എലനോർർ മാർർക്സ്ന്റെ ആദആദ്യ നമായ്ദെയ്ദിോത്തെയ്ദിനല പ്രസംതിലെ പ്രസംഗ സംലെ പ്രസംഗ
സംഗ സംലെ പ്രസംപ്രസംഗഹലെ പ്രസം.
ഹഹഡ് തിലെ പ്രർർകക, May 4, 1890
രർപ്രസം്ട്രീയ സംഗ സംലെ പ്രസംഘടോകളുനകളുനട പ്രസംതിലെ പ്രവർത്തെയ്ദികള് നത്തികള് ചെയ്യാന് വർന് നവണ്ടിയല്ല നമ്മെയ്ദിയലയ്യാന് വേണ്ടിയല്ല
ോമ്മളുെയ്ദിവെയ്ദിനട ഇനക എത്തെയ്ദിനഎത്തിച്ചേർനെയ്ദിട്ടുള്ളത്, നകളുള്ളത, മാ്റെെയ്ദിഎത്തിച്ചേക,
നൊർഴിെയ്ദിലർളുെയ്ദിവർഗ്ഗത്തെയ്ദിനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളആദ്യങ്ങള്കക നവണ്ടിയല്ല നമ്മെയ്ദിയർണ, അൊെയ്ദിനത്തിന്റെ
പ്രസംതിലെ പ്രൊെയ്ദിനരർധത്തെയ്ദിോതലെ പ്രസം അവകർശ്യങ്ങളങ്ങള്കതലെ പ്രസം നവണ്ടിയല്ല നമ്മെയ്ദിയർണ. എട്ടുള്ളത്, നകളു മാണെയ്ദികിക്കൂർ
നൊർഴിെയ്ദില് എന ബില്ല്െയ്ദിലയ്യാന് വേണ്ടിയല്ലക ോടപ്പിലാകെയ്ദിലർകർന് ആവശ്യങ്ങളആദ്യനപ്പിലാകട്ടുള്ളത്, നകളുനകർണ്ടിയല്ല നമ്മക ആദആദ്യലെ പ്രസം
ഹഹഡ് തിലെ പ്രർർകെയ്ദില് വെയ്ദിരലെയ്ദിനലണ്ണാവുനർവതനവർ മാർപ്രസംൊമാർയെയ്ദിരതനത വനത
എനക ഞാന്ർന് ഓർമ്മെയ്ദികതനത, തിലെ പ്രന്ഷെ അത വളുരതകയർണ നത്തികള് ചെയ്ൊത,
ോിക്കൂ്റെതലെ പ്രസം ആയെയ്ദിരവതലെ പ്രസം ആയെയ്ദി ഇപ്രസംൊ വെയ്ദിതിലെ പ്രതലമാർയ ഒരത ജോകിക്കൂട്ടുള്ളത്, മാർയെയ്ദി
ഇനത വളുർനക ഈ തിലെ പ്രർർകെയ്ദിനോ ോെയ്ദി്റെഎത്തിച്ചേെയ്ദിരെയ്ദികതനത.

മാന്ർരത

പ്രസംതിലെ പ്രകടോകിക്കൂട്ടുള്ളത്, വതമാർയെയ്ദി ോർലെ പ്രസം മാതഖനത്തർടതമാതഖലെ പ്രസം ോെയ്ദില്കതകയർണ, തിലെ പ്രന്ഷെ
വമെയ്ദിഎത്തിച്ചേ ജോകിക്കൂട്ടുള്ളത്, ലെ പ്രസം ോമ്മതനട തിലെ പ്ര്ഷെത്തർണ

