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�ാനം രാകജ�ന് 

ബ്ാ ഞ്് കസക്രട്റടിോർക്് ഒരു �ത്്

പ്രടിയ സഖാകവ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടിയുകട 24-ാം പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്്റ് ചരിത് സംഭവ�ായി. ഇട
തപക്ഷ പ്രസ്ാനങ്ങളും വിജശഷിച്ം �ജതതര േനാധിപതത്യ ശക്ികൾ 
കപാതവിലം കനത് കവല്ലുവിളികൾ ജനരിടുന് ഏറ്റവം അപായകര�ായ സാ
ഹചരത്യത്ിലാണ്റ് സിപിഐ പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്്റ് വിേയവാഡയില് നടന്ത്റ്. 

കകാല്ം പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്ിനുജശഷമുള്ള സംഘടനാപരവം രാഷ്ടീയവ�ായ വിഷയങ്ങൾ 
പ്രതിപാ്ിക്കുന് രാഷ്ടീയ അവജലാകന റിജ്ാര്ട്ം സംഘടനാ റിജ്ാര്ട്ം ഗൗരവജ�റിയ 
ചര്ച്ചയ്ക്കുജശഷം ഐകത്യകജഠേന അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്ാലയളവില് പൗരതവൈ പ്രശ്ം, 
പാര്ലക�റെ്റ് പാസ്ാക്ിയ ജകാര്്ജററ്റ്റ് അനുകൂല കര്ഷക വിരുദ് ബില്ലുകൾ പിന്വലിജക്
ണ്ി വന്ത്റ് സിപിഐ ഉൾക്കടയുള്ള പ്രസ്ാനങ്ങളുകട സ�ര തീക്ഷ്ണ�ായ ഇടകപടല് കകാ
ണ്ായിരുന്നു. ജലാകത്്റ് ജസാഷത്യലിസ്റ്റ് പ്രതത്യയശാസ്തം തകര്ന്ടിഞ്ഞുകവന് വത്യാേവാ്ത്ി
കനാ്ം സ   ഞ്രിക്കുന് വലത വര്ഗീയ പ്രതിജലാ� ശക്ികൾക്കുള്ള �റുപടിയാണ്റ് ജലാകകത് 
16 രാേത്യങ്ങളികല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വര്ജക്ഴ്്റ് പാര്ടിയുകട വിജ്ശ പ്രതിനിധികളുകട പങ്കാളിത്ം. 
കഴിഞ്ഞ നാലവര്ഷകാലകത് പ്രവര്ത്നങ്ങൾ വിവരിക്ാനല് �റിച്ച്റ് അനുഭവപാഠങ്ങൾ 
വിലയിരുത്ി പാര്ടികയ മുജന്ാട്റ് നയിക്ാന് അടിയന്ിര�ായി കചജയേണ്തം ് ീര്ഘകാലാ
ടിസ്ാനത്ില് പ്രാവര്ത്ിക�ാജക്ണ്ത�ായ സംഘടനാപരവം രാഷ്ടീയവ�ായ കട�കളി
ജലക്്റ് ശ്രദ്ജകന്ദ്രീകരിക്ാനു�ാണ്റ് പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്്റ് തീരു�ാനിച്ചിട്ള്ളത്റ്.
2024 ല് രാേത്യത്്റ് നടക്ാന് ജപാകുന് കതരകഞ്ഞടു്ില് ബികേപികയ തൂകത്റിയുക എന്
താണ്റ് പ്രധാന ലക്ഷത്യം. അതിനുജവണ്ിതകന് പുജരാഗ�ന �ജതതര ഇടത്റ് േനാധിപതത്യശ
ക്ികകള ഒന്ി്ിക്ാനും ജയാേിച്ച ജപാരാടങ്ങൾക്്റ് അരകങ്ങാരുക്ാനും സിപിഐ മുന്ദക
കയടുത്തു പ്രവര്ത്ിക്ാനും തീരു�ാനിച്. 
2025-ല് പാര്ടിയുകട നൂറാം സ്ാപക്ിന�ാണ്റ്. ശതാബ്ി ആജഘാഷങ്ങൾ രാേത്യത്്റ് നട
ക്കുജമ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടിയുകട അംഗബലത്ിലം അടിത്റയിലം വിപുലീകരണം 
ഉണ്ാകണക�ന്്റ് പാര്ടി അടിവരയിട്റ് ആവശത്യക്ടുന്നു. ഇതിനായി ജ്ശീയ കൗണസിലം 
സംസ്ാനകൗണസിലം അതാതവസരങ്ങളില് ആവിഷ്കരിക്കുന് പ്രജക്ഷാഭ സ�രപരിപാടി
കൾക്കു പുറജ� അ്ജ്ാൾ ഉയര്ന്നു വരുന് പ്രാജ്ശിക പ്രശ്ങ്ങൾ  ദകകാരത്യം കചയോനും 
അവയുകട അടിസ്ാനത്ില് ആവശത്യവം ഫലപ്ര്വ�ായ ഇടകപടല് നടത്ാനും പാര്ടിയുകട 
വിവിധ നിലവാരത്ിലള്ള ഘടകങ്ങൾ മുന്ദകകയടുത്തു പ്രവര്ത്ിജക്ണ്തികറെ ആവശത്യ
കത പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്്റ് എടുത്തു പറയുന്നു. അങ്ങികന കചയ്ാല് �ാത്ജ� പാര്ടി ക�മ്പര്ഷി
്ികന ആകക കര്ജമ്മാന്മുഖരാക്ാനും പാര്ടിയുകട ബഹുേനാടിസ്ാനം വിപുലക്ടുത്ാനും 
കഴിയുകയുള്ളൂ. അത്രത്ില് പ്രവര്ത്ിക്കുജമ്പാജഴ പാര്ടിയിജലക്കും വര്ഗബഹുേന സം
ഘടനയിജലക്കും ആളുകൾ കടന്നു വരികയും സവൈാഭാവിക�ായും പാര്ടി അംഗതവൈം വര്ദ്ിക്കു
കയും പ്രാജ്ശിക അടിസ്ാനത്ില് ബ്ാഞ്ചുകളുകട എണ്ം വര്ദ്ിക്കുകയും കചയ്യുകയുള്ളൂ. 
പുതിയ കാലഘടത്ികറെ കവല്ലുവിളി ജനരിടാന് പാര്ടികയ സവൈതന്ത്രവം വത്യതിരിക്വം കക
ട്റപ്പുള്ളത�ായ പാര്ടിയാക്ി �ാറ്റാന് നമ്മുകട മുഴുവന് പാര്ടി അംഗങ്ങളും തയോറാകണം. 
അതിന്റ് മുന്ദക പ്രവര്ത്നം നടത്ാന് ബ്ാഞ്്റ് കസക്രടറി�ാര് അവരുകട കര്ത്വത്യങ്ങൾ 
നിറജവറ്റണം. സിപിഐയുകട 24-ാം പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്ികറെ രാഷ്ടീയ സജന്ശം േനങ്ങളി
കലത്ിക്ാനും സഖാക്ൾ തയോറാകണക�ന്്റ് അഭത്യര്തിക്കുന്നു.

അഭടിവാദനങ്ങക�ാകെ, 

�ാനം രാകജ�ന് 
കസക്രട്റടിഎം. എന്. സ്ാര�ം
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നവയുഗം നവംബര് 1-ന്റെ ലക്ം 
24-ാം പാര്ട്ടി ക�ാണ്�സ് 
ന്�ഷ്യല് പത്ടിപ്ാണ.് 
�ഴ്ടിയുന്ന� വാര്ത്ത�ള്, 
ച്ടി�ങ്ങള് എന്ന്ടിവ 
പര്ടിമ്ടിത്ടി�ള്ക്കുള്്ടില് 
ന്ടിന്നുന്�ാണ്് 
ഉള്ന്ക്ാള്്ടിക്ാന് �മ്ടിച്്ടിട്ടുണ്.്
-എഡ്ടിറ്റര്



േനാധിപതത്യകത്യും �നുഷത്യാവകാശങ്ങകള
യും ഭരണഘടനകയയും തകര്ത്തുകകാണ്്റ് 
മുജന്ാട്ജപാകുന് ബി.കേ.പി-ആര് എസ്റ്. 

എസ്റ് ശക്ികയ തടയുക എന്താണ്റ് ഇടത പക്ഷ
ത്ികറെ മുഖത്യലക്ഷത്യക�ന്്റ് പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്്റ് ഉ്്റ്ഘാ
ടനം കചയ്തുകകാണ്്റ് േനറല് കസക്രടറി ഡി.രാേ 
പറ ഞ്ഞു. 

ഇന്നു മുതല് ഇവികട നടക്കുന് സിപിഐയുകട 
ഇരുപത്ിനാലാം പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്റ്, സാര്വ്വജ്
ശീയ, ജ്ശീയ വിഷയങ്ങകള ആഴത്ില് വിലയിരു
ത്തുന്താണ്റ്. ഇന്്റ് ആജഗാളതലത്ില് സാമ്ാേത്യ
തവൈത്ികറെ ആഴജ�റിയ പ്രതിസന്ി തടരുകയാണ്റ്. 
നവ ലിബറല് നയങ്ങൾ വന്ദുരന്�ാണ്റ് എന്നു വത്യ
ക്�ായിക്ഴിഞ്ഞു. ലാറ്റിന് അജ�രിക്യിലം യൂജറാ
്ിലം ഇടത്റ് അനുകൂല രാഷ്ടീയ ശക്ികൾക്്റ് േന
പിന്തുണ വര്ധിക്കുന്തായി കാണുന്നു. ജലാകം ഒരു 
ബ്ല് തിരയുകയാണ്റ്. നമ്മൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ 
പറയുന്നു, ജസാഷത്യലിസ�ാണ്റ് ബ്ല്, ജസാഷത്യലിസ
�ാണ്റ് �ാനവരാശിയുകട ഭാവി. 

യുദക്രനില് യുദ്ം തടരുകയാണ്റ്. റഷത്യയും 
യുദക്രനും തമ്മിലാണ്റ് യുദ്ക�ങ്കിലം അതിനു 
പിന്ില് നാസയാണ്റ്. അകതാരു ന്യൂക്ിയര് യുദ്�ായി 
പരിണ�ിജച്ചക്കുക�ന്നുജപാലം ആശങ്കയുണ്്റ്. നാജറ്റാ 
എന്ാല് ജനാര്ത്്റ് അറ്റ്റ്ലാന്റ്റിക്റ് ജ�ഖലാ കൂടായ്മ
യാണ്റ്. എന്ാല് നാജറ്റാ ഇജ്ാൾ ജലാകം മുഴുവന് 
വത്യാപിക്കുകയാണ്റ്. നമ്മുകട പാര്ടി പറയുന്നു, യുദ്ം 
നിര്ത്ണം; അര്തവത്ായ സംഭാഷണങ്ങളിലൂകട 
പ്രശ്ങ്ങൾ പരിഹരിക്ണം. 

നമ്മുകട കതാടടുത്തുള്ള ശ്രീലങ്കയിജലക്്റ് ജനാക്കുക. 
വലിയ േനകീയ ജപാരാടം നടന്നു. എന്ാല് അത്റ് 
വിപ്ലവകര�ായ �ാറ്റങ്ങൾ കകാണ്ടുവന്ില്. എകന്ന്ാല് 
അതിന്റ് തക്തായ ജനതൃതവൈം ഉണ്ായില്. അജതസ
�യം, ചില ലാറ്റിനജ�രിക്ന് ജ�ഖലയില് അര്തവ
ത്ായ �ാറ്റങ്ങളുണ്ായി. ജന്ാൾ, �ത്യാന്ാര്, പാകി
സ്ാന് തടങ്ങിയ രാേത്യങ്ങളുകട കാരത്യം ഇജ്ാൾ ഞാന് 
പറയുന്ില്. പജക്ഷ, ശ്രീലങ്കയിലം ലാറ്റിനജ�രിക്
യിലം നമുക്്റ് പാഠങ്ങളുണ്്റ്. �രുന്നു കമ്പനികൾ 
ജകാവിഡ്റ് കാലത്്റ് ഏതവിധ�ാണ്റ് േനങ്ങകള കകാ
ള്ളയടിച്ചത്റ് എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. 

9 വര്ഷകത് ജ�ാ്ി ഭരണത്ിന്റ് കീഴില് ഭാരത
ത്ികല സമ്പ്്റ് വത്യവസ് ഇതവകര ഇല്ാത് രീതിയി
ലള്ള പ്രതിസന്ിയിലാണ്റ്. രൂപയുകട മൂലത്യം ് ിനംപ്ര
തി പതനത്ിലാണ്റ്. ജ�ാ്ി ഗുേറാത്്റ് മുഖത്യ�ന്ത്രി 
ആയിരികക് പറഞ്ഞത്റ്, രൂപയുകട മൂലത്യം താഴുക 
എന്തിനര്തം രാേത്യത്ികറെ അന്സ്്റ് ഇടിയുകയാ
കണന്ാണ്റ്. ഇജ്ാൾ രാേത്യത്ികറെ അന്സ്്റ് എവികട 
നില്ക്കുന്നു എന്ാണ്റ് നമുക്്റ് ജ�ാ്ിജയാട്റ് ജചാ്ിക്ാ
നുള്ളത്റ്. ഓജരാ വര്ഷവം സൃഷ്ിക്കുക�ന്നു പറഞ്ഞ 2 
ജകാടി കതാഴിലവസരങ്ങൾ എവികട എന്ാണ്റ് ജചാ
്ിക്ാനുള്ളത്റ്. പടിണി സൂചിക, �ാനവ വികസന 
സൂചിക തടങ്ങി ഏത അന്ാരാഷ്ട സര്ജവ്വ ഫലം 
എടുത്ാലം ഇന്ത്യയുകട സ്ിതി പരിതാപകര�ാണ്റ്. 

പടിണി സൂചികയില് രാേത്യം ജന്ാളിനും 
ബംഗ്ാജ്ശിനും താകഴ 

ബിക്െ�ി ഭെണടം 
തൂക്ത്തറിയോന്
ഇെതസ് െപതതെ 

െനോധി�ത്യ
പുപെോഗെന
ശക്ി�ൾ 

പയോെികെണടം
ഡടി.രാജ
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നില്ക്കുജമ്പാൾ തകന്, ശതജകാടീശവൈരരുകട എണ്ം 
കൂടുന്നു. അ്ാനിയും അംബാനിയും കൂടുതല് ധനികരാ
കുന്നു. ജ�ാ്ി സര്ക്ാര് എല്ാ കപാതജ�ഖലകയയും 
സവൈകാരത്യവല്ക്രിക്കുന്നു. തന്ത്രപ്രധാനക�ജന്ാ അല്ാ
ത്കതജന്ാ അവര്ക്്റ് ജവര്തിരിവില്. നമ്മുകട സമ്പ
്്റ്ഘടനയുകട നകടല്ാണ്റ് നമ്മുകട കപാതജ�ഖല. വി
്ത്യാഭത്യാസവം, കതാഴിലവസരങ്ങളും സാമൂഹത്യ നീതിയും 
ഉറ്ാക്കുന്ത്റ് കപാതജ�ഖലയാണ്റ്. കപാതജ�ഖല 
ഇകല്ങ്കില് സംവരണമുണ്ാകില്. നമ്മൾ ആവശത്യക്
ടുന്ത്റ് സവൈകാരത്യ ജ�ഖലയിലം സംവരണം ജവണക�
ന്ാണ്റ്. നാഷണല് ജ�ാണിദടജസഷന് പദ്തി 
എന്ാണ്റ് അവര് പറയുന്ത്റ്. ഇത്റ് എല്ഐസി മുതല് 
കറയില്ജവ വകരയും തറമുഖങ്ങൾ മുതല് വി�ാനത്ാ
വളങ്ങൾ വകരയും അ്ാനികയ ജപാലകത് ജകാര്പ
ജററ്റുകൾക്്റ് വില്ക്കുക എന്ല്ാകത �കറ്റാന്നു�ല്. 

ബികേപി എന്ത്റ് ആര്എസ്റ്എസികറെ രാഷ്ടീയ 
വിഭാഗം �ാത്�ാണ്റ്. ആര്എസ്റ്എസ്റ് ഭരണത്ിന് 
കീഴില് ഭരണഘടനാ മൂലത്യങ്ങൾ ഇല്ാതാകുന്നു. ജക്ഷ
�രാഷ്ട സങ്കല്പം ഇല്ാതാകുന്നു. �ജതതരതവൈം ഇല്ാതാ
കുന്നു. കഫഡറലിസം ഇല്ാതാകുന്നു. തങ്ങളുകട 
വിഭാഗീയ ഫാഷിസ്റ്റ് അേണ്യാണ്റ് ആര്എസ്റ്എസ്റ് 
ബികേപിയിലൂകട നട്ാക്കുന്ത്റ്. ആര്എസ്റ്എസ്റ് ഒരു 
രേിജസ്റഡ്റ് സംഘടന ജപാലം അല്. അവരുകട ആളുകൾ 
നാടില് അക്ര�ങ്ങൾ കാട്ന്നു. പജക്ഷ അകതാകക് ഏജതാ 
നിസ്ാര പ്രാജ്ശിക സംഘടനകൾ കചയ്യുന്നു എന്നുപ
റഞ്ഞ്റ് ആര്എസ്റ്എസ്റ് ദകകഴുകുന്നു. അതാണവരുകട 
രീതി. അവരുകട ഭരണം വലതപക്ഷ വത്യതിയാനകത്, 
ഫാഷിസകത്, ആണ്റ് സൂചി്ിക്കുന്ത്റ്. അതിനാല് 
ബികേപി അധികാരത്ില് വരിക എന്ത്റ് �ജറ്റകതാ
രു പാര്ടിയും കതരകഞ്ഞടുക്ക്ടുന്ത്റ് ജപാകല അല്. 

പാര്ലക�റെികന അവര് ജനാക്കുകുത്ിയാക്കുന്നു. 
പ്രസിഡന്ഷത്യല് രീതിയാണ്റ് അവരുകട ലക്റ് ഷത്യം. 

ഈ സാഹചരത്യത്ില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് എന്ാണ്റ് 
കചജയേണ്ത്റ്? നമുക്്റ് പ്രധാനക്ട ചു�തലകൾ വഹി
ക്ാനുണ്്റ്. ശക്�ായ കതാഴിലാളിവര്ഗ പ്രസ്ാനം 
കകടി്ടുക്ണം. ശക്�ായ കര്ഷക, കര്ഷക 
കതാഴിലാളി, യുവേന, വി്ത്യാര്തി പ്രസ്ാനങ്ങൾ 
കകടി്ടുക്ണം. ഇന്ത്യയികല പ്രശ്ങ്ങൾക്്റ് പല പ്ര
ജതത്യകതകളും ഉണ്്റ്. ഇവികട വര്ഗ വിഭേനം �ാത്�ല്, 
ോതി വിജവചനവമുണ്്റ്. ഇതികനതികര നാം 
കപാരുതണം. സ്തീസ�തവൈത്ികറെ കാരത്യത്ില് ഇന്ത്യ 
130 ആം സ്ാനജത്ാ �ജറ്റാ ആണ്റ്. നമുക്്റ് ലിംഗനീതി 
ജവണം. ഇറാനിജലക്്റ് ജനാക്കുക, അവികട മുസിം സ്തീ
കൾ തല മുണ്ഡനം കചയ്്റ് പുരുഷജ�ധാവിത്ത്ികനതികര 
ജപാരാടുന്നു. 

എല്ാ േനങ്ങൾക്കും വി്ത്യാഭത്യാസം ജവണം, 
ചികിത്ാ സൗകരത്യം ജവണം, പാര്്ിടം ജവണം, 
കതാഴില് ജവണം. ജകന്ദ്ര സര്ക്ാര് കതാഴില് നിജഷ
ധിക്കുന്നു. കതാഴിലറ്്റ് ജവതനത്ിനുള്ള ബേറ്റ്റ് 
വിഹിതം കുറച്. നഗര ജ�ഖലകളില് �ഹാത്ാ ഗാന്ി 
കതാഴിലറ്്റ് പദ്തിക്കു സ�ാന�ായ പദ്തി ജവണം 
എന്ാണ്റ് നമ്മൾ ആവശത്യക്ടുന്ത്റ്. 

ആര്എസ്റ്എസ്റ് - ബികേപി സര്ക്ാരികന തൂകത്
റിയാന് എല്ാ �ജതതര പാര്ടികളുകടയും വിവിധ പ്രാ

ജ്ശിക കക്ഷികളുകട
യും പിന്തുണ 
ജതടണം. 
കൂടായ്റ് � ഉണ്ാ
ക്ണം. അയല് സം
സ്ാന�ായ ത�ിഴ്റ് നാടില് പ്രാജ്ശിക 
കക്ഷി ജനതൃതവൈം നല്കുന് �ജതതര മുന്ണി ഭരിക്കുന്നു. 
അവര് ബികേപിക്്റ് എതിരാണ്റ്. അവര് കഫഡറലി
സത്ിനും സംസ്ാന അവകാശങ്ങൾക്കും ജവണ്ി 
ശബ്മുയര്ത്തുന്നു. ബീഹാറില് നിതീഷ്റ് കു�ാര് ബികേപി 
മുന്ണിയില് നിന്്റ് പുറത്തുവന്നു �കറ്റാരു മുന്ണിയു
ണ്ാക്ി. നമ്മൾ അതിലണ്്റ്. ഒറീസയിലം ആന്ധ്രയിലം 
കതലങ്കാനയിലം പ്രാജ്ശിക കക്ഷികൾ ബികേപി
കക്തികര കലാപകക്ാടി ഉയര്ത്തുന്നുണ്്റ്. 

ജകാണഗ്രസ്റ് അവരുകട നയം �ാറ്റണം. നവലിബ
റല് നയങ്ങൾ ഉജപക്ഷിക്ണം. നരസിംഹ റാവവം 
�ന്ജ�ാഹന് സിങ്ം കകാണ്ടുവന് നയങ്ങളാണ്റ് ഇന്്റ് 
ബികേപി കൂടുതല് വാശിജയാകട നട്ാക്കുന്ത്റ്. 
ജകാണഗ്രസ്റ് ചുരുങ്ങിയത്റ് കപാതജ�ഖലകയ അംഗീ
കരിക്കുന്, പ്ലാനിങ്റ് കമ്മിഷകന അംഗീകരിക്കുന്, 
കനഹ്രുവിയന് ജ�ാഡല് എന് ആശയത്ിജലകക്ങ്കി
ലം �ാറണം. 

ജതാല്്ിക്ാന് പറ്റാത് ഒരു സൂ്ര് പവകറാന്നു
�ല് ജ�ാ്ി. എല്ാ �ജതതര േനാധിപതത്യ ശക്ികളും 
ഒന്ിച്നിന്്റ് കപാരുതണം. 2024 കല കതരകഞ്ഞടു്്റ് 
വളകര പ്രധാന�ാണ്റ്. അതിന്റ് ആ്ത്യം ഇടത ശക്ികൾ 
തമ്മില് ശക്�ായ ഐകത്യമുണ്ാക്ണം. മുന്പ്റ് നമ്മൾ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പുനജരകീകരണം എന് മുദ്ാവാകത്യം 
ഉയര്ത്ി. അതിന്റ് വലിയ പ്രതികരണം ഉണ്ായില്. 
ഇന്്റ് നമ്മൾ തതവൈാധിഷ്ിത�ായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐകത്യം 
എന് മുദ്ാവാകത്യം ഉയര്ത്തുന്നു. 

ജകാണഗ്രസ്റ് കഴിഞ്ഞാല് രാേത്യകത് ഏറ്റവം 
കൂടുതല് കാലകത് ചരിത്മുള്ള പാര്ടി നമ്മുജടതാണ്റ്. 
നമുക്്റ് രാേത്യ�ാകക പരകക് സവൈാധീനമുണ്്റ്. അത്റ്  
കതരകഞ്ഞടു്ില് പ്രതിഫലിക്ാന് തക്വണ്ം നമ്മൾ 
പാര്ടികയ, ബഹുേന പ്രസ്ാനങ്ങകള ശക്ിക് 
ടുത്ി േനപിന്തുണ ആര്ജ്ിക്ണം. വനത്യ�ായ കാട് 
തീകയന്്റ് കമ്മ്യൂണിസകത് വിജശഷി്ിക്കുന്  
ജ�ാ്ി കചകങ്കാടികയ വല്ാകത ഭയക്ടുകയാണ്റ്.  
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര് മുഖത്യശത്രുക്ൾ എന് ജ�ാ്ിയുകട 
പ്രഖത്യാപനം ഇതില് നിന്ാണ്റ്, കമ്മ്യൂണിസം അപ
കടകര�ായ ആശയക�ന്ാണ്റ് ജ�ാ്ി പറയുന്ത്റ്. അത്റ് 
ആളിപടരുന് ഈ അപകടകത്ക്കുറിച്ച്റ് �നസ്ിലാ
ക്ിയിരിക്ണക�ന്്റ് ഉപജ്ശിക്കുകയും കചയ്യുന്നു. 
ബികേപികയ താകഴയിറക്കുകയാണ്റ് ഇന്കത് ഇന്ത്യ
യുകട പ്രാഥ�ിക ഉത്രവാ്ിതവൈം. ജ�ാ്ി സര്ക്ാരികന 
പുറത്ാക്ാന് ഇടതപക്ഷ േനാധിപതത്യ പാര്ടികളു
കടയും �ജതതര ശക്ികളുകടയും ഐകത്യം അനിവാരത്യ
�ാണ്റ്. ഈ രാഷ്ടീയ കട� നിറജവറ്റാന് നമുക്്റ് കഴിയ
കട. താകഴത്ടില് നിന്്റ് തടങ്ങി േനകീയ 
സ�രങ്ങളിലൂകട േനപിന്തുണ ആര്േിക്ാന് പ്രവര്ത്
നം ഊര്ജ്ിതക്ടുത്ണം. 

ഇരുപത്ിനാലാം പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്്റ് ഞാന് 
ഉ്്റ് ഘാടനം കചയ്തായി പ്രഖത്യാപിക്കുന്നു. 
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നവലിബറൽ നയങ്ങ  ൾക്കെതിക്െ പ�ോെോട്ടം ശക്ിക്പെടുത്തണടം 
24-ാം പാർട്ടി ക�ാൺ�സ് 

അംഗീ�ര്ടിച് �ധാന �കമയം രാേത്യകത് തകര്ച്ചയിജലക്്റ് നയി
ക്കുന് സാമ്പത്ിക നയങ്ങൾ
കക്തികര ജപാരാടം ശക്�ാ

ക്ാന് സിപിഐ 24-ാം പാര്ടി ജകാണഗ്ര 
സില് തീരു�ാനം.  ജകന്ദ്രത്ില് അധികാര
ത്ിലിരിക്കുന് ബികേപി സര്ക്ാര് പിന്തുട
രുന് സാമ്പത്ിക നയങ്ങൾ രാേത്യകത് 
സാധാരണ േനങ്ങളുകട താല്പരത്യങ്ങൾക്്റ് 
വിരുദ്�ാകണന്നും ജകാര്്ജററ്റുകൾക്്റ് അനു
കൂല�ാകണന്നും പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്റ് പ്രജ�യ
ത്ില് പറഞ്ഞു.

 1991 മുതല് നട്ിലാക്ിവരുന്  നവ 
ഉ്ാരവല്ക്രണ സാമ്പത്ികനയങ്ങൾ  രാ
േത്യകത് പൂര്ണ�ായും തകര്ത്തു കകാണ്ിരി
ക്കുന്നു.  ഉ്ാരവല്ക്കരണം, സവൈകാരത്യവല്ക്കരണം, 
ആജഗാളവല്ക്കരണം എന്ിവ നട്ാക്ിയതി
കറെ പ്രതത്യാഘാത�ായി അസാധാരണ�ായ 
അസ�തവൈവം സാമ്പത്ിക ജകന്ദ്രീകരണവം 
ആണ്റ് ഉണ്ായത്റ്.  സമ്പത്ികറെ വലികയാരു 
പങ്ം ഒരു കചറുവിഭാഗം അതിസമ്പന്രുകട 
ദകകളില് എത്തുന് സ്ിതിയാണ്റ് സംോ
ത�ാക്ിയത്റ്.  കഴിഞ്ഞ എട് വര്ഷ�ായി 
ബികേപി ജനതൃതവൈത്ില് അധികാരത്ില് 
ഇരിക്കുന് ജകന്ദ്ര സര്ക്ാര് ഇജത നയങ്ങൾ 
തകന് പിന്തുടരുകയും കൂടുതല് അപകടകര
�ായ സാമ്പത്ിക പരിപാടികൾ നട്ിലാക്ി 
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നവലിബറൽ നയങ്ങ  ൾക്കെതിക്െ പ�ോെോട്ടം ശക്ിക്പെടുത്തണടം 
കകാണ്ിരിക്കുകയും കചയ്യുന്നു.

്ാരിദ്ത്യം കതാഴിലില്ായ്മ വിലക്യറ്റം 
എന്ിങ്ങകന അടിസ്ാന േനവിഭാഗങ്ങകള 
ബാധിക്കുന് എല്ാ പ്രശ്ങ്ങളും വളകരയധികം 
രൂക്ഷ�ായി.  അതകകാണ്ടുതകന് ആജഗാള 
സൂചികകളികലല്ാം ഇന്ത്യ വളകരയധികം 
പിജന്ാക്ം ജപാവകയും കചയ്തു.  ആജരാഗത്യപ
രിപാലനരംഗത്്റ് അപരത്യാപ്തത കാരണം 
ജകാവിഡ്റ് �ഹാ�ാരി കാലത്്റ് 47 ലക്ഷം 
േനങ്ങൾ ഇന്ത്യയില് �രിച്കവന്ാണ്റ് ജലാ
കാജരാഗത്യസംഘടന സാക്ഷത്യക്ടുത്ിയത്റ്.  
ജകന്ദ്ര സര്ക്ാര് ഔജ്ത്യാഗിക�ായി പുറത്തു 
പറഞ്ഞ കണക്ികറെ 10 �ടങ്ങ്റ് കൂടുതലാണ്റ് 
ഈ എണ്ം.  എന്ിട്ം ആജരാഗത്യരംഗകത് 
ബേറ്റ്റ് വിഹിതം കവടിക്കുറയ്ക്കുകയും ആണ്റ് 
ജകന്ദ്ര സര്ക്ാര് കചയ്കതന്്റ് പ്രജ�യം കുറ്റ
ക്ടുത്ി

121 രാേത്യങ്ങളുകട ആകക ആജഗാള പടിണി 
സൂചികയില് ഇന്ത്യയുകട സ്ാനം 107 ആയി 
പിന്ള്ളക്ട്.  അയല് രാേത്യങ്ങളായ പാക്ി
സ്ാന്, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ാജ്ശ്റ് എന്ിവയ്ക്റ് 
പിറകിലാണ്റ് ഇന്ത്യയുകട  സ്ാനം.  അജത
സ�യം ഇന്ത്യയികല ജകാര്പജററ്റുകളുകട സമ്പ
ത്ാകകട ഓജരാ ് ിവസവം കൂടിവരുന്തായാണ്റ് 
കണക്്റ്.  ജകാര്്ജററ്റ്റ് നികുതി 33 നിന്്റ് 22 
ശത�ാന�ായി കവടിക്കുറയ്ക്കുജമ്പാൾ പുതിയ 

നിര്�ാണ കമ്പനികളുകട നികുതി 25 ല് നിന്്റ് 
15 ആയി കുറച്.  വന്കിട ജകാര്പജററ്റുകളും 
അതിസമ്പന്രായ വത്യക്ികളും സ്ാപനങ്ങളും 
വരുത്ിവച്ച ഭീ�ന് വായ്ാ കുടിശ്ിക ജപാലം 
എഴുതിത്ള്ളുന് സ�ീപന�ാണ്റ് കപാതജ�ഖലാ 
ബാങ്കൾ സവൈീകരിക്കുന്ത്റ്

അസ�തവൈം കകാല്ലുന്നു എന് ജപരിലള്ള 
ഓക്റ്ഫാ�ികറെ  റിജ്ാര്ടിലം രാേത്യകത് അതി 
സമ്പന്രും ് രിദ്രും തമ്മിലള്ള അന്രം വര്
ദ്ിക്കുന്തികറെ കഞടിക്കുന് കണക്കുകളും 
സൂചനകളാണ്റ് നല്കിയിട്ള്ളത്റ്.  അതിജവഗ
ത്ില് ഉയരുന് വിലക്യറ്റം സാധാരണ 
േനങ്ങളുകട േീവിതത്ിലണ്ാക്ിയ അധിക
ഭാരം ദുസ്ഹ�ായി.  കപാതജ�ഖലാ സ്ാപന
ങ്ങളുകട വില്്ന മുഖത്യ അേണ്യായി കകാ
ണ്ടുനടക്കുന് ബികേപി സര്ക്ാരികറെ  ജ്ശീയ 
ധനസമ്പാ്ന പദ്തി കപാതജ�ഖലാ അടി
സ്ാന സൗകരത്യ വികസനകത് തകര്ക്കുകയും  
ജ്ശത്ിന്റ് ആകക ഭീഷണിയായി തീരുകയും 
കചയ്യുന് നയപ്രഖത്യാപനം ആയിരുന്നു. ഗുരുത
ര�ായ സാമ്പത്ിക സാമൂഹിക പ്രതത്യാഘാത
ങ്ങൾ ജനരിട്കകാണ്ിരിക്കുന് ഈ സാഹച
രത്യത്ില് ജകന്ദ്ര സര്ക്ാരികറെ േനവിരുദ് 
നയങ്ങൾ അടിയന്ര�ായി പിന്വലിക്ണ
ക�ന്്റ് പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്റ് പ്രജ�യത്ിലൂകട  
ആവശത്യക്ട്. 
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24-ോടം �ോര്ട്ി പ�ോണ്ഗ്രസ്സ്  
െോഷ്ട്രീയ�രുപത്തോക്െ മുപ്ോട്സ്

�വർക്റാറടി
അഡ്വ.ക�. പ്ര�ാശ്ബാബു

വിേയവാഡയില് സിപിഐ
യുകട 24 -ാം പാര്ടി ജകാണ
ഗ്രസ്റ് ഒജ്ാബര് 14 ന്റ് ആരം

ഭിച്ച്റ് 18ന്റ് സ�ാപിക്കുജമ്പാൾ ആജവശം 
അലതല്ലുന് ഒരു അസാധാരണ അന്
രീക്ഷ�ാണ്റ് ഗുരു്ാസ്റ് ് ാസ്റ്ഗുപ്ത നഗറില് 
(എസ്റ് എസ്റ് കണകവന്ഷന് കസന്റ
റില്) സൃഷ്ിക്ക്ടത്റ്. ഒജ്ാബര് 14ന്റ് 
വിേയവാഡ മുനിസി്ല് ജസ്റഡിയ 
ത്ില് വിവിധ റാലികളില് എത്ിജച്ചര്
ന് പതിനായിരങ്ങൾ ആന്ധ്ര -കതല
ങ്കാന ജ�ഖലകളികല പഴയ കാലകത്
യും പുതിയ കാലകത്യും വിപ്ലവ തടിപ്പു 
കകള ഓര്�ി്ിച്. പ്രതികൂല കാലാവ

സ്യിലം കചളിനിറഞ്ഞ ജസ്റഡിയത്ി 
കറെ പരി�ിതികകള വിപ്ലവാജവശത്ികറെ 
പടഹധവൈനികൾ വിസ്മൃതിയിലാക്ി ഒഴു
കികയത്ിയ േനലക്ഷങ്ങകള സാക്ഷി
യാക്ി ആന്ധ്രയികലയും കതലങ്കാനയി
കല യും ജനതാക്ളും പാര്ടിയുകട ജ്ശീയ 
ജനതാക്ളും സിപിഐയുകട അചഞ്
ല�ായ രാഷ്ടീയ നിലപാടുകൾ േനങ്ങ
ജളാട്റ് വിശ്ീകരിച് ആജവശഭരിതരാ
ക്ി. 

