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മ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ദർശനം
Pqsseഎന്നു2020
പരിത്യാഗത്തിന്റെ ദർശനമല്ല
മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു
കൾ എന്ന നിലയിൽ നാം ഒന്നും ത്യ
ജിക്കുന്നില്ല. വിലകെട്ടതും അതിസാ
ധാരണവും ക്ഷുദ്രവുമായ ഒരു ജീവി
തം ഉപേക്ഷിച്ചു ശ്രേഷ്ടമായ ഒരു ജീ
വിതത്തിലേക്കു നാം പ്രവേശിക്കുന്നു
എന്നേയുള്ളൂ. അതിനെ ത്യാഗമെന്നു
വിളിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും മുതിരു
മ�ോ? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ വി
പ്ലവജീവിതത്തെ ഒരു രാജകീയജീ
വിതത്തേക്കാൾ ഉൽക്കൃഷ്ടമായി
കണക്കാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
എസ്.യു.സി.ഐ മാത്രമാണ്; എന്തുക�ൊണ്ട്?
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രുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള
ത്തിൽ ഡിപ്ലൊമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴി
നടത്തിയ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിനെ
സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള വിവര
ങ്ങൾ നാടിനെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ജൂലൈ 5നു പിടികൂടിയ 30 കില�ോ
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കള്ളക്കടത്തിനും
ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ
ഈ പുതിയ മാർഗ്ഗം ഉപയ�ോഗപ്പെടു

ത്തി 230 കില�ോ സ്വർണ്ണം ഇതിന�ോട
കം രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്
കസ്റ്റംസും എൻഐഎയും ക�ോടതി
യിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള രേഖയിൽ വ്യക്ത
മാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ
യു.എ.ഇ ക�ോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗ
സ്ഥരുടെ പങ്ക് ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടി
ല്ലെങ്കിലും ക�ോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ഉൾ
പ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേര് ഉപയ�ോഗ
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പ്പെടുത്തിയും സീലും രേഖകളും വ്യാജ
മായി നിർമ്മിച്ചുമാണ് ഈ കള്ളക്കട
ത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ക�ോൺസുലേറ്റ്
അധികാരികൾക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെ
ന്നുള്ള വിവരം അറസ്റ്റിലായവർ മ�ൊഴി
യിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആസൂത്രകർ ക�ോ
ടികള് ഇതിന�ോടകം സമ്പാദിച്ചുകഴി
ഞ്ഞു. രാജ്യാന്തരബന്ധങ്ങള�ോടെ പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന അതിവുപലമായ ഒരു
സംഘത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഓര�ോ
ദിനം പിന്നിടുന്തോറും
പുറത്തുവന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ ആസൂത്രണ
ത്തിനും നടത്തിപ്പിനും നേതൃത്വം
വഹിച്ച സംഘാംഗങ്ങൾക്ക്
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും
ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായുള്ള ബന്ധ
മാണ് ഇതിനെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു രാ
ഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കി മാറ്റിയത്. ഒപ്പം
കള്ളക്കടത്തുവഴി ആർജ്ജിച്ച പണം
ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനായി വിനി
യ�ോഗിച്ചുവെന്ന എൻ.ഐ.എ വാദവും
ഈ കേസ്സിനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമു
ള്ളതാക്കി. ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ മു
ഖ്യആസൂത്രകയെന്നു കസ്റ്റംസ് അധി
കൃതർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും കേസ്സിലെ
രണ്ടാം പ്രതിയുമായ സ്വപ്ന സുരേഷ്,
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചുമതലയിലുള്ള ഐടി
വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ
ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജർ എന്ന തസ്തി
കയിൽ താൽക്കാലിക ജ�ോലി ചെയ്തി
രുന്ന ആളാണ്. ആ വ്യക്തിയാകട്ടെ
വ്യാജരേഖ ചമച്ചതിനും ആൾമാറാട്ടം
നടത്തിയതിനും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രജി
സ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസിൽ പ്രതിയുമാ

2

ണ്. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രസ്തു
ത കേസ് നടക്കുന്ന വേളയിൽത്തന്നെ
യാണ് അവരെ ഉയർന്ന ഒരു തസ്തിക
യിലേക്ക് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതും. മുഖ്യമ
ന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും
ഈ വനിതയും തമ്മിൽ ദൃഢമായ
ചങ്ങാത്തം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നതി
ന്റെ നിരവധി തെളിവുകൾ പുറത്തുവ
ന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ.ടി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലു
ള്ള സ്പേസ് പാർക്കിന്റെ പ്രോജക്റ്റ്
കൺസൾറ്റന്റായ പ്രൈസ് വാട്ടർ

ഭരണനടപടികളിൽ
തങ്ങളുടെ വരുതിയിലല്ലാ
തെ ഇലയനങ്ങാൻപ�ോ
ലും സമ്മതിക്കാത്ത സിപി
ഐ(എം) എന്ന പാർട്ടി
യെയും പിണറായി വിജയ
നെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെയും
ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി ഇത്രയു
മധികം കാര്യങ്ങൾ ചെ
യ്തുകൂട്ടാൻ ശിവശങ്കരൻ
എന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്
സാധിക്കുമ�ോ?
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പുമുഴു
വൻ അവതാരങ്ങളെ
ക്കൊണ്ട് നിറച്ചത് വേണ്ട
പ്പെട്ടവരെല്ലാം അറിഞ്ഞു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ എന്നാണി
തിന്റെ അർത്ഥം.

tIm-hn-Un-s\m-¸w
I-Å-¡-S¯pw
I¬-k-Ä«³-kncmPpw

ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ
 ിലേക്കു ഈ വനിത
യെ ഐ.ടി വകുപ്പാണ് റഫർ ചെയ്ത
തെന്ന് സസ്പ
 െന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രിൻ
സിപ്പൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടു
ള്ളതിനാൽ ഈ നിയമനത്തിന്റെ പൂർ
ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
ചുമതലയിലുള്ള ഐ.ടി വകുപ്പിനാണ്.
ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന
കേസ് അവഗണിച്ചും അവരുടെ വിദ്യാ
ഭ്യാസ യ�ോഗ്യതയുടെ ആധികാരികത
പ�ോലും പരിശ�ോധിക്കാതെയും ഒരു
ഉയർന്ന തസ്തികയിലേക്കു നിയമനം
നടത്താൻ ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഐ.ടി
വകുപ്പ് ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടാണ് കാ
ട്ടിയിട്ടുള്ളത്.
സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിന്റെ പ്രധാന
മാർഗ്ഗവും മറയുമായ ക�ോൺസുലേറ്റുമാ
യുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുത
ന്നെ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ
ഉയർന്ന തലം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുക
എന്നതായിരുന്നു വിവാദ വനിതയുടെ
പ്രവർത്തനപദ്ധതിയെന്നാണ് മാദ്ധ്യമ
ങ്ങളിലൂടെ വന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിവാ
ക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയെങ്കിൽ നിയമ
നത്തിനു വഴി തുറന്നുക�ൊടുത്ത പ്രിൻ
സിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വളരെ ഗുരുതരമാ
യ കുറ്റമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സർക്കാരി
ന്റെ ഉന്നതതലങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികളു
മായി ഇടപഴകാനും അവരുമായി
വേദി പങ്കിടാനും സർക്കാരിന്റെ ചുമത
ലപ്പെട്ട ഒരാളുടെ റ�ോളിൽ അവതരി
ക്കാനും തന്റെ നിലനിൽപ്പിന് കൂടുതൽ
വിശ്വാസ്യതയും ആധികാരികതയും
സൃഷ്ടിക്കാനുമെ ല്ലാം ഐ.ടി വകുപ്പി
ലെ കരാർ ജ�ോലി, രണ്ടാം പ്രതിയ്ക്ക് സു
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ഗമമായ മാർഗ്ഗമായി മാറി. ഉന്നത ജ�ോ
ലിയും സർക്കാർ മുദ്രയുള്ള വിസിറ്റിംഗ്
കാർഡും സ്റ്റേറ്റു കാറും എല്ലാം സമർത്ഥ
മായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി. ഇത്രയും
ക�ൊണ്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല മുഖ്യമ
ന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാ
രിൽ നിന്നും കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തി
ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ. മുഖ്യമ
ന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാ
യിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാ
രം, കള്ളക്കടത്ത് സംഘാംഗങ്ങൾക്കു
വേണ്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു സമീപം
ഫ്ളാറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തുക�ൊടുത്തത് താ
നാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐ.ടി.ഫെ
ല്ലോയായ അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ രേഖ
കൾ സഹിതം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കു
ന്നു. ഇപ്പോൾ സസ്പ
 െൻഷനിലായ
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനവും ഐ.ടി
സെക്രട്ടറിയുടെയ�ോ മറ്റാരുടെയ�ോ പ്ര
ത്യേക താൽപ്പര്യപ്രകാരമാണെന്നും മാ
ധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ക�ോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ ഗൺമാനാ
യി കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷവും സേവനം
നടത്തിയ സംസ്ഥാന പ�ോലീസിലെ
ക�ോൺസ്റ്റബിൾ ജയഘ�ോഷ്, കള്ളക്ക
ടത്തു ബാഗേജ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി
എയർപ�ോർട്ടിൽ നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടിരു
ന്നതായി തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇദ്ദേഹത്തെയും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ
സസ്പ
 െന്റു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

തലവനെന്ന നിലയിൽ ഓഫീസിന്റെ
പ്രവർത്തനം സുതാര്യമാക്കേണ്ട
പ്രാഥമിക ചുമതല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഐ.ടി
സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന വ്യക്തിയുൾപ്പ
ടെ 4 പേരെ പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും
ഇത്തരമ�ൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്ക
പ്പെട്ടതിൽ തനിക്കും തന്റെ ഭരണത്തി
നും എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടായതായി
മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ
ഓഫീസില�ോ സെക്രട്ടേറിയറ്റില�ോ
എവിടെയും എൻ.ഐ.എ അന്വേഷി
ക്കട്ടെ തനിക്ക് ഒരാധിയുമില്ല എന്ന് മു
ഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.
അന്വേഷണത്തിൽ കുറ്റക്കാരെന്നു
കണ്ടെത്തുവർക്കെതിരെ തക്കതായ
ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെ
ന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ
ജൂലൈ 5 മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൗശല
പൂർവ്വം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം
തന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും
ഐ.ടി ഫെല�ോയും ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റു
കളും വീഴ്ചകളും അവരുടേതായ വീഴ്ചക

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസി
ല് കീഴ്ജീവനക്കാര് ചട്ട
വും വ്യവസ്ഥയും പാലിക്കു
ന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശ�ോ
ധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദി
ത്തം മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തെ സഹായി
ക്കാൻ നിരവധി സമാന്ത
ര ഔദ്യോഗിക സംവിധാ
നങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം
ഏക�ോപിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് കു
റ്റമറ്റ, കാര്യക്ഷമമായ
ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ഉറ
പ്പാക്കുന്നതിൽ ഓഫീസ്
തലവനെന്ന നിലയിൽ മു
ഖ്യമന്ത്രി വരുത്തിയിട്ടുള്ള
വീഴ്ച ഗുരുതരമാണ്.
ള് മാത്രമാണെന്നാണ്. തന്റെ ഓഫീ
സിലെ മുഴവൻ സ്റ്റാഫും ഇപ്രകാരം പെ
രുമാറിയാലും അതിൽ തനിക്ക് പ്ര
ത്യേകിച്ചും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന
താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം.
തന്റെ ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന ഇക്കാര്യ
ങ്ങള�ൊന്നും അറിയാൻ കഴിയാതെ
പ�ോയ ഒരു സാധുവിന്റെ വേഷമാണ്
മുഖ്യമന്ത്രി അണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഈ നിലപാട് ഏറ്റവും അപഹാസ്യ
വും വഞ്ചനാപരവുമാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീ
സിന്റെ തലവനാണ്. ജ�ോലികൾ നിർ
വ്വഹിക്കുമ്പോൾ കീഴ്ജീവനക്കാർ ചട്ട
വും വ്യവസ്ഥയും പാലിച്ചാണ�ോ അവ
ചെയ്യുന്നതെന്ന് പരിശ�ോധിക്കാനുള്ള
ഉത്തരവാദിത്തം ഓഫീസിന്റെ തലവ
നുണ്ട്. പരിശ�ോധന ഫലപ്രദമായി നട
ത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ
നിരവധി സമാന്തര ഔദ്യോഗിക സം
വിധാനങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം
ഏക�ോപിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് കുറ്റമറ്റ, സുതാ
ര്യമായ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം മുഖ്യമ
ന്ത്രി ഉറപ്പാക്കണം. ഇതു നിർവ്വഹിക്കു
ന്നതിൽ അദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടുള്ള വീ
ഴ്ച നിസ്സാരമല്ല. താൻ ഇത�ൊന്നും അറി
ഞ്ഞില്ല എന്ന പ്രസ്താവന വിശ്വസി
ച്ചാൽ, നിയമത്തിനു നിരക്കുന്ന നില
യിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു
പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അങ്ങിനെ ചെ
യ്തില്ലെന്നു മാത്രമല്ല തന്നെയും തന്റെ
ഓഫീസിനെയും ചതിച്ചുവെന്നു കൂടി
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യാണല്ലോ അർത്ഥം. എങ്കിൽ ഇത്രയും
കഠിനമായ ചതി ചെയ്ത ഒരാള�ോടുള്ള
സമീപനം എന്തുക�ൊണ്ടാണ് ഇത്രയ
ധികം മൃദുവായിരിക്കുന്നത്? ഗുരുതരമാ
യ വിശ്വാസവഞ്ചന കാട്ടിയ ഒരാൾ
ക്കെതിരെ വെറുമ�ൊരു ഇേന്റണൽ
എൻക്വയറിക�ൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവ
സാനിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നതെന്തുക�ൊണ്ടാണ്? താൻ
ഇത�ൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന പ്രസ്താ
വന സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വസി
ക്കാനാവാത്തത് ഇതിനാലാണ്.
ഭരണനടപടികളിൽ തങ്ങളുടെ വരു
തിയിലല്ലാതെ ഇലയനങ്ങാൻ സമ്മ
തിക്കാത്ത സിപിഐ(എം) എന്ന
പാർട്ടിയെയും പിണറായി വിജയനെ
ന്ന കാർക്കശ്യക്കാരനായ
മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി
ഇത്രയുമധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൂ
ട്ടാൻ ശിവശങ്കർ എന്ന ഒരുദ്യോഗസ്ഥ
ന് ആവുമ�ോ? ഈ സംസ്ഥാനത്ത്
ഒരാൾക്കുപ�ോലും അങ്ങിനെ കരുതാ
നാവില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പുമുഴുവൻ
അവതാരങ്ങളെക്കൊണ്ട്് നിറച്ചത് വേ
ണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം അറിഞ്ഞുക�ൊണ്ടുത
ന്നെയാണ് എന്നാണിതിന്റെ അർ
ത്ഥം. താൻ ഇത�ൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല
എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന
സത്യമാണെന്നു അംഗീകരിച്ചാൽ, പി
ന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിപ്പണിയ്ക്ക്
യ�ോഗ്യത ഉള്ള ആളായി പരിഗണി
ക്കാനാവില്ല.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനു ജാ
ഗ്രതക്കുറവുണ്ടായി എന്നു സിപിഐ
(എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. ആർക്കാണ് ജാഗ്രത
ഇല്ലാതെ പ�ോയത്? വഴിവിട്ട ഇടപാടു
കളും ക്രമക്കേടുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാ
ട്ടുന്നില്ല എന്നത് തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയ�ോ
ടെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വ
മല്ലേ? അടിമുടി ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥക
ളും ലംഘിച്ചുക�ൊണ്ട് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാട്
നടന്നപ്പോൾ ഇതേ ഐ.ടി സെക്രട്ടറി
അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം
ഏറ്റെടുക്കുന്നതു കേരളം ദർശിച്ചതാണ്.
അതാണ് സത്യമെങ്കിൽ നയപരമായ
കാര്യങ്ങൾ പ�ോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീ
രുമാനിക്കുന്നുവെന്നാണല്ലോ അതിനർ
ത്ഥം. ഇപ്രകാരമുള്ള വീഴ്ചകളുടെ സൂച
നകൾ വന്നപ്പോൾപ�ോലും, അസാധാ
രണമായ സമയത്തെ അസാധാരണ
നടപടി എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുക�ൊ ണ്ട്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ സംരക്ഷി
ച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ? സ്പ്രിംഗ്ലറിൽ നട
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ക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് നടന്നു എന്ന്
സത്യസന്ധമായി കേരളജനതയ�ോട്
ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെ
ക്രട്ടറിയെ അന്നേ തള്ളിപ്പറയാതിരു
ന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രിയെ നയിക്കുന്ന അഹ
ന്തയുടെയും ജനാധിപത്യരാഹിത്യത്തി
ന്റെയും സമീപനംക�ൊണ്ടു മാത്രമല്ല കൂ
ട്ടുകച്ചവടങ്ങളുടെ ബാധ്യത ക�ൊണ്ടുമാ
ണ്. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടുതൽ വ്യ
ക്തമാവുകയാണ്.

ഖജനാവ് കുത്തിച്ചോർത്തുന്ന
കൺസൾട്ടൻസി ഭരണം
അഴിമതിയുടെ വാതായനങ്ങൾ
സ്വർണക്കടത്തുകേസിന്റെ ചുരുളഴി
ഞ്ഞുതുടങ്ങിയത�ോടെ അതിനെക്കാൾ
ഭീകരമായ ചില സത്യങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധ
യിലേയ്ക്ക് വന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീ
സിന്റെ പ്രവർത്തനശൈലി, അവിടെ
വിലസുന്ന കൺസൾട്ടൻസികൾ, അവ
രുടെ അവിഹിത ഇടപാടുകൾ, ഇടതു
പക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജനാധിപത്യ
മര്യാദകൾക്കും പ�ോലും നിരക്കാത്ത
നിരവധി നയസമീപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ
കാര്യങ്ങള�ൊക്കെ പുറത്തുവന്നത�ോടെ
ക�ോവിഡിനെക്കാൾ വലിയ മഹാമാ
രിയുടെ പിടിയിലാണ് കേരളം എന്ന്
ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ആഗ�ോളവൽക്കരണം മുന്നോട്ടുവ
യ്ക്കുന്ന ഭരണനിർവ്വഹണത്തിന്റെയും
പദ്ധതിനടത്തിപ്പിന്റെയും പുതിയ മാർ
ഗ്ഗങ്ങൾ അഴിമതികളുടെയും കമ്മീഷനു
കളുടെയും വൻസാധ്യതകളാണ് തുറ
ന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നട
പ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളാ
യ കെ.ഫ�ോൺ, റീബിൽഡ് കേരള,
ഡ്രീം കേരള, ഇ -മ�ൊബിലിറ്റി, സ്പേ
സ് പാർക്ക് തുടങ്ങിയ നിരവധി പദ്ധ
തികളുടെ കൺസൾറ്റൻസിയുടെയും
പ്രോജക്റ്റ് മാനേജുമെന്റിന്റെയും രംഗ
ത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൈസ് വാട്ടർ
ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ
 ്, കെപിഎംജി തുട
ങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ കമ്മീഷനും കി
ക്ക് ബാക്കും നൽകി കരാർ നേടിയെടു
ക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയവയാ
ണ്. ഭരണമെന്നാൽ കൺസൾട്ടൻസി
യും പ്രോജക്റ്റ് മാനേജുമെന്റ് യൂണിറ്റും
ക�ോടികളുടെ കമ്മീഷനും വഴിവിട്ട ഇട
പടുകളുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പിണറാ
യി സർക്കാരിന്റെ ഈ പ്രധാന പ്രവർ
ത്തനമേഖലയുടെ മുഖ്യനടത്തിപ്പുകാ
രൻ ഇപ്പോൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ട, ഐ.ടി
സെക്രട്ടറി കൂടിയായിരുന്ന
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ട
റി ആയിരുന്നു. ശിവശങ്കർ വൈദ്യുതി
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അടിമുടി ചട്ടങ്ങളും വ്യവ
സ്ഥകളും ലംഘിച്ചുക�ൊണ്ട്
സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാട് നടന്ന
പ്പോൾ അസാധാരണമാ
യ സമയത്തെ അത്യാവ
ശ്യ നടപടി എന്നു പ്രസ്താ
വിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രിൻസി
പ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ സംര
ക്ഷിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്.
സ്പ്രിംഗ്ലറിൽ നടക്കാൻ പാ
ടില്ലാത്തത് നടന്നു എന്ന്
ഏറ്റുപറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ
സെക്രട്ടറിയെ തള്ളിപ്പറ
യാതിരുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രി
യെ നയിക്കുന്ന അഹന്ത
യുടെയും ജനാധിപത്യരാ
ഹിത്യത്തിന്റെയും സമീപ
നംക�ൊണ്ടു മാത്രമല്ല കൂട്ടു
കച്ചവടങ്ങളുടെ ബാധ്യത
ക�ൊണ്ടുമാണ്.
ബ�ോർഡിൽ ചെയർമാനായിരുന്നപ്പോ
ഴാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി ഇൻഫ്രാ
സ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡുമായി ചേർന്ന് മിത
മായ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം
ലഭ്യമാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി കേര
ള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ നെറ്റ് വർക്
അഥവാ കെ.ഫ�ോൺ പദ്ധതിക്ക് നീ
ക്കം നടത്തിയത്. എന്നാൽ, വൈദ്യു
തി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഇതിന്
അനുമതി നൽകിയില്ല. എന്നിട്ടും പദ്ധ
തിയുമായി മുന്നോട്ടുപ�ോകാൻ സർ
ക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഊരാളു
ങ്കൽ സ�ൊസൈറ്റിയാണ് ഇതിന്റെ
കൺസൾട്ടൻസി. സിപിഐ(എം) നി
യന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനം
വഴിയുള്ള ഇടപാടുകൾ പാർട്ടിക്ക് വലി
യ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കും
എന്നത് പകൽപ�ോലെ വ്യക്തമാണ്.
4500 ക�ോടി രൂപയ്ക്ക് 3000 ഇലക്ട്രി
ക് ബസുകൾ വാങ്ങാനുള്ളതായിരുന്നു
ഇ-മ�ൊബിലിറ്റി പദ്ധതി. നെതർലാ
ന്റ്സിലെ ഹെസ് എന്ന കമ്പനിയുമാ
യി കരാർ ഒപ്പിടാന�ൊരുങ്ങിയെങ്കിലും
വിവാദമായത�ോടെ ഇപ്പോൾ പിൻവാ
ങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കുപ്രസിദ്ധമായ
പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ
 ്
ആണ് ഇതിന്റെ കൺസൾട്ടൻസി.
ട്രാൻസ്പ�ോർട്ട് വകുപ്പ് മന്ത്രിപ�ോലും
അറിയാതെ, ടെൻഡർ ഇല്ലാതെയാണ്
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പിഡബ്ല്യുസിക്ക് കൺസൾട്ടൻസി
നൽകിയത്. ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയും
ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയും ഇതിന�ോട് വി
യ�ോജിച്ചു. ഈ രണ്ടു വകുപ്പ് മന്ത്രിമാ
രെയും ഒഴിവാക്കിയാണ് തീരുമാനങ്ങ
ളെടുത്തത്. സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടിലും പിഡ
ബ്ല്യുസി ആയിരുന്നു കൺസൾട്ടൻസി.
ക�ോടതി വിധി അനുകൂലമാകാതെ
വന്നതുക�ൊണ്ട് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങി.

ത�ൊഴിൽരഹിതരെ
ക്രൂരമായി വഞ്ചിക്കുന്നു
താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ നട
ത്തുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീംക�ോടതി
യുടെ ഭരണഘടനാ ബഞ്ച് പുറപ്പെടുവി
ച്ച വിധി നിലവിലുണ്ട്. യുവജനസംഘ
ടനകൾ ത�ൊഴിലിനായി ഉയർത്തുന്ന മു
റവിളികൾ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതു
വരെ വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും.
കസേരകിട്ടിയാൽ പിന്നെ സ്വഭാവം
മാറും. പിഎസ്സ
 ി റാങ്ക് ഹ�ോൾഡർമാ
രുടെ ആവലാതികൾ കേൾക്കാൻപ�ോ
ലും ഇവർ കൂട്ടാക്കില്ല. ലക്ഷക്കണക്കി
ന് രൂപ ശമ്പളം നൽകി കൺസൾട്ടൻ
സി നിയമനങ്ങൾ നടത്തും. യാത�ൊരു
യ�ോഗ്യതയുമില്ലാത്തവരും അവരിലു
ണ്ടാകാമെന്ന വസ്തുത സ്വപ്ന സുരേ
ഷിന്റെ നിയമനത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തമാ
ണ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഐടി സെ
ല്ലിൽ കിൻഫ്ര നടത്തിയ നിയമനങ്ങ
ളും നിയമവിരുദ്ധമാണ്.
24 പാർക്കുകളും 16
പ്രോജക്ടുകളുമുള്ള കിൻഫ്രയിൽ 37
സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ മാത്രമേയുള്ളൂ.
ബാക്കിയെല്ലാം താൽക്കാലിക നിയമ
നങ്ങൾ. 1993 മുതൽ കിൻഫ്ര ജ�ോബ്
കൺസൾട്ടൻസികളുടെ സഹായം
സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പിഎസ്സി വഴി
യ�ോ, എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ
 ്ചേഞ്ച്
വഴിയ�ോ മാത്രമേ നിയമിക്കാവൂ എന്ന
വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ
താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ മുഴുവൻ
നടന്നിട്ടുള്ളത്. സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരെ
നിയമിക്കുന്നത് ഹൗസ് കീപ്പിംഗിന്
ആളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മിന്റ് എന്ന
സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് എന്ന വസ്തുത
യും പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭരണ - രാ
ഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവ
രെ വലിയ ശമ്പളം നൽകി പ്രോജക്റ്റുക
ളിൽ നിയമിക്കുക എന്നത് കൺസൾ
ട്ടൻസി കരാർ ലഭിക്കുന്ന ഏജൻസിക
ളുടെ സ്ഥിരം പ്രവർത്തനരീതിയാണ്.
രാജ്യത്തുനിലനിൽക്കുന്ന നിയമനത്തി
ന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത ചട്ടങ്ങള�ൊന്നും
പാലിക്കാതെ രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വങ്ങൾ
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ക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ നിയമിക്കാനും
അതേസമയം നിയമനത്തിന്റെ ക്രമ
ക്കേട് ആരെങ്കിലും ഉയർത്തിയാൽ നി
യമനത്തിൽ തങ്ങൾക്കു പങ്കില്ലെന്നുപ
റഞ്ഞ് കൈയ�ൊഴിയാനും ഇതു വഴി
യ�ൊരുക്കുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ
എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും
അന്വേഷണവിധേയമാക്കണം
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ദുരുപ
യ�ോഗം ചെയ്ത് സരിതയും സംഘവും
യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് പലരെയും
കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയതാണ്
സ�ോളാർ കേസ്. സർക്കാർ ഖജനാവി
ന് അന്ന് നഷ്ടമ�ൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.
സർക്കാർ, ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേ
ഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലെ രണ്ടു പേരെ പുറ
ത്താക്കുകയുംചെയ്തു. സരിതയ്ക്ക് സർ
ക്കാർ ജ�ോലിയ�ോ ശമ്പളമ�ോ ഉണ്ടായി
രുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്വർണക്കടത്ത്
കേസ് ഇതിനെക്കാൾ ഗുരുതരമായ
താണ്. സ്വപ്ന
 യും സംഘവും മുഖ്യമ
ന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ദുരുപയ�ോഗം ചെ
യ്ത് നടത്തിയ കള്ളക്കടത്തിലൂടെ ഖജ
നാവിന് ക�ോടികളുടെ നഷ്ടം വരുത്തി.
ഇവിടെ പുറത്താക്ക പ്പെട്ടത്
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ട
റിയാണ്. സ്വപ്ന സർക്കാരിന്റെ ഖജ
നാവിലെ പണം പറ്റുന്നു. അതും വ്യാജ
ബിരുദം സംഘടിപ്പിച്ച്.
കസ്റ്റംസ് സ്വർണം പിടികൂടുമ്പോൾ
സ്വപ്ന സുരേഷ് താത്ക്കാലിക ജീവ
നക്കാരിയെങ്കിലും ശമ്പളത്തിന്റെയും

സ്വാധീനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തന
വൈപുല്യത്തിന്റെയും കാര്യമെടു
ത്താൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെക്കാൾ മുക
ളിലെന്നതുപ�ോലെയായിരുന്നു സ്ഥാ
നം. ഈ ഉദ്യോഗം വഹിക്കുമ്പോൾത്ത
ന്നെ യുഎഇ ക�ോൺസുലേറ്റിനുവേണ്ടി
യും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു! എയർ ഇന്ത്യ
യിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഉദ്യേ
ാഗസ്ഥൻമാർക്കെതിരെ വ്യാജലൈം
ഗിക ആര�ോപണം നടത്തിയതിന്
കേസ് നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ കേസിൽ
ആൾ മാറാട്ടം നടത്തിയതിനു വേറെ
കേസ്. ഉദ്യോഗത്തിന് സമർപ്പിച്ച ഡി

1993 മുതൽ കിൻഫ്ര
ജ�ോബ് കൺസൾട്ടൻസി
കളുടെ സഹായം സ്വീകരി
ക്കുന്നുണ്ട്. 24 പാർക്കുക
ളും 16 പ്രോജക്ടുകളുമുള്ള
കിൻഫ്രയിൽ 37 സ്ഥിരം
ജീവനക്കാർ മാത്രമേയു
ള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം താ
ത്ക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ.
ഭരണ - രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വ
ങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ
വലിയ ശമ്പളം നൽകി
പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിയമിക്കു
ക എന്നത് കൺസൾട്ടൻ
സി കരാർ ലഭിക്കുന്ന
ഏജൻസികളുടെ സ്ഥിരം
പ്രവർത്തന രീതിയാണ്.

tIm-hn-Un-s\m-¸w
I-Å-¡-S¯pw
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ഗ്രി സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് വ്യാജം. സ്വർണ
ക്കടത്ത് കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയാ
യ സരിത്തും സ്വപ്ന
 യും ക�ോൺസു
ലേറ്റിൽനിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത്
ആഡിറ്റിൽ കൃത്രിമം കണ്ടതിനെത്തു
ടർന്നാണ്. ഇത്രയം മ�ോശമായ ട്രാക്ക്
റെക്കോഡുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെ ഇത്ര
ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തി എന്നത്
അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? എയർ ഇന്ത്യ
യും ക�ോൺസുലേറ്റും വിട്ടിട്ടും അവിടെ
യുള്ള ഉന്നതന്മാരുമായി ബന്ധം നില
നിർത്തുകയും അതെല്ലാം കള്ളക്കട
ത്തിനായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുകയും
ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നത് ചെറിയ കാര്യ
മാണ�ോ?
മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെ
യ്തുകൂട്ടിയത് ആരുമാകട്ടെ, അത�ൊന്നും
സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ബാധിക്കു
ന്നതേ അല്ലെന്നാണ�ോ? സംസ്ഥാന
പ�ോലീസിന് അന്വേഷിക്കാൻ യാ
ത�ൊന്നുമില്ലെന്നാണ�ോ? സ്വപ്നയ്ക്ക്
ഫ്ള
 ാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തുനൽകിയത്
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ ഐടിഫെല�ോയും
ഹൈപവർ ഡിജിറ്റൽ അഡ്വൈസറി
കമ്മിറ്റിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആന്റ് ഓപ്പ
റേഷൻസ് ഡയറക്ടറുമായ അരുൺ
ബാലചന്ദ്രൻ. ഇദ്ദേഹം ‘സ്വപ്ന കേര
ളം’ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വാഹക സമിതി
യിലും അംഗമായിരുന്നു.
പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കാതെ മന്ത്രി
ജലീൽ യുഎഇ ക�ോൺസുലേറ്റുമായി
നടത്തിയ ഫ�ോൺ സംഭാഷണം,
ല�ോക് ഡൗൺ മറികടന്ന് തിരുവനന്ത
പുരത്തുനിന്നും പ�ോലീസിനെ വെട്ടിച്ച,്
അല്ലെങ്കിൽ പ�ോലീസിന്റെ ഒത്താശ
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യ�ോടെ, സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുമുള്ള സ്വ
പ്നയുടെയും സന്ദീപിന്റെയും പലായ
നം, സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽ
ക്കുന്ന യുഎഇക�ോൺസുലേറ്റ് അറ്റാ
ഷെയുടെ ഗൺമാൻ നടത്തിയ ആത്മ
ഹത്യാ നാടകം ഇവ്വിധം കേസുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങൾ
അന്വേഷിക്കാതെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാ
ക്കാമെന്നാണ�ോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ
കരുതുന്നത്.
സർക്കാരിന് പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു
ഏജൻസിയാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ
സ�ൊസൈറ്റി. സിപിഐ(എം) സ്വാധീ
നത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനവുമായും മു
ഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ കമ്പനിക്ക്
ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആര�ോപണം പുറത്തു
വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളും അന്വേഷി
ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടുകളയാമെന്നാണ�ോ
വ്യാമോഹിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും
സഘവും നെതർലാന്റ് സന്ദർശിച്ച
പ്പോൾ സഹായം ചെയ്ത കമ്പനികളെ
റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ടെന്റ
റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചീഫ് സെ
ക്രട്ടറി ശുപാർശ ചെയ്യുകയും അതിൽ
മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത രേഖ
ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടണ്ട്. സ്പ്രിംഗ്ലർ
വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാ ഉത്തര
വാദിത്തവും ഐ.ടി സെക്രട്ടറിയുടെ
തലയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കെട്ടിവച്ചത്.
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചെയ്തി
കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തന്നെ ചെയ്തി
കൾക്ക് സമമെന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ അതേ എം. ശിവശങ്കർ
സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ്സിലെ പ്ര
തികളുമായി ബന്ധമുള്ളയാളാണെന്ന്
തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിഷകളങ്കത നടിക്കാ
നാവുമ�ോ.
എൻഐഎ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്
അതുമതി എന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമ
ന്ത്രിക്ക്. തീവ്രവാദബന്ധമാണ്
എൻഐഎയുടെ അന്വേഷണ വിഷ
യം. കസ്റ്റംസ,് കള്ളക്കടത്തുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും, എൻഫ�ോ
ഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സാമ്പത്തിക
കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കരു
താം. എന്നാൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച
ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവ
ന്നിട്ടുള്ള സുപ്രധാനമായ മറ്റ് പലവിഷ
യങ്ങളും അന്വേഷണ വിഷയമാകണം.
അതെല്ലാം തന്ത്രപൂർവം ഒഴിവാക്കുന്ന
തിനാണ് താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായ
എൻഐഎ അന്വേഷണത്തിന് എല്ലാ
സഹകരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മുഖ്യമ
ന്ത്രി നല്ല പിള്ളചമയുന്നത്.
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അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷ
പാതവും സാംസ്കാരിക
ജീർണ്ണതയും ഊട്ടി വളർ
ത്തുന്ന മുതലാളിത്ത ഭര
ണസംവിധാനത്തിൻ കീ
ഴിൽ പരിമിതമായെങ്കിലും
അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചുപ
റ്റാനും ജനാധിപത്യ അന്ത
രീക്ഷം കാത്തുപുലർത്താ
നും ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി
വരും. ക�ോവിഡ് പ്രോട്ടോ
ക�ോളിന്റെ മറയിൽ ജനാ
ധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കു
ന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
അരങ്ങേറുമ്പോൾ അത്
എല്ലാവരും പഞ്ചപുച്ഛമട
ക്കിനിന്ന് വിഴുങ്ങിക്കോളും
എന്ന് അധികാരികൾ
കരുതരുത്.
കേരളസർക്കാരിന്റെ ഈവക വി
ധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരള പ�ോ
ലീസ് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ
അർത്ഥമില്ല. എൻഐഎ അന്വേഷണ
ത്തോട�ൊപ്പം ശരിയായ ദിശയിലുള്ളതും
ക�ോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണ
ത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു പ്രത്യേക സംഘ
ത്തിന്റെ അന്വേഷണം മുഖ്യമന്ത്രി യുടെ
ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബ
ന്ധിച്ച് വേണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹി
ക്കുന്നത് അതുക�ൊണ്ടാണ്. കഴിഞ്ഞകാ
ലങ്ങളിൽ കൺസൾട്ടൻസികൾ വഴി
യും വിവിധ സർക്കാർ-അർദ്ധ സർ
ക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നേരിട്ടും നട
ത്തിയിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങൾ അന്വേഷണ
വിധേയമാകണം. സംസ്ഥാനത്തു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ കൺസൾട്ടൻസിക
ളെകുറിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കണം.
ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയുടെ പാർല
മെന്ററി ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള
അന്വേഷണമല്ല. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്
നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബിജെപി ആയ
തുക�ൊണ്ടുതന്നെ എൻഐഎ അന്വേഷ
ണം ചില ബലിയാടുകളെ കണ്ടെത്തി
തൃപ്തിപ്പെട്ടേ ക്കാം. യഥാർത്ഥകുറ്റവാളി
കൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു കാരണവശാലും
അനുവദിക്കരുത്.
ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം കുറെക
ള്ളക്കടത്തുകാരും കൺസൾറ്റൻസി
ക�ൊള്ളക്കാരും അവരെ സംരക്ഷിക്കു
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ന്ന ഭരണക്കാരുംകൂടി ചേർന്ന് കട്ടുമുടി
ക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് കേരളത്തിൽ നട
ക്കുന്നത് എന്ന ഭീകരസത്യമാണ് ക്ര
മേണ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ത�ൊ
ഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കളുടെ സ്വപ്ന
ങ്ങൾ തകർന്നടിയുകയാണ്. ഇടതുപ
ക്ഷ സ്വഭാവം പ�ോയിട്ട് ജനാധിപത്യ
ശൈലി പ�ോലും ത�ൊട്ടുതീണ്ടാത്ത ഒരു
സർക്കാരും അതിനെ നയിക്കുന്ന ഒരു
പാർട്ടിയും കൂടി നാടിന്റെ അവശേഷി
ക്കുന്ന നന്മകൾകൂടി തല്ലിക്കെടുത്തുക
യാണ്. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടു
മ്പോൾഏത് ജനവിരുദ്ധസംഘടനയും
ഹീനതന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുക സ്വാഭാവിക
മാണ്. സിപിഐ(എം) സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടറി ക�ോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ
നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതി
പക്ഷം ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങളെ
പുഛിച്ചുകതള്ളുകയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
യെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും ഒഴിവാ
ക്കി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പ്രതിഷ്ഠി
ക്കാനുള്ള ആർ.എസ്. എസ് തന്ത്രമാ
ണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പിന്നിലെന്ന്
ആര�ോപിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ ഹീന
തന്ത്രത്തിന്റെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ്.
ജനദ്രോഹഭരണംക�ൊണ്ട് നാടുമുടിക്കു
ന്നവർ വർഗ്ഗീയവികാരമിളക്കിവിട്ട്
ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകകൂടി ചെയ്താൽ
എല്ലാ പൂർത്തിയായി.
ഒരു മഹാമാരിയുടെ നീരാളിപ്പിടു
ത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഞെരിപിരിക�ൊള്ളു
മ്പോഴാണ് ഇത്തരം മഹാപാതകങ്ങളു
ടെ വാർത്തകൾ അശനിപാതം
പ�ോലെ വന്നു പതിക്കുന്നത്. അഴിമതി
യും സ്വജനപക്ഷപാതവും സാംസ്കാ
രിക ജീർണ്ണതയും ഊട്ടി വളർത്തുന്ന മു
തലാളിത്ത ഭരണസംവിധാനത്തിൻ
കീഴിൽ പരിമിതമായെങ്കിലും അവകാ
ശങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റാനും ജനാധിപത്യ
അന്തരീക്ഷം കാത്തുപുലർത്താനും
ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി വരും. ക�ോവി
ഡ് പ്രോട്ടോക�ോളിന്റെ മറയിൽ ജനാ
ധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ അരങ്ങേറുമ്പോൾ അത് എല്ലാ
വരും പഞ്ചപുഛമടക്കിനിന്ന് വിഴുങ്ങി
ക്കോളും എന്ന് അധികാരികൾ കരുത
രുത്. കേരളത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയാ
കെ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കഴിവു
കെട്ടതും അഴിമതി നിർഭരവും വഴിപിഴ
ച്ചതുമായ ഭരണത്തിനെതിരെ ര�ോഷം
ക�ൊള്ളുകയാണ്. ഏതു പ്രതികൂല സാ
ഹചര്യത്തെയും അതിജീവിച്ച് മനുഷ്യ
നന്മയെ മുറുകെപ്പിടിക്കാൻ ജനങ്ങൾ
ക്കാകും എന്ന് ക�ോവിഡ് കാലവും തെ
ളിയിക്കും.
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ബാധിതരുടെ എണ്ണം ജൂലൈ 25നു 13
ലക്ഷമായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. മുപ്പതി
നായിരത്തിലധികം ജീവൻ നഷ്ടമാ
യി. ഏതാണ്ട് 9000 പേർ
ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. അമേരിക്ക
യ്ക്കും ബ്രസീലിനും ത�ൊട്ടുപിന്നിലായി
ര�ോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂ
ന്നാംസ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. മരണസം
ഖ്യയിൽ ആറാമതും.
ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിൽ രാ
ജ്യം വിജയിക്കുകയാണെന്നാണ് കേ
ന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അവകാ
ശപ്പെടുന്നത്. എൺപത്തിഅയ്യായിരം
പേരുടെ ജീവൻ സർക്കാർ രക്ഷിച്ചിരി
ക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഈയടുത്ത
നാളിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങളുടെ ശാ
സ്ത്രീയ അടിത്തറയെന്താണെന്നു മന
സ്സിലാക്കാൻ സധാരണജനങ്ങൾക്കു
മാത്രമല്ല, ആര�ോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധർ
ക്കു പ�ോലുമാവുന്നില്ല. ക�ോവിഡിനെ
തിരെയുള്ള ഇൻഡ്യയുടെ പ�ോരാട്ടം
ല�ോകം ഉറ്റുന�ോക്കുകയാണെന്നു മൂന്ന്
ആഴ്ച മുമ്പ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെടുകയുണ്ടാ
യി. ഏവരിലും പരിഹാസവും പുഛവും
ഉണർത്തുന്ന ഇത്തരം

പ്രസ്താവനകളുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണ്?
ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ
വരുത്തിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളും
അലംഭാവവും മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനും
സാധാരണജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാ
നും വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണമാണ്
ഇൻഡ്യൻ ഭരണാധികാരികൾ നട
ത്തുന്നത്.
അവകാശവാദം: 1 - ല�ോകത്തെ ഏറ്റ
വും കുറഞ്ഞ മരണനിരക്ക് ഇൻഡ്യയി
ലാണ്.
ഈ അവകാശവാദം യാഥാർത്ഥ്യ
ത്തിന് തീരെ നിരക്കാത്തതാണ്. ഇൻ
ഡ്യയുടെ മരണനിരക്കായ 2.47 ശതമാ
നം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണനിരക്ക് രേ
ഖപ്പെടുത്തിയ ഏതാനും യൂറ�ോപ്യൻ
രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ കുറവുതന്നെയാണ്.
എന്നാൽ അതു ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും കു
റഞ്ഞതാണെന്നു ഒരിക്കലും പറയാനാ
വില്ല. ഇൻഡ്യയെക്കാൾ സാമ്പത്തിക
മായും സാമൂഹ്യമായും പിന്നാക്കം
നിൽക്കുന്ന എത്രയ�ോ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മു
ടേതിനെക്കാൾ മരണനിരക്ക് കുറച്ചു
ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വിജയം നേടിയി
ട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളായ
പാക്കിസ്ഥാനിലും(2.12) ബംഗ്ലാദേശി
ലും(1.26) ശ്രീലങ്കയിലും(0.52) നേപ്പാ
ളിലും(0.21) ഇൻഡ്യയെക്കാൾ മരണ
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നിരക്ക് കുറവാണ്. 2.6 ലക്ഷം പേർ
ര�ോഗബാധിതരായ സൗദി അറേബ്യ
യിൽ മരണനിരക്ക് ഒരു ശതമാനം മാ
ത്രമാണ്. വളരെ ദരിദ്രമായ ആഫ്രി
ക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളി
ലും കണക്കുപ്രകാരം മരണനിരക്ക്
നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്കാളും കുറവാണ്. 4
ലക്ഷം പേർ ര�ോഗബാധിതരായ സൗ
ത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ മരണനിരക്ക് 1.5
ശതമാനമാണ്. ക�ോവിഡ് മഹാമാരി
യെ ഏറ്റവും നിരുത്തരവാദപരവും കുറ്റ
കരവുമായ നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെ
യ്ത അമേരിക്കയിലെ മരണ നിരക്ക്
3.53 ശതമാനവും ബ്രസീലിലേത് 3.67
മാത്രമാണ്. ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്ത
മാക്കുന്നത് ക�ോവിഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മര
ണനിരക്ക് ര�ോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പ്രാ
രംഭവേളയിൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ട ശരാ
ശരി 3 ശതമാനം തന്നെയാണെന്നാ
ണ്. ആയതിനാൽ ഇൻഡ്യയുടെ താര
തമ്യേന കുറഞ്ഞ മരണനിരക്ക് ല�ോക
ത്ത് ഒരത്ഭുതമേയല്ല. ഇത�ോട�ൊപ്പം
മറ്റൊരു ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതയും പരിഗ
ണിക്കണം. ര�ോഗബാധ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ശാരീരികവിഷമതകളെ നേരിടുന്നതി
ലും ര�ോഗികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന
തിലും നിലവിലുള്ള നിരവധി മരുന്നു
കൾ വളരെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നത്
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ഓര�ോദിനവും ആര�ോഗ്യമേഖല പുതി
യതായി പഠിക്കുകയാണ്. ര�ോഗവ്യാപ
നത്തിന്റെ ആദ്യദിനങ്ങളിൽ നൽകി
യിരുന്ന ഏതാനും മരുന്നുകളുടെ സ്ഥാ
നത്ത് ഇന്ന് എത്രയ�ോ മടങ്ങ് മരുന്നു
കൾ ഫലപ്രദമാണെന്നു ആര�ോഗ്യപ്ര
വർത്തകർ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
അതിനാൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ കുതിച്ചു
യർന്ന മരണനിരക്കിനെ ഇപ്പോൾ
ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും താഴ്ത്തി
ക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇൻഡ്യ ര�ോഗബാധയുടെ ഘട്ടത്തിലേ
ക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായി എത്തിയ
രാജ്യങ്ങളില�ൊന്നാണ്. ര�ോഗത്തെക്കു
റിച്ചും ര�ോഗപ്രതിര�ോധത്തെയും ചി
കിൽസയെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രാരംഭ
സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അജ്ഞതയും
അമ്പരപ്പും ഇൻഡ്യയുൾപ്പടെയുള്ള
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരി
ക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ
ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള ആര�ോഗ്യപ്രവർ
ത്തകർ നേടിയ അനുഭവസമ്പത്ത് ഈ
രാജ്യങ്ങൾക്ക് തുണയായി മാറി. അതി
നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ര�ോഗവ്യാപന
ത്തിന്റെ ഇരകളായി മാറിയ യൂറ�ോ
പ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടു
ത്തി ഇൻഡ്യയുടെ മരണനിരക്ക് അവ
തരിപ്പിച്ച് മേനി നടിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ
വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല.
ര�ോഗബാധയുടെയും മരണനിരക്കി
ന്റെയും യഥാർത്ഥചിത്രം ലഭിക്കണമെ
ങ്കിൽ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ
പരിശ�ോധനയുടെ നിരക്ക് വളരെ
ഉയർന്നതായേ മതിയാകൂ. പരിശ�ോധ
നയുടെ രംഗത്ത് വളരെ പിന്നിൽ
നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായ ഇൻഡ്യയിൽ,
യഥാർത്ഥ ക�ോവിഡ് മരണങ്ങൾ
കണക്കിൽപ്പെടാതെ പ�ോവുക വളരെ
സ്വഭാവികം മാത്രം.
പരമദരിദ്രരാജ്യമായ എത്യോപ്യ
യിൽ മരണനിരക്ക് 1.67 ശതമാനം മാ
ത്രമായിരിക്കുന്നത് ര�ോഗപരിശ�ോധന
നടത്തുന്നില്ല എന്നതിനാൽ മാത്രമാ
ണ്. പതിന�ൊന്നരക്കോടി ജനസംഖ്യ
യുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് പത്തുലക്ഷം പേ
രിൽ 2179 പേരെ മാത്രമാണ് പരി
ശ�ോധിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ക�ോവി
ഡ് മരണനിരക്ക് വളരെ ഉയർന്നതാ
കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാ
ണ്. ര�ോഗപരിശ�ോധനയുടെ എണ്ണം
കുറച്ചുക�ൊണ്ട് ര�ോഗബാധിതരുടെയും
മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുന്നുവെന്ന് വിവിധ ഭരണകൂടങ്ങൾ
ക്കെതിരെ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഗൗരവ
തരമായ വിമർശനമാണ്.
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അവകാശവാദം 2 : ര�ോഗമുക്തിയുടെ
നിരക്കിൽ ഇൻഡ്യ വളരെ മുന്നിലാണ്.
ഇതും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരവ
കാശവാദമാണ്. ജൂലൈ 24ന് ഇൻ
ഡ്യയുടെ ര�ോഗമുക്തി നിരക്ക് 63.47
ശതമാനമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ര�ോഗ
ബാധയുണ്ടായ ആദ്യത്തെ 15 രാജ്യ
ങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ അതിൽ 11 രാ
ജ്യവും ഇൻഡ്യയേക്കാൾ വളരെ ഉയർ
ന്ന ര�ോഗമുക്തി നിരക്കാണ് കാട്ടുന്നത്.
ചിലിയും തുർക്കിയും 92 ശതമാനവും
ഇറാൻ 87ഉം സൗദി അറേബ്യ 82 ഉം
ഇറ്റലി 80.6 ഉം പാക്കിസ്ഥാൻ 79 ഉം
റഷ്യ 73 ശതമാനവുമാണ് ര�ോഗമുക്തി
യുടെ നിരക്ക്. ല�ോകത്തെ ആകെ

ര�ോഗബാധ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ശാരീരികവിഷമതകളെ
നേരിടുന്നതിലും ര�ോഗിക
ളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന
തിലും നിലവിലുള്ള നിരവ
ധി മരുന്നുകൾ വളരെ
സഹായിക്കുന്നുവെന്നത്
കൂടുതല് വ്യക്തമാകുകയാ
ണ്. ര�ോഗവ്യാപനത്തിന്റെ
ആദ്യദിനങ്ങളിൽ നൽകി
യിരുന്ന ഏതാനും മരുന്നു
കളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന്
എത്രയ�ോ മടങ്ങ് മരുന്നു
കൾ ഫലപ്രദമാണെന്നു
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ
മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ കുതിച്ചു
യർന്ന മരണനിരക്ക് താ
ഴ്ത്തിക�ൊണ്ടുവരാൻ
ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ
രാജ്യങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു.

