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ജനേച്ഛയെ
മറികടക്കാേകാകില്ല

കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷമായി 
കെ കെയിൽ സിൽവർലൈൻ 
പദ്ധതിയുകെ ൊര്യത്ിൽ  കെരള 
സർക്ാർ സ്വീെരിക്കുന്ന ജനാ
ധിപത്യവിരുദ്ധമായ നിൈപാെി
കറെ കവളിച്ചത്ിൈാണ് മുെളിൈ
കത് വാക്കുെൾ കുെിച്ചത്. ജനാ
ധിപത്യമൂൈ്യങ്ങളുകെ ഔന്നത്യകത് 
ആധാരമാക്ിയ നിൈപാെ് സ്വീ
െരിക്ാൻ കെ കെയിൽ വിഷയ
ത്ിൽ കെരളത്ികറെ ഇെതുഭര
ണം പൂർണ്ണമായും പരാജയകപെട്ടു 
എന്ന് കേദപൂർവ്ം പെയകടെ. ക�ാ
ദ്ധ്യത്ികറെ െടംപിടത്കത്
ക്ാൾ ധാർഷ്്യത്ികറെയും കവല്ലു
വിളിയുകെയും സമവീപനമാണ് കെ 
കെയിൽ സിൽവർലൈൻ പദ്ധ
തിയുകെ ൊര്യത്ിൽ പിണൊയി 

സർക്ാർ സ്വീെരിച്ചത്. കപാൈവീ
സികനയും അധിൊരസംവിധാ
നങ്ങകളയും െയറൂരിവിടെ് ശത്രുക്
കളാകെന്നതുകപാകൈ ജനങ്ങകളാെ് 
കപരുമാെി. പദ്ധതി �ാധിതരായ 
സാധാരണജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, 
സാമൂഹ്യ-സാംസ് ൊരിെ വ്യക്ി
ത്ങ്ങൾ, വിഷയ വിദഗ്ദ്ധർ, ഇെ
തുപക്ഷ സഹയാത്രിെരായിട്ടുള്ള 
പ്രതിഭെൾ അങ്ങികന പ്രബുദ്ധ
കെരളം ഒന്നെങ്ം ഉയർത്ിയ 
ഒന്നായിരുന്നു സിൽവർലൈൻ 
പദ്ധതി പിൻവൈിക്കുെ എന്ന മു
ദ്രവാെ്യം. സിൽവർലൈൻ പദ്ധ
തി കവണം എന്ന് യുക്ിപൂർവ്ം 
സമർത്ിക്ാൻ ഒരാളുകപാലുമി
ല്ലാതായി. തൃക്ാക്ര ഉപകതര
കഞ്ഞടപെികറെ ഫൈം രാഷ്ടവീയമായ 

ഒരു ഹിതപരികശാധനയായി 
മാെി.  നവീതിന്യായ സംവിധാന
ങ്ങളുകെ ക�ാദ്യങ്ങൾക്കുമുമ്ിൽ 
സർക്ാർ തുെന്നുൊടെകപെട്ടു. യഥാർ
ത്ത്ിൽ പിെിച്ചുനിൽക്ാൻ  
െച്ചിത്തുരുമ്പുകപാലും ഇല്ലാതായി. 

പദ്ധതി പിൻവൈിച്ച്, ജനങ്ങ
കളാെ് മാപെ് പെകയണ്ടുന്ന സ്ിതി
യികൈത്ിയിട്ടും, ഇകപൊൾ  സർ

ദളിതര്, ആദിവാസികള് എന്ാനകെ വിളികെനപെടു്വരും, അത്യന്ം പി്ാകെവും, ദരിദദ
വും, മനുഷ്്യാചിതമല്ാത്ത ജീവിതാവസ്ഥയില് ഉഴലു്വരുമായ ജനവിഭാഗങ്ങള് ഷനരിടു് 
പീഡനങ്ങളും ചൂ്ണങ്ങളും, നകാലപാതകങ്ങളും കൂട്ടബലാത്ംഗങ്ങളും പലഷപൊഴും വാ
ര് ത്തയാകാറില്. ദളിതര്കെും ആദിവാസികള്കെുനമതിരായ നി്്ഠുരമായ അതിദകമങ്ങളും, 
സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഷമഖലകളില് അവര് അനുഭവികെു് അവഗണനയും 
സ്ാതദന്്യത്തിനറെ എഴുപത്തിയഞാം വര്്ത്തിലും ദയനീയമാംവിധം  തുടരുകയാണ്. ദളിത
ര്കെും ആദിവാസികള്കെും എതിരായ ജാതി വിഷവചനത്തിനറെയും അദകമത്തിനറെയും ദകൂ
രത ബിനജപി സര്കൊരിനറെ കപട വാദങ്ങള്നകാണ്് മറയ്കൊനാകു്തല്.

രാജസ്ാനികൈ ജകൈാർ ജി
ല്ലയികൈ സുരാന ഗ്ാമത്ിൽ, 
ദളിത് എന്ന് വിളിക്കപെടന്ന വി
ഭാഗത്ിൽകപെടെ ഒമ്തുവയസ്സുള്ള 
സ് കൂൾ വിദ്യാർത്ിയായ ഇന്ദ്ര 
കമഘ് വാൾ, ഉയർന്ന ജാതിയികൈ 
വിദ്യാർത്ിെൾക്കും അധ്യാപെ
ർക്കും കുെിക്ാൻവച്ചിരുന്ന കുെ
ത്ിൽനിന്ന് കവള്ളം കുെിച്ചുകവ
ന്ന 'കുറ്റ'ത്ിന് ഉയർന്ന ജാതിക്ാ
രനായ അധ്യാപെനാൽ ക്രൂരമാ
യി മർദിക്കപെട്ടു. ഗുരുതരമായി 
പരികക്റ്റ ഇന്ദ്രകന വവീട്ടുൊർ പൈ 
ആശുപത്രിെളിലും കൊണ്ടുകപാ
കയങ്ിലും എവികെയും �ിെിത്സ 

ൈഭിച്ചില്ല. ഒടവിൽ   അഹമ്മദാ
�ാദ് സിവിൽ കഹാസ്ിറ്റൈിൽ 
പ്രകവശിപെിക്കപെടെ ഇന്ദ്ര കമഘ ്വാ
ൾ, സ്ാതന്ത്യത്ികറെ 75-ാം വാ
ർഷിെത്ിന് തകൈദിവസം ആഗ
സ്റ് 14ന് മരണത്ിന് െവീഴെങ്ങി. 

രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുകശഷം, 
ആഗസ്റ് 16ന്, ഉത്ർപ്രകദശികൈ 
പണ്ിറ്റ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഹയർ കസ
ക്ണ്ടെി സ് കൂളികൈ മൂന്നാം ക്ാസ് 
വിദ്യാർത്ി ബ്രികജഷ ്കുമാർ എന്ന 

പതിമൂന്നുൊരന്, പ്രതിമാസ ഫവീ 
സായ 250 രൂപ അെച്ചില്ല എന്ന
തികറെ കപരിൽ ഉയർന്ന ജാതി
ക്ാരനായ അധ്യാപെകറെ മർദ
നകമറ്റു; ജവീവൻ നഷ്കപെട്ടു.  െഴി
ഞ്ഞ കമയ് മാസത്ിൽ, മധ്യപ്ര
കദശിൽ പശുവികറെ മാംസം സൂ
ക്ഷിച്ചുകവന്ന സംശയകത്ത്തുെർ
ന്ന് സമത് ൈാൽ, ധൻസായി എന്ന 
രണ്ട് ആദിവാസിെകള �ജ്െം
ഗ് ദൾ െശ്മൈന്ാർ അെിച്ചുകൊന്നു.

ദലിതരും ആദിവാസികളും 
മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പീഡ
നങ്ങള്ക്ക് വിധേയരാകുന്ു

'ജാതി സമ്പ്രദായം' എന്നു കെ
ൾക്കുകമ്ാൾ, ആളുെൾ പൈകപൊ
ഴം �ിന്ിക്കുന്നത് സാമ്ത്ിെ
വം, സാമൂഹിെവം, വംശവീയവം, 
മതപരവമായ ഉച്ചനവീ�ത്ങ്ങളുകെ 
നിൈച്ചുകപായ ആ�ാരരവീതിെളാ
കയാ, അകല്ലങ്ിൽ മണ്മെഞ്ഞ 
നാഗരിെതെൾക്ിെയിലുള്ള വി
കവ�ന സമ്പ്രദായമാകയാ ആണ്. 
ഇന്നും ജാതി വ്യവസ്യ്ക് െവീഴിൽ 
ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ദശൈക്ഷക്
ണക്ിന് ആളുെൾ ഉകണ്ടന്നുള്ള
ത് യാഥാർത്്യമാണ്. ദളിതർ 
ഇന്്യയികൈ ഏറ്റവം താഴ്ന്ന ജാതി 
എന്ന് മുദ്രകുത്കപെടന്നത് വളകര 
മുമ്ല്ല. അവർ ഇകപൊഴം 'കതാട്ടു
കൂൊത്വർ' ആണ.് ദളിതർ ഇന്്യ
ൻ സമൂഹത്ികറെ ഭാഗമായി െണ

ക്ാക്കപെടന്നുണ്ട് എകന്നങ്ിലും 
െരുതാം. എന്നാൽ ആദിവാസി
െൾ നാഗരിെതയ്കം പുെത്ാണ് 
ജവീവിക്കുന്നത്. 

ക്രൂരമായ കൊൈപാതെങ്ങൾ, 
ജവീവകനാകെയുള്ള ചുട്ടുകൊല്ലൽ, 
കപണ്കുടെിെൾക്കുകനകരയുള്ള 
�ൈാത്ക്ാരങ്ങൾ, ഭരണരംഗ
ത്തുള്ള ഉന്നതരുകെ ഒത്ാശകയാ
കെ നെക്കുന്ന ഗുണ്ടാ ആക്രമണ
ങ്ങൾ എന്നിങ്ങകന ദളിതർക്കും 
ആദിവാസിെൾക്കും എതികരയു
ള്ള ഹവീനമായ സംഘെിത കുറ്റകൃ
ത്യങ്ങൾ പൈ രവീതിയിൽ അരകങ്ങ
റുന്നു. �ിൈ ദളിതർ കൊല്ലകപെടെത് 
കുതിരപ്പുെത്് െയെിയ കുറ്റത്ി
ന്, �ിൈർ മവീശ കവച്ചതിന്, മറ്റു
�ിൈർ ൊൈിൽ ഇരുന്നതിന.് ഉയർ
ന്ന ജാതിക്ാർക്കും വകരണ്യവ
ർഗക്ാർക്കും കവണ്ടി നവീക്ിവച്ചി
രിക്കുന്ന െിണറുെളിൽനിന്ന് കവ
ള്ളകമടക്ാൻ ദളിത് സ്തവീെൾക്് 
അനുവാദമില്ല. അവരിൽ ആകര
ങ്ിലും ഇതര സമുദായത്ിൽകപെ
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കവ്യ്ക് നികയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉകദ്യാഗ
സ്രുകെ ൊൈാവധി ദവീർഘിപെിച്ച് 
ഉത്രവ് ഇെക്ിയിരിക്കുെയാണ് 
സർക്ാർ. സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം 
പുനരാരംഭിക്കുവാനും മുേ്യമന്തി 
അനുമതി നൽെിയിരിക്കുന്നു. കൊർ
പെകെറ്റ് മൂൈധനത്ികറെ പ്രഭയിൽ 
െണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചിടെില്ലാത്, വികവ
െമതിെളായ ഏകതാരാൾക്കും 

സർക്ാരികന കനർവഴിക്് നെ
ത്ാനുള്ള സമയം ഇനിയും അവ
കശഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു മുതിരു
ന്നികല്ലങ്ിൽ കെരളത്ിൽ കൊട
ങ്ാറ്റിനുസമാനമായ ജനെവീയ പ്ര
കക്ഷാഭത്ികറെ മുമ്ിൽ സർക്ാർ 
നാണംകെടെ് പരാജയകപെടകമന്ന
തിൽ ഒരു സകദേഹവം കവണ്ട.
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ജനാേിപത്യകകമത്ിൽ ഒരു ഭരണാേികാരിക്ക്, താന് വിഭാവനം 
ചെയ്ുന് പദ്ധതികളും നയങ്ങളും, ജനാഭികപായത്ിചറെ ഉരകല്ിൽ 
പരിധ�ാേികാനുള്ള സന്ദ്ധതയും വിധവകവും വിനയവും അനു
ധപക്ഷണീയമാണ്ക്. സ്വന്ം ധ�ാദ്ധ്യത്ിചറെ അടിസ്ാനത്ിലുള്ള 
കടുംപിടുത്ത്ിചറെ സമീപനം സ്വീകരികാന് ജനാേിപത്യം ഒരു 
ഭരണാേികാരിചയയും അനുവദികുന്ില്. ഭരണചത് നയികുന് 
രാകട്ീയ കക്ഷിയുചടധയാ, ഭരണാേികാരിയുചട വ്യക്ിഗതധമാ ആയ 
ധ�ാദ്ധ്യധത്കാള് വില കൽപ്ിധകണ്ടത്ക് ജനങ്ങളുചട വിേിചയഴു
ത്ിനു തചന്യായിരികണം. 'എചറെ സര്കാരിചറെ നയത്ിചനതി
രായ നിങ്ങളുചട നിലപാട്ക് എനിക്ക് ധ�ാദ്ധ്യചപ്ട്ിട്ിചല്ങ്ിലും ജന
ങ്ങളുചട അഭികപായത്ിനു ഞാന് മുന്തതൂകം നൽകുന്ു. കാരണം 
ജനാേിപത്യത്ിൽ അന്ിമവിേി ജനങ്ങളുധടതുതചന്യാകണം' 
ഇകപകാരം നിലപാട്ക് കകചകാണ്ടവരാണ്ക് ജനാേിപത്യത്ിൽ യ�
സ്്ക് ധനടിയ ഭരണാേികാരികചളന്്ക് ഇന്ചത് ധകരളസര്കാരിചന
യും മുഖ്യമകന്ിചയയും ഓര്മിപ്ികാന് ഞങ്ങള് ആകഗഹികുന്ു.

sI sdbnÂ knÂhÀsse³ ]-²-Xn

വിദ്ാഭ്ാസ വിരുദ്ധവം ജനവിരുദ്ധവമായ ശദേീയ വിദ്ാഭ്ാസനയം 2020 േിന്വലിക്കണം എന്ാവേ്
പ്പെട്ട്  ശദേവ്ാേകമായി നടന്നുവരുന് പ്രശ്ാഭേരിോടികളുപ്ട ഭാഗമായി എഐഡിഎസട്ഒ ശകരള 
സംസ്ാന കമ്ിറ്ിയുപ്ട  ശനതൃത്വത്ില് നടന് രാജട്ഭവന് മാര്ചട്.
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(1-ാം ശേജില് നിന്ട്)
കെരളകത് കനടകെ പിളർത്തു

ന്നതും പശ്ിമഘടെകത്യും പരി
സ്ിതികയയും  തെർക്കുന്നതും 
കെരളകത് െെകക്ണിയിൈാക്കു
ന്നതുമായ കെകെയിൽ സിൽവ
ർലൈൻപദ്ധതികക്തികര ജന
ങ്ങൾ രണ്ടുവർഷത്ികൈകെയായി 
പ്രകക്ഷാഭരംഗത്ാണ്.  ഗുണകഭാ
ക്ാക്കളക്ാകളകെ ഇരെകള സൃ
ഷ്ിക്കുന്നതും കെരളത്ികറെ സർവ്
നാശത്ിന് കപാന്നതുമാണ് പദ്ധ
തി എന്ന് അർത്ശങ്യ്കിെയില്ലാ
ത്വിധം വിഷയവിദ്ഗ്ദ്ധകരാന്ന
െങ്വം ചൂണ്ടിക്ാടെി. എന്നാൽ ഈ 
അഭിപ്രായങ്ങൾകക്ാന്നും  ക�
വികൊടക്ാകത പദ്ധതിയുമായി 
ഏെപക്ഷവീയമായി മുകന്നാട്ടുനവീങ്ങുന്ന 
നിൈപാൊണ ്സംസ്ാന സർക്ാ
ർ സ്വീെരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 
ജനങ്ങകളാടള്ള കവല്ലുവിളിയാണ,് 

ജനാധിപത്യക്രമത്ികറെ അന്
സ്സത്കയ തിരസ്കരിക്ൈാണ്. 
ജനാഭിപ്രായങ്ങൾക്് വിൈെൽ
പെിക്ാകത മുകന്നാട്ടുകപാകുന്നത്, 
ഒരു ജനാധിപത്യക്രമത്ിൽ ഭര
ണാധിൊരിക്് കതല്ലും ഭൂഷണ
മല്ല എന്നത് മുേ്യമന്തിക്കും പരി
വാരങ്ങൾക്കും മനസ്സിൈാൊത്ത് 
അവകര നയിക്കുന്ന അധിൊരപ്ര
മത്ത ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്.   

പദ്ധതിക്് കെന്ദ്രസർക്ാകരാ, 
കെയിൽകവ ക�ാർക�ാ  അനുമ
തി  നൽെിയിടെില്ല എന്നതിന്  
കെരള ലഹകക്ാെതിയിൽ കെ
ന്ദ്രസർക്ാരിനുകവണ്ടി അ�വീഷ
ണൽ കസാളിസിറ്റർ ജനെൽ സമർ
പെിച്ച ഒന്നികൈകെ സത്യവാങ്മൂൈ
ങ്ങൾ കതളിവാണ്. പദ്ധതിയുകെ 
വിശദാംശങ്ങൾ കെകെയിൽ 
ഇനിയും സമർപെിച്ചിടെില്ല എന്ന് 
ഇന്്യൻ കെയിൽകവയും ഒന്നികൈ
കെ തവണ ചൂണ്ടിക്ാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
എന്നിട്ടും സർകവ തുെരാനും  സാ
മൂഹ്യ ആഘാത പഠനം  നെത്ാ

നുമുള്ള സർക്ാർ നവീക്ം അകങ്ങ
യറ്റം ദുരൂഹമാണ്. സംസ്ാന 
സർക്ാരികറെ ഓകരാ നവീക്ങ്ങളും 
പദ്ധതിയുകെ നിഗൂഢതയികൈയ്ക
ള്ള വിരൽ ചൂണ്ടൈാണ്.

കെന്ദ്രസർക്ാരികറെ അനുമതി 
ഇനിയും ൈഭിച്ചിടെില്ലാത്തും കുറ്റ
മറ്റ �വീറ്റയിൽ�് കപ്രാജക്് െി
കപൊർടെ്(�ിപിആർ) കപാലുമില്ലാ
ത്തുമായ   ഒരു പദ്ധതിക്കുകവ
ണ്ടിയാണ് സാമൂഹ്യാഘാതപഠ
നവമായി സർക്ാർ മുകന്നാട്ടു കപാ
കുന്നത്. ഒരു െെൈാസ് പദ്ധതി
മാത്രമാണ് സിൽവർലൈൻ കപ്രാ
ജക്.് അതുകൊണ്ടാണ ്കെയിൽകവ 
ആവശ്യകപെടന്ന കരേെൾ സമർ
പെിക്ാത്ത്. ഇല്ലാത് ഒരു പദ്ധ
തിക്കുകവണ്ടിയാണ്  സാമൂഹ്യാ
ഘാതപഠനം എന്ന കപരിൽ കൊ
െിെൾ ക�ൈവഴിക്കുന്നതും ജനങ്ങ
ളുകെകമൽ കമക്ിട്ടു െയറുന്നതും.

സമരകാര്കുധമൽ െുമത്ി
യിട്ുള്ള ധകസുകള് ഉപാേി
കളില്ാചത  പിന്വലികണം

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയിൽ 
സർക്ാരിനുകനകര ലഹകക്ാെ
തി ഉയർത്ിയത് നിശിതമായ 
വിമർശനമാണ്. പദ്ധതിയുകെ �ി
പിആർ തയ്ാൊക്ാകത എന്ി
നാണ് സാമൂഹിൊഘാത പഠനം 
നെത്തുന്നത,് പദ്ധതിയുകെ കപരിൽ 
ഇത്രയധിെം പണം ക�ൈവാക്ി
യത് എന്ിനാണ്, എന്ിനാണ് 
ഇത്രയധിെം കെസുെളും പ്രശ് ന
ങ്ങളും ഉണ്ടാക്ിയത്, ജികയാ 
ൊഗിങ്  മതികയന്നതികറെ കരേ
െൾ എവികെ തുെങ്ങിയ നിരവീക്ഷ
ണങ്ങളും ക�ാദ്യങ്ങളും കൊെതി 
ഉയർത്ി. ഇതികനാന്നും തൃപ്ിെ
രമായ മറുപെി നൽൊൻ സം
സ്ാന സർക്ാരിന് സാധിച്ചില്ല. 
ഇതിനുമുമ്പും  സിൽവർലൈൻ 
വിരുദ്ധ പ്രതികഷധം നെത്ിയ
വർകക്തികര എടത് കെസുെ

കളക്കുെിച്ച് ലഹകക്ാെതി ക�ാ
ദ്യമുയർത്ിയിരുന്നു. സമരക്ാർ 
സാധാരണക്ാരായ ജനങ്ങൾ 
ആകണന്നിരികക് അവർകക്തി
കര ക്രിമിനൽ കെകസടത്ത് 

എന്ിനാകണന്നും കെസുെൾ 
പിൻവൈിച്ചുകൂകെ എന്നും  കൊെതി 
ക�ാദിച്ചു. എന്നാൽ സമരക്ാർ
കക്തികര എടത്ിട്ടുള്ള കെസു
െൾ പിൻവൈിക്ില്ല എന്നാണ് 
സർക്ാർ കൊെതികയ അെിയി
ച്ചത്. അതിന് പ്രകത്യെിച്ച് ൊര
ണകമാന്നും പെഞ്ഞിട്ടുമില്ല. കെ
കസടത്ിട്ടുള്ളത് കപാതുമുതൽ 
നശിപെിച്ചതിനാണ് എന്നും സർ
ക്ാർ കൊെതികയ അെിയിച്ചിരു
ന്നു. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയു
മായി �ന്ധകപെടെ് സർക്ാർ പെ
ഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ൊ
ര്യങ്ങളിലുകമന്നതുകപാകൈ ഇതും 
െള്ളമാണ്. വവീടെളിൽ അതിക്ര
മിച്ചു െയെിയവകര തെയുെയാണ് 
ജനങ്ങൾ ക�യ്തത്. ജനങ്ങളുകെ 
താൽപര്യത്ിന് വിരുദ്ധമായി, 
മുന്നെിയിപെില്ലാകത വവീടെളിൽ 
അതിക്രമിച്ചു െെന്നതാണ് ക്രമ
സമാധാന പ്രശ ്നങ്ങളുണ്ടാക്ിയത.് 
ജനങ്ങളുകെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാ
കതാരുവിധ അക്രമ പ്രവർത്ന
വം െികപൊർടെ് ക�യ്കപെടെിടെില്ല. 
ജനങ്ങൾക്കുകമൽ അക്രമം അഴി
ച്ചുവിടെത് കപാൈവീസ് ആണ്. അധി
ൊര ദുർവിനികയാഗത്ികനതികര 
അവർകക്തികരയാണ് കെകസ
ടകക്ണ്ടത്. കപാതുമുതൽ നശി
പെിച്ചതികറെ കപരിൈല്ല സംസ്ാ
നത്് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി
കക്തികര സമരം ക�യ്തവർക്കു 
കമൽ കെകസടത്ിട്ടുള്ളത്.

സിൽര്കലന് പദ്ധതികുള്ള 
വായ്ക്പ ജിക നിധഷേിച്ു

സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്് 
64000 കൊെിയാണ ്�ിപി ആെിൽ 
പെഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അതി

കറെ ഇരടെികയാ മൂന്നിരടെികയാ അതി
നുംകമകൈകയാ ക�ൈവവരും എന്നാ
ണ് നവീതി ആകയാഗ് അെക്മുള്ള 
ഏജൻസിെൾ നെത്ിയ പഠനം 
കവളിവാക്കുന്നത.് എന്നാൽ ജപൊൻ 

ഇറെർനാഷണൽ കൊഓപെകെഷൻ 
ഏജൻസി (ജിക്) നൽകുകമന്ന് 
സംസ്ാന സർക്ാർ പെഞ്ഞി
രുന്നത് കെവൈം 33000 കൊെി 
രൂപയാണ്. �ാക്ി തുെയുകെ 
ഉെവിെം ഇകപൊഴം കവളികപെടത്
കപെടെിടെില്ല. അത് െകണ്ടത്ാൻ 
സംസ്ാന സർക്ാരിന് കശഷി
യുണ്ട് എന്ന ഹുങ്് മാത്രകമ അന്
രവീക്ഷത്ിൽ മുഴങ്ങുന്നുള്ളൂ.

എന്നാൽ ജിക് ഫണ്ട് ഉപ
കയാഗിച്ച പദ്ധതിെൾ നെപെിൈാ
ക്ാനുള്ള ജിക് കൊളിങ് പ്ാനിൽ 
നിന്ന് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി
കയ ഒഴിവാക്ിയിരിക്കുന്നു. ഇത് 
സമര സമിതിക്് വിവരാവൊശ 
നിയമപ്രൊരമുള്ള ക�ാദ്യത്ിന് 

കെന്ദ്ര ധനമന്താൈയം നൽെിയ 
മറുപെി ആണ്. മറ്റ് വായ്ാ ഏജൻ
സിെകള െകണ്ടത്ാനുള്ള അകപ
ക്ഷ പരിഗണിക്ണകമങ്ിൽ പദ്ധ
തിയുകെ സാമ്ത്ിെ-സാകങ്തിെ 
സാധ്യതകയ സം�ന്ധിച്ച് കെ
യിൽകവയുകെ െികപൊർടെ് ൈഭിക്
ണം. അതിന് കെയിൽകവ ആവ
ശ്യകപെടന്ന കരേെൾ കെ കെയിൽ 
നൽെണം. കെ കെയിൈിനു തകന്ന 
വ്യക്തയില്ലാത് പദ്ധതിയാണ് 

എന്നതുകൊണ്ട ്കരേെകളാടെ ്നൽ
ൊനും പറ്റില്ല. സിൽവർ ലൈൻ 
പദ്ധതിയുകെ യഥാർത് അവസ് 
ഇതായിരികക്യാണ് സാമൂഹ്യാ
ഘാത പഠനകമന്നു പെഞ്ഞ് സർ
ക്ാർ ഇെങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 

2013കൈ ഭൂമി ഏകറ്റടക്ൽ 
നിയമ പ്രൊരം സാമൂഹ്യ ആഘാത 
പഠനം നിശ് �ിത ൊൈാവധിക്കു
ള്ളിൽ  പൂർത്വീെരിക്ാത് പക്ഷം 
പുതിയ കനാടെിഫികക്ഷൻ കവണം. 
എന്നാൽ നിൈവിലുള്ള ഏജൻസി
െൾക്കുതകന്ന  പഠനം തുെർന്ന് 
നെത്ാൻ അനുമതി നൽൊനാ
ണ് സംസ്ാന സർക്ാരികറെ 
നവീക്ം. ഏജൻസിെളുകെ കുഴപെം 
കൊണ്ടല്ല പ്രതികഷധം കൊണ്ടാ
ണ ്നിശ്ിത ൊൈയളവിൽ പഠനം 
പൂർത്ിയാക്ാനാൊകത കപായത് 
എന്നാണകത്ര ൈഭിച്ചിരിക്കുന്ന നി
യകമാപകദശം! ഇത് അകങ്ങയറ്റം 
ക്രമവിരുദ്ധ നെപെിയാണ്. 

െടത് സാമ്ത്ിെ പ്രതിസ
ന്ധിയിൽകപെടെിരിക്കുന്ന കെരള 
സർക്ാർ, കെരളകത് സമ്പൂർണ 
നാശത്ികൈയ്ക് തള്ളിവിടന്ന ഈ 
പദ്ധതിയുകെ കപരിൽ 100 കൊ
െിയിൈധിെം രൂപയാണ് ഇതി
നെം ക�ൈവിടെിരിക്കുന്നത്. തങ്ങ
ളുകെ വവീടെളും, കൃഷിയിെങ്ങളും 
സംരക്ഷിക്ാൻ ശ്രമിച്ച ജനങ്ങൾ
കക്തികര എടത്ിട്ടുള്ള മുഴവൻ 
െള്ളകക്സുെളും പിൻവൈിക്കു
വാൻ സർക്ാർ തയ്ാൊവെയും, 

പ്രാകയാഗിെമായി ഭൂമിയുകെ മുഴ
വൻ വിനികയാഗങ്ങളും അസാധ്യ
മാക്കുന്ന കനാടെിഫികക്ഷനുെൾ 
പിൻവൈിക്കുെയും ക�യ്ണം.  ജന 
ങ്ങകള കവല്ലുവിളിക്കുന്ന നവീക്വ
മായി സർക്ാർ വവീണ്ടും മുകന്നാടെ് 
വരുന്നത് നാടെികൈ ക്രമസമാധാന 
നിൈ തെർക്ാനുള്ള ആസൂത്രിത 
ശ്രമമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര
യും കവഗം പിൻമാറുവാൻ സർ
ക്ാർ തയ്ാൊെണം.

ശകാഴിശക്കാടട് കാട്ിലപെീടികയിപ്ല സമരേന്തലിപ്റെ രണാം വാര്ഷിക
ശത്ാടട് അനുബന്ിചട് നടന് സശമ്ളനം േരിസ്ിതി പ്രവര്ത്കന്  
പ്രഫുല്ല സാമന്തശേ ഉദട്ഘാടനം പ്െയ്യുന്നു.

ഒശ്ാബര് 2നട് വടകര, കകനാട്ിയില് നടന് ഉേവാസസമരം പ്രമുഖ 
സാഹിത്കാരന് േി.സുശരന്ദ്രന് ഉദട്ഘാടനം പ്െയ്യുന്നു. 

ശകാട്യം ജില്ലയിപ്ല മാടപെള്ിയിപ്ല സമരശകന്ദ്രത്ില് 175-ാം ദിവസം 
നടന് സത്ാഗ്രഹം പ്കപ്േയില് സില്വര്കലന് വിരുദ്ധ ജനകീയ 
സമിതി സംസ്ാന കണവീനര് എസട്.രാജീവന് ഉദട്ഘാടനം പ്െയ്യുന്നു.

kwØm\ kÀ¡mcnsâ \o-¡§Ä ]-²-Xn-bpsS  
\nKqVXbnte-bv¡v hncÂ Nq- @p¶p

sI sdbnÂ
knÂhÀsse³ ]-²-Xn

\nÀ-½m-W- sXm-gn-em-fn-I-fpsS -k-t½f-\w... Icn-a-WÂ J-\-\-¯n-s\-Xnsc...

ശകരള കണസട്്ര്ന് വര്ശക്കഴട്സട് യൂണിയന് എേണാകുളം ജില്ലാസശമ്ളനം എഐ
യുറ്ിയുസി സംസ്ാന പ്സക്രട്േി സഖാവട് വി.പ്ക.സദാനന്ദന് ഉദട്ഘാടനം പ്െയ്യുന്നു.

കരിമണല് ഖനനം അവസാനിപെിക്കുക, തീരം സംര്ിക്കുക എന്ീ ഡിമാന്റുകൾ ഉന്
യിചട് കരിമണല് ഖനന വിരുദ്ധ ഏശകാേന സമിതി ശതാട്പെള്ിയില് നടത്ിവരുന് 
അനിശ്ിതകാല േിശല സത്ാഗ്രഹത്ിനട് ഐക്ദാര്ഢ്ം പ്രഖ്ാേിചട് ഏകതാേരിഷതട് 
കരിമണല് ഖനന വിരുദ്ധ ഏശകാേന സമിതിയുമായി ശെര്ന്ട്  നടത്ിയ തീരശദേ േദ
യാത്രയില് ഏകതാ േരിഷതട് സ്ാേകന് ശഡാ്ര് േി.വി.രാജശഗാോല് പ്രസംഗിക്കുന്നു.  
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കകാല്ലം ജില്ലയിൽ ശാസാം
കൊടെയികൈ ശൂരനാടെ് അജികുമാ
െികറെ വവീെിനു മുന്നിൽ കെരള 
�ാങ്് കൂറ്റൻ ജപ്ി ക�ാർ�് സ്ാ
പിച്ച് അകദഹത്ികറെ മെൾ അഭി
രാമികയന്ന വിദ്യാർത്ിനികയ 
മരണത്ികൈക് ്തള്ളിവിടെ സംഭവം  
അകങ്ങയറ്റം പ്രതികഷധാർഹമാണ.് 
5 വർഷം മുമ്്, സ്ന്മായി ഒരു 
വവീെ് നിർമിക്ാൻ കെരള �ാങ്ിൽ 
നിന്ന് 10 ൈക്ഷം രൂപ വായ് എട
കത്ങ്ിലും കൊവി�് മൂൈം 
കതാഴിൽ രഹിതനും വരുമാനമി
ല്ലാത് ആളുമായി മാെിയതിനാൽ 
തിരിച്ചെവ് മുെങ്ങികയന്നതികറെ 
കപരിൈാണ് കെരള സഹെരണ 
�ാങ്് സർഫാസി നിയമം  പ്ര
കയാഗിച്ച് ജപ്ി നെപെിെളികൈ
ക്് നവീങ്ങിയത്. ജപ്ിയുകെ ആദ്യ
പെി എന്നനിൈയിൽ െിെപൊെവം 
വസ്തുവം �ാങ്് ഏകറ്റടക്കുന്നുകവ
ന്ന മുന്നെിയിപെ ്അെങ്ങിയ ക�ാർ�് 
വവീെിന് മുന്നിൽ സ്ാപിച്ച് അപ
മാനിച്ചതിൽ മനം കനാന്ാണ് 
അഭിരാമി ആത്മഹത്യ ക�യ്തത്.

വവീടെിൽ പതിച്ചത് കവറുകമാരു 
കനാടെവീസ് ആയിരുന്നില്ല, ജപ്ി 
നെപെിെൾ ആരംഭിക്കുന്നതികറെ 
ഭാഗമായ ക�ാർ�് തൂക്ൈായി
രുന്നു അത്.“കസെയൂരിലെകസ
ഷൻ ആൻ�് െി െണ്സ്ട്രക്ഷൻ 
ഒഫ ്ലഫനാൻഷ്യൽ അകസ്സറ്റ്സ് 
ആൻ�് എൻകഫാഴ് കമെറെ് ഒഫ് 
കസെയൂരിറ്റി ഇറെെസ്റ് ആക്് 2002 
പ്രൊരം ഈ വസ്തുവം/കെടെിെവം 
�ാങ് ്ഏകറ്റടത്ിരിക്കുന്ന വിവരം 
കപാതു ജനങ്ങകള അെിയിച്ചു കൊ
ള്ളുന്നു. ഈ വസ്തു കെരള സംസ്ാന 
സഹെരണ �ാങ്ികറെ സ്ത്് 
ആയതിനാൽ അതിക്രമിച്ചു െെ
ക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് ”എന്ന് 
വൈിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴതി 
നാട്ടുൊകര അെിയിച്ച് അപമാനി
ക്കുന്ന ക�ാർ�ായിരുന്നു അത്. 
തല്കാൈം ക�ാർ�് സ്ാപിച്ച് ബു
ദ്ധിമുടെിക്രുകതന്ന് അജികുമാറും 
നാട്ടുൊരും അഭ്യർത്ികച്ചങ്ിലും 
ഉകദ്യാഗസ്ർ നിഷ്ക്കരുണം അത് 
സ്ാപിക്കുെയാണ് ക�യ്തത്.

കൊവി�് ൊൈത്ിന് മുമ്് 
തിരിച്ചെവ് കൃത്യമായിരുന്നുകവന്ന് 
�ാങ്് തകന്ന സമ്മതിക്കുന്നു. ആറു 
മാസങ്ങൾക്കുമുമ്്, െഴിഞ്ഞ മാർ
ച്ച്  മാസം ഒന്നര ൈക്ഷം രൂപ തി
രിച്ചെക്കുെയും ക�യ്തിരുന്നുകവന്ന
തും വസ്തുത. എന്നിട്ടും, �ാക്ി 
അെയ്കന്നതിന് സാവൊശം നൽ
െണകമന്ന അഭ്യർത്ന കെരള 
�ാങ്് ഉകദ്യാഗസ്ർ ക�വികക്ാ
ണ്ടില്ല. അല്ം െരുണ ൊടെിയിരു
കന്നങ്ിൽ ആ കപണ്കുടെിയുകെ 
ജവീവൻ രക്ഷിക്ാൻ െഴിയുമായി
രുന്നു.

ജപ്ി-കൈൈ നെപെിെൾ ക�
ണ്ടകൊടെി നാട്ടുൊകര മുഴവൻ വി
ളിച്ചെിയിക്കുന്ന അപരിഷ്കൃത ഏർ
പൊെ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതി
കറെകയാരു പുനഃരാവിഷ്ക്കാരമാണ് 

ശൂരനാെ് നെന്നത്. അതാെകടെ, 
ആ പ്രകത്യെ ബ്രാഞ്ികൈ മാത്ര
മായ ഒറ്റകപെടെ സംഭവവമല്ല. കെരള 
�ാങ്ികറെ ഇകപൊഴകത് പ്രസി
�ണ്ടും സിപിഐ(എം) സംസ്ാന 
കനതാവമായ കഗാപി കൊടെമുെി
ക്ൽ നെത്ിയ വാർത്ാ സകമ്മ
ളനത്ിൽ അകദഹം പെഞ്ഞ ൊ
ര്യങ്ങൾ അക്ാര്യം അെിവരയി
ടന്നു. മൂവാറ്റുപുഴ അർ�ൻ സഹ
െരണ �ാങ്ിൽ താൻ ക�യർ
മാനായിരുന്നകപൊൾ ഇകത വിധ
ത്ിൽ 64 വവീടെളിൽ ക�ാർഡു
െൾ സ്ാപിച്ചിട്ടുകണ്ടന്നും 
അകതാകെ കുെിശ്ിെവരുത്ിയവർ 
ഭയന്ന് െെ �ാധ്യത തവീർക്ാൻ 
തയ്ാൊയികയന്നും പെഞ്ഞതിൽ 
നിന്നും ഇതിന് പിന്നികൈ ആസൂ
ത്രണങ്ങൾ ആരുകെതാകണന്ന് 
വ്യക്മാകുന്നു.

കെരളത്ികൈ ഭൂരിപക്ഷം 
സഹെരണ �ാങ്കുെളും സിപി
ഐ(എം) നിയന്തണത്ിൈാണ്. 
സഹെരണ �ാങ്കുെൾ സർഫാ
സി നിയമം പ്രകയാഗിക്ികല്ലന്നും 
െിെപൊെങ്ങൾ ജപ്ി ക�യ്ികല്ലന്നും 
എൽ�ിഎഫ ്പ്രേ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട.് 
എന്നാൽ, അതിന് കനർ വിപരവീ
തമായി അവർ സർഫാസി നിയ
മങ്ങൾ നിർധന മനുഷ്യരുകെകമൽ 
പ്രകയാഗിക്കുന്നു. ഒപെം െിസർവ് 
�ാങ്് ഒഫ് ഇന്്യയുകെ എല്ലാ നി
യമങ്ങളും നിയന്തണങ്ങളും സഹ
െരണ �ാങ്കുെൾക്് �ാധെമാ
ക്ി സാധാരണ ഗ്ാമവീണ ജനങ്ങ
കള ശ്ാസം മുടെിക്കുന്നു.

സർഫാസി നിയമം നെപൊ
ക്ില്ല എന്നതാണ് എൽ�ിഎഫ് 
സർക്ാരികറെ നയകമങ്ിൽ, പി
കന്നന്ിന് ഇത്രകമാരു െടം 
ലെ വായ് തിരിച്ചെവ് ലവെി
യതികറെകപരിൽ മാത്രം നെത്ി? 
ഗ്ാമവീണ ജനങ്ങൾക്് ഏകതങ്ി
ലും അളവിൽ ആശ്ാസം നൽ
ൊനാണകല്ലാ സഹെരണ �ാ
ങ്കുെൾ ആരംഭിച്ചത്. അവർക്് 
താങ്ങാനാവന്ന ക�െിയ പൈിശ
മാത്രം ഈൊക്ി വായ്െളും മറ്റും 
ൈഭ്യമാക്ാൻ സഹായിച്ചിരുന്ന 
സഹെരണ �ാങ്ിംഗ് സമ്പ്രദാ
യകത് െഴത്റുപെൻ പൈിശ ഈൊ
ക്കുന്ന �ാങ്ാക്ി മാറ്റുന്ന നവീക്
ങ്ങളാണ് നെക്കുന്നത്.

വാസവത്ിൽ, അതികറെ ഭാ
ഗമായിടൊണ് സഹെരണ �ാങ്കു
െകള ൈയിപെിച്ച് ലഷകൈാെ്യൻ 
�ാങ്ിംഗ് സിസ്റം അനുവർത്ി
ക്കുന്ന കെരള �ാങ്് ആരംഭിക്ാ
ൻ തവീരുമാനം വന്നത്. തുെർന്ന്, 
പതിമൂന്ന് ജില്ലാ സഹെരണ �ാ
ങ്കുെകളയും ആയിരത്ിഅറുനൂ
കൊളം വരുന്ന ൊർഷിെ സഹ
െരണ സംഘങ്ങകളയും ൈയിപെി
ച്ച് ഒരു കുെക്വീഴിൈാക്ി കെരള 
�ാങ്് രൂപവൽക്രിച്ചു. സഹെ
രണ �ാങ്ിംഗ് മൂൈധനത്ിൽ 
കുത്െെൾ പിെിമുറുക്കുന്ന മകറ്റാ
രു നെപെിയും ഇകതാകൊപെം വരു

ന്നു. ജനെവീയ �ാങ്് ആയിരുന്ന 
സഹെരണ �ാങ്കുെളികൈ പണം 
ആർ�ിഐയുകെ െവീഴിലുള്ള �ാ
ങ്ിംഗ് സമ്പ്രദായത്ികൈയ്ക് കൊ
ണ്ടുവരാൻ കെന്ദ്രസർക്ാർ ഒരു 
നിയമം നിർമ്മിക്ാൻ ഒരുങ്ങുന്ന
തിന് പിന്നികൈ ൈക്ഷ്യം അകതാ
ന്ന് മാത്രമാണ്.സാധാരണക്ാരു
കെ ക�െിയ നികക്ഷപങ്ങൾകപാ
ലും തടെികയടക്ാനും ഉപകയാഗി
ക്ാനും വൻെിെ കൊർപെകെറ്റുെൾ
ക്്  അവസരം ഒരുക്കുന്നതാണ് 
പുതിയ കദശസാൽക്രണ നവീക്ം.