ഒജ്ാബര് 15ന്റ് രാവികല പ്രതിനിധി 
സജമ്മളനം ആരംഭിക്കുജമ്പാൾ സിപി
ഐയുകട ജ്ശീയ സജമ്മളനം ഒരു 
പുതിയ സജന്ശം കൂടി ഇന്ത്യയികല 

അപെെികെന് 
സോമ്ോെ്യത്ക്ത്തയടം 
ഫോസിസക്ത്തയടം  ഹ്രസ്െോ
യിക്ട്ങ്ിലടം 
വെച്ചു �ോണിച്ചു ക്�ോണ്സ്  
ഇന്്യയിൽ െതനിെപ�ക്ഷ 
െനോധി�ത്യ ശക്ി�ൾ 
ഒ്ിച്സ് നിൽപകെണ്തിക്റെ  
ആവശ്യ�ത ഡി.െോെ 
ഊ്ിപെറഞ്ഞു
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വളകര ലളിത�ായി വിശ്ീകരിക്കുകയും 
ഇന്ത്യയില് �തനിരജപക്ഷ േനാധിപതത്യ 
ശക്ികൾ ഒന്ിച്ച്റ് നില്ജക്ണ്തികറെ 
ആവശത്യകത ഊന്ി് റഞ്ഞുകകാണ്ാണ്റ് 
ഡി.രാേ ഉ്്റ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്ി
യത്റ്.

ഇന്ത്യയികല ക�്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടിക
ളുകട "തതവൈാധിഷ്ിത പുനജരകീകരണം" 
എന് സിപിഐ യുകട പ്രഖത്യാപിത 
ലക്ഷത്യവം സഖാവ്റ് രാേ ആവര്ത്ിച് 
കകാണ്ാണ്റ് ഉ്്റ്ഘാടന പ്രസംഗം അവ
സാനി്ിച്ചത്റ്. തടര്ന്്റ് സംസാരിച്ച 
സിപിഐ(എം ) േനറല് കസക്രടറി 
സഖാവ്റ് സീതാറാം കയച്ചൂരിയും സി പി 
ഐ (എം എല് )േനറല് കസക്രടറി 
്ീപാങ്കര് ഭടാചാരത്യയും ജഫാര്ജവഡ്റ് 
ജ്ാക്്റ് േനറല്കസക്രടറി േി.ജ്വരാ
േനും കുറഞ്ഞ സ�യം കകാണ്്റ് ഇന്ത്യന് 
രാഷ്ടീയകത് വിലയിരുത്ി.

 തടര്ന്്റ് സിപിഐയുകട ഇന്റര്നാ
ഷണല് ഡി്ാര്ട്റ്ക�റെികറെ ചു�തലവ

ഹിക്കുന് ജ്ശീയ കസക്രടറിജയറ്റ്റ് 
അംഗം പല്ബ്റ് കസന്്ാസ്റ് ഗുപ്ത വിജ്
ശരാേത്യങ്ങളില് നിന്്റ് എത്ിജചര്ന് 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വര്ജക്ഴ്്റ് പാര്ടി പ്രതിനി
ധികകള പരിചയക്ടുത്ി 16 രാേത്യങ്ങ
ളില്നിന്ായി 17 പാര്ടി പ്രതിനിധികൾ 
ഇന്ത്യന് പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്ില് പകങ്ക
ടുത്തു. ഇതില് ദചനീസ്റ് പ്രതിനിധി 
ഒഴിച്ച്റ് �റ്റുള്ളവകരല്ാം സജമ്മളനകത് 
അഭിവാ്ത്യം കചയ്തു. അവരുകട സജന്ശം 
ജകാണഗ്രസില് വായിക്കുകയായിരുന്നു. 
15ന്റ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ്റ് സജമ്മളനം ആരംഭി
ക്കുജമ്പാൾ ജ്ശീയ കസക്രടറിജയറ്റ്റ് 
അംഗം സഖാവ്റ് അ�ര് േിത്്റ്കൗര് 

ഇടതപക്ഷ പ്രസ്ാനങ്ങൾക്്റ് നല്കി. 
ആ്ത്യ�ായി ഒരു ഇടതപക്ഷ രാഷ്ടീയ 
പാര്ടി ജ്ശീയ ഗാനം ആലപിച്കകാ
ണ്്റ് സജമ്മളനത്ിന്റ് തടക്ം കുറിച്ചതം 
പുത�യായി. ജ്ശീയ പതാക ഉയര്ത്ി
യത്റ് സവൈാതന്ത്രത്യ സ�രജസനാനിയും 
1946 കല നാവിക കലാപത്ില് പകങ്ക
ടുത് 104 വയസ്്റ് പ്രായ�ായ സഖാവ്റ് 
കൃഷ്ണമൂര്ത്ി ആയിരുന്നു. പാര്ടി പതാക 
മുന് േനറല് കസക്രടറി സുധാകര് 
കറഡ്ിയും ഉയര്ത്ി. 

സിപിഐ ജ്ശീയ കസക്രടറിജയറ്റ്റ് 
അംഗം രാജ�ന്ദ്രകു�ാറികറെ ജനതൃതവൈത്ി
ലള്ള പതികനാന്ംഗ പ്രസീഡിയ�ാണ്റ് 

സജമ്മളന നടപടികൾ നിയന്ത്രിച്ചിരു
ന്ത്റ്. സവൈാഗതസംഘം കചയര്�ാന് 
ആയ ജ്ശീയ കസക്രടറിജയറ്റ്റ് അംഗം 
ജഡാ്ര് നാരായണ നടത്ിയ സവൈാഗത 
പ്രസംഗം വളകര ഹ്രസവൈവം ലളിതവം 
ആയിരുന്നു. പാര്ടിയുകട ഇരുപത്ിനാ
ലാം പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്റ് ഔപചാരിക
�ായി ഉ്്റ്ഘാടനം കചയ്ത്റ് പാര്ടി 
േനറല് കസക്രടറി സഖാവ്റ് ഡി 
രാേയാണ്റ്. അജ�രിക്ന് സാമ്ാേത്യതവൈ
കത്യും ഫാസിസകത്യും ഹ്രസവൈ�ാ
യികടങ്കിലം വരച് കാണിച് കകാണ്്റ് 
ഇന്ത്യന് രാഷ്ടീയ രംഗകത് ഏവര്ക്കും 
�നസ്ിലാക്ാന് കഴിയുന് തരത്ില് 

16 െോെ്യങ്ങളിൽനി്ോയി 
17 �ോര്ട്ി പ്രതിനിധി�ൾ 
ഇന്്യന് �ോര്ട്ി പ�ോണ്ഗ്ര
സ്ിൽ �ക്ങ്ടുത്തു  
പേശ്രീയ ക്സക്രട്റിപയറ്സ് 
അടംഗടം �ല്ലബസ് ക്സന് ഗുപ്ത 
വിപേശെോെ്യങ്ങളിൽ നി്സ് 
എത്തിപചര്് �മേ്യൂണിസസ്റ്സ് 
വര്പകെഴസ്സസ് �ോര്ട്ി 
പ്രതിനിധി�ക്ള  
�െിചയക്പെടുത്തി

പതാ� ഉയര്ത്തല്ടിനുകേഷം സുധാ�രന്െഡ്്ടി, കഡാ.ന്�.നാരായണ, അതുൽ കുമാർ അൻജാൻ
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17-ാം തീയതി രാവികല അവജശഷി
ച്ച സംസ്ാന പ്രതിനിധികളുകട കപാത 
ചര്ച്ച പൂര്ത്ീകരിച്ചതിനുജശഷം സജമ്മ
ളനം നാല കമ്മീഷനുകളായി പിരിഞ്ഞു. 
ഡി.രാേ കചയര്�ാനായി രാഷ്ടീയ 
പ്രജ�യം അ�ര്േിത്റ് കൗര് കചയര്�ാനാ
യി രാഷ്ടീയ റിവ്യൂ റിജ്ാര്ട്റ്, അതല്കു
�ാര് അഞ്ാകന കചയര്�ാനായ ഓര്ഗ
ദനജസഷനും പല്ബ്റ് കസന്്ാസ്റ് ഗുപ്ത 
കചയര്�ാനായി പാര്ടി ജപ്രാഗ്രാമും 
ഭരണഘടനയും, ഇങ്ങകന നാല കമ്മീ
ഷനുകളാണ്റ്്റ് സജമ്മളനം നിശ്ചയിച്ചത്റ്. 

പാര്ടി സഖാക്ൾ നല്കിയ ജഭ്
ഗതികൾ കമ്മീഷനുകളില് ഓജരാന്ാ
യി എടുത്തു ചര്ച്ച കചയ്യുകയും അംഗീക

രിക്ാവന്ത്റ് അംഗീകരിക്കുകയും കചയ്തു 
കകാണ്്റ് കമ്മീഷന് റിജ്ാര്ട്കൾ പതി
കനടാം തീയതി പാര്ടി ജകാണഗ്രസികറെ 
േനറല് കസഷനില് അവതരി്ിച് 
അംഗീകാരം ജനടി. കണജ്ാൾ കമ്മീ
ഷന് റിജ്ാര്ട്റ് കക്രഡന്ഷത്യല് കമ്മിറ്റി 
റിജ്ാര്ട്റ് ഓഡിറ്റ്റ് കമ്മീഷന് റിജ്ാര്ട്റ് 
എന്ിവയും അവതരി്ിച്ചിരുന്നു. കമ്മീ
ഷന് റിജ്ാര്ട്കജളാകടാ്ം എല്ാ  
റിജ്ാര്ട്കളും ജകാണഗ്രസ്റ് അംഗീക
രിച്.

 പതികനാന്ംഗ കണജ്ാൾ കമ്മീ
ഷകനയും 125 അംഗ നാഷണല് കൗണ
സിലികലയും 24-ാം ജകാണഗ്രസ്റ് ഏക
കഠേ�ായി കതരകഞ്ഞടുത്തു. 11 അംഗ 
പുതിയ ജ്ശീയ കസക്രടറിജയറ്റിജനയും 
30 അംഗ ജ്ശീയ എകിക്യൂടീവികനയും 
കതരകഞ്ഞടുത്തു. പുതിയ ജ്ശീയ കസ
ക്രടറിജയറ്റില് കാനം രാജേന്ദ്രനും 
ബിജനായ്റ് വിശവൈവം തടര്ന്നു. അവകര 
കൂടാകത ജ്ശീയ എകിക്യൂടീവിജലക്്റ് 
ജകരളത്ില് നിന്നുള്ള കക പ്രകാശ്റ് 
ബാബു, പി സജന്ാഷ്റ് കു�ാര് എം പി 
എന്ിവകരയും ജ്ശീയ കണജ്ാൾ 
കമ്മീഷനിജലക്്റ് സതത്യന് ക�ാജകരിജയ
യും കതരകഞ്ഞടുത്തു. ജ്ശീയ കൗണസി
ലില് ജകരളത്ില് നിന്നും കാനം രാ

സജമ്മളന കാലയളവില് നകമ്മ വിട്പി
രിഞ്ഞവര്ക്്റ് അനുജശാചനം ജരഖക്
ടുത്ി. തടര്ന്്റ് സഖാവ്റ് ഡി രാേ രാ
ഷ്ടീയ പ്രജ�യവം അ�ര്േിത്റ് കൗര് റിവ്യൂ 
റിജ്ാര്ട്ം അതല് കു�ാര് അഞ്ാന് 
ഓര്ഗദനജസഷന് റിജ്ാര്ട്ം അവത
രി്ിച്. ഇടജവളയ്ക്കു ജശഷം ജസ്ററ്റ്റ് കഡ
ലിജഗറ്റ്റ്സികറെ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി കരട്റ് റി
ജ്ാര്ട്കൾ ചര്ച്ചകചയ്യുന്തിന്റ് തീരു�ാ 
നികച്ചങ്കിലം അംഗസംഖത്യ കുറഞ്ഞ 
സംസ്ാനങ്ങൾക്്റ് �ാത്ജ� ആ്ത്യ്ിവ
സം ചര്ച്ചയില് പകങ്കടുക്ാന് കഴിഞ്ഞി
രുന്നുള്ളൂ. 

പതിനാറാം തീയതി രാവികല മുതല് 
വിജ്ശ പ്രതിനിധികളുകട അഭിവാ്ത്യ 
പ്രസംഗങ്ങൾ ആയിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
പാര്ടി ഓഫ്റ് ബംഗ്ാജ്ശികന പ്രതിനി
ധീകരിച്ച്റ് മുഹമ്മ്്റ് ഷാ ആലം, ബംഗ്ാ
ജ്ശ്റ് വര്ജക്ഴ്്റ് പാര്ടികയ പ്രതിനിധീ
കരിച്ച്റ് ഇനാമുല് ഹഖ്റ് അലി അഹമ്മ്്റ്, 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി ഓഫ്റ് ക്യൂബകയ 
പ്രതിനിധീകരിച്ച്റ് അമ്പാസിഡര് അല
കാണ്ര് സി�ാന്കസ്റ് �ാറിവന് ഫ്രഞ്്റ് 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടികയ പ്രതിനിധീക
രിച്ച്റ് കല ഗൗറി എറാക്റ് ക�ലിന് �ാരി, 
കമ്മ്യൂണീസ്റ്റ് പാര്ടി ഓഫ്റ് ഗ്രീസികറെ 
പ്രതിനിധി നിജക്ാസ്റ് കസറി, ടാകിസ്റ് 
വര്ജക്ഴ്്റ് പാര്ടി ഓഫ്റ് കകാറിയയുകട 
അമ്പാസിഡര് ജോ ഹുയി ജോല്, പീ
്ീൾസ്റ് റവല്യൂഷണറി പാര്ടി , 
ലാജവാസ്റ് അമ്പാസിഡര് ബൗജണ ക�ക്റ് 
വാര് ജഖാ, പീ്ിൾസ്റ് പാര്ടി ഓഫ്റ് 
പാലസ്തീന് പ്രതിനിധി അഖവൈല് �ഹബൂ്്റ് 
അഹമ്മ്്റ് ടജഗാ, ജപാര്ച്ഗീസ്റ് കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാര്ടിയുകട കതവീസ്റ് ഗുദറജരാ 
കപട്റ്ജറാ �ിഗുവല്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി 
ഓഫ്റ് റഷത്യന് കഫഡജറഷന് പ്രതിനിധി 
കറാ�ാന് കകാജണാന്ജകാ എം.പി, ശ്രീ
ലങ്കന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി പ്രതിനിധി 
ഡിഎംപി ് ിസ്ാനായകക, സൗത്ാഫ്രി
ക്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടിയുകട പ്രതി
നിധി �ിസ്ിസ്റ് പ്രീംജറാസ്റ് കനാ�ാകറാ
ഷത്യ കലൂസ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി ടര്ക്ി 
പ്രതിനിധി അഖാ്്റ് മുറാ്്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
ഓഫ്റ് യു. എസ്റ്.എ പ്രതിനിധികളായി 
സഖാക്ൾ ദഹലി ജ്ാട്റ് ജോസഫം 
ഇന്ത്യന് വംശേനായ ര�ാകാന്്റ് ശര്മ്മ
യും വിയറ്റ്റ്നാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി 
പ്രതിനിധി ലാം വാന് �ാനും സജമ്മള
നകത് അഭിവാ്ത്യം കചയ്തു. ദചനീസ്റ് 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി പ്രതിനിധികൾ 
ഉണ്ായിരുകന്ങ്കിലം സജമ്മളനകത് 
അഭിവാ്ത്യം കചയ്ില്. അവരുകട സജന് 
ശം വായിക്കുകയായിരുന്നു. 

�തിക്നോ്ടംഗ �ണ്പട്ോൾ 
�മേ്രീഷക്നയടം 125 അടംഗ 
നോഷണൽ 
�ൗണ്സിലിക്നയടം 
24-ോടം പ�ോണ്ഗ്രസസ് 
ഏ��ണ്ഠെോയി 
ക്തെക്ഞെടുത്തു.

സഖാവ ്കൃഷ്ണമൂര്ത്ത്ടി കദേീയ പതാ� ഉയര്ത്തുന്നു. 
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ജേന്ദ്രന്, ബിജനായ്റ് വിശവൈം, കക.പ്രകാശ്റ് 
ബാബു, ഇ. ചന്ദ്രജശഖരന്, അഡവൈ. പി.
വസന്ം, ചിഞ്ചുറാണി, കക.രാേന്, പി
.പ്രസാ്്റ്, േി.ആര്. അനില് , ചിറ്റയം 
ജഗാപകു�ാര്, രാോേി �ാതയു ജതാ�സ്റ്, 
പി.പി. സുനീര് എന്ിവരാണ്റ് പുതിയ 
നാഷണല് കൗണസിലില് ജകരളകത് 
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ത്റ്. ടി.ടി.േിസ്റ് 
ജ�ാകന കാറെിജഡറ്റ്റ് ക�മ്പറായും കതര
കഞ്ഞടുത്ിട്ണ്്റ്. പുതിയ എകിക്യൂടീവി
കറെ ജയാഗം ജചര്ന്്റ് ഡി.രാേകയ േന 
റല് കസക്രടറിയായും കതരകഞ്ഞടുത്തു. 
ജ്ശീയ കണജ്ാൾ കമ്മീഷന് ജയാഗം 
ജചര്ന്്റ് രാജ�ന്ദ്രകു�ാറികന കചയര്�ാ
നായും സതത്യന്ക�ാജകരികയ കസക്രട
റിയായും കതര കഞ്ഞടുത്തു. 

സജമ്മളനത്ികറെ നന്ി പ്രകടനം 
കഴിഞ്ഞ്റ് പാര്ടി ഗാന�ാലപിച്. ഇരു
പത്ിനാലാം പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്റ് 
സ�ാപിക്കുജമ്പാൾ പ്രതിനിധികളുകട 
ആജവശം അണകപാടികയാഴുകുകയാ
യിരുന്നു. അതത്യന്ം ആജവശകര�ായി
രുന് സ�ാപന പരിപാടികൾ യഥാര്
ത ത് ി ല്  വ ി വ ര ണ ാ ത ീ ത ം 
തകന്യായിരുന്നു. ആധുനീക സജ്ജൂീ
കരണങ്ങജളാടുകൂടിയ വിശാല�ായ ഡി
േിറ്റല് ഡയസ്റ്്റ് സജമ്മളനത്ികറെ 

�കറ്റാരു പ്രജതത്യകതയായിരുന്നു. 
ജകവലം 51666 ക�മ്പര്ഷി്്റ് �ാത്

മുള്ള ആന്ധ്രാപ്രജ്ശികല പാര്ടി അവരു 
കട അംഗസംഖത്യയുകട എത്ജയാ ഇരടി
യിലധികം േനങ്ങകള റാലികചയേി്ി
ക്ാന് കഴിയുന്നു എന്ത്റ് അഭി�ാനക
ര �ാ യ ി  ന മുക്്റ്  ഓ ര്മ്മ ിക് ാ ന് 
കഴിയുന്താണ്റ്.

ഇരുപത്ിനാലാം ജകാണഗ്രസില് 
28 സംസ്ാനങ്ങളില് നിന്നും പകങ്കടു
ത്വരില് 809 സഖാക്ളുകട ക്രഡന്
ഷത്യല് ഫാറം �ാത്ജ� കമ്മിറ്റിക്്റ് ലഭി
ച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അപ്രതീക്ഷിത�ായി കപയ് 
�ഴ പല സഖാക്കളയും പനിബാധിതര് 
ആക്ിയിരുന്നു. ക്രഡന്ഷത്യല് റിജ്ാര്
ട്റ് അനുസരിച്ച്റ് 338 പ്രതിനിധികൾ 41 
വയസിനും 60 വയസിനും ഇടയില് 
പ്രായമുള്ളവരാണ്റ് എന്്റ് �ാത്�ല് 70 
വയസ്്റ് കഴിഞ്ഞവര് ജകവലം 17 
ശത�ാനം �ാത്�ായിരുന്നു എന്തം 782 
ജപര് പൂര്ണസ�യ പ്രവര്ത്കരാ 
കണന്തം പ്രജതത്യകം പരാ�ര്ശിജക്
ണ്തായിട്ണ്്റ്.

പ്രതിനിധികളുകട 53 ശത�ാനവം 
േയില്വാസം അനുഭവിച്ചവരായിരുന്നു. 
ഒറീസ സംസ്ാന കസക്രടറി അഭയ്റ് 
സാഹു മൂന്്റ് വര്ഷം േയില്വാസം അനു

ഭവിച്. പ്രതിനിധികളില് 34% �റ്റു പാര്
ടികളില് നിന്നും വന്വരാണ്റ്. 383 
സഖാക്ൾ 43% ഇത്രക്ാരാണന് 
പ്രജതത്യകതയുമുണ്്റ്. 90 വയസ്ായ സി 
ആര് ബക്റ് ഷിയും 18 വയസ്സുു�ാത്മുള്ള 
ബീഹാറികല ഷാ�ി�ാ ഖട്വം പ്രജതത്യക 

അഭിനന്നം ജനടി. ആശാവര്ജക്ഴ്ികറെ 
ജനതാവം ജ്ശീയ പുര്ാര ജേതാവ
�ായ �റ്റില്ഡാ കുല ഒറീസയില് നിന്നു
ള്ള പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. കുലവിന്റ് 
പാര്ടിജകാണഗ്രസ്്റ് പ്രജതത്യകാ്രം 
നല്കി.

ബികേപി ഭരണം നമ്മുകട രാേത്യകത് 
ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ിയില് കകാണ്ടു
കചകന്ത്ിച്ചിരിക്കുകയാണ്റ്. വര്ഗീയ 
ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയുകട �ജത 
തര േനാധിപതത്യ സംവിധാനങ്ങകളയും 
രാേത്യത്ിന്കറ സവൈാതന്ത്രത്യം, ഐകത്യം, 
പര�ാധികാരം എന്ിവജയയും ദുര്ബല
ക്ടുത്ി. ബി.കേ.പി. സംഘപരിവാര് 
ശക്ികൾ നയിക്കുന് ജ�ാ്ി ഭരണകത് 
പുറത്ാക്കുന്തിന്റ് എല്ാ �ജതതര, 
േനാധിപതത്യ, ഇടതപക്ഷ ശക്ികകളയും 
ഒരു�ി്ിച്ച്റ് കകാണ്്റ് വന്്റ് ഒരു �ജതതര
-േനാധിപതത്യ ബ്ല് ജകന്ദ്രത്ിലം 
സംസ്ാനങ്ങളുിലം വികസി്ികച്ചടുക്
ണക�ന്്റ് പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്്റ് രാഷ്ടീയ 
പ്രജ�യത്ിലൂകട ആഹവൈാനം കചയ്തു. 
സംഘടനാ പര�ായി സിപിഐകയ 
ശക്ിക്ടുത്ാനുളള നിര്ജ്ദേശങ്ങളും 
നല്ിയിട്ള്ള പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്്റ് ഒര
വിസ്രണീയ സജമ്മളന�ായി �ാറികയ
ന്്റ് നിസ്ംശയം പറയാം. 

ബി.ക്െ.�ി. സടംഘ�െിവോര് 
ശക്ി�ൾ നയിക്കു് 
പെോേി ഭെണക്ത്ത 
പുറത്തോക്കു്തിനസ് എല്ലോ 
െപതതെ, െനോധി�ത്യ, 
ഇെതു�ക്ഷ ശക്ി�ക്ളയടം 
ഒരുെിപെിച്സ് ക്�ോണ്സ് വ്സ് 
ഒരു െപതതെ-െനോധി�ത്യ 
ബേൽ പ�ന്ദ്രത്തിലടം 
സടംസ്ോനങ്ങളുിലടം 
വി�സിപെിക്ച്ടുകെണക്െ്സ് 
�ോര്ട്ി പ�ോണ്ഗ്രസ്സ് 
െോഷ്ട്രീയ പ്രപെയത്തിലൂക്െ 
ആഹ്ോനടം ക്ചയ്തു.
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കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടികളുകട സാര്വജ്
ശീയ ഐകത്യ ജവ്ിയായി സിപിഐ 

ഇരുപത്ിനാലാം പാര്ടി ജകാണഗ്രസികറെ 
പ്രതിനിധി സജമ്മളനം. ഫ്രഞ്്റ് സ്ാനിഷ്റ് 
സിംഹള ഇംഗ്ീഷ്റ് ജന്ാളി കകാറിയന്,  
വിയറ്റ്റ്നാ�ീസ്റ്,  ദചനീസ്റ് പാലസ്തീനി, 

തര്ക്ി ഭാഷകൾകക്ാ്ം അജ�രിക്യില് 
നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധിയുകട ഹിന്ി കൂടിയായ

ജ്ാൾ വിജ്ശ പ്രതിനിധികളുകട പ്രസംഗ
ങ്ങൾ വിവിധ ഭാഷകളുകട സംഗ�ം 

കൂടിയായി.
ജസാഷത്യലിസ്റ്റ് രാേത്യങ്ങളില് നിന്നും �റ്റു 
വിജ്ശ രാേത്യങ്ങളില് നിന്നും എത്ിയ 

ജനതാക്ന്ാരുകട പ്രസംഗങ്ങൾ ഹര്ഷാരവ
ജത്ാകടയും മുദ്ാവാകത്യം വിളികജളാകടയു�ാ

ണ്റ് പ്രതിനിധികൾ സവൈീകരിച്ചത്റ്. 
16 രാേത്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള 17 കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ് വര്ജക്ഴ്്റ് പാര്ടികളുകട 
പ്രതിനിധികളായി 30 ജനതാക്ളാണ്റ് 

സിപിഐ പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്ില് പകങ്കടു
ക്കുന്നുത്റ്. 31 വിജ്ശ രാേത്യങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള 

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്  വര്ജക്ഴ്്റ് പാര്ടികളുകട 
ആശംസാ സജന്ശവം പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്ി

ല് വായിച്. 17 പാര്ടികകളയും 
പ്രതിനിധീകരിച്ച്റ് ഒരാൾ വീതം അഭിവാ്ത്യ 

പ്രസംഗം നടത്ി.

മുഹമ്മ്്റ് ഷാ ആലം (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി 
ഓഫ്റ് ബംഗ്ാജ്ശ്റ് ), ഇനാമുല് ഹഖ്റ് 
അലി മുഹമ്മ്്റ് (വര്ജക്ഴ്്റ് പാര്ടി ഓഫ്റ് 
ബംഗ്ാജ്ശ്റ് ), കചന് േിയാന് ജൂന് 
(ദചനീസ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി), 
അകലോന്ജഡ്ാ സീ�ന്കാസ്റ് �റി (ക്യൂബന് 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി), ലീ കഗാറിജയറിക്റ് 
ക�ലിന് (ഫ്രഞ്്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി), 
നിജകാസ്റ് കസറടാക്ീസ്റ് (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
പാര്ടി ഓഫ്റ് ഗ്രീസ്റ് ) ചൗ ഹുയി ജചാല് 
(വര്ജക്ഴ്്റ് പാര്ടി ഓഫ്റ് കകാറിയ), ബൗകന 
ക�ച്ചൗ അന് ജഗാം (ലാജവാസ്റ് പീ്ിൾസ്റ് 
റവലൂഷണറി പാര്ടി), ദവ ആര് ഗത്യാവാലി
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി ഓഫ്റ് ജന്ാൾ),  
എ മുഹമ്മ്്റ് അഹമ്മ്്റ് തജഗാസ്റ് (പീ്ിൾസ്റ് 
പാര്ടി ഓഫ്റ് പാലസ്തീന്) കനവസ്റ് ഗുജററിജയാ 
കപജഡ്ാ (ജപാര്ച്ഗീസ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി), 
ജറാ�ന് കകാജനാകനജങ്കാ എം.പി (കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് പാര്ടി ഓഫ്റ് റഷത്യന് കഫഡജറഷന്) 
ഡിഎംപി ്ിസനായകക (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി 
ഓഫ്റ് ശ്രീലങ്ക), പ്രിം ജറാസ്റ് കനാ�ാറഷിയ 
(്ക്ഷിണാഫ്രിക്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി), 
അകാ്്റ് മുറാ്്റ് (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി ഓഫ്റ് 
തര്ക്ി), ഹിലീ ജ്ാട്റ് ജോസഫ്റ്, ര�ാകാന്്റ് 
ശര്� (അജ�രിക്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി),  
ലാം വാന് �ാന് (വിയറ്റ്റ് നാ�ീസ്റ് കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് ) എന്ിവരാണ്റ് സാര്വ്വജ്ശീയ ഐകത്യ്ാ
ര്ഢത്യത്ികറെ വിളംബര�ായി പാര്ടി 
ജകാണഗ്രസ്ികന അഭിവാ്ത്യം കചയ്ത്റ്. 

