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2020 മാർച്ച് 25നച് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെ
ന്ച് പ്രഖ്ാപിച് സമ്പൂർണ്ണ ക�ാ
േച്ഡൗൺ മാസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നു. 
അൺക�ാേച് പ്രക്ിയ ആരംഭിണ്ച്ങ്ി
ലം ഇനിയം തുറക്ാത്ത കമഖ�േൾ 
പ�തുമുണ്ച്. ക�ാേച്ഡൗൺ മൂ�മുള്ള 
സാമ്പത്തിേ നഷ്ം 12,000 കോടി 
കഡാളറികന്തായിരിക്കുണ്മന്ച് സമീപ
ോ� പഠനം പറയന്നു. ജിഡിപി വളർ
ച്ാനിരക്ച് ണ്നഗറ്ീവാണച്. ക�ാേച്ഡൗ
ണിനച് മുമ്പുതണ്ന് മുത�ാളിത്ത സമ്പ
ദച്ഘടന കനരിട്ിരുന് പ്രതിസന്ിക്ച് 

ഇകതാണ്ട ആഴം വർദ്ിച്ചു. 
കുതിച്ചുയരുന് വി�യം വർദ്ിച്ചുവരു
ന് മുരടിപ്ംമൂ�ം രാജ്ം സ്റാഗച്ഫച് കള 
ഷൻ എന് ദുരന്തത്തിക�യ്കച് നീങ്ങുേ
യാണച്. 130 കോടി വരുന് ഇന്ത്ൻ 
ജനസംഖ്യിൽ 40 കോടിയാണച് 
ആണ്േ ണ്താഴിൽകസന. നണ്്ാരു പങ്ച് 
ഭാഗിേമായി മാത്ം ണ്താഴിലള്ളവരാ
ണച്. ഇതിൽ പകുതിയിക�ണ്റയം ണ്താ
ഴിൽനഷ് ഭീഷണി കനരിടുേയാണച്. 7 
�ക്ഷത്തിക�ണ്റ വ്ാപാരസ്ാപനങ്ങ
ളാണച് ക�ാേച്ഡൗൺ ോ�ത്തച് അട
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"സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവതിക്കുന്നത്  ആന്തരതി
ക വവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂർച്തിക്കുന്നതതിനനുസൃതമായാ 
ണ്. അതായത് ഉൽപ്ാദനശക്തികളം ഉൽപ്ാദനബ
ന്ധവം തമ്തിലുള്ള വവരുദ്ധ്യം, വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്തിലു
ള്ള വവരുദ്ധ്യം, പഴമയം പുതുമയം തമ്തിലുള്ള വവ
രുദ്ധ്യം. ഈ വവരുദ്ധ്യങ്ങളടെ വളർച്ചയാണ് സമൂ
ഹടത് മുനന്നാട്ടു നയതിക്കുന്നതും പഴയതതിനുനമൽ 
ആധതിപതധ്യം സ്ാപതിച്ച് മുനന്നറാൻ പുതതിയ സമൂഹ
ത്തിന് നരേരണയാകുന്നതും."

സെപ്തംബർ 9
സഖാവ് മാവവാ സസ-തുങ്
അനുസ്മരണ ദിനതം

Mao Tse-tung
On Contradiction(Aug 1937), SW Vol.I, p.314
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ഞ്ഞുകപായതച്. രാജ്ണ്ത്ത നൂറുകോടി
കയാളം കപർ വ�ിയ സാമ്പത്തിേ തേർ
ച്യ്കച് ഇരയാകുണ്മന്ച് ഉറപ്ായിരിക്കുന്നു. 
പട്ിണി മരണങ്ങളം ആത്മഹത്േളം 
അക്മങ്ങളം നിറഞ്ഞ ഭീേര നാളേളി
ക�യ്കച് രാജ്ം ചുവടുവയ്ക്കുേ യാണച്. 

