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ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്തത്യസമരം ശക്തി
യവാർജ്തിച്ചുവന്ന ഇരുപതവാം നൂറ്വാണ്തി
ന്റെ ആദത്യപകുതതിയതിലവാണ് സഖവാവ് 
ഘ�വാഷതിന്റെ ജനനം. സ് കൂൾ വതിദത്യവാർ
ത്തിയവായതിരതിന്കെ, ഘേവലം 13 വയ
സ്സുള്ളഘ്വാൾതന്ന്ന അഘദേഹം സമര
പ്രവർത്തനങ്ങളതിൽ വത്യവാപൃതനവായതി. 
ഖുദതിറവാം ഘ�വാസതിന്റെ രക്സവാക്തി
ത്വം ഭഗത് സതിംഗതിന്റെ ഐതതിഹവാ
സതിേമവായ ഘപവാരവാട്ടവം സുഭവാഷ് ചന്ദ്ര
ഘ�വാസതിന്റെ രവാഷ്ട്രീയ പേ്തയുന്മവാ
ന്കെ സഖവാവ് ഘ�വാഷതിന്റെ വത്യക്തിത് 
രൂപ്രീേരണത്തതിൽ വലതിയ പങ്കുവഹതി
ച്ചു. അനുശ്രീലൻ സമതിതതി എന്ന വതിപ്ല
വപ്രസ്വാനത്തതിന്ല സജ്രീവ പ്രവർ
ത്തേനവായതി അഘദേഹം.

ഗവാന്തിജതിയുന്െ വത്യക്തിത്ഘത്തവാെ് 
ആദരവ് പുലർത്തന്വതന്ന്ന അഘദേ
ഹം ഘനതൃത്ം നൽേതിയ സഹന സമ
രത്തതിന്റെയും സന്തിമഘനവാഭവാവഘത്തവാ
ന്െയുള്ള ഘപവാരവാട്ടത്തതിന്റെയും ധവാര 

സഖവാവ് ഘ�വാഷതിന്ന ആേർഷതിച്തില്ല. 
ചൂഷണമുക്മവാന്യവാരു സമൂഹം ലക്ത്യ
മവാകെതിയുള്ള സന്തിരഹതിത ഘപവാരവാട്ട
ത്തതിന്റെ വതിപ്ലവധവാരഘയവാെവാണ് അഘദേ
ഹം ആഭതിമുഖത്യം പുലർത്തതിയത.് ഇന്ത്യൻ 
ഘദശ്രീയവവാദം മഘതവാന്മുഖവം ഹതിന്ദുമത 
പുനരുദ്വാരണ സ്ഭവാവമവാർജ്തിച്തു
മവായതിരുന്നു. സവർണ്ണ ഘമധവാവതിത്ം 
ദളതിത് വതിഭവാഗങ്ങന്ള മവാത്രമല്ല, മുസ്ള്രീ
ങ്ങന്ളയും ഘദശ്രീയ പ്രസ്വാനത്തതിൽനതിന്ന് 
അേറ്തി. ബ്തിട്ട്രീഷ് ആധതിപതത്യത്തതിന് 
അന്ത്യം കുറതിക്കുന്നതുന്േവാണ്് മവാത്രം 
ചൂഷണമുക്മവായ ഒരു ഇന്ത്യ ന്േട്ടതി
്ടുകെവാൻ ആവതിന്ല്ലന്നും അതതിന് സവാ
മ്പത്തതിേ-രവാഷ്ട്രീയ-സവാമൂഹത്യ-സവാം
സ് േവാരതിേ ഘമഖലേന്ളയവാന്േ ഉൾ
ന്കെവാള്ളുന്ന സമഗ്രമവായ സമരം അനതി
വവാരത്യമവാന്ണന്നുമുള്ള നതിഗമനത്തതിൽ 
കുറഞ്ഞ േവാലം ന്േവാണ്ടുതന്ന്ന അഘദേ
ഹം എത്തതിഘച്ർന്നു. 

ശ്രീലങ്കയുന്െ മവാതൃേയതിലുള്ള 
പ്രതതിസന്തിയതിഘലക്കു ഘപവാകുന്ന 
അെതിയന്ര സവാഹചരത്യമതിന്ല്ലങ്കതി
ൽഘപവാലും ഘവണ് നെപെതിേന്ളടു

ത്തതിന്ല്ലങ്കതിൽ അപരതിഹവാരത്യമവായ 
പ്രതതിസന്തിയതിഘലയ്കവാണ് വർധതി
ക്കുന്ന േെം നമ്മന്ള ന്േവാണ്ടുന്ച
ന്ന്നത്തതിക്കുേന്യന്ന ആർ�തിഐ

യുന്െ പഠനം ഗൗരവഘമറതിയതവാണ.് 
ഘേരളന്ത്ത സം�ന്തിച്തിെഘത്തവാ
ളം സവാമ്പത്തതിേ ദൗർ�ലത്യന്ത്ത 
കുറതിക്കുന്ന സൂചേങ്ങന്ളല്ലവാം തന്ന്ന 
അപേെനതില േെന്നു നതിൽക്കുേ
യവാണ്. 

ധനകെമ്മതിയുന്െ േവാരത്യന്മടുകെവാം. 
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സമുന്നത മാർക്സിസ്റ് ദാർശനികനും എസ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്) പാർട്ി സ്ാപകനുമായ 
സഖാവ് ശിബ് ദാസ് ഘ�ാഷിന്റെ ജന്മശതാബ്ി, 2022 ആഗസ്റ് 5 മുതൽ 2023 ആഗസ്റ് 5 വന്െ, 
ഒെു വർഷം നീണ്ുനിൽക്ുന്ന ൊജമ്വമ്ാപകമായ പെിപാടികഘ�ാന്ട ആചെിക്ുകയാണ.് സഖാവ് 
ഘ�ാഷിന്റെ ജീവിതസമെത്ിൽനിന്നും വവജ്ാനിക സംഭാവനക�ിൽനിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾ
ന്ക്ാള്ാനും അവ ജീവിതത്ിൽ പകർത്ിന്ക്ാണ്് നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റുക�ായി വ�ൊനും അതു
വഴി സാമയൂഹമ് മാറ്റത്ിനുള് പപവർത്നങ്ങ�ിൽ അർത്ഥവത്ായ പങ്ുവഹിക്ാനും ഏന്താ
ൊന്�യും പപഘചാദിപ്ിക്ുക എന്നതാണ് ജന്മശതാബ്ി ആചെണത്ിന്റെ മുഖമ് ലക്മ്ം. സഖാവ് 
ശിബ്ാസ് ഘ�ാഷിന്റെ നാമവും അഘദേഹത്ിന്റെ ആഴമാർന്ന പാഠങ്ങ�ും വിശകലനങ്ങ�ും വലിയ 
അ�വിൽ ജനങ്ങ�ിന്ലത്ിക്ുക എന്നതും ജന്മശതാബ്ി ആചെണത്ിന്റെ ലക്മ്മാണ്.

ഘകെ�ം അകന്പ്ട്ിെിക്ുന്നത് അതിെയൂക്മായ പപതിസന്ിയിലാ
ന്ണന്നും നമ്ൾ ന്പായ്ന്ക്ാണ്ിെിക്ുന്നത് പശീലങ്യുന്ട മാതൃക
യിലുള് കടന്ക്ണിയിഘലക്ാന്ണന്നും യയൂണിറ്റിയുന്ട ജയൂണ് ലക്
ത്ിൽ ഞങ്ങൾ ചയൂണ്ിക്ാട്ിയിെുന്നു. അത് സാധയൂകെിക്ുന്ന തെ
ത്ിൽ ന്താട്ുപിന്നാന്ല റിസർവ് ബാങ്ിന്റെ നിെീക്ണം പുറത്ു
വെികയുണ്ായി. ഏറ്റവും കടബാധമ്തയുള് അഞ്് ഇന്മ്ന് സം
സ്ാനങ്ങ�ുന്ട പട്ികയിലാണ് ഘകെ�ം.

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെശേല് ഏർടപെടുത്ിയ ജിഎസ് െി േിൻവലിക്കുവാനാവ
േഷ്യടപെട്ടുട�ാണ്് എസ് യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ്) ശ�ാഴിശക്കാെ് നെത്ിയ പ്ര
തിശഷധ ധർണ്ണ ജില്ാ  ടസക്രട്ടറി സഖാവ് എ. ശേഖർ ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു.
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(1-ാം ശേജില് നിന്്)

സമൂലമവായ സവാമൂഹതിേമവാറ്ത്തതി
ന്റെ ആശയപരമവായ അെതിത്തറ
ന്യക്കുറതിച്ചുള്ള അഘന്ഷണം അഘദേ
ഹന്ത്ത മവാർക്തിസം എന്ന മഹ
ത്തവായ ദർശനത്തതിലവാണ് ന്േവാ
ന്ണ്ത്തതിച്ത്. ആശയം ഗ്രഹതിക്കു
േയും അതതിനനുസരതിച്ചുള്ള പ്രവർ
ത്തനം നെത്തുേയും മവാത്രമല്ല പു
തതിന്യവാരു സമൂഹ നതിർമ്മതിതതികെ് 
ആവശത്യമവായ സമരം ഏന്റ്ടുക്കു
ന്നവരുന്െ ദൗതത്യന്മന്നും, ഗ്രഹതി
ക്കുന്ന ആശയം സ്വാംശ്രീേരതിച്ചു
ന്േവാണ്് ആന്രതിേ സമരത്തതിലൂ
ന്െ പുതതിയ സമൂഹത്തതിന്റെ പ്രതതി
നതിധതിയവായതി സ്യം മവാഘറണ്തു
ന്ണ്ന്നുമുള്ള മവാർക്തിസ്റ് േവാഴ്ച്വാെ് 
അഘദേഹത്തതിൽ വലതിയ സ്വാധ്രീനം 
ന്ചലുത്തതി. 

വതിപ്ലവഗ്രൂപ്പുേളുന്െയും ഇെതു
പക് സം�െനേളുന്െയും പരതി
മതിതതിേൾ കൃതത്യമവായതി വതിലയതിരു
ത്തവാൻ മവാർേ് സതിസം പ്രദവാനംന്ച
യ്ത ഉൾകെവാഴ്ച അഘദേഹത്തതിന ്സഹവാ
യേമവായതി. ഒരു േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർ
ട്ടതിയുന്െ ഘനതൃത്ത്തതിൽ ന്തവാഴതി
ലവാളതി വർഗ്ഗന്ത്തയും മറ്് ചൂഷതിത 
ജനവതിഭവാഗങ്ങന്ളയും അണതിനതിര
ത്തതിയുള്ള സുദ്രീർ�വം േഠതിനത
രവമവായ ഘപവാരവാട്ടത്തതിലൂന്െ മവാത്ര
ഘമ ചൂഷണരഹതിതമവായ ഒരു സമൂ
ഹത്തതിന്റെ സൃഷ്തി സവാധത്യമവാകൂ 
എന്ന ഉറച് ഘ�വാധത്യം അഘദേഹ
ത്തതിനുണ്വായതി. 

മവാർക്തിസത്തതിൽ ഘനെതിയ അവ
ഗവാഹത്തതിന്റെയും വതിലന്്ട്ട പ്ര
വർത്തനവാനുഭവങ്ങളുന്െയും അെതി
സ്വാനത്തതിൽ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർ
ട്ടതി ഓഫ് ഇന്ത്യന്യ വതിശേലനം 
ന്ചയ്ത സഖവാവ് ഘ�വാഷ് സതിപതി
ഐയ്ക്  മവാർക്തിസത്തതിന്റെ അന്
സ്സത്ത േന്ണ്ത്തവാഘനവാ ഉന്നത
മവായ ആ ദർശനത്തതിന്റെ അെതി
സ്വാനത്തതിൽ ശരതിയവായ ഒരു ന്തവാ
ഴതിലവാളതിവർഗ്ഗ പവാർട്ടതി ന്േട്ടതി്ടു
കെവാഘനവാ േഴതിഞ്ഞതില്ല എന്ന വതില
യതിരുത്തലതിലവാണ് എത്തതിയത്. 
ഏന്തവാരു ഉന്നതമവായ ആശയത്തതി
ന്റെയും ദർശനത്തതിന്റെയും േവാതലും 
പ്രവാണനും അതുയർത്തതി്തിെതിക്കു
ന്ന സവാംസ് േവാരത്തതിലും നനതതി
േതയതിലും സൗന്ദരത്യ സങ്കല്പത്തതി
ലും ഉള്ളെങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നു എന്നവാ
യതിരുന്നു സഖവാവ് ഘ�വാഷതിന്റെ 
അഭതിപ്രവായം. മവാർേ് സതിസം ഉദവാ
ത്തമവായ ദർശനമവായതി മവാറുന്നത് 
ഇകെവാരണത്തലവാണ്. എന്നവാൽ 
ആ മഹത്തവായ തത്ശവാസ്ത്രത്തതി
ന്റെ സവാംസ് േവാരതിേ-നനതതിേ 
മൂലത്യങ്ങൾ ജ്രീവതിതത്തതിൽ പേർ
ത്തവാൻ അവതിഭജതിത സതിപതിഐ 
പരവാജയന്്ട്ടുന്വന്ന് അഘദേഹം 
വതിലയതിരുത്തതി. അപരതിഹവാരത്യമവായ 
പതിശകുേൾ സതിപതിഐന്യ അനതി
വവാരത്യമവായ പതനത്തതിൽ ആയതി
രതിക്കും ന്േവാന്ണ്ത്തതിക്കുേ എന്ന് 
അഘദേഹം മുൻകൂട്ടതി േണ്ടു. സതിപതി
ഐയുന്െയും അത് പതിളർന്നുവന്ന 

സതിപതിഐ(എം)ന്റെയും നക്നല
റ്റുേൾ അെകെമുള്ള നതിരവധതി ഗ്രൂ
പ്പുേളുന്െയുന്മവാന്കെ പതിൽകെവാല 
ചരതിത്രം സഖവാവ് ഘ�വാഷതിന്റെ 
നതിഗമനം അക്രം പ്രതതി ശരതിവ
യ്ക്കുന്നതവായതിരുന്നു.

ഒരു ശരതിയവായ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 
പവാർട്ടതി ഇന്ത്യൻ മണ്ണതിൽ ന്േട്ടതി്
ടുക്കുേ എന്ന ഭവാരതിച് ഉത്തരവവാ
ദതിത്തം ഒരുപതിെതി വതിപ്ലവേവാരതിേ
ഘളവാന്െവാ്ം അഘദേഹം ഏന്റ്ടുത്തു. 
ജനവാധതിപതത്യ ഘേന്ദ്ര്രീയതയവാണ് 
േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർട്ടതിയുന്െ അെതി

സ്വാന സം�െനവാ തത്ം എന്ന 
ന്ലനതിനതിസ്റ് േവാഴ്ച്വാെ് അഘദേഹം 
മുറുന്േ്തിെതിച്ചു. മവാർക്തിസം സയ
ൻസ് തന്ന്നയവാന്ണന്നും നതിരന്
രം വളർന്നുന്േവാണ്തിരതിക്കുഘമ്പവാഴവാ
ണ് മവാറതിയ േവാല�ട്ടത്തതിന്ല പ്ര
ശ്നങ്ങൾകെ് ഉത്തരം നൽേവാൻ 
അതതിന് േഴതിയുേന്യന്നും സഖവാവ് 
ഘ�വാഷ് മനസ്സതിലവാകെതിയതിരുന്നു. 
ആ ധവാരണയുന്െ അെതിസ്വാന
ത്തതിൽ ജനവാധതിപതത്യ ഘേന്ദ്ര്രീയത
ന്യ കുറതിച്ചുള്ള ഏറ്വം േവാലതിേ
മവായ േവാഴ്ച്വാെ് രൂപ്രീേരതിന്ച്ടു 
ത്തുന്േവാണ്് ഘസവാഷത്യലതിസ്റ് യൂണതി
റ്തി ന്സറെർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന 
ശരതിയവായ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർട്ടതി 
രൂപ്രീേരതിക്കുന്നതതിന് അഘദേഹം 
ഘനതൃത്ം നൽേതി. 

മവാർക്തിസന്ത്തക്കുറതിച്് ന്ത
റ്വായ ധവാരണേൾ രവാജത്യത്ത് നതി
ലനതിന്നതിരുന്ന ഒരു േവാലയളവതിലവാ
യതിരുന്നു എസ് യുസതിഐ രൂപ്രീേ
രതികെന്്ട്ടത്. േ്തിറ്് ഇന്ത്യവാ സമ
രന്ത്ത വഞ്തിച്ചുന്േവാണ് ്സതിപതിഐ 
സ്്രീേരതിച് ബ്തിട്ട്രീഷ് അനുകൂല 
നതിലപവാെ,് സ്വാതന്തത്യ സമരത്തതിൽ 
മുഴുേതിയതിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയതിൽ 
മവാർക്തിസഘത്തവാെ് എന്ന്ന്നതില്ലവാ
ത്ത ന്വറുപ്പും ശത്രുതയും സൃഷ്തിച്തി
രുന്നു. മവാർക്തിസന്ത്ത സതിപതിഐ 
വതിേലമവായതി മനസ്സതിലവാകെതിയതതി
ന്റെയും ആ മനസ്സതിലവാകെലതിന്റെ 
അെതിസ്വാനത്തതിൽ ഘലവാേയുദ്
ത്തതിന്റെയും സ്വാതന്തത്യ സമരത്തതി
ന്റെയുന്മവാന്കെ േവാരത്യത്തതിൽ സ്്രീ
േരതിച് ന്തറ്വായ നതിലപവാടുേളുന്െ
യും ഫലമവായുണ്വായതവാണ്, ഈ 
ന്തറ്തിദ്വാരണേൾ എന്ന വസ്തുത 
ഇന്ത്യയതിന്ല ജനങ്ങൾക്കു മുമ്പവാ
ന്േ സഖവാവ് ഘ�വാഷ് അവതരതി

ത്ിച്ചു. മനുഷത്യരവാശതികെ ്സൃഷ്തികെവാൻ 
േഴതിഞ്ഞ ഏറ്വം ആധുനതിേവം 
ഉന്നതവമവായ ആശയം മവാത്രമല്ല, 
മുതലവാളതിത്ത േവാല�ട്ടത്തതിൽ 
ചൂഷണ മുക്മവായ ഒരു സമൂഹ 
നതിർമ്മതിതതികെ് ഉതകുന്ന ഒഘരന്യവാ
രു പ്രതത്യയശവാസ്ത്രമവാണ് മവാർക്തിസ
ന്മന്നും അഘദേഹം സമർത്തിച്ചു. 
ആദത്യ േവാലത്ത് അധതിേമവാളുേൾ
ന്കെവാന്നും ഇത് ഘ�വാദ്ത്യന്്ട്ടതിന്ല്ല
ങ്കതിലും നവാൾ ന്ചല്ലുഘന്വാറും എസ് യു
സതിഐകെ് സ്്രീേവാരത്യത ഏറതിവ
ന്നു. പശ്തിമ �ംഗവാളതിന്ല ജയ് ന

ഗർ എന്ന ന്േവാച്ചു പട്ടണത്തതിൽ 
ഏതവാനും ഘപർ ഘചർന്ന് രൂപം 
ന്േവാടുത്ത ഈ പ്രസ്വാനം ഇന്ന് 
ഇന്ത്യയതിൽ ഏതവാന്ണ്ല്ലവാ സം
സ്വാനങ്ങളതിലും പ്രവർത്തനമുള്ളതും 
പല സംസ്വാനങ്ങളതിലും ശക്
മവായ സമരങ്ങൾ വളർത്തതിന്യടു
കെവാൻ ഘശഷതിയുള്ളതുമവായ ഒരു 
പവാർട്ടതിയവാണ്.

അഘനേം പരവാധ്രീനതേൾക്കു 
നടുവതിൽ, ലക്ത്യഘ�വാധവം അർ
്ണ മഘനവാഭവാവവം പ്രദവാനം ന്ചയ്ത 
േരുത്തതിന്റെ �ലത്തതിൽ പവാർട്ടതി 
ന്േട്ടതി്ടുകെവാനുള്ള സമരം മുഘന്ന
റതി. സവാമ്പത്തതിേ ബുദ്തിമുട്ടുേഘളവാ 
പരതിഹവാസങ്ങഘളവാ അവന്ര അഘലവാ
സരന്്ടുത്തതിയതില്ല. മരതിഘകെണ്തി 
വരുഘമ്പവാൾ തലയുയർത്തതി്തിെതി
ച്് മരതികെണന്മന്നും വതിപ്ലവ സമ
രത്തതിൽ മുഴുകുന്നതവാണ് ഏറ്വം 
മഹത്തവായ ജ്രീവതിത ര്രീതതിന്യന്നും 
അവർ ഉറച്ചു വതിശ്സതിച്ചു. ആശ
യക്കുഴ്ഘമതുമതില്ലവാന്ത മവാർക്തി
സത്തതിന്റെ ഏറ്വം ന്തളതിമയവാർ
ന്ന ധവാരണേൾ, ഏറ്വം വതിേസതി

തവം സമ്പുഷ്വമവായ രൂപത്തതിൽ 
അവതരതി്തികെവാൻ അവർക്കുേ
ഴതിഞ്ഞു.

അധതിേവാര നേമവാറ്ത്തതിലൂന്െ 
ഭരണകൂെ നതിയന്തണം  നേയ
െകെതിയ ഇന്ത്യൻ മുതലവാളതിവർഗ്ഗ 
ത്തതിന് അതതിന്റെ ചൂഷണവവാഴ്ച സു
ഗമമവാകെവാൻ ജനങ്ങൾകെതിെയതിന്ല 
ജവാതതി-മത ഭതിന്നതിപ്പുേൾ സഹവായ
േമവായതി. മുതലവാളതിവർഗ്ഗം അതതി
ന്റെ രവാഷ്ട്രീയ-സവാമ്പത്തതിേ പ്രതതി
സന്തിന്യ മറതിേെകെവാന്മന്ന വത്യവാ
ഘമവാഹത്തവാൽ ആവതിഷ ്കെരതിക്കുന്ന 
ഫവാസതിസ്റ് ഭരണ ക്രമത്തതിന്, ഭര
ണകൂെ ഒത്തവാശഘയവാന്െ വളർത്തതി
ന്യടുകെന്്ടുന്ന സങ്കുചതിത ഘദശ്രീ
യവവാദവം മതഭ്വാന്തുന്മവാന്കെ മു
തൽക്കൂട്ടവാകുന്നു. ഏന്റ സങ്ക്രീർണ്ണ
വം ഗുരുതരവമവായ ഈ സ്തിതതി
വതിഘശഷന്ത്ത മറതിേെകെവാന്ത 
സവാമൂഹത്യപരതിവർത്തനത്തതിനവായു
ള്ള സമരന്ത്ത മുഘന്നവാട്ടു ന്േവാണ്ടു
ഘപവാേവാനവാേതില്ല. ജവാതത്യവാധതിഷ്തിത 
സമൂഹം രൂഢമൂലമവാകെതിയ പഴ
ഞ്ൻ മൂലത്യങ്ങൾന്കെതതിന്ര, സമൂ
ഹത്തതിന്റെ ജനവാധതിപതത്യവൽകെ
രണത്തതിൽ നഘവവാത്വാന പ്രസ്വാ
നം വരുത്തതിയ വ്രീഴ്ചേൾന്കെതതിന്ര 
വതിട്ടുവ്രീഴ്ചയതില്ലവാന്ത ന്പവാരുതതിന്കെവാ

ണ്് ജനവാധതിപതത്യ-മഘതതര േവാഴ്ച
്വാടുേളും ഉന്നതമവായ ന്തവാഴതിലവാ
ളതിവർഗ്ഗ മൂലത്യങ്ങളും സ്വാപതിന്ച്ടു 
ഘകെണ്തുന്ണ്ന്ന ്സഖവാവ ്ഘ�വാഷ് 
ഓർമ്മതി്തിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്തത്യ സമരത്തതി
ന്റെയും സതിപതിഐയുന്െയും പരതി
മതിതതിേൾ തതിരതിച്റതിഞ്ഞ സഖവാവ് 
ഘ�വാഷ ്മവാർക്തിസം ചൂണ്തികെവാണതിച് 
പവാതയതിലൂന്െ ഉറച് ചുവടുവയ്പ്പു 
േളവാണ് നെത്തതിയത്. സതിപതിഐ
യുന്െ രവാഷ്ട്രീയവം സം�െനവാപ
രവമവായ പരതിമതിതതിേൾ അഘദേഹം 
ആഴത്തതിലുള്ള പഠനത്തതിന് വതി
ഘധയമവാകെതി. സവാർവ്വഘദശ്രീയ േമ്മ്യൂ
ണതിസ്റ് പ്രസ്വാനവമവായതി വതിമർ
ശനവാത്മേവം നവരുദ്ത്യവാധതിഷ്തി
തവമവായ �ന്ം സ്വാപതിക്കുന്നതതിൽ 
സതിപതിഐ പരവാജയന്്ട്ടുന്വന്ന് 
അഘദേഹം േന്ണ്ത്തതി.  ഘദശ്രീയ 
മുതലവാളതിവർഗ്ഗവമവായതി സഹേരതി
ച്ചുന്േവാണ്് വതിഘദശവാധതിപതത്യത്തതി
ന്നതതിരവായ സ്വാതന്തത്യ സമരന്ത്ത 
ശക്തിന്്ടുഘത്തണ് �ട്ടത്തതിൽ 
സതിപതിഐ അതതിന്നതതിരവായ നതി

ലപവാെ് സ്്രീേരതിച്ചു. സ്വാതന്തത്യവാ
നന്രം അധതിേവാരഘമറ് ഘദശ്രീയ 
ബൂർഷ്വാസതിന്കെതതിന്ര മുതലവാളതി
ത്ത വതിരുദ് ഘസവാഷത്യലതിസ്റ് വതിപ്ല
വത്തതിന്റെ നലൻ ആവതിഷ് കെരതി
ക്കുന്നതതിലും അവർ പരവാജയന്്
ട്ടു. മൂർത്ത സവാഹചരത്യത്തതിന്റെ മൂർ
ത്ത വതിശേലനമതില്ലവാന്ത ഒരു രവാ
ജത്യത്തും വതിപ്ലവം സം�െതി്തികെവാ
നവാവതില്ല. 

വതിപ്ലവ സമരത്തതിന്റെ ആദത്യ
പെതി വതിപ്ലവപവാർട്ടതികെ് രൂപം ന്േവാ
ടുകെലവാണ്. അതതിന് വതിപ്ലവ സതി
ദ്വാന്ം ആവതിഷ് കെരതികെണം. 
ജ്രീവതിതത്തതിന്റെ സർവ്വവാംശങ്ങന്ള
യും ഉൾന്കെവാള്ളുന്നതും മവാർക്തിസം
-ന്ലനതിനതിസത്തതിന്റെ പവാഠങ്ങളുന്െ 
അെതിസ്വാനത്തതിൽ രൂപ്രീേരതിന്ച് 
ടുക്കുന്നതുമവായ സമഗ്രമവായ വതിപ്ലവ 
പദ്തതിയവാണ്  വതിപ്ലവ സതിദ്വാന്ം 
എന്ന ധവാരണ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തതി
ന് പ്രദവാനം ന്ചയ്തത് സഖവാവ് ശതി
�് ദവാസ് ഘ�വാഷവാണ്. വതിപ്ലവ സതി
ദ്വാന്ത്തതിന്റെ അെതിസ്വാനത്തതിൽ 
നെത്തുന്ന ജ്രീവതിത സമരത്തതിലൂന്െ 
ശരതിയവായ വതിപ്ലവ ഘനതൃത്ം ഉരു
ത്തതിരതിഞ്ഞു വരതിേയും ജനവാധതിപതത്യ 
ഘേന്ദ്ര്രീയതയുന്െ അെതിസ്വാനത്തതി
ലുള്ള ശരതിയവായ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർ
ട്ടതി രൂപന്മടുക്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു.

ശ്രമേരമവായ ഈ ദൗതത്യം തതി
രതിച്റതിയവാനും ഏന്റ്ടുകെവാനും േഴതി
യവാന്ത ഘപവായതവാണ് സതിപതിഐ
യുന്െ അെതിസ്വാന പരവാജയന്മന്ന് 
സഖവാവ് ഘ�വാഷ് ചൂണ്തികെവാണതിച്ചു. 
തത്യവാഗപൂർണ്ണമവായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
മവാത്രം നേമുതലവാകെതി ഒരു പവാർ
ട്ടതിക്കും േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർട്ടതിയവായതി 
വളർന്നു വരവാനവാേതില്ല. ശരതിയവായ 
സതിദ്വാന്വം ശരതിയവായ വതിപ്ലവ
നലനും അവന്യ ആധവാരമവാകെതിയ 
ശരതിയവായ സം�െനയും ശരതിയവായ 
സമരപ്രക്രതിയയുന്മവാന്കെ അതതിന് 
അനതിവവാരത്യമവാണ്. ശരതിയവായ പവാർ
ട്ടതി നതിലവതിൽ വന്നുേഴതിഞ്ഞവാൽ 
വർഗ്ഗ-�ഹുജന സമരങ്ങളതിലൂന്െ 
ജനങ്ങളുന്െ സ്ന്ം സമഘരവാപേ
രണങ്ങൾ വതിേസതി തിന്ച്ടുകെണം. 
പവാർട്ടതി ജ്രീവതിതവം വതിപ്ലവം ജ്രീവതിത 
നശലതിയുമവാകെതിയ വതിപ്ലവേവാരതി
േളുന്െ ദളവം വളർത്തതിന്യടുകെ
ണം. ഈ മുന്നുപവാധതിേൾ പൂർത്ത്രീ
േരതിച്ചുന്േവാഘണ് വതിപ്ലവം നയതി
കെവാൻ ഒരു രവാജത്യന്ത്ത േമ്മ്യൂണതി
സ്റ് പവാർട്ടതികെ് േഴതിയൂ.

സതിപതിഐയുന്െ പരവാജയത്തതി
ന്റെ മന്റ്വാരു പ്രധവാന േവാരണമവാ
യതി സഖവാവ് ഘ�വാഷ് ചൂണ്തികെവാ
ണതിച്ത്, വത്യക്തിവവാദന്ത്ത ഉന്മൂല
നം ന്ചയ്യുന്ന സമരം അവർ ഏന്റ്
ടുത്തതില്ല എന്നതവാണ്. സ്യം 
മവാറവാന്ത ന്തവാഴതിലവാളതിവർഗ്ഗത്തതിന് 
സമൂഹന്ത്ത മവാറ്വാനവാേതില്ല എന്ന 
മവാർക്തിസ്റ് പവാഠമവാണ് ഇവതിന്െ 
അെതിത്തറയവായത്. സ്യം മവാറുേ
ന്യന്നവാൽ മുതലവാളതിത്ത സമൂഹം  
വത്യക്തിയതിൽ സൃഷ്തിക്കുന്ന ബൂർഷ്വാ 
സംസ് േവാരത്തതിന്റെ സ്വാനത്ത്, 
നതിസ്വാർത്തയും സവാമൂഹതിേത
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എസ് യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ്) ടോളിറ്് ബ്്യൂശറാ അംഗം സഖാവ് അസിത് 
ഭട്ടാൊരഷ്യ ശദേീയതല ഉദ്ഘാെന സശമ്മളനത്ില് പ്രസംഗിക്കുന്നു. ടോ
ളിറ്് ബ്്യൂശറാ അംഗങ്ങളായ സഖാക്കള് സേൻ ശഘാഷ്, സുേൻ ശബ്ാസ്, 
ജനറല് ടസക്രട്ടറി സഖാവ് ടപ്രാവാഷ് ശഘാഷ്, ടോളിറ്് ബ്്യൂശറാ അംഗം 
സഖാവ് സതഷ്യവാൻ എന്ിവർ മുൻനിരയില്.

(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

ആഗസ്റ് 5ന് ഡല്്ിയില് നെന് സഖാവ് േിബ്് ദാസ്  ശഘാഷ് ജന്മേതാ
ബ്ി ആെരണ േരിോെി�ളുടെ ശദേീയതല ഉദ്ഘാെന സശമ്മളനത്ില് 
എസ് യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ്) ജനറല് ടസക്രട്ടറി സഖാവ് ടപ്രാവാഷ് 
ശഘാഷ്, േിബ്് ദാസ്  ശഘാഷിടറെ െിത്രത്ിനുമുന്ില് അഭിവാദഷ്യേർപെിക്കുന്നു.
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യും ഉൾന്കെവാള്ളുന്ന ന്തവാഴതിലവാളതി
വർഗ്ഗ സംസ് കെവാരം  സ്വാപതിന്ച്
ടുക്കുേ എന്നവാണർത്ം. വത്യക്തി
പരമവായും കൂട്ടവായും നതിരന്രം നെ
ത്തുന്ന ആന്രതിേവം �വാഹത്യവ
മവായ സമരത്തതിലൂന്െയവാണ് ഈ 
സംസ് േവാരം ആർജ്തിന്ച്ടുകെവാൻ 
േഴതിയുേ. 

ന്തവാഴതിലവാളതിവർഗ്ഗ സംസ് േവാ
രം ആർജ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള സമരം 
ഒഴതിവവാകെതിയതും ന്ലനതിനതിസ്റ് സം
�െനവാ തത്ങ്ങൾ പ്രവാവർത്തതി 
േമവാകെവാൻ േഴതിയവാന്ത ഘപവായതും 
സതിപതിഐന്യ ഗ്രൂ്തിസത്തതിന് ഇര
യവാകെതിത്ത്രീർത്തു. സതിപതിഐയും 
സതിപതിഐ(എം)ഉം നക്നലറ്റുേ
ളുന്മവാന്കെ  പലവട്ടം പതിളർന്നതും 
ആ പ്രക്രതിയ ഇന്നും തുെരുന്നതും 
ഇതതിന്റെ ഫലമവായതിട്ടവാണ്. 

സവാർവ്വഘദശ്രീയ രംഗത്ത് ഒരു 
േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർട്ടതി അനുവർത്തതി
ഘകെണ് ഉത്തരവവാദതിത്ം എസ് യു
സതിഐ(സതി) മവാത്രമവാണ് നതിറഘവ
റ്തിയത്. ന്ലനതിനന്ര േവാല�ട്ട
ത്തതിൽ സവാർവ്വഘദശ്രീയ േമ്മ്യൂണതി
സ്റ് പ്രസ്വാനത്തതിന്റെ  മുന്നതിൽ 
വന്ന സയൻസ് അെകെമുള്ള എല്ലവാ 
വതിഷയങ്ങളതിലും ശരതിയവായ നതില
പവാെ് മുഘന്നവാട്ടു വയ്കവാൻ എസ് യുസതി
ഐയ്ക് േഴതിഞ്ഞു. സ്റവാലതിന്റെ അവ
സവാന നവാളുേളതിൽ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 
പ്രസ്വാനത്തതിൽ പ്രതത്യക്ന്്ട്ട 
യവാന്തതിേ ചതിന്വാപദ്തതിയും ഘന
തൃത്വമവായതി യവാന്തതിേ�ന്ം  
പുലർത്തുന്ന ര്രീതതിയും ഗുരുതരമവായ 
ഭവതിഷത്യത്തുണ്വാക്കുന്മന്ന് സഖവാവ് 
ഘ�വാഷ് മുന്നറതിയതിപ്പു നൽേതി. ന്ല
നതിനന്ര േവാല�ട്ടത്തതിൽ മനു
ഷത്യജ്രീവതിതവം വതിപ്ലവസം�െന
യും അഭതിമുഖ്രീേരതിച് പുതതിയ ഘചവാ
ദത്യങ്ങൾകെ് ഉത്തരം നൽേവാനും 
മനുഷത്യവതിജ്വാനത്തതിന്റെ വതിേവാ
സത്തതിന് അനുഘരവാധമവായതി മവാർ
േ് സതിസ്റ് ധവാരണ വതിേസതി്തികെവാ
നും േഴതിയവാന്ത ഘപവായതി എന്നും 
സഖവാവ് ഘ�വാഷ് വതിലയതിരുത്തതി. 
പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളതിലും ഉൾ
്വാർട്ടതി സമരത്തതിലും അലംഭവാവ
സമ്രീപനവം കൂെതി വന്നഘതവാന്െ 
പ്രതത്യയശവാസ്ത്ര നതിലവവാരം വലതിയ 
അളവതിൽ ഇെതിഞ്ഞു. ഇത് ആധു
നതിേ തതിരുത്തൽവവാദത്തതിന്റെ  മൂ
ലേവാരണമവായതി  ഭവതിച്ചു. ഘസവാവതി
യറ്് പവാർട്ടതിയതിലെകെം വളർന്നുവ
ന്ന തതിരുത്തൽവവാദം ഘസവാഷത്യലതി
സ്റ് ഘചരതിയുന്െതന്ന്ന തേർച്യ്ക് 
ഇെയവാക്കുന്മന്നും സഖവാവ ്ഘ�വാഷ് 
മുന്നറതിയതി്് നൽേതിയതിരുന്നു.

സ്റവാലതിന്നതതിന്ര സതിപതിഎസ ്യു 
നേന്കെവാണ് നെപെതിേന്ള നതി
ശതിതമവായതി വതിമർശതിച് സഖവാവ് 
ഘ�വാഷ്, ന്ലനതിനതിസത്തതിന് ശരതി
യവായ വത്യവാഖത്യവാനം നൽേതിയ 
സഖവാവ് സ്റവാലതിന്ന നതിഷ് േവാസ
നം ന്ചയ്യുന്നത് ന്ലനതിന്നത്തന്ന്ന 
നതിഷ് േവാസനം ന്ചയ്യുന്ന നെപെതി
യവായതിരതിക്കുന്മന്നും ചൂണ്തികെവാണതിച്ചു. 

തതിരുത്തൽവവാദത്തതിന് പുഷ്തിന്്
െവാൻ വഴതിന്യവാരുകെതിയ ഈ നെ
പെതി ഘലവാേന്മമ്പവാടുമുള്ള േമ്മ്യൂ
ണതിസ്റ് പവാർട്ടതിേളുന്െ ശക്തിക്
യത്തതിന് േവാരണമവാകുേയും ന്ചയ്തു. 
തതിരുത്തൽവവാദം േരുത്തവാർജ്തി
ച്ഘതവാന്െ, വതിപ്ലവപവാത ന്വെതിഞ്ഞ,് 
പവാർലന്മറെറതി പവാതയതിലൂന്െ ഘസവാ
ഷത്യലതിസം സ്വാപതികെവാന്മന്ന തതി
േച്ചും മവാർക്തിഘസ്റതരമവായ നതില
പവാെതിഘലകെ് പല േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 
പവാർട്ടതിേളും കൂപ്പുകുത്തതി. ഇന്ത്യ
യതിൽ സതിപതിഐയും പതിന്ന്രീെ് സതി
പതിഐ(എം)ഉം ഈ കുറുക്കുവഴതി 
യതിലൂന്െ അധഃപതനം ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുക്കുേയവാണുണ്വായത്.

രണ്വാം ഘലവാേയുദ്ത്തതിൽ 
നവാസതി ജർമ്മനതിയും ഫവാസതിസ്റ് 

ഇറ്ലതിയും പരവാജയന്്ട്ടഘതവാന്െ 
ഫവാസതിസം അപ്രതത്യക്മവായതിരതി
ക്കുന്നു എന്ന നതിഗമനന്ത്തയും 
സഖവാവ് ഘ�വാഷ് ഘചവാദത്യം ന്ചയ്തു. 
ഫവാസതിസം മുതലവാളതിവർഗത്തതിന്റെ 
സവാമ്പത്തതിേ-രവാഷ്ട്രീയ-പ്രതത്യയ
ശവാസ്ത്ര ആവശത്യേതയതിൽനതിന്ന് 
ഉെന്ലടുക്കുന്നതവാന്ണന്നും ആസ
ന്നമവായ ന്തവാഴതിലവാളതിവർഗ്ഗ വതിപ്ല
വന്ത്ത ഒഴതിവവാകെവാനുള്ള പ്രതതിവതി
പ്ലവ പദ്തതിയവാന്ണന്നും എല്ലവാ 
മുതലവാളതിത്ത രവാജത്യങ്ങളതിലും ഈ 
പ്രവണത നതിലനതിൽക്കുന്നുന്വന്നും 
സഖവാവ് ഘ�വാഷ് നതിര്രീക്തിച്ചു. 
ഫവാസതിസ്റ് വതിപത്തതിന്നതതിന്ര 
ഘലവാേന്ത്ത േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർട്ടതി
േന്ള സവായുധമവാകെവാൻഘപവാന്ന പ്ര

തത്യയശവാസ്ത്ര-രവാഷ്ട്രീയ ആയുധവം 
പ്രവർത്തന പദ്തതിയും അഘദേഹം 
പ്രദവാനം ന്ചയ്തു. ഭരണകൂെം ഫവാ
സതിസ്റ് സ്ഭവാവം ആർജ്തിച്തിരതി
ക്കുന്ന സമേവാലതിേ പരതിതസ്തിത
യതിൽ എസ് യുസതിഐ(േമ്മ്യൂണതി
സ്റ്) അതതിന്റെ േവാരണങ്ങൾ വതി
ശദമവാക്കുേയും പരതിഹവാരമവാർഗ്ഗം  
അവതരതി്തിക്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു.

പുഘരവാഗമന മുദ്വാവവാേത്യങ്ങളുമവായതി 
ജനങ്ങന്ള വശ്രീേരതിച്ചുന്േവാണ്വാ
ണ് ഇറ്ലതിയതിലും ജർമ്മനതിയതിലു
ന്മവാന്കെ ഫവാസതിസം പ്രതത്യക് 
ന്്ട്ടത്. തുെർന്ന് ക്രൂരമവായ അെതി
ച്മർത്തൽ നെപെതിേൾ നേന്കെവാ
ള്ളുേയും ന്ചയ്തു. എന്നവാൽ, പുഘരവാ
ഗമന നവാെത്യം ഇല്ലവാന്തതന്ന്ന ഫവാ
സതിസ്റ് നയങ്ങളും നെപെതിേളും 

ആവതിഷ ്േരതികെവാന്മന്ന ്പതിൽകെവാല 
സവാഹചരത്യം വതിലയതിരുത്തതി നമ്മു
ന്െ പവാർട്ടതി നതിര്രീക്തിച്തിട്ടുണ്്. ഇന്ന
ന്ത്ത ഇന്ത്യൻ അവസ് ഇത് തതി
േച്ചും ശരതിന്യന്ന് വത്യക്മവാക്കുന്നു. 
അറുപതിന്തിരതി്ൻ നയങ്ങളും വർ
ഗ്രീയ നതിലപവാടുേളുന്മവാന്കെ ഫവാ
സതിസത്തതിന്റെ പ്രയവാണത്തതിന് 
പവാതന്യവാരുക്കുന്നു.

ജനങ്ങളുന്െ മതവതിശ്വാസന്ത്ത 
ഫവാസതിസ്റ് ശക്തിേൾ ചൂഷണം 
ന്ചയ്തുന്േവാണ്് പരസ്പരം ഭതിന്നതിപ്പു
ണ്വാക്കുേയും സ്പർദ് വളർത്തുേ
യും ന്ചയ്യുന്നു. മതവതിശ്വാസവം 
വർഗ്രീയതയും തമ്മതിൽ �ന്മതില്ല 
എന്ന വസ്തുത സഖവാവ് ശതി�് ദവാ
സ ്ഘ�വാഷ ്സുവത്യക്മവാകെതിയതിട്ടുണ്.് 

മഘതതര സമൂഹത്തതിൽ മതം വത്യ
ക്തിയുന്െ സ്േവാരത്യ പ്രശ്നം മവാത്ര
മവായതിരതികെണം. അത് ഭരണകൂെ
ത്തതിലും ന്പവാതുേവാരത്യങ്ങളതിലുന്മവാ
ന്നും ഇെന്്ട്ടുകൂെവാ. മതം അസഹതി
ഷ്ണുത േവാട്ടുേയും അക്രമഘണവാത്സു
േമവാകുേയും ന്ചയ്യുഘമ്പവാഴവാണ് 
അത് വർഗ്രീയതയവാകുന്നത്. 
ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തതിന്റെ ജനവാധതി
പതത്യവൽകെരണം ചരതിത്രപരമവായ 
േവാരണങ്ങളവാൽ, സ്വാതന്തത്യ സമ
രത്തതിന് ഘനതൃത്ം നൽേതിയ 
ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസതി പവാതതിവഴതി
യതിലുഘപക്തിച്തുന്േവാണ്വാണ് ജവാ
തതി-മത-പ്രഘദശ-ഭവാഷവാ വതിഷയ
ങ്ങളുന്െന്യവാന്കെ ഘപരതിൽ ജനങ്ങ
ന്ള തമ്മതിലെതി്തികെവാനും അവരുന്െ 
ഐേത്യം തേർത്ത് മുതലവാളതിത്ത 

ചൂഷണവവാഴ്ച സുഗമമവാകെവാനും േഴതി
യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസതികെ് 
സമൂഹത്തതിന്റെ ജനവാധതിപതത്യവൽ
കെരണം എന്ന േർത്തവത്യം ഇനതി 
പൂർത്ത്രീേരതികെവാനവാവതിന്ല്ലന്നും 
അത് ഘസവാഷത്യലതിസ്റ് വതിപ്ലവത്തതി
ന്റെ േർത്തവത്യമവായതി ന്തവാഴതിലവാ
ളതിവർഗം ഏന്റ്ടുകെണന്മന്നുമുള്ള 
വതിലയതിരുത്തലും സഖവാവ ്ശതി� ്ദവാ
സ് ഘ�വാഷ് അവതരതി്തിച്തിട്ടുണ്്. 
സയൻസതിന്റെ സമ്രീപനവം മൂലത്യ
ങ്ങളും തതിരസ് േരതിച്് സവാഘങ്കതതി
േവശം മവാത്രം സ്്രീേരതിക്കുേയും 
ആത്മ്രീയതയുമവായതി അതതിന്റെ 
സവതിഘശഷമവാന്യവാരു ലയനം സവാ
ദ്ത്യമവാകെതിന്യടുക്കുേയും ന്ചയ്യുന്ന
ഘതവാന്െ ഫവാസതിസത്തതിന്റെ സവാം

സ് േവാരതിേ അെതിത്തറ ഒരുകെന്്
ടുന്നുന്വന്ന് സഖവാവ് ഘ�വാഷ് നതി
ര്രീക്തിച്ചു. ഫവാസതിസ്റ് വതിരുദ് ഘപവാ
രവാട്ടത്തതിന് വതിലന്്ട്ട സംഭവാവന
േളവാണ് അഘദേഹം നൽേതിയത്. 
ആശയതലത്തതിൽ ഫവാസതിസന്ത്ത 
ന്ചറുകെവാൻ ഇെന്തന്നവേവാശന്്
ടുന്നവർഘപവാലും അശക്രവായതിരതി
ക്കുന്നത് സഖവാവ് ഘ�വാഷതിന്റെ 
പവാഠങ്ങൾ അവഗണതിക്കുന്നതുന്േവാ
ണ്വാണ്. ജനസമരങ്ങൾ വളർത്തതി
ന്യടുത്തുന്േവാണ്് ജനങ്ങളുന്െ 
ഐേത്യം ഊട്ടതിയുറ്തിഘകെണ്തും 
ഫവാസതിസ്റ്റുവതിരുദ് സമരത്തതിൽ 
സുപ്രധവാനമവാണ്. പവാർലന്മറെറതി 
വത്യവാഘമവാഹത്തതിൽ കൂടുങ്ങതി ജനസ
മരത്തതിന്റെ പവാത ഉഘപക്തിച് േപെ 
ഇെതുപക്ങ്ങൾ ഇതതിനും പ്രവാപ്തി
യതില്ലവാത്തവരവായതിരതിക്കുന്നു.

സതിപതിഐയുന്െയും സതിപതിഐ
(എം)ന്റെയുംന്മവാന്കെ ദയന്രീയ 
പരവാജയം മുതലവാളതിവർഗം ഉപ
ഘയവാഗന്്ടുത്തുേയും അവഘശഷതി
ക്കുന്ന ജനവാധതിപതത്യവാന്ര്രീക്ംകൂ
െതി തേർക്കുേയും ന്ചയ്യുന്ന സ്തി
തതിയവാണതിന്നുള്ളത്. ഉരുക്കുഘപവാ
ലുറച് ഐേത്യഘത്തവാന്െയും സുവത്യ
ക്മവായ നതിലപവാടുേഘളവാന്െയും 
ന്തളതിമയവാർന്ന പ്രതത്യയശവാസ്ത്ര ധവാ
രണഘയവാന്െയുമുള്ള ഒരു യഥവാർത് 
േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർട്ടതിക്കുമവാത്രഘമ 
വതിശവാലമവായ ഫവാസതിസ്റ്റുവതിരുദ് 
കൂട്ടവായ്മയ്ക് ഘനതൃത്ം നൽേവാൻ 
േഴതിയൂ എന്ന വസ്തുത ചൂഷതിതജ
നത ഹൃദതിസ്മവാഘകെണ്തുണ്്.

േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർട്ടതിയതിൽ മു
ഴുവൻ അംഗങ്ങളും അനുവർത്തതി
ഘകെണ് ന്പരുമവാറ്ച്ട്ടം സഖവാവ് 
ഘ�വാഷ് ആവതിഷ് േരതിച്ത് േറ
ത്രീർന്ന വതിപ്ലവേവാരതിേന്ള സൃഷ്തി
ന്ച്ടുക്കുവവാൻ ഘവണ്തിയവായതിരുന്നു. 
വത്യക്തിവവാദം അഘങ്ങയറ്ം ജ്രീർണ്ണ
മവായതിരതിക്കുന്ന ഇന്നന്ത്ത സവാഹ
ചരത്യത്തതിൽ വത്യക്തിതവാല്പരത്യന്ത്ത 
സവാമൂഹത്യതവാല്പരത്യത്തതിന് വതിഘധയ
മവാക്കുന്ന ന്ലനതിന്റെ േവാലന്ത്ത 
നതിലവവാരം അപരത്യവാപ്മവാന്ണന്നും 
നല്ല േമ്മ്യൂണതിസ്റവാേവാൻ വത്യക്തി
തവാല്പരത്യന്ത്ത സവാമൂഹത്യതവാല്പരത്യവ
മവായതി തവാദവാത്മത്യന്്ടുത്തുന്ന സമരം 
ഏന്റ്ടുകെണന്മന്നും സഖവാവ് 
ഘ�വാഷ് നതിഷ് േർഷതിച്ചു. വത്യക്തി
തവാൽ്രത്യവം സവാമൂഹത്യതവാൽ്
രത്യവം ലയതിച്ചുഘചർന്ന ഉദവാത്തമവായ 
േമ്മ്യൂണതിസ്റ് നതിലവവാരത്തതിന്റെ 
ധവാരണ ആദത്യമവായതി ആവതിഷ് േ
രതിച്ത് സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാ
ഷവാണ.് ഈ തവാദവാത്മത്യന്്െലതിന്റെ 
തലത്തതിഘലകെ് ഉൾ്വാർട്ടതി വതിപ്ല
വസമരന്ത്ത ഉയർത്തവാനുള്ള ഇെ
ന്മന്ന നതിലയതിൽ ഘനതവാകെളും പ്ര
വർത്തേരും ഒന്നതിച്് തവാമസതിക്കു
ന്ന പവാർട്ടതി േമ്മ്യൂണുേൾകെ് അഘദേ
ഹം രൂപം നൽേതി. വത്യക്തിവവാദ
ത്തതിന്റെയും തതിരുത്തൽവവാദത്തതി
ന്റെയും ഘസവാഷത്യൽ ന്െഘമവാക്രവാ
റ്തിേ് സമ്രീപനങ്ങളുന്െയും പരതി
ഷ് േരണവവാദത്തതിന്റെയുന്മവാന്കെ 
സ്വാധ്രീനത്തതിൽനതിന്ന് മുക്മവായ 

(2-ാം ശേജില് നിന്്)

kJm-hv in-_vZm-kv tLm-jv ^m-kn-k-s¯-¡p-dn-¨p-Å  
B-[p\n-I [m-c-W {]-Zm-\w sN-bvXp

സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ്  ഘ�വാ
ഷതിന്റെ, ഒരു വർഷം ന്രീണ്ടുനതി
ൽക്കുന്ന  ജന്മശതവാബ്തി ആച
രണ പരതിപവാെതിേളുന്െ സംസ്വാ
നതല ഉദ്�വാെനം എസ് യുസതി
ഐ(േമ്മ്യൂണതിസ്റ്) ന്പവാളതിറ്്�്യൂ
ഘറവാ അംഗം സഖവാവ് അമതിതവാവ് 
ചവാറ്ർജതി ആഗസ്റ് 7ന് എറണവാ
കുളം അദ്ത്യവാപേ ഭവനതിൽ നതി
ർവഹതിച്ചു.

സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാ
ഷതിന്നക്കുറതിച്ചുള്ള ഗവാനവാലവാപന
ഘത്തവാന്െ സഘമ്മളന നെപെതിേൾ 
ആരംഭതിച്ചു. വതിവതിധ പവാർട്ടതി േമ്മതി
റ്തിേന്ളയും മുന്നണതി സം�െന
േന്ളയും പ്രതതിനതിധ്രീേരതിച്് ഘന
തവാകെൾ ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷ് 
ചതിത്രത്തതിൽ ഹവാരവാർ്ണം നെ
ത്തതി. സഘമ്മളനത്തതിൽ പവാർട്ടതി 
ഘേന്ദ്ര േമ്മതിറ്തിയംഗം സഖവാവ് 

ജയ്സൺ ഘജവാസഫ ്അദ്ത്യക്ത 
വഹതിച്ചു. സംസ്വാന ന്സക്രഘട്ട
റതിയറ്് അംഗങ്ങളവായ സഖവാകെ
ൾ െതി.ന്േ.സുധ്രീർകുമവാർ, ആർ.
കുമവാർ, എസ.്രവാജ്രീവൻ, ഘെവാ.പതി.
എസ്.�വാബു തുെങ്ങതിയവരും പ്ര
സംഗതിച്ചു. ന്തവാഴതിലവാളതിവർഗ്ഗത്തതി
ന്റെ സവാർവ്വഘദശ്രീയ ഗവാനം ആല
പതിച്ചുന്േവാണ്് സഘമ്മളനം അവ
സവാനതിച്ചു.

സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘഥാടന സമ്മേളനം എറണഥാകുളത്്

സഖാവ് േിബ്് ദാസ്  ശഘാഷ് ജന്മേതാബ്ി ആെരണ േരിോെി�ളുടെ സംസ്ാനതല ഉദ്ഘാെനം 
എസ് യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ്) ടോളിറ്് ബ്്യൂശറാ അംഗം സഖാവ് അേിതാവ് ൊറ്ർജി നിർവ്ിക്കുന്നു.

സഖാവ് േിബ്് ദാസ്  ശഘാഷ് ജന്മേതാബ്ി ആെരണ േരിോെി�ളുടെ സംസ്ാനതല ഉദ്ഘാെന സദസ്്

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)
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(1-ാം ശേജില് നിന്്)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

ഇന്ത്യയതിന്ല സംസ്വാനങ്ങൾകെ് 
ഇത് ശരവാശരതി 2.5 ശതമവാനം 
ആന്ണങ്കതിൽ ഘേരളത്തതിന് 4.13 
ശതമവാനമവാണ്. ഇത് രവാജത്യന്ത്ത
തന്ന്ന ഏറ്വം ഉയർന്ന നതിലയവാ
ണ്. ഉയർന്നുന്േവാഘണ്യതിരതിക്കുന്ന 
ന്പവാതുന്ച്ലവവാണ് ഘേരളത്തതിന്റെ 
ഏറ്വം വലതിയ ബുദ്തിമുട്ട.് എന്നവാൽ 
സർകെവാർതന്ന്ന പ്രചരതി്തിക്കുന്ന 
തുഘപവാന്ല ശമ്പളവം ന്പൻഷനു
മവാഘണവാ ഈ ന്ചലവ് ? ശമ്പളവം 
ന്പൻഷനും േെന്മടുത്തു ന്േവാടു
ത്തവാണ് ഘേരളം മുെതിയുന്നന്തന്നവാ 
ണഘല്ലവാ മുതലവാളതിത്ത സവാമ്പത്തതിേ 
വതിശവാരദന്മവാരും മവാദ്ത്യമങ്ങളും 
ഭരണ പ്രതതിപക് േക്തിേളും സ്വാ
പതികെവാൻ ശ്രമതിക്കുന്ന ന്പവാതുധവാ
രണ. നതിർ�ന്തിത ന്ചലവേളതിൽ 
വലതിന്യവാരു ഭവാഗം ശമ്പളവം ന്പൻ
ഷനും നൽേവാനവാന്ണന്നത് യവാ
ഥവാർത്ത്യമവാണ.് പന്ക്, ന്ചലവതിൽ 
വർധതിച്ചുന്േവാഘണ്യതിരതിക്കുന്ന �െേം 
ശമ്പളവം ന്പൻഷനുമല്ല. അത് 
എടുത്തു കൂട്ടതിയ േെങ്ങളുന്െ പലതി
ശഭവാരമവാണ്. ആർ�തിഐ പഠന
വം ഇത ്ചൂണ്തികെവാട്ടുന്നുണ്.് പലതിശ 
തതിരതിച്െവം റവനയു വരവം തമ്മതി
ലുള്ള അനുപവാതം(IPRR Ratio), 
അഥവവാ േെം തതിരതിച്െവ,് സംസ്വാ
നത്തതിന്റെ വരവതിൽ ന്ചലുത്തുന്ന 
ആ�വാതത്തതിന്റെ സൂചേം, ഏറ്
വം ഉയർന്നു നതിൽക്കുന്ന സംസ്വാ
നങ്ങളതിന്ലവാന്നവാണ ്ഘേരളം. 2020-
21ൽ ഇത് 18.8 ശതമവാനമവായതിരു
ന്നു. ഇകെവാരത്യത്തതിൽ ഘേരളത്തതിനു 
മുന്നതിൽ മറ്് നവാല് സംസ്വാനങ്ങ
ളുന്ണ്ങ്കതിലും ഘേരളഘത്തകെവാൾ 
തനതു വരുമവാന സവാധത്യതയുള്ളവ
യവാണ് അവന്രല്ലവാം.

ഇനതി വരുമവാനത്തതിന്റെ േവാരത്യ
ന്മടുത്തവാലും ഒട്ടും ഘശവാഭനമവായ 
ചതിത്രമല്ല ഘേരളത്തതിന് മുഘന്നവാട്ടു 
ന്വകെവാനുള്ളത്. ഘേരളത്തതിന്റെ 
വരവതിന്റെ പകുതതിയതിലധതിേവം 
തനത് നതികുതതി വരുമവാനമവാണ്. 
എന്നവാൽ ഭരണനതിർവഹണത്തതി
ന്ല േവാരത്യഘശഷതിക്കുറവതിന്റെ വത്യ
ക്മവായ നതിദർശനമവായതി ഈ നതി

കുതതിപതിരതിവതിൽ നതിരന്രം ഇെതിവ 
സംഭവതിക്കുേയവാണ്. ഘദശ്രീയ തല
ത്തതിലും മറ്് സംസ്വാനങ്ങളതിലും 
നതികുതതി പതിരതിവതിൽ ന്റഘകെവാർഡു
േൾ സൃഷ്തിക്കുഘമ്പവാൾ, ഘേരളത്തതി
ലവാേന്ട്ട േതിഘട്ടണ് നതികുതതിഘപവാലും 
േവാരത്യക്മമവായതി പതിരതിന്ച്ടുകെവാ
നവാകുന്നതില്ല. നതികുതതി പതിരതിവതിന്ല 
ഈ പരവാധ്രീനത പരതിഹരതിക്കുന്ന
തതിനു പേരം സംസ്വാന സർകെവാർ 
അവലം�തിക്കുന്നത് രണ്് എളു്
മവാർഗങ്ങളവാന്ണന്ന ്നമുക്കു േവാണവാം. 
ഒന്ന് പതിരതിന്ച്ടുകെവാൻ എളു്മുള്ള 
എല്ലവാ നതികുതതിേളും ചവാർജ്ജുേളും 
വർദ്തി്തിക്കുേ. യവാന്തവാരു ന്രീത്രീ
േരണവമതില്ലവാന്ത നവദയുതതി ചവാർ
ജ്് വർദ്തി്തിക്കുന്നതതിലും ന്പഘരേ
വാളതിയം ഉല്പന്നങ്ങളുന്െ അനത്യവായ 
ചുങ്കം കുറയ്കതില്ല എന്നു വവാശതിപതിെതി
ക്കുന്നതതിലും നവാം േവാണുന്നത് 
ഇതവാണ്. രണ്വാമന്ത്ത എളു്മവാർ
ഗമവാണ് കൂടുതൽ വവായ്പ എടുക്കുേ
ന്യന്നത്. ഇതും മുറയ്ക്കു നെക്കുന്നു. 
ഘനരവായ മവാർഗ്ഗത്തതിൽ അത് സവാ
ധത്യമവാേവാന്ത വന്നഘ്വാൾ േതിഫ്�തി 
എന്ന്നവാരു ഏജൻസതിയുണ്വാകെതി 
േെം വവാങ്ങതിക്കൂട്ടുന്നു. േതിഫ്�തി 
അെകെമുള്ള സ്വാപനങ്ങൾ സർ
കെവാർ ഗത്യവാരറെതിയതിൽ വവാങ്ങതിക്കൂട്ടു
ന്ന േെവം സംസ്വാനത്തതിന്റെ 
ന്പവാതുേെത്തതിന്റെ ഭവാഗം തന്ന്ന
യവാണ്. അതു കൂെതി ഘചരുഘമ്പവാൾ 
സംസ്വാനത്തതിന്റെ യഥവാർത് േെ
�വാധത്യത ഭ്രീമവാേവാരമവായതി കുതതിച്ചു
യരുേയവാണ്.

കടം വഥാങ്ങിയുള്ള  
വങികസനം എന്ന മങിഥ്യ

2020-21ൽ സംസ്വാന ജതിെതി
പതിയുന്െ 37.13 ശതമവാനമവായതിരുന്നു 
സംസ്വാനത്തതിന്റെ ന്പവാതുേെം. 
എന്നവാൽ വർദ്തിക്കുന്ന േെ�വാ
ധത്യത ഒരു പ്രശ് നഘമ അല്ല എന്ന 
തരത്തതിലവായതിരുന്നു മുൻധനേവാരത്യ
വകു്് മന്തതി ഘെവാ.ഘതവാമസ് 
ഐസേ ്അെകെമുള്ളവരുന്െ വവാദം. 
ദ്രീർ�വ്രീക്ണഘത്തവാടുകൂെതിയുള്ള 
വതിേസനത്തതിനു ഘവണ്തിയവാണ് 
േെം എന്നവാണ് ഘതവാമസ് ഐസ
ക്കും സതിപതിഐ(എം) ഘനതവാകെളും 

ഇഘ്വാഴും വവാദതിക്കുന്നത്. ശരതിയവാ
ണ്, സവാമവാനത്യമവായതി പറഞ്ഞവാൽ 
വതിേസന പ്രവർത്തനത്തതിനു പണം 
ഘവണം. വതിേസ്രമവായ ഒരു സമ്പ
ദ് വത്യവസ്യ്ക് അങ്ങന്ന പണം 
േെമവായതി േന്ണ്ഘത്തണ്തിവരും. 
പന്ക്, ഇവതിന്െ ഘചവാദത്യം അങ്ങ
ന്ന േെം വവാങ്ങതി നെത്തുന്നത ്എന്തു
തരം വതിേസന പ്രവർത്തനമവാന്ണ 
ന്നതവാണ്. സവാമ്പത്തതിേ വതിദഗ്ദ്ധർ
തന്ന്ന ചൂണ്തികെവാട്ടുന്നത്, ഉല്പവാദന
ക്മമവായ അന്ല്ലങ്കതിൽ ആസ്തിവതി
േസനം സവാധത്യമവാക്കുന്നതരം മൂല
ധന നതിഘക്പത്തതിനവാണ് വവായ്പ
ന്യങ്കതിൽ മവാത്രഘമ നവാന്ള വവായ്പ 
തതിരതിച്െയ്ക്കുന്നതതിഘനവാ അന്ല്ലങ്കതിൽ 
അതതിന് സമ്പദ് വത്യവസ്ന്യ പ്രവാ
പ്മവാക്കുന്ന തരത്തതിൽ വളർത്തുന്ന
തതിഘനവാ സവാധത്യമവാകൂ എന്നവാണ്. 
ഇവരുന്െ വവാഗ് ഘധവാരണതിയതിൽ മു
ഴങ്ങുന്ന വതിേസനം എന്വാന്ണന്ന
തുതന്ന്ന പ്രഘതത്യേം ചർച് ന്ചഘയേ
ണ് വതിഷയമവാണ്. അതതിഘലകെ് 
തല്കവാലം േെക്കുന്നതില്ല. 

ഘേരളം ഓഘരവാ വർഷവം എടു
ത്തുകൂട്ടുന്ന േെം എന്തിനവാണ് ഉപ
ഘയവാഗതിക്കുന്നത്? ശമ്പളമെകെമുള്ള 
നതിതത്യനതിദവാന ന്ചലവേൾകെവായതി 
േെം വവാങ്ങുന്ന തുേ ഉപഘയവാഗതി
ക്കുന്നുണ്്. പന്ക്, വതിേസനത്തതി
ന് എന്ന ഘപരതിൽ േതിഫ്�തി അെ
കെം എടുത്തുകൂട്ടുന്ന വവായ്പേൾ എന്തു
തരം പദ്തതിേളതിലവാണ് നതിഘക്
പതികെന്്ടുന്നത്? യഥവാർത്ത്തതിൽ 
അവന്യല്ലവാം നതിർമ്മവാണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ മവാത്രമവാണ.് ഘറവാഡുേൾ, 
പവാലങ്ങൾ, ന്േട്ടതിെങ്ങൾ ഇന്തല്ലവാം 
ആവശത്യംതന്ന്നയവാണ്. പന്ക് 
ഇത്തരം നതിർമ്മവാണ പ്രവർത്തന
മവാണ് വതിേസനം എന്ന ധവാരണ
യവാണ് ഈ വതിേസന വക്വാകെൾ 
അെതിഘച്ൽ ത്ിക്കുന്നത.് സമൂഹത്തതി
ന്റെ ആന്േ പുഘരവാഗതതിയ്ക് ഉതകു
ന്നതും ജനങ്ങൾകെ് സ്തിരം ന്തവാ
ഴതിലുേൾ നൽകുേയും അവരുന്െ 
വരുമവാനം വർദ്തി്തിക്കുേയും ന്ച
യ്യുന്ന, ഉല്പവാദനം വർദ്തി്തിക്കുന്ന 
ഒന്നതിന്ന നമുക്കു വതിേസനമവായതി 
േവാണവാം. േതിഫ്�തി വഴതി അെകെം 

നെ വ്ാക്കുന്നത ്ഘേവലം നതിർമ്മവാണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മവാത്രമവാണ.് ഉദവാ
ഹരണത്തതിന്, ഒരു സ് കൂൾ ന്േ
ട്ടതിെം പണതിയുന്നു എന്നതുന്േവാണ്് 
മവാത്രം പുഘരവാഗതതി ഉണ്വാകുഘമവാ ? 
ആ സ് കൂൾ പ്രവർത്തതി്തികെവാൻ 
ആവശത്യമവായ സ്തിരം അദ്ത്യവാപ
േന്ര നതിയമതിച്് പഠന സൗേരത്യ
ങ്ങൾ ഏർന്്ടുത്തുഘമ്പവാൾ മവാത്ര
ഘമ അത് ഗുണപരമവായതി മവാറുന്നുള്ളു. 
ഇവതിന്െ ഒട്ടും ഉല്പവാദനപരമല്ലവാത്ത, 
വൻഘതവാതതിൽ സതിമന്ം േമ്പതിയു
ന്മവാന്കെ ന്ചലവവാകെതിയുള്ള ന്േട്ടതി
െംപണതി മവാത്രമഘല്ല നെക്കുന്നത് ? 
രണ്വാമതു പറയുന്ന േവാരത്യം പശ്വാ
ത്തല സൗേരത്യവതിേസനമവാണ് 
നെത്തുന്നത് എന്നതവാണ്. മതിേച് 
പശ്വാത്തല സൗേരത്യം ഒരുകെതി
യവാൽ മവാത്രഘമ മൂലധനനതിഘക്പം 
ആേർഷതികെന്്ടു എന്നവാണ് വതി
േസനവവാദതിേളുന്െ ഭവാഷത്യം. ''ഈസ് 
ഓഫ് ഡൂയതിംഗ് �തിസതിനസ്സ്'' 
അഥവവാ, മൂലധന നതിഘക്പത്തതി
നുഘവണ് സേലസഹവായവം ഒരു
കെതിന്കെവാടുക്കുേ എന്നത് തങ്ങളു
ന്െ പ്രധവാന േർത്തവത്യമവായതി േവാ
ണുന്ന സർകെവാരവാണ് ഇെതുപക് 
ഘമലങ്കതിയണതിഞ്ഞ് ഘേരളം ഭരതിക്കു
ന്നത്. ഈ പശ്വാത്തലസൗേരത്യ
വതിേസനം എന്നതതിന്റെ ന്പവാള്ള
ത്തരത്തതിഘലകെ് പതിന്ന്രീെ് വരവാം.

ശമ്പളം, ന്പൻഷൻ, സവാമൂഹതി
േഘക്മപ്രവർത്തനം, പലതിശ വ്രീ
ട്ടൽ, സർകെവാരതിന്റെ ആെം�രപ്ര
േെനം എന്നതിവയ്കവാണ് േെന്മടുത്ത 
തുേ നല്ലപങ്കും ന്ചലവതിട്ടത് എന്ന
തവാണ് വസ്തുത. അതവായത് േെന്മ
ടുത്ത് േെം വ്രീട്ടുേ എന്നത് യഥവാർ
ത്ത്തതിൽ സംഭവതിച്ചുന്േവാണ്തിരതി
ക്കുന്നു. 2021-22ൽ 68,257 ഘേവാെതി 
രൂപയവാണ ്ഘേരളത്തതിന്റെ ന്മവാത്തം 
േെം തതിരതിച്െവ്. ഇതതിൽ 15,810.83 
ഘേവാെതി രൂപയും പലതിശയവാണ.് ഘേ
രളത്തതിൽ നെ്വാഘകെണ് വതിേസ
നത്തതിനുള്ള മൂലധനമവായതി ഉപഘയവാ
ഗതിഘകെണ്ടുന്നതവാണ് ഈ തുേ. 
ഇങ്ങന്ന േെത്തതിൽ മുങ്ങതി നതിൽ
ക്കുഘമ്പവാഴവാണ് പതതിനവായതിരകെണ
കെതിനു ഘേവാെതിേൾ വ്രീണ്ടും േെന്മ

ടുത്ത് സതിൽവർനലൻ എന്ന തല
തതിരതിഞ്ഞ പദ്തതി നെ്വാകെവാൻ 
സർകെവാർ വവാശതി പതിെതിക്കുന്നത്.

പശ്ഥാത്ല സൗകര്യ  
വങികസനം എന്ന പപഥാള്ളത്രം

സംസ്വാനത്ത് വത്യവസവായവതി
േസനം ഉണ്വാേണന്മങ്കതിൽ വൻ
ഘതവാതതിലുള്ള പശ്വാത്തലസൗേ
രത്യവതിേസനം ഇവതിന്െ നെഘത്തണ്
തുന്ണ്ന്നവാണ് വവാദതിക്കുന്നത്. സർ
കെവാരുേൾ വൻഘതവാതതിൽ വവായ്പ
ന്യടുത്ത് അെതിസ്വാനസൗേരത്യഘമ
ഖലേളതിൽ മുതൽമുെകെണന്മന്നും 
�െനവാപരമവായ പരതിഷ് േവാരങ്ങ
ളതിലൂന്െ അവന്യവാന്കെ പണം ന്േവാ
ടുത്തുപഘയവാഗതിക്കുന്ന ഘസവനങ്ങ
ളവാകെതി മവാറ്തി സ്േവാരത്യഘമഖലയ്ക് 
നേമവാറണന്മന്നുമുള്ളത് ഒരു നതി
ഘയവാലതി�റൽ പദ്തതിയവാണ്. ഘറവാ
ഡുേൾ സർകെവാർതന്ന്ന പണംമു
െകെതി വതിേസതി്തിച്് സ്േവാരത്യ ചു
ങ്ക്വാതേളവാകെതി മവാറ്റുന്ന ഘദശ്രീയ
പവാതവാവതിേസനം ഇതതിന്റെ പ്രതത്യ
ക്  ഉദവാഹരണമവാണ.് ഘേരളത്തതിൽ 
സംഭവതിക്കുന്നതും ഇതവാണ്. മതതി
യവായ ഘെവാക്ടർമവാന്രഘയവാ മറ്് സ്റവാ
ഫതിന്നഘയവാ നതിയമതികെവാന്ത കുഘറ 
ന്േട്ടതിെങ്ങൾ പണതിഞ്ഞ് ആഘരവാ
ഗത്യഘമഖലയതിന്ല വതിേസനന്ത്ത
ക്കുറതിച്ചു ഘമനതിനെതിക്കുന്നതു േവാണു
ഘമ്പവാൾ ഓർക്കുേ; പലഘപരതിലുള്ള 
ഫ്രീസുേളുമവായതി ന്പവാതുജനവാഘരവാ
ഗത്യഘമഖലന്യ ഘസവനമല്ലവാതവാകെതി 
മവാറ്തിന്കെവാണ്തിരതിക്കുന്നു. ന്േവാട്ടതി
ഘ�വാഷതിച്് വവായ്പന്യടുത്തു നെത്തു
ന്ന പല പദ്തതിേളും വവാസ്വത്തതിൽ 
ജനത്തതിന ്ആവശത്യമതില്ലവാത്തവയവാ
ണ്. അന്ല്ലങ്കതിൽ ചതിലവകുറഞ്ഞ 
�ദലുേൾ ഉള്ളവയവാണ്. സതിൽ
നവർനലൻ തന്ന്ന ഉദവാഹരണം. 
പന്ക്, ഇത്തരം പദ്തതിേൾ മു
തലവാളതിത്തത്തതിന്റെ ആവശത്യമവാണ.് 
ന്േട്ടതികെതിെക്കുന്ന മൂലധനവം ഉല്പ
ന്നങ്ങളും ഉപഘയവാഗതികെവാനുള്ള എളു
്മവാർഗ്ഗമവാണ് ഇത്തരം വൻേതിെ 
സർകെവാർ പദ്തതിേൾ. കൂെവാന്ത 
ഇത്തരം പദ്തതിേളുന്െ ഘപരതിൽ 
ഘലവാേ�വാങ്ക്, എെതി�തി, ജതികെ 
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സം�െന ന്േട്ടതി്ടുകെണന്മങ്കതിൽ 
അനതിവവാരത്യമവായും ശതി�് ദവാസ് 
ഘ�വാഷ് ചതിന്ന്യ ആശ്രയതിഘച് 
മതതിയവാകു.

ഘനതവാകെളുന്െ ഘനതവാവ് എന്ന 
സങ്കല്പം വത്യക്തിപൂജയവായതി വത്യവാ
ഖത്യവാനതികെന്്ട്ടഘ്വാൾ, പവാർട്ടതിയു
ന്െ ഘനതവാവം ഗുരുവം വഴതിേവാട്ടതി
യുമവായതി ഒരവാൾ ഉയർന്നുവരുഘമ്പവാൾ 
മവാത്രമവാണ് സം�െനയ്ക്കുളതിൽ വത്യ
ക്തിവവാദം ഉന്മൂലനം ന്ചയേവാൻ േഴതി
യുേ എന്ന വതിലന്്ട്ട പവാഠവം 
അഘദേഹം മുഘന്നവാട്ടുവച്ചു. ആ ഘന
തൃത്ത്തതിന് അപ്രമവാദതിത്ം േൽ
്തികെവാന്ത അതതിഘനവാെ് വതിമർശ
നവാത്മേവം നവരുദ്ത്യവാധതിഷ്തിത
വമവായ �ന്ം പുലർത്തവാൻ േഴതി
യുഘമ്പവാൾ പവാർട്ടതിയതിൽ ജനവാധതി
പതത്യ ഘേന്ദ്ര്രീയത അണയവാന്ത 

നതിൽക്കുന്മന്ന് അഘദേഹം ഓർമ്മതി
്തിച്ചു. അന്ർഘദേശ്രീയ േമ്മ്യൂണതി
സ്റ് പ്രസ്വാനത്തതിനുള്ളതിൽ വളർ
ന്നുവന്ന മവാർക്തിഘസ്റതരമവായ സമ്രീ
പനങ്ങളതിൽനതിന്നും പ്രവണതേ
ളതിൽനതിന്നും പവാഠമുൾന്കെവാണ്വാണ് 
സഖവാവ് ഘ�വാഷ് തന്റെ േവാഴ്ച്വാ
ടുേൾ രൂപ്രീേരതിന്ച്ടുത്തത്.

അവശത്യം ഘവണ് വതിഭവങ്ങഘളവാ 
അധതിേവാരത്തതിന്റെ തുണഘയവാ ഒന്നു
മതില്ലവാന്ത പ്രതതികൂലവാവസ്േൾക്കു 
നടുവതിലും മവാർക്തിസന്മന്ന മഹന്രീ
യദർശനത്തതിന്റെ ഘശ്രഷ്ത ഉയർ
ത്തതി്തിെതിച്് ഏഴ് പതതിറ്വാണ്് േവാ
ലമവായതി ഈ മണ്ണതിൽ ഉറച് ചുവടു
വയ്പുേഘളവാന്െ മുഘന്നറവാനും ഇന്ന് 
രവാജത്യന്ത്ത ചൂഷതിത ജനതയുന്െ 
പ്രത്രീക്യവായതി മവാറവാനും എസ് യു
സതിഐ(േമ്മ്യൂണതിസ്റ്) പവാർട്ടതികെ് 
േഴതിഞ്ഞത് ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷ് 

ചതിന്യുന്െ ഔന്നതത്യവം േരുത്തും
ന്േവാണ്ടുമവാത്രമവാണ.് നവാമമവാത്രമവായ 
അധതിേവാരംഘപവാലും സതിപതിഐ, 
സതിപതിഐ(എം) ഘപവാലുള്ള പവാർ
ട്ടതിേന്ള അധഃപതതി്തിച്ഘ്വാൾ 
1967ലും 69ലും പശ്തിമ�ംഗവാളതിൽ 
ഗവൺന്മറെതിൽ പങ്കവാളതിയവായതിരു
ന്ന എസ് യുസതിഐ അധതിേവാരം 
എങ്ങന്നയവാണ് ന്തവാഴതിലവാളതിവർ
ഗ്ഗ മുഘന്നറ്ത്തതിന് സഹവായേമവാം 
വതിധം പ്രഘയവാഗതിഘകെണ്ന്തന്ന 
തതിന്റെ ഉദവാത്ത മവാതൃേ േവാഴ്ചവച്
തും സഖവാവ് ഘ�വാഷതിന്റെ ഘനരതി

ട്ടുള്ള മവാർഗനതിർഘദേശങ്ങൾ സ്്രീേ
രതിച്ചുന്േവാണ്വായതിരുന്നു. പശ്തിമ 
�ംഗവാളതിന്ല നന്ദതിഗ്രവാം സമരം 
മുതൽ നമ്മുന്െ സംസ്വാനന്ത്ത 
ന്േ ന്റയതിൽ വതിരുദ് പ്രഘക്വാഭം 
വന്രയുള്ള അഘനേം ഘപവാരവാട്ടങ്ങ
ളതിലൂന്െ ജനങ്ങളതിൽ ആത്മവതിശ്വാ
സവം അവേവാശഘ�വാധവം വളർ
ത്തവാനും അധതിേവാരസ്വാനങ്ങളതിൽ 
ഉൾകെതിെതിലമുണ്വാകെവാനും േഴതിയു
ന്നതും ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷ് ചതി
ന്യുന്െ മഹന്രീയത ഒന്നുന്േവാണ്ടു
മവാത്രമവാണ്. ഇന്ത്യൻ വതിപ്ലവത്തതി
ന് മവാത്രമല്ല ഘലവാേ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 
മുഘന്നറ്ത്തതിനവാന്േ മവാർഗ്ഗദർശനം 
നൽേവാൻ ന്േല്പുള്ള ആ ചതിന് 
ജനഘേവാെതിേളതിഘലകെ് പ്രസരതി്തി
കെവാ നുള്ള ഉദവാത്തമവായ േർത്ത
വത്യമവാണ് എസ് യുസതിഐ(േമ്മ്യൂ
ണതിസ്റ്) പവാർട്ടതി ഇന്ന് ഏന്റ്ടുത്തതി

രതിക്കുന്നത്. ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷ് 
ജന്മശതവാബ്തി ആചരണം പവാർട്ടതി
സം�െനയുന്െ ആന്രതിേമവായ 
ദൃഢ്രീേരണത്തതിന്റെ ഘവള എന്ന
തുഘപവാന്ലതന്ന്ന സവാധവാരണജ
നങ്ങളതിഘലകെ് സഖവാവ് ഘ�വാഷതി
ന്റെ പവാഠങ്ങളും പ്രഘ�വാധനങ്ങളും 
എത്തതികെവാനുള്ള ഉചതിതമവായ 
സന്ദർഭമവായും രവാജത്യന്മമ്പവാടുമുള്ള 
പവാർട്ടതി പ്രവർത്തേർ േവാണുന്നു. 
ഇവന്യവാട്ടവാന്േ ഇന്ത്യയതിന്ല 
ചൂഷതിത ജനതയുന്െയവാന്േ ആവ
ശത്യേതയവായതിരതിക്കുന്നതതിനവാൽ 
സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷ് ജന്മ
ശതവാബ്തി ആചരണപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ ലക്ത്യഘവധതിയവായതി നതിർവ്വ
ഹതിക്കുവവാൻ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുന്െ
യും സർവ്വവാത്മനവായുള്ള സഹവായ
ങ്ങൾ ഉണ്വാേണന്മന്നും അഭത്യർ
ത്തിക്കുന്നു.

(3-ാം ശേജില് നിന്്)
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(4-ാം ശേജില് നിന്്)

തുെങ്ങതിയ ഏജൻസതിേൾ നമുക്കു
ഘമൽ അെതിഘച്ൽ്തിക്കുന്ന വവായ്പേ
ളുന്െ േരവാറതിലൂന്െ സംസ്വാനന്ത്ത, 
നമ്മുന്െ സവാമ്പത്തതിേ-ഭരണ സ്വാ
തന്തത്യന്ത്ത പണയന്്ടുത്തതിന്കെവാ
ണ്തിരതിക്കുേയവാണ്. ഇന്ന് േവാണു
ന്ന ന്പവാതുഘമഖലയതിന്ല തസ്തിേ
ന്വട്ടതിക്കുറയ്കലും നതിയമനനതിഘരവാധ
നവം സവാമ്പത്തതിേ പ്രതതിസന്തി
ന്േവാണ്ടു മവാത്രമല്ല. എെതി�തി, ഘലവാ
േ�വാങ്ക് വവായ്പേളുന്െ േരവാറതിൽ 
അംഗ്രീേരതിച്ചു ന്േവാടുത്തതിട്ടുള്ള �െ
നവാപരമവായ പരതിഷ് േവാരങ്ങളുന്െ 
ഭവാഗമവാണവ. സവാമ്പത്തതിേ പ്രതതി
സന്തിന്യ അതതിനു മറയവാക്കുന്നു. 
േതിഫ്�തി എന്ന അഘങ്ങയറ്ം ജന
വതിരുദ്മവായ വവായ്പവാധതിഷ്തിത സമവാ
ന്ര സംവതിധവാനംതന്ന്ന ഒന്നവാന്
രം നതിഘയവാലതി�റൽ മുതലവാളതിത്ത 
പദ്തതിയവാന്ണന്ന് അറതിയവാത്തവ
രവാേതില്ല സർകെവാരതിന്റെയും ഭരണ
മുന്നണതിയുന്െയും തല്ത്തുള്ളവർ. 
ജനത്തതിന്റെയും ഇെതുപക് അനു
ഭവാവതിേളുന്െയും േണ്ണതിൽ ന്പവാെതി
യതിട്ട്, അവന്ര ആശയക്കുഴ്ത്തതി
ലവാകെതി, അതതിന്റെ മറയതിൽ തതിേ
ഞ്ഞ മുതലവാളതിവർഗ്ഗനയങ്ങൾ നെ
്വാക്കുന്ന സർകെവാരതിന്റെ േവാപെത്യം
കൂെതി ഇവതിന്െ തതിരതിച്റതിഘയണ്തുണ്;് 
എതതിർഘകെണ്തുണ്്.

ഘേവലം അെതിസ്വാനസൗേ
രത്യവതിേസനം ന്േവാണ്ടുമവാത്രം വത്യ
വസവായവതിേസനം ഉണ്വാകെവാൻ 
േഴതിയതില്ല. വതിേസതിതരവാജത്യങ്ങളുന്െ 
ചരതിത്രം പരതിഘശവാധതിച്വാൽ, യഥവാർ
ത്ത്തതിൽ വത്യവാവസവായതിേ വതിേ
സനമവാണ് അെതിസ്വാന സൗേരത്യ
വതിേസനം സൃഷ്തിച്ന്തന്നു േവാണവാൻ 
േഴതിയും. ഘേരളന്മടുക്കുന്ന ഭ്രീമമവായ 
വവായ്പന്യവാന്നും ഇവതിന്െ വത്യവസവായ
-േവാർഷതിേ ഘമഖലേളതിൽ വതിനതി
ഘയവാഗതിക്കുന്നതില്ല. േവാർഷതിേഘമഖ
ലയതിഘലവാ വത്യവസവായഘമഖലയതിഘലവാ 
പുതതിയ സർകെവാർസംരംഭങ്ങൾ 
ഉണ്വാകുന്നതില്ല. മറുവശത്ത് ഇവർ 
അവേവാശന്്ടുന്നതുഘപവാന്ല സ്
േവാരത്യ നതിഘക്പവം ഉണ്വാകുന്നതില്ല. 
സ്വായതിയവായ ന്തവാഴതിലുേൾ സൃ
ഷ്തികെന്്ടുന്നതില്ല. സ്വാർട്ട് സതിറ്തി, 
വല്ലവാർപവാെം തുെങ്ങതി ഏന്റ ന്പരു
മ്പറ മുഴകെതിയ വൻപദ്തതിേൾ 
എവതിന്െന്യത്തതി നതിൽക്കുന്നു ? 
അഘതസമയം, മതതിയവായ പതിന്തു
ണയതില്ലവാന്ത നമ്മുന്െ തനത് ഉല്പ
ന്നങ്ങളുന്െ നതിർമ്മവാണഘമഖലേൾ 
തേർച്ന്യ ഘനരതിടുന്നു. ഘലവാേന്മവാ
ട്ടവാന്േ വത്യവാപതിക്കുന്ന േഘമ്പവാള പ്ര
തതിസന്തി, വതിഘദശമലയവാളതിേളുന്െ 
വത്യവാപേമവായ തതിരതിച്ചുവരവതിഘലകെവാ
ണ് നയതിക്കുന്നത്. അപരതിഹവാരത്യ
മവായ മുതലവാളതിത്ത പ്രതതിസന്തി 
നവാൾക്കുനവാൾ ത്രീക്ഷ്ണമവാകുന്ന േവാ
ഴ്ചയവാണ് ഘലവാേന്മങ്ങും. ഈ സവാ
ഹചരത്യങ്ങന്ളവാന്നും യവാഥവാർത്ത്യ
ഘ�വാധഘത്തവാന്െ ഉൾന്കെവാള്ളവാന്ത, 
മുതലവാളതിവർഗത്തതിന്റെയും നതിഘയവാ
ലതി�റൽ ഏജൻസതിേളുന്െയും വതി
ശ്സ് ഘസവേരവായതിമവാത്രം ഇെതു
പക്ം എന്ന ഘപരതിൽ ഭരതിക്കുന്ന 

ഒരു സർകെവാർ പ്രവർത്തതിക്കുന്ന 
േവാഴ്ചയവാണ് നവാമതിന്നു ഘേരളത്തതിൽ 
േവാണുന്നത.് വതിേസനന്മന്ന ഘപരതിൽ 
ജനന്ത്ത ന്തറ്തിദ്രതി തിക്കുന്ന അവ
രുന്െ േവാപെത്യം നവാം തതിരതിച്റതിഘയ
ണ്തുണ്്.

സങിഎജങി കപടെത്ുന്നത്
ഘേന്ദ്ര-സംസ്വാന സർകെവാരു

േളുന്െ സവാമ്പത്തതിേപ്രവർത്തന
ങ്ങന്ള സ്തന്തമവായതി വതിലയതിരു
ത്തവാൻ ചുമതലന്്ട്ട ഭരണ�െനവാ
സ്വാപനമവായ, ഇന്ത്യയുന്െ േം
പ് ഘരേവാളർ ആൻെ് ഓെതിറ്ർ ജന
റൽ, ഘേരള നതിയമസഭയുന്െ ഘമശ
പ്പുറത്തുന്വച് റതിഘ്വാർട്ട് നൽേതിയ 
മുന്നറതിയതി്് എന്വാണ്? േതിഫ്�തി
യും ഘേരള ഘസവാഷത്യൽ ന്സേ്യൂരതി
റ്തി ന്പൻഷൻ ലതിമതിറ്ഡും വഴതി 
ഘേരളം എടുത്തു കൂട്ടുന്ന, �ജറ്തിനു 
പുറത്തുള്ള ഭ്രീമൻ േെ�വാധത്യത സം
സ്വാനത്തതിന്ന േെന്കെണതിയതിഘല
കെവാണ് നയതിക്കുന്നന്തന്നവാണ് 
സതിഎജതി വത്യക്മവാക്കുന്നത്. ഈ 
േെം നതിയമസഭയുന്െ പരതിഘശവാധ
നേൾക്കു പുറത്തവാണ്. എന്നവാൽ 
സംസ്വാനത്തതിന്റെ ന്മവാത്തം ന്പവാ
തുേെത്തതിന്റെ ഭവാഗം തന്ന്നയവാണ് 
ഈ സ്വാപനങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുന്ന 
േെങ്ങളും. സതിഎജതിയുന്െ ഈ നതി
ര്രീക്ണന്ത്ത സർകെവാരും സതിപതി
ഐ(എം)ഉം എതതിർക്കുന്നു. യവാ
ഥവാർത്ത്യന്മന്വാണ്? േതിഫ്�തിയും 
ന്േഎസ്എസ് പതിഎല്ലും സ്തന്ത
സ്വാപനങ്ങളവായതിട്ടവാേവാം വതിഭവാവ
നം ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നത്. പഘക്, 
എന്വാണ് ഇവരുന്െ വരുമവാനമവാർ
ഗ്ഗം? വവായ്പേളും മസവാലഘ�വാണ്ടു
േൾ ഘപവാന്ലയുളള സവാമ്പത്തതിേ 
ഉപേരണങ്ങളുമല്ലവാന്ത, സംസ്വാ
നത്തതിന്റെ റവനയു വരുമവാനത്തതിന്റെ 
ഭവാഗമവായ ഘറവാെ് നതികുതതിയെകെ
മുള്ളവയുന്െ വതിഹതിതവം ഇവർകെവാ
യതി ന്രീകെതിന്വക്കുന്നു. വവായ്പേൾ 
തന്ന്നയും സംസ്വാന സർകെവാരതി
ന്റെ ഗത്യവാരറെതിയതിൽ മവാത്രം ലഭതിക്കു
ന്നതഘല്ല? അല്ലവാന്ത േതിഫ്�തികെ് 
എന്വാണ് ഈടുള്ളത്? േതിഫ്�തി 
വവായ്പേളതിലൂന്െ ആസ്തി വർധതിച്് 
നവാന്ള അവ വരുമവാനം സൃഷ്തിക്കു
ന്മന്നവാണ് സർകെവാർ വവാദം. 
എന്നവാൽ, േതിഫ്�തി മുതൽമുെക്കുന്ന 
പദ്തതിേന്ളന്വാണ്? േവാർഷതിേ
-വത്യവാവസവായതിേഘമഖലയതിൽ ഉത്പവാ
ദനപരമവായ  നതിഘക്പമവായതിരുന്നു 
േതിഫ്�തിയുഘെന്തങ്കതിൽ നമുകെതിത് 
അംഗ്രീേരതികെവാം. എന്നവാൽ അത
ല്ല യവാഥവാർത്ത്യം. ഘറവാെ്,  പവാലം, 
സ് കൂൾ-ആശുപത്രതി ന്േട്ടതിെങ്ങൾ, 
ഘസ്റെതിയങ്ങൾ, തുെങ്ങതിയ നതിർമ്മവാ
ണപ്രവർത്തനങ്ങളതിലവാണ ്േതിഫ�്തി 
ഫണ്് നതിഘക്പതിക്കുന്നത്. ഇതതി
ന്റെ ഫലങ്ങൾ ഘനരന്ത്ത ചർച് 
ന്ചയ്തതവാണ്. സവാമ്പത്തതിേമവായതി 
ഘനവാകെതിയവാൽ േതിഫ്�തി വവായ്പേ
ളുന്െ പലതിശയെയ്കവാൻ ഘപവാലുമുള്ള 
വരുമവാനം ഇത് നതിലവതിൽ സൃഷ്തി
ക്കുന്നതില്ല. അന്ല്ലങ്കതിൽ ഇവന്യല്ലവാം 
വരുമവാനമുണ്വാകെവാനുള്ള മവാർഗ്ഗങ്ങ
ളവാകെതി മവാറ്തി ന്പവാതു ഉെമസ്ത
യതിൽ നതിന്നും മവാറ്ണം. യഥവാർത്

ത്തതിൽ കൃതത്യമവായും ഇതവാണ് ഇന്ന് 
േതിഫ്�തി ന്ചയ്തുന്േവാണ്തിരതിക്കുന്ന
ത്. തഘദേശ ഭരണസ്വാപനങ്ങളു
ന്െയും സർകെവാരതിന്റെയും ഉെമസ്
തയതിലുണ്വായതിരുന്ന ന്േട്ടതിെങ്ങളു
ന്െയും സ്വാപനങ്ങളുന്െയും ഘറവാ
ഡുേളുന്െയുന്മവാന്കെ നതിയന്തണം, 
വതിേസനത്തതിന്റെ ഘപരതിൽ േതിഫ്�തി
യതിഘലകെ് മവാറ്റുന്നു. സർകെവാർ സ്വാ
പനമല്ല എന്ന് സർകെവാർ തന്ന്ന 
പറയുന്ന േതിഫ്�തിഘയവാെ ്സർകെവാർ 
ഉഘദത്യവാഗസ്രും ജനപ്രതതിനതിധതിേ
ളും �വാധത്യതന്്ട്ടതിരതിക്കുന്നു. ധന
വകുപ്പും ന്പവാതുമരവാമത്ത ്വകുപ്പുന്മവാ
ന്കെ ഘനവാക്കുകുത്തതിയവാകുന്നു.  ഇെ
തുമുന്നണതി ന്േവാട്ടതിഘ�വാഷതിക്കുന്ന 
ജനേ്രീയവാസൂത്രണം ജലഘരഖയവാ
യതിഘല്ല? അതവായത്, േതിഫ്�തി 
ഉത്പവാദനപരമവായ യവാന്തവാരു നതി
ഘക്പവം നെത്തവാന്ത, ന്പവാതുമു
തലതിന്റെ നതിയന്തണം സർകെവാർ
ന്ചലവതിൽ, സംസ്വാനന്ത്ത േെ
ന്കെണതിയതിലവാകെതി നേയെക്കുന്നു. 

സതിഎജതി റതിഘ്വാർട്ട് ഗുരുതര
മവായ മറ്് ചതില േവാരത്യങ്ങളും ചൂണ്തി
കെവാട്ടുന്നു. റവനയുവരുമവാനം കുറ
ഞ്ഞതിട്ടും ഘേന്ദ്രസഹവായം ഉപഘയവാ
ഗതിച്വാണ് റവനയു ന്ചലവേൾ നെ
ത്തുന്നത.് നതികുതതി വരുമവാനത്തതിൽ 
7600 ഘേവാെതി രൂപയുന്െ ഇെതിവണ്വാ
യഘത്ര. റവനയുേമ്മതിയതിൽ 244 
ഘേവാെതിയും ധനകെമ്മതിയതിൽ 9471 
ഘേവാെതിയും കുറച്ചു േവാണതിച്ചു എന്ന 
ഗുരുതരമവായ ആഘരവാപണവം 
സതിഎജതി ഉയർത്തുന്നു. ന്വറും 1.34 
ശതമവാനത്തതിന്റെ പലതിശനതിരകെതി
ലവാണ് വതിവതിധ സ്വാപനങ്ങളതിൽ 
സർകെവാർ 10,064 ഘേവാെതി നതിഘക്
പതിച്തിരതിക്കുന്നത്. എന്നവാൽ, 7.31% 
പലതിശനതിരകെതിലവാണ് സർകെവാർ 
വവായ്പന്യടുത്തതിരതിക്കുന്നത്. സവാമൂ
ഹതിേഘക്മപ്രവർത്തനങ്ങൾകെവാ
യതി വേയതിരുത്തതിയ വവായ്പ തുേയു
ന്െ നന്ല്ലവാരുഭവാഗം പരതിയവാരം ന്മ
െതികെൽ ഘേവാഘളജതിന് എറണവാകു
ളം ജതില്ലവാ സഹേരണ �വാങ്കതിൽ 
ഉണ്വായതിരുന്ന വവായ്പ തതിരതിച്െയ്കവാ
നവാണ് ന്ചലവഴതിച്ത്. ഇങ്ങന്ന 
എത്രഘയവാ വേമവാറ്ലുേളവാണ് സം
സ്വാനത്തു േവാണവാനവാവന്നത്. 
അഴതിമതതിയുന്െ ഗണത്തതിൽന്പടു
ത്തവാവന്നവയെകെം, ചതിലഘ്വാൾ 
ധനവകു്തിന്റെ എതതിർപ്പു മറതിേെ
ന്നു ഘപവാലും അനുവദതിച്ചു ന്േവാടുക്കു
ന്നു. (ന്പവാല്രീസ് ഉഘദത്യവാഗസ്ർക്കു 
േ്വാർഘട്ടർസ് പണതിയവാൻ അനുവ
ദതിച്  തുേ വേമവാറ്തി സ്ന്ം തവാമ
സത്തതിനവായുളള ആഢം�രഭവനം 
പണതിഞ്ഞ അന്നന്ത്ത െതിജതിപതി
യുന്െ അഴതിമതതിയും ധൂർത്തും ഘചവാ
ദത്യംന്ചയേവാന്ത അംഗ്രീേരതിച്ചുന്േവാ
ടുകെവാൻ സർകെവാരതിന് സവാമ്പത്തതി
േപ്രതതിസന്തി തെസ്സമവായതില്ല) 
അഘങ്ങയറ്ം കുത്തഴതിഞ്ഞ സവാമ്പ
ത്തതിേമവാഘനജ് ന്മന്ം, അതതിന്റെ 
മറവതിലുള്ള മുതലവാളതിത്ത പ്ര്രീണന
നയവമവാണ് ഇവതിന്െ നെമവാടുന്ന
ന്തന്നത് വസ്തുതയഘല്ല? അതതിന്റെ 
ഭവാരം വന്നുവ്രീഴുന്നഘതവാ സവാധവാര
ണജനങ്ങളുന്െ ഘമലും. 