A-h-Im-i-hm-Z-§Ä
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Iu-i-ew am-{Xw

ശരാശരി ര�ോഗമുക്തി നിരക്ക് 62 ശത
മാനമാണ്. ഏതാണ്ട് അത്രതന്നെയാ
ണ് ഇൻഡ്യയുടേതും. ഇതാണ് യാഥാർ
ത്ഥ്യമെന്നിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസ
ത്തിലധികമായി ര�ോഗമുക്തിയുടെ നിര
ക്കിൽ ഇൻഡ്യ ല�ോകശരാശരിയിലും
മുമ്പിലാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നത് പച്ചനുണയാണ്.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ര�ോഗമുക്തിയുടെ
കണക്കിനെ ചികിൽസയുടെയ�ോ പ്ര
തിര�ോധപ്രവർത്തനത്തിന്റെയ�ോ മിക
വിന്റെ മാനദണ്ഡമായി കണക്കാക്കുന്ന
ത് ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനമല്ല. ര�ോഗ
വ്യാപനം ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ആകു
മ്പോൾ ചികിൽസയിൽ പ്രവേശിക്ക
പ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം ര�ോഗമുക്തി
നേടി പുറത്തുവരുന്നവരേ ക്കാൾ കൂടുത
ലാകാം. അവിടെ ര�ോഗമുക്തി നിരക്ക്
വളരെ കുറവായിരിക്കും. വ്യാപനത്തി
ന്റെ ത�ോതു കുറയുമ്പോൾ അതേ രാ
ജ്യം വളരെ ഉയർന്ന ര�ോഗമുക്തി നിര
ക്കിലെത്തുകയും (99 ശതമാനം വരെ
യാകാം) ചെയ്യും. ഒടുവിൽ മരണപ്പെട്ട
വര�ൊഴികെയുള്ളവരെല്ലാം ര�ോഗമുക്ത
രുടെ കണക്കിൽ വരുമല്ലോ. ഒരു രാ
ജ്യം തന്നെ വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ
വളരെ അന്തരമുള്ള ര�ോഗമുക്തിയുടെ
നിരക്ക് കാട്ടുമെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാ
ക്കുന്നത്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ര�ോഗമു
ക്തിയുടെ കണക്കിനെ ആശ്രയിച്ച് ശാ
സ്ത്രീയമായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താനു
മാവില്ല. ഇതാണ് വസ്തുതയെന്നിരി
ക്കെ, ഇൻഡ്യൻ ഭരണധികാരികൾ
ആവർത്തിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ര�ോഗമു
ക്തിയുടെ കണക്കിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ല
എന്നാണ് ഈ വസ്തുതകൾ വ്യക്തമാ
ക്കുന്നത്.
അവകാശവാദം: 3 - യു.പിയുടെ ക�ോ
വിഡ് പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തന ങ്ങൾ
രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃക
24 ക�ോടി ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന
ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം, യൂറ�ോപ്പി
ലെ ബ്രിട്ടൻ, സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി,
ഫ്രാൻസ് എന്നീ നാലു രാജ്യങ്ങളിലെ
ആകെ ജനസംഖ്യയേക്കാൾ ഉയർന്നു
നില്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണെന്നും ആ
രാജ്യങ്ങളിൽ ആകെ നടന്ന മരണ
ത്തെക്കാൾ കുറവാണ് യുപിയിലേതെ
ന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഈയടുത്ത നാളിൽ
പറയുകയുണ്ടായി. ഈ അവകാശവാ
ദം ഉന്നയിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയും
കൂട്ടരും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ബിജെ
പി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാ
യിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളെ മറ
യ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത്തരമ�ൊരു
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താരതമ്യത്തിന് എന്ത് ശാസ്ത്രീയ അടി
ത്തറയാണുള്ളത്? ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ
ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നടക്കുന്ന
ര�ോഗപരിശ�ോധനകളുടെ എണ്ണം യു
പിയിൽ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ
അവിടെ ര�ോഗികളുടെ എണ്ണവും മരണ
വും യൂറ�ോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ കുറ
വാണെന്നു തെളിയിക്കാൻ കഴിയൂ. യു
പിയിൽ ഒരു ദശലക്ഷത്തിനു 3600
ആണ് പരിശ�ോധനാ നിരക്കെങ്കിൽ
പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ച 4 യൂറ�ോപ്യൻ
രാജ്യങ്ങളുടെ ശരാശരി പരിശ�ോധാ
നാ നിരക്ക് (ടെസ്റ്റ് പെർ മില്യൺ)
92,712 ആണ്! അതായത് ഈ നാലു
രാജ്യങ്ങളിലെയും ആകെ ജനസംഖ്യ
യുടെ 9.2 ശതമാനം പേരെയും പരി
ശ�ോധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യുപിയുടെ
ജനസംഖ്യയുടെ വെറും 0.3 ശതമാനം
പേരെ മാത്രമാണ് ഇതുവരെയും പരി
ശ�ോധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 24 ലക്ഷം പേരെ
പരിശ�ോധിച്ചാൽ മാത്രമേ യുപി ജന
സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനത്തെയെങ്കി
ലും പരിശ�ോധിച്ചുവെന്നു പറയാനാകൂ.
ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ര�ോഗബാധിതരു
ടെ എണ്ണം ഇൻഡ്യയിൽ വളരെ കൂടുത
ലാണെന്നതിനാൽ പരിശ�ോധന ഇല്ലാ

ര�ോഗമുക്തിയുടെ കണ
ക്കിനെ ചികിൽസയുടെ
യ�ോ പ്രതിര�ോധപ്രവർ
ത്തനത്തിന്റെയ�ോ മികവി
ന്റെ മാനദണ്ഡമായി
കണക്കാക്കാനാകില്ല.
ര�ോഗവ്യാപനം ഉയർന്ന
വേഗതയിൽ ആകു
മ്പോൾ ചികിൽസയിൽ
പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നവരു
ടെ എണ്ണം ര�ോഗമുക്തി
നേടി പുറത്തുവരുന്നവരേ
ക്കാൾ കൂടുതലാകാം.
അവിടെ ര�ോഗമുക്തി നിര
ക്ക് വളരെ കുറവായിരി
ക്കും. വ്യാപനത്തിന്റെ
ത�ോതു കുറയുമ്പോൾ രാ
ജ്യം വളരെ ഉയർന്ന ര�ോ
ഗമുക്തി നിരക്കിലെത്തുക
യും ചെയ്യും.
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തെ ര�ോഗബാധയുടെ നിരക്ക് കണ്ടെ
ത്താനേ കഴിയില്ല. ഒരു ജനവിഭാഗ
ത്തിൽ എത്രപേർ ര�ോഗബാധിതരാ
ണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ പരി
ശ�ോധന നടത്തി ര�ോഗനിർണ്ണയം നട
ത്തണം. അതു നടത്താതെ, യുപി, യൂ
റ�ോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ആകെ കടത്തി
വെട്ടി എന്നു വീമ്പിളക്കുന്നത് വളരെ
ലജ്ജാകരം തന്നെ.
അവകാശവാദം 4 : ഇൻഡ്യയുടെ ക�ോ
വിഡ് പ�ോരാട്ടത്തെ ല�ോകം ഉറ്റുന�ോ
ക്കുന്നു (!)
ല�ോകം മുഴുവൻ പരിഹാസത്തോ
ടെ മാത്രം ഇൻഡ്യയെ വീക്ഷിക്കാനിട
യാക്കുന്ന, അൽപ്പത്തവും കാപട്യവും
നിറച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രസ്താവന പുറപ്പെടു
വിച്ചട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
അമിത് ഷായാണ്. ക�ോവിഡ് പ�ോരാ
ട്ടത്തിൽ അഭിമാനകരമായ എന്തു മാതൃ
കയാണ് ല�ോകത്തിനുമുമ്പിൽ ഇൻഡ്യ
യിലെ ഭരണാധികാരികൾ കാട്ടിയിട്ടു
ള്ളത്. പ്രാഥമികമായ ഒരു മുന്നൊരു
ക്കംപ�ോലും നടത്താതെ തികച്ചും
അസമയത്ത് ല�ോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാ
പിച്ച് ക�ോടിക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട കൂ
ലിത്തൊഴിലാളികളെ സങ്കൽപ്പിക്കാ
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നാകാത്ത ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവി
ട്ടതാണ�ോ മാതൃകാപരമായ നടപടി?
ല�ോകമാധ്യമങ്ങള�ൊന്നാകെ ഇത് റി
പ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും അന്താരാഷ്ട്ര മനു
ഷ്യവകാശ സംഘടനകൾവരെ പ്രതി
കരിക്കാനിടയാവുകയും ചെയ്തത്
യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തെ നാണം
കെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ര�ോഗവാ
ഹകരാകാനുള്ള സാധ്യത പതിന്മടങ്ങ്
വർദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ല�ോക്ക്
ഡൗൺ ഇളവുപ്രഖ്യാപിച്ച്
കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളെയും സാ
ധാരണജനങ്ങളെയും നാടിന്റെ മുക്കി
നും മൂലയിലേക്കും പ�ോകാനനുവദിച്ച്
രാജ്യം മുഴുവൻ ര�ോഗം പടർത്തിയതാ
ണ�ോ അഭിമാനകരമായ ക�ോവിഡ്
പ�ോരാട്ടം? പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തീവ്ര
മായി ര�ോഗനിർണ്ണയ പരിശ�ോധന
നടത്തി ര�ോഗികളെ കണ്ടെത്തി, അവ
രെ ഐസ�ൊലേറ്റ് ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ര�ോ
ഗവ്യാപനം തടയുന്നതിൽ വരുത്തിയ
ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളാണ് കാര്യങ്ങൾ
കൈവിട്ടുപ�ോകുന്ന നിലയിലേക്ക്
എത്തിച്ചത്.
ര�ോഗവ്യാപനത്തെ തടഞ്ഞുനിർ
ത്തുന്നതിലാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം അതിന്റെ
കാര്യശേഷിയും മികവും കാട്ടേണ്ടത്.
പരിശ�ോധനയിലൂടെയുള്ള ര�ോഗനിർ
ണ്ണയം, ര�ോഗികളുടെ ഐസ�ൊലേ
ഷൻ, സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവരുടെ
ക്വാറന്റൈന് ഇവ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാ
യി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയ�ോ
എന്നതാണ് ക�ോവിഡിനെ നേരിടുന്ന
തിന്റെ മികവിനെ അളക്കാനുള്ള മാന
ദണ്ഡം. കഴിയുന്നത്രവേഗം ര�ോഗബാ
ധിതരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം. ചി
കിൽസാ സംവിധാനത്തിനു കൈകാ
ര്യം ചെയ്യാനാവാത്ത നിലയിലേക്കു
ര�ോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു കാരണവാ
ശാലും കൂടാതിരിക്കാനാണ് ഒരു സർ
ക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
എന്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ ചിത്രം?
ര�ോഗവ്യാപനത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന
തിൽ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും പരാജയ
പ്പെടുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത്. മര
ണത്തിന്റെയും ര�ോഗമുക്തിയുടെയും നി
ലവിലുള്ള അവസ്ഥയെ തകിടം മറിയ്ക്കു
ന്ന നിലയിൽ ര�ോഗവ്യാപനം ക�ൊടു
ങ്കാറ്റുപ�ോലെ പടരുകയാണ്. ഒര�ൊറ്റ
ദിനംക�ൊണ്ട് ര�ോഗബാധിതരാകുന്നവ
രുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരത്തിനു
മേൽ ആയത�ോടെ ക�ോവിഡ് ബാധയു
ടെ പ്രതിദിന വർദ്ധനവിൽ ഇൻഡ്യ
ല�ോകത്ത് രണ്ടാം
സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. വ്യാപന
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ര�ോഗവ്യാപനത്തെ തട
ഞ്ഞുനിർത്തുന്നതിലാണ്
ഒരു രാഷ്ട്രം അതിന്റെ കാ
ര്യശേഷിയും മികവും കാ
ട്ടേണ്ടത്. പരിശ�ോധനയി
ലൂടെയുള്ള ര�ോഗനിർണ്ണ
യം, ര�ോഗികളുടെ
ഐസ�ൊലേഷൻ, സമ്പർ
ക്കത്തിൽ വന്നവരുടെ
ക്വാറന്റൈന് ഇവ ഏറ്റവും
ഫലപ്രദമായി ചെയ്യാൻ
കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയ�ോ
എന്നതാണ് ക�ോവിഡി
നെ നേരിടുന്നതിന്റെ മിക
വിനെ അളക്കാനുള്ള മാ
നദണ്ഡം.
ത്തിന്റെ ത�ോത് ഈ വരികൾ കുറിക്ക
പ്പെടുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിലയി
ലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ,
മെയ് മാസങ്ങളിൽ പരിശ�ോധനകളു
ടെ എണ്ണം വളരെ പരിമിതമായിരുന്ന
തിനാലാണ് രാജ്യത്ത് ര�ോഗവ്യാപനം
ഇത്രയുമധികം ഉയർന്നത്. ഈ പരി
താപകരമായ സ്ഥിതി ല�ോകം ഉറ്റു
ന�ോക്കുകയാണ്; ആവേശപൂർവ്വമല്ല,
മറിച്ച് തീർത്തും വേദനയ�ോടെ, സഹാ

A-h-Im-i-hm-Z-§Ä
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നുഭൂതിയ�ോടെ.
ല�ോകത്തിനുമുമ്പിൽ രാജ്യത്തെ
പരിഹാസപാത്രമാക്കുന്ന നിരവധി
കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ആശീർവാദ
ത്തോടെ മറുവശത്ത് നടക്കുകയുമാണ്.
വൈറസിന നേരിടാനെന്ന പേരിലുള്ള
പതഞ്ജലിയുടെ ക�ൊറ�ോണിൽ, ഗ�ോമൂ
ത്ര പ്രയ�ോഗം, സന്യാസിമാരുടെ
ആശ്ലേഷ-ചുംബന പ്രയ�ോഗങ്ങൾ,
ക�ോവിഡിനെ നേരിടാൻ പ്രത്യേക പൂ
ജകൾ ഇവയെല്ലാം ഭരണകക്ഷിയുടെ
പര�ോക്ഷപിന്തുണയിലാണ് അരങ്ങേറു
ന്നത്. തന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കു
ന്ന പ്രത്യേക പപ്പടം കഴിച്ചാൽ ക�ോവി
ഡിനെ പ്രതിര�ോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്
വിഡിയ�ോ ക്ലിപ്പിംഗിലൂടെ ല�ോകത്തെ
ബ�ോധവൽക്കരിച്ചത് ബിജെപിയുടെ
ഒരു കേന്ദ്ര മന്ത്രി തന്നെയാണ്.
വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ശാ
സ്ത്രീയ ഘട്ടങ്ങളെ മുഴുവൻ നിരാകരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ആഗസ്റ്റ് 15നു മുമ്പുതന്നെ വാ
ക്സിൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന
ഐസിഎംആറിന്റെ കൽപ്പനകൂടി
വന്നത�ോടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നടക്കു
ന്ന ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിന്റെ
യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ല�ോകത്തെ വിവേ
കമതികളായ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും
മനസ്സിലായി. ഇങ്ങിനെയ�ൊക്കെ കാ
ര്യങ്ങൾ മുന്നേറുമ്പോൾ, ഇൻഡ്യയുടെ
ക�ോവിഡ് പ�ോരാട്ടത്തെ ല�ോകം ഉറ്റു
ന�ോക്കുകയാണെന്നു
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പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ അസാധാര
ണമായ കരളുറപ്പ് വേണം.

ര�ോഗവിസ്ഫ�ോടനത്തെ നേരിടാൻ
രാജ്യം ഇനിയും തയ്യാറെടുത്തിട്ടില്ല
ആറു മുതൽ എട്ടുവരെ ജനസംഖ്യ
യുള്ള സമ്പന്ന യൂറ�ോപ്യൻ രാജ്യങ്ങ
ള്പോലും ര�ോഗവിസ്ഫ�ോടനത്തിന്റെ
അവസ്ഥയിൽ അടിമുടി നിസ്സഹായമാ
കുന്നതു ല�ോകം ദർശിച്ചതാണ്. വൃദ്ധ
രെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുക�ൊ
ണ്ട് അവരുടെ വെന്റിലേറ്ററുകൾ എടു
ത്തുമാറ്റി യൗവനാവസ്ഥയുള്ളവർക്കു
ഘടിപ്പിക്കുന്ന കരളലിയിക്കുന്ന കാഴ്ച
മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ ചികിൽ
സാസൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം സൃഷ്ടി
ച്ചതാണ്. ര�ോഗവിസ്ഫ�ോടനത്തിന്റെ
ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് 138 ക�ോടി ജന
ങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം
അതിവേഗം നടന്നടുക്കുകയാണ്.
ഐസിഎംആറിന്റെ ഡയറക്ടർ ജന
റൽ ബൽറാം ഭാർഗ്ഗവ ജൂൺ 28 ന്
നൽകിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നതു
പ്രകാരം ഗവൺമെന്റിന്റെ 841 ലാബുക
ളും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലെ 285 ലാബു
കളുമാണ് ആകെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവി
ലുള്ള പരിശ�ോധനാ സൗകര്യങ്ങൾ.
1039 ആശുപത്രികളെ ക�ോവിഡ്
ആശുപത്രികളായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.
അവയിൽ 1,76,275 ഐസല�ോഷൻ
ബെഡ്ഡുകളും 22,940 അത്യാഹിത വി
ഭാഗ ബെഡ്ഡുകളും 77,268 ഓക്സിജൻ
പിന്തുണ നൽകാവുന്ന കിടക്കകളും ക്ര
മീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 116.74 ദശലക്ഷം പി.
പി.ഇ. കിറ്റുകളും ഒരുക്കിയതായും
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സംവിധാന
ങ്ങൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി ഭാവിയിൽ
ഉണ്ടാകാവുന്ന ര�ോഗപകർച്ചയെ നേരി
ടാനാവില്ല എന്നത് പകൽപ�ോലെ വ്യ
ക്തമാണ്. ജൂലൈ 2ന് ഇൻഡ്യയിലെ
കേസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം 6 ലക്ഷമാ
യിരുന്നത് ജൂലൈ 24ന് 13 ലക്ഷമായി
ഉയർന്നു. അതായത് 20 ദിവസത്തിനു
ള്ളിൽ എണ്ണം ഇരട്ടിയിലധികമായെ
ങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ
 �ൊണെൻഷ്യൽ
വർദ്ധനവിന്റെ നിരക്കിൽ ആഗസ്റ്റ് മാ
സത്തിൽ അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 50
ലക്ഷമായിരിക്കും. അതിൽ 20 ലക്ഷം
കേസ്സുകൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽ
സ നൽകേണ്ടതായിരിക്കും. അതിൽ 1
ലക്ഷമെങ്കിലും വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യം
ആവശ്യമായ അതീവഗുരുതരനിലയി
ലുള്ള ര�ോഗികളായിരിക്കും. ആശുപ
ത്രിയിലെ പരിചരണം ആവശ്യമായ

ജൂലൈ 2ന് ഇൻഡ്യയി
ലെ കേസുകളുടെ ആകെ
എണ്ണം 6 ലക്ഷമായിരുന്ന
ത് ജൂലൈ 24ന് 13 ലക്ഷ
മായി ഉയർന്നു. 20 ദിവ
സത്തിനുള്ളിൽ എണ്ണം
ഇരട്ടിയിലധികമായെ
ങ്കിൽ എക്സ്പ�ൊണെൻ
ഷ്യൽ വർദ്ധനവിന്റെ നി
രക്കിൽ ആഗസ്റ്റ് മാസ
ത്തിൽ അത് ഏറ്റവും കുറ
ഞ്ഞത് 50 ലക്ഷമായിരി
ക്കും. അതിൽ 20 ലക്ഷം
കേസ്സുകൾ ആശുപത്രി
യിൽ ചികിൽസ നൽകേ
ണ്ടതായിരിക്കും. അതിൽ
1 ലക്ഷമെങ്കിലും വെന്റി
ലേറ്റർ സൗകര്യം ആവ
ശ്യമായ അതീവഗുരുതര
നിലയിലുള്ള ര�ോഗികളാ
യിരിക്കും.
പതിനായിരക്കണക്കിന് ര�ോഗികൾ
ക്ക് അതു ലഭ്യമാവില്ല എന്നുറപ്പിക്കാവു
ന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ
നീങ്ങുന്നത്. നിലവിലുള്ള സൗകര്യ
ങ്ങൾ എത്രമേൽ അപര്യാപ്തമാണെന്ന്
ഈ കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടു
ത്തി പരിശ�ോധിച്ചാൽ ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടും.
പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കും മടങ്ങി
പ്പോയവരെ തിരികെക�ൊണ്ടുവരു
വാൻ നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
നിർണ്ണായക സന്ദർഭത്തിൽ
കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളെ കൈയ�ൊ
ഴിഞ്ഞ ത�ൊഴിൽദാതാക്കളും ക�ോൺ
ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്
ഡവലപ്പേഴ്സ
 ് അസ�ോസിയേഷൻ
ഓഫ് ഇന്ത്യ(സിആർഇഡിഎഐ),
മുംബൈ മെട്രോപ�ോലിറ്റൻ റിജണൽ
ഡവലപ്പ്മെന്റ് അത�ോറിറ്റി(എംഎം
ആർഡിഎ)പ�ോലുള്ള വ്യവസായഗ്രൂപ്പു
കളും അതിനായി ധൃതി കാട്ടിത്തുടങ്ങി.
ഇക്കൂട്ടരുടെ സമർദ്ദത്തെതുടർന്നാണ്
ത�ൊഴിലാളികളെ തിരിച്ചുക�ൊണ്ടുവരു
ന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരുകൾ സംവി
ധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ത�ൊഴിൽ നഷ്ട
പ്പെട്ട കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികളുടെ
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അവസ്ഥയ�ോട് കാട്ടുനീതി സ്വീകരിച്ച
ഭരണാധികാരികളും വ്യവസായികളുമാ
ണ് ഇപ്പോൾ ത�ൊഴിലാളികളുടെ ദൈ
ന്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ നീക്കത്തിന്
മുൻകൈയെടുക്കുന്നത്. ത�ൊഴിലാളി
സ്നേഹമല്ല, മറിച്ച് പണിയെടുക്കുന്ന
വനെ വൈറസിനെറിഞ്ഞുക�ൊടുത്തും
പണം വാരാനുള്ള അത്യാർത്തിയാണ
തിനു പിന്നിൽ.
വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും എത്തുന്ന
ര�ോഗികൾക്ക് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴി
യാനുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ
വളരെ പരിമിതമാണെന്നതിനാൽ സ്വ
ന്തം വീടുകളിൽ കഴിയാൻ നിർദ്ദേശി
ക്കാനും ടൂറിസ്റ്റ് റിസ�ോർട്ടുകളും വൻ
ഹ�ോട്ടലുകളും
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുക�ൊടുക്കാനും മാത്രമേ
സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ.
ആദ്യം ഒരു ഡ�ോക്ടറെ സമീപിക്കാനും
പിന്നീട് കൺട്രോൾറൂമിലേയ്ക്ക് വിളി
ക്കാനുമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന നിർ
ദ്ദേശം. അതിനർത്ഥം ടെസ്റ്റും ചികിത്സ
യുമ�ൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമാ
യ ബാധ്യതയാക്കിമാറ്റുക എന്നതാണ്.
ടെസ്റ്റിനുള്ള ഫീസ് ഏകീകരിച്ചെന്നാ
ണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ,
ഓര�ോ ടെസ്റ്റിനും ആയിരക്കണക്കിന്
രൂപ പരിശ�ോധനയ്ക്കു വിധേയനാകുന്ന
യാൾ നൽകണം. ഒരിക്കൽ ക�ോവിഡ്
സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ പിന്നീട് നെഗറ്റീവ്
റിപ്പോർട്ട് ആവർത്തിച്ചുവരുന്നതുവരെ
പരിശ�ോധനയ്ക്ക് ര�ോഗി തുടർച്ചയായി
വിധേയനാകേണ്ടിവരും.
മരുന്നുകമ്പനികൾ ഈ അവസരം
മുതലെടുത്തുക�ൊണ്ട്പുതിയമരുന്നുകൾ
പരീക്ഷിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള
ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ്
ഇന്ത്യയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കു
കയാണ്. ഈ കാലയളവിൽ പലമരു
ന്നുകളും ക�ോവിഡിന് ഫലപ്രദമാണെ
ന്ന കേവല പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ഉപ
യ�ോഗിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷണ
ങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണഘട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാ
ക്കി, എത്രയും വേഗം മരുന്ന് വിപണി
ലെത്തിക്കുക എന്ന കച്ചവടതാൽപ്പ
ര്യം മാത്രമേ ഈ കമ്പനികൾക്കുള്ളൂ.
ഈ രംഗത്തെ കച്ചവടശക്തികൾക്ക്
വിട്ടുക�ൊടുക്കാതെ, പൂർണ്ണമായി ജന
താൽപ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൃഢ
മായ നിലപാട് സർക്കാരുകൾ സ്വീക
രിക്കണം. അതിനായി ജനങ്ങളും സാ
മൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സമ്മർ
ദ്ദം ചെലുത്തണം.

11

Pqsse 2020

s]-t{SmÄ Uo-kÂ hn-e-¡-b-ä-¯nÂ
izm-kw ap-«n C-´y³ P-\-X

a-\p-jy-t{Zm-l-¯n-sâ
]m-c-ay-X-bnÂ tam-Zn-kÀ-¡mÀ
ജ

നജീവിതം ദിനംപ്രതി ദുരിതക്കയ
ത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കു
മ്പോൾ തുടർച്ചയായി എല്ലാ ദിവസവും
ഇന്ധനവില വില വർധിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
കേന്ദ്ര മ�ോദിസർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കെ
തിരെ യുദ്ധ സന്നാഹം ഒരുക്കുകയാ
ണ.് ഡൈനാമിക് ഫ്യൂവൽ പ്രൈസിം
ഗ് രീതി അവലംബിച്ചുക�ൊണ്ട് നിത്യ
വും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കൂ
ട്ടി രാജ്യത്തെ ക�ൊള്ളയടിക്കാൻ നേ
തൃത്വം നൽകുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ
ആരുടെ സർക്കാർ എന്ന് ഭാരതീയർ
ശിരസ്സിൽ കൈവച്ച് ച�ോദിക്കുന്നു.
ഇന്ന് എത്രയാണ് പെട്രോൾ വില
എന്ന് പറയാനാവില്ല. ഇത് എഴുതി
മഷി ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും
ചാർജ്ജ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും.
ആഗ�ോളവിപണിയിൽ ക്രൂഡ�ോ
യിൽ വില എത്രകണ്ട് കുറയുന്നുവ�ോ
അത്രകണ്ട് വില കൂടുന്ന ല�ോകത്തെ
ഏക വിചിത്ര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. രാ
ജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വില വർദ്ധിച്ചു
എന്ന് ന്യായം പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ടാണ്
ജൂൺ 7-ാം തീയതി മുതൽ ക�ൊള്ളയ
ടി ആരംഭിക്കുന്നത്. ജൂൺ 6 ന്
അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ എണ്ണ വില
വില ബാരലിന് 42 ഡ�ോളറായിരുന്നു.
എന്നാൽ, ജൂൺ 12 ന് അത് 38 ഡ�ോള
റായി കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ
വില കുറഞ്ഞില്ലായെന്ന് മാത്രമല്ല വില
ഭീമമായി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത.് ഒരു
തവണയല്ല എല്ലാദിവസവും വിലകൂട്ടി
ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇത് ജൂൺ മാ
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സത്തെ കഥ. ത�ൊട്ടുമുമ്പ് മെയ് മാസം
എണ്ണവില ല�ോകവിപണിയിൽ കേവ
ലം 20 ഡ�ോളർ മാത്രമായിരുന്നല്ലോ.
രാജ്യം ല�ോക്ഡൗണിൽ കഴിയവെ, കു
ടിയേറ്റ ത�ൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം നാടു
കളിലേക്ക് കാൽനടയായി യാത്ര ചെ
യ്ത് വഴിയിൽ മരിച്ചുവീണുക�ൊണ്ടിരുന്ന
സമയം. ല�ോകരാജ്യങ്ങളിൽ പലതും
ഇന്ധനവില അന്താരാഷ്ട്ര വിലയിലെ
കുറവിന് ആനുപാതികമായി കുറച്ച്
ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയ
പ്പോൾ മ�ോദി സർക്കാർ ഒരു രൂപ
പ�ോലും കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ജന
ങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാം
അടഞ്ഞ് മനുഷ്യർ മരിച്ചുവീണാലും
മനുഷ്യത്വം കാട്ടില്ല എന്ന കാട്ടാള നയ
മാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിനുള്ളത്.
ആഗ�ോള തലത്തിൽ അസംസ്കൃത
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എണ്ണവില ഇടിയുമ്പോഴും കേന്ദ്ര സർ
ക്കാർ എക്സൈസ് തീരുവ വർധിപ്പി
ച്ചതുക�ൊണ്ടാണ് വില നിയന്ത്രണാതീ
തമായി തുടരുന്നത.് പെട്രോളിയം ഉൽ
പന്നങ്ങളുടെ ചില്ലറ വിൽപ്പനയും വില
യും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ പെ
ട്രോളിയം കമ്പനികൾക്ക് 2010-ൽ
ക�ോൺഗ്രസ് നയിച്ച മൻമ�ോഹൻസിം
ഗ് സർക്കാർ അധികാരം തീറെഴുതിയ
ല്ലോ. അക്കാലംവരെ പെട്രോളിയം
ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില സർക്കാരായിരു
ന്നു നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ആഗ�ോളീകര
ണത്തിന്റെയും ഉദാരീകരണത്തിന്റെ
യും കടന്നുകയറ്റത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര
കമ്പോളത്തിലെ കയറ്റിറങ്ങൾക്ക്
അനുസരിച്ച് മാത്രമേ വില നിയന്ത്ര
ണം ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമാകൂ എന്ന
ന്യായമാണ് അന്ന് മൻമ�ോഹൻസിങ്
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പെട്രോള് ഡീസല് ചാര്ജ്ജ് വര്ദ്ധനവിനെതിരെ
പത്തനംതിട്ടയില് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്
സഖാവ് എസ്.രാജീവന് പ്രസംഗിക്കുന്നു

സർക്കാർ പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരുന്നത്.
പക്ഷേ, ആഗ�ോളമാർക്കറ്റിൽ വില കൂടു
മ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വില കൂട്ടുകയും
അവിടെ വില കുറയുമ്പോൾ ആനുപാ
തികമായി ഇവിടെ വില
കുറയ്ക്കാതെയുമുള്ള നഗ്നമായ ജനദ്രോഹ
മാണ് അവർ തുടർന്നത്. 2014-ൽ ബി
ജെപിയുടെ മ�ോദി സർക്കാർ തങ്ങളുടെ
ബിസിനസ്സ് സൗഹൃദ നയങ്ങളുടെ ഭാ
ഗമായി ഡീസൽ വിലനിയന്ത്രണാധി
കാരം കൂടി തീറെഴുതി തങ്ങളുടെ കുത്ത
ക സേവ എത്രത്തോളമെന്ന് തെളിയി
ച്ചു ക�ൊടുത്തു. എന്ന് മാത്രമല്ല, 2017 മു
തൽ ദിനംപ്രതി ഇന്ധനവിലയിൽ മാ
റ്റം വരുത്താൻ കമ്പനികൾക്ക് അനുമ
തി നൽകി മ�ോദി സർക്കാർ തങ്ങളുടെ
‘രാജ്യസ്നേഹം’ വീണ്ടും തെളിയിച്ചു.
അതിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലെ
വിലക്കുറവിന്റെ ഒരു ഗുണവും ഇന്ത്യയി
ലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ലെന്ന് അവർ
ഉറപ്പുവരുത്തി. അപ്പോൾ ജൂൺ മാസം,
തുടർച്ചയായി 22 ദിവസം നിത്യവും
വില വർധിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിൽ ആരെ
ന്ന് വ്യക്തമല്ലേ?
റിലയൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുത്ത
ക പെട്രോളിയം കമ്പനികൾക്ക് വൻ
ലാഭം ക�ൊയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കി
ക�ൊടുക്കുക മാത്രമല്ല സർക്കാർ ചെയ്ത
ത്. സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള
ഓയിൽ കമ്പനികൾ ആണ് വില വർ
ദ്ധനവിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. മുഖ്യ
മായും, നികുതി വർധനവുകളിലൂടെയാ
ണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില 80 രൂപ
യ്ക്ക് മുകളിൽ ക�ൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന്
മ�ോദി സർക്കാർ കളമ�ൊരുക്കിയത്.

ആഗ�ോളവിപണിയിൽ ക്രൂ
ഡ�ോയിൽ വില എത്ര
കണ്ട് കുറയുന്നുവ�ോ അത്ര
കണ്ട് വില കൂടുന്ന ല�ോക
ത്തെ ഏക വിചിത്ര രാജ്യ
മാണ് ഇന്ത്യ. ആഗ�ോള
തലത്തിൽ അസംസ്കൃ
 ത
എണ്ണവില ഇടിയുമ്പോഴും
കേന്ദ്ര സർക്കാർ
എക്സൈസ് തീരുവ വർ
ധിപ്പിച്ചതുക�ൊണ്ടാണ്
വില നിയന്ത്രണാതീതമാ
യി തുടരുന്നത.്
പ�ൊതുമേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ
ക�ോർപ്പറേഷനെ ഉപയ�ോഗിച്ച് നിത്യ
വും വില കൂട്ടാനുള്ള ക്രമീകരണവും
സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കി.