എനത സംഗ സംനകർഷം തരുന്നതാണ്. ഡോക്കലെ പ്രസം

ൊരതനൊർണ. നോർകക സംഗ സംമാരത്തെയ്ദി്ന്റെയതലെ പ്രസം ഗആദ്യർസനൊർഴിെയ്ദിലർളുെയ്ദികളുനകളുനട
സംഗ സംമാരത്തെയ്ദി്ന്റെയതലെ പ്രസം എലയ്യാന് വേണ്ടിയല്ലർ ദിക്കൂഷം തരുന്നതാണ്. ഡോക്കആദ്യവശ്യങ്ങളങ്ങളുെയ്ദിലിക്കൂനടയതലെ പ്രസം കടനത നതിലെ പ്രർയവരതലെ പ്രസം,
ത്തികള് ചെത്െയ്ദിോതലെ പ്രസം ോെയ്ദില്കതന തിലെ പ്രതരതഷം തരുന്നതാണ്. ഡോക്കന്മാരുംർരതലെ പ്രസം സപ്രസംൊട്രീകളുനകളുലെ പ്രസം കതട്ടുള്ളത്, െയ്ദികളുനകളുലെ പ്രസം ഒനക
സംഗ സംമാരങ്ങള് നകർണ്ടിയല്ല നമ്മക മാടതത്തത നതിലെ പ്രർയെയ്ദിട്ടുള്ളത്, നകളുണ്ടിയല്ല നമ്മക, എങെയ്ദിലതലെ പ്രസം ോമ്മള് ദമള് ദൃോമാർയെയ്ദി
ോെയ്ദിശ്ചയെയ്ദിഎത്തിച്ചേെയ്ദിരെയ്ദികതകയർണ എട്ടുള്ളത്, നകളു മാണെയ്ദികിക്കൂർ നൊർഴിെയ്ദില് എനത
ോെയ്ദിയമാോെയ്ദിർമ്മർണലെ പ്രസം വഴിെയ്ദി ോടപ്പിലാകെയ്ദിലർകെയ്ദികതലെ പ്രസം എനക. അങ്ങനോ നത്തികള് ചെയ്യാന് വർത്ത
തിലെ പ്ര്ഷെലെ പ്രസം ആദആദ്യനത്ത ൊകത്തെയ്ദി് ൊനന അത ോമ്മളുെയ്ദില് ോെയ്ദിനതലെ പ്രസം
ത്തികള് ചെട്രീകെയ്ദിനയ്റെെയ്ദിയനപ്പിലാകടതലെ പ്രസം. ഈ മാഹത്തർയ ദെയ്ദിവസംഗ സംലെ പ്രസം ആയർസംഗ സംകരമാർയെയ്ദി
ോമ്മതകക നോടെയ്ദിത്തരർവതന ആ വെയ്ദിജയലെ പ്രസം സംഗ സം ർയത്തമാർകെയ്ദിയെയ്ദിലയ്യാന് വേണ്ടിയല്ല എങെയ്ദില്
ോമ്മള് മാർപ്രസംൊമാർയെയ്ദിരെയ്ദികതലെ പ്രസം അൊെയ്ദിോത കത്കർർ. Gladstone ഒരെയ്ദികല്
ൊടവെയ്ദിലർകെയ്ദിയ ഒരർള്,

Michael Davitt, ഇനട്രീ കിക്കൂട്ടുള്ളത്, ത്തെയ്ദില് ഉണ്ടിയല്ല നമ്മക, തിലെ പ്രന്ഷെ

Gladstone അന്ദേഹവതമാർയെയ്ദി ഇനക ഏ്വതലെ പ്രസം അടതത്ത ബില്ല്ന്ധം പുലെ പ്രസം
തിലെ പ്രതലർത്തതനത. ഇത്തരത്തെയ്ദില് ഒരത മാർ്ത്തെയ്ദി് കർരണലെ പ്രസം എകർയെയ്ദിരെയ്ദികതലെ പ്രസം
എനക ോെയ്ദിങ്ങള് ത്തികള് ചെെയ്ദികെയ്ദികതനതനണ്ടിയല്ല നമ്മർ? ലെയ്ദിബില്ല്്റെല് തിലെ പ്രർർട്ടുള്ളത്, െയ്ദി
സംഗ സം യലെ പ്രസംഭരണത്തെയ്ദിനലകക ധെയ്ദി്റെതൊെയ്ദിയെയ്ദില് രിക്കൂതിലെ പ്രലെ പ്രസം മാർ്റെെയ്ദിയത എകതനകർണ്ടിയല്ല നമ്മർണ?
Conservative അലെ പ്രസംഗങ്ങനളു തിലെ പ്രെയ്ദികതണയ്കർന് അയർലന്ഡ് ജോൊ House
of Commons ജോസംഗ സംഭയെയ്ദില് ോെയ്ദിനതലെ പ്രസം 80 അലെ പ്രസംഗങ്ങനളു അയഎത്തിച്ചേനകളു എന

ഒ്കർരണലെ പ്രസം നകർണ്ടിയല്ല നമ്മക മാർപ്രസംൊമാർണ.

ോമ്മനളു തിലെ പ്രെയ്ദികതണയ്കർത്ത തിലെ പ്ര്ഷെലെ പ്രസം

ഇനൊ രട്രീൊെയ്ദിയെയ്ദില് ഇവെയ്ദിടതനത്ത ലെയ്ദിബില്ല്്റെലെയ്ദി്ന്റെയതലെ പ്രസം ്റെർോെയ്ദികലെയ്ദി്ന്റെയതലെ പ്രസം
അലെ പ്രസംഗങ്ങനളു

ൊതരത്തെയ്ദിനയർടെയ്ദികണ്ടിയല്ല നമ്മൊർണ.

ഒരത നപ്രസംടഡ്യിക്കൂണെയ്ദിയന് അലെ പ്രസംഗമാർയെയ്ദി മാർപ്രസംൊമാലയ്യാന് വേണ്ടിയല്ല ഞാന്ർോെയ്ദിനെയ്ദിവെയ്ദിനട
പ്രസംതിലെ പ്രസംഗ സംലെ പ്രസംഗെയ്ദികതനത, ഒരത നസംഗ സംർഷം തരുന്നതാണ്. ഡോക്കആദ്യലെയ്ദിസനകളുലെ പ്രസം കിക്കൂനട ആയർണ. എട്ടുള്ളത്, നകളുമാണെയ്ദികിക്കൂർ
നൊർഴിെയ്ദില് എന ോടതിലെ പ്രടെയ്ദിയർണ ഏ്വതലെ പ്രസം ആദആദ്യവതലെ പ്രസം അടെയ്ദിയകരമാർയതലെ പ്രസം
ോടപ്പിലാകെയ്ദിലർനകണ്ടിയല്ല നമ്മത എനക നസംഗ സംർഷം തരുന്നതാണ്. ഡോക്കആദ്യലെയ്ദിസനകളുകള് വെയ്ദിശ്യങ്ങള സംഗ സംെയ്ദികതനത. ഒരത
വർഗ്ഗലെ പ്രസം മാ്ക രണ്ടിയല്ല നമ്മക വർഗ്ഗങ്ങനളു

