തായി, 
പേിസ്ിതി പ്വരത്തകര, ഗാ
ന്ധിയന്മാര ഒപ്ക ജാഥയില് 
പപ്കേടുക്കുകയും ഒപെം സഞ്ചേി
ക്കുകയും പ്െയുന് ആരവശകാ
ഴട്ച്ചകളം   സ്മേണീയം. പ്ക 
പ്റയില് രവണ്ട രകേളം രവണം 
എന് മുദ്രാവാക്യം അവര ഏവരും 
ഏറ്റു വിളിച്ചു.

kwØm-\-sa-¼mSpw t]m-cm-«-hocyw ]-IÀ-¶v k-a-cPmY;
XeØm\s¯ {]I¼\wsIm-Ån¨v almkwKaw

സില്വര്ലൈന് വിരുദ്ധ സംസ്ഥാന സമര ജഥാഥയുെട സമഥാപനട്ത്ഥാടനുബന്ിചട് െിരുനന്തപുരത്ട് 
നടന് ആയിരങ്ങള് പെകെടുത് പ്�ടനം ട്മധ പടട്�ര, എം.പി.ബഥാബുരഥാജട്, എസട്.രഥാജീവന്, ടി.ടി.ഇസ്ഥാ
യില്, സി.ആര.നീലൈ�ണ്ഠന്, െപ്ഥാഫ.കുസുമം ട്ജഥാസഫട് തുടങ്ങിയവര നയിക്കുന്നു. 
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(8-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

മുതല് 128രകാെിവപ്േ പ്െലൈവവ
രും എന്നുപറയുന്നു, എന്ാല് ഡി
പിആറില് എത്തിയരപൊള് അതട് 
49 രകാെിയില് ഒതുങ്ങി. നിേവ
ധി രമഖലൈകളില് ഈ പ്വട്ിത്തി
രുത്തലകളണ്ടട്. പ്െലൈവകുറച്ചുകാ
ണികാന്രവണ്ടി മാത്രമുള്ള തത്ര
പൊൊണട് ഇപ്തല്ലാം.

പ്ാഥമിക റിരപൊരട്ില് രബ്ാ 
ഡട് രഗജില് ആയിരുന് പദ്ധതി 
എങ്ങപ്നയാണട് സ്റാന്രഡരഡട് 
രഗജട് ആയതട് എന്ട് ഇനിയും 
പ്കപ്റയില് വിശദീകേിച്ചിട്ില്ല. 
ജികയുപ്െ വായ്പ തേപ്പെെണപ്മ
കേില് സ്റാന്രഡരഡട് രഗജും സ്ീ
കേികണപ്മന്ട് പ്ക പ്റയില് 
എംഡി അജിതട് കുമാര, ദി പ്ിറെട് 
എന് ഓൺ്ലൈന് മാധ്യമത്തി
നട് പ്കാടുത്ത ഇറെരവ്യൂവില് വ്യ
ക്തമാകിയിട്ടുണ്ടട്.  പ്കപ്റയില് 
സ്റാന്രഡരഡട് രഗജിനരവണ്ടി 
നിരബന്ധം പിെിച്ചു എന്ട് സി്രേ 
ഫീസിബിലൈിറ്ി റിരപൊരട്ില് എഴു
തിരച്ചരത്തിട്ടുണ്ടട്. അ്ലൈന്പ്മറെട് 
പ്ലാന്, രവണ്ടിവരുന് റയില്രവ
-സ്കാേ്യഭൂമിയുപ്െ അളവട്, നി
ലൈവിപ്ലൈ റയില്പാതകളില്വരു
ന് രക്രാസിംഗട് തുെങ്ങിയ വിവ
േങ്ങള് ഉള്പ്പെപ്െ പൂരണ സാരകേ
തിക വിവേങ്ങള് ഡിപിആറില് 
ഇല്ല എന്ട് പ്റയില്രവ രബാരഡട് 
വീണ്ടും പറഞ്ഞിേിക്കുന്നു. ഫിനാ
ന്ഷ്യല് ഫീസിബിലൈിറ്ി റിരപൊ
രട്ടും ്ഫ നല് അ്ലൈന്പ്മന്ം 
ഡിപിആറില് ഇല്ല. റയില്രവ 
മന്താലൈയം അതട് വ്യക്ത
മാകികഴിഞ്ഞു. 

നഷ്പേിഹാേ
പ്ത്ത സംബന്ധിച്ചു
മുണ്ടട് ഈ മാജികട്. 
പ്ിലൈിമിനറി ഫീസി
ബിലൈിറ്ി റിരപൊരട്ി
ല് ഭൂമി ഏപ്റ്ടുകാ
ന്രവണ്ടി നീകിവച്ചിേി
ക്കുന് തുക 15537 രകാെി രൂ
പയാണട്. േണ്ടുമാസത്തിനരശഷം 
ഫീസിബിലൈിറ്ി റിരപൊരട്ട് തയ്ാ
റായരപൊള് കാണിച്ചിേിക്കുന്തട് 
11407 രകാെി രൂപ.എന്ാല് അതട് 
ഡിപിആറിപ്ലൈത്തുരമ്ാള് 6100 
രകാെിരൂപയും. എന്തുപ്കാണ്ടട് 
ഈ ്വരുദ്ധ്യങ്ങള് എന്തിപ്ന
ക്കുറിച്ചട് ഇനിയും ഔരദ്യാഗിക 
വിശദീകേണം പ്കപ്റയിലൈിപ്റെ
രയാ സംസ്ാന സരകാേിപ്റെ
രയാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ില്ല.

േല്ിടുന്നത് ഭയൂമി  
ഏന്റ്ടുക്ൽ ലക്മ്ാംവച്്

 ബലൈപ്രയാഗത്തിലൂപ്െ കല്ലി
ടുന്തട് രകേളത്തിപ്ലൈ ജനങ്ങള് 
രകേളപ്മമ്ാടും സംഘെിതമായി 
പ്െറുക്കുകയാണട്. സാമൂഹ്യാഘാ
തപഠനത്തിനാണട് കല്ലിടുന്തട് 
എന്തട് രനതാകന്ാര ആവരത്തി
ക്കുരമ്ാഴും 2021 ഒരക്ടാബറില് 
പുറത്തിറങ്ങിയ 6(1)രനാട്ിഫിരക
ഷനില് ഭൂമി ഏപ്റ്ടുകലൈിനള്ള 

നെപെി ആണട് സരരവ്വ എന്ട് 
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടട്. പ്സമി ്ഹ
സ്പീഡട് പ്റയില് പദ്ധതികട് സ്ലൈം 
ഏപ്റ്ടുക്കുന്തിനട് പ്കആരഡി
സിഎല് രപ്ാജക്ടട് ഡയറക്ടര 
അരപഷേിച്ചിട്ടുണ്ടട്. വിരല്ലജുക
ളില്നിന്നുള്ള സ്ലൈം ഏപ്റ്ടുപെി
പ്റെ ഭാഗമായി സരരവ നെപെി
കള് ആേംഭികണം എന്ാണട് 
രനാട്ിഫിരകഷന് നിരരദ്ശി
ക്കുന്തട്.

2020 ഒരക്ടാബറില് ജികയും 
റയില്രവ മന്താലൈയവം സംസ്ാന 
സരകാരും രെരന്ട് നെത്തിയ 
രയാഗത്തില് വായ്പ രവഗത്തില് 
കിട്ടുംവിധം കാേ്യങ്ങള്കട് അന്ി
മരൂപം നല്കാന് തീരുമാനിച്ചി
രുന്നു. രകന്ദ്രമന്തി നിരമ്മലൈ സീ
താോമന് 2021 ജനവേിയില് മു
ഖ്യമന്തികട് അയച്ച കത്തില് ഇതട് 
പോമരശിക്കുന്നുണ്ടട്. ഭൂമി ഏപ്റ്
ടുകല് ഉള്പ്പെപ്െ പദ്ധതിക്കുള്ള 
മറ്ട് അനമതികള് രനെിപ്യടുകാ
നള്ള നെപെികള് രവഗത്തിലൈാ
കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്തായും 
കത്തില് പറയുന്നു. 

കല്ലിടുന്തട് ഭൂമി ഏപ്റ്ടുക്കുന്
തിനാണട് എന്ട് വ്യക്തമാക്കുന് 
മറ്ട് രേഖകളം പുറത്തായിേിക്കുന്നു. 
2020 പ്സപട്റ്ംബര 1നട് രകാൺക്രീ
റ്ട് കല്ലുകള് വാങ്ങാന് ഷേണിച്ച 
പ്െണ്ടര സില്വര്ലൈനിപ്റെ േണ്ടട് 
അതിരുകളം മധ്യഭാഗവം ഉരദ്
ശിക്കുന് വിധമാണട് കല്ലിടുന്തട് 
എന്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2021 പ്സ
പട്റ്ംബറിപ്ലൈ ഭൂമി അളവട് ബുകട് 

ഡിജി്റ്സട് പ്െയ്യുന്തി
നള്ള പ്െണ്ടര രനാട്ീ

സിലം സരരവ നെ
ത്തുന് ഭൂമി ഏപ്റ്ടു
ക ാ ന ള്ള ത ാ ണട് 
എന്ട് വ്യക്തമാക്കു
ന്നുണ്ടട്. ആഗസ്റില് 

സില്വര്ലൈനിപ്റെ 
രസ്റഷനകളപ്െ രൂപ

രേഖ തയ്ാറാക്കുന്തിനട് 
ഷേണിച്ച പ്െണ്ടറിലം ഭൂമി ഏപ്റ്
ടുകാനള്ളതാണട് എന്തിപ്റെ 
സൂെനയുണ്ടട്. മുഖ്യമന്തി പിണ
റായി വിജയനട് രകന്ദ്ര ധനമന്തി 
നിരമ്മലൈ സീതാോമന് അയച്ച 
കത്തില് ഭൂമി ഏപ്റ്ടുകലംമറ്റും 
രവഗത്തിലൈാകാന് പ്ക പ്റയിരലൈാ 
സംസ്ാന സരകാരോ ജിക(
പ്ജഐസിഎ)യുമായി സംസാ
േികണപ്മന്നും നിരരദ്ശിക്കുന്നു
ണ്ടട്. സരരവ പഠനത്തിനാണട് 
എന്ട് പറയുരമ്ാഴും സ്ലൈം ഏപ്റ്
ടുക്കുന്തിനട് ബജറ്ില് തുക വക
പ്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടട്. ഇത്രയും കാേ്യ
ങ്ങള് വ്യക്തമായിട്ടും സാമൂഹ്യാ
ഘാത പഠനത്തിനാണട് സരരവ 
എന്നുപറയുന് രനതാകന്ാര 
ഒന്നുകില് കാേ്യം അറിയാപ്ത 
സംസാേിക്കുന്നു, അപ്ല്ലകേില് ജന
ങ്ങപ്ള കബളിപെിച്ചട് സ്ലൈം ്ക
വശപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുന്നു.

ഇനി, സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠ
നപ്ത്തക്കുറിച്ചാപ്ണകേില് ഇത്ര 

വലൈിപ്യാരു പദ്ധതിയുപ്െ സാമൂ
ഹ്യ ആഘാതം ഈ കല്ലിനിെയി
ല് മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്താ
രണാ. പദ്ധതി പ്രദശത്തുള്ളവര, 
ബഫരരസാണിലള്ളവര, പേിസ
േവാസികള് ഇവരപ്കാക പദ്ധ
തിയുണ്ടാക്കുന് വിപേ്യയങ്ങള് 
അറിരയരണ്ട? 

ബഫര്കസ്ചണ്  
വിഷയത്ിൽ അവമ്ക്തത

പ്ക പ്റയിലൈിപ്റെ രഫസട്ബുകട് 
രപജില് പറയുന്തട് 10 മീറ്ര ഇരു
പുറവം ബഫരരസാണാണട് എന്ാ

സക്തി. 

മ്ചനസിേ അസ്്ചസ്മ്വുാം 
ഉറക്ക്ുറവുാം

പ്ഞട്ലളവാക്കുന് നിേവധി 
നിേീഷേണങ്ങള് ഡിപിആറില് 
ഉണ്ടട്. 74 ് യിനകള് ഇരുദിശയി
ലമായി നിരത്യന കെന്നുരപാകു
രമ്ാള് ് ാകിനിരുപുറവം വായു
വിലൂപ്െയും ഭൂമിയിലൂപ്െയും പ്ക
മ്നമുണ്ടാകും എന്ട് ഡിപിആര 
പറയുന്നുണ്ടട്. അത്യന്ാധുനിക 
സാരകേതിക വിദ്യയിപ്ലൈ ഇലൈക്ടി
കട് ്യിനകള്കട് ശബ്ം കുറവാ

ആരെിസിയും പാസഞ്ചര ് യിന
കളമാണട്. എന്ാല് നിലൈവിലളള 
രറാഡട്, പ്റയില് ഗതാഗത മാരഗ്ഗ
ങ്ങള് പ്െലൈരവറിയതാകിപ്കാ
രണ്ട പ്ക പ്റയിലൈില് ആരളപ്യ
ത്തികാന് പറ്റൂ എന്ാണട് ഡിപി
ആറിപ്റെ എകട് സിക്യൂട്ീവട് സമ്മ
റി പറയുന്തട്.  അറുപതുകളില്ത്ത
പ്ന് ജപൊന് ഉരപഷേിച്ച പദ്ധതി
യാണിതട്. പ്ഡല്ഹി പ്മര്ാ 
പണിത കണകിലൈാപ്ണകേില് 
സില്വര്ലൈന് പദ്ധതി പൂരത്തി
യാകാന് 37 വരഷപ്മടുക്കുപ്മന്നും, 

sI sd-bn-enÂ tI-{µ-¯n-\v 49 i-X-am-\hpw  
tI-c-f-¯n-\v 51 i-X-am-\-hpw Hm-lcn ]-¦m-fn-¯w

ണട്. അതില് 5 മീറ്ര നിരമ്മാണം 
അനവദനീയമല്ല, 5 മീറ്റില് നി
യന്തണവിരധയമായിേിക്കും. 
എന്ാല് ഡിപിആര  സമ്മറിയി
ല് 30 മീറ്ര ആണട് ബഫരരസാ
ൺ. പ്ക പ്റയില് എംഡി പറയു
ന്നു, ആപ്ക 10 മീറ്റാണട് ബഫ
രരസാൺ. ആരെിഐ പ്കാേം 
ജനകീയ സമിതിക്കുകിട്ിയ രേ
ഖയില്  ബഫരരസാൺ 15 മീറ്ര 
ആണട്. 

കാരബൺ എമിഷന് കുറയും 
എന്താണട് ഉയരത്തപ്പെടുന് 
മപ്റ്ാരു വാദം. പശ്ിമഘട്വം 
പേിസ്ിതിയും തകരത്തട്, തണെീ
രത്തെങ്ങളം പ്നല്വയലകളം നി
കത്തി, രകേളത്തിപ്റെ ഒത്തനടു
കട് ഒരു ഡാം തീരത്തിട്ട് കാരബ
ൺ എമിഷപ്നക്കുറിച്ചട് പറയുന്
തില് എന്തുകാേ്യം. ്വദയുതിയും 
ഹേിതമാണരത്ര. പ്കഎസട്ഇിബി
യില്നിപ്ന്ടുത്താലം രകന്ദ്രപവ
രഗ്രിഡില്നിപ്ന്ടുത്താലം ്വ
ദയുതിയുപ്െ ഭൂേിഭാഗവം കാരബൺ 
എമിഷനട് കാേണമാകുന് താപ, 
ജലൈ, ആണവ നിലൈയങ്ങളില്നി
ന്ാണട് ഉല്പാദിപെിക്കുന്തട്. ഉപ
രയാഗിക്കുന്ിെത്തപ്ല്ലകേിലം ഉല്പാ
ദിപെിക്കുന്ിെത്തട് കാരബൺ എമി
ഷനട് കാേണമാകുന് ഇന്ധനങ്ങ
ളാണട് ഉപരയാഗിക്കുന്തട് എന്ി
േിപ്ക കാരബൺ എമിഷന് കു
റയുന്നു എന്വാദത്തിനട് എന്തുപ്

യിേിക്കുപ്മകേിലം  രവഗം കൂടുന്
തിനനസേിച്ചട് കുലകം കൂടും. നി
രമ്മാണ ഘട്ത്തിലം തുെരന്നും 
ശബ്മലൈിനീകേണം കാേണം പാ
തയുപ്െ ഇരുവശത്തും 500 മീറ്റി
നള്ളില് സമീപവാസികള്കട് 
ആരോഗ്യ പ്ശട് നങ്ങളണ്ടാകും. 
ആയതിനാല് മുന്കരുതപ്ലൈടു 
കണം. അരധ അതിരവഗ തീവ
ണ്ടികളപ്െ ശബ്മലൈിനീകേണ
പ്ത്തക്കുറിച്ചട് ോജ്യത്തട് പ്രത്യക 
മാനദണ്ങ്ങപ്ളാന്നും നിലൈവിലൈി
ല്ല. ബഫരരസാൺ കുറയ്കന്തട് 
ശബ്ശലൈ്യം വരദ്ധിക്കുവാന് കാേ
ണമാകും. ഇതേജീവജാലൈങ്ങള്ക്കും 
ഇതട് ഹാനികേമാകും. ആളകള്കട് 
മാനസിക അസ്ാസ്്യവം ഉറക
ക്കുറവം ഉണ്ടാകും.

ഈ വിഷയങ്ങളില് പ്ക 
പ്റയില് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങള് 
എപ്ന്കേിലം നെത്തിയിട്ടുള്ളതാ
യി നമുകട് അറിവില്ല. നണകള
പ്െരമല് പണിതുയരത്തിയ രപ
കിനാവാണട് സില്വര്ലൈന് 
പദ്ധതി.  രകേളത്തിപ്റെ വികസ
നത്തിനള്ള ഒരേപ്യാരു ഉപായ
മാരണാ ഇതട്?  രകേളത്തിപ്ലൈ 
ജനങ്ങളപ്െ യാത്രാരക്ശം പേി
ഹേികാനള്ള ഒരേപ്യാരു പദ്ധ
തിയാരണാ സില്വര്ലൈന്. 
അരല്ലയല്ല. രകേളത്തിപ്ലൈ ജന
ങ്ങള് ഏപ്റയും ആശ്രയിക്കുന് 
പ്പാതുഗതാഗത മാരഗ്ഗം പ്കഎസട് 

മും്ബ-അഹമ്ദഥാബഥാദട് ബുള്ളറ്ട് െരെയിന്വിരുദ്ധ സമര ട്നെഥാവട് ശശി�ഥാന്തട് ട്സഥാനഥാവഥാട്ന, 
മുന്മുഖ്യമന്തി ഉമ്ന് െഥാണ്ി, എസട് യുസിഐ(സി) ട്�ന്ദ്ര�മ്ിറ്ിയംഗം സഖഥാവട് ജയട്സണ് ട്ജഥാസഫട് 
എന്ിവര  സമരസംഗമെത് അഭിവഥാദ്യം െെയ്യുന്നു

അതല്ല പ്കാച്ചി പ്മര്ായാണട് മാ
നദണ്പ്മകേില് 127 വരഷപ്മടുക്കു
പ്മന്നും രഡാ.പ്ക.പി.കണെപ്നരപൊ
ലള്ള സാമ്ത്തിക വിദഗ്ദ്ധര ചൂ
ണ്ടികാണിക്കുന്നു. രകേളത്തിപ്റെ 
വികസനവമാരയാ ജനങ്ങളപ്െ 
വായ്പയുമാരയാ പദ്ധതികട് 
യാപ്താരു ബന്ധവമില്ല, മറിച്ചട് 
വായ്പയ്കരവണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി എന്
തട് വ്യക്തം

അടിസ്്ചനസൗേരമ്  
വിേസനാം

അെിസ്ാന സൗകേ്യവികസ
നത്തിപ്റെ പട്ികയിലൈാണട് പ്ക
പ്റയിലം പ്പടുത്തിയിേിക്കുന്തട്. 
രകേളത്തിപ്റെ മുഖഛായമാറ്റും 
എന്ട് പ്ഖ്യാപിച്ചുട് പ്കാണ്ടുവന് 
പദ്ധതികളപ്െ ഇരപൊഴപ്ത്ത നി
ലൈപ്യന്ാണട് എന്ട് ഒരു അരന്
ഷണം നെത്തുന്തട് ഈ സാഹ
െേ്യത്തില് നന്ായിേിക്കും.  പ്ക
പ്റയിലൈിപ്നതിോയ ജനകീയ 
പ്രഷോഭം ശക്തമായിേിക്കുന് 
സാഹെേ്യത്തില് വല്ലാരപാെം 
്ാന്ഷിപെട് പ്മറെട് കപ്ണ്ടയട് നര പ്െ
രമിനല് വീണ്ടും െരച്ചയട് പ്കടുക
പ്പെട്ടുപ്കാണ്ടിേിക്കുന്നു. അരമ് 
പോജയപ്പെട് പുനഃേധിവാസ പദ്ധ
തിയായിമാത്രമല്ല അതട് െേിത്ര
ത്തില് ഇെംപിെിച്ചിേിക്കുന്തട്. 
ഒരു പദ്ധതികട് എങ്ങപ്ന നാെി
പ്റെ അെിസ്ാനവികസനപ്ത്ത 
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തകരകാപ്മന്തിനം കൂപ്െയുള്ള 
ഉദാഹേണമാണതട്. രകന്ദ്രസരകാ
ര വല്ലാരപാെത്തട് ഒരു ്ാന്ഷി 
പെട് പ്മറെട് തുറമുഖം നിരമ്മിച്ചട് പ്വ
രത്തിപെികാന് ദുബായട് രപാരട്ി
നട് അനമതി നല്ിയരപൊള് പ്വ
ല്ലിംഗട്െൺ ഐലൈറെിലണ്ടായിരു
ന് തുറമുഖവം ദുബായട് രപാരട്ട് 
രവള്ഡിനട് സൗജന്യമായി ്ക
മാറിയിരുന്നു. 2011 മുതല് പ്കാച്ചി 
തുറമുഖം അെച്ചിട്ിേിക്കുകയാണട്. 
അന്നുമുതല് കപെലകള് വല്ലാരപാ
െപ്ത്ത പ്െരമിനലൈാണട് ഉപരയാ
ഗിച്ചുവരുന്തട്. എന്ിട്ടും വല്ലാ
രപാെത്തിപ്റെ പ്ഖ്യാപിത രശ
ഷിയുപ്െ പകുതിരപാലം ഉപരയാ
ഗിക്കുന്ില്ല എന്തട് പ്ഞട്ിപെിക്കു
ന് സത്യമാണട്. 12 ലൈഷേം െിഇയു  
പ്വരത്തനരശഷിയുള്ള വല്ലാരപാ
െം തുറമുഖത്തട്  2020ല്  രകവലൈം 
6.2 ലൈഷേം െിഇയു മാത്രമാണട് ഉപ
രയാഗിക്കുന്തട് എന്ാണട് റിരപൊ
രട്ടുകള് പറയുന്തട്. ഇതില് 6 
ശതമാനമാണരത്ര ് ാന്ഷിപെട് പ്മറെട് 
കപ്ണ്ടയിനറുകള്. വല്ലാരപാെം 
ദയനീയ പോജയവമായി, പ്കാ
ച്ചിതുറമുഖം പൂട്പ്പെടുകയും പ്െയ്തു. 
എന്ായി വികസനം, പ്ഖ്യാപി
കപ്പെട്ിരുന് പ്താഴിലകള് എണെം 
തികച്ചട് അരഹതപ്പെട്വേിപ്ലൈത്തി
രയാ. വല്ലാരപാെം എന്ായി എന്നും 
കുെിപ്യാഴിപെികപ്പെട്വരും പ്താ
ഴിലൈരന്ഷകരും എവിപ്െപ്യന്നും 
ആരും രൊദിച്ചു കണ്ടില്ല. 