എന്ാൽ ഈ തേർച്ണ്യാന്നും, 
സമ്പന്വർഗ്ഗണ്ത്ത പ്രതിനിധീേരിച്ചു 
ണ്ോണ്ച് രാജ്ം ഭരിക്കുന് ബിണ്ജപി 
ഗവണ്മെന്ിണ്ന് േണ്ണുതുറപ്ിക്കുന്ി്. 
പ്രതിസന്ിയണ്ട ഭാരണ്മ്ാം ജനങ്ങള
ണ്ട ചുമ�ി�ാണച് വച്ചുണ്േട്ടുന്തച്. മുത�ാ
ളിമാരുണ്ട സമ്പത്ം �ാഭവം ഈ പ്ര
തികൂ� സാഹചര്ത്തിലം ണ്പരുകുന്നു 
എന്നുറപ്ാക്കുന്തി�ാണച് അവരുണ്ട മു
ഴുവൻ ശ്രദ്യം. കേന്ദ്രഗവണ്മെന്ച് പ്ര
ഖ്ാപിച് സാമ്പത്തിേ സഹായ പാ
കക്ജിൽ ണ്താഴി�ാളിക്കും േർഷേ
നം ണ്താഴിൽ രഹിതർക്കുണ്മാന്നും 
ഇടം �ഭിച്ിട്ി്. േിട്ാക്ടം വരുത്
ന് കുത്തേേൾക്ച് വീണ്ടും ഉദാരമായി 
വായ്പ �ഭ്മാക്ാൻ അതച് ബാങ്കുേകളാ
ടച് ആവശ്ണ്പ്ടുന്നു. ജനങ്ങളിൽ കനരി
ട്ച് പണണ്മത്തിക്കുേ എന്തച് അടിയ
ന്തര പ്രാധാന്മുള്ള നടപടിയായി സാ

ണ്ട സമ്പത്തച് വൻകതാതിൽ ഉയർന്ി
രിക്കുന്നു. ഏഷ്യിണ്� ഏറ്വം സമ്പ
ന്നായ മുകേഷച് അംബാനിയണ്ട വരു
മാനത്തിൽ ക�ാേച്ഡൗണിണ്ന് ആദ് 
രണ്ച് മാസംണ്ോണ്ടുതണ്ന് 2,000 
കോടി കഡാളറിണ്ന് വർദ്നയാണു
ണ്ായതച്.

രാജ്ണ്ത്ത നിശ്ച�മാക്ി, പ്രതി
കഷധിക്ാനള്ള അവസരം പാണ്ട നി
കഷധിച്ചുണ്ോണ്ച് കോവിഡച് ോ�യള
വിൽ കേന്ദ്രസർക്ാർ മൂ�ധനശക്ി 
േൾക്കുകവണ്ി കേണ്ക്ാണ് നടപടി
േൾ അനവധിയാണച്. ണ്പാതുകമഖ�ാ 
സ്ാപനങ്ങൾ സ്വോര്വൽക്രിക്കു
േയം ണ്താഴി�ാളിേണ്ള പിരിച്ചുവിടാ
നം കവതനം ണ്വട്ിക്കുറയ്കാനം വി�
േൾ വർദ്ിപ്ിക്ാനം കുത്തേേണ്ള 
അനവദിക്കുേയം ണ്ചയ്ിരിക്കുന്നു. പ്ര
തികരാധം, എണ്ണ, ആകരാഗ്ം, വിദ്ാ
ഭ്ാസം, ഖനനം, ണ്റയിൽകവ, ണ്ട�ി
കഫാൺ, ഡിജിറ്ൽ വാർത്താവിനിമ
യം തുടങ്ങിയ കമഖ�േളിണ്�ാണ്ക് 
സ്വകദശ-വികദശ കുത്തേേൾക്ച് അന
കൂ�മായ നടപടിേൾ പുകരാഗമിക്കുേ 
യാണച്. തിരുവനന്തപുരം, ണ്ജയ്പൂർ, ഗു
വാഹത്തി എന്ീ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന
ത്താവളങ്ങൾ ണ്പാതുസ്വോര് പങ്ാളി
ത്തകത്താണ്ട വിേസിപ്ിക്ാണ്നന് 