ോെയ്ദിലോെയ്ദിർത്തതന ഈ സംഗ സംപ്രസംമദർയലെ പ്രസം മാർ്റെെയ്ദി

എലയ്യാന് വേണ്ടിയല്ലർ വർഗ്ഗത്തെയ്ദിലതലെ പ്രസം ഉള്ള നൊർഴിെയ്ദില്രർഹെയ്ദിൊആദ്യലെ പ്രസം മാതഴിതവോർയതലെ പ്രസം ൊതടഎത്തിച്ചേനകളു
ോട്രീകതന ഒരത കർലത്തെയ്ദിോത നവണ്ടിയല്ല നമ്മെയ്ദിയർണ ോർലെ പ്രസം ല്ഷെആദ്യമാെയ്ദിടതനത. എട്ടുള്ളത്, നകളു
മാണെയ്ദികിക്കൂർ നൊർഴിെയ്ദില് എന ഒ് ആവശ്യങ്ങളആദ്യത്തെയ്ദി് നവണ്ടിയല്ല നമ്മെയ്ദി മാർപ്രസംൊലെ പ്രസം ഇവെയ്ദിനട
വനത സംഗ സംമാരലെ പ്രസം നത്തികള് ചെയ്യാന് വനകളുനത മാൊെയ്ദിയർവെയ്ദിലയ്യാന് വേണ്ടിയല്ല, അത നോടതനത
പ്രസംതിലെ പ്രൊെയ്ദിനഷം തരുന്നതാണ്. ഡോക്കധങ്ങളുനകളുനട

അകആദ്യവതലെ പ്രസം ആയെയ്ദിരെയ്ദികെയ്ദിലയ്യാന് വേണ്ടിയല്ല, മാ്റെെയ്ദിഎത്തിച്ചേക ഇനൊർരത

ൊതടകലെ പ്രസം മാർപ്രസംൊമാർണ. ആ്റെത ദെയ്ദിവസംഗ സംവതലെ പ്രസം തിലെ പ്രർതിലെ പ്രലെ പ്രസം നത്തികള് ചെയ്ൊത ഏഴിർലെ പ്രസം
ദെയ്ദിവസംഗ സംലെ പ്രസം കതമസംഗ സംർരെയ്ദികതന പ്രസംകെയ്ദിസൊആദ്യർോെയ്ദികനളു നതിലെ പ്രർനല ആകരതത ോർലെ പ്രസം,
ോമ്മതനട അവകർശ്യങ്ങളങ്ങനളു ോർലെ പ്രസം എനതലെ പ്രസം ഉയർത്തെയ്ദിപ്പിലാകെയ്ദിടെയ്ദികണലെ പ്രസം,
ഹദോലെ പ്രസംദെയ്ദിോലെ പ്രസം കണ്ടിയല്ല നമ്മതമാതട്ടുള്ളത്, നകളുന തിലെ പ്രതരതഷം തരുന്നതാണ്. ഡോക്കന്മാരുംർനരയതലെ പ്രസം പ്രസംതിലെ പ്രനൊആദ്യകെയ്ദിഎത്തിച്ചേക സപ്രസംൊട്രീകനളുയതലെ പ്രസം
അൊെയ്ദിോത ഉൊകതന ൊലത്തെയ്ദിനലകക ഉയർത്തെയ്ദി നകർണ്ടിയല്ല നമ്മതവരെയ്ദികയതലെ പ്രസം നവണലെ പ്രസം.

എൊെയ്ദിർത്തത നൊർല്പ്പിലാകെയ്ദികർന് കഴിെയ്ദിയർത്ത ബില്ല്ർഹതലആദ്യത്തെയ്ദില്,
ആലസംഗ സംആദ്യലെ പ്രസം നവടെയ്ദിഞക സംഗ സംടകതടനഞഴിതനനല്കതക..
അനബില്ല്ർധത്തെയ്ദില് കതടതങ്ങെയ്ദിവട്രീണ ത്തികള് ചെങ്ങലകനളു
നവർപ്പിലാകകൊതള്ളെയ്ദികനളുനപ്പിലാകർനല അോർയർസംഗ സംലെ പ്രസം ൊതടഎത്തിച്ചേനകളുമാർ്നകളുക...
ഓർകതക ോമ്മള് വളുനരയതലെ പ്രസം അവർ വെയ്ദിരളുവതലെ പ്രസം...

തിലെ പ്രരെയ്ദിഭർഷം തരുന്നതാണ്. ഡോക്ക: Maya Leela