സോര്വപേശ്രീയ ഐ�്യപവേിയോയി
പ്രതിനിധി സപമേളനടം
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ദക്്ടിണാ�്ടിക്, ലാകവാസ,് വ്ടിയറ്്റനാം �ത്ടിന്ടിധ്ടി�ൾ 

സീതാൊം ന്യച്ചൂര്ടി രക്തസാക്്ടി മണ്ഡപത്ത്ടില് പുഷ്ാര്ച്ന നടത്തുന്നു

വ്ടികദേ �ത്ടിന്ടിധ്ടി�ളുന്ട ഐ�്യദാര്്്യം

മുത്ടിർന്ന കനതാവ ്നാകഗേ്വരൊവു ദീപേ്ടിഖ ന്തള്ടിയ്ടിക്കുന്നു



അതുൽ കുമാർ അഞ്ാൻ അമർജീത ്�ൗർ

�ാനം രാകജ�ന് ഡ്ടി രാജ
ജനെൽ ന്സ�ടെ്ടി

കഡാ. ന്� നാരായണ കഡാ. ബ്ടി. ന്�. �ാൻകഗാ ബ്ടികനായ ്വ്ടിേ്വം

പേശ്രീയ 
ക്സക്രട്റിപയറ്സ്

16 ന വ യു ഗ ം   നവംബര്  1 ,2022

നാകഗ�നാഥ ്ഓജാപല്ാബ ്ന്സനുഗുപ്ത അസീസ ്പാഷ രാമകൃഷ്ണ പാണ്ഡ



നവംബര്  1  2022 ന വ യു ഗ ം  17നവംബര്  1  2022  

�ാനം രാകജ�ന്

ന്� പ്ടി രാകജ�ന്

പ്ടി പ്ടി സുനീര്

പ്ടി സക്ാഷ ്കുമാര് എം പ്ടി

ബ്ടികനായ ്വ്ടിേ്വം എംപ്ടി

ന്� രാജന്

ന്ജ ച്ടിഞ്ചുൊണ്ടി

ച്ടിറ്റയം കഗാപകുമാര്

ന്� ��ാശബാബു

പ്ടി �സാദ്

പ്ടി വസ്ം

ട്ടി ട്ടി ജ്ടിസ ്കമാന്

ഇ ച�കേഖരന്

ജ്ടി ആര് അന്ടില്

രാജാജ്ടി മാതയു കതാമസ്

സത്യന് ന്മാക�ര്ടി
�ൺ ക�ാൾ  
�മ്്ടിഷൻ
അംഗം

പ�െളത്തിൽനിന്ടം തിെക്ഞെടുകെക്പെട്
പേശ്രീയ �ൗണ്സിൽ അടംഗങ്ങൾ



18 ന വ യു ഗ ം   നവംബര്  1 ,2022

1. ഡ്ടി. രാജ
2. �ാനം രാകജ�ൻ
3. അതുൽ കുമാർ അൻജാൻ
4. അമർജീത ്�ൗർ
5. ന്�. നാരായണ
6. കഡാ. ബ്ടി. ന്�. �ാൻകഗാ 
7. ബ്ടികനായ ്വ്ടിേ്വം
8. പല്ബ ്ന്സൻഗുപ ്ത
9. നാകഗ�നാഥ ്ഓജാ
10. അസീസ ്പാഷ

11. രാമകൃഷ്ണ പാണ്ഡ
12. ആന്ടി രാജ
13. കഡാ. ഗ്ടിരീഷ ്േർമ്
14. മനീഷ ്കുഞ്ം
15. പ്ടി. സക്ാഷ ്കുമാർ എം.പ്ടി.
16. ന്�. ��ാേ് ബാബു
17. സ്ടി. എച ്. ന്വങ്കടാചലം
18. ൊം നകരഷ ്പാകണ്ഡ
19. ജാന�്ടി പസ്വാൻ
20. ന്�. സാംബേ്ടിവ ൊവു

21. ചദ്ദ ന്വങ്കട ്ന്െഡ്്ടി
22. ന്�. രാമകൃഷ്ണ
23. മുന്ടിന് ന്മാഹ്
24. എ. വനജ
25. ന്വങ്കയ്യ (AIKS)
26. ഗുൽസാർ സ്ടിൻഹ ന്ഗാെ്ടിയ
27. ട്ടി. എം. മൂർത്ത്ടി
28. മുത്തരസൻ
29. സ്വപൻ ബാനർജീ
30. ബ ്് സ്ടിംഗ ്�ാർ 
31. Vacant

1. ഡ്ടി. രാജ
2 �ാനം രാകജ�ൻ
3 അതുൽ കുമാർ അൻജാൻ
4 അമർജീത ്�ൗർ

5 ന്�. നാരായണ
6 കഡാ. ബ്ടി. ന്�. �ാൻകഗാ 
7 ബ്ടികനായ ്വ്ടിേ്വം എം.പ്ടി
8 പല്ബ ്ന്സൻഗുപ ്ത

9 നാകഗ�നാഥ ്ഓജാ
10 അസീസ ്പാഷ
11 രാമകൃഷ്ണ പാണ്ഡ

നോഷണൽ എക്ി�്യൂട്്രീവസ് അടംഗങ്ങൾ

നോഷണൽ ക്സക്രപട്റിപയറ്സ് അടംഗങ്ങൾ

1. ഡ്ടി. രാജ
2. അതുൽ കുമാർ അൻജാൻ
3. അമർജീത ്�ൗർ
4. ബ്ടികനായ ്വ്ടിേ്വം
5. ന്�. നാരായണ
6. പല്ബ ്ന്സൻഗുപ ്ത
7. കഡാ. ബ്ടി. ന്�. �ാൻകഗാ 
8. നാകഗ�നാഥ ്ഓജ
9. അസീസ ്പാഷ

10. ആന്ടി രാജ
11. സ്ടി. എച ്. ന്വങ്കടാചലം
12. ന്വങ്കയ്യ (�്ടിസാൻ സഭ)
13. പ്ടി. സക്ാഷ ്കുമാർ
14. എസ.് വ്ടി. ഡാംന്ല
15. അന്ടിൽ െജീംവാന്ല
16. സ്ടി. ശേീകുമാർ
17. ശേീന്ടിവാസ ്ന്െഡ്്ടി
18. വ്ടി. എസ.് ഗ്ടിര്ടി

19. ഗുൽസാർ സ്ടിൻഹ ന്ഗാെ്ടിയ
20. ന്�ാഫ. അരുൺ കുമാർ 

(ALFUCTO)
21. കഡാ. എ. എ. ഖാൻ
22. കൊയ ്ക്കുട്ടി
23. കൃഷ്ണ ഝാ
24. വ്ടിക്്ടി മകഹേ്വര്ടി (AISF)
25. ത്ടിരുമലല (AIYF)
26. കഡാ. അരുൺ മ്ടിശത

ആനശധാ�കദേ്
1. ന്�. രാമകൃഷ്ണ
2. മുപ്ാല നാകഗേ്വര ൊവു
3. ന്ജ. വ്ടി. സത്യനാരായണ മൂർത്ത്ടി
4 . ജ്ടി. ഒബുകലസ്
5. എ. വനജ
6. ട്ടി. മധു
7. ന്�. േ്ടിവ ന്െഡ ്ഡ്ടി

ആസാം
8. മുന്ടിൻ മഹൻത
9. �ന�് ന്ഗാകഗായ്

ബീഹാർ
10. ൊം നകരഷ ്പാന്ണ്ഡ
11. ജാന�്ടി പസ്വാൻ
12. രാകജ� സ്ടിംഗ്

13. അവകദേ ്ൊയ്
14. ഓം��ാേ് നാരായൺ
15. �കമാദ ്�ഭാ�ർ
16. രാജ�ീ �്ടിരൺ
17. ന്ടികവദ്ടിത ജാ
18. മ്ടിഥ്ടികലഷ ്ജാ
19. സഞ്യ ്കുമാർ

ഛത്തീസഘട്
20. മനീഷ ്കുഞ്ം
21. സത്യനാരായൺ �മകലഷ്
22. മഞ്ജു �ാവാസ്ടി

ഡൽഹ്ടി
23. ദ്ടികനേ ്സ്ടി. വർകഷ്ണയ

കഗാവ
24. �്ടിസ്റ്റഫർ ന്ഫാൻകസ�

ഗുജൊത്ത്
25. വ്ടിജയ ്ന്ഷൻമന്ര

ഹര്ടിയാന
26. ദര്ടിയാവ ്സ്ടിംഗ ്�േ്യപ്

ഹ്ടിമാചൽ �കദേ്
27. മകഹ� പഥ�്
28. മഹ ്ദ്ടികയാ ൊം
29. �ലനമൽ പഹാവാ
30. പ്ടി. ന്�. പാന്ണ്ഡ

�ർണ്ാട�
31. സത്ടി സുന്ദകരേ്
32. വ്ടിജയ ്ഭാസ്കർ

ക�രളം
33. �ാനം രാകജ�ൻ
34. ന്�. ��ാേ് ബാബു

നോഷണൽ �ൗണ്സിൽ അടംഗങ്ങൾ
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35. ഇ. ച�കേഖരൻ
36. ന്ജ. ച്ടിഞ്ചു ൊണ്ടി
37. രാജാജ്ടി മാതയു കതാമസ്
38. ന്�. പ്ടി. രാകജ�ൻ
39. ന്�. രാജൻ
40. പ്ടി. �സാദ്
41. ജ്ടി. ആർ. അന്ടിൽ
42. ച്ടിറ്റയം കഗാപകുമാർ
43. പ്ടി. പ്ടി. സുനീർ
44. അഡ്വ. പ്ടി. വസ്ം

ലക്ദീപ്
45. vacant

മദ്്യ�കദേ്
46. അരവ്ടിന്ദ ്�ീവാസ ്തവ
47. ഹര്ടിദ്വാർ സ്ടിംഗ്

മഹാരാഷശട
48. സുഭാഷ ്ലൻകഡ
49. തു�രം ഭസ ്കമ
50. േ്ടിവകുമാർ ഗൺവീർ
51. രാജൻ ഷക്്ടിർസാഗർ

മണ്ടിപ്പൂർ
52. എൽ. കതായ ്ന്െൻ
53. എസ.് ന്മംസാന

ഒെീസ
55. അഭയ സാഹു
56. ആഷ്ടിഷ ്�ാന്ടിനകഗാ

57. രാമ കൃഷ്ണ സ്ടിംഗ ് ദ്ടികയാ
കമഘാലയ

54. സമു� ഗുപ്ത
പുതുകച്ര്ടി

58. എ. എം. സല്ടിം
59. ഐ. ദ്ടികനേ് ന്പാലന്ന

പഞ്ാബ്
60. ബ ്് സ്ടിംഗ ്�ാർ
61. ജഗരൂപ ് സ്ടിംഗ്
62. ന്ടിർമൽ സ്ടിംഗ ്ദല്ടികവാൽ
63. �ത്ടിപാൽ സ്ടിംഗ ്മാര്ടികമഘ
64. അമർജീത ്സ്ടിംഗ ്അസൽ
65. നകരന്ദർ കസാഹൽ

രാജസ്ാൻ
66. നകര� ആചാര്യ
67. സുന്ടിത ചതുർകവദ്ടി

തമ്ടിഴ ്നാട്
68. Era . മുത്തരസൻ
69. എൻ. ന്പര്ടിയസാമ്ടി
70. എം. വീരപാണ്ഡ്ടിയൻ
71. ട്ടി. എം. മൂർത്ത്ടി
72. ന്�. സ്ാനം
73. എം. അറുമുഖം
74. വ്ടി. േ്ടിവപുണ്യം
75. വാഹ്ടിത ന്ടിസാം
76. ട്ടി. രാമസ്വാമ്ടി

77. എം. �ണ്�്ടി
ന്തലുങ്കാന

78. ചദ്ദ ന്വങ്കട ്ന്െഡ ്ഡ്ടി
79. കുന്നംകനന്ടി സാംബേ്ടിവ ൊവു
80. പല് ന്വങ്കട ന്െഡ്്ടി
81. പേ്യ പദമ
82. ട്ടി. �ീന്ടിവാസ ്ൊവു
83. ന്�. േങ്കർ
84. ബാലനരസ്ടിംഹ
85. ബ്ടി. കഹമ് ൊവു

ശത്ടിപുര
86. കഡാ. യുധ്ടിസ്്ടിർ ദാസ്

ഉത്തർ �കദേ്
87. കഡാ. ഗ്ടിരീഷ ്േർമ്
88. അരവ്ടിന്ദ ്രാജ ്സ്വരൂപ്
89. ഇമ്ടികറ്റസ ് അഹമ്ദ്
90. �ാ്്ടി മ്ടി�

ഉത്തരാഖണ്ഡ്
91. സമർ ഭൻഡാര്ടി

ന്വസ്റ്റ ്ബംഗാൾ
92. സ്വപൻ ബാനർജീ
93. ന്�ാബ്ടിർ കദവ്
94. ഉജ്വൽ ചൗധര്ടി
95. തരുൺ ദാസ്
96. ഭാരത്ടി അധ്ടി�ാര്ടി
97. തപൻ ഗാംഗുല്ടി

1. രാക�ഷ ്േർമ് (ജമ്മു)
2. ജ്ടി. എം. മ്ടിസ ്െബ ്(�ാേ് മീർ)
3. േങ്കർ ലാൽ (ഡൽഹ്ടി)
4. കസാമൻ പ്ടിള് (ഗുജൊത്ത ്)

5. ട്ടി. ട്ടി. ജ്ടിക്ാൻ (ക�രളം)
6. ഇ. ട്ടി. നരസ്ടിംഹ (ന്തലങ്കാന)
7. മ്ടി� വാസു (ന്സറെർ)
8. മകഹഷ ്രത്ടി (മുക്ത്ടി സംഘർഷ)്

9. എൻ. ച്ടിദംബരം ( നയൂ ഏജ ്)
10. ഷുവം ബാനർജീ (AISF)
11. സുഖജ്ടിൻഡർ മകഹേ്വര്ടി (AIYF)

1. സ്ടി പ്ടി മുരള്ടി
2. എം വ്ടി വ്ടിദ്യാധരന്
3. ആര് സുേീലന്

4. കസാളമന് ന്വട്ടു�ാട്
5. എസ ്േ്ടിവേങ്കരന് നായര്
6. അഡ്വ.കമാഹന്ദാസ്

7. പ്ടി ന്� മൂര്ത്ത്ടി
8. ഇ ന്� േ്ടിവന്
9. വ്ടി.എസ.് �്ടിന്സ്

1. രാകമ�കുമാർ, ന്ചയർമാൻ
2. േ�ഘാൻ  �സാദ ്സ്ടിൻഹ 

(ബീഹാർ)
3. കഡാ. നരസ്ടിംനഹ

4. പ്ടി. ദുർഗ ഭാവന്ടി (A . P)
5. സത്യൻ ന്മാക�ര്ടി, ന്സശ�ടെ്ടി (ക�രളം)
6. ൊം ബകഹട്ടി (മഹാരാഷശട)
7. ഹർകദവ ്സ്ടിനഹ അർഷ്ടി (പഞ്ാബ)്

8. ശത്ടിച്ടി എം. ന്സൽവരാജ ്(തമ്ടിഴ്ാട ്)
9. കമാട്ടി ലാൽ (ഉത്തർ �കദേ് )
10. ന്ടിഷ സ്ടിദ്ദു
11. മുഹമ്ദ ്യൂസഫ ്(ന്തലങ്കാന)

1. രുച്ടിർ ത്ടിവാര്ടി 2. എൻ. ബാലമകല്ഷ്

1. ൊയ ്ലാൽ പ്ടി. സ്ടിൻഹ

�ോന്ഡിപഡറ്സ് അടംഗങ്ങൾ

സ്ിെടം ക്ഷണിതോകെൾ

ക്ഷണിതോകെൾ

�ണ്പട്ോൾ �മേ്രീഷന്

പ�െള �ൺകശടാള് �മ്ീഷൻ അംഗങ്ങള്
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ചിത്രങ്ങളിലൂക്െ...

�ോന്ഡിപഡറ്സ് അടംഗങ്ങൾ

1. �ാനം രാകജ�ന്
2. ന്� ��ാശബാബു
3. സത്യന് ന്മാക�ര്ടി
4. ഇ ച�കേഖരന്
5. ന്� രാജന്
6. പ്ടി �സാദ്
7. ന്ജ ച്ടിഞ്ചുൊണ്ടി
8. ജ്ടി ആര് അന്ടില്
9. രാജാജ്ടി മാതയു കതാമസ്
10. ന്� പ്ടി രാകജ�ന്
11. വ്ടി ചാമുണ്്ടി
12. പ്ടി വസ്ം
13. പ്ടി ന്� കൃഷ്ണന്
14. എന് അരുണ്
15. ആര് രകമഷ്
16. മാകങ്കാട ്രാധാകൃഷ്ണന്
17. വ്ടി പ്ടി ഉണ്്ടികൃഷ്ണന്
18. എന് രാജന്
19. പള്്ടിച്ല് വ്ടിജയന്
20. അരുണ് ന്� എസ്
21. മീനാങ്കല് കുമാര്
22. മകനാജ ്ബ്ടി ഇടമന
23. പ്ടി എസ ്ഷൗക്ത്ത്
24. രാഖ്ടി രവ്ടികുമാര്
25. വ്ടിളപ്്ടില് രാധാകൃഷ്ണന്
26. മുല്ക്ര രത ്നാ�രന്
27. ന്� ആര് ച�കമാഹനന്
28. പ്ടി എസ ്സുപാല്
29. ആര് രാമച�ന്
30. ആര് രാകജ�ന്
31. ആര് ലതാകദവ്ടി
32. ന്� രാജു
33. ച്ടിറ്റയം കഗാപകുമാര്
34. ആര് വ്ടിജയകുമാര്

35. എസ ്കവണുകഗാപാല്
36. ജ്ടി ലാലു
37. സാം ന്� ദാന്ടികയല്
38. ആര് എസ ്അന്ടില്
39. എം എസ ്താര
40. എ പ്ടി ജയന്
41. മുണ്പ്ള്്ടി കതാമസ്
42. പ്ടി ആര് കഗാപ്ടിനാഥന്
43. ട്ടി ന്ജ ആഞ്കലാസ്
44. പ്ടി വ്ടി സത്യകനേന്
45. ജ്ടി കൃഷ്ണ�സാദ്
46. ദീപ്ത്ടി അജയകുമാര്
47. എസ ്കസാളമന്
48. ന്� ച�നുണ്്ടിത്താന്
49. ട്ടി ട്ടി ജ്ടിസ ്കമാന്
50. ഡ്ടി സുകരഷ ്ബാബു
51. അഡ്വ. വ്ടി ബ്ടി ബ്ടിനു
52. സ്ടി ന്� േേ്ടിധരന്
53. അഡ്വ. പ്ടി ന്� സക്ാഷ ്കുമാര്
54. ഒ പ്ടി എ സലാം
55. ലീനമ് ഉദയകുമാര്
56. ന്� സല്ടിംകുമാര്
57. ന്� ന്� േ്ടിവരാമന്
58. ജയാ മധു
59. എം ലവ ഔകസപ്്
60. വ്ടി ന്� ധനപാല്
61. കജാസ ്ഫ്ടില്ടിപ്്
62. ന്� എം ദ്ടിന�രന്
63. ന്� ന്� അഷ ്െഫ്
64. �മലാ സദാനന്ദന്
65. ബാബു കപാള്
66. ട്ടി രഘുവരന്
67. പ്ടി ന്� രാകജഷ്
68. ോരദാ കമാഹനന്

69. സ്ടി എന് ജയകദവന്
70. ന്� ന്� വത്സരാജ്
71. ട്ടി ആര് രകമശകുമാര്
72. പ്ടി ബാലച�ന്
73. വ്ടി എസ ്സുന്ടില്കുമാര്
74. ഷീല വ്ടിജയകുമാര്
75. ന്� ജ്ടി േ്ടിവാനന്ദന്
76. ന്� പ്ടി സന്ദീപ്
77. രാകഗഷ ്�ണ്ടിയാംപെമ്്ടില്
78. ന്� പ്ടി സുകരഷ ്രാജ്
79. വ്ടിജയന് കുന്ടികശേര്ടി
80. കജാസ ്കബബ്ടി
81. സുമലത കമാഹന്ദാസ്
82. ട്ടി സ്ടിദ്ാര്ത്ഥന്
83. പ്ടി പ്ടി സുനീര്
84. പ്ടി ന്� കൃഷ്ണദാസ്
85. അജ്ടിത ്ന്�ാളാട്ടി
86. ഇ ന്സയ്തലവ്ടി
87. ന്� �ഭാ�രന്
88. ഷാജ്ടിെ മനാഫ്
89. ട്ടി വ്ടി ബാലന്
90. ഇ ന്� വ്ടിജയന്
91. എം നാരായണന്
92. ന്� ന്� ബാലന്
93. ഇ ന്ജ ബാബു
94. വ്ടിജയന് ന്ചറു�ര
95. സ്ടി എന് ച�ന്
96. അഡ്വ. പ്ടി സക്ാഷ ്കുമാര് എം പ്ടി
97. സ്ടി പ്ടി സക്ാഷ ്കുമാര്
98. സ്ടി പ്ടി ലഷജന്
99. സ്ടി പ്ടി ബാബു
100. അഡ്വ. കഗാവ്ടിന്ദന് പള്്ടിക്ാപ്്ടില്
101. ട്ടി കൃഷ്ണന്

1. പ്ടി �ബീര്
2. എ എസ ്ആനന്ദക്ുമാര്
3. ആര് സജ്ടിലാല്
4. ജ്ടി ബാബു
5. ഹണ്ടി ബഞ്മ്ടിന്

6. ഡ്ടി സജ്ടി
7. ശുകഭഷ ്സുധാ�രന്
8. ഷീന പെയങ്ങാട്ടില്
9. ഒ ന്� ന്സയ്തലവ്ടി
10. ട്ടി ന്� രാജന് മാസ്റ്റര്

സസ്പറ്റ്സ് �ൗണ്സിൽ അടംഗങ്ങൾ
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ചിത്രങ്ങളിലൂക്െ...

പുത്ടിയ ന്സ�ടെ്ടികയറ്റംഗങ്ങള്

ക�രളത്ത്ടില് ന്ടിന്നുള് ക��കനതൃത്വം
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ന്പാതു സകമ്ളനത്ത്ടിന്റെ ദൃേ്യം

സ്ടി.ന്�.ച�പ്ന് ്ാര� ഫണ്്ടികലക്് �്ടിസാന്സഭ

�ലാപര്ടിപാട്ടി�ള് - ഇപ്റ്റ

ചൗ ഹുയ്ടി കചാല് -  ന്�ാെ്ടിയന് വര്കക്ഴ്് പാര്ട്ടി

കൊമന് ന്�ാകനാന്നകങ്കാ - െഷ്യന് �മ്യൂണ്ടിസ്റ്റ ്പാര്ട്ടി

ബൗന്ന ന്മച്ൗ- ലാകവാസ ്പ്ടി.ആര്.പ്ടി

യുവരാജ ്ഗ്യാവാല്ടി - കനപ്ാള് �മ്യൂണ്ടിസ്റ്റ ്പാര്ട്ടി

സ്ടിപ്ടിഐ പാര്ട്ടി ചര്ടി�ം (ന്തലുങ്ക)് �സാധനം

�സീഡ്ടിയം അംഗങ്ങള്
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�ലാപര്ടിപാട്ടി�ള് - ഇപ്റ്റ

ചൗ ഹുയ്ടി കചാല് -  ന്�ാെ്ടിയന് വര്കക്ഴ് ്പാര്ട്ടി

കൊമന് ന്�ാകനാന്നകങ്കാ - െഷ്യന് �മ്യൂണ്ടിസ്റ്റ ്പാര്ട്ടി

ബൗന്ന ന്മച്ൗ- ലാകവാസ ്പ്ടി.ആര്.പ്ടി

ല്ടിന്മെല് -�ഞ്് �മ്യൂ. പാര്ട്ടി �ത്ടിന്ടിധ്ടി

യുവരാജ ്ഗ്യാവാല്ടി - കനപ്ാള് �മ്യൂണ്ടിസ്റ്റ ്പാര്ട്ടി
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1946 ഒജ്ാബറില് തിരുവി
താംകൂറികല ആലപ്പുഴ 
േില്യില് �രണകത്

യും ജതാല്്ിച്ച യുദ്�ാണ്റ്  നടന്ത്റ് , സംസ്ാ
നഭരണകൂടത്ികറെ ഏകാധിപതത്യ �ര്്ദേന വാ
ഴ്ചകയ്കതികര കതാഴിലാളികളും കര്ഷകരും 
കര്ഷകകത്ാഴിലാളികളും കമ്മയുണിസ്റ്റ്  പാ
ര്ടിയുകടയും എ.ഐ.ടി.യു.സിയുകടയും ജനതൃ
തവൈത്ില് കപാരുതകയായിരുന്നു അവികട. 

തിരുവിതാംകൂര് �ഹാരാോവികറെ ് ിവാന് 
സര്.സി.പി.രാ�സവൈാ�ി അയേര്ക്കും ഭൂവ
ട�കളുകടയും മുതലാളി�ാരുകടയും ക്രൂര
�ായ ചൂഷണത്ിനുക�തികര പുന്പ്ര
-വയലാര് എന്ീ ഗ്രാ�ങ്ങൾ തങ്ങളുകട 

അനശവൈരസ�രം രക്ത്ില് എഴുതി.
കാബിനറ്റ്റ്  �ിഷകറെ പദ്തിപ്രകാരം 

അധികാര ദക�ാറ്റ സ�യത്്റ്  ഇന്ത്യകയ വി
ഭേിക്കുന്തിനുപുറക� നാട്രാേത്യങ്ങൾക്്റ്  

സവൈതന്ത്ര�ായി നില്ക്കുകജയാ ഇന്ത്യയിജലാ 
പാകിസ്ാനിജലാ ജചരുകജയാ കചയോ�ാ

യിരുന്നു. കൗശലക്ാരനും ഏകാധിപ
തിയു�ായ ്ിവാന് അജ�രിക്ന് 
ജ�ാഡലില് സവൈതന്ത്ര തിരുവിതാം 
കൂര് സ്ാപിക്ാന് പദ്തിയിട്. 
സംസ്ാനകത് േനങ്ങൾക്്റ്  ഉത്
രവാ്ിത്ഭരണം നിജഷധിക്ാന് 
ജവണ്ിയായിരുന്നു ഇത്റ് . േനങ്ങൾ 
ഇതികനതിരായിരുന്നു. അജ�രിക്
ന് ജ�ാഡല് അറബിക്ടലില് 
എന് മുദ്ാവാകത്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്  

എ.ബടി.ബർധന്

പുന്ന�-വയലാർ സമരത്ത്ടിന്റെ 
76-ആം വാർഷ്ടി� ആചാരണ

കത്താടനുബന്്ടിച്്  
എ ബ്ടി ബർധാൻ 'ഇതാണു 

സ്ടിപ്ടിഐ' എന്ന കലഖന 
പരമ്രയ്ടിൽ നവയുഗത്ത്ടിനുകവണ്്ടി 

2014-ല് എഴുത്ടിയ കലഖനം  
പുനഃ�സ്ടിദ്ീ�ര്ടിക്കുന്നു.

ധ്രീെതയക്െയടം ത്യോഗത്തിക്റെയടം 
വ്രീപെതിഹോസടം

പു്പ്ര-വയലോര്
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പാര്ടി മുഴക്ി. ജകാണഗ്രസ്്റ്  ചാഞ്ാടി. ഒരു 
വിഭാഗം അജ�രിക്ന് ജ�ാഡലികന അനുകൂലി
ച്. ജസ്ററ്റ്റ് ജകാണഗ്രസ്്റ് പുന്പ്ര, വയലാര് സ�
രകത് എതിര്ക്ാനും അതികനതികര അപവാ്ം 
പ്രചരി്ിക്കുകയും കചയ്ത്റ്  ഇതകകാണ്ാണ്റ് .

1939നും 1946നും ഇടയ്ക്റ് ആ പ്രജ്ശങ്ങളില് 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി പ്രവര്ത്ിച് തടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടിയുകട ജനതൃതവൈത്ി
ല് കതാഴിലാളികളുകടയും കര്ഷകരുകടയും 
സംഘടനകൾ നിലവില് വന്നു. എ.ഐ.ടി.യു.
സിയുകട ബാനറില് കയര് ഫാ്റികതാഴിലാ
ളികളും ബീഡികത്ാഴിലാളികളും കചത്തുകതാ
ഴിലാളികളും �ത്ത്യകത്ാഴിലാളികളും 
കതങ്കയറ്റകത്ാഴിലാളികളും ഓയില്�ില് 
കതാഴിലാളികളും ശക്�ായ യൂണിയനുകൾ 
രൂപീകരിച്. തിരുവിതാംകുറികറെ കനല്റയാ
യിരുന് കുടനാടില് കര്ഷകകത്ാഴിലാളികളും 
ശക്�ായ യൂണിയന് രുപീകരിച്. പ്രാജ്ശിക
ഭൂവട�കളാ യിരുന് േന്ി�ാര് പുലയരായ കതാ
ഴിലാളികകള അടി�കളായിടാണ്റ്  കണക്ാക്ി
യിരുന്ത്റ് .  തങ്ങളും �നുഷത്യരാകണന്്റ് , 
പ്രജതത്യകിച്ച്റ്  സ്തീ കതാഴിലാളികകള, കചകങ്കാടി 
പഠി്ിച്. 

സാമ്പത്ികക്കുഴ്ം രൂക്ഷ�ായജതാകട 
േീവിക്ാന് കഴിയാത് സ്ിതിയുണ്ായി. 
ഭക്ഷണക്ഷാ�ം രൂക്ഷ�ായി. ദുരിതത്ിലായ 
കതാഴിലാളികൾ അതികനതികര കപാരുതാന് 
തയോറായി. �റ്റ്റ്  ഗുജഢാജ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ായിരുന്. 
്ിവാന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാകര തകര്ക്ാന് തീരു
�ാനിച്. സംഘടനം ആസന്�ായി. ഒരു ഭാഗത്്റ്  
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്  പാര്ടിയും ജ്ഡയുണിയനുകളും 
ജനതൃതവൈം നല്കുന് കതാഴിലാളി വര്ഗവം 
കര്ഷകരും കര്ഷകകത്ാഴിലാളികളും. �റുവ
ശത്്റ്  ഭരണകൂടവം അവരുകട ജപാലീസും പടാ
ളവം. ജചര്ത്ല-ആലപ്പുഴ പ്രജ്ശത്്റ്  ഒരു 
കപാതപണിമുടക്്റ്  നടത്തുന്ജതാകടാ്ം പാ
വക്ടവരുകടയും ഭൂരഹിത കര്ഷകരുകടയും 
യുവാക്ളുകടയും �ററു വിഭാഗങ്ങളുകടയും സായു
ധകചറുത്തുനില്ം സംഘടി്ിക്ാനാണ്റ്  കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്  പാര്ടി തീരു�ാനിച്ചത്റ് . രക്രൂക്ഷിത
�ായ ഈ സ�രത്ികറെ പ്രധാനജകന്ദ്രങ്ങൾ 
പുന്പ്രയും വയലാറു�ായിരുന്നു.

1946 ഒജ്ാബര് 22ന്റ്  കപാത പണിമുടക്ി
നുള്ള ആഹവൈാനം നല്കി! വാരിക്കുന്ജ�ന്ിയ 
അദ്വൈാനിക്കുന് േനങ്ങളും ആധുനിക ജതാക്കു
കജളന്ിയ സായുധജസനയും തമ്മില് ഗ്രാ�ങ്ങ
ളില് ജനര്ക്കുജനകര ഏററുമുടി. അജ�രിക്ന്ജ�ാ
ഡല് അറബിക്ടലില്, ്ിവാന്ഭരണം തലയ 
കട എന്ീ മുദ്ാ വാകത്യങ്ങജളാകടയാണ്റ്  രാഷ്ടീയ 
പ്രബുദ്രായ കതാഴിലാളികൾ യുദ്ത്ില് 
പകങ്കടുത്ത്റ് .

തിരുവിതാംകുറികല പാര്ടിയും എ.ഐ.ടി
യു.സി.യും തങ്ങളുകട സ�രത്ില് പണികയടു
ക്കുന്വരുകട സാമ്പത്ിക ആവശത്യങ്ങജളാകടാ

്ം പ്രധാനക്ട രാഷ്ടീയ ആവശത്യങ്ങളുമുന്യി 
ച്. �ഹാരാോവികറെ ഏകാധിപതത്യവം ് ിവാകറെ 
ഭരണവം അവസാനി്ിക്കുക, േന്ിതവൈം അവ
സാനി്ിക്കുക, പ്രായപൂര്ത്ി ജവാടവകാശത്ി
കറെ അടിസ്ാനത്ില് േനാധിപതത്യഭരണം 
സ്ാപിക്കുക എന്ിവയായിരുന്നു രാഷ്ടീയ 
ആവശത്യങ്ങൾ. ഗുണ്ാ-ജപാലീസ്റ്  ഭരണത്ികന
തികരയുള്ള സായുധ കചറുത്തുനില്പിന്റ്  തയോ
കറടുത്തുകകാണ്ടുള്ള കപാതപണിമുടക്ായിരുന്നു 
അത്റ് . പടാളഭരണത്ികറെ �റവില് ്ിവാന് 
സര്.സി.പി.പടാളകത്യും ജപാലീസികനയും 
ഉപജയാഗിച്ച്റ്  നടത്ിയ യുദ്കത്യാണ്റ്  േന
ങ്ങൾക്്റ്  ജനരിജടണ്ിവന്ത്റ് . 

പാവക്ടവരും ഭൂരഹിതകര്ഷകരും ആയി
രക്ണക്ിനു കതാഴിലാളികളും ഒരു വിപ്ലവപാ
ര്ടിയുകടജനതൃതവൈത്ില് ശക്�ായി ഒത്തു 
ജചര്ന്നു എന്താണ്റ്  സ�രത്ികറെ വിപ്ലവ 
പ്രാധാനത്യം. ഒജ്ാബര് 22നും 27നും ഇടയ്ക്കുള്ള 
ആറു്ിവസം  ആയിരജത്ാളം കര്ഷകരും 
കതാഴിലാളികളും രക്സാക്ഷികളായി. നൂറുക
ണക്ിന്റ്  മുറിജവറ്റവരും േയിലിലടയ്കക്ട 

1946 ഒപ്ോബര് 
22നസ്  ക്�ോതു
�ണിമുെകെിനുള്ള 
ആഹ്ോനടം നൽ�ി!   
വോെിക്കുന്പെന്ിയ 
അദ്്ോനിക്കു് 
െനങ്ങളുടം ആധുനി� 
പതോക്കു�പളന്ിയ 
സോയധപസനയടം 
തമേിൽ ഗ്രോെങ്ങളിൽ 
പനര്ക്കുപനക്െ 
ഏററുമുട്ി. 
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ആയിരങ്ങളും അനുഭവിച്ച �നുഷത്യതവൈ രഹിത�ായ 
പീഡനങ്ങൾ വിവരണാതീത�ാണ്റ് പുന്പ്ര
-വയലാര് സ�രത്ില് കതാഴിലാളികൾ പ്രക
ടി്ിച്ച ദധരത്യവം ആത്വിശവൈാസവം കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്  പാര്ടിപകര്ന്നു കകാടുത് രാഷ്ടീയ 
ജബാധത്ികറെ ഫല�ായി ഉണ്ായതാണ്റ് .  