സഥാമ്പത്ങിക പപതങിസന്ങി  
ജനങ്ളുപട ജീവങിതപത് 
ബഥാധങിക്ുമ്മ്പഥാൾ

ഒരുഭവാഗത്ത് േപെവതിേസന
ത്തതിന്റെ ഘപരതിൽ എടുത്തുകൂട്ടുന്ന 
േെ�വാധത്യതേളുന്െ ഭവാരവം മറുവ
ശത്ത്, അധതിേവാരതിേളുന്െ നതിർല
ജ്മവായ ആർഭവാെത്തതിന്റെ ഭവാരവം 
അവസവാനം സവാധവാരണ ജനത്തതി
ന്റെ തലയതിലവാണ് വന്നുപതതിക്കു
ന്നത.് രേഷറതിയതിൽനതിന്നും 25 ലക്ം 
രൂപയതിൽകൂെതിയ �തില്ലുേൾ പവാ
സവാകെവാൻ േഴതിയവാതതിരതിക്കുഘമ്പവാ
ഴവാണ് ്ക്തിഫ ്ഹൗസതിൽ പശുന്ത്തവാ
ഴുത്തതിന് 40 ലക്ം ന്ചലവവാകെവാൻ 
മെതിയതില്ലവാത്തത്. സമയത്ത് ശമ്പ
ളം േതിട്ടവാന്ത സമരത്തതിനതിറഘങ്ങ
ണ്തിവരുന്ന ന്േഎസ്ആർെതിസതി 
ന്തവാഴതിലവാളതിേളുന്െയും ന്തവാഴതിൽ
രഹതിതരവായ ന്ചറു്കെവാരുന്െയും 
മുന്നതിലൂന്െയവാണ ്മുഖത്യമന്തതിയുന്െയും 
മറ്് ഉന്നതഭരണേർത്തവാകെളുന്െ
യും പുത്തൻ ആഢം�രവവാഹന
ങ്ങൾ ച്രീറതി്വായുന്നുത.് മന്തതിസഭവാ 
വവാർഷതിേം, സതിൽവർനലൻ, 
േതിഫ്�തി തുെങ്ങതിയവയുന്െ പ്രചവാ
രണ ധൂർത്തതിനവായതി അഘനേഘേവാ
െതിേൾ േവാറ്തിൽ പറത്തുഘമ്പവാൾ, നതി
തത്യനതിദവാനന്ച്ലവേൾകെവായതി േതി
ട്ടവാവന്നതിെത്തുനതിന്ന്നല്ലവാം േെത്തതി
നവായതി നേന്രീട്ടുേയവാണ് ധനവകു
്്. േതിഫ്�തി അെകെം എടുത്തുകൂ
ട്ടുന്ന വവായ്പേളുന്െ മുഴുവൻ ഉത്തര
വവാദതിത്തവം സംസ്വാന സർകെവാ
രതിന്, അതവായത് ഘേരളത്തതിന്ല 
ജനങ്ങൾകെവാന്ണന്ന് മറകെരുത്.

സവാമ്പത്തതിേപ്രതതിസന്തിയുന്െ 
ഭവാരം ഇഘ്വാൾത്തന്ന്ന പലരൂപ
ത്തതിൽ ജനങ്ങൾക്കുഘമൽ വ്രീണു
തുെങ്ങതി. ന്പഘരേവാളതിയം ഉല്പന്നങ്ങൾ
ക്കുഘമലുള്ള സംസ്വാനനതികുതതിയതിൽ 
അൽ്ംഘപവാലും കുറവവരുത്തവാൻ 
ഘേരളസർകെവാർ തയേവാറവായതിട്ടതില്ല. 
അതതിന്റെ ദുരതിതം ജനമവാണ് അനു
ഭവതിക്കുന്നത്. യവാന്തവാരു ന്രീത്രീേ
രണവമതില്ലവാന്ത നവദയുതതിനതിരക്കു
േൾ കൂട്ടതിയതിരതിക്കുന്നു. �ജറ്തിനു 
പുറത്ത് നതിരന്രം ചവാർജ്് വർ
ദ്നവേൾ ന്േവാണ്ടുവരുന്ന ജനവാ
ധതിപതത്യവതിരുദ്നശലതി ശ്രീലമവാ
യതിരതിക്കുന്നു. ന്പവാല്രീസ് നൽഘേ
ണ് ഘസവനങ്ങൾക്കുഘപവാലും ഫ്രീസ് 
ഏർന്്ടുത്തതിയത് അടുത്തതിന്െ 
വലതിയഘതവാതതിൽ വർദ്തി്തിച്ചു. ന്വ
ള്ളകെരം കൂട്ടണന്മന്ന വവാശതി വവാ
ട്ടർ അഘതവാറതിട്ടതിഘയകെവാൾ സർകെവാ
രതിനവാണ്. യവാന്തവാരു ദവാക്തിണത്യ
വമതില്ലവാന്ത ന്േട്ടതിെനതികുതതി വർദ്തി
്തിക്കുന്നു. �സ്-ഓഘട്ടവാ-െവാേ് സതി 
ചവാർജ്ജുേൾ ഘനരന്ത്തതന്ന്ന കൂ
ട്ടതിയതിരുന്നു. ആഘരവാഗത്യഘമഖലയതില
െകെം വളന്ര നതിശ്ശബ്മവായതി ഫ്രീസ് 
വർദ്നവേൾ ന്േവാണ്ടുവരുന്നു 
അസഹന്രീയമവായ വതിലകെയറ്ം
ന്േവാണ്് ജനങ്ങൾ ന്പവാറുതതിമുട്ടുേ
യവാണ.് പണ്ടുന്േവാടുത്ത േതിറ്റുേളുന്െ 
േണക്കുപറയുന്നവർ അതു േവാണു
ന്നതില്ല. വ്രീണ്ടും പെരുന്ന ഘേവാവതിഡും 
മറ്റു പനതിേളുമവായതി മല്ലതിട്ട് ജനം 
ദുരതിതം അനുഭവതിക്കുഘമ്പവാൾ സർ
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കെവാരും ആഘരവാഗത്യവകുപ്പും വവാച
േമെതികെപ്പുറം എന്തുന്ചയ്യുന്നു? ഘേ
രളത്തതിൽ ജ്രീവതിച്ചുഘപവാകുേ എന്ന
ത് നരേതുലത്യമവായതിത്ത്രീരുന്ന യവാ
ഥവാർത്ത്യത്തതിനു മുന്നതിൽ സവാധവാര
ണകെവാരൻ ഇവതിന്െ പേച്ചുനതിൽ
ക്കുേയവാണ്. സഹവായഘമഘേണ് 
സർകെവാർ സവാമ്പത്തതിേപ്രതതിസ
ന്തിയുന്െ ഘപരതിലവാണ് നേമലർ
ത്തുന്നത്. അന്ത, മുതലവാളതിവർഗ 
തവാല്പരത്യത്തതിന് അനുസരതിച്ചുമവാത്രം 
ഭരതിക്കുന്ന ഇെതും വലതും ഘല�
ലതിൽ വന്ന സർകെവാരുേൾ സൃഷ്തി
ച് ഈ ദുരവസ് ഇന്ന് ഇവതിടുന്ത്ത 
സവാധവാരണകെവാരന്റെ ഘമഘലകെ് 
വന്നു പതതിച്തിരതിക്കുന്നു. എന്നതിട്ടും 
കൂസലതില്ലവാന്ത അത്തരം നയങ്ങ
ളും പദ്തതിേളും തുെരുേയവാണ് 
പതിണറവായതി വതിജയൻ സർകെവാർ.

മറുവശത്ത്, പവാട്ടത്തുേയതിലും 
ജതിഎസ ്െതിയതിലും നവദയുതതി-ന്വള്ളം 
ചവാർജ്ജുേളതിലും ഒന്കെ വൻേതിെ
കെവാരൻ നൽേവാനുള്ള അഘനേ
ഘേവാെതിേളുന്െ കുെതിശ്ശതിേ പതിരതിന്ച്
ടുകെവാൻ യവാന്തവാരു ശ്രമവം സർ
കെവാരതിന്റെ ഭവാഗത്തുനതിന്നും ഉണ്വാ
കുന്നതില്ല. വതിഴതിഞ്ഞം പദ്തതിയതിൽ 
േരവാർവത്യവസ്േൾ ലം�തികെന്്
ട്ടതിട്ടും അദവാനതിഘയവാെ് എത്ര ഉദവാര
മവായവാണ് സർകെവാർ ന്പരുമവാറുന്ന
ത്! സർകെവാർ മുതൽമുെക്കുന്ന ന്േ
-ഘഫവാൺ ഘപവാന്ലയുള്ള പദ്തതി
േളുന്െ യഥവാർത് ഗുണഘഭവാക്വാകെൾ 
ആരവാണ് ? സവാധവാരണകെവാരന്റെ 
ജ്രീവതിതം ദുരതിതത്തതിൽ ആണ്ടുമുങ്ങു
ഘമ്പവാൾ മുതലവാളതിമവാന്ര തവാഘലവാലതി
ക്കുേയവാണ് ഈ േപെ ഇെതുപ
ക്സർകെവാർ. ഇത്തരം നയങ്ങളും 
ധൂർത്തും ന്േടുേവാരത്യസ്തയും നതി
റഞ്ഞ യവാന്തവാരു ദ്രീർ�വ്രീക്ണ
വമതില്ലവാത്ത ഭരണവം ഘേരളന്ത്ത 
ശ്ര്രീലങ്കയുന്െ പവാതയതിൽതന്ന്നയവാ
ണ് നയതിക്കുന്നത്. വവായ്പേൾക്കു 
നതിയന്തണം ഏർന്്ടുത്തതിയും, 
ന്േ ന്റയതിൽ ഘപവാലുള്ള പദ്തതി
േൾ നതിർത്തതിന്വച്ചും ധൂർത്ത് അവ
സവാനതി്തിച്ചും, ഒ്ം ന്പവാതുഘമഖ
ലന്യ ശക്തിന്്ടുത്തതി സംസ്വാ
നത്തതിന്റെ ഉല്പവാദനഘമഖലന്യ പു
നഃരുജ്്രീവതി്തിച്ചും േെന്കെണതി
യതിൽനതിന്നും പുറത്തുേെകെവാനുള്ള 
അെതിയന്ര നെപെതിേളവാണ് നേ
ന്കെവാഘള്ളണ്ത.് വൻേതിെകെവാരന്റെ 
കുെതിശ്ശതിേേൾ പതിരതിന്ച്ടുക്കുേയും 
നതികുതതിപതിരതിവ് േവാരത്യക്മമവാക്കു
േയും ഘവണം. നതികുതതി വർദ്തി്തി
കെവാനല്ല, നതികുതതിഘയതരവരുമവാനം 
വർദ്തി തികെവാനുള്ള മവാർഗ്ഗങ്ങളവാണ് 
സർകെവാർ ഘതഘെണ്ത്. മുതലവാളതി
വർഗ തവാല്പരത്യങ്ങളും നതിഘയവാലതി�
റൽ വതിഘധയത്വം അവസവാനതി
്തിച്് ജനങ്ങന്ള വതിശ്വാസത്തതിന്ല
ടുത്തുള്ള വഴതിയതിഘലകെവാണ് സർ
കെവാർ വഘരണ്ത.് ഇതതിന ്സർകെവാർ 
തയേവാറവാകുന്നതിന്ല്ലങ്കതിൽ അതതിന് 
നതിർ�ന്തിതമവാക്കുന്ന ജനേ്രീയ 
പ്രഘക്വാഭം ഉണ്വാഘേണ്തുന്ണ്ന്ന് 
അധ്വാനതിച്ചു ജ്രീവതിക്കുന്ന നവാഘമവാ
ഘരവാരുത്തരും മനസ്സതിലവാഘകെണ്തി
യതിരതിക്കുന്നു.
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ബിന്ജപതിയുന്െ ഘദശ്രീയ വക്വാ
കെളവായ നൂപുർ ശർമ്മയും നവ്രീൻ 
കുമവാർ ജതിൻെവാലും ഇസ്വാമതിന്റെ 
സ്വാപേൻ മുഹമ്മദതിന്നതതിന്ര 
നെത്തതിയത് നതിന്ദത്യമവായ പരവാമർ
ശങ്ങളവാണ്. വർഗ്രീയ ഘചരതിതതിരതി
വം, മുസ്്രീം സമുദവായഘത്തവാെ് വതി
ഘദ്ഷവം വളർത്തതിന്യടുത്തുന്േവാ
ണ്്, ഹ്രീനമവായ  വർഗ്രീയ ഹതിന്ദുത് 
ഘയവാഗത്യത ഉയർത്തതികെവാട്ടുന്നതതി
ലവാണ്  ആർഎസ്എസ്- �തിന്ജ
പതി-സം�പരതിവവാറതിന്റെ നതിലനതിൽ
്് എന്നതതിനവാൽ, ഇത്തരം പരവാ
മർശങ്ങൾ മനഃപൂർവമല്ല എന്ന് 
വതിശ്സതികെവാൻ സവാധതികെതില്ല. മു
സ്്രീങ്ങളതിൽ  ഇത് മുറതിഘവൽ്തിച്ചു. 
ന്തരുവ് പ്രതതിഘഷധത്തതിന്റെ രൂ
പത്തതിൽ തങ്ങളുന്െ വതിേവാരങ്ങൾ 
അവർ പ്രേെതി്തിച്ചു. ഘേന്ദ്രത്തതിലും 
സംസ്വാനങ്ങളതിലും �തിന്ജപതി 
സർകെവാരുേൾ േവാത്തതിരുന്നതും 
ഇത്തരന്മവാരു സന്ദർഭമവാണ.് വതിവതിധ 
തരത്തതിലുള്ള ശതിക്േളതിൽ നതിന്ന,് 
പ്രഘതത്യേമവായ ഒന്ന്, ബുൾഘെവാ
സർ, ഈ ന്യൂനപക് സമുദവായത്തതി
ന് േരുതതിവച്തിട്ടുന്ണ്ന്ന് ഉെനെതി 
അവർ ന്തളതിയതിച്ചു. മുൻ സന്ദർഭ
ങ്ങന്ളകെവാൾ പലമെങ്ങ് ത്രീവ്രത
ഘയവാന്െ, കുറ്വാഘരവാപതിതനവായ വത്യ
ക്തിയുന്െ വ്രീെ് ന്പവാളതിക്കുന്നഘതവാ
ന്െവാ്ം, മറ് ്കുടും�വാംഗങ്ങ ളുന്െയും 
�ന്ധുകെളുന്െയും വ്രീടും പവാർ്തിെ
വം, നശതി്തിച്ചുേളയവാനുള്ള അവ
സരമവായതി ഇത് ഉപഘയവാഗന്്ടു
ത്തതി. അതും നതിയമപരമവായ മുന്ന
റതിയതിന്്വാന്നുമതില്ലവാന്ത, അന്ല്ലങ്കതിൽ 
േഴതിഞ്ഞുഘപവായ ത്രീയതതി ന്വച്് 
അർദ്രവാത്രതിയതിൽ ഘപവാസ്റ് ന്ചയ്ത 
ഘനവാട്ട്രീസ് ന്േവാടുത്തതതിന് ഘശഷം.  
എൻആർസതി-സതിഎഎന്യ്കതതിരവായ 
പ്രതതിഘഷധകെവാന്ര 'പവാഠം പഠതി്തി
കെവാൻ' രണ്ടു മവാസം മുമ്പ് െൽഹതി
യതിന്ല ജഹവാംഗ്രീർപുരയതിലും ന്യൂ 
ഫ്രണ്്സ ്ഘേവാളനതിയതിലും (മംഘഗവാൾ
പുരതി) നെത്തതിയതതിന്റെ തനതിയവാവ
ർത്തനമവായതിരുന്നു ഇത്.   ആ സമ
യത്ത് 'ഘഗവാളതി മവാഘരവാ സവാഘലഘകെവാ' 
(ന്തമ്മവാെതിേന്ള ന്വെതിവച്ചുന്േവാല്ലുേ) 
ഘപവാലുള്ള പ്രഘേവാപനപരമവായ മു
ദ്വാവവാേത്യങ്ങൾ �തിന്ജപതി ഘേന്ദ്ര
മന്തതി അനുരവാഗ് ഠവാക്കൂറും കൂട്ടവാളതി
േളും ഉയർത്തതിയതും മുൻകൂട്ടതി തയേവാ
റവാകെതിയ പദ്തതിയുന്െ ഭവാഗമവായതി
ത്തന്ന്നയവാണ്. 

''�തിന്ജപതി എംഎൽഎമവാരും 
േൗൺസതിലർമവാരും ഇല്ലവാത്തതതി
നവാൽ ഷഹ്രീൻ �വാഗ് ഘമഖലയതിൽ 
കൂടുതൽ േഘയേറ്ങ്ങൾ നെന്നതിട്ടുണ്.് 
ഷഹ്രീൻ �വാഗ ്ഘമഖലയതിൽ 50ശത
മവാനഘത്തവാളം  േഘയേറ്ങ്ങൾ ആളു
േൾ സ്യം ന്രീകെം ന്ചയ്തു. �വാ
കെതിയുള്ള നേഘയറ്ങ്ങൾ നഗരസഭ 
ന്രീകെം ന്ചയ്യും.'' എന്ന് �തിന്ജപതി 
ഭരതിക്കുന്ന സൗത്ത് െൽഹതി മുനതി
സതി്ൽ ഘേവാർ്ഘറഷന്റെ ന്സൻ
രേൽ ഘസവാൺ ന്ചയർമവാൻ രവാജ്പവാൽ 
സതിംഗ് പറഞ്ഞത് ഇതതിഘനവാെ് ഘച
ർത്ത ്വവായതിഘകെണ്തവാണ.്  അത്ത
രന്മവാരു  അഭതിപ്രവായപ്രേെനം  പക്
പവാതപരമവായ വ്രീക്ണന്ത്ത പ്ര

തതിഫലതി്തിക്കുന്നതഘല്ല? അതുഘപവാ
ന്ല, ഇഘ്വാൾ യുപതിയതിന്ല പ്രയവാ
ഗ് രവാജ,് േവാൺപൂർ, സഹവാറൻപൂർ, 
മധത്യപ്രഘദശതിന്ല ഖവാർഘഗവാ എന്നതി
വതിെങ്ങളതിൽ �തിന്ജപതി യുന്െ ഏറ്
വം ആഘക്പേരമവായ പരവാമർശ
ങ്ങന്ള എതതിർകെവാൻ നധരത്യന്്ട്ട 
ന്യൂനപക് സമുദവായത്തതിന്ല അം
ഗങ്ങൾന്കെതതിന്ര പ്രതതിേവാര നെ
പെതിേൾ സ്്രീേരതിച്ചുന്േവാണ്തിരതിക്കു
ന്നു. ആദത്യം, അസ്സ്തയ്ക്കും വതി
ഘയവാജതി്തിനുമുള്ള അെതിത്തറ ഒരു
ക്കുേ, പതിന്നവാന്ല വതിഘയവാജതി്തിന്റെ 
ശബ്ം മൂെതിന്കെട്ടവാനും കുറ്കെവാർന്കെ 
തതിന്ര നെപെതിന്യടുകെവാന്നന്ന 
ഘപരതിലും, നതിയമം േവാറ്തിൽപറത്തതി
ന്കെവാണ്് ക്രൂരമവായ അെതിച്മർത്ത
ൽ നെത്തുേ. പദ്തതി ആർക്കും 
മനസ്സതിലവാകെവാവന്നഘതയുള്ളൂ.

ജനവാധതിപതത്യവവാഴ്ച യഥവാർത്
ത്തതിൽ നതിലനതിൽക്കുന്നുന്വങ്കതിൽ, 
ജനങ്ങന്ള സംരക്തികെവാനും സമവാ
ധവാനപരമവായ ജ്രീവതിതം ഉറപ്പുവ
രുത്തവാനും നതിയമം നതിലനതിൽക്കു
ന്നുന്വങ്കതിൽ, ഭരണകൂെത്തതിന്റെ  
അധതിേവാരം സ്വാപതിക്കുന്നതതിന് 
ബുൾഘെവാസറുേൾ ആവശത്യമതില്ല. 
ക്രമസമവാധവാനപവാലനത്തതിന്റെ 
ഘപരതിൽ ക്രൂരമവായ �ലപ്രഘയവാഗം 
നെത്തവാൻ മവാനുഷതിേ പരതിഗണന 
ന്തല്ലുമതില്ലവാത്ത ഒരു സർകെവാർ മവാ
ത്രഘമ തുനതിയുേയുള്ളൂ. യുപതിയതിലും 
എംപതിയതിലും സംഭവതിച്ചു ന്േവാണ്തി
രതിക്കുന്നത് അതുതന്ന്നയവാണ്. 
ഒരവാളുന്െ അസഭത്യമവായ പരവാമർശ
ത്തതിന്നതതിന്ര പ്രതതിഘഷധതിക്കുന്നത് 
കുറ്േരമവാഘണവാ? 'അനധതികൃത' 
ന്േട്ടതിെങ്ങളുന്െ നതിർമ്മവാണവമവായതി 
ഇതതിന് എന്് �ന്ം? പ്രതതിഘഷ
ധതിക്കുന്നവരുന്െന്യല്ലവാം വ്രീടുേൾ 
തേർത്തു തരതി്ണമവാകെണന്മ
ങ്കതിൽ �തിന്ജപതി വക്വാകെളുന്െയും 
പ്രഘേവാപനപരമവായ പരവാമർശങ്ങ
ൾ നെത്തുന്നവരുന്െയും ഉെമസ്
തയതിലുള്ള ന്േട്ടതിെങ്ങൾ എന്തുന്േവാ
ണ്് ന്പവാളതിക്കുന്നതില്ല? 

പ്രയവാഗ് രവാജതിൽ, ഒരു വ്രീെ് 
ന്പവാളതിച്ചു ന്രീകെണന്മങ്കതിൽ, 15 ദതി
വസംമുമ്പ് വതിേസന അഘതവാറതിറ്തി 
ഘനവാട്ട്രീസ് നൽേതിയതിരതികെണന്മ
ന്ന് നതിയമമുണ്്. അതതിലൂന്െ ഉെമ
സ്ർകെ് ഇതതിഘന്മൽ പ്രതതിേരതി
കെവാൻ അവസരം ലഭതിക്കും. വതിശ
ദ്രീേരണം തൃപ്തിേരമന്ല്ലങ്കതിൽ, വത്യ
ക്മവായ േവാരണങ്ങഘളവാന്െ ന്പവാ
ളതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരു തവാൽകെവാ
ലതിേ ഉത്തരവ ്പവാസവാകെവാവതവാണ.് 
എന്നവാൽഘപവാലും വതിേസന അഘതവാ
റതിറ്തി ന്ചയർമവാന് അ്്രീൽ നൽ
േവാൻ വ്രീട്ടുെമസ്ന ്30 ദതിവസന്ത്ത 
സമയം ലഭതിക്കും. പ്രതതിവതിധതി ഘത
ടുന്നതതിനുള്ള അവസവാന ആശ്രയ
മവായതി ഘേവാെതതിയും ഉണ്്. 'ബുൾ
ഘെവാസർ �വാ�' എന്ന് സ്യം 
വതിഘശഷതി്തിച് യുപതിയതിന്ല 
�തിന്ജപതി മുഖത്യമന്തതി, കുറ്വവാളതി
േൾക്കും മവാഫതിയേൾക്കും എതതിന്ര 
ബുൾഘെവാസർ ഉപഘയവാഗതിക്കുന്ന
ത് തുെരുന്മന്ന് െ്്രീറ്് ന്ചയ്തു. കുറ്
വവാളതിേൾന്കെതതിന്ര ഘദശ്രീയ സു

രക്വാ നതിയമം 1980 ചുമത്തവാനും 
അഘദേഹം നതിർഘദേശതിച്തിട്ടുണ്്. നതിർ
ഭവാഗത്യവശവാൽ, ഒരു േലവാപേവാരതി
യുന്െഘയവാ ഗുണ്വാ സം�ത്തതിന്റെ
ഘയവാ മവാഫതിയ ഘെവാണതിന്റെഘയവാ 
വ്രീെ് ന്പവാളതിക്കുന്നതതിന് ഘദശ്രീയ 
സുരക്വാ നതിയമത്തതിൽഘപവാലും 
അധതിേവാരമതില്ല എന്നത് അഘദേഹ
ന്ത്ത നതിരവാശനവാകെവാനതിെയുണ്്. 
ഒരു തൽക്ണ പ്രതതിേവാരത്തതിന്റെ 
ഭ്രീഷണതി അന്ല്ലങ്കതിൽ പ്രവൃത്തതി 
ഒരു പരതിഷ് കൃത സമൂഹത്തതിന് ഘച
ർന്നതല്ല. എന്നവാൽ ശക്മവായ സം
�െതിത പ്രതതിഘഷധത്തതിന്റെ അഭവാ
വവം രവാജത്യന്ത്ത ജുെ്രീഷത്യറതിയുന്െ 
ദൗർഭവാഗത്യേരമവായ നതിശബ്തയും 
നതിമതിത്തമവാണ് �തിന്ജപതി സർകെവാ
രതിന ്'ബുൾഘെവാസർ ദൗതത്യ' വമവായതി 
മുഘന്നവാട്ടുഘപവാേവാൻ േഴതിയുന്നത്. 
ഘേവാെതതിേളുന്െ നതിലപവാെ് ഗർജ്
നങ്ങളതിന്ലവാതുങ്ങുന്നു, ഫലത്തതിൽ 
ഒന്നും സംഭവതിക്കുന്നതില്ല. ജഹവാം
ഗ്രീർപുരയതിന്ല ബുൾഘെവാസർ 
ഓ്ഘറഷന്ന സുപ്ര്രീംഘേവാെതതി 
ശക്മവായതി അപലപതിക്കുേയും 
ഘസ്റ ന്ചയ്യുേയും ന്ചയ്തതിട്ടും പ്രവാ
ഘയവാഗതിേ തലത്തതിൽ േവാരത്യമവായ 
മവാറ്ന്മവാന്നും ഉണ്വായതിട്ടതില്ല. 1985ന്ല 
പ്രശസ്മവായ ഓൾഗ ന്െല്ലതിസ് 
ഘേസതിൽ, ജ്രീവതികെവാനുള്ള അവ
േവാശത്തതിൽ  ഘനവാട്ട്രീസ് കൂെവാന്ത 
കുെതിന്യവാഴതി്തികെന്്െവാതതിരതികെവാ
നുള്ള അവേവാശവം ഉൾന്്ടുന്നു
ന്വന്ന് സുപ്ര്രീം ഘേവാെതതി പ്രഖത്യവാ
പതിച്ത് ഓർക്കുേ. ന്പവാളതികെലു
േൾ തെയവാനും, ന്തറ്റുേവാരവായ 
ഉഘദത്യവാഗസ്ർകെ് പതിഴ ചുമത്തവാ
നും, ന്തരന്ഞ്ഞടുകെന്്ട്ട ഘനതവാ
കെൾ ന്തറ്് ന്ചയ്തവാൽ അവന്ര നതി
ലയ്ക് നതിർത്തവാനും ഇരേൾകെ് 
നഷ്പരതിഹവാരം നൽേവാനും ഘേവാ
െതതികെ് എല്ലവാ അധതിേവാരവമുണ്്.

ന്വൽന്ഫയർ പവാർട്ടതി ഓഫ് 
ഇന്ത്യയുന്െ മുതതിർന്ന അംഗവം 
�തിന്ജപതി വക്വാകെളുന്െ അപേ്രീർ
ത്തതിേരമവായ പരവാമർശങ്ങൾന്കെ
തതിരവായ പ്രതതിഘഷധത്തതിന് പതിന്നതി
ന്ല പ്രധവാനതിേളതിന്ലവാരവാന്ളന്ന് 
�തിന്ജപതി സർകെവാർ ആഘരവാപതി
ക്കുന്ന വത്യക്തിേളതിന്ലവാരവാളുമവായ 
മുഹമ്മദ് ജവാഘവദതിന്റെ വ്രീെ് തേർ
ത്തത് ഒരു ഉദവാഹരണമവാണ.് രണ്് 
പതതിറ്വാണ്ടുേൾക്കുമുമ്പ് അഘദേഹ
ത്തതിന്റെ ഭവാരത്യ പർവ്രീൻ ഫവാത്തതി
മയ്ക് പതിതവാവ് േല്രീമുദേ്രീൻ സതിദേതിഖതി
യതിൽ നതിന്ന് സമ്മവാനമവായതി ലഭതി
ച്തവാണ് വ്രീെ്. എന്നവാൽ ന്പവാളതി
കെവാനുള്ള ഘനവാട്ട്രീസ് അയച്ത് ജവാ
ഘവദതിനവാണ്, ഭവാരത്യയ്കല്ല. ഫവാത്തതി
മയുന്െ വ്രീെ് തേർത്തതതിന്നതതിന്ര 
പ്രയവാഗരവാജതിന്ല ഒരു സം�ം 
അഭതിഭവാഷേർ അലഹ�വാദ് നഹ
ഘകെവാെതതി ച്രീഫ് ജസ്റതിസതിന് 
ഇ-ന്മയതിൽ അഘപക് നൽേതി. 
തേർന്ന വ്രീെ് ഫവാത്തതിമയുന്െ വതി
വവാഹത്തതിനുമുമ്പ ്മവാതവാപതിതവാകെൾ 
ഫവാത്തതിമയ്ക ്നൽേതിയതവാന്ണന്നും, 
അതതിനവാൽ വ്രീെതിന്റെയും ഘപ്ലവാട്ടതി
ന്റെയുംഘമൽ അഹമ്മദതിന് ഉെമ
സ്വാവേവാശമതിന്ല്ലന്നും അലഹ

�വാദ് നഹഘകെവാെതതി ച്രീഫ് ജസ്റതി
സതിന് അയച് ഹർജതിയതിൽ 'ജതില്ല 
അധതിവക് മഞ്്' എന്ന സം�െ
നയതിന്ല അഞ്് അഭതിഭവാഷേർ ചൂ
ണ്തികെവാണതിച്ചു. വ്രീെ് ന്പവാളതിക്കുന്ന
തതിന് മുഘന്നവാെതിയവായതി 2022 ജൂൺ 
11ന,് പ്രയവാഗ് രവാജ് ന്െവലപ് ന്മറെ് 
അഘതവാറതിറ്തി (പതിെതിഎ)  ഫവാത്തതി
മയുന്െ വ്രീട്ടതിൽ ഒരു ഘനവാട്ട്രീസ് ഒട്ടതി
ച്തിരുന്നു. ഇതതിൽ മുൻന്പവാരു ത്രീ
യതതിയതിൽ േവാരണം േവാണതികെൽ 
ഘനവാട്ട്രീസ് നൽേതിയതിരുന്നതവായവാ
ണ് പറയുന്നത്. എന്നവാൽ അഹ
മ്മദതിഘനവാ ഭവാരത്യഘയ്കവാ േവാരണം േവാ
ണതികെൽ ഘനവാട്ട്രീസ് ലഭതിച്തിട്ടതിന്ല്ല
ന്നും അതതിനവാൽ ന്പവാളതിച്ത ്നതിയമ 
വതിരുദ്മവാന്ണന്നും ഹർജതിയതിൽ 
പറയുന്നു.

എന്നവാൽ, ഭരണകൂെത്തതിന്റെ 
പ്രതതിേവാര നെപെതിയവായല്ല, നതിയമം 
അനുസരതിച്് മവാത്രഘമ ന്പവാളതിച്ചുമവാ
റ്വാൻ േഴതിയൂ എന്നും സുപ്ര്രീം ഘേവാെതതി 
പറഞ്ഞു. പ്രവവാചേൻ മുഹമ്മദ് 
ന�തിന്യക്കുറതിച്് മുൻ �തിന്ജപതി 
വക്വാകെൾ നെത്തതിയ പരവാമർശ
ന്ത്ത തുെർന്നുണ്വായ അക്രമത്തതി
നുഘശഷം േവാൺപൂരതിന്ലയും പ്ര
യവാഗ് രവാജതിന്ലയും ബുൾഘെവാസർ 
നെപെതിന്യ ഘചവാദത്യം ന്ചയ്തുള്ള ഹർ
ജതിേളതിൽ ഉത്തർപ്രഘദശ് സർകെവാ
രതിന് ഘനവാട്ട്രീസ് നൽകുന്നതതിനതിന്െ
യവാണ് സുപ്ര്രീംഘേവാെതതി ഈ നതി
ര്രീക്ണം നെത്തതിയത്. എന്നവാൽ, 
ന്പവാളതിച്ചുന്രീകെൽ നെപെതി നതിർ
ത്തതിന്വകെണന്മന്ന അഘപക്േ
രുന്െ ആവശത്യം ന്�ഞ്് നതിരസതി
ച്ചു. ന്പവാളതിച്ചു േഴതിഞ്ഞ് മവാത്രം 
ഘേവാെതതി ഉണർന്നതിരുന്നതിന്ട്ടന്തു 
േവാരത്യം. നതിയമവതിരുദ്  പ്രവൃത്തതി
ന്യ ഘചവാദത്യം ന്ചയേവാതതിരതിക്കുേയും 
ന്പവാളതികെൽ ഘസ്റ ന്ചയേവാതതിരതിക്കു
േയു ംന്ചയ്യുന്നത് എന്തുന്േവാണ്്? 

മുൻ ജസ്റതിസുമവാരവായ �തി.സുദർ
ശൻ ന്റഡ്തി, വതി.ഘഗവാപവാല ഗൗെ, 
എ.ന്േ.ഗവാംഗുലതി, െൽഹതി നഹ
ഘകെവാെതതി മുൻ ച്രീഫ് ജസ്റതിസ് 
എ.പതി.ഷവാ, മദ്വാസ് നഹഘകെവാെ
തതി മുൻ ജസ്റതിസ് ന്േ.ചന്ദ്രു, േർ
ണ്ണവാെേ നഹഘകെവാെതതി മുൻ ജെ്ജതി 
മുഹമ്മദ് അൻവർ, മുതതിർന്ന അഭതി
ഭവാഷേരവായ ശവാന്തി ഭൂഷൺ, ഇന്ദതിര 
ജയ് സതിംഗ,് സതി.യു.സതിംഗ,് ശ്ര്രീറവാം 
പഞ്ചു, പ്രശവാന്് ഭൂഷൺ, ആനന്ദ് 
ഘഗ്രവാവർ എന്നതിവർ ഉൾന്്ന്െ ഈ 
അന്രീതതിയതിൽ  അസ്സ്രവായ 
നന്ല്ലവാരു വതിഭവാഗം നതിയമജ്ർ  
�തിന്ജപതി വക്വാകെൾ നെത്തതിയ 
ആഘക്പേരമവായ പരവാമർശങ്ങ
ളതിൽ പ്രതതിഘഷധതിച്വർന്കെതതിന്ര 
അനധതികൃത തെങ്കൽ, തവാമസസ്
ലങ്ങൾ ബുൾഘെവാസർ ന്ചയേൽ, 
ഘപവാല്രീസ് നെപെതി തുെങ്ങതിയ സം
ഭവങ്ങൾന്കെതതിന്ര സ്ഘമധയവാ 
നെപെതി സ്്രീേരതികെണന്മന്ന ്ആവ
ശത്യന്്ട്ട് ച്രീഫ് ജസ്റതിസ് എൻ.വതി
.രമണയ്ക് േത്തയച്ചു.

േത്തതിൽ ഇപ്രേവാരം പറയുന്നു 
''... പ്രതതിഘഷധകെവാന്ര ഘേൾകെവാ
നും സമവാധവാനപരമവായ പ്രതതിഘഷ
ധങ്ങളതിൽ ഏർന്്െവാനും അവസ

രം നൽകുന്നതതിനുപേരം, അവ
ർന്കെതതിന്ര ക്രൂരമവായ നെപെതി 
സ്്രീേരതികെവാൻ യുപതി-സംസ്വാന 
ഭരണകൂെം അനുമതതി നൽേതിയതി
രതിക്കുന്നു.

...ഭവാവതിയതിൽ ആരും കുറ്കൃതത്യം 
ന്ചയേവാതതിരതികെവാനും നതിയമം നേ
യതിന്ലടുകെവാതതിരതികെവാനും കുറ്കെവാർ
ന്കെതതിന്ര ഇത്തരം നെപെതിേന്ള
ടുകെണന്മന്ന് മുഖത്യമന്തതി ഉഘദത്യവാഗ
സ്ർകെ്  അനുശവാസനം നൽേതി
യതവായതി റതിഘ്വാർട്ടുണ്്. ..ഇതതിന്ന 
തുെർന്ന് 300ൽപരം ആളുേന്ള 
ഘപവാല്രീസ് അറസ്റ് ന്ചയ്യുേയും പ്ര
തതിഘഷധതിച്വർന്കെതതിന്ര എഫ ്ഐ
ആറുേൾ രജതിസ്റർ ന്ചയ്യുേയും 
ന്ചയ്തു. ഘപവാല്രീസ് േസ്റെതിയതിൽ 
യുവവാകെന്ള ലവാത്തതിന്േവാണ്് മർദതി
ക്കുന്നതതിന്റെയും, സമരകെവാരുന്െ 
വ്രീടുേൾ യവാന്തവാരു മുന്നറതിയതിപ്പും 
കൂെവാന്ത തേർക്കുന്നതതിന്റെയും ന്യൂ
നപക് മുസ്്രീം സമുദവായത്തതിൽന്്
ട്ടവന്ര ഘപവാല്രീസ് ഓെതിച്തിട്ട് മർദതി
ക്കുന്നതതിന്റെയും വ്രീെതിഘയവാേൾ 
രവാജത്യത്തതിന്റെ മനസവാക്തിന്യ ന്െ
ട്ടതിച്ചുന്േവാണ്് ഘസവാഷത്യൽ മ്രീെതിയ
യതിൽ പ്രചരതിക്കുന്നു ണ്്... ഇത്തരം 
നതിർണവായേ സമയങ്ങളതിൽ ജുെ്രീ
ഷത്യറതിയുന്െ ധവാർമതിേത പര്രീക്തി
കെന്്ടുന്നു. സമ്രീപേവാലത്തുൾന്്
ന്െ പല അവസരങ്ങളതിലും, ജുെ്രീ
ഷത്യറതി അത്തരം ന്വല്ലുവതിളതിേന്ള 
അഭതിമുഖ്രീേരതിക്കുേയും ജനങ്ങളുന്െ 
അവേവാശങ്ങളുന്െ സംരക്േനവാ
യതി ഉയർന്നുവരുേയും ന്ചയ്തതിട്ടുണ്.് 
കുെതിഘയറ് ന്തവാഴതിലവാളതിേളുന്െ േവാ
രത്യത്തതിലും ന്പഗവാസസ് വതിഷയ
ത്തതിലും സുപ്ര്രീം ഘേവാെതതി സ്ഘമ
ധയവാ എടുത്ത നെപെതിേളവാണ് 
സമ്രീപേവാലന്ത്ത  ചതില ഉദവാഹര
ണങ്ങൾ.

... അഘത മഘനവാഭവാവത്തതിലും, 
ഭരണ�െനയുന്െ സംരക്േൻ 
എന്ന നതിലയതിലുള്ള അതതിന്റെ പങ്കതി
ലും, ഉത്തർപ്രഘദശതിന്ല വഷളവായ 
ക്രമസമവാധവാന നതിലന്യ തെയവാൻ, 
പ്രഘതത്യേതിച്ചും, ഘപവാല്രീസതിന്റെയും 
ഭരണവാധതിേവാരതിേളുന്െയും നതിഷ്ഠുര
മവായ ഇെന്പെലതിനും, പൗരന്റെ മൗ
ലതിേവാവേവാശങ്ങൾക്കുഘമലുള്ള േെ
ന്നുേയറ്ത്തതിനും എതതിന്ര സ്ഘമ
ധയവാ നെപെതിന്യടുകെവാൻ െങ്ങൾ 
സുപ്ര്രീം ഘേവാെതതിഘയവാെ ്അഭത്യർത്തി
ക്കുന്നു. ഈ നതിർണവായേ �ട്ട
ത്തതിൽ സുപ്ര്രീം ഘേവാെതതി അവസ
രത്തതിന്നവാത്ത് ഉയരുന്മന്നും പൗ
രന്മവാന്രയും ഭരണ�െനന്യയും 
തളർത്തവാൻ അനുവദതികെതിന്ല്ലന്നും 
െങ്ങൾ പ്രത്രീക്തിക്കുേയും വതിശ്
സതിക്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു.''

സ്തിതതിഗതതിേൾ വളന്ര ഗുരു
തരവം ഭയവാനേവമവാണ്, ജനവാധതി
പതത്യ വതിശ്വാസതിേളും ധവാർമ്മതിേ 
ചതിന്വാഗതതികെവാരുമവായ ആളുേൾ
കെ് അവരുന്െ സവാമൂഹതിേ �വാ
ധത്യത അവഗണതികെവാൻ േഴതിഞ്ഞതി
ട്ടതില്ല, അവർ ഒറ്യ്ക്കും കൂട്ടവായും പ്ര
തതിഘഷധവമവായതി രംഗത്തുവരുന്ന
ത് ത്രീർച്യവായും പ്രത്രീക്വാ നതി
ർഭരമവാണ്. 

ബിജെപിയുജെ ബുള്ഡോസര് ഡ്വിജെതിജെ െിയമജ്ഞെുജെ ്പതി്േധം;
സ്വ്മധയഡോ െെപെിജയെുക്ഡോന് സു്പരം്�ഡോെതി്യഡോെ് അ്പക്ിച്ു
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പനതി�വാധതിതരുന്െ എണ്ണ

ത്തതിൽ വൻവർദ്നവണ്വായതിരതിക്കു
ന്ന സവാഹചരത്യത്തതിലവാണ് മരുന്നു
ക്വാമം രൂക്മവായതിരതിക്കുന്നത്. 
ഘേവാവതിെ്, ന്െങ്കതി്നതി, എലതി്
നതി എന്നതിവയ്ക്കുപുറഘമ മങ്കതിഘപവാക്ം 
ഇഘ്വാൾ റതിഘ്വാർട്ട് ന്ചയേന്്ട്ടതി
രതിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ സ്േവാരത്യ ആശു
പത്രതിേളതിഘലയ്ക് നതിർ�ന്പൂർവം 
തള്ളതിവതിെന്്ടുന്നു എന്നതവാണ് 
പരതിണതിതഫലം.

മരുന്നതിന് ക്വാമം ഇന്ല്ലന്നും 
ഏതവാനും മരുന്നുേൾ കുറവന്ണ്
ന്നു മവാത്രഘമയുള്ളൂ എന്നുമവാണ് 
ആഘരവാഗത്യവകു്തിന്റെ വതിശദ്രീേര
ണം. മരുന്നതിന്റെ പട്ടതിേ തയേവാറവാ
ക്കുന്നതതിലും വവാങ്ങുന്നതതിലും വന്ന 
േവാലതവാമസമവാണ് മരുന്ന് ക്വാമ
ത്തതിന്റെ േവാരണമവായതി ചൂണ്തികെവാ
ണതികെന്്ടുന്നത്. എല്ലവാവർഷവം 
ഒഘക്ടവാ�റതിൽ േണന്കെടുത്ത്, െതി
സം�റതിൽ ന്െൻെർ ക്ണതിച്്,  
ജനുവരതിഘയവാന്െ േമ്പനതിേളുന്െ 
പട്ടതിേ തയേവാറവാകെതി, േരതിമ്പട്ടതിേ

യതിലുള്ള േമ്പനതിേന്ള ഒഴതിവവാകെതി 
ഓർെർ നൽേതി, ഏപ്രതിഘലവാന്െ 
ആശുപത്രതിേളതിൽ എത്തതിക്കുേ
യവാണ് ന്ചയ്യുന്നത്. ഈ പണതി 
ഇഘ്വാൾ ന്ചയ്തുവരുന്ന ന്മെതികെൽ 
സർവ്രീസ് ഘേവാർ്ഘറഷൻ മരുന്ന് 
ഓർെർ സ്്രീേരതിക്കുന്നതതിലും വവാ
ങ്ങുന്നതതിലും വരുത്തതിയ േവാലതവാ
മസമവാണ് മരുന്നുക്വാമത്തതിന്റെ 
േവാരണം. 

ഡ്രഗ ്ന്വയർഹൗസുേൾ എന്ന 
ഘപരതിൽ ആഘരവാഗത്യവകു ത്ിനു േ്രീഴതിൽ 
പ്രവർത്തതിച്ചുവന്നതിരുന്ന പർഘച്
സതിംഗ് സംവതിധവാനത്തതിന്റെ സ്വാ
നത്തവാണ് ഇഘ്വാൾ ഘേരള ന്മ
െതികെൽ സർവ്രീസ് ഘേവാർ്ഘറ

ഷൻ ലതിമതിററെ ്പ്രവർത്തതിക്കുന്നത.് 
ആഘരവാഗത്യവകു്തിനു േ്രീഴതിൽ സം
സ്വാന ഡ്രഗ് ന്വയർഹൗസുേൾ
ക്കുപുറഘമ ജതില്ലവാ ഡ്രഗ് ന്വയർഹൗ
സുേളും േവാരത്യക്മമവായതി പ്രവർ
ത്തതിച്ചു വന്നതിരുന്നു.  ഓഘരവാ ആശു
പത്രതിക്കും ആവശത്യവാനുസരണം 
മരുന്നുേൾ വവാങ്ങവാൻ അവസര
ന്മവാരുകെതിന്കെവാണ്് പർഘച്സ് 
േമ്മതിറ്തിേളും നതിലവതിലുണ്വായതിരു
ന്നു. ഈ ചുമതലയവാണ് ന്മെതി
കെൽ സർവ്രീസ് ഘേവാർ്ഘറഷൻ 
ലതിമതിറ്െതിന് നേമവാറതിയതിരതിക്കു
ന്നത്. ഘേരളത്തതിന്റെ ആഘരവാഗത്യ
രംഗത്തുനെന്ന വലതിന്യവാരു ചതതി
യുന്െയും വഞ്നയുന്െയും ചരതിത്രം 

ഈ മവാറ്ങ്ങൾക്കു പതിന്നതിലുണ്്. 
എങ്ങന്നയവാഘണവാ ഘേരളത്തതിന്ല 
പുേൾന്പറ് വതിദത്യവാഭത്യവാസക്രമം 
തേർന്ത്തടുത്ത് തലമുറേന്ളത്ത
ന്ന്ന േശകെതികെളഞ്ഞ ഘലവാേ�വാ
ങ്ക് പദ്തതിയവായ െതിപതിഇപതികെ് 
സതിപതിഐ(എം) ഘനതൃത്ം നൽ
േതിയ ഇെതുമുന്നണതി സർകെവാർ 
പരവതവാനതി വതിരതിച്ത്, അതുത
ന്ന്നയവാണ് ഘേരളത്തതിന്ല ആഘരവാ
ഗത്യരംഗത്ത് നെന്നതും, നെന്നുന്േവാ
ണ്തിരതിക്കുന്നതും.  വതിദത്യവാഭത്യവാസരം
ഗത്ത് െതിപതിഇപതി ആയതിരുന്നുന്വ
ങ്കതിൽ ആഘരവാഗത്യരംഗത്ത ്എൻആർ 
എച്്എം ആയതിരുന്നു എന്ന വത്യ
തത്യവാസം മവാത്രം. 

മ്കരളത്ങിപല പപഥാതുജനഥാ
മ്രഥാഗ്യരംഗത്് സംഭവങിച്ചത്

2007 െതിസം�റതിൽ വതി.എസ.്
അചയുതവാനന്ദൻ മുഖത്യമന്തതിയും ശ്ര്രീ
മതതി െ്രീച്ർ ആഘരവാഗത്യമന്തതിയുമവാ
യതിരുന്ന സമയത്തവാണ് ഘേരള 
ന്മെതികെൽ സർവ്രീസ് ഘേവാർ്
ഘറഷൻ ലതിമതിറ്െ് എന്ന സർകെവാർ 
േമ്പനതി ആഘരവാഗത്യ ഘമഖലയതിൽ 
അവഘരവാധതിതമവാകുന്നത്. ഘേരള
ത്തതിന്ല ന്പവാതുജനവാഘരവാഗത്യസം
വതിധവാനന്ത്ത േെപുഴകെവാൻ ഘപവാന്ന 
ഘലവാേ�വാങ്ക് പരതിഷ്കവാരമവായ 
എൻആർഎച്്എം എന്ന പദ്തതി 
'ആഘരവാഗത്യഘേരളം, ഐശ്രത്യഘേ
രളം' എന്നഘപരതിൽ ഒളതിച്ചുേെത്തതിയ 
നെപെതിക്രമങ്ങൾകെ് തുെകെമവായ
തും ഇഘതേവാലത്തവാണ.് എൻആർഎ
ച്്എംന്റെ േ്രീഴതിൽ ഘേന്ദ്രസർകെവാർ 
പ്രഖത്യവാപതിച് 18 സംസ്വാനങ്ങളതിൽ 
ഘേരളമുണ്വായതിരുന്നതില്ല. എങ്കതിലും
ഘേന്ദ്രസർകെവാരുമവായുള്ള ധവാരണവാ

ഭരമമഡോയ വിലക്യറ്റവും പണജപെെുപെവും; െൂപയുജെ മൂല്ം ഇെിയുന്ു;
െഡോെ്ം െൂക്മഡോയ മുതലഡോളിത്ത ്പതിസന്ിയുജെ െരെഡോളിപെിെുത്തത്തില്

കേരളത്തിലെ സര്ക്കാര് ആശുപത്തിേളതില് മരുന്തിനുകപ്കാെും മരുന്തില്ല എന്്് ഏ്്കാനും ആഴ്ചേള്കായതി 
എല്ല്കാ മ്കാധ്യമങ്ങളതിലെയും തപധ്കാന വ്കാര്ത്യ്കാണ്.  പ്കാരലസറ്റകമ്കാള്, ആന്തിബകയ്കാട്തികുേള്, ഒആര്എസ് 
െ്കായനതി, കന്കാര്മല് സലെന്,  ടതിടതി േുത്തിവയ്പ് ്ുടങ്ങതി ഏലെ ആവശ്യമുള്ള മരുന്ുേള്കപ്കാെും സര്ക്കാ
ര് ആശുപത്തിേളതില് കറ്്കാകതില്ല. പെ ആശുപത്തിേളതിെും ജീവന്രക്്കാമരുന്ുേളും ജീവതി്ലശെീ കര്കാഗ
ങ്ങള്കുള്ള മരുന്ും ഇല്ല. രണ്ുമ്കാസകത്യ്ക് നല്േതിവന്തിരുന് ജീവതി്ലശെീകര്കാഗങ്ങള്കുള്ള മരു
ന്ുേള് ഇക്്കാള് രണ്്കാഴ്ച, പത്ുദതിവസം, ഒര്കാഴ്ച എന് േ്കാെയളവതികെക് ചുരുങ്ങതിയതിരതികുന്ു എന്്തി
ന്കാല് ഈ മരുന്ുേള്കപ്കാെും  പുെത്ുനതിന്് വ്കാകങ്ങണ് സ്തി്തിയതിെ്കാണ് ജനങ്ങള്.