ഇന്ധന നികുതി വർദ്ധനവിൽ
ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ എക്സൈ
സ് നികുതി വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനി
ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്ത
മായി പെട്രോളിന് 107 ശതമാനവും
ഡീസലിന് 69 ശതമാനവും നികുതി
ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എക്സൈസ്
നികുതിയും വാറ്റും ഉൾപ്പെടെയാണിത്.
മാർച്ച് മാസത്തോടെ സർക്കാർ തീരു
വ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇത് 134 ശതമാ
നവും 88 ശതമാനവും ആയി ഉയർന്നു.
എക്സൈസ് നികുതി വർദ്ധനവിനെ
തുടർന്ന് ആകെ നികുതി പെട്രോളിന്റെ
അടിസ്ഥാന വിലയുടെ 269 ശതമാന
വും ഡീസലിന്റേത് 256 ശതമാനവുമാ

s]-t{SmÄ Uo-kÂ hn-e-¡-b-ä-¯nÂ
izm-kw ap-«n C-´y³ P-\-X

യി ഉയർന്നു.
അതായത് ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണയുടെ
അടിസ്ഥാന വിലയുടെ ഇരട്ടിയെക്കാൾ
കൂടുതൽ തുക കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർ
ക്കാരുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ നികുതിയാ
ണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഇന്ധന
വില വർദ്ധനയ്ക്ക് പിന്നിലെ വൻ പിടി
ച്ചുപറി സംഘം ആരെന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ജനദ്രോഹ
ത്തെ ഏത് ഭാഷയിലാണ് വിശേഷി
പ്പിക്കേണ്ടത്? പ�ൊതുമേഖലയിലെ
എണ്ണക്കമ്പനിയായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ
ക�ോർപ്പറേഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ
നൽകിയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം
ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 18.78 രൂപയാ
ണ് അടിസ്ഥാന വില. എന്നാൽ ഉപ
ഭ�ോക്താവ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ വാ
ങ്ങാൻ 73.16 രൂപ ക�ൊടുക്കേണ്ടി വരു
ന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന
സർക്കാരുകൾ നികുതിയായി മാത്രം
ഈടാക്കുന്ന തുക ഏകദേശം 50 രൂപ
യാണ് എന്നർത്ഥം. 2014 -ൽ പെട്രോ
ളിന്റെ ആകെ നികുതി ലിറ്ററിന് 9.48
രൂപയും ഡീസലിന് 3.56 രൂപയും മാ
ത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് യഥാക്ര
മം 49.42 രൂപയും 48.42 രണ്ട് രൂപയു
മാണ്.
ആഗ�ോള മാർക്കറ്റിൽ അസംസ്കൃ
ത എണ്ണ വില 41 ഡ�ോളറിൽ താഴെ
നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ
ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 80 രൂപയും മും
ബൈയിൽ 80 രൂപയ്ക്കുമേലും ക�ൊടുക്കേ
ണ്ടിവരുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് രാജ്യ
ത്തെ ക�ൊണ്ടെത്തിച്ചു മ�ോദി ഭരണം.
മെയ് 6-ാം തീയതിയാണ് റ�ോഡ് സെ
സ്സും എക്സൈസ് തീരുവയുമായി പെ
ട്രോളിന് 10 രൂപയും ഡീസലിന് 13 രൂ
പയും കേന്ദ്രം വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. 2014 മു
തൽ എക്സൈസ് തീരുവയിൽ നിര
ന്തരം വർധന വരുത്തിയാണ് ഇന്ധന
വില അതിഭീമമായ തലത്തിൽ ക�ൊ
ണ്ടെത്തിച്ചത്. ല�ോക്ഡൗൺ സമയം
ഉപയ�ോഗിച്ച് ദിനംപ്രതി വില കൂട്ടി
യാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാൻ
കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാകാം
മനുഷ്യദ്രോഹത്തിന്റെ പാരമ്യതയിൽ
മ�ോദി ഭരണകൂടം അഭിരമിക്കുന്നത.്
അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴ
ത്തെ വിലയനുസരിച്ച് ഒരു ബാരൽ ക്രൂ
ഡ�ോയിലിന് 2905 രൂപയാണ്.
അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ
വില 18.23 രൂപ എന്നർത്ഥം. റീഫൈ
നിംഗ് ചാർജ്ജായ 6.10 രൂപയും ചര
ക്കുകൂലി, ഡീലർകമ്മിഷൻ എന്നിവയും
കൂടി ചേർത്താലും 31.50 രൂപ മാത്രമേ
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വരൂ. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർ
ക്കറ്റിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് ശരാശ
രി 80 രൂപയാണ് ക�ൊടുക്കേണ്ടിവരു
ന്നത്. അതായത് ബാക്കി തുക മുഴുവൻ
നികുതിയാണ്. 269 ശതമാനം തുകയും
ടാക്സ്, വാറ്റ്, സെസ് എന്നീ പേരുക
ളിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പിഴി
ഞ്ഞെടുക്കുന്ന നികുതിയാണെന്നറിയു
ക. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധനത്തിന് ഏറ്റവും
കൂടിയ വാറ്റ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളവും ഉൾപ്പെടു
ന്നു. 30 ശതമാനത്തോളമാണ് ഇവിടെ
വാറ്റ് നികുതി. പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയ
ത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പെട്രോ
ളിയം രംഗത്ത് കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാനങ്ങ
ളുടെ സംയുക്ത നികുതി വിഹിതം
3.48 ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയാണ്,
അതിൽ 2.27 ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയും
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു
ള്ളതാണ.് അങ്ങനെ ല�ോകത്ത് ഏറ്റവു
മധികം നികുതി ഈടാക്കുന്ന രാജ്യമാ
യി ഇന്ത്യ മാറുകയാണ്. പാകിസ്ഥാ
നെക്കാളും ശ്രീലങ്കയെക്കാളും ഭൂട്ടാനെ
ക്കാളും നേപ്പാളിനെക്കാളും ഉയർന്ന നി
രക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈടാക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പങ്ക്
ഓര�ോ തവണ ഇന്ധന വില വർ
ദ്ധിക്കുമ്പോഴും ക�ൊള്ളമുതലിന്റെ ഒരു
ഭാഗം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഖജ
നാവിലേയ്ക്ക് പ�ോകും. പെട്രോളിന്
30.08 ശതമാനവും ഡീസലിന് 22.76
ശതമാനവുമാണ് കേരളത്തിലെ വിൽ
പ്പന നികുതി. സെസ്സും അധിക നികു
തിയും ഇത�ോട�ൊപ്പം വേറെ ഈടാക്കു
പെട്രോള്ഡീസല് ചാര്ജ്ജ് വര്ദ്ധനവിനെതിരെ
ചങ്ങനാശ്ശേരിയില് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി
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2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ
എക്സൈസ് നികുതി
വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർ
ക്കാരുകൾ സംയുക്തമാ
യി എക്സൈസ് നികുതി
യും വാറ്റും ഉൾപ്പെടെ പെ
ട്രോളിന് 107 ഉം ഡീസലി
ന് 69 ഉം ശതമാനം നികു
തി ഏർപ്പെടുത്തി. മാർച്ചി
ല് തീരുവ വർദ്ധിപ്പിച്ച
പ്പോൾ ഇത് 134 ഉം 88 ഉം
ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
എക്സൈസ് നികുതി
വർദ്ധനവിനെ തുടർന്ന്
ആകെ നികുതി പെട്രോളി
ന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയു
ടെ 269 ശതമാനവും ഡീ
സലിന്റേത് 256 ശതമാന
വുമായി. ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണ
യുടെ അടിസ്ഥാന വിലയു
ടെ ഇരട്ടിയെക്കാൾ കൂടു
തൽ തുക കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരു
കൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ നി
കുതിയാണ്.
ന്നുണ്ട.് അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ
പമ്പിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ നികുതിയിന
ത്തിൽ കേരളത്തിന് കിട്ടുന്നത് 21 രൂ
പയിലേറെയാണ്. ഡീസലിന്റെ കാര്യ
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ത്തിൽ 16 രൂപയും സംസ്ഥാന വിഹി
തമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ
ഒരു മാസം പെട്രോൾ ഡീസൽ വിൽപ്പ
നയിലൂടെ മാത്രം 670 ക�ോടി രൂപ വീ
തമാണ് നികുതിയായി സംസ്ഥാന
സർക്കാർ പിടിച്ചുപറിക്കുന്നത്. ക�ോവി
ഡ് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നികുതി ഒഴിവാ
ക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര
യും ആശ്വാസം ആകുമായിരുന്നു.
എന്നാൽ കേന്ദ്രം കുറയ്ക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ
ക�ൊള്ളമുതൽ വിഹിതം വിട്ടുക�ൊടുക്കി
ല്ല എന്ന ജനദ്രോഹ രാഷ്ട്രീയം തുടരുക
യാണ് ഇടതുപക്ഷ ബ�ോർഡ് വെച്ച് ഭര
ണം നടത്തുന്ന പിണറായി സർക്കാർ.
പെട്രോളിയം വിൽപ്പന നികുതിയിലൂ
ടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വരു
മാനം ഓര�ോ വർഷവും വർദ്ധിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. 2014-15 വർഷത്തിൽ 1378
ക�ോടി രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2019 ൽ അത് 8000 ക�ോടിയായി ഉയർന്നി
രിക്കുന്നു. ജനജീവിതം എത്രമേൽ ദുസ്സ
ഹമായി തീർന്നാലും തരിമ്പും മനുഷ്യ
ത്വം കാട്ടാത്ത മുതലാളിത്ത ഭരണകൂട
ങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾ
ക്കെതിരെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം തന്നെയാ
ണ് നടത്തിക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

പെട്രോളിനെക്കാൾ
വില കൂടിയ ഡീസൽ
ഡൽഹിയിൽ ആകട്ടെ, ഇപ്പോൾ
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പെട്രോളി
ന്റെ വിലയെ കടത്തിവെട്ടുന്ന വിധ
ത്തിൽ ഡീസൽ വില ഉയർന്നിരിക്കു
ന്നു. തുടർച്ചയായി 18 ദിവസം ഡീസൽ
വില ഉയർത്തിയതിനെ തുടർന്നും സം
സ്ഥാന കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ വിൽ
പ്പന നികുതി അടിക്കടി ഉയർത്തിയതി
നെത്തുടർന്നുമാണ് ഡീസൽ വില പെ
ട്രോളിനെക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലായ
ത്. ജൂൺ 24 ന് പെട്രോൾ വില 79.76
രൂപ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഡീസൽ വില
79.88 രൂപയായി. മുമ്പ് എല്ലായ്പ്പോ
ഴും ഡീസൽ വില പെട്രോളിനെക്കാൾ
18 മുതൽ 20 രൂപ വരെ കുറവായിരുന്നു.
പെട്രോൾ ഡീസൽ വില തുടർച്ചയാ
യി 22 ദിവസം ഉയർത്തിയതിലൂടെയും
കേന്ദ്ര എക്സൈസ് തീരുവ വർദ്ധിപ്പി
ച്ചതിലൂടെയും മുംബൈയിൽ പെട്രോളി
ന് ലിറ്ററിന് 87.14 രൂപയും ഡീസലിന്
78.71 രൂപയുമായി വില ഉയർന്നിരിക്കു
ന്നു. ജൂൺ 7 മുതൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾ
വില വർദ്ധനവിലൂടെയുള്ള ആക്രമണം
ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം പെട്രോളിന്
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9.12 രൂപയും ഡീസലിന് 11.01 രൂപയു
മാണ് 27.6.2020 വരെ വർധിച്ചത്. കേ
ന്ദ്ര എക്സൈസ് തീരുവ പെട്രോളിന്
10 രൂപയും ഡീസലിന് 13 രൂപയും
എന്ന നിരക്കിലാണ് മ�ോദി സർക്കാർ
ഉയർത്തിയത്. അതിനെത്തുടർന്ന്
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും
പെട്രോൾ വില അനിയന്ത്രിതമായി കൂ
ടുകയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സങ്കൽപ്പി
ക്കാൻ ആകാത്ത ദുരിതങ്ങളിലേക്ക് വീ
ഴുകയും ചെയ്തു. നിത്യോപയ�ോഗ സാധ
നങ്ങൾക്ക് തീവിലയായി. എല്ലാ വരുമാ
നമാർഗ്ഗങ്ങളും അടഞ്ഞ് ദുരിതത്തിലായ
ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനാകാതെ ശ്വാ
സം മുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.

പെട്രോളിയം മേഖല പൂർണമായും
ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അടിയറ വയ്ക്കുന്നു
നമുടെ രാജ്യത്തെ 85 ശതമാനം
പെട്രോളിയം ആവശ്യകതകൾക്കും
ഇപ്പോൾ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കേ
ണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അവ
സ്ഥ. എന്തുക�ൊണ്ടാണിത്? എഴുപതി
കളിൽ, ആഭ്യന്തര ആവശ്യകതയുടെ
70 ശതമാനവും ആഭ്യന്തരമായി ഉൽ
പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
1991 വരെ പ�ൊതുമേഖലാസ്ഥാപനമാ
യിരുന്ന ഒ.എൻ.ജി.സി വഴി എണ്ണഖന
നവും വിതരണവും വിജയകരമായി നട
ത്തിപ്പോന്നു. പിന്നീടും ആവശ്യകതയു
ടെ 40 ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ
യാണ് ഉൽപാദിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ
ആഗ�ോളീകരണത്തിന് ശേഷം, സർ
ക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണ ഉൽ
പാദനം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നു. തൽ
സ്ഥാനത്ത് 23 ഇന്ധന�ോൽപാദന മേ
ഖലകൾ സ്വദേശത്തെയും വിദേശ
ത്തെയും മൾട്ടിനാഷണൽ ക�ോർപ്പറേറ്റു
കൾക്ക് കൈമാറുകയാണ് സർക്കാർ
ചെയ്തത്. പുതിയ ഓയിൽ പാടങ്ങൾ
കണ്ടെത്തി ഉൽപാദനം നടത്താനായി
നീക്കിവെയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബജറ്റ്തുക
പ�ോലും 1100 ക�ോടിയായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കു
കയുണ്ടായി. ബി.ജെ.പി സർക്കാർ
അധികാരത്തിൽ വന്നത�ോടെ വളരെ
ആസൂത്രിതമായി എണ്ണയുടെ ആഭ്യന്ത
ര ഉൽപാദനം വീണ്ടും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക
യാണ്. അത�ോടെ ഓയിൽ കമ്പനി
കൾക്ക് ശതക�ോടികളുടെ ലാഭം ക�ൊ
യ്യാൻ വഴിയ�ൊരുക്കിക�ൊടുത്തു. കൂടാ
തെ, ബി.ജെ.പി യുടെ കാർമ്മികത്വ
ത്തിൽ ബി.പി.സി.എല്ലും എച്ച്.പി.സി
.എല്ലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ�ൊതുമേഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങളെ വിറ്റുതുലയ്ക്കാൻ തീരുമാ

നിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതുകൂടി നട
പ്പാകുന്നത�ോടെ ഇന്ധനവില നിയന്ത്ര
ണം പൂർണമായും ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ
കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന കാര്യ
ത്തിൽ സംശയമില്ല.

പ്രത്യേകം സ്വരൂപിച്ച
എണ്ണ ഫണ്ട് എവിടെ?
1975-ൽ ഗവൺമെന്റ് മുൻകൈയെടു
ത്ത് ഓയിൽപൂൾ അക്കൗണ്ട് സംവി
ധാനം ആരംഭിച്ചത് അന്തർദേശീയ
മാർക്കറ്റിലെ വില വ്യതിയാനം ദേശീ
യ എണ്ണ ഉൽപാദനത്തെയും അവയുടെ
ചെറുകിട വിൽപ്പനയെയും എകീകരി
ക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സം
രക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു.
1989 വരെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ട്
എപ്പോഴും മിച്ചമുണ്ടാകുമായിരുന്നു.
എന്നാൽ, അതിനുശേഷം അധികാര
ത്തിൽ വന്ന എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാരുക

ഓര�ോ തവണ ഇന്ധന
വില വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും
ക�ൊള്ളമുതലിന്റെ ഒരുഭാ
ഗം സംസ്ഥാന ഖജനാവി
ലേയ്ക്ക് പ�ോകും. പെട്രോളി
ന് 30.08 ശതമാനവും ഡീ
സലിന് 22.76 ശതമാനവു
മാണ് കേരളത്തിലെ
വിൽപ്പന നികുതി. സെ
സ്സും അധിക നികുതിയും
ഇത�ോട�ൊപ്പം വേറെ
ഈടാക്കുന്നുണ്ട.് ഒരു ലി
റ്റർ പെട്രോൾ പമ്പിൽ
വിൽക്കുമ്പോൾ നികുതിയി
നത്തിൽ കേരളത്തിന്
കിട്ടുന്നത് 21 രൂപയിലേറെ
യാണ്. ഡീസലിന്റെ കാര്യ
ത്തിൽ 16 രൂപയും സം
സ്ഥാന വിഹിതമായി ലഭി
ക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ
ഒരു മാസം പെട്രോൾ ഡീ
സൽ വിൽപ്പനയിലൂടെ മാ
ത്രം 670 ക�ോടി രൂപയാ
ണ് നികുതിയായി സം
സ്ഥാന സർക്കാർ പിടിച്ചു
പറിക്കുന്നത്.

s]-t{SmÄ Uo-kÂ hn-e-¡-b-ä-¯nÂ
izm-kw ap-«n C-´y³ P-\-X

ളും ഈ സംവിധാനത്തെ ഫലപ്രദമാ
യി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവ
യിൽ കൃത്രിമത്വം കാട്ടി കമ്മി ബജറ്റ്
നികത്താനായി ആ ഫണ്ട് ഉപയ�ോഗി
ക്കുകയും അങ്ങനെ ആ സംവിധാന
ത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകൂ
ടാതെ 1975 മുതൽ തന്നെ, എണ്ണ വ്യവ
സായം വികസിപ്പിക്കാനെന്ന പേരിൽ
ആഭ്യന്തര എണ്ണ ഉല്പാദനത്തിന് മേൽ
ചുമത്തിയ പ്രത്യേക നികുതിയിലൂടെ
ഒരു ലക്ഷം ക�ോടി രൂപയ�ോളം സമാ
ഹരിച്ചിരുന്നു. ആ ഫണ്ടിന് എന്ത് സം
ഭവിച്ചു? ഇക്കാലമത്രയും രാജ്യം മാറിമാ
റി ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾ എല്ലാ മാനദ
ണ്ഡങ്ങളും കീഴ്വ
 ഴക്കങ്ങളും തകിടം
മറിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ?

പെട്രോളിയം വിലവർദ്ധനവ്
സമ്പന്നരെ മാത്രമേ ബാധിക്കൂ
എന്ന നുണ പ്രചാരണം
കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി നടത്തു
ന്ന ഒരു നുണ പ്രചാരണം ഇങ്ങനെയാ
ണ്. പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിലവർദ്ധന
വ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ ബാ
ധിക്കില്ലത്രെ. പെട്രോളിയം ഉൽപന്ന
ങ്ങളുടെ വില വർദ്ധനവ് സ്വാഭാവികമാ
യും അത്യാവശ്യ നിത്യോപയ�ോഗ സാ
ധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും
വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാക്കുമെന്നും
എത�ൊരാൾക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാ
ണ്. വൻ ത�ോതിലുള്ള പണപ്പെരുപ്പ
ത്തിനും അത് വഴിയ�ൊരുക്കും. കൂടാതെ,
ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിന�ോട�ൊപ്പം പാ
ചക വാതകത്തിനും സർക്കാർ വില കു
ത്തനെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. മണ്ണെണ്ണ
യ്ക്കും 55 ശതമാനം വർദ്ധനവാണ് സർ
ക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അങ്ങനെ
സർവ്വതലത്തിലും വിലക്കയറ്റത്തിലൂടെ
ജനജീവിതം അസാദ്ധ്യമാക്കിതീർക്കുക
യാണ് മ�ോദിസർക്കാർ.
എന്തായാലും എല്ലാ മര്യാദകളുടെ
സീമകളും ലംഘിച്ചുക�ൊണ്ട് കേന്ദ്ര സം
സ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടത്തുന്ന അനി
യന്ത്രിതമായ ക�ൊള്ള തുടരുകയാണ.്
അവർക്ക് ഒരു ന്യായീകരണവും പറയാ
നില്ല. ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇനി സംഘ
ടിതമായ പ്രക്ഷോഭമല്ലാതെ മറ്റ് വഴിക
ളില്ല. ജനദ്രോഹത്തിന്റെ പര്യായമായി
മാറിക്കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർ
ക്കാരുകൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത
സമരപാതയിൽ ഒന്നിക്കുക മാത്രമാണ്
ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ
ഓര�ോ പൗരന്റെയും മുന്നിൽ അവശേ
ഷിക്കുന്ന വഴി.
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tI-c-f-¯n-sâ
D-¶-X-hn-Zym-`ym-k-cw-Kw
B-tKm-f-hn-Zym-`ym-k hn-]-Wn-¡v
Xp-d-¶p-sIm-Sp-¡m-\p-f-f
\o-¡-§-sf sN-dp-¡p-I
ക�ോവിഡ് കാലം കേരളത്തിന്റെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തി
ന്റെ സമഗ്രമായ മാറ്റത്തിന്റെ കൂടി ഘട്ടമാകുകയാണ്. ക�ോ
ളെജുകളിലെയും സർവകലാശാലകളിലെയും സ്ഥിരാധ്യാ
പക തസ്തികകൾ ഗണ്യമായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ഏപ്രിൽ
ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവിൽ തുടങ്ങി, അധ്യയനസമയമാറ്റം,
ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം, ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര ക�ോ
ഴ്സു
 കളുടെ ഘടനാമാറ്റം ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫസർ
സാബു ത�ോമസ് സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്നിങ്ങനെയെ
ത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇക്കാലയളവിലെ നടപടികൾ.

ഇക്കാലമത്രയും മാറുവാൻ മടിച്ചുനി

ന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തെ അടിമുടി
പരിഷ്ക്കരിക്കുവാനുളള അവസരമെ
ന്ന വിധത്തിലാണ് ഒന്നിന് പിന്നാലെ
ഒന്നായി ഉത്തരവുകൾ വന്നുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ
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നിർണ്ണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുവ
രുമ്പോൾ അധ്യാപക-വിദ്യാർത്ഥി
സംഘടനകളുമായും വിദ്യാഭ്യാസവിച
ക്ഷണരുമായും സാധാരണ ഗതിയിൽ
നടത്താറുളള ചർച്ചകൾക്കുപ�ോലും
അവസരമ�ൊരുക്കാതെ എക്സിക്യൂട്ടീ

tI-c-f-¯n-sâ
D-¶-X-hn-Zym-`ym-k-cw-Kw

വ് ഓർഡറിലൂടെയാണ് ഇവയിൽ പല
തും നടപ്പിലാക്കിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന്റെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും താ
ത്പ്പര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ മാ
റ്റങ്ങളെങ്കിൽ അതിന്റെ
ഗുണഭ�ോക്താക്കളായ വിഭാഗങ്ങളെ വി
ശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെയും അവരുടെ
നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ
ക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും ചെവിക�ൊടു
ക്കാതെയും ഈ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുമാ
യി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പ�ോകുന്നതെന്തു
ക�ൊണ്ട് എന്ന ച�ോദ്യം പ്രാഥമികമായി
തന്നെ ച�ോദിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല.
ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഈ ഘട്ട
ത്തിൽ, ഈ സാഹചര്യത്തെ അതിജീ
വിക്കുവാനുള്ള ഉപാധികൾക്കപ്പുറത്ത്,
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ, ഘടനയും
ഉള്ളടക്കവും സമഗ്രമാറ്റത്തിന് വിധേയ
മാക്കുന്ന നയങ്ങൾ അസാധാരണമായ
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വേഗതയിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന
നിർബന്ധബുദ്ധി എന്തിനുവേണ്ടിയെ
ന്ന് പരിശ�ോധിക്കപ്പെടണം.
കേരളത്തിന്റെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാരം
ഇല്ലെന്നും ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വി
ദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്തുസംഭവിക്കുന്നു
വെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ
കണക്കോ പഠനമ�ോ ലഭ്യമല്ലെന്നുമുള്ള
ആമുഖത്തോടെയാണ് പ്രൊഫസർ
സാബു ത�ോമസ് അധ്യക്ഷനായ വിദ
ഗ്ദ്ധ സമിതി ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര
പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഘടനാമാറ്റം നിർദ്ദേ
ശിക്കുന്നത്. നാലു വർഷത്തെ ഡിഗ്രി
ഓണേഴ്സ
 ് പ്രോഗ്രാം, ഗവേഷണാത്മ
ക ഡിഗ്രി, ത�ൊഴിൽ സാധ്യതയും വി
ദേശസർവകലാശാലകൾക്കുകൂടി
ഇണങ്ങുന്നതുമായ കമ്പോളാധിഷ്ഠിത
ക�ോഴ്സുകളും ക�ോഴ്സ് ഘടനയും തുട
ങ്ങിയ ശുപാർശകൾ സമിതി മുന്നോട്ടു
വയ്ക്കുന്നു. ഈ ശുപാർശകളെ ആവേശ
ത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുക�ൊണ്ട്
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ശ്രീ.കെ.ടി.
ജലീൽ ഫേസ്ബുക്കിലെഴുതുകയും ചെ
യ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക്
നമ്മുടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉയർ
ത്തുന്നതിനെന്ന പേരിലാണ് 2012ൽ
റൂസ പദ്ധതിയും ച�ോയ്സ് ബേസ്ഡ്
ക്രഡിറ്റ് ആന്റ് സെമസ്റ്ററും നടപ്പിലാ

അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തി
ലേക്ക് നമ്മുടെ ഉന്നതവി
ദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉയർത്തു
ന്നതിനെന്ന പേരിലാണ്
2012ൽ റൂസ പദ്ധതിയും
ച�ോയ്സ
 ് ബേസ്ഡ് ക്ര
ഡിറ്റ് ആന്റ് സെമസ്റ്ററും
നടപ്പിലാക്കിയത്. ക�ോടി
കള�ൊഴുക്കി നടത്തിയ
ഈ പരിഷ്ക
 ാരങ്ങൾ
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തി
ന്റെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
നിലവാരം കൂടി തകർത്തു
കളഞ്ഞുവെന്നത് പരക്കെ
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തു
തയാണ്.
ക്കിയത്. ക�ോടികള�ൊഴുക്കി നടത്തിയ
ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉന്നതവിദ്യാ
ഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
നിലവാരം കൂടി തകർത്തുകളഞ്ഞുവെ
ന്നത് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട
വസ്തുതയാണ്. എംടി വാസുദേവനും
ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടുമെല്ലാം ഈ
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നിലവാരത്തകർച്ചയിൽ മനംന�ൊന്ത്
തങ്ങളുടെ കൃതികൾ പാഠ്യപദ്ധതി
യിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കണമെന്ന്
ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ നിലവാരത്തകർ
ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന നയങ്ങള�ോടുളള
പ്രതിഷേധ സൂചകമായാണ്.

ത�ൊഴിൽ സാധ്യതയും
വിദ്യാഭ്യാസനിലവാരവും
ആഗ�ോളമാർക്കറ്റിലെ ആവശ്യകത
യ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ത�ൊഴിൽ ശക്തിയെ സൃ
ഷ്ടിക്കുവാൻ കേരളത്തിന്റെ ഉന്നതവി
ദ്യാഭ്യാസത്തിനാകുന്നില്ലായെന്നും
അതിനാൽ ത�ൊഴിൽദാതാക്കളുടെ താ
ത്പ്പര്യങ്ങൾക്കിണങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ
ബിരുദ-ബിരുദാനന്തരക�ോഴ്സുകൾ പു
നസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രൊ
ഫ.സാബു ത�ോമസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്ര
ധാനവാദം. ഒട്ടും കാലവിളംബം കൂടാ
തെ ഇതു നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനാൽ
പുതിയ ക�ോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കു
വാനുള്ള ക�ോളെജുകളുടെ സമയപരി
സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്തികകള് ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന
ഏപ്രില് ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവ് പിന്വലിക്കണമെന്ന്
ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുമുന്നില് നടന്ന
ധര്ണയില് യുണൈറ്റഡ് ആക്ഷന് ഫ�ോറം ടു
പ്രൊട്ടക്ട് ക�ോളീജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന് സംസ്ഥാന
കണ്വീനര് എസ്.അലീന പ്രസംഗിക്കുന്നു
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ധി ജൂലൈ 31 വരെ നീട്ടണമെന്നും
നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ത�ൊഴിൽ
രഹിതരായ അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ എണ്ണം
വർദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്നത് നിഷേധി
ക്കാനാകാത്ത വസ്തുതയാണ്. നാഷ
ണൽ സാമ്പിൾ സർവെ ഓർഗനൈ
സേഷന്റെ 68-ാമത് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാ
രം ഇന്ത്യയിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരിൽ മൂ
ന്നിൽ രണ്ട് പേർ ത�ൊഴിൽ രഹിതരാ
ണ്. ജ�ോലിയുള്ള വലിയ�ൊരു വിഭാഗ
മാകട്ടെ, യാത�ൊരു ത�ൊഴിൽ സുരക്ഷി
തത്വവുമില്ലാത്ത, കരാർ സ്വഭാവത്തിലു
ള്ള ത�ൊഴിൽമേഖലകളിലാണുള്ളത്.
ഗവൺമെന്റിന്റെതന്നെ കണക്കനുസ
രിച്ച് 2010നും 2040നുമിടയിൽ മുന്നൂറു
മില്ല്യൺ യുവാക്കൾ കൂടി ത�ൊഴിൽ
കമ്പോളത്തിലെത്തപ്പെടും. അതായത്
പ്രതിവർഷം, പത്തു മില്ല്യൺ ത�ൊഴി
ലെങ്കിലും പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ
മാത്രമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ത�ൊഴിൽശ
ക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുകയുള്ളൂ.
എന്നാലതിനു നേർ വിപരീതമാണ്
കാര്യങ്ങളുടെ പ�ോക്ക്. 2020 മെയിൽ
23.5 എന്ന സർവകാല ത�ൊഴിലില്ലായ്മ
നിരക്ക് തുടരുകയാണ്.
മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത
മായി പ്രൊഫഷണൽ ക�ോഴ്സുകൾ
ക്ക് പകരം, ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ്
ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്ന്
ഇതേ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി സൂചിപ്പിക്കുന്നു
ണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ ക�ോഴ്സുകളുടെ
വർദ്ധിച്ച ഫീസ് ഘടനയും ത�ൊഴിൽ
സാധ്യതയുടെ അപര്യാപ്തതയുമാണ്
ഇതിനു കാരണം. നാസ്ക�ോമിന്റെ
(NASSCOM) കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്ര
തിവർഷം 12 ലക്ഷം എഞ്ചിനിയർമാർ
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നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർ
വെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ
68-ാമത് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാ
രം ഇന്ത്യയിലെ അഭ്യസ്തവി
ദ്യരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് പേർ
ത�ൊഴിൽ രഹിതരാണ്.
ജ�ോലിയുള്ള വലിയ�ൊരു
വിഭാഗമാകട്ടെ, യാത�ൊ
രു ത�ൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വ
വുമില്ലാത്ത, കരാർ സ്വഭാ
വത്തിലുള്ള ത�ൊഴിൽമേഖ
ലകളിലാണുള്ളത്. പ്രതി
വർഷം, പത്തു മില്ല്യൺ
ത�ൊഴിലെങ്കിലും പുതുതായി
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാ
ണ് രാജ്യത്തിന്റെ ത�ൊ
ഴിൽശക്തിയെ ഉൾക്കൊ
ള്ളാനാകുക.
ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ 1.4
ലക്ഷത്തിനു മാത്രമാണ് ത�ൊഴിൽ ലഭി
ക്കുന്നത്. വലിയ തുകകൾ വിദ്യാഭ്യാ
സവായ്പയെടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർ
മാരുടെയും നഴ്സുമാരുടെയും സ്ഥിതി
വ്യത്യസ്തമല്ല. അത്രത്തോളം ചുരുങ്ങിയ
ത�ൊഴിൽ സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റു
മുള്ളത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചുവെച്ചു
ക�ൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാ
ലകൾ ത�ൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്ക്
ഇണങ്ങാത്ത ക�ോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന
തുക�ൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന
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വർ ത�ൊഴിൽരഹിതരാകുന്നതെന്ന വാ
ദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ച�ോദ്യം ചെയ്യ
പ്പെടേണ്ടതാണ്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂഷണൽ റാങ്കിംഗിൽ കേരളത്തിലെ
സർവകലാശാലകൾ പിന്നിലായിപ്പോ
യത് ഇവിടുത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനു നിലവാരമില്ലാത്തതുക�ൊണ്ടും
ത�ൊഴിൽസാധ്യതയില്ലാത്തതുക�ൊണ്ടു
മാണെന്നമുള്ള വാദം ഇതിനു ഉപ�ോ
ത്ബലകമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടു
ന്നുണ്ട്. NIRFൽ മുൻപന്തിയില് എത്തു
വാൻ നാലുവർഷ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം
എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കണമെ
ന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ 2020ലെ
എൻഐആർഎഫിൽ നിന്ന് തന്നെ
ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം
ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ സമയബന്ധി
തമായി ബിരുദാനന്തരബിരുദം പൂർ
ത്തിയാക്കിയിറങ്ങിയ 294 പേരിൽ
193 പേർക്കാണ് ജ�ോലി ലഭിച്ചത്.
രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജെഎൻയുവിൽ
2017-18ൽ പിജി പൂർത്തിയാക്കിയ
925 പേരിൽ 95 പേർക്കാണ് ത�ൊ
ഴിൽ ലഭിച്ചതായി കണക്കുള്ളത്. ഇരു
പത്തിമൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേരളാ
സർവകലാശാലയിൽ ഇതേ കാലയള
വിൽ പിജി പൂർത്തിയാക്കിയ 756 പേ
രിൽ 173 പേർക്കാണ് ത�ൊഴിൽ ലഭിച്ച
ത്. അതായത് ത�ൊഴിൽ സാധ്യതയും
ദേശീയറാങ്കിങ്ങും തമ്മിൽ യാത�ൊരു
ബന്ധവുമില്ല.

അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരവും
ആഗ�ോളവിദ്യാഭ്യാസ വിപണിയും
കേരളത്തിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർ
ത്തുവാൻ നാലുവർഷത്തെ ഓണേഴ്സ
 ്
ഡിഗ്രി പ�ോഗ്രാം, ട്രിപ്പിൾ മെയിൻ സി
സ്റ്റം, ബിരുദതലം മുതൽ ഗവേഷണ
സാധ്യതകൾ, നിലവിൽ പഠിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയത്തോട�ൊ
പ്പം മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി പഠിക്കുവാ
നുള്ള ഓപ്ഷണൽ മൈനർ സംവിധാ
നം, ഒന്നിലധികം സർവകലാശാലക
ളിൽ ഒരേ ക�ോഴ്സ
 ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന
ജ�ോയിന്റ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോ
ഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്
പ്രൊഫ.സാബു ത�ോമസ് കമ്മിറ്റി മു
ന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രിയ ഉച്ഛതാർ
ശിക്ഷാ അഭിയാൻ (റൂസ) പ്രോജക്ട് മു
ന്നോട്ടുവെച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ
നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ റിപ്പോർ
ട്ടിൽ പുതുതായി ഒന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല,
ദേശീയവിജ്ഞാന കമ്മീഷൻ,
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യശ്പാൽ കമ്മിറ്റി, ബിർളാ അംബാ
നി കമ്മിറ്റി എന്നിങ്ങനെ ദേശീയതല
ത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സമി
തികളെല്ലാം ആഗ�ോളവിദ്യാഭ്യാസ വി
പണി ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മുന്നോ
ട്ടുവെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്ന് മറ്റൊ
രു പേരിൽ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാ
സരംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്നത്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിദേശസർ
വകലാശാല ബിൽ, സ്വകാര്യ സർവക
ലാശാല ബിൽ, എൻസിഎച്ച്ഇആർ
(നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫ�ോർ
എജ്യുക്കേഷ്ൻ ആൻട് റിസർച്ച്)
എന്നീ വിധത്തിൽ യുപിഎ സർക്കാരി
ന്റെ കാലത്ത് പാർലെമെന്റിൽ അവത
രിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും വ്യാപകമായ
എതിൽപ്പിനെ തുടർന്ന് പാസാക്കാനാ
യിരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത് തന്നെ ഡൽ
ഹി സർവകലാശാലയും ബാംഗ്ലൂർ സർ
വകലാശാലയും നാലു വർഷ ഡിഗ്രി
ഓണേഴ്സ് എന്ന ഘടനാമാറ്റം അവതരി
പ്പിക്കുകയും വ്യാപകമായ എതിർപ്പു
ണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പിന്നോട്ടുപ�ോകു
കയും ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസ് രാജേന്ദ്ര
സച്ചാർ, മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തക
നായ കുൽദീപ് നയ്യാർ, ജെഎൻയുവി
ലെ പ്രൊഫസറായ ജയന്തി ഘ�ോഷ്,
ചരിത്രകാരനായ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എന്നീ
പ്രമുഖർ ഡൽഹി സർവകലാശാല
അവതരിപ്പിച്ച എഫ്വൈയുപി എന്ന
നാലുവർഷ ഡിഗ്രി ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാ
മിനെതിരെ നേരിട്ടു രംഗത്തുവന്നിരു
ന്നു. എന്നാൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി
ഒരു ക�ോടിയ�ോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ
കടന്നുവരുന്ന, ഏകദേശം 2.4 ലക്ഷം
ക�ോടി രൂപയുടെ വിപണിയായ ഇന്ത്യ
യുടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ
ലക്ഷ്യമാക്കി നിരവധി പദ്ധതികൾ ദേ
ശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലങ്ങളി
ലും രൂപപ്പെട്ടുവന്നുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.
ഒടുവിൽ 2019ൽ പുറത്തുവന്ന പുതിയ
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കര
ട് ആഗ�ോളവിദ്യാഭ്യാസ വിപണിക്കാ
യി ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരം
ഗം തുറന്നുവെയ്ക്കുന്നതാണ്. ദേശീയ വി
ദ്യാഭ്യാസനയവും നാലുവർഷ ഡിഗ്രി
പ്രോഗ്രാം, ഇൻഡസ്ട്രി- അക്കാദമി ലി
ങ്കേജ്, വിപണി കേന്ദ്രീകൃതമായ വി
ശേഷപഠനം തുടങ്ങി സാബു ത�ോമസ്
കമ്മിറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ മൂർത്തമായ വിധത്തിൽ പ്രസ്താ
വിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ദേശീയ വി
ദ്യാഭ്യാസ നയം പാർലമെന്റ് അവതരി
പ്പിക്കുന്നതിനും മുൻപ്, രാജാവിനെ
ക്കാൾ കവിഞ്ഞ രാജഭക്തിയ�ോടെ

2020ലെ എൻഐആർഎ
ഫിന്റെ കണക്കുകൾ പ്ര
കാരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ ബി
രുദാനന്തരബിരുദം പൂർ
ത്തിയാ ക്കി യിറങ്ങിയ
294 പേരിൽ 193 പേർക്കാ
ണ് ജ�ോലി ലഭിച്ചത്. ജെ
എൻയുവിൽ 2017-18ൽ
പിജി പൂർത്തിയാക്കിയ
925 പേരിൽ 95 പേർക്കാ
ണ് ത�ൊഴിൽ ലഭിച്ചത്. കേ
രളാ സർവകലാശാല
യിൽ ഇതേ കാലയളവിൽ
പിജി പൂർത്തിയാക്കിയ
756 പേരിൽ 173 പേർക്കാ
ണ് ത�ൊഴിൽ ലഭിച്ചത്.

യും വിദേശത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസമൂലധ
ന നിക്ഷേപകർക്ക് ആകർഷകമായ
കമ്പോളമായി കേരളം മാറുകയാണ്.
ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്പോളത്തിൽ ക്ര
യവിനിമയം സുഗമമാകണമെങ്കിൽ
ക�ോഴ്സ് ഘടനയിൽ ഏകീകരണം
ആവശ്യമാണ്. അതിനാണ് ഡിഗ്രി
ഓണേഴ്സ
 ് പ്രോഗ്രാം എന്ന സംവിധാ
നം. ഈ ക�ോഴ്സ് ച�ോയിസ് ബേ
സ്ഡ് ക്രഡിറ്റ് ആന്റ് സെമസ്റ്റർ രീതി
യിലായിരിക്കും. റൂസ വിഭാവനം ചെയ്ത
കഫ്റ്റീരിയൽ സമീപനം കൂടുതൽ ഫല
പ്രദമായി തുടരും. മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാ
യ ഏത�ൊരു ക�ോഴ്സും ഓണേഴ്സ
 ്
പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥി
ക്ക് ക്രയശേഷി അനുസരിച്ച് സ്വീകരി
ക്കാം. ഒരു നിശ്ചിത സർവകലാശാല
യിൽ നിന്നുതന്നെ ഈ ക്രഡിറ്റ് സമ്പാ
ദിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഒരു
ക�ോഴ്സിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി
ആവശ്യമായ ക്രഡിറ്റുകൾ ഏതു സർവ
കലാശാലയിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്ന

കമ്പോളവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുര�ോ
ധമായ ഉത്തരവുകളും റിപ്പോർട്ടുകളുമാ
യി കേരളം ക�ോവിഡ് കാലം പ്രയ�ോ
ജനപ്പെടുത്തുകയാണ്.
പ്രൊഫസർ സാബു ത�ോമസ് റി
പ്പോർട്ട് ആവർത്തിച്ചാവശ്യപ്പെടുന്ന
അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമെന്തെന്ന് വ്യ
ക്തമാകണമെങ്കിൽ, 2020 മാർച്ചിൽ
19ന് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് വിദേശമൂല
ധനം ആകർഷിച്ചുക�ൊണ്ട് എജ്യുക്കേ
ഷണൽ സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ സാധ്യത
കൾ തേടിയുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ
ഉത്തരവ് കൂടി ചേർത്തുവായിക്കണം.
അനതിവിദൂരഭാവിയിൽ സ്വദേശത്തെ

വിധത്തിലാണ് ജ�ോയിന്റ്
പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഘടന. സ്വദേശ
-വിദേശ സർവകലാശാലകൾ ഓൺ
ലൈനിലൂടെ നൽകുന്ന ക�ോഴ്സുകളിലൂടെ
ലഭ്യമാകുന്ന ക്രഡിറ്റും ഉപയ�ോഗപ്പെടു
ത്തി ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര
പ്രോഗ്രാമുകൾ പൂർത്തിയാക്കാം. ഒരു
വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രമായ
വിജ്ഞാനമാവില്ല പുതിയ ക�ോഴ്സുകളു
ടെ ഘടന. മാർക്കറ്റിന്റെ സാധ്യതകൾ
ക്കനുസരിച്ച് ക്രയശേഷിക്കനുസരിച്ച്
ക്രഡിറ്റുകൾ നേടാം. ഇവ്വിധത്തിൽ,
ത�ൊഴിൽ മാർക്കറ്റിന് ആവശ്യമായ
നൈപുണി വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായി
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ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തെ രൂപമാറ്റം
വരുത്തുകയെന്നതാണ് സാബു ത�ോമ
സ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ സാരം.

സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്തികകൾ
ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ
ഉത്തരവ്
ഇത്തരമ�ൊരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമ
ത്തിൽ സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്തികകൾ
ആവശ്യമില്ല. വിപണിക്കാവശ്യമായ
ക�ോഴ്സുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു മാർക്ക
റ്റു ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപാധി മാത്രമാകും
അധ്യാപനം. അതുക�ൊണ്ടാണ് ക�ൊ
ളിജിയേറ്റ് അധ്യാപകർ പതിനാറു
മണിക്കൂർപ�ോലും ആഴ്ചയിൽ ജ�ോലി
ചെയ്യുന്നില്ലായെന്ന വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാ
യ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് അപ്രഖ്യാപിത
നിയമനനിര�ോധനം ക�ൊണ്ടുവരുന്ന
ഉത്തരവുകൾ സ്വന്തം പാളയത്തിൽ
നിന്നുപ�ോലും എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടും നട
പ്പിലാക്കുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചി
രിക്കുന്നത്. ല�ോക്ഡൗണിന്റെ പ്രാരം
ഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ, സ്ഥിരാധ്യാപക
തസ്തികകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഏപ്രിൽ
ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവ് സർക്കാർ പുറത്തി
റക്കി. പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് പ്രകാരം, സർ
ക്കാർ-എയ്ഡഡ് ക�ോളെജുകളിൽ
പതിനാറു മണിക്കൂർ അധ്യാപനമുണ്ടെ
ങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്തി
കയ്ക്ക് സാധുതയുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. പതിനാ
റു മണിക്കൂർ അധ്യാപനത്തിന് ഒരു
സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്തിക, അധികമാ
യി വരുന്ന ഒൻപതു മണിക്കൂറിന് പുതി
യ�ൊരു തസ്തികയെന്നതായിരുന്നു നി
ലവിലുള്ള രീതി. കൂടാതെ പ�ോസ്റ്റ് ഗ്രാ
ജുവേഷൻ ക്ലാസുകളിലെ ഒരു മണി
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പതിനാറു മണിക്കൂർ എന്ന
ത് കേവലം ടീച്ചീംഗ് അവേ
ഴ്സ് മാത്രമാണ്. ക്ലാസു
കൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാ
റെടുപ്പ്, പ്രോജക്ട് ഗൈ
ഡൻസ്, ഇന്റേണൽ
-എക്സ്റ്റേണൽ പരീക്ഷക
ളുടെ നടത്തിപ്പ്, മൂല്യനി
ർണ്ണയം തുടങ്ങി എൻസി
സി, എൻഎസ്എസ് തുട
ങ്ങിയ പാഠ്യേതര പ്രവർ
ത്തനങ്ങ ൾ തുടങ്ങിയ
ജ�ോലികളും നിർവഹിക്കേ
ണ്ടവരാണ് അധ്യാപകർ.
അത�ോട�ൊപ്പം വൈജ്ഞാ
നിക ഉത്പാദനത്തിനും പ്ര
സരണത്തിനുമുള്ള ഉത്തര
വാദിത്വവും അധ്യാപകർ
നിർവഹിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.
ക്കൂർ അധ്യാപനം ഒന്നര മണിക്കൂറായി
പരിഗണിക്കുന്ന വെയ്റ്റേജ് സമ്പ്രദായ
വുമെടുത്തു കളഞ്ഞു. സർവകലാശാല
കൾ ഈ ഉത്തരവിനനുസരിച്ച് ചട്ട
ങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നും സർ
ക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത�ോടെ 25003000 അധ്യാപക തസ്തികകൾ ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് നിന്നും അപ്രത്യ
ക്ഷമാകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. നിലവി
ലുള്ള അധ്യാപകർ തന്നെ അധികമാ
കുകയും ഇവരുടെ ജ�ോലി ഭാരം ക്രമാ
തീതമായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ചു
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രുങ്ങിയത് പത്തു വർഷത്തേക്ക് ഉന്ന
തവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് നിയമനങ്ങൾ
ഉണ്ടാകില്ല. ക�ൊളിജിയേറ്റ് അധ്യാപ
കർ ആഴ്ചയിൽ പതിനാറു മണിക്കൂർ മാ
ത്രമാണ് ജ�ോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും പരി
മിതമായ ഈ ജ�ോലിക്ക് ഒരു ലക്ഷ
ത്തിനുമേൽ ശമ്പളം വാങ്ങി ഗവൺമെ
ന്റിനു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാ
ക്കിവെയ്ക്കുന്നുമെന്ന വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ
പ്രചരണം അഴിച്ചുവിട്ടുക�ൊണ്ടാണ്
ഇത്തരമ�ൊരു ഉത്തരവ് അടിച്ചേൽപ്പി
ക്കുവാൻ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
ശ്രമിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ
പ്രക്രിയയ്ക്കായി പണം മുടക്കാൻ സർ
ക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമാണെന്നും ലാഭ
-നഷ്ടകണക്കുകളുടെയടിസ്ഥാനത്തില
ല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക
ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാർ നിർവഹി
ക്കേണ്ടതുമെന്ന ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കൽപ്പ
ത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതാണ് ഈ
വാദം. മറ്റൊരു വസ്തുത, ഔദ്യോഗിക
രേഖകൾ പ്രകാരം തന്നെ ഉന്നതവി
ദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ആഴ്ചയിൽ നാൽപ്പ
തു മണിക്കൂർ അധ്യാപകർ ജ�ോലി ചെ
യ്യുന്നുണ്ടെന്നതാണ്. പതിനാറു മണി
ക്കൂർ എന്നത് കേവലം ടീച്ചീംഗ് അവേ
ഴ്സ് മാത്രമാണ്. ക്ലാസുകൾക്കു വേണ്ടിയു
ള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്, പ്രോജക്ട് ഗൈഡൻ
സ്, ഇൻടേണൽ-എക്സ്റ്റേണൽ പരീ
ക്ഷളുടെ നടത്തിപ്പ്, മൂല്യനിർണ്ണയം തു
ടങ്ങി എൻസിസി, എൻഎസ്എസ് തു
ടങ്ങിയ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
തുടങ്ങിയ ജ�ോലികളും നിർവഹിക്കേ
ണ്ടവരാണ് അധ്യാപകർ. അത�ോട�ൊ
പ്പം ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദേ
ശീയ-അന്തർദേശീയ അക്കാദമിക
സെമിനാറുകളിലെ പങ്കാളിത്തം, റി