ഗ്ാമവീണ കെരളത്ിൽ വികെ
ന്ദ്രവീകൃതമായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
ക�റുെിെ സഹെരണ സംഘങ്ങ
ളും സഹെരണ �ാങ്കുെളും ക�െിയ 
കതാതിൈാകണങ്ിലും ഇക്ാൈമ
ത്രയും പാവകപെടെവർക്കും ഇെത്
രക്ാർക്കും സഹായമായിരുന്നു. 
അതാണ് അടെിമെിക്കപെടന്നത്. 
അവികെക്് വൻെിെ �ാങ്ിംഗ് 
ഇെപാടൊർ െെന്നു വരുന്നകതാ
കെയും കെന്ദ്രവീകൃത നിയമങ്ങൾക്് 
െവീഴികൈക്് വരുന്നകതാകെയും 
സഹെരണ �ാങ്കുെളുകെ എല്ലാ 
ജനെവീയ ൈക്ഷ്യങ്ങളും തെർക്
കപെടം. ഭവീെരമായ െവനയൂ െിക്
വെി നെപെിെൾ അതികറെ ഭാഗ
മാണ്.

ഇതിനെം, കെരളത്ികൈ 
സഹെരണ �ാങ്കുെളിൽനിന്ന് 
വായ് പകയടത്ിട്ടുള്ള പത്തുൈക്ഷ
കത്ാളം കപർക്് െവനയൂ െിക്
വെി കനാടെവീസ് അയച്ചു െഴിഞ്ഞു
കവന്നാണ് അനൗകദ്യാഗിെ 
വിവരം. ഓകരാ െിെപൊെം ജപ്ി 
ക�യ്യുകമ്ാഴം നിശ്ിത ശതമാ
നം െമ്മിഷൻ-5 മുതൽ 7ശതമാ
നം വകര-സംസ്ാന സർക്ാരി
ന് ൈഭിക്കുന്നുവകത്ര!അങ്ങകനകയ
ങ്ിൽ, ഓകരാ കുെിയിെക്ലും സർ
ക്ാരികറെ കനടെമായി മാറുന്നു. 
അതു കൊണ്ടുതകന്ന സാധാരണ
ക്ാകര കുെിയിെക്ാൻ നിർ�
ന്ധിക്കുന്ന െർക്ശമായ സർഫാ
സി ആക്് പ്രകയാഗിക്ാൻ സർ
ക്ാർ കൂടെ് നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ, 
അകത സമയം കപാതു േജനാ
വിൽനിന്ന് കൊെിെൾ വായ് പ
കയടത്തു മുങ്ങുന്ന വൻെിെക്ാകര 
സഹായിക്ാൻ കെന്ദ്ര സംസ്ാന 
സർക്ാരുെൾ പാകക്ജുെൾ 
തയ്ാൊക്കുന്നു. പാപെരത് നിയമം 
ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. അവരുകെ െെ
ങ്ങൾ എഴതിത്ള്ളുെ, ഇളവെൾ 
അനുവദിക്കുെ, സമവായ പരി
ഹാരം െകണ്ടത്തുെ എന്നകതാ
കക്യാണ് പാപെരത് നിയമം 
അഥവാ �ാങ്് െപെ്സി ആൻ�് 
ഇൻകസാൾവൻസി കൊ�ികറെ 
അെിസ്ാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ. രാജ്യ
കത് െിടൊക്െത്ികറെ 80ശത
മാനവം വൻെിെക്ാർ എടത് 
വായ് പെളാണ്. അതിൽ സർ
ക്ാർ കതാെില്ല. ജവീവിക്ാൻ ഒരു 
ഗതിയുമില്ലാകത വായ് പകയടക്കു
ന്ന സാധാരണക്ാകര കപരുവ

ഴിയിൈാക്ാൻ െണ്ണിൽക�ാരയി
ല്ലാകത സർഫാസി നിയമം പ്ര
കയാഗിക്കും. സിപിഐ(എം) 
നയിക്കുന്ന കെരള സർക്ാർ 
അനുവർത്ിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്
രഹിതമായ െിക്വെി നിയമങ്ങ
ളാണ്.
കിടപ്ാടം പിടിചച്ടുകൽ 
എന് ജനധകദാഹത്ിന്ക്  
പിണറായി സര്കാര്  
ധനതൃത്വം നൽകുന്ു

കൊടെയം ജില്ലയികൈ കൂടെിക്ൽ 
പ്രകദശത്് പ്രളയ ദുരന്ത്ിൽ 
സർവ്വം നഷ്കപെടെ മനുഷ്യർ 
�ാങ്് വായ് പെളുകെ കപരിൽ നി
ഷ്ക്കരുണം കവടെയാെകപെടെയാണ്. 
കൂടെിക്ൽ, കൊക്യാർ, മുണ്ടക്
യം പഞ്ായത്തുെളികൈ നൂറു െണ
ക്ിന് കുടം�ങ്ങൾ ജപ്ി ഭവീഷണി 
കനരിടന്നു. വായ്ാ �ാധ്യത സർ
ക്ാർ ഏകറ്റടക്ണം എന്നാവശ്യ
കപെടെ് അവർ സമരത്ിൽ ആണ്. 
പ്രളയ �ാധിതകരാെ് കപാലും 
െരുണ ൊടൊത് മനുഷ്യ വിരുദ്ധ 
മുതൈാളിത് സർക്ാർ!

സർക്ാരികറെ സാമ്ത്ിെ 
നയങ്ങൾ മൂൈം പാപെരാക്കപെട
ന്ന മനുഷ്യർ, നിവൃത്ികെടകൊ
ണ്ട് വായ് പകയടക്ാൻ നിർ�
ന്ധിതരാകുന്നു. അവകര അപമാ
നിക്കുെ, കുറ്റക്ാരാക്കുെ, ഒടവിൽ 
ആത്മഹത്യയികൈക്് തള്ളിവി
ടെ ഇവകയാകക്യാണ് കെന്ദ്ര 
-സംസ്ാന സർക്രുെളുകെ വായ് 
നൽെൽ നയം സാധാരണക്ാർ
ക്് സമ്മാനിക്കുന്നത്. സഹെ
രണ �ാങ്കുെകളയും വടെിപെൈിശ 
കെന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്ന ജനകദ്രാഹ 

നയത്ികറെ പാരമ്യതയിൈാണ് 
പിണൊയി സർക്ാരും അഭിര
മിക്കുന്നത്. ഈ കൊർപെകെറ്റ് 
അനുകൂൈ നവൈി�െൽ �ാങ്ിം
ഗ് നയത്ികറെ ഇരയാണ് അഭി
രാമി. ഇകതാരു കൊൈക്കുറ്റം 
തകന്ന. ജനകദ്രാഹ �ാങ്ിംഗ് 
നയം പിന്തുെർന്ന് ഭരണകൂെം നെ
ത്ിയ കൊൈപാതെം.

വായ്ാക്കുടക്ിൽ സാധാരണ 
മനുഷ്യർ ജവീവിതം അവസാനിപെി
കക്ണ്ടി വരുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹ
�ര്യത്ിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകയ തവീരു. 
കതാഴിലും വരുമാനവം നഷ്കപെടെ് 
ആളുെൾ രണ്ടറ്റവം കൂടെിമുടെിക്ാൻ 
കനകടൊടെം ഓടകമ്ാൾ, അവകര 
കവടെയാടന്ന നയത്ികനതികര 
പ്രതികഷധം വളർന്ന് വരണം. 
ജനങ്ങളുകെ െിെപൊെം ജപ്ി ക�
യ്യുന്ന ഒരു നെപെിയും അനുവദി
ക്ാൻ പാെില്ല. ഇതിനെം ജപ്ി 
ക�യ്കപെടെവരുകെ െിെപൊെങ്ങൾ 
തിരികെ പിെിക്കുെയാണ് കവണ്ട
ത്. അതിനായി, ജനെവീയ പ്രതി
കരാധ പ്രകക്ഷാഭ സമിതിെൾക്് 
രൂപം നൽെണം. കൊവി�ിന് 
കശഷം ബുദ്ധിമുകടെെിയ ജവീവിത
സാഹ�ര്യത്ിൽ, പൂർവ സ്ിതി 
പുനഃസ്ാപിക്കപെടന്നതുവകര 
ൊർഷിെ-വിദ്യാഭ്യാസ-ഭവന
-അെിസ്ാന ആവശ്യ വായ്െൾ
ക്കുകമലുള്ള എല്ലാ െിക്വെിയും 
നിർത്ിവയ്കണം. വായ്യുകെ ഉത്
രവാദിത്ം സമ്പൂർണമായും 
സർക്ാർ ഏകറ്റടക്ണം. ഇനിയു
കമാരു അഭിരാമിക്് കൂെി കെരള
ത്ിൽ ജവീവൻ നഷ്കപെടന്ന സ്ിതി 
വരരുത്.

A`ncmanbpsS BßlXy:
apJy{]Xn tIcf _m¦v

പ്രളയ �ാധിത കമേൈയായ 
കൂടെിക്ൽ, കൊക്യാർ, മുണ്ട
ക്യം പഞ്ായത്തുെളികൈ �ാങ്് 
വായ്യുകെ കപരിലുള്ള ജപ്ി നെ
പെിെൾ നിർത്ിവയ്കെ, വായ്
െൾ സർക്ാർ ഏകറ്റടക്കുെ തു
െങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്ി
കക്ാണ്ട് പ്രളയ �ാധിതരുകെ 
അതിജവീവന കൂടൊയ്മയുകെ കന
തൃത്ത്ിൽ  കൂടെിക്ൽ വികല്ലജ് 
ഓഫവീസ് മാർച്ചും ധർണ്ണയും നെ
ന്നു. കെകെയിൽ സിൽവർലൈ
ൻ വിരുദ്ധ ജനെവീയ സമിതി 
സംസ്ാന ജനെൽ െണ്വവീന

ർ എസ്.രാജവീവൻ ഉദ്ഘാെനം 
ക�യ്തു. 

അതിജവീവന കൂടൊയ്മ െണ്
വവീനർ ക�ന്നി കദവസ്യ അദ്ധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ചു. ലവസ് ക�യർ
മാൻ കഗാപി മാെപൊടെ്, രക്ഷാ
ധിൊരി വി.പി. കൊച്ചുകമാൻ, 
കെ കെയിൽ സിൽവർ ലൈൻ 
വിരുദ്ധ ജനെവീയസമിതി വനിതാ 
െണ്വവീനർ ശരണ്യ രാജ്, കൃ
ഷ്ണൻകുടെി, മിനി കെ. ഫിൈിപെ്, 
മുരളവീധരൻ, കെ.കെ.ഷാജൻ, 
പത്മവല്ലി ശ്രവീധരൻ തുെങ്ങിയ
വർ പ്രസംഗിച്ചു.

P]vXn `ojWns¡Xnsc {]fb_m-[n-X-cpsS  

Iq«n¡Â hntÃPv Hm^okv amÀ-¨v

പ്രളയ ബാധിതരുപ്ട അതിജീവന കൂട്ായട്മയുപ്ട ശനതൃത്വത്ില്  
കൂട്ിക്കല് വിശല്ലജട് ഓഫീസട് മാര്ചട്
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(1-ാം ശേജില് നിന്ട്)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

ബിജെപി അധികാരത്ില് വന്ന കാലഘട്ടത്ി
ലാണ് ദളിത് സമൂഹത്ിന് നനജരയുള്ള അതിക്ര
മങ്ങളുജെ ജപജട്ടന്നുള്ള കുതിപ്് പ്രകെമാകുന്നത്. 
2020ല് മാത്രം ദളിതര്ജ്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങ
ളുമായി ബന്ധജപ്ട്ട് 50,000ത്ിലധികരം പരാതി
കളാണ ്നല്കജപ്ട്ടിട്ടുള്ളത.് എന്നാല് ദളിതര്ജ്കെ
തിരായ കുറ്റകൃത്രം എത്നമല്ഹഹീനമായിരുന്നാലരം 
പ്രതികള്്കെ് യാജതാരു ശിക്ഷയുരം ലഭിക്കുന്നില്ല.  

ടെ ഏകതങ്ിലും സ്തവീകയ അ�ദ്ധ
വശാകൈങ്ിലും സ്ർശിച്ചാൽ, ലെ
കയറ്റവം മർദനവമാണ് അനിവാ
ര്യഫൈം. �ായക്െെളിലും വഴി
കയാര ഭക്ഷണശാൈെളിലും ദളി
തർ �ായ കുെിക്ാൻ സ്ന്ം ഗ്ാ
സുെൾ െരുതണം. �ത് മൃഗങ്ങ
ളുകെ കതാൈിയുരിയാൻ ഏകതങ്ി
ലും ദളിത് കുടം�ം  വിസമ്മതി
ച്ചാൽ, അവർക്് പ്രാകദശിെ ഉന്ന
തരുകെയും ഗ്ാമത്ൈവന്ാരുകെയും 
കരാഷം കനരികെണ്ടിവരും. കതാ
ൈിയുരിഞ്ഞാൽ പശു സംരക്ഷെ
രുകെ ക്രൂരത കനരികെണ്ടിയും വരും. 
ആദിവാസിെൾ അധിവസിച്ചി
രുന്ന വനഭൂമിെൾ കുത്െ മുത
ൈാളിമാർക്് യകഥഷ്ം അനുവദി
ക്കുംവിധം രാജ്യകത് നിയമങ്ങ
ൾ കപാളികച്ചഴതുെയാണ.്  അവകര 
കുെികയാഴിപെിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ 
ധാരാളം. 2020ൽ മാത്രം ദളിത
ർകക്തിരായ അതിക്രമങ്ങളുമാ
യി �ന്ധകപെടെ് 50,000ത്ിൈധി
െം പരാതിെളാണ് നൽെകപെടെി
ട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ദളിതർകക്തി
രായ കുറ്റകൃത്യം എത്രകമൽഹവീന
മായിരുന്നാലും പ്രതിെൾക്് 
യാകതാരു ശിക്ഷയും ൈഭിക്കുന്നി
ല്ല. സമൂഹത്ികറെ മുേ്യധാരയിൽ 
നിന്നുള്ള അന്യവൽക്രണം നി
മിത്ം, അവർ എല്ലാത്രം ലെ
കയറ്റങ്ങൾക്കും അപമാനങ്ങൾക്കും 
അതിക്രമങ്ങൾക്കും വികധയരാ
യികക്ാകണ്ടയിരിക്കുന്നു. 

�ിചജപി ഭരണത്ിൽ ദളിത
ര്കും ആദിവാസികള്കു
ചമതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് 
ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിച്ു

നാഷണൽ ലക്രം കെകക്ാ
ർ�് സ് �യൂകൊ െികപൊർട്ടുെൾ 
ൊണിക്കുന്നത്, െഴിഞ്ഞ പത്തു
വർഷത്ിനികെ (2011-20) 76,899 
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പടെിെവർഗക്ാ
ർകക്തികര നെന്നിരിക്കുന്നു എന്നാ
ണ്. മധ്യപ്രകദശിൽ, കവശ്യാവൃ
ത്ിസംഘങ്ങൾ ആദിവാസിെ
കള ചൂഷണം ക�യ്യുകമ്ാൾ, ജാ
ർേണ്ിലും ഛത്വീസ്ഗ�ിലും, 
മാകവായിസ്റ്റുെൾകക്തിരായ പ്ര
ത്യാക്രമണങ്ങളുകെ കപരിൽ ആദി
വാസിെകള നിരന്രമായി കവടെ
യാടന്നു.  2019കമയ് മാസത്ിൽ, 

�ി-കനാടെിലഫ�് കഗാത്രങ്ങളി
ൽകപെടെ സ്തവീെൾ, തങ്ങൾ ഏതാ
ണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പവീ�ി
പെിക്കപെടെയും �ൈാത്സംഗം 
ക�യ്കപെടെയും ക�യ്തുകവന്ന് സാ
ക്ഷ്യകപെടത്ി. '�ി കനാടെിലഫ
�്' കഗാത്രങ്ങകള പടെിെയിൽ  
ക�ർത്ിടെില്ലാത്തിനാൽ അവ
ർക്് നിയമസംരക്ഷണം ഇല്ല. 
ഇന്്യയികൈ ദളിതർ സാമൂഹിെ
മായി ഉയർന്ന ജാതി വിഭാഗങ്ങ
ളിൽനിന്നും പൂർണ്ണമായി കവർതി

രിക്കപെടെിരിക്കുന്നു. കഗാത്രവർഗ്ഗ
ക്ാരാെകടെ മുേ്യധാരയിൽനിന്നും 
വളകര അെകൈയാണ്.

'ബ്രാഹ്മണിസ'ത്ിന് (സാമൂ
ഹിെ ക്രമവീെരണത്ിൽ മുെൾത്
ടെിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരുകെ കമൽകക്ാ
യ്മ) പിന്തുണ പരസ്യമായി പ്രെ
െിപെിക്കുന്ന �ികജപി അധിൊ
രത്ിൽ വന്ന ൊൈഘടെത്ിൈാണ് 
ദളിത് സമൂഹത്ിന് കനകരയുള്ള 
അതിക്രമങ്ങളുകെ കപകടെന്നുള്ള 
കുതിപെ ്പ്രെെമാകുന്നത.്   ഏതാനും 
വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്് ഹരിയാനയി
ൽ രണ്ട് ദളിത് കുടെിെൾ ചുട്ടുകൊ
ല്ലകപെടെതികനത്തുെർന്നുണ്ടായ കൊ
ൈാഹൈങ്ങകളക്കുെിച്ച് പ്രതിെരി
ക്കവ, മുൻ പ്രതികരാധമന്തി െി
ടെകയർ�് ജനെൽ വികെ സിംഗ് 
പെഞ്ഞത,് ''രണ്ട്  നായെൾ �ത്
തികനക്കുെിച്ച ്ഒച്ചകവക്ാൻ എന്ാ
ണ് ഉള്ളത്'' എന്നാണ്. ഓകരാ ചു
വെിലും നവീതി നികഷധിക്കപെട
ന്ന നിർഭാഗ്യരായ ദളിതരും ആദി
വാസിെളും സമൂഹകത്ാടം, സ്
യകമയും ക�ാദിക്കുന്നു: ''ഞങ്ങളും 
മനുഷ്യരകല്ല, ഞങ്ങളുകെ സിരെ
ളിൽ ഒഴകുന്നതും മനുഷ്യരക്ം 
തകന്നയകല്ല? നിരന്രമായി കവ
ടെയാെകപെൊനും, സാമൂഹിെമായി 

�ഹിഷ് െരിക്കപെൊനും ജനി
ച്ചവരാകണാ ഞങ്ങൾ ?''

ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങ
ൾകക്തികര നെക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യ
ങ്ങളും എണ്ണത്ിൽ ഒട്ടും കുെവല്ല. 
ആദിവാസി സ്തവീെൾക്് കനകരയു
ള്ള ലൈംഗിെ അതിക്രമങ്ങൾ 
ദിനംപ്രതി വർദ്ധിക്കുന്നു. െഴിഞ്ഞ 

വർഷം ജൂണിൽ, ഛത്വീസ്ഗ�ി
ൽ ൌമാരക്ാരിയായ ഒരു ആദി
വാസി കപണ്കുടെികയ സുരക്ഷാ 
കസനാംഗങ്ങൾ ആസൂത്രിതമായ 
ഏറ്റുമുടെൈിൽ �ൈാത്സംഗം ക�യ്ത് 
കൊൈകപെടത്ിയിരുന്നു. ആദിവാ
സിെൾകക്തികര വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന 
കുറ്റകൃത്യങ്ങളുകെ വൈികയാരു ഭാഗം 
�ികജപി ഭരണൊൈത്ാണ് സം
ഭവിച്ചത്. ഇവരുകെ ആദിവാസി 
കപ്രമം തിെഞ്ഞ ൊപെ്യമാകണ
ന്ന് ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംശയാ
തവീതമായി കതളിയിക്കുന്നു. 

ഭരണെക്ഷിയും, സർക്ാരും 
'കദശവീയതയും കദശകനേഹവം' 
കൊടെികഘാഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്ാ
തന്ത്യത്ികറെ 75-ാം വാർഷിെം 
ആഢം�രകത്ാകെയും പ്രൗഢി
കയാകെയും ആകഘാഷിക്കുകമ്ാ
ൾ, ദളിതരും, ആദിവാസിെളും, 
മറ്റ് അദ്ധ്ാനിച്ച് ജവീവിക്കുന്നവരും, 
കനരിടന്ന അവർണ്ണനവീയമായ വി
കവ�നങ്ങൾക്കും അെിച്ചമർത്
ലുെൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊ
ണ്ട്  രാജ്യം വളകര കവഗത്ിൽ 
താകഴക്് പതിക്കുെയാണ്. ഹൃദ
യകഭദെമായ ഈ സാമൂഹ്യസാ
ഹ�ര്യത്ികറെ ൊരണകത്ക്കു
െിച്ച് ആഴത്ിൽ അകന്ഷണം 
നെത്ിയാൽ, ഈ തിന്െളുകെ
യും ദുഷ് പ്രവണതെളുകെയും മൂൈ
ൊരണം, ജവീർണ്ണിച്ചതും അഴിമതി 
നിെഞ്ഞതും പ്രതിസന്ധി ഗ്സവ
മായ മുതൈാളിത് വ്യവസ്ിതി
യാകണന്ന് ൊണാനാകും. ഭരിക്കു
ന്ന മുതൈാളിത്ത്ികറെ പ്രതിസ
ന്ധി മൂർചിക്കുന്നതികനാപെം, അെി
ച്ചമർത്കപെടെ ജനവിഭാഗങ്ങൾ
കക്തിരായ ആക്രമണം എല്ലാ 
കമേൈെളിലും കൂടതൽ പ്രെെവം 
െഠിനവം ആകുന്നു. ദളിതരുകെ
യും ആദിവാസിെളുകെയും പെ
ഞ്ഞെിയിക്ാനാവാത് ദുരിതവം 
ദാരിദ്ര്യവം അതികറെ ഭാഗമാണ്.

പീഡിപ്ികചപ്ടുന് ദളിതചര
യും ആദിവാസികചളയും ക 
�ളിപ്ികാന് �ിചജപി ധനതാ 
കള് തകന്ങ്ങള് ചമനയുന്ു

രാജ്യംഭരിക്കുന്ന കുത്െെളു
കെ വിശ്സ കസവെർ എന്ന നി
ൈയിൽ �ികജപി കനതൃത്ത്ിന് 
ഈ യാഥാർത്്യം വ്യക്മായി 
അെിയാം. മുെളിൽ പ്രസാവിച്ച 
ഈ സത്യം ദളിതർക്കും ആദിവാ
സിെൾക്കും മറ്റ് അധഃസ്ിത വി
ഭാഗങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ കവളികപെ
ൊതിരിക്ാൻ, അവർക്ിെയികൈ 
സ്ാനകമാഹിെകള ആനുകൂൈ്യ
ങ്ങളും, ധനവം അധിൊരവം വാ
ഗ്ാനം ക�യ്ത് തന്തപൂർവ്ം വശവീ
െരിക്കുന്നു. അങ്ങകന, ദളിതർക്കും 
ആദിവാസിെൾക്കും അർഹത
കപെടെ എല്ലാ അവസരങ്ങളും അവ
ൊശങ്ങളും തടെികയടക്കുന്ന, ദളി
തരുകെയും ആദിവാസിെളുകെയും 
ഒരു ക�െിയ വിഭാഗം, ധനിെരാ
യി ഉയർന്നു വരുന്നു. സമ്ന്നരായ 
ഈ ക�െിയ 'വകരണ്യവർഗ്ഗം' 
എല്ലാ പ്രകത്യൊവൊശങ്ങളും 
സ്ാധവീനവം ആസ്ദിച്ചുകൊണ്ട്, 
സമൂഹത്ിലും, പിന്ിരിപെൻ ഭര
ണകമേൈെളിലും പിെിമുറുക്കുന്ന 
അതിസമ്ന്നരുകെ ഭാഗമായി മാ
റുെയും പിന്നാക്ക്ാരുകെയും 
സാധാരണക്ാരുകെയും, അതി
കവഗം തെരുന്ന ഉപജവീവനമാർഗ്ഗ
കത്പെറ്റി അവജ്ഞയും നിസ്സംഗ
തയും പുൈർത്തുെയും ക�യ്യുന്നു. 
അങ്ങകന, വികശഷാധിൊരം 
ആസ്ദിക്കുന്ന ഇക്കൂടെർ, ഭരിക്കു
ന്ന ബൂർഷ്ാസിയുകെ ഒരു അനു
�ന്ധമായി മാെികക്ാണ്ട,് മുത
ൈാളിത് കസവെരായ മറ്റുള്ളവ
ർകക്ാപെം, എല്ലാത്രം നിയമ
വിരുദ്ധവം അഴിമതി നിെഞ്ഞതു
മായ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഏർകപെ
ടന്നു. തന്തപരമായ നവീക്ത്ിലൂ
കെ, ഭരണവർഗം, ഈ വികശഷാ
ധിൊര വിഭാഗകത്, ഭരണവർഗ്ഗ
ത്ികറെ താൽപെര്യത്ിന് വഴങ്ങു
ന്ന ഒന്നായി രൂപകപെടത്ി എട
ത്തുകൊണ്ട് ദളിത്, ആദിവാസി 
വിഭാഗക്ാരുകെ സമൃദ്ധിയുകെ (!) 
കതളിവായി ഉയർത്ിക്ാട്ടുെയും 
ക�യ്യുന്നു. ദളിതർക്കും ആദിവാ
സിെൾക്കും ഉള്ളികൈ ഈ പ്ര
കത്യെ വിഭാഗത്ികറെ ആവിർഭാ
വം, മുതൈാളിത്ത്ിൽ, വർഗവി
ഭജനം ഓകരാ നിമിഷവം മൂർച്ച 
കൂെികക്ാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തു
തകയ വ്യക്മായി സാക്ഷ്യകപെട
ത്തുന്നു. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്വനും 
തമ്മിലുള്ള അെൈം സാമൂഹിെ 
ഉച്ചനവീ�ത്ങ്ങകള കൂടതൽ വ്യക്
വം പ്രെെവമാക്കുന്നു.

ഈ പശ്ാത്ൈത്ിൈാണ് 
രാജ്യത്ികറെ രാഷ്ടപതി ഉൾകപെ
കെയുള്ള �ിൈ സുപ്രധാന സ്ാന
ങ്ങളികൈക്് ദളിത് അകല്ലങ്ിൽ 
ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നി
ന്നുള്ള സ്ാനാർത്ിെകള കതര
കഞ്ഞടത്തുകൊണ്ട് �ികജപി 

ജനങ്ങകള വിഡ്ിെളാക്ാൻ തന്ത
ങ്ങൾ പയറ്റുന്നത്. ഇതിലൂകെ, ദളി
തരും ആദിവാസിെളും  പുകരാഗ
മിക്കുന്നുകവന്നും സമൂഹത്ികറെ 
മുേ്യധാരയിൽ ഇെംപിെിക്കുന്നു
കവന്നും സമർത്ിക്ാൻ അവർ 
ശ്രമിക്കുന്നു. 

2017ൽ ദളിത് കുടം�ത്ിൽ 
ജനിച്ച രാംനാഥ് കൊവിദേികന 
രാഷ്ടപതിയായി കതരകഞ്ഞടത്
ത് ഇകത ഉകദശകത്ാകെയാണ്. 
ഇത്വണ ഇന്്യയുകെ 14-ാമത് 
രാഷ്ടപതിയായി ആദിവാസി സമൂ
ഹത്ിൽ ജനിച്ച ദ്രൗപതി മുർമു 
സത്യപ്രതിജ്ഞ ക�യ്ത് അധിൊ
രകമറ്റു. പതിവകപാകൈ ബൂർഷ്ാ 
മാധ്യമങ്ങൾ, 140 കൊെി ജനങ്ങ
ളുള്ള രാജ്യകത് പരകമാന്നത 
പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരു കഗാത്രവ
ർഗക്ാരിയായ സ്തവീയുകെ വാർത് 
ഉയർത്ിക്ാട്ടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ 
ൊൈത്തും ഇതര കമേൈെളിലും 
അവർ എങ്ങകന അവഗണിക്
കപെട്ടു എന്നതികറെ ഉജ്്ൈമായ 
വിവരണങ്ങൾ മവീ�ിയ കൊണ്ടാ
ടന്നു. ഇത്രം വഞ്നാപരമായ 
നവീക്ങ്ങകള ദളിത് - ആദിവാസി 
ശാക്വീെരണത്ികറെ അെയാള
മായി കുത്െ നിയന്തണത്ിലു
ള്ള മാദ്ധ്യമങ്ങൾ എടത്തുൊണി
ക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതകപെൊനില്ല. 
ദ്രൗപതി മുർമു രാഷ്ടപതിയാകു
കമ്ാൾ, ആദിവാസിെളും ദളിത
രും അഭിമാനകത്ാകെ ജവീവിക്കു
മകത്ര! അവരുകെ പ്രതാപൊൈം 
വന്നിരിക്കുന്നുവകത്ര! ഈ പ്ര�ാ
രണങ്ങളിൽപെരം വഞ്ന മകറ്റന്തു
ണ്ട്?

ദളിതര്കും ആദിവാസിക
ള്കുചമതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങ
ളിൽ ദളിത്ക് പരിധവഷമണിഞ്ഞ 
ധനതാകള് മൗനം പാലിച്ു

മുൻ രാഷ്ടപതി രാംനാഥ് കൊ
വിദേ് 1998നും 2002നും ഇെയിൽ 
�ികജപി ദൈിത് കമാർച്ചയുകെ 
അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. �ികജപി
യുകെ കദശവീയ വക്ാവായും പ്രവ
ർത്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരൗങ്ികൈ തെ
വാെ് വവീെ് അകദഹം ആർഎസ്എ
സിനു ദാനം ക�യ്തു. �ികജപി െി
ക്റ്റിൽ രണ്ട് തവണ രാജ്യസഭ
യികൈക്് കതരകഞ്ഞടക്കപെടെ 
അകദഹം �ിഹാെികറെ ഗവർണ
ൊയും കസവനമനുഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
അകദഹത്ികറെ കസവന ൊൈ
യളവികൈാ അതിനുമുകമ്ാ പിൻകപാ 
നവീതി നികഷധിക്കപെടന്ന ദളിത് 
ജനവിഭാഗത്ിനായി ശബ്ിക്കു
ന്നതായി നാം െണ്ടിടെില്ല. ഉന്നാ
കവാ, ഹത്രാസ്, യുപിയികൈ �ി
ത്രകൂെ്, �ൽഹി എന്നിവിെങ്ങളി
ൽ ദളിത് കപണ്കുടെിെൾക്കുകന
കര ലപശാ�ിെ �ൈാത്സംഗങ്ങ
ളും കൊൈപാതെങ്ങളും നെന്ന
കപൊഴം ഹരിയാനയികൈ ഹിസാർ 
ജില്ലയികൈ മിർൊൻ ഗ്ാമത്ിൽ, 
ഒരു ദളിതകനയും അവകറെ രണ്ട് 

Zfn-X-scbpw B-Zn-hm-kn-I-sf-bpw \nÀ-±-b-am-bn th-«-bm-Sp-¶  
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ദളിത്-ആദിവാസി  
ചൂഷണം

FsF-Un-FkvH tIm«-bw PnÃm- k-t½f\w

എഐഡിഎസട്ഒ സംഘടിപെിച ആോമതട് ശകാട്യം ജില്ലാവിദ്ാര്തി 
സശമ്ളനത്ില് സംസ്ാന പ്രസിഡറെട് ശഡാ.എസട്.അലീന പ്രസം
ഗിക്കുന്നു.  കവക്കം മുഹമ്ദട് ബഷീര് സ്ാരകഹാളില് നടന് സശമ്
ളനത്ില് േശലഷട് െന്ദ്രന് പ്രസിഡന്റും എസട്.ആമി പ്സക്രട്േിയുമാ
യി 16 അംഗകമ്ിറ്ിയും പ്തരപ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
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ദളിത്, ആദിവാസി പ്രശ്നങ്ങജള ഉപനയാഗജപ്ടു
ത്ിയുരം, അവരുജെ ദയനഹീയാവസ്ഥ ചൂഷണരംജെ
യ്തരം, അധികാരത്ിജലത്തുക എന്ന ലക്ഷ്നത്ാ
ജെ പല സന്ദര്ഭങ്ങളിലരം ബൂര്ഷഷ്ാ-ജപറ്റി ബൂര്ഷഷ്ാ 
പാര്ട്ടികള് ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുണ്്. അധികാരത്ി
ജലത്ിയനശഷരം  മല്കെരം മറിഞ്് ഇക്കൂട്ടര് സമ്പ
ന്നരുജെയുരം മുതലാളിമാരുജെയുരം കറകളഞ് 
നസവകരാകുകയുരം ചൂഷകരായ മുതലാളിത് 
യന്ത്രത്ിജറെ ഭാഗമായി മാറുകയുരംജെയ്യുന്നു.

(4-ാം ശേജില് നിന്ട്)

സകഹാദരൻമാകരയും 17 സവർണ്ണ 
ക്രിമിനലുെൾ ഗുരുതരമായി പരി
കക്ൽപെിച്ചകപൊഴം, കുടം�ത്ി
കൈ ഏെ വരുമാനക്ാരനായ 
30വയസ്സുള്ള ദളിത് യുവാവികന  
കമാഷണക്കുറ്റം ആകരാപിച്ച ്11കപർ 
ക�ർന്ന് തല്ലികക്ാന്നകപൊഴം 
അവകയ അപൈപിക്ാൻ അകദ
ഹം തയ്ാൊയില്ല. അകപൊകഴാന്നും 
അകദഹത്ികറെ ദളിത് മനസ്സാ
ക്ഷി പ്രതിെരിച്ചില്ല.

ദ്രൗപതി മുർമുവം ജാർേണ്ി
കൈ �ികജപി മന്തിസഭയിൽ 
അംഗമായിരുന്നു. അവർ മന്തിയാ
യിരികക്, ആദിവാസിെകള വന
കമേൈയിൽ നിന്ന് ഒഴിപെിക്ാൻ 
ജാർേണ് ്നിയമസഭയിൽ നിയമം 
പാസാക്ി. ദ്രൗപതി മുർമു പ്രതി
കഷധിച്ചില്ല. ഗുജൊത്ികൈ ഗിർ 
കസാമനാഥ് ജില്ലയികൈ ഉന പടെ
ണത്ിൽ നാൈ് ദളിത് യുവാക്
കള, സ്യം പ്രേ്യാപിത പശു സം
രക്ഷെർ കെടെിയിടെ് ക്രൂരമായി 
മർദിച്ചകപൊൾ, രാം നാഥ് കൊവി
കദോ, ദ്രൗപതി മുർമുകവാ സംഭവ
കത് അപൈപിച്ചില്ല. െർണാെെ
യികൈ ശാന്ിപുര ഗ്ാമത്ിൽ 
പശുവികന കമാഷ്ിച്ച് കൊന്നുകവ
ന്നാകരാപിച്ച് അഞ്് ദളിതകര 
ആയുധധാരിെളായ �ജ്െംഗ് ദൾ 
അംഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ചകപൊൾ ദ്രൗ
പതി മുർമു നിശ്ബ്യായിരുന്നു. 
�ികജപിയുകെ വിദ്യാർത്ി സം
ഘെനയായ എ�ിവിപിയുകെ പ്രാ
കദശിെ ഘെെത്ികറെ പരാതി
കയത്തുെർന്ന് ലഹദരാ�ാദ് 
സർവെൈാശാൈയികൈ കരാഹിത് 
കവമുൈകയന്ന മിടക്നായ ദളിത് 
പിഎച്ച്�ി വിദ്യാർത്ികയ അന്യാ
യമായി സകസ്ൻ�് ക�യ്യുെയും 
കരാഹിത് പിന്നവീെ് ആത്മഹത്യ 
ക�യ്യുെയും ക�യ്തകപൊൾ, ദ്രൗപ
തി മുർമുകവാ, രാംനാഥ് കൊവി
കദോ പ്രതികഷധിച്ചതായി ആരും 
കെടെില്ല. കരാഹിത് കവമുൈയുകെ 
െത്് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂകെ 
പുെത്തുവന്നകപൊഴം കൊടങ്ാറ്റുയ
ർത്ിയകപൊഴം  അവർ ഒരക്ഷരം 
കപാലും പെഞ്ഞില്ല. ഒരാഴ്ചമുമ്്, 
യുപിയികൈ പിൈി�ിറ്റിൽ പ്രായ
പൂർത്ിയാൊത് ദളിത് കപണ്
കുടെികയ രണ്ടുകപർ ക�ർന്ന്�ൈാ
ത്സംഗം ക�യ്ത് തവീകൊളുത്ി, 
ഇകപൊൾ അവളുകെ നിൈ ഗുരുത
രമാണ്. രാംനാഥ് കൊവിദേിൽ 
നികന്നാ, രാഷ്ടപതി ദ്രൗപതി മു
ർമുവിൽ നികന്നാ ഒരു പ്രതിെര
ണവം ൈഭിച്ചിടെില്ല. 

ഇന്്യയുകെ ആദ്യ കഗാത്രവർഗ 
രാഷ്ടപതിയായി ദ്രൗപതി മുർമു 
സത്യപ്രതിജ്ഞ ക�യ്ത് 3 മണി
ക്കൂെിനുകശഷം, െടത് ദുരിതം 
മൂൈം നൂറുെണക്ിന് സ്തവീെൾ, കൂ
ടതലും പശ്ിമ �ംഗാളികൈ പു
രുൈിയ ജില്ലയികൈ ആദിവാസി 
സമുദായങ്ങളികൈയും മറ്റ് പിന്നാ
ക് വിഭാഗങ്ങളികൈയും സ്തവീെൾ, 
െഴിഞ്ഞ �ിസം�ർ 21 മുതൽ 

എംഎൻആർഇജിഎയ്ക് െവീഴിൽ 
നെത്ിയ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
കൂൈി നൽൊത്തിൽ തുെന്ന പ്ര
തികഷധവമായി രംഗകത്ത്ി. 

പടെിെജാതി-പടെിെവർഗ(അ
തിക്രമങ്ങൾ തെയൽ)നിയമം 1989, 
പടെിെജാതി-പടെിെവർഗക്ാർകക്
തിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തെയുന്ന
തിനുള്ള ഏറ്റവം പ്രധാനകപെടെ നി
യമങ്ങളികൈാന്നായി െണക്ാക്
കപെടന്നു. ദളിത്-പിന്നാക് ജന
വിഭാഗങ്ങൾക്് അനുകൂൈമായി 
നിയമത്ിൽ നിരവധി വ്യവസ്
െൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ ജന
സമൂഹത്ികനതിരായ കുറ്റകൃത്യ
ങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും ഭയാനെ
മാംവിധം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു
െയാണ്. ഉയർന്ന ജാതിയിൽകപെ
ടെ പ്രതിെൾ കുറ്റ വിമുക്രാക്കപെ
ടന്നതികറെ നിരക്് കൂടതൈാണ്. 
ശിക്ഷാനിരക്ാെകടെ കുെവമാണ്. 
ആദിവാസി ജനത പരിഷ് കൃത 
സമൂഹത്ിൽ നിന്ന്കൂടതൽ കൂട
തൽ ഒറ്റകപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
ഈ കനതാക്ളുകെ ഉന്നതസ്ാ
നം ഏത് വിധത്ിൈാണ് അധഃ
സ്ിതരായ ദളിതരുകെകയാ ആദി
വാസിെളുകെകയാ താൽപെര്യത്ി
ന് ഉതകുന്നത്? ഭരിക്കുന്ന മുതൈാ
ളി വർഗ താൽപെര്യത്ിന് വികധ
യരായ ബൂർഷ്ാ രാഷ്ടവീയക്ാർ 
അവരുകെ ദളിത് അകല്ലങ്ിൽ കഗാ
ത്രവർഗ്ഗ വികശഷണം  ചൂഷണ
ത്ിന് വികധയരായ ദളിത്, ആദി
വാസി ജനവിഭാഗങ്ങകളയും അധ്ാ
നിക്കുന്ന മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങകളയും 
െ�ളിപെിക്ാനുള്ള ഒരു തന്തമാ
യി യഥാർത്ത്ിൽ ഉപകയാഗി
ക്കുന്നു.

