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ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ുവേഷം, മലവയോരവമഖലയില് പരിഭ്ോന്ി സൃഷ്ിച്ുക�ോണ്്ക ബഫ
രവസോണ് ഭപേ്ക നം േീണ്ും ഉയരനുേനിരി്ുനു. 2022 ജൂണ് 3കറെ സുഭപീംവ�ോടതി േിധി
കയത്ുടരന്ക ഈ വമഖല�ളികല ജനങ്ങളിലുണ്ോയ പരിഭ്ോന്ിയും ആേങ്ക�ളും, ഉചിതമോയ 
ഇടകപടല് നടത്ി ഭപേ്ക നം പരിഹരി്ോകമന സര്ോരികറെ ഭപഖ്ോപനവത്ോകട ഒക്ോന്ക േമി
ച്ിരുനു. എനോല്, സുഭപീം വ�ോടതി േിധിഭപ�ോരം ഇടകപടോനുള്ള സമയം അേസോനി്ോറോ
യവ്ോള്, സംസ്ോന സര്ോരികറെ �ള്ള്ളി�ള് േീണ്ും പുറത്ോയിരി്ുനു. ഇ്ോര്
ത്ില് ഭ�ിയോത്മ�േും സത്സന്ധേുമോയ നീ്മല്ല സര്ോരില്നിനും ഉണ്ോയകതനു�ണ്്ക 
മലവയോര നിേോസി�ള് ഹതോേയരോയി കനവ്ോ്വമോടുന അേസ്യില് എത്ിയിരി്ുനു.
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രണ്ോം പിണറോയി ്രണം സംസ്ോനത്ിനുവമല് ദുരന്മോയി മോറിയിരി
്ുനു. 'മുതലോളിമോരുകട സര്ോര' എന ഭബോറെ്ക കനയിം അ്ിമോനപൂ
രവം അണിയു�യോണ്ക ഇടതുമുനണി സര്ോര. ഈ നോടികറെ മഹിമ
യോയി േോഴ്കത്ക്ടുന ഇടതുപക്ഷരോഭഷ്ീയ പോരമ്പര്ം അങ്ങകന പ്ട
യില് എരിഞ്ുതീരുനു. കതോഴിലോളിതോല്്ര്ം, ജനഹിതം തുടങ്ങിയ
േകയോക് ് രണ�ക്ഷി വനതോ്ന്ോരില് സൃഷ്ി്ുനത്ക പുച്ഛേും പരി
ഹോസേുമോണ്ക. സമരം സൃഷ്ി്ുനതോ�ക് വരോഷേും അസഹിഷ്കണു
തയും. സിപിഐ(എം) വ�രളകത് എേിവടയ്ക്ോണ്ക നയി്ുനത്ക?

\nÀ-½m-W-sXm-gn-em-fn kt½f\w...

ശേരള േണ്സ്ട്രക്ഷന് വര്ശ്കേഴ്ടസ്ട യൂണിയന് സംസ്ാന സശമേളനശ്ാടനുബന്ിച്്ട ജനുവരി 8ന്ട 
ശോട്ടയ്്ട നടന്ന പ്രേടനം.
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2022 ജൂൺ 3ന്റെ സുപ്രീം
ക�ോടതി  ഉത്തരവിന്െക്കുറിച്ീം 
അതിൽ സീംസ്ോെസർക്ോർ 
ക�ന്ക്ോകളേണ്ട െടപടി�ന്െ
ക്കുറിച്ീം  യൂണിറ്ി ജൂൺ ലക്
ത്തിൽത്തന്നെ ഒരു പസ്ോവെ
യിൽ ചൂണ്ടിക്ോട്ി യിരുന്നു.  രോ
ജ്യത്തോന്� ഒറ് ക�ോർമുലയിൽ 
സീംരക്ിത വെകേഖലയിൽെി
ന്നുീം ഒരു �ികലോേ്രറ്ർ ചുറ്െവിൽ 
ബ�ർകസോൺ �ർശെേോക്ിയു
ളേ ഉത്തരവ് ക�രെത്തിന്ല േല
കയോര െിവോസി�െിൽ ഉണ്ടോക്കു
നെ ഭ്രതി സ്ോഭോവി�േോണ്.  ക�
രെത്തിന്ല യുഡിഎ�്, എൽഡി
എ�് സർക്ോരു�ൾ ക�ന്ക്ോ
ണ്ട ഇരട്ത്തോപ്് െിലപോടു�ൾ 
ഈ സോഹചര്യീം രൂപന്പ്ടുനെതിൽ 
െൽ�ിയ സീംഭോവെ ന്ചറുതല്ല. 

ഈ മുനെണി�ൾ ഇകപ്ോഴീം േന്റ്
ല്ലോ പശ്നങ്ങെിലുന്േനെകപോന്ല 
അകെ്യോെ്യീം പഴിചോരുന്നുണ്ട്. 
എനെോൽ ഇകപ്ോൾ കപോലുീം, ഒരു 
കൃത്യേോയ െിലപോടിൽ െിൽക്ോൻ 
രണ്ടുകൂട്ർക്കുീം �ഴിയുനെില്ല എനെ
തോണ് വോസ്വീം. 0 മുതൽ 1 �ികലോ
േ്രറ്ർ വന്ര ബ�ർകസോൺ ഏർ
ന്പ്ടുത്തണന്േനെ  എൽഡിഎ�് 
സർക്ോരിന്റെ േന്തിസഭോത്രരുേോ
െീം (2019 ഒക്ോബർ 23) സുപ്രീം 
ക�ോടതി വിധിന്യ സ്ോധ്രെിച്ി
ട്ടുണ്ട.് അതുന്�ോണ്ട ്ആ ത്രരുേോെീം 
പിൻവലിക്ോൻ െടപടി ഉണ്ടോ�
ണന്േനെ ആവശ്യീം ശക്തേോയിരു
ന്നു. എനെോൽ, എൽഡിഎ�് സർ
ക്ോർ യുഡിഎ�ിന്റെ 10 �ികലോ
േ്രറ്ർ ബ�ർകസോണിന്െ ഞങ്ങൾ 
ഒരു�ികലോേ്രറ്ർ ആയി കുറയ്ക്കു� 

യോണ് ന്ചയ്തന്തനെ വോദഗതി 
ഉയർത്തി പതികരോധിക്ോൻ തു
െിയു�യോണ് ഉണ്ടോയത്. 

സുപ്രീം ക�ോടതി ഉത്തരവിൽ
ത്തന്നെയുളേ സോധ്യത�ൾ ഉപ
കയോഗന്പ്ടുത്തിന്ക്ോണ്ട് ക�രെീം 
കപോന്ല ജെസോന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു 

സീംസ്ോെത്ത് ഒരു �ികലോേ്രറ്ർ 
ബ�ർകസോൺ ന്�ോണ്ടു വനെോലു
ണ്ടോകുനെ ജെങ്ങളുന്ട പയോസീം 
ക�ോടതിന്യ കബോധ്യന്പ്ടുത്തോൻ 
സേയബന്ിതേോയി സർക്ോർ 
ശ്രേിക്ണേോയിരുന്നു. സർകവ 
െടത്തി മൂന്നുേോസത്തിെ�ീം റി
കപ്ോർട്് സേർപ്ിക്ണന്േനെ സു
പ്രീംക�ോടതി െിർകദേശീം �ലപ
ദേോയി െടപ്ോക്ോൻ സർക്ോൻ 
ശ്രേിച്ിട്ില്ല. ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സേിതി
ന്യ െികയോഗിന്ച്ങ്ിലുീം അഭിപോ
യവ്യത്യോസങ്ങൾ �ോരണീം അതിെ് 
ലക്്യീം �ന്ണ്ടത്തോെോയില്ല. ക�രെ 
ക്റേറ്് റികേോട്് ന്സൻസിീംഗ് ആറെ് 
എൻവകയോൺന്േറെൽ ന്സറെർ 
(KSREC) എനെ ഏജൻസിന്യ 
അമ്പത് ദിവസന്േനെ സേയപരി

ധിവച്് സർന്വെ െടത്തോൻ ഏൽ
പ്ിച്. ക�ോടതി ഉത്തരവുവനെ് ഒരു
േോസവുീം എട്ടുദിവസവുീം �ഴിഞ്ോ
ണ് ഇത്തരന്േോരു െടപടിക്രേത്തി
കലയ്ക്കുകപോലുീം സർക്ോർ തിരിഞ്
ത്. െോൽപത്തിരണ്ടു ദിവസീംന്�ോ
ണ്ട് ന്�എസ്ആർഇസി ഒരു ഉപ
ഗ്രഹ സർകവ റികപ്ോർട്് സർക്ോ
രിെ് െൽ�ി. തിരക്ിട്് െടത്തിയ 
ഉപഗ്രഹ സർകവയുന്ട റികപ്ോർട്് 
ആഗ്റേ് 29െ് സർക്ോരിെ് ലഭി
ന്ച്ങ്ിലുീം, അത് പൂഴ്തിവച് സർ
ക്ോർ മൂന്നുേോസത്തിനുകശഷീം ഡി
സീംബർ 12െ് ആണ് ന്വബ്കസ
റ്് മുഖോന്ിരീം പുറത്തുവിട്ത്. പുറ
ത്തുവിട് ഉപഗ്രഹ സർകവ റികപ്ോർ
ട് ്ആ�ന്ട് അടിമുടി അപോ�ത�ൾ 
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നേതാജി
സുഭാഷ്ചന്ദ്ര 

ന�ാസ്
125-ാം ജന്മവാര്ഷികാചരണ

സമാപനം

\áamb apXemfnhÀ¤ tkh
apJap{Zbm¡nb ]nWdmbn `cWw

സാമൂഹ്യ-രോഷ്ട്രയരീംഗന്ത്ത പതെീം 
എല്ലോ സ്രേ�ന്െയുീം ലീംഘിച്�ഴിഞ്ഞു. 
ഇടതുപക് രോഷ്ട്രയത്തിന്റെ അവകശഷി
ച്ിരുനെ െോട്യങ്ങളുീം ഉകപക്ിച്ന്�ോണ്ടു
ളേ െഗ് െേോയ മുതലോെിവർഗ്ഗ കസവയോ
ണ് അരങ്ങുത�ർക്കുനെത്. അടിച്േർത്ത
ലിന്റെ ഏതറ്ീംവന്ര കപോയുീം, എന്്െ്ര
ചേോർഗ്ഗത്തിലൂന്ടയുീം മൂലധെ െികക്പ
ത്തിെ ്വഴിതുറക്കുനെതോണ ്വിഖ്യോതേോയ 
വി�സെീം. അദോെികയോടുളേ വിശ്സ്ത 

െിറകവറ്ിന്ക്ോണ്ട് പോവന്പ്ട് േൽസ്യ
ന്ത്തോഴിലോെി�ന്െ കവട്യോടുന്നു. ജെങ്ങ
ളുന്ട അവസോെ തുളേി കചോരയുീം ഊറ്ി
ക്കുടിക്കുനെ മുതലോെിത്ത ഭ്ര�രതയുന്ട 
പര്യോയേോയ  വി�സെത്തിന്റെ കപരിൽ 
മുതലോെിേോർക്് ആയോസരഹിതേോയി 
�ച്വടീം െടത്തി, ചൂഷണീം ന്�ോഴപ്ിക്ോ
ൻ വഴിന്യോരുക്കുനെ പണിയോണ് പിണ
റോയി സർക്ോർ രോപ�ൽ ന്ചയ്യുനെത്. 
'ഈസ് ഓ�് ഡൂയിീംഗ് ബിസിെസ്് ' 

എനെോണ് പസ്തുത ഏർപ്ോടിന്റെ കപര്. 
ഇത് ക�രെത്തിെ് പുകരോഗതി ന്�ോണ്ടു
വരുേകരേ. തിെങ്ങുനെ ഈ 'പുകരോഗതി'യുന്ട 
�ലേോയി ലക്ക്ണക്ിെ് ന്ചറുപ്ക്ോ
ർ ന്തോഴിലുീം ജ്രവിതവുീം ലക്്യേോക്ി 
യൂകറോപ്ികലയ്ക്കുീം അകേരിക്ൻ വൻ�ര
യികലയ്ക്കുീം ദക്ിണധ്രുവ രോജ്യങ്ങെികല
യ്ക്കുീം കുടികയറു�യോണ്. 

ന്തോഴിലവ�ോശങ്ങന്െ, െവലിബറ
ൽ മുതലോെിയുന്ട േകെോഘടെകയോടുകൂടി 
ധിക്ോരപൂർവെീം   പിണറോയി ഭരണീം കു
ഴിന്വട്ി മൂടു�യോണ്. അതിന്റെ ഉത്തേദൃ
ഷ്ോന്േോണ് ന്�എസ്ആ ർടിസി എനെ 
ന്പോതുകേഖലോ സ്ോപെത്തിനുളേിൽ 
രൂപ്ര�രിച് ന്�-സ്ിഫ്റ് എനെ �മ്പെി
യുന്ട ന്തോഴിൽ വ്യവസ്�ൾ. പണിന്യ
ടുക്കുനെവന്റെ കചോരയൂറ്റുനെ �രോർ ന്തോഴിൽ 
മുഴവൻ െിയേെങ്ങളുന്ടയുീം അടിസ്ോെ
േോക്ിയിരിക്കുന്നു. ലുലുേോെിന്റെ മുതലോെി
ന്യ ക�രെത്തിന്റെ അീംബോസിഡന്റനെ് 
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(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)
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െിറഞ്തോണ്. അതിർത്തി�ളുീം 
െിർമ്ിതി�ളുീം ഒന്നുീംതന്നെ വ്യ
ക്തേല്ലോത്തതുീം ന്തറ്റു�ൾ െിറഞ്
തുേോയിരുന്നു ഈ റികപ്ോർട്്.

ഇതിന്െതിന്ര ജെങ്ങെിൽെി
ന്നുീം പകത്യ�ിച്്, േലകയോര െി
വോസി�െിൽെിന്നുീം വ്യോപ�േോയ 
പതികഷധീം ഉയർന്നു. ഈ സർകവ 
േോപ്ിൽ അപോ�ത�ളുന്ണ്ടങ്ിൽ  
സ്ന്ീം വ്രടിന്റെയുീം െിർമ്ിതി
�ളുന്ടയുീം ക�ോകട്ോ എടുത്ത് പരോ
തി�ൾ ഓൺകലെോയി അയയ്ക്ക
ണന്േനെ് സർക്ോർ അറിയിപ്് 
ഉണ്ടോയി. വോലുീം തലയുേില്ലോത്ത 
േോപ്പുകെോക്ി തങ്ങളുന്ട ഭൂവിവര
ങ്ങൾ ഇന്ല്ലനെ ്ഉറപ്ോക്ോനുീം ഓൺ
കലെോയി പരോതിന്�ോടുക്ോനുീം 
ആർക്ോണ് �ഴിയു�? ഇതിന്െ
തിന്ര ജെകരോഷമുണ്ടോയകപ്ോൾ 
അതിന്െ േറി�ടക്ോൻ സർക്ോർ, 
റവെയൂ-തകദേശഭരണ ഉകദ്യോഗസ്ർ, 
ജെപതിെിധി�ൾ, �ർഷ� സീം
ഘടെ�ൾ, േറ്് സീംഘടെ�ൾ 
തുടങ്ങിയവന്രന്യല്ലോീം  സഹ�
രിപ്ിച്ന്�ോണ്ട് ന്ഹൽപ്് ന്ഡസ്കു
�ൾ തുടങ്ങു�ന്യനെ തന്തേോണ് 
പയറ്ിയത്. ഭരണ-പതിപക് 
പോകദശി�കെതോക്ളുീം സീംഘട
െ�ളുീം കചർനെ് സർക്ോർ ന്ചല
വിൽ െടത്തിയ ന്ഹൽപ്് ന്ഡസ്് 
സർക്സ് ആ�ന്ട് പശ്നപരിഹോ
രത്തിെ് ഉത�ിയില്ല. അതോയി
രുനെില്ല സർക്ോരിന്റെ ലക്്യവുീം.  

സുപ്രീംക�ോടതി വിധിയികമേൽ 
ക�ന്ദ്രസർക്ോർ െൽ�ിയ ഹർ
ജിയിൽ വിധി പറയോെിരിക്കുനെ 
ജനുവരി 11െ് മുന്മ്പങ്ിലുീം സീം
സ്ോെ സർക്ോരിന്റെ റികപ്ോർട്് 
സേർപ്ിക്ണേോയിരുന്നു. സർ
ക്ോർ പുറത്തുവിട് അബദ്ധപഞോീം
ഗത്തിന്െതിന്ര പരിഭ്ോന്രോയ 
ജെങ്ങൾ പതികഷധവുേോയി രീം
ഗന്ത്തത്തിയകപ്ോൾ പരോതി സേർ
പ്ിക്ോനുളേ അവസോെ ത്രയതി 
ജനുവരി 3ഉീം പിനെ്രട് ജനുവരി 
7ഉീം ആയി െ്രട്ി െൽ�ി. എനെോൽ 
ന്ഹൽപ്് ന്ഡസ്് എനെ കസഫ്റി 
വോൽവുന്�ോണ്ട് ജെശ്രദ്ധ തിരിച്
വിടോൻ കുറന്ച്ോന്ക് സർക്ോരിെ് 
�ഴിന്ഞ്ങ്ിലുീം ജെങ്ങൾ ഇകപ്ോ
ഴീം പരിഭ്ോന്ിയിൽ തന്നെയോണ്. 
ജെങ്ങന്െ ശോന്രോക്ി െിർത്തോൻ 
ഭരണ - പതിപക് പോർട്ി�ളുീം, 
സേരവുേോയി രീംഗത്തിറങ്ങിയിരി
ക്കുനെ ചില സമുദോയ വിഭോഗങ്ങളുീം 
എല്ലോീം ഒറ്ന്ക്ട്ോയോണ ്പവർത്തി
ക്കുനെത്. തങ്ങന്െല്ലോീം 1 �ി.േ്ര. 
ബ�ർ കസോണിെ് എതിരോന്ണ
നെ് കതോനെിപ്ിക്കുനെ പ�ടെീം 
അവർ െടത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്ീം, അത് 
െിവിർത്തിക്ോൻ ആവശ്യേോയ 
െ്രക്ങ്ങെിൽ െിന്നുീം അ�ലീം പോ
ലിക്കു�യുീം ന്ചയ്യുന്നുണ്ട്.

പശ്നത്തിന്റെ �ോതൽ എന്ോ
ണ് ? ഓകരോ സീംസ്ോെത്തിന്റെ
യുീം പകദശത്തിന്റെയുീം ഭൂേിയുന്ട
യുീം ജെജ്രവിതത്തിന്റെയുീം എകക്ോ
െജിയുന്ടയുീം സവികശഷത�ൾ 
പരിഗണിക്ോന്ത രോജ്യത്തോന്� 
ബോധ�േോയ വിധീം 1 �ി.േ്ര. ബ�ർ 
കസോൺ െടപ്ോക്ണേനെ സുപ്രീം 

ക�ോടതി വിധി ശോസ്ത്രയേോകണോ 
എനെതോണ് പധോെ കചോദ്യീം. 
ഇത്തരന്േോരു വിധിയികലക് ്െയി
ച് സോഹചര്യന്ത്ത സീംസ്ോെ
ന്ത്ത  സർക്ോരു�ൾക്് സ്ോധ്ര
െിക്ോൻ �ഴിയുേോയിരുനെികല്ല ? 
അതവർ െിറകവറ്ികയോ ? ഇെി, 
വിധി ഉണ്ടോയ സോഹചര്യത്തിൽ, 
ഇതിൽ െിന്നുീം ഇെവ് ആവശ്യ
മുളേവർ  ക�ന്ദ്ര എീംമ്പവർ �മ്ി
റ്ിയുന്ടയുീം േന്തോലയത്തിന്റെയുീം 
അനുേതികയോന്ട വ്രണ്ടുീം ക�ോട
തിന്യ സേ്രപിക്ോീം എനെ സോ
ദ്ധ്യത ഉപകയോഗന്പ്ടുത്തി സീം
സ്ോെന്ത്ത േലകയോര ജെതയു
ന്ട പയോസത്തിെ് പരിഹോരീം 
ഉണ്ടോക്ോൻ സർക്ോർ ബോദ്ധ്യ
സ്േകല്ല ?  ഇത്തരീം കചോദ്യങ്ങൾ
ക്് ഉത്തരീം പറയോൻ ഭരണത്തി
ലിരുനെവർക്കുീം ഇകപ്ോൾ ഇരിക്കു
നെവർക്കുീം ഉത്തരവോദിത്മുണ്ട്.

ബ�ർകസോൺ പഖ്യോപെവു 
േോയി ബന്ന്പ്ട്് വെ്യമൃഗശല്യീം 
മുതൽ �ോലോവസ്ോ വ്യതിയോെീം 
വന്രയുളേ അകെ�ീം �ോര്യങ്ങൾ 
േോധ്യേങ്ങെിൽ ചർച് ന്ചയ്യന്പ്ടു
ന്നുണ്ട്. 1972 ന്ല വെ്യജ്രവി സീം
രക്ണെിയേീം രോജ്യത്ത് െില
വിൽവനെകശഷീം വെീം-വെ്യജ്ര
വി സീംരക്ണത്തിെോയി പലത
രീം െ്രക്ങ്ങൾ ഭരണതലത്തിലുീം 
െ്രതിെ്യോയ തലത്തിലുീം ഉണ്ടോ
യിട്ടുണ്ട്. 2022ജൂൺ 3െ് ഉണ്ടോയ 
സുപ്രീംക�ോടതി വിധിക്് ആധോ
രേോയ ക�സ്, 1995ൽ ടി.എൻ.
കഗോദവർമ് തിരുമുൽപ്ോട് (െില
മ്പൂർ, േലപ്പുറീം) െൽ�ിയതോണ്. 
കദശ്രയ പോർക്കു�ൾക്കുീം വെ്യ
ജ്രവി സകങ്തങ്ങൾക്കുീം ചുറ്റുേോയി 
പരിസ്ിതി കലോല കേഖല പ
ഖ്യോപിക്കുനെതുേോയി ബന്ന്പ്ട്് 
2011 ൽ ക�ന്ദ്ര പരിസ്ിതി - വെീം 
(വെ്യജ്രവി വിഭോഗീം) വകുപ്് പു
റന്പ്ടുവിച് േോർഗ്ഗെിർകദേശങ്ങൾ 
അടിസ്ോെേോക്ി ഒരു �ികലോ
േ്രറ്ർ ചുറ്െവിൽ ബ�ർകസോൺ 
ന്�ോണ്ടുവരോൻ സുപ്രീംക�ോടതി 
പറഞ്ിട്ടുണ്ട്. 2011ൽ ഈ േോർഗ്ഗ
െിർകദേശങ്ങൾ വനെകപ്ോൾ  അതി
ന്റെകേൽ കവണ്ട ര്രതിയിൽ പ
തി�രിക്ോൻ അനെന്ത്ത സർക്ോർ 
ശ്രേിച്ില്ല. 

ആ േോർഗ്ഗകരഖ അനുസരിച്് 
െികരോധിതീം, െിയന്തിതീം, അനു
വദെ്രയീം എനെ്ര മൂനെ് പട്ി��
െിലോയി ഈ കേഖല�െിന്ല പ
വർത്തി�ന്െ തരീം തിരിച്ിട്ടുണ്ട്. 
വ്യോവസോയി� അടിസ്ോെത്തി
ലുളേ ഖെെീം, ഈർച്േില്ലു�ൾ, 
ജല-വോയു-േണ്്-ശബ്ദേലിെ്ര�ര
ണീം ഉണ്ടോക്കുനെ വ്യവസോയങ്ങൾ, 
�ച്വടോവശ്യത്തിനുളേ വിറ�് 
ഉപകയോഗീം, വലിയ ജല കവദയു
തെിലയങ്ങൾ, അപ�ട�രേോയ 
വസ്തുക്ളുന്ട ഉൽപോദെവുീം ഉപ
കയോഗവുീം, പകൃതിദത്ത ഒഴക്കു�
െികലയ്ക്ക് േലിെജലീം ഒഴക്കുനെത് 
എനെിവന്യല്ലോീം �ർശെേോയി 
െികരോധിക്ന്പ്ട് (Prohibited) 
പട്ി�യിൽന്പ്ടുനെതോണ്. േരീം
ന്വട്,് കഹോട്ൽ-റികസോർട് ്എനെിവ 
സ്ോപിക്കുനെത്, �ോർഷി�വ്യവ

സ്യിൽ �ടുത്തേോറ്ീം, ന്വളേത്തി
ന്റെ വിപണെ ഉപകയോഗീം, കവ
ദയുതി ക�ബിളു�ൾ സ്ോപിക്കുനെത,് 
കഹോട്ലിനുീം കലോഡ്ജിനുീം േതിൽ 
ന്�ട്ടുനെത്, കപോെിത്ത്രൻ ബോഗ്, 
കറോഡ് വ്രതികൂട്ൽ, രോരേി�ോല 
വോഹെയോരേ, വികദശ സുഗന്
വ്യഞ്ജെങ്ങൾ, കുന്നു�ളുന്ടയുീം 
െദ്രത്രരങ്ങളുന്ടയുീം ചരിവ് േോറ്ൽ, 
വോയു-വോഹെ േലിെ്ര�രണീം, 
കസൻ കബോർഡു�ൾ എനെിവ
ന്യല്ലോേോണ് െിയന്തിത (Regula
-ted) പട്ി�യിലുളേത്. കജവകൃ
ഷി, േഴന്വളേ സീംഭരണീം, പുെരുൽ
പ്ോദെ ഊർജ്ീം, ഗ്ര്രൻ ന്ട�് കെോ
െജി എനെിവന്യല്ലോീം അനുവദെ്രയ 
(Permitted) പട്ി�യിലുണ്ട്.

ഈ കഗഡ് കലെിൽ പറ
യുനെ െികരോധെവുീം െിയന്തണ
വുമുളേ �ോര്യങ്ങൾ  ബ�ർ 
കസോണിൽ ജ്രവികക്ണ്ടി വരുനെ 
ജെങ്ങൾക്് എരേേോരേീം ജ്രവി
തപയോസങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്േനെ് 
ഏന്തോരോൾക്കുീം േെസ്ിലോക്ോ
വുനെകതയുള്ളൂ.  �ോലങ്ങെോയി ന്ച
യ്തുവരുനെ രോസവെീം ഉപകയോഗി
ച്ളേ കൃഷി അകതപടി തുടരോൻ  
�ഴിയോത്ത സ്ിതി േോരേീം േതി 
�ർഷ�ങ്ങന്ട ജ്രവിതീം തോറുേോ
റോക്ോൻ. എനെോൽ, യഥോർത്ഥ 
പശ്നീം, ഈ പട്ി�യിന്ലോന്നുീം 
പറയോന്ത വിട്ടു �െഞ് �ോര്യ
ങ്ങെോണ്. ഉദോഹരണത്തിെ് ഭൂേി 
ക്രയ വിക്രയന്ത്തപ്റ്ി ഒന്നുീം പറ
യുനെില്ല. ക�രെത്തിന്ല ശക്തേോയ 
ഈ ജെവോസ കേഖലയുന്ട ബ�ർ 
കസോൺ പഖ്യോപെീം തന്നെ സോ
ധോരണ ജ്രവിതീം അസോദ്ധ്യേോ
ക്കുന്േനെതോണ് വോസ്വീം. 

ക�രെത്തിൽ െിലവിലുളേ 
ഇരുപത്തിരണ്ട് സീംരക്ിത വെ
കേഖലയുന്ട ഒരു �ികലോേ്രറ്ർ ചു
റ്െവിൽ ബ�ർകസോൺ വരുനെ
കതോന്ട, ഏതോണ്ട ്4 ലക്ീം ഏക്ർ 
ഭൂേി ഈ െികരോധെങ്ങൾക്കുീം െി
യന്തണങ്ങൾക്കുീം വികധയേോക്
ന്പ്ടുീം. ഒപ്ീം, ഏതോണ്ട് ഒനെരല
ക്കത്തോെീം കുടുീംബങ്ങളുന്ട ജ്ര
വിതവുീം. സുൽത്തോൻ ബകത്തരി
കപോലുളേ മുെിസിപ്ോലിറ്ി�ളുീം 
അകെ�ീം ന്ചറുപട്ണങ്ങളുീം ഇതി
ന്റെ പരിധിയിൽവരുീം. പതിറ്ോ
ണ്ടു�ൾ ന്�ോണ്ട ്പടുത്തുയർത്തിയ 
ഇവിടങ്ങെിന്ല വ്യോപോര-വോണി
ജ്യസ്ോപെങ്ങളുീം േറ്കെ�ീം പ
വർത്തെങ്ങളുീം െിശ്ചലേോകുീം.

സുപ്രീംക�ോടതി വിധിയിൽ 
എടുത്തുപറയുനെ ഒരു �ോര്യീം പ
കത്യ�ീം ശ്രദ്ധികക്ണ്ടതുണ്ട.്  പരി
സ്ിതികലോല കേഖലയിൽ എന്ോ
വശ്യത്തിനുളേതോന്ണങ്ിലുീം 
പുതിയ സ്ിരേോയ െിർമ്ോണ
ങ്ങൾ അനുവദിക്കു�യില്ല (No new 
permanent construction shall be 
permitted to come up for 
whatsoever purpose within the 
ESZ. - Guidelines for... page.56) 
എനെ് സുപ്രീംക�ോടതി ഉത്തര
വിൽത്തന്നെ പകത്യ�ീം പറയുന്നു
ണ്ട്. ക�രെീംകപോന്ല ജെസോന്ദ്രത 
കൂടുതലുളേ (819 per sq. km) ഒരു 
സീംസ്ോെത്ത് ഒരു �ികലോേ്രറ്ർ 

ബ�ർകസോൺ എനെത് ഈ പ
കദശത്ത് അധിവസിക്കുനെവരുന്ട 
േോരേീം പശ്നേോയി അവകശഷിക്കു
�യില്ല. (കദശ്രയ ശരോശരി ജെ
സോന്ദ്രത 431 per sqkm ആണ്)
അതിദ്രുതീം െഗരവത്ക്രിക്ന്പ്
ടുനെ ഒരു സീംസ്ോെേോണ് ഇനെ് 
ക�രെീം. േലകയോര കേഖലയുീം 
ഇതിൽെിനെ് വ്യത്യസ്േല്ല.

ബ�ർകസോൺ േലകയോര കു
ടികയറ് �ർഷ�രുന്ട േോരേീം ഒരു 
പശ്നേോയോണ് പലരുീം അവതരി
പ്ിക്കുനെത്. കുടികയറ്ക്ോരുന്ട 
സ്ോർത്ഥ തോൽപര്യങ്ങൾക്് സോ
മുദോയി�, സഭോകെതൃത്ങ്ങൾ കൂ
ട്ടുെിനെ് െടത്തുനെ സേരങ്ങെോണ് 
ക�രെത്തിൽ െടക്കുനെന്തന്നുീം 
ആകക്പീം ഉയരുന്നുണ്ട്. സഭോ
കെതൃത്ീം ഇടന്പടുന്നുകണ്ടോ, ഉന്ണ്ട
ങ്ിൽത്തന്നെ അത് ഏതുപരിധി
വന്ര കപോകുീം, എന്ോണ് അവർ 
ഉയർത്തുനെ ഡിേോന്റു�ൾ എന്നെ
ല്ലോീം പരിഗണിച്ന്�ോണ്ട് ഈ പ
ശ്നന്ത്ത സേ്രപിക്കുനെത ്ശരിയോയ 
ര്രതിയല്ല. ക�രെത്തിന്ല കുടികയ
റ്ത്തിന്റെ ചരിരേീം പോപപങ്ില
േോന്ണനെ് വരുത്തിത്ത്രർക്ോൻ 
ചില ശക്തി�ൾ ശ്രേിക്കുനെതുീം 
�ോണോതിരുന്നുകൂടോ. ഒരു പകത്യ� 
കദശ്രയ - അന്ർകദേശ്രയ സോഹ
ചര്യത്തിലുണ്ടോയതോണ് സീംസ്ോ
െത്തിെ�ന്ത്ത കുടികയറ്ീം. സമൂഹീം 
ഒനെടങ്ീം അനെ് അതിന്െ അീം
ഗ്ര�രിച്ിട്ടുണ്ട്. അവന്ര സഹോ
നുഭൂതികയോന്ട വ്രക്ിച്ിട്ടുണ്ട്. 
ഒരു യുദ്ധ �ോലഘട്ത്തിൽ സമൂ
ഹന്ത്ത മുകനെോട്് ന്�ോണ്ടുകപോകു
നെതിൽ അവർ വലിയ പങ്കു വഹി
ച്ിട്ടുണ്ട്. അതുന്�ോണ്ടു കൂടിയോണ് 
അവർക്് ഭൂേി പതിച് ന്�ോടുക്ോ
നുീം പട്യീം െൽ�ോനുീം സർക്ോർ
ത്തന്നെ മുൻക�ന്യടുത്തത്. േല
കയോരകേഖലയിൽ െടത്തിയ �ോർ
ഷി�വൃത്തി സീംസ്ോെത്തിന്റെ 
സോമ്പത്തി� സ്ിതിയിൽ �ോ
ര്യേോയ േോറ്ങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ിട്ടുണ്ട് 
എനെത് ആർക്കുീം െികഷധിക്ോൻ 
�ഴിയില്ല.

അകതസേയീം, രോഷ്ട്രയ കെ
തൃത്ങ്ങളുന്ടയുീം  അധി�ോര ശക്തി
�ളുന്ടയുീം ഒത്തോശകയോന്ട ഇതിൽ 
ഒരു ന്ചറുപക്ീം ധെി� ഗ്രൂപ്പു�
െോകു�യുീം, പരിസ്ിതിന്യ ത�ർ
ക്കുനെ പവർത്തെങ്ങെിൽ ഏർ
ന്പ്ടു�യുീം ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട് എനെ് 
�ോണോൻ �ഴിയുീം. ഇവന്ര ദരിദ്ര
-െോേേോരേ-ഇടത്തരീം �ർഷ�
രിൽെിന്നുീം കവർതിരിച് ്�ോണോൻ 
�ഴിയണീം. േലകയോരങ്ങെിൽ 
ജ്രവിതീം �രുപ്ിടിപ്ിച് ദരിദ്ര
-ഇടത്തരക്ോരോയ ഈ ലക്ക്
ണക്ിെ് േനുഷ്യന്ര എകങ്ങോട്ോ
ണ് തുരത്തു� ? എവിന്ടയോണ് 
പുെരധിവസിപ്ിക്കു� ?

ഇനെ്, മുതലോെിത്ത - സോമ്ോ
ജ്യത് ഭരണക�ന്ദ്രങ്ങൾ മുകമ്പോട്് 
വയ്ക്കുനെ സിദ്ധോന്ീം, ഭൂേിയുീം 
അതിന്ല സൗ�ര്യങ്ങളുീം എല്ലോീം 
ക�ോർപ്കററ്റു�ളുന്ട, മുതലോെി�ളു
ന്ട തോൽപര്യത്തിെ് േോരേമുളേ
തോണ് എനെോണ്. അവർ ഭൂേിയു
ന്ട ഓകരോ ഇടത്തുെിന്നുീം  പോവ

ന്പ്ട് േനുഷ്യന്ര തുരത്തിന്ക്ോണ്ടി 
രിക്കുനെത് ഇതിന്റെ ഭോഗേോണ്. 
വെത്തിൽെിന്നുീം ആദിവോസി�
ന്െ പുറത്തോക്കുന്നു. അവരുന്ട അവ
�ോശങ്ങന്െ ചവിട്ിന്േതിക്കുന്നു. 
�ടൽത്ത്രരത്തുെിന്നുീം �ടലിന്റെ 
േക്ന്െ ഒഴിപ്ിക്കുന്നു. വെോതിർ
ത്തിയിലുളേവന്ര �ികലോേ്രറ്റു
�ൾ ദൂകരയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞുകപോ�ോൻ 
െിർബ്ബന്ിതരോക്കുന്നു. കറോഡ്, 
ന്റയിൽ, വിേോെത്തോവെീം, തുറമു
ഖീം തുടങ്ങിയ വി�സെത്തിന്റെ 
കപരിലുീം വ്യോപ�േോയ കുടിന്യോ
ഴിപ്ിക്ലു�ൾ െടത്തുന്നു. അകത
സേയീം ഇവിടങ്ങെിന്ലല്ലോീം അവർ
ക്ോവശ്യേോയ - കുത്ത��ൾക്ോ
വശ്യേോയ - െിർമ്ോണങ്ങളുീം പ
വർത്തി�ളുീം െിർബോധീം െടത്തു
�യുീം ന്ചയ്യുന്നു. വെത്തിനുളേിൽ 
വ്യോപ�േോയ ഖെെീം െടത്തോനുീം, 
ടൂറിസത്തിന്റെ കപരിൽ വൻ െിർ
മ്ോണങ്ങൾ െടത്തോനുീം അവർ
ക്് യോന്തോരു തടസ്വുേില്ല. വോ
ഹെയോരേയ്ക്കുീം കഹോട്ൽ - കേോട്ൽ 
െടത്തിപ്ിനുീം ഒരു െികരോധെവുീം 
ബോധ�േോകുനെില്ല.

ത്രരത്തിന്റെ സ്ിതിയുീം ഇതു
തന്നെ. നൂറ്ോണ്ടു�ൾ തലമുറയോ
യി �ഴിഞ്ഞു വനെ േത്്യന്ത്തോ
ഴിലോെി�കെോട് ത്രരത്തു െിന്നുീം 
ദൂകരയ്ക്ക് കപോ�ോെോണ് പറയുനെത്. 
ദ്രപു�െിൽ നൂറ്ോണ്ടു�െോയി അധി
വസിച് വനെ ദ്രപ് െിവോസി�ന്െ 
പുറത്തോക്കു�യോണ.് ഇവിന്ടന്യോ
ന്ക് വമ്പൻേോർ ബിസിെസ് ്ആവ
ശ്യത്തിനുളേ െിർമ്ിതി�ൾ െട
ത്തുീം. േലയുീം ത്രരവുീം േോരേേല്ല, 
േലകയോരവുീം ഒഴിപ്ിന്ച്ടുക്ോെോ
ണ് ഇകപ്ോൾ ശ്രേിക്കുനെത്. പോ
വന്പ്ട് േനുഷ്യകരോട് ഇത് െിങ്ങ
ളുന്ട ഭൂേിയല്ല, ഞങ്ങളുകടത് േോരേ
േോണ് എനെോണിവർ വിെീംബരീം 
ന്ചയ്യുനെത്. തി�ച്ീം  േനുഷ്യത്
വിരുദ്ധേോയ തത്േോണ് ഇതിന്റെ 
പിനെിലുളേത്. 

പരിസ്ിതി-�ോലോവസ് സീം
രക്ണത്തിന്റെന്യോന്ക് കപരിൽ 
ഭരണകൂടീം െടത്തുനെ ഈ �ോസി
്റേ് െ്രക്ത്തിന്റെ രോഷ്ട്രയീം ജെ
ങ്ങൾ തിരിച്റിയണീം. അകതസ
േയീം പരിസ്ിതി സീംരക്ണീം 
യഥോർത്ഥത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്തോൻ 
ആദിവോസി�ളുീം �ർഷ�രുീം ഉൾ
ന്പ്ന്ടയുളേ ക�ോടിക്ണക്ിെ് 
സോധോരണ േനുഷ്യർക്ോണ് �ഴി
യു� എനെ യോഥോർത്ഥ്യവുീം േെ
സ്ിലോക്ണീം. അവർ സ്തസി
ദ്ധേോയ ര്രതിയിൽ, കെസർഗ്ഗ്ര
�േോയി തന്നെ, പരിസ്ിതി �ോത്തു 
പുലർത്തോൻ   പരിശ്രേിക്കുനെവ
രോണ്.  പരിസ്ിതി സീംരക്ണീം  
ക�ോടതി ഉത്തരവു�ൾന്�ോണ്ടുീം 
ഭരണെടപടി�ൾന്�ോണ്ടുീം േോരേീം 
െടത്തോവുനെ ഒനെല്ല. വിപുലേോയ 
ജെങ്ങളുന്ട, ആദിവോസി�ളുീം �ർ
ഷ�രുീം ന്തോഴിലോെി�ളുീം ഉൾ
ന്പ്ട് ജെവിഭോഗങ്ങളുന്ട, അ�േ
ഴിഞ് പിന്തുണയിലുീം കെതൃത്
ത്തിലുേോണ് അത് സോധ്യേോകുനെ
ത്. അവന്ര വിശ്ോസത്തിന്ലടു
ക്ോത്ത ഒരു െടപടിക്കുീം സേ്രപ
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(2-ാം ശേജില് നിന്ന്ട)

_^À-tkm¬െത്തിനുീം അത് �ഴിയു�യില്ല. 
ഒരു വലിയ ഭൂപകദശത്ത് പതി
റ്ോണ്ടു�െോയി അധിവസിക്കുനെ
വന്ര ശത്രുക്ളുീം പരിസ്ിതി വി
രുദ്ധരുേോയി ചിരേ്ര�രിച്ന്�ോണ്ടു
ളേ ഭരണ െടപടി�ൾന്�ോണ്ട് 
പരിസ്ിതി-വെ്യമൃഗ-വെീംസീം
രക്ണീം സോധ്യേല്ല.

എൽഡിഎ�് സർക്ോർ ബ 
�ർ കസോൺ വിഷയത്തിൽ തുട
ക്ീം മുതകല �ളേക്െിയോണ് െട
ത്തുനെത്. 2019ന്ല ഒരു �ികലോ
േ്രറ്ർ ബ�ർകസോൺ എനെ േന്തി
സഭോ ത്രരുേോെവുീം ഇകപ്ോൾ ജെ
വോസ കേഖലന്യ ഒഴിവോക്ിന്ക്ോ
ണ്ടുളേ ബ�ർകസോണിനുകവണ്ടി 
ശ്രേിക്കുന്നുന്വനെ അവ�ോശവോ
ദവുീം എല്ലോീം ഇതോണ് �ോണിക്കു
നെത.് സുപ്രീംക�ോടതി വിധിയിൽ 
�ോര്യക്േേോയി ഇടന്പടോൻ ആവ
ശ്യേോയ സേയമുണ്ടോയിരുനെിട്ടുീം 
അതിൽ ആത്ോർത്ഥേോയി ഒന്നുീം 
ന്ചയ്യോന്ത ഇകപ്ോൾ സേയീം െ്ര
ട്ിവോങ്ങുീം എനെ പത്യോശയോണ് 
പ�ടിപ്ിക്കുനെത.് ഉപഗ്രഹ സർകവ 
റികപ്ോർട്് അവസോെ െിേിഷീം 
േോരേീം പുറത്തുവിട് ്പരിഭ്ോന്ി പടർ
ത്തിയത് എന്ിനുകവണ്ടിയോണ്? 
അതിനുകശഷീം, ഈ ഉപഗ്രഹ 
സർകവ റികപ്ോർട്ല്ല ക�ോടതിയിൽ 
ന്�ോടുക്കു� എന്നുീം, വെീം വകുപ്് 
2020-21ൽ െടത്തിയ സർകവയുീം 
�രട് ഭൂപടവുേോണ് ന്�ോടുക്കു�ന്യ
ന്നുീം പറഞ്ഞു. അതുീം  ജെങ്ങളുന്ട 

അറിവികലക്ോയി സർക്ോർ പുറ
ത്തുവിട്ടു. അകതസേയീം ഉപഗ്രഹ
സർകവ റികപ്ോർട്് േോരേകേ ക�ോട
തിയിൽ സേർപ്ിക്ോൻ �ഴിയു 
എനെത് ഏവർക്കുീം അറിവുളേതോ
ണ്. രണ്ട് സർകവ�ൾ പുറത്തുവി
ട്് ജെങ്ങകെോട് പരോതി െൽ�ോൻ 
ആവശ്യന്പ്ട്് ആശയക്കുഴപ്മു
ണ്ടോക്ിയത് സർക്ോരിന്റെ തന്ത
ത്തിന്റെ ഭോഗേോണ്.

ആദിവോസി�ളുീം ദരിദ്ര �ർ
ഷ�രുമുൾന്പ്ന്ട വലിന്യോരു വി
ഭോഗത്തിെ് പരോതിന്�ോടുക്ോൻ 
�ഴിയിന്ല്ലനെ് സർക്ോരിെ് അറി 
യോീം. സർക്ോർ ഒരു കരഖ പസി
ദ്ധ്ര�രിച്്, ഈ കരഖയിൽന്പടോ
ത്ത ആളു�ളുീം വ്രടു�ളുീം െിർമ്ി
തി�ളുീം ഉന്ണ്ടങ്ിൽ അത് ന്തെി
യിക്ണന്േനെ് പോവന്പ്ട് ജെ
ങ്ങകെോട് പറയു�യോണ്. അതിെ് 
അകഞോ പകത്തോ ദിവസീം അനു
വദിച്ിരിക്കുന്നു എന്നുീം പഖ്യോപി
ക്കുന്നു. ഒരോൾ ഇവിന്ട ജ്രവിച്ി
രിക്കുന്നു എനെ് അയോൾ തന്നെ 
ന്തെിവ് കശഖരിച്് ന്തെിയിക്
ണേകരേ ! അതിനു �ഴിയോത്തവർ 
ഇവിന്ട  ഇല്ലോത്തവരോകുീം. കരഖ
യിൽ ഇല്ലോത്തവരോകുീം. അവർ 
പുറത്തു കപോക�ണ്ടി വരുീം. ഇത് 
പുറത്തോക്ലിന്റെ രോഷ്ട്രയേോണ്. 
ക�ന്ദ്ര സർക്ോർ കദശ്രയ പൗര
ത് രജി്റേർ ന്�ോണ്ടുവനെ് ന്ചയ്ത
തിെ് ഏതോണ്ട് സേോെീം. ലക്
ദ്്രപിൽ ന്ചയ്യുനെതിെ് സേോെീം.

എകക്ോെജിക്ൽ പരിഹോര

മുണ്ടോകക്ണ്ട സ്ോെത്ത് ന്പോെി
റ്ിക്ൽ പരിഹോരീം െിർകദേശിച്് 
സ്ോപിക്ോൻ ശ്രേിക്കു�യോണ്.
ഇന്്യയിൽ എല്ലോയിടത്തുീം ഒരു
കപോന്ല ഒരു �ികലോേ്രറ്ർ ബ�ർ
കസോൺ എനെത് തി�ച്ീം അശോ
സ്ത്രയേോയ രോഷ്ട്രയ ത്രരുേോെേോ
കയ �ോണോൻ �ഴിയു. അതുന്�ോ
ണ്ടോണ് ആദ്യീം പത്ത് �ികലോേ്ര
റ്ർ പറയു�യുീം, ഒരു സുപഭോത
ത്തിൽ ഒരു �ികലോേ്രറ്ർ ആക്കു
�യുീം ന്ചയ്തത്. ബ�ർകസോൺ 
വിഷയത്തിൽ ഇതുവന്ര ത്രരുേോ
െന്േടുക്ോത്ത സീംസ്ോെങ്ങെിൽ 
പത്ത് �ികലോേ്രറ്ർ വ്രതിയിൽ 
െിയന്തണങ്ങൾ െടപ്ിലോക്ണ
ന്േനെ് ഈ വിധിയിൽകപോലുീം 
പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്െോന്നുീം 
യോന്തോരു ശോസ്ത്രയ േോെദണ്ഡ
ങ്ങളുീം സ്്ര�രിക്കുനെില്ല എനെതോ
ണ് ഇത് വ്യക്തേോക്കുനെത്.

