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സ്വേച് ഛാധിപത്യത്ിനും ചൂഷണത്ിനും അടിച്ചമർത്ലിന-
മമതിരായ ഇന്്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനത്ിമറെ ധീരമായ 
സപാരാട്ടങ്ങൾക്് 2020 ഒക്സടാബർ 17-ന് നൂറു വയസ്സു 
തികഞ്ഞു. ്മതവേത്ിലും ജനാധിപത്യത്ിലും അധിഷ് ഠിതമായ 
ഒരു ്മൂഹും മകട്ടിപ്പടുക്ാൻ ്വേന്ും ജീവിതും ഉഴിഞ്ഞുവച്ച 
ലക്ഷക്ണക്ിന വിപ്ലവകാരികളുമട ത്യാഗങ്ങളുമട ഒരു 
നൂറ്ാണ്ാണ് കടന്നുസപായിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്ണക്ിന് 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രവർത്കർ ഈ പാതയിൽ രക്ത്ാക്ഷിതവേും 
വരിച്ചു. അതിലസമമെ സപർ ഭരണകൂട അടിച്ചമർത്ലകമെയും, 
ആക്രമണങ്ങമെയും, വിധവേും്ക ശ്രമങ്ങമെയും എതിരിട്ടുമകാണ്് 
പുതു്മൂഹ സൃഷ് ടിക്ായള്ള സപാരാട്ടങ്ങൾ തുടരുന്നു.

്മൂഹത്ിൽ ദൂരവ്യാപകമായ മാറ്ങ്ങൾ സൃഷ് ടിക്കുന്നതിനായി 
സകാടിക്ണക്ിന ജനങ്ങമെ കർമനിരതരാക്കുവാൻ 
നി്വോർത്ഥമായ പ്രവർത്നങ്ങെിലൂമട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്് 
്ാധിച്ചു. അവർ വർഗീയവിസ്വേഷത്ിമനതിമരയും ജാതി 
വിസവചനത്ിമനതിമരയും സപാരാടി; തങ്ങളുമട അവകാശങ്ങൾ 
സനടിമയടുക്കുന്നതിനായി കർഷകമരയും മതാഴിലാെികമെയും 
്ുംഘടിപ്പിച്ചു; പാർശവേവൽക്രിക്മപ്പട്ടവർക്കുും ചൂഷിതർക്കുും 
അടിച്ചമർത്മപ്പട്ടവർക്കുും മമച്ചമപ്പട്ട ജീവിതും ്ാധ്യമാക്കുന്ന 
ഒരു ്മൂഹും മകട്ടിപ്പടുക്ാൻ തക്വണ്ും ജനങ്ങമെ 
പ്രബുദ്ധരാക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്ിച്ചു. മനഷ്യൻ മനഷ്യമന 
ചൂഷണും മചയ്യുന്നതവ്ാനിപ്പിക്ാൻ സ്ാഷ്യലി്ത്ിനും 
അതിൽ നിന്നുും കമ്മ്യൂണി്ത്ിസലയ് ക്കുള്ള പരിവർത്ന-
ത്ിനും മാത്രസമ ്ാധിക്കുകയള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചെിയന്നവരാണ് 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. മനഷ്യരാശി വിഷമ്ന്ികമെ സനരിടുന്ന 
ഇന്നമത്ക്ാലത്ും ഈ ലക്ഷ്യും മുൻ നിർത്ി അവർ സപാരാട്ടും 
തുടരുകയാണ്.
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ഇന്്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ സ്ശ്് സനഹികൊണ്. അവരുമട 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇന്്യയിമല ്ാമൂഹിക, ്ാമ്പത്ിക, 
്ാും്് കാരിക യാഥാർഥ്യങ്ങെിൽ ആഴത്ിൽ സവരൂന്നി 
നിന്നുമകാണ്ടുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും മാനവവിസമാചനത്ി-
നായള്ള ്ാർവസ്ശീയ സപാരാട്ടത്ിമറെ അവിഭാജ്യമായ 
ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്്യയിമല വിപ്ലവപ്രവർത്നങ്ങമെ അവർ 
കാണുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ് ഭാവി എന്ന ് വേപ് നും സലാകമമമ്പാടു-
മുള്ള ്ഖാക്സൊമടാപ്പും തങ്ങൾ പങ്ിടുന്ന ഒന്നാണ് എന്നവർ 
വ്യക്തമായി മന്ിലാക്കുന്നു. ഇന്്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനും 
ശക്തമായ ്ാർവസ്ശീയതയിൽ ഊന്നിയതാണ് എന്നർത്ഥും. 
മമറ്ാരു വിധത്ിൽ പെഞ്ാൽ, സലാകത്് അടിച്ചമർത്-
മപ്പടുന്ന ജനങ്ങൾക്കുും രാജ്യങ്ങൾക്കുും സവണ്ി ഇന്്യൻ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനും നിലമകാണ്ിട്ടുണ്് — ആ നിലപാട് 
്വേന്ും രാജ്യത്ിനള്ളിൽ ജന്മ്മതിയള്ള നിലപാടല്ാതിരുന്ന 
ഘട്ടങ്ങെിൽസപ്പാലും.

്ാെിസ്റ് ്ാമ്ാജ്യത്ിമനതിരായ സപാരാട്ടത്ിൽ വിജയും 
കകവരിച്ച 1917-മല ഒക് സടാബർ വിപ്ലവും അടിച്ചമർത്മപ്പട്ട 
രാഷ് ട്രങ്ങളുമടയാമക സപാരാട്ടങ്ങെിൽ ഊർജമായി. 
ചരിത്രത്ിമല ഈ മഹത്ായ അധ്യായത്ാൽ പ്രസചാ്ിതമാണ് 
ഇന്്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനും. ഇന്്യയിൽ ബ്ിട്ടീഷ് 
സകാെനിഭരണും അവ്ാനിപ്പിക്ണും എന്നാഗ്രഹിച്ച ഒരു 
്ുംഘും ഇന്്യൻ വിപ്ലവകാരികൾ, സലാകത്ിമറെ വിവിധ 
സകാണുകെിൽ നിന്നുും അന്ന് സ്ാവിയറ്് യൂണിയനിലായിരുന്ന 
താഷ് മകറെിൽ എത്ിസച്ചർന്നു. മമക് ് ിക്ൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടിയമട സ്ാപകസനതാവും കമ്മ്യൂണിസ്റ് ഇറെർനാഷണ-
ലിമറെ എക് ് ികയുട്ടിവ് കമ്മിറ്ിയുംഗവമായിരുന്ന ഇന്്യൻ 
വിപ്ലവകാരി എുംഎൻ സൊയിയമട ്ഹായസത്ാമട അവർ 
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1920 ഒക്സടാബർ 17-ന് ഇന്്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി 
രൂപീകരിച്ചു. 

വിസ്ശത്വച്ചു രൂപീകൃതമായ ഇന്്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടിമയക്കൂടാമത 1920-കളുമട തുടക്ത്ിൽ നിരവധി 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇന്്യയമട പലഭാഗങ്ങൊയി ഉ്യും 
മചയ് തു. സബാുംമബയിൽ എ്്എ ഡാമങ്യമടയും കൽക്ട്ട-
യിൽ മു്ഫ്ഫർ അഹ് മ്ിമറെയും മദ്ാ്ിൽ എും ശിങ്ാരസവല 
മചട്ടിയാരുമടയും ലാസഹാെിൽ ഗുലാും ഹുമ്യ്നിമറെയും 
സനതൃതവേത്ിലള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇക്കൂട്ടത്ിൽ പ്രധാനമപ്പട്ടവ-
യായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്്യ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്് 
മാർക് ് ി്ും-മലനിനി്ത്ിൽ ക്ദ്ധാന്ികവും പ്രാസയാ-
ഗികവമായ വി്്യാഭ്യാ്ും നൽകാനള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടത്ി. 

എുംഎൻ സൊയിയമായി ്മ്പർക്ത്ിലായിരുന്ന ഇന്്യയിൽ-
ത്മന്നയള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ 1925 ഡി്ുംബർ 25 മുതൽ 28 
വമരയള്ള തീയതികെിൽ ഇന്നമത് ഉത്ർ പ്രസ്ശിമല 
കാൺപൂർ നഗരത്ിൽ ഒരു തുെന്ന ്സമ്മെനും വിെിച്ചു സചർത്. 
അവർ ഈ ്സമ്മെനത്ിൽ വച്ച് സബാുംമബ ആസ്ാനമായി 
ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്്യ സ്ാപിക്ാൻ തീരുമാനിച്ചു. 
ഒരു അഖിസലന്്യാ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ഇന്്യൻ മണ്ിൽ 
രൂപീകരിക്ാനള്ള ആ്്യമത് ശ്രമമായിരുന്നു ഇത്. അതിനാൽ 
ഇന്്യയിമല ഒരു വിഭാഗും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇന്്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പ്രസ്ാനത്ിമറെ ആരുംഭമായി ഈ ശ്രമമത്യാണ് 
അടയാെമപ്പടുത്ന്നത്. 
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എുംഎൻ സൊയ് (നടുക്്, കറുത് കടയും ജാക്റ്ും)  
വ്ാ്ിമിർ മലനിൻ (ഇടത് നിന്ന് പത്ാമത് ), മാക് ് ിും 
സഗാർക്ി (മലനിന പിന്നിൽ) തുടങ്ങിയവർമക്ാപ്പും, 1920-ൽ.  
ആ വർഷും സ്ാവിയറ്് െഷ്യയിമല മപസട്രാഗ്രാഡിൽ 
വച്ചു നടന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ് ഇറെർനാഷണലിമറെ രണ്ാും 
സകാൺഗ്ര്ിസലയ് ക്കുള്ള പ്രതിനിധികൊയിരുന്നു 
ചിത്രത്ിലള്ള എല്ാവരുും. സകാൺഗ്ര്ിന സവ്ിയായ 
യൂെിത് ് ് കി പാല്ിൽ വമച്ചടുത്താണ് ചിത്രും.

ക്രാസ്നേപനേരാരമമരാഗസിൻ(റെഡ്പനേരാരമ)/
വിക്ിമീഡിയന�രാമൺസ്.
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ആദത്യവർഷങ്ങൾ

ബ്ിട്ടീഷ് സകാെനി ഭരണത്ിൽ നിന്നുും ഇന്്യ പൂർണ്്വോതന്്യും 
സനടിമയടുക്ണമമന്നുും അധവോനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്് 
തങ്ങളുമട ഭാഗസധയും ്വേയും നിർണ്യിക്ാൻ കഴിയന്ന ഒരു 
്മൂഹും സൃഷ് ടിക്ണമമന്നുും ഇന്്യയിമല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ 
ലക്ഷ്യമിട്ടു. അവമര ്ുംബന്ിച്ചിടസത്ാെും, ഈ ലക്ഷ്യും 
തീർച്ചയായും ്ാധ്യമാണ് എന്നതിമറെ ജീവിക്കുന്ന 
ഉ്ാഹരണമായിരുന്നു സ്ാവിയറ്് യൂണിയൻ. അവർ 
തീക്ഷ് ണമായ ്ുംഘടനാ പ്രവർത്നും ഏമറ്ടുത്. 1920-
കളുമട അന്്യസത്ാമട ഇന്്യയിമല വൻ നഗരങ്ങെിൽ സട്രഡ് 
യൂണിയൻ പ്രവർത്നും ശക്തിമപ്പടുന്നതിന് ഇതിടയാക്ി. 
1928, 1929 വർഷങ്ങെിൽ രാജ്യത്് മതാഴിലാെിവർഗ 
്മരങ്ങളുമട ഒരു സവലിസയറ്ും തമന്നയണ്ായി. സബാുംമബ-
യിമല തുണിമിൽ മതാഴിലാെികളുമടയും ബുംഗാെിമല െയിൽ സവ 
മതാഴിലാെികളുമടയും ്ീർഘകാലും നീണ്ടുനിന്ന ്മരങ്ങൾ 
ഇക്ാലമത് പ്രസക്ഷാഭങ്ങെിൽ ശ്രസദ്ധയമായിരുന്നു.

്വോതന്ത്യ്മരും നയിച്ചിരുന്ന ഇന്്യൻ നാഷണൽ 
സകാൺഗ്ര്് താരതസമ്യന മിതമായ രീതിയിലള്ള ്മര- 
ങ്ങൊണ് നയിച്ചുസപാന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ സകാെനിഭരണ-
വിരുദ്ധ ്മരത്ിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അണിസചർന്നസതാമട 
ബ്ിട്ടീഷ് ഭരണത്ിമനതിമര കൂടുതൽ ശക്തമായ നിലപാമട-
ടുക്ാൻ സകാൺഗ്ര്് നിർബന്ിതമായി. അഹമ്മ്ാബാ്ിൽ 
വച്ച് 1921-ൽ നടന്ന സകാൺഗ്ര്് ്സമ്മെനത്ിൽ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ മൗലാനാ ഹസ്രത് മമാഹാനിയും ്വോമി 
കുമാരാനന്ും ഇന്്യയ് ക്് ബ്ിട്ടീഷ് ഭരണത്ിൽ നിന്നുും 
പൂർണ്്വോതന്ത്യും സവണമമന്നാവശ്യമപ്പട്ടുമകാണ്ടുള്ള പ്രസമയും 
അവതരിപ്പിച്ചു. സകാൺഗ്ര്് ആ പ്രസമയും തള്ളിക്െഞ്ഞു 
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എങ്ിലും, ്സമ്മെനത്ിൽ ഇങ്ങമനമയാരു പ്രസമയും 
അവതരിപ്പിക്മപ്പട്ടു എന്നത് ഗൗരവമായി കണക്ാക്മപ്പട്ടു. 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് ആശയങ്ങൾ ്ാമ്ാജ്യതവേവിരുദ്ധ സപാരാട്ടത്ിൽ 
്വോധീനും മചലത്ിത്ടങ്ങി എന്നതിമറെ സൂചനയായിരുന്നു 
ഇത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നതിലും 
അതിന് തങ്ങളുമട ്ാമ്ാജ്യത്ിന സമലണ്ാകാവന്ന 
പ്രത്യാഘാതങ്ങെിലും അപകടും മണത് ബ്ിട്ടീഷുകാർ, 
ആ്്യകാല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർമക്തിമര ഗൂഢാസലാചനക്കുറ്ും 
ആസരാപിച്ചുമകാണ്ടുള്ള സകസുകളുമട ഒരു പരമ്പര 
തമന്ന ചുമത്ി. 1921-നും 1933-നും ഇടയിൽ 
അക്ാലമത് നിരവധി പ്രമുഖ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസനതാക്ൾ 
അെസ്റിലാവകയും ജയിലിലടയ് ക്മപ്പടുകയും മചയ് തു. ഈ 
ഗൂഢാസലാചനസക്സുകെിൽ ഏറ്വും പ്രധാനമപ്പട്ടതായിരുന്നു 
1929 മുതൽ 1933 വമര നീണ്ടുനിന്ന മീെറ്് ഗൂഢാസലാചനസക്്്. 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ാനമത് അടിച്ചമർത്ക എന്ന 
ഉസദേശ്യസത്ാമട ആരുംഭിച്ച സക്ായിരുന്നു ഇമതങ്ിലും 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാമര ്ുംബന്ിച്ചിടസത്ാെും ഇത് മാർക് ് ിസ്റ് 
പ്രത്യയശാ്് ത്രും പ്രചരിപ്പിക്ാൻ പറ്ിയ ഒരു മികച്ച സവ്ിയായി 
മാെി. സകാടതിയിൽ മാർക് ് ി്മത്പ്പറ്ി വിശ്ീകരിക്ാനും 
അതിമന അനകൂലിച്ച് വീസൊമട ന്യായവാ്ും നടത്ാനും അവർ 
ഈ അവ്രും ഉപസയാഗിച്ചു. സക്് വി്് താരമത്പ്പറ്ിയള്ള 
വാർത്കൾ മപാതുജനങ്ങെിൽ വലിയ താത്പര്യമുണർത്ി 
എന്നതുും ്ഹായകരമായി. കുറ്ാസരാപിതരായ 33 സപരിൽ 
27 സപർ കുറ്ക്ാരായി വിധിക്മപ്പട്ടു. അവമരമയല്ാും 
നാടുകടത്കസയാ ജയിലിസലയ് ക്യയ് ക്കുകസയാ മചയ് തു. 
1934-ൽ ബ്ിട്ടീഷ് ്ർക്ാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് 
ഇന്്യമയയും (്ിപിഐ)  അതിമറെ അനബന്-
്ുംഘടനകമെയും നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ 
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്ുംഘടനകെിൽ അുംഗമായിരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്മാക്ി. 
എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ രഹ്്യമായി തങ്ങളുമട വിപ്ലവ 
പ്രവർത്നും തുടർന്നു. പാർട്ടിയമട ് വോധീനവും അുംഗ്ുംഖ്യയും 
വെർന്നുമകാണ്ിരുന്നു.