ജനങ്ങളിൽ വനരിട്് പണ
സമത്ിക്കുക എന്നത് അടി
യന്തര പ്ാധാന്യമുള്ള നട
പടിയായി സാമ്പത്ിക 
വിദഗ്ദ്ധസരലാാം ചൂണ്ിക്ാ 
ണിച്ിട്ാം ആ ദിശയിൽ 
യാസതാരു നടപടിയുമില. 
12 വകാടി ആളുകൾക്് 
സതാഴിൽ നഷ്ടസപെടുകയുാം 
84 ശതമാനാം വപരുസടയുാം 
വരുമാനാം ഒറ്റ മാസാംസകാ
ണ്് കുത്സന ഇടിയുകയുാം 
സെയ്തവപൊഴാം ഇന്ത്യയിസെ 
കുത്കകളുസട സമ്പത്് 
വൻവതാതിൽ ഉയർന്നു
സകാണ്ിരിക്കുന്നു.

km-¼-¯n-I X-IÀ-¨-bpw 
P-\-t{Zm-l \-S-]-Sn-I-fpw:
sN-dp-¯p-\nÂ-]v A-\n-hm-cyw

ന�ാക് ട�ൌണതിൽ വതിജനമായ  
മുംവബയതിട� ഒരു ടതരുവ്

മ്പത്തിേ വിദഗ്ദ്ധണ്ര്ാം ചൂണ്ിക്ാണി 
ച്ിട്ടും ആ ദിശയിൽ യാണ്താരു നടപ
ടിയമി്. ഫ�കമാ, 12 കോടി ആളേൾ
ക്ച് ണ്താഴിൽ നഷ്ണ്പ്ടുേയം 84 ശത
മാനം കപരുണ്ടയം വരുമാനം ഒറ് മാ
സംണ്ോണ്ച് കുത്തണ്ന ഇടിയേയം 
ണ്ചയ്കപ്ാഴും ഇന്ത്യിണ്� കുത്തേേള
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കപരിൽ കുത്തേേണ്ള ഏൽപിച്ചുണ്ോടു
ക്കുയാണച്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം തീണ്റഴു
തിയതിണ്ന് തിക്ഫ�ങ്ങൾ പ്രേടമാ
യിണ്ക്ാണ്ിരിക്കുകമ്പാഴാണച് ഈ പു
തിയ നടപടി. 

വിദ്ാഭ്ാസത്തിണ്ന് കവജ്ാനി
േവം കനതിേവമായ �ക്ഷ്ങ്ങണ്ള 
തേർത്തച് സങ്കുചിതത്വം ഊട്ിയറപ്ി
ക്കുേയം അടിമുടി േച്വടവൽക്രിച്ച് 
ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനം അപ്രാപ്മാ
ക്കുേയം ണ്ചയ്യുന് കദശീയ വിദ്ാഭ്ാ
സനയം-2020 നടപ്ി�ാക്ിണ്യടുക്ാ
നം ഈ പ്രതിസന്ിഘട്ംതണ്ന് ണ്ത
രണ്ഞ്ഞടുത്തിരിക്കുേയാണച് കേന്ദ്രസർ
ക്ാർ. അന്താരാഷ്ട്ര േകമ്പാളത്തിൽ വി
�യിടിയകമ്പാഴും ണ്പകരോളിയം വി�
േൾ വർദ്ിപ്ിച്ച് ജനങ്ങണ്ള ണ്ോള്ളയ
ടിക്കുന് നടപടിയം തുടരുേയാണച്. 
പാചേവാതേ സബച് സിഡി നിശ്ശബ്ദ
മായി നിർത്ത�ാക്ിയതും വിധികപാ
ണ്� ഏറ്റുവാകങ്ങണ് ഗതികേടി�ാണച് 
ജനങ്ങൾ. പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ 
കോൺഗ്രസ്ിനാേണ്ട് ഈ നടപടിേ
കളാണ്ടാന്നും നയപരമായ വികയാജി
പ്ം ഇ്. 