സ�രത്ികറെ ജനതാക്ന്ാരികലാരാൾ 
പിന്ീട്റ് ഇങ്ങകനയാണ്റ്  വിവരിച്ചത്റ് . അടിച്ച�
ര്ത്ല്: ക്രൂര�ായ അടിച്ച�ര്ത്ല്: കൂടുതല് 
അടിച്ച�ര്ത്ല്. അത്റ്  േനങ്ങകള കൂടുതല്ധീരരും 
യുജദ്ാത്സുകരു�ാക്ിയജതയുള്ളു. അവകര കീഴ
ടക്ാന് ഒരടിച്ച�ര്ത്ലിനും കഴിഞ്ഞില്.

ഈ യുദ്ത്ികറെ പരിണിതഫലം എന്ാ
യിരുന്നു. അടുത് 20 വര്ഷജത്ക്്റ്  ഈ ജ�ഖ
ലയില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാര്ടിയും കതാഴിലാളി 
വര്ഗവം -തലകപാക്ില് എന്്റ്  ചിലര് കണക്്റ്  
കൂടി. എന്ാല് സ�രത്ികറെ ഒന്ാം വാര്ഷി
കത്ിന്റ്  മുമ്പ്റ് , ജനതാക്ന്ാര് ഒളിവില് പ്രവ
ര്ത്ിക്കുജമ്പാൾ തകന് 1947 കസപ്തംബര് 15 ന്റ്  
ആലപ്പുഴയികല കതാഴിലാളിവര്ഗം 30,000 ജപര് 
പകങ്കടുത് പടുകൂററന് കപാതസജമ്മനം നടത്ി. 
കതാഴിലാളിവര്ഗവം അവരുകട പാര്ടിയും 
വീണ്ടും സംഘടിക്കുകയാകണന്്റ്  േനങ്ങൾക്്റ്  
�നസ്ിലായി. േനങ്ങളുകട ധീജരാ്ാത്�ായ 
കചറുത്്റ്നില്പികന തകര്ത്തു എന് ജതാന്ലിന്റ്  
അല്പായുജസ് ഉണ്ായിരുന്ള്ളൂ.

സ�രജനതാവായിരുന് കക.സി.ജോര്ജ്്റ് 
എഴുതിയതജപാകല പുന്പ്ര വയലാര് ഗര്ജ്ി
ക്കുന്നു--
"ഉയരും ഞാന്,നാടാകക പടരും ഞാകനാരു 
പുത്നുയിര് നാടിജനകികക്ാണ്ടുയരും വീണ്ടും.”

തങ്ങളുകടതകന് പാര്ടി ജബാധപൂര്വ്വം സം
ഘടി്ിക്കുകയും, നയിക്കുകയും, നത്യായ�ായ 
ആവശത്യത്ിനുജവണ്ി കപാരുതകയും കചയ്യു

ജമ്പാൾ കതാഴിലാളിവര്ഗത്ിനും കര്ഷകര്ക്കും 
പ്രകടി്ിക്ാവന് അത്യൂന്ത�ായ ധീരതയു
കടയും തത്യാഗത്ികറെയും �ഹനീയ �ാതൃകയാണ്റ്  
പുന്പ്ര-വയലാര്.

തിരുവിതാംകൂറില് ഏകാധിപതത്യ ത്ികറെ 
പതനവം േനാധിപതത്യ സര്ക്ാരികറെ രൂപീ
കരണവം സ�രം തവൈരിതക്ടുത്ി. കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റുകാര് നയിച്ച സ�രകത്ത്തുടര്ന്്റ് ജകരള 
സംസ്ാനം രൂപീകൃത�ായി. 1957 കല കപാത
കതരകഞ്ഞടു്ില് ഭൂരിപക്ഷം നല്കി ഇഎം 
എസ്റ് നമ്പൂതിരി്ാടികറെ ജനതൃതവൈത്ില് ആ്ത്യ
കത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്  സര്ക്ാര് രൂപീകരിക്ാന് 
അവസരം നല്കി കമ്മ്യൂണിസ്റകാരുകട പങ്കിന്റ്  
ജകരളത്ികല േനങ്ങൾ അംഗീകാരം നല്കി.

സര്.സി.പി.വിസ്മൃതനായി. അജ�രിക്ന് 
ജ�ാഡല് അറബിക്ടലികറെ അഗാധതയില് 
മുങ്ങി. ഐകത്യ മുന്ണി അധികാരത്ില് വന്
ജ്ാൾ പുന്പ്ര-വയലാര് സ�രകത് സവൈാതന്ത്രത്യ 
സ�രത്ികറെ ഭാഗ�ായി ജക്രന്ദ്രസര്ക്ാര് അം
ഗീകരിച്.

ജകരളത്ികല േനങ്ങൾ എല്ാ വര്ഷവം 
പടുകുററന് റാലികൾ സംഘടി്ിച്ച്റ്  പുന്പ്ര
-വയലാര്്ിനം ആജഘാഷിക്കുന്നു. ഐതിഹാ
സിക�ായ ഈ സ�രത്ികറെ സജന്ശം നിരവധി 
ഗാനങ്ങളിലൂകടയും കവിതകളിലൂകടയും പുതി
യവിഭാഗങ്ങളികലത്തുന്നു. ഇന്ഡത്യയില് �ാത്
�ല് ജലാകത്ില്തകന് ആ്ത്യ�ായി കതരകഞ്ഞ
ടു്ിലൂകട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്  സര്ക്ാര് ജകരളത്ില് 
അധികാരത്ില് വന്നു. കതരകഞ്ഞടു്ില് 
േയിച്ച്റ്  കമ്മയുണിസ്റ്റുകാര് ഉൾക്ടുന്എല്.
ഡിഎഫ്റ്  സര്ക്ാര് രൂപീകരിക്കുജമ്പാകഴല്ാം 
അവരുകട ആ്ത്യകത് സന്ര്ശനം ആ്രാഞ്ജ
ലികളര്്ിക്ാന് പുന്പ്ര-വയലാര് രക്സാ
ക്ഷി�ണ്ഡപത്ിജലക്ായിരിക്കും. 

അെിച്െര്ത്തൽ: 
ക്രൂെെോയ 
അെിച്െര്ത്തൽ: 
കൂടുതൽ 
അെിച്െര്ത്തൽ. 
അതസ്  െനങ്ങക്ള 
കൂടുതൽധ്രീെരുടം 
യപദ്ോത്സു�രു
െോകെിയപതയള്ളു. 
അവക്െ �്രീഴെകെോന് 
ഒെെിച്െര്ത്തലിനുടം 
�ഴിഞെില്ല.  
പനതോകെന്ോര് 
ഒളിവിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുപ്ോൾ 
തക്് 1947 
ക്സപ്തടംബര് 15 നസ്  
ആലപ്പുഴയിക്ല 
ക്തോഴിലോളിവര്ഗടം 
30,000 പ�ര് 
�ക്ങ്ടുത്ത �ടുകൂററന് 
ക്�ോതുസപമേനടം 
നെത്തി. െനങ്ങളുക്െ 
ധ്രീപെോേോത്തെോയ 
ക്ചറുത്തസ്നില്ിക്ന 
ത�ര്ത്തു എ് 
പതോ്ലിനസ്  
അല്ോയപസ് 
ഉണ്ോയിരു്ള്ളൂ.
 

വരിസംഖത്യ കാലാവധി തീര്ന്വര് 
പുതക്ാനഭത്യര്തന.

വാര്ഷിക വരിസംഖത്യ 300 രൂപ
�ാജനേര്, നവയുഗം, A/c No. 57000771979, എസ്റ്ബിഐ, 
ശാന്ിനഗര് ബ്ാഞ്്റ്, IFSC: SBIN0070263 എന് ജപരിലള്ള

�ണിജയാര്ഡറുകൾ, കചക്കുകൾ, ഡ്ാഫ്റ്റുകൾ ചുവകട 
കകാടുത്ിരിക്കുന് വിലാസത്ില് അയച്തരിക

�ാജനേര്, നവയുഗം, എംഎന് സ്ാരകം
പിബി നമ്പര്: 410, തിരുവനന്പുരം-695014

Email: navayugom4cpi@gmail.com, cpikerala@gmail.com
Phone : 9400071754/0471 2991215
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വിഭ്ോന് വിപനോേടം

�ാഴ്ചപ്ാെ്
പടി ക� കഗാപടി

വിജനാ്ക�ന് �ാനുഷിക ഭാവ 
കത് വിഭ്ാന്ിയുകട �ായാ
ജലാകജത്ക്്റ് വലികച്ചറിയ

ണക�ന്്റ് ആര്ക്ാണിത് നിര്ബന്ം? 
തലയ്ക്കു കവളിവള്ള അവസ്യില് ആകര
ങ്കിലം അങ്ങകന ആഗ്രഹിക്കും എന്്റ് 
ജതാന്നുന്ില്. പാട്റ്, നൃത്ം എന്ീ വിശു 
ദ് കലകകള നിലകതറ്റിയ ആടവം കൂത്തു 
�ാക്ി �ാറ്റിയതാര്റ്? സവൈാഭാവിക ജവഗ 
കത് കതറ്റിദ്രിച്ച്റ് ശരജവഗങ്ങൾ വാഹ 
നങ്ങൾക്്റ് ജവണക�ന്്റ് നിശ്ചയിച്ചവ
രാര്റ്? കവളിച്ചത്ികറെ സുഖപരിസരത്്റ് 
കണ്ില് കത്ിക്യറുന് വര്ണ്രശ്ികൾ 
കത്ിച്ചവരാര്റ്? തലങ്ംവിലങ്ം സഞ്
രിച്ചാജല വി്ത്യാഭത്യാസ കാലത്്റ് വിജനാ
്മുള്ളൂകവന്്റ് ശഠിക്കുന്താര്റ്? ഇകതാന്നും 
അറിയാന് �ാര്ഗ�ികല്ങ്കില് പരിഹാരം 
എങ്ങകന സാധിക്കും. 

പണം �ാത്ം ലക്ഷത്യ�ാക്ിയ ഗൂഢാ
ജലാചനയുകട ഭാഗ�ാജണാ ഇവകയാ
കക്? അജതാ ഭീകര പ്രവര്ത്നത്ി 
കറെയും �യക്കു�രുന്്റ് �ാഫിയയുകടയും 
തന്ത്രങ്ങൾ ഇതിലജണ്ാ? വാഹനത്ി
നുമുകളില് കുത്ി �റിയുന് വി്ത്യാര്തി
കളുകട �നസ്ില് ആനന്ം എകന്ാരു 
വികാരം ഉജണ്ാ? �യക്ത്ികല വിഭ്
�ങ്ങൾക്്റ് കുരുതിക്ളത്ില് പരത്യവസാ
നം എന് തലകക്കടഴുതി അവസാനി
്ിജക്ണ് വിഷയം �ാത്�ാജണാ ഇത്റ്? 

സതത്യം നാം അറിയാത്കതന്്റ്? ഏത 
ശാസ്തജ്ഞനാണ്റ് ഇളകിത്തുള്ളി,കാത
കപാളിക്കുന് താളജ�ളങ്ങൾക്ിടയില് 
ജബാധ�ില്ാകത കുതിച്ചാടിയത്റ്? ഏത 
പ്രകൃതി ദൃശത്യങ്ങളാണ്റ് �രണക്ളിയുകട 
അപസ്ാര ജഗാഷ്ികളില് ആറാടാന് 
�ാടിവിളിച്ചത്റ്? ഭ്ാന്ിളകിയവരുകട 
ലഹരി്ാച്ചിലില് നി�ിഷംകകാണ്്റ് �ര 
ണത്ിജലക്്റ് വലികച്ചറിയക്ട പി
ജഞ്ാ�നകൾ എന്തു പിഴച്? �ാതാപി
താക്ളുകട സവൈപ്നങ്ങകളല്ാം തല്ികക്ാ
ഴിച്ച്റ് ദുരന്വാര്ത്യുകട ഉത്രവാ്ിതവൈം 
ആരുകട ജ�ല് കകടിവയ്കാനാണ്റ് തീരു 
�ാനം? 

നിയ� വാഴ്ചയുകട കര്ശന�ായ സതത്യ
സന്തയ്ക്കുജ�ല് കരിനിഴല് വീഴ്ത്തുന് സംഭ 
വങ്ങളാണ്റ് നിതത്യവാര്ത്യില് നിറയു
ന്ത്റ്. �യക്കു�രുന്ികറെ ആകാശക്രു
�ഴകയ കുടത്ിലടയ്കാന് പരിശ്ര�ം 
നടക്കുന്നുണ്്റ്. അതിനുമുമ്പ്റ് ഇവ എവി
കടനിന്നു വരുന്നുക�ന്്റ് കണ്ടുപിടിക്ാന് 
കഴിയണം. അത തടഞ്ഞാല് പകുതി 
പരിഹാര�ാകും. വിഭ്ാന്യാത്കളിലം 
വിജനാ്കൂത്ാടങ്ങളിലം ലഹരി�രുന്ി
കറെ കാണാപിശാചുക്ൾ കയറിക്കൂടുന്നു
ജണ്ാ എന്്റ് തിരിച്ചറിയണം. നിയ�ലം
ഘനം കകണ്ത്ി പിഴയിടാല് ഖേനാവ്റ് 
നിറയും പജക്ഷ ്ാരുണ�ായ പ്രാണ 
നഷ്ം നികത്തുന്കതങ്ങകന? 

പ്രകൃതിയക്െ െപനോഹോെിത 
ആസ്േികെോപനോ, 
വിജ്ോനത്തിക്റെ വിദൂെ 
പെഖല �െിചയക്പെെോപനോ,  
ഭ്ോക്ന്ടുത്തു �ോയ്തിക്ല 
യക്ി എത്രയോപലോചിച്ിട്ടം 
െനസ്ിലോകു്ില്ല.

സംഭവങ്ങൾക്്റ് പിന്ാകല ചര്ച്ചയും 
സംവാ്വക�ാകക് എളു്ം സാധിക്ാ
വന് കാരത്യ�ാണ്റ്. പജക്ഷ പഴുതില്ാത് 
അജനവൈഷണവം നടപടികളു�ാണാവ
ശത്യം. ഒറ്റക്ട സംഭവക�ന്്റ് വിധികയഴു
തി തള്ളിക്ളയരുജത. വി്ത്യാഭത്യാസക�
ന് �ഹത്ായ ്ൗതത്യത്ില് നുഴഞ്ഞു 
കയറുന് രാക്ഷസീയതയുകട രക്്ാഹ
കത് വിട്വീഴ്ചയില്ാകത അ�ര്ച്ച കചയേ
ണക�ന്താണ്റ് അടിയന്ിരാവശത്യം. 

പ്രകൃതിയുകട �ജനാഹാരിത ആസവൈ്ി 
ക്ാജനാ, വിജ്ഞാനത്ികറെ വിദൂരജ�
ഖല പരിചയക്ടാജനാ, ഭ്ാകന്ടുത്തു 
പായുന്തികല യുക്ി എത്യാജലാചി
ച്ചിട്ം �നസ്ിലാകുന്ില്. ജ്ഞാന ബുദ്ി
യുകട �ാതൃകകളില് ഇത്രം കിരാത വാ 
സന സവൈാധീനം കചലത്ിയിടികല്ന് 



പലോ�ടം 
സോ്ത്തി� െോന്്യത്തിക്റെ

�െിവോതികെപലോ? 

സാമ്പത്ടി�ം
കഡാ. ക�.പടി വടിപടിന് ച�ന്

നിലവില് ആജഗാള സമ്പ്്റ് 
വത്യവസ് നിരവധി പ്രക്ഷു
ബ്ധ�ായ സാഹചരത്യങ്ങളിലൂ

കടയാണ്റ് കടന്നുജപാകുന്ത്റ്. കഴിഞ്ഞ 
കുറച് പതിറ്റാണ്ടുകളായി കണ്തിലം 
ഉയര്ന് പണക്രു്ം, കുതിച് കയറുന് 
പലിശ നിരക്്റ്, �ിക് രാേത്യങ്ങളികലയും 
സാമ്പത്ിക സ്ിതി ജ�ാശ�ാവക, 
റഷത്യയുകട ഉകക്രയ്റ്ന് അധിനിജവശം, 

നീണ്ടുനില്ക്കുന് ജകാവിഡ്റ്-19 �ഹാ 
�ാരി എന്ിങ്ങകന നിരവധി കാരണ
ങ്ങൾ ആജഗാള സമ്പ്്റ് വത്യവസ്കയ 
അജലാസരക്ടുത്ി കകാണ്ിരിക്കുന്നു. 
ആജഗാള തലത്ില് �ഹാ�ാരി കാലത്്റ് 
സമ്പ്്റ് വത്യവസ് �ാന്ത്യത്ിജലക്്റ് വീ
ഴാതിരിക്ാന് പിന്തുണ നല്കിയ ധന
കാരത്യ നയവം പണ നയവം പിന്ീട്റ് 
ഡി�ാന്ഡ്റ് വര്ദ്ി്ിക്ാന് ഗുണകര�ാ
കയങ്കിലം ഇത്റ് ഉയര്ന് പണക്രു്
ത്ിന്റ് കാരണ�ായി �ാറി. ആജഗാള 

സാമ്പത്ിക വളര്ച്ച 2021ല് 6.0 
ശത�ാനത്ില് നിന്്റ് 2022ല് 

3.2 ശത�ാന�ായും 2023ല് 
2.7 ശത�ാന�ായും കുറയുക�
ന്ാണ്റ് ഐ.എം.എഫ്റ് പ്ര

വചിക്കുന്ത്റ്. ആജഗാള സമ്പ്്റ് 
വത്യവസ് സാമ്പത്ിക �ാന്ത്യത്ി

ജലക്്റ് നീങ്ന്തികറെ സൂചനകളാണ്റ് 
2022 ഒജ്ാബറില് പ്രസിദ്ീകരിച്ച 
ഐ.എം.എഫികറെ ജവൾഡ്റ് ഇക്ജണാ
�ിക്റ് ഔട്റ് ലക്്റ് റിജ്ാര്ട്റ് കവളിക്ടു
ത്തുന്ത്റ്. 2001നു ജശഷമുള്ള ഏറ്റവം 
ജ�ാശ�ായ സാമ്പത്ിക സാഹചരത്യത്ി
ലൂകടയാണ്റ് ജലാകം കടന്നു ജപാകുന്ത്റ്.

ജലാകം സാമ്പത്ിക �ാന്ത്യത്ിജല
ക്്റ് നീങ്ക�ന് അനു�ാനം ഇന്ത്യകയ 
ജപാലള്ള രാേത്യത്ികറെ സമ്പ്്റ് വത്യവ
സ്കയ എങ്ങകന ബാധിക്കുക�ന് കാ
രത്യത്ില് സാമ്പത്ിക വി്ഗ്റ്ധര് 
ആശങ്ക പ്രകടി്ിക്കുന്നു. 1930 കല ജഗ്രറ്റ്റ് 
ഡിപ്രഷനു (വലിയ �ാന്ത്യം) സ�ാന�ായ 

പെോശെോയ സോ്ത്തി� 
സോഹചെ്യത്തിലൂക്െയോണസ് 
പലോ�ടം �െന് പ�ോകു്തസ്.
പലോ�ടം സോ്ത്തി� 
െോന്്യത്തിപലകെസ് 
ന്രീങ്ങുക്െ്ോണസ്  അനുെോനടം
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സാഹചരത്യം സൃഷ്ിക്കുജ�ാകയന് ആശങ്ക 
ഒരു വശത്തും, �റുവശത്്റ് 2008 കല 
ആജഗാള സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ിയ്ക്റ് 
സ�ാന�ായ സാഹചരത്യം ആകുജ�ാകയ
ന് രണ്്റ് അഭിപ്രായങ്ങൾ സാമ്പത്ിക 
വി്ഗ്റ്ധരുകട ഇടയില് നിലനില്ക്കുന്നു. 
എന്ിരുന്ാലം ആജഗാള സമ്പ്്റ് വത്യവ
സ്കയ നിയന്ത്രിക്കുന് അജ�രിക്ന് 
സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യില് നിന്നു വരുന് 
വിവരങ്ങൾ അത് ശുഭകര�ല് എന്താ
ണ്റ് വസ്തുത. നിലവില് ആജഗാള തല
ത്ില് രാേത്യങ്ങൾക്ിടയില് സാമ്പ
ത്ിക �ാന്ത്യം യാഥാര്തത്യ�ാജയാകയന്്റ് 
പരിജശാധിക്കുകയും ഈ പ്രതിസന്ി 
ഇന്ത്യകയ എങ്ങകന ബാധിക്കുക�ന്്റ് 
വിശകലനം കചയ്യുകയാണ്റ് ഈ ജലഖ
നത്ികറെ ഉജ്ദേശ ലക്ഷത്യം.

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം 
സ്തിരീകരതിച്ാ?
ഒരു രാേത്യം തടര്ച്ചയായി രണ്്റ് പാ്ങ്ങ

ളില് (quarters) േി.ഡി.പി വളര്ച്ചാ 
നിരക്്റ് കനഗറ്റീവിജലക്്റ് ജപായാല് ആ 
രാേത്യത്്റ് സാമ്പത്ിക �ാന്ത്യം സ്ിരീ
കരികച്ചന്ാണ്റ് ഔജ്ത്യാഗിക ഭാഷത്യം. 
ഇപ്രകാരം യു.എസികല യഥാര്ത 
േി.ഡി.പി. വളര്ച്ചാ നിരക്്റ് (real GDP 
growth rate) പരിഗണിക്കുജമ്പാൾ 2022 

കല ഒന്ാം പാ്ത്ില് -1.6 ശത�ാനവം, 
രണ്ാം പാ്ത്ില് -0.6 ശത�ാനവ�ാണ്റ് 
ജരഖക്ടുത്ിയിരിക്കുന്ത്റ്. തടര്ച്ചയാ
യി രണ്്റ് പാ്ങ്ങളില് കനഗറ്റീവ്റ് വളര്ച്ചാ 
നിരക്്റ് പ്രകട�ാകുജമ്പാൾ അജ�രിക്ന് 
സമ്പ്്റ് വത്യവസ് സാമ്പത്ിക �ാന്ത്യ
ത്ിജലക്്റ് നീങ്ങികയന്്റ് അനു�ാനി
ക്ാം. അതികനാ്ം ജലാക സമ്പ്്റ് 
വത്യവസ്യുകട കടിഞ്ഞാണ നിയന്ത്രി
ക്കുന്ത്റ് യു.എസ്റ് സമ്പ്്റ് വത്യവസ് 
ആയതിനാല് അവികട പ്രകട�ാകുന് 
ഓജരാ ചലനങ്ങളും ആജഗാള സമ്പ്്റ് 
വത്യവസ്യില് പ്രതിഫലനം സൃഷ്ിക്കു
ക�ന് കാരത്യത്ില് യാകതാരു സംശയ
ത്ിനും ഇട നല്കുന്ില്.

2023 കല ആജഗാള വളര്ച്ചാ പ്രവച
നങ്ങൾ കവടിക്കുറച്കകാണ്്റ് ഐ.എം.
എഫികറെ ജവൾഡ്റ് ഇക്ജണാ�ിക്റ് 
ഔട്റ് ലക്ിലൂകട കവളിക്ടുത്തുന്ത്റ് 
ആജഗാള ഉല്റ്്ാ്നത്ികറെ മൂന്ികലാ
ന്്റ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന് രാേത്യങ്ങൾ 

യു.എസ് യു.ന്�യു.ന്�

�ാൻസ്

െഷ്യ

ലചന

ജർമ്ന്ടി

ഇ്്യ

�ട്ി� 1: പ്രധോനക്പെട് 
െോെ്യങ്ങളുക്െ സോ്ത്തി�  
വളര്ച്ോ പ്രവചനങ്ങൾ

2021 5.7
2022 1.6
2023 1.0

2021 7.4
2022 3.6
2023 0.3

2021 2.6
2022 1.5
2023 -0.3

2021 4.5
2022 3.3
2023 1.5 2021 4.7

2022 -3.4
2023 -2.3

2021 8.1
2022 3.2
2023 4.4

2021 8.7
2022 6.8
2023 6.1

Real GDP
Annual percentage change

അവലംബം: ഐ.എം.എഫ്റ് ജവൾഡ്റ് ഇക്ജണാ�ിക്റ് ഔട്റ് ലക്്റ്, 
ഒജ്ാബര് 2022

പലോ� സ്േസ് വ്യവസ്യക്െ 
�െിഞെോണ് നിയന്തിക്കു്
തസ് യ.എസസ് സ്േസ് 
വ്യവസ് ആയതിനോൽ 
അവിക്െ പ്ര�െെോകു് 
ഓപെോ ചലനങ്ങളുടം
ആപഗോള 
സ്േസ് വ്യവസ്യിൽ 
പ്രതിഫലനടം സൃഷ്ിക്കുടം
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അടുത് വര്ഷം സാമ്പത്ിക �ാന്ത്യത്ി
ജലക്്റ് നയിക്കുക�ന്ാണ്റ്. ജലാകത്ികല 
ഏറ്റവം വലിയ സമ്പ്്റ് വത്യവസ്കളായ 
യു.എസ്റ്, ദചന, യൂജറാ പ്രതിനിധാനം 
കചയ്യുന് ജ�ഖലകൾ എന്ിവ വരും 
ഭാവിയിലം സാമ്പത്ിക �ാന്ത്യം പിന്തു
ടരുക�ന്്റ് വി്ഗ്റ്ധര് അഭിപ്രായക്ടുന്നു. 
നിലവില് ആജഗാള സമ്പ്്റ് വത്യവസ് 
�ാന്ത്യത്ിജലക്്റ് 'അപകടകര�ായി' 
അടുത്ിരിക്കുന്നുകവന്്റ് ജലാകബാങ്ക്റ് 
പ്രസിഡറെ്റ് ജഡവിഡ്റ് �ാല്പാസികറെ 
നിരീക്ഷണം ഈകയാരു സാഹചരത്യത്ി
ലാണ്റ് ശ്രജദ്യ�ാകുന്ത്റ് (പടിക 1) .

 
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്തുകകാണ്ട് 
സയംഭവതിക്കുന്നു?
ഉയര്ന് പണക്രു്ം, റഷത്യന് - യുക്ര
യ്റ്ന് യുദ്ം സൃഷ്ിക്കുന് ഊര്ജ് പ്രതി
സന്ി, ഉയര്ന്നു വരുന് ഭക്ഷത്യ പ്രതിസ
ന്ി, ഉയര്ന് പലിശനിരക്്റ്, കറന്സി
യുകട മൂലത്യതകര്ച്ച എന്ിങ്ങകന നിരവധി 
കാരണങ്ങൾ ജലാകകത് �ാന്ത്യത്ികറെ 
വക്ിജലക്്റ് തള്ളിവിടുന്നുകവന്്റ് 
ഐ.എം.എഫ്റ് അഭിപ്രായക്ടുന്നു. യു
.എസില് കഴിഞ്ഞ 40 വര്ഷത്ിനുള്ളി
കല ഏറ്റവം ഉയര്ന് പണക്രു്�ാണ്റ് 
നിലവിലള്ളത്റ്. ഇതികന നിയന്ത്രിക്ാന് 
അജ�രിക്ന് കഫഡറല് റിജസര്വ്വ്റ് 
പലിശ നിരക്്റ് പല തവണയായി വര്
ദ്ി്ിക്കുകയും കചയ്തു. േര്മ്മനിയില് 10 
ശത�ാനത്ിനു മുകളില് പണക്രു് 
നിരക്്റ് എത്ി. യു.എസികല ഓഹരി
വില്റ്്നയില് ഡൗജോണസികറെ പ്ര
കടനത്ില് 20 ശത�ാനജത്ാളം തകര്
ച്ചയാണ്റ് ഇക്ാലയളവില് ജനരിടത്റ്. 
കൂടാകത റഷത്യന് - ഉദക്രന് യുദ്ം പ്ര
കൃതിവാതകത്ികറെ വില വര്ദ്നവി
നും, ഊര്ജ് പ്രതിസന്ിയ്ക്കും കാരണ
�ായി �ാറി. ജലാകത്ികല �ിക് 
കറന്സികളും മൂലത്യ തകര്ച്ച ജനരിടു
ജമ്പാൾ യു.എസ്റ് ജഡാളര് ശക്�ായ 
വളര്ച്ചയാണ്റ് ഇക്ാലയളവില് പ്രകടി
്ിച്ചിരുന്ത്റ്. 

2020 ല് ജകാവിഡ്റ്-19 �ഹാ�ാരിയു
കട വത്യാപനം മൂലം ഏര്ക്ടുത്ിയ നി
യന്ത്രണങ്ങൾ സദപ്ല �ാജനേ്റ് ക�റെ്റ് 
സംവിധാനത്ില് തടസ്ം സൃഷ്ിക്കുക 
യും സമ്പ്്റ് വത്യവസ് സജങ്കാചത്ിജലക്്റ് 
നീങ്കയും വളര്ച്ചാ നിരക്ില് കാരത്യ
�ായ ഇടിവം പ്രകട�ായി. ഇതികന 
ജനരിടാന് സര്ക്ാരും ജകന്ദ്ര ബാങ്കളും 
വിവിധ പദ്തികൾ ആവിഷ്റ് കരിച്. 
അതികറെ ഫല�ായി പലിശ നിരക്ില് 
കുറവ വരുത്ിയതിലൂകട േനങ്ങളുകട 

ഉപജഭാഗം വര്ദ്ി്ിക്കുകയും കചയ്തു. 
ജകാവിഡ്റ് പ്രതിസന്ിക്കു ജശഷം േന
ങ്ങളുകട ദകകളിജലക്്റ് പണം വരികയും 
വര്ദ്ിച്ച ജതാതില് സമ്പ്്റ് വത്യവസ്യി
കല പണത്ികറെ ഒഴുക്്റ് സുഗ��ാവകയും 
ഇത്റ് ക്രജ�ണ പണക്രു്ത്ിജലക്്റ് 
നയിച്. അതികനാകടാ്ം വര്ദ്ിച് 
വരുന് കതാഴിലില്ായ്മ, ഭക്ഷത്യക്ഷാ�ം, 
ആജഗാള തലത്ികല സാമ്പത്ിക 
അസ്ിരത തടങ്ങി നിരവധി കാരണ
ങ്ങൾ സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ിയ്ക്റ് 
ആക്ം കൂടി.

ഐ.എം.എഫം ജലാക ബാങ്ം  
പ്രവചിക്കുന് ആജഗാള സാമ്പത്ിക 
�ാന്ത്യം ജലാകത്ികല വികസിത  
രാേത്യങ്ങകളയും വികസവൈര രാേത്യങ്ങകള
യും ഒജര ജപാകല ബാധിക്കുക�ന്്റ്  
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതികറെ കകടുതികൾ 
കൂടുതല് അനുഭവിജക്ണ്ി വരുന്ത്റ് 
താഴ്ന്ന വരു�ാനക്ാര്ക്കും താഴ്ന്ന ഇടത്രം 
വരു�ാനമുള്ള രാേത്യങ്ങൾക്കു�ാണ്റ്. അവര് 
തങ്ങളുകട കപാതകടം വീടാന് ഇക്ാല
യളവില് കൂടുതല് പണം കചലവഴിജക്

ണ്തായി വരും.

ഇന്ദ്കെ എങ്ങകെ ബാധതിക്കുയം?
ഐ.എം.എഫം ജലാക ബാങ്ം കൂടുത
ലായി ഭയക്ടുന് ആജഗാള�ാന്ത്യത്ി
കറെ ആഘാതം �റ്റു രാേത്യങ്ങകള അജപ
ക്ഷിച്ച്റ് ഇന്ത്യയില് പ്രകട�ാകാന് 
സാധത്യത ഇകല്ന് വാ്ം ശക്�ാണ്റ്. 
ജകാവിഡ്റ്-19 �ഹാ�ാരി ആജഗാള 
സമ്പ്്റ് വത്യവസ്കയ സാര�ായി ബാധിച്. 
ഇതില് നിന്്റ് കരകയറാന് സമ്പ്്റ് വത്യ
വസ് കഠിന�ായി പാടുകപടുജമ്പാജഴക്കും 
റഷത്യ-ഉകക്രയ്റ്ന് യുദ്ം �കറ്റാരു വലിയ 
തിരിച്ചടിയായി �ാറി. ഈ രണ്്റ് ഘടക
ങ്ങളും ജചര്ന്്റ് അടുത് വര്ഷം ആജഗാള 
സമ്പ്്റ് വത്യവസ്കയ �ാന്ത്യത്ിജലക്്റ് 
തള്ളിവിടുക�ന്്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ 
�ാന്ത്യത്ില് നിന്നും ഇന്ത്യയും മുക്�ല് 
എന് വാ്ം ചില വി്ഗ്റ്ധര് ഇതിനകം 
ഉന്യിച് കഴിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയില് നിലവികല പണക്രു
് നിരക്്റ് ആശങ്കാേനക�ാണ്റ്. ഉയര്ന് 
പണക്രു് നിരക്കും ഉയര്ന് കതാഴി
ലില്ായ്മയും സ�ീപ ഭാവിയില് ഇന്ത്യ
യില് സ്റാഗ്റ്ഫ്റ് ജലഷന് സൃഷ്ിക്കുജ�ാകയ 
ന് ആശങ്ക നിഴലിച് നില്ക്കുന്നു. 
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷത്ിനുള്ളില് ചില്റ 
വിലകയ അടിസ്ാന�ാക്ിയുള്ള പണ
ക്രു്ം ആറു ശത�ാനത്ിനു മുകളി
ലാണ്റ്. കൂടാകത ക�ാത് വിലകയ അടി
സ്ാന�ാക്ിയ പണക്രു്വം 
തടര്ച്ചയായി ഒരു വര്ഷത്ിനു മുകളി
ലായി രണ്ക്ത്ില് തടരുന്നു. നിലവില് 
ചില്റ വിലകയ അടിസ്ാന�ാക്ിയ 
പണക്രു്ം 7.41 ശത�ാനവം, ക�ാത് 
വിലകയ അടിസ്ാന�ാക്ിയ പണക്
രു്ം (ഡബ്ലൂപി.ഐ) 12.37 ശത�ാനവ
�ാണ്റ്. രാേത്യകത് നിലവികല പണക്
രു്കത് നിയന്ത്രിക്ാന് ആര്.ബി.ഐ 
യുകട പണനയം പരത്യാപ്ത�ാവന്ില് 
എന്തികറെ പ്രതത്യക്ഷ ഉ്ാഹരണ�ാണ്റ് 
ഉയര്ന് പണക്രു് നിരക്്റ് സൂചി്ി
ക്കുന്ത്റ്.

