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െോനം രോഡജന്ദ്രൻ 

ബ്ോ ഞ്് ക�ക്രട്ടറിമോർക്് ഒരു െത്്

രെിയ �ഖോഡവ, 

സിപിഐ 24-ാം പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്ിനു മുടന്ാ�ിയായുള്ള സംസ്ാന 
സടമ്മളനം വിേയകര�ായി പൂര്ത്ിയായിരിക്കുന്നു. സടമ്മളനം വിേ
യകര�ാക്ാന് അട�ാരാത്ം പ്രവര്ത്ിച്ച സംഘാ�കസ�ിതിക്കും 
സ�ായിച്ച ബഹുേനങ്ങള്ക്കും നന്ി പറയകട. 

സടമ്മളനം തു�ങ്ം മുമ്പ്റ് അപവാ് പ്രചരണങ്ങള് അഴിച്ചുവിട്ം നുണക്ഥകള്  ക�നഞ്ം 
പാര്ടികയ അപകീര്ത്ികപെടുത്ാന് ശ്ര�ങ്ങളുണ്ായി. പാര്ടി ഘ�കങ്ങളില് പാര്ടി അം
ഗങ്ങള്ക്്റ് അഭിപ്രായം പറയാന് അവകാശമുണ്്റ്. അത്രം അഭിപ്രായ പ്രക�നങ്ങകള 
പര്വ്വതീകരിച്ച്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടിയില് വിഭാഗീയതയുകണ്ന്്റ് പ്രചരിപെിച്ച്റ് ക�നകഞെ
ടുത് കഥകള് അ�ിസ്ാന�ില്ാത്താകണന്്റ് സടമ്മളനം കതളിയിച്ചു. സടമ്മളനത്ികല 
എല്ാ കതരകഞെടുപ്പുകളും ഏകകണ്ഠ�ായിരുന്നു.
തിരുവനന്പുരം സടമ്മളനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടിക്്റ് നല്കിയത്റ് ഐകത്യത്ികറെ സടന്
ശ�ാണ്റ്. ഒരു�ടയാക� കരുത്തുറ്റ ഒരു പാര്ടി കകടിപെടുക്ാനുള്ള ആ�വൈാന�ാണ്റ്. 
സംസ്ാന സടമ്മളനം അംഗീകരിച്ച രാഷ്ടീയ റിടപൊര്ട്റ് ഉപസം�രിക്കുന്ത്റ്  ഇങ്ങകന
യാണ്റ്. "രാേത്യത്ാകക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇ�തുപക്ഷ ശക്ികള് കതരകഞെടുപെ്റ് രംഗത്്റ് തിരി
ച്ച�ികള് ടനരിടുന് കാലത്്റ് ടകരളത്ികല എല്ഡിഎഫ്റ് മുന്ണികയയും അതികറെ 
സര്ക്ാരികറെ പ്രവര്ത്നകത്യും പ്രതീക്ഷടയാക�യാണ്റ് േനങ്ങള് ഉറ്റുടനാക്കുന്ത്റ്. 
അവര്ക്്റ് പ്രതത്യാശയും പ്രടചാ്നവ�ാകാന് ടകരളത്ികല സര്ക്ാരിനും പ്രവര്ത്കര്ക്കും 
കഴിയണം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടിയും പ്രവര്ത്കരും ബഹുേനപ്രസ്ാനങ്ങളും കൂടുതല് 
ഉത്രവാ്ിതവൈടത്ാക� പാര്ടിയുക�യും മുന്ണിയുക�യും പ്രവര്ത്നങ്ങളില് ോഗ്രതടയാ
ക�യും ഊര്ജ്ജസവൈലതടയാക�യും പങ്കാളികളാടവണ്തുണ്്റ്. എല്ഡിഎഫിന്റ് ഇടപൊള് 
ലഭിച്ച തു�ര്ഭരണം നിലനിര്ത്തുക �ാത്�ല് തു�ര്ന്നും ഭരണം ഉറപെിച്ചു മുടന്ാട്ടപാടകണ്ത്റ് 
നിര്ണായക പ്രാധാനത്യമുള്ള ്ൗതത്യ�ാണ്റ്. അത്റ് ടകരളത്ികറെ �ാത്ം ആവശത്യ�ല്. രാേത്യ
കത് ഇ�തുപക്ഷത്ികറെ നിലനില്പിനും വളര്ച്ചയ്കം ഒരു ട്ശീയരാഷ്ടീയ ബ്ല് വളര്ത്ി
കയടുക്കുന്തിനും അനിവാരത്യ ഘ�ക�ായി അതു �ാറിയിരിക്കുന്നു. ആ ്ൗതത്യ നിര്വ്വ�ണ
ത്ിന്റ് ടകരളത്ികല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി ഈ സടമ്മളനടവ്ിയില് സവൈയം സ�ര്പെി 
ക്കുന്നു."
തിരുവനന്പുരം സടമ്മളനം പകര്ന്നു നല്കിയ ആടവശം ഉള്കക്ാണ്്റ് കരുത്തുറ്റ പാര്ടി 
സംഘ�ന കകടിപെടുക്ാനും, കൂടുതല് േനവിഭാഗങ്ങളിടലക്്റ് ക�ന്നുകചല്ാനും പാര്ടി ഇല്ാ
ത് പ്രട്ശങ്ങളില് പാര്ടി ഘ�കങ്ങള് രൂപീകരിക്ാനും രംഗത്ിറങ്ങാന് എല്ാ സഖാ
ക്ടളാടും അതികറെ മുന്ദക പ്രവര്ത്നം ന�ത്ാന് ബ്ാഞ്്റ് കസക്രടറി�ാടരാടും അഭത്യ
ര്തിക്കുന്നു.

അഭിവോ്നങ്ങഡ�ോകെ, 

െോനം രോഡജന്ദ്രൻ 
ക�ക്രട്ടറിഎം. എൻ. സ്ോരെം

ഒെ് ഡെോൈർ  15, 2022

കൂടുതൽ ജനവിേൊഗങ്ങളിമല്കക് 
കെന്നു പചല്ലുക
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കൂടുതൽ ജനവിേൊഗങ്ങളിമല്കക് 
കെന്നു പചല്ലുക

�ൊർട്ി സമമ്മളന - മകൊണ്ഗ്ര്ക് 
സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രത്ിലൂപെ

െവർ ഡറ്ോറി
അനിൽ രജീംവോകെ

ഇന്ത്യയുക� സവൈരാേ്റ് അതാ 
യത്റ് സമ്പൂര്ണ സവൈാതന്ത്യം 
സ്ാപിക്കുക എന്താണ്റ് 
ഉ�ന�ിയുള്ള ലക്ഷത്യം' 

എന്ാണ്റ്. സവൈരാേ്റ് എന്ത്റ് 
പൂര്ണ സവൈാതന്ത്യം ആകണന്്റ് ഇവര് ഇരുവരും 
തങ്ങളുക� പ്രസംഗങ്ങളില് വിശ്ീകരിച്ചു. 

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി കാണപൂരില് അംഗീക
രിച്ച പാര്ടി ഭരണഘ�നയുക� ഒന്ാം അനുടഛേ്
ത്ില്, പാര്ടി ലക്ഷത്യങ്ങളുക� കൂടത്ില്   പറ
ഞെത്റ്;  'ബ്ിടീഷ്റ് സാമ്ാേത്യതവൈ അധിനിടവശത്ില് 
നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുക� ട�ാചനം' എന്ാണ്റ്. പാര്ടി 
അംഗങ്ങള് ടകാണഗ്രസ്റ് പാര്ടിക്കുള്ളിലം പ്രവര്
ത്ിക്ണം എന്ാണ്റ് അക്ാലകത് ഒരു 
തീരു�ാനം. 

സിപിഐയുടെ വിശാല കേന്ദ്ര 
എേ് സിേയൂട്ിവ് േമ്ിറ്ി ക�ാഗം, 
ടബാംടബ 1927 
1927 �ാര്ച്ച്റ് 29 - 31 തീയതികളില് ടബാംടബയില് 
വച്ചു ന�ന് വിശാല എക്റ് സിക്യൂടിവ്റ് കമ്മിറ്റി 
ടയാഗം (േനറല് ടബാഡി എന്നും വിടശഷിപെി
ക്കുന്നുണ്്റ് ) പാര്ടി ഭരണഘ�നയും പരിപാ�ിയും 
പരിഷ്റ് കരിച്ചു. ഈ പുതുക്ിയ പരിപാ�ിയുക� 
ആറാം ഖണ്ികയില് പറയുന് ലക്ഷത്യം 

(a) (i ) പൂര്ണ ട്ശീയ സവൈാതന്ത്യവം  പ്രായ
പൂര്ത്ി ടവാടവകാശത്ില് അധിഷ്ിത�ായ 
േനാധിപതത്യ റിപെബ്ിക്്റ് സ്ാപിക്ലം ' 
എന്ാണ്റ്. അഖിടലന്ത്യാ ടകാണഗ്രസ്റ് കമ്മിറ്റി

1925 ല് കാണപൂരില് ആണ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
പാര്ടി ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ സ്ാപിത�ായത്റ്. 
അതിനുടശഷം നിരവധി സടമ്മളനങ്ങ

ളിലൂക�യും പാര്ടി ടകാണഗ്രസുകളിലൂക�യും ആണ്റ്  
പാര്ടിയുക� രാഷ്ടീയവം താതവൈികവം പരിപാ�ി 
സംബന്ധ�ായതും ആയ നിലപാടുകള് രൂപകപെ
ടത്റ്. 

എല്ാവിധ വിട്ശ ട�ല്ടക്ായ്മയില് നിന്നും 
മുക്�ായ പൂര്ണ സവൈാതന്ത്യം എന് ആവശത്യം 
ഉയര്ത്ിയുള്ള ഒരു പ്രട�യം  അന്കത് ടകാണ
ഗ്രസ്റ് പാര്ടിയുക� 1921 കല അ�മ്മ്ാബാ്്റ് 
സടമ്മളനത്ില് അവതരിപെിച്ചത്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
ആയ �ൗലാനാ �സ്രത്റ് ക�ാ�ാനി ആയിരുന്നു 
എന്ത്റ് ശ്രടധേയ�ാണ്റ്. ആ പ്രട�യം അന്്റ്  ടവാ
ടിനിട്റ് തള്ളുകയാണുണ്ായത്റ്. 

സിപിഐയുടെ രൂപീേരണ സകമ്ളനം 
കാണപൂര് 1925  
സിപിഐയുക� രൂപീകരണ സടമ്മളനം 1925  
ഡിസംബര് 25 മുതല് 29 വകര കാണപൂരില് 
ന�ന്നു. സടമ്മളനത്ികറെ കണവീനര് ആയിരുന് 
സതത്യഭക് അടദേ�ത്ികറെ  1925 ജൂണ 18 കല 
സര്ക്കുലറില് വത്യക്�ായി പറയുന്ത്റ്, കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് പാര്ടിയുക� ആതത്യന്ിക ലക്ഷത്യം 'നീതിപൂര്
വക�ായ ഒരു സമൂ�സൃഷ്ിയില് കലാശിക്കുന് 
ഇന്ത്യയുക� പരിപൂര്ണ സവൈാതന്ത്യം'  ആകണന്ാ
ണ്റ്. സടമ്മളന അധത്യക്ഷന് എം. ശിങ്കാരടവല 
അടദേ�ത്ികറെ പ്രസംഗത്ില് പറഞെത്റ് ' 
നത്യായ�ായ എല്ാ �ാര്ഗങ്ങളും ഉപടയാഗിച്ച്റ് എം. ശിങ്കാരവേലു 

മൗലകാനകാ ഹ�ത്  
മമകാഹകാനി

സിപിഐ 24-കാം  പകാര്ടി വ�കാണ്ഗ്രസ് ്ഒവ്കാബര് 14 മുതല് 18 േമര േിജയേകാഡയില്
നടക്കു�യകാണ.് പകാര്ടി രൂപീ�രണം മുതല് 24-കാം പകാര്ടി വ�കാണ്ഗ്രസ്് 

േമരയുള്ള പകാര്ടിവ�കാണ്ഗ്രസ്സു�ളിവലക്കും നിര്ണകായ�മകായ 
സവമേളനങ്ങളിവലക്കുമുള്ള ഒമരത്ിവനകാടമകാണ ് പകാര്ടി മസന്ഗടല് സ്കൂള് 

ഗപിന്സിപ്പലും പകാര്ടി േിദ്കാഭ്കാസത്ിമറെ ചുമതലയുമുള്ള വദശീയ �ൗണ്സില് 
അം്രമകായ അനില് രജിംേകാല നടത്ിയിരിക്കുന്നത്
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യുക� 1933 കല കല്ക്ത് സടമ്മളന
ത്ില്, ടകാണഗ്രസിനുള്ളികല ഇ�തു 
വിഭാഗത്ികറെ സ�കരണടത്ാക� 
ഒരു റിപെബ്ിക്ന് വിഭാഗം സ്ാപികച്ച
ടുക്ാന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി ലക്ഷത്യ�ിട്. 

േൽക്കട് സകമ്ളനം, 1933 
1933 ല് �ീററ്റ്റ് ടകസില് േയിലിലായ
വരുക� വിട�ാചനത്ിനു ടശഷം, സി
പിഐയുക� ഒരു കചറിയ സടമ്മളനം 
കല്ക്ടയില് ടചര്ന്്റ് ഒരു രാഷ്ടീയ 
പ്രട�യവം പുതിയ ഒരു പാര്ടി ഭരണഘ� 
നയും അംഗീകരിച്ചു. ടഡാ. അധികാരി
യുക� ടനതൃതവൈത്ില് ഒരു പുതിയ ടകന്ദ്ര 
കമ്മിറ്റികയ കതരകഞെടുക്കുകയും കചയ്തു. 
ഈ സടമ്മളനവം ഇന്ത്യയ്ക്റ് സമ്പൂര്ണ 
സവൈാതന്ത്യം ടനട�ണ്തികറെ ആവശത്യ
കത ഊന്ിപെറഞ്. 

കോൺഗ്രസ ്പാർട്ിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ 
സ ്ാ ത ന്ത്ര്യ പ്രഖ ്ര്യാ പ ന വ ം 
സിപിഐയും 
ഇന്ത്യന് നാഷണല് ടകാണഗ്രസികറെ 
�ദ്ാസ്റ് (1927), കല്ക്ട (1928) ലാട�ാര് 
(1929) ട്ശീയ കസഷനുകള് പൂര്ണ 
സവൈാതന്ത്യം എന് ആവശത്യം ഉന്യി
ക്കുന്തിടലക്്റ് നയിച്ച പ്രധാന സടമ്മ
ളനങ്ങളാണ്റ്. ഇതില് സിപിഐ, വര്
ടക്ഴ്റ് സ്റ് - കപസറെ്റ് സ്റ് പാര്ടി എന്ിവ 
പ്രമുഖ പങ്കുവ�ിച്ചു. �ദ്ാസ്റ് കസഷനില് 
പ്രട�യം സബ്റ് കേക്്റ് കമ്മിറ്റിയില് അവ
തരിപെിച്ചത്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി 
അംഗ�ായ കക. എന്. ടോടലേകര്  ആയി
രുന്നു. കന�്റ്റു പ്രട�യകത് പിന്ാങ്ങി. 
പ്രധാന ടയാഗത്ില് േവാ�ര്ലാല് 
കന�്റ്റു പ്രട�യം അവതരിപെിച്ചു, ടോടലേ 
കര് പിന്തുണച്ചു. പ്രട�യം ഐകത്യക
ടണ്ഠന പാസായി. 

കല്ക്ട കസഷനില് (1928) അര 
ലക്ഷടത്ാളം ടപര് പകങ്കടുത് വന്പി
ച്ച ഒരു പ്രക�നം നയിച്ച്റ് സിപിഐയും, 
ഡബ്്യൂപിപിയും ടകാണഗ്രസ്റ് അധത്യ
ക്ഷന് ട�ാത്ിലാല് കനഹ്രുവികറെ അനു
�തിടയാക� സടമ്മളന പന്ലില് പ്രടവ
ശിച്ചു. കനഹ്രുവം ടോടലേകറും അഭിസം 
ടബാധന കചയ്തു റാലി പൂര്ണ സവൈരാേ്റ് 
എന് ആവശത്യ�ാണ്റ് ഉയര്ത്ിയത്റ്. 

തല്ഫല�ായി ഒരു വര്ഷത്ിനകം 
പൂര്ണ സവൈാതന്ത്യം എന് ലക്ഷത്യം പ്ര
ഖത്യാപിക്ാന് ടകാണഗ്രസ്റ് തീരു�ാനി
ക്കുകയും ഒടുവില് 1929 ഡിസംബര് 31 
ന്റ് ലാട�ാറില് വച്ച്റ് പ്രഖത്യാപനം യാ
ഥാര്ഥത്യ�ാകുകയും കചയ്തു. ' കല്ക്ട 
സടമ്മളനത്ില് അംഗീകരിച്ച പ്രട�യ
ത്ില് അനുടഛേ്ം ഒന്ില് പറഞെ 
സവൈരാേ്റ് എന്ത്റ് സമ്പൂര്ണ സവൈാതന്ത്യ
കത്യാണ്റ് അര്ത�ാക്കുന്ത്റ് ' എന് 
പ്രഖത്യാപന�ാണ്റ് ഉണ്ായത്റ്. 

1935 : പി സി ക�ാഷി 
�നറൽ ടസക്രട്റി�ാകുന്നു 
1935 ല് പി. സി. ടോഷി ഇന്ത്യന് കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാര്ടിയുക� േനറല് കസക്രടറി
യായി. ട്ശീയ മുന്ണി എന് ടപരില് 
വിശാല�ായ ഒരു സാമ്ാേത്യതവൈവിരുധേ 
മുന്ണി രൂപീകരിച്ച്റ് അടദേ�ം പൂര്ണ 
സവൈാതന്ത്യം എന് ആശയം കൂടുതല് 
മുടന്ാട് കകാണ്ടുടപായി. 

ആദ്ര്യ പാർട്ി കോൺഗ്രസ്, 
ക�ാംക�, 1943 
1943 ക�യ്റ് 23 മുതല് ജൂണ 1 വകര 
ടബാംടബയില് ടചര്ന് സിപിഐയുക� 
ആ്ത്യ പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ് ട്ശീയ 
ചരിത്ത്ികല ഒരു പ്രമുഖ സംഭവ�ായി. 
ബ്ിടീഷ്റ് ഭരണത്ികനതിരായ അതി

തീവ്ര ടപാരാടങ്ങളുക� നടുവിലാണ്റ് 
സടമ്മളനം ന�ന്ത്റ്. ഈ പാര്ടി 
ടകാണഗ്രസ്റ് ടലാക ഫാഷിസകത് മു
ഖത്യശത്രുവായി കണ്്റ് എതിര്ക്ാന് തീ
രു�ാനിച്ചു. അതിനിക� പാര്ടിക്്റ് ഉണ്ാ
യിരുന് നിടരാധനം പിന്വലിച്ചിരുന്നു. 
139 പ്രതിനിധികള് ആണ്റ് പാര്ടി 
ടകാണഗ്രസില് പകങ്കടുത്ത്റ്. ട്ശീയ 
മുന്ണികയക്കുറിച്ചും ട്ശീയ സര്ക്ാ
രികന കുറിച്ചും ട്ശീയ പ്രതിടരാധകത് 
കുറിച്ചും സടമ്മളനം ചര്ച്ച കചയ്തു. േന 
കീയ യുധേം എന് മുദ്ാവാകത്യ�ാണ്റ് 
പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ് നല്കിയ സടന്ശം. 
ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുധേ മുന്ണി രൂപീക 
രിക്കുക എന്തായിരുന്നു മുഖത്യ വിഷയം. 

ഈ കാലടത്ാക� പാര്ടി അംഗ
സംഖത്യ 5000 ത്ില് നിന്്റ് 15000 ആയി 
ഉയര്ന്ിരുന്നു. 1931 കല പാര്ടി ഭരണ
ഘ�നക്കു പകരം പുതിയ ഭരണഘ�നയ്ക്റ് 
രൂപം നല്കി. ഈ സ�യടത്ാക� 
പാര്ടി ഒരു ട്ശീയ ശക്ിയായി വളര്
ന്ിരുന്നു. കതരുവകളില് കപാരുതി ഒരു 
േനകീയ പാര്ടിയായി �ാറിയിരുന്നു. 
സവൈാതന്ത്യം കാംക്ഷിക്കുന് എല്ാ 
വിഭാഗം േനങ്ങളുക�യും ഒരു ട്ശീയ 
ഐകത്യമുന്ണി രൂപീകരിക്കുക എന്ത്റ് 
ഒരു മുഖത്യ കര്മ്മപരിപാ�ിയായി സടമ്മ
ളനം അംഗീകരിച്ചു. 

നടുക്്റ് ചുറ്റികയും  അരിവാളും പതിച്ച   
5 മൂലകള് ഉള്ള ഒരു നക്ഷത്ം ആയിരു
ന്നു അക്ാലത്്റ് പാര്ടി ചിഹ്ം. അതിനു 
ചുറ്റും വൃത്ാകൃതിയില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
പാര്ടി ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ എന്്റ് ആടലഖനം 
കചയ്ിരുന്നു. 

ഇന്്ര്യൻ സ്ാതന്്ര്യവം 
സിപിഐയും 
പി സി ടോഷിയുക� ടനതൃതവൈത്ില് 

ഒന്നകാം പകാർടി വ�കാൺ�സ-് പി.സി. വജകാഷി സഖകാക്കൾമക്കകാപ്പം
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1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ന്റ് സിപിഐയും ഇതരധാര
കളും ടകാണഗ്രസ്ം ടചര്ന്്റ് കപാരുതി ടന�ിയ 
ഇന്ത്യന് സവൈാതന്ത്യകത് വരടവല്ക്കുകയും 
ധാരാളം ടയാഗങ്ങളും പ്രക�നങ്ങളും ോഥകളും 
ന�ത്തുകയും കചയ്തു. പീപെിള്സ്റ് ഏേ്റ് എന് മു
ഖപത്ം  1947 ആഗസ്റ്റ് 3 ന്റ് എഴുതിയത്റ് 'നൂ
റ്റാടണ്ാളം യൂണിയന് ോക്്റ് പറന് സ്ാനത്്റ് 
ഇനി ഇന്ത്യന് ട്ശീയ പതാക പാറും. ഇന്ത്യന് 
േനതയുക� വിട�ാചന ടപാരാടത്ില് ഇത്റ് ഒരു 
നിര്ണായക ചരിത്പര�ായ  നാഴികക്ല്ാണ്റ്.' 

സവൈാതന്ത്യടത്ാ�നുബന്ധിച്ച്റ് പീപെിള്സ്റ് 
ഏേ്റ് ഒരു പ്രടതത്യക പതിപെ്റ് ഇറക്ിയിരുന്നു. 
രാേത്യവത്യാപക�ായി ന�ന് സവൈാതന്ത്യ ആടഘാ
ഷങ്ങളില് സിപിഐ പകങ്കടുത് റിടപൊര്ട്കളും 
ആ പതിപെില് പ്രസിധേീകരിച്ചിരുന്നു. 

രണാം പാർട്ി കോൺഗ്രസ്, 
കല്ക്ട,  1948 
1947ഡിസംബര് �ാസത്ില് ന�ന് ടകന്ദ്ര 
കമ്മിറ്റി ടയാഗം പി. സി. ടോഷികയ 'പരിഷ്റ് ക
രണവാ്ി' എന്്റ് ആടരാപിച്ച്റ്  േനറല് കസക്ര
ടറി സ്ാനത്തുനിന്്റ് നീക്ംകചയ്തു. ബി. �ി. 
രണ്ികവകയ തല്സ്ാനത്തു നിടയാഗിച്ചു. ഇത്റ് 
സാ�സികവം ആത്മ�തത്യാപരവ�ായ 
'ബി�ിആര് ദലനിന്റ് ' തു�ക്�ിട്. 1948  കഫ
ബ്രുവരി 28  മുതല് ന�ന് ഈ രണ്ാം പാര്ടി 
ടകാണഗ്രസില് 632 പ്രതിനിധികള് പകങ്കടുത്തു. 
ഇന്ത്യയുക� സവൈാതന്ത്യം കവറും തടിപൊകണന്നും 
കന�്റ്റു സര്ക്ാര് സാമ്ാേത്യതവൈ ഏേന്റു�ാര് 
ആകണന്നും പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ് വിലയിരുത്ി. 
ഒരു സായുധ വിപ്ലവത്ിലൂക� കന�്റ്റു സര്ക്ാ
രികന നീക്ി ടസാഷത്യലിസം സ്ാപിക്ണം 
എന്ായിരുന്നു തീരു�ാനം. 1948 �ാര്ച്ച്റ് 9 മുതല് 
ആരംഭിക്ാനായി ആ�വൈാനം കചയ് കറയില്ടവ 
പണിമു�ക്്റ് സമ്പൂര്ണ പരാേയ�ായി. 

ദനസാ�ികറെ ഭരണത്ിലായിരുന് ദ�
്രാബാ്്റ് നാട്രാേത്യത്ികല കതലങ്കാന പ്രട്
ശത്്റ് 1948 കസപ്റ്റ്റംബര്  13 ന്റ് പടാളം ക�ന് 
ടശഷവം സായുധ കലാപം തു�ര്ന്ത്റ് അബ
ധേ�ായി. ഇതികറെ ഫല�ായി സിപിഐയും 
വര്ഗ്ഗ ബഹുേന സംഘ�നകളും േനങ്ങളില് 
നിന്്റ് ഒറ്റകപെട്. പ്രവര്ത്നം താറു�ാറായി. 1948 
തു�ക്ത്ില് പാര്ടി ക�മ്പര്ഷിപെ്റ് 89000 ആയി
രുന്ത്റ് 1950 ആയടപൊടഴക്കും കവറും 9000 
ആയി കൂപ്പുകുത്ി! അതിസാ�സികത പാര്ടി

കയ തകര്
ത്തു.  രണ്ികവ
കയ �ാറ്റി, ആ്ത്യം സി. രാടേശവൈര റാവവം പികന് 
അടോയ്റ് ടഘാഷം േനറല് കസക്രടറി�ാരായി. 

1951, േൽക്കട്: സിപിഐ 
പ്രകത്ര്യേ സകമ്ളനം. 
1951 ഒടക്ാബര് 9 മുതല് 15 വകരയായിരുന്നു 
സടമ്മളനം. ആ സ�യത്്റ് പാര്ടി അണ്ര്ഗ്രൗ
ണ്ില് ആയിരുന്നു. പുതിയ, നിയത�ായ ഒരു 
പാര്ടി പരിപാ�ി അംഗീകരിക്കപെട്. അടോയ്റ് 
ടഘാഷ്റ്, ഡാകങ്ക, ഘാകട എന്ിവരാണ്റ് ഇതില് 
മുഖത്യ പങ്ക്റ് വ�ിച്ചത്റ്. പാര്ടി സായുധ കലാപം 
അവസാനിപെിച്ച്റ് 1952 കല കപാതു കതരകഞെ
ടുപെില് �ത്സരിക്ാന് തീരു�ാനിച്ചു. 'കഷ്കപെടുന് 
േനടകാ�ികടളാ�്റ്- കതാഴിലാളി വര്ഗ്ഗം, കര്
ഷകര്, കതാഴികലടുക്കുന് ബുധേിേീവികള്, 
�ധത്യവര്ഗ്ഗം, രാേത്യത്ികറെ സവൈാതന്ത്യത്ില് 
താല്പരത്യമുള്ള  ട്ശീയ ബൂര്ഷവൈാസി' തു�ങ്ങിയ 
എല്ാവടരാടും ഒകരാറ്റ േനാധിപതത്യ മുന്ണി
യായി ഒന്ിക്ാന് പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ് 
ആ�വൈാനം കചയ്തു. ടസാഷത്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്ി
നുള്ള പാക�ായിടില് എന്നും േനാധിപതത്യ 
വിപ്ലവ�ാണ്റ് ടവണ്ത്റ് എന്നും സടമ്മളനം  
വിലയിരുത്ി. ഒരു നയപ്രഖത്യാപനവം സടമ്മ
ളനം അംഗീകരിച്ചു. അടോയ്റ് ടഘാഷ്റ് േനറല് 
കസക്രടറിയായി കതരകഞെടുക്കപെട്.

മൂനാം പാർട്ി കോൺഗ്രസ്: 
�ധുര 1953 - 54 
1953 ഡിസംബര് 27 മുതല് 1954 േനുവരി 3 
വകര ന�ന് സടമ്മളനം കനഹ്രുവികറെ വിട്ശ 
നയങ്ങളുക� പുടരാഗ�ന സവൈഭാവം അംഗീകരി
ച്ചുകകാണ്ടുള്ള രാഷ്ടീയ പ്രട�യം പാസാക്ി.  
ടകാണഗ്രസില് ഉള്ളവര് ഉള്കപെക� പുടരാഗ�ന 
േനാധിപതത്യ ശക്ികകള ടയാേിപെിച്ച്റ് ഒരു 
േനാധിപതത്യ ഭരണകൂ�ം ടകാണഗ്രസിന്റ് പക
ര�ായി നിലവില് വടരണ്തുണ്്റ് എന്്റ് അടോയ്റ് 
ടഘാഷ്റ് വിശ്ീകരിച്ചു. അടദേ�കത് വീണ്ടും 
േനറല് കസക്രടറിയായി കതരകഞെടുത്തു.  

1955  ജൂൺ പ്രകേ�ം 
ഈ സുപ്രധാന ടരഖ തന്പര�ായ നിലപാടു
കളും പാര്ലക�റെറി സ്ാപനങ്ങളുക� ക്രിയാസി. രകാവജശ്വര റകാവു

രണദിമേ

പി. സി. വജകാഷി
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ത്മക പങ്കും വിശ്ീകരിക്കുകയും േനാധിപതത്യ 
മുന്ണിയുക� പ്രാധാനത്യം എടുത്തുപറയുകയും 
കചയ്തു. ഇന്ത്യയുക� വിട്ശ നയകത്യും കപാതു
ട�ഖലാ ടകന്ദ്രീകൃത നയങ്ങകളയും അനുകൂലിച്ചു 
വിലയിരുത്ി. സര്ക്ാരികറെ േനവിരുധേ നയ
ങ്ങകള വി�ര്ശിക്കുടമ്പാഴും വലതുപക്ഷ പ്രതി
ടലാ� ശക്ികള് അധികാരത്ില് ക�ക്ാകത 
ശ്രധേിക്ണം എന്്റ് മുന്റിയിപ്പു നല്കി. േനാ
ധിപതത്യ മുന്ണി എന്ത്റ് ടകാണഗ്രസികല പു
ടരാഗ�ന വിഭാഗങ്ങകള കൂ�ി ഉള്കക്ാള്ളുന്താ
കണം എന്നും വിലയിരുത്ി.

നാലാം പാർട്ി കോൺഗ്രസ്, 
പാലക്ാ�്റ്, 1956 
പാര്ടിയുക� രാഷ്ീയ - പ്രതത്യയശാസ്ത്ര ചരിത്
ത്ില് ഒരു ഗുണപര�ായ വഴിത്ിരിവായിരുന്നു 
പാലക്ാ�്റ് ടകാണഗ്രസ്റ്. ബി�ിആറികറെ കാല
ത്തുണ്ായ ഇ�ിവിനു ടശഷം രാഷ്ടീയ മുഖത്യധാര
യിടലക്്റ് വീണ്ടും ടചരാന് സ�ായിച്ച സടമ്മ
ളനം. 1956 ഏപ്രില് 19 മുതല് 29 വകര ന�ന് 
സടമ്മളനത്ില് 1,05,000 അംഗങ്ങകള പ്രതി
നിധീകരിച്ച്റ് 407 പ്രതിനിധികള് പകങ്കടുത്തു. 
ട്ശീയ അന്ര്ട്ശീയ സാ�ചരത്യങ്ങള്, പുത്ന് 
ചു�തലകള്, ടസാവിയറ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി
യുക� ചരിത്പ്രധാന�ായ ഇരുപതാം ടകാണഗ്ര
സ്റ്, തു�ങ്ങിയവകയ കുറിച്ച്റ് അടോയ്റ് ടഘാഷ്റ് 
റിടപൊര്ട്റ് കചയ്തു. അന്കത് പുതിയ ടലാക 
യാഥാര്ഥത്യങ്ങകള കുറിച്ചും അ�വനയങ്ങളില് 
ആവശത്യ�ായ �ാറ്റങ്ങള് ടവണ്തികന കുറിച്ചും 
പാര്ലക�റെറി സ്ാപനങ്ങളുക� അധികാരങ്ങളും 
ചു�തലകളും സ�ാധാനപര�ായ �ാര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂക� 
�ാറ്റങ്ങള് കകാണ്ടുവടരണ് ആവശത്യകതയും 
എല്ാം അ�ിവരയിട് പറഞ്. സ്റാലികറെ വത്യക്ത്യ
ധിഷ്ിത സ�ീപനകത് വി�ര്ശിച്ച പാര്ടി 
ടകാണഗ്രസ്റ്, അടദേ�ത്ികറെ പങ്കികനക്കുറിച്ച്റ് 
സന്തുലിത�ായ ഒരു വീക്ഷണം ആവശത്യ�ാണ്റ് 
എന്നു വിലയിരുത്ി. പാലക്ാ�്റ് ടകാണഗ്രസ്റ് 
ഭാഷാ സംസ്ാനങ്ങളുക� രൂപീകരണകത് പി
ന്തുണച്ചു. േനാധിപതത്യ മുന്ണി എന്ത്റ് ഒരു 
ടകാണഗ്രസ്റ് വിരുധേ മുന്ണി ആയിരിക്ില് 
എന്്റ് രാഷ്ടീയ പ്രട�യം വത്യക്�ാക്ി. 'ഇന്ത്യ
യികല അ�ിസ്ാന ദവരുധേത്യം, സാമ്ാേത്യതവൈവം 
േന്ിത്വം ഒരു വശത്തും ട്ശീയ ബൂര്ഷവൈാസി 
ഉള്കപെക� ഇന്ത്യന് േനത �റുഭാഗത്തും ആയുള്ള 
ദവരുധേത്യ�ാണ്റ് എന്ാണ്റ് പ്രട�യം വിലയിരു
ത്ിയത്റ്. വലതുപക്ഷ ശക്ികടളാ�്റ് ഒരു വിട്
വീഴ്ചയും ഇല് എന്നും വത്യക്�ാക്ി. അടോയ്റ് 
ടഘാഷ്റ് വീണ്ടും േനറല് കസക്രടറിയായി. 

അഞാം (അസാധാരണ) 
പാർട്ി കോൺഗ്രസ്, 
അമൃത്സര്  1958 
ടകരളത്ികല കതരകഞെടുപെ്റ് വിേയത്ികറെ 

(1957) പശ്ാത്ലത്ില് ന�ന് ഈ സുപ്രധാന 
സടമ്മളനം, പാര്ടി ഭരണഘ�നയില് പ്രധാന
കപെട �ാറ്റങ്ങള് വരുത്ി. 

1. 'കതാഴിലാളിവര്ഗ്ഗ സര്വ്വാധിപതത്യം' എന് 
ആശയം ഭരണഘ�നയില് നിന്്റ് നീക്ം 
കചയ്തു. 

2. ഭാവിയികല ഇന്ത്യന് ടസാഷത്യലിസ്റ്റ് ഗവ
കമെറെില്  പ്രതിപക്ഷ പാര്ടികള്ക്്റ് സ്ാനമു
ണ്ാകും എന്്റ് അംഗീകരിച്ചു. 

3. സ�ാധാന �ാര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂക� സമ്പൂര്ണ 
േനാധിപതത്യവം ടസാഷത്യലിസവം ന�പൊക്ാന് 
സിപിഐ പ്രവര്ത്ിക്കും എന്്റ് പ്രസ്താവിച്ചു.

4. എല്ാ ട്ശാഭി�ാന ശക്ികകളയും േനാ
ധിപതത്യ ശക്ികകളയും ഒന്ിപെിച്ച്റ് ട്ശീയ 
സവൈാതന്ത്യം സംരക്ഷിക്കും എന്്റ് ഉറപ്പു നല്കി. 

5. വലതു പ്രതിടലാ� ശക്ികള് ട്ശസാല്
ക്രണം, കപാതുട�ഖല തു�ങ്ങിയ പുടരാഗ 
�നാശയങ്ങകള ആക്ര�ിക്കുന്നു എന്്റ് ചൂണ്ിക്ാ
ടി.  

6. ടു �യര് സംഘ�നാ സംവിധാനം �ാറ്റി 
ത്ീ �യര് സംവിധാനം കകാണ്ടുവന്നു. 

അമൃത്റ് സര് സടമ്മളനം വിലയിരുത്ി ന്യൂ 
ഏേില് ഇ.എം.എസ്റ് എഴുതിയത്റ്, സിപിഐ 
യഥാര്തത്ില് ഗാന്ധിേിയുക� അ�ിംസ, 
നിസ്�കരണം, സവൈരാേ്റ് തു�ങ്ങിയ ആശയങ്ങ
ളുക� അന്തഃസത് ഉള്കക്ാണ്്റ്  ട്ശീയത, 
േനാധിപതത്യം, േനടസവനം തു�ങ്ങിയവ ന�
പൊക്കുകയാണ്റ് എന്ാണ്റ്.

ആറാം കോൺഗ്രസ്, 
വിേയവാഡ, 1961 
അന്ര്ടദേശീയ തലത്ിലം ട്ശീയ തലത്ിലം  
നശീകരണാത്മക�ായ �ാടവായിസ്റ്റ് ശിഥിലീ
കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുക� പശ്ാത്ലത്ില് 
ന�ന് പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ് 1961 ഏപ്രില് 7 മുതല് 
16 വകരയാണ്റ് ന�ന്ത്റ്. 1,77,501 അംഗങ്ങകള 
പ്രതിനിധീകരിച്ച്റ് 439 പ്രതിനിധികള് പകങ്കടു
ത്തു. �ാടവായിസത്ാല്  ടപ്രരിതരായ ദചനീസ്റ് 
ദലനികറെ വക്ാക്ള് പാര്ടികയ പിളര്ത്ാന് 
തയ്ാകറടുത്ിരുന്നു. അടോയ്റ് ടഘാഷികറെ സ�
ടയാചിത�ായ ഇ�കപ�ല് മൂല�ാണ്റ് പിളര്പെ്റ് 
തല്കാലം ഒഴിവായത്റ്. ഗുരുതര�ായ ടരാഗബാധ 
ഉണ്ായിരുന്ിട്ം അടദേ�ം ന�ത്ിയ ് ീര്ഘ�ായ 
പ്രസംഗം പാര്ടി ദലന് രാഷ്ടീയ പ്രട�യ�ായി 
അംഗീകരിക്കപെട്. 

ചൈനീസ് ആക്രേണം 1962 
1962 ഒടക്ാബര് �ാസത്ില് ദചനീസ്റ് പടാളം, 
ദചന നല്കിയിരുന് ഉറപെ്റ് ലംഘിച്ച്റ്  ഇന്ത്യന് 
�ണിടലക്്റ്  അതിക്ര�ിച്ചു ക�ന്നു. സിപിഐ 
ട്ശീയ കൗണസിലം ടകന്ദ്ര എക്റ് സിക്യൂടീവം 
അര്തശങ്കയ്ക്റ് ഇ�യില്ാത് വിധം ആക്ര�ണ
കത് അപലപിക്കുകയും സര്ക്ാര് സവൈീകരിച്ച 

എസ.്േി. ഘകാമട

എസ.് എ. ഡകാമങ്

അവജകായ ്വഘകാഷ്

'ഇന്്യയിപല 
അെിസ്ൊന 
സംഘർഷം, 
സൊമ്ൊജ്യത്വവം 
ജന്ിത്വം ഒരു 
വശത്ം മദ്ശീയ 
ബൂർഷ്വൊസി 
ഉൾപപെപെ 
ഇന്്യൻ ജനത 
േറുേൊഗത്ം 
ആയുള്ള 
സംഘർഷേൊണക് 
എന്ൊണക് നൊലൊം 
�ൊർട്ി മകൊണ്ഗ്രസക്
പ്രമേയം 
വിലയിരുത്ിയതക്.



ഒക്റ് ട�ാബര്  15 2022 ന വ യു ഗ ം  9

പ്രതിടരാധ ന�പ�ികള്ക്്റ് പിന്തുണ 
പ്രഖത്യാപിക്കുകയും കചയ്തു.

ഏഴാം കോൺഗ്രസ് - 
ടബാംടബ 1964 
പിളര്പെിനു ടശഷമുള്ള ആ്ത്യകത് 
ടകാണഗ്രസ്റ് ന�ന്ത്റ് 1964 ഡിസംബര് 
13 മുതല് 23 വകരയാണ്റ്. പിളര്പെ്റ് കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പ്രസ്ാനത്ിന്റ് വലിയ ട്ാഷം 
കചയ്തു എന്്റ് ടകാണഗ്രസ്റ് വിലയിരുത്ി. 
ട്ശീയ േനാധിപതത്യ വിപ്ലവകത് കു
റിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ പരിപാ�ി അംഗീ
കരിച്ചു. �ാടവായിസകത്യും ദചനീസ്റ് 
അതിക്ര�കത്യും പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ് 
അപലപിച്ചു. സി. രാടേശവൈര റാവ 
േനറല് കസക്രടറിയായി. 

എട്ാം കോൺഗ്രസ്, പാറ്റ്റ് ന, 1968 
1968 കഫബ്രുവരി 7 മുതല് 15 വകര ആയി
രുന്നു സടമ്മളനം. ഇതിനിക� 1967 ല് 
സിപിഎം പിളര്ന്നു, നക്സദലറ്റുകള് 
പുറത്തുവന്നു. സിപിഐ മുന്ില് നിന്നു 
നയിക്കുന് ബഹുേന  േനാധിപതത്യ 
മുന്ണി എന്തായിരുന്നു പാര്ടി 
ടകാണഗ്രസ്റ് മുടന്ാട്വച്ച ആശയം. 
വലതു രാഷ്ടീയ ശക്ികള് ഉയര്ത്തുന് 
അപക�ങ്ങള്കക്തികര ടകാണഗ്രസ്റ് 
മുന്റിയിപെ്റ് നല്കി. സി. രാടേശവൈര റാവ 
വീണ്ടും േനറല് കസക്രടറിയായി. 

ഒൻപതാം പാർട്ി കോൺഗ്രസ് 
കകാച്ചി 1971 
2,43,248 അംഗങ്ങകള പ്രതിനിധീകരിച്ച്റ് 
995 പ്രതിനിധികളും 182 നിരീക്ഷകരും 
പകങ്കടുത്തു. രാഷ്ടീയ റിടപൊര്ട്റ്, രാഷ്ീയ 
പ്രട�യം, സംഘ�നാ റിടപൊര്ട്റ്, എന്ി
വയും �റ്റു ടരഖകളും അംഗീകരിച്ചു. 
ടകാണഗ്രസ്റ് വിരുധേ മുന്ണി എന് 
ആശയം വലതുപക്ഷ ശക്ികകളയാണ്റ് 
സ�ായിക്കുക എന്്റ് സിപിഐ വത്യക്
�ാക്ി. ആര്എസ്റ്എസ്റ് നിയന്ിത  
േനസംഘ�ായിരുന്നു ഏറ്റവം പ്രധാന 
ഭീഷണി. ഈ സടമ്മളനത്ിനു മുന്പ്റ്, 
1969 ല് 14  വന്കി� ബാങ്കുകളുക� ട്
ശസാല്ക്രണം ന�ന്ിരുന്നു. പ്രതി

ടലാ� ശക്ികളും പുടരാഗ�ന ശക്ിക
ളും തമ്മിലള്ള സംഘര്ഷം മൂര്ഛേിച്ചുവന്നു. 
സിപിഐ പിന്തുണടയാക� വി. വി. ഗിരി 
രാഷ്ടപതിയായി.  ഈ പാര്ടി ടകാണ
ഗ്രസ്ില് എസ്റ്. എ. ഡാകങ്ക കചയര്�ാ
നായും സി. രാടേശവൈര റാവ േനറല് 
കസക്രടറിയായും കതരകഞെടുക്കപെട്. 

പതാം കോൺഗ്രസ്, 
വിേയവാഡ, 1975 
1975 േനുവരി 27 മുതല് കഫബ്രുവരി 2 
വകര ന�ന് പാര്ടി ടകാണഗ്രസില് 
3,55,526 ക�മ്പര്�ാകര പ്രതിനിധീകരിച്ച്റ് 
1246 സഖാക്ള് പകങ്കടുത്തു. സടമ്മളനം 
പാര്ടിയുക� അന്പതാം വാര്ഷികകത് 
കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രട�യം അംഗീകരിച്ചു. 
വലതു പ്രതിടലാ� ശക്ികകള അധികാ
രത്ില് വരാന് വി�ില് എന്്റ് കചയര്
�ാന് ഡാകങ്ക പ്രഖത്യാപിച്ചു. സടമ്മളന
ത്ികറെ സ�ാപന ് ിനത്ില് 5 ലക്ഷം 
ടപര് പകങ്കടുത് റാലി ന�ന്നു. ഡാകങ്ക 
കചയര്�ാനായും രാടേശവൈര റാവ േനറല് 
കസക്രടറിയായും വീണ്ടും കതരകഞെടു
ക്കപെട്. 

പതിടനാനാം പാർട്ി കോൺഗ്രസ,് 
ഭടിന്ഡ, 1978 
പഞ്ാബികല ഭടിന്ഡയില് 1978 �ാര്ച്ച്റ് 
31 മുതല് ഏപ്രില് 7 വകര ന�ന് പാര്ടി 
ടകാണഗ്രസില് 5,46,732 പാര്ടി അം
ഗങ്ങകള പ്രതിനിധീകരിച്ച്റ് 1183 പ്രതി
നിധികളും 259 പകര പ്രതിനിധികളും 
പകങ്കടുത്തു. അ�ിയന്രാവസ്കയ 
സിപിഐ പിന്ാങ്ങിയത്റ് ശരിയായില് 
എന്്റ് സടമ്മളനം വിലയിരുത്ി. അ�ി
യന്രാവസ് ആ്ത്യം മുതല് തകന് 
േനവിരുധേ�ായിരുന്നു. അടതസ�യം 
ആര്എസ്റ്എസ്റ് നിയന്ിച്ച, േയപ്രകാ
ശ്റ് നാരായണന് നയിച്ച സമ്പൂര്ണ 
വിപ്ലവം എന്നു ടപരിട ടപാരാടം ഉയര്
ത്ിയ ഭീഷണി യാഥാര്തത്യ�ായിരുന്നു 
എന്നും പാര്ടി എടുത് ഫാസിസ്റ്റ് 
വിരുധേ നിലപാ�്റ് ശരിതകന് ആയിരു
ന്നു എന്നും വിലയിരുത്ി. ആര്എസ്റ്എ
സും േനസംഘവ�ായിരുന്നു അന്കത് 

സ ര് ക് ാ ര് 
വിരുധേ ടപാരാടത്ിനു പിന്ില്. വലതു 
തീവ്രവാ്ം ഭരണം പി�ികച്ചടുടത്ക്കും 
എന് ഭീഷണി യഥാര്ത�ായിരുന്നു. 
എന്ിരുന്ാലം അ�ിയന്രാവസ് 
ഇന്ിരാ ഗാന്ധിയുക� ഏകാധിപതത്യ 
ഭരണകത് ശക്ികപെടുത്തുകയും ആതത്യ
ന്ിക�ായി വലതുപക്ഷ ശക്ികകള 
സ�ായിക്കുകയും കചയ്തു.  ഡാകങ്കയും 
രാടേശവൈര റാവവം വീണ്ടും കതരകഞെ
ടുക്കപെട്. 

പന്തണാം കോൺഗ്രസ്, 
വാരാണസി, 1982 
1982 �ാര്ച്ച്റ് 22 മുതല് 28 വകര ന�ന് 
പാര്ടി ടകാണഗ്രസില് 1223 പ്രതിനി
ധികളും 188 പകര പ്രതിനിധികളും 
പകങ്കടുത്തു. ഇതിനിക� ഇ�തുപക്ഷ 
ഐകത്യം നിലവില് വന്ിരുന്നു. ടകരള
ത്ില് ഇ�തുമുന്ണി ഭരണവം നിലവില് 
വന്ിരുന്നു. രാേത്യത്ികറെ ഐകത്യത്ിന്റ് 
ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന് രീതിയില് എല്ാ
ത്രം ഛിദ്ശക്ികളും വര്ഗീയ ശക്ി
കളും തലകപാക്ിയിരിക്കുന്നു എന്്റ് 
പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ് വിലയിരുത്ി. 
എല്ാ ഇതികനതികര ഇ�ത്റ് �ടതതര 
േനാധിപതത്യ ശക്ികളുക� ഐകത്യനിര 
കകടിപെടുക്ണക�ന്്റ് പാര്ടി ടകാണഗ്ര
സ്റ് ആ�വൈാനം കചയ്തു. സി. രാടേശവൈര 
റാവ വീണ്ടും േനറല് കസക്രടറിയായി.