Pqsse 2020
സർച്ച് പേപ്പറുകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം
എന്നിങ്ങനെ വൈജ്ഞാനിക ഉത്പാ
ദനത്തിനും പ്രസരണത്തിനുമുള്ള ഉത്ത
രവാദിത്വവും അധ്യാപകർ നിർവഹി
ക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളു
ടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകരു
ടെ ടീച്ചിംഗ് അവേഴ്സിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചി
ലുകളുണ്ട്. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ക്ളാ
സുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന
അധ്യാപകർക്ക് ആഴ്ചയിൽ പത്ത്
മണിക്കൂർ അധ്യാപനം, ബിരുദക്ലാസു
കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ആഴ്ച
യിൽ പതിനാറു മണിക്കൂർ അധ്യാപന
മെന്നതാണ് യുജിസി മാനദണ്ഡം. ഈ
രണ്ടു വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങൾക്കായി
ആവശ്യമായി വരുന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങളു
ടെയും ഇതര ഗവേഷണപ്രവർത്തന
ങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ഈയ�ൊരു ക്രമീകരണമുളളത്. അസി
സ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അസ�ോഷ്യേറ്റ് പ്രെ
ാഫസർ, പ്രൊഫസർ എന്നിങ്ങനെയു
ള്ള ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് ടീച്ചിംഗ്
അവേഴ്സ
 ിൽ പിന്നെയും മാറ്റം വരും.
ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര ക്ളാസുകൾ
ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന
അധ്യാപകരുടെ ജ�ോലിഭാരം ക്രമീക
രിക്കുന്നതിനായി കേരളാ സർവകലാ
ശാലയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ പിജി
അധ്യാപനത്തെ ഒന്നരമണിക്കൂറായി
(1:1.5) കണക്കാക്കുന്ന വെയ്റ്റേജ്
സമ്പ്രദായം ക�ൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നീട്
ഇത് കേരളത്തിലെ ഇതരസർവകലാ
ശാലകളിലും പ്രാവർത്തികമായി. ചുരു
ക്കത്തിൽ, പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു
പ�ോലെ പിജി വെയ്റ്റേജ് സമ്പ്രദായം
അധ്യാപകർ അനുഭവിച്ചുപ�ോന്ന അധി
കമായ ആനുകൂല്യമല്ല, മറിച്ച് ത�ൊഴിൽ
ഭാരത്തിന്റെ ക്രമീകരണവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട അവകാശമാണ്. ക�ോളെജ്
അധ്യാപകരുടെ പ്രവർത്തനം അധ്യാപ
നം മാത്രമല്ല, ഗവേഷണവും വിദ്യാർ
ത്ഥിയുടെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും
സമഗ്രമായ വികാസം സാധ്യമാക്കുകയു
മാണെന്നതിനാലാണ് ഇത്തരം സംവി
ധാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്.
ജനാധിപത്യപരവും സർഗ്ഗാത്മകവു
മായ വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനത്തിലും
അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതസാധനയുടെ
ആകെത്തുകയാണ് ക�ൊളിജിയേറ്റ്
അധ്യാപനം. അപവാദങ്ങൾ ഇല്ലായെ
ന്നല്ല. നെറ്റ്, പിഎച്ച്ഡി എന്നിങ്ങനെ
ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പതുവയസ്സുവരെയുള്ള
വിദ്യാഭ്യാസ-ഗവേഷണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ക�ൊ
ളിജിയേറ്റ് അധ്യാപനയ�ോഗ്യത നേടു

ഏപ്രിൽ 1ന്റെ ഉത്തരവ്
നടപ്പിലാകുന്നത�ോടെ സ്വ
തന്ത്രമായ ഗവേഷണത്തി
ന്റെ സാധ്യതകൾ അട
യും. ഭാഷാ-മാനവിക വി
ഷയങ്ങളിലും
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും കൂടുതൽ
തസ്തികകളുളള ഏകാധ്യാ
പക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ
ഇല്ലാതാകും. അക്കാദമിക്
കൗൺസിൽ, ബ�ോർഡ്
ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്നീ
സർവകലാശാല സമിതി
കളിൽ അധ്യാപക പ്രതി
നിധികളുമില്ലാതാകും.
ന്നത്. അധ്യാപനരംഗത്തെ നീണ്ട
സർവീസിനു ശേഷം പ്രൊഫസർ
തസ്തികയിലെത്തുന്ന (പലപ്പോഴും വിര
മിക്കുന്നതിന് ത�ൊട്ടുമുൻപ്) ഒരു ചെറി
യവിഭാഗത്തിനു മാത്രമാണ് സർക്കാർ
ക�ൊട്ടിഘ�ോഷിക്കുന്ന ഒന്നരലക്ഷം
രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവി
തകാലംക�ൊണ്ട് അവർ വൈജ്ഞാനി
കരംഗത്തിനു നൽകുന്ന സംഭാവനയ്ക്ക്
ഈ സമൂഹം നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാ
ണിത്. ഇതാണ് ഇന്ന് സർക്കാർ സാ
മൂഹ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനമായി ചിത്രീ
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കരിക്കുന്നത്.
ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നത�ോ
ടെ, പുതിയ ഗവേഷണ മാർഗ്ഗദർശി
കൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. സ്ഥിരം അധ്യാപ
രുണ്ടായാൽ മാത്രമാണല്ലോ, ക്രമേണ
അവർ റിസർച്ച് ഗൈഡ്ഷിപ്പ് നേടുന്ന
ത്. 2017ലെ യുജിസി റഗുലേഷൻ പ്ര
കാരം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച
അധ്യാപകരുടെ റിസർച്ച് ഗൈഡ്ഷി
പ്പ് പിൻവലിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ
തന്നെ ഗവേഷണമാർഗ്ഗദർശികളുടെ
എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ
കുറവുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ യു
ജിസി ജെആർഎഫ് (ജൂനിയർ റിസർ
ച്ച് ഫെല�ോഷിപ്പ്) നേടിയവർക്കുപ�ോ
ലും എംഫിൽ-പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശന
ത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമു
ണ്ട്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവ് നട
പ്പിലാകുന്നത�ോടെ, കാലക്രമേണ സ്വ
തന്ത്രമായ ഗവേഷണത്തിന്റെ സാധ്യ
തകൾ പൂർണ്ണമായും അടയും. മാത്രമല്ല,
ഭാഷാ-മാനവിക വിഷയങ്ങളിലും സ്റ്റാ
റ്റിസ്റ്റിക്സ് പ�ോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും
കൂടുതൽ തസ്തികകളുളള ഏകാധ്യാപക
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇല്ലാതാകും.
ഏകാധ്യാപക വിഷയങ്ങളിലെ സ്ഥി
രം അധ്യാപകർ ഇല്ലാതാകുന്നത�ോടെ
അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ, ബ�ോർഡ്
ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്നീ സർവകലാശാ
ല സമിതികളിൽ അധ്യാപക പ്രതിനി
ധികളില്ലാതാകും. സ്വാഭാവികമായും
ഈ വിഷയങ്ങളുടെ ശവക്കുഴികൾ
അധികം താമസിയാതെ പൂർത്തിയാ
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കും. പലപ്പോഴും അറുപത് മുതൽ നൂറു
വരെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏകാധ്യാപ
ക ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ കൈകാര്യം ചെ
യ്യുന്ന ജനറൽ ക്ലാസുകളിലുണ്ടാകുന്നത്.
യുജിസി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപക
-വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം പ�ൊതുവിൽ
കേരളത്തിൽ പാലിക്കാറുമില്ല. ഇത്ത
രം തസ്തികകൾ ആഴ്ചയിൽ പതിനാറു
മണിക്കൂർ അധ്യായനമില്ലായെന്ന പേ
രിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എത്രത്തോളം
യുക്തിരഹിതമാണ് എന്നത് പ്രഥമദൃ
ഷ്ട്യാ ബ�ോധ്യമാകുന്ന വസ്തുതയാണ്.

ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ
പശ്ചാത്തലം
ക�ോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക
പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനെന്ന പേ
രിൽ പുറത്തുവന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ
ഉത്തരവും അതിന് അനുബന്ധമായി
വന്ന മെയ് 25ന്റെയും ജൂൺ 8ന്റെയും
ഉത്തരവുകൾ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗ
ത്തെ സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്തികകൾ മാ
ത്രമല്ല, കരാർ അധ്യാപക തസ്തികകൾ
വരെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം
സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവുകൾ
ക്ക് ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുമായി
യാത�ൊരു ബന്ധവുമില്ലായെന്ന് നേര
ത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. എന്നാൽ, ഈ
നയനടപടികൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു
പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നടപ്പിലാക്കി
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, രാഷ്ട്രീയ ഉച്ഛതാർ
ശിക്ഷാ അഭിയാൻ (റൂസ)
പ്രോജക്ടുമായി അഭേദ്യമായ വിധ
ത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നുമുണ്ട്.
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ വാണി
ജ്യതാത്പര്യങ്ങൾ പരസ്യമായി പ്ര
ഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ടുളള മിഷൻമ�ോഡിലു
ള്ള പദ്ധതിയെന്ന നിലയിലാണ് റൂസ
പ്രോജക്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആവിഷ്ക്കരി
ക്കപ്പെടുന്നത്. കേന്ദ്രമാനവവിഭവ
ശേഷി മന്ത്രാലയവും റ്റാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് സയൻസും സംയുക്തമായി
തയ്യാറാക്കിയ റൂസ-ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ
മിഷൻ എന്ന രേഖയിലും മാർഗ്ഗരേഖ
യിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പ�ോലെ
സ്കൂൾ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ
അക്കാദമികവും സാമ്പത്തികവും ഭര
ണപരവുമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുടെ തു
ടർച്ചയാണിത്. അതായത് ആഗ�ോളീ
കരണ അജണ്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസരംഗം പുന:സംഘടിപ്പിക്കു
കയെന്നതാണ് ല�ോകബാങ്ക് പ്രോജ
ക്ടായ റൂസയുടെ ലക്ഷ്യം. മാനദണ്ഡങ്ങ
ളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 99,000
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ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗ
ത്തെ വാണിജ്യതാത്പര്യ
ങ്ങൾ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാ
പിച്ചുക�ൊണ്ടുളള മിഷൻ
മ�ോഡിലുള്ള പദ്ധതിയാ
ണ് റൂസ. കേന്ദ്രമാനവവി
ഭവ ശേഷി മന്ത്രാലയവും
റ്റാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
സയൻസും സംയുക്തമാ
യി തയ്യാറാക്കിയ റൂസ
-ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മി
ഷൻ എന്ന രേഖയിലും
മാർഗ്ഗരേഖയിലും
സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ
സ്കൂ
 ൾ തലത്തിൽ നടപ്പി
ലാക്കിയ അക്കാദമികവും
സാമ്പത്തികവും ഭരണപ
രവുമായ പരിഷ്ക്
 കാരങ്ങ
ളുടെ തുടർച്ചയാണിത്.
ക�ോടി രൂപയ�ൊഴുക്കി നടപ്പിലാക്കുന്ന
ഈ പ്രോജക്ട്, യുജിസി ഫണ്ടിംഗ്
അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മറ്റെല്ലാ
പദ്ധതികളും റൂസ പ്രൊജക്ടിന് കീഴി
ലായിരിക്കണമെന്നും നിഷ്ക
 ർഷിക്കു
ന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ സ്വകാര്യ നി
ക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചുക�ൊണ്ട് സം
സ്ഥാനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് വിഹിതം സമാ
ഹരിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രോ
ജക്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഉന്നതവി
ദ്യാഭ്യാസത്തിന് സർക്കാർ ഫണ്ട്
നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വിധ

tI-c-f-¯n-sâ
D-¶-X-hn-Zym-`ym-k-cw-Kw

ത്തിലാണ് പ്രോജക്ട് ആസൂത്രണം ചെ
യ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് സ്വകാര്യ
ഫണ്ടിംഗിലേക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ
മേഖലയെ നയിക്കുകയെന്നതാണ് റൂ
സയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിന് അനുര�ോധ
മായ മുന്നുപാധികളുടെ അടിസ്ഥാന
ത്തിലാണ് റൂസ ഫണ്ട് നൽകുന്നത്. പ്ര
ധാനമായും എട്ടു പരിഷ്ക്കാരങ്ങളാണ്
ഫണ്ടിംഗിന്റെ മുന്നുപാധികളായി മാർ
ഗ്ഗരേഖ അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. 1.
സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺ
സിൽ രൂപീകരിക്കുക, 2. സംസ്ഥാന
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി വേണം, 3.
സംസ്ഥാന ഫണ്ടിംഗ് വിഹിതവും
സമയക്ലിപ്തതയും പാലിക്കണം, 4.
അഫിലിയേഷൻ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ
(സർവകലാശാലകളും ക�ോളെജുകളും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധവിച്ഛേദം), 5. ഫാ
ക്കൽറ്റികളുടെ നിയമനം, 6. അക്രഡി
റ്റേഷൻ ഏജൻസികളുടെ രൂപവത്ക്ക
രണം, 7. ഭരണ നിർവഹണ പരി
ഷ്ക്കാരങ്ങൾ നടത്തണം, 8. അക്കാദ
മികതലത്തിലും പരീക്ഷാതലത്തിലുമു
ള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കണം.
ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്ര കണിശമാ
യാണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന
തെന്ന് ഈ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഏത�ൊരാൾക്കും മന
സ്സിലാകും. 2007ൽ തന്നെ ഉന്നതവി
ദ്യാഭ്യാസകൗൺസിൽ ഓർഡിനൻസി
ലൂടെ രൂപീകരിച്ചു. 2013ൽ പതിമൂന്ന്
സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് ക�ോളെജുകൾ
ക്ക് സ്വയംഭരണ പദവി നൽകി. എൽ
ഡിഎഫിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയത്തിനു
വിരുദ്ധമായി, കൂടുതൽ ക�ോളെജുകൾ
ക്ക് സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകുമെ
ന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി
കെ.ടി.ജലീൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അസ
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ന്നിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
2030താകുമ്പോൾ എല്ലാ ക�ോളെജു
കൾക്കും സ്വയംഭരണ പദവി ക�ൊടുക്ക
ണമെന്ന് ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസനയവും
അനുശാസിക്കുന്നു. ക�ോഴ്സ് നടത്തിപ്പ്,
ഫീസ് ഘടന നിശ്ചയിക്കൽ, അധ്യാ
പകനിയമനം, ശമ്പളം നൽകുന്നതുൾ
പ്പടെയുള്ള ക�ോളെജ് നടത്തിപ്പിന്റെ
ഫണ്ടിംഗ് തുടങ്ങി ഭരണപരണവും
സാമ്പത്തികവും അക്കാദമികവുമായ
എല്ലാ അവകാശങ്ങളും സ്വകാര്യനി
ക്ഷേപകർക്ക് നൽകുന്ന വിധത്തിലേ
ക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഘടന
മാറ്റുകയാണ്.സാമൂഹ്യനീതിയും സംവ
രണവും മെറിറ്റുമ�ൊന്നും ബാധകമല്ലാ
ത്ത ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിലനിൽ
ക്കുന്ന അധ്യാപനരീതിയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല.
അതായത് റൂസ പ്രോജക്ടിന്റെ മുന്നുപാ
ധികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്റെ
അനിവാര്യമായ തലമെന്ന നിലയിലാ
ണ് സ്ഥിരാധ്യാപനമില്ലാതാക്കുന്ന
ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവ് നിലവിൽ
വന്നിരിക്കുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തിന്റെ സമ്പൂർ
ണ്ണമായ കച്ചവടവത്ക്കരണം ലക്ഷ്യം
വെയ്ക്കുന്നതെന്ന് അക്കാദമിക ല�ോകം
മുഴുവൻ വിലയിരുത്തിയ പുതിയ ദേശീ
യ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഭീഷണി
യിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഉത്തര
വ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2019ൽ പുറ
ത്തുവന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയ
ത്തിന്റെ കരട്, സ്ഥിരാധ്യാപകരുടെ
ആവശ്യമില്ലായെന്നും ക്ലാസ്റൂം മാനേ
ജ്മെന്റിന് വനിതാ സന്നദ്ധപ്രവർത്ത
കരെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയ
മിച്ചാൽ മതിയെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തിന്റെ
സമ്പൂർണ്ണമായ കച്ചവടവ
ത്ക്കരണം ലക്ഷ്യംവയ്ക്കു
ന്നതാണ് പുതിയ ദേശീയ
വിദ്യാഭ്യാസ നയം. ക�ോ
ഴ്സ് നടത്തിപ്പ് ഫീസ്
ഘടന നിശ്ചയിക്കൽ,
അധ്യാപകനിയമനം,
ശമ്പളം നൽകുന്നതുൾപ്പ
ടെയുള്ള ക�ോളെജ് നട
ത്തിപ്പിന്റെ ഫണ്ടിംഗ് തുട
ങ്ങി ഭരണപരണവും സാ
മ്പത്തികവും അക്കാദമി
കവുമായ എല്ലാ അവകാ
ശങ്ങളും സ്വകാര്യനിക്ഷേ
പകർക്ക് നൽകുന്ന വിധ
ത്തിലേക്ക് ഉന്നതവിദ്യാ
ഭ്യാസത്തിന്റെ ഘടന മാ
റ്റപ്പെടുകയാണ്.
ണ്ട്. സ്ഥിരം ത�ൊഴിലല്ല, അഞ്ച് വർ
ഷം വീതമുള്ള കരാർ അധ്യാപനം
മതിയെന്ന നീതി ആയ�ോഗിന്റെ നിർ
ദ്ദേശങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ക�ോവിഡാന
ന്തരവിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത
കളെന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാന ഉന്നതവി
ദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കര
ടും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
വ്യവസ്ഥാപിതവത്ക്കരണത്തിലൂടെ
പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മൂന്നില�ൊ
ന്ന് അധ്യാപകതസ്തികകൾ ഇല്ലാതാ
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ക്കാമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ക�ോവി
ഡാനന്തരഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച്
ശതമാനം അധ്യാപനം ഓൺലൈൻ
മാതൃകയിലാകണമെന്ന നിർദ്ദേശം യു
ജിസിയും മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായ
ത് ആഗ�ോളകമ്പോളത്തിലെ കച്ചവട
വസ്തുവായി വിദ്യാഭ്യാസം പരിണമിക്കു
മ്പോൾ അവിടെ ത�ൊഴിലവകാശങ്ങ
ള�ോ ജനാധിപത്യബ�ോധമ�ോ സർഗ്ഗാ
ത്മകതയ�ോ ഉള്ള അധ്യാപനം ആവ
ശ്യമില്ല. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവ്
ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്പോളത്തിന്റെ പാ
തയ�ൊരുക്കുന്നത് ഇവ്വിധത്തിലാണ്.
കമ്പോളവിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള
നയപരമായ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ട
ത്തിൽ തന്നെ അധ്യാപനത്തിനുമേലു
ള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങളും തുടങ്ങിയിരുന്നു.
വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിരന്ത
രം പീഡിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ
ചിത്രം ഡിപിഇപിയുടെ പ്രയ�ോക്താ
ക്കൾ മുന്നോട്ടുവച്ചത് അതിനാലാണ്.
അധ്യാപകരെയല്ല, സഹായി
(facilitator)യെയാണ് ആവശ്യമെന്ന
വിധത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കൽപ്പ
ങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതിക്കൊണ്ടാണ് റൂസ
യും പുര�ോഗമിച്ചത്. ദേശീയവിദ്യാഭ്യാ
സ നയമെത്തുമ്പോൾ, അധ്യാപനം
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തനമായി. റൂസ പദ്ധതിയുടെ
പൂർത്തീകരണത്തോടെ വിദ്യാഭ്യാസ
കമ്പോളത്തിൽ, സ്വന്തമായി തയ്യാറാ
ക്കിയ ക�ോഴ്സുകളുമായി ക�ോളെജ് മാർ
ക്കറ്റിൽ കച്ചവടത്തിന് അവസരം കാ
ത്തുനിൽക്കുന്ന വിഭാഗമാകും അധ്യാപ
കർ. ക്രയശേഷിക്കനുസരിച്ച് ഈ
ക�ോഴ്സുകൾ വാങ്ങാവുന്ന ഉപഭ�ോക്താ
വായി വിദ്യാർത്ഥിയും മാറും. ഈ
കമ്പോളവിദ്യാഭ്യാസക്രമത്തിലേക്കു
ള്ള സത്വരമായ ചുവടുമാറ്റമാണ്
ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവുൾപ്പടെ
ക�ോവിഡ് മറയാക്കിയുണ്ടായിരിക്കുന്ന
സമയമാറ്റവും ക�ോഴ്സ്ഘടനാമാറ്റവുമുൾ
പ്പടെയുള്ള നടപടികൾ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കു
ന്നത്. അതായത്, ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ
ഉത്തരവ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അധ്യാപക
രാകുവാനായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച
ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥിക
ളെ മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടി
ത്തറയിൽ നിവർന്നുനിന്ന കേരളസമൂഹ
ത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവിദ്യാഭ്യാസ ക്രമ
ത്തെയുംകൂടെയാണ്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാ
സത്തെ തകർക്കുന്ന ഈ നയങ്ങൾക്കെ
തിരെ സങ്കുചിതമായ എല്ലാ താത്പ്പര്യ
ങ്ങൾക്കും അതീതമായി രംഗത്ത് വരേ
ണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
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Hm¬-sse³ hn-Zy-IÄ
ദുരന്തകാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണ

മായി അനൗപചാരികമായി മതി
എന്ന് ഭരണാധികാരികൾ തീരുമാനി
യ്ക്കുന്നതും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന് പകരമെന്നോണം ഓൺലൈ
നിലൂടെ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കു
ന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും ആശാ
സ്യമല്ല. പുതിയ അധ്യയന വർഷം
ആരംഭിക്കുന്നതും ക്ലാസ് റൂം പഠനം
ആരംഭിക്കുന്നതും ഒന്നോ രണ്ടോ മാസ
ങ്ങൾക്കുശേഷമേ സാധ്യമാകൂ. നിശ്ചയ
മായും അത�ൊരു നഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ,
ക�ോവിഡ്-19ന്റെ വ്യാപന പശ്ചാത്തല
ത്തിൽ മറ്റൊരു പ�ോംവഴിയില്ല.
പക്ഷേ, സാധാരണപ�ോലെ ജൂൺമാ
സം പുതിയ അധ്യയനവർഷം ഓൺ
ലൈനിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന പ്ര
തീതി ജനിപ്പിക്കുന്നത് ദുരുപദിഷ്ടമാ
ണ്. അതുക�ൊണ്ടാണ് ദേവിക എന്ന
ഒൻപതാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിനിയ്ക്ക്
ക്ലാസ്സ് നഷ്ടപ്പെടുമ�ോയെന്നോർത്ത് ജീ
വൻ വെടിയേണ്ടിവന്നത്.
സ്കൂൾ-ക�ോളെജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ
ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഉപയ�ോഗിച്ച്
പഠിച്ചോട്ടെ. പഠനത്തിന് സഹായകര
മായ തയ്യാറെടുപ്പു സന്ദർഭമായി ഇക്കാ
ലത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യണം. അതിൽ
അധ്യാപകർക്കും പങ്കെടുക്കാം. നിർദ്ദേ
ശങ്ങൾ നൽകാം. പക്ഷേ, അവയ�ൊ
ന്നും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തി
ന്റെ സങ്കൽപ്പ പരിധികളിൽ എവിടെ
യും ചെന്നെത്തുന്നില്ലായെന്ന് ഓർത്തു
ക�ൊണ്ട് വേണമെന്ന് മാത്രം.
വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിന് ഔപചാരി
കമാവണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മതിഭ്രമ
ക്കാരുണ്ട്. അനൗപചാരികമായാലും
അതും വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയല്ലേ എന്ന്
സങ്കൽപ്പിക്കുന്ന ശുദ്ധഹൃദയരുമു ണ്ട്.
ക�ോവിഡ് കാലത്തെ നിസ്സഹായവസ്ഥ
മൂലം താൽക്കാലികമായി സർക്കാർ
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വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യന് മാത്രം സിദ്ധമായ വിശിഷ്ടാവകാശ
മാണ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്ന ശു
ദ്ധമായ ജൈവപ്രക്രിയയാണത്. യന്ത്രമനുഷ്യന് അതില�ൊ
രു കാര്യവുമില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും സ്മാർട്ഫ�ോണു കൾക്കും
വിദ്യാഭ്യാസ ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന മിഥ്യ
സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയ�ോ വളരുന്നു. മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ
ഒരു ഉൽപ്പന്നം മാത്രമാണ് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന സൈബർ ടെ
ക്ന�ോളജി. ആ വിദ്യകളിലൂടെ വിഖ്യാത വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യ
ങ്ങളിൽ ഏതാണ് നേടാനാവുക? ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന് ബദലാകാൻ എത്ര വിദഗ്ദ്ധമായ അനൗചാരിക വിദ്യ
കൾക്കും കഴിയില്ലായെന്ന് അംഗീകരിച്ചുക�ൊണ്ടുവേണം
ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്തെ ഓൺലൈൻ പാഠ
ങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ.
ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം മാത്ര
മാണിത് എന്ന് വാദിക്കുന്ന സർക്കാർ
അനുകൂലക്കാരെയും കണ്ടു. അങ്ങനെയ
ല്ല, ഭാവിയിൽ നാം ഓൺലൈൻ മ�ോ
ഡിലേയ്ക്കു ബ�ോധന സമ്പ്രദായങ്ങളെ
പൂർണ്ണമായി മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കണമെന്ന്
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ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിദഗ്ദ്ധന്മാരും ഇതിനി
ടയിൽ സജീവമാണ്. ചില വിദേശ രാ
ജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മ�ോഡി
ലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാങ്കേതിക
മാസ്മരികതയിൽ മയങ്ങി വീണവരാണ്
അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. എന്നാൽ, ഭര

Pqsse 2020
ണാധികാരികളാകട്ടെ ഇതാണ് അനു
യ�ോജ്യമായ സമയം എന്ന് തിരിച്ചറി
ഞ്ഞ് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
ചുമതല ഒഴിയാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂ
ത്രണം ചെയ്തു നീങ്ങുന്നു.
നിശ്ചയമായും ഇത്തരമ�ൊരു സാഹ
ചര്യത്തിൽ, ബദലായി ഓൺലൈൻ
പഠന പരിഷ്കാരങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുവരു
മ്പോൾ അവയുടെ വരും വരായ്കകൾ
എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശ�ോധി
യ്ക്കേണ്ടതല്ലേ. ഒന്നാമതായി ഇന്ത്യ
യെപ്പോലെ അതിബൃഹത്തായ നമ്മു
ടെ രാജ്യത്തെ 130 ക�ോടി ജനങ്ങളുടെ
വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കു
മ്പോൾ, ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം
നിർബന്ധിതമായി നിലനിൽക്കുന്നി
ല്ലെങ്കിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നിരക്ഷര
തയിൽ തുടരേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത്തെ
കാര്യം, അധ്യാപനം ഫലപ്രദമാകണ
മെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിലെ ക�ൊടുക്കൽ വാ
ങ്ങൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു അറി
വു പകർന്നു നൽകുന്ന ജീവത്തായ പ്ര
ക്രിയയാണ് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാ
സം. അതിന് ഉപ�ോത്ബലകമായി
മറ്റൊരുപാട് സാധ്യതകൾ, അനൗപ
ചാരികമായവ ഉൾപ്പടെ ഉപയ�ോഗി
ക്കാം. ഓൺലൈൻ ഉപകരണങ്ങൾ
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താം. പക്ഷേ, മുഖാമു
ഖം നടക്കേണ്ടുന്ന ബ�ോധന പ്രക്രിയയ്ക്കു
പകരമായി അവ ഉപയ�ോഗിയ്ക്കാൻ ശ്ര
മിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണെന്ന കാര്യം
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇന്ത്യയിലെ
മഹാഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും
ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഡെ
സ്ക്ട�ോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ലാപ്ട�ോപ്പ്,
സ്മാർട്ട്ഫ�ോൺ, ഇന്റർനെറ്റ്, ഇലക്ട്രി
സിറ്റി എന്നിവയ�ൊന്നും ലഭ്യമല്ലായെ
ന്ന നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യവും മുന്നിലു
ണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ 5 വയസ്സിനും 24
വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ
കേവലം 8 ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ്
ഇന്റർനെറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറും ഒന്നിച്ച് ലഭ്യമാ
യിട്ടുള്ളതെന്ന് 2017-2018-ലെ ദേശീയ
സാമ്പിൾ സർവ്വേ റിപ്പേർട്ടിൽ പറയു
ന്ന കാര്യം നമുക്ക് അത്രയെളുപ്പം അവ
ഗണിക്കാനാവുമ�ോ? കേരളത്തിലെ വി
ദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അർധ നഗര
ങ്ങളിൽപ്പോലും നല്ലൊരു ശതമാന
ത്തിനും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലഭ്യമല്ല. ഇനി,
വാദത്തിന് വേണ്ടി അവ ഏതെങ്കിലും
അളവിൽ ലഭ്യമാക്കിയാൽപ്പോലും
എത്ര ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളാണ്
കമ്പ്യൂട്ടർ-സ്മാർട്ട് ഫ�ോൺ പഠനത്തെ

ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അ
നൗപചാരിക പഠനംവ്യാ
പകമാക്കിയാൽ അധ്യാപ
ക നിയമനങ്ങൾ എന്നെ
ന്നേയ്ക്കുമായി ഒഴിവാക്കാ
നാകും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന
ഭരണാധികാരികൾ ചുറ്റുമു
ണ്ട്. പൗരന്റെ വിദ്യാഭ്യാ
സം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചു
മതലയല്ലെന്ന് പരസ്യമാ
യി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നയ
ങ്ങൾ ഓര�ോ ദിവസവും
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് സർ
ക്കാരിന്റെ ഈ ചുവടുവ
യ്പ് നിർണ്ണായകമാണ്.
ഗൗരവമായി കാണുക. അധ്യാപകർ
എത്ര തയ്യാറെടുപ്പോടെ ഓൺലൈൻ
ക്ലാസുകൾ നടത്തിയാലും അവയ�ൊ
ന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വാംശീകരി
യ്ക്കാനാകില്ല. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാ
സം തകർന്നുപ�ോയ ഒരു രാജ്യമാണ്
നമ്മുടേത്. വികലമായ പരിഷ്കാര
ങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ അടിത്തറയ്ക്കാണ്
വമ്പിച്ച ക്ഷതം ഏൽപ്പിച്ചത്. അതു
ക�ൊണ്ട്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വി
ദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയുമായി നമ്മുടെ രാ
ജ്യത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ തുലനം ചെ
യ്യുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമായിരിക്കും.
ക�ൊറ�ോണ വൈറസിന്റെ കാല
ത്തെ താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാ
ത്രമാണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം
എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര�ോട് അതങ്ങ
നെയേ ആകാവൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനു
ള്ള ചുമതല കൂടി ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന്
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പറയാതെ വയ്യ. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാൽ,
നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലകൾക്കു പക
രം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് മൂക്
(MOOC) കടന്നു വന്നതെന്ന കാര്യം ശ്ര
ദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൽ അന്തർഭവിച്ചി
രിക്കുന്ന അപകടത്തെ വില കുറച്ച് കാ
ണാനാകില്ല. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാ
സത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അനൗപചാരി
ക പഠനത്തെ വ്യാപകമാക്കിയാൽ
അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ എന്നെന്നെ
യ്ക്കുമായി ഒഴിവാക്കാനാകും എന്ന് ചി
ന്തിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ചുറ്റുമു
ണ്ട്. പൗരന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഭരണകൂട
ത്തിന്റെ ചുമതലയല്ലായെന്ന് പരസ്യ
മായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നയങ്ങൾ ഓര�ോ
ദിവസവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന ഈ കാലത്ത്, സർക്കാർ നിർ
ണ്ണായക ചുവട് വയ്പ് നടത്തുകയാ
ണ�ോ? കേരളത്തിലെ അധ്യാപക നി
യമനങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കാനായി സം
സ്ഥാന സർക്കാർ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീ
യതി പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് അതി
ന്റെ ഒന്നാന്തരം ലക്ഷണം പ്രകടിപ്പി
ക്കുന്നു. സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് ക�ോളെ
ജുകളിലെ ഏകദേശം 2500 തസ്തിക
കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിർ
ദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയതാണ് ആ ഉത്തരവ്.
അടുത്ത ഏഴു വർഷക്കാലത്തേയ്ക്ക് സർ
വകലാശാലകളിൽപ്പോലും പുതിയ
അധ്യാപകരെ നിയമിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാനുള്ള
വ്യക്തമായ ആസൂത്രണം അതിലുണ്ട്.
അവയെല്ലാം ചേർത്തു വായിക്കു
മ്പോൾ, വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകൾ
അധ്യാപകനില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ
എന്ന ആഗ�ോളീകരണ മുദ്രാവാക്യം
ഏറ്റവും ആദ്യം നടപ്പാക്കപ്പെടുന്ന സം
സ്ഥാനം കേരളമാകുമ�ോ എന്ന ആശങ്ക
വ്യാപകമാണ്. കേരള മ�ോഡൽ വിദ്യാ
ഭ്യാസം നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി
യായി മഹാമാരിയുടെ കാലത്തെ വി
ദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ മാറിത്തീ
രുകയാണ്.
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വിദ്യാലയങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങ

ളും അടച്ചിടുകയും ആളുകൾ ഒത്തുചേരു
ന്ന എല്ലാ പ�ൊതുപരിപാടികൾക്കും
സമ്പൂർണവിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെ
യ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മദ്യശാ
ലകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ദുരൂഹമാണ്. ബ�ോ
ധപൂർവ്വം പാലിക്കുന്ന ചിട്ടകളാണ്
ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തിൽ നിർണാ
യകമെന്നിരിക്കെ മദ്യപാനികൾക്ക്
ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാനാകി
ല്ല എന്നത് സർക്കാർ തെല്ലും പരിഗ
ണിക്കാത്തത് എന്തുക�ൊണ്ടാണ്?
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മദ്യമി
ല്ലാതെയും ജീവിക്കാമെന്ന് ല�ോക്
ഡൗൺ കാലം തെളിയിച്ചതാണ്. വി
ഷുവും ഈസ്റ്ററും മദ്യമില്ലാതെ കടന്നു
പ�ോയി. വിശേഷാൽ പ്രത്യാഘാത
ങ്ങള�ൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഈ സമയം
ക�ൊണ്ട് മദ്യപാനികൾ മദ്യമില്ലാത്ത
അവസ്ഥയ�ോട് പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടുകഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. വിറച്ചും ഉറക്കം കിട്ടാതെ
യും തുടക്കനാളുകളിൽ അസ്വസ്ഥത
കാട്ടിയവർപ�ോലും ക്രമേണ സ്വസ്ഥരാ
യി. ഡെലീരിയം ട്രെമൻസിന് ചികി
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ക�ോവിഡ് സാമൂഹ്യവ്യാപനത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന സാ
ഹചര്യത്തിൽ മദ്യശാലകൾ ഉടൻ അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ് വേ
ണ്ടത്. ഫ�ോർട്ട് ക�ൊച്ചിയിൽ മദ്യപിച്ച് ബഹളംവച്ച യുവാ
വിന് ക�ോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ ണ്. ക�ോ
വിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടയാൾ മദ്യവിൽപ്പനകേന്ദ്രം
സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. മദ്യ
വില്പ്പനശാലയിലെ വില്പ്പനക്കാരനും ക�ോവിഡ് ബാ
ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആസന്നമായമായ വലിയ ഒരു അപകട
ത്തിന്റെ സൂചനയാണിത്.
ത്സ തേടിയവർ 2454 ആളുകൾ മാത്ര
മാണ് എന്നാണ് വിമുക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒപി
സേവനം പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിയത്
1462 പേർ. കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേ
യരായവർ 789 പേർ. കിടത്തി ചികി
ത്സ വേണ്ടി വന്നത് 203 മദ്യപർക്ക്.
ഇവരെല്ലാവരുംതന്നെ മരുന്നിന�ോടും
വിടപറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ലഭ്യതയാണ്
ജനങ്ങളിൽ മദ്യപാനശീലം
സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നും ല�ോക്ഡൗൺ
കാലം തെളിയിച്ചു. ഇങ്ങനെ ക്രമേണ
സാമൂഹ്യഅന്തരീക്ഷവും ഗൃഹാന്തരീ
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ക്ഷവും സ്വസ്ഥതയിലേയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ
അതിനേറ്റ കനത്ത ആഘാതമാണ്
ല�ോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ
ഇളവുകളുടെ മറപറ്റി മദ്യശാലകൾ വീ
ണ്ടും തുറന്നത്.
ബിവറേജസ് ക�ോർപ്പറേഷൻ പ്ര
ത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ബെവ് ക്യൂ
ആപ്പിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് നീങ്ങുന്നവർ
ഏറെയും എത്തിപ്പെടുന്നത് ബാറുകളു
ടെ മുന്നിലാണ്. കച്ചവടം പ�ൊടിപ�ൊ
ടിക്കുന്നതും ബാറുകളിൽത്തന്നെ. ബാറു
കളിലെ വിൽപ്പന ഇരട്ടിയിലധികമാ
യെന്നും ബിവറേജസ് ഔട്ലെറ്റിലെ
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വിൽപ്പന 60 ശതമാനം കുറഞ്ഞു
എന്നുമുള്ള കണക്കുകൾ വാർത്താമാ
ധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു. തിടുക്കപ്പെട്ട് മദ്യശാലകൾ തുറന്ന
ത് സർക്കാരും ബാറുടമകളും തമ്മിലു
ള്ള ഒരു പിന്നാമ്പുറ ഇടപാടിന്റെ സൂച
നയാണെന്നും സർക്കാരിനും ബാറുടമ
കൾക്കുമാണ് മദ്യാസക്തി ജനങ്ങൾക്ക
ല്ല എന്നുമുള്ള ആക്ഷേപം ശരിവയ്ക്കുന്ന
സംഭവികാസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ
ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടുമാസത്തിലേറെയായി അടച്ചു
പൂട്ടപ്പെട്ടുകിടന്നിരുന്ന മദ്യശാലകൾ
ല�ോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇള
വുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത�ോടെ തുറന്നു
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വാർ
ത്തകൾ ആശങ്കാജനകമാണ്. 48
മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 5 ക�ൊലപാതക
ങ്ങളടക്കം അതിക്രമങ്ങളുടെയും കുറ്റകൃ
ത്യങ്ങളുടെയും വാർത്തകളാണ് നി
ത്യേന പുറത്തു വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ത്. മദ്യലഭ്യതയാണ് ആളുകളിൽ മദ്യ
പാനശീലത്തിന് കാരണമാകുന്നത്
എന്ന് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കൽക്കൂ
ടെ തെളിയിക്കുന്നു. രാജ്യതലസ്ഥാന
ത്തടക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മദ്യ
ശാലകൾ തുറന്നപ്പോൾ അവിടെനി
ന്നും കാണാനാകും കേൾക്കാനുമായ
കാര്യങ്ങളും ഇതുശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്.
മദ്യശാലകൾ അടച്ചിട്ടാൽ മദ്യ
പൻമാർ വിറച്ച് മരിക്കുമെന്നും ഡ�ോ
ക്ടർമാർ കുറിപ്പടിയിൽ മദ്യം നിർദ്ദേശി
ക്കണമെന്നും മദ്യം വീടുകളിൽ എത്തി
ച്ചുക�ൊടുക്കണമെന്നുമ�ൊക്കെയാണ് മു
ഖ്യമന്ത്രിയും എക്സൈസ് വകുപ്പ്
മന്ത്രിയുമ�ൊക്കെ പറഞ്ഞതെങ്കിലും
അത�ൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല. മദ്യം ലഭി
ക്കാതെയായാൽ മദ്യപൻമാർക്കുണ്ടാ
കുന്ന ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങ
ളെക്കാൾ മദ്യശാലകൾ അടച്ചിടുന്ന
കാലയളവുക�ൊണ്ട് മദ്യപാനശീല
ത്തിൽനിന്ന് അവർ മുക്തരായിപ്പോകു
മെന്ന ഭയമായിരുന്നു ആശങ്കകൾക്കു
പിന്നിൽ എന്നതും സംശയിക്കാവുന്ന
ന്യായം തന്നെയാണ്.
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
നടത്തിയ സർവ്വേ വെളിച്ചത്തുക�ൊണ്ടു
വന്ന വാർത്തകൾ ഇത്തരുണത്തിൽ
ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'ല�ോക്ഡൗൺ
കാലത്ത് 44 ശതമാനംപേർ മദ്യത്തി
നായി ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് സർവ്വേ പറയു
ന്നു. 13 ശതമാനംപേർ മദ്യപാനംത
ന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. കുടുംബങ്ങളിൽ
സമാധാന അന്തരീക്ഷം തിരികെയെ
ത്തി. കുട്ടികൾ ഏറെ സന്തോഷിച്ചതാ

യി 83 ശതമാനം പേർ അഭിപ്രായപ്പെ
ട്ടത്രേ. വീടുകളിൽ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത
കൈവന്നു. 50 ശതമാനംപേരുടെയും
സ്വഭാവത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റമു
ണ്ടായി.' സർക്കാരിന്റെ മദ്യവർജ്ജന
ത്തിന് ഇതിലും പറ്റിയ ഒരു സന്ദർഭം
വേറെയുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.