എങ്കിലം ഇന്ത്യയില് ഒരു സാമ്പത്ി
ക�ാന്ത്യം സംഭവിച്ചാലം അതികന ജന
രിടാനുള്ള കകല്്്റ് ഇന്ത്യന് സമ്പ്്റ് 
വത്യവസ്യ്ക്റ് ഉണ്ാകുക�ന്ാണ്റ് 2008കല 
ആജഗാള സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ി 
കാലഘടം കാണിച് തരുന്ത്റ്. എന്ാല് 
2022 ല് എത്ി നില്ക്കുജമ്പാൾ രാേത്യ
ത്ികറെ സാമ്പത്ിക നില അത് ഭദ്�
ല് എന്ാണ്റ് വിവിധ കണക്കുകൾ കവ
ളിക്ടുത്തുന്ത്റ്. രാേത്യകത് കരുതല് 
വിജ്ശ നാണത്യ ജശഖരം 2022 ഏപ്രില് 

ഇന്്യയിൽ നിലവിക്ല 
�ണക്പെരുപെ നിെകെസ് 
ആശങ്ോെന�െോണസ്. 
ഉയര്് �ണക്പെരുപെ 
നിെക്കുടം ഉയര്് 
ക്തോഴിലില്ലോയ്മയടം 
സെ്രീ�ഭോവിയിൽ 
ഇന്്യയിൽ സസ്റ്ോഗസ്ഫസ് പലഷന് 
സൃഷ്ിക്കുപെോക്യ്  
ആശങ് നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്.
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�ാസം 60,600 ജകാടി യു.എസ്റ് ജഡാള
റായിരുന്ത്റ് കസപ്തംബറില് 53700 
ജകാടി ജഡാളറായി കുറഞ്ഞു. കൂടാകത 
ജഡാളറികനതികര രൂപയുകട മൂലത്യജശാ
ഷണം സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ിയ്ക്റ് 
ഉജത്േക�ായി �ാറുജ�ാ എന് ആശങ്ക
യും വി്ഗ്റ്ധര് പങ്കവക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുകട 
അയല് രാേത്യങ്ങളായ ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ാ
ജ്ശ്റ്, പാക്ിസ്ാന് തടങ്ങിയ �ിക് 
രാേത്യങ്ങളിലം സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ി 
നിര്ബാധം തടരുകയാണ്റ്. 

2008 കാലഘടത്ില് ജലാകം 
മുഴുവന് സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ിയി 
ജലക്്റ് നയിച്ചജ്ാൾ ഇന്ത്യ അതികന 
ജനരിടത്റ് ശക്�ായ സാമ്പത്ിക അച്ച
ടക്ത്ികറെ ചടക്കൂട്റ് പിന്തുടര്ന്്റ് 
കകാണ്്റ് ആര്.ബി.ഐ സവൈീകരിച്ച നയ
ങ്ങളായിരുന്നു. കൂടാകത ജസ്ററ്റ്റ് ബാങ്ക്റ് 
ഓഫ്റ് ഇന്ത്യ ഉൾക്ടുന് ശക്�ായ 
കപാതജ�ഖല ബാങ്കളുകട ഇടകപടല
കൾ ഇതിന്റ് ഗുണകര�ായി �ാറി. 
എന്ാല് 2022 ജലക്്റ് രാേത്യം എത്തു
ജമ്പാജഴക്കും രാേത്യകത് ജകന്ദ്ര ബാങ്കായ 
റിസര്വ്വ്റ് ബാങ്കികറെ അധികാരങ്ങൾ 
ഓജരാന്ായി ജകന്ദ്ര സര്ക്ാര് കവരുന് 
തലത്ിജലക്്റ് �ാറുകയും ദുര്ബല�ായ 
ഒരു സംവിധാന�ായി ആര്.ബി.ഐകയ 
�ാറ്റികയടുക്കുകയും കചയ്തു. അതികനാ്ം 

ദുര്ബലക്ട് കകാണ്ിരിക്കുന് രാേത്യ
കത് ബാങ്കിംഗ്റ് സംവിധാനവം, ഈ 
ജ�ഖലയില് ഉയരുന് ശക്�ായ സവൈകാ
രത്യവത്റ്ക്രണ വാ്വം രാേത്യത്ികറെ 
സമ്പ്്റ് വത്യവസ്കയ കൂടുതല് ദുര്ബല
�ാക്ാന് �ാത്ജ� ഉപകരിക്കുകയുള്ളുകവ
ന് യാഥാര്തത്യം ഭരണകര്ത്ാക്ൾ 
തിരിച്ചറിജയണ്തായിട്ണ്്റ്.

പ്രതതിസന്തികെ 
എങ്ങകെ ചെരതിടായം?
ജലാകക�മ്പാടുമുള്ള ജകന്ദ്രബാങ്കൾ 
പലിശ നിരക്്റ് വര്ദ്ി്ിക്കുന്തിനാല് 
2023ല് ജലാകം ആജഗാള �ാന്ത്യത്ിജല
ക്കും വളര്ന്നുവരുന് വിപണിയിലം 
വികസവൈര സമ്പ്്റ് വത്യവസ്കളിലമുള്ള 
സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ികളിജലക്കും 
അവയ്ക്റ് ശാശവൈത�ായ ജ്ാഷം വരുത്തുന് 
തരത്ിജലക്കും നീങ്ങിജയക്ാം. 
ഏകതാരു പ്രതിസന്ിജയയും ഒരു അവ
സര�ാക്ി കകാണ്്റ് ജവണം സാമ്പത്ിക 
�ാന്ത്യം ജപാലള്ള ബൃഹത്ായ വിഷയ
കത് ദകകാരത്യം കചജയേണ്ത്റ്. 

ഉല്്ാ്നക്ഷ�തയും സാമ്പത്ിക 
ജശഷിയും ക�ച്ചക്ടുത്തുന്തിനുള്ള 
ഘടനാപര�ായ പരിഷ്റ് കാരങ്ങൾ ഊര്
ജ്ിത�ായി നട്ിലാക്കുന്ത്റ് വിതരണ 
നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും 

അതിലൂകട പണക്രു്കത് കചറുക്കു
ന്തിനുള്ള ധനനയകത് പിന്തുണയ്ക്കുക
യും കചയ്യും. കാലാവസ്ാ വത്യതിയാനം 
ഉയര്ത്തുന് ഭീഷണികളും വര്ദ്ിച് 
വരുന് ഊര്ജ് പ്രതിസന്ികജളയും 
ജനരിടാന് പരത്യാപ്ത�ായ ഹരിത ഊര്ജ് 
പരിവര്ത്നത്ിന്റ് ഊന്ല് നല്ജക
ണ്തായിട്ണ്്റ്. അതിനായി നിലവികല 
ബിസിനസ്റ് ജ�ാഡലകകളയും പ്രവര്
ത്ന �ാതൃകകകളയും കുറിച്ച്റ് പുനര്വി
ചിന്നം നടത്ാനും ആവശത്യ�ായ ഗ്രീന് 
ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്റ്ചര് നിര്മ്മിക്ാനുള്ള 
അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിജക്ണ്തായി 
വരും. 

അതികനാ്ം ആജഗാള തലത്ില് 
സാമ്പത്ിക �ാന്ത്യ ഭീഷണി നിലനില്
ക്കുജമ്പാൾ ഓജരാ രാേത്യവം സാമ്പത്ിക 
വളര്ച്ചയിലം ്ാരിദ്ത്യ നിര്മ്മാര്ജ്ന
ത്ിലം അധിക നിജക്ഷപം സൃഷ്ിക്കുന് 
തിനും ഉല്്ാ്ന ക്ഷ�തയും മൂലധന 
വിഹിതവം ക�ച്ചക്ടുത്തുന്തിനായ 
വിവിധ നയങ്ങൾ ആവിഷ്റ് കരിച് നട
്ിലാക്ണ്തായിട്ണ്്റ്. ഇതിനായി 
രാേത്യങ്ങൾക്ിടയിലം, രാേത്യങ്ങളുകട 
അകത്തും സര്ക്ാര് തലത്ിലം നയ
രൂപീകരണ വി്ഗ്റ്ധരുകട ജനതൃതവൈ
ത്ില് കൂടായ പ്രവര്ത്നം കൂടിജയ 
തീരൂ. 

ഐ.എടം.എഫടം പലോ� ബോങ്ടം പ്രവചിക്കു് ആപഗോള സോ്ത്തി� െോന്്യടം പലോ�ത്തിക്ല 
വി�സിത െോെ്യങ്ങക്ളയടം വി�സ്െ െോെ്യങ്ങക്ളയടം ഒപെ പ�ോക്ല ബോധിക്കുടം

ഇതിക്റെ ക്�ടുതി�ൾ കൂടുതൽ അനുഭവിപകെണ്ി വരു്തസ് തോഴസ്് വരുെോനകെോര്ക്കുടം 
തോഴസ്് ഇെത്തെടം വരുെോനമുള്ള െോെ്യങ്ങൾക്കുെോണസ്.
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ചുവ് െണ്ിൽ �ിറ് 
�ോവ്യ സൂെ്യന്

�തടി
കഡാ. വള്ടിക്ാവ് കോഹന്ദാസ്

സടംസ്കൃത ഭോഷ വോെി വിതച് 
�ോവ്യ സടംസ്ോെത്തിക്റെ 

െെിത്തട്ിൽ �ിറക്്ങ്ിലടം 
ഭോെത്രീയ സടംസ്കൃതിക്യ 
ആധുനി� സോമൂഹി� 

െ്രീവിതവുെോയി ബന്ിപെിച്സ് 
നവ്രീനെോയ 

അര്ത്ഥതലങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്ച്ടുക്കു്തിൽ 

വിെയിച് വിപ്ലവഭൂെിയക്െ 
പ്രിയക്പെട് �വി, 

വയലോര്െോെവര്മേക്യ 
െലയോളകെെയടം 

�ോവ്യപലോ�വുടം അനുസ്മെിക്കു്
േിനെോണസ് ഒപ്ോബര് 27

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രതത്യയശാസ്ത 
ത്ില് വിശവൈസിക്കുകയും 
അതികറെ അടിസ്ാനത്ില് 

എഴുത്തുകാരകറെ പ്രതിബദ്തകയ നിര്
വചിക്കുകയും കചയ്  വയലാര്  "ജനേഹി
ക്യില് ഞാന് ജനാവ�ാത്ാവികന 
ജനേഹിച്ചിടാകത്ാരു തതവൈശാസ്തകത്
യും" എന്്റ് കുറിച്കകാണ്്റ് സവൈന്ം കാ
വത്യേീവിതകത് അടയാളക്ടുത്തുകയാ
യിരുന്നു.  �നുഷത്യകറെ കര്മ്മ ജചതനയില് 
വിശവൈാസ�ര്്ിച്ച വയലാര് രാ�വര്മ്മ 
എന് കവി  നിരാശതാഗ്രസ്�ായ പരി
ജ്വനത്ില് കാവത്യഭാവനകയ തളച്ചി
ടാന് ഒരിക്ലം തയോറായത�ില് 
ആധുനിക ശാസ്തത്ികറെ വര്ദ്ിത�ായ 
സാധത്യതകൾ   പ്രജയാേനക്ടുജത്ണ്ത 
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കണ്ന്നുള്ള ജബാധത്യത്ില് ആണ്റ് 
വയലാര് കവിതകൾ വിരാേിക്കുന്ത്റ്.  
സംസ്കൃത ഭാഷ വാരി വിതച്ച കാവത്യ സം
്ാരത്ികറെ �ടിത്ടില് പിറകന്ങ്കിലം 
ഭാരതീയ സംസ്കൃതികയ ആധുനിക 
സാമൂഹിക േീവിതവ�ായി ബന്ി്ിച്ച്റ് 
നവീന�ായ അര്തതലങ്ങൾ സൃഷ്ികച്ച
ടുക്കുന്തില് വിേയിച്ച വിപ്ലവഭൂ�ിയുകട 
പ്രിയക്ട കവികയ �ലയാളക്രയും 
കാവത്യജലാകവം  അനുസ്രിക്കുന് 
്ിന�ാണ്റ് ഒജ്ാബര് 27  പുന്പ്രയിലം 
വയലാറിലം േീവ രക്പുഷ്പങ്ങൾ സ�ര്
്ിച്ച്റ് നാടികന ജചാ്ിച്ച വിപ്ലവകാരി
കളുകട രക്സാക്ഷിതവൈസ്രണ പുതക്കുന് 
്ിനവ�ാണത്റ്.

കകപിഎസിയുകട ഇരുപത്ിയ
ഞ്ാം വാര്ഷികാജഘാഷങ്ങളുകട സം
ഘാടകസ�ിതി കചയര്�ാന് എന് 
നിലയില്  തന്ില് അര്്ിത�ായ കര്
ത്വത്യം സ്തുതത്യര്ഹ�ായി നിര്വഹിച്ച 
ജശഷ�ാണ്റ് 1975 ഒജ്ാബര് 27-നു 
വയലാര് രാ�വര്മ്മ എന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
കാരനായ കവി ഈ ജലാകത്തുനിന്നും 
അകാലത്ില് വിടപറയുന്ത്റ്.  "അശവൈ
ജ�ധം" നാടകത്ിലൂകട കകപിഎസിയു
കട തടകത്ിജലക്്റ് പ്രജവശിച്ച്റ് "പാമ്പു
കൾക്്റ് �ാളമുണ്്റ് പറവകൾക്ാകാശ 
മുണ്്റ് �നുഷത്യപുത്ന്റ് തലചായ്കാന് �ണ്ി
ലിട�ില്" എകന്ഴുതി നാടക ഗാന 
ശാഖകയ കാവത്യ �ഹി�യുകട  ്ാര്ശനി
കതയിജലക്്റ് ഉയര്ത്ിയ രാ�വര്മ്മ 
അേയേനായി തടരുകയായിരുന്നു. "�നു
ഷത്യന് �തങ്ങകള സൃഷ്ിച്, �തങ്ങൾ 
ദ്വങ്ങകള സൃഷ്ിച്, �നുഷത്യനും �ത
ങ്ങളും ദ്വങ്ങളും ജചര്ന്്റ് �ണ്ണു പങ്വ
ച്". എകന്ഴുതികക്ാണ്്റ് ചലച്ചിത്ഗാന
ശാഖയുകട ഗൗരവം വര്ദ്ി്ിച്ച വയ 
ലാര്, പാകടഴുത്ികന വിപ്ലവാത്ക 
ഗരി�യിജലക്കു കകാണ്ടുജപായി . 
അവികടയും വയലാറിന്റ് പകരം വയ്കാന് 
ആളില്ാതായി. 

കവിതകയ സാമൂഹിക പരിവര്ത്
നത്ിനുള്ള ആയുധ�ാക്ി �ാറ്റിയ 
വയലാര് രാ�വര്മ്മ 1928 �ാര്ച്ച്റ് 25ന്റ് 
വയലാറികല വിപ്ലവ �ണ്ിലാണ്റ് േനി
ച്ചത്റ്.  സവൈജ്ദേശകവിതകൾ രചിച്കകാണ്്റ് 
�ലയാണ്മകയ ആഞ്ഞു പുല്കിയ 
കവിയുകട പ്രഥ� കൃതി 1948-ല് പ്രസി
ദ്ീകരിച്ച 'പാ്മുദ്കൾ' ആയിരുന്നു.  
�നുഷത്യകറെ  ഏത്റ് അസവൈാസ്ത്യകത്യും 
ഒ്ികയടുത്തു ഊഷ്മളാനുഭൂതിയാക്ി 
അനുവാചക ചിത്ത്ിജലക്്റ്  സംക്ര
�ി്ിക്ാനുള്ള അസാധാരണ സിദ്ിവി
ജശഷം കവി പ്രകട�ാക്ി.  വള്ളജത്ാൾ 

കൃതികളും േി ശങ്കരക്കുറു്ികറെ കവിത
കളും ആണ്റ് വയലാര് രാ�വര്മ്മയില് 
കവിതാ വാസന ്ീപ്ത�ാക്ിയത്റ്.
എന്ാല് ശക്�ായി സവൈാധീനിച്ച കവി 
നിശ്ചയ�ായും ചങ്ങമ്പുഴ തകന്.  അക്ാ
ലത്്റ് കവികൾകക്ല്ാം പ്രിയങ്കര�ായി 
രുന്നുവജല്ാ ചങ്ങമ്പുഴ കവിതകൾ.  പ 
ജക്ഷ ചങ്ങമ്പുഴയുകട ലളിത ജകാ�ള�ായ 
പ്രതിപാ്ന ദശലിയും ദവയക്ിക
വികാര ശീലത്ിനും അപ്പുറം സാമൂഹിക 
വിഷയങ്ങളിജലക്്റ്   സദധരത്യം കട
ന്നുകചന്നു വയലാര് കവിതകൾ.  കവിക്്റ് 
േനേീവിതം കണ്്റ് അറിയുവാന് 
കഴിഞ്ഞു.  സ�രചരിത്ത്ില് ഉജ്വൈല 
അധത്യായം എഴുതിജച്ചര്ത്്റ് തിളച്ച്റ് �റി
ഞ്ഞത്റ് വയലാര് ഗ്രാ�ത്ില് നിന്ാണ്റ്. 
ഭാരതീയ സംസ്കൃതികയ ബാലത്യംമുതല് 
സംസ്കൃതാധത്യായനത്ിലൂകട അനുഭവിച്ച
റിഞ്ഞ രാ�വര്മ്മ ആധുനിക വി്ത്യാഭത്യാ
സത്ികറെ സംഭാവനയായ ശാസ്തജബാ
ധവം ആയി അതികന കൂടിയിണക്ി 
നവീന�ായ പുജരാഗ�ന ചിന്കയ ഉ്ദേീ
പ്ത�ാക്ി.  സാമൂഹിക,  സാമ്പത്ിക, 

കതാപ്്ടിൽ ഭാസ്ടികയാടം �ാമ്്ടികശേര്ടി �രുണാ�രകനാടന്മാപ്ം /ച്ടി�ം �ടപ്ാട:് പുനലൂർ രാജന്

െനുഷ്യക്റെ ഏതസ് 
അസ്ോസ്്യക്ത്തയടം 
ഒപെിക്യടുത്തു 
ഊഷ്മളോനുഭൂതിയോകെി 
അനുവോച� ചിത്തത്തിപലകെസ്
സടംക്രെിപെികെോനുള്ള 
അസോധോെണ സിദ്ിവിപശഷടം
വയലോര് 
െോെവര്മേയ്ക്കുണ്ോയിരുന്.

1500
ചലച്്ടി�

ഗാനമുൾന്പ്ന്ട

-ൽ അധ്ടി�ം
സൃഷ്്ടി�ൾ
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രാഷ്ടീയപ്രശ്ങ്ങൾ  വസ്തുനിഷ്�ായി 
വിലയിരുത്തുവാന് �ാര്കിയന് ് ര്ശനം  
സഹായിച്.  എന്ാല് വരട് തതവൈ ശാസ്ത 
വിശകലനത്ിജലക്്റ് വീണുജപാകാകത 
ലാവണത്യാത്കത കാത്തുസൂക്ഷിച്ച കവി  
തകറെ കാവത്യഭാവനകയ ജകാടകകടി 
അടയ്കാന് സന്ദ്നായത�ില്.  പജക്ഷ 
ആ വിശവൈ്ര്ശനത്ികറെ ഉൾകവളിച്ച
ത്ിലാണ്റ് വയലാര് രാ�വര്മ്മയുകട 
കാവത്യ �നസ്്റ് സവൈതന്ത്ര വിഹായസ്ില് 
വിഹരിച്ചത്റ്.  കവി �നസ്ികല തിളക്
�ാര്ന് കാല്പനിക ഭാവവം േവൈാലനാത്
ക�ായ  വിപ്ലവ ജബാധവം സ�ാജലേഷി
ച്ചജതാകട  വയലാര് കവിത സൂരത്യജതേ 

ജസ്ാകട അനുവാചക ചിത്ത്ിജലക്്റ് 
പകരുകയായി.

നാടുവാഴിത് വത്യവസ്കയ്കതികര,  
പള്ളി ജ�ധാവിതവൈത്ികനതികര,  �ത
പര�ായ ചൂഷണങ്ങൾകക്തികര ശാസ്തീ
യ�ായ വിശവൈാസപ്ര�ാണങ്ങൾകക്തികര 
മുതലാളിത് സര്വ്വാധിപതത്യത്ികനതി
കര എല്ാം അതിശക്�ായി ആഞ്ഞടി
ച്ച കവിതകൾ  നിരവധിയാണ്റ് വയലാ
റിജറെതായി പുറത്തുവന്ത്റ്.  കകാന്യും 
പൂണൂലം, ജ്വീവിഗ്രഹം,  എകന് പുണത്യ
വാളത്ിയാക്രുത്റ്,  ദ്വം യുഗങ്ങളി
ലൂകട , ഒരു ജൂഡാസ്റ് േനിക്കുന്നു,  
കുജചലന് കുഞ്ഞന് നായര്,  രാവണപു
ത്ി,  ഇത്ാ്ിരി,  തടങ്ങിയ കവിതകൾ 
ഇവികട നമുക്്റ് ഓര്കത്ടുക്ാം.  �നു
ഷത്യരാശിയുകട ആധുനിക പുജരാഗതിയു
കട അവശത്യ ഘടക�ായി ഭൗതികശാസ്ത 
രംഗകത് വികാസകത് പ്രതിഷ്ിച്ച്റ് 
വയലാര് ഭാരത സം്ാരത്ികറെ അടി
ജവരുകൾ �ാനവികതയുകട പ്രകാശധാ
രയിലൂകടയാണ്റ് അജനവൈഷിക്കുന്ത്റ്. 
കതാഴിലാളിവര്ഗത്ികറെ ഹൃ്യ സ്ന്
നങ്ങൾ  തജറെത കൂടിയാകണന്്റ് തിരി
ച്ചറിഞ്ഞ കവി ആ വര്ഗത്ികറെ 
വിജ�ാചന പാത സവൈന്ം കവിതകളിലൂ
കട കൂടുതല് കതളിച് കകാടുത്തു.  ഞങ്ങ
ളുകട മുത്ശ്ി,  കകാടികൾ �ാറുകയാണ്റ് 
തടങ്ങിയ കവിതകൾ ഇവികട പ്രജതത്യകം 
ശ്രദ്ിക്കുക തകന് ജവണം. 

മുളങ്കാട്റ്, ആയിഷ, എകറെ �ാകറ്റാലി 

വയലാർ, വ്ടി. സാംബേ്ടിവൻ, ഒ.എൻ.വ്ടി,  
�ല്ട േേ്ടി

വയലാർ രാമവർമ്

കവിതകൾ, ഒരു ജൂഡാസ്റ് േനിക്കുന്നു, 
കകാന്യും പൂണൂലം, സര്ഗസംഗീതം,  
എനിക്്റ് �രണ�ില്, തടങ്ങിയവയാണ്റ് 
വയലാര് രാ�വര്മ്മയുകട പ്രധാന 
കൃതികൾ,  "സര്ഗസംഗീതം" എന് പ്ര
ശസ്ത കൃതി  1966 പ്രസിദ്ീകൃത�ായജ്ാൾ 
ആശയപര�ായ വത്യതിയാനം ആജയാ 
എകന്ാരു സംശയം ചില ജകന്ദ്രങ്ങൾ 
ഉയര്ത്തുകയുണ്ായി. "വാളകല്ന് സ�
രായുധം ത്ണത്ണധവൈാനം മുഴക്ീടു
വാ/ നാളല്/ കരവാളു വികറ്റാരു �ണി 
കപാന്വീണ വാങ്ങിച്  ഞാന്".   എന് 
പ്രഖത്യാപന�ാണ്റ് വി�ര്ശനത്ിന്റ് ഇട
യാക്ിയത്റ്. എന്ാല്  1970-ല് എഴുതിയ 
"എകറെ ്ന്ജഗാപുരത്ിജലക്്റ് ഒരു 
ക്ഷണക്ത്്റ് " എന് കവിതയില് 
വയലാര് വി�ര്ശകരുകട സംശയങ്ങൾ
ക്്റ് കൃതത്യ�ായ �റുപടി നല്കുന്നുണ്്റ്.  
"�നുഷത്യ �സ്തിഷ്കജത്ാടല്, �ാംസജത്ാ
ടല്;/ �നസ്ിജനാജട കാവത്യ ഹൃ്യം 
സംസാരിക്കൂ!  പടവാളിജനക്ാളും വീ
ണജയ്ക ദവകാരിക പരിവര്ത്നങ്ങകള 
�നസ്ില് തീര്ക്ാനാവൂ എന്്റ് കവളിച്ച
ക്ടതികറെ അചഞ്ല�ായ കാവത്യജബാ
ധം പുജരാഗ�ന സതവൈത്ില് അടിയുറ
ച്ചതാകണന്്റ് കവി വത്യക്�ാക്ി.

 �ലയാള കാവത്യ ശാഖയില് ഇത്യ
ധികം  അനുവാചക ഹൃ്യകത് കവര്ന് 
�കറ്റാരു കവി ഇകല്ന്നുതകന് പറയാം.  
ചങ്ങമ്പുഴയുകട ശക്ി സൗഭാഗത്യങ്ങൾ 
വിസ്രിച്കകാണ്ല്  ഇങ്ങകന കുറിക്കു
ന്ത്റ്.  ചങ്ങമ്പുഴ കവിതയ്ക്റ് വിപ്ലവാത്
കമുഖം നകന്  കുറവായിരുന്നു എന് 
യാഥാര്തത്യം നമുക്്റ് മുന്ിലണ്്റ്.  പുജരാ
ഗ�ന പ്രസ്ാനത്ികറെ ഭാഗ�ായിരിക്കു
ജമ്പാഴും രചനകളില് ദവകാരിക ഭാവ
ങ്ങൾക്്റ് ഊന്ല് കകാടുത്്റ് ചങ്ങമ്പുഴ 
യില്നിന്നും  ഏകറ വത്യതത്യസ്തനായിരുന്നു 
വയലാര്.  കവിതയിലം നാടക ഗാന
ങ്ങളിലം ചലച്ചിത്ഗാനങ്ങളിലം 'പുരു
ഷാന്രങ്ങളിലൂകട' എന് ഏക കാവത്യാ
ത്ക ഗ്ത്യ കൃതിയിലക�ല്ാം വയലാറികല 
വിപ്ലവകാരികയ നമുക്്റ് അനുഭവജവ്ത്യ
�ാകും.  ഭക്ിനിര്ഭര�ായ പാട്കൾ എഴു
തജമ്പാൾ കതാടപ്പുറത്്റ് വിഗ്രഹങ്ങൾ 
കവറും ശിലകളാകണന്്റ് ഓര്മ്മക്ടുത്തു
ന് വയലാറികറെ യുക്ിജബാധകത് 
കാലം വീണ്ടും വീണ്ടും അഭിവാ്ത്യം കച
യ്യുന്നു.  �രണംവകരയും സിപിഐ രാ
ഷ്ടീയം ഉയര്ത്ി്ിടിച്ചിരുന് കവിയാ
യിരുന്നു വയലാര്. ക�്യൂണിസ്റ്റ് ആശയ 
ങ്ങകള കനഞ്ിജലറ്റിയ �ഹാനായ 
കവിക്്റ് പുജരാഗ�ന ജകരളത്ികറെ 
അഭിവാ്ത്യങ്ങൾ. 
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സാർവ്വകദശീയം
കഡാ. ജടിപ്സൺ വടി. കപാള്

വനിതാ മുജന്റ്റ പ്രജക്ഷാഭങ്ങളുകട 
വാര്ത്കൾ കകാണ്്റ് ഇറാന് 
ഒരിക്ല് കൂടി ജലാകകത് 

ത്സി്ിക്കുകയാണ്റ്. �ത�ൗലികവാ്ി
കളും �ത ജപാലീസും പടാളവം 
കിണഞ്ഞു ശ്ര�ിച്ചിട്ം ഇറാനിയന് കത
രുവകളിലം സര്വകലാശാലകളിലം 
വി്ത്യാലയങ്ങളിലം അടിച്ച�ര്ത്ലകൾ

കക്തിരായ പ്രജക്ഷാഭം ശക്ിക്ടുക
യാണ്റ്. ഇറാനിയന് �ത ജപാലീസികറെ 
�ര്്നജ�റ്റ്റ് �രിച്ച ക�ഹ്റ്സാ ആ�ീനിയു
കട രക്സാക്ഷിതവൈം ഉയര്ത്ിവിട പ്ര
ജക്ഷാഭങ്ങൾ ഇറാനും കടന്്റ് ജലാക കത് 
സ്തീ പക്ഷ നിലപാടുകാര് ഏകറ്റടുത്ിരി
ക്കുന്നു.

ജ�ഹ്റ്സാ ആ�ിനി ഹൃ്യാഘാതം 

മൂലം �രണക്ട് എന് ഔജ്ത്യാഗിക 
ഭാഷത്യകത് ഇറാന് േനതജയാ ജലാകജ�ാ 
അംഗീകരിക്കുന്ില്. ഹിോബ്റ് ധരിച്ചത്റ് 
ശരിയായില് എന്്റ് പറഞ്ഞുകകാണ്്റ് 
ഇറാന് �ത ജപാലീസ്റ് പിടിച്കകാണ്ടു
ജപായ ആ�ീനി തലജയ്കറ്റ �ര്്ദേനത്ാല് 
കകാല്ക്ട് എന് വാകത്യത്ിനാണ്റ് 
സവൈീകാരത്യത. ജ�ഹ്റ്സാ ആ�ീനി ഇനി 

ഇറോനിയന് 
വനിത�ളുക്െ പ�ോെോട്ടം 

പലോ�ത്തിപറെതുടം
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ഒരു കുര്്ിഷ്റ് വംശേയായത്റ് യാദൃശ്ചി
ക�ാകാന് വഴിയില്. ഭരണകൂട ഭീകരത
യുകട ആ്ത്യ ഇരകൾ എന്നും ന്യൂനപക്ഷ
ങ്ങൾ തകന് ആകണന്നുള്ളത്റ് ജകവ ലം 
യാദൃശ്ചികതയല്, �റിച്ച്റ് (target) ലക്ഷത്യം 
അവര് തകന്യായിരിക്ാം.

1983കല ശരിയത്്റ് നിയ�പ്രകാരം 
കപാത �ണ്ഡലങ്ങളില് പ്രതത്യക്ഷക്ടുന് 
സവൈജ്ശി-വിജ്ശി വത്യതത്യാസ�ില്ാകത 
ഹിോബ്റ് ധരിക്ണക�ന് നിയ�ം കര്
ശന�ായി നട്ിലാക്കുന് രാേത്യ�ാണ്റ് 
ഇറാന്. സ്തീകളുകട അവകാശത്ിജന്ലം 
ശരീരത്ിജന്ലം പുലര്ത്തുന് ഭരണകൂട 
അധികാരങ്ങളില് യുവതലമുറ അസം
തൃപ്തരാണ്റ്. അവരുകട പ്രതിനിധിയാ 
യിരുന്നു ക�ഹ്റ്സ. അതകകാണ്്റ് തകന്
യാണ്റ് അവളുകട േീവതത്യാഗം പ്രജക്ഷാ
ഭ�ായി �ാറുന്തം. ഇതവകര പ്രജക്ഷാഭ
ങ്ങളില് 215 ജലകറ ജപര്ക്്റ് േീവന് 
നഷ്�ായി. ഇതില് പ്രജതത്യകം പരാ�ര്
ശിക്ക്ട ജപരാണ്റ് നികാ ശകാറാ�ി 
എന് പതിനാറുകാരിയുകട �രണം. കട
ഹ്റ്റാനില് നടന് പ്രജക്ഷാഭത്ില് 
ഇവൾ ഹിോബ്റ് കത്ിക്കുന്തിജറെയും 
ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്റ് എതിരായി മുദ്ാ
വാകത്യം വിളിക്കുന് ദൃശത്യങ്ങൾ ടവൈിറ്ററില് 

വത്യാപക�ായി പങ്വയ്കക്ടിരുന്നു. 
നികകയ �ത ജപാലീസ്റ് പിന്തുടര്ന്ി
രുന്നു എന്നും നിര്മ്മാണം നടക്കുന് 
കകടിടത്ില്നിന്്റ് താജഴക്്റ് 
എറിഞ്ഞ്റ് കകാലക്ടുത്ികയന്നും 

കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രജക്ഷാഭകാരി 
കളും ആജരാപിക്കുന്നു. 