1929-ൽ ആരുംഭിച്ച് 1930-കളുമട അവ്ാനസത്ാെും വമര 
തുടർന്ന മഹാ ്ാമ്പത്ികത്കർച്ച (Great Depression) 
മുതലാെിത്സലാകത്് വലിയ നാശനഷ് ടങ്ങൾ വിതച്ചു. 
എന്നാൽ ഇക്ാലത്ും വലിയ സതാതിൽ പുസരാഗതി 
കകവരിച്ച സ്ാവിയറ്് യൂണിയമറെ സനട്ടും, സലാകമമമ്പാടുും 
ഒട്ടനവധി സപർ സ്ാഷ്യലി്ത്ിലും മാർക് ് ി്ത്ിലും 
ആകൃഷ് ടരാകുന്നതിനിടയാക്ി. ഇന്്യയിമല സ്ിതിയും 
വ്യത്യ്് തമായിരുന്നില്. കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി നിസരാധിത 
്ുംഘടനയായിരുമന്നങ്ിലും, സകാൺഗ്രസുും സകാൺഗ്ര്ിമല 
ഇടതുപക്ഷക്ാരുമട ്ുംഘമായിരുന്ന സകാൺഗ്ര്് 
സ്ാഷ്യലിസ്റ് പാർട്ടിയും ഉൾമപ്പമട പലവിധ ്ുംഘടനകെിലും 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രവർത്ിക്കുകയും ഇന്്യൻ സ്ശീയ 
പ്രസ്ാനത്ിൽ ്ജീവ ഭാഗഭാക്കുകൊകുകയും മചയ് തു. 
അവർ പാർട്ടി പ്രവർത്നും രഹ്്യമായി തുടരുകയും ഒട്ടനവധി 
യവാക്മെ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിയിൽ സചർക്കുകയും മചയ് തു. 
ഈ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനത്ിമറെ ഭാഗമായി 
മാെിയ പലരുും പിൽക്ാലത്് പ്രമുഖരായ സനതാക്ൊയി. 
ഇങ്ങമന വ്യത്യ്് തമായ സവ്ികൾ ഉപസയാഗിച്ചുമകാണ്് 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വലിയ വിഭാഗും ജനങ്ങമെ 
കർഷകരുമടയും മതാഴിലാെികളുമടയും വി്്യാർത്ഥികളുമടയും 
എഴുത്കാരുമടയമമാമക് വർഗ-ബഹുജന ്ുംഘടനകെിൽ 
അണിനിരത്ാനള്ള പ്രവർത്നങ്ങെിസലർമപ്പട്ടു.
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മീെറ്് ഗൂഢാസലാചനസക്്ിൽ ജയിലിലടക്മപ്പട്ട 25 സപരുമട 
ചിത്രും മീെറ്് ജയിലിന പുെത്വമച്ചടുത്ത്. പിൻ നിരയിൽ, 
ഇടത് നിന്ന് വലസത്ാട്ട്: മകഎൻ മ്ഹ്ഗാൾ, എ്്എ്് 
സജാഷ്, എച്ച്എൽ ഹച്ചിൻ്ൺ, ഷൗക്ത്് ഉ്് മാനി, 
ബിഎഫ് ബ്ാഡ് ലി, എ പ്ര്ാ്്, പി സ്പ്ാറ്്, ജി അധികാരി. 
നടുവിമല നിരയിൽ: ആർആർ മിത്ര, സഗാസപൻ ചക്രവർത്ി, 
കിസഷാരി ലാൽ സഘാഷ്, ഡിആർ സഠുംഗ്ഡി, ഗൗരാ ശങ്ർ, 
എ്് ബാനർജി, മകഎൻ സജാഗ് സലക്ർ, പി്ി സജാഷി, 
മു്ഫ്ഫർ അഹ്മ്്. മുൻ നിരയിൽ: എുംജി സ്ശായി, ഡി 
സഗാ്വോമി, ആർഎ്് നിുംബ്കർ, എ്്എ്് മീരജ്കർ, 
എ്്എ ഡാമങ്, എ്് വി ഘാമട്ട, സഗാപാൽ ബ്ക്.

ദ്ഹിന്ദുആർക്ക്വ്സ്.
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വർഗ-ബഹുജന സംഘടനകളുലട വളർച്ച

പൂർണ്വോതന്ത്യും എന്ന ലക്ഷ്യും സനടിമയടുക്ാൻ 
മതാഴിലാെികളുമടയും കർഷകരുമടയും ഐക്യും സുപ്രധാന-
മാമണന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മനസ്ിലാക്ിയിരുന്നു. 
തങ്ങളുമട പ്രസ്ാനത്ിമറെ വെർച്ചയിൽ നിന്നുും ആർജ്ിച്ച 
അനഭവ്മ്പത്് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമട ഈ തിരിച്ചെിവിന് 
കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകി. സകാെനിഭരണ്ുംവിധാനമത്യും 
ഗതാഗത-വാർത്ാവിനിമയ ്ുംവിധാനങ്ങമെയും ്് തും-
ഭിപ്പിക്ാൻ മതാഴിലാെികൾക്് ്ാധിക്കുും എന്നവർ 
മനസ്ിലാക്ി. കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രവർത്നങ്ങളുമട ഫലമായി 
1937-ൽ മതാഴിലാെിവർഗ ്മരങ്ങളുമട തിരമാലകൾ 
രാജ്യമമമ്പാടുും ആഞ്ടിച്ചു. 6,06,000 മതാഴിലാെികൊണ് ഈ 
്മരങ്ങെിൽ അണിസചർന്നത്.

മതാഴിലാെികൾക്് പുെസമ, വി്്യാർത്ഥികൾക്കുും യവ-
ജനങ്ങൾക്കുും ബുദ്ധിജീവികൾക്കുും സ്ശീയ പ്രസ്ാനത്ിൽ 
വഹിക്ാനള്ള പങ്് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തിരിച്ചെിയകയും അവമര 
വിപ്ലവപ്രവർത്നങ്ങൾക്ായി ്ുംഘടിപ്പിക്ാൻ ശ്രമിക്കുകയും 
മചയ് തു.

ഏറ്വും പ്രധാനമായി, അക്ാലത്് ജന്ുംഖ്യയിൽ 80 
ശതമാനത്ിലധികും സപർ കാർഷികവൃത്ിമയ ആശ്രയിച്ചു 
ജീവിച്ചിരുന്ന ഇന്്യയിൽ സ്ശീയവിസമാചനും യഥാർത്ഥത്ിൽ 
്ാധ്യമാകണമമങ്ിൽ വലിയ സതാതിൽ കർഷകമര 
്ുംഘടിപ്പിസച്ച മതിയാകൂ എന്നുും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ 
മന്ിലാക്ി. അങ്ങമന, ആ്്യകാലത്് പ്രധാനമായും 
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നഗരങ്ങൾ സകന്ദീകരിച്ചു നടന്നിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ് ്ുംഘടനാ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രസ്ശങ്ങെിസലയ് ക്കുും വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങി.

വിവിധ വിഭാഗും ജനങ്ങൾക്് സ്ശീയപ്രസ്ാനത്ിലും 
്ാമൂഹ്യമാറ്ത്ിനായള്ള മുസന്നറ്ങ്ങെിലും വഹിക്ാനള്ള 
പങ്ിമനപ്പറ്ിയള്ള സമൽപ്പെഞ് ധാരണയമട അടിസ്ാ-
നത്ിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിരവധി ബഹുജന്ുംഘടനകൾ 
രൂപീകരിച്ചു. ഓൾ ഇന്്യാ  കി്ാൻ ് ഭ (എഐമകഎ്് അഥവാ 
അഖിസലന്്യാ കർഷക്ുംഘും), ഓൾ ഇന്്യാ ്് റ്മഡറെ്്് 
മഫഡസെഷൻ (എഐഎ്്എഫ് ), ഓൾ ഇന്്യാ സപ്രാഗ്ര്ിവ് 
കെസറ്ഴ് ് ് അസസ്ാ്ിസയഷൻ (അഖിസലന്്യാ പുസരാഗമന 
്ാഹിത്യ ്ുംഘടന) എന്നിവ 1936-ലും ഇന്്യൻ പീപ്പിൾ്് 
ഥിമയറ്ർ അസസ്ാ്ിസയഷൻ (ഇന്്യൻ ജനകീയ നാടക 
്ുംഘടന) 1943-ലും രൂപീകരിച്ചു. കർഷകമത്ാഴിലാെികളുമട 
ആ്്യമത് ്ുംഘടനയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് രൂപീകരിച്ചത്. 
നീതിയും അവകാശങ്ങളുും സനടിമയടുക്കുന്നതിനായള്ള 
്മൂഹത്ിമല വിവിധ വിഭാഗങ്ങെിൽമപ്പട്ട ജനങ്ങളുമട 
ആഗ്രഹമത് വിപ്ലവസബാധത്ിസലക്് നയിക്കുന്നതിന് ഈ 
വർഗ-ബഹുജന്ുംഘടനകൾ ്ഹായിച്ചു.

ഗ്രാമങ്ങെിസലയ് ക്് ഇെങ്ങിമച്ചന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനത്ിന് 
വർഗവും ജാതിയും മകട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇന്്യൻ 
ജന്ി്മ്പ്ര്ായത്ിമറെ ശക്തമായ ഘടനസയാട് മല്ിസടണ്ി 
വന്നു. ഗ്രാമീണ ഇന്്യയിൽ ജന്ികളുും പണമിടപാടുകാരുും 
്ർക്ാർ ഉസ്്യാഗസ്രുും കർഷകമര ചൂഷണും 
മചയ്യുന്നത് വ്യാപകമായിരുന്നു. വായ്പയമട തിരിച്ചടവും 
കരമടവും കഴിയസമ്പാൾ ഭൂമിയിൽ പണിമയടുക്കുന്ന 
കർഷകമറെ കയ്ിൽ തമറെ കുടുുംബത്ിമറെ വിശപ്പകറ്ാൻ 
ഒന്നുമില്ാത് അവസ്യായിരുന്നു. കടമക്ണിയിസലയ് ക്് 
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തള്ളിയിടമപ്പട്ടസതാമട കർഷകരിൽ വലിമയാരു വിഭാഗത്ിനും 
ഭൂമി നഷ് ടമപ്പടുകയും അവർ കുടിയാന്ാരായി മാറുകയും 
മചയ് തു. അതിസനക്ാൾ കഷ് ടമായിരുന്നു ഭൂമിയില്ാത് 
മതാഴിലാെികളുമട അവസ്. അയിത്ും കല്ിക്മപ്പട്ടിരുന്ന 
ജാതികെിൽമപ്പട്ടവരായിരുന്നു ഇവരിൽ കൂടുതലും. നിർബന്ിത 
സവല മചയ്ാനും ്മൂഹത്ിൽ വെമരത്ാണ സ്ാനവും 
അപമാനവും സപെി ജീവിക്ാനും ഇവർ ബലപ്രസയാഗത്ാലും 
്ാമൂഹിക ആചാരങ്ങൊലും നിർബന്ിതരാക്മപ്പട്ടു. 
ഗ്രാമങ്ങെിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ആ്്യും ഏമറ്ടുത് 
വിഷയങ്ങെിമലാന്ന് മതാട്ടുകൂടായ്മയായിരുന്നു. കുെഞ് 
സവതനവും നിർബന്ിത സവലയും സപാലള്ള മറ് വിഷയങ്ങളുമായി 
മതാട്ടുകൂടായ്മയ് ക്് അടുത് ബന്മാണുള്ളമതന്ന് 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മനസ്ിലാക്ി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമട സനതൃതവേത്ിൽ കർഷകപ്രസ്ാനും ശക്തി 
പ്രാപിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ് സനതൃതവേത്ിലള്ള കി്ാൻ ്ഭയമട 
അുംഗതവേും 1938 മമയ് മാ്ത്ിൽ 6 ലക്ഷും ആയിരുന്നത് 
1939 ഏപ്രിസലാമട 8 ലക്ഷും ആയി ഉയർന്നു. ജന്ി്മ്പ്ര്ായും 
അവ്ാനിപ്പിക്കുക, കൃഷി മചയ്യുന്ന കർഷകർക്് ഭൂമിയമട 
ഉടമസ്ാവകാശും നൽകുക, നിർബന്ിതസവല നിർത്-
ലാക്കുക, കുടിയാന്ാരായ കർഷകരിൽ നിന്ന് ജന്ികൾ 
അക്രമപ്പിരിവ് നടത്ന്നത് അവ്ാനിപ്പിക്കുക, ഭൂരഹിത 
കർഷകർക്നകൂലമായി ഭൂമി പുനർവിതരണും മചയ്യുക, 
ഭൂനികുതിവ്യവസ് ്മൂലമായി പരിഷ്കരിക്കുക, വിെവിന് 
മമച്ചമപ്പട്ട വില നൽകുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ 
കർഷകപ്രസ്ാനും മുസന്നാട്ടു വച്ചു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കർഷകമര ്ുംഘടിപ്പിച്ചസപ്പാൾ, മിക് 
സ്ലങ്ങെിലും ജന്ികളുമായും ഭരണാധികാരികളുമായും 
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തുെന്ന ്ഖ്യത്ിലായിരുന്നു സകാൺഗ്ര്് സനതൃതവേും. 
സകാൺഗ്ര്ിന് താങ്ങായി നിന്ന രണ്് മനടുും തൂണുകൊയിരുന്നു 
ജന്ിവർഗവും വ്യവ്ായികളുും. ഇതിമറെ ഫലമായി 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുും സകാൺഗ്ര്ിനള്ളിമല വലതുപക്ഷവും 
തമ്മിൽ ്ുംഘർഷും വെർന്നു. സകാൺഗ്ര്് സനതൃതവേും നൽകുന്ന 
പ്രവിശ്യാ്ർക്ാരുകൾ പ്രകടമായിത്മന്ന ജന്ികമെയും 
മുതലാെിമാമരയും പിന്തുണച്ചു. സകാൺഗ്ര്ിനള്ളിമല 
വലതുപക്ഷത്ിമറെ ്മ്മർദേത്ിന വഴങ്ങി സകാൺഗ്ര്് 
സ്ാഷ്യലിസ്റ് പാർട്ടി (്ി എ്് പി) സനതൃതവേും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാമര 
്ി എ്് പിയിൽ നിന്നുും പുെത്ാക്ി. ഇതിമനത്ടർന്ന്, 
്ിഎ്് പിയമട ചില ്ുംസ്ാന, ജില്ാ, പ്രാസ്ശിക ഘടകങ്ങൾ 
പൂർണമായും ്ിപിഐ ഘടകങ്ങൊയി രൂപാന്രും പ്രാപിച്ചു. 
സകരെത്ിമല ്ി എ്് പി അുംഗങ്ങൾ എല്ാവരുും കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടി അുംഗങ്ങൊയി മാെി. (ഇ എും എ്് നമ്പൂതിരിപ്പാട്, 
‘സകാൺഗ്ര്് സ്ാഷ്യലിസ്റ് പാർട്ടിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുും’, The 
Marxist, ജനവരി-മാർച്ച് 1984.)



1946-സനാടടുപ്പിച്ച്; വാർലി പ്രസക്ഷാഭകാലും: ഓൾ ഇന്്യാ കി്ാൻ 
്ഭയമടയും കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനത്ിമറെയും സനതാവായിരുന്ന 
സഗാ്ാവരി പരുസെക്ർ ഇന്നമത് മഹാരാഷ് ട്രയിമല ഠാമനയിമല 
വാർലി സഗാത്രജനതമയ അഭി്ുംസബാധന മചയ് ത് ്ും്ാരിക്കുന്നു. 
ജന്ികളുമട അടിച്ചമർത്ലിമനതിമര 1945-ൽ കി്ാൻ ്ഭയമട 
സനതൃതവേത്ിൽ ആരുംഭിച്ചതാണ് വാർലി പ്രസക്ഷാഭും. 

മരാർഗരറ്്ബുർ�്-ക്വറ്്/ദ്ഹിന്ദുആർക്ക്വ്സ്.
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രണഥാം ലെഥാകമഹഥായുദ്ം 
1939-ൽ രണ്ാും സലാകമഹായദ്ധും മപാട്ടിപ്പുെമപ്പട്ടസപ്പാൾ 
ഇന്്യൻ ജനതയമട പ്രതിനിധികസൊട് കൂടിയാസലാചിക്ാമത 
ബ്ിട്ടൻ ഇന്്യമയ യദ്ധത്ിൽ പങ്ാെികൊക്ി. അവശ്യ 
്ാധനങ്ങളുമട വില കുത്മന ഉയർന്നസതാമട യദ്ധും 
ഇന്്യക്ാർക്് വലിയ സലേശും സൃഷ് ടിച്ചു. ്ിപിഐ യദ്ധമത് 
ശക്തമായി എതിർക്കുകയും യദ്ധത്ിമനതിരായി വലിയ 
പ്രതിസഷധപരിപാടികൾ ്ുംഘടിപ്പിക്കുകയും മചയ്തു. 
ബ്ിട്ടീഷ് ്ർക്ാർ പ്രതിസഷധക്ാമര കൂട്ടമായി അെസ്റ് 
മചയ്ാൻ തുടങ്ങി. 1941 മമയ് മാ്സത്ാമട ്ിപി ഐ-യമട 
സനതൃതവേത്ിലണ്ായിരുന്ന ഏതാമണ്ല്ാവരുും ജയിലിലായി. 