വല്ലാരപാെം ഈ നിലൈയില് 
നില്ക്കുരമ്ാഴാണട് വിഴിഞ്ഞത്തട് 
തുറമുഖനിരമ്മാണ പ്വരത്തനങ്ങ 
ളമായി മുരന്ാട്ടുനീങ്ങുന്തട്. വല്ലാ
രപാെത്തട് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാേ്യ
ങ്ങളം അവിപ്െയും ആവരത്തിച്ചു. 
നിരമ്മാണ സൗകേ്യം അദാനി 
മുതലൈാളിക്കും ്കമാറി. പ്കാളം
രബായില് ്ാന്ഷിപെട് പ്മറെട് നെ
ത്തുന് കപെലകള് വിഴിഞ്ഞം 
അരന്ഷിച്ചുവരും എന്തായിരു
ന്നു കൂട്ിരച്ചരകപ്പെട് ഒരേപ്യാരു 
കാേ്യം.  എന്ാല് ോരമശ്േം കെ
ലൈിടുകട് കപെല് സഞ്ചാേത്തിനട് 
സുഗമമായ പാതയാകില്ല എന്
തുപ്കാണ്ടട് വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്നുട് 
ശ്രീലൈകേ ചുറ്ിയാകും കപെലകള്കട് 
പ്െ്ന്യിലം കല്കത്തയിലം 
കിഴകന് സംസ്ാനങ്ങളിപ്ലൈ മറ്ട് 
തുറമുഖങ്ങളിരലൈയ്കം രപാരകണ്ടി
വരുക എന്തട് അരന് ചൂണ്ടികാ
ണികപ്പെട് കാേ്യമാണട്. ആ െരച്ച
യുപ്െ സാംഗത്യം പിെികിട്ിയ 
അദാനി മുതലൈാളി പ്കാളംരബാ
യില് തുറമുഖ നിരമ്മാണവം പ്
വരത്തനവം ഏപ്റ്ടുത്തട് നെത്താ
നള്ള നെപെികള് ആേംഭിച്ചുകഴി
ഞ്ഞു. ഇങ്ങപ്നപ്യാപ്കയാണട് 
നമ്മുപ്െ നാട്ില് വികസനപദ്ധ
തികള്.   മുമ്ട് ആേംഭിച്ച പദ്ധ
തിയുപ്െ സ്ിതിപ്യന്ാണട് എന് 
രൊദ്യത്തിനട് ഉത്തേം പറരയണ്ട
തില്ല എന്ട് െിന്ിക്കുന് ധാരമ്മിക 
െയുതിയിലൈാണട് ോഷ്ടീയ രനതൃ

ത്ം. വികസനം മുതലൈാളിമാരക്കും 
അവപ്േ നമ്ി നില്ക്കുന് ോഷ്ടീയ 
രനതാകന്ാരക്കും മാത്രമുള്ളതാ
ണട്, ജനങ്ങള്കട് അതില് യാപ്താരു 
കാേ്യവമില്ല എന്ട് ജനങ്ങള് തി
േിച്ചറിയുരവാളം ഈ  തട്ിപെട് തു

െരന്നുപ്കാരണ്ട യിേിക്കും.

ഷ്ശരീലങ്കയിൽനിന്നുാം  
പഠിക്്ചനുള്ളത്

കെപ്മടുത്തട് നെത്തുന് വിക
സനപ്വരത്തനങ്ങളപ്െ പ്ത്യാ
ഘാതം എന്ായിേിക്കും എന്
തിപ്റെ പ്ത്യഷേ ഉദാഹേണമാ
യാണട് ശ്രീലൈകേ ഇന്നു നമ്മുപ്െ മു
ന്ില് നില്ക്കുന്തട്. രകാെിക
ണകിനട് രൂപവായ്പപ്യടുത്തട് നി
രമ്മിച്ച വിമാനത്താവളങ്ങള്, 
്ഹരവകള്, പാലൈങ്ങള് എല്ലാം 
ജനങ്ങപ്ള തിേിഞ്ഞുപ്കാത്തുക
യാണട്.  പ്ക പ്റയില് രകേള 
സരകാേിപ്റെ പദ്ധതിയില്ല, പി
പിപി(പബ്ികട് ്പ്വറ്ട് പാരട്ി
സിരപെഷന്)യിലൈാണട് പദ്ധതി.  
ഡിപിആര പറയുന് 63,000രകാ
െിയില് 33,000രകാെി ജികയുപ്െ 
വായ്പയാണട്. ബാകി തുക സമാ
ഹേിക്കുന്തട് എവിപ്െനിന്ാണട്. 
ആോണട് സട് രപാൺരസഴട് സട്. കി
ഫട്ബിപ്യ മുന്നിരത്തിപ്യടുക്കു 
ന്തും വായ്പയാണട്. ബജറ്ില് 
2000രകാെി രൂപ വകപ്കാള്ളി
ച്ചിട്ടുണ്ടട്. അതട് വായ്പയാണട്.

രകന്ദ്രസരകാേിനട് 49 ശത
മാനവം സംസ്ാന സരകാേിനട് 
51 ശതമാനവം ഓഹേിയുള്ള കമ്
നിയാണട് രകേള പ്റയില് ഡവ
ലൈപെട് പ്മറെട് രകാരപെരറഷന് അഥവാ 
പ്കആരഡിസിഎല്. പ്കആരഡി
സിഎല്ലിപ്റെ എല്ലാ പദ്ധതിക
ള്ക്കും രകന്ദ്രാനമതി അനിവാേ്യ
മാണട്. 100 രകാെിമുതല് 500 രകാ
െിവപ്േയുള്ള പദ്ധതികള്കട് തത്
ത്തില് അംഗീകാേം നല്രകണ്ട
തട് അഡ്ിനിസട് ര്റ്ീവട് ഡിപൊ

രട്ട് പ്മറെട് ആണട്. 500 രകാെികട് 
മുകളിലള്ള പദ്ധതികള്കട് അന
മതി നല്രകണ്ടതട് പബ്ികട് ഇന്പ്വ
സ്റട് പ്മറെട് രബാരഡട് ആണട്. 1000രകാ
െികട് മുകളിലള്ള പദ്ധതികള്കട് 
രകന്ദ്രക്യാബിനറ്ിപ്റെരയാ ക്യാ

ബിനറ്ട് കമമിറ്ിയുപ്െരയാ അന
മതി രവണം.  ഈ അനമതിക
ളില് ഏപ്തകേിലപ്മാന്ട് പ്കപ്റ
യിലൈിപ്റെ സില്വര്ലൈന്പ
ദ്ധതികട് ലൈഭ്യമായിട്ടുരണ്ടാ. 
ഭൂമി ഏപ്റ്ടുകലൈിനട് മാത്രം 
6100 രകാെി രൂപരവ
ണം. എന്ാല് പ്റയി
ല്രവ രബാരഡില്നി
ന്നുമാത്രമാണട് തത്ത്തി
ല് അനമതി കിട്ിയിേി
ക്കുന്തട് എന്ിേിപ്ക കല്ലി
ട്ട് ഭൂമി ഏപ്റ്ടുക്കുവാനള്ള തിടുകം 
എന്ിനാണട് എന്നും സംസ്ാന 
സരകാര വ്യക്തമാരകണ്ടതുണ്ടട്.

വര്ഗ-വിഭജിത സമയൂഹത്ിൽ 
മുഴുവൻ ജനങ്ങളുന്ടയുാം  
വിേസനാം സ്ചദ്ധമ്കമ്ച ?

വികസനപ്മന്തട് സാധാേണ 
ജനങ്ങപ്ള മാത്രമല്ല ഇെതുപഷേ 
െിന്ാഗതികാപ്േരപൊലം വശീ
കേികാന് രശഷിയുള്ള പ്രലൈാ
ഭനമാണട്. കാലൈത്തിപ്റെ മാറ്ത്തി
നം ശാസ്ത്ര-സാരകേതിക വികാസ
ത്തിനം അനസൃതമായി ജീവിതം 
കൂടുതല് ആയാസേഹിതവം ഫലൈ
ദായകവമാകി മാറ്ാന് ഉതകുന് 
പദ്ധതികപ്ള ജനങ്ങള് സ്ാഗതം 
പ്െയ്യുന്തട് സ്ന്ം അഭിവൃദ്ധയും 
നാെിപ്റെ പുരോഗതിയും മുന്ില് 
കണ്ടിട്ാണട്. ആധുനിക കാലൈത്തട് 
ഏറ്വം വിലൈപ്പെട് ഒന്ാണട് സമയം. 
യാത്രയ്കരവണ്ടി പ്െലൈവഴിക്കുന് 
സമയത്തില് നപ്ല്ലാരു പകേട് ലൈാ
ഭികാന് കഴിഞ്ഞാല് പ്രയാജ
നപ്ദമായ മറ്റുപലൈ കാേ്യങ്ങളം 
മനഷ്യനട് പ്െയ്ാനാകും. അെി
സ്ാന ഘെനാ വികാസപ്ത്ത 

knÂ-hÀ-sse³ ]-²-Xn-bp-sS 74% Hm-l-cn-bpw  
kz-Im-cy-hÂ-¡-c-n-¡m-sa-¶v kwØm-\ kÀ-¡mÀ

കലൈവറയില്ലാപ്ത പിന്തുണയ്കാന് 
സാധാേണഗതിയില് ജനങ്ങള് 
തയ്ാറാകുന്തട് ഇത്തേപ്മാരു 
പേിരപ്ഷ്യത്തിലൈാണട്.

ഇനി യാഥാരത്ഥ്യത്തിരലൈയ്കട് 
വോം. നമ്മുപ്െ ോജ്യത്തട് സാധാ

േണ ജനങ്ങളപ്െ ജീവിതത്തില് 
അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നുരണ്ടാ? മന
ഷ്യാദ്ധ്ാനം സൃഷ്ിച്ചിേിക്കുന് 
സമ്ല്സമൃദ്ധിയുപ്െ അഗണ്യമാ

പ്യാരുപകേട് അവരകട് ലൈഭി
ച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അരഹത
പ്പെട്തിപ്റെ തുച്ഛമാ
പ്യാരു പങ്കുമാത്രമാ
ണതട്. ബാകിപ്യല്ലാം 
അതിസമ്ന്രുപ്െ 

്കകളിരലൈകട് ഒഴുകി
പ്യത്തുന്നു. ോജ്യപ്ത്ത 

ഉലൈട്പൊദനക്രമവം വിതേണ 
സമ്പ്രദായവപ്മാപ്ക അവ്വിധം 
ക്രമീകേികപ്പെട്ിേിക്കു ന്തുപ്കാ
ണ്ടാണട് ഇങ്ങപ്ന സംഭവിക്കുന്
തട്. രകാവിഡട് മഹാമാേികാലൈ
ത്തട് സാധാേണകാരുപ്െ ദുേിത
ങ്ങള് പലൈമെങ്ങട് വരദ്ധിപെിച്ചരപൊ
ള് സമ്ന്രുപ്െ ആസ്ിയും പലൈ
മെങ്ങട് പ്പരുകിയതട് അതുപ്കാ
ണ്ടാണട്. ഇരുകൂട്രക്കും ഒരുരപാപ്ലൈ 
രനട്മുണ്ടാകാന് കഴിയുന് ഒരു 
സാഹെേ്യവം സാദ്ധ്യമല്ല എന്
താണട് നമ്മുപ്െയും ഇവ്വിധം സമൂഹം 
േണ്ടായി വിഭജികപ്പെട്ിട്ടുള്ള 
ഏപ്താരു ോജ്യപ്ത്തയും സ്ിതി.

ആരഗാളമുതലൈാളിത്തം കെ
ന്നുരപാകുന് കനത്ത സാമ്ത്തിക 
പ്തിസന്ധിക്കും കരമ്ാളമാന്്യ
ത്തിനം കപ്ണ്ടത്തിയിേിക്കുന് 
മറുമരുന്ാണട് വികസനം. മൂലൈധ
നം നിരഷേപിച്ചട് കൃത്രിമമായി മാ
രകറ്ട് െലൈിപെിക്കുന് അരശഷം 
ഉല്പാദനഷേമമല്ലാത്ത പ്ക്രിയ
യാണിതട്.

സ്ാതന്ത്യം രനെി 75 വരഷം 
പിന്ിടുരമ്ാഴും ജനസംഖ്യയുപ്െ 
മുകാല് പങ്കും നിേഷേേതയിലം 

ദാേിദ്ര്യത്തിലം കഴിയുന് നാൊണട് 
നമ്മുരെതട്. നപ്മ്മ ഭേിച്ചവപ്ോപ്ക 
സമ്ന്പ്റെ താല്പെേ്യം മുന്നി
രത്തിയാണട് നയങ്ങള് ആവി
ഷട് കേിച്ചപ്തന്ട് ഈ അനഭവം 
പഠിപെിക്കുന്നുണ്ടട്. പരഷേ, ആ 
നയങ്ങള്പ്കാപ്ക സാധാേണ
കാപ്േ കബളിപെികാന് രപാന് 
മുദ്രാവാക്യങ്ങളം വാഗ്ാനങ്ങളമു
ണ്ടായിരുന്നു. ഇരപൊഴും കരഷക
പ്േ കെപ്കണിയിലൈാകാന് രപാന്, 
പ്താഴിലൈാളികപ്ള അെിമപെണികട് 
നിരബന്ധിക്കുന്, യുവാകപ്ള 
പ്താഴിലൈില്ലായ്മയില് തളച്ചിടുന്, 
സ്ത്രീകപ്ള വ്യക്തിത്മില്ലാത്ത കാ
ഴ്ചവസ്തുവാക്കുന്, കുഞ്ഞുങ്ങപ്ള 
പണിപ്യടുകാനായി തള്ളിവിടു
ന്, ൊരജ്ട് വരദ്ധനവകളം നി
കുതിവരദ്ധനവകളം പ്കാണ്ടട് ഭൂ
േിപഷേത്തിപ്റെയും ജീവിതം ദു
സ്ഹമാക്കുന് നയങ്ങള് അെിരച്ച
ല്പെിച്ചുപ്കാരണ്ടയിേിക്കുന്നു.

ഉല്പൊദന-വിതേണ ക്രമത്തി
ല് അെിസ്ാനപേമായ മാറ്മുണ്ടാ
കാപ്ത ഈ സ്ിതിവിരശഷത്തിനം 
മാറ്മുണ്ടാകില്ല. അതാകപ്ട് ആപ്േ
കേിലം ഔദാേ്യംപ്കാണ്ടട് ്കവ
രുത്തുപ്മന്ട് പ്തീഷേികാനമാ 
കില്ല. സാമൂഹ്യപുരോഗതി ആഗ്ര
ഹിക്കുന്വരുപ്െ, നീതി നിഷ്ഠമായ 
സമൂഹ സൃഷ്ികായി ത്യാഗങ്ങള് 
സഹികാന് തയ്ാറുള്ളവരുപ്െ 
രയാജിച്ചതും സുദീരഘവം വിട്ടു
വീഴ്ചയില്ലാത്തതുമായ രപാോട്ത്തി
ലൂപ്െ മാത്രരമ അത്തേപ്മാരു  സമൂ
ഹസൃഷ്ി സാധ്യമാകൂ. സാമൂഹ്യ 
യാഥാരത്ഥ്യങ്ങള് ആഴത്തില് 
മനസ്ിലൈാകി, മാറ്ത്തിപ്റെ ശാ
സ്ത്രീയമായ പ്വരത്തന പദ്ധതി
കള് ആവിഷട് കേിച്ചട്, ഒരു സമൂ
ഹപ്ത്തയാപ്ക ആ മഹത്തായ 
പ്ക്രിയയില് പകോളികളാക്കുന് 
വിപ്ലവത്തിപ്റെ ശക്തികള്രക 
െേിത്രപേമായ ആ മുരന്റ്ത്തിനട് 
രനതൃത്ം നല്കാനാകൂ. ഇെതുപ
ഷേ ോഷ്ടീയം ഈ മാറ്പ്ത്ത പ്
തിനിധീകേിക്കുന് ോഷ്ടീയമാണട്.

സിപിഐ(എാം), സിപിഐ 
പ്ചര്ടിേളുന്ട വഞന

സംസ്ാനം ഭേിക്കുന് ഗവ
പ്ണ്മറെിപ്ന നയിക്കുന് സിപിഐ
(എം), സിപിഐ രപാലള്ള പാ
രട്ികള് ഈ ഇെതുപഷേ ോഷ്ടീ
യപ്ത്ത പ്തിനിധാനം പ്െയ്യുന്നു
രണ്ടാ? പ്പര്ാളിയം ഉല്പെന്
ങ്ങള്കട് 60 ശതമാനം നികുതി 
ചുമത്തി രകന്ദ്രഗവപ്ണ്മറെട് ജനങ്ങ
പ്ള പ്കാള്ളയെിക്കുരമ്ാള് ആ 
പ്കാള്ളമുതലൈില് പങ്കുപറ്ിപ്കാ
ണ്ടട് ജനങ്ങപ്ള കപ്യ്ാഴിയുന്വര, 
സംസ്ാനത്തിപ്റെ പ്പാതുകെം 
പ്വറും 5 വരഷകാലൈയളവപ്കാ
ണ്ടട് ഇേട്ിയാകി സംസ്ാനത്തി
പ്റെ സാമ്ത്തിക സ്ിതി പേി
താപമാകിയവര, ശമ്ളവം പ്പ
ന്ഷനം നല്കാന് പ്ാപ്ിയില്ലാത്ത 
ഖജനാവട് സൃഷ്ിച്ചവര, വിരദശ 

െപഥാലൈീസട് നടപടിെയ നിരഭയം ട്നരിടേ അഞ്ട് വനിെഥാ പ്വരത്�ര-സിന്ധു െജയിംസട് െെങ്ങന്നൂര, 
ആരിഫ പരപെനങ്ങഥാടി, ട്റഥാസിലൈിന് ഫിലൈിപെട് മഥാടപെള്ളി, ദീപ എസട്. മുള്ളിയന്�ഥാവട്, സുധ എസട്. െഴുത്ലൈ 
എന്ിവര ട്െരന്ട് മഹഥാസംഗമത്ില് സമരജ്ഥാലൈ െെളിയിക്കുന്നു
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വായ്പരയാപ്ൊപെം വരുന് കരശ
നമായ വ്യവസ്കള് ഏറ്റുവാങ്ങി 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിപ്റെ അെിത്തറ 
മാന്ിയവര, ജനകീയാസൂത്രണ 
പദ്ധതിയിലൂപ്െ ജനങ്ങളപ്െ അവ
കാശരബാധം തകരത്തും അവപ്േ 
ോഷ്ടീയമായി വന്ധ്യംകേിച്ചും 
അോഷ്ടീയത പെരത്തിയും ഇെതു
പഷേ ോഷ്ടീയത്തിനട് മാേകമായ 
പ്ഹേരമല്പെിച്ചവര വരഗ്ഗ-ബഹു
ജന സമേപാതയില് നിന്ട് എപ്ന്
രന്യ്കനായി വിെ പറഞ്ഞവര, മൂ
ലൈധന ശക്തികള്കട് നാെിപ്റെ 
സമ്ത്താപ്ക പ്കാള്ളയെികാന് 
അവസേപ്മാരുക്കുന് ആരഗാളീ
കേണ നയങ്ങളപ്െ നെത്തിപെട് 
ഏപ്റ്ടുത്തവര എങ്ങപ്നയാണട് 
അദ്ധ്ാനിച്ചു ജീവിക്കുന് ജനങ്ങ
ളപ്െ ോഷ്ടീയ രനതൃത്മാകുക.

ഏറ്വം ഒടുവിലൈായി ഏപ്റ്ടു
ത്തിേിക്കുന് സില്വര്ലൈന് 
പദ്ധതിയും സ്കാേ്യവല്കേണ
ത്തിനട് പേവതാനി വിേിക്കുന്
താണട് എന്ട് വ്യക്തമായിേിക്കു
ന്നു. 74 ശതമാനം ഓഹേിയും സ്
കാേ്യവല്കേികാപ്മന്ട് അവര 
ആണയിടുന്നു. പതിനായിേങ്ങപ്ള 
കുെിപ്യാഴിപ്പുക്കുന്രതാ പേിസ്ി

പ്ക ആവരത്തിച്ചട് ജനങ്ങരളാെട് 
കള്ളം പറഞ്ഞട് അവപ്േ കബളി
പെികാപ്മന്ട് കരുതിയതട് ഭീരുത്
മരല്ല പ്വളിവാക്കുന്തട്. സമ്ന്
നം ദേിദ്രനം തമ്മിലള്ള അന്േം 
നാള്ക്കുനാള് വരദ്ധിച്ചുവരുന് 
ഒരു സമൂഹത്തില് വികസനം സാ
ദ്ധ്യമാപ്ണന്ട് ജനങ്ങരളാെട് പറ
യുന്തട് പ്കാെിയ വഞ്ചനയരല്ല?

