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പാര്ലമെന്റിമന് ഔദ്യോഗറിക ഭാഷാസെറിതറി അതറിമന് പതറിമ�ാ
ന്ാെത് ററിദ്ാര്ട് ഇക്കഴറിഞ്ഞ മസപ്തംബര് 9�് രാഷ്ട്രപതറിക്ക് 
സെര്്റിക്കകുകയകുണ്ായറി. 2014ല് എന്റിഎ സഖയേം അധറികാര
ത്റിദലററിയ �ാളെകുതല്, ഇന്യേയകുമെ ഔദ്യോഗറിക ഭാഷയകുമെ കാ
രയേത്റില് അവര് പകുലര്ത്റിവന് വറിഭാഗീയശാഠയേങ്ങളകുമെ ആവ
ര്ത്�ം ഈ ററി്ാര്ടറിലകും ഉമണ്ന്ത് ആശങ്ാജ�കൊണ്.

അരി ഉൾപ്പെപ്െ അവശ്യനി
ത്്യോപത�ോഗ സോധനങ്ങൾക്ക് 
്ീവില. അരിക്കുമോത്രമല്ല, പല
വ്യഞ്ജനം, പച്ചക്റികൾ, തസോപെക്, 
ബിസ്കറ്ക്, കറിപൗഡറുകൾ എന്നു
തവണ്ട വിലക�റോത്ത്ോ�ി �ോ
പ്്ോന്നുമില്ല. ചുരുങ്ങി� സമ�ം
പ്കോണ്ടക് അറുപ്ക് ശ്മോനംമു്ൽ 
നൂറക് ശ്മോനംവപ്ര പലസോധന
ങ്ങൾക്കും വില വർദ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 
നിശ്ി് വരുമോനക്ോരും സ്ി
രവരുമോനക്ോരുംതപോലം മോനം
മുട്ടുന്ന വിലക്�റ്ത്തിനുമുന്നിൽ 
പ്റുക�ോണക്. പിപ്ന്ന സോധോര
ണക്ോരപ്റെയം അസംഘെി് 
പ്്ോഴിലോളികളുപ്െയം കഥ പറ
ത�ണ്ട്ില്ലതല്ലോ.  പ്്ോഴിലിപ്ല 
അനിശ്ി്്്വവം പ്്ോഴിലില്ലോ
യ്മയം ജനങ്ങളുപ്െ ജീവി്പ്ത്ത 
പ്ര്ിസന്ി�ിലോക്ി �ിരിക്കുന്ന 
സോഹചര്യത്തിലോണക് പ്പോറു്ി
മുട്ിക്കുന്ന വിലക്�റ്ം.

പണപ്പെരുപെം, ഉൽപെോദന
ത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറവക്, യ
ക്രൈൻ യദ്ം തുെങ്ങി പല കോ
രണങ്ങളും പ്്ോട്ടും പ്്ോെോപ്്യം 
ചൂണ്ടിക്ോണിക്പ്പെടുന്നുണ്ടക്.  ഇ്ക് 
വിലക്�റ്ത്തിപ്റെ രൂക്ഷ്യം 

്ീവ്ര്യം വർദ്ിക്കുന്ന്ിനക് കോ
രണമോകുന്നുണ്ടക് എങ്ിലം അെി
സ്ോന കോരണങ്ങൾ ഇവ�ോ�ി 
ചുരുക്ോനോകില്ല.  രൂപയപ്െ വില 

ഇെിഞ്ഞു്ോഴുന്ന്ിനോൽ ഇറക്കു
മ്ി പ്ചയ്യപ്പെടുന്ന അെിസ്ോന 
ഉൽപെന്നങ്ങളുപ്െയം അസംസ്കൃ്
വസ്തുക്ളുപ്െയം വില കുത്തപ്ന 
ഉ�രുക�ോണക്. പ്പോടുന്നനപ്വയ
ള്ള വിലവർദ്നവിപ്റെ കോരണ
മി്ോണക്. ഈ വിലവർദ്നവക് ് ി
രിച്ചക് പണപ്പെരുപെം രൂക്ഷമോക്കുന്നു 
എന്ന ഒരു സങ്ീർണസോഹചര്യം 
ഇ്ിലൂപ്െ സൃഷ്ിക്പ്പെടുന്നു. ഇത് 
പണപ്പെരുപെം രൂപയപ്െ മൂല്യം 
വീണ്ടുമിെി�ോൻ ഇെവരുത്തുന്നു 
എന്ന ഊരോക്കുടുക്ിലോണക് വർത്ത

മോന ഇന്്യൻ സോമ്പത്തികരംഗം. 
യക്രൈൻ യദ്ം തുെർന്നോൽ 2023ൽ 
പ്ര്ിസന്ി ഇ്ിപ്നക്ോൾ രൂ
ക്ഷമോത�ക്കും എന്നക് യഎൻ ഫുഡക് 

ആറെക് അഗ്ികൾച്ചറൽ ഓർഗക്ന
തസഷപ്റെ മുന്നറി�ിപ്പുമുണ്ടക്. ആഭ്യ
ന്ര ഉൽപെോദനത്തിൽ ആറുശ്
മോനത്തിപ്റെ കുറവോണക് തകന്ദ്ര 
ഭക്ഷ്യമന്തോല�വം പ്ര്ീക്ഷിക്കു 
ന്ന്ക്.

സംസ്ോന സർക്ോരോകപ്ട്, 
'വതരണ്യർ' ഉപത�ോഗിക്കുന്ന അരി
ക്കുമോത്രമോണക് വിലവർദ്ിച്ചിരി
ക്കുന്ന്ക് എന്നോണക് കപ്ണ്ടത്തി
�ിരിക്കുന്ന്ക്.(ബോക്ിയള്ളവർക്ക് 
തറഷൻ അരി നൽകുന്നുണ്ടുതപോ
ലം.) ആന്ധ്ര�ിൽനിന്നുള്ള അരി

വരവക് കുറഞ്ഞ്ക് വിലക്�റ്ത്തി
നക് കോരണമോ�ി ചൂണ്ടിക്ോണിക്കുന്ന 
കൃഷിമന്തി, തകരളത്തിനക് കുറഞ്ഞ
വിലയ്കക് നൽകോൻ ആന്ധ്ര�ിൽ 
'ജ�' പ്നൽകൃഷി പുനഃരോരംഭിക്കു 
പ്മന്നക് ആന്ധ്ര�ിൽനിന്നക് അറി�ി
ച്ചിട്ടുണ്ടക് എന്ന വിവരവം പങ്കുവ
ച്ചിട്ടുണ്ടക്. തകരളത്തിൽ കർഷക
രിൽനിന്നക് പ്നല്ലക് സംഭരിച്ചക് അരി
�ോക്ി വി്രണം നെത്തുന്ന്ി
പ്നക്കുറിച്ചക് തചോദിച്ചോൽ ഇവിപ്െ
നിന്നക് പ്നല്ലു സംഭരിച്ചക് അരി�ോ
ക്കുതമ്പോൾ കിതലോയ്കക്  53രൂപ�ോ
കും എന്നോണക് വിശദീകരണം. 
പ്കോയ്തക് കഴിഞ്ഞക് മോസങ്ങൾ കഴി
ഞ്ഞിട്ടും കുട്നോട്ിൽ പ്നല്ലക് സംഭ
രിക്ോപ്് കിെക്കുന്നുണ്ടക്. കർഷ
കർക്ക് പ്നല്ലിപ്റെ പണം നൽകി
�ിട്ില്ലോത്ത സംഭവങ്ങളും �തഥ
ഷ്മുണ്ടക്. മോർക്റ്റുകളിൽ മിന്നൽ 
പരിതശോധന നെത്തോനും കരിഞ്ച
ന്യം പൂഴക് ത്തിവ�ക് പുമോതണോ വി
ലക്�റ്ത്തിനക് കോരണം എന്നക് 
പരിതശോധിക്ോനും തവണ്ടിവന്നോൽ 
വിപണി�ിൽ ഇെപ്പെോനും മോ
ത്രതമ സംസ്ോന സർക്ോരിനക് 
സോധിക്കുകയള്ളതത്ര. പ്പോതുവി
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കേന്ദ്ര സർക്ോർ സർവീസു
കളിതലയ്ക്കുള്ള പ്്ോഴിൽപരീക്ഷക
ളിൽ തചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ീഷിനക് 
പകരം ഹിന്ി ആക്ണം, ഹിന്ി 
ഭൂരിപക്ഷ പ്രതദശങ്ങളിപ്ല തക
ന്ദ്രീ� വിദ്യോല�ങ്ങൾ, ഇന്്യൻ 
ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ക് ഓഫക് പ്െകക് തനോളജി, 
ഇന്്യൻ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ക് ഓഫക് മോ
തനജക് പ്മറെക്, തകന്ദ്ര സർവ്വകലോശോ
ലകൾ എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഏക 
അദ്്യ�നമോധ്യമമോ�ി ഹിന്ിയം 
മറ്ിെങ്ങളിൽ പ്രോതദശിക ഭോഷയം 
ഉപത�ോഗിക്ണം, സംസ്ോനങ്ങ
ൾ ് മ്ിലളള ആശ�വിനിമ�ം 

ഹിന്ി�ിലൂപ്െ�ോകണം, ഹിന്ി 
പ്രചരിപെിക്കുക എന്ന്ക് സംസ്ോ
നസർക്ോരുകളുപ്െ ഭരണഘെനോ
പരമോ� ഉത്തരവോദി്്വം ആ�ി
രിക്ണം തുെങ്ങി നിരവധി വിവോദ 
നിർത്ദേശങ്ങൾ  റിതപെോർട്ിലണ്ടക്. 
മോസങ്ങൾക്കുമുമ്പക് ഏപ്രിൽ 7നക് 
ഈ സമി്ിയപ്െ 37-ോമതു ത�ോ
ഗത്തിൽ അധ്യക്ഷ് വഹിച്ചുപ്കോ
ണ്ടക് സമി്ി അധ്യക്ഷനും  തകന്ദ്ര 

ആഭ്യന്രമന്തിയമോ�  അമി്ക് 
ഷോ പറഞ്ഞ കോര്യങ്ങളും ഇതു്
പ്ന്ന�ോപ്ണന്നക് ഇത്തരുണത്തിൽ 
ഓർമ്ിക്ോം. 1963പ്ല ഔതദ്യോ
ഗികഭോഷ ന�ത്തിപ്ല പ്സക്ഷൻ 
4 പ്രകോരം  നി�മപരമോ�ി രൂ
പംപ്കോണ്ട്ോണക് ഔതദ്യോഗിക 
ഭോഷോസമി്ി. യൂണി�ൻ ഗവ
ണപ്മറെിപ്റെ ഔതദ്യോഗിക വിനി
മ�ങ്ങളിൽ ഹിന്ി  ഉപത�ോഗ
ത്തിപ്റെ പുതരോഗ്ി വില�ിരു
ത്തുക എന്ന്ോണക് സമി്ിയപ്െ 
ഉത്തരവോദിത്തം. സമി്ിയപ്െ 
നിർത്ദേശങ്ങൾക്നുസരിച്ചു പ്രവ
ർത്തിക്കുക എന്ന്ക് രോഷ്ട്രപ്ിയ
പ്െയം ഉത്തരവോദിത്തമോണക് എന്നോ
ണക് നി�മത്തിലള്ള്ക്. എന്നോൽ, 
വിദ്യോഭ്യോസസ്ോപനങ്ങളിപ്ല 
അധ്യ�നമോദ്്യമം എന്ോ�ിരി

ക്ണം എന്ന്ക് സമി്ിയപ്െ പരി
ഗണനോവിഷ�ം അപ്ല്ലന്നിരിപ്ക് 
അ്െക്മുള്ള നിർത്ദേശങ്ങൾ 
നൽകി�ിരിക്കുന്ന്ക് സമി്ിയ
പ്െയം തകന്ദ്രസർക്ോരിപ്റെയം 
നിക്ഷിപ്തലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്വളിവോക്കു
ന്നുണ്ടക്.

നിലനിൽക്കുന്ന സോമൂഹിക 
സോഹചര്യത്തിൽ പരിഹോരപ്മോ
ന്നുമില്ലോത്ത നിരവധി പ്രശക് നങ്ങ
ളിൽ ജനങ്ങൾ ഉഴലതമ്പോൾ, ഒറ്
പ്ക്ട്ോ� തപോരോട്ത്തിലൂപ്െ മോത്ര
തമ അവയപ്െ പരിഹോരത്തിനു 
വഴിപ്്ളിയൂ എന്ന തബോധം ജന
ങ്ങളിൽ ഉണർന്നു വരുതമ്പോൾ, 
ഭോഷ തപോപ്ല അ്ിക്വകോരിക
മോ�ി ജനങ്ങപ്ള ഇളക്ിമറിക്ോ
വന്ന ഒരു പ്രശക് നം, പ്രത്്യകിച്ചു 
പ്രതകോപനപ്മോന്നും കൂെോപ്  ്ഊ ി്

ക്ത്തിക്കുന്ന്ിപ്റെ ലക്ഷ്യപ്മന്ോ
ണക്?  നമ്മുപ്െ നോട്ിൽ ഭോഷയപ്െ 
തപരിലള്ള പ്രതക്ഷോഭങ്ങൾ പല
്വണ നെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടക്. 
ജനങ്ങപ്ള ്മ്ിലെിപെിച്ചു തനട്ം 
പ്കോയ്യോൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിക്ഷിപ്ത 
്ോല്പര്യക്ോർ ്ക്ംപോർത്തിരി
ക്കുക�ോണക്. അതുപ്കോണ്ടു്പ്ന്ന, 
വിവിധ  ജനവിഭോഗങ്ങൾക്ിെ�ി
ൽ ഒരു ്രത്തിലള്ള ക്വരവം 
സൃഷ്ിക്ോനിെ നൽകോപ്് ഈ 
പ്രശക് നപ്ത്ത സൂക്ഷ്മമോയം ശോസ്തീ
�മോയം പരിതശോധിച്ചു അവധോ
ന്ത�ോപ്െ നിലപോെക് എടുതക്
ണ്ടതുണ്ടക്. 1965ൽ,  ഹിന്ി അെി
തച്ചൽപെിക്കുന്ന ി്പ്ന ി്പ്ര പ്്തക് 
ഇന്്യ�ിൽ പ്രത്്യകിച്ചക്, ്മി
ഴക് നോട്ിൽ നെന്ന അ്ിരൂക്ഷമോ� 
പ്രതക്ഷോഭണത്തിപ്റെ സോഹചര്യ
ത്തിൽ നമ്മുപ്െ പോർട്ിയപ്െ സ്ോ
പക ജനറൽ പ്സരൈട്റിയം സമു
ന്ന് മോർകക് സിസ്റക് ആചോര്യനു

ബൂര്ഷ്വ രാഷ്ട്രീയക്ാര്, ജന
ങ്ങളെ വഴിളെറ്ിക്ാനായി 
പലെരത്ിലുള്ള മുഷ്്ാവാ

ക്യങ്ങെും പരിപാടികെും വവ
്ികെുമായി മുവ്ാട്ുവരുളമ
്ന് ഏവര്ക്ുമറിയാം. അവര് 
എവ്ാഴും, ഷ്പവെ്യകിച്ന് ളെര
ളഞെടു്ന് സമയത്ന്, ജനങ്ങ

ളെ കബെി്ിച്ന് വവാട്ന് െട്ി
ളയടുക്ുക എ് ഏക ഉവദേ
ശവത്ാളട, െങ്ങള് ഉ്ാരവാ
്ികെും പുവരാഗമനകാരിക
െും ജനാധിപെ്യവാ്ികെും, 
എന്ിനന് 'റാഡിക്ല് വസാ

ഷ്യലിസ്റുകള്' ആളെ്ുവ
ളര പറയാറുണ്ന്. ഇെന് എല്ാ 
മുെലാെിത് രാജ്യങ്ങെിലും 
കാെു് ഒരു സാര്വ്വലൗ

കിക ഷ്പെിഭാസമാെന്. അെു
ളകാണ്ാെന് മാര്കന് സും എം
ഗല്സും ബൂര്ഷ്വ ളഡപ്യൂട്ി
കളെ, ജനങ്ങളെ ഷ്പെിനിധരീ
കരിക്ുകയും അവെസമയം 

അധികാരമുപവയാഗിച്ന് 
അവളര അടിച്മര്ത്ുകയും 
ളെയ്ു്വളര്ുെള് വി

വശഷി്ിച്െന്. 
(ലെനിന് സമാഹൃത കൃതികള്, 

വാെ്ം 11, ശേജ് 335)

പുതുയുഗപ്പിറവപി കുറപിച്ച
നവംബര് വപിപ്ലവം 

നീണാള് വാഴട്ടെ!

അവശ്യ-
നിത്്യോപത�ോഗ
സോധനങ്ങൾക്ക്

്ീവില
hne¡bäw \nb{´n¡m³  

bp²Ime \S]SnIÄ
kzoIcn¡pI

അവേ്സാധനങ്ങളുലെ വിെക്കയറ്റത്ിലനതിലെ ലകാല്ലത്് നെന്ന പ്രതിശഷധ പ്രകെനം.
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വിലക്കയറ്റം...
(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

പണി�ിൽ ഇെപ്പെോൻ സർക്ോ
രിനക് പരിമി്ി ഉപ്ണ്ടന്നും കൃഷി
മന്തി പറഞ്ഞു.  എന്ോണക് ഈ 
പരിമി്ി എന്നക് വ്യക്തമോക്ോനു
ള്ള ഉത്തരവോദി്്വം സർക്ോരിനു
ണ്ടക്. വിലക്�റ്ത്തിപ്റെ കോരണ
ങ്ങപ്ള സംബന്ിച്ചക് ഉത്തരവോദി
്്വതത്തോപ്െയള്ള ഒരു വിശദീക
രണം തകന്ദ്ര സർക്ോരിപ്റെത�ോ 
സംസ്ോന സർക്ോരിപ്റെത�ോ ഭോ
ഗത്തുനിന്നക് ഔതദ്യോഗികമോ�ി 
ഇനിയം ഉണ്ടോ�ിട്ില്ല.

വിലക്കയറ്റം എന്തുക�ൊണ്ട്
അരിയപ്െ വിപണി വില നി

�ന്തിച്ചു നിർത്തുന്ന്ിൽ ഒരു 
സന്തുലന സംവിധോനമോ�ി പ്രവ
ർത്തിച്ചുവരുന്ന്ോണക് പ്പോതുവി
്രണ സമ്പ്രദോ�ം. പ്പോതുവി്
രണരംഗത്തക് ഉെപ്ലടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്ര്ിസന്ി അരിയപ്െ വിലവർ
ദ്നവിനക് കോരണമോ�ിട്ടുണ്ടക് എന്ന
്ക് വസ്തു്�ോണക്. ഒമ്പതുലക്ഷം 
കോർഡക് ഉെമകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 

മോസം തറഷൻ കിട്ി�ിട്ില്ല. കോ
സർതഗോഡക് ജില്ല�ിൽ ആഴ്ചകളോ
�ി പ്പോതുവി്രണ തകന്ദ്രങ്ങളി
ൽ പച്ചരി മോത്രതമ ലഭിക്കുന്നുള്ളു 
എന്നും വോർത്തകളുണ്ടക്. 1990കളിൽ 
ആരംഭിച്ച ആതഗോളവ്ക്ക്രണ 
ന�ങ്ങളിലൂപ്െ  ആരംഭിച്ചതും 
തറഷൻ ഉപതഭോക്തോക്ളുപ്െ എണ്ം 
കുറച്ചുപ്കോണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യ
തത്തോപ്െ മുതന്നറി�തുമോ� അരി
ക്ൽ പ്രരൈി�യപ്െ അനിവോര്യ
മോ� പരിണ്ി�ോണക് പ്പോതുവി
്രണ സമ്പ്രദോ�ം ഇതപെോൾ അഭി
മുഖീകരിക്കുന്ന്ക്. നരസിംഹറോ
വപ്രധോനമന്തി�ോ�ിരുന്ന കോല
ത്തക് ആരംഭിച്ച അതന്്യോദ� അന്ന
ത�ോജന പദ്്ി, എപിഎൽ
-ബിപിഎൽ ് രം്ിരിക്ൽ, മൻ
തമോഹൻസിംഗിപ്റെ കോലത്തക് 
പ്പോതുവി്രണ രംഗപ്ത്ത പ്രശ്ന
ങ്ങപ്ളക്കുറിച്ചക് പഠിക്ോൻ നിത�ോ
ഗിച്ച മക്ൻസി എന്ന അതമരി
ക്ൻ കണസൾട്ൻസിയപ്െ നിർ
ത്ദേശങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷോ നി�മം 
തുെങ്ങി ഘട്ം ഘട്മോ�ി  നെപെി

ലോക്ി�തും ആതഗോളവ്ക്ക്ര
ണകോലം മു്ൽ ആരംഭിച്ചതുമോ� 
ന�ങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുനല്ിവന്നി
രുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിർത്തൽ 
പ്ചയ്യുക എന്ന ഉത്ദേശ്യതത്തോപ്െ 
ഉള്ള്ോ�ിരുന്നു.

അരിയൾപ്പെപ്െയള്ള ഭക്ഷ്യ
സോധനങ്ങൾക്ക് ചുമത്തി� ജിഎസക് 
െി�ോണക് അരിയപ്െ വിലവർദ്ന
വിനുള്ള മപ്റ്ോരു കോരണം. തലോ
കത്തിപ്ല ് പ്ന്ന ഏറ്വം ഉ�ർന്ന 
നികു്ി നിരക്ോണക് ജിഎസക് െി
�ിലൂപ്െ ഇന്്യ�ിൽ നിലവിലള്ള
്ക്. പല സോധനങ്ങൾക്കും ഇരു
പത്തിപ്�ട്ടു ശ്മോനംവപ്ര നികു
്ി�ോണക് ഈെോക്ിപ്ക്ോണ്ടിരി
ക്കുന്ന്ക്.  നികു്ിയപ്െ ആ്്യ
ന്ിക ഭോരം ഉപതഭോക്തോവിലോണക് 
പ്ചന്നുനില്ക്കുക എന്നതുപ്കോണ്ടക് 
സോധോരണക്ോരപ്റെ നടുപ്വോെി
യക�ോണക്.  ഇ്ിനുപുറതമ�ോണക് 
ഭക്ഷ്യസോധനങ്ങളും ജിഎസക് െിയ
പ്െ കീഴിലോ�ിരിക്കുന്ന്ക്. തകര
ളത്തിപ്റെ ധനമന്തി�ോകപ്ട് ഭക്ഷ്യ
സോധനങ്ങൾക്കും ജിഎസക് െി ഏർ

പ്പെടുത്തോൻ ജിഎസക് െി കൗണ
സിൽ വിളിച്ചു തചർത്ത ത�ോഗ
ത്തിൽ നെപെിക്ക് പൂർണപിന്തുണ 
അറി�ിക്കുകയം പ്ചയ്തു. 

വിപണി�ിൽ അവശ്യസോധ
നങ്ങളുപ്െ ലഭ്യ്ക്കുറവോണക് വി
ലക്�റ്ത്തിനക് കോരണമോ�ി പറ
യന്ന്ക്. കരിഞ്ചന്ത�ോ പൂഴ്തിവത്ോ 
ഉതണ്ടോ എന്നക് പരിതശോധിക്കും 
എന്നക് സർക്ോർ വൃത്തങ്ങൾ പറ
യതമ്പോൾ വിപണി�ിൽ എത്തു
ന്ന്ിപ്ല പൂഴ്തിവ�ക്തപെ അവർക്ക് 
കപ്ണ്ടത്തോനോകൂ എന്ന്ോണക് 
ഗ്ിതകെക്.   ആതഗോളവ്ക്ക്ര
ണത്തിപ്റെ നികു്ി പരിഷ്ക്കരണ 
സമ്പ്രദോ�ങ്ങളുപ്െ തുെക്മോ�ി 
വന്ന വോറ്ി(വോലയു ആഡഡക് െോക്ക്)
പ്ന പിൻപറ്ിപ്ക്ോണ്ടക് ചില്ലറവ്യോ
പോരരംഗതത്തയ്കക് കുത്തകകൾ കെ
ന്നുവന്നുതുെങ്ങി�ത്ോപ്െ, അവ
ർക്ോ�ി കുത്തകസംഭരണ നി�
മവം തഭദഗ്ി പ്ചയ്യപ്പെട്ടു. ഈ 
തഭദഗ്ി വന്നത്ോപ്െ ആർക്കും 
�തഥഷ്ം സംഭരണം നെത്തോം 
എന്നോ�ിരിക്കുന്നു. നോെിപ്റെ മു

ക്ിനുംമൂല�ിലം ഇെംപിെിച്ചിരി
ക്കുന്ന തകോർപെതററ്ക് ചില്ലറ വിൽ
പെനശോലകൾക്കുതവണ്ടിയള്ള നി
�ന്തണരഹി്മോ� സംഭരണ
ത്തിലൂപ്െ സൃഷ്ിക്പ്പെടുന്ന കൃത്രിമ 
ക്ഷോമമോണക് വിലക്�റ്ത്തിനക് 
മപ്റ്ോരു പ്രധോന കോരണം. 

അരിയം പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും 
്ോങ്ങോനോകുന്ന വിലയ്കക് ജനങ്ങൾ
ക്ക് ലഭിക്ണപ്മങ്ിൽ സബക്സി
ഡി നല്ി  വിപണ�ിൽ സർക്ോർ 
ഫലപ്രദമോ�ി ഇെപ്പടുക എന്ന
്ോണക് പ്രശ്നപരിഹോരത്തിനുള്ള 
ഒതരപ്�ോരു മോർഗ്ം. ആഭ്യന്രമോ
�ി അരിയപ്െയം ഇ്ര അവശ്യ
സോധനങ്ങളുപ്െയം ഉൽപെോദനം 
വർദ്ിപെിക്കുകയം കർഷകനക് ന്യോ
�മോ� വില പ്കോടുത്തക് ആ ഉല്പ
ന്നങ്ങൾ സർക്ോർ ഏപ്റ്ടുക്കുക
യം പ്ചയ്തുപ്കോണ്ടക് മി്മോ� വി
ലയ്കക് ജനങ്ങൾക്ക് അവ ലഭ്യമോ
ക്കുകയം പ്ചയ്യുംവിധമുള്ള സർ
ക്ോരിപ്റെ ഇെപ്പെലപ്കോതണ്ട 
വിലക്�റ്ം ഒരു പരിധിവപ്രപ്�
ങ്ിലം പിെിച്ചു നിർത്തോനോകൂ. 

ഗവർണർ ആരിഫക് മുഹമ്ദക് 
ഖോനും സംസ്ോന സർക്ോരും 
്മ്ിലള്ള ‘ഏറ്റുമുട്ൽ’ പു്ി� ് ല
ങ്ങളിതലക്ക് വളർന്നിരിക്കുക�ോ
ണതല്ലോ. സമീപനത്തിപ്റെ ജനോ
ധിപ്്യരോഹി്്യവം അഹന്യം  
പ്വല്ലുവിളികളും ആതരൈോശങ്ങളും 
വിലകുറഞ്ഞ പ്ര്ികരണങ്ങളും 
ഇരുഭോഗത്തുനിന്നും പ്പോട്ിപ്�ോ
ലിക്കുക�ോണക്. ഇവരിൽ ആരോണക് 
ശരിപ്�യം ധോർമ്ിക്പ്�യം 
പ്ര്ിനിധോനം പ്ചയ്യുന്നപ്്ന്ന 
തചോദ്യത്തിനക് ഒരു പ്രസക്തിയമില്ല. 
ശരിയം ധോർമ്ിക്യം ആർക്കും 
ഒരസക് കി് യം ഉണ്ടോക്കുന്നില്ലതല്ലോ. 
ശരി�ോ�്ക് പ്ചയ്യണമന്നക് ആർക്കും 
ഒരു നിർബന്വമില്ലതല്ലോ. എത്ര 
മധുരമതനോജ്ഞമോ� തകരളം! കണ്ണൂ
ർ സർവ്വകലോശോല�ിൽ നെന്ന 
ഒരു ‘ഒറ്പ്പെട്’ സംഭവം ഇപ്രകോര
മോണക്. റിസർച്ചക് സക് തകോർ പ്വറും 
156 ഉള്ള പ്രി� വർഗീസക് (മുഖ്യമ
ന്തിയപ്െ ക്പ്രവറ്ക് പ്സരൈട്റി 
പ്ക.പ്ക.രോതഗഷിപ്റെ ഭോര്യ) ഇറെ
ർവയു കഴിയതമ്പോൾ ഒന്നോം റോങ്ി
പ്ലത്തുന്നു. 8 വർഷപ്ത്ത അധ്യോ
പന പരിച�ം തവണ്ടിെത്തക് ഒന്നര 
വർഷപ്ത്ത മോത്രം പരിച�മുള്ള 
പ്രി� വർഗീസക് അങ്ങിപ്ന കണ്ണൂ
ർ സർവ്വകലോശോല�ിൽ അധ്യോ
പിക�ോ�ി നി�മി്�ോകുന്നു. റി
സർച്ചക് സക് തകോർ 651 ഉള്ള ആൾ 
പുറത്തോകുന്നു. കോരണം അത്ദേഹം 
സിപിഐ(എം) തന്ോതവോ ബന്ധു
തവോ അല്ല. പ്രി� വർഗീസിപ്ന 
ഇറെർവയു പ്ചയ്ത തബോർഡിപ്റെ ് ല
പെത്തക് കണ്ണൂർ വിസി. അത്ദേഹത്തി
നക് പുനർനി�മനം നൽകി�ത്ോ  
ഗവർണർ ആരിഫക് മുഹമ്ദക് ഖോൻ. 
അ്ിനക് അത്ദേഹത്തിനക് ലഭിച്ച 
പോരിത്ോഷികം, രോജക്ഭവപ്റെ 
ഓഫീസിൽ ബിപ്ജപി സംസ്ോന 
സമി്ി�ംഗമോ�ിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് 
തപഴക് സണൽ അസിസ്ററെക് നി�മ

നം. ഗവർണറും സർക്ോരും ് മ്ി
ൽ നെക്കുന്ന തപോരോട്ത്തിപ്റെ ഒരു 
മോതൃക�ോണി്ക്. ഇ്ിൽ ജനോധി
പ്്യത്തിപ്റെത�ോ ധോർമ്ിക്യ
പ്െത�ോ തചരി ആരുതെ്ോണക്?          

ഗവർണറും സർക്ോരും ് മ്ി
ൽ നെക്കുന്നപ്്ന്നക് പ്ര്ീ്ി സൃ
ഷ്ിക്കുന്ന യദ്ം ഒരു വിലതപശൽ 
മോത്രമോപ്ണന്നക് സ്ോപിക്കുന്ന 
പല സന്ർഭങ്ങളും ഇ്ിതനോെകം 
ഉണ്ടോ�ിട്ടുണ്ടക്. കണ്ണൂർ വിസിയപ്െ 
പുനർനി�മനവമോ�ി ബന്പ്പെ
ട്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നെന്ന ഏറ്റുമു
ട്ൽ എങ്ങിപ്ന�ോണക് അവസോ
നിച്ച്ക്. ഒരു കോരണവശോലം 
ബോഹ്യ രോഷ്ട്രീ� ഇെപ്പെലകൾ 
അനുവദിക്ിപ്ല്ലന്നും വിസിയപ്െ 
പുനർനി�മനത്തിൽ യജിസി മോ
നദണ്ഡങ്ങൾ പോലിച്ചിപ്ല്ലന്നും 
അ്ിനോൽ പുനർനി�മനം അം
ഗീകരിക്ിപ്ല്ലന്നും നിലപോപ്െടു
ത്ത ഗവർണർ ആരിഫക് മുഹമ്ദക് 
ഖോൻ പ്പപ്ട്ന്നക് പറഞ്ഞപ്്ല്ലോം 
വിഴുങ്ങി വി.സിയപ്െ നി�മനം 
അംഗീകരിക്കുന്ന്ക് നോം കണ്ടി
തല്ല? ബിപ്ജപി സംസ്ോന കമ്ി
റ്ി അംഗം ഹരീഷക് എസക്. കർത്തോ
പ്� രോജക്ഭവനിൽ തപഴക് സണൽ 
അസിസ്ററെക് ആ�ി നി�മിക്ോനു
ള്ള അനുമ്ി സംസ്ോന സർക്ോ
ർ നൽകി�ത്ോപ്െ�ോണക് ഗവ
ർണർ മലക്ം മറിഞ്ഞ്ക്. രണ്ടു
കൂട്ർക്കും ലോഭം. സിപിഐ(എം) 
തനോമിനി വീണ്ടും വിസി�ോ�ി 
നി�മി്നോ�ി. ആർഎസക്എസക് 
പ്രവർത്തകപ്ന രോജക്ഭവനിപ്ല
ത്തിക്കുക എന്ന സംഘപരിവോർ 
ലക്ഷ്യവം നിറതവറ്പ്പെട്ടു. 

ചോൻസിലർ പദവി�ിൽനി
ന്നും രോജിവയ്ക്കുക�ോപ്ണന്നക് ഗവ
ർണർ ആരിഫക് മുഹമ്ദക് ഖോൻ 
2021 ഡിസംബറിൽ പ്രഖ്യോപിച്ചു. 
സർവ്വകലോശോലകളിൽ രോഷ്ട്രീ� 
ഇെപ്പെൽ ഉണ്ടോവിപ്ല്ലന്നക് പൂർണ് 

ഉറപെക് നൽകോപ്മങ്ിൽ രോജി്ീ
രുമോനം റദ്ദുപ്ചയ്യോപ്മന്നക് മോധ്യമ
ങ്ങളിലൂപ്െ ഗവർണർ അറി�ിക്കു
കയം പ്ചയ്തു. എന്നോൽ ചട്ങ്ങളും 
വ്യവസ്കളും ലംഘിച്ചുപ്കോണ്ടക് 
സർവ്വകലോശോലകളിൽ ബന്ധുനി
�മനങ്ങളും സ്വജനപക്ഷപോ്വം 
ജനോധിപ്്യവിരുദ്മോ� രോഷ്ട്രീ� 
ഇെപ്പെലകളും നിർവിഘക് നം തു
െർന്നു. തകോെ്ി ഇെപ്പട്ക് ചില 
നി�മനങ്ങൾ റദ്ദുപ്ചയ്യുന്ന സോഹ
ചര്യം വപ്രയം ഉണ്ടോ�ി. എങ്ി
ലം ചോൻസിലർ പദവി ഗവർണ
ർ രോജി വച്ചില്ല. ഗവർണറും സം
ഘപരിവോറും ് ിരശ്ീലയ്ക്കു പിറകി
ൽ എന്ോണക് തനെി�പ്്ന്നക് നമു
ക്ോർക്കും അറി�ില്ല. 

2022 ഒത്ോബർ 20നക്, സുപ്രീം 
തകോെ ി് തകരള സോതങ് ി്ക സർവ്വ
കലോശോല ക്വസക് ചോൻസിലറു
പ്െ നി�മനം റ്ദേോക്ിപ്ക്ോണ്ടക് 
ഉത്തരവക് പുറപ്പെടുവിക്കുകയണ്ടോ�ി. 
ഒന്നിലധികം തപരുകൾ തചർത്തു
പ്കോണ്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റക് സമർപെി
ക്ണപ്മന്ന യജിസി ചട്ം പോലി
ച്ചിപ്ല്ലന്നു ചൂണ്ടിക്ോണിച്ചോണക് 
സുപ്രീം തകോെ്ി വിസിയപ്െ നി
�മനം റ്ദേോക്ി�്ക്. തുെർന്നക് തകരളോ 
ഗവർണർ, സംസ്ോനപ്ത്ത 9 
സർവ്വകലോശോലകളിപ്ലയം വി
സിമോതരോെക് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളി
ൽ രോജി വയ്കോനോവശ്യപ്പെടുകയ
ണ്ടോ�ി. ്പ്റെ പദവിയ്കക് ഒട്ടും നി
രക്ോത്ത വിധത്തിൽ വ്യക്തി്
ലത്തിലള്ള പ്ര്ികോര ബുദ്ിയപ്െ 
പ്ര്ികരണം, ഔതദ്യോഗികമോ�ി 
നിലനിൽക്ിപ്ല്ലന്നക് രോജക്ഭവനി
പ്ല ഭരണസംവിധോനത്തിൽ നിന്നും 
്ിരിച്ചറിഞ്ഞ ഗവർണർ, വിസി
മോർപ്ക്ല്ലോം തഷോ തകോസക് തനോ
ട്ീസക് നൽകോൻ ് ീരുമോനിച്ചു. പി
രിച്ചുവിെോനുള്ള നെപെിരൈമങ്ങൾ 
പോലിച്ചു എന്നക് കോട്ോനുള്ള ഒരു 
ശ്രമം മോത്രമോണി്ക്. ഗവർണറുപ്െ 

ഉത്തരവിപ്ന്ിപ്ര നൽകി�ിട്ടുള്ള 
റിട്ക് ഹർജികളിൽ അന്ിമവിധി 
പറയം വപ്ര തഷോതകോസക് തനോട്ീ
സിപ്റെ തമൽ അന്ിമനെപെി സ്വീ
കരിക്കുന്ന്ിൽ നിന്നക് ഗവർണപ്റ 
്െഞ്ഞുപ്കോണ്ടുള്ള വിധി നവംബ
ർ 8നക് ക്ഹതക്ോെ്ി പുറപ്പെടു
വിച്ചിരിക്കു ക�ോണക്. അ്ോ�്ക് 
്ൽക്ോലതത്തക്ക് പദവി�ിൽ 
തുെരോൻ  വി.സിമോപ്ര അനുവദി
ച്ചിരിക്കുന്നു. തകരളത്തിപ്ല സർവ്വ
കലോശോലകളിൽ അനിശ്ി്്്വം 
സൃഷ്ിച്ചുപ്കോണ്ടുള്ള ഈ സോഹച
ര്യത്തിനക് ആരോണക് ഉത്തരവോദി
കൾ? ഇപ്രകോരം ഒരു സോഹചര്യം 
എങ്ങിപ്ന രൂപപ്പെട്ടു?  

നി�മന നെപെിരൈമങ്ങളിപ്ല 
ചട്ലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്ോട്ി രോ
ജിവയ്കോൻ നിർത്ദേശിക്പ്പെട്വരി
ൽ കണ്ണൂർ, കോലെി, ഫിഷറീസക് 
സർവ്വകലോശോലകളിപ്ല വിസി
മോപ്ര നി�മിച്ച്ക് ഗവർണർ 
ആരിഫക് മുഹമ്ദക് ഖോൻ ്പ്ന്ന
�ോണക്. നി�മനതവള�ിൽത്തപ്ന്ന 
യജിസിയപ്െ ചട്ങ്ങൾ പോലിക്
പ്പെടുന്നുപ്ണ്ടന്നക് ഉറപെോതക്ണ്ട 
ഗവർണർ അ്ക് നിർവ്വഹിക്ോ്ി
രുന്ന്ക് എന്തുപ്കോണ്ടോണക്? സം
സ്ോനപ്ത്ത സർവ്വകലോശോലക
ളിൽ എല്ലോ വ്യവസ്കളും കോറ്ി
ൽപെറത്തി  അദ്്യോപക നിമന
ങ്ങൾ നെക്കുന്ന്ിപ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠ
മോ� റിതപെോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്ന
തപെോഴും അവപ്�ല്ലോം ്പ്റെ ഇടു
ങ്ങി� രോഷ്ട്രീ� ്ോൽപെര്യങ്ങൾ 
സംരക്ഷിക്ോനുള്ള വിലതപശലോ
ക്ി മോറ്റുക�ോ�ിരുന്നു ഗവർണർ. 

സോതങ്്ിക സർവ്വകലോശോല
യപ്െ വിസിയപ്െ നി�മനപ്ത്ത 
റദ്ദുപ്ചയ്യോനിെ�ോക്ി�്ക്   യജിസി 
ചട്ങ്ങളുപ്െ നഗ്നമോ� ലംഘനമോ
ണക്. പ്സർച്ചക് കമ്ിറ്ി�ിൽ ചട്വി
രുദ്മോ�ി സർവ്വകലോശോല ഉതദ്യോ
ഗസ്പ്ര ഉൾപ്പെടുത്തുക, ഒരോളുപ്െ 

മോത്രം തപരക് നിർത്ദേശിക്കുക തുെ
ങ്ങി വിസി നി�മനത്തിപ്റെ ചട്
പ്രകോരമുള്ള പ്രരൈി� ലംഘിക്
പ്പെട്്ക് ഒരു കലോശോല�ിൽ മോ
ത്രമല്ല. ബന്ധുനി�മനത്തിപ്റെയം 
സ്വജനപക്ഷപോ്ത്തിപ്റെയം ഒട്
നവധി സംഭവങ്ങൾ ഏ്ോണ്ടക് 
എല്ലോ സർവ്വകലോശോല�ിലം നെ
ന്നിട്ടുണ്ടക്. അവ ചൂണ്ടിക്ോട്ി ആളോ
കോനും അഴിമ്ി വിരുദ് നോ�
കതവഷം അണി�ോനും ഗവർണ
ർക്ക് വഴിപ്�ോരുക്ി നൽകി�്ക് 
ഒന്നും രണ്ടും പിണറോ�ി സർക്ോ
രുകളോണക്.

ഉന്ന്വിദ്യോഭ്യോസ അധ്യോപക 
നി�മനരംഗത്തക് യജിസി പ്കോ
ണ്ടുവന്ന സോരമോ� മോറ്ങ്ങൾ, പ്മ
റിറ്ിപ്ന അപ്രസക്തമോക്ിപ്ക്ോ
ണ്ടക് വഴിവിട് നി�മനങ്ങൾ നെ
ത്തോൻ വോ്ിൽ തുറന്നു പ്കോടുക്കു
ന്നവ�ോ�ിരുന്നു. റിസർച്ചക്, എഴു
ത്തുപരീക്ഷ എന്നിവ�ിൽ തനടുന്ന 
മോർക്ിതനക്ോൾ ഇറെർവ്യൂവിപ്റെ 
മോർക്ിനക് പ്രോമുഖ്യം നൽകുന്ന 
സമ്പ്രദോ�മോണക് ഈ മോറ്ങ്ങളിൽ 
പ്രധോനമോയം ഉള്ള്ക്. രോഷ്ട്രീ� 
നി�മനങ്ങൾ വഴി സർവ്വകലോ
ശോലകളുപ്െ ഉന്ന്ോധികോര സമി
്ികൾ ക്കപെിെി�ിപ്ലോതുക്ോൻ 
കഴിയന്ന രോഷ്ട്രീ� കക്ഷികൾ നി
�മനങ്ങൾ അപെോപ്െ അട്ിമറിക്കു
ക�ോണക്. വെതക്ഇൻഡ്യൻ സം
സ്ോനങ്ങളിൽ ഈ മോർഗ്ം ഉപ
ത�ോഗപ്പെടുത്തി സംഘപരിവോർ 
ശക്തികൾ വൻത്ോ്ിൽ അധ്യോ
പകനി�മനങ്ങൾ ഇന്നക് നെത്തു
ക�ോണക്. അത് മോർഗ്ം ്പ്ന്ന
�ോണക് സിപിഐ(എം) തകരള
ത്തിൽ ഉപത�ോഗപ്പെടുത്തുന്ന്ക്. 
അനധികൃ്നി�മനത്തിപ്റെ നി
രവധി സംഭവങ്ങൾ പ്്ളിവകൾ 
സഹി്ം കണ്ണൂർ, കോലെി സർവ്വ
കലോശോലകളിൽനിന്നു പുറത്തുവ
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ഗവര്ണററം 
സറംസ്ഥാന ഭരണവറം...
(2-ാം ശേജില് നിന്ന്)

കേന്ദ്ര തരേഡക് യൂണി�നോ� 
എഐയറ്ിയസി�ിൽ അഫിലി
ത�റ്ക് പ്ചയ്ത ആൾ ഇന്്യ പവർ
പ്മൻസക് പ്ഫഡതറഷൻ (എഐ
പിഎഫക്) സംസ്ോന സതമ്ളനം 
2022 നവംബർ 6നക് എറണോകു
ളം അദ്്യോപക ഭവനിൽ നെന്നു. 
പ്കഎസക്ഇബി�ിപ്ല സ്ിരം 
പ്്ോഴിലോളികളുപ്െ യൂണി�നോ� 
പ്കഎസക്ഇ വർതക്ഴ്ക് യൂണി�
പ്റെയം, കരോർ പ്്ോഴിലോളികളു
പ്െ സംഘെന�ോ� പ്കഎസക്ഇ
ബി-പിസിസി ക്ലൻ വർതക്ഴ്ക് 
യൂണി�പ്റെയം പ്ര്ിനിധികൾ 
സതമ്ളനത്തിൽ പപ്ങ്ടുത്തു. 
എഐപിഎഫക് സംസ്ോന പ്ര
സിഡണ്ടക് എസക്.സീ്ിലോൽ 
അദ്്യക്ഷ് വഹിച്ചു. പ്സരൈട്റി 
തബോണിഫസക് പ്ബന്നി സ്വോഗ
്ം പറഞ്ഞു. എഐപിഎഫക് 
അഖിതലന്്യോ ജനറൽ പ്സരൈട്
റി സഖോവക് സമർ കുമോർ സിൻഹ 

സതമ്ളനം ഉദക്ഘോെനം പ്ചയ്തു. 
ക്വദയു്ി തമഖലയപ്െ സമ്പൂർ
ണ് സ്വകോര്യവൽക്രണം  ലക്ഷ്യം
വച്ചുപ്കോണ്ടക് തകന്ദ്ര സർക്ോർ 
പോർലപ്മറെിൽ അവ്രിപെിച്ച 
ഇലക്ടിസിറ്ി(തഭദഗ്ി) ബിൽ- 
2022പ്ന്ിപ്ര ശക്തമോ� പ്ര
തക്ഷോഭണം പ്കട്ിപെടുക്കുവോൻ 
അത്ദേഹം ഉദക്ഘോെന പ്രസംഗ

ത്തിൽ പ്്ോഴിലോളികതളോെക് 
ആഹ്വോനം പ്ചയ്തു. പോർലപ്മറെി
പ്റെ സബക് ജ്ക് കമ്ിറ്ിയപ്െ 
പരിഗണന�ിലിരിക്കുന്ന ബി
ല്ലിപ്ല വ്യവസ്കൾ പല സം
സ്ോനങ്ങളിലം തകന്ദ്രഭരണ പ്ര
തദശങ്ങളിലം നെപെിലോക്ോൻ 
ശ്രമിക്കുക�ോണക്. ഇ്ിപ്ന്ി
പ്ര പഞ്ചോബക്, യ.പി, ജമ്മു

-കോശ്ീർ, ഛണ്ഡിഗഡക്, തപോണ്ടി
തച്ചരി എന്നിവിെങ്ങളിൽ സർ
ക്ോരുകൾക്ക് ്ോക്ീ്ോ�ി 
മോറി� സമരങ്ങളിപ്ലല്ലോം എഐ
പിഎഫക് സജീവമോ�ി രംഗത്തു
ണ്ടോ�ിരുപ്ന്നന്നും അത്ദേഹം ചൂ
ണ്ടിക്ോട്ി.

എഐയറ്ിയസി അഖിതല
ന്്യോ ക്വസക് പ്രസിഡണ്ടും സം
സ്ോന പ്രസിഡണ്ടുമോ� ആർ 
കുമോർ, ആൾ ഇന്്യ ഇലക്ടിസി
റ്ി കണസ്യൂതമഴ്ക് അതസോസിത�
ഷൻ എക്ിക്യൂട്ീവക് കമ്ിറ്ി അംഗം 
എ.അനവര്ൻ, പ്കഎസക്ഇ വർ
തക്ഴ്ക് യൂണി�ൻ സംസ്ോന പ്ര
സിഡണ്ടക് വി.പ്ക.സദോനന്ൻ, 
എഐപിഎഫക് അഖിതലന്്യോ 
വർക്ിംഗക് കമ്ിറ്ി അംഗം പ്ക.പ്ക.
സുതരന്ദ്രൻ, പ്കഎസക്ഇബി -പിസി 
സി ക്ലൻ വർതക്ഴ്ക് യൂണി�ൻ 
സംസ്ോന ക്വസക് പ്രസിഡണ്ടക് 
പി.എം.ദിതനശൻ എന്നിവരും 

സതമ്ളന പ്ര്ിനിധികപ്ള അഭി
സംതബോധന പ്ചയ്യുകയണ്ടോ�ി.