ദളിത്, ആദിവാസി പ്രശ്നങ്ങ
കള ഉപകയാഗകപെടത്ിയും, അവ
രുകെ ദയനവീയാവസ്യും ദാരിദ്ര്യ
വം ചൂഷണംക�യ്തും കവാട്ടുകനെി 
അധിൊരത്ികൈത്തുെ എന്ന 
ൈക്ഷ്യകത്ാകെ പൈയിെത്തും പൈ 
അവസരങ്ങളിലും ബൂർഷ്ാ-കപറ്റി 
ബൂർഷ്ാ പാർടെിെൾ ഉയർന്നുവ
ന്നിട്ടുണ്ട്. അധിൊരത്ികൈത്ി
യകശഷം, മൈക്ം മെിഞ്ഞ് അവർ 
സമ്ന്നകരയും മുതൈാളിമാകരയും 
ആകവശകത്ാകെ കസവിക്കുെയും 
മുതൈാളിത് യന്തത്ികറെ ഭാഗ
മായി മാറുെയുംക�യ്യുന്നു. ദളിതർ 
ഉൾപെകെ ഒരാകളയും കവറുകത വി
ടന്നുമില്ല. മുതൈാളിത്ം അതികറെ 
നിക്ഷിപ് വർഗ്ഗ താൽപെര്യങ്ങൾ 
നിെകവറ്റുന്നതിനായി ഉയർത്ി
കക്ാണ്ടുവരുന്ന ഇത്രം സ്യം 
പ്രേ്യാപിത ദളിത്-ആദിവാസി 
സംഘെനെളിൽ അെിച്ചമർത്
കപെടെ ദളിത്, ആദിവാസി ജനവി
ഭാഗങ്ങൾ വ്യാകമാഹങ്ങകളാന്നും 
കവച്ചുപുൈർത്രുത്. ദളിത് സം
ഘെനെളും, ജാതവീയപാർടെിെളും, 
സ്യം പ്രേ്യാപിത ആദിവാസി 
പാർടെിെളും, എല്ലായ് കപൊഴം അെി
ച്ചമർത്കപെടന്ന ജനങ്ങളുകെ ൈക്ഷ്യ
കത് ഒറ്റികക്ാടക്കുെയാണ.് ദളിത,് 
ആദിവാസി കനതാക്ൾ മറ്റുപാ

ർടെിെളുമായി അധിൊരം പങ്ിട
ന്നതും, അതുവഴി മറ്റ് ബൂർഷ്ാ 
കനതാക്കളകപൊകൈ സൗഭാഗ്യ
ങ്ങളും സമ്ത്തും വാരിക്കൂട്ടുന്നതും 
നാം ൊണുന്നികല്ല? ഇത്രം സ്യം 

പ്രേ്യാപിത ദളിത് അകല്ലങ്ിൽ 
ആദിവാസി സംഘെനെളുകെ കന
താക്ൾ മുേ്യധാരാ ബൂർഷ്ാ പാ
ർടെിെളുമായി കൂട്ടുകൂെികയാ പിന്തു
ണകച്ചാ എംഎൽഎയും എംപിയും 
മന്തിയും മുേ്യമന്തിയും ആയിടെി
കല്ല? ദളിത്, ആദിവാസി കവാടെ
ർമാർക്് പ്രിയങ്രരായിത്വീരാൻ 
തങ്ങളുകെ ദളിത് അകല്ലങ്ിൽ ആദി
വാസി സ്ത്ം ഉപകയാഗിക്കുന്നു
എന്നല്ലാകത ആദിവാസിെകളാെ് 
ഒരു പ്രതി�ദ്ധതയുമികല്ലന്ന് നാം 
ൊണുന്നു. ദളിതരുകെകയാ ആദി
വാസിെളുകെകയാ സ്യം പ്രേ്യാ
പിത മിശിഹാമാകര നിയമനി
ർമ്മാണസഭയികൈക്് കതരകഞ്ഞ
ടക്കുെകയാ, രാജ്യത്ികറെ രാഷ്ട
പതിയുകെ െകസരയിൽ അവകരാ
ധിക്കുെകയാ ക�യ്യുന്നത്, ദളിത് 
അകല്ലങ്ിൽ കഗാത്രവർഗ വിഭാഗ
ങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്ിന് 
എകന്ങ്ിലും അളവിൽ ആശ്ാ
സം നൽെിയിട്ടുകണ്ടാ? ദളിത് വി
ഭാഗത്ിൽകപെടെ �ിൈർ ഹിന്ദു മത 
സമൂഹത്ികറെ പരിധി വിടെ് നവ 
ബുദ്ധമതകത് സ്വീെരിച്ചു. അത് 
അവരുകെ ദാരിദ്ര്യകമാ പ്രയാസകമാ 
ഇല്ലാതാക്ിയിട്ടുകണ്ടാ? മുൻൊൈ
ങ്ങളിലും, ജാതി അധിഷ്ിത ഹിന്ദു 
സമൂഹത്ികറെ അെിച്ചമർത്ൈി
ൽനിന്ന് രക്ഷകനൊൻ നിരവധി 
ദളിതർ ക്രിസ്തുമതം അകല്ലങ്ിൽ 
ഇസാം മതം സ്വീെരിച്ചു. അത് 
അവരുകെ ദുരിതങ്ങൾ അവസാ
നിപെികച്ചാ? 

�ികജപിയുകെ പ്രത്യയശാസ്ത 
കനതൃത്മായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന 

രാഷ്ടവീയ സ്യംകസവെ് സംഘം
(ആർഎസ്എസ്) മധ്യ, വെക്കു
െിഴക്ൻ ഇന്്യയികൈ ആദിവാ
സിെകള ഹിന്ദുവൽക്രിക്കുന്ന 
പ്രക്രിയയിൽ ഏർകപെടെിരിക്കുെ

യാണ്. ക�റുെിെ �ിസിനസ്സ് 
സമൂഹങ്ങകള ആർഎസ്എസ് 
'വനാഞ്ൽ' എന്ന കുെക്വീഴിൽ 
അണിനിരത്തുന്നു,  ക്രിസ്യൻ ആദി
വാസിെകള കനരിൊൻ പരിവ
ർത്ിത കഗാത്ര വിഭാഗങ്ങകള 
ഉപകയാഗിക്കുന്നു.  പ്രശ്നങ്ങൾ 
വർഗവീയവൽക്രിച്ച് കവാടെ്�ാങ്് 
ഏകൊപിപെിക്ാൻ ആർഎസ്എ
സ് പിന്തുണയുള്ള ധാരാളം ആദി
വാസി കക്ഷമ സംഘെനെൾ �ി
കജപികയ സഹായിച്ചതിനാൽ 
ആദിവാസിെൾക്ിെയിലുള്ള ഈ 
വിഭജനം �ികജപിക്് ഗുണം 
ക�യ്തതായി െികപൊർട്ടുണ്ട്. ഈ 
പ്രവണത െിഴകക്ാടെ് നവീങ്ങി നാ
ഗാൈാൻ�ികൈക്കും അസമികൈ
ക്കും എത്ിയിട്ടുണ്ട.് അെിച്ചമർത്
കപെടെ ദളിത്, ആദിവാസി സകഹാ
ദരങ്ങളും അവരുകെ ൈക്ഷ്യകത്ാ
െ് അനുഭാവം പുൈർത്തു സത്യസ
ന്ധരായ വ്യക്ിെളും ഗൗരവമായി 
�ിന്ികക്ണ്ട വിഷയങ്ങളാണിത.്
വിപ്ലവത്ിലതൂചട മുതലാളി
ത്ചത് നിഷ്ക്കാസിതമാ
കുധ്ാഴാണ്ക് യഥാര്ത്ഥ  
വിധമാെനം സാേ്യമാകുക

പ്രത്യക്ഷമായ സവർണ്ണ ചൂഷ 
ണം, യഥാർത്ത്ിൽ ഇന്്യൻ 
സമൂഹത്ികറെ പ്രകത്യെമായ സാ
ഹ�ര്യത്ിൽ, നിർദയമായ മുത
ൈാളിത് ചൂഷണത്ികറെ ഒരു മു
േമാകണന്നും, രണ്ടു  ജാതിെകള 
തമ്മിൈെിപെിക്കുന്നത്, ഭ്ാതൃഹത്യ
മൂൈമുള്ള രക്കച്ചാരിച്ചിൈിനും, പര
സ്രവിനാശെരമായ  സംഘടെന

ങ്ങൾക്കുംകവണ്ടി മാത്രമാകണന്നും, 
ഇത് മുതൈാളിത് വ്യവസ്കയ 
നിൈനിർത്തുന്നതിനും അനിവാ
ര്യമായ മുതൈാളിത് വിരുദ്ധ വി
പ്വകത് െഴിയുന്നിെകത്ാളം 
അെറ്റിനിർത്തുതിനുംകവണ്ടിയാ
കണന്നും അെിച്ചമർത്കപെടെ ജന
വിഭാഗങ്ങകളാെ് വ്യക്മാകക്ണ്ട
തുണ്ട്. യഥാർത്ത്ിൽ വിഭജനം 
എന്നത ്ചൂഷെർക്കും ചൂഷിതർക്കും 
ഇെയിൈാണ്. അല്ലാകത ജാതി
െൾക്ിെയികൈാ മതങ്ങൾക്ിെ
യികൈാ അല്ല. ശരിയായ വിപ്വ 
പ്രത്യയശാസ്തത്ിലും ഉയർന്ന 
കതാഴിൈാളിവർഗ സംസ് ൊര
ത്ിലും ധാർമ്മിെതയിലും, ശരി
യായ വിപ്വ കനതൃത്ത്ിലും  
അധിഷ്ിതമായ, ജാതി-മത
-വംശവീയ-പ്രാകദശിെ വാദങ്ങ
ൾക്് അതവീതമായ, അെിച്ചമർത്
കപെടെവരുകെ വർഗസമരകത്യാ
ണ് ശക്ികപെടകത്ണ്ടത്. മുത
ൈാളിത് അെിച്ചമർത്ൈികറെ 
പിെിയിൽനിന്ന് ദളിതർ ഉൾകപെ
കെയുള്ള എല്ലാ അെിച്ചമർത്കപെ
ടെ ജനവിഭാഗങ്ങളുകെയും കമാ�
നത്ിന് അകപൊൾ മാത്രകമ വഴി
കയാരുങ്ങുെയുള്ളൂ.

ശരിയായ വിപ്വ കനതൃത്
ത്ിൻ െവീഴിൽ ഈ പ്രസ്ാനം 
ശക്മായി ഉയർന്നുവരുകമ്ാൾ, 
ദളിതരും ആദിവാസിെളും ഉൾകപെ
കെയുള്ള ചൂഷിത ജനവിഭാഗങ്ങ
ളിൽ ആവശ്യമായ രാഷ്ടവീയ 
ക�ാധം ഉണ്ടാകുെയും അവകര 
കതറ്റിദ്ധരിപെിക്കുന്ന ബൂർഷ്ാ ഭര
ണാധിൊരിെളുകെ തന്തങ്ങൾ 
മനസ്സിൈാക്ാൻ െഴിയുെയും 
ക�യ്യും. ഭരണത്ികറെ പ്രധാന 
സ്ാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന, ദളിത്- 
ആദിവാസി മുദ്രയുള്ള വ്യക്ിെൾ, 
ദളിതരുകെകയാ ആദിവാസിെളു
കെകയാ യഥാർത് പ്രതിനിധിെ
ളകല്ലന്നും, അധഃസ്ിത ജനതയു
കെ താല്ര്യം സംരക്ഷിക്ാൻ ആഗ്
ഹമുള്ളവർക്കുകപാലും അതിന് 
െഴിയികല്ലന്നും അകപൊൾ വ്യക്
മാകും. അതിനാൽ, രാം നാഥ് 
കൊവികദോ, ദ്രൗപതി മുർമുകവാ 
രാജ്യത്ികറെ രാഷ്ടപതിയാൊം, 
പകക്ഷ അത് ദളിതരുകെയും ആദി
വാസിെളുകെയും മറ്റ് താഴ്ന്ന ജാതി
ക്ാരുകെയും ജവീവിതത്ികറെ ദുരി
തങ്ങൾ പരിഹരിക്കുെയില്ല.

BZn-hm-kn ap-{Z-b-Wn-ª-hÀ-¡v ]-Z-hn-IÄ \ÂIn
\-áam-b Z-fn-XvþB-Zn-hm-kn Nqj-Ww a-d-bv-¡p¶p

ദളിത്-ആദിവാസി  
ചൂഷണം

aZy-\-b-¯n-s\-Xnsc...

മദ്ത്ിപ്റെയും മയക്കുമരുന്ിപ്റെയും വ്ാേനം തടയുവാന് സര്ക്കാര് കര്േന നടേടികൾ സ്വീകരിക്കണ
പ്മന്ാവേ്പ്പെട്ടുപ്കാണട് ജനകീയ പ്രതിശരാധ സമിതിയും മദ്വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയും സംയുക്തമാ
യി പ്കാല്ലത്ട് െിന്ക്കടയില് നടത്ിയ ലഹരിവിരുദ്ധ സംഗമം ഫാദര് ഇര്വിന് പ്ജയിംസട് ഉദട്ഘാടനം 
പ്െയ്യുന്നു. േിേവന്തൂര് ശഗാോലകൃഷ്ണന്, ഫാദര് ഗീവര്ഗ്ീസട് തരകന്, മാതയു േണിക്കര്, ഷേഫട് കണേ, വി
ജയകൃഷണന്, ട്വിങ്ിൾ പ്രഭാകരന്, ജി ധ്രുവകുമാര് എന്ിവര് പ്രസംഗിച്ചു. 
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നമ്മുകെ രാജ്യം സ്ാതന്ത്യ
ത്ികറെ 75-ാം വാർഷിെവം െ്ി
റ്റ് ഇന്്യാസമരത്ികറെ 80-ാം 
വാർഷിെവം ആകഘാഷിക്കുന്ന 
വർഷമാണിത്. മഹത്ായ കപാ
രാടെങ്ങകളയും ത്യാഗങ്ങകളയും 
ഓർമ്മിപെിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഗസ്റ് 
മാസം െെന്നുകപായത്. െഴിഞ്ഞ 
മുക്ാൽനൂറ്റാണ്ടിൽനിന്ന് ഭിന്ന
മായി 'ഹർ ഘർ തിരംഗ് ' എന്ന 
മുദ്രാവാെ്യമുയർത്ികക്ാണ്ട ്എല്ലാ 
വവീടെളിലും മൂന്നുദിവസങ്ങളിൽ 
തുെർച്ചയായി കദശവീയ പതാെ 
ഉയർത്ണകമന്ന ്കെന്ദ്രസർക്ാർ 
ആഹ്ാനം ക�യ്യുെയുണ്ടായി. 
'ആസാദി ൊ അമൃത മകഹാത്സ
വ് ' എന്ന് കപരിട്ടുകൊണ്ട് കെന്ദ്ര
�ികജപി സർക്ാർ 75-ാം വാർ
ഷിൊകഘാഷങ്ങൾക്് കനതൃത്ം 
നൽകുന്നു. ഈ ആകഘാഷകവള
െളിൽകപൊലും പതിവകപാകൈ 
വിഭാഗവീയതയും വർഗവീയതയും 
വളർത്തുന്നതിനുള്ള നെപെിെളും 
വവീഴ്ചകൂൊകത നെപൊക്കുന്നതിൽ 
കെന്ദ്രസർക്ാർ ജാഗ്തൊടെി 
എന്നത് ശ്രകദ്ധയമാണ്. ആഗസ്റ് 
14, വിഭജനത്ികറെയും െൈാപ
ത്ികറെയും മെരണാദിനമായി 
ആ�രിക്ണകമന്ന് സംസ്ാന
ങ്ങകളാെ്, വികശഷിച്ച് പഞ്ാ�്, 
�ംഗാൾ സംസ്ാനങ്ങകളാെ് കെ
ന്ദ്രം നിർകദശിക്കുെയുണ്ടായി. യൂ
ണികവഴ്ിറ്റിെളും കൊളജുെളും 
ഈ വിഷയത്ിൽ �ിജിറ്റൽ 
എക്ി�ിഷനുെൾ നെത്ണകമ
ന്നും നിർകദശിച്ചു. പാെിസ്ാൻ 
വാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാ
ജ്യകത് വിഭജിച്ചതിന് മുസവീങ്ങ
ളാണ് ഉത്രവാദിെകളന്നും ജവ
ഹർൈാൽ കനഹ്റുവികറെ അധി
ൊരകമാഹംമൂൈം വിഭജനത്ിന് 
കൊണ്ഗ്സ് കൂട്ടുനിന്നുകവന്നും 
സംഘപരിവാർ ശക്ിെൾ ൊ
ൈങ്ങളായി നെത്ിവരുന്ന പ്ര�ാ
രണം ശക്ികപെടത്ാനും മത
ലവരം വളർത്ാനുമാണ് ഈ 
നവീക്ം എന്നുവ്യക്ം.

ആരാണ് ഇന്്യൻ മണ്ണിൽ 
ആദ്യമായി ദ്ിരാഷ്ടവാദം ഉന്ന
യിച്ചത?് ആകരാകക്യാണ ്അതിന് 
കൂട്ടുനിന്നത്?  എന്ാണ് രാജ്യ
കനേഹം?  ആരാണ് യഥാർത് 
രാജ്യകനേഹി?  ഈ നാെികറെ വി
കമാ�നത്ിനുകവണ്ടി ആത്മസ
മർപെണം നെത്ിയത് ആകരാ
കക്യാണ്?   ആരാണ്  രാജ്യ
കത് വഞ്ിച്ചതും ബ്രിടെവീഷുൊർക്് 
പാദകസവ നെത്ിയതും ഒറ്റുകൊ
ടത്തും?  സാധാരണ നിൈയിൽ 

വളകര ൈളിതമായി ഉത്രം െകണ്ട
ത്ാൻ െഴിയുന്ന ഈ വിഷയ
ങ്ങൾ ഇന്ന് വൈിയ വിവാദ വിഷ
യങ്ങളാണ.് നാെികനയാകെ ആശ
യക്കുഴപെത്ിൈാക്ികക്ാണ്ട് സം
ഘപരിവാർ ഒരു �ദൽ കദശവീയ 
�രിത്രം നിർമ്മിച്ച് പ്ര�രിപെിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.  �രിത്രത്ികൈ 
ശരികതറ്റുെകള സം�ന്ധിച്ച്, നി
ൈവിലുള്ളതിൽനിന്ന് വ്യത്യസവം 
വി�ിത്രവമായ ധാരണെൾ ഗവീ
�ൽസിയൻ മാതൃെയിൽ പ്ര�
രിപെിച്ചുകൊണ്ട്, ആശയക്കുഴപെ
ങ്ങൾ ശക്മാക്കുന്നതിൽ സംഘ
പരിവാർ കുെകച്ചാകക് വിജയി
ക്കുന്നുമുണ്ട്. 

2013ൽ ഇന്്യൻ പാർൈകമറെി
കൈ കസൻട്രൽ ഹാളിൽ രാഷ്ടപി
താവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുകെ �ി
ത്രത്ിന് എതിർഭാഗത്് തത്തു
ൈ്യമായ പ്രാധാന്യകത്ാകെ ഒരു 
�ിത്രം സ്ാപിക്കപെടെയുണ്ടായി. 
വിനായെ ദാകമാദർ സവർക്റു
കെ �ിത്രമായിരുന്നു അത.് ആരാണ് 
വി.�ി.സവർക്ർ?  ഇന്്യയുകെ 
�ദൽ രാഷ്ടപിതാവായി സംഘ
പരിവാർ ഉയർത്ിപെിെിക്കുന്ന 
ഇകദഹം ഇന്്യൻ കദശവീയ പ്രസ്ാ
നത്ിൽ വഹിച്ച പകങ്ന്ാണ്?  
മുമ്് സൂ�ിപെിച്ച ക�ാദ്യങ്ങളും ഈ 
ക�ാദ്യത്ികറെ ഉത്രവമായി 
വൈിയ �ന്ധമുണ്ട്. ഈ രാജ്യ
കത് ജനങ്ങൾ, ഈ ക�ാദ്യങ്ങൾ
ക്് ഉത്രം കൃത്യമായും   സമഗ്
മായും മനസ്സിൈാകക്ണ്ടത് ഇനി
യുള്ള ഇന്്യൻ രാഷ്ടവീയത്ികറെ 
പുകരാഗതിക്് അത്യന്ാകപക്ഷി
തമാണ്. 

സ്വതകന്തിരുവിതാംകതൂര്  
വാദചത് പിന്ുണച്്ക് 
ധദ�ീയ ഐക്യചത് തുരങ്ം 
വയ്ക്കാന് ക�മിച് സവര്കര്

സുദവീർഘമായ സ്ാതന്ത്യസ
മരത്ികറെ പരിസമാപ്ിയികൈയ്ക് 
രാജ്യം എത്ികക്ാണ്ടിരുന്ന 
1947കറെ പ്രാരംഭത്ിൽ ഇന്്യയി
കൈ കദശവീയ കനതാക്കളല്ലാവരും 
വിശാൈമായ ഈ ഉപഭൂേണ്ത്ി
കൈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങകളയും വിവിധ 
ജനവിഭാഗങ്ങകളയും സ്തന്തഭാ
രതം എന്ന ഒറ്റക്കുെക്വീഴിൽ ഒരു
മിപെിക്ാനുള്ള പരിശ്രമത്ിൽ 
ഏർകപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. കനരിടെ് 
ബ്രിടെവീഷ് ഭരണത്ിൻ െവീഴിൽ 
അല്ലാതിരുന്ന, ബ്രിടെവീഷ് കമധാ
വിത്ം അംഗവീെരിച്ച് നിൈനിന്നി
രുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്് സ്ത
ന്തനിൈപാെ് എടക്ാനുള്ള അവ

ൊശം അന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതി
നാൽ പൈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇന്്യൻ 
യൂണിയനിൽ ക�രാകത സ്തന്ത
രാജ്യമായി നിൈനിൽക്ാൻ ആഗ്
ഹിച്ചു. കദശവീയ കനതാക്കള സം
�ന്ധിച്ചിെകത്ാളം, ഇന്്യകയന്ന 
ഒരു ഏകൊപിത രാജ്യം സ്ാപി
കച്ചടക്കുവാൻ ഏകെ ബുദ്ധിമുടെ് കന
രിടെ ഒരു െെമ് ആയിരുന്നു അത്. 

ഇന്്യൻ യൂണിയനിൽ ക�രാൻ 
തയാൊൊകത, സ്തന്തമായി 
നിൈനിൽക്ാൻ താൽപര്യം പ്ര
െെിപെിച്ച നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു 
തിരുവിതാംകൂർ, കജാധ്പൂർ, കഭാ
പൊൽ, ലഹദരാ�ാദ്, ജുനഗ�്, 
ജമ്മുൊശ്മവീർ എന്നിവ. തിരുവി
താംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ 
സി.പി.രാമസ്ാമി അയ്ർ, തിരു
വിതാംകൂെികൈ ധാതുക്ൾ േനനം 
ക�യ്ാൻ ബ്രിടെവീഷ് െമ്നിക്് 
അധിൊരം കൊടത്തുകൊണ്ട് 
ബ്രിടെനുമായി െരാർ ഉണ്ടാക്ി. 
തിരുവിതാംകൂർ സ്തന്തമായി 
നിൈകൊള്ളുകമന്നും ഇന്്യൻ യൂ
ണിയനിൽ ക�രില്ല എന്നും പ്ര
േ്യാപിച്ചു. ഇത് ജനങ്ങളിലും 
കദശവീയ കനതാക്ളിലും വൈിയ 
പ്രതികഷധമുണ്ടാക്ി. 1948 ജൂണ് 
18ന് സി.പി. രാമസ്ാമി അയ്ർ 
സ്തന്ത തിരുവിതാംകൂർ പ്രേ്യാ
പിച്ചു. ഈ പ്രതിസന്ധികയ മെി
െെക്ാനുള്ള മാർഗങ്ങകളക്കുെിച്ച് 
കദശവീയ കനതൃത്ം ഗൗരവപൂർവ്ം 
�ിന്ിക്കുന്ന അക്ാൈത്് ദിവാന് 
മഹാരാഷ്ടയിൽനിന്ന് ഒരു കെൈി
ഗ്ാം സകദേശം ൈഭിച്ചു.

 "ലഹദരാ�ാദികൈ മുസവീം 
ഭരണാധിൊരിയായ ലനസാം 
തകറെ സ്ാതന്ത്യം പ്രേ്യാപിച്ചു 
െഴിഞ്ഞു. മറ്റ് മുസവീം രാജ്യങ്ങളും 
അങ്ങകനതകന്ന ക�യ്ാനാണ് 
സാധ്യത. സ്ന്ം സ്ാതന്ത്യ
ത്ിൽ ഉെച്ചു നിൽക്ാൻ ലധര്യ
മുള്ള ഹിന്ദു നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്കും 
ഈ അവൊശമുണ്ട്. ഹിന്ദു നാട്ടു
രാജ്യമായ തിരുവിതാംകൂെികറെ 
സ്ാതന്ത്യം പ്രേ്യാപിക്കുവാൻ 
ദവീർഘവവീക്ഷണകത്ാകെയും ധവീ
രതകയാകെയും ലെകക്ാണ്ടിട്ടുള്ള 
നിൈാപാെികനയും ആ നിൈപാ
െിൽ ദൃഢനിശ്യം പ്രദർശിപെിക്കുന്ന 
മഹാരാജാവികനയും ഞങ്ങൾ പി
ന്തുണയ്കന്നു." 

അേണ്ഭാരതത്ിനുകവണ്ടി 
അവിരാമം വാ�ാകൊപം നെത്ി
യിരുന്ന അേിൈ ഭാരത ഹിന്ദുമ
ഹാസഭയുകെ പ്രസി�ന്ം ആർഎ
സ്എസികറെ ആദർശപുരുഷനും 
ലസദ്ധാന്ിെനുമായ വി.�ി.

സവർക്ൊണ് ആ കെൈിഗ്ാം 
സകദേശം അയച്ചത്. 

സ്തന്തമായി നിൽക്ാനുള്ള 
മുസവീം ഭരണാധിൊരിെളുകെ തവീ
രുമാനകത് എതിർക്കുെയല്ല അകദ
ഹം എന്നത ്ശ്രകദ്ധയമാണ.് ലഹ
ദരാ�ാദികൈ ലനസാമികനകപൊ
കൈയുള്ള മുസവീം ഭരണാധിൊരി
െൾ സ്വീെരിച്ച രാജ്യകദ്രാഹകത് 
പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുകപാലും കൊണ്
ഗ്സികറെ കനതൃത്ത്ികൈയ്കം 
ജനാധിപത്യത്ികൈയ്കം നാെ് 
എത്ികച്ചരുന്നതികന തെയാനു
ള്ള വ്യഗ്തയാണ് അകദഹം പ്ര
ദർശിപെിച്ചത്. 

"പണ്ിറ്റ് കനഹ്രുവം സർദാർ 
പകടെലും ഒരു ഐെ്യഭാരതം കെ
ടെിപെടക്ാൻ യത് നിക്കുകമ്ാൾ 
സവർക്ർ, സ്തന്തമായി നിൈ
കൊള്ളാൻ രാജാക്ന്ാർക്കും രാ
ജ്ഞിമാർക്കും തകറെ പിന്തുണ 
നൽകുെയായിരുന്നു. തിരുവിതാം
കൂർ-കൊച്ചി രാജാവ് പ്രസി�ണ്ട് 
റൂസ് കവൽറ്റിനു ഇപ്രൊരകമഴതി. 
‘മാനവരാശിയുകെ ഭാവിയിൽ ആണ
കവാർജ്ം ഉൽപൊദിപെിക്ാൻ 
അവശ്യമായ ഇന്ധനമാണ് 
കതാെിയം. എകറെ സംസ്ാനത്ാ
െകടെ കതാെിയത്ികറെ വൈിയ 
നികക്ഷപമുണ്ട്. ഒരു സ്തന്ത രാ
ജ്യത്ികറെ പദവി എനിക് ്നൽൊ
ൻ താങ്ൾ �ർച്ചിൈികറെകമൽ സമ്മ
ർദം ക�ലുത്തുകമങ്ിൽ നിങ്ങളുകെ 
ആവശ്യങ്ങൾ നിെകവറ്റത്ക്വി
ധം കതാെിയത്ികറെ വിതരണം 
ക്രമവീെരിക്കുന്നതിനായി താങ്ളു
മായി ഒരു െരാെിൽ ഏർകപെടന്ന
തിൽ എനിക്് ലവമുേ്യമില്ല’ 
കൊെിയ അന്യായമായ ഈ െത്ി
നുകശഷം ബുദ്ധിഭ്മം �ാധിച്ച 
രാജാവ് സ്തന്ത രാജ്യമായി നി
ൈകൊള്ളാനുള്ള തകറെ ഇഛ ഏെ
പക്ഷവീയമായി പ്രേ്യാപിച്ചു. സവ
ർക്ർ, തകറെ പിന്തുണ അകദഹ
ത്ിനു പ്രേ്യാപിച്ചു. ഈ െഥ മദൻ 
പകടെൽ എഴതിയ ‘അെഥിത് സവ
ർക്ർ’ എന്ന മൊത്ി കൃതിയിൽ 
ൊണാകമന്ന് ദത്ാകത്രയ ധക�ാ
ൽക്ർ എഴതുന്നു." (നാഷനൽ കഹ
ൊൾ�് ഓണ്ലൈൻ, 4-06-2022)

ഭരണഘെനാവിദഗ്ദ്ധനും രാ
ഷ്ടവീയ നിരവീക്ഷനും എഴത്തുൊര
നുമായ എ.ജി.നൂൊണി പെയുന്നു, 
"ദിവാനായിരുന്ന സർ സി.പി.രാ
മസ്ാമി അയ്ർ തിരുവിതാംകൂെി
കന ഇൻ�്യയിൽ നിന്ന്  സ്ത
ന്തമായ രാജ്യമായി പ്രേ്യാപിച്ചു. 
ഈ വഞ്ന അവിെംകൊണ്ടും 
അവസാനിച്ചില്ല. ധവീരമായി അകദ
ഹം ഉെൻതകന്ന ജിന്നയുകെ പാ
ക്ിസ്ാനികൈക്കുള്ള തിരുവിതാം
കൂെികറെ അം�ാസി�കെ നിയ
മിച്ചു. അങ്ങികന ഇൻ�്യയുകെ �ി
രസ്ായിയായ ശത്രുവിന് ഒരിക്
ൽകൂെി അകദഹത്ികറെ കയാഗ്യ
താപത്രം ഉെപെിച്ചുനൽെി. ഈ 
വിശ്ാസവഞ്നയുകെ കപരിൽ 
ആെമാന ഇൻ�്യയിൽ "വവീര"സ
വർക്െല്ലാകത അയ്കര അഭിന
ദേിക്ാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല." (നയൂസ് 
ക്ിക്് ഓണ്ലൈൻ, 23 കസപ്റ്റം

�ർ 2019)
ഇകത സമയം സ്തന്ത രാജ്യ

മാൊൻ നിശ്യിച്ച ൊശ്മവീരിലും 
ഇവർ ഇകത വിഭാഗവീയ നിൈപാ
െ് സ്വീെരിച്ചു. "വി.�ി. സവർക്
റും എം.എസ്.കഗാൾവാൾക്റും 
ൊശ്മവീർ രാജാവായ രാജാ ഹരി
സിംഗികറെ അതിഥിെളായി 
അവികെ എത്ിയിരുന്നു. അവർ 
രാജാ ഹരിസിംഗികന, ൊശ്മവീർ 
ഇന്്യയിൽ ൈയിക്കുന്നതികനതി
കര ഉപകദശിച്ചിരുന്നുകവന്നും കന
പൊളിൽനിന്നുള്ള ഒരു ദളം ലസ
നിെകര വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് ഹി
ന്ദുരാഷ്ടത്ികറെ അെിസ്ാനശി
ൈെൾ ഉെപെിക്ണകമന്നും ൊശ്മവീർ 
പ്രജാപരിഷത്ികറെയും ആർഎ
സ്എസികറെയും പിൽക്ാൈ ജന
സംഘത്ികറെയും കനതാവായി
രുന്ന �ൽരാജ് മകഥാക്് പെയു
ന്നു. 'ഞങ്ങൾ എകപൊഴം ആഗ്ഹി
ച്ചിരുന്നത് ൊശ്മവീർ ഒരു സ്തന്ത 
ഹിന്ദുരാഷ്ടമായി നിൈനിൽക്ണ
കമന്നായിരുന്നു.'(കൈേനം, നാഷ
ണൽ കഹൊൾ�് ഓണ്ലൈൻ, 
ജൂണ് 4, 2022, ദത്ാകത്രയ 
ധക�ാൽക്ർ)

'ഹർ ഘർ തിരംഗ്', 'ആസാദി 
ൊ അമൃതമകഹാത്സവ് ' എകന്നാ
കക്പെെഞ്ഞ് ഉൾപ്പുളെമണിഞ്ഞു
കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുകെ രാജ്യം 
ഭരിക്കുന്ന കനതാക്ൾ �ദൽ രാ
ഷ്ടപിതാവായി അവതരിപെിക്കുന്ന 
സവർക്ർ നിർണായെ ഘടെത്ിൽ 
ഈ രാഷ്ടകത്ാെ് ക�യ്ത കൊടം
വഞ്നകയ യഥാർത് രാജ്യകനേ
ഹിെൾ എങ്ങകനയാണ് മനസ്സി
ൈാകക്ണ്ടത്?  എന്ായിരിക്ാം 
അകദഹത്ികറെ അന്നകത് താൽ
പര്യം?  കദശവീയഗാനം കെൾക്കു
കമ്ാൾ എഴകന്നറ്റ് നിൽക്ണം 
എന്ന് നിഷ്ക്കർഷിക്കുെയും അല്ലാ
ത്വകര ജയിൈിൈെയ്കെയും ക�
യ്യുന്നിെകത്ാളവം വളർന്ന രാജ്യ
കനേഹമൂർത്ിെൾ കൊണ്ടാടന്ന 
ഈ 'രാജ്യകനേഹി'യുകെ യഥാർ
ത് പ്രവർത്നങ്ങകളക്കുെിച്ച് 
അവർ കൈാെകത്ാെ് �ർച്ച ക�
യ്ാറുകണ്ടാ? 
കവവിേ്യങ്ങളുചട  
രാജ്യമാണ്ക് ഇന്്യ

ഈ വിശാൈ രാജ്യത്ികറെ 
മണ്ം ഭൂപ്രകൃതിയും ഒന്നികനാന്ന് 
വ്യത്യസമാണ് എന്നതുകപാകൈ 
ജവീവിതരവീതിെളും ആവാസവ്യവ
സ്െളും വ്യത്യസമാണ്. സ്ാഭാ
വിെമായും അനവധി ഭാഷെളും 
ഭാഷാകഭദങ്ങളും ഒകടെകെ മതങ്ങ
ളും ഉപമതങ്ങളും ജാതിെളും ഉപ
ജാതിെളും വ്യത്യസമായ ആ�ാ
രങ്ങളും കവെിടെ �രിത്രങ്ങളും പാ
രമ്ര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ജന
തെൾ! മനുഷ്യർക്ിെയിൽത്കന്ന 
വ്യത്യസ വംശങ്ങളും നിെകഭദങ്ങ
ളും, വ്യത്യസ ഭക്ഷണരവീതിെളും 
വസ്തധാരണരവീതിെളും. ഒരു സമൂ
ഹത്ികറെ ഉള്ളിൽത്കന്ന ജാ
തിയുകെയും ഉപജാതിയുകെയും 
കപരിലുള്ള വ്യത്യസ ആ�ാരങ്ങ
ളും ആഹാരരവീതിെളും ഭാഷെളും 

സംഘപരിവാറും സ്ാതന്ത്ര്യസമരവും
ദദശീയ രാദട്ീയത്തില് ആര്എസ്എസിനും ബിനജപിയ്കെും മുൻകക ലഭിച്ു തുടങ്ങിയ നാള് 
മുതല് ഈ രാജ്യനത്ത വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുനട , വിഷശ്ിച്് മുസ്ീങ്ങളുനട രാജ്യ സ്ഷനഹനത്ത 
ഷചാദ്യം നചയ്തു നകാണ്ുള്ള ആദകമഷണാല്സുകമായ പരാമര്ശങ്ങളും നടപടികളും സംഘപരിവാര് 
ശക്ികളുനട ഭാഗത്തു നി്ും ഉണ്ായിനകൊണ്ിരികെു്ു. പൗരത് നിയമം ഷഭദഗതി നടപൊകെിയ 
നാളുകളില് അത് വളനര ഉച്സ്ഥായിയിലായി. നിരന്രമായ ദപചാരണത്തിലൂനട അതിനലാരു നിജ
സ്ഥിതിയുനണ്് ഷതാ്ല് സ്ഥാപിനച്ടുകൊനും അവര്കെു കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. എ്ാല്, രാജ്യ സ്ഷനഹ
ത്തിനറെ ഷപരില് എല്ാവഷരയും സംശയത്തിനറെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തു് സംഘ പരിവാര് നമ്ുനട 
ഷദശീയ സ്ാതദന്്യ സമര ചരിദതത്തില് വഹിച് പനകെന്ാണ് ? സാധാരണകൊര്കെിടയില് ഇനിയും ഷവ
ണ്ദത ചര്ച് നചയ്യനപെട്ടിട്ടില്ാത്ത ഈ വി്യനത്തകെുറിച്് പരിഷശാധികെു് ഷലഖനത്തിനറെ ആദ്യഭാഗം.
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(6-ാം ശേജില് നിന്ട്)
ഉപഭാഷെളും. ഇങ്ങകനയുള്ള ജന
വിഭാഗങ്ങൾ നിെഞ്ഞ നൂറുെണ
ക്ിന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു 
ഇന്്യ. എല്ലാവകരയും ഒരുമിപെി
ക്കുന്ന സ്ാഭാവിെ ഘെെങ്ങൾ 
തവീകരയില്ലാതിരുന്ന ഈ സമൂഹ
ത്ിൽ ഏകൊപനത്ികറെ ഭൗതിെ 
സാഹ�ര്യകമാരുക്ിയത് കെന്ദ്രവീ
കൃത ബ്രിടെവീഷ് ഭരണവം, ബ്രിടെവീ
ഷ് മൂൈധനത്ികറെയും വളർന്നു
വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്്യൻ മൂൈ
ധനത്ികറെയും താല്ര്യാർത്ം 
രൂപകപെട്ടുവന്ന കദശവീയ െകമ്ാള
വം ബ്രിടെവീഷ് ഭരണത്ികനതികര 
വളർന്നുവന്ന കദശവീയ  പ്രസ്ാന
വമാണ്. ഒടെകനെം ലവവിധ്യ
ങ്ങൾക്കുനടവിലും ഒരു കദശരാഷ്ട
കമന്ന സ്ത്ം ലെവരിക്ാനും 
ഒരു രാഷ്ടമനസ്സ ്രൂപകപെടത്ാനും 
ഐെ്യകപെൊനും ഇവിടകത് ജന
ങ്ങകള പ്രാപ്മാക്ിയ �രിത്രപര
മായ പ്രക്രിയായിരുന്നു സ്ാത
ന്ത്യസമരം.

നമ്മുകെ രാജ്യത്് മഹാത്മാ
ഗാന്ധിയും സുഭാഷ് �ന്ദ്രക�ാസും 

അംക�ദ്െറും ഉൾകപെകെയുള്ള 
കദശവീയ കനതാക്കളല്ലാവരും ഈ 
ഉപഭൂേണ്ത്ികൈ ജനതകയ 
ആകെ ഒന്നായി ൊണുന്ന കദശവീ
യതാ സങ്ൽപെമാണ് ഉയർത്ി
പെിെിച്ചത്. അതിൽനിന്നും വ്യത്യ
സമായ സങ്ൽപെമാണ ്രാഷ്ടതാൽ
പര്യകമന്ന കപരിൽ സംഘപരിവാർ 
എകപൊഴം ഉയർത്ിപെിെിച്ചിട്ടുളള
ളത.് ബ്രിടെവീഷ ്ഭരണത്ികനതികര 
രാജ്യത്തുനെന്ന കദശവീയ പ്രകക്ഷാ
ഭണകത് അവർ സ്ാതന്ത്യസമ
രമായി പരഗണിച്ചികടെയില്ല.

സവർക്ർ പെയുന്നു, "ഈ ഭൂ
മിയിൽ ഇന്്യ എന്നുകപരുള്ള 
ക�െിയ ഇെത്ികറെ സ്ാതന്ത്യ
മല്ല ഹിന്ദുക്ളുകെ സ്രാജ്. ഹിന്ദു
ത്ം സംരക്ഷിക്കപെടന്നതാണ് 
ഹിന്ദുസ്ാനത്ികറെ സ്ാതന്ത്യം. 
ഹിന്ദുക്ളുകെ മതപരവം വംശവീയ
വം സാംസ്കാരിെവമായ സ്ത്
മാണ് ഹിന്ദുത്ം. ആ സ്ത്ം 
എവികെയാകണാ ദൃഢമായിരിക്കു 
ന്നത് അവികെയാണ് ഹിന്ദുക്ളു
കെ സ്രാജ്. അവികെ ഇന്്യയുകെ 
അതിർത്ിക്കുള്ളികൈാ കവളിയി

കൈാ ഉള്ള അഹിന്ദുക്ളുകെ അമി
തഭാരം ഉണ്ടാവെയില്ല." (പ്രമുേ 
ഭരണഘെനാ വിദഗ്ദ്ധനും രാഷ്ടവീയ 
നിരവീക്ഷെനുമായ  എ.ജി.നൂൊണി, 
'സവർക്റും ഹിന്ദുത്വം' എന്ന 
കൃതിയിൽ വി.�ി.സവർക്കെ 
ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പെഞ്ഞത്.)

ഭാരതവർഷം എന്ന് അവർ 
വിളിക്കുന്ന ഈ വിശാൈ ഭൂകമേ
ൈകയ ഹിന്ദുക്ളുകെ പുണ്യഭൂമികയ
ന്നും പിതൃഭൂമികയന്നും സംഘപ
രിവാർ കൃതിെളിൽ സുൈഭമായി 
പ്രെവീർത്ിക്കുന്നുണ്ട.് രാഷ്ടകമന്നാ
ൽ നൂറ്റാണ്ടുെളായി, ഈ മണ്മാ
യി ഇഴെികച്ചർന്ന് ജവീവിക്കുന്ന 
ജനങ്ങകളന്നു മനസ്സിൈാക്കുന്നതി
ന് പെരം, �ിൈ മതങ്ങകള അെി
സ്ാനമാക്ിയും �ിൈ മതങ്ങകള 
ഒഴിവാക്ിയും െൽപിതമായി 
നിർമ്മികച്ചടക്കുന്ന ഒരു നിർവ�
നത്ികറെ  ഘെനയികൈയ്ക് ഒതു
ക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ 
കദശവീയ ജനതകയ പരസ്രം ഇെ
െൈരാനാൊത്ത്ര ലവരുദ്ധ്യമു
ള്ള, അഭിപ്രായവ്യത്യാസം അെി
കവരുെകളാളം എത്ിനിൽക്കുന്ന 

മതങ്ങളായി അവർ വിഭാവനം 
ക�യ്യുന്നു. രാഷ്ടകമന്നത് ഒരു മത
വമായി മാത്രം �ന്ധകപെട്ടുനിൽ
ക്കുന്ന ഒരു സങ്ൽപെമായി അവർ 
ശാഠ്യകത്ാകെ വ്യാേ്യാനിക്കുന്നു. 
മുേ്യമായും ഒരു മതകത് അെി
സ്ാനമാക്ി മാത്രം രാഷ്ടം നിർ
വ്�ിക്കപെടകമ്ാൾ ഇതരമതങ്ങ
കളകയല്ലാം രാഷ്ടഗാത്രത്ിന് 
അന്യവം കദ്രാഹെരവമായ ഘെ
െങ്ങളായി അവതരിപെിക്ാൻ 
െഴിയുന്നു. സ്ാഭാവിെമായും കദ
ശകനേഹവം കദശഭക്ിയും അന്യ
മതവികദ്ഷത്ിലൂന്നിയ വിഭാഗവീ
യവിൊരങ്ങളാകുന്നു. വികദശഭര
ണത്ിൽനിന്നുള്ള വികമാ�നസ
മരമല്ല സ്ാതന്ത്യസമരകമന്നും 
രാഷ്ടഗാത്രകത് ഗ്സിച്ചിരിക്കുന്ന 
മതങ്ങൾകക്തിരായ സമരമാണ് 
സ്ാതന്ത്യസമരകമന്നും വിശ്സി
ക്ാൻ െഴിയുന്നു. 