കഴതിഞ്ഞ ജൂനല 26ന് ഘെവാ
ളറമവായുള്ള വതിനതിമയത്തതിൽ രൂ
പയുന്െ മൂലത്യം ഇെതിഞ്ഞ് ഒരു ഘെവാ
ളറതിന്റെ വതില 79.5 രൂപയവായതി, 
ചരതിത്രത്തതിന്ല ഏറ്വം തവാഴ്ന്ന നതി
ലയതിഘലയ്ക് കൂപ്പുകുത്തതി. ഇത്തര
ന്മവാരു പതനത്തതിഘലകെവാണ് ഇൻ
െത്യൻ േറൻസതി ഘപവാകുന്നന്തന്ന് 
സൂചനേൾ ലഭതിച്തതിന്നത്തുെർ
ന്ന് 2022 മവാർച്് മവാസത്തതിൽ റതി
സർവ് �വാങ്ക് 20000 ഘേവാെതി 
ഘെവാളർ സ് ഘപവാട്ട് മവാർകെറ്തിൽ 
വതിൽക്കുേയുണ്വായതി. വതിപണതി
യതിൽ ഘെവാളർ ലഭത്യത സൃഷ്തിച്് 
രൂപയുന്െ വതിലയതിെതിവതിന്ന തെ
യവാനുള്ള നെപെതിയവായതിരുന്നു അത.് 
തുറന്ന വതിപണതിയതിൽ ഘേന്ദ്ര �വാങ്ക് 
ഇതുവന്ര നെത്തതിയതിട്ടുള്ളതതിൽ 
ഏറ്വം വലതിയ വതിൽ്നയവായതി
രുന്നു അത്. ഈ വതിൽ്ന വതി
ഘദശനവാണത്യഘശഖരത്തതിൽ വലതിയ 
ഇെതിവ് സൃഷ്തിക്കുന്മന്നും അത് ഗു
രുതരമവായ പ്രതതിസന്തിക്കു േവാ
രണമവാകുന്മന്നും അറതിയവാമവായതി
രുന്നതിട്ടും അത്തരന്മവാരു നേവതി
ട്ട നെപെതികെ് റതിസർവ് �വാങ്ക് മു
തതിർന്നത് ഇൻെത്യൻ േറൻസതി 
അഭതിമുഖ്രീേരതിക്കുന്ന തേർച് 
അത്രഘമൽ ഭയവാനേമവാന്ണന്ന
തതിനവാലവായതിരുന്നു. എന്നവാൽ മവാർ
ച്് മവാസന്ത്ത ഈ നെപെതിന്യ
ഘപവാലും നതിഷ്പ്രഭമവാകെതിന്കെവാണ്് 
ജൂനലയതിൽ രൂപയുന്െമൂലത്യം 
ചരതിത്രത്തതിന്ല ഏറ്വം വലതിയ 
ഇെതിവതിന്ന ഘനരതിട്ടു. ഭ്രീമമവായ 
ഘെവാളർ വതിൽ്ന മവാർച്തിൽ നെ
ന്നതില്ലവായതിരുന്ന്നങ്കതിൽ ഇഘ്വാഴു
ണ്വായതിട്ടുള്ള തേർച്ഘയകെവാൾ 
ഭയവാനേമവാകുമവായതിരുന്നു. ഇൻ
െത്യൻ സവാമ്പത്തതിേവത്യവസ് അ 
ഭതിമുഖ്രീേരതിക്കുന്ന വർത്തമവാനപ്ര

തതിസന്തിയുന്െ ആഴം വത്യക്മവാ
ക്കുന്ന ഉദവാഹരണം മവാത്രമവാണതിത.്

ശ്ര്രീലങ്ക ഘനരതിട്ട തേർച്യുന്െ 
പവാതയതിലവാഘണവാ ഇൻെത്യയുന്െ 
പ്രയവാണവം എന്ന ഘചവാദത്യം സർ
കെവാരതിന്റെ വതിമർശേരുഘെതല്ല, 
മറതിച്് ധനേവാരത്യഘമഖലയതിൽ പ്ര
വർത്തതിക്കുന്ന സർകെവാരതിന്റെ നയ
രൂപ്രീേരണവതിദഗ്ദ്ധരും ഉഘദത്യവാഗ
സ്രും ഉയർത്തുന്നതവാണ്. ഈ 
വർഷം ഏപ്രതിൽ ആദത്യവവാരം പ്ര
ധവാനമന്തതി നഘരന്ദ്രഘമവാദതി വതിളതി
ച്ചുഘചർത്ത വകു്് ന്സക്രട്ടറതിമവാ
രുന്െ ഘയവാഗം, സംസ്വാനങ്ങൾ 
നൽകുന്ന സൗജനത്യങ്ങൾ പലതും 
ശരതിയവായ ദതിശയതിലുള്ള നെപെതി
േളന്ല്ലന്നും ഈ സംസ്വാനങ്ങൾ 
ശ്ര്രീലങ്കയുന്െ പവാതയതിഘലകെ ്ഘപവാ
കുന്മന്നും മുന്നറതിയതി്് നൽകുേ
യുണ്വായതി. ന്രീതതി ആഘയവാഗ ്അംഗം 
രഘമശ് ചന്ദ്, സ് കൂൾ ഓഫ് ന്േവാ
ഘമഴ് സതിൽ നെത്തതിയ പ്രഭവാഷണ
ത്തതിൽ േവാർഷതിേസ�്സതിെതി 
ഉൾ്ന്െയുള്ള നെപെതിേൾ പ്രതതി
സന്തി സൃഷ്തിക്കുന്മന്നും രവാജത്യം 
ശ്ര്രീലങ്കയുന്െ സ്തിതതിയതിഘലകെ് 
ഘപവാകുന്മന്നും അഭതിപ്രവായന്്ട്ടു. 
ധനേവാരത്യ േമ്മ്രീഷൻ അധത്യക്
നവായുള്ള എൻ.ന്േ.സതിംഗ് ജന
ങ്ങൾകെ് നൽകുന്ന സ�് സതിെതി
േൾ േടുത്ത സവാമ്പത്തതിേ പ്രതതി
സന്തികെ് േവാരണമവാകുന്മന്ന് 
പറഞ്ഞു. എസ്�തിഐയുന്െ ഗഘവ
ഷണ വതിഭവാഗം 2022 ഏപ്രതിൽ 
മൂന്നവാം വവാരം പുറത്തുവതിട്ട റതിഘ്വാർ
ട്ടതിലും രവാജത്യം വൻപതിച് പ്രതതിസ
ന്തിയഘലകെ് പതതിക്കുേയവാന്ണ
ന്ന് അഭതിപ്രവായന്്ടുേയുണ്വായതി. 
ഇപ്രേവാരം വന്നുന്േവാണ്തിരതിക്കുന്ന 
റതിഘ്വാർട്ടുേളും അഭതിപ്രവായങ്ങളും 
അതതിയവായതി ആശങ്കന്്ഘെണ് 

സവാഹചരത്യത്തതിന്റെ വത്യക്മവായ 
സൂചനേൾ തന്ന്നയവാണ്. ജന
ങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന സ�് സതിെതി
ഘപവാലുള്ളവന്യ പ്രതതിസന്തിയുന്െ 
േവാരണമവായതി അവർ ചൂണ്തികെവാ
ട്ടു ന്നത് യഥവാർത് േവാരണങ്ങൾ 
മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതതിനുഘവണ്തി മവാത്ര
മവാണ്. ഘേവാർ്ഘററ്റു വമ്പന്മവാർക്കു
ഘവണ്തിയുള്ള വതിേസനം നെ്വാ
കെവാൻ വവാങ്ങതിച്ചുകൂട്ടതിയതിട്ടുള്ളതുമവാ
ത്രമവാണ് ലക്ം ഘേവാെതിേളുന്െ 
അതതിഭ്രീമമവായ വവായ്പ. ധനമന്തവാ
ലയത്തതിന്റെ േണക്കുപ്രേവാരം 2017 
മുതൽ 2022വന്രയുള്ള അഞ്ചുവർ
ഷം ന്പവാതുഘമഖലവാ �വാങ്കുേൾ 
എഴുതതിത്തള്ളതിയ നതിഷ ്ക്രതിയ ആസ്തി 
7.27 ലക്ംഘേവാെതിയുഘെതവാണ്.

രവാജത്യത്തതിന്റെ ആന്േ വതിഘദ
ശേെം 621 �തിലത്യൺ ഘെവാളറവാ
ണ്. അതവായത് 49 ലക്ം ഘേവാെതി 
രൂപ. ഈ ഭ്രീമമവായ തുേയതിൽ 16 
ലക്ം ഘേവാെതി രൂപ ഏതവാനും 
മവാസങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ അെച്ചുത്രീർ
കെണം. ഇതതിഘനവാെേംതന്ന്ന പ്ര
തതിസന്തിയതിലവായതികെഴതിഞ്ഞതിട്ടു
ള്ള സവാമ്പത്തതിേസവാഹചരത്യന്ത്ത 
ഈ തതിരതിച്െവ് കൂെതൽ വഷളവാ
ക്കും. ആന്േ ഘദശ്രീയ േെം 2022ൽ 
2977.69 �തിലത്യൺ ഘെവാളറവാണ്. 
അതവായത് 240 ലക്ം ഘേവാെതി 
രൂപ! രവാജത്യം ശ്ര്രീലങ്കയുന്െ പവാ
തയതിലവാന്ണന്നതതിന് മന്റ്വാരു 
േണകെതിന്റെയും ആവശത്യമതില്ല. 
ആന്േ ആഭത്യന്ര ഉൽ്വാദനവം 
ഘദശ്രീയേെവം തമ്മതിലുള്ള അനു
പവാതം ഇൻെത്യയുന്െ 89.6 ശത
മവാനമവാന്ണന്ന ്ഐഎംഎഫതിന്റെ 
2021ന്ല േണക്കുേൾ വത്യക്മവാ
ക്കുന്നു. തേർന്നെതിഞ്ഞ ശ്ര്രീലങ്ക
യുന്െ ആഭത്യന്ര ഉൽ്വാദനവം 
ഘദശ്രീയേെവം തമ്മതിലുള്ള അനു

പവാതം 117 ശതമവാനമവാണ്. ഇൻ
െത്യ അതതിഘനവാെ് അടുന്ത്തത്തതി
യതിരതിക്കുന്നുന്വന്ന ന്െട്ടലുളവവാ
ക്കുന്ന േണകെവാണ ്ഐഎംഎഫ് 
പുറത്തുവതിട്ടുള്ളത്. േത്യവാഷ് റതിസർ
വം (ഘേന്ദ്ര�വാങ്കതിന്റെഘയവാ സർ
കെവാരതിന്റെഘയവാ നേവശമുള്ള, 
നതിഷ് ക്രതിയമവായതിരതിക്കുന്നപണം) 
ലതിേ്തിെതിറ്തിയും(വതിനതിമയത്തതിലു
ള്ള േറൻസതി) തമ്മതിലുള്ള അനു
പവാതത്തതിന്റെ പരതിധതിേൾ ഘേന്ദ്ര 
�വാങ്ക് ന്രീകെംന്ചയ്തു. റതിസർവ് 
വർദ്തി്തിച്ചുന്േവാണ്് ലതിേ്തിെതിറ്തി  
കുറയ്കവാനുള്ള ത്രീവ്രപരതിശ്രമത്തതി
ന്റെ ഭവാഗമവാണ് ഈ നെപെതി. ഇഘത 
ലക്ത്യഘത്തവാന്െയവാണ് �വാങ്ക് 
പലതിശ വർദ്തി്തിക്കുന്നതും. േണ
കെതില്ലവാന്ത േറൻസതി അച്െതിക്കു
ന്നതും രൂക്മവായ വതിലകെയറ്വ
മവാണ് വതിനതിമയത്തതിലുള്ള പണ
ത്തതിന്റെ ന്പരു്ം സൃഷ്തിച്തിരതിക്കു 
ന്നത്. വതിനതിമയത്തതിലുള്ള േറൻ
സതിയുന്െ മൂലത്യം ഇഘ്വാൾ 32ലക്ം
ഘേവാെതി പതിന്നതിട്ടു! 2016ൽ ഘനവാട്ടു
നതിഘരവാധനം നെ്വാക്കുഘമ്പവാൾ 
അത് 16.5ലക്ം ഘേവാെതിയവായതി
രുന്നു(മവാതൃഭൂമതി, ഏപ്രതിൽ 22, 2022) 
സവാമ്പത്തതിേ വത്യവസ് അേന്്
ട്ടതിട്ടുള്ള ഊരവാക്കുടുകെതിന്റെ വത്യക്
മവായ ചതിത്രമവാണതിത.് ഒരു വശത്ത് 
േണകെതില്ലവാന്ത േറൻസതി അച്
െതിച്് പ്രശ് നം കൃത്രതിമമവായതി പരതി
ഹരതികെവാൻ നതിർബ്ബന്തിതമവാക്കുന്ന 
സവാഹചരത്യം, മറുവശത്ത് പ്രസ്തുത 
േറൻസതി വതിനതിമയത്തതിൽ വരു
ന്നതുവഴതി പണം ന്പരുകുന്നതതി
ന്റെ പ്രശ് നം. ചുരുകെത്തതിൽ നമ്മു
ന്െ സവാമ്പത്തതിേ വത്യവസ്, പ്ര
ശ് നപരതിഹവാരത്തതിന് ഒരു മവാർഗ്ഗ
വമതില്ലവാത്ത, അത്രീവഗുരുതരമവായ 
ചുഴതിയതിലേന്്ട്ടതിരതിക്കുേ യവാണ്. 

ഘെവാളറുമവായുള്ള വതിനതിമയ
ത്തതിൽ രൂപയുന്െ മൂലത്യം വലതിയ 
ഘതവാതതിൽ ഇെതിഞ്ഞതതിനവാൽ അെ
ച്ചുത്രീർഘകെണ് വതിഘദശവവായ്പയുന്െ
യും പലതിശയുന്െയും തുേ വ്രീണ്ടും 
ഉയരുേയവാണ്.  ഘെവാളറതിലവാണ് 
വവായ്പയും പലതിശയും അെയ്ക്കുന്നത് 
എന്നതതിനവാൽ അത് വതിഘദശനവാ
ണത്യത്തതിന്റെ േരുതൽ ഘശഖര
ന്ത്ത ഗണത്യമവായതി ഘശവാഷതി്തിക്കു
ന്നു. ഇഘതവാന്െവാ്ം വത്യവാപവാരകെ
മ്മതി വർദ്തിക്കുന്നു എന്ന മന്റ്വാരു 
പ്രതതികൂലവാവസ്ന്യയും ഇൻെത്യ 
ഘനരതിടുേയവാണ്. േയറ്റുമതതിഘയ
കെവാൾ വൻഘതവാതതിൽ ഇറക്കുമതതി 
വർദ്തിക്കുന്നതവാണ് വത്യവാപവാരകെ
മ്മതി. അത് വ്രീണ്ടും വതിഘദശനവാണത്യ
ഘശഖരം വൻഘതവാതതിൽ കുറയവാനതി
െയവാക്കുന്നു. വതിഘദശനവാണത്യ ഘശഖരം 
ഇെതിഞ്ഞവാൽ അത് ഇറക്കുമതതി 
നെത്തവാനവാവവാന്ത വലയുന്ന ശ്ര്രീ
ലങ്കൻ സ്തിതതിയുന്െ തനതി്േർ
്വാകെതി ഇൻെത്യന്യ മവാറ്റും.

ശ്ര്രീലങ്കയ്ക് സമവാനമവായ സ്തി
തതിയവാണ് ഘലവാേന്ത്ത 62രവാജത്യ
ങ്ങളതിൽ നതിലനതിൽക്കുന്നന്തന്ന് 
ഐഎംഎഫ് അഭതിപ്രവായന്്ടു
േയുണ്വായതി. വതിപണതിയതില്ലവായ്മമൂ
ലം മുതലവാളതിത്ത വത്യവസ്തിതതി 
അപരതിഹവാരത്യമവായ പ്രതതിസന്തി
യല േന്്ടുന്മന്ന മവാർേ് സതിസ്റ് 
ദർശനത്തതിന്റെ മുന്നറതിയതി  ്അക്
രംപ്രതതി ശരതിവയ്കന്്ടുന്നതവാണ് 
ഘലവാേന്മമ്പവാടും നവാമതിഘ്വാൾ േവാ
ണുന്നത്. ഇൻെത്യയും േരേയറവാ
നവാേവാത്ത മുതലവാളതിത്ത പ്രതതിസ
ന്തിയുന്െ ആഴങ്ങളതിഘലകെ് പതതി
ക്കുേയവാണ്. പ്രതതിസന്തി പരതി
ഹരതികെവാനവായതി സ്്രീേരതിക്കുന്ന 
ഏന്തവാരു നെപെതിയും പ്രതതിസ
ന്തിന്യ മൂർഛതി്തിക്കുന്നു.
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(7-ാം ശേജില് നിന്്)
പത്രത്തതിൽ ഘേരള സർകെവാരതിന്റെ 
തവാൽപരത്യപ്രേവാരം ഒ്തിട്ടു. ആർ
കെതിന്െേ്ചറൽ േറക്നവാണ് 
ദൗതത്യം എന്ന് എൻആർ എച്്എം 
ന്വളതിന്്ടുത്തതിയതിരുന്ന്നങ്കതിലും 
ഘലവാേ�വാങ്ക് വച്ചുന്രീട്ടതിയ ഘേവാെതി
േളതിൽ മവാത്രമവായതിരുന്നു സതിപതി
ഐ(എം)ന്റെ േണ്ണ് എന്നതുന്േവാ
ണ്് എൻആർഎച്്എമ്മതിന്റെ പ്ര
തത്യവാ�വാതങ്ങൾ അവർകെ് വതിഷ
യമവായതിരുന്നതില്ല.  ഘലവാേ�വാങ്കതിന്റെ 
േവാശുന്േവാണ്് ന്േട്ടതിെങ്ങളും േരവാ
റെതിസ്വാനത്തതിലവാന്ണങ്കതിലും ഘപ
രതിന്നങ്കതിലും ഘെവാക്ടർമവാരും ആശു
പത്രതിേളതിന്ലത്തതിയഘ്വാൾ ജന
ങ്ങളും സന്തുഷ്രവായതി.   

എൻആർഎച്്എം ദൗതത്യം 
പൂർത്ത്രീേരതിച്് എൻഎച്്എംന്റെ 
ഊഴന്മത്തതിയഘ്വാൾ ഘേരളത്തതി
ന്ല ന്പവാതുജനവാഘരവാഗത്യരംഗന്ത്ത 
പ്രതതിസന്തിേൾ മൂർഛതിച്്, സർ
കെവാർ ആശുപത്രതിേളുന്െ നതില
നതിൽപ്പുതന്ന്ന ഘചവാദത്യം ന്ചയേന്്
ടുന്ന അവസ്യവായതിരതിക്കുന്നു.  

ഘലവാേപ്രശസ്തി ഘനെതിയതും 
തനതവായതി വതിേസതിച്ചുവന്നതുമവായ 
ഒരു ന്പവാതുജനവാഘരവാഗത്യ സംവതി
ധവാനമവാണ് ഘേരളത്തതിനുണ്വായതി
രുന്നത്. ശതിശുമരണനതിരകെ്, മവാ
തൃമരണനതിരകെ്, ശരവാശരതി മനു
ഷത്യവായുസ്സ്, ഘരവാഗപ്രതതിഘരവാധം, 
പേർച്വത്യവാധതിേളുന്െ നതിയന്തണം 
തുെങ്ങതി ന്പവാതുജനവാഘരവാഗത്യന്ത്ത 
അളകെവാനുളള ഏത് മവാനദണ്ഡന്മ
ടുത്തവാലും വതിേസതിതരവാജത്യങ്ങഘളവാ
ടു തുലനം ന്ചയേവാവന്ന വതിേവാസം 
ഘേരളം ഘനെതിയതിട്ടുണ്്. പരവാധ്രീന
തേൾ ഉണ്വായതിരുന്നതില്ല എന്നല്ല. 
ഘലവാേ�വാങ്കതിൽനതിന്ന് ഭ്രീമമവായ 
വവായ്പപറ്തി പ്രവർത്തതിക്കുന്ന ഒരു 
ന്പവാളതിന്ച്ഴുത്തതിനുംമവാത്രം ദുർ�
ലമവായതിരുന്നതില്ല അെതിത്തറ എന്ന
തവാണ് സതത്യം. േവാലവാേവാലങ്ങ
ളതിൽ ഭരതിച്തിറങ്ങതിയവരുന്െ കുറ്േ
രമവായ അനവാസ്ന്േവാണ്ടുണ്വായ 
പരതിമതിതതിേളവായതിരുന്നു ന്പവാതുജ
നവാഘരവാഗത്യരംഗം അഭതിമുഖ്രീേരതിച്തി
രുന്നത്. നല്ല ന്േട്ടതിെങ്ങൾ നതിർ
മ്മതിച്ചും ആവശത്യത്തതിന് ഘെവാക്ടർ
മവാന്രയും നഴ്സുമവാന്രയും മറ്് സ്റവാഫതി
ന്നയും നതിയമതിച്ചും ആധുനതിേ ചതി
േതിത്വാസംവതിധവാനങ്ങൾ ഏർന്്
ടുത്തതിയും നതിസ്സവാരമവായതി മറതിേെ
കെവാവന്നഘത ഉണ്വായതിരുന്നുള്ളൂ. 
എന്നവാൽ സംഭവതിച്ത് അതല്ല. 
ആമ്രഥാഗ്യരംഗപത്  
മ്കഥാർപ്പമ്ററ്് ഇടപപടലുകൾ

ആഘരവാഗത്യരംഗന്ത്ത മുതൽ മു
െകെതിന്റെ സവാധത്യത മനസ്സതിലവാകെതിയ 
ഘേവാർ്ഘററ്റുേളുന്െ ഇെന്പെലവാ
ണ് എൻആർഎച്്എം. ജനറൽ 
എഗ്രതിന്മറെ് ഓൺ ഘരേെ് ഇൻ 
സർവ്രീസസ് അഥവവാ ഗവാട്ട്സ് നതി
ലവതിൽവന്നഘതവാന്െ വതിദത്യവാഭത്യവാസ 
ആഘരവാഗത്യരംഗങ്ങൾ ഉൾ്ന്െ ഘസ
വനഘമഖലേൾ ഉദവാരവത്കെരണ
ത്തതിന്റെയും സ്േവാരത്യവത്കെരണ
ത്തതിന്റെയും പതിെതിയതിലവായതി. ഘരവാഗവം  
മരണവന്മല്ലവാം ചരകെവായതി മവാറ്
ന്്ടുേയും ഈ ഘമഖലയതിൽ േണതി

ശതഘയവാന്െ േച്വെം നെത്തുന്ന  
ഒരു പുതതിയ ആഘരവാഗത്യസംസ്വാര
വം ഒരു സ്േവാരത്യ ആഘരവാഗത്യപരതി
പവാലന സംവതിധവാനവം ഗവാെ്സതി
ലൂന്െ രംഗപ്രഘവശം  ന്ചയ്തു. അതവാണ് 
എൻആർഎച്്എം  അഥവവാ ആഘരവാ
ഗത്യഘേരളം എന്ന ഓമനഘ്രതിൽ 
ഇെതുമുന്നണതി ഘേരളത്തതിന്ല ലബ്ധ
പ്രതതിഷ്തിതമവായ ആഘരവാഗത്യരംഗത്ത് 
കുെതി യതിരുത്തതിയതും.

ഘേന്ദ്ര-സംസ്വാന ആഘരവാഗത്യ
മന്തവാലയങ്ങളതിലൂന്െയവാണ് ന്രീങ്ങു

ന്നന്തങ്കതിലും നതിലവതിലുള്ള സംവതി
ധവാനങ്ങൾകെ് സമവാന്രമവായും 
അവന്യ മറതിേെന്നുമവാണ് എൻഎ
ച്്എം പ്രവർത്തതിക്കുന്നത.് എൻഎ
ച്്എമ്മതിലൂന്െയല്ലവാന്ത ന്പവാതുജ
നവാഘരവാഗത്യരംഗത്ത് ഇെന്പെലുേൾ 
ഇന്ന് സവാധത്യമല്ലവാതവായതിരതിക്കുന്നു. 
സംസ്വാന ആഘരവാഗത്യവകു്തിന്റെ 
േ്രീഴതിൽ പ്രവർത്തതിച്ചുവന്നതിരുന്നതും 
പതതിറ്വാണ്ടുേളതിലൂന്െ രൂപ ന്്ട്ടുവ
ന്നതുമവായ ന്പവാതുജനവാഘരവാഗത്യ സം
വതിധവാനന്ത്ത ഇെതിച്ചുനതിരത്തതി തത്സവാ
നത്ത് പഞ്വായത്തുേന്ള പ്രതതിഷ്തി
ച് ്ഉത്തരവവാദതിത്തങ്ങൾ നേമവാറതി. 
പഞ്വായത്തുേൾകെ് ഇത് തവാങ്ങവാ
നവാവതില്ല എന്നത ്ഏവർക്കുമറതിയവാം. 
പഞ്വായത്തുേന്ള ഭരഘമൽ്തിക്കു
ന്നതതിന്റെ തവാൽപരത്യം പതിന്ന്ന എന്വാ
ണ്? എൻആർഎച്്എം ഏഴുവർ
ഷംന്േവാണ്് േവാലവാവധതി പൂർത്തതി
യവാക്കുന്നമുറയ്ക്  ആർകെതിന്െേ്ചറ
ൽ േറക്ൻ അഥവവാ ന്പവാളതിച്ടു
കെൽ പൂർത്തതിയവാകെണം എന്നുസവാ
രം. എൻആർഎച്്എം നേന്യവാ
ഴതിയുഘമ്പവാൾ സർകെവാർ സംവതിധവാ
നത്തതിന്റെ തേർച് പൂർണ്ണമവായതിരതിക്കും.

സ്വാഭവാവതിേമവായും പതിന്ന്ന സ്
േവാരത്യ ആശുപത്രതിേളുന്െ ഊഴമവാ
യതിരതിക്കുമഘല്ലവാ. സ്േവാരത്യഘമഖലയു
ന്െ പങ്കവാളതിത്തമതില്ലവാന്ത ന്പവാതുജ
നവാഘരവാഗത്യം അസവാധത്യമവാണ് എന്ന 
സ്തിതതിയതിൽ േവാരത്യങ്ങൾ എത്തതി
ക്കുേ എന്ന ലക്ത്യം പൂർത്ത്രീേരതി
കെന്്ടുേയവാണ് ഈ നെപെതിേളതി
ലൂന്െ.  ആഘഗവാളവത്കെരണത്തതി
ന്റെ തത്ശവാസ്ത്രംതന്ന്ന ന്പവാതു 
സ്േവാരത്യ പങ്കവാളതിത്തം അഥവവാ 
പതിപതിപതി ആണ.് എൻആർഎച്്എം 
മുഘന്നവാട്ടുന്വക്കുന്ന പുതതിയ ആഘരവാ
ഗത്യസ്വാപനമവായ ജതില്ലവാ ന്ഹൽത്ത് 
മതിഷനതിൽ സ്േവാരത്യഘമഖലയുന്െ 
പ്രതതിനതിധതിയുണ്വായതിരതികെണം 
എന്നും ന്പവാതു സ്േവാരത്യ പങ്കവാളതി
ത്തത്തതിന ്മവാർഗ്ഗഘരഖ ഉണ്വാകെണ
ന്മന്നും പങ്കവാളതിത്തത്തതിന്റെ ഘമഖ

ലേൾ നതിർണയതികെണന്മന്നും 
പങ്കവാളതിത്തത്തതിന്റെ ചട്ടക്കൂെ് നതിർ
മ്മതിക്കുന്നതതിനും മുഘന്നവാട്ടു ന്േവാണ്ടു
ഘപവാകുന്നതതിനും ന്പവാതുഘമഖല മുൻ
നേന്യടുകെണന്മന്നും നതിഷ്കർഷതി
ക്കുന്നുണ്്.  സ്േവാരത്യഘമഖലന്യ
ത്തന്ന്ന ന്പവാതുജനവാഘരവാഗത്യത്തതിന്റെ 
ഭവാഗമവായതി ചതിത്ര്രീേരതിക്കുേയവാണ് 
ഈ ന്രീകെങ്ങളും നെപെതിേളും. 

വതിദത്യവാഭത്യവാസംഘപവാന്ലതന്ന്ന 
ആഘരവാഗത്യവം വതിലയ്ക്കുവവാഘങ്ങണ്തി
യതിരതിക്കുന്നു. പതിഎച്്സതിേൾ മുതൽ 

ന്മെതികെൽ ഘേവാളജുേൾവന്ര ന്രീ
ണ്ടുേതിെക്കുന്ന സുശക്മവായ സർ
കെവാർ സംവതിധവാനന്ത്ത തേർത്ത് 
ഒരു സമവാന്ര സംവതിധവാനം സ്വാ
പതിക്കുേ, സ്േവാരത്യഘമഖലയ്ക ്ആഘരവാ
ഗത്യരംഗം നേമവാറുേ, വതിഘശഷതിച്ചും 
കുത്തേേൾകെ് നേമവാറുേ എന്ന 
ആഘഗവാളവത്കെരണത്തതിന്റെയും 
എൻആർഎച്്എംന്റെയും കുത്തി
തലക്ത്യം സമ്പൂർണ്ണമവായും ഇതതി
ലൂന്െ സംരക്തികെന്്ട്ടതിരതിക്കുന്നു.

'ആശ'യും 'ആയുഷം', ആശു
പത്രതി മവാഘനജ്ന്മറെ് േമ്മതിറ്തിേൾ, 
ജതില്ലവാ ന്ഹൽത്ത് മതിഷൻ, ഘദശ്രീയ 
സംസ്വാന മതിഷനുേൾ തുെങ്ങതി
യവന്യല്ലവാം ഈ സമവാന്ര സം
വതിധവാനത്തതിന്റെ �െേങ്ങളവാണ്. 
ആഘരവാഗത്യവകു്തിന്റെ േ്രീഴതിലുണ്വാ
യതിരുന്ന മുഴുവൻ സംവതിധവാനങ്ങൾ
ക്കും സമവാന്രമവായതി മറ്റു സംവതി
ധവാനങ്ങളും സ്വാപനങ്ങളും ഇതതി
നേം ആവതിഷ്കരതികെന്്ട്ടു േഴതിഞ്ഞു.
ആമ്രഥാഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് 
പദ്ധതങികൾ

എൻആർഎച്്എംലൂന്െ േെ
ന്നുവന്ന പുതതിയ പ്രതതിഭവാസമവാണ് 
ആഘരവാഗത്യ ഇൻഷ്റൻസ് പദ്തതി
േൾ. യഥവാർത്ത്തതിൽ അതതിന്റെ 
ആവശത്യന്മന്വാണ് ? ന്മെതികെൽ 
ഘേവാളജുേൾ മുതൽ പതിഎച്്സതി
േളും എഫ്എച്്സതിേളും സതിഎ
ച്്സതിേളുംവന്ര  എല്ലവാ സർകെവാർ 
ആശുപത്രതിേളതിലും ആവശത്യത്തതി
നു ഘെവാക്ടർമവാർ, നഴ് സുമവാർ, ഇതര 
ജ്രീവനകെവാർ, ആധുനതിേ ചതിേതിത്വാ
സംവതിധവാനങ്ങൾ എന്നതിവന്യവാന്കെ 
ഏർന്്ടുത്തതിയവാൽ ജനങ്ങൾകെ് 
ഏറ്വം ആധുനതിേമവായ ചതിേതിത് 
ലഭത്യമവാകെവാം. നവദത്യശവാസ്ത്രം ദതിഘനന 
വളരുേയും വതിേവാസം പ്രവാപതിക്കുേയും 
ന്ചയ്തുന്േവാണ്തിരതിക്കുന്നതതിന്റെ പ്ര
ഘയവാജനം സവാധവാരണ ജനങ്ങൾ
കെ് ലഭത്യമവാകുവവാൻ ഇതുപേരതിക്കും. 
ന്രീണ്ടുനതിൽക്കുന്നതും ന്ചലഘവറതി
യതുമവായ ചതിേതിത്േൾകെവായതി വൻ

തുേ ഘരവാഗതിേളുന്െയും �ന്ധുകെളു
ന്െയും സുഹൃത്തുകെളുന്െയും മുൻ
നേയതിൽ പതിരതിന്വടുക്കുന്നതതിലുള്ള 
നദനത്യതയും അതതിലൂന്െ സ്േവാരത്യ 
ആശുപത്രതിേൾകെ് േച്വെം ഉറ
്വാക്കുേ എന്നതും ഒഴതിവവാകെവാം. 

സവാധവാരണജനങ്ങളുന്െ  ഒഘര
ന്യവാരു ആശ്രയമവായതിരുന്നതും സം
സ്വാനസർകെവാരതിന്റെ സമ്പൂർണ 
ചുമതലയതിലും ന്ചലവതിലും നതിർവ
ഹതികെന്്ട്ടുഘപവാന്നതിരുന്നതുമവായ 
ന്പവാതുജനവാഘരവാഗത്യസംവതിധവാനന്ത്ത 
ഘസവനവാെതിസ്വാനത്തതിൽ വതിലനതി
ശ്യതിച്് േച്വെത്തതിന് വയ്ക്കുവാനും, 
പതതിറ്വാണ്ടുേളവായതി സർകെവാർ നൽ
േതിഘ്വാന്നതിരുന്ന ആഘരവാഗത്യപരതിര
ക്യും സൗജനത്യചതിേതിത്യും 
എന്ന്നഘന്നയ്ക്കുമവായതി അവസവാനതി്തി
ക്കുവവാനും ജനങ്ങളുന്െ ഘരവാഗവം 
ചതിേതിത്യും േഘമ്പവാളശക്തിേൾകെ് 
നേമവാറവാനുമുളള ചുവടുവയ്് വാണ് 
ഇൻഷ്ൻസ് പദ്തതിേൾ. 

1960ന്ല ഘേരള ഗവൺന്മറെ് 
സർവറെ്സ് ന്മെതികെൽ അറ്ൻ
െൻസ് നതിയമംവഴതി ഉറ്വാകെന്്
ട്ടതിരുന്നതവാണ് സർകെവാർ ജ്രീവന
കെവാരുന്െയും അധത്യവാപേരുന്െയും 
ആഘരവാഗത്യപരതിരക്. സർകെവാർ 
ജ്രീവനകെവാരുന്െ ആഘരവാഗത്യപരതിര
ക് സർകെവാരതിന്റെ ഉത്തരവവാദതി
ത്തമവായതിരുന്നു. എന്നവാൽ പത്തവാം
ശമ്പളകെമ്മ്രീഷന്റെ നതിർഘദേശപ്ര
േവാരം ജ്രീവനകെവാരും ഇൻഷ്റൻ
സതിന്റെ പരതിധതിയതിലവായതി. ഈ 
ഘപരതിൽ ഘേരളത്തതിന്ല സർകെവാർ 
ജ്രീവനകെവാന്ര ന്മെതിന്സ്് എന്ന 
ആഘരവാഗത്യ ഇൻഷ്റൻസ് പദ്തതി
യുന്െ  ഭവാഗമവാക്കുേവഴതി അവരുന്െ 
ചതിേതിത്വാ ഉത്തരവവാദതിത്തം സർകെവാ
ർ നേന്യവാഴതിഞ്ഞു.
സ്റഥാഫ് പഥാമ്റ്ൺ പുതുക്ങി 
സർക്ഥാർ ആശുപപതങികപള 
ശക്ങിപപ്പടുത്ുക

സർകെവാർ ആശുപത്രതിയതിന്ല 
ഘെവാക്ടർമവാരും നഴ ്സുമവാരും ഘജവാലതി 
ന്ചയ്യുന്നുണ്് എന്ന് സർകെവാർ ഉറ
്വാകെണന്മന്ന ്ഘലവാേവായുക് ഉത്ത
രവതിട്ടതിരതിക്കുേയവാണ.് ഘരവാഗതിേളുന്െ 
എണ്ണം വർദ്തിക്കുന്നു, ജ്രീവതിതനശ
ല്രീഘരവാഗങ്ങളും പുതതിയ പേർച്
വത്യവാധതിേളും വത്യവാപേമവാകുന്നു എന്നതി
ങ്ങന്നയുള്ള സവാഹചരത്യങ്ങന്ള 
അഭതിസംഘ�വാധന ന്ചയേവാനുള്ള 
സംവതിധവാനം ഒരു സർകെവാർ ആശു
പത്രതിേളതിലുമതില്ല. ഘെവാക്ടർമവാഘരവാ, 
നഴ് സുമവാഘരവാ, ന്െക്തിഷത്യൻമവാരും 
പവാരവാന്മെതികെൽ സ്റവാഫുമുൾന്്ന്െ 
ആവശത്യത്തതിനുഘവണ് ജ്രീവനകെവാ
ഘരവാ ഒരു സർകെവാർ ആശുപത്രതി
യതിലുമതില്ല. ആധുനതിേ ചതിേതിത്വാ
സംവതിധവാനങ്ങൾ പലതും സർകെവാർ 
ന്മെതികെൽ ഘേവാളജുേളതിലതില്ല. 
1964 ന്ല സ്റവാഫ് പവാഘറ്ൺ ആണ് 
ഇഘ്വാഴും ഉള്ളത്. സ്തിരനതിയമന
ങ്ങൾ വളന്ര അപൂർവമവായതി മവാത്ര
മവാണ് നെക്കുന്നത്. ആഘരവാഗത്യഘേ
രളം പദ്തതിയുന്െ േ്രീഴതിലുള്ള നതി
രവധതിയവായ ഇതരപദ്തതിേൾക്കു
ഘവണ്തി ചുരുകെം സ്റവാഫതിന്ന േരവാർ 
അെതിസ്വാനത്തതിൽ നതിയമതിക്കുന്നു 
എന്നതവാണ് ഇഘ്വാൾ നെന്നുന്േവാ

ണ്തിരതിക്കുന്നത്.  ന്മെതികെൽ 
ഘേവാഘളജ് അെകെമുള്ള ആശുപത്രതി
േളതിൽ എല്ലവാ നതിയമനങ്ങളും സർ
വ്രീസുേളും ആശുപത്രതിവതിേസന 
സമതിതതിേളുന്െ േ്രീഴതിലവാണ്. ന്സ
േ്യൂരതിറ്തി സ്റവാഫ് മുതൽ  ഐസതിയു
വതിന്ല ക്്രീനതിങ് സ്റവാഫുേൾ അെ
കെം എല്ലവാം േരവാർ നതിയമനങ്ങ
ളവാണ്. സ്റവാഫതിന്ന സനപ്ല ന്ച
യേവാൻ നതിരവധതി ഏജൻസതിേളുമുണ്.് 
ഇഘ്വാൾ ന്തവാഴതിൽ സുരക്തിതത്
മതില്ല എന്നുമവാത്രമല്ല ഘജവാലതി ന്ച
യ്യുഘവവാളം േരവാർ ഘജവാലതിയുമവായതി
രതിക്കും എന്നതവാണ് സ്തിതതി.

ഘെവാക്ടർമവാരും ഘദശ്രീയ ഉപ
ഘഭവാക്തൃനതിയമത്തതിന്റെ പരതിധതിയതിൽ 
വന്നഘതവാടുകൂെതി ഘെവാക്ടർ -ഘരവാഗതി 
�ന്ം പ്രതതിസന്തിയതിലവായതി. 
ഘെവാക്ടർമവാർ ആക്രമതികെന്്ടുേ 
എന്നത് നതിതത്യസംഭവമവായതി മവാറതി
യതിരതിക്കുന്നു. ക്തിനതികെൽ എസ്റവാ
ബ്തിന്മെറെ് ആക്ടതിലൂന്െ ഘേരളത്തതി
ന്ല ആഘരവാഗത്യഘമഖലയുന്െ വളന്ര 
പ്രധവാനന്്ട്ട �െേമവായ ക്തിനതി
ക്കുേൾക്കും ഇെത്തരം ആശുപ
ത്രതിേൾക്കും നതിയന്തണമവാകുേ
യവാണ്. ചതിേതിത്വാരംഗം കുത്തേ
േളുന്െ നേ്തിെതിയതിഘലയ്കവാണ് 
ന്രീങ്ങുന്നത്. ഘേവാവതിെ് ദുരതിത�വാ
ധതിതേവാലത്ത് സ്േവാരത്യ ആശുപ
ത്രതിേൾ ഒന്നും തന്ന്ന പ്രവർത്തന 
രംഗത്തുണ്വായതിരുന്നതില്ല,  അെച്ചു
പൂട്ടതിയതിട്ടു. ഘേവാവതിെ് ഘരവാഗതിേന്ള 
ചതിേതിത്തിച്ചുമതില്ല. പരവാധ്രീനതേൾ
ക്കുനടുവതിൽ നതിന്ന് ജ്രീവൻ പണ
യംവച് ്ഘരവാഗതിേന്ള പരതിചരതികെവാൻ 
സർകെവാർ ആശുപത്രതിയതിന്ല ഘെവാ
ക്ടർമവാന്ര ഉണ്വായതിരുന്നുള്ളു. 

ജ്രീവൻരക്വാഔഷധങ്ങളുന്െ 
വതില വ്രീണ്ടും ഭ്രീമമവായതി വർദ്തിച്തി
രതിക്കുഘമ്പവാൾ ഒപതിയതിൽ വതിതരണം 
നെത്തുന്ന മരുന്നുേൾകെ് ജതിഎ
സ ്െതി ഏർന്്ടുത്തതിന്കെവാണ്ടും ഉത്ത
രവവായതിരതിക്കുന്നു. േതിെത്തതിച്തിേതി
ത്യുന്െ ഭവാഗമവായുള്ള മരുന്നുേൾ
ക്കുള്ള നതികുതതിയതിളവ് ഒപതിവതിഭവാ
ഗത്തതിന് ന്േവാടുകെവാനവാേതില്ല എന്ന 
ഉത്തരവ് തമതിഴ് നവാെ് അഘതവാറതിറ്തി 
ഓഫ് അെ്വാൻസ്െ് റൂളതിങ്ങതിഘറെ
തവാണ്. ചരക്കുഘസവന നതികുതതി
േൾ സം�ന്തിച്് സംസ്വാന 
അഘതവാറതിറ്തിേൾ നൽകുന്ന ഉത്ത
രവേൾ രവാജത്യത്തതിന് ആേമവാനം 
�വാധേവമവാണ്. ഘപറ്റെ് നതിയമ
ത്തതിൽ വന്നതിരതിക്കുന്ന ഘഭദഗതതി
യവാണ് ജ്രീവൻരക്വാ ഔഷധങ്ങ
ളുന്െ വതിലവർദ്നവതിന്റെ പ്രധവാന
േവാരണം. ചുരുകെത്തതിൽ സർകെവാർ 
ആശുപത്രതിേൾ സവാധവാരണകെവാ
രന് അനത്യമവാകുേയവാണ്. ന്രീണ്ടു
നതിൽക്കുന്നതും ന്ചലഘവറതിയതുമവായ 
ചതിേതിത്യ്ക് സ്േവാരത്യ ആശുപത്രതി
േന്ള ആശ്രയതിഘകെണ്ടുന്ന ഗതതി
ഘേെതിഘലയ്ക് ജനങ്ങൾ ഒന്നവാന്േ 
തള്ളതിവതിെന്്ടുേയവാണ്. ചതിേതി
ത്വാന്ചലവതിനുള്ള ഭ്രീമമവായ തുേ
േന്ണ്ത്തവാൻ മറ്റുള്ളവരുന്െ ദയയ്ക് 
യവാചതിഘകെണ്തിവരുന്ന ഗതതിഘേെതി
ന്ന മറതിേെക്കുവവാൻ സം�െതിക്കുേ 
എന്നതല്ലവാന്ത ജനങ്ങളുന്െ മുന്നതിൽ 
മറ്റു മവാർഗ്ഗന്മവാന്നുമതില്ല.