സംസ്ോന പ്സരൈട്റി തബോ
ണിഫസക് പ്ബന്നി രോഷ്ട്രീ�-സംഘ
െനോ റിതപെോർട്ക് അവ്രിപെിച്ചു. 
ക്വദയു്ി തമഖലയപ്െ സ്വകോ
ര്യവൽക്രണത്തിപ്ന ി്പ്രയള്ള 
പ്രതമ�ം പ്ക.ഹരിയം, നിലവി
ലള്ള പിഎസക്  സി ലിസ്റിൽ അവ
തശഷിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കരോർ പ്്ോ
ഴിലോളികൾക്കും ഉെൻ സ്ിരനി
�മനം നൽകണപ്മന്ന പ്രതമ�ം 
എസക്.അനിൽ പ്രസോദം അവ്
രിപെിച്ചു. റിതപെോർട്ടും പ്രതമ�ങ്ങളും 
പ്ര ി്നിധികളുപ്െ ചർച്ചയ്കക് തശഷം 
ഏകകണ്ഠമോ�ി സതമ്ളനം അം
ഗീകരിച്ചു.

എസക്.സീ്ിലോൽ പ്രസിഡ
ണ്ടും തബോണിഫസക് പ്ബന്നി പ്സ
രൈട്റിയം ആ�ി 49 അംഗ സം
സ്ോന കമ്ിറ്ിപ്�യം സതമ്ള
നം പ്്രപ്ഞ്ഞടുത്തു. 

വവ്യേകുതറി ദെഖലയകുമെ സ്വകാരയേവല്ക്കരണത്റിമ�തറിമര ശക്തൊയ ഷ്പദ്ാഭണത്റിമന് ആഹ്വാ�വകുൊയറി

ആൾ ഇന്്യ പവർമെൻസക് മെഡതേഷൻ (AIPF) സംസ്ോന സതമേളനം

ആള് ഇന്് േവർലമന്സ് ലെഡശേഷന് സംസ്ാന സശമേളനം 
അഖിശെന്്ാ ജനേല് ലസക്രട്ടേി സഖാവ് സമർ കുമാർ സിന്ഹ 
ഉദ്ഘാെനം ലെയ്യുന്നു

ന്നുകഴിഞ്ഞു. ചിലവപ്�ല്ലോം തകോ 
െ്ി ഇെപ്പട്ക് ്െയക തപോലമു
ണ്ടോ�ി.  ഉന്ന്വിദ്യോഭ്യോസരംഗ
ത്തക് ആർഎസക്എസക് സംഘങ്ങൾ 
നെത്തുന്ന ആപൽക്രമോ� നീ
ക്ങ്ങപ്ള ജനോധിപ്്യമോർഗ്ത്തി
ലൂപ്െ ് െത�ണ്ടുന്ന ഇെതുപ്രസ്ോ
നങ്ങൾ, തലേഛമോ� അത് മോർഗ്
ങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുവഴി ഫോ
സിസ്റക് പ്ര്ിതരോധ പ്രസ്ോനം 
വീണ്ടും ദർബ്ബലമോവക �ോണക്. നി
�മവിരുദ്മോ� ബന്ധുനി�മന
ങ്ങളും പിൻവോ്ിൽ നി�മനങ്ങ
ളും അർഹരോ� ഒട്നവധി പ്്ോ
ഴിൽരഹി്രുപ്െ ജീവി്ം ്ല്ലി
പ്ക്ടുത്തുന്നു എന്ന്ിതനക്ോൾ 
ആപൽക്രമോ�്ക്, ഈ കീഴക് വ
ഴക്ങ്ങൾ ഫോസിസ്റക് ശക്തികൾക്ക് 
വിദ്യോഭ്യോസ-ബൗദ്ിക രംഗമോ
പ്ക ക്കപെിെി�ിപ്ലോതുക്ോൻ 
വഴി തുറക്കുന്നു എന്ന്ോണക്.      

ആരിഫക് മുഹമ്ദക് ഖോൻ ഗവ
ർണറോ�ി തകരളത്തിൽ വന്ന്ി
നുതശഷം ഇവിപ്െ ഉണ്ടോ�ിട്ടുള്ള 
പുകിലകൾക്ക് സംസ്ോനപ്ത്ത 
ജനങ്ങളുപ്െ ജീവി്ത്തിപ്ല  അെി
സ്ോനപ്രശക് നങ്ങളുമോ�ി �ോപ് ോ്രു 
ബന്വമിപ്ല്ലന്നക് ഏപ്്ോരോൾക്കും 
അറി�ോവന്ന വസ്തു്�ോണക്. അതങ്ങ
�റ്ം മലീമസമോ�ിക്ഴിഞ്ഞ രോ
ഷ്ട്രീ� മണ്ഡലത്തിൽ ഓതരോ കക്ഷി
കളും തന്ോക്ളും അവരവരുപ്െ 
വ്യക്തിഗ  ്സൗഭോഗ്യങ്ങൾക്ോ�ി 
നെത്തുന്ന കെിപിെികൾക്കും വീ
്ംവയ്പുകൾക്കും ജനങ്ങളുപ്െ ജീ
വി്പ്രശക് നങ്ങളുമോ�ി ബന്മു
ണ്ടോകോനോവില്ലതല്ലോ. വ്യക്തിഗ്
മോ� ഭൗ്ികതനട്ങ്ങൾ എന്ന്ി
തനക്ോൾ അപകെകരമോ�്ക്, 
തകന്ദ്രത്തിപ്ല ബിപ്ജപി സർക്ോ
ർ പ്ര്ിനിധോനം പ്ചയ്യുന്ന പ്വറു
പെിപ്റെ രോഷ്ട്രീ�പ്ത്ത പിന്തുണയ്കോ
നും അ്ിനക് അനുകൂലമോ� പ്രചോ
രണം നെത്തോനും  സംസ്ോന 

ഭരണ ത്തലവൻ എന്ന ഭരണഘ
െനോ പദവി�ിലിരിക്കുന്ന ഒരോൾ 
മു്ിരുന്നു എന്ന്ോണക്. ന്യൂനപ
ക്ഷ-ഭൂരിപക്ഷ  തവർ്ിരിവിപ്റെ 
ആവശ്യമിപ്ല്ലന്ന പ്രസ്ോവന, പൗ
ര്്വബില്ലിപ്ന്ിരോ� സമരപ്ത്ത 
ആരൈമിച്ചുപ്കോണ്ടുള്ള നിലപോെക്, 
ഹിജോബക് തവഷമല്ല, ഒരു ഗൂഢോ
തലോചന�പ്ണന്ന പ്രസ്ോവന ഇവ
പ്�ല്ലോം സംഘപരിവോർ രോഷ്ട്രീ
�ത്തിപ്റെ മറ�ില്ലോത്ത പ്രഖ്യോപ
നങ്ങളോണക്. ഈ സംസ്ോനത്തി
നുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജന
വിഭോഗങ്ങൾക്കും ഭരണഘെന വി
ഭോവനം പ്ചയ്യുന്ന തുല്യ്ത�ോപ്െ 
ജീവിക്ോനുള്ള അവകോശം ഉറ
പെോതക്ണ്ട യൂണി�ൻ ഗവണപ്മ
റെക് പ്ര്ിനിധി, ജനങ്ങളിൽ അര
ക്ഷി്തബോധം വളർത്തുന്ന നില
പോെക് സ്വീകരിക്കുന്ന്ോണക് നോം 
കോണുന്ന്ക്.  

രൊജ്യകെമ്ൊടതുറം ജനൊധിപത്യ
ഹത്യയട്ക്കട് ഗവര്ണര്െൊര് 
�ൊര്മിത്റം വഹിക്കതുന്തു

ജനോധിപ്്യപ്ത്തയം മൂല്യങ്ങ
പ്ളയം പ്ര്ിനിധോനം പ്ചയ്യുന്ന 
ഒരു ഗവർണർ എതപെോപ്ഴങ്ിലം 
രോജ്യത്തക് ഉണ്ടോ�ിട്ടുതണ്ടോ എന്ന
്ക് ന്യോ�മോയം സതന്ഹിക്ോവ
ന്ന്ോണക്. ഭരണഘെനോദത്തമോ� 
വിതവചനോധികോരപ്ത്ത സംബ
ന്ിച്ചക് നോഴികയ്കക് നോൽപെതുവട്വം 
പ്്ോള്ളതുറക്കുന്ന ഗവർണർമോർ 
ജനോധിപ്്യമൂല്യങ്ങതളോെക് ആദ
രവിപ്റെ കണികപ്�ങ്ിലം വച്ചുപു
ലർത്തുന്ന്ോ�ി അനുഭവപ്പെട്ിട്ി
ല്ല.  മൃഗീ� ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടോ�ിരുന്ന 
എൻ.െി.രോമറോവ മന്തിസഭപ്� 
പിരിച്ചുവിട് ഗവർണർ രോംലോലി
പ്ന സുപ്രീംതകോെ്ി രൂക്ഷമോ�ി 
വിമർശിക്കുകയണ്ടോ�ി. ് ങ്ങപ്ള 
അരി�ിട്ടുവോഴിച്ച രോഷ്ട്രീ�കക്ഷി
യപ്െ പ്ചല്ലം ചുമട്ടുകോരനോ�ി ലജ്ജ
ത�തുമില്ലോപ്് പണിപ്�ടുക്കുക
�ോണക് രോജ്യത്തക് ഏ്ോണ്ടക് ഒട്ടുമി
ക് ഗവർണർമോരും പ്ചയ്തിട്ടുള്ള്ക്. 

1957 മു്ൽ രോജ്യം ദർശിക്കുന്ന്ക് 
അ്ോണക്. തകന്ദ്രത്തിൽ അധികോ
രത്തിലിരിക്കുന്ന കക്ഷിയ്കക് അനു
കൂലമോ�ി സംസ്ോനപ്ത്ത സർക്ോ
രുകപ്ള വീഴ്തോതനോ പു്ി�വപ്� 
വോഴിക്ോതനോ കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഏജ
ന്റുമോരോ�ി ഗവർണർമോർ നിപ്ി
ച്ചുകഴിഞ്ഞു. തകോണഗ്സ്ക് വോഴ്ചക്ോ
ലപ്ത്ത ജനോധിപ്്യഹ്്യയപ്െ 
പ്റക്ോർഡക് ് കർത്തുപ്കോണ്ടോണക് 
ബിപ്ജപിയപ്െ തകന്ദ്രഭരണവം 
അവർ വോഴിച്ച ഗവർണർമോരും മു
തന്നറുന്ന്ക്. 

മഹോരോഷ്ട്ര�ിൽ ഒടുവിൽ നെ
ന്ന നി�മസഭോപ്്രപ്ഞ്ഞടുപെിനു
തശഷം  തകോണഗ്സ്ം എൻസി
പിയം ശിവതസനയം തചർന്ന ഒരു 
രോഷ്ട്രീ�സംഖ്യം രൂപപ്പെടുപ്മന്നക് 
ഉറപെോ�തപെോൾ ഗവർണർ ബി.എ
സക്.തഖോഷി�ോരി, ബിപ്ജപി 
തന്ോവക് തദതവന്ദ്ര ഫഡക് നോവിസി
പ്ന മുഖ്യമന്തി�ോ�ി പുലർപ്ച്ച 
ആറക് മണിക്ക് സ്്യപ്ര്ിജ്ഞ 
പ്ചയ്യിച്ചു.  പരമോവധി കു്ിരക്
ച്ചവെം നെത്തി, സഭ�ിൽ ഭൂരിപ
ക്ഷം ഉണ്ടോക്ോൻ ഫഡക് നോവിസി
നക് 14 ദിവസം നൽകുകയം പ്ചയ്തു.  
തകോെ്ി ഇെപ്പെലിപ്നത്തുെർന്നക് 
ഈ പദ്്ി ഉതപക്ഷിതക്ണ്ടിവ
പ്ന്നങ്ിലം  പ്വളുപെോൻകോലത്തക് 
നെത്തി� സ്്യപ്ര്ിജ്ഞപ്� 
ഗവർണർ നോണംപ്കട്നില�ിൽ 
ന്യോ�ീകരിച്ചുപ്കോതണ്ട�ിരുന്നു. 
ഇ്ിനു തനർവിപരീ്മോ� കോര്യ
ങ്ങളോണക് രോജസ്ോനിൽ നെന്ന
്ക്. നി�മസഭ�ിൽ ഭൂരിപക്ഷം 
പ്്ളി�ിക്ോൻ ് നിക്ക് അവസ
രം നൽകണപ്മന്നക് മുഖ്യമന്തി 
അതശോകക് തഗഹക് തലോട്ക് ആവശ്യ
പ്പെട്ിട്ടും ഗവർണർ കൽരോജക് മിശ്ര 
അ്ിനക് ് �ോറോ�ില്ല. തകോണഗ്
സ്ക് വിമ്നോ� സചിൻ ക്പല
റ്ിനക് എംഎൽഎമോപ്ര വിലയ്ക്കുവ
ങ്ങോൻ ഇഷ്ോനുസരണം സമ�ം 
നൽകുന്ന്ിനോ�ി വിശ്വോസപ്ര
തമ�ം പരിഗണിക്കുന്ന്ക് പരമോ
വധി വച്ചു്ോമസിപെിച്ചു. എന്നോൽ 

മധ്യപ്രതദശിൽ തജ്യോ്ിരോജക് സി
ന്്യയപ്െ തനതൃ്്വത്തിൽ 22 എം
എൽഎമോർ വിമ്രോ�ി, മുഖ്യമ
ന്തി കമൽനോഥിപ്ന്ിപ്ര രംഗ
ത്തുവന്ന്ിപ്നത്തുെർന്നക് 24 മണി
ക്കൂറിനുള്ളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പ്്ളി
�ിക്ോൻ ഗവർണർ ലോൽജി െണ്ഡ
ൻ തകോണഗ്സ്ക് മുഖ്യമന്തിത�ോെക് 
ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിമ് എംഎൽഎ
മോർ ആരും പ്കോഴി�ോൻ പോെില്ല
തല്ലോ.  2017ൽ മണിപ്പൂരിൽ 28 സീ
റ്റുള്ള തകോണഗ്സ്ിപ്ന ഒഴിവോക്ി, 
മന്തിസഭയണ്ടോക്ോൻ 21 സീറ്റുള്ള 
ബിപ്ജപിപ്� ക്ഷണിക്കുക�ോണക് 
ഗവർണർ നജക്മ പ്ഹപക്ത്തുള്ള 
പ്ചയ്ത്ക്. ഇത് നെപെി�ോണക് ഗവ
ർണർ മൃദല സിൻഹ തഗോവ�ിൽ 
നെപെോക്ി�്ക്. 17 സീറ്റുള്ള തകോ
ണഗ്സ്ിപ്ന ക്ഷണിക്ോപ്് 
അ്ിലം എണ്ം  കുറവള്ള ബി
പ്ജപിപ്� മന്തിസഭയണ്ടോക്ോൻ 
ക്ഷണിച്ചു. 

മുഖ്യമന്തി പദവി ലഭിച്ചുകഴി
ഞ്ഞോൽ മന്തിസ്ോനം വോഗ്ോനം 
നൽകി പരമോവധി നി�മസഭോ
സോമോജികപ്ര വിലപ്ക്ടുക്ോൻ 
ഇന്നപ്ത്ത മലീമസമോ� രോഷ്ട്രീ�
സോഹചര്യത്തിൽ ഒരു ബുദ്ിമുട്ടും 
ഉണ്ടോകില്ല. ഇവിപ്െപ്�ല്ലോം കു്ി
രക്ച്ചവെപ്ത്ത ഒരു മറയമില്ലോപ്് 
തപ്രോൽസോഹിപെിക്കുന്ന ലജ്ജോക
രമോ�  നിലപോടുകളോണക്  ഗവ
ർണർമോർ സ്വീകരിച്ച്ക്. ‘ഒരു തൂ
ക്കുസഭയപ്െ സോഹചര്യമുണ്ടോ�ോ
ൽ ഗവർണർമോർ കൂടു്ൽ എംഎ
ൽഎമോർ ഉള്ള ഒറ് കക്ഷിപ്� മന്തി
സഭയണ്ടോക്ോൻ ക്ഷണിക്കുക�ോണക് 
പ്ചതയ്യണ്ട്ക്.’ 1994ൽ സുപ്രീംതകോ
െ്ി�ിൽ നിന്നുമുണ്ടോ� വിധി�ി
പ്ല വോക്കുകളോണിവ. ഇ്ിപ്റെ 
നഗ്നമോ� ലംഘനമോണക് മുകളിൽ 
സൂചിപെിച്ച എല്ലോ സംസ്ോനങ്ങ
ളിലം നെന്നിട്ടുള്ള്ക്. അരുണോച
ൽ പ്രതദശിപ്ല തകോണഗ്സ്ക് മന്തി
സഭപ്� അട്ിമറിച്ച്ിപ്നത്തുെ
ർന്നുണ്ടോ� തകസ്ിൽ 2016 ജൂക്ല 
13നക് സുപ്രീംതകോെ്ി, ‘രോഷ്ട്രീ� 

കക്ഷികളുപ്െ അഭിപ്രോ� വ്യ്്യോ
സങ്ങൾ, അസംതൃപ്തി, തചരി്ിരി
വകൾ എന്നിവ�ിൽ നിന്നും ഒരു 
ഗവർണർ കർശനമോയം അകലം 
പോലിച്ചിരിക്ണം’ എന്നക് ് ോക്ീ
്ക് പ്ചയ്യുകയണ്ടോ�ി. ഇ്ിനക് തന
ർവിപരീ്മോ�ി ഗവർണർമോരുപ്െ 
കോർമ്ിക ്്വത്തിൽ കു ി്രക്ച്ചവെം 
ഉൾപ്പെപ്െയള്ള അറപ്പുളവോക്കുന്ന 
കോര്യങ്ങളോണക് ഇന്നക് വ്യ്്യസ് 
സംസ്ോനങ്ങളിൽ നെമോടുന്ന്ക്. 
1984ൽ എൻ.റ്ി.രോമറോവവിപ്ന 
പുറത്തോക്ി�തപെോൾ ഉണ്ടോ� 
തസവക് ഡതമോരൈസി പ്രസ്ോനത്തി
പ്റെ ഭോഗമോ�ിരുന്ന ആർഎസക്എ
സക്-ബിപ്ജപി സംഘം ഇന്നക് ജനോ
ധിപ്്യ മൂല്യങ്ങളുപ്െ പട്െ ഒരു
ക്കുന്ന്ോണക് നോം കോണുന്ന്ക്. 

സംസ്ോനപ്ത്ത ഗവർണറുപ്െ 
ജനോധിപ്്യവിരുദ്്പ്� പ്ചറു
ക്ോനുള്ള ധോർമ്ികമോ� ഒരു ത�ോ
ഗ്യ്യം സിപിഐ(എം)നും കൂ
ട്ർക്കും ഇല്ല എന്ന്ോണക് ജനോധി
പ്്യവിശ്വോസികപ്ള തവദനിപെി
ക്കുന്ന വസ്തു .് അതുപ്കോണ്ടു്പ്ന്ന 
ഗവർണർപ്ക്്ിരോ� നിലപോടു
കൾക്ക് സോധോരണജനങ്ങളുപ്െ 
പിന്തുണ ഉറപെോക്ോനും അവർക്ക് 
കഴി�ില്ല. ഇതപെോൾ തകരളം മുഴു
വൻ എൽഡിഎഫക് ഉന്ന്വിദ്യോ
ഭ്യോസ സംരക്ഷണ സതമ്ളനങ്ങ
ൾ സംഘെിപെിക്കുക�ോണക്. ഉന്ന
്വിദ്യോഭ്യോസ രംഗപ്ത്ത ് കർക്കു
ന്ന്ക് ഇന്നക് തകരളത്തിൽ അധി
കോരത്തിലിരിക്കുന്ന എൽഡിഎ
ഫക് സർക്ോരോണക്. തദശീ� വിദ്യോ
ഭ്യോസ ന�ം അവ്രിപെിക്കുന്ന 
വിനോശകരമോ� ആശ�ഗ ി്കളും 
ന�ങ്ങളും കൃ്്യ്ത�ോപ്െ നെപെോ
ക്കുക�ോണക് പിണറോ�ി വിജ�ൻ 
സർക്ോർ. ഗവർണറുമോയള്ള മല്ല
യദ്ത്തിപ്റെ പുകമറ�ിൽ �ഥോ
ർത്ഥത്തിൽ നെക്കുന്ന്ക് വിദ്യോ
ഭ്യോസതമഖലയപ്െ പ്പോളിച്ചടുക്
ൽ ആണക്. വിദ്യോഭ്യോസസക് തനഹി
കൾ ഗൗരവപൂർവ്വം ഗണിതക്ണ്ട
്ക് ഈ വസ്തു്�ോണക്.



4 നവംബര് 2022

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

മോ� സഖോവക് ശിബ്ോസക് തഘോഷക് 
ഈ വിഷ�പ്ത്ത സംബന്ിച്ചക് 
ശോസ്തീ�മോ� ഒരു വിശകലനം 
നൽകി�ിരുന്നു. പ്രസ്തു് വിശക
ലനത്തിപ്റെയം  ലഭ്യമോ� വസ്തു
്കളുപ്െയം അെിസ്ോനത്തിൽ 
ഇതപെോൾ ഉ�ർന്നുവന്നിരിക്കുന്ന 
പ്രശക് നപ്ത്ത പരിതശോധിക്കുക�ോ
ണിവിപ്െ. 

ഹിന്ദു, ഹിന്ി, ഹിന്ദുസ്ോൻ - 
മുസിം, ഉറുദ, പോക്ിസ്ോൻ എന്ന 
രീ്ി�ിൽ അ്്യന്ം വിനോശക
രമോ� വിഭോഗീ�മുദ്ോവോക്യങ്ങൾ 
സ്വോ്ന്ത്യപൂർവ്വകോലത്തു്പ്ന്ന 
നമ്മുപ്െ നോട്ിൽ ഉ�ർന്നുവന്നിരു
ന്നു. 1937ൽ സി.രോജതഗോപോലോ
ചോരി   മദ്ോസക് മുഖ്യമന്തി�ോ�ിരിപ്ക് 
സക് കൂളുകളിൽ ഹിന്ി നിർബ്ബന്ി
്മോക്ി�തപെോഴോണക് ഇന്്യക്ോ
ർക്ിെ�ിൽ വലി� ഭോഷോ പ്ര
തക്ഷോഭണമുണ്ടോ�്ക്. പ്പരി�ോർ 
ഇ.വി.രോമസ്വോമി നോയ്കരുപ്െ തന
തൃ ്്വത്തിൽ നെന്ന പ്രതക്ഷോഭപ്ത്ത 
തുെർന്നക്  രോജതഗോപോലോചോരി 
സർക്ോരിനക് രോജി വ�ക് തക്ണ്ടി
വന്നു. ഗവർണർ ജനറൽ ഉത്തര
വക് പിൻവലിച്ചു. രോജതഗോപോലോ
ചോരി ് പ്ന്ന പില്കോലത്തക് ‘ഇംഗ്ീ
ഷക് എല്ലോ�ക് തപെോഴും, ഹിന്ി ഒരി
ക്ലമില്ല’ (English ever Hindi 
never) എന്ന മുദ്ോവോക്യമു�ർത്തി. 
സ്വോ്ന്ത്യത്തിനുതശഷം തകോ
ണസ്റിറ്യുവറെക് അസംബ്ി�ിൽ ഭോ
ഷപ്�ക്കുറിച്ചോണക് ഏറ്വം ് ീക്ഷ്ണ
മോ� വോദപ്ര്ിവോദം നെന്ന്ക് 
എന്നക് തഡോ്ർ അംതബദക്കർ 
്പ്ന്ന അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ടക്. ഹിന്ി 
ഇന്്യയപ്െ ഔതദ്യോഗിക ഭോഷ
�ോക്ണം എന്ന, ഒരു വിഭോഗം 
അംഗങ്ങളുപ്െ നിർത്ദേശത്തിപ്ന
്ിപ്ര അ്ിശക്തമോ� വോദമുഖ
ങ്ങൾ ഉ�ർന്ന്ിനോൽ ഒരു ഏകോ
ഭിപ്രോ�ം ഉണ്ടോക്ിപ്�ടുക്ോൻ 
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങപ്ന, ഒരു 
അനുരഞ്ജന നീക്പ്മന്ന നില�ി
ലോണക്  ഭരണഘെന�ിൽ എട്ോം 
പ്ഷഡ്യൂൾ കെന്നുവരുന്ന്ക്. യൂണി
�ൻ ഗവണപ്മറെിപ്റെ ഔതദ്യോ
ഗിക ഭോഷ�ോ�ി ഹിന്ിയം അത്ോ
പ്െോപെം 15 വർഷക്ോലതത്തക്ക് 
ഇംഗ്ീഷം അത് പദവി�ിൽ നി
ലപ്കോള്ളും എന്നു്ീരുമോനിക്
പ്പെട്ടു. ഭരണഘെനോപരമോ� പദ
വികതളോപ്െ 14 ഭോഷകപ്ള ഔതദ്യ
ോഗികഭോഷകളോ�ി ഭരണഘെന
യപ്െ എട്ോം പ്ഷഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെ
ടുത്തുകയം പ്ചയ്തു. ഓതരോ ഭോഷോ
തദശീ�്യപ്െയം സമൂഹത്തിപ്റെ
യം ഭോഷോ, സോംസക് കോരിക അഭി
ലോഷങ്ങപ്ള മോന്യമോ�ി അഭിസം
തബോധന പ്ചയ്യുന്നിപ്ല്ലങ്ിലം, മു
റിപ്പെടുത്തോപ്്പ്�ങ്ിലം മുതന്നോ
ട്ടുതപോകുക എന്ന മിനിമം ധോരണ
�ോണക് ഇ ി്നുപിന്നിൽ പ്രവർത്തി
ച്ച്ക്. ‘ഒരു രോജ്യം, ഒരു ഭോഷ’ എന്ന 
അധിനിതവശ സ്വരത്തിലള്ള മു
ദ്ോവോക്യമു�ർത്തി�ോണക് ബിപ്ജ
പിയം അമി്ക് ഷോയം ഇന്നക് ഹിന്ി 
അെിതച്ചല്പിക്ോൻ ശ്രമിക്കുന്നപ്് 

ങ്ിലം എട്ോം പ്ഷഡ്യൂളിപ്ല ഭോ
ഷകളുപ്െ എണ്ം ഇക്ോലം പ്കോണ്ടക്, 
14ൽ നിന്നക് 22 ആക്ി ഉ�ർതത്ത
ണ്ടിവന്നു എന്ന്ക്, വ്യ്്യസ് ഭോ
ഷോതദശീ�്കളുപ്െ സോംസക് കോ
രിക അഭിനിതവശങ്ങപ്ള ഒറ്ക്കുെ
ക്ീഴിപ്ലോതുക്ോൻ കഴിയന്ന്ല്ല 
എന്നു ്പ്ന്ന�ോണക് വ്യക്തമോക്കു
ന്ന്ക്. 38 ഭോഷകപ്ളക്കൂെി വീണ്ടും 
എട്ോം പ്ഷഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത
ണപ്മന്ന ആവശ്യം നിലനില്ക്കുന്നു
മുണ്ടക്. ഒറ് ഭോഷ�ിതലയ്ക്കുള്ള തകന്ദ്രീ
കരണം അെിതച്ചല്പിക്ലിലപ്െ നെ
ക്ില്ല എന്നും ഇ്ക് സൂചിപെി ക്കുന്നു. 

ഭരണഘെന നിലവിൽവന്നക് 
15 വർഷത്തിനുതശഷം തകന്ദ്രസ
ർക്ോർ, 1965 ജനുവരി 26 മു്ൽ 
ഹിന്ി ഇന്്യയപ്െ ഏക ഔദ്യോ
ഗിക ഭോഷ�ോ�ി പ്രഖ്യോപിച്ചു. 
അത്ത്തുെർന്നോണക് സ്വ്ന്തഭോ
ര്ത്തിപ്ല ആദ്യപ്ത്ത ഭോഷോപ്ര
ക്ഷോഭണം പ്പോട്ിപ്പുറപ്പെട്്ക്. ് ീ
വ്രമോ� പ്രതക്ഷോഭണത്തിപ്റെ ഫല
മോ�ി സർക്ോരിനക് പിന്ിരിത�
ണ്ടിവന്നു. ഹിന്ി ഇ്ര സംസ്ോ
നങ്ങളിപ്ല ജനങ്ങൾ ആഗ്ഹി
ക്കുന്നിെതത്തോളംകോലം ഇംഗ്ീഷക് 
കൂെി ഔതദ്യോഗിക ഭോഷ�ോ�ി 
നിലപ്കോള്ളുപ്മന്നക് സർക്ോർ സമ്
്ിച്ചു. ഭരണഘെന തഭദഗ്ി പ്ച
യ്തുപ്കോണ്ടക് ഇ്ിനക് നി�മപ്രോബ
ല്യം നൽകണപ്മന്നുള്ള ആവശ്യം 
പരിഗണിക്പ്പെട്ിപ്ല്ലങ്ിലം തക
ന്ദ്ര-സംസ്ോന വിനിമ�ങ്ങളിലം 
സംസ്ോനോന്ര വിനിമ�ങ്ങളി
ലം വിദ്യോഭ്യോസ പ്രരൈി��ിലം 
വപ്ര തദവനോഗരി ലിപി�ിലള്ള 
ഹിന്ിയപ്െ ഉപത�ോഗം നിർബ്ബ
ന്ി്മോക്കുന്ന നിലപോെോണക് തു
െർന്നുള്ള സർക്ോരുകൾ സ്വീക
രിച്ച്ക്. എൻഡിഎ അധികോര
ത്തിപ്ലത്തി�ത്ോപ്െ ഇതു കൂടു
്ൽ ശക്തമോ�ി. വെക്കുകിഴക്ൻ 
സംസ്ോനങ്ങളിപ്ല ഒമ്പതു തഗോ
ത്രസമൂഹങ്ങൾ അവരുപ്െ തദശഭോ
ഷയപ്െ ലിപി�ോ�ി തദവനോഗരി
പ്� അംഗീകരിച്ചുപ്വന്നും എട്ടു 
സംസ്ോനങ്ങളിൽ പത്തോംക്ോസക് 
വപ്ര ഹിന്ി നിർബ്ബന്ി്മോക്ി
�ിരിക്കുന്നുപ്വന്നും സംസ്ോനങ്ങ
ൾ ് മ്ിലള്ള വിനിമ�ങ്ങൾ ഹി
ന്ി�ിലോ�ിരിക്ണപ്മന്നും അമി് ക് 
ഷോ പ്രഖ്യോപിച്ച്ക് ഇ്ിപ്റെ ഒടു
വിലപ്ത്ത ഉദോഹരണമോണക്.

 ഔതദ്യോഗികഭോഷ, ബന്
ഭോഷ, തദശീ�ഭോഷ തുെങ്ങി നി
ശ്ി്മോ� അർത്ഥങ്ങളുള്ള പ്ര
ത�ോഗങ്ങപ്ള ഒറ്�ർത്ഥത്തിലോണക് 
ഹിന്ി വക്തോക്ൾ ഉപത�ോഗിച്ചു 
കോണുന്ന്ക്. നമ്മുപ്െ രോജ്യത്തിനക് 
ഒരു തദശീ�ഭോഷ  എപ്ന്നോന്നില്ല 
എന്നു നോതമോർക്ണം. യൂണി�
ൻ ഗവപ്മെറെിപ്റെ വ്യവഹോരങ്ങ
ൾ നെത്തോനുപത�ോഗിക്കുന്ന ഹി
ന്ിയം ഇംഗ്ീഷം സർക്ോരിപ്റെ 
ഔതദ്യോഗിക ഭോഷകളോണക്. 8-ോം 
പ്ഷഡ്യൂളിപ്ല 22 ഭോഷകളും രോ
ജ്യത്തിപ്റെ ഔതദ്യോഗിക ഭോഷക
ളോണക്. വിവിധ സംസ്ോനങ്ങളി
പ്ല സർക്ോരുകൾ ഔതദ്യോഗിക 

ഭോഷ�ോ�ി അവ ഉപത�ോഗിക്കു
ന്നു. വിവിധ സംസ്ോന സർക്ോ
രുകൾ ്മ്ിലം വിവിധ ഭോഷോ
ജനവിഭോഗങ്ങൾ ്മ്ിലമുള്ള 
ആശ�വിനിമ�ത്തിനും വ്യ്്യ
സ് ഭോഷോ വിഭോഗങ്ങൾ ്മ്ിൽ 
വിനിമ�ത്തിനുമുപത�ോഗിക്കുന്ന 
ഭോഷ�ോണു ബന്ഭോഷ (lingua 
franca). ഈ ബന്ഭോഷയം തക
ന്ദ്രസർക്ോരിപ്റെ ഔതദ്യോഗികഭോ

ഷയം ഹിന്ി�ോക്ണപ്മന്നും 
അതുവഴി അ്ിപ്ന തദശീ�ഭോഷ
�ോ�ി  ഉ�ർത്തിപ്�ടുക്ണപ്മ
ന്നുമോണക് ഇതപെോൾ അമി് ക് ഷോയപ്െ 
തനതൃ്്വത്തിൽ ഔതദ്യോഗിക ഭോ
ഷോസമി്ി നിർബ്ബന്ം പിെിക്കു
ന്ന്ക്. നമുക്ക് ഒതന്നോ അ്ിലധി
കതമോ ബന്ഭോഷയം ഔതദ്യോഗി
കഭോഷയം ഉണ്ടോകോം. എന്നോൽ 
നമുപ്ക്ോരു തദശീ�ഭോഷ  തവണ
പ്മന്ന ആവശ്യം ജനോധിപ്്യ 
വിരുദ്മോ� ഒന്നോണക്. കോരണം 
ഒരു ബഹുഭോഷോ രോജ്യത്തക് ഓതരോ 
ഭോഷയം അ്തു ജനവിഭോഗങ്ങ
ളുപ്െ സോംസക് കോരികസത്തപ്�ന്ന 
നില�ിൽ  ചരിത്രപരമോ�ി ഉരുവം 
പ്കോണ്ട്ോണക്. വിവിധങ്ങളോ� 
ജീവി്ോത�ോധനരംഗങ്ങളിൽ ് ോ
ര്തമ്യന സ്ിര്യള്ള പരസ്പര
ബന്ത്തിൽ ഏർപ്പെെോൻ കഴി
ഞ്ഞ ജനവിഭോഗങ്ങളോണക് ചരിത്ര
ത്തിൽ വ്യ്്യസ് തദശീ�്കളോ
�ി രൂപംപ്കോള്ളുന്ന്ക്. അ്ക് 
അവരുപ്െ തസ്വച്ഛ�ോലള്ള പ്്ര
പ്ഞ്ഞടുപെല്ല; ചരിത്രപരമോണക്. ആ 
തദശീ�്യപ്െ പരിധിക്കുള്ളിലോ
ണക് അവരുപ്െ ഭോഷ വികസിച്ചു 
വന്ന്ക്. അത്തരം വിവിധ തദശീ
�്കളുപ്െയം ഭോഷകളുപ്െയം സമു
ച്ച�മോണക് നമ്മുപ്െ രോജ്യം. ഒരു 
ജന്യപ്െ സോംസക് കോരികസ്വ്്വ
പ്മന്ന നില�ിൽ അ്ിൽ ഒരു ഭോ
ഷയ്കക് മപ്റ്ോന്നിതനക്ോൾ തമന്മത�ോ 
കുറതവോ ഇല്ല. അതുപ്കോണ്ടോണക്  
ഒരു ഭോഷ സംസോരിക്കുന്നവർ മപ്റ്ോ
രു ഭോഷപ്� തദശീ� ഭോഷ�ോ�ി 
അംഗീകരിക്ണപ്മന്നു നിർബ
ന്ിക്കുന്ന്ക് ജനോധിപ്്യ വിരു
ദ്മോപ്ണന്നു പറയന്ന്ക്.

ദീർഘകോലപ്ത്ത ബ്ിട്ീഷക് 
ഭരണം സൃഷ്ിച്ച ഒരു ഏകീകൃ്
കതമ്പോളവം ബ്ിട്ീഷക് ആധിപ
്്യത്തിപ്ന്ിപ്ര നെന്ന സ്വോ്
ന്ത്യസമരവമോണക് നമ്മുപ്െ നോട്ി
പ്ല വിവിധ തദശീ�്കപ്ള കൂട്ി
�ിണക്ി ഒരു തദശരോഷ്ട്രത്തിനു 
ജന്മം നൽകി�്ക്. തദശരോഷ്ട്രം 
ഉദ�ം പ്ച�ക് പ്്ങ്ിലം അ്ിന
നുബന്മോ�ി നെതക്ണ്ട ജനോ
ധിപ്്യവിപ്ലവം നെക്ോ്ിരുന്ന
്ിനോൽ ഈ തദശീ�്കൾ ് മ്ി
ലളള സോംസക് കോരിക ഉദക്ഗ്ഥനം 
ഇന്നുവപ്രയം നെന്നിട്ില്ല. സ്വ്
ന്ത ഇന്്യ�ിപ്ല ജനോധിപ്്യ 
പ്രസ്ോനങ്ങളോണക് ആ കർത്ത
വ്യം പൂർത്തീകരിതക്ണ്ടി�ിരുന്ന്ക്. 

മു്ലോളിത്തത്തിപ്റെ ആതഗോളപ്ര
്ിസന്ിയപ്െ ഘട്ത്തിൽ അധി
കോരത്തിതലറി� ഇന്്യൻ മു്ലോ
ളിത്തത്തിനക് അതു സോധ്യമോകുമോ
�ിരുന്നില്ല. മോർകക് സിസം - പ്ല
നിനിസം ഇന്്യൻമണ്ിൽ മൂർത്ത
മോ�ി പ്രത�ോഗിക്ോൻ തശഷി�ി
ല്ലോ്ിരുന്ന ഇെതുപക്ഷപ്മന്നറി�
പ്പെടുന്നവർക്കും അതു കഴിയമോ
�ിരുന്നില്ല. ് ്ക്ഫലമോ�ി ് ൽപെ
രകക്ഷികൾക്ക് ഏതു നിമിഷവം 
ഊ്ിക്ത്തിക്ോൻ പോകത്തില
ള്ള  ക്വരത്തിപ്റെ കനലകളോ�ി 
ഈ ഭിന്നതദശീ�്കൾ നിലപ്കോ
ണ്ടു. വർഗ്രോഷ്ട്രീ�ത്തിപ്റെയം 
കക്ഷിരോഷ്ട്രീ�ത്തിപ്റെയം പ്ര്ി
സന്ി ഘട്ങ്ങളിതലോതരോന്നിലം 
ഹിന്ി അെിതച്ചല്പിക്കുന്ന്ിപ്നക്കു
റിച്ചു സംസോരിച്ചു പ്കോണ്ടിരിക്കു
ന്നവർ ഈ കനലകൾ ഊ്ിക്
ത്തിക്കുക്പ്ന്ന�ോണു പ്ചയ്യുന്ന്ക്.

ഇനി നമുക്ക് നമ്മുപ്െ രോജ്യ
പ്ത്ത ഭോഷോ പ്രശക് നത്തിപ്റെ അെി
സ്ോനങ്ങളിതലയ്ക്കുവരോം. സഖോവക് 
ശിബ്ോസക് തഘോഷക് വിശദീകരി
ക്കുന്നു.’ഞങ്ങളുപ്െ പര്യോതലോച
ന�ിൽ, നമ്മുപ്െ നോട്ിൽ ഭോഷ
യമോ�ി ബന്പ്പെട് പ്രശക് നങ്ങൾ 
ഇനിപെറയന്നവ�ോണക്. ഔതദ്യോ
ഗിക ഭോഷ എന്ോ�ിരിക്ണം 
അഥവോ ബന്ഭോഷ എന്ോ�ി
രിക്ണം? അധ്യ�ന മോദ്്യമം 
ഏ്ോ�ിരിക്ണം?  സംസ്ോന
ത്തിനകപ്ത്ത വിനിമ�ങ്ങളിൽ  
ഔതദ്യോഗിക ഭോഷ എന്ോ�ിരി
ക്ണം? ഇന്്യപ്�തപെോപ്ല ഭിന്ന
തദശീ�്കൾ നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു 
രോജ്യത്തക് തദശീ� ഭോഷ�ോ�ി 
ഒപ്രോറ് ഭോഷ ഉ�ർന്നു വരുന്ന്ി
പ്റെ പ്രരൈി�പ്�ന്ോണക്?’ 1

ഒരു ഔതദ്യോഗിക ഭോഷയണ്ടോ
കുതമ്പോതഴ തദശീത�ോതദക്ഗ്ഥനം 
സോധ്യമോകൂ എന്നും ഇന്്യ�ിപ്ല 
43 ശ്മോനം ജനങ്ങൾ സംസോ
രിക്കുന്ന ഹിന്ി�ോ�ിരിക്ണം 
ആ ഔതദ്യോഗിക ഭോഷ എന്നുമോ
ണക് ഹിന്ി പക്ഷപോ്ികളുപ്െ 
ആദ്യകോലം മു്തലയള്ള വോദം. 
2019ൽ ഹിന്ി ദിവസക് ആചരിക്കു
ന്ന തവള�ിൽ ഹിന്ി ഇന്്യയപ്െ 
തദശീ� ഭോഷ�ോക്ണപ്മന്നു പറ
ഞ്ഞ അമി്ക് ഷോ�ക് പ്ക്്ിപ്ര രോ
ജ്യപ്ത്ത വിദ്യോഭ്യോസ വിചക്ഷണ
രും സോഹി്്യ പ്രവർത്തകരും 
ശക്തമോ�ി പ്ര്ികരിച്ചു. ഷോ പി
ന്നീെക് ഹിന്ി�ിൽ െ്വീറ്ക് പ്ചയ്ത്ക് 
വിവിധ ഭോഷകൾ നിലനില്ക്കുന്ന 
രോജ്യമോണക് ഇന്്യപ്�ങ്ിലം ഇന്്യ
പ്� തലോകരംഗത്തു പ്ര ി്ഷ്ഠിക്കുന്ന 
ഒരു ഭോഷ  ഉണ്ടോകണപ്മന്നോണക്. 
ഏപ്്ങ്ിലം ഭോഷയ്കക് ഇന്്യപ്� 
ഒന്നിപെിക്ോൻ കഴിയപ്മങ്ിൽ 
അതു ഹിന്ി�ോപ്ണന്നും അത്ദേഹം 
അഭിപ്രോ�പ്പെട്ടു. എന്നോൽ ഒരു 
രോജ്യത്തിനക് ഒരു ഔതദ്യോഗിക 
ഭോഷ മോത്രതമ പോടുള്ളൂ എന്നതുക് 
വോസ്വവിരുദ്മോണക്. കോനഡ�ി
ൽ ഇംഗ്ീഷം ഫ്രഞ്ം ഔതദ്യോഗിക 
ഭോഷകളോണക്. സ്വിറ്ക് സർലൻഡി
ൽ നോലക് ഔതദ്യോഗികഭോഷകളു

ണ്ടക്. വിവിധ ഭോഷകൾ സംസോ
രിക്കുന്നവരുപ്െ എണ്ം മോനദണ്ഡ
ങ്ങൾക്നുസരിച്ചു മോറുന്നതും 
കോണോം. 2011പ്ല പ്സൻസസക് 
റിതപെോർട്ക് അനുസരിച്ചക് 19,500 
ഭോഷകതളോ ഭോഷോതഭദങ്ങതളോ ഇന്്യ
�ിൽ സംസോരിക്കുന്നുണ്ടക്. അ ി്ൽ 
10,000ൽ ക്കൂടു്ൽ തപർ സംസോ
രിക്കുന്ന ഭോഷ എന്നതു മോനദണ്ഡ
മോക്ി�ോൽ 121 ഭോഷകളോണുള്ള
്ക്. 1991ൽ ഹിന്ി സംസോരിക്കു
ന്നവർ ജനസംഖ്യയപ്െ 39.29 
ശ്മോനമോ�ിരുപ്ന്നങ്ിൽ 2011ൽ 
അ്ക് 43.63 ശ്മോനമോ�ി ഉ�
ർന്നു. ഇതു പതക്ഷ യപി, എംപി, 
ബീഹോർ, രോജസ്ോൻ തുെങ്ങി� 
സംസ്ോനങ്ങളിപ്ല ജനസംഖ്യ 
വർദ്ിച്ചതുപ്കോണ്ടും മുമ്പക് ഭിന്നഭോ
ഷകളോത�ോ ക്വവിദ്്യങ്ങളോത�ോ 
കണക്ോക്പെട്ിരുന്ന 56 ഭോഷോ
തഭദങ്ങപ്ളയം ഹിന്ിയപ്െ കൂട്ത്തി
ൽ പ്പടുത്തി�തുപ്കോണ്ടുമോണക്.2 
എന്ോ�ോലം ശരി, ഭൂരിപക്ഷം 
വരുന്ന ബോക്ി 56 ശ്മോനം ആളു
കളും ഔതദ്യോഗിക ഭോഷ�ോ�ി 
ഹിന്ി സ്വീകരിക്ണപ്മന്ന്ക് 
മുൻപു സൂചിപെിച്ച കോരണങ്ങൾ 
പ്കോണ്ടു്പ്ന്ന അസ്വീകോര്യമോണക്.

ഇനി വോദത്തിനു തവണ്ടി ഇന്്യ
യ്കക് ഔതദ്യോഗിക ഭോഷ�ോ�ി ഒപ്രോ
റ് ഭോഷ ് പ്ന്ന തവണപ്മന്നു വച്ചോ
ൽത്തപ്ന്ന ഹിന്ിക്കു പകരം എന്തു
പ്കോണ്ടും ഇംഗ്ിഷോ�ിരിക്ണം 
ആ സ്ോനത്തു വതരണ്ട്ക്. ഹി
ന്ിക്കുതവണ്ടി നിലപ്കോളളുന്നവ
രുപ്െ വോദം  ഇംഗ്ീഷക് വിതദശഭോ
ഷ�ോണക്, ഔതദ്യോഗിക ഭോഷപ്�
ന്ന നില�ിലള്ള അ്ിപ്റെ ഉപ
ത�ോഗം തദശീ� സ്വ്ന്ത്യത്തി
പ്റെയം പരമോധികോരത്തിപ്റെയം 
്ോല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്മോകുപ്മ
ന്നുമോണക്. എന്നോൽ ഒരു ഭോഷ വി
തദശഭോഷ�ോ�ി പരിഗണിക്പ്പെ
െോനുള്ള മോനദണ്ഡം അ്ിപ്റെ 
ഉത്ഭവം എവിപ്െപ്�ന്ന്ല്ല. തന
രതത്ത പറഞ്ഞതുതപോപ്ല കോന
ഡ�ിലല്ല ഇംഗ്ീഷം ഫ്രഞ്ം ഉദ�ം 
പ്ചയ്ത്ക്. എന്നിട്ടും അവ അവിപ്െ 
ഔതദ്യോഗിക ഭോഷകളോണക്. മിക് 
ലോറ്ിനതമരിക്ൻ രോജ്യങ്ങളിപ്ല
യം ഔതദ്യോഗിക ഭോഷ�ോ� സ്പോ
നിഷക് സക് പ്പ�ിനിൽ രൂപംപ്കോ
ണ്ട്ോണക്.  ജനോധിപ്്യപ്ത്തക്കു
റിച്ചും സ്വോ്ന്ത്യപ്ത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള 
ആധുനിക സങ്ല്പങ്ങൾ ഇന്്യക്ോ
ർ മനസ്ിലോക്ി�്ക് ഇംഗ്ീഷിലൂ
പ്െ�ോപ്ണന്നും അ്ോണക് തദശീ
�സ്വോ്ന്ത്യ പ്രസ്ോനത്തിനു 
ബീജോവോപം നൽകി�പ്്ന്നും 
ഇന്നക് നമുക്റി�ോം. ശോസ്തത്തി
പ്റെയം ് ്്വചിന്യപ്െയം തമഖ
ലകളിപ്ല ഉന്ന്ോശ�ങ്ങളുപ്െ 
വോഹനമോ�ി ഇംഗ്ീഷക് നിലപ്കോ
ള്ളുന്നുപ്വന്ന്ക് സംശ�മില്ലോത്ത 
വസ്തു്യമോണക്. ഇക്ോരണങ്ങ
ൾപ്കോണ്ടക് ഇന്നക് ഇന്്യ�ിൽ ഇം
ഗ്ിഷിപ്ന ഒരു വിതദശ ഭോഷ�ോ
�ി കരു്ോനോകില്ല. ആനുഷംഗി
കമോ�ി ഒന്നുകൂെി സൂചിപെിക്പ്ട്, 
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ഹിന്ി
അടിച്ചേല്പിക്കരുത്
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ഇംഗ്ീഷിപ്റെ ഉപത�ോഗം നമ്മുപ്െ 
സ്വോ്ന്ത്യപ്ത്തയം പരമോധികോ
രപ്ത്തയം അപകെപ്പെടുത്തുപ്മന്നു 
വോദിക്കുന്ന ഈ ‘തദശസക് തനഹി
കൾക്ക്’ പപ്ക്ഷ, വിതദശ ഫിനോ
ൻസക് മൂലധനപ്ത്ത ഇന്്യ�ിതല
ക്ോകർഷിച്ചക് നമ്മുപ്െ പ്്ോഴിൽ 
ശക്തിപ്�യം പ്രകൃ ി്വിഭവങ്ങപ്ളയം 
ചൂഷ ണം പ്ചയ്യോനനുവദിക്കുന്ന
്ിൽ �ോപ്്ോരു മനഃസോക്ഷിക്കു
ത്തും അനുഭവപ്പെെോറില്ല. സ്വന്ം 
മക്പ്ള സ്വതദശത്തും വിതദശത്തു
മുള്ള ഉന്ന് സ്വകോര്യവിദ്യോഭ്യോസ 
സ്ോപനങ്ങളിൽ പഠിപെിക്കുന്ന
്ിൽ അല്പംതപോലം ലജ്ജയം 
ഉണ്ടോകോറില്ല.