താരതകമ്യന ഏൊത്മെമായ 
ഒരു കദശവീയ രാഷ്ടകത് സൃഷ്ിക്കു
ന്നതിന് വിഘാതമായി നിൽക്കു
ന്ന ഈ വിഭാഗവീയ ധാരണ പ്ര�
രിപെിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത് രാജ്യ

താൽപര്യകത് വിഷംവച്ച് തെർ
ക്കുന്ന ശ്രമകത് കദശഭക്ിയായി 
�ിത്രവീെരിക്കുെയാണ് അവർ. 
മുസവീംവിരുദ്ധതയികൈയ്ക് കെന്ദ്രവീ
െരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്തം 
രൂപവീെരികച്ചടക്കുെ എന്ന മുൻകൂർ 
ൈക്ഷ്യം മുൻനിർത്ി, അതിന് 
ഉകപാത്�ൈെമായ ആശയങ്ങൾ 
സമാഹരിക്കുെകയാ നിർമ്മികച്ച
ടക്കുെകയാ ആണ് സവർക്ർ ക�
യ്തത്. രാജ്യകത് മതാെിസ്ാന
ത്ിൽ വിഭജിക്കുന്നതിന് പര്യാ
പ്മായവിധം കദശവീയതകയ സം
�ന്ധിച്ചും കദശകനേഹകത് സം
�ന്ധിച്ചും അതിസങ്കു�ിതവം 
വികദ്ഷാത്മെവമായ ഒരു സവി
കശഷ ധാരണ ആവിഷ്ക്കരിച്ചുകൊ
ണ്ട് ജനാധിപത്യത്ിൽനിന്നും 
പാകെ ഭിന്നമായ ഒരു രാഷ്ടവീയ പ്ര
ത്യയശാസ്തം നിർമ്മിച്ച് ഇന്്യയി
കൈ ഫാസിസ്റ്റുെൾക്് ചുവടെപെി
ക്ാൻ െഴിയുന്ന ഒരു വ്യാജ ലസ
ദ്ധാന്ിെ അെിത്െ ഒരുക്ിയ 
വ്യക്ി എന്ന നിൈയിൈാണ ്സവർ
ക്ർ 'ആരാധ്യപുരുഷനാ'കുന്നത്.

വ്യവസ്ാപിത രവീതിയിൽ ഹിജാ�് ധരിച്ചില്ല 
എന്ന കുറ്റംചുമത്ി അെസ്റിൈായ മഹ് സ അമിനി എന്ന 
ഇൊനിയൻ കപണ്കുടെിയുകെ െസ്റ�ി മരണവാർത് 
കഞടെകൈാകെയാണ് കൈാെം ശ്രവിച്ചത്. െസ്റ�ിയിൽ 
അക�ാധാവസ്യിൈായ അമിനികയ ആശുപത്രിയി
കൈത്ിക്കുെയാണ് ഉണ്ടായത്. െസ്റ�ിയിൽ എടക്കു
ന്നതിന് മുമ്് മഹ് സ ആകരാഗ്യവതിയായിരുന്നുകവന്നും 
ഹൃദയസം�ന്ധമായ അസുേങ്ങകളാന്നുമുണ്ടായിരുന്നി
കല്ലന്നുമാണ് കമ�ിക്ൽ െികപൊർടെ്. എന്നാൽ ആശു
പത്രിയികൈത്തുകമ്ാകഴയ്കം മസിഷ് െമരണം സംഭവി
ച്ചുെഴിഞ്ഞിരുന്നുകവന്നാണ് ക�ാക്ർ സാക്ഷ്യകപെടത്തു
ന്നത്. െറുത്് വവീർത് െണ്െളും രക്കമാൈിച്ചിെങ്ങുന്ന 
ക�വിെളുമായി മഹ് സ അമിനി ആശുപത്രിെിെക്യിൽ 
െഴിയുന്ന �ിത്രങ്ങൾ, െസ്റ�ിയിൽ മഹ് സയ്ക് കനരി
കെണ്ടിവന്ന കൊെിയ പവീ�നങ്ങളുകെ കനർൊഴ്ചയാണ്. 

1979ൽ നെന്ന ഇസാമിെ വിപ്വകത്ാകെയാണ് 
സ്തവീെൾ ഹിജാ�് ധരിക്കുന്നത് ഇൊനിൽ നിർ�ന്ധ
മാക്ിയത്. അതിനുമുമ്് ഹിജാ�് സ്തവീെൾ ഉപകയാ
ഗിക്കുമായിരുന്നുകവങ്ിലും നിർ�ന്ധമായിരുന്നില്ല. 
സ് കൂളുെളിലും യൂണികവഴ് സിറ്റിെളിലും സ്തവീെളും കപണ്
കുടെിെളും സ്തന്തരായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസസ്ാപന
ങ്ങളിലും കതാഴിൈിെങ്ങളിലും സ്തവീെളുകെ സജവീവസാന്നി
ദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. യൂകൊപ്യൻ വസ്തധാരണരവീതിെളും 
ആഴ്ചയവസാനങ്ങളികൈ സംഘംക�രലുെളും യാത്രെളും 
അവർക്് ഏകെ  പ്രിയങ്രങ്ങളായിരുന്നു. 

െടത് യാഥാസ്ിതിെനായ ഇബ്രാഹിം കെയ് സി 
ഇൊകറെ പ്രസി�റൊയകതാകെ വസ്തധാരണനിയമം കൂ
ടതൽ െർക്ശമാക്ി. ഏഴവയസ്സുമുതൽ കപണ്കുടെിെൾ 
ഹിജാ�് ധരിക്ണം. ഹിജാ�ില്ലാകത സ് കൂളികൈാ കൊ
ളജികൈാ കജാൈികക്ാ കപാൊൻ അനുവാദമില്ല. കപാ
തുസ്ൈത്് െഴത്തും തൈയും ചുമലും  മെയുന്ന വസ്തം 
ധരിക്ണം. തൈമുെി പുെത്് ൊണരുത്. ഈ വെ ൊ
ര്യങ്ങൾ പാൈിക്കുന്നുകണ്ടാ എന്നത് ഉെപൊക്കുെയാണ് 
സദാ�ാരകപൊൈവീസികറെ കജാൈി. നിയമം ൈംഘിക്കുന്ന
വർക്് പിഴ, �ാടെയെി, തെവ് ഏകതങ്ിലുകമാന്ന് ഉെപൊ
ണ്. സ്തവീെളുകെ വിവാഹപ്രായം നിയമപരമായി 13 വയ
സ്സാണ്. സ്തവീെൾക്് യാത്ര ക�യ്ണകമങ്ിൽ ഭർത്ാവി
കറെകയാ പിതാവികറെകയാ അനുമതി കവണം. �ഹുഭാ
ര്യാത്ത്ിന് നിയന്തണമില്ല. വിവാഹകമാ�ിതയായ 
സ്തവീകയ മക്ളുകെ സംരക്ഷണത്ിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു. 
ഇങ്ങകന കപാകുന്നു ഇൊൻ ഭരണകൂെത്ികറെ നിൈപാ
ടെൾ. 

ഒരു ദശാബ്ക്ാൈമായി വികദശത്് പ്രവാസജവീവിതം 

നയിക്കുന്ന മസിഹ് അൈികനജാദ് എന്ന  പത്രപ്രവർത്
െയുകെ അനുഭവങ്ങൾതകന്ന ഉദാഹരണമാണ്. നിർ�
ന്ധിത ഹിജാ�ികനതികര അവർ പരസ്യമായി രംഗത്തു
വന്നു.  അെസ്റ് ഭയന്ന് ൈണ്ടനിൽനിന്ന് അവർക്് ഇൊ
നികൈയ്ക് വരാനാകുന്നില്ല, ജവീവനുതകന്ന ഭവീഷണിയുണ്ട്. 
അവരുകെ മാതാപിതാക്ൾക്് രാജ്യം വിൊൻ അനുമ
തിയില്ല.  അകതസമയം അവരുകെ കസാഷ്യൽ മവീ�ിയ 
കപാസ്റ്റുെളും പ്രവർത്നങ്ങളും 'ലമ കസ്റൽതി ഫ്വീ�ം' 
എന്ന ഹാഷ് ൊഗിൽ കസാഷ്യൽ മവീ�ിയ ഏകറ്റടത്തു. 
ഇതിലൂകെകയല്ലാം സ്തവീെളുകെ അവൊശങ്ങൾക്കുകമൽ 
ഇൊനിൽ നെക്കുന്ന ൈംഘനങ്ങൾ ഏകെ �ർച്ച ക�യ്

കപെട്ടു. ശബ്മില്ലാത്വരുകെ ശബ്മാണ് താൻ എന്നാണ് 
മസിഹി അൈികനജാദ് സ്യം വികശഷിപെിക്കുന്നത്.

മഹ് സ അമിനിയുകെ മരണം ഇൊനികൈ പ്രതികഷ
ധങ്ങൾ ഉച്ചസ്ായിയികൈത്ിച്ചു. ഇൊനികൈ യാഥാ
സ്ിതിെ മുസവീം ഭരണകൂെം പ്രതികഷധക്ാർക്് കനകര 
െിരാതമായ ആക്രമണമാണ് അഴിച്ചുവിടെിരിക്കുന്നത്. 
ഇതിനെം ഇരുനൂകൊളം ആളുെൾ കൊല്ലകപെട്ടു.  തൈ
സ്ാനമായ കെഹ് ൊനിൽമാത്രം നൂെികൈകെ സ്തവീെകള 
അെസ്റ് ക�യ്തുെഴിഞ്ഞു. പ്രതികഷധപരിപാെിെളിൽ 
പകങ്ടക്കുന്നവർക്് 10വർഷം തെവശിക്ഷ അെക്ം െഠി
നശിക്ഷെൾ ഭരണകൂെംപ്രേ്യാപിച്ചുെഴിഞ്ഞുകവങ്ിലും 
അതികനകയല്ലാം തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് സ്തവീെളുൾ
കപെകെ ജനങ്ങൾ വൻകതാതിൽ കപാടെികത്െിച്ച് കതരു
വെളിൽ പ്രതികഷധങ്ങളുയർത്തുന്നത് തുെർന്നുകൊകണ്ട 
യിരിക്കുന്നു. മുെിമുെിച്ചും ഹിജാ�് െത്ിച്ചും അവർ മഹ് സ 
അമിനിക്് ഐെ്യദാർഢ്യം പ്രേ്യാപിക്കുന്നു. 

ഇസാമിെ വിപ്വത്ിനുകശഷം പണകപെരുപെം, വി
ൈക്യറ്റം തുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങകള അധിെരിച്ച് വമ്ൻ 
ജനെവീയ പ്രകക്ഷാഭങ്ങൾ ഇതിനുമുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുകണ്ട
ങ്ിലും സ്തവീെൾ മുന്നിൽ നിന്നുനയിക്കുന്ന ഈ പ്രകക്ഷാ
ഭം അതിൽനികന്നല്ലാം വ്യത്യസമായിരിക്കുന്നു. യൂണി
കവഴ് സിറ്റിെൾ ഉൾകപെകെ പ്രതികഷധങ്ങൾ തിളച്ചു മെി
യുന്നു. ഇറെർകനറ്റും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളും വിൈക്ിയിട്ടും 

പ്രതികഷധങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സർ
ക്ാർ വൃത്ങ്ങളാെകടെ അകമരിക്യുകെയും ഇസ്ാകയ
ൈികറെയും ഒത്ാശകയാകെ നെക്കുന്ന കുത്ിത്ിരുപ്പുെ 
ളായാണ് പ്രതികഷധങ്ങകള വ്യാേ്യാനിക്കുന്നത്. ഇൊ
നികൈ പ്രതികഷധങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രക�ാദനമുൾകക്ാണ്ട് 
സൗദിഅകെ�്യകപാകൈ അകങ്ങയറ്റം യാഥാസിെ മു
സവീംരാഷ്ടങ്ങളിൽ ഉൾകപെകെ സ്തവീെൾ ക്രൂരമായ മതാ
നുശാസനെൾകക്തികര രംഗത്തുവന്നിരിക്കുെയാണ്. 

മരണം വരിക്ാൻകപാലും തയ്ാൊയി സ്തവീെൾ സമ
രരംഗത്് നിൈയുെപെിച്ചകതാകെ വളകര ഗൗരവമുള്ള മനു
ഷ്യാവൊശപ്രശ് നമായി വിഷയം മാെിയിരിക്കുന്നു. 
മതമൗൈിെവാദവം യാഥാസ്ിതിെ �ിന്ാഗതിെളും 
അത് ഇസാംമതമായാലും ഹിന്ദുമതമായാലും സ്തവീെളു
കെ വളർച്ചയ്കം വിൊസത്ിനും തെസ്സംതകന്നയാണ്. 
അടക്ളയികൈയ്ക് മെങ്ങാനും നല്ല അമ്മമാരാൊനുമാ
ണ് എല്ലാ മതങ്ങളും സ്തവീെകളാെ് ഉപകദശിക്കുന്നത്. മത
മൗൈിെവാദം സ്തവീെൾക്കും അവരുകെ അവൊശങ്ങൾ
ക്കുംകമൽ മാരെമായ ഒരു ഭവീഷണിയായി മാെിയിരി
ക്കുന്ന ൊൈയളവിലൂകെയാണ് നാം െെന്നുകപാകുന്നത്. 

 മതത്ിനും പൗകരാഹിത്യത്ിനുകമതികര പ്രാരം
ഭദശയിൽ  കപാരുതിയിരുന്ന മുതൈാളിത്ം, ജവീർണ
തയുകെ പാരമ്യത്ിൽ എത്ികച്ചർന്നിരിക്കുന്ന ഇന്നത് 
ഘടെത്ിൽ വ്യവസ്ിതിയുകെ ആയുസ് നവീടെികയടക്ാൻ 
മതകത്  ഉപകയാഗകപെടത്തുെയും ജന്ിത്മൂൈ്യങ്ങകളാ
െ് സന്ധിക�യ്യുെയും ക�യ്യുന്നു. ഇന്്യയുൾകപെകെ മുത
ൈാളിത് രാജ്യങ്ങളുകെ കപാതുസ്ിതിയിതാണ്. എല്ലാ 
മുതൈാളിത് രാജ്യങ്ങളിലുകമന്നതുകപാകൈ, വവീർപ്പുമുടെി
ക്കുന്ന പണകപെരുപെത്ിനും കതാഴിൈില്ലായ്മയ്കം വിൈ
ക്യറ്റത്ിനുകമതികര  ഇൊനികൈ ജനങ്ങൾ പ്രകക്ഷാ
ഭത്ിൈാണ്. ഈ പ്രകക്ഷാഭങ്ങൾ പരസ്രം ശക്ികപെ
ടത്തുെയും ഐെ്യകപെടത്തുെയും ക�യ്തുകൊണ്ടല്ലാകത 
ആത്യന്ിെമായി പ്രശ് നപരിഹാരം സാധ്യമല്ല. അെ�് 
വസന്ംകപാകൈ ജനങ്ങൾക്് ഏകെ  പ്രതവീക്ഷ നൽ
െിയ പ്രകക്ഷാഭങ്ങളിൽ കതളിഞ്ഞുെണ്ടത് ജനങ്ങളുകെ 
പ്രതികഷധമാകണ ങ്ിലും ആ പ്രകക്ഷാഭങ്ങൾ ക്രകമണ 
കെടെെങ്ങികപൊകുെയാണ് ഉണ്ടായത്. സ്തവീെളുകെ മുൻ
ലെയിൽ ഇകപൊൾ നെന്നുവരുന്ന മുകന്നറ്റങ്ങളും ആ 
വിപര്യയത്ികൈയ്ക് കപാൊതിരിക്ണകമങ്ിൽ കൃത്യ
മായ ഉൾക്ാഴ്ചയുള്ള കനതൃത്ത്ിൻെവീഴിൽ വിജയംവ
കര കപാരുതുവാനുള്ള ഇചാശക്ികയാകെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റ
കക്ടൊയി അണിനിരക്ണം. സാർവകദശവീയ സമൂഹ
ത്ികറെ  പിന്തുണ തവീർച്ചയായും ഇൊനികൈ കപാരുതു
ന്ന ജനങ്ങൾകക്ാപെമുണ്ട്.

alvk Aan\nbpsS IÌUna-c-W-w:
a-X-im-k-\-IÄ-s¡-Xnsc C-dm-\nÂ h-\n-Xm {]-t£m-`w C-c-¼p¶p

(അടുത് ലക്കത്ില് തുടരും)



8 ഒക്ടോബര് 2022

(ശേഷം 9-ാം ശേജില്)

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

(ഏപ്രിൽ 24ന്  ക�ൊൽക്കത്തയരിൽ നടന്ന എസ് യുസരിഐ(�മ്മ്യൂണരിസ്റ്) ്ൊർട്രിയുകട 75-ൊം സ്ൊ്ന ദരിനൊചരണയയൊഗത്തരിൽ  
ജനറൽ കസപ�ട്റരി സഖൊവ് കപ്ൊവൊഷ് യ�ൊഷ്  നടത്തരിയ പ്ഭൊഷണത്തരികറെ മലയൊള ്രരിഭൊഷയുകട മയൂന്നൊം ഭൊഗം.)

CSXv cm{ãobs¯ A]IoÀ¯ns¸Sp¯pI hgn 
kn]nsF(Fw) heXv cm{ãobs¯ iàns¸Sp-¯p¶p

1967നു കശഷം 69ൽ വവീണ്ടും 
ഐെ്യമുന്നണി അധിൊരത്ിൽ 
വന്നിരുന്നു. ആ മന്തിസഭയിൽ 
ആഭ്യന്രം ലെൊര്യം ക�യ്തത് 
സിപിഐ(എം) ആണ്. തങ്ങളാ
ണ് വൈിയ പാർടെി എന്ന ഹുങ്ിൽ 
അവർ ഐെ്യമുന്നണിയികൈ മറ്റു 
പാർടെിെകള വ്യാപെമായി ആക്ര
മിക്ാൻ ആരംഭിച്ചു. തങ്ങളുകെ 
കൂകെ കൂെിയാൽ കജാൈി ൈഭിക്കു
കമന്നും ആകരയും ഭയക്ാകത 
െളവം പിെിച്ചുപെിയും ഗുണ്ടായി
സവം വഴി പണം ഉണ്ടാക്ാം 
എന്നും അവർ ആളുെകളാെ് പെ
ഞ്ഞു. കപാൈവീസ് വിഭാഗകത് 
കമാത്ം തങ്ങളുകെ വരുതിയിൈാ
ക്ി. ഐെ്യമുന്നണിയികൈ മറ്റു 
അംഗങ്ങകള ഇല്ലാതാക്ാൻ കവ
ണ്ടിയാണ് അവർ ഇത്രകമാരു 
അന്രവീക്ഷം സൃഷ്ിച്ചത്. ഐെ്യ
മുന്നണി ഇനി ആവശ്യമികല്ലന്ന് 
അവർ പെഞ്ഞു തുെങ്ങുെയും ക�യ്തു. 
വർഗാെിസ്ാനത്ിലുള്ള ഒരു മു
ന്നണി ആരംഭിക്ാൻ സമയമാ
യി- സിപിഐ(എം)ഉം �ഹുജന 
സംഘെനെളും മാത്രം ഉൾകപെട
ന്ന ഒരു മുന്നണി-എന്ന് അവർ 
പെഞ്ഞു തുെങ്ങി. സിപിഐ(എം)
കറെ ഈ വൈികയടെൻ മകനാഭാവ
വം ഗുണ്ടായിസവം െണ്ട് 1973ൽ 
സോവ് ശി�് ദാസ് കഘാഷ് പെ
ഞ്ഞു: "അവർ മാർക്ിസ്റ് പദാവ
ൈിെൾ ഉപകയാഗിച്ചുകൊണ്ടും വി
പ്വൊരിെൾ എന്ന് അവൊശ
കപെട്ടുകൊണ്ടും നെക്കുകമ്ാൾതകന്ന 
ജവീർണ്ണിച്ച ബൂർഷാ സംസ്കാരമാ
ണ് പ്രദർശിപെിക്കുന്നത്. ഈ നാ
ടെികൈ �ിന്ിക്കുന്ന മനുഷ്യരുകെ
യും യുവാക്ളുകെയും വിദ്യാർത്ി
െളുകെയും മുന്നിൽ അവർ മഹനവീ
യമായ മാർക്ിസ്റ് ദർശനത്ിന് 
െളങ്കമൽപെിക്കുെയാണ്… ഐെ്യ
മുന്നണി സർക്ാരികറെ ൊൈത്് 
കൊണ്ഗ്സികറെ വിദ്യാർത്ി യു
വജന വിഭാഗങ്ങളായ ഛാത്രപ
രിഷത്തും യൂത്് കൊണ്ഗ്സും 
ശക്ിവർദ്ധിപെിച്ചുകവങ്ിൽ ൊരണം 
സിപിഐ(എം)കറെ ഇത്രം നെ
പെിെളാണ്.  ഈ ജവീർണ്ണിച്ച സം
സ്കാരംെണ്ട് ആളുെൾ അത്ഭുതം 
കൂൊൻ തുെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 'ഇന്ന് 
സ്കൂളുെളിലും കൊകളജുെളിലും 
നമ്മൾ ൊണുന്നതാണ് മാർക്ി
സം എങ്ിൽ ആ മാർക്ിസം നമു
ക്് കവണ്ട!' ഇതികന തുെർന്ന് സാ
ധാരണ ജനം താൽക്ാൈിെമായി 
എങ്ിലും മാർക്ിസത്ികനതിരാ
വാൻ തുെങ്ങിയിരി ക്കുന്നു. ഒരു 
പാർടെി മാർക്ിസം-കൈനിനിസം 
സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായി
ല്ല. സമൂഹത്ിൽ അതികറെ സ്ാ
ധവീനം സദാ�ാരകത് നശിപെിക്കു
ന്നതാകണങ്ിൽ, അണിെൾ ജവീർ
ണ്ണിച്ച സംസ്കാരത്ിന് അെിമെൾ 

ആകണങ്ിൽ, അവരുകെ കപരുമാ
റ്റത്ിലും നെപെിലും മര്യാദകയാ വി
നയകമാ ഔ�ിത്യകമാ ഇകല്ലങ്ിൽ, 
ലസദ്ധാന്ിെ �ർച്ചെളിൽനിന്ന് 
അവർ ഒളികച്ചാടെകയാ അകല്ല
ങ്ിൽ അവകയ ൊയിെ �ൈം 
ഉപകയാഗിച്ച് കനരിടെകയാ ക�
യ്യുെയാകണങ്ിൽ, അവർ ഭവീരുക്
കളകപൊകൈ മറ്റുള്ളവകര ആക്രമി
ക്കുെയാകണങ്ിൽ, തങ്ങളുകെ 
ഉത്രവാദിത്ങ്ങളും െെമെളും 
മെന്നു കപരുമാറുെയാണ് എങ്ിൽ,  
അവരുകെ മാർക്ിസ്റ്  വാ�ാകൊ
പം എത്ര ഉച്ചത്ിൽ ആകണങ്ിൽ
കപാലും അവകര നയിക്കുന്ന പ്ര
ത്യയശാസ്തം അത്ര മഹത്ാവാ
നിെയില്ല. അവർ മാർക്ിസ്റ്റുെൾ 
ആവാൻ തവീകരയും സാധ്യതയി
ല്ല."

1977 മുതൽ 34 വർഷം നവീണ്ടു
നിന്ന സിപിഐ(എം) ഭരണം 
സോവ് ശി�് ദാസ് കഘാഷ് 
ൊണാൻ ഇെവന്നില്ല. അവരുകെ 
ആക്രമകണാത്സുെമായ കപരുമാ
റ്റം വളകര പ്രെെമായി മാെി. ആളു
െൾക്് വവീെിനെത്് കവച്ചുകപാ
ലും സിപിഐ(എം)കന വിമർശി
ക്ാൻ ഭയകപെകെണ്ട അവസ് 
സംജാതമായി. െൈ്യാണം 
ആയാലും അെിയന്രം ആകണ
ങ്ിലും ശരി, വവീെ് വിൽക്കൈാ വാ
െെയ്ക് കൊടക്കൈാ എന്ാകണ
ങ്ിലും, പാർടെിയുകെ ഇെനിൈക്ാ
രൻ ഇല്ലാകത ഒന്നും നെക്ില്ല 
എന്ന സ്ിതി വന്നു. കെടെിെ നിർ
മ്മാണം മുതൽ എല്ലാത്രം കൊണ്
ട്രാക്് വർക്കുെളും അവർ നിയന്തി
ച്ചു. എല്ലാ കപാൈവീസ് കസ്റഷനുെ
ളിലും അവർക്് ഏജന്മാർ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. സിപിഐ(എം) കനതാ
ക്ളുകെ ശുപാർശയില്ലാകത ഒരു 
ശിപായിപെണി കപാലും ൈഭിക്ി
ല്ലായിരുന്നു. സിപിഐ(എം) അനു
വർത്ിച്ചിരുന്ന ഇകത ൊര്യങ്ങ
ളാണ് ഇന്ന് െിഎംസി ക�യ്യുന്ന
ത്. കുകെക്കൂകെ പ്രെെമായിടൊണ് 
എന്നുമാത്രം. െിഎംസിയുകെ ക്രി
മിനൽ സംഘങ്ങൾ എല്ലാ സ്
ൈത്തും ഉണ്ട്. സിപിഐ(എം) ഭര
ണൊൈത് ്െൽക്ടെ മുനിസിപെൽ 
ഇൈക്ഷൻ കതാക്ിൻമുനയിൽ നെ
ത്ിയത ്നിങ്ങൾക്െിയാം. എല്ലാ 
ഇൈക്ഷനും അവർ അടെിമെിക്കുമാ
യിരുന്നു. രാജ്യത്ിനെത്തും പു
െത്തുമുള്ള കുത്െെകള സകന്ാ
ഷിപെിക്ാൻകവണ്ടി അവർ കതാ
ഴിൈാളിെളുകെയും െർഷെരുകെയും 
പ്രകക്ഷാഭങ്ങൾക്് കനകര കവെി
യുതിർത്തു. സിംഗൂരികൈയും നദേി
ഗ്ാമികൈയും െർഷെർക്് കനകര 
എത്ര ലപശാ�ിെമായ ആക്രമ
ണമാണ് അവർ അഴിച്ചുവിടെത്! 
കപാൈവീസ് യൂണികഫാമിൽ സി
പിഐ(എം) ഗുണ്ടെൾ അഴിഞ്ഞാ

െി. സ്തവീെകള കൂടെ�ൈാത്സംഗം 
ക�യ്തു, നിരവധി മനുഷ്യകര കവ
െികവച്ചുകൊന്നു. ജനെവീയ പ്രകക്ഷാ
ഭങ്ങകള അെിച്ചമർത്ാൻ ഗുണ്ടെ
കള ഇെക്ി കൂടെ�ൈാത്സംഗം നെ
ത്തുന്ന രവീതി സ്തന്ത ഇന്്യയിൽ 
സിപിഐ(എം) അല്ലാകത മകറ്റാ
രു രാഷ്ടവീയ പാർടെിയും അനുവർ
ത്ിച്ചിടെില്ല. 

ഈ ലപശാ�ിെ ആക്രമണ
കത് നമ്മൾ ശക്ിയായി എതിർ
ക്കുെയും അതികനതികര പ്രതി
കഷധങ്ങൾ വളർത്ികയടക്കുെ
യും ക�യ്തു. ആർഎസ് പികയകയാ 
കഫാർകവ�് ക്ാക്ികനകയാ 
കപാകൈ നാം സിപിഐ(എം)കറെ 
അെിമെൾ അല്ല. സിപിഐ(എം) 
അധിൊരത്ിൽ വന്ന 1977 മുതൽ 
തകന്ന നാം അവരുകെ ജനവിരു
ദ്ധ നയങ്ങൾകക്തികര പ്രകക്ഷാ
ഭങ്ങൾ സംഘെിപെിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലപ്ര
മെി ക്ാസുെളിൽനിന്ന് ഇംഗ്വീഷ് 
എടത്തുമാറ്റിയകപൊൾ അതികന
തികര സുകുമാർ കസൻ, പ്രമഥ 
നാഥ് �ിക്ഷി, ക�ാക്ർ സുശവീൽ 
കുമാർ മുേർജി, നിഹാർ രഞ്ജൻ 
കൊയ് തുെങ്ങിയ മുൻനിര വിദ്യാ
ഭ്യാസ വി�ക്ഷണകരയും ബുദ്ധി
ജവീവിെകളയും അണിനിരത്ി
കക്ാണ്ട് ഒരു വമ്ൻ ഭാഷാപ്ര
കക്ഷാഭം തകന്ന നാം സംഘെിപെി
ച്ചു. നമ്മുകെ നിരന്രമായ പ്രകക്ഷാ
ഭത്ികറെ ഫൈമായാണ് പൈത
വണ �സ ്�ാർജ്ം കഹാസ്ിറ്റൽ 
�ാർജുെളും െെണ്ട് �ാർജുെളും 
അവർക്് കുെകക്ണ്ടിവന്നത്. 
ഇങ്ങകന ന്യായമായ �ിമാന്െൾ 
ഉയർത്ി പൈ പ്രകക്ഷാഭങ്ങൾ 
നാം വിജയിപെിച്ചിട്ടുണ്ട.് അതുകൊ
ണ്ടുതകന്ന സിപിഐ(എം)ന് നമ്മ
കളാെ് െടത് കദഷ്യവമുണ്ട്. 24 
സൗത്് പർഗാന, �ർധമാൻ, 
പുരൂൈിയ, നാദിയ, മുർഷിദാ�ാ
ദ് എന്നവീ ജില്ലെളിൈായി 200 
ഓളം നമ്മുകെ പാർടെി കനതാക്
കളയും അണിെകളയും അവർ 
കൊൈകപെടത്ിയിട്ടുണ്ട്. (നമ്മുകെ 
സോക്ളുകെ കൊൈപാതെത്ി
ന് ചുക്ാൻ പിെിച്ച സിപിഐ
(എം) കനതാവികറെ പ്രധാനകപെടെ 
സഹായി, ഇന്ന് െിഎംസിയുകെ 
എംഎൽഎയാണ്). നമ്മകള തുെ
ച്ചു നവീക്കുെയായിരുന്നു അവരുകെ 
ൈക്ഷ്യം. ഇങ്ങകന സംസ്ാനകമാ
ന്നാകെ ഒരു ഭവീെരാന്രവീക്ഷം 
അവർ സൃഷ്ികച്ചടത്തു. യാകതാരു 
തത്ദവീക്ഷകയാ  ആദർശകമാ എന്ി
ന് മനഃസാക്ഷിക്കുത്് കപാലുകമാ 
അവർക്് ഇല്ലായിരുന്നു. അധി
ൊരം അവരുകെ ലെയിൽ ആയി
രുന്നതിനാൽ ഒരു കജാൈി െിടെ
ണകമങ്ിൽ കപാലും അവകര ക�ന്ന് 
െകണ്ട മതിയാകൂ. അവരുകെ സഹാ
യമില്ലാകത കജാൈികയാ പ്രകമാഷ

കനാ െിട്ടുെയില്ല. �ിൈകപൊൾ 
പണിഷ് കമറൊയി ട്രാൻസ് ഫറും 
െിടൊൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൈസമ
യങ്ങളിലും സിപിഐ(എം)കറെ 
ഇഷ്ത്ിന് വഴങ്ങാത് െർഷെ
കര വിതക്കുന്നതിൽനിന്ന് തെയു
െകയാ അവരുകെ കുളങ്ങളിൽ 
വിഷം െൈക്കുെകയാ ക�യ്തിരുന്നു. 
സിപിഐ(എം) കനതാക്ളുകെ
യും ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുകെയും 
ക�ാൽപെെിയിൽ ആയിരുന്നു 
കപാൈവീസും മറ്റ് അ�് മിനികസ്ട്രഷ
നും. ഇത്രത്ിൽ മാർക്ിസ്റ് പ്ര
ത്യയശാസ്തകത് സിപിഐ(എം)
അപെവീർത്ികപെടത്ിയത് കൊ
ണ്ടാണ് സോവ് കഘാഷ് മുന്നെി
യിപെ് നൽെിയതുകപാകൈ വൈതു
പക്ഷ ശക്ിെൾക്് ഇവികെ നി
ൈയുെപെിക്ാൻ സാധിച്ചത്.

1952 ആദ്യകത് കപാതുകത
രകഞ്ഞടപെിൽ െൽക്ത് നഗര
ത്ികൈ മിക്വാറും സവീറ്റുെൾ 
അവിഭക് സിപിഐ ആണ് വി
ജയിച്ചത് എന്ന ൊര്യം നിങ്ങൾ
ക്് ഓർമ്മയുണ്ടാവം. ഇെതുപക്ഷ
ത്ിന് നഗരങ്ങളിൽ നല്ല മതിപ്പു
ണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുകെ ക�റുപെ
ൊൈത്് തങ്ങളുകെ അചകനാ 
അപൊപെന്ാകരാ കൊണ്ഗ്സ്സുൊർ 
എന്ന ്പെയാൻ കുടെിെൾക് ്വൈിയ 
നാണകക്ൊയിരുന്നു . ശി�് ദാ
സ് കഘാഷികറെ  ആശയങ്ങളിൽ 
ആകൃഷ്നായി ഞാൻ പാർടെിയിൽ 
എത്തുന്നത് 1950 ൈാണ്. സിപി
ഐ(എം) ഒരു യഥാർത് െമ്മയൂ
ണിസ്റ ്പാർടെിയായിരുന്നില്ല എങ്ി
ലും അക്ാൈത് ്അവരുകെ അണി
െൾക്് വിപ്വ വവീര്യം ഉണ്ടായി
രുന്നു. ഒരു യഥാർത് മാർക്ിസ്റ് 
ആവണകമങ്ിൽ അകതാരു ജവീവ
നുള്ള തത്�ിന്യാകണന്ന ്ൊര്യം 
ആദ്യം അംഗവീെരികക്ണ്ടതുണ്ട്. 
ജവീവിതത്ികറെ സമസ കമേൈ
െളിലും ആ പ്രത്യയശാസ്തം പ്രാ
വർത്ിെ മാക്കുെയും ഇന്്യയുകെ 
ഇന്നകത് വികശഷമായ സാഹ
�ര്യത്ിൽ അതികന സമൂർത്
വത്െരിക്കുെയും ക�കയ്ണ്ടതുണ്ട.്  

കൈനിൻ അക്ാൈകത് കദ
ശവീയ-അന്ർകദശവീയ സാഹ�ര്യ
ത്ിൽ മാർക്ിസകത് െഷ്യൻ 
മണ്ണിൽ സമൂർത്മാക്ി. അതി
കനയാണ ്നാം കൈനിനിസം എന്ന് 
വിളിക്കുന്നത്. മാർക്ിസകത് 
മാകവാ കസതുങ ്ല�നവീസ ്മണ്ണിൽ 
സമൂർത്വൽക്രിച്ചതികനയാണ് 
നാം മാകവാ �ിന്കയന്ന് വിളി
ക്കുന്നത.് എന്നാൽ ഇന്്യൻ മണ്ണിൽ 
മാർക്ിസ്റ് സിദ്ധാന്കത് സമൂർ
ത്വൽക്രിക്ാൻ സിപിഐ 
ശ്രമിച്ചകതയില്ല. അവരുകെ കന
താക്ൾ മാർക്ിസം പുസെങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കുെയും 
അന്നകത് അന്ർകദശവീയ കനതൃ

ത്കത് അന്ധമായി പിന്തുെരുെ
യും ആയിരുന്നു ക�യ്തത്. ഇന്്യ
യുകെ സവികശഷ സാഹ�ര്യങ്ങൾ
ക്് അനുസരിച്ച് ശാസ്തവീയമായി 
മാർക്ിസം-കൈനിനിസം പ്രകയാ
ഗിക്കുന്നതികറെ അെിയന്രാവശ്യ
െത മനസ്സിൈാക്ികക്ാണ്ട് ആ 
യജ്ഞം ഏകറ്റടത്ത് സോവ് 
ശി� ്ദാസ ്കഘാഷ ്ആണ.് അങ്ങ
കന മാർക്ിസം ഈ മണ്ണിൽ സമൂർ
ത്വൽക്രിക്കുന്നതിനുളള സമ
രത്ികറെ ഭാഗമായി കൈനിനന
ന്ര ൊൈഘടെത്ിൽ തത്�ിന്
യിലും രാഷ്ടവീയം, ശാസ്തം, െൈ, 
സംസ്കാരം എന്നിങ്ങകന ജവീവിത
ത്ികറെ നാനാ കമേൈെളിലും 
ഉയർന്നുവന്ന ക�ാദ്യങ്ങൾക് ്ഉത്
രം നൽൊൻ അകദഹത്ിന് സാ
ധിച്ചു. നമ്മുകെ നാടെിൽ മാർക്ിസം 
എന്തുകൊണ്ട ്ആവശ്യമാണ ്എന്ന് 
അകദഹം വ്യക്മാക്ി. രാഷ്ടവീയ
-സാമൂഹ്യ-സാമ്ത്ിെ കമേൈ
െളിൽ ഇവികെ അധവീശത്ം പു
ൈർത്ിയിരുന്ന ബൂർഷ്ാ �ിന്
െകള പ്രത്യയശാസ്തപരമായി പരാ
ജയകപെടത്തുന്ന പ്രക്രിയയിൽ 
അകദഹം മാർക്ിസം കൈനിസ
കത് കൂടതൽ സമ്പുഷ്മാക്ി. 
കൈനിൻ മാർക്ിസകത് വിെസി
പെിച്ചതുകൊണ്ട് നാം അകദഹകത് 
ഒരു മാർക്ിസ്റ് ആ�ാര്യനായി 
പരിഗണിക്കുന്നു. കൈനിനുകശഷം 
സ്റാൈിനും പിന്നവീെ് മാകവായും 
മാർക്ിസ്റ് തത്�ിന്കയ വിെ
സിപെിച്ച ആ�ാര്യന്ാരാണ.് ഇകത 
രവീതിയിൽ ആധിൊരിെമായ 
മാർക്ിസത്ികറെ വ്യക്ിരൂപമാ
യി സോവ് ശി�് ദാസ് കഘാഷ് 
ഉയർന്നു വന്നു. എന്നാൽ ഇത്ര
കമാരു പ്രക്രിയ പിന്തുെരാൻ സി
പിഐകയാ സിപിഐ(എം)ഓ 
അവരുകെ പ്രാരംഭ ൊൈംകതാടെ് 
തയ്ാൊയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു
തകന്ന മാർക്ിസം എന്നകപരിൽ 
അവർ അനുവർത്ിക്കുന്നത ്കപറ്റി 
ബൂർഷ്ാ രാഷ്ടവീയമാണ്. 

െഴിഞ്ഞ പാർൈകമൻെ് കതര
കഞ്ഞടപെ് ൊൈത്് �ംഗാളികൈാ
ന്നാകെ അവർ ഉയർത്ിയത് 
"ആദ്യം രാം പികന്ന �ാം"(�ാം 
എന്നാൽ ഇെകതന്നർത്ം: എ�ി
റ്റർ) എന്ന മുദ്രാവാെ്യമാണ്.

െിഎംസികയ പരാജയകപെട
ത്ാൻ �ികജപിക്് കവാടെ് ക�
യ്ണം എന്നാണ് അവർ പെഞ്ഞ
ത്. െിഎംസികയ പരാജയകപെട
ത്ിയാൽ പിന്നവീെ് തങ്ങൾക്് 
അധിൊരത്ിൽ വരാം എന്ന് 
അവർ െണക്കുകൂടെി. ഇത് അവ
രുകെ മുേപത്രമായ ഗണശക്ി
യിൽ പ്രസിദ്ധവീെരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. 
എന്നാൽ ഈ മുദ്രാവാെ്യം എല്ലാ
യിെത്തും പ്രതിധ്നിച്ചു. സിപി
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(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

(8-ാം ശേജില് നിന്ട്)
ഐ(എം)കറെ പ്രവർത്െരും കന
താക്ളും എല്ലാം കൂടെമായി �ി
കജപിയിൽ ക�ർന്നു. അങ്ങകന 
അവർക്് അവരുകെ കവാടെ് �ാങ്് 
നഷ്മായി. ഇകപൊൾ അവർ അത് 
തിരിച്ചുപിെിക്ാൻ ശ്രമിക്കുെയാണ.് 
കവകെ വൈികയാരു വിഭാഗം പ്ര
വർത്െർ സിപിഐ(എം)ൽ 
നിന്ന് െിഎംസിയികൈക്് കപായി. 
സിപിഐ(എം) ഒരുൊൈത്് തവീ
റ്റികപൊറ്റി വളർത്ിയ ക്രിമിനൽ 
വിഭാഗം ഇകപൊൾ െിഎംസികയാ
കൊപെമാണ്. െഴിഞ്ഞ നിയമസ
ഭാ കതരകഞ്ഞടപെിന് മുൻപ് അവർ 
ഒരു മുസിം മൗൈവികയ െണ്ടുപി
െിച്ച് മകതതരകനന്ന് കവള്ളപൂശി 
അകദഹത്ികറെ പാർടെിയുമായി 
സേ്യത്ിൽ ഏർകപെടെിരുന്നു. 
മുസിം കവാട്ടുെൾ കനൊൻ കവണ്ടി. 
ഇകത ഷഹവീദ് മിനാർ ലമതാന
ത്് ആ മൗൈവികയാെ് ക�ർന്ന് 
അവർ മവീറ്റിംഗ് നെത്ി. എന്ന് 
മാത്രമല്ല, അകദഹകത് മകറ്റല്ലാ
വകരക്ാളും ഉയർത്ിക്ാട്ടുെയും 
ക�യ്തു. ഇതാണ് സിപിഐ(എം)
കറെ രാഷ്ടവീയം. 