കേന്ദ്രസർക്ാരിണ്ന് രാഷ്ട്രീയ നി�
പാടുേകളാടച് കവരുദ്്ം അവോശ
ണ്പ്ടുന് കേരളസർക്ാരും അതിണ്ന 

നയിക്കുന് സിപിഐഎമ്ം പ്രവൃത്തി
പഥത്തിൽ അകത സ്വഭാവം 
പു�ർത്ന്നു എന്തച് കോവിഡച്ോ� 
ദുരന്തങ്ങളണ്ട ആക്ം വർദ്ിപ്ിക്കുേ
യാണച്. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താ
വളം അദാനിക്ച് നൽകുന്തിണ്ന 
എതിർക്കുന്നു എന്ച് കമനി നടിക്കുന്
വർ ക��ം വിളിക്ാൻ ഉപകദശം കത
ടിയതച് അദാനിയണ്ട അടുത്ത ബന്ധു
ക്ളിൽനിന്ായിരുന്നു എന്തുതണ്ന് 
അവരുണ്ട തനിനിറം വ്ക്മാക്ിത്ത
ന്നു. എരുകമ�ി വിമാനത്താവളത്തിനച് 
സ്�കമണ്റ്ടുക്ാൻ സ്വോര്േമ്പനി
ക്ച് ണ്പാതുഖജനാവിൽനിന്ച് കോടി
േൾ ദാനം ണ്ചയ്യുന്തും ഇകത ചങ്ങാ
ത്തമാണച് ണ്വളിവാക്കുന്തച്. കദശീയ
വിദ്ാഭ്ാസ നയവം നാമമാത്മായ 
എതിർപ്േളയർത്തി നടപ്ി�ാക്ിണ്യ
ടുക്കുേ എന്തുതണ്ന്യാണച് തന്തം. 
ആയിരങ്ങണ്ള കുടിണ്യാഴിപ്ിക്കുേയം 
പരിസ്ിതിക്ച് േനത്ത ആഘാത
കമൽപ്ിക്കുേയം ണ്ചയ്യുന് ണ്േ
-ണ്റയിൽ പദ്തിയമായം കേരളസർ
ക്ാർ മുകന്ാട്ടുകപാകുേയാണച്. കദശീയ
പാത വിേസനത്തിണ്ന് കപരിലം സം
സ്ാന ചരിത്ത്തിണ്� ഏറ്വം വ�ിയ 
കുടിണ്യാഴിപ്ിക്�ിനച് കേന്ദ്രവമായി 
കേകോർക്കുേയാണച് കേരളസർ

വകന്ദ്രസർക്ാരിസറെ രാ
ഷ്ട്രീയ നിെപാടുകവളാട് 
വവരുദ്്യാം അവകാശ
സപെടുന്ന വകരളസർക്ാ
രുാം അതിസന നയിക്കുന്ന 
സിപിഐഎമ്ാം നയങ്ങ
ളിൽ വകന്ദ്രസർക്ാരിസന 
പിന്തുടരുന്നു എന്നത് വകാ
വിഡ്കാെ ദുരന്തങ്ങളുസട 
ആക്ാം വർദ്ിപെിക്കുക
യാണ്. തിരുവനന്തപുരാം 
വിമാനത്ാവളാം അദാനി
ക്് നൽകുന്നതിസന 
എതിർക്കുന്നു എന്ന് വമനി 
നടിക്കുന്നവർ വെൊം വിളി
ക്ാൻ ഉപവദശാം വതടിയ
ത് അദാനിയുസട അടുത് 
ബന്ധുക്ളിൽനിന്നായിരു
ന്നു എന്നത് അവരുസട 
തനിനിറാം വ്യക്തമാ
ക്ിത്ന്നു.
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ക്ാർ. 
ണ്താഴി�ി്ായ്മ ണ്പരുകുകമ്പാഴും പി

എസച് സിണ്യ കനാക്കുകുത്തിയാക്ി 
പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ തകൃതി
യായി നടക്കുന്നു. പിഎസച് സി �ിസ്റ്റു
േൾ ോ�ഹരണണ്പ്ട്ടുണ്ോണ്ിരിക്കു
കമ്പാൾ നിയമനങ്ങണ്ള്ാം േൺസൾ
ട്ൻസിേണ്ള ഏല്ിച്ച് പണം തട്ടുന്നു. 
വിമർശിക്കുന്വണ്ര കേസിൽ കുടുക്കു
ണ്മന് ഭീഷണിയം ഉയർത്ന്നു. 