പതിമൂനാം പാർട്ി കോൺഗ്രസ്, 
പാറ്റ്റ് ന, 1986 
1027 പ്രതിനിധികളും 71 പകര പ്രതിനി
ധികളും പകങ്കടുത് ഈ പാര്ടി ടകാണ
ഗ്രസ്റ് ന�ന്ത്റ് 1986 �ാര്ച്ച്റ് 12 മുതല് 17 
വകരയാണ്റ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ാനത്ി
കറെ തതവൈാധിഷ്ിത പുനടരകീകരണം 
എന് ആശയം ഈ പാര്ടി ടകാണഗ്ര
സ്റ് മുടന്ാട് വച്ചുകവങ്കിലം കാരത്യ�ായ 
പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്. ആ സ�യത്്റ് 
ടകാണഗ്രസ്റ് കഴിഞൊല് രാേത്യകത് 
രണ്ാ�കത് വലിയ പാര്ടിയായിരുന്നു 
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പതിനാറാം പാർട്ി കോൺഗ്രസ് 
ന്യൂഡല്�ി 1995 
ഒടക്ാബര് 7 മുതല് 11 വകര ന�ന് ഈ 
പാര്ടി ടകാണഗ്രസില് 720 പ്രതിനി
ധികളും 44 പകരപ്രതിനിധികളും പകങ്ക
ടുത്തു. ബാബരി �സ്റ്േി്്റ് തകര്ത്തും 
(1992 ) ഇ�തുപക്ഷവം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
പാര്ടിയും എന് വിഷയത്ികല ടചാ
്ത്യങ്ങളും മുന് ടസാവിയറ്റ്റ് യൂണിയനികല
യും കിഴക്ന് യൂടറാപത്യന് രാേത്യങ്ങളി
കലയും സംഭവഗതികളും ആയിരുന്നു 
പ്രധാന ചര്ച്ചാവിഷയങ്ങള്. ആസന്
�ായ കതരകഞെടുപെില് ടകാണഗ്രസ്റ് 
മുന്ണിക്കും ബികേപി മുന്ണിക്കും 
എതികര ട്ശീയ മുന്ണി - ഇ�തു 
മുന്ണി സഖത്യം �ത്സരിക്കും എന് കാ
ഴ്ചപൊ�ാണ്റ് സിപിഐ മുടന്ാട്വച്ചത്റ്. 
ഇന്ദ്രേിത്റ് ഗുപ്തകയ വീണ്ടും േനറല് കസ
ക്രടറിയായി കതരകഞെടുത്തു. 

പതികനഴാം പാർട്ി കോൺഗ്രസ്, 
കചദന്, 1998 
1998 കസപ്റ്റ്റംബര് 14 മുതല് 19 വകര 
ന�ന് ഈ പാര്ടി ടകാണഗ്രസില് 975 
പ്രതിനിധികള് പകങ്കടുത്തു. ഇതിനിക� 
1998 ല് ബികേപി സര്ക്ാര് അധികാ
രത്ില് വരികയും അല്പകാലം ഭരിക്കു
കയും കചയ്ിരുന്നു. സമൂ�ത്ികറെ  വല
തുപക്ഷ ചായ്റ് വ്റ് ത�യാനും ഇ�തുപക്ഷ 
ടത്ക്്റ് അടുപെിക്ാനും �ടതതര േനാ
ധിപതത്യ ബ്ല് മുടന്ാട് കകാണ്ടുവരാനും 
ആണ്റ്  ശ്ര�ിടക്ണ്ത്റ് എന്്റ് സടമ്മള
നം പ്രസ്താവിച്ചു. പുതിയ ഭരണ സംവി
ധാനത്ില് ടകാണഗ്രസിന്റ് പ്രധാന 
പങ്കുണ്ാകും എന്നും പാര്ടി വിലയിരു
ത്ി. പുതുതായി കതരകഞെടുത് ട്ശീയ 
കൗണസില്, എ. ബി. ബര്ധകന േനറല് 
കസക്രടറിയായി കതരകഞെടുത്തു. 1996 
ല് ഇന്ദ്രേിത്റ് ഗുപ്ത ടകന്ദ്ര �ന്ി ആയതി 
കന തു�ര്ന്്റ് ബര്ധന് േനറല് കസക്രട
റിയുക� ചു�തല വ�ിച്ചു വരികയായിരു
ന്നു. 

പതിടനട്ാം കോൺഗ്രസ്, 
തിരുവനന്പുരം, 2002 
�ാര്ച്ച്റ് 26 മുതല് 31 വകര ന�ന് തിരു
വനന്പുരം ടകാണഗ്രസില് 604 പ്രതി
നിധികളും 56 പകര പ്രതിനിധികളും 
പകങ്കടുത്തു. പാര്ലക�റെിനു ടനകരയു
ണ്ായ ഭീകരാക്ര�ണം, ഗുേറാത്്റ് 
വര്ഗീയ ല�ള തു�ങ്ങിയ സംഭവങ്ങളുക� 
പശ്ാത്ലത്ിലാണ്റ് ടകാണഗ്രസ്റ് 
ന�ന്ത്റ്. സിപിഐ - സിപിഐ (എം) 

സിപിഐ.  സി. രാടേശവൈര റാവ വീണ്ടും 
േനറല് കസക്രടറിയായി കതരകഞെടു
ക്കപെട്. 

പതിനാലാം പാർട്ി കോൺഗ്രസ്, 
കല്ക്ട,  1989 
956 പ്രതിനിധികളും 91 പകര പ്രതിനി
ധികളും പകങ്കടുത് ഈ പാര്ടി ടകാണ
ഗ്രസ്റ്, 1989 �ാര്ച്ച്റ് 6 -12 തീയതികളില് 
ന�ന്നു. ടസാവിയറ്റ്റ് യൂണിയനികല ലോ
ട്ാസ്റ്റ്, കപരിടസ്ത്രായിക് എന്ിവ സ 
േീവ ചര്ച്ചയായി. ഇവയുക� കപാതു ് ിശ 
ശരിയാകണന്നും അതിനാല് ഇവകയ 
പിന്ാങ്ന്നു എന്നും ആണ്റ് സടമ്മളനം 
വിലയിരുത്ിയത്റ്. പൂര്ണ�ായും ശരിയാ 
ണ്റ് എന്ല് അഭിപ്രായകപെടത്റ്. ഇന്ത്യാ 
സര്ക്ാരികറെ വിട്ശനയം സാമ്ാേത്യ 
തവൈ വിരുധേ�ാണ്റ് എന്നും ടകാണഗ്രസ്റ് 
വിലയിരുത്ി. രാേത്യകത് വര്ഗീയ 
സ്ിതിഗതികള് വഷളായി വരികയാ
ണ്റ് എന്നും സടമ്മളനം വിലയിരുത്ി. 
സി. രാടേശവൈര റാവവികന  വീണ്ടും 
േനറല് കസക്രടറിയായി കതരകഞെടു
ത്തു. 

പതിനഞാം കോൺഗ്രസ്, 
ദ�്രാബാ്്റ്, 1992 
ഏപ്രില് 16 ന്റ് ആരംഭിച്ച ഈ പാര്ടി 
ടകാണഗ്രസില് ടസാവിയറ്റ്റ് യൂണിയ
നിലം കിഴക്ന് യൂടറാപത്യന് രാേത്യങ്ങ
ളിലം ഉണ്ായ  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണ 
തകര്ച്ച ആയിരുന്നു പ്രധാന ചര്ച്ചാവി
ഷയം. ടസാഷത്യലിസകത്യും േനാധി
പതത്യകത്യും കുറിച്ച്റ് നിരവധി ടചാ്ത്യ
ങ്ങള് ഉയര്ന്നു. 'ടസാവിയറ്റ്റ് യൂണിയനി 
കലയും കിഴക്ന് യൂടറാപത്യന് രാേത്യങ്ങ

ളികലയും സംഭവഗതികള്' എന് ഒരു 
ടരഖ ടകാണഗ്രസിന്റ് മുന്ടപ ചര്ച്ചയ്ക 
വിടിരുന്നു. ആയത്റ് അംഗീകരിച്ചു. പാര്ടി 
പരിപാ�ികയ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാഥ�ിക 
ടരഖയും സടമ്മളനത്ില് അംഗീകരിച്ചു. 
�ാറിയ ടലാകസാ�ചരത്യങ്ങള് കണക്ി
കലടുത്്റ് വിശ്�ായ ചര്ച്ചകള്ക്്റ് 
ടശഷം പൂര്ണടതാതില് ഉള്ള ഒരു 
പാര്ടി പരിപാ�ി തയ്ാറാക്കുന്തിന്റ് 
മുടന്ാ�ി എന് നിലയ്കായിരുന്നു ഇത്റ്.  
ഈ പാര്ടി ടകാണഗ്രസിന്റ് കുറച്ചു മുന്പ്റ് 
സി. രാടേശവൈര റാവവികറെ ആടരാഗത്യ
നില കണക്ികലടുത്്റ് ഇന്ദ്രേിത്റ് 
ഗുപ്തകയ പാര്ടി േനറല് കസക്രടറിയുക� 
ചു�തല നല്ിയിരുന്നു. പാര്ടി ടകാണ
ഗ്രസ്റ് അടദേ�കത് േനറല് കസക്രടറി
യായി കതരകഞെടുത്തു. 

സംഘെനാ സകമ്ളനം, 
തൃശ്ശൂർ, 1993 
1993 �ാര്ച്ച്റ് 11 മുതല് 14 വകര ന�ന് ഈ 
പ്രടതത്യക സടമ്മളനത്ില് രണ്ടു 
ടരഖകള് ആണ്റ് ചര്ച്ചയ്ക വന്ത്റ്. 'ചില 
സംഘ�നാപര�ായ ചു�തലകള്' എന് 
ടരഖയും 'പാര്ടിയും ബഹുേന സംഘ�
നകളും' എന് ടരഖയും. പാര്ടിയില് 
നിലനിന് ത്ീ �യര് സംവിധാനം �ാറ്റി, 
ടൂ �യര് സംവിധാനം അംഗീകരിച്ചു. കസ
ക്രടറിടയറ്റ്റ് നിര്ത്ലാക്ി. കസന്ട്രല് 
എക്റ് സിക്യൂടീവ്റ് �ാറ്റി നാഷണല് 
എക്റ് സിക്യൂടീവ്റ് എന്ാക്ി. (പിന്ീ�്റ്, 
ഇതു �ാറ്റി, വീണ്ടും 3 �യര് വന്നു). പടി
കോതി, പടികവര്ഗ്ഗ, പിന്ാക്,  ന്യൂന
പക്ഷ വിഭാഗങ്ങള്ക്കും വനിതകള്ക്കും 
�തിയായ പ്രാതിനിധത്യം നല്ാന് ഈ 
സടമ്മളനം തീരു�ാനിച്ചു. 

പതിനഞകാം പകാർടി വ�കാൺ�സ-് ഇ�ജിത ്ഗുപ്ത വേദിയിൽ
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ടകാര്ഡിടനഷന് കമ്മിറ്റി പ്രവര്ത്ിക്ാകത 
ആയിരുന്നു. ശക്�ായ സിപിഐ ആണ്റ് കാ
ലഘടത്ികറെ ആവശത്യക�ന്്റ് സടമ്മളനം പ്ര
സ്താവിച്ചു. സംഘ�നയില് ആവശത്യ�ായ തിരു
ത്ലം പുനതഃസംഘ�നയും ന�ക്കുന്താണ്റ്   
തു�ര്ന്നുള്ള കാലയളവില് കണ്ത്റ്. ബര്ധന് 
വീണ്ടും േനറല് കസക്രടറിയായി. 

 
പടതാമ്പതാം കോൺഗ്രസ്, 
ചണ്ീഗഡ്റ്, 2005 
549 പ്രതിനിധികളും 61 പകര പ്രതിനിധികളും 
പകങ്കടുത് പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ് 2005  �ാര്ച്ച്റ് 
29 മുതല് ഏപ്രില് 3  വകരയാണ്റ് ന�ന്ത്റ്. 
അക്ാലത്്റ് സിപിഐയും ഇ�തുപക്ഷ മുന്
ണിയും ഒന്ാം യുപിഎ സര്ക്ാരികന പിന്തു
ണച്ചു വരികയായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഏകീക
രണത്ിനായി നിരന്രം ശ്ര�ങ്ങള് ന�ത്തുന്   
സിപിഐകയ സവൈതന്�ായി പാര്ടിയായി 
ശക്ികപെടുത്തും എന്്റ് പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ് 
പ്രഖത്യാപിച്ചു. 1964 കല പിളര്പെിനു ടശഷം 
സിപിഐ പിന്തു�ര്ന് ചിന്കളും പ്രതത്യയശാ
സ്ത്ര നിലപാടുകളും ശരിയായിരുന്നു എന്്റ് സാ
�ാടനത്യന കതളിഞെ സ�യ�ായിരുന്നു അത്റ്. 
എ. ബി. ബര്ധന് േനറല് കസക്രടറിയായും 
എസ്റ്. സുധാകര്  കറഡ്ി കഡപ്യൂടി േനറല് 
കസക്രടറിയായും കതരകഞെടുക്കപെട്. 

ഇരുപതാം കോൺഗ്രസ്, 
ദ�്രാബാ്്റ്, 2008 
�ാര്ച്ച്റ് 23 മുതല് 27 വകര ന�ന് പാര്ടി ടകാണ
ഗ്രസ്റ്, സിപിഐയ്ക്റ് സവൈതന്�ായ അ�ിത്റയും 
പ്രതിഛോയയും വളര്ത്തുന്തിനാണ്റ്  പ്രാധാനത്യം 
നല്കിയത്റ്. ബഹുേന സംഘ�നകളുക� അ�ി
ത്റ വിപുലീകരിക്ാനും തീരു�ാനിച്ചു. 
ബര്ധനും സുധാകര് കറഡ്ിയും വീണ്ടും കതര
കഞെടുക്കപെട്. 

ഇരുപടതാനാം 
പാർട്ി കോൺഗ്രസ്,
പാറ്റ്റ് ന, 2012 
2012 �ാര്ച്ച്റ് 27 മുതല് 31 വകര ന�ന് സടമ്മളനം, 
രാഷ്ീയ പ്രട�യവം, രാഷ്ടീയ അവടലാകന 
റിടപൊര്ട്ം സംഘ�നാ റിടപൊര്ട്ം ചര്ച്ച കചയ്തു. 
പ്രടവശന ഫീസ്റ്, കസക്രടറി�ാരുക� അധികാര 
കാലാവധി തു�ങ്ങിയ കാരത്യങ്ങളില് ഭരണഘ

� ന ാ 
ടഭ്ഗതി 
വരുത്ി. ഇ�തു 
േനാധിപതത്യ ഐകത്യം വിപുലകപെടുത്ാന് 
ഊന്ല് നല്കി. ഇ�തു ഐകത്യം കൂടുതല് സു
താരത്യ�ാകണം എന്്റ് പ്രസ്താവിച്ചു. സുധാകര് 
കറഡ്ി േനറല് കസക്രടറിയായി കതരകഞെടു
ക്കപെട്. 

ഇരുപതിരണാം 
പാർട്ി കോൺഗ്രസ്, 
പുതുടച്ചരി, 2015 
പ്രതിനിധികളും പകര പ്രതിനിധികളും നിരീ
ക്ഷകരും ക്ഷണിതാക്ളു�ായി 819 സഖാക്ള് 
പകങ്കടുത് സടമ്മളനം �ാര്ച്ച്റ് 25 മുതല് 29 
വകരയാണ്റ് ന�ന്ത്റ്. പുതിയ പാര്ടി പരിപാ�ി 
അംഗീകരിച്ചു. സ്ിര�ായ ഒരു ടപ്രാഗ്രാം കമ്മീ
ഷകന നിയ�ിച്ചു. വര്ഗ്ഗീയ വലതു ടകാര്പെടററ്റ്റ് 
അനുകൂല ശക്ികകള അധികാരത്ില്  
നിന്കറ്റി, േനകീയ ബ്ല് കകടിപെടുക്ാന് 
പാര്ടി ആ�വൈാനം കചയ്തു. സുധാകര് കറഡ്ി 
േനറല് കസക്രടറിയായും ഗുരു്ാസ്റ് ്ാസ്റ്ഗുപ്ത 
കഡപ്യൂടി േനറല് കസക്രടറിയായും കതരകഞെ
ടുക്കപെട്. 

ഇരുപതിമൂനാം 
പാർട്ി കോൺഗ്രസ്, കകാല്ം, 2018 
810 സഖാക്ള് പകങ്കടുത് ഈ പാര്ടി ടകാണ
ഗ്രസ്റ് 2018 ഏപ്രില് 25 മുതല് 29 വകര ന�ന്നു. 
സിപിഐകയ കൂടുതല് ശക്ികപെടുത്ാനും 
ഇ�തുപക്ഷകത് ശക്ികപെടുത്ാനും തീരു�ാ
നിച്ചു. ഒപെം, ഇ�തു ഐകത്യക�ന്ത്റ് വിശാല 
ഐകത്യത്ിന്റ് ത�സ്�ാകരുത്റ് എന്നും വത്യക്
�ാക്ി. എല്ാ �ടതതര, േനാധിപതത്യ ഇ�തു 
ശക്ികളുക�യും കപാതുടവ്ി കകടിപെടുക്ാന് 
ആ�വൈാനം കചയ്തു. സുരവാരം സുധാകര്  കറഡ്ി 
വീണ്ടും േനറല് കസക്രടറിയായി കതരകഞെടു
ക്കപെട്. സുധാകര് കറഡ്ി േനറല് കസക്രടറി 
പ്വിയില് നിന്്റ് 2019 ജൂദല �ാസത്ില് 
വിര�ിച്ചു. ട്ശീയ കൗണസില് ഡി. രാേകയ 
തല്സ്ാനത്തു നിടയാഗിച്ചു. ഇനി, ഇരുപത്ി
നാലാം പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ് 2022 ഒടക്ാബര് 
14 മുതല് 18 വകര വിേയവാഡയില് ന�ക്കും. 
പാര്ടി ക�മ്പര്ഷിപെ്റ് ഇടപൊള് ഏതാണ്്റ് 
6,50,000 ആണ്റ്. 

സുധകാ�ർ മറഡ്ി

ഗുരുദകാസ ്ദകാസ്ഗുപ്ത

എ. ബി. ബർധൻ

ഇ�ജിത ്ഗുപ്ത
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സിപിഐ (എം)  ടപാളിറ്റ്റ് ബ്യൂടറാ അംഗവം 
സംസ്ാന കസക്രടറിയു�ായ  
സ.ടകാ�ിടയരി ബാലകൃഷ്ണകറെ �രണം സി.

പി.ഐ (എം)നു �ാത്�ല്, ടകരളത്ികല ക�്യൂണിസ്റ്റു 
പ്രസ്ാനത്ിനാകക കനത് നഷ്�ാണ്റ് സൃഷ്ിച്ചിട്ള്ളത്റ്. 
ഇ�തുപക്ഷ േനാധിപതത്യ മുന്ണിക്്റ് അതികറെ  
കനടുംതൂണുകളികലാന്ാണ്റ് നഷ്കപെടത്റ്. മുന്ണിയുക� 
കകട്റപ്പു കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്തില് അടങ്ങയറ്റകത് 
പ്രതിബധേത പുലര്ത്ിയ ടനതാവായിരുന്നു  
സ.ടകാ�ിടയരി.

സംഘര്ഷം നിറഞെ സന്ര്ഭങ്ങളിലം തികഞെ  
ശാന്തടയാക� പ്രവര്ത്ിക്ാന് കഴിഞ് എന്താണ്റ് 
സ.ടകാ�ിടയരിയുക� വത്യക്ിതവൈത്ികറെ സവിടശഷത. 
�നുഷത്യതവൈം നിറഞെ സ�ീപനത്ിലൂക� ഏകതാരാകളയും 
ആകര്ഷിക്ാന് അടദേ�ത്ിന്റ് കഴിഞ്. അഭിപ്രായ 
വത്യതത്യാസമുള്ള പ്രശ്റ് നങ്ങള്ക്്റ് സംഭാഷണങ്ങളിലൂക�യും 
ചര്ച്ചകളിലൂക�യും പരി�ാരം കകണ്ത്ാന്  
സവിടശഷ�ായ കഴിവണ്ായിരുന്നു  
സ. ടകാ�ിടയരി ബാലകൃഷ്ണന്റ്.

വി്ത്യാര്തി പ്രസ്ാനത്ിലൂക�  
രാഷ്ടീയത്ികലത്ിയ ടകാ�ിടയരി സി.പി.ഐ (എം) 
സംസ്ാന കസക്രടറി, ടപാളിറ്റ്റ് ബ്യൂടറാ അംഗം  
തു�ങ്ങി ഉന്ത പാര്ടിസ്ാനങ്ങളികലത്ിയത്റ്  
വിശ്ര�ര�ിത�ായ പ്രവര്ത്നത്ിലൂക� പാര്ടി  
പ്രവര്ത്കരുക� മുഴുവന് വിശവൈാസ�ാര്ജ്ജിച്ചു  
കകാണ്ാണ്റ്. അണികളുക� ട്�ം ടകാ�ിടയരിയുക� 
കരുത്ായിരുന്നു. സാധാരണ പ്രവര്ത്കരു�ായി 
ഉറ്റബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്ാന് അടദേ�ം എടപൊഴും ശ്ര�ിച്ചു.

ഇ�തുപക്ഷ േനാധിപതത്യമുന്ണിയില് ഉയര്ന്നു വരുന് 
പ്രശ്നങ്ങളുക� പരി�ാരത്ിനായി സിപിഐ- സിപിഐ 
(എം) ടനതാക്ള് തമ്മില് ചര്ച്ചകചയ്്റ് പരി�ാരം 
കാണുന്തില് സ. ടകാ�ിടയരിയുക� മുന്ദക പ്രവര്ത്നം  
ഇത്രുണത്ില് അവിസ്രണീയ�ാണ്റ്. ക�്യൂണിസ്റ്റ് 
പാര്ടികള് തമ്മിലള്ള ടയാേിപൊണ്റ്  
ഇ�തുപക്ഷ ഐകത്യത്ികറെ കാതല് എന്്റ് വത്യക്�ായി 
തിരിച്ചറിഞെ ടനതാവായിരുന്നു ടകാ�ിടയരി.  
സി.പി.ഐയും സിപിഐ എമ്ം തമ്മിലള്ള ബന്ധം  
ഊഷ്മള�ായി നിലനിര്ത്ണക�ന്തില് അടദേ�ത്ിന്റ് 
നിര്ബ്ബന്ധമുണ്ായിരുന്നു. സ.ടകാ�ിടയരിയുക� �രണത്ിലൂക�
ഉറ്റ ബന്ധുവികനയാണ്റ് സി.പി.ഐയ്ക്റ് നഷ്�ായത്റ്. 
സിപിഐ (എം)നും ടകരളത്ികല ഇ�തുപക്ഷ  
പ്രസ്ാനത്ിനും സഖാവ്റ് ടകാ�ിടയരിയുക� 
കുടുംബത്ിനും കനത് നഷ്ം സൃഷ്ിച്ച ഈ ടവര്പാ�ില് 
ടകാ�ിടയരികയ ട്�ിച്ച എല്ാവര്ക്കുമുള്ള  ദുതഃഖത്ില് 
അഗാധ�ായ ടവ്നടയാക� ഞങ്ങളും പങ്കുടചരുന്നു. 
—എഡിറ്റര്

സൗമ്നകായ  
�മേ്യൂണിസ്റ്
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പ�ൊതുമേഖലൊബൊങ്ക് 
സ്വകൊര്യവതക്്കരണം: 

ആർ.ബി.ഐയുപെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ധനെോര്ം
ഡ�ോ.കെ.പി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ

ഇന്ത്യയികല കപാതുട�ഖലാബാ
ങ്കുകള് പൂര്ണ�ായും സവൈകാരത്യ
വത്റ്ക്രണത്ിടലക്്റ് ടപാകു

ക�ന് വാ്ം നിലവില് ശക്�ാണ്റ്. 
ഇന്ത്യയികല ബാങ്ക്റ് സവൈകാരത്യവത്റ്ക്ര
ണകത് കുറിച്ചുള്ള ഇത്രത്ിലള്ള 
വാര്ത്കള് ഭരണതലത്ിലം അക്ാ
്�ിക തലത്ിലം വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്്റ് 
വഴി തുറന്ിടിരിക്കുന്നു. സവൈകാരത്യ 
ട�ഖലാ ബാങ്കുകള് (Private Sector 
Banks) സാമ്പത്ികലാഭമുണ്ാക്കുന്
തില് കപാതുട�ഖലാ ബാങ്കുകടളക്ാള് 

(Public Sector Banks) ശ്രധേ ടകന്ദ്രീക
രിക്കുന്തായിടാണ്റ് വിലയിരുത്തുന്ത്റ്. 
എന്ാല് കപാതുട�ഖലാ ബാങ്കുകള് 
'സാമ്പത്ിക�ായ ഉള്കപെടുത്ല്' 
(financial inclusion) എന് ബൃ�ത്ായ 
സാമൂ�ത്യ ഉത്രവാ്ിതവൈക�ന് ലക്ഷത്യ
�ാണ്റ് പിന്തു�രുന്ത്റ്.  

2008-ല് ടലാകകത് പി�ിച്ചുകുല
ക്ിയ ആടഗാള സാമ്പത്ിക പ്രതിസ
ന്ധികയ സ�ര്ത�ായി രാേത്യത്ിന്റ് ടന 
രി�ാന് സാധിച്ചത്റ് ശക്�ായ കപാതുട�
ഖലാ ബാങ്കുകളുക� പൂര്ണ സ�കരണ

പ�ൊതുമേഖലൊ ബൊങ്കുകളുപെ 
പൂർണ്ണ സ്വകൊര്യവതക്്കരണം  
സൃഷ്ടിക്കുന് പ്രത്യൊഘൊതങ്ങപള 
കുറിച്ക് േരണകർത്ൊ്കളും 
നയവിദ്ഗക്ധരും 
സൂക്ഷ്മ�രിമശൊധനയ്കക് 
വിമധയേൊമ്കണ്ടതൊയിട്ടുണ്ടക്.
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രീകരണം എല്ാ ട�ഖലയികലയും 
ടപാകല ബാങ്കിംഗ്റ് ട�ഖലയിലം �ാറ്റ
ങ്ങള് പ്രക��ായി. അതികറെ ഫല�ായി 
നിരവധി സവൈകാരത്യ ബാങ്കുകള് വിപണി
യില് ഇ�ം പി�ിക്കുകയും �ത്സരം 
കൂടുതല് ശക്�ാകുകയും കചയ്തു. എന്ി
രുന്ാലം സര്ക്ാരികറെ ടനരിട്ള്ള 
പണദക�ാറ്റങ്ങള് (direct cash 
transfers) ഉള്കപെക�യുള്ള സാമ്പത്ിക 
ഉള്കപെടുത്ലകളിലൂക� (financial 
inclusion) ടകന്ദ്ര - സംസ്ാന സര്ക്ാ
രുകളുക� ടക്ഷ�പധേതിയുക� പ്രധാനകപെ
ട ന�ത്ിപ്പുകാരായി കപാതുട�ഖലാ 
ബാങ്കുകള്ക്്റ് �ാറാന് സാധിച്ചു.

ഗ്രാ�ീണ ട�ഖലയില് ഏറ്റവം 
കൂടുതല് ബാങ്ക്റ് ശാഖകളും ഗ്രാ�ീണ 
ട�ഖലയികല സാധാരണ േനങ്ങളുക� 
വായ്ാ ആവശത്യം നിറടവറ്റുന്തും കപാ
തുട�ഖലാ ബാങ്കുകളാകണന്്റ് കണക്കു
കള് സാക്ഷത്യകപെടുത്തുന്നു. ഗ്രാ�ീണ 
ട�ഖലയില് സവൈകാരത്യ ട�ഖലാ ബാങ്കു
കകളക്ാള് എ. �ി. എം സൗകരത്യങ്ങളും 
കപാതുട�ഖലാ ബാങ്കുകള്ക്്റ് തകന്യാ
ണ്റ്. കൂ�ാകത ഗ്രാ�ീണ ട�ഖലയില് 
ബാങ്കിംഗ്റ് സൗകരത്യങ്ങള് ലഭിക്കുന്തി
നായി ബിസിനസ്റ് കറട്ാണ്ന്റ്റ് 
�ാതൃക (business correspondent model) 
പിന്തു�ര്ന്്റ് ഡിേിറ്റല് സാടങ്കതികവി
്ത്യയു�ായി  സംടയാേിപെിച്ച്റ് നൂതന  
ആശയങ്ങളിലൂക� കപാതുട�ഖലാ ബാ
ങ്കുകള് വിവിധ സര്ക്ാര് ഏേന്സികളും 
ടചര്ന്്റ് ന�പെിലാക്കുന്നു. (അവലംബം: 
റിസര്വ്വ്റ് ബാങ്ക്റ് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ, 2020-21)

2022 ജൂദല വകര 45 ടകാ�ിയല
ധികം പ്രധാന�ന്ി േന്ധന് ടയാേന 
(പി.എം.കേ.ഡി.ദവ) അക്ൗണ്ടുകളില് 
78 ശത�ാനവം കപാതുട�ഖലാ ബാങ്കു
കളിലാണ്റ്. അതികനാപെം ഈ അക്ൗ
ണ്ടുകളില് 60 ശത�ാനത്ിലധികവം 
ഗ്രാ�ങ്ങളിലം അര്ധേ നഗരങ്ങളില�ാണ്റ്. 
കാര്ഷിക- വത്യാവസായിക ട�ഖലയുക� 
ഉന്�നത്ിനായി കപാതുട�ഖലാ ബാ
ങ്കുകളുക� വായ്ാ അനുപാതം സവൈകാരത്യ 
ട�ഖലാ ബാങ്കുകകളക്ാള് അധിക�ാണ്റ്. 
പിന്ീ�്റ് സ�കരണ ബാങ്കുകളുക�യും 
പ്രാട്ശിക ഗ്രാ�ീണ ബാങ്കുകളുക�യും 
വത്യാപനടത്ാക� കപാതുട�ഖലാ ബാ
ങ്കുകളുക� ക�ാത്ം വായ്ാനുപാതത്ില് 
കുറവണ്ായി.

റിസർവ്് �ാങ്് റിക്ാർട്ിടല 
നിരീക്ഷണങ്ങൾ
പ്രമുഖ സാമ്പത്ിക ശാസ്ത്രഞ്ജരായ 
അറ്റ്റ്കിന്സണികറെയും സ്റിലേിറ്റ്റ് 

�ട്ിക 1 : 
പ�ൊതുമേഖലൊ ബൊങ്കുകളുപെയും സ്വകൊര്യമേഖലൊ ബൊങ്കുകളുപെയും തൊരതേ്യം
�ാങ്് ഗ്രൂ്് 1991-92 2000-01 2010-11 2020-21

ആസ്ി ടോതം ശതോനതിൽ (Assets as percent of total)

എസ്റ്. ബി. ഐ 33.8 31.1 22.2 23.1

�റ്റു കപാതുട�ഖല ബാങ്കുകള് 54.7 48.4 51.1 36.7

സവൈകാരത്യ ട�ഖല ബാങ്കുകള് 4.2 12.6 19.5 32.8

�റ്റുള്ളവര് 7.4 7.9 6.8 7.3

സ്ോര്ര്യ കേഖലയ്ക് വായ്പ (Credit to Private sector)

എസ്റ്. ബി. ഐ 32.2 27.6 23.6 22.4

�റ്റു കപാതുട�ഖല ബാങ്കുകള് 57.8 49.1 51.7 34.1

സവൈകാരത്യ ട�ഖല ബാങ്കുകള് 4.0 13.9 19.8 38.1

�റ്റുള്ളവര് 5.9 9.4 4.9 5.4

നികക്ഷപങ്ങൾ ടോതം ശതോനതിൽ (Deposit as percent of total) 

എസ്റ്. ബി. ഐ 28.6 29.6 22.2 23.6

�റ്റു കപാതുട�ഖല ബാങ്കുകള് 60.3 51.9 55.7 39.8

സവൈകാരത്യ ട�ഖല ബാങ്കുകള് 4.6 13.0 17.9 30.8

�റ്റുള്ളവര് 6.5 5.6 4.3 5.8

ടക്രഡിറ്്-ടഡക്ാസിറ്് അനുപാതം (Credit -Deposit Ratio)

എസ്റ്. ബി. ഐ 0.71 0.48 0.80 0.67

�റ്റു കപാതുട�ഖല ബാങ്കുകള് 0.56 0.48 0.74 0.63

സവൈകാരത്യ ട�ഖല ബാങ്കുകള് 0.52 0.50 0.80 0.82

ഉറവി�ം: ആര്ബിഐ, ഇന്ത്യയികല ബാങ്കുകളു�ായി ബന്ധകപെട സ്റാറ്റിസ്റിക്ല് പടിക
കള് (വാര്ഷിക അക്ൗണ്ടുകകള അ�ിസ്ാന�ാക്ിയുള്ള പടികകള്).

 

വം റിസര്വ്വ്റ് ബാങ്ക്റ് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യയുക� 
കരുത്തുറ്റ ടനതൃതവൈ പാ�വവ�ാണ്റ് എന് 
വസ്തുത ഈ സാ�ചരത്യത്ില് നാം ഓര്
ടക്ണ്താണ്റ്. എങ്കിലം കതാഴില് കാ
രത്യക്ഷ�ത കൂടുതലള്ളത്റ് സവൈകാരത്യ ട�ഖ 
ലാ ബാങ്കുകളിലാണ്റ്  എന് വാ്ം വിവി 
ധ പഠനങ്ങള് ചൂണ്ി കാട്ന്നു. ഈ വാ്ം 
നിലനില്ക്കുടമ്പാഴും രാേത്യത്ികറെ 
സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യുക� നിലനില്പെികന 
ടപാലം ടചാ്ത്യം കചയ്ാന് പാകത്ില
ള്ള കപാതുട�ഖലാ ബാങ്കുകളുക� പൂര്ണ 
സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണം സൃഷ്ിക്കുന് പ്ര
തത്യാഘാതങ്ങകള കുറിച്ച്റ് ഭരണകര്ത്ാ
ക്ളും നയവി്ഗ്റ്ധരും സൂക്ഷ്മപരിടശാ 
ധനയ്ക്റ് വിടധയ�ാടക്ണ്തായിട്ണ്്റ്. 
ഇത്രത്ിലള്ള വാ്ടകാലാ�ലങ്ങള് 
ഉയരുടമ്പാള് അതികറെ നിേസ്ിതി 
പരിടശാധിക്കുകയാണ്റ് ഈ ടലഖനം.

ടപാതുകേഖലാ �ാങ്കുേളുടെ 
വ്ര്യാപ്ിയും സ്ാധീനവം
1969ല് 14 സവൈകാരത്യ ബാങ്കുകളും 1980ല് 

6 സവൈകാരത്യ ബാങ്കുകളും ട്ശസാല്ക്
രണത്ിടലക്്റ് ക�ന്തിലൂക� ഗവണ
ക�ന്റിന്റ് ബാങ്കിംഗ്റ് ട�ഖലയുക� നിയ
ന്ണം കകാണ്ടുവരാന് സാധിച്ചു. 1969 
നും 1991 നും ഇ�യില് ന�ന് ബാങ്ക്റ്ട്
ശസാല്ക്രണം രണ്്റ് പ്രധാന ലക്ഷത്യ
ങ്ങകളയാണ്റ് പിന്തു�ര്ന്ത്റ്. ഒന്ാ�താ
യി, ഗ്രാ�ീണ ട�ഖലകളിടലക്കും 
അര്ധേ-ഗ്രാ�ീണ ട�ഖലകളിടലക്കും 
ബാങ്ക്റ് ശാഖകള് വിപുലീകരിക്കുകയും 
അവരിടലക്്റ് ബാങ്കിംഗ്റ് ടസവനങ്ങള് 
എത്ിക്കുകയും കചയ്യുക, രണ്ാ�തായി, 
കാര്ഷിക ട�ഖല ഉള്കപെടുന് ''മുന്ഗ
ണന ട�ഖലകളിടലക്്റ് ' വായ്ാ സൗക
രത്യങ്ങള് ലഭത്യ�ാക്കുക എന്ിവയായിരു
ന്നു. രാേത്യകത് ബാങ്ക്റ്ട്ശസാല്ക്രണ 
ന�പ�ികള് സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യ്ക്റ് ഉടത്
േനവം സവൈകാരത്യ കുത്ക ചൂഷണകത് 
ടനരി�ാനുള്ള രക്ഷാകവച�ായി കപാതു
ട�ഖലാ ബാങ്കുകള് പ്രവര്ത്ിക്കുന്തിന്റ് 
കാരണവ�ായി �ാറി. 

1991 നു ടശഷം സാമ്പത്ിക ഉ്ാ
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സികറെയും വാ്ം സര്ക്ാര് ഉ��സ്ത
യിലള്ള സംരംഭങ്ങള് (State-owned 
enterprises)  'സാമൂ�ിക വീക്ഷണം' 
എന് കാഴ്ചപൊ�്റ്  ഉയര്ത്ിപെി�ിക്കുക�
ന്നും പലടപൊഴും അവയുക� സാമൂ�ിക 
ടനടങ്ങള് സാമൂ�ിക കചലവിടനക്ാള് 
കൂടുതലാകണന്നും  നിരീക്ഷിക്കുന്നു.  ഈ 
വീക്ഷണ�നുസരിച്ച്റ്, സര്ക്ാര് ഉ��സ്
തയിലള്ള ബാങ്കുകള് സാമ്പത്ിക വി
കസനത്ിനും കപാതുവായ സാമ്പത്ിക 
ടക്ഷ�ത്ിനും �ികച്ച സംഭാവന നല്കു
ന്നു. �കറ്റാരു പ്രധാനകപെട വാ്ം വളര്ന്നു 
വരുന്തും വികസവൈരവ�ായ സമ്പ്്റ് 
വത്യവസ്യില് വായ് നല്കുന്തില് 
മുന്പന്ിയില് സവൈകാരത്യ ട�ഖലാ ബാ
ങ്കുകടളക്ാള് കപാതുട�ഖലാ ബാങ്കുക
ളാകണന്്റ് വിവിധ ഗടവഷണ പഠന
ങ്ങള് കവളികപെടുത്തുന്നു. അതിലൂക� ഒരു 
രാേത്യത്ികറെ സ്ഥൂല സാമ്പത്ിക സ്ി
രതയ്ക്റ് (macro economic stability) മുതല് 
കൂടായി �ാറാന് കപാതുട�ഖലാ ബാങ്കു
കള്ക്്റ് സാധിക്കുന്നു

ഈ വാ്കത് ശക്�ായി പിന്തുണ
യ്കകയാണ്റ് ആഗസ്റ്റ് �ാസത്ില് ആര്.
ബി.ഐ ബുള്ളറ്റിനില് വന് ടലഖനം. 
ആര്.ബി.ഐയുക� സാമ്പത്ിക നയ 
ഗടവഷണ വകുപെികല ബാങ്കിംഗ്റ് റിസര്
ച്ച്റ് ഡിവിഷനികല ട്�ല് എസ്റ് ക�ര്
വാ്്റ്കര്, കസാനാലി ടഗായല്, റിഷക 
ബന്സാല് എന്ിവര് ടചര്ന്്റ് 'കപാതു
ട�ഖലാ ബാങ്കുകളുക� സവൈകാരത്യവല്ക്
രണം: ഒരു ബ്ല് വീക്ഷണം' എന് 
തലകക്ടടാക� തയ്ാറാക്ിയ ടലഖനം 
സൂക്ഷ്മപരിടശാധനയ്ക്റ് വിടധയ�ാടക്
ണ്തായിട്ണ്്റ്. രാേത്യത്ികറെ അ�ി
സ്ാന സൗകരത്യ വികസനത്ിനും 
വളര്ച്ചയ്കം സാമ്പത്ിക വിഭവങ്ങള് 
വളകര പ്രധാനകപെടതാണ്റ്. അ�ിസ്ാന 
സൗകരത്യ വികസനത്ിന്റ് കപാതുട�ഖ
ലാ ബാങ്കുകള് നിര്ണായക�ായ സവൈാധീ 
നം കചലത്തുകയും അതിലൂക� രാേത്യത്ി
കറെ പണനയത്ിലം (monetary policy) 
ഫലപ്ര്�ായി ഇ�കപടുന്നു. 

2008 കല ആടഗാള സാമ്പത്ിക 
പ്രതിസന്ധിയുക� കാലഘടത്ിലം സവൈ
കാരത്യ ട�ഖലയില് പ്രതികൂലവം അസ്ി
രവ�ായ ആഘാതം പ്രതീക്ഷിക്കുടമ്പാള് 
സവൈകാരത്യ ട�ഖലാ ബാങ്കുകളില് നിന്്റ് 
നിടക്ഷപങ്ങള് പിന്വലിച്ച്റ് കപാതുട�
ഖലാ ബാങ്കുകളിടലക്്റ് �ാറ്റി. ഇത്റ് കപാ
തുട�ഖലാ ബാങ്കുകളുക� ക�ച്ചകപെട സാ
മ്പത്ിക ആടരാഗത്യകത്യാണ്റ് 
(financial health) ചൂണ്ികാട്ന്ത്റ്. 
കഴിഞെ കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളായി ന�ക്കുന് 

എസ്റ്.ബി.ഐയുക� അനുബന്ധ ബാങ്കു
കളുക� ലയനവം, �റ്റു പ്രധാനകപെട ട്
ശസാല്കൃത ബാങ്കുകളുക� ലയനവം 
ഇന്ത്യന് സമ്പ്്റ് വത്യവസ്കയ കൂടുതല് 
ശക്വം �ത്സരാധിഷ്ിത�ാക്കുകയും 
കചയ്തു. ഈകയാരു സാ�ചരത്യത്ില് 
കപാതുട�ഖല ബാങ്കുകളുക� പൂര്ണ�ായ 
സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണകത് രാേത്യകത് 
ടകന്ദ്ര ബാങ്കായ റിസര്വ്വ്റ് ബാങ്ക്റ് ഓഫ്റ് 
ഇന്ത്യ ടപാലം പിന്തുണയ്കന്ില്  
എന്തികറെ ഉത്� ദൃഷ്ാന്�ാണ്റ്  
ആര്.ബി.ഐ പഠന വിഭാഗം തയ്ാറാ
ക്ിയ ടലഖനത്ികല കവളികപെടുത്
ലകള്.

വർദ്ിച്ചു വരുന 
�ാങ്് തട്ിപ്പുേൾ
2016കല ടനാട്റ്നിടരാധനത്ിനു 
ടശഷ�ാണ്റ് ബാങ്കിംഗ്റ് തടിപ്പുകളുക� 
എണത്ില് വന് കുതിച്ചുചാടമുണ്ായത്റ്. 
�ിക് തടിപ്പുകളും ഇടപൊള് ഓണദലന് 

വഴിയാണ്റ് ന�ക്കുന്ത്റ്. രാേത്യം ഡിേി
റ്റല് സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യിടലക്്റ് മുടന്റു
ടമ്പാള് സാമ്പത്ിക തടിപ്പുകളുക� 
എണവം വര്ധേിക്കുന്തായി ആര്. 
ബി.ഐ പുറത്തുവിട സ്ിതിവിവര കണ
ക്കുകള് ചൂണ്ിക്ാട്ന്നു. 2020-21 സാമ്പ
ത്ിക വര്ഷത്ില് ഓടരാ ്ിവസവം 
ഇന്ത്യയികല ബാങ്കിംഗ്റ്   ട�ഖലയില് 
ശരാശരി 229 സാമ്പത്ിക തടിപ്പുകള് 
ന�ന്നു. 2019 -20 സാമ്പത്ിക വര്ഷ
ത്ില് 1.86 ലക്ഷം ടകാ�ി രൂപ മൂലത്യമുള്ള 
84540 ബാങ്കിംഗ്റ് തടിപ്പുകളാണ്റ് റി
ടപൊര്ട്റ് കചയ്തും അതില് കവറും 16197 
ടകാ�ി രൂപ �ാത്�ാണ്റ് തിരിച്ചു പി�ിച്ച
ത്റ്. 2020-21 സാമ്പത്ിക വര്ഷത്ിലം 
സ്ിതി വിഭിന്�ല്. 2020-21 ല് 1.38 
ലക്ഷം ടകാ�ി രൂപ മൂലത്യമുള്ള 83,638 

ബാങ്കിംഗ്റ് തടിപ്പുകള് രാേത്യത്്റ് ന�ന്ി
ട്കണ്ന്നും അതില് 1031.31 ടകാ�ി രൂപ 
�ാത്�ാണ്റ് തിരികച്ചടുക്ാനായത്റ് എന്്റ് 
ഇന്ത്യാ ടുടഡ സ�ര്പെിച്ച വിവരാവകാശ 
ടരഖയ്ക്റ് �റുപ�ിയായി ആര്. ബി. ഐ 
യുക� സ്ിതിവിവര കണക്ിലൂക� 
പുറത്്റ് വന്ത്റ്.

രാേത്യകത് ബാങ്കിംഗ്റ് ട�ഖലയികല 
പ്രധാനകപെട തടിപ്പുകള് നിരവധിയാണ്റ്. 
2012-14 കാലയളവികല 836 ടകാ�ി 
രൂപയുക� ബാങ്ക്റ് ഓഫ്റ് ��ാരാഷ്ട തടി
പെ്റ്, 1000 ടകാ�ി രൂപയുക� സിറെിടക്റ്റ്റ് 
ബാങ്ക്റ് തടിപെ്റ്, 2012-കല 1875 ടകാ�ി 
രൂപയുക� ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ - വീ
ഡിടയാടകാണ തടിപെ്റ്, 4355 ടകാ�ി 
രൂപയുക� പി. എം.സി ബാങ്ക്റ് തടിപെ്റ്, 
22842 ടകാ�ി രൂപയുക� എ.ബി.േി ഷി
പെത്യാര്ഡ്റ് അഴി�തി, 6000 ടകാ�ി 
രൂപയുക� ബാങ്ക്റ് ഓഫ്റ് ബടറാഡ വിട്
ശനാണത്യ കുംഭടകാണം, 10000 ടകാ�ി 
രൂപയുക� വിേയ്റ് �ലത്യയുക� ടനതൃതവൈ
ത്ിലള്ള കിംഗ്റ് ഫിഷര് തടിപെ്റ്, 14000 
ടകാ�ി രൂപയുക� നീരവ്റ് ട�ാ്ിയുക� 
ടനതൃതവൈത്ിലള്ള പി.എന്.ബി അഴി�തി 
എന്ിവ ബാങ്കിംഗ്റ് തടിപ്പുകളില് ചിലതു 
�ാത്�ാണ്റ്. 3695 ടകാ�ി രൂപയുക� 
ടറാടടാ�ാക്റ് കപന്സ്റ് തടിപെില് ബാങ്ക്റ് 
ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ, ടസ്ററ്റ്റ് ബാങ്ക്റ് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ, 
യൂണിയന് ബാങ്ക്റ് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ, 
ഐഡിബിഐ എന്ിവയ�ക്ം 14 ബാ
ങ്കുകളാണ്റ് കുടുങ്ങിയത്റ്. കപാതുട�ഖലാ 
ബാങ്കുകള് നിലവിലള്ള സ്ിതിയില് 
ബാങ്കിംഗ്റ് തടിപ്പുകള് ഇത്രത്ിലാ
കണങ്കില് കപാതു ട�ഖലാ ബാങ്കുകളുക� 
സമ്പൂര്ണ സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണം സൃഷ്ി
ക്കുന് പ്രതത്യാഘാതം എത്ടത്ാളക�ന്്റ് 
ഊ�ിക്ാവന്ടതയുള്ളു.