െമ്മയൂണിസ്റ്റുെൾ കതറ്റുെൾ തു
െന്നു സമ്മതിക്കുെയും അത ്ആവർ
ത്ിക്ാതിരിക്ാൻ നെപെിെൾ 
എടക്കുെയും ക�യ്യുന്നവരാണ് 
എന്ന് കൈനിൻ നകമ്മ പഠിപെിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. സിപിഐ(എം)ഇതുവകര 
അങ്ങകന ക�യ്തിടെില്ല. ൊരണം 
അവകരാരു െമ്മയൂണിസ്റ് പാർടെി 
അല്ല. ഒരിക്ലും അങ്ങകന ആയി
രുന്നില്ല. അവകരകപൊഴം മറ്റുള്ളവ
രുകെ കതറ്റുെൾ ചൂണ്ടിക്ാട്ടുെയും 
സ്യം നല്ല പിള്ള �മയുെയും 
ക�യ്യും. പണ്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാ
യിരുന്ന സമകരാത്സുെമായ ഇെ
തുപക്ഷവീയത ഇന്ന് അവർക്് ഇല്ല. 
ഇന്നത് കെവൈം കവാടെ് മാത്രം  
ൈക്ഷ്യമാക്ി പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഒരു 
പാർടെിയാണ്.  ശരിയായ ഇെതു
പക്ഷ ലൈൻ അനുവർത്ിക്ാൻ 
നാം പൈതവണ അവകരാെ ്അഭ്യർ
ത്ിക്കുെയുണ്ടായി. പകക്ഷ അവർ 
കവാടെിനു കവണ്ടി മാത്രം ഇെതുപ
ക്ഷം ആകുന്ന ഒരു ലൈനാണ് 
സ്വീെരിച്ചിരിക്കുന്നത.് ഇന്ന ്നമ്മൾ 
മാത്രമാണ് കപാരാടന്ന ഇെതുപ
ക്ഷം. നിങ്ങകളാെ് എനിക്് അഭ്യർ
ത്ിക്ാനുള്ളത് സിപിഐ(എം)
കറെ നയങ്ങൾ െണ്ട ്നിങ്ങൾ ഇെതു 
രാഷ്ടവീയകത് തള്ളിപെെയരുത് 
എന്നാണ്. യഥാർത് മാർക്ിസ്റ്റു
െൾ എന്ന നിൈയിൽ നമ്മളാണ് 
ഇന്ന് സമകരാത്സുെമായ ഇെതുപ
ക്ഷത്ികറെ പതാെ ഉയർത്ിപെി
െിക്കുന്നത്. നമ്മളും സിപിഐ
(എം)ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 
ഇവികെയാണ്. 

രാകട്ീയ ധനട്ങ്ങള്കുധവ
ണ്ടി മതമൗലികവാദത്ിചറെ 
വിഷം െീറ്റുന്ു

ഇകതാകൊപെം തകന്ന മകറ്റാരു 
അപെെം നമ്മുകെ നാടെിൽ തൈ
കപാക്ിയിരിക്കുന്നു-ഫാസിസം 

എന്ന മഹാവിപത്്. കുത്െെ
ളുകെ പിന്തുണകയാകെ അധിൊര
ത്ിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആർഎസ്എ
സ്-�ികജപി സംഘം വർഗവീയ 
ഹിന്ദുത്ത്ികറെ മുദ്രാവാ െ്യമുയർ
ത്ി രാജ്യത്് അകങ്ങയറ്റം ആപ

ത്െരമായ  ഒരു അന്രവീക്ഷം സൃ
ഷ്ിച്ചിരിക്കുെയാണ്. ഇത് വർഗ്ഗ- 
�ഹുജന മുകന്നറ്റത്ിന് വൈിയ 
തെസവം ഭവീഷണിയുമാണ് സൃഷ്ി
ച്ചിരി ക്കുന്നത്. ഹിന്ദുത്വാദിെൾ 
ഗുജൊത്ിൽ നെപൊക്ിയ ക്രൂര
മായ മുസിം വംശഹത്യകയക്കുെി
ച്ച് നമുക്െിയാം. പിന്നവീെ് സമാ
നമായ വർഗവീയ െൈാപങ്ങൾ 
�ൽഹിയിലും രാജ്യത്ികറെ മറ്റ് 
ഭാഗങ്ങളിലും നെമാടെയുണ്ടായി. 
ഈയികെയായി വർഗവീയ ക�രി
തിരിവ് രൂക്ഷമാക്ാൻ അവർ 
രാംനവമി ജാഥെൾക്ികെ പ്രകൊ
പനപരമായ മുദ്രാവാെ്യങ്ങൾ വി
ളിക്കുന്നു, പള്ളിെൾക്് മുെളിൽ 
ൊവി പതാെ ഉയർത്തുന്നു, �ാങ്് 
വിളി നികരാധിക്കുന്നു, മുസവീങ്ങളുകെ 
വവീടെൾ ബുൾക�ാസർ ഉപകയാ
ഗിച്ച് ഇെിച്ചു തെർക്കുന്നു. നാടെിൽ 
വർഗവീയ ക�രിതിരിവ് രൂക്ഷമാ
ക്ാനും ആത്മവീയ പാരമ്ര്യ വാ
ദങ്ങളിൽ ആളുെകള തളച്ചിൊനും 
കവണ്ടിയാണ് അവർ ഇകതല്ലാം 
ക�യ്യുന്നത.് ഇത്രം കുതന്തങ്ങൾ 
ക്് തുെക്മിടെത് കൊണ്ഗ്സ് 
ആണ്. �ികജപി അതികന ഒരു 
പുതിയ തൈത്ികൈക്് ഉയർത്ി
കക്ാണ്ട് തങ്ങളുകെതാക്ി മാറ്റി
യിരിക്കുന്നു. ചൂഷിത ജനങ്ങൾക്ി
െയിലുള്ള ഐെ്യം തെർക്കുെയാ
ണ് ഇതികറെ പിന്നിലുള്ള ൈക്ഷ്യം. 
ജനങ്ങൾ വിൈക്യറ്റത്ിനും കതാ
ഴിൈില്ലായ്മക്കും കതാഴിൽ നഷ്ത്ി
നും എതികര ഒറ്റകക്ടൊയി ഗവണ്
കമറെികനതികര തിരിയുന്നതിന് 
തെയിൊൻ അവകര മതത്ികറെ 
കപരിൽ ഭിന്നിപെിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 
ഒരു ഹിന്ദുവാകണങ്ിൽ ആരാണ് 
നിങ്ങളുകെ ശത്രു? മുസവീങ്ങളാണ് 
ഹിന്ദുക്ളുകെ ശത്രുക്ൾ എന്ന് 
വരുത്ിതവീർക്കുന്നു; തിരിച്ചും. 
മുസിം വികരാധകത്ാടകൂെിയുള്ള 
ഒരു വർഗവീയ ഹിന്ദു മകനാഭാവം 
രാജ്യം മുഴവനും പെർച്ചവ്യാധി 
കപാകൈ പെർന്നിരിക്കുെയാണ്. 
ഹിന്ദുക്ൾക്ിെയിൽ തകന്ന താ
ഴ്ന്ന ജാതിക്ാർ എന്ന് പെയകപെട
ന്നവർ പ്ര�ൈരായ ഉന്നത ജാതി
ക്ാരുകെ അെിച്ചമർത്ൈിന് വി

കധയരായി െഴിയുെയാണ്. അവ
കരകയല്ലാം ഒറ്റ �ാനെിൽ സം
ഘെിപെിക്ാൻ കവണ്ടി ഹിന്ദുമത 
ആകഘാഷങ്ങൾ എല്ലാം വൈിയ 
രവീതിയിൽ സംഘെിക്കപെടന്നു. 
ഒടെനവധി ഹിന്ദു ലദവങ്ങകള 

ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്- രാം, ഹനുമാൻ 
എന്നിങ്ങകന. എൻകെ അഭിപ്രാ
യത്ിൽ, എന്ിന് ഹനുമാനിൽ 
നിർത്ണം? എന്തുകൊണ്ട് വി
ഭവീഷണകനയും ആരാധിച്ചു കൂൊ? 
ൈങ് െവീഴെക്ാൻ രാമന് ഏറ്റവം 
കൂടതൽ സഹായം ൈഭിച്ചത് വി
ഭവീഷണനിൽ നിന്നാണ്. വിഭവീഷ
ണകറെ സഹായമില്ലാകത രാമന് 
രാവണന് പരാജയകപെടത്ാൻ 
സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊ
ണ്ട് ഇനി വിഭവീഷണപൂജയും കൂകെ 
ആരംഭിക്ണം എന്നാണ് എകറെ 
പക്ഷം. 

�ികജപിയുകെ കൂകെ ഇത്രം 
പൂജെൾക്് മറ്റു പാർടെിെളും ഉണ്ട്. 
ഇത്രം മതപരമായ �െങ്ങുെൾ 
എത്രെണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു അത്ര 
തകന്ന തിന്െളിൽ രാജ്യകമാടൊ
കെ ആണ്ടു െിെക്കുെയാണ്. കത
രകഞ്ഞടപെ് സമയത്് മാധ്യമങ്ങ
ളുകെ അെമ്െികയാകെ എല്ലാ പാർ
ടെിെളും പള്ളിയിലും അമ്ൈത്ി
ലും െയെിയിെങ്ങും. ഈകയാരു 
പതിവ ്സ്ാതന്ത്യസമരൊൈത്് 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കവാടെിനു കവണ്ടി 
മതകത് ഉപകയാഗിക്കുെയാണ് 
ഇവികെ. ഹിന്ദുക്ളുകെയും മുസവീ
ങ്ങളുകെയും കവാടെ് ആവശ്യമുളള 
െിഎംസി കയ കപാലുള്ള പാർടെി
െൾ ആദ്യം അമ്ൈത്ിൽ കപായി 
പൂജ ക�യ്യും, എന്നിടെ് പള്ളിെളിൽ 
കപായി നിസ്കാരത്ിൽ പങ്കുക�
രും. ഇങ്ങകന രണ്ട് സമുദായങ്ങ
കളയും മാെിമാെി പ്രവീണിപെിച്ച് 
കവാടെ ്കനടെയാണ ്ൈക്ഷ്യം. ഇത്
രം ഇരടെത്ാപെ് സ്ാതന്ത്യസമ
രൊൈത് ്ഇല്ലായിരുന്നു. ഇകപൊൾ 
മതം ഉപകയാഗിച്ചാണ ്കതരകഞ്ഞ
ടപെിൽ ജയിക്കുന്നത.് ഇതുകൂൊകത 
ഹിന്ദുക്ൾക്ിെയിൽ തകന്ന പൈ 
വിഭാഗങ്ങളായി ഭിന്നിപെ് ഉണ്ടാ
ക്ിയിട്ടുണ്ട്. ദളിത്, ഒ�ിസി, 
എസ് സി, എസ് െി എന്നിങ്ങകന. 
തിരകഞ്ഞടപെികറെ െണക്കുകൂടെലു
െൾക്് അനുസരിച്ച് വിവിധ ജാ
തിെളായും മതങ്ങളായും ജനങ്ങ
കള ഭിന്നിപെിച്ചിരിക്കുെയാണ്. 
ആദിവാസിെൾ മകറ്റാരു കവാടെ് 
�ാങ്് ആണ്. മകറ്റാരു ദുരുകദശം 

കൂകെ ഇങ്ങകന ഭിന്നിപെിക്കുന്നതി
ന് പിെെിലുണ്ട്. മനുഷ്യരുകെ മന
സ്സികന മതാന്ധത മൂെിക്ഴിഞ്ഞാൽ 
പികന്ന അവർ തങ്ങളുകെ ദുരിത
ത്ിന് മുതൈാളിത്കത് കുറ്റകപെ
ടത്തുെയില്ല. എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും 

വിധിയാകണന്നും ലദവഹിതം 
ആകണന്നും െരുതി സമാധാനി
ച്ചു കൊള്ളും. ഹിന്ദുക്ൾ െരുതു
ന്നത് തങ്ങളുകെ ദുരിതങ്ങൾ മുജ്
ന് പാപങ്ങളുകെ ഫൈമാകണന്നാ
ണ്. ഹിന്ദു വർഗവീയതകയ ക�റു
ക്ാൻ എന്ന കപരിൽ മുസിം വർ
ഗവീയതയും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. 
ഈ മതാന്ധതയും മതവികദ്ഷ
വം അകങ്ങയറ്റം അപെെെരമാ
ണ്. തവീവ്രമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത 
സമരത്ിലൂകെ ആർഎസ്എസി
കറെയും �ികജപിയുകെയും ആശ
യങ്ങകള പരാജയകപെടത്ിയിടെി
കല്ലങ്ിൽ അധിൊരം നഷ്കപെടൊ
ലും അവർ വമിക്കുന്ന വിഷം ഇവികെ 
അവകശഷിക്കും എന്ന ൊര്യം 
മെക്രുത്. 

ആര്എസ്ക്എസും �ിചജപി
യും ചെയ്ുന് കാര്യങ്ങള്ക്ക് 
ഹിന്ുമതവുമായി �ന്ധമില്

പകത്ാമ്താം നൂറ്റാണ്ടികൈ 
ഒരു മഹാത്മാവികറെ വാക്കുെൾ 
ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കടെ: " മുസവീങ്ങൾ 
ഇന്്യകയ െവീഴ്കപെടത്ിയതിനു
കശഷം ആണ് ഇവിെകത് പാവ
ങ്ങൾ കമാ�നം എകന്ന്നെിഞ്ഞ
ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാെി
കറെ അഞ്ിൽ ഒന്നും മുസവീങ്ങൾ 
ആയത്. അത് ആയുധ�ൈം 
കൊണ്ട് സാധിച്ചതല്ല. ആയുധ�
ൈം കൊകണ്ടാ നശവീെരണ ശക്ി 
കൊകണ്ടാ അത് സാധിക്കുകമന്ന് 
വിശ്സിക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഭ്ാന്ാ
ണ്. ഈ നാടെികൈ പാവങ്ങൾക്് 
തങ്ങളുകെ ജന്ിമാരുകെയും പുകരാ
ഹിതന്ാരുകെയും െരാളഹസങ്ങ
ളിൽനിന്ന് രക്ഷകപെൊൻ മറ്റു മാർ
ഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു." മകറ്റാരിെ
ത് ്അകദഹം പെഞ്ഞു: "ഒരു മതവം 
മനുഷ്യകര പവീ�ിപെിച്ചിടെില്ല. ഒരു 
മതവം ദുർമന്തവാദിെൾ എന്ന് 
ആകരാപിച്ച് മനുഷ്യകര െത്ിച്ചി
ടെില്ല. മതങ്ങൾ അങ്ങകനകയാന്നും 
ക�യ്യുെയില്ല. പികന്ന ആരാണ് 
ആളുെകള ഇളക്ിവിടെ് ഇകതല്ലാം 
ക�യ്ിക്കുന്നത്? അത് രാഷ്ടവീയ
മാണ്, മതമല്ല. അത്രം രാഷ്ടവീ
യം മതത്ികറെകപരിൽ ഇകതല്ലാം 
ക�യ്യുന്നുകവങ്ിൽ അത് ആരുകെ 
കുറ്റം കൊണ്ടാണ്?" കൂൊകത, 
"എനികക്ാരു മെൻ ഉണ്ടായിരു
കന്നങ്ിൽ അവകന ഞാൻ മതം 
ഒന്നും പഠിപെിക്കുമായിരുന്നില്ല; 
നിശബ്നായി ഏൊഗ്നായി ഇരു
ന്ന് മന്തങ്ങൾ ഉരുവിൊനും പ്രാർ
ത്ിക്ാനും പഠിപെിക്കും. വളർന്നു 

െഴിയുകമ്ാൾ മറ്റുള്ളവരുകെ അഭി
പ്രായങ്ങളിൽനിന്നും ഉപകദശങ്ങ
ളിൽ നിന്നും അവൻ അവകറെതായ 
സത്യം െകണ്ടത്ികക്ാളും. 
യാകതാരു പ്രയാസകമാ അഭിപ്രാ
യവ്യത്യാസങ്ങകളാ ഇല്ലാകത 
വളകര സ്ാഭാവിെമായും പൂർണ 
സ്ാതന്തകത്ാകെയും എകറെ 
മെന് ഒരു ബുദ്ധമത വിശ്ാസി
യായും ഭാര്യക്് ക്രിസ്യാനിയായും 
എനിക്് മുസിമായും ഒരുമിച്ച് ജവീ
വിക്ാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ വാ
യിച്ചത് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ പ്രസി
ദ്ധവീെരിച്ച സ്ാമി വികവൊനദേ
കറെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
ഭാഗങ്ങളാണ്. �ികജപി ആർഎ
സ്എസികറെ അഭിപ്രായത്ിൽ 
വികവൊനദേൻ ഒരു യഥാർത് 
ഹിന്ദുവാകണാ? വികവൊനദേകറെ 
ഗുരുവായിരുന്ന ശ്രവീരാമകൃഷ്ണൻ 
ൊളികയ ആരാധിച്ചിരുന്നകപൊൾ
ത്കന്ന പള്ളിെളിൽ കപായി 
പ്രാർത്ിക്കുെയും നമസ്കരിക്കുെ
യും ക�യ്തു. പാനി എന്ന് പെഞ്ഞാ
ലും ജൈം എന്നു പെഞ്ഞാലും കവ
ള്ളമാകണന്നതുകപാകൈ ഭഗവാൻ, 
അല്ലാഹു എന്നിവകയല്ലാം ലദവം 
തകന്നകയന്ന് അകദഹം പെഞ്ഞു. 
ഈ ശ്രവീരാമകൃഷ്ണൻ ഹിന്ദു ആയി
രുന്നികല്ല? ആർഎസ്എസും �ി
കജപിയും ക�യ്യുന്ന ൊര്യങ്ങൾക്് 
യഥാർത് ഹിന്ദുമതവമായി 
യാകതാരു �ന്ധവമില്ല. മതം ഒരി
ക്ലും മനുഷ്യകന പവീ�ിപെിക്ാൻ 
പഠിപെിക്കുന്നില്ല എന്ന് വികവൊ
നദേൻ പെഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കെട്ടു. 
രാഷ്ടവീയം, വൃത്ികെടെ അധിൊര 
രാഷ്ടവീയം, ആണ് മനുഷ്യകനയും 
മനുഷ്യകനയും തമ്മിൈെിപെിക്കുന്ന
ത്. ആ രാഷ്ടവീയമാണ് ആർഎ
സ്എസികറെയും �ികജപിയുകെ
യും രാഷ്ടവീയം. ആർഎസ്എസി
കറെയും �ികജപിയുകെയും ഈ 
തരത്ിലുള്ള ഹിന്ദുത്കത് പി
ന്തുണക്കുവാൻ സാധിക്കുെയില്ല. 
ഞങ്ങൾ മാർക്ിസ്റ്റുൊർ നിരവീശ്
രവാദിെളാണ്. വികവൊനദേകറെ 
ആത്മവീയ തത്�ിന്കയാെ ്ഞങ്ങൾ
ക്് വികയാജിപ്പുണ്ട്. പകക്ഷ അകദ
ഹകത് ഞങ്ങൾ �ഹുമാനിക്കു
ന്നു. അകദഹം ഒരു കദശവീയ വാദിയും 
മനുഷ്യകനേഹിയുമായിരുന്നു. അകദ
ഹത്ികറെ ജനപക്ഷത്തു നിൽക്കു
ന്ന ധവീരമായ അഭിപ്രായങ്ങകളാെ് 
ഞങ്ങൾക്് പൂർണ്ണ കയാജിപൊണ.് 
എല്ലാ മഹാന്ാകരയും �ഹുമാനി
ക്ണം എന്നാണ് സോവ് ശി
�് ദാസ് കഘാഷ് ഞങ്ങകള പഠി
പെിച്ചിട്ടുള്ളത്.

�ിചജപിയുചട വിദ്യാഭ്യാസ
നയം നധവാത്ഥാനത്ിചറെ 
െിന്കള്ക്ക് എതിരാണ്ക്

ഈയവസരത്ിൽ മകറ്റാരു 
വിഷയംകൂകെ നിങ്ങൾക്് മുൻ
പിൽ അവതരിപെിക്കടെ. �ികജപി 
ഇകപൊൾ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ 
നയത്ികറെ ഭാഗമായി  പുരാണ

hne-¡-b-ä-¯n\pw sXm-gn-enÃm-bv-a-bv-¡p-sa-Xncm-b ap-t¶-ä-§Ä-¡v  
X-S-bn-Sm³ P-\§-sf a-X-¯n-sâ t]-cnÂ `n-¶n-¸n-¡p¶p

സഖാവ്
പ്രാവാഷ് ഘ�ാഷിപറെ

്രസംഗം
ഇന്്യയുനട സവിഷശ് സാഹചര്യങ്ങള്കെ് അനുസരിച്് ശാ
സദ്തീയമായി മാര്ക ്സിസം-നലനിനിസം ദപഷയാഗികെു്തിനറെ 
അടിയന്രാവശ്യകത മനസ്ിലാകെിനകൊണ്് ആ യജ്ം ഏനറെ
ടുത്തത് സഖാവ് ശിബ്ാസ് ഷഘാ്് ആണ്. അങ്ങനന മാര്ക് സി
സം ഈ മണ്ില് മൂര്ത്തവല്കെരികെു്തിനുളള സമരത്തിനറെ 
ഭാഗമായി നലനിനനന്ര കാലഘട്ടത്തില് തത്ചിന്യിലും രാ
ദട്ീയം, ശാസ്ദതം, കല, സംസ് കാരം എ്ിങ്ങനന ജീവിതത്തി
നറെ നാനാ ഷമഖലകളിലും ഉയര്്ുവ് ഷചാദ്യങ്ങള്കെ് ഉത്തരം 
നല്കാൻ അഷദേഹത്തിന് സാധിച്ു.
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(9-ാം ശേജില് നിന്ട്)

(അടുത് ലക്കത്ില് തുടരും)

െഥെളും മിത്തുെളും ഗവീതാപഠന
വം സരസ്തി പൂജയും പാഠ്യ പദ്ധ
തിയിൽ കുത്ിത്ിരുകുന്നത്  
നകവാത്ാനൊൈ �ിന്െൾക്് 
എതിരാണ്. ഇന്്യൻ നകവാത്ാ
നത്ികറെ അഗ്ഗാമിയായിരുന്ന 
രാജാൊം കമാഹൻ കൊയ് അക്ാ
ൈകത് ബ്രിടെവീഷ് ഭരണാധിൊരി
െൾക്് എഴതി:" ഈ നാെികന 
അന്ധൊരത്ിൽ ആഴ്തിനിർത്ാ
നുള്ള ഏറ്റവം കുൽസിതമായ മാർ
ഗമാണ് സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസം. 
ഇന്്യയിൽ മുൻകപ തകന്ന ഉള്ള 
സംസ്കൃതം പഠിപെിക്ാൻ ഹിന്ദു 
പണ്ിറ്റുെളുകെ കനതൃത്ത്ിൽ 
ഗവണ്കമന്തകന്ന സംസ്കൃത പാ
ഠശാൈെൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് 
നാം ൊണുന്നത്. 2000 വർഷം
മുൻപുളള അെിവം പികന്ന അതി
കനാെ് �ിൈ ഊഹാകപാഹങ്ങളു
കെ അെിസ്ാനത്ിൽ കൂടെികച്ചർത് 
െഴമ്ില്ലാത്തും കപാങ്ങച്ചം ൊ
ണിക്ാൻ മാത്രം ഉതകുന്നതുമായ 
�ിൈ വിശദാംശങ്ങളും മാത്രമാ
യിരിക്കുംഅവികെ വിദ്യാർത്ി
െൾ പഠിക്കുെ… കഗാ�രമായ
കതാന്നും യാഥാർത്്യമകല്ലന്ന് 
പെയുന്ന കവദാന്ം പഠിക്കുെവ
ഴി നമ്മുകെ യുവാക്ൾ നല്ല സാ
മൂഹ്യ ജവീവിെകളാ കപൗരന്ാകരാ 
ആൊൻ കപാകുന്നില്ല.. നാട്ടുൊ
രുകെ ഉന്നമനം ആണ് ഗവണ്കമ
റെികറെ ൈക്ഷ്യം എന്നിരികക് ശാ
സ്തം,ഗണിതം, ശരവീരശാസ്തം, തു
െങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾകപെടന്ന 
കൂടതൽ ഉദാരമായതും വിശാൈ
മായതുമായ വിദ്യാഭ്യാസം കപ്രാ
ത്സാഹിപെിക്കുെയാണ് ഗവണ്
കമൻെ് ക�കയ്ണ്ടത്." പിന്നവീെ് 
വിദ്യാസാഗർ ഒരു പെി കൂകെ െെ
ന്ന്, "മറ്റ് �ിൈ ൊരണങ്ങളാൽ, 

അതിവികെ പെകയണ്ടതില്ല, സം
സ്കൃത കൊകളജുെളിൽ കവദാന്
വം സാംേ്യവം പഠിപെിക്ാൻ 
നാം നിർ�ന്ധിതരാണ്. ഇവ 
െപെ തത്�ിന്െളാകണന്ന ൊ
ര്യത്ിൽ ആർക്കും തർക്മുണ്ടാ
വില്ല. എങ്ിലും ഹിന്ദുക്ൾക്് 
അവകയാെ് അെക്ാനാവാത് 
�ഹുമാനവം ആണ്. അതുകൊ
ണ്ടുതകന്ന അവ പഠിപെിക്കുകമ്ാൾ 
അകതാടകൂകെ തകന്ന അവയുകെ 
ദു:സ്ാധവീനത്ിൽ നിന്നും വി
ദ്യാർത്ിെകള കമാ�ിപെിക്ാൻ 
കവണ്ടി നാം ഇംഗ്വീഷിൽ ഉള്ള 
ശരിയായ തത്�ിന്െൾ കൂകെ 
പഠിപെികക്ണ്ടതുണ്ട്", എന്നു പെ
ഞ്ഞു. വിദ്യാസാഗർ ഒരു വിശ്ാ
സിയായിരുന്നില്ല. എങ്ിലും ഇന്്യ
കയമ്ാടമുള്ള ജനങ്ങൾ അകദഹ
കത് �ഹുമാനപുരസരം വണ
ങ്ങി. ഒരിക്ൽ അകദഹകത്ാടള്ള 
�ഹുമാനാർത്ം, ദക്ഷികണശ്
രികൈ പ്രശസമായ ൊളി കക്ഷ
ത്രം സദേർശിക്ാൻ അകദഹകത് 
ക്ഷണിക്കുവാൻ കവണ്ടി ശ്രവീരാ
മകൃഷ്ണ പരമഹംസർ വിദ്യാസാ
ഗകെ കനരിടെ് അകദഹത്ികറെ 
വവീടെിൽ ക�ന്ന് ൊണുെയുണ്ടാ
യി. എന്നാൽ ലദവവിശ്ാസി 
അല്ലാത്തിനാൽ വിദ്യാസാഗർ 
ആ ക്ഷണം നിരസിക്കുെയാണ് 
ഉണ്ടായത്. വികവൊനദേൻ വി
ദ്യാസാഗകെ ഏറ്റവം �ഹുമാന്യ
നായ മനുഷ്യനാകണന്നാണ് വി
കശഷിപെിച്ചത്. രാം കമാഹൻ, വി
ദ്യാസാഗർ, കജ്യാതിദാ ഫൂകൈ, 
പിൽക്ാൈത്് രവവീന്ദ്രനാഥ് 
ൊകഗാർ, കപ്രം�ദേ്, സുബ്രഹ്മണി 
ഭാരതി തുെങ്ങിയ നകവാത്ാന 
നായെരുകെ ഉന്നത �ിന്ാഗതി
െൾ ഉകപക്ഷിച്ച് ആർഎസ്എ
സും �ികജപിയും െടത് അന്ധ

ൊരത്ികൈക്ാണ് രാജ്യകത് 
നയിക്കുന്നത്.

ആര്എസ്ക്എസ്ക് സ്വാതകന്്യ
സമരചത് എതിര്ത്ു

ഇന്ന് ആർഎസ്എസുൊർ 
കദശവീയതകയ കുെിച്ച് വാ�ാൈരാ
ണ്. ഇന്്യൻ സ്ാതന്ത്യ സമര
ൊൈത്് ആർഎസ്എസികറെയും 
�ികജപിയുകെ മുൻഗാമിെളായ 
ഹിന്ദുമഹാസഭയുകെയും നിൈപാ
െ് എന്ായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ 
അെികയണ്ടതുണ്ട്. അവരുകെ പു
സെങ്ങകളല്ലാം ഇതാ എകറെ 
ലെയിൽ ഉണ്ട്. ഹിന്ദുമഹാസ
ഭയുകെ അന്നകത് നിൈപാടെൾ 
ഞാൻ വായിക്ാം. ആർഎസ്എ
സികറെ ആ�ാര്യന്ാരിലുള്ള ഒരാ
ളായ എംഎസ് കഗാൾവർക്ർ 
തൻകെ 'Bunch of thoughts', 'We 
and our nationhood defined' 
എന്നവീ പുസെങ്ങളിൽ എഴതിയ
ത് ബ്രിടെവീഷ് ഗവണ്കമറെികനതി
കരയുള്ള സ്ാതന്ത്യ സമരം പി
ന്ിരിപെൻ ആകണന്നാണ്. സ്ാ
തന്ത്യസമരത്ിൽ പകങ്ടത് 
എല്ലാ കനതാക്ളും പിന്ിരിപെ
ന്ാരാണ്. ൊരണം അവരാരും 
ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ടകത് സ്ാപിക്കു
ന്നതിന് പിന്തുണച്ചിടെില്ല. അതു
കൊണ്ടുതകന്ന ഹിന്ദുമഹാസഭയു
കെ ഒരു കനതാവം സ്ാതന്ത്യ 
സമരത്ിൽ പകങ്ടത്ിരുന്നില്ല. 
വി �ി സവർക്ർ ആദ്യൊൈ
ത്് അനുശവീൈൻ സമിതിയുകെ 
പ്രവർത്െനായിരുന്നു. അക്ാ
ൈത് ്ജയിൈിൽ ആവെയും ക�യ്തു. 
എന്നാൽ ജയിൈിൽനിന്ന് ഒന്നി

ന് പിെകെ ഒന്നായി ബ്രിടെവീഷ് 
ഭരണാധിൊരിെകളാെ് ദയക്
കപക്ഷിച്ച് നികവദനങ്ങൾ അയ
ച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒടവിൽ പുെ
ത്ിെങ്ങിയാൽ എല്ലാവിധത്ി
ലും ബ്രിടെവീഷ് ഗവണ്കമറെികന 
പിന്തുണയ്കന്നതാകണന്ന് ഒരു ഉെ
പെ് എഴതികക്ാടത്തിനുകശഷ
മാണ് ജയിൽ വികമാ�ിതനായ
ത്. ആ െത്തുെളുകെ പെർപ്പുെൾ 
നമ്മുകെ ലെയിൽ ഉണ്ട്. 1937ൽ 
ആദ്യമായി ഹിന്ദുക്ളും മുസവീങ്ങ
ളും രണ്ടുരാഷ്ടങ്ങൾ ആകണന്ന് 
പെഞ്ഞത് സവർക്ർ ആയിരു
ന്നു.  മുസിംൈവീഗ് സ്ാപെനായ 
മുഹമ്മദൈി ജിന്ന ഈ വാദം ഏകറ്റ
ടക്കുന്നത് പിന്നവീെ് 1939 ൈാണ്. 
അങ്ങകനയാകണങ്ിൽ ആരാണ് 
രാജ്യം വിഭജിക്കപെടെതികറെ ഉത്
രവാദിെൾ? 

ആർഎസ്എസും ഹിന്ദുമഹാ
സഭയും 1942കൈ ആഗസ്റ് പ്രസ്ാ
നകത് എതിർത്തു. രണ്ടാം കൈാ
െമഹായുദ്ധൊൈത്് ഹിന്ദുമഹാ
സഭയും മുസിം ൈവീഗും ക�ർന്ന് 
അവിഭക് �ംഗാൾ, സിന്ധ്, വെ
ക്് പെിഞ്ഞാെൻ അതിർത്ി പ്ര
വിശ്യെൾ എന്നിവിെങ്ങളിൽ മു
ന്നണി സർക്ാർ രൂപവീെരികച്ചന്ന് 

കെടൊൽ നിങ്ങൾക്് അത്ഭുതം 
കതാന്നും. �ംഗാളിൽ മുസവീംൈവീ
ഗികറെ ലഫസുൾ ഹേ് മുേ്യമ
ന്തിയും ഹിന്ദുമഹാസഭയുകെ ശ്യാ
മപ്രസാദ് മുേർജി ഉപ മുേ്യമന്തി
യുമായി. 1942കൈ പ്രകക്ഷാഭകത് 
എതിർത്തുകൊണ്ടും ബ്രിടെവീഷ് 
സർക്ാരിന് എല്ലാവിധ സഹാ
യസഹെരണങ്ങളും വാഗ്ാനം 
ക�യ്തുകൊണ്ടും സവർക്ർ ബ്രിടെവീ
ഷ് അധിൊരിെൾക്് വവീണ്ടും 
െത്് എഴതുെയുണ്ടായി. ഇങ്ങ
കനയുള്ളവരാണ് ഇന്ന് നമ്മുകെ 
നാട്ടുൊകര രാജ്യകനേഹം പഠിപെി
ക്ാൻ തുനിഞ്ഞിെങ്ങിയിരിക്കുന്നത!് 
ആർഎസ്എസ് �ികജപിക്ാർ 
നകവാത്ാനത്ിനും ഇന്്യൻ 
സ്ാതന്തസമരത്ിനും എതിരു 
നിന്നവരാകണന്ന ്മാത്രമല്ല യഥാർ
ത് ഹിന്ദുമതത്ിനും അവകരതി
രാണ്. വികവൊനദേൻ പെഞ്ഞ
തുകപാകൈ മനുഷ്യകര തമ്മിൈെി
പെിച്ച് മുതകൈടക്കുന്ന രാഷ്ടവീയം 
മാത്രമാണ് അവരുകെത്. ഈ വി
ഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരികശാധന
യ്ക് വിഷയമാക്ണകമന്ന് ഞാൻ 
അഭ്യർത്ിക്കുന്നു.

apXemfn¯w \ne\nÂ¡p¶nSt¯mfw P\§Ä¡ptaepÅ  
NqjWhpw ASn¨aÀ¯epw aÀ±\hpw Xp-Scpw

പത്നംതിടെ ഇൈന്തൂരിൽ നെ
ന്ന ആഭി�ാര കൊൈപാതെങ്ങ
കള എസ ്യുസി ഐ(െമ്മയൂണിസ്റ്) 
സംസ്ാന െമ്മിറ്റി ശക്മായി 
അപൈപിച്ചു. സംഭവകത്ക്കുെിച്ച് 
സമഗ്വം പഴതില്ലാത്തുമായ 
അകന്ഷണം നെത്ണകമന്നും 
െിരാതമായ ഈ സംഭവത്ിൽ  
ഉൾകപെടെ മുഴവൻ പ്രതിെൾക്കും 
െർശന ശിക്ഷ ഉെപൊക്ണകമ
ന്നും  എസ് യുസിഐ(െമ്മയൂണി
സ്റ് ) ആവശ്യകപെട്ടു.

മാസങ്ങൾക്കുമുമ്് ഒരു സ്തവീകയ 
െെത്ികക്ാണ്ടുവരിെയും കൊ
ൈകപെടത്തുെയും ക�യ്തതിൽ കൃ
ത്യമായി അകന്ഷണം നെന്നി
ടെില്ല എന്നത് ഗുരുതരമായ കൃത്യ
വികൈാപമാണ്.   സംഭവം ആവർ
ത്ിക്ാനും ഒരാളുകെ കൂെി ജവീവൻ 
നഷ്കപെൊനും ഇത് ൊരണമായി.

വാളയാർ കപണ്കുടെിെളുകെ കൊ
ൈപാതെത്ിൽ സംഭവിച്ചൊര്യ
ങ്ങൾ വവീണ്ടും ആവർത്ിക്കുന്നു 
എന്നത് വളകര ഗൗരവകത്ാകെ 
ൊണണം. ഇത്രം കുറ്റകൃത്യ ങ്ങ
ളിൽ മാതൃൊപരമായ ശിക്ഷ ഉെ
പൊക്ാത്ത് കുറ്റവാളിെൾക്് 

അഴിഞ്ഞാൊനുള്ള കപ്രാത്സാഹ
നമായി മാറുെയാണ്.

നകവാത്ാന മുകന്നറ്റങ്ങളിലൂകെ 
ഒരു ൊൈത്് കെരളം കനെികയ
ടത് സാംസ് ൊരിെനിൈവാരവം 
യുക്ിക�ാധവം അതികവഗം 
ലെകമാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കു

െയാണ.് അശാസ്തവീയതയും അന്ധ
വിശ്ാസവം പ്രാകൃതമായ അവ
സ്യികൈക്് സമൂഹകത് കൊ
ണ്ടുകപാകുന്നു.  ഇകതാകക് തെ
യാൻ �ാധ്യതയുള്ള സർക്ാർ 
അതിനു വളംവയ്കന്ന നെപെിെ
ളാണ് ലെകക്ാള്ളുന്നത്.  

അന്ധവിശ്ാസത്ിൈധിഷ്ി
തമായ പ്രവൃത്ിെകള തെയുന്ന 
നിയമം പാസ്സാക്ാൻ ൊണിക്കു
ന്ന ക�ാധപൂർവമുള്ള അൈംഭാവം 
സംസ്ാന സർക്ാരികറെ ഇക്ാ
ര്യത്ിലുള്ള സമവീപനം വ്യക്മാ
ക്കുന്നു.  പാരമ്ര്യത്ികറെ മഹ
ത്വൽക്രണത്ികറെ കപരിൽ 
എല്ലാത്രം അന്ധവിശ്ാസങ്ങ
ളും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്ി
ലൂകെ അെികച്ചല്ിക്കുവാനുള്ള കെ
ന്ദ്രസർക്ാരികറെ നവീക്ം നമ്മുകെ 
സമൂഹത്ികറെ അധ:പതനത്ിനു 

Ce´qÀ B`nNmc sIme : IpähmfnIÄ¡v IÀi\ in£ Dd¸m¡pI; 
kw`hs¯¡pdn¨v ]gpXnÃm¯ At\zjWw \S¯p-I;

Aimkv{XobXbpw AÔhnizmkhpw XSbm\pÅ \S]Sn kzoIcn-¡pI
ആക്ം കൂട്ടും. ഇത്രം ലപശാ
�ിെ സംഭവങ്ങൾ നാട്ടുനെപൊവ
ന്ന അവസ് സൃഷ്ിക്കപെടം. കപ
കടെന്ന് ധനിെരാവാൻ കൈാടെെിചൂ
താടെവം സഹെരണ�ാങ്് തടെി
പ്പും കൊള്ളയും കൊൈപാതെങ്ങ
ളും മുതൽ ആഭി�ാരകൊൈവകര 
ക�കന്നത്തുന്ന സാഹ�ര്യം മുത
ൈാളിത് വ്യവസ്യുകെ ജവീർണ
തയാണ് കവളിവാക്കുന്നത്. �ി
ന്യിലും സമവീപനത്ിലും ശാ
സ്തവീയ ആഭിമുേ്യം വച്ചു പുൈർത്ി
കക്ാണ്ട് ജവീവിത പ്രതിസന്ധി 
െകളയും പ്രശ്നങ്ങകളയും വസ്തുനി
ഷ്മായി മനസ്സിൈാക്കുന്നതിനും 
ശാസ്തവീയ പരിഹാരം കതടന്നതി
നും സമൂഹം ഒരു പുതിയ സാം
സ്കാരിെ ഉണർവിന് തയാൊവ
ണകമന്നും  പ്രസാവന ചൂണ്ടിക്ാ
ണിക്കുന്നു.

അന്വിേ്വാസ നിര്മ്ാര്ജ്ജന നിയമം നടപെിലാക്കണപ്മന്ാവേ്പ്പെ
ട്ട് എഐഡികവഒ ശകാട്യം നഗരത്ില് നടത്ിയ പ്രതിശഷധ പ്രകടനം.

Bim-{]-hÀ-¯-I-cp-sS k-t½f\w

ശകരള ആേ പ്ഹല്ത്ട് വര്ശക്കഴട്സട് അശ്ാസിശയഷന് ആലപ്പുഴ 
ജില്ലാസശമ്ളനം എഐയുറ്ിയുസി സംസ്ാന പ്സക്രട്േി സഖാവട് 
വി.പ്ക.സദാനന്ദന് ഉദട്ഘാടനം പ്െയ്യുന്നു.