ല�ോക്ക്ഡൗണ് കാലയള
വില് ഡെലീരിയം ട്രെമൻ
സിന് ചികിത്സ തേടിയ
വർ 2454 ആളുകൾ മാ
ത്രമാണ് എന്നാണ് വിമു
ക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ റിപ്പോർ
ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒപി
സേവനം പ്രയ�ോജനപ്പെടു
ത്തിയത് 1462 പേർ.
കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേ
യരായവർ 789 പേർ. കി
ടത്തി ചികിത്സ വേണ്ടി
വന്നത് 203 മദ്യപർക്ക്.
ലഭ്യതയാണ് ജനങ്ങളിൽ
മദ്യപാനശീലം സൃഷ്ടിക്കു
ന്നത് എന്ന് ല�ോക്ഡൗൺ
കാലം തെളിയിച്ചു.
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മദ്യവർജ്ജനം എന്ന തട്ടിപ്പ്
മദ്യവർജ്ജനമാണ് സർക്കാരിന്റെ
സമീപനം എന്ന് ആവർത്തിച്ചാവർ
ത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 'വിമുക്തി'ക്കു
വേണ്ടി ക�ോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെല
വഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ, മദ്യ
ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും മദ്യപന്മാരെ
അങ്ങനെതന്നെ നിലനിർത്താനും നട
ത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ വഞ്ചനാപരമാണ്.
മദ്യവർജ്ജനം സർക്കാരിന്റെ നയമാ
യിരിക്കുന്നു എന്നതും വളരെ വിചിത്ര
മാണ്. മദ്യവർജ്ജനം എങ്ങനെയാണ്
ഒരു സർക്കാരിന് നയമായി സ്വീകരി
ക്കാൻ സാധിക്കുക. സർക്കാരിന് നി
ര�ോധിക്കാന�ോ നിയന്ത്രിക്കാന�ോ സാ
ധിക്കും. വർജ്ജിക്കണമ�ോ വേണ്ടയ�ോ
എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉപഭ�ോ
ക്താവാണ്. മദ്യവർജ്ജനം എന്നു പറ
യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തട്ടിപ്പാണ്
എന്നത് സർക്കാരിന്റെ നയത്തിൽനി
ന്നുതന്നെ വ്യക്തമാണ്.
മദ്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയും ഉപയ�ോഗ
വും പടിപടിയായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായ
കരമായ നയമായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷ
ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാര
ത്തിൽവന്നാൽ സ്വീകരിക്കുക എന്ന്
2016ലെ പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉറപ്പു
ക�ൊടുത്തിരുന്നു. ഇടതുമുന്നണിയ�ോ
സിപിഐ(എം)ഓ പറഞ്ഞാൽ ജന
ങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരില്ല എന്നതു
ക�ൊണ്ട് സിനിമാതാരങ്ങളെക്കൊണ്ട്
പരസ്യവും പറയിച്ചു. എന്നാൽ അധി
മദ്യശാലകള് അടച്ചുപൂട്ടുവാന് ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട്
ആലപ്പുഴയില് നടന്ന കള്ക്ടറേറ്റ് മാര്ച്ചില് അഡ്വ.
എം.എ.ബിന്ദു പ്രംസംഗിക്കുന്നു.
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കാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം സ്വീകരി
ച്ച നടപടികളാകട്ടെ മദ്യത്തിന്റെ കു
ത്തൊഴുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ�ോന്നതാ
യിരുന്നു.
ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിൽ
വരുമ്പോൾ 29 ബാറുകളാണ് കേരള
ത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നത് 565
എണ്ണമായി വർദ്ധിച്ചു. ക�ൊറ�ോണ നി
യന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും 6
ബാറുകൾക്ക് പുതിയതായി അനുമതി
നൽകി. വിന�ോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ മറ
വിൽ 44 ബിയർ പാലറുകൾകൂടി അനു
വദിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നു എന്നാ
ണ് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ. ഇതി
നായി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതിനെ
ക്കാൾ 44 വിന�ോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്ര
ങ്ങൾ അധികമായി കണ്ടെത്താൻ സം
സ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക്
വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കത്തുനൽകിയിരി
ക്കുന്നത്രേ!
പഞ്ചായത്തീ രാജ് ആക്ടിലെ 232,
447 വകുപ്പുകൾ റദ്ദു ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ
പ്രദേശത്ത് മദ്യശാലകൾ വേണ�ോ വേ
ണ്ടയ�ോ എന്നു തീരുമാനിക്കാൻ പ
ഞ്ചായത്തുകൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റി
കൾക്കും നൽകിയിരുന്ന അധികാരം
സർക്കാർ തിരിച്ചെടുത്തു. ജനകീയ പ്ര
തിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളി
ലും മദ്യശാലകൾക്കെതിരെ നിലപാ
ടെടുക്കാൻ പഞ്ചായത്തുകളും മുൻസി
പ്പാലിറ്റികളും നിർബന്ധിതരായിത്തീർ
ന്നിരുന്നു.
വിദ്യാലയങ്ങൾ, ദേവാലയങ്ങൾ,
പ�ൊതുശ്മശാനങ്ങൾ, പട്ടികജാതി പട്ടി
കവർഗ്ഗ ക�ോളനികൾ എന്നിവയിൽനി
ന്ന് 200 മീറ്റർ ദൂരെ മാത്രമേ ബാറുകൾ
പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്ന വ്യവസ്ഥമാറ്റി
ദൂരപരിധി 50 മീറ്ററായി വെട്ടിച്ചുരുക്കി.
ദേശീയ പാതയുടെ 500 മീറ്റർ പരിധി
ക്കുള്ളിൽ മദ്യശാലകൾ പാടില്ല എന്ന
സുപ്രീംക�ോടതി വിധി മറികടക്കാൻ
പല ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതകളും
ഡീന�ോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.
ദേശീയ പാതയ്ക്കരുകിൽ മദ്യശാല
നിര�ോധിച്ച ഉത്തരവിൽനിന്നും പഞ്ചാ
യത്ത് പ്രദേശങ്ങളിലെ മദ്യശാലകളെ
ഒഴിവാക്കണം എന്ന അപേക്ഷയുമായി
സുപ്രീംക�ോടതിയെ സമീപിച്ചു. പട്ടണ
സ്വഭാവമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലെ മദ്യ
ശാലകളെ ദേശീയപാതാ ദൂരപരിധി
യിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് സുപ്രീം
ക�ോടതി നർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ പതി
നായിരത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള
പഞ്ചായത്തുകളെല്ലാം പട്ടണസ്വഭാവമു
ള്ളവയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് മദ്യശാലകൾ
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ഒരു നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ
അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നു
എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള
ഉത്തരവാദിത്തം ഭരണകൂ
ടസംവിധാനങ്ങൾക്കാ
ണ്. മദ്യം നിര�ോധിക്കപ്പെ
ട്ടിടത്ത് വ്യാജമദ്യം വിൽ
ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ
നിയമത്തിന് മുന്നിൽ
ക�ൊണ്ടുവരുകയും മാതൃ
കാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പു
വരുത്തുകയും വേണം.
ഏതാനും ചില ആളുകൾ
നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന
തിന്റെ പേരിൽ നിയമംത
ന്നെ എടുത്തുകളയണമെ
ന്ന് ശഠിക്കുന്നതിന്റെ യു
ക്തി എന്താണ്?
ക്ക് അനുമതി നൽകി.
ബ്രൂവറികളും ഡിസ്റ്റിലറികളുമുൾപ്പെ
ടെ നാലെണ്ണം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമെ
ടുത്തു. മറ്റൊന്നാണ് പഴച്ചാറിൽനിന്നും
ധാന്യങ്ങളിൽനിന്നും വീര്യം കുറഞ്ഞ
മദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അനുമതി
നൽകിയ നടപടി. പബ്ബുകളും രാത്രികാ
ല ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങളും വരെ ആല�ോ
ചിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് വിമുക്തി പര
സ്യത്തിനായി ക�ോടികൾ ചെലവഴി
ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ�ോ മദ്യലഭ്യത
ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്. ഈ നടപടികൾ
ആർക്കുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മദ്യശാല
കളുടെ എണ്ണം കുറച്ചുക�ൊണ്ടല്ലാതെ
മദ്യവർജ്ജനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന
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തിൽ എന്താണ് അർത്ഥം.
വ്യാജവാറ്റും മയക്കുമരുന്നു കച്ചവട
വും വർദ്ധിക്കുമെന്നായിരുന്നു അധികാ
രികൾതന്നെ പങ്കുവച്ചിരുന്ന മറ്റൊരാശ
ങ്ക. അതിനുത്തരംപറയേണ്ടത്
എക്സൈസ് വകുപ്പാണ്. ല�ോ
ക്ഡൗൺകാലത്ത് അതിനുമുമ്പുണ്ടാ
യിരുന്നതിനെക്കാൾ വാറ്റ് അഞ്ചിരട്ടി
വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് എക്സൈസ് വകു
പ്പ് പറയുന്നത്. ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാ
കുന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, മദ്യ
ശാലകൾ തുറന്നിരുന്നപ്പോഴും വാറ്റ്
നടന്നിരുന്നു. വാറ്റിൽ വലിയ വർദ്ധന
വുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന്.
ഒരു നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലി
ക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള
ഉത്തരവാദിത്തം ഭരണകൂടസംവിധാന
ങ്ങൾക്കാണ്. മദ്യം നിര�ോധിക്കപ്പെട്ടി
ടത്ത് വ്യാജമദ്യം വിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ
അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ക�ൊണ്ടു
വരുകയും മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറ
പ്പുവരുത്തുകയും വേണം. ഏതാനും
ചില ആളുകൾ നിയമലംഘനം നടത്തു
ന്നതിന്റെ പേരിൽ നിയമംതന്നെ എടു
ത്തുകളയണമെന്ന് ശഠിക്കുന്നതിന്റെ
യുക്തി എന്താണ്?
മദ്യത്തിനെതിരെ ആത്മാർത്ഥമാ
യ�ൊരു പരിശ്രമം സർക്കാരിന്റെ മുൻ
കൈയിൽ നടത്തിയാൽ എല്ലാ വിഭാഗം
ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ കിട്ടില്ലേ? രാ
ഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സമുദായ സംഘട
നകൾ, വീട്ടമ്മമാർ, കുടുംബശ്രീ കൾ, ക്ല
ബ്ബുകൾ, മദ്യവിരുദ്ധപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുട
ങ്ങി എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജാ
ഗ്രതാ സമിതികൾ നാടെമ്പാടും ഉയർന്നു
ജൂണ് 26 ലഹരിവിരുദ്ധ ദിനത്തില്
ചങ്ങനാശ്ശേരി കുരിശുംമൂട്ടില്നടന്ന
പ്രതിഷേധ സംഗമം
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വന്നാൽ വ്യാജമദ്യനിർമ്മാണവും വിൽ
പ്പനയും നടത്താൻ ആര് ധൈര്യപ്പെടും?

സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൾ
കേരളീയ സമൂഹത്തെ സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം മദ്യം എത്രയ�ോ വലിയ
ഒരു വിപത്തായി മാറിയിരിക്കുന്നു
എന്നത് നിത്യ അനുഭവത്തിൽനിന്നും
മനസ്സിലാകും. കണക്കുകൾ ഇത് വ്യ
ക്തമാക്കുന്നു. മദ്യപിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഏറ്റ
വും കുറവു പ്രായം കേരളത്തിലാണ്.
കേരളത്തിൽ ഒരുവൻ കുടിച്ചുതുടങ്ങുന്ന
ശരാശരി പ്രായം 13 വയസ്സാണ്. 1950
കളിൽ 28 വയസ്സായിരുന്നു ശരാശരി
തുടക്കക്കാരുടെ പ്രായം. കുറ്റകൃത്യങ്ങളും
ക�ൊലപാതകങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്കും കു
ഞ്ഞുങ്ങൾക്കുംനേരെയുള്ള അതിക്രമ
ങ്ങളും ആത്മഹത്യകളും കുടുംബഛിദ്ര
ങ്ങളും വാഹനാപകടങ്ങളും അനിയ
ന്ത്രിതമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഇതിനെ
ല്ലാം വശംവദരായിപ്പോകുന്ന ചെറിയ
തലമുറ, ശരിതെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാ
തെ അധാർമ്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങ
ളുടെ പാതയിലേയ്ക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട
പ്പെടുന്നു. ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധി
ച്ച് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാത
ങ്ങൾക്കിടവരുത്തുന്ന സാഹചര്യമാ
ണിത്. മദ്യപൻമാരുടെ കൈകളാൽ
മരണപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വർ
ദ്ധിക്കുന്നു. മക്കളും മാതാപിതാക്കളും
സഹ�ോദരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ഭാര്യ
യുമുൾപ്പെടെ മദ്യപരാൽ ക�ൊല്ലപ്പെടു
ന്നു എന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച്
നിത്യവാർത്തകളില�ൊന്നാണ്.
റ�ോഡപകടങ്ങളിൽ 72 ശതമാനം,
ക�ൊലപാതകങ്ങളിൽ 84 ശതമാനവും
മദ്യലഹരിയിലാണ് നടക്കുന്നത്.
അകാലത്തിൽ റ�ോഡിൽ പ�ൊലിയുന്ന
ജീവിതങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ വലുതാ
ണ്. അമിത മദ്യപാനം കരൾര�ോഗം,
വൃക്കര�ോഗം, മസ്തിഷ്ക്കാഘാതം, ഹൃ
ദ്രോഗം, വിഷാദം തുടങ്ങി നിരവധി
ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകു
ന്നു. ഇതിൽ പലതും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന
ചികിത്സവേണ്ടിവരുന്ന ര�ോഗങ്ങളാക
യാൽ കുടുംബങ്ങൾ ഗുരുതരമായ സാ
മ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്കടിപ്പെടുന്നു. ആത്മ
ഹത്യ, മറ്റ് മാനസികപ്രശ്ന
 ങ്ങൾ
എന്നിവയിലേയ്ക്ക് കുടുംബത്തെ വലിച്ചി
ഴയ്ക്കുവാൻ ഇത് നിമിത്തമാകുന്നു. ഭാര്യ
മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരിൽ 85ശതമാ
നം മദ്യപാനികളാണ്, ആത്മഹത്യയ്ക്ക്
ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ 34 ശതമാനം മദ്യ
പാനികളാണ്. മദ്യപരിൽ ഏറ്റവും കൂടു

മാനസികവും ശാരീരികവു
മായി ആര�ോഗ്യമുള്ള ജന
തയാണ് ഒരു നാടിനെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്
എന്ന തിരിച്ചറിവായിരിക്ക
ണം ഇടതുപക്ഷ സമീപന
ത്തിന്റെ കാതൽ. മനുഷ്യ
നെ സബ�ോധതയിലേയ്ക്ക്
ബ�ോധപൂർവ്വം നയിക്കുക
എന്നതാണ് ഇടതപക്ഷം
എന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു
സർക്കാർ ചെയ്യാൻ ബാ
ധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
തൽ 21നും 40 നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവ
രാണ്. അനധികൃതമായി ജ�ോലിക്ക്
ഹാജരാകാത്തവരിൽ 40% മദ്യപാന
ശീലക്കാരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്
ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈ
സേഷനാണ്. മദ്യപാനം മൂലമുള്ള ത�ൊ
ഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക്
പ്രതിവർഷം 70000 -80000 മില്യൺ
നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടനയുടെ 2004 റിപ്പോർട്ടിലും ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ബാറുകളിലും മദ്യശാലകളിലും വിള
മ്പുന്നത് ഇന്നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കു
ഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കണ്ണീരാണ്. തച്ചുടയ്ക്ക
പ്പെടുന്നത് പുതിയ തലമുറയാണ്. നമ്മു
ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇത്രത്തോളം സാ
മൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്
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മദ്യശാലകള് അടച്ചുപൂട്ടുവാന് ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊ
ണ്ട് കായംകുളത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്
തത്ത ഗ�ോപിനാഥ് പ്രസംഗിക്കുന്നു

മദ്യം എന്നിരിക്കെ എന്തുക�ൊണ്ടാണ്
മദ്യത്തിനെതിരായ ഒരു നിലപാടെടു
ക്കാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് സാധിക്കാ
തെ പ�ോകുന്നത്.

എന്തായിരിക്കണം
ഇടതുപക്ഷ സമീപനം
മാനസികവും ശാരീരികവുമായി
ആര�ോഗ്യമുള്ള ജനതയാണ് ഒരു നാടി
നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും
വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന തിരിച്ചറിവാ
യിരിക്കണം ഇടതുപക്ഷ സമീപനത്തി
ന്റെ കാതൽ. സബ�ോധത മനുഷ്യനെ
സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ പ്രധാന
മാണ്. മനുഷ്യനെ ആ സബ�ോധതയി
ലേയ്ക്ക് ബ�ോധപൂർവ്വം നയിക്കുക എന്ന
താണ് ഇടതപക്ഷം എന്നവകാശപ്പെടു
ന്ന ഒരു സർക്കാർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യത
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെ കശക്കി
യെറിയുന്ന ഈ മുതലാളിത്ത സമ്പ
ദ്ക്രമത്തിനെതിരായ പ�ോരാട്ടത്തിൽ
ഏർപ്പെടാൻവേണ്ട ആത്മബലവും
ഇച്ഛാശക്തിയും രാഷ്ട്രീയബ�ോധവുമാണ്
ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകേണ്ടത്.
ഒരുവന്റെ തെളിഞ്ഞ ചിന്തയുടെ മൂർച്ച
യിലാണ് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഉരവം
ക�ൊള്ളേണ്ടത്. അതിനെതിരായ പ്ര
വർത്തനങ്ങളെല്ലാം ജനവഞ്ചനയാണ്.
നിലനിൽക്കുന്ന മുതലാളിത്ത ചൂഷണ
ത്തിന് ജനങ്ങളെ എറിഞ്ഞുക�ൊടുക്കു
ന്ന നടപടിയാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
അത് ജനവിരുദ്ധമാണ്, ത�ൊഴിലാളി
വിരുദ്ധവുമാണ്.
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ക�ോട്ടയം ജില്ലയിൽ, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ മണിമ
ല വില്ലേജിൽ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ്, ഗ�ോസ്പൽ ഫ�ോർ
ഏഷ്യയിൽ നിന്നും വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ശബരിമല വിമാനത്താ
വളം നിർമ്മിക്കുവാൻ കേരള സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ അഴിമതിയും പാ
രിസ്ഥിതിക ദുരന്ത സാധ്യതയുമുണ്ട്.

2005 ജൂലൈ 28ന് ആണ് 2263

ഏക്കർ 18 സെൻറ് ത�ോട്ടഭൂമി ഗ�ോയ
ങ്കയുടെ ഹാരിസൺ മലയാളം കമ്പനി
യിൽ നിന്നും കെ.പി. യ�ോഹന്നാൻ
നയിക്കുന്ന ബിലീവേഴ്സ
 ് ചർച്ച് വാ
ങ്ങുന്നത്. ഈ ഇടപാട് തർക്കമായി
ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നിലെത്തുകയും
ഉടമസ്ഥാവകാശം തിട്ടപ്പെടുത്താൻ
സ്പെഷൽ ഓഫീസറായി രാജമാണി
ക്യത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത
സന്ദർഭത്തിലാണ് സർക്കാർ വിമാന
ത്താവള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
ഈ നടപടി ദുരൂഹമാണ്. ഇടതു സർ
ക്കാരും ബിലീവേഴ്സ
 ് ചർച്ചും തമ്മിലു
ള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധമാണ് ഇത് സൂ
ചിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ത�ോട്ടഭൂ
മിയുടെ ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച് പഠ
നം നടത്താൻ മാറിമാറി വന്ന സർ
ക്കാരുകൾ വിവിധ കമ്മീഷനുകളെ
നിയ�ോഗിക്കുകയുണ്ടായി. വൻകിട
ത�ോട്ടമുടമകൾ വ്യാജരേഖ ചമച്ചും
അനധികൃതമായും 5 ലക്ഷത്തിലേറെ
ഏക്കർ ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. ഹാരിസൺ
മാത്രം 76000 ഏക്കർ ഭൂമി അനധികൃ
തമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നും അത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന
തിന് നിലവിൽ യാത�ൊരു നിയമ തട
സ്സമില്ലെന്നും
അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാർ നിയമി
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ച്ച ജസ്റ്റിസ് മന�ോഹരൻ റിപ്പോർട്ട്
നൽകി. വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേര
ള ഹൈക്കോടതി സർക്കാരുകള�ോട്
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും
ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല. ക�ോട
തി ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ ഉടമകൾ
നൽകിയ പല കേസുകളിലും സർ
ക്കാർ വക്കീലന്മാർ സർക്കാർ ഭാഗം
പരാജയപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇട
പെട്ടത് എന്ന ആക്ഷേപം ഉണ്ട് .
ത�ോട്ടം ഉടമകൾക്കെതിരെ ശക്തമാ
യ നിലപാടെടുത്ത ഗവൺമെൻറ് പ്ലീ
ഡർ സുശീല ഭട്ടിനെ തൽസ്ഥാനത്തു
നിന്ന് നീക്കംചെയ്യുന്നതും സർക്കാരിന
ന്റെ വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടിനെതി
രെ അവർ പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്ന
തും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്.
രാജഭരണകാലത്ത് ഹാരിസൺ
ക്രോസ് ഫീൽഡ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ്
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കമ്പനി പാട്ട വ്യവസ്ഥയിൽ രാജാക്ക
ന്മാരിൽനിന്നും തേയിലത്തോട്ടത്തി
നായി വാങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് പിന്നീട്
മലയാളം പ്ലാന്റേഷൻ യുകെ എന്ന
കമ്പനിയുടെ കൈവശമായത്. 1947ൽ
ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു
ശേഷം ഏതെങ്കിലും ജനാധിപത്യ
സർക്കാർ ഈ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽ
കിയതായി യാത�ൊരു രേഖയുമില്ല.
കേരളത്തിലെ പ�ൊതുഭൂമി അനധികൃത
മായി ക�ോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ കൈ
വശം വെക്കുകയും തുച്ഛമായ കൂലി മാ
ത്രം നൽകി ത�ൊഴിലാളികളെക്കൊ
ണ്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ച് ക�ൊള്ളലാ
ഭം ഉണ്ടാക്കി നാടുകടത്തിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുന്നു. ഈ കമ്പനികൾ കേരളത്തി
ലെ വ്യവസ്ഥാപിത രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക
ളുടെ കറവപ്പശുവാണ്. യുഡിഎഫ് ഭര
ണകാലത്ത് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ്
അഡ്വ.എൻ.ഷംസുദ്ദീൻ എംഎൽഎ
നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച പാട്ടകുടിശ്ശി
ക സംബന്ധിച്ച ച�ോദ്യത്തിന് റവന്യൂ
വകുപ്പ് മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ നൽകിയ
മറുപടി, കേരളത്തിലെ ത�ോട്ടമുടമകൾ
2500 ക�ോടി രൂപ പാട്ടകുടിശ്ശിക വരു
ത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അത് പിരിച്ചെടു
ക്കുന്നത് അപ്രായ�ോഗികമാണ് എന്നു
മാണ്. എന്തുക�ൊണ്ട് അപ്രായ�ോഗിക
മെന്ന് ഇടത് എംഎൽഎമാർ പ�ോലും
ച�ോദിച്ചില്ല. അന്ന് 3 സെൻറ് ഭൂമിക്കു
വേണ്ടി മൂന്നരലക്ഷം അപേക്ഷകൾ
പാവപ്പെട്ട ഭൂരഹിതർ നൽകിയതിൽ
രണ്ടര ലക്ഷം അർഹരാണെന്ന് പ്ര
ഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും യുഡിഎഫിനും പി
ന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന എൽഡി
എഫിനും കഴിഞ്ഞില്ല. കേരളത്തിലുട
നീളം ഭൂരഹിതർ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്.
ത�ോട്ടം ത�ൊഴിലാളികള�ോടും ത�ോട്ട
ത്തിന് വെളിയിൽ പുറമ്പോക്കുകളിൽ
താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശീയര�ോടും വലിയ
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ദ്രോഹമാണ് ത�ോട്ടമുടമകൾ ചെയ്തു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുണ്ടക്കയം മുറിക
ല്ലുംപുറം നിവാസികള�ോട് കാട്ടുന്ന ക്രൂര
ത ഉദാഹരണമാണ്.
ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽത്തന്നെ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപ് മുതലേ ഉപ
യ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന പ�ൊതുവഴി പി
ന്നീട് പഞ്ചായത്ത് റ�ോഡ് ആയി മാറി
യത് ബിലീവേഴ്സ
 ് ചർച്ച് അടച്ചതും
നാട്ടുകാർ ക�ോടതി കയറി അനുകൂല
ഉത്തരവ് നേടിയതും അനുഭവമാണ്.
ചെങ്ങറയിലും അരിപ്പയിലും വയനാട്ടി
ലും ഇടുക്കിയിലും എല്ലാം പട്ടികജാതി
-വർഗ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒരു പതിറ്റാ
ണ്ടിലേറെയായി പ്രത്യക്ഷ സമരത്തി
ലാണ്. അതിനെല്ലാം അവഗണിച്ചു
ക�ൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും റവന്യൂ
മന്ത്രിയും നിയമസഭയിൽ സർക്കാർ ഭൂ
മിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ചെറുവള്ളി
എസ്റ്റേറ്റ്, ഖജനാവിലെ പണം ക�ൊടു
ത്തു വാങ്ങി വിമാനത്താവളം നിർമ്മി
ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഭരണഘടനാപര
മായും ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം അനു
സരിച്ചും എല്ലാം ഈ ഭൂമി സർക്കാ
രിൽ നിക്ഷിപ്തമാകേണ്ടതാണ്. പാരി
സ്ഥിതികമായി ഏറെക്കുറേ ഭദ്രമായി
രുന്ന കേരളം ഇപ്പോൾ അടിക്കടി ദുര
ന്തങ്ങൾക്കടിപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ക�ോർപ്പറേറ്റ്
ക�ൊള്ളക്കാർ വികസനമെന്ന പേരിൽ
പ്രകൃതിയുടെമേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ ചൂഷണമാ
ണ് ഇതിനു കാരണം. ഗാഡ്ഗിൽ റി
പ്പോർട്ടിനെ അപ്രസക്തമാക്കാൻ നി

4 അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന
ത്താവളങ്ങളുള്ള കേരള
ത്തിൽ പുതിയത�ൊന്ന്
ആവശ്യമാണ�ോ? വലിയ
വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി
നടപ്പാക്കിയ ക�ൊച്ചിൻ
കണ്ടെയ്നർ ടെർമിന
ലും പണിതീരാതെ കിട
ക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ
വുമെ ല്ലാം വലിയ സാമ്പ
ത്തികനഷ്ടം വരുത്തിവച്ചി
രിക്കുന്നു എന്നതും പാരി
സ്ഥിതിക പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കു ന്നു എന്നതും
അനുഭവമാണ്.
യ�ോഗിച്ച കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട്
പ�ോലും ഇവർക്ക് പരിഗണനാവിഷയ
മേയല്ല. ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് പെരി
യാർ ടൈഗർ റിസർവിന�ോട് ചേർന്ന്
കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. വന്യ മൃഗങ്ങളു
ടെ ആവാസ മേഖലയിൽ മനുഷ്യൻ
നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റം വലിയ പ്ര
ത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പരി
സ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽ
കിയിട്ടുണ്ട്. ക�ൊറ�ോണ ഉൾപ്പെടെയു
ള്ള വൈറസുകൾ പലതും മൃഗ ജന്യമാ
ണ് എന്ന് ഇതിനകം ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെ
ത്തലുകൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഈ മേഖല
യിൽ വിമാനത്താവളം നിർമിക്കുക
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വഴി ഉണ്ടാകാൻ പ�ോകുന്ന പാരിസ്ഥി
തിക ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കി
ലും പഠനം നടത്തിയതായി അറിവില്ല.
4 അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളു
ള്ള കേരളത്തിൽ പുതിയത�ൊന്ന് ആവ
ശ്യമാണ�ോ? പാരിസ്ഥിതിക ആഘാ
തവും സാമ്പത്തിക ചെലവും ഒക്കെ
തട്ടിച്ചുന�ോക്കുമ്പോൾ ലാഭകരമാണ�ോ
? തുടങ്ങിയ ച�ോദ്യങ്ങൾ അവശേഷി
ക്കുന്നു. വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി
നടപ്പാക്കിയ ക�ൊച്ചിൻ കണ്ടെയ്നർ
ടെർമിനലും പണിതീരാതെ കിടക്കുന്ന
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമെല്ലാം വലിയ
സാമ്പത്തികനഷ്ടം വരുത്തിവച്ചിരിക്കു
ന്നു എന്നതും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്ന
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതും അനുഭവ
മാണ്. കേരളജനതയുടെ സാമൂഹിക
വും പാരിസ്ഥിതികവുമായ നിലനിൽ
പ്പിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന, വമ്പൻ പദ്ധതി
കളിലൂടെ വൻ അഴിമതിയാണ് ഭരണ
ക്കാർ ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നത്. ക�ൊറ�ോ
ണാ വ്യാപനത്തിൽ ല�ോകമാകെ സ്തം
ഭിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പണിയെടുത്ത് ജീ
വിച്ചിരുന്ന സാധാരണക്കാർ ഭക്ഷണ
ത്തിനുള്ള വഴിപ�ോലും കാണാതെ ഉഴ
ലുമ്പോൾ അഴിമതി ലക്ഷ്യംവച്ച് ഇടത്
എന്നവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സർക്കാർ
പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സുമനസ്സുകളായ
ഏവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. ക�ോർ
പ്പറേറ്റ് അനുകൂല നയങ്ങൾ വലതുപ
ക്ഷക്കാരെക്കാൾ ആസ്ഥയ�ോടെ നട
പ്പിലാക്കാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ കേ
രളത്തിന്റെ ഇടത് ചിന്താഗതിയെ വെ
ല്ലുവിളിക്കുന്നു.
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ല�ോകമാകെ ക�ോവിഡ് ഭീതിയിലും, ത�ൊഴിലില്ലായ്മയിലും
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലുംപെട്ട് ഉഴലുമ്പോൾ കേന്ദ്രം
ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി സർക്കാർ, ജനങ്ങള�ോട് യുദ്ധം പ്ര
ഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുതലാളിമാർക്ക് അനുകൂലമായി
ത�ൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്തും, ചില നിയമ
ങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയും, ത�ൊഴിലാളി ദ്രോഹനയങ്ങൾ നട
പ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം വൈദ്യുതി മേഖലയൊന്നാകെ മുത
ലാളിമാർക്ക് അടിയറ വയ്ക്കുകയാണ്.

നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി നിയമം

2003, ഈ മേഖലയെ കച്ചവടം ചെ
യ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നടപ്പാക്കിയതാണെ
ങ്കിലും, അതിലെ ചില ഉപാധികൾ
'ease of doing business'ന് തടസ്സമാകു
ന്നു എന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി
വരാൻ കാരണം. പുതിയ ബില്ലിലെ
വ്യവസ്ഥകൾ ഇനി മുതൽ ജമ്മു കാശ്മീ
രിന് കൂടി ബാധകമായിരിക്കും.
വൻകിട ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക്, അവ
രുടെ വാണിജ്യ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനു
സരിച്ച്, വൻത�ോതിലുള്ള ലാഭം ഉണ്ടാ
ക്കിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തര
ത്തിലുള്ള ഭേദഗതികളാണ് ഈ ബി
ല്ലിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് വൈ
ദ്യുതി മേഖലയിൽ പ�ൊതുതാൽപര്യ
ത്തിന് മുകളിൽ, വാണിജ്യ താൽപ്പര്യ
ത്തെ കുടിയിരുത്തും. പാവങ്ങൾക്കും,
കൃഷിക്കാർക്കുമുള്ള ക്രോസ് സബ്സി
ഡികൾ എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടും.
പുതിയതായി 15 എ എന്ന ഉപവകുപ്പ്
ചേർത്തുക�ൊണ്ട്, രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളി
ലും, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലും, വൈദ്യുതിയു
ടെ ഉല്പാദനവും വില്പനയും വിതരണവും
നടത്താൻ വൻകിട കമ്പനികൾക്ക്
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അനുവാദം ക�ൊടുക്കുകയാണ്. മാത്രമ
ല്ല വൈദ്യുതിയുടെ പാസ്സേജ് അടക്കം
വില്ക്കാനുള്ള അനുവാദമാണ് കുത്തക
കമ്പനികൾക്ക് ലഭിക്കുക. Electricity
Contract Enforcement Authority എന്ന
പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിലാ
യിരിക്കും ഇനി മുതൽ വൈദ്യുതിയുമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രയവിക്ര
യങ്ങളും കരാറുകളും. ഈ സംവിധാന
മാണ് രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
വൈദ്യുതിയുടെ കയറ്റിറക്കുമതി, ലൈ
സൻസിംഗ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കു
ന്നത്.
കമ്പനികളുമായുള്ള കരാറുകളെ
സംബന്ധിച്ചും വൈദ്യുതിയുടെ വിതര
ണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഉണ്ടാകുന്ന
തർക്കങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കാനുള്ള
അധികാരവും ഈ സ്ഥാപനത്തിനായി
രിക്കും. വൈദ്യുതി വിൽപ്പനക്ക് കരാ
റെടുത്ത കമ്പനിക്ക് അത് അനുവദി
ച്ചിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി
കളെ കണ്ടെത്താം. ഉപവിൽപ്പനക്കാര
നെ കണ്ടെത്താം. അതിന�ൊന്നും മേൽ
അത�ോറിറ്റിയുടെ അനുവാദം ആവശ്യ
മില്ല. ഏത�ൊരു ഉപഭ�ോക്താവിൽ നി
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ന്നും, താരിഫ് ഈടാക്കാനുള്ള അവ
കാശവും കമ്പനികൾക്കുണ്ടായിരിക്കു
ന്നതാണ്. അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ
അധികാരത്തിനുമേലും, പുതിയ നിയ
മം വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
ഓര�ോ സംസ്ഥാനത്തെയും ഊർ
ജ്ജവിഭവത്തിനുമേലും സ്വതന്ത്രമായ
തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തര
ത്തിലാണ് ഈ ഭേദഗതികൾ ആവിഷ്ക്ക
രിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ച് 3-ാം വകു
പ്പിന് 3(എ) എന്ന് അനുബന്ധം ചേർ
ത്ത് ക�ൊണ്ട് National Renewable
Energy Policy (ദേശീയ പുനർനിർമ്മാ
ണ ഊർജ്ജ നയം) ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരി
ക്കുകയാണ്. ഓര�ോ സംസ്ഥാനത്തെ
യും hydro electric projects ലും
അതിൻമേലുള്ള നയരൂപീകരണത്തി
നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് അധികാരം
നൽകുന്നതാണ് ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ.
National Load Despatch Centre എന്ന
സംവിധാനത്തിന് കീഴിലായിരിക്കും,
വൈദുതിയുടെ ഗ്രിഡ് ഓപ്പറേഷനും,
മ�ോണിറ്ററിംഗും എല്ലാം.
നിലവിൽ വൈദ്യുതി വിതരണ
ത്തിന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന കമ്പിയും കാ
ലുമെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നല്ലൊ
രു പങ്ക് സ്ഥലവും നാട്ടുകാരുടെ പുരയി
ടവും, പാടങ്ങളുമാണ്. ബിൽ പാസ്സാ
യാൽ ഇതെല്ലാം ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ
എന്ന പേരിൽ വരുന്ന കുത്തകകൾ
കൈയടക്കും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ
പെട്രോളിയം മേഖലയുടെ സ്വകാര്യ
വൽക്കരണം വഴി കുത്തക കമ്പനി
കൾ എങ്ങനെയാണ�ോ സാധാരണ
ക്കാരനെ ക�ൊള്ളയടിച്ചത്, അതിനേ
ക്കാൾ ഭീകരമായ ക�ൊള്ളയായിരി
ക്കും പുതിയ ബില്ലിന്റെ നടപ്പാക്കലിലൂ
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ടെ സംഭവിക്കാൻ പ�ോകുന്നത്.
2020 ഏപ്രിൽ 18 ന്, ഈ കരട്
നയം കേന്ദ്ര ഊർജ്ജമന്ത്രാലയം വെ
ബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ജൂൺ
5 നകം ത�ൊഴിലാളിയൂണിയനുകളുടെ
അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്നാണ്
ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.
വൈദ്യുതി മേഖലയുടെ സ്വകാര്യ
വത്ക്കരണം ത�ൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാ
ക്കും. കർഷകരെയും, സാധാരണക്കാ
രെയും വെല്ലുവിളിച്ചു ക�ൊണ്ട് ആവിഷ്ക്ക
രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കരിനിയമ
ത്തിനെതിരെ, ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യുതി
മേഖലയിലെ ത�ൊഴിലാളികളുടെ സം
ഘടനകളുടെ സംയുക്ത വേദിയായ
NCCOEEE ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തി
ലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കേന്ദ്ര ട്രേഡ്
യൂണിയനായ എഐയുറ്റിയുസിയിൽ
അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഓൾ ഇൻ
ഡ്യ പവർമെൻ ഫെഡറേഷൻ (AIPF)
ഈ സംയുക്ത വേദിയിലെ ശക്തമായ
സാന്നിദ്ധ്യമാണ്. KSE വർക്കേഴ്സ് യൂണി
യൻ, KSEB-PCC ലൈൻ വർക്കേഴ്സ് യൂ

കർഷകർക്ക് നല്കിയിരുന്ന
സബ്സിഡികൾ ഒഴിവാ
ക്കുകയും താരിഫ് യഥേ
ഷ്ടം ചുമത്തുകയും ചെയ്യുന്ന
ത് വഴി, മരണാസന്നമാ
യി കിടക്കുന്ന കാർഷിക
മേഖലയുടെ അന്ത്യം ഉറ
പ്പാകും. രാജ്യം വൻ വില
ക്കയറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം
വഹിക്കും. മറുവശത്ത്
ക�ോർപ്പറേറ്റുകളെ സർ
ച്ചാർജ്ജിൽ നിന്ന് ഒഴിവാ
ക്കുകയും വൈദ്യുതിയുടെ
വിൽപ്പനയെ സംബന്ധി
ക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉദാര
മാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്
വഴി രാജ്യത്തെ അസമ
ത്വം പരക�ോടിയിലെത്തും.
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ണിയൻ തുടങ്ങിയ വൈദ്യുതി മേഖല
യിലെ സംഘടനകളും സമരരംഗത്ത്
അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്. കർഷകർക്ക്
നല്കിയിരുന്ന സബ്സിഡികൾ ഒഴിവാ
ക്കുകയും, താരിഫ് യഥേഷ്ടം ചുമത്തുക
യും ചെയ്യുന്നത് വഴി, മരണാസന്നമാ
യി കിടക്കുന്ന കാർഷിക മേഖലയുടെ
അന്ത്യം ഉറപ്പാകും. രാജ്യം വൻ വില
ക്കയറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. മറു
വശത്ത് ക�ോർപ്പറേറ്റുകളെ സർച്ചാർ
ജ്ജിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും, വൈദ്യു
തിയുടെ വിൽപ്പനയെ സംബന്ധിക്കു
ന്ന നിയമങ്ങൾ ഉദാരമാക്കുകയും ചെ
യ്യുന്നത് വഴി, രാജ്യത്തെ അസമത്വം
അതിന്റെ പരക�ോടിയിലെത്തും. അതി
നാൽ ഈ നീക്കത്തെ ചെറുത്ത് ത�ോൽ
പ്പിക്കേണ്ടത്, എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളു
ടേയും ആവശ്യവും ഉത്തരവാദിത്തവുമാ
ണ്. മുഴുവൻ ത�ൊഴിലാളികളും ജനാധിപ
ത്യ വിശ്വാസികളും ഈ പ്രക്ഷോഭണ
ത്തെ പിന്തുണക്കണമെന്നും ജനകീയ
സമര കമ്മിറ്റികളിൽ അണിനിരക്കണ
മെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
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ങ്ങൾ കടുത്ത സാമ്പത്തിക
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോളായിരുന്നു
സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബ�ോർഡ് വലി
യ തുക ഈടാക്കി ക�ൊണ്ടുള്ള വൈദ്യു
തി ഉപഭ�ോഗ ബില്ലുകൾ ജനങ്ങളുടെ
മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത്. സാധാരണ
ഗാർഹിക ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക്
അത�ൊരിക്കലും തങ്ങാനാകുമായിരു
ന്നില്ല. ജനങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതിഷേ
ധിക്കുകയും അവരുടെ ര�ോഷം സാമൂ
ഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലുൾപ്പെടെ വിവിധ
സംഘടനകളിലൂടെയും വ്യത്യസ്ഥ സമ
ര രൂപങ്ങളിലൂടെയും പ്രകടിപ്പിക്കുക
യുണ്ടായി. അതിനെ തുടർന്ന് സം
സ്ഥാന സർക്കാരും ബ�ോർഡ് അധികൃ
തരും ചെറിയ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ര�ോഷം തണുപ്പി
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി.
സാധാരണയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത
മായി വൈദ്യുതിയുടെ ഉപഭ�ോഗ ബില്ലി
ലുണ്ടായ തുകയുടെ വർദ്ധനവിന് കാര
ണമായി ബ�ോർഡ് അധികൃതർ ചൂണ്ടി
കാണിച്ചത് ല�ോക് ഡൗൺ കാലയള
വിൽ എല്ലാവരും വീടുകളിലായിരുന്ന
തുക�ൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഉപഭ�ോഗത്തിൽ
വൻ വർദ്ധവുണ്ടായി എന്നായിരുന്നു.
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യഥാർത്ഥ വസ്തുത ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി
യും ബ�ോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സാധാരണ
ഒരു ഉപഭ�ോക്താവിന് ബ�ോദ്ധ്യപ്പെ
ടാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള ഘടകങ്ങ
ളും, രീതികളുമാണ് വൈദ്യുതി ഉപഭ�ോ
ഗ ബില്ലിലുള്ളത്. കറൻറ് ചാർജ് കൂടാ
തെ മീറ്റർ വാടക, ഫിക്സഡ് ചാർജ്,
ജി.എസ്.റ്റി, സെസ്സ്, വിവിധ വൈദ്യു
തി നിരക്കുകളുള്ള സ്ലാബ് സമ്പ്രദായം.
ഇവയിൽ പലതും അശാസ്ത്രീയവും, ജന
ങ്ങൾക്ക് വലിയ ബാദ്ധ്യതകളുണ്ടാക്കു
ന്നതുമാണ്. ഉദാഹരണം മീറ്റർ വാടക
യും, ഫിക്സഡ് ചാർജും. ഇവ രണ്ടും
ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അനാവശ്യമായി
ഈടാക്കുന്ന അധിക തുകയായിട്ടെ
കാണാൻ കഴിയൂ. വളരെ മുമ്പ് മീറ്റർ
വാടക ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാധാരണ
ഗാർഹിക ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക് ഫി
ക്സഡ് ചാർജുംഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പി
ന്നീട് കണക്റ്റഡ് ല�ോഡിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഫിക്സഡ്
ചാർജ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അവ
സാനമായി നടപ്പിലാക്കിയ കറന്റ്
ചാർജ് വർദ്ധനവിലൂടെ അതിൽ മാറ്റം
വരികയും വൈദ്യുതി ഉപഭ�ോഗമനുസ
രിച്ച് വർദ്ധിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥി
രം ചാർജായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. വൈ

kwØm\ I-½n-än
{]-kv-Xm-h-\IÄ

ദ്യുതി ഉപഭ�ോഗം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നി
രക്കും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിലുള്ള (50 യൂണിറ്റ് വീതമു
ള്ള ) പത്ത് സ്ലാബുകളായിട്ടാണ് ഗാർ
ഹിക ഉപഭ�ോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി
നിരക്ക് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്ലാബുകളി
ലെ കറന്റ് ചാർജ് യഥാക്രമം 3.15,
3.70, 4.80 രൂപ, 201നും 250 യൂണിറ്റി
നും ഇടയ്ക്കു വരുന്ന (സ്ലാബ് 4)എനർജി
ചാർജിന് ഉയർന്ന നിരക്കായ 7.60
രൂപ നൽകേണ്ടി വരുന്നു. ഉപഭ�ോഗം
250 യൂണിറ്റ് (സ്ലാബ്: 5)ന് മുകളിൽ
പ�ോകുന്നത�ോടെ ഒരു യൂണിറ്റ് മുതലു
ള്ള മുഴുവൻ യൂണിറ്റിനും 5.80 രൂപ
ക�ൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. വീണ്ടും ത�ൊട്ടടു
ത്ത സ്ലാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം
മുതലുള്ള മുഴുവൻ യൂണിറ്റിനും ഉയർന്ന
നിരക്കായ 6.60 രൂപ ഇടാക്കുന്നു. കൂടാ
തെ മറ്റ് അനുബന്ധ ചാർജുകളും. ഇപ്ര
കാരം വലിയ ചാർജ് ഉപഭ�ോക്താവിന്
വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മുകളിൽ സൂചി
പ്പിച്ച ആദ്യ മൂന്നു സ്ലാബുകളിലെ ആനു
കൂല്യം ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നി
ല്ല. അതുക�ൊണ്ട് എല്ലാ
സ്ലാബുകളിലുമുള്ള ഉപഭ�ോക്തകൾക്കും
ഗുണകരമാകുന്ന (ടെലിസ്ക�ോപിക്)

Pqsse 2020
കണക്കുകൂട്ടൽ രീതിയാണ് അവലം
ബിക്കേണ്ടത്. അതുപ�ോലെ ദ്വൈമാസ
ബില്ലിംഗ് രീതിയനുസരിച്ച് കറന്റ്
ചാർജ് കണക്കാക്കുന്നതും ഉപഭ�ോക്താ
വിന് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായി വലിയ തുക
അടക്കേണ്ടി വരുന്നതും സാമ്പത്തിക
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുക�ൊണ്ട്,
പിൽക്കാലത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച മീറ്റർ
വാടക, ഫിക്സഡ് ചാർജ്, എന്നിവ
പിൻവലിക്കുകയും സ്ലാബ് സമ്പ്രദായം
പരിഷ്കരിച്ച് എല്ലാ വിഭാഗം ഉപഭ�ോ
ക്താക്കൾക്കും ഗുണകരമാകുന്ന കണ
ക്കുകൂട്ടൽ അവലംബിക്കുകയും വേണം.
ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാ
ദ്ധ്യത വരുന്ന പവർ പർച്ചേസ് എഗ്രി
മെൻറുകൾ വേണ്ടന്നു വയ്ക്കണം. അനാ
വശ്യമായ മറ്റ് പർച്ചേസുകൾ, ചെലവ്
ചുരുക്കൽ മുതലായവ നടപ്പിലാക്കണം.
നിലവിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക
ളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുത�ോൽപ്പാദനം
പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. വൈദ്യു
തി മേഖലയ്ക്കുള്ള സബ്സിഡി ഉയർത്ത
ണം. മറ്റ് ഊർജ്ജ ഉറവിടങ്ങളും ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ
യ�ൊക്കെ ചെയ്താൽ താരിഫ് നിരക്കു
കൾ കുറച്ചു ക�ൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഒരു
യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്
ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക്
കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വൈദ്യുതി എത്തി
ച്ചു ക�ൊടുക്കാനുള്ള ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
അത് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കു ന്നുണ്ട്.
ജനങ്ങളുടെ പണംക�ൊണ്ട് പടുത്തു
യർത്തിയ പ�ൊതുമേഖല സ്ഥാപനമാ
ണ് വൈദ്യുതി ബ�ോർഡ്. അതു ക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വ
ങ്ങൾ നിവേറ്റാൻ അതിന് കഴിയണം.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടായി ഈ
രംഗത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്ക്കാര
ങ്ങൾ വൈദ്യുതിബ�ോര്ഡിനെ സമ്പൂർ
ണമായി വാണിജ്യവൽക്കരിച്ചുക�ൊണ്ട്
ഒരു കച്ചവട കമ്പനിയാക്കി മാറ്റിയിരി
ക്കുന്നു. വൈദ്യുതി ആക്റ്റ് 2003 വരുന്ന
തിനു മുമ്പുതന്നെ കേരളത്തിൽ നവ
ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്കനുസരി
ച്ച് വൈദ്യുതി ബ�ോർഡിനെ ലാഭകേ
ന്ദ്രങ്ങളാക്കുകയും സ്വകാര്യവൽക്കരണ
ത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്റ
റി കമ്മീഷൻ രൂപികരിക്കാനുള്ള നി
യമനടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെ
യ്തിരുന്നു. ദൗർഭാഗ്യകരമെന്നു പറയട്ടെ
ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം കുറിച്ചത് 1996
ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇടതുപക്ഷ
സർക്കാരായിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിൽ 91 ൽ
അധികാരത്തിൽ വന്ന നരസിംഹറാവു