വലൈിപ്യാരു സാമ്ത്തികാക്ര
മണത്തിനട്, സാമൂഹിക പ്ഹേ
ത്തിനട്, മാനസികാഘാതത്തിനട് 
ഇേയാകുന് ജനങ്ങള് പ്തിരഷ
ധമുയരത്തുക സ്ാഭാവികമരല്ല? 
വൃദ്ധരും കുട്ികളം രോഗികളം വീ
ട്മ്മമാരുമെകം ആയിേകണകി
നാളകള് കുെിയിറകരുരത എന്ട് 
യാെിച്ചുപ്കാണ്ടട് പ്തരുവിലൈിറങ്ങു
രമ്ാള് അവരോപ്ൊപെം നില്രക
ണ്ടതട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുപ്െ ബാ
ദ്ധ്യതയരല്ല. എസട് യുസിഐ(ക
മ്മ്യൂണിസ്റട്) പാരട്ി രകേളത്തില് 
പ്െയ്തട് അതുമാത്രമാണട്. സില്വ
ര്ലൈന് പദ്ധതി തികച്ചും ജന
വിരുദ്ധമാപ്ണന്ട് തിേിച്ചറിഞ്ഞ 
ജനങ്ങള് ഗവപ്ണ്മറെിപ്റെ പ്രലൈാ
ഭനങ്ങള്രകാ ഭീഷണിരകാ വശം
വദോകില്ല എന്ട് സ്യം പ്ഖ്യാ
പിക്കുകയാണട്. അധികാേികളപ്െ 

രകാരത്തട് മുരന്ാട്ടുവന്ിേിക്കുന്നു. 
ശബ്മുയരത്തി സംസാേികാത്ത
വര ഇന്ട് ഗവപ്ണ്മറെിപ്ന വിറ
പ്കാള്ളിക്കുംവിധം വാദഗതികള് 
നിേത്തുന്നു. സാമൂഹ്യപുരോഗതി 
കാംഷേിക്കുന് ഏപ്താോപ്ളയും 
സരന്ാഷിപെിക്കുന് സമൂഹ്യാന്
േീഷേം വളന്നുവേികയാണട്.

സിപിഐ(എം) നം കൂട്രക്കും 
എന്തുപ്കാണ്ടാണിതട് അസ്സ്
തയുണ്ടാക്കുന്തട്. സമേങ്ങ
പ്ളന് രപേില് വിേസമായ 
പ്കെനങ്ങളം പ്വറുപ്പു
ളവാക്കുന് അക്രമങ്ങ
ളം മാത്രം ശീലൈമുള്ള
വരകട് അവകാശരബാ
ധമാരന് ഒരു ജനത 
നെത്തുന് അഭിമാനക
േമായ രപാോട്ത്തിപ്റെ ോ
ഷ്ടീയ പ്ാധാന്യം തിേിച്ചറിയാന് 
കഴിയണപ്മന്ില്ല. വരഗ്ഗീയത
യട് പ്കതിപ്േ പ്പാരുതുന്നുപ്വന്ട് 
പ്പാള്ളയായ വാെകകസരത്തു 
നെത്തുന്വരകട് ജാതി, മതം തു
െങ്ങി എല്ലാ സങ്കുെിതത്ങ്ങപ്ള
യും രഭദിച്ചട്, പ്പാതുവായ ഡിമാറെട് 
ഉയരത്തി മുരന്ാട്ടു വരുന് ജന
തയുപ്െ ഐക്യമാണട്, സമേമാണട് 
വരഗീയതയ്കട് തെയിൊനള്ള ഫലൈ

സമേം പ്െയ്യുന്വപ്േ ഭീകേ
വാദികളം തീവ്രവാദികളപ്മാപ്ക
യായി െിത്രീകേികാന് എല്ഡി
എഫട് ഗവപ്ണ്മറെട് കാണിച്ച വ്യ
ഗ്രത പ്പാറുകാവന്തല്ല. വിരദ
ശവാഴ്ചയട് പ്കതിപ്േ പ്പാരുതിയ 
സ്ാതന്ത്യ സമേ രസനാനികളം 
അനീതിപ്കതിപ്േ പ്പാരുതിയ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളം അവകാശങ്ങ
ള്കായി പ്പാരുതിയ പ്താഴിലൈാ

ളികളപ്മല്ലാം ഭീകേോയി െി
ത്രീകേികപ്പെട്ിട്ടുണ്ടട്. 

അപ്തല്ലാം പിന്ിേിപെ
ന് അധികാേ ശക്തി
കളില്നിന്ായിരുന്നു. 
എന്ാലൈിവിപ്െ ഇെ
പ്തന്വകാശപ്പെടുന്

വര ആ ഹീനമാരഗ്ഗം 
അവലൈംബിക്കുന്തട് അമ്

േപ്പുളവാക്കുന്നു. വി.ആര.കൃഷ്ണയ്
രുപ്െ രനതൃത്ത്തില് നെന് മൂലൈ
മ്ിള്ളി സമേപ്ത്തയും ളാഹ രഗാ
പാലൈപ്റെ രനതൃത്ത്തില് നെന് 
പ്െങ്ങറ സമേപ്ത്തയുപ്മല്ലാം ഭീ
കേവാദികപ്ളന്ട് വിളിച്ചതട് 
എല്ഡിഎഫട് ഭേണം തപ്ന്യാ
ണട്. യുഎപിഎ രപാലള്ള കേി
നിയമങ്ങള് നെപെിലൈാകി വലൈതു 
പിന്ിേിപെന് ഭേണപ്ത്തരപൊലം 

യതട് സാധാേണകാരുപ്െ പ്െറു
ത്തുനില്പൊയിരുന്നു. വിളപെില്ശാ
ലൈയില് അധികാേ ശക്തി മുട്ടുകു
ത്തിയതട് ജനകീ്യക്യത്തിപ്റെ 
മുമ്ിലൈായിരുന്നു. പ്െങ്ങറ ഇന്നും 
അധികാേികള്കട് ബാലൈിരകറാ 
മലൈയായിേിക്കുന്തട് വിട്ടുവീഴ്ചയി
ല്ലാത്ത ജനകീയ രപാോട്ം മൂലൈ
മാണട്. ഈ സമേമുഖങ്ങളിപ്ലൈാ
പ്ക ജനകീയ സമേ കമ്മിറ്ിക
ളിലൂപ്െ അജയ്മായ സമേശക്തി 
പടുത്തുയത്തിയതട് എസട് യുസിഐ 
കമ്മ്യൂണിസ്റട് പാരട്ിയുപ്െ അഷേീ
ണമായ പേിശ്രമഫലൈമായിട്ാണട്. 
ഭേണ പ്തിപഷേങ്ങള് ഒരുരപാ
പ്ലൈ ജനങ്ങപ്ള കപ്യ്ാഴിയുരമ്ാള് 
കഷേിോഷ്ടീയത്തിനതീതമായ 
സമേമുരന്റ്മാണട് മാരഗ്ഗം എന്ട് 
രകേളത്തില് സ്ാപിപ്ച്ചടുത്തതട് 
എസട് യുസിഐ(സി) ആണട്. പി
ന്ീെട് പലൈ ജനകീയമുരന്റ്ങ്ങളം 
ആ പാഠം മാരഗ്ഗദരശകമായി സ്ീ
കേിച്ചു. സംസ്ാനത്തട് നിേവധി 
സമേങ്ങളണ്ടായി. 

സില്വര്ലൈന് പദ്ധതിപ്ക
തിപ്േയും 11 ജില്ലകളിലൈായി നൂറു
കണകിനട് സമേകമ്മിറ്ികള് 
രൂപീകേിച്ചുപ്കാണ്ടട് സുശക്തമായ 
രപാോട്ത്തിപ്റെ ബലൈിഷ്ഠമായ 

തിയ്കട് അപേിഹാേ്യമായ ആഘാ
തരമല്പെിക്കുന്രതാ സംസ്ാന
പ്ത്ത കെപ്കണിയിലൈാക്കുന്രതാ 
അവപ്േ അരലൈാസേപ്പെടുത്തുന്
രതയില്ല. പ്ഹേരമല്ക്കുന്വരനാെട് 
പദ്ധതിയുപ്െ സത്യാവസ് പ്വളി
പ്പെടുത്തണപ്മന് സാമാന്യ മേ്യാ
ദരപാലം പാലൈിരകണ്ടതാപ്ണന്ട് 
കരുതാന് അവരുപ്െ ധാരഷ്്യം 
അനവദിക്കുന്ില്ല. സാമൂഹ്യ മു
രന്റ്ത്തിപ്റെ പാതയില് പ്ത്യ
ഷേപ്പെടുന് പ്തിബന്ധങ്ങപ്ള 
തട്ിമാറ്ാന് സത്യത്തിപ്റെ കരു
ത്തുമാത്രരമ ഉപകേിക്കൂ എന്ിേി

ഏപ്താരു പ്ഹേവം അവരഹള
നവം നിശബ്മായി ഏറ്റുവാങ്ങി 
നടുവട് കൂനിയ ഒരു ജനത ആത്മാ
ഭിമാനരത്താപ്െ ഉയരപ്ത്തഴുരന്
ല്ക്കുന് കാഴ്ചയാണിന്ട് രകേള
ത്തില് കാണുന്തട്. ജീവിതത്തി
പ്റെ നപ്ല്ലാരുപകേട് അടുകളയ്കള്ളി
ല് പ്െലൈവഴികാന് സാമൂഹ്യ പ്
ശട് നങ്ങരളാെട് വിമുഖത പുലൈരത്തി
യവര, പിന്ിേിപെന് െിന്ാഗതി
കളപ്െ ഒഴുകില്പ്പെട്ട് ജീവിത 
ദൗത്യങ്ങള് വിസ്മേിക്കുന്വര 
അങ്ങപ്ന എത്രരയാരപര ഇന്ട് 
അയല്പകകാരുമായി ്ക

പ്ദമായ മാരഗ്ഗം എന് ധാേണ
യുണ്ടാകണപ്മന്ില്ല. ജനതയുപ്െ 
നിതാന് ജാഗ്രതയാണട് ജനാധി
പത്യത്തിപ്റെ ഗ്യാേണ്ടി. ഭേിക്കു
ന്വരുപ്െ പ്െയ്ികള് ജനങ്ങള്പ്ക
തിോവരമ്ാള് അതിപ്നതിപ്േ 
ശബ്മുയരത്താന് കഴിയാപ്തരപാ
യാല് ജനാധിപത്യം അധഃപതി
ക്കും. ജനാധിപത്യ വ്യവസ്യുപ്െ 
അെിസ്ാനങ്ങള് ആക്രമികപ്പെ
ടുന് വരത്തമാനകാലൈത്തട് പുതി
പ്യാരു ജനാധിപത്യ അവരബാ
ധം ഉയരന്നുവരുന്തട് ആശാവ
ഹമരല്ല.

ലൈജ്ിപെിച്ചതും ഇവര തപ്ന്. 
രപാലൈീസട് രതരവാഴ്ചയും രലൈാക
പെട് പ്കാലൈപാതകങ്ങളം തുെങ്ങി 
രസ്ച്ഛാധിപത്യ വാഴ്ചയുപ്െ എല്ലാ 
രെരുവകളം ഒത്തിണങ്ങിയ ഭേ
ണമായി എല്ഡിഎഫട് ഭേണം 
അധഃപതിച്ചിേിക്കുന്നു.

സിൽവര്്ലൻ 
വിരുദ്ധ സമരാം  
അടിച്മര്ത്്ചന്ചവില്

ആറാട്ടുപുഴ, തൃക്കുന്പ്പുഴ തീേ
പ്ത്ത കേിമണല് തീേപ്ത്ത കേി
മണല് ഖനനം അസാദ്ധ്യമാകി

അെിത്തറ പാകിയതും എസട് യു
സിഐ(സി)യുപ്െ രവാളറെിയരമാ
ര തപ്ന്. അപവാദ പ്ൊേണങ്ങ
ള്പ്കാരണ്ടാ ഭീഷണികള് 
പ്കാരണ്ടാ ഒന്നും എസട് യുസിഐ
(സി)പ്യ സമേ പാതയില്നിന്ട് 
വ്യതിെലൈിപെികാനാവില്ല എന്ട് 
നന്ിഗ്രാം പ്രഷോഭത്തിപ്റെ അന
ഭവത്തില്നിന്ട് മനസ്ിലൈായിട്ടു
ണ്ടാകും എന്ട് കരുതപ്ട്. ജനശ
ക്തിക്കുമുന്ില് രസ്ച്ഛാവാഴ്ചകള് 
നിലൈംപ്പാത്തിയ െേിത്രരമ നാ
ളിതുവപ്േ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എരന്ാ
രക്കുക.

ജഥാഥഥാ �്യഥാപട്റ്ന് എം.പി.ബഥാബുരഥാജട്, ്വസട് �്യഥാപട്റ്ന് എസട്.രഥാജീവന്, മഥാട്നജര ടി.ടി.ഇസ്ഥായില്, സി.ആര.നീലൈ�ണ്ഠന്, െപ്ഥാഫ.കുസുമം ട്ജഥാസഫട് എന്ിവര സമരജഥാഥെയ അഭിസംട്ബഥാധന െെയ്യുന്നു
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അടുത്ത കാലൈത്തട് ഹിജാബു
മായി ബന്ധപ്പെട് വിവാദം കര
ണൊെക സംസ്ാനത്തട് പെരന്നു
പിെിക്കുകയുണ്ടായി. മാധ്യമങ്ങള്, 
പ്രത്യകിച്ചും ഇലൈരക്ടാണികട് മാ
ധ്യമങ്ങള് ഈ വിഷയത്തിനട് 
ഇന്്യ മുഴുവന് പ്ൊേണം പ്കാ
ടുക്കുകയായിരുന്നു. കരണൊെക 
സംസ്ാനപ്ത്ത തീേരദശ ജില്ല
യായ ഉഡപെിയിപ്ലൈ ഒരു പ്ിയൂ
ണിരവഴ്ിറ്ി രകാരളജിലൈാണട് ഈ 
വിവാദത്തിപ്റെ തുെകം. ക്യാമ്
സിനള്ളില്  യൂണിരഫാം മാത്ര
രമ ധേികാന് പാടുള്ളൂ എന്ട് 
രകാരളജട് അധികൃതര നിഷ്കരഷി
ച്ചരപൊള്, തങ്ങളപ്െ ആൊേത്തി
പ്റെ ഭാഗമായാതിനാല് ഹിജാബട് 
മാറ്ാന് 6 പ്പൺകുട്ികള് വിസ
മ്മതിച്ചു. ഇതിപ്നതിോയി, മുന്കൂ
ട്ി തയ്ാറാകിയ പദ്ധതി അന
സേിച്ചട് ഒരു കൂട്ം ആൺകുട്ികള് 
കാവി ഷാളകളം കാവി തലൈപൊ
വകളം ധേിച്ചുപ്കാണ്ടട് പ്ത്യഷേ
പ്പെട്ടു. കുറച്ചട് ആളകള് വിദ്യാര
ത്ഥികള്കട് കാവി ഷാളകളം 
കാവി തലൈപൊവകളം വിതേണം 
പ്െയ്യുന്തട് ആ സമയത്തട് പ്ൊ
േത്തിലണ്ടായിരുന് െിലൈ വീഡി
രയാകളില് കാണാം. ഒരു മന്തി
യുപ്െ മകന് കാവിഷാളകളം തലൈ
പൊവകളം വിതേണം പ്െയ്യുകയും 
തിേിപ്ച്ചടുക്കുകയും പ്െയ്ിരുന്
തായി െിലൈ മാധ്യമങ്ങള് റിരപൊര
ട്ട് പ്െയ്ിരുന്നു. ഒരു വിഭാഗം മാ
ധ്യമങ്ങളില്വന് വാരത്തകളില് 
ഈ സാധനങ്ങള് എല്ലാംതപ്ന് 
സൂറത്തില്നിന്ട് പ്കാണ്ടുവന്താ
പ്ണന്ട് പറയുന്നു. െിലൈ പ്പൺകു
ട്ികള്കട് ഹിജാബട് ധേിച്ചട് രകാ
രളജില് വോന് അനവാദം പ്കാ
ടുക്കുകയാപ്ണകേില് തങ്ങള്കട് 
കാവി ഷാളകളം തലൈപൊവകളം 
ധേിച്ചട് രകാരളജില് വോനം അന
വാദമുണ്ടാകണപ്മന്ട് ഒരു കൂട്ം 
ആൺകുട്ികള് രകാരളജട് അധി
കാേികള്കട് മുന്ില് ശഠിച്ചു. 
രകാരളജട് അധികൃതര േണ്ടട് കൂട്
പ്േയും രകാരളജില് പ്രവശികാന് 
അനവദിച്ചില്ല. ചുരുങ്ങിയ സമയ
ത്തിനള്ളില്തപ്ന് സംസ്ാന
പ്ത്ത മറ്ട് നഗേങ്ങളില് നിന്നും 
സമാനമായ സംഭവങ്ങള് റിരപൊര
ട്ട് പ്െയ്പ്പെട്ടു. ഹിജാബട് ധേിച്ചട് 
പ്പൺകുട്ികള് രകാരളജുകളില് 
എത്തിയ സ്ലൈങ്ങളിപ്ലൈല്ലാം 
കാവി ഷാളകളം തലൈപൊവകളം 
ധേിച്ചട് ആൺ കുട്ികളം വന്രതാ
തില് പ്ത്യഷേപ്പെട്ടു. അവര വി
ദ്യാരത്ഥികള് ആയിരുരന്ാ അല്ലാ
യിരുരന്ാ എന്ട് ആരക്കും പറ
യാന് കഴിയില്ല. േണ്ടട് മതവിഭാ
ഗങ്ങളില് പ്പടുന് വിദ്യാരത്ഥി
കള്കിെയില് മനഃപൂരവ്വം ഭിന്
തയും സ്പരദ്ധയും സൃഷ്ികാന് 
ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതി ഉണ്ടാ
യിരുന്നു എന്താണട് ഈ സംഭ
വങ്ങള് സൂെിപെിക്കുന്തട്. ഉെന്
തപ്ന് പ്ബാപ്മ്മയുപ്െ രനതൃത്
ത്തിലള്ള സംസ്ാനപ്ത്ത 

ബിപ്ജപി സരകാര നിലൈവില് 
യൂണിരഫാം നിലൈവിലള്ള എല്ലാ 
രകാരളജുകളിലം  വിദ്യാരത്ഥി
കള് യൂണിരഫാം നിരബന്ധമാ
യും ധേിച്ചിേികണപ്മന്ട് ഉത്ത
േവട് ഇറകി. അരത സമയംതപ്ന്, 
വരദ്ധിച്ചുവരുന് സംഘരഷാവസ് 
നിേീഷേിച്ചുപ്കാണ്ടട് സരകാര 
എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങ
ളം മൂന്ട് ദിവസരത്തയ്കട് അെച്ചിട്ടു.

ഹിന്ുവര്ഗ്രീയ അജണ് വമ്ക്താം
ഇതിനിപ്െ ന്യൂനപഷേ സമുദാ

യത്തില്പ്പട് െിലൈ വിദ്യാരത്ഥി
കള് ഹിജാബട് ധേിക്കുന്തിനട് 
അനകൂലൈമായ വിധി ലൈഭിക്കുന്
തിനായി കരണൊെക ്ഹരകാ
െതിപ്യ സമീപിച്ചു. ആദ്യപ്ത്ത 
ദിവസംതപ്ന് േണ്ടട് വിഭാഗവം 
ഹിജാബും കാവി ഷാളം തലൈപൊ
വം ഇല്ലാപ്ത യൂണിരഫാം ധേി
ച്ചുപ്കാണ്ടട് മാത്രരമ രകാരളജില് 
പ്രവശികാന് പാടുള്ളു എന് ഇെ
കാലൈ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു. കര
ണൊെക സരകാര വീണ്ടും മൂന്ട് 
ദിവസരത്തയ്കകൂെി സ്കൂളകളം രകാ
രളജുകളം അെച്ചിട്ടു!  അതുപ്കാ
ണ്ടട് വിദ്യാരത്ഥികള്കട് ഒോഴ്ചപ്ത്ത 
അധ്യയനം നഷ്പ്പെട്ടു. െിലൈ രകാ
രളജുകളില് അധികാേികള് രകാ
രളജിനള്ളില് ഹിജാബട് മാറ്റുന്
തിനള്ള സ്ലൈസൗകേ്യം നല്കി. 
െിലൈ രകാരളജുകളില് ഹിജാബട് 
ധേിപ്ച്ചത്തിയ ന്യൂനപഷേ സമുദാ
യത്തില്പ്പട് പ്പൺകുട്ികള്കട് 
്ഹരകാെതി വിധിയുപ്െ രപേില് 
പ്രവശനം നിരഷധിച്ചു. ഹിജാബട് 
തങ്ങളപ്െ ആൊേത്തിപ്റെ ഭാഗ
മാപ്ണന്നും മതം വിദ്യാഭ്യാസ
പ്ത്തകാള് പ്ധാനപ്പെട്താപ്ണന്നും 
െിലൈ പ്പൺകുട്ികള് വാദിച്ചു. 
അതുപ്കാണ്ടട് അവര ക്ാസില് 
ഹാജോവാപ്ത തിേിച്ചുരപായി. 
െിലൈ ബിപ്ജപി രനതാകളം ക്യാ
ബിനറ്ട് മന്തിമാരും ന്യൂനപഷേ 
സമുദായകാോയ പ്പൺകുട്ികള് 
പാകിസ്ാനിരലൈയ്കട് രപാകണ
പ്മന്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും നി
ങ്ങള്കട് വിദ്യാഭാസം ആവശ്യ
മിപ്ല്ലന്നുപറഞ്ഞട് കളിയാക്കുകയും 
പ്െയ്തു. ഹിന്ദു വരഗീയതയും ന്യൂ
നപഷേ സമുദായങ്ങള്പ്കതിോയ 
വിരദ്ഷവം ആക്രമരണാത്സുകത
രയാപ്െ. അനവരത്തിച്ചുവരുന് 
ആരഎസട്എസട് -ബിപ്ജപി-സംഘ
പേിവാര ശക്തികളപ്െ ജല്പെന
ങ്ങളായിരുന്നു അവ.