സഖാവ്
പ്രാവാഷ് ഘ�ാഷിപറെ

്രസംഗം
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ജനാധിപത്യത്ികറെ ൊതൽ, 
എതിർപെികറെ സ്രവം പ്രതികഷ
ധത്ിനുള്ള സ്ാതന്ത്യവം അതി
കനാെ് തുെന്ന മനസ്സു സ്വീെരിക്കു
ന്ന ഭരണകൂെ സമവീപനവമാണ്. 
എന്നാൽ മുതൈാളിത്ം കൂടതൽ 
പ്രതിസന്ധിെളികൈക്് പതിക്കു
ന്ന ഈ ൊൈഘടെത്ിൽ, ഈ 
അെിസ്ാന ജനാധിപത്യ സ്ഭാ
വം തകന്ന അവർക്് നഷ്മാവെ
യാണ്. തങ്ങളുകെ വർഗ്ഗത്ികറെ 
താല്ര്യത്ിന് വിരുദ്ധമായ പ്രതി
കഷധത്ികറെ ക�റുസ്രകത് 
കപാലും അതിഭവീഷണമായി അെി
ച്ചമർത്ാനുള്ള പ്രവണത കൈാെ
കമമ്ാടമുള്ള മുതൈാളിവർഗ്ഗ ഭര
ണകൂെങ്ങളുകെ വർഗ്ഗസ്ഭാവമായി 
മാെിയിരിക്കുന്നു. ഇന്്യയിലും 
സ്ിതി വ്യത്യസമല്ല എന്ന ്നമ്മൾ 
െണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുെയാണ്. 
എന്നാൽ, 'ഇെതുപക്ഷകമന്നും', 
'െമ്മയൂണിസ്റ'് എന്നുകമാകക് സ്യം 
വിളിച്ചുകൊണ്ട് അധിൊരത്ി
ൈിരിക്കുന്ന കെരളത്ികൈ സർ
ക്ാരും, കൃത്യമായി ഇകത വർഗ്ഗ
സ്ഭാവംതകന്ന ൊണിക്കുന്നതാ
ണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ൊണുന്നത്. 
പ്രതികഷധങ്ങകള ഭരണകൂെ സം
വിധാനങ്ങൾ ഉപകയാഗിച്ച് സർ
ക്ാർ അെിച്ചമർത്ാൻ ശ്രമിക്കു
ന്ന ജനാധിപത്യവിരുദ്ധനയമാണ് 
ഒന്നാമകത്യും രണ്ടാമകത്യും 
പിണൊയി വിജയൻ സർക്ാരു
െൾ സ്വീെരിച്ചു കപാരുന്നത്. ഇെ
തുപക്ഷ രാഷ്ടവീയത്ികറെ സഹജ
സ്ഭാവമായ, മുതൈാളിത് നയ
ങ്ങൾകക്തികരയുള്ള സമരങ്ങകള
കപാലും കപാൈവീസികന ഉപകയാ
ഗിച്ച് അെിച്ചമർത്ാൻ ശ്രമിക്കു
െയും, അതികന ഉളുപെില്ലാത് 
ന്യായവീെരിക്കുെയും ക�യ്യുന്നവർ 
എന്് ഇെതുപക്ഷ രാഷ്ടവീയമാണ് 
ഉയർത്ിപെിെിക്കുന്നത്? കെന്ദ്ര
ത്ികൈ സംഘപരിവാർ സർക്ാ
രികറെ വിെൈനയങ്ങൾകക്തികര 
സമരം ക�യ്താൽ, അതികനതികര 
നെപെികയടക്ാൻ �ികജപി ഭരി
ക്കുന്ന സംസ്ാനങ്ങകളക്ാള് 
ആകവശമാണ് കെരളത്ികൈ 
കപാൈവീസിന്. കെന്ദ്രത്ികൈ 
�ികജപി സർക്ാരികനതികര 
വാ�ാകൊപം നെത്തുെയും (അതും 
അപൂർവമായി) എന്നാൽ അവർ 
കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ നയങ്ങളും 
നെപെിെളും അത്യധിെം ആകവ
ശകത്ാകെ നെപൊക്ി വികധയ
കവഷം കെട്ടുെയും ക�യ്യുന്ന പി
ണൊയി സർക്ാർ ആരുകെ വർ
ഗ്ഗതാൽപര്യമാണ് ഉയർത്ിപെി
െിക്കുന്നത്?

പിണൊയി വിജയകറെ ഒന്നാ
മകത്യും രണ്ടാമകത്യും സർ
ക്ാരുെൾ സമരങ്ങകളാടം പ്രതി
കഷധങ്ങകളാടം സ്വീെരിച്ച നെ
പെിെളുകെ �ിൈ ഉദാഹരണങ്ങൾ 
ഒന്ന് പരികശാധിക്കുെ. ഇക്ഴി
ഞ്ഞ കസപ്റ്റം�ർ 19 ന് രാവികൈ, 
പാൈക്ാെ് �ിറ്റൂർ ഗവണ്കമറെ് 

സ്കൂളിനു മുന്നിൽ, പ്രധാനമന്തിക്് 
സമർപെിക്ാനുള്ള ഭവീമഹർജിയി
കൈക്് ഒപ്പുകശേരണം നെത്ി
കക്ാണ്ടിരുന്ന എഐ�ിഎസ് 
ഒ പ്രവർത്െകര കപാൈവീസ് അെ
സ്റ് ക�യ്തിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്ി
കറെ സമ്പൂർണ്ണ സ്ൊര്യവൽക്
രണവം കെന്ദ്രവീെരണവം വർഗവീ
യവൽക്രണവം ൈക്ഷ്യം വയ്കന്ന 
കദശവീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 
പിൻവൈിക്ണം എന്ന് ആവശ്യ
കപെടെ് സമർപെിക്കുന്ന ഈ ഭവീമഹർ
ജിക്ായി ഒപ്പുകശേരണം നെത്ി
യതാണ് അവർ ക�യ്ത കുറ്റം. 
ഇകതാരു ഒറ്റകപെടെ സംഭവമല്ല. തി
െച്ചും സമാധാനപരമായി നെത്തു
ന്ന ഇത്രം ഒരു ജനാധിപത്യ 
പ്രതികഷധകത് എന്െിസ്ാന
ത്ിൈാണ് കപാൈവീസ് തെസ്സകപെ
ടത്തുന്നത?് കെന്ദ്രത്ികൈ �ികജപി 
സർക്ാരികറെ വിനാശെരമായ 
ഈ വിദ്യാഭ്യാസനയത്ികനതി
കര രാജ്യകമാടൊകെ നെന്ന ഈ 
ഒപ്പുകശേരണത്ിന് �ികജപി 
ഭരിക്കുന്ന സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
കപാലും കപാൈവീസ് നെപെി കന
രികെണ്ടി വന്നിടെില്ല. അകപൊൾ 
കെരളത്ികൈ 'ഇെതുപക്ഷ' സർ
ക്ാരികറെ കപാൈവീസ് ആരുകെ 
നയമാണ് നെപൊക്കുന്നത്?

പ്രതികഷധങ്ങൾകക്തികര 
തിെച്ചും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ 
സമവീപനം തകന്നയാണ് പിണ
ൊയി വിജയന് െവീഴിൽ തുെക്ം 
കതാകടെ കപാൈവീസ് സ്വീെരിച്ചിട്ടു
ള്ളത്. ജിഷ്ണു പ്രകണായി കെസിൽ 
�ിജിപിക്കു പരാതി നൽൊൻ 
എത്ിയ മഹിജ എന്ന അമ്മകയ 
കതരുവിൽ വൈിച്ചിഴച്ച കപാൈവീസ് 
നെപെി മെക്ാനാകുകമാ? സിപിഎം 
പ്രവർത്െരും വിദ്യാർത്ിെളു
മായിരുന്ന അൈനും താഹയുമെ
ക്ം നിരവധി കപർകക്തികര 
യാകതാരു ഔ�ിത്യവമില്ലാകത 
യുഎപിഎ എന്ന െരിനിയമം പ്ര
കയാഗിക്കപെടെികല്ല? എട്ടു മാകവാ
യിസ്റ് പ്രവർത്െർകക്തികര 
ഏെപക്ഷവീയമായ ഏറ്റുമുടെൽ കൊ
ൈപാതെം നെത്ിയതും െസ്റ�ി 
മരണങ്ങളും ജനാധിപത്യത്ിന് 
ക�ർന്നതാകണാ? ഇകതല്ലാം ന്യാ
യവീെരിച്ചു കൊണ്ട് കപാൈവീസികന 
െയറൂരിവിടെ ആളാണ് മുേ്യമന്തി. 
പുതുലവപെിനികൈ ഐഒസി പ്ാ
റെികനതികര സമരം ക�യ്ത, സ്തവീ
െളും കുടെിെളും അെക്മുള്ള നാട്ടു
ൊകര ക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ചിരു
ന്നു. അതിനു കനതൃത്ം കൊടത് 
ഐപിഎസ് ഉന്നതകനതികര 
അനവധി പരാതിെൾ ഉയർന്നി
ട്ടും പിണൊയി വിജയൻ സർക്ാർ 
അയാകള സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടി
രിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്തി നഗരത്ിൽ 
എത്തുന്നതിനാൽ സമരം അനു
വദിക്ില്ല എന്ന് പെഞ്ഞായിരു
ന്നു കപാൈവീസികറെ അതിക്രമം. 
എകന്ാരു ജനാധിപത്യക�ാധം! 
പ്രധാനമന്തി കമാദിയുകെ വിശ്

സകസവെരായ കെരളത്ികൈ 
'ഇെത്' സർക്ാർ വിനവീതരായി 
കപാൈവീസികന ജനങ്ങൾക്കുകമൽ 
അഴിച്ചുവിടെിരിക്കുന്നു. 

കൊഴികക്ാെ ്ആവിക്ൽകത്ാ
ടെികൈ ജനവാസ കമേൈയിൽ സ്ാ
പിക്കുന്ന മാൈിന്യ സംസ്കരണ പ്ാ
റെികനതികര നെക്കുന്ന ജനെവീയ
സമരത്ികൈ കപാൈവീസ് ൈാത്ി
ച്ചാർജും നമ്മൾ ഓർക്ണം. ആൈ
പ്പുഴയികൈ കതാടെപെള്ളിയിൽ അന്യാ
യമായ െരിമണൽ േനനത്ികന
തികര മാസങ്ങളായി ജനങ്ങൾ 
പ്രകക്ഷാഭരംഗത്ാണ്. പ്രകക്ഷാ
ഭത്ികറെ സംഘാെെനും മുൻ തഹ
സവീൽദാരുമായ സോവ് ഭദ്രകന
തികര വളകര നിഷ്ഠുരമായ �ൈ
പ്രകയാഗമാണ് തുെക്ത്ിൽ 
കപാൈവീസ് നെത്ിയത്. ഭയകപെ
ടത്ി സമരം അവസാനിപെിക്ാ
നുള്ള ഈ ശ്രമകത് കതാൽപെി
ച്ചുകൊണ്ട് അവികെ �ഹുജന 
സമരം ഇകപൊഴം െരുകത്ാകെ 
തുെരുന്നു. പ്രതികഷധകത് �ൈം
പ്രകയാഗിച്ച ്അെിച്ചമർത്തുന്ന നയം 
തകന്നയാണ് അവികെയും െണ്ട
ത്. കെരളത്ികൈ ഏറ്റവം വൈിയ 
ജനെവീയ സമരമായി മാെിക്ഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന കെ കെയിൽ വിരു
ദ്ധസമരത്ികനതികരയും കപാൈവീ
സികറെ ൊയിെകശഷി കെടെഴി
ച്ചുവിടെ ൊഴ്ച നമ്മൾ െണ്ടതാണ്. 
സ്ന്ം ഭൂമിയികൈക്് യാകതാരു 
നെപെിക്രമവം പാൈിക്ാകത കു
റ്റിയെിക്ാൻ വന്ന കെ കെയിൽ 
സംഘത്ികനതികര പ്രതികഷ
ധിച്ച സാധാരണക്ാരായ വവീടെമ്മ
മാർക്് കനകര കപാലും യാകതാരു 
മര്യാദകയാ മാന്യതകയാ ഇല്ലാകത 
കപാൈവീസികറെ െയ്യൂക്കുപകയാഗി
ച്ചു. അതും കപാരാഞ്ഞ്, എല്ലാ �ടെ
ങ്ങളും ൊറ്റിൽ പെത്ി നെത്ിയ 
കെ കെയിൽ െല്ലിെൈികനതികര 
പ്രതികഷധിച്ച സാധാരണ  ജന
ങ്ങൾക്് കമൽ 250 അധിെം കെ
സുെളാണ് കപാൈവീസ് ചുമത്ിയി
രിക്കുന്നത.് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധ
തിയുകെ തകന്ന വിശ്ാസ്യത സം
ശയത്ിൈായകപൊൾ ഈ കെസു
െൾ പിൻവൈിച്ചു കൂകെ എന്ന് 
ലഹകക്ാെതിക്് തകന്ന ക�ാദി
കക്ണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ കെസു
െൾ പിൻവൈിക്ില്ല എന്ന ധാർ
ഷ്്യം സർക്ാർ തുെരുന്നു. അെിമു
െി തടെിപൊയ ഇതുകപാകൈകയാരു 
പദ്ധതികക്തികര കപാലും ആരും 
പ്രതികഷധിക്ാൻ പാെികല്ലന്നും 
പ്രതികഷധിച്ചാൽ കപാൈവീസും 
കെസും ഉപകയാഗിച്ചാകും അവകര 
ലെൊര്യം ക�യ്യുെകയന്നും മുന്ന
െിയിപെ് നൽകുെയാണ് ഇെത് 
എന്നു പെയുന്ന ഈ സർക്ാർ. 
ആര് പ്രതികഷധിച്ചാലും, �ടെവി
രുദ്ധകമന്ന് കൊെതി പെഞ്ഞാലും 
ഈ പദ്ധതിയുമായി മുകന്നാട്ടു കപാ
കുകമന്ന് ജനകത് കവല്ലുവിളിക്കു
ന്നതാണ് മുേ്യമന്തിയുകെ ജനാ
ധിപത്യമര്യാദ.

കൊവി�് ൊൈത്് പ്രതി
കഷധ സമരങ്ങൾകക്തികരയും 
സാധാരണ ജനങ്ങൾകക്തികര
യും ചുമത്ിയ കെസുെളാണ ്മകറ്റാ
ന്ന്. യഥാർത് ജനെവീയ വിഷയ
ങ്ങളിലൂന്നിയ �ഹുജന സമരങ്ങ
കള അെിച്ചമർത്ാനുള്ള എളുപെവ
ഴിയായി കൊവി�് അെച്ചുപൂടെൈി
കന ഈ സർക്ാർ മാറ്റിയിരുന്നു. 
കൊവി�് മാനദണ്ങ്ങൾ പൂർണ
മായും പാൈിച്ചു നെത്ിയ ക�െിയ 
സമരങ്ങൾക്കും പ്രതികഷധങ്ങൾ 
ക്കും കനകര കെസും ആയിരക്
ണക്ിന് രൂപ പിഴയും ചുമത്ിയ 
കപാൈവീസ് തകന്നയകല്ല എല്ലാ മാ
നദണ്ങ്ങളും ൈംഘിച്ച സത്യപ്ര
തിജ്ഞാമാമാങ്ത്ിന് ൊവൽ 
നിന്നത്? കപാൈവീസ് നൽകെണ്ട 
കസവനങ്ങൾക്കും അനുമതിെൾ
ക്കും ഫവീസ് ഏർകപെടത്ിയതും 
അത് വൻകതാതിൽ ഉയർത്ിയ
തും ഇക്ാൈത്ാണ.് ലമക് ്അനു
മതിക്കും സമാധാനപരമായ സമ
രരവീതിെൾക്കും അനുമതി ൈഭി
ക്ാൻ ഇന്ന് വൻതുെ ഫവീസ് നൽ
െണകമന്നായിരിക്കുന്നു, വൻെിെ 
രാഷ്ടവീയപാർടെിെൾക്കും ജാതിമത 
സംഘെനെൾക്കും ഇത് പ്രശ്നമ
ല്ലായിരിക്ാം. പകക്ഷ �ഹുജന 
സമരങ്ങകളയും പ്രകക്ഷാഭങ്ങകളയും 
നിരുത്സാഹകപെടത്ാനുള്ള മകറ്റാ
രു അെവായി ഇത് മാെിയിരിക്കു
ന്നു. ഇതും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ
മകല്ല? കെരളകമാടൊകെ കുറ്റകൃത്യ
ങ്ങളും െള്ളക്െത്തും ൈഹരി വ്യാ
പനവം കൊൈപാതെങ്ങളും വർ
ദ്ധിക്കുകമ്ാൾ കപാൈവീസികന നമ്മൾ 
ൊണുന്നില്ല. അവർ തങ്ങളുകെ 
ൊര്യക്ഷമത മുഴവൻ മുേ്യമന്തിയുകെ 
സുരക്ഷയ്കായി ഉപകയാഗിക്കുന്നു 
എന്നതാണ് നമ്മൾ ൊണുന്നത്. 
മുേ്യമന്തി പകങ്ടക്കുന്ന �െങ്ങു
െളിലും െെന്നുകപാകുന്ന വഴിയി
ലും െറുത് മാസ്കിനും കുെയ്കം വകര 
നികരാധനം െൽപെിച്ചതും ഇകത 
കപാൈവീസാണ്. ഇകതല്ലാം ഒരു 
ജനാധിപത്യത്ിന്, ഒരു ഇെത് 
സർക്ാരിന ്ഭൂഷണമാകണാ എന്ന
ത് നമ്മൾ �ിന്ിക്ണം. 

അകത കപാകൈ തകന്ന, കതാഴിൽ 
സമരങ്ങകളാടം കതാഴിൈാളിെളു
കെ പ്രശ്നങ്ങകളാടം ഈ സർക്ാർ 
പുൈർത്തുന്ന നിൈപാടെളും ക�ാ
ദ്യങ്ങളുയർത്തുന്നു. കനാക്കുകൂൈി 
എന്ന കപരിൽ നെന്ന ഒറ്റകപെടെ 
സംഭവങ്ങകള പർവതവീെരിച്ച് മു
ഴവൻ കതാഴിൈാളിെളുകെയും അവ
ൊശങ്ങൾ െവർകന്നടക്ാൻ മു
തൈാളിത്വം അവരുകെ പിണി
യാളുെളും നെത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ 
മനസ്സിൈാക്ാം. പകക്ഷ ഒന്നാം 
പിണൊയി വിജയൻ സർക്ാരി
കറെ ൊൈം കതാകടെ, മുതൈാളിമാ
കരക്ാൾ ആകവശത്ിൈാണ് മു
േ്യമന്തിയും സർക്ാരും ഈ വി
ഷയത്ിൽ അഭിപ്രായം പെയു
ന്നത്. കതാഴിൽ തർക്ങ്ങളിൽ 
കപാൈവീസികന ഇെകപടത്ാവന്ന 

രവീതിയിൽ നയം മാറ്റിയത് ഇവ
രകല്ല? കമാദി സർക്ാർ കൊണ്ടു 
വന്ന, തിെച്ചും കതാഴിൈാളിവിരു
ദ്ധമായ പുതിയ കതാഴിൽ നിയമ
ങ്ങൾ അക്ഷരപ്രതി നെപൊക്ാ
കനാരുങ്ങുന്നത് കെരളത്ികൈ 
ഈ െപെ ഇെതു സർക്ാരാണ്. 
കെഎസ്ആർെിസിയികൈ പ്രശ്നം 
ഇവർ ലെൊര്യം ക�യ്യുന്നത് തി
െച്ചും കതാഴിൈാളി വിരുദ്ധമായ
കല്ല? കതാഴിൈാളിെളുകെ ന്യായ
മായ സമരത്ിനു കനകര ഭവീഷണി
െൾ. നെപൊക്ാനുകദശിക്കുന്നകതാ, 
കമാദിയുകെ നയമായ 12 മണിക്കൂർ 
കജാൈി. ഇത് നമ്മൾ ൊണാകത 
കപാെരുത്.

ഏറ്റവം ഒടവിൽ, സർക്ാർ 
ക്രൂരമായി അവഗണിച്ച ൊസർ
കൊകടെ എൻക�ാസൾഫാൻ ദുരിത 
�ാധിതർക്ായി വദേ്യവകയാധി
െയായ ദയാ�ായി തകന്ന കസ
ക്രകടെെിയറ്റിനു മുന്നിൽ നിരാഹാ
രസമരത്ിനു വന്നകപൊൾ സർ
ക്ാർ സ്വീെരിച്ച നിൈപാെ് എത്ര 
കലേചമാകണന്നു കനാക്കൂ. മാസങ്ങൾ
ക്കു മുകന്ന തകന്ന ദയാ�ായി 
സമരം പ്രേ്യാപിച്ചതാണ.് പകക്ഷ 
നാളിതുവകര ഇത്രയും ന്യായമായ 
�ിമാറെ് പരിഗണിക്ാകനാ �ർ
ച്ച നെത്ാകനാ ഈ സർക്ാർ 
തയ്ാൊയിടെില്ല. സമരത്ികൈക്് 
അവകര തള്ളിവിടെതിനു കശഷം 
യാകതാരു മര്യാദയും കതാട്ടുതവീ
ണ്ടാത് സമവീപനമാണ ്കപാൈവീസും 
സർക്ാരും ൊണിച്ചത്. സുരക്ഷ
യുകെ കപരുപെഞ്ഞ് ഒരു മഴമെ 
കെടൊൻ കപാലും അനുവദിച്ചില്ല. 
മഴ നനഞ്ഞും തണുത്തു വിെച്ചും 
നിശ്യദാർഢ്യകത്ാകെ സമരം 
തുെർന്ന ആ അമ്മയുകെ �ിത്രം 
നമ്മൾ ഓർക്ണം. എന്നിട്ടും �ർ
ച്ചയ്ക തയ്ാൊക്ാകത �ൈമായി 
ആ വകയാധിെകയ അെസ്റ്റു ക�യ്തു 
നവീക്ാനാണ് കപാൈവീസ് ശ്രമിച്ച
ത്. അതികന അതിജവീവിച്ച് തിരി
കെകയത്ി തുെർന്ന ദയാ�ായി
യുകെ സമരം ഈ െപെ ഇെതുപ
ക്ഷത്ികറെ മുേകത്റ്റ അെിയാണ.്

ദുഷിച്ച മുതൈാളിത്ം സൃഷ്ി
ക്കുന്ന ജവീവിത പ്രതിസന്ധിെളിൽ 
കപടെ് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജന
ങ്ങൾ, അതികറെ യഥാർത് ൊര
ണക്ാരായ തങ്ങൾകക്തികര 
ഒറ്റകക്ടൊയി കപാരുതാൻ ഇെങ്ങും 
എന്ന നിതാന്ഭയം മുതൈാളിവർ
ഗ്ഗത്ിനുണ്ട്. തങ്ങകള തെർകത്
െികഞ്ഞക്ാവന്ന അത്രകമാരു 
വിപ്വകപൊരാടെത്ികറെ സാധ്യ
തെകള ഏതുവികധനയും തെർ
ക്ാൻ ഭരണവർഗ്ഗം എകപൊഴം 
െരുതകൈടക്കുന്നു.  ൊതൈായ പ്ര
ശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ജനത്ികറെ 
ശ്രദ്ധ തിരിക്ാൻ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ 
മുകന്നാടെിട്ടു കൊടക്കുെ; നക്ാപെി
ച്ച സൗജന്യങ്ങൾ കൊടത് ്അതി
കറെ കപരിൽ വൻപ്ര�ാരണങ്ങൾ 
നെത്ി ജനങ്ങൾക്് മിഥ്യാപ്രതവീ
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ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളെ
അടിച്ചമര്ത്തുന്ന കേരെഭരണം
(11-ാം ശേജില് നിന്ട്)

ക്ഷ നൽകുെ; മദ്യം, മയക്കുമരു
ന്ന്, കൈാടെെി അെക്മുള്ള ചൂതാടെം, 
മാനവിെമൂൈ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്ിയു
ള്ള െപെ ആത്മവീയതയുകെയും 
അന്ധവിശ്ാസങ്ങളുകെയും ഒകക് 
ഒളിഞ്ഞും കതളിഞ്ഞുമുള്ള കപ്രാ
ത്സാഹനം; വർഗവീയതകയ ആളി
ക്ത്ിക്ൽ, ഇവകയല്ലാം തകന്ന 
ജനങ്ങകള വഴികതറ്റിക്ാനും, ജന
ങ്ങളുകെ സമലരെ്യം രൂപകപെട
ന്നതികന തെയാനും, ഭരണവർഗ്ഗം 
ൊൈങ്ങളായി ലെകക്ാള്ളുന്ന 
തന്തങ്ങളാണ്. ഇകതാകൊപെം 
ഇകപൊൾ ശക്ികപെട്ടു വരുന്ന പ്ര
വണതയാണ ്യഥാർത് ജനെവീയ 
പ്രശ്നങ്ങൾക്് കമലുള്ള കയാജിച്ച 
�ഹുജനസമരങ്ങകള അെിച്ചമർ

ത്തുെകയന്നത്. എതിർപെികറെ കു
ഞ്ഞുസ്രകത് കപാലും പ്രതിസ
ന്ധിഗ്സമായ മുതൈാളിത്ം ഭയ
ക്കുന്നു. മുതൈാളിത്ം തകന്ന മു
കന്നാട്ടുവച്ച, ജനാധിപത്യത്ികറെ 
പ്രാഥമിെ മര്യാദെൾ കപാലും 
ൊറ്റിൽപെെത്ി, കുത്െ മുതൈാ
ളിത്ത്ികറെ താൽപര്യങ്ങൾ 
ഏത് വികധനയും നെപൊക്ികയ
ടക്ാനുള്ള വിനവീതഭൃത്യർ മാത്ര
മായി സർക്ാരുെൾ മാറുന്നു. കൃ
ത്യമായി പെഞ്ഞാൽ, തങ്ങളുകെ 
താൽപര്യങ്ങൾ ഏറ്റവം വിശ്സ
തകയാടം ൊര്യക്ഷമതകയാടം ഉരു
ക്കുമുഷ്ികയാകെ നെപൊക്കുന്നവകര
യാണ് ഇന്ന് മുതൈാളിവർഗ്ഗം കപ്രാ
ത്സാഹിപെിക്കുന്നതും ഭരണത്ി
കൈറ്റുന്നതും. മുതൈാളി വർഗ്ഗതാല്
ര്യങ്ങൾ " ആകരതിർത്ാലും നെ
പൊക്കുകമന്ന്" കപാതുസമൂഹകത് 

കനാക്ി പരസ്യമായി കവല്ലുവിളി
ച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുകെ വികധയത്ം 
പച്ചയായി തുെന്നു ൊണിച്ചുകൊ
ണ്ട് മുതൈാളിവർഗ്ഗത്ികറെ പ്രവീ
തിക്ായി മത്സരിക്കുന്ന കനതാ
ക്ളയകല്ല നാം ഇന്ന് അധിൊര
രാഷ്ടവീയത്ിൽ ൊണുന്നത്? 
ഇതിൽ, �ഹുജനസമരങ്ങകളയും 
ജനെവീയ പ്രതികഷധങ്ങകളയും 
ഏറ്റവം നിഷ്ഠൂരമായി അെിച്ചമർ
ത്ാൻ െഴിയുകമന്ന് കതളിയിക്കു
ന്ന, തങ്ങളുകെ പദ്ധതിെൾ ഏറ്റ
വം നന്നായി നിർവിഘ്ം നെപൊ
ക്ിത്രുന്ന, ഏൊധിപത്യ സ്
ഭാവമുള്ള കനതാക്ൾ മുതൈാളി
വർഗ്ഗത്ികറെ ൊര്യസ്ൻമാരായി 
ഭരണത്ികൈറുന്നു. അവരുകെ െറു
ത് ക�യ്തിെൾക്് കനകര മാധ്യ
മങ്ങളും ജു�വീഷ്യെിയും െണ്ണെയ്ക
ന്നു. വിവിധ കൊെിെൾ പിെിച്ചാ

ലും നയപരമാകയാ, വർഗ്ഗസ്ഭാ
വം കൊകണ്ടാ, ഭരണരവീതി 
കൊകണ്ടാ, കെന്ദ്രത്ികൈ കമാദി 
സർക്ാരും യുപിയികൈ കയാഗി 
സർക്ാരും കെരളത്ികൈ പിണ
ൊയി വിജയകറെ സർക്ാരും 
തമ്മിൽ നമുക്് യാകതാരു വ്യത്യാ
സവം ൊണാൻ െഴിയില്ല എന്ന
താണ് യാഥാർത്്യം. നിൈവികൈ 
സാഹ�ര്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുകെ 
താൽപര്യങ്ങൾ ഏറ്റവം നന്നായി 
നെപെിൈാക്ാൻ െഴിയുന്നത് ഇവർ
ക്ാണ് എന്ന മുതൈാളി വർഗ്ഗത്ി
കറെ വിശ്ാസമാണ് അവകര അധി
ൊരക്കസരയിൽ ഇരുത്തുന്നത്. 
അത് നന്നായി മനസ്സിൈാക്ി പ്ര
വർത്ിക്കുന്ന ഈ സർക്ാരുെ
ളുകെ ആത്യന്ിെവികധയത്ം മു
തൈാളിവർഗ്ഗകത്ാെ് മാത്രമാണ് 
താനും. അവികെ ജനാധിപത്യമ

ര്യാദെൾകക്ാ മൂൈ്യങ്ങൾകക്ാ 
സ്ാനമില്ല.

ജനെവീയസമരങ്ങകളയും പ്ര
തികഷധസ്രങ്ങകളയും ഭയകപെട
െയും അെിച്ചമർത്തുെയും ക�യ്യു
ന്ന ഭരണകൂെനയം അകങ്ങയറ്റം 
ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണ്. അതി
ലുപരി ഇെതുപക്ഷരാഷ്ടവീയത്ി
കറെ അന്:സത്യ്ക് വിരുദ്ധമാണ.് 
ഈ പ്രവണത ഏകതാരു സർക്ാർ 
പ്രദർശിപെിച്ചാലും, അത് കമാദിയു
കെ ആെകടെ, മമതയുകെ ആെകടെ, 
പിണൊയി വിജയകറെതാെകടെ, 
ഒകര കപാകൈ എതിർകക്ണ്ടതു
ണ്ട്. ആ െെമ ഏകറ്റടത്് ഈ 
നാടെികൈ ജനാധിപത്യ ക�ാധമു
ള്ള ഓകരാ പൗരനും, വികശഷിച്ചും 
ഇെതുപക്ഷ മനസ്സുള്ളവർ മുകന്നാ
ട്ടുവരണകമന്ന് ൊൈം ആവശ്യകപെ
ടന്നു.

എസ്യുസിഐ (െമ്മയൂണി
സ്റ്) സ്ാപെ ജനെൽ കസക്രടെ
െിയും ഈ യുഗം ദർശിച്ച മഹാ
നായ മാർക്ിസ്റ് �ിന്െനുമായ 
സോവ് ശി�് ദാസ് കഘാഷ് ജന്
ശതാബ്ി ആ�രണപരിപാെിെ
ളുകെ ഭാഗമായി തിരുവനന്പുരം, 
തൃശൂർ, ഇടക്ി, പത്നംതിടെ ജി
ല്ലെളിൽ പഠനെ്യാമ്പുെൾ നെന്നു. 
തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിൽ നെ
ന്ന രണ്ടുദിവസകത് പഠനെ്യാമ്് 
എസ് യുസിഐ(സി) സംസ്ാന
െമ്മിറ്റിയംഗവം കൊല്ലം ജില്ലാ
കസക്രടെെിയുമായ സോവ് ലഷൈ 
കെ.കജാണ് ഉദ്ഘാെനം ക�യ്തു. 
പാർടെി കെന്ദ്രെമ്മിറ്റിയംഗം സോവ് 
ജയ്സണ് കജാസഫ്,  സംസ്ാന 
കസക്രകടെെിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ 
സോക്ൾ ആർ.കുമാർ, എസ്.
രാജവീവൻ, ക�ാ.പി.എസ്.�ാബു, 
എന്നിവർ ക്ാസ്സുെൾ നയിച്ചു.

സോക്ൾ എം.ഷാജർോൻ, 
ജി.ആർ.സുഭാഷ് എന്നിവർ  കന

തൃത്ം നൽെി. പൂമാൈയിൽ നെ
ന്ന ഇടക്ി ജില്ലാ പഠനെ്യാമ്് 
എസ ്യുസിഐ െമ്മയൂണിസ്റ ്കൊ
ടെയം ജില്ലാകസക്രടെെിയും സംസ്ാ

നെമ്മിറ്റിയംഗവമായ സോവ് 
മിനി കെ.ഫിൈിപെ് ഉദ്ഘാെനം 
ക�യ്തു. പാർടെി സംസ്ാന കസ
ക്രകടെെിയറ്റ് അംഗം സോവ് ആർ.
കുമാർ,  സംസ്ാന െമ്മിറ്റിയംഗം 

സോവ് എൻ വികനാദ് കുമാർ 
എന്നിവർ ക്ാസ്സുെൾ നയിച്ചു. 
സോക്ൾ ഇ.എൽ.ഈപെച്ചൻ, 
സി�ി സി.മാതയു തുെങ്ങിയവർ 
�ർച്ചെൾക്് കനതൃത്ം നൽെി. 
തൃശൂർ ജില്ലാപഠന െ്യാമ്് സം
സ്ാന െമ്മിറ്റിയംഗം സോവ് 
വികെ സദാനദേൻ ഉദ്ഘാെനം 
ക�യ്തു. കെന്ദ്രെമ്മിറ്റിയംഗം സോവ് 
ജയ്സണ് കജാസഫ്, സംസ്ാന 
കസക്രകടെെിയറ്റ് അംഗം ക�ാ.പി.
എസ്.�ാബു എന്നിവർ ക്ാസ്സു
െൾക്കും  �ർച്ചെൾക്കും കനതൃത്ം 
നൽെി. പത്നം തിടെ ജില്ലാപ
ഠനെ്യാമ്് എസ് യുസിഐ െമ്മയൂ
ണിസ്റ ്കെന്ദ്രെമ്മിറ്റിയംഗം സോവ് 

ജയ്സണ് കജാസഫ് ഉദ്ഘാെനം 
ക�യ്തു. സോക്ൾ �ിനുക��ി, 
കെ.ജി.അനിൽകുമാർ എന്നിവർ 
�ർച്ചെൾക്് കനതൃത്ം നല്ി.

എസ ്യുസിഐ(െമ്മയൂണിസ്റ)് 
അമ്ൈപ്പുഴ കൈാക്ൽ െമ്മിറ്റിയു
കെ കനതൃത്ത്ിൽ അമ്ൈപ്പുഴ 
കസറെെിൽ സോവ് ശി�് ദാസ് 
കഘാഷ് ജന്ശതാബ്ി ആ�രി
ച്ചുകൊണ്ട് നെന്ന സകമ്മളനം 
എസ് യുസിഐ(െമ്മയൂണിസ്റ്) 
സംസ്ാന െമ്മിറ്റിയംഗം ക�ാ. 
കെ.പി.കഗാദകുമാർ ഉദ്ഘാെനം 
ക�യ്തു. ആൈപ്പുഴ ജില്ലാകസക്രടെെി 
സോവ് എസ.്സവീതിൈാ ൽ, സോ
ക്ൾ പി.പി.വിജയൻ, �ി.വി
ശ്കുമാർ, പി.കെ.ശശി എന്നിവ
ർ പ്രസംഗിച്ചു. 
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P·iXmÐn B-NcWw

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ േഠനേരിോടി സഖാവട് കഷല പ്ക.ശജാണ 
ഉദട്ഘാടനം പ്െയ്യുന്നു.

ഇടുക്കിജില്ലാ േഠനക്ാമ്ില് സഖാവട് ആര്.കുമാര് െര്ച നയിക്കുന്നു.

അമ്ലപ്പുഴ പ്സറെേില് നടന് േതാബ്ി ആെരണ സശമ്ളനം 
ശഡാ.പ്ക.േി.ശഗാദകുമാര് ഉദട്ഘാടനം പ്െയ്യുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസകത്  വാണി
ജ്യവൽക്രിക്കുെയും വർഗവീയ
വൽക്രിക്കുെയും ക�യ്യുന്ന 
കദശവീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 
പിൻവൈിക്കുെ,  കെരളത്ിൽ 
കദശവീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്ി
കറെ നെപെിൈാക്ൽ  ൈക്ഷ്യമിടന്ന 
ോദർ െമ്മിറ്റി െികപൊർടെ്, ഉന്നത 
വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ െമ്മി
ഷൻ െികപൊർട്ടുെൾ എന്നിവ 
തള്ളിക്ളയുെ എന്നവീ �ിമാന്
െൾ ഉന്നയിച്ച ് എഐ�ിഎസ്ഒ 
യുകെ ആഭിമുേ്യത്ിൽ കസപ്റ്റം
�ർ 28ന് കസക്രടെെികയറ്റ് ധർ
ണയും രാജ്ഭവൻ മാർച്ചും നെന്നു. 
എൻഇപികക്തികര കമയ ്1മുതൽ 
ആരംഭിച്ച് നൂറ്റിയൻപത് ദിവസം 
നവീണ്ടുനിന്ന ഒപ്പുകശേരണത്ി
കറെ സമാപനമായാണ ്രാജ്ഭവൻ 
മാർച്ച് സംഘെിപെിച്ചത്. 

രാജ്യവ്യാപെമായി കശേരി
ക്കപെടെ ഒരു കൊെികയാളം  ഒപ്പു
െളെങ്ങിയ ഭവീമഹർജി പ്രധാന
മന്തിക്് സമർപെിച്ചു. കപ്രാഫ.
രാം പുനിയാനി, കപ്രാഫ.ഇർ
ഫാൻ ഹ�വീ�്, �ിമൽ �ാറ്റർ
ജി, ക�ാ.തരുണ് മണ്ൽ, കപ്രാഫ.
നദേിത നലരൻ, കപ്രാഫ.�വീ
കരന്ദ്ര നായെ്, എ.�ന്ദ്രകശേർ, 
കപ്രാഫ.സുകരന്ദ്ര കമാഹൻ പാണി, 
ക�ാ.സ്തി�ൻ കജാഷി, കപ്രാഫ.
ഹകരള കമാഹദേി, കപ്രാഫ.കെ
.അരവിദോക്ഷൻ, ക�ാ.ഭാരത് 
കമഹ്ത, കപ്രാഫ. കഹമദേ്കുമാർ 
ഷാ, ക�ാ. രാകജഷ് ൊെടെി, 
കപ്രാഫ.ദ്രു�് മുകോപാദ്ധ്യായ, 
ക�ാ.സൗമികത്രാ �ാനർജി തു
െങ്ങി നിരവധി പ്രമുേർ നികവ
ദനത്ിൽ ഒപെ് കരേകപെടത്ി. 

കൊവി�് ൊൈത്് പാർൈ
കമറെിൽകപാലും �ർച്ചക�യ്ാകത 
ഇന്്യൻ ജനതയുകെ തൈയിൽ 
അെികച്ചൽപെിക്കപെടെ ഈ വി
ധ്ംസെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്ി
കനതികര വിപുൈമായ ൊമ്യി
നും സമരസംഘാെനവമാണ് നൂ
റ്റിയൻപത് ദിവസം നവീണ്ടുനിന്ന 

ഒപെ് കശേരണത്ിലൂകെ നെന്ന
ത്. ആകവശെരമായ പ്രതിെര
ണമാണ് ഈ ഒപെ്കശേരണപ
രിപാെിക്് ൈഭിച്ചത്. AIDSO   സം
സ്ാന കസക്രടെെി അ�്. ആർ. 
അപർണ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച 
കസക്രടെെികയറ്റ ്ധർണ സംസ്ാന 
പ്രസി�റെ് ക�ാ.എസ്. അൈവീന 
ഉദ്ഘാെനം ക�യ്തു. ഒപെ് കശേര
ണം നെത്ിയ എഐ�ിഎസ്ഒ 
പ്രവർത്െകര പാൈക്ാടം കൊ
ടെയത്തും അെസ്റ്റുക�യ്ത കപാൈവീസ് 
നെപെിയിൽ ധർണ്ണ പ്രതികഷധം 
കരേകപെടത്ി. പ്രമുേ വിദ്യാ
ഭ്യാസ പ്രവർത്െനും കസവ് 
എ�യൂകക്ഷൻ െമ്മിറ്റി സം
സ്ാന ലവസ് പ്രസി�ന്മായ 
എം. ഷാജർോൻ രാജ്ഭവൻ മാ 
ർച്ച് ഉദ്ഘാെനം ക�യ്തു. തുെർന്ന്, 
വിദ്യാർത്ിെൾ കദശവീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസ നയം 2020 ക�ാെയൂകമ
റെ് െത്ിച്ച് പ്രതികഷധിച്ചു.

എഐ�ിലവഒ സംസ്ാന 
പ്രസി�റെ് ഇ.വി.പ്രൊശ്, �ി. 
ഫാം വിദ്യാർത്ി സമര പ്രതി
നിധി അരവിദേ്, എഐ�ിഎ
സ്ഒ തിരുവനന്പുരം ജില്ലാ പ്ര
സി�ന്് കഗാവിദേ് ശശി, നിൈവീന 
കമാഹൻകുമാർ, െകൈഷ് �ന്ദ്രൻ, 
നിള കമാഹൻകുമാർ, എമിൽ 
�ിജു  എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.  
സോക്ൾ കെ.െഹവീം, അെിൽ 
മുരളി, നിേിൽ സജി കതാമസ് 
എന്നിവർ മാർച്ചിന് കനതൃത്ം 
നൽെി. കദശവീയ വിദ്യാഭ്യാസ 
നയം 2020കനതിരായ ഒപെ്കശ
േരണം നെത്ിയ എഐ�ി
എസ്ഒ കനതാക്കള അെസ്റ് 
ക�യ്ത കപാൈവീസ് നെപെിയിൽ 
പ്രതികഷധിച്ചു കൊണ്ട് കപ്രാഫ.
എം.എൻ.ൊരകശ്രി, കപ്രാഫ.
െൽപെറ്റ നാരായണൻ, കപ്രാഫ.
കുസുമം കജാസഫ്, ക�ാ. കെ.
ജി.താര, കജാസഫ് സി. മാതയു 
തുെങ്ങിയ ഇരുപത്കഞ്ാളം 
കപർ ക�ർന്ന് സംയുക് പ്രസാ
വന പ്രസിദ്ധവീെരിച്ചിരുന്നു.

tZiob hnZym`ymk \bw 2020 ]n³hen¡pI

tZiob hnZym`ymk \b¯ns\Xnsc 
cmPyhym]Iambn kamlcn¨ Hcp tImSn 
H¸pIÄ {][m-\-a-{´n-¡v k-aÀ-¸n¨p

എഐഡിഎസ്ഒ രാെ്ഭവന് മാര്ച് 
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(ശേഷം 14-ാം ശേജില്)

തായ് വാനിൽ ഉരുണ്ടുകൂടന്ന 
യുദ്ധസംഘർഷം ആറുമാസം പി
ന്നിടകമ്ാഴം യുലക്രനുകമലുള്ള 
െഷ്യൻ അധിനികവശ യുദ്ധം അവ
സാനിക്കുന്നതികറെ യാകതാരു സൂ
�നയും ൊണുന്നില്ല. പതിനായി
രത്ിൈധിെം കപർക്് ഇതിനെം 
ജവീവൻ നഷ്കപെടെതായി െികപൊ
ർട്ടുെളുണ്ട്. സ്ത്തുവെെൾ നഷ്
കപെടെതികറെ  െണക്് ഇതുവകര 
കൃത്യമായി െണക്ാക്കപെടെിടെി
ല്ല. യുലക്രനുകമൽ സാമ്ത്ിെ 
-രാഷ്ടവീയ ആധിപത്യം സ്ാപി
ക്കുന്നതിനുകവണ്ടി പരസ്രം മത്സ
രിക്കുന്ന രണ്ട് സാമ്ാജ്യത് രാ
ജ്യങ്ങളായ െഷ്യയും അകമരിക്
യും തമ്മിലുള്ള ലവരുദ്ധ്യത്ികറെ 
രാഷ്ടവീയ പ്രതിഫൈനമാണ് ഈ 
യുദ്ധകമന്ന് 01-3-2022 കൈ 'കപ്രാ
ൈികറ്റെിയൻ ഇെ'യിൽ നമ്മൾ വി
ശദവീെരിച്ചിരുന്നു. പ്രതിസന്ധിഗ് 
സമായ മുതൈാളിത് സമ്ദ് വ്യ
വസ്കയ ലസനിെവൽക്രി
ക്ാനും ജനങ്ങൾക്ിെയിൽ വർദ്ധി
ച്ചുവരുന്ന അസംതൃപ്ിയിൽനിന്ന്  
ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിനുംകവണ്ടി 
സങ്കു�ിതമായ കദശവീയ ഭ്ാന്് 
വളർത്ി യുലക്രനുകമൽ നെത്തു
ന്ന അധിനികവശയുദ്ധം പരമാവ
ധി ദവീർഘിപെിക്കുവാൻ അകമരി
ക്ൻ കനതൃത്ത്ിലുള്ള നാകറ്റാ 
സേ്യവം െഷ്യയും ശ്രമിക്കുകമന്നത് 
വളകര വ്യക്മാണ്.