വിദ്യോഭ്യോസസ്ോപനങ്ങളി
പ്ല അധ്യ�നമോദ്്യമം എന്ോ�ി
രിക്ണപ്മന്ന അടുത്ത പ്രശക് നം 
ഇനി പരിതശോധിക്ോം. പ്രോഥമി
ക്ലം മു്ൽ സോദ്്യമോകുന്ന ഉ�
ർന്ന ് ലംവപ്ര വിദ്യോഭ്യോസം മോ
തൃഭോഷ�ിലൂപ്െ�ോകണപ്മന്ന്ോ
ണു ശോസ്തീ�ം എന്നക് സോർവ്വത്രി
കമോ�ി അംഗീകരിക്പ്പെട്ിട്ടുണ്ടക്. 
എന്നോൽ ഉന്ന്വിദ്യോഭ്യോസരം
ഗപ്ത്ത മോദ്്യമമോ�ി കോര്യക്ഷമ
മോ�ി വർത്തിക്ണപ്മങ്ിൽ ഒരു 
വിദ്യോർത്ഥിയപ്െ മോതൃഭോഷയ്കക് മൂ
ന്നുപോധികൾ പൂർത്തീകരി തക്
ണ്ടതുണ്ടക്. ഒന്നോമ്ോ�ി, കല�ി
ലം സോഹി്്യത്തിലം മോത്രമല്ല 
്്്വചിന്, ശോസ്തം,  സോതങ്്ി
കവിദ്യ, നി�മശോസ്തം, ഇ്ര വി
ജ്ഞോനതമഖലകൾ ഇവ�ിപ്ലല്ലോ
മുള്ള നൂ്നവം ഗഹനവമോ� 
ആശ�ോവലികപ്ള ഉൾപ്ക്ോള്ളോ
നും ആവിഷക് കരിക്ോനും കഴിയ
ന്ന ് രത്തിൽ സമ്പന്നമോ�ിരിക്
ണം ആ ഭോഷ. രണ്ടോമ്ോ�ി, ഏറ്
വമു�ർന്ന ്ലംവപ്ര ഈ വിഷ
�ങ്ങൾ, ആ ഭോഷ�ിൽത്തപ്ന്ന 
പഠിപെിക്ോൻ കഴിയന്ന അധ്യോ
പകരുണ്ടോകണം. മൂന്നോമ്ോ�ി, 
എല്ലോ വിജ്ഞോനശോഖകളിലം 
ഉ�ർന്ന ് ലംവപ്ര നിലവോരമുള്ള 
പോഠപുസ്കങ്ങൾ ആ ഭോഷ�ില
ണ്ടോകുകയം ഉ�ർന്ന നീ്ിന്യോ� 
തകോെ്ികളുപ്െ വിധികൾക്ക് 
അർത്ഥശങ്�ില്ലോത്ത വിധം ആ 
ഭോഷ�ിതലക്കു പരിഭോഷ ഉണ്ടോ
കുകയം തവണം. വിവരസോതങ്്ി
കവിദ്യോവിജ്ഞോനത്തിപ്റെ വി
സക് തഫോെനത്തിപ്റെ ഈ കോലത്തക് 
ഇംഗ്ീഷല്ലോപ്് ഒരു ഇന്്യൻ 
ഭോഷയം ഈ നിലവോരത്തിപ്ല
പ്ക്ത്തി�ിട്ില്ല എന്നക് എല്ലോ മി
ഥ്യോഭിമോനവം മോറ്ിവച്ചോൽ നോം 
അംഗീകരിതക്ണ്ടിവരും. എന്നോ
ൽ ഇംഗ്ീഷക് സജീവമോ�ി നമ്മു
പ്െ അക്ോദമികക് രംഗത്തക് നില
പ്കോള്ളുതമ്പോതഴ  മറ്ിന്്യൻ ഭോഷ
കൾക്ക് ഈ ്ലത്തിതലക്കു വള
ർന്നു വരുവോനുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠ സോ
ഹചര്യവം ഒരുങ്ങുകയള്ളൂ.

ഉന്ന്വിദ്യോഭ്യോസ രംഗത്തു
നിന്നക്  ഇംഗ്ീഷിപ്ന പുറന്ള്ള
ണപ്മന്ന നിർത്ദേശം നെപെോ�ോൽ 
നമ്മുപ്െ ഗതവഷണരംഗത്തക് വമ്പി

ച്ച ത്ോ്ിലള്ള നിലവോരത്തക
ർച്ച�ോ�ിരിക്കും ഉണ്ടോകുക. തലോ
കപ്മമ്പോടും പെർന്നു കിെക്കുന്ന 
ഒരു ശംഖല�ിൽ ആ�ിരക്ണ
ക്ിനു ഗതവഷകർ നിശ്ി് തമ
ഖലകളിൽ അതന്വഷണം നെത്തു
കയം പ്പോട്ടും പ്പോെിയം തചർപ്ത്ത
ടുത്തുവച്ചക് വിജ്ഞോനത്തിപ്റെ അ ി്
രുകൾ വികസിപെിക്കുകയം പ്ച
യ്യുന്ന ബൃഹത്തോ� സംരംഭമോണി
ന്നു ഗതവഷണം. മറ്റു ഗതവഷകരു
പ്െ കപ്ണ്ടത്തലകൾ മനസ്ിലോ
ക്ിപ്ക്ോതണ്ട ആർക്കും ഈ രം
ഗത്തക് സംഭോവനകൾ നൽകോൻ 
കഴിയൂ. ഈ കപ്ണ്ടത്തലകൾ പ്ര
സിദ്ീകരിക്കുന്ന തജണലകൾ 
ഇന്നക് ഭൂരിഭോഗവം ഇംഗ്ീഷിലോ
ണക്. സി.എം.മുരളീധരൻ എഡിറ്റു 
പ്ചയ്ത ‘മല�ോളഭോഷയപ്െ ക്വ
ജ്ഞോനികപദവി’ എന്ന  ഗ്ന്ഥ
ത്തിൽ തഡോ.െി.പ്ക.ഷോജഹോൻ 
എഴുതുന്നു: ‘തലോകപ്മമ്പോടും ഗതവ
ഷകരുപ്െ ഔതദ്യോഗിക ഭോഷ�ോ
�ി ഇംഗ്ീഷക് മോറിക്ഴിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. പു്ി� ഗതവഷണഫല
ങ്ങൾ പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്ന അന്ോ
രോഷ്ട്ര തജണലകളിൽ  99 ശ്മോ
നവം ഇന്നക് ഇംഗ്ീഷിലോണക് പുറ
ത്തുവരുന്ന്ക്. ഒരു 50 വർഷം മുമ്പക് 
ഇ്ോ�ിരുന്നില്ല സ്ി്ി. എന്ി
നക് ഒരു 30 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു
തപോലം 70  ശ്മോനം തജണല
കൾ മോത്രതമ ഇംഗ്ീഷിൽ ഉണ്ടോ
�ിരുന്നുള്ളൂ.  25 ശ്മോനതത്തോളം 
തജണലകൾ അക്ോലത്തക് റഷ്യ
ൻ ഭോഷ�ിലോ�ിരുന്നു. അതപെോൾ 
ശോസ്തജ്ഞരുപ്െ വിനിമ� ഭോഷ
�ിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മോറ്ം 
കൂടു്ൽ സൗകര്യപ്രദമോ� ഒരു 
ഭോഷ�ിതലക്കുള്ള കൂടുമോറ്ം എന്ന
്ിലപരി ആതഗോള ശക്തികളുപ്െ 
ബലോബലത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന 
അസന്തുലി്ോവസ്പ്��ോണക് 
സൂചിപെിക്കുന്ന്ക്... തസോവി�റ്ക് 
യൂണി�പ്റെ ് കർച്ചയ്ക്കു തശഷമുള്ള 
ഏകധ്രുവ തലോകത്തോണക് തലോക 
ശോസ്തത്തിപ്റെ ഒതരപ്�ോരു വിനി
മ�ഭോഷ�ോ�ി ഇംഗ്ീഷക് മോറുന്ന
്ക്. ഇന്നക് തലോകത്തിപ്റെ വിവിധ 
ഭോഗങ്ങളിലള്ള ശോസ്തഗതവഷകർ 
അവരുപ്െ മോതൃഭോഷ എന്ോ�ോ
ലം ഏതു ഭോഷ�ിൽ ശോസ്തം പഠി
ച്ചോലം സ്വന്ം രോജ്യത്തിനകത്തും 
പുറത്തും അംഗീകോരതമോ എന്ിനു 
പ്്ോഴിൽ ്പ്ന്നത�ോ ലഭിക്ണ
പ്മങ്ിൽ ഇംഗ്ീഷിൽ എഴു്ിത� 
മ്ി�ോകൂ എന്ന്ോണക് വോസ്വം.’ 

പ്രസിദ്ീകരണത്തിന�ക്കു
ന്ന പ്രബന്ങ്ങളുപ്െ ഉള്ളെക്ം 

നൂ്നമോപ്ണങ്ിലം ഉപത�ോഗി
ച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ീഷക് നിലവോരം 
കുറഞ്ഞ്ോണക് എന്ന കോരണത്തോ
ൽ സ്റോൻതഡർഡക് തജണലകൾ 
അവ നിരസിക്കുന്ന അനുഭവം 
ഇന്്യ�ിപ്ല ഗതവഷകവിദ്യോർത്ഥി
കൾക്കു പുതുമ�ല്ല്ോനും. �ോഥോ
ർത്ഥ്യമി്ോ�ിരിപ്ക് ഐഐെി
കളിലം ഐഐഎമ്മുകളിലം 
ഇംഗ്ീഷിനുപകരം ഹിന്ി മോദ്്യ

മമോകുന്ന്ക് ആത്മഹ്്യോപരമോ
�ിരിക്കുപ്മന്നു പറത�ണ്ട ി്ല്ലതല്ലോ. 
മധ്യപ്രതദശിൽ ഹിന്ി�ിൽ ് യ്യോ
റോക്ി� പ്മഡിക്ൽ ഗ്ന്ഥങ്ങൾ 
പ്കോട്ടും കുരവയമോ�ി തകന്ദ്ര മന്തി
മോരും മുഖ്യമന്തിയം കൂെി പ്രകോ
ശനം പ്ചയ്ത ചെങ്ങക് പ്മഡിക്ൽ 
വിദ്യോഭ്യോസത്തിപ്റെ മരണമണി
�ോത�ക്ോം. എഞ്ചിനീ�റിംഗക് 
തകോതളജുകളിലം പ്രോതദശിക ഭോ
ഷകളിൽ ഈ വർഷം മു്ൽ പഠനം 
തുെങ്ങോൻ തപോകുന്നു. ഇന്്യ�ിപ്ല 
എല്ലോ തകന്ദ്ര വിദ്യോഭ്യോസസ്ോ
പനങ്ങളിലം രോജ്യത്തിപ്റെ എല്ലോ 
ഭോഗത്തുനിന്നുമുള്ള വിദ്യോർത്ഥിക
ൾ പഠിക്കുന്നുപ്വന്ന്ക് ഇവർ പരി
ഗണിക്കുന്നുതപോലമില്ല എന്ന്ക് 
എന്തു്രം മതനോഭോവമോണക്?

ഒരു സംസ്ോനത്തിനകപ്ത്ത 
വിനിമ�ങ്ങപ്ള സംബന്ിച്ചിെ
തത്തോളം അവിടുപ്ത്ത മോതൃഭോഷ
�ോ�ിരിക്ണം ഔതദ്യോഗികഭോഷ 
എന്ന്ക് ്ർക്വിഷ�തമ�ല്ല.
എന്നോൽ അവിപ്െയള്ള ഭോഷോന്യൂ
നപക്ഷങ്ങളുപ്െ അവകോശവം തു
ല്യോവസര സോധ്യ്യം ഒരു്ര
ത്തിലം ഹനിക്പ്പെെോൻ പോെില്ല 
എന്ന്ക് നിർബ്ബന്മോ�ി ഉറപെോ
ക്കുകയം തവണം.

ഇനി ബന്ഭോഷയപ്െ കോര്യ
പ്മടുക്ോം. ബന്ഭോഷ ഏപ്്ന്നു 
നിർണ്�ിക്കുതമ്പോൾ  പ്രധോനമോ
യം മൂന്നു കോര്യങ്ങൾ പരിഗണി
തക്ണ്ടതുണ്ടക്. ഒന്നക്, അ്ക് ഏപ്്
ങ്ിലം ഭോഷോസമൂഹത്തിനിെ�ിൽ  
അവരുപ്െ മോതൃഭോഷയപ്െ വികോ
സപ്ത്തക്കുറിച്ചക് ഒരു ഭ�ോശങ് 
ജനിപെിക്കുകത�ോ ജനങ്ങളിൽ 
അക്നക്യം സൃഷ്ിക്കുകത�ോ പ്ച
യ്യുന്ന്ോകരു്ക്. രണ്ടക്, അതു സോം
സക് കോരികമോ� പിതന്നോട്െികൾക്കു 
കോരണമോകുന്ന്ോകരു്ക്. മൂന്നക്, 
അതു നിലവിപ്ല ജീവി് സോഹ
ചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുപ്െ നി്്യജീ
വി് വൃത്തികളിൽ ബുദ്ിമുപ്ട്ോന്നും 

സൃഷ്ിക്രു്ക്.  ഈ പരിഗണന
കൾ വച്ചു തനോക്കുതമ്പോൾ ഹിന്ി
�ല്ല മറിച്ചക്, ഇംഗ്ീഷോണക് ആ 
സ്ോനത്തു വതരണ്ടപ്്ന്നു കോണോം. 
കോരണം ഒന്നോമ്ോ�ി, 60 ശ്
മോനതത്തോളം വരുന്ന അഹിന്ി 
പ്രതദശങ്ങളിലള്ളവർക്ക്  അവരു
പ്െ മോതൃഭോഷ കൂെോപ്് ഹിന്ിത�ോ 
ഇംഗ്ീതഷോ എന്ോ�ോലം ഒരു ഭോ
ഷകൂപ്െ പഠിതക്ണ്ടി വരും. പു്ി
പ്�ോരു ഭോഷ പഠിതക്ണ്ടി വരു
തമ്പോൾ അതു ്ീർച്ച�ോയം സോ
ഹി്്യത്തിപ്ലയം ് ്്വചിന്�ി
പ്ലയം ശോസ്തത്തിപ്ലയപ്മോപ്ക് 
ഉ�ർന്ന ചിന്കപ്ള പ്രകെിപെിക്ോനു 
്കുന്ന ഇംഗ്ീഷക് തപോപ്ലോരു ഭോ
ഷ�ോകുന്ന്ോണുചി്ം. എപ്ന്
ന്നോൽ ആശ�വിനിമ�പ്ത്ത സോ
ധ്യമോക്കുന്ന മോദ്്യമവം ഉപകര
ണവമോണു ഭോഷ. അ്ിലപരി 
അതു ചിന്യപ്െ വോഹനവമോണക്. 
ഭോഷ�ിലൂപ്െ�ല്ലോപ്  ്മനുഷ്യർക്ക് 
ചിന്ിക്ോൻ കഴി�ില്ല. ഭോഷയ
പ്െ ഉപോധികളുപ്െയം പദോവലി
കളുപ്െയം പ്രത�ോഗങ്ങളുപ്െയം 
അെിസ്ോനത്തിതല ഒരോളുപ്െ മന
സ്ിൽ ചിന് രൂപം പ്കോള്ളുകയം 
നിലനില്ക്കുകയം പ്ചയ്യുകയള്ളൂ. ചി
ന്യപ്െ പ്ര്്യക്ഷ �ോഥോർത്ഥ്യമോ
ണു ഭോഷ. ്ോര്തമ്യന അവിക
സി്മോ� ഒരു ഭോഷ മോത്രമറിയ
ന്ന ഒരോൾക്ക് ഉ�ർന്ന ് ലത്തിൽ 
ചിന്ിക്ോൻ കഴിയക�ില്ല്പ്ന്ന. 
ചരിത്ര സോഹചര്യങ്ങൾ നമ്ളി
തലക്കു പ്കോണ്ടുവന്ന, ഇത്രകോലം 
ഉ�ർന്ന ചിന്യപ്െ മോദ്്യമമോ�ി 
നമുക്ിെ�ിൽ വർത്തിച്ച, ഹിന്ി
യമോ�ി ് ോര്മ്യം പ്ചയ്യുതമ്പോൾ 
കൂടു്ൽ വികസി്മോ� ഇംഗ്ീ
ഷക്്പ്ന്ന�ോണക് അതുപ്കോണ്ടു 
ബന്ഭോഷ�ോ�ി ഇന്്യക്ോർ 
സ്വീകരിതക്ണ്ട്ക്. രണ്ടോമ്ോ�ി, 
അന്ർത്ദേശീ�മോ� വിനിമ�ങ്ങ
പ്ളയം ബന്ഭോഷപ്�ന്ന നില�ി
ൽ ഇംഗ്ീഷക് സഹോ�ിക്കും. മൂന്നോ
മ്ോ�ി, രോജ്യത്തിനു പുറത്തുള്ള 
വിപുലമോ� ചിന്ോമണ്ഡലത്തി
തലയ്ക്കുള്ള വോ്ോ�നമോ�ി ഇംഗ്ീ
ഷക് വർത്തിക്കും. നോലോമ്ോ�ി, 
ഹിന്ി�ോണക് ഈ സ്ോനത്തു വരു
ന്നപ്്ങ്ിൽ മറ്റു ഭോഷകപ്ള ്രം
്ോഴ്തോനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഔതദ്യോ
ഗിക ് ലത്തിൽ നിന്നു ് പ്ന്നയ
ണ്ടോകും. ഉദോഹരണത്തിനക് ഹി
ന്ിപ്� ഔതദ്യോഗിക ഭോഷ�ോക്ോ
നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 2009-
10ൽ 30.95 തകോെി രൂപ നീക്ി 
വപ്ച്ചങ്ിൽ 2017-18ൽ അ്ക് 52.17 
തകോെി രൂപ�ോ�ി ഉ�ർന്നു. എന്നോ

ൽ 2020ൽ തശ്രഷ്ഠഭോഷോപദവിയള്ള 
്മിഴക്, പ്്ലങ്ക്, കന്നെ, മല�ോ
ളം, ഒഡി� എന്നിവയ്കക് 29 തകോെി 
രൂപ മോത്രമോണു വക�ിരുത്തി�
്ക്.4 അഞ്ചോമ്ോ�ി, ഹിന്ി ഇന്്യ
യപ്െ തദശിത�ോദക്ഗ്ഥനപ്ത്ത 
സഹോ�ിക്കും എന്ന ഹിന്ീവോദി
കളുപ്െ അവകോശവോദങ്ങൾക്കു 
വിരുദ്മോ�ി നോം കോണുന്ന്ക് 
ഹിന്ി അെിതച്ചല്പിക്ോനുള്ള ഓതരോ 
ശ്രമവം ജക്നക്യത്തിൽ വിള്ള
ൽ വീഴ്ത്തുന്ന്ോണക്. ആറോമ്ോ�ി, 
ഇംഗ്ീഷക് ബന്ഭോഷ�ോ�ി സ്വീ
കരിക്പ്പെട്ോൽ, ഭോഷപഠിക്കുന്ന 
വിഷ�ത്തിൽ അ്ക് എല്ലോ തദശീ
�്കപ്ളയം ഒതര ് ലത്തിൽ നി
ർത്തും. ഓതരോ തദശീ�്യം അവ
രുപ്െ മോതൃഭോഷയം ഇംഗ്ീഷം പഠി
ക്കും. മറിച്ചു ഹിന്ി ഈ സ്ോനത്തു 
വരുതമ്പോൾ അഹിന്ിപ്രതദശങ്ങ
ളിലള്ളവർക്ക് മുന്നു ഭോഷ പഠിതക്
ണ്ടിവരും. എപ്ന്ന്നോൽ ഇംഗ്ീ
ഷിപ്ന നിലവിപ്ല സോഹചര്യ
ത്തിൽ ഒറ്�െിക്കുതപക്ഷിക്ോൻ 
കഴി�ില്ല. എന്നോൽ ഹിന്ിസം
സ്ോനങ്ങളിലള്ളവർ അവരുപ്െ 
മോതൃഭോഷയം ഇംഗ്ീഷം മോത്രം 
പഠിക്കും. ഹിന്ി മോതൃഭോഷപ്�ന്ന 
നില�ിൽ അവർക്തു മറ്റുള്ളവ
തരക്ോൾ പ്രത�ോജനകരമോകുകയം 
അസമ ്്വം സൃഷ്ിക്കുകയം പ്ചയ്യും. 
ചുരുക്ത്തിൽ മോതൃഭോഷയം ഇം
ഗ്ീഷം പഠിക്കുക എന്ന ദ്വിഭോഷോ 
പദ്്ി�ോണക് നമുക്നുത�ോജ്യം.

ഇപ്്ല്ലോം സൂചിപെിക്കുന്ന്ക്, 
ഭോഷതപോപ്ല അ്ീവതലോലമോ� 
ഒരു വിഷ�ത്തിപ്റെ ക്വകോരി
ക് കണക്ിപ്ലടുക്ോപ്് ഗൂഢ
ലക്ഷ്യങ്ങതളോപ്െ, നിരുത്തരവോദ
പരമോ�ി ഹിന്ി അെിതച്ചല്പിക്ോ
ൻ അമി്ക് ഷോയപ്െ തനതൃ്്വത്തി
ൽ ശക്തിപ്രോപിച്ചിരിക്കുന്ന കുെില 
നീക്ങ്ങൾ രോജ്യപ്ത്ത ഒരു ക്വ
കോരിക വിഭജനത്തിതലക്കു ന�ി
ക്കുക�ോപ്ണന്നോണക്. രോജ്യത്തി
പ്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡ്
യ്ക്കുപ്മ്ിപ്ര ചിന്ിച്ചുപ്വന്നും പ്ര
വർത്തിച്ചുപ്വന്നുപ്മോപ്ക് കുറ്ം 
ചോർത്തി നോപ്െമ്പോടും ബുദ്ിജീ
വികപ്ള ഉൾപെപ്െ ജ�ിലിലിടുന്ന 
കോലമോണി്ക്. അതപെോൾ ഇവർക്കു
ള്ള ശിക്ഷ ആരു വിധിക്കും?

അവെംബം
1. On Language Problem - Shibdas 
Ghosh  2. Frontline June 3, 2022,
3. മെയാളഭാഷയുലെ വവജ്ാനി
കേദവി - എഡിറ്റർ സി.എം.മുെളീ
ധെന് 4. ട്രൂ ശകാപ്ി തിങ്് ലവബ് സീ
ന് ഒശ്ാബർ 18, 2022

am-Xr-`m-jbpw Cw-¥ojpw ]Tn¡p-I F-¶ Zzn-`m-jm- 
]-²-Xn-bm-Wv \-ap-¡v A\p-tbmPyw

ഹിന്ി
അടിച്ചേല്പിക്കരുത്

s]m-dp-Xn-ap-«n-¡p-¶ hn-e-¡-b-ä-¯n-s\-Xn-sc...

അവേ്സാധനങ്ങളുലെ വിെക്കയറ്റത്ിലനതിലെ ശകാട്ടയത്് നെന്ന 
പ്രതിശഷധ സംഗമത്ില് സഖാവ് എ.ജി.അജയകുമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

എഐഎംഎസ്എസ് അമ്പെപ്പുഴയില് നെത്ിയ പ്രതിശഷധ സംഗമ
ത്ില് ജില്ലാ ലസക്രട്ടേി സഖാവ് െി.ആർ.ൊജിശമാള് പ്രസംഗിക്കുന്നു.
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പ്രബുദ്മോ� ഇെതുപക്ഷ തക
രളത്തിപ്റെ  സോമൂഹിക-സോംസക് കോ
രിക ജീവി്ം നോൾക്കുനോൾ കീ
ഴക്തമൽ മറിക്പ്പെടുക�ോതണോ? 
ആധുനിക മനുഷ്യനക് സങ്ൽപെി
ക്ോനോകോത്ത വിധത്തിലള്ള പ്രോ
കൃ് ്്വങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നിത്്യന 
അരതങ്ങറുന്നു. ഉള്ളുല�ക് ക്കുന്ന 
സോംസക് കോരിക അപച�ത്തിലോ
ണക് സംസ്ോനം. മനുഷ്യ മനഃസോ
ക്ഷിപ്� നടുക്ി� നരബലിപ്�
ന്ന കോെത്തം സമീപകോലത്തോണക് 
നമ്മുപ്െ നോട്ിൽ സംഭവിച്ച്ക്. ഉദോ
ത്തമോ� മനുഷ്യവികോരമോ� പ്ര
ണ�ത്തിപ്റെ തപരിൽ എത്രപ്�
ത്ര പ്കോലപോ്കങ്ങൾ നെന്നു 
കഴിഞ്ഞു! സ്കൂൾ കുട്ികൾ തപോലം 
പ്രണ�ക്നരോശ്യത്തിലം മറ്റും 
സുഹൃത്തുക്പ്ള പ്കോല്ലുന്ന കോഴക്ച്ച 
ഹൃദ�തഭദകമോണക്. കഷോ�ത്തിൽ 
വിഷം തചർത്തക് ഉറ് സുഹൃത്തിപ്ന 
മരണത്തിതലക്ക് ് ള്ളിവിട് പ്പണ
കുട്ിയപ്െ പ്ചയ്തി പ്ചറുപെക്ോരുപ്െ 
്ോളം പ്്റ്ി� മോനസിക നില
�ിതലക്ോണക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന്ക്. 
നമ്മുപ്െ കുട്ികൾ എതങ്ങോതട്ക്ോ
ണക് നീങ്ങുന്ന്ക്? മദ്യവം മ�ക്കു
മരുന്നും ഉപതഭോഗ സംസ്കോരവം 
രോഷ്ട്രീ� രംഗപ്ത്ത ഉന്ന്രുപ്െ 
സദോചോര രോഹി്്യവം ഒപ്ക് 
തചർന്നക് നോെിപ്റെ സോംസക് കോരിക 
ജീവി്ം ധോർമ്ിക ചയു്ിയപ്െ 
ആഴങ്ങളിതലയ്കക് പ്ിക്കുക�ോണക്.

സമീപകോലത്തക്, പ്കോച്ചി�ി
പ്ല കോക്നോെക് ഒരു പ്ലസക് വണ 
വിദ്യോർത്ഥിനിപ്��ോണക് പ്രണ
�ം നിരസിച്ച്ിപ്റെ തപരിൽ 
സഹപോഠി പ്പതരേോൾ ഒഴിച്ചു കത്തി
ച്ചക് നിഷ്ഠൂരം പ്കോലപ്പെടുത്തി�്ക്. 
സമോനമോ� ക്രൂര്കൾ മോതവലി
ക്ര�ിലം വെകര�ിലം ്ിരുവ
നന്പുരത്തും പ്കോല്ലത്തും മറ്ക് പല
�ിെങ്ങളിലം നമുക്ക് കോതണണ്ടി 
വന്നു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചക് വർഷത്തി
നിെ�ിൽ കൗമോരപ്രോ�ക്ോരുപ്െ 
കുറ്കൃ്്യങ്ങൾ വൻത്ോ്ിൽ വർ
ദ്ിച്ച്ോ�ോണക് ക്രൈം പ്റതക്ോർ
ഡക്സക് ബ്യൂതറോയപ്െ കണക്കുകൾ 
വ്യക്തമോക്കുന്ന്ക്. നിസ്ോര കോര്യ
ങ്ങളിൽതപോലം അരൈമോസക്തരോ
കുന്ന യവോക്ളുപ്െയം വിദ്യോർത്ഥി
കളുപ്െയം എണ്ത്തിലം ഭീകര
മോ� വർധന കോണോം. എന്തു 
പ്കോണ്ടോണി്ക്?

മനുഷ്യ്്വ ഹീനവം അരൈമോ

സക്തവമോ� ദൃശ്യങ്ങൾ അെങ്ങി� 
െിവി, സിനിമ പരിപോെികൾ നി
രന്രം സംതപ്രഷണം പ്ചയ്യുന്ന്ക് 
കൗമോരക്ോപ്ര മോത്രമോതണോ സ്വോ
ധീനിക്കുകയം വഴിപ്്റ്ിക്കുകയം 
പ്ചയ്യുന്ന്ക്? നന്മകപ്ള വളർത്തു
ന്ന, തമന്മയള്ള ജീവി് വീക്ഷണം 
പ്രദോനം പ്ചയ്യുന്ന എപ്ന്ങ്ിലം 
മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനക് ലഭിക്കുന്നു
തണ്ടോ? അ്ിപ്നക്ോതളപ്റ, ഇന്നക് 
സമൂഹത്തിൽ വ്യോപകമോ�ിപ്ക്ോ
ണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്യവം മ�ക്കുമരു
ന്നും ഒരു ് ലമുറയപ്െ മോനസിക
്ോളപ്ത്തതപെോലം ് കിെം മറിക്കു
ക�ോണക്. ലക്കുപ്കട് മനുഷ്യപ്ര 
സൃഷ്ിക്കുന്ന മദ്യ-മ�ക്കുമരുന്നക്
-ലഹരി ന�ം അനുവർത്തിക്കുന്ന 
ഇെ്ക് സർക്ോർ സമൂഹപ്ത്ത ഒരു
്രം മോനസിക വിഭ്ോന്ി�ിതല
യ്കക് ് ള്ളിവിടുന്നുപ്വന്ന്ോണക് �ോ
ഥോർഥ്യം.

ഈ മു്ലോളിത്ത സമൂഹത്തിൽ 
മനുഷ്യോവ�വങ്ങളും, മനുഷ്യർ 
തപോലം വിൽപെനച്ചരക്ോകുന്ന 
ക്പശോചിക്ക്ക് നോം സോക്ഷ്യം 
വഹിതക്ണ്ടി വരുന്നുണ്ടക്. ചില 
വൻകിെ ആശുപത്രികൾ തകന്ദ്രീ
കരിച്ചക് ഉന്ന് രോഷ്ട്രീ� പിന്തുണ
ത�ോപ്െ,അവ�വ മോഫി� പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നുപ്വന്ന പ്ഞട്ിക്കുന്ന 
വസ്തു് തനരപ്ത്ത പുറത്തക് വന്നി
രുന്നു. എന്നോൽ ഇതപെോൾ, പത്ത
നം്ിട് ജില്ല�ിപ്ല ഇലന്തൂരിൽ 
നെന്ന ആഭിചോരപ്ക്ോല മനഃസോ
ക്ഷിപ്� അക്ഷരോർത്ഥത്തിൽ മര
വിപെിക്കുന്ന്ോ�ിരുന്നു. ചില ഭോ
ഗ്യോതന്വഷികളുപ്െ അന്വിശ്വോ
സത്തിറെ ഇരകളോ�ിരുന്നു ആ 
സംഭവത്തിപ്ല പോവം സ്തീകൾ.

ജീവി്ോഭിവൃദ്ിക്ക് മനുഷ്യ
ബലി സഹോ�ിക്കുപ്മന്ന മദ്്യ
കോല അന്വിശ്വോസം പ്വച്ചുപു
ലർത്തുന്നവർ ഈ നൂറ്ോണ്ടിൽ, 
ഇെതുപക്ഷ സംഘെനകൾക്ക് 
ആധിപ്്യമുള്ള തകരളത്തിൽ, 
ജീവിക്കുന്നുപ്വന്നക് ആർപ്ക്ങ്ി
ലം സങ്ൽപെിക്ോനോവതമോ? ശോ
സ്ത വിദ്യോഭ്യോസം ഇത്രത�പ്റ മു
തന്നറി� ഒരു നോട്ിൽ  അന്വി
ശ്വോസ ജെില്�ിൽ ആളുകൾ 
നരോധമരോ�ി മോറുന്ന ദോരുണ 
സ്ി്ി എങ്ങപ്ന വന്നുതചർന്നു? 
ആഴമോർന്ന പരിതശോധന അക്ോ
ര്യത്തിൽ നിശ്�മോയം നെതത്ത
ണ്ടതുണ്ടക്. ശ്രദ് ആദ്യം പ്ിത�

ണ്ട്ക് നമ്മുപ്െ നോട്ിൽ നിലവില
ള്ള വിദ്യോഭ്യോസ സമ്പ്രദോ�ത്തി
പ്ല ക്വകല്യങ്ങളിതലയ്കക് ് പ്ന്ന
�ോവണം. �ഥോർത്ഥത്തിൽ, ശോ
സ്തീ�വം മത്്രവം ജനോധിപ
്്യപരവമോ� വിദ്യോഭ്യോസം നമ്മു
പ്െ നോട്ിൽ നിലവിലണ്ടോ�ിരു
പ്ന്നങ്ിൽ ഫ്യൂഡൽ കോലപ്ത്ത 
ദരോചോരങ്ങളും ആഭിചോരപ്ക്ോല
കളും ഒരിക്ലം സംഭവിക്കുമോ�ി
രുന്നില്ല. മറിച്ചക്, മനുഷ്യമനസ്ക
ളിൽ ഇരുണ്ടകോലപ്ത്ത പ്രോകൃ്
ചിന്കൾക്കു തപോലം സ്ോനം 
പിെിക്ോൻ കഴിയംവിധത്തിലള്ള 
അശോസ്തീ� വിദ്യോഭ്യോസ ന�മോ
ണക് തകന്ദ്ര-സംസ്ോന സർക്ോ
രുകൾ ദശോബ്ങ്ങളോ�ി അനുവർ
ത്തിക്കുന്ന്ക്. ശോസ്തീ� മതനോഭോ
വവം യക്തിചിന്യം മത്്ര 
സംസ്കോരവം പ്രദോനം പ്ചയ്തിരുന്ന 
നതവോത്ഥന വിദ്യോഭ്യോസപ്ത്ത 
ഉതപക്ഷിച്ചക്, ഡിപിഇപി മു്ൽ 
വികല പോഠ്യപദ്്ിയം പഠനവം 
പ്കോണ്ടു വന്ന്ിനക് തശഷമോണക് 
ശോസ്തീ� വിദ്യോഭ്യോസത്തിൽ 
തകരളം ഇത്രത�പ്റ പിന്നോക്ം 
തപോ�്ക്.

ശോസ്തത്തിനക് പകരം സോതങ്
്ിക ക്നപുണി പരിശീലിപെി
ക്കുക എന്ന തകന്ദ്ര തമോദി സർക്ോ
രിപ്റെ വിദ്യോഭ്യോസ ന�ം ് പ്ന്ന
�ോണക് തകരളത്തിൽ പിണറോ�ി 
സർക്ോരും പിന്തുെരുന്ന്ക്. അ്ി
ലൂപ്െ ക്കപ്ത്തോഴിൽ തശഷി വളർ
തന്നക്ോം, പതക്ഷ, നല്ല മനുഷ്യപ്ര 
വോർപ്ത്തടുക്ോൻ ആവില്ല എന്ന 
കോര്യം ്ിരിച്ചറി�ോൻ ക്വകു
തന്ോറും അന്വിശ്വോസ ദരന്
ങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുപ്മന്നക് ഓർ
ക്കുക.

അത്ോപ്െോപെം പ്രധോനമോണക്, 
ഇന്നപ്ത്ത ്കർന്ന സോമൂഹിക, 
രോഷ്ട്രീ� പശ്ോത്തലവം. ഇെപ്്
ന്നും കമ്്യൂണിസ്റക്  എന്നും അവ
കോശപ്പെടുന്ന തന്ോക്ൾതപോലം 
മ്ോരോധനോല�ങ്ങൾ ക�റി�ി
റങ്ങുകയം വിഗ്ഹങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ 
പ്രോർത്ഥനോ നിര്രോ�ി നിൽക്കു
കയം പ്ചയ്യുന്ന കോഴ്ചകൾ  സമൂഹ
ത്തിൽ കൂടു്ൽ അന്വിശ്വോസ
ങ്ങളും യക്തിരോഹി്്യവം വളർ
ത്തുക�ോപ്ണന്നക് പറത�ണ്ട്ില്ല.

തകരളത്തിൽ വർദ്ിച്ചുവരുന്ന 
ക്ലംഗികോ്ിരൈമങ്ങളുപ്െ കോര്യ
ത്തിതലയ്കക് വരുതമ്പോഴും അ്ിനക് 

ഇന്നമോകുന്ന അശ്ീല് സമൂ
ഹമനസ്ിൽ പെർത്തുന്ന ശക്തി
കൾ നമുക്ക് ചുറ്റും മറഞ്ഞുനിൽക്കു
ന്നുപ്വന്ന കോര്യം ശ്രദ്ിക്ോപ്് 
തപോകരു്ക്. സ്തീ-പുരുഷ ബന്
ങ്ങപ്ള വികൃ്മോ�ി ചിത്രീകരി
ക്കുകയം ക്ലംഗികതചോദനപ്� 
മൃഗീ�മോ� ് ലത്തിതലക്ക് അധഃ
പ്ിപെിക്കുകയം പ്ചയ്യുന്ന്ിൽ 
ഭരണകൂെത്തിപ്റെ ക്കകൾ കോ
ണോ്ിരിക്ോനോവില്ല. പ്രണ�ം 
എന്ന മതനോഹര മോനസിക ഭോവ
പ്ത്ത തകവലം ശോരീരികോസക്തി 
മോത്രമോക്ി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സർ
വ്വ മോധ്യമങ്ങൾക്കും -സിനിമ മു്ൽ 
തപോണ ക്സറ്റുകൾവപ്രയള്ളവ
യപ്െ പങ്ക് എത്ര തമൽ കുറ്കരമോ
പ്ണന്നക് പറ�ോപ്് വയ്യ.ആർദ്
മോ� വികോര വിചോരങ്ങൾ സമ്ോ
നിക്കുന്ന കലോ-സോഹി്്യ സൃഷ്ി
കപ്ള തപ്രോത്ോഹിപെിക്ോത്ത ഭര
ണകൂെം ക്പശോചിക ഭോവങ്ങൾ 
വളർത്തിപ്�ടുക്കുവോൻ പ്രത്്യകം 
ശ്രദ്പ്വയ്ക്കുന്നു.

ഈ മു്ലോളിത്ത സമൂഹത്തി
നുള്ളിൽ മനുഷ്യ ബന്ങ്ങളുപ്െ 
ദൃഢ്യം ഊഷ്മള്യം രൈതമണ 
നഷ്പ്പെടുന്ന്ോ�ോണക് കോണുന്ന
്ക്. സോമ്പത്തിക രംഗപ്ത്ത ് കർ
ച്ചക്ക്  ആഴം കൂടുതന്ോറും കുടുംബ 
ബന്ങ്ങളും - പവിത്രപ്മന്നക് ബൂർ
ഷ്വോസി ഒരിക്ൽ വോഴ്തി� ബൂർ
ഷ്വ കുടുംബം വിള്ളലകൾവീണക് 
്കരുക�ോണക്. ഭദ്പ്മന്നക് കരു്
പ്പെട്ിരുന്ന കുടുംബങ്ങപ്ളതപോലം 
മു്ലോളിത്ത സോമ്പത്തിക വ്യവ
സ് ഛിന്നഭിന്നമോക്കുന്നു. ക്വ
കോരിക അടുപെം, നിർമലതനേഹം, 
പോരസ്പര്യം തുെങ്ങി� എല്ലോ സു
ന്ര വികോരങ്ങളും രൈതമണ അപ്ര
്്യക്ഷ്യമോകുന്ന സ്ി്ി�ിതല 
ക്ോണക് സോമ്പത്തിക പ്ര്ിസന്ി
�ിൽപ്പെട് വ്യവസ്, സമൂഹത്തി
പ്റെ സോംസ്കോരിക മണ്ഡലപ്ത്ത 
്ള്ളി വിടുന്ന്ക്. അധമ വികോര
ങ്ങപ്ള ്െ�ോനും മോനുഷിക്
�ിൽ ഊന്നി� മൂല്യങ്ങൾ വളർ
ത്തോനും കഴിയന്ന ഒരു സോംസക് കോ
രിക ന�ം രൂപപ്പെടുത്തോൻ തക
രളത്തിപ്ല ഇെതുപക്ഷ ജനോധി
പ്്യ മുന്നണിക്ക്  ഇതന്നോളം കഴി
�ോപ്് തപോ�്ിനും കോരണം 
ഈ ജീർണമു്ലോളിത്ത രോഷ്ട്രീ
�ം ്പ്ന്ന. എന്നക് മോത്രമല്ല സി
പിഐ(എം) തന്ോക്ളുപ്െ സോം

സ്കോരിക നിലവോരം എന്ോണക്?
വലതുപക്ഷ തന്ോക്ളുപ്െ സദോ
ചോര ലംഘനപ്ത്തക്കുറിച്ചുള്ള വോ
ർത്തകൾ തകരളത്തിൽ പുതുമ�
ല്ല. എന്നോൽ പ്രമുഖ ഇെതുപക്ഷ 
തന്ോക്ൾപ്ക്്ിപ്രതപോലം 
സമോനമോ� ആതരോപണങ്ങൾ 
ഉ�രുന്ന സോഹചര്യം ഗൗരവ്
രമോണക്.

തകളി തകട് തകരളത്തിപ്റെ 
സോംസക് കോരികരംഗം ഇന്നക് അഗോ
ധമോ� പ്ര്ിസന്ി�ിലോണക്. 
പകയം വിതദഷ്വവം വിഭോഗീ�
്യം അസഹിഷ്ണു്യം വിളംബ
രം പ്ചയ്യുന്ന രോഷ്ട്രീ�ക്ോരോണക് 
സോംസക് കോരിക മണ്ഡലപ്ത്തയം 
ന�ിക്കുന്ന്ക്. അതു്പ്ന്ന അപ
ച�ത്തിപ്റെ ആഴം വീണ്ടും വർദ്ി
പെിക്കുന്നു. ഉ�ർന്ന ജനോധിപ്്യ
തബോധതമോ, സോംസക് കോരിക നി
ലവോരതമോ പ്രദർശിപെിക്ോൻ കഴി
യന്ന ഇെ്ക് തന്ോക്പ്ള തകരള
ത്തിൽ കണി കോണോപ്നങ്ിലം 
കിട്ടുതമോ? വലതുപക്ഷ തകോണഗ്
സക് , ബിപ്ജപി തന്ോക്ളുപ്െ 
കോര്യം പറ�ോനുമില്ല. സദോചോര 
രോഹി്്യം, സ്തീ വിരുദ്്, ഫ്യൂ
ഡൽ സവർണ് മതനോഭോവം, പുരു
ഷതമധോവി്്വം, ജോ്ീ�്, ഇര
ട്ത്തോപെക് എന്നുതവണ്ട എല്ലോത്തരം 
വഷളത്തരങ്ങളും മുന്നണി തന്ോ
ക്പ്ള ന�ിച്ചു പ്കോണ്ടിരിക്കുന്നു.

വലതുപക്ഷ, പിന്ിരിപെൻ സം
സ്കോരം തകരളത്തിപ്റെ ഹൃദ� ക്നർ
മല്യപ്ത്ത അ്ിതവഗം കീഴെക്കു
ക�ോണക്. ഇെതുപക്ഷ രോഷ്ട്രീ� 
ശക്തികപ്ളന്നക് അറി�പ്പെടുന്നവ
രുപ്െ ് കർച്ച സമൂഹത്തിപ്റെ ആക
മോന സോംസക് കോരിക്കർച്ചക്ക് 
ആക്ം കൂട്ടുന്നുപ്വന്ന വിപൽക്
രമോ� സോഹചര്യപ്ത്ത�ോണക് 
തകരളം തനരിടുന്ന്ക്. അ്ിപ്ന 
പ്ര്ിതരോധിക്ോൻ പ്രബുദ്മോ� 
സോംസക് കോരിക-വിദ്യോഭ്യോസ മു
തന്നറ്ം സമൂഹത്തിൽ വളർത്തിപ്�
ടുക്ോൻ നമുക്ക് കഴി�ണം. ശോ
സ്തീ�-മത്്ര-ജനോധിപ്്യ വി
ദ്യോഭ്യോസത്തിലൂപ്െയം കലോ-സോഹി
്്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂപ്െയം മോ
നവിക മൂല്യങ്ങൾ വീപ്ണ്ടടുത്തുപ്കോ
തണ്ട സമൂഹം തനരിടുന്ന സോംസക് കോ
രിക ്കർച്ച�ിൽനിന്നക് കര ക�
റോനോകൂപ്വന്ന ്ിരിച്ചറിവക് പുതരോ
ഗമന വിശ്വോസികൾക്ക്  അെി�ന്
രമോ�ി ഉണ്ടോതകണ്ടതുണ്ടക്.

DÅpebv¡p¶ kmwkv--ImcnI XIÀ¨:
]pXnb kmwkv--ImcnI apt¶äw A\nhmcyw

h\y-ar-K-§-fn-Â-\n¶pw P-\§-sf kw-c-£n¡pI... 12a-Wn-¡qÀ knw-KnÄ Uyq-«n ]n³-h-en¡pI...

വന്മൃഗങ്ങളില് നിന്നും ജനങ്ങളുലെ ജീവനം സ്വത്ിനം സംെക്ഷണം നല്ണലമ
ന്ന് ആവേ്ലപ്ട്ട് കർഷകപ്രതിശൊധ സമിതി സുല്ത്ാന് ബശത്െി മിനി സിവില് 
ശ്റേഷനിശെയ്ക് നെത്ിയ ബഹുജനമാർച്് ജനകീയ പ്രതിശൊധ സമിതി സംസ്ാന 
കമേിറ്റി അംഗം മിനി ലക. െിെിപ്് ഉദ്ഘാെനം ലെയ്യുന്നു. 

ലകഎസ്ആർെിസി വർശക്കഴ്സ് ലെഡശേഷനം എഐയുെിയുസി ലകാല്ലം ജില്ലാ കമേിറ്റിയും 
സംയുക്തമായി ലകാട്ടാെക്കെ ലകഎസ്ആർെിസി ബസ് ശ്റേഷനില് സംഘെിപ്ിച് പ്രതിശഷധ 
ധർണ ലകഎസ്ആർെിസി വർശക്കഴ്സ് ലെഡശേഷന് സംസ്ാന പ്രസിഡന്്  എസ്.സീ
തിൊല് ഉദ്ഘാെനം ലെയ്യുന്നു.
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ത�ൊഴിലോളിവർഗ്ത്തിപ്റെ 
ആചോര്യന്മോരോ� പ്ലനിപ്റെയം 
സ്റോലിപ്റെയം തനതൃ്്വത്തിൽ 
1917ൽ റഷ്യ�ിൽ നെന്ന പ്്ോഴി
ലോളിവർഗ് വിപ്ലവത്തിപ്റെ 105-ോ 
മതു വോർഷിക ദിനമോണക് ഈ 
നവംബർ 7. പ്്ോഴിലോളിവർഗ്
ത്തിനും സോമൂഹ്യപുതരോഗ്ി കോം
ക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഉൾപ്പുളകം 
നൽകുന്ന ചരിത്ര സംഭവമോണി
്ക്. സഖോവക് ശിബക് ദോസക് തഘോഷക്  
പ്കട്ിപെടുത്ത എസക് യസിഐ 
(കമ്്യൂണിസ്റക്) പോർട്ി  ഈ ദിവസം 
വിവിധങ്ങളോ� പരിപോെികതളോ
പ്െ ഇൻഡ്യ�ിപ്ലമ്പോടും  ആച
രിച്ചു വരിക�ോണക്.  നവംബർ വി
പ്ലവത്തിപ്റെ പോ് പിന്തുെർന്നക് 
നമ്മുപ്െ രോജ്യത്തും മു്ലോളിത്ത 
വിരുദ് തസോഷ്യലിസ്റക് വിപ്ലവ
ത്തിനക് തനതൃ്്വംനൽകിപ്ക്ോണ്ടക് 
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യപ്ന ചൂഷണം 
പ്ചയ്യോത്ത ഒരു വ്യവസ് പ്കട്ി
പെടുക്ോനോണക് നോം ശ്രമിക്കുന്ന്ക്. 