ഇതിനിപ്െ ്മസൂേിനടുത്തു
ള്ള മാണ്്യ നഗേത്തില് നെന് 
ഒരു സംഭവം പ്രത്യകിച്ചട് പോ
മരശിരകണ്ടതുണ്ടട്. ഹിജാബട് 
ധേിച്ചട് നെന്നുരപാകുകയായിരുന് 
ഒരു പ്പൺകുട്ിപ്യ ഒരുകൂട്ം ആൺ
കുട്ികള് പിന്തുെരുകയും അവ
രളാെട് ഹിജാബട് മാറ്ി 'ജയട് ശ്രീറാം' 
എന്ട് വിളികാന് ആവശ്യപ്പെടു
കയും പ്െയ്തു. പ്പപ്ട്ന്ട് ആ പ്പൺ
കുട്ി തിേിഞ്ഞുനിന്ട് 'അല്ലാഹു 
അകട്ബര' എന്ട് ഉച്ചത്തില് വി
ളിച്ചു.കാവിവസ്ത്രധാേികളായ ഒരു

കൂട്ം ആൺകുട്ികപ്ള ഒരു പ്പൺ
കുട്ി ഒറ്യ്കട് ്ധേ്യസരമതം പ്വ
ല്ലുവിളിച്ച ദൃശ്യം  രലൈാകം മുഴുവന് 
്വറലൈായി മാറി. സുധീേമായ 
ഈ പ്വൃത്തിപ്യ പ്കീരത്തിച്ചു 
പ്കാണ്ടട് പലൈരും ഈ പ്പൺകു
ട്ികട് പാേിരതാഷികമായി സം
ഭാവനകള് നല്കി. ലൈഭിച്ച പണ
പ്മല്ലാം പാവപ്പെട്വരക്കും ആം
ബുലൈന്സുകള്ക്കും ആശുപത്രി
കള്ക്കും സംഭാവനയായി നല്
കുപ്മന്ട് ആ കുട്ി പ്ഖ്യാപിച്ചു. 
തരന്ാെട് അപമേ്യാദയായി പ്പ
രുമാറിയ ആൺകുട്ികരളാെട് രദ
ഷ്യമിരല്ലപ്യന്ട് ഒരു പത്രരലൈഖ
കന് രൊദിച്ചരപൊള് അവളപ്െ മറു
പെി ഇങ്ങപ്നയായിരുന്നു: " അജ് 
ത കാേണവം പ്തറ്ിദ്ധേിപെിക
പ്പെട്തുപ്കാണ്ടുമാണട് അവര അങ്ങ
പ്ന പ്പരുമാറിയതട്. അവരപ്ക
തിപ്േ പോതി നല്കാന് ഉരദ്ശി
ക്കുന്ില്ല. അവര എപ്റെ സരഹാ
ദേന്മാോണട്, അവപ്േ കാേ്യങ്ങള് 
പറഞ്ഞട് മനസ്ിലൈാക്കുകയാണട് 
രവണ്ടതട് ".  തികച്ചും വിരവകപൂ
രവ്വമായ നിലൈപാൊണിതട്. പ്പൺ
കുട്ിയുപ്െ ഈ പ്പരുമാറ്പ്ത്ത എല്ലാ 
വിഭാഗം ജനങ്ങളം പ്കീരത്തിച്ചു. 

ഈ ഷ്പശ്നത്ിന്റെ തുടക്ാം
ഹിജാബട് വിഷയപ്ത്ത കൃത്യ

മായി വിലൈയിരുത്താന് നമ്മുപ്െ 
ോജ്യപ്ത്ത മരതതേ സകേല്പെത്തി
പ്റെ വികാസ െേിത്രവം അതിപ്റെ 
പ്രത്യകതകളം മനസ്ിലൈാരക
ണ്ടതുണ്ടട്. എസട് യുസിഐ(സി)
യുപ്െ സ്ാപക ജനറല് പ്സക്ര
ട്റിയും ഈ യുഗത്തിപ്ലൈ സമുന്ത 
മാരക്ിസ്റട് െിന്കേിപ്ലൈാോളമായ 
സഖാവട് ശിബട് ദാസട് രഘാഷട് മാര
ക്ിസ്റട് േീതിശാസ്ത്രത്തിപ്റെ അെി
സ്ാനത്തില് ഇന്്യന് സ്ാതന്ത്യ 
സമേപ്ത്തകുറിച്ചട് ഒരു ഉജ്ലൈ വി
ശകലൈനം നെത്തുകയുണ്ടായി. സാ
മ്ാജ്യത്വമായും ജന്ിത്തവമായും 
സന്ധിപ്െയ് രദശീയ ബൂരഷ്ാ
സിയായിരുന്നു ഇന്്യന് സ്ാത
ന്ത്യ സമേത്തിപ്ലൈ മുഖ്യധാേപ്യ 
നയിച്ചപ്തന്നും ഗാന്ധിജിയും പ്ന
ഹട്റുവം പരട്ലം അവരുപ്െ അന
യായികളം ഈ ധാേയുപ്െ പ്തി
നിധികളായിരുന്നുപ്വന്നും ഈ 
വിശകലൈനത്തില് സഖാവട് ശി
ബട് ദാസട് രഘാഷട് കാണിച്ചു തന്ി
രുന്നു. അരതാപ്ൊപെം തപ്ന് 
ഖുദിറാം രബാസട്, ഭഗതട് സിംഗട്, 
െന്ദ്രരശഖര ആസാദട്, അഷട് ഫഖു
ള്ള ഖാന്, സൂേ്യപ്സന്, പ്ീതിലൈത 
വരദദാര തുെങ്ങിയവര പ്തിനി
ധാനം പ്െയ് പ്പറ്ി ബൂരഷ്ാ വി
പ്ലവകാേികളപ്െ അനനേഞ്ജന
ധാേയും നിലൈവിലണ്ടായിരുന്നു.  
ഗാന്ധിജി നിസ്ംശയമായും സത്യ
സന്ധനായിരുന്നുപ്വകേിലം ഗാ
ന്ധിസം എന് രപേില് അറിയ
പ്പെടുന് അരദ്ഹത്തിപ്റെ സാമൂ
ഹിക-ോഷ്ടീയ ്ലൈന് അധികാ
േരമാഹികളായ രദശീയമുതലൈാളി 
വരഗ്ഗത്തിനട് അനനേഞ്ജന ധാേപ്യ 
മറികെകാനം അന്ിമമായി ബ്ി

ട്ീഷകാര രപായരപൊള്  അധി
കാേം പിെിപ്ച്ചടുകാനമുള്ള ഒരു 
ഉപകേണമായിരുന്നുപ്വന്ട് 
സഖാവട് ശിബട് ദാസട്രഘാഷട് ചൂ
ണ്ടികാണിച്ചിരുന്നു. യൂരറാപെില്, 
അതട് ഇംഗ്ണ്ടിരലൈാ ഫ്രാന്സിരലൈാ 
ജരമ്മനിയിരലൈാ ആയിപ്കാള്ള
പ്ട്, ബൂരഷ്ാ ജനാധിപത്യവിപ്ല
വം പൂരത്തീകേികപ്പെട്തട് മുത
ലൈാളിത്തത്തിപ്റെ ഉയരച്ചയുപ്െ 
ഘട്ത്തിലൈായിരുന്നു. നരവാത്ഥാന 
നായകപ്േല്ലാംതപ്ന് മരതതേത് 
ധാേണയുപ്െ അെിസ്ാനത്തില് 
സമൂഹപ്ത്ത ജനാധിപത്യവല്ക
േികാനള്ള വിപ്ലവസമാേത്തി
രലൈരപ്പെട്ിരുന്നു. എന്ാല് ഇന്്യ
യില് സ്ാതന്ത്യ സമേം രവരുറ
ച്ചരപൊരഴയ്കം കരമ്ാള പ്തിസ
ന്ധി കാേണം മുതലൈാളിത്തത്തിനട് 
അതിപ്റെ അനനേഞ്ജന - വിപ്ലവ 
സ്ഭാവം നഷ്പ്പെട്ടുപ്വന്ട് മാത്ര
മല്ല അതട് ജീരണെിക്കുകയും പ്െ
യ്ിരുന്നു. സഖാവട് ശിബട് ദാസട്രഘാ
ഷട് വിശദീകേിച്ചതുരപാപ്ലൈ "... 
ഇന്്യയില് ോഷ്ട രൂപീകേണ 
പ്ക്രിയ ആേംഭിച്ചതട് 19-ാം നൂ
റ്ാണ്ടിപ്റെ േണ്ടാം പകുതിയിലൈാ
യിരുന്നു. ഈ സമയത്തട് ഒരു രലൈാക 
സാമൂഹികശക്തിപ്യന് നിലൈയില് 
അതിപ്റെ വിപ്ലവ സ്ഭാവം നഷ്
പ്പെട്ിരുന്നുപ്വന്ട് മാത്രമല്ല വിപ്ല
വവിരുദ്ധ സ്ഭാവം ആരജിക്കുക
യും പ്െയ്ിരുന്നു. ഇതിനപേിയാ
യി ഇന്്യന് മുതലൈാളിത്തത്തിനട് 
അതിപ്റെ പ്രത്യക സ്ഭാവ സവി
രഷതകളമുണ്ടായിരുന്നു. സ്തന്ത
മായി വളരന്ട് വികസിച്ച പാശ്ാ
ത്യ മുതലൈാളിത്തത്തില്നിന്ട് വി
ഭിന്മായി ഇന്്യന് മുതലൈാളിത്തം 
വളരന്ട് വികസിച്ചതട് വിരദശ 
സാമ്ത്തിക മൂലൈധനത്തിപ്റെ 
ആധിപത്യത്തിപ്റെ കീഴിലം ഫ്യൂ
ഡല് ബന്ധങ്ങളാല് വലൈയം പ്െ
യ്പ്പെട്ടുമായിരുന്നു. അതുപ്കാണ്ടു
തപ്ന് അതിപ്റെ സ്ാഭാവിക 
വളരച്ച മുേെിച്ചു രപായിരുന്നു..." 
(വരഗീയതാ പ്ശ്നം).

ഇതിനിപ്െ 1917ല് റഷ്യയില് 
മഹത്തായ നവംബര വിപ്ലവം 
നെക്കുകയുണ്ടായി. മഹാനായ പ്ലൈ
നിപ്റെ രനതൃത്ത്തിലം പിന്ീെട് 
സ്റാലൈിപ്റെ നായകത്ത്തിലം യു
എസട്എസട്ആര പ്കട്ിപെടുത്തു.. 
മുതലൈാളിത്തപ്ത്ത അധികാേത്തില്
നിന്ട് പുറത്താക്കുകയും രസാഷ്യ
ലൈിസം പ്കട്ിപെടുക്കുകയും ഒരു 
പ്താഴിലൈാളിവരഗ്ഗ ഭേണകൂെം സ്ാ
പിതമാവകയും പ്െയ്തു. സഖാവട് 
ശിബട് ദാസട് രഘാഷട് ചൂണ്ടികാണി 
ച്ചതുരപാപ്ലൈ, പ്താഴിലൈാളിവരഗ്ഗ 
വിപ്ലവഭീതിയാണട് ഗാന്ധിജിയു
പ്െ െിന്ാഗതിയില് പ്തിഫലൈി
ച്ചതും അരദ്ഹപ്ത്ത സാമ്ാജ്യത്
രത്താടും ജന്ിത്തരത്താടും സന്ധി 
പ്െയ്യുന് നയം സ്ീകേിക്കുന്തി
രലൈയ്കട് എത്തിച്ചതും. ബ്ിട്ീഷട് സാ
മ്ാജ്യത്ത്തിപ്നതിപ്േ ശക്തമായ 
സമേം നെത്തുന്തട് ഗാന്ധിജിയ്കട് 
സ്ീകാേ്യമായിരുന്ില്ല. അഹിംസ 

ആയുധമാകണപ്മന്ട് അരദ്ഹം 
ഉല്രബാധനം പ്െയ്തു. വളപ്േ സമാ
ധാനപേമായി പ്തിരഷധികാന് 
അരദ്ഹം സത്യാഗ്രഹം എന് 
േീതി അവലൈംബിച്ചു. മറുവശത്തട് 
ജന്ിത്തരത്താടും സാമൂഹിക-സാം
സ്ാേിക േംഗങ്ങളിപ്ലൈ തിന്കള്
പ്കതിപ്േയുമുള്ള അരദ്ഹത്തിപ്റെ 
സമേവം അനേഞ്ജന സ്ഭാവമു
ള്ളതായിരുന്നു. ബൂരഷ്ാ ജനാധി
പത്യ വിപ്ലവം നെന് യൂരറാപെില് 
ോഷ്ടീയ േംഗത്തട് മാത്രമല്ല സാമൂ
ഹിക - സാംസ്ാേിക േംഗങ്ങളില് 
നെന് സമേവം സന്ധിയില്ലാത്ത
തും വിപ്ലവകേവമായിരുന്നുപ്വന്ട് 
സഖാവട് ശിബട് ദാസട് രഘാഷട് ചൂ
ണ്ടികാണിച്ചിരുന്നു. പപ്ഷേ, 
"ഇന്്യയിപ്ലൈ രദശീയ രനതൃത്ം 
സാമൂഹിക -സാംസ്ാേിക വിപ്ല
വാത്തിപ്റെ ഭാഗപ്മന് നിലൈയില് 
ഇന്്യന് ജനതപ്യ മതപേമായ 
ബന്ധനങ്ങളില്നിന്ട് രമാെിപെി
ച്ചുപ്കാണ്ടട് സമൂഹപ്ത്ത ജനാധി
പത്യവല്കേികാന് ശ്രമിച്ചിപ്ല്ലന്ട് 
മാത്രമല്ല, പകേം മതപ്ത്ത രദശീ
യതയിലൂന്ിയ ആശയങ്ങള് പ്
െേിപെികാനള്ള ഒരു ഉപാധിയാ
ക്കുകയും പ്െയ്തു. അതുപ്കാണ്ടട് 
ഇന്്യന് രദശീയതയ്കട് മതപേമായ 
ൊയട് വട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മത
പേമായ രദശീയത പ്കെിതമാ
യതട് ഹിന്ദുമത പുനരുദ്ധാേണത്തി 
ലൂപ്െയായിരുന്നു." (വരഗീയതാ 
പ്ശ്നം). ഗാന്ധിജി ജന്ിത്തരത്താ
െട് സന്ധി പ്െയ്യുകയാണട് യഥാര
ത്ഥത്തില് പ്െയ്തട്. സമൂഹപ്ത്ത 
ജനാധിപത്യവല്കേികാനായി 
സാമൂഹിക-സാംസ്ാേിക വിപ്ലവ
ത്തിപ്റെ ബാനര ഉയരത്തിപെിെി
കാന് അരദ്ഹം തയ്ാറായില്ല. 
പകേം ഈശ്േനം അള്ളായും 
ഒന്നുതപ്ന്യാപ്ണന്ട് പാെിപ്കാ
ണ്ടട് മതത്തിലൂപ്െ ജനങ്ങപ്ള ഒന്ി
പെികാന് ശ്രമിക്കുകയും എല്ലാവര
ക്കും നല്ലബുദ്ധി രതാന്ികാന് 
്ദവരത്താെട് പ്ാരത്ഥിക്കുകയും 
പ്െയ്തു. ഈ േീതിയില് അരദ്ഹം 
ഹിന്ദുമതപ്ത്തയും മതസഹിഷ്ണുത
യിലള്ള തപ്റെ വ്യക്തിപേമായ 
വിശ്ാസപ്ത്തയും സ്ാതന്ത്യസ
മേ പ്സ്ാനത്തിപ്റെ മുഖ്യധാേ
യിരലൈകട് പ്കാണ്ടുവന്നു.

എന്്ചണ് മകതതരത്ാം ?
മരതതേത്ം എന്തുപ്കാണ്ടട് 

എന്ാണട് വിവഷേിക്കുന്തട്? മരത
തേത്ം എന്ാല് ഇഹരലൈാകപ്ത്ത 
അതായതട് ഭൗതികരലൈാകപ്ത്ത 
സംബന്ധിക്കുന്തട് എന്ാണട് 
അരത്ഥമാക്കുന്തട്. മരതതേ കാ
ഴ്ചപൊെട് അനസേിച്ചട് ഭേണകൂെ സം
ബന്ധമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളം 
ഭൗതികരലൈാകപ്ത്ത കാേ്യങ്ങളാ
യതിനാല് അവ നെപൊക്കുന്തട് 
മതപേമായ പേിഗണനകളില്ലാ
പ്തയും പ്കൃത്യാതീത ശക്തിക
പ്ള അംഗീകേികാപ്തയുമാണട്. 
മതപ്ത്ത വ്യക്തിപേമായ കാേ്യം 
മാത്രമായാണട് പേിഗണിക്കുന്തട്. 
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ശിബട് ദാസട്രഘാഷിപ്റെ വാക്കുക
ളനസേിച്ചട്  ഒരു യഥാരത്ഥ മരത
തേ ോഷ്ടം "വിശ്ാസികള്കട് 
ഏപ്താരു വിശ്ാസ സംഹിതയി
ലം വിശ്സികാനം അവിശ്ാ
സികള്കട് വിശ്സികാതിേികാ
നമുള്ള പൂരണെസ്ാതന്ത്യം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നു. സാമൂഹ്യ-സാംസ്ാ
േിക-വിപ്ലവകെമകള് നിരവഹി
ച്ചുപ്കാണ്ടട് അതട് സമൂഹപ്ത്ത ജനാ
ധിപത്യവല്കേിക്കുകയും മത
ത്തിപ്റെ സ്ാധീനം കുറയ്കകയും 
പ്െയ്യുന്നു" (വരഗീയതാ പ്ശ്നം). 
സ്ാഭാവികമായും ഇന്ട് അവത
േിപെിക്കുന്തുരപാപ്ലൈ, മരതതേ
ത്പ്ത്ത എല്ലാ മതങ്ങള്ക്കുമുള്ള 
രപ്ാത്ാഹനമായി കണകാ
കാന് പറ്ില്ല. ഒരു മരതതേ ോ
ഷ്ടം മതസംബന്ധമായ കാേ്യങ്ങ
ളില് നിഷേട്പഷേത പുലൈരത്തുക
യും ഒരു മതപ്ത്തയും രപ്ാത്ാ
ഹിപെിക്കുകരയാ നിരുത്ാഹപ്പെ
ടുത്തുകരയാ  പ്െയ്ാതിേിക്കുകയും 
മതപ്ത്ത വ്യക്തിപേമായ കാേ്യം 
മാത്രമായി കാണുകയുമാണട് പ്െ
രയ്ണ്ടതട്. ഒോള്കട് ഹിന്ദുവാരയാ 
മുസല്മാനാരയാ കൃസ്്യാനിയാരയാ 
ജീവികാം, രഷേത്രത്തിരലൈാ പള്ളി
യിരലൈാ രപാകാം, ഒോള്കട് നി
േീശ്േവാദിയായും ജീവികാം. 
അതട് പ്തപ്േപ്ഞ്ഞടുക്കുന്തട് ആ 
വ്യക്തി മാത്രമാണട്. ഭേണകൂെം 
മതവിശ്ാസത്തിപ്റെ കാേ്യത്തില് 
തികഞ്ഞ നിഷേട്പഷേത പുലൈര
ത്തും. ഇതിപ്നയാണട് മരതതേത്
പ്മന്ട് വിളിക്കുന്തട്.

ഒോളപ്െ െിന് എന്തട് ഏപ്ത
കേിലം സാമൂഹ്യ െിന്യുപ്െ വ്യ
ക്തിവല്കൃതരൂപം മാത്രമാണട്. 
മുതലൈാളിത്ത സമൂഹം വരഗ്ഗ വിഭ
ജിതമായതിനാല് ചൂഷക വരഗ്ഗ
ത്തിപ്റെയും ചൂഷിത വരഗ്ഗത്തിപ്റെ
യും െിന്ാധാേകള് സമൂഹത്തില് 
നിലൈനില്ക്കുന്നുണ്ടട്. അതുപ്കാണ്ടട് 
ഏപ്താോളപ്െയും കാഴ്ചപൊെിപ്ന 
വരഗ്ഗപേമായ സമീപനരത്താപ്െ 
വിശകലൈനം പ്െരയ്ണ്ടതുണ്ടട്. ശാ
സ്ത്രീയ തത്ശാസ്ത്രമായ മാരക്ിസം
-പ്ലൈനിനിസം പഠിപെിക്കുന്തട് 
അതാണട്. എവിപ്െ നിന്ാണട് ഗാ
ന്ധിജികട് താന് ഉയരത്തിപെിെിച്ച 
ആശയങ്ങള് ലൈഭിച്ചതട്? ഗാന്ധി
ജികട് ജനങ്ങരളാെട് യഥാരത്ഥ
ത്തിലള്ള രനേഹമുണ്ടായിരുന്നു 
പ്വന്ട് സഖാവട് ശിബട് ദാസട് രഘാഷട് 
അസന്ിഗ്ദ്ധമായി പ്സ്ാവിച്ചിട്ടുണ്ടട്. 
പപ്ഷേ തപ്റെ െിന്ാഗതികളം 
കാഴ്ചപൊടുകളം എങ്ങിപ്നയാണട് 
മുതലൈാളിവരഗ്ഗത്തിപ്റെ താല്പെ
േ്യങ്ങപ്ള വളപ്േ നന്ായി പ്തി
നിധാനം പ്െയ്യുന്പ്തന്ട് അരദ്
ഹത്തിനട് മനസ്ിലൈായിരുന്ില്ല. 
ഗാന്ധിസം തങ്ങളപ്െ വരഗ്ഗതാല്
പെേ്യത്തിനട് ഒട്ടുംതപ്ന് ഭീഷണി 
ഉയരത്തുന്ിപ്ല്ലന്ട് ബ്ിട്ീഷട് സാ
മ്ാജ്യത്ത്തിനട് നന്ായി അറി
യാമായിരുന്നു. അതുപ്കാണ്ടട് അവര 
ഗാന്ധിജിയുപ്െ രനതൃത്പ്ത്ത 
ഉയരത്തി കാണിക്കുകയും സന്ധി 
പ്െയ്ാത്ത വിപ്ലവകാേികളായ 

സ്ാതന്ത്യ സമേ രസനാനികപ്ള 
ക്രൂേമായി അെിച്ചമരത്തുകയും 
പ്െയ്തു. അന്ട് സിപിഐ ഉണ്ടാ
യിരുന്നുപ്വകേിലം അതട് ഒരു യഥാര
ത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റട് പാരട്ി അല്ലാ
തിരുന്തിനാല് സ്ാതന്ത്യ സമ
േത്തിപ്ലൈ  അനേഞ്ജന ധാേപ്യ 
ഒറ്പ്പെടുത്തിപ്കാണ്ടട് അനനേ
ഞ്ജന ധാേയുമായി രെരന്നുപ്കാ
ണ്ടട് രസാഷ്യലൈിസം സ്ാപികാ
നായി മുരന്റുക എന് െേിത്രപ
േമായ ദൗത്യം നിരവഹികാന് 
കഴിഞ്ഞില്ല. മഹാനായ മാരവാ 
പ്സ തുങ്ങട് ഇത്തേത്തിലള്ള ഒരു 
സാഹെേ്യം ഉപരയാഗപ്പെടുത്തി
പ്കാണ്ടാണട് ശേിയായ മാരക്ി
സ്റട് േീതി പിന്തുെരന്ട് ്െന
യില് ജനകീയ ജനാധിപത്യ വി
പ്ലവം പൂരത്തീകേിച്ചതട്. 