Btcm-Ky-cwK-s¯ em-`-s¡m-Å-bpsS km²y-X a-\-Ên-em¡nb C-S-Xv kÀ-¡mÀ  
tImÀ-¸-td-äv ]-²-Xnbmb F³-BÀ-F-¨vF-½ns\ B-tcm-Ky-tIc-fw F-¶ t]cnÂ \-S-¸m¡n

സർക്കാർ ആശുേത്രി�ളിടല േരുന്നു ക്ാേം േരി്രിക്കണടേന്് ആവ
േഷ്യടപെട്ടുട�ാണ്് എസ് യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ്) ആലപ്പുഴ ജില്ാ�മ്മിറ്ിയുടെ 
ശനതൃത്വത്ില് ടേഡിക്കല് ശ�ാളജ് ആശുേത്രി ജംഗ്ഷനില് നെന് ധർണ 
ജില്ാ ടസക്രട്ടറി സഖാവ് എസ്.സീതിലാല് ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു.
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മുതലഥാളങി വർഗ്ഗത്ങിന്  
വങിലയ്പക്ടുക്ഥാൻ കഴങിയഥാ
ത് ഒമ്രപയഥാരു പഥാർട്ങി  
നമേുമ്ടതഥാണ്

ശരതിയവാണ,് നമ്മളും ന്തരന്ഞ്ഞ
ടു്തിൽ മത്രതികെവാറുണ്.് ജനങ്ങൾ
കെ ്ബൂർഷ്വാ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പുേളതിൽ 
വതിശ്വാസം നഷ്ന്്ട്ട് അവർ രവാ
ഷ്ട്രീയ ഘ�വാധമുള്ളവരവായതി ത്രീരു
ന്നതുവന്ര വതിപ്ലവേവാരതിേൾക്കും 
ന്തരന്ഞ്ഞടു്തിൽ പന്ങ്കടുഘകെണ്തി 
വരും എന്ന് മഹവാനവായ ന്ലനതിൻ 
നന്മ്മ പഠതി്തിച്തിട്ടുണ്്. നതിയമനതിർ
മ്മവാണ സഭയതിഘലകെ് ന്തരന്ഞ്ഞ
ടുകെന്്ട്ടവാലും ജ്രീവതിതത്തതിന്റെ 
അെതിസ്വാന പ്രശ്നങ്ങന്ളവാന്നും 
തന്ന്ന പരതിഹരതികെവാൻ സവാധതിക്കു
േയതില്ല എന്ന േവാരത്യം ജനങ്ങന്ള 
ഘ�വാധത്യന്്ടുത്തവാൻ വതിപ്ലവ പവാർ
ട്ടതിേളും ന്തരന്ഞ്ഞടു്് പ്രക്രതിയ
യതിൽ പന്ങ്കടുഘകെണ്ത് അതത്യവാ
വശത്യമവാണ്. എന്നവാൽ ഒരു വതിപ്ലവ 
പവാർട്ടതി ബൂർഷ്വാ സംവതിധവാനത്തതി
നേത്ത് സർകെവാരതിൽ പങ്കവാളതിയവാ
ഘേണ് പ്രഘതത്യേ സന്ദർഭം ന്ലനതിന് 
അഭതിമുഖ്രീേരതിഘകെണ്തി വന്നതിരു
ന്നതില്ല. അതതിനവാൽ ഈ വതിഷയ
ത്തതിൽ അനുവർത്തതിഘകെണ് മവാ
ർഗ്ഗനതിർഘദേശങ്ങൾ അഘദേഹം നൽേതി
യതിട്ടതില്ല. 1967ൽ പശ്തിമ�ംഗവാ
ളതിൽ ജനങ്ങൾ ഘേവാൺഗ്രസതിന്ന 
ഘതവാൽ്തിച്് നമ്മളും മറ്് ഇെതു
പവാർട്ടതിേളും ഉൾന്്ടുന്ന ഐേത്യ
മുന്നണതിന്യ അധതിേവാരത്തതിഘലറ്തി. 
ഗവൺന്മറെ് രൂപ്രീേരതികെവാനുള്ള 
അവസരം വന്നഘ്വാൾ സഖവാവ് 
ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷ്, നമുകെ് േതി
ട്ടുന്ന അവസരവം പരതിമതിതമവായ 
വതിഭവങ്ങളും പവാവങ്ങളുന്െ ഉന്നമ
നത്തതിനവായതി ഉപഘയവാഗതികെണന്മ
ന്ന് ന്ലനതിന്റെ പവാഠങ്ങൾ വതിപുല്രീ
േരതിച്ചുന്േവാണ്് പറഞ്ഞു. എന്നുമവാ
ത്രമല്ല ഇെതു ഗവൺന്മറെ് വർഗ്ഗ- 
�ഹുജന സമരങ്ങളുന്െ വളർച്ന്യ 
ത്രതിതന്്ടുത്തണന്മന്നും ന്തവാ
ഴതിലവാളതിേളുന്െയും േർഷേരുന്െ
യും നത്യവായമവായ സമരങ്ങളതിൽ ഘപവാ
ല്രീസതിന്ന ഇെന്പെവാൻ അനുവദതി
കെരുന്തന്നും നവാം നതിലപവാെ് എടു
ത്തു. എന്നവാൽ സഖവാവ് ശതി�് ദവാ
സ് ഘ�വാഷതിന്റെ ഈ നതിർഘദേശ
ന്ത്ത സതിപതിഐ(എം)ഉം കൂന്െയു
ണ്വായതിരുന്ന സതിപതിഐ, ആർഎ
സ് പതി, ഘഫവാർഘവെ് ഘബ്വാകെ്, 
�ംഗ്വാ ഘേവാൺഗ്രസ് എന്ന്രീ പവാർ
ട്ടതിേളും ശക്തിയുക്ം എതതിർത്തു.  
അങ്ങന്നയവാന്ണങ്കതിൽ നമ്മൾ 
ഗവൺന്മറെതിൽ ഘചരുന്നതില്ല എന്ന് 
സഖവാവ് ഘ�വാഷ് ത്രീരുമവാനതിച്ചു. 
ഇത ്സംഭവതിക്കുന്നതതിന ്ഏതവാനും 
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് മവാത്രമവാണ് 
സതിപതിഐ(എം) അന്നന്ത്ത അവതി
ഭക് േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർട്ടതിയതിൽ 

നതിന്നും പുറത്തുവന്നത്. തങ്ങളവാ
ണ് കൂടുതൽ വതിപ്ലവേവാരതിേൾ 
എന്ന് അവേവാശന്്ട്ടുന്േവാണ്ടും 
എസ്.എ.െവാന്ങ്കയുന്െ ഘനതൃത്
ന്ത്ത പതിന്തിരതി്ൻമവാർ എന്ന് 
ആഘക്പതിച്ചുന്േവാണ്ടു മവാണ ്അവർ 
പവാർട്ടതി പതിളർത്തതി പുറത്തുവന്നത്. 
ആയതതിനവാൽത്തന്ന്ന അകെവാല
ന്ത്ത സതിപതിഐ(എം) ഘേെർമവാർ 
വതിപ്ലവം വരവാൻ അക്മഘയവാന്െ 
േവാത്തതിരതിക്കുേയവായതിരുന്നു. നമ്മു
ന്െ പവാർട്ടതിയുമവായതി �ന്ം വതിഘഛേ
ദതിച്വാൽ തങ്ങളുന്െ അണതിേളതിൽ 
നതിന്ന് ഘചവാദത്യങ്ങൾ ഘനരതിഘെണ്തി 
വരുന്മന്ന് സതിപതിഐ(എം) ഘന
തവാകെൾകെ് മനസ്സതിലവായതി. അതതി
നവാൽ ഒടുവതിൽ അവർകെ് നമ്മുന്െ 
നതിർഘദേശങ്ങൾ അംഗ്രീേരതിഘകെ
ണ്തിവന്നു. നമ്മന്ള ഘപവാന്ലവാരു 
ന്േവാച്ചു പവാർട്ടതികെ് ഇകെവാരത്യത്തതിൽ 
വലുതവായതി ഒന്നും ന്ചയേവാൻ സവാ
ധതികെതില്ല എന്നവർ േരുതതിയതിരതി
കെണം. നമ്മന്ള ഒന്ന് ബുദ്തിമുട്ടതി 
ക്കുന്നതതിനുഘവണ്തി ന്തവാഴതിൽ വകു
പ്പു തന്ന്നയവാണ് അവർ നമുകെ് 
തന്നത്. സഖവാവ് സുഘ�വാധ് �വാ
നർജതി ആയതിരുന്നു ന്തവാഴതിൽ വകു
്് മന്തതി. സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ് 
ഘ�വാഷതിന്റെ നതിർഘദേശപ്രേവാരം 
ഐേത്യമുന്നണതി ഗവൺന്മറെ് 
ന്തവാഴതിൽ സമരങ്ങൾ അെതിച്മർ
ത്തതില്ല എന്ന് സുഘ�വാധ് �വാനർ
ജതി ന്തവാഴതിൽ നയം പ്രഖത്യവാപതിച്ചു. 
ഇത ്രവാജത്യന്മമ്പവാടുമുള്ള വത്യവസവായ 
കുടും�ങ്ങന്ള ശരതിക്കും വതിറ്തിച്ചു. 
എസ് യുസതിഐ(സതി)ന്യ ഗവൺ
ന്മറെതിൽ നതിന്നും പുറത്തവാകെണന്മന്ന് 
അവർ ആവശത്യന്്ട്ടു.

വത്യവാവസവായതിേ കുത്തേേളുന്െ 
ആവശത്യപ്രേവാരം ഘേവാൺഗ്രസതി
ന്റെ ഘനതൃത്ത്തതിലുള്ള ഘേന്ദ്ര 
സർകെവാർ ഐേത്യമുന്നണതി സർ
കെവാരതിന്ന അട്ടതിമറതിച്ചു. എന്നവാൽ 
1969 രണ്വാമതും ഐേത്യമുന്നണതി 
തന്ന്ന അധതിേവാരത്തതിൽ വന്നു. 
പഘക്, വത്യവസവായതിേളതിൽ നതിന്നു
ള്ള സമ്മർദേത്തവാൽ ഇത്തവണ 
ന്തവാഴതിൽ വകു്് നമുകെ് തരവാൻ 
സതിപതിഐ(എം) തയേവാറവായതില്ല. 
ഇന്തല്ലവാം ചരതിത്രമവാണ്. ഈ ചരതി
ത്രം നതിങ്ങൾ അറതിഘയണ്തുണ്്. 

ഇഘ്വാഴും സഖവാവ് ശതി�് ദവാ
സ് ഘ�വാഷതിന്റെ പവാഠങ്ങളുന്െ അെതി
സ്വാനത്തതിൽ നവാം ന്തരന്ഞ്ഞടു
്തിൽ പന്ങ്കടുക്കുന്നു. ഒരു സ്രീഘറ്വാ 
എന്തിന് ഒരു ഘവവാട്ട് ഘപവാലും ലഭതി
ച്തിന്ല്ലങ്കതിൽഘപവാലും െവാൻ വതിപ്ലവ 
പ്രവർത്തനം അവസവാനതി തികെവാൻ 
ഘപവാകുന്നതിന്ല്ലന്ന ്സഖവാവ ്ശതി� ്ദവാ
സ് ഘ�വാഷ് അസന്നതിഗ്ധമവായതി 
പറഞ്ഞതിട്ടുണ്്. നമ്മുന്െ പവാർട്ടതി മു
ഘന്നവാട്ടുഘപവാകുന്നത് ന്പവാതുജനങ്ങ
ളതിൽ നതിന്നും സംഭവാവനേൾ സ്്രീ
േരതിച്തിട്ടവാന്ണന്ന് നതിങ്ങൾന്കെല്ലവാ

വർക്കും അറതിയവാം; എന്തിന് ഈ 
നവാട്ടതിന്ല ജനങ്ങൾകെ് അറതിയവാം. 
വ്രീടു വ്രീെവാന്രം േയറതിയതിറങ്ങതി
യും ന്തരുവേളതിൽ നതിന്നും നമ്മു
ന്െ സഖവാകെൾ പണം സമവാഹരതി
ക്കുന്നു. ഇലക്നതിൽ ന്േട്ടതിന്വകെവാ
നുള്ള തുേഘപവാലും നവാം േന്ണ്
ത്തുന്നത് ഇങ്ങന്നയവാണ്. ഇങ്ങ
ന്ന ന്പവാതുജനങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
ഫണ്് സമവാഹരതിക്കുന്ന ഏേ പവാർ
ട്ടതി നമ്മുഘെതവാണ്. ഇന്നന്ത്ത ഈ 
മ്രീറ്തിങ്ങതിനവായതിഘപവാലും നമ്മുന്െ 
പ്രവർത്തേർ നഗരങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
ഗ്രവാമങ്ങളതിൽ നതിന്നും പണം സമവാ
ഹരതിച്തിരതിക്കുന്നു. അം�വാനതി-അദവാ
നതി-െവാറ്-�തിർള മവാർകെ് വതിലന്കെ
ടുകെവാൻ േഴതിയവാത്ത ഏേ പവാർട്ടതി 
നമ്മുഘെതവാണ്. മർദേതിത ഘേവാെതിേ
ളുന്െ പവാർട്ടതിയവാണ് നമ്മുന്െ പവാർ
ട്ടതി. അവരുന്െ സഹവായത്തവാലവാണ് 
നവാം നതിലനതിൽക്കുന്നത്. അവരു
ന്െ പണം ന്േവാണ്വാണ് നവാം ന്ത
രന്ഞ്ഞടു്തിൽ മത്രതിക്കുന്നത്. 
2001ൽ സ്രീറ്് ന്രീക്കുഘപവാകെ് നെ
ത്തവാം എന്ന ഒരു വവാഗ്വാനം സതി
പതിഐ(എം) നമുക്കു മുൻപതിൽ 
വച്തിരുന്നു. പഘക് അവരുന്െ വല
തുപക് ജനവതിരുദ് നതിലപവാടുേൾ 
േവാരണം ആ വവാഗ്വാനം നവാം നതി
രസതിച്ചു. 2011ൽ തൃണമൂൽ ഘേവാ
ൺഗ്രസും നമുകെ് മന്തതിസഭയതിൽ 
പങ്കവാളതിത്തം വവാഗ്വാനം ന്ചയ്തതിരു
ന്നു. നമ്മൾ അതും നതിരസതിച്ചു. നമ്മു
ഘെത് മന്തതിസ്വാനത്തതിഘനവാ എം
എൽഎ, എംപതി സ്രീറ്റുേൾകെ് ഘവ
ണ്തിഘയവാ എന്തും ന്ചയ്യുന്ന ഒരു 
പവാർട്ടതി അല്ല. നമ്മുന്െ പവാർട്ടതിയുന്െ 
േരുത്ത് എംഎൽഎമവാരുന്െഘയവാ 
എംപതിമവാരുന്െഘയവാ എണ്ണത്തതിഘലവാ, 
അധതിേവാരത്തതിന്റെ �ലത്തതിഘലവാ, 
മവാധത്യമ പതിന്തുണയതിഘലവാ ഒന്നുമല്ല.

ഒരുപവാെ് േവാലം മുൻപ,് 1948ൽ 
സഖവാവ്  ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷ് വതി
രലതിന്ലണ്ണവാവന്ന ഏതവാനും ചതില 
വതിപ്ലവ സഹപ്രവർത്തേഘരവാടു 
ഘചർന്ന് സ്വാപതിച്തവാണ് നമ്മുന്െ 
പവാർട്ടതി. പശ്തിമ�ംഗവാളതിന്ല 24 
സൗത്ത ്പർഗവാന ജതില്ലയതിൽ ജയ ്ന
ഗർ എന്ന ൌണതിന്ല ഒരു ന്േവാച്ചു 
ഹവാളതിൽ വച്വാണ് നമ്മുന്െ പവാർട്ടതി 
സ്വാപതികെന്്ട്ടത്. അകെവാലത്ത് 

നമ്മുന്െ പവാർട്ടതിയുന്െ ഘപര് ഘപവാലും 
ആർക്കും അറതിയതില്ലവായതിരുന്നു. ഒരു 
പത്രത്തതിലും പവാർട്ടതിന്യക്കുറതിച്ചുള്ള 
ഒരു വവാർത്തയും വന്നതിരുന്നതില്ല. 
ഇന്നും മവാദ്ത്യമങ്ങൾ നമുകെ് ഒരു 
േവഘറജും തരവാറതില്ല. ന്തരന്ഞ്ഞ
ടു്തിൽ പരവാജയന്്ട്ട് സതിപതിഐ
(എം) ഇഘ്വാൾ വല്ലവാന്ത ദുർ�
ലമവായ അവസ്യതിലവാണ.്  എന്നവാൽ 
നമ്മുന്െ പവാർട്ടതി സ്വാപതിക്കുന്ന 
സമയത്ത് അവതിഭക് സതിപതിഐ 
വലതിയ േരുത്തുറ്  പവാർട്ടതിയവായതി
രുന്നു. മഹവാന്മവാരവായ സ്റവാലതിന്റെയും 
മവാഘവവാ ഘസ തുങ്ങതിന്റെയും പതിന്തുണ 
അവർകെവായതിരുന്നു. രവാജത്യം മുഴുവൻ 
അവർകെ് സ്വാധ്രീനമുണ്വായതിരു
ന്നു. ഘനതവാജതി സുഭവാഷ്ചന്ദ്ര ഘ�വാസ് 
സ്വാപതിച് ഘഫവാർഘവെ് ഘബ്വാകെ്, 
അനുശ്രീലൻ സമതിതതിയുന്െ പതിന്തു
ണഘയവാന്െ സ്വാപതികെന്്ട്ട ആർ 
എസ് പതി, സൗമൻ തവാക്കൂർ സ്വാ
പതിച് ആർസതിപതിഐ തുെങ്ങതിയവ 
അന്നന്ത്ത വമ്പൻ പവാർട്ടതിേൾ 
ആയതിരുന്നു. അവന്രല്ലവാം സഖവാവ് 
ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷതിന്ന പരതിഹ
സതിച്ചു: "ഒരു കൂൺ മുളച്തിരതിക്കുന്നു", 
"എസ് യുസതിഐ ഒരു പവാർട്ടതിയല്ല, 
ഒരു ക്ബ്ബ് മവാത്രമവാണ്", എന്ന്നവാ
ന്കെ. സഖവാവ ്ശതി� ്ദവാസ ്ഘ�വാഷ് 
അതതിന്നവാന്നും മറുപെതി പറയവാൻ 
ഘപവായതില്ല. ഈ നതിന്ദയും അവഘഹ
ളനവം എല്ലവാം അഘദേഹം നതിശബ്
മവായതി സഹതിക്കുേയവായതിരുന്നു. 
പവാർട്ടതി ന്േട്ടതി്ടുക്കുവവാനുള്ള ത്രീ
വ്രമവായ ഒരു സമരത്തതിൽ പൂർണ്ണ
മവായും ആമഗ്നരവായതിരുന്നു അവന്ര
ല്ലവാം. അകെവാലത്ത് അഘദേഹത്തതിന് 
തവാമസതികെവാൻ സ്തിരമവായ ഒരു 
സ്ലം ഉണ്വായതിരുന്നതില്ല. പല രവാ
ത്രതിേളതിലും അഘദേഹം ഫുെ്പവാത്തതി
ലും ന്റയതിൽഘവ പ്ലവാറ്്ഘഫവാമുേളതിലും 
േൽകെത്തയതിന്ല ഘഹവാൾന്സയതിൽ 
മവാർകെറ്തിന്റെ ന്െറസതിലും േഴതിച്ചു
കൂട്ടതി. ദതിവസങ്ങഘളവാളം പട്ടതിണതി 
േതിെന്നു. ചതില ദതിവസങ്ങളതിൽ ഒരു 
നയവാ നപസ ഘപവാലും സമവാഹ
രതികെവാൻ തനതികെ് േഴതിഞ്ഞതിരുന്നതി
ല്ല എന്ന് സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ് 
ഘ�വാഷ് തന്ന്ന പതിന്ന്രീെ് പറഞ്ഞതി
ട്ടുണ്്. ഇന്നതിതവാ നവാം ഇവതിന്െ ഒരു  
വലതിയ സഘമ്മളനം സം�െതി്തി
ച്തിരതിക്കുന്നു. നമ്മന്ളല്ലവാം നല്ല 
േഘസരേളതിൽ ഇരതിക്കുന്നു. സഖവാവ് 
ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷ് അകെവാലത്ത് 
ഒരു പുതതിയ സഖവാവതിന്ന പവാർട്ടതി
യതിഘലകെ് േന്ണ്ത്തവാൻ ഘവണ്തി 
നമലുേഘളവാളം േവാൽനെയവായതി 
നെന്നു ഘപവാകുമവായതിരുന്നു. 

െവാൻ പവാർട്ടതിയതിൽ എത്തുന്ന
ത് 1950 ലവാണ്. എന്റെ ഉറ് സഖവാ
വവായ അസതിത ്ഭട്ടവാചവാരത്യ ഏതവാനും 
വർഷങ്ങൾക്കു ഘശഷം പവാർട്ടതിയതിൽ 
ഘചർന്നു. എന്റെ സ്കൂളതിൽ െവാൻ 
ഒരതികെൽ ഒരു മ്രീറ്തിംഗ് സം�െതി

ത്ിച്ചു. സഖവാവ ്ശതി� ്ദവാസ ്ഘ�വാഷ് 
നവേതിയവാണ് ആ പരതിപവാെതികെ് 
എത്തതിഘച്ർന്നത്. അതതിന്റെ 
േവാരണം അഘന്ഷതിച്ഘ്വാഴവാണ് 
െങ്ങൾ അറതിയുന്നത്, സഖവാവ് 
ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷതിനും സഖവാവ് 
നതിഹവാർ മുഖർജതിക്കും ധരതികെവാൻ 
ഒരു ഷർട്ട് മവാത്രഘമ ഉണ്വായതിരുന്നു
ള്ളൂ. ആർന്കെങ്കതിലും പുറത്തു ഘപവാ
േണന്മങ്കതിൽ ആ ഷർട്ട് തന്ന്ന 
ഘവണം. അന്ന് സഖവാവ് നതിഹവാർ 
മുഖർജതി പുറത്തുഘപവായതി തതിരതിച്ചു
വരവാൻ നവേതിയതു േവാരണം 
സഖവാവ് ഘ�വാഷതിന് സമയത്ത് 
െങ്ങളുന്െ ഘയവാഗത്തതിൽ എത്തവാൻ 
പറ്തിയതില്ല. സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ് 
ഘ�വാഷതിന്ന ഒരുേവാലത്ത് പരതി
ഹസതിച് ആർഎസ് പതി, ഘഫവാർഘവ
െ് ഘബ്വാകെ്, ആർസതിപതിഐ മു
തലവായ പവാർട്ടതിേൾ ഇന്ന്നവതിന്െ? 
സതിപതിഐ(എം)ന്ന ഘപവാലും ഇന്ന് 
േവാണവാനുഘണ്വാ? വളന്ര ഘവഗ
ത്തതിൽ അവരുന്െ ശക്തി ക്യതി
ച്ചുന്േവാണ്തിരതിക്കുന്നു. നമ്മുന്െ പവാർ
ട്ടതിയവാവന്ട്ട വളർന്നുന്േവാണ്ടുമതിരതി
ക്കുന്നു. പശ്തിമ�ംഗവാളതിൽ നമ്മു
ന്െ ഘപര് �ഹുമവാനഘത്തവാന്െ ഉച്
രതികെവാത്ത ഒരു മുക്കും മൂലയും ഇല്ല. 
സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷ് 
എന്നത് ഇന്ന് ഏന്റ ആദരതികെ
ന്്ടുന്ന ഒരു നവാമഘധയമവാണ്. 
ന്വറും ഒരു ക്ബ്ബ് എന്ന് അവർ 
പരതിഹസതിച് പവാർട്ടതി ഇന്ന് 23 സം
സ്വാനങ്ങളതിൽ സ്വാപനദതിനം 
ആചരതിക്കുന്നു. ഇവതിന്െ നതിങ്ങൾ 
േവാണുന്നതുഘപവാന്ല ആയതിരകെ
ണകെതിന് പവാർട്ടതി പ്രവർത്തേർ 
ഇന്ത്യ എമ്പവാടും വതിനയപൂർവ്വം 
സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷതിന്റെ 
ചതിത്രത്തതിനു മുൻപതിൽ പൂകെളർ്തി
ച്ചും ന്ചന്ങ്കവാെതി ഉയർത്തതി്തിെതിച്ചും 
നമ്മുന്െ സ്വാപനദതിനം ന്േവാണ്വാ
ടുന്നു. മവാർക്തിസം-ന്ലനതിനതിസം
-ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷ് ചതിന്േളു
ന്െ അജയേശക്തിയവാൽ പ്രഘചവാദതി
തമവായതി നവാം ഇന്ന് വലതിയ കുതതി
ച്ചുചവാട്ടം നെത്തുന്നു.  ഈ പ്രതത്യ
യശവാസ്ത്രം പതിന്തുെരുന്നതിെഘത്തവാളം 
േവാലം നമ്മൾ േരുത്ത് വർദ്തി്തി
ച്ചു ന്േവാഘണ്യതിരതിക്കും. 
യഥാപതഥാരു തത്വദീക്ഷയും 
ഇല്ഥാത് രഥാപട്ീയ  
മ്നതഥാക്ൾ പെറുപ്പക്ഥാപര  
പകങിമങിനലുകൾ ആക്ുന്നു

ന്തരന്ഞ്ഞടു്് ഇന്ന് എല്ലവാ 
രവാജത്യങ്ങളതിലും ഒരു പ്രഹസനമവാ
യതി മവാറതിയതിരതിക്കുേയവാന്ണന്ന് 
െവാൻ ഘനരന്ത്ത പറഞ്ഞു. അപ
േെേരമവായ മന്റ്വാരു േവാരത്യവം സം
ഭവതിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത് അധതി
േവാരഘമവാഹതിേളവായ രവാഷ്ട്രീയകെവാർ 
ദരതിദ് ഘേവാെതിേളവായ ജനങ്ങൾകെ് 

am\h tam-N-\-¯n-sâ Htc-sbm-cp ]mX amÀI-vknkwþse\n\nkwþinÐmkv tLmjv Nn´IÄ

(ഏപ്രിൽ 24ന്  ക�ൊൽക്കത്തയരിൽ നടന്ന എസ് യുസരിഐ(�മ്മ്യൂണരിസ്റ്) ്ൊർട്രിയുകട 75-ൊം സ്ൊ്ന ദരിനൊചരണയയൊഗത്തരിൽ  
ജനറൽ കസപ�ട്റരി സഖൊവ് കപ്ൊവൊഷ് യ�ൊഷ്  നടത്തരിയ പ്ഭൊഷണത്തരികറെ മലയൊള ്രരിഭൊഷയുകട രണൊം ഭൊഗം.)
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ണകെതിന് ന്പൺകുട്ടതിേളുന്െ േര
ച്തിലതിന്ന മുകെതിന്കെവാല്ലവാൻ ലക്ഷതി 
ഭണ്വാർ, േനത്യവാശ്ര്രീ, അഘഛേ ദതിൻ 
മുതലവായ  മുദ്വാവവാേത്യങ്ങൾ ന്േവാ 
ഘണ്വാ, നഹന്ദവതയുന്െ ആഘക്രവാ
ശങ്ങൾ ന്േവാഘണ്വാ, രവാമനവമതിയു
ന്െ ഭക്തിപവാരവശത്യത്തതിഘനവാ സവാ
ധതിക്കുഘമവാ? നമ്മുന്െ നവാെതിന്റെ ഈ 
വഷളവായ അവസ് േണ്തിരുന്ന്ന
ങ്കതിൽ റവാംഘമവാഹൻ, വതിദത്യവാസവാഗർ, 
സവാവതിത്രതി ഫൂന്ല, രവ്രീന്ദ്രനവാഥ 
െവാഘഗവാർ, വതിഘവേവാനന്ദ, ശരത് 
ചന്ദ്ര, നസ്രുൾ, ഘദശ�ന്ധു ചതിത്ത
രഞ്ജൻ, ഘനതവാജതി സുഭവാഷ്ചന്ദ്ര 
ഘ�വാസ്, ഘപ്രംചന്ദ് തുെങ്ങതിയവർ 
എങ്ങന്ന പ്രതതിേരതിക്കുമവായതിരുന്നു?  
ന്ചറു്കെവാർ ക്രതിമതിനലുേളവായതി 
വളരുന്നു. അധതിേവാരഘമവാഹതിേളവായ 

രവാഷ്ട്രീയകെവാർ രവാഷ്ട്രീയന്ത്ത ക്രതി
മതിനൽവൽകെരതിക്കുേയവാണ്. ഈ 
ക്രതിമതിനലുേൾ മൃഗങ്ങന്ളകെവാൾ 
അധഃപതതിച് അവസ്യതിലവാണ്. 
അവർകെ് മനുഷത്യരൂപം ഉണ്്, 
പഘക് മനുഷത്യരുന്െതവായ യവാന്തവാ 
രു ഗുണങ്ങളും മനുഷത്യത്വം ഇല്ല. 
മുതലവാളതിത്തത്തതിന്റെ പതിണതിയവാ
ളുേളവായ രവാഷ്ട്രീയ പവാർട്ടതിേളവാണ് 
ഭ്രീേരമവായ ഈ അവസ് നമ്മുന്െ 
നവാട്ടതിൽ സൃഷ്തിച്തിരതിക്കുന്നത്. ന്ത
രന്ഞ്ഞടു്് സമയത്ത് �വാലറ്് 
ഘപ്ർ പതിെതിന്ച്ടുകെവാനും തങ്ങൾ
ന്കെതതിരവായ ഘവവാട്ടർമവാന്ര ഭയന്്
ടുത്തവാനും േള്ളഘവവാട്ട് ന്ചയേവാനും 
ഈ സം�ങ്ങന്ളയവാണ് അവർ 
ഉപഘയവാഗതിക്കുന്നത്. ഒരു വശത്ത് 
ഈ പവാർട്ടതിേളുന്െ 'വതിേസന'ത്തതി
ന്റെ ഘതഘരവാട്ടം നെക്കുഘമ്പവാൾ മറു
വശത്ത് ന്േവാലയും ന്േവാള്ളതിന്വ
പ്പും �ലവാത്ംഗങ്ങളും ആേവാശ
ഘത്തവാളം ഉയരുന്നു. ഇകെവാരത്യത്തതിൽ 
�തിന്ജപതി ഭരതിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രഘദ
ശും തൃണമൂൽ ഭരതിക്കുന്ന �ംഗവാളും 
പരസ്പരം മത്രതിക്കുേയവാണ്. 

മന്റ്വാരു ഭ്രീതതിജനേമവായ േവാരത്യം 
അഴതിമതതി എത്രഘമൽ സവാധവാരണ
മവായതിരതിക്കുന്നു എന്നതവാണ്. ഘേ
ന്ദ്രത്തതിലവായവാലും സംസ്വാനത്തതി
ലവായവാലും നേക്കൂലതി ഇല്ലവാന്ത 
ഒരു േവാരത്യവം നെകെതില്ല എന്നതവാ
ണ് അവസ്. നേക്കൂലതി നമ്മുന്െ 
നവാട്ടതിൽ ഇന്ന് ഒരു അലതിഖതിത നതി
യമംഘപവാന്ലയവായതി മവാറതിയതിരതിക്കു
ന്നു.  ഈയതിന്െ �തിന്ജപതി ഭരതിക്കു
ന്ന േർണവാെേയതിന്ല ഒരു ഘേവാൺ
രേവാക്ടർ, അവതിടുന്ത്ത മന്തതിന്കെതതി
ന്ര ഗുരുതരമവായ ആഘരവാപണങ്ങൾ 
എഴുതതിന്വച്് ആത്മഹതത്യ ന്ചയ്ത
ത് നതിങ്ങൾ വവായതിച്തിരതിക്കും. 40% 
േമ്മ്രീഷനവാണ് മന്തതി ആവശത്യന്്
ട്ടന്തന്നവാണ് പറയുന്നത്. ഇകെവാ
രത്യം േവാണതിച്് പ്രധവാനമന്തതികെ് 
വന്ര ഈ ഘേവാൺരേവാക്ടർ േന്ത്ത (ശേഷം 11-ാം ശേജില്)

(9-ാം ശേജില് നിന്്)

സിപിഐ മുഖപപതമായ പീപ്ിൾസ് വാറിന്റെ 1942 ജനുവെി 
പത്ിന്റെ ലക്ത്ിൽ ഘനതാജിന്യ വിഘശഷിപ്ിച്ചത് ഘദശഘപദാ
ഹി എന്നും ജാപ്നീസ് ചാെന് എന്നുമാണ്. ഇനിമുതൽ തങ്ങ
ൾ സുഭാഷ്ചപദ്ര ഘബാസിന്ന ഒെു വഞ്കന് ആയിട്ാണ് പെി
ഗണിക്ുക എന്നും അവർ എഴുതി. പിന്നീട് അവർ ന്നഹ് റു
വിന്ന പുഘൊഗമനകാെി എന്ന വാഴ്ത്ുകയും സർദാർ പഘട്
ലിന്ന പിന്ിെിപ്ന്നന്ന് വി�ിക്ുകയും ന്ചയ്തു.

ഭതിക്ന്യറതിഞ്ഞുന്േവാടുത്ത ്അവന്ര 
യവാചേന്രഘപവാന്ലയവാകെതി മവാറ്തി 
തങ്ങളുന്െ ഘവവാട്ടു�വാങ്കുേൾ നതിർ
മ്മതിക്കുന്നു. മറുവശത്ത് അവർ രവാ
ജത്യന്മമ്പവാടും സവായുധരവായ ക്രതിമതി
നൽ സം�ങ്ങന്ള വളർത്തതിന്യ
ടുക്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു. അന്രീതതിന്കെ
തതിന്രയുള്ള സമരങ്ങളതിൽ ന്പവാട്ടതി
ന്ത്തറതിഘകെണ് ന്തവാഴതിൽരഹതിത
രവായ യുവതന്യയവാണ് അവർ 
ഇതതിലൂന്െ ലക്ത്യം വയ്ക്കുന്നത്. യു
വവാകെന്ള വഴതിന്തറ്തികെവാൻ ഘവവാ
ട്ടതിനുഘവണ്തി പ്രവർത്തതിക്കുന്ന ഈ 
പവാർട്ടതിേൾ മദത്യത്തതിലും മയക്കുമ
രുന്നുേളതിലും നലംഗതിേ നവകൃ
തങ്ങളതിലും അവന്ര കുടുകെതി ഇടു
േയവാണ്. രവാഷ്ട്രീയപവാർട്ടതിേളുന്െ 
പതിന്തുണയുന്െ �ലത്തതിൽ ന്ചറു
്കെവാർ ഘമവാഷണങ്ങളതിഘലക്കും 
ന്േവാള്ളയതിഘലക്കും ഇറങ്ങതിത്തതിരതി
ക്കുന്നു. മദത്യത്തതിന്റെയും മയക്കുമ
രുന്നതിന്റെയും വത്യവാപവാരം തകൃതതി
യവായതി മന്റ്വാരു വശത്ത് നെക്കു
ന്നുണ്്. ന്രീല ചതിത്രങ്ങളും സതിനതി
മവാതവാരങ്ങളുന്െ വഴതിവതിട്ട ജ്രീവതിത
ന്ത്ത കുറതിച്ചുള്ള അപവവാദങ്ങളും 
അശ്്രീലതയും മവാദ്ത്യമങ്ങൾ വഴതി 
പ്രചരതി്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങന്ന നവാനവാ
വഴതിക്കും നമ്മുന്െ ഭരണവർഗവം 
അവരുന്െ പതിണതിയവാളുേളവായ രവാ
ഷ്ട്രീയ പവാർട്ടതിേളും ന്ചറു്കെവാരു
ന്െ മനഃസ്സവാക്തിന്യയും മനുഷത്യത്
ന്ത്തയും നശതി്തിക്കുേയവാണ്. 
അന്രീതതിന്കെതതിന്ര ഘപവാരവാടുവവാ
നുള്ള േരുത്തും യുവത്ത്തതിന്റെ 
ചുറുചുറുക്കും നഷ്ന്്ടുത്തതി നമ്മുന്െ 
യുവജനതന്യ അവർ ഇങ്ങന്ന 
ഷണ്ഡ്രീേരതിക്കുന്നു. 

നമ്മുന്െ സംസ്വാനത്ത് െതിഎം 
സതി എല്ലവാ മുകെതിലും മൂലയതിലും മദത്യ
ഷവാപ്പുേൾ തുറക്കുേയവാണ.് ഇഘ് വാൾ 
ഘേൾക്കുന്നത് മദത്യം ഘനരതിട്ട് വ്രീ
ട്ടതിൽ എത്തതികെവാനുള്ള സംവതിധവാ
നം ഉണ്വാക്കുന്മന്നവാണ്. ഗവൺ
ന്മറെതിന്റെ വരുമവാനം വർദ്തി്തി
ക്കുേ മവാത്രമല്ല ഇതതിന്റെ ലക്ത്യം. 
ത്രീർച്യവായും വരുമവാനം അവർകെ് 
ഘവണം. അഘതവാന്െവാ്ം തന്ന്ന 
അവർകെ് ന്ചറു്കെവാന്ര മദത്യത്തതി
ന് അെതിമേളവാക്കുേ എന്ന മന്റ്വാ
രു ലക്ത്യം കൂന്െയുണ്്. അതതിന്റെ 
ഫലമവായതി ന്ചറു്കെവാർ ഇന്നു ചർ
ച് ന്ചയ്യുന്നത് സ്ത്ര്രീ ശര്രീരന്ത്ത കു
റതിഘച്വാ നലംഗതിേതന്യ കുറതിഘച്വാ 
കുറ്കൃതത്യങ്ങന്ള കുറതിഘച്വാ മവാത്രമവാ
ണ്. അതുന്േവാണ്വാണ് �ലവാത്ം
ഗങ്ങളും കൂട്ട�ലവാത്ംഗങ്ങളും 
ഇത്ര വലതിയഘതവാതതിൽ നമ്മുന്െ 
നവാട്ടതിൽ വത്യവാപേമവായതി നെക്കുന്ന
ത്. ഒട്ടനവധതി ന്പൺകുട്ടതിേൾ 
ന്േവാല്ലന്്ടുന്നു. ആറു വയസ്സുള്ള 
ന്േവാച്ചുകുട്ടതിേൾ മുതൽ 70 വയസ്സ് 
േഴതിഞ്ഞ വഘയവാവൃദ്േൾ വന്ര 
ആരും ഇവതിന്െ സുരക്തിതരല്ല. 
ഇതവാണ് നമ്മുന്െ നവാെതിന്റെ 'വതിേ
സനം'! അഛേൻ മേന്ള പ്രീെതി്തി
ക്കുന്ന ഇെം വന്ര എത്തതിയതിരതിക്കു
ന്നു നമ്മുന്െ സമൂഹത്തതിന്റെ ജ്രീർ
ണത. ഇങ്ങന്ന അെതിച്മർത്തന്്
ടുേയും �ലവാത്ംഗം ന്ചയേന്്ടു
േയും ന്ചയ്യുന്ന പതതിനവായതിരകെ

ഴുതതിയതിരുന്നു. എന്നതിട്ടും ഫലം ഒന്നു
മുണ്വായതില്ല. ഹതിന്ദുത്യുന്െ പതവാ
േവ്രീശതി 'നേക്കൂലതി വവാങ്ങുേയു
മതില്ല, വവാങ്ങവാൻ അനുവദതിക്കുേയും 
ഇല്ല' എന്ന മുദ്വാവവാേത്യമുയർത്തതി 
അധതിേവാരത്തതിൽ വന്ന �തിന്ജപതി
യുന്െ ഭരണത്തതിന്റെ അവസ്യവാ
ണ് ഇത്. എല്ലവാ സംസ്വാനങ്ങ
ളതിലും മന്തതിമവാന്ര പ്ര്രീതതിന്്ടുത്തതി 
യവാഘല ഘേവാൺരേവാക്ടുേൾ ലഭത്യമവാ
വൂ എന്നതവാണ് സ്തിതതി. പതിന്ന്രീെ് 
�തില്ല് പവാസവാകുഘമ്പവാൾ േമ്മ്രീഷ
നും ന്േവാടുകെണം. െതിഎംസതിയുന്െ 

ഭരണത്തതിനു േ്രീഴതിൽ സ്കൂൾ െ്രീച്ർ
മവാന്ര നതിയമതികെവാൻ ലക്കെണ
കെതിന് രൂപയവാണ് നേക്കൂലതി വവാ
ങ്ങുന്നത.് അഘതക്കുറതിച് ്ഒരു ഘേസ് 
ഇഘ്വാൾ ഘേവാെതതിയതിൽ നെക്കു
ന്നു. ഇഘതവാന്െവാ്ംതന്ന്ന ഭ്രീഷ
ണതിന്്ടുത്തലും റതിയൽ എഘസ്ററ്് 
ഗുണ്േളുന്െ വതിളയവാട്ടവം നതിർ�വാ
ധം തുെരുന്നു. ന്േവാള്ളമുതൽ പങ്കതി
ന്ട്ടടുക്കുഘമ്പവാൾ ഉള്ള തർകെങ്ങൾ 
അെതിപതിെതിയതിഘലക്കും ന്േവാലപവാത
േത്തതിഘലക്കും നയതിക്കുന്നുണ്്. 
ന്പൺകുട്ടതിേളുന്െയും ന്േവാച്ചുകുട്ടതി
േളുന്െയും മനുഷത്യകെെത്ത് െതിഎം
സതികെ ്േ്രീഴതിൽ വതിേസതിച്ചുന്േവാണ്തി
രതിക്കുന്ന മന്റ്വാരു വത്യവാപവാരമവാണ്.

സവാധവാരണ ജനങ്ങന്ളക്കൂെതി 
അഴതിമതതികെവാരവാക്കുന്ന മന്റ്വാരു 
ഘദ്വാഹവം ഈ പവാർട്ടതിേൾ ന്ച
യ്യുന്നുണ്്. ഗ്രവാമപ്രഘദശങ്ങളതിൽ 
വർഷത്തതിൽ 100 ദതിവസം ന്തവാ
ഴതിലുറ്വാക്കുന്ന MNREGA പദ്തതി
യതിൽ അവർ ആളുേന്ള യഥവാർ
ത്ത്തതിൽ 20-30 ദതിവസംമവാത്രം 
പണതിന്യടു്തിക്കും. �വാകെതി ദതിവ
സങ്ങളതിന്ല കൂലതിയുന്െ ഒരു പങ്ക് 
ഈ ന്തവാഴതിലവാളതിേളും പവാർട്ടതി ഘന
തവാകെളും ശതിങ്കതിെതിേളുംകൂന്െ വ്രീ
തതിന്ച്ടുക്കും. ഇങ്ങന്ന പണതിന്യ
ടുകെവാന്ത കൂലതി വവാങ്ങവാൻ ഘപ്രരതി

ത്ിച് ് സവാധവാരണകെവാന്രയും അവർ 
അഴതിമതതികെവാരവാക്കുന്നു. ഇത്തരം 
പദ്തതിേൾകെവായതി ഘേന്ദ്രഗവൺ
ന്മന്ം സംസ്വാന ഗവൺന്മന്ം 
അനുവദതിക്കുന്ന തുേ ഇങ്ങന്ന 
മന്തതിമവാരും മറ്റു ഘനതവാകെളും ഘചർ
ന്ന് പലതലത്തതിൽവച്് വതിഴുങ്ങും. 
പവാവങ്ങൾകെ് വ്രീെ് നതിർമ്മതികെവാ
നുള്ള പദ്തതിയതിൽ മൂന്നുലക്ം 
രൂപ അനുവദതിച്ചു എന്നതിരതികെന്ട്ട. 
അതതിൽ പവാതതിയും മുേളതിലുള്ളവർകെ് 
ന്േവാടുകെണം. ഇതവാണ് എല്ലവായതി
െത്തും നെക്കുന്നത്. ഈ അവസ്
ന്യ സവാധവാരണ ജനങ്ങളും അം

ഗ്രീേരതിച്ചു േഴതിഞ്ഞതിരതിക്കുന്നു. ഇവതി
ന്െന്യവാന്നും നതിയമം അതതിന്റെ 
വഴതികെ് ഘപവാവേയല്ല, അന്തങ്ങ
ന്ന ഘപവാേണം എന്ന് ഭരതിക്കുന്ന 
പവാർട്ടതി േൽ്തിക്കുേയവാണ്. സതി
�തിഐയും ഇെതിയും �തിന്ജപതി 
പറയുന്നതുഘപവാന്ല പ്രവർത്തതിക്കു 
ഘമ്പവാൾ �ംഗവാളതിന്ല ഘപവാല്രീസ് 
െതിഎംസതി നതിർഘദേശത്തതിനനുസരതി
ച്് ന്രീങ്ങുന്നു. ഭരതിക്കുന്ന പവാർട്ടതി
ഘയവാെ് കൂറ് ഉന്ണ്ങ്കതിൽ എല്ലവാ പവാ
പങ്ങളും ന്പവാറുകെന്്ടും. ഇന്ല്ല
ങ്കതിഘലവാ, പതിഴവേൾ ഇന്ല്ലങ്കതിൽ 
ഘപവാലും വലതിയ വതില ന്േവാടുഘകെ
ണ്തി വരും. സൽഭരണം, 'അഘഛേ 
ദതിൻ', 'നതിങ്ങളുന്െ വവാതതിൽകെൽ 
സർകെവാർ', 'ദ്രീദതിഘയവാെ് പറയൂ' ഇവ
ന്യവാന്കെ ഘപ്റതിൽ മവാത്രം.

മഥാർക്സങിസവുമഥായങി പുലബ
ന്മങില്ഥാത് സങിപങിഐ(എം)ന് 
ഇമ്പ്പഥാൾ ജനപങിന്ുണയും 
നട്പപ്പട്ങിരങിക്ുന്നു

�ംഗവാളതിൽ ഈ പ്രക്രതിയ ആരം
ഭതിക്കുന്നത് 1972ന്ല സതിദ്വാർത് 
ശങ്കർ ഘറയുന്െ ഘനതൃത്ത്തതിലുള്ള 
ഘേവാൺഗ്രസ് ഭരണഘത്തവാന്െയവാ
ണ്. പതിന്ന്രീെ് ഈ ന്തറ്റുേളും ദുർ
നെപെതിേളും സതിപതിഐ(എം) ഭര
ണത്തതിന് േ്രീഴതിൽ ഭ്രീമവാേവാരം 
പൂണ്ടു. പഞ്വായത്ത് തലം മുതൽ 
മുേൾത്തട്ടുവന്ര അഴതിമതതി നതിർ
�വാധം തുെർന്നു. 34 വർഷം തു
െർച്യവായതി �ംഗവാൾ ഭരതിച് സതി
പതിഐ(എം) യുവജനതന്യ മുഴു
വനവായതി ദുഷതി്തിച്തിരതി ക്കുേയവാണ.് 
ഇഘ്വാഴും ഓഘരവാ ന്തരന്ഞ്ഞടു്തി
ലും വമ്പൻ പരവാജയം ഏറ്റുവവാങ്ങു
ഘമ്പവാഴും തങ്ങളുന്െ ഘവവാട്ട് ശതമവാ
നം േണകെവാകെതി സവായൂജത്യമെയു
േയവാണ് അവർ. 

ഈ സംസ്വാനം ഒരുേവാലത്ത് 
ഇെതു മുഘന്നറ്ത്തതിന്റെ സതിരവാഘേ
ന്ദ്രം ആയതിരുന്നു എന്ന് നതിങ്ങൾ
കെറതിയവാം. വതിപ്ലവ സം�െനേ
ളവായ അനുശ്രീലൻ സമതിതതിയും യു
ഗവാന്റും രൂപ്രീേരതികെന്്ട്ടത് 
അവതിഭക് �ംഗവാളതിലവാണ.്  ഇന്ത്യൻ 
സ്വാതന്തത്യ സമരത്തതിന്ല അന
നുരഞ്ജന വതിപ്ലവ ധവാരയുന്െ പതവാേ 
വവാഹേരവായ ഖുദതിറവാം  ഘ�വാസ്, 
ജതതിൻദവാസ്, �തിഘനവായ്-�വാദൽ
-ദതിഘനശുമവാർ, പ്ര്രീതതിലത വഘദദവാർ,  
സൂരത്യന്സൻ മുതലവായവർകെ് ജന്മം 
ന്േവാടുത്തത് ഈ മണ്ണവാണ്. അവ
രുന്െന്യല്ലവാം ഉത്തമ പ്രതതിനതിധതി
യവായതി ഘനതവാജതി സുഭവാഷ്ചന്ദ്ര 
ഘ�വാസ് ഉയർന്നുവന്നതും ഇവതി
ന്െത്തന്ന്ന.

ഘേവാൺഗ്രസതിനേന്ത്ത ഗവാ
ന്തിയന്മവാർ വലതുപക്ന്ത്ത പ്ര
തതിനതിധവാനം ന്ചയ്തഘ്വാൾ ഘനതവാ
ജതിയുന്െ അനുയവായതിേൾ ഇെതുപ
ക്കെവാരവായതി അറതിയന്്ട്ടു. ഇങ്ങ
ന്ന �ംഗവാളതിന്ല ജനതയ്ക് ഇെത് 
രവാഷ്ട്രീയഘത്തവാെ് ഉണ്വായതിരുന്ന 
വതിേവാരവവായ്പ്പും, ഘസവാവതിയറ്് യൂ
ണതിയനതിന്ലയും നചനയതിന്ലയും 
േമ്മ്യൂണതിസത്തതിന്റെ മുഘന്നറ്ം ഈ 
നവാട്ടതിൽ ഉണ്വാകെതിയ സ്വാധ്രീനവം 
മുതലവാകെതിയവാണ ്അവതിഭക് േമ്മ്യൂ
ണതിസ്റ് പവാർട്ടതി ഇവതിന്െ വളർന്ന

ത്. എന്നവാൽ സ്വാതന്തത്യ സമര
ത്തതിൽ അവർ വഹതിച് പങ്ക് വതില
യതിരുത്തതിയ സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ് 
ഘ�വാഷ്, ഘപരതിൽ മവാർക്തിസം 
ഉന്ണ്ങ്കതിലും സതിപതിഐ ഒരു യഥവാർ
ത് മവാർക്തിസ്റ് പവാർട്ടതി അന്ല്ലന്ന് 
തതിരതിച്റതിഞ്ഞു. രണ്വാം േമ്മ്യൂണതി
സ്റ് ഇറെർനവാഷണൽ പതിന്തിരതി്
നവായതി മവാറതിയതിട്ടുണ്്, അതതിനവാൽ 
നമുന്കെവാരു മൂന്നവാം ഇറെർനവാഷ
ണൽ ഘവണന്മന്ന് ന്ലനതിൻ പറ
ഞ്ഞതുഘപവാന്ല. റഷത്യയതിന്ല ആർ 
എസ്െതിഎൽപതി ഒരു യഥവാർത് 
േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാർട്ടതി അന്ല്ലന്നും 
ന്ലനതിൻ പറഞ്ഞതിരുന്നു. അതുന്േവാ
ണ്വാണ് അഘദേഹം ഘ�വാൾന്ഷവതി
േ് പവാർട്ടതി സ്വാപതിച്ത്.

ഈ ഘയവാഗത്തതിൽ ഏന്തങ്കതി
ലും സതിപതിഐ(എം) പ്രവർത്തേർ 
ഉന്ണ്ങ്കതിൽ, ഒരുേവാലത്ത് സതിപതി
ഐ(എം)ന് ഈ സംസ്വാനത്ത് 
ഉണ്വായതിരുന്ന �ഹുജന പതിന്തു
ണന്യക്കുറതിച്് ആഘലവാചതികെവാൻ 
െവാൻ അവഘരവാെ് അഭത്യർത്തിക്കു
ന്നു. നതിരന്രമവായ മവാർക്തിസ്റ് വതി
രുദ് നതിലപവാടുേൾ നേന്കെവാ
ള്ളുേ വഴതി ഈ ജനപതിന്തുണ നഷ്
ന്്ട്ട് ഘവവാട്ട് ശതമവാനത്തതിന്ല 
ന്ചറതിയ ഏറ്ക്കുറച്തിലുേൾ േണ
കെവാകെതി സംതൃപ്തിയെതിയുന്ന ഇന്ന
ന്ത്ത അവസ്യതിഘലകെ് അവർ 
എത്തതിഘച്ർന്നതിരതിക്കുന്നു.

സങിപങിഐ(എം)പറെ ഇടതു 
വങിരുദ്ധ രഥാപട്ീയം ആണ്  
ബങിപജപങിക്് വളരഥാൻ  
വഴങിപയഥാരുക്ങിയത്

നമ്മുന്െ സ്വാതന്തത്യസമരേവാ
ലന്ത്ത ചതില േവാരത്യങ്ങൾ നതിങ്ങ
ന്ള ഓർമതി്തികെവാൻ െവാൻ ആഗ്ര
ഹതിക്കുന്നു. ഘേവാൺഗ്രസതിന്ല ഗവാ
ന്തിയൻ ഘനതൃത്ത്തതിന്റെ രക്വാ
ധതിേവാരതിേളവായ  ഇന്ത്യയതിന്ല 
വൻേതിെ മുതലവാളതിവർഗ്ഗം ബ്തിട്ട്രീഷ് 
സവാമ്വാജത്യത്വമവായതി അനുരഞ്ജന
ത്തതിലവാന്ണന്ന േവാരത്യം സ്വാതന്തത്യ 
സമരത്തതിന്റെ സമയത്തുതന്ന്ന 
മഹവാനവായ സ്റവാലതിൻ ചൂണ്തികെവാ 
ട്ടതിയതിരുന്നു. സ്റവാലതിന്റെ ഈ മവാർ
ഗ്ഗനതിർഘദേശം അവതിഭക് േമ്മ്യൂണതി
സ്റ് പവാർട്ടതി പതിന്തുെർന്നതില്ല. നച
നയതിൽ മവാഘവവാ ന്ചയ്തതുഘപവാന്ല 
ഇന്ത്യയതിന്ല വതിപ്ലവേവാരതിേൾ 
വൻേതിെ ബൂർഷ്വാസതിന്യ ഒറ്ന്്
ടുത്തതിന്കെവാണ്് ഇവതിടുന്ത്ത ന്പറ്തി 
ബൂർഷ്വാ വതിപ്ലവേവാരതിേളുമവായതി 
കൂട്ടുഘചരുേയവായതിരുന്നു ഘവണ്ത്.