എല്ലോ �ോലത്തുീം പരിസ്ിതി
ക്് കദോഷീം വരുത്തിയത് ഭരണോ
ധി�ോരി�െോണ്. ബ്ിട്്രഷ് ഭരണ
�ോലത്ത്, അവരുന്ട മൂലധെ
-വികെോദ തോല്പര്യങ്ങൾക്നുസ
രിച് ്വെന്ത്ത ഉപകയോഗിക്കു�യുീം 
അതിനുളേ െിയേങ്ങളുണ്ടോക്കു�
യുീം ന്ചയ്തു. വെത്തിൽ ജ്രവിച്ി
രുനെവന്ര പുറത്തോക്ി യകഥഷ്ീം 
ഉപകയോഗിക്ോൻ പോ�ത്തിൽ 
വെീം അവർ റിസർവ് ന്ചയ്തു. �ടു

വ�ൾ ഉൾന്പ്ന്ടയുളേ വെ്യമൃഗ
ങ്ങന്െ കവട്യോടി വ്യോപ�േോയി 
െശിപ്ിച്. ഏതോണ്ട് അകത ര്ര
തിയിലോണ് സ്തന്ത ഇന്്യയി
ന്ല ഭരണോധി�ോരി�ളുീം ഇകപ്ോൾ 
ന്ചയ്യുനെത്. ക�ോർപ്കററ്റു�ളുന്ട 
തോല്പര്യീം സീംരക്ിക്ോൻ വെ
ത്തിൽെിനെ് ആദിവോസി�ന്െ 
ഉൾന്പ്ന്ട പുറകത്തക്് ഓടിക്കു
ന്നു. എനെിട്് വെീം-പരിസ്ിതി 
സീംരക്ണീം പറഞ്ഞുന്�ോണ്ടുത
ന്നെ വികശഷ ധോതുക്ളുന്ട വൻ
കതോതിലുളേ ഖെെീം െടത്തുന്നു. 
കൂറ്ൻ റികസോർട്ടു�ളുീം ടൂറിസത്തി
െോവശ്യേോയ െിർമ്ിതി�ളുീം 
ഉണ്ടോക്കുന്നു. കസെി�ോവശ്യ
ങ്ങൾക്ോയി ഏതു പരിധിവിട്ടുീം 
വൻസ് ക�ോടെവുീം ന്വടിവയ്ീം 
േറ്റുീം െടത്തുന്നു. ഇതിന്െല്ലോീം െി
യേങ്ങൾ വഴിേോറുനെത് എന്തുന്�ോ
ണ്ട് ? ക�ോർപ്കററ്് ഖെെത്തിനു
കവണ്ടി െിയേങ്ങെിൽ ഇെവു�ൾ 
വരുത്തുനെത് എന്തുന്�ോണ്ട് ? 
പശ്ചിേഘട് േലെിര�െിൽ െട
ക്കുനെ വൻ�ിടക്ോരുന്ട ക�കയ
റ്ങ്ങളുീം പരിധിവിട് െിർമ്ിതി�
ളുീം സർക്ോർ �ണ്ടിന്ല്ലനെ് െടി
ക്കു�യകല്ല ? 

സീംസ്ോെത്തിലുീം ഇകത േോതൃ� 
�ോണോീം. ടൂറിസത്തിന്റെ കപരിൽ 
ജീംഗ്ഗിൾ സവോരിയുീം ജ്രപ്് ട്ിപ്പുീം 
െടത്തുനെതിൽ സർക്ോർ യോന്തോരു 
അപോ�തയുീം �ോണുനെില്ല. �്ോറി 
പവർത്തിക്ോൻ വെോതിർത്തി
യിൽ െിന്നുീം േിെിേീം 500 േ്രറ്ർ 

കവണന്േനെ െിയേീം േോറ്ി 50 േ്ര
റ്ർ ആക്ി കുറച്ത് പിണറോയി 
സർക്ോരോണ്. ഇതിന്ല ശോസ്ത്ര
യത എന്ോണ്? എന്് പരിസ്ി
തി സീംരക്ണേോണിത് ? ഭരണ
�ക്ിക്് ലഭിക്കുനെ �ണ്ടിന്റെ 
െന്ല്ലോരുപങ്് �്ോറി മുതലോെിേോ
രിൽെിനെ് ആകുനെതിന്റെ രഹ
സ്യീം ആർക്കുീം തിരിയിന്ല്ലനെോ
കണോ ? ജെവോസ കേഖല�ന്െ 
ഒഴിവോക്ിന്ക്ോണ്ടുളേ ബ�ർ
കസോൺ േതിന്യനെ് വോദിക്കുീം 
എനെ് പറയുകമ്പോൾതന്നെ തി�
ച്ീം അവ്യക്തവുീം പരസ്പരവിരുദ്ധ
വുേോയ സർന്വ�ളുീം റികപ്ോർട്ടു�
ളുീം എഴനെളേിച്് ജെങ്ങന്െ ആശ
യക്കുഴപ്ത്തിലോക്കു�യോണ് സർ
ക്ോർ ന്ചയ്യുനെത്. പതിപക്വുീം, 
ഒരു പരിധിവന്ര, സേരീം െടത്തു
ന്േനെ് പറയുനെ ചില സീംഘടെ
�ളുീം സർക്ോരിന്റെ ഈ ഇരട്
ത്തോപ്ിെ് കുഴലൂതു�യോണ.് എല്ലോ
വരുന്ടയുീം കെോട്ീം വരോെിരിക്കുനെ 
ന്തരന്ഞ്ടുപ്ിലോണ്.

ഇത്തരീം സുപധോെ വിഷയ
ങ്ങൾകപോലുീം വെന്ര സങ്കുചിത
േോയ തോല്പര്യങ്ങൾ മുൻെിർത്തി 
ക��ോര്യീം ന്ചയ്യുനെ ഭരണ കെ
തൃത്ങ്ങെിൽെിന്നുീം സത്യസന്
േോയ പരിസ്ിത സൗഹോർദ സേ്ര
പെകേോ ജെോനുകൂല െിലപോകടോ 
പത്രക്ിക്ോെോവില്ല. അതിനുളേ 
രോഷ്ട്രയ-സോീംസ് �ോരി� പ�്ത 
ഇെിയുീം സമൂഹീം തന്നെ ആർജ്ി
കക്ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കേന്ദ്രസർക്ോരിന്റെ െിർ
കദശ പ�ോരീം (19.5.2021ൽ പ
സിദ്ധ്ര�രിച് ഗസറ്് െമ്പർ CG
-DL-E- 19082021)  ന്�എസ്ഇ
ബി ലിേിറ്ഡുീം സ്ോർട്്  േ്രറ്ർ സ്ോ
പിക്ോനുളേ െ്രക്ങ്ങളുേോയി മു
കനെോട്ടു കപോകു�യോണ്. കവദയു
തി വിതരണ കേഖലയുന്ട വി�
സെവുീം െവ്ര�രണവുീം ലക്്യ
േോക്ി ക�ന്ദ്ര ഊർജവകുപ്് ( 20- 
07- 2021ന്ല F NO. 20/09/2019- 
IPDS) പഖ്യോപിച് പദ്ധതിയോയ 
RDSS (റ്രവോീംഡ് ഡിസ്ടിബയൂഷൻ 
ന്സ്ർ സ്്രീം) എല്ലോ സീംസ്ോ
െങ്ങൾക്കുേോയി ഏ�കദശീം 3.04 
ലക്ീം ക�ോടി രൂപയോണ് െ്ര
ക്ിവച്ിരിക്കുനെത്.

ആദ്യഘട്ത്തിൽ ക�രെത്തിൽ 
േോരേീം 17 ലക്ീം സ്ോർട്്  േ്രറ്റു
�ൾ സ്ോപിക്ോെോണ് െ്രക്ീം. 
2025 ആകുകമ്പോൾ, കൃഷി ഒഴി
ന്�യുളേ എല്ലോ കവദയുതി �ണ
ക്നു�ൾക്കുീം പ്ര ന്പയ്ഡ ്സ്ോർ
ട്്  േ്രറ്റു�ൾ സ്ോപിക്ോനുളേ 
െിർകദേശീം (Gെമ്പർ CG-DL-  
E-19082021-220126)  ക�ന്ദ്ര സർ
ക്ോർ  െൽ�ി ക്ഴിഞ്ഞു. െോെി
തുവന്ര മുഴവൻ �ോര്യങ്ങളുീം അത്രവ 
രഹസ്യേോക്ിവച്ന്�ോണ്ട് ജെ
ങ്ങന്െയുീം ജ്രവെക്ോന്രയുീം വഞി
ക്കു�യോയിരുന്നു ന്�എസ്ഇബി
യുീം ക�രെസർക്ോരുീം. സർക്ോർ 
വിലോസീം സീംഘടെ�ൾ ക�ന്ദ്ര
സർക്ോരിന്റെ സ്�ോര്യവത്�
രണ െയങ്ങൾന്ക്തിന്ര സേരീം 
െടത്തുകമ്പോൾ ക�രെ സർക്ോർ 

ബിന്ജപികയോന്ടോപ്ീം കചർനെ്, 
അകത െയങ്ങൾ െടപ്ിലോക്ോ
നുളേ ത്രരുേോെങ്ങൾ എടുത്തു 
�ഴിഞ്ഞു. (സ്ോർട്്  േ്രറ്ർ സ്ോപി
ക്ോനുളേ അീംഗ്ര�ോരീം,11.03.2022 
െ് ക�രെ �്യോബിെറ്് െൽ�ി).

2022 െവീംബർ 29നുീം ഡി
സീംബർ 5, 12 എനെ്ര തിയതി�
െിൽ കട്ഡ് യുണിയനു�ന്െ ചർ
ച് എനെ കപരിൽ വിെിച്കൂട്ി. 
അകപ്ോൾ േോരേേോണ്, 2 വർഷ
ക്ോലേോയി സർക്ോരിന്റെ അനു
വോദകത്തോന്ട ന്�എസ്ഇബി ലി
േിറ്ഡ് െടത്തിന്�ോണ്ടിരുനെ �ോ
ര്യങ്ങൾ പുറത്തറിയുനെത്.

സ്മാരട്്  മീറ്റര എന്ഷിനുവവണ്ഷി ?
ഉപകഭോക്തോക്ൾക്് തങ്ങളു

ന്ട വിശദേോയ കവദയുതി ഉപ
കഭോഗര്രതി, സേയീം എനെിവ 
ലഭ്യേോകുീം, കവദയുതി ഉപകഭോഗ
ക്രേീം കെരിട്് െിയന്തിക്ോനുളേ 
സീംവിധോെീം ഉണ്ടോകുീം, കദെീം
ദിെ കവദയുതിയുന്ട ആവശ്യ�ത 
മുൻ കൂർ ആയി ആസൂരേണീം ന്ച
യ്യോൻ സോധിക്കുീം എന്നെോന്ക്
യോണ് ന്�എസ്ഇബിയുന്ട വി
ശദ്ര�രണീം. യഥോർത്ഥ്യന്േന്ോ
ണ്? കവദയുതിരീംഗീം പൂർണ്േോ
യുീം സ്�ോര്യ �മ്പെി�ൾക്കു 
ക�േോറോനുളേ െിയേെിർേോണ
ങ്ങൾ അവസോെ ഘട്ത്തിലോണ.് 
ന്തോഴിലോെി സീംഘടെ�ളുന്ടയുീം 
�ർഷ�രുന്ടയുീം ശക്തേോയ എതിർ
പ്ിന്െത്തുടർനെ ്െിയേെിർേോണീം 
അല്പീം െ്രണ്ടുകപോന്യങ്ിലുീം ബി 

ന്ജപി സർക്ോർ അരയുീം തലയുീം 
മുറുക്ി ഇറങ്ങിയിരിക്കു�യോണ്. 
സ്ോർട്്  േ്രറ്റിലൂന്ട സ്�ോര്യവ
ത്�രണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ീം പൂർ
ത്ത്ര�രിക്കു�യോണ്.

െിലവിന്ല ബില്ലിീംഗ് ര്രതി 
പ�ോരീം ഒരോൾ ഉപകയോഗിച് 
�ററെിന്റെ വില ന്�എസ്ഇബി
ക്കു �ിട്ടുനെത് 82 ദിവസങ്ങൾക്കു 
കശഷേോണ്. (ഓകരോ �ൺസയൂേ
റിന്റെയുീം �്യോഷ് ന്ഡകപ്ോസിറ്് 
ന്�എസ്ഇബിയിൽ ഉന്ണ്ടനെത് 
േറന്നു കപോ�രുത്) സ്ോർട്്  േ്രറ്ർ 
വരുനെതുവഴി തു� ആദ്യകേ തന്നെ 
�മ്പെിക്കു �ിട്ടുീം. കസവെീം എനെ 
സങ്ല്പീം അകതോന്ട �ഴിഞ്ഞു. 

െിലവിൽ ജ്രവെക്ോന്ര കബ്
ക്് ന്ഡൗൺ, റവെയൂ, ന്േയ്റെ
െൻസ് എനെിങ്ങന്െ മൂനെ് വിഭോ
ഗങ്ങെോയി തിരിച്ന്�ോണ്ടോണ് 
കജോലിക്് െികയോഗിക്കു�. സ്ോർ
ട്്  േ്രറ്ർ സ്ോപിക്കുനെകതോന്ട 
റവെയൂ വിഭോഗീം ഇല്ലോന്തയോകുീം. 
�ോരണീം േ്രറ്ർ സ്ോപിക്കുനെത് 
സ്�ോര്യ �മ്പെി�ൾ ആയിരി
ക്കുീം. DBFOOT(Design, Build, 
Finance, Own, Oparate, Transfer) 
ര്രതിയിലോണ് േ്രറ്ർ വയ്ക്കുനെത്. 
പുതിയ �ണക്ൻ, േ്രറ്ർ േോറ്ി
സ്ോപിക്ൽ, റ്രചോർജ ്തുടങ്ങിയ 
എല്ലോ �ോര്യങ്ങളുീം േ്രറ്ർ സ്ോ
പിക്കുനെ �മ്പെി തന്നെ ന്ചയ്യുീം. 
10 വർഷക്ോലന്േങ്ിലുീം �മ്പെി
യുന്ട ക�വശീം റവെയൂ വിീംഗ് 
�ിട്ടുനെ വിധത്തിലോണ് �രോറു
�ൾ ഒരുക്കുനെത്. 6000രൂപന്യ

ങ്ിലുീം േിെിേീം വില വരുനെ സ്ോർ
ട്്  േ്രറ്റു�ൾക്് 68രൂപ വ്രതീം 
ഉപകഭോക്തോവ് പതിേോസീം ന്�ോ
ടുക്ണീം. റവെയൂ വിീംഗ് ഇല്ലോതോ
കുനെകതോന്ട ഒരു ന്സക്ൻ ഓ�്ര
സിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഏഴ് ജ്രവെ
ക്ോർ ഇല്ലോതോകുീം. 750ൽ അധി�ീം 
ന്സക്ൻ ഓ�്രസു�ൾ, സബ് 
ഡിവിഷൻ, ഡിവിഷൻ, സർക്ിൾ, 
േറ്് റ്രജിയണൽ ഓ�്രസു�െിൽ 
െിന്നുന്േോന്ക്യോയി ആയിരക്
ണക്ിെ്  ജ്രവെക്ോർ ഒഴിവോക്
ന്പ്ടുീം. ഇതുവഴി യുവതലമുറയുന്ട 
ന്തോഴിലവസരങ്ങളുീം ഇല്ലോതോകുീം. 

ഇരേ ഭയോെ�േോയ ഒരു പദ്ധ
തിക്കുകവണ്ടിയോണ് ക�ന്ദ്ര ഊർ
ജവകുപ്പുീം, ക�രെ സർക്ോരുീം, 
ന്�എസ്ഇബി ലിേിറ്ഡുീം കചർ
നെ് തൃ�ക്ി �രോർ(29.3.2022) 
ഒപ്പുവച്ത്. ഒനെോീംഘട്ത്തിൽ തി
രുവെന്പുരീം, �ഴക്കൂട്ീം, എറ
ണോകുെീം, ന്പരുമ്പോവൂർ, പോല
ക്ോട്, ന്�കറോ�് എനെ്ര 6 ഇല
ക്ടിക്ൽ ഡിവിഷനു�െിലോണ് 
സ്ോർട് ് േ്രറ്റു�ൾ സ്ോപിക്കുനെത.് 
ക�ന്ദ്ര സർക്ോർ െൽകുനെ 15% 
ഗ്രോൻഡിനു കവണ്ടിയോണ ് ആർഡി
എസ്എസ് പദ്ധതി തങ്ങൾ െട
പ്ിലോക്കുനെത് എനെ അധി�ോ
രി�ളുന്ട െ്യോയ്ര�രണീം അർഹി
ക്കുനെ അവജ്ഞകയോന്ട തളേി
ക്െയണീം. �ോരണീം ഗ്രോൻഡല്ല, 
സ്�ോര്യവത്�രണേോണ് ഇരു
കൂട്രുന്ടയുീം ലക്്യീം. 

ഇകതോന്ടോപ്ീം, േോസീംകതോറുീം 
കവദയുതി െിരക്് 'പരിഷ്കരിക്കു

നെ' ക�ന്ദ്രസർക്ോരിന്റെ പുതിയ 
ചട്ീം ക�രെത്തിലുീം െടപ്ോക്ോൻ 
ദ്രുതഗതിയിൽ െ്രക്ീം െടക്കു�
യോണ്. ലഭിക്കുനെ െിയകേോപകദ
ശീം അനുസരിച് ്തുടർെടപടി സ്്ര
�രിക്കുന്േനെ് കവദയുതി േന്തി 
പഖ്യോപിച്ീം �ഴിഞ്ഞു. ഇന്െ
ന്ച്ലവിന്ല വ്യത്യോസീം േോരേേല്ല, 
കവദയുതി വോങ്ങുനെതിന്ല എല്ലോ 
അധി�ന്ച്ലവു�ളുീം േോസീംകതോ
റുീം ഉപകഭോക്തോക്െിൽെിനെ ്ഈടോ
ക്ോന്േന്നുീം ചട്ീം െിർകദേശിക്കുന്നു.

ക�ന്ദ്ര ബിന്ജപി സർക്ോർ 
'കവദയുതി െിയേ കഭദഗതി 2022' 
എനെ കപരിൽ പുതിയ െിയേ െിർ
േോണീം െടത്തോനുളേ അവസോെ 
പരിശ്രേത്തിലോണ്. ഈ െ്രക്
ങ്ങൾന്ക്തിരോയ  പകക്ോഭ ന്ത്ത 
െയിക്കുന്േനെ് ന്തോഴിലോെി�ൾ 
പത്രക്ിക്കുനെ ക�രെത്തിന്ല 
എൽഡിഎ� ്ഗവന്മെറെ ്ബിന്ജ
പികയോന്ടോപ്ീം കചർനെ് ന്തോഴിലോ
െി�ന്െയുീം �ർഷ�ന്രയുീം വഞി
ക്കു�യോണ്. സിപിഐ, സിപി
ഐ(എീം) പോർട്ി�ളുന്ട ക�ന്ദ്ര
-സീംസ്ോെ കെതോക്െോണ ്ഭരണ 
വിലോസീം യൂണിയനു�ന്െ െയി
ച്ന്�ോണ്ടിരിക്കുനെത.് അവർ ആരുീം 
തന്നെ അറിയോന്തയോണ് ഈ 
�രോറു�ൾ ഒപ്ിട്ന്തന്നു പറഞ്ോൽ 
വിശ്സിക്ോൻ �ഴിയുകേോ? ഈ 
വഞെ ന്തോഴിലോെി�ളുീം ജെങ്ങ
ളുീം തിരിച്റിയണീം. �ക്ി രോഷ്ട്ര
യത്തിനുീം ജോതി-േത ചിന്�ൾ
ക്കുീം അത്രതേോയി സേര�മ്ിറ്ി
�െിൽ അണിെിരക്ണീം.

സ്മാർട്്മീറ്റർ:വൈദ്യുതിമമഖലയയുടെസ്വകാര്ൈത്കരണത്ിനയുള്ളനെപെി
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(1-ാം ശേജില് നിന്ന്ട)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

എല്ിഎഫ്
ദയുർഭരണം

വിെിച്് മുഖ്യൻ ആഹ്ോദിക്കുകമ്പോ
ൾ ന്തോഴിലോെിവർഗ്ഗ രോഷ്ട്രയന്ത്ത 
പോണന്െകപ്ോന്ല ഗണിച് എണ്
േറ് ഇടതുപക് വിശ്ോസി�ളുന്ട 
ന്െഞ്ചുപിടയു�യോണ്. പട്ിണി 
�ിടക്കുനെ ക�ോരൻ �െി �ണ്ട് 
ആെന്ികക്ണ്ടതിന്ല്ലനെ ഒരു േന്തി
യുന്ട വോക്കു�െിൽ പട്ിണികക്ോ
ലങ്ങകെോടുളേ അറപ്പുീം െിന്യുേോ
ണ് പതി�ലിക്കുനെത്.     

മുക്ോലുീം മുടിഞ് ഖജെോവി
ൽെിന്നുീം പോർട്ി കേലോെമേോർക്കുീം 
തമ്പുരോക്മേോർക്കുീം െോണേില്ലോ
ന്ത വോരികക്ോരി െൽകുന്നു. ഇട
ഞ്ഞുെിൽക്കുനെ �ണ്ണൂർ കെതോവി
െ ്ലക്ങ്ങളുന്ട ബുളേറ്്്രൂ� ്�ോറ് 
മുതൽ യുവജെകക്േത്തിന്റെ ന്ച
യർകപഴ് സണ് ലക്ീം രൂപ ശമ്പ
െീം വന്ര ഖജെോവിൽ െിനെ് ക�
പ്റ്ോൻ ഇക്കൂട്ർക്് ഒരു ഉെിപ്പുേി
ല്ല. പോവന്പ്ട് െികക്പ�രുന്ട 
പണീം �ട്ടുമുടിച് കെതോക്മേോരോ
ൽ  െയിക്ന്പ്ടുനെ സഹ�രണ
സീംഘങ്ങന്െ തോങ്ങോനുീം ജെങ്ങ
ളുന്ട പിച്ക്ോശു തന്നെ. �ത്തുനെ 
പുരയുന്ട അവസോെ �ഴകക്ോലുീം 
ഊരു�യോണ് ഇവർ. മുതലോെി
േോർക്കു െൽകുനെതിന്റെ നൂറിന്ലോ
ന്നുകപോലുേില്ലോത്ത ഉച്ിഷ്ീം െോട്ടു
�ോർക്് എറിഞ്ഞുന്�ോടുക്കുനെതോ
ണ് പിണറോയി െയിക്കുനെ 'ജെ
�്രയ ഭരണീം'. ചോെലു�െിൽ ഈ 
ദുർഭരണന്ത്ത തോങ്ങി പച്നുണ
�ൾ വിെമ്പോൻ എത്തുനെ കെതോ
ക്മേോരുന്ട ന്തോലിക്ട്ിക്കുമുമ്പി
ൽ വലതു രോഷ്ട്രയക്ോർകപോലുീം 
െോണീംന്�ട്ടു കപോകുന്നു. 

ക�ന്ദ്രത്തിന്ല െകരന്ദ്ര കേോദി 
സർക്ോരിന്െകപ്ോന്ലതന്നെ തു
ടർഭരണീം, തങ്ങളുന്ട എല്ലോ ദു
ഷ ്ന്ചയ്തി�ൾക്കുീം ജെങ്ങൾ െൽ�ി
യിരിക്കുനെ അീംഗ്ര�ോരേോണ് 
എനെോണ് വ്യോഖ്യോെീം. �ടുത്ത 
ജെകദ്രോഹ െയങ്ങൾ െടപ്ിലോ
ക്കുന്നു എന്നുളേതു േോരേേല്ല, ക�
രെത്തിന്റെ സോമൂഹ്യ-രോഷ്ട്രയ 
അന്ര്രക്ന്ത്ത േല്രേസേോക്കു
നെതിലുീം സീംഘപരിവോറികെക്ോ
ൾ ഒട്ടുീംകുറഞ് പങ്ല്ല ക�രെത്തി
ൽ ഇവർ െിർവെഹിക്കുനെത്.

ദുസ്സഹമാകുന്ന വഷിലക്കയറ്റ
വും ജീവഷിതച്ചെലവുകളും

ഭക്്യവസ്തുക്െടക്ീം െികത്യ
ോപകയോഗ സോധെങ്ങളുന്ട, േോസ
ങ്ങെോയി തുടരുനെ വിലവർദ്ധെവ് 
ഒരു േോറ്വുേില്ലോന്ത മുകനെോട്് കപോ
കു�യോണ്. ക�രെത്തിന്ല വില
ക്യറ്ത്തിന്റെ രൂക്ത യൂണിറ്ി 
മുൻലക്ങ്ങെിലുീം പതിപോദിച്ിട്ടു 
ളേതോണ്. ഒരു �ികലോ അരിക്് 
ന്പോതു�കമ്പോെത്തിൽ 60 രൂപ
യ്ക്ക് മു�െിൽ തുടരു�യോണ്. മുെ�്, 
േല്ലി, ആട്, റവ, ഭക്്യഎണ്�ൾ, 
കസോപ്,് കപ്റേ ്എന്നുകവണ്ട എല്ലോ 
െികത്യോപകയോഗവസ്തുക്ൾക്കുീം 
ന്തോട്ോൽ ന്പോള്ളുനെ വിലയോണ്. 
രോജ്യത്തോ�േോെീം വിലക്യറ്ീം
മൂലീം ജെങ്ങൾ ദുരിതീം അനുഭവി

ക്കു�യോണ്. ക�രെത്തിൽ ഇത് 
കദശ്രയ ശരോശരികയക്ോൾ മു�
െിലോണ്. ഒരു കുടുീംബത്തിെ് ഒരു 
േോസീം പോച�വോത�ത്തിെ ്േോരേീം 
1100 രൂപയ്ക്ക് മു�െിൽ െൽ�ണീം. 
ന്പകട്ോൾ വില നൂറിെ് മു�െിലോ
യിട്് േോസങ്ങൾ പിനെിട്ടു. ഇതി
നുകശഷീം കലോ� �കമ്പോെത്തിൽ 
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ �ോര്യ
േോയ കുറവുവന്നു. എണ്ക്മ്പെി
�ൾ വില കുറയ്ക്കുനെില്ല. ക�ന്ദ്ര
-സീംസ്ോെ സർക്ോരു�െോ�ന്ട് 
അവരുന്ട ഭ്രേേോയ െികുതിയിൽ 
യോന്തോരു ഇെവുീം വരുത്തോൻ 
തയ്യോറുേല്ല. പരസ്പരീം പഴിചോരി 
ജെങ്ങന്െ ന്�ോഞ്െീം കുത്തു�
യോണിവർ. ഇന്െ വിലവർദ്ധ
െവിന്റെ കപരിൽ ബസ് ചോർജ് 
വർദ്ധിപ്ിക്കു�യോണ് സീംസ്ോെ 
സർക്ോർ ന്ചയ്തത്. വ്രണ്ടുീം ഇരു
ട്ടി എനെകപോന്ല കവദയുതി ചോർജ് 
അതിഭ്രേേോയി വർദ്ധിപ്ിച്. എല്ലോ
വിധ േരുന്നു�ളുന്ടയുീം വില വൻകതോ
തിൽ വർദ്ധിച്. എല്ലോ സർക്ോർ 
കസവെങ്ങൾക്കുമുളേ �്രസു�ളുീം 
വലിയകതോതിൽ വർദ്ധിച്.

ക�ന്ദ്ര സർക്ോരിന്റെ ജിഎ
സ് ടി അടക്മുളേ െയങ്ങൾ വി
ലക്യറ്ീം രൂക്േോക്കുകമ്പോൾ, 
സീംസ്ോെ സർക്ോർ സ്്ര�രി
ക്കുനെ െയങ്ങളുീം സേോെേോയ ര്ര
തിയിൽ ജെകദ്രോഹ�രേോണ്. 
ന്ചറു�ിട വ്യോപോരരീംഗീം വൻ�ിട 
കുത്ത��ൾക്ോയി തുറനെിട്ടു ന്�ോ
ടുക്കുനെതുൾന്പ്ന്ടയുളേ െയങ്ങളു
ന്ട സ്ോഭോവി� പരിണതി തന്നെ
യോണ് ഇനെന്ത്ത സ്ിതിവികശ
ഷീം. ഇത്തരീം െയങ്ങന്െ എതി
ർക്കുന്നു എനെ െോട്യീം മുൻപ് ഇടത് 
മുനെണിക്കുണ്ടോയിരുന്നു. എനെോൽ 
ഇകപ്ോൾ ക�രെത്തിന്റെ മുക്ിലുീം 
മൂലയിലുീംവന്ര വൻ�ിട കുത്ത�
�ളുന്ട േോളു�ൾ സ്ോപിക്ന്പ്ട്ടു 
�ഴിഞ്ഞു. ലുലു േോെിന്റെ മുതലോെി 
ക�രെത്തിന്റെ അീംബോസഡർ 
ആന്ണനെ് എഴനെളേിക്ോൻകപോ
ലുീം മുഖ്യേന്തിക്് ഒരു ഉളുപ്പുേില്ലോ
തോയി. ക�ന്ദ്രത്തിൽ ആയോലുീം 
സീംസ്ോെങ്ങെിൽ ആയോലുീം 
സർക്ോരു�ൾ ഈ ക�ോർപ്കറ
റ്റു�ളുന്ട പോദകസവക്ോയി േത്
രിക്കു�യോണ്. അകപ്ോൾ അവർ 
എങ്ങന്െ ന്പോതുവിതരണീം ശക്തി
ന്പ്ടുത്തി വിലക്യറ്ീം തടയുന്േ
നെ ്െമുക് ്പത്രക്ിക്ോൻ �ഴിയുീം. 
അതിരൂക്േോയ ജെ�്രയ പ
കക്ോഭത്തിന്റെ സമ്ർദേത്തിലൂന്ട
യല്ലോന്ത അത്തരീം ഇടന്പടലു�
ൾ സർക്ോരിന്റെ ഭോഗത്തുെിന്നുീം 
ഉണ്ടോ�ില്ല.

ഭയാനകമായഷി ച്പരുകുന്ന 
ച്പാതുകടം; ഇല്ാതാകുന്ന 
ജനവഷേമ പദ്ധതഷികള്

ക�രെത്തിന്റെ ന്പോതു�ടീം 
ഇകപ്ോൾ 3,32,300 ക�ോടി രൂപ
യോണ്. 2016-17ൽ ഇത് 1,89,768 
ക�ോടിയോയിരുന്നു. ഇന്്യയിന്ല 
ഏറ്വുീം അധി�ീം �ടമുളേ സീം
സ്ോെങ്ങെിൽ ഒനെോണ് ക�രെീം. 

�ടന്േടുപ്് പരിധിന്യ േറി�ടക്ോ
ൻ �ി�്ബി, സോമൂഹ്യ സുരക്ോ 
ന്പൻഷൻ ലിേിറ്ഡ് തുടങ്ങിയ 
സീംവിധോെങ്ങൾ സൃഷ്ിച്് അവ
യിലൂന്ടയുീം വോയ്പ�ൾ എടുത്തു. 
എനെോൽ ഇവയുന്ടന്യല്ലോീം തിരി
ച്ടവ് ബോധ്യത സർക്ോർ എടു
കക്ണ്ടതുീം ജെങ്ങളുന്ട തലയിൽ 
വരുനെതുേോണ്. സർക്ോരിന്റെ 
എല്ലോ െിത്യെിദോെ ന്ചലവു�ളുീം 
ഇനെ് �ടീം വോങ്ങിയോണ് െടത്തു
നെത്. സീംസ്ോെ വരുേോെത്തി
ന്റെ െന്ല്ലോരു പങ്കുീം വോയ്പോ പലിശ 
തിരിച്ടവിെോണ് ന്ചലവഴിക്കു
നെത്.

സർക്ോരിന്റെ സോമ്പത്തി� 
വിശോരദമേോർ അവ�ോശന്പ്ടുനെ
ത് �ടീം വോങ്ങിയുളേ വി�സെ 
പവർത്തെങ്ങെിലൂന്ട വലിയ പു
കരോഗതി ക�രെീം ക�വരിക്കുീം 
എനെോണ്. എനെോൽ ഇനെന്ത്ത 
കലോ�രോജ്യങ്ങൾ െൽകുനെ ചിരേീം 
കവന്റോനെോണ.് ക�രെത്തിൽ �ഴി
ഞ് രണ്ട് പതിറ്ോണ്ടിനുളേിൽ 
സർക്ോരു�ൾ വോങ്ങിക്കൂട്ിയ ഭ്ര
േേോയ തു��ൾന്�ോണ്ട് എന്തു വി
�സെേോണ് െടപ്ോക്ിയിട്ടുളേ
ന്തനെ് പരികശോധിച്ോൽ യോഥോ
ർത്ഥ്യീം ന്വെിവോകുീം. ക�രെത്തി
ന്റെ അഭിേോെേോയിരുനെ ആകരോ
ഗ്യകേഖലയുീം, വിദ്യോഭ്യോസ കേഖ
ലയുീം തോറുേോറോക്ി. സോധോരണ
ക്ോർക്് െൽകുനെ കക്േ പദ്ധ
തി�ൾ ഇല്ലോതോക്കുനെതുീം കസവെ 
കേഖല�െിൽെിന്നുീം സർക്ോർ 
പിമേോറുനെതുീം ജ്രവെക്ോരുന്ട 
അവ�ോശങ്ങൾ െികഷധിക്കുനെ
തുീം സബ് സിഡി�ൾ ഇല്ലോതോക്കു
നെതുീം എല്ലോീം വോയ്പ തിരിച്ടവി
െോയി സ്്ര�രിക്കുനെ ന്ചലവുചു
രുക്ലു�ളുന്ട ഭോഗേോണ്.

ഈ ഭ്രേേോയ വോയ്പ�െിലൂന്ട 
എന്് വി�സെീം വന്നുന്വകനെോ, 
എരേ ന്തോഴിലവസരങ്ങൾ പുതി
യതോയി സൃഷ്ിച്ന്വകനെോ വസ്തു
െിഷ്ഠേോയി പറയുവോൻ ഇവർക്് 
�ഴിയുകേോ? സോമ്പത്തി� ന്ഞരു
ക്ീംമൂലീം വകയോധി�ർക്കുീം വിധ
വ�ൾക്കുീം ഭിനെകശഷിക്ോർക്കുീം 
അടക്ീം ദുർബല വിഭോഗങ്ങൾക്് 
െൽകുനെ തുച്ഛേോയ കക്േന്പൻഷ
നു�ൾകപോലുീം േോസങ്ങകെോെീം മു
ടങ്ങുന്നു. സ് ക്കൂൾ കുട്ി�ളുന്ട ഉച്
ഭക്ണത്തിെ് െൽകുനെ തു�യുീം 
പോച�ക്ോർക്കു െൽകുനെ തുച്ഛ
േോയ പതി�ലവുീം മുടങ്ങുന്നു.

സർക്ോരിന്റെ സോമ്പത്തി� 
പതിസന്ി സോധോരണ ജെങ്ങ
ന്െ വെന്രയധി�ീം കലേശിപ്ിക്കു 
കമ്പോഴീം സർക്ോരിന്റെ ഭരണന്ച്
ലവുീം ധൂർത്തുീം ഒരു െിയന്തണവു
േില്ലോന്ത തുടരു�യോണ്. ലേി�് 
ഹൗസിൽ പശുന്ത്തോഴത്ത് പണി
യോൻ ലക്ങ്ങൾ ധൂർത്തടിച്. പോ
ർട്ി കെതോക്ൾക്ോയി സൃഷ്ിച്ി
ട്ടുളേ ക�ോർപ്കറഷനു�ൾ, �മ്്ര
ഷനു�ൾ, കബോർഡു�ൾ - ഇത്യോ
ദി ലോവണങ്ങെിൽ കുടിയിരുത്തി
യിരിക്കുനെ കെതോക്ൾക്് ലക്

ങ്ങൾ വിലവരുനെ �ോറു�ൾ, പര
സ്യങ്ങൾക്കുകവണ്ടി ന്ചലവോക്കുനെ 
ക�ോടി�ൾ... ഒനെിനുീം ഒരു െിയ
ന്തണവുീം ഉണ്ടോകുനെില്ല. മുഖ്യേ
ന്തിയടക്മുളേവരുന്ട വികദശയോ
രേ, വികദശ ചി�ിത് എനെിങ്ങ
ന്െകപോകുന്നു ന്ചലവു�ൾ. വല
തുപക് രോഷ്ട്രയ കെതോക്ന്െകപോ
ലുീം ലജ്ിപ്ിക്കുനെതോണ് ഇക്കൂ
ട്രുന്ട ഇത്തരീം ന്ചയ്തി�ൾ.

ച്പരുകുന്ന ച്താഴഷിലഷില്ായ്മ; 
ആശയറ്റ യുവജനത

ഭയോെ�േോയ ര്രതിയിലോണ് 
ക�രെത്തിന്ല ന്തോഴിലില്ലോയ്മ 
വർദ്ധിക്കുനെത്. െോഷണൽ സോ
മ്പിൾ സർകവ ഓർഗകെകസഷ
ന്റെ �ണക്നുസരിച്് 2021ൽ ക�
രെത്തിന്ല 15നുീം 29നുേിടയിൽ 
പയമുളേവരുന്ടയിടയിൽ ന്തോ
ഴിലില്ലോയ്മ െിരക്് 43 ശതേോെ
േോണ.് അഭ്യസ്വിദ്യരോയ ന്തോഴിൽ 
രഹിതർ ഏറ്വുീം കൂടുതലുളേ സീം
സ്ോെേോണ് ക�രെീം.

ന്തോഴിലില്ലോയ്മ ഇരേയുീം രൂ
ക്േോയിരിന്ക് സർക്ോർ വൻകതോ
തിൽ തസ്ി��ൾ ഇല്ലോതോക്കു�
യുീം ഉളേവയിൽ സേയബന്ിത
േോയി െിയേെീം െടത്തോതിരിക്കു
�യുീം ന്ചയ്യുന്നു. �രോർ െിയേെ
ങ്ങെിലൂന്ട പിൻവോതിൽ െിയേെീം 
വ്യവസ്ോപിതേോക്ി. പിഎസ് 
സി പര്രക് എഴതി കയോഗ്യത 
കെടുനെവന്ര റോങ്് ലി്റേ് �ോലഹ
രണന്പ്ടുീംവന്ര െിയേെീം െട
ത്തോന്ത പുറന്ള്ളുന്നു. പിഎസ് 
സിക്് പിലിേിെറി എനെ പര്ര
ക്യുീംകൂടി അടികച്ൽപ്ിച്. കേോദി 
സർക്ോരിന്െകപ്ോന്ലതന്നെ ലക്
ക്ണക്ിെ് ന്തോഴിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുീം എനെ് െിരന്രീം വ്ര
മ്പുപറയു� േോരേേോണ് ഇവർ ന്ച
യ്യുനെത്. ന്തോഴിൽ ലഭിക്ോന്ത 
ഉകദ്യോഗോർത്ഥി�ൾ ആത്ഹത്യ
യികലയ്ക്കുവന്ര കപോകുന്നു.

തകരുന്ന ച്താഴഷിലവമഖല
പിണറോയി ഭരണത്തിൽ ന്തോ

ഴിലോെി�ന്െ വിവിധ കേഖല�െി
ൽ െിഷ്ഠുര ചൂഷണത്തിെ് എറി
ഞ്ഞുന്�ോടുക്കു�യോണ.് ക�രെത്തി
ൽ കെടിന്യടുത്തിട്ടുളേ ന്തോഴില
വ�ോശങ്ങന്െക്കുറിച്് വലിയ അവ
�ോശവോദങ്ങൾ ഇവർ ഉയർത്തു
ന്നുണ്ട്. ക�രെത്തിൽ ഇനെ് െിര
വധി കേഖല�െിൽ ന്തോഴിലോെി
�ൾ അനുഭവിക്കുനെത് വലിയ 
െ്രതി െികഷധവുീം ചൂഷണവുേോ
ണ്. ന്തോഴിലോെി സേരങ്ങകെോടുീം 
അവരുന്ട െ്യോയേോയ ആവശ്യ
ങ്ങകെോടുീം ശത്രുതോപരേോയ സേ്ര
പെേോണ ്സർക്ോർ വച്പുലർത്തു
നെത്. ന്�എസ്ആർടിസി ജ്രവ
െക്ോർക്് ശമ്പെത്തിെോയി ക�ോ
ടതിന്യ സേ്രപികക്ണ്ടിവന്നു. 
സേരീം ന്ചയ്തവന്ര ന്�ോടുീംകുറ്വോ
െി�െോയോണ് ചിരേ്ര�രിച്ത്. 
സർക്ോരു�ളുന്ട ന്�ടു�ോര്യസ്
തയുീം അഴിേതിയുീംമൂലീം ന്�എ
സ്ആർടിസി കെരിടുനെ പശ് െ
ങ്ങളുന്ട ഉത്തരവോദിത്ീം ആ സ്ോ

പെന്ത്ത െിലെിർത്തുനെ ന്തോ
ഴിലോെി�ളുന്ട തലയിൽ ന്�ട്ിവ
യ്ക്കോെോണ് കെോക്കുനെത്. 12 േണി
ക്കൂർ സിീംഗിൾ ഡയൂട്ി അടികച്
ൽപ്ിച്ന്�ോണ്ട ്8 േണിക്കൂർ കജോലി 
എനെ ഒനെര നൂറ്ോണ്ടുമുമ്പ് ന്തോ
ഴിലോെി�ൾ കെടിന്യടുത്തഅവ
�ോശന്ത്ത കുഴിച്മൂടി. ന്�-സ്ി
ഫ്റിലൂന്ട െിശ്ചിതസേയ �രോ
ർന്തോഴിന്ലനെ ക�ന്ദ്ര സർക്ോരി
ന്റെ പുതിയ ന്തോഴിൽ െിയേത്തി
െനുസൃതേോയ െയേോണ് െടപ്ോ
ക്ിയത്. 

േിെിേീംകൂലി ഇല്ലോന്ത പണി
ന്യടുപ്ിക്കുനെ െിരവധി ന്തോഴിൽ 
കേഖല�ൾ ക�രെത്തിലുണ്ട.് �ശു
വണ്ടിന്ത്തോഴിലോെി�ൾ, േത്്യ
സീംസ് �രണന്ത്തോഴിലോെി�ൾ, 
ഓൺകലൻ വിതരണക്ോർ, പ
കത്യ� സോമ്പത്തി� കേഖലയി
ന്ല ന്തോഴിലോെി�ൾ, വൻ�ിട 
�ച്വടസ്ോപെങ്ങെിന്ല ജ്രവ
െക്ോർ, സ്�ോര്യ സ് കൂൾ അദ്ധ്യോ
പ�ർ-ജ്രവെക്ോർ, സ്�ോര്യ 
ആശുപരേി ജ്രവെക്ോർ, 
27,000കത്തോെീം വരുനെ ആശ 
വർക്ർേോർ തുടങ്ങി, ഇനെ് സ്
�ോര്യ മൂലധെെികക്പത്തിലൂന്ട 
സൃഷ്ിക്ന്പ്ട്ടു എന്നുപറയുനെ ന്തോ
ഴിലു�െിൽ ഒട്ടുേിക്വയുീം അതി
െിസ്ോര കവതെീം െൽകുനെവയോ
ണ്. ന്തോഴിലോെി�ൾ അവ�ോശ
ങ്ങൾ കചോദിക്കുനെത് വലിയ കു
റ്കൃത്യേോന്ണന്നുീം അതുന്�ോണ്ട് 
ക�രെത്തികലക്് വ്യവസോയി�
ൾ വരുനെില്ല എന്നുമുളേ ന്പരുീം
നുണ വലതുപക് ശക്തി�കെോ
ന്ടോപ്ീംകചർനെ് പചരിപ്ിക്കു�യോ 
ണിവർ. ഈ വോദങ്ങളുന്ട േറവിൽ 
ന്തോഴിലോെി�ൾ �ഠിെ സേരങ്ങ
െിലൂന്ട കെടിന്യടുത്ത അവ�ോശ
ങ്ങൾ െികഷധിക്കു�യുീം ക�ന്ദ്ര
സർക്ോരിന്റെ ന്തോഴിലോെികദ്രോഹ 
െയങ്ങൾക്ിണങ്ങുനെ െടപടി�
ളുേോയി അതിശ്രഘ്ീം മുകനെോട്ടുകപോ 
കു�യുേോണ്.

ച്കഎസ്ആരടഷിസഷി, ച്കഎ
സ്ഇബഷി പരഷി്് കാരങ്ങളഷിലൂ
ച്ട സ്വകാര്യവല്ക്കരണത്ഷിന് 
വഴഷിച്യാരുക്കുന്നു

ന്�എസ്ആർടിസി കെരിടുനെ 
ത�ർച് െിരവധിതവണ ചർച് 
ന്ചയ്തു�ഴിഞ്തോണ്. ജ്രവെക്ോ
ന്രയുീം ന്പൻഷൻ�ോന്രയുീം കദ്രോ
ഹിക്കുന്നു എനെതുേോരേേല്ല, ന്പോ
തുഗതോഗത സീംവിധോെന്ത്ത ത�
ർക്കു�കൂടിയോണ് ന്ചയ്തിരിക്കുനെ
ത്. സർവ്രസു�ൾ ഏതോണ്ട് പകു
തിയോക്ി. 2016ൽ 6000ത്തിെ് 
മു�െിൽ സർവ്രസ് െടത്തിയിരു
നെത് ഇകപ്ോൾ 3500ൽ തോന്ഴയോ
യിരിക്കുന്നു. ഇതുമൂലീം സോധോരണ
ക്ോർ അനുഭവിക്കുനെ യോരേോകലേ
ശീം പറഞ്റിയിക്ോെോ�ില്ല. ന്� 
സ്ിഫ്റ് കപോന്ലയുളേ സ്തന്ത�
മ്പെി�ൾ രൂപ്ര�രിച്് സ്�ോര്യ
വല്ക്കരണത്തികലക്കുളേ ചുവടുവയ്പോ
ണ് െടത്തുനെത്.
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(4-ാം ശേജില് നിന്ന്ട)

എല്ിഎഫ്
ദയുർഭരണം

കവദയുതി െിയേീം 2022 കവ
ദയുതി കേഖലന്യ സ്�ോര്യവല്ക്കരി
ക്ോനുളേ ക�ന്ദ്രസർക്ോരിന്റെ 
പദ്ധതിയോണ്. �ർഷ�രുന്ട ഒരു 
വർഷീം െ്രണ്ടുെിനെ ഐതിഹോ
സി� സേരീം ഈ െിയേത്തിന്െ
തിന്രകൂന്ടയുളേതോയിരുന്നു. എനെോ
ൽ, ഇകപ്ോൾ അതികവഗീം െിയേീം 
െടപ്ിലോക്ോൻ െ്രക്ീം െടക്കുന്നു. 
ക�രെത്തിലോ�ന്ട് സീംസ്ോെ 
സർക്ോർ അതിനുകവണ്ടുനെ മു
ന്നെോരുക്ങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ 
മുകനെോട്ടുന്�ോണ്ടുകപോകുന്നു. സ്ോർട്് 
േ്രറ്ർ സ്ോപിക്ോൻ എടുത്ത ത്ര
രുേോെേടക്ീം ഇതിന്റെ ഭോഗേോ
ണ്. വിശദേോയ കവദയുതി ഉപ
കഭോഗര്രതി, സേയീം എനെിവ അറി
യുനെതു വഴി ഉപകഭോക്തോക്ൾക്് 
തങ്ങളുന്ട കദെീംദിെ കവദയുതി
യുന്ട ഉപകയോഗീം ക്രേ്ര�രിക്ോന്േന്നു  
പറഞ്ോണ് ന്�എസ്ഇബി സ്ോ
ർട്് േ്രറ്ർ ന്�ോണ്ടുവരോൻ ശ്രേിക്കു
നെത്.  എനെോൽ, സ്ോർട്് േ്രറ്റി
ലൂന്ട സ്�ോര്യവത്�രണത്തിന്റെ 
ഒരു ഘട്ീം പൂർത്ത്ര�രിക്ന്പ്ടുന്നു 
എനെതോണ് യോഥോർത്ഥ്യീം.