പ്താഴിലൈാളിവരഗ്ഗ വിപ്ലവപ്ത്ത 
തെയുകയും പപ്ഷേ അരതസമയം, 
ജനങ്ങപ്ള ഒന്ിപെിച്ചുപ്കാണ്ടട് ബ്ി
ട്ീഷട് സാമ്ാജ്യത്പ്ത്ത ഇന്്യയില്
നിന്ട് പുറത്താക്കുകയും പ്െയ്യുക 
എന്തട് മാത്രമായിരുന്നു ഗാന്ധി
ജിയുപ്െ ആവശ്യകത. ഇതില്നി
ന്നും തികച്ചും വിഭിന്മായിരുന്നു 
രനതാജി സുഭാഷട് െന്ദ്ര രബാസും 
ഭഗതട് സിംഗും അവരുപ്െ അനയാ
യികളം പിന്തുെരന് സമീപനേീ
തി. രനതാജി ആഹ്ാനം പ്െയ്തു 
- "നിങ്ങള് എനിയ്കട് േക്തം തരൂ, 
ഞാന് നിങ്ങള്കട് സ്ാതന്ത്യം 
തോം." ബ്ിട്ീഷകാര ആയുധം ഉപ
രയാഗിച്ചട് സ്ാതന്ത്യ സമേം അെി
ച്ചമരത്തുപ്മന്തിനാല് ആയുധപ്മ
ടുകാപ്ത സ്ാതന്ത്യം ലൈഭികിപ്ല്ല
ന്ട് അരദ്ഹം ജനങ്ങരളാെട് വിശ
ദീകേിച്ചു. മാരക്ിസം-പ്ലൈനിനസ
ത്തില് വിശ്സിച്ചിരുന് സ്ാത
ന്ത്യസമേ രപാോളിയായ ഭഗതട് 
സിംഗും സായുധ സമേത്തിപ്റെ ആ 
വശ്യകതയില് വിശ്സിച്ചിരുന്നു.

സ്്ചതഷ്ന്മ് സമരാം േടമേൾ 
പയൂര്ത്രീേരിച്ില്

രനതാജി സുഭാഷട്െന്ദ്ര രബാ
സിപ്റെ ഐഎന്എയില് ഹിന്ദു
കരളാപ്ൊപെം നിേവധി മുസ്ിങ്ങ
ളം ഉണ്ടായിരുന്തായി നമുകറി
യാം. ജാതി-മതരഭദപ്മപ്ന്യ എല്ലാ
വരക്കുമായി അരദ്ഹം സ്ാപിച്ച 
സമൂഹ അടുകള വിഖ്യാതമാണട്. 
നരവാത്ഥാന പ്സ്ാനം ഉയര
ത്തിപെിെിച്ച ലൈിംഗ തുലൈ്യത ഐഎ
ന്എയില് പ്ാവരത്തികമാകി 
പ്കാണ്ടട് അരദ്ഹം വനിതകളപ്െ 
ഝാന്സി റാണി റജിപ്മറെട് ആേം
ഭിച്ചു. ഇതായിരുന്നു രനതാജിയും 
മറ്ട് വിപ്ലവകാേികളം നെത്തിയ 
സമേത്തിപ്റെ സ്ഭാവം. പപ്ഷേ 
ഗാന്ധിജിയ്കട് ഇത്തേം സംസ്ാേ
പ്ത്ത രപ്ാത്ാഹിപെികാന് കഴി
ഞ്ഞില്ല. അതുപ്കാണ്ടട് അരദ്ഹ
ത്തിനട് മരതതേ-ജനാധിപത്യ 
ആശയങ്ങളപ്െ അെിസ്ാനത്തില് 
ജനങ്ങപ്ള സംഘെിപെികാന് കഴി
ഞ്ഞില്ല. ഇത്തേപ്മാരു സാഹെ
േ്യത്തിലൈാണട് ബ്ിട്ീഷട് സാമ്ാജ്യ
ത്ം ഇന്്യന് രദശീയ ബൂരഷ്ാ
സിയുമായി സന്ധിയിരലൈരപ്പെട്ടു
പ്കാണ്ടട് അധികാേ ്കമാറ്ം 

നെത്തിയതട്. രദശീയ ബൂരഷ്ാ
സിയുപ്െ പാരട്ിയായ രകാൺഗ്ര
സ്ട് അങ്ങിപ്ന സ്തന്ത ഇന്്യയു
പ്െ അധികാേം കയ്ാളി. പ്താഴി
ലൈാളിവരഗ്ഗ വിപ്ലവത്തിലൂപ്െ മന
ഷ്യന് മനഷ്യപ്ന ചൂഷണം പ്െ
യ്യുന് മുതലൈാളിത്ത വ്യവസ്ിതി 
അവസാനിപെിക്കുന്തിനട് പകേം 
രകവലൈം ോഷ്ടീയ സ്ാതന്ത്യം 
മാത്രമാണട് ഇന്്യ രനെിയതട്. സമൂ
ഹത്തിപ്റെ ജനാധിപത്യവല്ക
േണം നെകാത്തതിനാല് ഇന്്യന് 
ജനത ജാതി, മതം, വംശം, പ്രദ
ശം എന്ിവയുപ്െ അെിസ്ാന
ത്തില് വിഘെിച്ചുനിന്നു. ഈ േീ
തിയില് ഇന്്യന് സ്ാതന്ത്യസ
മേ പ്സ്ാനം അതിപ്റെ കെമകള് 
പൂരത്തീകേികാപ്ത പാതിവഴി
യില് അവസാനിച്ചു.

കേ്ചണ്ഷ്ഗസ്ികറെത് േപട 
മകതതരത്ാം; ബിന്ജപിയുകടത് 
തുറന്ന ഹിന്ുവര്ഗരീയത

സ്തന്ത ഇന്്യയില് രകാൺ
ഗ്രസ്ട് ഒേികലം യഥാരത്ഥ മരത
തേത് നയങ്ങള് പിന്തുെരന്ി
രുന്ില്ല എല്ലാ മതങ്ങപ്ളയും പ്ീ
ണിപെിക്കുക എന് രകാൺഗ്രസ്ി
പ്റെ നയം ഒേികലം മരതതേത്
മായി കാണാന് കഴിയില്ല. ഇതു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഖാവട് ശി
ബട് ദാസട് രഘാഷട് ഒരു രൊദ്യം 
ഉന്യിക്കുകയുണ്ടായി. ഇസ്ാം 
മതപ്ത്ത രപ്ാത്ാഹിപെിക്കുന്
തുപ്കാണ്ടട് പാകിസ്ാപ്ന ഒരു 
മതാധിഷ്ഠിത ോഷ്ടപ്മന്ട് വിളി
ക്കുകയാപ്ണകേില് എല്ലാ മതങ്ങ
പ്ളയും രപ്ാത്ാഹിപെിക്കുന് 
ഇന്്യപ്യ ഒരു ബഹുമതാധിഷ്ഠിത 
ോജ്യപ്മന്ട് വിളിരകണ്ടിവരും. 
മരതതേ ോഷ്ടപ്മന്ട് വിളികാ
നാവില്ല. രകാൺഗ്രസ്ട് ഗവൺപ്മ
ന്കള് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങ
ളിലം സരകാര സ്ാപനങ്ങളിലം 
എല്ലാത്തേം മതാനഷ്ഠാനങ്ങളം 
നെത്താന് രപ്ാത്ാഹനം നല്കി. 
പ്ധാനമന്തിമാരും മുഖ്യമന്തിമാരും 
മറ്റുമന്തിമാരും ഹിന്ദുമതാനഷ്ഠാ
നങ്ങള് പേസ്യമായി നെത്തി. 
ഇന്്യന് രസ്പസട് റിസരച്ചട് ഓരഗ
്നരസഷനില്രപാലം രറാക
റ്ട് വിരഷേപണത്തിനമുമ്ട് പൂജ 
നെത്തുന്നു. 

മറുഭാഗത്തട് ന്യൂനപഷേ സമു
ദായപ്ത്ത പ്ീണിപെിച്ചട് രവാട്ടുരന
ടുക എന് ഉരദ്ശരത്താപ്െ ഷാ 
ബാരനാ രകസില് സുപ്ീം രകാെതി 
വിധി മറികെകാന് ോജീവട് ഗാന്ധി 
നിയമനിരമ്മാണം നെത്തി. അരത
സമയംതപ്ന് ഭൂേിപഷേ സമുദാ
യപ്ത്ത പ്ീണിപെികാനായി ബാ 
ബറി മസട്ജിദിപ്ലൈ ോംലൈല്ല അവര
കായി തുറന്നുപ്കാടുത്തു. ഈ നെ
പെി ഹിന്ദുവരഗീയത ആളികത്തു
ന്തിരലൈകട് നയിക്കുകയും ഹിന്ദു
-മുസ്ീം സൗഹാരദ്ത്തില് വിള്ള
ലണ്ടാക്കുകയും പ്െയ്തു. ഇങ്ങപ്ന 
രകാൺഗ്രസ്ട് ഗവൺപ്മന്കള് 
പലൈ തവണ സങ്കുെിത പാരലൈപ്മ
റെറി താല്പെേ്യങ്ങള്കായി ജന
ങ്ങളില് മതത്തിപ്റെ അെിസ്ാ
നത്തില് രെേിതിേിവണ്ടാകിപ്യ

ന്ട് മാത്രമല്ല ഇതിനായി വരഗീ
യലൈഹളകളം സൃഷ്ിച്ചു. ഇരപൊള് 
ബിപ്ജപി ഗവൺപ്മന്കള് പേ
സ്യമായ ഹിന്ദു വരഗീയ പ്ൊേ
ണത്തിലൂപ്െ ന്യൂനപഷേ സമുദായ
ങ്ങള്പ്കതിപ്േ വിരദ്ഷം പേത്തു
കയും സമൂഹത്തില് മതാധിഷ്ഠിത
മായ ധ്രുവീകേണം സൃഷ്ിച്ചുപ്കാണ്ടട് 
ഇലൈഷേനകളില് രനട്ം ഉണ്ടാക്കു
കയും പ്െയ്യുന്നു. ഇതാണട് ഇന്്യ
യിപ്ലൈ മരതതേത്പ്മന് രപേില് 
അറിയപ്പെടുന്തിപ്റെ െേിത്രം.

ഈ െേിത്രത്തിപ്റെ അെിസ്ാ
നത്തില് ഹിജാബട് വിഷയം പഠി
ച്ചാല് ഇതട് മനഃപൂരവ്വം സൃഷ്ിച്ച 
വിവാദമാപ്ണന്ട് മനസ്ിലൈാകും. 
ഹിന്ദുമതാൊേങ്ങളായ ഗണപതി
പൂജ, സേസ്തി പൂജ, ആയുധ പൂജ 
എന്ിവ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപന
ങ്ങളില് സ്ിേമായി നെന്നുവരു
ന്നു. അതുപ്കാണ്ടട് ഞങ്ങള്കട് 
രൊദികാനള്ളതട് ഹിജാബട് മാ
ത്രമായി എന്തുപ്കാണ്ടാണട് ഒരു 
വിവാദ വിഷയമാക്കുന്തട്? ഇതട് 
വിരവെനപേമരല്ല? വാരഗ്ഗീയത 
ആളികത്തിക്കുക എന്തട് മാത്ര
മരല്ല ഇതിനട് പിന്ിലള്ള ഉരദ്ശം?

ഹിജ്ചബ് വിവ്ചോം വര്ഗ്രീയ 
ഷ്ധുവരീേരണാം സൃട്ിക്്ചൻ

സ്തന്ത ഇന്്യയില് ദശാബ്
ങ്ങളായി മുതലൈാളിവരഗ്ഗം സാധാ
േണ ജനങ്ങപ്ളയും പ്താഴിലൈാളി
വരഗ്ഗപ്ത്തയും നിരദ്യം ചൂഷണം 
പ്െയ്ട് പാപെോകിയിേിക്കുകയാ
ണട്. പട്ിണി, ദാേിദ്ര്യം, പ്താഴി
ലൈില്ലായ്മ, വിലൈകയറ്ം, രജാലൈി
യില്നിന്നും പിേിച്ചുവിെല് എന്ിവ 
വരദ്ധിച്ചുപ്കാരണ്ടയിേിക്കുന്നു. 
ജനജീവിതം അനദിനം ദുസ്ഹ
മായിപ്കാണ്ടിേിക്കുകയാണട്. 
വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങള് അവ
രുപ്െ ജീവിത പ്ശ്നങ്ങപ്ള മുന്നിര
ത്തി സമേത്തിനിറങ്ങിപ്കാണ്ടി
േിക്കുകയാണട്. അസംബ്ി പ്തപ്േ
പ്ഞ്ഞടുപെട് നെക്കുന് അഞ്ചട് സം
സ്ാനങ്ങളില് എങ്ങിപ്നയും 
അധികാേത്തില് വോന് ബിപ്ജപി 
കിണഞ്ഞു പേിശ്രമിക്കുകയാണട്, 
പ്രത്യകിച്ചും ഉത്തര പ്രദശില്. 
അതിനായി ജനങ്ങളില് വരഗ്ഗീയ 
ധ്രുവീകേണം സൃഷ്ികാന് അവര 
ശ്രമിക്കുകയാണട്. ന്യൂനപഷേ വി
ഭാഗങ്ങള്പ്കതിപ്േ വിരദ്ഷ പ്
െേണം നെത്തുന്തട് ഭൂേിപഷേ 
ഹിന്ദു രവാട്ടുകള് രനെിപ്യടുകാ
നാണട്.

നമ്ുന്ട പ്ചര്ടി നടത്ിയ 
ഷ്പവര്ത്നങ്ങൾ

നമ്മുപ്െ പാരട്ിയും മുന്ണി 
സംഘെനകളം തുെകം മുതല് 
തപ്ന് ശാസ്ത്രീയ മരതതേ ജനാ
ധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസം നെപൊ
കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടുപ്കാണ്ടിേി
ക്കുകയാണട്. പപ്ഷേ, രകന്ദ്ര
-സംസ്ാന സരകാരുകള് ഇതട് 
നെപൊക്കുന്ില്ല എന്നുമാത്രമല്ല 
അതിനട് വിപേീതമായി പ്വര
ത്തിച്ചുപ്കാണ്ടിേിക്കുകയാണട്. രവ
ദാന്ത്തില് വിശ്സിച്ചിരുന് വി
രവകാനന്ന്രപാലം മതം വിദ്യാ

ഭ്യാസത്തില് ഇെപ്പെരുപ്തന്ട് 
ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ിരുന്നു. 
അരദ്ഹവം നരവാത്ഥാന നായ
കര എല്ലാവരും മതപ്ത്ത വിദ്യാ
ഭ്യാസത്തില്നിന്ട് മാറ്ിനിരത്ത
ണപ്മന്നും മതപ്ത്ത ഒരു വ്യക്തി
യുപ്െ സ്കാേ്യവിഷയമായിമാത്രം 
കാണണപ്മന്നും ആവശ്യപ്പെട്ി
രുന്നു. സമൂഹപ്ത്ത ജനാധിപത്യ
വല്കേികാനള്ള സമേം ഇരപൊ
ഴും കാേ്യമായി മുരന്റിയിട്ില്ല. 
പപ്ഷേ എല്ലാവിധ മതാൊേങ്ങളം 
ഇരപൊള് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപന
ങ്ങളില് അനവദിച്ചിേിക്കുരമ്ാള് 
ഹിജാബട് വിഷയം മാത്രം ഉയര
ത്തുന്തട് എന്ിനരവണ്ടിയാണട്? 
എല്ലാ മതാൊേങ്ങളം വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങളില് നിരോധിക്കുക
യാപ്ണകേില് ഹിജാബട് നിരോധ
നത്തിനം ന്യായീകേണമുണ്ടട്. 
പപ്ഷേ മപ്റ്ല്ലാ മതാൊേങ്ങളം 
അരതപെി തുെോന് അനവദിക്കു
കയും ഒന്ട് മാത്രം നിരോധിക്കു
കയും പ്െയ്യുന്തട് നഗ്നമായ വര
ഗീയത മാത്രമാണട്.

എസട് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റട്) 
കാരണൊെക സംസ്ാന ഘെക
വം അതിപ്റെ മുന്ണി സംഘെ
നകളായ എഐഡിഎസട്ഒ, എഐ
ഡി്വഒ, എഐഎംഎസട്എസട് 
എന്ിവയും വരഗീയത ആളിക
ത്തികാനള്ള ആസൂത്രിതമായ 
നീകങ്ങപ്ള ശക്തമായി അപലൈ
പിച്ചുപ്കാണ്ടും മാണ്്യയിപ്ലൈ പ്പൺ
കുട്ിയുപ്െ ധീേതപ്യ പ്കീരത്തി
ച്ചും പ്സ്ാവനകള് പുറപ്പെടുവിക്കുകയു 
ണ്ടായി. എഐഡിഎസട്ഒ പ്വര
ത്തകര ഈ നീെമായ പ്വൃത്തി
കള് തുറന്നുകാട്ാനായി വിദ്യാര
ത്ഥികളപ്െയിെയില് വ്യാപകമായ 
പ്െേണ പ്വരത്തനങ്ങള് നെ
ത്തി. എഐഡി്വഒ, എഐ
എംഎസട്എസട് പ്വരത്തകരും 
നരവാത്ഥാന നായകരുപ്െ ഉദ്ധേ
ണികള് ചുവപ്േഴുത്തട് നെത്തിപ്കാ
ണ്ടട് പ്ൊേണ പ്വരത്തനങ്ങള് 
നെത്തിപ്കാണ്ടിേിക്കുകയാണട്.

ജനങ്ങള് ബിപ്ജപിയുപ്െ ദു
ഷട് പ്െേണങ്ങളില് വീണുരപാ
യിട്ില്ല. അവര മുതലൈാളിവരഗ്ഗത്തിപ്റെ 
ഗൂഢപദ്ധതികള് മനസ്ിലൈാക്കുക
യും അതിപ്നതിപ്േ സമേേംഗ
രത്തയ്കട് വന്നുപ്കാണ്ടിേിക്കുകയു
മാണട്. ഐതിഹാസികമായ കര
ഷക സമേം വിജയം വേിച്ചതട് 
നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. മാരച്ചട് 28, 
29 തിയതികളില് ലൈഷേകണകി
നട് പ്താഴിലൈാളികള് പരത്താളം 
പ്താഴിലൈാളി സംഘെനകളപ്െ 
കീഴില് അണിനിേന്നുപ്കാണ്ടട് 
ോജ്യവ്യാപകമായി സമേം നെ
ത്തുകയാണട്. നമ്മുപ്െ ജനത ഇന്ി
ോ ഗാന്ധിയുപ്െ ഫാസിസ്റട് അെി
യന്ോവസ്പ്യ്കതിപ്േ തിേിച്ചെി
ച്ച െേിത്രമുള്ളവോണട്. അതുപ്കാ
ണ്ടട് രമാദി നയിക്കുന് ബിപ്ജപി 
ഗവൺപ്മന്ം പ്പാരുതുന് ജനങ്ങ
ളപ്െ ഐക്യം തകരകാന് വര
ഗ്ഗീയ വിരദ്ഷം വളരത്താനള്ള 
ഹീന പദ്ധതിയില് വിജയികാന് 
രപാകുന്ില്ല.
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ഇരുോജ്യങ്ങളം സംയുക്ത 
നാവിക, രവ്യാമ ്സനികാഭ്യാ
സങ്ങളില് പപ്കേടുകാറുണ്ടട്. 2007ല്, 
ഇന്്യ, യുഎസട്, ഓസട് ര്ലൈിയ, 
ജപൊന് എന്ിവര െതുഷട് രകാണ 
സുേഷോ ഡയരലൈാഗട് (കയുഎസട് ഡി) 
രൂപീകേിച്ചു. ക്ാഡട് എന്നും വി
ളിക്കുന് ഈ രവദി, എല്ലാ അം
ഗോജ്യങ്ങളപ്െയും വിവേ ്ക
മാറ്ത്തിനം ്സനിക പേിശീ
ലൈനത്തിനമുള്ള അനൗപൊേിക
വം തന്തപ്ധാനവമായ ഒരു രവ
ദിയാണട്. 2006ല് ഇന്്യ യുഎസു
മായി ഹാനികേമായ ഒരു  ആണവ 
കോറില് ഏരപ്പെട്ിരുന്നു. അതിനട് 
ഒരു വരഷം മുമ്ട്, 2005 പ്സപട്റ്ം
ബറില്, അന്ാോഷ്ട ആണരവാര
ജ് ഏജന്സിയുപ്െ (ഐഎഇഎ) 
നിരണായക രയാഗത്തില്, ഇന്്യ 
ഇറാപ്നതിപ്േ രവാട്ട് പ്െയ്തു. ഇറാന്, 
ആണവനിരവ്യാപന ഉെമ്െി 
(എന്പിെി) ലൈംഘിച്ചുപ്വന്ട് ആരോ
പിച്ചട്, യുഎസും, യൂരറാപ്യന് യൂ
ണിയന് സഖ്യകഷേികളം അവ
തേിപെിച്ച പ്രമയപ്ത്ത ഇന്്യയും 
പിന്തുണച്ചു. 2003ല് അരമേിക 
ഇറാഖിപ്ന ്സനികമായി പി
െിച്ചെകിയരപൊള് ഇന്്യ അതിപ്ന 
അപലൈപിച്ചില്ല. പകേം, നയത
ന്തപേമായ േീതിയില്, അതട് 'നീ
തിയില്ലാത്തതട്’ എന്ട് വിരശഷി
പെിക്കുകയും 'ശത്രുത' രനേപ്ത്ത 
അവസാനിപെികാന് സാധ്യമായ 
എല്ലാ ശ്രമങ്ങളം നെത്താന് ആവ
ശ്യപ്പെടുകയും പ്െയ്തു. യുഎസും 
അവരുപ്െ നാരറ്ാ സഖ്യകഷേിക
ളം ലൈിബിയയുപ്െ തിേപ്ഞ്ഞടുക
പ്പെട് പ്സിഡറൊയ രകണല് ഗദ്ാ
ഫിപ്യ പ്കാലൈപ്പെടുത്തിയരപൊള്, 
ലൈിബിയന് ജനതയുപ്െ ോഷ്ടീയ 
പേിവരത്തനത്തിനം ോജ്യത്തി
പ്റെ പുനരനിരമ്മാണത്തിനം സാ
ധ്യമായ എല്ലാ സഹായവം നല്
കാനള്ള സന്ദ്ധത പ്കെിപെിക്കുക 
മാത്രം പ്െയ്തുപ്കാണ്ട,ട് ഇന്്യ വീണ്ടും 
കരുതരലൈാപ്െ പ്തികേിച്ചു. അരത 
സമയം, യുഎസുമായി അടുപെമു
പ്ണ്ടകേിലം, യുഎസട് സാമ്ാജ്യത്
ത്തിപ്റെ രനതൃത്ത്തിലള്ള പ്ധാന 
്സനികസഖ്യമായ നാരറ്ായില് 
ഇന്്യ രെരന്ിട്ില്ല. റഷ്യപ്യ അപ
ലൈപിക്കുന് യുഎന് പ്രമയത്തി  പ്ന 
തിോയ രവാപ്ട്ടുപെില് നിന്ട് വി
ട്ടുനിന്നുപ്കാണ്ടട്, യു്ക്രപ്നതിോയ 
റഷ്യന് ആക്രമണത്തില് ഇന്്യ 
ഇത്തവണയും നിസ്ംഗത പുലൈര
ത്തി. എന്ാല് പ്പറെഗണിപ്ലൈ 
ഉന്ത ഉരദ്യാഗസ്ര, ഇന്്യയുപ്െ 
രവാപ്ട്ടുപെില് നിന്ട് വിട്ടുനില്ക്കു
ന്തിപ്ന സൗഹൃദപേമായി ഉള്

പ്കാള്ളുന്നു. ''ഇന്്യയ്കട് റഷ്യയുമാ
യി സകേീരണെമായ െേിത്രവം 
ബന്ധവമുപ്ണ്ടന്ട് ഞങ്ങള് തിേി
ച്ചറിയുന്നു”, ഇരന്ാ-പസഫികട് 
സുേഷോ കാേ്യങ്ങളപ്െ പ്തിരോധ 
അസിസ്ററെട് പ്സക്രട്റി യുഎസി
പ്ലൈ ഹൗസട് ആംഡട് സരവീസസട് 
കമ്മിറ്ി അംഗങ്ങരളാെട് പറഞ്ഞ
തട് ഇങ്ങപ്നയാണട്. അങ്ങപ്ന, 
അരമേികപ്യരയാ, റഷ്യപ്യരയാ 
ശത്രുവാക്കുന്തില് നിന്ട് ഇന്്യ 
തന്തപൂരവം വിട്ടുനില്ക്കുകയാണട്. 