എന്നാൽ 1941 ജൂൺ 22-ന് നാ്ി ജർമ്മനി സ്ാവിയറ്് 
യൂണിയമന ആക്രമിച്ചസതാമട ് ാമ്ാജ്യതവേശക്തികൾ തമ്മിലള്ള 
യദ്ധും എന്നതിൽ നിന്ന് മാെി ഫാഷി്ത്ിമനതിരായ മുഴുവൻ 
ജനങ്ങളുമടയും യദ്ധും എന്നതിസലയ് ക്് യദ്ധത്ിമറെ ്വേഭാവും 
മാെി. ്ിപിഐ സപാെിറ്്  ബ്യൂസൊയമട പ്രസമയും നിലപാട് 
വ്യക്തമാക്ി: ‘ഹിറ്്ലർ-ഫാഷി്ും ആണ് പ്രധാന ശത്രു 
എന്നുും, സലാകവിപ്ലവത്ിമറെ ആസ്ാനും ്ുംരക്ഷിക്കുക എന്ന 
താത്പര്യും പരിഗണിക്കുസമ്പാൾ ബ്ിട്ടസനാടുും അസമരിക്സയാടുും 
്ഖ്യത്ിസലർമപ്പട്ടുമകാണ്് യഎ്് എ്് ആർ നയിക്കുന്ന 
യദ്ധും ജയിക്കുക എന്നത് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമടയും ആവശ്യമാണ് 
എന്നുും എല്ാ രാജ്യങ്ങെിമലയും കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടികൾ 
തിരിച്ചെിസയണ്തുണ്്.’ (പാർട്ടി അുംഗങ്ങൾക്് അയച്ചുമകാടുത് 
പാർട്ടി കത്് നമ്പർ 56; 1941 ഡി്ുംബർ 15). ഈ കാഴ് ചപ്പാട് 
ഉയർത്ിപ്പിടിക്ണമമന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടികസൊട് 
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മതാഴിലാെിവർഗ ്ാർവസ്ശീയത ആഹവോനും മചയ്യുന്നത് —  
്ിപി ഐ സപാെിറ്്  ബ്യൂസൊ പെഞ്ഞു. 

ബ്ിട്ടീഷുകാരുമായി സകാൺഗ്ര്് ്ന്ി്ുംഭാഷണും 
നടത്ി. യദ്ധത്ിന സശഷും അധികാരും കകമാൊും 
എന്നതുൾമപ്പമടയള്ള വാഗ് ് ാനങ്ങൾ ബ്ിട്ടീഷുകാർ 
മുസന്നാട്ടു വച്ചു. എന്നാൽ ചർച്ച പരാജയമപ്പട്ടു. അന്ന് 
ബ്ിട്ടീഷ് അധീനതയിലായിരുന്ന ്ിുംഗപ്പൂർ, ബർമ, മസലഷ്യ, 
ആൻഡമാൻ ്വേീപുകൾ എന്നീ പ്രസ്ശങ്ങൾ പിടിമച്ചടുത്് 
ജാപ്പനീ്് ക്ന്യും ഇന്്യയമട ്ിശയിസലയ് ക്കു നീങ്ങിയ-
സതാമട ജാപ്പനീ്് അധിനിസവശും എന്ന ഭീഷണി ഉയർന്നു. 
എന്നാൽ ഫാഷി്ത്ിമനതിമര ്ീർഘകാലും പ്രചാരണും 
നടത്ിയിരുന്ന സകാൺഗ്ര്്, മപമട്ടന്ന് അനരഞ്ജനത്ിന 
വഴങ്ങാൻ ബ്ിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്ിമറെ സമൽ ്മ്മർ്ും 
മചലത്ന്നതിനായി, ബ്ിട്ടീഷ് മകാസൊണിയൽ 
ഭരണാധികാരികൾ ഇന്്യ വിടുക എന്ന ആവശ്യും ഉന്നയിച്ച് 
കവേിറ്് ഇന്്യാ ്മരും ആരുംഭിച്ചു.

അഖിസലന്്യാ സകാൺഗ്ര്് കമ്മിറ്ിയമട (എഐ്ി്ി) 
കവേിറ്് ഇന്്യാ പ്രസമയമത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എതിർത്. 
സലാകത്് ഫാഷിസ്റ്റു ശക്തികൾ മുസന്നറ്ും നടത്ിമക്ാണ്ിരുന്ന 
ഘട്ടത്ിൽ ഇങ്ങമനമയാരു ്മരത്ിനായള്ള ആഹവോനും 
ഫാഷിസ്റ് വിരുദ്ധ ്ഖ്യകക്ഷികമെ ദുർബലമപ്പടുത്മമന്നുും 
അതിനാൽത്മന്ന ഈ ്മരും നിലവിമല ്ാഹചര്യത്ിന് 
അനസയാജ്യമമല്ന്നുമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ് നിലപാട്. 
എന്നാൽ ഇന്്യയിമല ജനങ്ങൾ മകാസൊണിയൽ നകും 
മപാട്ടിമച്ചെിയാൻ മവമ്പൽ പൂണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമട നിലപാട് അതിനാൽത്മന്ന രാജ്യത്് 
നിലനിന്നിരുന്ന മപാതുവികാരത്ിന് എതിരായിരുന്നു. 
്വോതന്ത്യത്ിന് സശഷും കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ഈ നിലപാട് 
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പുനരവസലാകനും മചയ്യുകയും കവേിറ്് ഇന്്യാ ്മരകാലത്് 
രാജ്യമത് മപാതുവികാരത്ിമനതിമര നിലമകാണ്ത് 
ഗുരുതരമായ പിഴവായിരുന്നു എന്നു വിലയിരുത്കയും മചയ് തു. 
അന്ാരാഷ് ട്രതലത്ിൽ ഫാഷിസ്റ്റു വിരുദ്ധ ജനകീയ യദ്ധത്ിന് 
പിന്തുണ നൽകുന്നതിസനാമടാപ്പും തമന്ന, ബ്ിട്ടീഷുകാർ ഇന്്യ 
വിടുക എന്ന ഇന്്യൻ ജനതയമട ന്യായമായ ആവശ്യമത് 
പിന്തുണയ് ക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മചസയ്ണ്ിയിരുന്നത് 
എന്ന് ്ിപിഐ വിലയിരുത്ി. 

ബ്ിട്ടീഷുകാർ ഇന്്യ വിടുക എന്ന ആവശ്യമുയർത്ിയ 
സകാൺഗ്ര്ിമറെ മിക് സനതാക്ളുും ഉടമന തമന്ന 
ജയിലിലടയ് ക്മപ്പട്ടു. വലിയ സതാതിൽ അടിച്ചമർത്ൽ 
ഉണ്ാകുന്ന ്ാഹചര്യമത് സനരിടാനായി സകാൺഗ്ര്് 
സനതൃതവേും തയ്ാമെടുത്ിരുന്നില്. ഇങ്ങമനമയാരു ഘട്ടത്ിൽ 
്മരും എങ്ങമന മുസന്നാട്ടു മകാണ്ടു സപാകണും എന്നതിമനപ്പറ്ി 
സകാൺഗ്ര്് സനതൃതവേത്ിൽ നിന്ന് നിർസ്ശങ്ങളുും വന്നില്. കവേിറ്് 
ഇന്്യാ ്മരാഹവോനത്ിന് എതിരായിരുന്നു നിലപാട് എങ്ിലും, 
സകാൺഗ്ര്് സനതാക്മെ ജയിലിൽ നിന്നുും സമാചിപ്പിക്ാനായി 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രചാരണും നടത്കയും സ്ശീയ ഐക്യ 
്ർക്ാർ രൂപീകരിക്ണമമന്ന് ആവശ്യമപ്പടുകയും മചയ് തു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയമട സമൽ 1934-ൽ ഏർമപ്പടുത്ിയ 
നിസരാധനും 1942 ജൂകലയിൽ പിൻ വലിക്മപ്പടുകയും 
ജയിലിലായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വിട്ടയയ് ക്മപ്പടുകയും 
മചയ് തു. യദ്ധത്ിനിമട 1943-44 കാലഘട്ടത്ിൽ ഉണ്ായ 
ഭീകരമായ ബുംഗാൾ ഭക്ഷ്യക്ഷാമും ബുംഗാൾ, ഒെിസ്, 
ബിഹാർ, അ്ും എന്നിവിടങ്ങെിൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്ിലധികും 
ജനങ്ങളുമട മരണത്ിന് കാരണമായി. ്ക്ഷിസണഷ്യയിൽ 
ജപ്പാനമായള്ള ്ഖ്യകക്ഷികളുമട യദ്ധത്ിന് വിഭവങ്ങൾ 
്മാഹരിക്ാനായി ബ്ിട്ടൻ ഇന്്യയിൽ നിന്നുും വിഭവങ്ങൾ 
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ഊറ്ിമയടുത്തിമറെ പരിണതഫലമായിരുന്നു ബുംഗാൾ ക്ഷാമും. 
മനഃപൂർവും വിലക്യറ്മുണ്ാക്ി ്ാധാരണ ജനങ്ങൾക്് 
അരി ഉൾമപ്പമടയള്ള അവശ്യ്ാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്ാ-
താക്കുകയും അവ യദ്ധാവശ്യങ്ങൾക്ായി തിരിച്ചുവിടുകയമാണ് 
ബ്ിട്ടൻ മചയ് തമതന്ന് ്ാമ്പത്ിക വി്ഗ് ധയായ 
ഉട്്ാ പട്നായിക് ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന്നു. അക്ാലത്് 
അവശ്യ്ാധനങ്ങൾ ്മാഹരിക്ാനും ്ാധാരണ 
ജനങ്ങൾക്് അവ വിതരണും മചയ്ാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ 
്ജീവമായി മുന്നിട്ടിെങ്ങി. 

ധാന്യങ്ങളുും മറ്് അവശ്യ്ാധനങ്ങളുും പൂഴ്ത്ിവച്ച 
കച്ചവടക്ാർക്കുും ജന്ികൾക്കുമമതിമരയും, ഇത്രും ചൂഷകർക്് 
അനകൂലമായ നിലപാമടടുത് ബ്ിട്ടീഷ് ഭരണത്ിമറെ 
ജനവിരുദ്ധ്വേഭാവമത് തുെന്നുകാട്ടുന്നതിനായും കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടി പ്രചാരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ി. യവതികമെ 
മനഷ്യക്ടത്ിൽ നിന്നുും ്ുംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മഹിൊ 
ആത്മരക്ഷാ ്മിതി രൂപീകരിച്ചു. ആസരാഗ്യപ്രവർത്കരുമട 
്ുംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും ്ന്നദ്ധപ്രവർത്കമര 
്ുംഘടിപ്പിക്കുകയും മചയ് ത് അവമരമയല്ാും ദുരിതാശവോ് 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ായി നിസയാഗിച്ചു. യദ്ധമത് ്ുംബന്ിച്ച് 
ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ ്വേീകാര്യത കുെഞ് നിലപാട് എടുത്ിട്ടു 
സപാലും ഇക്ാലത് ജനങ്ങൾക്ായി നടത്ിയ അക്ഷീണമായ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമട ്വേതന്ത ശക്തി 
കുെയാമത നിലനിൽക്കുന്നതിനും ബഹുജന്മ്മതി വലിയ 
സതാതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്ി.
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ചിത്തറ്രാസരാദിററെ'വിശക്കുന്നബംഗരാൾ'(Hungry
Bengal,1945)എന്നപുസ്ത�ത്തിൽേിന്നുള്ളഒനരട്.ഈ
പുസ്ത�ത്തിററെ്തി�ൾബ്ിട്ീഷ്സർക്രാർപിടിറചെടുക്കു�യം
�ത്തിച്ചു�ളയ�യംറചയ്തു.പുസ്ത�ത്തിററെഅവനശഷിചെ
ഒനരറയരാരു്തി,DAGനമരാനഡൺ(േയൂറഡൽഹി)2011-ൽ
ഫരാ�്സിമിലി്ിറെ്ആയിപുേഃ്സിദ്ീ�രിചെതിൽേിന്നുമരാണ്
ഈചിത്ം.�മ്മയൂണിസ്റ്്പരാർട്ിയറടനേർണലരായിരുന്ന
People’sWar-ൽബംഗരാൾക്രാമറത്തപ്പറ്ിയള്ള
ചിത്തറ്രാസരാദിററെചിത്ങ്ങൾ്സിദ്ീ�രിചെിരുന്നു.
ബ്ിട്ീഷ്ന�രാളേിഭരണത്തിറേതിറരയള്ളേേ�ീയനരരാഷം
ആളിക്ത്തിക്കുന്നതിേ്ഇത്സഹരായിച്ചു.
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യുദ്ഥാനന്ര മുലനേ്ങ്ങൾ

രണ്ാും സലാകമഹായദ്ധത്ിന സശഷമുള്ള കാലഘട്ടത്ിൽ  
ഇന്്യയിൽ ബഹുജന്മരങ്ങളുമട മകാടുങ്ാറ്് വീശിയടിച്ചു. 
അവയിൽ ഒട്ടനവധി ്മരങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിയമട 
സനതൃതവേത്ിലള്ളവയായിരുന്നു. യദ്ധകാലത്് ഇന്്യയിൽ 
പല പ്രസ്ശങ്ങെിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി വെർത്ിമയടുത് 
ശക്തി ഇസപ്പാൾ ബഹുജനമുസന്നറ്ങ്ങൾ ്ുംഘടിപ്പിക്ാനള്ള 
ഇന്നമായി മാെി.

അമ്പത് ലക്ഷത്ിലധികും മതാഴിലാെികൾക്് മതാഴിൽ 
നഷ് ടമപ്പട്ടതുും വർധിച്ച ജീവിതമച്ചലവും ്വോതന്ത്യ്മരും 
ശക്തിമപ്പടുത്ാനള്ള ആഹവോനവും ഇന്്യയിൽ ശക്തമായ 
മതാഴിലാെിവർഗ ്മരങ്ങൾക്് വഴിവച്ചു. 1946-ൽ നടന്ന 
സപാസ്റ് ഓഫി്്, മടലിഗ്രാഫ്, മെയിൽസവ ജീവനക്ാരുമട 
വമ്പൻ ്മരങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടത്ിൽമപ്പട്ടവയാണ്.

1946 മഫബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ബ്ിട്ടീഷ് ഇന്്യൻ 
നാവികസ്നയിമല ജൂനിയർ ഓഫീ്ർമാരുമട കലാപും 
ചരിത്രത്ിമല നാഴികക്ല്ായിരുന്നു. നാവികകലാപത്ിൽ 
പമങ്ടുത് ജൂനിയർ ഓഫീ്ർമാർ, ്വോതന്ത്യ്മരത്ിൽ 
്ജീവമായിട്ടുള്ള മറ് പാർട്ടികളുമട മകാടികസൊമടാപ്പും 
മചമങ്ാടിയും ഉയർത്ി. അവർ ആയധും കയ്ിമലടുക്കുകയും 
തങ്ങളുമട ഉന്നസതാസ്്യാഗസ്മര അെസ്റ് മചയ്യുകയും മചയ്തു. 
്ിപിഐ ഈ കലാപത്ിന് പൂർണപിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു മകാണ്് 
1946 മഫബ്രുവരി 22-ന് മപാതുപണിമുടക്ിന് ആഹവോനും 
നൽകി. ഇന്്യയിമലമ്പാടുും ലക്ഷക്ണക്ിന് മതാഴിലാെികൾ 
പണിമുടക്ി; കച്ചവടക്ാർ തങ്ങളുമട സ്ാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ടു; 
വി്്യാർഥികൾ ലോസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു. ഒടുവിൽ മഫബ്രുവരി 
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23-ന് കലാപത്ിൽ പമങ്ടുത് നാവികർ കീഴടങ്ങി 
എങ്ിലും അവർക്നകൂലമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സനതൃതവേും 
മകാടുത് പ്രചാരണും അവർ വലിയ ജനപിന്തുണ സനടാൻ 
കാരണമായി. ഈ ജനപിന്തുണ അവർ പൂർണമായി കൂട്ടമക്ാല 
മചയ്മപ്പടുന്നത് തടയാൻ ്ഹായിച്ചു.