സ്ോര്ര്യവത്ക്കരണടേന 
വാദതിന് പിനിൽ
സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണക�ന് വാ്ത്ിന്റ് 
1990 കളികല പുതിയ സാമ്പത്ിക നയ
ങ്ങളിലൂക�യാണ്റ് പ്രചുരപ്രചാരം ലഭിക്കു
ന്ത്റ്. 1991-ല് രാേത്യത്്റ് പുതിയ സാമ്പ
ത്ിക പരിഷ്റ് കാരങ്ങള് ഉ്ാരവത്റ്ക് 
രണം, സവൈകാരത്യവത്റ്കരണം, ആടഗാള
വത്റ്ക്രണം എന്ീ ഓ�ന ടപരിലൂക� 
ന�പെിലാക്ാന് തു�ങ്ങി. കതാഴില് 
ചൂഷണം ഇല്ായ്മ കചയ്യുകയും ക�ച്ചകപെട 
ടസവന-ടവതന വത്യവസ്കള് ഉറപ്പു 
വരുത്തുകയും കചയ്ാല് തന്പ്രധാന�
ല്ാത് ട�ഖലകളില് സവൈകാരത്യവത്റ്ക്
രണകത് അംഗീകരിക്കുന്തില് കതറ്റി
ല് എന് വാ്ം ശക്�ാണ്റ്. 2008 കല 

എസക്.ബി.ഐയുപെ 
അനുബന്ധ ബൊങ്കുകളുപെ 
ലയനവം, േറ്റു പ്രധൊനപപെട് 
മദ്ശസൊൽകൃത ബൊങ്കുകളുപെ
ലയനവം ഇന്്യൻ 
സമ്പദ്ക് വ്യവസ്പയ 
കൂടുതൽ ശക്തവം 
േത്സരൊധിഷ്ിതേൊക്കുകയും 
പചയ്തു.
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ആടഗാള സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ധി 
ഒട്�ിക് വികസവൈര രാേത്യങ്ങളിലം സര്
ക്ാരികറെ നിയന്ണത്ിലള്ള ബാങ്കു
കള് ആവശത്യ�ാകണന് വാ്ത്ിന്റ് 
ശക്ി പകരുന്തായി �ാറി. ആടഗാള 
തലത്ിലള്ള നിരവധി ഉ്ാ�രണങ്ങള് 
സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണത്ില് നിന്നുള്ള 
പിടന്ാട്റ് ടപാക്ികനയാണ്റ് ചൂണ്ികാ
ട്ന്ത്റ്. വികസവൈര രാേത്യങ്ങളില്, സര്
ക്ാര് ഉ��സ്തയിലള്ള ബാങ്കുകളുക� 
ആസ്തിയുക� ശരാശരി വി�ിതം 1995 
ല് 40 ശത�ാനത്ില് നിന്്റ് 2008 ല് 
17 ശത�ാന�ായി കുറഞ്. ഉയര്ന് വരു
�ാനമുള്ള രാേത്യങ്ങളില്, 1995 കല 36 
ശത�ാനത്ില് നിന്്റ് 2008 ല് 10 ശത
�ാന�ായി കുറഞ്. എന്ാല് 2008 കല 
ആടഗാള സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ധി 
ചില രാേത്യങ്ങളുക� കണ്ണു തുറപെിച്ചു. 
അതികറെ ഉത്� ദൃഷ്ാന്�ാണ്റ് ഐസ്റ് 
ലാന്ഡ്റ്, കസാക്ിസ്ാന്, യു.കക, കവ
നടസവൈല തു�ങ്ങിയ രാേത്യങ്ങളില് കാ
ണുന്ത്റ്. 2008-നും 2010-നും ഇ�യില് 
സര്ക്ാരികറെ ദകവശമുള്ള ആസ്തിക
ളുക� വി�ിതം 10 ശത�ാനത്ിലധികം 
വര്ധേിപെിക്കുകയും കചയ്തു. 

ഇന്ത്യയില് തന്പ്രധാന�ായ ബാ
ങ്കിംഗ്റ്-ഫിനാന്സ്റ് ട�ഖലകളില് പൂര്ണ 
സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണകത് പല പ്രമുഖ 
സാമ്പത്ികശാസ്ത്രഞ്ജരും അനുകൂലിക്കു
ന്ില്. ഈ ട�ഖലയുക� ഗുണകര�ായ 
ഭാവിയ്ക്റ് സര്ക്ാരുകളുക� കര്ശന�ായ 
നിയന്ണങ്ങകളയും, കപാതുട�ഖലാ 
ബാങ്കുകളുക� സാമൂ�ത്യ ഉത്രവാ്ിതവൈ
കത്യും ഇവര് ശക്ിയുക്ം പിന്ാങ്
ന്നു. എന്ിരുന്ാലം സാമ്പത്ിക പരി
ഷ്റ് ക്രണത്ികറെ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുക 
ള്ക്ി�യില് രാേത്യത്്റ് കപാതുട�ഖലാ 
ബാങ്ക്റ് സവൈകാരത്യവത്റ്കരണകത് കുറിച്ച്റ് 

കാരത്യ�ായ ചര്ച്ചകകളാന്നും ന�ന്ിരുന്ി
ല്. എന്ാല് നിലവില് ഇന്ത്യയില് 
ബാങ്ക്റ് സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണക�ന്  
വാ്ത്ിന്റ് ശക്ിടയറുന് നിലയിടല
ക്ാണ്റ്  നയിക്കുന്ത്റ്. എന്ാല് രാേത്യ
ത്ികറെ സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യുക� കനടും 
തൂണായ കപാതുട�ഖലാ ബാങ്കു 
കളുക� സവൈകാരത്യവത്റ്കരണം സമ്പ്്റ് 
വത്യവസ്യില് സൃഷ്ിക്കുന് പ്രതത്യാഘാ
തം വളകര വലതാകുക�ന്  കാരത്യത്ില് 
യാകതാരു സംശയത്ിനും ഇ� നല്കു
ന്ില് എന്ിട്ം കപാതുട�ഖലാ ബാങ്കു
കളുക� സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണക�ന് വാ
്വ�ായി ഭരണകര്ത്ാക്ള് മുടന്ാട്റ് 
ടപാകുന്നു.

നിഷ്റ് ക്രിയ ആസ്തികള് (non
-performing assets) എന് പ്രശ്നം പരി
�രിക്ാന് ബാങ്കിംഗ്റ് ട�ഖലയില് 
സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണത്ിന്റ് സാധിക്കു
ക�ന്്റ് ചില സാമ്പത്ിക വി്ഗ്റ്ധര് 
അവകാശകപെടുന്നു. എന്ാല് കൃഷി, 
മുന്ഗണനാ ട�ഖലയിലള്ള വായ്കള്, 
അ�ിസ്ാന സൗകരത്യങ്ങള് തു�ങ്ങിയ 
നിര്ണായക ട�ഖലകളിടലക്കുള്ള വായ് 
കവടിക്കുറച്ചുകകാണ്്റ് അ�ിത ലാഭം ടന
�ികയടുക്ാക�ന് ടകാര്പെടററ്റ്റ് ബുധേിയാ
ണ്റ് സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണത്ിന്റ് പിന്ി
ലള്ളത്റ്. 

എന്ാല് 2008 കല ആടഗാള സാ
മ്പത്ിക പ്രതിസന്ധിയിടലക്്റ് നയി
ച്ചതിന്റ് പിന്ില് സവൈകാരത്യ ബാങ്കുകളുക� 
സവൈാധീനം  ഈ സാ�ചരത്യത്ില് 
ഓര്ക്കുന്ത്റ് നന്ായിരിക്കും. ബാങ്കിംഗ്റ് 
ട�ഖലയികല സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണത്ി
കറെ അപക�ങ്ങകളക്കുറിച്ച്റ് റിസര്വ്വ്റ് 
ബാങ്കികറെ മുന്കാല ഗവര്ണര്�ാരായ 
ദവ.വി. കറഡ്ിയും രഘുറാം രാേകന
ടപൊലള്ള സാമ്പത്ിക വി്ഗ്റ്ധരും 

മുന്കൂടി മുന്റിയിപെ്റ് നല്കിയതികറെ 
സൂചന 2008-09 കാലയളവില് രാേത്യ
കത് സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യില് പ്രക��ായി. 
സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യികല ടകാര്പെടററ്റ്റ് 
വത്റ്ക്രണകത്യും ബാങ്കിംഗ്റ് ട�ഖല
യികല തടിപ്പുകളും വര്ധേിച്ചു വരുന് 
സാ�ചരത്യത്ില് കപാതുട�ഖല ബാങ്കു
കള് ഒരു 'ബാലന്സിംഗ്റ് ഫാക്ര്' 
ആകാന് കഴിയുക�ന്ാണ്റ് വി്ഗ്റ്ധര് 
അഭിപ്രായകപെടുന്ത്റ്. കൂ�ാകത വളര്ന്നു 
വരുന് സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യ്ക്റ് ഒപെം വളരു
ന് സവൈകാരത്യ ബാങ്കുകകള നിയന്ിക്ാ
നും,  ഒരു തിരുത്ലിനുള്ള ചാലക 
ശക്ിയായി കപാതു ട�ഖല ബാങ്കുകള് 
നിലനില്ടക്ണ്ത്റ് സാമൂ�ത്യ ഉത്രവാ
്ിതവൈം കൂ�ിയാണ്റ്.

ഇന്ത്യയ്ക്റ് ശക്�ായതും കാരത്യക്ഷ�
തയുള്ളതു�ായ ബാങ്കിംഗ്റ് സംവിധാനം 
നിലവിലണ്്റ്. റിസര്വ്വ്റ് ബാങ്കികറെ നി
യന്ണടത്ാക� പ്രവര്ത്ിക്കുന് കപാ
തു-സവൈകാരത്യ ട�ഖലകളിലള്ള ബാങ്കിംഗ്റ് 
സംവിധാനവം രാേത്യത്ികറെ എല്ാ 
ടകാണുകളികലയും വത്യതത്യസ്ത സവൈഭാവ
ക്ാരായ ഉപടഭാക്ാക്കള ഉള്കപെടുന്
ത ാ ണ്റ്  ഇ ന് ക ത്  ബ ാ ങ്ക ി ം ഗ്റ് 
സംവിധാനം. നിലവികല ബാങ്കിംഗ്റ് 
സംവിധാനം പൂര്ണ അര്തത്ില് 
വികസികച്ചന്നു വാ്ിക്ാന് സാധത്യ�കല്
ങ്കിലം ഈ ട�ഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന് 
പ്രശ്നങ്ങള് പരി�രിച്ചു കകാണ്്റ് മുടന്ാട്റ് 
ടപാവകയാണ്റ് ടവണ്ത്റ്. അതിനു 
പകരം ബാങ്കിംഗ്റ് ട�ഖലയുക� പൂര്ണ 
സവൈകാരത്യവത്റ്ക്രണ�ാണ്റ് ഇതിനുള്ള 
ഒറ്റമൂലികയന് വാ്ം ഇന്ത്യയുക� സമ്പ്്റ് 
വത്യവസ്യുക� ഭാവി ഇരുള�ഞ് ടപാ
കുന്തിടലക്്റ് �ാത്ട� നയിക്കൂകവന് 
യാഥാര്തത്യം തിരിച്ചറിടയണ്തായി
ട്ണ്്റ്. 
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കർമ്മധീരരൊയ 
കമ്മ്യൂണിസക്്ക്

ബൈജു ചന്ദ്രൻ

ടകരളത്ികല 
കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് പ്രസ്ാ

നത്ികറെ ചരിത്പുസ്തകത്ില്, 
തടറെ�വം തലകയടുപ്പുമുള്ള എത്കയ
ത് ടനതാക്ളുക� തത്യാടഗാജ്ജവൈലവം 
സാ�സികവ�ായ  േീവിതഗാഥകളാ
ണ്റ് ടചാരച്ചുവപൊര്ന് അക്ഷരങ്ങളില് 
ടരഖകപെടുത്ികവച്ചിരിക്കുന്ത്റ്.1939 ല് 
പിണറായി ഗ്രാ�ത്ികല പാറപ്പുറത്്റ് 
ഒരു�ിച്ചുകൂ�ി ടകരളത്ികല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
പ്രസ്ാനത്ിന്റ്  ആരംഭം കുറിച്ചവര്, 
നാട്രാേത്യങ്ങളായ തിരുവിതാംകൂറികല
യും കകാച്ചിയികലയും സവൈാതന്ത്യ പ്ര
ടക്ഷാഭങ്ങളിലൂക�  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ാ
നത്ിടലക്്റ് ന�കന്ത്ിയവര്, കയ്യൂര്, 
കരിവള്ളൂര്, ക�ാറാഴ, പുന്പ്ര വയലാര് 

മകരളത്ിപല കമ്മ്യൂണിസക്്ക് 
പ്രസ്ൊനത്ിപറെ ആഴത്ിപല
മവമരൊട്ത്ിലം ആകൊശം 
മുപട്യുള്ള വളർച്യിലം 
നടുനൊയകത്വം �ങ്കുവഹിച്, 
അണികളുപെ ഹൃദ്യങ്ങളിൽ 
വിശൊലേൊയ ഇെം 
മനെിയവരൊണക് ഈ മൂന്നുമ�ർ

സ�രങ്ങള് മുന്ില് നിന്നു നയിച്ചവര്...
അവരുക�കയാകക് േീവിതങ്ങള്  നമു
കക്ല്ാം എക്ാലവം ആടവശവം പ്ര
ടചാ്നവം പകരുന്നു.  തത്യാഗസന്ധേ
തയില്, സ�രവീരത്യത്ില്, പ്രസ്ാന 
ടത്ാടുള്ള അ്�ത്യ�ായ കൂറില്, നിസവൈ
വര്ഗടത്ാടുള്ള പ്രതിബധേതയില്, 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േീവിതമൂലത്യങ്ങളില്....
അവര് നമുക്്റ് �ാതൃകയാകുന്നു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ാനകത് ഏറ്റവം 
വലിയ പ്രതീക്ഷയും ഏക ആശ്രയ�ായി 
കണ്ിരുന് സകലകരയും നിടസ്തേരും 

എം എൻ വ്രകാേിന്ദൻ 

നകായർ

ടി േി വതകാമസ
്

സി അച്യുതവമവനകാൻ

സിപിഐയുമട സവമേളനങ്ങളിലും പകാര്ടി നയിക്കുന്ന സമരമുഖങ്ങളിലും ആവേശം തുടി
ക്കുന്ന ശബ്ദവഘകാഷവത്കാമട മുഴങ്ങിവ�ള്ക്കുന്ന മൂന്ന് വപരു�ളകാണ് എം.എന്, ടി.േി, 
അച്യുതവമവനകാന്. 24-കാം പകാര്ടി വ�കാണ്�സ്ിമറെ ഈ വേളയിൽ �മുഖ മകാധ്മ�േര്ത്
�നകായ ബബജുച്�ന് ഇേമര അനുസ്മരിക്കുന്നു.
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നിര്വീരത്യരു �ാക്ികക്ാണ്്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
പ്രസ്ാനം കനടുകക പിളര്ന് അവസ
രത്ില് ആ ടനതാക്ളില് ഭൂരിപക്ഷവം 
ശരിയുക� പക്ഷത്തു തകന് ഉറച്ചുനില് 
ക്കുകയായിരുന്നു.കക ് ാട�ാ്രന്, എസ്റ് 
കു�ാരന്, പി �ി പുന്നൂസ്റ്, കക സി ടോര്
ജ്ജ്റ്,സി ഉണിരാേ,ആര് സുഗതന്,എന് 
ഇ ബാലറാം, പി കക വാസുട്വന് നാ
യര്,ടോര്ജ്ജ്റ് ച�യന്മുറി,കക എ ടക
രളീയന്, �ി സി നാരായണന് നമ്പത്യാര്,
പി ബാലചന്ദ്രട�ടനാന്, എസ്റ് ശര്മ്മ, 
സി കക ചന്ദ്രപെന്.....1964 ല് പാര്ടി 
പിളര്ന്തിനുടശഷം തൃശൂരില് ടചര്ന് 
സംസ്ാന സടമ്മളനം ടസ്ററ്റ്റ് കസറെറി
ടലക്്റ് കതരകഞെടുത് സഖാക്ളുക� 
ടപരുകളാണ്റ് മുകളില് പറഞെത്റ്.പ്രവര്
ത്ന പാരമ്പരത്യത്ിലം പരിചയ സമ്പ
ന്തയിലം സംഘാ�ക ടശഷിയിലം 
ഒന്ികനാന്നു �ികച്ചു നിന്ിരുന് ആ 
സഖാക്കളടപൊകല തകന് വിപ്ലവപ്ര
വര്ത്നത്ികറെ കനല്വഴിയിലൂക� 
അ�ര്ത്ിച്ചവടി ന�ന്നുടപായ സഖാക്
ളായിരുന്നു ഓടരാ േില്യിലം അന്്റ് 
പാര്ടികയ നയിക്ാനുണ്ായിരുന്ത്റ്. 
ഇക്കൂടത്ില് പറയാകത വിട മൂന്നുടപ
രുകളുണ്്റ്. ടകരളത്ികല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
പ്രസ്ാനത്ികറെ ആഴത്ിലള്ള ടവടരാ
ടത്ിലം ആകാശം മുകടയുള്ള വളര്ച്ച
യിലം നടുനായകതവൈം പങ്കുവ�ിച്ച,പാര്
ടിയണികളുക� ഹൃ്യങ്ങളില് �റ്റാര് 
ക്കുള്ളതികനക്ാടിലം  വിശാല�ായ ഇ�ം 
ടന�ിയ മൂന്നുടപര്.സഖാക്ള് സി അചയു
തട�ടനാന്, എം എന് ടഗാവിന്ന് 
നായര്, �ി വി ടതാ�സ്റ് എന്ിവരായി
രുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടിയുക�  ഏറ്റവം 
േനപ്രിയത ടന�ിയ   ടനതാക്ള്.

"എം.എന്, �ിവി, അചയുതട�
ടനാന്..... എന്നു തു�ങ്ന് ഒരു മുദ്ാവാ
കത്യം സി പി ഐ യുക� സടമ്മളനടവ്ി
കളിലം പാര്ടി നയിക്കുന് സ�രമുഖങ്ങ 
ളിലം  ആടവശം തു�ികകാട്ന് ശബ്ദടഘാ 
ഷത്ില് അതയുച്ചത്ില് മുഴങ്ങിടക് 
ടിരുന് ആ നാളുകള് മുതിര്ന് സഖാ
ക്ള്കക്ല്ാം ഓര്മ്മയുണ്ാകും. പാര്ടി 
ടനരിട ഏറ്റവം വലിയ അഗ്ിപരീക്ഷ
യായ പിളര്പെിന്റ് കതാട് പിന്ാകലയുള്ള 
നാളുകള്. നുണകളും വത്യാേപ്രചാരണ
ങ്ങളും കകാണ്്റ് കതറ്റിധേരിക്കപെട പാര്ടി 
അണികകള സതത്യക�ന്ാകണന്നും 
ശരിയുക� പാത ഏതാകണന്നും പറഞ് 
ടബാധത്യകപെടുത്ാന് അക്ഷീണം ഓ�ി
ന�ന്,അട�ാരാത്ം പരിശ്ര�ിച്ചുകകാ
ണ്ിരുന് ആ നാളുകളിലാണ്റ് ഈ മുദ്ാ
വാകത്യം ആ്ത്യം മുഴങ്ങിയത്റ്. ഭിന്ിപെികറെ 

ആഘാതത്ില് നിന്്റ് കര കയറിയ  
പാര്ടി വളര്ച്ചയുക�യും തിരിച്ചുവരവികറെ
യും പ�വകള് കയറുന് 1970കളില് ്ി
ഗന്ങ്ങള് ഞടുങ്�ാറ്റ് സഖാക്ള് മുഷ്ി 
ചുരുടി ആടവശടത്ാക� വിളിക്കു�ായി
രുന്നു. "എകമ്മന്, �ി വി, അചയുതട�
ടനാന് എന് ഇ ബാലറാം സിന്ാബാ
്്റ്!"(ചിലടപൊള് എസ്റ് എ ഡാകങ്ക എന്നും)

സി അചയുതട�ടനാന്, എം എന് 
ടഗാവിന്ന് നായര്, �ി വി ടതാ�സ്റ് 
എന്ിവകരക്കുറിച്ച്റ് ഇനിയും ആര്കക്
ങ്കിലം പറഞ്കകാടുടക്ണ്തുകണ്ന്്റ് 
കരുതുന്ില്.നമ്ക� നാ�ികറെ രാഷ്ടീയ 
ചരിത്കത്യും സാമൂ�ികവം  സാംസ്ാ
രികവ�ായ മുടന്റ്റകത്യും സാമ്പത്ി
ക�ായ പുടരാഗതികയയും കുറികച്ചാകക്  
പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും കചയ്യുന്വര്
ക്ാര്ക്കും ഈ മൂന്നുടപരുകള് പരാ�ര്
ശിക്ാകത ക�ന്നുടപാകാന് പറ്റില്.

രാഷ്ടീയടകരളത്ികറെ സുപ്രധാന 
ചരിത്സന്ധികളില് നിര്ണായക പങ്കു 

വ�ിച്ച അവര് പിന്ീ�്റ് ടകരളം കണ് 
ഏറ്റവം പ്രഗത്ഭരായ ഭരണാധികാരിക
കളന് നിലയില് ആധുനിക ടകരളത്ി
കറെ വികസന ശില്പെികളായി ചരിത്
ത്ില് ഇ�ം ടന�ി.

"കു�ിലകളില് കൂരകളില് കമെണി
ടപാല്" േനങ്ങള് കാത്തുസൂക്ഷിച്ച 
ടചലാട്റ് അചയുതട�ടനാന് കകാച്ചി സം
സ്ാനകത് ടകാണഗ്രസ്റ് , പ്രോ 
�ണ്ലം പ്രസ്ാനങ്ങളിലൂക�, കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് പാര്ടിയിടലക്്റ്  എത്ിയടപൊള്, 
എം എന് ടഗാവിന്ന് നായരും �ി വി 
ടതാ�സും തിരുവതാംകൂര് ടസ്ററ്റ്റ് ടകാണ
ഗ്രസികല റാഡിക്ല് വിഭാഗത്ികറെ 
ടനതാക്ളായിടാണ്റ് വിപ്ലവപ്രസ്ാന
ത്ികറെ ഭാഗ�ായത്റ്. ഗാന്ധിേിയുക� 
അ�ിയുറച്ച അനുയായിയായി  വാര്ധോ 
ആശ്ര�ത്ികല അടന്വാസിയാകാന് 
ടപായ എകമ്മന് �രിേടനാധോരാണ
പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂക� കപാതുരംഗകത്
ത്തുകയായിരുന്നു.  ഐ സി എസ്റ് 
ഉട്ത്യാഗസ്രാകുക�ന്്റ് കുടുംബക്ാര് 
പ്രതീക്ഷിച്ച അചയുതട�ടനാനും �ിവിയും, 
അവകര നിരാശകപെടുത്ികക്ാണ്്റ് തി
രകഞെടുത്ത്റ് നിസവൈവര്ഗത്ികറെ 
ട�ാചനത്ിന്റ് ടവണ്ി യുള്ള ടപാരാട
ത്ികറെ വഴിയാ ണ്റ്.

പുന്പ്ര വയലാറികറെ മുകളില്ിച്ച 
ചുവപ്പുതാ ര�ായി �ി വി ടതാ�സ്റ് ചരിത് 
പുരുഷനാകുന്തും നാഗര്ടകാവില് 
േയിലില് നിന്നുള്ള എകമ്മകറെ ഐതി
�ാസിക�ായി േയില് ചാടുന്തും,ഒളി
വിലം ത�വില�ായി ദുരിതപൂര്ണ�ായ 
േീവിതം പിന്ിടുന്തിനി�യില് അചയു
തട�ടനാന് വിശവൈചരിത് സംഗ്ര�വം 
ടസാവിയറ്റ്റ് നാടും  രചിക്കുന്തുക�ാകക് 
സവൈാതന്ത്യത്ിന്റ് കതാട് മുന്പും പിന്
പു�ായുള്ള തിളച്ചു�റിയുന് ആ രാഷ്ടീയ
കാലഘടത്ിലാണ്റ്.

സവൈാതന്ത്യലബ്ിക്്റ്  ടശഷമുള്ള നാ
ളുകളില് ഈ മൂന്നു ടനതാക്ളുക�യും 
രാഷ്ടീയേീവിതങ്ങള്  കക ട്പിണഞ് 
കി�ക്കുന്താണ്റ് നാം കാണുന്ത്റ്. കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാര്ടിയുക�എക്ാലകത്യും 
ഏറ്റവം കരുത്രായ കസക്രടറി�ാരുക� 
പടികയികല ആ്ത്യകത് രണ്ടുടപരുകാ
രാണ്റ് എകമ്മനും അചയുത ട�ടനാനും. 
�ിവിയാകകട പാര്ടി സംഘ�നയുക� 
ഭാരവാ�ിതവൈങ്ങടളാ ഉന്ത സ്ാനങ്ങ
ടളാ വ�ിച്ചിടികല്ങ്കിലം ടട്രഡ്റ് യൂണി 
യന് രംഗകത് ഏറ്റവം തലകപൊക്മുള്ള 
ടനതാവായിരുന്നു.പാര്ലക�റെറി 
രംഗത്്റ് ഏറ്റവം �ികച്ച പ്രക�നം കാഴ്റ്ച്ച 
കവച്ചവരായിരുന്നു മൂന്നു ടനതാക്ളും.

കമ്മ്യൂണിസക്്ക് �ൊർട്ിയുപെ
എ്കൊലപത്യും ഏ്വം 
കരുത്രൊയ 
പസക്രട്റിേൊരുപെ 
�ട്ികയിപല ആദ്്യപത് 
രണ്ടുമ�രുകൊരൊണക് 
എം.എന്നും അചയുത മേമനൊനും.

ഡകാവങ്യും എമമേനും 
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കല്ക്ട തീസിസ്റ് വരുത്ികവച്ച 
കകടുതികളില് നിന്നും നിടരാധനത്ില് 
നിന്നും പുറത്തുവന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്
ടി,േനകീയ പിന്തുണ തിരിച്ചുപി�ിക്ാ
നായി അശ്രാന്പരിശ്ര�ം ന�ത്തുന് 
1950കളുക� തു�ക്ം.പ്രസ്ാനത്ിന്റ് 
നിരവധി ശക്ിടകന്ദ്രങ്ങളുണ്ായിരുന് 
തിരുകകാച്ചി സംസ്ാനത്്റ്  എകമ്മനാ
ണ്റ് അന്്റ് പാര്ടിയുക� അ�രത്്റ് .�ധേത്യ
തിരുവതാംകൂറികല നിരവധി  കൂരകളി
ലം കാക്നാ�ന് ഉപട്ശിയുക�യും �റ്റും 
വീടുകളില�ായി ഒളി വിലിരുന്നുകകാണ്്റ് 
1951-52 കല നിയ�സഭാ കതരകഞെടു
പെില് പാര്ടികയ നയിച്ച എകമ്മന്, ഭര
ണിക്ാവ്റ് �ണ്ലത്ില് നിന്്റ് വിേ
യിച്ചു. അചയുതട�ടനാന്, ആര് സുഗതന്, 
സി കക കു�ാരപെണിക്ര്, കക ആര് 
ഗൗരി തു�ങ്ങി പ്രമുഖ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ടന
താക്ള് അംഗങ്ങളായിരുന് ആ 
സഭയികല പ്രതിപക്ഷ ടനതാവ്റ് �ി വി 
യായിരുന്നു. 1953 ഒടുവില് ന�ന് കകാല്ം 
സടമ്മളനത്ില് കവച്ച്റ് കസക്രടറി സ്ാ
നടത്ക്്റ് വീണ്ടും കതരകഞെടുക്കപെട 
എകമ്മന് ടട്രഡ്റ് യൂണിയന് രംഗത്്റ് 
ശ്രധേ ടകന്ദ്രീകരിക്ണം എന് പാര്ടി
യുക� തീരു�ാന�നുസരിച്ച്റ് 1954 ജൂദല 
യില് കസക്രടറി സ്ാനത്തു നികന്ാഴി
ഞ് പകരം  അചയുതട�ടനാന് കസക്ര
ടറിയായി. 1954 കല കതരകഞെടുപെില് 
എകമ്മനും അചയുതട�ടനാനും പരാേയ
കപെടടപൊള് �ിവി വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷ 
ടനതാവായി. ഒപെം ആലപ്പുഴ മുനിസിപെ
ലാറ്റിയുക� അധേത്യക്ഷനും. ആ പ്വിയി
കലത്തുന് ആ്ത്യകത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ
രന്.രാേത്യസഭയിടലക്്റ് വിേയിച്ച 
എകമ്മകറെ പ്രവര്ത്ന ട�ഖല ഡല്�ി
യായി.1956 കല പാലക്ാ�്റ് പാര്ടി 
ടകാണഗ്രസിന്റ് മുമ്പ്റ് ആലവയില് 
ടചര്ന് തിരുകകാച്ചി സംസ്ാന സടമ്മ
ളനത്ില് കവച്ച്റ് വീണ്ടും കസക്രടറിസ്ാ
നടത്ക്്റ് വന് അചയുതട�ടനാന് 
സംസ്ാന രൂപീകരണത്ിന്റ് കതാട് 
മുമ്പ്റ് തൃശൂര് കവച്ചുന�ന് സംസ്ാന 
സടമ്മളനത്ില് ടകരളസംസ്ാന 
കമ്മിറ്റിയുക� ആ്ത്യകത് കസക്രടറിയാ
യി കതരകഞെടുക്കപെട്."ഐശവൈരത്യസമൃ
ധേ�ായ ടകരളം കകടിപെടുക്ാന് "എന് 
തലകക്ടില് അചയുതട�ടനാന് തയ്ാ
റാക്ിയ ടരഖയാണ്റ് 1957 ല് പാര്ടിയു
ക� കതരകഞെടുപെ്റ് �ാനികഫടസ്റാ ആയി 
�ാറിയത്റ്. അന്്റ് ടപാളിറ്റ്റ് ബയുടറാ 
അംഗ�ായി ഡല്�ിയില് പ്രവര്ത്നം 
ടകന്ദ്രീകരിച്ചിരുന് ഇ എം എസ്റ് നമ്പൂ
തിരിപൊ�്റ് ഉള്കപെക�യുള്ള ഓടരാ സ്ാ

'േൊസക്്ർ മട്ൊക്കു'കൾ്കക് 
മ�പരടുത് െിവിയുപെ 
�ിൻബലമത്ൊപെ 
അചയുതമേമനൊൻ ഗവപമെറെക് 
�ല പ്രതിസന്ധികപളയും 
അതിജീവിച്ചുപകൊണ്ടക് 
മകരളത്ിൽ ജന്ിത്വം 
അവസൊനിപെിക്കുന് 
ഭൂ�രി ഷക്്കരണം നെപെിലൊ്കി.

നാര്ഥികയയും നിശ്യിച്ചത്റ് എകമ്മകറെ 
കണക്കുകൂടലകള് അനുസരിച്ചാണ്റ്. 
ഇരിഞൊലക്കു� നിന്്റ് വിേയിച്ച അചയു
തട�ടനാന് പാര്ടിയുക� നിയ�സഭാ 
കക്ഷി ഉപടനതാവായി കതരകഞെടുക്
കപെടതികന തു�ര്ന്്റ് കസക്രടറി സ്ാന
ക�ാഴിഞ്. എകമ്മന് വീണ്ടും കസക്രടറി 
സ്ാനക�കറ്റടുത്തു.ടകരളം കണ് ഏറ്റവം 
പ്രഗത്ഭര�ങ്ങിയ ഇ എം എസ്റ് �ന്ിസ
ഭയില് അചയുതട�ടനാന് ധനകാരത്യം, 
കൃഷി എന്ീ വകുപ്പുകളും �ി വി ഗതാഗതം, 
കതാഴില്  വകുപ്പുകളും ദകകാരത്യം കചയ്തു.
വിട�ാചന സ�രത്ികറെ മൂര്ധേനത്യത്ില് 
അചയുതട�ടനാന് ആഭത്യന്ര വകുപെ്റ് 
ഏകറ്റടുത്തു.

1959ല് ഇ എം എസ്റ് സംസ്ാന 
കസക്രടറിയായടപൊള് എകമ്മന്  ട്ശീയ 
ടനതൃതവൈത്ികറെ ഭാഗ�ായി. പാര്ടി 
േനറല് കസക്രടറി അേയ്റ് ടഘാഷ�ായി 

ഏറ്റവം അടുപെമുണ്ായിരുന് രണ്്റ് കസ
ക്രടറിടയറ്റ്റ് അംഗങ്ങള് എകമ്മനും 
ഭൂടപശ്റ് ഗുപ്തയു�ായിരുന്നു. പാര്ടിയ്കള്ളി
കല ടചരിതിരിവകളില് �ധേത്യവര്ത്ിക
ളുക� നിലപാക�ടുത് എകമ്മനും ഇ എം 
എസും വിേയവാഡ പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ്  
വകര ഏടകാ്ര സട�ാ്രങ്ങകളടപൊ
കലയായിരുന്നുകവന്്റ് പവനന് എഴുതി
യിട്ണ്്റ്.

1962 ല് അേയ്റ് ടഘാഷികറെ അകാ
ലടവര്പാ�ികന തു�ര്ന്്റ് പാര്ടി േനറല് 
കസക്രടറി സ്ാനടത്ക്്റ് ഇ എം എസ്റ് 
എത്ിയടപൊള് അചയുതട�ടനാന് 
വീണ്ടും സംസ്ാന കസക്രടറി യായി.
ഒപെം നിയ�സഭയികല പ്രതിപക്ഷ ഉപ
ടനതാവം.ദചനീസ്റ് ആക്ര�ണകത് 
തു�ര്ന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുക� കൂട 
അറസ്റ്റും പാര്ടിയ്കള്ളികല കസടക്റിയന് 
വിഭാഗക്ാരുക� ടനതൃതവൈത്ില് ഊര്

ജ്ജിത�ായ സ�ാന്രപ്രവര്ത്നങ്ങളും  
ഒടുവില് അശനിപാതം ടപാകല സംഭ
വിച്ച കനടുകകയുള്ള പിളര്പ്പും  ആ നാ
ളുകളിലായിരുന്നു.കടുത് പ്രതിസന്ധി 
യുക�യും പ്രതിടരാധത്ികറെയും ആ 
നാളുകളില് എല്ാവരുക�യും മുന്ിലായി 
ധീരതടയാക� നിലയുറപെിച്ചത്റ് ഈ മൂന്നു 
ടനതാക്ള് ആയിരുന്നു.

1965 ല് ന�ന് കതരകഞെടുപെില് 
മുസീം ലീഗും ടകരളാ ടകാണഗ്രസു�ായി 
ധാരണയുണ്ാക്ി, എസ്റ് എസ്റ് പിയു�ാ 
യി കൂട്ടചര്ന്നുകകാണ്്റ് �ത്സരിച്ച 'ഇ�
തുപക്ഷം' 40 സീറ്റുകള് ടന�ിയടപൊള്, 
വര്ഗീയ കക്ഷികളു�ായി കൂട്ടചരികല്ന് 
ആ്ര്ശം മുറുകക പി�ിച്ചുകകാണ്്റ് ആര് 
എസ്റ് പി യു�ായി ടചര്ന്്റ് കതരകഞെ
ടുപെികന ടനരിട സി പി ഐയ്ക്റ് മൂന്നു 
സീറ്റുകളില് �ാത്ട� വിേയിക്ാന് കഴി
ഞ്ള്ളു.അചയുതട�ടനാനും എകമ്മനു�ാ
ണ്റ് അന്്റ്  പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്്റ് ചുക്ാന് 
പി�ിച്ചത്റ്.�ി വി യുള്കപെക� പ്രമുഖ ടന
താക്ള് പലരും പരാേയ��ഞ്.

1967 കല കതരകഞെടുപെില് കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്  പാര്ടി, സി പി എം അ�ക്മുള്ള 
ഇ�തുപക്ഷ േനാധിപതത്യ പാര്ടികളു�ാ
യി കൂട്ടചര്ന്്റ് ടകാണഗ്രസികറെ പിന്ി
രിപെന് നയങ്ങള്കക്തികര ഏഴു രാഷ്ടീ
യകക്ഷികളുക� വിശാലമുന്ണി 
കകടിപെടുത്തുകകാണ്്റ്  അഭി�ാനകര�ായ 
വിേയം ദകവരിച്ചു. അചയുതട�ടനാന് 
കസക്രടറിയായ  പാര്ടിയുക� പ്രതിനി
ധികളായി എകമ്മനും �ിവിയും �ന്ി�ാ
രാകുകയും കചയ്തു. "കണികല കൃഷ്ണ �ണി
കയടപൊകല മുന്ണികയ കാത്തു 
സൂക്ഷിക്കു" ക�ന്്റ് പഴവങ്ങാ�ിയികല 
കപാതുടയാഗത്ില്കവച്ച്റ് ആയിരങ്ങകള 
സാക്ഷി നിര്ത്ി പ്രതിജ്ഞകയടുത്തു. 
രാേത്യത്ികറെ വത്യവസായഭൂപ�ത്ില് 
ടകരളത്ികറെ ചിത്ത്ിന്റ് തിളക്ട�
റ്റാനുള്ള ശ്ര�ങ്ങളുക� ഭാഗ�ായി േപൊന് 
സന്ര്ശിച്ച �ി വി യായിരുന്നു അവരുക� 
ആ്ത്യകത് ഇര.േപൊന് സന്ര്ശത്ിന്റ് 
ടനര്ക്കുള്ള സിപിഎമ്മികറെ േനറല് 
കസക്രടറി പി സുന്രയ്യുക�  വി�ര്ശനം 
മുന്ണിയുക� തകര്ച്ചയ്ക്റ് തു�ക്�ിടടപൊള് 
ശിഥില�ായി കക്ാണ്ിരുന് �ിവി ഗൗ
രിയമ്മ ് ാമ്പതത്യം പൂര്ണ�ായും ടവര്പി
രിയുന്തിടലക്ാണ്റ് രണ്ടു പാര്ടികളും 
തമ്മിലള്ള അഭിപ്രായവത്യതത്യാസങ്ങള് 
വഴികതളിച്ചത്റ്. ഒടുവില് ഭാഗ�ായി മുഖത്യ
�ന്ി ഇ എം എസ്റ്, എകമ്മനും �ി വി
യ്കക� തികര ജൂഡീjഷത്യല് അടനവൈഷണം 
പ്രഖത്യാപിച്ചടതാക� രാഷ്ടീയ�ായ ടവര്
പിരിയലം പൂര്ണ�ായി.
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"ഐശ്വര്യസമൃദ്േൊയ 
മകരളം പകട്ിപെടു്കൊൻ 
"എന് തലപ്കട്ിൽ 
അചയുതമേമനൊൻ തയ്ൊറൊ
്കിയ മരഖയൊണക് 1957 ൽ 
�ൊർട്ിയുപെ പതരപഞെടുപെക് 
േൊനിപഫസക്മ്ൊ ആയി 
േൊറിയതക്.

�ി വി ടതാ�സ്റ് എന് രാഷ്ടീയപ്ര
തിഭയുക�, പ്രഗത്ഭനായ ഡിടബറ്ററുക� 
അസാ�ാനത്യ�ായ പ്രക�നത്ിന്റ് 
സാക്ഷത്യം വ�ിച്ച ്ിനങ്ങളായിരുന്നു 
പിന്ീ�്റ്. ചങ്ങലയ്ക്റ് ഭ്ാന്്റ്പി�ിച്ചാല്, 
ചത്വകന തൂക്ിലിടുട�ാ, കുരുടക്ഷത് 
ത്ില് കവച്ചു കാണാം തു�ങ്ങിയ �ി 
വിയുക� പ്രടയാഗങ്ങള് നിയ�സഭകയ 
�ാത്�ല്, ടകരള രാഷ്ീയഭൂ�ികകയയാ
കക പ്രകമ്പനം കകാള്ളിച്ചു ഫലിത�യ
�ായ കഥകളും പ്രടയാഗങ്ങളും കകാണ്്റ് 
സഭകയ എടപൊഴും കപാടിച്ചിരിപെിക്ാ
റുള്ള എകമ്മകറെ വികാരനിര്ഭര�ായ 
പ്രസംഗങ്ങള്ക്്റ്  നിയ�സഭാ തലം 
ടവ്ിയായി.ഇ എം എസ്റ് �ന്ിസഭയുക� 
തകര്ച്ചയ്ക്റ് ടശഷമുള്ള രാഷ്ടീയ അനിശ്ി
താവസ്യ്ക്റ് പരി�ാരം കണ്ത്റ് എകമ്മ 
കറെയും �ിവിയുക�യും ടനതൃതവൈത്ില് 
ന�ന് അപ്രതീക്ഷിത�ായ ചില കരുനീ
ക്ങ്ങകള തു�ര്ന്ാണ്റ്.രാേത്യസഭയികല
യും പാര്ടിയുക� ടകന്ദ്ര കസക്രടറിടയറ്റി
കലയും അംഗ�ായി ഡല്�ിയില് 
പ്രവര്ത്നം ടകന്ദ്രീകരിച്ച അചയുത 
ട�ടനാകറെ ടനതൃതവൈത്ിലള്ള പുതിയ 
�ന്ി സഭയുക� സ്ാനടരാ�ണത്ിന്റ് 
രാഷ്ടീയടകരളം അതിശയടത്ാക� 
സാക്ഷത്യം വ�ിച്ചു.എസ്റ് കു�ാരനില് 
ന ി ന്്റ്  പ ാ ര് ട ി  ക സ ക്രട റ ി 
സ്ാനക�കറ്റടുത് എകമ്മകറെയും  '�ാസ്റര് 
ടട്ാക്കു'കള്ക്്റ് ടപകരടുത് �ിവിയുക�
യും പിന്ബലടത്ാക� അചയുതട�ടനാന് 
ഗവകമെറെ്റ് പല പ്രതിസന്ധികകളയും 
അതിേീവിച്ചുകകാണ്്റ് ടകരളത്ില് 
േന്ിതവൈം അവസാനിപെിക്കുന് ഭൂപരി 
ഷ്ക്കരണം ന�പെിലാക്ി. ചില ഘ�കക
ക്ഷികളികല ആഭത്യന്ര കല�ം മൂലം 
സര്ക്ാരിന്റ് രാേി കവടക്ണ്ി വകന്
ങ്കിലം 1970 കല കതരകഞെടുപെിലൂക�  
ഇതാ്ത്യ�ായി ഭരണത്തു�ര്ച്ചയ്ക്റ് ടകരളം 
സാക്ഷത്യം വ�ിക്കുകയായിരുന്നു.

1970 ല് അചയുതട�ടനാകറെ ടനതൃ
തവൈത്ില് അധികാരത്ില് വന്  
ഐകത്യമുന്ണി ഗവകമെറെ്റ്,57കല കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് ഗവകമെറെികന ടപാകല ചരിത്
ത്ില് സൂരത്യ ടതേടസ്ാക� േവൈലിച്ചു 
നില്ക്കുന്നു.കരുത്തും ഭരണ ദനപുണത്യ
വക�ാത്തുടചര്ന്  കുറച്ചുടപര്  അംഗങ്ങ
ളായിരുന് ആ �ന്ിസഭയികല ഏറ്റവം 
പ്രഗത്ഭര് തീര്ച്ചയായും മുഖത്യ�ന്ിയും 
വത്യവസായ �ന്ി �ി വി ടതാ�സും  
വി്യുഛേക്ി - ഗതാഗത - ഭവനനിര്
മ്മാണ വകുപ്പുകളുക� ചു�തല വ�ിച്ച 
എം എന് ടഗാവിന്ന് നായരും തകന്
യായിരുന്നു.

ആധുനിക ടകരളത്ികറെ ശില്പെി 
എന്്റ് നിസ്ംശയം വിളിക്ാവന് അചയു
തട�ടനാകറെ ഗവകമെറെ്റ് ന�പൊക്ിയ 
വിപ്ലവകര�ായ ന�പ�ികള് േന്ിതവൈം 
അവസാനിപെിച്ചതില് �ാത്ക�ാതുങ്ങി 
നില്ക്കുന്ില്.ആടരാഗത്യട�ഖലയില് 
ഓടരാ പഞ്ായത്ിലം ദപ്ര�റി 
ക�ല്ത്്റ്  കസറെറുകള്, ശ്രീ ചിത്ാ ഇന് 
സ്റിറ്റ്യൂട്റ് ഓഫ്റ് ക�ഡിക്ല് സയന്സ്റ്, 
ശാസ്ത്ര/വി്ത്യാഭത്യാസ /ഗടവഷണ രംഗ
ങ്ങളില് കകാച്ചി ശാസ്ത്ര സാടങ്കതികസര്
വകലാശാല,കാര്ഷിക സര്വകലാശാല, 
കസറെര് ടഫാര് ഡവലപെ്റ്ക�റെ്റ് സ്റഡീ
സ്റ്,റീേിയണല് റിസര്ച്ച്റ് ലടബാറടറി, 
കസറെര് ടഫാര് എര്ത്്റ് സയന്സ്റ്, 
പീച്ചി ടഫാറസ്റ്റ് റിസര്ച്ച്റ് ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്റ്, 
കസറെര് ടഫാര് വാടര് റിടസാഴ്സസ്റ് 
�ാടനേ്റ് ക�റെ്റ്, ഇങ്ങകനയുള്ള സ്ാപ
നങ്ങള്, സംസ്ാന ഭവന നിര്മ്മാണ 
ടബാര്ഡ്റ്, ടകാസ്റ്റ്ടഫാഡ്റ്, സംസ്ാന 
സ�കരണ ബാങ്ക്റ്, ചലച്ചിത് വിക 

സന ടകാര്പെടറഷന്, സ്കൂള് ഓഫ്റ് ഡ്ാ�, 
ടകാടളേ്റ് ഓഫ്റ് ദഫന് ആര്ട്റ്സ്റ്...., 
ഇങ്ങകന നിരവധി സ്ാപനങ്ങള് ആരം
ഭിച്ചുകകാണ്്റ് ടകരളത്ികറെ വികസന
ത്ിനും പുടരാഗതിയ്കം ബലിഷ്�ായ 
അ�ിത്റയിട അചയുതട�ടനാന്, 
ടഡാ.കക എന് രാേ്റ്, ടഡാ.എം എസ്റ് 
വലിയത്ാന്,കക പി പി നമ്പത്യാര്,  
തു�ങ്ങി ഒടടകറ ഒടടകറ പ്രതിഭാശാലികകള 
ടകരളത്ിടലക്്റ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്ി 
സുപ്രധാന ചു�തലകടളല്പെിച്ചു.ഇടുക്ി 
േലദവ്യുതി പധേതിയും ലക്ഷം വീ�്റ് 
പധേതിയും എകമ്മകറെ നിതത്യ സ്ാരക
ങ്ങളായി �ാറിയടപൊള് കകല്ടട്രാണും 
വാളയാര് സി�റെ്റ്സും കകാല്കത് ദ�
റ്റാനിയം ടകാംപ്ലക്ം ്ിടനശ്റ് ബീഡി 
സ�കരണ സംഘവം (1967 ല് വത്യവ
സായ �ന്ിയായിരിക്കുടമ്പാള് തു�ങ്ങി
യത്റ് )എല്ാം ആരംഭിച്ചുകകാണ്്റ് ടകര
ളത്ികല വത്യവസായവല്ക്രണത്ിന്റ് 
�ി വി ഭദ്�ായ അ�ിത്റയിട്.

"ഏറ്റവം സുന്രനായ മുഖത്യ�ന്ി 
"എന്്റ് കക ബാലകൃഷ്ണന് വിളിച്ച അച്ചു
തട�ടനാന്,ആകരയും വശീകരിക്കുന് 
ചിരിയും കപരു�ാറ്റവ�ായി എം എന് 
ടഗാവിന്ന് നായര്,  ദസഡ്റ് തുറന് 
കവള്ള ജുബ്ബ ധരിച്ച ഘനഗംഭീരനായ 
�ി വി ടതാ�സ്റ്....രാഷ്ടീയടകരളത്ികനാ
രിക്ലം �റക്ാനാവാത് ഈ  ഉജ്ജവൈല 
വത്യക്ിതവൈങ്ങകള ടകരളത്ികല കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്  പ്രസ്ാനത്ികറെ ഏറ്റവം വലിയ 
അഭി�ാനവം അ�ങ്കാരവ�ായി  ഉയര്
ത്ിപെി�ിക്ാം ഏത്റ് സിപിഐ പ്രവ
ര്ത്കര്ക്കും. 

അച്യുതവമവനകാൻ പ�സവമേളനത്ില്
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എന്ിനക് ശത്രുതയുപെ ആമഘൊഷം?

െോഴ്തപ്ോെ്
പി കെ ഡ�ോപി

രാഷ്ടീയം ശത്രുതയുക� അക്ര
�ാടഘാഷ�ല് !.  �ിത്ത
യുക� ആത്മാര്ത�ായ 

സര്ഗ്ഗ സംവാ്�ാണ്റ്.  അതിലൂക� ഉരു
ത്ിരിയുന് സാമൂ�ിക യാഥാര്തത്യങ്ങ
ളുക� പ്രാവര്ത്ിക �ാര്ഗ്ഗ�ാണ്റ്.  കവറു
പെികറെ ഭാഷയും പ്രതികാരവം എടപൊ 
കഴാകക് കക്ഷിരാഷ്ടീയത്ികറെ അ�വ്റ് 
നയത്ില് സവൈാധീനം കചലത്ിടയാ 
അടപൊകഴാകക് �നുഷത്യരക്ം കതരുവില് 
കതറിച്ചുവീണിട്ണ്്റ്..  സാധാരണക്ാര് 
�ാത്ം മുറിടവറ്റ വരും �രണത്ിന്റ് കീ
ഴ്റ്കപെടവരു�ാകുന്തികല ദവരുധേത്യം 
എങ്ങകന നത്യായീകരിക്കപെടും?ടനതൃ
പ്വി സുരക്ഷിത�ാക്കു കയും അനുയാ
യിപെ� അക്ര�ാസക്�ാവകയും കചയ്യു
ന്തികന അരാഷ്ടീയക�ന്ടല് വിലയിരു 
ടത്ണ്ത്റ് !