ജനങ്ങളുടെ പണം ക�ൊ
ണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയ
പ�ൊതുമേഖല സ്ഥാപന
മാണ് വൈദ്യുതി ബ�ോർ
ഡ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വ
ങ്ങൾ നിവേറ്റാൻ അതിന്
കഴിയണം. കഴിഞ്ഞ
രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടായി ഈ
രംഗത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ
പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ വൈദ്യു
തിബ�ോര്ഡിനെ സമ്പൂർ
ണമായി വാണിജ്യവൽക്ക
രിച്ചുക�ൊണ്ട് ഒരു കച്ചവട
കമ്പനിയാക്കി മാറ്റിയിരി
ക്കുന്നു.
വിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക�ോൺഗ്രസ്സ്
സർക്കാർ ക�ൊണ്ടുവന്ന വൈദ്യുതി
നയങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ചായിരുന്നു മുക
ളിൽ പറഞ്ഞ നയങ്ങൾ കേരളത്തിലെ
വൈദ്യുതി മേഖലയിലും നടപ്പിലാക്കി
യത്. പിൽക്കാലത്ത് ബിജെപി കേന്ദ്ര
ഭരണത്തിൽ വന്നത�ോടെ വൈദ്യുതി
മേഖലയുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണ പ്ര
ക്രിയ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കുകയും അതി
നെതിരെ ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പും സം
ഘടിപ്പിക്കാതെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇടതു
വലതു സർക്കാരുകൾ, സ്വകാര്യവൽ
ക്കരണത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള കമ്പ
നിവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കുകയുമാ
ണ് ഉണ്ടായത്.
ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ
പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കിയ ഈ കേന്ദ്ര
വൈദ്യുതിനയങ്ങളെ ചെറുത്തു ത�ോൽ
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്, കേരളത്തിലെങ്കിലും
ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന
തിനു പകരം എല്ലാ നയങ്ങളും സം
സ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട്
വൈദ്യുതി ബ�ോർഡിനെ ഒരു വാണി
ജ്യ കമ്പനിയാക്കുകയും ചെയ്തു. കുറച്ചു
നാളുകളായി തുടർന്നുവരുന്ന നയങ്ങളു
ടെ ദുരന്തഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ജന
ങ്ങൾക്ക് ബാദ്ധ്യതയായിരിക്കുന്ന ഈ
വലിയ വൈദ്യുതി ചാർജിന്റെ അടി
സ്ഥാനം. വൈദ്യുതി ബ�ോർഡ് എന്ന
കമ്പനിയെ എല്ലാ സാമൂഹ്യ ബാദ്ധ്യത
കളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട്
സ്വയം ലാഭമുണ്ടാക്കുന ഒരു സ്ഥാപന
മാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി
ഒരു വാണിജ്യ ഉൽപ്പന്നമായത�ോടെ
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അതിന്റെ പ്രതിദിന ക്രയവിക്രയം
സ്റ്റോക് എക്സേഞ്ചിനു തുല്യമായി മാ
റിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ദേശീയ
കമ്പോളത്തിൽ വലിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങു
കയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാ
ണിജ്യ ഉൽപ്പന്നമാണെന്നു ചുരുക്കം.
ഏതു സമയവും സ്വകാര്യ മുതലാളിമാർ
ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുംവിധം ഉയർ
ന്ന താരിഫ് ഘടനയുള്ള ഒരു വാണി
ജ്യ മേഖലയാക്കി കേരള സംസ്ഥാന
വൈദ്യുതി ബ�ോർഡിനെ ഒരുക്കി നിർ
ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ജനങ്ങളെ ഷ�ോക്കടിപ്പിക്കുന്ന വലി
യ തുകയുടെ ബില്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനം
ഒര�ോ പ്രാവശ്യവും കുതിച്ച് ഉയരുന്ന
താരിഫ് ഘടനയാണ്. വൈദ്യുതി
ബ�ോർഡുകളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം
ലക്ഷ്യംവച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ഘടനാപരമാ
യ പരിഷ്കാരം ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാ
നാവാത്ത ചാർജ് വർദ്ധനവിലേക്ക്
നയിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ടി എസ്യു
സിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) 90'കളുടെ
ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും നിരവധി സെമിനാറു
കളും, സമരപരിപാടികളും കൈക്കൊ
ള്ളുകയും ചെയ്തു. ക�ോവിഡ് മഹാമാരി
യുടെ നാളുകൾ പ�ൊതുമേഖലയുടെ പ്രാ
ധാന്യം വളരെയധികം വിളിച്ചോതുന്നു
ണ്ട്. ആര�ോഗ്യരംഗത്ത് നൂറ്റാണ്ടുക
ളായി പടുത്തുയർത്തിയ സാമൂഹ്യ ഉടമ
സ്ഥതയിലുള്ള ആശുപത്രി സംവിധാ
നങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഈ മഹാമാ
രിയെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയത്.
കച്ചവട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്നുവ
ന്ന പഞ്ചനക്ഷത്ര ആശുപത്രികൾക്ക്
പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്താൻ
കഴിഞ്ഞല്ലയെന്ന കാര്യം നാം മറന്നുകൂ
ട. വൈദ്യുതിബ�ോർഡിനെ സാമൂഹ്യ
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാ
ക്കി നിലനിർത്തേണ്ടത് വളരെയധി
കം ആവശ്യമാണ്.
ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയെപ്പോലെ
ജനങ്ങള�ോട് ബാദ്ധ്യതയില്ലാത്ത വെറു
മ�ൊരു കച്ചവട സ്ഥാപനമാക്കി വൈദ്യു
തി ബ�ോർഡിനെമാറ്റിയാൽ, ഭരണാധി
കാരികൾക്ക് വളരെ വേഗം സ്വകാര്യ
വൽക്കരിക്കാൻ കഴിയും. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ വൈദ്യുതി രംഗത്ത് നയപരമാ
യ ഒരു പ�ൊളിച്ചെഴുത്താണാവശ്യം.
എങ്കിൽ മാത്രമെ ചാർജ് വർദ്ധനവിന്
ശാശ്വതമായ�ൊരു പരിഹാരം കണ്ടെ
ത്താൻ കഴിയൂ. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശക്ത
മായ പ്രക്ഷോഭണത്തിലൂടെ മാത്രമെ
നയപരമായ മാറ്റം ക�ൊണ്ടുവരാനും
കഴിയു.
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ത്തുവർഷം മുമ്പാണ് അതിവേഗ
റയിൽ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച
ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രൈവററ് പബ്ലിക്
പങ്കാളിത്തത്തിൽ, എലിവേററഡ്
ഹൈസ്പീഡ് റയിൽവെ ആയിരുന്നു
അന്നാല�ോചിച്ചത്. മംഗലാപുരം മുതൽ
തിരുവനന്തപുരംവരെയായിരുന്നു റൂട്ട്
പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്.
അതിവേഗ റയിൽ ഫീസിബിൾ
അല്ലെന്നും അർദ്ധഅതിവേഗ പാത
മതിയെന്നും പിണറായി സർക്കാർ
2019ൽ തീരുമാനമെടുത്തു. നിലവിലു
ള്ള പാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി 1800
ഏക്കർ ഭൂമി അക്വയർ ചെയ്തുക�ൊണ്ടും
6000ത്തിലധികം കുടുംബങ്ങളെ കുടി
യ�ൊഴിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടും ആയിരിക്കും
ഇത് നടപ്പാക്കേണ്ടി വരികയെന്നും വി
ലയിരുത്തി. ഫ്രഞ്ച് കൺസൺട്ടൻസി
യായ 'സിസ്ട്ര'(systra), മുംബൈ അഹ
മ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രയിൻ സ്ഥാപിച്ച
കമ്പനിയായ ഹൈദരാബാദ് ജീന�ോ
ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്(Hyderbad
Geokno India pvt. ltd.), ഡിഎംആർ,
തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ ആകാശസർവ്വെ, റൂട്ട് അലൈൻ
മെന്റ്, ഡിപിആർ (ഡീറ്റെയിൽഡ്
പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്) എല്ലാം തയ്യാറാ
ക്കി അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നാണ്
ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്.
എന്നാല് ഡിപിആര് തയ്യാറാക്കിയ
സിസ്ട്ര എന്ന ഫ്രഞ്ചുകമ്പനി ജിയ�ോ ടെ
ക്നിക്കല് പഠനങ്ങള് നടത്തിയിട്ടില്ല
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എന്ന ഗുരുതരമായ ആര�ോപണവും നി
ലവിലുണ്ട്.
പദ്ധതിക്ക് 56,433 ക�ോടി രൂപ
ചെലവാകും എന്നാണ് പ്രാഥമിക
എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഇത് ഫലത്തിൽ
60,000ന് മേലെ പ�ോകും. ക�ൊച്ചുവേ
ളി, ക�ൊല്ലം, ചെങ്ങന്നൂർ, എറണാകു
ളം, നെടുമ്പാശേരി, തൃശൂർ, തിരൂർ,
ക�ോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർക�ോ
ഡ്വരെ 10 സ്റ്റേഷനുകൾ. കാസർക�ോ
ടുനിന്ന് തിരൂർവരെ നിലവിലെ ലൈ
നിന് സമന്തരമായും തുടർന്ന് പുതിയ
റൂട്ടുമായിരിക്കും. ഇതിനായി വളരെ
അധികം തണ്ണീർത്തടങ്ങളും, വയലുക
ളും നഷ്ടമാകും. ലൈനിനടുത്ത് കെട്ടിട
ങ്ങൾ പാടില്ലാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ
സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും. ഇടയ്ക്ക്
ഹ്രസ്വദൂര ഫീഡർ ലൈനുകളും പദ്ധതി
യിലുണ്ട്.
532 കില�ോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള
ഈ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ വഴി
മണിക്കൂറിൽ 200 കില�ോമീറ്റർ വേഗ
തയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാസർ
ക�ോടുനിന്ന് തിരുവനന്തപരത്തേക്ക്
4മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും. ആകെയു
ള്ള 645 സീറ്റുകളിൽ ബിസിനസ് ക്ലാ
സ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസ്സ് എന്നീ വി
ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. 2025ൽ
പണി പൂർത്തിയാകും. പതിവുപ�ോലെ,
പണിനടക്കുമ്പോൾ 50,000 പേർക്കും
പണി കഴിഞ്ഞാൽ 11,000 പേർക്കും
ത�ൊഴിൽ വാഗ്ദാനം ഉണ്ട്.
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അതിവേഗ പാതയല്ല
ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ദൈനംദി
ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി റയിൽവേയാ
ണ് കൂടുതലായി ആശ്രയിച്ചുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നത്. എന്നാൽ വർഷംത�ോറുമുള്ള
യാത്രക്കൂലി വർധന സാധാരണക്കാർ
ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാ
യിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റെടത്തു യാത്ര ചെയ്യുന്ന
വരാകട്ടെ പ്രാണവായുപ�ോലും ലഭിക്കാ
ത്ത രീതിയിൽ തിക്കിത്തിരക്കി നിന്ന്
യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയും വരുന്നു. പാസ
ഞ്ചർ പലതും നിർത്തലാക്കിയതുമൂലമു
ള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേറെയും. ബസ്സ് യാ
ത്ര അതിലേറെ ദുരിതവും ചെലവുകൂടി
യതുമാണ് .
യാത്രാദുരിതങ്ങൾ കാരണം റ�ോ
ഡിലും റെയിലിലുമായി അനുദിനം
അനേകം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ആൾ
നാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യ
ത്തിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ യാത്രാ
സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള
നടപടികളാണ് സർക്കാർ അടിയന്തര
മായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നിലവിലുള്ള
പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാക്കി
ട്രെയിനുകളുടെയും ബ�ോഗികളുടെയും
എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ പകുതിയിലേറെ യാ
ത്രാപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നതേയു
ള്ളൂ. ഒപ്പം ദശാബ്ദങ്ങളായി
പൂര്ത്തീകരിക്കാതെ റയില്പദ്ധതിക
ള് പൂര്ത്തീകരിക്കുകയും നിലവിലുള്ള
തീവണ്ടികളുടെ വേഗം
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കൂട്ടത്തക്കവിധം ട്രാക്കുകള് നവീകരി
ക്കുന്നതുള്പ്പെടെയുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളും. ഹ്രസ്വദൂര യാത്ര
ക്കാർക്ക് പാസഞ്ചർ സർവീസ് ആവ
ശ്യത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തുകയും വേണം.
അത�ോട�ൊപ്പം നിരന്തരമായ ബസ്സ്
ചാർജ് വർധന ഒഴിവാക്കുക, ഓർഡി
നറി ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കു
ക, എല്ലാം റൂട്ടുകളിലും കെഎസ്ആർടി
സി ബസ്സുകൾ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങി
യ ചെറിയ ചെറിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ
നടപ്പാക്കാനെങ്കിലും സർക്കാർ തയ്യാ
റായിരുന്നെങ്കിൽ നാനാതരം പ്രശ്ന
ങ്ങൾക�ൊണ്ട് പ�ൊറുതിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങളു
ടെ യത്രാപ്രശ്നങ്ങളെങ്കിലും പരിഹൃത
മാകുമായിരുന്നു. അടിയന്തര പ്രാധാന്യ
മുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരി
ക്കുന്നതിനു പകരം റൂട്ടുകൾ വെട്ടിച്ചുരു
ക്കി സ്വകാര്യ ല�ോബിക്ക് സൗകര്യം
ഒരുക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉത്സാഹം
കാണിക്കുന്നത്.

ഭീമമായ ചാർജ് നൽകി 4
മണിക്കൂർക�ൊണ്ട് തിരുവ
നന്തപുരത്തുനിന്നും കാസ
ര്കോഡേക്ക് ദിവസേന
പ�ോകേണ്ട എത്ര സാധാര
ണക്കാർ കേരളത്തിലു
ണ്ടാകും! ഒരു ചെറു ന്യൂനപ
ക്ഷം വരുന്ന ബിസിനസ്
ക്ലാസ്സ് യാത്രക്കാർക്ക് വേ
ണ്ടിയാണ് 60,000 ക�ോടി
ചെലവിട്ടുക�ൊണ്ടും പതി
നായിരങ്ങളെ കുടിയ�ൊഴി
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ടും അതിവേഗ
റെയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്.

ത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സർ
ക്കാരിന്റെ നിത്യനിദാന ചെലവുകൾ
ക്ക് ഫണ്ടില്ലാത്തതുക�ൊണ്ട് ചില്ലറ പ്ര
ശ്നങ്ങളല്ല ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന
ത്. ക�ൊറ�ോണയുടെ സംഹാരതാണ്ഡ
വത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച ജനങ്ങൾ
ല�ോക് ഡൗൺക�ൊണ്ടും, ത�ൊഴിൽ
നഷ്ടംക�ൊണ്ടും വാവിട്ട് നിലവിളിക്കു
ന്നത് കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചുക�ൊണ്ട്
അവസരം പാർത്ത് ഈ ജന�ോപകാര
പ്രദമല്ലാത്ത പദ്ധതി നടപ്പാക്കന�ൊരു
ങ്ങുന്നതെന്തിനാണ് ?
കൺസ്ട്രക്ഷൻ രംഗത്ത്
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വദേശ വിദേശ മുത
ലാളിമാർക്ക് അവസരം ഉറപ്പാക്കുക
യും അതുവഴിയുള്ള കനത്ത കിക്ക്ബാ
ക്ക് നേടുകയുമാണ് ഉദ്ദേശ്യം എന്നാരെ
ങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ തെററുപറയാനാ

ക്ലേശങ്ങൾക്കൊ ട്രാഫിക്ക്
പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ കാര്യമായ പരിഹാ
രം ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല എന്ന
തും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ സാ
ധാരണക്കാരന്റെ യാത്രാസൗകര്യമ�ോ,
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരമ�ോ ഒന്നുമ
ല്ല അതിവേഗ പാതയുടെ ഉദ്ദേശ്യം
എന്നും വ്യക്തം.
ഭീമമായ�ൊരു തുക ചെലവിട്ടും പ�ൊ
തുജനങ്ങളെ കുടിയ�ൊഴിപ്പിച്ചും ഈ
പദ്ധതി ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തുതന്നെ
ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതി
ന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾ
ആല�ോചിക്കണം.
സ്ഥലമെടുപ്പ് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴി
യാത്തതിനാൽ നാഷണൽ ഹൈവേ
യുടെ പണി അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടു
പ�ോവുകയാണ്. പ്രളയബാധിതരായ
സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട
പദ്ധതികളും സഹായവും ഇനിയും പൂർ

വില്ല. ക�ൊറ�ോണക്കാലത്ത് മദ്യക്കച്ച
വടത്തിലുള്ള തിടുക്കം, സ്പ്രിംഗ്ലര് വിവാ
ദം, ലക്ഷ്വറിബസ്സുകൾക്കുള്ള പുതിയ
ഉത്തരവ്, ബ്രൂവറികൾ സ്ഥാപിക്കാനു
ള്ള നീക്കം തുടങ്ങിയ അനേകം ഇടപാ
ടുകൾ ഈ സംശയം ശരിവയ്ക്കുന്നതാ
ണ്. ക�ൊറ�ോണയുടെ പ്രതികൂലാവസ്ഥ
ഉപയ�ോഗിച്ച് നരേന്ദ്രമ�ോഡി സർക്കാ
രിന്റെ 20 ലക്ഷം ക�ോടിയുടെ പദ്ധതി
കളും മറ്റൊരു ചിത്രമല്ല നൽകുന്നത്.
അതുക�ൊണ്ട് പ്രതിസന്ധിഗ്രസ്ഥ
മായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജനവിരുദ്ധമായ
ലക്ഷ്യംവച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള അതിവേഗ
റയിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്
സർക്കരിന�ോടും, ഇത്തരം കുത്തകാനു
കൂലമായതും അഴിമതിലക്ഷ്യമാക്കി
ക്കൊണ്ടുള്ളതുമായ പദ്ധതികളെ ചെറു
ക്കാൻ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും തയ്യാകണമെ
ന്ന് പ�ൊതുജനങ്ങള�ോടും ഞങ്ങൾ സാ
ദരം അഭ്യർത്ഥിക്കന്നു.

വന്കിട പദ്ധതികള് ജനങ്ങള്ക്കു
മേല് കനത്ത സാമ്പത്തികഭാരം
അടിച്ചേല്പ്പിക്കും
60,000 ക�ോടി ചെലവിട്ട് 645
പേർക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ സഞ്ച
രിക്കാനുള്ള ഈ പുത്തൻ അർദ്ധ
അതിവേഗ റെയിൽ ആർക്കാണ് പ്ര
യ�ോജനപ്പെടുക. സാധാരണ ചാർജ്ത
ന്നെ താങ്ങാനാവാത്ത സാധാരണ
ക്കാർ അതിവേഗ ട്രെയിനിൽ ഉയർന്ന
ചാർജ് നൽകി യാത്ര ചെയ്യുമ�ോ.
അത്യാവശ്യത്തിന് അതിൽ യാത്ര
ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ പാവപ്പെട്ട യാത്ര
ക്കാർ ക�ൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയല്ലെ
ഫലത്തിൽ സംഭവിക്കുക.
വീണ്ടും ന�ോക്കുക, 4 മണിക്കൂർ
ക�ൊണ്ട് വലിയ ചാർജ് നൽകി തിരു
വനന്തപുരത്തേക്ക് ദിവസേന പ�ോകേ
ണ്ട എത്ര സാധാരണ യാത്രക്കാർ കേ
രളത്തിലുണ്ടാകും! അപ്പോൾ ഒരു ചെറു
ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന ബിസിനസ് ക്ലാ
സ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയ
ല്ലേ ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യ ചെലവിട്ടു
ക�ൊണ്ടും പതിനായിരങ്ങളെ കുടിയ�ൊ
ഴിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടും ഈ അതിവേഗ റെ
യിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. വീടുകള് ഉള്പ്പെ
ടെ 25000 കെട്ടിടങ്ങള് പ�ൊളിച്ചുമാറ്റേ
ണ്ടിവരുമെന്നാണ് മാധ്യമറിപ്പോര്ട്ടുക
ള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ക�ോടികൾ ചെല
വിട്ട് നിർമ്മിച്ച എറണാകുളം മെട്രൊ
ട്രെയിൻ സർവീസ് നഷ്ടത്തിലാണെ
ന്ന് മാത്രമല്ല അത് ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ
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വിഡ്-19 ല�ോക്ഡൗൺ
ഇതിനകംതന്നെ 270 ക�ോടി ത�ൊഴി
ലാളികളുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കിയ
തായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ
പറയുന്നത്. ല�ോകത്താകെയുള്ള
അദ്ധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ 81
ശതമാനത്തോളം വരുമിത്. ത�ൊഴിൽ
നഷ്ടം ഭയാനകമാംവിധം വർദ്ധിക്കുക
യാണ്. 5 ക�ോടി ആളുകളെങ്കിലും കടു
ത്ത പട്ടിണിയുടെ പിടിയിലാകുമെന്നാ
ണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതേസമ
യം, ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ
കുത്തകകളുടെയും ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനി
കളുടെയും ക�ൊള്ളമുതൽ വൻത�ോ
തിൽ പെരുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫ�ോ
ബ്സ് മാസികയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാ
രം ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ
25 വ്യക്തികളുടെ ആസ്തിയിൽ 255
ബില്ല്യൻ ഡ�ോളറിന്റെ വർദ്ധനവാണ്
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ആകെ
സമ്പത്ത് 1.5 ട്രില്ല്യൻ ഡ�ോളർ, അതാ
യത് ല�ോകത്തെ ശതക�ോടീശ്വരന്മാരു
ടെയാകെ സമ്പത്തിന്റെ 16 ശതമാനം,
ആയി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാ
ധി അമേരിക്കൻ സമ്പദ്ഘടനയെ
മഹാമാന്ദ്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും
വലിയ പതനത്തിലേയ്ക്ക് തള്ളിയിട്ടിരി
ക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും അമേരിക്കയി
ലെ ചില അതിസമ്പന്നരുടെ ആസ്തി
യിൽ വൻവർദ്ധന ഉണ്ടായതായി പു
തിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ര�ോഗ
വ്യാപനം തടയാനായി അമേരിക്കയു
ടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശത്തും 2020 മാർ
ച്ച് 18ന് ല�ോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തി
യതിന് ശേഷമുള്ള കാലയളവിൽ രാ
ജ്യത്തെ ശതക�ോടീശ്വരന്മാരുടെ
ആസ്തിയിൽ 565 ബില്യൻ ഡ�ോളറി
ന്റെ, അതായത് 19.5 ശതമാനം, വർദ്ധ
നയാണുണ്ടായത്. അമേരിക്കയിലെ
ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ ജെഫ് ബിസ�ോ
സ്, ബിൽ ഗേറ്റ്സ്, മാർക് സക്കർബർ
ഗ്, വാറൻ ബഫറ്റ്, ലാറി എലിസൺ
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എന്നീ 5 പേരുടെ സമ്പത്തിൽ 96.6
ബില്ല്യൻ ഡ�ോളറിന്റെ കുതിച്ചുചാട്ടം
ഉണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
അമേരിക്കയിലെ 600 ശതക�ോടീശ്വര
ന്മാരുടെ സമ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട്
മാസക്കാലത്ത് ആകെയുണ്ടായ വർദ്ധ
നവിന്റെ ഏകദേശം അഞ്ചിൽ ഒന്ന്
ഭാഗം വരുമിത്. ആകെ സ്വത്ത് 36.5
ബില്ല്യൻ ഡ�ോളർ ഉയർത്തിയ ഫെ
യ്സ
 ്ബുക്ക് തലവൻ മാർക് സക്കർ
ബർഗ് ആണ് ഇവരിൽ മുമ്പൻ. ആമ
സ�ോൺ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകൻ
ജെഫ് ബിസ�ോസിന്റെ നേട്ടം 30 ബി
ല്ല്യൻ ഡ�ോളറാണ്.
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനും
ഇന്ത്യയിലെ ശതക�ോടീശ്വരനുമായ മു
കേഷ് അംബാനിയുടെ സമ്പത്ത് ല�ോ
ക്ഡൗണിലെ ആദ്യ രണ്ട് മാസക്കാ

ത�ൊഴിൽനഷ്ടം ഭയാനക
മാംവിധം വർദ്ധിക്കുകയാ
ണ്. 5 ക�ോടി ആളുകളെങ്കി
ലും കടുത്ത പട്ടിണിയുടെ പി
ടിയിലാകുമെന്നാണ് കണ
ക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതേ
സമയം, ല�ോകത്തെ ഏറ്റ
വും സമ്പന്നരായ കുത്തക
കളുടെയും ബഹുരാഷ്ട്ര
കമ്പനികളുടെയും ക�ൊള്ള
മുതൽ വൻത�ോതിൽ പെ
രുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫ�ോ
ബ്സ് മാസികയുടെ റി
പ്പോർട്ട് പ്രകാരം ല�ോക
ത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരാ
യ 25 വ്യക്തികളുടെ
ആസ്തിയിൽ 255 ബില്ല്യൻ
ഡ�ോളറിന്റെ വർദ്ധനവാ
ണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
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ലംക�ൊണ്ട് ഏകദേശം 20 ബില്ല്യൻ
ഡ�ോളർ വർദ്ധിച്ച് ആകെ 52.7 ബി
ല്ല്യൻ ഡ�ോളറായി ഉയർന്നു. 12 ക�ോടി
ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ത�ൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുക
യും ല�ോക്ഡൗണിലെ ആദ്യമാസംത
ന്നെ 84 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളുടെയും
വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിയുകയും ചെ
യ്തപ്പോഴാണ് അംബാനിക്ക് ഈ നേട്ടം
ഉണ്ടായത്. ആലിബാബ കഴിഞ്ഞാൽ
ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺ
ലൈൻ ബിസിനസ്സുകാരായ പിൻഡു
ഡുവിന്റെ സ്ഥാപകനായ ക�ോളിൻ
സെൻ ഗുവാങ്ങും ഈ ലിസ്റ്റിലുണ്ട്.
35.6 ബില്ല്യൻ ഡ�ോളർ ആസ്തിയുള്ള
അദ്ദേഹം ചൈനയിലെ ഏറ്റവും സമ്പ
ന്നരിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇതേ
ചൈനയിൽ ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാ
സങ്ങളിലായി 50 ലക്ഷം ത�ൊഴിലാളി
കൾക്ക് ത�ൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
നഗരങ്ങളിൽ ഇനിയ�ൊരു 90 ലക്ഷ
ത്തിനുകൂടി ത�ൊഴിൽ നഷ്ടമാകുമെന്നും
ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പറയുന്നു.
ആഗ�ോള സാമ്പത്തിക രംഗം ല�ോ
ക്ഡൗണിൽ തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോഴും
ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 25
ശതക�ോടീശ്വരൻമാരിൽ ഒരാളുടെ
പ�ോലും സമ്പത്തിൽ ഒരു കുറവും
ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മുതലാളിത്തത്തിൽ വ്യവസായിക
ളല്ല, വ്യവസായങ്ങളാണ് പീഡിതമാ
കുന്നത് എന്ന വസ്തുത ഇവിടെ ഒരി
ക്കൽക്കൂടി ശരിവയ്ക്കപ്പെടുന്നു. എന്നുമാ
ത്രമല്ല, ഒരു പിടി സമ്പന്നരും ക�ോടി
ക്കണക്കിന് ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള സാ
മ്പത്തിക വിടവ് വർദ്ധിച്ചുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുമെന്നും വ്യക്തമാണ്. ചിലർക്ക് പറു
ദീസയും ചിലർക്ക് പടുകുഴിയും എന്ന
ച�ൊല്ല് അന്വർത്ഥമാണെന്നും ഇത്
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
(www.forbesafrica.com-26.5.2020,
NDTV-28.5.2020, Business
Standard-16.5.2020, CNBC-16.5.2020,
Fox Business-6.6.2020)
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പ�ൊക്കാളിപ്പാടങ്ങളിൽ മൽസ്യ

ക്കൃഷിക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച സമ
യപരിധി കഴിഞ്ഞ് മൽസ്യബന്ധനം
നടത്തി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന പരമ്പ
രാഗത മൽസ്യ ത�ൊഴിലാളികളെ സർ
ക്കാർ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും 'ഒരു നെ
ല്ല് ഒരു മീൻ' എന്ന സർക്കാർ നയം
കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും
ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടും ത�ൊഴിലാളിക
ളെ മൽസ്യ മാഫിയ കള്ളക്കേസിൽ
കുടുക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും എ.ഐ
.യു.റ്റി.യു.സിയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെ
യ്തിരിക്കുന്ന കേരള മൽസ്യ ബന്ധന
ത�ൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യ
ത്തിൽ തുറവൂർ ജംഗ്ഷനിൽ പ്രതിഷേ
ധ സംഗമം നടത്തി.
അംഗപരിമിതനായ ഒരു വ്യക്തി
യെ മുൻനിർത്തി സ�ോഷ്യൽ മീഡിയ
യിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലും ത�ൊഴിലാ
ളികൾക്കെതിരെ മൽസ്യ മാഫിയ
വ്യാപകമായ കുപ്രചാരണം നടത്തിയി
രുന്നു. സർക്കാർ സമയപരിധി എല്ലാ
വർഷവും ഏപ്രിൽ 15 വരെയാണ്.
ല�ോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ഇത്തവണ ഏപ്രിൽ 30വരെ മൽസ്യ
വിളവെടുപ്പ് സമയം ആലപ്പുഴ ജില്ലാ
കളക്ടർ നീട്ടിക്കൊടുത്തു. മേയ്
20നാണ് അംഗപരിമിത വ്യക്തിയുടേ
തടക്കം പാടശേഖരങ്ങളിൽ പരമ്പരാ
ഗത മൽസ്യ ത�ൊഴിലാളികൾ മൽസ്യ
ബന്ധനത്തിനിറങ്ങിയത്. മൽസ്യ കൃ

ഷിക്കും നെൽകൃഷിക്കുമിടയിലുള്ള കാ
ലത്തെ മൽസ്യബന്ധന രീതിക്ക് നൂറ്റാ
ണ്ടുകളുടെ പഴക്കം ഉണ്ട്. ഇത് തടയ
പ്പെടുന്നതിലൂടെ വർഷം മുഴുവൻ നെൽ
പ്പാടങ്ങളിൽ മൽസ്യ കൃഷി ചെയ്ത്
ക�ൊള്ളലാഭം നേടുക എന്നതാണ് മൽ
സ്യ മാഫിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നെൽകൃ
ഷി സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് കൃഷി
പ്പണികളിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന ത�ൊഴിലാ
ളികളാണ് ഈ പരമ്പരാഗത മൽസ്യ
ത�ൊഴിലാളികൾ.
നിയമവിരുദ്ധമായ മൽസ്യ കൃഷി
ക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുത്തു
ക�ൊണ്ട് പരമ്പരാഗത മൽസ്യ ത�ൊഴി
ലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും 'ഒരു നെ
ല്ല് ഒരു മീൻ' സർക്കാർ നയം കർശന
മാക്കിക്കൊണ്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ
സ്ഥിര സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ അപകട
പ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതിയേയും ആവാസ
വ്യവസ്ഥയേയും സംരക്ഷിക്കാൻ സർ

ക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്ക
ണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടാണ് പ്ര
തിഷേധ സംഗമം നടത്തിയത്. ഫിഷ
റീസ് മന്ത്രിക്കും കൃഷി മന്ത്രിക്കും ജി
ല്ലാ കളക്ടർക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി
ഓഫീസർക്കും വിവിധ കൃഷി ഓഫീ
സർമാർക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാ
തി സമർപ്പിച്ചു.
കേരള ഡമ�ോക്രാറ്റിക് ല�ോയേഴ്സ
 ്
ഫ�ോറം സംസ്ഥാന കൺവീനർ
അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ.എൻ. ശാന്തിരാജ് പ്ര
തിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കേരള മൽസ്യ ബന്ധന ത�ൊഴിലാളി
യൂണിയൻ അരൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ്
കെ. പ്രതാപന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നട
ന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിൽ എൻ.
കെ.ശശികുമാർ, സി.വി.അനിൽ കു
മാർ(അരൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി), പി.
കെ.സന്തോഷ്, അജിത തമ്പി, ഓമന
രവി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
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ട്ടപ്പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന
കരിമണൽ ഖനനം അവസാനിപ്പിക്കു
ക, പ�ൊഴി ആഴം കൂട്ടുമ്പോൾ ലഭിക്കു
ന്ന മണൽ വേർതിരിക്കാതെ തീരത്തു
തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുക, പ�ൊഴി ആഴം
കൂട്ടൽ പ്രവർനങ്ങളിൽനിന്നും
ഐആർഇ, കെഎംഎംഎൽ കമ്പനി
കളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങ
ളുന്നയിച്ചുക�ൊണ്ട് എസ്യുസിഐ(ക
മ്യൂണിസ്റ്റ്) ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പലപ്പുഴ കച്ചേരിമു
ക്കിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ നടത്തി. ജി
ല്ലാ സെക്രട്ടറി എസ്.സീതിലാൽ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കരിമണൽ ഖന
നവിരുദ്ധ തീരസംരക്ഷണ സമിതി
കൺവീനറും എസ്യുസിഐ(സി) ജി

ല്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ ആർ.
പാർത്ഥസാരഥി വർമ്മ ഉൽഘാടനം
ചെയ്തു. നിര�ോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ജനകീയ സമരത്തെ ഇല്ലാതാ
ക്കാമെന്നത് വ്യാമ�ോഹംമാത്രമാണ
ന്നും കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരെ
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ജില്ലയിൽ മുൻപ് നടന്ന സമരത്തിന്റെ
ചരിത്രം പരിശ�ോധിച്ചാൽ അത് വ്യ
ക്തമാവുമെന്നും പാര്ത്ഥസാരഥിവര്മ്മ
പറഞ്ഞു. ബി.ഭദ്രൻ, കെ.ജെ.ഷീല,
ആർ.അർജുനൻ, എസ്.അനിൽ പ്ര
സാദ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
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വിഡ് ബാധ നാടിനെ ഗ്ര
സിക്കുമ്പോഴും ബിഒടി ട�ോൾ പദ്ധതി
പ്രകാരം റ�ോഡ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കുടി
യ�ൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളുമായി സർ
ക്കാരുകൾ മുന്നോട്ടു പ�ോവുകയാണ്.
ജനങ്ങള�ോട് സാമൂഹിക അകലം പാ
ലിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സഹ
വാസം പരിപൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുവാ
നും സർക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ആര�ോ
ഗ്യ വകുപ്പും കർശനമായി നിയന്ത്രണം
ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഇത�ൊന്നും മാനി
ക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംഘമായി
വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്.
ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തിന് മാത്രമല്ല, ജീവ
നുപ�ോലും യാത�ൊരു വിലയും സർ
ക്കാർ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ജ�ോലി നഷ്ട
പെട്ട് വരുമാനമേതും നിലച്ചിരിക്കുന്ന
സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ കഴിയുക
യാണ്. ജനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ അകലം
പാലിച്ച് അസംഘടിതരായി നില
നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം മുതലാ
ക്കി ജനര�ോഷം നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരുന്ന
പദ്ധതികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നട
പ്പിലാക്കാനാണ് സർക്കാർ വ്യഗ്രത
കാണിക്കുന്നത്. ഇത് അങ്ങേയറ്റം ഹീ
നമായ നടപടിയാണ്.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലം
കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ
ക്ക് ശമ്പളം ക�ൊടുക്കുവാൻ പണം
ഇല്ലെന്നു പറയുന്ന കേരളസർക്കാർ ദേ
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ശീയ പാത സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തി
ന് 5500 ക�ോടി രൂപ കടമെടുത്തും മുട
ക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. 45 മീറ്റർ
ദേശീയപാത ചുങ്കപ്പിരിവ് അടിച്ചേൽ
പ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് തന്നെ
'നേട്ടം' ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് ഈ
പിടിവാശിക്കു പിന്നിൽ എന്നു കരുതേ
ണ്ടി വരും.
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പാലിയേക്കരയി
ലെ ട�ോൾ ബൂത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദിവ
സം പിരിക്കുന്നത് 125 ലക്ഷം രൂപ
യിൽ കൂടുതലാണ്. നിർമ്മാണ ചെല
വിനെക്കാൾ 80ക�ോടിയ�ോളംരൂപ
അധികം ഇതിനകം കമ്പനി ജനങ്ങ
ളിൽനിന്നും പിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാ
യി കണക്കുകൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു. കാ
സർക�ോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം
വരെ 9 ജില്ലകളിലായി നിർമ്മിക്കാൻ
പ�ോകുന്നത് ഇരുപതിലേറെ ട�ോൾ ബൂ
ത്തുകൾ. വലിയ�ൊരു
കുത്തിക്കവർച്ചയ്ക്കുു കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ്
പിണറായി ഗവൺമെന്റ്. ഉദ്യോഗ
സ്ഥർ വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി
ആധാരവും അനുബന്ധരേഖകളും
ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തൽക്കാലം
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ക�ൊടുത്താൽ മതി
യെന്നാണവർ പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾ
ഈ വഞ്ചനയിൽപെട്ടാൽ സർക്കാരു
കൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന നാമമാത്ര
മായ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ജനങ്ങളുടെ
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അനുവാദമില്ലാതെതന്നെ അക്കൗ
ണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും. ഭൂമിയും കിടപ്പാ
ടവും എല്ലാം എന്നന്നേക്കുമായി നഷ്ട
പ്പെടും. ജനങ്ങൾ വഴിയാധാരമാകും.
വീടും ഭൂമിയും പരിപൂർണ്ണമായി
നഷ്ടപ്പെടുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന്
കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. അവർ സംഘടിതമാ
യും ഒറ്റയ്ക്കും ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള നൂറുകണ
ക്കിന് കേസുകൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ
പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു .
എന്നാൽ എല്ലാ കേസുകളും ഒന്നായി
പരിഗണിച്ചുക�ൊണ്ട് യാത�ൊരു നടപ
ടിയും സ്വീകരിക്കാതെ ക�ോടതി തള്ളി
ക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും നിയമവും
ചേർന്ന് ജനങ്ങൾക്കെതിരെ സംഘടി
തമായ കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കൽ ആക്രമ
ണം അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. ദേശീയപാ
ത വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കച്ചവട
കണ്ണുമായി കടന്നുവരുന്ന ക�ോർപ്പറേറ്റു
കളെ കേരള സർക്കാർ
പ്രീണിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ
ജനസമരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള കേര
ളജനത ഈ പദ്ധതിയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി
നിലക�ൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തണമെ
ന്ന് എൻ.എച്ച് 17 ആക്ഷൻ കൗൺ
സിൽ നേതാക്കളായ ഇ.വി. മുഹമ്മദാ
ലി, ഹാഷിം ചേന്ദാംപിള്ളി, ടി.കെ.സു
ധീർകുമാർ, സി.കെ.ശിവദാസൻ
എന്നിവർ പ്രസ്താവിച്ചു.
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കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ
നയം 2020നെ രൂക്ഷമായി
വിമർശിച്ചുക�ൊണ്ട് എസ്യുസിഐ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ്
പ്രൊവാഷ് ഘ�ോഷ് നടത്തിയ പ്രസ്താവന

സ

മ്പൂർണ സ്വകാര്യവത്ക്കരണ
വും കച്ചവടവത്ക്കരണവും കാവിവ
ത്ക്കരണവും ഫാസിസവത്ക്കരണവും
ലക്ഷ്യംവച്ചുക�ൊണ്ടാണ് ബിജെപി
നയിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാ
സവിധ്വംസക പദ്ധതിയായ ദേശീയ
വിദ്യാഭ്യാസനയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വലിയ�ൊരു വിഭാഗം അധ്യാപകരു
ടെയും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരുടെ
യും ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരുടെയും ബുദ്ധിജീ
വികളുടെയും രക്ഷാകർത്താക്കളുടെയും
വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എതിർപ്പിനെ
തെല്ലും പരിഗണിക്കാതെ ക�ോവിഡി
നെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട്
പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദേശീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസനയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം താഴെപ്പറ
യുന്നതാണ്.
1. വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ
നാമമാത്രമായെങ്കിലും അവശേഷിക്കു
ന്ന ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തനരീതികൾ
ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് സർക്കാരിന്റെ പൂർണ
ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക.
2. രാജാ റാംമ�ോഹൻ റായ്,
ഈശ്വരചന്ദ്രവിദ്യാസാഗർ, ജ�ോതിറാ
വു ഫുലേ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ നവത്ഥാ

പ്രൊവാഷ് ഘ�ോഷ്

നപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഗ്രഗാമികളുടെ
പാഠങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ, ജനാധിപത്യ,
മതേതര ചിന്താഗതികളും ഇല്ലായ്മചെ
യ്ത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മതാന്ധവും പി
ന്തിരിപ്പനുമായ മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റേ
തായ ചിന്താഗതികൾ വളർത്തുക.
3. ഉയർന്ന ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തി
പരമാവധി ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള കച്ചവ
ട മേഖലയായി സ്വദേശ വിദേശകുത്ത
കകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസരംഗം തുറന്നു
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ക�ൊടുക്കുക. സാധാരണക്കാരായ വി
ദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപ്രാപ്യമായ
ഫീസ് ഘടന ഏർപ്പെടുത്തുക വഴി
വലിയ�ൊരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ
വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽനിന്നുതന്നെ
പുറത്താക്കപ്പെടും.
4. വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയ�ൊന്നാകെ
കുത്തകകൾക്ക് കൈമാറാനും വിദ്യാ
ഭ്യാസത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉത്തരവാ
ദിത്തത്തിൽനിന്ന് സർക്കാരുകൾക്ക്
പിന്മാറാനുമുള്ള നീക്കമാണ്.
5. ആർബർട് ഐൻസ്റ്റിന്റെ വാക്കു
കളിൽ പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാസമ്പന്നരെ,
മാനുഷികമൂല്യങ്ങളും സംസ്ക
 ാരവുമി
ല്ലാത്ത, അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള യന്ത്രങ്ങ
ളായി മാറ്റിത്തീർക്കുവാനുള്ള പദ്ധതി
യാണിത്.
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം ജനവി
രുദ്ധമാണ്, വിദ്യാഭ്യാസവിരുദ്ധമാണ്.
ഭരണവർഗ്ഗത്തെയും ഭരണകക്ഷിയായ
ബിജെപിയെയും പിന്താങ്ങുന്നവരെ
വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് തന്ത്രവു
മാണ്. എല്ലാവിഭാഗത്തിലുമുള്ള അധ്യാ
പകര�ോടും വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണര�ോ
ടും ബുദ്ധിജീവികള�ോടും രക്ഷാകർത്താ
ക്കള�ോടും വിദ്യാർത്ഥികള�ോടും ബഹുജ
നങ്ങള�ോടും ഈനീക്കത്തെ പ്രതിര�ോ
ധിക്കാനും വിനാശകരമായ ഈ നയം
പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിനു
മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും ഞങ്ങൾ
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
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dbnÂthsb kzImcyhÂ¡cn¡phm\pÅ
tI-{µ \o¡s¯ sN-dp¡pI þFsFbpänbpkn
റയിൽവേയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുവാ
നുള്ള കേന്ദ്ര ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ
സമീപകാല നീക്കത്തെ അപലപിച്ചു
ക�ൊണ്ട് എ.ഐ.യു.റ്റി.യു.സി അഖിലേ
ന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശങ്കർ
ദാസ്ഗുപ്ത പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവന.