ജന്ികൾ നടത്ന്ന ചൂഷണത്ിമനതിരായി ഈ കാലഘട്ടത്ിൽ 
ഇന്്യയമട വിവിധ ഭാഗങ്ങെിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസനതൃതവേത്ിൽ 
വമ്പിച്ച കർഷക്മരങ്ങൾ വെർന്നു വന്നു. എല്ായിടത്ും, 
നൂറ്ാണ്ടുകൊയി ഇന്്യൻ ഗ്രാമീണജനത അനഭവിക്കുന്ന 
പലതരത്ിലള്ള ്ാമ്പത്ികവും ്ാമൂഹികവമായ 
അടിച്ചമർത്ലകൾ അവ്ാനിപ്പിക്ണമമന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടി ആവശ്യമപ്പട്ടു. ചില പ്രസ്ശങ്ങെിൽ പ്രസക്ഷാഭങ്ങൾ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് സനതൃതവേത്ിലള്ള ്ായധ്മരങ്ങൊയി മാെി. 
ആന്ധ്ര, മതലങ്ാന, തമിഴ്നാട്, സകരെും, മഹാരാഷ് ട്ര 
എന്നിവിടങ്ങൾ മുതൽ ബുംഗാൾ, അ്ും, ത്രിപുര, കശ് മീർ 
എന്നിവിടങ്ങൾ വമര കർഷകരായ ്് ത്രീകളുും പുരുഷൻമാരുും 
വലിയ സതാതിൽ പ്രസക്ഷാഭങ്ങെിൽ അണിനിരന്നു. ഈ 
മുസന്നറ്ങ്ങെിൽ കുലങ്ങിയ ഭരണവർഗങ്ങൾ, ്മരങ്ങമെ 
അടിച്ചമർത്ാൻ ഭീകരമായ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു. 
എന്നാൽ കർഷകർ തങ്ങൾ ആവശ്യമപ്പട്ട അവകാശങ്ങെിൽ 
പലതുും സനടിമയടുക്കുകയും ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനും കൂടുതൽ 
ശക്തിമപ്പടുന്നതിന് ഇടയാക്കുകയും മചയ് തു.



1945-ൽ സബാുംമബയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്്യ ആസ്ാനത്വച്ചു 
നടന്ന ്ിപിഐയമട ഒരു സപാെിറ്് ബ്യൂസൊ 
സയാഗത്ിൽ ബി ടി രണ്ിമവ, ജി അധികാരി, 
പി്ി സജാഷി എന്നിവർ.

സുേിൽേേ/ദ്ഹിന്ദുആർക്ക്വ്സ്.
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ലേഭഥാഗഥാ സമരം 

കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിയമട സനതൃതവേത്ിൽ, ഓൾ ഇന്്യാ 
കി്ാൻ ്ഭയമട മകാടിക്കൂെയ് ക്കുകീഴിൽ 1946 മുതൽ 1950 
വമര ബുംഗാെിൽ നടന്ന വമ്പിച്ച കർഷക്മരമായിരുന്നു 
സതഭാഗാ ്മരും. വിെവിമറെ പകുതി പങ്കുകൃഷിക്ാർക്്  
(sharecroppers) നൽകുകയും ബാക്ി ഭൂവടമ കകവശും 
വയ് ക്കുകയും മചയ്യുന്ന രീതിയായിരുന്നു അവിമട 
നിലവിലിരുന്നത്. കൃഷിക്ാർക്കു നൽകുന്ന പങ്് മൂന്നിൽ 
രണ്ായി ഉയർത്ണമമന്ന് ആവശ്യമപ്പട്ടുമകാണ്ടുള്ളതായി- 
രുന്നു സതഭാഗാ ്മരും. വിെവിമന മൂന്നായി വിഭജിച്ച് 
അതിൽ രണ്് ഭാഗും പങ്കുകൃഷിക്ാർക്് നൽകണമമന്നുമുള്ള 
ആവശ്യമത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന "മൂന്നു പങ്് " എന്ന 
അർത്ഥമാണ് സതഭാഗാ എന്ന വാക്ിനള്ളത്. കൽക്ട്ടയിലും 
ബുംഗാെിമറെ കിഴക്ൻ പ്രസ്ശത്ള്ള മനാവാഖാലിയിലും 
വർഗീയകലാപങ്ങൾ നടക്കുന്ന ്മയത്ാണ് സതഭാഗാ 
്മരും അരസങ്ങെിയത്. എന്നാൽ വർഗ്മരത്ിമറെ 
അടിസ്ാനത്ിൽ മകട്ടിപ്പടുത് ഹിന്-മുസിും ഐക്യത്ിമറെ 
മഹത്ായ ഉ്ാഹരണമായി സതഭാഗാ ്മരും നില-
മകാണ്ടു — കി്ാൻ ്ഭയ് ക്് ്വോധീനമുള്ള പ്രസ്ശങ്ങൾ 
വർഗീയകലാപങ്ങെിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിന്നു. ഹിന്, മുസിും, 
ആ്ിവാ്ി വിഭാഗങ്ങെിൽമപ്പട്ട ്് ത്രീകളുും പുരുഷന്ാരുമായ 73 
സപർ ്മരത്ിനിമട മപാലീ്് ആക്രമണങ്ങെിൽ മകാല്മപ്പട്ടു. 
ബുംഗാെിമല മുസിും ലീഗ് ഭരണകൂടും ്മരമത് നിഷ് ഠൂരമായി 
അടിച്ചമർത്ാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുും സതഭാഗാ ്മരും ആവശ്യമപ്പട്ട 
പ്രകാരും പങ്കുകൃഷിക്ാരുമട അവകാശങ്ങൾ പല പ്രസ്ശങ്ങെിലും 
അുംഗീകരിക്മപ്പടുകയും നിലവിൽ വരികയും മചയ്തു.



Dossier no 32

ലേെങ്ഥാന സഥായുധസമരം 

ഇന്്യയമട ചരിത്രത്ിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നയിച്ചിട്ടുള്ള 
ഏറ്വും വലിയ പ്രസക്ഷാഭമാണ് മതലങ്ാന ്ായധ ്മരും. 
കഹ്രബാ്ിമറെ ഭാഗമായിരുന്ന മതലഗുഭാഷാ പ്രസ്ശമായ 
മതലങ്ാനയിലാണ് 1946-ൽ തുടങ്ങി 1951 വമര നീണ്ടുനിന്ന 
ഈ പ്രസക്ഷാഭും നടന്നത്. ബ്ിട്ടീഷ് സകാെനിഭരണ കാലത്് 
ബ്ിട്ടീഷ് ്ാമ്ാജ്യസത്ാട് വിസധയതവേും പുലർത്ിമക്ാണ്് 
അതിസനാട് ക്നിക്ന്ിയിൽ ഏർമപ്പട്ട നൂറുകണക്ിന് 
പ്രസ്ശങ്ങൾ, സനരിട്ട് ബ്ിട്ടീഷ് ഭരണത്ിന കീഴിൽ അല്ാമത 
ആശ്രിതരാജ്യങ്ങൊയി നിലനിന്നിരുന്നു. നി്ാും എന്നു 
സ്ാനസപ്പരുള്ള രാജാവിമറെ ഭരണത്ിന കീഴിലായിരുന്ന 
കഹ്രബാ്് ഇത്രത്ിലള്ള ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു. 
നി്ാമിമറെ ഏകാധിപത്യഭരണത്ിമനതിമരയും ജന്ികളുമട 
ഫ്യൂഡൽ ചൂഷണത്ിമനതിമരയും കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി 
നയിച്ച പ്രസക്ഷാഭമാണ് മതലങ്ാന ്മരും. അന്യായമായി 
പിരിക്കുന്ന ചുങ്വും മവട്ടി ്മ്പ്ര്ായവും (നിർബന്ിതസവല) 
നിർത്ലാക്ണമമന്നുും കർഷകർക്് അവർ കൃഷി 
മചയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ാവകാശും നൽകണമമന്നുും 
ആവശ്യമപ്പട്ടുമകാണ്ാണ് ്മരും ആരുംഭിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
മുസന്നറ്ും ശക്തമായസതാമട നി്ാമിമറെ ്ായധ 
മകാലയാെി ്ുംഘമായ െ്ാക്ാർമാരുും മപാലീസുും 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കുസനമര അഴിച്ചുവിട്ടുമകാണ്ിരുന്ന അടിച്ച-
മർത്ലും അക്രമങ്ങളുും മകാലപാതകങ്ങളുും കൂടുതൽ ശക്ത-
മായി. ഈ അതിക്രമങ്ങൾമക്തിമര ്ായധമചറുത്നിൽപ്പ് 
ഉയർന്നുവന്നു. ്ായധ്മരും ഏറ്വും ശക്തമായ 
ഘട്ടത്ിൽ 30 ലക്ഷും സപർ അധിവ്ിക്കുന്ന 3,000 ഗ്രാമങ്ങൾ 
്മരക്ാരുമട നിയന്തണത്ിലായിരുന്നു. ്മരത്ിമറെ 
ഫലമായി പത് ലക്ഷും ഏക്ർ ഭൂമി കർഷകർക്് വിതരണും 
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മചയ്തു. നിർബന്ിതസവല നിർത്ലാക്ി. മതാഴിലാെികളുമട 
്ിവ്ക്കൂലി വർദ്ധിപ്പിച്ചു; മിനിമും സവതനും നടപ്പാക്ി. ഈ 
ഗ്രാമങ്ങെിൽ വി്്യാഭ്യാ്വും ആസരാഗ്യപരിരക്ഷയും മറ് 
സ്വനങ്ങളുും ജനങ്ങൾ തമന്ന ്ുംഘടിപ്പിച്ച ്മിതികൾ വഴി 
ലഭ്യമാക്ിയിരുന്നു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ് സനതൃതവേത്ിലള്ള മതലങ്ാന ്മരും 
അടിച്ചമർത്ന്നതിനും നി്ാമിമന ഇന്്യൻ യൂണിയനിൽ 
സചരാൻ നിർബന്ിക്കുന്നതിനമായി ഇന്്യയിമല സകാൺഗ്ര്് 
്ർക്ാർ 1948 മ്പ് റ്ുംബർ 13-ന് 'മപാലീ്് നടപടി' 
ആരുംഭിച്ചു. നി്ാും കീഴടങ്ങുകയും കഹ്രബാ്് ഇന്്യയിൽ 
ലയിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മചയ്തു. എന്നാൽ 
കഹ്രബാ്് പിടിക്കുക മാത്രമല് ഇന്്യൻ ് ർക്ാർ മചയ് തത്. 
കർഷക്മരും അടിച്ചമർത്ന്നതിനായി ഇന്്യൻ ക്ന്യും 
ഗ്രാമങ്ങെിസലയ് ക്് മാർച്ച് മചയ് തു. ജന്ിമാർക്കുസവണ്ി 
ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി ജന്ികളുും നി്ാമിമറെ മുൻ 
പ്രസ്ശിക ഭരണാധികാരികളുും (സ്ശ്മുഖുമാർ എന്നാണ് 
ഇവർ അെിയമപ്പട്ടിരുന്നത് ) ഇന്്യൻ ക്ന്യസത്ാടുും 
മപാലീ്ിസനാടുും ഒപ്പും ഗ്രാമങ്ങെിസലയ് ക്് തിരിമകമയത്ി. 
പലയിടങ്ങെിലും ജനങ്ങൾ വിജയകരമായി മചറുത് നിന്നു. 
നാലായിരസത്ാെും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുും കർഷകസപ്പാരാെികളുും 
മതലങ്ാന ്മരത്ിനിമട രക്ത്ാക്ഷിതവേും വരിച്ചു. 
പതിനായിരത്ിലധികും സപർ മൂന്നുമുതൽ നാലവമര വർഷങ്ങൾ 
തടങ്ൽ പാെയങ്ങെിലും ജയിലകെിലും പീഡനങ്ങൾക്് 
വിസധയരാവകയും മചയ് തു.



മതലങ്ാന ്ായധ്മരത്ിനിമട (1946-1951)  
മല്ലു ്വേരാജ്യവും (ഇടസത്യറ്ും) മറ്ുംഗങ്ങളുും 
ഉൾമപ്പടുന്ന ്ായധസപാരാെികളുമട ഒരു ്ുംഘും.

സുേിൽേേ/്േരാശക്ിപബ്ിഷിംഗ്ഹൗസ്.
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പുനേപ്ര-വയെഥാർ സമരം

ഇന്നമത് ആലപ്പുഴ ജില്യിമല രണ്് ഗ്രാമങ്ങൊയ പുന്നപ്രയും 
വയലാറുും 1946-ൽ തിരുവിതാുംകൂർ മഹാരാജാവിമറെയും 
അസദേഹത്ിമറെ ്ിവാമറെയും (പ്രധാനമന്തി) സ്വേച് ഛാ-
ധിപത്യഭരണത്ിമനതിമരയള്ള സപാരാട്ടത്ിമറെ പ്രഭവ-
സകന്ദങ്ങൊയി മാെി. കഹ്രബാ്ിമനസപ്പാമല തമന്ന 
തിരുവിതാുംകൂറുും ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു. ഇന്്യൻ 
യൂണിയനിൽ ലയിക്ാമത ്വേതന്തമായി നിൽക്ാനായിരുന്നു 
തിരുവിതാുംകൂർ ഭരണാധികാരികളുമട ശ്രമും. ഇന്്യ 
്വേീകരിച്ച പാർലമമറെെി ്ുംവിധാനത്ിൽ നിന്നുും 
വ്യത്യ്് തമായി എക് ് ികയുട്ടിവ് അധികാരങ്ങളുള്ള പ്ര്ിഡറെ് 
സ്ാനസത്ാടു കൂടിയ ‘അസമരിക്ൻ സമാഡൽ’ ആയിരുന്നു 
തിരുവിതാുംകൂർ ഭരണാധികാരികൾ നടപ്പിലാക്ാൻ 
ആഗ്രഹിച്ചത്. മതമരമഞ്ടുക്മപ്പട്ട ജനപ്രതിനിധി്ഭസയാട് 
ഉത്രവാ്ിതവേമുള്ള ്ർക്ാർ എന്ന ആവശ്യും 
തള്ളിക്െഞ്ഞുമകാണ്് അസമരിക്ൻ സമാഡൽ മകാണ്് 
വരാനള്ള തിരുവിതാുംകൂർ ഭരണാധികാരികളുമട തീരുമാനും 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിയമട സനതൃതവേത്ിലള്ള മതാഴിലാെിവർഗ 
മുസന്നറ്ത്ിന് വഴിമതെിച്ചു. 

മതാഴിലാെികളുും ്ായധ മപാലീസുും തമ്മിൽ കടുത് 
ഏറ്മുട്ടലകൾ നടന്നു. 1946 ഒക്സടാബർ 24 മുതൽ 27 
വമരയള്ള ്ിവ്ങ്ങെിൽ നൂറുകണക്ിന് മതാഴിലാെികൾ 
മപാലീ്് മവടിവയ് പ്പിൽ മകാല്മപ്പട്ടു. എന്നാൽ ഒരു 
വർഷത്ിനള്ളിൽ തിരുവിതാുംകൂർ ്ിവാൻ അപമാനിതനായി 
നാടു വിട്ടു. തിരുവിതാുംകൂർ ഇന്്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിച്ചസതാമട 
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ജനാധിപത്യ ്ർക്ാർ എന്ന ആവശ്യും നിെസവറുകയും മചയ് തു. 
മലയാെഭാഷാ പ്രസ്ശങ്ങൾ — അതായത്, നാട്ടുരാജ്യങ്ങൊ-
യിരുന്ന തിരുവിതാുംകൂർ, മകാച്ചി എന്നിവയും, സനരിട്ടുള്ള ബ്ിട്ടീഷ് 
ഭരണത്ിന കീഴിലായിരുന്ന മദ്ാ്് പ്രവിശ്യയിമല മലബാർ 
ജില്യും — കൂട്ടിസച്ചർത്് ഭാഷാടിസ്ാനത്ിലള്ള ഐക്യസകരെ 
്ുംസ്ാനും രൂപീകരിക്കുന്നതിനായള്ള പ്രക്രിയയ് ക്കുും  
പുന്നപ്ര-വയലാർ ്മരും ആക്ും കൂട്ടി.
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കമ്മ്യൂണിസ്റ്്റ പ്രസ്ഥാനത്ിനുള്ിലെ ഭിനേേകൾ 

1947 ഓഗസ്റ് 15-ന് ഇന്്യ ്വോതന്ത്യും സനടിയസതാമട 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനത്ിന മുന്നിൽ നിരവധി സചാ്്യങ്ങൾ 
ഉയർന്നു വന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തീവ്രമായി എതിരിട്ട 
മകാസൊണിയൽ ഭരണും ഇനിയില്. ഇന്്യക്ാരാണ് ഇസപ്പാൾ 
രാജ്യും ഭരിക്കുന്നത്. പമക്ഷ എന്ാണ് പുതിയ ഭരണകൂടത്ിമറെ 
്വേഭാവും? ആരാണ് പുതിയ ഭരണകർത്ാക്ൾ? ഇന്്യൻ 
ഭരണകൂടും ഒരു മകാസൊണിയൽ ശക്തിയമട കെിപ്പാവ-
യാസണാ, അസതാ ഇന്്യൻ ഭരണവർഗങ്ങളുമട പിന്തുണയിൽ 
സവരൂന്നിയ ്വേതന്തമായ ഒന്നാസണാ? പുതിയ പശ്ാത്ല-
ത്ിൽ ഏമതാമക്യാണ് ഇന്്യയിമല ഭരണവർഗങ്ങൾ? 
പുതിയ ഭരണകൂടവമായും ഭരണവർഗങ്ങളുമായും കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പ്രസ്ാനും ഏതു രീതിയിലാണ് ഇടമപസടണ്ത്? പുതിയ 
ഭരണാധികാരികളുമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ബന്ും 
സ്ാപിക്കുകയും ്ഖ്യത്ിൽ ഏർമപ്പടുകയും മചസയ്ണ്തുസണ്ാ? 
അസതാ ഭരണകൂടമത് അട്ടിമെിക്ാൻ ഒരു ് ായധ്മരത്ിൽ 
ഏർമപ്പടുകയാസണാ സവണ്ത്? ഇന്്യയിമല കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടി പിന്തുടസരണ്ത് ‘െഷ്യൻ പാത’യാസണാ ‘കചനീ്് 
പാത’യാസണാ? അസതാ ഒരു ഇന്്യൻ പാത ഉസണ്ാ? 
ഇവയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനത്ിനള്ളിൽ പുകഞ്ഞു 
തുടങ്ങിയ പ്രധാനമപ്പട്ട സചാ്്യങ്ങൾ. ഈ സചാ്്യങ്ങൾ പിന്നീട് 
പ്രസ്ാനത്ിനള്ളിൽ വിവിധ ധാരകൾ വെർന്നുവരുന്നതിന 
കാരണമായി. 