കഞെിക്്റ് വകയില്ാത് അവര് 
പര്രം ആക്ര�ിക്കുന്നു. ആശുപത്ിയി
ല്  അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അംഗദവക
ലത്യവം അരാേകതവൈവം അവരുക� നിതത്യ 
സമ്പാ്ത്യ�ാകുന്നു.  തിരുത്തുക�ന്്റ് പ്രതീ
ക്ഷിക്കപെട വത്യവസ് കൂടുതല് രൂക്ഷ
�ായി നിലനില്ക്കുന്നു. അരക്ഷിതാവ
സ്യ്ക്റ് പരി�ാര�ില്. പികന് എന്ിന്റ് 
പര്രം ക�ിച്ചുകീറുന്നു?  മുകള്ത്ടികല 
ടനതാക്ളുക� ട്� സൗഹൃ്ങ്ങള് 
�ാതൃകയാക്ാന് എന്ാണ്റ് ത�സ്ം.  
ദ�ക്ിനു മുന്ില് ശത്രുതയും പര്
രം കണ്ടുമുട്ടമ്പാള് ഉള്ള �സ്ത്ാനവം 
എടപൊകഴങ്കിലക�ാകക് കപാതുേ
നവം കാണുന്നുണ്ടല്ാ, അടല്?

ടനതൃ പ്വിയിടലക്കുള്ള 
ചവിട് പ�ികളില് അക്ര�ാസക്ി
യുക� ആടവശം ആകരങ്കിലം 
ടകാരികയാഴിച്ചിട്ടണ്ാ? കുറുവ
�ിയും വ�ിവാളു�ല്ാകത സട�ാ്ര 
സ്ാനീയകര ടനരി�ാനാവികല്
ടന്ാ? ആശയ സംവാ്ത്ികറെ 

സവൈാതന്ത്യകത്ക്ാള് സവൈീകാരത്യ�ാടണാ 
ആയുധത്ികറെ രക്്ാ�ം? വത്യക്ിപ
ര�ായ മുഷ്ിനും പ്രതികാരത്ിനും �റ്റുള്ള 
വകര ചട്ക�ാക്കുന് �ീനപ്രവൃത്ിയില് 
നിന്്റ്  പ്രധാന രാഷ്ടീയ ശക്ികള് പി
ന്ിരിയണം. ടകരളത്ികറെ കപാതു 
�ണ്ലം സര്ഗ്ഗാത്മതയുക� �ാനവദച
തനത്യത്ാല് ഇനിയും പ്രകാശ�ാന�ാ 
ടകണ്തുണ്്റ്. അതി ശക്�ായ ആശയ 
സംഘര്ഷങ്ങള് ചിന്ാ�ണ്ലത്ില് 
അഗ്ി പ�ര്ത്ിയ ചില കാലങ്ങള് സ്മൃ
തിടരഖയിലണ്്റ്.  ഒരാകള കകാല്ാന് 
എളുപെ�ാണ്റ്. േീവിപെിക്കുകയാണ്റ്  
പകക്ഷ �ൗലിക�ായ �നുഷത്യധര്മ്മം, 
ശ്മശാനത്ികല മൂകതയല്, ശാന്ിയുക� 
അ�യാള�ാതൃക. ഭീതിയുക� അന്രീക്ഷ
�ല്, അച്ച�ക്ത്ികറെ വിേയം. ഒരാള് 
�കറ്റാരാകള ഭയകപെടുത്ി ഓ�ിക്കുന്നുകവ
ങ്കില് അവിക�യവസാനിച്ചു േീവിതസൗ
ഖത്യം. ഒരാള് �കറ്റാരാകള അ�ി�യാക്കു
ന്നുകവങ്കില് അവിക�യവസാനിച്ചു 
അധികാരത്ികറെ ഹൃ്യ്ൗതത്യം. 
ആധുനിക സമൂ�ത്ിന്റ് ആവരണ 
ങ്ങളില് ടവണ്തിലധികം അലങ്കാര 
ച്ച�യങ്ങളുണ്്റ്. പകക്ഷ ആന്രികതയി
കല ഇരുടികറെ കാഠിനത്യം കുറയാകത 
പരിവര്ത്നം എന് വാക്ിന്റ് പ്രസ
ക്ിയില്. 

അനു്ിനം കപരുകുന് അക്ര�ത്ി
കറെ ടപ്രരണയില് നിന്്റ് നമ്ക� 
യുവതവൈകത് ട�ാചിപെിക്ാന് ലക്ഷത്യ
ടബാധമുള്ള രാഷ്ടീയത്ിടന കഴിയൂ. 
അകതാരു സുപ്രധാന വിഷയ�ായി 
ചര്ച്ചകചയ്കപെ�ണം. അനുഭവ സമ്പ
ന്രായ മുതിര്ന് കപാതുപ്രവര്ത്
കര് മുന്കകയ്ടുത്്റ് സതത്യത്ികറെ 
രാഷ്ടീയത്ിന്റ് പ്രാമുഖത്യം നല്ക 
ണം. അവിക� നിന്ാണ്റ് യഥാര്ത 
വിപ്ലവത്ികറെ ഒറ്റപെന്ങ്ങള് ഒരാ
യിര�ായി പകര്ന്ാടുക! 

അനുദ്ിനം പ�രുകുന് 
അക്രേത്ിപറെ 
മപ്രരണയിൽ നിന്ക് നമ്മുപെ 
യുവത്വപത് മേൊചിപെി്കൊൻ 
ലക്ഷ്യമബൊധമുള്ള 
രൊഷ്ടീയത്ിമന കഴിയൂ. 
അപതൊരു സുപ്രധൊന 
വിഷയേൊയി 
ചർച്പചയ്പപെെണം. 
അവിപെ നിന്ൊണക്  
യഥൊർത്ഥ വിപ്ലവത്ിപറെ 
ഒ്പെന്ങ്ങൾ ഒരൊയിരേൊയി 
�കർന്ൊടുക!
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സൊമ്പത്ിക വികസനം - 
നയരൂ�ീകരണത്ിപറെ  

സേഗ്ര അഴിച്ചു�ണി അനിവൊര്യം

�ോമ്പത്ിെം
കരെോഫ. കെ. അരവിന്ോക്ഷൻ

ആടഗാള സാമ്പത്ിക സമൂ
�ത്ികറെ ഏകറക്കുകറ 
പൂര്ണ�ായ ടതാതിലള്ള 

ശ്രധേ ടകന്ദ്രീകരിക്കപെടിരിക്കുന്ത്റ് 
വികസിത�ായി മുന്ണിയില് നിലകകാ
ള്ളുന് നിരവധി രാേത്യങ്ങള് അഭിമുഖീ
കരിച്ചുവരുന് പണകപെരുപെക�ന് പ്രതി
ഭാസത്ിലാണ്റ്. സ�ാന�ായ സ്ിതി 
വിടശഷത്ിലാണ്റ് ഇന്ത്യ അ�ക്മുള്ള 
വികസവൈരരാേത്യങ്ങളും ഇടപൊള് എത്ി
കപെടിരിക്കുന്ത്റ്. മുടന്ാക് സമ്പ്്റ് വത്യ
വസ്കകള സംബന്ധിച്ചി�ടത്ാളം 
യഥാര്ത കവല്ലുവിളി പണകപെരുപെകത് 
ഫലപ്ര്�ായി ടനരിടുക എന്ത്റ് �ാത്
�ല്ാ, അതികറെ ആഘാതം ഏതറ്റംവ
കരയാണ്റ് സവൈതന്വിപണികടളയും, 
കതാഴില് ട�ഖലടയയും ബാധിക്കുക 
എന്്റ് കകണ്ത്തുക കൂ�ിയാണ്റ്. പണ
കപെരുപെത്ികറെ ആഴവം വത്യാപ്തിയും 
�ാത്�ല്ാ അതികറെ ് ിശയും കകണ്ത്തു
കയും ഇതികറെകയാകക് അ�ിസ്ാന
ത്ില് നയരൂപീകരണം ന�ത്തുകയും 
കചടയ്ണ് ഭാരിച്ച ബാധേത്യത അര്പെിത

�ായിരിക്കുന്ത്റ് ഓടരാ രാേത്യത്തുമുള്ള 
ടകന്ദ്രബാങ്കില് തകന്യു�ാണ്റ്. എന്ാല് 
ഇന്കത് സ്ിതിയില് ടകന്ദ്ര ബാങ്കു
കളുക� മുഴുവന് വിശവൈാസത്യതയും ഏകറ
ക്കുകറ നഷ്കപെട നിലയില�ാണ്റ്. അട�
രിക്ന് ടകന്ദ്ര ബാങ്കായ കഫഡറല് 
റിസര്വ്വ്റ്, പണനിയന്ണവ�ായി ബന്ധ
കപെട നയരൂപീകരണത്ില് യുക്�ായ 
�ാനങ്ങള് വരുത്തുന്തില് ആ്ത്യഘട

�ണപപെരുപെത്ിപറെ 
ആഴവം വ്യൊപ്തിയും േൊത്രേല്ല 
അതിപറെ ദ്ിശയും 
കപണ്ടത്കയും ഇതിപറെ
പയൊപ്ക അെിസ്ൊനത്ിൽ 
നയരൂ�ീകരണം 
നെത്കയും പചമയ്ണ്ട 
േൊരിച് ബൊദ്്യത 
അർപെിതേൊയിരിക്കുന്തക് 
ഓമരൊ രൊജ്യത്മുള്ള മകന്ദ്ര
ബൊങ്ിൽ തപന്യുേൊണക്.
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സൊമ്പത്ികേൊയി 
മുമന്ൊ്കം നിൽക്കുന് 
സമ്പദ്ക് വ്യവസ്കൾ 
മനരിടുന്തിമന്കൊൾ 
ശക്തേൊയ 
പ്രതിസന്ധികളൊണക് 
ഇന്്യയെ്കമുള്ള  
വികസ്വര രൊജ്യങ്ങൾ്കക് 
അേിമുഖീകരിമ്കണ്ടി 
വന്ിരിക്കുന്തക്.

ത്ില് അല്പം ��ിച്ചു നികന്ങ്കിലം 
സ്ിതി നിയന്ണം വിടുക�ന്്റ് ടബാ
ധേത്യ�ായടതാക�യാണ്റ് നിസ്ംഗത കവ
�ിയുകയും, വായ്ാ   പലിശനിരക്കുകളില് 
തു�ര്ച്ചയായ വര്ധേനവവരുത്തുവാന് 
തു�ങ്കയും കചയ്ത്റ്. �ങ്ങിടപൊയ പ്ര
തിഛായ വീകണ്ടുക്കുകതകന്യാണ്റ് 
ഇതികറെ ലക്ഷത്യവം. ഏതായാലം ഒരു 
കാരത്യത്ില് തര്ക്�ില്. പിന്ിട അഞ്ചു
പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ി�യില് ടകന്ദ്രബാങ്കു
കള് - ഗുരുതര�ായ കവല്ലുവിളികളാണ്റ് 
ഇടപൊള് അഭിമുഖീകരിച്ചുവരുന്കതന്
താണിത്റ്. ഡി�ാന്ഡ്റ് ശക്�ായി തു�
രുന്നു; സാമ്പത്ിക വികസന പ്രവര്ത്
നങ്ങള് സേീവത പൂര്ണ�ായും 
ദകകവ�ിഞെിട്�ില്. അടത അവസര
ത്ില് പ്രതിസന്ധികള്ക്്റ് ഇവിക� 
ഫലപ്ര്�ായി ടനരി�ാനാകുക�ന്തില് 
ബൗധേിക സ�വായത്ികലത്ിയിടി
കല്ന്തും ശ്രടധേയ�ാണ്റ്. ഇകതല്ാം 
കതാഴില് വിപണികള്ക്കുട�ല് കനത് 
ആഘാതം ഏല്റ്പെിക്കുന്നുമുണ്്റ്. �ാത്�ല്, 
പണകപെരുപെം കപാതുവില് നിയന്ിക്കു
ന്തു കൂ�ാകത ടവതനവം വില നിലവാ
രവം തമ്മിലള്ള ഏറ്റുമുടല് നിയന്ണ 
വിടധയ�ാക്കുക വഴി പണകപെരുപെം 
പരിധിക�ക്ാകത നിലനിര്ത്ാന് അനു
ടയാേത്യ�ായ നയരൂപീകരണവം ന�ക്
ണം.

സാമ്പത്ിക�ായി മുടന്ാക്ം നില്
ക്കുന് സമ്പ്്റ് വത്യവസ്കള് ടനരിടുന്
തിടനക്ാള് ശക്�ായ പ്രതിസന്ധി 
കളാണ്റ് ഇന്ത്യയ�ക്മുള്ള വികസവൈര 
രാേത്യങ്ങള്ക്്റ് അഭിമുഖീകരിടക്ണ്ി 
വന്ിരിക്കുന്ത്റ്. ഈസ്ിതിവിടശഷ
ത്ിനി�യാക്ിയിരിക്കുന്ടതാ? പാന്
കഡ�ിക്ിനു ടശഷമുള്ള തിരിച്ച�ികള് 
ടനരിടുന്തിടനാക�ാപെം സ�ഗ്ര�ായ 
സാമ്പത്ിക സ്ിരത - �ാടക്രാ ഇക്
ടണാ�ിക്റ് സ്റ് കസ്റബിലിറ്റി - എങ്ങകന 
ദകവരിക്ാന് കഴിയുക�ന്തു�ായി 
ബന്ധകപെട്ള്ളതു�ാണ്റ്. ധനകാരത്യവിഭവ 
സ�ാ�രണത്ിന്റ് വികസവൈര രാേത്യങ്ങള്
ക്്റ് വികസിത രാേത്യങ്ങളുട�തിനു തുലത്യത 
ദകവരിക്ാനും സാധത്യ�ല്. കതാഴില് 
ട�ഖലയികല അസംതൃപ്തിയും, അനുബ
ന്ധപ്രശ്റ് നങ്ങളും ഇതിനു പുറട�യുണ്്റ്. 
എത് തകന് പരിശ്ര�ിച്ചാലം വികസവൈര 
രാേത്യങ്ങള്ക്്റ് യു.എസ്റ് ഭരണകൂ�ം 
കഫഡറല് റിസര്വ്വ്റ് വായ്ാ നിരക്്റ് 
ഉയര്ത്തുക വഴി പണകപെരുപെം ത�യാന് 
ന�ത്ിവരുന് നയസ�ീപനം അനുക
രിക്കുക അപ്രാടയാഗിക�ായിരിക്കുക�
ന്ത്റ് ഉറപൊണ്റ്. �കറ്റാരു വിധത്ില് 

പറഞൊല് കററെ്റ് അക്ൗണ്്റ് കമ്മി 
(സി.എ.പി) യും, ധനക്മ്മി (എഫ്റ്.സി) 
യും നിയന്ണവിടധയ�ാക്ാന് വിക
സവൈര രാേത്യങ്ങള് നടന് പണികപെട�ണ്ി 
വരും. കററെ്റ് അക്ൗണ്്റ് കമ്മി കുറയ്ക 
ന്തിന്റ് കയറ്റു�തികളും, ഇറക്കു�തികളും 
തമ്മിലള്ള വി�വ്റ് നികത്ാകത സാധേത്യ
�ല്. അടത സ�യം, ധനക്മ്മി കുറയ്കാന് 
റവന്യൂ വരു�ാനം ഉയര്ത്തുന്ടതാക�ാ
പെം, റവന്യൂ കചലവ്റ് കുറടക്ണ്തായും 

വരു�ടല്ാ. ഈ രണ്ടു �ാര്ഗ്ഗങ്ങളും പാന്
കഡ�ിക്ികറെ ആഘാതവം, സാമ്പ
ത്ിക വളര്ച്ചാ നിരക്ികല ഇ�ിവം 
നിലവിലള്ള സാ�ചരത്യത്ില് തീര്ത്തും 
ശ്ര�കരവ�ായിരിക്കും.

ഇന്ത്യയുക� അനുഭവം �ാത്ം കണ
ക്ികലടുത്ാല് ഈ നിഗ�നം ശരിയാ
കണന്്റ് സ്ാപിക്ാനാകും. 2022 കസ
പ്റ്റ്റംബര് ആ്ത്യവാരത്ില് പുറത്തു വന് 
േി.ഡി.പി വളര്ച്ചാനിരക്കുകള് ഇതിന്റ് 
ആധാര�ാക്കുകയും കചയ്ാം. ഇക്ാരത്യ
ത്ില് സര്ക്ാരികറെ നയപര�ായ ഇ�
കപ�ലിനുള്ള മുറവിളി ശക്�ായി ഉയ
രാനി�യുകണ്ങ്കിലം, ആടഗാള സാമ്പ 
ത്ിക സാ�ചരത്യങ്ങളുക� ്യനീയാവ
സ് കണക്ികലടുത്ാല്, ഇത്രം 
ഇ�കപ�ലകള്ക്കുള്ള സാധേത്യതകള് 
നടന് വിരള�ാക്കുകയു�ാണ്റ്. പണകപെ
രുപെം ത�യുന്തിനും, വിലനിലവാരം 
നിയന്ണവിടധയ�ാക്കുന്തിനും, 
ഇന്കത് ആഭത്യന്ര-വിട്ശ സാ�ച
രത്യങ്ങള് പ്രതിബന്ധ�ായിരിക്കുക�ന് 
തില് സംശയ�ില്. വിട്ശ-ആഭത്യന്ര 
വിപണികളില് ചരക്കുകളുക�യും, ടസ
വനങ്ങളുക�യും ഡി�ാന്ഡം സദപ്ലയും 
തമ്മില് അനു്ിനം വി�വ്റ് വര്ധേിച്ചുവ
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രുന്തായിടാണ്റ് കാണാന് കഴിയുന്ത്റ്. 
കററെ്റ് അക്ൗണ്്റ് കമ്മിയുക� കാരത്യക�
ടുക്കുക, പാന്കഡ�ിക്ിനു മുമ്പുള്ള ആ്ത്യ
വര്ഷക്ാലയളവില്, ഇന്ത്യയുക� സി
.എ.ഡി, േി.ഡി.പി യുക� 1.4 ശത�ാന 
�ായിരുന്നു. അതായത്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന് 
2.5 ശത�ാനത്ിലം താകഴ. ഈ കമ്മി 
ഒരു വിധം �ാടനേ്റ് കചയ്ാനും കഴിയു
�ായിരുന്നു. എന്ാല് പ്രശ്റ് നം ഇവി�ം 
കകാണ്ടും തീര്ന്ില്. പാന്കഡ�ിക്ികറെ 
ആഘാതട�റ്റ സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യുക� 
തളര്ച്ച ടനരിടതികറെ ഫലക�ടന്ാണം 
കററെ്റ് അക്ൗണ്്റ് കമ്മി േി.ഡി.പി യുക� 
4 ശത�ാനത്ിനടുകത്ത്ിയിരുന്നു. 
ഏറ്റവക�ാടുവിലകത് പാ്�ായടപൊള് 
ഇത്റ് 5 ശത�ാനത്ിടലക്കുയരുകയും 
കചയ്തു. കപടട്രാളിയം വില ബാരലിന്റ് 
90-100 രൂപ നിരക്ില് തു�രുക�ങ്കില് 
ധനകാരത്യവര്ഷാവസാനത്ില് ശരാ 
ശരി കമ്മി 130 ബിലത്യണ ടഡാളറായി 
ഉയര്ന്്റ് കമ്മി 4 ശത�ാനം വകരയും 
കുറകവന്ാണ്റ് കണക്ാക്കപെടി
രിക്കുന്ത്റ്.

ഇത്യും വലികയാരു കമ്മി നിയ
ന്ിക്കുക എന്ത്റ് അത് നിസ്ാര�ായി 

അടത അവസരത്ില് ആടഗാള 
നിടക്ഷപ സാ�ചരത്യങ്ങള്കക്കന്ങ്കി
ലം ടകാടം സംഭവിച്ചാല്, ഇന്ത്യകയടപാ
ലള്ള രാേത്യങ്ങള്ക്്റ് അത്റ് പുതിയ കവ
ല്ലുവിളിയാകാനും സാധത്യതയുണ്്റ്. 
ഇത്രക�ാരു കവല്ലുവിളി യാഥാര്തത്യ
�ാകുക�ന്തിനുളള സൂചനയാണ്റ് ' 
്ിവയര്' എന് �ാധത്യ�ം റിടപൊര്ട്റ് കച
യ്ിട്ള്ളതും. ഇത്രക�ാരു അനിശ്ിത
തവൈം തു�രുന് സാ�ചരത്യം നിലവിലിരി
കക്, ഇന്ത്യകയ സംബന്ധിച്ചി�ടത്ാളം, 
ആഭത്യന്ര ധനകാരത്യ�ാടനേ്റ് ക�റെ്റ് 
കൂടുതല് കാരത്യക്ഷ��ാടക്ണ് കവല്ലുവി
ളിയും നിലനില്ക്കുന്നു. വിശിഷത്യാ പാന്
കഡ�ിക്ികന തു�ര്ന്നുണ്ായ ടലാക്റ്ഡൗ
ണുകളുക� ഫല�ായി ഉല്പാ്നട�ഖല 
യാകക തകന് ഗുരുതര�ായ പ്രതിസന്ധി
യിലകകപെടിരുന്ടല്ാ. സവൈാഭാവിക�ാ
യും കപാതുകചലവകള് അതിടവഗം 
കുതിച്ചുയര്ന്ടപൊള്, അതിനാവശത്യ�ായ 
റവന്യൂവരു�ാനം ഇ�ിയുന് അനുഭവ�ാ
ണുണ്ായത്റ്. ഇകത തു�ര്ന്്റ് ടകന്ദ്ര
-സംസ്ാന സര്ക്ാരുകളുക� ധനക്മ്മി 
ക�ാത്ത്ില് േി.ഡി.പി യുക� 10-11 
ശത�ാനം വകര കുതിച്ചുയരുകയുണ്ായി. 
ധനകാരത്യ കണടസാളിടഡഷന് വഴി 
ടകന്ദ്രസര്ക്ാര് പ്രശ്റ് നം  ടനരി�ാjന് 
ന�ത്ിയ പരിശ്ര�ങ്ങള് അടമ്പ പരാ
േയകപെടുകയു�ായിരുന്നു. കപാതു മൂലധന 
നിടക്ഷപം ഉയര്ത്തുന്തില് �ാത്�ല്, 
സവൈകാരത്യ ട�ഖലാ നിടക്ഷപ ടപ്രാത്സാ
�നത്ിനുള്ള അന്രീക്ഷം സൃഷ്ിക്കുന് 
തിലം ട�ാഡി സര്ക്ാര് പരാേയകപെട
തായി ധന�ന്ി നിര്മ്മലാ സീതാരാ�
നും, ആര്.ബി.ഐ ഗവര്ണര് ശക്ികാ
ന്്റ് ്ാസും പടരാക്ഷ�ാകയങ്കിലം 
സമ്മതിക്കുകയും കചയ്ിരുന്നു.

പാന്കഡ�ിക്്റ് നിലവിലിരുന് കാ
ലഘടത്ില്, സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യുക� 
സമ്പാ്ത്യവം നിടക്ഷപവം തമ്മിലള്ള 
അന്രം വര്ധേിക്കുകയുണ്ായി എന്ത്റ് 
നിസ്ാര�ാകയാരു കവല്ലുവിളിയല്. സവൈ
കാരത്യ സമ്പാ്ത്യത്ില് പാന്കഡ�ിക്്റ് 
കാലയളവില് വര്ധേനവണ്ായത്റ് സവൈ
കാരത്യ നിടക്ഷപത്ിനുള്ള അവസരങ്ങള് 
ടവണ്ത് ഇല്ാതിരുന്തിനാലായിരുന്നു 
എന്താണ്റ് വസ്തുത. ഇകത തു�ര്ന്്റ് 
സവൈകാരത്യ നിടക്ഷപട�ഖലക്കുണ്ായ 
തിരിച്ച�ി നിസ്ാര�ായിരുന്ില്. ചുരുക്
ത്ില് കററെ്റ് അക്ൗണ്്റ് കമ്മിയും, 
ധനകാരത്യകമ്മിയും സര്ക്ാര് നിടക്ഷ
പക രംഗങ്ങടളയും, സവൈകാരത്യസംരംഭക
തവൈ നിടക്ഷപങ്ങകളയും ഒരു ടപാകല 
പ്രതികൂല�ായി ബാധിക്കുകയാണുണ്ാ

കരുതാനാവില്. യു.എസ്റ് കഫഡറല് 
ബാങ്ക്റ് സര്ടവ്വ തു�ര്ച്ചയായി ഉയര്ത്ി
കക്ാണ്ിരിക്കുന് പലിശ നിരക്കുകളുക� 
പശ്ാത്ലത്ില് വികസവൈര രാേത്യവി
പണികളില് നിന്നും ഇതു മൂലധനം 
ക്രട�ണ പുറടത്ക്കു പ്രവ�ിക്കുക 
തകന്യായിരിക്കും കചയ്യുക. ഇക്ാരണ
ത്ാലാണ്റ് ആര്.ബി.ഐ വിപണിക
ളില്  ടനരിട്റ് ഇ�കപ�ലകള് ന�ത്തുക
യും ന�പ്പുധനകാരത്യവര്ഷത്ില് തകന് 
55 ബിലത്യണ ടഡാളര് വിട്ശ വിനി�യ 
വിപണിയില് നിന്നും പിന്വലിക്കുകയും 
കചയ്ത്റ്. ഇതത് വലികയാരു തുകകയാ
ന്നു�ാകണന്്റ് ഇടപൊള് ആശങ്കകപെട�
ണ്തില്. കാരണം അത്ടയകറ ടഡാളര് 
ടശഖരം ഇനിയും അവടശഷിക്കുകയാ
കണന്തു തകന്. ഇറക്കു�തിക്ാവശത്യ
�ായ ടഡാളര്, ബാസ്റ് ക്റ്റില് സമ്പ്്റ് 
വത്യവസ്യുക� ദഫനാന്സിങ്ങിന്റ് 
ടവണ്ി വടന്ക്ാവന് ടഡാളര് ടശഖ

രണത്ികറെ 1.5 ഇരടി  നീക്ിയി
രിപ്പുമുണ്്റ്. ഈ തുക വരുന് 12 
�ാസടത്ക്ാവശത്യ�ാകണന്നു 
കരുതകപെടുന് വിനി�യടശഖര
ണത്ിനു �തിയാവകയും കചയ്യും. 
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യത്റ്. ഇടതാക�ാപെം യുകക്രയന്-റഷത്യ 
ദസനിക ഏറ്റുമുടല്കൂ�ി ആയടതാക� 
ആടഗാള സമ്പ്്റ് വത്യവസ്ക്കും പ്രതി
സന്ധിയില് നിന്നും ഒഴിഞ് നില്ക്ാന് 
കഴിയാത് സ്ിതിയാണുള്ളത്റ്.

തീര്ത്തും സങ്കീര്ണതയാര്കന്ാരു 
ആടഗാള, ആഭത്യന്ര സാമ്പത്ിക പ്ര
തിസന്ധികളില് നിന്നും എന്ായിരി
ക്ണം രക്ഷാ�ാര്ഗ്ഗം? കററെ്റ് അക്ൗണ്്റ് 
കമ്മി പര�ാവധി ഒഴിവാക്ിയാല് 
വിട്ശ വിനി�യ ടശഖരണം ക്രട�ണ
യാകണങ്കില് തകന്, കയറ്റു�തി വര്ധേ
നവിലൂക�, ടചാര്ന്നു ടപാകുന്ത്റ് ഒഴി
വാക്ാന് കഴിയുകയുള്ളൂ. അടതാക�ാപെം 
ഇന്ത്യന് കറന്സിയായ രൂപയുക� വി
ട്ശവിനി�യ മൂലത്യതകര്ച്ച ത�ഞ് 

നിര്ത്ാനും സാധത്യ�ാകും. ഇതിനവശത്യം 
കചടയ്ണ്ത്റ്  ആഭത്യന്ര ഡി�ാന്ഡ്റ് ഒരു 
പരിധിക്പ്പുറം വര്ധേിക്ാകത നിയന്ി
ച്ചു നിര്ത്ണം. �ാത്�ല്ാ, വിവിധ 
ഉപടഭാഗ ഉല്പന്ങ്ങളുക� വിലനിലവാര
വം പരി�ിതകപെടുടത്ണ്ി വടന്ക്ാം. 
ഈ രണ്ടു �ാര്ഗ്ഗങ്ങള് വഴി �ാത്ട� 
വിട്ശ കകാടുക്ല്-വാങ്ങല്  ഇ�പാടു
കളുക� ബാലന്സ്റ് നിലനിര്ത്ാന് 
കഴിയൂ. ഡി�ാന്ഡ്റ് പി�ിച്ചു നിര്ത്ണ
ക�ങ്കില് പണനയത്ില് അനുടയാേത്യ
�ായ �ാറ്റങ്ങടളാക�ാപെം, ധനകാരത്യ�ാ
ടനേ്റ് ക�റെ്റ് കാരത്യക്ഷ��ാക്കുകയും ടവണ്ി 
വരും. ഉല്പാ്ന വര്ധേന കപാടുന്കന 
ടനടുക ബുധേിമുടായതിനാല്, ഡി�ാന്
ഡില് കുറവവരുത്ാനും, വിലക്യറ്റം 
നിയന്ണവിടധയ�ാക്ാനും ഡി�ാന് 
ഡ്റ് �ാടനേ്റ് ക�റൊയിരിക്കും ഫലപ്ര്�ായ 
ടപാംവഴി. അതുവഴി ധനക്മ്മി കുറയ്കാ
നും അടതാക�ാപെം കററെ്റ് അക്ൗണ്്റ് 

കമ്മി പി�ിച്ചു നിര്ത്ാനും കഴികഞെ
ങ്കില് �ാത്ട� സവൈകാരത്യട�ഖലാ 
നിടക്ഷപ ടപ്രാത്സാ�നം യാഥാര്തത്യ
�ാക്ാന് കഴിയുകയുള്ളൂ. ധനകാരത്യ ഏകീ
കരണത്ില് ഭരണകൂ�ം വിേയിച്ചാല് 
അത്റ് നിടക്ഷപകരുക� ക�ാത്ത്ിടല
ക്കുള്ള ഉണര്വ്വിടലകക്ത്ിക്കുകയും 
കചയ്ാനാകും.

ഒരു കാരത്യത്ില് യാകതാരുവിധ 
വിട്വീഴ്ചയ്കം ഇ��ില്. നിലനില്ക്കുന് 
സാമ്പത്ിക വളര്ച്ചയാണ്റ് ലക്ഷത്യക�
ങ്കില് മൂലധനനിടക്ഷപം ഉറപൊക്ിടയ 
തീരൂ. ഇടതാക�ാപെം ധനകാരത്യ ഏകീ
കരണം പ്രാടയാഗിക�ാക്ാന്, റവന്യൂ 
കചലവകടളാക�ാപെം സബ്റ് സിഡികളുക� 
കാരത്യത്ിലം ശ്രധേ പതിപെിടക്ണ്താ

ണ്റ്. ഇതികറെ അര്തം വരു�ാന ടസ്രാ
തസ്കള് പര�ാവധി ഉയര്ത്ാന് നികു
തികളും ഉല്പാ്ടനതര സവൈഭാവമുള്ള 
ആസ്ി വില്പെനകടളയും  അനുനയി
ടക്ണ്ി വടന്ക്ാം.

ഇതികനല്ാം ഉപരിയായി ' ് ിവയര്' 
നല്കുന് �കറ്റാരു അപക�സാധേത്യത 
വത്യാപാരക്മ്മിയില് 2022 കസപ്റ്റ്റംബര് 
വാരത്ില് അനുഭവകപെട വന് വര്ധേന
വാണ്റ്. 2021-നും 2022 നും ഇ�ക്കു �ാത്ം 
വത്യാപാര കമ്മിയിലണ്ായ വര്ധേന 1160 
ടകാ�ി ടഡാളറില് നിന്്റ് 2870 ടകാ�ി 
ടഡാളറിടലക്ായിരുന്നു. അതായത്റ് 
രണ്ര ഇരടി വര്ധേനവായിരുന്നു ഇത്റ്. 
ഇറക്കു�തി 37 ശത�ാനം ഉയര്ന്ടപൊള് 
കയറ്റു�തി 1 .5 ശത�ാനടത്ാളം 
നിടക്ഷപ രൂപത്ിലായിരുന്നു. സാധാ 
രണ ഗതിയില് കയറ്റു�തി -ഇറക്കു�തി 
നിരക്കുകളികല �ാറ്റം ഏകറക്കുടറ സ�
രസകപെട്ടപാകു�ായിരുന്നു. ഒരു പടക്ഷ, 

ഈ �ാറ്റം പാന്കഡ�ിക്ികറെ ദവകി
വന് ആഘാത�ായി കരുതാക�ങ്കിലം, 
ഇത്യും വലികയാരു അന്രം തീര്ത്തും 
ആശങ്കാേനകം തകന്യാണ്റ്. കാരണം 
കയറ്റു�തി  ഇറക്കു�തി വി�വ്റ് വിട്ശ 
കറന്സിയുക� വിനിയ� നിരക്ിടനയും 
വിട്ശവിനി�യ ടശഖരടത്യും തകര്
ക്കുകയും കചയ്യും. ഇതുടപാകലാരു റിസ്റ് ക്റ് 
ഇന്കത് സാ�ചരത്യത്ില് ഇന്ത്യന് 
സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യ്ക്റ് അത്റ് എത് തകന് 
ഹ്രസവൈകാലടത്ക്ാ കണങ്കില് ടപാലം 
ഏകറ്റടുക്കുക സാധേത്യ�ാവില്.

ഇതിനിക� സാമ്പത്ിക വി്ഗ്ദ്ധര് 
ആശങ്ക ടരഖകപെടുത്തുകന്ാരു പ്രവണത, 
സവൈര്ണത്ികറെ കരുതല് ടശഖരത്ി
ലണ്ായിരിക്കുന് ഇ�ിവ്റ്. കഴിഞെ ഒരു 

വര്ഷക്ാലയളവില് സവൈര്ണ ടശഖര
ത്ികറെ മൂലത്യത്കര്ച്ച 133.9 ടകാ�ി 
ടഡാളര് ആയിരുന്ത്റ് ക�ാത്ം മൂലത്യ
ത്ില് 3830.3 ടകാ�ി ടഡാളര് എന്
തിടലകക്ത്ിച്ചു. പ്രടതത്യക ഘടങ്ങളില് 
�ാത്ം സവൈര്ണം ടഡാളറായി �ാറ്റാനുള്ള 
അവകാശങ്ങള് ( സ്റ് കപഷത്യല് ടഡ്ായി
ങ്ങ്റ് ദററ്റ്റ് സ്റ് ) വിനിടയാഗിക്കുക വഴി 
50 ് ശലക്ഷം ടഡാളര് വരുകന്ാരു തുക 
സവൈര്ണത്ിറെ മൂലത്യത്ില് ഇ�ിവവരു
ത്ിയിരുന്നു. അങ്ങകന ഈ ഇനത്ില് 
ഇടപൊള് അവടശഷിക്കുന്ത്റ് 1778.2 
ടകാ�ി ടഡാളറു�ാണ്റ്. ഐ.എം.എഫില് 
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന് കരുല്  24 ് ശലക്ഷം 
ടഡാളര് ഇ�ിഞെ്റ് 490.2 ടകാ�ി ടഡാ
ളറികലത്ി നില്ക്കുകയാണ്റ്.  ടകന്ദ്ര 
ധന�ന്ാലയവം വാണിേത്യ�ന്ാലയവം 
�ാത്�ല് ആര്.ബി.ഐ യും ഇത്ര 
ക�ാരു പ്രതിസന്ധിക്ി�യാ ക്ിയിരിക്കു 
ന്ത്റ് കപടട്രാളിയം ഉല്പന്ങ്ങളുട�യും, 

കഴിഞെ ഒരു 
വർഷ്കൊലയളവിൽ 
സ്വർണ്ണ മശഖരത്ിപറെ 
മൂല്യത്കർച് 133.9 മകൊെി 
മ�ൊളർ ആയിരുന്തക് 
പേൊത്ം മൂല്യത്ിൽ 
3830.3 മകൊെി മ�ൊളർ 
എന്തിമലപ്കത്ിച്ചു 
എന്തക് 
ആശങ്യുളവൊക്കുന്തൊണക് 
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ടഗാതമ്പ്റ്, ഉരുക്്റ്, സി�റെ്റ് തു�ങ്ങിയവ
യുക� ട�ല് നിയന്ണട�ര്കപെടുത്ിയ
താകണന്്റ് വാ്മുഖം ഉന്യിച്ച്റ് രക്ഷകപെ
�ാനുള്ള ശ്ര�ത്ില�ാണ്റ് .  ഈ 
നീക്ത്ിന്റ് യാകതാരു വിധ നീതീക
രണവ�ില്. കാരണക�കന്ടന്ാ? തവൈരി
തഗതിയിലള്ള ഉല്പാ്നവര്ധേനവിന്റ് 
വലിയ ടതാതിലള്ള മൂലധന നിടക്ഷപ
ക�ാന്നും ആവശത്യ�ില്ാത്, സൂക്ഷ്മ
-ഇ�ത്ര കചറുകി� വത്യവസായ സംരം
ഭങ്ങള്ക്്റ് ടകന്ദ്ര സര്ക്ാര് വലിയ 
വാഗ്ദ്ധാനങ്ങള് നല്കുന്തിലപ്പുറം വള
കരകയാന്നും കചയ്ിടികല്ന്ാണ്റ് 2014 
ല് നിലവില് വന് കസന്ട്രല് കറടപൊ
സിറ്റി ഓഫ്റ് ഇന്ഫര്ട�ഷന് ഓണ 
ചാര്ജ്ജ്റ് കക്രഡിറ്റ്റ് സ്റ് ( സി.ആര്.ഐ
.എന്.എ) കവളികപെടുത്ിയ കണക്കുകള് 
വത്യക്�ാക്കുന്ത്റ്. 2017 മുതല് 2022 
വകരയുള്ള അഞ്ചുവര്ഷത്ിനിക� 
ദവ്യുതി വിതരണകമ്പനികള് 
(ഡിസ്റ് ടകാംസ്റ് ) ക്്റ് സബ്റ് സിഡി ഇന
ത്ില് 75,000 ടകാ�ി രൂപയും കേനടറ
റ്ററുകള്ക്കും അവയുക� വിതരണകമ്പനി
കള്ക്കു�ായി 2.5 ട്രിലത്യണ രൂപയും 
സര്ക്ാര് ഒടുടക്ണ്തായുകണ്ന്ാണ്റ് 
അടത സ�യം 2021 ഒക്റ് ട�ാബര് മുതല് 
എം.എസ്റ്.എം.ഇ-കള്ക്്റ് സര്ക്ാര് 
ടനരിട്റ് നല്കാനിരിക്കുന് ധനസ�ായം 
ക�ാത്ം 1.5 ട്രിലത്യണ രൂപ ഇതിനു പു
റട�യുമുണ്ടത്.

ഇതികറെ അര്തം ട്ശസാല്കൃത 
ബാങ്കുകളില് ടകാ�ിക്ണക്ിന്റ് കിടാ
ക്�ം ടകാര്പെടററ്റുകള്ക്ായി എഴുതി
ത്ള്ളാന് ��ികാണിക്ാത് ട�ാഡി 
സര്ക്ാര് കചറിയ മൂലധനനിടക്ഷപം 
�ാത്ം ആവശത്യമുള്ളതും വലിയ �ാടന
േ്റ് ക�റെ്റ് ദവ്ഗ്ദ്ധത്യം കകാണ്്റ് പ്രാടയാ
ഗിക�ാക്ാന് കഴിയുന്തിനു പുറട� 
ഗ്രാ�ീണ നഗരട�ഖലകളില് നിരവധി 
കതാഴിലവസരങ്ങള് ഒരുക്ാന് കഴിയുന് 
കചറുകി�, ഇ�ത്രം സംരംഭകകര 
തീര്ത്തും വീര്പ്പു മുടിക്കുന് ധനകാരത്യ 
നയസ�ീപനത്ിലൂക� തു�ച്ചുനീക്ാ 
നാണ്റ് താല്പരത്യകപെടുന്കതന്്റ് വത്യക്�ാ
കുന്നു. അ്ാനി�ാരുട�യും, അംബാനി
�ാരുട�യും ടകാ�ികള് വരുന് വായ്ാ 
കു�ിശ്ികകള് ഒന്നുകില് എഴുതിത്ള്ളു
കടയാ, അകല്ങ്കില് പുനസംഘ�ിപെി 
ക്കുകടയാ കചയ്ാന് വത്യഗ്രത കാണിക്കു
ന് ടകന്ദ്ര സര്ക്ാര് എടന് കചറുകി� 
സംരംഭകടരാ�്റ് ഇത് ദവരാഗത്യബുധേി
ടയാക� കപരു�ാറുന്നു. ടഡാ.രഘുറാം 
രാേന് ആര്.ബി.ഐ ഗവര്ണറായിരി
കക്, ലിസ്റ്റ് കചയ് ' വില്ഫുള് ഡിഫാള്

ടടഴ്റ് സ്റ് ', രക്ഷകപെടുടമ്പാള്, കചറുകി�
ക്ാര് ഗികല്ാടീന്' കചയ്കപെടുന്തും 
വിചിത്�ായിരിക്കുന്നു. ടകാവിഡ്റ് അന
ന്ര കാലയളവികല വികസന ടപ്രാത്സാ
�നത്ില് ഇന്ത്യന് സമ്പ്്റ് വത്യവസ്
യില് നിര്ണായകപങ്ക്റ് വ�ിക്ാനു 
ള്ളത്റ്, ബിലത്യനയര്�ാരായ നിടക്ഷപകര്
ക്ല്, കചറുകി� ഇ�ത്രം നാ��ാത്സം
രംഭകകര്ക്ാകണന്ത്റ് ഇനികയങ്കിലം 
തിരിച്ചറിടഞെ തീരു.

ഈ ടലഖനം അവസാനിപെിക്കുന്
തിനു മുമ്പ്റ്, ആടഗാള �ാനവവികസന 
സൂചികയില് (എച്ച്റ്.ഡി.ഐ) ഇന്ത്യക്കു
ണ്ായിരിക്കുന് ഗുരുതര�ായ തിരിച്ച�ി 
കൂ�ി പരാ�ര്ശിക്ാകത സാധേത്യ�ല്. ഈ 
സൂചികയില് 2019-ല് ഇന്ത്യയുക� 
സ്ാനം 129 ആയിരുകന്ങ്കില്, 2020 

ല് ഇത്റ് 131-ടലക്കും 2021-ല് 132-ടലക്കും 
താണിരിക്കുന്നു എന്ാണ്റ് യു.എന്.ഡി.
പി - ഐകത്യരാഷ്ട വികസന പരിപാ�ി
യുക� ആധികാരിക കവളികപെടുത്ലാ
ണിത്റ്. നമ്ക� അയല് രാേത്യങ്ങളായ 
ശ്രീലങ്കയുക� സ്ാനം 73-ഉം ദചനയു
ട�ത്റ് 79-ഉം, ബംലോട്ശിടറെത്റ് 129-ഉം, 
ഭൂടാകറെ സ്ാനം 127 ഉം ആകണന്തും 
�ാനവ വികസന സൂചിക കകണ്ത്തുന്
തിനുള്ള �ാന്ണ്ങ്ങള്ക്കൂ�ി പരിടശാ
ധിടക്ണ്താണ്റ്. ഏകതല്ാ�ാണവകയ
ടന്ാ? ്ീര്ഘകാലം പൂര്ണാടരാഗത്യ 
ടത്ാക� േീവിക്ാനുള്ള പൗരന്ാരുക� 
കഴിവ്റ്, വിജ്ഞാനസമ്പാ്ന സൗകരത്യം, 
ക�ച്ചകപെട േീവിത നിലവാരം, ്ാരിദ്ത്യ
ത്ികറെ നിലവാരം, സാമ്പത്ിക 
സ�തവൈം, ലിംഗാ�ിസ്ാനത്ിലള്ള 
അസ�തവൈം തു�ങ്ങിയവയാണിത്റ്. 
ഇത്രം �ാന്ണ്ങ്ങളുക� അ�ിസ്ാന

ത്ില് യു.എന്.ഡി.പി യുക�തായ 
നിഗ�നം അവിശവൈസിടക്ണ് കാരത്യ�ില്. 
നമുക്ികതല്ാം അനുഭവത്ിലൂക� ടബാ
ധേത്യകപെടുന്നുമുണ്ടല്ാ. ടകന്ദ്ര ട�ാഡി 
സര്ക്ാരിനും, സംഘപരിവാര് ശക്ി
കള്ക്കും ഒഴികക ഈ യാഥാര്തത്യം 
അംഗീകരിക്ാനും കഴിയും. ഈ വിഷ
യത്ില് കപാതുകവ ശ്രടധേയ�ായ 
കാരത്യം മുകളില് സൂചിപെിച്ച �ാന്ണ്
ങ്ങളിലൂക� എച്ച്റ്.ഡി.ഐ റാങ്കിങ്ങില് 
ഇന്ത്യടയാക�ാപെം 43 രാേത്യങ്ങളാണുള്ള
ത്റ്. ഇതിടലകറയും ഏഷത്യ, ആഫ്ിക്, 
കതടക് അട�രിക് എന്ീ പ്രട്ശങ്ങ
ളില്കപെടുന് വികസവൈര രാേത്യങ്ങളു�ാണ്റ്. 
ആയൂര്ദ്ര്ഘത്യത്ികറെ കാരത്യത്ില് 
2020 ല് 70.1 വര്ഷ�ായിരുന്ത്റ് 2021-
ല് 67.2 വര്ഷ�ായി കുറവാണ്റ് ടരഖകപെ
ടുത്ിയകതന്നു കാണുന്നു. സാമ്പത്ിക 
സ�തവൈത്ികറെ കാരത്യക�ടുത്ാലം, വരു
�ാനവം, സവൈത്തും ടകന്ദ്രീകരിക്കുന് പ്ര
വണതയാണ്റ് ദൃശത്യ�ായിരുന്ത്റ് . 
അതായത്റ് സമ്പത്ികറെ 21.7 ശത�ാനം 
ടകവലം ഒരു ശത�ാനത്ികറെ ദകയ്ില് 
ടകന്ദ്രീകരിക്കപെടിരിക്കുന്നു എന്ാണ
ത്റ്. ് ാരത്യദ്ത്യത്ികറെ ട�ഖലയിലം ഇന്ത്യ
യുക� സ്ിതി ഒട്ം ക�ച്ച�കല്ന്നു �ാത്�
ല് പര�്യനീയവ�ാണ്റ്. േനസംഖത്യ 
യുക� 27 ശത�ാനം കടുത് ് ാരിദ്ത്യത്ി
ലാണ്റ്. ക�ാത്ം േനസംഖത്യയുക� 22 
ശത�ാനത്ികറെയും പ്രതി്ിനവരു�ാനം 
160 രൂപയില് ഒതുങ്ങിടപൊകുന് സ്ി
തിയാണുള്ളതടത്. േീവന് നിലനിര്
ത്ാന് ടപാലം കഴിയാത് ഒരു അവ
സഥയില് ഇന്ത്യന് േനത സവൈാതന്ത്യ 
ത്ികറെ വജ്ര ജൂബിലി ആടഘാഷടവ
ളയിലം കഴിടയകണ്ാരു സാ�ചരത്യത്ി
ലാണ്റ് തു�രുന്കതടന്ാര് ക്കുക. 'കതാ
ഴിലില്ായ്മ 8 ശത�ാനത്ിലാകണങ്കില് 
രണ്ടു ടകാ�ി േനങ്ങള്ക്്റ് ഭക്ഷത്യസുരക്ഷാ 
നിടഷധിക്കപെടിരിക്കുകയാണ്റ് . 
ആടഗാള പടിണി സൂചികയില് 116 
ടലാക രാേത്യങ്ങളില് ഇന്ത്യയുക� സ്ാനം 
101 ആണടത്. ട്ശീയ ദക്രം കറടക്ാര്
ഡ്റ് സ്റ് ബ്യൂടറായുക� കണക്നുസരിച്ച്റ് 
പ്രതിവര്ഷം  ആത്മ�തത്യ കചയ്യുന്വ
രുക� എണം 1,64,000 ല് ഏകറയാകണ
ന്നും ടരഖകപെടുത്ിയിരിക്കുന്നു. ഇതില് 
തകന് 15 ശത�ാനടത്ാളം വീടമ്മ�ാ
രുക� വിഭാഗത്ില്കപെടുന്വരു
�ാണടത്. 

ചുരുക്ത്ില് ഇന്കത് കാലഘട
ത്ികറെ അനിവാരത്യത സാമ്പത്ിക നയ 
രൂപീകരണത്ിലം, പ്രടയാഗത്ിലം 
സ�ഗ്ര�ായ അഴിച്ചുപണിയാണ്റ്. 