ഇന്മ്യുന്ട നിലപ്ചട്
പകേം ഇന്്യ ഇരുവരോടും 

സൗഹാരദ്പേമായ നിലൈപാെട് കാ
ണിക്കുകയും സമരത്ഥമായ വിലൈ
രപശലൈിലൂപ്െ ഇരുവേില് നിന്നും 
കൂടുതല് രനട്മുണ്ടാകാന് ശ്രമി
ക്കുകയും പ്െയ്യുന്നു. നിലൈവിപ്ലൈ 
ആരഗാള സാഹെേ്യത്തില്, പ്
ധാന സാമ്ാജ്യത് ശക്തികള്  
സാമ്ത്തികവം ോഷ്ടീയവമായ 
താല്പെേ്യങ്ങളില് നിന്ട് പ്ാരദ
ശികവം ഭാഗികവമായ യുദ്ധങ്ങള് 
സംഘെിപെിക്കുപ്മന്ട് ഭേിക്കുന് 
ഇന്്യന് കുത്തകകള്ക്കും അറിയാം. 
രതാകിന്മുനയിരലൈാ, ചൂഷണാ
ത്മകമായ നവപ്കാരളാണിയല് 
മാരഗത്തിലൂപ്െരയാ, അവര തങ്ങ
ളപ്െ സ്ാധീന രമഖലൈകള് വര
ധിപെിച്ചുപ്കാണ്ടിേിക്കുരമ്ാള്, 
വളരന്നുവരുന് സാമ്ത്തിക പ്
തിസന്ധിപ്യ എങ്ങപ്നപ്യകേിലം 
തെയുന്തിനട്, സമ്ദട് വ്യവസ്
യുപ്െ വരദ്ധിച്ചുവരുന് ്സനിക
വല്കേണത്തിലൂപ്െ ഉല്പൊദി
പെിക്കുന് ആയുധരശഖേം അവര
കട് പുറത്തുവിരെണ്ടതുണ്ടട്. ജനങ്ങ
പ്ള പറഞ്ഞറിയികാനാവാത്ത 
ദുേിതത്തിരലൈക്കും പോധീനതയി
രലൈക്കും തള്ളിവിട്ടുപ്കാണ്ടട്, 
്സനിക ബജറ്ട് പതിവായി വര
ദ്ധിപെിച്ചട്, മറ്ട് സാമ്ാജ്യത് ോജ്യ
ങ്ങളില്നിന്ട് അത്യാധുനിക 
്സനിക ഉപകേണങ്ങള് വാ
ങ്ങിപ്കാണ്ടട്, ആയുധമത്േത്തില് 
പ്ാമുഖ്യം രനൊന് ഇന്്യയുപ്െ ഭേ
ണാധികാേികള് ശ്രമിക്കുന്നു. 
അരതാപ്ൊപെം, അവരകട് അതിര
ത്തിപ്രദശങ്ങളില് യുദ്ധസമ്മര
ദ്ം നിലൈനിരത്തുകയും, അയല്ോ
ജ്യങ്ങളമായി ഇെയ്കിപ്െ സായുധ 
സംഘട്നങ്ങള് നെത്തുകയും പ്െ
രയ്ണ്ടതട് അനിവാേ്യമാണട്. 
കാേണം, മുതലൈാളിത്തത്തിപ്റെ 
സൃഷ്ിയായ പ്പാള്ളുന് ജീവല്പ്
ശട് നങ്ങളില് നിന്ട് ആളകളപ്െ 
ശ്രദ്ധ തിേികാനം,  തളരച്ചയി
ലൈായ സമ്ദട് വ്യവസ്പ്യ ്സ
നികവല്കേണത്തിലൂപ്െ കൃത്രി

മമായി ഉരത്തജിപെികാനം ഇതാ
വശ്യമാണട്. അതിനാല്, അവര 
ഒരു വശത്തട് അരമേികയുമായും 
മറ്ട് പാശ്ാത്യ ോഷ്ടങ്ങളമായും 
ഉള്ള ബന്ധവം, മറുവശത്തട് റഷ്യ
യുമായുള്ള െേിത്രപേമായി ആഴ
രമറിയതും, തന്തപേവമായ ബന്ധ
വം നിലൈനിരത്തിപ്കാണ്ടട് കൗ
ശലൈപൂരവം മുരന്ാട്ട് നീങ്ങുന്നു. 

റഷമ്യുമ്ചയുള്ള ഇന്മ്യുന്ട 
വമ്്ചപ്ചരാം

ഈ പ്െറിയ പശ്ാത്തലൈം യു
്ക്രന് പ്തിസന്ധിപ്യ കുറിച്ചു
ള്ള ഇന്്യയുപ്െ നിലൈപാെിപ്ന സം
ബന്ധിച്ചട് ഉള്കാഴ്ച നല്കാന് 
സഹായിക്കും. യു്ക്രന് യുദ്ധ
ത്തിപ്റെ രപേില് ഐക്യോഷ്ടസ
ഭയില് റഷ്യയട്ക കതിോയ രവാ
പ്ട്ടുപെില് നിന്ട് വിട്ടുനില്കാന് 
അരമേികയുപ്െ അടുത്ത സഖ്യ
കഷേിയായ ഇന്്യയ്കട് ഒരു കാേ
ണമുണ്ടട്. പലൈ യൂരറാപ്യന് ോജ്യ
ങ്ങപ്ളയും രപാപ്ലൈ, ഇന്്യയും 
എണെരയ്കാ പ്കൃതിവാതകത്തിരനാ 
രവണ്ടി റഷ്യപ്യ ആശ്രയിക്കുന്ി
ല്ല എന്തട് ശേിയാണട്. ഇന്്യ 
റഷ്യയില് നിന്ട് എണെയും പ്കൃ
തിവാതകവം ഇറക്കുമതി പ്െയ്യു
ന്നുപ്വകേിലം കാേ്യമായ അളവില് 
ഇറക്കുമതി പ്െയ്യുന്ില്ല. എണെ 
ഇറക്കുമതിയുപ്െ 1%, വാതക ഇറ
ക്കുമതിയുപ്െ 0.2%, എന്ിങ്ങപ്ന 
മാത്രമാണട് ഇന്്യ റഷ്യയില് നിന്ട് 
ഇറക്കുമതി പ്െയ്യുന്തട്. പരഷേ, 
ആയുധ ്കമാറ്ത്തിപ്റെ കാേ്യ
ത്തില്, റഷ്യപ്യ സംബന്ധിച്ചി
െരത്താളം ഇന്്യ ഏറ്വം വലൈിയ 
ഇറക്കുമതികാേനം, ഇന്്യപ്യ 
സംബന്ധിച്ചിെരത്താളം റഷ്യ ഏറ്
വം വലൈിയ കയറ്റുമതികാേനം 
ആണട്. 2000 നം 2020നം ഇെ
യില് ഇന്്യയുപ്െ ആയുധ ഇറക്കു
മതിയുപ്െ 66.5 ശതമാനവം റഷ്യ
യില് നിന്ായിരുന്നു. ആയുധ 
ഇറക്കുമതികായി ആ േണ്ടട് ദശ
കങ്ങളില് ഇന്്യ പ്െലൈവഴിച്ച 
53.85 ബിലൈ്യൺ രഡാളറില്, 35.82 
ബിലൈ്യൺ രഡാളറും റഷ്യയിരലൈ
കാണട് രപായതട്. അരത കാലൈ
യളവില്, യുഎസില് നിന്നുള്ള 
ഇറക്കുമതി 4.4 ബിലൈ്യൺ രഡാളറും, 
ഇസ്ാരയലൈില് നിന്നുള്ളതട് 4.1 
ബിലൈ്യൺ രഡാളറുമാണട്. െക്ര 3, 
െക്ര 4 എന്ീ േണ്ടട് ആണവ ബാ
ലൈിസ്റികട് അന്രവാഹിനികള് 
വാെകപ്യ്കടുകാന് ഇന്്യ റഷ്യയു
മായി െരച്ച നെത്തുന്നുണ്ടട്. ഇതില് 
ആദ്യരത്തതട് 2025-ഓപ്െ എത്തു
പ്മന്ട് പ്തീഷേിക്കുന്നു. കൂൊപ്ത, 
ഇന്്യന്  കേരസനയുപ്െ പ്ധാന 

യുദ്ധ ൊകേട്നിേ, പ്ധാനമായും 
റഷ്യന് നിരമ്മിത െി72എം1 (66%), 
െി90എസട്(30%) എന്ിവയാണട്. 
ഇന്്യന് നാവികരസനയുപ്െ പ്
വരത്തനസജ്മായ ഏക വിമാ
നവാഹിനികപെല്, രസാവിയറ്ട് 
കാലൈഘട്ത്തിപ്ലൈ ഒരു കപെല് നവീ
കേിപ്ച്ചടുത്തതാണട്. കൂൊപ്ത മുഴു
വന് യുദ്ധവിമാനങ്ങളം ഗ്രൗണ്ടട് 
അറ്ാകട് വിമാനങ്ങളം റഷ്യന് 
നിരമ്മിതരമാ, റഷ്യന് ്ലൈസന്
സില് ഇന്്യയില് നിരമ്മിക്കുന്
രതാ ആണട്. (നാവികരസനയുപ്െ 
്ഫറ്ര  ഫ്ീറ്ില് 43 മിഗട്-29പ്ക/ 
പ്കയുബി എന്ിവ ഉള്പ്പെടുന്നു). 
നാവികരസനയുപ്െ 10 ്ഗഡഡട്
-മി്സല് ഡിസട് ര്ായറുകളില് 
നാപ്ലൈണെം റഷ്യന് കാഷിന് ക്ാസും, 
17 ഫ്രിരഗറ്റുകളില് 6 എണെം റഷ്യന് 
തല്വാര ക്ാസുമാണട്. കൂൊപ്ത 
റഷ്യയിരലൈകട് പ്തിവരഷം 2.5 
ബിലൈ്യൺ രഡാളറിപ്റെ െേക്കുക
ളം യു്ക്രന് ഉള്പ്പെപ്െയുള്ള സി
ഐഎസട് (രകാമൺപ്വല്ത്തട് 
ഓഫട് ഇന്ഡിപ്പന്ഡറെട് രസ്ററ്ട് സട്) 
ോജ്യങ്ങളിരലൈകട് 1.5 ബിലൈ്യൺ 
രഡാളറും ഇന്്യ കയറ്റുമതി പ്െ
യ്യുന്നു. അതിനാല്, ആയുധങ്ങള്
കായുള്ള ഈ കടുത്ത ആശ്രിത
ത്വം, കയറ്റുമതി വിപണിയിപ്ലൈ 
അനിശ്ിതത്വമാണട് റഷ്യയട് പ്ക
തിപ്േ ഒരു പ്തിരഷധവം പ്ക
െിപെിക്കുന്തില് നിന്ട് ഇന്്യപ്യ 
വിലൈക്കുന് കാേണങ്ങള്. ഈ കാ
േണങ്ങള്, ഇന്്യയിപ്ലൈ ഭേിക്കുന് 
കുത്തക മുതലൈാളിമാരുരെതും, ബൂര
ഷ്ാ വരഗതാല്പെേ്യങ്ങള് പൂരണെ
മായി പാലൈിക്കുന്നുപ്ണ്ടന്ട് ഉറപൊ
കാന് അധികാേത്തില് അഭിരഷ
കം പ്െയ്പ്പെട് പാരട്ികളരെതും 
ആപ്ണന്നും, ഏപ്താരു ോഷ്ടീയ 
വിദ്യാരത്ഥിക്കും മനസ്ിലൈാകാന് 
കഴിയും. മുന്കാലൈങ്ങളില് രകാൺ
ഗ്രസട് അതട് പ്െയ്ിരുന്നു. ഇരപൊള് 
ബി.പ്ജ.പിയും അരത പാത പി
ന്തുെരുകയാണട്. ശ്രരദ്ധയമായ 
കാേ്യം, സിപിഐ(എം), സിപിഐ 
തുെങ്ങിയ കപെ മാരകട് സിസ്റ്റുകള് 
രപാലം യു്ക്രനിപ്ലൈ റഷ്യയുപ്െ 
അധിനിരവശപ്ത്ത അപലൈപിക്കു
ന്തില്നിന്ട് വിട്ടുനിന്നു എന്
താണട്. റഷ്യയും യു്ക്രനം തമ്മി
ലള്ള സായുധ രപാോട്ത്തില് 
സിപിഐ(എം) ''കടുത്ത ആശകേ” 
പ്കെിപെിക്കുകയും, യു്ക്രപ്ന
തിോയ റഷ്യന് ്സനിക നെ
പെിപ്യ ''ദൗരഭാഗ്യകേം” എന്ട് 
വിളിക്കുകയും പ്െയ്തു. അതുരപാ
പ്ലൈ, അയല്ോജ്യത്തട് റഷ്യന് 
്സന്യം മുരന്റുരമ്ാള്, യു്ക്ര
നിപ്ലൈ മാനഷികവം ഭൗതികവ
മായ നഷ്ങ്ങളില് സിപിഐ 
ആശകേ രേഖപ്പെടുത്തുകയും, സമാ
ധാനം പുനഃസ്ാപികണപ്മന്നും 
നയതന്തത്തിപ്റെയും സംഭാഷ
ണത്തിപ്റെയും പാതയിരലൈകട് മെ
ങ്ങണപ്മന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു 
പരഷേ, അധികാേത്തിപ്റെ ഇെ
നാഴിയില് നിലൈനിന്നുരപാരുന്
തിനം, ഭേിക്കുന് ഇന്്യന് കുത്ത
കകളപ്െ പ്ീതി രനടുന്തിനം 

അവര ഉരദ്ശിക്കുന്നുണ്ടാവാം. 
എന്ാല്, മാരകട് സിസം-പ്ലൈനി
നിസം-ശിബ്ാസട് രഘാഷട് െിന്
യുപ്െ വീഷേണരകാണില് നിന്ട്, 
യു്ക്രനിപ്ലൈ സാമ്ാജ്യത് റഷ്യ
യുപ്െ ്സനിക അധിനിരവശ
പ്ത്ത നമ്മുപ്െ പാരട്ി ശക്തമായി 
അപലൈപിച്ചു. അരമേികന് സാ
മ്ാജ്യത്ത്തിപ്റെ രനതൃത്ത്തില
ള്ള നാരറ്ാ, മിക കിഴകന് യൂ
രറാപ്യന് ോജ്യങ്ങളിലം തങ്ങള
പ്െ നിയന്തണ വലൈയം വ്യാപി
പെിക്കുരമ്ാള്, മത്േിക്കുന് സാ
മ്ാജ്യത്ശക്തി എന് നിലൈയില് 
യു്ക്രപ്ന തങ്ങളപ്െ ആധിപ
ത്യത്തിന കീഴില് പ്കാണ്ടുവോ
നള്ള ശ്രമത്തിപ്റെ ഭാഗമായി, 
റഷ്യ യു്ക്രപ്റെ രമല് ആക്രമ
ണം അഴിച്ചുവിട്ടു എന്ട് ചൂണ്ടികാ
ട്ടുകയും പ്െയ്തു. യുഎസട് സാമ്ാജ്യ
ത്വം, റഷ്യന് സാമ്ാജ്യത്വം, 
തമ്മില് ആധിപത്യത്തിനായുള്ള 
രപാോട്മാണട് രലൈാകസമാധാന
പ്ത്ത അപകെപ്പെടുത്തുന് ഈ 
യുദ്ധ സാഹെേ്യമുണ്ടാകിയപ്ത
ന്ട് ഞങ്ങള് വ്യക്തമായി സൂെി
പെിച്ചു. വട് ളാഡിമിര പുെിപ്റെ ഗവൺ
പ്മറെിപ്റെ യഥാരത്ഥ ലൈഷേ്യങ്ങള് 
“രലൈാക കരമ്ാള മത്േത്തില് 
സാമ്ാജ്യത് റഷ്യയുപ്െ സ്ാനം 
ശക്തിപ്പെടുത്തുക” എന്താപ്ണ
ന്ട്, റഷ്യന് കമ്മ്യൂണിസ്റട് വരരക
ഴട് സട് പാരട്ി (ആരസിഡബ്യുപി) 
വ്യക്തമായിപെറഞ്ഞതട് സരന്ാ
ഷമുളവാക്കുന്നു. “യുഎസും, യൂരറാ
പെ്യന് യൂണിയനം, റഷ്യയും തമ്മി
ലള്ള സാമ്ാജ്യത് ്വരുദ്ധ്യങ്ങ
ളാണട് സംഘരഷത്തിപ്റെ ഉറവി
െം. ഈ യുദ്ധത്തില് റഷ്യന് ഭേ
ണകൂെത്തിപ്റെ യഥാരത്ഥ ലൈഷേ്യ
ങ്ങള് സാമ്ാജ്യത്മാപ്ണന്തില് 
ഞങ്ങള്കട് സംശയമില്ല” അവര 
നിേീഷേിച്ചു. രപാലൈീസട് മുന്റിയി
പ്പുകള് ലൈംഘിച്ചട്, റഷ്യയിപ്ലൈ സമാ
ധാനരപ്മികളായ സാധാേണ 
ജനങ്ങള്, യു്ക്രന് അധിനിരവ
ശത്തിപ്നതിപ്േ പ്തിരഷധികാന് 
ആയിേകണകിനായി പ്തരുവി
ലൈിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടട്. ''യുദ്ധം രവണ്ട!” 
ജനക്കൂട്ം ഉറപ്ക വിളിക്കുകയും, 
ആക്രമികപ്പെട് യു്ക്രന്കാരകട് 
ഐക്യദാരഢ്യം പ്ഖ്യാപിക്കുകയും 
പ്െയ്തു. സാധാേണ പൗേന്ാരുപ്െ 
സമാനമായ പ്തിരഷധങ്ങള് മി
കവാറും എല്ലാ ോജ്യങ്ങളിലം 
നെന്ിട്ടുണ്ടട്. ''ഇതട് പുെിപ്റെ യുദ്ധ
മാണട്, റഷ്യന് ജനതയുപ്െ യുദ്ധ
മല്ല”, പ്നതരലൈന്ഡിപ്ലൈ ഒരു റഷ്യന് 
പ്തിരഷധ സംഘാെകന് പറഞ്ഞു.
ഇന്മ്ൻ പൗരന്്ചന്ര രക്ിച്
തിന്റെ കപരിൽ ആത്മഷ്പശാംസ

േണ്ടട് പ്ധാന സാമ്ാജ്യത്ശ
ക്തികള് പേസ്പേം എതിരത്തുനില്
ക്കുരമ്ാള്, ദുേിതമനഭവിക്കുന് 
മനഷ്യോശി രനേിടുന് ബുദ്ധിമു
ട്ടുകളപ്െ വിവിധ മുഖങ്ങള് അനാ
വേണം പ്െയ്പ്പെടുകയാണട്. നമ്മു
പ്െ ോജ്യപ്ത്ത പ്മഡികല് രകാ
രളജുകളില് പ്രവശനം രനടുന്
തിപ്റെ അമിതമായ െിലൈവട് താ
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�ു്്കന് ്�തിസന്ി�ില് ഇന്്യ�ുയട നില�ായടന്്? ഇന്്യ ഇതിനകം തയന്ന സാ്മാജ്യത്വ സ്വഭാ
വം ്കവരിച്ചുകഴിഞെു. വിപരേശപത്തക്് മൂലധനം ക�റ്ുമതി യചയ്ുക�ും മറ്് രാജ്യങ്ങളുയട 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്ളും കുറഞെ പവതനത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന മാനവപശഷി�ും ചൂഷണം യച
യ്ുക�ും യചയ്ുന്ന സാ്മാജ്യത്വത്തിയറെ എല്ലാ സവിപശഷതകളും ഇന്്യ ്�കടിപ്ിക്ുന്നു. ഏഷ്യ
�ില് മാ്തമല്ല, പലാകത്തിയലതയന്ന ഒരു മഹാശക്ി�ാ�ി ഉ�ര്ന്നുവരാന് ഇന്്യ ആ്ഗഹിക്ുന്നു. 
ആ അഭിലാഷം ് �തിഫലിപ്ിക്ുന്നതാണ് ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്ുള്ളില് ഇന്്യന് സമ്പരേ് വ്യവസ് 
അഞ്് ്ടില്യൺ പ�ാളര് ആ�ി മാറുയമന്ന ്�ധാനമ്ന്ി�ുയട വീമ്പിളക്ല്. ആ സ്വ�്നം സാക്ാ
ത്കരിക്ാന്പവണ്ി ഇന്്യ �ുഎസുമാ�ി ്സനിക സഖ്യത്തിപലര്യപ്ടുക�ാണ്.
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ങ്ങാനാവാപ്ത, പ്മഡികല് വി
ദ്യാഭ്യാസം രനടുന്തിനായി യു
്ക്രനിരലൈകട് രപായ 
20,000രത്താളം വരുന് ഇന്്യന് 
വിദ്യാരത്ഥികള് അഭിമുഖീകേി
ക്കുന് നഷ്ങ്ങളം, പീഡനവം, ദു
േിതവം ഇതിപ്നാരു ഉദാഹേണ
മാണട്. ഇവിപ്െ ഒരു രകാെി രൂപ
യാപ്ണകേില്,  യു്ക്രനില് പ്മ
ഡികല് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനട് 25 
ലൈഷേം രൂപമാത്രമാണട് പ്െലൈവട്. 
''പ്മഡികല് വിദ്യാഭ്യാസ നയ
ങ്ങള് ശേിയായ തേത്തില് ആയി
രുപ്ന്കേില് പിപ്ന് വിരദശരത്ത
കട് രപാരകണ്ടി വേില്ലായിരുന്നു,'' 
രകാപാകുലൈനായ ഒരു േഷേിതാവട് 
പറഞ്ഞു. എന്ാല് അത്തേം വി
ദ്യാരത്ഥികപ്ള രമാശമായി െിത്രീ
കേികാനം, പേിഹസികാനം 
ഭേണകഷേിയായ ബിപ്ജപി രന
താകള്കട് ഒരു മെിയുമില്ല.  യു
്ക്രനില് ഒരു ഇന്്യന് വിദ്യാര
ത്ഥി മേിച്ച ദിവസം, ബിപ്ജപിയു
പ്െ രകന്ദ്ര പാരലൈപ്മറെറികാേ്യ 
മന്തി പ്ഹ്ാദട്  രജാഷി പേിഹ
സിച്ചു, ''വിരദശത്തട് പ്മഡിസിന് 
പഠിക്കുന് 90% ഇന്്യകാരും 
ഇന്്യയില് രയാഗ്യതാ പേീഷേ
കള് വിജയിക്കുന്തില് പോജ
യപ്പെടുന്വോണട്''. എന്ാല്, 
ജീവന് നഷ്പ്പെട് വിദ്യാരത്ഥി 
തപ്റെ പ്ീ-യൂണിരവഴട് സിറ്ി രകാ
ഴ്ില് 97% മാരകട് രനെിയിരുന്നു
പ്വന്ാണട് അവപ്റെ പിതാവട് മാ
ദ്ധ്യമങ്ങരളാെട് പറഞ്ഞതട്.