തകരുന്ന കാര്ഷിക വമഖല
എല്ലോ കേഖല�െിലുീം �ർഷ

�ർ �ടുത്ത പതിസന്ിന്യ കെ
രിടുന്നു. ഇതര സീംസ്ോെങ്ങെി
ൽെിനെ ്ന്പോള്ളുനെ വിലയ്ക്ക ്അരിയുീം 
പച്ക്റി�ളുീം പഴവർഗങ്ങളുീം 
വോങ്ങി ഉപകയോഗിക്കുനെ ക�രെ
ത്തിൽ പന്ക് ഇവ ഉല്പോദിപ്ിക്കു
നെ �ർഷ�ർ വില�ിട്ോന്തയുീം 
�ടന്ക്ണിയിൽന്പട്ടുീം െട്ീംതി
രിയുന്നു എനെതോണ ്യോഥോർത്ഥ്യീം. 
ന്െല്ല് സേയബന്ിതേോയി സീം
ഭരിക്കുനെതികെോ  പതി�ലീം  
യഥോസേയീം െൽകുനെതികെോ 
തയ്യോറോ�ോത്തതുമൂലീം ന്െൽ�
ർഷ�രുീം ദുരിതത്തിലോണ്. അവ
കശഷിക്കുനെ �ർഷ�രുീം ന്െൽകൃ
ഷി ഉകപക്ിക്ോൻ െിർബന്ി
തരോകുന്നു. 

പോൽ വില കൂട്ിയത് ക്്രര�
ർഷ�രുന്ട കപരിൽ. എനെോൽ 
അതികെക്ോൾ വലിയകതോതിൽ 
�ോലിത്ത്രറ് വിലവർദ്ധിപ്ിച്് 
ക്്രര �ർഷ�രുന്ട പതിസന്ി
യുീം വർദ്ധിപ്ിച്. റബ്ബറിന്റെ വില
യിടിവ് തടയുീം എനെ് ന്തരന്ഞ്
ടുപ്് വോഗ്ോെീം െൽ�ിയവർ ഇകപ്ോ
ൾ വോതുറക്കുനെില്ല. റബർ വില 
ത്രന്ര തോണതുമൂലീം ടോപ്ിീംഗ് 
കപോലുീം �ർഷ�ർ ഉകപക്ിക്കു
ന്നു. ടോപ്ിീംഗ് ന്തോഴിലോെി�ളുീം 
പട്ിണിയിലോകുന്നു. േലകയോര കേ
ഖല�െിൽ വെ്യമൃഗശല്യവുീം ഇകപ്ോ
ൾ ബ�ർകസോൺ ഭ്രഷണിയുീം 
കചർനെ് �ർഷ�ന്ര ത�ർത്തിരി
ക്കുന്നു. ബ�ർകസോൺ വിഷയ
ത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്ീം 
െിലെിൽന്ക് �ർഷ�ന്ര പതി
സന്ിയിൽെിനെ് �ര�യറ്ോൻ 
സീംസ്ോെ സർക്ോർ വ്യക്തേോയ 
ഒരു െിലപോടുീം ക�ന്ക്ോള്ളുന്നു
േില്ല.

ജനങ്ങച്ള കുടഷിയഷിറക്കുന്ന 
വനകഷിട പദ്ധതഷികള്

ന്� ന്റയിൽ, വിഴിഞ്ീം തുട
ങ്ങിയ  പദ്ധതി�ൾ വി�സെക്കു
തിപ്് എനെ പചോരണകത്തോന്ട 
ജെങ്ങളുന്ട എതിർപ്ിന്െ അടി
ച്േർത്തി െടപ്ോക്ോെോണ് പി
ണറോയി ഗവന്മെറെ് െിരന്രീം 
ശ്രേിക്കുനെത്. ന്� ന്റയിൽ സി
ൽവർകലൻ പദ്ധതി ജെങ്ങളുന്ട 
യോരേ ആവശ്യങ്ങൾ െിറകവറ്ോൻ 
കവണ്ടിയുളേതല്ല. സോധോരണക്ോ
ർക്് ഇരേ ഉയർനെ ന്ചലവിൽ 
യോരേ ന്ചയ്യോൻ �ഴിയില്ല. ആവ
ശ്യ�തയുേില്ല. ഒരു ന്ചറിയ വിഭോഗീം 
സമ്പനെർക്കു േോരേേോണ് അത് 
ഉപകയോഗിക്ോൻ �ഴിയു�. എനെോ
ൽ  ന്� ന്റയിൽ സൃഷ്ിക്കുനെ കു
ടിന്യോഴിപ്ിക്ൽ, പോരിസ്ിതി� 
ആഘോതീം, �ടബോധ്യത എല്ലോീം 
സീംസ്ോെന്ത്ത ഒരു വൻദുരന്
ത്തികലക്് െയിക്ോൻ കപോനെ
തോണ്. പന്ക്, സർക്ോർ അത് 
െടപ്ോക്ോൻ എല്ലോ തന്തവുീം പയ
റ്റുനെത് അതിന്റെ യഥോർത്ഥ ഗു
ണകഭോക്തോക്െോയ വൻ�ിട �മ്പ
െി�ളുന്ട തോല്പര്യോർത്ഥീം േോരേ
േോണ്. വിഴിഞ്ീം പദ്ധതിയുീം 
സേോെേോയ ര്രതിയിലോണ്. 33 
ശതേോെീം പണി 
പൂർത്തിയോയകപ്ോൾതന്നെ തി
രുവെന്പുരത്തിന്റെ ത്രരത്ത് 
അത് ഗണ്യേോയ വിെോശങ്ങൾ 
വിതച്. അതിന്െക്കുറിച്് െിഷ്പ
ക്േോയ ഒരു പഠെീം െടത്തണ
ന്േനെ ആവശ്യീംകപോലുീം ന്ചവി
ന്ക്ോളേോൻ സർക്ോർ തയ്യോറല്ല. 
അദോെിന്യനെ ഇന്്യയിന്ല ഏറ്
വുീം വലിയ ക�ോർപ്കററ്ിനുകവ
ണ്ടി ക�രെീംതന്നെ സ്ർണ്ത്ത
െി�യിൽ വച്സേർപ്ിക്കുനെതി
ന്റെ സൂചെ�െോണ് ഇകപ്ോൾ പു
റത്തുവരുനെത്. അതിെോയി 
അദോെി തുറമുഖത്തിന്െതിന്ര 
സേരീം ന്ചയ്ത േത്്യന്ത്തോഴിലോ
െി�ന്െ അടിച്േർത്തോൻ ബിന്ജ
പിയുേോയി കചർനെ് െടത്തിയ 
ന്െറിന്�ട് �െി�ൾ ന്പോറുക്ോ
െോവോത്തതോണ്.

ഇത്തരീം പദ്ധതി�െിലൂന്ട ക�
രെത്തിൽ വി�സെീം വരുന്േനെ് 
ന്പരുമ്പറന്�ോട്ി പചരിപ്ിക്കുനെവർ 
�ഴിഞ് െോളു�െിൽ സേോെേോയ 
ര്രതിയിൽ െടപ്ിലോക്ിയ പദ്ധ
തി�ളുന്ട ചരിരേീം ഒനെ് പരികശോ
ധികക്ണ്ടതോണ്. �ോയീംകുെീം തോ
പകവദയുത െിലയീം അടക്ീം ക�
രെത്തിന്ല തോപകവദയുത െില
യങ്ങൾ അടഞ്ഞു�ിടക്കുനെത് 
ജെങ്ങൾ സേരീം ന്ചയ്തികട്ോ, ന്തോ
ഴിലോെി�ൾ സേരീം ന്ചയ്തികട്ോ 
അല്ല. ഈ പദ്ധതി�ൾക്ോയി 
ജെങ്ങൾ അകെ�ീം �ഷ്െഷ്ങ്ങ
ൾ സഹിച്ിട്ടുണ്ട്. ന്�ോച്ി ന്േകട്ോ 
ദിെീംപതി ലക്ങ്ങൾ െഷ്ീം വരു
ത്തുന്നുണ്ട്. ന്�ോച്ി സ്ോർട്് സിറ്ി 
സർക്ോരിൽെിന്നുീം ഒരുപോട് സൗ
ജെ്യങ്ങൾ കെടിവനെതോണ ്80,000 
മുതൽ 1,00,000 വന്ര ന്തോഴിലോ

ണ് വോഗ്ോെീം ന്ചയ്തത്. എനെോൽ 
വനെത് 5000ൽ തോന്ഴേോരേീം ന്തോ
ഴിലു�ൾ. വല്ലോർപോടീം �ന്ണ്ടയ് െ
ർ ന്ടർേിെലിൽ പത്രക്ിച്തികെ 
ക്ോൾ വെന്ര കുറവ് �ന്ണ്ടയ് െ
റു�െോണ് എത്തികച്രുനെത്. 
സർക്ോരുടേസ്തയിലുളേ രോജ്രവ് 
ഗോന്ി ന്ടർേിെലിന്റെ വരുേോെ
വുീം െഷ്ന്പ്ട്ടു. പദ്ധതിക്ോയി ന്റ
യിൽകവ കലൻ െിർമ്ിക്ോെോ
ണ് മൂലമ്പിളേിയിൽെിനെ് 360 
കുടുീംബങ്ങന്െ കുടിന്യോഴിപ്ിച്ത്. 
15 വർഷീം �ഴിഞ്ിട്ടുീം പുെഃരധി
വസിപ്ിച്ില്ല. ന്റയിൽ കലെി
ലൂന്ട ന്ട്യിനുീം ഓടുനെില്ല.

ജെങ്ങളുന്ട എതിർപ്ിന്െ അടി
ച്േർത്തിയതിൽ ഊറ്ീംന്�ോള്ളു
നെതോണ ്ന്ഗയിൽ-അദോെി ഗ്യോസ് 
പദ്ധതി. ന്�ോച്ിയിൽ എൽപിജി
കയക്ോൾ കുറഞ് ന്ചലവിൽ പോ
ച�വോത�ീം െൽകുന്േനെോയിരു
ന്നു വോഗ്ോെീം. ഇകപ്ോൾ എൽപി
ജിന്യക്ോൾ ഇരട്ിവിലയോയതി
െോൽ ഉപകഭോക്തോക്ൾ എവെിധവുീം 
ഉകപക്ിക്ോൻ ശ്രേിക്കുന്നു.

ജനങ്ങളുച്ട ജീവച്നടുക്കുന്ന 
ജപ്തഷികള്, കടച്ക്കണഷി

ക�രെത്തിന്ല സോധോരണ 
ജെങ്ങെിൽ ഒരു വലിയ വിഭോഗീം 

െിലെില്പിനുകവണ്ടി വിവിധ വോ
യ്പ�ന്െ ആശ്രയിക്കുനെവരോണ്. 
�ിട്ടുനെ വരുേോെത്തിൽെിന്നുീം 
എങ്ങന്െന്യങ്ിലുന്േോന്ക് തിരി
ച്ടവ് െടത്തിയിരുനെവന്ര ത�
ർത്തുന്�ോണ്ടോണ് ക�ോവിഡ് വനെ
ത്. ക�ോവിഡ് കലോ�്ഡൗൺ �ോ
ലത്ത് ചില വോയ്പ�ൾക്് സർക്ോ
ർ ന്േോകറോകട്ോറിയീം പഖ്യോപിച്ി 
രുന്നു എങ്ിലുീം അത് വലിന്യോരു 
ചതിക്കുഴിയോയിരുന്നു. ഇനെികപ്ോ
ൾ പലിശയുീം പലിശയുന്ട പലി
ശയുേോയി വോയ്പ�ൾ ഭ്രേേോയ തു
��െോയി േോറി. ബോങ്കു�ൾ വ്രടു
�ൾകതോറുീം ജപ്ിയുേോയി �യറി
യിറങ്ങുന്നു. ഇതികെോട�ീം ക�ര
െത്തിൽ ജപ്ി ഭ്രഷണി െിരവധി 
ജ്രവനു�ൾ എടുത്തു�ഴിഞ്ഞു. ന്�ോ
ല്ലത്ത് അഭിരോേി എനെ ന്പൺകു
ട്ിയുന്ട ജ്രവന്െടുത്തത് ക�രെ 
ബോങ്് എല്ലോ േര്യോദ�ളുീം ലീംഘി
ച്് സ്ോപിച് ജപ്ി കബോർഡ് സൃ
ഷ്ിച് അപേോെഭോരേോണ്. �രു
വന്നൂർ ബോങ്് അടക്ീം സോധോര
ണക്ോരന്റെ ക�ോടി�ൾ തട്ിന്യ
ടുത്ത സിപിഐ(എീം) െിയന്ത
ണത്തിലുളേ ക�രെ ബോങ്് തന്നെ

യോണ് ഈ ജപ്ിെടപടി�െിൽ 
മുനെിൽെിൽക്കുനെത.് പെയീംമൂലീം 
എല്ലോീം െഷ്ന്പ്ട് ക�ോട്യീം ജില്ല
യിന്ല കൂട്ിക്ൽ പകദശത്തുീം െി
രവധി കുടുീംബങ്ങൾ ജപ്ിഭ്രഷണി 
കെരിടുന്നു. ഇതുകൂടോന്ത കലേഡ് 
േോ�ിയ, കേകക്രോ �ിെോൻസ് തു
ടങ്ങിയവരുന്ട െിരവധി ഭ്രഷണി
�ൾക്് െടുവിലോണ് ജെങ്ങൾ.

വകരളച്ത് തകരക്കുന്ന 
ക്വാറഷി മാഫഷിയ

ക�രെത്തിന്റെ പരിസ്ിതി 
ഗുരുതരേോയ ത�ർച്ന്യ കെരിടു
�യോണ്. പശ്ചിേഘട്ന്ത്ത ഒനെോ
ന്� �്ോറിേോ�ിയ ത�ർക്കു�യോ
ണ്. ക�രെത്തിൽ ഇകപ്ോൾ 
6000കത്തോെീം �്ോറി�െോണ് പ
വർത്തിക്കുനെത.് എല്ലോ ഉരുൾന്പോ
ട്ൽ സോധ്യതോകേഖലയിലുീം ഈ 
�്ോറി�ൾ ഒരു ഭ്രഷണിയോയി 
െിലെിൽക്കു�യോണ്. 2018ന്ല 
പെയത്തിനുകശഷവുീം 223 �്ോ
റി�ൾ ക�രെത്തിൽ ആരീംഭിച്. 
അദോെി കപോർട്ിനുകവണ്ടി ദശല
ക്ക്ണക്ിെ് ടൺ പോറയോണ് 
ഇെിയുീം കവണ്ടിവരുനെത്. അതി
നുകവണ്ടി ക�രെത്തിന്ലമ്പോടുീം 
�്ോറി�ൾ ആരീംഭിക്കു�യോണ്. 
സിപിഐ(എീം)െ ്�ഴിഞ് വർഷീം 

ലഭിച് സീംഭോവെ�െിൽ മൂനെിന്ലോ
ന്നുീം �്ോറി മുതലോെിേോരിൽെി 
നെോയിരുന്നു എനെതുീം ഇതികെോ
ട് കൂട്ിവോയികക്ണ്ടതോണ്.

ന്�ോല്ലീം, ആലപ്പുഴ ത്രരത്ത് 
െടക്കുനെ �രിേണൽ ഖെെീം 
േന്റ്ോരു പോരിസ്ിതി� ദുരന്
ത്തിന്റെ മുഖേോണ്. കതോട്പ്ളേി
യിൽ എല്ലോ ത്രരകദശ െിയേങ്ങ
ളുീം ലീംഘിച്് െടക്കുനെ �രിേണ
ൽ ഖെെത്തിന്െതിന്ര 500 ദി
വസത്തിലധി�േോയി ജെങ്ങൾ 
സേരീം ന്ചയ്യുന്നു. �ഴിഞ് വർഷ
ങ്ങെിന്ല ഗുരുതരേോയ പെയങ്ങ
ൾക്കുകശഷവുീം പെയ സോധ്യതോ 
കേഖല�െിന്ലല്ലോീം കതോടു�ളുീം 
വയലു�ളുീം െി�ത്തി വൻ�ിട െി
ർമ്ോണങ്ങൾ െടത്തു�യോണ്. 
എല്ലോറ്ിനുീം ഒത്തോശ ന്ചയ്യുനെത് 
സീംസ്ോെ സർക്ോരുീം സിപി
ഐ(എീം) െിയന്തണത്തിലുളേ 
പഞോയത്തു�ളുേോണ്.

മദ്യ-മയക്കുമരുന്ന് മാഫഷിയ 
പഷിടഷിമുറുക്കുന്ന വകരളം

ഇടതുമുനെണി ഗവന്മെറെ് 
2016ൽ അധി�ോരത്തിൽ വരു

കമ്പോൾ 40ൽ തോന്ഴ ബോറു�െോ
ണ് തുറന്നു പവർത്തിച്ിരുനെത്. 
ഇകപ്ോൾ അത് 700നു മു�െിലോ
യി. കൂടോന്ത േദ്യീം ഉല്പോദിപ്ിക്ോ
ൻ പുതിയ പദ്ധതി�ൾ, ഐടി 
കേഖലയിൽ പബ്ബു�ൾ ഇങ്ങന്െ 
േദ്യത്തിന്റെ കുന്ത്തോഴക്ോണ്. 
ഇതിൽെിന്നുീം സർക്ോർ വൻകതോ
തിൽ വരുേോെമുണ്ടോക്കുന്നു. പന്ക്, 
ക�രെത്തിന്റെ സോമൂഹ്യോന്ര്ര
ക്വുീം സ്ത്ര സുരക്യുീം ത�രു�
യോണ്. ഗോർഹി� പ്രഡെത്തിൽ 
അഭൂതപൂർവേോയ വർദ്ധെ ഉണ്ടോ
കുന്നു. േദ്യലഭ്യത കുറഞ്ോൽ േയ
ക്കുേരുനെ് വർദ്ധിക്കുന്േനെോയിരു
ന്നു ഇവരുന്ട പചോരണീം. എനെോ
ൽ ഇകപ്ോൾ ക�രെത്തിന്ല പി
ഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങന്െയടക്ീം ന്�ണി
യിൽന്പ്ടുത്തി േയക്കുേരുനെ് 
േോ�ിയ െടത്തുനെ പവർത്തെീം 
ജെങ്ങളുന്ട ഉറക്ീം ന്�ടുത്തു�
യോണ്. 12 വയസ്സുളേ ന്പൺകുട്ി
ന്യ കപോലുീം എങ്ങന്െയോണ ്ഇവർ 
ഉപകയോഗന്പ്ടുത്തിയത് എനെ് 
ആ കുട്ിയുന്ട ന്േോഴിയിലൂന്ടത്ത
ന്നെ പുറത്തുവനെിട്ടുണ്ട്. ലഹരി
ന്ക്തിന്ര സർക്ോർ കബോധവല്ക്ക
രണ െോട�ീം െടത്തുകമ്പോൾ അതി
ന്റെ പിനെിലുളേ വൻസോവു�ൾ 
സീംരക്ിക്ന്പ്ടു�യോണ് എനെ് 
ഇനെ് എല്ലോവർക്കുീം അറിയോീം. 
പിടിക്ന്പ്ടുനെ എല്ലോ ക�സു�
െിലുീം ഡികവഎ� ്ഐ, എസ്എ
�്ഐ തുടങ്ങിയ സീംഘടെ�ളു
ന്ട കെതോക്ൾ ഉന്ണ്ടന്നുളേത് 
ഈ പസ്ോെങ്ങൾ ഇനെ് എത്തി
യിരിക്കുനെ അധഃപതെത്തിന്റെ 
ആഴീംകൂടി ന്വെിവോക്കുനെതോണ്.

വദശീയ വഷിദ്യാഭ്യാസ നയവും 
വകരള പാഠ്യപദ്ധതഷി ചട്ക്കൂടും

ക�ന്ദ്ര സർക്ോരിന്റെ ഏന്റ 
അപ�ട�രേോയ പദ്ധതിയോണ് 
പുതിയ കദശ്രയ വിദ്യോഭ്യോസ 
െയീം. സീംഘപരിവോറിന്റെ വർഗ്ഗ്രയ 
അജണ്ടയുീം ക�ോർപ്കററ്് മൂലധെ 
ശക്തി�ൾക്കുകവണ്ടി വിലകുറഞ് 
ന്തോഴിൽകസെന്യ സൃഷ്ിക്കു� 
എനെ അജണ്ടയുീം കൂട്ികയോജിപ്ിച് 
പദ്ധതിയോണിത്. വിജ്ഞോെവുീം 
യുക്തിയുീം െികഷധിക്കുനെ പദ്ധ
തിയോണിത്. ഒപ്ീം വിദ്യോഭ്യോസ 
കേഖലന്യ സമ്പൂർണ് �ച്വടേോ
ക്കു�യുേോണ്. സിപിഐ(എീം) 
ന്പോെിറ്് ബയൂകറോ ഈ െയത്തി
ന്െതിരോന്ണനെോണ് പഖ്യോപി
ച്ിരിക്കുനെത്. എസ്എ�് ഐ 
ഡൽഹിയിൽ െോല് വർഷന്ത്ത 
ഡിഗ്രി ക�ോഴ് സിന്െതിന്ര സേരീം 
ന്ചയ്യുനെ ചിരേങ്ങളുീം േോധ്യേങ്ങ
െിൽ വന്നു. എനെോൽ യോഥോർത്ഥ്യ
ന്േന്ോണ് ? ക�ന്ദ്ര സർക്ോരിന്റെ 
പുതിയ കദശ്രയ വിദ്യോഭ്യോസെ
യവുീം ക�രെ സർക്ോർ തയ്യോറോ
ക്ിയിരിക്കുനെ പോഠ്യപദ്ധതി ചട്
ക്കൂടുീം വോച�ങ്ങെിൽകപോലുീം ഒന്നു
തന്നെയോണ്. െോല് വർഷന്ത്ത 
ഡിഗ്രി ക�ോഴ് സ് ക�രെത്തിൽ 
അടുത്ത വർഷീം ആരീംഭിക്കുീം. പി

kn-]n-sF-(Fw)-sâ k-a-c-hn-cp-²-X C-S-Xp-]-£ 
cm-{ão-b-¯n-\v A-]-cn-lm-cy-am-b lm\nh-cp-¯p¶p

വില്കേയറ്റ്ിനനതിനര നോല്ം അഞ്ചലില് സംഘടിപ്ിച് പ്രതിശഷധ
ശയാഗം എസ്ട യുസിഐ(േമേ്യൂണിസ്റ്ട) ജില്ാ േമേിറ്റി അംഗം സഖാവ്ട 
േി.േി.പ്രോന്്ട കുമാര് ഉദ്ടഘാടനം നെയ്യുന്നു.
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(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)

(5-ാം ശേജില് നിന്ന്ട)
കപേറി തലീംമുതൽ പുെഃസീം
ഘോടെത്തിനുളേ െടപടി�ൾ 
തയ്യോറോക്കുന്നു. എരേ വഞെോപ
രേോന്ണനെ് കെോക്കു�. ക�ന്ദ്ര 
സർക്ോർ എല്ലോ ക�ന്ദ്ര സർവ�
ലോശോല�െിലുീം െടത്തുനെ ജെോ
ധിപത്യവിരുദ്ധ െടപടി�ൾക്് 
സേോെേോണ് ക�രെത്തിന്ല യൂ
ണികവഴ് സിറ്ി�െിൽ സിപിഐ
(എീം) െടത്തുനെ ഇടന്പടലു�ളുീം. 
ഇവ സർവെ�ലോശോല�ളുന്ട സ്
യീംഭരണന്ത്ത ത�ർക്കുനെ െടപ
ടി�െോണ്.

ജനാധഷിപത്യാന്രീഷേം  
തകരക്കച്പെടുന്നു

പിണറോയി സർക്ോർ ക�രെ
ത്തിന്ല ജെോധിപത്യോന്ര്രക്ീം 
ത�ർക്കുനെ െടപടി�െോണ് െിര

ന്രീം സ്്ര�രിക്കുനെത്. ജെ�്രയ 
സേരങ്ങന്െ അടിച്േർത്തുന്നു എന്നു
േോരേേല്ല. ക�ന്ദ്ര സർക്ോരിന്റെ 
അകത േോതൃ�യിൽ എതിരോെി�
ന്െ ക��ോര്യീം ന്ചയ്യു�യോണ്. 
യുഎപിഎയ് ന്ക്തിന്ര അഖികല
ന്്യ കെതോക്ൾ െിരന്രീം പസീം
ഗിക്കുന്നു. പന്ക് ക�രെത്തിൽ 
അതുപകയോഗിച്് ആളു�ന്െ കവട്
യോടുന്നു. വിഴിഞ്ീം സേരന്ത്ത 
ത�ർക്ോൻ ക�ന്ദ്ര സർക്ോരികെോ
ട് കൂട്ടുകചർനെ് ഇഡിന്യ അടക്ീം 
ഉപകയോഗന്പ്ടുത്തി. ഇടതുപക് 
സഹയോരേി�ന്രകപ്ോലുീം രോജ്യകദ്ര
ോഹി�ളുീം ഗൂഢോകലോചെ ക്ോരുേോ
യി ചിരേ്ര�രിച്. എല്ലോ �ോസി്റേ് 
േോർഗ്ഗങ്ങളുീം അവലീംബിച്. ഈ 
െടപടി�ന്െോന്ക് ക�രെത്തിന്റെ 
സോമൂഹ്യോന്ര്രക്ത്തിൽ സൃഷ്ിച് 

പത്യോഘോതങ്ങൾ ന്ചറുതല്ല.
ഇടതുപക് രോഷ്ട്രയത്തിന്റെ 

കേൽവിലോസമുപകയോഗിച്് സി
പിഐ(എീം)ഉീം കൂട്ോെി�ളുീം െട
ത്തുനെ ഈ ദുർഭരണവുീം ജ്രർണ് 
രോഷ്ട്രയവുീം ക�രെത്തിന്റെ ഇടതു
പക് േെസ്ിന്െ വെന്ര കവഗത്തി
ൽ ത�ർക്കു�യോണ്. ഇവരുന്ട 
ന്ചയ്തി�ൾ ഉപകയോഗന്പ്ടുത്തി 
വലതുപക് േോധ്യേങ്ങൾ േോർ� ്സി
സത്തിന്െതിന്ര വലിയ ദുഷ് പ
ചരണീം അഴിച്വിടു�യോണ.് സ്ോ
ഭോവി�േോയുീം ഉയർനെ രോഷ്ട്രയ 
പബുദ്ധത ആർജിക്ോത്ത ന്തോ
ഴിലോെി�ളുീം സോധോരണ ജെങ്ങ
ളുീം േോർ�് സിസന്ത്ത തളേിപ്റ

യുനെതിെ് ഇത് ഇടയോക്കുന്നുണ്ട്. 
അതുവഴി ഇനെന്ത്ത െിഷ്ഠൂരേോയ 
മുതലോെിത്ത ചൂഷണത്തിന്െതിന്ര 
വെർന്നുവകരണ്ട ജെ�്രയ പകക്ോ
ഭന്ത്ത തടയുവോകെോ വഴിതിരിച്
വിടുവോകെോ ഇത് ഇടയോക്കുന്നു.

ഇന്്യൻ േണ്ിന്ല യഥോർത്ഥ 
�മ്യൂണി്റേ് പോർട്ിയോയ എസ് 
യുസിഐ(�മ്യൂണി്റേ്) രൂപീം
ന്�ോണ്ട െോൾമുതൽ ഈ കസോ
ഷ്യൽ ന്ഡകേോക്രോറ്ി�് ശക്തി�
ൾ ന്തോഴിലോെിവർഗ്ഗ മുകനെറ്ത്തിെ് 
സൃഷ്ിക്കുനെ ക�ോട്ങ്ങൾ തുറന്നു
�ോട്ടു�യുീം യഥോർത്ഥ �മ്യൂണി
്റേ് രോഷ്ട്രയവുീം സീംസ് �ോരവുീം 
സമൂഹത്തിൽ സ്ോപിന്ച്ടുക്ോൻ 
പരിശ്രേിക്കു�യുീം ന്ചയ്യു�യോണ.് 
ജെങ്ങളുന്ട കേോചെീം ഉയർനെ 
സദോചോര-സീംസ് �ോരത്തിലധി

ഷ്ഠിതേോയ ജെ�്രയ പകക്ോഭ
ത്തിലൂന്ട ഈ ചൂഷണ വ്യവസ്ി
തിന്യ േോറ്ിന്യടുക്കുനെതുവഴി േോ
രേകേ സോധ്യേോകു. ഉല്പോദകെോപോ
ധി�ളുന്ടകേൽ സമൂഹ്യ ഉടേസ്ത 
സ്ോപിച്് കസോഷ്യലി്റേ് വ്യവ
സ്ിതിയികലക്് മുകനെറോന്ത 
ജെങ്ങൾക്് കേോചെേില്ല. ന്തോ
ഴിലോെി�ന്െയുീം ചൂഷിത ജെങ്ങ
ന്െയുീം അതിൽെിനെ് തടയുനെ 
ഇത്തരീം വർഗ്ഗവഞ� പസ്ോെ
ങ്ങന്െ പരോജയന്പ്ടുത്തികയ മു
കനെോട്ടുകപോ�ോെോകു�യുള്ളു. അതി
െോയി തോകഴത്തലീംമുതൽ ജെ
�്രയ സേര പസ്ോെങ്ങൾ സൃ
ഷ്ിന്ച്ടുത്ത ്ഉജ്്ലേോയ ജെ�്രയ 
സേരങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തു� എനെ
തുേോരേേോണ് െമ്മുന്ട മുനെിലുളേ 
കപോീംവഴി.

ഡൽഹിയിന്ല ഇന്്യോകഗറ്ിൽ കെ
തോജിയുന്ട 28അടി ഉയരമുളേ പതിേ �ഴി
ഞ് ന്സപ്ീംബർ 8െ് പധോെേന്തി െകര
ന്ദ്ര കേോദി അെോച്ഛോദെീം ന്ചയ്തു. രോജ്പഥി
െ് ‘�ർത്തവ്യപഥ് ’ എനെ് പുെർെോേ�ര
ണവുീം െടത്തി. തദവസരത്തിൽ അകദേഹീം 
പറഞ്ത്, ക�ോെെിവോഴ്ച സൃഷ്ിച് വികധ
യത് േകെോഭോവത്തിൽ െിനെ് മുക്തേോയ 
ഒരു പുതിയ ഇന്്യ പിറവിന്യടുത്തിരിക്കു
ന്നു എനെന്രേ. ബ്ിട്്രഷു�ോരുന്ട അടിേ�
െോയി നൂറ്ോണ്ടു�ൾ �ഴികയണ്ടിവനെതിന്റെ 
ഓർമ് അവകശഷിപ്ിക്കുനെ കപരോണ് രോ
ജ്പഥ് എനെ് അകദേഹീം ഓർമ്ിപ്ിച്. കപര് 
േോറ്റുനെതിലൂന്ട അടിേത്തത്തിന്റെ ആ ചരി
രേീം എന്നെകനെയ്ക്കുേോയി തുടച് െ്രക്ന്പ്ടു
�യോണ് എന്നുീം അകദേഹീം അവ�ോശന്പ്
ട്ടു. ഇെി െമ്ൾ �ർത്തവ്യത്തിന്റെ പോത
യിലൂന്ടയോണ് �ോലടി�ൾ വയ്ക്കോൻ കപോ
കുനെത്. ഇെി െമുക്് െമ്മുകടതോയ ത്രരു
േോെങ്ങളുീം േോതൃ��ളുമുണ്ട്. െമ്മുന്ട ഭോഗ
കധയീം െമ്െോണ് െിർണ്യിക്കു�. െമു
ക്ിെി ന്�ട്ടുപോടു�െില്ല എന്നുീം അകദേഹീം 
പറഞ്ഞു. ഇന്്യയുന്ട സ്ോതന്ത്യ സേര
ത്തിൽ കെതോജി െൽ�ിയ അമൂല്യേോയ 
സീംഭോവെ�ൾ ഉയർത്തിക്ോട്ിയ കേോദി, 
സ്ോതന്ത്യോെന്രമുണ്ടോയ ഗവൺന്േറെ് 
കെതോജിയുന്ട കെട്ങ്ങന്െ അീംഗ്ര�രിക്ോൻ 
കൂട്ോക്ിയിന്ല്ല ന്നുീം ആകരോപിച്. ‘‘ഇനെ്, 
ഒരിക്ൽ കജോർജ് അഞോേൻ രോജോവിന്റെ 
േോർബിൾ പതിേ െിലയുറപ്ിച്ിരുനെ അകത 
സ്ലത്ത്, ഇന്്യോകഗറ്ിൽ കെതോജിയുന്ട 
പതിേ സ്ോപിച്തുവഴി കെതോജിക്് അർ
ഹേോയ സ്ോെീം െൽ�ിയിരിക്കുന്നു. ബ്ി
ട്്രഷ് അടിേത്ത വോഴ്ചയുന്ട എല്ലോ ലക്ണ
ങ്ങളുീം െമ്ൾ െ്രക്ീം ന്ചയ്തിരിക്കുന്നു’’ 
എനെോണ് കേോദി അവ�ോശന്പ്ട്ത്.
വകാളനഷി വാഴ്ചയുച്ട അവവശ്ഷിപെുകള് 
തുടചെുനീക്കുന്നു എന്ന വീരവാദം 

അവകശഷിപ്പു�ൾ െ്രക്കു� എനെത് 
വലിയ�ോര്യേോയികത്തോനെോീം. എനെോൽ 
അതിന്റെ അർത്ഥന്േന്ോണ് ? ഒരു കറോ
ഡിന്റെ കപരുേോറ്റുനെകതോ ഒരു പതിേ േോ
റ്ിസ്ോപിക്കുനെകതോ ആകണോ അത.് അകതോ, 
സോമ്ോജ്യത് ഭരണ�ോലന്ത്ത എല്ലോത്തരീം 
അടിച്േർത്തലു�െിൽെിന്നുീം മുക്തേോന്യോ
രു ഭരണീം സ്ോപിക്കുനെകതോ? േഹത്തോയ 

സ്ോതന്ത്യസേരത്തിൽ പന്ങ്ടുത്തവർ സ്
പ്ീം �ണ്ടത് സോമ്ോജ്യത് അടിച്േർത്തലു
�െിൽെിന്നുീം അടിേത്തത്തിൽെിന്നുന്േോ
ന്ക് മുക്തേോന്യോരു രോജ്യേോണ്. എല്ലോ 
പൗരമേോരുന്ടയുീം അനുസയൂതേോയ വി�ോസീം 
ഉറപ്ോക്ോൻ �ഴിയുനെ, ന്തോഴിലുീം െ്യോയ
േോയ കവതെവുീംവഴി സോമ്പത്തി�സ്ിതി 
ന്േച്ന്പ്ടുത്തോൻ �ഴിയുനെ ഒരു ഇന്്യയോ
ണ് അവർ പത്രക്ിച്ത്. ക�ോെെിവോഴ്ച
യുന്ട അടയോെേോയിരുനെ ദോരിദ്ര്യീം, വില
ക്യറ്ീം, അഴിേതി, പൂഴ്തിവയ്പ്, �രിഞന്, 
പട്ിണിേരണീം, അ െ്രതി, അടിച്േർത്തൽ, 
പ്രഡെീം, സീംസോര സ്ോതന്ത്യവുീം അഭി
പോയ സ്ോതന്ത്യവുീം ഉൾന്പ്ന്ടയുളേ അവ
�ോശങ്ങളുന്ട െികഷധീം, ജോതിയുന്ടയുീം 
േതത്തിന്റെയുീം പകദശത്തിന്റെയുന്േോന്ക് 
കപരിലുളേ വികദ്ഷീം കുത്തിന്വച്് അദ്ധ്ോ
െിക്കുനെ ജെങ്ങന്െ ഭിനെിപ്ിക്ൽ, ന്പരു
കുനെ അസേത്ീം തുടങ്ങിയവന്യ്ക്കോന്ക് 
അന്്യീംകുറിക്ന്പ്ടുന്േന്നുീം അവർ �രുതി. 
േനുഷ്യൻ േനുഷ്യന്െ ചൂഷണീം ന്ചയ്യുനെത് 
എന്നെകനെയ്ക്കുേോയി െിർമ്ോർജ്െീം ന്ച
യ്യന്പ്ടുന്േന്നുീം പകൃതി വിഭവങ്ങളുന്ടകേൽ 
എല്ലോവർക്കുീം അവ�ോശമുണ്ടോയിരിക്കുന്േ
ന്നുീം സ്ോർത്ഥ കെട്ങ്ങൾക്ോയി ഏന്ത
ങ്ിലുീം വികദശഭരണോധി�ോരി�കെോ ഏജൻ
സി�കെോ തങ്ങന്െ ന്�ോളേയടിക്ിന്ല്ലന്നു
ന്േോന്ക് അവർ പത്രക്ിച്.

ബ്ിട്്രഷു�ോർ ഇന്്യവിട്കതോന്ട ഈ 
ദുരിതങ്ങന്െല്ലോീം അവസോെികച്ോ? ജെ
ങ്ങൾക്് അധി�ോരീം ലഭികച്ോ? ഇന്ല്ലനെോ
ണ് അനുഭവീം പറയുനെത്. അധി�ോരീം �ി
ട്ിയത് മുതലോെിവർഗ്ഗത്തിെോണ്. അവർ 
കുത്ത� സ്ഭോവേോർജിക്കു� േോരേേല്ല, സോ
മ്ോജ്യത് ഘട്ത്തിലുന്േത്തിക്ഴിഞ്ഞു. പര
േോവധി ചൂഷണേോണ് അതിന്റെ അടിസ്ോ
െീം. ഭരണോധി�ോരി�ൾ േോറിന്യങ്ിലുീം 
ഭരണത്തിെ ്േോറ്േില്ല. മുതലോെിത്തവ്യവസ് 
അതിന്റെതന്നെ െിയേങ്ങൾ പ�ോരീം അപ
രിഹോര്യേോയ പതിസന്ിയിൽ അ�ന്പ്
ട്ിരിക്കുനെതിെോൽ, ആ പതിസന്ിയുന്ട 
ഭോരീം ജെങ്ങളുന്ട ചുേലിൽ ഇറക്ിന്വച്് 
അവരുന്ട ജ്രവിതീം െോൾന്ചല്ലുകന്ോറുീം 
അകങ്ങയറ്ീം ദുരിത േയേോക്ിന്ക്ോണ്ടിരി
ക്കുന്നു. ഇനെ് എല്ലോ സോമ്ോജ്യത്-മുതലോ
െിത്ത രോജ്യങ്ങളുന്ടയുീം ന്പോതുസ്ഭോവേോ

യി �ോസിസീം േോറിയിരിക്കുന്നുന്വനെ്, 
ഈ യുഗീം ദർശിച് സമുനെത േോർക്ി്റേ് 
ദോർശെി�ൻ സഖോവ് ശിബ് ദോസ് കഘോഷ് 
ചൂണ്ടിക്ോണിച്ിട്ടുണ്ട്. വർദ്ധിച്വരുനെ സോ
മ്പത്തി�-രോഷ്ട്രയ ക�ന്ദ്ര്ര�രണീം, സോീം
സ്ോരി�േോയ ചിട്ന്പ്ടുത്തൽ, മൂല്യങ്ങളുന്ട 
െിരോസീം, വർദ്ധിച്വരുനെ ഭരണകൂട ഭ്ര�
രത, ജെോധിപത്യോവ�ോശങ്ങൾ �വർന്നെ
ടുക്ൽ, എതിർ ശബ്ദങ്ങന്െ അേർച് ന്ച
യ്യൽ തുടങ്ങിയ പവണത�ന്െോന്ക് സ്
തന്ത ഇന്്യയിൽ വെന്ര പ�ടേോയി 
�ോണോീം. മുതലോെിത്ത ഭരണകൂടത്തിന്റെ 
െടത്തിപ്പു�ോരൻ േോരേേോണ് ഗവൺന്േറെ്. 
ബിന്ജപിയുീം മുൻഗോേിയോയ ക�ോൺഗ്രസ്ി
ന്െകപ്ോന്ല മുതലോെിവർഗ കസവ െടത്തു
�യുീം കുത്ത�ോനുകൂലവുീം തി�ച്ീം ജെോ
ധിപത്യവിരുദ്ധവുേോയ െയങ്ങൾ െടപ്ി
ലോക്കു�യുേോണ്. സ്ോഭോവി�േോയുീം ജെ
ജ്രവിതീം അടിക്ടി ത�രുന്നു.

അകപ്ോൾ, ക�ോെെി ഭരണത്തിന്റെ അവ
ശിഷ്ങ്ങൾ െ്രക്ീം ന്ചയ്തു എനെ അവ�ോ
ശവോദീം എരേ ന്പോളേയോണ്. എന്ിെധി
�ീം, എലിസബത്ത് രോജ്ഞി േരിച്കപ്ോൾ 
ഒരു ദിവസന്ത്ത കദശ്രയ ദുഃഖോചരണീം പ
ഖ്യോപിച് കേോദി സർക്ോർ. കദശ്രയ പതോ� 
പകുതി തോഴ്തി. എല്ലോ ആകഘോഷങ്ങളുീം േോ
റ്ിന്വച്. രോജ്ഞിയുന്ട 70 വർഷന്ത്ത ഭര
ണ�ോലത്ത് ഇന്്യ-യുന്� ബന്ീം ശക്തി
ന്പ്ട്തോയി വികദശ�ോര്യ േന്തോലയീം പ
സ്ോവിച്. ക�ോേൺന്വൽത്തിന്റെ കെതൃത്ീം 
എനെ െിലയിൽ കലോ�ന്േമ്പോടുമുളേ ജെ
ലക്ങ്ങളുന്ട കക്േത്തിൽ രോജ്ഞി സുപ
ധോെ പങ്കുവഹിച്തോയുീം പറഞ്ഞു. എ നെോൽ 
യോഥോർത്ഥ്യന്േന്ോണ്. ബ്ിട്്രഷ് സോമ്ോ
ജ്യത്ത്തിന്റെ തലപ്ത്തിരുന്നുന്�ോണ്ട് ഭര
ണകൂടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾന്ക്ല്ലോീം അീം
ഗ്ര�ോരീം െൽകു�േോരേേോണവർ ന്ചയ്തത്. 
ബ്ിട്്രഷ് ഭരണോധി�ോരി�ൾ ചിരേ്ര�രി
ക്കുനെതുകപോന്ല അവർ ബ്ിട്ണിന്ല സോ
ധോരണ ജെങ്ങളുന്ട അക്്രണ കസവി� 
ആയിരുനെില്ല. ജ്രർകണോന്മുഖേോയ രോജോ
ധിപത്യത്തിന്റെ പതിെിധിക്് ഒരിക്ലുീം 
ബ്ിട്ണിന്ല അദ്ധ്ോെിക്കുനെ ജെങ്ങന്െ 
പതിെിധ്ര�രിക്ോൻ �ഴിയില്ലകല്ലോ. ബ്ി
ട്ണിന്ലയുീം അതിന്റെ ക�ോെെി�െോയിരു
നെ രോജ്യങ്ങെിന്ലയുീം ജെങ്ങന്െ നൂറ്ോണ്ടു

�കെോെീം ന്�ോളേയടിച്ണ്ടോക്ിയതോണ് 
രോജകുടുീംബത്തിന്റെ സ്ത്ത്. ഇന്നുീം ബ്ി
ട്ന്റെ സോമ്ോജ്യത് തോല്പര്യങ്ങളുന്ട സീംര
ക്ണത്തിെോയി രോജോധിപത്യന്ത്ത പ
ത്ര�ോത്�േോയി ഉപകയോഗന്പ്ടുത്തുന്നു 
എനെ �ോഴ്ചപ്ോട് ബ്ിട്ണിന്ല പുകരോഗേെ 
ചിന്ോഗതിക്ോരുീം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്ത
രന്േോരു രോജോധി�ോരന്ത്ത പ�്രർത്തിക്കു� 
വഴി െമ്ൾ ദ്രർഘ�ോലീം അനുഭവിച് അടി
േത്തന്ത്ത തോകലോലിക്കു�യോണ ്ബിന്ജപി 
ഗവൺന്േറെ് ന്ചയ്യുനെത്. അതുന്�ോണ്ട്, 
ഒരു കറോഡ് പുെർെോേ�രണീം ന്ചയ്യുനെതു
വഴി േോരേീം െമ്ൾ ബ്ിട്്രഷ് സോമ്ോജ്യത് 
വോഴ്ചയുന്ട അവകശഷിപ്പു�ന്െ തുടച് െ്രക്കു
�ന്യോന്നുേില്ല.

വദശീയതച്യക്കുറഷിചെും മവതാന്മുഖത
ച്യക്കുറഷിചെും വനതാജഷിയുച്ടയും 
ആരഎസ്എസ്-ബഷിച്ജപഷി-ഹഷിന്ുമഹാ 
സഭയുച്ടയും കാഴ്ചപൊട്

‘‘ഒരു രോജ്യന്േനെ െിലയിൽ, ശക്തവുീം 
ആധുെി�വുേോയ ഇന്്യ എനെ കെതോജി
യുന്ട ആദർശേോണ് െമ്ൾ പുൽകുനെത്’’ 
എനെതോയിരുന്നു കേോദിയുന്ട േന്റ്ോരു അവ
�ോശവോദീം. ബിന്ജപിക്കുീം അതിന്റെ മുൻ
ഗോേി�ൾക്കുീം കെതോജിന്യക്കുറിച്് ഉണ്ടോ
യിരുനെ �ോഴ്ചപ്ോട് എന്ോയിരുന്നെന്നുീം 
വ്യത്യസ് വിഷയങ്ങെിൽ രണ്ടുകപരുന്ടയുീം 
ആശയഗതി�ൾ എന്ോയിരുന്നെന്നുീം 
കെോക്ോീം. ഇരുവരുന്ടയുീം തത്ചിന്�ളുീം 
രോഷ്ട്രയ െിലപോടു�ളുീം അടിസ്ോെപര
േോയി ഭിനെേോയിരുന്നു എനെ �ോര്യീം �ഴി
ഞ് ന്�ബ്രുവരി 1 ലക്ീം കപോലികറ്റിയൻ 
ഇറയിൽ വിശദേോയി ചർച് ന്ചയ്തിരുന്നു. 
പുതിയ അവ�ോശവോദങ്ങളുന്ട പശ്ചോത്ത
ലത്തിൽ അവ ഒന്നുകൂടി പരികശധിക്ോീം. 