നവംബർ വിപ്ലവപ്ത്തക്കുറിച്ചക് 
ആഴത്തിൽ മനസ്ിലോക്കുവോൻ 
നമ്മുപ്െ നോട്ിപ്ല സോധോരണക്ോർ
ക്കും പ്്ോഴിലോളികൾക്കും പ്രത്്യ
കിച്ചക് യവജനങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞി
ട്ില്ല. മോർക്ിസപ്ത്തയം തസോഷ്യ
ലിസപ്ത്തയം മറച്ചുവയ്കോനും കരി
ത്ച്ചക് കോണിക്ോനുമുള്ള പരിശ്ര
മമോണക് മു്ലോളിത്ത തലോകം നെ
ത്തുന്ന്ക്. പ്ര്ിസന്ിഗ്സ്മോ� 
മു്ലോളിത്തം ഇന്നക് മരണോസന്ന
മോ�ിരിക്കുന്നു. അമിത്ോല്പോദന
വം കതമ്പോളത്തിൽ ചരക്കു പ്ക
ട്ിക്ിെക്കുന്നതും വോങ്ങൽ തശഷി
�ില്ലോത്ത ജനങ്ങളുപ്െ അവസ്
യം ഇ്ക് അനുദിനം രൂക്ഷമോക്കുന്നു.

കതമ്പോളത്തിനോയള്ള കെിപി
െിയം വഞ്ചനകളും സമൂഹത്തിലം 
പ്ര്ിഫലിക്കുന്നു.  വ്യവസ്പ്� 
അസ്ിരമോക്കുന്നു. ശീ്യദ്വം 
പ്രോതദശിക യദ്ങ്ങളും പ്പോട്ിപ്പു
റപ്പെടുന്നു. വിവിധ രോജ്യങ്ങളിപ്ല 
സോമ്പത്തിക-രോഷ്ട്രീ�-സോമൂഹിക 
മണ്ഡലങ്ങളിലം ഇ്ിപ്റെ പ്ര്ി
ഫലനം വ്യക്തമോ�ി കോണോൻ 
കഴിയം. മു്ലോളിത്തത്തിനക് ഇ്ി
പ്നോന്നിനും പരിഹോരമുണ്ടോക്ോ
നോവില്ല. പ്്ോഴിലോളി വർഗ് വി
പ്ലവത്തിനുള്ള ഭൗ്ിക സോഹച
ര്യം പക്വമോ�ിരിക്കുക�ോണക്. 
പതക്ഷ, ശരി�ോ� വിപ്ലവസിദ്ോ
ന്വം �ഥോർത്ഥ വിപ്ലവ പോർട്ി
യമില്ലോപ്് ഇ്ിനു പരിഹോരമു
ണ്ടോവിപ്ല്ലന്ന   നവംബർ വിപ്ലവ
ത്തിപ്റെ പോഠങ്ങളുപ്െ അജയ്യ്

�ോണി്ക്  കോണിക്കുന്ന്ക്. 
എഴു്പ്പെട് ചരിത്രപ്മ

ല്ലോം വർഗ്സമരത്തിപ്റെ 
ചരിത്രമോപ്ണന്നക് മോർക്ി
സ്റക് പ്രമോണങ്ങൾ പഠിപെി
ക്കുന്നു. ഇ്ഃപര്യന്മുള്ള 
വിപ്ലവങ്ങപ്ളല്ലോം ഒരു ചൂ
ഷകവർഗ്പ്ത്ത സ്ോനഭ്
ഷ്മോക്ിപ്ക്ോണ്ടക് മപ്റ്ോരു 
ചൂഷകവർഗ്ത്തിപ്ന�ോണക് 
അധികോരത്തിതലറ്ി�പ്്
ങ്ിൽ ചരിത്രത്തിലോദ്യമോ�ി ചൂ
ഷി്രോ� ഒരു വർഗ്ം -പ്്ോഴി
ലോളി വർഗ്ം– നവംബർ വിപ്ലവ
ത്തിലൂപ്െ അധികോരികളോ�ി. സമൂ
ഹപ്ത്ത അെിമുെി മോറ്ിത്തീർത്തു
പ്കോണ്ടക് പട്ിണിയം കഷ്പെോടുക
ളും എങ്ങപ്ന ഇല്ലോ്ോക്ോപ്മന്നും 
ഈ പു്ി� രോജ്യം കോണിച്ചു്
ന്നു.  തലോകതന്ോക്ളിൽ പലരും 
റഷ്യ സന്ർശിക്കുകയം പ്്ോഴി
ലോളിവർഗ്ം സ്ോപിപ്ച്ചടുത്ത ഈ 
മോതൃകോരോജ്യപ്ത്തയം അ്ിപ്റെ 
പ്ര്്യ�ശോസ്ത മോ� കമ്്യൂണിസ
പ്ത്തയം പ്രകീർത്തിക്കു കയമുണ്ടോ
�ി. തസോവി�റ്ക് യൂണി�നിൽനി
ന്നും പ്രതചോദനമുൾപ്ക്ോണ്ടക്, പല 
രോജ്യങ്ങളിലം കമ്്യൂണിസ്റക് പ്ര
സ്ോനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടുവന്നു.  
ക്ചനയൾപെപ്െയള്ള മറ്റു രോജ്യ
ങ്ങളിൽ നെന്ന പ്്ോഴിലോളി വർ
ഗ് വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ഇ്ക് ഉശിരു 
നൽകി. 

വിപ്ലവോനന്ര റഷ്യപ്� കുഴി
ച്ചുമൂെോപ്മന്ന ലോതക്ോപ്െ, മു്ലോ
ളിത്ത-സോമ്ോജ്യ്്വ രോജ്യങ്ങൾ 
വളഞ്ഞുനിന്നക് ആരൈമിച്ചു. പ്്ോഴി
ലോളികളുപ്െ ക്സന്യം അ്ിപ്ന 
്ീർത്തും പരോജ�പ്പെടുത്തി. 
പ്ലനിൻ ചൂണ്ടിക്ോട്ി�തുതപോപ്ല 
സോമ്ോജ്യ്്വത്തിപ്റെയം യദ്ത്തി
തറെതുമോ� ഈ യഗത്തിൽ, റഷ്യ 
സമോധോനത്തിപ്റെ പരിപോലക
രോ�ി. വർഗ്സമരത്തിപ്റെ പോ്
�ിൽ അചഞ്ചലം ഉറച്ചുനിന്നക്, 
സോമ്ോജ്യ്്വ യദ്പ്വറിയ്കക് കെി
ഞ്ഞോണിെോനും പ്ചറു രോജ്യങ്ങളു
പ്െതമലള്ള സോമ്ോജ്യ്്വ രോജ്യ
ങ്ങളുപ്െ കെന്നുക�റ്പ്ത്ത ് െ�ോ
നും തസോവി�റ്ക് ശക്തിക്ോ�ി. 
അങ്ങപ്ന പ്ിറ്ോണ്ടുകതളോളം 
തലോകപ്ത്തമ്പോടും സോമ്ോജ്യ്്വ 
യദ് ്ോല്പര്യങ്ങൾക്ക് എ്ിപ്ര 
സമോധോനം അെിതച്ചൽപെിക്ോനും 
റഷ്യക്ോ�ി. യദ്വം രോജ്യങ്ങ
പ്ള പ്വട്ിപെിെിക്ലം ്ങ്ങളുപ്െ 
ന�മപ്ല്ലന്നക് പ്്ോഴിലോളിവർഗ് 
സർവ്വോധിപ ്്യം സ്ോപിച്ചുപ്കോണ്ടക് 

റഷ്യ പ്രഖ്യോപിച്ചു.
1924ൽ പ്ലനിപ്റെ ചരമപ്ത്ത

ത്തുെർന്നക് പോർട്ിക്ക് തനതൃ്്വം 
നൽകി� സ്റോലിൻ, അത്ദേഹത്തി
പ്റെ ഉത്തമനോ� ശിഷ്യനോപ്ണ
ന്നക് പ്്ളി�ിച്ചു. പ്ലനിനിസത്തി
ൽ നിന്നുള്ള തരേോെക്സ്കിയപ്െയം  
ബുഖോറിപ്റെയം വ്യ്ി�ോനങ്ങ
ൾക്കും മറ്ക് വളപ്ച്ചോെിക്ലകൾക്കു
പ്മ്ിപ്ര മോർക്ിസം-പ്ലനിനിസ
പ്ത്ത സംരക്ഷിക്കുവോനും വിക
സിപെിക്ോനും അത്ദേഹത്തിനു 
കഴിഞ്ഞു. തസോവി�റ്ക് റഷ്യക്കു
ണ്ടോ� വികസനം സർവ്വത്ോമു
ഖമോ�ിരുന്നു. അ്ക് അദ്്വോന 
ശക്തിപ്� പ്കട്ഴിച്ചു വിട്ടു.  ഉൽ
പോദനം സമൃദ്മോ�ി. കോർഷിക

-വ്യോവസോ�ിക രംഗങ്ങൾ വളർ
ന്നു വികസിച്ചു. എല്ലോവർക്കും ഭക്ഷ
ണവം വസ്തവം പോർപെിെവം വി
ദ്യോഭ്യോസവം ആതരോഗ്യ പരിപോ
ലനവം സൗജന്യമോക്ി. എല്ലോ
വർക്കും പ്്ോഴിലം അതുതപോപ്ല
്പ്ന്ന വിശ്രമവം ഉറപ്പു വരുത്തി. 
ശോസ്ത-സോതങ്്ിക രംഗപ്ത്ത കു
്ിച്ചുചോട്ം റഷ്യപ്� തലോകരോജ്യ
ങ്ങളിൽ രണ്ടോം സ്ോനപ്ത്തത്തിച്ചു. 
സോംസ്കോരിക-ക്ന ി്ക രംഗപ്ത്ത 
വളർച്ചകണ്ടക് തലോകം ത്രസിച്ചു 
നിന്നു. ജനോധിപ്്യത്തിപ്റെ ഉദോ
ത്തമോ� മോതൃക, തസോഷ്യലിസ
മോപ്ണന്നക് തലോകത്തിനക് അനുഭ
വതവദ്യമോ�ി.

രണ്ടോം തലോക മഹോയദ്ത്തിൽ 
തലോകപ്ത്ത സോമ്ോജ്യ്്വ ശക്തി

കൾ റഷ്യപ്� യദ്ത്തി
തലയ്കക് വലിച്ചിഴച്ചു.  പപ്ക്ഷ, 
ആതരോഗ്യമുള്ള ജനങ്ങളോ
പ്ക അണിനിരന്ന വിപ്ലവ 
ക്സന്യം വീറുറ് തപോരോ
ട്ത്തിതലർപ്പെട്ടുപ്കോണ്ടക് 
മു്ലോളിത്ത രോജ്യങ്ങളി
പ്ല തചോറ്റുപട്ോളത്തിനു 
ശക്തമോ� ്ിരിച്ചെി 
നൽകി. തകോെിക്ണക്ി
നക് വിലപ്പെട്  ജനകീ� 

ക്സനികപ്ര റഷ്യക്ക് നഷ്പ്പെ
പ്ട്ങ്ിലം, തലോകത്തിനോപ്ക ഭീ
ഷണി�ോ� നോസി ജർമ്നിയം 
കൂട്രും അതമ്പ പരോജ�പ്പെട്ടു. 
മഹോനോ� സ്റോലിപ്റെ തനതൃ്്വ
ത്തിൽ തസോവി�റ്ക് യൂണി�ൻ 
ആവിഷ്ക്കരിച്ച ന�ങ്ങൾ ഒതര സമ�ം 
സോമ്ോജ്യ്്വ ശക്തികൾക്ക് ശക്ത
മോ� ്ോക്ീതും സമോധോന തപ്ര
മികൾക്ക് ആത്മവിശ്വോസവം 
ആശ്വോസവം പകർന്നു നൽകി. 
മോനവരോശിപ്� ഫോസിസത്തിൽ
നിന്നു രക്ഷിച്ച മഹോനോ� തന്ോ
വോ�ി സ്റോലിൻ മോറി. 

രണ്ടോം തലോകമഹോയദ്ം അവ
സോനിച്ചതപെോൾ സോമ്ോജ്യ്്വ നു
കത്തിൽനിന്നും കിഴക്ൻ യൂതറോ

പെിപ്ല നിരവധി രോജ്യങ്ങൾ സ്വ
്ന്തമോ�ി. അവ�ിൽ പലതും 
തസോഷ്യലിസ്റക് പോ് പ്്രപ്ഞ്ഞ
ടുത്തു. സോമ്ോജ്യ്്വ ശക്തികൾ 
്ീർത്തും പ്ര്ിതരോധത്തിലോ�ി. 
സോമ്ോജ്യ്്വ–മു്ലോളിത്ത രോജ്യ
ങ്ങളിപ്ലല്ലോം്പ്ന്ന കമ്്യൂണിസ്റക് 
പ്രസ്ോനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വോ
ധീനം വർദ്ിക്ോൻ ഇ്ക് ഇെവ
രുത്തി. പ്്ോഴിലോളി സമരങ്ങളും 
വിതമോചനതപെോരോട്ങ്ങളും ഉത്ത
തരോത്തരം കരുത്തോർജ്ജിച്ചു. 

സ്റോലിപ്റെ മരണത്തിനു തശഷം 
സിപിഎസക് യവിപ്റെ തനതൃ്്വ
ത്തിൽ വന്ന ് ിരുത്തൽവോദി തന
തൃ്്വം തസോഷ്യലിസത്തിപ്റെ ് ക
ർച്ചയ്കക് തുെക്ംകുറിച്ചു. ഇരുപ്ോം 
പോർട്ി തകോണഗ്സ്ിൽ, വർഗ്വ
ഞ്ചകനോ� ക്രൂഷക്തചവിപ്റെ തനതൃ
്്വത്തിൽ റിവിഷനിസത്തിപ്റെ 
മലപ്വള്ളപെോച്ചിൽ തുറന്നു വിട്ി
രിക്കുക�ോപ്ണന്നക് നമ്മുപ്െ പോർ
ട്ിയപ്െ സ്ോപക തന്ോവോ� 
സഖോവക് ശിബക് ദോസക് തഘോഷക്  
1956ൽ ് പ്ന്ന മുന്നറി�ിപെക് നൽ
കി�ിരുന്നു. സ്റോലിപ്ന്ിപ്ര സി
പിഎസക് യ ക്കപ്ക്ോണ്ട നെപ
െികൾ �ഥോർത്ഥത്തിൽ പ്ലനി
പ്റെ ആധികോരിക്പ്�ത്തപ്ന്ന 
നിരോകരിക്കുന്ന്ോപ്ണന്നും ഇവ
പ്�ല്ലോം �ഥോസമ�ം പരിഹരി
ച്ചിപ്ല്ലങ്ിൽ റഷ്യ�ിൽ മു്ലോളി

ത്ത പുനഃസ്ോപനത്തിനുവപ്ര 
വഴിവയ്ക്കുപ്മന്നും അത്ദേഹം വിശ
ദമോക്ി�ിരുന്നു. സോർവ്വതദശീ� 
കമ്്യൂണിസ്റക് തനതൃ്്വത്തിപ്റെ 
അറിവിതലയ്കോയള്ള ഒരു തുറന്ന 
കത്തക് 1948ൽത്തപ്ന്ന അത്ദേഹം 
പ്രസിദ്ീകരിച്ചു. 

പതക്ഷ, ഇ്ോരും പ്ചവിപ്ക്ോ
ണ്ടില്ല. തുെർച്ച�ോ� റിവിഷനിസ്റക് 
ന�ങ്ങളുപ്െ നെപെിലോക്ലിലൂപ്െ 
1991ൽ റഷ്യ�ിൽ മു്ലോളിത്തം 
പുനഃസ്ോപിക്പ്പെട്ടു. യഎസക്എ
സക്ആർ സോമ്ോജ്യ്്വ റഷ്യയം മറ്റു 
പല മു്ലോളിത്ത രോജ്യങ്ങളുമോ
�ി പിരിഞ്ഞു. കിഴക്ൻ യൂതറോ
പ്യൻ തസോഷ്യലിസ്റക് രോജ്യങ്ങളും 
അെിപ്റി നിലം പ്പോത്തി. അങ്ങ
പ്ന മു്ലോളിത്ത-സോമ്ോജ്യ്്വ 
ശക്തികൾക്ക് മുൻതൂക്മുള്ള ഒരു 
ഏകധ്രുവ തലോകമോ�ി തലോകം 
അധഃപ്ിച്ചു.  തുെർന്നുണ്ടോ� 
ആതഗോളവൽക്രണത്തിപ്റെയം 
സോമ്ോജ്യ്്വ പിെിമുറുക്ത്തിപ്റെ
യം ്ിക്തോനുഭവങ്ങൾ റഷ്യയം 
പ്ര്ിവിപ്ലവം നെന്ന മറ്റു രോജ്യങ്ങ
ളും ഇന്നും അറിഞ്ഞുപ്കോണ്ടിരി
ക്കുന്നു.

അവിെങ്ങളിൽ പട്ിണിയം 
ദോരിദ്്യവം പ്്ോഴിലില്ലോയ്മയം 
അസോന്മോർഗ്ികമോ� ജീവി്രീ
്ികളും ്ിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. 
സോംസ്കോരിക–ക്ന്ിക നിലവോ
രം പോപ്െ ് കർന്നിരിക്കുന്നു. തസോ
ഷ്യലിസം പടുത്തു�ർത്തി� വി
പുലമോ� അെിസ്ോന സൗകര്യ
ങ്ങളും ശോസ്ത–സോതങ്്ിക തമന്മ
കളും മു്ലോക്ിപ്ക്ോണ്ടക് ഈ 
രോജ്യങ്ങളും പിന്നോപ്ല ക്ചനയം 
മു്ലോളിത്ത രോജ്യങ്ങളോത�ോ സോ
മ്ോജ്യ്്വ രോജ്യങ്ങളോത�ോ മോറി. 
കതമ്പോളത്തിനുതവണ്ടി പരക്ം 
പോയന്ന ഇത്തരം രോജ്യങ്ങൾ ് മ്ി
ലള്ള ശീ്യദ്ങ്ങൾതക്ോ  തന
രിട്ടുള്ള യദ്ങ്ങൾതക്ോ ഇന്നു 
തലോകം സോക്ഷ്യം വഹിക്കുക�ോ
ണക്. മു്ലോളിത്തത്തിനക് മനുഷ്യ
കുലത്തിപ്റെ ആകമോന പുതരോഗ
്ിക്ക് ഒന്നും പ്ചയ്യോനോവിപ്ല്ലന്ന 
�ോഥോർത്ഥ്യത്തിനക് ഇക്ോര്യങ്ങൾ 
വീണ്ടും അെിവര�ിടുക�ോണക്.

ജനങ്ങളുപ്െ ജീവി്പ്രശ്നങ്ങ
പ്ള ചുറ്ിപെറ്ിയള്ള നിരവധി പ്ര
തക്ഷോഭങ്ങൾ തലോകപ്ത്തവിപ്െയം 
ഉ�ർന്നുവരിക�ോണക്. അവപ്� 
ന�ിക്ോൻ �ഥോർത്ഥ കമ്്യൂണി
സ്റക് പോർട്ികളുണ്ടോ�ിരുപ്ന്നങ്ിൽ 
തലോകം മോറിമറിയമോ�ിരുന്നു. 
ഇന്നക് മോർക്ിപ്നയം കമ്്യൂണിസ
പ്ത്തയം ത്ടുന്നവരുപ്െ എണ്ം 
പ്പരുകുക�ോണക്. പ്ലനിപ്റെയം 
സ്റോലിപ്റെയം ചിത്രതമന്ിപ്ക്ോ
ണ്ടക് നവംബർ 7നക് ആ�ിരങ്ങൾ 
പ്്രുവിലിറങ്ങുന്ന വോർത്തകളും 
നോം കോണുന്നുണ്ടക്.   പ്്ോഴിലോ
ളിവർഗ് സോർവ്വതദശീ�്യം വി
പ്ലവത്തിപ്റെ പ്കോെിക്കൂറയം ഉ�ർ
ത്തിപെിെിക്കുന്ന ഏവർക്കും നവം
ബർ വിപ്ലവത്തിപ്റെ പോഠങ്ങൾ 
മോർഗ്ദീപകമോണക്

മഹത്തോ� നവംബർ തസോ
ഷ്യലിസ്റക് വിപ്ലവം നീണോൾ വോ
ഴപ്ട്!

നവംബർ വിപ്ലവത്തെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ

sIsd-bnÂ knÂhÀ-sse³ ]-²-Xn-s¡-Xn-sc...

5ലക ലേയില് സില്വർവെന് വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുലെ ശന
തൃത്വത്ില് നവംബർ 1 മുതല് 7വലെ നെന്ന കിെപ്ാെ സംെക്ഷണ 
വാൊെെണത്ിലന് ഭാഗമായി സംഘെിപ്ിക്കലപ്ട്ട ലകാല്ലം കള്
ശേറ്റ് ധർണ േി.സി.വിഷ്ണുനാഥ്  എംഎല്എ ഉദ്ഘാെനം ലെയ്യുന്നു.

ശകാട്ടയം ജില്ലയിലെ മാെപ്ള്ി േഞ്ായത്് ഓെീസശെയ്ക് നെന്ന 
കിെപ്ാെ സംെക്ഷണ ജാഥയില്നിന്ന്4

നവംബർ ശസാഷ്െി്റേ് വിപ്ലവത്ിലന് വാർഷികം ആെെിച്ചുലകാണ്് തി
രുവനന്പുെത്് നെന്ന സശമേളനത്ില് എസ് യുസിഐ(കമേ്യൂണി്റേ്) 
സംസ്ാന ലസക്രശട്ടേിയറ്റ് അംഗം സഖാവ് ആർ.കുമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

ലെനിന് ്റോെിന്
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(ശേഷം 9-ാം ശേജില്)

ഈ യകുഗത്റിമല ഷ്പെകുഖ ൊര്ക് സറിസ്റ് ചറിന്ക�കും എസ്  യകുസറിഐ
(കമ്യേയൂണറിസ്റ്) പാര്ടറിയകുമെ സ്ാപക ജ�റല് മസഷ്കടററിയകുൊയ 
സഖാവ് ശറിബ് ് ാസ്  ദ�ാഷ് �വംബര് വറിപ്ലവത്റിമന് 54-ാം വാര്ഷറി
കാചരണദവളയറില് 1971 �വംബര് 16�് �െത്റിയ ഷ്പഭാഷണത്റി
മന് ആ യ്േഭാഗം ഷ്പസറിദ്ീകരറിക്കകുകയാണ.് വരകും ലക്കങ്ങളറില് തകുെരകും.

മപോർ്് സിസതെിത്റെ ശപോസ്ത്ം ശപോസ്ത്രീയ 
വവരകുദ്ധ്പോത്മ് സമരീപന രരീ്ിയപോണ് 

വവരകുദ്ധ്പോത്മ് രരീ്ിശപോസ്ത്മപോണ്  
മപോർ്് സിസത്മന്ന സയനസ്

സഖോക്തള,
ഇന്നക് എല്ലോ തമഖലകളിലം 

രോജ്യം തനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്ര
ത്്യകിച്ചക്, ഇെതുപക്ഷ  ജനോധി
പ്്യ സമരങ്ങളിലം ജനങ്ങളുപ്െ 
മറ്റു വിവിധ സമരങ്ങളിലപ്മല്ലോമു
ള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, വളപ്ര ഗുരു്രമോ� 
ഒരു മോനം ക്കവരിച്ചിരിക്കുക�ോ
ണക്. ഭരിക്കുന്ന തകോണഗ്സക്  ഗവ
പ്മെറെക് വർഷങ്ങളോ�ി ഒരു ദ്വിമു
ഖന�ം പിന്തുെർന്നുപ്കോണ്ടിരി
ക്കുക�ോണക്. ഒരുവശത്തക് മധുര
ത്തിൽ പ്പോ്ിഞ്ഞ കപെ പുതരോ
ഗമന മുദ്ോവോക്യങ്ങൾപ്കോണ്ടക് 
ജനങ്ങളിൽ ചിന്ോക്കുഴപെം സൃ
ഷ്ിക്കുകയം അവരിൽ വ്യോതമോ
ഹം ജനിപെിക്കുകയം പ്ചയ്യുന്നു. 
മറുവശത്തക്, അ്ക് എല്ലോ പുതരോഗ
മന പ്രസ്ോനങ്ങപ്ളയം, ഗ്ോമങ്ങ
ളിപ്ല വർഗസമരപ്ത്തയം വ്യവ
സോ�ിക പ്്ോഴിലോളികളുപ്െയം 
എല്ലോ ഇെതു-പുതരോഗമന വിപ്ലവ
ശക്തികളുപ്െയം സമരങ്ങപ്ളയം 
അ്ിതവഗം ഉന്മൂലനം പ്ചയ്യോനു
ള്ള ഹിംസോത്മക പദ്്ി�ിതല
ക്ക് എടുത്തു ചോെി�ിരിക്കുക�ോ
ണക്. ജനോധിപ്്യ ബഹുജന മു
തന്നറ്ത്തിപ്റെ ഈ കോലഘട്ത്തിൽ 
ഇെതു-ജനോധിപ്്യപോർട്ികൾ
ക്ിെ�ിപ്ല അക്നക്യം മു്പ്ല
ടുത്തുപ്കോണ്ടും ്ങ്ങളുപ്െ ‘പുതരോ
ഗമന’ മുദ്ോവോക്യങ്ങളിലൂപ്െ സൃ
ഷ്ിക്ോൻ കഴിഞ്ഞ അളവിൽ ചി
ന്ോകുഴപെപ്ത്തയം വ്യോതമോഹപ്ത്ത
യം ഉപത�ോഗപ്പെടുത്തിപ്ക്ോണ്ടു 
മോണക് അവരിതു പ്ചയ്യുന്ന്ക്.

ഈ സോഹചര്യത്തിൽ, ഇന്്യ
�ിൽ ബഹുജനസമരങ്ങളും വർ
ഗസമരങ്ങളും സംഘെിപെിക്കുതമ്പോൾ 
നവംബർ വിപ്ലവത്തിപ്റെ ചില 
പ്രധോനപ്പെട് പോഠങ്ങൾ ആഴത്തിൽ 
മനസ്ിലോതക്ണ്ടതുണ്ടക്. നമ്ളിൽ 
ഈ പോഠങ്ങളുമോ�ി പരിചി്രോ
�വരും അവ  സ്വോംശീകരിച്ചവ
രും മുമ്പക് ഈ പോഠങ്ങളിൽ ചില്ക് 
മനസ്ിലോക്ി�ിരുന്നുപ്വങ്ിലം 
ഇതപെോൾ  മറന്നുതപോ�വരും നവം
ബർ വിപ്ലവത്തിപ്റെ അനുഭവങ്ങ
ളും പോഠങ്ങളും പുതു്ോ�ി പഠി
തക്ണ്ടതുണ്ടക്. ഇക്ോര്യങ്ങൾ ഗൗ
രവ്രമോ� പുനർപഠനത്തിനു 
വിതധ�മോതക്ണ്ട്ിപ്റെയം നമ്മു
പ്െ ചിന്�ിൽ കെന്നുകൂെി�ിരി
ക്കുന്ന പ്രതഹളികകളിൽനിന്നും 
ആശ�ക്കുഴപെത്തിൽനിന്നും തമോ
ചി്രോതകണ്ട്ിപ്റെയം ആവശ്യ
ക്യണ്ടക്. കോരണപ്മപ്ന്ന്നോൽ 
നമ്മുപ്െ കോര്യങ്ങൾ തനപ്ര�ോക്ോ
പ്് നമ്മുപ്െ പ്ര്ിത�ോഗികപ്ള 
വിമർശിക്കുകമോത്രം പ്ചയ്യുന്ന്ക് 
നിതഷധോത്മകവം അത്സമ�ം 

അപകെകരവമോണക്.  ഇ്ിലൂപ്െ 
കഷ്പ്പെടുന്ന ജനസോമോന്യം ഉെ
നെിയള്ള ചില ്ോ്ക്പര്യങ്ങൾ
ക്ോ�ി എപ്ന്ങ്ിലം പ്ചയ്യോൻ 
തപ്രരി് രോത�ക്ോപ്മങ്ിലം �ഥോർ
ത്ഥത്തിൽ കോര്യമോ�  മുതന്നറ്ം 
ഉണ്ടോക്ോൻ കഴി�ില്ല. നമ്മുപ്െ 
രോജ്യത്തിപ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഭരി
ക്കുന്ന തകോണഗ്സ്ിപ്റെ തസ്വച്ഛോ
ധിപ്്യത്തിപ്റെയം  അെിച്ചമർ
ത്തലിപ്റെയം കെന്നോരൈമണങ്ങൾ
ക്കു  വിതധ�രോ�, ഇതപെോഴും കഷക്ട്
പ്പെടുന്ന ബഹുജനങ്ങപ്ളപ്ക്ോണ്ടു 
സമരം പ്ചയ്യിച്ചു പല പോർട്ികളും 
മുന്നണികളും പല അവസരങ്ങളി
ലം തനട്ം പ്കോയ്തിട്ടുണ്ടക്. അവർക്ക് 
അ്ിലൂപ്െ കുറച്ചു തനട്ങ്ങൾ ഉണ്ടോ
ക്ോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടക്. അ്ോ�്ക് 
്ങ്ങളുപ്െ അംഗസംഖ്യ�ിൽ വർ
ദ്നവക് ഉണ്ടോക്ി�ിട്ടുണ്ടക് - അത്ര
മോത്രം. പപ്ക്ഷ അ്ിലൂപ്െ ജനോ
ധിപ്്യ സമരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ി
ട്ില്ല. അ്ിനു കോരണം, അവർ  
ശക്തമോ� അെിത്തറ�ിൽ ബഹു
ജനസമരം പ്കട്ിപെടുക്കുവോനോ�ി 
�ോപ്്ോരു ശ്രമവം നെത്തി�ില്ല 
എന്ന്ോണക്. അതുപ്കോണ്ടക്, ഇന്നു  
വ്യക്തമോ�ി മനസ്ിലോകുന്ന്ക്  
തകോണഗ്സ്ിപ്റെ കപെ പുതരോഗ
മന മുദ്ോവോക്യങ്ങളുപ്െ മധുരവോ
ക്കുകളിൽ ആശ�ക്കുഴപെത്തിലോ
�വപ്ര സമരപ്രവോഹത്തിൽ ഒരു 
രീ്ി�ിലം ഒന്നിപെിച്ചു നിർത്തോൻ 
കഴി�ില്ല എന്നോണക്. തകോണഗ്
സ്ിപ്റെ തസ്വച്ഛോധിപ്്യപ്ത്തയം 
ആരൈമണപ്ത്തയം അഭിമുഖീക
രിച്ചക് ഈ കെന്നോരൈമണങ്ങപ്ള 
തനരിപ്ട്്ിർത്തക്,  പ്ര്്യക്ഷോനു 
ഭവങ്ങളിലൂപ്െ തകോണഗ്സ്ിപ്റെ 
സ്വഭോവപ്ത്ത മനസ്ിലോക്ി�വ
പ്ര,  ചില സമരമുദ്ോവോക്യങ്ങൾ 
ഉ�ർത്തിപ്ക്ോണ്ടക് തകോണഗ്സ്ി
പ്റെ മർ്ദേനഭരണത്തിപ്ന്ിപ്ര 
നമ്ൾ സംഘെിപെിക്ോൻ ശ്രമി
ച്ചോൽതപെോലം - കൂടു്ൽ ശക്തിയ
ള്ള പോർട്ികൾക്ക് ഇതു നമ്പ്ള
ക്ോൾ നന്നോ�ി പ്ചയ്യോൻ കഴി
തഞ്ഞക്കും- അ്ിലൂപ്െ ് ോൽക്ോ
ലിക തനട്ങ്ങൾ ലഭ്യമോത�ക്ോ
പ്മങ്ിലം അതുതപോലം അന്ിമ
മോ�ി നിലനിർത്തോൻ കഴി�ില്ല. 
ഇന്നക് തകോണഗ്സ്ിനക് ് ങ്ങളുപ്െ 
പരിഷ്കരണവോദ മുദ്ോവോക്യങ്ങളി 
ലൂപ്െ വിജ�കരമോ�ി പ്്റ്ിദ്രി
പെിക്ോൻ കഴിഞ്ഞ വലിപ്�ോരു 
ജനവിഭോഗം മുമ്പു തകോണഗ്സ്ി
പ്റെ മർ്ദേനഭരണപ്ത്ത പ്വറുത്തവ
രും അ്ിപ്നക്കുറിച്ചുള്ള വ്യോതമോ
ഹങ്ങളിൽ നിന്നും തമോചി്രോ�
വരും  ഇെതുപക്ഷ പ്രസ്ോനങ്ങപ്ള 
വൻത്ോ്ിൽ പിന്തുണച്ചവരോ�ി

രുന്നുപ്വന്ന്ക് നമ്ൾപ്ക്ങ്ങപ്ന
�ോണു മറക്ോൻ കഴിയക? പതക്ഷ 
ചിന്ോക്കുഴപെത്തിലകപ്പെട്ടും മറ്റു 
ദിശകളിതലക്കു  വഴിപ്്റ്ിക്പ്പെ
ട്ടും അവരിതപെോൾ പുതരോഗമന
-ഇെതുപക്ഷ പ്രസ്ോനങ്ങളിൽ 
നിന്നക് മുഖം ്ിരിക്കുക�ോണക്. 
അതുപ്കോണ്ടക് സമതരോത്സുക മുദ്ോ
വോക്യങ്ങൾ ഉ�ർത്തിപ്ക്ോണ്ടക് 
മർ്ദേി്പ്രയം തനരിട്ക് ആരൈമണ
ങ്ങപ്ള അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവപ്ര
യം ് ോൽക്ോലികമോ�ി ഒന്നിച്ചു
നിർത്തി�ോലം - പ്രശ്നങ്ങപ്ളക്കുറി 
ച്ചുള്ള ധോരണ ശരി�ോ�്പ്ല്ലങ്ിൽ, 
പ്ര്്യ�ശോസ്തവം ് ്്വങ്ങളും സമ
രപോ്യം ശരി�പ്ല്ലങ്ിൽ, തന
തൃ്്വപ്ത്തക്കുറിച്ചു വ്യക്തമോ� 
ധോരണ ഇപ്ല്ലങ്ിൽ, അെിച്ചമർ
ത്തലിനക് അറു്ി   വരുത്തുക എന്ന
്ിനുതവണ്ടി മോത്രം  പ്്റ്ോ� തന
തൃ്്വത്തിൻ കീഴിൽ അണിനിര
ന്നു പ്കോണ്ടിരിക്കുന്ന്ിപ്റെ അപ
കെം  ധരിപെിച്ചു ജനങ്ങപ്ള വീണ്ടും 
നമ്ളിതലക്ടുപെിക്ോൻ  കഴിയ
ന്നിപ്ല്ലങ്ിൽ - സമരപ്രസ്ോന
ങ്ങൾക്ക് കോര്യമോ� മുതന്നറ്ം ഉണ്ടോ
ക്ോൻ കഴി�ില്ല.
ഇപ്ൊഴകതെ നിരൊശയട്ക്കതുറം 
ആശയക്കതുഴ്തെിനതുറം 
�ൊരണറം

നിങ്ങളിൽ,  ഒരു പോടു വർഷ
ങ്ങൾ ഇനിയം ജീവിക്ോനുള്ള 
പലരും അനവധി പ്രതക്ഷോഭണ
ങ്ങൾക്കു സോക്ഷ്യം വഹിക്കും; നി
ങ്ങള്ോഗ്ഹിച്ചോലമിപ്ല്ലങ്ിലം. 
സമരങ്ങൾ രൂപം പ്കോള്ളും. പ്ര
ശ്നങ്ങൾ തനരിട്ക്, കഷ്പ്പെട്ടുപ്കോ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ, ് ങ്ങ
പ്ള ന�ിക്ോനോരുമിപ്ല്ലങ്ിൽതപെോ
ലം ഒരു കോലം കഴിയതമ്പോൾ 
പ്പോട്ിപ്ത്തറിക്കും, ഏപ്്ങ്ിലം 
്രത്തിലള്ള ഒരു തനതൃ്്വം അവ
രിൽനിന്നു ് പ്ന്ന ഉ�ർന്നു വരും. 
അത്തരപ്മോരു തനതൃ്്വം സ്വോഭോ
വികമോ�ി ഉ�ർന്നു വന്നോൽത്ത
പ്ന്ന പ്രകെമോ� തനട്ങ്ങപ്ളോന്നു
മതുണ്ടോക്ില്ല. പിപ്ന്നയം ദരി്
ങ്ങൾ അവപ്ര വല�ം പ്ചയ്യും. 
ആശങ്കൾ ഉരുണ്ടു കൂടുകയം 
നിരോശ പെർന്നു പിെിക്കുകയം 
പ്ചയ്യും.

രോജ്യപ്ത്ത അെിസ്ോന പ്രശ്ന
ങ്ങളുപ്െ പരിഹോരത്തിനക് അനി
വോര്യമോ�, രോഷ്ട്രീ�-പ്ര്്യ�ശോ
സ്ത-സദോചോര-ക്ന്ിക വിഷ�
ങ്ങതളോടുള്ള സമീപനം ഇതപെോഴും 
അവ്യക്തമോ�ിരിക്കുന്നു എന്ന്ോ
ണക് ഈ ആശങ്കളുപ്െയം നിരോ
ശയപ്െയം മൂലകോരണം. ഈ വി
ഷ�ങ്ങപ്ളക്കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്ത
്കൾ ഇതപെോഴും തുെരുന്നു. ജന
ങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ി ഉണ്ടോകണ
പ്മന്നതും രോജ്യം പുതരോഗമിക്ണ 
പ്മന്നതും ്ീർച്ച�ോയം ശരി�ോ
ണക്. ഇപ്്ല്ലോവരും പറയന്നുണ്ടക്. 
ജനങ്ങൾ ഒരളവവപ്ര ഇ്ിപ്ന
ക്കുറിച്ചു ചിന്ിക്കുന്നുണ്ടക്, അവർ

ക്കു കഴി�ോവന്ന ് രത്തിപ്ലല്ലോം 
ഇ്ിപ്നക്കുറിച്ചു സംസോരിക്കുന്നു
ണ്ടക്; ശരി�ോ� രീ്ി�ിലപ്ല്ലങ്ിൽ
തപെോലം. മുമ്പു മനുഷ്യപ്രന്ന പരി
ഗണനതപോലം ലഭിക്ോ്ിരുന്ന 
കർഷകരും കർഷകപ്ത്തോഴിലോ
ളികളും ഇന്നക് അവരുതെ്ോ� രീ
്ി�ിൽ ചിന്ോതശഷി ഉപത�ോ
ഗിക്കുന്നു. ഈ സോഹചര്യത്തിൽ 
ഒരു രോഷ്ട്രീ� പോർട്ിക്കും  കർഷ
കരുപ്െയം പ്്ോഴിലോളികളുപ്െയം 
ദരി്ത്തിനക് അറു്ിവരുത്തുപ്മന്നു 
പറഞ്ഞുപ്കോണ്ടക്, ് ങ്ങൾക്കു പറ്റു
ന്ന വിധത്തിൽ, അവപ്ര പോട്ിലോ
ക്ോനുള്ള പല്രം പരിപോെിക
പ്ളടുക്കുകത�ോ  ്ീവ്രമോ� മുദ്ോ
വോക്യങ്ങൾ ഉ�ർത്തുകത�ോ പ്ച
യ്തുപ്കോണ്ടല്ലോപ്് ജനങ്ങൾക്ിെ
�ിപ്ല നിലനില്പുറപെോക്ോതനോ 
അവപ്ര സ്വോധീനിക്ോതനോ  കഴി
യക�ില്ല. ഈ പോർട്ികപ്ളല്ലോം 
്പ്ന്ന ഈ വിഷ�ങ്ങളിൽ അ്്യ
ന്ം വോചോലരോണക്. പതക്ഷ രോജ്യം 
തനരിടുന്ന അെിസ്ോന പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്ോൻ നിശ്ി്മോ� 
ഏതു രോഷ്ട്രീ�-പ്ര്്യ�ശോസ്ത
-ക്ന്ിക-സോംസ്കോരിക സങ്ല്പ
ങ്ങളോണക് തവണ്ടപ്്ന്ന കോര്യത്തിൽ 
ഇതുപ്കോണ്ടു മോത്രം, പ്വളിച്ചം കി
ട്ടുന്നില്ല. പരിവർത്തനത്തിലൂപ്െ  
ഇന്നപ്ത്ത സ്ി്ി�ിപ്ലത്തി� 
ഇന്്യ�ിപ്ല സോമൂഹികോവസ്
പ്� നി�ന്തിക്കുന്ന അെിസ്ോന 
നി�മങ്ങപ്ളന്ക് എന്ന ചർച്ച പ്ച
തയ്യണ്ട പ്രശ്നം ഇതപെോഴും അവ്യക്ത
മോ�ിത്തുെരുന്നു. ഒരു നോൾ പ്പോ
ടുന്നപ്ന ഉണ്ടോ�്ല്ല ഇപ്്ോന്നും. 
വിവിധ ഘട്ങ്ങളിപ്ല പരിവർത്ത
നത്തിലൂപ്െ�ോണക് സമൂഹം ഇന്ന
പ്ത്ത സ്ി്ി�ിപ്ലത്തി�്ക്. ഈ 
മോറ്പ്ത്ത നിർണ്�ിക്കുന്ന ചരി
ത്രപരവം ശോസ്തീ�വമോ� ഒരു 
നിശ്ി് നി�മമുണ്ടക്. എന്ോണീ 
മോറ്ത്തിപ്റെ നി�മം? രണ്ടോമ്ോ
�ി, ഇന്്യ�ിപ്ല സമകോലീന 
സോമൂഹികോവസ്യപ്െ സ്വഭോവ
പ്മന്ോണക്? ഇന്്യയപ്െ സോമ്പ
ത്തിക വ്യവസ്യപ്െ �ഥോർത്ഥ 
സ്വഭോവപ്മന്ോണക്? ഇന്്യൻ ഭര
ണകൂെത്തിപ്റെ  സ്വഭോവപ്മന്ോ
ണക്? സർതവ്വോപരി, ഇക്ോര്യങ്ങ
ളിപ്ലല്ലോം ഇന്്യ�ിപ്ല ജനങ്ങ
ളുപ്െ മോനസികോവസ്പ്� നി�
ന്തിക്കുന്ന ക്ന്ിക്യം പ്ര്്യ
�ശോസ്തവപ്മന്ോണക്? നമ്മുപ്െ 
സമൂഹത്തിൽ മൗലികമോ� പരി
വർത്തനം വരുത്തുന്ന്ിനക് അനി
വോര്യമോയം തവണ്ടുന്ന ക്ന്ിക 
ധോരണകളുപ്െയം ആദർശങ്ങളു
പ്െയം ധോരണകളോതണോ ഇവ?

നമ്ളിതു മനസ്ിലോക്കുന്നിപ്ല്ല
ങ്ിൽ, അ്ിപ്നക്കുറിച്ചക് അവ്യക്ത
്കൾ നിലനില്ക്കുന്നുപ്വങ്ിൽ, അ�
ഥോർത്ഥമോ� സിദ്ോന്ങ്ങളും  
ചരിത്രവിരുദ്മോ� സങ്ൽപെങ്ങ
ളും ധോരണകളും നപ്മ് ന�ിക്കു
ന്നുപ്വങ്ിൽ, ഇവപ്� ആധോരമോ

ക്ി പ്രശ്നങ്ങപ്ള ത്ോന്നി� തപോപ്ല 
മനസ്ിലോക്ോൻ തുനിയന്നുപ്വങ്ിൽ, 
എന്നിട്ടും ഈ സമൂഹപ്ത്ത മോറ്ി
മറിക്ോനും ജനങ്ങൾക്കു സർവ്വ
ത്ോന്മുഖമോ� തക്ഷമം ക്കവരി
ക്ോനും നോം ആഗ്ഹിക്കുക�ോപ്ണ
ങ്ിൽ അതു സോദ്്യമോകുതമോ? ഇല്ല, 
അതു സോദ്്യമോകുക�ില്ല. പതക്ഷ, 
വോസ്വത്തിൽ സോമൂഹിക മോറ്ം 
പ്കോണ്ടുവരുന്ന്ിപ്റെ തപരിൽ  
നമ്മുപ്െ നോട്ിൽ നെക്കുന്ന ി്് ോണക്.

ജീവി്ത്തിപ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ 
സമൂഹത്തിൽ നിന്നക്, സമകോലീന 
സോമൂഹികവ്യവസ്�ിൽ നിന്നോ
ണുണ്ടോകുന്നപ്്ന്നു പലരും വി
ശ്വസിക്കുന്നു. എന്നോലങ്ങപ്ന�ല്ല 
എന്നു മറ്റു ചിലരും വിശ്വസിക്കു
ന്നുണ്ടക്. പകരമോ�ി പല വിചിത്ര 
സിദ്ോന്ങ്ങളും അവർ അവ്രി
പെിക്കും. അപ്്ന്ോ�ോലം, സോമൂ
ഹിക വ്യവസ്�ോണക് പ്രശ്നങ്ങളുപ്െ 
തഹതു എന്നു കരുതുന്നവർതപോലം 
വ്യക്ത്�ില്ലോപ്്യം സോമോന്യ
മോയമോണതു പറയന്ന്ക്. അത്ത
രം ഉപരിപ്ലവമോ� സംസോരം 
പ്കോണ്ടക് കോര്യമില്ല. ഈ സമൂഹ
ത്തിപ്റെ സ്വഭോവസവിതശഷ്യം 
എങ്ങപ്ന�ോണ്ിൽനിന്നക് പ്രശ്ന
ങ്ങൾ ഉെപ്ലടുക്കുന്നുപ്വന്നതും നോം 
വ്യക്തമോ�ി മനസ്ിലോക്ി�ിരി
ക്ണം. അതുമനസ്ിലോക്ി കഴി
ഞ്ഞോൽ എങ്ങപ്ന�ോണക് ഈ 
സമൂഹപ്ത്ത മോറ്ിപ്�ടുതക്ണ്ടപ്്
ന്നും അ്ിനോ�ി ഏതു മർമ്ത്തോ
ണക് അെിതക്ണ്ടപ്്ന്നും നമുക്കു 
വ്യക്തമോകും.