ബി.ജെ.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലു

ള്ള കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് 109 റൂട്ടുകളിൽ പു
റപ്പെടുന്ന സ്റ്റേഷനും എത്തിച്ചേരുന്ന
സ്റ്റേഷനും ഇടയിൽ, ഇരു ഭാഗത്തേ
ക്കും സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ യാ
ത്രാ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുവാനുള്ള ടെ
ണ്ടർ നടപടികളുടെ പ്രാരംഭ നടപടി
യായ യ�ോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇത് റയിൽവേ സംവിധാനത്തെയപ്പാ
ടെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള നീക്ക
ത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മുൻപ് 150 ട്രെയി
നുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുമെന്നാ
ണ് ഗവണ്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലാഭകരമായ റൂട്ടുകളി
ലാണ് ഈ സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകൾ
ഓടിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നത്. കു

ത്തകകൾക്ക് ലാഭം പെരുപ്പിക്കാനുള്ള
ലക്ഷ്യംവച്ച്, ജനങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനവും
പണവും ഉപയ�ോഗിച്ച് പടുത്തുയർത്തി
യ റയിൽപാതകളും, സ്റ്റേഷനുകളും,
സിഗ്നലുകളും മാത്രമല്ല,
ഡ്രൈവർമാരേയും ഗാർഡുമാരേയും
എല്ലാം റയിൽവേ തന്നെയാണ് കുത്ത
കൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ലാഭകരമ
ല്ല എന്ന പേരിൽ 34 മെയിൽ/
എക്സ്പ്രസ്, പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളെ
റയിൽവേ ഇതിനകം നിർത്തലാക്കി
യിട്ടുണ്ട്. ല�ോക്കൽ ട്രെയിൻ സർവ്വീസു
കളും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ പ�ോകു
കയാണ്. സ്വകാര്യ ട്രെയിനുകളെല്ലാം
അതിവേഗ ട്രെയിനുകളായിരിക്കും.
അതിനായിരിക്കും മുൻഗണന നല്കു
ന്നത്.
ഇതെല്ലാം ദിനംപ്രതി ട്രെയിൻ യാ
ത്ര ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ യാ
ത്ര വൈകിപ്പിക്കുവാനും ദുരിതം വർദ്ധി
പ്പിക്കുവാനും ഇടവരുത്തും. മുതിർന്ന
പൗരന്മാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അംഗ
പരിമിതർ മുതലായവർക്ക് ലഭിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരുന്ന ഇളവുകൾ പിൻവലിക്കപ്പെ
ടും. ആത്യന്തികമായി ഈ പ്രക്രിയ

ഗവണ്മെന്റിന്റെ റിയൽവേ സംവിധാ
നം പൂർണ്ണമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കു
വാനും, ഗവണ്മെന്റ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള
എയർ ഇന്ത്യ, ബി.എസ്.എൻ.എൽ,
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കേബിൾസ് തുടങ്ങിയ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച ഗതി
റയിൽവേക്കും വന്നുചേരുവാനും ഇട
യാക്കും. റയിൽവേ യാത്രാ സൗകര്യമു
ണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 65000 കി
ല�ോമീറ്ററിലധികം വരുന്ന ഈ റൂട്ടുക
ളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രാ ചിലവ് താ
ങ്ങാനാകാത്ത വിധം വർദ്ധിക്കും. ജന
ങ്ങളുടെ പണവും ത�ൊഴിലാളികളുടെ
വിയർപ്പും രക്തവും ജീവനുംക�ൊണ്ട്
പടുത്തുയർത്തിയ റയിൽവേയെ സ്വ
കാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ
നടപടിയെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി
എതിർക്കുകയാണ്. അത�ോട�ൊപ്പം,
ബി.ജെ.പി ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഈ ഹീന
മായ നീക്കത്തെ ചെറുത്തു പരാജയ
പ്പെടുത്തുവാൻ പ�ോന്ന കരുത്തുറ്റ ജന
കീയ പ്രക്ഷോഭം വളർത്തിയെടുക്കു
വാൻ എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും
ജനങ്ങളും മുന്നോട്ടു വരണമെന്ന്
ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

h\nXIfpsS Hm¬sse³ ]T\ Iym¼v
അഖിലേന്ത്യ മഹിളാ സാംസ്കാരി

ക സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
ജൂൺ 28, 29, 30 തീയതികളിൽ സം
സ്ഥാനപഠന ക്യാമ്പ് നടത്തി. ക�ോവി
ഡ് നിബന്ധനകളുടെ പശ്ചാത്തല
ത്തിൽ നടന്ന ഓൺലൈന് ക്യാമ്പിൽ
മുന്നൂറിലധികം വനിതകൾ പങ്കെടു
ത്തു. അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി ഛബ്ബി
മ�ൊഹന്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഫ്രെഡറിക് എംഗല്സിന്റെ, 'കുടും
ബം, സ്വകാര്യ സ്വത്ത്, ഭരണകൂടം
എന്നിവയുടെ ഉദ്ഭവത്തെപ്പറ്റി' എന്ന
കൃതിയെ അധികരിച്ച് എഐഎംഎ
സ്എസ് അഖിലേന്ത്യാ വൈസ് പ്ര
സിഡന്റ് ഷൈല കെ.ജ�ോൺ ചര്ച്ച
നയിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ നവ�ോത്ഥാനത്തിന്റെ
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അഗ്രിമസാരഥി ഈശ്വര ചന്ദ്ര വിദ്യാ
സാഗറിന്റെ ചരിത്രപ്രസക്തി മിനി.കെ.
ഫിലിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. ക�ോവിഡ്
പശ്ചാത്തലത്തിലെ ശാസ്ത്രബ�ോധം
എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സെ
ക്രട്ടറി കെ.എം.ബീവി ക്ലാസ് നയിച്ചു.
സാഹിത്യ ചർച്ചയിൽ മാക്സിം ഗ�ോർ
ക്കിയുടെ 'അമ്മ' എന്ന വിഖ്യാത ന�ോ
വലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എഐഎം
എസ്എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്
സ�ൌഭാഗ്യകുമാരി ക്ലാസ്സ് നയിച്ചു.
നാടകം, ഷ�ോർട്ട് ഫിലിം, ചിത്രക
ല, സാഹിത്യരചന എന്നീവിഷയങ്ങ
ളെ അധികരിച്ചുള്ള പരിശീലന കളരി
കളും ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു.
നാടകത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ച് എഐയുറ്റിയുസി സം

{]kv-Xmh\IÄ

സ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി.കെ.സദാനന്ദ
നും ഷ�ോർട്ട് ഫിലിമിനെ സംബന്ധിച്ച്
ശ്രീകാന്ത് വേണുഗ�ോപാലും ചിത്രകല
യെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ
പാർത്ഥസാരഥി വർമ്മയും ക്ലാസുകൾ
നയിച്ചു. സമാപന സമ്മേളനം എഐ
എംഎസ്എസ് അഖിലേന്ത്യാ പ്രസി
ഡന്റ് കെയാ ഡെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ്.യു.സി.ഐ (സി) സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടറി ഡ�ോ.വി.വേണുഗ�ോപാൽ
സമാപന സന്ദേശം നൽകി. സൗഭാ
ഗ്യ കുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സം
സ്ഥാന നേതാക്കളായ എസ്. രാധാമ
ണി, കെ.ജെ.ഷീല, എം.എ.ബിന്ദു,
എം.എ.പുഷ്പ, എസ്.മിനി, കെ.കെ.
ശ�ോഭ, എം.കെ.ഉഷ എന്നിവർ ക്യാ
മ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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G{]nÂ 1sâ D-¯c-hv ]n³-h-en-¡-pI;
I-f-Ivt{Säv [ÀW \S¯n
''വിദ്യ നല്കീട്ട് ലാഭമില്ലായ്കയാൽ

മദ്യശാലയ്ക്ക് വിറ്റു ബാല്യാലയം'' എന്ന്
തുടങ്ങുന്ന തീഷ്ണമായ വരികൾ ഉൾ
ക്കൊള്ളുന്ന ''സ്കൂൾ ബാർ '' എന്ന കവി
ത ആലപിച്ചുക�ൊണ്ട് അദ്ധ്യാപക
ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളുടെയും ഗവേഷകരു
ടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സമരസ
മിതിയായ യുണൈറ്റഡ് ആക്ഷൻ
ഫ�ോറം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ക�ോളേജിയേറ്റ്
എഡ്യൂക്കേഷൻ തൃശൂര് കളക്ട്രേറ്റിനുമു
ന്നില് സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ്ണ കവി കുരീ
പ്പുഴ ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർക്കു
ന്ന, സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്തികകൾ ഇല്ലാ
താക്കുന്ന ഏപ്രിൽ 1ന്റെ ഉത്തരവ്
പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു
ക�ൊണ്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് ആക്ഷൻ
ഫ�ോറം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ക�ോളേജിയേറ്റ്
എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർ
ണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക രം
ഗത്ത് സജീവമായ പങ്ക് വഹിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് സർവകലാശാല
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ളവർ. സാംസ്കാ
രിക രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയരായവർ ഈ
രംഗത്ത് നമുക്കുണ്ട്. ജ്ഞാനപീഠ പുര
സ്കാര ജേതാവും എം ജി സർവകലാ
ശാല വൈസ് ചാന്സിലറും ആയിരു
ന്ന യു.ആർ അനന്തമൂർത്തി ഉൾപ്പടെയു
ള്ള മനീഷികൾ മുന്നോട്ടുവച്ച സ്ഥിരാ
ധ്യാപക നിയമനം എന്ന ആശയത്തെ
യാണ് ഇന്ന് അട്ടിമറിക്കുന്നതെന്നും,
സമൂഹം ഇതിനെതിരെ ഉണർന്ന് പ്ര
വർത്തിക്കണം എന്നും ക�ോവിഡ് നി
യന്ത്രണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ഓൺലൈനായി സമര പരിപാടി
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുക�ൊണ്ട് കുരീപ്പുഴ
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തി
നായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച കേരളത്തി
ന്റെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ.
ജ�ോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ വിദ്യാഭ്യാ
സ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത

പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാ
സ രംഗത്ത് ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്നത്
എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടർന്ന് ടി.എൻ.പ്രതാപൻ എം
പി സമരാഗ്നി തെളിയിച്ചുക�ൊണ്ട്
സംസാരിച്ചു. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും മി
കച്ച തലമുറകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമെന്നും അക്കാദ
മിക രംഗത്ത് പുതിയ പരിഷ്കാര
ങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ധ്യാപ
കർ, ഗവേഷകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ
എന്നിവരടങ്ങുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹ
ത്തോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു
ക�ൊണ്ടുവേണം അത് നടപ്പിലാക്കാ
നെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ശാസ്ത്ര-വൈജ്ഞാനിക ഗവേഷണങ്ങ
ളുടെ വളർച്ചക്ക് പി.എച്ച്.ഡി ഉൾപ്പടെ
യുള്ള ബിരുദധാരികളുടെ സേവനം സു
പ്രധാനമാണെന്നും അധ്യാപകരുടെ
എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയല്ല പക
രം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെ
ന്നും ഏപ്രിൽ ഒന്നിലെ ഉത്തരവ് മുൻ
കാല പ്രാബല്യത്തോടെ പിൻവലിക്ക
ണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സാഹിത്യ-സംഗീത നാടക അക്കാ
ദമി മുൻ സെക്രട്ടറിയും അദ്ധ്യാപകനും

dnt¸mÀ«v

യുണൈറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഫ�ോറം ടു പ്രൊട്ടക്ട്
ക�ോളേജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തൃശൂര് കളക്ട്രേറ്റിനു
മുന്നില് സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ്ണയില് ടി.എൻ.പ്രതാപൻ
എംപി സമരാഗ്നി തെളിയിക്കുന്നു

ആയിരുന്ന ഡ�ോ.പി.വി.കൃഷ്ണൻ നായർ
മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. യുണൈറ്റ
ഡ് ആക്ഷൻ ഫ�ോറം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ക�ോ
ളേജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സംസ്ഥാന
കൺവീനർ എം.പ്രദീപൻ അധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. കെ.പി.സി.ടി.എ സംസ്ഥാന
പ്രസിഡന്റ് ഡ�ോ ജ�ോബി ത�ോമസ്,
സേവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി സം
സ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജി.നാരാ
യണൻ, ആർട്ടിസ്റ്റ് വി.എസ്.ഗിരീശൻ
കെ.സി.എ.എഫ് പ്രതിനിധി സ�ോയ
ജ�ോസഫ്, എ.ഐ.ഡി.എസ്.ഒ പ്രതി
നിധി സൗമ്യ കെ. ആർ, ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാ
പക നേതാവ് ആദർശ്, എ.ഐ.ഡി.
വൈ.ഒ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് എ.എം സു
രേഷ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.
യുണൈറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഫ�ോറം ടു
പ്രൊട്ടക്ട് ക�ോളേജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേ
ഷൻ ജില്ലാ കൺവീനർ ഡ�ോ.അജി
ത്ത് എസ്. ഭരതൻ സ്വാഗതവും ശ്രുതി
കെ.ഡി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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 ിസ്റ്റ് ദർശനത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തികശാ
സ്ത്രത്തെപ്പറ്റി സമഗ്രധാരണ ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെ, സഖാവ് സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ�ോവിയറ്റ്
യൂണിയനിലെ പ്രഗത്ഭരായ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞൻ
മാർ 13 വർഷംക�ൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതും 1954-ൽ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച തുമായ പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി എന്ന ഗ്ര
ന്ഥത്തിന്റെ സംഗ്രഹിത രൂപം യൂണിറ്റിയുടെ ഏപ്രില്
ലക്കം മുതല് ഖണ്ഡശ്ശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു.
മൂന്നാം ഭാഗം ഈ ലക്കത്തില്.

ലെനിനും സ്റ്റാലിനും
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P·n¯ Dev]mZ\k{¼Zmbw
(The Feudal Mode of Production)

ജന്മിത്തത്തിന്റെ ആവിർഭാവം

ജ

ന്മിത്ത വ്യവസ്ഥിതി, ഒന്നല്ലെ
ങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവി
ശേഷതകള�ോടെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാ
ജ്യങ്ങളിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.
ജന്മിത്ത യുഗം ദീർഘമായ�ൊരു കാ
ലയളവ് നീണ്ടുനിന്നതാണ്. ചൈന
യിൽ ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥിതി രണ്ടായിര
ത്തിലേറെ വർഷങ്ങൾ നിലനിന്നു.
പശ്ചിമ യൂറ�ോപ്പിൽ ജന്മിത്തം റ�ോമാ
സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനം (5-ാം നൂറ്റാ
ണ്ട്) മുതൽ മുതലാളിത്ത വിപ്ലവം
(പതിനേഴും പതിനെട്ടും നൂറ്റാണ്ട്)
വരെയും റഷ്യയിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂ
റ്റാണ്ട് വരെയും നിലനിന്നു. അടിമ
-ഉടമസ്ഥ സമൂഹത്തിന്റെ തകർച്ചയ�ോ
ടെയും ഗ�ോത്രവ്യവസ്ഥയുടെ ജീർണ്ണത
യ�ോടെയമാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ ജന്മി
ത്തം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
ഇതിന�ോടകം പറഞ്ഞതുപ�ോലെ,
അടിമ-ഉടമ വ്യവസ്ഥയുടെ ഗർഭപാത്ര
ത്തിൽ അടിയായ്മ വ്യവസ്ഥ(Coloni)
യുടെ രൂപത്തിലാണ് ജന്മിത്തത്തിന്റെ
ധാതുക്കൾ ഉടലെടുത്തത്. വലിയ ഭൂവുട
മകളായ യജമാനന് ഒരു നിശ്ചിത തുക
പണം സമ്പാദിച്ചുക�ൊടുക്കാന�ോ, വിള
യുടെ ഗണ്യമായ ഭാഗം കൈമാറാന�ോ,
പല തരം ചുമതലാബാദ്ധ്യതകൾ നിർ

വഹിക്കാന�ോ ഈ അടിയായ്മകൾ ബാ
ധ്യസ്ഥരാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവർ
അടിമകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വന്തം

അടിമ-ഉടമ വ്യവസ്ഥയു
ടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ
അടിയായ്മ വ്യവസ്ഥയു
ടെ രൂപത്തിലാണ് ജന്മി
ത്തത്തിന്റെ ധാതുക്കൾ
ഉടലെടുത്തത്. ഭൂവുടമക
ളായ യജമാനന് ഒരു നി
ശ്ചിത തുക സമ്പാദിച്ചു
ക�ൊടുക്കാന�ോ, വിളയുടെ
ഗണ്യമായ ഭാഗം കൈമാ
റാന�ോ, പല തരം ചുമത
ലാബാദ്ധ്യതകൾ നിർവ
ഹിക്കാന�ോ ഈ അടിയാ
യ്മകൾ ബാധ്യസ്ഥരാ
ണ്. അവർക്ക് സ്വന്തമാ
യി കൃഷിഭൂമി ഉണ്ടായിരു
ന്നു. അങ്ങനെ, പുതിയ�ൊ
രു ഉല്പാദനബന്ധം
ആവിർഭവിച്ചു.

അദ്ധ്വാനത്തിൽ തൽപരരായിരുന്നു.
കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായി കൃഷി
ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങനെ, പുതിയ�ൊരു ഉല്പാദനബ
ന്ധം ആവിർഭവിച്ചു. ജന്മിത്ത കാലഘട്ട
ത്തിൽ അത് പൂർണ്ണവികാസം പ്രാപി
ക്കുകയും ചെയ്തു.
ജർമ്മനി, ഗാൾ, സ്ലാവ് തുടങ്ങിയ
പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗ�ോത്രങ്ങൾ റ�ോമാ
സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞു.
അടിമ ഉടമസ്ഥരുടെ അധികാരം തൂ
ത്തെറിയപ്പെട്ടു. അടിമത്തം നിലം
പതിക്കുകയും ചെയ്തു. വലിയ എസ്റ്റേറ്റു
കളും അടിമ അദ്ധ്വാനത്തെ അധിഷ്ഠിത
മാക്കിയ കര കൗശല പണിശാലകളും
നാശമടഞ്ഞു. നിലവിലില്ലാതായ
റ�ോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വൻകിട ഭൂവു
ടമകൾ അടിമകളെയും അടിയാന്മാരെ
യും ചെറുകിട കർഷകരെയും കരകൗശ
ല വേലക്കാരെയും മ�ോചിപ്പിച്ചു.
റ�ോമിനെ ആധിപത്യത്തിലാക്കിയ
ഗ�ോത്രങ്ങളിൽ അക്കാലത്ത്, ക്ഷയിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂൺ സമ്പ്രദായ
മായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്.
ജർമ്മൻകാർ ‘മാർക്ക്’ എന്ന് വിളിച്ചിരു
ന്ന ഗ്രാമസമുദായമായിരുന്നു ഈ ഗ�ോ
ത്രങ്ങളിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ
വലിയ�ൊരു പങ്ക് വഹിച്ചുവന്നത്. ഗ�ോ
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ത്രപ്രഭുക്കളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന
വലിയ ഭൂസ്വത്ത് ഒഴികെയുള്ള ഭൂമിയാ
കെ പ�ൊതുസ്വത്തായിരുന്നു. വനം, കു
റ്റിക്കാടുകൾ, മേച്ചിൽപുറങ്ങൾ, കുള
ങ്ങൾ എന്നിവയ�ൊക്കെ പ�ൊതുവായി
ഉപയ�ോഗിച്ചു. വയലുകളും പുൽമേടുകളും
കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ സമുദാ
യാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പുനർവിഭജനം
നടത്തിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ക്രമേ
ണ വീട്ടുപുരയിടത്തിന�ോട് ചേർന്ന് കി
ടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും പിന്നിടങ്ങോട്ട്
ഉഴവുനിലങ്ങളിലും വെവ്വേറേ കുടുംബ
ങ്ങൾ പിന്തുടർച്ചാവകാശം സ്ഥാപി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭൂമിയുടെ വിതരണം,
സമുദായ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു
ള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ, അംഗങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളുടെ പരിഹാരം
എന്നിവ സമുദായ യ�ോഗവും യ�ോഗം
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരും ന്യായാ
ധിപന്മാരും കൈകാര്യം ചെയ്തു. കീഴട
ക്കുന്ന ഗ�ോത്രങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് നില
യുറപ്പിക്കുന്ന സൈനിക മേധാവികളും
അവരുടെ പരിവാരങ്ങളും ഗണ്യമായ
ത�ോതിൽ ഭൂമി പിടിച്ചുവച്ചു.
റ�ോമാ സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കിയ ഗ�ോ
ത്രങ്ങൾ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ കീ
ഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയുടെ വലിയ�ൊരു
പങ്കും വലിയ ഭൂവുടമകളുടെ കൈയിലു
ണ്ടായിരുന്ന കൂറേ ഭാഗവും പിടിച്ചെടു
ത്തു. വനവും പുൽമേടുകളും മേച്ചിൽപുറ
ങ്ങളും പ�ൊതുഉപയ�ോഗത്തിൽ നിലനി
ന്നു. പക്ഷെ ഉഴവുനിലങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങ
ളായ പാട്ടഭൂമികളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു.
ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടവ പിന്നീട്
കർഷകരുടെ സ്വകാര്യഭൂമിയായി
മാറി. അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രരായ ചെറുകി
ട കർഷകരുടെ ഒരു ഗണം രൂപീകരി
ക്കപ്പെട്ടു.
എന്നിരുന്നാലും, കർഷകർക്ക് അവ
രുടെ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പിനെ
അധികകാലം സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. ഭൂമിയുടെയും മറ്റ് ഉല്പാദ
ന�ോപാധികളുടെയും സ്വകാര്യസ്വത്തുട
മസ്ഥതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഗ്രാമ
സമുദായത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംഗങ്ങൾ
തമ്മിൽ സ്വത്ത്പരമായ അസമത്വം
അനിവാര്യമായും വളർന്നുവന്നു. കർഷ
കർക്കിടയിൽ ധനിക ദരിദ്രകുടുംബ
ങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സ്വത്തടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള അസമത്വം വർദ്ധിച്ചത�ോടെ
ധനികരായി മാറിയ സമുദായാംഗങ്ങൾ
സമുദായത്തിനുമേൽ പ്രയ�ോഗിക്കാനാ
യി അധികാരങ്ങൾ കൈക്കലാക്കാൻ
തുടങ്ങി. ധനിക കുടുംബങ്ങളിലും ഗ�ോ
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റ�ോമാസാമ്രാജ്യം തകർ
ന്നടിഞ്ഞതിന്റെ അവശി
ഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജാക്ക
ന്മാരുടെ ആധിപത്യത്തിലു
ള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ
രൂപീകൃതമായി. പിടിച്ചെടു
ത്ത ഭൂമി സമ്പൂർണ്ണ പിന്തു
ടർച്ചാവകാശത്തോടെ,
രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ
പരിവാരങ്ങൾക്കും സിൽ
ബന്ദികൾക്കും പതിച്ചുനൽ
കി. രാജാധികാരത്തിന്റെ
പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പിൻബ
ലമായി നിലക�ൊണ്ട
പള്ളിക്കും സന്യാസിമഠ
ങ്ങൾക്കും വലിയ�ൊരളവ്
ഭൂമി ലഭിച്ചു. പുതിയ യജമാ
നന്മാർക്ക് വേണ്ടി അനവ
ധി ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹി
ക്കേണ്ടി വന്ന കർഷകർ
ഭൂമിയിൽ കഠിനമായി
പണിയെടുത്തു.
ത്രപ്രഭുവർഗ്ഗത്തിലും സൈന്യതലവന്മാ
രിലും ഭൂമി അധികമധികം കേന്ദ്രീകരി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. കർഷകർ വൻഭൂവുടകളു
ടെ കീഴിൽ വ്യക്തിപരമായ ആശ്രിത
ത്വത്തിലേയ്ക്ക് പതിച്ചു.
റ�ോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴട
ക്കൽ, കീഴടക്കിയ ഗ�ോത്രങ്ങളിൽ നി
ലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ�ോത്രവ്യവസ്ഥയു
ടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.
ആശ്രിതരായ കർഷരുടെ മേലുള്ള
അധികാരം ബലപ്പെടുത്താനും നില
നിർത്താനും വേണ്ടി വൻ
ഭൂവുടുമകൾക്ക് ഭരണകൂടശക്തിയുടെ
ഉപകരണങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടി
യിരുന്നു. സൈന്യാധിപന്മാർ, ഗ�ോത്ര
പ്രഭുക്കളെയും അവരുടെ പരിവാരങ്ങ
ളെയും ആശ്രയിച്ചുക�ൊണ്ട് അധികാരം
സ്വന്തം കരങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക
യും അങ്ങനെ രാജകീയ ഭരണാധിപ
ന്മാരായി മാറുകയും ചെയ്തു.
റ�ോമാസാമ്രാജ്യം തകർന്നടിഞ്ഞ
തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജാ
ക്കന്മാരുടെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള നിര
വധി രാജ്യങ്ങൾ രൂപീകൃതമായി. പിടി
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ച്ചെടുത്ത ഭൂമി സൈനിക സേവനത്തി
ന് പകരമായി, സമ്പൂർണ്ണ പിന്തുടർച്ചാ
വകാശത്തോടെ, രാജക്കന്മാർ അവരു
ടെ പരിവാരങ്ങൾക്കും സിൽബന്ദികൾ
ക്കും പതിച്ചുനൽകി. രാജാധികാരത്തി
ന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പിൻബലമായി
നിലക�ൊണ്ട പള്ളിക്കും സന്യാസിമഠ
ങ്ങൾക്കും വലിയ�ൊരളവ് ഭൂമി ലഭിച്ചു.
പുതിയ യജമാനന്മാർക്ക് വേണ്ടി അന
വധി ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടി
വന്ന കർഷകർ ഭൂമിയിൽ കഠിനായി
പണിയെടുത്തു.
അത്തരം നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേ
യമായി വിതരണം ചെയ്ത ഭൂമിയെ ഫെ
യ�ോഡ് (Feods) അഥവാ ഫീഫ്(Feifs)
എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ
യാണ് പുതിയ സാമൂഹിക ഘടനയായ
ഫ്യൂഡലിസ(ജന്മിത്വം)ത്തിന് ആ പേര്
സിദ്ധിക്കാനിടയായത്. കർഷകരുടെ
ഭൂമി ക്രമേണ ജന്മിപ്രഭുക്കളുടെ സ്വത്താ
യി മാറിയതും കർഷക ജനത അടിയാ
ന്മാരായി മാറിയതുമായ ജന്മിത്തവൽ
ക്കരണ പ്രക്രിയ യൂറ�ോപ്പിൽ പല നൂറ്റാ
ണ്ടുകളിലൂടെ (5-6 നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 9-10
നൂറ്റാണ്ട് വരെ) കടന്നുപ�ോയതാണ്.
ഇടതടവില്ലാത്ത സൈനിക സേവനം
ക�ൊണ്ടും ക�ൊള്ളയാലും നികുതി ഭാരം
ക�ൊണ്ടും സ്വതന്ത്രകർഷർ നാശമട
ഞ്ഞു. ഭൂപ്രഭുക്കള�ോട് സഹായം തേടാൻ
നിർബന്ധിതമായത�ോടെ കർഷകർ
സ്വയമേവ അവരുടെ ആശ്രിതരായി
മാറി. ഇടയ്ക്കിടെ കർഷകർക്ക് ജന്മിപ്രഭു
വിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കാനായി
അവർക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കാൻ
നിർബന്ധിതമായി. അതല്ലായെങ്കിൽ
സ്വയം പ്രതിര�ോധിക്കാനാവാത്ത ഒരു
വന് ഇടതടവില്ലാത്ത യുദ്ധത്തിനും
ക�ൊള്ള സംഘങ്ങളുടെ കടന്നാക്രമണ
ങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാ
വില്ലായിരുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യ
ത്തിൽ സ്വന്തം കൈവശമുള്ള തുണ്ട്ഭൂ
മിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ജന്മിപ്രഭുവി
ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നീട്
പ്രഭുവിനുള്ള വിവിധ ദൗത്യങ്ങൾ നിർ
വഹിക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ
കർഷകന് ആ ഭൂമിയിൽ പണിതുജീവി
ക്കാനാവൂ. അല്ലായെങ്കിൽ രാജക്കന്മാ
രും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചതിയിലൂടെ
യും ബലപ്രയ�ോഗത്തിലുടെയും സ്വത
ന്ത്ര കർഷകരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത്
അവരെ അധികാരശക്തിക്ക് മുന്നിൽ
കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു
രീതി.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ജന്മിത്തവൽ
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ക്കരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ വ്യത്യസ്ത മാർ
ഗ്ഗങ്ങളാണ് കൈക�ൊണ്ടത്. പക്ഷെ
സാരാംശത്തിൽ ഒരേ രീതി തന്നെയാ
ണ് എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെട്ടത്. മുൻ
പ് സ്വതന്ത്രരായിരുന്ന കർഷകർ ജന്മി
പ്രഭുക്കളുടെ കീഴിൽ വ്യക്തിപരമായ
ആശ്രിതത്വത്തിൽപ്പെട്ടുപ�ോയി. ചില
പ്പോൾ അവരുടെ ആശ്രിതത്വം ദുർബ
ലമായിരുന്നു; മറ്റ് ചിലപ്പോൾ ശക്തവും.
കാലം കഴിയവേ, മുൻപ് അടിമകളായി
രുന്നവരും സ്വതന്ത്രകർഷകരുമെല്ലാം
ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ�ൊരു കർഷക അടി
യാൻ ജനവിഭാഗമായി പരിവർത്തന
പ്പെട്ടു. ക്രമേണ, “യജമാനനില്ലാതെ ഭൂ
മിയുമില്ല” എന്ന മദ്ധ്യകാല ച�ൊല്ലിലൂ
ടെ അന്വർത്ഥമാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. രാജക്കന്മാരായിരുന്നു
ഭൂമിയുടെ പരമാധികാരികൾ.
സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ വി
കാസത്തിൽ ജന്മിത്തം ഒരു അനിവാ
ര്യഘട്ടമായിരുന്നു. അടിമത്തം സ്വയം
കാലഹരണപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യ
ത്തിൽ, സ്വന്തകൃഷിയിടങ്ങളുള്ള, സ്വ
ന്തം അദ്ധ്വാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമ�ൊ
ക്കെ താല്പര്യമുള്ള അതേ സമയം
ആശ്രിതരുമായ കർഷക ജനതയുടെ
അദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ
തുടർന്നങ്ങട്ടോളുള്ള വികാസം സാധ്യ
മാവുമായിരുന്നുള്ളൂ.
മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രം സാക്ഷ്യ
പ്പെടുത്തുന്നതുപ�ോലെ, സാമൂഹികവി
കാസത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും
എല്ലാ ജനതകളും കടന്നുപ�ോകണമെ
ന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പല ജനതകളും
സാമൂഹിക വികാസത്തിന്റെ ഒന്നല്ലെ
ങ്കിൽ മറ്റൊരു ഘട്ടം വന്നെത്താതെ
ത�ൊട്ടടുത്ത ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് കട
ന്നുപ�ോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി
വന്നേക്കാം.
റഷ്യയിൽ പ്രാകൃതസമൂദായം തകർ
ന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പിതൃകേ
ന്ദ്രീകൃതമായ അടിമത്തം ആവിർഭവിച്ച
ത്. എന്നിരുന്നാലും, സമുഹത്തിന്റെ വി
കാസം മുഖ്യമായും അടിമ-ഉടമസ്ഥ പാ
തയിലുടെ അല്ലായിരുന്നു കടന്നുപ�ോയ
ത്. റഷ്യയിൽ പ്രാകൃത സമൂഹത്തിൽ
നിന്ന് ജന്മിത്തത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിവർ
ത്തനം സംഭവിച്ചത്, പശ്ചിമ യൂറ�ോ
പ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അടിമ-ഉടമസ്ഥ
വ്യവസ്ഥയുടെ പതനത്തിന് ശേഷം
വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞും ജന്മിത്ത
ബന്ധങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥിരപ്പെടുകയും
ചെയ്തതിന് ശേഷവുമായിരുന്നു.

ജന്മിത്ത സമുഹത്തിലെ
ഉല്പാദന ബന്ധങ്ങൾ.
ജന്മിപ്രഭുക്കൾ കർഷകന്റെ മേൽ
നടത്തിയ ചൂഷണം.
ജന്മിപ്രഭുവിന് ഭൂമിയിന്മേലുള്ള സ്വ
ത്തവകാശവും അടിയാന്റെ മേലുള്ള
അപൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥാവകാശവുമാണ്
ജന്മിത്ത സമൂഹത്തിലെ ഉല്പാദന
ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർ
ത്തിച്ചത്. അടിയാൻ ഒരു അടിമയായി
രുന്നില്ല. അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി കൃ
ഷിയിടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജന്മിപ്രഭുവിന്
ഇനിമേൽ അവനെ ക�ൊല്ലാൻ കഴിയി
ല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ, വിൽക്കാനാവുമാ
യിരുന്നു. ജന്മിപ്രഭുക്കളുടെ സ്വത്തുക്ക
ള�ോട�ൊപ്പം തന്നെ, കർഷകർക്കും കര
കൗശലപ്പണിക്കാർക്കും
കൃഷിയിടങ്ങളും ഉല്പാദന�ോപകരണങ്ങ
ളുമുണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്വന്തം അദ്ധ്വാ
നത്താൽ നിലനിർത്തേണ്ടതുമായിരു
ന്നു. പ്രഭുക്കൾ കർഷകരെ ചൂഷണം ചെ
യ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വൻത�ോതി
ലുള്ള ജന്മി ഭൂസ്വത്തായിരുന്നു. അടിയാ
ന്മാരില്ലാത്ത സ്വന്തം കൈവശം വച്ചനു
ഭവിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ജന്മിപ്രഭു കൃഷിയി
റക്കി. മറ്റൊരു ഭാഗം ഭൂമി കർഷകർക്ക്
ഉപയ�ോഗിക്കാനായി അതിക്രൂരമായ
ഉപാധികള�ോടെ അനുവദിച്ചുനൽകി.
ഭൂമി കർഷകന് ‘കൈവശം’ വച്ചുക�ൊ
ള്ളാനാണ് പ്രഭു നൽകിയത്. അതുക�ൊ
ണ്ടാണതിനെ ‘കൈവശാവകാശ ഭൂമി’

സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രപര
മായ വികാസത്തിൽ
ജന്മിത്തം ഒരു അനിവാര്യ
ഘട്ടമായിരുന്നു. അടിമ
ത്തം സ്വയം കാലഹരണ
പ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യ
ത്തിൽ, സ്വന്തം കൃഷിയിട
ങ്ങളുള്ള, സ്വന്തം അദ്ധ്വാ
നത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമ�ൊ
ക്കെ താല്പര്യമുള്ള, അതേ
സമയം ആശ്രിതരുമായ
കർഷക ജനതയുടെ
അദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ മാത്ര
മേ തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള വി
കാസം സാധ്യമാവുമായി
രുന്നുള്ളൂ.
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എന്നു പറയുന്നത്. കർഷകന് നൽകു
ന്ന ഈ ‘കൈവശാവകാശ ഭൂമി’ വഴി
യാണ് പ്രഭു തനിക്കാവശ്യമായ പണി
ക്കാരെ നേടിയത്. പാരമ്പര്യാവകാശ
മായി കൃഷി ഭൂമി വച്ചനുഭവിക്കാനുള്ള
അവകാശത്തിന് പകരമായി സ്വന്തം
കാളകളെയും
കൃഷിയുപകരണങ്ങളെയും വച്ചുക�ൊണ്ട്
ജന്മിപ്രഭുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അയാൾക്ക്
വേണ്ടി പണിയെടുക്കാൻ അവർ കട
പ്പെട്ടിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ
അധിക ഉല്പന്നം വിളയായ�ോ പണമാ
യ�ോ ജന്മിക്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്നു.
അത്തരമ�ൊരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ
യിൽ അനിവാര്യമായും ജന്മിപ്രഭുവി
ന�ോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ വിധേയത്വം
ഒരു മുന്നുപാധിയായി കാണണം. “പ്രഭു
വിന് കർഷകനെന്ന വ്യക്തിസ്വത്വത്തി
ന്മേൽ നേരിട്ടുള്ള അധികാരപ്രയ�ോഗ
സാദ്ധ്യതയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വന്ത
മായി ഭൂമിയും അതിൽ സ്വന്തം നില
യിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യ
നെ പ്രഭുവിന് വേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കാ
നായി നിർബന്ധിക്കാൻ ആവില്ലായി
രുന്നു.” (ലെനിൻ- “റഷ്യയിൽ മുതലാ
ളിത്തത്തിന്റെ വളർച്ച”)
ഒരു കർഷക അടിയാന്റെ പണിസ
മയം, അവശ്യമായ സമയമെന്നും
അധികസമയമെന്നുമുള്ള വിധത്തിൽ
വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവശ്യമായ
സമയമെന്നത് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പി
നും കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും
വേണ്ട ഉല്പാദനം നടത്താൻ വേണ്ടി
വരുന്ന സമയം എന്നതാണ്. അധിക
സമയത്ത് അവനുല്പാദിപ്പിച്ച മിച്ച ഉല്പാ
ദനം ജന്മിപ്രഭു പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. പ്രഭുവി
ന്റെ കൈവശ ഭൂമിയിൽ പണിയെടു
ത്തിരുന്ന കർഷകന്റെ അധിക അദ്ധ്വാ
നം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പുരയിട
ത്തിൽ കർഷകൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും ജന്മി
പ്രഭു പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അധി
ക ഉല്പന്നം; അതാണ് ജന്മിക്കരം.
പലപ്പോഴും ജന്മിക്കരം നൽകാനാ
യി കർഷകന്റെ അധിക അദ്ധ്വാനം മാ
ത്രമല്ല, അവന്റെ അവശ്യഅദ്ധ്വാനത്തി
ന്റെ ഭാഗം കൂടിയും വിട്ടുക�ൊടുക്കേണ്ടിവ
ന്നു. ഭൂമിയിന്മേലുള്ള ജന്മിത്തപരമായ
ഉടമസ്ഥാവകാശമായിരുന്നു ഈ ജന്മി
ക്കരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതാവ
ട്ടെ, ജന്മിപ്രഭുവിനെ ആശ്രയിച്ചുനിൽ
ക്കുന്ന കർഷകന് മേലുള്ള അയാളുടെ
നേർ ആധിപത്യത്തിന്റെ അടയാളവു
മാണ്.
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ജന്മിത്തത്തിന് കീഴിൽ മൂന്ന് തരം
ഭൂമിപാട്ടക്കരങ്ങളായിരുന്നു നിലനിന്നി
രുന്നത്- അദ്ധ്വാനക്കരം, സാധനക്ക
രം, പണക്കരം എന്നിവ. ഈ രൂപത്തി
ലുളള കരങ്ങളിലെല്ലാം ഭൂപ്രഭുക്കൾ കർ
ഷകന് മേൽ നടത്തുന്ന ചൂഷണം
അനാവൃതമായി എറിച്ചുനിന്നു.
അദ്ധ്വാനക്കരം അഥവാ “ആഴ്ചപ്പ
ണി” ജന്മിത്തത്തിന്റെ വികാസത്തി
ന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ
പ്രബലമായിരുന്നു. ആഴ്ചപ്പണി വ്യവ
സ്ഥയിൽ കർഷകൻ സ്വന്തം പണിയാ
യുധങ്ങളുമായി (കലപ്പ, ഉഴവുമൃഗങ്ങൾ
തുടങ്ങിയ) ആഴ്ചയുടെ നിശ്ചിത ദിവസ
ങ്ങളിൽ, മൂന്നോ അതിലധികമ�ോ ദിവ
സങ്ങളിൽ യജമാനന്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ
പണിയെടുത്തു. ബാക്കിയുള്ള ദിവസ
ങ്ങളിൽ സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ പണി
യെടുത്തു. അങ്ങനെ ആഴ്ചപ്പണി സമ്പ്ര
ദായത്തിൽ കർഷകന്റെ അവശ്യഅ
ദ്ധ്വാനവും അധിക അദ്ധ്വാനവും സ്ഥല
-കാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ പ്രക
ടമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു. ആഴ്ചപ്പണി
യിൽ പണിത്തരങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി അത്യ
ധികം വിപുലമായിരുന്നു. ജന്മിപ്രഭുവി
ന് വേണ്ടി കർഷകർ നിലമുഴുതു, വിത
ച്ചു, വിളവ് ക�ൊയ്തു, കാലികളെ മേച്ചു,
മരപ്പണികൾ ചെയ്തു, വിറകുവെട്ടി സ്വ
ന്തം കാളവണ്ടി/കുതിരവണ്ടിയിൽ
കാർഷിക ഉല്പന്നങ്ങളും വീട്ടുപകരണ
ങ്ങളും ചന്തയിലെത്തിച്ചു.
ആഴ്ചപ്പണി വ്യവസ്ഥയിൽ, സ്വന്തം
ഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ മാത്ര
മേ അദ്ധ്വാനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
തിൽ അടിയാൻ കർഷൻ താല്പര്യം കാ
ണിച്ചുള്ളൂ. യജമാനന്റെ ഭൂമിയിൽ പണി
യെടുക്കുമ്പോൾ അത്തരമ�ൊരു താല്പര്യ
വും അവനുണ്ടായില്ല. കർഷകനെ നിർ
ബന്ധിച്ചു പണിയെടുപ്പിക്കാനായി മേ
ലാളന്മാരെ ജന്മി പ്രഭു ഏർപ്പെടുത്തി.
കാലം മുന്നേറവെ, അദ്ധ്വാനക്കര
ത്തിന് പകരം ഉല്പന്നമായി പാട്ടക്കരം
നൽകുന്ന രീതി വന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥ
യ്ക്കനുസരിച്ച്, ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ധാ
ന്യങ്ങളും കന്നുകാലികളും മറ്റ് കാർഷി
ക�ോല്പന്നങ്ങളും ജന്മിക്ക് സ്ഥിരമായി
ക�ൊണ്ടുപ�ോയി ക�ൊടുക്കേണ്ടി വന്നു.
വളരെ പതിവായി ഈ പാട്ടക്കരത്തോ
ട�ൊപ്പം ജന്മിയുടെ കൈവശപുരയിട
ത്തിൽ ആഴ്ചപ്പണികളും
കൂടിചെയ്യേണ്ടിവന്നു.
സാധനങ്ങളായി പാട്ടക്കരം നൽകു
ന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ കർഷകൻ തന്റെ
അവശ്യഅദ്ധ്വാനവും അധിക അദ്ധ്വാ
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നവും സ്വന്തം വിവേചന തീരുമാന
ത്തോടെ വിനിയ�ോഗിച്ചു.
തുടർന്നങ്ങോട്ട് അദ്ധ്വാനക്കരം പ�ോലെ
അത്ര കൃത്യമായി അവശ്യഅദ്ധ്വാനവും
അധിക അദ്ധ്വാനവും തമ്മിൽ വിഭജി
ക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇവിടെ കർഷകൻ താരത
മ്യേന കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രനായി. അദ്ധ്വാ
നക്ഷമതയെ വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കണ
മെന്ന ത�ോന്നലിന് ഏതാണ്ടൊരു
ഉത്തേജനം ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.
ജന്മിത്തത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ട
ത്തിൽ, വിനിമയം താരതമ്യേന വ്യാപ
കമായതിന് ശേഷം പണാടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള പാട്ടക്കരം ആവിർഭവിച്ചു.
പണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പാട്ടക്കരമെ
ന്നത് ജന്മിത്തത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ
യും മുതലാളിത്ത ബന്ധങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ
പ്പെടുന്നതിന്റെയും കാലത്തെ സവിശേ
ഷതയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും പല തര
ത്തിലുള്ള ജന്മിത്ത പാട്ട രൂപങ്ങൾ
ഒരേ സമയം തന്നെ നിലവിലുണ്ടായി
രുന്നു.
“തറപ്പാട്ടക്കരത്തിന്റെ ഈ രൂപങ്ങ
ളിലെല്ലാം, അത് അദ്ധ്വാനപ്പാട്ടക്കരമ�ോ
പണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പാട്ടക്കരമ�ോ
ആവട്ടെ (സാധന പാട്ടക്കരത്തിന്റെ രൂ
പമാറ്റമെന്ന നിലയിൽ മാത്രം) പാട്ടക്ക
രം നൽകുന്ന കക്ഷി എല്ലായ്പ്പോഴും
മണ്ണിലദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭൂമിയുടെ
കൈവശാവകാശിയും ആയിരിക്കുന്ന
അതേസമയം അയാളുടെ അധിക
അദ്ധ്വാനം ഭൂപ്രഭുവിന്റെ കൈകളിലേ

ജന്മിപ്രഭുക്കളുടെ സാമ്പ
ത്തിക ക്രമം, പ്രത്യേകിച്ച്
അതിന്റെ വികാസത്തി
ന്റെ ആരംഭകാലത്ത്
അടിസ്ഥാനപരമായും ഒരു
പ്രാദേശിക വിനിമയ
സമ്പദ്ക്രമമായിരുന്നു. പ്ര
ഭുവിന്റെ കൈവശഭൂമിയും
അയാളുടെ കീഴിലുള്ള ഗ്രാ
മങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഓര�ോ
ജന്മി എസ്റ്റേറ്റും പുറമേയു
ള്ള വിനിമയങ്ങളിൽ
അപൂർവമായി മാത്രം ഏർ
പ്പെട്ടുക�ൊണ്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട
സാമ്പത്തിക ജീവിതമാ
ണ് നയിച്ചത്.
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യ്ക്ക് നേരിട്ട് പ�ോവുകയും ചെയ്തു” (മാർ
ക്സ്, ‘മൂലധനം’)
സ്വന്തം വരുമാനം കൂട്ടാൻ തത്രപ്പെ
ട്ട് ഈ ജന്മിപ്രഭുക്കൾ കർഷകരെ
എല്ലാത്തരത്തിലും പിഴിഞ്ഞൂറ്റി. പല
യിടത്തും അവർ മില്ലുകളും ല�ോഹപ്പ
ണിശാലകളും മറ്റും കുത്തകയായി
കൈവശം വച്ചിരുന്നു. പണമായ�ോ സാ
ധനമായ�ോ വലിയ വില ക�ൊടുത്ത്
അവ ഉപയ�ോഗിക്കാൻ കർഷകർ നിർ
ബന്ധിതമായി. പാട്ടക്കരം പണമായ�ോ
സാധനമായ�ോ ജന്മിപ്രഭുവിന് നൽകി
യിരുന്നതിന് പുറമേ രാജ്യാധികാരി
ക്കും പ്രാദേശികാധികാരിക്കും എല്ലാ
വിധത്തിലുള്ള നിർബന്ധിത നികുതിക
ളും, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വിളവിന്റെ
പത്തില�ൊന്ന് പള്ളിക്കും നൽകേണ്ടി
വന്നു.
അങ്ങനെ അടിയാൻ കർഷകന്റെ
അദ്ധ്വാനമായിരുന്നു ജന്മിത്ത സമൂഹ
ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി നിലക�ൊ
ണ്ടത്. കർഷകൻ കാർഷിക�ോൽപ്പന്ന
ങ്ങൾ മാത്രമല്ല സൃഷ്ടിച്ചത,് അവർ ജന്മി
യുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ കരകൗശല വേല
ക്കാരനായി പണിയെടുത്തു. ക�ോട്ടക
ളും സന്ന്യാസിമഠങ്ങളും റ�ോഡുകളും
നിർമ്മിച്ചു. അടിയാൻ കർഷകന്റെ കര
ങ്ങളാൽ പട്ടണങ്ങൾ പണിതുയർത്ത
പ്പെട്ടു.
ജന്മിപ്രഭുക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ക്ര
മം, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ വികാസ
ത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് അടിസ്ഥാന
പരമായും ഒരു പ്രാദേശിക വിനിമയ
സമ്പദ്ക്രമമായിരുന്നു. പ്രഭുവിന്റെ കൈ
വശഭൂമിയും അയാളുടെ കീഴിലുള്ള ഗ്രാ
മങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഓര�ോ ജന്മി എസ്റ്റേ
റ്റും പുറമേയുള്ള വിനിമയങ്ങളിൽ
അപൂർവമായി മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടു
ള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ജീവിതമാ
ണ് നയിച്ചത്. ജന്മിക്കും
കുടുംബത്തിനും അനവധി വരുന്ന പരി
വാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടിവരുന്ന ആവശ്യ
കതകൾ തുടക്കകാലത്ത് സ്വന്തം കൈ
വശമുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം
ക�ൊണ്ടും കർഷകർ നൽകുന്ന പാട്ടക്ക
രം ക�ൊണ്ടും നിർവഹിച്ചുപ�ോന്നു. സാ
മാന്യം വലിയ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ മതിയാ
യ എണ്ണം കരകൗശലപ്പണിക്കാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വസ്ത്രങ്ങളും ചെ
രിപ്പുകളും ഉണ്ടാക്കുകയും ആയുധങ്ങളും
വേട്ടക്കുള്ള സാമഗ്രികളും കാർഷിക�ോ
പകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും കേടുപാ
ടുകൾ തീർക്കുകയും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർ
മ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.