നേതാജിയുടെ പാത പിന്ുെരുന്ു  
എന് േനരന്ദ്ര ന�ാദിയുടെ അവകാശവാദം  
തികചും അപഹാസ്ം

എല്ിഎഫ്ദയുർഭരണം
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(ശേഷം 8-ാം ശേജില്)

(6-ാം ശേജില് നിന്ന്ട)

ആർഎസ്എസ് കസദ്ധോന്ി�െോയ എീം
.എസ്.കഗോൾവോൾക്ർ പറയുന്നു: ‘‘െമ്മുന്ട 
കദശ്രയ കബോധത്തിെ് രൂപീം െൽ�ിയ 
പകദശ സീംബന്േോയ കദശ്രയതന്യക്കു
റിച്ീം ന്പോതുശത്രുവിന്െക്കുറിച്ന്േോന്ക്
യുളേ ആശയങ്ങൾ, െമ്മുന്ട യഥോർത്ഥ 
ഹിന്ദു കദശ്രയ കബോധത്തിന്റെ സ്പഷ്വുീം 
പകചോദെോത്�വുേോയ ഉളേടക്ീം െമുക്് 
െികഷധിക്കു�യുീം സ്ോതന്ത്യത്തിെോയി 
െടത്തുനെ സേരങ്ങന്െ �ലത്തിൽ ബ്ിട്്ര
ഷ് വിരുദ്ധ സേരങ്ങെോക്ിത്ത്രർക്കു�യു
േോണ് ന്ചയ്തത്. ബ്ിട്്രഷ് വിരുദ്ധത കദശ
കനേഹവുീം കദശ്രയ കബോധവുേോയി സേ്ര
�രിക്ന്പ്ട്ടു. ഈ പിന്ിരിപ്ൻ �ോഴ്ചപ്ോട് 
സ്ോതന്ത്യ സേരത്തിലുടെ്രെവുീം അതിന്റെ 
കെതോക്െിലുീം സോധോരണ ജെങ്ങെിലുീം 
വിെോശ�രേോയ �ലേോണുെവോക്ിയിരി
ക്കുനെത്.’’(We or our Nationhood Defined) 
‘‘ഹിന്ദുക്ൾ സ്യീം ഒരു രോഷ്ടേോണ് അഥവോ 
ഒരു കദശ്രയതയോണ്… കബോധമുളേ ആർ
ക്കുീം ഈ ആശയീം െിരോ�രിക്ോെോവില്ല… 
െമ്ൾ രോഷ്ടീം എനെതുന്�ോണ്ട് അർത്ഥേോ
ക്കുനെത്, ഭൂരിപക്ന്േനെ വിഷയീം ഒഴിച്
െിർത്തിയോലുീം, എകപ്ോഴീം അർത്ഥേോകക്
ണ്ടത് ഹിന്ദുരോഷ്ടീം എനെല്ലോന്ത േന്റ്ോന്നു
േല്ല. കദശ്രയവോദി�െോയ രോജ്യകനേഹി�ൾ
ക്്, ഹിന്ദുവീംശന്ത്തയുീം രോഷ്ടന്ത്തയുീം ഹൃ
ദയകത്തോട് കചർത്തുവച്് ആരോധിക്കുവോൻ 
അഭിലഷിക്കുനെവർക്് േോരേകേ ആ ലക്്യ 
പോപ്ിക്ോയി ഇറങ്ങിത്തിരിക്ോനുീം പയ
ത്ിക്ോനുീം �ഴിയൂ. േറ്റുളേവന്രല്ലോീം വഞ
�കരോ കദശ്രയതോല്പര്യത്തിെ് എതിര് െിൽ
ക്കുനെവകരോ ആയിരിക്കുീം’’ എന്നുീം കഗോൾ
വോൾക്ർ പറയുന്നു. അകപ്ോൾ, ഇന്്യൻ 
സ്ോതന്ത്യ സേരത്തിന്ല സന്ിയില്ലോത്ത 
ധോരയുന്ട ഉജ്്ല പത്ര�േോയ കെതോജി 
ഒന്നു�ിൽ വഞ�െോണ് അന്ല്ലങ്ിൽ കദ
ശകദ്രോഹിയോണ് എനെോണ് ഈ പറഞ്
തിെർത്ഥീം. ആർഎസ്എസ്-ബിന്ജപിയു
ന്ട പത്യയശോസ്ത െിർമ്ിതിയോയ ‘ഹിന്ദു
ത്’ എനെ ആശയീം മുകനെോട്ടുവയ്ക്കുനെത് ഹിന്ദു 
േഹോസഭയുന്ട കെതോവോയിരുനെ വി.ഡി.
സവർക്റോണ.് ഹിന്ദുത്വോദി�ളുന്ട ആചോ
ര്യെോയ സവർക്ർക്് ബിന്ജപി ഗവൺ
ന്േറെ് ഭോരതരത് ബഹുേതി െൽ�ോൻ 
ആകലോചിച്ിരുനെതോണ്. ഹിന്ദു േഹോസ
ഭയുന്ട അഹമ്ദോബോദിൽ കചർനെ 19-ോീം 
വോർഷി� സകമ്െെത്തിൽ പസീംഗിക്
ന്വ സവർക്ർ പറഞ്ഞു: ‘‘ശത്രുതോ േകെോ
ഭോവകത്തോന്ട രണ്ട് കദശ്രയത�ൾ ഇന്്യ
യ്ക്കുളേിൽ �ഴിയു�യോണ്. പല രോഷ്ട്രയ 
കെതോക്ളുീം വരുത്തുനെ ഗുരുതരേോയ ന്തറ്്, 
ഇന്്യ ഒറ് രോഷ്ടേോയി വിെക്ികച്ർക്ന്പ്
ട്ടു എനെ് ബോലിശേോയി �രുതുനെതോണ്. 
അങ്ങന്െ ആഗ്രഹിക്കുനെതുന്�ോണ്ടുേോരേീം 
അത് സോദ്ധ്യേോകുീം എനെോണവർ �രുതു
നെത്. ഇന്്യ ഏ�ോത്�േോന്യോരു രോഷ്ട
േോന്ണനെ് ഇനെ് �രുതോകെയോ�ില്ല. കെ
ന്രേറിച്്, ഹിന്ദുക്ളുീം മുസ്്രങ്ങളുീം എനെ 
െിലയിൽ ഇന്്യയിൽ പധോെേോയുീം രണ്ട് 
കദശ്രയത�ൾ െിലെിൽക്കുന്നു.’’ ഹിന്ദുേത 
ദർശെന്ത്ത വഴി�ോട്ിയോയി സവർക്റുീം 
കഗോൾവോൾക്റുീം ഉയർത്തിക്ോണിക്കു
കമ്പോൾ കെതോജി അത് വ്യർത്ഥേോന്ണനെ് 
�രുതുന്നു. ജോതി-േത ഭിനെത�ൾന്ക്ോന്ക് 
അത്രതേോയ ജെോധിപത്യത്തിനുകവണ്ടി 
വോദിക്കുനെ അകദേഹീം പറയുന്നു:‘‘ഇന്്യയി
ന്ല ബ്ിട്്രഷ് പട്ോെത്തിൽ കചർനെ് ഹി
ന്ദുക്ൾ കസെി� പരിശ്രലെീം കെടണ
ന്േനെ് ആഗ്രഹിക്കുനെ സവർക്ർ അന്ർ

കദേശ്രയ സോഹചര്യീം വിസ്രിക്കു�യോന്ണ
ന്നുകവണീം �രുതോൻ. ഈ അഭിമുഖത്തിൽ
െിനെ് ഞോൻ േെസ്ിലോക്കുനെത് മുസ്്രീം 
ല്രഗിൽെിന്നുീം ഹിന്ദു േഹോസഭയിൽെിന്നുീം 
ഇെി ഒന്നുീം പത്രക്ികക്ണ്ടതില്ല എനെോ
ണ്… േതീം പൂർണ്േോയുീം രോഷ്ട്രയത്തിൽ
െിനെ് അ�റ്ി െിർത്തന്പ്ടണീം. േതീം ഒരോ
ളുന്ട വ്യക്തിപരേോയ വിഷയീം േോരേേോയി
രിക്ണീം. േനുഷ്യന്െനെ െിലയിൽ ഏതു
േതത്തിലുീം വിശ്സിക്ോൻ ജെങ്ങൾക്് 
പൂർണ് സ്ോതന്ത്യീം ഉണ്ടോ�ണീം. എനെോൽ, 
രോഷ്ട്രയീം േതത്തോകലോ േന്റ്ന്ന്ങ്ിലുീം പ
കൃത്യോത്രത സങ്ല്പങ്ങെോകലോ െയിക്ന്പ്
ടോൻ പോടില്ല. സോമ്പത്തി�വുീം രോഷ്ട്രയവുീം 
ശോസ്ത്രയവുേോയ യുക്തി വിചോരേോയിരിക്
ണീം രോഷ്ട്രയത്തിെ് വഴി�ോട്ടുനെത്.’’(കക്രോ

സ് കറോഡ്സ്) കെതോജിയുന്ട ഇന്്യൻ െോ
ഷണൽ ആർേിയിൽ െിനെ് േതന്ത്ത പൂർ
ണേോയുീം പുറത്തുെിർത്തിയിരുന്നു എനെ 
�ോര്യീം ഇവിന്ട പറകയണ്ടതുണ്ട്. എല്ലോ 
േതസ്ർക്കുേിടയിൽ സൗഹൃദവുീം സോകഹോ
ദര്യവുീം വെർത്തോൻ ആഹ്ോെീംന്ചയ്യുനെ 
ഒരു ഗോെീം ഐഎൻഎക്കുകവണ്ടി  ആബിദ് 
ഹുകസനുീം േറ്റുീം തയ്യോറോക്ിയകപ്ോൾ 
കെതോജി പറഞ്തിങ്ങന്െ:‘‘േതവുീം െമ്മു
ന്ട പവർത്തെങ്ങളുീം തമ്ിൽ കൂട്ിക്കുഴയ്ക്കോൻ 
ഞോൻ അനുവദിക്ില്ല. കദശ്രയകബോധീം 
േോരേേോയിരിക്ണീം െമ്മുന്ട അടിസ്ോെീം. 
െിങ്ങൾ േതത്തിന്റെ കപരിൽ ഐ�്യമു
ണ്ടോക്ോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങന്െ സീം
ഭവിച്ോൽ ഒരിക്ൽ അകത േതത്തിന്റെ 
കപരിൽത്തന്നെ അവർ ഭിനെിക്കുീം. അവർ
ക്് അമ്പലത്തികലോ പളേിയികലോ ഗുരുദ്ോ
രയികലോ കപോ�ോീം. എനെോൽ എന്റെ കലോ
�ത്ത് കദശ്രയകബോധീം ഒഴിവോക്കുനെ ഒനെി
നുീം സ്ോെേില്ല.’’ േതവിവക്യില്ലോത്ത 
‘ജയ് ഹിന്്’ എനെ അഭിവോദ്യീം ഉണ്ടോയത് 
അങ്ങന്െയോണ്. സവർക്ർ കെതോജിന്യ 
‘ജിഹോദി ഹിന്ദു’ എനെോണ് വികശഷിപ്ി
ച്ിരുനെത്. ഹിന്ദു-മുസ്്രീം ഐ�്യീം എനെ 
െിലപോടുീം അകദേഹന്ത്ത ന്ചോടിപ്ിച്.(ദ 
വയർ, 22.9.2022)

വരഗീയതാ പപശ്നത്ഷിച്ല  
ഭഷിന്നനഷിലപാട്

1989 മുതൽ ബിന്ജപി ഉയർത്തിപ്ിടി
ക്കുനെത് രോഷ്ട്രയ പത്യയശോസ്തേോയ ‘‘ഹി
ന്ദുത്’’േോണ്. ഇന്്യൻ സമൂഹത്തിന്റെയുീം 
സീംസ്ോരത്തിന്റെയുീം ആണിക്ല്ലോയി ഹി
ന്ദുേത ‘മൂല്യ’ങ്ങെോണ ്അത ്മുകനെോട്ടുവയ്ക്കുനെത.് 
ഹിന്ദുേതന്ത്ത രോഷ്ട്രയവല്ക്കരിച്് മുസ്്രങ്ങ
ന്െ രണ്ടോീംതരീം പൗരമേോരോയി �ോണുന്നു. 
മുസ്്രീം വികരോധീം പസീംഗിക്കു� േോരേേല്ല, 
മുസ്്രങ്ങന്െ കൂട്ന്ക്ോല ന്ചയ്യോൻകപോലുീം 
ആഹ്ോെീം ന്ചയ്യുനെ സീംഘപരിവോർ കെ
തോക്ളുണ്ട്. കദശ്രയതയുന്ട ചിഹ്നങ്ങന്െ
ന്യോന്ക് േിക്വോറുീം മുസ്്രങ്ങന്െോന്ക് 
അീംഗ്ര�രിക്കുന്നുന്ണ്ടങ്ിലുീം സീംഘപരി
വോർ അവന്ര കൂറില്ലോത്തവരോയി ചിരേ്ര�
രിക്കുന്നു. ഏതോനുീം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് 

അസേിൽ ബിന്ജപി സർക്ോർ കദശ്രയ 
പൗരത് രജി്റേർ ന്�ോണ്ടുവനെത് ഇന്്യൻ 
പൗരമേോരോയ മുസ്്രങ്ങന്െ വികദശി�െോയി 
മുദ്ര കുത്തോെോയിരുന്നു. അവന്ര െോടു�ട
ത്തു�കയോ �്യോമ്പു�െിൽ തോേസിപ്ിക്കു
�കയോ ന്ചയ്യു�യോണ് ലക്്യീംവച്ത്. പശു
വിന്റെ കപരിൽ ആൾക്കൂട് ന്�ോലപോത�
ങ്ങൾ െടന്നു. ബുൾകഡോസർ ഉപകയോഗിച്് 
വ്രടു�ൾ ഇടിച് െിരത്തി. മുസ്്രങ്ങൾക്കുകെന്ര 
പല തരത്തിലുളേ ആക്രേണങ്ങൾ െടന്നു. 
വർഗ്ഗ്രയ ഭ്ോന്് വെർത്തിന്യടുക്കു�യോയി
രുന്നു പദ്ധതി. ഇക്ോര്യത്തിൽ കഗോൾവോ
ൾക്ർ പറഞ്തിങ്ങന്െ:‘‘ഹിന്ദുസ്ോെിൽ 
വസിക്കുനെ വികദശ വീംശ്രയ വിഭോഗങ്ങൾ 
ഒന്നു�ിൽ ഹിന്ദു സീംസ്ോരവുീം ഭോഷയുീം 
സ്്ര�രിക്ണീം, ഹിന്ദു േതന്ത്ത ആദരി

ക്ണീം, ഹിന്ദു വീംശന്ത്തയുീം സീംസ്ോരന്ത്ത
യുീം അതോയത് ഹിന്ദു കദശ്രയതന്യ േഹ
ത്വൽക്രിക്ോത്ത ഒരോശയവുീം സ്്ര�
രിക്രുത്. അവരുന്ട പകത്യ�േോയ െില
െിൽപ്് ഉകപക്ിച്് ഹിന്ദുവീംശത്തിൽ 
ലയിക്ണീം. അല്ലോത്തപക്ീം ഹിന്ദു രോ
ഷ്ടത്തിെ് സമ്പൂർണ്േോയുീം �്രഴ് വഴങ്ങി ഒരു 
വികശഷോവ�ോശവുീം ഇല്ലോന്ത �ഴിഞ്ഞു
ന്�ോളേണീം. പകത്യ� പരിഗണെ കപോ
യിട്് പൗരോവ�ോശങ്ങൾ കപോലുീം ഉണ്ടോ
യിരിക്കുനെതല്ല.’’(We or Our Nationhood 
Defined) അകത കൃതിയിൽ വ്രണ്ടുീം പറയു
ന്നു: ‘‘ഇത് എന്റെ ഹിന്ദു രോഷ്ടേോണ്, ഇന്ത
ന്റെ േതവുീം തത്ചിന്യുേോണ്. ഞോൻ െി
ലന്�ോകളേണ്ടതുീം േറ്് രോഷ്ടങ്ങൾക്് േോതൃ
�യോയി ഉയർത്തിക്ോകട്ണ്ടതുീം ഇവെിധ
േോണ് എനെ ഉത്തേ കബോധ്യീം െമുക്കുണ്ടോ
യിരിക്ണീം. ഹിന്ദു പുെഃസീംഘടെയുന്ട 
ബലത്ത അടിത്തറ ഇതോണ്… െമുക്് 
എന്ിന്െയുീം േറി�ടനെ് മുകനെോട്ടുകപോ�ോനുീം 
എനെോൽ, ഒരു പൗരോണി� സത്യന്േനെ 
െിലയിൽ െമ്മുന്ട കദശ്രയതയികലയ്ക്ക്, ഭോ
രതന്േനെോൽ ഹിന്ദുക്ളുന്ട കദശേോണ് എനെ 
വസ്തുതയികലയ്ക്ക് ഊനെിെിൽക്ോനുീം �ഴി
യണീം… െമുക്് ഒരിക്ൽക്കൂടി ന്െഞ്ചുവി
രിച്്, തലയുയർത്തിപ്ിടിച്്, ഹിന്ദുരോഷ്ട
ത്തിന്റെ അന്സ്്, അതിപുരോതെ�ോലീം 
മുതകലയുളേ അതിന്റെ ജമേോവ�ോശേോയ 
േഹിേയുന്ടയുീം യശസ്ിന്റെയുീം ന്�ോടുമുടി
യികലയ്ക്ക് ഉയർത്തുന്േനെ് പഖ്യോപിക്ണീം.’’

‘ഹിന്ദു ഭോരതീം’ എനെ മുദ്രോവോ�്യന്ത്ത 
കെതോജി രൂക്േോയി വിേർശിച്ിരുന്നു: 
‘‘ഹിന്ദുക്ൾ ഭൂരിപക്േോയതിെോൽ ‘ഹി
ന്ദുരോജ്’ എനെ മുദ്രോവോ�്യീം ക�ൾക്കുന്നുണ്ട്. 
അത് വ്യർത്ഥേോയ ചിന്യോണ്.’’(കുേില്ല
യിന്ല പസീംഗീം, 14 ജൂൺ 1938) ‘‘ഹിന്ദു
ക്ളുന്ടയുീം മുസ്്രങ്ങളുന്ടയുീം തോല്പര്യങ്ങൾ 
വ്യത്യസ്ങ്ങെോന്ണനെതികെക്ോൾ വലിയ 
നുണയില്ല.. പട്ിണി, ന്തോഴിലില്ലോയ്മ, െി
രക്രത തുടങ്ങിയവന്യോന്ക്യോണ് എല്ലോ
വരുന്ടയുീം അടിസ്ോെ പശ്നങ്ങൾ.’’ (രോ
ജ്സോഹിയിന്ല പസീംഗീം, 13 ഏപിൽ 
1928) ‘‘ഹിന്ദുേഹോസഭ �ടുത്ത വർഗ്രയത
ന്യ തോകലോലിക്കുനെ െിലപോന്ടടുക്കുന്നു, 

ഹിന്ദുക്െന്ട േെസ്ിന്െ വിഷലിപ്േോക്കു
നെ വർഗ്രയ വിഷീം വേിപ്ിക്കുന്നു. ഹിന്ദു
േഹോസഭയുീം മുസ്്രീം ല്രഗുീം 
മുമ്പകത്തതികെക്ോൾ കൂടുതൽ വർഗ്രയ 
സ്ഭോവേോർജ്ിച്ിരിക്കുന്നു.’’(ഒപ്പുവച് മു
ഖപസീംഗീം, ക�ോർകവഡ് കലേോക്്, 4 കേയ് 
1940) ‘‘ഹിന്ദു േഹോസഭ ശൂലവുേോയി സനെ്യോ
സിേോന്രയുീം സനെ്യോസിെി�ന്െയുീം കവോ
ട്ടുപിടിക്ോൻ അയച്ിരിക്കുന്നു. �ോവിയുീം 
ശൂലവുന്േോന്ക് �ോണുകമ്പോൾ ഏത് ഹി
ന്ദുവുീം വണങ്ങുീം. േതന്ത്ത മുതന്ലടുത്തുീം 
അതിന്െ േലിെേോക്ിയുീം ഹിന്ദുേഹോസഭ 
രോഷ്ട്രയ രീംഗത്ത ്പത്യക്ന്പ്ട്ിരിക്കു�യോണ.് 
മുഴവൻ ഹിന്ദുക്ളുീം ഇതിന്െ അപലപിക്
ണീം. രോഷ്ട്രയ രീംഗത്തുെിനെ് ഇവന്ര പുറ
ത്തോക്ണീം. അവർക്് ന്ചവിന്�ോടുക്കു�
കയ ന്ചയ്യരുത്.’’(ആെന്ബസോർ പരേി�, 
14 കേയ് 1940) ‘‘സ്ോർത്ഥേതി�െോയ ചിലർ 
രണ്ട് േതവിഭോഗക്ോർക്ിടയിൽ ദുഷ്ചി
ന്�ളുീം സീംഘർഷങ്ങളുീം കുത്തിന്പ്ോക്കു�യോ 
ണ്. സ്ോതന്ത്യ സേരന്ത്ത സീംബന്ിച്ി
ടകത്തോെീം ഇവർ ശത്രുക്െോണ്. േറ്് േത
ങ്ങന്െകപ്ോന്ല ഇസ്ോേിനുീം ഇന്്യയിൽ 
സ്ോെമുണ്ട്. എല്ലോ േതങ്ങളുന്ടയുീം പോര
മ്പര്യവുീം ആദർശങ്ങളുീം ചരിരേവുന്േോന്ക് 
േെസ്ിലോക്ണീം. �ോരണീം, സോീംസ്ോരി
�േോയ പരസ്പര സൗഹൃദവുീം സോദൃശ്യവുേോ
ണ് സോമുദോയി� ഐ�്യത്തികലയ്ക്കുീം സേോ
ധോെത്തികലയ്ക്കുീം വഴിന്തെിക്കുനെത്… ഈ 
സോീംസ്ോരി� ബന്ത്തിെ് ശോസ്ത്രയവുീം 
േകതതരവുേോയ വിദ്യോഭ്യോസീം ആവശ്യേോ
ണ്. യോഥോസ്ിതി�േോയ േതവിശ്ോസീം 
സോീംസ്ോരി� സഹ�രണത്തിെ് വലിയ 
പതിബന്േോണ്.’’ (േഹോരോഷ്ട ന്പോവിൻ
ഷ്യൽ സകമ്െെീം, 3 കേയ് 1928)

വർഗ്രയതോ പശ്നത്തിെ് അകദേഹീം ഇങ്ങ
ന്െ പരിഹോരീം െിർകദശിക്കുന്നു: ‘‘വർഗ്ര
യതന്യനെ �്യോൻസർ കവകരോന്ട പിഴതു
�െയു� അസോദ്ധ്യേോന്ണനെ് ഇനെന്ത്ത 
സോഹചര്യത്തിൽ കതോനെോീം. എനെോൽ രോ
ജ്യന്ത്തയോന്� ഒരു വിപ്ലവ േകെോഭോവത്തി
കലയ്ക്ക് ന്�ോണ്ടുവനെോൽ ഈ ദൗത്യീം വെന്ര 
എളുപ്േോകുീം. സ്ോതന്ത്യ സേരത്തിൽ ഉറ് 
സഖോക്െോയി ന്പോരുതുകമ്പോൾ അവരുന്ട 
ജ്രവിതത്തിൽ ഒരു ന്പോതു ലക്്യത്തിെോ
യുളേ പകചോദെീം പ�ോശിച്തുടങ്ങുീം. ഇത് 
ഒരു പുതിയ സേ്രപെീം പദോെീം ന്ചയ്യുീം. 
ഒരു പുതിയ �ോഴ്ചപ്ോട് ഉരുത്തിരിയുീം. ഒരു 
പുതിയ കലോ�ീം അെോവൃതേോയിത്ത്രരുീം. 
ഈ വിപ്ലവീം സോദ്ധ്യേോയിക്ഴിയുകമ്പോൾ 
ഇന്്യൻ ജെത ഒരു പുതിയ ജെതയോയി 
പരിണേിക്കുീം.’’(കുേില്ല, 14 ജൂൺ 1938)
ഫാസഷിസവത്ാടും വംശീയ  
ച്വറഷിവയാടുമുള്ള കാഴ്ചപൊട്

കലോ�ന്േമ്പോടുമുളേ ജെോധിപത്യ വി
ശ്ോസി�ൾ ഹിറ്്ലന്റ േോെവരോശിയുന്ട 
ന്�ോടിയ ശത്രുവോയി മുദ്ര ചോർത്തുകമ്പോൾ, 
കഗോൾവോൾക്ർ ഹിറ്്ലന്റയുീം അയോളുന്ട 
വീംശ്രയ വിഷീം വേിക്കുനെ ചിന്�ന്െയുീം 
വോകെോെീം പു�ഴ്ത്തു�യോണ്. അകദേഹീം പര
സ്യേോയി പറയുന്നു: ‘‘വീംശത്തിന്റെയുീം 
അതിന്റെ സീംസ്ോരത്തിന്റെയുീം ശുദ്ധി െി
ലെിർത്തോൻ ന്സേിറ്ി�് വീംശജരോയ ജൂ
തമേോന്ര രോജ്യത്തുെിനെ് തുരത്തിന്ക്ോണ്ട് 
ജർമ്െി കലോ�ന്ത്ത പിടിച്കുലുക്ി. വീം
ശോഭിേോെീം അതിന്റെ പോരേ്യത്തിന്ലത്തു
നെതോണ് അവിന്ട �ണ്ടത്. അടിമുടി വ്യ
ത്യസ്ത�ൾ പുലർത്തുനെ വീംശങ്ങൾക്കുീം 
സീംസ്ോരങ്ങൾക്കുീം ഏ�ോത്�േോയ ഒരു 
സമൂഹേോയി സ്ോീംശ്ര�രിക്ന്പ്ടു�ന്യ

t\XmPn¡v A[ctkh \S¯n cm{ãob apXseSp¸v \S¯p-Ibpw
t\XmPnbpsS Bib§Ä¡v hncp²ambsXÃmw sN¿pIbpamWv _n-sP]n

ശനതാജി സുഭാഷ്ട െന്ദ്രശബാസ്ട 125-ാം ജന്മ വാര്ഷിോെരണ േമേിറ്റിയുനട ആഭിമുഖ്യ്ില് കുണ്ടറ 
മു്കേടയില് നടന്ന ശനതാജി ജന്മവാര്ഷിോെരണ സശമേളനം എ.നജയിംസ്ട ഉദ്ടഘാടനം നെയ്യുന്നു.
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നെത് എരേകത്തോെീം അസോദ്ധ്യേോന്ണന്നുീം 
ജർമ്െി �ോണിച്തന്നു. ഹിന്ദുസ്ോെിൽ 
െമ്ൾ പഠിക്കു�യുീം പകയോജെന്പ്ടുത്തു 
�യുീം ന്ചകയ്യണ്ട ഒരു െല്ല പോഠേോണി
ത്.’’(We or Our Nationhood Defined)

േന്റ്ോരു ആർഎസ്എസ് കെ തോവുീം 
കഗോൾവോൾക്റുന്ട ആശയങ്ങകെോട് പൂർ
ണ്േോയി കയോജിച്ിരുനെയോളുേോയ ദ്രെദ
യോൽ ഉപോദ്ധ്യോയ ഒരു �ടുത്ത മുസ്്രീം വി
രുദ്ധെോയിരുന്നു. മുസ്്രങ്ങൾന്ക്തിന്ര വി
കദ്ഷ പസീംഗങ്ങൾ െടത്തു�യുീം ജെങ്ങ
െിൽ ഭ്ോന്േോയ മുസ്്രീം വികരോധീം വെർ
ത്തിന്യടുക്കു�യുീം ന്ചയ്ത അകദേഹീം ഇങ്ങ
ന്െകൂടി പറഞ്ഞു: ‘‘വ്യക്തിജ്രവിതത്തിൽ 
ന്തമ്ോടി�െോയ ഹിന്ദുക്ൾകപോലുീം സീംഘീം 
കചർന്നു�ഴിഞ്ോൽ എകപ്ോഴീം െല്ല �ോ
ര്യങ്ങകെ ചിന്ിക്കു. എനെോൽ രണ്ട് മുസ്്ര
ങ്ങൾ ഒനെിച്കൂടിയോൽ, വ്യക്തിപരേോയി 
ചിന്ിക്ോൻകപോലുീം �ഴിയോത്ത �ോര്യ
ങ്ങെോയിരിക്കുീം ന്ചയ്യു�. ഇതോണ് െമ്മു
ന്ട അനുഭവീം.’’(പവൻ കുൽക്ർണി, ദ 
വയർ ഉദ്ധരിച്ത്, 30-10-2017) ആർഎ
സ്എസ് ക�ഡർേോരുന്ട വ്യക്തിത് വി�
സെവുേോയി ബന്ന്പ്ട്് �ോസി്റേ് ര്ര
തി�ൾ പഠിക്ോൻ ആർഎസ്എസ ്കെതോവ് 
എ.ബി.എസ്.മുകഞ മുകസ്ോെിെിയുന്ട ഇറ്
ലി സന്ർശിക്കു�യുീം വ്യക്തി ജ്രവിതന്ത്ത 
�ോസി്റേ് ര്രതിയിൽ ചിട്ന്പ്ടുത്തുനെതുീം 
കസെി� പരിശ്രലെീം െൽകുനെതുന്േോ
ന്ക് േെസ്ിലോക്കു�യുീം ന്ചയ്തു. ഈ പോ
ഠങ്ങെോണ് ആർഎസ്എസ് ശോഖ�െിൽ 
െടപ്ിലോക്ിയത്. ഹിറ്്ലറുന്ട �ോസിസ
ത്തിൽ, ആർഎസ്എസ്-ബിന്ജപിയുന്ട 
കദശ്രയതോ സങ്ല്പീം സേോെത �ന്ണ്ടത്തു
നെതിെ് ഇന്തല്ലോീം വ്യക്തേോയ ന്തെിവു
�െോണ്.

ഇക്ോര്യത്തിൽ കെതോജിയുന്ട െില
പോട് കെോക്ോീം. േയൂണിച്ിന്ല ജർമ്ൻ 
അക്ോഡേിയുന്ട ഡയറ്ർക്്, െോസിസ
ന്ത്ത രൂക്േോയി വിേർശിച്ന്�ോണ്ട ്1936ൽ 
കെതോജി ഇപ�ോരീം എഴതി: ‘‘ഞോൻ കവ
ദെകയോന്ട പറയന്ട്, ജർമ്െിയുന്ട പുതിയ 
കദശ്രയതോവോദീം ഇടുങ്ങിയതുീം വ്യക്തിക�
ന്ദ്ര്രയവുീം േോരേേല്ല, അകരോച�ീം കൂടിയോണ്. 
ഈ അഭിപോയവുേോയോണ് ഞോൻ എന്റെ 
രോജ്യകത്തയ്ക്ക് േടങ്ങുനെത്. െോസി തത്ചി
ന്യുന്ട സോരോീംശീം അടുത്തിന്ട േയൂണിച്ിൽ 
െടത്തിയ പസീംഗത്തിൽ വ്യക്തേോക്ന്പ്
ട്ിട്ടുണ്ട്. വീംശ്രയേോയ അസേത്ത്തിന്റെ 
ഈ പുതിയ സിദ്ധോന്ീം ശോസ്ത്രയ ന്തെി
വു�ളുന്ട അടിത്തറയില്ലോത്തതുീം ന്വളേവീം
ശജരുന്ട വികശഷിച്് ജർമ്ൻ വീംശജരുന്ട 
കേധോവിത്ീം ഉദ്കഘോഷിക്കുനെതുേോണ്. 
ഹിറ്്ലർ ‘ന്േയ്ൻ �ോീം�ി’ൽ ജർമ്െിയു
ന്ട  പഴയ ന്�ോകെോണിയൽ െയന്ത്ത വി
േർശിക്കുന്നുന്ണ്ടങ്ിലുീം െോസി ജർമ്െി 
അതിന്റെ പഴയ ക�ോെെി�ൾക്കുകേൽ അവ
�ോശവോദീം ഉനെയിച്ിരിക്കുന്നു.’’

രോീംഗറിൽ 1940ൽ െടത്തിയ പസീം
ഗത്തിൽ കെതോജി പറഞ്ഞു: ‘‘1922ൽ ഇറ്
ലി എല്ലോ അർത്ഥത്തിലുീം കസോഷ്യലിസ
ത്തിെ് തയ്യോറോയിരുന്നു. ന്ലെിന്െകപ്ോന്ല 
ഒരു കെതോവിന്റെ അഭോവീം േോരേേോണ് 
ഉണ്ടോയിരുനെത്. അതുന്�ോണ്ടുതന്നെ കസോ
ഷ്യലിസ്റ്റു�ൾക്് ആ അവസരീം െഷ്ന്പ്
ട്ടു. ആ അവസരീം �ോസി്റേ് കെതോവ് മു
കസ്ോെിെി ഉടൻ പകയോജെന്പ്ടുത്തി. 
അകദേഹീം അധി�ോരീം ഏറ്കതോന്ട ചരിരേീം 
തി�ച്ീം വ്യത്യസ്േോന്യോരു േോർഗത്തിൽ 
ചരിക്കു�യുീം കസോഷ്യലിസത്തിനുപ�രീം 

�ോസിസീം സ്ോപിക്പ്ടു�യുീം ന്ചയ്തു.’’ 
�ോസിസത്തിന്റെയുീം വീംശ്രയവോദത്തി
ന്റെയുീം വക്തോവോയ ഒരോൾക്് ഇതുകപോന്ല 
യഥോർത്ഥ കദശ്രയവോദിയുീം കദശകനേഹി
യുീം കസോഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്സിക്കുനെ 
ആളുേോയ കെതോജിയുന്ട അെന്രോവ�ോ
ശിയോ�ോൻ �ഴിയുകേോ? 

ഭരണകൂടത്ഷിച്റെയും വരഗവഷിഭജന
ത്ഷിച്റെയും വഷി്യത്ഷിച്ല നഷിലപാട് 

ഭരണകൂടന്ത്ത സീംബന്ിച്് കഗോൾ
വോൾക്ർ പറയുന്നു: ‘‘ഭോരത്രയ ശോസ്തങ്ങ
കെോ രോഷ്ട്രയ, സോമൂഹ്യ സിദ്ധോന്ങ്ങകെോ 
ഭരണകൂടീം ഉപരിവർഗ്ഗത്തിന്റെ  പതിെി
ധിയോന്ണനെ് പറയുനെില്ല. അത് ചൂഷണ
ത്തിനുളേ ഉപ�രണവുേല്ല. അത് ധർമ്
ന്ത്ത അഥവോ സദോചോര സീംഹിത�ന്െ
യോണ് പതിെിധോെീം ന്ചയ്യുനെത്. രോഷ്ട്രയ 
അധി�ോരത്തികലയ്ക്ക് സോമ്പത്തി� വിഷ
യീംകൂട്ികച്ർക്കുനെ കസോഷ്യലിസന്ത്തയുീം 
അത് ഉൾന്ക്ോള്ളുനെില്ല’’. ഇതിെ് വിരു
ദ്ധേോയി കെതോജിയുന്ട �ോഴ്ചപ്ോട് ഇതോ
യിരുന്നു: ‘‘ന്തോഴിലോെിയുീം മുതലോെിയുീം 
തമ്ിൽ ഒരു തർക്മുണ്ടോയോൽ ഭരണകൂടീം 
ഒനെോന്� മുതലോെിന്ക്ോപ്ീം െിൽക്കുീം. 
വരുീം െോളു�െിൽ രോഷ്ട്രയ കേോചെത്തി
ന്റെ �ോര്യത്തിൽ േോരേേല്ല, സോമ്പത്തി� 
ചൂഷണത്തിൽെിനെ് സമൂഹന്ത്ത സ്ത
ന്തേോക്കുനെതിലുീം ന്തോഴിലോെിവർഗീം പ
ധോെന്പ്ന്ട്ോരു പങ്് വഹിക്ോൻ കപോകു
�യോണ്’’. (ഖരഗ്പൂർ ന്റയിൽകവ വർകക്
ഴ്് േ്രറ്ിീംഗ്, 1928)

ആരഎസ്എസും ഹഷിന്ുമഹാസഭയും 
സ്വാതപന്്യത്ഷിന് എതഷിരായഷിരുന്നു

ബിന്ജപിയുന്ട പത്യയശോസ്ത സത്ത
യോയ ഹിന്ദുത്യുന്ട ഉപജ്ഞോതോവുീം ഹി
ന്ദുേഹോസഭയുന്ട സ്ോപ�നുേോയ വി.ഡി. 
സവർക്റോണ് േതന്ത്ത അടിസ്ോെേോ
ക്ിയുളേ ദ്ിരോഷ്ട സിദ്ധോന്ീം ആദ്യേോയി 
മുകനെോട്ടുവയ്ക്കുനെത്. ബ്ിട്്രഷ് ഗവൺന്േറെി
െ് േോപ്കപക് െൽകുകമ്പോൾ സവർക്ർ 
പറഞ്ത് സോമ്ോജ്യത് സർക്ോരിന്െ 
അവരോഗ്രഹിക്കുനെ തരത്തിൽ കസവിക്ോൻ 
തയ്യോറോന്ണനെന്രേ. ‘‘ബഹുേോെന്പ്ട് ബ്ി
ട്്രഷ് സർക്ോർ ഹിന്ദുക്ന്െ പരിഗണിക്കു
�യുീം അവരുന്ട പിന്തുണകയോന്ട പവർ
ത്തിക്കു�യുീം കവണീം. ഇരുകൂട്രുന്ടയുീം 
തോൽപര്യങ്ങളുീം ഒന്നുതന്നെയോണ്. െമ്ൾ 
ഒനെിച് െ്രങ്ങണീം. ഹിന്ദുക്ളുീം കഗ്രറ്് ബ്ി
ട്നുീം ക�ക�ോർത്ത് െ്രങ്ങുകമ്പോൾ പഴയ 
ശത്രുത അപസക്തേോകുന്നു എനെതോണ് 
പധോെ �ോര്യീം.’’ (1939 ഒക്ോബർ 9െ് 
ഇന്്യൻ �ോര്യങ്ങൾക്ോയുളേ ബ്ിട്്രഷ് 
േന്തി ന്സറ്്ലോറെ് പഭുവിെ് കവകസോയി 
ലിൻലിത്കഗോ അയച് റികപ്ോർട്്)

ബ്ിട്്രഷ് ഗവൺന്േന്റുേോയി ‘‘�ലപദ
േോയ സഹ�രണീം’’ എ ന്നെോരു സിദ്ധോന്
വുീം സവർക്ർ മുകനെോട്ടുവച്. 1942ൽ �ോൺ
പൂരിൽ െടനെ ഹിന്ദുേഹോസഭ സകമ്െെ
ത്തിൽ പസീംഗിക്ന്വ സവർക്ർ, ഹിന്ദു
േഹോസഭയുന്ട ഭരണ�ർത്തോക്ളുേോയുളേ 
സഹ�രണത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇപ�ോരീം 
അവതരിപ്ിച്: ‘‘പോകയോഗി� രോഷ്ട്രയത്തിൽ 
പോലികക്ണ്ട പധോെ തത്ീം �ലദോയ�
േോയ സഹ�രണീം എനെതോയിരിക്ണന്േ
നെോണ് ഹിന്ദുേഹോസഭയുന്ട അഭിപോയീം...
അതുന്�ോണ്ടുതന്നെ അധി�ോരസ്ോെങ്ങ
െിൽ പവർത്തിക്കുനെ സഭയുന്ട പവർത്ത
�ർ ആ അധി�ോരീം ഹിന്ദുക്ളുന്ട െ്യോയ
േോയ തോൽപര്യങ്ങൾ സീംരക്ിക്ോനുീം 
ശക്തിന്പ്ടുത്തോനുീംകവണ്ടി വിെികയോഗി

ക്ണീം. കദശകനേഹപരേോയ പവർത്തെ
ങ്ങന്െയോന്� ഉൾന്ക്ോള്ളുനെതോണ് �ല
ദോയ�േോയ സഹ�രണീം. സജ്രവ പങ്ോ
െിത്തീം മുതൽ സോയുധ ന്ചറുത്തുെിൽപ്പുവ
ന്രയുളേ  ആ പവർത്തെങ്ങൾ, �ോലയെവുീം 
വിഭവങ്ങളുീം കദശ്രയ തോൽപര്യവുീം ആവ
ശ്യന്പ്ടുനെതിെനുസരിച്ോയിരിക്കുീം.’’

ആർഎസ്എസുീം ഹിന്ദുേഹോസഭയുീം 
1942ന്ല �്ിറ്് ഇന്്യ സേരന്ത്ത സ്ന്ീം 
രോഷ്ട്രയ െിലപോടിൽെിന്നുന്�ോണ്ട് എതിർ
ത്തു. ഹിന്ദുേഹോസഭയിന്ല രണ്ടോേന്ത്ത 
കെതോവുീം അനെന്ത്ത അവിഭക്ത ബീംഗോ
െിന്ല ഹിന്ദുേഹോസഭ-മുസ്്രീംല്രഗ് സഖ്യ
സർക്ോരിന്ല ഉപമുഖ്യേന്തിയുേോയിരുനെ 
ശ്യോേപസോദ് മുഖർജി ബീംഗോൾ ഗവർണർ
ക്് അയച് �ത്തിൽ പറയുന്നു: ‘‘പശ്നീം ഈ 
�്ിറ്് ഇന്്യ സേരന്ത്ത ബീംഗോെിൽ എങ്ങ
ന്െ കെരിടുീം എനെതോണ്. ക�ോൺഗ്രസ് 
�ിണഞ്ഞു ശ്രേിച്ോലുീം ഈ സേരീം ബീം
ഗോെിൽ കവരുപിടിക്ോൻ അനുവദിക്ോ
ത്തവിധീം ഭരണസീംവിധോെീം സജ്േോക്
ണീം. ഇത് െമുക്് ന്ചയ്യോെോകുീം. ഏത് 
അധി�ോരത്തിനുകവണ്ടിയോകണോ ക�ോൺ
ഗ്രസ് സേരീം ന്ചയ്യുനെത് ആ അധി�ോരീം 
ഇകപ്ോൾത്തന്നെ ജെപതിെിധി�ൾക്് 
ലഭിച് �ഴിഞ്തോയി ഉത്തരവോദന്പ്ട് 
േന്തിേോർ ജെങ്ങകെോട് പറയണീം. അടി
യന്രോവസ്കപോലുളേ സന്ർഭങ്ങെിൽ 
ഇത് പരിേിതന്പ്ടുത്തന്പ്ടോീം. െമ്ൾ ബ്ി
ട്്രഷു�ോന്ര വിശ്സിക്ണീം.അത് ബ്ിട്
നുകവണ്ടികയോ അവരുന്ട കെട്ങ്ങൾക്കുകവ
ണ്ടികയോ അല്ല, കപോവിൻസിന്റെ സ്ോത
ന്ത്യീം സീംരക്ിച്െിർത്തോൻകവണ്ടിയോ
യിരിക്കുീം.’’ 

രണ്ടോീംകലോ�േഹോയുദ്ധീം ന്�ോടുമ്പിരി
ന്ക്ോണ്ടിരുനെ സേയേോയിരുന്നു അത്. 
1941ൽ ഭഗത്പൂരിൽ ഹിന്ദുേഹോസഭയുന്ട 
23-ോീം സകമ്െെത്തിൽ പസീംഗിക്ന്വ 
സവർക്ർ പറഞ്ഞു: ‘‘യുദ്ധീം െമ്മുന്ട അടു
ന്ത്തത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് അപ�ടീം വരു
ത്തുീം. കസെി�വൽക്രണപവർത്തെീം 
ശക്തിന്പ്ടുകത്തണ്ട സേയേോണിത്. ഓകരോ 
ഹിന്ദുേഹോസഭ ശോഖയുീം കസെ്യത്തിൽ 
കചരുനെതിെോയി ഹിന്ദുക്ന്െ പകചോദി
പ്ിക്ണീം. പകത്യ�ിച്് ബീംഗോെിലുീം അസ
േിലുീം ഒരുെിേിഷീംകപോലുീം െഷ്ന്പ്ടുത്തോ
ന്ത ഇത് ന്ചയ്യണീം. ഹിന്ദുക്ൾ അങ്ങന്െ 
ആയിരങ്ങളുീം ലക്ങ്ങളുേോയി കസെ്യ
ത്തിലുീം ആയുധ െിർമ്ോണത്തിലുന്േോന്ക് 
പങ്കുവഹിക്ന്ട്.’’ (സേഗ്ര സവർക്ർ വോ
ങ്േയ, ഹിന്ദുരോഷ്ടദർശൻ, കവോെ്യീം 6, േഹോ
രോഷ്ട പോന്ി�് ഹിന്ദു സഭ, 1963, കപജ് 
460-61)

എനെോൽ കെതോജിയുന്ട ഉറച് െിലപോ
ട് കെർവിപര്രതേോയിരുന്നു. കദശകനേഹി
�കെോട് അകദേഹീം ഇങ്ങന്െ ആഹ്ോെീം 
ന്ചയ്തു, ‘‘യുദ്ധസോഹചര്യീം ഉപകയോഗന്പ്ടു
ത്തി ബ്ിട്്രഷ് സോമ്ോജ്യത്ത്തിെ് പഹ
രകേൽപ്ിക്ണീം. േറ്് സോഹചര്യങ്ങെിലോ
ന്ണങ്ിൽ ബ്ിട്െ് അതിന്റെ മുഴവൻ കസ
െി�കശഷിയുീം െമുന്ക്തിന്ര അണിെി
രത്തോീം. എനെോൽ യുദ്ധ സോഹചര്യേോയ
തിെോൽ അത് സോധ്യേല്ല. ഏറ്വുീം ദുർബ
ലെോയിക്കുകമ്പോൾ ശത്രുവിന്െ പരോജയ
ന്പ്ടുത്തു� ഏറ്വുീം എളുപ്േോയിരിക്കുീം’’. 
(കക്രോസ്കറോഡ്സ്) 

ആർഎസ്എസുീം ഹിന്ദുേഹോസഭയുീം 
‘ഹിന്ദുരോഷ്് ’ ത്തിനുകവണ്ടി വോദിച്കപ്ോൾ 
കെതോജി  പറഞ്ഞു: ‘‘ആദ്യലക്്യീം പൂർണ
സ്രോജ് കെടു� എനെതോണ്, അടുത്തത് 
കസോഷ്യലിസീം സ്ോപിക്കു� എനെതുീം. 

ന്തോഴിലോെി�ന്െയുീം �ർഷ�ന്രയുീം സ്ോ
തന്ത്യസേരത്തിൽ അണിെിരത്തണീം. 
ജമേിത്തീം അവസോെിപ്ിക്ണീം.’’ (കക്രോസ് 
കറോഡ്സ്) അകദേഹീം പറയുന്നു: ‘‘ഇക്ോല
േരേയുീം സ്ോതന്ത്യന്േനെ് െമ്ൾ അർത്ഥ
േോക്ിയത് രോഷ്ട്രയ സ്ോതന്ത്യേോണ്. രോ
ഷ്ട്രയ അടിേത്തത്തിൽെിന്നു േോരേേല്ല, 
എല്ലോത്തരീം ബന്െങ്ങെിൽെിന്നുീം ജെ
ങ്ങന്െ മുക്തരോക്കുന്േനെ് ഇെി െോീം പഖ്യോ
പിക്ണീം. രോഷ്ട്രയവുീം സോമ്പത്തി�വുീം 
സോമൂഹ്യവുേോയ ചൂഷണത്തിൽെിന്നുീം ജെ
ങ്ങന്െ മുക്തരോക്കു� എനെതോയിരിക്ണീം 
സ്ോതന്ത്യസേരത്തിന്റെ മുഖ്യലക്്യീം. 
എല്ലോ ചങ്ങല�ളുീം ന്പോട്ിന്ച്റിഞ്ഞു �ഴി
ഞ്ോൽ െമ്ൾ �മ്യൂണിസന്ത്ത അടി
സ്ോെേോക്ിയ ഒരു പുതിയ സമൂഹീം സ്ോ
പിക്കുീം. സ്തന്തേോയ, വർഗരഹിതേോയ 
ഒരു സമൂഹീം സ്ോപിക്കു� എനെതോയിരി
ക്കുീം സ്ോതന്ത്യസേരത്തിന്റെ പധോെ 
ലക്്യീം.’’(1930ൽ ബോരിൻ കഘോഷിെ് 
അയച് �ത്ത്, കെതോജി ന്സ്പഷൽ പതി
പ്)് യോന്തോരു സകങ്ോചവുേില്ലോന്ത കെതോജി 
തുറന്നു പറയുന്നു: ‘‘സോമ്ോജ്യത് ഗൂഢോകലോ
ചെ കലോ�ന്േമ്പോടുീം രൗദ്രഭോവീം ക�ന്ക്ോ
ള്ളുകമ്പോഴീം ഒരു രോജ്യീം േോരേീം അടിയുറച് 
െിൽക്കുന്നു, കസോവിയറ്് യൂണിയൻ. അതി
ന്റെ സോനെിദ്ധ്യീം സോമ്ോജ്യത് ശക്തി�ളു
ന്ട ന്െഞിൽ ന്വളേിടി പോയിക്കു�യോ
ണ്.’’(കക്രോസ് കറോഡ്സ്)

വനതാജഷിയുച്ട പാത പഷിന്ുടരുന്നു 
എന്ന് ഭാവഷിക്കാന പപധാനമപന്ഷിച്യ 
വപപരഷിപെഷിക്കുന്നത് എന്്

കെതോജിയുീം ആർഎസ്എസ്-ബിന്ജ
പിയുീം എല്ലോ �ോര്യങ്ങെിലുീം വിരുദ്ധ ധ്രുവ
ങ്ങെിലോണ് െിലന്�ോള്ളുനെത് എനെ് സു
വ്യക്തേോണ്. കെതോജി േകതതര െിലപോ
ടിൽെിന്നുന്�ോണ്ട് ആർഎസ്എസിന്െയുീം 
ഹിന്ദുേഹോസഭന്യയുീം ന്വറുത്തു. പിന്നെ 
എന്ിെോണ് കെതോജിയുന്ട പതിേ സ്ോ
പിക്ോൻ ബിന്ജപിക്ോരെോയ പധോെേ
ന്തി ഇരേ ഉത്ോഹീം �ോണിക്കുനെത്. 