ചരിത്ത്ികല ഏത്റ് കാലഘടകത് 
പരിജശാധിച്ചാലം പുരുഷാധിപതത്യകത് 
അടിസ്ാനക്ടുത്ിയിട്ള്ള �തമൂലത്യ
ങ്ങൾ സ്തീവിരുദ്തയുകട ഈറ്റില്ങ്ങൾ 
ആയിരുന്നു. �ത മൂലത്യങ്ങളുകട സംരക്ഷ
ണം എക്ാലത്തും സ്തീകളുകട ബാധത്യത 
എന് നിലയ്കാണ്റ് രൂപീകരിക്ക്ടി 
ട്ള്ളത്റ്. ജലാകത്്റ് ഒരു �തവം പുജരാ 
ഹിത വര്ഗവം സ്തീകളുകട അന്സ്ികന
ജയാ േീവിക്ാനുള്ള അവകാശകത്ജയാ 
നിലനില്്ികനത്കന്ജയാ കണക്ി
കലടുക്ാകത �തത്ികറെ ജവലികക്ട്
കൾക്ിടയില്, സന്ാന ഉല്പാ്നത്ി
നും വര്ഗ വിപുലീകരണത്ിനും ഉള്ള 
യന്ത്രങ്ങളായി �ാത്ജ� കണ്ിട്ള്ളൂ.

�തജബാധനത്ികറെയും ജബാധന
ത്ികറെയും ജവലികക്ട്കൾ തകര്ക്കു
ന്തിനുള്ള ശ്ര�ങ്ങൾ ചരിത്ത്ില് 
ജവണ്ടുജവാളം ജരഖക്ടുത്ിയിട്കണ്
ങ്കിലം അവയില് പലതിനും വിേയം 
വരിക്ാന് കഴിഞ്ഞിടില്, എങ്കില്ത്

കന്യും അവ ഉയര്ത്ിവിട അലകയാ
ലികൾ ജലാകചരിത്കത് തകന് രൂപ
ക്ടുത്ിയിട്ണ്്റ്. ഇറാനികല സ്തീ 
പ്രജക്ഷാഭങ്ങൾക്്റ് ദവകികയങ്കിലം 
ലഭിക്കുന് പിന്തുണ ഇതികറെ കതളി 
വാണ്റ്. ചരിത്ത്ികറെ ജനര്ജരഖകകള 
കതറ്റിക്ാന് ശ്ര�ിച്ചവര് ഉണര്ത്ിവിട 
ചിന്കളും പ്രവര്ത്ികളും ആണ്റ് ഇന്്റ് 
കാണുന് ലിംഗസ�തവൈവം കേന്ഡര് 
ന്യൂ്ല് കണകസപ്റ്റ്റുകളും അതികറെ 
തടര്രീതികളും രീതികളും സാധത്യ�ാക്ി
യതം. 

താരതജ�ത്യന �ിതവാ്ി എന്റിയ
ക്ടുന് ഹസന് റൂഹാനിയുകട പിന്ഗാ
�ിയായി ആഗസ്റില് അധികാരത്ികല
ത്ിയ ഇബ്ാഹിം റയിസിയുകട 
ഭരണത്ില് അധികാരത്ികറെ സ�സ്
ജ�ഖലകളിജലക്കും യാഥാസ്ിതികരും 
തീവ്ര നിലപാടുകാരും പിടിമുറുക്കുകയാ
ണ്റ്. എതിര്പ്പുകകള അടിച്ച�ര്ത്തുന് 
അജ്ദേഹത്ികറെ രീതി ഇറാന് രാഷ്ടീയ
കത് കലഷിത�ാക്കുക�ന് എതിരാളി
കളുകട ആശങ്കകകള ശരിവയ്ക്കുന്താണ്റ് 
ശിജരാവസ്തവ�ായി ബന്ക്ട്റ് പ്രജക്ഷാ
ഭവം അടിച്ച�ര്ത്ലകളും കതളിയിക്കു
ന്ത്റ്. 

അജ�രിക്ന് സാമ്ാേത്യതവൈ വിരുദ് 
പ്രജക്ഷാഭ�ായി ആരംഭിച്ച്റ് ഇസാ�ിക 
വിപ്ലവ�ായി �ാറി യാഥാസ്ിതിക ഭര
ണകൂടകത് സംഭാവനകചയ് 1979കല 
ഇറാന് വിപ്ലവം അതവകരയും ഇറാനി
യന് സ്തീകൾ അനുഭവിച് വന്ിരുന് 
അന്സ്സും അംഗീകാരങ്ങളും നഷ്ക്ടു

സ്ത്രീ�ളുക്െ 
അവ�ോശത്തിപന്ലടം 
ശെ്രീെത്തിപന്ലടം പുലര്ത്തു് 
ഭെണകൂെ 
അധി�ോെങ്ങളിൽ 
യവതലമുറ അസടംതൃപ്തെോണസ്. 
അവരുക്െ 
പ്രതിനിധിയോയിരുന് 
െര്ദ്ദനത്തോൽ ക്�ോല്ലക്പെട് 
പെഹസ്സോ ആെിനി.

ന്സപ്റ്റംബർ ന്സപ്റ്റംബർ

ന്ടഹ ്ൊന്ടിന്ല 
ലഗഡൻസ് 
പ ക�ാള്ടിന്റെ 
�സ്റ്റഡ്ടിയ്ടിൽ 
കമഹസാ ആമ്ടിന്ടി 
കപാലീസ ്�രതന്യ 
തുടർന്ന ്ന്�ാല്ന്പ്ട്ടു. 
ഇസ്ാമ്ടി�് െ്ടിപ്ബ്്ടി�് 
ഓഫ ്ഇൊന്റെ 
�ീഴ്ടിൽ �ീ�ൾന്ക്
ത്ടിരായ അ�മത്ത്ടി
ന്റെ �തീ�മായ്ടി 
മാെ്ടിയ അമ്ടിന്ടിയുന്ട 
മരണകത്താന്ട 
രാജ്യത്തുടനീളം 
ഹ്ടിജാബ ്വ്ടിരുദ് 
�ത്ടികഷധങ്ങൾക്് 
�ാരണമായ്ടി.

കമഹസാ ആമ്ടിന്ടിയുന്ട
മരണന്ത്ത തുടർന്ന് 
16 വയസ്സുള് 
ഇൊന്ടിയൻ 
ന്പൺകുട്ടി ന്ടി� 
ഷ�രമ്ടി ന്ടഹ ്ൊന്ടിൽ 
അ�ത്യക്യായ്ടി. 
പത്തു ദ്ടിവസത്ത്ടിനു 
കേഷം ന്ടി�യുന്ട 
മരണവ്ടിവരം 
കുടംബന്ത്ത 
അെ്ടിയ്ടിച്ചു. സുരക്ാ 
കസനയുന്ട 
അ�മത്ത്ടിൽ 
പങ്കുന്ണ്ന്ന് 
സംേയ്ടിക്കുന്ന 
സംേയാ�ദമായ 
സാഹചര്യത്ത്ടിലാണ് 
ന്ടി� മര്ടിച്ത.്
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ത്തുകയാണുണ്ായത്റ്. പാശ്ചാതത്യ വി്ത്യാ
ഭത്യാസം ജനടാനും പാശ്ചാതത്യ സംഗീതവം 
വസ്തധാരണവം ഭക്ഷണവം വകര ഇഷ്
ക്ടിരുന് ഇറാന് സമൂഹകത് കടുത് 
�ത നിലപാടുകളിജലക്്റ് തളച്ചി 
ടാജന ഇസാ�ിക വിപ്ലവത്ിനായുള്ളൂ. 
അഫ്റ്ഗാന് സ്തീകകളജ്ാകല ഒരിക്ല് 
സവൈാതന്ത്രത്യത്ികറെ ശുദ്വായു ശവൈസി
ച്ചിരുന് ഇറാനിയന് സ്തീകളും യാഥാ
സ്ിതികതവൈത്ികറെ ഇരുമ്പ്റ് �റയ്ക്കുള്ളില് 
തളയ്കക്ട്. ഇസാ�ിക വിപ്ലവത്ില് 
സേീവ�ായിരുന് ഇറാന് വനിതകളുകട 
അവകാശങ്ങൾ ഓജരാന്ായി നഷ്ക്
ട്. കപണകുടികളുകട വിവാഹം ജപാലം 
9 വയസ്്റ് ആക്ി പിന്ീടത്റ് 13 വയസ്ാ
ക്ി ഉയര്ത്ികയങ്കിലം ബഹുഭാരത്യതവൈവം 
ഗാര്ഹിക പീഡനങ്ങളും അനസ്യൂതം 
തടരുന്നു. കതാഴിലിടങ്ങളില് നിന്്റ് 
അവര് ആടിയിറക്ക്ട്. 

പ്രാജ്ശിക വാ്കത് മുന്നിര്ത്ി 
പ്രജക്ഷാഭകത് ശിഥില�ാക്ാന് ഭരണ
കൂടം ശ്ര�ിക്കുന്നു. കുര്്്റ് ഭൂരിപക്ഷ ജ�ഖ
ലയായ സക്റ് നഗരവാസിയാണ്റ് കകാ
ല്ക്ട �ഹ്റ്സാ ആ�ീനി. ഈ ജ�ഖല 
യില് ഉള്ളവകര മുഖത്യധാരയില് അംഗീ
കരിക്ാന് കടഹ്റ്റാന് അടക്മുള്ള നഗര 
വജരണത്യ വര്ഗത്ിന്റ് താല്പരത്യ�ില്. 
സംശയദൃഷ്ിജയാകടയാണ്റ് ഈ വിഭാ
ഗകത് കാണുന്ത്റ്. സുന്ി സവൈാധീനം 
കുര്ദുകളിലൂകട ഷിയാ ഭൂരിപക്ഷ�ായ 

ക്ാരികറെ ഉത്രവികന ശരിവച്ച ദഹ
ജക്ാടതി വിധികക്തികര സ�ര്്ിക്
ക്ട സുപ്രീംജകാടതിയികല ജകസില് 
രണ്ംഗ ബഞ്ികറെ വിധിയില് ഏക 
അഭിപ്രായത്ില് എത്ിജച്ചരാന് കഴി
ഞ്ഞിടില്. ഇജതാകട ജകസ്റ് ചീഫ്റ് േസ്റി
സ്റ് അധത്യക്ഷനായ കബഞ്ികറെ പരിഗ
ണനയ്കായി സ�ര്്ിച്ചിരിക്കുകയാണ്റ്. 

തങ്ങളുകട �തകത് അടയാളക്ടു
ത്തുന്തം നിലനിര്ത്തുന്തം സ്തീകളുകട 
വസ്തധാരണ�ാണ്റ് എന്്റ് വാ്ിക്കുന് 
�തവാ്ികളും ഇതികന നിജരാധിക്കുന് 
സര്ക്ാര് നിലപാടും ഒരു ജപാകല സ്തീ 
വിരുദ്�ാണ്റ്. ഈ ജപാരാടത്ില് നഷ്
ക്ടുന്ത്റ് വി്ത്യാര്ഥികളുകട വി്ത്യാഭത്യാ
സകത്യും �ൗലിക അവകാശങ്ങകളയു
�ാണ്റ്. ഇക്കൂടര് ഇല്ാതാക്ാന് ശ്ര�ിക്കു 
ന്ത്റ് പൗരജബാധവം സാമൂഹിക കാഴ്ച
്ാടുകളും ഉള്ള ഒരു തലമുറതകന്യാണ്റ്. 
ഹിോബ്റ് ധരിക്ണക�ന്നും ധരിക്രു
കതന്നും പറയുന് നിലപാട്റ് ശരിയല്. 
അത്റ് വിശവൈാസത്ികറെയും സവൈാതന്ത്രത്യ
കത്യും ഭാഗ�ാണ്റ്.

യൂജറാപത്യന് രാേത്യങ്ങളില് കുറച് 
കാല�ായി നിലനിന്ിരുന് ഹിോബ്റ് 
വിലക്കു�ായി ബന്ക്ട തര്ക്ത്ില് 
യൂജറാപത്യന് പരജ�ാന്ത ജകാടതി (CJEU) 
സുപ്രധാന�ായ വിധി പുറക്ടുവിച്ചിരുന്നു. 
കബല്േിയം കമ്പനിയില് തല �റയ്കാന് 
അനുവ്ിക്കുന്ില് എന് ഒരു മുസിം 
കപണകുടിയുകട പരാതിയിലാണ്റ് ഈ 
വിധി. ഇത്റ് ഒരു നിഷ്പക്ഷ നിയ��ാകണ
ന്്റ് കമ്പനി വാ്കത് അംഗീകരിച്കകാ
ണ്ാണ്റ് ഈ നിയ�ം വിജവചനത്ികറെ 
ഭാഗ�ല് എന്നും �റിച്ച്റ് കപാതവായതം 
തലത്യ�ായത�ായാണ്റ് കാണുന്കതന്നും 
ജകാടതി പറഞ്ഞു. യൂജറാ്ില് ഏറ്റവം 
അധികം മുസീങ്ങൾ അധിവസിക്കുന് 
ഫ്രാന്സില് 2004 തകന് വി്ത്യാലയങ്ങ
ളില് ഹിോബ്റ് അടക്മുള്ള �ത ചിഹ്ന
ങ്ങൾക്്റ് വിലജക്ര്ക്ടുത്ിയിരുന്നു.

ജലാകക�മ്പാടും, കഴിക്കുന് ഭക്ഷണ
ത്ിനും വസ്തത്ിനും ചിന്യ്ക്കും തടയി
ടാനുള്ള ഭരണകൂടശ്ര�ങ്ങൾ േനാധിപ
തത്യത്ികറെ അന്ത്യംകുറിക്ലം വലത 
പക്ഷവല്ക്രണത്ികറെ ആക്ം കൂട
ലകളു�ാണ്റ്. േനാധിപതത്യവല്ക്രണ
ത്ിനായുള്ള ഇറാനിയന് േനതയുകട 
പ്രജക്ഷാഭത്ിന്റ് പിന്ില് വിജ്ശ ഇട
കപടലകൾ ഉണ്്റ് എന്്റ് ഭരണകൂടം പറ
യുജമ്പാഴും േനാധിപതത്യത്ിനായുള്ള 
ഇറാന് േനതയുകട ജപാരാടകത് 
ജകവലം സാമ്ാേത്യതവൈ ഇടകപടലകളായി 
�ാത്ം കാണാന് കഴിയില്. 

ഇറാനിജലക്്റ് കടത്ാന് ശ്ര�ിക്കുന്നു 
എന് നിലപാടിന്റ് ഇന്നും ഇറാനില് 
സവൈീകാരത്യതയുണ്്റ്. വസ്ത സവൈാതന്ത്രത്യത്ി
നായുള്ള പ്രജക്ഷാഭ�ായിടാണ്റ് ആരംഭി
ച്ചകതങ്കിലം ഭരണ�ാറ്റത്ിനും �നുഷത്യാ
വകാശങ്ങൾക്കും ആയിട്ള്ള പ്രജക്ഷാഭ 
�ായാണ്റ് ഈ മുജന്റ്റകത് വിലയിരു
ത്തുന്ത്റ്. അതകകാണ്്റ് തകന്യാണ്റ് 
ഇറാനിയന് മുല്പ്പൂവിപ്ലവകത് സവൈപ്നം 
കാണുന്തം.

വസ്തധാരണം ഒരു വത്യക്ിപര�ായ 
കാരത്യ�ാകണങ്കിലം അതില് ഭരണകൂട 
ഇടകപടലകൾ ഉണ്ാകുന്ത്റ് ഹിതകര
�ല്. ഇറാനില് ഭരണകൂടം ഹിോബിനാ
യി വാ്ിക്കുജമ്പാൾ ഇന്ത്യയില് ഹിോബ്റ് 
വിരുദ്തയാണ്റ്. കര്ണാടകയില് വി
്ത്യാഭത്യാസ സ്ാപനങ്ങളില് ഹിോബ്റ് 
വിലക്്റ് സര്ക്ാര് നടപടിയിലൂകട സം
ഘപരിവാര് രാഷ്ടീയം പുതിയ രാഷ്ടീയ 
യുദ്മുഖം തറന്ിരിക്കുകയാണ്റ് . 
ഹിോബ്റ് വിലക്ിയ കര്ണാടക സര്

215
-ൽ അധ്ടി�ം കപർക്ാണ് 
കമഹസാ ആമ്ടിന്ടിയുന്ട 

മരണന്ത്ത തുടർന്നു നടന്ന 
�കക്ാഭങ്ങള്ടിൽ 

ജീവൻ നഷ്മായത്
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ഉന്ോേച്ന്യിക്ല ആനന് ഗുളി�
കലഖനം

സുകര�ന് ചുനക്ര

'ഇത്റ് സവൈര്ഗത്ിജലക്കുളള വാതി 
ലാണ്റ്! ' 

� യ ക്കു � രു ന്നു ക ക ാ ണ്്റ് 
എന്ാണു ജനടം എന് ജചാ്ത്യത്ിന്റ് 
കൗ�ാരക്ാരിയായ ഒരു കപണകുടിയുകട 
�റുപടി ആണിത്റ്. നരകപീഡകളിജല
ക്കുളള കുറുക്കു വഴിയാണികതന്്റ് പറഞ്ഞ
ജ്ാൾ കപാടിച്ചിരിയായിരുന്നു ഉത്രം.

ലഹരിയുകട ഉന്ാ്ാംശങ്ങകള അഴി
ച്വിട്റ് ജബാധജകന്ദ്രകത്യും ശരീരജകാ
ശങ്ങകളയും ശിഥില�ാക്കുന് വിഷജര
ണുക്ളാണ്റ് �യക്കു�രുന്നുകൾ എന്്റ് 
എങ്ങകനയാണ്റ് ഈ യുവതകയ �നസ്ി
ലാക്ികക്ാടുക്കുക സാധത്യ�ല്. കാരണം 
അവര്ക്്റ് ജബാധ�നസ്ില് എജന് ഇരുട് 
നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

ജലാകത്ില് എവികടയും ബിഗ്റ് 
ബിസിനസ്ാണ്റ് �യക്കു�രുന്നു വത്യാപാരം. 
�രണത്ികറെ നിഷ്ഠുരവത്യാപാരികൾ 
പ്രതിവര്ഷം 28 ജകാടി �നുഷത്യകര ഈ 
വിഷകനത്യകയുകട അടി�കൾ ആക്കുന്നു. 
ഐകത്യരാഷ്ട സഭയുകട ഡ്ഗ്റ് & ദക്രം 
ഓഫീസികറെ ഔജ്ത്യാഗിക കണക്ാ
ണിത്റ്. ഇതില് 4 ജകാടി േനങ്ങൾ 
ഇതികറെ പാര്ശവൈഫലങ്ങൾ മൂലം �രണ
ക്ടുകജയാ ഒരിക്ലം േീവിതത്ിജല
ക്കു തിരിച്വരാനാകാത്വിധം �ാരക
ജരാഗങ്ങൾ ബാധിച്ച്റ് കഷ്ക്ടുകജയാ 
കചയ്യുന്നു.

�യക്കു�രുന്നുകൾ തകന് നാര്ജക്ാ
ടിക്കുകൾ, ഡിപ്രസന്റുകൾ, സ്റിയുലന്റുകൾ, 
ഹലൂസിജനാേനുകൾ എന്ിങ്ങകന പല
തരത്ിലണ്്റ്. ഈ ലിസ്റില് അവസാ
നജത്താണ്റ് MDMA (ക�തിലീന് 
ഡജയാക്റ് സി ക�ത്ാംഫിറ്റ�ിന്). ആം
ഫിറ്റ�ിന് എന് �രുന്ികറെ വയുല്് 

പലോ�ത്തിൽ എവിക്െയടം ബിഗസ് ബിസിനസ്ോണസ് െയക്കുെരുന് വ്യോ�ോെടം.  
െെണത്തിക്റെ നിഷ്ഠുെവ്യോ�ോെി�ൾ പ്രതിവര്ഷടം 28 പ�ോെി െനുഷ്യക്െ 

ഈ വിഷ�ന്യ�യക്െ അെിെ�ൾ ആക്കുന്.
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ന്�ാണ്റ് MDMA . കറു്്റ്, ജ�ാര്ഫിന്, 
ഹീജറായിന്, കപത്ഡിന് എന്ിവ 
നര്ജക്ാടിക്കുകൾ ആണ്റ്. കറു്ില് 10 
മുതല് 15 വകര ജ�ാര്ഫിന് ഉണ്്റ്. ശക്ി
ജയറിയ ജവ്നസംഹാരിയാണിത്റ്. 
ജ�ാര്ഫിനില് നിന്്റ് 1874 –-ലാണ്റ് ആ്ത്യ 
�ായി ഹീജറായിന് ഉത്റ്പാ്ി്ിച്ചത്റ്. 
ഹീജറായിന് കുറഞ്ഞ അളവില് അടങ്ങി
യിട്ളള �യക്കു�രുന്ാണ്റ് ബ്ൗണ ഷുഗര് 
സ്ാക്്റ്, ഗാര്ഡ്റ് എന്ീ ജപരുകളിലം 
ഇത്റ് അറിയക്ടുന്നു.

ജ�ാളി, സൂ്ര്�ാന് ഷസ്്റ്റ്റസി തട
ങ്ങിയ അപരനാ�ങ്ങളില് അറിയക്ടു
ന് �ാരക�യക്കു�രുന്ാണ്റ് MDMA.1912 
-ല് ക�ര്ക്്റ് എന് കമ്പനിയാണ്റ് ഇത്റ് 
വികസി്ിച്ചത്റ്. 1970- കളില് �ജനാജരാ
ഗചികിത്യ്ക്കുളള ഔഷധ�ായി MDMA 
അംഗീകരിക്ക്ട്. 80-കളില് കതരു 
വികല ആനജന്ാല്പാ്നഗുളികയായി 
MDMA �ാറി. ഇന്്റ് സ്റാമ്പ്റ് രൂപത്ിലം 
കത്യാപ്റ് സൂളായും കപാടിയായുക�ാകക് 
ഈ ഉന്ാ്വസ്തു യുവാക്ളുകട േീവിതം 

ഭ്ാന്�ാക്കുകയാണ്റ്.
അ�ിത�ായ ഊര്േം, അതിദവകാ

രികത, കൂടിയ സംജവ്നക്ഷ�ത, കാല
ജബാധ�ില്ായ്മ, പരിസരജബാധരാഹി
തത്യം എന്ിവ മൂലം ഇത്റ് ഒരു ഉന്ാ്ാവ 
സ്യും ലഹരിയും സൃഷ്ിക്കുന്നു. ഒരി
ക്ല് ഉപജയാഗിച്ചാല് പികന് വീണ്ടും 
വീണ്ടും ഉപജയാഗിക്ാനുളള ആസക്ി 
ഉണ്ാവന്നു. ക്രജ�ണ �ജനാനില തകരാ
രറിലാവകയും ചിത്ഭ്�ത്ിജലക്കു 
വഴുതി വീഴുകയും കചയ്യുന്നു. കസറജറ്റാ
ണിന്, ജഡാപ�ിന്, ജനാകറപികനഫ്രിന് 
എന്ീ ആനന്വസ്തുക്ൾ കൂടുതല് ആയി 
ഉത്റ്പാ്ി്ിക്കുന്താണ്റ് ആസക്ി 
ഉണ്ാക്കുന്ത്റ്.

ഉറക്�ില്ായ്മ, വിഷാ്ം, ആക്ര�ണ
സവൈഭാവം, അസവൈസ്ത, വിശ്ില്ായ്മ, 
ഓര്മ്മക്കുറവ്റ്, പല്ിരുമ്മല്, ഉത്റ്ക്ഠേ, 
്ാഹം, ഓര്ക്ാനം, ഛര്്ദേി, വര്ദ്ിച്ച 
ഹൃ്യ�ിടി്്റ്, ജബാധക്ഷയം, അപസ്ാരം 
തടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്റ് നങ്ങളാണ്റ് ഈ 
ലഹരിഅടി�കകള കാത്ിരിക്കുന്ത്റ്. 
പാര്ശവൈഫലങ്ങൾ നിയന്ത്രണാതീത�ാ
കുജമ്പാൾ ആത്ഹതത്യാപ്രവണതയും 
വര്ദ്ിക്കും. കരൾ, വൃക്, ഹൃ്യം, ശവൈാ
സജകാശം എന്ീ അവയവങ്ങകള ഈ 
�യക്കു�രുന്നു ബാധിക്കുകയും ക്രജ�ണ 
�രണത്ിജലക്്റ് കൂപ്പുകുത്തുകയും കചയ്യും.

13 -ാം വയസ്സുമുതല് 30 വയസ്സുവകര
യുളളവരിലാണ്റ് ലഹരി�രുന്നുപജയാഗം 
കൂടുതലായി കാണുന്ത്റ്. മുറുക്ാന്കട, 
സ്റ് കൂൾ - ജകാജളേ്റ് പരിസരങ്ങൾ, സി
നി�ാശാലകൾ, ബസ്റ് ജസ്റഷനുകൾ, 
റജസ്റാറന്റുകൾ എന്ിവിടങ്ങളിലാണ്റ് 
ഈ രഹസത്യ ബിസിനസ്്റ് നടക്കുന്ത്റ്. 
ഇതില് MDMA പാര്ടിഡ്ഗ്റ് ആയി കസ
ലിബ്ിറ്റികൾ ജപാലം ഉപജയാഗിക്കുന്നു 
എന് വസ്തുത കഞടിക്കുന്താണ്റ്.

കവറുക�ാരു കൗതകത്ിനു ജവണ്ി 
യും കൂട്കാരുകട പ്രജലാഭനത്ിനു വഴ
ങ്ങിയു�ാണ്റ് ലഹരി ഉപജയാഗിച്തടങ്
ന്ത്റ്. പിന്ീട്റ്ഇതികറെ അടി�യാവക
യും യാഥാര്തത്യത്ില് നിന്്റ് ഒളിജച്ചാ 
ടി ദന�ിഷികാനന്ത്ികറെ ഈ വഴി
യിലൂകട മുജന്റുകയും കചയ്യുന്നു. താത്റ്ക്ാ
ലികഉന്ാ്ത്ികറെ രുചിയറിഞ്ഞവര് 
അതികറെ പുനരനുഭവത്ിനുളള ആര്ത്ി
മൂത്്റ് അടി�കളായിത്ീരുന്നു.

�ാതാപിതാക്ൾക്്റ് ഏകറ കചയോന് 
കഴിയണം. കുടികളുകട പുതിയ കൂട്കാര്, 
കപരു�ാറ്റരീതികൾ, ജപാക്റ്റ്റ്�ണിയുകട 
വര്ധിതാവശത്യം, സ്റ് കൂളികലജയാ ജകാ
ജളേികലജയാ ഹാേര് നിലയികല കുറവ്റ്, 
അലസജവഷം, കളളം പറയല് എന്ി

�ട്ി� 1: ലഹെി വസ്തുകെളുക്െ ഉ�പയോഗടം
ക്ര�
നമ്പര്

ലഹരിവസ്തു 10-17 വയസ്സുവകരയുളള
ഉപജയാക്ാക്ൾ

18-75 വയസ്സുവകരയുളള
ഉപജയാക്ാക്ൾ

1 �്ത്യം 30,00,000 15,01,16,000
2 കഞ്ാവ്റ് 20,00,000 2,90,18,000
3 കറു്്റ് 40,00,000 1,86,44,000
4 കകാകക്യിന് 200,000 9,40,000 
5 MDMA 400,000 15,47,000
6 കസജഡറ്റീവ്റ് 20,00,000 1,05,80,000
7 ഹലൂസിജനാേന് 200,000 11,01,000

ക്വറുക്െോരു �ൗതു�ത്തിനു 
പവണ്ിയടം കൂട്�ോരുക്െ     
പ്രപലോഭനത്തിനു 
വഴങ്ങിയെോണസ് ലഹെി 
ഉ�പയോഗിച്ചുതുെങ്ങു്തസ്. 
തോതസ്കെോലി�ഉന്ോേത്തിക്റെ 
രുചിയറിഞെവര് അതിക്റെ 
പുനെനുഭവത്തിനുളള 
ആര്ത്തിമൂത്തസ് 
അെിെ�ളോയിത്ത്രീരുന്.
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വകയാന്നും ശ്രദ്യില്ക്ടാകത ജപാവ 
രുത്റ്. ഉറക്�ില്ാത് രാത്ികൾ, ക്ഷിപ്ര
ജകാപം, േീവസ്സുറ്റ കണ്ണുകൾ, തറിച്ജനാ
ടം, വിശ്ില്ായ്മ തടങ്ങിയവയും അവ
ഗണിച്കൂടാ.

ഛര്്ദേി, ഇടവിട്ളള പനി, ജടായ്റ് ല
റ്റില് കൂടുതല് ജനരം കചലവാക്ല്, 
ഏകാന്തയുകട പ്രകടനം, വസ്തങ്ങളികല 
തീത്തുളകൾ, കപാളളിയ വിരല്ത്തുമ്പു
കൾ, ദകത്ണ്യികല സൂചി്ാടുകൾ, 
ഷര്ടികറെജയാ പാറെ്റ് സികറെജയാ ജപാ
ക്റ്റില് നിന്നുലഭിക്കുന് കപാതി, കപണ
കുടികളികല ക്ര�ംകതറ്റിയ ആര്ത്വം
എന്ിവ കൂടുതല് നിരീക്ഷണം ആവശത്യ 
ക്ടുന് ലഹരി ഉപജഭാഗ ലക്ഷണങ്ങ
ളാണ്റ്.

ജകാവിഡ്റ്കാലത്്റ് �യക്കു�രുന്നുപ
ജയാഗം കൂടി എന്ാണ്റ് 77 രാേത്യങ്ങളില് 
നടത്ിയ സര്ജവ സൂചി്ിക്കുന്ത്റ്. 
കഞ്ാവ്റ് ഉൾക്കടയുളള ലഹരിവസ്തു
ക്ൾ ഓണദലനിലൂകട ലഭിക്കുന് 
അവസ് സ്ിതിവിജശഷം കൂടുതല് 
സങ്കീര്ണ്�ാക്ി. 2030 ആകുജമ്പാൾ 
ആഫ്രിക്യില് ഇജ്ാഴുളളതിജനക്ാൾ 
40% ജപര്കൂടി ലഹരിക്്റ് അടി�കൾ 
ആവ�ജത്. ലഹരിക്്റ് അടി�കളായ 8 
-ല് ഏഴുജപര്ക്കും വി്ഗ്റ്ധ ചികിത്ജയാ 
പരിചരണജ�ാ കിട്ന്ില് എന്നും ജലാ
കാജരാഗത്യസംഘടന നടത്ിയ ഈ 
സര്ജവയില് വത്യക്�ായി.

2019 -കല കണക്നുസരിച്ച്റ് ഇന്ത്യ
യില് 3.1 ജകാടി �നുഷത്യര് �ാരക�ായ 
ലഹരിയ്ക്റ് അടി�കളാണ്റ്. ഇതില് 50 

ലക്ഷംജപര് കഹജറായിന് ഉപജയാക്ാ
ക്ളാണ്റ്. 2019 -ല് ലഹരിക്ടിക്ട 
8000 ജപരാണ്റ് ആത്ഹതത്യ കചയ്ത്റ്.

ഇന്ത്യയില് വിവിധ ലഹരിവസ്തു
ക്ൾ ഉപജയാഗിക്കുന്വകരക്കുറിച്ച്റ് 2018 
-ല് നടത്ിയ ഒരു പഠനത്ികറെ സ്ി
തിവിവരക്ണക്്റ് താകഴ ജചര്ക്കുന്നു. 
(പടിക 1)എന്ാല് ജകാവിഡ്റ് കാലം 
കഴിഞ്ഞ്റ് 2022 ആയജ്ാജഴക്കും ഈ 
കണക്ില് സാര�ായ വര്ദ്നയുണ്ാ
യിട്ണ്്റ്.

പാര്ടിഡ്ഗ്റ് ആയി mdma �ാറിയ
ജതാകടയാണ്റ് ഇത്റ് േനകീയ�ായത്റ്. 
നത്യത്ജവ്ികളില് ആലസത്യ�ില്ാകത 
അ�ിജതാര്േം പ്രസരി്ിക്ാന് ഇത്റ് 
ഉപജയാഗിക്കുന്നു. ഇലക്റ് ജ്ാണിക്റ് ഉപ
കരണങ്ങളില് നിന്നുയരുന് കചകിടുത
ളയ്ക്കുന് �ാന്ത്രികസംഗീതത്ികനാ്ിച്ച്റ് 

ഉടലിളക്ാന് ഇത സഹായിക്കുന്ജത്. 
പിശാചുബാധിച്ചവകരജ്ാകല ഈ നര്
ത്കര് ദ്രുതസംഗീതത്ികറെ ദ്രുതതാള
ത്ില് ചുവടുവയ്ക്കും. �ാതൃകയായി ആത്
നിയന്ത്രണവം അച്ചടക്വ�ില്ാത് കുകറ 
കസലിബ്ിറ്റികൾ മുന്ിലണ്ടുതാനും.