െരികതപശ്ാത്ലം

ല�നയുകെ കതക്കു െിഴക്ൻ 
തവീരത്തുനിന്നും 150െികൈാമവീറ്റർ  
അെകൈ സ്ിതി ക�യ്യുന്ന ഒരു 
ദ്വീപാണ് തായ് വാൻ. തായ് വാ
കറെ കതക്കുഭാഗത്് സ്ിതി ക�
യ്യുന്ന ലൂകസാണ് െെൈിടക്ികറെ 
ഭാഗമായ �ാഷി െനാൽ, 
ല�നവീസ് നാവിെകസനയ്ക് ദ്വീപ് 
സമൂഹങ്ങളിലൂകെ െെന്ന് വിശാ
ൈമായ പെിഞ്ഞാെൻ പസഫിക്ി
കൈക്് സുരക്ഷിതമായി എത്ാ
നുള്ള അപൂർവ്ം അന്ർകദശവീയ 
ജൈമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ.് െ്ിങ് 
രാജവംശം അധിൊരത്ിൽ 
എത്ിയ 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൈാണ് 
ആദ്യമായി തായ് വാകറെ പൂർണ്ണ 
നിയന്തണം ല�നയ്ക് ൈഭിക്കുന്ന
ത്. 1895ൽ ജപൊനുമായി നെന്ന 
ആദ്യയുദ്ധത്ിൽ പരാജയകപെടെ 
ല�ന തായ് വാകറെ നിയന്തണം 
ജപൊന് വിട്ടുകൊടത്തു. രണ്ടാം 

കൈാെമഹായുദ്ധത്ിൽ പരാജയ
കപെടെ ജപൊൻ 1945ൽ തായ് വാ
കറെ നിയന്തണം �ിയാങ് ലെ
ഷക്ികറെ കനതൃത്ത്ിലുള്ള കു
മിന്ാങ് െക്ഷി ഭരിക്കുന്ന ല�
നക്് വവീണ്ടും ലെമാെി. 

1949ൽ മാകവാ കസതൂങ്ങികറെ 
കനതൃത്ത്ിൽ വിപ്വ കപാരാടെം 
വിജയം വരിക്കുെയും �വീജിങ്ങി
ൽ പവീപെിൾസ് െിപെ്ിക്് ഓഫ് 
ല�ന സ്ാപിക്കപെടെതായി പ്ര
േ്യാപിക്കുെയും ക�യ്തകപൊൾ, 
പരാജയകപെടെ നാഷണൈിസ്റ് പാ
ർടെിയായ കുമിന്ാങ്ങികറെ കനതാ
വായ �ിയാങ് ലെഷക്കും ലസ
ന്യവം തായ് വാനികൈക്് പിൻവാ
ങ്ങുെയും െിപെ്ിക്് ഓഫ് ല�ന 
എന്ന കപരിൽ ദശാബ്ങ്ങകളാളം 
തായ് വാനിൽ ഭരണം നെത്തുെ
യും ക�യ്തു. �ിയാങ് ലെഷക്് 
തായ് വാനിൽ പടൊള നിയമം പ്ര
േ്യാപിച്ചു. �ിയാങ് ലെഷക്ി
കറെ കനതൃത്ത്ിൽ ഏെെക്ഷി 
ബൂർഷ്ാ ഭരണമാണ് തുെക്ത്ി
ൽ അവികെ സ്ാപിച്ചത്. പിന്നവീ
െ് പൂർണ്ണകതാതിലുള്ളതകല്ലങ്ിലും 
ബൂർഷ്ാ ജനാധിപത്യം സ്ാപി
ക്കുെയുണ്ടായി. കസാഷ്യൈിസ്റ് 
ല�നയും തായ് വാനും അേണ് 
ല�നകയ മാത്രമാണ് അംഗവീെ
രിച്ചത്.

തുെർച്ചയായ ആഭ്യന്രയുദ്ധ
മാകണന്ന് ല�നവീസ് െമ്മയൂണി
സ്റ് പാർടെി വിൈയിരുത്ിയ താ
യ് വാനികൈ പ്രശ് നങ്ങൾ സമാ
ധാനപരമായ കൂെിയാകൈാ�ന 
െളിലൂകെയും, മാതൃരാജ്യത്ികൈ 
ഗവണ്കമറെിൽ �ിയാങ് ലെഷ
ക്ിന് അർഹമായ പങ്ാളിത്ം 
നൽൊകമന്ന വാഗ്ാനം നൽെി
കക്ാണ്ടും പരിഹരിക്ാനാണ് 
ല�നവീസ് വിപ്വത്ികറെ ശി
ൽപെിയായ മഹാനായ മാകവാ കസ
തൂങ്ങ ്പരിശ്രമിച്ചത.് അകത സമയം 
കസാഷ്യൈിസകത് പൂർണ്ണമായും 
എതിർക്കുെയും മാതൃരാജ്യത്ി
കൈക്് െെന്നു െയെി കസാഷ്യൈി
സ്റ് ഭരണകൂെകത് തെർക്കുെയ
ല്ലാകത മകറ്റാരു പരിഹാരവമില്ല 
എന്ന നിൈപാൊയിരുന്നു �ിയാങ് 
ലെഷക്ിന്. അകമരിക്യിൽ 
നിന്ന് ൈഭിക്കുന്ന ഭവീമമായ സാമ്
ത്ിെ സഹായം ഉപകയാഗിച്ച് 
തങ്ങളുകെ സാമ്ത്ിെ വളർച്ച
യുകെ കമന് പ്രദർശിപെിക്ാൻ പ്ര
തിശവീർഷവരുമാനത്ികറെ വള

ർച്ചകയ ഉയർത്ിക്ാണിക്കുെ
യാണ് തായ് വാൻ ക�യ്തത.് അകത 
അവസരത്ിൽ തുെക്ം മുതൽ 
തകന്ന അകമരിക്ൻ സാമ്ാജ്യ
ത്ം തായ് വാൻ െെൈിടക്ിൽ 
തങ്ങളുകെ യുദ്ധക്പെലുെൾ വിന്യ
സിക്കുയും തായ് വാൻ ദ്വീപിൽ 
ലസന്യകത് അണിനിരത്ി 
തായ് വാകന ലസനിെ സാമന്
രാജ്യമാക്ി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുെയും 
ക�യ്തുവരിെയായിരുന്നു. 

ല�നയികൈ പടെിണി െിെ
ക്കുന്ന ജനത, തകന്ന സ്ാഗതം 
ക�യ്യുകമന്നും അതുവഴി ല�നയു
കെ അധിൊരം പിെികച്ചടക്ാകമ
ന്നും സ്പ ്നം െണ്ടിരുന്ന �ിയാങ് 
ലെഷക്്, 1958ൽ അകമരിക്ൻ 
നാവിെ-കവ്യാമ ആയുധങ്ങൾ ഉപ
കയാഗിച്ച് കസാഷ്യൈിസ്റ് ല�ന
യുകെ െപെലുെൾ ആക്രമിക്കുെയും 
ല�നയുകെ സമവീപത്ായി സ്ിതി 
ക�യ്യുന്ന മാറ്റ ്സയു, െയുകമായ ്എന്നവീ 
ദ്വീപുെളികൈക്് തങ്ങളുകെ �ാര
ന്ാകരയും അടെിമെിക്ാകരയും 
സായുധ സംഘങ്ങകളയും ഇെക്ാ
ൻ നെത്ിയ ശ്രമം സംഘർഷം 
കപാടെിപ്പുെകപെൊനിെയാക്കുെയും 
ക�യ്തു. സ്ന്ം ലസന്യത്ികറെ 
25 ശതമാനത്ിൈധിെം �ിയാങ് 
ലെഷക്് ഇവികെ വിന്യസിച്ചു. 
�ിയാങ് ലെഷക്ികന യുദ്ധത്ി
ൽ സഹായിക്ാൻ തയ്ാകെടക്കു
വാൻ തായ് വാൻ െെൈിടക്ിൽ 
നിൈയുെപെിച്ച തങ്ങളുകെ കുപ്രസി
ദ്ധമായ െപെൽപെെയ്ക് അകമരിക് 
ഉത്രവ് നൽെി. ഇതികന പ്രതി
കരാധിക്കുന്നതിനായി മാകവാ കസ
തൂങ്ങികറെ കനതൃത്ത്ിലുള്ള അന്ന
കത് കസാഷ്യൈിസ്റ ്ല�ന, ലസ
നിെമായി തിരിച്ചെി നൽെി കസാ
ഷ്യൈിസകത് സംരക്ഷിക്ാൻ 
തയ്ാൊവെയും തായ് വാൻ െെ
ൈിടക്ിൽനിന്ന് അകമരിക് ലസ
ന്യകത് പിൻവൈിക്ണകമന്ന് 
ആവശ്യകപെടെയും ക�യ്തു. 1954ൽ 
നെന്ന ജനവീവ കൊണ്ഫെൻസി
ൽ അംഗവീെരിച്ചതും 1955 മുതൽ 
പ്രവർത്നം നിൈച്ചതുമായ ല�ന
-അകമരിക് നയതന്തതൈ �ർച്ച 
പുനരാരംഭിക്ാൻ ല�ന ആഹ്ാ
നം ക�യ്തു. ഇകത സമയം അകമ
രിക്ൻ ആക്രമണകത് ലസനി
െമായി കനരിടകമന്ന് കസാവിയ
റ്റ് യൂണിയൻ മുന്നെിയിപെ് നൽെി. 
സമ്മർദത്ിൈായ അകമരിക്ൻ 
സാമ്ാജ്യത്ം ഏഴാം െപെൽപെെ

കയ പിൻവൈിച്ചികല്ലങ്ിലും തങ്ങ
ളുകെ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾ കുെയ്കാ
ൻ തയാൊയി. ല�നവീസ് പവീപെി
ൾസ് െിപെ്ിക്ികറെ (തായ് വാൻ) 
വിജയത്ിന് കവണ്ടി സാധ്യമാ
യകതല്ലാം ക�യ്യുകമന്ന പ്രേ്യാപ
നമാണ് കസാഷ്യൈിസ്റ് ല�ന
കയാടള്ള തങ്ങളുകെ നയം വ്യക്
മാക്ികക്ാണ്ട് അന്നകത് അകമ
രിക്ൻ പ്രതികരാധ കസക്രടെെി
യായ കജാണ് കഫാസ്റർ �ള്ളത് 
നെത്ിയത.് എന്നാൽ 1970 ആയ
കപൊൾ ൊന� ഉൾകപെകെയുള്ള 
�ിൈ പാശ്ാത്യരാജ്യങ്ങൾ കസാ
ഷ്യൈിസ്റ് ല�നയുമായി നയത
ന്ത �ന്ധങ്ങൾ സ്ാപിച്ചിരുന്നു. 
1971ൽ അകമരിക് തങ്ങളുകെ നയ
ത്ിൽ മാറ്റം വരുത്തുെയും െമ്മയൂ
ണിസ്റ് ല�നക്കും നാഷണൈിസ്റ് 
ല�നക്കും (തായ് വാൻ) ഐെ്യ
രാഷ്ട സംഘെനയിൽ അംഗത്ം 
നൽകുന്നതികന അനുകൂൈിക്കുെ
യും ക�യ്തു. ഇകത വർഷം തകന്ന 
കസാഷ്യൈിസ്റ് ല�നക്് അംഗ
ത്ം നൽൊനും തായ് വാകന പു
െത്ാക്ാനും ഐെ്യരാഷ്ട സം
ഘെന കവാകടെടപെിലൂകെ തവീരുമാ
നിക്കുെയും ക�യ്തു. 1972ൽ അകമ
രിക്ൻ പ്രസി�ണ്ട് നിെ് സണ് 
ല�ന സദേർശിക്കുെയും തായ ്വാ
നിൽനിന്നും തങ്ങളുകെ ലസന്യ
കത് ഘടെം ഘടെമായി പിൻവൈി
ക്കുകമന്ന ്പ്രേ്യാപിക്കുെയും ക�യ്തു. 

െഴിഞ്ഞ 51 വർഷക്ാൈത്ി
നിെയിൽ അകമരിക് പവീപെിൾസ് 
െിപെ്ിക്് ഓഫ് ല�നക്് മാ
ത്രകമ അംഗവീൊരം നൽെിരുന്നു
ള്ളുകവങ്ിലും തായ് വാൻ െികൈഷ
ൻസ് ആക്് (TRA)  അനുസരിച്ച് 
തായ് വാനുമായി അനൗകദ്യാഗിെ 
�ന്ധം നിൈനിർത്തുെയും കസാ
ഷ്യൈിസ്റ ്ല�നകക്തികര സ്യം 
പ്രതികരാധിക്കുന്നതിനായി താ
യ് വാന് നിയമാനുസൃതമായി 
ആയുധ വിൽപെന നെത്തുെയും 
ക�യ്തുവരിെയായിരുന്നു എന്ന 
വസ്തുത ഇവികെ പ്രകത്യെം എട
ത്തു പെകയണ്ടതാണ്. തായ് വാൻ 
ജനതയുകെ ആഗ്ഹങ്ങൾക്കും താ
ൽപര്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ച് സമാ
ധാനപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂകെ 
തായ് വാകറെ ഭാവി ഉെപ്പു വരുകത്
ണ്ടത് തങ്ങളുകെ ആവശ്യമാകണ
ന്നാണ് അകമരിക്ൻ സാമ്ാജ്യ
ത്ത്ികറെ നിൈപാെ്. തായ് വാ
കറെ സുരക്ഷിതത്കത്കയാ സാ
മൂഹ്യ-സാമ്ത്ിെ വ്യവസ്കയ
കയാ തെിെം മെിക്കുന്ന ഏത് തര
ത്ിലുള്ള �ാഹ്യ ഇെകപെലുെ
കളയും �ൈപ്രകയാഗകത്യും പ്ര
തികരാധിക്ാൻ അകമരിക് തങ്ങ
ളുകെ ശക്ി ഉപകയാഗിക്കുകമന്ന് 
TRA യിൽ വ്യവസ് ക�യ്തിട്ടുമുണ്ട്. 
യഥാർത്ത്ിൽ അേണ്ല�ന 
എന്ന നയം അംഗവീെരിക്കുന്നുകണ്ട
ങ്ിൽകപാലും തായ് വാന് വൻകതാ
തിൽ ആയുധ വിൽപെന നെത്തുെ 
വഴി അകമരിക് സംശയാസ്ദമായ 

ഒരു നിൈപാൊണ് സ്വീെരിച്ചു 
വരുന്നത്. 2021 ഏപ്രിൽ വകര 
750 മിൈ്യണ് ക�ാളെിനുള്ള ആയു
ധങ്ങളാണ് അകമരിക് തായ് വാ
ന് വിൽപെന നെത്ിയത്. ഇതിൽ 
100 മിൈ്യൻ ക�ാളെിനുള്ള വി
ൽപെന കഫബ്രുവരിയിലും 95 മി
ൈ്യൻ ക�ാളെിനുള്ള വിൽപെന 
ഏപ്രിൽ മാസത്ിലുമാണ് നെ
ന്നത്.

നയതകന്പദവി

മഹാനായ മാകവാ കസതൂങ്ങി
കറെ കനതൃത്ത്ിൽ ജനെവീയ 
ജനാധിപത്യ െിപെ്ിക്് രാജ്യ
മായ ല�ന അേണ്ല�ന 
എന്ന നയം ഉന്നയിക്കുകമ്ാൾ, 
ഒകരകയാരു ല�നവീസ് ഗവണ്കമ
റെ് മാത്രകമ ഉണ്ടാകൂ എന്നതാണ് 
കസാഷ്യൈിസ്റ് ല�നയുകെ ഭര
ണാധിൊരിെളുകെ നിൈപാെ്. താ
യ് വാൻ ല�നയുകെ ഭാഗമാകണ
ന്നും, ഉെൻ തകന്ന മാതൃരാജ്യകത്ാ
െ ്പുന:സംകയാജിപെിക്കുകമന്നുമാണ് 
അന്നകത് ല�നവീസ് സർക്ാർ 
വ്യക്മാക്ിയത്. 1949ൽ ല�
നയുകെ ഈ നയകത് ആദ്യമായി 
അഗവീെരിച്ചത് ഇന്്യയായിരുന്നു. 
അതിനുകശഷം അതിശക്മായ 
സാമ്ാജ്യത് ക്ാക്് ജി7 ൽ 
കപടെ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾകപെകെയുള്ള 
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും അേണ്ല�ന  
നയകത് അംഗവീെരിച്ചു. അേണ്
ല�ന  എന്ന തങ്ങളുകെ നയത്ി
ൽ യാകതാരു മാറ്റവമികല്ലന്നും താ
യ് വാകനാടള്ള അെിസ്ാനപര
മായ നിൈപാെിന് അത് �ാധെ
മാകണന്ന് അകമരിക്യും ജപൊനും 
ഉൾകപെടന്ന ജി7 രാജ്യങ്ങൾ ഇകപൊ
ഴം പെയുന്നത്. ഇതിനിെയിൽ 
ല�നയിൽ വളകര നിർണ്ണായ
െമായ ഒരു സംഭവ വിൊസമു
ണ്ടായി. മാകവാ കസതൂങ്ങികറെ നി
ര്യാണകത് തുെർന്ന് ക�ങ്ങ് 
സിയാകവാ പിങ്ങികറെ കനതൃത്
ത്ിലുള്ള തിരുത്ൽവാദ ഗ്രൂപെ് 
അധിൊരം പിെികച്ചടക്കുയും 
2004ൽ പരിപൂർണ്ണതയികൈക്് 
നയിച്ച പ്രതിവിപ്വ പ്രക്രിക്് തു
െക്ം കുെിക്കുെയും ക�യ്തു. അതു
കൊണ്ടു തകന്ന അേണ്ല�ന  
എന്ന നയകത്ാെ് കസാഷ്യൈിസ്റ് 
ല�ന സ്വീെരിച്ചിരുന്ന അകത 
ൊഴ്ചപൊെല്ല നിൈവിലുള്ള സാമ്ാ
ജ്യത് ല�നക്കുള്ളത്. ല�ന 
എന്ന കപരിൽ ഒകരകയാരു പര
മാധിൊര രാജ്യം മാത്രകമ ഉണ്ടാ
കൂ എന്നും ല�നയ്ക് തായ് വാനും 
കൂെി നിയമാനുസൃതമായി ല�നവീസ് 
പവീപെിൾസ് െിപെ്ിക്് നയിക്കു
ന്ന ഒകരകയാരു ഗവണ്കമറെ് മാ
ത്രകമ ഉണ്ടാൊൻ പാടള്ളൂ എന്നു
മായിരുന്നു കസാഷ്യൈിസ്റ് ല�
നയുകെ നിൈപാെ്. പ്രതികൈാമ 
ശക്ിെളുകെ ഏജന്ം കസാഷ്യ
ൈിസത്ികറെ മുേ്യശത്രുവമായ 
�ിയാങ് ലെഷക്ികറെ കനതൃത്

km{am-Py-Xz Ip-X-{´-§Ä Xm-bvhm-\v ap-I-fnÂ 
bp-²-`o-j-Wn-bp-sS I-cn-\n-gÂ ]-SÀ-¯p¶p

തായ് വാൻ ഷകദദ്ീകരിച്് മനറൊരു യുദ്ധത്തിനറെ ഇരമ്പല് ഇഷപൊള് ഷകട്ടു 
തുടങ്ങിയിരികെു്ു. ഇവിനടയും എതിരാളികള് രണ്് സാദമാജ്യത് വൻശ
ക്ികളാണ്-അഷമരികെയും കചനയും. മഷധ്യ്്യയില് അഷമരികെൻ സാ
ദമാജ്യത്ം നടത്തിവരു് ഷപാര്വിളികെ് അല്ം ശമനമുണ്ാകുഷമ്പാള് കിഴ
കെൻ ഏ്്യയില് മനറൊരു യുദ്ധമു്ണി തുറകെുകയാണ്. യുദ്ധനകൊതി
യന്ാരായ അഷമരികെൻ സാദമാജ്യത്ം തായ് വാനില് യുദ്ധമു്ണി തുറ
കൊൻ ദശമികെുഷമ്പാള് ദപത്യാദകമണ ഭീ്ണിയുമായി സാദമാജ്യത് കചനയും 
നിലയുറപെികെു്ുണ്്. സാദമാജ്യത്ം യുദ്ധം സൃട്ികെുനമ് മഹാനായ 
നലനിനറെ പാഠം വീണ്ും വീണ്ും സാധൂകരികെു്താണ് ഈ നടപടികള്.
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(ശേഷം 15-ാം ശേജില്)

(13-ാം ശേജില് നിന്ട്)

ത്ിൽ ല�നയിൽ നെക്കുന്ന 
ഭരണം ദവീർഘൊൈമായി നെന്നു 
വരുന്ന ആഭ്യന്ര യുദ്ധമാകണന്നും 
ഇത് ല�നയുകെ ആഭ്യന്ര പ്ര
ശ് നവമാകണന്ന കൃത്യമായ നിൈ
പാൊണ് കസാഷ്യൈിസ്റ് ല�ന
യ്കണ്ടായിരുന്നത്. സാമ്ാജ്യത് 
ശക്ിെൾ തായ് വാകന സഹാ
യിക്കുന്നത് തെയുന്നതിനായി 
''അേണ്ല�ന'' എന്ന വാദം 
ല�ന ശക്മായി ഉന്നയിച്ചു. 
ഇകത നിൈപാൊണ് തങ്ങൾ പി
ന്തുെരുന്നത് എന്ന് ഭാവിക്കുന്നു
കണ്ടങ്ിലും തായ് വാകന തടെെമാ
ക്ി ആ കമേൈയികൈക്് ഇെകപ
ൊനും ആധിപത്യം സ്ാപിക്ാ
നുമുള്ള അകമരിക്ൻ കനതൃത്ത്ി
ലുള്ള ശ്രമകത് തെയാനും ലസ
നിൊക്രമണത്ിലൂകെ കമധാവി
ത്ം കനെി ഒരു സാമ്ാജ്യത് വൻശ
ക്ിയായി ഉയർന്നു വരാനുമാണ് 
നിൈവികൈ ല�നവീസ് സാമ്ാജ്യ
ത് ഭരണകൂെം ശ്രമിക്കുന്നത.് സ്ാ
ഭാവിെമായി, നിൈവികൈ ല�നവീസ് 
സാമ്്യാജ്യത് ഭരണകൂെം അക്ര
മകണാത്സുെ്യകത്ാകെ അകമരി
ക്ൻ സാമ്ാജ്യത്കത്ാെ് മത്സ
രിക്ാൻ പ്രാപ്ിയുള്ള ഒരു ശക്ി
യായി ഉയർന്നുവരിെയും ക�യ്തി
ട്ടുണ്ട്.

കുപ്രസിദ്ധമായ BRICS പദ്ധ
തിയിലൂകെ ഇന്്യാ പസഫിെ് 
സമുദ്രകമേൈയിലും സമവീപരാജ്യ
ങ്ങളിലും ല�ന തങ്ങളുകെ സ്ാ
ധവീനശക്ി വർദ്ധിപെിച്ചു കൊണ്ടി
രിക്കുെയാണ.് ല�നയുകെ വർദ്ധി
ച്ചുവരുന്ന ഭവീഷണി തെയുന്നതിനാ
യി ജപൊൻ, ഇന്്യ, ആസ ്കത്രൈിയ 
എന്നവീ രാജ്യങ്ങളുമായി ക�ർന്ന് 
“QUAD” എന്ന സേ്യം രൂപവീെ
രിച്ചിരിക്കുെയാണ് അകമരിക്. 
ആ ഒരു പരികപ്രക്ഷ്യത്ിലൂകെയാ
ണ ്തായ ്വാൻ പ്രശ ്നകത് അവർ 
സമവീപിക്കുന്നത്. നിക്ഷ്പക്ഷമാ
യും യുക്ിപരമായും സമവീപിക്കു
ന്ന ഏകതാരാൾക്കും അേണ്
ല�നാനയകത് നിയമാനുസൃത
മായികടെ ൊണാൻ െഴിയൂ. 1972, 
1979, 1982 എന്നവീ വർഷങ്ങളിൽ 
ല�നയുമായി ഒപെ് കവച്ച മൂന്ന് 
വ്യത്യസ വിജ്ഞാപനങ്ങളിലും 
ല�ന ഒറ്റ രാജ്യമാകണന്നും താ
യ് വാൻ ല�നയുകെ പ്രവിശ്യയാ
കണന്നും അകമരിക് അംഗവീെരി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. അകത സമയം അേണ്
ല�ന  എന്ന നയം അംഗവീെരി
ക്കുന്ന തായ് വാൻ ഭരണാധിൊ
രിെൾ ROC ഭരണഘെനയനുസ
രിച്ച് (1947 ൽ നാൻജിങ്ങിൽ കു
മിന്ാങ് സർക്ാർ അംഗവീെരിച്ച) 
മാതൃരാജ്യമായ ല�നയുകെയും 
തായ് വാനികറെയും ഭൂരിഭാഗം പ്ര
കദശങ്ങളിലും തങ്ങൾക്് പരമാ
ധിൊരമുകണ്ടന്ന വാദമാണ് ഉന്ന
യിക്കുന്നത്.

തായ് വാൻ ഭരണെക്ഷിയാ
യിരുന്ന കുമിന്ാങ് പാർടെിയുകെ
യും ല�നവീസ് െമ്മയൂണിസ്റ് പാ

ർടെിയുകെയും പ്രതിനിധിെൾ അം
ഗവീെരിച്ച 1992കൈ സമവായം 
എന്നെിയകപെടന്ന ധാരണ അനു
സരിച്ച് പ്രവർത്ിക്ാൻ തായ് വാ
ന് �ാദ്ധ്യതയുകണ്ടന്നുമാണ് നി
ൈവികൈ ല�നവീസ് ഭരണാധിൊ
രിെളുകെ നിൈപാെ്. എന്നാൽ താ
യ ്വാനികൈ നിൈവിലുള്ള ബൂർഷ്ാ 
ഭരണാധിൊരിെൾ ഈ സമവാ
യത്ികറെ ഉള്ളെക്കത് അംഗവീ
െരികുന്നില്ല. തായ് വാകറെ നിയ
മാനുസൃതമായ നിൈനിൽപ്പുമായി 
�ന്ധകപെടെ വിഷയങ്ങൾ ഒരിക്
ലും ഈ ഉെമ്െിയിൽ ഉൾകപെട
ത്ിയിരുന്നില്ല എന്ന വാദമാണ് 
അവർ ഉയർത്തുന്നത്. എന്തുത
കന്നയായാലും സാമ്ത്ിെവം 
ഭൂരാഷ്ടതന്തപരവമായ ൊരണ
ങ്ങളാൽ അകമരിക്യ്കം ല�നയ്കം 
തായ് വാനിൽ വൈിയ താൽപര്യ
ങ്ങളുകണ്ടന്ന വസ്തുത വളകര വ്യ
ക്മാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല, സാ
മ്ാജ്യത് ല�ന ഗുരുതരമായ 
സാമ്ത്ിെ പ്രതിസന്ധിയിൽ 
ആണ്ടുമുങ്ങിയിരിക്കുെയുമാണ്. 
ആയതിനാൽ അകമരിക്, െഷ്യ, 
മറ്റ് യൂകൊപ്യൻ ശക്ിെൾ എന്നി
വകയകപൊകൈ ല�നയും യുദ്ധസം
ഘർഷം അഭിൈഷിക്കുന്നുണ്ട്. യൂ
കൊപെിൽ കൂടതൽ ആധിപത്യം 
സ്ാപിക്കുന്നതിനുകവണ്ടി അകമ
രിക്യും െഷ്യയും തമ്മിൽ നെക്കു
ന്നതുകപാകൈ ഇൻക�ാ കപസഫി
െ് കമേൈയികൈ ആധിപത്യത്ി
നായി ല�നയും അകമരിക്യും 
തമ്മിൽ െടത് മത്സരത്ിൈാണ.്

തായ്ക് വാചറെ സ്ദ്ക് വ്യവസ്
മുമ്് സൂ�ിപെിച്ചതുകപാകൈ 

അകമരിക്യിൽനിന്നും വൻകതാ
തിലുള്ള സാമ്ത്ിെ സഹായം 
സ്വീെരിക്കുെയും അകമരിക്യു
മായി ഏെകദശം 786 �ിൈ്യണ് 
ക�ാളെിനുള്ള �രക്കു വ്യാപാര
�ന്ധം സ്ാപിച്ചുകൊണ്ട് യു.
എസ് താൽപര്യങ്ങൾ കമച്ചകപെ
ടത്തുെയും അകമരിക്യിൽ സാ
മ്ത്ിെ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ി
ക്കുവാൻ സഹായിക്കുെയും ക�
യ്യുന്ന തായ് വാൻ ഇന്ന് വളകരകയ
കെ വിെസിച്ച ഒരു മുതൈാളിത് 
സമ്ദ് വ്യവസ്യാണ്. െഴിഞ്ഞ 
വർഷം തായ് വാൻ അകമരിക്യു
മായുള്ള വ്യാപാര പങ്ാളിത്ത്ി
ൽ ഒരു സ്ാനം കമച്ചകപെടത്ി
കക്ാണ്ട് എടൊമകത് വൈിയ വ്യാ
പാര പങ്ാളിയായി മാെി. ലദനം 
ദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇൈ
െ് കട്രാണിെ് ഉപെരണങ്ങളായ 
കഫാണ്, ൈാപ് കൊപെ്, വാച്ചുെൾ 
തുെങ്ങിയവ പ്രവർത്ിപെിക്കുന്ന 
തിനാവശ്യമായ െമ്യൂടെർ �ിപ്പു
െൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് തായ് വാൻ 
ആയതുകൊണ്ടുകന്ന കൈാെത്ി
കൈ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും താ
യ് വാനുമായുള്ള �ന്ധം വളകര 
പ്രധാനകപെടെതാണ.് കൈാെ െകമ്ാ
ളത്ികറെ പകുതിയിൈധിെവം 
നിയന്തിക്കുന്നത് തായ് വാനികൈ 

ഒരു െമ്നിയായ തായ് വാൻ കസ
മിെണ്ടക്ർ മാനുഫാെ്�െിംഗ് 
െമ്നി (TSMC) ആകണന്നെിയു
കമ്ാൾ ഇതികറെ വ്യാപ്ി മനസ്സി
ൈാകും. അകമരിക്യിൽ 12 �ി
ൈ്യണ് ക�ാളർ മുതൽമുെക്ിയുള്ള 

െമ്യൂടെർ �ിപെ് ഫാക്െി ആരംഭി
ക്ാൻ TSMCക്് പദ്ധതിയുണ്ട്. 
ല�നയുകെ കുതിപെ് തെയുന്നതി
ന് കസമിെണ്ടക്ർ വ്യവസായ
ത്ിന് അകമരിക് മുന്ിയ പരി
ഗണനയാണ് നൽകുന്നത.് എന്നാ
ൽ യഥാർത്ത്ിൽ അകമരിക്
യികൈക്കുള്ള വാർഷിെ െയറ്റുമ
തിയായ 65.9 �ിൈ്യണ് ക�ാള
െികറെ ഏെകദശം ഇരടെിയായ 126.2 
�ിൈ്യണ് ക�ാളൊണ് ല�ന
യികൈക്കുള്ള തായ് വാകറെ െയറ്റു
മതി. തായ് വാനിൽ നിന്നുള്ള െയ
റ്റുമതികയ ആശ്രയിച്ചാണ് ല�
നയികൈ ഗൃഹ ഉപകയാഗ വസ്തു 
നിർമ്മാണ വ്യവസ് പ്രവർത്ി 
ക്കുന്നകതങ്ിൽ തായ് വാൻ ആശ്ര
യിക്കുന്നത് ഘന ഊർജ്കത്
യും ഉപകഭാക്തൃ വസ്തുക്ൾ എന്നി
വയുകെ ഇെക്കുമതിയുമാണ്. അതി
നാൽ ല�നയുമായുള്ള ശത്രുത 
തായ് വാകറെ സമ്ദ് വ്യവസ്കയ 
ഗണ്യമായി �ാധിക്കും. രണ്ടാമ
തായി തായ് വാൻ െെൈിടക്ിൽ 
ഏകതങ്ിലും വിധത്ിലുണ്ടാകുന്ന 
ആയുധ സംഘർഷം �ിപെ് വിത
രണ ശംേൈയിലും കസമിെണ്ട
ക്ർ വ്യവസായത്ിലും പിളർപ്പു
ണ്ടാക്ിയാൽ അകമരിക്ൻ സാ
മ്ാജ്യത്വം ല�നവീസ് സാമ്ാ
ജ്യത്വം തിരിച്ചെി കനരികെണ്ടി 
വരും. അത് തായ് വാകറെ സമ്ദ് 
വ്യവസ്യ്ക് െനത് പ്രഹരമുണ്ടാ
ക്കുെയും ക�യ്യും.

ഇന്്യ നിലപാട്ക് വ്യക്മാകാ
ത്ത്ക് എന്ുചകാണ്ട്ക്

അേണ്ല�നാനയകത് 
ഔകദ്യാഗിെമായി അംഗവീെരിക്കു
ന്നതിനാൽ തായ ്വാനുമായി ഇന്്യ
ക്് ഇകപൊഴം ഔപ�ാരിെമായ 
നയതന്ത �ന്ധങ്ങൾ ഇല്ല. എന്നാ
ൽ ഒരു മുതിർന്ന നയതന്ത ഉകദ്യാ
ഗസ്കറെ കനതൃത്ത്ിൽ നയത
ന്ത പ്രവർത്നങ്ങൾക്ായി, ഇന്്യ 
തായ് കപയ് അകസാസികയഷൻ 
എന്ന കപരിൽ ഇന്്യയുകെ ഓഫവീസ് 
തായ ്കപയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്ട.് 
ഇന്്യൻ തൈസ്ാനമായ നയൂ�
ൽഹിയിൽ തായ് കപയ് എക്
കണാമിെ് ആറെ് െൾച്ചർ കസറെ
ർ എന്ന കപരിൽ തായ് വാകറെ 
ഓഫവീസ് പ്രവർത്ിക്കുന്നുമുണ്ട്. 
1995 ൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ഓഫവീ
സുെളും പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ച
ത്. ല�നയുമായും തായ് വാനുമാ
യും ഇന്്യ �ന്ധം നിൈനിർത്ി
കപൊരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അട

ത് ൊൈത്് ഏഷ്യയിൽ മാത്ര
മല്ല കൈാെകത് തകന്ന വൻശക്ി
യായി മാൊൻ അകമരിക്ൻ 
സഹായം കതടന്ന ഇന്്യൻ സാ
മ്ാജ്യത് ഭരണാധിൊരിെൾ 
അകമരിക്കയാെ് കൂടതൽ �ായ് വ് 
ൊണിക്കുെയും അതിർത്ി പ്ര
ശ്നങ്ങളും സാമ്ാജ്യത് ലവരുദ്ധ്യ
ങ്ങളും മൂൈം ല�നയുമായുള്ള സൗ
ഹൃദത്ിൽ ഉൈച്ചിൽ തടെിയതിനാ
ൽ തായ ്വാനുമായി കുടതൽ �ന്ധം 
ഊടെിയുെപെിക്ാൻ ശ്രമിച്ചു വരി
െയാണ്. തായ് കപയികൈക്കുള്ള 
തങ്ങളുകെ ദൂതനായി ഇന്്യൻ വി
കദശൊര്യ മന്താൈയത്ികൈ 
അകമരിക്യുകെ ചുമതൈയുള്ള കജാ
യിറെ് കസക്രടെെികയ തകന്നയാണ് 
ഇന്്യ കതരകഞ്ഞടത്ത്. 2016 
കമയ് 20ന് നെന്ന തായ് വാകറെ 
പുതിയ പ്രസി�ണ്ട ്സായ ്ഇങ ്കവ
ൻകറെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ �െങ്ങി
ൽ പകങ്ടക്ാൻ �ികജപി തങ്ങ
ളുകെ രണ്ട് പാർൈകമറെ് അംഗങ്ങ
ൾക്് നിർകദശം നൽെിയിരുന്നു.

എന്നാൽ അകമരിക്ൻ പ്രതി
നിധി സഭയുകെ സ്വീക്ർ നാൻസി 
കപകൈാസിയുകെ കപകടെന്നുള്ള താ
യ് കപയ് സദേർശനകത് തുെർന്ന് 
തായ് വാകന കെന്ദ്രവീെരിച്ചുണ്ടായി 
വരുന്ന സംഘർഷത്ിൽ ഇന്്യ 
ഇതുവകര നിൈപാെ് വ്യക്മാക്ി
യിടെികല്ലന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വിഷ
യത്ിൽ രാഷ്ടവീയ പ്രാധാന്യമുള്ള 
ഒരു പ്രസാവന പുെകപെടവിക്കുന്ന 
തിൽ നിന്നുകപാലും ഇന്്യ വിട്ടു
നിന്നു.

തായ്ക് വാനിചല ഇധപ്ാഴചത് 
സംഘര്ഷത്ിധലയ്ക്ക്ക്  
നയിച്ചതന്്ക്

െഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്ിനിെ
യിൽ തായ ്വാൻ സദേർശിച്ച ഉന്നത 
അകമരിക്ൻ ഭരണാധിൊരിയും 
അകമരിക്ൻ അധിൊര കശ്രണി
യികൈ മൂന്നാം സ്ാനക്ാരിയുമായ 
നാൻസി കപകൈാസിയുകെ താ
യ് വാൻ സദേർശനകത് തുെർന്നാ
ണ് ഇന്്യാ പസഫിെ് കമേൈ 
തിളച്ചു മെിയാൻ തുെങ്ങിയത്. െഴി
ഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ നെത്തുകമ
ന്ന് അെിയിച്ചിരുന്ന നാൻസി കപ
കൈാസിയുകെ തായ് വാൻ സദേർശ
നം കൊവി�് ൊരണമാണ് മാ
റ്റികവച്ചകതന്ന് െികപൊർട്ടുെളുണ്ടാ
യിരുന്നു. തായ് വാനിൽ സംഘ
ർഷം വർദ്ധിക്ാൻ ഇെയാക്കുകമ
ന്നതിനാൽ നാൻസി കപകൈാസി
കയ തായ് വാനികൈക്് അയക്
രുകതന്ന് ല�നവീസ് പ്രസി�ണ്ട് 
ഷവീജിൻപിങ്ങ് അകമരിക്ൻ പ്ര
സിണ്ട് കജാ ല��കനാെ് ആവ
ശ്യകപെടെിരുന്നു. എന്നാൽ അകമരി
ക് ഈ അഭ്യർത്ന നിരസിക്കു
െയും ഒരാഴ്ചയ്കള്ളിൽ കപകൈാസി
യുകെ തായ് വാൻ സദേർശിക്കുെ
യും ക�യ്തു. ഇത് ല�നവീസ് ഭര
ണാധിൊരിെളിൽ െടത് അമ
ർഷമുണ്ടാക്ി.