രോജ്യന്ത്ത ജെങ്ങൾക്് കെതോജികയോ
ടുളേ ആദരവ് പധോെേന്തി േെസ്ിലോക്കു
ന്നുണ്ട്. ബിന്ജപി ദുർഭരണത്തിന്െതിന്ര 
ജെങ്ങളുന്ട അസീംതൃപ്ി വെരു�യുേോണ്. 
ജെങ്ങളുന്ട അസീംതൃപ്ിന്യ പലവഴിക്് 
ചോലുതിരിച്വിടോനുീം അവന്ര ആശയക്കു
ഴപ്ത്തിലോക്ോനുീം ശ്രേിക്കു�യോണവർ. 
കെതോജിക്് അധരകസവ െടത്തി രോഷ്ട്രയ 
മുതന്ലടുപ്് െടത്തു�യുീം അകതസേയീം കെ
തോജിയുന്ട ആശയങ്ങൾക്കുീം ആദർശങ്ങൾ
ക്കുീം വിരുദ്ധേോയന്തല്ലോീം ന്ചയ്യു�യുന്േനെ, 
�ോസി്റേ് കുതന്തേോണ് ആർഎസ്എസ്
-ബിന്ജപി പയറ്റുനെത്. അവസരവോദപര
വുീം വഞെോപരവുേോയ, പതികൂലേോയതി 
ന്െന്യല്ലോീം അനുകൂലേോക്ിന്യടുക്കുനെ ഈ 
സീംഘപരിവോർ തന്തത്തിലൂന്ട കെതോജി
യുന്ട കപതൃ�ത്തിൽ പങ്കുപറ്ോനുളേ ശ്ര
േേോണ് അവർ െടത്തുനെത്. അതിെോയി 
പച്ക്ളേീം പചരിപ്ിക്കു�, ചരിരേീം വെ
ന്ച്ോടിക്കു�, ഹ്രെതന്തങ്ങൾ പയറ്റു� 
എനെിവന്യോന്ക് അരകങ്ങറുന്നു. സവർ
ക്ർ, കഗോൾവോൾക്ർ, ശ്യോേപസോദ് മു
ഖർജി, മുകഞ തുടങ്ങിയവരുന്ട തി�ച്ീം 
പിന്ിരിപ്െോയ ആശയങ്ങകെോട് കൂറുപു
ലർത്തിന്ക്ോണ്ടോണ് ഇന്തല്ലോീം ന്ചയ്യുനെ
ത്. ഈ �പടെോട്യങ്ങൾ�ണ്ട്  വഴിന്ത
റ്ോന്ത ഇതിന്റെ പിനെിലുളേ ജുഗുപ്ോവഹ
േോയ തന്തങ്ങൾ തിരിച്റിയോൻ ജെങ്ങൾ 
പോപ്രോ�ണീം.

t\XmPn atXXc \ne]mSnÂ \n¶psIm@ v BÀFkvFkns\bpw 
lnµpalmk`sbbpw FXnÀ¯p

(7-ാം ശേജില് നിന്ന്ട)
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ഇറോൻ പു�യു�യോണ്. ട്ൗ
സറിന്റെയുീം ഹിജോബിന്റെയുീം 
കപരിൽ കുറ്ീം �ന്ണ്ടത്തി ഇറോ
െിന്ല "സദോചോര കപോല്രസ്" ന്ട
ഹ്റോെിൽ അറ്റേ് ന്ചയ്ത േഹ് സോ 
അേിെി എനെ 22 വയസ്ോയ ന്പൺ
കുട്ിന്യ 2022 ന്സപ്റ്ീംബർ 16െ് 
കപോല്രസ് �്റേഡിയിൽ േരിച് 
െിലയിൽ �ന്ണ്ടത്തി. സദോചോര 
കപോല്രസിന്െതിന്ര സോമൂഹ്യേോ
ധ്യേങ്ങെിലൂന്ട പമുഖ വ്യക്തിത്
ങ്ങൾ അടക്മുളേവർ ആഞ്ടി
ക്കുനെതിെ് അേിെിയുന്ട േരണീം 
�ോരണേോയി. ഹൃദയോഘോതീം മൂ
ലേോണ് അേിെി േരിച്ന്തനെ് 
ഇറോൻ സർക്ോരിന്റെ വോദീം ആരുീം 
സ്്ര�രിച്ില്ല. കപോല്രസ് അവന്െ 
െിർദേയീം പ്രഡിപ്ിച് ന്�ോലന്പ്
ടുത്തി എനെോണ ്പകക്ോഭ�ോരി�ൾ 
ഉറച് വിശ്സിക്കുനെത്.  ഇറോെി
ൽ പതികഷധ ത്ര ആെി. സീംസ്ോര 
ചടങ്ങു�ന്െത്തുടർനെ് പടിഞ്ോ
റൻ ഇറോെിൽ ഉണ്ടോയ പതികഷധ 
റോലിന്യ പിരിച്വിടോൻ കപോല്ര
സിെ് �ണ്്രർവോത�ീം പകയോഗി
കക്ണ്ടി വന്നു. പകക് പതികഷ
ധത്തിൽ അണിെിരനെ ഇറോൻ
ജെത ഭയനെില്ല. മൂന്നുേോ സത്തി
ലധി�ീം അവരുന്ട പകക്ോഭീം 
െ്രണ്ടു. ന്വടികക്ോപ്പു�ളുീം റബർ 
ബുളേറ്റു�ളുീം �ണ്്രർവോത�വുീം 
ഉപകയോഗിച് ക്രൂരേോയി ഇറോൻ 
സുരക്ോകസെ അവന്ര അടിച്
േർത്തോൻ ശ്രേിച്കപ്ോൾ 450ലധി 
�ീം ആളു�ൾ ന്�ോല്ലന്പ്ട്ടു എനെോ
ണ് അറിവ്. പതിന്െണ്ോയിര
കത്തോെീംകപന്ര അറ്റേ് ന്ചയ്തു. 
അെവധി പകക്ോഭ�ോരി�ന്െ 
ഭരണകൂടീം തൂക്കുേരത്തികലയ്ക്ക ്അയ
യ്ക്കുനെ വോർത്ത�ളുീം െമ്ൾ ക�ൾ
ക്കുന്നു. പകക്ോഭന്ത്ത പിന്തുണ
ച്തിന്റെ കപരിൽ ഇറോൻ ഫു
ട്കബോൾ തോരീം അേ്രർ ന്റസ 
െോസർ അസദോെി അടക്മുളേ 
ന്ചറുപ്ക്ോർക്് മുനെിൽ തൂക്കു�
യർ ആണ് ഭരണകൂടീം ഇകപ്ോൾ 
വിധിച്ിരിക്കുനെത്.

അടിച്േർത്തോൻ ശ്രേിച്ിട്ടുീം 
ജെകരോഷന്ത്ത പിടിച് ന്�ട്ോൻ 
ആയില്ല. പതികഷധീം രോജ്യന്േോ
ട്ോന്� വ്യോപിക്കു�യുീം, �ലോ�ോ
രമേോരുന്ടയുീം �ോയി�തോരങ്ങളു
ന്ടയുീം േറ്റു പമുഖ വ്യക്തിത്ങ്ങളു
ന്ടയുന്േല്ലോീം പിന്തുണയോർജിക്കു
�യുീം ന്ചയ്തു. ഫുട്കബോൾ കലോ�
�പ്ിലുീം ഇറോെിന്ല പകക്ോഭീം 
െിഴൽ വ്രഴ്തി. കലോ��പ്ിൽ പന്ങ്
ടുക്കുനെ കദശ്രയ ട്രീം സർക്ോരു
േോയി ബന്ന്പ്ട്ിരിക്കുനെതുന്�ോ
ണ്ട് അതിന്െ തളേിപ്റയോൻ 
കപോലുീം ചിലർ തയ്യോറോയകപ്ോൾ, 
ട്രേീംഗങ്ങൾ കലോ��പ്് കവദി
യിൽ പകക്ോഭകത്തോട് ഐ�്യ
ദോർഢ്യീം പ�ടിപ്ിക്കുനെത ്കലോ�ീം 
�ണ്ടു. ഇറോെിന്ല േോധ്യേപവർ
ത്ത�യുീം ആ്ിവിസ്റ്റുീം ആയ 
േോസിഹ് അലിന്െജോദ്, തന്റെ 
സോമൂഹ്യേോധ്യേ അക്ൗണ്ടിൽ 
സ്ത്ര�ൾ മുടി മുറിക്കുനെ വ്രഡികയോ 

കപോ്റേ് ന്ചയ്തുന്�ോണ്ട് എഴതി. 
'മുടി മുറിച്ീം ഹിജോബ് �ത്തിച്ീം 
ഇറോെിന്ല സ്ത്ര�ൾ േഹ്സ അേി
െിയുന്ട ന്�ോലപോത�ത്തിൽ പ
തികഷധിക്കുന്നു.' 'ഏഴോേന്ത്ത വയ
സ്് മുതൽ തലമുടി മൂടുനെിന്ല്ലങ്ിൽ 
ഞങ്ങൾക്് സ്കൂെിൽ കപോ�ോകെോ 
കജോലിക്കുകപോ�ോകെോ സോധിക്ി
ല്ല. ഈ ലിീംഗവികവചെ ഭരണകൂ
ടന്ത്തന്ക്ോണ്ട് ഞങ്ങൾ ന്പോറു
തിമുട്ിയിരിക്കുന്നു.' അവർ എഴതി.

അവസോെീം ഇറോെിന്ല ഇസ്ോ
േി� േൗലി�വോദ സർക്ോരിന്െ
തിന്രയുളേ ജെവി�ോരീം തിരിച്
റിഞ്ഞുന്�ോണ്ട ്ഒരു മുതിർനെ ഇറോൻ 
ഉകദ്യോഗസ്ൻ പറഞ്ത്, സദോ
ചോര കപോല്രസിന്െ പിരിച്വിടു
ന്നു എനെതോണ്. എനെോൽ ഈ 
പരോേർശീം, ഇെിയുീം സദോചോര 
കപോല്രസിന്െ പിരിച്വിടുന്നുന്വ
കനെോ അന്ല്ലങ്ിൽ ആ വോർത്ത 
െികഷധിക്കുന്നുന്വകനെോ പറയോ
ത്ത ഇറോെിന്ല േതോധിഷ്ഠിത സർ
ക്ോരിന്റെ അന്ിേ ത്രരുേോെേോ
കണോ എനെതിൽ വ്യക്തതയില്ല. 
പകക് ഈ കസെന്യ പിരിച് 
വിടുനെ ചർച് തന്നെ സർക്ോരി
ന്റെ പചോരകവല േോരേേോയി സമൂ
ഹേോധ്യേങ്ങെിലൂന്ട തളേിക്െ
യു�യോണ് പതികഷധക്ോർ. വോ
സ്വത്തിൽ ഇനെന്ത്ത സോഹച
ര്യത്തിൽ, സദോചോര ന്പോല്രസി
ന്െ പിരിച്വിട്ോൽ കപോലുീം, ഇകപ്ോ
ഴീം സുരക്ോകസെ�ളുേോയി സീം
ഘർഷത്തിലുളേ പതികഷധക്ോ
ന്ര അത് തൃപ്രോക്ില്ല. അവർ 
ഇസ്ോേി� റിപ്ലേിക്ിന്റെ അന്്യ
ത്തിെോയി ശബ്ദീം ഉയർത്തു�യോ
ണ.് അതുന്�ോണ്ട ്പതികഷധിക്കുനെ 
ഇറോൻ�ോന്ര സീംബന്ിച്ിടകത്തോ
െീം സദോചോര കപോല്രസിന്െ പി
രിച്വിടുീം എനെത് ഇസ്ോേി� റി
പ്ലേിക്ിന്റെ ഭരണീം അവസോെി
പ്ിക്കു� എനെ വലിയ ഡിേോൻ
ഡിൽെിന്നുീം  ശ്രദ്ധ തിരിക്ോനു
ളേ തട്ിപ്് േോരേേോണ്. 
    യുഎസുീം സഖ്യ�ക്ി�ളുീം 
ഇറോെിന്ല സ്ത്ര�ൾക്കുകേലുളേ 
അതിക്രേന്ത്ത പറ്ി ന്പോഴിക്കുനെ 
മുതലക്ണ്്രരുീം ഇറോെിന്ല സദോ
ചോര ന്പോല്രസിന്െതിന്ര �ോണി
ക്കുനെ കരോഷവുീം സോമ്ോജ്യത്വ
ഞെയുന്ട ഉദോഹരണേോണ്. വോ
സ്വത്തിൽ യുഎസ് പൗരമേോരിൽ 
വലിന്യോരു വിഭോഗീം തങ്ങളുന്ട 
സ്ന്ീം രോജ്യന്ത്ത സദോചോരകപോ
ല്രസിങ്ങിന്െതിന്ര ശബ്ദീം ഉയർ
ത്തു�യോണ്. െിരവധി രോജ്യങ്ങ
െിൽ പുരുഷ കേധോവിത്വുീം ന്വ
ളേക്ോരന്റെ കേൽകക്ോയ്മയുീം അവ
�ോശന്പ്ടുനെ ത്രവ്രവലതുപക് 
ക്രിസ്്യൻ േൗലി�വോദ �ക്ി�ൾ 
പോർലന്േറെറി ഭൂരിപക്ീം കെടു
ന്നു. അവർ കതോക്ിെ് പ�രീം െി
യേന്ത്ത ഉപകയോഗിച്്, ശോര്രരി
�വുീം കധഷണി�വുീം കവ�ോ
രി�വുേോയ േരണത്തിെ് ജെത
ന്യ വിധിക്കുന്നു. ഏന്തോരു സ്ത്ര
ന്യയുീം ഉഭയലിീംഗക്ോന്രയുീം 

ബലോത്ീംഗത്തിലൂന്ട ഗർഭിണി
�െോയ കുട്ി�ന്െയുീം ശിക്ിക്ോൻ, 
ചരിരേന്ത്തയുീം ആകരോഗ്യന്ത്ത
യുീം കുറിച്ളേ വസ്തുെിഷ്ഠ  വിവരീം 
സ്കൂൾ കുട്ി�ൾക്് െികഷധിക്ോൻ 
ഓകരോ സീംസ്ോെങ്ങെിലുീം സദോ
ചോര കപോല്രസ് ദൃഷ്ി ഉറപ്ിക്കു
�യോണ്. (വർകക്ഴ്് കവൾഡ്  
26.9.22) അതുന്�ോണ്ട്, കുത്ത�
�ൾ െിയന്തിക്കുനെ പോശ്ചോത്യ 
േോധ്യേങ്ങൾ ഇറോെിന്ല േതോധി
ഷ്ഠിത സർക്ോരിന്െതിന്ര അപ
േോെവുീം പുച്ഛവുീം ആെിക്ത്തിക്കു
നെത് ന്പോളേത്തരീം അല്ലോന്ത 
േന്റ്ോന്നുേല്ല.
1979ച്ല ഇറാന വഷിപ്ലവം

ഇകപ്ോഴന്ത്ത പകക്ോഭത്തിന്റെ 
പശ്ചോത്തലന്ത്തക്കുറിച്് ചർച് 
ന്ചയ്യുനെതിനുമുമ്പ് െിലവിലുളേ 
ഭരണകൂടന്ത്ത അധി�ോരത്തികല
റ്ിയ 1979ന്ല വിപ്ലവീം ഒകനെോർ
ന്ത്തടുകക്ണ്ടതുണ്ട്. 1941 മുതൽ 
രോജ്യീം ഭരിച് രോജോവോയ മുഹമ്
ദ് ന്റസോ ഷോ പഹ് ലവിയുന്ട 
ഏ�ോധിപത്യ ഭരണന്ത്ത ത�ർ
ന്ത്തറിഞ് ജെ�്രയ മുകനെറ് 
ന്ത്തയോണ് ഇറോൻ വിപ്ലവീം എനെ് 
പറയുനെത്. യുഎസുീം യുന്�യുീം 
കപോന്ലയുളേ പോശ്ചോത്യശക്തി�
െോണ് പഹ് ലവിന്യ പിന്തുണച്ി
രുനെത്. വിപ്ലവത്തിന്റെ �ലേോ
യി ഇറോൻ ഇസ്ോേി� റിപ്ലേി
ക്ോയി. ഇറോന്റെ െ്രണ്ട ചരിരേ
ത്തിൽ കവരൂനെിയതോണ ്1979ന്ല 
വിപ്ലവീം. ചരിരേപരേോയിത്തന്നെ 
ഇറോെിയൻ സമൂഹത്തിൽ ഷിയോ 
പുകരോഹിതർക്്, അതോയത് ഉല
േയ്ക്ക് ഗണ്യേോയ സ്ോധ്രെീം ഉണ്ടോ
യിരുന്നു. പകക് പുകരോഹിതർ, 
ഭൂവുടേ�ൾ, ബുദ്ധിജ്രവി�ൾ, �ച്
വടക്ോർ, തുടങ്ങി െിരവധി വി
ഭോഗങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടോയി
രുന്നു. ഈ വിഭോഗങ്ങൾ കെരന്ത്ത 
1905-11ന്ല ഭരണഘടെ വിപ്ലവ
ത്തിന്റെ സേയത്ത് ഒരുേിച് വനെി
രുന്നു. പകക് ആ പയത്ങ്ങൾ, 
വ്രണ്ടുീം ഉയർന്നുവനെ സോമൂഹി� 
സീംഘർഷങ്ങൾക്കുീം വികദശ ഇട
ന്പടലിനുീം ഇടയിൽ അടിച്േർ
ത്തന്പ്ട്ടു. ഭരണഘടെ വിപ്ലവത്തി
നുകശഷമുണ്ടോയ അരക്ിതോവ
സ്യുീം കുഴപ്ങ്ങളുീം ജെറൽ ന്റസോ 
ഖോന്റെ ഉയർച്യികലക്് െയിച്.

1921ൽ മുഹമ്ദ് ന്റസോ ഷോ 
പഹ് ലവിന്യ രോജഭരണീം സ്ോ
പിക്ോൻ ബ്ിട്ൻ സഹോയിച്. 
പകക് 1941ൽ സഖ്യശക്തി�കെോ
ടുളേ വികധയത്ീം അവസോെിപ്ി
ക്ോൻ ഷോ പഹ് ലവി െോസി ജർ
മ്െികയോട ്സഹ�രിക്കുകേോ എനെ് 
ഭയനെ് കസോവിയറ്് യൂണിയനുീം 
ബ്ിട്നുീം ഇറോൻ ക�യടക്ി. 
ന്റസോ ഷോന്യ െോടുവിടോൻ െിർ
ബന്ിതെോക്ി. അകദേഹത്തിന്റെ 
േ�ൻ മുഹമ്ദ് റസോ പഹ് ലവി 
സിീംഹോസെത്തിൽ എത്തി. 1953 
ൽ പധോെേന്തി മുഹമ്ദ് ന്േോസോ
ന്ദഖ്  ബ്ിട്്രഷ് ഉടേസ്തയിലു
ളേ ആീംക്ോ ഇറോെിയൻ ഓയിൽ 

കദശസോൽക്രിക്കു�യുീം അകദേ
ഹത്തിന്റെ അനുയോയി�ൾ മുഹ
മ്ദ ്ന്റസ ഷോന്യ പുറത്തോക്കു�യുീം 
ന്ചയ്തു. ന്േോസോന്ദഖിന്റെ സർക്ോ
രിന്െ യുഎസുീം യുന്�യുീം കചർനെ് 
ആസൂരേണീം ന്ചയ്ത അട്ിേറിയിലൂ
ന്ട പുറത്തോക്ി. ന്റസോ ഷോ പഹ ്ല
വിന്യ തിരിന്� ന്�ോണ്ടുവന്നു.  
ന്റസോ ഷോ പോർലന്േൻറ് പിരിച്
വിട്ടു. അകദേഹീം ഭൂവുടേ�ളുന്ടയുീം 
പുകരോഹിതരുന്ടയുീം സ്ത്തുീം സ്ോ
ധ്രെവുീം ത�ർത്തു. ഗ്രോേ്രണ സമ്പ
ദ്ഘടെ�ന്െ തടസ്ന്പ്ടുത്തി. പോ
ശ്ചോത്യവൽക്രണത്തികലക്കുീം 
അതികവഗ െഗരവൽക്രണത്തി
കലക്കുീം രോജ്യന്ത്ത െയിച്.

പകക് സോമ്പത്തി� വി�ോസീം 
എനെ കപരിൽ െടനെതിന്റെ ഗു
ണ�ലങ്ങൾ ന്റസയുന്ട അടുത്ത 
ബന്ങ്ങൾക്് േോരേേോയി ചുരു
ങ്ങിയത് തിരിച്റിയന്പ്ട്ടു. യുഎ
സിന്ലയുീം യുന്�യിന്ലയുീം മുത
ലോെിത്തവ്യവസ്�ളുന്ട േോതൃ�
യിൽ സമ്പദ്ഘടെ രൂപന്പ്ടുത്തോൻ 
ന്റസ ശ്രേിന്ച്ങ്ിലുീം സമൂഹന്ത്ത 
ജെോധിപത്യവൽക്രിക്ോൻ അകദേ
ഹീം ആഗ്രഹിച്ില്ല. അതുന്�ോണ്ട്, 
ആധുെി� ഇറോെിൽ സോീംസ്ോരി
�േോയ ശൂെ്യത െിലെിന്നു . ഇത്, 
സോമ്പത്തി� പയോസങ്ങൾ ബു
ദ്ധിമുട്ിച് സോധോരണ ജെങ്ങന്െ 
വഴി�ോട്ടുനെതിെോയി ഉലേയുന്ട 
അടുകത്തക്് െയിച്. 1970 �െിൽ 
കലോ�ന്ത്ത സോമ്പത്തി� അസ്ി
രതയുീം പടിഞ്ോറൻ രോജ്യങ്ങെി
ന്ല എണ് ഉപകഭോഗത്തിൽ ഉണ്ടോയ 
ചോഞോട്ങ്ങളുീം രോജ്യത്തിന്റെ സമ്പ
ദ ്വ്യവസ്യ്ക്ക ്ഭ്രഷണിയോയകപ്ോൾ 
ഷോയുന്ട െയങ്ങകെോടുളേ എതിർ
പ്് വർദ്ധിച്. ഉത്തരേധ്യ ഇറോെി
ന്ല കഖോേിൽ ഒരു ന്പോ�സറോ
യിരുനെ ആയത്തുളേ റുകഹോല്ല 
ന്ഖോകേെി ബഹുജെ പിന്തുണ 
ആർജ്ിച് തുടങ്ങി. പരിഷ്കരണ 
പരിപോടി�ൾന്ക്തിന്ര ശബ്ദമു
യർത്തിയതിെ് 1964-ൽ അകദേ
ഹത്തിെ് െോടുവികടണ്ടിവന്നു. പടി
ഞ്ോറിന്റെ അധ്രശത്ന്ത്ത ന്ച
റുക്ോൻ ഇറോൻ�ോർ തങ്ങളുന്ട 
സോീംസ്ോരി�േോയ കവരു�െികല
ക്് േടങ്ങണന്േനെ ചിന് 1970-
ൽ പടർന്നുപിടിച്.

1978 ജനുവരിയിൽ ഭൂരിഭോഗ
വുീം ന്തോഴിൽരഹിതരോയ ആയി
രക്ണക്ിെ് യുവോക്ൾ ഭരണ
കൂടത്തിന്റെ ന്ചയ്തി�ൾന്ക്തിന്ര 
പതികഷധിച്് ന്തരുവിലിറങ്ങി. 
അത് കദശവ്യോപ�േോയ പകക്ോ
ഭേോയിരുന്നു. ഷോയുന്ട േർദേ� ഭര
ണകൂടീം തടങ്ൽ പോെയേോക്ി 
േോറ്ിയ തങ്ങളുന്ട രോജ്യന്ത്ത കേോ
ചിപ്ിക്കുനെതിെോയി അടിച്േർ
ത്തന്പ്ട് ഇറോെിയൻ ജെത മുനെി
ട്ിറങ്ങി. ഷോ രോജ്യീം വികട്ോടു�യുീം, 
ജെോധിപത്യവുീം സ്ോതന്ത്യവുീം 
ഉറപ്ോക്കുീം എനെ വോഗ്ോെീം െൽ�ി 
േിതവോദി�െോയ മുതലോെിത്തീം 
അധി�ോരകേൽക്കു�യുീം ന്ചയ്ത
കപ്ോൾ ആദ്യഘട്ത്തിൽ വിജയ

ങ്ങൾ കെടിയിരുന്നു. ഇകതോന്ട 
സമൂഹത്തിൽ യഥോർത്ഥത്തിൽ 
വിപ്ലവ�രേോയ േോറ്ങ്ങൾ ന്�ോ
ണ്ടുവരുനെതിന്റെ വകക്ോെന്േത്തി
യിരുന്നു ഇറോെിന്ല ജെത.

പകക് ഇസ്ോേി� റിപ്ലേിക്ി
ന്റെ ഭരണഘടെന്യന്ച്ോല്ലി ഷിയോ 
േതകെതോവോയ ആയന്ത്തോളേ 
ന്ഖോകേെിയുീം ഇറോെിന്ല മുതലോ
െിത്തവുീം തമ്ിൽ അഭിപോയവ്യ
ത്യോസീം ഉണ്ടോയി. ഇറോെിന്ല 
ജെങ്ങെോ�ന്ട് സ്ോതന്ത്യമുളേ 
ഒരു ജ്രവിതന്ത്ത കുറിച്ളേ വലിയ 
പത്രക്�െിലോയിരുന്നു. പകക് 
ചരിരേത്തിന്റെ ശക്തി�ൾ പിനെ
ണിയിൽ പവർത്തിക്കു�യോയി 
രുനെിരിക്ണീം. പകക്ോഭത്തിെ് 
ആദ്യീം തുടക്േിട്ത് ന്പോരുതുനെ 
ന്തോഴിലോെി�ളുീം വിദ്യോർത്ഥി�
ളുീം ന്ചറുപ്ക്ോരുീം ആയിരുന്നു. 
ഒരു മുതലോെിത്ത വിരുദ്ധ വിപ്ല
വീം ആ�ോനുളേ എല്ലോ കചരുവ�
ളുീം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട.് പകക് 
ശരിയോയ ഒരു വിപ്ലവ പോർട്ിയു
ന്ട അഭോവത്തിൽ ആ സുവർണ്ോ
വസരീം ക�വിട്ടുകപോയി. ഇവിന്ട 
േെസ്ിലോകക്ണ്ടത്, യുഎസുീം 
യുന്�യുീം അടക്മുളേ പോശ്ചോത്യ 
സോമ്ോജ്യത് ശക്തി�ളുേോയി സഹ
�രിച്് ഷോ ന്�ോണ്ടുവനെ ആധു
െി�വൽക്രണ പരിപോടിയിൽ 
െിന്നുീം ലോഭീം ന്�ോയ്ത അകത ഇറോ
െിയൻ മുതലോെിത്തത്തിന്റെ ഭര
ണത്തിന്റെ �്രഴിൽ തന്നെയോയി
രുന്നു അവർ.  തുടക്ത്തിൽ േത
കെതോവോയ ന്ഖോകേെിയുീം േിത
വോദി�െോയ മുതലോെിത്തവുീം 
തമ്ിൽ കദശ്രയ മുനെണി എനെ 
തോൽക്ോലി�ബന്ീം രൂപ്ര�രി
ച്ിരുന്നു. ഒപ്ീം, കസോവിയറ്് യൂണി
യെിന്ല അനെന്ത്ത തിരുത്തൽ
വോദ കെതൃത്ന്ത്ത പിന്തുടർനെ, 
ഒെിവിൽ പവർത്തിച്ിരുനെ ടയൂഡ് 
പോർട്ി അടക്മുളേ കസോഷ്യലി
്റേ് -�മ്യൂണി്റേ് അനുകൂലേോയ 
ഘട�ങ്ങളുീം ഉണ്ടോയിരുന്നു. കദശ്രയ 
മുനെണിയിന്ല അീംഗങ്ങൾ തമ്ിൽ 
അധി�ോര വടീംവലിയുീം ഉണ്ടോയി
രുന്നു. കെതൃത്ത്തിന്റെ അടിസ്ോ
െപരിേിതി�ൾ ഉണ്ടോയിട്ടുീം ഈ 
കദശ്രയ മുകനെറ്ീം ഇറോെിന്ല ന്തോ
ഴിലോെി വർഗത്തിന്റെ ധ്രരതയുീം 
സീംഘടെോ കശഷിയുീം, േരണന്ത്ത 
കപോലുീം ന്വല്ലുവിെിക്ോനുളേ പ
തിബദ്ധതയുീം ന്വെിവോക്ിയിരു
ന്നു. ഇത് കലോ�ന്േോട്ോന്�യുളേ 
ന്തോഴിലോെി വർഗത്തിെ് സകന്ോ
ഷീം െൽ�ി. പകക് ആ സകന്ോ
ഷീം അൽപ്ോയുസോയിരുന്നു. 

മുതലോെിത്തവിരുദ്ധ വിപ്ലവ
ന്ത്ത കുറിച്ളേ ഭയീം മൂലവുീം, പ
കക്ോഭത്തിൽ വെർന്നുവനെ ഇട
തുപക് ശക്തി�ന്െ ഭ്രഷണിയോ
യി �ണ്ടുീം, മുതലോെിവർഗ്ഗീം േൗ
ലി�വോദിയോയ ന്ഖോകേെിയുേോയി 
സഖ്യീം കചർനെ്പകക്ോഭത്തിന്റെ 
മുകനെറ്ന്ത്ത അടക്ി െിർത്തുവോ
നുീം ക�ോകെജു�െിന്ലയുീം സർവെ
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(9-ാം ശേജില് നിന്ന്ട)

�ലോശോല�െിന്ലയുീം ഇടത് അനു
കൂലി�ന്െ തുടച്െ്രക്കുവോനുീം എല്ലോ 
�െി�ളുീം �െിച്. അവർ യോഥോ
സ്ിതി�രുീം േതഭ്ോന്രുീം പിന്ി
രിപ്ൻേോരുേോയ സ�ലശക്തി�
ന്െയുീം ഇസ്ോേി� േൗലി� വോദ
ന്ത്തയുീം പ്രണിപ്ിക്ോൻ തുടങ്ങി. 
ഷോയുന്ട ഭരണകൂടത്തിന്െതിന്ര 
ധ്രകരോദോത്തേോയ പകക്ോഭീം െട
ത്തിന്യങ്ിലുീം ഇറോെിന്ല ജെത 
ഇത്തരീം േതഭ്ോന്ൻ ശക്തി�ളു
ന്ട സ്ോധ്രെത്തിൽെിനെ് മുക്ത
േല്ലോയിരുന്നു. യോഥോസ്ിതി� 
േത ചട്ങ്ങൾ അവർക്കുകേൽ അധ്ര
ശത്ീം പുലർത്തിയിരുന്നു. ശോസ്ത്ര
യവുീം േകതതരവുേോയ �ോഴ്ചപ്ോകടോ
ന്ട ഒരു സോീംസ്ോരി� മുകനെറ്ീം 
ഉണ്ടോയിരുന്നുന്വങ്ിലുീം രോജ്യത്തി
ന്റെ സോമൂഹി� സോീംസ്ോരി� ചക്ര
വോെത്തിൽ മുദ്ര പതിപ്ിക്ോനുീം 
േോരേീം അത് ശക്തേോയിരുനെില്ല. 
പോശ്ചോത്യജ്രവിത കശലികയോ
ടുീം യോങ്ി സീംസ്ോരകത്തോടുീം ഷോ 
ഭരണത്തിനുണ്ടോയിരുനെ വ്യക്ത
േോയ ചോയ്  വ്, തങ്ങളുന്ട പരമ്പ
രോഗത േതമൂല്യങ്ങളുന്ട െിഷ്കോസ
െത്തികലയ്ക്ക് െയികച്ക്കുന്േനെ 
ഭയവുീം ജെങ്ങൾക്് ഉണ്ടോയി. 
അതിലൂന്ട ജെങ്ങന്െ തങ്ങളുന്ട 
പിടിയിൽ െിർത്തോൻ യോഥോസ്ി
തി� ശക്തി�ൾക്് അവസരീം 
ഉണ്ടോയി.  

േോർക്ിസീം-ന്ലെിെിസീം
-ശിബ് ദോസ് കഘോഷ് ചിന്യുന്ട 
വിദ്യോർഥി�ൾ എനെ െിലയിൽ 
െമുക്റിയോീം യോങ്ി സീംസ്ോരീം 
അതോയത്, ഉപകഭോക്തൃപരവുീം 
അകങ്ങയറ്ീം ദുഷിച് സ്യീം ക�
ന്ദ്ര്രകൃത സോമ്ോജ്യത് സീംസ്ോര
വുീം അതുകപോന്ലതന്നെ യോഥോ
സ്ിതി�വുീം േതേൗലി�വോദപ
രവുീം പിന്ിരിപ്നുേോയ, വർഗ്രയ 
-വീംശ്രയ വികദ്ഷീം ജെിപ്ിക്കു
നെ എല്ലോത്തരീം ചിന്�ളുീം, ഭരി
ക്കുനെ മുതലോെിത്തന്ത്ത ഒരുകപോ
ന്ല കസവിക്കുനെവയോണ്. അത് 
ഇറോെിൽ േോരേേല്ല ഇന്്യ അട
ക്മുളേ കലോ�ത്തിന്റെ എല്ലോ ഭോ
ഗങ്ങൾക്കുീം ബോധ�േോണ.് �ോരണീം 
ഇത് രണ്ടുീം അധ്ോെിക്കുനെ ജെ
വിഭോഗങ്ങളുന്ട സേകര�്യത്തിെ് 
തുരങ്ീം വയ്ക്കുനെതുീം, വർഗ്ഗ-ബഹു
ജെ മുകനെറ്ങ്ങളുന്ട വി�ോസ പ
ക്രിയന്യ തടസ്ന്പ്ടുത്തുനെതുേോ
ണ് . തങ്ങളുന്ട വർഗ്ഗ ഭരണന്ത്ത 
അടിയുറപ്ിക്ോെോയി ഇറോൻ ഇ 
സ്ോേി� റിപ്ലേിക്ിന്ല ഭരണകൂ
ടവുീം, അങ്ങന്െ കപോരോട്ത്തിന്റെ 
മുഖ്യ ലക്്യത്തിൽെിന്നുീം ജെങ്ങ
ന്െ വഴിന്തറ്ിച്വിടുനെ അത്തരീം 
തന്തങ്ങെികലക്് ചുവട് േോറ്ി.

ന്ഖോകേെിയുന്ട ഭരണീം സ്ോ
പിക്ന്പ്ട് കശഷീം യുഎസ് ചി
രേത്തിൽെിന്നുീം പുറന്ളേന്പ്ട്ടു. 
ജെങ്ങളുന്ട ജെോധിപത്യ, വിപ്ലവ 
മുകനെറ്ത്തിെ് എതിരോയി ന്ഖോ
കേെിന്യ അധി�ോരത്തിൽ സ്ോ
പിക്ോൻ പവോസത്തിൽെിനെ് 
തിരിന്� ന്�ോണ്ടുവരുനെതിൽ യു

എസിെ് ത്രർച്യോയുീം പങ്കുന്ണ്ട
ങ്ിലുീം, പിനെ്രട് അകദേഹീം ഇസ്ോ
േി�വൽക്രണന്ത്ത പത്രക്ി
ച്തിലുീം കൂടുതൽ മുകനെോട്ടു ന്�ോണ്ടു 
കപോകു�യുീം തന്റെ മുൻ ഉപകദശ
�ന്െതിന്ര തിരിയു�യുീം ന്ചയ്തു. 
റിവിഷെി്റേ് കെതൃത്ത്തിലോയി
രുനെ കസോവിയറ്് യൂണിയനുേോ
യി സൗഹൃദീം സ്ോപിക്ോൻ തു
ടങ്ങി.  തൽ�ലേോയി, യുഎസ് 
സോമ്ോജ്യത് കെതൃത്വുീം കസോ
വിയറ്് റിവിഷെി്റേ് കെതൃത്വുീം 
ഇറോന്െ വൻശക്തി രോഷ്ട്രയത്തി
ന്റെ െോട�ത്തിന്റെ കവദിയോക്ി 
േോറ്ോൻ ശ്രേിച്.  േറുവശത്ത്, ഇത് 
രണ്ട് വൻശക്തി�ളുേോയുീം വില
കപശൽ െടത്തി പരേോവധി ലോ
ഭവിഹിതീം കെടോനുളേ സോധ്യത 
ന്ഖോകേെി ഭരണകൂടത്തിെ ്െൽ�ി, 
അതോയത്.  

ശരിയോയ വിപ്ലവ കലനുീം 
ഉയർനെ സീംസ്ോരവുീം ധോർേി�ത
യുീം കെതി�തയുീം സ്ോപിക്ോ
നുളേ കപോരോട്വുേോയി സീംകയോ
ജിപ്ിച്ിന്ല്ലങ്ിൽ സോമൂഹി� പരി
വർത്തെത്തിെോയുളേ ഒരു സേ
രത്തിനുീം അതിന്റെ ലക്്യത്തി
ന്ലത്തോൻ �ഴിയിന്ല്ലനെ് ഇറോന്റെ 
ദുരന്ീം ഒരിക്ൽ കൂടി സോക്്യ
ന്പ്ടുത്തി.  സോമ്ോജ്യത്ത്തിന്റെ
യുീം ന്തോഴിലോെിവർഗ്ഗ വിപ്ലവത്തി
ന്റെയുീം ഈ �ോലഘട്ത്തിൽ, 
ഉയർനെ ന്തോഴിലോെിവർഗ്ഗ സീം
സ്ോരന്ത്ത അടിസ്ോെേോക്ിയു
ളേ മുതലോെിത്തവിരുദ്ധ വിപ്ലവ 
പസ്ോെീം വി�സിപ്ിച്ന്�ോണ്ട,് 
ജ്രർണിച് മുതലോെിത്ത വ്യവസ്
ന്യ അതിന്റെ രോഷ്ട്രയ ഉപരിഘ
ടെയുന്ട രൂപീം എന്തുതന്നെയോ
യോലുീം വിപ്ലവ�രേോയി ത�ർന്ത്ത
റിഞ്ഞു േോരേകേ സോമൂഹി� പരി
വർത്തെീം സോധ്യേോകൂ. അത് 
ഉയർനെ ന്തോഴിലോെി വർഗസീം
സ്ോരത്തിലുീം ധോർമ്ി�തയിലുീം 
കെതി�തയിലുീം അധിഷ്ഠിതവുീം, 
ന്തോഴിലോെിവർഗത്തിന്റെ യഥോർ
ത്ഥ വിപ്ലവ പോർട്ിയുന്ട കെതൃത്
ത്തിലുേോവണീം.  അതുന്�ോണ്ടോ
ണ് ഇറോെിൽ, േതന്ത്ത േോറ്ത്തി
ന്റെ ഉപ�രണേോയി ഉപകയോഗി
ച്് അടിച്േർത്തലുീം ചൂഷണവുീം 
ഇല്ലോതോക്ോനുീം സോമൂഹി� പരി
വർത്തെീം ന്�ോണ്ടുവരോനുമുളേ 
ശ്രേീം പരോജയന്പ്ട്ത്. ജെങ്ങളു
ന്ട ബുദ്ധിമുട്ടു�ൾ കുറയുനെതിെ് 
പ�രീം കൂടുതൽ ത്രവ്രേോയി.

ഇവപൊഴച്ത് പപവഷോഭത്ഷി
ച്റെ പശ്ാത്ലം

ന്ഖോകേെി ഭരണകൂടത്തിന്റെ 
ക്രൂരേോയ കസ്ച്ഛോധിപത്യ മുഖീം 
�ഴിഞ് െോല് പതിറ്ോണ്ടു�െോ
യി ഇറോെിയൻ ജെത അനുഭവി
ച്ിട്ടുണ്ട്. െമുക്റിയോവുനെതുകപോ
ന്ല, േതവുീം േതേൗലി�വോദവുീം 
ഒനെല്ല.  ബൂർഷ്ോ ഭരണോധി�ോ
രി�ളുന്ട ലോഭത്തിനുീം അധി�ോ
രത്തിനുീം കവണ്ടിയുളേ സങ്കുചിത 
വിഭോഗ്രയ തോൽപ്ര്യങ്ങൾ കസ
വിക്ോൻ േതന്ത്ത ഉപകയോഗിക്കു
കമ്പോൾ അതിന്െ േതേൗലി�വോ

ദീം എനെ് വിെിക്കുന്നു.  ഹിന്ദു അന്ല്ല
ങ്ിൽ ഇസ്ോേി�ീം അന്ല്ലങ്ിൽ 
േകറ്ന്തങ്ിലുീം തരത്തിലുളേ േൗ
ലി�വോദന്ത്ത സീംബന്ിച്ിട
കത്തോെീം ഇത് സത്യേോണ്.  േത
േൗലി�വോദീം െിലന്�ോള്ളുനെത് 
േതഭ്ോന്്, േതപരേോയ യോഥോ
സ്ിതി�ത്ീം, പുരുഷോധിപത്യീം 
എനെിവയിലോണ്. അതിെോൽ, 
അത് സ്ത്ര�ന്െ �്രന്പെടുത്തോൻ ശ്ര
േിക്കുന്നു, േതപരേോയ ആചോരങ്ങ
ളുന്ട കപരിൽ പലതരീം ചങ്ങല�
െോൽ അവന്ര ബന്ിക്കുന്നു, അവ
രുന്ട സ്ോതന്ത്യീം ന്വട്ിക്കുറയ്ക്കുന്നു, 
കൂടോന്ത വിലക്കു�ൾ അടികച്ൽ
പ്ിച് ന്�ോണ്ട് അവന്ര അടിേ�
െോക്കുന്നു. ശരിയോണ്, േതവുീം രോ
ജ്യവുീം ന്വകവെന്റ �ോണോൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുനെ പലരുീം ഉണ്ട്.  ഇസ് ലോ
േിന്റെ യഥോർത്ഥ അനുയോയി�
െോയ ചിലരുീം ഇതിൽ ഉൾന്പ്ടു
ന്നു.  േകതതരത്ീം എനെോൽ ഭര
ണകൂടവുീം സോമൂഹി� ജ്രവിതവുീം 
േതത്തിൽ െിനെ് സ്തന്തേോയി
രിക്കുനെതോന്ണന്നുീം േതവിശ്ോ
സീം കവണോ കവണ്ടകയോ എനെത് 
വ്യക്തിയുന്ട സ്�ോര്യതയോന്ണ
ന്നുീം േെസ്ിലോക്ോന്ത സോമൂഹി� 
ജ്രവിതത്തിൽ ഇസ്ോേി� വിശ്ോ
സത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി �ോത്തുസൂ
ക്ിക്ോൻ ഭരണകൂടന്ത്ത 'േകത
തരേോക്ോെോയി' വോദിക്കു�യോ
ണ് അവർ. അതിെോൽ, ഇസ്ോ
േി� വിശ്ോസത്തിന്റെ ആചോര
ങ്ങൾ സോമൂഹി� ജ്രവിതന്ത്ത 
ക്രേന്പ്ടുത്തുനെ ഒരു േകതതര 
രോജ്യീം സ്പ്ീം �ോണുനെത്, ഒരു 
വൃത്തോകൃതിയിലുളേ ദ്ോരത്തിന്ല 
ഒരു ചതുരക്കുറ്ികപോന്ല ന്പോരു
ത്തേില്ലോത്തതോണ്.  “ഇസ് ലോ
േി� വിപ്ലവീം മുതൽ, സ്ത്ര�ളുന്ട 
ന്ചറുത്തുെിൽപ്ിന്െ അടിച്േ
ർത്തോനുളേ എല്ലോ ശ്രേങ്ങളുീം വി
കരോധോഭോസന്േന്നു പറയന്ട്, 
അതിന്െ ശക്തിന്പ്ടുത്തു�യുീം 
വിശോലേോക്കു�യുീം ന്ചയ് തു,” 
ഏ�ോന്തടവിനുീം പ്രഡെങ്ങൾ
ക്കുീം േർദേെങ്ങൾക്കുീം വികധയ
യോയ ഒരു വെിതോ പതികഷധ
ക്ോരി പറഞ്ഞു. ''േകതതര േധ്യ
വർഗ സ്ത്ര�ളുന്ട പതികഷധേോയി 
ആരീംഭിച് പസ്ോെീം ഇകപ്ോൾ, 
ഇസ്ോേി� ഭരണകൂടത്തിന്റെ െന്ട്
ല്ലോയി പവർത്തിച്ി രുനെ സോ
മ്പത്തി�േോയി പിനെോക്ീം െിൽ
ക്കുനെ േതവിശ്ോസി�ളുന്ട സോ
മൂഹി� തലങ്ങെികലക്് വ്യോപി
ച്ിരിക്കുന്നു.''

സ്ോതന്ത്യത്തിനുീം ജെോധി
പത്യ പരിഷ്കോരങ്ങൾക്കുീം കവണ്ടി 
ത്രവ്രേോയി കപോരോടു�യുീം തങ്ങ
ന്െ �്രഴ്ന്പ്ടുത്തോനുളേ േതപര
േോയ തന്തങ്ങൾന്ക്തിന്ര െില
ന്�ോള്ളു�യുീം ന്ചയ്യുനെ ഇറോെിന്ല 
സ്ത്ര�ളുന്ട അവ�ോശങ്ങൾക്കു കെ
ന്രയുളേ ക്രൂരേോയ ആക്രേണീം ഒരു 
തരത്തിലുീം ആ�സ്ി�േോയ �ോ
ര്യേല്ല. ഇന്്യയിന്ല ഹിന്ദു േതേൗ
ലി�വോദി�ൾ ഹിന്ദുത്ീം ഒരു ജ്ര
വിതര്രതിയോന്ണനെ് പസീംഗിക്കു 

നെതുകപോന്ല, 1950 മുതൽ ഇസ ്ലോീം 
ഒരു ജ്രവിതര്രതിയോയി പകബോ
ധെീം ന്ചയ്തുന്�ോണ്ടോണ് ആധു
െി� രോഷ്ട്രയ സോമൂഹി� സങ്ൽ
പ്ങ്ങന്െ ഇസ ്ലോേി� �ോകെോെിൽ 
ഉൾന്പ്ടുത്തോനുളേ ശ്രേങ്ങൾ 
ആരീംഭിച്ത്.

1979ന്ല ഇസ് ലോേി� വിപ്ലവ
ത്തിനുകശഷീം ഇറോെിൽ സ്ത്ര�ൾ
ക്് ശികരോവസ്തവുീം അയഞ് കു
പ്ോയീം അന്ല്ലങ്ിൽ ക�ോട്് ധരി
ക്കുനെത് െിർബന്േോണ്. സദോ
ചോര കപോല്രസിന്ല അീംഗങ്ങൾ 
�ർശെേോയ ഈ വസ്തധോരണര്ര
തി െടപ്ിലോക്കുന്നു.  സ്ത്ര�ൾക്് 
അതിന്റെ േധ്യ�ോല േോതൃ��ൾ
ക്് �്രഴടങ്ങോൻ വിസമ്തിക്കു
നെത് ഇനെന്ത്ത ഇറോെിയൻ ഭര
ണോധി�ോരി�ൾ ഒരു "പോപീം" 
ആയി �ണക്ോക്കുന്നു.