ഘേവാൺഗ്രസ് അന്ന് അക്
രവാർത്ത്തതിൽ തന്ന്ന രണ്് േത്യവാ
മ്പുേൾ ആയതി മവാറതിയതിരുന്നു- 
വൻേതിെ ബൂർഷ്വാസതിന്യ പ്രതതി
നതിധ്രീേരതിക്കുന്ന ഗവാന്തിയൻ ഘന
തൃത്വം അനനുരഞ്ജന വതിപ്ലവ 
ധവാരന്യ പ്രതതിനതിധ്രീേരതിക്കുന്ന 
സുഭവാഷ്ചന്ദ്ര ഘ�വാസതിന്റെ ഘനതൃ
ത്വം. സതിപതിഐ അന്ന് ഘനതവാ
ജതിന്യ എതതിർക്കുേയും ഗവാന്തി
യന്മവാന്ര പതിന്തുണക്കുേയും ആണ് 
ഉണ്വായത്. ഘേവാൺഗ്രസതിനേത്ത് 
ഇെതുപക് ഘനതൃത്ം സ്വാപതി
കെവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഘനതവാജതി 
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ഘേവാൺഗ്രസ് പ്രസതിെണ്വായതി തതി
രന്ഞ്ഞടുകെന്്ട്ടഘ്വാൾ സംജവാ
തമവായതിരുന്നു. പഘക് ആ സമയ
ത്ത് നെന്ന ത്രതിപുരതി ഘേവാൺഗ്ര
സതിൽ സതിപതിഐ ഘനതവാജതിന്കെ
തതിന്ര ഗവാന്തിയന്മവാന്രയവാണ് പതി
ന്തുണച്ത്. േൽകെത്തയതിന്ല ന്വ
ല്ലതിങ്െൺ സ്്യറതിൽ ന്വച്് നെന്ന 
ഘേവാൺഗ്രസ് ഘേവാൺഫറൻസതിൽ 
ന്വച്് അവർ ഘനതവാജതിന്യ രവാജതി
ന്വകെവാൻ നതിർ�ന്തിതനവാകെതി. 
അതതിനുഘശഷം രവാംേവാറതിൽ വച്് 
നെന്ന ഒരു ഇെതുപക് ഘേവാൺഫ
റൻസതിൽ, ഘനതവാജതി ഒരു വതിശവാല 
ഇെതുമുന്നണതികെ ്രൂപം ന്േവാടുകെവാൻ 
സതിപതിഐഘയവാെ് അഭത്യർത്തിച്ചു. 
എന്നവാൽ സതിപതിഐ അതതിഘനവാെ് 
പ്രതതിേരതിച്ഘത ഇല്ല. ഈ ചരതിത്രം 
നതിങ്ങൾ അറതിഘയണ്തുണ്്.

ഈ നവാട്ടതിൽ ഹതിന്ദുകെൾക്കും 
മുസ്്രീങ്ങൾക്കും ഘവന്റ ഘവന്റ രവാജത്യം 
ഘവണന്മന്ന ആവശത്യം ആദത്യം 
അവതരതി്തിച്ത് ഇന്നന്ത്ത �തി
ന്ജപതിയുന്െ മുൻഗവാമതിയവായ ഹതിന്ദു
മഹവാസഭയവാന്ണന്ന േവാരത്യം ഒരു
പഘക് നതിങ്ങളതിൽ പലർക്കും 
അറതിവ് ഉണ്വാവതില്ല. പതിന്ന്രീെവാണ് 
മുസ്്രീം ല്രീഗ് ഈ വവാദന്ത്ത പതി
ന്തുണക്കുന്നത്. എന്നവാൽ ഹതിന്ദു
സ്വാൻ, പവാകെതിസ്വാൻ എന്ന ദ്തി
രവാഷ്ട സതിദ്വാന്ന്ത്ത അന്നന്ത്ത 
സതിപതിഐ പതിന്തുണച്തിരുന്നു എന്ന് 
ഘേൾക്കുഘമ്പവാൾ നതിങ്ങൾ അത്ഭു
തന്്ടും. 1942ൽ രവാജത്യം മുഴുവൻ 
േ്തിറ്് ഇന്ത്യ സമരത്തതിഘലകെ് എടു
ത്തുചവാെതി. എന്നവാൽ ബ്തിട്ട്രീഷ് സവാ
മ്വാജത്യത്ന്ത്ത പതിന്തുണക്കുന്ന മു
ദ്വാവവാേത്യമുയർത്തതി സതിപതിഐ 
ഇതതിന്ന എതതിർത്തു. ഘനതവാജതി 
സുഭവാഷ്ചന്ദ്ര ഘ�വാസ് ഒരുേവാല
ത്തും ഫവാസതിസത്തതിന് അനുകൂല
മവായതിരുന്നതില്ല. ഫവാസതിസ്റ് ജർമ്മ
നതി ഘസവാവതിയറ്് യൂണതിയന്ന ആക്ര
മതിച്ഘ്വാൾ ഘനതവാജതി അതതിന്ന 
അപലപതിക്കുേയും ന്ചയ്തതവാണ്. 
എന്നവാൽ തന്തപരമവായ േവാരണ
ങ്ങളവാൽ ഇന്ത്യൻ നവാഷണൽ 
ആർമതി സ്വാപതിക്കുന്നതതിനവായതി 
അഘദേഹം ജ്വാന്റെ സഹവായം 
സ്്രീേരതിച്ചു. ആ തന്തത്തതിന്റെ ശരതി
ന്തറ്റുേൾ ചർച് ന്ചയേവാവന്നതവാ
ണ്. എന്നവാൽ ഇന്ത്യന്യ  അക്ര
മതികെവാഘനവാ േ്രീഴെകെവാഘനവാ ജ്വാന് 
അഘദേഹം അവസരം നൽേതിഘയവാ? 
ബ്തിട്ട്രീഷേവാരതിൽ നതിന്നും ഇന്ത്യ
ന്യ ഘമവാചതി്തിച്് ഒരു സ്തന്ത 
രവാഷ്ടമവാകെവാനവാണ് അഘദേഹം ശ്ര
മതിച്ത്. എന്നതിട്ടും സതിപതിഐ മുഖ
പത്രമവായ പ്രീ്തിൾസ് വവാറതിന്റെ 
1942 ജനുവരതി പത്തതിന്റെ ലകെ
ത്തതിൽ അവർ ഘനതവാജതിന്യ വതി
ഘശഷതി തിച്ത ്ഘദശഘദ്വാഹതി എന്നും 
ജ്വാന്രീസ് ചവാരൻ എന്നുമവാണ്. 
ഇനതിമുതൽ തങ്ങൾ സുഭവാഷ്ചന്ദ്ര 
ഘ�വാസതിന്ന ഒരു വഞ്േൻ ആയതി
ട്ടവാണ് പരതിഗണതിക്കുേ എന്നും 
അവർ എഴുതതി. പതിന്ന്രീെ് അവർ 
ന്നഹ്റുവതിന്ന പുഘരവാഗമനേവാരതി 
എന്ന വവാഴ് ത്തുേയും സർദവാർ പഘട്ട

ലതിന്ന പതിന്തിരതി്ന്നന്ന് വതിളതിക്കു
േയും ന്ചയ്തു. 

1947ൽ ഇന്ത്യൻ മുതലവാളതിവർ
ഗ്ഗം അധതിേവാരത്തതിഘലറതിന്യന്നു 
മവാത്രമല്ല അവർ കുത്തേ മുതലവാ
ളതിത്തത്തതിന് ജന്മം നൽകുേയും
സവാമ്വാജത്യത് സ്ഭവാവമവാർജതിക്കുേ 
കൂെതിന്ചന്യ്തന്നും, ഇഘത ശഹ്രീദ് 
മതിനവാർ നമതവാനത്തതിൽ ന്വച്് 
നെന്ന പല സഘമ്മളനങ്ങളതിലും 
സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷ് വതി
ശദ്രീേരതിച്തിട്ടുണ്്. ന്തവാഴതിലവാളതി 
വർഗ്ഗത്തതിന്റെ ഘനതൃത്ത്തതിൽ ദരതി
ദ് േർഷേരുന്െയും മറ്് ദരതിദ് ജന
വതിഭവാഗങ്ങളുന്െയും പതിന്തുണഘയവാ
ന്െ നെക്കുന്ന മുതലവാളതിത്ത വതിരുദ് 
ഘസവാഷത്യലതിസ്റ് വതിപ്ലവത്തതിന്റെ 
�ട്ടത്തതിലവാണ് സ്വാതന്തത്യത്തതി
നുഘശഷം ഇന്ത്യ ഉള്ളത.്  എന്നവാൽ 
സതിപതിഐയുന്െയും അവരതിൽനതി
ന്ന് വതി�െതിച്ചുണ്വായ സതിപതിഐ
(എം), സതിപതിഐ(എംഎൽ) എന്നതി
ങ്ങന്നയുള്ള പവാർട്ടതിേളുന്െയും 
അഭതിപ്രവായത്തതിൽ സവാമ്വാജത്യത്
ത്തതിനും ജന്മതിത്തത്തതിനും എതതി
രവായതി നെഘത്തണ് ജനേ്രീയ ജനവാ
ധതിപതത്യ വതിപ്ലവത്തതിന്റെ �ട്ടത്തതി
ലവാണ് നവാമതിന്നും. ആരവായതിരതിക്കും 
അത്തരന്മവാരു വതിപ്ലവത്തതിന്റെ 
സഖത്യേക്തിേൾ? ജന്മതിത്തത്തതി
ന്നതതിന്രയുള്ള വതിപ്ലവത്തതിന്റെ 
സഖത്യേക്തിേൾ ഘദശ്രീയ ബൂർഷ്വാ
സതിയും ധനതിേ േർഷേരും (വമ്പൻ 
ഭൂവെമേളും) ആവം. ഇതവാണ് അവ
രുന്െ വതിപ്ലവ നയം. എന്വായവാലും 
ഇന്ന് അവരുന്െ പ്രവർത്തേരവാരും 
മവാർക്തിസ്റ് പുസ്േങ്ങൾ വവായതിക്കു
േഘയവാ ഇത്തരം നസദ്വാന്തിേ 
ചർച്േളതിൽ ഏർന്്ടുേഘയവാ ന്ച
യേവാറതില്ല. ഈ പവാർട്ടതിേളുന്െ ഇഘ്വാ
ഴന്ത്ത നതിലപവാെവാന്ണങ്കതിൽ പ്രേ
െമവായും മവാർക്തിസ്റ് വതിരുദ്വമവാണ.് 

ഒരുേവാലത്ത് അവർ ഇന്ദതിരവാ
ഗവാന്തിന്യ പുഘരവാഗമനേവാരതി എന്നും 
ന്മവാറവാർജതി ഘദശവായതിന്യ പതിന്തി
രതി്ൻ എന്നും വതിളതിച്തിരുന്നു. 1975 
ൽ ഇന്ദതിരയുന്െ ദുർഭരണത്തതിന്നതതിന്ര 
ഒരു വമ്പൻ ജനേ്രീയ പ്രഘക്വാഭം 
വളർന്നുവന്നു. വർദ്തിച്ചുവരുന്ന വതി
ലകെയറ്ത്തതിനും ന്തവാഴതിലതില്ലവായ്മ
ക്കുന്മതതിന്ര രവാജത്യന്മമ്പവാടും യുവവാ
കെൾ ഒരു പ്രഘക്വാഭം സം�െതി
്തിക്കുേയവായതിരുന്നു. പതിന്ന്രീെവാണ് 
ജയപ്രേവാശ് നവാരവായണൻ ഇതതി
ന്റെ ഭവാഗമവാകുന്നതും ആ പ്രഘക്വാ
ഭം ന്ജപതി 'മൂവ്ന്മറെ് ' എന്നറതിയ
ന്്ടുന്നതും. എന്നവാൽ ഈ പ്രഘക്വാ
ഭത്തതിൽ ഘനതൃത്പരമവായ പങ്കുവ
ഹതിയ്കവാൻ സതിപതിഐ-സതിപതിഐ
(എം) പവാർട്ടതിേൾ തയേവാറവായതില്ല. 
ആ ശൂനത്യത മുതന്ലടുത്തുന്േവാണ്് 
ആർഎസ്എസ്, ഹതിന്ദു മഹവാസഭ, 
സ്തന്ത പവാർട്ടതി ഘപവാലുള്ള വല
തുപക് സം�െനേൾ ഈ പ്ര
ഘക്വാഭത്തതിന്റെ മുൻനതിരയതിഘലകെ് 
വന്നു.  വലതുപക്ന്ത്ത ഒറ്ന്്ടു
ത്തവാനും ഈ പ്രഘക്വാഭത്തതിന് 
ഒരു ഇെതുപക് ഘനതൃത്ം നൽ
കുവവാനുംഘവണ്തി സതിപതിഐ, സതി
പതിഐ(എം) ഈ പ്രഘക്വാഭത്തതിൽ 

ഘചരണന്മന്ന് സഖവാവ് ശതി�് ദവാ
സ് ഘ�വാഷ് പലതവണ അഭത്യർ
ത്തിക്കുേയുണ്വായതി. േവാരണം ആ 
പ്രഘക്വാഭത്തതിൽ സവാധവാരണകെവാ
രവായ ഒരുപവാെ് മനുഷത്യർ അണതി
ഘചർന്നതിരുന്നു, അവരുന്െ ആവ
ശത്യങ്ങന്ളല്ലവാംതന്ന്ന തതിേച്ചും ജനവാ
ധതിപതത്യപരവം നത്യവായവം ആയതി
രുന്നു. എന്നവാൽ സതിപതിഐ- സതി
പതിഐ(എം) അതതിഘനവാെ് പ്രതതി
േരതിച്തില്ല. മവാത്രവമല്ല സതിപതിഐ 

പരസത്യമവായതി തന്ന്ന ഇന്ദതിരവാഗവാ
ന്തിന്യ പതിന്തുണച്ചു. സതിപതിഐ
(എം) പരസത്യമവായതി അന്ല്ലങ്കതിലും 
ഇഘത പവാത തന്ന്നയവാണ് പതിന്തു
െർന്നത്. സമരത്തതിൽ വലതുപ
ക് സം�െനേൾ ഉള്ളതുന്േവാ
ണ്് തങ്ങൾകെ് അതതിൽ ഭവാഗഭവാ
കെവാവവാൻ സവാധതികെതില്ല എന്നതവാ
യതിരുന്നു അവരുന്െ നതിലപവാെ്. 
എന്നവാൽ ഇെതുപക്ത്തതിന്റെ 
അഭവാവം മൂലം ആ പ്രഘക്വാഭത്തതി
ന്റെ ഘനട്ടങ്ങൾ വലതുപക്ം നേ
യെക്കുേയവാന്ണന്നു സഖവാവ് 
ഘ�വാഷ് ചൂണ്തികെവാട്ടതി. എന്നതിട്ടും 
സതിപതിഐ(എം) പ്രതതിേരതികെവാന്ത 
മുഖം തതിരതിച്ചുനതിന്നു. ആ പ്രഘക്വാ
ഭത്തതിന് ഒരു ഇെത് ഘനതൃത്ം 
ഉണ്വായതിരുന്ന്നങ്കതിൽ അതതിന്റെ 
ജനസ്്രീേവാരത്യതയതിൽ നതിന്നും മു
തന്ലടുകെവാനും ന്ക്രെതിറ്് സ്ന്
മവാകെവാനും �തിന്ജപതികെ് സവാധതി
കെതില്ലവായതിരുന്നു. വലതുപക്ത്തതി
ന്റെ സവാന്നതിധത്യം േവാരണമവാണ് 
സതിപതിഐ(എം) ആ പ്രഘക്വാഭ
ത്തതിൽ നതിന്ന് വതിട്ടു നതിന്നത് എന്നവാ
ണ് അവർ പറയവാറ്.

1977ൽ ആർഎസ്എസും ജന
സം�വം ജനതവാ പവാർട്ടതികെ ്രൂപം 
ന്േവാടുത്തു. ജനതവാ പവാർട്ടതി ന്തര
ന്ഞ്ഞടു ത്ിൽ വതിജയതികെവാനും അധതി
േവാരത്തതിൽ വരവാനും സവാധത്യതയു
ന്ണ്ന്ന് മനസ്സതിലവായഘ്വാൾ തങ്ങ
ളുന്െ നതിലപവാെതിൽനതിന്ന് മലകെം
മറതിഞ്ഞ് ജനതവാ പവാർട്ടതിന്യ- 
ആർഎസ്എസും ജനസം�വം 
ആണ് അതതിന്റെ പതിറേതിന്ലന്ന് 
അറതിഞ്ഞുന്േവാണ്ടുതന്ന്ന-പതിന്തു
ണയ്കവാൻ അവർകെ് യവാന്തവാരു 
മെതിയും ഉണ്വായതില്ല. വവാജ്ഘപയതി
യും അദ്വാനതിയും മന്തതിമവാരവായതിരു
ന്ന ന്മവാറവാർജതി ഘദശവായതി ഗവൺ
ന്മറെതിന്നയും അവർ പതിന്തുണച്ചു. 
ഇഘത ശഹ്രീദ് മതിനവാർ നമതവാന
ത്തതിൽ ഒഘര ഘവദതിയതിൽ ന്വച്് 
ആർഎസ്എസ് ഘനതവാവവായ 
അദ്വാനതിയും സതിപതിഐ(എം) ഘന
തവാവവായ ഘജത്യവാതതി �സുവം ഒരു
മതിച്് ന്പവാതുജനന്ത്ത അഭതിസം
ഘ�വാധന ന്ചയ്തതിട്ടുണ്്! പതിന്ന്രീെ് 

സതിപതിഐ(എം)ഉം �തിന്ജപതിയും 
കൂെതി ഘചർന്നവാണ് വതി.പതി.സതിംഗ് 
ഗവൺന്മറെതിന്ന പതിന്തുണച്ത്. 
ഇങ്ങന്നയുള്ള പല മലകെം മറതി
ച്തിലുേളും അവർ നെത്തതിയതിട്ടുണ്്. 
ചതിലഘ്വാൾ 'ഘസ്ഛേവാധതിപതത്യ' 
ഘേവാൺഗ്രസതിന്നതതിന്ര �തിന്ജ
പതിഘയവാെ് ഘചരും. മറ്റു സമയങ്ങ
ളതിൽ 'വർഗ്രീയ' �തിന്ജപതിന്യ ന്ച
റുകെവാൻ എന്ന നത്യവായം പറഞ്ഞു 
ഘേവാൺഗ്രസതിഘനവാന്െവാ്വം കൂടും. 

ആരുന്െ കൂന്െ കൂെണം എന്ന ്അവർ 
ത്രീരുമവാനതിക്കുന്നതതിന്റെ ഒഘരന്യവാ
രു മവാനദണ്ഡം, ന്തരന്ഞ്ഞടു്് രവാ
ഷ്ട്രീയത്തതിന്ല ജയസവാധത്യത മവാത്ര
മവാണ്.

മ്കഥാൺപഗസങിപന മമ്തതരപമ
ന്ന് വങിളങിച്ചുപകഥാടെ് സങിപങി
ഐ(എം) സ്വന്ം അണങിക
പള തപന്ന വഞ്ങിക്ുന്നു

മന്റ്വാരു വതിഷയം കൂന്െ ഇവതിന്െ 
ചർച് ന്ചഘയേണ്തുണ്്. ഘേവാൺ
ഗ്രസ്, ആർന്ജെതി, െതിഎംന്േ 
മുതലവായ േക്തിേൾകെ് മഘതതര 
നതിറം പൂശവാൻ സതിപതിഐ(എം) 
ഈയതിന്െയവായതി ശ്രമതിക്കുന്നുണ്്. 
ഘേവാൺഗ്രസ് ഒരു മഘതതരേക്തി
യവാഘണവാ? മഘതതരത്ം എന്ന് 
പറഞ്ഞവാൽ അതതിന്റെ വതിവക് 
എന്വാണ്? വസ്തു പ്രപഞ്മവാണ് 
ഒഘരന്യവാരു യവാഥവാർത്ത്യന്മന്ന 
നതിലപവാെവാണ് മഘതതരത്ം. ഒരു 
പ്രകൃതത്യവാത്രീതശക്തിന്യയും അം
ഗ്രീേരതികെവാതതിരതിക്കുേ എന്നത് 
അതതിന്റെ അെതിസ്വാന തത്മവാ
ണ്. രവാഷ്ട്രീയത്തതിലും വതിദത്യവാഭത്യവാ
സത്തതിലും മറ്റു സവാമൂഹതിേ വത്യവ
ഹവാരങ്ങളതിലും മതത്തതിന് ഒരു പങ്കു
മുണ്വാേരുത ്എന്നതവാണ ്മഘതതര 
നതിലപവാെ്. മതം വത്യക്തിപരമവായ 
ഒരു േവാരത്യം മവാത്രം ആവണം. യൂ
ഘറവാ്തിൽ ബൂർഷ്വാ ജനവാധതിപതത്യ 
വതിപ്ലവഘത്തവാെനു�ന്തിച്് ഉദയം 
ന്ചയ്ത മഘതതരത്ം എന്ന സങ്ക
ല്പം ഇതവാണ്. ഘനതവാജതി സുഭവാഷ്ച
ന്ദ്ര ഘ�വാസ് ഈ സങ്കല്പന്ത്ത അം
ഗ്രീേരതിക്കുേയും മതം രവാഷ്ട്രീയ 
േവാരത്യങ്ങളതിൽ ഇെന്പെവാൻ പവാെതി
ല്ല എന്ന് അഭതിപ്രവായന്്ടുേയും 
ന്ചയ്ത ഒരവാളവാണ്. രവാഷ്ട്രീയന്ത്ത 
നയതിഘകെണ്ത്, രവാഷ്ട്രീയ-സവാമ്പ
ത്തതിേ നതിലപവാടുേളും ശവാസ്ത്ര്രീയ 
സതിദ്വാന്ങ്ങളുമവാണ്. എന്നവാൽ 
ഗവാന്തിയന്മവാർകെ് ഇത് സ്്രീേവാ
രത്യമവായതിരുന്നതില്ല. ഘേവാൺഗ്രസതിന്റെ 
ഈ തലതതിരതിഞ്ഞ രവാഷ്ട്രീയ നതി
ലപവാെവാണ് �തിന്ജപതികെ് ഇന്ത്യൻ 
രവാഷ്ട്രീയത്തതിൽ വളരവാൻ അവസ
രം ഒരുകെതിയ മന്റ്വാരു േവാരണം. 

മഘതതരത്ം എന്ന ഘപരതിൽ എല്ലവാ 
മതങ്ങന്ളയും ഘപ്രവാത്വാഹതി്തിക്കു
ന്ന ഒരു നതിലപവാെവാണ് ഘേവാൺ
ഗ്രസ് സ്്രീേരതിച്ത്. മഘതവാന്മുഖ
മവായ ഒരു ഘദശ്രീയതന്യയും അവർ 
ഉയർത്തതി്തിെതിച്ചു. ഇത്തരം ഘദശ്രീ
യതന്യ പുൽേതിയ സവർണ്ണ ഹതി
ന്ദുകെളവാണ് ഘേവാൺഗ്രസതിന് ഘന
തൃത്ം നൽേതിവന്നത്. മുസ്്രീങ്ങളും 
പതിന്നവാകെ ജവാതതികെവാരവായ ഹതിന്ദു
കെളും സ്വാതന്തത്യസമരഘത്തവാെ് 
മുഖം തതിരതികെവാൻ ഇത് േവാരണ
മവായതിട്ടുണ്്. 

തങ്ങളുന്െ ഭരണത്തതിൻ േ്രീഴതിൽ 
ഘേവാൺഗ്രസ് വർഗ്രീയ േലവാപ
ങ്ങൾ ഉണ്വാകെതിയതിരുന്നതിഘല്ല? ഒെ്രീ
ഷയതിന്ല റൗർഖലയതിലും �്രീഹവാ
റതിന്ല ഭഗൽപൂരതിലും അസമതിന്ല 
ന്നല്ലതിയതിലും ഒഴുകെതിയ ഘചവാരപ്പുഴ
േൾ, ദതില്ലതിയതിന്ല സതിഖ് വതിരുദ് 
േലവാപം ഇന്തല്ലവാം മഘതതരത്
ത്തതിന്റെ ഉദവാഹരണങ്ങൾ ആഘണവാ? 
യുപതിയതിന്ല സമവാജ് വവാദതി പവാർട്ടതി 
ഒരു ജവാതതി സം�െനയവാണ്. തമതി
ഴ് നവാട്ടതിന്ല െതിഎം ന്േ ആവന്ട്ട 
പ്രവാഘദശതിേവവാദം ഉയർത്തതി്തിെതി
ക്കുന്ന ഒരു സങ്കുചതിത പവാർട്ടതിയും. 
ഇവന്രന്യല്ലവാം സതിപതിഐ(എം) 
ഇഘ്വാൾ മഘതതര പവാർട്ടതിേളവായതി 
ന്േട്ടതി എഴുന്നള്ളതിക്കുന്നത് സങ്കു
ചതിതമവായ ന്തരന്ഞ്ഞടു്് ഘനട്ടം 
മവാത്രം മുന്നതിൽേണ്വാണ്. ഘേവാൺ
ഗ്രസതിന്ന ഇന്നതിവർ ഒരു ജനവാധതി
പതത്യ ശക്തി എന്ന് വതിഘശഷതി്തി
ക്കുന്നു. ഇഘത ഘേവാൺഗ്രസവാണ് 
അതതിന്റെ ഭരണേവാലത്ത് ജനവാ
ധതിപതത്യ പ്രഘക്വാഭങ്ങന്ള ക്രൂരമവാ
യതി അെതിച്മർത്തതിയത്, നമ്മുന്െ 
നവാട്ടതിൽ അെതിയന്രവാവസ് പ്ര
ഖത്യവാപതിച്ത്.

�തിന്ജപതി ഇന്ന് ഉപഘയവാഗതി
ച്ചുന്േവാണ്തിരതിക്കുന്ന ഫവാസതിസ്റ ്േരതി 
നതിയമങ്ങൾ ഒന്നതിന ്പതിറന്േ ഒന്നവാ
യതി ഘേവാൺഗ്രസ് ന്േവാണ്ടുവന്നവ
യവാണ്. ഇങ്ങന്നയുള്ള ഘേവാൺഗ്ര
സതിന്ന ഒരു മഘതതര-ജനവാധതിപ
തത്യ ശക്തിയവായതി ഉയർത്തതികെവാട്ടുേ 
വഴതി സതിപതിഐ(എം) സ്ന്ം 
അണതിേന്ളയും ന്പവാതുസമൂഹന്ത്ത
യും വഞ്തിക്കുേയവാണ്. �ംഗവാളതി
ന്ല 34 വർഷന്ത്ത ഭരണേവാല
ത്ത് ഇെതു രവാഷ്ട്രീയന്ത്ത അഘങ്ങ
യറ്ം അപേ്രീർത്തതിന്്ടുത്തതിയ 
പവാർട്ടതിയവാണ് സതിപതിഐ(എം). 

ഐേത്യമുന്നണതി മന്തതിസഭയു
ന്െ േവാലത്ത് സതിപതിഐ(എം) 
ന്േവാണ്ടുവന്ന ജനവതിരുദ് നയങ്ങൾ 
േണ് ്സഖവാവ ്ശതി� ്ദവാസ ്ഘ�വാഷ് 
അഘന്ന മുന്നറതിയതി്് നൽകുേയു
ണ്വായതി: "ഇവതിന്െ ജനസം�ം 
ഘപവാലുള്ള വർഗ്രീയ പവാർട്ടതിേൾ 
ഒരു അവസരത്തതിനു ഘവണ്തി ഉറ്റു
ഘനവാകെതി ന്േവാണ്തിരതിക്കുേയവാണ.് 
ഇെതു രവാഷ്ട്രീയഘത്തവാടുള്ള ജനങ്ങ
ളുന്െ മതതി്് എന്ന് ഇല്ലവാതവാകുന്നു
ഘവവാ, അന്ന് ഇക്കൂട്ടർ യവാന്തവാരു മറ
യുമതില്ലവാന്ത പുറത്തുവരും." എത്ര പ്ര
വചന തുലത്യമവായ വവാക്കുേൾ!

(10-ാം ശേജില് നിന്്)

വസ്തു പപപഞ്മാണ് ഒഘെന്യാെു യാഥാർത്ഥമ്ന്മന്ന നിലപാടാ
ണ് മഘതതെത്ം. ഒെു പപകൃതമ്ാതീതശക്ിന്യയും അംഗീകെിക്ാ
തിെിക്ുക എന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ാന തത്മാണ്. ൊപട്ീയ
ത്ിലും വിദമ്ാഭമ്ാസത്ിലും മറ്റു സാമയൂഹിക വമ്വഹാെങ്ങ�ിലും 
മതത്ിന് ഒെു പങ്ുമുണ്ാകെുത്.മതം വമ്ക്ിപെമായ ഒെു കാെമ്ം 
മാപതം ആവണം. മഘതതെത്ം എന്ന ഘപെിൽ എല്ലാ മതങ്ങന്�യും 
ഘപപാത്ാഹിപ്ിക്ുന്ന നിലപാടാണ് ഘകാണ്പഗസ് സ്ീകെിച്ചത്.

kn-]nsF, kn-]n-sF(Fw) I-£n-I-fpsS amÀ-Iv-kn-tÌ-X-c  
\n-e-]m-Sp-I-fmWv _n-sP-]n-bp-sS h-fÀ-¨-bv-¡v hgn-sbm-cp-¡nbXv

സഖാവ്
പ്രാവാഷ് ഘ�ാഷിപറെ

്രസംഗം

(അടുത് ലക്കത്ില് തുെരും)
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ഗൗരവവം മഹതിമയും ഘചവാർ
ത്തതികെളഞ്ഞ് സതിപതിഐ(എം) 
ഇെതുരവാഷരേ്രീയന്ത്ത ഉദരപൂരണ
ത്തതിന്റെ നവാണംന്േട്ട മവാർഗ്ഗമവാകെതി 
അധഃപതതി്തിച്തിരതിക്കുന്നു. ക്രതിമതി
നൽ മൂലധന നതിഘക്പത്തതിന്റെ 
അെതിയുറച് നെത്തതിപ്പുേവാരവായതി
ന്കെവാണ്് ഘേവാർ്ഘററ്് ശക്തിേൾ
ക്കുഘവണ്തി ഉളു്തില്ലവാന്ത വതിടുപ
ണതി ന്ചയ്യുന്നു. ചരതിത്രത്തതിലതില്ലവാ
ത്തവതിധം രവാജത്യം ഒന്നെങ്കം ജന
േ്രീയ പ്രഘക്വാഭങ്ങൾകെവായതി അദ
മത്യമവായതി ദവാഹതിക്കുഘമ്പവാൾ, അവർ 
പ്രഘക്വാഭത്തതിന്റെ രവാഷ്ട്രീയന്ത്ത 
പെതിയെച്് പതിണ്ഡംവച്തിരതിക്കുന്നു. 
യഥവാർത് ജനേ്രീയ പ്രഘക്വാഭങ്ങന്ള 
അെതിച്മർത്തുേ മവാത്രമല്ല, പുലഭത്യം 
പറഞ്ഞ് സ്യം നവാറുന്നു. 

മന്തതിമവാരും പവാർട്ടതി ഘനതവാകെ
ളും നതിഘതത്യനന്യഘന്നവാണം നെത്തു
ന്ന വതിടുവവായൻ വർത്തമവാനങ്ങളും 
മൂന്നവാംേതിെ നതിലപവാടുേളും സവാമൂ
ഹത്യവാന്ര്രീക്ന്ത്ത മല്രീമസമവാക്കു
ന്നു. ഉന്നത സർകെവാർ വൃത്തങ്ങൾ 
ഘനരതിട്ടും അല്ലവാന്തയും നെത്തുന്ന 
ധൂർത്തതിന്റെയും അഴതിമതതിയുന്െയും 
േഥേൾ, ചുരളഴതിയുന്ന വതിവതിധതല 
ഘനതവാകെളുന്െ മവാഫതിയ �ന്
ങ്ങൾ, തട്ടതിപ്പുേളതിലും േള്ളകെെ
ത്തതിലും മറ്റുന്മവാന്കെയുള്ള ഉന്നത
തല�ന്ന്ത്ത സം�ന്തിച് 
ആഘരവാപണങ്ങൾ, സഹേരണ
ഘമഖലയതിന്ല അഴതിമതതിയതിലൂന്െ 
കുത്തതിഘച്വാർത്തുന്ന ഘേവാെതിേൾ 
ഒന്കെയും ഗൗരവമുള്ളവയവാണ്. 
സംസ്വാന ഭരണത്തതിന് ഘനതൃ
ത്ം നൽകുന്ന സവാക്വാൽ മുഖത്യമ
ന്തതിന്കെതതിന്രയും നതിരവധതി ഗുരു
തര ആഘരവാപണങ്ങൾ ഉയർന്നു 
േഴതിഞ്ഞു. സ്ർണ്ണകെള്ളകെെത്തു 
ഘേസതിൽ മുഖത്യമന്തതിയുന്െ ഓഫ്രീ
സതിന് �ന്മുണ്് എന്നതുൾ്ന്െ
യുള്ള ഗുരുതര സ്ഭവാവത്തതിലുള്ള 
ആഘരവാപണങ്ങന്ള തള്ളതികെളയവാ
നവാവതില്ല. പ്രഘതത്യേതിച്ചും മുഖത്യമന്തി
യുന്െ വലംനേയും ഇെംനേയു
മവായതി പ്രവർത്തതിച്തിരുന്ന സ്ന്ം 
പ്രതിൻസതി്ൽ ന്സക്രട്ടറതിതന്ന്ന 
അറസ്റ്റുന്ചയേന്്ട്ട്, മവാസങ്ങഘളവാ
ളം ജയതിലതിലെയ്കന്്ട്ട സവാഹചരത്യ
ത്തതിൽ. 

സ്ർണ്ണകെള്ളകെെത്തും ഘെവാ
ളർകെെത്തും ഘപവാന്ലയുള്ള അഘധവാ
ഘലവാേ വത്യവാപവാരങ്ങളതിൽ സംസ്വാ
നം ഭരതിക്കുന്ന ഇെതുപക് ജനവാ
ധതിപതത്യ മുന്നണതിയുന്െ സമുന്നത 
ഘനതവാകെൾക്കും മുഖത്യമന്തതികെ് 
തന്ന്നയും ഘനരതിട്ട് �ന്മുന്ണ്ന്ന 
ഗൗരവവാവഹമവായ ആഘരവാപണ
ന്ത്ത ചുറ്തി്റ്തി മവാസങ്ങളവായതി മവാ
ദ്ത്യമങ്ങൾ നതിരവധതി ഘചവാദത്യങ്ങൾ 
ഉന്നയതിക്കുേയുണ്വായതി. േള്ളകെ
െത്ത ്ഘേസ്സതിന്ല കൂട്ടുേച്വെകെവാരും 
പ്രതതിേളും പരസ്പരം വവാരതിന്യറതി
യുന്ന സംഭ്മജനേമവായ ആഘരവാ
പണ-പ്രതത്യവാഘരവാപണങ്ങളതിൽ 
ഘനരും ന്നറതിയും ഉറ്തികെവാനവാവതി
ല്ല. എന്നവാൽ, ഘെവാളർ േെത്തുഘേ
സതിൽ 2021, മവാർച്് 4ന് അകെവാ
ലന്ത്ത േസ്റംസ് േമ്മ്രീഷണർ 
സുമതിത്കുമവാർ നഹഘകെവാെതതിയതിൽ 
നൽേതിയ പതതിനഞ്് ഘപജുള്ള 
പ്രസ്വാവനയതിൽ, പ്രസ്തുത ഘേസതിൽ 
മന്തതിമവാർക്കും ഉന്നഘതവാഘദത്യവാഗ

സ്ർക്കും പങ്കുള്ളതവായതി ആഘരവാ
പതിച്തിരുന്നു. മുഖത്യമന്തതിയുന്െ പ്രതിൻ
സതി്ൽ ന്സക്രട്ടറതിക്കും ഘപഴ് സ
ണൽ സ്റവാഫതിന്ല ചതിലർക്കും പങ്കു
ന്ണ്ന്നും പറഞ്ഞതിരുന്നു. സംസ്വാ
നം ഭരതിക്കുന്ന ഉന്നത ഘനതൃസ്വാ
ന്രീയന്ര പരവാമർശതിക്കുന്ന അഴതി

മതതി ആഘരവാപണങ്ങൾ ഉയർന്നു
വന്നവാൽ അതതിന്റെ നതിജസ്തിതതി 
ജനങ്ങന്ള ഘ�വാധത്യന്പടുത്തവാൻ 
ഇെതുപക് ഘനതവാകെൾകെ് േഴതി
ഘയണ്തഘല്ല?

ഘേവാവതിെ് േവാലത്ത് ജനങ്ങ
ളുന്െ സ്േവാരത്യ വതിവരങ്ങൾ അെ
ങ്ങതിയ െവാറ് ഘ�സ് സ്തിംഗ് ളർ 
എന്ന അഘമരതികെൻ േമ്പനതികെ് 
വതിൽക്കുന്ന ഇെപവാെ് നെന്നുന്വന്ന് 
മവാദ്ത്യമങ്ങൾ റതിഘ്വാർട്ട് ന്ചയ്തു. 
ആഘരവാഗത്യ രംഗത്ത്, പതിപതിഇ േതിറ്് 
വവാങ്ങതിയതതിൽ ഉൾന്്ന്െ ഘേവാെതി
േളുന്െ േമ്മതിഷൻ ഇെപവാെ് നെ
ന്നതതിന്ന സം�ന്തിച് ആഘരവാ
പണം, മുഖത്യമന്തതിയുന്െ മേൾ വ്രീ
ണകെ് കുപ്രസതിദ്മവായ നപ്രസ് 
വവാട്ടർ ഹൗസ് കൂഘ്ഴ്് എന്ന േരതി
മ്പട്ടതിേയതിൽന്്ഘെണ് സ്വാപന
വമവായുള്ള �ന്വം അവർ ഘന
െതിന്യടുത്ത വതിഘദശ േരവാറുേളും, 
ഷവാർജ സുൽത്തവാന് �തിരുദദവാനം 
നൽേവാനുള്ള ഘേവാഴതിഘകെവാെ് സർ
വേലവാശവാലയുന്െ ചെങ്ങ് നഹ
ജവാകെ് ന്ചയ്ത് തതിരുവനന്പുരത്ത് 
നെത്തതിയതും ക്തിഫ് ഹൗസതിൽ 
അവർകെ് മുഖത്യമന്തതിയും കുടും�
വം ആഥതിതത്യമരുളതിയതും ഉണർ
ത്തതിയ ദുരൂഹത, േരുവന്നൂർ �വാങ്ക് 
ഉൾന്്ന്െയുള്ള അനവധതി സഹ
േരണ �വാങ്കുേളതിൽ നെന്ന ഘേവാ
െതിേളുന്െ തട്ടതിപ്പുേളതിൽ സതിപതിഐ
(എം)ന്റെ ജതില്ലവാ പ്രവാഘദശതിേ ഘന
തവാകെൾക്കുള്ള അനതിഘഷധത്യമവായ 
പങ്ക് തുെങ്ങതി നൂറു േണകെതിന് ഘേ
സുേൾ ഉണ്്. അവന്യവാന്കെ പുറ
ത്തുവന്ന സംഭവങ്ങളതിൽ ചതിലത് 
മവാത്രം. മ്യൂച്ൽ ഫണ്് ഉൾ്ന്െ
യുള്ള ആധുനതിേ ധനേവാരത്യ ഇെ
പവാടുേളതിലൂന്െ സംസ്വാന പ്രവാഘദ
ശതിേ ഘനതവാകെൾ ധനസമവാഹര
ണത്തതിൽ ഏർന്്ടുന്ന അധവാർ
മതിേ ഇെപവാടുേന്ളക്കുറതിച്ചും നതിര
ന്രം വവാർത്തേൾ സംസ്വാനന്മ
മ്പവാടും ഘേട്ടുന്േവാണ്തിരതിക്കുന്നു. 
മദത്യ-മയക്കുമരുന്ന് മവാഫതിയ സം
�ങ്ങൾകെ് സതിപതിഐ(എം) ഘന
തവാകെൾ പരസത്യമവായതി ഒത്തവാശ 
ന്ചയ്തു ന്േവാടുക്കുന്നുന്വന്നതും ഇെ

തുപക്ന്ത്ത ന്നഘഞ്വാെ് ഘചർത്ത് 
പതിടുക്കുന്നവർകെ് േനത്ത ആ�വാ
തമവാണ് സമ്മവാനതിക്കുന്നത്.

ഭരണം, പണവാപഹരണ വഴതി
യവായതി േവാണുന്ന ഒരു വലതിയ 
വതിഭവാഗം ഉദയം ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു. 
അവർ പരസ്പരം മത്രതിച്,് അധവാർ

മതിേ വഴതിേളതിലൂന്െ സമ്പവാദതിക്കു
ന്നത് ജനങ്ങളുന്െ അധ്വാനംന്േവാ
ണ്് സൃഷ്തിക്കുന്ന പണമവാന്ണന്ന 
പ്രവാഥമതിേ ധവാർമ്മതിേഘ�വാധം 
ഘപവാലും അവന്ര അഘലവാസരന്്
ടുത്തുന്നതില്ലന്യന്നതവാണ് ദുഃഖേരം.

അങ്ങന്ന, ഘനതൃനതിരയതിൽ ഒരു 
സം�ം ഇവ്വതിധം ന്പവാതുപണം 
ന്േവാള്ളയെതിക്കുഘമ്പവാൾ, മറുഭവാഗ
ത്ത്, സ്ന്ം പവാർട്ടതികെവാർ ഉൾ്
ന്െയുള്ള സവാധവാരണ ജനങ്ങളുന്െ 
ജ്രീവതിത സ്തിതതിന്യന്വാണ്? നതി
തത്യനതിദവാന ന്ചലവേൾക്കുഘപവാലും 
പണം േന്ണ്ത്തവാനവാേവാന്ത ദുരതി
തകെയത്തതിലവാണ ്സംസ്വാനന്ത്ത 
സവാധവാരണ ജനങ്ങൾ. ഘേന്ദ്ര 
�തിന്ജപതി സർകെവാരതിന്റെ സവാമ്പ
ത്തതിേവാതതിക്രമങ്ങൾക്കു പുറഘമ, 
സംസ്വാന ഇെതു സർകെവാർ ഏർ
ന്്ടുത്തുന്ന ചവാർജ് വർദ്നവേ
ളുന്െയും നതികുതതി വർദ്നവേളുന്െ
യും ഭവാരത്തവാൽ നട്ടം തതിരതിയുേ
യവാണ് ജനങ്ങൾ. എന്നതിട്ടും, ഭക്ത്യ
ധവാനത്യങ്ങൾകെ് അഞ്ചു ശതമവാനം 
ജതിഎസ്്െതി വർധതി്തികെവാനുള്ള 
ത്രീരുമവാനം എടുക്കുന്ന ഘേന്ദ്ര ധന
േവാരത്യ ഘയവാഗത്തതിൽ ഘേരളത്തതി
ന്റെ ധനേവാരത്യ മന്തതി ന്േ.എൻ.
�വാലഘഗവാപവാൽ സന്നതിഹതിതനവാ
യതിരുന്നുന്വന്ന് മവാത്രമല്ല ആ ജന
ഘദ്വാഹ ത്രീരുമവാനത്തതിന് അഘദേഹം 
കൂട്ടുനതിൽക്കുേയും ന്ചയ്തുന്വന്നത് 
മവാ്ർഹതികെവാത്ത കുറ്ംതന്ന്ന.

സർവരംഗത്തും ജന ഘരവാഷം 
ന്രീറതി്തിെതിക്കുേയവാണ്. എന്നവാൽ, 
ജനശ്രദ്യേറ്റുന്നതതിൽ വതിദഗ്ദ്ധ
രവാണവർ. കുതന്തങ്ങൾ പയറ്റുന്ന
തതിലും കൃത്രതിമ പ്രശ് നങ്ങൾ കുത്തതി
ന്്വാക്കുന്നതതിലും  ആധുനതിേ വല
തുപക് ബൂർഷ്വാ രവാഷ്ട്രീയകെവാന്ര 
ന്വല്ലുന്ന വതിധത്തതിലവാണ ്സംസ്വാന 
സതിപതിഐ(എം) ഘനതവാകെൾ ന്പ
രുമവാറുന്നത്. ന്േ ന്റയതിലതിന്നതതി
ന്ര പ്രഘക്വാഭം ആളതികെത്തുന്ന 
സന്ദർഭത്തതിൽ അപ്രധവാന വതിഷ
യങ്ങളതിഘലകെ് ശ്രദ് തതിരതികെവാൻ 
സംസ്വാന സർകെവാർ പരതിശ്രമതി
ച്തിരുന്നു. രവാഷ്ട്രീയ അശ്്രീലമവായ 
പതി.സതി.ഘജവാർജതിന്റെ വർഗ്രീയ വതിഷം 

ച്രീറ്റുന്ന പ്രസംഗത്തതിന്റെ ഘപരതിൽ 
സർകെവാർ നെത്തതിയ അറസ്റ ്എന്ന 
നവാെേവം തുെർന്ന് നെന്ന ആഭവാ
സങ്ങളും ശ്രദ് തതിരതികെൽ മവാത്ര
മവായതിരുന്നു ലക്ത്യമതിട്ടത്.

നതിയമസഭയതിന്ല  സവാമവാജതി
േർ, വതിഘശഷതിച്ചും സതിപതിഐ(എം) 

പവാർട്ടതിയതിന്ല മുതതിർന്ന ഘനതവാകെ
ളവായ എം.എം.മണതിയഘ്വാലുള്ള
വർ നെത്തതിയ മനുഷത്യത് ഹ്രീന
മവായ വഷളൻ പ്രഘയവാഗങ്ങൾ പ്ര
ബുദ് ഘേരളന്ത്ത ലജ്തി തിക്കുന്നു. 
വതിഘശഷതിച്ചും വനതിതവാ ജനപ്രതതി
നതിധതി കൂെതിയവായ ന്േ.ന്േ.രമയുന്െ 
നവധവത്യം അവരുന്െ വതിധതിയവാ
ന്ണന്ന എം.എം.മണതിയുന്െ സഭവാ
തല പ്രസംഗം ഘേട്ട് ഭരണപക് 
എംഎൽഎമവാർ ആർത്തു ചതിരതിച്
ത് ഘേരള രവാഷ്ട്രീയത്തതിന്റെ അപ
ചയത്തതിന്റെ ആഴം വത്യക്മവാക്കു
ന്നതവായതിരുന്നു. ഒരു ഇെതുപക് 
രവാഷ്ട്രീയ ഘനതവാവതിന്ന നതിഷ്ഠുരമവാം
വതിധം ന്േവാലന്്ടുത്തുേ, എന്നതി
ട്ട്, അഘദേഹത്തതിന്റെ പത് നതിയും 
പവാർട്ടതി ഘനതവാവം ജനപ്രതതിനതിധതി
യുമവായ ഒരു വത്യക്തിന്യ വഷളൻ 
ഭവാഷയതിൽ പരസത്യമവായതി സഭയതിൽ 
അപമവാനതിക്കുേ, അതതിന്ന മുഖത്യ
മന്തതിതന്ന്ന നത്യവായ്രീേരതിക്കുേ; 
ന്രീചമനസ്സതിന് ഉെമേളവായവർകെ് 
മവാത്രഘമ ഈ വതിധത്തതിൽ ന്പരു
മവാറവാനവാകൂ. 

ഘേവലമവായ പ്രതതിപക് രവാ
ഷ്ട്രീയ പ്രതതിഘഷധം മവാത്രമവാന്ണ
ങ്കതിലും, ഘേവാൺഗ്രസ് പ്രവർത്തേർ 
വതിമവാനത്തതിൽ മുഖത്യമന്തതിന്കെതതിന്ര 
ന്േവാെതി ഉയർത്തതി പ്രതതിഘഷധതിച്തതിന് 
തത്മയം അവന്ര േവായതിേമവായതി 
ആക്രമതിക്കുേയും മർദേതിക്കുേയും 
ന്ചയ്ത എൽെതിഎഫ് േൺവ്രീന
റും പവാർട്ടതി ഘനതവാവമവായ ഇ.പതി.
ജയരവാജന്റെ നെപെതി ഗുണ്വായതിസ
ത്തതിന്റെ പട്ടതിേയതിലവാണ് വരുന്ന
ത്. എല്ലവാ ജനവാധതിപതത്യ പ്രതതിഘഷ
ധങ്ങഘളവാടും അസ്സഹതിഷ്ണുത േവാട്ടു
േയും പവാർട്ടതി ഘനതവാകെളുന്െ കുറ്
കൃതത്യങ്ങന്ള നത്യവായ്രീേരതിക്കുേയും 
ന്ചയ്യുന്ന മുഖത്യമന്തതി പതിണറവായതി 
വതിജയനവാേന്ട്ട ഇെതുപക് രവാഷ്ട്രീ
യത്തതിന്റെ മഹത്വം യശസ്സും 
ന്േടുത്തതികെളയുേ മവാത്രമല്ല ജ്രീർ
ണ്ണമവായ വലതുപക് രവാഷ്ട്രീയന്ത്ത 
ഘപവാലും ലജ്തി്തിക്കുേയവാണ്.