മദ്ശസൊൽകൃത 
ബൊങ്കുകളിൽ മകൊെി്കണ
്കിനക് കിട്ൊ്കെം മകൊർപെമററ്റു
കൾ്കൊയി എഴുതിത്
ള്ളൊൻ േെികൊണി്കൊത് 
മേൊ�ി സർ്കൊർ 
പചറുകിെ, ഇെത്രം 
സംരംേകപര തീർത്ം 
വീർപ്പുമുട്ിക്കുന് ധനകൊര്യ 
നയസേീ�നേൊണക് 
സ്വീകരിക്കുന്തക്
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േൊതൃേൊഷയുപെ ഉൽകണ്ഠകൾ
ഭോഷ

ഡ�ോ.വള്ിക്ോവ് ഡമോഹൻ്ോ�്

�ാതൃഭാഷയുക� പ്രാചീനത 
സംഘ കാലടത്ാളം പി
ടന്ാട് ടപായതായി 

കകണ്ത്ിയാണ്റ് നാം ടശ്രഷ്ഭാഷാ 
പ്വി ടന�ിയത്റ്.  അതുവഴി നിരവധി 
ടനടങ്ങള് ദകവരികയുമുണ്ായി.  
ടഡാക്ര് പുതുടശ്രി രാ�ചന്ദ്രകനടപൊല
ള്ള ഭാഷാ പണ്ിതന്ാര് മുടന്ാട്വച്ച 
നിരീക്ഷണങ്ങകള കതളിവകളുക� അസാ
ന്ിധത്യത്ില് അംഗീകരിക്ാകത  വന്
ടപൊള് ചരിത്കാരനായ ടഡാ. 
എംേിഎസ്റ് നാരായണന് സംഘകാല 
നിരീക്ഷണങ്ങളുക�യും അതുവഴി നിര
ത്ിയ കതളിവസാ�ഗ്രികളുട�യും അ�ി
സ്ാനത്ിലാണ്റ് �ലയാളഭാഷയുക� 
പ്രാചീനത സ്ാപിക്ാനായത്റ്. ചരിത്
ത്ികറെ ശാസ്ത്രീയ വാ്ങ്ങള് ടവണ്ിവന്നു 
ഭാഷയുക� ടശ്രഷ്ത കതളിയിക്ാന് 
എന്്റ് ചുരുക്ം. ചരിത്ത്ികറെ  ഈ 

�ാതൃഭാഷ പഠിക്ാകത സ്കൂള് വി്ത്യാഭത്യാ
സം പൂര്ത്ിയാക്കുന് കുടികള് നമ്ക� 
സംസ്ാനത്തുകണ്ന്ത്റ്  വളകര വലിയ 
ഉത്റ്കണ്ഠയാണ്റ് സൃഷ്ിക്കുന്ത്റ്.  വി്ത്യാ
ലയങ്ങളില് അതാത്റ് സംസ്ാനകത് 
ഭാഷ പഠിപെിക്കുവാന് ഒരു സമ്പ്ര്ായം 
നിലവിലില് എന്ാണ്റ് �നസ്ിലാക്കുന്
ത്റ്.  ടകരളത്ികല അണ എയ്റ്ഡഡ്റ് 
ഇംലേീഷ്റ് �ീഡിയം സ്കൂളുകള്ക്കും �ലയാ
ളഭാഷ നിര്ബന്ധ�ായി പഠിപെിക്ണ
ക�ന്ില്.  അങ്ങകനയാകുടമ്പാള്  
�ാതൃഭാഷ പഠിക്ാത് ഒരു തലമുറ 
ഇടപൊള് നമുക്്റ് മുന്ില് വളര്ന്നു വരി
കയാണ്റ്.  അതത്യാവശത്യം വര്ത്�ാനം 
പറയാനുള്ള  സംസാരഭാഷ �ാത്�ായാ
ണ്റ് ഈ കുടികള് �ലയാളകത് കാണു
ന്ത്റ്.  അത്റ് �ാതൃഭാഷ വായിക്ാനും 
എഴുതാനും അറിയാത് ഒരു പുതിയ 
തലമുറ രൂപകപെടുന് സാ�ചരത്യത്ിടല

അപരിട�യ�ായ ശക്ി അറിയുന്ത്റ് 
കകാണ്ാണ്റ് ഭരണാധികാരികള് 
ചരിത്ം തിരുത്ി എഴുതുവാനും വളകച്ചാ
�ിക്ാനും ഒകക് അതീവതാല്പരത്യം 
കാട്ന്ത്റ്.  രാേഭരണകാലകത്  ചരി
ത്ക�ല്ാം രാോക്ന്ാരുക� ചരിത്�ായി 
തീര്ന്തികറെ  കാരണവം �കറ്റാന്ല്.
എന്ാല് ഇവിക� ചര്ച്ച കചയ്ാന് ഉടദേ
ശിക്കുന്ത്റ് ചരിത്ത്ികറെ ��തവൈ�ല് 
�റിച്ച്റ്  �ാതൃഭാഷ ഉയര്ത്തുന് ഉല്ക്
ണ്ഠകകള കുറിച്ചാണ്റ്.

�ാതൃഭാഷാപഠനം ഗൗരവടത്ാക� 
ഏകറ്റടുത്ിരിക്കുന് ഇ�തുപക്ഷ േനാ
ധിപതത്യമുന്ണി സര്ക്ാര് വിഭാവന 
കചയ്യുന് ന�പ�ികള് താകഴത്ടില് 
വകര എത്ിടച്ചടരണ്തുണ്്റ്.  �ാത്വ�ല് 
േനങ്ങള്ക്ി�യില് കാരത്യക്ഷ��ായ 
അവടബാധം സൃഷ്ിക്കുവാന് ഇനിയും 
ശ്ര�ിക്കുക തകന് ടവണം. ഇടപൊള് 

േൊതൃേൊഷ �ഠി്കൊത് ഒരു തലമുറ നമു്കക് മുന്ിൽ വളർന്നു വരികയൊണക്. അത്യൊവശ്യം 
വർത്േൊനം �റയൊനുള്ള േൊഷ േൊത്രേൊയൊണക് ഈ കുട്ികൾ േലയൊളപത് കൊണുന്തക്
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ക്ാണ്റ് നകമ്മ നയിക്കുന്ത്റ്. 
ടകന്ദ്ര സര്ക്ാരികറെ 'നിപുണ 

�ിഷന് ' പധേതിയുക� ഭാഗ�ായി എന്
സിഇആര്�ിയും  ടകന്ദ്ര വി്ത്യാഭത്യാസ 
�ന്ാലയവം സംയുക്�ായി ന�ത്ിയ 
സര്ടവ പ്രകാരം ടകരളത്ികല 56%  
മൂന്ാം ക്ാസ്റ്  വി്ത്യാര്തികള്ക്കും �ാ
തൃഭാഷയായ �ലയാളം ശരിയായി വാ
യിക്ാടനാ �നസ്ിലാക്ാടനാ കഴിവി
കല്ന്്റ് വത്യക്�ായിരിക്കുന്നു.  സംസ്ാ 
നകത് 104 സ്കൂളുകളികല 1061 വി്ത്യാര്
ഥികളില് ആണ്റ് സര്ടവ സംഘ�ിപെി
ച്ചത്റ്.  �ലയാളത്ില് ശരാശരിക്കു 
മുകളില് പ്രാവീണത്യമുള്ള കുടികള് 16 
ശത�ാനം �ാത്ം.  ശരാശരിടയാ�ടുത്്റ് 
പ്രാവീണത്യമുള്ള കുടികള് 28 ശത�ാനം.  
ശരാശരിക്കും താകഴയുള്ള കുടികളില് 
17 ശത�ാനം ടപര്ക്്റ് ഒരു �ിനിറ്റിനു
ള്ളില് പത്്റ് വാക്ില് കൂടുതല് അര്തം 
ഗ്ര�ിച്ച്റ് വായിക്ാന് കഴിയുന്ില്.  ��ാ
രാഷ്ടാ,  ആന്ധ്രപ്രട്ശ്റ്, കര്ണാ�ക,  
ട�ഘാലയ, �ണിപ്പൂര് എന്ിവി�ങ്ങളിലം 
വി്ത്യാര്ഥികളുക� �ാതൃഭാഷ പഠന പരി
�ിതിയുകണ്ന്്റ് സര്ടവ്വ കതളിവ നല്കു
ന്നു.  ഈ സര്ടവയില് സര്ക്ാര് സ്കൂളു
കള് �ാത്�ല് എയ്റ്ഡഡ്റ്, സവൈകാരത്യ 
അംഗീകൃത ടകന്ദ്ര സര്ക്ാര് സ്കൂളുകള് 
എന്ിവകയ ഉള്കപെടുത്ിയിട്കണ്ന്്റ് 
എന്സിഇആര്�ി സര്ടവ്വ പറയുന്നു. 

ഗടവഷകരുക� അഭിപ്രായത്ില് 
പത്്റ് വയസ്ിന്റ് താകഴയുള്ള കുടികള്ക്്റ് 
ശരാശരി വായനാ ടവഗത ഒരു �ിനിറ്റില് 
100 നും 150 നു�ി�യില് വാക്കുകളുണ്ാ
കണക�ന്ാണ്റ്, എന്ാല് ഇവിടുകത് 
കുടികള്ക്്റ് വളകര കുറഞെ വായനാ 
ടവഗതയാണുള്ളത്റ്. ഇതിനു കാരണ�ാ
യി സൂചിപെിക്കുന്ത്റ് കുടികളുക� 
ഡീടകാഡിങ്റ് ടവഗതയുക� പരി�ിതി

യാണ്റ്.  നമ്ക� ക്ാസ്റ് മുറികളികല പഠ 
നം ശാസ്ത്രീയ�ല് എന് വസ്തുതയിടലക്ാ
ണ്റ് ഇത്റ് കവളിച്ചം വീശുന്ത്റ്.  കുടിക
ളുക� �സ്തിഷ്ത്ില് എഴുത്തും വായനയും 
ടപ്രാസസ്റ് കചയ്യുന് ശാസ്ത്രീയരീതി 
കക്തിരായാണ്റ് പഠനരീതി ഇടപൊള് 
ക്ര�ീകരിച്ചിട്ള്ളത്റ്.  വി്ത്യാഭത്യാസ 
രീതിയിലം പരിഷ്രണത്ിലക�ാകക് 
ഇ�കപടുടമ്പാള് ശാസ്ത്രീയവം �നതഃശാസ്ത്ര
പരവ�ായ പഠനങ്ങളുക� അനിവാരത്യത
യിടലക്ാണ്റ് ഇത്റ് വിരല്ചൂണ്ടുന്ത്റ്.  
പാഠത്യവിഷയങ്ങള് നിശ്യിക്കുടമ്പാഴും 
പഠനപ്രക്രിയ അംഗീകരിക്കുടമ്പാഴും �റ്റു 
താല്പരത്യങ്ങള്ക്ല്j �റിച്ചു ഭാവിതലമുറ
യുക� ദധഷണിക �ികവിടലക്ാണ്റ് 
്ീര്ഘവീക്ഷണടത്ാക� ശ്രധേിടക് 
ണ്ത്റ് എന്നും ചുരുക്ം.  പലടപൊഴും അത്റ് 
സംഭവിക്കുന്ില്. കാലാകാലങ്ങളില് 
ഏറ്റവം അധികം പരീക്ഷണങ്ങള് ന�
ന്ിട്ള്ള ട�ഖല വി്ത്യാഭത്യാസരംഗം 
ആകണന്തും  ഇവിക� കൗതുകപൂര്വ്വം 
ഓര്ക്ാം. 

ഓണദലന് ക്ാസുകളില് ഉറങ്ങി
യും  ഉണര്ന്നും വരുന് കുടികളാണ്റ് 
ഇടപൊഴകത്  മൂന്ാം ക്ാസുകാര് എന്  
യാഥാര്തത്യം കൂ�ി പരിഗണിച്ചു കകാണ്ടു
ടവണം നിഗ�നങ്ങളിടലക്്റ് എത്ാന് 
എന് വാ്വം പ്രബല�ാകുന്നുണ്്റ്.  അ 
ഛേനും അമ്മയും സട�ാ്രങ്ങളും ഒകക് 
സ�ായിച്ചു വിദൂരസ്ലങ്ങളില് ഇരിക്കു
ന് അധത്യാപകരുക� നിരന്ര ശ്ര�ഫല
�ായി ഭാഷയുക� മുക്കുംമൂലയും �ാത്ം 
പഠിച്ചു്റ് ടകാവിഡാനന്രകാലത്്റ്  വി
്ത്യാലയങ്ങളില് എത്ിയവരാണ്റ് ഈ 
കുടികള്.എല്കകേിയിലം  യുകകേിയി
ലം ഒന്ാം ക്ാസിലം രണ്ാം ക്ാസ്ിലം 
ഇങ്ങകന പഠിച്ച്റ് മൂന്ാം ക്ാസില് സ്കൂള്  
മുറ്റകത് ത്ിയ കുടികള്ക്്റ് അവരുക� 

മലയകാളഭകാഷകാ  
�കാേീണ്ം 
കുടി�ളിൽ

ശരകാശരിക്കു മു�ളിൽ ശരകാശരിവയകാടടുത്് ശരകാശരിക്കും തകാമഴ

16% 28% 17%

ഭാഷാ നിലവാരം ഉയര്ത്ാന് സ�യം 
നല്ടകണ്തുകണ്ന്നും ഇവിക� ടചര്ത്്റ് 
വായിക്ാം.  ഈ നിലവാരത്കര്ച്ച 
കപാതുവി്ത്യാലയങ്ങളില് �ാത്�ാകണ
ന്പ്രചാരണം ശരിയകല്ന്്റ് �ാത്�ല് 
ടനരകത് സൂചിപെിച്ചതുടപാകല എല്ാ 
വി്ത്യാലയങ്ങകളയും സര്ടവ്വയില് ഉള്
കപെടുത്ിയിട്കണ്ന്്റ് ആമുഖത്ില് 
എന്സിഇആര്�ി ടരഖകപെടുത്ിയിട്മു
ണ്്റ്.  

ടകരളത്ികറെ  �ാത്ം �ാതൃഭാഷാ 
പ്രശ്ന�ല് ഈ സര്ടവയിലൂക� വത്യക്�ാ
ക്കപെടുന്ത്റ് എന്റിയുടമ്പാഴും  നമുക്്റ് 
�ലയാളകത്ക്കുറിച്ച്റ് ഉത്റ്കണ്ഠകപെ�ാതി
രിക്ാനാവകയില്.  ടകരള സര്ക്ാര് 
കൃതത്യ�ായി പ്രഖത്യാപിച്ചിട്ള്ള പ്രകാരം  
വരുംകാലങ്ങളില് സര്ക്ാര് ടോലി 
ലഭിക്ണക�ങ്കില് �ാതൃഭാഷാപ്രാവീ
ണത്യം അനിവാരത്യ�ാകുന്നു.  കുടികള് 
പഠനകാലത്്റ് �ാതൃഭാഷയില് നിന്നു
അകന്നു ടപായാല് സര്ക്ാര് ടസവനം 
ന�ത്ാന് ലഭിക്കുന്വരുക� എണം 
ഗണത്യ�ായി കുറയാനും സാധത്യതയുണ്്റ്  
അത്രം പല കാരത്യങ്ങള് �നസ്ില് വച്ചു 
കകാണ്്റ് �ലയാളഭാഷാപഠനം തവൈരിത
കപെടുത്തുന്തിനുള്ള തീവ്ര പധേതികള് 
ആസൂത്ണം കചയ്തു ന�പെിലാക്കുക 
തകന് ടവണം.

 �ലയാള ഭാഷകയ കൂടുതല് ശക്
�ാക്ാനുള്ള ശ്ര�ങ്ങള് ഉണ്ാടയ 
�തിയാവൂ.  ടലാകത്തുണ്ാകുന് നവീന 
ശാസ്ത്രശാഖകളികല  പ്ങ്ങള് �ലയാള
ത്ില് ഉപടയാഗിക്ാനാകും വിധം 
നമ്ക� �ാതൃഭാഷകയ അപ്റ്ടഡറ്റ്റ് 
കചയ്ണം.  ഈ നവീകരണം എങ്ങകന 
ന�ത്ണം എന്്റ് ആടലാചിക്ണം.  
വത്യതത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലള്ള ടലോസറി
കള് തയ്ാറാക്ാന് കഴിയണം. ടലാക 
കത് ഏതു ജ്ഞാന ട�ഖലയും �ലയാ
ളത്ിലം ലഭത്യ�ാകുക�ങ്കില് ഭാഷ പഠി
ക്ാന് പുതിയ തലമുറ തയ്ാറാകും.  
കതാഴിലടനവൈഷകര് ആയി �റ്റി�ങ്ങളി
ടലക്്റ് ടപാകുന്വര്ക്്റ് ഇതര ഭാഷകള്, 
ഇംലേീഷ്റ് ഉള്കപെക� പഠിക്ാനുള്ള സൗ
കരത്യങ്ങള് കൂ�ി കചയ്തു കകാടുക്കുടമ്പാള് 
അത്രം വി�ര്ശനങ്ങളും പരി�രിക്
കപെടും. �ലയാളക്രകയ ട്�ിക്കുന്തു 
ടപാകല �ലയാളഭാഷകയയും ട്�ി
ക്ാന് കഴിയുടമ്പാള് �ലയാളപഠനവം 
�ലയാള വായനയും കൂടുതല് പ്രബല�ാ
കും.  നമ്ക� �ാതൃഭാഷ �ലയാളി ഉള്ള� 
ടത്ാളം കാലം നിലനില്ക്കുകയും കച 
യ്യും.  അതിനായുള്ള കര്മ്മ പധേതിക
കളപെറ്റി നമുക്്റ് കൂടായി ചിന്ിക്ാം. 
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കൊസി നസ്രൂൾ ഇസൊം
രക്താരകങ്ങള്

ഡ�ോ. ശരത് മണ്ണൂർ

ബംലോട്ശികറെ  ട്
ശീയകവിയാണ്റ്  
കാസി നസ്രുള് 

ഇസ്റ് ലാം  (Kazi Nazrul Islam).  ഇക്ഴി
ഞെ  ഓഗസ്റ്റ്  ഇരുപത്ികയാന്പതിന്റ്  
അടദേ�ത്ികറെ  നാല്പത്ിയാറാം  ചര
�്ിനം ആ രാഷ്ടത്ില്  ആചരിക്കുക
യുണ്ായി. യഥാര്തത്ില് കവിതയില്  
�ാത്ം ഒതുങ്ങിനിന് പ്രതിഭയായിരുന്ില് 
കാസി.  ശ്രടധേയനായ ഗാനരചയിതാ
വം   സംഗീതജ്ഞനു�ായിരുന്നു അടദേ 
�ം.  അടതാക�ാപെം നിര്ഭയനായ ആക്ി
വിസ്റ്റും.  ബ്ിടീഷ്റ് സാമ്ാേത്യതവൈത്ിന്കറ  
കടുത് വി�ര്ശകനായിരുന് കാസി 
സാമ്ാേത്യതവൈവിരുധേ ടപാരാടങ്ങളില് 
എന്നും  മുന്നിരയിലണ്ായിരുന്നു. 
അവയുക� തീക്ഷ്ണടവഗങ്ങളില്നിന്നു�ാ
ണ്റ്  അടദേ�ത്ികറെ കവിതകളും ഗാ
നങ്ങളും ഊര്ജ്ജമുള്കക്ാണ്ത്റ്.  അതു
കകാണ്ടുതകന് ബംലോട്ശികല റിബല് 
കവികയന് വിടശഷണവം കാസിക്്റ്  
സവൈന്ം.

 പശ്ി�ബംഗാളികല  ബര്്വൈാന് 
േില്യികല ചുരുളിയ ഗ്രാ�ത്ില്   1899 
ക�യ്റ് 24 നാണു കാസി നസ്രുള് ഇസ്റ് ലാം 
േനിച്ചത്റ്. പിതാവ്റ് കാസി ഫക്ിര് അ�
മ്മ്്റ്  പള്ളി ഇ�ാമും  ഒരു മുടസാളിയ
ത്ില് കകയര്ട�ക്റു�ായിരുന്നു. ഗ്രാ�
ത്ികല ടലാവര് ദപ്ര�റി സ്കൂളില്നിന്നും 
പ്രാഥ�ിക വി്ത്യഭത്യാസം ടന�ിയ കാസി  
പിതാവികറെ  �രണടശഷം  അടദേ�
ത്ികറെ ടോലി ഏകറ്റടുത്തു. നടന് കച
റുപെത്ില് തകന് ലഭിച്ച �ദ്സ്  വി്ത്യാ
ഭത്യാസം  ഇസ്റ് ലാ�ിക വിഷയങ്ങളില് 
തികഞെ ജ്ഞാനം ദകവരിക്കുവാന്  
അടദേ�ത്ിന്റ് സ�ായക�ായി. അവി
ടുകത് ഗ്രാ�ീണ കലാ സ�ിതികളുക� 
ആഭിമുഖത്യത്ില് സംഘ�ിപെിച്ചിരുന്   
നാ�കങ്ങളിലം    നാട�ാ�ി കലാരൂപങ്ങ 
ളിലം ആകൃഷ്നായ  കാസി, കലടത്ാര് 
്ള്  എന്  നാ�ക സംഘത്ില്  അംഗ 

�ായി.    നാ�കകത്യും കവിതകയയും 
പറ്റി  കൂടുതല് പഠിക്കുവാന് അത്റ് അടദേ
�ത്ിന്റ് അവസരക�ാരുക്ി. പില്ക്ാ
ലത്്റ് കവിയും ഗാനരചയിതാവക�ന് 
നിലയിലള്ള തകറെ സര്ഗ്ഗേീവിതകത് 
പരുവകപെടുത്തുന്തില് ഈ കലാസ�ി
തിയികല പ്രവര്ത്നങ്ങള് വലിയ പങ്കു 
വ�ിച്ചിട്കണ്ന്്റ് അടദേ�ം പല ടവ്ി
കളിലം പരാ�ര്ശിക്കു�ായിരുന്നു. കവി
തകള് എഴുതികക്ാണ്്റ്   അക്ഷരടലാ
കടത്ക്്റ് ക�ന്നുവന് അടദേ�ം  കലാ 
സ�ിതിക്കുടവണ്ി നിരവധി ഗാനങ്ങളും  
നാ�കങ്ങളും   രചിച്ചു.  1917 ല് ബ്ിടീഷ്റ് 

ബ്ിട്ീഷക് സൊമ്ൊജ്യത്വത്ിപറെ
കടുത് വിേർശകനൊയിരുന്
കൊസി സൊമ്ൊജ്യത്വവിരുദ് 
മ�ൊരൊട്ങ്ങളിൽ എന്നും 
മുൻനിരയിലണ്ടൊയിരുന്നു. 
അവയുപെ തീക്ഷ്ണമവഗങ്ങളിൽ
നിന്നുേൊണക് അമദ്ഹത്ിപറെ 
കവിതകളും ഗൊനങ്ങളും 
ഊർജ്ജമുൾപ്കൊണ്ടതക്. 
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ഇന്ത്യന്  ആര്�ിയില് ടചര്ന്നു. കറാച്ചി
യായിരുന്നു പ്രവര്ത്നരംഗം.  പിന്ീ�്റ് 
1920 ല് ദസനികവൃത്ി ഉടപക്ഷിച്ച്റ്  
കല്ക്ടയില് പത്പ്രവര്ത്കനായി 
ടസവന�നുഷ്ിച്ചു.  ഈ കാലത്ിനി�
യില്  ശ്രടധേയനായ കവി എന് 
നിലയില് കാസി ബംഗാളി  സാ�ിതത്യ
ത്ില് ശ്രധേ ടന�ിക്ഴിഞെിരുന്നു. 
ബ്ിടീഷ്റ് സര്ക്ാരികന വി�ര്ശിച്ച്റ് 
കവിതകകളഴുതിയതിന്റ് പലതവണ 
അടദേ�കത് േയിലില�ച്ചിട്ണ്്റ്. നാല്
പെത്ി മൂന്ാം വയസ്ില് ഒരസുഖത്ികറെ 
ഭാഗ�ായി  സംസാരടശഷിയും ഓര്�ശ
ക്ിയും  നഷ്കപെടതികന തു�ര്ന്്റ് കുടറ
ക്ാലം അടദേ�ം  ോര്ക്ണ്ികല  
ആശുപത്ിയില് കഴിഞ്.  1972 ല് 
ബംലോട്ശ്റ് സര്ക്ാരികറെ ക്ഷണപ്രകാ
രം കുടുംബടത്ാക�ാപെം  ധാക്യിടലക്്റ് 
താ�സം �ാറിയ  ഈ എഴുത്തുകാരകറെ 
അവസാന നാളുകള് ഏകറ ദുരിത�യ�ാ
യിരുന്നു. തനികക്ാപെം ഭാരത്യയും അസു
ഖബാധിതയായതും കുടുംബത്ികല    
കടുത് സാമ്പത്ിക പ്രയാസങ്ങളും  
അടദേ�ത്ികറെ ശരീരത്ികറെ �ാത്�ല് 
�നസ്ികറെയും ആടരാഗത്യകത് നശിപെി
ച്ചടപൊള്   കുകറ കാലം ഒരു �ാനസികാ
ടരാഗത്യ ടകന്ദ്രത്ില് ചികിത്സയ്ക്റ് വിടധ
യനാവകയും കചയ്തു. 1976 ആഗസ്ത്റ് 29 
ന്റ് കാസി  നസ്രുള് ഇസ്റ് ലാം അന്രിച്ചു.

   ബംഗാളി കവിതയില്  നൂതന�ാ
കയാരു ആവിഷ്ാരദശലി പരിചയകപെ
ടുത്ിയ കവിയാണ്റ് കാസി നസ്രുള് 
ഇസ്റ് ലാം.  അക്ാലംവകര കവിതയില് 
�റ്റാരും  സവൈീകരിച്ചിടില്ാത്  ബിംബ
ങ്ങളും ദശലികളും അടദേ�ം സമൃധേ�ാ
യി ഉപടയാഗിച്ചു. സ�കാലിക രാഷ്ടീയ 
സാമൂ�ത്യപ്രശ്നങ്ങള് പ്രട�യ�ാക്ികക്ാ 
ണ്്റ് കവിതകയ  സ�രായുധ�ാക്ിയ 
ബംഗാളി എഴുത്തുകാരില് മുന് നിരയി
ലായിരുന്നു കാസി. �ാനവികതയും 
സാമൂ�ത്യനീതിയും �ടതതരതവൈവം  വി
പ്ലവാടവശവം അടദേ�ം കവിതകള്ക്്റ് 
ഇന്ധന�ാക്ി. ബംഗാളി ഭാഷയില് 
ഗസലികറെ വളര്ച്ചയ്ക്റ് വലിയ സംഭാവന 
നല്കിയ അടദേ�ം �ിന്ദു മുസിം സം
സ്ാരത്ികറെ സമ്മിശ്രധാരകകള രചന
കളിടലക്്റ് സന്ിടവശിപെിച്ചു. �ിന്ദു 
പുരാണങ്ങളിലം  ഐതി�ത്യങ്ങളിലം 
അടദേ�ം അഗാധ�ായ ജ്ഞാനതൃഷ്ണ 
പ്രക�ിപെിച്ചു. ബംഗാളി കവിതയുക� പര
മ്പരാഗത�ായ ഉപ�കള്ക്കും അലങ്കാര
ങ്ങള്ക്കുക�ാപെം സംസ്കൃതത്ികറെയും 
അറബിയുക�യും ടപര്ഷത്യകറെയും കാവത്യാ
ലങ്കാര ശാസ്ത്രങ്ങളുക� ശീലകള് വി്ഗ്ദ്ധ

�ായി  ഉപടയാഗകപെടുത്ി.  ബംഗാളി 
മുസിം ലിറ്റററി കസാദസറ്റിയില് അം
ഗ�ായിരുന് കാസി  കവിതകള്ക്കു  
പുറക� നാലായിരടത്ാളം ഗാനങ്ങള് 
രചിക്കുകയും അവയ്ക്റ്  സംഗീതം നല്
കുകയും കചയ്ിട്ണ്്റ്. നസ്റ് റുല് ഗീതി 
എന് ടപരില് അവ അറിയകപെടുന്നു. 
ഇവയ്ക പുറക� നിരവധി കചറുകഥകളും 
ഏതാനും ടനാവലകളും അടദേ�ം എഴു
തിയിട്കണ്ങ്കിലം കവികയന് നിലയി
ലള്ള സവൈീകാരത്യത അവയ്്റ് ടന�ാന് 
കഴിഞെിരുന്ില്.  ബിടദ്ാ�ി (The 
Rebel) യാണ്റ്  ഏകറ ശ്രടധേയ�ായ 
രചന.  1945 ല് കല്ക്ത് സര്വകലാ
ശാല ബംഗാളി സാ�ിതത്യത്ികല 
ഏറ്റവം വലിയ ബഹു�തിയായ േഗത്
രിണി സവൈര്ണ ക�ഡല്  കാസിക്്റ്  
സമ്മാനിച്ചു. 1960 ല് രാേത്യം പ്്റ് �വിഭൂ
ഷണ നല്കി അടദേ�കത് ആ്രിച്ചു. 
പില്ക്ാലത്്റ്   ധാക്  സര്വകലാശാ
ലയുക�  ഡി ലിറ്റ്റ് ബിരു്വം അടദേ�
കത് ടത�ികയത്ി. രബീന്ദ്ര നാഥ്റ്  
�ാടഗാര്  ഏകറ  ഇഷ്കപെട കവിയായി
രുന്നു കാസി.  തകറെ ഒരു പുസ്തകം 
�ാടഗാര്  സ�ര്പെിച്ചിരിക്കുന്ത്റ്  അടദേ
�ത്ിനാണ്റ്.        

സാമ്ാേത്യതവൈഭീഷണികള്കക്തികര  
കവിതകളിലൂക�യും ഗാനങ്ങളിലൂക�യും  
ശക്�ായി  പ്രതിടഷധിച്ച  കാസി 
ട്ശീയ പ്രസ്ാനത്ികല ഏറ്റവം തി
ളക്മുള്ള താരങ്ങളികലാന്ായിരുന്നു.   
വിട്ശാധിപതത്യം, സാമ്ാേത്യതവൈം, ടകാ

ളനിവത്റ്കരണം, �ൗലികവാ്ം, തു�
ങ്ങിയ സാമൂ�ത്യതിന്കകളകയല്ാം  
അടദേ�ം നിടഷധിച്ചു.  അതുകകാണ്ടുത
കന് ബ്ിടീഷ്റ് സര്ക്ാര് അടദേ�ത്ികറെ 
�ിക് പുസ്തകങ്ങള്ക്കും വിലടക്ര്കപെടു
ത്തുകയും കചയ്തു. പലതവണ ഇരുമ്പഴി
കള്ക്കുള്ളിലായിരുന്ിട്ം  നിര്ഭയനായി 
അടദേ�ം സാമ്ാേത്യതവൈത്ികനതികര 
പ്രതിടഷധിച്ചുകകാണ്ിരുന്നു. എക്ാല
വം 'സവൈന്�ായ കാവത്യവത്യക്ിതവൈം വച്ചു 
പുലര്ത്ിയ  കവി'യായിരുന്നു കാസി.  
ബംഗാളികല എഴുത്ികറെയും സാമൂ�ത്യ 
ചിന്യുക�യും ട�ഖലയില്  അടദേ�ത്ി
കറെ പ്രതിഭ കാലങ്ങടളാളം കത്ിേവൈലി
ച്ചു നിന്നു. അടതസ�യം  പില്ക്ാലത്്റ് 
ബംഗാളികറെ അക്ഷരടലാകത്്റ് അടദേ
�ത്ിന്റ് അര്�ിക്കുന് അംഗീകാരം 
നല്കുന്തില് അധികാരികള് വലിയ 
അലംഭാവം  കാണിച്ചു എന് വി�ര്ശന
വം ഉയര്ന്ിരുന്നു. ബംഗാളി കവിതക്്റ്  
ഊടും പാവം നല്കിയ കവികകളക്കുറി
ച്ച്റ് ചിന്ിക്കുടമ്പാള് എന്തുകകാണ്ാണ്റ് 
നമ്മള്  കാസികയ വിസ്രിക്കുന്കതന്  
ട്ബ്റ് ോനി കസന് ഗുപ്തയുക� വാക്കുകള്  
ഈകയാരു പശ്ാത്ലത്ില് വിലയി
രുത്തുന്ത്റ് കൗതുകകര�ായിരിക്കും.

      സ�തവൈത്ിനും  സവൈാതന്ത്യത്ി
നും �ടതതരതവൈത്ിനും  �ാനവികതയ്കം 
ടവണ്ി തകറെ സര്ഗ്ഗശക്ി വിനിടയാ
ഗിച്ച കവിയായിരുന്നു  കാസി നസ്രുള് 
ഇസാം.  അടദേ�ത്ികറെ  േീവചരിത്
കാരനായ പ്രീതികു�ാര് �ിത് പറയുന്നു. 
"ഇ�യ്കിക�യുണ്ാകുന്  �ിന്ദു മുസിം 
സംഘര്ഷത്ില് അടദേ�ം ഏകറ ഖി
ന്നായിരുന്നു. അതികന കവറുക�ാരു 
രാഷ്ടീയ സംഭവ�ായി കാണാന് അടദേ 
�ം ഒരിക്ലം തയ്ാറായില്. സാംസ്ാ
രികവം സാമൂ�ത്യവം ചരിത്പരവ�ായ 
വസ്തുതകള് കണക്ികലടുത്തുകകാണ്ടു�ാ
ത്ട� ഈകയാരു പ്രശ്നകത് ആടരാഗത്യ
കര�ായി സ�ീപിക്കുവാനും പ്രാടയാഗി
ക�ായ പരി�ാരം ടത�ാനും കഴിയൂ 
എന്്റ് അടദേ�ം ഉറച്ചുവിശവൈസിച്ചിരുന്നു..."  
തീര്ച്ചയായും, സ�തവൈവം തുലത്യനീതിയും 
പുലരുന്   ഒരു �ാതൃകാസമൂ�ം സവൈപ്ം 
കാണുകയും അതിനുടവണ്ി തകറെ 
ധിഷണയും കരുത്തും സര്ഗ്ഗശക്ിയും 
കലര്പെില്ാകത ഉപടയാഗകപെടുത്തുകയും 
കചയ് കറകളഞെ  �ാനവികതാവാ്ി 
എന് നിലയിലായിരിക്കും  കാസി 
നസ്രുള് ഇസാം എന് പ്രതിഭകയ ചരിത്ം 
അ�യാളകപെടുത്തുക. അടദേ�ത്ികറെ 
േീവിതവം രചനകളും സാക്ഷത്യകപെടുത്തു
ന്ത്റ്  ഈ വസ്തുത തകന്യാണ്റ്. 

1929ൽ
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മുമ്ൊളിനിയും 
േതവം 

ഫൊസിസവം

ഡെഖനം
ഡ�ോ. പി. ഡ�ോമൻ

ഏത്റ് കാലത്തും ഫാസിസ്റ്റുഭര
ണങ്ങളുക� ചങ്ങാതിക്കുടങ്ങ
ളായി പുടരാ�ിതവര്ഗ്ഗവം 

�തസഭകളും പരിവര്ത്നകപെടുന്ത്റ് 
എന്്റ് കകാണ്ാണ്റ്എന് ടചാ്ത്യം പ്രസ
ക്�ാണ്റ്.�ാര്ക്സികറെ  േീവിത കാലത്്റ് 
ഫാഷിസംഎന് പ്രടയാഗം നിലവില് 
വന്ിരുന്ികല്ങ്കിലം ഇറ്റലിയില് ഫാ
ഷിസ�ായും േര്മ്മനിയില് നാസിസ�ാ
യും ഫ്ാന്സില് വിച്ചിഫാഷിസവംപി
ന്ീ�്റ്  രംഗത്്റ് വന് അതിതീവ്രപിന് 
തിരിപെന് പ്രവണതകള്ക്്റ്  എതികര
യുളള രാഷ്ടീയടപാരാട�ാണ്റ് �ാര്ക്ം 
ഏംഗല്സും ന�ത്ിയിരുന്കതന്്റ് 
ഫാഷിസ്റ്റുകാലഘടത്ില് നിന്നുകകാണ്്റ്  
അവകര വായിക്കുടമ്പാള് വത്യക്�ാകുന്നു

ണ്്റ്. �ാര്ക്സികറെ �രണം സംഭവിച്ച്റ് 
(1883�ാര്ച്ച്റ് 14)മൂന്്റ് �ാസങ്ങള്ക്്റ് 
ടശഷ�ാണ്റ് മുടസ്ാളിനിയുക� േനനം.
(1883 ജൂദല29) ഏംഗല്സ്റ് �രിക്കു
ടമ്പാള് (1895 ആഗസ്റ്റ്-5) പന്ണ്ടുവയ
സ്ളള വി്ത്യാര്തിയായ മുടസ്ാളിനി 
സ്റ് കൂളില് സ�പാഠികയ കത്ികകാണ്്റ് 
കുത്ി തകറെ  വീരസത്യം പ്രക�ിപെിച്ചു 
കഴിഞ്. മുടസ്ാളിനി 1921-ല് പാര്ടിടയാ 
നാഷണടലാ ഫാഷിസ്റാ എന് സംഘ
�നരൂപീകരിച്ച്റ്  ഇറ്റലിയില് അധികാ
രംപി�ികച്ചടുത്തിന്റ് ടശഷം(1922) 
രണ്ടുവര്ഷം കഴിഞൊണ്റ് കലനിന് 
അന്രിക്കുന്ത്റ്. (1924േനുവരി21).�ാര്
ക്സികറെ കാലടശഷം ആറുവര്ഷം  
കഴിഞെ്റ് �ിറ്റ്റ്ലര് േനിക്കുന്നു (1889). 

ഇതിനി�യില് ഇറ്റലിയിടലാ േര്മ്മനി
യിടലാ അ�ിത്ടിളക്കുന് സാമൂ�ിക
�ാറ്റങ്ങള് സംഭവിച്ചതായികാണുന്ില്.
ഇറ്റലിയിലംേര്മ്മനിയിലം  ഫ്യൂഡല്
ഭൂവ��വത്യവസ്യും രാേഭരണവം ക്രി
സ്തീയസഭകളുക� �താധിപതത്യവം അഭം 
ഗുരം തു�രുകയാണ്റ്.അവകര ഭയകപെടു
ത്ിയിരുന് ഭൂതം വികസിച്ചു വരുന്  
മുതലാളിത്�ായി രുന്ില്,ടനകര �റിച്ച്റ് 
കമ്മ്യൂണിസ�ായിരുന്നു.1848ല് യൂടറാ
പെികല തീവ്രവലതു പക്ഷഭീതികയ 
�ാര്ക്ം ഏംഗല്സും വളകര  കൃതത്യ�ായി 
അ�യാളകപെടുത്ിയിരുന്നു. ``യൂടറാപെി
കന ഒരുഭൂതം പി�ികൂ�ിയിരിക്കുന്നു-കമ്മ്യൂ
ണിസക�ന് ഭൂതം.ഈ ഭൂതത്ികറെ 
ബാധകയാഴിക്ാന് ടവണ്ി പഴയയൂടറാ
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ഉയര്ന്നുവരുന്ത്റ്. �ാര്ക്സികറെ കാലത്്റ് 
എന് ടപാകല ഇന്നും  �ാര്ക്സിസവം 
കമ്മ്യൂണിസവ�ാണ്റ്ഫാഷിസത്ികറെ 
ഒന്ാം നമ്പര് ശത്രു.

ഫ്യൂഡല്കാലഘടം മുതടല്ക നിലനി
ന്നുടപാരുന് �ത്ര്ശനങ്ങളും കുടുംബ
രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും ആത്മീയചിന്കളും  
വത്യാവസായികയുഗത്ികല ശാസ്ത്രടബാ
ധകത്യും യുക്ി ചിന്കയയും �റിക�
ന്്റ് അതിേീവിച്ച്റ് ടപാരുകയാണ്റ് കച
യ്യുന്ത്റ്. ̀ `�തവം സ്ാചാരവം ് ര്ശനവം  
രാഷ്ട �ീ�ാംസയും നിയ�വം ഈ �ാറ്റ

കത് നിരന്രം അതിേീവിച്ചിട്ണ്്റ്.''
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �ാനികഫടസ്റാ) �ാര്ക്സ്റ് 

സൂചിപെിക്കുന് ഫ്യൂഡല് ടസാഷത്യലിസ
വം േര്മ്മനിയികല സതത്യടസാഷത്യലി
സവം �ിറ്റ്റ്ലറുക� നാഷണല് ടസാഷത്യ
ലിസ�ായി (നാസിസം)ടവഷപെകര്ച്ച 
ടയാക� േനവഞ്നയ്ക്റ് എത്തുകയാണ്റ് 
കചയ്ത്റ്.

�ാര്ക്സികറെ കാലത്തുതകന്യൂടറാപെി
ലം േര്മ്മനിയിലം ജൂതവിടരാധവം 
ഇകഴ്ത്തലം ശക്�ായിരുന്നു.1843ല് �ാര്ക്സ്റ് 
` `ജൂതപ്രശ്നകത്പെറ്റി' ' (On Jewish 
Question)എന് ടലഖനത്ില് അക്ാ
രത്യം ചര്ച്ചകചയ്യുന്നുണ്്റ്. �ിറ്റ്റ്ലറുക� �ാ
രകായുധ�ായിരുന്നു ജൂതപ്രശ്റ് നം.

പടക്ഷ,ഫാഷിസകത്ക്കുറിച്ച്റ് പഠി
ച്ചവര് ഫാഷിസ�ായി ഉയര്കത്ഴുടന്റ്റ 
തീവ്രവലതുപക്ഷ പ്രവണതകകള �ാര്ക്ം 
ഏംഗല്സും സസൂഷ്മ�ായി അപഗ്രഥി
ച്ചിരുന്നുകവന്്റ് കണ്റിഞെില്. ബൂര്ഷവൈാ
പഠിതാക്ള് �ാര്ക്സിസകത് ഫാഷിസ
�ായിഅവതരിപെിക്കുക എന് ചരിത് 
വിരുധേടതാന്ത്യാസത്ികലത്തുകയും 
കചയ്തു.

ഇറ്ലി�ിടല പാവനസഖ്ര്യം
ഇറ്റലിയില് ടസാഷത്യലിസ്റ്റുകളുക� 
ആസ്ാന�ായിരുന് പ്രിഡാപെിടയാ 
നഗരത്ിലാണ്റ് മുടസ്ാളിനി േനിച്ചത്റ്. 
ടസാഷത്യലിസ്റ്റും �തവിടരാധിയും കകാ
ല്പെണിക്ാരനും വിപ്ലവകാരിയു�ായ 
അലസാന് ടഡ്ാ ആയിരുന്നു പിതാവ്റ്. 

ഫൊഷിസപത്ക്കുറിച്ക് 
�ഠിച്വർ ഫൊഷിസേൊയി 
ഉയർപത്ഴുമന്് തീവ്ര
വലതു�ക്ഷപ്രവണതകപള 
േൊർകക്സും ഏംഗൽസും
സസൂഷ്മേൊയി 
അ�ഗ്രഥിച്ിരുന്നുപവന്ക് 
കണ്ടറിഞെില്ല., 
ബൂർഷ്വൊ�ഠിതൊ്കൾ 
േൊർക്ിസപത് ഫൊഷിസേൊയി
അവതരിപെിക്കുക എന് 
ചരിത്ര വിരുദ്
മതൊന്്യൊസത്ിപലത്കയും 
പചയ്തു. 

പെികല ശക്ികകളല്ാം -�ാര്പാപെയും, 
സര് ചക്രവര്ത്ിയും ക�റ്റര്നിഹും ഗി
ടസായും,ഫ്ഞ്ചുറാഡിക്ല്കക്ഷിക്ാരും 
േര്മ്മന് ടപാലീസ്റ് ചാരന്ാരും -ഒരുപാ
വനസഖത്യത്ില്  ഏര്കപെടിരിക്കു കയാ
ണ്റ്.''(കമ്മ്യൂതഃ�ാനികഫടസ്റാ) ഈ പാവ
നസഖത്യത്ികറെ  തു�ര് രാഷ്ടീയ 
രൂപങ്ങളായിരുന്നു ഇറ്റലിയില് പ്രതത്യ
ക്ഷകപെട ഫാഷിസവം േര്മ്മനിയികല 
നാസിസവം. കമ്മ്യൂണിസകത് തു�ച്ചു
നീക്കുക�ന്്റ് പ്രഖത്യാപിച്ച മുടസ്ാളിനികയ 
ഇറ്റലിയുക� രക്ഷകനായി ടപാപെ്റ് അം
ഗീകരിച്ചിരുന്നു. േര്മ്മനിയില് കമ്മ്യൂ
ണിസം പരത്തുന് ജൂതന്ാകരയും 
ടബാള്ടഷവിക്കുകകളയും േര്മ്മന് 
�ണില് നിന്നും പിഴുകതറിയുക�ന്്റ് 
പറഞെ �ിറ്റ്റ്ലകറയുംക്രിസ്തീയസഭ 
(േര്മ്മന്വംശീയതടയാ�്റ് വിടയാേിപ്പു
ണ്ായിരുകന്ങ്കിലം)  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുടവട
യില് അനുകൂലിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�ാനി  
കഫടസ്റാവില്പറയുന്  ഫ്ാന്സവൈാ 
ടപത്യര്ഗിടസാ(1787-18740) ഫ്ഞ്ചുവലതു 
പക്ഷചരിത്കാരനുംവലതുപക്ഷറാഡി
ക്ല് ഗ്രൂപെികറെ ടനതാവ�ിരുന്നു.കക്�ന്
റ്റ് ക�റ്റര്നി�്റ്  ആകകട ആട്ിയയികല 
അറുപിന്തിരിപെനായ ചാന്സലറായി
രുന്നു.റഷത്യയികല സര് ചക്രവര്ത്ിയാ
യിരുന്നു �കറ്റാരു കൂടാളി.ഇതില് കമ്മ്യൂ
ണ ി സ്റ്റു ട വ ട ക യ ന് വ ല തു പ ക്ഷ 
�ാനികഫടസ്റായു�ായി ഫാഷിസം മുള
കപാടിയത്റ് ടപാപെികറെ ഇറ്റലിയിലം 
നാസിസം തഴച്ചത്റ് ആട്ിയ ഉള്കപെട 
േര്മ്മന് �ണിലംവിച്ചിഫാഷിസം ഉണ്ാ
യത്റ് 

ഫ്ാന്സിലം ജൂത ടബാള്ടഷവി
ക്കുകകള കകാകന്ാടുക്ിയ ദവറ്റ്റ് ആര്�ി 
ഉണ്ായത്റ് റഷത്യയില�ാണ്റ്. േനാധിപ
തത്യത്ിനുളളില് ഫാഷിസം അ�ര്ന്നു 
കി�ക്കുന്നുഎന്്റ് പില്കാല ഫാഷിസ്റ്റു 
പഠിതാക്ള് ചൂണ്ികാണിച്ച വസ്തുതകയ
യും ആ്ത്യം സൂചിപെിച്ചത്റ് �ാര്ക്ം ഏം
ഗല്സു�ാണ്റ്.``ഫ്യൂഡല്സമൂ�ത്ികറെ  
നഷ്ാവശിഷ്ങ്ങളില് നിന്നും മുളകയടുത് 
ഇന്കത് ബൂര്ഷവൈാസമൂ�ം വര്ഗ്ഗ ദവ
രുധേത്യങ്ങകള ഇല്ായ്മ കചയ്ിടില്. പഴ�
യുക�സ്ാനത്്റ് പുതിയ വര്ഗ്ഗങ്ങകളയും 
പുതിയ �ര്ദേന സാ�ചരത്യങ്ങകളയും 
പുതിയസ�രരൂപങ്ങകളയും പ്രതിഷ്ി 
ക്കുക�ാത്�ാണ്റ് കചയ്ിട്ളളത്റ്.''(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് �ാനികഫടസ്റാ) മുതലാളിത് 
ത്ികറെ സാംസ്റ് കാരിക�ായ അടബാ
ധഘ�നയായി,അ�ിത്ടായി(deep 
structure)ആയി നില്ക്കുന് ഫ്യൂഡല്സം
സ്റ് കൃതിയില് നിന്ാണ്റ് ഫാഷിസം 

മകാർക്്

ഏം്രൽസ്
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ക�ക്സിടക്ാവികല പ്രസിഡന്റും സഭാ
വിടരാധിയു�ായിരുന് ബനിടറ്റാ ജുകറ
സികറെ ടപരാണ്റ്  മുടസ്ാളിനിയ്ക്റ് 
പിതാവ്റ് നല്ിയത്റ്.എന്ാല് മുടസ്ാളി
നിയുക� �ാതാവ്റ് ടറാസ തികഞെ �ത
വിശവൈാസിയായിരുന്നു. നിരീശവൈരവാ്ി
യായിടായിരുന്നു മുടസ്ാളിനിയുക� 
തു�ക്ം. പുടരാ�ിതന്ാകര കറുത്ടരാ
ഗാണുക്കളന്നും �ാനവരാശികയ അപ
ക�കപെടുത്തുന് ക്ഷയടരാഗാണുക്കളന്നും 
വിടശഷിപെിച്ചിരുന് മുടസ്ാളിനിയുക� 
ആ്ത്യകാലരചനതകന് ദ്വം നിലനി
ല്ക്കുന്ില്(God does not exist)എന്താ
യിരുന്നു.ടസാഷത്യലിസ്റ്റുപാര്ടിയില് 
ടചര്ന് മുടസ്ാളിനി 1912ല് ടസാഷത്യലി
സ്റ്റുപത്�ായ അവന്ിയുക� പത്ാധിപ
രായി. The Cardinal's Mistress എന്
ടനാവലം പ്രസിധേീകരച്ചു. ഗ്രാംഷി 
പത്ത്ില് മുടസ്ാളിനിടയാക�ാപെം 
പ്രവര്ത്ിച്ചിരുന്നു. പടക്ഷ,ആക്ര�ടണാ
ത്സുകരാഷ്ടീയടത്ാ�ായിരുന്നു മുടസ്ാ
ളിനിയ്ക്റ് താത്റ്പരത്യം.1914ല് ഒന്ാം ടലാ
കയുധേത്ിന്റ് എതിരായ നിലപാ�ാണ്റ് 
ടസാഷത്യലിസ്റ്റ് പാര്ടിസവൈീകരിച്ചത്റ്. 
എന്ാല്പാര്ടിവിരുധേ നിലപാ�്റ് സവൈീ
കരിച്ച മുടസ്ാളിനികയപാര്ടയില്നിന്നും 
പത്ത്ില്നിന്നും പുറത്ാക്ി. അതിന്റ് 
ടശഷം പാര്ടിവിരുധേനായി ത്ീര്ന് 
മുടസ്ാളിനി ടസാഷത്യലിസ്റ്റുകളുക� കണ
കണ്ശത്രുവായി �ാറി.  ഭൂവ��കളുക�യും 
യുധേകക്ാതിയന്ാരായ മൂലധനക്ാ 
രുക�യും പിന്തുണടയാക� ഇറ്റാലിയന് 
േനത എന് പത്ംആരംഭിച്ചു(II popolo 
d' Italia)

1919ല്ഫാഷിസ്റ്റു്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുക� ടയാഗം 
വിളിച്ചു. തു�ക്ത്ില് ചക്രവര്ത്ിയ്കം 
സഭയ്കം എതിരായനിലപാ�ാണ്റ് സവൈീ
കരിച്ചിരുന്കതങ്കിലം ആ്ത്യകത് പാര്
ലക�ന്റ്റ് തിരകഞെടുപെികല ടതാല്വി
ടയാക� നിലപാ�്റ് �ാറ്റാന് തു�ങ്ങി.  
1920ല് ടപാ വാലിയില്(Po Valley) 
ടസാഷത്യലിസ്റ്റുകള് ന�ത്ിയ കര്ഷക
സ�രകത് ടനരി�ാന് ഭൂവ��കള് ഫാ
ഷിസ്റ്റുകകള ഉപടയാഗിച്ചു.കറുത്കുപൊ
യവം കറുത് തുര്ക്ികത്ാപെിയും ധരിച്ച 
ഫാഷിസ്റ്റുകള്  ഇറ്റലിയുക� ചരിത്ത്ില് 
ആ്ത്യ�ായി സര്ക്ാരികറെ അനു�തിയി
ല്ാകത അ�ിച്ച�ര്ത്ല് ന�ത്ി.1920 ല് 
തകന് ടബാടലാംഗ്റ് നയില് ടസാഷത്യ
ലിസ്റ്റ് ഭരണകര്ത്ാക്ള് സതത്യപ്രതി
ജ്ഞ കചയ്ച�ങ്ങികനയും ഫാഷിസ്റ്റുകള് 
ആക്ര�ിച്ചിരുന്നു.1921ല് ന�ന് തിരകഞെ
ടുപെില് ടസാഷത്യലിസ്റ്റുകള്ക്്റ് ടനകര 
ആക്ര�ങ്ങള് അഴിച്ചുവിട്. ഭൂവ��കള് 

മുമ്ൊളിനി കമ്മ്യൂണിസക്റ്റു 
മുമന്്പത് പചറുക്കുപേന്നും 
ഇ്ലിപയ ശക്തിപപെടുത്ി 
സേയുപെ  �ഴയപ്രതൊ�ം 
വീപണ്ടടുക്കുപേന്നും 
മ�ൊപെക് വിശ്വസിച്ചു. മ�ൊപെിനും 
സേയ്കം എതിപര വിേർശനം 
നെത്ന്�ത്രങ്ങൾ്കക് 
എതിമര മകപ്ടുക്കുക 
തുെങ്ങി സേയ്കക് അനുകൂലേൊയ 
നയങ്ങൾ നെപെിലൊ്കി 
മുമ്ൊളിനി മ�ൊപെിപറെ 
അംഗീകൊരം സൂത്രത്ിൽ 
മനെിപയടുക്കുകയും പചയ്തു.