2021 ഡിസംബറിപ്റെ തുെകം
മുതല് യു്ക്രപ്ന രകന്ദ്രീകേിച്ചട് 
സംഘരഷം വരദ്ധിക്കുകയും, സാ
ഹെേ്യം ഒരു ്സനിക സംഘ
ട്നത്തിരലൈകട് എത്തുന് േീതി
യില്, വഷളാകുപ്മന്ട് വിവിധ 
രകാണുകളില്നിന്ട് മുന്റിയിപെട് 
നല്കുകയും പ്െയ്തു. യുഎസട്, 
കാനഡ, ഓര്രേലൈിയ, യുപ്ക, ജര
മ്മനി തുെങ്ങി നിേവധി ോജ്യങ്ങള് 
2022 ജനവേിയില്തപ്ന് തങ്ങ
ളപ്െ പൗേന്ാപ്േ യു്ക്രനില്നി
ന്ട് തിേിപ്ക പ്കാണ്ടുവോന് തുെ
ങ്ങിയിരുന്നു. എന്ാല് ഇന്്യന് 
സരകാര തിടുകം കാട്ിയില്ല. 
കൂൊപ്ത, ഭേണകഷേിയായ ബി
പ്ജപിയുപ്െയും, പ്ധാനമന്തി ഉള്
പ്പെപ്െയുള്ള രനതാകളപ്െയും ശ്ര
ദ്ധ അരപൊള് അഞ്ചട് സംസ്ാന
ങ്ങളിപ്ലൈ നിയമസഭാ തിേപ്ഞ്ഞ
ടുപെട് പ്ൊേണത്തിലൈായിരുന്നു. 
അതിനാല്, ഇന്്യകാപ്േ, പ്രത്യ
കിച്ചട് യു്ക്രനില് കുടുങ്ങിയ 
ഇന്്യകാോയ വിദ്യാരത്ഥികപ്ള 
അെിയന്ിേമായി സംേഷേിരക
ണ്ടതിനം, ആവശ്യപ്മകേില് ഒഴി
പെിരകണ്ടതിനം പകേം, ഇതിപ്റെ 
പ്ാധാന്യപ്ത്ത സൗകേ്യപൂരവ്വം 
വിസ്മേിച്ചു.

തിേപ്ഞ്ഞടുപെട് പ്ൊേണം 
അവസാന റൗണ്ടില് ആയിേിക്കു
രമ്ാള്, സരകാര ഉറകത്തില്
നിന്ട് എഴുരന്റ്റു. ഇന്്യന് പൗേ
ന്ാപ്േ, കൂടുതലം വിദ്യാരത്ഥിക

പ്ള, യു്ക്രനില്നിന്ട് ഒഴിപെി
കാന് 'ഓപെരറഷന് ഗംഗ' ആേം
ഭിച്ചു. ഏപ്റ പ്യത്നത്തിപ്നാടുവില്, 
ഭൂേിഭാഗം വിദ്യാരത്ഥികളം യു
്ക്രനമായി അതിരത്തി പകേി
ടുന് ഹംഗറി, പ്റാമാനിയ, രപാ
ളണ്ടട് തുെങ്ങിയ ോജ്യങ്ങളിരലൈകട് 
കെന്ട്, സ്ന്ം നാട്ിരലൈകട് മെ
ങ്ങാന് ഇന്്യന് വിമാനങ്ങളില് 
കയറി. അവിപ്െപ്യത്തിയരപൊള്, 
അവേില് െിലൈപ്േ രകന്ദ്രമന്തിമാര 
'ഭാേതട് മാതാ കീ ജയട്’ വിളിക
രളാപ്െയും പ്ധാനമന്തി രമാദിപ്യ 
പ്ശംസിച്ചും പുഷ്പങ്ങള് നല്കി 
സ്ീകേിച്ചു. എന്ാല് സംഘരഷ
രമഖലൈയില്നിന്ട് ഇന്്യന് പൗ
േന്ാപ്േ േഷേികാന് സമരയാെി
തമായ നെപെികള് സ്ീകേികാ
ത്തരപൊള്, പൂകള് വിതേണം 
പ്െയ്യുന്തുരപാലള്ള പ്കെനങ്ങള് 
അരത്ഥശൂന്യമാപ്ണന്ട് പറഞ്ഞട്, 
രോഷാകുലൈോയ വിദ്യാരത്ഥികള് 
സരകാേിപ്ന രൂഷേമായി വിമര
ശിച്ചു. തനികട് നല്കിയ രറാസാ
പ്പൂവട് ഉയരത്തിപെിെിച്ചുപ്കാണ്ടട് ഒരു 
ഇന്്യന് വിദ്യാരത്ഥി പറഞ്ഞു, 
"ഇരപൊള് ഞങ്ങള് ഇവിപ്െയുണ്ടട്, 
ഞങ്ങള്കട് ഇതട് നല്കുന്നു. ഇതു
പ്കാപ്ണ്ടന്തു കാേ്യം? ഞങ്ങള് 
ഇതുപ്കാപ്ണ്ടന്തു പ്െയ്യും? അവിപ്െ 
ഞങ്ങള്കട് എപ്ന്കേിലം സംഭ
വിച്ചിരുപ്ന്കേില് ഞങ്ങളപ്െ കു
ടുംബങ്ങള് എന്തു പ്െയ്യുമായിരു
ന്നു?" യു്ക്രനിപ്ലൈ ഒരു പ്മഡി
കല് യൂണിരവഴ്ിറ്ിയിപ്ലൈ ഒന്ാം 
വരഷ വിദ്യാരത്ഥിനിയാണട് തങ്ങള് 
രനേിട് പീഡനത്തിപ്റെയും അപ
കെത്തിപ്റെയും പ്ഞട്ിക്കുന് വി
വേണം നല്കിയതട്. യു്ക്രനി
യന് പട്ാളകാര അവരോെട് വളപ്േ 
രമാശമായി പ്പരുമാറി, ആൺകു
ട്ികപ്ള തല്ലുകയും, പ്പൺകുട്ിക
പ്ള െവിട്ടുകയും, വായുവിരലൈകട് 
പ്വെിയുണ്ടകളം, കണെീര വാതക 
പ്ഷല്ലുകളം ഉതിരക്കുകയും പ്െയ്തു
പ്വന്നും അവര പറഞ്ഞു. യു്ക്ര
നിപ്ലൈ ഇന്്യന് എംബസിയില്
നിന്ട് സഹായം ലൈഭിരച്ചാ എന് 
രൊദ്യത്തിനട്, അവര മറുപെി പറ
ഞ്ഞതട്, ''ഞങ്ങള് എന്ട് പ്െയ്ാ
ലം അതട് ഞങ്ങള് സ്ന്ം നിലൈ
യിലൈാണട് പ്െയ്തട്... ഇന്്യന് എം
ബസിയിപ്ലൈ ഉരദ്യാഗസ്ര ഞങ്ങ
പ്ള ഞങ്ങളപ്െ വിധികട് വിട്ടു.'' 
എന്ിട്ടും, ഇന്്യയുപ്െ വിരദശകാ
േ്യ പ്സക്രട്റി, വിദ്യാരത്ഥികള്
കട് യു്ക്രന് വിടുന്തിനരവണ്ടി 
ഇന്്യന് സരകാര അവരകട് 'ഒരു
പാെട് മുന്കൂര അറിയിപെട് നല്കി
യിട്ടുണ്ടട്' എന്ട് അവകാശപ്പെട്ടു
പ്കാണ്ടട് ലൈജ്യില്ലാപ്ത ഗവൺ
പ്മറെിപ്റെ നെപെികപ്ള ന്യായീ
കേികാന് ശ്രമിച്ചു.

സമയൂഹമ്ചദ്ധമ്മങ്ങളിന്ല  
വമ്്ചജഷ്പച്ചരണാം

ഇന്്യയുപ്െ േഷേപ്പടുത്തല് 
ശ്രമങ്ങള് തെസ്പ്പെടുകയും, അവിപ്െ 
കുടുങ്ങിയ വിദ്യാരത്ഥികളപ്െ കു
ടുംബങ്ങള് ഉതട്കണ്ഠാകുലൈമായ 
നിമിഷങ്ങളില്കൂെി കെന്നുരപാ

കുകയും പ്െയ്രപൊള്, സരകാേി
പ്റെ വിജയങ്ങപ്ള പ്പരുപെിച്ചു കാ
ണികാന്, ഡിജിറ്ല് പ്ലാറ്ട്രഫാ
മുകളില് നിശേബ്മായി ആസൂത്ര
ണംപ്െയ്, വ്യാജവിവേ പ്ൊേ
ണം രൂപപ്പെട്ടുവേികയായിരുന്നു. 
വ്യാജവാരത്തകള് പ്െേിപെക്കു 
ന്തിനപുറരമ, യു്ക്രനില് കു
ടുങ്ങികിെക്കുന് വിദ്യാരത്ഥികപ്ള 
അവരുപ്െ വിധിയാണട് അപ്തന് 
േീതിയില് പ്തറ്ായി കുറ്പ്പെടുത്തി, 
തീവ്രരദശീയവാദം ആളികത്തി
ച്ചുപ്കാണ്ടട്, ഇന്്യപ്യയും പ്ധാ
നമന്തി രമാദിപ്യയും മഹത്പ്പെ
ടുത്തി രപാസ്റ്റുകള് ഇട്ടു. ഇന്്യയി
രലൈകട് മെങ്ങിപ്യത്തിയരപൊള് 
രമാദിപ്യ വിമരശിച്ച, യു്ക്രനി
ല് ഒറ്പ്പെട്ടുരപായ വിദ്യാരത്ഥിക
പ്ള അവമതിച്ചുപ്കാണ്ടട് അവപ്േ 
'പാമ്ിന്കുഞ്ഞുങ്ങള്' എന്നുവിളി
ച്ചട് പേിഹസിക്കുകയും, യു്ക്രന് 
രമാദിപ്യ രലൈാകത്തിപ്ലൈ 'ഏറ്വം 
ശക്തനായ രനതാവട്' എന്ട് വി
രശഷിപെിക്കുകയും പ്െയ്തുപ്വന്ട് 
അവകാശപ്പെടുകയും പ്െയ്യുന്തി
രലൈകട് ഇതുരപായി. യുദ്ധം പേി
ഹേികാന് യു്ക്രനം റഷ്യയും 
ഇന്്യയുപ്െ സഹായം രതെിപ്യ
ന് മപ്റ്ാരു പ്തറ്ായ അവകാശ
വാദവം ഇവര പ്െേിപെിച്ചു.

വിവിധ ബിപ്ജപി അനകൂലൈ 
വാട്ട്സട്ആപെട് ഗ്രൂപ്പുകളില് കണ്ട 
ഒരു സരന്ശം ഇങ്ങപ്നയായിരു
ന്നു:''യുദ്ധരമഖലൈയില്നിന്ട് സുേ
ഷേിതമായി പുറത്തുകെക്കുകയാണട് 
നിങ്ങളപ്െയാവശ്യം. എന്ിട്ട് നി
ങ്ങള്കട് പഞ്ചനഷേത്ര സൗകേ്യ
ങ്ങള് നല്കിയിപ്ല്ലന്ട് പറഞ്ഞട് 
െിവി ക്യാമറകള്കട് മുന്ില്വന്ട് 
കേയുകയാണട്. വിദ്യാരത്ഥികപ്ള 
അവരുപ്െ വീട്ടുപെികല്വപ്േ പ്ഹ
ലൈിരകാപട്റ്റില് പ്കാണ്ടുരപായി 
ഇറകണം, ഒരു ചുമട്ടുപ്താഴിലൈാളിപ്യ 
ഏരപൊൊകി അവരുപ്െ ലൈരഗജട് 
പ്കാണ്ടുരപാകാന് സരകാര പണം 
നല്കണമായിരുന്നു, രമാദി അവപ്േ 
തലൈയില് ചുമന്ട് വീട്ില് ഇറക
ണമായിരുന്നു, അരല്ല?'' ഈ വി
രധനയുള്ള സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങളി
പ്ലൈ ഗൂരഢാരദ്ശ്യരത്താപ്െയുള്ള 
പ്ൊേണങ്ങളില് വിദ്യാരത്ഥിക
പ്ള ദുഷ്ോയി െിത്രീകേിക്കുകയും 
അവരുപ്െ കഷ്പൊടുകപ്ള പേിഹ
സിക്കുകയും പ്െയ്തു.

വസ്തുതാപേമാരണാ പ്െേണ
ങ്ങള് എന്ട് അരന്ഷിക്കുന് േണ്ടട് 
ഏജന്സികള്, വാെട്സട്ആപെട് ഗ്രൂ
പ്പുകളിലം, പ്ഫയട്സട്ബുകട് ഗ്രൂപ്പു
കളിലം, ഇത്തേപ്മാരു പ്ൊേണം 
ബിപ്ജപി സംവിധാനങ്ങള് നെ
ത്തുന്താണട് എന്തിപ്റെ പ്തളി
വകള് കപ്ണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടട്. ഒേവ
സേത്തില്, റഷ്യന് പ്തിരോധ 
മന്തി പ്സരജി രഷായിഗു, തപ്റെ 
ോജ്യത്തിപ്റെ ്സന്യം യു്ക്ര
നിപ്ലൈ ഇന്്യന് സിവിലൈിയന്ാപ്േ 
ഉപദ്രവികിപ്ല്ലന്നും, അത്തേം 
സാധാേണകാപ്േ സുേഷേിത 
സ്ാനങ്ങളിരലൈകട് മാറ്റുപ്മന്നും 
വാഗ്ാനം പ്െയ്തായി അവകാ

ശപ്പെടുന് ഒരു െിത്രീകേണം 
കപ്ണ്ടത്തി. ഒരു അരന്ഷണ 
ഏജന്സി, ഈ അവകാശവാദ
ങ്ങള് പ്തറ്ാപ്ണന്ട് കപ്ണ്ടത്തി. 
രഷായട്ഗു ഈ അവകാശപ്പെട്തു
രപാപ്ലൈ ഒരുകാേ്യവം പറഞ്ഞി
ട്ില്ല. കൂൊപ്ത ഇന്്യയുപ്െ വിമാ
നങ്ങള് ഒേികലം  നിരോധിത 
രമഖലൈയിരലൈകട് പറന്ിട്ില്ല. സ്ി
തിഗതികള്കനസൃതമായി പ്
വരത്തികാന് ്വകിയതിനട് 
രമാദി സരകാര രനേിടുന് വിമര
ശനങ്ങപ്ള രനേിൊന് അവരകട് 
ഇത്തേം പ്കട്ിച്ചമകലകള് ആവ
ശ്യമാപ്ണന്ട് അരന്ഷണ സം
ഘങ്ങള് വാദിച്ചു.

ഭരണേര്ത്്ചക്ൾ ഇത്രാം 
വഞന്ചപരമ്ചയഷ്പവൃത്ിേൾ 
ന്ചയ്ുന്നന്തന്ുന്േ്ചണ്് ?

ചുരുകത്തില്, രനേപ്ത്ത വി
ശദീകേിച്ച വസ്തുതകള്ക്കുരമല് 
യു്ക്രന് വിഷയത്തില് ഇന്്യ
യുപ്െ നിലൈപാെട് ഇതാണട്. ോജ്യ
ത്തിനകത്താപ്ണകേിലം, ബുദ്ധിമു
രട്റിയ സാഹെേ്യത്തില് വിരദ
ശത്താപ്ണകേിലം, തീവ്രരമാ അസ
ഹനീയരമാ ആയ ദുേിതങ്ങളില് 
ജനങ്ങള് കഷ്പ്പെടുരമ്ാള്, സത്യം 
വളപ്ച്ചാെികാനള്ള തങ്ങളപ്െ 
കൗശലൈത്തിലം ആത്മപ്ശംസ
യുപ്െ അഹകോേത്തിലം അഭിേമി
ക്കുകയാണട് ബിപ്ജപി സരകാര. 
അധ്ാനിക്കുന് ജനങ്ങള്കട് ോ
ഷ്ടീയ അവരബാധം ഇല്ലാത്തതു
പ്കാണ്ടുമാത്രം ഭേിക്കുന്, കുത്ത
കകള്കട് വിരധയോയ ബിപ്ജ
പിയും അതിപ്റെ സരകാരും ഇത്ത
േം കുറ്കൃത്യങ്ങളില്നിന്നും പ്ക
ട്ിച്ചമച്ച പ്ൊേണങ്ങള് നെത്തി 
േഷേപ്പെടുകയാണട്. ബിപ്ജപിയു
മായി ശത്രുത നെിക്കുന് കപെ 
മാരക്ിസ്റ്റുകള് ഉള്പ്പെപ്െയുള്ള 
മിക പ്തിപഷേ പാരട്ികളം, പ്ത
േപ്ഞ്ഞടുപെില് മികച്ച ഫലൈം രന
ടുന്തിനട് ആവശ്യമായ പേിധി
യില് മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നു. 
അവര ജനങ്ങള്കട് ശേിയായ 
ോഷ്ടീയ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുപ്മ
ന്ട് പ്തീഷേിക്കുന്തട് വ്യരത്ഥമാ
ണട്. മറിച്ചട്, തിേപ്ഞ്ഞടുപെട് ോഷ്ടീ
യത്തിപ്റെ പേിധിയില് ജനങ്ങ
പ്ള ഒതുകാനാണട് അവരുപ്െ ശ്രമം. 
അതിനാല്, ആശയക്കുഴപെത്തി
ലൈകപ്പെട് ജനങ്ങള്, ആകരഷക
മായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാരലൈാ, കപെ 
രദശസട് രനഹത്തിപ്റെരയാ, സങ്കു
െിത രദശീയവാദത്തിപ്റെരയാ മു
ദ്രാവാക്യങ്ങളില് ആകൃഷ്ോയി, 
കപെ തിേപ്ഞ്ഞടുപെട് യുദ്ധത്തില്  
ഈ പാരട്ി, അപ്ല്ലകേില് ആ പാര
ട്ി, അതുമപ്ല്ലകേില് ബൂരഷ്ാ പാര
ട്ികളപ്െ കൂട്ടുപ്കട്ടുകള്, ഇവപ്യ 
മാറിമാറി പിന്തുണച്ചുപ്കാണ്ടിേി
ക്കുന്നു.