െൊര്�ട്സിസറം-കലനിനിസറം, 
അജയ്യെൊയ ആയതുധറം

നിലനില്ക്കുന്ന സോമൂഹികവ്യവ
സ്�ിൽനിന്നും ഭരണകൂെസംവി
ധോനത്തിൽ നിന്നുമോണക് എല്ലോ 
പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടോകുന്നപ്്ന്നക് ഉറ
ച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരും, വിപ്ലവ
ത്തിലൂപ്െ മൗലികമോ� ഒരു  സോ
മൂഹിക മോറ്മുണ്ടോ�ി ദ്രു്ഗ്ി�ി
ലള്ള സമൂലപരിവർത്തനം ഉണ്ടോ
കണപ്മന്നോഗ്ഹിക്കുന്നവരും, വി
പ്ലവത്തിനോ�ി ഏപ്റ്ടുതക്ണ്ട 
ഉത്തരവോദിത്തങ്ങൾ പ്ചയ്യോൻ 
ആത്മോർത്ഥമോ�ി  ആഗ്ഹിക്കു
ന്നവരും, തകവലമോ� വിപ്ലവഭോ
ഷണങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങപ്ള ഇള
ക്ോതനോ കബളിപെിക്ോതനോ ഉത്ദേ
ശ്യമില്ലോത്തവരുമോ�  ആളുകൾ 
പരിതശോധിതക്ണ്ടതും മനസ്ിലോ
തക്ണ്ടതുമോ� ആദ്യപ്ത്ത കോര്യം, 
നിലനില്ക്കുന്ന സോർവ്വതദശീ� സോ
ഹചര്യത്തിൽ ഇന്്യ�ിപ്ല ഭര
ണകൂെത്തിലം ഇവിടുപ്ത്ത സോമൂ
ഹിക-സോമ്പത്തിക വ്യവസ്�ി
ലം എപ്ന്ങ്ിലം പുതരോഗമനപ
രമോ� അംശം ബോക്ിയതണ്ടോ 
എന്നും അപ്ല്ലങ്ിൽ ആ പുതരോഗ
മനധർമം ചരിത്രപരമോ�ി അസ്
മിപ്ച്ചങ്ിൽ അ്ിപ്റെ ഫലമോ�ി 
സമൂഹത്തിപ്റെ മുതന്നോട്ടുള്ള പോ്
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റഷ്യയപ്െ യക്രൈൻ അധിനിതവശ
തത്തോപ്െ ആരംഭിക്കുകയം ഇതപെോഴും യ
ക്രൈനിൽ തുെരുകയം പ്ചയ്യുന്ന വിനോ
ശകോരി�ോ� യദ്പ്ത്തക്കുറിച്ചക് നമുപ്ക്
ല്ലോം അറി�ോം. അ്ക്, സോമ്ോജ്യ്്വ വൻ
ശക്തികളോ� റഷ്യയം യ എസും ്മ്ി
ലള്ള സംഘർഷത്തിപ്റെ പ്ര്ിഫലനമ
ല്ലോപ്് മപ്റ്ോന്നുമല്ല. തകോവിഡക്-19 സൃഷ്ി
ച്ച ആഘോ്ത്തിൽനിന്നും മോനവരോശി 
കരക�റുന്ന്ിനു മുതന്ന്പ്ന്ന യദ്ം 
ആരംഭിക്കുകയം ആറക് മോസത്തിലധികം 
പിന്നിടുകയം, കൂടു്ൽ വിനോശത്തിപ്റെ 
ഗർത്തത്തിതലയ്കക് വപ്ന്നത്തുകയം പ്ചയ്തി
രിക്കുന്നു. ഒരു പ്ചറുവിരോമംതപോലം നമ്ൾ 
കോണുന്നില്ല. യദ്ം പ്ചയ്യുന്ന രോജ്യങ്ങൾ
ക്ിെ�ിൽ പരസ്പരം അംഗീകരിക്ോവന്ന 
ഒത്തു്ീർപെിപ്റെ �ോപ്്ോരു പ്ര്ീക്ഷയം 
കോണുന്നില്ല. മറിച്ചക്, യദ്ം കൂടു്ൽ വഷ
ളോവക�ോണക്. യക്രൈനക് ആയധം നൽ
കുന്ന്ിനോ�ി കൂടു്ൽ രോജ്യങ്ങൾ നി
ർബന്ി്രോക്പ്പെടുന്നു. അതമരിക്യപ്െ 
തപ്രരണ�ോൽ നോതറ്ോ അംഗരോജ്യങ്ങൾ 
റഷ്യക്കുതമൽ സോമ്പത്തിക-വോണിജ്യ 
ഉപതരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. മറുവശ
ത്തക്, റഷ്യയം ഏ്ോനും ചില രോജ്യങ്ങ
ളുപ്െ പിന്തുണ�ോർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ടക്. ക്ചന 
റഷ്യപ്� എ്ിർത്തിട്ില്ല. ഇന്്യ�ോകപ്ട്, 
്ങ്ങളുപ്െ കുത്തകമു്ലോളിവർഗത്തിപ്റെ 
്ോ്ക്പര്യോർത്ഥം പ്ര്്യക്ഷത്തിൽ നിഷ്പ
ക്ഷ നിലപോെക് പുലർത്തുന്നു. 2022 പ്ഫ
ബ്രുവരി�ിൽ, യക്രൈനുതമലള്ള റഷ്യൻ 
ആരൈമണപ്ത്ത അപലപിച്ചു പ്കോണ്ടുള്ള 
യഎൻ പ്പോതുസഭ�ിപ്ല പ്രതമ�ത്തിപ്റെ 

തവോട്ിങ്ങിൽനിന്നക് ക്ചനയ്ക്കും പോക്ി
സ്ോനുപ്മോപെം ഇന്്യയം വിട്ടുനിന്നു. യ
ക്രൈനിപ്ല നോല തമഖലകൾ ക്കത�
റി�്ിപ്ന അപലപിക്കുന്ന രക്ഷോസമി
്ി പ്രതമ�ത്തിതന്മലള്ള തവോട്ിങ്ങിൽ 
നിന്നും ഇന്്യ വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. 

ഉസക്പ്ബക്ിസ്ോനിപ്ല സമർഖണ്ഡിൽ 
2022 പ്സപക്റ്ംബർ 15 മു്ൽ 16 വപ്ര 
നെന്ന ഷോങ്ങക്ഹോ�ക് തകോ ഓപെതറഷൻ 
അതസോസിത�ഷപ്റെ ഉച്ചതകോെിക്കു ലഭി
ച്ച മോദ്്യമശ്രദ്�ിൽനിന്നും ചിലപ്രങ്ി
ലം പ്ര്ീക്ഷിച്ച്ക്, അ്ക് യദ്ം അവസോ
നിപെിക്ോൻ സഹോ�ിക്കുപ്മന്നോ�ിരുന്നു. 
പതക്ഷ അവിപ്െ, ഇന്്യ�െക്ം ഒരു രോ
ജ്യവം യദ്ം അവസോനിപെിക്ണപ്മന്നക് 
തുറന്നക് ആവശ്യപ്പട്ില്ല. ഇന്്യയപ്െ അഭി
പ്രോ�ം്പ്ന്ന മനസ്ില്ലോമനതസ്ോപ്െ ഉള്ളവ 
മോത്രമോ�ിരുന്നു. എന്നോൽ, സോമ്ോജ്യ്്വ 
രോജ്യങ്ങളുപ്െ ഈ ഉച്ചതകോെിക്കുതശഷം 
കണ്ട്ക്, യക്രൈനുതമൽ റഷ്യ നെത്തി
പ്ക്ോണ്ടിരുന്ന തബോംബക് വർഷം വർധി
ച്ചതും കൂടു്ൽ പൗരന്മോരുപ്െ ജീവി്ം 
നഷ്പ്പെടുന്നതുമോ�ിരുന്നു. യദ്്ന്തത്തിപ്റെ 
ഭോഗമോ�ി ആണവോയധങ്ങൾ ഉപത�ോ
ഗിക്കുപ്മന്ന ഭീഷണിവപ്ര അവർ നെത്തി. 
കൂെോപ്്, യക്രൈനിൽ ക്കത�റി� നോല 
തമഖലകൾ ്ങ്ങതളോെക് കൂട്ിതച്ചർക്കുന്ന 
പ്രഖ്യോപനവം അടുത്തിപ്െ ഉണ്ടോ�ി. 

റഷ്യയപ്െ ഇത്തരം പ്രതകോപനപര
മോ� നെപെികപ്ളയം പ്രവൃത്തികപ്ളയം 
എഐഎഐഎഫക് അ്ിശക്തമോ�ി അ 
പലപിക്കുന്നു. തുെരുന്ന ഈ യദ്ത്തിൽ 
ഓതരോ സോമ്ോജ്യ്്വ മു്ലോളിത്ത രോജ്യ
ത്തിനും അവരുതെ്ോ� സങ്കുചി് ്ോ
്ക്പര്യമുണ്ടക് എന്ന്ോണക് വസ്തു്.

ഈ തുെരുന്ന യദ്ം, ചുരുങ്ങി�തും 
പ്ര്ിസന്ിഗ്സ്വമോ� തലോകകതമ്പോള
ത്തിനുതമലള്ള ആധിപ ്്യത്തിനും, അ ി്പ്ന 

പിെിപ്ച്ചടുക്ോനും ്ിരിച്ചുപിെിക്ോനും 
ഒപ്ക്യള്ള സോമ്ോജ്യ്്വ ശക്തികളുപ്െ 
്ീവ്രമോ� മത്രത്തിപ്റെ പരിണ്ി�ോ
ണക്. യദ്ം പ്ചയ്യുന്ന രോജ്യങ്ങൾ എപ്ന്ോ
പ്ക് അെി�ന്ര കോരണങ്ങളും ന്യോ�ീ
കരണങ്ങളും നിരത്തി�ോലം, അപ്്ല്ലോം 
അവരുപ്െ �ഥോർത്ഥ മുഖവം ലക്ഷ്യങ്ങളും 
മറച്ചുപിെിക്ോനുള്ള കപെയക്തികൾ മോ
ത്രമോണക്. ്ങ്ങളുപ്െ സോമ്ോജ്യ്്വ രൂപ
കൽപെനകപ്ള വിപുലമോക്ോനോ�ി ആതഗോള 
്ലത്തിൽ രോജ്യങ്ങപ്ള ആരൈമിക്കുന്ന്ി
പ്റെയം അന്യോ�മോ�ി ക്കത�റുന്ന്ി
പ്റെയം മോയ്കോനോകോത്ത കറുത്ത ബിംബ
മോണക് യഎസിനുള്ള്ക്. തസോവി�റ്ക് റഷ്യ
പ്� തനരിടുന്ന്ിനോ�ി പെിഞ്ഞോറൻ മു
്ലോളിത്ത ശക്തികളുപ്െ കൂട്ോയ്മ�ോ�ി 
രൂപപ്പെട് നോതറ്ോ ഇതപെോൾ നിരവധി രോ
ജ്യങ്ങപ്ള ആരൈമിക്കുന്ന ഒരു ഭീകരശക്തി
�ോ�ി മോറി�ിരിക്കുന്നു. പ്ര ി്വിപ്ലവത്തിലൂപ്െ 
റഷ്യ�ിൽ തസോഷ്യലിസം ് കർന്ന്ിനു 
തശഷം, അ്ക് സോമ്ോജ്യ്്വ-മു്ലോളിത്ത 
റഷ്യ�ോ�ിട്ോണക് ഉ�ർന്നുവന്ന്ക്. പതക്ഷ, 
മു്ലോളിത്തത്തിപ്ല ആന്രിക ക്വരു
ദ്്യത്തിപ്റെ ഫലമോ� ് ീവ്ര കതമ്പോള പ്ര
്ിസന്ിപ്� അവർക്ക് ഒഴിവോക്ോനോ
�ില്ല. അ്ിപ്ന മറികെക്ോനോ�ി, തലോ
കകതമ്പോളത്തിപ്ല കൂടു്ൽ ഭോഗം ക്ക
�െക്ോനോ�ി അവർ യഎസും നോതറ്ോയ
മോ�ി വെംവലി�ിതലർപ്പെട്ടു. അതുമൂലം, 
1990കൾ മു്ൽ, ഒരുവശത്തക് അതമരിക്
യം, മറുവശത്തക് മു്ലോളിത്ത റഷ്യയം 
ക്ചനയമോ�ി ഒരു പു്ി� ശീ്യദ്ം 
ആരംഭിച്ചു. അ്ക് ചിലതപെോപ്ഴോപ്ക് തുറ
ന്ന യദ്ത്തിതലയ്ക്കും സംഘർഷങ്ങളിതല
യ്ക്കും എത്തി. സോമ്ോജ്യ്്വ-മു്ലോളിത്ത
പ്ത്ത സംബന്ിച്ചിെതത്തോളം യദ്ത്തി
തലർ പ്പെടുകയം യദ്ഭ്ോന്ക് ഇളക്ിവിടു
ന്നതുമല്ലോപ്് പിെിച്ചു നിൽക്ോൻ മറ്റു വഴി

കപ്ളോന്നുമില്ല. അ്ിലൂപ്െ, സമ്പദക് വ്യവ
സ്പ്� ക്സനികവ്ക്കരിച്ചക്, കതമ്പോ
ളപ്ത്ത കൃത്രിമമോ�ി പ്രതചോദിപെിച്ചക്, തുരു
മ്പുപിെിച്ച ് ങ്ങളുപ്െ ഉ്ക്പോദനചരൈങ്ങൾ
ക്ക് അൽപെം എണ്�ിട്ക് ഓെിക്ോപ്മന്നക് 
അവർ കരുതുന്നു. ഇ്ക് എല്ലോ രോജ്യങ്ങ
ളിപ്ലയം സമ്പന്ന സോമ്ോജ്യ്്വവോദിക
പ്ളയം, മു്ലോളിമോപ്രയം യദ് വ്യോപോ
രികപ്ളയം മോത്രമോണക് സഹോ�ിക്കുന്ന്ക്. 
അത്സമ�ം, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങ
ളുപ്െയം �ോ്നകൾ വർധിക്കുന്നു. ജീവ
നുകളുപ്െയം പ്്ോഴിലകളുപ്െയം നഷ്ം, 
പോർപെിെമില്ലോയ്മ, പട്ിണി, തുെങ്ങി� ് ി
ന്മകൾ യദ്ം ് കർത്ത ഇറോഖക്, ലിബി�, 
സിറി�, അഫക്ഗോനിസ്ോൻ തുെങ്ങി� 
രോജ്യങ്ങളിൽ ഇ്ിതനോെകം്പ്ന്ന പി
െിമുറുക്ി�ിട്ടുണ്ടക്. ഇതപെോൾ അ്ക് യക്രൈ
പ്റെ തമപ്ല�ോ�ിരിക്കുന്നു. ഇപ്്ോന്നും 
അവസോനമോകുന്നുമില്ല. ഓതരോ സോമ്ോജ്യ
്്വ-മു്ലോളിത്ത രോജ്യത്തും അ്ിസമ്പ
ന്നരുപ്െ പണപ്പെട്ികൾ എത്ര കൂടു്ൽ 
നിറയന്നുതവോ, അത്രകണ്ടക് സോധോരണ 
ജനങ്ങളുപ്െ അവസ് കൂടു്ൽ ദരി്പൂർ
ണമോകുന്നു. മു്ലോളിത്ത പ്ര്ിസന്ിക്കും 
സോമ്ോജ്യ്്വ യദ്ത്തിനുംതവണ്ടി എന്ി
നക് ജനങ്ങൾ ഇപ്്ല്ലോം സഹിക്ണം ? 
നമ്ൾ, തലോകപ്ത്ത സമോധോനതപ്രമിക
ളോ� ജനങ്ങൾ, മുതന്നോട്ടുവന്നക് റഷ്യൻ 
ആരൈമണത്തിനും നോതറ്ോയപ്െയം അതമ
രിക്യപ്െയം പ്രതകോപനത്തിനും അവ
സോനം കുറിച്ചുപ്കോണ്ടക് യദ്ം നിർത്തണ
പ്മന്ന ആവശ്യമു�ർത്തണം. യദ്ങ്ങളുപ്െ 
പ്കട്ഴിച്ചു വിെോനുള്ള സോമ്ോജ്യ്്വ ശക്തി
കളുപ്െ എല്ലോ ്രത്തിലള്ള പരിശ്രമങ്ങ
പ്ളയം ഞങ്ങൾ ശക്തമോ�ി എ്ിർക്കുന്നു. 
യദ്ം അവസോനിപെിക്കുവോനും നോതറ്ോ 
പിരിച്ചു വിെോനുംതവണ്ടി നമുതക്വർക്കും 
ശബ്മു�ർത്തോം.
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ഓള് ഇന്് ആന്ി ഇംേീെിയെി്റേ്  
ശൊേം(എഐഎഐഎെ്) വവസ് പ്ര

സിഡന്് സഖാവ് മാണിക് മുഖർജി 2022 
ഒശ്ാബർ 7ന് പുേലപ്ടുവിച് പ്രസ്ാവന:

�ിൽ ഒരു ് െസ്മോ�ി ഈ വ്യവ
സ് നിലപ്കോളളുന്നുതണ്ടോ എന്നു
മോണക്. നിലനില്ക്കുന്ന സോമൂഹിക 
വ്യവസ്യപ്െ സ്വഭോവപ്മന്ോണക്? 
ഈ സമൂഹത്തിപ്ല വർഗ്ങ്ങളുപ്െ 
വിന്യോസവം അവ ് മ്ിപ്ല പര
സ്പരബന്വം എങ്ങപ്ന�ോണക്? 
ഭരണകൂെോധികോരത്തിൽ നിന്നക് 
ഏതു വർഗപ്ത്ത�ോണു നിഷ്ക്കോസ
നം പ്ചയ്യണ്ട്ക്, പകരം ഏതു വർ
ഗപ്ത്ത�ോണവിപ്െ അവതരോധി
തക്ണ്ട്ക്? രണ്ടോമ്ോ�ി ഉ�ർ
ന്നുവരുന്ന പ്രശ്നം എങ്ങപ്ന�ോണക്  
നിലനില്ക്കുന്ന ഈ സോമൂഹികവ്യ
വസ്പ്� മോറ്ിപ്�ടുതക്ണ്ട്ക് 
എന്നോണക്. നമ്ളിലോരുപ്െപ്�ങ്ി
ലം വിചിത്ര ഭോവനയ്കനുസരിച്ചല്ല 
ഈ ലക്ഷ്യം തനെിപ്�ടുക്ോനുള്ള 
മോർഗം നിർണ്�ിതക്ണ്ട്ക്.

സമൂഹപ്ത്ത മോറ്ിപ്�ടുക്കുന്ന
്ിനോ�ി ചരിത്രപരമോ�ി നിർ
ണ്�ിക്പ്പെട് ഒരു ശോസ്തീ�പ്ര
രൈി�യണ്ടക് എന്നു ഞോൻ പറഞ്ഞു 
കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യനു മുന്നിൽ ഈ 
പോ് ആദ്യമോ�ി കോണിച്ചു ് ന്ന
തു മോർക്ിസമോണക്. വീണ്ടും, മര
ണോസന്നമോ� തലോക മു്ലോളി
ത്ത-സോമ്ോജ്യ്്വ വ്യവസ്യപ്െ

യം സോർവ്വതദശീ� പ്്ോഴിലോളി
വർഗ വിപ്ലവത്തിപ്റെയം ഈ യ
ഗത്തിൽ, മോർക്ിപ്സ്റന്നു സ്വ�ം 
വിളിക്കുകയം സോമൂഹികവിപ്ലവം 
പൂർത്തീകരിക്ോനു്കുന്ന ഒതര
പ്�ോരോയധം മോർക്ിസം-പ്ലനി
നിസമോപ്ണന്നു മനസ്ിലോക്കുക
യം പ്ചയ്യുന്നവർ മോർക്ിസത്തി
തനോപ്െോപെം പ്ലനിനിസം എന്ന 
വോക്കു കൂെി കൂട്ിതച്ചർത്തു. ഈ 
ആയധപ്മന്ന്ക് പീരങ്ികതളോ ത്ോ
ക്കുകതളോ പിസ്റളുകതളോ തബോംതബോ 
അല്ല - അവ�ിലപ്മത്രത�ോ ശക്ത
മോ� ഒന്നോണക്. അ്ിപ്ലോരിക്ൽ 
പ്രോവീണ്യം തനെിക്ഴിഞ്ഞോൽ 
ഈ ആയധം വമ്പിച്ച ക്ച്ന്യം 
പ്രസരിപെിക്കും. സംഘോെന ക്ന
പുണിയം പദ്്ികൾ ആവിഷ്ക്ക
രിക്കുന്ന ി്നുള്ള തശഷിയം നൽകും. 
അതു പണിപ്�ടുക്കുന്ന, ചൂഷി്
രോ� ജനങ്ങൾക്ിെ�ിൽ ഉ�ർ
ന്ന തബോധം സൃഷ്ിക്കുകയം നീ
ണ്ടുനില്ക്കുന്ന തപോരോട്ങ്ങതളപ്റ്ടു
ക്ോൻ പോകത്തിൽ അജയ്യമോ� 
കരുത്തുള്ള ആയധമണി�ിക്കുക
യം പ്ചയ്യും. ചൂഷി്രോ� ജനങ്ങ
ളുപ്െ തപോരോട്പ്ത്ത പീരങ്ികളും 
ത ോ്ക്കുകളും പ്കോണ്ടുള്ള ക്സനിക 
ശക്തിപ്കോണ്ടു ് െ�ോൻ ശ്രമിക്കു

ന്നവർക്ക് ഈ കരുത്തിപ്റെ ഉറ
വിെത്തിപ്റെ ‘രഹസ്യ’പ്മപ്ന്ന്നക് 
എത്തുംപിെിയം കിട്ില്ല.

അതുപ്കോണ്ടോണക്, പ്്ോഴിലോ
ളി വർഗ്ത്തിപ്റെ, അദ്്വോനിക്കുന്ന 
ജനങ്ങളുപ്െ ക്ക�ിൽ പ്ര്്യ�
ശോസ്തപ്മന്ന്ക് ആറ്ം തബോംതബോ 
നോംപോം തബോംതബോ അതുതപോ
ലള്ള ഏ്ോയധപ്ത്തക്ോളും ശക്ത
മോണക് എന്നക്  മോർക്ക് മു്ൽ പ്ലനിൻ, 
സ്റോലിൻ, മോതവോ പ്സ തുംഗക് വപ്ര
യള്ള തന്ോക്ൾ ഊന്നിപെറഞ്ഞ
്ക്. കോരണം, ്ങ്ങളുപ്െ ജീവി്
ത്തിപ്ല �ഥോർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങപ്ള 
അറിയന്ന്ിനും മനസ്ിലോക്കുന്ന
്ിനും അവയപ്െ സ്വഭോവപ്ത്തയം 
മൂലകോരണപ്ത്തയം കുറിച്ചു മനു
ഷ്യപ്ര പഠിപെിക്കുന്ന്ിനും സഹോ
�ിക്കുന്ന്ക് മോർക്ിസം - പ്ലനി
നിസമോണക്. മറ്റു പ്ര്്യ� ശോസ്ത
ങ്ങളോകപ്ട്, കൗശലപൂർവ്വം ചിട്
പ്പെടുത്തി� വോദമുഖങ്ങളും  ഭോഷ
യപ്െ ചോതുര്യവം സൗമ്യമോ� 
ഭോവവം മധുരം പ്പോ്ിഞ്ഞ വോ
ക്കുകളും പ്പപ്ട്ന്നോകർഷിക്കുന്ന 
മുദ്ോവോക്യങ്ങളുമുപത�ോഗിച്ചു ജന
ങ്ങളുപ്െ ശ്രദ്പ്� പ്്റ്ോ� വഴി
�ിതലക്കു ്ിരിച്ചുവിട്ടു പ്കോണ്ടക് 
അവരുപ്െ �ഥോർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ 

മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന്ിൽ വ്യോപൃ്രുമോ
ണക്. സ്്യമല്ലോത്ത ഒന്നിപ്ന സ്്യ
പ്മന്ന നില�ിൽ ജനമനസ്കളിൽ 
സ്ോപിച്ചു പ്കോണ്ടക് അവപ്ര നി
രോയധരോക്കുക�ോണക് ഇവയപ്െ 
ലക്ഷ്യം. തനപ്ര മറിച്ചക്, പ്രശ്നങ്ങ
പ്ളവിപ്െപ്�ോണക് എന്നും അവയ
പ്െ മൂലകോരണപ്മവിപ്െ�ോപ്ണന്നും 
മോറിപ്ക്ോണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തി
പ്ല മോറ്ങ്ങപ്ള നിർണ്�ിക്കുന്ന 
നി�മങ്ങപ്ളപ്ന്ോപ്ക്�ോണക് 
എന്നും മോർക്ിസം ജനങ്ങപ്ള പഠി
പെിക്കുന്നു.

പ്രകൃ്ി�ിപ്ല ഒരു പ്രത്്യക 
പ്ര ി്ഭോസപ്ത്ത ന�ിക്കുന്ന ആന്
രിക പ്രകൃ്ിനി�മങ്ങപ്ള മനസ്ി
ലോക്കുകയം ഉൾപ്ക്ോളളുകയം 
പ്ചയ്യുതമ്പോൾ മോത്രതമ പ്രകൃ്ി�ി
പ്ല ഒരു പ്രത്്യക ബലപ്ത്ത നി
�ന്തണ വിതധ�മോക്ോൻ ശോസ്ത
ജ്ഞർക്കു കഴിയൂ എന്നതുതപോപ്ല 
്പ്ന്ന ഈ നി�മങ്ങൾ മനസ്ി
ലോക്ി�ോൽ മോത്രതമ സമൂഹത്തി
പ്റെ പരിവർത്തനത്തിനോയള്ള 
ഈ സമരപ്ത്ത ശരി�ോ� പോ്
�ിതലക്കു പ്കോണ്ടുവരോൻ മനുഷ്യർ
ക്കു കഴിയൂ. മോറ്ത്തിപ്റെ നി�മ
ങ്ങപ്ള മനസ്ിലോക്ിപ്�ങ്ിൽ മോ
ത്രതമ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പ്രകൃ്ി 

ബലപ്ത്ത നി�ന്തിക്ോനും പദോർ
ത്ഥത്തിപ്റെ അവസ്പ്� മോറ്ോനും 
ഒരു സമൂഹത്തിപ്റെ മോറ്ത്തിപ്റെ 
നി�മങ്ങൾക്നുസരിച്ചക് ആ മോ
റ്ത്തിപ്റെ പ്രരൈി�പ്� സ്വോധീനി
ക്കുകത�ോ ് ്വരി്പ്പെടുത്തുകത�ോ 
പ്ചയ്തുപ്കോണ്ടക് ഒരു സമൂഹരൈമപ്ത്ത 
മോറ്ിപ്�ടുക്ോനും കഴിയൂ. ഇപ്്ോ
ന്നും പ്ചയ്യുന്ന്ിനു മുമ്പക് മോറ്പ്ത്ത
ക്കുറിച്ചും  സമൂഹപ്ത്ത മോറ്ിമറി
ക്കുന്ന്ിപ്നക്കുറിച്ചും മനുഷ്യ പു
തരോഗ്ി തനെിപ്�ടുക്കുന്ന്ിപ്ന
ക്കുറിച്ചും രൂപീകരിക്കുന്ന ആശ
�ങ്ങൾ കല്പി്കഥകതളോ ഏപ്്
ങ്ിലം വ്യക്തിയപ്െ ശിരസ്ിലദിച്ച 
ഉതട്ോപ്യൻ ഭോവനകതളോ മോത്രമോ
കും. അതുവഴി ജനങ്ങൾ നിരോശ
രോകുകയം മനുഷ്യപ്ര�ത്ം വ്യ
ഥോവിലോകുകയം എല്ലോ സമരങ്ങ
ളും ഫലശൂന്യമോ�ിത്തീരുകയം 
പ്ചയ്യും - സമൂഹം മോറോപ്് ് പ്ന്ന 
നിലപ്കോള്ളും. ക്വരുദ്്യോധിഷ്ഠി്  
ഭൗ്ിവോദത്തിപ്റെ അെിസ്ോന
ത്തിലള്ള ശോസ്തമോ� മോർക്ിസ
മോണക് മനുഷ്യരോശിയപ്െ മുന്നിതല
ക്ക് ഈ സ്്യം ആദ്യമോ�ി അവ
്രിപെിച്ച്ക്.

(അടുത് െക്കത്ില് തുെരും)

hyàn-I-fp-sS `m-h-\bÃ kmaq-ly hn-Im-k-¯n-sâ \n-b-a-§-fmWv  
k-aql-¯nsâ ]-cn-hÀ-¯\-s¯ \nÀ-®-bn-¡p¶Xv
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രാജയോതറിര്ത്റിപരെല്ല ദ്ശീയത എന്് സെര്തറിക്കകുവാ�കും 
െകുസ്ീങ്ങള ഒഴറിമകയകുള്ളവമര വവകാരറികൊയറി ദകാര്ത്റി
ണക്കകുവാ�കും ല്യേെറിടകുമകാണ്കുള്ള വസദ്ാന്റിക അഭയോ
സങ്ങളാണ് ഹറിന്കുത്വയറില് ഉള്ളത്. ജ�ങ്ങമള ഏദകാപറി്റി
ക്കകുന് മപാതകുവായ സാമ്പത്റിക ജീവറിതദൊ, ജീവറിതം 
അഭറിെകുഖീകരറിക്കകുന് മപാതകുവായ താല്പരയേങ്ങദളാ, ആധകു
�റിക ജീവറിതത്റിമല ഷ്പശ് �ങ്ങദളാ അദദേഹത്റിമന് ചറിന്ാ
െണ്ഡലത്റിമലങ്ങകുെറില്ല.

ഹിന്ദു്്വ എന്ന്ക് ഒരു  രോ
ഷ്ട്രീ� ആശ�സംഹി് മോത്രമോ
ണക്. മ്ദർശനങ്ങതളോ മ്ദർശ
നങ്ങളുപ്െ വ്യോഖ്യോനങ്ങതളോ ഒന്നും 
അ്ിൽ ഇല്ല. ഹിന്ദു എന്ന തപരു
മോയള്ള സോമ്യംമൂലം പലരും 
അ്ിപ്ന മ്വമോ�ി ബന്പ്പെ
ടുത്തി പ്്റ്ിദ്രിക്കുന്നു. ഹിന്ദു 
എന്ന തപരും ഹിന്ദുമ്ത്തിലള്ള 
ജനങ്ങളുപ്െ വിശ്വോസവം ദരുപ
ത�ോഗം പ്ചയ്യുക�ോണക് ഹിന്ദു്്വ. 
സ്വോമി വിതവകോനന്തനോ ശ്രീരോ
മകൃഷ്ണ പരമഹംസതരോ അതുതപോ
ലള്ള ആചോര്യന്മോതരോ ഈ പദം 
ഉപത�ോഗിച്ചിട്ില്ല. അവർ വിശ
ദീകരിച്ചതും വ്യോഖ്യോനിച്ചതും ഹിന്ദു 
മ്പ്ത്തയം അ്ിപ്റെ ദർശനങ്ങ
പ്ളയം ക്ഹന്വ ജീവി്രൈമപ്ത്ത
യമോണക്. ഹിന്ദുമ്വമോ�ി ഇ ി്പ്ന 
കൂട്ിക്കുഴയ്കരു്ക് എന്നക് സവർക്ർ
്പ്ന്ന പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടക്. ഹിന്ദു്്വ
ത്തിപ്റെ ഘെകങ്ങളിൽ ഒന്നുമോ
ത്രമോണതത്ര ഹിന്ദു�ിസം. ഹിന്ദു
മ്ം ഭക്തിയം ആരോധനയം ആത്മ
സോക്ഷോ്ക്ക്ോരത്തിപ്റെ മോർഗ്
ങ്ങളും പറയന്നു; ഹിന്ദു്്വം ഏറ്വം 
നികൃഷ്മോ� വർഗീ� വിതദ്വഷം 
പ്രസരിപെിക്കുന്നു! അ്ക് രോജ്യത്തി
നുതമലള്ള അധികോരം ആർക്ക്  
എന്ന വിഷ�ം മോത്രമോണക് ചർച്ച 
പ്ചയ്യുന്ന്ക്. 

'ഹിന്ദു്്വത്തിപ്റെ അെിസ്ോ
നങ്ങൾ'(Essentials of Hindutua) 
എന്ന സവർക്റുപ്െ കൃ്ി�ിൽ 
പറയന്നു, "ഹിന്ദു ്്വ എന്ന്ക് തകവലം 
ഒരു പദമല്ല; ചരിത്രമോണക്. നമ്മു
പ്െ ജന്യപ്െ ആത്മീ�വം മ്
പരവമോ� ചരിത്രം മോത്രമല്ല അ്ക്. 
അ്ിപ്റെ സജോ്ീ� പദമോ� 
'ഹിന്ദു�ിസം' എന്ന സംജ്ഞയമോ
�ി പ്്റ്ിദ്രിക്കുകമൂലം ഹിന്ദു്്വ 
എന്ന്ക് പലതപെോഴും പ്്റ്ോ�ി മന
സ്ിലോക്പ്പെെോറുണ്ടക്. എന്നോൽ 
ഹിന്ദു്്വ എന്ന്ക് ഒരു സമ്പൂർണ 
ചരിത്രമോണക്.''(തപജക് 3)

ഹിന്ദു്്വ എന്ന പദം കപ്ണ്ട
ത്തി�തും ആദ്യമോ�ി ഉപത�ോ
ഗിച്ചതും സവർക്റോണക്. 'ഹിന്ദു
്്വത്തിപ്റെ അെിസ്ോനങ്ങൾ' 
എന്ന കൃ്ിയപ്െ രണ്ടോം പ്ിപെി
പ്റെ മുഖവര�ിൽ ഗ്ന്ഥകർത്തോവോ� 
വി.ഡി.സവർക്പ്റപെറ്ി പ്രസോധ
കനോ� എസക്.എസക്.സവർക്ർ 
പറയന്നു,  "ഹിന്ദു, ഹിന്ദു�ിസം 
എന്നീ വോക്കുകളുപ്െ ആശ�ത്തി
ലെങ്ങി�ിരിക്കുന്ന മ്ഭോവം 
കൂെോപ്്, ഹിന്ദു ജന്പ്� ഒന്നോ
പ്ക വ്യ്ിരിക്തമോക്ി കോണിക്കു
ന്ന സോംസ്കോരികവം ചരിത്രപരവം 
അ്ിലപരി മ്പരവം തദശീ�
വമോ� അംശങ്ങളുപ്െ സമഗ്്പ്� 
ആവിഷ്കരിക്ോനോ�ി സവർക്
ർക്ക് 'ഹിന്ദു്്വ (Hindutuva)', 'ഹി
ന്ദുപ്നസ്ക് (Hinduness)', 'ഹിന്ദുഡം
(Hindudom)' തുെങ്ങ� പ്രത�ോഗ
ങ്ങൾ സൃഷ്ിതക്ണ്ടിവന്നു. ഹിന്ദു

പ്നസ്ിപ്റെ നിർവചനമോണി്ക്. 
അ്ക് അനിവോര്യമോയം അ്ിപ്റെ 
വീക്ഷണത്തിൽ തദശീ�വം ഹിന്ദു 
ജന്പ്� ഹിന്ദുരോഷ്ട്രപ്മന്ന നില
�ിൽ ഉൾപ്ക്ോള്ളുന്നതുമോണക്.''  
(Essentials of Hindutua, മുഖവര 
തപജക്, 4)

രോഷ്ട്രം(Nation) എന്നോൽ വി
തച്ഛദിക്ോനോകോത്ത വിധം മ്വ
മോ�ി ബന്പ്പെട്ക് നിൽക്കുന്നതും 
മോറ്മില്ലോത്തതും ചിരപുരോ്നവ
മോ� ഒരു ആശ�പ്ത്ത മുൻനിർ
ത്തി ജീവി് വ്യവഹോരങ്ങൾ ചി

ട്പ്പെടുത്തി�ിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം 
എന്ന നില�ിലോണക് സവർക്ർ 
വിഭോവനം പ്ചയ്യുന്ന്ക്. അവർക്ക് 
പിതൃഭൂമിത�ോെക്  സവർക്ർ നി
ശ്�ിക്കുംപ്രകോരമുള്ള ഭക്തിയം 
ആദരവം ഉണ്ടോകണം. പുണ്യഭൂ
മി�ോ�ി കരു്ിയള്ള ആരോധന
തവണം. ഈ പറയന്നപ്്ോന്നും 
മുസീങ്ങൾക്കുണ്ടോകുക സോധ്യമല്ല 
എന്ന മുൻകൂർ 'തബോധ്യ'വം അത്ദേ
ഹത്തിനുണ്ടക്. 

െതുസ്ലറം വിരതുദ്ധ  
ധധതുവ്ല�രണറം ലക്്യറം

രോജ്യോ്ിർത്തിപരമല്ല തദശീ
�് എന്നക് സമർത്ഥിക്കുവോനും 
മുസീങ്ങൾ ഒഴിപ്കയള്ളവപ്ര ക്വ
കോരികമോ�ി തകോർത്തിണക്കുവോ
നും ലക്ഷ്യമിട്ടുപ്കോണ്ടുള്ള ക്സ
ദ്ോന്ിക അഭ്യോസങ്ങളോണക് ഹി
ന്ദു്്വ�ിൽ ഉള്ള്ക്. ജനങ്ങപ്ള 
ഏതകോപിപെിക്കുന്ന പ്പോതുവോ� 
സോമ്പത്തിക ജീവി് തമോ, ജീവി് ം 
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്പോതുവോ� 
്ോൽപര്യങ്ങതളോ, ആധുനിക ജീ
വി്ത്തിപ്ല പ്രശ്നങ്ങതളോ അത്ദേ
ഹത്തിപ്റെ ചിന്ോമണ്ഡലത്തിപ്ല
ങ്ങുമില്ല. മനുഷ്യ്്വപ്ത്ത മുൻനിർ
ത്തിയള്ള ജനോധിപ്്യ പ്രബുദ്
്യം ഉ�ർന്ന ജീവി് വീക്ഷണ
വം ആധുനിക വിജ്ഞോനത്തിലൂ
പ്െ സൃഷ്ിക്പ്പെടുന്ന മൂല്യങ്ങളും 
മോനവവോദ ദർശനങ്ങളും ഒന്നും 
മനുഷ്യപ്ന  ഏതകോപിപെിക്കുവോൻ 
സോധ്യ്യള്ള ഘെകങ്ങളോ�ി 
അത്ദേഹം കരുതുന്നത്�ില്ല. പോ
രമ്പര്യപ്ത്തയം പിതൃഭൂമിപ്�യം 
പ്ചോല്ലിയള്ള അൽപ്്വം നിറഞ്ഞ 
വീമ്പു പറച്ചിലം അന്്യം അന്യ

മ് വിതദ്വഷവം അസഹിഷ്ണു്യം 
മുറ്ിനിൽക്കുന്ന പ്ര്ിപോദനങ്ങളു 
മോണക് ഈ കൃ്ി�ിൽ ഉെനീളം 
ഉള്ള്ക്.

ഹിന്ദു്്വ, തപജക് 84ൽ പറയ
ന്നു, "ഒരു അതമരിക്ക്ോരനക് 
ഇന്്യൻ പൗര്്വം ലഭിതച്ചക്കും. 
ഭോര്ീ�നോ�ി നോം അ�ോപ്ള 
പരിഗണിച്ചു എന്നും വരോം. നമ്മു
പ്െ രോജ്യത്തക് വരുന്ന്ിതനോപ്െോ
പെം അ�ോൾ നമ്മുപ്െ ചരിത്രവം 
സംസ്കോരവം സ്വീകരിക്ണം. 
നമ്മുപ്െ രോജ്യപ്ത്ത അ�ോൾ തനേ

ഹിച്ചോൽ തപോരോ, അ്ിപ്ന ആരോ
ധിക്കുകയം തവണം. എന്നോൽ മോ
ത്രതമ അ�ോൾ ഹിന്ദു ആകൂ. ഹി
ന്ദു്്വത്തിനക് അർഹനോകോനുള്ള 
ആദ്യപ്ത്ത ത�ോഗ്യ്, അ�ോൾ 
സ്വ�തമോ, പി്ോമഹൻവഴിത�ോ, 
ഹിന്ദുസ്ോനത്തിപ്ല പൗര്്വം 
തനടുക എന്ന്ോണക്. ഭൂമിശോസ്തപര 
മോ� ത�ോഗ്യ്യ്കപ്പുറം മറ്റുചിലതും 
ആവശ്യമുണ്ടക്. ഇന്്യൻ പൗരന്മോർ 
ആ�തുപ്കോണ്ടക് എല്ലോവരും ഹി
ന്ദുക്ളോകില്ല. പ്പോതുമോതൃതദശ
ത്തിപ്റെ ബന്ം മോത്രംതപോരോ. 
പ്പോതുരക്തത്തിപ്റെ ബന്ംകൂെി 
തവണം." 

തപജക് 91, 92ൽ "നമ്മുപ്െ പ്പോ
തുവോ� പിതൃഭൂമിത�ോടുള്ള തനേ
ഹത്തിപ്റെ പ്കട്ടുപോടുകൾപ്കോണ്ടും 
നമ്മുപ്െ ഹൃദ�ങ്ങപ്ള തുെിപെിക്കുകയം 
വികോരങ്ങപ്ള ഊഷ്മളമോക്കുകയം 
പ്ചയ്തുപ്കോണ്ടക് നമ്മുപ്െ സിരകളി
ലൂപ്െ ഒഴുകുന്ന ഒതര രക്തംപ്കോണ്ടും 
മോത്രമല്ല, നമ്മുപ്െ മഹത്തോ� സം
സ്കോരത്തിനക് നോം അർപെിക്കുന്ന 
പ്പോതുവോ� പ്രണോമത്തിപ്റെ 
ബന്നംപ്കോണ്ടുകൂെി�ോണക് നമ്
ൾ ഹിന്ദുക്ൾ ഒന്നോ�ി നിലപ്കോ
ള്ളുന്ന്ക്. ഈ സംസ്കോകോരമോകപ്ട് 
സംസ്കൃ്പ്മന്ന ഭോഷപ്� ധ്വനിപെി
ക്കുന്ന സംസ്കൃ്ി എന്ന പദംപ്കോ
ണ്ടല്ലോപ്് സൂചിപെിക്ോൻ കഴി�ി
ല്ല. നമ്മുപ്െ വംശത്തിപ്റെ ചരിത്ര
ത്തിപ്ല ഏറ്വം തശ്രഷ്ഠവം കോ
ത്തുസൂക്ഷിതക്ണ്ടതുമോ� സംസ്കോ
രത്തിപ്റെ ആവിഷ്കോരത്തിനും പരി
പോലനത്തിനുമുള്ള ്ിരപ്ഞ്ഞടു
ക്പ്പെട് മോർഗമോണക് ഈ സംസ്കൃ് 
ഭോഷ." 

"എന്നോൽ, വസ്തു്കപ്ള �ഥോ
്ഥമോ�ി കപ്ണ്ടത്തോൻ ശ്രമിക്കു
ന്ന നമുക്ക് ഈ മുഹമ്ദീ�പ്ര 
ഹിന്ദുക്ളോ�ി ഗണിക്ോൻ കഴി
യതമോ? കോശ്ീരിപ്ലയം ഇന്്യ�ി
പ്ല മറ്ക് സംസ്ോനങ്ങളിപ്ലയം 
മുഹമ്ദീ�രും പ്്തക് ഇന്്യ�ി
പ്ല രൈിസ്്യോനികളും ് ങ്ങളുപ്െ ജോ
്ിക്കുള്ളിൽനിന്നക് വിവോഹം സോ
ധ്യമോകുന്ന അളതവോളം പ്പോതുവിൽ 
നമ്മുപ്െ ജോ്ി നി�മങ്ങൾ പോലി
ക്കുന്നുണ്ടക്. അങ്ങപ്ന അവരിപ്ല 
ഹിന്ദുരക്തം ക്വതദശിക ദഷിപ്പു
കൾ അധികം ബോധിക്ോപ്് ഇരി
ക്കുന്നുപ്ണ്ടങ്ിലം അവപ്ര ഹിന്ദു
ക്ൾ എന്നക് വിളിക്ോൻ പറ്ില്ല." 
(Essentials of Hindutua, തപജക് 91)

രക്തബന്ങ്ങപ്ളപ്ച്ചോല്ലിയള്ള 
ശോഠ്യങ്ങളും മറ്റും തഗോത്രസമൂഹ
ങ്ങളിൽനിന്നക് ഉണ്ടോ�്ോപ്ണന്ന
തും, ചിന്�ോണക് മനുഷ്യപ്റെ മഹ
്്വവം പ്രോധോന്യവം നിർണ�ി
ക്കുന്ന്ക് എന്നും മറ്റുമുള്ള ആധുനിക 
വീക്ഷണങ്ങൾ ഇക്കൂട്ർക്ക് അറി
�ില്ല. മോനവസമൂഹം സൃഷ്ിച്ച 
ഉ്ക്കൃഷ് ബന്ങ്ങപ്ളോന്നും്പ്ന്ന 
രക്തബന്ങ്ങളോ�ിരുന്നില്ല ; മറി
ച്ചക് കർമ്ബന്ങ്ങളോ�ിരുന്നു 
എന്ന്ക് ഹിന്ദു്്വവോദികളുപ്െ അറി
വിലില്ല. മ്ംമോറി�ിട്ടും മനസ്മോ
റോപ്് �ോഥോസ്ി്ിക്്വവം ഹീ
നമോ� ജോ്ിതബോധവം പ്കോണ്ടു
നെക്കുന്നവപ്ര, അ്ിപ്റെതപരിൽ 
ശ്ോഘിക്കുവോൻതപോലം ്യ്യോറോ
കുന്ന സവർക്ർ മോനസികമോ�ി 
എത്രമോത്രം പിന്നോക്ം നിൽക്കു
ന്നു എന്ന്ോണക് ഇ്ക് വ്യക്തമോ
ക്കുന്ന്ക്. മനുഷ്യ ്്വം എന്ന വിശോല 
വീക്ഷണത്തിപ്റെ അെിസ്ോന
ത്തിൽ അെിയറച്ച മോനവിക സ്വ
്്വതബോധം ഒരുവനിൽ സ്വോംശീ
കരിക്പ്പെടുതമ്പോഴോണക് അ�ോൾ 
ജനോധിപ്്യപ്രബുദ്് തനടുന്ന
്ക്. പപ്ക്ഷ, തഗോത്രകോലഘട്ത്തി
പ്ല മനുഷ്യപ്റെ ധോർമ്ിക-നീ്ി
തബോധങ്ങളും സ്വ്്വതബോധവവ
മോണക് ഈ കൃ്ി�ിലൂപ്െ സവർ
ക്ർ അ്ിഭോവക്്വതത്തോപ്െ 
പ്കോണ്ടോടുന്ന്ക്.

പിതൃഭൂമി, പുണ്യഭൂമി എപ്ന്നോ
പ്ക്യളള പദങ്ങതളോടുതചർത്തക് 
്ീവ്രക്വകോരിക പദപ്രത�ോഗ
ങ്ങളും ഇ്ര ആശ�ങ്ങതളോടുള്ള 
അസഹിഷ്ണു്  തുളുമ്പി നിൽക്കു
ന്ന രചനോരീ്ിയം മതനോതരോഗ
തുല്യമോ� അവസ്�ോണക് വ്യക്ത
മോക്കുന്ന്ക്. ഈ അ്ിക്വകോ
രിക ഭോവപ്രകെനങ്ങൾക്ക് നിദോ
നമോ�ി പറയന്നപ്്ോന്നും ചരിത്ര
പരതമോ ശോസ്തീ�തമോ ആ� വസ്തു
്കൾ അല്ല. മറിച്ചക് പുണ്യഭൂമിപ്�
ക്കുറിച്ചും മണ്ിപ്റെ മഹ്്വപ്ത്ത
ക്കുറിച്ചുപ്മോപ്ക് പറയന്നപ്്ല്ലോം 

പുരോണ കഥകപ്ള ആധികോരിക
മോ�ി അവ്രിപെിച്ചുപ്കോണ്ടോണക് 
എന്ന്ോണക് വിചിത്രം!