വപകാപ്പ ്പയസ ്XI, മുവസ്കാളിനി

വാ�നങ്ങളും ആയുധങ്ങളും നല്ി ഫാ
ഷിസ്റ്റുകകള സ�ായിച്ചു.ടസാഷത്യലിസ്റ്റു
പാര്ടികയ �ാത്�ല്,കടത്ാലിക്ാസ
ഭയുക� സവൈന്ം പാര്ടിയായടപാപ്പുലര് 
പാര്ടികയയുംകടത്ാലിക്ാ ആക്ഷന് 
എന്സംഘ�നകയയും തകര്ക്ാന് 
ശ്ര�ിച്ചു.  പ്രതിപക്ഷപൊര്ടികകള, പ്രടതത്യ
കിച്ചും ടസാഷത്യലിസ്റ്റു പാര്ടികയയും 
ടപാപ്പുലര് പാര്ടികയയും അ�ിച്ചുതകര്
ത്തു. കടത്ാലിക്ാ പുടരാ�ിതന്ാകരയും 
സംഘ�നകകളയും ഫാഷിസ്റ്റുകള് ആക്ര
�ിച്ചിരുന്നു.എന്ാല് ഇറ്റലി ഒരു കടത്ാ
ലിക്ാ രാേത്യ�ായിരുന്തിനാല് കടത്ാ
ലിക്രായ ടവാടര്�ാകര ആകര്ഷിക്ാന് 
ഇറ്റലികയ താകനാരു കടത്ാലിക്ാ 
രാഷ്ട�ാക്കുക�ന്്റ് പാര്ലക�റെില് മുടസ്ാ
ളിനി ഏകപക്ഷീയ�ായി പ്രഖത്യാപിച്ചു. 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകകളയും ടസാഷത്യലിസ്റ്റുക
കളയും ഇറ്റലിയില് നിന്്റ് തു�ച്ചുനീക്കു 
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ക�ന്നും പ്രഖത്യാപിച്ചു.ടപാപ്പുലര് പാര്ടിയും 
കടത്ാലിക്ാസഭയും തു�ക്ത്ില് 
ടസാഷത്യലിസ്റ്റുകകള അ�ിച്ച�ര്ത്തുന്തി
ന്റ് മുടസ്ാളിനികയ പിന്തുണച്ചു.എന്ാല് 
േനങ്ങള്ക്ി�യില് കടത്ാലിക്ാപാര്
ടിയുക� സവൈാധീനം കുറയ്കാന് പുടരാ�ി
തന്ാകരയും കടത്ാലിക്ാ ക്ബ്ബുകകള
യും ആക്ര�ിച്ചുകകാണ്ിരുന്നു.ആക്ര� 
ണങ്ങളിലൂക� വത്ിക്ാകന വരുതിയില് 
കകാണ്ടുവരികയായിരുന്നു മുടസ്ാളിനി
യുക� ലക്ഷത്യം.തനിക്്റ് �ാത്ട�  ആക്ര
�ണങ്ങകള ത�യാന് കഴിയുകയുളളൂകവ
ന്നും തകറെ രക്ഷകസ്ാനം അംഗീകരി 
ക്കുകയാണ്റ് ഉത്��ാര്ഗ്ഗക�ന്നുംടബാ
ധത്യകപെടുത്തുകയായിരുന്നു മുടസ്ാളിനി 
കചയ്ത്റ്.ടപാപെ്റ് പയസ്റ് XI  കടത്ാലി
ക്രുക� ടപാപ്പുലര് പാര്ടിടയാ�്റ് വലിയ 
��ത കാണിക്ാകതയായി. ടപാപെ്റ് 
േനാധിപതത്യത്ിനും ലിബറലിസത്ി
നും ടസാഷത്യലിസത്ിനും എതിരായി
രുന്തിനാല് ഇറ്റലികയ  അവയില് 
നിന്നും രക്ഷിക്ാന്വന് മുടസ്ാളിനികയ 
അര്ധേ�നടസ്ാക� അംഗീകരിക്ാന് 
തയ്ാറായി. മുടസ്ാളിനിയ്ക്റ് എതികര 
ടപാപ്പുലര് പാര്ടികയ പിന്തുണച്ചാല് 
സഭയുക� ടനകരയുളള ഫാഷിസ്റ്റുകളുക�
ആക്ര�ണത്ിന്റ് ശക്ികൂടുകടയയുളളൂ 
എന്്റ് ടപാപെിന്റ് അറിയാ�ായിരുന്നു.  
1922 ഒടക്ാബര് 2ന്റ് വത്ിക്ാന്കസ
ക്രടറി ഇറ്റലിയികല പുടരാ�ിതന്ാര്  
ടപാപ്പുലര് പാര്ടിയു�ായി സ�കരിടക്
ണ്തികല്ന്്റ് അറിയിച്ചു. കടത്ാലിക്ാ 
സഭയുക� സവിടശഷാധികാരങ്ങളില് 
പലതും പുനതഃസ്ാപിക്കുക�ന്്റ് മുടസ്ാ
ളിനി പ്രഖത്യാപിച്ചു.കാര്ദേിനാള് ഗാ്ാരി 
മുടസ്ാളിനി നകല്ാരു കടത്ാലിക്നാ
കണന്്റ് സാക്ഷത്യകപെടുത്ി.ടപാപെ്റ് 
പയസ്റ് XI ഒരു തികഞെ ടസഛോധികാ
രിയും പര�ാധികാര സവൈഭാവക്ാരനും 
ആയിരുന്നു. അതുകകാണ്ടുതകന് മുടസ്ാ
ളിനികയ പിന്തുണയ്കാനുളള ടപാപെികറെ 
തീരു�ാനം സഭയിലളള �ിക്ടപകരയും 
അമ്പരപെിച്ചു.ഫാഷിസം സഭയ്ക്റ്  എതി
രാണ്റ്എന് വിശവൈാസക്ാരനായ ഫാ്ര് 
എറിടകാ ടറാസ്ാ യായിരുന്നു കടത്ാ
ലിക്ാപത്�ായ ലാ സിവിറ്റാ കടത്ാ
ലിക്ായുക� പത്ാധിപര്.പഴയ ലിബറ
ലിസ്റ്റുകളും നാടിന്പുറകത് ഭൂവ��കളും 
ധനികരായവത്യവസായികളും അവസര
വാ്ികളായപത്ക്ാരും കുഴലൂത്തുകാ 
രായ രാഷ്ടീയക്ാരും ടചര്ന്താണ്റ് 
ഫാഷിസ്റ്റു രാഷ്ടീയകൂടക�ന്്റ് ഫാ്ര്ടറാ
ടസ്ാ തുറന്്റ് എഴുതി.ടപാപെ്റ് ഫാഷിസ്റ്റ് 
വിരുധേ വി�ര്ശനം നിറുത്ാന് ടറാടസ്ാ 

കക്ാന്നു.ടപാപെ്റ് കകാലടയാ�്റ് പ്രതിക
രിച്ചില്.ഫാ്ര് ടഡാന് സ്റര്ടസാ ടപാ
പെിടനാ�്റ് ടയാേിച്ചുടപാകാന് കഴിയാ 
ത്തിനാല് ഇറ്റലിവിട് ടപായി.   മുടസ്ാ
ളിനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു്റ് മുടന്റ്റകത് കചറു
ക്കുക�ന്നും ഇറ്റലികയ ശക്ികപെടുത്ി 
സഭയുക�  പഴയപ്രതാപം വീകണ്ടുക്കു
ക�ന്നും ടപാപെ്റ് വിശവൈസിച്ചു. ആക്ര�ണ
ത്ിലൂക� സമ്മര്ദേവം പാരിടതാഷിക 
്ാനങ്ങളും എന് നയ�ാണ്റ് മുടസ്ാളിനി 
സവൈീകരിച്ചത്റ്.ടപാപെിനും സഭയ്കം 
എതികര  വി�ര്ശനം ന�ത്തുന്പത്
ങ്ങള്ക്്റ് എതികര ടകകസ്ടുത്തു.സഭ 
അംഗീകരിച്ച പാഠത്യപധേതി �ാത്ട� 
ന�പെിലാക്കൂ എന്്റ് ഉറപ്പുകകാടുത്തു.ചൂതാ
ടടകന്ദ്രങ്ങള് സഭയ്ക്റ് ടവണ്ി അ�ച്ചുപൂടി. 

വിവാ�ട�ാചനകത് അസാധുവാക്ി.
സഭയുക� അവധി ് ിവസങ്ങകള കപാതു
അവധിയാക്ി�ാററി.അങ്ങകന ടപാപെി
കറെ അംഗീകാരം സൂത്ത്ില് മുടസ്ാളി
നി ടന�ികയടുത്തു.1924കല ഇലക്ഷനില് 
കടത്ാലിക് സഭ പിന്തുണനല്ി. 
ഫാഷിസ്റ്റുകള് എതിര്കക്ഷിക്ാകരയും 
അവരുക� ടവാടര്�ാകരയും അ�ിടച്ചാ�ി
ച്ചു.പത്സ്ാപനങ്ങള് തകര്ത്തു. സഭയും 
സവൈന്ം പത്ം അ�ച്ചുപൂടി. അടുത്തവണ  
ഓടരാരുത്ര്ക്കും ടവണ്ി താന് ടവാട്
കചയ്യുക�ന്്റ് മുടസ്ാളിനി പ്രഖത്യാപിച്ചു

മുക്ാളിനിയുടെ റാസ്പുട്ിൻ 
ടപാപെികറെ പ്രീതി സമ്പാ്ിക്ാന് മുടസ്ാ
ളിനി തകറെ കുടുംബകത് ജ്ഞാന്ാനം 
കചയ്ിച്ചു.ടപാപെിനും മുടസ്ാളിനിയ്കം 
ഇ�യികല �ധത്യസ്നായിരുന് ഫാ്ര് 
�ാച്ചി കവന്റുറികയ ഒരുേര്മ്മന് പത്ം 
മുടസ്ാളിനിയുക� റാസ്പുടിന് എന്്റ് വി
ടശഷിപെിച്ചു. ടലാകത്ികല എല്ാവിപ്ല
വങ്ങള്ക്കും കമ്മ്യൂണിസത്ിനുംകാരണ
ക്ാര് ജൂതന്ാരാകണന്നും ടലാകകത് 
ഇല്ാതാക്ലാണ്റ് അവരുക� ലക്ഷത്യക�
ന്നും ഈപുടരാ�ിതന് വാ്ിച്ചിരുന്നു.
പുടരാ�ിതന്ാരുക� ഫാഷിസ്റ്റ് വിഭാഗ
ത്ികറെ നായകനായിരുന് ഫാ്ര് �ാച്ചി 
കവന്റുറി വത്ിക്ാന് -  ഫാഷിസ്റ്റുസ
ഖത്യത്ികറെ പ്രധാനശില്പിയായിരുന്നു. 
താന് നകല്ാരു േസ്യൂട് ഫാഷിസ്റാകണ
ന്്റ് �ാച്ചികവന്റുറി അവകാശകപെടിരുന്നു.
(a good  Jesuit and a good fascist).
വത്ിക്ാനില് മുടസ്ാളിനിയുക� ചാര
ന്ാരായി ഉണ്ായിരുന്  പുടരാ�ിതന്ാ
രില് പ്രമുഖനായിരുന്നു ഫാ്ര് എന് 
റിടകാ പൂച്ചി. തകറെ ഫാഷിസറ്റ്റ് ടസവൈ
ഛോധിപതത്യത്ിനും ക്രൂരതകള്ക്കും 
സഭയുക� �തപര�ായ അംഗീകാരവം 
സാധൂകരണവം മുടസ്ാളിനി പാള്ശവൈ
വര്ത്ികളായ പുടരാ�ിതന്ാകര ഉപ
ടയാഗിച്ച്റ് ടന�ികയടുത്തു. മുടസ്ാളിനി 
ദ്വത്ാല് നിടയാഗിക്കപെടവനും 
സുരക്ഷിതനു�ാകണന്്റ് കര്ദേിനാള് ക�രി 
കഡല് വാള് പറഞ്.

സഭയുക� കീഴിലളള സന്ധേസംഘ
�നയായിരുന്നു കടത്ാലിക്ാ ആക്ഷന്
ഗ്രൂപെ്റ്. മുടസ്ാളിനി എട്വയസ്ിനും പതി
ന്ാലവയസ്ിനും ഇ�യ്കളള കുടികകള 
പരിശീലിപെിക്ാന് ടവണ്ി ഓപെറ 
നാഷണടല ബാലില്ാ എന്സംഘം 
രൂപീകരിച്ചു.കചറിയകപണകുടികള്ക്്റ് 
ടവണ്ിയും യുവതികള്ക്്റ് ടവണ്ിയും 
സംഘ�നകള് രൂപീകരിച്ചത്റ് ടപാപെികന 
ശുണ്ഠിപി� ിപെിച്ചു .കപണകുടികള് 

ഫകാദർ ടകാച്ി മേൻറുറി

വിടനാ�്റ് ആവശത്യകപെട്.
ഭരണകൂ�വം സഭയും തമ്മിലളള 

സംഘര്ഷം അവസാനിപെിക്ാന് വത്ി
ക്ാന് കസക്രടറി പീടട്രാ ഗാ്ാരികയ 
നിടയാഗിച്ചു. കടത്ാലിക്ാ പത്ം മു
ടസ്ാളിനിയ്ക്റ് സ്തുതിയും ടബാള്ടഷവി
ക്കുകള്ക്്റ് നിന്യു�ായി പുറത്്റ് വരാന് 
തു�ങ്ങി. മുടസ്ാളിനിയ്ക്റ് നിരുപാധികം 
പിന്തുണനല്ണം എന് നിര്ടദേശകത് 
നിരസിച്ചുകകാണ്്റ്  ടപാപ്പുലര് പാര്ടിയു
ക� സ്ാപകടനതാവകൂ�ിയായഫാ്ര്  
ടഡാന് ലൂഗി സ്റര്ടസാ സ്ാന�ാനങ്ങള് 
രാേികവച്ചു. മുടസ്ാളിനി ക്രിസ്തത്യന് മൂലത്യ
ങ്ങള്ക്്റ് എതിരാകണന് സ്റര്ടസായുക�  
നിലപാ�്റ് ടപാപെ്റ് അംഗീകരിച്ചില്.ടപാ
പ്പുലര് പാര്ടിയുക� �കറ്റാരു ടനതാവായ 
ഫാ്ര് ഗിടയാവന്ി �ിന്ടസാനികയ 
ഫാഷിസ്റ്റുഗുണ്കള് രാത്ിയില് തല്ി
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ടപാപെ്റ് ആവശത്യകപെടടപൊള് മുടസ്ാളിനി 
ഒഴിഞ് �ാറുകയാണുണ്ായത്റ്.�ിറ്റ്റ്ലര് 
കടത്ാലിക് കരയും ക്രൂര�ായി ടവടയാ
�ിത്തു�ങ്ങിയതാണ്റ്  ടപാപെികറെ �നം
�ാറ്റത്ിന്റ് കാരണം. ജൂതന്ാര് ക്രിസ്തു
�തത്ില് ടചര്ന്ാല് അവര് ജൂതന്ാ 
രല്, ക്രിസ്തത്യാനികളാണ്റ്. എന്ാല് �ി
റ്റ്റ്ലര് ജൂതക്രിസ്തത്യാനികകളയും ടകാണ
കസന്ടട്രഷന് കത്യാമ്പിടലയ്ക്റ് അയച്ചിരു
ന്നു.

1939ല് പയസ്റ്XIഅന്രിച്ചു.ടപാപെി
കറെ ശരീരം കാണാന് മുടസ്ാളിനി 
ടപായില്.മുടസ്ാളിനിയുക� ചങ്ങാതി
യായ ഫ്ാന്സ്ടകാ പാകസല്ി പുതിയ
ടപാപൊയി(Pius XII)സ്ാനാടരാ�ണം 
കചയ്തു.ഫാഷിസത്ികറെ സ്തുതിപാഠകനും 
കറകളഞെ പിന്തുണക്ാരനു�ായിരുന്നു 
പുതിയടപാപെ്റ്.  കടത്ാലിക്ാസഭ 
പുതിയ ടപാപെികറെ ടനതൃതവൈത്ില് വം
ശീയനയങ്ങള്ക്്റ് പിന്തുണനല്ി.,മു
ടസ്ാളിനിയുക� ആക്ര�ണതവൈരടയാക�ാ
പെം നിന്നു.1943കസപ്തംബര് 10ന്റ് 
നാസികള് ടറാ�ികലത്ി  ജൂതന്ാകര 
പി�ികൂ�ിയടപൊള് വത്ിക്ാന്  നിശ്
ബ്ദത പാലിച്ചു.ഇറ്റലിയില്നിന്നും പി�ി
കൂ�ിയ ജൂതന്ാകര നാസികള് ഓഷ്റ് 
വിറ്റ്റ്സിടലയ്ക്റ് കകാണ്ടുടപായി.ഫാഷി
സ്റ്റുഭരണകത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവിടരാധത്ി
കറെ ടപരില് നിലനിര്ത്ാനും  വിശവൈാ
സികള്ക്ി�യില് സവൈീകാരത്യ�ാക്ാനും 
വത്ിക്ാന്ശ്ര�ിക്കുകയും ഫാഷിസം 
�തവിരുധേ�ാണ്റ് എന്്റ് പറഞെ പുടരാ

�ിതന്ാകര നിശ്ബ്ദരാക്കുകയും നിരസി
ക്കുകയു�ാണ്റ് ടപാപെ്റ് കചയ്ത്റ്. അതിന്റ് 
എക്ാലത്തും വലിയ വിലയാണ്റ് സഭ 
കകാടുടക്ണ്ിവരുന്ത്റ്.ആധുനികകാ
ലത്്റ് ഫാഷിസകത് അപഗ്രഥിച്ച ഏണ
സ്റ്റ് ടനാള്കട (1923-2016)എന് േര്മ്മന് 
ചരിത്കാരന് ടരഖകപെടുത്ിയത്റ് ഇങ്ങ
കനയാണ്റ്.�ാര്ക്സിസ്റ്റുവിരുധേതയില് 
നിന്ാണ്റ് ഫാഷിസം ഉ�കലടുത്ത്റ്.
�ാര്ക്സിസവം റഷത്യന് വിപ്ലവവംഇല്ാതി
രുന്നുകവങ്കില് ഫാഷിസം ഉണ്ാകു�ായി
രുന്ില്.ടനാള്കടയുക� നിഗ�നകത് 
ചരിത്ം ശരികവയ്കന്നുണ്്റ്. യൂടറാപെികന 
ബാധിച്ച ഭൂതകത് ഉച്ചാ�നം കചയ്ാനു
ണ്ായ തീവ്രവലതുപക്ഷകൂടായ്മകയ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �ാനികഫടസ്റാ സാക്ഷത്യ
കപെടുത്ിയിരുന്നു.  ഇത്റ് ഇന്നും പുതു 
രൂപങ്ങളില്, പുതുരീതിശാസ്ത്രങ്ങളില്  
തു�രുകയാണ്റ്, ഇന്ഡത്യയില് അത്റ് ഭര
ണഘ�നാനുസൃതഫാഷിസ�ായിടാണ്റ്  
(Constitutional Fascism)പ്രതത്യക്ഷകപെടു 
ന്ത്റ്. ഭരണഘ�നയും േനാധിപതത്യവം 
നിലനിര്ത്ികക്ാണ്്റ് ഫാഷിസം കയ
റിവരുന്നു. �തങ്ങളും �തപുടരാ�ിതന്ാ
രും ഇ�തുപക്ഷ-േനാധിപതത്യ രാഷ്ടീയ
കത് ട�ാചന �ാര്ഗ്ഗ�ായികാണാകത 
ഇറ്റലിയികലന്ടപാകല അതികന നി
ശ്ബ്ദം സവൈാഗതം കചയ്യുകയാണ്റ്. 

 
അവലംബം— 
David I. Kertzer - 
The Pope and Mussolini.
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ടതാളില് ടതാക്കുട�ന്ി�ാര്ച്ച്റ് കചയ്യുന്
ത്റ് ടപാപെിന്റ്അടരാചക�ായിടാണ്റ് 
ടതാന്ിയത്റ്.എങ്കിലം മുടസ്ാളിനിയു 
�ായി കരാറുകള് ഉണ്ാക്കുന്തില് 
നിന്നും ടപാപെ്റ് പിന്ാറിയിരുന്ില്. 
അധികാരത്ര്ക്ങ്ങള് ഇരുകൂടരും 
�നസ്ില്സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.രാേത്യത്ികറെ 
നിയ�ങ്ങള്ക്്റ് കീഴിലാണ്റ്സഭകയന്നും 
പാലസ്തീനില് േനിച്ച �തം കടത്ാലി
ക്ാ�ത�ായിത്ീര്ന്ത്റ് ടറാ�ിലാകണ
ന്നും അതുകകാണ്്റ് രാഷ്ടം കാത്ലിക്റ് 
എന്ടപാകല ഫാഷിസ്റ്റു�ാകണന്ായി
രുന്നു മുടസ്ാളിനിയുക�വാ്ം. ഇറ്റലി 
അകത്തും പുറത്തും ഫാഷിസ്റാണ്റ്.
എന്ാല് മുടസ്ാളിനി സൂപെര് പവര് ച�
യുന്ത്റ് ടപാപെിന്റ് അത് രുചിച്ചിരുന്ില്.
ഫാഷിസകത് പൗര�തവം രാഷ്ടീയ�
തവ�ായി ചിത്ീകരിച്ച  മുടസ്ാളിനിയുക� 
അനുയായികള് ദ്വത്ില് വിശവൈസി
ക്കുന്തു ടപാകല മുടസ്ാളിനിയില് വി
ശവൈസിക്ാനും ആവശത്യകപെടിരുന്നു.  
�തത്ില്ടപാപ്പും രാഷ്ടീയത്ില്   മു
ടസ്ാളിനിയുംടചാ്ത്യം കചയ്കപെ�ാത് 
ബിംബങ്ങളായിരിക്ണക�ന്്റ് ഫാഷി
സ്റ്റുടനതാവ്റ് ഒഗടസ്റാ തുറാത്ി പറഞ്.
ഫ്ാന്സസ്റ് ടകാ പാകസ്ല്ികയന് ഫാ
ഷിസ്റ്റ് പുടരാ�ിതകന കസക്രടറി ഓഫ്റ് 
ടസ്ററ്റായി ടപാപെ്റ് നിയ�ികച്ചങ്കിലം 
തകറെഅധികാരങ്ങള് ദ്വ്ത്ക�ന് 
വിചാരത്ാല് മുടസ്ാളിനികയ സംശയ
ത്ികറെ നിഴലിലാണ്റ് ടപാപെ്റ് നിറുത്ി
യിരുന്ത്റ്. മുടസ്ാളിനിയും താഴ്ന്നുകകാടു
ക്ാന് തയ്ാറായിരുന്ില്. 

1932ല് ടപാപെികന സന്ര്ശിച്ച മു
ടസ്ാളിനി സാധാരണഭരണകര്ത്ാ
ക്ള് കചയ്യുന്തു ടപാകല   ടപാപെികന 
കുമ്പിടുകടയാ ട�ാതിരവിരലില്മുത്�ി
ടുകടയാ കചയ്ില്.കപ്രാടസ്റന്റു്റ് �തക്ാര്
ക്്റ് എതികര ശക്�ായ ന�പ�ികള്ടവ
ണക�ന് ആവശത്യ�ാണ്റ് ടപാപെ്റ് 
ഉന്യിച്ചത്റ്. ജൂതകരക്ാള് അപക�കാ
രികള് അവരാണ്റ്. ലിബറലിസവം 
േനാധിപതത്യവക�ല്ാം കപ്രാടസ്റന്റു 
കാരുക� നിര്മ്മിതികളായതിനാല് അവ
രാണ്റ്ഇറ്റലിയുുക� ശത്രുക്ള്.1934ല് 
ടപാപെികറെ സമ്മര്ദേംകാരണം കപ്രാടസ്റ 
ന്റുകാരുക� സവൈകാരത്യടയാഗങ്ങള് ടപാലം 
മുടസ്ാളിനി നിടരാധിച്ചു. എന്ാല് 
ടപാപെിന്റ് ജൂതന്ാടരാ�്റ് അത്ടയകറ 
ശത്രുത ഉണ്ായിരുന്ില്.ടയശുക്രിസ്തു 
ജൂതവംശേനാകയാല് ജൂതന്ാരില് 
നിന്ാണ്റ്  ക്രിസ്തത്യാനികള് ഉണ്ായത്റ്. 
അതുകകാണ്്റ് �ിറ്റ്റ്ലറുക� ജൂതടവട 
ത�യാന്  നിര്ടദേശം നല്ണക�ന്്റ് 
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കീെനൊശിനി 
എന് േൊരണം

ആഡരോ�്ം
ഡ�ോക്ടർ ഡവണു ഡതോന്നയ്ക്കൽ

പുത്ന് വിത്ിനങ്ങള്,  രാസവള
ങ്ങള്,  കീ�നാശിനികള് തു�ങ്ങി 
ആധുനിക കാര്ഷിടകാപകരണ

ങ്ങളും നൂതന കൃഷി രീതികളും വകര ശാ
സ്ത്രത്ികറെ ടനടം തകന്യാണ്റ് �ാനവ 
പുടരാഗതിയില് അവയ്ക്റ് വലിയ പങ്കുണ്്റ്. 

 എന്ാല് ഈ ശാസ്ത്രടനടം കയ്�ക്കു
കയാണ്റ് വന്കി� കുത്കകളും ചില രാ
ഷ്ടങ്ങളും. രാസവളങ്ങള്,  കീ�നാശിനികള് 
തു�ങ്ങിയവയുക� ഉല്പാ്നവം  വിപണനവം 
അന്ാരാഷ്ട കുത്കകളുക� ദകകളിലാ
ണ്റ്.  വിപണനവം  അധീശതവൈമുറപെിക്ാ
നായി കതരകഞെടുക്കുന്ത്റ് കാര്ഷികവൃ
ത്ിയില് അതിേീവനം ടതടുന് ഇന്ത്യ 
തു�ങ്ങിയ വികസവൈര രാേത്യങ്ങടളയും  രാ
ഷ്ടങ്ങകളയും �റ്റ്റ് അവികസിത രാഷ്ടങ്ങളി
ടലയു�ാണ്റ്. 

കാര്ഷിക ട�ഖലയ്ക്റ് ട�ലള്ള ആധി
പതത്യം നിലനിര്ത്ി തങ്ങളുക� ഉല്പന്ങ്ങ
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ളുക� വിപണനത്ിടലക്്റ് അന്ാരാഷ്ട 
കുത്കകളുക� ഗൂഢതന്ങ്ങള് ആടഗാ
ളവത്യാപക�ായി തു�രുകയാണ്റ്. 

വികസവൈര അവികസിത രാഷ്ടങ്ങളി
കല േനസംഖത്യാവര്ധനയും ് ാരിദ്ത്യവം 
മുതകലടുത്ാണ്റ് അവര് തങ്ങളുക� ആധി
പതത്യം ഉറപെിക്കുന്ത്റ്. േനസംഖത്യ വര്
ധേനവ്റ് ് ാരിദ്ത്യത്ിനും പടിണിക്കും ഒരു 
കാരണ �ാണടല്ാ. ്ാരിദ്ത്യത്ിനും 
പടിണിക്കും പരി�ാരവം ആയാണ്റ് 
അവരുക� വരവ്റ്. അതിടലക്്റ് കൃഷി 
വിപുലകപെടുത്തുകയാണ്റ് ഏക ടപാംവഴി. 
കൃഷി ക�ച്ചകപെടുത്തുന്ടതാക� വിശപെിന്റ് 
പരി�ാര�ായി.  വിശപെ്റ് വലികയാരു 
ആയുധ�ാണ്റ്. പടിണിയില് വലയുന്
വന്റ് ഒരു കപാതി ഭക്ഷണം നല്കി 
തങ്ങളുക� ചിന്യ്ക്റ് അനുഗുണ�ായി വാര്
കത്ടുക്കുക. അത്രത്ില് ചിന്ാ ്ാ
രിദ്ത്യം വന്  ഒരു വലിയ സമൂ�കത് 
ആയുധ�ാക്കുക അത്യും ആയി കഴി
ഞൊല് തങ്ങള് ആഗ്ര�ിച്ചതുടപാകല 
കാരത്യങ്ങള് നീക്ാനാവം.  ഇവരുക� 
ഇത്രം �ീനബുധേി �നസ്ിലാക്ാന് 
േനസമൂ�ത്ിന്റ് ആവന്ില് എന്താ
ണ്റ് ഏകറ ടഖ്കരം. 

കാര്ഷിക വൃത്ിയിടലക്്റ് ��ങ്ങാം
കാര്ഷിക വിഭവങ്ങളുക� വമ്പിച്ച ഉത്റ്പാ
്ന�ാണ്റ് ആധുനിക കൃഷി രീതികള് 
ലക്ഷത്യ�ിടുന്ത്റ്. അതിടലക്്റ് ആധുനിക 
കൃഷിയായുധങ്ങള്, ക�ച്ചകപെട വിത്ിന
ങ്ങള്, രാസവളങ്ങള്, കീ�നാശിനികള് 
എന്ിവ ടവണം. ഒകക്യും കുത്കകള്  
നല്കുന്നു. അതത്യാധുനിക കാര്ഷിടകാ
പകരണങ്ങള് കകാണ്്റ് ഭൂ�ി കൃഷിക്്റ് 
ഒരുക്കുന്നു. അവര് തരുന് വിത്ിട്റ് കൃ
ഷിയിറക്ാം. ഇ�വിട്ള്ള രാസവളപ്രടയാ 
ഗം, കീ�ങ്ങകളയകറ്റാന് കീ�നാശിനി. 
കാര്ഷികവിള പതിന്�ങ്ങ്റ് വര്ധേിച്ചു.

പരമ്പരാഗത കാര്ഷിക സമ്പ്ര്ായം 
നാം ഉടപക്ഷിച്ചു. സസത്യ (ഇല) വളം  
ചാണകം തു�ങ്ങിയ ദേവവളങ്ങള്,  
ദേവകീ�നാശിനികള് �ണിന്റ്  സുഹൃ
ത്ായ കീ�നിയന്ണ �ാര്ഗങ്ങള് 
എല്ാറ്റിടനാടും വി�. നമുക്്റ് വന് വിളവ്റ് 
ലഭത്യ�ായി. വയടലലകളില് നൂറുട�നി 
വിളവ്റ്. കര്ഷകരുക� സുഖനിദ് കളില് 
നിറമുള്ള കിനാക്ള് വിരിഞ്. ഉല്പെ
ന്ങ്ങള് എവിക� വില്ക്കുക�ന് ആശ
ങ്കയും ടവണ്. വിത്തും വളവം കീ�നാ
ശിനികളും ്ാനം നല്കിയവര് തകന് 
കര്ഷകര്ക്്റ് ഉല്പെന്ങ്ങള് വന് വില 
നല്കി വാങ്ങി. ഇതില്പെരം സടന്ാ
ഷക�ന്തുടവണം ?

കാലം കാത്തു നിന്ില് �ണ്റ് ചതി

ക്ില് എന് പ്ര�ാണകത് �റിക�ന്്റ് 
�ണ്റ് പ്രതികരിച്ചു. പ്രാണവായു ടപാലം 
ലഭത്യ�ാകാകത വിലപിക്ാന് തു�ങ്ങി.  
കീ�നാശിനികള് േീവനാശിനികളായി 
�ാറി. �ണികറെ  േീവന് കാക്കുന് സൂക്ഷ്മ
േീവികളും വിരകളും ചകത്ാടുങ്ങാന് 
തു�ങ്ങി. സസത്യകത് �ണില് നിലനിര്
ത്തുകയും ദേവബന്ധം ഊടിയുറപെിക്കു
കയും കചയ്യുന് േീവോതികള് അപ്രതത്യ
ക്ഷ�ാകാന് തു�ങ്ങിയടതാക� �ണില് 
നിന്നും �രണ നാ്ം ടകള്ക്ാറായി. 

�ണില്  കളകള് ടപാലം കുരുക്ാ
തയായി. തങ്ങളുക� വിത്തും വളവ�ില്ാ
കത ഒരു നാമ്പും കിളിര്ക്ില്.  വിത്ി

നങ്ങളും രാസവളങ്ങളും കീ�നാശിനി 
കളും കുത്കകള് ആവശത്യകപെടുന് വില 
നല്കി വാങ്ങണം. ഉല്പാ്ിപെിക്കുന് 
മുഴുവന് കാര്ഷിക ഉല്പന്ങ്ങളും കുത്
കകളുക� അറകളിടലകക്ാഴുക്ാകത 
നിര്വാ��ില്ാകത വന്ാല് എന്ാ 
കചയ്യുക?

വിശപെ്റ് �ാറ്റണക�ങ്കില് അവര് പറ
യുന് വിലയ്ക്റ് ഭക്ഷത്യവസ്തുക്ള് അവരുക� 
പക്ല് നിന്നും വാങ്ങണം. വിശപെിനു 
മുന്ില് അന്ം കാട്ന് ആടയാധനവി
്ത്യ ആണവായുധങ്ങള് ടപാലം ടതാറ്റു 
��ങ്ം. 

��ങ്ങിവരുന്ത്റ് പഴയതിടനക്ാള് 
വലിയ പടിണിയാണ്റ്. ശുധേ�ായ ് ാ�
േലത്ിന്റ് ടപാലം കുത്കകളുക� കാല്
പാ്ങ്ങള് ശരണം.  �ണ്ണും �രങ്ങളും 
�നുഷത്യശരീരങ്ങള്ടപാലം രാസ വസ്തു
ക്ള് കകാണ്്റ് പൂരിത�ായി. പ്രാണവാ
യുടപാലം വിഷലിപ്ത�ായി.  ഈകയാരു 
ഘടത്ില് നാം �ൗനം കവ�ിയണം.  
ഇവിക�യാണ്റ് നമ്ക� രാഷ്ടീയ ടബാധ
ത്ികറെ പ്രസക്ി

പ്രകൃതികയയും കൃഷിടയയും ട്�ി
ക്കുന് ഒരു നിര ആക്ിവിസ്റ്റുകള് എകറെ 
കചറുപെകാലത്്റ് നമ്ക� ഓടരാ ഗ്രാ�ങ്ങ 
ളിലം ഉണ്ായിരുന്നു അവര് സവൈന്ം ശരീ 
രടത്ക്ാള് പ്രാധാനത്യം സ�േീവിക
ളുക� ആടരാഗത്യത്ിനും നിലനില്പെിനും 
ഭക്ഷണത്ിനും നല്കിയിരുന്നു.  നന്
യുക� കവള്ളിവടം വിതറുന്വരായി നാം 
ഓടരാരുത്രും �ാറണം. നമ്ക� രാഷ്ടീ
യടബാധം അതിടലക്കുണരണം. 

കൊലം കൊത് നിന്ില്ല േണ്ണക് 
ചതി്കില്ല എന് പ്രേൊണപത്
േറികെന്ക് േണ്ണക് പ്രതികരിച്ചു. 
പ്രൊണവൊയു മ�ൊലം 
ലേ്യേൊകൊപത വില�ി്കൊൻ 
തുെങ്ങി. സസ്യപത്  
േണ്ണിൽ നിലനിർത്കയും 
വജവബന്ധം  
ഊട്ിയുറപെിക്കുകയും പചയ്യുന് 
ജീവജൊതികൾ അപ്രത്യക്ഷ
േൊകൊൻ തുെങ്ങിയമതൊപെ 
േണ്ണിൽ നിന്നും േരണ നൊദ്ം 
മകൾ്കൊറൊയി.
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നിർദ്ിഷ്ട വവദ്യുതി 
നിയേമേദ്ഗതി ബിൽ ജനവിരുദ്ം

വിശെെനം
ജയനോരോയണൻ

ദവ് യുത ി 
വ ി ത ര ണ 
ര ം ഗ ത്്റ് 

സവൈകാരത്യട�ഖലക്്റ് സമ്പൂര്ണ നിയന്
ണത്ിന്റ് അവസരം കകാടുക്കുന് 
ദവ്യുതി നിയ�ടഭ്ഗതി ബില് ടലാക 
സഭയില് ടകന്ദ്രസര്ക്ാര് അവതരിപെി
ക്കുകയുണ്ായി. പ്രതിപക്ഷം വന്പ്രതി
ടഷധം ഉന്യിച്ചതികന തു�ര്ന്്റ് ബില് 
പാര്ലക�റെ്റ്  സ്റാന്ഡിംങ്റ് കമ്മറ്റിയുക� 
പരിഗണനയ്ക്റ് വിട്. ദവ്യുതിട�ഖല
യില് സവൈകാരത്യട�ഖലയ്ക്റ് നിയന്ണര

�ിത�ായി ലാഭം കകായ്ാനും, കര്ഷ
കര്ക്കുള്ള സബ്റ് സിഡി ആനുകൂലത്യങ്ങള് 
ഇല്ാതാക്ാനും പാവകപെടവര്ക്കും, 
സാധാരണക്ാര്ക്കും ദവ്യുതി സൗ
കരത്യങ്ങള് നിടഷധിക്കുന്തിനും വഴി
കവയ്കന്താണ്റ് ബില്ികല വത്യവസ്ക
കളന്നും പ്രതിപക്ഷം കുറ്റകപെടുത്ി. ഈ 
ബില്ികനതികര ദവ്യുതി ട�ഖലയില് 
കതാഴികലടുക്കുന് 27 ലക്ഷടത്ാളം 
േീവനക്ാര്കക്ാപെം കര്ഷകരും ടകന്ദ്ര 
ടട്രഡ്റ് യൂണിയനുകളും യുവേന വി്ത്യാര്
തി പ്രസ്ാനങ്ങളും രാേത്യവത്യാപക�ായി 
പ്രതിടഷധം സംഘ�ിപെിയ്കകയുണ്ായി. 

ടഭ്ഗതി ബില്ികല വത്യവസ്കളനു 
സരിച്ച്റ്  ദവ്യുതി വിതരണ ട�ഖല
യില് സവൈകാരത്യ കമ്പനികള്ക്്റ് പ്രടവ
ശനം അനുവ്ിക്കും. ഒരു വിതരണ ട�
ഖലയില് ഒന്ിലധികം ദവ്യുതി 
വിതരണക്ാരുകണ്ങ്കില് ഇഷ്മുള്ള 
വിതരണക്ാകര കതരകഞെടുക്ാന് 
ഉപടഭാക്ാവിന്റ് അവസരം നല്കുന്നു. 
വിതരണ ട�ഖലയില് �ത്സരക്ഷ�ത 
ഒരുക്കുന്തിന്റ് ദവ്യുത വിതരണ 
ശംഖല ഉപടയാഗിക്ാന് എല്ാ കമ്പ
നികള്ക്കും അവസരം ലഭിക്ത്ക് 
വിധത്ില് നിയ�ത്ികല 14-ാം വകുപെ്റ് 
ടഭ്ഗതി കചയ്യും. ഒരു വര്ഷകത് കാല
യളവിനുള്ളില് ദവ്യുതിയുക� താരിഫ്റ് 
നിരക്്റ് പരിഷ്റ് ക്രിക്ാന് പാകത്ില് 
നിയ�ത്ികല 62-ാം വകുപെ്റ് ടഭ്ഗതി 
കചയ്യും. ദവ്യുതി റഗുടലറ്ററി കമ്മീഷ
നുകളുക� അധികാരം വര്ധേിപെിക്ാനും 
പുനര്നിര്ണയിക്ാനും നിയ�ത്ികല 
166-ാം വകുപെില് �ാറ്റം വരുത്തും. 
ദവ്യുതി വാങ്ങല്, ടക്രാസ്റ് സബ്റ് സി 
ഡി എന്ിവയില് �ാറ്റം വരുത്ാനും 
പുനര് നിശ്യിക്ാനും 60 എ എന് 

സൊധൊരണ്കൊർക്കും 
കർഷകർക്കും വവദ്യുതി 
തൊങ്ങൊവന് നിര്കിൽ 
ലേ്യേല്ലൊതൊകുന്തും 
പ�ൊതുമേഖലൊ വവദ്യുതി 
വിതരണ കമ്പനികപള 
തകർച്യിമല്കക് നയിക്കുന്
തുേൊകും വവദ്യുതി 
നിയേമേദ്ഗതി ബിൽ
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വവദ്യുതി മബൊർഡുകൾ 
സ്വകൊര്യവൽ്കരിച് 
സംസ്ൊനങ്ങളിപലല്ലൊം 
വവദ്യുതി നിര്കക് 
വർദ്ിപെിച്മപെൊൾ 
മകരളത്ിൽ മക്രൊസക് 
സബക് സി�ി ഉൾപപെപെയുള്ള 
സംവിധൊനങ്ങൾ ഫലപ്രദ്േൊയി
നെപെിലൊ്കി തൊങ്ങൊവന് 
നിര്കിൽ പ�ൊതുജനങ്ങൾ്കക്
വവദ്യുതി നൽകി വരുന്നു.

പുതിയ വകുപെ്റ് കൂ�ി ടചര്ക്കും. ദവ്യുതി 
നിയ�ത്ികല ലംഘനങ്ങള് ഭാവിയില് 
ക്രി�ിനല് കുറ്റ�ല്ാതാക്ാനും പകരം 
പിഴ ചു�ത്ാനും പുതിയ വത്യവസ്കള് 
കകാണ്ടുവരും. പുതിയ നിയ�ടഭ്ഗതി
കള് േനനന്യ്കം സമ്പ്്റ്ഘ�നയുക� 
വളര്ച്ചയ്കം ലക്ഷത്യം കവച്ചിട്ള്ളതാകണ
ന്ാണ്റ് ടകന്ദ്ര സര്ക്ാരികറെ വാ്ം. 
എന്ാല് ഇവ രാേത്യത്ികറെ കഫഡറ
ലിസത്ിന്റ് എതിരാകണന്്റ് �ാത്�ല് 
സാധാരണക്ാര്ക്കും കര്ഷകര്ക്കും 
ദവ്യുതി താങ്ങാവന് നിരക്ില് ലഭത്യ
�ല്ാതാകുക�ന്നും കപാതുട�ഖലാ 
ദവ്യുതി വിതരണ കമ്പനികകള തകര്
ച്ചയിടലക്്റ് നയിക്കുക�ന്നും ആണ്റ് പ്ര
തിപക്ഷ കക്ഷികള് കുറ്റകപെടുത്തുന്ത്റ്.

യു.പി.എ. സര്ക്ാരികറെ കാലത്്റ് 
2013 ലാണ്റ് ദവ്യുതി നിയ�ടഭ്ഗതി
കളുക� ആ്ത്യ കര�്റ് തയ്ാറാക്കപെടത്റ്. 
ദവ്യുതി വിതരണ ട�ഖലകയ വിതര
ണവം പ്രസരണവം എന്ീ ട�ഖലകളാ
യി വിഭേിക്ാനായിരുന്നു നിര്ടദേശം. 
ദവ്യുതി ട�ഖലയില് �ത്സരം ഉയര്
ത്ി കകാണ്ടുവരുന്തിനും കണ്ന്റും 
കത്യാടരജും ആയി ടവര്തിരിച്ച്റ് കകാണ്ടു 
�ാത്ക� സാധേത്യ�ാകൂ എന്തായിരുന്നു 
യു. പി.എ സര്ക്ാര് ഇതിനായി ഉയര്
ത്ിയ വാ്ം. ട�ാ്ി സര്ക്ാര് 2014ല് 
ദവ്യുത നിയ�ടഭ്ഗതികള് പരിഷ്റ് ക
രിച്ച്റ് പുതിയ കര�്റ് അവതരിപെിച്ചു. ഇത
നുസരിച്ച്റ് വിതരണ ട�ഖലയില് നില
വിലള്ള കമ്പനിയുക� ദകവശമുള്ള 
ദവ്യുതി പുതിയതായി ഈ ട�ഖല
യില് എത്തുന് സദപ്ല കമ്പനികള്ക്്റ് 
പങ്കുകവക്ാനുള്ള ഇ�നില കമ്പനി 
(ഇറെര്�ീഡിയറി കമ്പനി) എന് ഒരു 
പുതിയ സ്ാപനം കൂ�ി രൂപീകരിക്ാ 
നുള്ള നിര്ടദേശം മുടന്ാട്റ് വച്ചു. ഈ 
ടഭ്ഗതി നിര്ടദേശങ്ങള് ടലാകസഭയില് 
അവതരിപെികച്ചങ്കിലം രാേത്യവത്യാപക
�ായ ദവ്യുതി വിതരണ സവൈകാരത്യവല്
ക്രണ  ത്ികനതികരയുള്ള കടുത് 
പ്രതിടഷധകത് തു�ര്ന്്റ് മുടന്ാട്റ് കകാ
ണ്ടുടപാകാന് ട�ാ്ിസര്ക്ാരിന്റ് കഴി
ഞെില്. സാധാരണ േനങ്ങള്ക്്റ് 
കുറഞെ നിരക്ില് ദവ്യുതി നല്കാന് 
സ�ായിക്കുന് ടക്രാസ്റ് സബ്റ് സിഡി 
എടുത്്റ് കളയുന്ത്റ് ഉള്കപെക�യുള്ള 
ടഭ്ഗതികള് ഉള്കപെടുത്ി പുതിയ നി
യ�ടഭ്ഗതികള് 2018ല് ടകന്ദ്രസര്ക്ാര് 
മുടന്ാട്റ് കവക്കുകയുണ്ായി. ശക്�ായ 
പ്രതിടഷധകത് തു�ര്ന്്റ് ഇത്റ് പാസാ
ക്കുന് കാരത്യത്ിലം പുടരാഗതി ഉണ്ാ
യില്. 