ഓഘരവാ വതിവവാദങ്ങൾ മുറുകുഘമ്പവാ
ഴും ഇെതു ഘനതവാകെൾ കൂടുതൽ തു
റന്നു േവാട്ടന്്ടുേഘയവാ അപഹവാ

സത്യരവാകുേഘയവാ ന്ചയേന്്ടുന്നു 
എന്നതവാണ് എടുത്തു പറഘയണ് 
ന്പവാതുസ്തിതതി. വയനവാട്ടതിന്ല പവാർ
ലന്മറെ് അംഗവം ഘേവാൺഗ്രസ്സതി
ന്റെ ഘദശ്രീയ ഘനതവാവമവായ രവാഹുൽ
ഗവാന്തിയുന്െ ഓഫ്രീസതിന് ഘനന്ര 
എസ്എഫ് ഐയുന്െ ഒരു സം�ം 
നെത്തതിയ ആക്രമണം സതിപതിഐ
(എം)ന്റെ രവാഷ്ട്രീയ പവാ്രത്തം 
വതിളതിഘച്വാതുന്ന ഒരു സംഭവമവായതി
രുന്നു. ഒരു രവാഷ്ട്രീയപവാർട്ടതിയുന്െ 
ഘനതവാവതിന് ഘനന്രഘയവാ ഓഫ്രീസതി
ന് ഘനന്രഘയവാ ഒരു സമരത്തതിന്റെ 
ഘപരതിൽ മന്റ്വാരു രവാഷ്ട്രീയ േക്തി
ഘയവാ സം�െനേഘളവാ ഇത്തരം 
ആക്രമണം നെത്തുന്നത് ഘേരള
ത്തതിൽ അസവാധവാരണമവാണ.് അത് 
ഇെതുപക് ര്രീതതിയല്ല; മറതിച്് ഫവാ
സതിസ്റ് ര്രീതതിയവാണ്. വതിദത്യവാഭത്യവാസ 
ഘമഖല ഘനരതിടുന്ന ഏന്തങ്കതിലും 
വതിഷയങ്ങഘളവാ വതിദത്യവാർത്തി സമൂ
ഹത്തതിന്റെ ഏന്തങ്കതിലും പ്രശ് ന
ങ്ങഘളവാ ഉന്നയതിച്ചു സമരം നെത്തതി
ന്കെവാണ്തിരതിക്കുന്നവരല്ല ഇഘ്വാൾ 
എസ്എഫ ്ഐകെവാർ എന്ന ്എല്ലവാ
വർക്കും അറതിയവാം. ഘേന്ദ്ര സർകെവാ
രും എൽെതിഎഫ് നയതിക്കുന്ന 
സംസ്വാന സർകെവാരും ഘചർന്ന് 
വനസംരക്ണത്തതിന്റെ ഘപരതിൽ 
നെ്വാക്കുന്ന �ഫർ ഘസവാണതിന്ന
തതിന്ര പ്രതതിഘഷധതിച്ചുന്േവാണ്വാണ് 
ഇക്കൂട്ടർ, ഘേന്ദ്രത്തതിലും സംസ്വാ
നത്തും പ്രതതിപക്ത്തതിരതിക്കുന്ന 
ഒരു പവാർട്ടതിയുന്െ എംപതിയുന്െ 
ഓഫ്രീസതിന് ഘനന്ര ആക്രമണം 
നെത്തതിയത!്  ഓഫ്രീസ ്നേഘയറതി 
അക്രമം നെത്തുേ മവാത്രമല്ല 'കൃഷതി  
സ് ഘനഹതിേളും േർഷേ സംരക്
േരും' ആയ അവർ രവാഹുൽഗവാ
ന്തി ഇരതിഘകെണ് േഘസരയതിൽ 
ഒരു വവാഴ ന്േവാണ്ടുവച്് 'ജനേ്രീയ 
ജനവാധതിപതത്യ വതിപ്ലവ'ത്തതിഘലകെ് 
ഒരു ചുവടു കൂെതി മുഘന്നറതി! ഘേവാൺ
ഗ്രസ് �ഫർഘസവാണതിന്ന പതിന്തു
ണയ്ക്കുന്നു എന്ന് പഘരവാക്മവായതി 
സ്വാപതിച്ചുന്േവാണ്്, സ്ന്ം മുഖം 
രക്തിക്കുേ എന്ന സതിപതിഐ(എം) 
തന്തമവായതിരുന്നു അതതിനു പതിന്നതിൽ. 
ഒടുവതിൽ, ന്വളുകെവാൻ ഘതച്ത് പവാ
ണ്വായതി എന്ന് മനസതിലവാകെതിയ 
സതിപതിഐ(എം) ഘനതൃത്ം എസ്എ
ഫ് ഐന്യ തള്ളതി്റയുേയും വയ
നവാെ് എസ്എഫ് ഐ ജതില്ലവാ േമ്മതി
റ്തി പതിരതിച്ചുവതിടുേയും ന്ചയ്തു. 2019ൽ 
ഘേരള നതിയമസഭ �ഫർ 
ഘസവാണതിന്ന അനുകൂലതിച്് പവാസവാ
കെതിയ പ്രഘമയത്തതിന്റെ വതിവരങ്ങൾ 
മവാദ്ത്യമങ്ങളതിലൂന്െ പുറത്തു വന്ന
ഘതവാന്െ അക്രവാർത്ത്തതിൽ ഈ 
കൂട്ടർ ഇളതിഭത്യരവായതി മവാറതി.

ഈ പ്രതതിസന്തിേളതിൽനതിന്ന് 
മുഖം രക്തികെവാനുള്ള സമ്മർദേം 
ശക്മവായഘ്വാഴവാണ് എന്േജതി 
ന്സറെറതിനു ഘനന്രയുള്ള 'ഘ�വാംഘ�റ് 
സംഭവം' ഉണ്വാകുന്നത്. എന്േജതി 
ന്സറെറതിനു ഘനന്ര ഘ�വാംഘ�റ് 
എന്ന ഘപരതിൽ നെന്ന നവാെേന്ത്ത 
സം�ന്തിച്് എഴുതതി യൂണതിറ്തിയു
ന്െ വതിലന്്ട്ട ഇെം നഷ്്ടുത്ത
രുന്തന്ന് യഥവാർത്ത്തതിൽ ആഗ്ര
ഹമുണ്.് എങ്കതിലും പ്രതതിേരതിഘകെണ്തി 
വരുന്നത് വളന്ര ഗൗരവമുള്ള ചതില 
സവാമൂഹത്യ�െേങ്ങൾ ഇതതിൽ ഉൾ

(ശേഷം 13-ാം ശേജില്)

സിപിഐ(എം)ന്റെ  അപചയം  
ഇടതുപക്ഷ മനഃസാക്ഷിന്യ 
ന്െട്ിക്ുന്ു

ജനാധിപത്യവാഴ്ചയുടെ അവശേഷിപ്ുകടെ വകവരുത്ിട്ാണ്്, പാര്ലടെന്ററി രാഷ്ട്രീയ ചതുരംഗത്ട്ില് 
സംസ്ാന െുഖ്യെഷ്ത്ിയും സിപിഐ(എം) ശനതാ്െും നെത്ുന്ന സെരീപകാല കരുനരീ്ങ്ങള് ശകരെത്ിടന്റ 
ഇെതുപക്ഷ െനഃസാക്ഷിടയ ടെട്ി്ുകയാണ്. ആദര്േത്ിടന്റയും സംസ് കാരത്ിടന്റയും കരുത്ുടകാണ്് 
ഇെതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും ഷ്പബലൊയി കാലുറപ്ിച്്, േിരസ്ുയര്ത്ി നിലടകാശളേണ്ുന്ന ഈ ഇരുട്ിടന്റ 
നാെുകെില്, അഹത്യും അധികാരഗര്വും വിശവകരാഹിത്യവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധതയും െുഖെുഷ്ദയാ്ി 
സിപിഐ(എം) െുതലാെിത് വലതുരാഷ്ട്രീയത്ിടന്റ ദുര്ഗന്ം വെി്ുന്ന ഷ്പസ്ാനൊയി ൊറിയിരി്ുന്നു.
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(12-ാം ശേജില് നിന്്)
ന്പട്ടതിരതിക്കുന്നു എന്നതതിനവാൽമവാ
ത്രമവാണ.് ത്രീർത്തും സങ്കുചതിതമവായ 
രവാഷ്ട്രീയ ലക്ത്യങ്ങഘളവാന്െ കൃത്രതി
മമവായതി പെച്ചുണ്വാകെതിയ ഒരു തതി
രകെഥ മവാത്രമവായതിരുന്നു ഈ ഘ�വാം
ഘ�ന്റന്ന് ഘേരളന്മവാന്നവായതി ഇന്ന് 
വതിശ്സതിക്കുന്നു. പരമനുണന്യന്ന് 
പൂർണ്ണഘ�വാധത്യഘത്തവാന്െ പതി.ന്േ.
ശ്ര്രീമതതി െ്രീച്ർ ഉൾ്ന്െയുള്ള ഘന
തവാകെൾ നെത്തതിയ ദൃേ് സവാക്തി 
വതിവരണം അവന്ര അെതിമുെതി അപ
ഹവാസത്യരവാകെതി. േത്യവാമറയ്ക് മുന്നതിൽ 
അതതിഭവാവേത്ം നതിറഞ്ഞ പ്രേ
െനങ്ങൾ നെത്തുന്നതതിൽ ഘനതവാ
കെൾ മത്രതിക്കുേയവായതിരുന്നു! 
ഘപവാല്രീസ് സ്ലന്ത്തത്തതി വതിശ
ദമവായ പരതിഘശവാധനേൾ നെത്തതി
യതിട്ടും സ് ഘഫവാെനം നെന്നതവായതി 
പറയന്്ടുന്ന സ്ലത്ത് േതിെക്കു
ന്ന േെലവാസ് ഘപവാലും േരതിഞ്ഞ
തവായതി േവാണവാൻ േഴതിഞ്ഞതില്ല. സതി
സതിെതിവതി ദൃശത്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂ
ചനേൾ വച്ചുന്േവാണ്് നെത്തതിയ 
അഘന്ഷണങ്ങൾ എല്ലവാം അവതി
ന്െയുമതിവതിന്െയും 'തട്ടതി' വഴതിമുട്ടതി. 
ഒടുവതിൽ കുപ്രസതിദ്മവായ സുകുമവാര 
കുറു്തിന്റെ ഘേസതിഘനവാന്െവാ്ം ഇതു
കൂെതി ഘചർത്ത് ന്വച്് എൽെതിഎ
ഫ് േൺവ്രീനർ സ്യം തെതിത്തി. 
പഘക് ഈ ഘ�വാം�് േഥയുന്െ 
തുെകെത്തതിൽതന്ന്ന ഘ�വാം�റതി
ഞ്ഞത ്ഘേവാൺഗ്രസുേവാരവാന്ണന്ന് 
സംശയ രഹതിതമവായതി പ്രഖത്യവാപതി
കെവാൻ ഈ ഘനതവാവതിന് മെതിയുണ്വാ
യതില്ല എന്നതവാണ് വതിചതിത്രം! 

ഇതതിന്റെ ഘപരതിൽ പ്രതതിഘഷ
ധന്മന്ന ഘപരതിൽ േവാട്ടതിക്കൂട്ടതിയ 
ഘപക്കൂത്തുേളും അക്രമങ്ങളും ജന
ങ്ങളതിൽ ഉണർത്തതിയത് പരമപു
ഛത്തതിന്റെ വതിേവാരം മവാത്രം. സതി
പതിഐ(എം) തങ്ങന്ള വതിഢ്ഢതി
േളവാകെതി, അപമവാനതിക്കുേയവാന്ണ
ന്ന് ജനങ്ങൾ തതിരതിച്റതിഞ്ഞു. ഘന
തവാകെൾ സ്യം വതിലന്േടുത്തതി, 
ജനങ്ങളുന്െ മുമ്പതിൽ നഗ്നരവാകെ
ന്്ടുേയവാന്ണന്നത് തതിരതിച്റതി
യവാൻ ഘപവാലുമവാേവാത്തവതിധം അധഃ
പതതിച്ചുഘപവായതിരതിക്കുന്നു ഈ പ്ര
സ്വാനം. ന്നറതിവതിനും സതത്യസ
ന്തയ്ക്കും ഒരു വതിലയുമതില്ലവാതവാകെതിയ 
ഈ ഘനതവാകെന്ള വതിശ്വാസത്തതി
ന്ലടുകെവാൻ ഒരവാളുഘപവാലുമതില്ല. നവാ
ലവാൾകൂടുന്നതിെത്ത് എവതിന്െയും 
പരതിഹസതികെന്്ടുേയവാണ് സതി
പതിഐ(എം) എന്ന പവാർട്ടതി.

ഈ സവാഹചരത്യം സവാമൂഹത്യമ
നസ്സവാക്തിയതിൽ ആഴത്തതിലുള്ള 
മരവതി്വാണ് സൃഷ്തിക്കുന്നത്. ഘന
തവാകെളുന്െ ആഘക്രവാശങ്ങളും പ്ര
തതിഘഷധന്മന്ന ഘപരതിലുള്ള വതിേവാ
രപ്രേെനങ്ങളുന്മല്ലവാം നവാെത്യം മവാത്രം. 
ജനങ്ങന്ള വതിഢ്ഢതിേളവാകെവാനു
ള്ള ഇരട്ടത്തവാപ്പുമവാത്രം. ഘേരളത്തതി
ന്റെ സവാമൂഹത്യമഘനവാ�െനയതിൽ 
ഇത ്സൃഷ്തിക്കുന്ന ആ�വാതം അത്ര 
ന്ചറുതല്ല. ഒന്നതിലും വതിശ്വാസമതി
ല്ലവാത്ത സതിനതിക്കുേന്ള വളർത്തതി, 
ശരതിയവായ മുഘന്നറ്ങ്ങന്ളയും ഇര
ട്ടത്തവാ്വായതി േവാണവാൻ ജനങ്ങന്ള 

പരതിശ്രീലതി്തിക്കുേയവാണതിവർ. ഒരു
തരത്തതിലുമുള്ള സം�െതിതപ്രവർ
ത്തനഘത്തയും വതിശ്വാസത്തതിന്ല
ടുകെവാൻ ആർക്കും േഴതിയവാത്ത സവാ
ഹചരത്യം സൃഷ്തികെന്്ടുന്നു. ഒരതി
െതുപക് പ്രസ്വാനം ഇത്രഘമൽ 
വതിശ്വാസത്യത നഷ്ന്്ടുത്തുന്നത്, 
ജനങ്ങളുന്െ അവസവാനന്ത്ത പ്ര
ത്രീക്യും  തല്ലതിന്കെവാഴതിക്കുന്നു. 
ഇെതുപക്രവാഷ്ട്രീയത്തതിന്റെ വത്യ
തതിരതിക്തയതിൽ പ്രത്രീക് അർ
്തിച്തിരതിക്കുന്ന എത്രഘയവാ നല്ല മനു
ഷത്യർ ഈ മണ്ണതിലുണ്്. അവന്ര
ന്യല്ലവാം നതിരവായുധരവാക്കുേയവാണ് 
സതിപതിഐ(എം)ന്റെ അറുവഷളവായ 
ഈ അധമരവാഷ്ട്രീയം. 

പ്രതതിപക് പവാർട്ടതിേളുന്െ ഭവാ
ഗത്തുനതിന്നും പ്രതതിഘഷധ പരതിപവാ
െതിേൾ ഉണ്വാകുന്നത് ജനവാധതിപ
തത്യത്തതിൽ അസവാധവാരണ േവാരത്യ
മല്ല. പഘക് അതതിന്റെ ഘപരതിൽ 
പ്രതതിഘഷധതിക്കുന്നവന്ര തല്ലതിച്ത
ച്ചും റതിമവാന് ന്ചയ്തും േറുത്ത മവാസ ്കെ് 
ഘപവാലും ധരതികെവാൻ ജനങ്ങന്ള 
അനുവദതികെവാന്തയും നഗരങ്ങളതിൽ 
വൻ ഗതവാഗതകുരുക്കുേൾ സൃഷ്തി
ച്് മുഖത്യമന്തതികെ് വ്രീഥതി ഒരുകെതി
യും ന്േ.േരുണേവാരന്ന ന്വല്ലുന്ന 
വതിധത്തതിൽ സംസ്വാനത്ത ്ഘപവാല്രീ 
സ ്ജനങ്ങളുന്െ നസ്വരത്യ ജ്രീവതിതം 
തേർക്കുേയുമവാണ് ന്ചയ്തത്.

േണ്ണൂരതിൽനതിന്നും തതിരുവനന്
പുരഘത്തക്കുള്ള ഇൻെതിഘഗവായുന്െ 
വതിമവാനത്തതിനുള്ളതിൽ െതികെന്റ്ടുത്ത് 
യവാത്ര ന്ചയ്ത രണ്് യുവവാകെൾ തതി
രുവനന്പുരം എത്തതി മുഖത്യമന്തതി 
പുറത്തതിറങ്ങതിയഘശഷം വതിമവാന
ത്തതിനുള്ളതിൽ വച്് 'പ്രതതിഘഷധം 
പ്രതതിഘഷധം', ' മുഖത്യമന്തതി രവാജതി 
വയ്ക്കുേ' എന്ന്രീ രണ്ടു മുദ്വാവവാേത്യങ്ങൾ 
വതിളതിക്കുേയും എൽെതിഎഫ ്േൺ
വ്രീനർ നതിയമം നേയതിന്ലടുത്ത് 
അവന്ര ആക്രമതിച്തും തള്ളതി മറതി
ച്തിടുേയും ന്ചയ്തത് മവാധത്യമങ്ങൾ 
വഴതി ജനങ്ങൾ വത്യക്മവായതി േണ്
തവാണ്. പഘക്, ആ ന്ചറു്കെവാർ
ന്കെതതിന്ര മുഖത്യമന്തതിന്യ വധതി
കെവാൻ ശ്രമതിച്ചു എന്ന ആഘരവാപ
ണം ഉന്നയതിച്് വധശ്രമത്തതിന്റെ 
വകുപ്പുേൾ ഘചർത്ത് ഘേസ് എടു
ത്ത് ജയതിലതിലെച്ചു. മുദ്വാവവാേത്യം 
വതിളതിച്് മനുഷത്യന്ര വധതിക്കുന്ന 
പുതതിയ സമ്പ്രദവായം വല്ലതും േണ്ടു
പതിെതികെന്്ട്ടതിട്ടുഘണ്വാ എന്നറതിയതി
ല്ല; അഘതവാ, ന്ചറതിയ മുദ്വാവവാേത്യം 
വതിളതി ഘേട്ടവാൽ ഘപവാലും മരതിച്ചു ഘപവാ
കുന്ന അവസ്യതിൽ മുഖത്യമന്തതി 
ദുർബ്ബലനവായതി മവാറതിയതവാഘണവാ 
എന്നും സഘന്ദഹതിഘകെണ്തിയതിരതി
ക്കുന്നു! ഈ സംഭവന്ത്തഘ്വാലും 
വലതിയ ഗൂഢവാഘലവാചനയവായതി ചതി
ത്ര്രീേരതിക്കുന്നുന്വന്നതവാണ് രസ
േരം. അത്ര ഭ്രീേരമവായ ഒരു ഗൂ
ഢവാഘലവാചനകെ് ഘനതൃത്ം നല്തി
യതവായതി ആഘരവാപതിച് ്പ്രമുഖ യൂത്ത് 
ഘേവാൺഗ്രസ് ഘനതവാവ് ശ�ര്രീ
നവാഥതിന്ന അറസ്റ് ന്ചയ്തു സർകെവാർ 
വ്രീണ്ടും പുതതിയ വതിവവാദം സൃഷ്തിച്ചു. 
എന്നവാൽ, അവതിെംന്േവാണ്് വതിവവാ
ദങ്ങൾ അവസവാനതിച്തില്ല! ഇൻെതി

ഘഗവാ വതിമവാന േമ്പനതി വതിമവാനത്തതി
ന്ല സംഭവങ്ങന്ള കുറതിച്് അഘന്
ഷണം നെത്തതി മുഖത്യമന്തതിയുന്െ 
'രക്േനവായ' ഇ.പതി.ജയരവാജന്ന 
മൂന്ന് ആഴ്ചഘത്തയ്ക് യവാത്രവാ വതിലകെ് 
ഏർന്്ടുത്തതി. അതതിന്റെ ഘപരതിൽ 
വതിമവാന േമ്പനതിന്കെതതിന്ര വതില
കെ ്പ്രഖത്യവാപതിക്കുേയും ന്രേയതിനതിൽ 
യവാത്ര ന്ചയ്ത് അവന്ര പവാഠം പഠതി
്തിക്കുേയും ന്ചയ്തതവാണ് ഈ രവാ
ഷ്ട്രീയ ഘേവാമെതിയുന്െ ആറെതി-നക്
മവാേ് സ്!

ഘേരള ചരതിത്രത്തതിൽ ഇതതിനു
മുമ്പ് ഒരതികെലും ഇത്രഘമൽ വലതു
പക് വൽകെരതികെന്്ട്ട, ഇത്രയും 

ഇെതുപക് വതിരുദ് പ്രവണതേൾ 
പ്രേെതി തിച്തിട്ടുള്ള, ഇത്രഘയന്റ തരം
തവാണ രവാഷ്ട്രീയ നതിലവവാരം പുലർ
ത്തുന്ന മന്റ്വാരു ഇെതുമുന്നണതി 
ഭരണം ഉണ്വായതിട്ടതില്ല. ജനജ്രീവതി
തത്തതിന്റെ തവാളം ന്തറ്തിക്കുന്ന നതിർ
ണവായേമവായ നെപെതിേൾ എല്ലവാ 
ഘമഖലേളതിലും നെ്വാകെന്്ട്ടു 
ന്േവാണ്തിരതിക്കുഘമ്പവാഴും അവന്യവാ
ന്നും ജനങ്ങൾകെതിെയതിൽ ഗൗരവ
ഘമറതിയ ചർച്േൾകെ് വതിഷയം 
ആേരുത് എന്ന നതിർ�ന് ബു
ദ്തിഘയവാന്െ അന്സവാര ശൂനത്യമവായ 
വതിഷയങ്ങൾ ഈ വതിധത്തതിൽ 
സജ്രീവമവായതി ഇവർ േത്തതിച്ചു നതിർ
ത്തുന്നു. ന്സൻഘസഷണലതിസത്തതി
ന്റെ പതിന്നവാന്ല പവായുന്ന േഘമ്പവാ
ളവൽകെരതികെന്്ട്ട ഘേവാർ്ഘററ്്  
മവാദ്ത്യമങ്ങൾ അതതിന് ഒത്തവാശ 
ന്ചയ്ത് ന്േവാടുക്കുേയും ന്ചയ്യുന്നു. 
3,30,000 ഘേവാെതി രൂപയുന്െ േെ
ന്കെണതിയതിൽ അേന്്ട്ട് അതതി
ഗുരുതരമവായ സവാമ്പത്തതിേ കുഴ്
ത്തതിൽ ഉഴലുന്ന ഘേരളത്തതിന്റെ 
ദുരവസ്യ്ക് േവാരണന്മന്ന്ന്നും 
അതതിന്റെ േവാരണകെവാർ ആന്ര
ന്നും പ്രതതിസന്തിയതിൽ നതിന്നുമുള്ള 
ഘമവാചനത്തതിന്റെ മവാർഗ്ഗന്മന്ന്ന്ന
തും ഒരു രവാഷ്ട്രീയ വതിഷയമവായതി 
ഇന്നും ചർച് ന്ചയേന്്ടുന്നതില്ല. 
േഴതിഞ്ഞ സവാമ്പത്തതിേ വർഷം 
24,919 ഘേവാെതി രൂപയവാണ് േെന്മ
ടുത്തത്. അതതിൽ 23,105 ഘേവാെതി 
രൂപ പലതിശ ന്േവാടുകെവാൻ മവാത്രം 
ന്ചലവവാകെതി. ഈ വർഷം േെന്മ
ടുകെവാൻ ഘേന്ദ്രം അനുവദതിക്കുന്നതി
ല്ല എന്ന മുറവതിളതി ഉയർത്തുേയവാ
ണ് ധനമന്തതി. ഈ ഗവൺന്മറെ് 
അധതിേവാരത്തതിൽ വന്നതതിനുഘശ
ഷം മവാത്രം വരുത്തതിയ േെം 1,75,000 
ഘേവാെതി രൂപയവാണ്. ഇത് ഇകെവാ
ലമത്രയും ഭരതിച് സർകെവാരുേൾ 
എല്ലവാം ഘചർന്നുവരുത്തതിയ ആന്േ 
�വാധത്യതന്യകെവാൾ ഏന്റയവാണ്. 

അതതിഭ്രീമമവായ േറണ്് ചവാർജ് വർ
ദ്നവ്, �സ്ചവാർജ് വർദ്നവ്, 
ഗവൺന്മറെ് തലത്തതിലുള്ള എല്ലവാ 
ഫ്രീസുേളുന്െയും ചവാർജ്ജുേളുന്െ
യും വർദ്നവ്, ആവശത്യവസ്തുകെ
ളുന്െ എല്ലവാം വതില വർദ്നവ ്എന്നതി
ങ്ങന്ന എല്ലവാ ര്രീതതിയതിലും ജന
ങ്ങൾന്കെതതിന്ര േടുത്ത നെപെതി
േൾ ഗവൺന്മറെ് നെ്വാകെതി ന്േവാ
ണ്തിരതിക്കുേയവാണ.് ഇതതിഘനകെവാൾ 
ശക്മവായ ആക്രമണങ്ങൾ ഘേന്ദ്ര 
ഗവൺന്മറെതിന്റെ ഘനതൃത്ത്തതിൽ 
ഘദശ്രീയ തലത്തതിലും നെ്വാകെതി
ന്കെവാണ്തിരതിക്കുന്നു.

മുതലവാളതിത്ത ചൂഷണത്തതിന്ന

തതിന്ര, അെതിച്മർത്തലുേൾന്കെ
തതിന്ര, അതതിശക്മവായ ജനേ്രീയ 
പ്രഘക്വാഭം വളർത്തതിന്യടുക്കുവവാൻ 
പവാേത്തതിന് ജനങ്ങന്ള സം�
െതിത രവാഷ്ട്രീയ ശക്തിയവാകെതി ഏഘേവാ
പതി തിക്കുേ എന്ന ഉത്തരവവാദതിത്തം 
അെതിയന്രമവായതി നതിർവഹതിഘകെ
ണ് ഈ േവാല�ട്ടത്തതിൽ ഭരണ
വർഗ രവാഷ്ട്രീയത്തതിന്റെ ഭവാഗമവായതി
രുന്നുന്േവാണ്് ഏറ്വം ജ്രീർണ്ണമവായ 
രവാഷ്ട്രീയ ന്രീകെങ്ങൾ നെത്തതി ജന
ങ്ങന്ള വഞ്തിക്കുേയും വഴതിന്തറ്തി
ക്കുേയും ന്ചയ്യുന്ന നതിലപവാെവാണ് 
സതിപതിഐ(എം)ന്റെ ഘനതൃത്ത്തതിൽ 
വത്യവസ്വാപതിത ഇെതുപക്ം ന്ച
യ്തുന്േവാണ്തിരതിക്കുന്നത്.

ഘലവാേന്മമ്പവാടുമുള്ള ചൂഷതിത
രവായ ജനങ്ങളുന്െ വതിഘമവാചന സ്
പ് നങ്ങൾ സവാക്വാൽകെരതിക്കുന്ന 
മഹത്തവായ വതിപ്ലവങ്ങൾ നെത്തതി 
ന്തവാഴതിലവാളതി വർഗ്ഗത്തതിന് വതിഘമവാ
ചനത്തതിന്റെ പവാത േവാട്ടതിന്കെവാടു
ത്ത മഹവാന്മവാരവായ ആചവാരത്യന്മവാരു
ന്െ നവാമവം ന്തവാഴതിലവാളതിവർഗ്ഗ രവാ
ഷ്ട്രീയത്തതിന്റെ മഹത്വം ദുരുപ
ഘയവാഗം ന്ചയ്തുന്േവാണ്് അധമമവായ 
ബൂർഷ്വാ പവാർലന്മറെറതി രവാഷ്ട്രീയ
ത്തതിന്റെ അഴുക്കുചവാലതിൽ മുതലവാ
ളതിത്ത ഘസവയുന്െ നല്ല മവാതൃേേ
ളവായതി നതിലന്േവാള്ളുന്ന സതിപതിഐ
(എം)ഉം മറ്് വത്യവസ്വാപതിത ഇെ
തുപക് പവാർട്ടതിേളും ഏറ്വം ന്തവാ
ഴതിലവാളതി വതിരുദ്മവായ നെപെതിേ
ളവാണ് ഇന്ന് നേന്കെവാണ്ടുന്േവാ
ണ്തിരതിക്കുന്നത്.

ആന്േത്തുേയതിൽ, ഘേരളത്തതി
ന്റെ സംസ് േവാരതിേവം രവാഷ്ട്രീയവ
മവായ മണ്ഡലങ്ങളവാന്േ മലതിനന്്
ട്ടതിരതിക്കുന്നു. അപഹവാസത്യമവായ സം
ഭവങ്ങൾ ഓഘരവാന്നും ഇെതുപക് 
മനസ്സതിൽ ആഴത്തതിലുള്ള മുറതിവവാ
ണ ്ഏൽ്തിക്കുന്നത.് പ്രബുദ്മവായ 
ഇെതുപക് രവാഷ്ട്രീയ യശസ്സതിനവാ
ണ് േളങ്കഘമൽക്കുന്നത്. ഇെതുപ

ക്ം ന്േെവാന്ത േവാത്തുസൂക്തിഘകെ
ണ് രവാഷ്ട്രീയ ധവാർമതിേതന്യയവാണ് 
അവർ കുഴതിച്ചു മൂടുന്നത്. വലതുപ
ക് രവാഷ്ട്രീയത്തതിന്റെ പതനപവാത
യതിഘലകെ് അവർ സ്യം നതിലം
പതതിക്കുന്നു. ഒ്ം, ഘേരള സമൂഹ
ന്ത്തയും വലതുപക് പവാളയഘത്ത
കെ് തള്ളതിവതിടുന്നു. സതിപതിഐ(എം) 
ഉന്നത ഘനതവാകെളുന്െ അധവാർമതി
േവം അസൻമവാർഗതിേവമവായ ന്ച
യ്തതിേൾ ഇെതുപക് പ്രവർത്തേ
രതിൽഘപവാലും അവമതതി്് സൃഷ്തി
ക്കുന്നുണ്്. വലതുപക് ശക്തിേൾ 
സതിപതിഐ(എം)ന്റെ ന്ചയ്തതിേന്ള 
േമ്മ്യൂണതിസത്തതിനും മവാർേ് സതിസ
ത്തതിനും എതതിരവായ ആയുധമവായതി 
ഉപഘയവാഗതിക്കുന്നുന്വന്നതവാണ് 
ഏന്റ ഘവദനവാേരം.

ജ്രീർണമവായ ബൂർഷ്വാ രവാഷ്ട്രീയ 
പവാതയതിൽ സഞ്രതിക്കുന്ന പവാർ
ട്ടതിേൾകെ് സംഭവതികെവാവന്ന പത
നത്തതിറെ ഉത്തമ ദൃഷ്വാന്മവാണ് 
സതിപതിഐ(എം)ന്റെ സമേവാലതിേ 
ധവാർമതിേ തേർച്ന്യന്ന് തതിരതിച്
റതിയവാൻ േഴതിയും. നന്മ േവാംഷതിക്കു
ന്ന ആർക്കും ആ പവാർട്ടതിയതിൽ പ്ര
ത്രീക് അർ്തികെവാൻ േഴതിയവാന്ത 
വന്നതിരതിക്കുന്നു. േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പതവാ
േഘയന്തുന്ന  എസ് യുസതിഐ(േ
മ്മ്യൂണതിസ്റ)് പവാർട്ടതി സംസ്വാനത്ത് 
വളർത്തതിന്യടുകെവാൻ ശ്രമതിക്കുന്ന 
സമരരവാഷ്ട്രീയമവാണ് പ്രത്രീക്വാ 
നതിർഭരമവായതി മുഘന്നറുന്നത്. ജനവാ
ധതിപതത്യ �ഹുജന പ്രഘക്വാഭങ്ങൾ 
സൃഷ്തിക്കുന്ന സവാംസ് േവാരതിേവാന്
ര്രീക്ം യഥവാർത്  ഇെതുപക് 
മുഘന്നറ്ത്തതിന് അനുഘയവാജത്യമവായ 
സവാഹചരത്യം സൃഷ്തിക്കും. ന്േ ന്റ
യതിലതിന്നതതിന്ര  പ്രഘക്വാഭം  വളർ
ത്തതിന്യടുക്കുവവാൻ എസ ്യുസതിഐ
(േമ്മ്യൂണതിസ്റ്) പവാർട്ടതി അക്്രീണം 
പരതിശ്രമതിച്ത് ഒരു ഉദവാഹരണം. 
സംസ്വാനന്മമ്പവാടും ന്ചറുതും വലു
തുമവായതി  അഘനേം പ്രഘക്വാഭങ്ങൾ 
ഇെതുപക് സമര രവാഷ്ട്രീയത്തതി
ന്റെ അെതിസ്വാനത്തതിൽ ശക്തിന്്
ട്ടു വരും. സതിപതിഐ(എം), സതിപതിഐ 
പവാർട്ടതിേളതിൽ  വതിശ്വാസം നഷ്
ന്്ട്ട ആത്മവാർത്തയും സതത്യസ
ന്തയും നേമുതലവായുള്ള പ്രവർ
ത്തേർ ഈ പ്രഘക്വാഭത്തതിന്റെ 
പവാതയതിഘലകെ് േെന്നു വരണം. 
സതിപതിഐ, സതിപതിഐ(എം) പവാർ
ട്ടതിേൾകെ് േമ്മ്യൂണതിസ്റ് ആദർശം 
ജ്രീവതിതത്തതിൽ പേർത്തവാൻ േഴതി
യവാന്ത ഘപവായതതിനവാൽ അവർ 
പരവാജയന്്ട്ടു. പഘക്, വതിപ്ലവ മു
ഘന്നറ് പവാതയതിൽ, േമ്മ്യൂണതിസ്റ് 
ധവാർമതിേതയതിലും നനതതിേതയതി
ലും അെതിയുറച്ചു ന്പവാരുതുന്ന എസ ്യു
സതിഐ(േമ്മ്യൂണതിസ്റ്) മുഘന്നറുേ
യവാണ്, ഇന്ത്യയതിൽ എവതിന്െയും 
നമുകെ് അത് േവാണവാനവാകും. േമ്മ്യൂ
ണതിസ്റ് വതിശ്വാസതിേൾക്കും യഥവാർ
ത് ഇെതുപക് പ്രവർത്തേർക്കും 
എസ ്യുസതിഐഐ(േമ്മ്യൂണതിസ്റ)് 
പവാർട്ടതിയുന്െ പരതിശ്രമങ്ങൾകെ് 
ഒ്ം ഘചരവാം. ഘേരളത്തതിന്ല ഇെത് 
ജനവാധതിപതത്യ മുഘന്നറ്ങ്ങൾകെ് 
ശക്തിപേരവാം.

tIc-f N-cn-{X-¯nÂ C-{X-taÂ h-e-Xp-]-£-h-ev-¡-cn-¡-s¸-«  
a-säm-cp C-S-Xp-ap¶-Wn `c-Ww D- @m-bn-«nÃ

ജീർണമായ ബയൂർഷ്ാ ൊപട്ീയ പാതയിൽ സഞ്െിക്ുന്ന പാർട്ി
കൾക്് സംഭവിക്ാവുന്ന പതനത്ിറെ ഉത്മ ദൃട്ാന്മാണ് സി
പിഐ(എം)ന്റെ സമകാലിക ധാർമിക തകർച്ചന്യന്ന് തിെിച്ചറി
യാന് കഴിയും. നന്മ കാംക്ിക്ുന്ന ആർക്ും ആ പാർട്ിയിൽ 
പപതീക് അർപ്ിക്ാന് കഴിയാന്ത വന്നിെിക്ുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പതാകഘയന്ുന്ന  എസ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്) പാർട്ി സംസ്ാ
നത്് വ�ർത്ിന്യടുക്ാന് പശമിക്ുന്ന സമെൊപട്ീയമാണ് പപ
തീക്ാ നിർഭെമായി മുഘന്നറുന്നത്.
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ചൂഷണവം അെതിച്മർത്തലും 
തങ്ങളുന്െ സഹനഘശഷതിയുന്െ പരതി
ധതിേൾ ലം�തിച്ഘ്വാൾ, ഗുജറവാ
ത്തതിൽ ജനങ്ങളവാരംഭതിച് ശക്മവായ 
പ്രഘക്വാഭത്തതിന് അധതിേം മുഘന്നവാ
ട്ടു ഘപവാേവാനവായതില്ല എന്നത് നതി
ങ്ങൾ നതിര്രീക്തിച്തിട്ടുണ്വാകും. �്രീ
ഹവാറതിലും, ജനങ്ങളുന്െ ഘേവാപവം 
നതിരവാശയും, അവരുന്െ തത്യവാഗവം, 
അവർ ന്വെതിയുണ്േന്ളഘ്വാലും 
ഘനരതിടുന്നതും, ജ്രീവൻ തത്യജതിക്കു
ന്നതും, ചതിന്തികെവാനവാവവാത്ത വതി
ധമുള്ള സർകെവാർ അെതിച്മർത്തലും 
- ഒന്കെ ഉണ്വായതിരതിന്കെ, പ്രഘക്വാ
ഭത്തതിന്റെ ഘനതൃത്ം ഇന്നും ഫല
ത്തതിൽ അത്തരം ശക്തിേളുന്െ 
നേേളതിലവാന്ണന്നതിരതിന്കെ, അനതി
വവാരത്യമവായ പരതിണതതിന്യന്ന നതി
ലയതിൽ അവതിന്െയും സമവാനമവാ
ന്യവാരു വതിധതിയുണ്വാകുന്നത് വതിദൂ
രമല്ല. അെതിച്മർത്തൽ നതിലനതിൽ
ക്കുന്ന േവാലഘത്തവാളം, അത് മനു
ഷത്യന്റെ സഹനശക്തിയുന്െ പരതിധതി 
േെക്കുഘമ്പവാൾ ജനങ്ങളുന്െ ഘരവാഷം 
ന്പവാട്ടതിന്ത്തറതിയതിഘലക്കു ന്രീങ്ങും 
എന്നേവാരത്യമവാണ് ഇവതിന്െ എനതി
ക്കു നതിങ്ങഘളവാെ് പറയവാനുള്ളത്. 
ശരതിയവായ ഘനതൃത്ം ഉണ്വായവാലും 
ഇന്ല്ലങ്കതിലും, ശരതിയവായ തത്ത്ശവാ
സ്ത്രം ഉണ്വായവാലും ഇന്ല്ലങ്കതിലും, 
സമരപവാതഘയവാ ഘനതൃത്ഘമവാ ന്ത
റ്വാന്ണങ്കതിലും, അവർ വ്രീണ്ടും വ്രീണ്ടും 
ഘപവാരവാട്ടത്തതിന്റെ ഘവദതിയതിഘലകെ് 
വന്നുന്േവാഘണ്യതിരതിക്കും. ജനങ്ങൾ 
ഘപവാരവാടും. അവർ യഥവാർത്ത്തതിൽ 
ഘപവാരവാെതിന്കെവാഘണ്യതിരതിക്കുേയവാ
ണ്. ഇന്ത്യയതിന്ല സവാധവാരണ ജന
ങ്ങൾ ഏന്റ രക്ം ചതിന്തിയതിട്ടുന്ണ്
ന്നത് നമ്മൾ ഓർകെണം. ഈ 
രവാജത്യന്ത്ത ജനങ്ങൾകെ് ഘപവാരവാ
െവാൻ അറതിയതില്ല, ജ്രീവൻ തത്യജതികെവാ
നറതിയതില്ല, ഘപവാല്രീസുേവാരുന്െ ഘതവാ
ക്കുേൾ േവാണുഘമ്പവാൾത്തന്ന്ന 
അവർ ഘപെതിച്ചു വതിറച്് മവാളത്തതി
ന്ലവാളതിക്കും എന്ന്നവാന്കെ ആന്ര
ങ്കതിലും പറഞ്ഞവാൽ െവാൻ അവ
ഘരവാെ ്ഒട്ടും ഘയവാജതിക്കുേയതില്ല. അവർ 
ഒന്നുേതിൽ രവാജത്യത്തതിന്റെ ചരതിത്ര
ന്ത്തക്കുറതിച്്, പ്രഘതത്യേതിച്ചും സ്വാ
തന്തത്യസമരത്തതിലും തുെർന്നും 
ഉണ്വായതിട്ടുള്ള �ഹുജനമുഘന്നറ്ങ്ങ
ളുന്െയും ആത്മതത്യവാഗങ്ങളുന്െയും 
രക്സവാക്തിത്ങ്ങളുന്െയും ക്രൂര
മവായ ഘപവാല്രീസ് അതതിക്രമങ്ങളു
ന്െയും ചരതിത്രന്ത്തക്കുറതിച് ്അജ്
രവാണ്. അന്ല്ലങ്കതിൽ, അവർ ആ 
ചരതിത്രന്ത്ത മനഃപൂർവ്വം വളന്ച്വാ
െതിക്കുേഘയവാ വതിസ്രതിക്കുേഘയവാ ന്ച
യ്തതിരതിക്കുന്നു. പൂർണ്ണവതിശ്വാസ 
ഘത്തവാന്െ െവാൻ നതിങ്ങഘളവാെ് പറ
യവാൻ ആഗ്രഹതിക്കുന്നത്, ഈ രവാ
ജത്യന്ത്ത ജനങ്ങൾ ഇനതിയും 
ന്പവാരുതും എന്നവാണ്. പ്രഘക്വാഭ
ന്ത്ത സം�ന്തിച് ജനങ്ങളുന്െ 
നതിരവാശയും മനംമടുപ്പും എന്തുത
ന്ന്നയവായവാലും, രവാഷ്ട്രീയപവാർട്ടതിേ

ളതിൽ അവരുന്െ അവതിശ്വാസം 
എത്ര തന്ന്നയവായവാലും, ഒരു പവാർ
ട്ടതിയുന്െ ഘനതൃത്ന്ത്ത അവർകെ് 
ഇഷ്ന്പട്ടവാലും ഇന്ല്ലങ്കതിലും, ഒരു 
രവാഷ്ട്രീയ്വാർട്ടതിക്കും ഒന്നും ന്ചയേവാ
നവാേതില്ല എന്ന ചതിന് അവരതിൽ 
അെതിയുറച്ചു ഘപവായവാലും, അവർ 
എന്നും നതിഷ്കതിയരവായതിരതികെതില്ല. 
േവാരണം വതിശ്് ആളുേന്ളന്കെവാ
ണ്് േഠതിനമവായതി ഘജവാലതിന്ചയേതിക്കു
േതന്ന്ന ന്ചയ്യും. മനുഷത്യന്റെ സഹ
നശക്തിയുന്െ പരതിധതി ലം�തിക്കു
ന്ന തരത്തതിൽ അെതിച്മർത്തലും 
ചൂഷണവം വർദ്തിക്കുഘമ്പവാൾ, ജന
ങ്ങൾ അതുവന്ര േെതിച്മർത്തതിയ 
ഘരവാഷം മുഴുവൻ ന്പവാട്ടതിന്ത്തറതിക്കു
ന്മന്നത് സുനതിശ്തിതമവാണ്. പ്ര
ഘക്വാഭത്തതിൽ അണതിഘചർന്ന് ജ്രീ
വതത്യവാഗം ന്ചയേവാൻഘപവാലും അവർ 
സന്നദ്രവാകും. പഘക് എനതികെ് 
ഊന്നതി്റയുവവാനുള്ളത,് ഇതുന്േവാ
ന്ണ്വാന്കെയും ഒന്നും ഘനടുേയതില്ല 
എന്നതവാണ്. േവാരണം, ജനങ്ങളു
ന്െ ഘരവാഷവം പ്രതതിഘഷധവം പ്ര
ഘക്വാഭവം ഒന്കെ എത്രതന്ന്ന 
വലുതവായതിന്കെവാള്ളന്ട്ട, ശരതിയവായ 
രവാഷ്ട്രീയഘ�വാധത്തതിന്റെ അഭവാവ
ത്തതിൽ, അസം�െതിതരവായ �ഹു
ജനങ്ങളുന്െ പ്രതതിഘഷധ പ്രഘക്വാ
ഭങ്ങൾകെ് ഏന്റ മുഘന്നറവാൻ േഴതി
യതില്ല.