ആയിരക്ണക്ിനച് ണ്താഴി�ാളി
േൾ പണിണ്യടുക്കുന് കതാട്ം കമഖ�
യിൽ ഇന്നും അടിമപ്ണിയാണച് നട
ക്കുന്ണ്തന്ച് ണ്താഴി�ാളിേൾ തണ്ന് 
വിളിച്ചുപറയന്നു. പ�തവണ ഭരിച് 
ഇടതുമുന്ണിേൾക്കും കതാട്ം കമഖ� 
അടക്ിവാഴുന് ഇടതുപക്ഷ യൂണിയന
േൾക്കും കതാട്ം മുത�ാളിമാകരാടാണച് 
വികധയത്വം എന്തുണ്ോണ്ാണച് ഈ 
ദുസ്ിതി. ഉരുൾണ്പാട്ൽ ഭീതിയിൽ, 
ണ്താഴുത്കപാലള്ള �യങ്ങളിൽ 
ആയിരക്ണക്ിനച് ണ്താഴി�ാളിേൾ 
നരേിക്കുന്നു. മദ്, മണൽ, പാറമട, 
വന മാഫിയേളമായള്ള കൂട്ടുണ്േട്ടും വി
നാശേരമായ അളവിൽ വളർന്നുേഴി
ഞ്ഞു. േകയേറ്ക്ാണ്രയം സ്തീപീഡേ 
ണ്രയം അക്മിേണ്ളയണ്മാണ്ക് സംര
ക്ഷിക്കുന്തിനം ഇടതുഭരണത്തിനച് 
ജാള്തണ്യാന്നുമി്. സ്വർണക്ള്ളക്
ടത്ോരും മയക്കുമരുന്ച് ക�ാബിേള
ണ്മാണ്ക്യായള്ള അവിഹിത ഇടപാടു
േൾ, ഭവനപദ്തിയണ്ട കപരിലള്ള 
തട്ിപ്ച്, നിയമവിരുദ് ഇടണ്പടലേൾ 
തുടങ്ങിയവയം പുറത്വന്നുണ്ോണ്ി 
രിക്കുന്നു. പാർട്ി ഗുണ്േൾ മുതൽ ഗു
ണ്ാസംഘങ്ങണ്ളവണ്ര സച് കപാൺസർ 

ണ്ചയ്യുന്തും പതിവായിരിക്കുന്നു. 
കോവിഡച് പ്രതികരാധത്തിൽ പ്ര

ശംസനീയമായ പ്രവർത്തനം നടത്തി 
ആകഗാള ശ്രദ്കനടിണ്യന് ണ്പാങ്ങ
ച്ംപറച്ിൽ ണ്വറും കസാപ്കുമിളയാ
ണ്ണന്ച് വ്ക്മായിണ്ക്ാണ്ിരിക്കുേ
യാണച്. പരികശാധന കുറച്ചും േണക്കു
േളിൽ തിരിമറി നടത്തിയം ഖ്ാതി 
കനടാൻ പണിണ്പ്ടുന്വർ അകഹാരാ
ത്ം പണിണ്യടുക്കുന് ആകരാഗ് പ്ര
വർത്തേരുണ്ട ദുരിതങ്ങൾ ോണുന്ി
്. മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാന
ങ്ങളണ്ട അഭാവവം വിശ്രമരഹിതമാ
യ കജാ�ിയം അകനേം കപണ്ര കരാ
ഗിേളാക്കുന്നു. അവരുണ്ട തുച്ഛമായ 
കവതനത്തിൽ കേയിട്ടുവാരാനാണച് 

ഗവണ്മെന്ിനച് ശുഷച് ോന്തി. കോവി
ഡച് അ്ാത്ത അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്
വരുണ്ടയം കോവിഡച് ചിേിത്സയ്കച് സ്വ
ോര് ആശുപത്ിേണ്ള ആശ്രയികക്
ണ്ിവരുന്വരുണ്ടയം ബുദ്ിമുട്ടുേൾ 
കവണ്റ. 