Pqsse 2020
കാർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക ജീവി
തവും സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഒന്നായിരു
ന്നു. കർഷകർ കാർഷികാദ്ധ്വാനത്തിൽ
മാത്രമല്ല, വീട്ടിനുള്ളിൽ കൈപ്പണിക
ളിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. നൂൽ നൂൽപ്പ്,
നെയ്ത്ത്, ചെരുപ്പും കാർഷിക�ോപരണ
ങ്ങളും നിർമ്മിക്കുക തുടങ്ങി സ്വന്തം പു
രയിടത്തിൽ നിന്നുകിട്ടുന്ന അസംസ്കൃ
ത സാധനങ്ങൾക�ൊണ്ടുള്ള പഠനം
അവരുണ്ടാക്കി. ദീർഘകാലത്തേയ്ക്ക്
കൃഷി സമ്പദ്ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന
ശാഖയെന്ന നിലയ്ക്കും, വീട്ടുകരകൗശല
പണികൾ അനുബന്ധമെന്ന വണ്ണവും
കൂടിച്ചേർന്ന സ്വഭാവവിശേഷമാണ്
ജന്മിത്തത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഉപ്പും
ഇരുമ്പും പ�ോലെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത്
അവശ്യവസ്തുക്കൾ ആരംഭകാലത്ത്
അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് കച്ചവടം നടത്തു
ന്നവർ വിതരണം നടത്തി. പിൽക്കാല
ത്ത്, പട്ടണങ്ങളുടെയും കരകൗശലപ
ണികളുടെയും വികാസത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച് ത�ൊഴിൽ വിഭജനവും പട്ടണവും
ഗ്രാമവും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യവിനിമയ
വും വൻത�ോതിൽ മുന്നേറി.
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ജനതകളിലും
കാണപ്പെട്ട ജന്മിത്തത്തിന്റെ മുഖ്യസ
വിശേഷത ജന്മിപ്രഭുക്കൾ ആശ്രിത
കർഷകന് മേൽ നടത്തുന്ന ചൂഷണമാ
ണ്. എന്നിരുന്നാലും വ്യത്യസ്ത രാജ്യ
ങ്ങളിൽ ജന്മിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതി
ന്റേതായ സവിശേഷകളുമുണ്ടാവും. പൗ
രസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ജന്മിത്ത ബന്ധ
ങ്ങൾ സുദീർഘമായ കാലയളവിൽ
അടിമ-ഉടമസ്ഥ ബന്ധങ്ങളുമായി ഇഴ
ചേർന്നാണ് മുന്നോട്ടുപ�ോയത്. ചൈന
യിലും ഇന്ത്യയിലും ജപ്പാനിലും മറ്റനവ
ധി രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയായിരു
ന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അറബികളുടെ
ആധിപത്യകാലത്ത് (പ്രത്യേകിച്ച് എ.
ഡി എട്ടും ഒൻപതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ)
ബാഗ്ദാദ് ഖലീഫമാരുടെ കീഴിൽ ഭൂമി
യിൽ കർഷകരിൽ വലിയ�ൊരു വിഭാ
ഗം കഴിയുകയും രാജ്യഭരണകൂടത്തിന്
നേരിട്ട് ജന്മിക്കരം നൽകുകയും ചെയ്തു.
പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ ജന്മിത്തത്തിന്റെ
മറ്റൊരു സവിശേഷത പിതൃകേന്ദ്രിത
ഗ�ോത്രബന്ധങ്ങളായിരുന്നു. കർഷകരു
ടെ മേലുള്ള ചൂഷണം കടുപ്പിക്കാനായി
ഇതിനെ ഒരു മാർഗ്ഗമായി ജന്മിപ്രഭു
ക്കൾ ഉപയ�ോഗിച്ചുവന്നു.
ജലസേചിത കൃഷിക്ക് നിർണ്ണായ
ക പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന പൗരസ്ത്യദേ
ശത്ത് കർഷകർ ജന്മിപ്രഭുവിന്റെ കെട്ടു
പാടുകളിലായതിന് കാരണം ഭൂമി മാ

അടിമ-ഉടമസ്ഥ വ്യവസ്ഥ
യുടെ കാലത്തുതന്നെ പട്ട
ണങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചുക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റലിയിലെ
റ�ോം, ഫ്ള�ോറൻസ്, വെ
നീസ്, ജന�ോവ, മദ്ധ്യകിഴ
ക്കൻ ഭാഗത്ത് ക�ോൺ
സ്റ്റാന്റിന�ോപ്പിൾ, അല
ക്സാണ്ട്രിയ, ഫ്രാൻസിൽ
പാരീസ്, ല്യോൺസ്, മാ
ഴ്സെയ്ൽസ്, ഇംഗ്ലണ്ടി
ലെ ലണ്ടൻ, മദ്ധ്യേഷ്യയി
ലെ സമർഖണ്ഡ് തുടങ്ങി
യവ അടിമത്തത്തിൽ നി
ന്ന് മദ്ധ്യകാലയുഗത്തിലേ
യ്ക്ക് കടന്നുവന്നവയാണ്.
ത്രമല്ല, ജല സ്രോതസ്സുകളും ജലസേച
ന സംവിധാനവുമെല്ലാം ജന്മിത്ത രാഷ്ട്ര
ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായി
രുന്നതുക�ൊണ്ടും കൂടെയായിരുന്നു. നാ
ട�ോടികളായ ജനതകൾ ഭൂമിയെ മേ
ച്ചിൽപ്പുറങ്ങളായി ഉപയ�ോഗിച്ചു. കന്നു
കാലികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ചാണ്
ജന്മിത്ത ഭൂമിയുടമസ്ഥതയുടെ വലുപ്പം
നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നത്. ധാരാളം കാലിക
ളുള്ള ജന്മിമാർ വാസ്തവത്തിൽ വലിയ
മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളുടെ ഉടമകളുമായിരുന്നു.
അവർ കർഷകരെ ആശ്രിതരായിവെ
ക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഭുമിയിന്മേലുള്ള ജന്മിപ്രഭുക്കളുടെ ഉട
മസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ആശ്രിതരായ കർഷകരുടെ
മേൽ നടത്തുന്ന ചൂഷണത്തിലൂടെയും
അടിയാന്മാരുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്മേലു
ള്ള അപൂർണമായ ഉടമസ്ഥാവകാശ
ത്തിലൂടെയും ജന്മിപ്രഭുക്കളുടെ ആവശ്യ
കതകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി നടത്തു
ന്ന അധിക ഉല്പാദനം എന്നതാണ്
ജന്മിത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സാമ്പ
ത്തിക നിയമം.

മദ്ധ്യകാല പട്ടണങ്ങൾ,
കരകൗശല ത�ൊഴിൽ
സംഘങ്ങൾ, വ്യാപാര സംഘങ്ങൾ
അടിമ-ഉടമസ്ഥ വ്യവസ്ഥയുടെ കാ
ലത്ത് തന്നെ പട്ടണങ്ങൾ ആവിർഭവി
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റലിയിലെ റ�ോം,
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ഫ്ള�ോറൻസ്, വെനീസ്, ജന�ോവ,
മദ്ധ്യകിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് ക�ോൺസ്റ്റാന്റി
ന�ോപ്പിൾ, അലക്സാണ്ട്ട്രിയ, ഫ്രാൻ
സിൽ പാരീസ്, ല്യോൺസ്, മാഴ്സെ
യ്ൽസ്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടൻ, മദ്ധ്യേ
ഷ്യയിലെ സമർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയവ
അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മദ്ധ്യകാലയുഗ
ത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നുവന്നവയാണ്. അടിമ
-ഉടമസ്ഥ വ്യവസ്ഥ തകർന്നടിഞ്ഞു.
പക്ഷെ, പട്ടണങ്ങൾ നിലനിന്നു. അടിമ
ത്തത്തിന്റെ കാലത്തെ പട്ടണങ്ങൾ നി
ലംപരിശായി. പക്ഷേ, കരകൗശല
പണികൾ തുടർന്നും നിലനിന്നു.
മദ്ധ്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ട
ത്തിൽ പട്ടണങ്ങളും കരകൗശലവിദ്യ
കളും പതിയെയാണ് വികസിച്ചത്. പട്ട
ണങ്ങളിലെ കരകൗശലപ്പണികൾ വി
ല്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി സാമഗ്രികൾ ഉല്പാദിപ്പി
ച്ചു. പക്ഷെ, അവരുടെ ഉപഭ�ോഗത്തിന്
വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഏറിയ പങ്കും
അവരുടെ സ്വന്തം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ
നിന്നാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. മിക്കവർ
ക്കും സ്വന്തമായി ചെറിയ കൃഷി നില
ങ്ങളും കന്നുകാലികളുമുണ്ടായിരുന്നു.
സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രമുണ്ടാക്കാനുള്ള ചണനാ
രും കമ്പിളിനാരും ക�ൊണ്ടുള്ള നൂൽ
നൂൽക്കുന്നതിൽ മുഴുകി, കമ്പോളത്തി
ന്റെയും വിനിമയത്തിന്റെയും പരിമിത
മായ വ്യാപ്തിയാണിത് കാണിക്കുന്നത്.
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കാർഷിക
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് പു
തിയ ഉൽപന്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത് തുടക്ക
ത്തിൽ കൃഷിപ്പണിക്കാരന്റെ ഒരനുബ
ന്ധ ത�ൊഴിലായിരുന്നു. പിന്നീട്, കർ
ഷകരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കരകൗശല
പ്പണിക്കാർ ഉയർന്നുവന്നു. അവർ സ്വ
ന്തം ഗ്രാമത്തെ സേവിച്ചു. കൈപ്പണി
ക്കാരുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഉല്പാദനക്ഷ
മത വർദ്ധിച്ചു. ജന്മിപ്രഭുവിന്റെയ�ോ ഒരു
ഗ്രാമത്തിന്റെയ�ോ ആവശ്യകതകളെ
യുംകാൾ കൂടുതൽ ഉല്പാദനം നടത്താ
നാവും എന്ന അവസ്ഥ വന്നു. ജന്മിപ്രഭു
വിന്റെ ക�ോട്ടയുടെ ചുറ്റുപാടും സന്യാസി
മഠങ്ങളും മതിലുകൾക്കരികിലും വലിയ
ഗ്രാമങ്ങളിലും മറ്റ് വാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങ
ളിലും കരകൗശലപ്പണിക്കാർ പാർപ്പുറ
പ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ക്രമേണ,
സാധാരണയായി, സഞ്ചാരസൗകര്യ
ങ്ങളുള്ള നദിക്കരകളിൽ പുതിയ പട്ടണ
ങ്ങൾ ഉദയം ക�ൊണ്ടു. കാലക്രമേണ
കരകൗശലരംഗം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലാ
ഭകരമായ ഏർപ്പാടായി മാറി. കരകൗ
ശലപ്പണിക്കാരന്റെ വിരുത് കൂടുതൽ
തികവുറ്റതാക്കി. കരകൗശല ഉൽപ്പന്ന
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ങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജന്മിപ്രഭു
വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി.
സ്വന്തം കീഴിലുള്ള കൈപ്പണിക്കാ
രുടെ പണിയിൽ അയാൾക്ക് തൃപ്തിയി
ല്ലാതായി. കൂടുതൽ വികസിച്ച കരകൗ
ശലപ്പണികൾ ഒടുവിൽ കൃഷിയിൽ നി
ന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു.
പള്ളിപരിവാരത്തിൽപ്പെട്ട ജന്മിപ്ര
ഭുക്കളുടെ ഭൂമിയിൽ ഉയർന്നുവന്ന പട്ട
ണങ്ങൾ അവരുടെ അധികാര നിയന്ത്ര
ണത്തിന് വിധേയമായി. പട്ടണവാസി
കൾ ജന്മിപ്രഭുവിന് ഒട്ടേറെ ചുമതല
കൾ ചെയ്തുക�ൊടുക്കണമായിരുന്നു. പാട്ട
ക്കരം പണമായ�ോ വസ്തുക്കളായ�ോ
നൽകി, ഉദ്യോഗസ്ഥഭരണത്തിനും
ക�ോടതിയ്ക്കും വിധേയരായി. അധികകാ
ലം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പട്ട
ണവാസികൾ ജന്മിത്ത ആശ്രിതത്വ
ത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാവാനുള്ള സമ
രമാരംഭിച്ചു. ഭാഗികമായി ബലപ്രയ�ോ
ഗത്തിലൂടെയും, ഭാഗികമായി വിലക�ൊ
ടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിലൂടെയും പട്ടണങ്ങൾ
സ്വയംഭരണത്തിനും ക�ോടതി കൂടാനും
നാണയമടിക്കാനും നികുതി പിരിക്കാ
നുമുള്ള അവകാശം നേടുകയും ചെയ്തു.
പട്ടണജനസംഖ്യയിൽ പ്രധാനമാ
യും കരകൗശലപ്പണിക്കാരും വ്യാപാ
രികളുമായിരുന്നു ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നത്.
പല പട്ടണങ്ങളിലും അടിയാന്മാർ
തങ്ങളുടെ ജന്മിപ്രഭുക്കളിൽ നിന്ന് ഒളി
ച്ചോടി രക്ഷാസങ്കേതം കണ്ടെത്തി.
പ്രാദേശിക വിനിമയ സമ്പദ്ക്രമം നി
ലനിന്നിരുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നി
ന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പട്ടണങ്ങൾ വിനിമ
യ ഉദ്ദേശത്തോടെ ചരക്ക് ഉല്പാദിപ്പിക്കു
ന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഗ്രാമ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പട്ടണങ്ങ
ളിൽ കൂട്ടം കൂടിയ അടിയാന്മാരിൽ നി
ന്നുള്ള മത്സരവും ജന്മിപ്രഭുക്കളുടെ അടി
ച്ചമർത്തലിനും
ചൂഷണത്തിനുമെതിരായ പ�ോരാട്ടവും
കരകൗശലപ്പണിക്കാരെ പണിസംഘ
ങ്ങളുണ്ടാക്കി (ഗിൽഡുകൾ-Guilds)
ഐക്യപ്പെടാൻ കാരണമായി. ഇത്ത
രം പണിസംഘങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പ്ര
ദായം മിക്കവാറുമെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമു
ണ്ടായി. വിവിധതരം പ്രത്യേക ത�ൊഴി
ലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കരകൗശലപ്പണി
ക്കാരെ ഗിൽഡുകളിലൂടെ യ�ോജിപ്പി
ച്ചു. മുതിർന്ന മേസ്തിരിമാർക്ക് മാത്രമേ
ഗിൽഡുകളിൽ അംഗത്വമുള്ളു.
മുതിർന്ന മേസ്തിരിമാർക്ക് കീഴിൽ
വേലപഠിക്കുന്നവരായ (Apprentices)
കുറച്ചുപേരുമുണ്ടാവും. ഗിൽഡിന്റെ അം
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കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ
ഉല്പാദനത്തിന്മേൽ ഗിൽ
ഡുകൾ ചെലുത്തിയ കർ
ക്കശമായ നിയന്ത്രണ
ങ്ങൾ പണിക്കാരുടെ മുൻ
കൈ നശിപ്പിക്കുകയും
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വി
കാസത്തിന് തടസ്സമാവു
കയും ചെയ്തു. മേസ്തിരിയു
ടെ അവകാശങ്ങൾ തേട
ണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന
വർക്ക് മുൻപിൽ ഗിൽഡു
കൾ എല്ലാത്തരം തടസ്സ
ങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ തുട
ങ്ങി. അപ്രന്റീസിനും വിദ
ഗ്ദ്ധത�ൊഴിലാളികൾക്കും
സ്വതന്ത്ര മേസ്തിരിയാവാ
നുള്ള സാധ്യത പ്രായ�ോഗി
കമായി ഇല്ലാതായി.
ഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ആ വിഭാഗം
പണി ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക അവകാ
ശം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ഉല്പാദന പ്ര
ക്രിയയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു.
അവർ ത�ൊഴിൽ സമയത്തിന്റെ ത�ോത്
നിശ്ചയിക്കുകയും ഓര�ോ മേസ്തിരിയുടെ
യും കീഴീലുള്ള അപ്രന്റീസുമാരുടെ
എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുകയും അസംസ്കൃ
ത വസ്തുക്കളുടെയും അന്തിമ ഉൽപന്ന
ത്തിന്റെ ഗുണവും അതിന്റെ വിലയും
നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്തു. അസംസ്കൃ
ത വസ്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കുമായി ഒന്നി
ച്ചുവാങ്ങി. നീണ്ട കാലമായി പാരമ്പര്യ
സിദ്ധമായി വന്ന പണി സമ്പ്രദായ
ങ്ങൾ എല്ലാർക്കും ഒരേ പ�ോലെ ബാധ
കമായിരുന്നു. ഒരു മേസ്തിരി മറ്റുള്ളവർ
ക്ക് മേലേ സ്വയം ഉയർത്തുന്നത് തട
യാനുദ്ദേശിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള നിയന്ത്രണ
സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്
പുറമെ പരസ്പര ധനസഹായ സംഘമാ
യും ഗിൽഡ് പ്രവർത്തിച്ചു. ഗിൽഡു
കൾ കരകൗശലരംഗത്തെ ഒരു ജന്മി
ത്ത സംഘടനാരൂപമായിരുന്നു. അത്
നിലനിന്നിരുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ട
ത്തിൽ നഗരാധിഷ്ഠിത കരകൗശലപ്പ
ണികളുടെ വികാസത്തിന് നല്ലൊരു
പങ്ക് വഹിച്ചു. എന്നാൽ, ചരക്കുല്പാദന
ത്തിന്റെ വളർച്ചയ�ോടെയും കമ്പോളം
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വിപുലമായത�ോടെയും ഗിൽഡുകൾ ക്ര
മേണ ഉല്പാദനശക്തികളുടെ വികാസ
ത്തിന്റെ തടസ്സമായി മാറി.
കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ ഉല്പാദന
ത്തിന്മേൽ ഗിൽഡുകൾ ചെലുത്തിയ
കർക്കശമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പണി
ക്കാരുടെ മുൻകൈയെ നശിപ്പിക്കുകയും
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസത്തി
ന് തടസ്സമാവുകയും ചെയ്തു. മേസ്തിരിയു
ടെ അവകാശങ്ങൾ തേടണമെന്ന്
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മുൻപിൽ ഗിൽ
ഡുകൾ എല്ലാത്തരം തടസ്സങ്ങളും സൃ
ഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ധാരാളമായി
എണ്ണം വർദ്ധിച്ച അപ്രന്റീസിനും വിദ
ഗ്ദ്ധത�ൊഴിലാളികൾക്കും (Journeymen)
സ്വതന്ത്ര മേസ്തിരിയാവാനുള്ള സാധ്യ
ത പ്രയ�ോഗികമായി ഇല്ലാതായി. അവ
രുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
കൂലിയ്ക്കെടുക്കപ്പെടുന്ന ത�ൊഴിലാളി
കൾ എന്ന അവസ്ഥയിൽ കഴിയാൻ
നിർബന്ധിതരായി. ഈ സാഹചര്യ
ത്തിൽ മേസ്തിരിയും കീഴേ പണിയെടു
ക്കുന്നവരും തമ്മിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
എതാണ്ടൊരു പിതൃത്വപരമായ ബന്ധം
നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിസ്സാരമായ കൂലിയ്ക്ക് ദിവ
സേന പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ്
മണിക്കൂർ വരെ പണിയെടുപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് മേസ്തിരിമാർ അവർക്ക് കീഴിൽ
പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് മേലുള്ള ചൂഷ
ണം കടുപ്പിച്ചു. വിദഗ്ദ്ധത�ൊഴിലാളികൾ
സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാ
യി രഹസ്യ സഹ�ോദര സമാജങ്ങൾ
രൂപീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് ഒത്തൊരുമിക്കാൻ
തുടങ്ങി. ഗിൽഡും പട്ടണ അധികാരിക
ളും ഈ സമാജങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തി
ലും പീഡിപ്പിച്ചു.
പട്ടണവാസികളിൽ ഏറ്റവും ധനി
കർ വ്യാപാരികളായിരുന്നു. അടിമത്ത
കാലം മുതലുണ്ടായിരുന്നതിൽ അവശേ
ഷിച്ച പട്ടണങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ജന്മിത്ത
കാലത്ത് ആവിർഭവിച്ചവയിലും വ്യാ
പാരപ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിച്ചു. കര
കൗശലപ്പണിയുടെ മേഖലയിലുളള
ഗിൽഡുകളുടെ തനിരൂപത്തിൽ വ്യാ
പാരസംഘങ്ങളിലും ഗിൽഡുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ജന്മിത്ത ഘട്ടത്തിൽ,
വ്യാപാര ഗിൽഡുകൾ മിക്കവാറും
എല്ലായിടത്തുമുണ്ടായിരുന്നു. പൗരസ്ത്യ
ദേശത്ത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലും
പശ്ചിമയൂറ�ോപ്പിൽ ഒമ്പത�ോ പത്തോ
നൂറ്റാണ്ട് മുതലും റഷ്യയിൽ 12-ാം നൂറ്റാ
ണ്ട് മുതലും ഗിൽഡുകളെപ്പറ്റി അറിയ
പ്പെട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു. വ്യാപാരഗിൽഡു
കളുടെ പ്രധാന ദൗത്യമെന്നത് അളവു
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രുക്കങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുക, ജന്മിപ്രഭുക്ക
ളുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാപാ
രികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കു
ക എന്നിവയായിരുന്നു.
പട്ടണങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വ്യാപാര
ത്തിന്റെ വികാസവും ജന്മിത്ത ഗ്രാമപ്ര
ദേശങ്ങളെ വൻത�ോതിൽ സ്വാധീനി
ച്ചു. ജന്മിപ്രഭുക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ഇട
പാടുകൾ കമ്പോളത്തിലേയ്ക്ക് വന്നെ
ത്താൻ തുടങ്ങി. പട്ടണത്തിലെ കര
കൗശലവസ്തുക്കളും ആഡംബരസാധന
ങ്ങളും വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ജന്മിപ്രഭു
ക്കൾക്ക് പണം ആവശ്യമായി വന്നു.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർഷകരുടെ
പാട്ടക്കരം ആഴ്ചപ്പണി എന്നതിൽ നി
ന്ന് പണമായി വാങ്ങുന്നതാണ് സൗക
ര്യം എന്ന് വന്നു. പാട്ടക്കരം പണമാ
യി മാറ്റിയത�ോടെ ജന്മിത്തചൂഷണം
വീണ്ടും രൂക്ഷമായി മാറി. പട്ടണങ്ങ
ളും ഗ്രാമങ്ങളും തമ്മിൽ അടിമത്തകാ
ലത്ത് ആരംഭിച്ച വൈരുദ്ധ്യം കൂടുതൽ
മൂർച്ഛിച്ചു.

ജന്മിത്ത സമൂഹത്തിലെ
വർഗ്ഗങ്ങളും സാമൂഹിക തട്ടുകളും
(Estates)
ജന്മിത്ത അധികാര ശ്രേണി.
മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അടിയാൻ
കർഷകർ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരായ ഭൂപ്ര
ഭുക്കൾ എന്ന അഗണ്യ ന്യൂന പക്ഷത്തി
ന് കീഴിൽ സമ്പൂർണ്ണമായും വിധേയ
പ്പെട്ടുനിൽക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു
വർഗ്ഗവിഭജനത്തെയാണ് ജന്മിത്ത
സമൂഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
(ലെനിൻ, ഭരണകൂടം).
ജന്മിപ്രഭുക്കളുടെ വർഗ്ഗം സമ്പൂർണ്ണ
മായ ഏകരൂപം കൈക്കൊണ്ട ഒന്നാ
യിരുന്നില്ല. ചെറിയ ജന്മിപ്രഭുക്കൾ കൂടു
തൽ ശക്തരായവർക്ക് കപ്പം ക�ൊടുക്കു
കയും യുദ്ധത്തിൽ അവരെ സഹായി
ക്കുകയും ചെയ്തു. പകരം, ഈ രക്ഷാകർ
ത്വത്തെ അവർ പല രീതിയിൽ മുതലെ
ടുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുക്കളും ഇടപ്രഭുക്ക
ളും മാടമ്പികളും അടങ്ങുന്ന ജന്മിപ്രഭുക്ക
ളുടെ ശ്രേണിയാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. ഭര
ണവർഗ്ഗമെന്ന നിലയിൽ ജന്മിപ്രഭു
ക്കൾ ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ തലപ്പത്ത്
നിലക�ൊണ്ടു. ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന
ആദരണീയമായ നിലയിൽ
പ്രഭുക്കൾക്ക് വിപുലമായ രാഷ്ട്രീയവും
സാമ്പത്തികവുമായ വിശേഷാവകാശ
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പള്ളിയും സന്യാസിമഠങ്ങളുമടങ്ങു
ന്ന പൗര�ോഹത്യസമൂഹവും വമ്പിച്ച ഭൂ

വുടമസ്ഥരായിരുന്നു. അസംഖ്യം
ആശ്രിതരും അടിയാന്മാരുമുള്ള വിശാ
ലമായ ഭൂമി കൈവശം വച്ചുവെന്ന് മാ
ത്രമല്ല അവർ മറ്റ് പ്രഭുവർഗ്ഗത്തോട�ൊ
പ്പം ഭരണവൃന്ദത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
ജന്മിത്തശ്രേണിയിലെ വിശാലമാ
യ അടിത്തട്ട് എന്നത് കർഷകരായിരു
ന്നു. കർഷകർ ഭൂവുടമയ്ക്ക് വഴങ്ങിയും രാ
ജാവെന്ന അതിശക്തനായ
ഭൂപ്രഭുവിന്റെ അധികാരശക്തിക്ക് കീ
ഴ്പ്പെട്ടും കഴിഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങള�ൊന്നുമില്ലാ
ത്ത സാമൂഹ്യതട്ടായിരുന്നു കർഷക
സാമാന്യം. സ്വന്തം കീഴിലുള്ള അടി
യാന്മാരെ വിൽക്കാനുള്ള അവകാശം
ഭൂപ്രഭുക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവരത്
വ്യാപകമായി ഉപയ�ോഗിക്കുകയും ചെ
യ്തു. ഈ അടിയാൻ ഉടമസ്ഥന്മാർ കർ
ഷകരെ ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്ക് വി
ധേയരാക്കിയിരുന്നു. അടിയായ്മ സമ്പ്ര
ദായത്തെ ‘അടിയാൻ അടിമത്തം’
എന്നാണ് ലെനിൻ വിളിച്ചത്. അടി
യാൻ കർഷകരുടെമേലുള്ള ചൂഷണം
പുരാതനല�ോകത്തെ അടിമകള�ോട്
നടത്തിയ ചൂഷണത്തോളം തന്നെ ക്രൂര
മായിരുന്നു. എന്നിരിക്കിലും, ലഭ്യമായ
സമയത്തിന്റെ ഭാഗം സ്വന്തം കൃഷിയി
ടത്തിൽ പണിചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരു
ന്നു. അങ്ങനെ ന�ോക്കുകയാണെങ്കിൽ
കുറച്ചൊക്കെ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു
എന്ന് പറയാം.
ജന്മിപ്രഭുവും അടിയാൻ കർഷകനും
തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് ജന്മിത്ത
സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗവൈ
രുദ്ധ്യം. ജന്മിപ്രഭുവിനെതിരെ ചൂഷിത
രായ കർഷകജനത നടത്തിയ സമരം
ജന്മിത്തം നിലനിന്ന കാലമാസകലം

ജന്മിത്തശ്രേണിയിലെ
വിശാലമായ അടിത്തട്ട്
എന്നത് കർഷകരായിരു
ന്നു. കർഷകർ ഭൂവുടമയ്ക്ക്
വഴങ്ങിയും രാജാവെന്ന
അതിശക്തനായ ഭൂപ്രഭു
വിന്റെ അധികാരശക്തി
ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടും കഴിഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങള�ൊ
ന്നുമില്ലാത്ത സാമൂഹ്യത
ട്ടായിരുന്നു കർഷക സാ
മാന്യം..
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നടന്നിട്ടുണ്ട്. അടിയന്മാർക്കെതിരെയു
ള്ള ചൂഷണം ക�ൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട
അവസാനകാലത്ത് ഈ സമരം അതി
രൂക്ഷമായി.
ജന്മിത്ത ആശ്രിതത്വത്തിൽ നിന്ന്
സ്വതന്ത്രമായ പട്ടണങ്ങളിൽ അധികാ
രം വ്യാപാരികളും വട്ടിപ്പലിശക്കാരും
പട്ടണഭൂമിയുടെയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളു
ടെയും ഉടമകളും അടങ്ങിയ ധനികരാ
യ പട്ടണവാസികളുടെ കൈകളിലായി
രുന്നു. പട്ടണവാസികളുടെ പ്രധാന ജന
വിഭാഗമായിരുന്ന വിവിധ ശാഖകളി
ലെ കരകൗശപ്പണിക്കാർ ചിലപ്പോ
ഴ�ൊക്കെ പട്ടണത്തിലെ
പ്രഭുവർഗ്ഗത്തിനെതിരെ സംഘടിച്ചിറ
ങ്ങുകയും അവര�ോട�ൊപ്പം പട്ടണഭരണ
ത്തിൽ പങ്കാളിത്തം നേടുകയും ചെയ്തു.
താഴേത്തരം കരകൗശലപ്പണിക്കാർ
അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന മേസ്തിരി
മാർക്കും വ്യാപാരികൾക്കുമെതിരെ
സമരം ചെയ്തു.
ജന്മിത്ത കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവ
സാനത്തോടെ പട്ടണവാസികളായ
ജനങ്ങൾ പല പാളികളായി മാറിക്കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു വശത്ത് ധനികരായ
വ്യാപാരികളും മേസ്തിരിമാരും, മറുവശ
ത്ത് താഴെത്തരം കരകൗശലപ്പണി
ക്കാരും ത�ൊഴിൽ പരിശീലനാർത്ഥിക
ളെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അപ്രന്റീസുമാരും
ഉൾപ്പെടുന്ന ദരിദ്രപട്ടണവാസികളും
എന്ന നിലയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. പട്ട
ണത്തിലെ താഴെക്കിടയിലുള്ള വർഗ്ഗ
ങ്ങൾ പട്ടണത്തിലെ കൂലീനരുടെയും ഭൂ
പ്രഭുക്കളുടെയും യ�ോജിച്ചുള്ള സംഘടി
ത ശക്തിയ്ക്കെതിരെ പ�ോരാടി. ഈ
സമരം ജന്മിത്ത ചൂഷണത്തിനെതിരെ
യുള്ള അടിയാൻ കർഷകരുടെ സമരവു
മായി ഒത്തുചേർന്ന് മുന്നേറി.
രാജാക്കന്മാർ പരമാധികാരികളാ
യി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ,
അവരുടെ സ്വന്തം ഭൂമിയിടങ്ങൾക്ക് പു
റത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരം
ജന്മിത്തത്തിന്റെ ആരംഭദശകളിൽ നി
സ്സാരമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ
അധികാരം നാമമാത്രമായിരുന്നു. യൂ
റ�ോപ്പാകെ ചെറുതും വലുതുമായ അസം
ഖ്യം രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരു
ന്നു. വലിയ ജന്മികൾ അവരുടെ കൈ
വശഭൂമിപരിധിയിൽ സമ്പൂർണ യജമാ
നന്മാരായിരുന്നു. അവർ നിയമമുണ്ടാ
ക്കി, നീതിന്യായ ക�ോടതികൾ കൂടി,
ശിക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കി, സ്വന്തം സേ
നയെ പാലിച്ചു. അയൽനാടുകളെ കട
ന്നാക്രമിച്ചു. പലപ്പോഴും വാണിജ്യപാ
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തകളിൽ ക�ൊള്ളയും നടത്തി. പലരും
സ്വന്തം നിലയിൽ നാണയങ്ങൾ അടി
ച്ചു. സ്വന്തം കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ കാ
ര്യത്തിൽ ചെറിയ ജന്മിപ്രഭുക്കൾക്കും
വ്യാപകമായ അധികാരങ്ങളുണ്ടായിരു
ന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ വലിയ
ഭൂപ്രഭുക്കളുമായി അവർ മത്സരിച്ചു.
കാലക്രമേണ അവകാശങ്ങളെയും
കടമകളെയും സംബന്ധിച്ച് ജന്മിത്ത
ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ആശയക്കുഴ
പ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ജന്മിപ്രഭുക്കൾ
തമ്മിൽ ഒടുങ്ങാത്ത തർക്കങ്ങളും വഴ
ക്കുകളുമുണ്ടായി. സാധാരണയായി സ്വ
യം നാശകമായ യുദ്ധത്തിലൂടെ ആയുധ
ബലം ക�ൊണ്ടാണ് അവ തീർപ്പാക്ക
പ്പെട്ടത്.

ജന്മിത്ത സമൂഹത്തിലെ
ഉല്പാദനശക്തികളുടെ വികാസം
അടിമത്തത്തിന്റെ ഘട്ടവുമായി താ
രതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജന്മിത്ത കാല
ഘട്ടത്തിൽ ഉല്പാദനശക്തികൾ ഒരു
ഉയർന്ന നില കൈവരിച്ചിരുന്നു.
കാർഷികമേഖലയിൽ ഉല്പാദന സാ
ങ്കേതിക വിദ്യ മെച്ചപ്പെട്ടു. ഇരുമ്പ് കല
പ്പയും മറ്റ് ഇരുമ്പ് പണിയായുധങ്ങളും
കൂടുതൽ വിപുലമായി ഉപയ�ോഗിച്ചു. കൃ
ഷിയുടെ പുതിയ ശാഖകൾ ഉണ്ടായിവ
ന്നു. വില്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൃഷി
ഗണ്യമായി വികസിച്ചു. കന്നുകാലിവ
ളർത്തൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജന്മിപ്രഭുവിന്റെ
സൈനിക സേവനത്തിനായുള്ള കുതിര
കളുടെ പ്രജനനം തുടങ്ങിയവ വികസി
ച്ചു. പുൽമേടുകളും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളും മെ
ച്ചപ്പെടുകയും വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തു.
ക്രമേണ, കരകൗശലപ്പണിക്കാർ
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന പണിയായുധങ്ങളും
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സംസ്ക്കരി
ക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ടു. മുമ്പു
ണ്ടായിരുന്ന കൈത്തൊഴിൽ ഇനങ്ങൾ
പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള
ജനങ്ങളായി വേറിടാൻ തുടങ്ങി. ഉല്പാദ
നത്തിന് ഒരു ക�ൊല്ലപ്പണിക്കാരൻ മുൻ
പ് എല്ലാത്തരം ല�ോഹസാധനങ്ങളും
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ, പട
ച്ചട്ട, ആണി, പാത്രങ്ങൾ, പൂട്ട് എന്നിവ
യുടെയ�ൊക്കെ നിർമ്മാണം ക�ൊല്ലപ്പ
ണിയിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് പ്രത്യേ
കം വിഭാഗങ്ങളായി മാറി. ചെരിപ്പുനിർ
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മ്മാണവും കുതിര ജീനി നിർമ്മാണവും
തുകൽ നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് വേർ
പ്പെട്ടു. പതിനാറും പതിനേഴും
നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറ�ോപ്പിൽ ചർക്കയു
ടെ ഉപയ�ോഗം വ്യാപകമായി.
ല�ോഹങ്ങളുടെ അയിര് ഉരുക്കുന്ന
തും ഇരുമ്പിനെ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുന്ന
തുമായ പണികളും മെച്ചപ്പെട്ടത് പണി
യായുധങ്ങൾ കുറ്റമറ്റതാക്കാനുള്ള പരി
ശ്രമത്തിൽ സവിശേഷ
പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ
വളരെ പ്രാകൃതമായ രീതികൾ അവലം
ബിച്ചുക�ൊണ്ടായിരുന്നു ഇരുമ്പുണ്ടാക്കി
യിരുന്നത്. പതിനാലാം
നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആദ്യമായി ല�ോഹമുരു
ക്കുന്നതിന് ജലചക്രം ക�ൊണ്ടുപ്രവർ

ജന്മിത്ത സമൂഹത്തിലെ
ഉല്പാദനശക്തികളുടെ വി
കാസം ജന്മിത്ത ഉല്പാദന
ബന്ധത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ
ചട്ടക്കുടുകളുമായി കൂടു
തൽ കൂടുതൽ സംഘർഷ
ത്തിലായി. ജന്മിത്ത ചൂഷ
ണത്തിന്റെ നുകങ്ങൾക്കി
ടയിൽപ്പെട്ട കർഷകർ
കാർഷിക�ോൽപ്പന്നങ്ങളു
ടെ ഉല്പാദനം തുടർന്ന്
വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവ
സ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. പട്ട
ണങ്ങളിൽ ,കരകൗശല
പ്പണിക്കാരുടെ അദ്ധ്വാന
ത്തിന്റെ ഉല്പാദനക്ഷമത
ഗിൽഡുകളുടെ നിയമങ്ങ
ളും ചട്ടങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച പ്ര
തിബന്ധങ്ങളിൽപ്പെട്ടുല
ഞ്ഞു. ജന്മിത്ത സമുഹ
ത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ
വളർന്നുവന്ന ഉല്പാദനശ
ക്തികൾ പുതിയ ഉല്പാദന
ബന്ധങ്ങളെ ആവശ്യ
പ്പെട്ടു.
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ത്തിക്കുന്ന ഉലയും അയിര് പ�ൊടിക്കു
ന്നതിനുള്ള ഭാരമേറിയ ചുറ്റികകളും ഉപ
യ�ോഗിച്ചുതുടങ്ങിയത്. വെടിമരുന്നും
വെടിക്കോപ്പുകളും യുദ്ധത്തിൽ ഉപയ�ോ
ഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത�ോടെ ല�ോഹത്തി
ന്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചു. കാർഷി
ക�ോപകരണങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള പണി
യായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും കൂടുതൽ
കൂടുതൽ ല�ോഹം ആവശ്യമായിവന്നു.
പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപകു
തിയിൽ വായു സ്ഫ�ോടനമുപയ�ോഗി
ച്ചുള്ള ചൂളകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വട
ക്ക്ന�ോക്കിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് കപ്പ
ല�ോട്ടത്തിന് ഉത്തേജകമായി
ആറ് മുതൽ പതിന�ൊന്നാം നൂറ്റാ
ണ്ട് വരെ ചൈനയിൽ ഉല്പാദനശക്തി
കളുടെയും സംസ്ക്കാരത്തിന്റെയും കാ
ര്യത്തിൽ ഗണ്യമായ വികാസം കൈവ
ന്നു. പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ അക്കാ
ലത്തെ യൂറ�ോപ്പിനെ കവച്ചുവെച്ചു. വട
ക്ക്ന�ോക്കിയന്ത്രം, വെടിമരുന്ന്, എഴു
ത്ത് കടലാസ്, ലളിതമായ�ൊരു തര
ത്തിലുള്ള അച്ചടി എന്നിവ ആദ്യമായി
കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈന ആയിരുന്നു.
ജന്മിത്ത സമൂഹത്തിലെ ഉല്പാദനശ
ക്തികളുടെ വികാസം ജന്മിത്ത ഉല്പാദന
ബന്ധത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ചട്ടക്കുടുകളുമാ
യി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംഘർഷത്തി
ലായി. ജന്മിത്ത ചൂഷണത്തിന്റെ നുക
ങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട കർഷകർ കാർ
ഷിക�ോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം തുടർ
ന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലാ
യിരുന്നില്ല. അസ്വതന്ത്രരായ കർഷക
അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഉല്പാദന ക്ഷമത
അങ്ങേയറ്റം താണതായിരുന്നു. പട്ടണ
ങ്ങളിൽ ,കരകൗശലപ്പണിക്കാരുടെ
അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഉല്പാദനക്ഷമത ഗിൽ
ഡുകളുടെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സൃഷ്ടി
ച്ച പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽപ്പെട്ടുലഞ്ഞു.
ഉല്പാദനവികാസത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ത�ോതും
വിരസമായ ചട്ടപ്പടിത്തരങ്ങളും പാരമ്പ
ര്യദത്തമായ അധികാരങ്ങളുമായിരുന്നു
ജന്മിത്തത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര.
ജന്മിത്ത സമുഹത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനു
ള്ളിൽ വളർന്നുവന്ന ഉല്പാദനശക്തികൾ
പുതിയ ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളെ ആവശ്യ
പ്പെട്ടു.
അടുത്ത ലക്കത്തില് തുടരും
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ആൾ യൂണിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
(ബ�ോൾഷെവിക്) സ്ഥാപക നീന
ആൻഡ്രിയേവയുടെ നിര്യാണത്തിൽ
അനുശ�ോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
എസ്.യു.സി.ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജനറൽ
സെകട്ടറി സഖാവ് പ്രൊവാഷ് ഘ�ോഷ്
നടത്തിയ പ്രസ്താവന

സ

ഖാവ് നീന ആൻഡ്രിയേവ,
തിരുത്തൽവാദത്തിനും അവസരവാദ
ത്തിനുമെതിരെ അചഞ്ചലം പ�ൊരുതു
കയും മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ
അന്തസത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും
ചെയ്തു. സ�ോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിയുടെ തിരുത്തൽവാദ പ്രതിവിപ്ലവ
നേതൃത്വത്തിനെതിരെ സന്ധിയില്ലാ
ത്ത പ�ോരാട്ടം നടത്തുകയും സ�ോവിയ
റ്റ് റഷ്യയിൽ സ�ോഷ്യലിസത്തെ അട്ടി
മറിക്കാൻ അവർ നടത്തിയ ഗൂഢനീ
ക്ക ങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്തു.
ആൾ യൂണിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
(ബ�ോൾഷെവിക്) രൂപീകരിച്ചു ക�ൊ
ണ്ട് മഹാനായ സ്റ്റാലിന്റെ വിപ്ലവകര
മായ മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് ലൈൻ
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രതിവിപ്ലവത്തിനെ
തിരായ പ�ോരാട്ടം തുടർന്നു.
നമ്മുടെ പാർട്ടി, എസ്.യു.സി.ഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാര്ട്ടിയുടെ ആത്മാർ
ത്ഥ സുഹൃത്തായിരുന്നു സഖാവ് നീന
ആൻഡ്രിയേവ. തിരുത്തൽ വാദത്തി
ന്റെ തേര�ോട്ടത്തിൽ സാർവ്വദേശീയ
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നേരിടുന്ന വെ
ല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും സഖാവ് സ്റ്റാലി
ന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുമ�ൊക്കെയുള്ള
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ രചന
കളെ അവർ വളരെയേറെ വിലമതിച്ചി
രുന്നു.
സാർവ്വദേശീയ
വിരു
സഖാവ് സാമ്രാജ്യത്വ
നീന ആന്ഡ്രിയേവ
ദ്ധ കൺവൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ
സഖാവ് നീന ആൻഡ്രിയേവ പലതവ
ണ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സാർവ്വദേശീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറി
ച്ച് ആ വേദികളിൽ നടത്തിയ ആഴ

മാർന്ന വിശകലനം സമ്മേളന പ്രതി
നിധികളെ പ്രച�ോദിതരാക്കാൻ പ�ോ
ന്നതായിരുന്നു.
നീന ആൻഡ്രിയേവയുടെ നിര്യാ
ണത്തിലൂടെ പ്രഗത്ഭമതിയായ ഒരു

നേതാവിനെയാണ് റഷ്യൻ കമ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാകട്ടെ, ഒരു നല്ല
സുഹൃത്തിനെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷി
യെയും.
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