േസിഹ് അലിന്െജോദ് എനെ 
ഇറോൻ വെിത 2017ൽ, തന്റെ രോ
ജ്യത്ത് സ്ത്ര�ൾ െിർബന്േോയുീം 
ഹിജോബ് അന്ല്ലങ്ിൽ ശികരോവ
സ്തീം ധരിക്ണീം എനെ ശോസെ
ത്തിൽ പതികഷധിച് ്ഒരു പസ്ോ
െീം ആരീംഭിച്ിട്് അഞ് വർഷേോ
യി.  അന്തത്തുടർനെ് പതികഷ
ധത്തിന്റെ തിരേോല�ൾതന്നെയു
യർന്നു. ഡസൻ �ണക്ിെ് സ്ത്ര
�ൾ പരസ്യേോയി ശികരോവസ്തീം 
അഴിച്. അധി�ോരി�ൾ �ർശെ
േോയ െടപടി�ൾ സ്്ര�രിച്.  ഹി
ജോബിന്െതിന്രയുളേ പ�ടെങ്ങ
െിൽ പന്ങ്ടുക്കുനെ സ്ത്ര�ൾക്് 10 
വർഷീം വന്ര തടവ് ശിക് ലഭി
ക്കുന്േനെ് കപോല്രസ് മുനെറിയിപ്് 
െൽ�ിയിരുന്നു. ഇക്ഴിഞ് േോ
സങ്ങെിൽ, ഇറോെിന്ല േനുഷ്യോ
വ�ോശ പവർത്ത�ർ ന്പോതുസ്
ലത്ത് മൂടുപടീം െ്രക്ി വസ്തധോര
ണത്തിന്െതിന്ര പതികഷധിക്ോൻ 
സ്ത്ര�കെോട് അഭ്യർത്ഥിച്ിരുന്നു. 
ഇത് അധി�ോരി�ൾ അവന്ര 
അറ്റേ് ന്ചയ്യുനെതികലക്് െയി
കച്ക്ോീം. 

അേിെിയുന്ട േരണകശഷീം, 
ഈ പസ്ോെീം രോജ്യത്തുടെ്രെീം 
വ്യോപിക്കു�യുീം പതികഷധീം പ
�ടിപ്ിക്കുനെതിെോയി സ്ത്ര�ൾ 
ഹിജോബ് �ത്തിക്ോൻ ന്തരുവി
ലിറങ്ങു�യുീം ന്ചയ്തു.  ഇറോന്റെ പര
കേോനെത േതകെതോവ് ന്ഖോകേെി, 
അകദേഹത്തിന്റെ സ്ന്ീം െോടോയ 
േഷോദിന്ല ഒരു ന്പോതുകവദിയിൽ, 
ഇറോെിൽ ഇകപ്ോൾ െടന്നുന്�ോ
ണ്ടിരിക്കുനെ പതികഷധ ങ്ങന്െ
ക്കുറിച്് പതി�രിക്കുവോൻ വിസ
മ്തിച്.  പകക്ോഭ�ോരി�ൾ 
അകദേഹത്തിന്റെ പതിേ �ത്തിച്് 
പതികഷധീം അറിയിച്.  

സ്ത്ര�ളുന്ടയുീം പുരുഷമേോരുന്ടയുീം 
"കെോട്ങ്ങൾ, െടത്തീം, വസ്തങ്ങൾ, 
ജെകെന്ദ്രിയങ്ങൾ" എനെിവന്യ
ക്കുറിച്് ആശങ്യുണ്ടോയിരുനെതു 
ന്�ോണ്ട് േോെ്യേോയി വസ്തീം ധരി
ക്ോൻ ഖുറോൻ മുസ്്രീം സ്ത്ര�കെോടുീം 
പുരുഷമേോകരോടുീം െിർകദേശിക്കുനെ
ത് പരോേർശികക്ണ്ടതോണ്.  (ഒരു 
ക�സിൽ �ർണോട� കഹകക്ോ

ടതിന്യ ഉദ്ധരിച്് കലവ് കലോ 15-
03-22ൽ റികപ്ോർട്് ന്ചയ്തത്) വി
ശുദ്ധ ഖുറോൻ, ഹിജോബ് ധരിക്കു
നെത ്െിർബന്േോക്കുനെില്ല എനെോ
ണ് ഖുറോന്െക്കുറിച്് ആധി�ോരി
�േോയി അഭിപോയീം പറയോൻ 
കയോഗ്യതയുളേവർ പറയുനെത്.  
എനെിട്ടുീം േത യോഥോസ്ിതി�ത്ീം 
േതസീംഹിതയുന്ട കപരിൽ സ്ത്ര
�ളുന്ടകേൽ അത്തരീം ബന്െ
ങ്ങൾ അടികച്ൽപ്ിക്കുന്നു.
പപതീഷേയുച്ട പുതഷിയ 
കഷിരണം 

എനെോൽ ചരിരേത്തിെ് അതി
കറെതോയ െിയേങ്ങളുണ്ട്. അടിച്
േർത്തന്പ്ട്, പ്രഡിപ്ിക്ന്പ്ടുനെ 
ഇറോെിയൻ സ്ത്ര�ൾ ഇെി അത്ത
രീം േനുഷ്യത്രഹിതേോയ ആജ്ഞ
�ൾ സഹിക്ോനുീം അവരുന്ട സ്ോ
തന്ത്യകത്തോട് വിട്ടുവ്രഴ്ച ന്ചയ്യോനുീം 
തയ്യോറല്ല.  അതിെോൽ, എല്ലോ പ
തിബന്ങ്ങളുീം തളേിക്െഞ്് 
അവർ ന്തരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കു
ന്നു.  അേിെിയുന്ട രക്തസോക്ി
ത്ീം അവന്ര തടഞ്ഞുെിർത്തുനെ
തിനുപ�രീം പസ്ോെത്തിന്റെ 
ലക്്യന്ത്ത ഉയർത്തിപ്ിടിക്കുനെ 
കപോരോട്ത്തിെ് ആക്ീം കൂട്ി.  
കപോല്രസ് അതിക്രേങ്ങൾ കെരി
ട്ടുന്�ോണ്ട് ഈ െ്യോയേോയ കപോ
രോട്ത്തിൽ സ്ത്ര�ൾ േോരേേല്ല, പ
ബുദ്ധരോയ പുരുഷമേോരുീം അവകരോ
ന്ടോപ്ീം കചരുന്നുണ്ട്.  ഈ പസ്ോ
െന്ത്ത ഞങ്ങൾ  തുറനെ ഹൃദയ
കത്തോന്ട പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഈ പകക്ോഭീം ഇറോെിയൻ 
ഭരണോധി�ോരി�ന്െ ഉലച്ിട്ടുണ്ട് 
എനെതിൽ സീംശയേില്ല.  എനെോൽ 
സേരീം ന്ചയ്യുനെ ഇറോൻ പൗര
മേോർ, പകത്യ�ിച്് സ്ത്ര�ൾ, ഓർ
മ്ികക്ണ്ടന്തന്ന്നെോൽ, സ്ത്ര 
വികേോചെത്തിെോയുളേ കപോരോ
ട്ീം തങ്ങളുന്ട രോജ്യത്ത് േതപര
േോയ കേലങ്ി ധരിച്ിരിക്കുനെ മു
തലോെിത്ത ഭരണന്ത്ത വിപ്ലവ
ത്തിലൂന്ട പുറത്തോക്കുനെതിനുളേ 
വിശോലേോയ കപോരോട്വുേോയി 
അകഭദ്യേോയി ബന്ന്പ്ട്ിരിക്കു
ന്നു.  യഥോർത്ഥ േകതതര മൂല്യ
ങ്ങളുന്ടകേൽ വി�സിച്തുീം, ഉനെ
തേോയ ധോർേി�തയുീം സീംസ് �ോ
രവുീം , കലോ�ന്േമ്പോടുമുളേ കപോ
രോടുനെ സഹജ്രവി�കെോട് സോ
കഹോദര്യവുീം വെർത്തിന്യടുത്തോൽ 
േോരേകേ ഈ കപോരോട്ീം വിജയി
ക്ോെോകൂ.  ഒരു ബൂർഷ്ോ കുത
ന്തകേോ േതേൗലി�വോദി�ളുന്ട 
ക�കവലകയോ അവന്ര ഉളേിൽ
െിനെ് ദുർബലന്പ്ടുത്തു�കയോ ന്ത
റ്ോയ പോതയിലൂന്ട െയിക്കു�കയോ 
ന്ചയ്യരുത്.  അവർ വിജയിക്
ണീം! കലോ�േോസ�ലമുളേ േർദേി
തരുീം അടിച്േർത്തന്പ്ട്വരുീം 
ന്�ോടിയ പ്രഡെങ്ങൾക്് ഇര
യോക്ന്പ്ടുനെവരുേോയ സ്ത്ര�ൾ, 
തങ്ങളുന്ട െിലെിൽപ്ിന്റെയുീം 
കപോരോട്ത്തിന്റെയുീം വഴിയിന്ല 
പകചോദെേോയി ഇറോെിന്ല സ്ത്ര
�ൾ െയിക്കുനെ  കപോരോട്ന്ത്ത  
ഉറ്റുകെോക്കു�യോണ്.

1979se P-\-Io-b {]-t£m-`-¯n-sâ ]-cn-an-Xn-IÄ sJm-ta-\n-bp-sS  
{]-Xn-tem-a-hm-gv-N-bn-te-bv-¡p-Å h-gn-Xp-d-¶pഇറാന്
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സംഘപരിവാറും സ്ാതന്ന്്സ�രവും
`cW-LS-\, cm-{ã-]n-Xmhv, tZio-b ]-Xm-I-, tZio-b Km-\w 

FÃm-¯n-s\bpw ln-µp-Xzhm-Zn-IÄ \n-cm-I-cn-¡p¶p
വദേസ്കവനഹത്ികറെ വപരില് മറ്ുള്ളേകര സംേയത്ികറെ മുള്മുനയില് നിരത്ുന സംഘപരിേോര ഇന്്യുകട 

വദേീയ സ്ോതഭന്് സമരത്ില് േഹിച് പകങ്കന്ോണ്ക എന്ക ചരച് കചയ്ുന വലഖനത്ികറെ അേസോന ്ോഗം.
ഇന്്യയിൽ േതോടിസ്ോെ

ത്തിലുളേ രണ്ട് കദശ്രയത�െോണ് 
െിലെിൽക്കുനെത് എന്നുീം േത
ങ്ങൾ തമ്ിലുളേ ഭിനെതയോണ് 
എല്ലോത്തിലുീം േൗലി�േോയ പശ്ന
ന്േന്നുീം വിശ്സിച്തുടങ്ങുകമ്പോൾ, 
േതേോണ് രോഷ്ടന്േനെ് വിചോരിക്കു
കമ്പോൾ, ഇതരേതങ്ങൾ രോഷ്ടഗോ
രേത്തിൽ �ടന്നുകൂടിയ കദോഷ�
രേോയ ഘട�ങ്ങൾ ആന്ണനെ 
അപ�ട�രേോയ ധോരണയിൽ 
എത്തികച്രുന്നു. സീംസ്ോരവുീം പോ
രമ്പര്യവുീം മുമ്പ് എകപ്ോകഴോ രൂപ്ര
�രിക്ന്പ്ട്ിട്ടുളേതുീം േോറ്േില്ലോന്ത 
സീംരക്ിക്ന്പ്കടണ്ടതുീം അങ്ങ
ന്െ സീംരക്ിക്ോൻ �ഴിയുനെതു
േോണ് എന്നെോന്ക്യുളേ വി�ല 
ധോരണയുേോയി ഈ പശ്നന്ത്ത 
സേ്രപിക്കുകമ്പോൾ, സ്ന്ീം േത
വുീംസീംസ്ോരവുീം യോഥോസ്ിതി�
േോയി സീംരക്ിക്ന്പ്ടുനെത് േോ
രേേോണ് രോഷ്ടതോൽപര്യന്േന്നുീം 
േറ്റുേതങ്ങളുീം ആശയങ്ങളുീം രോഷ്ട
വിരുദ്ധേോന്ണന്നുീം അവന്യ്ക്കതി
രോയ െശ്ര�രണഭോവകത്തോന്ട
യുളേ കപോരോട്േോണ് സ്ോതന്ത്യ
സേരന്േന്നുീം വിശ്സികക്ണ്ടി
വരുന്നു!

അങ്ങന്െ, രോജ്യന്ത്തയോന്� 
നൂറ്ോണ്ടു�െോയി അടിച്േർത്തി 
ചൂഷണീം ന്ചയ്ത് ഭരിക്കുനെവർ രോ
ഷ്ടശത്രുക്െല്ലോതോകു�യുീം അവർ 
ഈ െിഴൽയുദ്ധത്തിന്ല േിരേേോ
യി േോറു�യുീംന്ചയ്യുന്നു. മുസ്്രങ്ങൾ
ക്കുീം ക്രിസ്്യോെി�ൾക്കുീം �മ്യൂ
ണിസ്റ്റു�ൾക്കുീം എതിരോയ കപോ
രോട്ീം പരേപധോെേോകുകമ്പോൾ 
�ോലങ്ങെോയി േതത്തിന്റെകപരിൽ 
ജെങ്ങന്െ ഭിനെിപ്ിച്് മുതന്ലടു
ക്ോൻ ശ്രേിച് ബ്ിട്്രഷു�ോരുന്ട 
ക�യിന്ല ഏറ്വുീം െല്ല ആയുധ
േോയി േോറോൻ ഹിന്ദുത്ത്തിെ് �ഴി
ഞ്ഞു. സ്ോഭോവി�േോയുീം ബ്ിട്്രഷു
�ോരുന്ട പിയങ്രരോയി േോറോൻ 
�ഴിയുന്േനെ് അവർ േെസ്ിലോക്ി. 

കലോ�മുതലോെിത്തന്ത്ത വിറെി 
പിടിപ്ിച്ന്�ോണ്ട് കസോവിയറ്് 
യൂണിയൻ പിറവിന്യടുത്ത �ോല
േോയിരുന്നു അത്. ഒനെോീംകലോ�
യുദ്ധോെന്രീം ന്�ോടിയ ദോരിദ്ര്യ
വുീം ന്തോഴിലോെി പകക്ോഭങ്ങളുീം 
കലോ�ന്ത്ത പിടിച്ലച്. അവന്യ 
കെരിടോനുളേ േോർഗങ്ങൾ ആകലോ
ചിച്ിരുനെ മുതലോെിത്ത കലോ�
ത്തിനുമുനെിൽ ന്തെിഞ്ഞുവനെ പ
തിവിധിയോയിരുന്നു �ോഷിസീം. 
�മ്യൂണിസന്ത്ത കെരിടോൻ �മ്യൂ
ണിസത്തിന്െതിന്ര പറയു�യല്ല; 
�മ്യൂണി്റേ് ആശയീം സ്്ര�രി
ക്ോെോ�ോത്തവിധീം ജെങ്ങന്െ 
ചിന്ോപരേോയുീം സോീംസ്ോരി�േോ
യുീം പിനെോക്ീം ന്�ോണ്ടുകപോകു�
യോണ് കവണ്ടത് എനെ് അവർ 
തിരിച്റിഞ്ഞു. ജെോധിപത്യ പ
ബുദ്ധത ഇല്ലോന്തയോക്ണീം,  �യൂ
ഡൽ കഗോരേ േകെോഘടെയികല
യ്ക്ക് േനുഷ്യന്ര തിരിച്ന്�ോണ്ടുകപോ

�ണീം. അതിെ് ഏറ്വുീം ഉചിത
േോയ ആശയേോണ് �ോഷിസീം 
എനെ േെസ്ിലോക്ലിലൂന്ടയോണ് 
അനെ് വെന്ര പക്ഷുബ്ധേോയ ഇട
തുപക് സേരമുഖങ്ങെികലയ്ക്ക് വെർ
ന്നുന്�ോണ്ടിരുനെ ഇറ്ലിയിലുീം 
ജർമ്ിെിയിലുീം ന്സ്പയിെിലുീം േറ്റുീം 
�ോഷി്റേ് പസ്ോെങ്ങന്െ പര്ര
ക്ിച്് വിജയിപ്ിച്ത്. 

ഹിന്ദു കദശ്രയതയുന്ടയുീം േത
ത്തിന്റെയുീം സീംരക്ണത്തിനുകവ
ണ്ടി 1925ൽ രൂപ്ര�രിക്ന്പ്ട് 
ആർഎസ്എസ് ഒരിക്ലുീം സ്ോ
തന്ത്യസേരത്തിൽ പന്ങ്ടുത്തിട്ി
ല്ല. അഖില ഭോരത ഹിന്ദുേഹോസഭ 
യുന്ട പല കെതോക്ളുീം ക�ോൺഗ്ര
സ് കെതൃത്ത്തിൽ ഉണ്ടോയിരുന്നു 
എങ്ിലുീം ഗോന്ി കെതൃത്ീംെൽ
�ിയിരുനെ ക�ോൺഗ്രസിന്റെ പ
കക്ോഭങ്ങൾക്് പൂർണ പിന്തുണ 
ഹിന്ദുേഹോസഭ െൽ�ിയിട്ില്ല. 
1930-34 �ോലത്ത് ഇന്്യയോന്� 
വെർന്നുവനെ സിവിൽ െിയേലീം
ഘെ പസ്ോെത്തിൽ  ഹിന്ദു 
േഹോസഭയുീം  ആർഎസ്എസുീം 
പന്ങ്ടുത്തിട്ില്ല. ആർഎസ്എസ് 
സ്ോപ�ൻ ന്ഹഡക്ഗവോർ സിവിൽ 
െിയേലീംഘെ പസ്ോെത്തിൽ 
പന്ങ്ടുത്തതോയി അവ�ോശന്പ്
ട്ടുന്�ോണ്ട് അവർ വ്യോപ�േോയി 
നുണപചോരണീം െടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
അത് സീംബന്ിച്് ആർഎസ്എ
സിന്റെ രണ്ടോീം സർസീംഘ ചോല�് 
ആയിരുനെ കഗോൾവോൾക്ർ രചി
ച്, ശ്ര്ര ഗുരുജി സോഹിത്യ സർ
വസ്ീം (കപജ് 107, കഡോ.ന്ഹ
ഡ്കഗവോർ ജമേശതോബ്ദി കസവോ 
സേിതി, അകയോധ്യോ പികറെഴ്്, 
കുരുകക്രേ പ�ോശൻ വിതരണീം) 
എനെ കൃതിയിൽ പറയുന്നു,(അ
തിൽതന്നെ സീംഘശിക്ോവർഗ് 
1955ന്ല പസീംഗീം)... "സ്ോതന്ത്യ
സേര�ോലഘട്ീം. െോഗ്പൂരിന്ല 
കുറച് യുവവക്്രലമേോർ വെന്ര 
ആകവശകത്തോന്ട കഡോ്ർജിയു
ന്ട അടുന്ത്തത്തി പറഞ്ഞു, ഈ 
സേയത്ത് പകക്ോഭീം ശക്തേോ
ക്ിയോൽ സ്ോതന്ത്യീം ലഭിക്കു� 
തന്നെന്ചയ്യുീം എന്നു കതോന്നുന്നു. 
െമുക്് സ്ോതന്ത്യസേരത്തിൽ 
പന്ങ്ടുക്കു� തന്നെകവണീം. 

കഡോ്ർജി പറഞ്ഞു, സീംഗതി 
ന്�ോളേോീം എനെോൽ െിങ്ങൾ പൂർ
ണേോയുീം ചിന്ിച്കെോക്ികയോ. 
എരേെോെന്ത്ത ശിക് �ിട്ടുീം? 
കുന്റ പിഴയുീം ഒടുകക്ണ്ടിവരോീം. 
ജയിലിലോയിരിക്കുകമ്പോൾ വ്രടി
ന്െക്കുറിച്ളേ ചിന് ഉണ്ടോകുീം. 
വ്രട്ിന്ല ബുദ്ധിമുട്ടു�ൾ�ണ്ട് േോപ്് 
അകപക്ിക്ോനുളേ ആഗ്രഹീം 
ഉണ്ടോകുീം. അന്തോന്ക് ചിന്ിച്ി
ട്ോകണോ തയ്യോറോയിട്ടുളേത്. 

ഒരോൾ പറഞ്ഞു, എല്ലോീം ചി
ന്ിച്�ഴിഞ്ഞു. രണ്ടുവർഷകത്തയ്ക്ക് 

വ്രട് ഭീംഗിയോയി പുലരോനുളേ 
എല്ലോ വ്യവസ്യുീം ന്ചയ്തു�ഴിഞ്ഞു. 

ഈ സേയീം കഡോ്ർജി പറ
ഞ്ഞു, അതിെർത്ഥീം െിങ്ങൾക്് 
രണ്ടുവർഷീംവന്ര വ്രടുവിട്് തോേ
സിക്ോൻ സോധിക്കുീം. എങ്ിൽ 
സത്യോഗ്രഹത്തിന്റെ �ോര്യീംവിട്് 
സീംഘവിസ്ോര�െോയി കപോകൂ." 
(ആ യുവോവ് വ്രട്ികലയ്ക്ക് കപോയ
കശഷീം ജയിലിൽ കപോകു�കയോ 
സീംഘീംപവർത്തെത്തിെ് എത്തു
�കയോന്ചയ്തില്ല. ഇകത വിഷയീം 
ഗുരുജി സേഗ്രദർശൻ, െോലോീം വോ
ല്യത്തിലുീം പതിപോദിക്കുന്നുണ്ട്.)

1955ൽ സീംഘശിക്ോവർഗിൽ 
എീം.എസ്.കഗോൾവോൾക്ർ െട
ത്തിയ പസീംഗത്തിൽ കഡോ.ന്ഹ
ഡ്കഗവോർ 1931ൽ ജയിലിൽ കപോ
�ോെിടയോയ സീംഭവന്ത്തക്കുറിച്് 
അകദേഹീം സ്യീം പറഞ്തോയി 
കരഖന്പ്ടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അകദേ
ഹീം ജയിലിൽകപോയത് സ്ോത
ന്ത്യസേരകത്തോടുളേ അഭിെികവ
ശീംന്�ോണ്ടല്ല സീംഘപചോരണോർ
ത്ഥേോന്ണനെോണ് സീംഭോഷണ
ത്തിന്റെ ചുരുക്ീം. 

"ബ്രറോർ െമ്മുന്ട സേ്രപപകദ
ശേോണ്. അവിന്ട സീംഘ�ോര്യീം 
െടകക്ണ്ടതുണ്ട്. ബ്രറോർ പകദ
ശന്ത്ത കദശഭക്തന്രല്ലോീം ഈ 
സത്യോഗ്രഹത്തിൽവരുീം. കൂന്ട 
തോേസിച് ്അവരുന്ട ഹൃദയത്തിൽ 
സീംഘന്ത്ത െിറയ്ക്കോൻ ഇതിലുീം 
െല്ല സ്ോെവുീം സേയവുീം കവന്റ 
എകപ്ോൾ �ിട്ടുീം. അങ്ങന്െ കുറച് 
െല്ല സീംസ്ോരീം െൽ�ോൻ അനു
കൂലേോയ സ്ോെേോന്ണനെ് �ണ്ട് 
സീംഘ�ോര്യത്തിന്റെ അടിത്തറ 
പണിയോൻ തന്നെയോണ് ജയി
ലിൽ കപോയത്."

ധോരോെീം കഹന്വവിശ്ോസി
�ൾ ഉളേ ഈ രോജ്യത്ത് സ്ോത
ന്ത്യസേരകയോദ്ധോക്ന്െത്തന്നെ 
സ്ോതന്ത്യസേരത്തിൽെിനെ് പി
ന്ിരിപ്ിച്് സീംഘത്തിൽ കചർക്
ണന്േനെ തോൽപര്യീം എന്തുന്�ോ
ണ്ടോണ്? അത് സ്ോതന്ത്യസേര
ന്ത്ത ദുർബലന്പ്ടുത്തോൻ കവണ്ടി
ത്തന്നെയോണ് എനെ് വ്യക്തീം.

ആർഎസ്എസ് സ്ോതന്ത്യ
സേരത്തിൽ പന്ങ്ടുത്തിട്ില്ല എനെ 
വിേർശെന്ത്ത കെരിടോൻ അവർ 
പലകപ്ോഴീം ഉദ്ധരിക്കുനെ �ോര്യ
ങ്ങെിന്ലോനെോണ് ന്ഹഡ്ന്ഗവോ
റിന്റെ 1931ന്ല അറസ്റ്റുീം ജയിൽ
വോസവുീം. അതിന്റെ വോസ്വീം 
എന്ോന്ണനെ് ഇതുവഴി അവർത
ന്നെ വ്യക്തേോക്കുന്നു. ന്ഹഡ്ന്ഗ
വോർ അകദേഹത്തിന്റെ ന്പോതുപ
വർത്തെത്തിന്റെ പോരീംഭത്തിൽ 
1923െ ്മുമ്പ ്ചില പകക്ോഭങ്ങെിൽ 
പന്ങ്ടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനെോൽ കഡോ. 
മൂകഞയുേോയി കചർനെ് സവർക്
ന്റ സന്ർശിച്തിനുകശഷീം അകദേ

ഹീം സ്ോതന്ത്യസേരത്തിൽ പന്ങ്
ടുത്തിട്ില്ല. ആർഎസ്എസ ്ഔകദ്യോ
ഗി�േോയി അങ്ങന്െ ഒരു െില
പോട് പഖ്യോപിച്ിട്ടുീം ഇല്ല. അങ്ങ
ന്െ സവർക്ർ ബ്ിട്്രഷു�ോർക്് 
ജയിലിൽവച്് േോപ്കപക്യിൽ 
െൽ�ിയ വോക്് സത്യസന്േോ
യി പോലിച്. 

1935ൽ ഗവന്മെറെ ്ഓ� ്ഇന്്യ 
ആ്് െിലവിൽ വനെതിനുകശഷീം 
1937ൽ െടനെ ന്തരന്ഞ്ടുപ്ിൽ 
േറോത്ത പവിശ്യയിൽ ക�ോൺഗ്ര
സ് വൻവിജയീം കെടി. ബി.ജി.
കഖറിന്റെ കെതൃത്ത്തിൽ ഭരണീം
െടത്തുനെ കവെയിൽ പവിശ്യോ 
ഗവന്മെറെിന്റെ ത്രരുേോെപ�ോ
രേോണ് സവർക്ർ പൂർണേോയി 
ശിക്ോവിമുക്തെോകുനെത്. ആന്
േോെിന്ല ന്സല്ലുലോർ ജയിലിന്ല 
9വർഷവുീം 10 േോസവുീം തടവ് �ഴി
ഞ്് 1921 ന്േയ് 2െ് ഇന്്യയിന്ല 
രത്ഗിരി ജയിലിന്ലത്തിക്കു�യുീം 
1924 ജനുവരി 4െ് ജയിൽ കേോ
ചിതെോയി വ്രട്ടുതടങ്ലികലയ്ക്കുീം 
തുടർനെ് ജില്ലവിട്ടുകപോ�രുന്തനെ 
ഉപോധികയോന്ട കേോചെവുീം ലഭി
ച്. 1937ൽ പരിപൂർണ കേോചെീം. 
തുടർനെ് അകദേഹീം ഹിന്ദുേഹോസ
ഭയുന്ട പസിഡറെോയി ചുേതല 
ഏന്റ്ടുത്തു.  പിനെ്രട് പൂർവെോധി
�ീം ശക്തികയോന്ട, അഥവോ ബ്ി
ട്്രഷു�ോകരോടുളേ െന്ികയോന്ട തന്റെ 
ദ്ിരോഷ്ടവോദീം പചരിപ്ിച്തുടങ്ങി. 

ഹിന്ദുരോഷ്ടദർശൻ എനെ 
കപരിൽ പസിദ്ധ്ര�രിച്ിട്ടുളേ പ
സീംഗങ്ങളുന്ട സീംഗ്രഹത്തിൽ പറ
യുന്നു, ''യോഥോർത്ഥ്യകത്തോടുളേ പ
തി�രണീം ആ�ണീം ഒരു െിർവ
ചെീം. ഇന്്യയിന്ല മുഹമ്ദ്രയ
ന്രയുീം ക്രിസ്്യോെി�ന്െയുീം ജൂത
മേോന്രയുീം പോഴ്ി�ന്െയുീം േറ്റുീം ഹി
ന്ദുക്െോയി �ോണോൻ പറ്ില്ല. പു
ണ്യഭൂേിയുന്ട �ോരണത്തോലോണ
ത.് അതുകപോന്ല ജപ്ോൻ�ോന്രയുീം 
കചെക്ോന്രയുീം ന്പോതുപുണ്യ
ഭൂേിയുന്ട അവ�ോശീം ഉന്ണ്ടങ്ി
ലുീം ഹിന്ദുക്െോയി ഗണിച്കൂടോ. 
�ോരണീം ഹിന്ദുസ്ോൻ അവരുന്ട 
പിതൃഭൂേി  അല്ലകല്ലോ.''(കപജ്, 9)

എ.ജി.നൂറോണിയുന്ട സവർ
ക്റുീം ഹിന്ദുത്വുീം എനെ കൃതി
യിൽ, കപജ് 85, ഉദ്ധരിക്കുന്നു, 
''ഹിന്ദുരോഷ്ടത്തിെ് മുഹമ്ദ്രയർ 
അപ�ട�ോരി�െോണ് എനെ് ഹി
ന്ദുക്ൾക്് മുനെറിയിപ്് െൽ�ോൻ 
ഞോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇീം്ണ്ട് 
ഇവിടീംവിട്് കപോയോൽ ന്പോതുഇ
ന്്യൻ ഭരണകൂടീം െിലെിൽക്ോൻ 
മുഹമ്ദ്രയർ അനുവദിക്ില്ല. ഇന്്യ
യിൽ മുസ്്രീംഭരണീം സ്ോപിക്ോൻ 
അവർ വർഗ്രകയോമേത്തേോയ പദ്ധ
തി�ൾ ഒരു സമുദോയീം എനെ െി
ലയിൽ തുടർന്നുീം പരികപോഷിപ്ി
ക്ോൻ ശ്രേിക്കുീം. ഇതിന്െപ്റ്ി 

െോീം പൂർണേോയ അന്തയിൽ 
ന്പടോതിരിക്ോൻ ജോഗ്രത പുലർ
ത്തണീം. െോീം ഹിന്ദുക്ൾക്് ഈ 
സൗരയൂഥത്തിൽ സ്ന്േോയി ഒരു 
രോജ്യീം കവണീം. ഹിന്ദുക്ൾ എനെ 
െിലയിൽ സ്ന്േോയി അഭിവൃദ്ധി
ന്പ്ടോനുളേ സൗ�ര്യീംകവണീം. 
ശക്തേോയ ഒരു ജെതയുന്ട പിന്മു
റക്ോരോണ് െോീം. ശുദ്ധിപസ്ോ 
െത്തിെ് (േതപരിവർത്തെീം) േതോ
ത്�േോയ അർത്ഥീം േോരേേല്ല ഉളേ
ത്. അതിെ് ഒരു രോഷ്ട്രയവശീംകൂ
ന്ടയുണ്ട്. ഹിന്ദുക്ളുന്ട അവ�ോ
ശങ്ങൾ അെ്യോയേോയി അപഹ
രിക്ന്പ്ട്ിട്ടുണ്ട്. അവ തിരിച്പി
ടിക്കു� എനെ അടിയന്ര �ർത്ത
വ്യത്തിന്റെ പൂർത്ത്ര�രണേോണ് 
സീംഘപസ്ോെത്തിന്റെ ലക്്യീം. 
ഇകപ്ോഴന്ത്ത ഭരണപരിഷ്കോര 
െിയേീം ഉപകയോഗന്പ്ടുത്തി ഹി
ന്ദുക്ൾ രോഷ്ട്രയ ശക്തി പിടിച്
പറ്ണീം.(ഹിന്ദു രോഷ്ട ദർശൻ, കപജ് 
27, സവർക്റുീം ഹിന്ദുത്വുീം കപജ് 
86, എ.ജി.നൂറോണി)

രത്ഗിരി ജയിലിൽെിനെ് കേോ
ചിതെോയ കശഷീം അഹമ്ദോബോ
ദിൽ െടനെ ഹിന്ദു േഹോസഭയുന്ട 
വോർഷി�ത്തിൽ പസീംഗിക്ന്വ 
സവർക്ർ പറഞ്ഞു: ''ഇന്്യ ഒരു 
ഏ�്രകൃത രോഷ്ടേോയിരിക്കുന്നുന്വ
നെ് െമ്ൾ ന്തറ്ിദ്ധരിക്രുത്. 
ഈ വിശോലേോയ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തി
ൽ ഹിന്ദുക്ളുന്ടയുീം മുസ്്രങ്ങളുന്ടയുീം 
രണ്ട ്രോഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട ്എനെ �ോര്യീം 
െമ്ൾ അീംഗ്ര�രിക്ണീം.''(െോ
ഷണൽ ന്ഹറോൾഡ് ഓൺകല
ൻ, ദത്തോകരേയ ധകബോൽക്ർ, 
4-1-22, 4.08pm)

1923ന്ല എസൻഷ്യൽസ ്ഓ�് 
ഹിന്ദുത് എനെ കൃതിയിലൂന്ടയുീം 
ഹിന്ദുേഹോസഭയുന്ടയുീം ആർഎ
സ്എസിന്റെയുീം െിലപോടു�െിലൂ
ന്ടയുീം െിരന്രേോയി, മുസ്്രങ്ങൾ 
ഈ രോജ്യത്തിന്റെ ഭോഗേല്ല എന്നുീം 
ഇത് രണ്ടുരോഷ്ടേോണ് എന്നുീം പ
ചരിപ്ിച്ന്�ോകണ്ടയിരുന്നു. ആ 
ഘട്ത്തിന്ലോന്നുീം മുസ്്രീംല്രഗ് പോ
�ിസ്ോൻ വോദീം ഉനെയിച്ിരുനെി
ല്ല. 1939 ലോണ് മുസ്്രീംല്രഗ് ആദ്യ
േോയി ദ്ിരോഷ്ടവോദീം അവതരിപ്ി
ച്് പോ�ിസ്ോൻ എനെ സ്തന്ത
രോജ്യീം കവണീം എനെ ആവശ്യീം 
ഉനെയിച്ത.് രോജ്യത്ത് െടന്നുന്�ോ
ണ്ടിരുനെ െിരന്രേോയ മുസ്്രീംവി
രുദ്ധ ജൽപ്െങ്ങളുന്ട പിൻബല
ത്തിലോണ് മുസ്്രീംല്രഗിെ് അങ്ങ
ന്െ ഒരു ആവശ്യീം ഉനെയിക്ോൻ 
�ഴിയുനെ രോഷ്ട്രയ പശ്ചോത്തലീം 
ഒരുങ്ങിയത്. ചുരുക്ത്തിൽ സീം
ഘപരിവോറുീം മുസ്്രീംല്രഗുീം ദ്ിരോ
ഷ്ടവോദത്തിന്റെ �ോര്യത്തിൽ ഒകര 
െിലപോടിലോണ് എത്തിയത്. 
ക്വഷിറ്റ് ഇന്്യ പപവഷോഭവും 
സംഘപരഷിവാറും

ഗവൺന്േറെ ്ഓ� ്ഇന്്യ ആ്് 
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െിലവിൽവനെ കശഷീം ന്�ഡറൽ 
സമ്പ്രദോയത്തിന്റെ �്രഴിൽ പരി
േിതേോയ അധി�ോരങ്ങളുളേ ഗവൺ
ന്േന്റു�ൾ രൂപ്ര�രിക്ോനുളേ സോ
ഹചര്യീം ഒരുങ്ങി. 1937ൽ ഈ 
െിയേത്തിൻ �്രഴിൽ ന്തരന്ഞ്
ടുപ്പു�ൾ െടത്തി ഗവൺന്േന്റു�ൾ 
സ്ോപിതേോയി. ല്രഗിന്െയുീം ഹി
ന്ദുേഹോസഭന്യയുീം തറപറ്ിച്ന്�ോ
ണ്ട് ക�ോൺഗ്രസ് പതിന്െോനെിൽ 
എട്് പവിശ്യ�െിലുീം വൻവിജയീം 
കെടി. 

1939 ന്സപ്റ്ീംബർ 1െ് രണ്ടോീം 
കലോ�േഹോയുദ്ധീം ആരീംഭിച്. ന്സ
പ്റ്ീംബർ 3െ് ബ്ിട്ൻ യുദ്ധത്തിൽ 
പങ്കുകചർന്നു. തുടർനെ് ഇന്്യൻ 
കെതോക്കെോകടോ പവിശ്യോ ഗവൺ
ന്േന്റു�കെോകടോ ആകലോചിക്ോന്ത 
ഇന്്യ യുദ്ധത്തിൽ പങ്ോെിയോയ
തോയി ബ്ിട്ൻ ഏ�പക്്രയേോ
യി പഖ്യോപിച്. അതിൽ പതി
കഷധിച്് 1939 ഒക്ോബറിൽ 
ക�ോൺഗ്രസ് അീംഗങ്ങന്െല്ലോീം 
പവിശ്യോ ഭരണപദവി�ളുീം പതി
െിധി സഭോ അീംഗത്ങ്ങളുീം രോജി
വച്. 

ഈ അവസരീം പകയോജെ
ന്പ്ടുത്തുനെതിെോയി സവർക്ർ 
കവകസോയിന്യ സന്ർശിച്് ബ്ി
ട്നുളേ പിന്തുണ ഉറപ്പുെൽകു�യുീം 
1939 ഒക്ോബർ9െ് ബ്ിട്്രഷ് 
ഗവൺന്േന്റുീം ഹിന്ദുേഹോസഭയു
േോയി ഒരു �രോർ ഉണ്ടോക്കു�യുീം 
ന്ചയ്തു. തുടർനെ് ഹിന്ദുേഹോസഭയുീം 
മുസ്്രീംല്രഗുീം സഖ്യത്തിലോകു�യുീം 
മുസ്്രീംല്രഗ് കെതോവ് �സൽ ഉൽ 
ഹക്് മുഖ്യേന്തിയുീം ഹിന്ദുേഹോ
സഭയുന്ട വലിയ കെതോവ് ശ്യേ
പസോദ് മുഖർജി ഉപമുഖ്യേന്തി
യുീം ആയിന്ക്ോണ്ടുളേ ഒരു ഗവൺ
ന്േറെ് ബീംഗോൾ പവിശ്യയിൽ 
അധി�ോരത്തിൽവരി�യുീം ന്ചയ്തു. 
മുസ്്രീംല്രഗ് കെതോവ് ഗുലോീം 
ഹുകസൻ ഹിദോയത്തുളേയുന്ട 
കെതൃത്ത്തിൽ സിന്് പവിശ്യ
യിൽ രൂപീംന്�ോണ്ട േന്തിസഭയി
ലുീം വടക്് പടിഞ്ോറൻ പവിശ്യ
യിൽ സർദോർ ഔറീംഗസ്രബ്ഖോ
ന്റെ ഗവൺന്േറെിലുീം ഹിന്ദുേഹോ
സഭ പങ്ോെിയോയി അധി�ോരത്തി
ന്റെ ഭോഗേോയി. 1943ൽ സിന്് 
പവിശ്യയിന്ല ഗവൺന്േറെ് വി
ഭജെത്തിനുീം പോ�ിസ്ോൻ രൂ
പ്ര�രണത്തിനുീം അനുകൂലേോയി 
പകേയീം പോസ്ോക്ി. എനെിട്ടുീം 
ആ സഖ്യീം ഉലഞ്ില്ല. െോേേോ
രേേോയ വികയോജിപ്് പ�ടിപ്ിച്് 
അവർ സഖ്യത്തിൽ ഉറച്െിന്നു. 

ഇന്്യയുന്ട സ്ോതന്ത്യസേര
ചരിരേത്തിന്ല ഏറ്വുീം ശക്തേോയ 
ജെ�്രയ പകക്ോഭേോയിരുന്നു 
�്ിറ്്ഇന്്യ പകക്ോഭീം. അരേയുീം 
വ്രറുറ്, വിട്ടുവ്രഴ്ചയില്ലോത്ത ഒരു കപോ
രോട്ീം ക�ോൺഗ്രസിന്റെ കെതൃത്
ത്തിൽ െടനെിട്ില്ല. ആബോലവൃ
ദ്ധീം ജെങ്ങൾ രീംഗത്തിറങ്ങി. 
അസോധോരണേോയ ഒരു  സേര
വ്യഗ്രതയുീം സ്ോതന്ത്യവോഞ്ഛയുീം 
എവിന്ടയുീം ദൃശ്യേോയി. ഭ്ര�രേോയ 
അടിച്േർത്തലിന്െ െിർഭയേോയി 

കെരിടൽ, ഒെികപ്ോർ, രഹസ്യപ
വർത്തെീം, പോകദശി� വികേോ
ചിത കേഖല�ൾ സൃഷ്ിച്് ബ്ിട്്ര
ഷ് ഭരണന്ത്ത പുറത്തോക്ൽ 
എനെിങ്ങന്െ അസോധോരണേോയ 
ഒരു മുഖീം രോജ്യീം പദർശിപ്ിച് 
െിർണോയ�ഘട്േോയിരുന്നു അത.് 
അക്ോലത്ത് കഗോൾവോൾക്ർ ആ 
പകക്ോഭന്ത്തക്കുറിച്് പറഞ്ത് 
കെോക്കു�, ''1942ലുീം പലരുന്ടയുീം 
േെസിൽ �ടുത്ത വി�ോരമുണ്ടോ
യിരുന്നു. ആ �ോലയെവിലുീം സീം
ഘത്തിന്റെ കദെീംദിെ പവർത്ത
െങ്ങൾ തുടർന്നുകപോന്നു. സീംഘീം 
കെരിന്ട്ോന്നുീം പറഞ്ില്ല. ബ്ിട്്ര
ഷു�ോർന്ക്തിന്ര ന്പോരുതു�ന്യ
നെത് അവരുന്ട �ോര്യപരിപോടി
യുന്ട ഭോഗേന്ല്ലനെ് ആർഎസ്എ
സ് തത്സീംഹിത വ്യക്തേോയി
ത്തന്നെ പറയുന്നുണ്ട.് േതന്ത്തയുീം 
സീംസ്ോരന്ത്തയുീം സീംരക്ിക്കു
നെതിലൂന്ട രോജ്യത്തിന്റെ സ്ോത
ന്ത്യീം എനെോണ് െമ്മുന്ട പതി
ജ്ഞയിൽ പറയുനെത്. ബ്ിട്്രഷു
�ോർ ഇവിടീംവിട്് കപോകുനെതിന്െ
ക്കുറിച്് അതിൽ ഒരു പരോേർശ
വുേില്ല എനെ�ോര്യീം െമ്ൾ ഓർക്
ണീം.''(ശ്ര്ര ഗുരുജി സേഗ്ര ദർശൻ 
വോല്യീം 4, കപജ് 40)

രോജ്യീം ഒനെടങ്ീം അടിേത്ത
ത്തിന്െതിന്ര ആഞ്ടിച്കപ്ോൾ 
അതിന്െതിന്ര ഈ 'െിതോന്
കവരി�ൾ' കദശകദ്രോഹ�രേോയി 
ഒത്തുകചർന്നു. തങ്ങെോണ് ഇന്്യ
യിൽ വിഘടെവോദത്തിന്റെ വി
ത്തുപോ�ിയതുീം മുെപ്ിച്തുീം വെർ
ത്തിയതുീം എനെ ചരിരേ വസ്തുത 
മൂടിവച്ന്�ോണ്ട് അതിറെ പോപഭോ
രീംമുഴവൻ ക�ോൺഗ്രസിന്റെയുീം 
ല്രഗിന്റെയുീം കേൽ ന്�ട്ിവയ്ക്കത്ത
ക്വിധീം ഗ്രബൽസിയൻ േോതൃ�
യിൽ ഇന്നുീം െിരന്രീം നുണപ
ചോരണീം െടത്തു�യോണ് സീംഘ
പരിവോർ. 

ദുഷ്ലോകക്ോന്ട അവർ െട
ത്തിയ അവിശുദ്ധ െ്രക്ങ്ങളുന്ട 
�ലേോയിരുന്നു ഇന്്യോവിഭജെീം. 
�്ിറ്് ഇന്്യ സേര�ോലത്ത് ശ്യോ
േപസോദ് മുഖർജി പറയുന്നു, "ബീം
ഗോെിൽ ക�ോൺഗ്രസിന്റെ ഈ 
പസ്ോെന്ത്ത എങ്ങന്െ കെരി
ടണീം എനെതോണ് പശ്നീം. ക�ോൺ
ഗ്രസ് എരേ �ിണഞ്ഞു ശ്രേിച്ോ
ലുീം പവിശ്യയിൽ അത് കവരുപി
ടിക്ോതിരിക്ോൻ പറ്ിയ തരത്തിൽ 
അവിന്ട ഭരണകൂടീം 
പവർത്തിക്ണീം. ക�ോൺഗ്രസ് 
ഇകപ്ോൾ ഏതു് സ്ോതന്ത്യത്തി
െോകണോ സേരീം തുടങ്ങിയിരിക്കുനെത് 
അത് ഇകപ്ോൾത്തന്നെ ജെപതി
െിധി�ൾക്് �ിട്ിയിരിക്കുന്നു 
എനെ് െമ്മുന്ട ഉത്തരവോദിത്തന്പ്
ട് േന്തിേോർ ജെങ്ങന്െ കബോധ്യ
ന്പ്ടുത്തണീം."(എസ്.പി.മുഖർജി, 
ഒരു ഡയറിയിന്ല ഏടു�ൾ, എ.ജി.
നൂറോണി, സവർക്റുീം ഹിന്ദുത്
വുീം, കപജ് 88)

ബീംഗോൾ ഗവർണർ സർ കജോൺ 
ന്ഹർബർട്ിെ് �്ിറ്് ഇന്്യ സേ
രന്ത്ത അടിച്േർത്തണീം എനെോ
വശ്യന്പ്ട്്, അനെ് േന്തിയോയിരു

നെ ശ്യോേപസോദ് മുഖർജി അയച് 
�ത്തിൽ പറയുന്നു. "െിലവിലുളേ 
പതിസന്ി ഘട്ത്തിൽ ഗവർ
ണർ എനെ െിലയിൽ തോങ്ളുീം 
സഹപവർത്ത�രുീം തമ്ിൽ തി
�ഞ് പരസ്പരധോരണ ആവശ്യ
േോന്ണനെ ്ഞോൻ �രുതുന്നു.  ക�ോൺ
ഗ്രസ്സു�ോർ സീംഘടിപ്ികച്ക്ോവു
നെ ഏന്തങ്ിലുീം പകക്ോഭത്തിന്റെ 
�ലേോയി സീംസ്ോെത്തിൽ 

എന്ന്ങ്ിലുീം സീംഭവവി�ോസീം 
സീംജോതേോകുകേോ എനെതിന്െപ്
റ്ി സൂചെതരോൻ ഞോൻ ഉകദേശി
ക്കുന്നു. യുദ്ധ�ോലത്ത് ബഹുജെ
വി�ോരീം ഇെക്ിവിടോൻ ആന്ര
ങ്ിലുീം പരിപോടിയിട്ോൽ അത് 
ആഭ്യന്ര അസ്സ്ത�ളുീം അര
ക്ിതോവസ്യുീം സൃഷ്ിക്കുീം. അത് 
തടകയണ്ടത് െിലവിലുളേ ഗവൺ
ന്േറെിന്റെ ചുേതലയോണ് "(എസ്.
പി.മുഖർജി, ഒരു ഡയറിയിന്ല 
ഏടു�ൾ, എ.ജി.നൂറോണി, സവർ
ക്റുീം ഹിന്ദുത്വുീം എനെ ഗ്രന്ീം, 
കപജ് 87)

രണ്ട് മുട്െോടു�ൾ തമ്ിലിടി
ക്കുകമ്പോൾ ഇറ്റുവ്രഴനെ കചോര നു
�രുവോൻ ശ്രേിക്കുനെ �ൗശല
ക്ോരനുീം ക്രൂരനുേോയ കുറുക്ന്െ
യോണ് അവിന്ട ഹിന്ദുേഹോസഭ
യിൽ െോീം �ോണുനെത്. ക�ോൺ
ഗ്രസിന്െ അടിച്േർത്തി ഇല്ലോന്ത
യോക്ിക്ഴിഞ്ോൽ കദശ്രയ പ
സ്ോെത്തിൽ ബ്ിട്്രഷു�ോരുേോയി 
ഏറ്വുീം അടുപ്ത്തിൽ വർത്തിക്കു
നെവരോയ  ഇവർക്് കെട്മുണ്ടോ
ക്ോൻ �ഴിയുന്േന്നുീം േതോടിസ്ോ
െത്തിൽ രോജ്യീം വിഭജിച്് ഒരു 
ഭോഗീം മുസ്്രങ്ങൾക്് െല്ിയോൽ 
േറുഭോഗീം സ്ോഭോവി�േോയുീം ഹി
ന്ദുപതിെിധി�ൾ എനെ െിലയിൽ 
തങ്ങൾക്് വന്നുകചരുീം എന്നുേ
വർ �ണക്കുകൂട്ി. 