സർക്ാർ ജീവനക്ാരിൽ നിന്ച് 
നിർബന്മായി കോവിഡച് ഫണ്ച് പി
ടുങ്ങാനള്ള തീരുമാനം, കോവിഡച് കരാ
ഗിേണ്ള സർക്ാർ ണ്ച�വിൽ േ്വാറ
കന്ൻ ണ്ചയ്യുന്തിനപേരം വീടുേളി
ക�യ്കച് പറഞ്ഞയച്തച്, മദ്ശാ�േൾ തു
റന്നുവച്തച്, സമ്പൂർണ സുരക്ഷ ഉറപ്ാ
ക്ാണ്ത പരീക്ഷേൾ നടത്തിയതച്, 
ബസ്സുേളിൽ മുഴുവൻ സീറ്ിലം യാത്
ക്ാണ്ര അനവദിച്തച് തുടങ്ങി പഞ്ായ
ത്തച് ണ്തരണ്ഞ്ഞടുപ്ിനച് തിടുക്ംകൂട്ടുന്
തുവണ്രയള്ള നിരവധി നി�പാടുേളിൽ 
സർക്ാരിണ്ന് ജനവിരുദ് ഉള്ളടക്ം 
ണ്തളിഞ്ഞുോണാം. 

ക�ാേത്തച് ഏറ്വം കൂടുതൽ കോവി
ഡച് കരാഗിേളള്ള രാജ്ം എന് പദവി
യിക�യ്കച് കുതിക്കുേയാണച് ഇന്ത്. സം
സ്ാനത്തിണ്ന് സ്ിതിയം ഒട്ടും ണ്മച്
മ്. സാമ്പത്തിേ രംഗത്താേണ്ട് ഭയാ
നേമായ തേർച്യം. തിേച്ചും ജനാന
കൂ�മായ ോഴ്ചപ്ാകടാണ്ട ആത്മാർത്ഥ
മായി പ്രവർത്തിക്ാൻ കേന്ദ്ര-സം 
സ്ാന സർക്ാരുേൾ തയോറായിണ്്
ങ്ിൽ വരാനിരിക്കുന്തച് വ�ിണ്യാരു ദു
രന്തംതണ്ന്യാണച്. അതിസമ്പന്ർക്കു
കവണ്ി ഖജനാവച് കചാർത്ന്തിനച് 
പേരം അവരുണ്ട കുമിഞ്ഞുകൂടിയ 
സമ്പത്തിൽനിന്ച് ഒരു ഭാഗം സമൂഹ
ത്തിനകവണ്ി തിരിച്ചുപിടിക്കുേയാണച് 
കവണ്തച്. ക�ാേച്ഡൗണിൽ ജനങ്ങണ്ള 
തളച്ിട്ച് എന്തതിക്മങ്ങളമാോം 
എന്ാണച് അധിോരിേൾ േരുതുന്
ണ്തങ്ിൽ വ�ിയ ണ്ചറുത്നിൽപുേൾ 
ഉയർന്നുവരും എന്നുറപ്ാണച്.

ആയിരക്ണക്ിന് സതാ
ഴിൊളികൾ പണിസയടുക്കു
ന്ന വതാട്ാം വമഖെയിൽ 
ഇന്നുാം അടിമപെണിയാണ് 
നടക്കുന്നസതന്ന് സതാഴി
ൊളികൾ തസന്ന വിളിച്ചുപ
റയുന്നു. പെതവണ ഭരിച് 
ഇടതുമുന്നണികൾക്കുാം 
വതാട്ാം വമഖെ അടക്ിവാ
ഴന്ന ഇടതുപക്ഷ യൂണിയ
നുകൾക്കുാം വതാട്ാം മുതൊ
ളിമാവരാടാണ് വിവധയ
ത്ാം എന്നതുസകാണ്ാണ് 
ഈ ദുസ്ിതി. ഉരുൾസപാ
ട്ൽ ഭ്രീതിയിൽ, സതാഴത്തു
വപാലുള്ള െയങ്ങളിൽ 
ആയിരക്ണക്ിന് സതാ
ഴിൊളികൾ നരകിക്കുന്നു.
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കാത്തുനതിൽക്കുന്ന. �ൽഹതിയതിൽനതിന്നുള്ള ദൃശധ്യം. 
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അന്മായ മുത�ാളിത്ത കസവ 
�ക്ഷ്മിട്ച് ക�ാേണ്മമ്പാടുമുള്ള ക്ിമി
നൽ മൂ�ധനത്തിണ്ന് നിർബാധമായ 
ചൂഷണത്തിനച് ഈ രാജ്ണ്ത്ത പ്രകൃ
തിവിഭവങ്ങണ്ളയം പരിസ്ിതിണ്യ
യം എറിഞ്ഞുണ്ോടുക്കുേയാണച് ഇക്കൂ
ട്ർ. കവണ്ത് അവധാനതയി്ാണ്ത 
നടപ്ാക്ിയ പദ്തിേളം നടപടിേ
ളംമൂ�ം ക�ാേണ്മമ്പാടും വർദ്ിച്ചുവരു
ന് പാരിസ്ിതിേ അസന്തു�ിതാവ
സ്യണ്ടയം മനഷ്നിർമ്ിത ദുരന്ത
ങ്ങളണ്ടയം പ്രശ്ചാത്ത�ത്തിൽ 
കവണം കേന്ദ്രസർക്ാരിണ്ന് ഈ നീ
ക്ണ്ത്ത ോണാൻ. ഈ േരടച് റികപ്ാർ
ട്ച് ണ്ോണ്ടുവന്തിണ്ന് �ക്ഷ്ണ്ത്ത സൂ
ക്ഷ്മമായ പഠനത്തിനച് വികധയമാകക്