ല�നവീസ് സാമ്ാജ്യത്കത് 

സം�ന്ധിച്ചിെകത്ാളം ഒരു മുതി
ർന്ന അകമരിക്ൻ ഭരണാധിൊ
രിയുകെ തായ് വാനികൈ സാന്നി
ധ്യം തായ് വാകറെ സ്ാതന്ത്യത്ി
നുള്ള പിന്തുണയായിടൊണ് ൊ
ണുന്നത്. കപകൈാസി തായ് വാൻ 
സദേർശിച്ചാൽ ദൃഢനിശ്യമുള്ളതും 
ശക്വമായ നെപെിെൾ ഉണ്ടാ
വകമന്ന ്ല�ന മുന്നെിയിപെ ്നൽെി. 
ല�ന തങ്ങളുകെ പരമ്രാഗത
മായ സമുദ്രാതിർത്ി ൈംഘിച്ചു
കൊണ്ട് വിമാനങ്ങൾ പെപെിക്കു
െയും തായ് വാൻ ദ്വീപികൈക്് 
മിലസലുെൾ കതാടത്തുവിടെയും 
തായ് വാന് ചുറ്റുമുള്ള സമുദ്രകമേ
ൈയിൽ ലസനിൊഭ്യാസം വൻ 
കതാതിൽ നെത്തുെയും ക�യ്യുന്നു
കണ്ടന്ന് ഏെപക്ഷവീയമായ പ്ര�
രണം പാശ്ാത്യൻ മാധ്യമങ്ങളും 
ഇന്്യൻ മുേ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും 
തുെർച്ചയായി നെത്ി വരിെയാ
ണ്. ഇവകയല്ലാം ഭവീതികപെടത്തു
ന്നതായി അവർ പ്ര�രിപെിക്കുന്നു. 
എന്നാൽ അകമരിക്യുകെ ഏഴാം 
െപെൽപെയിൽ നിന്നും ഈ വർഷം 
പ്രതിമാസം ഒകന്നന്ന െണക്ിൽ 
മിലസൽ നശവീെരണ ആയുധ
ങ്ങൾ തായ് വാൻ െെൈിടക്ികൈ
ക്് കതാടത്തുവിടെിരുന്നുകവന്ന 
വസ്തുത അെികഞ്ഞാ അെിയാകത
കയാ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ മെച്ചുകവ
ക്കുെയാണ്. ജി7 ൽ കപടെ എല്ലാ 
സാമ്ാജ്യത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു
മായി 25000 ലസനിെർ, നാൈ് 
മുങ്ങിക്പെലുെൾ, 38 യുദ്ധക്പെലു 
െൾ, 170 എയർക്രാഫ്റ്റുെൾ എന്നിവ 
അണിനിരന്ന വമ്ിച്ച ലസനിെ 
അഭ്യാസം അകമരിക്ൻ കനവൽ 
െമാൻ�് RIMPAC (Rim of the 
Pacific Assault Training) നെത്ി 
വരിെയാണ്. ഏഷ്യാ പസഫിെ് 
കമേൈയികൈ മറ്റ് 19 രാജ്യങ്ങൾ 
പ്രതവീൊത്മെമായി ഈ ലസനിെ 
അഭ്യാസത്ിൽ പകങ്ടക്കുെയും 
ക�യ്തിരുന്നു. കൈാെത്ികൈ ഏറ്റ
വം വൈിയ അന്ർകദശവീയ സമുദ്ര 
ലസനിെ അഭ്യാസപ്രെെനമാ
ണ് RIMPAC. ല�നയുകെ വർദ്ധി
ച്ച കതാതിലുള്ള ലസനിെ നവീക്
കത് തെയുെയാണ് ഈ വിപുൈ
മായ ലസനിെ അഭ്യാസത്ിലൂ
കെ തങ്ങൾ ൈക്ഷ്യമിടന്നകതന്നാ
ണ് RIMPACയുകെ െമാൻ�റുകെ 
നിൈപാെ്. ഈ വിനാശെരമായ 
നാവിെ നെപെി നെന്നത് ജൂണ് 
29 മുതൽ ആഗസ് 4 വകര, അതാ
യത് അകമരിക്ൻ പ്രതിനിധിസ
ഭാ സ്വീക്ർ നാൻസി കപകൈാസി 
തായ് വാൻ സദേർശിക്കുന്ന കവള
യിൈാണ.് നിരവധി യുദ്ധക്പെലുെളും 
വിമാനങ്ങളും അതിവിപുൈമായ
തും മാരെകശഷിയുള്ളതുമായ ആയു
ധങ്ങളും പ്രദർശിപെിച്ചു കൊണ്ടുള്ള 
ഈ ലസനിൊഭ്യാസം പതിവ 
നെപെിെൾ മാത്രമാകണന്നാണ് 
അകമരിക്ൻ അധികൃതർ പെയു
ന്നത്. െഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് 
മാസത്ിൽ അകമരിക്യുകെ മുതി
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(14-ാം ശേജില് നിന്ട്)
ർന്ന ലസനിെ ഇറെൈിജൻസ് 
ഉകദ്യാഗസ്ർ തായ് വാൻ സദേ
ർശിച്ചിരുന്നു എന്ന വിവരവം കവ
ളിവാകുന്നുണ്ട്. ഇകത തുെർന്ന് 'യു
ദ്ധെഴെൻ' എന്നെിയകപെടന്ന ൈി
ൻ�് കസ ഗ്ഹാം ഉൾകപെകെയുള്ള 
ലസനിെ, ഇറെൈിജൻസ്, വികദ
ശൊര്യ, നവീതിന്യായ, ധനൊര്യ 
െമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ ആെ് അകമ
രിക്ൻ കസനറ്റർമാർ െഴിഞ്ഞ 
ഏപ്രിൽ അവസാനം തായ് വാൻ 
സദേർശിച്ചു. ഇൻ�്യാന ഗവർണ
ർ എെിക്് കഹാൾകക്ാമ്ികറെ 
കനതൃത്ത്ിലുള്ള മൂന്നാം അകമ
രിക്ൻ പ്രതിനിധി സംഘം ആഗ
സ് 21 ന് തായ് വാനിൽ എത്ി. 

കൈാെത്ികൈ ഏറ്റവം വൈിയ 
കസമിെണ്ടക്ർ നിർമ്മാതാക്
ളായ തായ് വാകറെ സാമ്ത്ിെ 
പുകരാഗതി ൈക്ഷ്യം കവച്ചുകൊണ്ടും 
പരസ്രം �ന്ധം ശക്ികപെടത്തു
ന്നതിനം ഉകദശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു 
ഈ സദേർശനകമന്നാണ ്ഇൻ�്യാ 
ന ഗവർണർ ആയ എെിക്് കഹാ
ൾകക്ാമ്ികറെ ഓഫവീസ് വ്യക്
മാക്ിയത്. പകക്ഷ തങ്ങളുകെ 
ആധിപത്യം സ്ാപിക്കുെ എന്ന 
ൈക്ഷ്യകത്ാകെ മറ്റ് വികദശ രാ
ജ്യങ്ങകള യുദ്ധത്ിനായി പ്രക�ാ
ദിപെിക്കുെ എന്ന അകമരിക്ൻ 
നയം വ്യക്മായി അെിയുന്ന 
ഏകതാരാൾക്കും പ്രത്യക്ഷത്ിൽ 
സൗമ്യകമന്ന് കതാന്നിക്കുന്ന ഈ 
പ്രസാവനയുകെ ഫൈപ്രാപ്ി ക�ാദ്യം 
ക�യ്ാൻ പര്യാപ്മായ ൊരണമു
ണ്ട.് ഈ സംഭവങ്ങകളല്ലാം തകന്ന 
ല�നകയ പ്രകൊപിപെിച്ച ്പ്രത്യാ
ക്രമണത്ിന ്കപ്രരിപെിക്കുന്നതികറെ 
വ്യക്മായ സൂ�നെളാണ്.

തായ് വാകന പൂർണ്ണമായും ഉപ
കരാധിക്ാനുള്ള ലസനിെ കശഷി 
തങ്ങളുകെ ലസന്യത്ിനുകണ്ടന്ന് 
ൊണിക്കുന്ന തരത്ിലുള്ള തര
ത്ിലുള്ള ലസനിെ അഭ്യാസ 
പ്രെെനത്ിലൂകെയാണ് ല�ന 
ഇതികനാെ് പ്രതിെരിച്ചത്. അങ്ങ
കന സംഭവിച്ചാൽ അന്രവീക്ഷത്ി
ൽ വവീണ്ടും യുദ്ധഭ്ാന്് വർദ്ധിക്കും. 
ഇങ്ങകന യുലക്രനിൽ യുദ്ധത്ി
കറെ തവീജ്ാൈെൾ ആളിക്ത്തു
കമ്ാൾ പുതികയാരു സായുധ സം
ഘടെനത്ികറെ ഉത്ഭവസ്ാനമാ
യി മാൊൻ കപ്രരിപെിക്കുെയാണ്.

സ്ദ്ക് വ്യവസ്യുചട 
കസനിക വൽകരണവും
യുദ്ധങ്ങളും സാകമാജ്യത്വ  
ഗതൂഢാധലാെനയുചട ഫലം

മുതൈാളിത് വ്യവസ്യുകെ 
സഹജമായ ൊരണങ്ങളാൽ ഗു
രുതരമായ സാമ്ത്ിെ പ്രതിസ
ന്ധിയിൽ അെകപെടെ സമ്ദ് വ്യ
വസ്കയ കൃത്രിമമായി ഉകത്ജി
പെിക്കുന്നതിനും ആയുസ്സ് നവീടെികയ
ടക്കുന്നതിനുമായി മുതൈാളിത് 
സാമ്ാജ്യത് രാജ്യങ്ങൾ സമ്ദ് 
വ്യവസകയ വൻകതാതിൽ ലസ
നിെവൽക്രിക്കുെയാണ്. ലസ

നിെവൽക്രണം യുദ്ധത്ിലൂകെ 
ലസനിെ ഉൽപെന്നങ്ങളുകെ ഉപ
കഭാഗം വർദ്ധിപെിക്കുെയും പുതി
യവ ഉൽപൊദിപെിക്കുന്നതിനുള്ള 
സാധ്യത തുെന്നു കൊടക്കുെയും 
വ്യവസായ ഉൽപൊദനം നിൈനി
ർത്തുെയും സമ്ദ് വ്യവസ്യ്ക് 
ഊർജ്ം നൽകുെയും ക�യ്യും.

അതിനാൽ തങ്ങളുകെ ലസ 
നിെ ഉൽപെന്നങ്ങൾക്് വിപണി 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുകവണ്ടിയാകണ
ങ്ിൽകപാലും പ്രാകദശിെ, കമേൈ 
തൈത്ിൽ കപാലുമുള്ള യുദ്ധം സൃ
ഷ്ിക്കുന്നിനാവശ്യമായി തുെർച്ച
യായ യുദ്ധഭ്ാന്് നിൈനിർത്തുെ 
എന്നത് സാമ്ാജ്യത് ആവശ്യമാ
ണ്. അതിനാൽ അകമരിക്ൻ സാ
മ്ാജ്യത്മായാലും, യൂകൊപ്യൻ 
വൻശക്ിെൾ, െഷ്യ, ല�ന, 
ഇന്്യ എന്നിവയായാലും സമ്ദ് 
വ്യവസ്യുകെ ലസനിെ വൽക്
രണം ഒരു കപാതു സ്ഭാവമായി 
തവീർന്നിട്ടുണ്ട്. 'കതമ്മാെി' രാഷ്ടങ്ങ
ളിൽ ജനാധിപത്യം െയറ്റുമതി 
ക�യ്യുെ എന്ന വ്യാകജന, ആകഗാള 
സാമ്ാജ്യത്ത്ികറെ നായെനായ 
അകമരിക് ദവീർഘൊൈമായി യു
ദ്ധകക്ാതി ഒരു മുേ്യ ആകഗാള
നയമായി സ്വീെരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ഏൊധിപത്യമാകണാ ജനാ
ധിപത്യമാകണാ കതരകഞ്ഞടകക്
ണ്ടകതന്ന ക�ാദ്യം കൈാെം അഭി
മുേവീെരിക്കുന്ന കവളയിൈാണ് 
തകറെ തായ് വാൻ സദേർശനം 
എന്നാണ് ഇത്വണ നാൻസി 
കപകൈാസി അഭിപ്രായകപെടെത്. 
1990 ൽ െിവിഷനിസ്റ് ക�ങ് സി
യാകവാ പിങ്ങികറെ കനതൃത്ത്ി
ൽ ല�ന തായ് വാൻ െെൈിടക്ി
ൽ ലസനിെ അഭ്യാസം നെത്ി
യകപൊൾ അന്നകത് അകമരിക്
ൻ പ്രസി�ണ്ടായിരുന്ന �ിൽ 
ക്ിറെണ് ഉെൻ തകന്ന കമേൈയി
കൈക്് വിമാന വാഹിനിക്പെലു
െൾ അയച്ച ൊര്യം ഓർമ്മിക്കുെ.

എന്നാൽ ഇന്ന് കൈാെത്ികൈ 
ഏറ്റവം വൈിയ നാവിെ കസനയു
ള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സാമ്ാജ്യത് 
രാജ്യമായി മാെിക്ഴിഞ്ഞ ല�
നയ് കക്തികര അത്രകമാരു 
നവീക്ം നെത്ാൻ ശാക്ിെ സന്തു
ൈനാവസ്യിൽ വന്ന മാറ്റം 
ൊരണം അകമരിക്ൻ പ്രസി�
ണ്ടായ കജാല��ൻ ലധര്യ
കപെെില്ല. എന്നാൽ ഈ െഴിഞ്ഞ 
മാസങ്ങളികൈല്ലാം അകദഹം ആവ
ർത്ിച്ചു പെയുന്നത് തായ് വാനു
കമൽ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ, താ
യ് വാകറെ സുരക്ഷയ്ക് അകമരിക് 
ഉണ്ടാവകമന്നാണ്.

കൈാെം മുഴവൻ 85 രാജ്യങ്ങ
ളിൈായി 750 ലസനിെത്ാവ
ളങ്ങളും 8 രാജ്യങ്ങളിൽ നാവിെ 
കെന്ദ്രങ്ങളും അകമരിക് സ്ാപി
ച്ചിട്ടുള്ളകപൊൾ ഈ അടത് ൊ
ൈത്ായി സാമ്ാജ്യത് ല�നയും 
നാവിെ താവളങ്ങൾ സ്ാപിക്ാ
ൻ തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആഫ്ിക്ൻ 

ഉപദ്വീപികറെ തവീരരാജ്യമായ ജി
ക�ാടെിയിൽ 2017 ൽ ല�ന തങ്ങ
ളുകെ ആദ്യകത് വികദശ ലസനിെ 
താവളം സ്ാപിക്കുെയുണ്ടായി. 
ഇെ്കറ്റാെിയൽ ഗിനിയയിൽ 
പുതിയ ലസനിെ താവളം സ്ാ
പിക്കുവാൻ ല�ന തയ്ാകെടക്കു
െയാണ്. ശ്രവീൈങ്യികൈ ഹമ്ാ
ൻകൊടെ തുെമുേം 99 വർഷകത്
ക്് ആവശ്യകമങ്ിൽ വവീണ്ടും 99 
വർഷകത്ക്് കൂെി ദവീർഘിപെിക്ാ

കമന്ന നി�ന്ധനകയാടകൂെി ല�ന 
വാെെയ്ക് എടത്ിരിക്കുെയാണ്. 
പ്രാകദശിെമായി തങ്ങളുകെ കമ
ധാവിത്ം സ്ാപിക്ാകത ഒരു 
സാമ്ാജ്യത് ശക്ിക്കും ആകഗാള 
സാമ്ത്ിെ ശക്ിയായി മാൊൻ 
െഴിയില്ല എന്ന് നമുക്െിയാം. 
വളകര എളുപെത്ിൽ സ്ാധവീനി
ക്ാൻ െഴിയുന്ന സാമ്ാജ്യത് മാ
ധ്യമങ്ങൾ ഈ ൊര്യങ്ങകളല്ലാം 
ന്യായവീെരിക്കുന്ന തരത്ിൽ വ്യാ
ജമായ പ്ര�രണം നെത്തുെയാ
ണ.് ഇൊേ ്അധിനികവശം ഉൾകപെ
കെയുള്ള എല്ലാ സാമ്ാജ്യത് യു
ദ്ധങ്ങകളയും ന്യായവീെരിക്കുന്ന 
നിൈപാെിൈാണ് അകമരിക്ൻ 
കുത്െ ഭവീമന്ാരുകെ മാധ്യമങ്ങ
ളായ പ്ികക്ാ സ്വീെരിച്ചിട്ടു
ള്ളത്. Fox News, CNN, AP, The 
NewYork Times, വാഷിംഗ്െണ് 
കപാസ്റ് തുെങ്ങിയ വൻെിെ മാ
ധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം അകമരിക്ൻ 
ലസനിെ വ്യവസായവമായി 
ഇഴപിരിയാത് �ന്ധമാണുള്ള
ത.് യുദ്ധപ്ര�ാരണങ്ങൾകക്തികര 
ആശങ് ഉയർത്തുന്നവർകക്തി
കര അവർ ധാർമ്മിെകരാഷം കൊ
ള്ളുന്നു.

മകധ്യഷ്യയിൽ തങ്ങളുകെ കമ
ധാവിത്ം സ്ാപിക്കുന്നതിനും 
ആ രാജ്യങ്ങളികൈ എണ്ണ പ്രകൃതി 
വാതെ വിഭവങ്ങൾ അന്യായമാ
യി പിെികച്ചടക്കുെ എന്ന ൈക്ഷ്യ
കത്ാടകൂെി അകമരിക്ൻ സാമ്ാ
ജ്യത്ം യുദ്ധം സൃഷ്ികച്ചടക്ാൻ 
ശ്രമിക്കുെയാണ് എന്നതാണ് 
യാഥാർത്്യം. പാൈസവീൻ ജനത
യുകെ ന്യായമായ അവൊശങ്ങൾ 
അെിച്ചമർത്തുന്നതിനായി തങ്ങ
ളുകെ ഏറ്റവം വൈിയ സേ്യെക്ഷി
യായ സികയാണിസ്റ് ഇസ്ാകയ
ൈികന ഉപകയാഗിച്ച് യുദ്ധം നെ
ത്തുെയാണ് അകമരിക്. 

ആഫ്ിക്യികൈയും ൈാറ്റിൻ 
അകമരിക്യികൈയും തങ്ങളുകെ 
ആജ്ഞാനുവർത്ിെളല്ലാത് ഭര
ണാധിൊരിെകള വധിക്കുെ, 
അവികെ തങ്ങളുകെ വിശ്സ ഭര
ണകൂെങ്ങൾ സ്ാപിക്കുെ, വംശവീയ 
വർണ്ണ സായുധ സംഘർഷങ്ങൾ 
കുത്ികപൊക്കുെ, അധിൊര അടെി
മെിെൾ സംഘെിപെിക്കുെ തുെങ്ങി

യവ എത്രകയാ ൊൈമായി അകമ
രിക്യുകെ യുദ്ധഗൂഢാകൈാ�നയുകെ 
ഭാഗമാണ്.

അതിനാൽ ഭൂരാഷ്ട തന്തമനു
സരിച്ച് അകമരിക്യ്കം ല�നക്കും 
തങ്ങളുകെ അധിൊര കമാഹത്ി
കറെ കെന്ദ്രമാണ ്തായ ്വാൻ. അതി
നാൽ സാമ്ത്ിെ താൽപര്യങ്ങ
ൾക്് പുെകമ തായ് വാൻ െെൈിട
ക്ികറെ നിയന്തണവം തായ് വാ
നികൈ ഭരണകൂെകത്യും നിയ
ന്തിക്കുെ ഏത് സാമ്ാജ്യത് 
വൻശക്ിയായിരിക്കും എന്ന 
ക�ാദ്യം കൂെി ഉയരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് 
സാമ്ാജ്യത് ശക്ിെൾ തമ്മലു
ള്ള രൂക്ഷമായ ലവരുദ്ധ്യത്ാൽ 
കൈാെം വവീണ്ടും സർവ്നാശൊ
രിയായ യുദ്ധഭവീഷണിയിൈാണ്.
�ക്മായ സാകമാജ്യത്വ  
വിരുദ്ധ കപസ്ാനത്ിന്ക്  
മാകതധമ യുദ്ധചകാതിചയ 
തടയാന് കഴിയതൂ

സാമ്ാജ്യത് രാജ്യങ്ങളികൈ 
�ഹുരാഷ്ട കുത്െെളുകെയും ഭരണ 
മുതൈാളിവർഗ്ഗത്ികറെയും സങ്കു
�ിതവം വിഭാഗവീയവമായ സാമ്
ത്ിെ രാഷ്ടവീയ താൽപര്യങ്ങൾ 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കവണ്ടി മറ്റ് 
നിസ്സാരമായ ൊരണങ്ങളുകെ 
കപരികൈാ ഒന്നിനു പിെകെ ഒന്നാ
യി സൃഷ്ികച്ചടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ 
കൈാെമാകെയുള്ള സമാധാനൊം
ക്ഷിെളും ജനാധിപത്യ വിശ്ാ
സിെളുമായ ജനങ്ങകള സബ്ധരാ
ക്കുെയാണ്. ആകഗാള മുതൈാളി
ത് സമ്ദ് വ്യവസ്യുകെ പ്രതി
സന്ധി അെിക്െി വർദ്ധിക്കുെയും 
അതികറെ ആഘാതം മുഴവൻ അെി
ച്ചമർത്കപെടന്ന ദശൈക്ഷങ്ങൾ 
ഏറ്റുവാകങ്ങണ്ടി വരിെയും ക�യ്യു
ന്ന ഘടെത്ിൽ െഷ്യ-ഉലക്രൻ 
യുദ്ധം അവസാനിപെിക്കുന്നതിനും 
തായ് വാനിൽ ശക്ികപെട്ടുവരുന്ന 
സംഘർഷം ഇല്ലാതാക്ാനും ൊ
ര്യക്ഷമമായ നെപെിെൾ ഉണ്ടാ
വണകമന്ന് അവർ ആത്മാർത്
മായി ആഗ്ഹിക്കുന്നുണ്ട്. മാനവ
രാശിയുകെ കൊെിയ ശത്രുക്ളായ 
സാമ്ാജ്യത് മുതൈാളിത് ശക്ി
െകളാെ് അകപക്ഷിച്ചതുകൊകണ്ടാ 
യാ�ിച്ചതുകൊകണ്ടാ യാകതാരു 
ഫൈവമികല്ലന്നും അതിനാൽ 
കവറുകത ആഗ്ഹിച്ചതുകൊണ്ടു 
മാത്രം ഉകദശിച്ച ഫൈം ൈഭിക്കുെ
യു മില്ല. സാമ്ാജ്യത് ഗൂഢാകൈാ
�നെൾകക്തികര ഏകതങ്ിലും 
അളവിൽ പ്രതികരാധം സൃഷ്ിച്ചി
രുന്ന ശക്മായ കസാഷ്യൈിസ്റ് 
െ്യാമ്ികറെ അഭാവത്ിൽ സാ
മ്ാജ്യത്ശക്ിെൾ നിയന്തണ
മില്ലാത്  ആക്രമണങ്ങൾ അഴി
ച്ചു വിടെയാണ്. 'ദുഷ്ൻമാർക്് 
ഉപജാപങ്ങൾക്് ഒരു കുെവമുണ്ടാ
വാെില്ലകല്ലാ.'

തങ്ങൾക്് െവീഴ് കപെടന്നില്ല 
എന്ന് അവർക്് കതാന്നുന്ന രാ
ജ്യങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ചു െയെി 
നിരപരാധിെളായ ജനങ്ങകള നി

ർദയം കൊകന്നാടക്ാനും, തങ്ങ
ളുകെ കമധാവിത്ം അഭിൈാഷം 
പൂർത്വീെരിക്കുന്നതിനും സ്ാധവീന 
കമേൈ വിപുൈവീെരിക്ാനും ലപ
ശാ�ിെവം കസ്ചാധിപത്യപര
വമായ രവീതിയിൽ സ്ാധവീന കമേൈ 
വിപുൈവീെരിക്ാനുംകവണ്ടി വ്യവ
സ്ാപിതമായ എല്ലാ മാനദണ്
ങ്ങളും നിയമങ്ങളും നെപെിെളും 
യാകതാരു സകങ്ാ�വം കൂൊകത 
അവർ ൈംഘിക്കും. അതിനാൽ 
സാമ്ാജ്യത് ശക്ിെളുകെ യുദ്ധ
കക്ാതിയുമായുള്ള ഈ മരണപൊ
ച്ചിൽ തെഞ്ഞു നിർത്തുെ തകന്ന 
കവണം. സാർവ്കദശവീയ തൈത്ി
ൽ സമാധാന ൊംക്ഷിെളായ 
ജനങ്ങൾ വിപ്വൊരിെളുകെ കന
തൃത്ത്ിൽ ശക്വം ഏകൊപി
തവമായ സാമ്ാജ്യത് വിരുദ്ധ 
പ്രസ്ാനം കെടെിപെടക്കുയും സാ
മ്ാജ്യത് യുദ്ധ വ്യാപാരിെളുകെ 
കമൽ ശക്മായ സമ്മർദ്ധം ക�
ലുത്തുെയും ക�യ്യുന്നതിലൂകെ മാ
ത്രകമ അത് സാധ്യമാവൂ. സാമ്ാ
ജ്യത് ശക്ിെളുകെ ലെവശം 
നശവീെരണ ശക്ിയുള്ള അത്യാ
ധുനിെ ആയുധങ്ങൾ ഉകണ്ടങ്ിൽ 
ജനങ്ങളുകെ ആയുധപ്പുരയിൽ അധൃ
ഷ്യമായ മകറ്റാരായുധം-മാർെ് സി
സം കൈനിനിസകമന്ന തത്�ി
ന്-ലെവശമുകണ്ടന്ന ൊര്യം മെ
ന്നുകപാെരുത്. ഈ യുഗം ദർശി
ച്ച സമുന്നത മാർെ് സിസ്റ് ലസ
ദ്ധാന്ിെരിൽ ഒരാളായ സോവ് 
ശി�ദാസ് കഘാഷ് ആവർത്ി
ച്ച് ഊന്നിപെെഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകപാകൈ 
ശരിയായ വിപ്വകനതൃത്ത്ിൻ 
െവീഴിൽ സംഘെിപെിക്കുന്ന �ിടെ
യായ ജനെവീയ പ്രകക്ഷാഭങ്ങൾക്് 
മാത്രകമ സാമ്ാജ്യത് അതിക്രമ
ങ്ങകള ഫൈപ്രദമായി തെഞ്ഞു നി
ർത്ാൻ െഴിയൂ എന്ന വസ്തുത നാം 
ഓർത്ിരികക്ണ്ടതാണ്. ജന
െവീയ പ്രകക്ഷാഭങ്ങൾ യുക്്യധിഷ്ി 
തമായ പരിണതിയികൈക്് നയി
ക്കപെെണകമങ്ിൽ ശരിയായ കന
തൃത്ത്ിൻ െവീഴിൽ സംഘെിക്കു
െതകന്ന കവണം.

കദശാഭിമാനിെളും സ്ാതന്ത്യ
സ് കനഹിെളുമായ എല്ലാ വിഭാഗ
ത്ിലുംകപടെ സാമ്ാജ്യത് വിരുദ്ധ 
ജനവിഭാഗങ്ങകളയും ശക്ിെകള
യും ഉൾകപെടത്ി സാർവ്കദശവീയ 
തൈത്ിൽ അതിശക്മായ സമാ
ധാന പ്രസ്ാനം കെടെിപെടക്കു 
എന്നതാണ് ഇന്നകത് അെിയ
ന്ിര ആവശ്യെത. ഈ പ്രകക്ഷാ
ഭകത് ശരിയായ ദിശയിൽ നയി
ക്കുന്നതിനായി യഥാർത് െമ്മയൂ
ണിസ്റ്റുെൾ അതികറെ അെക്ാ
മ്ായി പ്രവർത്ിക്ണം. ഉലക്ര
നുകമൽ നെക്കുന്ന െഷ്യൻ അധി
നികവശയുദ്ധകത്ാകൊപെം താ
യ് വാൻ െെൈിടക്ിൽ ഉയർന്നു 
വരുന്ന സംഘർഷത്ികറെ പശ്ാ
ത്ൈത്ിൽ മാനവസംസ് കൃതി
യുകെ രക്ഷയ്കായി ഈ െെമ ശരി
യായ ആത്മാർത്തകയാകെ ഏകറ്റ
ടകക്ണ്ടതുണ്ട്.

km{am-PyXzw bp-²w kr-ãn-¡p-sa-¶ se-\n-sâ ]mTw  
Xm-bvhm³ kw-LÀ-jw km-[q-I-cn-¡p¶p
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ദയാബായിയുപ്ട നിരാഹാര സമരത്ിനട് ഐക്ദാര്ഢ്ം  പ്രഖ്ാേിച്ചുപ്കാണട് 
എസട് യുസിഐ(കമ്്യൂണിസ്റട്) സംസ്ാന പ്സക്രശട്േിയറ്ട് അംഗം സഖാവട് 
ആര്.കുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

ഐക്ദാര്ഢ് സമിതി ശകാട്യം കളശട്്റ്ിനുമുന്ില് മുന്ില് നടത്ിയ 
പ്രതിശഷധ ധര്ണ പ്പ്രാഫ.സി.മാമ്ചന് ഉദട്ഘാടനം പ്െയ്യുന്നു.

എൻക�ാസൾഫാൻ ദുരിത
�ാധിതരുകെ പ്രശ്നങ്ങൾക്് ശാ
ശ്തമായ പരിഹാരം ൊണുെ, 
കെരളം കെന്ദ്രത്ിന് നൽെിയ 
എയിംസ് കപ്രാകപൊസൈിൽ ൊ
സർകൊെ് ജില്ലയുകെ കപരും ക�ർ
ക്കുെ, എൻക�ാസൾഫാൻ ദുരി
�ാധിതർക്് വിദഗ്ധ �ിെിത്സാ
സംവിധാനം ജില്ലയിൽ ഉെപൊ
ക്കുെ,  കമ�ിക്ൽ െ്യാമ്് സം
ഘെിപെിക്കുെ തുെങ്ങിയ ആവശ്യ
ങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട ്ഒകക്ാ�ർ 
2മുതൽ സാമൂഹിെപ്രവർത്െ  
ദയാ�ായി നിരാഹാര സമരം 
നെത്ിവരിെയാണ്. 

നാലുപതിറ്റാകണ്ടാളമായി  നവീ
ളുന്ന ദുരിതമാണ് ൊസർകൊ�് 
ജില്ലയികൈ എൻക�ാസൾഫാൻ 
ദുരിത�ാധിതരുകെത്.  ജനിതെ
ലവെൈ്യങ്ങകളാകെ പിെന്നുവവീഴ
ന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും അവകര പരി�
രിക്ാൻ കക്ശിക്കുന്ന മാതാപി

കകഎസ്ആർെിസികയ സ്
ൊര്യവതക്്രിക്ാനുള്ള സംസ്ാന 
സർക്ാരികറെ നവീക്ത്ികനതികര 
ജനെവീയ പ്രതികരാധ സമിതിയും 
കെഎസ്ആർെിസി വർകക്ഴ് ്കഫ
�കെഷനും സംയുക്മായി കൊടെ
യത്് െണ്വൻഷൻ നെത്ി. രാ
ഷ്ടവീയ നിരവീക്ഷെൻ കജാസഫ് സി
.മാതയു ഉദ്ഘാെനം ക�യ്തു. 

കൊടെയത്്, ലവക്ം മുഹമ്മ
ദ് �ഷവീർ സാംസ്കാരിെ കെന്ദ്ര
ത്ിൽ  നെന്ന െണ്വൻഷനിൽ  
കെഎസ് ആർെിസി വർകക്ഴ്് 
കഫ�കെഷൻ സംസ്ാന പ്രസി

�റെ് എസ്.സവീതിൈാൽ വിഷയാ
വതരണം നെത്ി.  പ്രതികരാധ 
സമിതി ജില്ലാ പ്രസി�റെ് കജാർജ് 
മുല്ലക്ര അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കസ
ക്രടെെി എൻ.കെ.�ിജു, എഐയു
റ്റിയുസി ജില്ലാകസക്രടെെി വി.പി
.കൊച്ചുകമാൻ, വർകക്ഴ്് കഫ�
കെഷൻ കനതാക്ളായ എം.എൻ.
അനിൽ, കെ.ജി.സുകരഷ് കുമാർ, 
എ�ി ആർ,  കപൻഷകനഴ്് പ്ര
തിനിധി പി.വി.ഷാജികമാൻ, എസ് 
യുസിഐ െമ്മയൂണിസ്റ് ജില്ലാ 
കസക്രടെെി മിനി കെ.ഫിൈിപെ് 
എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. 

കകരള ആകരാഗ്യ സർവെ
ൈാശാൈയുകെ വിദ്യാർത്ി വിരു
ദ്ധ നെപെിെൾകക്തികര കെരള 
�ി ഫാം സ്റ്റു�റെസ് ഓർഗലന
കസഷകറെ (കെ�ിഎസ്ഒ ) ആഭി
മുേ്യത്ിൽ �ിഫാം വിദ്യാർത്ി
െൾ കസക്രടെെികയറ്റ് മാർച്ചും ധർ
ണയും നെത്ി. കൊവി�് സാ
ഹ�ര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട ്2018, 
2019 �ാച്ച് വിദ്യാർത്ിെളുകെ 
ഇയർ �ാക് ്പിൻവൈിക്കുെ, ഫവീസ് 
ഇളവ ്അനുവദിക്കുെ തുെങ്ങിയ �ി
മാൻഡുെൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായി
രുന്നു ധർണയും മാർച്ചും.

അേികൈന്്യാ കസവ് എജയു
കക്ഷൻ െമ്മിറ്റി സംസ്ാന കസ
ക്രടെെി എം.ഷാജർോൻ ധർണ്ണ 
ഉദ്ഘാെനം ക�യ്തു. കെ�ിഎസ് 
ഒ ക�യർമാൻ അ�ിൻ ഷാ അധ്യ
ക്ഷനായ ധർണ്ണയിൽ സമര 
കനതാവ് െകൈഷ് �ന്ദ്രൻ മുേ്യപ്ര
ഭാഷണം നെത്ി. എഐഎസ്എ
ഫ ്സംസ്ാന പ്രസി�റെ ് രാഹുൽ 
രാജ,് എഐ�ിഎസ്ഒ സംസ്ാന 
െമ്മിറ്റിയംഗം അജി ത് മാതയു 
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഹാരിസ് 
ഷാജി, നൗഫൽ എന്നിവർ മാർ
ച്ചിന് കനതൃത്ം നൽെി

കണവന്ഷന് ശജാസഫട് സി. മാതയു ഉദട്ഘാടനം പ്െയ്യുന്നു.

എഐയുറ്ിയുസിയും പ്കഎസട്ആര്ടിസി വര്ശക്കഴട്സട് പ്ഫഡശേഷനും സംയു
ക്തമായി ആലപ്പുഴ ഡിശപൊയില് നടത്ിയ പ്രതിശഷധ ധര്ണ വര്ശക്കഴട്സട് പ്ഫ
ഡശേഷന് സംസ്ാന പ്രസിഡറെട് എസട്.സീതിലാല്  ഉദട്ഘാടനം പ്െയ്യുന്നു.

ബിഫാം വിദ്ാര്തികളുപ്ട പ്സക്രശട്േിയറ്ട് ധര്ണ ശസവട് എഡ്യൂശക്കഷന് കമ്ി
റ്ി സംസ്ാനകവസട് പ്രസിഡറെട് എം.ഷാജര്ഖാന് ഉദട്ഘാടനം പ്െയ്യുന്നു.
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ചകഎസ്ക്ആര്ടിസിചയ തകര്കരുത്ക്
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താക്ളും കെരളത്ികറെ മനസ്സു
നവീറ്റുന്ന ൊഴ്ചയാണ്. �ിെിത്സ 
െിടൊകത കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണകപെ
ട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കക്ശങ്ങ
ൾക്കുനടവിൽ പിെിച്ചുനിൽക്ാ
നാൊകത അമ്മമാർ ആത്മഹത്യ 
ക�യ്യുന്നു.   എന്നാൽ അകങ്ങയറ്റം 
മനുഷ്യത്രാഹിത്യമാണ ്സർക്ാ
ർ ഈ ജനങ്ങകളാെ് ൊണിക്കു
ന്നത്. മതിയായ �ിെിത്സാ സൗ

െര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങകള പരി�
രിക്ാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാ
നങ്ങളുമാവശ്യകപെടെ് പ്രകദശത്് 
ജനങ്ങൾ ദവീർഘൊൈമായി പ്ര
കക്ഷാഭ ത്ിൈാണ്.  ജനങ്ങളുകെ 
ആവശ്യങ്ങൾ അംഗവീെരിക്ാൻ 
സർക്ാർ തയ്ാൊൊകത വന്ന 
സാഹ�ര്യത്ിൈാണ് ദയാ�ാ
യി കസക്രകടെെിയറ്റിനുമുന്നിൽ നി
രാഹര സമരം പ്രേ്യാപിക്ാൻ 
നിർ�ന്ധിതയായത്. 

സമരം പത്തുദിവസമായി നവീ
ളുകമ്ാഴം സമരകത് െണ്ടികല്ലന്ന 
ധാർഷ്്യമാണ് സർക്ാരിനുള്ളത്. 
എന്നാൽ സമരത്ിന് ഐെ്യദാ
ർഢ്യം പ്രേ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്  നാ
െികറെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ജന
ങ്ങൾ കസക്രകടെെിയറ്റ് നെയികൈയ്ക് 
ഒഴെികയത്ികക്ാണ്ടിരിക്കുെ 
യാണ്.

F³tUm-kÄ-^m³ Zp-cn-X-_m-[n-X-cp-sS 
{]-iv-\-§Ä im-iz-X-am-bn ]-cn-l-cn¡pI

കകഎസ്ആർെിസി കനരി
ട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്ത്ിെ 
പ്രതിസന്ധിയുകെകപരിൽ വി
ദ്യാർത്ിെളുകെ അവൊശമായ 
യാത്രാസൗജന്യം പരിമിതകപെ
ടത്ാനുള്ള കെഎസ്ആർെിസി 
മാകനജ്കമറെികറെ നവീക്ം പിൻ
വൈിക്ണകമന്ന്   എഐ�ി
എസ് ഒ സംസ്ാന പ്രസി�റെ് 
എസ്. അൈവീന ആവശ്യകപെട്ടു. 
പുതിയ തവീരുമാനപ്രൊരം ഒരു 
�സിന് പരമാവധി 25വിദ്യാർ
ത്ിെൾ എന്ന നിരക്ിൽ മാ
ത്രകമ െണ്സഷൻ അനുവദിക്കു
െയുള്ളൂ. ആദ്യഘടെം എന്ന നി
ൈയിൽ അഞ്ൽ-കൊടെിയം റൂ
ടെിൽ യാത്രാസൗജന്യത്ിന് 
നിയന്തണകമർകപെടത്ികക്ാ
ണ്ട് ഉത്രവിെക്കുെയും ക�യ്തി
ട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാർത്ിെൾക്് യാത്രാ 
സൗജന്യം നൽകുന്നതുമൂൈം  കെ
എസ്ആർെിസി പ്രതിസന്ധി 
കനരിടന്നുകവന്ന വാദം അധാർ
മ്മിെമാണ്. ഒരു റൂടെിൽ ദിവസം 
പരമാവധി രകണ്ടാ മൂകന്നാ ട്രി
പെിൈാണ് വിദ്യാർത്ിെൾ യാ
ത്രക്ാരായിട്ടുണ്ടാകുെ. കെഎ

സ്ആർെിസി നഷ്ത്ിൈായതി
നു ൊരണം കതാഴിൈാളിെളും 
വിദ്യാർത്ിെളുമാകണന്ന െപ
െപ്ര�രണം അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് 
ഈ സ്ാപനകത് െമ്നിെ
ളായി സ്ൊര്യവത്ക്രിക്ാൻ 
നെത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുകെ ഭാഗമാ
ണ് ഇകപൊഴകത് നവീക്ങ്ങൾ.

മാത്രമല്ല, വിദ്യാർത്ിെളു
കെ സൗജന്യയാത്ര ൈാഭനഷ്
ങ്ങളുകെ അെിസ്ാനത്ിൽ നിർ
ണ്ണയികക്ണ്ടതുമല്ല. ജനാധിപ
ത്യ സമൂഹത്ിൽ നികുതി പി
രിക്കുന്ന സർക്ാരിന് വിദ്യാർ
ത്ിെൾക്് സൗജന്യ വിദ്യാ
ഭ്യാസം നൽൊൻ ഉത്രവാദി
ത്മുണ്ട്. സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാ
സത്ികറെ ഭാഗമാണ് സൗജ
ന്യയാത്രയും.

ഇന്്യയിൽതകന്ന ഏറ്റവം 
കൂടതൽ �സ് �ാർജ് ഈൊ
ക്കുന്ന സംസ്ാനമാണ് കെരളം. 
ഇതികറെ പകുതി  മാത്രം �സ് 
�ാർജ് ഈൊക്കുന്ന തമിഴ്  നാ
ടെിൽ വിദ്യാർത്ിെൾക്കും സ്തവീ
െൾക്കും യാത്ര സൗജന്യമാണ്. 
കെഎസ്ആർെിസി നഷ്ത്ി
ൈാകുന്നത് മാകനജ്കമറെികറെയും

ഗവണ്കമറെികറെയും അഴിമതി
യും കെടൊര്യസ്തയുംമൂൈമാ
ണ്. കെഎസ്ആർെിസി സ്ൊ
ര്യവൽക്രിക്ാൻ കതാഴിൈാളി
െളുകെ കജാൈി സമയം 12 മണി
ക്കൂർ ആക്ിയും  സ്ിഫ്റ് പദ്ധതി  
നെപെിൈാക്ിയും മുകന്നാട്ടുകപാകുന്ന 
മാകനജ്കമന്ം ഗവകമെന്ം 
ഇകപൊൾ വിദ്യാർത്ിെളുകെ 
യാത്ര അവൊശത്ിൽ ലെ
കവച്ചിരിക്കുെയാണ്.

കെഎസ്ആർെിസി  നഷ്
ത്ിൈാകണന്ന് ചൂണ്ടിക്ാടെി മാ
കനജ്കമറെ് സ്വീെരിച്ചുകൊണ്ടി
രിക്കുന്ന കതാഴിൈാളി വിരുദ്ധ 
ജനവിരുദ്ധ നെപെിെളുകെ തുെർ
ച്ചയാണ് ഈ നവീക്വം. വിദ്യാർ
ത്ിെളുകെ യാത്ര സൗജന്യകമ
ന്ന അവൊശം കെഎസ്ആർ
െിസി മാകനജ്കമറെികറെ ഔദാ
ര്യമല്ല. അത് വിദ്യാർത്ിെളുകെ 
അവൊശവം സർക്ാരികറെ ഉത്
രവാദിത്വമാണ.് അതുകൊണ്ട് 
യാത്രാവൊശങ്ങൾ സംരക്ഷി
ക്ാൻ വിദ്യാർത്ിെൾ സമരരം
ഗത്് അണിനിരക്ണകമന്നും  
എഐ�ിഎസ്ഒ സംസ്ാന 
െമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ിച്ചു.
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