2003 കല ദവ്യുതി നിയ�ടഭ്ഗതി 
ദലസന്സുകള് എടുത്്റ് കളഞെ്റ് 
ദവ്യുതി ഉല്പാ്ന ട�ഖലയില് സവൈ
കാരത്യ കമ്പനികകള ക�ന്നുവരാന് 
അനു�തി നല്കിയടപൊള് ദവ്യുതി 
വിതരണ ട�ഖലയില് സവൈകാരത്യകുത്
കകള ഏല്പെിക്ാനുള്ള നീക്�ാണ്റ് 
2022 ദവ്യുതി നിയ� ടഭ്ഗതികളിലൂ
ക� ട�ാ്ി സര്ക്ാര് ന�ത്തുന്ത്റ്. ദല
സന്സിങ്റ് സമ്പ്ര്ായം പൂര്ണ�ായും 
ഇല്ാതാക്ി, ദവ്യുതി വിതരണ ട�
ഖലയില് സവൈകാരത്യ കമ്പനികള്ക്്റ് 

പ്രവര്ത്ിക്ാനുള്ള പൂര്ണ സവൈാതന്ത്യം 
ഈ ടഭ്ഗതി നല്കുന്നു. ഈ ട�ഖല
യില് ക�ന്നു വരുന് കമ്പനികള്ക്്റ് മു
തല്മു�ക്ിറക്ി പുതിയതായി സവൈന്
�ായി ആസ്തികടളാ, അ�ിസ്ാന 
സൗകരത്യങ്ങടളാ ഒരുടക്ണ്തില്. കപാ
തുഖേനാവില് നിന്നും ടകാ�ിക്ണക്ി
ന്റ് രൂപ കചലവഴിച്ച്റ് നിര്മ്മിച്ച കപാതു
ട�ഖലാ ദവ്യുതി ടബാര്ഡകളുക� 
ദവ്യുതി വിതരണ ആസ്തികളും, അ�ി
സ്ാന സൗകരത്യങ്ങളും ഉപടയാഗിച്ച്റ് 
ഈ ട�ഖലയില് പ്രവര്ത്ിക്ാം. 
കൂ�ാകത സവൈകാരത്യ കമ്പനികള്ക്്റ് 
ദവ്യുതി ഉല്പൊ്ിപെിടക്ണ് ആവശത്യ
കതയും ഇല്. �കറ്റവിക� നികന്ങ്കിലം 
ഇത്റ് ലഭത്യ�ാക്ിയാല് �തി. പുതിയ 
ടഭ്ഗതിയനുസരിച്ച്റ് നിലവില് ദവ്യു 
തി വിതരണം ന�ത്തുന് ദവ്യുതി 
ടബാര്ഡകള് ഉള്കപെക�യുള്ള വിതരണ
കമ്പനികള് അവരുക� ദവ്യുതി 
വാങ്ങല് കരാര് പുതിയതായി ഈ ട�
ഖലയില് എത്തുന് കമ്പനികളു�ായി 
പങ്കുകവക്ണക�ന്്റ് നിര്ദേിഷ് ടഭ്ഗതി 
നിര്ടദേശിക്കുന്നു. ദവ്യുതി വിതരണം 
ന�ത്തുന്തിന്റ് കമ്പനികള്ക്്റ് ദല 
സന്സ്റ് ആവശത്യ�ില്. �റിച്ച്റ് ആ പ്രട്
ശത്്റ് പ്രവര്ത്ിക്കുന് കറഗുടലറ്ററി 
കമ്മീഷനില് രേിസ്റര് കചയ്ാല് 
�തിയാകും. ഇതിന്റ് ആവശത്യ�ായ നി
ബന്ധനകള് തയ്ാറാക്കുക ഭാവിയില് 
ടകന്ദ്രസര്ക്ാരായിരിക്കും. 

നിര്ദേിഷ് ടഭ്ഗതി ബില്ികല ഏറ്റവം 
പ്രതിടലാ�കര�ായ നിര്ടദേശങ്ങളില് 
�കറ്റാന്്റ് ഒരു ദവ്യുതി വിതരണ ട�
ഖലയില് ഒന്ിലധികം സവൈകാരത്യടസ 
വനങ്ങള് ടസവന ് ാതാക്ള്ക്്റ് പ്രവര്
ത്നത്ിന്റ് അവസരം നല്കും എന്
താണ്റ്. ഇത്റ് ഈ ട�ഖലകയ �ത്സരാധി
ഷ്ിത�ാക്ാനാണ്റ് എന്ാണ്റ് ടകന്ദ്രസര് 
ക്ാര് വാ്ം. കപാതുട�ഖലാ ദവ്യുതി 
ടബാര്ഡകകളല്ാം സാമൂ�ിക പ്രതിബ
ന്ധത ടയാക� പ്രവര്ത്ിക്ാന് ബാധേത്യ
സ്�ായ സ്ാപനങ്ങളാണ്റ്. വന്കി� 
ഉപടഭാക്ാക്ള്ക്കും, വാണിേത്യ- വത്യവ
സായ ഉപടഭാക്ാക്ളില് നിന്നും 
അല്പെം ഉയര്ന് നിരക്ിലം കര്ഷക
രില്നിന്നും, സാധാരണക്ാരില് നിന്നും 
കുറഞെ നിരക്ിലം ദവ്യുതി ചാര്േ്റ് 
ഈ�ാക്ിയാണ്റ് കപാതുട�ഖലാ ദവ 
്യുത ടബാര്ഡകള് വലിയ സാമ്പത്ിക 
ബാധേത്യതയില്ാകത മുടന്ാട്റ് ടപാകുന്
ത്റ്. ദവ്യുതി വിതരണ ട�ഖലയില് 
കപാതുട�ഖലാ ദവ്യുതിടബാര്ഡകള്
കക്ാപെം സവൈകാരത്യ ടസവന്ാതാക്കള 
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ന്ത്റ്. പകരം ഡി.ബി.�ി സമ്പ്ര്ായം 
കകാണ്ടുവരും. ഇക്ാരത്യത്ില് പാചക 
വാതക വിതരണത്ികല �ാതൃക തകന്
യായിരിക്കും ന�പൊക്കുക. ദവ്യുതി 
വിലയില് അനിയന്ിത�ായ വര്ധേനവ്റ് 
വരുത്ിയും 'നക്ാപിച്ച' സബ്റ് സിഡി 
ബാങ്കില് നിടക്ഷപിച്ചും കപാതുേനങ്ങള്
ക്്റ് വലിയ ബുധേിമുടാണ്റ് ഇത്റ് വരുത്ി
കവയ്കക. സവൈകാരത്യ സംരംഭകര് ദവ്യുത 
ട�ഖലയില് ഇ�കപെടിട്ള്ള ഇ�ങ്ങളില് 
എല്ാം കാരത്യങ്ങള് അവതാളത്ിലായി 
എന്താണ്റ് മുന് അനുഭവങ്ങള് കതളി
യിക്കുന്ത്റ്. 

ദവ്യുതി ട�ഖലകയ പരിപൂര്ണ
�ായും സവൈകാരത്യ ട�ഖലയ്ക്റ് അ�ിയറ 
കവയ്കാനാണ്റ് ടകന്ദ്രസര്ക്ാര് പുതിയ 
ദവ്യുതി നിയ� ടഭ്ഗതിയിലൂക� 
ലക്ഷത്യം കവയ്കന്ത്റ്. ദവ്യുതി ട�ഖല
യില് വളര്ച്ച കകാണ്ടു വരിക, കചലവ്റ് 
കുറഞെ ദവ്യുതി കപാതു േനങ്ങള്ക്്റ് 
ഉറപൊക്കുക എന്ീ ലക്ഷത്യങ്ങളാണ്റ് 

വവദ്യുതി മേഖലപയ 
�രിപൂർണ്ണേൊയും സ്വകൊര്യ 
മേഖലയ്കക് അെിയറ 
പവയ്കൊനൊണക്  
മകന്ദ്രസർ്കൊർ പുതിയ 
വവദ്യുതി നിയേ 
മേദ്ഗതിയിലൂപെ ലക്ഷ്യം 
പവയ്കന്തക്.

എല്ാ ടഭ്ഗതി നിര്ടദേശങ്ങളും മുടന്ാ
ട്റ് കവയ്കന്കതങ്കിലം യഥാര്ത അേണ് 
സവൈകാരത്യ ട�ഖലക്്റ് ലാഭമുണ്ാക്ത്ക് 
വിധത്ില് ദവ്യുതി ട�ഖലകയ �ാറ്റി
കയടുക്കുക എന്ത്റ് നമ്ക� രാേത്യത്ികറെ 
ഒരു ദുതഃസ്ിതി കൂ�ിയാണ്റ്. രൂക്ഷ�ായ 
പ്രശ്റ് നങ്ങളാല് ദുര്ബല�ായ ഒരു ട�ഖ
ലയായി ഇടപൊഴും തു�രുകയാണ്റ് 
ദവ്യുതി വിതരണ ട�ഖല. ദവ്യുതി 
പ്രസരണ - വിതരണ ട�ഖലയികല 
നഷ്ം കുറക്കുക, ഇതികല കചലവം വരു
�ാനവം തമ്മിലള്ള അന്രം കുറക്കുക, 
സാധാരണക്ാര്ക്കും കര്ഷകര്ക്കും 
കുറഞെ കചലവിലള്ള ദവ്യുതി ഉറപൊ
ക്കുക എന്ീ കാരത്യങ്ങളില് ഒരു 
പുടരാഗതി ഉണ്ാക്ാന് ടകന്ദ്രസര്ക്ാര് 
ശ്ര�ിയ്കന്ില്. കുറഞെ ടവാള്ടടേ്റ്, ദല
നുകളുക� ഓവര് ടലാഡിങ്റ്, വിതരണ 
ത�സ്ങ്ങള് തു�ങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ 
പ്രശ്നങ്ങളാല് കലഷിത�ാണ്റ് ദവ്യുതി 
വിതരണ ട�ഖല. ടകരളക�ാഴികക �റ്റു 
സംസ്ാനങ്ങികലാകക് ടലാഡ്റ് കഷഡ്ി
ങ്കള് വത്യാപക�ാണ്റ്. ദവ്യുതി ലഭി
ക്ാത് ടകാ�ിക്ണക്ിന്റ് ് രിദ് നാരാ
യണന്ാരും, നിരവധി  ഗ്രാ�ീണ ട�ഖ 
ലകളും സവൈാതന്ത്യം കിടി 75-ാം വാര് 
ഷികം ആടഘാഷിക്കുന് നമ്ക� രാേത്യ
ത്്റ് ഇന്നും ഉണ്്റ് എന്ത്റ് നിര്ഭാ ഗത്യക
ര�ാണ്റ്. സമ്പ്്റ് വളര്ച്ചയ്കം സാമൂ�ത്യ 
പുടരാഗതിയുക�യും അനിവാരത്യഘ�ക
�ായ ദവ്യുതി ട�ഖലകയ പൂര്ണ�ായും 
സവൈകാരത്യവല്ക്രിക്കുന്ത്റ് രാേത്യകത് 
വന് പ്രതത്യാഘാതങ്ങളിടലക്്റ് എത്ിയ്കം 
എന്തില് തര്ക്�ില്. 

യും അനുവ്ിച്ചാല് ലാഭം കൂടുതല് 
കിടാന് അവസരമുള്ള വത്യവസായ  
വാണിേത്യ ട�ഖലയും, പടണ ടകന്ദ്രീകൃത 
പ്രട്ശങ്ങളും സവൈകാരത്യ ടസവന ്ാതാ
ക്ളുക� ദകപി�ിയില് ഒതുങ്കയും, 
കുറഞെ നിരക്ില് ദവ്യുതി എത്ി
ടക്ണ് ഗ്രാ�ീണ പ്രട്ശങ്ങളുക�യും, 
കാര്ഷിക ട�ഖലകളുക�യും ഉത്രവാ
്ിതവൈം കപാതുട�ഖലാ ദവ്യുതി ടബാര്
ഡകളുക� ചു�ലില് വീഴുകയും കചയ്യും. 
ഒരു മുതല്മു�ക്കും ന�ത്ാകത സവൈകാരത്യ 
സംരംഭകര്ക്്റ് കചറി പിക്ിങ്ങിന്റ് 
(കൂടുതല് ലാഭം കിടാനുള്ള അവസരം) 
സാധേത്യത തുറന്നു കിട്ടമ്പാള്, സമൂ� 
ഉത്രവാ്ിതവൈം നിറടവറ്റുക വഴി കപാ
തുട�ഖല ദവ്യുത ടബാര്ഡകള് സാ
മ്പത്ിക തകര്ച്ച ടനരിട�ണ്ിവരും. 
ദവ്യുതി ടബാര്ഡകള് സവൈകാരത്യവല്
ക്രിച്ച സംസ്ാനങ്ങളികലല്ാം 
ദവ്യുതി നിരക്്റ് വര്ധേിപെിച്ചടപൊള് 
ടകരളത്ില് ടക്രാസ്റ് സബ്റ് സിഡി ഉള്
കപെക�യുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ഫലപ്ര്
�ായി ന�പെിലാക്ി താങ്ങാവന് നിര
ക്ില് കപാതു േനങ്ങള്ക്്റ് ദവ്യുതി 
നല്കി വരുന്നു. കൂ�ാകത ്രിദ് വിഭാഗ
ങ്ങള്ക്കും, കാര്ഷിക ട�ഖലയ്കം 
സൗേനത്യ ദവ്യുതി നല്കിയും, �രി
േനങ്ങള്ക്്റ് ദവ്യുത കണക്ഷന്റ് മുന്
ഗണനകള് നല്കിയും,  വലിയ 
സാമൂ�ിക ഉത്രവാ്ിത്�ാണ്റ് കക
.എസ്റ്.ഇ.ബി നിര്വ�ിച്ച്റ് വരുന്ത്റ്. 

ടക്രാസ്റ്  സബ്റ്സിഡി സമ്പ്ര്ായം 
സ�യബന്ധിത�ായി അവസാനിപെിക്ാ
നാണ്റ് ടകന്ദ്രസര്ക്ാര് ആടലാചിക്കു
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തിരപഞെടുപ്പുകളിപല 
വലതു തീവ്ര 
മേധൊവിത്വവം 
ജനൊധി�ത്യവം

ഡെഖനം
അതുൽ നന്ൻ

ഒരു േനാധിപതത്യ രാേത്യം എന് 
നിലയില് ഇന്ത്യയികല രാഷ്ടീയ 
പരിണാ�ങ്ങള് സൂക്ഷ്മതലത്ില് 

അവടലാകനം കചയ്യുകയാകണങ്കില് 
ആശങ്കകള് ഏകറയുള്ള കാല�ാണ്റ് ക�
ന്നുടപായ്റ് കകാണ്ിരിക്കുന്ത്റ്. പാര്ല
ക�റെറി േനാധിപതത്യടത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
ആശങ്കകള്ക്കൂ�ി പ്രക�ിപെിക്കുന്നുണ്്റ് 
ഈ കാലഘടം. േനാധിപതത്യം എങ്ങകന 
േനാധിപതത്യത്ാല് അടി�റിക്കപെടുന്നു 
എന് ഭയാശങ്ക അതികറെ പൂര്ണടതാ
തില് ചര്ച്ചകചയ്കപെ�ാന് തു�ങ്ങിയത്റ് 
2016-കല അട�രിക്ന് തിരകഞെടുടപൊ
ടുകൂ�ിയാണ്റ്. ടഡാണാള്ഡ്റ് ട്രമ്പികറെ 
അധികാര ലബ്ിയാണ്റ് ഇങ്ങകന ചിന്ി
പെിക്ാന് ടപ്രരിപെിച്ചകതങ്കില് തു�ര്ന്്റ് 
ബ്സീലില് ബല്സനാടരായും തുര്ക്ി
യില് എര്ട്ാഗനുക�ാകക് േനാധിപതത്യ 
സംവിധാനത്ിലൂക� അധികാരത്ികല
ത്ിയടപൊള് ഇത്രം ആശങ്കകള്ക്്റ് 
അ�ിസ്ാനമുകണ്ന്്റ് അ�ിവരയിടുകയാ
ണ്റ് ചിന്കര്. ടലാകത്്റ് പലഭാഗത്തും 
തീവ്ര വലത്റ് നിലപാടുകളുള്ള കക്ഷിക
ളും അതി തീവ്ര നിലപാടുകള് ദകകക്ാ
ള്ളുന് ടനതാക്ളും തിരകഞെടുപ്പുകളില് 
തു�ര്ച്ചയായി വിേയം ദകവരിക്കുന്നു. 
േനാധിപതത്യകത് േനാധിപതത്യ 
രീതിയില് അടി�റിക്ാന് കഴിയുന് ഒരു 
സംവിധാനം കൂ�ിയാകണന് ടബാധം 
കൂ�ിവരുന്നുണ്്റ്. ടലാകത്ികല ഏറ്റവം 

വലിയ േനാധിപതത്യ രാേത്യ�ായ നമ്ക� 
രാേത്യവം ഇക്ാലയളവില് ടനരിടുന്ത്റ് 
കടുത് കവല്ലുവിളികള് തകന്യാണ്റ്. 
നവ ലിബറല് കാലകത് ഈ തീവ്ര 
വലതുവല്ക്രണം നമ്ക� േനാധിപതത്യ 
ആശയങ്ങള്ക്കും കനത് പ്ര�ര�ാണ്റ് 
എല്പിച്ചത്റ്. 2014-ല്  നടരന്ദ്ര ട�ാ്ിയുക� 
ടനതൃതവൈത്ില് NDA അധികാരത്ികല
ത്തുകയും RSS-കറെ  ആശയങ്ങള് ന�
പെിലാക്കുന്തിനായി ഇന്ത്യന് ഭരണഘ
�നയുക� അ�ിസ്ാന സവൈഭാവം തകന് 
�ാറ്റാന് ശ്ര�ിച്ചുകകാണ്ിരിക്കുന്നു. ഒറ്റ 
കക്ഷിയുക� മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷവം പ്രതി
പക്ഷ ശക്ികളുക� എണത്ികല 
കുറഞെ സാന്ിധേത്യവം എങ്ങകനയാണ്റ് 
പാര്ലക�റെറി േനാധിപതത്യകത് ദുര്ബ
ലകപടുത്തുന്ത്റ് എന്തികറെ കതളിവ്റ് 
കൂ�ിയാണ്റ് കഴിഞെ എട് വര്ഷക്ാല 
ട�ാ്ി ഭരണം. തിരകഞെടുപ്പുകളികല 
മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം (Electoral Autocracy) 
േനാധിപതത്യ അവകാശങ്ങളായ വിടയാ
േിപെിനും വി�ര്ശനത്ിനുമുള്ള അവസ
രങ്ങള് നിടഷധിക്കുന്നു. നിയ�പരക�ന്നു 
ടതാന്ിപെിക്കും വിധം നിലവിലള്ള 
േനാധിപതത്യ സ്ാപനങ്ങകളയും തിര
കഞെടുപ്പുകകളയും ഉപയാഗകപെടുത്ിയാ

ഒ് കക്ഷിയുപെ മൃഗീയ 
ഭൂരി�ക്ഷവം പ്രതി�ക്ഷ 
ശക്തികളുപെ എണ്ണത്ിപല 
കുറഞെ സൊന്ിദ്്യവം 
എങ്ങപനയൊണക് �ൊർലപേറെറി 
ജനൊധി�ത്യപത് 
ദുർബലപ�ടുത്ന്തക് 
എന്തിപറെ പതളിവക് 
കൂെിയൊണക് കഴിഞെ 
എട്ടു വർഷ്കൊല 
മേൊദ്ി േരണം.
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ണ്റ് ഇക്കൂടര് േനാധിപതത്യ അവകാശ
ങ്ങള് ഓടരാന്ായി കവര്കന്ടുക്കുന്ത്റ്. 
വംശം, �തം, സംസ്റ് ക്ാരം തു�ങ്ങിയ 
സവൈതവൈങ്ങള് ഉയര്ത്ിക്ാടി േനങ്ങകള 
ധ്രുവീകരിച്ചും വിട്വൈഷം പ്രചരിപെിച്ചും 
കലാപങ്ങള് സൃഷ്ിച്ചും തങ്ങളുക� താല്പ
രത്യങ്ങള്ക്നുസൃത�ായി രാഷ്ടീയ വത്യവ
സ്കകള രൂപാന്രകപെടുത്തുന് ഒരു 
അന്രീക്ഷം ഉണ്ാക്കുകയാണ്റ് ഇതികറെ 
ആ്ത്യപ�ി. സാംസ്റ് കാരിക ട�ല്ടക്ായ്മ 
ടന�ികയടുക്ാന് വര്ഗകത്യും വര്ണ
കത്യും കൂട്പി�ിക്കുന്ത്റ് ചരിത്ത്ില് 
നാം കണ്താണ്റ്. രാഷ്ടീയ�ായി നില
നില്ക്കുടമ്പാള് �ാത്�ാണ്റ് സാധാരണ
ഗതിയില് ഫാസിസ്റ്റ് ശക്ികള്ക്്റ് 
സാംസ്റ് കാരിക ട�ല്ടക്ായ്മ ടന�ാന് 
കഴിഞെിട്ള്ളത്റ്. എന്ാല് ഇന്ത്യയില് 
സ്ിതി വത്യതത്യസ്ത�ാണ്റ്. ഫാസിസ്റ്റുകള്
ക്്റ്  രാഷ്ടീയ ട�ല്ടക്ായ്മ ടന�ാന് 
സ�ായിച്ച ഘ�കം സാംസ്റ് കാരിക 
ട�ല്ടകായ്മ ആയിരുന്നു. രാഷ്ട പിതാ
വികറെ  ഘാതകര് തകന് പില്ക്ാലത്തു 
രാഷ്ടീയ ടനടമുണ്ാക്ി അധികാരത്ി
കലത്തുന്നു എന്ത്റ് �റ്റു രാേത്യങ്ങളില് 
ടകട്ടകള്വിയില്ാത്താണ്റ് ടഗാ
ഡ്റ്കസയ്ക്റ് ടക്ഷത്വം സവര്ക്ര്ക്്റ് 
പാര്ലിക�റെികറെ കസന്ട്രല് �ാളില് 
സ്ാനവം ലഭിച്ചു. ഇങ്ങകന സാംസ്റ് കാ
രിക ട്ശീയത ഫാസിസത്ിനു ടകാണി 
കവച്ചുകകാടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു �ിന്ദു
തവൈ രാേത്യം വിഭാവനം കചയ്യുന്തിനായി 

ഓടരാ കല്ലും അടുക്ി കവക്കുന് പണി
തിരക്ിലാണ്റ് ഭരണം കയ്ാളുന്വര്.
വി്ത്യാഭത്യാസം ചരിത്ം, കല-സാ�ിതത്യം 
സിനി� എന്ിങ്ങകന സാംസ്റ് കാരിക 
ഇ�ങ്ങകളല്ാം തകന് ചരിത്ത്ികറെ 
അപനിര്മ്മിതിക്ായി ഉപടയാഗിക്കു
കയാണ്റ്. 2014- ലം 2019-ലം ന�ന് 
കപാതു തിരകഞെടുപ്പുകളില് ഭൂരിപക്ഷം 
ലഭിച്ച നടരന്ദ്ര ട�ാ്ി സര്ക്ാര് നിശ്
യ�ായും ഭരണഘ�നസൃത�ാണ്റ്  
എന്ാല് ഒറ്റകക്ഷി എന് നിലയില് 
അവര്ക്്റ് ലഭിച്ച വലിയ ഭൂരിപക്ഷവം 

ഭരണത്ില് പ്രക�ിപെിക്കുന് ഫാസിസ്റ്റ് 
സ�ീപനവം േനാധിപതത്യ സംവിധാന
കത് ദുര്ബലകപടുത്തുന്നു. നിയ�പര�ാ
യി തിരകഞെടുപെിലൂക� ഭരണത്ികല
ത്ിയ അവര് ഭരണഘ�ന മൂലത്യങ്ങള് 
സംരക്ഷിക്ാകത േനാധിപതത്യ സ്ാപ
നങ്ങകള ഇല്ായ്മ കചയ്തുകകാണ്ിരിക്കുക
യാണ്റ്. രാേത്യത്ികറെ �തനിരടപക്ഷത 
എന് അ�ിസ്ാന സങ്കല്പകത് കപാളി
കച്ചഴുതി �ിന്ദുതവൈ ടസവൈഛോധിപതത്യം 
സ്ാപിക്കുക എന് മുഖത്യ അേണ്യാണ്റ് 
ഇന്്റ് ട�ാ്ി സര്ക്ാര് ന�പൊക്കുന് 
ഓടരാ പ്രവര്ത്ികള്ക്്റ് പിന്ിലം. 
ഇന്ത്യന് േനാധിപതത്യ വത്യവസ്ിതിയില് 
പാര്ലക�റെിന്റ് ഏറ്റവം പ്രധാനകപെട 
സ്ാന�ാണുള്ളത്റ്. നിയ�നിര്മ്മാണം  
കൂ�ാകത ഭരണഘ�ന ടഭ്ഗതികള് 
കചയ്ാനും പാര്ലിക�റെിനാണ്റ് അധി 
കാരം. പുതിയ നിയ�ങ്ങകളപെറ്റിടയാ 
ടഭ്ഗതികകളപെറ്റിടയാ വിശ്�ായ ചര്
ച്ചകയ്കടുക്ാകതയാണ്റ് പാര്ലക�റെില് 
കുറച്ചുകാല�ായി പാസ്ാക്ി കകാണ്ിരി
ക്കുന്ത്റ്.രാേത്യത്്റ് നിലവിലള്ള പരട�ാ
ന്ത�ായ പാര്ലക�റെറി േനാധിപതത്യ
ത്ിനുടനകരയാണു ടകന്ദ്ര സര്ക്ാര്  
നിരന്രം വാടളാങ്ന്ത്റ്. േനാധിപ
തത്യത്ികറെ പരട�ാന്ത ടവ്ി എന്റി
യകപെടുന് ഇന്ത്യന് പാര്ലക�റെികന  
കവറും ബില് നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റാക്ി 
�ാറ്റാനും ഇന്ത്യന് േനാധിപതത്യത്ികറെ 
സവിടശഷ�ായ മൂലത്യങ്ങള് കാറ്റില് പറ

വംശം, േതം, സംസക് ്കൊരം 
തുെങ്ങിയ സ്വത്വങ്ങൾ 
ഉയർത്ി്കൊട്ി ജനങ്ങപള 
ധ്രുവീകരിച്ചും വിമദ്്വഷം 
പ്രചരിപെിച്ചും 
കലൊ�ങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചും 
ജതങ്ങളുപെ 
തൊല്പര്യങ്ങൾ്കനുസൃതേൊയി 
രൊഷ്ടീയ വ്യവസ്കപള 
രൂ�ൊന്രപപെടുത്ന് ഒരു 
അന്രീക്ഷം 
ഉണ്ടൊക്കുകയൊണക് 
ഇതിപറെ ആദ്്യ�െി.
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ത്ാനും 2014-മുതല് തകന് ബികേപി 
സര്ക്ാര് കരുക്ള് നീക്ിയിരുന്നു  
പാര്ലിക�റെിലള്ള മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷമു 
പടയാഗിച്ച്റ് യാകതാരുവിധ േനാധിപ
തത്യ �രത്യാ്കള് പാലിക്ാകത ചര്ച്ചക
ടളാടും പ്രതിടഷധങ്ങടളാടും മുഖം തിരി
ക്കുകയാണ്റ് ടകന്ദ്ര സര്ക്ാര്. പുതിയ 
നിയ�ങ്ങടളാ ടഭ്ഗതികടളാ പരിടശാ
ധിക്ാന് കസലക്്റ് കമ്മിറ്റികള്ടക്ാ 
ഡിപൊര്�്റ് ക�ന്റുകളായി ബന്ധകപെട 
കമ്മിറ്റികള്ടക്ാ നല്കുന്ില്. തിര
കഞെടുപ്പുകകളയും നിലവിലിരിക്കുന് 
സ്ാപനങ്ങകളയും ഉപടയാഗകപെടുത്ി 
വളകര �ന്ഗതിയില് നിയ�പരക�ന്നു 
ടതാന്ിപെിക്കും വിധം േനാധിപതത്യകത് 
എങ്ങകന ടസവൈഛോധിപതത്യത്ിടലക്റ് 
വഴി�ാറ്റാം എന്ാണ്റ് ഭരണകൂ�ം ചിന്ി
ക്കുന്ത്റ്. േനാധിപതത്യ വത്യവസ്യികല 
വിേയം എന്ത്റ് ഒരു തിരകഞെടുപെ്റ് 
ന�ക്കുന് പ്രടതത്യക സ�യത്്റ് േനങ്ങ
ളുക� ചിന്കകള ദകകാരത്യം കചയ്യുക 
എന്താണ്റ്. ഇത്റ് അറിഞ്കകാണ്ാണ്റ് 
ഇന്്റ് രാഷ്ടീയ പാര്ടികള് തിരകഞെടു
പെികന ടനരിടുന്ത്റ്. ഇത്രം സംവിധാ
നത്ില് ആശയ നയപരിപാ�ികള്ക്്റ് 
രണ്ാംസ്ാനം �ാത്�ാണുള്ളത്റ്. പ്ര
തത്യയ ശാസ്ത്ര നിലപാടുകകള �ാറ്റികവച്ചു
കകാണ്്റ് തിരകഞെടുപെ്റ് വിേയത്ിനായി 
തന്ങ്ങള് ക�നയുന് Electoral strategist
-കകള പാര്ടികള് ഉപടയാഗകപെടുത്തുന്നു. 
േനങ്ങകള കപകടന്്റ് സവൈാധീനിക്ാന് 

കഴിയുന് ചില സ�വാകത്യങ്ങകള �നസ്ി
ലാക്കുകയും ചില മുദ്ാവാകത്യങ്ങളില് 
�ാത്ം ശ്രധേകകാടുക്കുന് രീതിയിടലക്്റ് 
സ�ീപകാല തിരകഞെടുപ്പുകള് �ാറ്റകപെ
ടിരിക്കുന്നു.  ഇലക്ട്രല് ടബാണ്ടുകള് വഴി 
ടകാര്പെടററ്റ്റ് ധനം തിരകഞെടുപ്പുകളില്  
വന്ടതാതില് ചിലവഴിക്ാന് ബികേപി 
ക്്റ് സാധിക്കുന്നുണ്്റ്.  പ്രതിടഷധങ്ങകളയും 
സ�രങ്ങകളയും മുഖവിലകയ്കടുക്ാകത 
േനാധിപതത്യ ശബ്ദങ്ങള് അ�ിച്ച�ര്ത്തു
ന് ഭരണകൂ�ം േങ്ങകള ടകള്ക്ാടനാ 
അവരുക� ആശങ്കകള് പരി�രിക്ാടനാ  
േനപ്രതിനിധികകള ബഹു�ാനിക്ാടനാ 
ശ്ര�ിക്കുന്ില്. പ്രതിപക്ഷത്ികറെ പ്ര
ധിടഷധ സവൈരങ്ങകള തീര്ത്തും അവഗ
ണിക്കുന് നിലപാ�ാണ്റ് ഭരണകൂ�ം 
സവൈീകരിക്കുന്ത്റ്. പ്രതിപക്ഷം സര്ക്ാ
റികനതികര നിരന്രം ഉപടയാഗിക്കുന് 
നിരവധി വാക്കുകള് വിലക്ികക്ാണ്്റ് 
പാര്ലക�ന്ററി വാക്കുകളുക�യും പ്രടയാ
ഗങ്ങളുക�യും പുതിയ പടിക ടലാക്റ് സഭ 

പുറത്ിറക്ിയത്റ്  വലിയ വിവാ്�ായി
രുന്നു. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളികല ടനതാ
ക്കളയും �നുഷത്യാവകാശ പ്രവത്കകര
യും ടകന്ദ്ര ഏേന്സികകള ഉപടയാഗിച്ചു 
കകാണ്്റ് ഇല്ായ്മ കചയ്ാന് ശ്ര�ിക്കുന്നു 
പണത്ികറെയും അധികാരത്ികറെയും 
വഴികളിലൂക� സംസ്ാന ഭരണകൂ�ങ്ങ
കള  അടി�റിക്കുന് കാഴ്ചകളും കാണാന് 
സാധിച്ചു. ടകന്ദ്ര അടനവൈഷണ ഏേന്
സികളായ സിബിഐ, എന് ഐ എ, 
ED, കസന്ട്രല് വിേിലന്സ്റ് കമ്മീഷന്  
എന്ീ സ്ാപനങ്ങള് ബികേപി അനു
ബന്ധങ്ങളായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്നു. 
സംസ്ാന രാഷ്ടീയകത് അരക്ഷിതാ
വസ്യിടലക്റ് തള്ളിവി�ാന് പണകകാ
ഴുപ്പും ഗവര്ണര് പ്വിയും ദുരുപടയാഗം 
കചയ്യുന്ത്റ് ��ാരാഷ്ടയിലം ടകരളത്ി
ലം ന�ന് സംഭവ വികസങ്ങടളാ�്റ് കൂടി 
വായിക്ാവന്താണ്റ്. േനാധിപതത്യ
ത്ില് ഭരണകൂ�ം  ഫാസിസത്ികറെ 
ഭാവങ്ങള് പുറത്്റ് കാണിക്കുടമ്പാള് 
അത്രം പ്രവണതകള് വര്ഗ്ഗീയതയി
ടലക്കും രാേത്യകത് ടകാര്പെടററ്റ്റ് കള്ക്്റ് 
അ�ിയറകവക്കുന്തിടലക്കും നയിക്കും 
അതിലമുപരി േനങ്ങള്ക്്റ് സതത്യം അറി
യാനുള്ള അവകാശങ്ങള് നിടഷധിക്
കപെടുകയാണ്റ് ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂ�ങ്ങള്
ക്റ് കവചം തീര്ക്കുന് ഒരു �ാധത്യ� പക്ഷം 
ഉയര്ന്നു വന്ടതാക� യഥാര്ത വാര്
ത്കള്ക്്റ് പകരം വര്ഗ്ഗത്ികറെയും 
വര്ണത്ികറെയും കക്ഷികളുക�യും നിറം 
പൂശിയ വാര്ത്കള് വായിക്ാന്  േന
ങ്ങള് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു അങ്ങകന 
എല്ാ തലത്ിലം ഫാസിസം പൂര്ണ
�ാക്കപെടുടമ്പാള് അതികന നാം േനാ
ധിപതത്യ�ായി കതറ്റിധേരിക്കപെടുന്നു. 

മകന്ദ്ര അമന്വഷണ 
ഏജൻസികളൊയ 
സിബിഐ, എൻ ഐ എ, 
ED, പസൻട്രൽ വിജിലൻസക് 
കമ്മീഷൻ എന്ീ 
സ്ൊ�നങ്ങപള ഉ�മയൊഗിച്ക് 
എതിർ ശബ്ദങ്ങപളയും 
പ്രതി�ക്ഷപത്യും 
അെിച്േർത്ൊനൊണക് 
േരണകൂെം ശ്രേിക്കുന്തക് 
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�ോംസ്ോരിെം
നവീൻ

റൂഷദി: 
പ്രതിമരൊധവം 

മ�ൊരൊട്വം

ശരീര�ാസകലം പത്ിലധികം 
കുകത്റ്റ്റ് �രണത്ിനും േീ
വിതത്ിനു�ി�യില് ആശു

പത്ി കി�യില് കഴിയുന് സല്�ാന് 
റുഷ്റ് ് ി വലിയ ഒരു ഓര്മ്മ കപെടുത്ലാണ്റ്. 
�ത �ൗലിക വാ്ം എത്ടത്ാളം ഭീക
ര�ാണ്റ് എന് ഓര്�കപെടുത്ല്. �ത 
�ൗലിക വാ്ികള് വായിക്രുത്റ് എന്നു 
വിലക്കുകയും റൂഷ്റ്്ികക്തികര" ഫതവൈ"  
പുറകപെടുവിക്കുകയും കചയ് "സാത്ാകറെ 
വചനങ്ങള് "  എന് പുസ്തക�ിറങ്ങിയിട്റ് 
ഇടന്ക്്റ് 32 വര്ഷ�ാകുന്നു. ഇടപൊഴും 
ഓടുങ്ങാത് പക സൂഷിക്ത്ക്  വിധ

എഴുത്കൊർ്കക് മനപരയുള്ള 
ആൾക്കൂട് ആക്രേണങ്ങൾ 

മലൊകം പചറുമ്കണ്ടതൊയുണ്ടക്. 
സർഗ്ൊത്മകതയ്കം സൊംസ്ൊരിക 

സ്വൊതന്ത്യത്ിനുപേതിപര 
നില പകൊള്ളുന് ഏപതൊരു 

സംഘെിത നീ്കവം േൊനവീയതയ്കം
േൊനുഷികതയ്കം എതിപരയുള്ള 

പവല്ലുവിളികൂെിയൊണക്
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ത്ില് ഈ പുസ്തകത്ില് എന്ാണ്റ് 
ഉള്ളത്റ്?

1989 ല് പുറത്ിറങ്ങിയ  സാത്ാ
കറെ വചനങ്ങള്  എന് ടനാവല് �ാേി
ക്ല് റിയലിസം  എന് സാ�ിതത്യ സാ 
ടങ്കതത്ില് കപടുന് �ികച്ച കൃതിയാണ്റ്. 
ഒറ്റ വായനയില്  പൂര്ണ�ായും ഗ്ര�ി
ക്ാന് ബുധേിമുട്ള്ള രചനയാണിത്റ്. പു
സ്തകത്ില്  ഇസാം പ്രവാചകനായ  
മു�മ്മ്ികനയും ആയത്തുകകളയും  കു
റിച്ചുള്ള പരാ�ര്ശ�ാണ്റ് �ത�ൗലികവാ
്ികകള കചാ�ിപെിച്ചത്റ്. മു�മ്മ്ികനയും 
മു�മ്മ്ിനു ആയത്തുകള് എത്ിച്ചു 
നല്കിയിരുന് �ാലാഖ കയയും പ്രതി
നിധികരിക്കുന് രണ്ടു കഥാപാത്ങ്ങള് 
പുസ്തകത്ില് ഉണ്്റ് അവരുക� സംഭാഷ 
ണം ടകകടഴുതുന് സല്�ാന് എന് 
�കറ്റാരു കഥാപാത്വം (ഇത്റ് റുഷ്റ്്ി 
തകന് ആക്ാം ) ചുരുക്ത്ില് പുസ്തകം 
പറഞ് വയ്കന്ത്റ് ദ്വത്ിനും മു�
മ്മ്ിനും ഇ�യില് പ്രവര്ത്ിച്ചിരുന് 
�ാലാഖ മു�മ്മ്ിനാല് സവൈാധീനിക്കപ
ടിരുന്നു എന്താണ്റ്.  അതാണ്റ്  പുസ്ത
കത്ികനതികര തിരിയാന് �ത �ൗലീക 
വാ്ികകള  ടപ്രരിപെിച്ച പ്രധാനഘ�കം. 
പുസ്തകകത് കുറിച്ച്റ് ഇത്രം പരാ�ര്ശം 
വന്തിനുപിന്ാകല ഇന്ത്യ ഉള്കപെക� 
നിരവധി  രാേത്യങ്ങള്  ആ്ത്യ ഘടത്ില് 
തകന് പുസ്തകം നിടരാധിച്ചിരുന്നു.

തു�ര്ന്ാണ്റ്  ഇറാനികല ആക്ാല
കത് തീവ്ര �ത ടനതാവായിരുന് ആയ
തുള്ള കഖാട�നി റൂഷ്റ് ി കക്തികര ഫതവൈ 
(�രണ വാറണ്്റ് ) പുറകപെടുവിക്കുന്ത്റ്. 
തു�ര്ന്ടങ്ങാട്റ്  റൂഷ്റ് ് ി ടനരിട�ണ്ി 
വന്ത്റ്  കടുത്  യാതനകള് തകന്യാ
യിരുന്നു. രാേത്യം വിട്ള്ള പലായനങ്ങള് 
ഒളിവ േീവിതം,  ഒറ്റതിരിഞ്ള്ള അക്ര
�ണങ്ങള് സവൈാതന്ത്യത്ിന്റ് ടവണ്ി 
എഴുതിയ  റൂഷിധിയുക� ഒട്ം സവൈാതന്ത്യ
�ില്ാത് േീവിതം ആ നാളുകള് എത് 
സങ്കീര്ണ �ായിരുന്നു എന്്റ് " Joseph 
Anton" ' A memoir ' എന് പുസ്തകത്ില് 
അടദേ�ം വിവരിക്കുന്നുണ്്റ്. തകറെ രക്
ത്ിനായി  ്ാ�ിക്കുന്വകര പരി�ാ
സടത്ാക�യാണ്റ്   പുസ്തകത്ില് റൂഷ്റ് ി 
സ�ീപിക്കുന്ത്റ്. 

പുസ്തകത്ില് എഴുതിയതില് ഒരി
ക്ലം കുറ്റടബാധം ടതാന്ിയിരുന്ില് 
എന്നും കുറച്ചുകൂ�ി തീവ്രത ആകാ�ായി
രുന്നു എന്നും അടദേ�ം പറഞെത്റ് 
ഈയിക�യാണ്റ്. 1979 ല് ന�ന്  ഷിയാ 
യുധേകത്തുര്ന്നു ഭിന്ിച്ചു നിന് മുസിം 
േനതകയ ഒരു�ിച്ചു തടന്ാക�ാപെം കൂട്ക 
എന് രാഷ്ടീയ തന്ം അതി വി്ഗ്ദ്ധ�ാ

യി ന�പെിലാക്ാന് കഖാട�നി കകണ്
ത്ിയ ഒരു ആയുധ�ായി റൂഷ്റ്്ി 
കക്തികര യുള്ള കകാല വിളികയ വില
യിരുത്തുന്നു.

എന്തുതകന് ആയാലം കഖാട�നി 
കകാളുത്ിയ" തീ " ഇന്നു വകര കക�ാകത 
സൂക്ഷിക്കുന്നു, ടലാകക�മ്പാടുമുള്ള �ത  
കവറിയന്ാര്. അതികറെ ഒടുവിലകത് ഉ 
്ാ�രണ�ാണ്റ് ന്യൂടയാര്ക്ില് കണ്ത്റ്.

 വര്ഷങ്ങള്ക്കു ടശഷം 1998 ല്  
ഫതവൈ   പിന്വലിക്കപെടതികന തു�ര്ന്നു്റ് 
റൂഷ്റ് ്ിയും �കനും ഇന്ത്യയില് എത്ി. 
തു�ര്ന്്റ് അടദേ�ം വാര്ത്ാ�ാധത്യ�ങ്ങള്
ക്്റ് നല്കിയ അഭിമുഖത്ില്  സവൈന്ം 
രാേത്യം തടന്ാക�ാപെം നില്ക്ാത് 
ത്ിലള്ള അ�ര്ഷം പ്രക�ിപെിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യന് ഭരണകൂ�ം തകറെ "Mid Night 
Children" എന് പുസ്തകടത്ാ�്റ് കാട്ന് 
സ�ീപനവം അടദേ�ം ഓര്മ്മിപെിച്ചു.  
അക്ാലത്തും റൂഷ്റ്്ിക്കും പുസ്തകത്ിനു 
ക�തികരയുള്ള അക്ര�ണങ്ങള് ടലാക
�ാക�ാനം തു�ര്ന്നുടപാകുന്നു. 

തീവ്രവാ് സവൈഭാവം പ്രക�ിപെിക്കുന് 
"semi official Iranian religion foundation" 
എന് സംഘ�ന റൂഷ്റ്്ികയ കകാല്ലുന്
വര്ക്കുള്ള പാരിടതാഷികം 2.8 �ില്ത്യ 
നില് നിന്നും 3.3 �ിലത്യണ ടഡാളറായി 
വര്ധിപെിച്ചത്റ്  2012 ല് ആണ്റ്.1991 ല് 
പുസ്തകത്ികറെ ോപെനീസ്്റ്  വിവര്ത്
കനായ �ിടതാഷി ഇഗാരാഷി  മുഖത്തും 
ദകകളിലം കുത്തുകടളറ്റ്റ്  ദുരൂ�സാ
�ചരത്യത്ില്  �രിച്ച നിലയില് കകണ്
ത്ി.  ഇറ്റാലിയന് പരിഭാഷകന്റ് കുടത്
റ്റു എങ്കിലം �രണം സംഭവിച്ചില്. ഇത് 
രത്ില് റൂഷ്റ്്ിയു�ായും പുസ്തകവ�ായും 
ബന്ധകപെടവര് വധിക്കപെടുകടയാ 
ആക്ര�ിക്കപെടുകടയാ കചയ്തുകകാണ്ി
രിക്കുന്നു. കഖാട�നി �രിച്ചുകവങ്കിലം 
ആജ്ഞ നിറടവറ്റാന് �ാരകയുധങ്ങളു�ാ
യി നിരവധി ആളുകള്  കതരുവില് 
അലയുന്നുണ്ായിരുന്നു. ഇടപൊള്   റൂഷ്റ് ് ി
ക്്റ് ടനകര ന�ന് വധശ്ര�ത്ില് പി�ി
ക്കപെട �ാ്ി �ത്ര് എന് പ്രതിക്്റ് 
പ്രായം 24 വയസു �ാത്�ാണ്റ് അതായത്റ്, 
പുസ്തകം ഇറങ്ങി എട്റ് വര്ഷത്ിന്റ് 
ടശഷം േനിച്ച ഒരു കുടികയ ടപാലം 
സവൈാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു കഖാട�നിയുക� 
വാക്കുകള്. സംഭവത്ിന്റ് ടശഷം പ്രതി 
ന്യൂ ടയാര്ക്റ് ദ�ംസികറെ ടലഖകടനാ
�്റ് സംസാരിച്ചടപൊള് കഖാട�നികയ 
പ്രശംസിച്ചതും ശ്രടധേയം. നിടരാധന
ത്ിലൂക� അവസാനിക്യല്  �റിച്ച്റ് 
കൂടുതല് ശക്ിയാര്േിക്കുകയായിരുന്നു 
താന് എന്്റ് റൂഷ്റ് ് ി പറയാകത പറയുന്നു. 
േീവിതത്ികറെ ഏറിയ പങ്കും ഒളിവ്റ് 
േീവിതം നയിക്കുടമ്പാഴും തകറെ സര്ഗ്ഗാ
ത്മഗത  ദകവി�ാകത  സൂക്ഷിക്ാന്     
റുഷ്റ് ് ിക്കു കഴിഞ്. ഇന്ത്യ ഉള്കപെക�യു
ള്ള രാേത്യങ്ങളില് എഴുത്തുകാര്ക്കുടനകര 
ന�ന്നുവരുന് ആക്ര�ണങ്ങളും അസ�ി
ഷ്ണുതയും നിലനില്ക്കുന് സാ�ചരത്യ
ത്ില് എഴുത്തുകാരകറെ സവൈാതന്ത്യത്ി
നു ടവണ്ി കപാരുതുന് റൂഷ്റ് ് ി ഊര്േവം 
പ്രതത്യാശയു�ാണ്റ്. 

ഈ സാ�ചരത്യത്ില് എഴുത്തുകാര്
ക്്റ് ടനകരയുള്ള വര്ഗ്ഗീയ-തീവ്രവാ്    
ആക്ര�ണങ്ങള് ടലാകക�ാടാകക കചറു
ടക്ണ്തായുണ്്റ്. സര്ഗ്ഗാത്മകതയ്കം 
സാംസ്ാരിക സവൈാതന്ത്യത്ിനുക�തികര 
നില കകാള്ളുന് ഏകതാരു സംഘ�ിത 
നീക്വം �ാനവീയതകയ്കതികരയുള്ള 
കവല്ലുവിളികൂ�ിയാണ്റ്. ഇത്രം പ്രവണ
തകടളാ�്റ് �ൗനം പാലിക്ാതിരിക്കുക
യും നിരന്രം ശബ്ദമുയര്ത്തുകയു�ാണ്റ് 
േനാധിപതത്യ മൂലത്യങ്ങള് ഉയര്ത്ിപെി�ി
ക്കുന് ഒരു സമൂ�ം കചടയ്ണ്ത്റ്. 