1950-കളുമട പകുതിസയാമട കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിയിൽ 
ഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമായി. ഇന്്യൻ നാഷണൽ 
സകാൺഗ്ര്ിമറെ സനതാവായ ജവാഹർലാൽ മനഹ്രുവിമറെ 
സനതൃതവേത്ിലള്ള ്വോതന്ത്യാനന്ര ഇന്്യാ്ർക്ാരിമറെ 
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നയങ്ങമെ എങ്ങമന വിലയിരുത്ണും എന്നതായിരുന്നു 
അടിയന്ിരപ്രാധാന്യമുള്ള സചാ്്യും. താരതസമ്യന ്വേതന്തമായ 
ഒരു വിസ്ശ നയമാണ് ്ർക്ാർ ്വേീകരിച്ചത്. ്ാമ്പത്ിക 
ആസൂത്രണും നടപ്പിലാക്ാനള്ള പ്രക്രിയയ് ക്് ്ർക്ാർ 
തുടക്ും കുെിച്ചു. സ്ാഷ്യലിസ്റ് മാതൃകയിലള്ള ്മൂഹമാണ് 
സ്ാപിക്ാൻ ഉസദേശിക്കുന്നമതന്ന് സകാൺഗ്ര്് 
അവകാശമപ്പടുക സപാലമുണ്ായി. ്ിപിഐയിമല 
ഒരു വിഭാഗും, സകാൺഗ്ര്ിനകമത് ജവാഹർലാൽ 
മനഹ്രു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇടതുവിഭാഗസത്ാട് 
സചർന്നു പ്രവർത്ിക്ണും എന്ന് അഭിപ്രായമപ്പട്ടു. 
സകാൺഗ്ര്ിനള്ളിമല ഈ വിഭാഗും സ്ശീയ ബൂർഷവോ്ിമയ 
പ്രതിനിധാനും മചയ്യുന്നുമവന്നുും ്ാമ്ാജ്യതവേത്ിനും 
ഭൂപ്രഭുതവേത്ിനമമതിമരയാണ് ഇവർ നിലമകാള്ളുന്നത് 
എന്നുമായിരുന്നു ്ിപിഐയ് ക്കുള്ളിമല സമൽപ്പെഞ് 
പക്ഷത്ിമറെ വാ്ും.

ഈ തർക്ങ്ങൾ 1964-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്്യ 
രണ്ായി പിെരുന്നതിസലയ് ക്് നയിച്ചു. സകാൺഗ്രസുമായി 
്ഹകരിച്ചു പ്രവർത്ിക്കുന്നതിമന എതിർത് വിഭാഗും 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്്യ (മാർക് ് ിസ്റ് ) അഥവാ 
്ിപിഐ(എും) രൂപീകരിക്കുകയും മറുപക്ഷും കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി 
ഓഫ് ഇന്്യ (്ിപിഐ) ആയി തുടരുകയും മചയ് തു.

്ായധ്മരത്ിമറെ ആവശ്യകതയിൽ ഊന്നിയ മമറ്ാരു 
വിഭാഗും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ 1969-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് 
ഇന്്യ (മാർക് ് ിസ്റ്-മലനിനിസ്റ് ) അഥവാ ് ിപിഐ(എുംഎൽ) 
രൂപീകരിച്ചു.



ഇടതു സർക്ഥാരുകൾ 

്ുംസ്ാന തലത്ിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് സനതൃതവേത്ിലള്ള 
്ർക്ാരുകളുമട രൂപീകരണസത്ാമട ഇന്്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പ്രസ്ാനും പുതിയതുും പ്രധാനമപ്പട്ടതുമായ ഒരു ഘട്ടത്ിസലയ് ക്് 
പ്രസവശിച്ചു.

ഇന്്യ, വിവിധങ്ങൊയ ഭാഷാസ്ശീയതകൾ ഒത്സചരുന്ന 
ഒരു രാജ്യമാണ്. ഒരു രാഷ് ട്രീയവ്യവസ് എന്നനിലയിൽ 
ഇന്്യ പ്രധാനമായും ഭാഷാടിസ്ാനത്ിലള്ള 
്ുംസ്ാനങ്ങൊയിട്ടാണ് വിഭജിക്മപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് — ഉ്ാ-
ഹരണത്ിന്, ബുംഗാെി ഭാഷ ്ും്ാരിക്കുന്നവർക്ായി 
പശ് ചിമബുംഗാൾ, തമിഴ് ്ും്ാരിക്കുന്നവർക്ായി തമിഴ് നാട് 
എന്നിങ്ങമന. ഭാഷാടിസ്ാനത്ിൽ ഇന്്യൻ ്ുംസ്ാനങ്ങമെ 
പുനഃ്ുംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനും 
സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ചു. ബ്ിട്ടീഷ് ഭരണത്ിന കീഴിലും 
്വോതന്ത്യത്ിന സശഷമുള്ള ആ്്യ വർഷങ്ങെിലും ഇന്്യയിൽ 
്ുംസ്ാനങ്ങളുമട വിഭജനും യക്തിപൂർവമായിരുന്നില്; 
എന്നാണ്, എങ്ങമനയാണ് ഈ പ്രസ്ശങ്ങമെ ബ്ിട്ടീഷുകാർ 
കീഴടക്ിയത് എന്നതിമറെ അടിസ്ാനത്ിലായിരുന്നു 
്ുംസ്ാനങ്ങളുമട വിഭജനും. ഇതിമറെ ഫലമായി 
പ്രാസ്ശികമല്ാത് ഭാഷകൾ വിവിധ പ്രസ്ശങ്ങെിമല 
നാട്ടുകാരുമട സമൽ അടിസച്ചൽപ്പിക്കുന്ന അവസ്യണ്ായി. 
വി്്യാഭ്യാ്പരവും ്ാും്് കാരികവും രാഷ് ട്രീയവമാ യ 
സമഖലകെിൽ ഭാഗഭാക്ാവന്നതിൽ ഇത് ജനങ്ങൾക്് 
തടസ്ും സൃഷ് ടിച്ചു. വിശാലമായ ഇന്്യൻ സ്ശീയതയമട 
ഐക്യത്ിനള്ളിൽ അസനകും ഭാഷാ-്ാും്് കാരിക 
്മൂഹങ്ങൊൽ നിർമിക്മപ്പട്ട വിവിധ സ്ശീയതകൾ 
ഒത്സചരുന്നതാണ് ഇന്്യ എന്ന ബഹുസ്ശ രാഷ് ട്രും. ഈ 
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തിരിച്ചെിവിമറെ അടിസ്ാനത്ിലാണ് ഭാഷാടിസ്ാനത്ിലള്ള 
്ുംസ്ാനങ്ങളുമട രൂപീകരണത്ിനായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ 
വാ്ിച്ചത്. ഇന്്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ാനത്ിലള്ള ്ുംസ്ാന-
ങ്ങളുമട രൂപീകരണത്ിനായള്ള മുസന്നറ്ങ്ങൾക്് 
സപ്രരകശക്തികൊയ ്മരങ്ങെിൽ പ്രധാനമപ്പട്ടവയായിരുന്നു 
മതലങ്ാന ്മരവും പുന്നപ്ര-വയലാർ പ്രസക്ഷാഭവും. 

്വോതന്ത്യലബ്ധിക്കു മുമ്ും സശഷവും ഇന്്യയിമല വിവിധ 
പ്രസ്ശങ്ങെിൽ കർഷകമര വിജയകരമായി ്ുംഘടിപ്പിച്ചതിമറെ 
ഫലമായി, ഭാഷാടിസ്ാനത്ിൽ രൂപീകരിക്മപ്പട്ട 
്ുംസ്ാനങ്ങെിൽ ചിലതിൽ മതരമഞ്ടുപ്പുകൾ വിജയിക്ാനും 
്ർക്ാരുകൾ രൂപീകരിക്ാനമുള്ള ശക്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ 
ആർജ്ിച്ചു. കർഷകരുമടയും മതാഴിലാെികളുമടയും ഭരണും 
സ്ാപിക്ാൻ മതരമഞ്ടുപ്പുവിജയങ്ങൾ മാത്രും മതിയാകില് 
എന്നത് വ്യക്തമായിരിസക് തമന്ന, ്ുംസ്ാനതലത്ിൽ 
്ർക്ാരുകമെ നയിക്കുക വഴി ബ്ൽ നയങ്ങൾ 
നടപ്പിലാക്ിക്ാണിക്ാനും ജനങ്ങൾക്് ആശവോ്മാകുന്ന 
നടപടികൾ ്വേീകരിക്ാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്് ്ാധിച്ചു. 
കൂടാമത, മതരമഞ്ടുപ്പു പ്രക്രിയ ജനങ്ങളുമട രാസ്ഷീയാവ-
സബാധും ഉയർത്ന്നതിനള്ള അവ്രമായി ഉപസയാഗിക്ാനും 
്ാധിച്ചു.
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ഭാഷാടിസ്ാനത്ിൽ മഹാരാഷ് ട്ര ്ുംസ്ാനും 
രൂപീകരിക്ണമമന്ന് ആവശ്യമപ്പട്ടുമകാണ്് 
സബാുംമബയിമല അന്നമത് സമയറുും കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
സനതാവമായിരുന്ന എ്്എ്് മീരജ്കറുമട (കറുത് 
കണ്ട ധരിച്ചയാൾ; വലതു നിന്ന് മൂന്നാമത് ) സനതൃതവേത്ിൽ 
്ുംയക്ത മഹാരാഷ് ട്ര ്മിതി അുംഗങ്ങൾ പാർലമമറെിന 
മുമ്പിൽ പ്രകടനും നടത്ന്നു. ന്യൂ മഡൽഹി, 1958.

ദ്ഹിന്ദുആർക്ക്വ്സ്.
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ലകരളം

ആന്ധ്ര പ്രസ്ശിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് സനതൃതവേത്ിലള്ള ്ർക്ാർ 
രൂപീകരിക്കുന്ന ശ്രമത്ിൽ തിരിച്ചടി സനരിട്ടതിന സശഷും ചരിത്രും 
തിരുത്ിക്കുെിച്ച ഒരു വിജയമുണ്ായി — സകരെത്ിലായിരുന്നു 
അത്. മലയാെഭാഷ ്ും്ാരിക്കുന്ന പ്രസ്ശങ്ങൾ കൂട്ടിസച്ചർത്് 
1956-ലാണ് സകരെ്ുംസ്ാനും രൂപീകരിച്ചത്. 1957-ൽ 
നടന്ന ആ്്യമത് നിയമ്ഭാ മതരമഞ്ടുപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടി വിജയും സനടി. ഇഎുംഎ്് നമ്പൂതിരിപ്പാട് സകരെത്ിമറെ 
ആ്്യമത് മുഖ്യമന്തിയായി 1957 ഏപ്രിൽ 5-ന് ്ത്യപ്രതിജ്ഞ 
മചയ് തു.

ഉജ്വേലമായ മതാഴിലാെി മുസന്നറ്ങ്ങളുമടയും കർഷക 
്മരങ്ങളുമടയും ചിെകിസലെിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടി 
സകരെത്ിൽ അധികാരത്ിമലത്ിയത്. മകാള്ളപ്പാട്ടവും 
മകാള്ളപ്പിരിവകളുും കുടിയിെക്ലും ്ാമൂഹിക ഉച്ചനീചതവേങ്ങളുും 
വ്യാപകമായിരുന്ന ജന്ി്മ്പ്ര്ായത്ിമനതിമര കമ്മ്യൂണി-
സ്റ്റുകാർ ്ശാബ് ് ങ്ങൾ നീണ് കർഷക്മരങ്ങൾ നയിച്ചിരുന്നു.  
1940-കെിൽ പ്രസത്യകിച്ചുും കയ്യൂർ, കരിമവള്ളൂർ, ഒഞ്ിയും 
തുടങ്ങി മലബാെിലും സകരെത്ിമല മറ് ഭാഗങ്ങെിലമുള്ള 
നിരവധി പ്രസ്ശങ്ങൾ മണ്ിനും ഭക്ഷണത്ിനും സവണ്ിയള്ള 
കർഷകസപ്പാരാെികളുമട ത്യാഗഭരിതമായ ്മരങ്ങൾക്കുും 
രക്ത്ാക്ഷിതവേങ്ങൾക്കുും സവ്ിയായിരുന്നു. അതിനാൽത്മന്ന 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമട അജണ്യിൽ ഭൂപരിഷ്ക രണത്ിന് 
മുന്ിയ സ്ാനമാണുണ്ായിരുന്നത്. 1957-ൽ അധികാരത്ിൽ 
വന്നതിമറെ ആൊും ്ിവ്ും കുടിയാന്ാരായ കൃഷിക്ാമര 
(tenant farmers) അവർ കൃഷി മചയ് തിരുന്ന ഭൂമിയിൽ 
നിന്നുും ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് നിസരാധിച്ചുമകാണ്് കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
മന്തി്ഭ ഓർഡിനൻ്് മകാണ്ടുവന്നു. ഭൂപരിഷ്കരണും 
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നടപ്പാക്കുന്നതിനായി സകരെ കാർഷികബന് ബില്് 
അവതരിപ്പിച്ചു. ഭൂമിയിൽ പണിമയടുക്കുന്ന കർഷകർക്് 
ഭൂമിയിൽ സ്ിരാവകാശും നൽകുക, മര്യാ്പ്പാട്ടും (അതായത്, 
ന്യായമായ നിരക്ിലള്ള പാട്ടും മാത്രും) നിശ്യിക്കുക, കകവശും 
വയ് ക്ാവന്ന ഭൂമിക്് പരിധി നിശ്യിക്കുക, തങ്ങൾ കൃഷി 
മചയ്യുന്ന ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് കുടിയാന്ാർക്് അവകാശും 
നൽകുക എന്നിവയായിരുന്നു ഈ നിയമത്ിമറെ ലക്ഷ്യങ്ങെിൽ 
പ്രധാനമപ്പട്ടവ.

വി്്യാഭ്യാ്സമഖലയ് ക്ായി ്ർക്ാർ നീക്ിവയ് ക്കുന്ന തുക 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് മന്തി്ഭ വലിയ സതാതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ്വേകാര്യ 
വി്്യാഭ്യാ്സ്ാപനങ്ങെിൽ സജാലി മചയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്് 
മമച്ചമപ്പട്ട സവതനും, മതാഴിൽ ് ാഹചര്യങ്ങൾ, മതാഴിൽ സുരക്ഷ 
എന്നിവ ഉെപ്പുവരുത്ന്നതിനായും അത്രും സ്ാപനങ്ങെിൽ 
ജനാധിപത്യപരമായ സമൽസനാട്ടും മകാണ്ടുവരുന്നതിനായും 
്ർക്ാ ർ വി്്യാഭ്യാ്പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്ി. മപാതു 
ആസരാഗ്യ ്ുംവിധാനും വിപുലീകരിക്കുകയും പാവമപ്പട്ടവർക്് 
താങ്ങാവന്ന നിരക്ിൽ അരി വിതരണും മചയ്യുന്നതിനായി 
ന്യായവില സഷാപ്പുകളുമട ഒരു ശുംഖല സ്ാപിക്കുകയും മചയ്തു. 

ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടികൾ ജന്ികമെ പിടിച്ചുലച്ചു. വി്്യാഭ്യാ്-
പരിഷ്കാരങ്ങൊകമട്ട, അസനകും ്വേകാര്യ്് കൂളുകൾ 
നടത്ിയിരുന്ന കസത്ാലിക്ാ ്ഭയമട സനതൃതവേത്ിമറെ 
എതിർപ്പിന പാത്രമാവകയും മചയ് തു. കസത്ാലിക്ാ ്ഭയും 
ജന്ിതാത് പര്യങ്ങമെ പ്രതിനിധാനും മചയ്യുന്ന പ്രബലജാതി 
്ുംഘടനകളുും സകാൺഗ്രസുമായി കകസകാർത്് കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
മന്തി്ഭമയ എതിർത്. ‘വിസമാചന ്മരും’ എന്ന സപരിൽ 
അവർ പ്രസക്ഷാഭും ആരുംഭിച്ചു. ഈ അവ്രും മുതലാക്ി 
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സകന്ദത്ിമല സകാൺഗ്ര്് ്ർക്ാർ 1959-ൽ സകരെത്ിമല 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് മന്തി്ഭമയ പിരിച്ചുവിട്ടു.

ആ്്യമത് കമ്മ്യൂണിസ്റ് മന്തി്ഭമയ പിരിച്ചുവിട്ടതിന സശഷും 
അധികാരത്ിൽ വന്ന സകാൺഗ്ര്് സനതൃതവേത്ിലള്ള 
്ർക്ാരുകൾ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്ിൽ മവള്ളും 
സചർത്. എങ്ിലും 1967-69 മല ഇടതു്ർക്ാർ ്വേീകരിച്ച 
നിയമ-ഭരണ നടപടികളുും 1970-മറെ ആ്്യ പകുതിയിൽ 
്ിപിഐ(എും)-മറെ സനതൃതവേത്ിൽ നടന്ന ്മരങ്ങളുും 
ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളുണ്ാക്ിയ ഭൂപരിഷ് കരണ നടപടികൾ 
നടപ്പിലാകുന്നതിന് ഇടയാക്ി. ഭൂപരിഷ് കരണും പിന്നീട് ഏമെ 
വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി തുടർന്നു.

1993-ഓമട 28 ലക്ഷും പാട്ടക്കുടിയാന്ാരായ കർഷകർക്് 
ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ാവകാശും ലഭിക്കുകസയാ അവർക്് ഭൂമിയമട 
സമലള്ള അവകാശും ്ുംരക്ഷിക്മപ്പടുകസയാ മചയ് തു. 
ആറു ലക്ഷും മഹക് ടർ ഭൂമി ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടികളുമട 
ഭാഗമായി ഈ കർഷകർക്് ലഭിച്ചു. ഭൂരഹിതരായ 5,28,000 
കർഷകമത്ാഴിലാെികൾക്് 1996-നകും കുടികിടപ്പു ഭൂമി ലഭിച്ചു.

സകരെത്ിമല ഭൂപരിഷ് കരണും പ്രബലജാതികളുമട സനതൃതവേ-
ത്ിലള്ള ജന്ി്മ്പ്ര്ായത്ിമറെ നമട്ടമല്ാടിച്ചു. അത് വെമര 
വലിയ വിഭാഗും കർഷകരുമട ജീവിതനിലവാരും ഉയർത്കയും 
കർഷകമത്ാഴിലാെികളുമട വിലസപശൽശക്തി വലിയ സതാതിൽ 
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മചയ് തു.
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വി്്യാഭ്യാ്സമഖലയിലും ആസരാഗ്യസമഖലയിലും നടത്ിയ 
മപാതുനിസക്ഷപും ്ാക്ഷരതയിലും ആസരാഗ്യസൂചകങ്ങെിലും 
വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾക്ിടയാക്ി. 1970-കളുമട മധ്യും 
മുതലള്ള അക്ാ്മിക് പഠനങ്ങൾ ഈ മുസന്നറ്ങ്ങൾ 
അടയാെമപ്പടുത്ിത്ടങ്ങിയസതാമട ‘സകരെ മാതൃക’ (Kerala 
Model) എന്ന ്ങ്ൽ പനും പ്രചാരത്ിലായിത്ടങ്ങി. സകരെ 
മാതൃകയമട അടിസ്ാന ആശയങ്ങൾ ഇവയാണ്: (1) ഒരു 
പ്രസ്ശമത് അമല്ങ്ിൽ രാജ്യമത് ജനങ്ങെിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷ-
ത്ിനും പ്രസയാജനകരമാകുന്ന രീതിയിൽ അവരുമട ഭൗതിക 
ജീവിത്ാഹചര്യങ്ങൾ ഗണ്യമായി മമച്ചമപ്പടുത്ന്നതിന് 
ആ പ്രസ്ശും അമല്ങ്ിൽ രാജ്യും ്മ്പന്നമാകുന്നതുവമര 
കാത്ിരിസക്ണ്തില്. (2) ഇത്രും മാറ്ങ്ങൾ ്മൂഹത്ിൽ 
്ാധ്യമാക്ാനായി ്മ്പത്ിമറെ പുനർവിതരണവും 
മറ് നടപടികളുും ്വേീകരിക്ാൻ ്ർക്ാരുകമെ 
നിർബന്ിതരാക്ാൻ മപാതുജനങ്ങളുമട കൂട്ടായ പ്രവർത്നും 
വഴി ്ാധിക്കുും. 

ഇന്്യയിൽ ഏറ്വും ഉയർന്ന ്ാക്ഷരതാ നിരക്കുും ഏറ്വും 
കുെഞ് ശിശുമരണനിരക്കുമുള്ള ്ുംസ്ാനമാണ് സകരെും. 
മതാഴിലാെികൾക്് ഏറ്വും ഉയർന്ന സവതനനിരക്കുും 
ഏറ്വും വ്യാപകമായ ്ാമൂഹ്യസുരക്ഷാ ്ുംവിധാനങ്ങളുും 
ഉള്ള ്ുംസ്ാനും കൂടിയാണ് സകരെും — ്ുംസ്ാനമത് 
മതാഴിലാെിവർഗ പ്രസ്ാനത്ിമറെ ശക്തിയാണ് 
മതാഴിലാെികളുമട ജീവിതനിലവാരും വലിയസതാതിൽ 
ഉയർത്ിയ ഈ സനട്ടങ്ങൾ ്ാധ്യമാക്ിയ ഘടകങ്ങെിൽ 
ഏറ്വും പ്രധാനമപ്പട്ടത്.



ഇഎുംഎ്് നമ്പൂതിരിപ്പാട് (വലതുവശത്് ) സകരെത്ിമറെ 
ആ്്യമത് മുഖ്യമന്തിയായി ്ത്യപ്രതിജ്ഞ മചയ്യുന്നു. 
തിരുവനന്പുരും, 1957 ഏപ്രിൽ 5. 

രരാേൻറപരാതുവരാൾ/ദ്ഹിന്ദുആർക്ക്വ്സ്.
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പശ്ിമ ബംഗഥാൾ 

ഇന്്യയിൽ ബ്ിട്ടീഷ് സകാെനിഭരണത്ിമറെ ഭീകരത ഏറ്വും 
കൂടുതൽ അനഭവിച്ച പ്രവിശ്യകെിമലാന്നാണ് ബുംഗാൾ. 
്ശലക്ഷക്ണക്ിന് ബുംഗാെികൾ സകാെനിഭരണും വരുത്ിവച്ച 
ക്ഷാമങ്ങെിൽ മരിച്ചുവീണു. രാജ്യത്് ഏറ്വമധികും ചൂഷണും 
മചയ്മപ്പട്ട കർഷകരുമട വിഭാഗത്ിലാണ് ബുംഗാെിമല 
കർഷകർ ഉൾമപ്പട്ടിരുന്നത്. ്വോതന്ത്യലബ് ധിമക്ാപ്പും നടന്ന 
വിഭജനസത്ാമട ഇന്്യ, പാക്ി്് താൻ എന്നീ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ 
നിലവിൽ വന്നു. ലക്ഷക്ണക്ിന സപർ വർഗീയകലാപങ്ങെിൽ 
മകാല്മപ്പട്ടു. ഇന്്യക്ാമര തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന 
ഉസദേശ്യസത്ാമട ബ്ിട്ടീഷ് ്ാമ്ാജ്യതവേവും വർഗീയവിസ്വേഷത്ിൽ 
നിന്നുും മുതമലടുക്കുക എന്ന ഉസദേശ്യസത്ാമട ചില രാഷ് ട്രീയ 
്ുംഘടനകളുും ഊതിക്ത്ിച്ച മത്് പർദ്ധയാണ് ഈ 
കലാ പങ്ങൾക്ിടയാക്ിയത്. പാക്ി്് താനിൽ നിന്നുും 
ഇന്്യയിസലയ് ക്കുും തിരിച്ചുും അഭയാർത്ഥികളുമട ഭീമൻ 
പ്രവാഹമുണ്ായി. ബുംഗാൾ രണ്ായി വിഭജിക്മപ്പടുകയും 
കിഴക്ൻ ബുംഗാൾ പാക്ി്് താനിൽ സചരുകയും മചയ് തു. 
വർഗീയകലാപങ്ങൾ തടയാനള്ള ശ്രമങ്ങെിൽ ബുംഗാെിമല 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മുന്നിട്ടിെങ്ങി. അഭയാർത്ഥികൾക്് പാർ-
പ്പിടവും സവാട്ടവകാശവും ലഭിക്കുന്നതിനായി അവർ സപാരാടി. 

ബുംഗാൾ ക്ഷാമകാലത്് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വ്യാപകമായി 
ദുരിതാശവോ് പ്രവർത്നങ്ങെിൽ ഏർമപ്പട്ടിരുന്നു. 1950-
കെിൽ അവർ നയിച്ച ഭക്ഷ്യ്മരത്ിമറെ ഭാഗമായി നടന്ന 
പട്ടിണി ജാഥകെിൽ (ബുംഗാെി ഭാഷയിൽ ‘ഭൂഖാ മിഛിൽ’) 
പമങ്ടുക്ാൻ പാവമപ്പട്ട ഗ്രാമീണർ കൽക്ട്ടയിമല 
മതരുവകെിസലയ് മക്ാഴുകിമയത്ി. ഈ പ്രവർത്നങ്ങമെല്ാും 
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പാവമപ്പട്ട ജനങ്ങൾ വലിയ ്ുംഖ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടിക്കു 
പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നതിന് സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ചു.

സതഭാഗാ ്മരത്ിമറെ അവ്ാനഘട്ടങ്ങെിൽ 
മുസന്നാട്ടുവയ് ക്മപ്പട്ട ആവശ്യങ്ങെിൽ ഭൂപരിഷ്കരണവും 
ഉൾമപ്പട്ടിരുന്നു. പങ്കുകൃഷിക്ാമര (ബുംഗാെി ഭാഷയിൽ 
ബർഗാ്ാർ എന്നു വിെിക്കുന്ന sharecroppers) അവരുമട 
ഭൂമിയിൽ നിന്നുും കുടിയിെക്കുന്നതിമനതിമര കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
സനതൃതവേത്ിലള്ള കി്ാൻ ്ഭ സപാരാട്ടങ്ങൾ നയിക്കുന്നതിന് 
1950-കൾ ്ാക്ഷിയായി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമട വർദ്ധിതമായ ശക്തി മതരമഞ്ടുപ്പു-
കെിൽ പ്രതിഫലിച്ചു. ്ിപിഐ(എും)-ഉും ്ിപിഐ-യും 1967-
1969-ലും 1969-1970-ലും അധികാരത്ിലണ്ായിരുന്ന 
ഐക്യമുന്നണി ്ർക്ാരുകളുമട ഭാഗമായി. 1977-ൽ 
്ിപിഐ(എും)-ഉും ്ിപിഐ-യും മറ് ചില ഇടതുപാർട്ടികളുും 
അടങ്ങിയ ഇടതുമുന്നണി മതരമഞ്ടുപ്പിൽ വിജയും സനടി 
അധികാരത്ിസലെി. ്ിപിഐ(എും) സനതാവായ സജ്യാതി ബസു 
മുഖ്യമന്തിയായി. തുടർച്ചയായ 34 വർഷക്ാലും കമ്മ്യൂണി-
സ്റ്റുകാർ പശ്ിമബുംഗാെിമല ്ുംസ്ാന്ർക്ാരിന് സനതൃതവേും 
നൽകി.

ഐക്യമുന്നണി ്ർക്ാരിമറെ കാലത്് തുടങ്ങിവച്ച 
ഭൂപരിഷ്കരണ നടപടികൾ ഇടതുമുന്നണി ്ർക്ാർ 
മുസന്നാട്ടു മകാണ്ടുസപായി. ‘ഓപ്പസെഷൻ ബർഗ’ നടപ്പാക്കുക 
വഴി ഇടതു്ർക്ാർ പങ്കുകൃഷിക്ാരുമട അവകാശങ്ങൾ 
ഉെപ്പുവരുത്ി. ഇതുപ്രകാരും വിെവിമറെ ന്യായമായ പങ്് 
പങ്കുകൃഷിക്ാർക്കു ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. ഭൂവടമയ് ക്് ലഭിക്കുന്ന പങ്ിന് 
പങ്കുകൃഷിക്ാർക്് ര്ീതി മകാടുക്കുന്ന ്മ്പ്ര്ായും നിലവിൽ 
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വന്നു. ഭൂമിയിൽ തങ്ങളുമട അവകാശും മതെിയിക്കുന്നതിനായി 
പങ്കുകൃഷിക്ാർക്് ഈ ര്ീതി ബാങ്കുകെിൽ ഉപസയാഗിക്ാൻ 
കഴിയും എന്ന സ്ിതി വന്നു. ഒരു നിശ്ിത പരിധിക്കു മുകെിലള്ള 
കകവശഭൂമി മിച്ചഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് 
പുനർവിതരണും മചയ്യുകയും മചയ് തു. 

ഇന്്യയിൽ ഭൂവിതരണ പദ്ധതികളുമട ഗുണസഭാക്താക്ൊ-
യിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സപമരയമമടുത്ാൽ അതിൽ 50 
ശതമാനത്ിസലമെസപ്പർ പശ്ിമ ബുംഗാെിലാണ് എന്നത് 
തിരിച്ചെിയസമ്പാൾ ഇടതുമുന്നണിയമട ഭൂപരിഷ് കരണ 
പരിപാടിയമട വലിപ്പും മനസ്ിലാകുും. 2008-ഓസട 29 
ലക്ഷത്ിലധികും സപർക്് ഭൂവിതരണ പരിപാടികളുമട ഭാഗമായി 
കൃഷിഭൂമി ലഭിച്ചു. 15 ലക്ഷത്ിലധികും പങ്കുകൃഷിക്ാരുമട 
ഭൂമി മരജിസ്റർ മചയ് ത് ഭൂമിക്കുസമലള്ള അവരുമട 
അവകാശും ്ുംരക്ഷിക്മപ്പട്ടു. 5.5 ലക്ഷത്ിലധികും സപർക്്  
കുടികിടപ്പുഭൂമി ലഭിച്ചു. ബുംഗാെിൽ കൃഷിഭൂമി ലഭിച്ചവരിൽ 55 
ശതമാനത്ിലധികവും ഇന്്യയിൽ ഏറ്വും ്രിദ്വിഭാഗങ്ങൊയ 
്െിത്, ആ്ിവാ്ി ്മു്ായങ്ങെിൽമപ്പട്ടവരാണ് എന്നതുും 
ശ്രസദ്ധയമാണ്.

പശ്ിമബുംഗാെിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് സനതൃതവേത്ിലള്ള 
്ർക്ാരുകളുമട ഒരു പ്രധാന സനട്ടും, കാർഷികസമഖലയിലും 
അതുവഴി ഗ്രാമീണജനതയമട ഉപജീവനത്ിലും ഉണ്ായ 
ഉണർവാണ്. ജലസ്ചനും ഉൾമപ്പമടയള്ള ഗ്രാമീണവിക്ന 
പദ്ധതികൾക്ായള്ള മപാതുനിസക്ഷപും വലിയ സതാതിൽ 
വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതിമറെ ഫലമായി കൃഷിഭൂമിയിൽ വർഷും ഒരു 
വിെ മാത്രും ഉത്പാ്ിപ്പിക്ാൻ ്ാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നു മാെി 
വർഷും മൂന്നുവിെകൾ വമര ഉത്പാ്ിപ്പിക്ാൻ ്ാധിക്കുന്ന 
്ാഹചര്യും ധാരാെും പ്രസ്ശങ്ങെിലണ്ായി. കൃഷിഭൂമിയമട 
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സമൽ അവകാശും ലഭിച്ചത് ഉത്പാ്നും വർദ്ധിപ്പിക്ാൻ 
്ഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ്വേന്മായി നിസക്ഷപും നടത്ാൻ 
കർഷകർക്് സപ്രാത്ാഹനമായി. ഇതിമറെമയല്ാും ഫലമായി 
പശ്ിമബുംഗാെിമല കാർഷികവെർച്ച ഉയർന്നു. രാജ്യത്് 
അരിയമട ഏറ്വും വലിയ ഉത്പാ്കരായി ് ുംസ്ാനും വെർന്നു. 