ഈ ശീലത്ിനടി�കളായവകര 
ജരാഗികളായിത്കന് കാണണം. �റ്റുള
ളവരുകട സഹായമുകണ്ങ്കിജല ഈ 
ലഹരിച്ചന്യില് നിന്്റ് ഇവകര ജ�ാചി
്ിക്ാന് കഴിയൂ. സ്റ് ജനഹവം കരുതലം 
സുരക്ഷയുമുളള ഒരന്രീക്ഷത്ില് 
�ാത്ജ� ഈ ശീലത്ില്നിന്്റ് വിമുക്ി 
ഉണ്ാവൂ. �രുന്നുപജയാഗം കപകടന്നു നിര് 
ത്തുജമ്പാളുണ്ാകുന് പാര്ശവൈഫലങ്ങൾ 
ദകകാരത്യം കചയോന് ഒരാശുപത്ിയുകട 
ജസവനവം ആവശത്യമുണ്്റ്. യുവേനപ്ര
സ്ാനങ്ങൾ ലഹരി വിരുദ് കാമ്പയ്റ്ന് 
മുഖത്യവം സ്ായിയു�ായ കട�യാക്ി 
�ാറ്റണം. യാഥാര്തത്യത്ില്നിന്നുളള 
ഒളിജച്ചാടകത്യും ഉന്ാ്ത്ികറെ നശീ
കരണ ക്ഷ�തകയയും ജരാഗിക്്റ് �നസ്ി
ലാക്ികക്ാടുക്ാന് �ന:ശാസ്ത കൗണ
സലിംഗും അതത്യാവശത്യ�ാണ്റ്. നര്ജക്ാ 
ടിക്റ് അജനാണിയസ്റ് ജപാലളള കൂടായ്മ
കളുകട ജസവനവം ഉപജയാഗക്ടുത്
ണം.

�യക്കു�രുന്ടി�കകള ഉന്ാ്ംപിടി
കപട ജരാഗികളായിത്കന് കണ്്റ് സ്റ് ജന
ഹത്ികറെയും കാരുണത്യത്ികറെയും 
പാരിോതസ്ര്ശം അവര്ക്കു നല്കുക. 
ജ�ാചനത്ികറെ �ാര്ഗം അത �ാത് 
�ാണ്റ്. 

െറ്റുളളവരുക്െ 
സഹോയമുക്ണ്ങ്ിപല ഈ 
ലഹെിച്ന്യിൽ നി്സ് 
ഇവക്െ പെോചിപെികെോന് 
�ഴിയൂ. സസ് പനഹവുടം 
�രുതലടം സുെക്ഷയമുളള 
ഒെന്െ്രീക്ഷത്തിൽ െോത്രപെ 
ഈ ശ്രീലത്തിൽനി്സ് 
വിമുക്ി ഉണ്ോവൂ.
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�ഴയതിക്റെ 
തിപെോഭോവടം 
പുതിയതിക്റെ

ആവിര്ഭോവടം 

തത്വചടിന്ത
യു.വടിക്രേന്

എല്ാം എജ്ാഴും �ാറികക്ാ
ണ്ിരിക്കുകയും ചലിച് കകാ
ണ്ിരിക്കുകയു�ാകണന്്റ് 

പ്രാചീന തതവൈചിന്കനായ കഹറാക്ി
റ്റസ്റ് പറയുകയുണ്ായി. ദവരുദ്ത്യ വാ
്ത്ികറെ  ഉപജ്ഞാതാക്ളില് ഒരാകള
ന്ാണ്റ് ഈ തതവൈചിന്കകന  കലനിന് 
വിജശഷി്ിച്ചത്റ്. 

കഹറാക്ിറ്റസ്റ് തകറെ ആശയം ജസാ
്ാഹരണം വിവരിച്ചത്റ് ഇപ്രകാര�ാണ്റ്. 
ഒരാൾ ഒരിക്ല് ഒരു പുഴയില് നിന്്റ് 
കരയിജലക്്റ് കയറിയ ജശഷം വീണ്ടും 
അതില് ഇറങ്ജമ്പാജഴക്കും കുകറയധി
കം കവള്ളം ഒഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ണ്ാവം 
അജ്ാൾ അയാൾ വാസ്തവത്ില് ജവകറ 
കവള്ളത്ിലാണ്റ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ത്റ്.  
അതിനാല് ഒരാൾക്്റ് ഒജര ന്ിയില് 
രണ്ടു പ്രാവശത്യം ഇറങ്ങാന് കഴിയില്.

കഹറാക്ിറ്റസികറെ ശിഷത്യനായ ക്ര
റ്റീലസ്റ് കുജറക്കൂടി മുജമ്പാട്ജപായി ഒരി
ക്ല് ജപാലം ഒരാൾക്്റ് ഒരു പുഴയിജല
ക്ിറങ്ങാന് കഴിയികല്ന്്റ്  അജ്ദേഹം 
പറഞ്ഞു. കാരണം കവള്ളത്ിജലക്ിറ
ങ്ന്തിനിടയില് തകന് പുഴ ഒഴുകി
കക്ാണ്ിരിക്കുകയാണ്റ്. അജ്ാൾ ഓജരാ 
നി�ിഷവം വത്യതത്യസ്ത�ായ േലത്ിലാണ്റ് 
അയാൾ കാലകുത്തുന്ത്റ്. കപാതവില് 
പറഞ്ഞാല് ഒന്ികന്റ്റിയും നമുക്്റ് 
സതത്യസന്�ായ ഒരു പ്രസ്താവന കചയോ

നാവില്. കാരണം നാം സംസാരിക്കുന്
തിനിടയില്തകന് എന്ികന്റ്റിയാ
ജണാ നാം സംസാരിച്കകാണ്ിരിക്കു 
ന്ത്റ് അത �റയുകയും �കറ്റാന്ിന്റ് വഴി
�ാറികക്ാടുക്കുകയും  കചയ്യുന്നു. അജ്ാൾ 
നാം പറയുന്കതന്തും കതറ്റാകാജന 
വഴിയുള്ളൂ. ഒറ്റ ജനാടത്ില് ഇത്റ് വാക്കു
കൾ കകാകണ്ാരു കസര്ത്ാകണന്്റ് 
ജതാന്ിജയക്ാം പജക്ഷ കുജറക്കൂടി സൂ
ക്ഷ്മ�ായി പരിജശാധിച്ചാല് ഇത്റ് �ാറ്റ
ജത്യും ചലനജത്യും കുറിച്ള്ള വത്യ
ക്�ായ ഒരു ധാരണയില് നിന്്റ് 
സവൈാഭാവിക�ായി ഉടകലടുക്കുന്കതന്്റ് 
കാണാന് കഴിയും. 

ക്ര�ീലസികറെ അഭിപ്രായത്ില് 
പഴയതികറെ തിജരാഭാവവം പുതിയതി
കറെ ആവിര്ഭാവവ�ാണ്റ് �ാറ്റം എന്നു 
പറയുന്ത്റ്. ഈ നിലപാടില് നിന്നുകകാ
ണ്്റ് ജനാക്ിയാല് ഒരു നി�ിഷം മുമ്പ്റ് 
താഴജത്കക്ാഴുക്ിയ കവള്ളത്ികറെ
യും തല്സ്ാനം ഏകറ്റടുത്ിരിക്കുന് 
കവള്ളത്ികറെയും ഇടയില് �റുകരകാ
ണാനാകാത് ഒരു �ഹാസാഗര�ാകണ
ന്്റ് ജതാന്നും. ഈ വീക്ഷണം മുറുകക്ി
ടിക്കുന് ഒരാകള സംബന്ിജച്ചടജത്ാളം 
ആകാശം എന്നു  പറഞ്ഞാല് എങ്ങകന
യിരിക്കും. തകറെ കണമുന്ില് പാറി്
റക്കുന് ഒരു ജ�ഘത്ികറെ സ്ാനത്്റ് 
 കഞാടിയിടയില് ഒരു കൂറ്റന് ഓക്കു�രവം 

ഭൗതി� വസ്തുകെൾ 
െോറ്ത്തിക്റെ പ്രക്രിയയ്കസ് 
വിപധയെോയിക്കെോപണ്യിെി
ക്കു�യോക്ണങ്ിലടം അവ 
ക്�ോടു്ക്ന 
തിപെോഭവിക്കു്ില്ല. 
വ്യത്യസ്തങ്ങളോയ 
�ോലയളവു�ൾവക്െ 
അവ നിലനിൽക്കുന്ണ്സ്. 

ന്ഹൊക്്ടിറ്റസ്
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വസ്തുവിക്റെ ശെിയോയ  
സ്ഭോവത്തിനനുപെോധെോയ 
െ്രീതിയിൽ അപതപെറ്ി 
ആര്ക്കെങ്ിലടം എക്ന്ങ്ിലടം 
�റയോന് �ഴിയപെോ? 
െോറ്ടം എ്തസ് ക്രറ്്രീലസിക്റെ 
സങ്ല്ത്തിലള്ളതു 
പ�ോക്ലയോയിരുന്ക്വങ്ിൽ 
സത്യസന്െോയ 
പ്രസ്തോവന�ൾ സോദ്്യെോവു�
പയയില്ലോയിരുന്.

നിദ്യില് ലയിച്ച പൂച്ചക്കുടിയും പാറക്കു
ന്നും നര്ത്കിയും ശീഘ്ം ശീഘ്ം 
�ാറി�ാറി വരുന് ഒരു അത്ഭുതകാഴ്ചകാ
ണുന്തായി അയാൾക്്റ് ജതാന്ിജയ
ക്ാം. 

ഇ്റഞ്ഞത്റ് ഒരു അതിശജയാക്ി 
ആയിരിക്ാം. എങ്കിലം �ാറ്റം എന്ത്റ് 
ചില വസ്തുക്ളുകട അന്ി��ായ തിജരാ
ഭാവവം �റ്റ്റ് ചില വസ്തുക്ളുകട ആകസ്ി
ക�ായ ആവിര്ഭാവവ�ാകണന്്റ് പറയു
ന്തികറെ അര്തം ഒരു വസ്തു കഞാ ടിയിട 
യില് ജനരജത് നിലനില്ക്കുകയുള്ളൂകവ
ന്ാണ്റ്.  അപ്രകാരക�ാരു വസ്തുവികറെ 
ശരിയായ സവൈഭാവത്ിനനുജരാധ�ായ 
രീതിയില് അജത്റ്റി ആര്കക്ങ്കിലം 
എകന്ങ്കിലം പറയാന് കഴിയുജ�ാ? തീ
ര്ച്ചയായും കഴിയില്. �ാറ്റം എന്ത്റ് 
ക്രറ്റീലസികറെ സങ്കല്പത്ിലള്ളത ജപാ
കലയായിരുന്നുകവങ്കില് സതത്യസന്
�ായ പ്രസ്താവനകൾ സാദ്ത്യ�ാവകജയ
യില്ായിരുന്നു. 

എന്ാല് വാസ്തവത്ിലള്ള സ്ിതി 
എന്തല്. ഭൗതിക വസ്തുക്ൾ �ാറ്റത്ി
കറെ പ്രക്രിയയ്ക്റ് വിജധയ�ായികക്ാജണ്
യിരിക്കുകയാകണങ്കിലം അവ കപാടുന്
കന തിജരാഭവിക്കുന്ില്. വത്യതത്യസ്തങ്ങളായ 
കാലയളവകൾവകര അവ നിലനില്ക്കു
ന്നുണ്്റ്. 

ഒരു ജ�ഘത്ികറെ േീവിതം താരത

ജ�ത്യന ഹ്രസവൈ�ാകണങ്കിലം ഒരു പര്വ്വത
ജശഖരം ലജക്ഷാപലക്ഷം വര്ഷജത്ാളം 
നിലനില്കുന്നുണ്്റ്. നാം ജ�ഘം എന്്റ് 
വിളിക്കുന് േലാംശത്ികറെജയാ ഹി�
കണികളുകടജയാ  ആ കൂമ്പാരം ശൂനത്യത 
യില് നിന്്റ് ഉത്ഭവിക്കുന്തല്. നീരാവി 
ഘനീഭവിക്കുന്തില് നിന്്റ് ഉണ്ാകുന്
താണ്റ് അത്റ്. തിജരാഭവിക്കുജമ്പാൾ അത്റ് 
ശൂനത്യതയില് ലയിക്കുന്നു�ില്. ഏകതങ്കി
ലം വസ്തു ആവിര്ഭവിക്കുകജയാ തിജരാ
ഭവിക്കുകജയാ കചയ്യുജമ്പാ കഴല്ാമുള്ള 
സ്ിതി ഇതതകന്യാണ്റ്. അതിനാല് 
ഓജരാ �ാറ്റവം  ഒരു വസ്തുവികറെ നാശ

ജത്യും �കറ്റാന്ികറെ ആവിര്ഭാവകത്
യും  കുറിക്കുന്നുകവന്്റ് കരുതന്ത്റ് കത
റ്റാകാജന വഴിയുള്ളൂ.  

�ാറ്റത്ിന്റ് വിജധയ�ാകുന്  ഒരു 
വസ്തുവം തിജരാഭവിക്കുന്ില് എന്ാണ്റ് 
ഇതികനതിരായ അഭിപ്രായം. ഉ്ാഹര
ണത്ിന്റ് ഗംഗാന്ിക്്റ് എകന്ല്ാം 
�ാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്കണ്ങ്കിലം അതി
ജ്ാഴും സഹസ്ാബ്ങ്ങൾക്കു മുമ്പ്റ് ഇന്ത്യ
യിലണ്ായിരുന് അജത �ഹാന്ി 
തകന്യാണ്റ്. സഹസ്ാബ്ങ്ങൾക്കു 
ജശഷവം അത്റ് ഈ വിധത്ില് തകന്
യായിരിക്കുകയും കചയ്യും. 
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വായനാ�ഭവം

കലാ ക കതാഴിലാളി 
ക ഫ ഡ ജ റ ഷ
കറെ (WFTU) 

ആഭിമുഖത്യത്ിലള്ള Trade  Un ion 
International of Transport Workers കറെ 
േനറല് കസക്രടറിയായിരുന് സഖാവ്റ് കക 
സി �ാതയു ബു്ാകപസ്റില് എത്ിയജ്ാ
ഴാണ്റ് ഞാന് അജ്ദേഹത് ആ്ത്യ�ായി കാ
ണുന്ത്റ്. ഞാന് വായിച്ചിടില്ാത്തം 
വായിക്ാന് ഇടയില്ാത്ത�ായ പല പു
സ്തകങ്ങളും ആറു �ാസം �ാത്ം നീണ് അവി
ടകത് എകറെ വാസത്ിനിടയില് സഖാവ്റ് 
എനിക്്റ് വായിക്ാന് തന്നു. അക്കൂടത്ില് 
ഒരു പുസ്തക�ാണ്റ് Kurt Vonnegut എഴുതിയ 
Slaughterhouse – Five. ആഖത്യാന 
രീതിയിലം, പ്രജ�യത്ിലം വത്യതസ്ത�ായ 
ഈ പുസ്തകത്ിനും അതികറെ കര്ത്ാവി
നും ആധുനിക സാഹിതത്യത്ില് വലിയ 
സ്ാനമുണ്്റ്. 

യുക്രയ്റ് നും റഷത്യയും തമ്മില് യുദ്ം 
നടക്കുന് ഈ സാഹചരത്യത്ില് ഈ പു
സ്തകകത് പരിചയക്ടുത്തുക സംഗത�ായി 
ജതാന്ി.  

രണ്ാം ജലാക �ഹായുദ്ം അവസാനി
ക്ാറായിരുന്നു. കഹല്�റ്റും ഓവര്ജക്ാട്ം 
ബൂട്ം �ാത്�ല് ആയുധവം ഇല്ാകത ബില്ി 
പില്ഗ്രിം എന് ഇരുപത്ികയാന്നുകാരന് 
പടാളക്ാരന് �ഞ്ഞിലൂകട നടന്നു. ബില്ി 
ശരിക്കുക�ാരു പടാളക്ാരനായിരുന്ില്: 
അജ�രിക്യികല സൗത്്റ് കജരാലിനയില് 
യുദ്മുഖകത് ഒരു ചാപ്ലികറെ സഹായി. 
നായാടിനിടയില് സവൈന്ം സുഹൃത്്റ് കവടി 
കവച് കകാന് ബില്ിയുകട അച്ഛകറെ ശവ
സം്ാരച്ചടങ്കളില് പകങ്കടുക്ാന് അവന്റ് 
ലീവ്റ് അനുവ്ിച് കിടി. ലീവ്റ് കഴിഞ്ഞ്റ് 
തിരിച് കചല്ലുജമ്പാൾ �കറ്റാരു ദവ്ികകറെ 
സഹായിയാകാന് അവകന അജ�രിക്ന് 
പടാളം ലകംബര്ഗിജലക്്റ് അയച്. ബില്ി 
ആ ദവ്ികകന കണ്ടുമുട്ം മുന്പ്റ് തകന് 
ബാറ്റില് ഓഫ്റ് ബൾേില് അവകറെ കറേി
ക�ന്ടും േര്മ്മനി പിടിച്ചടക്ിയിരുന്നു. 

അവികട നിന്്റ് രക്ഷക്ട ബില്ി �റ്റ്റ് മൂന്നു 
ജപജരാകടാ്ം ഭക്ഷണവം ഭൂപടവം 
ഇല്ാകത കാടിലൂകട നടന്നു കകാജണ്യിരു
ന്നു. �ഞ്ഞാണ്റ് അവര് തിന്ിരുന്ത്റ്.

േീവിച്ചിരിക്ണക�ന് ഒരാഗ്രഹവം 
ബില്ിക്കുണ്ായിരുന്ില്. കുരിശുയുദ്ത്ില് 
പകങ്കടുജക്ണ്ി വന് കുടികയജ്ാകലയാ 
യിരുന്നു അവന്. പടാളക്ാരകറെ ജവഷഭൂ
ഷാ്ികജളാ യുദ്ം കചയോനുള്ള �നജസ്ാ 
ഇല്ാത് ബില്ി കചളി പിടിച്ച ഒരു ഫ്ാ
�ിന്ജഗാകയജ്ാലിരുന്നു. കപാടിജ്ായ 
ഒരു പട�ായും അവകന വിജശഷി്ിക്കുന്നു
ണ്്റ്. 

േര്മ്മന് പടാളക്ാര് കവടിയുതിര്ത്തു
കകാജണ്യിരുന് കാട് വഴികളിലൂകട നട
ക്കുജമ്പാൾജ്ാലം ബില്ിക്്റ് രക്ഷക്ടാന് 
താത്റ്പരത്യം തീകര ഉണ്ായിരുന്ില്. ഒരു 
കവടിയുണ് അവകനകത്ാടാകത കടന്നുജപാ
യജ്ാഴും നിര്വ്വികാരനായിരുന്നു ബില്ി. 
പടാളക്ാര് കകാടുത് പാക�ാകാത് 

യദ്ടം
ഷൈല സടി കജാർജ്

Slaughterhouse – Five 
(Novel)
Kurt Vonnegut

പ്രഭാത്റ് ബുക്്റ് ഹൗസ്റ്
210/- രൂപ

ക�ര്്ട കവാകണഗുട്
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ബൂട്റ്സ്റ് ഇട്റ് കപാങ്ങിയും താണും കപാങ്ങി 
യും താണും അവന് �ഞ്ഞിലൂകട നടന്നു. 

Slaughterhouse - Five എഴുതിതീര്
ക്ാന് ജകര്ട്റ് ജവാജണഗുടിന്റ് നീണ് ഇരു
പത്ിമൂന്്റ് വര്ഷങ്ങൾ ജവണ്ി വന്നു. 
എഴുതിക്ഴിഞ്ഞ അയോയിരം ജപജം കീ
റിക്ളഞ്ഞതിന്റ് ജശഷ�ാണ്റ് യുദ്ത്ില് 
ഒ്മുണ്ായിരുന് കബര്ണാഡ്റ് ഓ- 
ഹാകരകയ ജകര്ട്റ് കാണാന് കചല്ലുന്ത്റ്. 
യുദ്കത്ക്കുറിച്ച്റ് പുസ്തകക�ഴുതന് സുഹൃ
ത്ികന തണു്ന് �ടില് സവൈീകരിച്ച്റ് ജക
ര്ടികറെ വരവില് ഓ- ഹാകരയുകട ഭാരത്യ 
ജ�രി അനിഷ്ം പ്രകടി്ിച്. മുകളില് 
സവൈന്ം കുഞ്ഞുങ്ങജളാകടാ്ം ജകര്ടികറെ 
�കജളയും കൂട്കാരികയയും കിടത്ിയുറക്ി
യിടാണ്റ് ജ�രി താകഴകച്ചന്്റ് പുസ്തകജത്
ക്കുറിച്ച്റ് ജകര്ടിജനാട്റ് സംസാരിക്കുന്ത്റ്. 

‘നിങ്ങൾ അന്്റ് കവറും കുഞ്ഞുങ്ങളായി 
രുന്നു. മുകളില് ഉറങ്ന്വകരജ്ാകല.’ 

ജ�രി എന്ികനക്കുറിച്ചാണ്റ് പറയുന്
കതന്്റ് ജകര്ടിന്റ് �നസ്ിലായജത ഇല് . 

ജ�രി വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ‘നിങ്ങൾ യുദ്
കത്ക്കുറിച്ച്റ് പുസ്തകം എഴുതകയാണ്റ് 
എന്ജല് പറഞ്ഞത്റ്?’

‘അജത.’ 
‘നിങ്ങൾ എന്ാണ്റ് എഴുതാന് ജപാകു

ന്ത്റ് എകന്നിക്റിയാം. ജോണ 
കവയ്ിജനാ ഫ്രാങ്ക്റ് സിനാ്ജക്ാ സിനി� 
കചയോന് ജവണ്ി എഴുതന് ഒരു പുസ്തകം. 
കുഞ്ഞുങ്ങളുകട യുദ്കത് നിങ്ങൾ മുതിര്
ന്വരുകട യുദ്�ായി �ാറ്റും. അങ്ങകന യു
ദ്ങ്ങൾ വിസ്യകര�ായിത്ീരും. അവ 
ആവര്ത്ിച്കകാജണ്യിരിക്കും.’ 

യുദ്ജത്ാടുള്ള ജ്ഷത്യ�ാണ്റ് ജ�രി 
അതവകര പ്രകടി്ിച്ചത്റ് എന്ജ്ാഴാണ്റ് 
ജകര്ടിന്റ് പിടികിടിയത്റ്. 

‘എഴുതിത്ീര്ന് അയോയിരം ജപജം 

ഞാന് കീറിക്ളഞ്ഞു. എകന്ങ്കിലം മുഴു�ി
ക്കുകയാകണങ്കില് അതില് ഫ്രാങ്ക്റ് സിനാ
്ജക്ാ ജോണ്റ് കവയ്ിജനാ പറ്റുന് ജവഷ
ങ്ങൾ ഉണ്ാവികല്ന്്റ് ഞാന് ഉറ്്റ് തരുന്നു. 
കുഞ്ഞുങ്ങളുകട കൂടക്കുരുതി എന്ാകും പു
സ്തകത്ിന്റ് ജപരിടുക.’ ഒരു ദക ഉയര്ത്ി
്ിടിച്ച്റ് ജ�രിയുകട മുമ്പില് ജകര്ട്റ് പ്രതിഞ്ജ 
കചയ്തു. 

ജകര്ട്റ് പുസ്തകം സ�ര്്ിച്ചിരിക്കുന് 
രണ്ടു ജപരില് ഒരാൾ ജ�രിയാണ്റ്. 

യുദ്ം കൂടക്കുരുതിയാണ്റ് എന്്റ് ജകര്ട്റ് 
വിശവൈസിച്. യുദ്ത്ില് പകങ്കടുക്രുകത
ന്നും ശത്രുക്ൾ കകാല്ക്ട കഥകൾ ജകട്റ് 
സജന്ാഷിക്രുകതന്നും അജ്ദേഹം �ക്കള 
ഉപജ്ശിച്. 

കഥ തടരുന്നു... ബില്ി പിടിക്ക്ട്. 
യുദ്ത്ടവകാരായി പൂര്വ േര്മ്മന് നഗ
ര�ായ ഡ്സ്റ്ഡനില് എത്ിയ അവനും 
സഹതടവകാരും പകല് ജോലി കചയ്യുക
യും രാത്ി താ�സിക്ാന് ഒരു അറവശാ
ലയില് എത്തുകയു�ായിരുന്നു.

േര്മ്മനി ഏകജ്ശം കീഴടങ്ങിക്ഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. യുദ്ം അവസാനിക്ാന് 
നാളുകൾ �ാത്�ാണ്റ് ഉള്ളകതന്്റ് എല്ാവ
രും കരുതി. അതികനാന്നുകൂടി ആക്ം 
കൂടാകനന്ജപാകല ‘എല്ബയുകട ജഫ്ാറന്
സ്റ് ’ എന്റിയക്ടിരുന് ഡ്സ്റ്ഡന് ഒറ്റ 
രാത്ി കകാണ്്റ് സഖത്യകക്ഷികൾ ജബാംബിട്റ് 
തകര്ത്തു. ബജറാക്്റ് വാസ്തുശില്്ത്ികറെ
യും ഗ്രീക്്റ് സംസ്കാരത്ികറെയും നാടായ 
ഡ്സ്റ്ഡന് ഒരു പ്രഭാതത്ില് ചന്ദ്രകനജ്ാ
കലയായി എന്ാണ്റ് ജകര്ട്റ് പറയുന്ത്റ്. 
ഒരു ലക്ഷത്ി മു്തിനായിരം ജപര് 
കവജന്ാ കകടിടങ്ങൾക്്റ് അടിയില്ക്ജടാ 
�രിച് എന്ാണ്റ് ആ്ത്യകത് കണക്്റ്. അത്റ് 
കവറും രണ്ായിരത്ഞ്ഞൂറാണ്റ് എന്്റ് 
ഔജ്ത്യാകിക കണക്കുകൾ പിന്ീട്റ് കള്ളം 

നിങ്ങൾ എന്ോണസ് 
എഴുതോന് 
പ�ോകു്തസ് 
എക്്നികെറിയോടം.  
പെോണ് ക്വയ്ിപനോ  
ഫ്ോങ്സ് സിനോട്പകെോ 
സിനിെ ക്ചയ്ോന്  
പവണ്ി എഴുതു്      
ഒരു പുസ്ത�ടം. 
കുഞ്ഞുങ്ങളുക്െ 
യദ്ക്ത്ത നിങ്ങൾ 
മുതിര്്വരുക്െ 
യദ്െോയി െോറ്റുടം. 
അങ്ങക്ന  
യദ്ങ്ങൾ 
വിസ്മയ�െ
െോയിത്ത്രീരുടം. അവ 
ആവര്ത്തിച്ചു
ക്�ോപണ്യിെിക്കുടം.
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പറഞ്ഞു. 
യുദ്ം എന്ാണ്റ് ബാക്ി കവയ്ക്കുക? 

ഇരുപകത്ാന്ാം വയസ്ില് രണ്ാം ജലാ
ക�ഹായുദ്ത്ില് പകങ്കടുത് ബില്ി 
പില്ഗ്രി�ികറെ േീവിതം അസംബന് 
നാടക�ായി നമ്മുകട മുന്ിജലക്ിട്റ് യുദ്
ത്ികറെ വാഴ്തി്ാടലകകള ജകര്ട്റ് ശക്�ാ
യി അപലപിക്കുന്നു. 

നീന്ല് പഠിക്ാന് നീന്ല് കുളത്ി
ജലക്്റ് അച്ഛന് എടുകത്റിയുന് കുഞ്ഞുബി
ല്ി കുളത്ികറെ ആഴങ്ങളിജലക്്റ് ജപടി 
ജയാകട താണു ജപാകുന്നു. അകതാരു കകാ
ലപാതകം ജപാകലയിരുന്നു. പതിഞ്ഞ താള 
ത്ില് സംഗീതം ഒഴുകികയത്തുന്നുണ്ായി
രുന്നു. കുളത്ില് നിന്നു രക്ഷക്ടണം 
എന്്റ് ബില്ി ആഗ്രഹിച്ചില്. അര്ത�ില്ാ
ത് സാഹസങ്ങളില് ബില്ിയ്ക്റ് ഒരിക്ലം 
താത്റ്പരത്യമുണ്ായിരുന്ില്. അതകകാണ്ാ
ണ്റ് ഡ്സ്റ്ഡകറെ പതനം കണ് അവന്റ് 
േീവിതം ജനര്ജരഖകളില് കകാണ്ടുജപാ
കാന് കഴിയാതായത്റ്. ബില്ി കാലത്ിന് 
തീതനായി ആയിരത്ികത്ാള്ളായിരത്ി 
അന്പകത്ടില് നിന്്റ് അറുപത്ികയാ
ന്ിജലക്കും അറുപത്ിയഞ്ില് നിന്്റ് 
നാല്്ത്ിനാലിജലക്കും �ാറി �ാറി യാത് 
കചയ്തു കകാജണ്യിരുന്നു. അങ്ങകന 
കാലകത് അതിേീവിച്ച്റ് സഞ്രിക്കുജമ്പാ
ൾ കൂകടയുള്ളവര്ക്കും തനിക്കും എന്്റ് പറ്റു
ക�ന്്റ് മുന്കൂടി അറിയാന് ബില്ിക്്റ് കഴി
യു�ായിരുന്നു. 

്ാല്ഫ�ജഡാര് എന് ഗ്രഹത്ികല 
അജന്വാസികളായ ്ാല്ഫ�ജഡാറിയ 
നുകൾ പറക്കുംതളികയില് വന്്റ് ബില്ികയ 
അവരുകട ഗ്രഹത്ിജലക്്റ് കൂടികക്ാണ്ടു 

ജപായി. ഭൂ�ിയികല നിസ്ാരരായ േീവിക
കളജ്ാകല ഒറ്റ അളവിലല് നാകലണ്ത്ി
ലൂകടയാണ്റ് തങ്ങൾ േീവിതകത് കാണു
ന്കതന്്റ് അവര് ബില്ികയ ധരി്ിച്. 
നീണ്ടുകിടക്കുന് ജറാക്ി പര്വ്വതനിരകകള 
ഭൂ�ിയിലള്ളവര് കാണുന്തജപാകല േീവി
തകത് ഒറ്റ നി�ിഷ�ായി അവര് കണ്ടു. 

്ാല്ഫ�ജഡാറികൾ വഴി ബില്ിക്്റ് 
സവൈന്ം �രണവം പ്രവചിക്ാന് കഴിയു�ാ
യിരുന്നു. �രണം ഒരാവസാന�ല്, �ജറ്റകതാ
രു നി�ിഷങ്ങകളയും ജപാകല ഒരു നി�ിഷം- 
അങ്ങകനയാണ്റ് പറക്കും തളികയില് 
ബില്ികയ കകാണ്ടുജപായ ്ാല്ഫ�ജഡാ
റികൾ പറഞ്ഞിരുന്ത്റ്. 

Slaughterhouse – Five അകല്ങ്കില് 
കുടികളുകട കുരിശുയുദ്ം എന് ഈ പുസ്തകം 
യുദ്ങ്ങൾകക്തിരായി എഴുതക്ട അജന 
കം പുസ്തകങ്ങളില് ഒന്നു �ാത്�ാണ്റ്. 
എന്ാല് സ�യജബാധം നഷ്ക്ട ബില്ി 
പില്ഗ്രിം, യുദ്ാവശിഷ്ങ്ങളില് നിന്്റ് ഒരു 
ക്്റ് ജ�ാഷ്ിച്ചതിന്റ് ദസനികര് കവടികവ
ച്കകാന് പടാളക്ാരന് എഡ്റ്ഗര്, േര്മ്മന് 
പടാളക്ാര് പകരം കകാടുത് �രത്ികറെ 
ഷൂസിട്റ് ഗാന്ഗ്രീന് വന്്റ് �രിച്ച വിയറി: 
കഡ്സ്റ്ഡന് നഗരത്ികറെ പതനം: 
ഹീജറായിസം തീകരയില്ാത് കറുത് 
നര്മ്മത്ില് കപാതിഞ്ഞ ആഖത്യാനം – 
ഇകതല്ാം Slaughterhouse – Five കന 
വത്യതസ്ത�ാക്കുന്നു. 

ഈ പുസ്തകകത് ഒരു ശാസ്ത ജനാവ 
ലായി കാണുന്വരുണ്്റ്. ഏകതങ്കിലം കള്ളി
യില് ഒതക്ാനാകാത് ഇതികറെ ഉള്ളടക്ം 
യുദ്കക്ാതിയനായ �നുഷത്യകനക്കുറിച്ള്ള 
ഒരു കനടുവീര്്ാണ്റ്. 