കദശ്രയ പസ്ോെത്തിൽ ഹി
ന്ദുത് അജണ്ടെടപ്ോക്കുനെതിനുീം 
സ്ോധ്രെമുറപ്ിക്കുനെതിനുീം സീം
ഘപരിവോറിെ് തടസ്േോയി െി
നെത് ഗോന്ിജിക്് രോജ്യത്ത് 
ക�വനെ അസോധോരണേോയ 
സ്്ര�ോര്യതയോണ.് തി�ഞ് േത
വിശ്ോസിയുീം സെോതെ ഹിന്ദുവു
േോയിരുനെ ഗോന്ിജി മുസ്്രങ്ങന്െ 
ശത്രുവോയി �ണ്ടില്ല, േറിച്് േിരേ
േോയി �ോണു�യുീം ഹിന്ദു-മുസ്്രീം 
ഐ�്യത്തിന്റെ വലിയ പോധോ
െ്യീം തിരിച്റിയു�യുീം ന്ചയ്തു. ഹി
ന്ദുേതത്തിന്റെ കശലിയുീം പദോവ
ലിയുീം �ലപദേോയി ഉപകയോഗി
ച്ന്�ോണ്ടുളേ ഗോന്ിയുന്ട െില
െിൽപ്് സോധോരണഹിന്ദുക്െിൽ 
സ്ോധ്രെീം ന്ചലുത്തി. േതന്ത്ത 
കെരിട്് എതിർക്കുനെ െിര്രശ്ര
വോദികയോ ഇതരേതസ്കരോ വി
ചോരിച്ോൽ ഇത്തരന്േോരു പതി
കരോധീം സൃഷ്ിക്കുവോൻ അനെന്ത്ത 
സോഹചര്യത്തിൽ �ഴിയുേോയിരു
നെില്ല. ഹിന്ദു കചരിയിൽെിനെ് മു
സ്്രങ്ങകെോട് അനുഭോവപൂർവെീം പ

വർത്തിക്കുനെ ഒരു േതവഞ�െോ
യി ഹിന്ദുവർഗ്ഗ്രയവോദി�ൾ ഗോ
ന്ിജിന്യ ചിരേ്ര�രിച്. ഹിന്ദുത് 
രോഷ്ട്രയ അജണ്ട കെരിടുനെ ഏറ്
വുീം വലിയ ന്വല്ലുവിെി�െിൽ ഒനെോ
ണ് ഗോന്ിയുന്ട ആധി�ോരി�ത
യുീം സ്്ര�ോര്യതയുീം എനെ് അവർ 
തിരിച്റിഞ്ഞു. അവരുന്ട സങ്ൽപ 
ഹിന്ദു രോഷ്ടത്തിൽ േതവഞ�െ് 
ന്�ോടുക്ോൻ െിശ്ചയിച്ിട്ടുളേ െിർ
ദേയേോയ വധശിക്തന്നെ 1948 
ജനുവരി 30െ് അവർ ഗോന്ിജി
ക്് െൽ�ി. രോജ്യത്തിനുകവണ്ടി 
ബ്ിട്കെോട് ന്പോരുതിയവന്രല്ലോീം 
അവരുന്ട ശത്രുസ്ോെത്തോയി. 

വിചോരധോരയുന്ട 412-413 കപ
ജു�െിൽ, രക്തസോക്ി�ൾ ആദർ
ശപുരുഷമേോർ ആകുനെില്ല എനെ 
തലന്ക്ട്ിൽ രക്തസോക്ി�ന്െ
ക്കുറിച്് അവേതിപ്് ഉണ്ടോ�ത്ത
ക്വിധീം �ോര്യങ്ങൾ വിശദ്ര�രി
ക്കുനെത് കെോക്കു�: "ദുർബലമേോർ 
വോവിട്് െിലവിെിക്കു�യുീം െിലീം
പറ്ിക്ിടക്കു�യുീം ന്ചയ്യുകമ്പോൾ 
കുറന്ച്ങ്ിലുീം കചതെ്യമുളേവർ 
െിലവിെിക്ോനുീം െിലീംപറ്ോനുീം 
കൂട്ോക്ോന്ത സ്യീം െശിക്കുന്നു. 
ത്യോഗത്തിന്റെ േിനെൽപ്ിണരിൽ 
അത്തരീം ആത്ോനുഭൂതിയുന്ട േി
നെകലറ്റു �ണ്ണുേഞ്െിച്  സോധോ
രണക്ോരൻ പറയുീം "ഇവർ എന്ന്ോ
രു �ത്തിജ്ലിക്കുനെ ആത്ോവോ
യിരുന്നു! ഉടഞ്ഞുവ്രണുന്വങ്ിലുീം 
അവൻ ഉലഞ്ില്ല". അവന്െ ജെ
ങ്ങൾ രക്തസോക്ി എന്നുവിെിക്കു
�യുീം അവെ് അഭിവോദ്യങ്ങൾ 
അർപ്ിക്കു�യുീം ന്ചയ്യുന്നു... െമ്മു
ന്ട ഭോരത്രയ സീംസ്കൃതിന്യോഴിച്് 
േന്റ്ല്ലോവരുീം രക്തസോക്ിത്ന്ത്ത 
ആരോധിക്കു�യുീം ആദർശേോക്കു
�യുീം രക്തസോക്ി�ന്െ അവരു
ന്ട വ്രരപുരഷമേോയി അവകരോധി
ക്കു�യുീം ന്ചയ്തിട്ടുണ്ട്....എനെിരു
നെോലുീം അത്തരീം വ്രരമേോന്ര െോീം 
െമ്മുന്ട സേോജത്തിനുമുനെിൽ 
ആദർശപുരുഷമേോരോയി ഉയർത്തി
ക്ോട്ോറില്ല. േനുഷ്യൻ അഭിലഷി
കക്ണ്ട പരകേോനെത േോതൃ�യോ
യി െോീം അവരുന്ട രക്തസോക്ി
ത്ന്ത്ത പരിഗണിച്ിട്ില്ല. �ോരണീം 
എന്തുതന്നെ ആയോലുീം അവർ 
അവരുന്ട ആദർശന്ത്ത സോക്ോ
ത്ക്രിക്കുനെതിൽ പരോജയന്പ്
ട്വരോണ്. പരോജയീം സൂചിപ്ിക്കു 
നെത് അവരിൽ എകന്ോ പിശകു
ണ്ടോയിരുന്നുന്വന്നുീം ആകുന്നു."

രോജ്യത്തിനുകവണ്ടി വിവരണോ
ത്രതേോയ  ത്യോഗങ്ങളുീം രക്തസോ
ക്ിത്വുീം വരിച് യഥോർത്ഥ രോ
ജ്യകനേഹി�ന്െ അവർ ന്വറുത്തു. 
ആ േഹത്തോയ ചരിരേന്ത്ത തേ
സ്രിക്കുവോൻ ശ്രേിച്. ജെോധിപ
ത്യ റിപ്ലേിക്ിനുകവണ്ടി കപോര
ടിച്വന്ര ഒഴിവോക്ി ശിവജിന്യ
യുീം റോണോപതോപിന്െയുീംകപോ
ന്ലയുളേ �യൂഡൽ പതിെിധി�
ന്െ വോഴ്തിപ്ോടി. േനുസ്മൃതിയുീം ശോ
ങ്രസ്മൃതിയുീം പുരോകണതിഹോസങ്ങ 
ളുീം അനുശോസിക്കുനെ �ോര്യങ്ങന്െ 
കശ്രഷ്ഠേോയി ന്�ോണ്ടോടുനെ, ജമേി
ത്തവുീം ജോതിവ്യവസ്യുീം െില

െിൽക്കുനെ സോമൂഹ്യക്രേന്ത്ത േോ
തൃ�ോസമൂഹേോയി തോകലോലിച്. 

ജോധിപത്യ ഇന്്യ സൃഷ്ിന്ച്
ടുത്ത സ�ലതിന്െയുീം അവർ തി
രസ്രിച്. കദശ്രയ പതോ�ന്യ 
അവർ തെെിപ്റഞ്ഞു. കഗോൾവോൾ
ക്ർ വിചോരധോര(കപജ് 349)യിൽ 
പറയുന്നു,"...െമ്മുന്ട കെതോക്മേോർ 
രോഷ്ടത്തിെ് പുതിയ പതോ� സൃ
ഷ്ിച്ിരിക്കുന്നു. എന്തുന്�ോണ്ട് 
അവർ അങ്ങന്െ ന്ചയ്തു. എകങ്ങോ
ന്ട്നെില്ലോന്ത െ്രങ്ങുനെതിനുീം അനു
�രണത്തിനുീം ഉത്തകേോദോഹര
ണേോണത്. ഈ പതോ� പിറവി
ന്�ോണ്ടന്തങ്ങന്െന്യനെറിയോകേോ. 
ഫ്രഞ് വിപ്ലവ�ോലത്ത്, രേിവി
ധോശയങ്ങെോയ സേത്ീം, സ്ോത
ന്ത്യീം, സോകഹോദര്യീം എനെിവന്യ 
പ�ോശിപ്ിക്ോൻകവണ്ടി അവരു
ന്ട പതോ�യിൽ മൂനെ് ദ്രർഘഖ
ണ്ഡങ്ങൾ തുനെികച്ർത്തു. ഈ 
ആശങ്ങെോൽത്തന്നെ കപരിത
േോയ അകേരിക്ക്ോരുീം അൽപ
സ്ൽപീം വ്യത്യോസകത്തോന്ട ഇത് 
ഏന്റ്ടുത്തു. െമ്മുന്ട കെതോക്മേോർ
ക്കുീം ഈ ദ്രർഘ ഖണ്ഡങ്ങകെോട് 
എകന്ോ ആ�ർഷണീം കതോനെി. 
അങ്ങന്െ അത്തരീം ന്�ോടി ക�ോൺ
ഗ്രസ് സൃഷ്ിച്. വിവിധ േതക്ോ
രുന്ട ഐ�്യന്ത്ത പതിെിധോെീം 
ന്ചയ്യുനെതോണിത്. ഹിന്ദുക്ന്െ 
കുങ്കുേെിറവുീം മുസ്്രങ്ങന്െ പച്െി
റവുീം േന്റ്ല്ലോവന്രയുീംകൂന്ട ന്വളേ
െിറവുീം പതിെിധോെീം ന്ചയ്യുന്നു
എനെ വ്യോഖ്യോെീം പുറക� വന്നു. 
അഹിന്ദുക്െോയ േറ്റുേതസ്രുന്ട 
കൂട്ത്തിൽ മുസ്്രങ്ങന്െ പകത്യ�ീം 
എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അനെന്ത്ത 
തലമുതിർനെ കെതോക്െിൽ േി
ക്വരുന്ട േെസ്ിലുീം മുസ്്രങ്ങൾ 
ന്പോങ്ങിെിനെിരുന്നു. അവന്ര പ
കത്യ�േോന്യടുത്ത ്പറയോന്ത െമ്മു
ന്ട കദശ്രയ കെതൃത്ത്തിെ് പൂർ
ണത ലഭിക്കുന്േനെ് അവരോരുീം 
�രുതിയില്ല. ഈ വ്രക്ണീം വർ
ഗ്രയേോന്ണനെ് ആകരോ ചൂണ്ടിക്ോ
ട്ി. ഉടന്െ കവന്റ വ്യോഖ്യോെീം മു
കനെോട്ടുവച്. കുങ്കുേീം ത്യോഗത്തിന്റെ
യുീം ന്വളേെിറീം പരിശുദ്ധിയുന്ട
യുീം പച്െിറീം ശോന്ിയുന്ടയുീം പ
ത്ര�േോന്ണനെോയിരുന്നു പുതിയ 
വ്യോഖ്യോെീം. അക്ോലത്ത് െടത്തു
നെ ക�ോൺഗ്രസ് സകമ്െെങ്ങെി
ൽ ഈ വ്യോഖ്യോെങ്ങന്െല്ലോീം ചർ
ച് ന്ചയ്യന്പ്ട്ിരുന്നു. ഇത് ശുദ്ധവുീം 
ആകരോഗ്യ�രവുേോയ കദശ്രയ വ്ര
ക്ണേോന്ണനെ് അവ�ോശന്പ്
ടോൻ ആർക്് സോധിക്കുീം. രോഷ്ട്ര
യേോയ െിലെിൽപ്ിെോയി രോഷ്ട്ര
യക്ോരൻ െടത്തിയ ഓട്യടപ്് 
തന്തീം േോരേേോയിരുന്നു ഇത്. 
കദശ്രയ ചരിരേത്തിന്ലകയോ പോ
രമ്പര്യത്തികലകയോ വസ്തുത�ളുന്ട 
അടിസ്ോെീം അതിലില്ല. ഇനെ് 
ഇകതവന്ര ചിലചില്ലറ വ്യത്യോസ
ങ്ങൾ വരുത്തിന്ക്ോണ്ട് ഭരണകൂ
ടത്തിന്റെ ന്�ോടി അീംഗ്ര�രിക്
ന്പ്ട്ിരിക്കുന്നു. അത്യന്ീം കവഭ
വപൂർണ്േോയ ചരിരേകത്തോടുകൂടിയ 
പുരോതെ രോഷ്ടേോണ് െമ്മുകടത്. 

സംഘപരിവാറും
സ്ാതന്ന്്സ�രവും
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(12-ാം ശേജില് നിന്ന്ട)

അന്നെോന്നുീം െമുക് ്സ്ന്ീം പതോ� 
ഉണ്ടോയിരുനെികല്ല. സീംശയോത്ര
തേോയുീം െമുക്് ഉണ്ടോയിരുന്നു. 
പിന്നെ, െമ്മുന്ട േെസ്ിൽ ഈ 
വിടവ്, ഈ ശൂെ്യത എങ്ങന്െ 
വന്നു. " 

ഈ രോഷ്ടത്തിെ് പുരോതെ �ോ
ലീംമുതകല സ്ന്േോയി പതോ� 
ഉണ്ട് എനെോണ് കഗോൾവോൾക്ർ 
അവ�ോശന്പ്ടുനെത്. ഇന്്യയി
ന്ല എല്ലോ പകദശങ്ങെിലുമുളേ 
ജെവിഭോഗങ്ങൾ വിവിധ �ോല
ഘട്ങ്ങെിൽ വിവിധതരീം പതോ
��ൾ ഉപകയോഗിച്ിട്ടുളേതോണ് 
ചരിരേീം. ഇന്്യയുന്ട കദശ്രയ പതോ
�യോക�ണ്ടത് എനെ് അവർ അവ
�ോശന്പ്ടുനെ 'ഓീം, സ്സ്ി�, 
ഖഡ്ഗീം' ഇവ ആകലഖെീം ന്ചയ്ത 
കുങ്കുേപതോ� ഏതു �ോലത്തോണ് 
ഇന്്യന്യനെ ഈ വിശോല ഹോ
ജ്യന്ത്ത ജെങ്ങളുന്ടയോന്� പതോ
�യോയിട്ടുളേത.് ഇന്്യയിന്ല എല്ലോ 
പകദശന്ത്തയുീം ജെങ്ങൾ ഉപ
കയോഗിച്ിട്ടുളേ ഒരു ന്പോതുവോയ 
പതോ� കദശ്രയ പസ്ോെത്തിെ് 
മുമ്പ ്െമുക് ്ഉണ്ടോയിരുനെില്ല എനെ
തോണ് യോഥോർത്ഥ്യീം. 

ഇന്്യയുന്ട ജെോധിപത്യ ഭര
ണഘടെന്യ സീംബന്ിച്് കഗോൾ
വോൾക്ർ വിചോരധോര(കപജ് 350)
യിൽ പറയുന്നു, " െമ്മുന്ട ഭരണ
ഘടെതന്നെയുീം ഇങ്ങന്െ ലേിഷ്
വുീം ഭിനെോത്�വുേോയ വിവിധ 
തുണ്ടു�ൾ കചർത്തുണ്ടോക്ിയതോ
ണ്. പോശ്ചോത്യ െോടു�ളുന്ട ഭര

ണഘടെ�െിന്ല വിവിധ വകുപ്പു
�ൾ എടുത്തു കചർത്തോണ് അത് 
ഉണ്ടോക്ിയത.് അതിൽ െമ്മുകടത് 
എന്നു പറയോവുനെ ഒന്നുേില്ല. െമ്മു
ന്ട കദശ്രയ ദൗത്യന്ത്തക്കുറികച്ോ, 
െമ്മുന്ട ജ്രവിതത്തിന്ല മുഖ്യആ
ദർശന്ത്തപ്റ്ികയോ ഒരു സൂചെ
കപോലുീം അതിന്റെ െിർകദേശ� 
തത്ങ്ങെിൽ എങ്ങുേില്ല. ഐ�്യ
രോഷ്ട സേിതിയുന്ടയുീം മുമ്പന്ത്ത 
സർവരോഷ്ട സേിതിയുന്ടയുീം പ
േോണങ്ങെിന്ല ചില മുടന്ൻ തത്
ങ്ങളുീം അകേരിക്യിന്ലയുീം ബ്ി
ട്െിന്ലയുീം ഭരണഘടെ�െിന്ല 
ചില പകത്യ�ത�ളുീം കൂട്ികച് 
ർത്തുണ്ടോക്ിയ വികൃത സൃഷ്ിയോ
ണത്." കദശ്രയ പതോ�ന്യയുീം 
ഭരണഘടെന്യയുീം പരോേർശിക്കു
കമ്പോൾ ഉളേ പ�ടേോയ പുച്ഛവുീം 
പരിഹോസവുീം ശ്രകദ്ധയേോണ്. 
സ്ോതന്ത്യീം, സേത്ീം, സോകഹോ
ദര്യീം എനെ്ര ജെോധിപത്യ ആദർ
ശങ്ങന്െ സ്്ര�രികക്ണ്ടിവരുനെ
തിന്ല അസഹിഷ്ണുത തുറന്നുപറ
യോൻ അകദേഹത്തിെ് ഒരു േടിയു
േില്ല. ജെോധിപത്യകത്തോടുളേ ഈ 
അെോദരവ് െിറഞ് സേ്രപെീം 
തന്നെയോണ് ഭരണഘടെകയോടു
ളേ അവരുന്ട അെോദരവിനുീം 
�ോരണീം. ഇതിന്ല ആശയങ്ങൾ 
പോശ്ചോത്യേോണ് എനെതോണ് 
അകദേഹത്തിന്റെ വിേർശെീം. ജെോ
ധിപത്യ ആദർശങ്ങൾ ആവിർഭ
വിച്ത് പോശ്ചോത്യ രോജ്യങ്ങെിലോ
ണ് എനെതുന്�ോണ്ട് അത് സ്്ര
�ോര്യേോക�ണ്ടതില്ല എനെ് അവർ 

�രുതുന്നുണ്ടോ�ണീം. എനെോൽ 
അവർ സ്്ര�രിച്ിട്ടുളേ ആധുെി� 
ജ്രവിതത്തിന്ല സേസ് �ോര്യങ്ങ
ളുീം പോശ്ചോത്യകേോ കവകദശി�
കേോ ആന്ണനെിരിന്ക് ആ പുച്ഛ
ത്തിന്റെ സോീംഗത്യീം എന്ോണ്. 
ഈ ഭരണഘടെയുന്ട പരിേിതി
യോയി അകദേഹീം പറയുനെത് 
അതിൽ ഭോരത്രയേോയി യോന്തോ
ന്നുീം ഇല്ല എനെതോണ്. കഗോരേ�ോ
ലഘട്ത്തിന്ല സോമൂഹ്യ ജ്രവിത
ന്ത്ത പതി�ലിപ്ിക്കുനെ േനുസ്മൃ
തിയിന്ലയുീം ശോങ്രസ്മൃതിയിന്ല
യുീം േറ്റുീം ആശയങ്ങൾ ഇതിൽ 
ഇല്ല എനെതോണ് പശ്നീം. 1939 
െവീംബർ30ന്ല 'ഓർഗകെസർ' 
എനെ ആർഎസ്എസ് പസിദ്ധ്ര
�രണത്തിൽ പറയുന്നു, " എനെോൽ 
െമ്മുന്ട ഭരണഘടെയിൽ പോച്ര
െഭോരതത്തിന്ല അതുല്യേോയ ഭര
ണഘടെോവി�ോസന്ത്തക്കുറിച്് 
പരോേർശന്േോന്നുീം ഇല്ല. സ്പോർട്
യിന്ല ലിക്കുർ ഗസിനുീം കപർഷ്യ
യിന്ല കസോകലോണിനുീം വെന്ര 
മുമ്പോണ് േനുവിന്റെ െിയേങ്ങൾ 
എഴതന്പ്ട്ത്. ഇന്നുീം ആ െിയ
േങ്ങൾ കലോ�ത്തിന്റെ ആഹ്ോദ
ത്തിനുീം ആദരവിനുീം പോരേ്രഭവി
ക്കു�യുീം സ്ോഭോവി�േോയ അനു
സരണയുീം യുക്തതയുീം ഉെവോക്കു
�യുീം ന്ചയ്യുന്നു." (ഷീംസുൾ ഇസ്ോീം, 
Know the RSS) 

ആധുെി� ജ്രവിതന്ത്ത െിർ

ണയിക്ോനുീം െിയന്തിക്ോനുീം 
പോച്രെെിയേങ്ങൾ ഉൾന്പ്ടുത്തി
യില്ല എനെതോണ് ആർഎസ്എ
സിന്റെ പരിഭവീം. സേത്ീം എനെ
ത് സങ്ൽപ്ിക്ോെോ�ോത്ത �ോ
ലത്ത് െിലെിനെിരുനെ സ്മൃതി�
െിന്ലയുീം ശ്രുതി�െിന്ലയുീം വ്യവ
സ്�ന്െ പരിഗണിക്ോെോ�ോ
ത്തവിധീം ആധുെി� സമൂഹീം 
വെർനെതിെോലോണ് ഇന്്യയുന്ട 
ജെോധിപത്യ ഭരണഘടെോ െിർ
മ്ോണ സഭയുന്ട പരിഗണെയിൽ
കപ്ോലുീം അന്തോന്നുീം വരോതിരുനെ
ത്. സ്ത്ര�ൾക്് സ്ോതന്ത്യീം അനു
വദിക്രുന്തന്നുീം ശുദ്രെ് അക്രീം 
െികഷധിക്ണീം എന്നുീം കവദീം 
ഉച്രിക്കുനെ ശൂദ്രന്റെ െോക്് അറു
ക്ണന്േന്നുീം കവദീം ക�ൾക്കുനെ 
ശൂദ്രന്റെ ന്ചവിയിൽ ഈയീം ഉരു
ക്ിന്യോഴിക്ണന്േന്നുന്േോന്ക്  
അനുശോസിക്കുനെ െിയേസീംഹി
ത�െോണ്  സീംഘപരിവോറിന്റെ 
േോതൃ�ോഭരണഘടെ!

േഹോ�വി രവ്രന്ദ്രെോഥ ടോകഗോർ 
രചിച് കദശ്രയ ഗോെേല്ല, വകന്
േോതരേോണ് അവരുന്ട കദശ്രയ 
ഗോെീം. േഹോത്ോഗോന്ിയല്ല; 
സവർക്റോണ് അവരുന്ട രോഷ്ട
പിതോവ്. ജെോധിപത്യ േകതതര 
ഉളേടക്മുളേ സ�ലതിന്െയുീം 
എതിർക്കു�യുീം �യൂഡൽ മൂല്യങ്ങ
ളുളേ സ�ലതിന്െയുീം സ്ോീംശ്ര
�രിക്കു�യുീം ന്ചയ്യു�! ഇന്്യ ഇന്നു 
�ോണുനെതുകപോന്ല ഒരു ഏക�ോ
പിത രോഷ്ടേോ�ണന്േനെ തോൽപ
ര്യീംകപോലുീം ഹിന്ദുത്വോദി�ൾക്് 

ഉണ്ടോയിരുനെില്ല. മുസ്്രങ്ങൾ പോ
�ിസ്ോൻ വോദീം ഉനെയിച്് പി
െർന്നു േോറുകമ്പോൾ സ്ോഭോവി�േോ
യുീം അവകശഷിക്കുനെ ഇന്്യ ഹി
ന്ദുരോഷ്ടേോ�ണന്േനെ 'യുക്തി' 
ഗോന്ി, ന്െഹ്റു തുടങ്ങിയ കെ
തോക്ളുന്ട െിലപോടുമൂലീം പരോജ
യന്പ്ട്കപ്ോൾ െോട്ടുരോജ്യങ്ങളുന്ട 
സ്യീംഭരണോധി�ോരീം െിലെിർ
ത്തി േകതതര ജെോധിപത്യ രോജ്യീം 
സൃഷ്ിക്ന്പ്ടുനെത് ഒഴിവോക്ണ
ന്േനെ് സവർക്റുീം കൂട്രുീം ആഗ്ര
ഹിച്. ബ്ിട്ൻ ഭരണീം ഒഴിഞ്് 
പിമേോറുകമ്പോൾ, ഹിന്ദുക്െോയ 
തങ്ങൾക്് ഭരണീം ലഭിക്കുനെില്ല 
എങ്ിൽ മുമ്പുളേ െോട്ടുരോജ്യങ്ങെി
കലയ്ക്ക് േടങ്ങണീം എനെതോയിരു
ന്നു അവരുന്ട തോൽപര്യീം. അതി
നുകവണ്ടിയുളേ ശ്രേേോണ് സ്ത
ന്ത തിരുവിതോീംകൂറിനുീം സ്തന്ത 
�ോശ്്രരിനുീം പിന്തുണ െൽ�ിന്ക്ോ
ണ്ട് ഇന്്യൻ യൂണിയന്െ ത�ർ
ക്ോൻ സവർക്ർ െടത്തിയ െ്ര
ക്ങ്ങൾ. അതുന്�ോണ്ട് യഥോർത്ഥ 
ചരിരേീം ഇെിയുീം െോട് തിരിച്റി
കയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സീംഘപരി
വോർ ശക്തി�ൾക്് ആധുെി� 
ഇന്്യ രൂപന്പ്ടുത്തി യതിൽ ഒരു 
പങ്കുേില്ല. ബ്ിട്്രഷു�ോ രിൽെിന്നു
ളേ കേോചെീം അവർ ഒരിക്ലുീം 
ആഗ്രഹിച്ിട്ില്ല. അതിനുകവണ്ടി 
കപോരോടിയിട്ടുേില്ല. േറിച്് അതി
ന്െന്യല്ലോീം തുരങ്ീം വയ്ക്കു�യോണ് 
ന്ചയ്തത്.

സംഘപരിവാറും
സ്ാതന്ന്്സ�രവും

കേശ്രയ വിദ്യോഭ്യോസ െയീം 
2020 പിൻവലിക്കു�, ന്പോതുവി
ദ്യോഭ്യോസീം സീംരക്ിക്കു� എനെ 
മുദ്രോവോ�്യീം ഉയർത്തിന്ക്ോണ്ട് 
എഐഡിഎസ്ഒ അഖികലന്്യ 
�മ്ിറ്ി ആഹ്ോെീം ന്ചയ്ത പ
കക്ോഭ പരിപോടി�ൾ രോജ്യന്േ
മ്പോടുീം ശക്തിയോർജ്ിച്് വരി�
യോണ്. സോർവകദശ്രയ ന്തോഴി
ലോെി ദിെേോയ  ന്േയ് 1െ് ആരീം
ഭിച്, പധോെ േന്തിക്് സേർപ്ി
ക്കുനെ ഭ്രേഹർജിയികലക്കുളേ ഒരു 
ക�ോടി ഒപ്് കശഖരണീം ക�രെ
ത്തിലടക്ീം 25 സീംസ്ോെങ്ങ
െിൽ പൂർത്തിയോക്ി. ഭഗത് സിീം
ഗ് ജമേദിെേോയ ന്സപ്റ്ീംബർ 
28െ് രോജ്ഭവൻ േോർച്ിലൂന്ട ഭ്ര
േഹർജി ഗർവർണക്് ക�േോറി. 
തുടർനെ്  ഒരു ലക്ീം എൻഇപി 
വിരുദ്ധ സേര�മ്റ്ി�ൾ രൂപ്ര
�രിച് ന്�ോണ്ട് 25 ലക്ീം സേര 
സനെദ്ധരോയ വിദ്യോർഥി�ന്െ 
അണിെിരത്തുവോനുളേ പവർത്ത
െീം കദശവ്യോപ�േോയി ഉജ്ിത
േോയി െടന്നു വരി�യോണ്.

ക�രെത്തിന്ല �ോമ്പസു�െിൽ 
ഈ പവർത്തെങ്ങൾക്് അധ്യോ
പ�രുന്ടയുീം വിദ്യോർഥി�ളുന്ടയുീം 
ഭോഗത്തുെിനെ് േി�ച് പിന്തുണ
യോണ് ലഭിക്കുനെത്. കദശ്രയ വി
ദ്യോഭ്യോസ െയത്തിന്റെ പത്യോ

ഘോതങ്ങൾ വിദ്യോർഥി�ളുന്ട 
ഇടയിൽ യോന്തോരു വിധത്തിലുീം 
ചർച്ന്ചയ്യന്പ്ടോത്ത സോഹചര്യ
ത്തിലോണ് എഐഡിഎസ്ഒ വി
ദ്യോർത്ഥി�കെോട് എൻഇപിന്യ്ക്ക
തിന്ര �ക്ി രോഷ്ട്രയ കഭദന്േകെ്യ 
സേര സജ്രോ�ണീം എനെ് 
അഭ്യർത്ഥിക്കുനെത്. ഇത് സൃഷ്ി
ച് രോഷ്ട്രയേോയ അന്ര്രക്ീം 
ക�ോകെജ് യൂണിയൻ ന്തരന്ഞ്
ടുപ്ിന്െയടക്ീം രോഷ്ട്രയ സീംവോദ 
കവദിയോക്കുനെതിൽ ഒരെവുവന്ര 
സഹോയിച്. വിവിധ �മ്്രഷൻ 
റികപ്ോർട്ടു�െിലൂന്ടയുീം പരിഷ്കര
ണന്േനെ വ്യോകജെയുീം കദശ്രയ 
വിദ്യോഭ്യോസ െയീം െടപ്ിലോക്കു
നെ സീംസ്ോെ സർക്ോർ െയ
ങ്ങളുീം ഒരു പരിധിവന്ര തുറന്നു 
�ോണിക്ോൻ ഈ പചരണ പരി
പോടി�െിലൂന്ട സോധിച്. കദശ്രയ 
വിദ്യോഭ്യോസ െയത്തിന്െതിരോയ 
െിരവധി വിദ്യോർത്ഥി പകക്ോഭ 
സേിതി�ൾക്കു രൂപീം ന്�ോടുക്ോ
നുീം സോധിച്.

അഖികലന്്യോതലത്തിലുീം 
കദശ്രയ വിദ്യോഭ്യോസ െയത്തി
ന്െതിരോയ പകക്ോഭീം എഐ
ഡിഎസ്ഒയുന്ട കെതൃത്ത്തിൽ 
ശക്തി പോപിക്കു�യോണ്. ന്തോ
ട്ടുത്ത സീംസ്ോെേോയ �ർണ്ോ
ട�യിൽ പതിമൂവോയിരീം സർ

ദേശീയ വിേ്യാഭ്യാസ നയത്ിനനതിനെ സമെ 
ദനതൃത്വമയായി എഐഡിഎസ്ഒ ഉയെുന്ു

ക്ോർ സ്കൂളു�ൾ അടച്പൂട്ോനുീം 
സർക്ോർ സ്കൂളു�െിൽ �്രസ് ഏർ
ന്പ്ടുത്തോനുമുെെ ത്രരുേോെത്തി
ന്െതിന്ര എഐഡിഎസ്ഒയുന്ട 
കെതൃത്ത്തിൽ െടനെ പകക്ോ
ഭീം വിജയീം വരിച്.

രോജ്യത്തോന്� കദശ്രയ വിദ്യോ
ഭ്യോസ െയത്തിന്റെ െടപ്ിലോക്
ലിന്െതിന്ര എഐഡിഎസ്ഒ 
സേരരീംഗത്തോണ്. അകതോന്ടോ
പ്ീം െിരവധി സീംസ്ോെ, 
കസോണൽ �ൺവൻഷനു�ളുീം 
െടന്നുവരുന്നു. ഗുവോഹത്തിയിൽ 
െടനെ കെോർത്ത-്ഈ്റേ ്കസോണൽ 
�ൺവൻഷൻ വെന്ര വിജയ�
രേോയിരുന്നു. അകതസേയീം, ജനു
വരി 8െ് ഡൽഹിയിൽ െടകത്ത
ണ്ടിയിരുനെ സീംസ്ോെ �ൺ
വൻഷൻ കപോല്രസ് തടയു�യുീം 
�ൺവൻഷൻ െടത്തോൻ കവണ്ടി 
െിർമ്ിച് കെതോജി െഗർ ന്പോ
െിച്േോറ്റു�യുീം ന്ചയ്തു. �ൺവൻ
ഷെിൽ പന്ങ്ടുക്ോൻ എത്തിയ 
വിദ്യോർത്ഥി�ളുീം വിദ്യോഭ്യോസ 
കനേഹി�ളുീം കപോല്രസ് െടപടി
യിൽ പതികഷധിച്.

േോർച്് 23, ഭഗത് സിീംഗ് രക്ത
സോക്ി ദിെീംവന്ര എൻഇപി വി
രുദ്ധ വിദ്യോർത്ഥിസേിതി രൂപ്ര
�രണവുേോയി എഐഡിഎസ്ഒ 
മുകനെോട്ടു കപോകു�യോണ്.

എസ്യുസി
ഐ(�മ്യൂണി്റേ)് 
ഉത്തർപകദശ ്സീം
സ്ോെ ന്സക്രട്റി
യോയിരുനെ സഖോ 
വ് പുകഷ്പന്ദ്ര വിശ്
�ർമ് (57) 2022 
ഡിസീംബർ 7െ് 
ഒരു വോഹെോപ�
ടത്തിൽ അന്രിച്. 
അകദേഹത്തിന്റെ അ�ോല വികയോ 
ഗീം പോർട്ിക്് �െത്ത െഷ്േോ
ണുണ്ടോക്ിയിരിക്കുനെത്.

വിദ്യോർത്ഥിയോയിരിക്കു
കമ്പോൾ അകദേഹത്തിന്റെ പിതോവ് 
സഖോവ് ചക്രവർത്തി വിശ്�ർ
മ്യിൽെിന്നു പകചോദെമുൾ 
ന്ക്ോണ്ട് െമ്മുന്ട വിദ്യോർഥി സീം
ഘടെയോയ എഐഡിഎസ്ഒ
യിൽ പവർത്തെീം ആരീംഭിച് 
സഖോവ് പുകഷ്പന്ദ്ര, േോർക്ിസീം 
ന്ലെിെിസീം സഖോവ് ശിബ് ദോ
സ് കഘോഷ് ചിന്�ളുന്ട അടി
സ്ോെത്തിൽ   ഉത്തർപകദശിൽ 
വിദ്യോർത്ഥി പസ്ോെീം ന്�ട്ി
പ്ടുക്ോനുളേ ഉത്തരവോദിത്തകേ
ന്റ്ടുത്തു. ഉയർനെ ന്തോഴിലോെി
വർഗ്ഗ സീംസ്ോരവുീം ധോർമ്ി�ത
യുീം പതി�ലിപ്ിച് അകദേഹീം 
പോർട്ി ഏൽപ്ിച് െിരവധി ഉത്ത
രവോദിത്തങ്ങൾ സസകന്ോഷീം 

ഏന്റ്ടുത്തു. ന്ചറു
പോയത്തിൽതന്നെ 
ഉനെതേോയ �മ്യൂ
ണി്റേ് മൂല്യങ്ങൾ 
ആർജിന്ച്ടുത്ത 
അകദേഹീം മുൻ യുപി 
സീംസ്ോെ ന്സക്ര
ട്റിയോയിരുനെ 
സഖോവ് വി.എൻ.
സിീംഗിന്റെ െിര്യോ

ണകത്തോന്ട പോർട്ി സീംസ്ോെ 
സീംഘോട� �മ്ിറ്ി  ന്സക്രട്റി
യോയി ഏ��കഠേെ തിരന്ഞ്
ടുക്ന്പ്ട്ടു. േോർക്ി്റേ് സോഹിത്യ
വുീം പോർട്ി സിദ്ധോന്ങ്ങളുീം പഠി
ക്കുനെതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധെോയിരു
ന്നു അകദേഹീം. ഡിസീംബർ 9െ് 
െടനെ അകദേഹത്തിന്റെ അന്്യ
യോരേയിൽ പോർട്ി ക�ന്ദ്ര �മ്ി
റ്ി അീംഗങ്ങെോയ സഖോക്ൾ 
അരുൺകുേോർ സിീംഗ്, സ്പൻ 
ചോറ്ർജി എനെിവരുീം യുപി സീം
സ്ോെ ഓ�്രസ് ന്സക്രട്റി 
സഖോവ് ജഗനെോഥ വർമ്, ബച്
ൻ അലി, വർഗ്ഗ-ബഹുജെ സീം
ഘടെ�ളുന്ട കെതോക്ളുീം നൂറു�
ണക്ിെ് പോർട്ി പവർത്ത�രുീം 
അനുഭോവി�ളുീം പന്ങ്ടുത്തു. അകദേ
ഹകത്തോടുളേ ആദര സൂച�േോയി 
പോർട്ി ഓ�്രസു�െിൽ ഒരോഴ്ച 
പോർട്ി പതോ� തോഴ്തിന്ക്ട്ി.

bp]n kwØm\ sk{I«dn 
kJmhv ]pjvt]{µ hniz-IÀ-½-bv¡v

hn¹h {]Wma§Ä

(അവസാനിച്ചു)
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(അടു് ല്കേ്ില് തുടരം)

ഈ യുഗത്ികല സമുനത മോര�്ക സിസ്റ്ക ചിന്�നും എസ്ക  യു
സിഐ(�മ്്ൂണിസ്റ്ക) പോര്ിയുകട സ്ോപ� ജനറല് കസഭ�
്റിയുമോയ സഖോേ്ക േിബ്ക ദോസ്ക  വഘോഷ്ക നേംബര േിപ്ലേത്ി
കറെ 54-ോം േോരഷി�ോചരണവേളയില് 1971 നേംബര 16ന്ക 
നടത്ിയ ഭപ്ോഷണത്ികറെ മൂനോം്ോഗം ഭപസിദ്ീ�രി്ു
�യോണ്ക. േരും ല്ങ്ങളില് തുടരും.

വൈരുദ്ധ്യാത്മക രീതിശയാസ്തതമയാണ്  
മയാരക് സിസമമന്ന സയനസ്

ssk-²m´n-I ]mT§Ä

നവീംബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ  
പധോെന്പ്ട് പോഠങ്ങളുീം ന്ലെി
ന്റെ പോഠങ്ങളുന്േോന്ക് പുസ്�ങ്ങ
െിലുണ്ട്. ആർക്കുീം ഇത് �ോണോ
പ്ോഠീം പഠിക്ോനുീം ആവർത്തി
ക്ോനുീം �ഴിയുീം. േോർക്ി്റേ് - ന്ല
െിസ്റ്റു�ന്െനെ് സ്യീം വിെിക്കുനെ 
പോർട്ി�ൾന്ക്ല്ലോീം ഈ പോഠ
ങ്ങൾ അറിയോവുനെതോണ്. ഏന്റ
ക്കുന്റ �ോര്യങ്ങൾ അറിയോവുനെ
വർക്കുീം പുസ്�ങ്ങൾ വോയിച്വർ
ക്കുീം  ന്ലെിന്റെ  വോക്കു�ൾ ആവർ
ത്തിക്ോൻ �ഴിയുീം. ഇന്തോന്ക് 
അറികയണ്ടതുതന്നെ. പോഥേി� 
വിദ്യോഭ്യോസത്തിന്റെ ഭോഗേോയി 
ഇന്തോന്ക് എല്ലോവന്രയുീം പഠി
പ്ിക്ണന്േനെ് െിസ്ീംശയേോയുീം 
പറയോീം. ഇന്തോന്നുീം അറിയിന്ല്ല
ങ്ിൽ, ചരിരേന്ത്തക്കുറിച്ളേ പോ
ഥേി� വിജ്ഞോെീം ഇന്ല്ലങ്ിൽ, 
എങ്ങന്െയോണ് ഇനെ് വിപ്ലവ 
പവർത്ത�ർക് ്ജെങ്ങന്െ ആ�ർ
ഷിക്കുവോൻ �ഴിയു�? 

ഞോൻ ഊനെി പറയോൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുനെ �ോര്യീം, ഒരു പോർട്ി 
യഥോർത്ഥത്തിൽ േോർക്ി്റേ് 
ആകണോ, േോർക്ിസന്ത്തക്കുറിച്് 
ആ പോർട്ിക്കുളേ ധോരണ�ളുീം ചി
ന്യുീം സിദ്ധോന്ങ്ങളുീം ശരികയോ 
ന്തകറ്ോ എനെത്, കെതോക്മേോർ
ക്കുീം അണി�ൾക്കുീം ഈ പോഠ
ങ്ങൾ അകതപടി ആവർത്തിച്് 
പറയോൻ �ഴിയുന്നുകണ്ടോ ഇല്ലകയോ 
എനെതിന്െ ആശ്രയിച്് വിലയി
രുത്തോൻ �ഴിയില്ല എനെതോണ്. 
േോർക്ിസീം - ന്ലെിെിസത്തിന്റെ  
കപരിൽ െമ്മുന്ട രോജ്യത്ത് ആ 
വലിയ പോർട്ി�ൾ രൂപ്ര�രിച്
തിനുകശഷീം എരേ വർഷങ്ങൾ 
�ഴിന്ഞ്നെ് ഒനെ് ആകലോചിച്  
കെോക്കു�. അവരുന്ട കെതൃത്

ത്തിൽ എരേ സേരങ്ങൾ െടത്തി
യിട്ടുണ്ട്? പകക് അതുന്�ോണ്ട് 
എന്് �ലീം ലഭിച്? വിപ്ലവീം സീം
ഘടിപ്ിക്കുനെതിൽ അവർ വിജ
യിന്ച്കനെോ, അന്ല്ലങ്ിൽ  വിപ്ല
വപോതയിൽ അവർ എരേേോരേീം  
മുകനെറിയിട്ടുന്ണ്ടകനെോ ഉളേ കചോ
ദ്യേല്ല ഞോൻ ഉനെയിക്കുനെത്. വി
പ്ലവീം പൂർത്ത്ര�രിക്ോൻ അവർ
ക്് �ഴിഞ്ില്ല എനെതുന്�ോണ്ടു
േോരേീം അവരുന്ട വിപ്ലവ സിദ്ധോ
ന്വുീം ചിന്യുീം ന്തറ്ോന്ണനെ് 
ന്തെിയിക്ന്പ്ടുനെില്ല. �ോരണീം 
ചിന്ോഗതി ശരിയോയതുന്�ോണ്ട് 
േോരേീം സ്യകേവ വിപ്ലവീം ഉണ്ടോ
വു�യില്ല. ശരിയോയ ഗതിയിൽ 
വിപ്ലവത്തികലക്് മുകനെറോനുളേ 
ഉദ്യേീം ഒന്നു േോരേേല്ല സമൂഹത്തിൽ 
പവർത്തിക്കുനെ ശക്തി.

വിപ്ലവത്തിെ് അനുകൂലേോയി 
പവർത്തിക്കുനെ ശക്തി�ൾ സമൂ
ഹത്തിൽ ഉന്ണ്ടനെതുകപോന്ല വി
പ്ലവന്ത്ത തടസ്ന്പ്ടുത്തുനെ, വി
പ്ലവത്തിന്െതിന്ര ഏന്തങ്ിലുീം 
ര്രതിയിൽ സദോ പവർത്തിക്കുനെ 
ശക്തി�ളുീം സമൂഹത്തിന്ല 
ഏന്തോരു അവസ്യിലുീം ഉണ്ടോ
കുീം. വിപ്ലവത്തിെ് എതിന്ര െിൽ
ക്കുനെ ഈ ശക്തി�ളുീം സമൂഹ
ത്തിന്റെ അവസ്യുീം ഒരു പകത്യ� 
സേയത്ത്  എരേേോരേീം ശക്തേോ
യി പവർത്തിക്കുന്നു എനെത് പരി
ഗണികക്ണ്ടതുണ്ട്. ശരിയോയ 
വിപ്ലവ സിദ്ധോന്വുീം അടവു�ളുീം 
സ്ോയത്തേോന്ണങ്ിൽ സ്യകേവ 
സീംഘടെ വെരു�യുീം വിപ്ലവീം 
പൂർത്ത്ര�രിക്ന്പ്ടു�യുീം ന്ചയ്യു
ന്േനെത് ശരിയോന്ണങ്ിൽ േോർ
ക്ിനുതന്നെ തന്റെ രോജ്യത്ത് വി
പ്ലവീം െടത്തോൻ �ഴിയുേോയിരു
ന്നു. അങ്ങിന്െയോയിരുന്നെങ്ിൽ 

ശരിയോയ സിദ്ധോന്ത്തിന്റെ അടി
സ്ോെത്തിൽ, ശരിയോയ േോർഗ
ത്തിൽ സേരത്തിൽ ഏർന്പ്ട് 
ഒരു അതി�ോയെോയ  വിപ്ലവ�ോ
രി തന്റെ ജ്രവിത�ോലത്ത് പരോ
ജയീം അഭിമുഖ്ര�രികക്ണ്ട ഒരു 
സീംഭവീം ചരിരേത്തിൽ ഉണ്ടോകു
േോയിരുനെില്ല. ഇതുകപോലുളേ ആശ
യങ്ങന്െല്ലോീം തി�ച്ീം ബോലിശ
േോണ്. വിപ്ലവ സിദ്ധോന്ീം ശരി
യോന്ണങ്ിൽ കപോലുീം അതിന്െ 
ആശ്രയിച്് േോരേേല്ല വിപ്ലവീം ദ്രു
തഗതിയിലോകണോ േന്ഗതിയി
ലോകണോ സീംഭവിക്കു� എനെ 
�ോര്യീം െിർണയിക്ന്പ്ടുനെത് 
എനെ �ോര്യീം സിദ്ധോന്ീം ശരി
യോയി ഉൾന്ക്ോള്ളുനെ ഏവർക്കുീം 
േെസ്ിലോകുീം.

 ഞോൻ പറയുനെ �ോര്യീം ഇത
ല്ല. എന്റെ കചോദ്യീം, ഈ വലിയ 
പോർട്ി�ൾ രൂപ്ര�രിക്ന്പ്ട്തിന്റെ 
അടിസ്ോെ ധോരണ�ന്െ സീം
ബന്ിച്തോണ.് ഇത്തരത്തിലുളേ 
പോർട്ി�ളുന്ട സ്ോപ�രുന്ട ധോ
രണ�ളുീം അവർ അനുവർത്തിച് 
പോർട്ി രൂപ്ര�രണ പക്രിയയുീം 
ന്ലെിെിസത്തിെ് െിരക്കുനെതോ
കണോ? ഇന്്യയിന്ല പകത്യ� 
സോഹചര്യന്ത്തക്കുറിച്ളേ അവ
രുന്ട വിശ�ലെങ്ങളുീം അതിന്റെ 
അടിസ്ോെത്തിൽ വിപ്ലവ ഘട്
ന്ത്ത െിർണയിച്തുീം േോർക്ിസീം- 
ന്ലെിെിസത്തിെ് െിരക്കുനെ ര്ര
തിയിലോകണോ? ഇതോണ് അടി
സ്ോെപരേോയ കചോദ്യീം. ഈ 
വിശ�ലെങ്ങൾ എല്ലോീം ശരിയോ
ന്ണന്നുീം എനെിട്ടുകപോലുീം വിപ്ല
വത്തിന്റെ �ടേ�ൾ െിറകവറ്റുനെ
തിൽ മുകനെറോൻ അവർക്് ബു
ദ്ധിമുട്് അനുഭവന്പ്ട്ടു  എന്നുീം 
�രുതു�. അങ്ങന്െന്യങ്ിൽ അതി
ന്റെ അർത്ഥീം സിദ്ധോന്വുീം പ
വർത്തെ പദ്ധതിയുീം ശരിയോയി
ട്ടുകപോലുീം പതികൂല സോഹചര്യ
േോണ് അവർക്് തടസ്ീം ഉണ്ടോ
ക്ിയത് എനെതോണ്. അങ്ങന്െ
യോന്ണങ്ിൽ വിപ്ലവ പസ്ോെ
ത്തിന്റെ മുകനെറ്ീം  ത്രിതന്പ്ടു
ത്തോൻ സോഹചര്യന്ത്ത േറി�ട

ക്ോെോയി ഏത് ര്രതിയിൽ എരേ
േോരേീം സേരീം ശക്തിന്പ്ടുത്തണീം 
എനെതോവുീം ഏറ്വുീം പധോെന്പ്
ട് കചോദ്യീം. പകക് ഇവിന്ട പ
സക്തേോയ വിഷയീം അതല്ല.