ഇടതുമുന്നണി ്ർക്ാരുകൾ നടപ്പിലാക്ിയ ജനാധിപത്യ 
വിസകന്ദീകരണപ്രക്രിയ പശ്ിമബുംഗാെിമല ഗ്രാമങ്ങെിൽ 
വലിയ മാറ്ങ്ങൾ മകാണ്ടുവന്നു. ഗ്രാമ പഞ്ായത്കൾ രൂപീ- 
കരിക്കുകയും ഭൂപരിഷ്കരണും നടപ്പാക്കുന്നത് ഉൾമപ്പമടയള്ള 
വിഷയങ്ങെിൽ പ്രാസ്ശികമായി തീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്ാനള്ള അധികാരും അവയ് ക്് നൽകുകയും മചയ്തു. 
്ുംസ്ാന്ർക്ാരിമറെ ഫണ്ിൽ നിന്നുും ഗണ്യമായ തുക 
തസദേശ ്വേയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ായി നീക്ിവച്ചു. വലിയ 
ഭൂവടമകളുമടയും പഴയ ജന്ിമാരുമടയും പണമിടപാടുകാരു-
മടയും സമധാവിതവേും ഗണ്യമായി കുെയ് ക്കുക വഴി ഗ്രാമങ്ങെിമല 
വർഗശക്തികളുമട ബലാബലും കർഷകർക്നകൂലമായി 
മാറ്ിമെിക്കുന്നതിന് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇടയാക്ി. 
പഞ്ായത്ുംഗങ്ങെിൽ ്െിത്, ആ്ിവാ്ി വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള 
പ്രാതിനിധ്യും, ജന്ുംഖ്യയിലള്ള ഈ വിഭാഗങ്ങളുമട 
അനപാതമത്ക്ാെധികമായി ഉയർന്നു.
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കമ്മ്യൂണിസ്റ് സനതാവും പിന്നീട് പശ്ിമബുംഗാൾ 
മുഖ്യമന്തിയമായ സജ്യാതി ബസു (മുൻനിരയിൽ 
ഇടത് നിന്ന് ആൊമത്; കണ്ട ധരിക്ാത്യാൾ), 
1959-മല ഭക്ഷ്യ്മരത്ിമറെ ഭാഗമായി നടന്ന 
ഒരു പട്ടിണി ജാഥയിൽ. 

ഗണശക്ി.
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ത്ിപുര 

ത്രിപുരയിൽ 1948-ലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ് സനതൃതവേത്ിൽ 
ഗണമുക്തി പരിഷ്് അഥവാ ജനകീയ വിസമാചന പരിഷത്് 
രൂപീകരിക്കുന്നത്. നിർബന്ിതസവല, മകാള്ളപ്പലിശ തുടങ്ങി 
സഗാത്രജനത സനരിട്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്ാൻ 
ഗണമുക്തി പരിഷ്് ്മരങ്ങൾ നയിച്ചു. 

1947-ൽ ഇന്്യയമട വിഭജനത്ിന സശഷും കിഴക്ൻ 
പാക്ി്് താനിൽനിന്നുള്ള (ഇന്നമത് ബുംഗ്ൊസ്ശ് ) 
അഭയാർത്ഥികളുമട ഒഴുക്ിന് ത്രിപുര ്ാക്ഷ്യും വഹിച്ചു. കിഴക്ൻ 
പാക്ി്് താനിമല രാഷ് ട്രീയ അ്വേസ്തകളുും വർഗീയ 
്ുംഘർഷങ്ങളുും കാരണും അഭയാർത്ഥികളുമട വരവ് 1950-
കെിലും 1960-കെിലും തുടർന്നു. ഈ കുടിസയറ്ും ത്രിപുരയിമല 
സഗാത്രജനതമയയും അവരുമട ഭൂമിമയയും ്ാരമായ 
രീതിയിൽ ബാധിച്ചു. ത്രിപുരയിൽ ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്ിൽ 
വരുന്നതിന മുമ്ള്ള കാലമത് ്ുംസ്ാന ്ർക്ാരുകൾ 
അഭയാർത്ഥികളുമട ജീവിത്ാഹചര്യങ്ങളുമട കാര്യത്ിൽ 
നിസ്ുംഗത പാലിച്ചു. 

1950-കെിലും 1960-കെിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുും ഗണമുക്തി 
പരിഷദ്ും സനതൃതവേും നൽകിയ രാഷ് ട്രീയ സപാരാട്ടങ്ങൾ, 
സഗാത്രവർഗക്ാരുമട ഭൂമി ്ുംരക്ഷിക്കുന്നതിനായും 
അഭയാർത്ഥികളുമട പുനരധിവാ്ത്ിനായും സഗാത്ര-
വർഗക്ാരായ പങ്കുകൃഷിക്ാമര ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് 
അവ്ാനിപ്പിക്കുന്നതിനായും ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്ി. 
സഗാത്രവർഗക്ാരുും അല്ാത്വരുമായ കർഷകരുമട സയാജിച്ച 
്മരങ്ങൾ അവരുമടയിടയിൽ ഐക്യും വെർത്ന്നതിന് 
്ഹായിച്ചു.



45

ത്രിപുരയിൽ ്ിപിഐ(എും) സനതൃതവേത്ിലള്ള ഇടതുമുന്നണി 
1978-ൽ അധികാരത്ിമലത്ി. നൃസപൻ ചക്രമബാർത്ി 
മുഖ്യമന്തിയായി. ഇടതുമുന്നണി ്ർക്ാർ ത്രിപുരയിൽ 
നിരവധി നടപടികൾക്് തുടക്മിട്ടു. ഭൂപരിഷ് കരണും 
പൂർണമായും നടപ്പാക്കുന്നതായിരുന്നു ഏറ്വും പ്രധാനമപ്പട്ട 
നടപടികെിമലാന്ന്. സഗാത്രജനതയമട ഭൂമി അനധികൃതമായി 
കകമാറ്ും മചയ്യുന്നത് തടയക, സഗാത്രജനതയ് ക്് അവരുമട 
ഭൂമി തിരിമക നൽകുക എന്നിവ ഇതിമറെ ഭാഗമായിരുന്നു. 
ഭൂപരിഷ്കരണ പരിപാടിയമട ഭാഗമായിത്മന്ന 1979-ൽ 
ഭൂപരിഷ് കരണ നിയമത്ിൽ സഭ്ഗതി വരുത്ിമക്ാണ്് 
പങ്കുകൃഷിക്ാരുമട അവകാശങ്ങൾ ഉെപ്പാക്കുകയും ഭൂരഹിതരുും 
്രിദ്രുമായ കർഷകർക്ായി ഭൂമി പുനർവിതരണും മചയ്യുകയും 
മചയ് തു. ജനാധിപത്യ വിസകന്ദീകരണും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും 
സഗാത്രജനതയ് ക്് പ്രാസ്ശിക ്വേയുംഭരണാവകാശും 
നൽകുന്നതിനമായി ്വേയുംഭരണ ജില്ാ കൗൺ്ിൽ നിയമും 
1979-ൽ പാസ്ാക്ി. സഗാത്രഭാഷയായ സകാക്മബാസൊക് 
ത്രിപുരയമട ഔസ്്യാഗിക ഭാഷകെിൽ ഒന്നായി ഉൾമപ്പടുത്ി.

വിഘടനവാ്വമായി ബന്മപ്പട്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾക്് 1980-
കളുമട ആ്്യും തുടങ്ങി 1990-കെിലും 2000-ത്ിലാരുംഭിച്ച 
്ശകത്ിമറെ മധ്യും വമരയും ത്രിപുര ്ാക്ഷിയായി. 
്ായധകലാപും സൃഷ് ടിച്ച അരക്ഷിതാവസ് 2000-കളുമട 
പകുതി വമരയും ്ുംസ്ാനത്ിന് വലിയ മവല്ലുവിെിയായിരുന്നു. 
എന്നാൽ ഇടതുമുന്നണി ്ർക്ാരിമറെ ബഹുമുഖമായ 
ഇടമപടലകളുമട ഫലമായി 2000-കളുമട അന്്യസത്ാമട 
വിഘടനവാ്വമായി ബന്മപ്പട്ടുള്ള അക്രമങ്ങെിൽ വലിയ 
കുെവണ്ായി. ബഹുജനങ്ങെിസലയ് ക്് ഇെങ്ങിമച്ചന്നുള്ള 
രാഷ് ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങൾ, അക്രമങ്ങൾമക്തിമരയള്ള 
പ്രതിസരാധനടപടികൾ, സഗാത്രപ്രസ്ശങ്ങെിൽ നടപ്പാക്ിയ 
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വിക്നപ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ഇടമപടലകളുമട 
ഭാഗമായിരുന്നു.

്മാധാനും തിരിമകമയത്ിയത് ത്രിപുരയിൽ വിക്ന-
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് പുതിയ ഉണർവണ്ാക്ി. ്ാക്ഷരത, 
വി്്യാഭ്യാ്ും, ആസരാഗ്യും, പ്രതിശീർഷ വരുമാനും, ജനാധിപത്യ 
വിസകന്ദീകരണും എന്നിവയിൽ വലിയ പുസരാഗതി 
കകവരിക്ാൻ ത്രിപുരയ് ക്് ്ാധിച്ചു. സഗാത്രജനതയമട 
അവകാശങ്ങൾ ്ുംരക്ഷിച്ചതുും സഗാത്രവിഭാഗങ്ങെിൽമപ്പടു-
ന്നതുും അല്ാത്തുമായ ജനങ്ങളുമട വർഗാടിസ്ാനത്ിലള്ള 
ഐക്യും മകട്ടിപ്പടുത്തുമാണ് ത്രിപുരയിമല കമ്മ്യൂണിസ്റ്, 
ജനാധിപത്യ പ്രസ്ാനങ്ങളുമട ഏറ്വും പ്രധാനമപ്പട്ട സനട്ടങ്ങൾ.

1978 മുതൽ 1988 വമരയും പിന്നീട് 1993 മുതൽ 2018 വമരയും 
ത്രിപുരയിൽ ഇടതുമുന്നണി ്ുംസ്ാന ്ർക്ാരിമന 
നയിച്ചു. 2018-മല ്ുംസ്ാന മതമരമഞ്ടുപ്പിൽ 
ഇടതുമുന്നണി പരാജയമപ്പട്ടു. ്വേകാര്യനിസക്ഷപകർ 
്ുംസ്ാനമത് ബഹിഷ് കരിക്കുന്നതുും നവലിബെൽ 
നയങ്ങൾ അടിസച്ചൽപ്പിക്കുന്ന സകന്ദ്ർക്ാരിമറെ 
്മ്മർദേവും സനരിട്ടുമകാണ്് മധ്യവർഗത്ിമറെ അഭി-
ലാഷങ്ങൾ തൃപ് തിമപ്പടുത്ന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന 
യാഥാർത്ഥ്യും ഒരുഭാഗത്്. ്ാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങെിലൂമടയും മറ് 
മാർഗങ്ങെിലൂമടയും വ്യാജവാർത്കൾ പ്രചരിപ്പിക്ാനായി തീവ്ര 
വലതുപക്ഷ കക്ഷിയായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിമജപി) 
വെമര വലിയസതാതിൽ പണമമാഴുക്ിയത് മറുഭാഗത്്. 
ഇതുകൂടാമത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കു സനമര വലതുപക്ഷ 
ശക്തികളുമട നിഷ് ഠൂരമായ അതിക്രമങ്ങളുും അരസങ്ങെി. 
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എന്നാൽ മതരമഞ്ടുപ്പു പരാജയത്ിന സശഷവും ത്രിപുരയിൽ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനും ശക്തമായിത്ടരുകയും ബിമജപിയമട 
അടിച്ചമർത്ലിമനതിമര വീസൊമട സപാരാട്ടും തുടരുകയും 
മചയ്യുകയാണ്.
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നവെിബറൽ യുഗം 

ഇന്്യയിൽ വൻ കിട മുതലാെിമാരുമട ശക്തി വർധിക്കുന്നതുും 
നവലിബെൽ പാതയിസലയ് ക്കുള്ള വഴുതലും സനരമത്തമന്ന 
പ്രകടമായിരുമന്നങ്ിലും 1991-ലാണ് ഇന്്യ ഔപചാരികമായി 
നവലിബെൽ യഗത്ിസലക്് പ്രസവശിച്ചത്. മപാതുസമഖലാ 
വ്യവ്ായങ്ങൾ ്വേകാര്യവൽക്രിക്കുന്നതിമനയും മപാതു-
മുതൽ തുച് ഛമായ വിലയ് ക്് വിറ്ഴിക്കുന്നതിമനയും 
മതാഴിലാെികളുമട അവകാശങ്ങൾ ദുർബലമപ്പടുത്ന്ന-
തിമനയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അതിശക്തമായി എതിർത്. 
സ്ാവിയറ്് യൂണിയമറെ തകർച്ച, കൂടുതൽ അക്രമാ്ക്തമായ 
തരത്ിലള്ള മുതലാെിത്ത്ിസലയ് ക്കുള്ള ഇന്്യയമട മാറ്ത്ിന് 
ആക്ും കൂട്ടി. 

ഇന്്യമയ ഹിന്രാഷ് ട്രമാക്ാൻ യത് നിക്കുന്ന തീവ്ര വലതുപക്ഷ 
രാഷ് ട്രീയശക്തികൾ നവലിബെലി്സത്ാട് കകസകാർത്ും 
അതിമനാപ്പും തമന്നയമാണ് വെർന്നത്. ഈ തീവ്ര 
വലതുപക്ഷ ശക്തികമെ നയിക്കുന്നത് രാഷ് ട്രീയ ്വേയുംസ്വക് 
്ുംഘ് (ആർഎ്് എ്് ) ആണ്. അനവധി അനബന് 
്ുംഘടനകളുള്ള ആർ എ്് എസ്ിമറെ ഏറ്വും പ്രധാനമപ്പട്ട 
രാഷ് ട്രീയ-മതരമഞ്ടുപ്പ് ഉപകരണമാണ് ബിമജപി. 

സ്ശീയതലത്ിൽ, 1990-കളുമട അവ്ാനും പ്രാസ്ശിക 
പാർട്ടികൾക്് സമധാവിതവേമുള്ള രണ്് കൂട്ടുകക്ഷി്ർക്ാരുകമെ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടികളുും മറ്് ഇടതുപാർട്ടികളുും പിന്തുണച്ചിരുന്നു. 
രണ്ടു ്ർക്ാരുകളുും ഹ്ര്വേകാലസത്യ് സക് നിലനിന്നുള്ളൂ. 
്വോതന്ത്യാനന്ര സ്ശീയ രാഷ് ട്രീയത്ിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പാർട്ടികളുമട ്വോധീനും അതിമറെ പാരമ്യത്ിമലത്ിയത് 
2004-2007 കാലഘട്ടത്ിലാണ്. ബിമജപിമയ അധികാരത്ിൽ 
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നിന്നുും അകറ്ി നിർത്ന്നതിനായി സകാൺഗ്ര്് 
സനതൃതവേത്ിലള്ള ഒരു കൂട്ടുകക്ഷി ്ർക്ാരിമന ്ിപിഐ(എും), 
്ിപിഐ, മെവല്യൂഷണെി സ്ാഷ്യലിസ്റ് പാർട്ടി, ഓൾ 
ഇന്്യാ സഫാർസവർഡ് ബ്സൊക് എന്നീ ഇടതുപാർട്ടികൾ 
പിന്തുണച്ചസപ്പാഴായിരുന്നു അത്. ഗ്രാമീണ മതാഴിലെപ്പു 
പദ്ധതി, ഭരണത്ിൽ സുതാര്യത മമച്ചമപ്പടുത്ാനള്ള 
വിവരാവകാശനിയമും, ഭൂമിക്കുും മറ്വിഭവങ്ങൾക്കുും സമൽ 
ആ്ിവാ്ികൾക്കുും മറ് വനവാ്ികൾക്കുമുള്ള അവകാശും 
്ുംരക്ഷിക്കുന്നതിനള്ള വനാവകാശ നിയമും തുടങ്ങി 
അധവോനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്് ആശവോ്ും പകരുന്ന 
പല നടപടികൾക്കുും ഈ കാലഘട്ടും ്ാക്ഷ്യും വഹിച്ചു. പസക്ഷ 
അസപ്പാഴുും നവലിബെൽ ്ിശയിൽ നിന്നുും പിന്ാറ്ും ഉണ്ായില്. 
ഒടുവിൽ അസമരിക്ൻ ഐക്യനാടുകളുമായി ആണവക്രാർ 
ഒപ്പുവച്ചുമകാണ്് യഎ്് ്ാമ്ാജ്യതവേവമായി ഇന്്യമയ 
കൂടുതൽ അടുപ്പിക്ാനള്ള നടപടിയിൽ പ്രതിസഷധിച്ച് 2008-ൽ 
ഇടതുപാർട്ടികൾ സകന്ദ്ർക്ാരിനള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചു. 