തഗോത്രകോലത്തക്, ഓതരോ തഗോ
ത്രങ്ങളിപ്ലയം അംഗങ്ങളോ�ിരി
ക്കുന്നവരുപ്െ ചിന്കളും വികോര
ങ്ങളും തഗോത്ര്ോൽപര്യത്തിപ്റെ 
പരിധി�ോൽ നിർണ�ിക്പ്പെടു
കയം നി�ന്തിക്പ്പെടുകയം പ്ച
യ്തിരുന്നു. തഗോത്രോചോരങ്ങളും വി
ശ്വോസങ്ങളും അവപ്� മുൻനിർ
ത്തിയള്ള വികോരങ്ങളുമോ�ിരുന്നു 
പരമപ്രധോനം. തവദങ്ങളും പുരോ
ണങ്ങളും അവ്രിപെിക്കുന്ന ആശ
�ങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും തഗോത്രസംസ്കൃ
്ിയതെ്ോണക് എന്നക് പരിതശോധി
ച്ചോൽ മനസ്ിലോകും. അപ്ന്നോന്നും 
തദശീ�് എന്ന ആശ�ം ഉണ്ടോ
�ിരുന്നില്ല. തഗോത്രകോലഘട്ത്തിൽ
നിന്നും പുതരോഗമിച്ചക് ജന്മി-നോടു
വോഴി വ്യവസ്�ിൽ എത്തുതമ്പോൾ 
രോജഭക്തി�ോ�ിരുന്നു പരമമോ� 
വികോരവം ആദർശവം. അന്നക് രോ
ജതദ്ോഹം ഏറ്വം വലി� ്ിന്മ
�ോ�ി കണക്ോക്പ്പെട്ടു. മ്ം, 
ക്ദവം ഇവ സമൂഹത്തിപ്റെ തക
ന്ദ്രസ്ോനത്തക് ആ�ിരുന്നു. ക്ദ
വദത്തമോ� രോജോധികോരം തചോ
ദ്യംപ്ചയ്യോനോകോത്തതും പുതരോഹി
്ന്മോരുപ്െയം മ്ഗ്ന്ഥങ്ങളുപ്െയം 
ആധികോരിക് അപ്രമോദി്്വമു
ള്ളതും പ്രജകളുപ്െ സോമൂഹ്യപദ
വികൾ ജന്മസിദ്മോ�ി നിർണ
�ിക്പ്പെടുന്നതും ആ�ിരുന്നു. 
അവിപ്െപ്�ോന്നും ഈ തദശീ�്ോ 
പ്രശ്നതമ ഉണ്ടോ�ിരുന്നില്ല. പ്ചറി� 
പ്ചറി� നോട്ടുരോജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 
പരിമി്മോ� ജീവി്വ്യവഹോര
ങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചിരുന്ന അന്ന
പ്ത്ത മനുഷ്യനുമുന്നിൽ 'അഖണ്ഡ
ഭോര്ം', 'ഭോര്വർഷം' എന്നുംമ
റ്റും പറഞ്ഞോൽ അവർക്ക് വിചി
ത്രമോ�ി ത്ോന്നുമോ�ിരുന്നു. 
ജന്ിതെതെികനതികര  
വളര്ന്തുവന് െതുപന്റ്ങ്ങളി
ലൂകടയൊണട് പേശ്ലയത എന്  
സങ്കലപറം രൂപക്ട്ടതട്

മു്ലോളിത്തത്തിപ്റെ ആവിർ
ഭോവവമോ�ി ബന്പ്പെട്ക് ജന്മിത്ത
ത്തിപ്ന്ിപ്ര വളർന്നുവന്ന ബഹു
ജനമുതന്നറ്ങ്ങളോണക് ആധുനിക
കോലപ്ത്ത തദശീ� ജനവിഭോഗ
ങ്ങപ്ളപ്�ല്ലോം സൃഷ്ിച്ച്ക്. ഫ്രോ
ൻസക്, ബ്ിട്ണ, ജർമ്നി, ഇറ്ോലി 
എന്നിങ്ങപ്നയള്ള ആധുനിക രോ
ഷ്ട്രങ്ങപ്ളല്ലോം അ്ിനക് ഉദോഹര
ണങ്ങളോണക്. ആപ്ക 38,000 ചതു
രശ്രകിതലോമീറ്ർ വിസ്ീർണമുണ്ടോ
�ിരുന്ന പഴ� തകരളം, പ്ിപ്ന
ട്ോം നൂറ്ോണ്ടിൽ അമ്പത്തിത�ഴക് 
നോട്ടുരോജ്യങ്ങളോ�ിരുന്നു എന്നക് 
ഓർക്ണം! സോമ്പത്തിക വിനി
മ�ം എത്രമോത്രം പരിമി്മോ�ി
രുന്നുതവോ അത്രമോത്രം പരിമി്
മോ�ിരുന്നു രോജ്യവിസ്തൃ്ികളും. 

സംഘപരിവാറും സ്ാതന്ത്ര്യസമരവും
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സൊമ്പത്തികമോ�ി പിന്നോ
ക്ം നിൽക്കുന്നവർക്ക് 10% സം
വരണം ഏർപ്പെടുത്തിപ്ക്ോണ്ടുള്ള 
103-ോം ഭരണഘെനോ തഭദഗ്ിയ
പ്െ സോധു  ്അംഗീകരിച്ചു പ്കോണ്ടക് 
ഭൂരിപക്ഷ ് ീരുമോനത്തിപ്റെ അെി
സ്ോനത്തിൽ  നവംബർ 7നക് 
സുപ്രീം തകോെ്ി  പുറപ്പെടുവിച്ച 
വിധി അ്്യന്ം നിരോശോജനക
വം അെിച്ചമർത്തപ്പെട് വിവിധ 
വിഭോഗം ജനലക്ഷങ്ങൾക്ിെ�ിൽ 
സൃഷ്ിതച്ചക്ോവന്ന പരസ്പര ക്വ
രത്തിപ്റെ വിത്തുകൾ ഉൾപ്ക്ോ
ളളുന്നതുമോണക്.

പട്ികജോ്ി, പട്ികവർഗ വി
ഭോഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യോഭ്യോസത്തിലം 
തജോലി�ിലം സംവരണം ഏർ
പ്പെടുത്തിപ്ക്ോണ്ടുള്ള വ്യവസ്
കൾ ഭരണഘെന�ിലൾപ്പെടുത്തി
�്ക് ആഴതമറി� ചില സോമൂഹിക, 
സോംസ്കോരിക  സമസ്യകൾ അഭി
സംതബോധന പ്ചയ്യുന്ന്ിനോ�ി
രുന്നു.  ഉ�ർന്ന വർഗ്പ്മന്നറി�
പ്പെടുന്ന ധനികവിഭോഗങ്ങളോൽ  
നൂറ്ോണ്ടുകളോ�ി, അ്്യന്ം മനു
ഷ്യ്്വഹീനമോ�ി അെിച്ചമർത്ത
പ്പെടുകയം പിന്നീെക് ബ്ീട്ീഷക് ഭര
ണത്തിനു കീഴിൽ അവഗണിക്
പ്പെടുകയം പ്ചയ്യപ്പെട്ിരുന്ന, അ്്യ

ന്ം പ്ര്ികൂലോവസ്�ിലണ്ടോ 
�ിരുന്ന ദളി്ക്, തഗോത്രവിഭോഗങ്ങ
പ്ളയം മറ്റു പിന്നോക് ജനവിഭോഗ
ങ്ങപ്ളയം ഉ�ർത്തിപ്ക്ോണ്ടുവരു
കയം  അവരുപ്െ സോമ്പത്തിക, 
രോഷ്ട്രീ�, സോംസ്കോരിക, സോമൂഹിക 
പിന്നോക്ോവസ് മറികെക്കുന്ന
്ിനും  മറ്റു ജനവിഭോഗങ്ങൾപ്ക്ോ
പെം എല്ലോ ജീവി്വ്യോപോരങ്ങളി
ലം അവർക്ക് അർഹമോ� പ്രോ
്ിനിധ്യം ഉറപെോക്കുന്ന്ിനും  
സഹോ�ിക്കുക�ോ�ിരുന്നു അ്ി
പ്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ സംവരണം 
പത്തു വർഷതത്തക്ോ�ിരിക്കുപ്മ
ന്നും അ ി്നുതശഷം ഈ നിശ്ി്  
കോലപ്ത്ത സംവരണം വഴി അ്ി
പ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്ര തനെിപ്�
ന്നു വില�ിരുത്തുകയം പ്ചയ്യുപ്മ
ന്നു ്ീരുമോനിക്പ്പെട്ിരുന്നു. 

പതക്ഷ അ്ിനോ�ി, ഈ വി
ഭോഗങ്ങളുപ്െതമൽ അെിതച്ചല്പിക്
പ്പെട് സോമൂഹികമോ� വിതവചനം 
ഇല്ലോ്ോക്കുന്ന്ിനക് സർക്ോരു
കളുപ്െ ശ്രദ്ോപൂർവ്വമോ� ശ്രമം 
ആവശ്യമോ�ിരുന്നു. എന്നോൽ 
സ്വ്ന്ത ഇന്്യ�ിൽ, കുത്തക 
മൂലധനത്തിനക് ദോസ്യപ്പെട്,  മോ
റിമോറിവന്ന സർക്ോരുകൾ ഈ 
ജനവിഭോഗങ്ങപ്ള ഉ�ർത്തിപ്ക്ോ

ണ്ടുവരുന്ന കോര്യത്തിൽ �ോപ്്ോ
ന്നും പ്ചയ്തില്ല. മോത്രമല്ല, എല്ലോ
വർക്കും വിദ്യോഭ്യോസവം പ്്ോഴിലം 
പ്കോടുക്ോൻ കഴി�ോത്ത അവർ 
സംവരണപ്ത്ത അെിച്ചമർത്തപ്പെ
ട് ജനങ്ങപ്ള വിഭജിക്ോനുള്ള 
്ന്തമോയം പോവപ്പെട്വരിൽ ഒരു 
വിഭോഗപ്ത്ത മറ്റു വിഭോഗത്തിപ്ന
്ിപ്ര അണിനിരത്തുവോനും ഉപ
ത�ോഗിച്ചു. സംവരണം വഴി ഉത്ദേ
ശിക്പ്പെട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നും 
്പ്ന്ന തനെി�ില്ല. പതക്ഷ കോലം  
കെന്നുതപോപ്ക, പിന്നോക്ക്ോരും 
അവകോശങ്ങൾ നിതഷധിക്പ്പെ
ട്വരുമോ� ജനവിഭോഗങ്ങളുപ്െ പ്ര
ത്്യകിച്ചക് എസക്.സി, എസക്.െി 
വിഭോഗങ്ങളുപ്െ സ്ി്ി കൂടു്ൽ 
തശോചനീ�മോ�ി.

ഉദോരവൽക്രണത്തിപ്റെയം
സ്വകോര്യവൽക്രണത്തിപ്റെയം
മോ� ഈ കോലഘട്ത്തിൽ എല്ലോ 
സർക്ോരുകളും സോമൂഹ്യതക്ഷമ
പദ്്ികളിൽനിന്നു പിൻവോങ്ങു
കയം വിദ്യോഭ്യോസത്തിപ്റെ നെ
ത്തിപെക് സ്വകോര്യ മൂലധനശക്തി
കൾക്ക് വിട്ടുപ്കോടുക്കുകയമോണക്. 
സർക്ോർ സംവിധോനങ്ങളുപ്െ 
വലപെം കുറയ്ക്കുക എന്ന്ക് സർ
ക്ോരുകളുപ്െ രീ്ിയമോ�ിരിക്കു

ക�ോണക്.
ഒഴിവകളും ് സ്ികകളും പ്വ

ട്ിക്കുറയ്ക്കുക എന്ന മു്ലോളിത്ത 
സർക്ോരുകളുപ്െ ന�ം മൂലം പ്്ോ
ഴിലവസരങ്ങൾ ഗണ്യമോ�ി ചു
രുങ്ങിതപെോ�ിരിക്കുന്ന്ിനോൽ 
പ്പോതുവിദ്യോഭ്യോസത്തിനും  സർ
ക്ോർ തജോലിക്കുമുള്ള അവസര
ങ്ങൾ ഏ്ോണ്ടക് അസ്മിച്ചിരിക്കു
ക�ോണക്. അതുവഴി സംവരണ
പ്മന്ന്ക്  അധികോരദരമൂത്ത ബൂർ
ഷ്വോ രോഷ്ീ�പെോർട്ികൾക്ക് തവോ
ട്ടുബോങ്കുക് സൃഷ്ിക്കുവോനും ആനുകൂ
ല്യങ്ങൾ കോണിച്ചക് ജനങ്ങപ്ള 
്മ്ിലെിപെിക്കുവോനുമുള്ള അർ
ത്ഥശൂന്യമോ� ഒന്നോ�ി മോറി�ി
രിക്കുക�ോണക്.

75 വർഷപ്ത്ത നിർ്ദേ�മോ� 
മു്ലോളിത്ത ചൂഷണത്തിപ്റെ 
അനിവോര്യഫലമോ�ി  ധനികർ 
കൂടു്ൽ ധനികരോകുകയം ദരിദ്ർ 
കൂടു്ൽ ദരിദ്രോകുകയമോണക്. സം
വരണന�ം നിലവിലപ്ണ്ടങ്ിലം 
അധ:സ്ി്ർക്ിെ�ിൽത്തപ്ന്ന 
വളപ്രപ്ച്ചറി� ഒരു ധനികവിഭോ
ഗവം കൂടു്ൽ ദരിദ്രോ� മപ്റ്ോരു 
വിഭോഗവപ്മന്ന നില�ിലള്ള  വി
ഭജനം  പ്രകെമോണക്. ഇ്ിൽനി
ന്നക് തനട്ം പ്കോയ്തുപ്കോണ്ടക് ഒരു 

പ്വണ്പെോളി സംവരണ ന�ത്തി
പ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപത�ോഗ
പ്പെടുത്തുക�ോണക്.

ഈ സോഹചര്യത്തിൽ പ്പോ
തുവിഭോഗത്തിപ്ല സോമ്പത്തിക
മോ�ി പിന്നോക്ം നില്ക്കുന്നവപ്ര 
ഉ�ർത്തിപ്�ടുക്ോപ്നന്നു പറഞ്ഞു 
പ്കോണ്ടുവന്ന സംവരണ ന�ം 
പരോജ�ത്തിതലക്കു തപോകുപ്മ
ന്നും ആകപെോപ്െ അ്ക് ഒരു കബ
ളിപെിക്ലോപ്ണന്നും  വ്യക്തമോ
ണക്. അദ്്വോനിക്കുന്ന ജനവിഭോ
ഗങ്ങൾക്ിെ�ിൽ വിള്ളൽ സൃ
ഷ്ിക്കുകയം അവപ്ര ്മ്ിലെി
പെിക്കുകയം പ്ചയ്യുക എന്നതുമോ
ത്രമോണക് ഇ്ിപ്റെ ഫലം. ഭരണ
വർഗ്ത്തിപ്റെ കുെില നീക്ങ്ങൾ 
മനസ്ിലോക്കുകയം  പ്്ോഴിലിനു 
തവണ്ടിയള്ള ്ങ്ങളുപ്െ ന്യോ�
മോ� ഡിമോന്റു തനെിപ്�ടുക്കുന്ന
്ിനോ�ി ഒന്നുതചർന്നു നിന്നുപ്കോ
ണ്ടക് ശക്തമോ� ജനോധിപ്്യ പ്ര
തക്ഷോഭണങ്ങൾ വളർത്തിപ്�ടുക്കു
കയം പ്ചയ്യോൻ ഞങ്ങൾ രോജ്യ
പ്ത്ത ജനങ്ങതളോെോഹ്വോനം പ്ച
യ്യുന്നു. നമ്മുപ്െ ന്യോ�മോ� ഡിമോ
ന്റുകൾ ബൂർഷ്വോ സർക്ോരുകപ്ള
പ്ക്ോണ്ടംഗീകരിപെിക്ോനുള്ള ഒതര
പ്�ോരു വഴി�ോണ്ക്.
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അഖിശെന്് മഹിളാ സാംസ്ാെിക സംഘെന സംഘെിപ്ിച് നാൊമത് ആെപ്പുഴ ജില്ലാ 
വനിതാ സശമേളനം, സംസ്ാനദുെന് നിവാെണശകന്ദം മുന്ശമധാവി ശഡാ.ലക.ജി. 
താെ ഉദ്ഘാെനം ലെയ്യുന്നു. സ്തീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കുലമതിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അതി
ക്രമങ്ങള്ലക്കതിലെ നെന്ന സശമേളനം ലക.ലജ.ഷീെ പ്രസിഡന്ം െി.ആർ.ൊജിശമാള് 
ലസക്രട്ടേിയുമായി പുതിയ ജില്ലാ കമേിറ്റിയും ലതെഞ്ഞടുത്തു.

ശകെള സംസ്ാന ജനകീയ പ്രതിശൊധ സമിതി എേണാകുളം ജില്ലാ ഘെകം 2022 ഒശ്ാ
ബർ 27ന് അദ്ധ്ാേക ഭവനില്വച്് 'സമകാെീന സാഹെെ്ത്ിലെ നമ്മുലെ കെമ' 
എന്ന വിഷയത്ില് ശകെളത്ിലെ വിവിധ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങലളയും ജനകീയ സമെങ്ങ
ലളയും അെിസ്ാനലപ്ടുത്ി നെത്ിയ തുേന്ന െർച്. കക്ഷി ൊഷ്ടീയത്ിനം ജാതി-മത 
െിന്ാഗതികള്ക്കും അതീതമായി സംഘെിക്കുക എന്ന ആേയം െർച് േങ്കുവച്ചു. 

സംവരണം ഇല്ലാത്ത ജനവിഭലാഗങ്ങളിലെ സലാമ്പത്തികമലായി പിന്ലാക്ം നിൽക്കുന്വർക്ക് 10% സംവരണം ഏർലപെടുത്തിലക്ലാണ്ടുള്ള  
103-ലാം ഭരണഘടനലാ ഭഭദഗതി അംഗീകരിച്ചുലകലാണ്ക് നവംബർ 7നക് സുപീം ഭകലാടതി പുറലപെടുവിച്ച വിധിലയ നിശിതമലായി വിമർശിച്ചുലകലാണ്ക്  

ഭസലാഷ്യെിസ്റക് യൂണിറ്ി ലസന്റർ ഓഫക് ഇന്്യ (കമ്മ്യൂണിസ്റക്) ജനറൽ ലസക്രട്ടറി സഖലാവക് ലപലാവലാഷക് ഭഘലാഷക് പുറലപെടുവിച്ച പസ്ലാവന.
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(അടുത് െക്കത്ില് തുെരും)

ഇന്്യ�ിൽ ആപ്ക തനോക്ി�ോൽ 
അങ്ങപ്നയള്ള ആ�ിരക്ണക്ി
നക് നോട്ടുരോജ്യങ്ങളും അവയപ്െ പരി
മി്മോ� പരിധികളിൽ അഭിര
മിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുമോ�ിരുന്നു 
ഉണ്ടോ�ിരുന്ന്ക്. പിന്നീെക് ്ിരു
വി്ോംകൂർ, പ്കോച്ചി, മലബോർ 
എന്നീ മുന്നക് ് ോര്തമ്യന വലി� 
നോട്ടുരോജ്യങ്ങളോ�ി ഏതകോപിപെി
ക്പ്പെട്തപെോൾ, ആ തദശപരിധി
ക്ക് അനുസരിച്ചക് കതമ്പോളവം മനു
ഷ്യമനസ്ം വികസിച്ചുവന്നു. അഥവോ 
കതമ്പോളത്തിപ്റെ വിപുലീകരണ
ത്തിനനുസരിച്ചക് തദശപരിധി വി
സ്തൃ്മോ�ി.

ബ്ിട്ീഷക് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ 
ഭൂതമഖലകളോപ്ക ഒരു ഭരണരൈമ
ത്തിൻ കീഴിൽ വന്നതും പ്റ�ിൽ
തവ അെക്മുള്ള ഗ്ോഗ് മോർഗ്

ങ്ങളും വോർത്തോവിനി�മ സംവി
ധോനങ്ങളും വിപുലപ്പെട്തും തദശീ� 
കതമ്പോളം രൂപപ്പെട്തും മനുഷ്യ
വ്യവഹോരങ്ങളും ചിന്ോമണ്ഡലവം 
വികസിച്ചുവരുന്ന്ിനക് കോരണ
മോ�ി. പു്ി� ആവശ്യക്കൾ
ക്നുസരിച്ചക് തദശസങ്ൽപെങ്ങൾ
മോറി. സമൂഹത്തിപ്ല ഉപരിവിഭോ
ഗങ്ങൾക്ിെ�ിൽ ഒരു തദശീ� 
തബോധം വികസിച്ചുവന്നു. മ്ം, 
ജോ്ി, ഭോഷ, വംശം, തദശം ഇവ
യ്കപ്പുറതത്തയ്ക്കുള്ള വിശോലതബോധം 
മനുഷ്യമനസ്കപ്ള ഉണർത്തി. 
ഫ്യൂഡൽ മൂല്യ സങ്ൽപെങ്ങളിൽ
നിന്നും പ്രോതദശിക സങ്കുചി്്്വ
ങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തമോ�ി, മോന
വിക് എന്ന ചരെിൽ മനുഷ്യമ
നസ്കൾ തകോർത്തിണക്പ്പെടും
വിധം നതവോത്ഥോന ആശ�ങ്ങളും 
ജനോധിപ്്യ ആദർശങ്ങളും സമൂ

ഹപ്ത്ത പ്രബുദ്മോക്ി. ചരിത്രപ
രമോ� ദൗ്്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചക്, 
കോലഹരണപ്പെട്ക് പ്ര്ിതലോമക
രമോ�ി മോറി� ജന്മിത്തവ്യവസ്
യപ്െ ആധോരമോ�ിരുന്ന മ്ങ്ങൾ
ക്ക് പ്രസക്തി നഷ്പ്പെടുകയം സമൂ
ഹത്തിനുതമലള്ള സ്വോധീനം കു
റഞ്ഞുവരികയം പ്ചയ്തു. അങ്ങപ്ന 
ജനോധിപ്്യം പുഷ്കലമോ�ിവരുന്ന 
ഘട്ത്തിൽ ് ിരിച്ചെിക്പ്പെട് മ്
ങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ സ്ോന
ഭ്ംശം സംഭവിച്ചക് വ്യക്തിയപ്െ 
സ്വകോര്യവിശ്വോസം മോത്രമോ�ി 
ചുരുങ്ങി. (ഇന്നക് മു്ലോളിത്തം പു
തരോഗമനസ്വഭോവം നഷ്പ്പെട്ക് പ്ര

ി്തലോമകോരി�ോ�ി മോറി�തപെോൾ 
കൂടു്ൽ ഉ�ർന്ന ജനോധിപ്്യപ്ര
ബുദ്് സൃഷ്ിക്കുന്ന ജനകീ� പ്ര
തക്ഷോഭങ്ങളുപ്െ അഭോവത്തിൽ 
ജീർണമോ� മ്പ്ത്ത ് ട്ിയണർ
ത്തി മു്ലോളിത്തം ജനങ്ങപ്ള കീ
ഴക്പ്പെടുത്തോൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സമൂ

ഹപ്ത്ത ഫോസിസവൽക്രിക്ോ
ൻ മ്പ്ത്തയം ഉപത�ോഗപ്പെടു
ത്തുന്നു.)

ഇന്നക് ഹിന്ദു എന്നു വിളിക്പെ
ടുന്ന മ്ം �ഥോർത്ഥത്തിൽ ഒരു 
മ്ം അല്ല. ദോർശനികമോ�ി അന
വധി മ്ങ്ങളുപ്െയം അഥവോ അന
വധി ചിന്ോധോരകളുപ്െയം ജീവി
്രൈമങ്ങളുപ്െയം ഒരു സഞ്ച�മോ
ണ്ക്. സങ്ീർണ്മോ� ഘെനത�ോ
ടുകൂെി� ഒരു സമൂഹപ്ത്ത�ോണക് 
ഹിന്ദു എന്നക് വിളിച്ചുവരുന്ന്ക്. 
പലവിധത്തിലള്ള ക്ദവസങ്ൽ
പെങ്ങൾ മു്ൽ നിരീശ്വരവോദംവ
പ്ര ഉ�ർത്തി�ിരുന്ന മ്ങ്ങൾ, 
ചിന്ോപരമോയം വിശ്വോസപരമോ
യം വിഭിന്നങ്ങളോ� പല്ലങ്ങ
ളിൽ വ്യവഹരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ! 
പ്രകൃ്ിയപ്െയം കോലോവസ്യ
പ്െയം ക്വവിധ്യങ്ങൾ, അവ ജീ
വി്ത്തിൽ പ്ചലത്തി� സ്വോധീ
നങ്ങൾ, ജോ്ി-ഉപജോ്ി സ്വ്്വ

തബോധങ്ങൾ! അവ സൃഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള 
സങ്ീർണ്കൾ! പ്രകൃ്ി ശക്തി
കപ്ളയം പക്ഷി മൃഗങ്ങപ്ളയം ക്ഷു
ദ്ജീവികപ്ളയം ക്ലംഗിക അവ
�വങ്ങപ്ളയംതപോലം ആരോധി
ക്കുന്നവർ! വ്യ്്യസ് ആരോധനോ
രീ്ികൾ, വ്യ്്യസ്മോ� സദോചോ
രസങ്ൽപങ്ങൾ, വ്യ്്യസ് ദോ�
രൈമങ്ങൾ, വ്യ്്യസ് ഭക്ഷണരീ്ി
കൾ, വ്യ്്യസ്മോ� വസ്തധോരണ
രീ്ികൾ, വ്യ്്യസ്മോ� ഭോഷക
ളും ഭോഷോതഭദങ്ങളും, വ്യ്്യസ്മോ� 
ഗൃഹനിർമ്ോണരീ്ികളും വ്യ്്യ
സ്മോ� കലോരൂപങ്ങളും തുെങ്ങി 
ജീവി്ത്തിപ്റെ സമസ്മണ്ഡല
ങ്ങളിലം ക്വവിധ്യങ്ങൾ നിറ
ഞ്ഞ അ്ിസങ്ീർണമോ� ജീവി
്ങ്ങളുപ്െ അ ി്ബൃഹത്തോ� മഹോ
സഞ്ച�മോണക് അഥവോ, ആ�ിരു
ന്നു ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡം. 

സംഘപരിവാറും സ്ാതന്ത്ര്യസമരവും

(10-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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hÀ-¤þ_-lp-P-\ k-a-c-§Ä icnbmb cm{ãob sse\nÂ, 
bYmÀ° hn¹h t\XrXz¯n³ IognÂ, DbÀ¶ [mÀanI  

aq-ey-§-fp-sS A-Sn-¯-d-bnÂ h-fÀ-¯n-sb-Sp¡Ww

െതുതലൊളിതെതെിനട് ജനങ്ങ
ളതുകട േതുരിതകതെ �തുറിച്ട് 
യൊകതൊരതു പലേശവതുറം ഇല്ല

മു്ലോളിത്തം നിലനിൽക്കു
ന്നിെതത്തോളം കോലം ജനങ്ങൾ
ക്കുതമലള്ള ചൂഷണവം അെിച്ചമർ
ത്തലം മർ്ദേനവം അതുതപോപ്ല 
വിലക്�റ്വം പ്്ോഴിലില്ലോയ്മയം 
തുെരുപ്മന്നക് സഖോവക് ശിബക് ദോസക് 
തഘോഷക് നപ്മ് പഠിപെിച്ചിട്ടുണ്ടക്. 
കുത്തക സ്വഭോവമോർജിച്ചിരിക്കു
ന്ന ഇന്്യൻ മു്ലോളിത്തം ഇന്നക് 
സ്വ�ം ബഹുരോഷ്ട്ര കുത്തക കമ്പ
നികൾക്ക് ജന്മം നൽകി�ിരിക്കു
ക�ോപ്ണന്നതും അവർ തകോെിക്
ണക്ിനക് തഡോളർ വിതദശങ്ങളി
തലക്ക് ക�റ്ി അ�ച്ചക്  വ്യവസോ
�ങ്ങളും ഖനികളും വോങ്ങി കൂട്ടുക
�ോപ്ണന്നതും നോം ഇത്ോെക് തചർ
ത്തു വോ�ിതക്ണ്ടതുണ്ടക്. മു്ലോ
ളിത്തപ്ത്ത സംബന്ിച്ചിെതത്തോ
ളം രോഷ്ട്രം, രോഷ്ട്ര ്ോല്പര്യം, സോ
ധോരണ ജനങ്ങളുപ്െ അഭിവൃദ്ി 
എന്നിവപ്�ോന്നും പരിഗണനോ 
വിഷ�ങ്ങതള�ല്ല. ലോഭം പരമോ
വധി വർദ്ിപെിക്കുക മോത്രമോണക് 
അവരുപ്െ ലക്ഷ്യം. ഒരുകോലത്തക് 
തകോണഗ്സക് ഇന്്യൻ മു്ലോളി 
വർഗ്ത്തിപ്റെ വിശ്വസ് പ്ര്ിനി
ധി�ോ�ിരുന്നു. ഇന്നക് ആ സ്ോന
ത്തിരുന്നക് അത് കോര്യങ്ങൾ പ്ച
യ്യുന്ന്ക് ബിപ്ജപി�ോണക്. ഒരുകോ
ലത്തക് പ്പോതുപണം ഉപത�ോഗിച്ചക് 
പടുത്തു�ർത്തി� വ്യവസോ�ങ്ങൾ, 
ബോങ്കുകൾ, ഊർജ്ജ വ്യവസോ�
ങ്ങൾ, ഇൻഷറൻസക് കമ്പനികൾ, 
രോജ്യത്തിപ്റെ പ്പോതുസ്വത്തോ� 
ഖനികൾ, എണ്പെോെങ്ങൾ എന്നി
വപ്�ല്ലോം ചുളുവിലക്ക് കുത്തക 
മു്ലോളിമോർക്ക് വിറ്ക് അവർക്ക് 
അളവറ് ലോഭം പ്കോയ്യോൻ അവ
സരം ഒരുക്കുന്ന ്ിരക്ിലോണക് 
ഇന്നക് ബിപ്ജപി. 

ഇന്്യയപ്െ തദശീ� കെം ഇന്നക് 
ഏ്ോണ്ടക് 184 ലക്ഷം തകോെി�ോ
ണക്  രൂപ�ോണക്.  ഗവണപ്മൻറക് 
വരുമോനത്തിപ്റെ പകു്ി�ിൽ 
അധികവം-52.4%-പ്ചലവോകുന്ന
്ക് ഈ വലി� കെബോധ്യ്യപ്െ 
പലിശ�െയ്കോനോണക്. എന്നിട്ടും 
കഴിഞ്ഞ ഏ്ോനും വർഷങ്ങളിൽ 
ബിപ്ജപി ഗവണപ്മറെക് വൻകു
ത്തകകളുപ്െ തലോണുകൾ എഴു്ി
ത്തള്ളിയം അവർക്ക് വലി� നി
കു്ി�ിളവക് നൽകിയം ഉള്ള വരു
മോനം കൂപ്െ കുറയ്ക്കുന്ന നെപെിക
ളോണക് ക്കപ്ക്ോണ്ട്ക്. എന്നോൽ 
മൂന്നിപ്ലോന്നക് മനുഷ്യർ പട്ിണി 
കിെക്കുന്ന ഈ നോട്ിൽ പോവ
ങ്ങൾക്കുതവണ്ടി പ്ചലവഴിക്ോൻ 
ഗവണപ്മറെിപ്റെ ക്ക�ിൽ ചില്ലി 
കോശില്ല.

വ്യവസോ�വ്ക്ക്രണപ്ത്ത
ക്കുറിച്ചക് തകന്ദ്ര-സംസ്ോന ഗവണ
പ്മന്റുകൾ വലി� വോ�ിൽ സം
സോരിക്കുന്നുപ്വങ്ിലം അ്ിനുള്ള 
സോധ്യ്കൾ വളപ്ര ശുഷ്കമോണക് 
എന്ന്ോണക് സ്്യം. ജനങ്ങളുപ്െ 
രൈ�തശഷി വലി� ത്ോ്ിൽ കു
റഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമൂലം എല്ലോ മു്
ലോളിത്ത രോഷ്ട്രങ്ങളും ്ീവ്രമോ� 
കതമ്പോള പ്ര്ിസന്ി�ിലോണക്. 
ലക്ഷക്ണക്ിനക് വ്യവസോ�ങ്ങൾ 
അെച്ചുപൂട്പ്പെട്ടുപ്കോണ്ടിരിക്കുന്നു, 
തകോെിക്ണക്ിനക് പ്്ോഴിലോളി
കൾക്ക് പ്്ോഴിൽ നഷ്പ്പെട്ടുപ്കോ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർ
ഷത്തിനിപ്െ പ്ചറുതും വലതുമോ�ി 
2,38,233 വ്യവസോ�ശോലകൾ 
അെച്ചുപൂട്ി എന്നോണക് കണക്ക്. 
ഇന്്യ�ിൽ 90%തപരും പണിപ്�
ടുക്കുന്ന അസംഘെി്  തമഖല�ിൽ 
എത്രതപർക്ക് പ്്ോഴിൽ നഷ്പ്പെ
ട്ടു എന്ന്ിപ്നക്കുറിച്ചക് കണക്കു
തപോലം ലഭ്യമല്ല. മധ്യവർഗത്തിൽ 
പ്പട് വീടുകളുപ്െ എണ്ം 9.9ലക്ഷ
ത്തിൽ നിന്നും 6.6ലക്ഷമോ�ി കു
റഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറുവശത്തക് മുതകഷക് 
അംബോനിയപ്െ ലോഭം നോലക് മെ
ങ്ങോ�ി വർദ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗൗ്ം 
അദോനിയപ്െ വരുമോനമോകപ്ട് 
ഈ സമ�ത്തിൽ 18 മെങ്ങോ�ോ
ണക് വർദ്ിച്ചിട്ടുള്ള്ക്!

ഒരുവശത്തക് ജനങ്ങൾ പോപെ
രോ�ിപ്ക്ോണ്ടിരിക്കുതമ്പോൾ മറു
വശത്തക് കുത്തകകൾ ് െിച്ചുപ്കോ
ഴുക്കുന്നു. ഈ വൻ മു്ലോളിമോർ
ക്ക് പ്കോള്ളലോഭം ഉറപെോക്കുക�ോ
ണക് മു്ലോളിത്ത ഭരണത്തിപ്റെ 
ഒതരപ്�ോരു ലക്ഷ്യം. രോജ്യത്തിനക് 
എന്ക് സംഭവിക്കുന്നുപ്വതന്നോ നോ
ട്ടുകോർക്ിെ�ിൽ ദരി്ങ്ങൾ വർ
ധിക്കുന്നത്ോ അവർക്ക് ചിന്ോ
വിഷ�തമ അല്ല. സമൂഹതത്തോെക് 
അവർക്ക് �ോപ്്ോരു പ്ര്ിബദ്
്യം ഇല്ല. മു്ലോളിത്തത്തിനക് 
പോദതസവ പ്ചയ്യുന്ന രോഷ്ട്രീ� പോർ
ട്ികളുപ്െയം അവരുപ്െ തന്ോക്
ന്മോരുപ്െയം നിലപോടും ഇതു്പ്ന്ന
�ോണക്. എപ്ന്ങ്ിലം സൂത്രപെണി
കൾ ഉപത�ോഗിച്ചക് അവർക്ക് പ്്
രപ്ഞ്ഞടുപെിൽ ജ�ിക്കുകയം അധി
കോരം പിെിപ്ച്ചടുക്കുകയം തവണം. 
അ്ിനുതവണ്ടി എന്തു പ്ചയ്യോനും 
അവർക്ക് �ോപ്്ോരു മനസ്ോക്ഷി
ക്കുത്തുമില്ല. ച്ിക്കും, കോപെ്യ
ങ്ങൾ കോണിക്കും, അഴിമ്ി നെ
ത്തും, ജോ്ിയപ്െയം മ്ത്തിപ്റെ
യം തപരുപറഞ്ഞക് ജനങ്ങപ്ള ഇള
ക്ിവിടുകയം അവപ്ര ് മ്ിലെി
പെിക്കുകയം പ്ചയ്യും. ജനങ്ങതളോെക് 
�ോപ്്ോരു പ്ര്ിബദ്്യം ഇക്കൂ
ട്ർക്ില്ല. ഇ്ിപ്റെപ്�ോപ്ക് ഫല
മോ�ി സമൂഹം അധ:പ്ിക്കുകയം 
കുടുംബ ബന്ങ്ങൾതപോലം ദഷി

ക്കുകയം പ്ചയ്യുന്നു. മു്ലോളിമോർ 
്ങ്ങളുപ്െ ലോഭം വർദ്ിപെിക്ോനും 
രോഷ്ട്രീ� തന്ോക്ന്മോർ എങ്ങപ്ന
പ്�ങ്ിലം അധികോരത്തിതലറോ
നും പ്നതട്ോട്തമോടുതമ്പോൾ സോധോ
രണ ജനം, വിശിഷ്യോ പുതു്ല
മുറ, സ്വന്ം കോര്യം മോത്രം തനോ
ക്കുന്ന്ിലം സ്വോർത്ഥമോ� ് ോല്പ
ര്യങ്ങളിലം മുഴുകി ഇരിക്കുന്നു. 

എങ്ങപ്നയം പണമുണ്ടോക്ി 
ജീവി്ം ആസ്വദിക്കുക എന്ന്ോ
ണക് അവരുപ്െ നിലപോെക്. നീ്ി
തബോധം, മനഃസോക്ഷിക്കുത്തക്, 
തനേഹം, വോത്ല്യം, മറ്ക് മൃദലവി
കോരങ്ങൾ എന്നിവപ്�ല്ലോം ് പ്ന്ന 
കുറ്ി�റ്റുപ്കോണ്ടിരിക്കുക�ോണക്. 
വ�സ്ോ� മോ്ോപി്ോക്ളുപ്െ 
സ്വത്തക് ് ട്ിപ്�ടുത്ത്ിനുതശഷം 
മക്ൾ അവപ്ര വൃദ് സദനങ്ങളി
തലക്ക് ് ള്ളിവിടുന്നു. ചിലതപെോൾ 
സ്വത്തിനക് തവണ്ടി മോ്ോപി്ോ
ക്പ്ള പ്കോല്ലോനും മെി�ില്ല. പ്പണ
കുട്ികപ്ള പ്രണ�ം നെിച്ചക് വശ
ത്തോക്ി വിൽക്കുന്നു. എന്ിനക് 
ഭോര്യമോപ്രയം പ്പണമക്പ്ളയം 
സതഹോദരിമോപ്രയംവപ്ര പണ
ത്തിനുതവണ്ടി വിൽക്കുന്നു. നിര
വധി ക്വവോഹിക ജീവി്ങ്ങൾ 
സംശ�ങ്ങളുപ്െ തപരിൽ ്കർ
ന്നുപ്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇ്ിപ്റെപ്�
ല്ലോം ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ കുട്ികപ്ള 
ബോധിക്കുന്നു. മു്ലോളിത്തം അ്ി
പ്റെ അന്്യ ഘട്ത്തിൽ ഇങ്ങപ്ന 
ജീവി്ത്തിപ്റെ സമസ് തമഖല
കപ്ളയം മലീമസമോക്ി പ്കോണ്ടി
രിക്കുക�ോണക്. മോനവസംസ്കൃ്ി
പ്� നശിപെിച്ചുപ്കോണ്ടിരിക്കുക
�ോണക്. മോനവരോശിയപ്െ ഏറ്വം 
വലി� ശത്രു മു്ലോളിത്തമോണക്. 
അ്ോണക് സമ്പദക്ഘെനപ്�യം 
രോഷ്ട്രീ�പ്ത്തയം സമൂഹപ്ത്തയം 
സംസ്കോരപ്ത്തയം സദോചോരതബോ
ധപ്ത്തയം എല്ലോം ന�ിക്കുന്ന്ക്. 
ആതഗോള്ോപനപ്ത്തക്കുറിച്ചക് ശോ
സ്തജ്ഞർ നമുക്ക് മുന്നറി�ിപെക് നൽ
കിപ്ക്ോണ്ടിരിക്കുന്നു. കോർബണ
ഡത�ോക്ക്ഡിപ്റെയം മറ്ക് ഹരി
്വോ്കങ്ങളുപ്െയം ഉപതഭോഗം 
കുറയ്കണപ്മന്നക് അവർ തലോക തന
്ോക്തളോെക് ആവശ്യപ്പെട്ടുപ്കോ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. അറെോർട്ിക്�ിപ്ല
യം ഹിമോല�ത്തിപ്ലയം ഹിമ
പോളികൾ ഉരുകിപ്ക്ോണ്ടിരിക്കു
ക�ോണക്. കെൽനിരപെക് ഉ�ർന്നു
വരുന്നു. അ്ക് ്ോമസി�ോപ്് 
്ീരങ്ങപ്ള വിഴുങ്ങുപ്മന്നക് ശോസ്ത
ജ്ഞർ മുന്നറി�ിപെക് നൽകി�ിട്ടു
ണ്ടക്. വഴിപ്്റ്ി� കോലോവസ്യം 
ചുഴലിക്ോറ്റുകളും നോശം വി്ച്ചു 
പ്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നോൽ മു്
ലോളിത്തത്തിനക് ഒരു കുലക്വം 
ഇല്ല. അന്രീക്ഷം നശിക്പ്ട്, 
ഹരി്വോ്കങ്ങൾ ബഹിർഗമി

ക്പ്ട്, എന്നോലം ് ങ്ങളുപ്െ ലോഭം 
വർധിക്ണം എന്ന്ോണക് അവ
രുപ്െ നിലപോെക്. ഓക്ിജപ്റെ അളവക് 
കുറയന്നത്ോ ഓതസോണ പോളി
കളിൽ വിള്ളൽ വരുന്നത ോ് അവപ്ര 
ബോധിക്കുതന്ന�ില്ല. പരമോവധി 
ലോഭം അല്ലോപ്് മപ്റ്ോന്നും പരി
ഗണിക്ോത്ത മു്ലോളിത്തത്തിപ്റെ 
ഭീകരമുഖമോണി്ക് പ്വളിവോക്കു
ന്ന്ക്. മനസ്ോപം ് ീപ്ര�ില്ലോത്ത 
ഈ ദഷ് ശക്തിപ്ക്്ിപ്ര  ഏവ
രും-പ്്ോഴിലോളികൾ, കർഷകർ, 
വിദ്യോർത്ഥികൾ, യവജനങ്ങൾ, 
വനി്കൾ എന്നിവപ്രല്ലോം-ഒറ്
പ്ക്ട്ോ�ി നിൽതക്ണ്ടതുണ്ടക്. മു
്ലോളിത്തത്തിപ്ന്ിരോയള്ള 
കരുത്തുറ് പ്രതക്ഷോഭങ്ങൾ വളർ
ന്നുവതരണ്ടതുണ്ടക്. 
ഒരതു ഇടതതു സെര ശക്ി 
ഉണ്ൊയിരതുന്തുകവങ്കില  
�ര്ഷ�സെരറം ധപപക്ൊഭ
ങ്ങളതുകട പവലിപയറ്റം  
സൃഷ്ിക്കതുെൊയിരതുന്തു

തകവലം പ്രതക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടോ
�തുപ്കോണ്ടുമോത്രം കോര്യമില്ല. 
തലോകപ്മമ്പോടും പ്രതക്ഷോഭങ്ങൾ 
ഉ�ർന്നുവരുന്നുണ്ടക്- നമ്മുപ്െ നോ
ട്ിലം. ഐ്ിഹോസികമോ� കർ
ഷക സമരം എല്ലോ പ്ര്ിസന്ി
കപ്ളയം അ്ിജീവിച്ചക്- അ്യുഷ്ണ
പ്ത്തയം തകോരിപ്ച്ചോരിയന്ന മഴ
ത�യം കടുത്ത ്ണുപെിപ്നയം 
തനരിട്ക്- ഒരു വർഷതത്തോളം പി
െിച്ചുനിന്നു. 700ഓളം കർഷകർ 
ജീവൻ പ്വെിഞ്ഞു.  ്ങ്ങളുപ്െ 
ആവശ്യങ്ങൾ മിക്വോറും തനെി
പ്�ടുക്ോനും ആ പ്രതക്ഷോഭത്തിനക് 
സോധിച്ചു. തകോണഗ്സക്, എഎപി, 
എസക് പി തുെങ്ങി തദശീ�തമോ പ്രോ
തദശികതമോ ആ� ബൂർഷ്വോ പോർ
ട്ികൾ ഒന്നും്പ്ന്ന ആ പ്രതക്ഷോ
ഭത്തിപ്റെ ഭോഗമോ�ിരുന്നില്ല. കു
ത്തക മു്ലോളിമോപ്ര പിണക്ോൻ 
അവർക്ക് ആർക്കും ്ോല്പര്യം 
ഉണ്ടോ�ിരുന്നില്ല. പഞ്ചോബിപ്ല 
കർഷകരോ�ിരുന്നു ഈ പ്രതക്ഷോ
ഭത്തിപ്റെ പ്രധോന ശക്തിത്ോ്
സ്ക്. കർഷകരുപ്െ പ്രതക്ഷോഭപ്ത്തയം 
തകോണഗ്സക് ഭരണതത്തോടുള്ള 
അവരുപ്െ അമർഷപ്ത്തയം മു്
ലോക്ി എഎപി�ോണക് പഞ്ചോ
ബിൽ അധികോരം പിെിപ്ച്ചടുത്ത
്ക്. കർഷക പ്രതക്ഷോഭത്തിൽ പ്ര
തക്ഷോഭകോരികൾ കുത്തകകൾപ്ക്
്ിരോ�ി മുദ്ോവോക്യം ഉ�ർത്തി. 
എന്നോൽ എന്ോണക് കുത്തകകൾ 
എന്നും എന്ോണക് മു്ലോളിത്ത 
സമ്പദക്ഘെന എന്നും ഭരണകൂെ
ത്തിപ്റെ �ഥോർത്ഥ വിവക്ഷപ്�
പ്ന്ന്നും അവർ പൂർണമോയം ഗ്
ഹിച്ചിരുന്നില്ല. മു്ലോളിത്തപ്ത്ത 
്കർത്തിപ്ല്ലങ്ിൽ സമോനമോ� 

ആരൈമണങ്ങളും ന�ങ്ങളും ഇനിയം 
ആവർത്തിക്കും എന്നവർക്ക് മന
സ്ിലോ�ില്ല. ഇ്ക് അവപ്ര തബോ
ധ്യപ്പെടുത്തോൻ നോം പരമോവധി 
ശ്രമിച്ചു. എന്നോൽ നമ്മുപ്െ ഭോഗ
ത്തക് ആരും ഉണ്ടോ�ിരുന്നില്ല. സി
പിഐ(എം)ഉം സിപിഐയം 
ഇെതു സമര രോഷ്ട്രീ�ം ഉ�ർത്തി
പെിെിച്ചിരുന്നുപ്വങ്ിൽ ഇപ്്ോരു 
വലി� അവസരമോത�പ്ന. ഡൽ
ഹി�ിപ്ല കർഷകപ്രതക്ഷോഭം രോ
ജ്യപ്മമ്പോടുമുള്ള കർഷകപ്ര ഒന്നി
പെിക്കുന്ന ഒരു മഹോപ്രതക്ഷോഭമോ
�ി മോറിത�പ്ന. പ്രതക്ഷോഭത്തിപ്റെ 
പോ്�ിതലക്ക് വരുവോൻ പ്്ോഴി
ലോളികൾക്കും മറ്റു ജനവിഭോഗങ്ങൾ
ക്കും അ്ക് ആതവശം പകരുമോ
�ിരുന്നു. 

രോജ്യപ്മമ്പോടും വർഗ്ബഹുജ
നസമരങ്ങൾക്ക് അ്ക് ആക്ം 
വർദ്ിപെിക്കുമോ�ിരുന്നു. എന്നോൽ 
ആ അവസരം നമുക്ക് നഷ്പ്പെട്ടു. 
കർഷകപ്രതക്ഷോഭത്തിപ്റെ സതന്
ശം നോെിപ്റെ മുക്ിലം മൂല�ിലം 
എത്തിക്ോൻ നോം പരമോവധി 
ശ്രമിച്ചു. എന്നോൽ ആവശ്യക്
യ്കനുസരിച്ചക് അ്ക് പ്ചയ്യോൻ നമു
ക്ക് ഒറ്ക്ക് സോധിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ 
മോർച്ചക് മോസം തകന്ദ്ര തരേഡക് യൂണി
�നുകൾ രണ്ടുദിവസപ്ത്ത പണി
മുെക്ിനക് ആഹ്വോനം പ്ചയ്തതപെോൾ 
അ്ക് വിജ�ിപെിക്ോൻ നമ്മുപ്െ 
സഖോക്ൾ അതഹോരോത്രം പണി
പ്�ടുത്ത്ക് പശ്ിമബംഗോളിപ്ല 
ജനങ്ങൾ കണ്ട്ോണക്. എന്നോൽ 
ആപ്രങ്ിലം സിപിഐ(എം) പ്ര
വർത്തകപ്ര കതണ്ടോ? അവർ മോ
ധ്യമങ്ങളിൽ മോത്രം നിറഞ്ഞുനി
ന്നു, എന്നോൽ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടോ
�ിരുന്നില്ല. ബന്ക് ദിവസവം അ ി്നു 
പ്്ോട്ടുമുൻപും മോധ്യമശ്രദ് ആകർ
ഷിക്ോൻ ഏ്ോനും ചില പ്ചറി� 
പ്പോതുത�ോഗങ്ങൾ സംഘെിപെി
ക്കുക മോത്രമോണക് അവർ പ്ചയ്ത്ക്. 
ഇ്ോണക് അവരുപ്െ അവസ്. 