അന്ർകദശ്രയ �മ്യൂണി്റേ് 
പസ്ോെത്തിന്റെ അീംഗ്ര�ോരീം 
അനുഭവിച്ന്�ോണ്ടുീം, അനെ് ഉണ്ടോ
യിരുനെ, �മ്യൂണി്റേ് പസ്ോെ
ത്തിന്റെ കലോ�വ്യോപ�േോയ പ
തോപീം ഉപകയോഗന്പ്ടുത്തിയുീം 
ആണ് സിപിഐയുീം, പിനെ്രട് 
സിപിഐ(എീം), സിപിഐ(എീം
എൽ) കപോലുളേ പോർട്ി�ളുീം ഈ 
രോജ്യത്ത് രൂപ്ര�രിക്ന്പ്ട്ത്. 
കേോചെീം �ോീംക്ിക്കുനെ ജെങ്ങ
ളുന്ട േെസ്ിൽ  േോർക്ിസീം- ന്ല
െിെിസകത്തോട് സ്ോഭോവി�േോ
യി ഉണ്ടോകുനെ അപതികരോധ്യ
േോയ ആ�ർഷണീംമൂലവുീം കെതോ
ക്മേോരുന്ട േോർക്ിസീം- ന്ലെി
െിസന്ത്ത കുറിച്ളേ പസീംഗങ്ങൾ 
ശ്രവിച്ീം അവർ വൻകതോതിൽ 
ഈ പോർട്ി�ൾക്് പിനെിൽ 
അണിെിരന്നു. ഒരു പോർട്ി ഒരി
ക്ൽ വെർന്നു വലുതോയോൽ അതി
ന്റെ അടിസ്ോെത്തിൽ ജെങ്ങ
ളുന്ട ഇടയിൽ ആ പോർട്ികയോട് 
ഒരു അനുകൂല സേ്രപെീം വി�
സിച് വരുനെത് െിങ്ങൾക്് 
�ോണോീം. പോർട്ി കെതൃത്ീം ശരി
യോന്ണങ്ിലുീം അന്ല്ലങ്ിലുീം പോർ
ട്ി വലുതോന്ണനെ �ോരണീം ന്�ോ
ണ്ടുേോരേീം ജെങ്ങൾ സ്ോധ്രെി
ക്ന്പ്ടുന്നു. അവരുന്ട േെസ്സുീം 
ചിന്ോപക്രിയയുീം േോറ്ത്തിെ് വി
കധയേോകുന്നു. പിനെ്രട് േന്റ്ന്ന്
ങ്ിലുീം �ോര്യീം വിലയിരുത്തു�കയോ 
പരികശോധിക്കു�കയോ ന്ചയ്യു� 
എനെത് അവരുന്ട ആവശ്യ�ത 
അല്ലോതോകുന്നു. സേരങ്ങെിൽ 
അവർ തങ്ങളുന്ട ജ്രവൻ ന്വടി
യോൻകപോലുീം തയ്യോറോകുന്നു. പകക്,  
അവർക്് ഏന്തങ്ിലുീം ചർച്യി
കലോ വിശ�ലെത്തികലോ ഏർ
ന്പ്ടോൻ തോല്പര്യേില്ല. എകപ്ോന്ഴ
ങ്ിലുീം അവർ ചർച്യികലോ വി
ശ�ലെത്തികലോ ഏർന്പ്ടു�യോ
ന്ണങ്ിൽ, അവരുന്ട വിശ�ലെ 

ര്രതി വ്യക്തിെിഷ്ഠേോയി േോറുന്നു. 
�ോരണീം അവർ കൂറുപുലർത്തുനെ 
പോർട്ി േോർക്ിസീം-ന്ലെിെിസ
ത്തിന്റെ കപരിൽ  അതിെ്  വി
രുദ്ധേോയ ചിന്ോപക്രിയന്യ പരി
പോലിക്കു�യുീം വിശ�ലെ പദ്ധ
തി പിന്തുടരു�യുീം ന്ചയ്യുന്നു. ഈ 
പോർട്ി�ളുന്ട പവർത്ത�രുന്ടയുീം 
അവരുന്ട സ്ോധ്രെത്തിലുളേ 
ജെങ്ങളുന്ടയുീം ചിന്ോ പക്രിയ
യുീം വിശ�ലെ ര്രതിയുീം േോർക്ി
സത്തിെ് െിരക്ോത്തതോന്ണനെ
തിെോൽ അവർ എത്തികച്രുനെ 
െിഗേെങ്ങൾ, സോമൂഹ്യ േോറ്ന്ത്ത 
െിയന്തിക്കുനെ ശോസ്ത്രയ െിയേ
ങ്ങളുന്ട ന്വെിച്ത്തിൽ അടിസ്ോ
െരഹിതവുീം സോങ്ല്പി�വുേോയി 
േോറുന്നു. പിനെ്രട് ഇകത ആളു�ൾ 
തന്നെ, അവരുന്ട പരിശ്രേങ്ങൾ 
വൃഥോവിലോന്യനെ് േെസ്ിലോക്കു
കമ്പോൾ െിരോശരോവു�യുീം തോൽ
ക്ോലി�േോയിട്ോന്ണങ്ിലുീം സേ
രങ്ങകെോട് വിമുഖത �ോട്ടു�യുീം 
ന്ചയ്യുന്നു.

 അതുന്�ോണ്ട് ഞോൻ പറഞ്ഞു 
ന്�ോണ്ടിരിക്കുനെത്, സിദ്ധോന്ീം 
ശരിയോന്ണങ്ിൽകപോലുീം അതിെ് 
മൂർത്തേോയ രൂപീം െൽ�ോൻ ആവ
ശ്യേോയ സീംഘടെോബലീം ക�
വരിക്ോൻ പലവിധ �ോരണങ്ങ
െോൽ �ഴിയോന്ത കപോവു�യുീം 
വിപ്ലവീം അപോപ്യേോവു�യുീം ന്ച
യ്യുന്നു എനെതോണ്. േോർക്ി്റേ്- 
ന്ലെിെി്റേ്  പദോവലി�ൾ ഉരു
വിടുനെ ഒരു പോർട്ി അനുകൂലേോയ 
സോഹചര്യങ്ങൾ ഉപകയോഗന്പ്
ടുത്തിന്ക്ോണ്ട് ഗണ്യേോയ ശക്തി 
ക�വരിക്കു�യുീം  വലിന്യോരു 
പോർട്ിയോയി േോറു�യുീം ന്ചയ്തോ
ലുീം, അതിന്റെ സിദ്ധോന്വുീം ചി
ന്ോപക്രിയയുീം വിശ�ലെ 
ര്രതിയുീം ന്തറ്ോന്ണങ്ിൽ, അതി
ന്റെ സീംഘടെോ ശക്തിന്�ോണ്ടു
േോരേീം വിപ്ലവീം സീംഘടിപ്ിക്ോൻ 
സോധ്യേോവു�യില്ല. വിപ്ലവീം അങ്ങ
ന്െ ഉണ്ടോ�ില്ല. അത് അരേ ലെി
തേോയ �ോര്യേല്ല.

kJm-hv in-_vZmkv tLm-jv P-·-i-Xm-Ðn B-NcWw...

ശോട്ടയം ജില്യിനല കൂവപ്ള്ിയില് നടന്ന സഖാവ്ട േിബ്ാസ്ട ശഘാഷ്ട 
ജന്മേതാബ്ി ആെരണനോതുശയാഗ ി്ല് എസ്ട യുസിഐ(േമേ്യൂണിസ്റ്ട)
ശോട്ടയം ജില്ാനസക്രട്ടറി മിനി നേ.ഫിലിപ്്ട പ്രസംഗിക്കുന്നു.

അടഞ്ഞു �ിടക്കുനെ സ്�ോ
ര്യ �ശുവണ്ടി �ോ്റി�ൾ സർ
ക്ോർ ഏന്റ്ടുക്കു�,ക�ോർപകറഷൻ, 
�്യോപക്് �ോ്റി�െിൽ വർഷീം 
മുഴവൻ കജോലി ഉറപ്ോക്കു�, വ്യോ
പ�േോയ ന്തോഴിൽ െിയേ ലീംഘെ 
ങ്ങൾ തടയോൻ �ർശെ െടപടി 
സ്്ര�രിക്കു�, �ശുവണ്ടി ന്തോ
ഴിലോെി�ളുന്ട േിെിേീം കൂലി പു
തുക്ി െിശ്ചയിക്കു� തുടങ്ങിയ 
ആവശ്യങ്ങൾ ഉനെയിച് ന്�ോണ്ട് 
�ശുവണ്ടി ന്തോഴിലോെി ന്സറെർ 
(എഐയുടിയുസി)യുന്ട ആഭിമു

കശുവണ്ടി ത�ൊഴടിലൊളടി തെന്റർ െമര 
പ്രഖ്ൊ്രന കൺവൻഷൻ നടത്ടി

ഖ്യത്തിൽ ന്�ോല്ലത്ത് സേര പ
ഖ്യോപെ �ൺവൻഷൻ െടന്നു. 
ചിനെക്ട ശ്ര്ര�ഠേൻ െോയർ സ്ോ
ര� ഹോെിൽ കചർനെ �ൺവൻ
ഷൻ യൂണിയൻ സീംസ്ോെ പ
സിഡറെ ് വി.ന്�.സദോെന്ൻ ഉദ്ഘോ
ടെീം ന്ചയ്തു. ന്തോഴിലുീം ന്തോഴില
വ�ോശങ്ങളുീം സീംരക്ിക്ോൻ 
െ്രണ്ടുെിൽക്കുനെ ശക്തേോയ പ
കക്ോഭണങ്ങൾക്് ന്തോഴിലോെി
�ൾ തയ്യോറോ�ണന്േനെ് അകദേഹീം 
ആഹ്ോെീം ന്ചയ്തു �ോ്റി�ൾ 
അടഞ്ഞു �ിടക്കുനെതുമൂലീം ഇഎ

സ്ഐ ആനുകൂല്യങ്ങൾ െികഷ
ധിക്ന്പ്ടുനെ ന്തോഴിലോെി�ൾക്് 
അത് ലഭ്യേോക്കുവോൻ �ോ്റി�
ൾ തുറന്നുപവർത്തിപ്ിക്കു�യോണ് 
കവണ്ടത.് അതിനുപ�രീം ക�ോടതി 
വ്യവഹോരങ്ങളുേോയി കപോകുന്േനെ് 
പറയുനെ കട്ഡ് യൂണിയനു�ളുീം 
ന്തോഴിലുടേ�ളുീം ന്തോഴിലോെി�
ളുന്ട �ണ്ിൽ ന്പോടിയിടു�യോ
ന്ണന്നുീം അകദേഹീം ഓർമ്ിപ്ിച്. 

�ശുവണ്ടി ന്തോഴിലോെി ന്സ
റെർ ജെറൽ ന്സക്രട്റി എസ്. രോ
ധോകൃഷ്ണൻ സേരപഖ്യോപെീം െട

ത്തി. എഐയുടിയുസി സീംസ്ോെ 
കവസ് പസിഡറെ്  കഷല ന്�. 
കജോൺ ആശീംസ അറിയിച്. യൂ
ണിയൻ ജില്ലോ ന്സക്രട്റി ബി.വി
കെോദിന്റെ അധ്യക്ത വഹിച്. 

ബി.രോേചന്ദ്രൻ സ്ോഗതവുീം ന്�. 
ഹരിദോസൻ െന്ിയുീം പറഞ്ഞു. ജനു
വരി 25െ് �െകക്ടറ്് േോർച്ീം ജില്ലോ
തല പചോരണ ജോഥയുീം െടത്തോൻ 
�ൺവൻഷൻ ത്രരുേോെിച്.
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കേരെത്തിന്റെ ഭൂപകൃതിക്കുീം 
ജെസോന്ദ്രതയ്ക്കുീം ത്രർത്തുീം െിര
ക്ോത്ത പദ്ധതിയോണ് സിൽവർ 
കലൻ എനെത് വ്യക്തേോയിട്ടുീം, 
ക�ന്ദ്ര സർക്ോകരോ ഇന്്യൻ റയിൽ
കവ കബോർകഡോ അനുേതി െൽ
�ിയിട്ില്ല എനെ് ആവർത്തിച്് 
വ്യക്തേോക്ിയിട്ടുീം ജെങ്ങളുന്ട 
യോരേയ്ക്ക് അകശഷീം ഉപ�രിക്ി
ല്ല എനെത് െിസ്ർക്ീം സ്ോപി
ക്ന്പ്ട്ിട്ടുീം സീംസ്ോെ സർക്ോർ 
പദ്ധതി പിൻവലിക്ോത്തതിൽ 
ജെകരോഷീം പു�യു�യോണ്. പ
ധോെേന്തിയുേോയി മുഖ്യേന്തി കെ
രിട്് സീംസോരിക്കുന്നു; വോയ്പയ്ക്കോയി 
പുതിയ ധെ�ോര്യ ഏജൻസി�
ന്െ �ന്ണ്ടത്തോൻ െ്രക്ീം െടത്തു
ന്നു, �ർണ്ോട� സർക്ോരിന്റെ 
പിന്തുണ കതടുന്നു എന്നെോന്ക്
യോണ ്പുറത്തുവന്നുന്�ോണ്ടിരിക്കുനെ 
വോർത്ത�ൾ.

ജെങ്ങന്െ സീംബന്ിച്ിട

കത്തോെീം വോയ്പയുന്ടകയോ ക�ന്ദ്ര 
അനുേതികയോ അല്ല പശ്നീം. േറിച്് 
പദ്ധതി ക�രെത്തിന്റെ സർവെോ
ശത്തിെ് ഇടവരുത്തുീം എനെ യോ
ഥോർത്ഥ്യേോണ് ജെങ്ങളുന്ട പതി
കഷധത്തിനുീം പകക്ോഭത്തിനുീം 
ആധോരീം. പദ്ധതി പിൻവലിച്് 
ഉത്തരവിറകക്ണ്ടത് െിർദേിഷ് 
പദ്ധതിയുന്ട അകലൻന്േറെിനു
ളേിൽ വരുനെ സർകവെ െമ്പരു�
െിന്ല ഭൂേിയിൻകേലുളേ െിരുപോ
ധി�േോയ അവ�ോശീം ഉടേസ്ർ
ക്് തിരിന്� ലഭിക്കുനെതിെ് അടി
യന്രേോയ ആവശ്യ�തയോണ്. 
അല്ലോത്തപക്ീം ഭൂേിയുന്ട ക്രയ
വിക്രയീം, െിർമ്ോണ പവർത്ത
െങ്ങൾ എനെിവന്യന്യോന്ക് പ
തികൂലേോയി ബോധിക്കുീം. ഇതി
െ�ീം െിരവധി പശ്നങ്ങൾ ഈ 
വിധത്തിൽ ഉയർത്തന്പ്ട്ടു �ഴി
ഞ്ഞു. ശബരി റയിൽപോത, സ്ര
കപോർട്് എയർകപോർട്് കറോഡ്, 
െിലമ്പൂർ കഹകവ തുടങ്ങി,   ഇട്ടു 
തല്ലന്പ്ട്ടു കപോയ   പദ്ധതി�ളു
ന്ടകപരിൽ  േരവിപ്ിക്ന്പ്ട് ഭൂ
േിയിൻകേൽ ഉടേസ്ോവ�ോശീം 
െഷ്ന്പ്ട് ജെങ്ങളുന്ട യോതെ
�ൾ ഉദോഹരണേോയി െമ്മുന്ട 
മുനെിൽ ഇകപ്ോഴമുണ്ട്. 

യോന്തോരു വിധ അനുേതിയുീം 
ഇെിയുീം ലഭ്യേോയിട്ില്ലോത്തതുീം 
കുറ്േറ് ഒരു ഡി പി ആർ കപോലുീം 
തയ്യോറോക്ന്പ്ട്ിട്ില്ലോത്തതുീം ക�രെ 

കഹകക്ോടതിയുന്ട െിശിതവി
േർശെത്തിെ് ഇടയോക്ന്പ്ട്തു
േോയ സിൽവർ കലൻ പദ്ധതി
ക്കവണ്ടി 2013 ന്ല ഭൂേി ഏന്റ്ടു
ക്ൽ െിയേത്തിന്റെ േോെദണ്ഡ
ങ്ങന്െയുീം ജെോധിപത്യ േര്യോദ�
ന്െയുീം �ോറ്ിൽപ്റത്തിന്ക്ോണ്ടോ
ണ് സർക്ോർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ത്. 
�ിടപ്ോടീം സീംരക്ിക്ോൻ ന്പോ
രുതിെിനെ െിസ്ഹോയരോയ ജെ
ങ്ങന്െ വലിച്ിഴച്ീം തല്ലിന്യോതു
ക്ോൻ ശ്രേിച്ീം കപോല്രസ് വ്രര്യീം 
�ോട്ി. സ്ത്ര�ന്െയുീം കുട്ി�ന്െയുീം 
കരോഗി�ന്െയുീം വൃദ്ധന്രയുീം ഒന്നുീം 
ന്വറുന്ത വിട്ില്ല. ന്� ന്റയിൽ
സിൽ വർകലൻ വിരുദ്ധ ജെ�്രയ 
സേിതിയുന്ട ന്ചങ്ങന്നൂർ കേഖലോ 
�മ്ിറ്ിയീംഗീം സിന്ധു ജയിീംസി
ന്െ തുറുങ്ിലടച്. േോടപ്ളേിയിൽ 
കുഞ്ികെോന്ടോപ്ീം സ്ന്ീം പുര
യിടത്തിന്ല ക�യോലയിലിരുനെ 
കറോസ് ലിൻ �ിലിപ്ിന്െ പുരു

ഷൻേോരോയ കപോല്രസു�ോർ ബലീം 
പകയോഗിച്് അറ്റേ് ന്ചയ്ത്  െി
രത്തിലൂന്ട വലിച്ിഴച്. ആഭ്യന്ര 
േന്തി കൂന്ടയോയ മുഖ്യേന്തി ഈ 
സീംഭവങ്ങെിൽ കഖദ പ�ടെീം 
െടത്തു�കയോ, വ്രടു�യറി കറോസ് 
ലിന്െ ആക്രേിച്, കുഞ്ിന്െ േോ
െസി�േോയുീം ശോര്രരി�േോയുീം 
പ്രഡിപ്ിച് കപോല്രസു�ോർന്ക്
തിന്ര െടപടി എടുക്കു�കയോ ന്ച
യ്തില്ല എന്നു േോരേേല്ല  ബോലോവ
�ോശ െിയേപ�ോരീം കറോസ് ലി
ന്െതിന്ര ക�ന്സടുത്തു. നൂറു �ണ

ക്ിെ് ക�സു�െോണ് സീംസ്ോെ
ത്തുടെ്രെീം സേരീം ന്ചയ്ത ജെങ്ങൾ
ക്കുകേൽ ചുേത്തിയിട്ടുളേത്. ഈ 
ക�സു�ന്െല്ലോീം െിരുപോധി�ീം 
പിൻവലിക്ണീം. ഒപ്ീം അ�ോര
ണേോയി സ്ത്ര�ളുീം വകയോധി�രുീം 
ഉൾന്പ്ന്ടയുളേ ജെങ്ങളുന്ട വ്രടു
�യറി ആക്രേിച് കപോല്രസ ്ഉകദ്യോ

ഗസ്ർന്ക്തിന്ര െടപടി എടു
ക്കു�യുീം കവണീം.

വിദ്യോഭ്യോസ, ആകരോഗ്യ രീംഗങ്ങ
ളുീം കസവെേല്ലോതോയി. അവന്യ

ല്ലോീം ജെങ്ങൾ �ോശുമുടക്ി വോ
കങ്ങണ്ടുനെ ചരക്ോയി. കുടിന്വ
ളേവുീം കവദയുതിയുീം വിൽപ്െ 
ച്രക്ോയി. സോമൂഹി�കക്േീം 
എനെ ജെോധിപത്യ സങ്ൽപ്ീം 
തന്നെ അപത്യക്േോയി. മുതലോ
െിേോരുന്ട ലോഭീം ന്പരുപ്ിക്കുവോൻ 
സർക്ോരു�ൾ ജെങ്ങൾക്കുകേൽ 
കൂടുതൽ കൂടുതൽ സോമ്പത്തി�ഭോ
രീം അടികച്ൽപ്ിക്കുന്നു. ആകഗോ
െവത്ക്രണ െയങ്ങളുീം വി�സ

െവുീം ഭരണക്ോരുന്ടയുീം രോഷ്ട്രയ 
പസ്ോെങ്ങളുന്ടയുീം  ഇഷ് വിഷ
യങ്ങൾ ആകുനെതിെ ്മുമ്പ ്ക�രെീം 
�ടന്ക്ണിയിലോയിരുനെില്ല; വി
�സെീം, അതുീം വോയ്പോധിഷ്ഠിത
േോയ വി�സെീം എനെ ആകഗോെ
വത്ക്രണസൂരേീം െോട്ടുെടപ്ോയ
കപ്ോൾ വിദ്യോഭ്യോസവുീം ആകരോ
ഗ്യവുീം കുടിന്വളേവുമുൾന്പ്ന്ട 
ജെങ്ങൾക്് സൗജെ്യേോയി ലഭ്യ
േോയിരുനെതുീം ജെങ്ങളുന്ട അടി
സ്ോെ ആവശ്യങ്ങളുീം േൗലി�
േോയ അവ�ോശങ്ങളുേോയിരുനെവ
ന്യല്ലോീം മുതലോെിേോർ ക�വശ
ന്പ്ടുത്തി, ജെങ്ങൾ �ടന്ക്ണി
യിലുേോയി. ന്�ോട്ികഘോഷിക്ന്പ്
ടുനെ വി�സെത്തിന്റെ ബോക്ി
പരേീം ഇതോണ്.

ജെങ്ങൾ അ�ന്പ്ട്ടുകപോയി
രിക്കുനെ പതിസന്ിന്യക്കുറിച്് 
അകശഷീം വിചോരേില്ലോത്ത പി
ണറോയി സർക്ോർ, ഖജെോവിൽ 
അവകശഷിക്കുനെതുീം ക�യിട്ടു
വോരു�യോണ്. പതിേോസ വരുേോ
െേോയ െോലോയിരീം രൂപ(!) പതി
കെഴ േോസേോയി ലഭിച്ിട്ില്ലോത്ത 

ന്തോഴിലോെി�ളുളേ ഖോദി കബോർ
ഡിന്റെ ന്ചയർേോെ് �ോറിെ് 35 
ലക്ീംരൂപ. യുവജെകക്േ 
കബോർഡ് ന്ചയർേോെ്  പതിേോസ 
ശമ്പെീം ഒരു ലക്ീം രൂപ, മുൻ�ോല 
പോബല്യകത്തോന്ട െൽകുീം. െോലു 
വർഷത്തികലന്റയോയി കഗോഡൗ
ണിൽ �ഴിയുനെ േത്്യന്ത്തോഴി
ലോെി�ളുീം ജപ്ി ഭ്രഷണിയിൽ 
വട്ീം ചുറ്റുനെ കൂട്ിക്ൽ െിവോസി
�ളുീം �ോസർകഗോഡ് ജില്ലയിന്ല 
എൻകഡോസൾ�ോൻ ദുരിത ബോ
ധിതരുന്േോന്നുീം സർക്ോരിെ് വി
ഷയകേയല്ല. ഭിനെകശഷിക്ോന്ര 
പരിചരിക്കുനെവർക്് െൽ�ിവ
നെിരുനെ െോേേോരേേോയ ന്പൻ
ഷൻ വർഷങ്ങെോയി വിതരണീം 
െടത്തുനെില്ല. വകയോേിരേീം പദ്ധ
തി ഉൾന്പ്ന്ട മുടങ്ങിക്ിടക്കുന്നു. 
ഈ സോഹചര്യത്തിലോണ ്വ്രണ്ടുീം 
വൻകതോതിൽ �ടന്േടുത്ത് വി�
സെ പദ്ധതി�ൾക്് മുടക്കുനെ 
െിർബന്ബുദ്ധി സീംസ്ോെ സർ
ക്ോർ �ോണിക്കുനെത്. ന്�ോട്ി
കഘോഷിച്് െടപ്ോക്ിയ പദ്ധതി
�ൾ െോട്ടു�ോർക്കുീം സീംസ്ോെ
ത്തിനുീം ഉപ�ോരന്പ്ടോന്ത ബോ

ദ്ധ്യതയോയി േോറുനെതുീം സോധോര
ണേോയി േോറിയിരിക്കുന്നു. നൂറു�
ണക്ിെ് കുടുീംബങ്ങന്െ ബലീംപ
കയോഗിച് ്കുടിയിറക്ി െടപ്ോക്ിയ 
വല്ലോർപോടീം �ന്ണ്ടയ്നർ ന്ടർേിെ
ലുീം �ോയീംകുെീം തോപെിലയവുന്േ
ല്ലോീം ഉദോഹരണങ്ങെോയി െമ്മുന്ട 
മുമ്പിലുണ്ട്.

പദ്ധതിയുേോയി മുകനെോട്ടു 
കപോ�ോൻ മുഖ്യേന്തി െടത്തുനെ 
െ്രക്ങ്ങെിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട.് പദ്ധ
തി എന്ോയോലുീം ജെതോൽപ്ര്യ
ന്ത്ത മുൻെിർത്തിയല്ല.  സിൽവർ 
കലൻ പദ്ധതി ആകരോടുളേ പ
തിജ്ഞ െിറകവറ്ോെോണ് എന്നു 
വ്യക്തേോക്ോനുളേ ബോധ്യത മുഖ്യ
േന്തിക്കുണ്ട്. ഈ സോഹചര്യത്തി
ലോണ് സേരീം ശക്തേോക്ിന്ക്ോ
ണ്ട് സേരസേിതി മുഖ്യേന്തിക്കുീം 
ക�ന്ദ്ര റയിൽകവ േന്തിക്കുീം ഒരു 
ക�ോടി ഒപ്് സേോഹരിച്ളേ ഭ്രേ 
ഹർജി സേർപ്ിക്കുനെത്. പതി
െോല് ജില്ല�െിലുീം ഒപ്പുകശഖരണ 
പവർത്തെങ്ങളുേോയി സേിതി 
രണ്ടോീം ഘട് സേരവുേോയി മുകനെോ
ട്ടു കപോകു�യോണ്.

ഒരു കകയാടി ഒപ്ുകക�യാമട മുഖധ്മതത്ികുും  
കകതദ്ര റയിൽകൈ മതത്ികുും ഭീമഹരജി സമരപ്ികുന്നു

4കെ കെയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പിൻവൈിച്ച് ഉടൻ ഉത്തരവിെക്കുെ4 സമരം കെയച്ത ജനങ്ങൾക്കുമമൽ  
െകുമത്തിയ െള്ളമക്സകുെൾ പിൻവൈിക്കുെ

ശേന്ദ്രനറയില്ശവ മന്തിക്കും മുഖ്യമന്തിക്കും സമര്പ്ിക്കുന്ന ഭീമഹര്ജി
യിശലയ്ക്കുള് ഒപ്പുശേഖരണ്ിനറെ സംസ്ാനതല ഉദ്ടഘാടനം ഐതി
ഹാസിേമായ േര്ഷേസമര്ിനറെ ശനതാവ്ട രാശേഷ്ട ടി്കോയ്്ട 
ശോഴിശ്കോട്ട ോട്ടിലപ്ീടിേയിനല സമരപ്ന്ലില് നിര്വഹിക്കുന്നു.

നേനറയില് സില്വര്്ലന് വിരദ്ധ ജനേീയ സമിതി ജില്ാ േമേിറ്റിയു
നട ശനതൃത്വ്ില് ശോട്ടയം ഗാന്ി സ്്വയറില് നടന്ന പ്രതിശഷധ ജ്വാല.

തിരവനന്പുര്്ട േല്മ്പല്്ട ഭീമഹര്ജിയില് പ്രമുഖ േരിസ്ിതി പ്രവ
ര്്േന് ശ്ീധര് രാധാകൃഷ്ണന് ഒപ്ിടുന്നു. ശജാസഫ്ട സി.മാതയു, സമര 
സമിതി ജില്ാ ശനതാ്കേള് തുടങ്ിയവര് സമീേം.

ഒരശോടി ഒപ്പുശേഖരണ്ിനറെ ജില്ാതല ഉദ്ടഘാടനശ്ാടനുബന്ി
ച്്ട തിരവനന്പുരം േല്മ്പല്്ട നടന്ന പ്രേടനം.

വായ്പാഭാരം ജനങ്ങള്ക്ക് 
താങ്ങാനാവഷില്

സിൽവർ കലൻ പദ്ധതി വരു
ത്തി വയ്ക്കുനെ �ടന്ക്ണിയുന്ട ഭോരീം 
ജെങ്ങൾക്് തോങ്ങോെോ�ില്ല. 
ഇകപ്ോൾ തന്നെ ഭ്രേേോയ �ടന്ക്
ണി ജെങ്ങളുന്ട െന്ട്ന്ല്ലോടിക്കു
�യോണ്. ജെങ്ങന്െ ജോേ്യീം െിർ
ത്തി, വി�സെ പദ്ധതി�ൾക്് 
എനെ കപരിൽ, സർക്ോരു�ൾ 
വോയ്പന്യടുത്തതുവഴി ആകെോഹരി 
�ടീം ഒരു ലക്ത്തി മുപ്ത്തി അയ്യോ
യിരകത്തോെേോയി ന്പരു�ിയിരി
ക്കുന്നു. വോയ്പ െൽ�ിയ ധെ�ോര്യ 
ഏജൻസി�ൾ പ�രീം പിടുങ്ങി
യത് അന്കസ്ോന്ട ജ്രവിക്കുവോ
നുളേ ജെങ്ങളുന്ട അവ�ോശേോ
ണ്. ആകഗോെവത്ക്രണ െയങ്ങ
ളുന്ട ഭോഗേോയി കലോ�ബോങ്ിനുീം 
ഇതര ധെ�ോര്യ ഏജൻസി�ൾ
ക്കുീംകവണ്ടി അഡ്ിെികസ്ടഷന്െ 
ന്േലിയിന്ച്ടുക്കുനെ കേോകഡകണ
സിീംഗ് ഗവൺന്േറെൽ കപോഗ്രോീം 
അഥവോ എീംജിപി െടപ്ിലോക്ോൻ 
പതിജ്ഞോബദ്ധരോയി രിക്കുനെ 
സർക്ോരു�ൾ പഖ്യോപിതവുീം 
അപഖ്യോപിതവുേോയി സർക്ോർ 
തസ്ി��െിൽ ഏർന്പ്ടുത്തിയി
രിക്കുനെ െിയേെ െികരോധെീംമൂ
ലീം ന്തോഴിലില്ലോയ്മ അത്രവ രൂ
ക്േോയിരിക്കുന്നു. ന്തോഴിലുകതടി 

ന്ചറുപ്ക്ോർ െോടുവിടുന്നു.  ആത്
ഹത്യയിൽ അഭയീം കതടു�യുീം 
�്കട്ഷൻ, േയക്കുേരുന്നു വ്യോപോ
രീം തുടങ്ങിയ അധേവൃത്തി�െിൽ 
ഏർന്പ്ടു�യുീം ന്ചയ്യുനെ ന്ചറുപ്
ക്ോരുന്ട എണ്ീം ന്പരുകുന്നു.  
ആകഗോെവത്ക്രണ െയങ്ങളുന്ട 
പിടിയിലേർന്നു �ഴിഞ്കപ്ോൾ 
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കേരെ �ൺസ്ടക്ൻ വർകക്
ഴ്്  യൂണിയന്റെ സീംസ്ോെ സകമ്
െെീം ക�ോട്യീം സോഹിത്യ പവർ
ത്ത� സഹ�രണ സീംഘീം ഹോെിൽ  
െടന്നു.െിർമ്ോണ കക്േെിധി 
ന്പൻഷൻ 7500 രൂപയോക്കു�, 
ആനുകൂല്യങ്ങൾ �ോകലോചിതേോ
യി വർദ്ധിപ്ിക്കു�, വിലക്യറ്ീം 
തടയു� തുടങ്ങിയ ഡിേോന്റു�ൾ 
ഉനെയിച്ന്�ോണ്ടോയിരുന്നു സകമ്
െെീം െടനെത്.

ഗോന്ി സ്്യറിന്ല രക്തസോ
ക്ി േണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പോർച്െ 
െടത്തിന്ക്ോണ്ട് സകമ്െെത്തി
െ് തുടക്േോയി. തുടർനെ് ക�ോട്
യീം െഗരത്തിൽ ഉജ്ല ന്തോഴി
ലോെി പ�ടെീം െടന്നു. സകമ്െ
െീം എഐയുടിയുസി സീംസ്ോെ  

പസിഡറെ് ആർ. കുേോർ ഉദ്ഘോ
ടെീം ന്ചയ്തു.  സകമ്െെത്തിൽ 
ക�രെ �ൺസ്ടക്ൻ വർകക്ഴ്് 
യൂണിയൻ സീംസ്ോെ ന്സക്രട്
റി വി.ന്�.സദോെന്ൻ രോഷ്ട്രയ
-സീംഘടെ പകേയീം അവതരി

കേരള േൺസ്ട്രക്ഷൻ വർകകേഴസ്് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സകമേളനം

അമ്പലപ്പുഴ, �ോർത്തി�പ്ളേി 
തോലൂക്ിന്ല ന്ചമ്്രൻ പ്രലിീംഗ് 
ന്തോഴിലോെി�ളുന്ട േിെിേീം കൂലി 
െടപ്ിലോക്ണന്േനെോവശ്യന്പ്ട്് 
ക�രെ േത്്യ സീംസ്രണ ന്തോഴി
ലോെി യൂണിയന്റെ കെതൃത്ത്തിൽ 
അമ്പലപ്പുഴ, ഹരിപ്ോട് അസി്റേ
റെ് കലബർ ഓ�്രസു�െികലക്് 
േോർച്ീം ധർണ്യുീം െടന്നു. 2022 
ഡിസീംബർ 15െ് അമ്പലപ്പുഴയി
ലുീം 2023 ജനുവരി 15െ് ഹരിപ്ോ
ടുേോണ് പതികഷധ േോർച്ീം ധർ
ണ്യുീം െടനെത്. എസ് യുസിഐ
(സി) ജില്ലോ ന്സക്രട്റി എസ്.സ്ര
തിലോൽ അമ്പലപ്പുഴയിലുീം ഹരി
പ്ോടുീം െടനെ ധർണ് ഉദ്ഘോടെീം 
ന്ചയ്തു.വിലക്യറ്ീം അതിരൂക്
േോയ ഇനെന്ത്ത സോഹചര്യത്തിൽ 
െിലവിന്ല കൂലി ത്രന്ര അപര്യോ
പ്േോന്ണന്നുീം പഖ്യോപിച് േിെിേീം 
കൂലി ഉറപ്പു വരുകത്തണ്ടുനെ ഉത്ത
രവോദിത്തീം സർക്ോരിെ് ഉന്ണ്ട
ന്നുീം അകദേഹീം പറഞ്ഞു. ന്തോഴിൽ 

അവ�ോശങ്ങൾ കെടിന്യടുക്ോൻ 
സേരേല്ലോന്ത ന്തോഴിലോെി�ളുന്ട 
മുനെിൽ േറ്് േോർഗ്ഗന്േോന്നുീം ഇന്ല്ല
ന്നുീം അകദേഹീം ചൂണ്ടിക്ോണിച്.

ന്�എീംഎസ് റ്ിയു ജില്ലോ പ
സിഡറെ് ആർ.അർജ്ജുെൻ അദ്ധ്യ
ക്ത വഹിച് ധർണ്�െിൽ എഐ
യുടിയുസി ജില്ലോ പസിഡറെ് ന്�
.ആർ.ശശി, ന്�എീംഎസ് റ്ിയു 
ജില്ലോ ന്സക്രട്റി ന്�. പി.സുകബദ 
എഐയുടിയുസി ജില്ലോ കെതോക്
െോയ പി.ആർ.സത്രശൻ, അഡ്.
എീം.എ.ബിന്ദു അഖികലന്്യ േഹിെോ 
സോീംസ്ോരി� സീംഘടെ സീംസ്ോെ 
പസിഡറെ് എസ്.സൗഭോഗ്യകുേോ
രി, ന്�.ന്ജ.ഷ്രല, ന്�എീംഎസ് റ്ി
യു അമ്പലപ്പുഴ, �ോർത്തി�പ്ളേി 
തോലൂക്് ഭോരവോഹി�െോയ പ്രതി, 
സുധ, ഗ്രതോ ഭോയി, ഓേെ, കരണു�, 
റോണി, ലെിത, മുീംതോസ്, വിെ്രത, 
�ോസില, ഷ്രജ പി, അെിഷ, 
റസ്രെ, അജിത, േിെി, െദ്രറ 
എനെിവർ കെതൃത്ീം െല്ി.

sN½o³ ]oenwKv sXmgnemfn amÀ¨nÂ 
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എല്ലോ �ോർഷി� ഉൽപ്നെ
ങ്ങൾക്കുീം േിെിേീം തോങ്ങുവില(എീം
എസ് പി) ഏർന്പ്ടുത്തു�, �ർഷ
�ന്ര �ടബോധ്യതയിൽെിന്നുീം 
�ര�യറ്റു�, വിലക്യറ്ീം തടയു�, 
വെ്യജ്രവി ആക്രേണങ്ങൾക്് 
ശോശ്ത പരിഹോരീം �ോണു� തു
ടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉനെയിച്് 
എഐന്�ന്�എീംഎസ് ന്�ോല്ലീം 
ജില്ലോ �ർഷ� �ൺവൻഷൻ 
അഞൽ കെതോജി ഗ്രന്ശോല
യിൽ െടന്നു. എസ് യുസിഐ(സി) 

sImÃw PnÃm IÀjI I¬-h³j³

വി.ന്�.സദോെന്ൻ, കവസ് പ
സിഡന്റുേോരോയി ന്�.അബ്ദുൾ 
അസ്രസ,് പി.എീം.ദികെശൻ, ബി. 
വികെോദ്, എൻ. ന്�. ശശികുേോർ, 
എസ്.രോധോേണി, ന്�.എസ്.ന്ച
ല്ലമ്,എൻ.എസ.്ബിജുകേോൻ   എനെി
വന്രയുീം സീംസ്ോെ ജെറൽ ന്സ
ക്രട്റിയോയി വി.പി.ന്�ോച്കേോൻ, 

ന്സക്രട്റിേോരോയി  എസ.് അെിൽ
പസോദ്,എ.ജി.അജയകുേോർ, ന്�
.ഒ.ഷോൻ, എീം.ന്�.രോജൻ, ന്�.പ
സോദ്, ഒ.ന്�.വത്ലൻ,അനൂപ് 
കജോൺ എനെിവന്രയുീം ട്ഷററോ
യി ന്�.ഹരിന്യയുീം 43 അീംഗ 
എക്ി�യൂട്ിവ ്�മ്ിറ്ിന്യയുീം സകമ്
െെീം ന്തരന്ഞ്ടുത്തു.

പ്ിച്. യൂണിയന്റെ സീംസ്ോെ 
പസിഡറെ്  ഡി.സുന്കരശൻ  അ 
ധ്യക്ത വഹിച്. ജില്ലോ പസി
ഡറെ് വി.പി.ന്�ോച്കേോൻ സ്ോ
ഗതീം ആശീംസിച്. 

സീംസ്ോെ പസിഡറെോയി 

ജില്ലോ ന്സക്രട്റി സഖോവ് കഷല 
ന്�. കജോൺ ഉദ്ഘോടെീം ന്ചയ്തു. 
�ോർഷി� കേഖല അഭിമുഖി�രി
ക്കുനെ പശ്നങ്ങൾക്് പരിഹോരീം 
ഉണ്ടോ�ണന്േങ്ിൽ, �ർഷ�രിൽ
െിന്നുീം ഉൽപ്നെങ്ങൾ സർക്ോർ 
കെരിട്് സീംഭരിക്കു�യുീം േിതേോയ 
വിലയ്ക്ക് വിതരണീം െടത്തു�യുീം 
ന്ചയ്യുനെ സമ്പൂർണ് ക്റേറ്് കട്ഡിീം
ഗ് ഏർന്പ്ടുത്തണന്േനെ് അവർ  
അഭിപോയന്പ്ട്ടു.  എഐന്�ന്�
എീംഎസ് സീംസ്ോെ ന്സക്രട്റി 

എൻ.വികെോദ് കുേോർ മുഖ്യപസീം
ഗീം െടത്തി.  കയോഗത്തിൽ  എസ്.
രോഘവൻ അധ്യക്ത വഹിച്. 
ജി.ധ്രുവകുേോർ, എൻ.വിജയകൃഷ്ണൻ, 
�ിലിപ്് കജോസ�,് ടി.ശശിധരൻ, 
ആെന്ൻപിളേ, ന്ജ.കതോേസ്, 
പി.വിജയകുേോരി, എസ.്തങ്പ്ൻ, 
�ിലിപ്് കതോേസ,് വി.ല്രല എനെി
വർ പസീംഗിച്.  എൻ.വിജയകൃ
ഷ്ണൻ  പസിഡന്റുീം, ജി.ധ്രുവകുേോർ  
ന്സക്രട്റിയുേോയി 15 അീംഗ �മ്ി
റ്ിയുീം ന്തരന്ഞ്ടുക്ന്പ്ട്ടു.

വല്ലോർപോടീം രോജ്യോന്ര �ന്ണ്ട
യ് െർ ന്ടർേിെലിന്റെ െിർമ്ോണ
ത്തിനുകവണ്ടി കുടിയിറക്ന്പ്ട് കു
ടുീംബങ്ങളുന്ട പുെഃരധിവോസ ത്തി
െോയി വിജ്ഞോപെീം ന്ചയ്ത സർ
ക്ോർ ഉത്തരവ് െടപ്ിലോക്കുവോൻ 
െികയോഗിക്ന്പ്ട് കേോണിറ്റിീംഗ് 
�മ്ിറ്ിന്യ കെോക്കുകുത്തി ആക്
രുന്തനെ് ജ്റേിസ് പി.ന്�. ഷീംസു
ദേ്രൻ സർക്ോരികെോട് ആവശ്യന്പ്

aqe¼nÅn ]mt¡Pv: \nco£W kanXnsb  
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ട്ടു. ക്രിസ്തുേസ ്ദിെത്തിൽ കഹകക്ോ
ടതി �വലയിൽ ക�ോ-ഓർഡികെ
ഷൻ �മ്ിറ്ി സീംഘടിപ്ിച് പതി
കഷധ കൂട്ോയ്മയിൽ മുഖ്യപസീംഗീം 
െടത്തു�യോയിരുന്നു അകദേഹീം. 

കഡോ.എീം.പി.േത്തോയി കൂട്ോയ്മ 
ഉദ്ഘോടെീം ന്ചയ്തു. സർക്ോരു�ൾ 
ജെങ്ങൾക്് െൽകുനെ  കരഖോമൂ
ലമുളേ ഉറപ്പു�ൾകപോലുീം പോലിക്
ന്പ്ടുനെില്ല എനെ് അകദേഹീം ഓർ

േിപ്ിച്. ജെറൽ �ൺവ്രെർ ഫ്രോൻ
സിസ് �െത്തിങ്ൽ അധ്യക്ത 
വഹിച് കയോഗത്തിൽ ന്പോ�.
ന്�.അരവിന്ോക്ൻ, വി.പി.വിൽ
സൺ, ന്�.ന്റജികുേോർ, ന്�.പി.
സോൽവിൻ, കുരുവിെ േോതയൂസ്, 
വി.ഡി.േോർട്ിൻ, കേക്ിൾ ക�ോതോ 
ട്, കജോർജ്് അമ്പോട്്, മുെവു�ോട് 
സു കരഷ്, കേരി ഫ്രോൻസിസ് മൂലമ്പി
ളേി തുടങ്ങിയവർ സീംസോരിച്.

ശേരള േണ്സ്ട്രക്ഷന് വര്ശ്കേഴ്ടസ്ട സംസ്ാനസശമേളനം ശോട്ടയ
്്ട സാഹിത്യപ്രവര്്േ സഹേരണസംഘം ഹാളില് എഐയുറ്റിയു
സി സംസ്ാന പ്രസിഡറെ്ട ആര്.കുമാര് ഉദ്ടഘാടനം നെയ്യുന്നു.

ശേരള േണ്സ്ട്രക്ഷന് വര്ശ്കേഴ്ടസ്ട സംസ്ാനസശമേളന്ിനറെ സദസ്്ട

നേഎംഎസ്ട ടിയുവിനറെ ശനതൃത്വ്ില് നെമേീന് േീലിംഗ്ട നതാഴിലാളിേള് 
ഹരിപ്ാട്ട എഎല്ഒ ഓഫീസിശലയ്ക്ട നട്ിയ മാര്ച്്ട എസ്ട യുസിഐ(േമേ്യൂ
ണിസ്റ്ട) ആലപ്പുഴ ജില്ാനസക്രട്ടറി എസ്ട.സീതിലാല് ഉദ്ടഘാടനം നെയ്ടചുന്നു.

മൂലമ്പിള്ി ോശ്കേജ്ട നടപ്ിലാ്കേണം എന്നാവേ്യനപ്ട്ട്ട ക്രിസ്ടതുമസ്ട ദിന്ില് ്ഹശ്കോടതി ജംഗ്ടഷനില് 
ശോ-ഓര്ഡിശനഷന് േമേിറ്റി നട്ിയ പ്രതിശഷധ കൂട്ടായ്ടമ ശഡാ.എം.േി.മ്ായി ഉദാഘാടനം നെയ്യുന്നു.
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ശേരള മത്്യബന്ന നതാഴിലാളി യൂണിയനറെ(എഐയുറ്റിയുസി) ശനതൃ
ത്വ്ില് മാന്നാര് മത്്യഭവനിശലയ്ക്ട നടന്ന പ്രതിശഷധ മാര്ച്ില് യൂണി
യന് വീയപുരം ശമഖലാ പ്രസിഡറെ്ട പ്രണീഷ്ട വള്്കോലില് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

ആള്ഇന്്യ അണ്എംശ്ായ്ടഡ്ട യൂ്്ട സ്ട്രഗിള് േമേിറ്റി 
മാന്നാറി ല് നട്ിയ യുവജനസംഗമം എഐഡി്വഒ 
സംസ്ാന പ്രസിഡറെ്ട ഇ.വി.പ്രോേ്ട ഉദ്ടഘാടനംനെയ്യുന്നു.

ശനതാജി സുഭാഷ്ട െന്ദ്രശബാസ്ട 125-ാം ജന്മവാര്ഷിോെരണ 
േമേിറ്റി തിരവനന്പുര്്ട സംഘടിപ്ിച് ശനതാജി ജന്മവാര്
ഷിോെരണ സശമേളന ി്ല് ശഡാ.ശജ്യാതിരാജ്ട പ്രസംഗിക്കുന്നു.
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