ഇന്്യ ഉൾപപെപെള്ള
രൊജ്യങ്ങളിൽ എഴുത്കൊർക്കു
മനപര നെന്നുവരുന് 
ആക്രേണങ്ങളും 
അസഹിഷ്ണുതയും നില
നിൽക്കുന് സൊഹചര്യത്ിൽ 
എഴുത്കൊരപറെ 
സ്വൊതന്ത്യത്ിനു മവണ്ടി 
പ�ൊരുതുന് റൂഷക് ദ്ി ഊർജവം 
പ്രത്യൊശയുേൊണക്.
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പുസ്തെ പരിചയം

� �കാലിക ഭാരതം ഒരു ദുര
ന്മുഖത്ാണ്റ് ഇന്്റ്. ടലാ
കത്ികല ഏറ്റവം വലിയ 

േനാധിപതത്യരാേത്യ�ായ ഇന്ത്യ ഇന്്റ് 
എടങ്ങാടാണ്റ് ടപാകുന്ത്റ്?

2014-ല് അധികാരത്ികലത്ിയ 
ട�ാ്ി സര്ക്ാര് രാേത്യകത് ആശങ്കകളുക� 
കകാടുമു�ിയില് എത്ിച്ചിരിക്കുന്നു.  ട�ാ്ി 
ഭരണത്ിന്കീഴില് സംഘപരിവാറികറെ  
ടനതൃതവൈത്ില് സവര്ണ ഫാസിസ്റ്റുകളുക� 
ടതര്വാഴ്ചയാണ്റ് ന�ക്കുന്ത്റ്.  വര്ണാശ്ര
�ധര്മ്മത്ികറെ വക്ാക്ളായ സംഘപ
രിവാറുകാര്  നാനാതവൈം അല് ഏകതവൈ�ാണ്റ് 
ഇന്ത്യയ്ക്റ് ടവണ്ത്റ് എന്ടഗാള്വാള്ക്റുക� 
സടന്ശം തകന്യാണ്റ് ഇന്നും കകാണ്ാടു
ന്ത്റ്. 

 ഭാരതം നാശത്ികറെ പടുകുഴിയിടലക്്റ് 
വീഴുന്തികറെ നാന്ിയാണികതാകക്.  
അതികറെ സ�ഗ്രവം വത്യക്വ�ായ ചിത്ീ
കരണ�ാണ്റ് കക. പ്രകാശ്റ് ബാബു  എഴുതിയ 
പുതിയ പുസ്തക�ായ  'ഇന്ത്യ എടങ്ങാട്റ് ' 
എ ന് ത ി ലൂ ക �  ന ി ര് വ്വ � ി ക്കു ന് ത്റ് .  
വരാന്ടപാകുന്, വന്നുകഴിഞെ ദുരന്ങ്ങ
കളപെറ്റി അക്�ിട്നിര
ത്തുകയാണ്റ്. അവ �നു
ഷത്യേീവിതകത് എത് 
�ാത്ം  വത്യാകുലകപെടുത്തു
ന്നു എന്നു ടരഖകപെടുത്തു
കയാണ്റ് ഈ ഗ്രന്ഥത്ി
ല്. 

രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി 
31 ടലഖനങ്ങളാണ്റ് ഈ 
സ�ാ�ാരത്ില് ഉള്
കക്ാള്ളിച്ചിട്ള്ളത്റ്.  20 
ടലഖനങ്ങള് ഒന്ാം 
ഭാഗത്ിലം 11 ടലഖന
ങ്ങള് രണ്ാം ഭാഗത്തും. 

ഇന്ത്യ പിന്തു�രുന് �ടതതര രാഷ്ടീയ പാ
രമ്പരത്യത്ിന്റ്  ഒട്ം നിരക്ാത് സ�ീപന
ങ്ങളാണ്റ് ട�ാ്ി  തു�ക്ം മുതടല അവലം
ബിക്കുന്ത്റ്.  പുതിയ പാര്ലക�റെ്റ് 
�ന്ിരത്ികറെ ശിലാസ്ാപന ച�ങ്ങില് 
ശംടഗരി �ഠത്ില് നിന്നും കകാണ്ടുവന് 
പൂോരി�ാരാണ്റ്  കാര്�ികതവൈം വ�ിച്ചത്റ്.  
ഒരു �ടതതര േനാധിപതത്യ റിപെബ്ിക്്റ് 
ഭരണസിരാടകന്ദ്രത്ികറെയും പാര്ലക�റെി
ടറെയും തറക്ല്ി�ല് ച�ങ്ങികന ദ�ന്
വല്ക്രിച്ചത്റ് ഇന്ത്യയുക� രാഷ്ടീയ  
പാരമ്പരത്യകത് അവട�ളിക്കുന്തായി 
�ാറി. 

തലതിരിഞെ ഭരണരീതിയുക�യും 
ടകാവിഡ്റ് എന് ��ാ�ാരിയുക�യും ഫല 
�ായി ഭാരതത്ികറെ  കാര്ഷിക-വത്യാവസാ
യിക ട�ഖലയാകക തളര്ന്ിരിക്കുന് 
സന്ര്ഭ�ാണിത്റ്.  ഇന്ത്യയുക� സമ്പ്്റ്ഘ�ന 
ആകക വലിയ തകര്ച്ചയിലാണ്റ്.  ആ 
അവസരത്ിലാണ്റ് പ്രധാന�ന്ി നടരന്ദ്ര
ട�ാ്ി ഒരു ദ�ന്വ പുടരാ�ിതനായി 
സവൈയം ടവഷം കകടി  രാേത്യത്ിനാകക 
അപ�ാനം വരുത്ി കവച്ചിരിക്കുന്ത്റ്.  

ടക്ഷത്ങ്ങളുക� പുനരു
ധോരണ ത്ി നായി 
സര്ക്ാര് ഖേനാവില് 
നിന്നും ഒരു രൂപ ടപാലം 
കചലവാക്രുത്റ് എന്്റ്  
ശഠിച്ചിരുന് ��ാത്മാ
ഗാന്ധിയുക�യും  പുനരു
ധേരിച്ച ടക്ഷത്ത്ികറെ 
ഉ്്റ്ഘാ�നച�ങ്ങില് 
താന് പകങ്കടുക്ില് എന്്റ് 
പറഞെ േവ�ര്ലാല് 
കന�്റ്റുവികറെ ��
ത്ായ പാരമ്പരത്യവം 
അഭി�ാനടത്ാക� ഓര്

ദുരന്മുഖങ്ങളുപെ  
വസ്തുസ്ിതി കഥനം

കെ രെഭോെരൻ

ഇന്ത്യ എടങ്ങാട്റ്? 
(ടലഖനങ്ങള്)
കക. പ്രകാശ്റ് ബാബു

പ്രഭാത്റ് ബുക്്റ് �ൗസ്റ്
210/- രൂപ

മ�. ��കാശ ്ബകാബു
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ക്കുന് ഭാരതീയര് പുതിയ പൂോരിയുക� 
നീക്ങ്ങള്  ഓര്ത്്റ് ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തുക
യാണ്റ്. 

ഇന്ത്യയുക� കാര്ഷികട�ഖലകയ തകര്
ക്കുകയും വത്യവസായ വളര്ച്ചാ നിരക്ികന 
തളര്ത്തുകയും കചയ് ഭരണ�ാണ്റ് ട�ാ്ി 
ന�ത്തുന്കതന്്റ് പ്രകാശ്റ് ബാബു ചൂണ്ി
ക്ാണിക്കുകയാണ്റ്.  ടനാട് നിടരാധന
ത്ില് കൂ�ി ഗ്രാ�ീണ സമ്പ്്റ്ഘ�നയും 
തകര്ത്തു.  രൂക്ഷ�ായ കതാഴിലില്ായ്മയാ
ണ്റ് രാേത്യം ടനരിടുന്ത്റ്.  കര്ഷക ആത്മ
�തത്യകകള നിതത്യസംഭവ�ാക്ി. യുധേ 
വി�ാന ഇ�പാടുകളില് ടപാലം അഴി 
�തി.  �ടതതരതവൈവം  ബഹുസവൈരതയും  
ഇല്ാതാക്ി കകാണ്ിരിക്കുന്നു.  ഫാസിസ്റ്റ് 
ഭരണത്ികറെ പുതിയ തന്�ാണ്റ് ട�ാ്ി 
ഇന്ത്യയില് പ്രടയാഗിച്ചു കകാണ്ിരിക്കുന്
ത്റ്. 

രാേത്യത്ികറെ പ്രധാന�ന്ി എന് 
നിലയില് അഞ്ചു വര്ഷത്ിനി�യില് ഒരി
ക്ല്ടപാലം വാര്ത്ാസടമ്മളനം ന�ത്ാ
ത്ത്റ്  ടചാ്ത്യങ്ങകള ഭയക്കുന്തു കകാണ്ാ
കണന്്റ് ഇന്്റ് എല്ാവര്ക്കും അറിയുന് 
സതത്യ�ാണ്റ്. 

ടകന്ദ്രത്ില് തു�ര്ന്നും ഭരിക്കുന് സം
ഘപരിവാര് ശക്ികള് രാേത്യത്ികറെ 
ചരിത്കത്യും, പാരമ്പരത്യകത്യും, ദപ
തൃകകത്യും ചവിടിക�തിക്കുകയാകണന് 
നഗ്സതത്യം  പ്രകാശ്റ് ബാബു അര്തശങ്ക
യ്കി�യില്ാകത വത്യക്�ാക്കുന്നുണ്്റ്.  ഇന്ത്യന് 
ട്ശീയത എന് കപ� മുദ്ാവാകത്യം ഉയര്
ത്ി േനങ്ങകള കബളിപെിക്കുകയാണ്റ് 
ബികേപി. രാഷ്ടീയ ശത്രുക്കള ട്ശടദ്ാ
�ികളായി ചിത്ീകരിക്കുന് അടതസ�യം 
അഴി�തിയുക� കാരത്യത്ില്  ടകാണഗ്രസി
കനയും ക�ത്ികവടിയിരിക്കുകയാണ്റ് 
ബികേപി.

ഒരു രാേത്യം, ഒരു നികുതി, ഒരു ഭാഷ, 
ഒരു �തം, ഒരു സംസ്ാരം,  ഒരു കതരകഞെ
ടുപെ്റ്, ഒരു ടനതാവ്റ് എന് മുദ്ാവാകത്യവ�ായി 
മുടന്റുന് ഇന്ത്യന് ഭരണകൂ�ത്ിന്റ് രഥച
ക്രത്ികറെ അ�ിയില�ര്ന്്റ് ഒരു രാേത്യം  
സാമ്പത്ിക�ായും രാഷ്ടീയ�ായും സാമൂ
�ത്യ�ായും നാ�ാവടശഷം ആകുന്ത്റ്  
ഏകതാരു ഇന്ത്യക്ാരനാണ്റ് ടനാക്ിനില്
ക്ാന് കഴിയുന്ത്റ് എന് ടചാ്ത്യം ഉയ
ര്ത്ിയ പ്രകാശ്റ്ബാബു, ചരിത്കത് തക
ര്ക്കുന് സംഘപരിവാര് വാഴ്ച രാേത്യത്ികറെ 
ഐകത്യത്ിനും �ടതതരതവൈത്ിനുക�തികര 
ഉയര്ത്തുന് ഭീഷണികയ അതിേീവിക്ാ
ന്  ഇന്ത്യന് േനതയ്ക്റ് കഴിയണക�ന്നും 
അതുകകാണ്ടുതകന് ഡിറ്റന്ഷന് കത്യാമ്പുക
ള്കക്തിരായ ശക്�ായബഹുേനപ്രടക്ഷാ
ഭം ഉയര്ന്നു വരണക�ന്നും ആവശത്യകപെടുന്നു. 

ചാതുര്വര്ണത്യത്ികറെ നുകം ടപറിയ 
നാളുകകള ചവറ്റുകുടയികലറിഞെിട്റ് ് ശക
ങ്ങളായിട്ം ോതീയ വിടവചനങ്ങളും പീ
ഢനങ്ങളും ഇന്ത്യയില് ഇന്നും ഒരു തു�ര്ക്
ഥയായി നിലനില്ക്കുന്നു. സവര്ണ 
അവര്ണ വത്യതത്യാസങ്ങള് രാേത്യത്ികറെ 
സമൂ�ികാന്രീക്ഷത്ില് നിലനില്ക്കു
ന്ി�ടത്ാളം കാലം എല്ാ ഭാരതീയരും 
എകറെ സട�ാ്രീസട�ാ്രന്ാരാണ്റ് 
എന്ത്റ് ടകവലം അധരവത്യായാ�ം �ാത്
�ായി അവടശഷിക്കും എന് മുന്റിയിപ്പും 
ഗ്രന്ഥകര്ത്ാവ്റ് നല്കുന്നുണ്്റ്. 

പ്ലാസ്റിക്റ് സര്േറി ആ്ത്യം ആരംഭിച്ചത്റ് 
ഇന്ത്യയിലാകണന്നും അത്റ് ആ്ത്യം ന�ത്ി
യത്റ് ഗണപതിയില് ആയിരുകന്ന്നും 
അങ്ങകനയാണ്റ് ആനയുക� തലഗണപതി
ക്്റ് കിടിയത്റ് എന്നും ഒരു ഉളുപ്പു�ില്ാകത 
തടിവിടുകയാണ്റ് ട�ാ്ി. അത്രം അബ
ധേങ്ങള് വായില് ടതാന്ിയതുടപാകല 
വിളിച്ചുപറയാന് ബിപ്ലവ്റ്ട്വ്റ്, ടയാഗി 
ആ്ിതത്യനാഥ്റ്, ടയാഗിനി പ്രജ്ഞാസിംഗ്റ്, 
സ്മൂതി ഇറാനി തു�ങ്ങിയ �ണ്ശിടരാ�ണി
കളും രംഗകത്ത്ികയന്തും �റക്ാകത 
പ്രകാശ്റ്ബാബു ഓര്മ്മകപെടുത്തുന്നു.  

ഓടരാ ഇന്ത്യാക്രനും ോഗ്രതടയാക� 
പഠിടക്ണ് വിഷയങ്ങളാണ്റ് ഓടരാ ടല
ഖനത്ിടലയും പ്രതിപാ്ത്യം എന്്റ് അവ
താരികയില് വത്യക്�ാക്ിയത്റ് നൂറുശത
�ാനവം ശരിയാണ്റ്. ചരിത്ം കണ് ഏറ്റവം 
ക്രൂരനായ �ിറ്റ്റ്ലര് ന�പൊക്ിയ ടകാ
ണകസന്ടട്രഷന് കത്യാമ്പുകകള ഓര്മ്മകപെ
ടുത്ികക്ാണ്്റ് ട�ാ്ി സര്ക്ാര് ഡിറ്റന്ഷ
ന് കത്യാമ്പുകള് കകടികപൊക്കുടമ്പാള് സംഘ 
പരിവാര് ഇന്ത്യന് ഫാസിസത്ികറെ പ്ര
തിരൂപ�ായി �ാറുകയാകണന്നും പന്ത്യന് 
രവീന്ദ്രന് ടലഖത്ില്  വത്യക്�ാക്കുന്നു. 
ട�ാ്ി സര്ക്ാര് ഇന്ത്യയില് കകാണ്ടുവന് 
�ാറ്റങ്ങള് രാേത്യകത് മുടന്ാടല് പിടന്ാ
ടാണ്റ് നയിക്കുകകയന്്റ് മുഖവരയില് പ്ര
കാശ്റ്ബാബു വത്യക്�ാക്കുന്തും എടുത്തു 
പറടയണ്താണ്റ്. 

സ�ാ�ാരത്ികറെ രണ്ാം ഭാഗ�ായി 
കകാടുത്ിട്ള്ള 11 ടലഖനങ്ങളും അന്ാരാ
ഷ്ട വിഷയങ്ങളാണ്റ് ദകകാരത്യം കചയ്യുന്
ത്റ്. വായനക്ാര്ക്്റ് അതാതു ട�ഖലകളില് 
ഗൗരവതര�ാണ്റ് ഈ ടലഖനങ്ങള് ഓടരാ 
ന്നും എന്നും പന്ത്യന് അവതാരികയില് 
വത്യക്�ാക്ിയിരിക്കുന്നു. 

ചുരുക്ത്ില് സ�കാലിക ഭാരതം 
ടനരിടുന് അവസ്കകളയും സങ്കീര്ണ�ായ 
ദുരന്ങ്ങളും ചൂണ്ിക്ാടി ആഴട�റിയ  
അടനവൈഷണങ്ങളാണ്റ് ഇന്ത്യ എടങ്ങാട്റ് 
എന് പുസ്തകത്ിലൂക� പ്രകാശ്റ്ബാബു 
ന�ത്ിയിരിക്കുന്ത്റ്. 

ഒരു രൊജ്യം, 
ഒരു നികുതി, 
ഒരു േൊഷ, 
ഒരു േതം, 
ഒരു സംസ്ൊരം, 
ഒരു പതരപഞെടുപെക്, 
ഒരു മനതൊവക് എന് 
മുദ്ൊവൊക്യവേൊയി 
മുമന്റുന് ഇന്്യൻ 
േരണകൂെത്ിനക് 
രഥചക്രത്ിപറെ 
അെിയിലേർന്ക് 
ഒരു രൊജ്യം
സൊമ്പത്ികേൊയും 
രൊഷ്ടീയേൊയും 
സൊമൂഹ്യേൊയും 
നൊേൊവമശഷം 
ആകുന്തക്  
ഏപതൊരു 
ഇന്്യ്കൊരനൊണക് 
മനൊ്കിനിൽ്കൊൻ 
കഴിയുന്തക് 
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പന്ന്കറെ ഡപജ്
പന്ന്ൻ രവീന്ദ്രൻ

ചരിത്രേൊയി േൊറിയ േഹൊസമമ്മളനം

സി പി ഐ സംസ്ാനസ
ടമ്മളനം ഒടക്ാബര് 
മൂന്ിനു സ�ാപിച്ചു. മുപെ

തിന്റ് ദവകുടന്രം ന�ന് വാളണ്ിയര് 
�ാര്ച്ച്റ്  പാര്ടിയുക� വളര്ച്ചകയ വിളിച്ച
റിയിക്കുന്താ യിരുന്നു. ആയിരങ്ങള് 
പകങ്കടുത് വലിയ റാലി പുത്രിക്ണ്ം 
ദ�താനിയില് ന�ക്കവയാണ്റ് പതാ
ക,ബാനര്,കകാ�ി�രോഥകള് സടമ്മളന 
നഗരിയില് ക�ന്നു വന്ത്റ്. മൂന്്റ് ദക
വഴിയായി ക�ന്നു വന്ോഥകള്ക്്റ് 
ദ�താനത്്റ് ക�ക്കുവാന് വളകരടയകറ  
പ്രയാസകപെട� ണ്ിവന്നു. പാര്ടിയുക� 
ചരിത്ത്ികല ഒരു ��ാസടമ്മളന�ായി 
ഉല്ഘാ�ന സടമ്മളനകത് കാണാം.. 
1995ലാണ്റ് ഇതിനു മുന്പ്റ് തിരുവനന്
പുരത്്റ് സംസ്ാന സടമ്മളനം നടുന്ത്റ്.
അന്്റ് ന�ന് സടമ്മളനവം കാല്നൂറ്റാ
ണ്ിന്റ് ടശഷം ഇടപൊള് ന�ന് സടമ്മ
ളനവംതമ്മില് ഒരു താരത�ത്യവ�ില്.

ഈ സടമ്മളനം ഒരു ��ാ സംഭവ
�ായിരുന്നു. �ാത്�ല്, സടമ്മളനത്ികല 
യുവേന വി്ത്യാര്തി പ്രാതിനിധത്യവം 

വിവരണാതീത�ാണ്റ്. കഴിഞെ നാലര 
വര്ഷത്ിനി�യില് തിരുവനന്പുരം 
േില്യില് �ാത്ം പതിനായിരത്ിടലകറ 
ക�മ്പര്�ാരാണ്റ് പാര്ടിയില് അംഗങ്ങ
ളായത്റ്. ഇടപൊള് ടകരളത്ികല പാര്ടി 
ക�മ്പര്ഷിപെില് രണ്ാം സ്ാനക്ാരായി 
തിരുവനന്പുരം േില് വളര്ന്നു. ഇതിനു 
പുറക�യാണ്റ് പതിനായിരക്ണക്ിന്റ് 
അനുഭാവികള്. അവരില് വളകരടയകറ
ടപെര് അടുത് ക�മ്പര്ഷിപെ്റ് സ�യത്്റ് 
ക�മ്പര്�ാരാകും.

സടമ്മളനകാലം ഒരുത്സവപ്രതീതി
യായിരുന്നു തലസ്ാനത്്റ്. വിവിധ 
�ല്സരങ്ങള്. കലാപരിപാ�ികള്, ദവ
വിധേത്യ�ാര്ന് നാ�ന്പാട്കള്,  കസ�ി
നാറുകള്, ഏകാംഗനാ�കം, കഥാപ്രസം
ഗം, ഗാനട�ള,നാ�ന് കലാരൂപങ്ങള് 
തു�ങ്ങിയ പരിപാ�ികള് ് ിവസങ്ങടളാ
ളം നീണ്ടുനിന്നു ഗാന്ധിപാര്ക്ില് ന�
ത്ിയ കലയുക� സടമ്മാ�ന ട�ള 
ആസവൈ്ിക്ാന് പതിനായിരങ്ങള് വന്നു 
കകാണ്ിരുന്നു. കക പി എ സിയുക� നി
ങ്ങകളകന് കമ്മ്യൂണിസ്റാക്ി നാ�ക 

പാര്ടിയുക� ടശാഭന�ായ ഭാവി വിളിച്ച
റിയിക്കുന്തായിരുന്നു. പകങ്കടുത്വരില് 
��ാഭൂരിപക്ഷവം സ്ത്രീകളും, യുവാക്ളും 
കുടികളും ടചര്ന് വലിയ േനസഞ്യ
�ായിരുന്നു. ഈ േനസഞ്യം ഭാവിയില് 
പാര്ടിയുക� വളര്ച്ചക്്റ്  നി്ാന�ായി 
�ാറും. കുടികളുക� വളണ്ിയര് �ാര്ച്ചും 
അതിന്റ് മുന്ില് ചുവടു കവച്ചു നീങ്ങിയ 
കകാച്ചു സഖാവം ഏകറ ആകര്ഷിക്
കപെട്. ഈ ബാലസംഘനിര നാളകത് 
പാര്ടിയുക� പ്രധാനപ്രവര്ത്കരാകും. 
പാര്ടിയുക� ഭാവി ഇതുടപാലള്ള കകാച്ചു 
സഖാക്ളുക� ദകളിലാണ്റ്.

സടമ്മളനത്ില് പകങ്കടുത് പാര്ടി 
കസന്ട്രല് കസക്രടടറിയറ്റ്റ് അംഗം 
സഖാവ്റ് അതുല് കു�ാര് അഞ്ജാന്  �ാര്
ച്ചില് പകങ്കടുത് കുടികകള കണ്ടു ആടവ
ശഭരിതനായി. വി്ത്യാര്തികളും യുവാ
ക്ളും ഇത്ടയകറ പ്രസ്ാനത്ികറെ 
ഭാഗ�ാകുന്ത്റ് ഏകറ സടന്ാഷകര�ാ
കണന്്റ് അടദേ�ം പറഞ്. കപാതുപ്രക
�നം ഒഴിവാക്ി ന�ത്ിയ സടമ്മളന
ങ്ങളികലല്ാം ബ�േന ബാഹുലത്യം 

�കാനം രകാവജ�ൻ
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പാര്ടികയപെററി വലിയ പരിജ്ഞാ
ന�ില്ാത്വര്, വി�ര്ശനകത്യും 
സവൈയം വി�ര്ശനകത്യും കതറ്റായി 
വത്യാഖത്യാനിക്കും. എന്ാല് വി�ര്ശനവം 
സവൈയം വി�ര്ശനവം പാര്ടിയുക� 
േീവവായു ടപാകലയാണ്റ്. അകതല്ാം 
ഭിന്ികപെന്നും ഗ്രൂപെ്റ് വഴകക്ന്നും കരുതി 
ന�ന്വര്ക്്റ്, അവര് കകാടുത് വാര്ത്
കളുക�  ോളത്യത�ാററാന് പുതിയ കഥകള് 
ക�നടയണ്ിവരും.

സാധാരണ ഗതിയില് തകന് പാര്ടി 
ഭരണഘ�നപ്രകാരം ഏകതങ്കിലം സ്ാ
നത്്റ് �ല്സരിക്കുന്തില് വിലക്ില്. 
എന്ാല് �ല്സരിക്കുന്ത്റ് ഗ്രൂപെ്റ് പ്രവര്
ത്ന�ായി വത്യാഖത്യാനിച്ചു. പത്�ാധേത്യ�
ങ്ങള് പ്രചരിപെിച്ചു 

ഒടര �നസായി കസക്രടറികയ കത
രകഞെടുത്ടപൊള് പുതിയ നത്യായീകര
ണങ്ങള് അവര് ക�നയുകയായിരുന്നു.

�ാത്�ല്, കപാതു  സടമ്മളനത്ികറെ 
ഉ്്റ്ഘാ�ന പരിപാ�ിയില് നിന്നും 
േനറല് കസക്രടറി ഡി രാേകയ അക
ററിനിര്ത്ി എന് വാര്ത്യും സൃഷ്ി
ക്കപെട്.  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി സടമ്മള
നത്ികറെ ടപ്രാഗ്രാമും അേണ്യും 
മുന്കൂടി തീരു�ാനിക്കുന്താണ്റ്. അത
നുസരിച്ച്റ് ടപ്രാഗ്രാം ടനാടീസ്റ് �ാധത്യ�
ങ്ങള്ക്്റ് ടനരടത് നല്കിയിരുന്നു.  
അന്കത് പരിപാ�ിയില് രാേയുക� 
ടപരികല്ന്നും പ്രതിനിധി സടമ്മളനത്ി
കറെ ഉല്ഘാ�കന് ഡി. രാേയാകണന്നും 
അവര് ടബാധപൂര്വ്വം വിസ്രിച്ചു.

സാമൂ�ത്യ �ാററത്ികറെ പ്രതത്യയശാ
സ്ത്ര�ായ കമ്മ്യൂണിസകത്പെറ്റി അറിയാ
ത്വരും പഠിക്ാന് ശ്ര�ിക്ാത് വരും  
സി പി ഐ കയ എല്ാ പാര്ടികകളയും 
ടപാകല കണക്ാക്കുന് താണ്റ് ഇതിന്റ് 
കാരണം.

പ്രാഥ�ിക ജ്ഞാനമുള്ളവര്ക്്റ് അറി 
യാം ഈ പാര്ടിയില് ഗ്രൂപെികല്ന്്റ്. കാര 
ണം ഗ്രൂപ്പു തിരിഞ് �ല്സരിച്ചു േയി
ക്കുന്യാള് പാര്ടിയുക� മുഴുവന് ടനതാ
വാകില്. അയാള്  ഒരു ഗ്രൂപെികറെ പ്രതി
നിധി �ാത്�ാകും. പാര്ടികയ ട്�ി 
ക്കുന് സഖാക്ള് ഒരിക്ലം ഗ്രൂപെികന 
തുണക്ില്. ഈ സംസ്ാന സടമ്മളനം 
എല്ാവര്ക്കും ഒരു പാഠ�ാണ്റ്. ശത്രുവി
കനതികര ഐകത്യവം സംഘ�നാടശഷി
യും സംഭരിടക്ണ് വിപ്റ്ളവപൊര്ടിയാ
ണ്റ് സി പി ഐ എന്്റ് ഈ സടമ്മളനം 
ഉറകക് പ്രഖത്യാപിക്കുകയാണ്റ്.

പ്രസ്ാനത്ികറെ ഐകത്യവം കകട്
റപ്പും കരുത്തും കൂടുതല് ശക്ികപെടുത്തു
ന് സടമ്മളന�ാണ്റ് തിരുവനന്പുരത്്റ് 

ത്ിറെ പിറവിയും അതിന്റ് പിന്ില് 
പ്രവര്ത്ിച്ച ടതാപെില് ഭാസികയന് 
വിപ്റ്ളവകാരിയും, ചരിത്ത്ികല േവൈലി
ക്കുന് അധേത്യായ�ായി അവതരിപെിച്ച 
ടഡാകയുക�റെറി വികാര പര�ായി.

അതുടപാകലതകന്യാണ്റ് വിവിധ 
കസ�ിനാറുകള് ന�ന്ത്റ്. രാേത്യകത് 
േനങ്ങകള ബാധിക്കുന് വിവിധ വിഷ
യങ്ങള് ചര്ച്ചകചയ്ത്റ് ആധികാരിക�ാ
യി അഭിപ്രായം പ്രക�ിക്ാന് കഴിവള്ള 
വി്ഗ്ദ്ധ പണ്ിതന്ാരായിരുന്നു. വിവിധ 
വിഷയങ്ങള്  ആഴത്ില് പഠിച്ചു അവ
തരിപെിച്ചതായിരുന്നു എല്ാംതകന്. 
ഏററവം ഒടുവില് സടമ്മളന �ാളില് 
ന�ന് കഫഡറലിസകത് ആ്്�ാക്ി 
കസ�ിനാര് രാേത്യ�ാകക ശ്രധേിക്കപെട്. 
ടകരള മുഖത്യ�ന്ി പിണറായി വിേയന്, 
ത�ിഴ്റ് നാ�്റ് മുഖത്യ�ന്ി സ്റാലിന്, സി പി 
ഐ േനറല്കസക്രടറി ഡി രാേ എന്ി
വരുക� പ്രഭാഷണങ്ങള് വിഷയത്ികറെ 
ആധികാരികതകയ ഗൗരവപൂര്വ്വം പരി
ടശാധിച്ചു. അധേത്യക്ഷനായ പാര്ടി കസ
ക്രടറി കാനം രാടേന്ദ്രന് പ്രഭാഷണത്ി
ലൂക� വിഷയം ചര്ച്ചക്്റ് സ�ര്പെിച്ചു. 
പകങ്കടുത് ടനതാക്ളുക� ഐകത്യ്ാര്ഢത്യ 
പ്രഖത്യാപനടത്ാ ക�യാണ്റ് കസ�ിനാര് 
സ�ാപിച്ചത്റ്.  ത�ിഴ്ാ�്റ്  മുഖത്യ�ന്ി സ്റാ
ലിന് ന�ത്ിയ ത�ിഴ്റ് �ലയാളം കലര്
ത്ിയാണ്റ് വാക്കുകള് സ്സ്റ് കരടഘാ
ഷടത്ാക�യാണ്റ് സവൈീകരിച്ചത്റ്. ഈ 
കസ�ിനാര് രാേത്യത്്റ് വളര്ന്നു  വരുന് 
�തനിരടപക്ഷ സഖത്യത്ികറെ പ്രതീകാ
ത്മക പ്രക�ന�ായി �ാറി.

ഒടക്ാബര് ഒന്നുമുതല് മൂന്നുവകരയാ
ണ്റ് പ്രതിനിധി സടമ്മളനം ന�ന്ത്റ്. 
മൂന്ിന്റ് ദവകുടന്രം ആറു�ണിക്്റ് 
മുന്പായി സടമ്മളന ന�പ�ികള് 
കഴിഞ്. തു�ര്ന്്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റര്
നാഷനലം, ട്ശീയഗാനവം പ്രതിനി
ധിള് എഴുടന്റ്റു നിന്നു ആലപിച്ചാണ്റ് 
സടമ്മളന ന�പ�ികള് സ�ാപിച്ചത്റ്. 
കൂടുതല് ആടവശവം വര്ധേിതവീരത്യവം 
പ്രക��ാക്ിയ സടമ്മളന �ായിരുന്നു. 
സടമ്മളന തീരു�ാനങ്ങളും ഭാരവാ�ി 
തിരകഞെടുപ്പും പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്റ് 
പ്രതിനിധികളുക� തിരകഞെടുപ്പും ഏക
കണ്ഠ�ായിരുന്നു.

സടമ്മളനം തു�ങ്ന്തിനു മുന്പും 
സടമ്മളന ്ിവസങ്ങളിലം പത് ദൃശത്യ 
�ാധത്യ�ങ്ങളില് വന് വാര്ത്കള് പാര്
ടികയ ട്�ീക്കുന് േനങ്ങളില് ദുഖവം 
ആശങ്കയും വളര്ത്തുന് തായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പു 
വഴക്കും ടചരിടപൊരും പാര്ടിയില് പകര്
ച്ച വത്യാധിടപാകല ബാധിച്ചിരിക്യാകണ

ന്നും കവണ്ക് വലപെത്ില് അവര് 
വാര്ത്കള് എഴുതികവച്ചു. പ്രബല�ായ 
രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളുക� ഏറ്റുമുടല് ന�ക്കുക�ന്നും 
അവര് പ്രവചിച്ചു. സടമ്മളനം ന�ന്നു 
കകാണ്ിരിക്കുടമ്പാള് സടമ്മളനം 
തര്ക്ം കാരണം നിര്ത്ി കവച്ചു കവന്്റ് 
ടപാലം ദൃശത്യ�ാധേത്യ�ങ്ങളില് ടബ്ക്ിങ്ങ്റ് 
ന്യൂസായി. ടകരളത്ില് ടനരികറെ 
പാതയില് പ്രവര്ത്ിച്ച്റ്  ടകരളത്ികന 
�ാറ്റത്ികറെ വഴിയിടലക്കും വികസന
ത്ികറെ �ാര്ഗ്ഗത്ിലം  നയിച്ച സി പി 
ഐകയ  തകര്ക്ന്തിന്റ് ടവണ്ി ആഗ്ര
�ിക്കുന് ചിദ് ശക്ികള്ക്കു സി പി 
ഐ യില് കല�ം ടവണക�ന്ാഗ്ര�ി
ക്കുന്ത്റ് ഒരു �ിഡന് അേണ്യാണ്റ്. 
�ിന്ദു മുസിം തീവ്രവാ്സംഘ�നകള്
ക്കും �നസിലിരിപെ്റ് ഇത്റ് തകന്യാണ്റ്.

രാേത്യകത് രാഷ്ടീയ പാര്ടികളില് 
കണ്ടു വരുന് ഗ്രൂപെ്റ് വഴക്കുകള് സവൈാര്ത 
താല്പരത്യത്ിലം അധികാരത്ിനും 
ടവണ്ിയുള്ളതാണ്റ്. കല്പിത കഥകളി
ലൂക� വാര്ത്കള് നിരത്ി പാര്ടി 
സടമ്മളനം അധികാര ടകന്ദ്രം പി�ിക്ാ
നുള്ള ബലപരീക്ഷണ�ാകണന്്റ് ടപാലം 
പത്ങ്ങള് പറഞ് കവച്ചു. �ല്സരിക്കുന് 
സ്ാനാര്തികകളയും അവര് പ്രഖത്യാ
പിച്ചു. എന്ാല് ഇതിനു സടമ്മളനത്ി
കറെ സ�ാപന ് ിവസം വകരകയ ആയുസ് 
ള്ളൂകവന്്റ് അവര് ഓര്ത്ില്. അവര്കക്
ല്ാം ഒരു പിശക്റ് പറ്റി. സി പി ഐ �റ്റു 
രാഷ്ടീയ പാര്ടികകളടപൊകലയാകണന് 
ധാരണയാണത്റ്. ഈ പാര്ടി ഒരു വലിയ 
ഭിന്ിപെികറെ ദുരന്ം അനു ഭവിച്ച പാര്
ടിയാണ്റ്. അധികാരവം സമ്പത്തും 
കണ്ാല് �നസു �ാറുന്വര് ഈ പാര്ടി
യില് ഇല്. േീവിതം സവൈയം അര്പെിച്ചു 
പ്രസ്ാനത്ികറെ കകാ�ിയു യര്ത്ിപെി
�ിക്കുന് പാവങ്ങളും കതാഴിലാളികളും 
ഇ�ത്രക്ാരും ഉള്കപെക� അര്പെിത 
�നസു�ായി പ്രസ്ാനകത് വളര്ത്ി
കയടുക്കുന് വരാണ്റ് ഈ സഖാക്ള്.

സഖാവ്റ്  പി കൃഷ്ണപിള്ള കകടിപെടുത് 
ടകരളത്ികല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ാന
ത്ികറെ നീതിക്കു ടവണ്ിയുള്ള ടപാരാ
ടത്ില് എണ�റ്റ സഖാക്ളാണ്റ് േീവന് 
തത്യേിച്ചത്റ്. അകതാന്നും  അവര്ടക്ാ, 
അവരുക� കുടുംബത്ിടനാ ടവണ്ിയാ
യിരുന്ില്.അവരുക� ടപാരാടം നാ�ിന്റ് 
ടവണ്ിയായിരുന്നു.

അങ്ങികന േീവന് നല്കി ടന�ികയ
ടുത്താണ്റ് ഇന്്റ് നാം േീവിക്കുന് 
ടകരളം. സ�രത്ിലൂക� ടന�ികയടുത് 
േനാധിപതത്യ അവകാശങ്ങളും ടകരള
ത്ികറെ വികസനവം.
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ധി സഖാക്ളുക� �നസ്ില് നിറഞ് 
നില്ക്കുന്നു. അത്റ് സവൈാഗതസംഘം 
പ്രവര്ത്ന�ാണ്റ്. അറുനൂടറാളം പ്രതി
നിധികള്ക്്റ് താ�സവം ഭക്ഷണവം �റ്റു 
സൗകരത്യങ്ങളുക�ാരുക്ിയ സവൈാഗത 
സംഘം അഭിനന്ന�ര്�ിക്കുന്, ഒരു 
തരത്ിലള്ള പ്രശ്നങ്ങളു�ില്ാകത പ്രതി
നിധികകള പ്രടതത്യകം ശ്രധേിക്കുകയും 
സടമ്മളനം എല്ാ അര്തത്ിലം വന് 
വിേയ�ാക്കുകയും കചയ്ത്റ് സവൈാഗത 
സംഘത്ികറെ കുറ്റ�റ്റ പ്രവര്ത്ന�ാണ്റ്. 
ഒരു പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്ികറെ പ്രതീതി
യാണ്റ് തലസ്ാനനഗരിയില് സൃഷ്ിച്ച
ത്റ്.പ്രചരണരംഗത്തും അലങ്കാരത്ിലം 
എല്ാം  മുന്പന്ിയില് ആയിരുന്നു.

ഒരു വിപ്ലവപാര്ടിയാണ്റ് സിപിഐ, 
ലക്ഷത്യം സാമൂ�ത്യ �ാററവം; ഈ ലക്ഷത്യ
ത്ിന്റ് ടവണ്ി അര്പെിത�നടസ്ാക� 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്വരാണ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
സ്റ്റ്കാര്. വത്യക്ികയന് നിലക്്റ് സവൈന്ം 

അഭിപ്രായങ്ങള് എല്ാവര്ക്കും കാണും 
അകതല്ാം പറയുവാന് പാര്ടിയുക� 
സടമ്മളനത്ില് പൂര്ണ അവകാശമുണ്്റ്. 
അങ്ങികനയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള് ടകള്
ക്ാനും വി�ര്ശനത്ില് കഴമ്പുകണ്
ങ്കില് തിരുത്തുവാനും ടനതൃതവൈം തയ്ാ
റാകും. ഘ�കത്ില് പറടയണ്ത്റ് 
ഘ�കത്ില് �ാത്ക� പറയുവാന് പറ്റു
കയുള്ളു. അത്റ് പുറത്തുപറഞൊല് അച്ച
�ക് ലംഘന�ാണ്റ്. ഇത്റ് പൂര്ണ�ായും 
�നസിലാക്ി പ്രവര്ത്ിക്കുന്വരാണ്റ് 
പാര്ടി സഖാക്ള്. അവര്ക്്റ് കതറ്റുവ
ന്ാല് തിരുത്തുവാന് സംവിധാനങ്ങളു
ണ്്റ്. അവ കൃതത്യ�ായി ന�പെിലാക്കും. 
പാര്ടി ചടങ്ങള് എല്ാവര്ക്കും ബാധക
�ാണ്റ്. കുററം കചയ്യാള് ടനതാവായാ
ലം അനുയായി ആയാലം ശിക്ഷ അനു
ഭവിക്ണം. ഇത്യും സുതാരത്യ�ായി 
പ്രവര്ത്ിക്കുന് ശീലം �റ്റു പാര്ടികളില് 
ഇല്ാത്താണ്റ്. അതുകകാണ്ാണ്റ് 

ന�ന്ത്റ്. പാര്ടിയുക� വളര്ച്ചയില് 
പ്രധാന ഭാഗ�ായി �ാറുന്താകും 
സടമ്മളന തീരു�ാനങ്ങള്.

പതിനാല്റ് േില്ാ സടമ്മളനങ്ങളും 
കഴിഞൊണ്റ് സംസ്ാന സടമ്മളനത്ി
ടലക്്റ് പ്രതിനിധികള് എത്ിടച്ചര്ന്ത്റ്. 
എല്ാസടമ്മളനങ്ങളും അടുക്കുംചിടയാ
യും ന�ന്നു. പാര്ടിയും വര്ഗ്ഗബഹുേന
സംഘ�നകളും കൂടുതല് ശക്�ാക്കുന്
തിന്റ് തീരു�ാനക�ടുത്ാണ്റ് േില്ാ 
സടമ്മളനങ്ങള് കഴിഞെത്റ്.സടമ്മളന
ടത്ാ�നുബന്ധിച്ച പരിപാ�ികളികല
ല്ാം വലിയ േനപങ്കാളിത്�ാണുണ്ാ
യിരുന്ത്റ്. യുവാക്ളുക�യും സ്ത്രീകളുക�യും 
പങ്കാളിത്ം പാര്ടിയുക� വളര്ച്ചയില് 
വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്റ് നല്കുന്ത്റ്. പ്രാ
ട്ശിക തലത്ില്  പാര്ടികയ കൂടുതല് 
വത്യാപിപെിക്കുവാന്  പരിശ്ര�ിക്കുവാനാ
ണ്റ് സടമ്മളനങ്ങള് തീരു�ാനിച്ചത്റ്.
കഴിഞെ നാലര വര്ഷക്ാലം ഒരുപാ�്റ് 

പ്രതിസന്ധികള് ക്ി�യിലം േനങ്ങടളാ
ക�ാപെം പാര്ടിയുണ്ായിരുന്നു. ടകാവി
ഡ്റ്കാലത്തും പ്രളയ കാലത്തും േനങ്ങ
ളുക� കൂക� നിന് എ ഐ ദവഎഫ്റ് 
പ്രവര്ത്കരും പാര്ടി വളണ്ിയര് 
ടകാറായ പി എസ്റ് സിയും തത്യാഗപൂര്
വ�ായ പ്രവര്ത് ന�ാണ്റ് ന�ത്ിയകത
ന്്റ് സടമ്മളന റിടപൊര്ട്കള്  വത്യക്�ാ
ക്കുന്നു.ഭരണതലത്ില് ന�ത്ിയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും സടമ്മളനങ്ങള് വില
യിരുത്ി. കൂടുതല് ആടവശവം ഊര്
ജ്ജവം നല്കുന് സടമ്മളനങ്ങള് പാര്
ടിയുക� വളര്ച്ചയികല സുപ്രധാന 
നാഴികകല്ായി �ാറും. ഈ പ്രതിസന്ധി 
ഘടത്ിലം  ശക്�ായി പാര്ടി മുടന്ാ
ട് ടപായി. രണ്ായിരടത്ാളം പാര്ടി 
ബ്ാഞ്ചുകള് ഈ കാലത്്റ് പുതുതായി 
വന്നുകവന്ത്റ് പ്രടതത്യകം ശ്രടധേയ�ാണ്റ്.

സംസ്ാന സടമ്മളനത്ിന്റ് തിര
ശ്ീല വീണടപൊള് ഒരുകാരത്യം പ്രതിനി

സടമ്മളനകത് ചുറ്റിപെറ്റി ഒരുപാ�്റ് അവാ
സ്തവ വാര്ത്കള് പ്രചരിപെിച്ചത്റ്. സടമ്മ
ളന്ിനങ്ങളില് അവ അതികറെ പാര�ത്യ
ത്ില് എത്ിയിരുന്നു. സടമ്മളനടത്ാ 
ക� പലതും സംഭവിക്കുക�ന് ടതാന്ല് 
സൃഷ്ിക്കുവാന് വാര്ത് ക�നഞെ പത്
�ാധത്യ�സുഹൃത്തുക്ള്ക്്റ്കഴിഞ്. ടക
രളത്ില് വളകര ടവഗത്ില് വളര്ന്നു 
കകാണ്ിരിക്കുന്  പാര്ടികയ ഒരു ആഭത്യ
ന്ര കലാപത്ികറെ വക്ികലത്ിച്ചു 
തകര്ക്ാക�ന്  വത്യാട�ാ�ം മൂന്ിന്റ് 
ദവകീട്റ് നാല�ണിവകര നിലനിര്
ത്ാന് അവര്ക്്റ് കഴിഞ്. സടമ്മളന 
ചര്ച്ചക്്റ് കസക്രടറി സഖാവ്റ് കാനം 
രാടേന്ദ്രന് �റുപ�ി പറഞെടതാക� റി
ടപൊര്ട്റ് സടമ്മളനം ഏകകണ്ഠ�ായി 
അംഗീകരിച്ചു. ടകരളത്ില് അതിടവ
ഗംവളരുന് പാര്ടിയുക� തകര്ച്ചക്്റ് 
കാത്ിരുന്വര് നിരാശയുക� അഗാധ 
ഗര്ത്ത്ിലായി. ഇവര്കക്ാകക് സം
ഭവിച്ചത്റ് പാര്ടികയ കുറിച്ചുള്ള അറിവി
കറെ കുറവാണ്റ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടിയുക� 
സംഘ�നാ തതവൈങ്ങള് �ാര്ക്സിസ്റ്റ് കല
നിനിസ്റ്റ് അ�ിത്റയില് കകടിപെടുത്
താണ്റ്.  �നുഷത്യ േീവിതത്ികറെ 
ഭാഗടധയം നിര്ണയിക്കുന് പ്രതത്യയശാ
സ്ത്ര�ാണ്റ്. �നുഷത്യാവകാശങ്ങള് സംര
ക്ഷിക്ാനും ചൂഷണര�ിത സമൂ�ത്ി
ന്റ് ടവണ്ി ടപാരാടുവാനും അര്പെിത 
�നടസ്ാക� പ്രവര്ത്ിക്കു വാനും സവൈയം 
തയ്ാറായ േനടകാ�ികള്  ഈ പ്രസ്ാ
നത്ികറെ കകാ�ികീഴില് വിശവൈ�ാകക 
അവിശ്ര�ംടപാരാടുന്നു. അവര്ക്്റ് 
ഐകത്യ്ാര്ഢത്യം പ്രഖത്യാപി ക്ാനും രാ
േത്യകത് ഫാസിസ്റ്റ് അനുകൂല സര്ക്ാ
രികനതികര ടപാരാ�ാനും ടവണ്ി അണി
ടചര്ന് പ്രസ്ാനം  സാമൂ�ികവം 
രാഷ്ടീയവ�ായ   ക��   നിര്വ�ിക്കുക
യാണ്റ്. പാര്ടി സടമ്മളനം ഐകത്യത്ി
കറെ സടന്ശം കൂടുതല് ഉറകക് പ്രഖത്യാ
പിച്ചു കകാണ്്റ് മുടന്ാട് ടപാകുകയാ 
കണന്്റ് സാക്ഷത്യകപെടുത്ി കക്ാണ്ാണ്റ് 
സ�ാപിച്ചത്റ്.

അടുത് പാര്ലക�റെ്റ് കതരകഞെടു
പെിന്റ് മുടന്ാ�ിയായി ട്ശീയ തലത്ി
ല് പുതിയ പ്രതിപക്ഷ ഐകത്യനിര 
ഉയര്ത്ികക്ാണ്ടു വരുന്തികനക്കുറി
ച്ചുള്ള ചര്ച്ചകളാവം പാര്ടി ടകാണഗ്ര
സ്ില് പ്രധാന�ായും ഉണ്ാവക. പാര്ടി
യുക� വളര്ച്ചയില്  ചരിത് പ്രധാന�ായി 
അ�യാളകപെടുത്തുന്താണ്റ് ടകരള 
സംസ്ാന സടമ്മളനം. ഇനി ഇരുപ
ത്ിനാലാം പാര്ടി ടകാണഗ്രസ്ിടലക്്റ് 
നമുക്്റ് കാടതാര്ക്ാം. 

സി പി ഐ ജനറൽമസ�ടറി ഡി രകാജ, പിണറകായി േിജയൻ, തമിഴ ്നകാട ്മുഖ്മ�ി സ്റകാലിൻ, 
സംസ്കാന മസ�ടറി �കാനം രകാവജ�ൻ