എന്നാൽ ഏറ്വും പ്രധാനമപ്പട്ട വഴിത്ിരിവ് ഉണ്ായത് 
പശ്ിമബുംഗാെിൽ ആയിരുന്നു, 2007-ൽ. ഇടതുമുന്നണി 2006-
മല നിയമ്ഭാ മതരമഞ്ടുപ്പിൽ ഗുംഭീരവിജയും സനടിയിരുന്നു. 
പസക്ഷ നവലിബെലി്ും പടിപടിയായി ്ാമ്പത്ികരുംഗും 
കീഴടക്ിയസതാമട ്ുംസ്ാനങ്ങൾക്കുണ്ായിരുന്ന 
്വോതന്ത്യും നഷ് ടമാകുന്ന ്ാഹചര്യും ഇന്്യയിമലമ്പാടുും 
്ുംജാതമായി. ്ുംസ്ാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കിടമത്രും 
മൂർച് ഛിച്ചു. മതാഴിലാെികളുമട അവകാശങ്ങൾ ്ുംരക്ഷിക്കുന്ന 
്ുംസ്ാനങ്ങൾ നിസക്ഷപും ആകർഷിക്കുന്നതിൽ 
പിന്നാക്ും സപാകുന്ന അവസ്യണ്ായി. മാെിമാെി വന്ന 
സകന്ദ്ർക്ാരുകൾ മപാതുനിസക്ഷപത്ിമറെ കാര്യത്ിൽ 
പശ്ിമബുംഗാെിമന തഴയന്നത് പതിവായിരുന്നു. അസത്മയും 
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വിസ്ശനിസക്ഷപും ഉൾമപ്പമടയള്ള ്വേകാര്യനിസക്ഷപങ്ങൾ, 
വ്യവ്ായങ്ങൾക്് നികുതിയിലും മതാഴിൽ നിയമങ്ങെിലും 
കാര്യമായി ഇെവകൾ നൽകുന്ന ്ുംസ്ാനങ്ങെിസലയ് ക്ാണ് 
ആകർഷിക്മപ്പട്ടത്. അടിത്ട്ടിസലയ് ക്കുള്ള ഈ മത്രും 
(Race to the Bottom) ഏറ്വും ്ാരമായി ബാധിച്ച 
്ുംസ്ാനങ്ങെിമലാന്നായിരുന്നു പശ്ിമബുംഗാൾ. ഭൂപരിഷ് ക-
രണത്ിമറെ ഫലമായി ്ാമ്പത്ികവെർച്ചയ് ക്് കുമെക്ാലും 
ഉണർവണ്ായിരുന്നു. അത് സപാമകസപ്പാമക കുെഞ്ഞുവന്നു. 
ബ്ലകൾ ആവശ്യമായിവന്നു.

്വേകാര്യനിസക്ഷപും ആകർഷിക്ാൻ ഇടതുമുന്നണി ്ർക്ാർ 
ശ്രമിക്സവ, വ്യവ്ായവൽക്രണത്ിന് കർഷകരിൽ നിന്നുും 
ഭൂമി ഏമറ്ടുക്ാനള്ള ്ർക്ാർ ശ്രമും വിവാ്ത്ിന് വഴി 
വച്ചു. കർഷകരിൽ പല വിഭാഗങ്ങമെയും ്ർക്ാരിമനതിമര 
തിരിക്കുന്നതിന് പ്രതിപക്ഷും ഈ വിവാ്മത് 
ഉപസയാഗമപ്പടുത്ിയസതാമട വിഷയും ഒരു പ്രതി്ന്ിയായി 
വെർന്നു. ഇത് 2011-മല നിയമ്ഭാ മതരമഞ്ടുപ്പിൽ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പരാജയമപ്പടുന്നതിന് ഇടയാക്ി. 
അതിനസശഷും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർമക്തിമര വലതുപക്ഷും 
ഭീകരമായ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ 
വർഷങ്ങസൊെും തുടർന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ് പാർട്ടികളുമടയും മറ്് 
ഇടതുപാർട്ടികളുമടയും അുംഗങ്ങളുും അനഭാവികളുമായിട്ടുള്ള 
250-സലമെസപ്പർ മകാല്മപ്പട്ടു. ആയിരക്ണക്ിന് ഇടത് 
അനഭാവികൾക്് വീടുും ഗ്രാമവും ഉസപക്ഷിച്ച് പലായനും 
മചസയ്ണ്ി വന്നു.

ബുംഗാെിലും രാജ്യത്ിമറെ മറ് ഭാഗങ്ങെിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
സനതൃതവേത്ിലള്ള ്മരങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. നഗരങ്ങെിമല 
അ്ുംഘടിതരായ മതാഴിലാെികമെയും കരാർ 
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മതാഴിലാെികമെയും ്ുംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള ശ്രമങ്ങൾ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ശക്തിമപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്്. പ്രധാനമപ്പട്ട പല 
സമഖലകെിലമുള്ള ്് ത്രീ മതാഴിലാെികമെ ്ുംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ 
അവർ പ്രസത്യകിച്ചുും വിജയും കണ്ിട്ടുണ്് — ്ർക്ാർ 
്് കീമുകെിലും തുണിമില്ലുകെിലും സജാലിമചയ്യുന്നവർ 
ഉ്ാഹരണും. വീടുകെിൽ സജാലി മചയ്യുന്ന ്് ത്രീകമെയും 
കർഷകമത്ാഴിലാെികമെയും ്ുംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനള്ള 
ശ്രമങ്ങൾ ഫലും കണ്ടുവരുന്നു. സ്ിരമായിട്ടുള്ള മപാതു 
മതാഴിലിടങ്ങൾ കുെയന്നതുും വീട്ടിലിരുന്നുള്ള മതാഴിൽ 
വർദ്ധിക്കുന്നതുും മതാഴിലാെികമെ ്ുംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്് പ്രതി്ന്ികൾ സൃഷ് ടിക്കുന്നുണ്്. 
ഇത്രും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സനരിട്ടുും മതാഴിലാെികമെ അണിനിരത്ി 
അവരുമട അവകാശങ്ങൾക്ായി സപാരാടുന്നതിൽ പലയിടത്ും 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വിജയും കാണുന്നുണ്്.

ഈ ്മരങ്ങെിൽ നിർണ്ായകമായ ഒന്നാണ് 
ജാതിവ്യവസ്യ് ക്കുും ജാതിവിസവചനത്ിനമമതിരായ സപാരാട്ടും. 
ജാതിയമട സപരിലള്ള അടിച്ചമർത്ലും അതിക്രമങ്ങളുും 
ഈയടുത് ്ശകങ്ങെിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണുണ്ായിട്ടുള്ളത്. 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തങ്ങളുമട പ്രസ്ാനും ഇന്്യയിൽ ആരുംഭിച്ച 
കാലും മുതൽ തമന്ന ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്ലിമനതിമര 
സപാരാടിയിട്ടുണ്്, ആ സപാരാട്ടും തുടരുകയമാണ്. ഒരു 
പസക്ഷ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപ്രസ്ാനും ഇന്്യയിൽ സനരിടുന്ന 
ഏറ്വും വലിയ മവല്ലുവിെിയായിരിക്കുും ഈ സപാരാട്ടും. 
ജാതിവ്യവസ്യമട ഉന്മൂലനത്ിനായള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
മുസന്നാട്ടുമകാണ്ടുസപാകുന്നതിന് 1990-കളുമട അവ്ാ നും മുതൽ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ് സനതൃതവേത്ിൽ നിരവധി ്ുംഘടനകളുും സവ്ികളുും 
പുതുതായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്. ്ാമൂഹിക അനാചാരങ്ങൾ 
അവ്ാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അടിച്ചമർത്മപ്പട്ട ജാതികെിൽമപ്പട്ട 
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ജനങ്ങൾക്് ഭൂമിയിൽ അവകാശും സനടിമയടുക്കുന്നതിനും 
പാർശവേവൽക്രിക്മപ്പട്ട ്മു്ായങ്ങൾക്് വി്്യാഭ്യാ്ും, 
മതാഴിൽ എന്നീ സമഖലകെിൽ ്ുംവരണവും മറ്് 
അവകാശങ്ങളുും ഉെപ്പുവരുത്ന്നതിനും ഈ സവ്ികൾ 
സപാരാട്ടങ്ങൾ നടത്ന്നു. ഈ ്മരങ്ങെിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ 
ശ്രമിക്കുന്നത്, ജാതീയമായ അടിച്ചമർത്ലിനും ജാതീയമായ 
അതിക്രമങ്ങൾക്കുും ്് ത്രീകൾമക്തിരായ അക്രമങ്ങൾക്കുും 
എതിരായിട്ടുും, എല്ാ അടിച്ചമർത്മപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുമടയും 
വിസമാചനത്ിനായിട്ടുും ്ാധ്യമാകുന്ന ഏറ്വും വിശാലമായ 
മുന്നണി മകട്ടിപ്പടുക്ാനാണ്.

കർഷകരുമടയും മതാഴിലാെികളുമട ്മരങ്ങെിൽ 
ഗണ്യമായ സതാതിൽ പങ്ാെിത്വും സനതൃതവേവും 
വഹിക്കുന്നതിന പുെസമ, ്് ത്രീകൾക്് ്വേത്വകാശും, 
വിവാഹസമാചനത്ിനള്ള അവകാശും തുടങ്ങിയ 
പൗരാവകാശങ്ങൾ ഉെപ്പുവരുത്ന്നതിനായള്ള നിയമങ്ങൾ 
മകാണ്ടുവരുന്നതിനായള്ള സപാരാട്ടങ്ങെിലും ഇടതുജനാധിപത്യ 
മഹിൊ പ്രസ്ാനങ്ങൾ സുപ്രധാനമായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്്. 
കലുംഗികാതിക്രമങ്ങൾമക്തിമരയള്ള ്മരങ്ങളുമട 
പശ്ാത്ലത്ിലാണ് ബലാത്ുംഗത്ിമനതിരായ നിയമ-
ത്ിൽ പ്രധാനമപ്പട്ട സഭ്ഗതികൾ വന്നത്. ജാതീയമായ 
നിഷ് ഠൂരകൃത്യങ്ങൾമക്തിമരയും ദുരഭിമാനമക്ാലപാതക-
ങ്ങൾമക്തിമരയും ഈയടുത് ്ശകങ്ങെിൽ നടന്നുവരുന്ന 
സപാരാട്ടങ്ങൾ ശ്രസദ്ധയമാണ്. (ജാതി മാമൂലകളുും മറ്ും ലുംഘിച്ച് 
വിവാഹും കഴിക്കുകസയാ പ്രണയത്ിലാവകസയാ മചയ്യുന്ന-
വമര മകാലമപ്പടുത്ന്നതിമനയാണ് ദുരഭിമാനമക്ാല 
എന്നു വിസശഷിപ്പിക്കുന്നത്.) ഹരിയാനയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
സനതൃതവേത്ിലള്ള ജനാധിപത്യ മഹിൊ അസ്ാ്ിസയഷൻ 
നടത്ിവരുന്ന സപാരാട്ടും ഇതിൽ ്വിസശഷശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു.
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ഹിന്തവേശക്തികളുമട വെർച്ചയും അവർ ജനങ്ങമെ 
വർഗീയാടിസ്ാനത്ിൽ ്ുംഘടിപ്പിച്ച് അണിനിരത്ന്നതുും 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നയിക്കുന്ന വിസമാചനാത്മകമായ 
സപാരാട്ടങ്ങൾക്് ഗുരുതരമായ മവല്ലുവിെി ഉയർത്ന്നുണ്്. 
മതാഴിലാെി പ്രസ്ാനങ്ങെിൽ ഇവ വിള്ളലകളുും സൃഷ് ടിക്കുന്നുണ്്. 
(ഹിന്മതമത് വലതുപക്ഷ ശക്തികൾ രാഷ് ട്രീയമായി 
വ്യാഖ്യാനിച്ച് രൂപമപ്പടുത്ിയ ആശയ്ുംഹിതയാണ് ഹിന്തവേ.) 
നവലിബെൽ നയങ്ങളുമട പ്രത്യാഘാതങ്ങെിൽ നിരാശ പൂണ് 
മതാഴിലാെിവർഗത്ിൽമപ്പട്ട ഹിന്ക്മെ ആർഎ്്എസ്സുും 
ബിമജപിയും മറ് ഫാഷിസ്റ് ചായ് വള്ള ്ുംഘടനകളുും 
അക്രമാത്മകമായ വർഗീയ ്ുംഘർഷങ്ങെിസലയ് ക്് 
വഴിതിരിച്ചുവിടുകയാണ്. ഈ പ്രവണതയ് മക്തിരായ സപാരാ-
ട്ടത്ിൽ പലസപ്പാഴുും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഒറ്യ് ക്ാവകയും മചയ്യുന്നു. 
പതിവായി അക്രമകാരികൊകുന്ന ഹിന്തവേ ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്കു 
മുന്നിൽ പല രാഷ് ട്രീയ പാർട്ടികളുും മുട്ടുമടക്കുസമ്പാൾ, 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മറ് മസതതര-പുസരാഗമന ശക്തികളുമായി 
സചർന്ന് വിശാലമായ മുന്നണികൾ രൂപീകരിച്ച് ഇന്്യയിമല 
ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുമട ജീവനും അവകാശങ്ങളുും ്ുംരക്ഷിക്ാനായി 
മുന്നിൽ നിന്നു സപാരാട്ടും തുടരുന്നു.

നവലിബെൽ യഗത്ിൽ ്വേതവേരാഷ് ട്രീയത്ിമറെയും 
ഏകവിഷയസകന്ദിതമായ ്ർക്ാരിതര ്ുംഘടനകളുമടയും 
(NGOs) സപരിൽ വിവിധ രാഷ് ട്രീയപ്രസ്ാനങ്ങമെയും 
പ്രവർത്കമരയും യഎ്് ്ാമ്ാജ്യതവേവും ഇന്്യൻ 
മുതലാെിവർഗവും തങ്ങസൊട് സചർത്നിർത്ന്നുണ്്. ഇതി-
നിടയിലും ഇന്്യയിമല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ന്യായമായ എല്ാ 
്മരങ്ങളുമടയും മുൻ നിരയിൽത്മന്ന നിലയെപ്പിക്കുന്നു. 
കൂടുതൽ ശക്തിയാർജ്ിച്ചുമകാണ്ിരിക്കുന്ന ഭരണകൂട 
അടിച്ചമർത്ലകൾ പലരുമടയും പ്രതിസഷധങ്ങമെയും 
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ശബ് ് ങ്ങമെയും കീഴ് മപ്പടുത്ിക്െയന്നുണ്്. എന്നാൽ 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കീഴടങ്ങാൻ വി്മ്മതിക്കുന്നു. വരുുംകാല-
ങ്ങെിമല സപാരാട്ടങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവയായിരിക്കുമമന്നുും ഈ 
പ്രയാ്ങ്ങമെ നിെഞ് പ്ര്രിസപ്പാടുും പ്രതീക്ഷസയാടുും കൂടി 
സനരിടണമമന്നുും കമ്മ്യൂണിസ്റ് പ്രസ്ാനും തിരിച്ചെിയന്നു. 

ഈ വർഷും നൂെ് വർഷങ്ങൾ തികയന്ന ഇന്്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പ്രസ്ാനത്ിമറെ കാര്യപരിപാടി അന്്യഘട്ടത്ിമലത്ിയി-
ട്ടില്ാത് ഒന്നാ ണ്. ചലനാത്മകമാണ് ഇന്്യയിമല കമ്മ്യൂണിസ്റ് 
പ്രസ്ാനും. നവലിബെലി്ത്ിമറെ ഉയർച്ചയിൽ അതിമറെ 
ശക്തിക്് സകാട്ടും തട്ടിയിട്ടുണ്്. എന്നാൽ അത് ്വേന്ും 
പരിമിതികളുും അവ്രങ്ങളുും തിരിച്ചെിയന്നുണ്്. കവരവും 
കയ്സപെിയ പടലപ്പിണക്ങ്ങളുും ഒഴിവാക്ി, പ്രശ് നങ്ങമെയും 
്ാധ്യതകമെയും ്ത്യ്ന്മായി വിലയിരുത്സമ്പാഴാണ് 
മുസന്നാട്ടുള്ള വഴി മവട്ടിത്െക്ാനാവക. ഈ മുസന്നാട്ടുസപാക്് 
ഇന്്യൻ ജനതമയ ്ുംബന്ിച്ചിടസത്ാെും സുപ്രധാനമാണ്. 
അതു നടക്ാമത വന്നാൽ ഇന്്യമയ ്ുംബന്ിച്ചിടസത്ാെും 
അത് വിനാശകരമായിരിക്കുും. 



5555

ഓൾ ഇന്്യാ കി്ാൻ ്ഭയമട സനതൃതവേത്ിൽ 
നടന്ന പ്രസക്ഷാഭത്ിമറെ ഭാഗമായി 2017 
മ്പ്റ്ുംബർ 3-ന് രാജസ്ാനിമല ്ീക്െിൽ 
കർഷകർ ്ുംസ്ാനമത് ബിമജപി ്ർക്ാരിമറെ 
പ്രതീകാത്മക ശവ്ും്് കാരും നടത്ന്നു. 

ഓൾഇന്ത്രാ�ിസരാൻസഭ.
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