മു്ലോളിത്തത്തിപ്റെ ഭീകര
മോ� ആരൈമണങ്ങൾപ്ക്്ിപ്ര 
കരുത്തുറ് പ്രതക്ഷോഭങ്ങൾ വളർ
ത്തിപ്�ടുതക്ണ്ടതുണ്ടക്. എന്നോൽ 
പ്വറുപ്് പ്രതക്ഷോഭങ്ങൾ വന്നതു
പ്കോണ്ടക് മോത്രമോ�ില്ല. ഈ പ്ര
തക്ഷോഭങ്ങൾ ശരി�ോ� രോഷ്ട്രീ� 
ക്ലനിപ്റെ അെിസ്ോനത്തിൽ, 
ഒരു �ഥോർത്ഥ വിപ്ലവ തനതൃ്്വ
ത്തിനക് കീഴിൽ, ഉ�ർന്ന ധോർമിക 
ക്ന്ിക മൂല്യങ്ങൾ അെിസ്ോ
നമോക്ി സംഘെിപെിക്പ്പെട്ോതല 
കോര്യമുള്ളൂ. എല്ലോറ്ിനുമുപരി മോ
ർക്ിസം-പ്ലനിനിസം-ശിബക് ദോ
സക് തഘോഷക് ചിന്കൾ ഈ പ്ര
തക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് മോർഗം നൽതക
ണ്ടതുണ്ടക്. 
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െൊര്�ട്സിസകതെ വിലയിരതു
പതെണ്തട് റഷ്യയിലതുറം ചൈന
യിലതുറം പസൊഷ്യലിസറം നിലവി
ലതുപണ്ൊ എന്ട് പനൊക്കിയല്ല

റഷ്യ�ിലം ക്ചന�ിലം തസോ
ഷ്യലിസം ് കർന്നു എന്നക് കരു്ി 
മോർക്ിസത്തിനക് ഇന്നക് പ്രസക്തി
�ില്ല എന്നക് കരുതുന്ന്ക് പ്്റ്ോ
ണക്. മോർക്ിസം ഒരു ശോസ്തീ� 
്്്വചിന്�ോപ്ണന്നക് നോം മന
സ്ിലോക്ണം. എങ്ങപ്ന�ോതണോ 
ശോസ്തം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂപ്െ സ്ോ
പിക്പ്പെട് സ്്യപ്ത്ത അെിസ്ോ
നമോക്ി�ിരിക്കുന്ന്ക് അതുതപോ
പ്ല�ോണക് മോർക്ിസവം. റഷ്യ�ി
ലം ക്ചന�ിലം തസോഷ്യലിസ്റക് 
ഭരണകൂെങ്ങൾ ് കർന്നു എന്ന്ക് 
തനരോണക്. എന്നോൽ മോർക്ിസ്റക് 
പ്ലനിനിസ്റക് പ്ര ്്യ�ശോസ്തത്തിപ്റെ 
ഉമെ പരിതശോധിതക്ണ്ട്ക് റഷ്യ
�ിതലോ ക്ചന�ിതലോ തസോഷ്യ
ലിസം നിലവിൽ ഉതണ്ടോ എന്നക് 
തനോക്ി�ല്ല. ്ങ്ങളുപ്െ നോടുക
ളിൽ തസോഷ്യലിസം അവസോന 
കോലംവപ്ര നിലനിൽക്കും എന്നക് 
പ്ലനിതനോ മോതവോത�ോ എവിപ്െ
യം പറഞ്ഞിട്ില്ല. മോർക്ിസം ഒരു 
ശോസ്തമോണക്, ശോസ്തപ്ത്ത അെി
സ്ോനമോക്ിയള്ള ് ്്വചിന്�ോ
ണക്. വിദയുച്ഛക്തി, ഗ്ോഗ് സം
വിധോനങ്ങൾ, കൃഷി, വ്യവസോ�ം 
എന്നിവപ്�ല്ലോം മുതന്നോട്ടുതപോകുന്ന്ക് 
നി�്മോ� ശോസ്തീ� നി�മങ്ങ
ളുപ്െ അെിസ്ോനത്തിലോണക്. ബഹി
രോകോശതത്തക്കും മറ്റു ഗ്ഹങ്ങളി
തലക്കും ഇന്നക് �ോത്ര സോധ്യമോകു
ന്ന്ക് ബഹിരോകോശ ശോസ്തത്തി
പ്റെ മുതന്നറ്ം കോരണമോണക്. പരീ
ക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂപ്െ ശോ
സ്തം വിവിധ തമഖലകളിപ്ല വസ്തു
നിഷ്ഠ �ോഥോർത്ഥ്യപ്ത്ത കപ്ണ്ട
ത്തുന്നു. വിവിധ ശോസ്തശോഖകൾ 
പ്രത്്യക തമഖലകളിൽ കപ്ണ്ട
ത്തി� സവിതശഷ നി�മങ്ങപ്ള 
ദ്വന്ോത്മകമോ�ി തരൈോഡീകരിച്ചു
പ്കോണ്ടക് മോർക്ക് ഭൗ്ിക തലോക
ത്തിൻപ്റ പ്പോതു നി�മങ്ങളിതല
ക്ക് എത്തിതച്ചർന്നു. ഇ്ോണക്  ദ്വ
ന്ോത്മകഭൗ്ികവോദം അഥവോ 
മോർക്ിസം. റഷ്യ�ിലം ക്ചന
�ിലം വിപ്ലവം നെന്നിരുന്നിപ്ല്ല
ങ്ിൽ തപോലം മോർക്ിസം പ്്റ്ോ
പ്ണന്നക് പറ�ോനോവില്ല. അ്ിപ്റെ 
ഉരകല്ലക് ശോസ്തമോണക്. നിരന്രമോ
�ി മോറിപ്ക്ോണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു 
തലോകത്തിപ്റെയം ക്ജവ തലോക
ത്തിപ്റെയം മനുഷ്യജീവി്ത്തി
പ്റെയം അവപ്റെ സോമൂഹിക വി
കോസത്തിപ്റെയം പ്പോതുവോ� 
നി�മങ്ങളോണക് മോർക്ക് കപ്ണ്ട
ത്തി�ിരിക്കുന്ന്ക്. ഈ നി�മ
ങ്ങൾ മനസ്ിലോക്ി�ോൽ മനു
ഷ്യർക്ക് അ്ിൽ തബോധപൂർവ്വം 
ഇെപ്പെോൻ അവസരമുണ്ടോകും. 
അങ്ങപ്ന വസ്തുനിഷ്ഠ നി�മങ്ങൾ
ക്ക് അനുസൃ്മോ�ി സോമൂഹ്യ പു
തരോഗ്ിക്ക് അനുകൂലമോ� ഒരു 
സോഹചര്യം സൃഷ്ിക്ോൻ മനുഷ്യ

നക് സോധിക്കും. പ്രോകൃ് സമൂഹ
ത്തിൽനിന്നും അെിമവ്യവസ്�ി
ലൂപ്െയം ഫ്യൂഡൽ സംവിധോനത്തി
ലൂപ്െയം കെന്നക് ആധുനിക മു്ലോ
ളിത്തത്തിതലക്കുള്ള മനുഷ്യ സമൂ
ഹത്തിപ്റെ വികോസം ഈ നി�
മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചോണക് എന്നക് 
മോർക്ക് നമുക്ക് കോണിച്ചു ് ന്നു. മനു
ഷ്യ വികോസത്തിപ്റെ അടുത്ത ഘട്ം 
എന്ന്ക് മു്ലോളിത്തപ്ത്ത ് കർ
ത്തക് തസോഷ്യലിസം സ്ോപിക്കു
ക�ോണക്. പിന്നീെക് അ്ിനും ഉ�ർ
ന്ന ്ലത്തിലള്ള കമ്്യൂണിസ്റക് 
സമൂഹം നിലവിൽ വരും. ഇ്ോണക് 
സോമൂഹ്യവികോസത്തിപ്റെ അനി
തഷധ്യമോ� നി�മം.

ഒന്നോം തലോകമഹോയദ്ത്തി
നുതശഷം സോമ്ോജ്യ്്വ-മു്ലോളി
ത്ത തലോകത്തക് നിലനിന്ന ക്വ
രുദ്്യങ്ങൾ ഉപത�ോഗപ്പെടുത്തി 
പ്ക്ോണ്ടോണക് പ്ലനിൻ റഷ്യൻ 
വിപ്ലവം വിജ�ിപെിപ്ച്ചടുത്ത്ക്. 
തസോഷ്യലിസത്തിപ്റെ സോധ്യ്
കൾ എപ്ന്ോപ്ക്�ോപ്ണന്നക് തസോ
വി�റ്ക് തസോഷ്യലിസം നമുക്ക് 
കോണിച്ചു്ന്നു. തസോവി�റ്ക് യൂണി
�നിൽ പ്്ോഴിലില്ലോയ്മത�ോ പി
രിച്ചുവിെതലോ വിലക്�റ്തമോ അ്ക് 
മൂലമുള്ള പട്ിണിത�ോ ഉണ്ടോ�ിരു
ന്നില്ല. ആതരോഗ്യ സംവിധോനങ്ങ
ളുപ്െ അഭോവംമൂലം ആളുകൾ 
അവിപ്െ മരിച്ചില്ല. തസോവി�റ്ക് 
ജന്യ്കക് പ്വള്ളവം ഇന്നവം 
ക്വദയു്ിയം ചികിത്യം സൗ
ജന്യമോ�ി ലഭിച്ചുതപോന്നു. ഭക്ഷ
ണവം മറ്ക് അവശ്യവസ്തുക്ളും 
അവർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ലഭി
ച്ചു. തകോെ്ികളിൽ നീ്ി ത്െി 
തപോകുവോൻ പണപ്ച്ചലവക് ഉണ്ടോ
�ിരുന്നില്ല. ഏറ്വം ഉ�ർന്ന ് ല
ത്തിലള്ള വിദ്യോഭ്യോസംവപ്ര അവർ
ക്ക് ഫീസക് ഇല്ലോപ്് സൗജന്യമോ
�ി ലഭിച്ചു. ശോസ്തജ്ഞർ, സോഹി
്്യകോരന്മോർ കലോകോരന്മോർ ് ്്വ
ചിന്കർ സോമ്പത്തിക വിദഗക്ധർ 
എന്നിവപ്ര പരിപോലിതക്ണ്ട്ക് 
തസോഷ്യലിസ്റക് ഭരണകൂെത്തിപ്റെ 
ചുമ്ല�ോ�ിരുന്നു. ശോസ്തത്തിപ്റെ 
തമഖല�ിൽ അ്ിശ�ിപെിക്കുന്ന 
തനട്ങ്ങളോണക് അവർ ക്കവരിച്ച
്ക്. പ്്ോഴിലോളികൾക്ക് ആതരോ
ഗ്യം വീപ്ണ്ടടുക്ോൻ 15 ദിവസം 
പൂർണ് തവ്നതത്തോപ്െയള്ള അവ
ധിയണ്ടോ�ിരുന്നു. പ്്ോഴിലോളി
കളുപ്െ സോംസ്കോരിക ഉന്നമനത്തി
നോ�ി നിരവധി ക്ലബ്റികളും 
്ിത�റ്റുകളും സിനിമ ഹോളുകളും 
അവർ സ്ോപിച്ചു. പ്്ോഴിൽ സമ�ം 
എട്ടു മണിക്കൂറിൽ നിന്നും ഏഴക് 
മണിക്കൂർ ആയം പിന്നീെക് ആറു
മണിക്കൂറോയം ചുരുക്ി. സ്തീക്കും 
പുരുഷനും തുല്യമോ� സ്ോനവം 
തുല്യ അവകോശങ്ങളും ഉണ്ടോ�ി
രുന്നു. മഹോനോ� എഴുത്തുകോരനും 
വോഗ്ിയം നോെക രച�ി്ോവം 
ബുദ്ിജീവിയമോ� ബർണോഡക് 
ഷോ തസോവി�റ്ക് യൂണി�ൻ സന്ർ
ശിച്ചതപെോൾ തസോഷ്യലിസത്തി
തലക്ക് ആകർഷിക്പ്പെടുകയണ്ടോ

�ി. സ്റോലിപ്റെ തനതൃ്്വത്തിലള്ള 
തസോവി�റ്ക് യൂണി�നിൽ ആണക് 
�ഥോർത്ഥ ജനോധിപ്്യം നില
നിൽക്കുന്നപ്്ന്നക് അത്ദേഹം അഭി
പ്രോ�പ്പെട്ടു. തസോവി�റ്ക് യൂണി
�ൻ ് കർക്പ്പെട്ോൽ തലോകപ്മ
മ്പോടുമുള്ള പ്്ോഴിലോളികൾ മോത്ര
മല്ല തലോകം മുഴുവനും പിതന്നോട്
െിക്പ്പെടും എന്നക് പ്റോമ�ിൻ തറോ
ളണ്ടക് പറയകയണ്ടോ�ി. എന്ോണക് 
�ഥോർത്ഥ സംസ്കൃ്ി എന്നക് തസോ
വി�റ്ക് യൂണി�ൻ നമുക്ക് കോണി
ച്ചു ് ന്നിരിക്കുന്നു എന്നോണക് സുഭോഷക് 
ചന്ദ്രതബോസക് പറഞ്ഞ്ക്. ്ോൻ 
റഷ്യ കണ്ടില്ലോ�ിരുപ്ന്നങ്ിൽ 
്പ്റെ ജീവി്ത്തിപ്ല ്ീർത്ഥ
�ോത്രകൾ അപൂർണമോത�പ്ന 
എന്നക് രവീന്ദ്രനോഥ െോതഗോർ എഴു ി്. 
മരണത്തിനക് മൂന്നുവർഷങ്ങൾക്ക് 
മുൻപക് അമി� ചരൈവർത്തി എന്ന 
യവ കവിക്ക് എഴു്ി� കത്തിൽ 
െോതഗോർ പറയന്നു: "ചില തപോരോ
യ്മകൾ ഉപ്ണ്ടങ്ിലം മനുഷ്യരോശി
യപ്െ പുതുയഗം എപ്ന്ന്നക് ഞോൻ 
ദർശിച്ച്ക് ആ ആശ്രമത്തിലോണക്... 
അപ്്നിക്ക് വലി� സതന്ോഷ
വം പ്ര്്യോശയം നൽകി… മനുഷ്യ
പ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങും ഇത്ര
യം സതന്ോഷിക്ോനും പ്ര്്യോശി
ക്ോനും വക നൽകുന്ന മപ്റ്ോന്നു
മില്ല. ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂപ്െ ആണക് 
ഈ പുതുയഗം റഷ്യ സ്ോപിച്ച
പ്്ന്നക് എനിക്റി�ോം. എന്നോൽ 
മനുഷ്യൻ ഇന്നുവപ്ര കണ്ട്ിൽ 
വച്ചക് ഏറ്വം ക്രൂരവം കരുത്തുറ്തും 
ആ� ദഷ്്കൾപ്ക്്ിപ്ര�ോ 
�ിരുന്നു ആ വിപ്ലവം. ഒട്നവധി 
കോലപ്ത്ത പോപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോ
�ശ്ിത്തമോണക് ആ വിപ്ലവം. മനു
ഷ്യരോശിപ്� ബോധിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഏറ്വം വലി� വ്യോധി -ആർത്തി 
- നിർമോർജനം പ്ചയ്യോനുള്ള ഒരു 
കഠിന സമരത്തിലോണക് ഇന്നക് 
റഷ്യ. അവരുപ്െ സമരം വിജ�ി
ക്പ്ട്!". ്പ്റെ ജീവി്ത്തിപ്റെ 
അവസോനകോലത്തക് െോതഗോർ 'സം
സ്കൃ്ിയപ്െ പ്ര്ിസന്ി' എന്ന 
തപരിൽ ഒരു ലഘുതലഖ ് യ്യോറോ
ക്ി. ഏ്ക് സംസ്കൃ്ിയപ്െ പ്ര്ി
സന്ിപ്� കുറിച്ചക് ആ�ിരുന്നു 
അ്ക്? സോമ്ോജ്യ്്വ മു്ലോളിത്ത 
സംസ്കോരപ്ത്ത�ോണക് അത്ദേഹം 
അ്ിൽ ് ള്ളിപെറയന്ന്ക്! അക്ോ
ലമത്രയം അഹിംസ�ിൽ വിശ്വ
സിച്ചിരുന്ന െോതഗോർ എഴു്ി� 
ഒരു കവി് ഇങ്ങപ്ന�ോണക്:
"ചുറ്റും വിഷപെോമ്പുകളുപ്െ 

നിശ്വോസം അല�െിക്കുന്നു
സമോധോനത്തിനോയള്ള 

ശബ്മോവപ്ട്
പതുപ്ക്യള്ള ്മോശതപോപ്ല

മൃദലം.
�ോത്രക്ക് മുൻപക് ഞോപ്നോന്നക് 

പറ�പ്ട്
ഈ രോക്ഷസപ്ന പ്വല്ലോൻ 
ത�ോദ്ോക്ൾ എല്ലോ വീടുകളിലം 
്യ്യോറോ�ി പ്കോള്ളുക!"

ആരോണീ രോക്ഷസൻ? സോ
മ്ോജ്യ്്വ മു്ലോളിത്തം ്പ്ന്ന! 

വളപ്ര വ്യ്്യസ്നോ� ഒരു രവീ
ന്ദ്രനോഥ െോതഗോർ ആണക് ഈ വരി
കൾ എഴു്ി�ിരിക്കുന്ന്ക്. ഫോസി
സ്റക് ഭീകര്യം മു്ലോളിത്ത സോ
മോജ്യ്്വത്തിപ്റെ വംശഹ്്യകപ്ള
ക്കുറിച്ചും തനരിട്റിഞ്ഞ ി്നുതശഷം 
്പ്റെ അവസോനനോളിൽ അത്ദേ
ഹംകുറിച്ച വരികൾ ആണക് ഇവ.

ഈ മഹോത്മോക്ൾ ഇന്നക് ജീ
വിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ�ിരുപ്ന്നങ്ിൽ തസോ
ഷ്യലിസത്തിപ്റെ ് കർച്ച അവപ്ര 
വല്ലോപ്് തവദനിപെിക്കുമോ�ിരുന്നു. 
എന്നോൽ തസോഷ്യലിസപ്ത്ത 
്കർക്ോൻ സോധ്യ്യള്ള ഘെ
കങ്ങപ്ളക്കുറിച്ചക് നമുക്ക് മുന്നറി�ി
പെക് നൽകി�തും മോർക്ിസം ് പ്ന്ന
�ോണക് എന്നക്  ഓർക്ണം. മോർക്ക്, 
എംഗൽസക്, പ്ലനിൻ, സ്റോലിൻ, 
മോതവോ, ശിബ്ോസക് തഘോഷക് എന്നി
വപ്രല്ലോം ഇത്ക്കുറിച്ചക് വിലത�
റി� മുന്നറി�ിപ്പുകൾ നമുക്ക് നൽ
കി�ിട്ടുണ്ടക്. ആ ്കർച്ചപ്� ്െ
�ോൻ തവണ്ട്ക് എപ്ന്ന്നും അവർ 
നപ്മ് പഠിപെിച്ചിരുന്നു. മോർക്ിസം 
മോത്രമോണക് തമോചനത്തിനുള്ള പോ് 
കോണിച്ചു ്രുന്ന്ക്. അവരുപ്െ 
പോഠങ്ങളിൽ നിന്നും റഷ്യ�ിപ്ല
യം ക്ചന�ിപ്ലയം അനുഭവങ്ങ
ളിൽ നിന്നും ശരി�ോ�ി പഠിച്ചു 
പ്കോണ്ടക് വരും നോളുകളിൽ തസോ
ഷ്യലിസപ്ത്ത ശക്തിപ്പെടുത്തോൻ 
നമുക്ക് സോധിക്ണം.
ജനങ്ങളതുകട പെൊൈനതെിനട് 
ഖതുേിറൊെതുെൊരതുറം ധപ്ലതിലത
െൊരതുറം ഇനിയതുറം ഉണ്ൊപ�
ണ്ിയിരിക്കതുന്തു

ഇന്നക് നമുക്ക് മുന്നിൽ രണ്ടക് 
വഴികൾ ആണുള്ള്ക്. ഒന്നുകിൽ 
നോം മു്ലോളിത്തപ്ത്ത തുെരോനും 
അതുവഴി അ്ിപ്റെ പ്ര്ിസന്ി 
സമസ് തമഖലകപ്ളയം ദഷിപെി
ക്ോനും അനുവദിക്ണം. അപ്ല്ല
ങ്ിൽ മൃഗീ�മോ� ഈ അെിച്ചമർ
ത്തലിപ്ന്ിപ്ര മു്ലോളിത്ത വി
രുദ്തസോഷ്യലിസ്റക് വിപ്ലവം സം
ഘെിപെിക്ണം. തസോഷ്യലിസ്റക് 
വിപ്ലവം വിജ�ിക്ണപ്മങ്ിൽ 
ഈ മണ്ിപ്ല ഒതരപ്�ോരു �ഥോർ
ത്ഥ വിപ്ലവ പ്രസ്ോനമോ� എസക് യ
സിഐ(സി)പ്� ശക്തിപ്പെടുതത്ത
ണ്ടതുണ്ടക്. നിങ്ങൾ പോർട്ിപ്� ഒരു
പോെക് സഹോ�ിക്കുന്നവരോണക് 
എപ്ന്നനിക്റി�ോം. എന്നോൽ 
ഇനിയം ഒരുപോെക് നിങ്ങളുപ്െ പി
ന്തുണ നമുക്ക്  കൂെിത� ് ീരൂ. നി
ങ്ങളുപ്െ കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നക് വീ
റുറ് വിപ്ലവ തപോരോളികപ്ള ഞങ്ങൾ
ക്ക് തവണം. ഇന്നക് സിപിഐ 
(എം)നക് പ്ചറുപെക്ോപ്ര അവരുപ്െ 
അണികളോ�ി ലഭിക്ോറില്ല. 
എന്നോൽ ഒട്നവധി പ്ചറുപെക്ോർ 
നമ്മുപ്െ പോർട്ി�ിൽ തചരുന്നു. 
ഒരുകോലത്തക് തജോലിയം പണവം 
വോഗ്ോനം പ്ചയ്തുക് പ്ചറുപെക്ോപ്ര 
വശത്തോക്ോൻ സിപിഐ(എം)
നക് സോധിച്ചിരുന്നു. 

എന്നോൽ ഇപ്്ോന്നുമില്ലോപ്്  
ശിബക് ദോസക് തഘോഷക് ചിന്കളോൽ 

ആകൃഷ്രോ�ി അവർ നമ്ളിതല
ക്ക് വന്നു. നമുക്ിനിയം പ്ചറുപെ
ക്ോപ്ര തവണം. ഖുദിറോം തബോസക്, 
പ്ബതനോ�ക്-ബോദൽ-ദിതനശക്, 
ഭഗ്ക് സിംഗക്, രോജക്ഗുരു, ചന്ദ്രതശ
ഖർ ആസോദക്, അസക് ഫഖുളള തുെ
ങ്ങി�വപ്ര തപോപ്ലയള്ള ധീരരോ� 
തപോരോളികപ്ള, പ്രീ്ില്പ്� 
തപോപ്ല പുഞ്ചിരിത�ോപ്െ രക്തസോ
ക്ഷി്്വം വരിക്കുന്നവപ്ര. അന്
സ്ം അഭിമോനവം നിറഞ്ഞ ഒരു 
ജീവി്ം ന�ിക്ോനോ�ി നിങ്ങ
ളുപ്െ കുട്ികപ്ള ഞങ്ങൾക്ക് ് രിക. 
ഇന്നപ്ത്ത അവസ്കണ്ടക് നിരോ
ശരോകരുപ്്ന്നക് ബുദ്ിജീവികതളോെക് 
ഞോൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 

ഫ്യൂഡലിസത്തിനും തകോളനി 
ഭരണത്തിനും എ്ിപ്ര ധീരമോ�ി 
നിലപ്കോണ്ട പപ്ത്തോമ്പ്ോം നൂ
റ്ോണ്ടിപ്ലയം ഇരുപ്ോം നൂറ്ോ
ണ്ടിപ്ലയം തന്ോക്ളിൽനിന്നക് 
ആതവശം ഉൾപ്ക്ോള്ളുക. സ്ോ
നമോനങ്ങൾക്ക് തവണ്ടിത�ോ 
ഔതദ്യോഗിക അംഗീകോരങ്ങൾക്കു
തവണ്ടിത�ോ നിങ്ങളുപ്െ ബുദ്ിയം 
കഴിവം അധികോരികൾക്ക് മുന്നിൽ 
പണ�ം വയ്കോ്ിരിക്കുക. ഈ 
നോട്ിൽ ഇനി നല്ലപ്്ോന്നും സം
ഭവിക്ില്ല എന്നക് ഉറപെിച്ചക് നിങ്ങ
ളുപ്െ മനസ്ിപ്റെ വോ്ോ�നങ്ങൾ 
പ്കോട്ി�െച്ചു കള�രു്ക്. എല്ലോ 
രോഷ്ട്രീ� പോർട്ികളും ഒരുതപോപ്ല
�ോപ്ണന്നും രോഷ്ട്രീ�ം മുഴുവൻ ചീ
ത്ത�ോപ്ണന്നും സ്വ�ം ്ീരുമോ
നിച്ചുറപെിക്കുന്ന തദോക്ഷകദൃക്കു
കൾ  ആ�ി മോറരു്ക്. ഒരു പ്രള
�തമോ ് ീത�ോ വരുതമ്പോൾ കുെിലം 
പ്കോട്ോരവം ഒരുതപോപ്ല നശിപെി
ക്പ്പെടും. ആരും രക്ഷപ്പെെില്ല. 
അത്തരപ്മോരു നശീകരണത്തി
പ്റെ ് ീ�ിലോണക് ഇന്നക് നോം. ആരും 
ഇ്ിൽ നിന്നക് രക്ഷപ്പെെോൻ തപോ
കുന്നില്ല. അത്സമ�ം നമ്മുപ്െ 
നോട്ിപ്ല എല്ലോ രോഷ്ട്രീ� പോർട്ി
കളും അന്കോരത്തിൽ ആഴ്ന്നു കി
െക്കുക�ോണക്. നിസ്ഹോ�രോ� 
ജനങ്ങളുപ്െയം വിശക്കുന്ന കുട്ി
കളുപ്െയം നിലവിളികളോൽ അന്
രീക്ഷം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. ഭക്ഷ
ണം ലഭിക്ോൻ വഴിപ്�ോന്നുമില്ല. 
ആളുകൾക്ക് പ്്ോഴിൽ ഇല്ല. കുട്ി
കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകോൻ സ്തീ
കൾക്ക് സ്വന്ം ശരീരം വിൽതക്
ണ്ടി വരുന്നു. പ്്രുവിപ്ല വില്പന 
ചരക്കുകൾ ആ�ി അവർ സ്വ�ം 
മോറുന്നു. പ്പണകുട്ികൾ തവശ്യോ
വൃത്തിക്ോ�ി ക്കമോറ്ം പ്ചയ്യ
പ്പെടുന്നു. ബലോത്ംഗം പ്ചയ്യപ്പെ
ടുന്ന കുട്ികളുപ്െ നിലവിളികളോണക് 
ആകോശം മുപ്ട് ഉ�രുന്ന്ക്. അത്ര
യം ദ�നീ�മോണക് കോര്യങ്ങൾ മു
്ലോളിത്തം നിലനിൽക്കുന്നിെ
തത്തോളം ഇ്ക് ഇനിയം വഷളോ
�ിപ്ക്ോണ്ടിരിക്കും. ചൂഷണവം 
അെിച്ചമർത്തലം കൂടു്ൽ ് ീക്ഷ്ണ
മോകും; ദോരിദ്്യം വർദ്ിക്കും; അഴി
മ്ി, പ്കോള്ള, ക്കക്കൂലി, രൈിമി
നലകളുപ്െ വിള�ോട്ം, അധികോ

apXemfn¯w PohnX¯nsâ kakvX taJeIsfbpw  
aeoakam¡n am\hkwk-vIrXnsb X-IÀ-¡p¶p

(12-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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സഖഥാവ് പ്രെഥാവഥാഷ് 
ഘ�ഥാഷിപ്റെ രെസറംഗറം...
(13-ാം ശേജില് നിന്ന്)
രതമോഹികളോ� തന്ോക്ളുപ്െ 
കോപെ്യം, ആരൈമിക്പ്പെടുന്ന സ്തീ
്്വത്തിപ്റെ തരോദനം, പട്ിണി 
മരണങ്ങൾ എല്ലോം കൂടു്ൽ കരോ
ളമോവം. ഈ നശിച്ച സോഹച
ര്യത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെെോൻ 
ഒതരപ്�ോരു മോർഗതമയള്ളൂ. 
സഖോവക് ശിബ്ോസക് തഘോഷക് കോ
ണിച്ചു്ന്ന പോ്, മു്ലോളിത്ത 
വിരുദ് തസോഷ്യലിസ്റക് വിപ്ലവ
ത്തിപ്റെ പോ്. മു്ലോളിത്ത 
ചൂഷണം ഇനിയം തുെരോനും ഫോ
സിസപ്ത്ത ശക്തിപ്പെടുത്തോനും 
ഇനിയം അനുവദിക്ണതമോ അ്
ല്ല തസോഷ്യലിസ്റക് വിപ്ലവത്തിപ്റെ 
പോ് ് ിരപ്ഞ്ഞടുക്തണോ എന്ന 

കോര്യത്തിൽ ഇന്്യ�ിപ്ല ജന
ങ്ങൾ ് ീരുമോനപ്മടുതക്ണ്ടി�ി
രിക്കുന്നു.

ഇതട് നിങ്ങളതുകട പൊര്ട്ടിയൊ
ണട്, ഇതികന ശക്ിക്ടതു
പതെണ്തട് നിങ്ങളൊണട്

സഖോവക് ശിബ്ോസക് തഘോഷി
പ്റെ ചിന്കളുപ്െ അെിസ്ോന
ത്തിൽ നമ്ളിന്നക് ഒരു പു്ി� 
പ്രസ്ോനത്തിനക് തുെക്ം കുറിക്കു
ക�ോണക്. ഇന്്യൻ നതവോത്ഥോന
ത്തിപ്റെ സോരഥികളുപ്െയം ഇന്്യൻ 
സ്വോ്ന്ത്യസമരത്തിപ്ല അനനു
രഞ്ജന പോ്�ിപ്ല വിപ്ലവകോ
രികളോ� തന്ോക്ളുപ്െയം ജീവി്  
സമരത്തിൽനിന്നക് പോഠങ്ങൾ പഠി
ക്ണപ്മന്നക് സഖോവക് ശിബ്ോസക് 
തഘോഷക് നതമ്ോെക് ആവശ്യപ്പെ

ട്ിരുന്നു. അവപ്ര നോം ഉചി്മോ� 
രീ്ി�ിൽ സ്മരിതക്ണ്ടതുണ്ടക്. 
അവരുപ്െ ജീവി്ങ്ങളിൽനിന്നും 
ആതവശം ഉൾപ്ക്ോള്ളോൻ നമ്മു
പ്െ യവോക്പ്ള ്യ്യോറോതക്ണ്ട
തുണ്ടക്. ഈ ക്മ്ോനത്തിൽ നിന്നും 
അധികം ദൂപ്ര�ല്ലോപ്് നിങ്ങൾ
ക്ക് ഷഹീദക് ഖുദിറോം തബോസിപ്റെ 
പ്ര്ിമ കോണോൻ സോധിക്കും. 
സഖോവക് ശിബക് ദോസക് തഘോഷിപ്റെ 
പോഠങ്ങളിൽനിന്നക് ആതവശം ഉൾ
പ്ക്ോണ്ടക് നമ്മുപ്െ തകന്ദ്രകമ്ിറ്ി 
അംഗമോ�ിരുന്ന അന്രിച്ച സഖോവക് 
്പസക് ദത്ത�ോണക് ആ പ്ര്ിമ 
നിർമ്ിച്ച്ക്. രോജ്യപ്മമ്പോടും നമ്മു
പ്െ സഖോക്ൾ ഈ മഹോത്മോക്
ളുപ്െ ജീവി്ം മോതൃക�ോക്ോനു
ള്ള കഠിന സമരത്തിലോണക്. സോ
മ്ോജ്യ്്വ വിരുദ് തപോരോട്ത്തിപ്ല 

എല്ലോ തന്ോക്ളിൽനിന്നും നോം 
പോഠം ഉൾപ്ക്ോള്ളണപ്മന്നക് 
സഖോവക് ശിബ്ോസക് തഘോഷക് നതമ്ോ
െക് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുപ്െ സമ
രത്തിപ്റെ തുെർച്ച�ോണക് നമ്മുപ്െ 
സമരം. അവരിൽനിന്നും ഉൾപ്ക്ോ
ള്ളുന്ന പോഠങ്ങപ്ള പൂർണ്മോയം 
സ്വോംശീകരിച്ചക് പു്ി� ് ലത്തി
തലക്ക് ഉ�ർതത്തണ്ടതുണ്ടക്. പ്്ോ
ഴിലോളിവർഗ് വിപ്ലവകോരിയപ്െ 
സംസ്കോരം നമുക്ക് ആർജിതക്
ണ്ടതുണ്ടക്. 

നിങ്ങപ്ളല്ലോവരും നമ്മുപ്െ 
സഖോക്ളുപ്െ ഉ�ർന്ന ധോർമിക 
ക്ന്ിക നിലവോരപ്ത്തക്കുറിച്ചക് 
പ്രശംസിക്ോറുണ്ടക്. അവരുപ്െ സ്വ
ഭോവം ഈ രീ്ി�ിൽ രൂപപ്പെ
ടുത്തി�്ക് സഖോവക് ശിബക് ദോസക് 
തഘോഷിപ്റെ ശിക്ഷണമോണക്. ജന

ങ്ങപ്ള നോം സ്വഭോവ മഹിമ പ്കോണ്ടും 
യക്തിപ്കോണ്ടും മോന്യമോ� പ്പ
രുമോറ്ംപ്കോണ്ടും നമ്ളിതലക്ക് 
ആകർഷിക്ണപ്മന്നക് സഖോവക് 
ശിബക് ദോസക് തഘോഷക് നപ്മ് പഠി
പെിച്ചു. കളതവോ ച ി്ത�ോ പ്കോതണ്ടോ 
ആൾബലം കോട്ിത�ോ അല്ല പോർ
ട്ി സംഘെിപെിതക്ണ്ട്ക്. ആ പോ
ഠങ്ങളോണക് നോം ഇന്നും പിന്തുെ
രുന്ന്ക്. നമ്മുപ്െ തന്ോക്തളോ 
അണികതളോ ആ പോഠങ്ങളിൽ 
നിന്നക് വ്യ ി്ചലിക്കുന്ന്ക് കണ്ടോൽ 
നിങ്ങൾ അവപ്ര വിമർശിക്ണം. 
കോരണം ഇ്ക് നിങ്ങളുപ്െ പോർ
ട്ി�ോണക്, ഈ പോർട്ിപ്� സംര
ക്ഷിക്ോനുള്ള ഉത്തരവോദി്്വവം 
നിങ്ങളുതെ്ോണക്. ഈ അഭ്യർത്ഥ
നത�ോപ്െ ഞോൻ എപ്റെ വോക്കു
കൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

വിദ്യോഭ്യോസത്തിപ്റെ സമ്പൂർ
ണമോ� വോണിജ്യവ്ക്കരണവം 
വർഗ്ീ�വ്ക്ക്രണവം തകന്ദ്രീക
രണവം സൃഷ്ിക്കുന്ന തദശീ� വി
ദ്യോഭ്യോസ ന�ം 2020 പിൻവലി
ക്കുക, തകരളത്തിൽ തദശീ� വി
ദ്യോഭ്യോസ ന�ത്തിപ്റെ നെപെിലോ
ക്ൽ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഖോദർ കമ്ി
റ്ി റിതപെോർട്ക്, ഉന്ന്വിദ്യോഭ്യോസ 
പരിഷ്കരണ കമ്ീഷൻ റിതപെോർ
ട്ടുകൾ, 2020 ഏപ്രിൽ ഒന്നിപ്റെ 
ഉത്തരവക്, സോബു ത്ോമസക് കമ്ി
റ്ി റിതപെോർട്ക് എന്നിവ ്ള്ളിക്
ളയക എന്നീ ഡിമോന്റുകൾ ഉ�ർ
ത്തിപ്ക്ോണ്ടക് ഒരുലക്ഷം വിദ്യോർ
ത്ഥി സമി്ികൾ രൂപീകരിക്കുന്ന 
ബൃഹത്തോ� പ്പോതുവിദ്യോഭ്യോസ 
സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
എഐഡിഎസക്ഒ ആരംഭിച്ചു. 

രോജ്യത്തിപ്റെ വിദ്യോഭ്യോസ
പ്ത്ത സമ്പൂർണ്മോയം ്കർക്കു
ന്ന തദശീ� വിദ്യോഭ്യോസ ന�ം 
2020 പിൻവലിക്കുക എന്ന ഡി
മോന്റു�ർത്തി ഒരുതകോെി ഒപ്പുക
തളോപ്െ ഒരു ഭീമഹർജി പ്സപ്തം
ബർ 28നക് പ്രധോനമന്തിക്ക് സമ
ർപെിച്ചു. സമരത്തിപ്റെ അടുത്ത 
ഘട്പ്മന്ന നില�ിൽ ഒരുലക്ഷം 
പ്പോതുവിദ്യോഭ്യോസ സംരക്ഷണ 
സമി്ികൾ രൂപീകരിക്കുകയം 
25 ലക്ഷം എൻഇപി വിരുദ് വി
ദ്യോർത്ഥി പ്രവർത്തകപ്ര സൃഷ്ി
ക്കുകയം പ്ചയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം
പ്വച്ചുപ്കോണ്ടക്, ഭഗ്ക് സിംഗക് ജന്മ
ദിനമോ� പ്സപ്തംബർ 28 മു്ൽ 
തന്ോജി സുഭോഷക്ചന്ദ്ര തബോസക് 
ജന്മദിനമോ� ജനുവരി 23 വപ്ര 
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അഖിതലന്്യ 
പ്രതക്ഷോഭ പരിപോെിയം നെക്കുക
�ോണക്.

വിദ്യോഭ്യോസത്തിപ്റെ ഉള്ളെ
ക്ത്തിൽ നിന്നും ശോസ്തീ� മതനോ
ഭോവവം ചരിത്രതബോധവം മോന
വിക മൂല്യങ്ങളും സൃഷ്ിക്കുന്നപ്്ല്ലോം 
തചോർത്തിക്ളയന്നു. സംസക് കോ
രസമ്പന്നനോ� മനുഷ്യപ്ന സൃഷ്ി
ക്കുകപ്�ന്ന വിദ്യോഭ്യോസത്തിപ്റെ 
ലക്ഷ്യം പൂർണ്മോയം ഇല്ലോയ്മ പ്ച
യ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്്യൻ ജന്യപ്െ 
തമൽ അെിതച്ചൽപെിക്പ്പെട് തദ
ശീ�വിദ്യോഭ്യോസ ന�ം 2020 
നമ്മുപ്െ പ്പോതുവിദ്യോഭ്യോസ സമ്പ്ര

ദോ�ത്തിപ്റെ അവതശഷിക്കുന്ന 
നന്മകപ്ളതപെോലം ഇല്ലോ്ോക്കുന്നു. 
ഈ ന�ം ് ്വരി്ഗ്ി�ിൽ നെ
പെിലോക്കുക�ോണക് തകന്ദ്ര
-സംസ്ോന സർക്ോരുകൾ.  അ ി്
നോൽ സർവശക്തിയമുപത�ോഗിച്ചക് 
തദശീ�വിദ്യോഭ്യോസന�പ്ത്ത പ്ര
്ിതരോധിക്കുവോൻ നോം ഒന്നിതക്
ണ്ടതുണ്ടക്. 2019ൽ ഈ ന�ത്തി
പ്റെ കരെക് പ്രസിദ്ീകരിച്ചതപെോൾ 
മു്ൽ വിദ്യോർത്ഥികപ്ളയം അദ്്യോ
പകപ്രയം വിദ്യോഭ്യോസസക് തനഹി
കപ്ളയം പ്പോതുജനങ്ങപ്ളയം സം
ഘെിപെിച്ചുപ്കോണ്ടക് സുശക്തമോ� 
ഒരു വിദ്യോഭ്യോസ സംരക്ഷണ പ്ര
സ്ോനം വളർത്തിപ്�ടുക്കുവോൻ 
എഐഡിഎസക്ഒ അക്ഷീണം 
പരിശ്രമിക്കുക�ോണക്. 

പ്രീക്പ്രമറി ് ലം മു്ൽ  ശോ
സ്തീ�മോ� വിധത്തിൽ അക്ഷര
പഠനം ഉറപെോക്കുക, പോഠപുസ്ക
ങ്ങളും ശോസ്തീ�മോ� പഠനവം 
പഠിപെിക്ലം പരീക്ഷയം സ്ി
രോദ്്യോപകപ്രയം ഉറപെോക്കുക, 
ഫീസക് വർദ്നവകൾ ്െയക, 
എല്ലോ വിദ്യോർത്ഥികൾക്കും ശോ
സ്തീ�-മത്്ര-ജനോധിപ്്യ വി
ദ്യോഭ്യോസം സൗജന്യമോ�ി സർ
ക്ോർ ഉറപെോക്കുക, സർവകലോശോ
ലകളുപ്െ സ്വ�ംഭരണോവകോശം 
ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പ്സനറ്ിപ്റെയം 
സിൻഡിതക്റ്ിപ്റെയം അധികോ
രങ്ങൾ പ്വട്ിച്ചുരുക്രു്ക്,  സർ
വകലോശോലകളിൽ രോഷ്ട്രീ�ോ്ി
പ്രസരം സൃഷ്ിക്കുന്ന വിധത്തിൽ 
മുഖ്യമന്തിക്ക് വിസിറ്ർ പദവി 
നൽകോനുള്ള നീക്ം ഉതപക്ഷി
ക്കുക, അഫിലിത�ഷൻ സമ്പ്രദോ
�ം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, തകോതളജു
കൾക്ക് സ്വ�ംഭരണ പദവി നൽ
കരു്ക്, സ്വകോര്യ സർവകലോശോ
ലകൾ അനുവദിക്രു്ക്, ഉന്ന്
വിദ്യോഭ്യോസപ്ത്ത ്കർക്കുന്ന 
FYUP, CUET, ഇരട് ബിരുദം എന്നിവ 
നെപെിലോക്രു്ക്, സർവകലോശോ
ലകപ്ള ് കർക്കുന്ന അക്ോദമികക് 
ബോങ്ക് ഓഫക് രൈഡിറ്ക് (ABC) നെ
പെിലോക്രു്ക്, തകന്ദ്ര ബജറ്ിപ്റെ 
പത്തക് ശ്മോനവം സംസ്ോന 
ബജറ്ിപ്റെ 30 ശ്മോനവം വിദ്യോ
ഭ്യോസതമഖലയ്കോ�ി മോറ്ിപ്വയ്ക്കുക, 
സംസ്ോന സർവകലോശോലക

ളിൽ ക്പ്രവറ്ക് രജിത്രേഷൻ നി
ലനിർത്തുക ,ഉന്ന്വിദ്യോഭ്യോസ 
രംഗത്തക് സ്വകോര്യ നിതക്ഷപം 
അനുവദിക്ോനുള്ള നീക്ം അവ
സോനിപെിക്കുക, ഗതവഷണരംഗം 
തകോർപെതററ്റുകൾക്ക് വിട്ടുപ്കോടു
ക്രു്ക്, അെിസ്ോന ഗതവഷണ 
സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ിപെിക്കുക, 
എല്ലോ ഗതവഷകർക്കും പ്ഫതലോ
ഷിപെക് ഉറപെോക്കുക, പ്ഫതലോഷി
പ്പുകൾ കോലോനുസൃ്മോ�ി വർദ്ി
പെിച്ചക് സമ�ബന്ി്മോ�ി വി്
രണം പ്ചയ്യുക, ഒഴിവള്ള എല്ലോ 
അദ്്യോപക- അനദ്്യോപക ് സ്ി
കകളിതലയ്ക്കും സു്ോര്യമോ� വിധ
ത്തിൽ സ്ിരനി�മനം നെത്തുക, 
െീച്ചിംഗക് അസിസ്ററെക് എന്ന തപരിൽ 
ഗതവഷകപ്ര ചൂഷണം പ്ചയ്യുവോ
നുള്ള നീക്ം അവസോനിപെിക്കുക, 

പ്മഡിക്ൽ വിദ്യോഭ്യോസത്തിപ്റെ 
ക്ന്ിക് തചോർത്തിക്ളയന്ന 
NMC പിൻവലിക്കുക. ആതരോഗ്യ 
വിദ്യോഭ്യോസപ്ത്ത കോവിവ്ക്ക്
രിക്ോനുളള നീക്ങ്ങൾ അവസോ
നിപെിക്കുക, സോതങ്്ിക സർവ
കലോശോല�ിപ്ല അ്ിഭീമമോ� 
ഫീസക് വർദ്നവക് ് െയക, എല്ലോ 
തസ്കോളർഷിപ്പുകളും കുെിശ്ിക 
കൂെോപ്് വി്ണം പ്ചയ്യുക, ഓണ
ക്ലൻ വിദ്യോഭ്യോസപ്ത്ത ഔപ
ചോരികവ്ക്ക്രിക്രു്ക്, വിദ്യോ
ഭ്യോസത്തിപ്റെ ഉള്ളെക്ത്തിൽ 
വർഗ്ീ�വം അശോസ്തീ�വമോ� 
വിവരങ്ങൾ കുത്തിനിറയ്കരു്ക്,  
സമരതസനോനികപ്ളയം നതവോ
ത്ഥോന നോ�കപ്രയം സംബന്ി
ച്ചുള്ള പോഠഭോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക, 
ചരിത്ര നിർമ്ി്ി�ിൽ സ്തീകൾ 

വഹിച്ച പങ്ക് പോഠ്യപദ്്ി�ിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തുക, വിദ്യോർത്ഥികളുപ്െ 
�ോത്രോവകോശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, 
എല്ലോ വിദ്യോർത്ഥികൾക്കും സൗ
ജന്യ �ോത്ര സർക്ോർ ഉറപെോക്കുക, 
തകോതളജക് കോറെീനുകളിൽ APL- 
BPL അെിസ്ോനത്തിൽ ചോർജ്ജക് 
ഈെോക്ോനുളള ് ീരുമോനം പിൻ
വലിക്കുക, മദ്യത്തിപ്റെയം മ�ക്കു
മരുന്നിപ്റെയം വ്യോപനം ്െയ
വോൻ സർക്ോർ ഫലപ്രദമോ� നെ
പെികൾ സ്വീകരിക്കുക,മദ്യത്തി
പ്റെ വ്യോപനം സൃഷ്ിക്കുന്ന ജന
വിരുദ് മദ്യം ന�ം പിൻവലിക്കുക, 
മ�ക്കുമരുന്നക് മോഫി�കപ്ള അമർ
ച്ച പ്ചയ്യുക തുെങ്ങി� ഡിമോന്റുകൾ 
ഉന്ന�ിച്ചുപ്കോണ്ടോണക് എഐഡി
എസക്ഒ സംസ്ോന ് ലത്തിൽ പ്ര
ചോരണം സംഘെിപെിക്കുന്ന്ക്.