അവരുപ്െ അറിവില്ലായ്മപ്യ 
മുതപ്ലൈടുത്തുപ്കാണ്ടട്, ഭേിക്കുന് 
കുത്തകകളം അവരുപ്െ പിണി
യാളകളം ധനം സമ്ാദിക്കുകയും, 
അവപ്േ കബളിപെിക്കുകയും പ്െ
യ്യുന്നു. ഇന്്യപ്യയും അതുരപാപ്ലൈ

തപ്ന് എല്ലാ സാമ്ാജ്യത്-മുത
ലൈാളിത്ത ോജ്യങ്ങപ്ളയും സംബ
ന്ധിച്ചിെരത്താളം ഇതട് സത്യമാ
ണട്. സഖാവട് പ്ലൈനിപ്റെ പ്വെനം 
വിശദീകേിച്ചുപ്കാണ്ടട്, എസട് യു
സിഐ(സി)യുപ്െ സ്ാപക ജന
റല് പ്സക്രട്റിയും സമുന്തനായ 
മാരക്ിസ്റട് െിന്കനം ്സദ്ധാ
ന്ികനമായ സഖാവട് ശിബട് ദാസട് 
രഘാഷട് വളപ്േ മുരമ് ഇതട് ചൂണ്ടി
കാണിച്ചിരുന്നു:

''സാമ്ാജ്യത്ത്തിപ്റെ കാലൈ
ഘട്ത്തിപ്ലൈ യുദ്ധങ്ങളപ്െ അനി
വാേ്യതയുപ്െ നിയമം, ആ കാലൈ
ഘട്ത്തിപ്ലൈ പ്രത്യക സാമ്ത്തിക 
സാഹെേ്യങ്ങളില്നിന്ട് ഉയര
ന്നുവരുന് ോഷ്ടീയ സമ്ദട് വ്യ 
വസ്യുപ്െ നിയമമാണട്. ഈ സാ
ഹെേ്യങ്ങള് പ്ധാനമായും കരമ്ാ
ളത്തിനായുള്ള വിവിധ മുതലൈാളി
ത്ത-സാമ്ാജ്യത് ോജ്യങ്ങള് 
തമ്മിലള്ള മത്േവം, സാമ്ാജ്യ
ത് കാലൈഘട്ത്തില് ഈ പ്തി
രയാഗിത ്വരുദ്ധ്യത്തിപ്റെ തീ
വ്രതരയറുന്തുമാണട്.'' (രകാള് 
ഓഫട് ദി അവര, സമാഹൃത കൃതി
കള്, വാലൈ്യം 2). ''ഇന്ട് രസാഷ്യ
ലൈിസ്റട് ോജ്യങ്ങപ്ള മുതലൈാളിത്ത 
ോജ്യങ്ങള് വലൈയം പ്െയ്ിേിക്കു
ന്നു. ഇതിനപകേം ഏതാനം മു
തലൈാളിത്ത ോജ്യങ്ങള്മാത്രം അവ
രശഷിക്കുകയും അവപ്യ ഭൂേിഭാ
ഗം വരുന് രസാഷ്യലൈിസ്റട് ോജ്യ
ങ്ങള് വലൈയംപ്െയ്യുകയും പ്െയ്യു
രമ്ാരഴാ, അപ്ല്ലകേില് രലൈാകപ്മ
മ്ാടും രസാഷ്യലൈിസ്റട് വിപ്ലവം 
വിജയിക്കുരമ്ാരഴാ മാത്രരമ, മന
ഷ്യസമൂഹത്തിപ്റെ നന്യ്കരവണ്ടി 
യുദ്ധപ്ത്ത നിഷ്കാസനം പ്െയ്ാന് 
കഴിയൂ." (യുദ്ധം, സമാധാനം, സമാ
ധാനപേമായ സഹവരത്തിത്ം, 
സമാഹൃത കൃതികള്, വാലൈ്യം 1)

അതിനാല്, ഭേിക്കുന്വരുപ്െ 
ഇത്തേം ഹീനമായ കളികളം, 
അവരുപ്െ വ്യത്യസ് രൂപങ്ങളില
ള്ള കികേേന്ാപ്േയും തിേിച്ചറിഞ്ഞു
പ്കാണ്ടട്, എല്ലാ വിധത്തിലമുള്ള 
ശകേകളം സംശയങ്ങളം ഭയവം 
ഉരപഷേിച്ചട് സ്ധേ്യം മുരന്ാട്ടു
വന്ട്, ശേിയായ വിപ്ലവ രനതൃത്
ത്തിനട് കീഴില് സ്ന്ം രപാോട്
ങ്ങള് പ്കട്ിപെടുകാന് എല്ലാവരോ
ടും ഞങ്ങള് അഭ്യരത്ഥിക്കുന്നു. 
ഇതട്, വിപ്ലവത്തിലൂപ്െ മുതലൈാളി
ത്ത അെിച്ചമരത്തലൈിപ്റെ നക
ത്തില്നിന്ട് രമാെനം രനടുന്
തിനട് മാത്രമല്ല, തങ്ങളപ്െ ന്യായ
മായ ആവശ്യങ്ങള്കട് വഴങ്ങി 
കുറച്ചട് ആശ്ാസം നല്കാന് നി
ലൈനില്ക്കുന് അധികാേ സ്ാന
ങ്ങപ്ള നിരബന്ധിക്കുന്തിനരവ
ണ്ടിയും കൂെിയാണട്. കഷ്പ്പെടുന് 
ദശലൈഷേങ്ങളപ്െ പഷേത്തട് നി
ല്ക്കുന്തിനം, ശക്തമായ സാമ്ാ
ജ്യത്വിരുദ്ധ പ്സ്ാനങ്ങള് ഉള്
പ്പെപ്െയുള്ള വരഗ, ബഹുജന സമ
േങ്ങള് വികസിപെിക്കുന്തിപ്നാപെം 
അവരുപ്െ ോഷ്ടീയ വിദ്യാഭ്യാസം 
ഉയരത്തുക എന്തും അനിവാേ്യ
മായിേിക്കുന്നു.
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രാജ്യപ്ത്ത അദ്ധ്ാനിക്കുന് 
ജനങ്ങള് ഇകാലൈമത്രയും പണി
തുണ്ടാകിയ പ്പാതുസ്ത്തട് അത്ര
യും രകാരപെരററ്റുകള്കട് ്കമാ
റുന് രമാദി സരകാേിപ്റെ നയ
ങ്ങള്പ്കതിപ്േ, േണ്ടട് ദിവസം 
തുെരച്ചയായി പണിമുെകിപ്കാ
ണ്ടട് ഇന്്യന് പ്താഴിലൈാളി വരഗ്ഗം 
അതിപ്റെ കരുത്തട് കാട്ിയിേിക്കു
ന്നു. ബിപ്ജപി സരകാേിപ്റെ പ്താ
ഴിലൈാളിവിരുദ്ധ, കരഷകവിരുദ്ധ, 
ോജ്യരദ്രാഹ നയങ്ങള്പ്കതിപ്േ 
നെന് പ്പാതുപണിമുെകില് 25 
രകാെിരയാളം പ്താഴിലൈാളികള് 
പപ്കേടുത്തുപ്വന്ാണട് റിരപൊരട്ട്.

തമിഴ്ാെട്, രകേളം, പുതുരച്ചേി, 
ആന്ധ്രപ്രദശട്, പ്തലൈകോന, ഒഡീഷ, 
ആസാം, ഹേിയാന, ജാരഖണ്ട് 
തുെങ്ങിയ സംസ്ാനങ്ങളില് 
പണിമുെകട് ബന്ിനട് സമാനമായ 
സാഹെേ്യമുണ്ടാകി. മഹാോഷ്ട, 
രഗാവ, കരണൊെക, ഛത്തീസട്ഘ
ഢട്, പഞ്ചാബട്, ബീഹാര, ോജ
സ്ാന്, പശ്ിമ ബംഗാള്, രമഘാ
ലൈയ, അരുണാെല് പ്രദശട് എന്ീ 
സംസ്ാനങ്ങളിപ്ലൈ വ്യവസായ
രമഖലൈകള് സമ്പൂരണെമായി സ്ം
ഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഡല്ഹി, ഹി
മാെല് പ്രദശട്, ഗുജറാത്തട്, ജമ്മു
-കാശ്ീര എന്ിവിെങ്ങളിപ്ലൈ വ്യ
വസായ പ്താഴിലൈാളികള് ഒന്െ
കേം പണിമുെകി. ബാകേട്, ഇന്ഷ്
റന്സട് തുെങ്ങിയ ധനകാേ്യ സ്ാ
പനങ്ങള് പൂരണെമായും അെച്ചിെ
പ്പെട്ടു. കല്കേി, ഉരുകട്, െണം, 
രതാട്ം രമഖലൈാ പ്താഴിലൈാളികള് 
പണിമുെകില് സജീവമായിരുന്നു. 
എസ്മ രപാലള്ള കേിനിയമങ്ങപ്ള
യും ്ഹരകാെതിയുപ്െ പണിമു
െകട് നിരോധന ഉത്തേവകപ്ളയും 
രനേിട്ടുപ്കാണ്ടട് പ്താഴിലൈാളികള് 
പണിമുെകട് വിജയിപെിച്ചു. തപാല്, 
ബിഎസട്എന്എല്, ആദായ 
നികുതി ജീവനകാരും രകന്ദ്ര
-സംസ്ാന സരവ്വീസട് ജീവന
കാരും, ്വദയുതി രമഖലൈയിപ്ലൈ 
പ്താഴിലൈാളികളം മറ്ട് ജീവനകാ
രും പണിമുെകില് േണ്ടട് ദിവസ
വം ഉറച്ചു നിന്നു. നിരമ്മാണം, ചു
മട്ട്, ്കത്തറി, പ്നയ്ട്, ഗതാഗ
തം, ഗാരഹികം, വഴിരയാേകച്ച
വെം തുെങ്ങിയ അസംഘെിത രമ
ഖലൈയും പ്െറുകിെ-ഇെത്തേം ഉല്പാ
ദക യൂണിറ്റുകളം പൂരണെമായും 
നിശ്ലൈമായി. സികിമിപ്ലൈ പ്സ
ക്യൂേിറ്ി പ്താഴിലൈാളികള് മുതല് 
തീേപ്രദശങ്ങളിപ്ലൈ മത്്യ പ്താ
ഴിലൈാളികള്വപ്േ പണിമുെകില് 
പകോളികളായി. ആശ, അംഗന്

വാെി, ഉച്ചഭഷേണ സ്ീം പ്താഴി
ലൈാളികള് പണിമുെകില് സജീ
വമായി പപ്കേടുത്തു. സംയുക്ത കര
ഷക രമാരച്ച പണിമുെകിപ്ന പി
ന്തുണച്ചുപ്കാണ്ടട് പ്ഖ്യാപിച്ച ഗ്രാ
മീണ ഹരത്താലൈില് കരഷക 
പ്താഴിലൈാളികള് ഉള്പ്പെപ്െയുള്ള 
കാരഷിക രമഖലൈ പണിമുെകി
പ്കാണ്ടട് പ്താഴിലൈാളി-കരഷക 
ഐക്യം ബലൈപ്പെടുത്തി.

ഡയട്സട് രനാൺ ബാധകമാ
കണപ്മന്നും, പ്കാച്ചി ബിപിസി
എല്ലിലം പാലൈകാപ്ട് പ്ബമലൈിലം 
കാകനാപ്ട് പ്സസ്ിലം പണിമു
െകട് നിരോധിച്ചുപ്കാണ്ടും രകേള 
്ഹരകാെതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്ത
േവകപ്ള അതിജീവിച്ചുപ്കാണ്ടട് 
പ്താഴിലൈാളികളം ജീവനകാരും 
പണിമുെകില് അണിനിേന്നു.

ഐതിഹാസികമായ ഡല്ഹി 
കരഷകസമേത്തിപ്റെ വിജയം 
പ്താഴിലൈാളികള്കിെയിലം വമ്ി
ച്ച ആത്മവിശ്ാസം സൃഷ്ിച്ചിേി 
ക്കുന്നു. ോജ്യത്തട് പണിപ്യടുക്കു
ന്വരുപ്െ ജീവിത സാഹെേ്യം 
അത്രരമല് പ്ഞേിഞ്ഞമരന്ിേി
ക്കുന്നു. സംഘെിതരമഖലൈയും സര
കാര-പ്പാതു രമഖലൈകളം, കോര 
പ്താഴിലം നിശ്ിതകാലൈ പ്താഴിലം 
പിെിമുറുകിയിേിക്കുന്നു. യഥാര
ത്ഥ കൂലൈിയുപ്െ അടുപ്ത്തങ്ങുപ്മ
ത്താത്ത അംഗീകൃത മിനിമം കൂ
ലൈിരപാലം ഇത്തേം പ്താഴിലൈാളി
കള്കട് ലൈഭിക്കുന്ില്ല. അദ്ധ്ാനി
ക്കുന്വരകിെയില് നേഞ്ഞുപ്പാ
ന്തുന് ആധിയും രോഷവം പണി
മുെകില് എങ്ങും ദൃശ്യമായിരുന്നു. 
പ്താഴിലൈാളികള് ഉള്പ്പെപ്െയുള്ള 
ബഹുഭൂേിപഷേം ജനങ്ങള്ക്കും 
ദുസ്ഹമായ ജീവിത സാഹെേ്യം 
സൃഷ്ിക്കുകയും, രകാരപെരററ്റുകള് 
ഉള്പ്പെപ്െയുള്ള ഒരു പ്െറുപഷേ
ത്തിനട് ോജ്യത്തിപ്റെ സമ്ത്തട് 
മുഴുവന് കവരന്ട് നല്കുകയും പ്െ
യ്യുന് ഭേണവരഗ്ഗത്തിപ്നതിപ്േ 
കടുത്ത അമരഷം ജനങ്ങള്കിെ
യില് പുകയുകയാണട്. 

സംയുക്ത ര്ഡട് യൂണിയന് 
സമിതി മുരന്ാട്ടുവച്ച പ്ധാനപ്പെ
ട് 10 ഡിമാന്കളം പണിപ്യടുക്കു
ന്വരുപ്െയും ബഹുജനങ്ങളപ്െയും 
ജീവിത യാഥാരത്ഥ്യപ്ത്ത പ്തി
ഫലൈിപെിക്കുന്വയാണട്. രകന്ദ്ര 
ബിപ്ജപി സരകാര ോജ്യത്തി
പ്റെ അെിസ്ാന സൗകേ്യങ്ങള് 
ഉള്പ്പെപ്െയുള്ള സകലൈ ആസ്ിക
ളം സമ്ത്തും പ്കൃതിവിഭവങ്ങളം 
സ്രദശത്തും വിരദശത്തുമുള്ള 
രകാരപെരററ്റുകള്കട് പതിച്ചു നല്

കുകയാണട്. ോജ്യത്തട് നിലൈവില
ണ്ടായിരുന് സുപ്ധാനങ്ങളായ 
29 രകന്ദ്ര പ്താഴില് നിയമങ്ങള് 
റദ്ാക്കുകയും, രകാരപെരററ്റുകളപ്െ 
ഇംഗിതങ്ങള്ക്കുനസേിച്ചട് നാലൈട് 
രലൈബര രകാഡകളാകി പാരലൈ
പ്മറെില് പാസ്ാക്കുകയും പ്െയ്തു. 
ഇതിലൂപ്െ പ്താഴിലൈാളികളപ്െ  
പ്താഴിലൈവകാശങ്ങളം ര്ഡട് യൂ

ണിയന്- സംഘെനാ അവകാശ
ങ്ങളം നിരഷധിച്ചിേിക്കുന്നു. ഈ 
പ്താഴിലൈാളി വിരുദ്ധ രകാഡകള്
കട് സംസ്ാന സരകാരുകള് 
റൂളകള് ഉണ്ടാകിപ്കാണ്ടിേിക്കു
ന്നു. രകാരപെരററ്റുകളപ്െ പ്കാെിയ 
ചൂഷണം സുഗമമാകാന് പ്കാണ്ടു
വന് "ഈസട് ഓഫട് ഡൂയിംഗട് ബി
സിനസ്ട്" നെപൊകിപ്കാണ്ടട് പ്താ
ഴിലൈാളി താല്പേ്യങ്ങപ്ള െവിട്ിപ്മ
തിക്കുകയാണട്. ോജ്യം കണ്ട ഏറ്
വം വലൈിയ പ്താഴിലൈില്ലായ്മയാണട് 
യുവാകള് അഭിമുഖീകേിക്കുന്തട്. 
പ്പര്ാള്-ഡീസല് വിലൈ നിരത്യന 
ഉയരുന്നു.  നിരത്യാപരയാഗ സാധന 
വിലൈയും വരദ്ധിക്കുന്നു. നിയമാന
സൃതമായ പിഎഫട് പ്പന്ഷന് 
നല്കാന് വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്നു 
മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 44 വരഷത്തി
നിെയിപ്ലൈ ഏറ്വം കുറഞ്ഞ നിേ
കായ 8.1 ശതമാനത്തിരലൈകട് 
പിഎഫട് പലൈിശ താഴ്ത്തുകയും പ്െ
യ്ിേിക്കുന്നു. ബാകേട് സ്കാേ്യവല്
കേണവം എല്ഐസി വില്പന
യും തകൃതിയായി നെക്കുന്നു.  ഇത്ത
േപ്മാരു അതിരൂഷേമായ സാഹ
െേ്യത്തിലൈാണട് പ്പാതുപണിമുെകട് 
പ്ഖ്യാപികപ്പെട്തട്. 

ോജ്യപ്ത്ത പ്താഴിലൈാളികപ്ള 
മാത്രമല്ല, ജനങ്ങപ്ള ആകമാനം 
ബാധിക്കുന് പ്ശ്നങ്ങള് ഉയര
ത്തിപ്കാണ്ടാണട് ഈ പ്പാതു 
പണിമുെകട് നെന്തട്. കരഷക
രും, യുവാകളം, വിദ്യാരത്ഥിക
ളം, ഇെത്തേകാരും എല്ലാം പണി
മുെകിനട് ഐക്യദാരഢ്യം പ്ഖ്യാ
പിച്ചു. ബിഎംഎസട് ഒഴിപ്കയുള്ള 

പത്തട് രകന്ദ്ര ര്ഡട് യൂണിയന
കളപ്െ സംയുക്തസമിതിയാണട് 
ഈ പ്പാതുപണിമുെകട് ആഹ്ാ
നം പ്െയ്തട്. 

സംയുക്ത ര്ഡട് യൂണിയന് 
സമിതിയിപ്ലൈ  അഞ്ചാമപ്ത്ത യൂ
ണിയനായ ആള് ഇന്്യ യു്ണ
റ്ഡട് ര്ഡട് യൂണിയന് പ്സറെര 
(എഐയുറ്ിയുസി) അഖിരലൈന്്യാ 

പ്സിഡണ്ടട് സഖാവട് പ്ക.ോധാ
കൃഷ്ണയും, ജനറല് പ്സക്രട്റി സഖാവട് 
ശകേരദാസട് ഗുപ്യും പ്പാതുപണി
മുെകട് വിജയിപെിച്ച മുഴുവന് പ്താ
ഴിലൈാളികപ്ളയും അഭിവാദ്യം പ്െ
യ്യുകയുണ്ടായി. ഈ വിജയപ്ത്ത 
ദൃഡീകേിച്ചുപ്കാണ്ടട് കൂടുതല് ഉയര
ന് അനിശ്ിതകാലൈ പ്രഷോഭ
ണത്തിനട് തയ്ാപ്റടുകാന് അവര 
പ്താഴിലൈാളികരളാെട് അഭ്യരത്ഥി
ക്കുകയും പ്െയ്തു.

സംസ്ാനത്തട് സംയുക്ത ര് ഡട് 
യൂണിയന് സമിതിയുപ്െ രനതൃത്
ത്തില് 1000 ല്പേം സമേ രക
ന്ദ്രങ്ങളില് രകന്ദ്രീകേിച്ചട്, പണി
മുെകിയ പ്താഴിലൈാളികള് േണ്ടട് 
ദിവസവം ഒത്തട് രെരുകയും പ്
കെനങ്ങളം റാലൈിയും നെത്തുകയും 
പ്െയ്തു. പ്പാതു പണിമുെക്കുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ടട് നാലൈട് മാ
സകാലൈം വിവിധ തേത്തിലള്ള 
പ്ൊേണ പേിപാെികള് സംസ്ാ

നത്തട് നെക്കുകയുണ്ടായി. പണി
മുെകിനട് 14 ദിവസം മുമ്പുതപ്ന് 
പ്താഴില് സ്ാപനങ്ങളില് രേ
ഖാമൂലൈം പണിമുെകട് രനാട്ീസട് 
നല്കുകയും പ്െയ്തു. സംയുക്ത ര്ഡട് 
യൂണിയന് സമിതിയുപ്െ പ്വര
ത്തനങ്ങള്ക്കു പുറപ്മ, എഐയു
റ്ിയുസി യുപ്െയും അഫിലൈിരയറ്
ഡട് യൂണിയനകളപ്െയും തനതായ 
ബാനറിലം നിേവധി പ്ൊേണ 
പ്വരത്തനങ്ങള് സംസ്ാനത്തട് 
നെക്കുകയുണ്ടായി. വ്യാപകമായ 
ചുമപ്േഴുത്തും രപാസ്റര പ്െേണ
വം വളപ്േ മുന്കൂട്ിതപ്ന് നെത്തി
യിരുന്നു. പണിമുെകിപ്റെ ഡിമാ
ന്കള് അെങ്ങുന് ഡല്ഹി കൺ
വന്ഷന് പ്ഖ്യാപനത്തിപ്റെ പ്
ൊേണവം സംസ്ാനത്തുെനീളം 
നെത്തി. വാഹന പ്െേണ ജാഥക
ളം രകാരണര രയാഗങ്ങളം നെത്തി.

ോജ്യപ്ത്ത ജനങ്ങളപ്െ നിലൈ
നില്പിപ്ന തപ്ന് ബാധിക്കുന് പ്
ശ്നങ്ങള് മുന്നിരത്തിപ്കാണ്ടട് 
അദ്ധ്ാനിക്കുന് മുഴുവന് വിഭാഗ
ങ്ങളം ഒന്ിച്ചു രെരന്ട് നെത്തുന് 
ഇത്തേപ്മാരു പ്പാതു പണിമുെ
കിരനാെട് സംസ്ാനപ്ത്ത മാദ്ധ്യ
മങ്ങള് നിരഷധാത്മക സമീപന
മാണട് പുലൈരത്തിയതട്. ഭേണ വര
ഗ്ഗതാല്പേ്യത്തില്നിന്നും മാധ്യമ
ങ്ങള് മുക്തമല്ല എന്ിേികിലം, 
കച്ചവെ താല്പേ്യത്തിപ്റെ രപേിപ്ലൈ
കേിലം രനേപ്ത്ത നല്കിയിരുന് 
വാരത്താപ്ാധാന്യം ഈ പ്പാതു
പണിമുെകിനട് നല്കിയില്ല. മാ
ത്രമല്ല, പണിമുെകിനട് ആധാേ
മായ ഏപ്തകേിലം പ്ശ്നങ്ങള് വാര
ത്തയാക്കുന്തിനപകേം, നിരഷ
ധാത്മക വാരത്തകള്കട് രവണ്ടി 
കൂടുതല് ഉത്ാഹം കാണിക്കുക
യും പ്െയ്തു. ഈ സാഹെേ്യം, പ്താ
ഴിലൈാളി പ്സ്ാനങ്ങളില്നിന്നും 
കൂടുതല് ഉയരന് നിലൈവാേവം ജാ
ഗ്രതയും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടട്.

സംയുക്ത ട്രെഡട് യൂണിയന് സമിെിയുെട ആഭിമുഖ്യത്ില് പണിമുടക്കട് 
ദിവസമഥായ മഥാരചട് 28നട് െിരുവനന്തപുരം നഗരത്ില് നടന് പ്�ടനം
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ഇന്നവിലൈവരദ്ധനവിനും െഥാരജട് വരദ്ധനവു�ള്ക്കും അവശ്യ
സഥാധനങ്ങളുെട വിലൈക്കയറ്ത്ിനുെമെിെര െിരുവനന്തപുരത്ട് നട
ന് പ്െിട്ഷധ പ്�ടനം
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