യദ്ടം എന്ോണസ് 
ബോകെി ക്വയ്ക്കു�? 
ഇരു�ക്ത്തോ്ോടം 
വയസ്ിൽ െണ്ോടം 

പലോ�െഹോ
യദ്ത്തിൽ 
�ക്ങ്ടുത്ത 

ബില്ലി �ിൽഗ്രിെിക്റെ 
െ്രീവിതടം 

അസടംബന് 
നോെ�െോയി  

നമ്മുക്െ മു്ിപലകെിട്സ് 
യദ്ത്തിക്റെ 

വോഴസ്ത്തിപെോെല�ക്ള 
പ�ര്ട്സ് ശക്െോയി 

അ�ല�ിക്കുന്.

�ഭാത ് ബുക് ് ഹസ്ടിന്റെ ആഭ്ടിമുഖ്യത്ത്ടില് 
�ഭാത ് കനാവല് അവാര്ഡ്ടിന്   

2021 കലക്കുള്  
എന്ശട്ടി�ള് ക്ണ്ടിക്കുന്നു

പ്രഭോതസ്  
പനോവൽ 
അവോര്ഡസ് 

2021

മലയാളഭാഷയ്ടില് രച്ടിച് കനാവലു�ളുന്ട ല�ന്യഴുത്തു ശപത്ടി�ള് 250 പുെങ്ങള്ടില് അധ്ടി�മാ�ാന് 
പാട്ടില്. ഡ്ടി.റ്റ്ടി.പ്ടി. ന്ചയ്തവയാന്ണങ്ക്ടില് 150 പുെങ്ങള്. പര്ടിഭാഷ�ള്, അനു�രണങ്ങള്, മുമ്്  ശപ

സ്ടിദ്ീകൃതമായവ എന്ന്ടിവ പര്ടിഗണ്ടിക്കുന്നതല്-കനാവല്ടിസ്റ്റു�ള്ക് ് ശപായപര്ടിധ്ടിയ്ടില്. ശപകത്യ�ം 
കപപ്െ്ടില് ബകയാകഡറ്റ തയ്യാൊക്്ടി പാസകപാര്്ട  ലസസ്  കഫാകടാകയാന്ടാപ്ം ഉള്ടക്ം 

ന്ചയ്ത്ടിര്ടിക്ണം. േ്ടില്പവും, ശപേസ്്ടിശപതവും, 25000/- രൂപ �്യാഷ ് അവാര്ഡം ഉള്ന്പ്ടന്നതാണ്  
ശപഭാത ് കനാവല് അവാര്ഡ ്. മത്സരന്ത്തസംബന്്ടിച്ചുള് അ്്ടിമതീരുമാനം ശപഭാത ് ബുക്്  

ഹൗസ ് ഡയെക്ടര് കബാര്ഡ ് ന്ടിശ്ചയ്ടിക്കുന്ന ജഡജ്ടിംഗ ് �മ്്ടിറ്റ്ടിയ്ടില് ന്ടിക്്ടിപ്തമായ്ടിര്ടിക്കും. 

 
ഏസട് . ഹെീഫാ റാവുത്ര്,

േനറല് �ാജനേര്,
പ്രഭാത്റ് ബുക്്റ് ഹൗസ്റ്, തിരുവനന്പുരം,  

ജഫാണ:  9446362105

അവസോന 
ത്രീയതി 
2022 

ഡിസടംബര് 31

കനാവലു�ളുന്ട ല�ന്യഴുത്തുശപത്ടി�ള്  
ജനെല് മാകനജർ, ശപഭാത ് ബുക്്  ന്ഹൗസ ്, 

വഞ്്ടിയൂര്, ത്ടിരുവന്പുരം-35,  
കഫാണ് - 0471-2471533  

എന്ന വ്ടിലാസത്ത്ടില് അയയ്ക്കു�.
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െ്ലിക്കു് 
വിപ്ലവ

നക്ഷത്രടം

പുസ്ത�പരടിചയം
തടിരുേല ശടിവന്�ുട്ടി

"ജനേഹിക്യില് ഞാന് 
ജനാവ�ാത്ാവികന
ജനേഹിച്ചിടാകത്ാരു 
തതവൈശാസ്തകത്യും"

വയലാര് രാ�വര്മ്മ എന് വി
ശവൈപ്രശസ്തനായ കവിയുകട 
വിപ്ലവ കവിതയാണ്റ് മുകളില് 

കകാടുത്ിരിക്കുന്ത്റ്. �നുഷത്യനാണ്റ് 
എല്ാ പുജരാഗതിയുകടയും നാന്ികയന്നും 
�ാനവശക്ിയില് അതിരറ്റ ജനേഹം 

വോളല്ല എക്റെ സെെോയധക്െന്ടം
െനുഷ്യവി�ോെങ്ങൾ, 
പവേന�ൾ, 
��ര്ത്തിവയ്കോനുള്ള 
സടംഗ്രീതത്തിക്റെ 
അനുെണനങ്ങൾ 
പുറക്പെടുവിക്കുവോനുള്ള 
െണിവ്രീണയോണസ് �ോെ്യക്െ്സ് 
ഉറക്കെ പ്രഖ്യോ�ിക്കു�യടം 
ക്ചയ്യു് വയലോറിക്ന നക്മേ 
�ോണിച്ചുതരു�യോണസ് 
വിശ്െടംഗലടം
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പുലര്ത്തുകയും കചയ്ിരുന് �ഹാകവിയാ
യിരുന്നു വയലാര്. വയലാര് എന് കകാച്
ഗ്രാ�കത് ജലാകക�മ്പാടും വിളംബരം 
കചയ്യുന്തിന്റ് പുന്പ്ര-വയലാര് സ�രവം 
വിപ്ലവകവിയായ വയലാറും നി�ിത്�ായി
ട്ണ്്റ്.

‘വയലാറികറെ സര്ഗസാന്ിദ്ത്യം’ 
കപ്രാഫ. വിശവൈ�ംഗലം സുന്ജരശന് 
എഴുതിയ വയലാര് പഠന�ാണ്റ്. പ്രഭാത്റ് 
പ്രസിദ്ീകരിച്ച ആ പുസ്തകത്ികറെ മൂന്ാം 
പതി്്റ് പുറത്ിറങ്ങി എന്തതകന് വയ
ലാറികനയും വയലാര് കവിതകകളയും 
ചലച്ചിത്ഗാനങ്ങകളയും ഇജ്ാഴും കനജഞ്
റ്റുന് ഒരു പുതതലമുറയുണ്്റ് എന്നുള്ളതികറെ 
പ്രതത്യക്ഷ കതളിവാണ്റ്. വയലാറികന കണ്
റിഞ്ഞ ലഘുപഠനം എന്ാണ്റ് അവതാരി
കകാരനായ ടി.എന് േയചന്ദ്രന് അവകാ
ശക്ടുന്ത്റ്. ് ീര്ഘ�ായ അവതാരിക ഈ 
കൃതിയിജലക്കുള്ള പ്രജവശികയായി വായ
നക്ാരന്റ് അനുഭവക്ടുന്നു. വയലാര് രാ�
വര്മ്മയുകട േീവിതജരഖ ആ്ത്യ�ായി കകാ
ടുത്ിരിക്കുന്നു. വയലാറികറെ കാവത്യശില്പം 
എന് ഒന്ാം അദ്ത്യായത്ില് വയലാറികറെ 
കാവത്യ്ര്ശനകത്യും പ്രതത്യയശാസ്ത വി
ശവൈാസകത്യും കാവത്യഭൂ�ികജയയും വിശ
്�ാക്കുന്നു. 1948-ല് ജകവലം ഇരുപത്റ് 
വയസ്സുകാരനായ വയലാര് രാ�വര്മ്മ 
എഴുതിയ പാ്മുദ്കളികല എട്റ് ഗാന്ി 
കവിതകജളയും പ്രതിപാ്ിക്കുന്നു. ജ്ശീയ 
സവൈാതന്ത്രത്യത്ികറെ പശ്ചാത്ലത്ില് 
ഗാന്ിസകത്യും ഗാന്ിജയയും േനങ്ങൾ 
ആഹ്ാ്പൂര്വ്വം കകാണ്ാടുന് അവസര
ത്ില് ഈ കവിതകൾ എഴുതി േനശ്രദ്
പിടിച്പറ്റിയ വയലാറികന ഓജരാ കവിത
യുകട വത്യാഖത്യാനത്ിലൂകടയും വിശവൈ�ംഗലം 
സുന്ജരശന് അവതരി്ിക്കുന്നു. �ാനവിക
തയുകട കവിതയാകണന്്റ് '�നുഷത്യാഭി�ാന
ത്ികറെ കവിതയിലം' വിശ്�ാക്കുന്നു. 
വയലാറികറെ േീവിത ്ര്ശനവം കക്ഷി 
രാഷ്ടീയവം ഉ്ാഹരണസഹിതം വാക്കുക
ളില് വിളങ്ന് ഗാന്ിയന് �ാര്ഗങ്ങളില് 
നിന്നും വിപ്രതിപത്ി പിന്ീടുണ്ായ 
വയലാര് കവി ക്രജ�ണ �ാര്ക്റ് സിസത്ി
ജലക്കുള്ള കാവത്യപ്രയാണം ആരംഭിച്ച 
അദ്ത്യായവം ഈ കൃതിയിലണ്്റ്. വയലാ
റികറെ സ്തീപക്ഷ രചനകളില് പ്രശസ്തിയാര്
ജ്ിച്ച ‘അയിഷ’ എന് ഖണ്ഡകാവത്യവം 
കള്ളുഷാ്ികല കത്ീനയുകട ്യനീയ 
കാവത്യചിത്വം പണ്ഡിജതാചിത�ായ കാഴ്ച
്ാടിലൂകട വിശവൈ�ംഗലം വരച്ചിടുന്നു. 
ഭക്ിയും വിഭക്ിയും പടവാളും �ണിവീണ
യും ദ്ാവിഡപക്ഷ രചനകളും വയലാറികറെ 
നാസ്തിക ജബാധകത്യും സംഗീതത്ികറെ 
അലൗകിക�ായ ഹൃ്യാവര്ജ്ക ശക്ി

ജയയും കുറിക്കുന്താണ്റ്. വാളല് എകറെ 
സ�രായുധക�ന്നും �നുഷത്യവികാരങ്ങൾ, 
ജവ്നകൾ, പകര്ത്ിവയ്കാനുള്ള സംഗീ
തത്ികറെ അനുരണനങ്ങൾ പുറക്ടുവിക്കു 
വാനുള്ള �ണിവീണയാണ്റ് കാ�ത്യക�ന്്റ് 
ഉറകക് പ്രഖത്യാപിക്കുകയും കചയ്യുന്നു വയ
ലാറികന നകമ്മ കാണിച്തരുകയാണ്റ് 
വിശവൈ�ംഗലം.

കാവത്യാത്കവം വിപ്ലവ വീരത്യവമുള്ള 
സിനി�ാ ഗാനങ്ങൾ എഴുതി കവിതാവഴിക്കു 
ഇടജവള നല്കിയ, േനഹൃ്യങ്ങകള സവൈാ
ധീനിച്ച വയലാറികന വിശവൈ�ംഗലം ആരാ
ധനപൂര്വ്വം ചിത്ീകരിക്കുന്നു. േനശ്രദ് 
പിടിച്പറ്റിയ ഗാനങ്ങളുകട പല്വികകാടു
ത്്റ്കകാണ്്റ് ആ അദ്ത്യായം �ജനാഹര�ാ
ക്ിയിരിക്കുന്നു. കഥാ രചനയിലം വയലാ
റികറെ ദക്ാട്റ് പതി്ിച്ചിട്ണ്്റ്. കവട്ം 

തിരിത്തും, രക്ം കലര്ന് �ണ്്റ് എന്ീ കഥാ 
സ�ാഹാരങ്ങളികല കഥകകളക്കുറിച്ം ഈ 
കൃതിയില് സൂചി്ിച്ചിട്ണ്്റ്. ‘പുരുഷാന്ര
ങ്ങളിലൂകട’ എന് യാത്ാ വിവരണ ഗ്രന്ഥ
കത്യും ‘കു്ിചില്ലുകളും ജറാസാ്ലങ്ങളും’ 
എന് ജലഖനങ്ങൾ ഉൾകക്ാള്ളിച്ച പുസ്ത
കവം വയലാറികറെ സര്ഗ സാഹിതത്യത്ി
കറെ �ികച്ച സംഭാവനകളായി എടുത്തുകാ
ണിക്കുന്നുണ്്റ്. വയലാര് രാ�വര്മ്മയുകട 
കൃതികളും വയലാര് രാ�വര്മ്മകയക്കുറിച്ള്ള 
കൃതികളും അനുബന്�ായി ഈ പുസ്തക
ത്ില് ഉൾക്ടുത്ിയിട്ണ്്റ്.

വയലാര് കവിതകളുകട പഠനങ്ങൾ 
നിരവധി ഉണ്ായിട്കണ്ങ്കിലം ''വയലാറി
കറെ സര്ഗസാന്ിധത്യം'' സാഹിതത്യാസവൈാ്
കര്ക്കും സാഹിതത്യ വി്ത്യാര്തികൾക്കും 
വളകര പ്രജയാേനകര�ായിരിക്കും വയലാ
റികറെ സാഹിതത്യവഴിയിജലക്കുള്ള സഞ്ാരം 
സുഗ��ാകജട! 

വയലോര് 
�വിത�ളുക്െ 

�ഠനങ്ങൾ നിെവധി 
ഉണ്ോയിട്ക്ണ്ങ്ിലടം 

''വയലോറിക്റെ 
സര്ഗസോ്ിധ്യടം'' 

സോഹിത്യോ
സ്ോേ�ര്ക്കുടം 

സോഹിത്യ 
വിേ്യോര്ത്ഥി�ൾക്കുടം 

വളക്െ 
പ്രപയോെന

�െെോയിെിക്കുടം

ന്ശപാഫ. വ്ടിേ്വമംഗലം സുന്ദകരേൻ

വയലാറികറെ സര്ഗ
സാന്ിദ്ത്യം 

(പഠനം) 
കപ്രാഫ. വിശവൈ�ംഗലം 

സുന്ജരശന്

പ്രഭാത്റ് ബുക്്റ് ഹൗസ്റ്
100/- രൂപ



നവംബര്  1  2022 ന വ യു ഗ ം  49

പന്ന്കറെ കപജ്
പന്ന്ന് രവീ�ന്

ചെിത്രക്െഴുതിയ
�ോര്ട്ി പ�ോണ്ഗ്രസ്സ്

സി പി ഐ യുകട ഇരുപത്ി
നാലാം ജകാണഗ്രസ്റ് 
ഒജ്ാബര് 18 നാണ്റ് 

അവസാനിച്ചത്റ്.ആന്ധ്ര പ്രജ്ശികല 
വിേയവാഡയിലാണ്റ്   പാര്ടി ജകാണ
ഗ്രസ്റ് നടന്ത്റ്. 14 ന്റ് പതിനായിരങ്ങൾ 
പകങ്കടുത് �ഹാറാലിജയാകടയാണ്റ് 
സജമ്മളനത്ികറെ തടക്ം അറിയിച്ചത്റ്. 
പതാക, ബാനര് കകാടി�രോഥകൾ 
സംഗ�ിച്ചാണ്റ് കപാതസജമ്മളനം ആരം
ഭിച്ചത്റ്. ോഥകൾ എത്ിജച്ചരൂജമ്പാജഴ
ക്കും സജമ്മളനനഗരി േനനിബിഡ�ാ
യിരുന്നു. മൂന്്റ് ദകവഴികളായി വന് 
ോഥകൾ നഗരിയില് എത്ിജച്ചര്ന്ത്റ്. 
പാര്ടിയുകട യുവതവൈം പ്രകട�ാക്കുന് 
തായിരുന്നു സജമ്മളനം. പ്രകടനത്ില് 
വലിയ വിഭാഗം േനങ്ങളും യുവാക്ളും 
വി്ത്യാര്തികളു�ായിരുന്നു.സ്തീകളുകട  
പങ്കാളിത്ം എടുത്തുപറയത്ക്തായി
രുന്നു. ചുരുക്ി്റഞ്ഞാല് പാര്ടിയുകട 
ആജരാഗത്യത്ില് തീകര സംശയം ജവണ് 
. യുവ ദചതനത്യത്ികറെ  കടന്നുകയറ്റം 
�ജറ്റത്റ് കാലകത്ക്ാളും കൂടുതലാണ്റ്.

നാകളയുകട സവൈപ്നങ്ങൾക്്റ് നിറംപ
കരാന് കചറു്ക്ാരുകട പടയണിക്്റ് 
കഴിയുക�ന് സജന്ാഷ�ാണ്റ് വിേയവാ
ഡസജമ്മളന പ്രകടനം വിളിച്പറയുന്
ത്റ്. സി പി ഐ ജപാരാളികളുകട പിന്
മുറക്ാരാണ്റ് നാകളയുകട സാമുഹത്യ �ാറ്റ 
ത്ികറെ ചാലകശക്ിയാണ്റ് എന്്റ് 
പ്രതത്യക്ഷത്ില് പ്രകടി്ിച്ച �ഹാറാലി
യായിരുന്നു അത്റ്. അവികട  പകങ്കടുത് 
പതിനായിരക്ണക്ിന്റ് യുവാക്ളുകട 
മുഖത്്റ് ആജവശത്ികറെ തിരകയാലിയും 
നാകളയുകട പ്രതീക്ഷയു�ാണ്റ് അലയടി
ച്ചത്റ്. അവികട സി പി ഐക്്റ് ഭരണാ
ധികാര�ില് അതിന്റ് ജവണ് ആൾബല
�ില്  അടുകത്ങ്ം ഭരണത്ി 

്ത്യജവ്ി,�കറ്റാന്്റ് 1975ലം, 
61 ല് പാര്ടിയില് ആശയസംഘട

നങ്ങളുകട കാലം, സഖാക്ൾ അേയ
ജഘാഷും സി രാജേശവൈരറാവം നിറഞ്ഞു 
നിന് സജമ്മളനം. 75 ആവജമ്പാജഴക്കും 
സുന്രയേയും നാഗികറഡ്ിയുക�ാകക് 
പാര്ടിയില്നിന്നുംപുറത്തുജപായ കാലം. 
ഭിന്ി്ികറെ പുഴുക്കുത്തുകൾ പാര്ടികയ 
ആടിയുലച്ച കാലത്ിന്റ്ജശഷം ഇന്ത്യന് 
രാഷ്ീയത്ില് വത്യക്�ായ നിലപാട്റ് 
ഉയര്ത്ി്ിടിക്കുന് പാര്ടിയായി വളര്
ന്നുവന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി വി�ര്ശ
നവം സവൈയം വി�ര്ശനവം കൃതത്യതജയാ
കട പാലിക്കുന് പാര്ടിയാണ്റ്. ഒജര�ന 

കലത്തുക�ന്്റ് പറയാനും പ്രയാസ�ാണ്റ്, 
എന്ിട്ം കചകങ്കാടിയു�ായി പ്രകടന
ത്ില് പകങ്കടുത് യുവാക്ൾ  കര്മ്മധീ
രതയുകട പ്രതീകംതകന്യാണ്റ്. അവരാ 
രും സവൈന്ം ജനടം ജനാക്ി കടന്നുവന്
വരല് എന്്റ് ചൂണ്ിക്ാണിക്ാന് ജവണ്ി 
കൂടിയാണ്റ്. അര്്ണ ജബാധജത്ാകട 
കടന്നുവന് യുവാക്ളാണ്റ് പാര്ടിയുകട 
കരുത്്റ്.

സജമ്മളനത്ില് പ്രജതത്യകം ശ്രദ്ി
ച്ച ഒരുകാരത്യം തികഞ്ഞ അച്ചടക്വം 
ആശയക്ാരുത്വ�ാണ്റ്. മുന്പ്റ് രണ്ടു 
തവണ പാര്ടി ജകാണഗ്രസിന്റ് വിേയ
വാഡജവ്ിയായിരുന്നു..1961 ലാണ്റ്,ആ
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ജസ്ാകട ഐകത്യജബാധജത്ാകട േനങ്ങ
ജളാകടാ്ം നിലനില്ക്ാന് പാര്ടിക്്റ് 
കഴിയുന്ത്റ് ആശയവത്യക്ത കകാണ്ാ 
ണ്റ്. പഴയ പാര്ടി ജകാണഗ്രസുകളുകട 
അനുഭവം �നസ്ിലണ്്റ്. 1978കല ഭാടിന്
ഡാ ജകാണഗ്രസ്റ് പകങ്കടുത്വരുകട 
�നസ്ില് അത്റ് �ായാകത നില്ക്കും. 
1964 ല്പാര്ടി വിട്റ് ഒരുവിഭാഗം �കറ്റാ
രുപാര്ടി രൂപീകരിച്ചജ്ാൾ ഏറ്റവ�ധി
കം ജവ്നിച്ചപാര്ടിയാണിത്റ്.അങ്ങി
കനയുള്ള ദുരിത അനുഭവങ്ങൾ �നസ്ി 
ലള്ള സഖാക്ളാണ്റ് പാര്ടികയ മുജന്ാ
ട് നയിച്ചത്റ്.അടിയന്ിരാവസ്ക്്റ്ജശ
ഷം നടന് സജമ്മളന�ാണ്റ് ഭാടിന്ഡാ 
ജകാണഗ്രസ്റ്. ആ സജമ്മളന�ാണ്റ് പാര്
ടിയുകട മുജന്ാട്ള്ള പാതയില് ഒരു 
പ്രധാന നാഴികകല്ായത്റ്. അവികട 
ആശയസംഘടനത്ികറെ രംഗ�ായിരു
ന്നു. അന്്റ് ഇന്ദ്രേിത്റ് ഗുപ്തയും എ ബി 
ബര്്ദോനും ബാലറാമും. പി കക വിയും 
ഉൾക്കടയുള്ള ജനതാക്ൾ പാര്ടിക്്റ് 
ശക്ിപകര്ന്നു. ഭാടിന്ഡാ ജകാണഗ്രസ്റ് 
തീരു�ാനത്ികറെ അടിസ്ാനത്ില് 
പി കക വി മുഖത്യ�ന്ത്രി സ്ാനം ഉജപ
ക്ഷിച്. അന്്റ്  ജകരളത്ില്  രൂപീക
രിച്ച ഇടതപക്ഷ േനാധിപതത്യ മുന്ണി
യാണ്റ് ഇജ്ാഴും ജകരളത്ിലള്ളത്റ്. 
ഭാടിന്ഡാ മുതല് വിേയവാഡവകര 
എല്ാ പാര്ടി ജകാണഗ്രസിലം പകങ്കടു
ത് പ്രതിനിധി എന്നിലയില് പരി
ജശാധിച്ചജ്ാൾ ഈ സജമ്മളനം രണ്ടു 
കാരത്യത്ില് മുന്ില് നില്ക്കുന്നു. ഒന്നു 
ആശയവത്യക്ത. രണ്ടു �ാനസിക 
ഐകത്യം തീരു�ാനങ്ങകളല്ാം ഏകക
ഠേ�ായിരുന്നു  ഒരു വിപ്ലവപാര്ടിക്്റ് 
അവശത്യം ഉണ്ായിരിജക്ണ് ആശയവത്യ
ക്തയും  അഭിപ്രായഐകത്യവം നിറ
ഞ്ഞുനിന് സജമ്മളനം.സജമ്മളനം നട
ക്കുന് ് ിവസങ്ങളില് വാര്ത്ാ �ാധത്യ� 
ങ്ങൾ പടച്വിട നുണകഥകൾ പാര്ടി
ക്ത്്റ് ഗ്രൂ്്റ് വഴക്ാകണന്നും കടുത്
�ല്സരത്ില് പാര്ടി ഉലയുകയാകണ
ന്നും അവര് എഴുതി . പാര്ടികയ ജനേഹി 
ക്കുന്വര്ക്്റ് �ജനാജവ്നയും നമ്മുകട 
അനുകൂലികകളന്്റ് നടിക്കുന്വര്ക്കും 
എതിരാളികൾക്കും ചിരിക്ാന് വകയു
ണ്ാകുക�ന് ആകാംക്ഷയും നിറഞ്ഞ 
്ിനങ്ങൾ അവകയല്ാം തകര്ത്ാണ്റ് 
വിേയവാഡസജമ്മളനം അവസാനിച്ച
ത്റ്.  സി പി ഐ ആശയവത്യക്തയും 
അഭിപ്രായ ഐകത്യവം സാമൂഹത്യ പ്രതി
ബദ്തയുമുള്ള �നുഷത്യരുകട വിപ്റ്ളവപ്ര
സ്ാന�ാകണന്്റ് സജമ്മളനം അടിവര
യിടുന്നു. പാര്ടി ജകാണഗ്രസ്റ് സംഘടനാ 

തീരു�ാന�ായി പ്രഖത്യാപിച്ചത്റ്, അംഗതവൈം 
പത്തു ലക്ഷ�ാക്ി വര്ദ്ി്ിക്കും 
എന്ാണ്റ്. ഇജ്ാൾ പാര്ടിയില് ആറു
ലക്ഷത്ി നാല്പത്ി ഒന്ായിരം അം
ഗങ്ങൾ ഉണ്്റ്.  2025 ആവജമ്പാൾ സി 
പി ഐ ക്്റ് നൂറൂവയസ്ാകും. അജ്ാജഴ
ക്കും പത്തു ലക്ഷം അംഗസംഖത്യയുള്ള 
പാര്ടിയായി പാര്ടി വളര്ന്നു നില്ക്കും. 
പുതിയ തലമുറക്്റ് പ്രതീക്ഷയുകട പ്രകാശ 
ധാരയാകാന് ചുവ്ികറെ പ്രസ്ാനത്ി
ന്റ് കഴിയും. സജമ്മളനത്ികറെ തിരശീ
ലവീഴും മുന്ജപഅവികട പകങ്കടുത് 
കതാള്ളായിരജത്ാളം പ്രതിനിധികളും 
എഴുജന്റ്റു നിന്നു പാടിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
ഇന്റര് ജനഷനല് ഗാനം. എല്ാവരും  
എഴുജന്റ്റ്റ് ഏറ്റുപാടി.  

"എഴുജന്ല്്ില് നിങ്ങൾ തനി പടി

ണിതടവകാകര, എഴുജന്ല്്ിന് �ണ്ില് 
കഷ്ക്ടുന്വകര" എന്നു തടങ്ങി ഇറെര്
നാഷണല് അവസാനിക്കുജമ്പാൾ എല്ാ
കഠേങ്ങളില്നിന്നും ഒന്ിച് മുഴങ്ങിയ
ശബ്ം ഇന്ങ്കിലാബ്റ് സിന്ാബാ്്റ്, സി 
പി ഐ സിന്ാബാ്്റ്. എന്തായിരുന്നു. 
യുവാക്ളാകുജമ്പാൾ AIYF സജമ്മളന
ത്ില് ഉശിജരാകട വിളിച്ച മുദ്ാവാകത്യ 
ത്ികറെ വിപ്റ്ളവവീരത്യം കൂടുതല് പ്രക
ടി്ിക്കുവാനാണ്റ്പാര്ടി സജമ്മളനങ്ങൾ 
ആവശത്യക്ടുന്ത്റ്. ഞങ്ങകള ജചാര 
പാര്ടിക്്റ് 'ഞങ്ങകള േീവന് പാര്ടിക്്റ് 
എല്ാക�ല്ാം പാര്ടിക്്റ് ഞങ്ങകള പാര്ടി 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ടി സി പി ഐ സി
ന്ാബാ്്റ്.' ഇരുപത്ിനാലാം പാര്ടി 
ജകാണഗ്രസ്റ് ഇന്ത്യന് േനതയുകട ഭാവി 
ഭാഗജധയത്ിനുള്ള പ്രതീക്ഷയുകട തി
രിനാള�ായിരുന്നു.  �താധിഷ്ിത രാഷ്ടീയ 
പ്രസ്ാന�ായ ബി കേ പി ഭരണത്ിറെ 
ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയിലള്ള പ്രവണതകൾ 
േനേീവിതകത് തകര്ക്കുന്തം രാേത്യ

കത് നരകതലത്യ�ായ നിലയിജലക്കു 
കകാണ്ടു ജപാകുന്ത�ാണ്റ്.അടുത് നാ
ലപതിറ്റാണ്ടു കാലം ഭരണം ഉറ്ിച് 
നിര്ത്ി ഹിന്ദുതവൈ അേണ് ശക്�ായി 
നടത്ാനും രാേത്യം പൂര്ണ�ായും മുതലാ
ളി�ാര്ക്്റ് ദക�ാറി അധികാരജകന്
ത്ില് നിന്്റ് ധനസമ്പാ്നം നടത്ി 
ഫാസിസം നട്ാക്ാനും ആര് എസ്്റ് 
എസ്റ് ജകന്ദ്രങ്ങൾ പരിപാടികൾ തയോ
റാക്കുന്  ഭീതി്�ായ  വര്ത്�ാനകാ
ലത്്റ് പ്രതീക്ഷയുകട ദകത്ിരിയാകു
ന്ത്റ് �തനിരജപക്ഷ പാര്ടികളാണ്റ്. 
അതില് മുഖത്യസ്ാനത്്റ് നില്ക്കുന്ത്റ് 
സി പി ഐ തകന്യാണ്റ്.

�തനിരജപക്ഷ േനവിഭാഗങ്ങൾ 
ആശവൈാസത്ികറെ ശബ്ത്ിന്റ് കാജതാര്
ത്തു നില്ക്കുകയാണ്റ്. ഇടതപക്ഷ പാര്
ടികകളയാണ്റ് അവര് ഉറ്റു ജനാക്കുന്ത്റ്. 
അതില് പ്രഥ�സ്ാനത്തുള്ള പാര്ടിയാ
ണ്റ് സി പി ഐ. ഇത്റ് പ്രസംഗഭാഷയല്  
അജയാദ്ത്യയില് പ്രവര്ത്ിച് കാണിച് 
കകാടുത്താണ്റ് സി പി ഐ. ഇന്കത് 
സന്ിഗ്ദഘടത്ില് േനങ്ങൾക്്റ് താങ്ം 
തണല�ാകാന് �തനിരജപക്ഷ കക്ഷി
കളുകട ജയാേിച്ച പ്രസ്ാനം സിപിഐ 
മുജന്ാട് കവക്കുന്നു. പാര്ടി സജമ്മളന
ങ്ങൾ ചര്ച്ചകചയ്തം തീരു�ാനിച്ചതം 
രാേത്യത്ികറെ �തനിരജപക്ഷത ശക്ി 
ക്ടുത്ാനും വളര്ത്ാനുമുള്ള അടവക
ളും തന്ത്രങ്ങളു�ാണ്റ്.

ഇരുപത്ിനാലാം പാര്ടി ജകാണ
ഗ്രസ്റ് വത്യക്�ായി പറയുന്തം രാേത്യ
ത്ികറെ ഭാവി തകന്യാണ്റ്.. 2024ല് 
നടക്കുന് പാര്ലിക�റെ്റ് തിരഞ്ഞടു്്റ് 
രാേത്യത്ികറെ ഭാവിയിജലക്കുള്ള ചൂണ്ടു 
പലകയാണ്റ്. രാേത്യകത് �തനിരജപക്ഷ 
പ്രസ്ാനങ്ങകള ഒരു�ി്ിക്കുന്തിന്റ് 
ജവണ്ി നടത്തുന് പരിശ്ര�ത്ില് മുഖത്യ
ഘടകം ഇടതപക്ഷ ശക്ികളാണ്റ്.
അതില്തകന് പ്രധാന�ാണ്റ് കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് പാര്ടികൾ. ജകരളത്ികല ഇടതപ
ക്ഷ േനാധിപതത്യമുന്ണി  അനുകരണീ
യ�ായ �ാതൃകയാണ്റ്. ഈ മുന്ണി 
ഗവണക�റെികന കഞക്ികക്ാല്ാനുള്ള 
പരിശ്ര��ാണ്റ് ജകന്ദ്രസര്ക്ാര് നടത്തു
ന്ത്റ്.ഗവര്ണ്കറ അതിനുള്ള ആയുധ
�ാക്കുകയാണ്റ്. ഇത്രം ഒരു രാഷ്ടീയ 
സാഹചരത്യത്ില് �തനിരജപക്ഷ ഇന്ത്യ 
നിലനിര്ത്തുന്തിനുള്ള സി പി ഐ 
നിര്ജ്ദേശം രാേത്യം പ്രതീക്ഷജയാകടയാണ്റ് 
സവൈീകരിച്ചത്റ്.ജകരളത്ില് �ാതൃഭൂ�ി 
പത്ം ജപാലം സജമ്മളനതീരു�ാനങ്ങ
ളില് പ്രതീക്ഷ അര്്ിച് മുഖപ്രസംഗം 
എഴുതിയിരുന്നു. 

2025 ആവുപ്ോൾ 
സി �ി ഐ കെസ് നൂറൂവയസ്ോകുടം. 
അപപെോപഴക്കുടം �ത്തു ലക്ഷടം 
അടംഗസടംഖ്യയള്ള 
�ോര്ട്ിയോയി �ോര്ട്ി വളര്ന് 
നിൽക്കുടം. പുതിയ തലമുറകെസ് 
പ്രത്രീക്ഷയക്െ പ്ര�ോശ 
ധോെയോ�ോന് ചുവപെിക്റെ 
പ്രസ്ോനത്തിനസ് �ഴിയടം. 