ഒരതുലക്റം വിേ്യൊഭ്യൊസ സറംരക്ണ സെിതി�ള് രൂപ്ല�രിച്തുക�ൊണ്ട് പേശ്ലയ  
വിേ്യൊഭ്യൊസ നയ(2020)തെികനതികര എഐഡിഎസട്ഒ ധപപക്ൊഭറം ശക്ിക്ടതുതെതുന്തു

ആൾ ഇന്്യ തസവക് എജ്യൂ
തക്ഷൻ കമ്ിറ്ി ് യ്യോറോക്ി� 
'പു്ി� തദശീ� വിദ്യോഭ്യോസ 
ന�ം, എന്ക്? എന്ിനക്? - എൻഇ
പി 2020 ഒരു സമഗ്പഠനം' എന്ന 
പുസ്കത്തിപ്റെ പ്രകോശനത്തിപ്റെ 
ഭോഗമോ�ി തൃശൂർ സോഹി് ്യ അക്ോ
ദമി�ിൽ നെന്ന ചർച്ച സോറ 
തജോസഫക് ഉദക്ഘോെനം പ്ചയ്തു.
പു ി്� തദശീ� വിദ്യോഭ്യോസ ന�ം 
ഇന്്യപ്� ഇരുട്ിതലക്ക് ന�ിക്കു
പ്മന്നും  ശോസ്തീ� മതനോഘെന 
ഇല്ലോ്ോക്ി ചിന്ോശക്തി�ില്ലോ
ത്ത മനുഷ്യപ്ര വോർപ്ത്തടുക്കുക
�ോണക്  തദശീ� വിദ്യോഭ്യോസ ന�
ത്തിപ്റെ ഗൂഢ ലക്ഷ്യപ്മന്നും സോറോ 
തജോസഫക് അഭിപ്രോ�പ്പെട്ടു. 

']pXnb tZiob hnZym`ymk \bw, F´v? F´n\v ?
þF³C]n 2020 ka{K ]T\w' {]Imi\w sN-bvXp

പ്രമുഖ ഭോഷോവിദഗക്ധൻ  പ്പ്രോ 
ഫ.എസക്.പ്ക.വസന്ൻ, സോറോ 
തജോസഫിനക് തകോപെി നൽകി പു
സ്കം പ്രകോശനം പ്ചയ്തു. പ്പ്രോഫ.
പ്ക.സച്ചിദോനന്നും പുസ്കം ഏറ്റു
വോങ്ങി. തസവക് എജ്യൂതക്ഷൻ 
കമ്ിറ്ി സംസ്ോന ക്വസക് പ്ര
സിഡറെക് ജി.നോരോ�ണൻ അധ്യ
ക്ഷ് വഹിച്ചു. സംസ്ോന പ്ര
സിഡറെക് പ്പ്രോഫ. തജോർജക് 
തജോസഫക്, എം.ഷോജർഖോൻ, 
തഡോ.പി.എസക്.ബോബു എന്നിവർ 
പ്രസംഗിച്ചു. തഡോ.എം.പ്രദീപൻ 
സ്വോഗ്വം സി.ആർ.ഉണ്ികൃ
ഷ്ണൻ നന്ിയം പറഞ്ഞു.

തകോഴിതക്ോെക്  അഡ്വ. മതഞ്ച
രി സുന്ർരോജക് പുസ്ക പ്രകോശ

നം നിർവ്വഹിച്ചു. അമൃ്ക് ജി. കുമോർ 
പുസ്കം ഏറ്റുവോങ്ങി. തസവക് എജ്യൂ
തക്ഷൻ കമ്ിറ്ി സംസ്ോന 
ക്വസക് പ്രസിഡറെക് എം.ഷോജർ
ഖോൻ അദ്്യക്ഷ് വഹിച്ചു. 

വിരൈം സോരഭോ�ക് തസ്പസക് 
പ്സറെർ മുൻ ശോസ്തജ്ഞൻ സി. 
രോമചന്ദ്രൻ എറണോകുളം പ്രസ്ക് 
ക്ബക് ഹോളിൽ പുസ്കം പ്രകോ
ശനം പ്ചയ്തു. പ്പ്രോഫ.തജോർജക് 
തജോസഫക് അധ്യക്ഷ് വഹിച്ചു.

തസവക് എജ്യൂതക്ഷൻ കമ്ി
റ്ി തചർത്തല ്ോലൂക്ക് കമ്ിറ്ി
യപ്െ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തചർത്തല 
ഗീ് സ്കൂൾ ഓഫക് ആർെക്സിൽ 
സംഘെിപെിച്ച പുസ്കപ്രകോശനവം 
ചർച്ചയം അഡ്വ.ബി.പ്ക.രോജ
തഗോപോൽ ഉദക്ഘോെനം പ്ചയ്തു. 
െി.ബി.വിശ്വനോഥൻ പുസ്കം 
ഏറ്റുവോങ്ങി. അഡ്വ.തജക്ബക് 
അറക്ൽ അധ്യക്ഷ് വഹിച്ചു. 
പി.ജി.തഗോപകുമോർ ബി.ഇമോമു
്ദേീൻ, െി.മുരളി, പ്ക.ബിമൽജി, 
പ്പ്രോഫ. ത്ോമസക് വി.പുളിക്ൻ, 
െി.വി.സുതരഷക് ബോബു, ആർ.സി
ദ്ോർത്ഥൻ, പി.െി.എബ്ഹോം, 
പ്ക.പി.മതനോഹരൻ, പ്ക.എ.വി
തനോദക്, പ്ക.പ്ര്ോപൻ എന്നിവർ 
പ്രസംഗിച്ചു.

പുതിയ ശദേീയ വിദ്ാഭ്ാസ നയം, എന്്? എന്ിന്? - എന്ഇേി 2020 
ഒരു സമഗ്രേഠനം' എന്ന പുസ്കത്ിലന് പ്രകാേന സശമേളനം സാേ 
ശജാസെ് ഉദ്ഘാെനം ലെയ്തു.
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രൊജ്യം തനരിടുന്ന ഏറ്വം ഗു
രു്രമോ� സോമൂഹ്യവിപത്തോ�ി 
പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ മോറി�ിരിക്കുന്നു. 
പു്ി� കണക്കുകൾ പ്രകോരം 21.5 
തകോെി യവജനങ്ങൾ പ്്ോഴിൽ 
രഹി്രോണക്. അതുപ്കോണ്ടു ് പ്ന്ന 
എവിപ്െപ്�ങ്ിലം ഒരു തവക്ൻ
സി ഉപ്ണ്ടങ്ിൽ ആ�ിരക്ണക്ി
നക് യവോക്ളോണക് അതപക്ഷ സമർ
പെിക്കുന്ന്ക്. ആർജ്ജിച്ച്ിപ്ന
ക്ോൾ കുറഞ്ഞ വിദ്യോഭ്യോസ ത�ോ
ഗ്യ്തവണ്ട തജോലികൾ പ്ചയ്യുന്ന
വരുപ്െ എണ്വം അനുദിനം വർ
ദ്ിച്ചുവരുന്നു. പ്സറെർ തഫോർ തമോ
ണിറ്റിംഗക് ഇന്്യൻ ഇതക്ോണ
മി(സിഎംഐഇ)യപ്െ കണക്
നുസരിച്ചക് രോജ്യപ്ത്ത പ്്ോഴിലള്ള 
പുരുഷൻമോരിൽ 80 ശ്മോനത്തി
പ്റെയം സ്തീകളിൽ 90 ശ്മോന
ത്തിപ്റെയം മോസശമ്പളം 10,000 
രൂപ�ിൽ ്ോപ്ഴ�ോണക്. പ്്ോഴി
പ്ലടുക്ോൻ സന്നദ്്യം തശഷി
യമുള്ള 90തകോെി�ോളുകളിൽ പകു
്ി�ിതലപ്റയം പ്്ോഴിൽ കിട്ോ
പ്  ്നിരോശരോ�ി പ്്ോഴിൽ അതന്വ
ഷണം അവസോനിപെിച്ച്ോ�ി 
സിഎംഐഇയപ്െ റിതപെോർട്ക് വ്യ
ക്തമോക്കുന്നു. നോഷണൽ സോമ്പിൾ 
സർതവ്വ ഓർഗക്നതസഷൻ 2018 
ൽ പുറത്തുവിട് കണക്ിൽ 45 വർ
ഷത്തിനിെ�ിപ്ല ഏറ്വം രൂക്ഷ
മോ� പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ�ിലൂപ്െ രോജ്യം 
കെന്നു തപോകുന്നു എന്നു വ്യക്തമോ
ക്ി�ിരുന്നു. 

ഇതപെോഴുള്ള സോഹചര്യം ഏപ്റ 
ഭ�ോനകമോണക്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചക് 
വർഷത്തിനിെ�ിൽ പു്ി� നി
�മനങ്ങൾ നോമമോത്രമോ�ിരുന്നു. 
തകന്ദ്രസർക്ോർ പ്പോതുതമഖലോ 
സ്ോപനങ്ങൾ സ്വകോര്യവ്ക്ക്
രിച്ച്ിലൂപ്െ പ്ിനോ�ിരക്ണ
ക്ിനക് ആളുകളുപ്െ തജോലി ഇല്ലോ
്ോ�ി. ഇന്്യൻ പ്റ�ിൽതവ സ്വ
കോര്യവ്ക്ക്രിക്കുന്ന്ിപ്റെഭോഗ
മോ�ി 90,000 ്സ്ികകളോണക് 
എടുത്തുകളഞ്ഞ്ക്. തകന്ദ്ര സർ
ക്ോർ സർവ്വീസിൽ 10 ലക്ഷം ഒഴി
വകളോണക് നി�മനം നെത്തോപ്് 
ഒഴിച്ചിട്ിരിക്കുന്ന്ക്. 

ഇന്്യൻ യവ്്വം അനുഭവി
ക്കുന്ന പ്ര്ിസന്ിയപ്െ ആഴം 
വ്യക്തമോക്കുന്ന്ോണക് പ്്ോഴിലി
ല്ലോയ്മപ്� സംബന്ിച്ച തമൽപെറ
ഞ്ഞ കണക്കുകൾ. പ്്ോഴിലം 
ജീവി് പ്ര്ീക്ഷകളും നഷ്പ്പെട് 
യവജന് മദ്യം, മ�ക്കുമരുന്നക് 
തുെങ്ങി�വയ്കക് അെിമകളോകുകയം 
രൈിമിനൽ കുറ്കൃ്്യങ്ങളിൽ ഏർ
പ്പെടുകയം പ്ചയ്യുന്നതും വൻത്ോ
്ിലോണക് വർദ്ിക്കുന്ന്ക്. പ്്ോ
ഴിലതന്വഷകരുപ്െ ആത്മഹ്്യയം 
വർദ്ിച്ചു വരുന്നുപ്വന്നോണക് കണ
ക്കുകൾ വ്യക്തമോക്കുന്ന്ക്.നോഷ
ണൽ ക്രൈം പ്റതക്ോർഡക്സക് ബ്യൂ
തറോയപ്െ കണക്നുസരിച്ചക് പ്ര്ി
വർഷം പ്ിമൂവോ�ിരതത്തോളം 
തപർ പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ കോരണം 
ആത്മഹ്്യ പ്ചയ്യുന്നുണ്ടക്. പ്്ോ

ഴിലില്ലോയ്മ പരിഹരിക്കുവോപ്നന്ന 
തപരിൽ നിരവധി പദ്്ികളോ
ണക് ഓതരോ വർഷവം തകന്ദ്ര സർ
ക്ോർ പ്രഖ്യോപിക്കുന്ന്ക്. എന്നോൽ, 
ആത്മോർത്ഥ്യപ്െ ലവതലശം 
തപോലമില്ലോത്ത്ിനോൽ പദ്്ി
കപ്ളോപ്ക് ഭരണ പോർട്ിക്ോർക്കും 
ഉതദ്യോഗസ്ന്മോർക്കും അഴിമ്ി 
നെത്തോനുള്ള മോർഗ്ങ്ങളോ�ി മോത്രം 
മോറുന്നു. ആത്മ നിർഭർ ഭോര്ക് തറോ
ജക്ഗർ ത�ോജന(എബിആർക്വ), 
തദശീ� കരി�ർ സർവ്വീസക് പദ്
്ി(എൻസിഎസക്), പ്രധോനമന്തി
യപ്െ എംതപ്ലോ�ക് പ്മറെക് ജനതറഷൻ 
തപ്രോഗ്ോം എന്നീ പദ്്ികൾ, യ
വജനങ്ങളുപ്െ കണ്ിൽ പ്പോെി�ി
െോനുള്ള ്ന്തം മോത്രമോ�ിരുന്നു.

ഡിചവഎഫട് ഐ സെരവതുറം 
പെയറതുകട �തെതുറം

'Where is my Job' എന്ന മുദ്ോ
വോക്യമു�ർത്തിപ്ക്ോണ്ടക്, പ്്ോഴി
ലില്ലോയ്മപ്യ്ക്ിപ്ര ഡിക്വഎ
ഫക് ഐ പോർലപ്മറെക് മോർച്ചക് സം
ഘെിപെിക്കുകയണ്ടോ�ി.  തകരള
ത്തിപ്ല അ്ിരൂക്ഷമോ� പ്്ോഴി
ലില്ലോയ്മ ചർച്ച�ോകുന്ന ഒരന്രീ
ക്ഷം സൃഷ്ിക്പ്പെെരു്ക് എന്ന 
നിർബന്മുള്ളതുപ്കോണ്ടക് ഡിക്വ
എഫക് ഐയ്കക് ശക്തിയള്ള ഏക 
സംസ്ോനമോ� തകരളത്തിൽ നോ
മമോത്രമോ� കോമ്പ�ിൻ മോത്രമോ
ണക് നെന്ന്ക്.  നോഷണൽ സോ
മ്പിൾ സർതവ്വ ഓർഗ്ക്നതസ
ഷ(NSSO)പ്റെ 2021 പ്ല കണക്
നുസരിച്ചക് തകരളത്തിപ്ല 15 വ�
സ്ിനും 29വ�സ്ിനും ഇെയ്ക്കുള്ളവ
രിപ്ല പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ നിരക്ക് 43 
ശ്മോനമോണക്. പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ
യപ്െ കോര്യത്തിൽ അ്ിഭ�ോന
കമോ� ഒരവസ്�ോണക് സംസ്ോ
നത്തക് സൃഷ്ിക്പ്പെട്ിരിക്കുന്ന്ക്. 
തകരള തനോളജക് ഇക്തണോമി 
'എപ്റെ പ്്ോഴിൽ എപ്റെ അഭിമോ
നം' എപ്ന്നോരു പദ്്ി�ിലൂപ്െ 
20 ലക്ഷം തപർക്ക് പ്്ോഴിൽ നൽ
കിപ്ക്ോണ്ടക് പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ പ്രശ്നം 
പരിഹരിക്കുപ്മന്നക് സർക്ോർ പ്ര
ഖ്യോപിച്ചിട്ടുണ്ടക്. എന്നോൽ, സ്ിരം 
പ്്ോഴിലിനക് പകരം ് ികച്ചും ് ോൽ
ക്ോലിക പ്്ോഴിൽ പ്രഖ്യോപന
മോണക് 'എപ്റെ പ്്ോഴിൽ എപ്റെ 
അഭിമോനം' പദ്്ി. വോർഡക് ് ല
ത്തിൽ, നോമമോത്രമോ� തവ്ന
ത്തിനക് ് ൽക്ോലിക തജോലി നൽ
കോനുള്ള പദ്്ി�ോണി്ക്. 

കുടുംബശ്രീ യമോ�ി സഹക
രിച്ചക് പ്ക-ഡിസക് കക്  നെത്തി� 
സർതവ്വ�ിൽ കപ്ണ്ടത്തി�്ക് തക
രളത്തിൽ 53 ലക്ഷം പ്്ോഴിൽര
ഹി്രുപ്ണ്ടന്നോണക്. എന്നോൽ, 
സർക്ോർ കണക്ിതനക്ോളും വള
പ്ര�ധികമോണക് പ്്ോഴിൽ രഹി
്രുപ്െ �ഥോർത്ഥത്തിലള്ള എണ്ം. 
അർദ് പ്്ോഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ിരി
ക്കുന്നവരുപ്െ കണക്കുകൾകൂെി 
വരുതമ്പോൾ ചിത്രം ഭ�ോനകമോ
കും. പ്്ോഴിലിനു തവണ്ടി, യവജ
നങ്ങൾ പരക്ം പോയതമ്പോഴോണക് 

്ിരുവനന്പുരം തമ�ർ ആര്യ 
രോതജന്ദ്രൻ, പോർട്ി പ്സരൈട്റി, 
ആനോവൂർ നോഗപെന�ച്ച രഹസ്യ
ക്ത്തക് പുറത്തുവരുന്ന്ക്. തകോർ
പെതറഷനിപ്ല ആതരോഗ്യ വിഭോഗ
ത്തിതലയ്കക് 295 ്ോൽക്ോലിക 
ജീവനക്ോപ്ര ദിവസതവ്നോെി
സ്ോനത്തിൽ നി�മിക്കുന്നു, പോർ
ട്ി മുൻഗണനോ ലിസ്റക് നൽകണം 
എന്നോ�ിരുന്നു കത്തിലണ്ടോ�ി
രുന്ന്ക്. നവംബർ 1, തകരളപെിറ
വി ദിനത്തിൽ ് യ്യോറോക്ി� കത്തക് 
മോധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന്ക് 3 നോണക്. 
അതപെോൾ, തമ�ർ, പ്്ോഴിലില്ലോ
യ്മയ്ക്കും പിൻവോ്ിൽ നി�മനത്തി
നുപ്മ്ിപ്ര ഡിക്വഎഫക് ഐ 
നെത്തുന്ന പോർലപ്മറെക് മോർച്ചിൽ 
പപ്ങ്ടുക്കുക�ോ�ിരുന്നു എന്ന്ോ
ണക് വിതരോധോഭോസം. ്ോൽക്ോ
ലിക നി�മനങ്ങപ്ളല്ലോം ഭരിക്കു
ന്ന പോർട്ിക്ോരുപ്െ ശുപോർശത�ോ
പ്െ�ോണക് നെക്കുന്നപ്്ന്ന്ക് പര
സ്യമോ� രഹസ്യമോണക്. എംതപ്ലോ
�ക് പ്മറെക് എക്ക്തചഞ്ചക് വഴി മോത്രതമ 
്ോൽക്ോലിക നി�മനം നെത്തോ
വൂ എന്നോണക് നി�മപ്മങ്ിലം ഭരണ 
പോർട്ിയപ്െ ജില്ലോക്മ്ിറ്ി ഓഫീ
സിൽ നിന്നുള്ള ശുപോർശക്ത്തോണക് 
എല്ലോ നി�മനങ്ങളുതെയം 'അർ
ഹ്' നിശ്�ിക്കുന്ന്ക്. കത്തക് 
പുറത്തുവന്നക് രണ്ടു ദിവസത്തിനു
തശഷം മുഖ്യമന്തിപ്�ക്ണ്ടക്,  
തമ�ർ പരോ്ി പ്കോടുക്കുന്നു. 

മുഖ്യമന്തി�ോകപ്ട്  ്പ്റെ
പ്ചോൽപെെിയ്ക്കു നിൽക്കുന്ന ക്രൈം
ബ്ോഞ്ചിപ്ന അതന്വഷണച്ചുമ്ല 
ഏൽപെിക്കുക�ോണുണ്ടോ�്ക്. 
അതന്വഷിച്ചക് റിതപെോർട്ക് നൽകുക 
എന്ന നിർത്ദേശമോണക് മുഖ്യമന്തി
യപ്െ ഓഫീസക് ക്രൈംബ്ോഞ്ചിനക് 
നൽകി�ിരിക്കുന്ന്ക്. തകസക് തപോ
ലപ്മടുക്ോപ്്, അതന്വഷണം നെ
ത്തി മുഖ്യമന്തിക്ക് റിതപെോർട്ക് 
നൽകി നി�മനക്ത്തക് പ്രശ്നം 
അവസോനിപെിക്ോനോണക് സർ
ക്ോർ ശ്രമിക്കുന്ന്ക്. തമ�ർ,തലോ
ക്ൽ തപോലീസക് തസ്റഷനിൽ 
പരോ്ി പ്കോടുക്ോ്ിരുന്ന്ിപ്റെ 
കോരണവം മപ്റ്ോന്നുമല്ല. ആര്യ 
രോതജന്ദ്രപ്റെ കത്തിപ്റെ പിന്നോ
പ്ല�ോണക് തകോർപെതറഷൻ പോർ
ലപ്മറെറി പോർട്ി പ്സരൈട്റി ഡി. 
ആർ.അനിലിപ്റെ രഹസ്യക്ത്തും 
മോധ്യമങ്ങൾ പുറത്തക് വിടുന്ന്ക്. 
സിപിഐ(എം) ജില്ലോ പ്സരൈട്
റി ആനോവൂർ നോഗപെനക് എഴു്ി� 
കത്തിൽ എസക്എറ്ി ആശുപത്രി
�ിതലയ്ക്കുള്ള ് ോൽക്ോലിക നി�
മനത്തിനുള്ള ലിസ്റക് നൽകോനോ
ണക് അതപക്ഷിക്കുന്ന്ക്. തകരള
ത്തിൽ 53 ലക്ഷം പ്്ോഴിൽ രഹി
്രുപ്ണ്ടന്നോണക് സർക്ോർ കണ
ക്ക്. പിഎസക് സി പരീക്ഷ എഴു്ി
യം എംതപ്ലോ�ക് പ്മറെക് എക്ക്തചഞ്ചിൽ 
തപരക് രജിസ്റർ പ്ചയ്തുപ്മോപ്ക് സർ
ക്ോർ തജോലിക്കുതവണ്ടി കോത്തി
രിക്കുന്നവപ്ര തനോക്കുകുത്തികളോ
ക്ിപ്ക്ോണ്ടോണക് പോർട്ി നി�മ

നങ്ങൾ ് കൃ്ി�ോ�ി നെക്കുന്ന്ക്. 
സ്്യപ്ര്ിജ്ഞോലംഘനം നെ
ത്തി� തമ�ർ ആര്യ രോതജന്ദ്രതന
യം ആതരോഗ്യ സ്റോറെിംഗക് കമ്ിറ്ി 
പ്ച�ർമോൻ ഡി.ആർ.അനിലി
പ്നയം പുറത്തോക്കുക�ോണക് തവ
ണ്ട്ക്. യഡിഎഫക് ഭരണ നോളുക
ളിലെക്ം നെന്നിട്ടുള്ള പിൻവോ് ിൽ 
നി�മനങ്ങപ്ള സംബന്ിച്ചക് സ്വ
്ന്തവം സമഗ്വമോ� ഒരു ജുഡീ
ഷ്യൽ അതന്വഷണം നെത്തി കുറ്
ക്ോപ്ര തുറുങ്ിലെയ്കണം. കുറഞ്ഞ
്ക് ഇത്രയം പ്ചയ്തുപ്കോണ്ടു മോത്രതമ, 
ഒരു ജനോധിപ്്യ സർക്ോപ്രന്ന 
നില�ിൽ എൽഡിഎഫിനക് ഭര
ണത്തിൽ തുെരോൻ അർഹ്യള്ളൂ.

അഗ്ിപര്ലക്യൊ�തുന്  
ധപിലിെിനറി പര്ലക്�ള്

എൽഡിഎഫക് ഗവണപ്മറെക് 
അധികോരം ഏപ്റ്ടുത്തതപെോൾ, 
ഒതരോ ഫ�ലിലം ഒതരോ ജീവി്
മോപ്ണന്നും ഒഴിവകൾ കൃ്്യമോ�ി 
പിഎസക് സിക്ക് റിതപെോർട്ക് പ്ചയ്യു
പ്മന്നും പറഞ്ഞക് യവോക്പ്ള വ്യോ
തമോഹിപെിച്ചു. പതക്ഷ ഇതപെോൾ 
ഒഴിവകൾ കൃ്്യമോ�ി റിതപെോർട്ക് 
പ്ചയ്യോത്തതു പ്കോണ്ടക് അവ നിക
ത്തപ്പെെോപ്് കിെക്കുന്നു. ബന്ധു
ക്ൾക്കും സ്വന്ക്ോർക്കും പോർ
ട്ിക്ോർക്കുപ്മോപ്ക് പിൻവോ്ി
ലിലൂപ്െ അനധികൃ  ്നി�മനങ്ങൾ 
നൽകുന്നു. പിഎസക് സി ഇ്ിപ്ന
ല്ലോം ഒത്തോശ പ്ചയ്യുന്ന സ്ോപ
നമോ�ി അധഃപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 
റോങ്ക് ലിസ്റക് ചുരുക്ിപ്ക്ോണ്ടക് പര
മോവധി ഉതദ്യോഗോർത്ഥികപ്ള പ്്ോ
ഴിൽസോദ്്യ്�ിൽ നിന്നു്പ്ന്ന 
പുറത്തോക്ോനുള്ള ഗൂഢ നീക്ങ്ങ
ളോണക് പിഎസക് സിയം എൽഡി
എഫക് സർക്ോരും ഇതപെോൾ നെ
ത്തുന്ന്ക്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 
ഏർപ്പെടുത്തിപ്ക്ോണ്ടും റോങ്ക് ലി
സ്റിൽ ഉൾപ്പെെോനുള്ള കട്ക് ഓഫക് 
മോർക്ക് ഉ�ർത്തിപ്ക്ോണ്ടും ലക്ഷ
ക്ണക്ിനക് യവോക്ളുപ്െ പ്്ോ
ഴിൽസോദ്്യ്�ോണക് ഇല്ലോ്ോക്കു
ന്ന്ക്. വിദ്യോഭ്യോസ ത�ോഗ്യ്യ്ക
പ്പുറം മപ്റ്ോരു ത�ോഗ്യ് കൂെി പ്്
ളി�ിച്ചോൽ മോത്രതമ പിഎസക് സി 
പരീക്ഷ എഴുതുവോൻ സോധിക്കൂ 
എന്ന്ക് യവജനങ്ങൾക്ിെ�ിൽ 
വലി� മോനസിക സമ്ർ്ദേമോണക് 
സൃഷ്ിക്കുന്ന്ക്. യവജനങ്ങപ്ള 
അത�ോഗ്യരോക്ോൻ ലക്ഷ്യം വച്ചു
പ്കോണ്ടക് പിഎസക് സി നെത്തുന്ന 
പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ എത്രയം 
പ്പപ്ട്ന്നക് നിർത്തലോക്ണപ്മന്ന 
യവജനങ്ങളുപ്െ ആവശ്യം ്ിക
ച്ചും ന്യോ�മോണക്.  സിവിൽ എക്ക്
സക് ലിസ്റിൽ 77-ോം റോങ്ക് ഉണ്ടോ
�ിട്ടും തജോലി ലഭിക്ോത്ത്ിപ്ന 
തുെർന്നക്, ആത്മഹ്്യ പ്ചയ്ത അനു
വിപ്റെ ദരന് ചിത്രം നമുക്ക് മുന്നി
ലണ്ടക്. ഒന്നോം പിണറോ�ി സർ
ക്ോരിപ്റെ യവജന വഞ്ചനയപ്െ 
ബലി�ോെോണക് ഈ പ്ചറുപെക്ോ
രൻ. രണ്ടോം പിണറോ�ി ഭരണവം 
അ്ിക്രൂരമോ�ി യവജനതദ്ോഹ 

നെപെികൾ തുെരുക�ോണക്.
പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ എന്ന്ക് അഗ്നി

പർവ്വ്ംതപോപ്ല പുകയകയം ചി
ലതപെോപ്ഴോപ്ക് പ്പോട്ിപ്ത്തറിയ്ക്കു
കയം പ്ചയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമോ�ി 
്ീർന്നിരിക്കുന്നു. അഗ്നിപഥക് പദ്
്ിപ്യ്ക്ിരോ� പ്രതക്ഷോഭം അ്ി
പ്റെ പ്ര്്യക്ഷ ഉദോഹരണമോണക്. 
ശരി�ോ� തനതൃ്്വത്തിൻ കീഴിൽ 
സംഘെിപെിക്പ്പെട്ില്ല എന്ന്ോ
�ിരുന്നു, ആ പ്രതക്ഷോഭത്തിപ്റെ 
പരിമി്ി. പ്്ോഴിലില്ലോയ്മയപ്െ 
അെിസ്ോന കോരണം, നിലനിൽ
ക്കുന്ന മു്ലോളിത്ത സോമൂഹ്യരൈ
മമോപ്ണന്നക് മനസ്ിലോക്ിപ്ക്ോ
ണ്ടോവണം പ്രതക്ഷോഭങ്ങൾ വളർ
ത്തിപ്�ടുതക്ണ്ട്ക്.

കതൊഴിലില്ലൊയട്െ: െതുതലൊളിതെ 
വ്യവസ്ഥയതുകട സൃഷ്ി

മോനവചരിത്രത്തിൽ മു്ലോ
ളിത്ത വ്യവസ് ഉദ�ം പ്ചയ്ത്ി
നു തശഷം പ്ര്്യക്ഷപ്പെട് ഒരു പ്ര
്ിഭോസമോണക് പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ. 
അധ്വോനശക്തി മോത്രം ക്കമു്
ലോയള്ള, കൂലിക്കുതവണ്ടി അ്ക് 
വിൽക്ോൻമോത്രം സ്വോ്ന്ത്യമുള്ള 
പ്്ോഴിലോളി ആവിർഭവിച്ച്ക് മു
്ലോളിത്ത സോമൂഹ്യ രൈമതത്തോ
പ്െോപെമോണക്. പ്്ോഴിലോളികളുപ്െ 
അധ്വോനഫലം മു്ലോളി കവർ
പ്ന്നടുക്കുന്ന്ോണക് ലോഭം അഥവോ 
മിച്ചമൂല്യം. ആ മിച്ച മൂല്യമോണക് മൂ
ലധനമോ�ി മോറുന്ന്ക്. പ്്ോഴിലോ
ളിയ്കക് ലഭിതക്ണ്ട കൂലി മു്ലോളി 
കവർപ്ന്നടുക്കുതമ്പോൾ പ്്ോഴിലോ
ളിയപ്െ വോങ്ങൽ തശഷി കുറയക
യം മോർക്റ്ിൽ ഉൽപെന്നങ്ങൾ 
പ്കട്ിക്ിെക്കുകയം പ്ചയ്യും. ഇ്ി
പ്റെ ഫലമോ�ി വ്യവസോ�ികൾ 
ഗുരു്രമോ� കതമ്പോള പ്ര്ിസ
ന്ിപ്� അഭിമുഖീകരിക്കുകയം 
്ങ്ങളുപ്െ ഉൽപോദനം പ്വട്ിക്കു
റയ്കോൻ നിർബന്ി്രോ�ിത്തീ
രുകയം പ്ചയ്യുന്നു. ഉൽപോദനം കു
റയ്ക്കുതമ്പോൾ സ്വോഭോവികമോ�ി പ്്ോ
ഴിലോളികപ്ള പിരിച്ചു വിതെണ്ടി 
വരും. അങ്ങപ്ന ചരിത്രത്തിലോ
ദ്യമോ�ി ഒരു പ്്ോഴിലില്ലോപെെ സൃ
ഷ്ിക്പ്പെട്ടു. എല്ലോ മു്ലോളിത്ത 
- സോമ്ോജ്യ്്വ രോജ്യങ്ങളിലം പ്്ോ
ഴിലില്ലോത്ത തകോെോനുതകോെി യ
വോക്ൾ അ്ിജീവനത്തിനുതവ
ണ്ടി പ്പോരുത്ണ്ട ഗ്ിതകെിലോ
ണക്. നിലവിലണ്ടോ�ിരുന്ന പ്്ോ
ഴിലകൾ കൂെി കവർപ്ന്നടുത്തക് 
ആയസ്ക് നീട്ി എടുക്കുവോനുള്ള 
്ത്രപെോെിലോണക് മു്ലോളിത്ത വ്യ
വസ്ി്ി. പ്്ോഴിലില്ലോയ്മപ്യ്ക്ി
രോ� ഏപ്്ോരു പ്രതക്ഷോഭവം ഉള്ള
െക്ത്തിൽ പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ സൃഷ്ി
ക്കുന്ന മു്ലോളിത്ത സോമൂഹ്യരൈ
മത്തിപ്ന്ിരോ� തപോരോട്മോ�ി 
മോറണം. തസോഷ്യലിസ്റക് സോമൂഹ്യ
രൈമം സ്ോപിക്കുവോനുള്ള വിപ്ലവ 
സമരങ്ങതളോപ്െോപെം കണ്ി തചർ
ക്പ്പെടുതമ്പോഴോണക് പ്്ോഴിൽ രഹി
്രുപ്െ തപോരോട്ങ്ങൾ അർത്ഥവ
ത്തോ�ിത്തീരുന്ന്ക്.
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അ്ിരൂക്ഷമോ� പ്്ോഴിലി
ല്ലോയ്മ പരിഹരിക്കുവോൻ യദ്കോല 
നെപെികൾ സ്വീകരിക്കുക, തക
ന്ദ്ര-സംസ്ോന സർക്ോർ, അർദ് 
സർക്ോർ ഡിപെോർട്ക്പ്മന്റുകളിപ്ല 
ഒഴിവകളിൽ സ്ിരനി�മനം നെ
ത്തുക, പിൻവോ്ിൽ നി�മനം 
അവസോനിപെിക്കുക, പിഎസക് സി
യപ്െ പ്രവർത്തനം സു ോ്ര്യമോക്കുക, 
സ്ിരം പ്്ോഴിൽ ലഭിക്കുന്നതുവ
പ്ര പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ തവ്നമോ�ി 
3000രൂപ പ്ര്ിമോസം നൽകുക, 
റോങ്ക് ലിസ്റക് നിലനിൽക്കുന്ന കോ
ലത്തക് രൂപപ്പെട് എല്ലോ ഒഴിവക
ളിലം പ്രസ്തു് റോങ്ക് പട്ിക�ിൽ 
നിന്നക് നി�മനം നെത്തുക, ഒഴി
വകൾ അവതശഷിപ്ക് റോങ്ക് പട്ിക 
റ്ദേോക്രു്ക്, സ്വകോര്യ സ്ോപന
ങ്ങളിൽ തസവന-തവ്ന വ്യവ
സ്കൾ ഉറപെോക്കുംവിധം നി�
മനിർമ്ോണം നെത്തുക, സർക്ോർ, 
അർദ് സർക്ോർ, പ്പോതുതമഖല 
സ്ോപനങ്ങളിതലയം എ�ക്ഡഡക് 
വിദ്യോഭ്യോസ സ്ോപനങ്ങളിപ്ലയം 
മുഴുവൻ നി�മനങ്ങളും പിഎസക് സി
യ്കക് വിടുക തുെങ്ങി� ഡിമോന്റുകൾ 
ഉന്ന�ിച്ചുപ്കോണ്ടോണക് പ്സരൈതട്
റി�റ്ക് മോർച്ചും രോജക്ഭവൻ ധർണ്
യം സംഘെിപെിക്പ്പെട്്ക്.

തപോലീസക് ഓഫീസർ റോങ്ക് 
തഹോൾതഡഴ്ക് സമര തന്ോവക് എം. 
വിഷ്ണു ധർണ് ഉദക്ഘോെനം പ്ചയ്തു. 
"75,000 തപർക്ക് ദീപോവലി സമ്ോ

നമോ�ി തജോലി പ്കോടുക്കുപ്മന്നക് 
പ്രഖ്യോപിച്ച നതരന്ദ്ര തമോദി സർ
ക്ോർ,  പ്ര ി്വർഷം 2തകോെി പു ി്� 
പ്്ോഴിൽ സൃഷ്ിക്കുപ്മന്നക് പറഞ്ഞ
്ക് മറന്നു തപോകരു്ക്. റോങ്ക് തഹോൾ
തഡഴക് സിപ്ന വഞ്ചിക്കുന്ന നിലപോ
െോണക് എൽഡിഎഫക് സർക്ോരും 
സ്വീകരിക്കുന്ന്ക്. പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ 
പരിഹരിക്കുന്നിപ്ല്ലങ്ിൽ ഉതദ്യോ
ഗോർത്ഥികളുപ്െ ശക്തമോ� പ്രതക്ഷോ
ഭം തകന്ദ്ര-സംസ്ോന സർക്ോരു
കൾപ്ക്്ിപ്ര നിരന്രം ഉണ്ടോ
കും." എം.വിഷ്ണു അഭിപ്രോ�പ്പെട്ടു. 
ആൾ ഇന്്യോ അണ എംതപ്ലോ�ക്ഡക് 
യൂത്തക് ്രേഗിൾ കമ്ിറ്ി തദശീ� 
പ്രസിഡറെക് ഇ.വി.പ്രകോശക് അധ്യ
ക്ഷ് വഹിച്ചു. എഐഡിക്വഒ 
സംസ്ോന പ്സരൈട്റി പി.പ്ക.പ്ര
ഭോഷക്, എ.ഐ.യ.ക്വ.എസക്.സി. 
സംസ്ോന തന്ോക്ളോ� പ്ക.

ബിമൽജി, െി.ഷിജിൻ, ആർ.ജ�
കൃഷ്ണൻ, ശരണ്യോരോജക്, അജി്ക് 
മോ്യു, വി.അരവിന്ക് എന്നിവർ 
മോർച്ചിപ്ന അഭിസംതബോധന പ്ചയ്തു.

പ്്ോഴിലില്ലോയ്മ പരിഹരിക്
ണപ്മന്നക് ആവശ്യപ്പെട്ക് സംസ്ോന 
വ്യോപകമോ�ി നെന്ന ഒപെക് തശഖ
രണ പരിപോെിക്ക് വമ്പിച്ച പിന്തു
ണ�ോണക് ലഭിച്ച്ക്. പ്്ോഴിലില്ലോ
യ്മ നീറുന്ന ജീവി് പ്രശ്നമോ�ി നി
ലനിൽക്കുന്ന്ിനോൽ അ്ിപ്ന
്ിരോ� സമരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ 
ആഗ്ഹിക്കുന്നുപ്വന്നക് വ്യക്തമോ
ക്കുന്ന ോ്�ിരുന്നു പ്ര ി്കരണങ്ങൾ.

കക്ഷി-രോഷ്ട്രീ�, ജോ്ി-മ് വി
ഭോഗീ� ചിന്കൾക്ക് അ ീ്് മോ�ി 
പ്്ോഴിൽരഹി്രുപ്െ തദശീ� പ്ര
തക്ഷോഭ തവദി(AIUYSC) നെത്തുന്ന 
സമരപരിപോെികൾ ഏപ്റ്ടുക്കുവോൻ 
ഏവതരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
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കേൊംസതമോൾ തകരള സം
സ്ോനപഠന ക്യോമ്പക് ഒത്ോബർ 
22, 23, 24 ് ീ�്ികളിൽ മുട്ം 
തന്ോജി സോമൂഹ്യ-സോംസ്കോ
രിക പഠന തകന്ദ്രത്തിൽ നെന്നു. 
സഖോവക് ശിബക് ദോസക് തഘോഷക് 
ജന്മശ്ോബ്ി ആചരണതത്തോ
െനുബന്ിച്ചുള്ള പ്ര്്യ�ശോസ്ത 
പഠനവം പതരഡക് പരിശീലന
വം ലക്ഷ്യം പ്വച്ചോണക് ക്യോമ്പക് 
സംഘെിപെിക്പ്പെട്്ക്. എസക് യ
സിഐ(കമ്്യൂണിസ്റക്) തകന്ദ്രക
മ്ിറ്ിഅംഗം സഖോവക് ജ�ക്സണ 
തജോസഫക് ക്യോമ്പക് ഉദക്ഘോെനം 
പ്ചയ്തു. 

മൂന്നു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന 
ക്യോമ്പിൽ എന്ോണക് തകോംസ 
തമോൾ, ശോസ്തത്തിപ്റെ രീ്ി, മോർ
ക്ിസവം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിപ്റെ 
വികോസവം, കമ്്യൂണിസ്റക് പോർ

tImwktamÄ kwØm\
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ട്ി സംഘെനോ ് ്്വം എന്നീ വി
ഷ�ങ്ങളിതന്മലള്ള ചർച്ചകളും 
പഠനങ്ങളും നെന്നു. സഖോക്ൾ 
തഡോ.തുഷോര ത്ോമസക്, തമധ സു
തരന്ദ്രനോഥക്, നിലീന തമോഹൻകു
മോർ, ശോലിനി ജി.എസക്. എന്നി
വർ ചർച്ചകൾക്ക് തനതൃ ്്വം നൽകി.  
സഖോക്ൾ ആർ.കുമോർ, തഡോ.പി.
എസക്.ബോബു, മിനി പ്ക.ഫിലി
പെക്, ക്ഷല പ്ക തജോണ, െി.പ്ക.
സുധീർകുമോർ എന്നിവർ വിവിധ 
പ്സഷനുകളിൽ  പ്രസംഗിച്ചു. 
തവോളണ്ടി�ർ പതരഡക് പരിശീ
ലനത്തിനക് സഖോക്ൾ ശ്രീകോ
ന്ക് തവണുതഗോപോൽ, മോനവക് 
തജ്യോ്ി, എമിൽ ബിജു, വി.അ
രവിന്ക് എന്നിവർ തനതൃ ്്വം നൽകി. 
്മിഴക് നോട്ിൽ നിന്നും 4 സഖോ
ക്ൾ സൗഹോർ്ദേ പ്ര്ിനിധിക
ളോ�ി ക്യോമ്പിൽ പപ്ങ്ടുത്തു.

വിഴിഞ്ഞം മത്്യപ്ത്തോഴിലോ
ളികളുപ്െ ജീവി് സമരത്തിനക് 
ഐക്യദോർഢ്യം പ്രഖ്യോപിച്ചുപ്കോ 
ണ്ടക് ഒത്ോബർ 19 നക് സംസ്ോന 
വ്യോപകമോ�ി ജില്ലോ തകന്ദ്രങ്ങ
ളിൽ പ്ര്ിതഷധ സംഗമങ്ങൾ 
നെന്നു. കെലം കോടും മലനിരക
ളും വരും്ലമുറയ്കോ�ക് എന്ന സതന്
ശം ഉ�ർത്തിപ്ക്ോണ്ടക് ്ിരുവ
നന്പുരം ജില്ലോ ഐക്യദോർഢ്യ 
സമി്ിയപ്െ തനതൃ്്വത്തിൽ 
പ്സരൈതട്റി�റ്ിനു മുന്നിൽ കലോ
-സോംസ്കോരിക കൂട്ോയ്മ സംഘെി
പെിച്ചു.

തഡോ.പ്ക.ജി.്ോര സതമ്ളനം 
ഉദക്ഘോെനം പ്ചയ്തു. സമരസമി്ി 
ജനറൽ കണവീനർ ഫോദർ യൂജിൻ 
പ്പതരര സമരം മുതന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന 
ആവശ്യങ്ങളുപ്െ വസ്തു്കൾ അവ

്രിപെിച്ചക് സംസോരിച്ചു. തുെർന്നക് 
തജോസഫക് സി.മോ്യു, എഴുത്തുകോ
രൻ വിനു എബ്ഹോം, ചിത്രകോ
രൻ പോർത്ഥസോരഥി വർമ്, അഡ്വ. 
വി.എസക്.ഹരീന്ദ്രനോഥക്, ഗീ് 
നസീർ, തബബി ചോലിൽ, ഫോ.

്ിത�ോഡ�ഷ്യസക്, ഗ്ോവി�സക് 
അലക്ോണ്ടർ, സുബിൻ എബ്ഹോം 
തുെങ്ങി�വർ സംസോരിച്ചു. ആർ.
ബിജു അദ്്യക്ഷ് വഹിച്ച കൂട്ോ
യ്മക്ക് ഐക്യദോർഢ്യ സമി്ി 
കണവീനർ തഡോ.ഒ.ജി.സജി് 
സ്വോഗ്ം പറഞ്ഞു.

മത്്യപ്ത്തോഴിലോളികളുപ്െ വീ
റുറ് സമരത്തിനക് ഐക്യദോർഢ്യം 
പ്രഖ്യോപിച്ചുപ്കോണ്ടക് ഇരുപ്ക് ചി
ത്രകോരന്മോർ ക്യോൻവോസിൽ ് ൽ
സമ�ം വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ വലി� 
ജനശ്രദ് തനെി.തകരളത്തിപ്റെ  
്ീരതദശങ്ങളിൽ നെന്നു വരുന്ന 
ജനകീ� സമരങ്ങളുപ്െ തഫോതട്ോ 
പ്രദർശനം, ഈറ്ില്ലം ബോറെക് െീം 
അവ്രിപെിച്ച ഗോനോവ്രണം, 
്ീരതദശപ്ത്ത ഗോ�ക സംഘം 

അവ്രിപെിച്ച കോൽപെോട്ടുകൾ, 
നോെൻ പോട്ടുകൾ, കവി്കൾ, 
മത്്യപ്ത്തോഴിലോളികളുപ്െ അദ്്വോ
നം വിവരിച്ച ഓട്ൻതുള്ളൽ തുെ
ങ്ങി�വ സോംസ്കോരിക സതമ്ളനം 
മിഴിവറ്്ോക്ി.

അദോനി തുറമുഖത്തിപ്റെ കവോ
െത്തിൽ നെന്നുവരുന്ന സമരത്തി
പ്റെ 110-ോം ദിവസം  ഐക്യദോർ
ഢ്യ സമി്ിയപ്െ തനതൃ്്വത്തിൽ 
നെത്തി� സതമ്ളനം പരിസ്ി
്ി പ്രവർത്തകൻ ഇ.പി.അനിൽ 

ഉദക്ഘോെനം പ്ചയ്തു. എസക് യസി
ഐ(കമ്്യൂണിസ്റക്) സംസ്ോന 
കമ്ിറ്ി�ംഗം സഖോവക് ക്ഷല 
പ്ക. തജോണ പ്രസംഗിച്ചു. കണ്ണൂർ 
ജില്ലോ ഐക്യദോർഢ്യ സമി്ി 

പ്ച�ർമോൻ തഡോ. ഡി.സുതരന്ദ്ര
നോഥക്, തകരള സംസ്ോന ജനകീ� 
പ്ര്ിതരോധ സമി്ി ് ിരുവനന്
പുരം ജില്ലോ പ്സരൈട്റി ജി.ആർ.
സുഭോഷക്, അഖിതലന്്യ മഹിളോ 
സോംസ്കോരിക സംഘെന ജില്ലോ 
പ്രസിഡറെക് എസക്.മിനി, വിളപെിൽ
ശോല ജനകീ� സമി്ി പ്സരൈ
ട്റി എൽ ഹരിറോം, പ്കഎസക്എം
െിഎഫക് തന്ോവക് ജോനറ്ക്, പരി
സ്ി്ി പ്രവർത്തകൻ െി.മണി
കണ്ഠൻ, ഗ്ോവി�സക് അലക്ോണ്ടർ, 

അഡ്വ. സുഗ്ൻ തപോൾ തുെങ്ങി
�വർ സംസോരിച്ചു. ജില്ലോ കണ
വീനർ ഒ.ജി.സജി് അദ്്യക്ഷ് 
വഹിച്ച സതമ്ളനത്തിൽ ആർ.
ബിജു സ്വോഗ്ം പറഞ്ഞു.

ലതാഴിെില്ലായ്മലയ്കതിലെ ലതാഴില്െഹിതൊയ യുവാക്കളുലെ ശദേീയ 
പ്രശക്ഷാഭശവദിയുലെ ശനതൃത്വത്ില് നെന്ന ൊജ്ഭവന് മാർച്്.

എസ ്യുസിഐ(കമേ്യൂണി്റേ്)ശകന്ദകമേിറ്റി അംഗം സഖാവ ്ജയ്സൺ 
ശജാസെ് ലകാംസശമാള് ക്ാമ്പ് ഉദ്ഘാെനം ലെയ്യുന്നു.

ലസക്രശട്ടേിയറ്റിന മുന്നില്  നെന്ന കൊ-സാംസ്ാെിക കൂട്ടായ്മയില് പ്ര
േസ് െിത്രകാെനം എസ് യുസിഐ(കമേ്യൂണി്റേ്) ആെപ്പുഴ ജില്ലാലസക്ര
ശട്ടേിയറ്റ് അംഗവുമായ ആർ.ോർത്ഥസാെഥി വർമേ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

ലകാല്ലം ജില്ലാ ഐക്ദാർഢ് സമിതി നെത്ിയ കളശട്്റ്റ് മാർച്ില് 
എസ് യുസിഐ(കമേ്യൂണി്റേ്) ലകാല്ലം ജില്ലാലസക്രട്ടേി സഖാവ് വഷെ 
ലക.ശജാൺ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

അദാനി തുേമുഖത്ിലന് കവാെത്ില് നെക്കുന്ന സമെത്ിലന് 110-ാം 
ദിവസം  നെന്ന സശമേളനത്ില് കണ്ണൂർ ജില്ല ഐക്ദാർഢ് സമിതി 
ലെയർമാന് ശഡാ. ഡി.സുശെന്ദനാഥ് പ്രസംഗിക്കുന്നു.
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