ഈ മുഘന്നറ്ങ്ങളുന്െ സ്ഭവാവ
വം ര്രീതതിയും അെവേളും പരതിഘശവാ
ധതിച്വാൽ നമുകെ് ത്രീർച്യവായും മന
സ്സതിലവാകെവാൻ സവാധതിക്കുന്നന്തന്ന്
ന്നവാൽ, സ്വാതന്തത്യസമരേവാലം 
ന്തവാട്ട് ബൂർഷ്വാ ഘനതൃത്ത്തതിന് 
േ്രീഴതിൽ നമ്മുന്െ രവാജത്യത്ത് നെന്നു
ന്േവാണ്തിരതിക്കുന്ന പ്രഘക്വാഭങ്ങളുന്െ 
അഘത രൂപത്തതിലുള്ളവയവാണ് 
അവ എന്നുള്ളതവാണ്. മറ്റു വവാക്കു
േളതിൽ പറഞ്ഞവാൽ, അന്തിമമവായ 
രവാഷ്ട്രീയ ലക്ത്യന്ത്തക്കുറതിച്് ജന
ങ്ങന്ള ഘ�വാധത്യന്്ടുത്തതി, അവന്ര 
രവാഷ്ട്രീയ അവഘ�വാധം ഉള്ളവരവാ
കെതി, സം�െതിതമവായ രൂപത്തതിൽ 
വതിേസതി്തിന്ച്ടുത്ത പ്രതതിഘരവാധ
മുഘന്നറ്ങ്ങളല്ല അവ. നതിലനതിൽക്കു
ന്ന ഭരണസംവതിധവാനത്തതിന്നതതി
ന്ര ഘപവാരവാെവാനുള്ള ത്രയവായതി 
ജനങ്ങളുന്െ ആവലവാതതിേൾ രൂ
പവാന്രന്്ടുഘമ്പവാൾ, ഘനതവാകെൾ 
ത്രീവ്രമവായ പ്രസംഗങ്ങൾ നെത്തതി 
അവന്ര നവേവാരതിേമവായതി 
ആഘവശം ന്േവാള്ളതിച്് ന്തരുവതി
ഘലകെതിറക്കുേ എന്നതവാണ് ഇത്ത
രം പ്രഘക്വാഭങ്ങളുന്െ സ്ഭവാവവം 
ര്രീതതിയും. ജനങ്ങൾ ന്തരുവതിൽ 
സർകെവാരതിന്നതതിന്ര ന്പവാരുതു
ഘമ്പവാൾ ഘനതവാകെൾ പരമവാവധതി, 
ചതില ‘സമരപരതിപവാെതിേൾ’ അവർ
കെ് നതിർഘദേശതിച്ചുന്േവാടുക്കും. 
ന്പവാതുഘവ ഈ ഘനതവാകെൾകെ് 
ഒരു ഘപവാറലും സംഭവതികെവാറതില്ല. 
സർകെവാരതിന് എന്ന്ങ്കതിലും ആശ
ങ്ക ഘതവാന്നതിയവാഘലവാ, ഭ്രീതതിയുണ്വാ

യവാഘലവാ, ഇനതി അല്പം ബുദ്തിശൂ
നത്യത േവാട്ടതിയവാഘലവാ പരമവാവധതി 
സംഭവതിക്കുേ, അവർ ഈ ഘനതവാ
കെന്ള അറസ്റ് ന്ചയ്യും എന്നുള്ള
തവാണ.് “ദയവവായതി വരണം സർ” 
എന്നുപറഞ്ഞ് വളന്ര ഭവത്യതഘയവാ
ന്െ അവന്ര ജയതിലതിഘലകെ് ആന
യതിക്കും. ഘനതവാകെളവാേന്ട്ട, ഈ 
ജയതിൽവവാസന്ത്ത രവാഷ്ട്രീയ മൂല
ധനമവാക്കും. അവർ സഘന്വാഷപൂർ
വ്വം ജയതിലതിൽ ഘപവാകും. അവതിന്െ 
ഒന്നവാം െതിവതിഷൻ തെവേവാരവായതി 
മവാറതി, തെവേവാന്രന്ന നതിലയതിൽ 
തങ്ങൾ കൂടുതൽ ആനുകൂലത്യങ്ങൾ 
അർഹതിക്കുന്നുന്ണ്ന്നു പറഞ്ഞ് 
േലഹതിക്കും. പത്തു പതതിനഞ്് ദതി
വസങ്ങൾകെ് ഘശഷം അവർ വതി
ജയശ്ര്രീലവാളതിതരവായ ഘപവാരവാളതിേ
ന്ളഘ്വാന്ല പൂമവാലേളണതിഞ്ഞ് 
ജയതിലതിൽനതിന്നും പുറത്തുവന്ന് 
സർകെവാരതിന്നതതിന്ര യുദ്േവാഹ
ളം മുഴക്കും. അടുന്ത്തങ്ങവാൻ ഒരു 
ന്തരന്ഞ്ഞടു്് ഉന്ണ്ങ്കതിൽ വളന്ര 
നന്ന്. “ഈ സർകെവാർ ജനങ്ങൾ
കെ് ഘവണ്തി യവാന്തവാന്നും ന്ചയ്തതി
ട്ടതില്ല. െങ്ങളവാണ് ന്പവാരുതതിയത്. 
അതുന്േവാണ്് െങ്ങന്ള അധതിേവാ
രത്തതിൽ എത്തതിക്കൂ. അധതിേവാര 
േഘസരയതിൽ െങ്ങന്ള ഇരുത്തൂ. 
െങ്ങളുന്െ സർകെവാർ അധതിേവാര
ഘമറ്വാൽ െങ്ങൾ രവാമരവാജത്യത്തതി
ന്ല സുവർണ്ണഭരണം ഇവതിന്െ സ്വാ
പതിക്കും” എന്ന്നവാന്കെ അവർ പ്ര
ഖത്യവാപതിക്കും. ഇതതിന്നയവാണ് മുത
ലവാളതിത്ത ര്രീതതിയതിലുള്ള സമരന്മ
ന്ന് പരവാമർശതികെവാൻ െവാൻ ആഗ്ര
ഹതിച്ത്

സ്വാതന്തത്യസമരത്തതിൽ, �ഹു
ജനങ്ങൾകെതിെയതിലുള്ള ബ്തിട്ട്രീഷ് 
വതിരുദ് വതിേവാരത്തതിന് ഒരു ഏേ്രീ
കൃതവം സം�െതിതവമവായ രൂപം 
നൽേവാന്ത, ബ്തിട്ട്രീഷേവാർന്കെ 
തതിന്രയുള്ള ഒറ്ന്്ട്ട ചതില പരതി
പവാെതിേളതിലവാണ് മുതലവാളതിത്തം 
ജനങ്ങന്ള പന്ങ്കടു്തിച്ത്. ഇങ്ങ
ന്ന സൃഷ്തിക്കുന്ന സമ്മർദേം, ബ്തി
ട്ട്രീഷ് സവാമ്വാജത്യത്വമവായതി വതില
ഘപശുന്നതതിനവായതി ഉപഘയവാഗതികെവാ
നവാണ ്അവർ ആഗ്രഹതിച്ത.് ഇന്നും 
പല രവാഷ്ട്രീയ പവാർട്ടതിേളും ജന
ങ്ങൾകെതിെയതിന്ല അസംതൃപ്തിയും 
ഘരവാഷവം ന്വറുന്ത ആളതികെത്തതി
ച്് ഘപവാരവാട്ടഘവദതിയതിഘലയ്കതിറങ്ങവാൻ 
അവന്ര ഘപ്രരതി്തിക്കുന്നു. അതതിന്റെ 
ഫലമവായതി ഉണ്വാകുന്ന ഘപവാല്രീസ് 
അതതിക്രമങ്ങളും ഭരണകൂെ അെതി
ച്മർത്തൽ നെപെതിേളും, അതതിൽ 
നതിന്നും സ്വാഭവാവതിേമവായതി ഉരുത്തതി
രതിഞ്ഞ് ജനങ്ങൾകെതിെയതിൽ പെ
രുന്ന സർകെവാർ വതിരുദ്-ഭരണ
വർഗ വതിരുദ് വതിേവാരവം ന്വറുപ്പും, 
അവർ അവരുന്െ രവാഷ്ട്രീയഘനട്ടമവാ
കെതി മവാറ്റുന്നു. ഇതതിലൂന്െന്യവാന്കെ 
ഒരു വതിപ്ലവം ഉണ്വാകുഘമവാ, ജനങ്ങ
ളുന്െ ദുരതിതങ്ങൾകെ് ഉത്തരവവാദതി
യവായ സവാമൂഹതിേസംവതിധവാനത്തതി

ന് വതിപ്ലവേരമവായ പരതിവർത്തനം 
ഉണ്വാകുഘമവാ എന്നന്തവാന്നും അവ
രുന്െ പരതിഗണനവാ വതിഷയഘമയല്ല. 
പഘക് ജനങ്ങൾകെതിെയതിൽ സർ
കെവാരതിനും ഭരണേക്തിക്കും എതതിന്ര 
വർദ്തിച്ചുവരുന്ന എതതിർ്തിന്നയും 
ന്വറു്തിന്നയും ഉപഘയവാഗന്്ടു
ത്തതിന്കെവാണ്് ഈ പവാർട്ടതിേന്ള
ല്ലവാം ന്ചയ്യുന്നത് എന്വാണ്? ചതിലർ 
വതിപ്ലവന്ത്തക്കുറതിച്ചും ഘവന്റചതില
ർ ഘസവാഷത്യലതിസന്ത്ത കുറതിച്ചും 
സംസവാരതിക്കുന്നു; മറ്റുചതിലർ ജന
ങ്ങന്ള രവാജവാകെന്മവാരും പ്രഭുകെന്മവാ
രുമവാകെവാം എന്നുന്മവാന്കെയുള്ള 
വമ്പൻ വവാഗ്വാനങ്ങളുന്െ ന്രീണ് 
പട്ടതിേ നതിരത്തുന്നു. ഇത്തരം ന്പവാ
ള്ളയവായ അവേവാശവവാദങ്ങളതിലൂ
ന്െയും ന്നടുങ്കൻ പ്രസംഗങ്ങളതിലൂ 
ന്െയും വലതിയ പരതിപവാെതിേൾ അവ
തരതി്തിച്ചും അവന്രല്ലവാം ആതത്യ
ന്തിേമവായതി ന്തരന്ഞ്ഞടു്തിഘലകെ് 
ന്രീങ്ങതി സർകെവാർ ഉണ്വാകെവാനവാ
ണ് ശ്രമതിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുന്െ 
േഷ്്വാടുേൾ ഒരു സമരമവായതി രൂ
പവാന്രം പ്രവാപതിക്കുന്നു; ജനഘരവാ
ഷം വ്രീണ്ടും വ്രീണ്ടും പ്രതതിഘഷധ
മവായതി ന്പവാട്ടതിന്ത്തറതിക്കുന്നു; അഘത
സമയം ന്തരന്ഞ്ഞടു് ്അധതിഷ്തിത 
പവാർലന്മറെറതി പവാർട്ടതിേൾ ഈ 
പ്രതതിഘഷധന്ത്ത, തതിരന്ഞ്ഞടു്് 
രവാഷ്ട്രീയത്തതിൽ ഘനട്ടങ്ങൾ ന്േവാ
യേവാനവായതി വ്രീണ്ടും വ്രീണ്ടും ഉപഘയവാ
ഗതിക്കുന്നു - ഈ വതിഷമവൃത്തത്തതിൽ
നതിന്നും എങ്ങന്ന പുറത്തു േെകെവാം, 
ജനവാധതിപതത്യമുഘന്നറ്ന്ത്ത, ഇെതു
മുഘന്നറ്ന്ത്ത, ജനങ്ങളുന്െ വതിപ്ലവ
മുഘന്നറ്ന്ത്ത, ഈ വതിഷമവൃത്ത
ത്തതിന്റെ പതിെതിയതിൽ നതിന്നും എങ്ങ
ന്ന ഘമവാചതി്തികെവാം എന്നതവാണ് 
പ്രസക്മവായ ഘചവാദത്യം.

നതിങ്ങൾ ഒരു േവാരത്യം ഓർമ്മതി
കെണം. ജനങ്ങളുന്െ ഘരവാഷം ന്പവാ
ട്ടതിന്ത്തറതിക്കുന്നത,് അതതിന്റെ അളവ് 
എത്ര വലുതുമവായതിന്കെവാളളന്ട്ട, 
അത് വതിപ്ലവമല്ല. പ്രതതിഘഷധം 
സ്വാഭവാവതിേമവായതി വതിപ്ലവന്ത്ത 
ആനയതിക്കുന്നതില്ല. വതിപ്ലവന്മന്നവാൽ 
നതിലനതിൽക്കുന്ന ഭരണകൂെസംവതി
ധവാനത്തതിൽ ഉണ്വാകുന്ന സമൂല
മവായ മവാറ്മവാണ്. അതവായത,് ഇന്ന
ന്ത്ത ഭരണകൂെന്ത്ത തേർന്ത്ത
റതിഞ്ഞ്, അതതിന്റെ സ്വാനത്ത് 
പുതതിയ ഭരണകൂെം സ്വാപതിക്കുേ. 
മുതലവാളതിത്തഭരണകൂെന്ത്ത തേർ
ന്ത്തറതിയുേ എന്നതുന്േവാണ് ്നമ്മൾ 
ഉഘദേശതിക്കുന്നത് ഒരു ഘസവാഷത്യലതി
സ്റ് ഭരണകൂെത്തതിന്റെ സ്വാപനം 
എന്നവാണ്. അതതിലൂന്െ ഇന്നന്ത്ത 
മുതലവാളതിത്ത സവാമ്പത്തതിേ-സവാമൂ
ഹതിേ-രവാഷ്ട്രീയ �െനയ്ക് സമൂല
പരതിവർത്തനം നെത്തതി അതതിന്റെ 
സ്വാനത്ത് ഘസവാഷത്യലതിസ്റ് �െന 
സ്വാപതിക്കുേ. ഇതതിന്നയവാണ് 
നമ്മൾ വതിപ്ലവം എന്ന് വതിളതിക്കു
ന്നത്. ഈ വതിപ്ലവേരമവായ മവാറ്ം, 
ജനങ്ങളുന്െ കുമതിഞ്ഞുകൂെതിയ ആവ

ലവാതതിേൾ ന്പവാടുന്നന്ന ന്പവാട്ടതി
ന്ത്തറതിക്കുന്നതതിലൂന്െ ഉണ്വാവേ
യതില്ല. ചരതിത്രഘമവാ ശവാസ്ത്രഘമവാ ഇങ്ങ
ന്ന പറയുന്നതില്ല. അങ്ങന്നന്യവാരു 
ധവാരണ ചരതിത്രവതിരുദ്വം ശവാസ്ത്ര
വതിരുദ്വമവാണ്. ഇത്തരത്തതിൽ 
പ്രഘക്വാഭവം വതിപ്ലവവം ഒന്നുത
ന്ന്നയവാന്ണന്ന് പറയുന്നവർ, ഒന്നു
േതിൽ നതിഷ് േളങ്കരവായ വതിവരഘദവാ
ഷതിേളവാണ്. അന്ല്ലങ്കതിൽ, അഘങ്ങ
യറ്ം േവാപെത്യകെവാരവായ, വതിനവാശ
േവാരതിേളവായ, ന്തരന്ഞ്ഞടു്് രവാ
ഷ്ട്രീയകെവാരവാണ്. ജനഘരവാഷം മുത
ന്ലടുത്തുള്ള പ്രതതിഘഷധങ്ങളും, 
സവാമ്പത്തതിേവവാദത്തതിലൂന്നതിയ പ്ര
ഘക്വാഭങ്ങളും നെത്തുന്നതതിലൂന്െ
യും, അവയ്ക് ആക്രമഘണവാത്സുേ 
പരതിഘവഷം ചവാർത്തതി അവന്യ 
വതിപ്ലവമവായതി അവതരതി്തിക്കുന്ന
തതിലൂന്െയും യഥവാർത് വതിപ്ലവമു
ഘന്നറ്ത്തതിന്റെ തയേവാന്റടു്തിന്ന 
വഴതിന്തറ്തിക്കുേയും വതിപ്ലവത്തതിന്റെ 
പവാതന്യതന്ന്ന തെസ്സന്്ടുത്തുേ
യുമവാണ് ന്ചയ്യുന്നത്. അവർ വതി
പ്ലവത്തതിന് മവാർഗ്ഗതെസ്സം സൃഷ്തി
ക്കുന്നു. അതുന്േവാണ്് പ്രഘക്വാഭവം 
വതിപ്ലവവം ഒഘര േവാരത്യമല്ല എന്നത് 
മനസ്സതിഘലവാർക്കുേ. പശ്തിമ�ം
ഗവാളതിന്ല ജനങ്ങൾ ഉെഘനയന്ല്ല
ങ്കതിലും പണ്ഘത്തതുഘപവാന്ലതന്ന്ന 
പ്രതതിഘഷധ മുഘന്നറ്ങ്ങളതിൽ അണതി
ഘചരുന്മന്നുറ്വാണ്.

ജനഘരവാഷത്തതിൽനതിന്ന ്വ്രീണ്ടും 
ശക്മവായ പ്രഘക്വാഭം ന്പവാട്ടതിപ്പു
റന്്ടും. പഘക് അെതിച്മർത്തൽ 
ഘനരതിട്ടുന്േവാണ്ടുഘപവാലും സർകെവാ
രതിന്നതതിന്ര ന്പവാരുതുന്നവരും, 
ന്തരന്ഞ്ഞടു്് രവാഷ്ട്രീയ ഘവദതിയതി
ഘലകെ് ആേർഷതികെന്്ടും. മുത
ലവാളതിത്ത വത്യവസ്, ന്തവാഴതിലതില്ലവാ
യ്മയുന്െ പ്രശ് നം, വതിദത്യവാഭത്യവാസ 
നതിലവവാരം കൂപ്പുകുത്തുന്നത്, നന
തതിേ-ധവാർമ്മതിേ നതിലവവാരം അനു
ദതിനം  അധഃപതതിക്കുന്നത് - ഒന്കെ
യും അതുഘപവാന്ല തന്ന്ന തുെരും. 
ഈ പ്രശ് നങ്ങന്ളന്യവാന്നും നതി
ങ്ങൾകെ ്ന്തവാെവാനവാവതില്ല. അഘനേം 
തത്യവാഗങ്ങൾ സഹതിച്വാലും, ജനങ്ങ
ളുന്െ അസ്സംതൃപ്തിന്യ മവാത്രം ആശ്ര
യതിച്ചുള്ള പ്രതതിഘഷധങ്ങളും ആത്മ
തത്യവാഗങ്ങളും രക്സവാക്തിത്വം 
ന്േവാണ്ടുമവാത്രം നതിങ്ങൾകെ് വതിപ്ല
വം സം�െതി്തികെവാൻ േഴതിയതില്ല. 
കൃതത്യവം വത്യക്വമവായ രവാഷ്ട്രീയ
ലക്ത്യത്തതിന്റെ അെതിസ്വാനത്തതിൽ 
സം�െതിച്ചുന്േവാണ്ടും,  രവാഷ്ട്രീയ 
അവഘ�വാധം ഘനെതിയ ജനങ്ങളു
ന്െ ന്രീണ്ടുനതിൽക്കുന്ന പ്രഘക്വാഭം 
നെത്തവാൻ ഘശഷതിയുള്ള ഒരു സം
�െന സൃഷ്തിന്ച്ടുത്തുന്േവാണ്ടും 
മവാത്രഘമ വതിപ്ലവം സവാധത്യമവാകെവാ
നവാകൂ. 

(ഇന്ടത് സാ്െരഷ്യവം ജനാധി
േതഷ്യ പ്രസ്ാനം ശനരിടുന് പ്രധാന 
അേ�െവം, സോഹൃതകൃതി�ള് - 
നാലാം ശവാളഷ്യം.)

സഖാവ് ശിബ് ദാസ് ഘ�ാഷിപറെ രാഠങ്ങളില്ിന്്
പാര്ട്ടി സ്ാപന വാര്്്ടികം ആചര്ടിച്ചുകകാണ്ട് 1974 ഏപപ്ടില് 24നട് സഖാവട് ശ്ടിബട് ദാസട് ഘ�ാ്ട് നടത്്ടിയ പപസംഗത്്ടികെ ഒരചു ഭാഗം.  
ഇന്്ടിര ഗാന്്ടിയചുകട ഘനതൃത്വത്്ടിെചുള്ള ഘകപന് ഘകാണ്പഗസ്ട് സര്കാര്ടികനത്ടികര ജനഘരാ്ം വ്ാപകമാകചുന്ന സമയത്ട് ജനാധ്ടിപത്  

സമരങ്ങള്കട് ശര്ടിയായ രാപട്രീയ ഘനതൃത്വം ഉണ്ാഘകണ്ത്ടികറെ ആവശ്കതയട്കട് ഊന്നല് നല്ക്ടിയാണട് അഘദേഹം ഈ പപസംഗം നടത്്ടിയതട്.



15ആഗസ്റ്റ് 2022

എസ്യുസതിഐ(സതി) കുറതിച്തി 
ഘലവാകെൽ േമ്മതിറ്തിയതിന്ല മുൻ 
അംഗവം ദ്രീർ�േവാലം സജ്രീവ 
പ്രവർത്തേനുമവായതിരുന്ന  സഖവാവ് 
ന്േ.ജതി.തങ്ക്ൻ (86 വയസ)് ജൂനല 
18ന് നതിരത്യവാതനവായതി.  ഏതവാനും 
വർഷങ്ങളവായതി ഘരവാഗ�വാധന്യ തു
െർന്ന് രണ്ടു േവാലുേളും പൂർണ്ണമവായതി 
മുറതിച്ചു മവാറ്ന്്ട്ട നതിലയതിൽ ആയതി
രുന്നു അഘദേഹം. 1994ൽ ആണ് 
എസ്  യുസതിഐ േമ്മ്യൂണതിസ്റ് പവാ
ർട്ടതിയുമവായതി  �ന്ന്്ടുന്നത്. 
അന്നുമുതൽ പവാർട്ടതിയുന്െ സജ്രീവ
പ്രവർത്തേനവായതിരുന്നു. സഹപ്ര
വർത്തേരവായ സഖവാകെഘളവാെ ്അഘദേ 
ഹം വലതിയ ഘനേഹവം ആദരവം 
പുലർത്തതിയതിരുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
തുെരവാനവാേവാത്ത വതിധം ഘരവാഗ�വാ
ധതിതനവായതി മവാറതിയതതിന്ന തുെർ
ന്നവാണ് സഖവാവ് പവാർട്ടതി പ്രവർ
ത്തനങ്ങളതിൽ നതിന്നും വതിരമതിച്ത്. 
എങ്കതിലും മരണം വന്ര അഘദേഹം 
പവാർട്ടതി അംഗമവായതിരുന്നു.

  മ്കഥാട്യം

നതിർമ്മവാണ ന്തവാഴതിലവാളതി ഘക്
മനതിധതി ഘ�വാർെതിൽനതിന്നും സം
സ്വാന സർകെവാർ എടുത്തതിട്ടുള്ള 
വവായ്പ തതിരതിച്െയ്ക്കുേ,  ഘക്മനതിധതി 
അംഗങ്ങളുന്െ ന്പൻഷൻ 7500 
രൂപയവാക്കുേ, നതിർമ്മവാണസവാമ
ഗ്രതിേളുന്െ വതിലകെയറ്ം തെയുേ 
തുെങ്ങതിയ െതിമവാൻന്േൾ ഉന്നയതി
ച്് ഘേരള േൺസ്ട്രക്ൻ വർഘകെ

നിർമ്മാണ ത�മാഴിലമാളി യൂണിയൻ ജില്മാ സമ്മ്ളനങ്ങള്
ഴ്് യൂണതിയൻ(എഐയുെതിയുസതി) 
ഘേവാട്ടയം ജതില്ലവാ സഘമ്മളനം ചങ്ങ
നവാഘശ്ശരതിയതിൽ സഖവാവ് ന്േ.ന്ജ 
ഘജവായതി നഗറതിൽ നെന്നു. ജതില്ലവാ 
നവസ് പ്രസതിെറെ് ന്േ.എസ്.
ന്ചല്ലമ്മ പതവാേയുയർത്തതി. എഐ
യുെതിയുസതി സംസ്വാന ന്സക്രട്ടറതി 
വതി.ന്േ.സദവാനന്ദൻ സഘമ്മളനം  
ഉദ്�വാെനം ന്ചയ്തു. വതി.പതി.ന്േവാ
ച്ചുഘമവാൻ പ്രസതിെണ്ടും എ.ജതി.അജ
യകുമവാർ ന്സക്രട്ടറതിയുമവായതി 33 

അംഗ ജതില്ലവാ േമ്മതിറ്തിന്യ ന്തര
ന്ഞ്ഞടുത്തു. സമവാപന സഘമ്മളനം 
എസ് യുസതിഐ(സതി)ജതില്ലവാ ന്സ
ക്രട്ടറതി മതിനതി ന്േ. ഫതിലതി്് ഉദ്�വാ
െനം ന്ചയ്തു. എൻ.ന്േ.�തിജു, ന്േ.പതി.
വതിജയൻ എന്നതിവർ പ്രസംഗതിച്ചു. 

  ഇടുക്ങി

ഇടുകെതി ജതില്ലവാ സഘമ്മളനം ന്തവാ
ടുപുഴ ഘജവായതിറെ് േൗൺസതിൽ 
ഹവാളതിൽ മുനതിസതി്ൽ ന്ചയർമവാൻ 
സന്രീഷ് ഘജവാർജ് ഉദ്�വാെനം 

നൂറുദങിവസം പങിന്നങിട്്  
മഥാടപ്പള്ളങിയങിപല സമരപന്ൽ

ഘേവാട്ടയം ജതില്ലയതിന്ല മവാെ്
ള്ളതിയതിൽ സമര്ന്ൽ ഘേന്ദ്രമവാ

കെതിയുള്ള  അനതിശ്തിതേവാല സതത്യവാ
ഗ്രഹം നൂറുദതിവസങ്ങൾ പതിന്നതിട്ടു. 
ന്േന്റയതിൽ സതിൽവർനലൻ വതി
രുദ് ജനേ്രീയ സമതിതതിയുന്െ ജതി
ല്ലയതിന്ല യൂണതിറ്റുേൾ, തതിരുവന
ന്പുരം, ന്േവാല്ലം, പത്തനംതതിട്ട, 
ആലപ്പുഴ, എറണവാകുളം തുെങ്ങതി 
വതിവതിധ ജതില്ലേളതിന്ല സമരസമതി
തതിയുന്െ യൂണതിറ്റുേൾ, വതിവതിധ രവാ
ഷ്ട്രീയ, സവാമൂഹത്യ, സവാംസ്വാരതിേ 
സം�െനേൾ, വതിദത്യവാർത്തി യുവ
ജന മഹതിളവാ സം�െനേൾ, ശവാ
സ്ത്ര സം�െനേൾ, ന്ചങ്ങറ സമ
രഭൂമതിയുൾന്്ന്െ നതിരവധതി സമര 
പ്രസ്വാനങ്ങൾ, സവാമൂഹത്യ രവാഷ്ട്രീയ 
സവാംസ്വാരതിേ രംഗങ്ങളതിന്ല ശ്ര

ഘദ്യരവായ വത്യക്തിത്ങ്ങൾ തുെ
ങ്ങതി നതിരവധതി വത്യക്തിേളും സം
�െനേളും ഇതതിനേം സമര്
ന്ലതിൽ എത്തതിഘച്ർന്ന് അഭതിവവാ

വതിരുദ് ജനേ്രീയ സമതിതതി തതിരു
വനന്പുരം ജതില്ലവാ േമ്മതിറ്തിയുന്െ 
ഘനതൃത്ത്തതിൽ  ജൂനല 26ന്  
ആറ്തിങ്ങൽ േഘച്രതിനെ മുൻസതി
്ൽ നലബ്റതി ഹവാളതിൽ േൺ
ന്വൻഷൻ നെന്നു.

ഘേവാവളം എം.എൽ.എ എം. 
വതിൻന്സറെ ്േൺവൻഷൻ ഉദ്�വാ
െനം ന്ചയ്തു. പ്രമുഖ പരതിസ്തിതതി 
പ്രവർത്തേൻ ശ്ര്രീധർ രവാധവാകൃ

ഷ്ണൻ മുഖത്യപ്രഭവാഷണം നെത്തതി. 
ജതില്ലയതിൽ ഘപവാല്രീസ് മർദേനത്തതി

ജനറൽ േൺവ്രീനർ എസ്. രവാ
ജ്രീവൻ,  സംസ്വാന  രക്വാധതി
േവാരതി ന്േ. നശവപ്രസവാദ്, വനതി
തവാേൺവ്രീനർ ശരണത്യരവാജ്, 
എ.നഷജു തുെങ്ങതിയവർ പ്രസം
ഗതിച്ചു.

മ്കഥാഴങിമ്ക്ഥാട്  
ജങില്ഥാ കൺവൻഷൻ

ഘേവാഴതിഘകെവാെ് ഘസ്പവാർെ്സ് 
േൗൺസതിൽ ഹവാളതിൽ നെന്ന ന്േ
ന്റയതിൽസതിൽവർ നലൻ വതിരു
ദ് സമതിതതിയുന്െ േൺവൻഷൻ  
സവാഹതിതത്യേവാരൻ പതി.സുഘരന്ദ്രൻ  

. .
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ന്ചയ്തു. ഘേരള േൺസ് രേക്ൻ 
വർഘകെഴ്് യൂണതിയൻ സംസ്വാന 
ഘജവായതിറെ് ന്സക്രറതി വതി.പതി.ന്േവാ
ച്ചുഘമവാൻ മുഖത്യപ്രഭവാഷണം നെത്തതി. 
എം.എൻ.അനതിൽ, മുൻ ഘക്മനതി
ധതി ജതില്ലവാ ഓഫതിസർ െതി.ന്േ.ഇസ്
യതിൽ, എൻ.എസ്.�തിജുഘമവാൻ, 
എൻ.വതിഘനവാദ്കുമവാർ, സതി�തി സതി. 
മവാതയു, പതി.ന്േ.സജതി, ന്സ�വാസ്റത്യൻ 
ഘജകെ�,് പതി.െതി.പ്രദതിപ,് ജയതിംസ് 
ഘേവാലവാനതി, സുകുമവാർ അരതിക്കുഴ 
എന്നതിവർപ്രസംഗതിച്ചു.

ശനതാജി സുഭാഷ ്െന്ദ്രശബ്ാസ ്125-ാം ജന്മവാർഷി�ാെരണ �മ്മിറ്ി ശ�ാട്ടയത് ്സംഘ
െിപെിച്ച �്വിറ് ്ഇന്ഷ്യാ ദിനാെരണ സശമ്മളനം ടപ്രാഫ.സി.ോമ്മച്ചൻ ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു.

ോെപെള്ിയിടല സേരപെന്ലില് 112-ാം ദിവസം സതഷ്യാഗ്ര്ം എസ് യു
സിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ്) ശ�ന്ദ്ര�മ്മിറ്ിയംഗം സഖാവ് ജയ്സണ് ശജാസഫ് 
ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു.

�്വിറ്് ഇന്ഷ്യാ ദിനത്ില് ആലുവ നാലാം മേല് എ.ഡി.എ.ഐ.എ ്ാളില് 
നെന് �്വിറ്് ട� ടറയില്, ശസവ് ശ�രള  �ണ്വൻഷൻ അൻവർ സാ
ദത്് എംഎല്എ  ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു.

തിെുഘവാണദിനത്ിൽ ന്ക ന്റയിൽ സിൽവർവലന് വിെുദ്ധ ജനകീയ സമിതി സംസ്ാന ഘനതാക്ൾ ന്സപകഘട്റിയറ്റ് നടയിൽ ഉപവസിക്ുന്നു

തിരുവനന്പുരം ജില്ാ �ണ്വൻഷൻ ശ�ാവളം എംഎല്എ 
എം.വിൻടസറെ് ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു.

ട�സിഡബ്ല്യുയു ശ�ാട്ടയം ജില്ാ സശമ്മളനം എഐയുറ്ിയുസി സംസ്ാന 
ടസക്രട്ടറി സഖാവ് വി.ട�.സദാനന്ദൻ ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു.

ട�സിഡബ്ല്യുയു ഇടുക്കി ജില്ാ സശമ്മളനത്ില് സംസ്ാന ശജായിറെ് 
ടസക്രട്ടറി സഖാവ് വി.േി.ട�ാച്ചുശോൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

kJmhv sI.Pn.X¦¸\v 
emÂkemw

വനിത�ളുടെ ദ്വിദിന സംസ്ാന േഠന�ഷ്യാമ്് എഐഎംഎസ്എസ് അഖി
ശലന്ഷ്യ മവസ് പ്രസിഡറെ് ബ്ി.ആർ.അേർണ ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു.

ശ�ാഴിശക്കാെ് ജില്ാ �ണ്വൻഷൻ സാ്ിതഷ്യ�ാരനും  പ്രഭാഷ�നുോയ 
േി.സുശരന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു.

sI sdbnÂ knÂhÀ sse³ ]²Xn k¼qÀ®ambpw ]n³hen¨v kÀ¡mÀ D¯chv Cd¡pI; 
kac¡mÀ¡ptaÂ Npa¯nbn«pÅ IÅt¡kpIÄ ]n³hen¡pI

ദത്യങ്ങൾ അറതിയതിച്ചു. 

രടെഥാംഘട് സമരം പപഖ്യഥാപങിച്ച് 
തങിരുവനന്പുരം ജങില്ഥാ  
കൺവൻഷൻ

ന്േ ന്റയതിൽ സതിൽവർ നലൻ 

നതിരയവായവരും അറസ്റ് വരതിച്വ
രുമവായ നൂഘറവാളം സമര പ്രവർത്ത
േന്ര േൺവൻഷൻ ആദരതിച്ചു. 
സമരസമതിതതി ജതില്ലവാ ന്ചയർമവാൻ 
രവാമചന്ദ്രൻ േരവവാരം അധത്യക്ത 
വഹതിച്ചു. സമതിതതി  സംസ്വാന ന്ച
യർമവാൻ എം.പതി �വാബുരവാജ്, 

ഉദ്�വാെനം ന്ചയ്തു. ന്പ്രവാഫസർ 
ഷതി�തി എം.ഘതവാമസ് അധത്യക്ത 
വഹതിച്ചു. ജതില്ലവാ ന്ചയർമവാൻ െതി.െതി.
ഇസ്യതിൽ മുഖത്യപ്രഭവാഷണം നെ
ത്തതി. ജതില്ലവാേൺവ്രീനർ രവാമച
ന്ദ്രൻ വരപ്രത്ത് സമര പ്രഖത്യവാപ
നം നെത്തതി.
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 എസ് യുസതിഐ(േമ്മൂണതിസ്റ്) പവാർട്ടതി
യുന്െ മുതതിർന്ന ന്പവാളതിറ്്�്യൂഘറവാ അംഗവം 
പശ്തിമ �ംഗവാളതിന്ല ദക്തിണ 24 പർ
ഗവാന ജതില്ലയുന്െ മുൻ ജതില്ലവാ ന്സക്രട്ടറതിയും 
34 വർഷം തുെർച്യവായതി ജയ് നഗർ മണ്ഡ
ലത്തതിൽനതിന്നുള്ള എംഎൽഎയുമവായതിരു
ന്ന സഖവാവ് ഘദ�പ്രസവാദ് സർകെവാർ ദ്രീർ
�േവാലന്ത്ത അസുഖത്തതിന്നവാടുവതിൽ 
ഇകെഴതിഞ്ഞ ജൂൺ 27ന് േൽകെത്ത ഹവാർ
ട്ട് ക്തിനതികെതിൽ  ചരമമെഞ്ഞു.

വതിദത്യവാർത്തിയവായതിരതിഘകെ പവാർട്ടതിയുന്െ 
സ്വാപേ ജനറൽ ന്സക്രട്ടറതിയും ഈ യു
ഗത്തതിന്ല സമുന്നത മവാർക്തിസ്റ് ചതിന്േ
നും ദവാർശനതിേനും നമ്മുന്െഘയവരുന്െയും 
ഘനതവാവം ഗുരുനവാഥനുമവായ സഖവാവ് ശതി
�് ദവാസ്  ഘ�വാഷതിന്റെ ഒരു ചർച് ഘേൾ
കെവാനതിെവന്നു. അതതിൽ ആഴത്തതിൽ ആകൃ
ഷ്നവായ അഘദേഹം പവാർട്ടതിയതിൽ ഘചരുേ
യും അന്രതിച് ന്പവാളതിറ്്�്യൂഘറവാ അംഗങ്ങ
ളവായ സച്തിൻ �വാനർജതിയുന്െയും സുഘ�വാധ് 
�വാനർജതിയുന്െയും തുെർന്ന് മുൻ ഘേന്ദ്ര 
േമ്മതിറ്തി അംഗവം ദക്തിണ 24 പർഗവാന 
ജതില്ലവാ ന്സക്രട്ടറതിയുമവായതിരുന്ന യവാക്കൂ�് 
നപലവാന്റെയും ഘനതൃത്ത്തതിൽ ജയ് നഗ
റതിൽ സജ്രീവ പ്രവർത്തേനവായതി മവാറുേയും 
ന്ചയ്തു. േഠതിനമവായ സമരത്തതിലൂന്െ ആർ
ജ്തിന്ച്ടുത്ത േഴതിവതിന്റെയും ഘശഷതിയുഘെ
യും അെതിസ്വാനത്തതിൽ നവേവാന്ത തന്ന്ന 
ജതില്ലവാ ന്സക്രഘട്ടറതിയറ്തിഘലക്കും പതിന്ന്രീെ് 
സംസ്വാന േമ്മതിറ്തിയതിഘലക്കും അഘദേഹം 
ന്തരന്ഞ്ഞടുകെന്്ട്ടു.

2009ൽ െൽഹതിയതിൽ നെന്ന രണ്വാം 
പവാർട്ടതി ഘേവാൺഗ്രസ്സതിൽ അഘദേഹം  ഘേ
ന്ദ്രേമ്മതിറ്തി അംഗമവാകുേയും, ദ്രീർ�നവാൾ 
ഘേന്ദ്ര േമ്മതിറ്തിയുന്െ ഓഫ്രീസ് ന്സക്രട്ടറതി 
സ്വാനം വഹതിക്കുേയും ന്ചയ്തു. 2018ൽ 
�വാെ്സതിലയതിൽ നെന്ന മൂന്നവാം പവാർട്ടതി 
ഘേവാൺഗ്രസ്സതിൽ അഘദേഹം ന്പവാളതിറ്്�്യൂ
ഘറവായതിഘലക്കും ന്തരന്ഞ്ഞടുകെന്്ട്ടു. ഘരവാഗ 
�വാധതിതനവായതി േൽകെത്ത ഹവാർട്ട് ക്തിനതി
കെതിൽ പ്രഘവശതികെന്്ടുന്നതു വന്രയുള്ള 
ദ്രീർ�േവാലം ശതി�്പൂരതിന്ല പവാർട്ടതി ന്സ
റെറതിലും ജയ് നഗർ പവാർട്ടതി ഓഫ്രീസതിലുമവാ
ണ് അഘദേഹം േഴതിഞ്ഞത്.

"ജയ് നഗർ ഇൻസ്റതിറ്്യൂഷൻ" എന്ന വതി
ദത്യവാഭത്യവാസ സ്വാപനത്തതിൽ അഘദേഹം ന്സ
കെണ്റതി തലത്തതിൽ അദ്ത്യവാപേനവായതി
രുന്നു. അദ്ത്യവാപേന്നന്ന നതിലയതിൽ അദ്ത്യവാ
പേ-വതിദത്യവാഭത്യവാസ പ്രസ്വാനങ്ങളതിന്ല 
സമരങ്ങളതിൽ അഘദേഹം സജ്രീവമവായ ഘന
തൃത്ം നൽേതി. ആൾ �ംഗവാൾ െ്രീഘച്ഴ്് 
അഘസവാസതിഘയഷൻ എന്ന സം�െനന്യ 
സതിപതിഐ(എം)ന്റെ ന്ചവാൽ്െതിയതിൽ നതിർ
ത്തവാനുള്ള ന്രീകെത്തതിന്നതതിന്ര നതിരന്ര
മവായതി േഠതിനമവായ സവാഹചരത്യങ്ങന്ള ഘന
രതിട്ട് ഘപവാരവാെതിയ അഘദേഹം അന്രതിച് ഘേ
ന്ദ്രേമ്മതിറ്തി അംഗമവായ തപൻ റവായ് ചൗ
ധരതിഘയവാന്െവാത്തു ഘചർന്ന് 1969ൽ ന്സകെ
ണ്റതി െ്രീഘച്ഴ് ്ആറെ ്എംഘപ്ലവായതിസ ്അഘസവാ
സതിഘയഷന് ജന്മം നൽേതി. എസ് െതിഇഎ 
എന്ന ഈ സം�െനയതിൽ വത്യതത്യസ് 
രവാഷ്ട്രീയ അഭതിപ്രവായമുള്ള നതിരവധതി അം
ഗങ്ങൾ ഉണ്വായതിരുന്നു. അവന്രല്ലവാം സഖവാവ് 
സർകെവാരതിഘനവാെ് ഹൃദയ�ന്വം ആഴ
ത്തതിലുള്ള വതിശ്വാസവം പുലർത്തുേയും 
അഘദേഹത്തതിന്റെ ഘനതൃത്ത്തതിൽ അണതി 

ഘചരുേയുമുണ്വായതി.
�ംഗവാളതിന്ല ചരതിത്രപരമവായ ഭവാഷവാ 

സമരം, ജനവതിരുദ്മവായ �സ് ചവാർജ് 
വർദ്നന്യ്കതതിരവായ സമരം, വതിലകെയറ് 
വതിരുദ് സമരം എന്നതിവയതിലും അഘദേഹം 
നവായേസ്വാനം വഹതിച്ചു. ഘേന്ദ്ര-സംസ്വാന 
സർകെവാരുേളുന്െ വതിദത്യവാഭത്യവാസ വതിരുദ് 
നയങ്ങൾന്കെതതിന്ര സം�െതി്തികെന്്ട്ട 
"ഘസവ് എജയുഘകെഷൻ േമ്മതിറ്തി"യതിന്ല 
അഘദേഹത്തതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നും 
സ്രതികെന്്ടും.

1990ൽ യവാത്രക്കൂലതി വർദ്നവതിന്നതതി
ന്ര നമ്മുന്െ പവാർട്ടതിയുന്െ ഘനതൃത്ത്തതിൽ 
നെന്ന അതതിശക്മവായ സമരത്തതിൽ അഘദേ
ഹം അറസ്റതിലവായതി. മവാഘതയ് ഹൽദവാർ 
എന്ന േൗമവാരപ്രവായകെവാരൻ രക്സവാക്തി
യവായത് ഈ സമരത്തതിലവാണ്. നന്ദതിഗ്രവാ
മതിലും സതിംഗൂരതിലും �ലപ്രഘയവാഗത്തതിലൂന്െ 
ഭൂമതി പതിെതിന്ച്ടുക്കുന്നതതിന്നതതിന്ര ഒരു എം
എൽഎ എന്ന നതിലയതിൽ നതിയമസഭയതി
ലും സമരഭൂമതിയതിലും അഘദേഹം ശക്മവായതി 
നതിലന്േവാണ്ടു. 1977 മുതൽ 34 വർഷകെവാ
ലഘത്തവാളം തുെർച്യവായതി ജയ് നഗർ അസം
ബ്തി മണ്ഡലത്തതിൽനതിന്ന് അഘദേഹം ന്ത
രന്ഞ്ഞടുകെന്്ട്ടു. നതിരവധതി വസ്തുതേളും 
നസദ്വാന്തിേ തത്ങ്ങളും ഉൾഘചർന്ന 
അഘദേഹത്തതിന്റെ നതിയമസഭവാപ്രസംഗങ്ങൾ 
ഭരണ വൃന്ദത്തതിലുള്ളവർഘപവാലും പ്രശംസതി
ച്തിരുന്നു. എംഎൽഎ ആയതിരുന്ന സമയ
ത്തും മതതിയവായ ന്റയതിൽ സൗേരത്യത്തതി
നും ചതിേതിൽസവാ സംവതിധവാനങ്ങൾക്കും 
നവദയുതതിക്കുംഘവണ്തി ജനേ്രീയ സമര
ങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തതി. പലതും വതിജയം 
ഘനെതി. 

കുട്ടതിേളതിലും യുവജനങ്ങളതിലും ഉയർ

ന്ന സവാംസ്കവാരതിേ നനതതിേഘ�വാധം പടു
ത്തുയർത്തവാൻ അഘദേഹം നതിരന്രമവായതി 
യത്തിച്ചു. വളന്രയധതിേം ഘരവാഗവാതുരനവായതി 
േഴതിയുഘമ്പവാഴും പവാർട്ടതിയുന്െയും മുന്നണതി 
സം�െനേളുന്െയും വതിവതിധ ഘവദതിേളതിൽ 
മവാർക്തിസം-ന്ലനതിനതിസം-ശതി�് ദവാസ് 
ഘ�വാഷ് ചതിന്േളുന്െ അെതിസ്വാനത്തതിൽ 
വത്യക്മവായ വതിശേലനങ്ങൾ അവതരതി്തി
ക്കുവവാൻ അഘദേഹത്തതിനു േഴതിഞ്ഞതിരുന്നു. 
ഇവന്യല്ലവാം വരുംേവാലങ്ങളതിലും നമ്മളതിൽ 
ന്വളതിച്ം പേരും.

പ്രസന്നതയും േരുത്തും ഒഘര സമയം 
പേർന്നു തരുന്ന അനനത്യ വത്യക്തിത്ത്തതി
നുെമയവായതിരുന്നു അഘദേഹം. തവാൻ വതിശ്
സതിച് പ്രതത്യയശവാസ്ത്രഘത്തവാടുള്ള അചഞ്
ലമവായ കൂറും സ്ഭവാവ മഹതിമയും പുലർത്തു
േവഴതി നമ്മുന്െ പവാർട്ടതിയതിലുള്ളവരുന്െ മവാ
ത്രമല്ല മറ്് പവാർട്ടതിേളുന്െ ഘനതവാകെളുന്െയും 
നതിയമസഭവാംഗങ്ങളുന്െയും പലതലത്തതി
ലുള്ള ഉഘദത്യവാഗസ്ന്മവാരുന്െയും മവാദ്ത്യമ 
പ്രവർത്തേരുന്െയും ആദരവ് പതിെതിച്ചുപ
റ്വാൻ അഘദേഹത്തതിനു േഴതിഞ്ഞതിരുന്നു.

സഖവാവ് ശതി�് ദവാസ് ഘ�വാഷതിന്റെ പവാ
ഠങ്ങന്ള ശരതിയവായ വതിധത്തതിൽ ജ്രീവതിത
ത്തതിൽ പ്രഘയവാഗതിച്തതിലൂന്െ സഖവാവ് സർ
കെവാർ ഒന്നവാം നതിരയതിലുള്ള ഒരു േമ്മ്യൂണതി
സ്റ് വതിപ്ലവേവാരതിയവായതി വവാർന്ത്തടുകെന്്
ട്ടു. അഘദേഹത്തതിന്റെ വതിഘയവാഗത്തതിൽ നമ്മു
ന്െ പവാർട്ടതിക്കും ചൂഷതിതരവായ ന്തവാഴതിലവാ
ളതിവർഗ്ഗത്തതിനും ജനവാധതിപതത്യ പ്രഘക്വാഭ
ണങ്ങൾക്കും ശക്നവായ ഒരു ഘനതവാവതി
ന്നയവാണ് നഷ്മവായതിരതിക്കുന്നത്.

ജ്രീവതിതവാന്ത്യംവന്ര വതിപ്ലവേവാരതിയവാ
യതിരുന്ന സഖവാവ് ഘദ�പ്രസവാദ് സർകെവാ
രതിനു ലവാൽസലവാം.
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ആധുനതിേ വതിദത്യവാഭത്യവാസത്തതി
ന്റെ സർവ്വവാംശങ്ങന്ളയും തേർ
ക്കുന്ന  'പുതതിയ ഘദശ്രീയ വതിദത്യവാ
ഭത്യവാസ നയം 2020' ഘേരളത്തതിൽ 
നെ്തിലവാകെരുത് എന്നവാവശത്യന്്
ട്ടുന്േവാണ്്, സ്വാശ്രയ സമ്പ്രദവായ
ത്തതിന്റെ ഇരയവായ രജനതി എസ്.
ആനന്ദ് അനുസ്രണ ദതിനത്തതിൽ 
ഘസവ് എജയുഘകെഷൻ സംസ്വാന 
േമ്മതിറ്തി ന്സക്രഘട്ടറതിയറ്് മവാർച്ചും 
ധർണ്ണയും നെത്തതി. ഘെവാ.എം.പതി.
മത്തവായതി മവാർച്്   ഉദ്�വാെനം 
ന്ചയ്തു. സമൂഹന്ത്ത ഷണ്ഡ്രീേരതി
ക്കുന്നതവാണ് എൻഇപതി 2020 
എന്ന് ഘെവാ.എം.പതി.മത്തവായതി പറ
ഞ്ഞു. ഘലവാേ�വാങ്കതിന്റെ നയങ്ങ

്സവ് എെ്ൂ്ക്േന് �മ്ിറ്റി ജസ്�്ടേറിയറ്റ് മഡോര്ച്് 
ളവാണ് ഘദശ്രീയ വതിദത്യവാഭത്യവാസ നയ
ത്തതിൽ ഉള്ളെങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നത്. 
ഭവാഷയും സവാഹതിതത്യവം ചരതിത്രവം 
അപ്രസക്മവാക്കുന്നതും നതിരക്
രത സവാർവ്വത്രതിേമവാക്കുന്നതുമവായ 
ഈ നയം ഘേരളത്തതിൽ നെ്തി
ലവാകെരുന്തന്നും അഘദേഹം അഭതി
പ്രവായന്്ട്ടു.

വതിദത്യവാഭത്യവാസ ഘനേഹതിേളും അധത്യവാ
പേരും രക്തിതവാകെളും വതിദത്യവാർ
ത്തിേളും മവാർച്തിൽ പന്ങ്കടുത്തു. 
ഘസവ ്എജയുഘകെഷൻ േമ്മതിറ്തി സം
സ്വാന പ്രസതിെറെ് ഘെവാ. ഘജവാർജ് 
ഘജവാസഫ് അധത്യക്ത വഹതിച്ചു. 
വതിദത്യവാഭത്യവാസം േൺേററെ ്ലതിസ്റതിൽ 
ആയതതിനവാൽ സംസ്വാന സർകെവാ

രതിന് തനതവായ വതിദത്യവാഭത്യവാസ നയം 
ആവതിഷ്കരതിക്കുവവാൻ േഴതിയുന്മന്നും 
ഭരണ�െന ഉറപ്പുനൽകുന്ന ആ 
അധതിേവാരം സംസ്വാന സർകെവാർ 
നതിർവഹതികെണന്മന്നും അഘദേഹം 
ആവശത്യന്്ട്ടു.

ഘസവ് എജയുഘകെഷൻ േമ്മതിറ്തി 
സംസ്വാന നവസ് പ്രസതിെറെ്  
എം.ഷവാജർഖവാൻ, എച്്എസ് െതിഎ 
സംസ്വാന പ്രസതിെറെ് അരുൺ, 
എച്്എസ് െതിഎ ഘനതവാവ് ന്വങ്കതി
െമൂർത്തതി, ന്േഎെതിഎ ജനറൽ ന്സ
ക്രട്ടറതി ഇന്ദുലവാൽ, ഘസവ ്എജയുഘകെ
ഷൻ സംസ്വാന േമ്മതിറ്തി നവസ് 
പ്രസതിെറെ് ജതി.നവാരവായണൻ, വതി
.എസ്.ഗതിര്രീശൻ, ന്പ്രവാഫ.ഫ്രവാൻ
സതിസ് േളത്തുങ്കൽ, ന്പ്രവാഫ.പതി
.എൻ.തങ്കച്ൻ, ന്പ്രവാഫ.ന്േ.പതി.
സജതി, ഘെവാ.ഘജത്യവാതതിപ്രേവാശ,് ആർ.
പവാർത്സവാരഥതിവർമ്മ, ശശവാങ്കൻ, 
സൗഭവാഗത്യകുമവാരതി, ഘെവാ.എം.പ്രദ്രീ
പൻ, �വാബു മവാസ്റർ, �തിനു ഘ��തി 
തുെങ്ങതിയവർ പ്രസംഗതിച്ചു. ഘസവ് 
എജയുഘകെഷൻ േമ്മതിറ്തി സംസ്വാന 
ന്സക്രട്ടറതി അെ്.ഇ.എൻ.ശവാന്തി
രവാജ് സ്വാഗതവം ഘെവാ.ഘജവാൺ
സൺ കൃതജ്തയും പറഞ്ഞു.

ജൂലല 11ന് ജയ് നഗറങിൽ നടന്ന 
അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്ങിൽ 

അവതരങിപ്പങിച്ച പപമ്മയം

tZiob hnZym`ymk \bw tIcf¯nÂ \S¸nem¡-cpXv

.

.

{]f-b-_m-[n-XÀ k-a-c-¯nÂ...

ssh-Zyp-Xn NmÀ-Öv hÀ-²\hn-s\-Xnsc...

ആലപ്പുഴ-െങ്ങനാശശേരി ശറാഡിടല അോസ്തീയ നിർമ്മാണ പ്രവ
ർത്നങ്ങള് ഒഴിവാക്കു�, പ്രളയബ്ാധിതർക്ക് 10,000രൂേ ധനസ
്ായം നല്കു� തുെങ്ങിയ ആവേഷ്യങ്ങള് ഉന്യിച്ചുട�ാണ്് ജന�ീയ 
പ്രതിശരാധ സേിതി േട്ാമ്ില് നെത്ിയ ധർണ എസ് യുസിഐ
(�മ്മ്യൂണിസ്റ്) സംസ്ാന ടസക്രശട്ടറിയറ്് അംഗം സഖാവ് എസ്.
രാജീവൻ ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു.

ഭീേോയ മവദ്യുതി ൊർജ് വർദ്ധനവ് േിൻവലിക്കണടേന്ാവേഷ്യ
ടപെട്ടുട�ാണ്് ോെപെള്ി, ടതങ്ങണ ഇല്്ട്ിസിറ്ി ഓഫീസിനുമുന്ില് 
നെന് ധർണ എസ് യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ്) ശ�ാട്ടയം ജില്ാ ടസക്ര
ട്ടറി േിനി ട�.ഫിലിപെ് ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു. സഖാക്കള് എൻ.ട�.
ബ്ിജു, റ്ി.ടജ.ശജാണിക്കുട്ടി, ട�.എൻ.രാജൻ, േി.എൻ.േണിയൻ, ട�. 
എസ്.േേി�ല, അരവിന്ദ് ശവണുശഗാോല് എന്ിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

ശസവ് എജ്യൂശക്കഷൻ �മ്മിറ്ി നെത്ിയ ോർച്ച് ടസക്രശട്ടറിയറ്ിനുമുന്ില്