ണ്തുണ്ച്.
വ്ാവസായിേ വളർച് അനിവാര്

മാണച്. എന്ാൽ പരിസ്ിതിക്കുകമൽ 
അവ  ഏൽപ്ിക്കുന് വ�ിയ ആഘാത
ങ്ങൾ മാനവരാശിയണ്ട നി�നിൽപ്ി
നച് േടുത്ത പ്രതിസന്ി സൃഷ്ിക്കുണ്മ 
ന് തിരിച്റിവിണ്ന തുടർന്ാണച് പരി
സ്ിതി സംരക്ഷണണ്ത്തക്കുറിച്ചുള്ള 
ചിന്തയണ്ായതച്. നിർമ്ാണപ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്കും ഖനന-പ്രകൃതി വിഭവ
ചൂഷണപദ്തിേൾക്കും പ്രവർത്ത 
നങ്ങൾക്കുണ്മ്ാം മുകന്ാടിയായി പാ
രിസ്ിതിേ ആഘാത പഠനത്തിണ്ന് 
അടിസ്ാനത്തിലള്ള സാമൂഹിേവം 
ഭരണപരവമായ അനമതി കൂടിണ്യതീ
രുണ്വന് വ്വസ്യം രൂപണ്പ്ട്ടു.

പരിസ്ിതി സംരക്ഷണ 
നിയമത്ിന്റെ ആവിർഭാവം

അന്തർകദേശീയത�ത്തിൽ സംഘ
ടിപ്ിക്ണ്പ്ട് 1972-ണ്� കസ്റാേച് കഹാം 
സകമ്ളനത്തിൽ ക�ാേണ്ത്തമ്പാടും 
പാരിസ്ിതിേ കമഖ�യിൽ അവധാ
നതയി്ാത്ത പ്രവൃത്തിേൾ 
സൃഷ്ിക്കുന് പ്രത്ാഘാതങ്ങണ്ള സം
ബന്ിച് ഗൗരവകമറിയ ചർച്േൾ നട
ന്നു. അതിണ്നത്ടർന്ച് കേണ്ക്ാകള്ള
ണ് നടപടിേണ്ള സംബന്ിച് ആക�ാ
ചന നമ്ണ്ട രാജ്ത്മുണ്ായി. തുടർ
ന്ച് ആസൂത്ണ േമ്ിഷൻ സർക്ാരി
കനാടച് വൻേിട അണണ്ക്ട്ടുേളം മറ്ച് 
വ്വസായങ്ങളം സൃഷ്ിക്കുന് പരി
സ്ിതി പ്രശച് നങ്ങണ്ളക്കുറിച്ച് പഠികക്
ണ്തുണ്ണ്ന്ച് ആവശ്ണ്പ്ണ്ട്ങ്ിലം ോ
ര്ക്ഷമമായ നടപടിേൾ സ്വീേരി
ക്ാൻ ഉടണ്നാന്നും അധികൃതർ തയോ
റായി്. പിന്ീടച് അകമരിക്ൻ രാസ
വ്വസായ ഭീമനായ യൂണിയൻ ോർ
കബഡച് 1976-ൽ ഇന്ത്യിണ്� കഭാപ്ാ
�ിൽ സ്ാപിച് േീടനാശിനി നിർമ്ാ
ണശാ�യിൽ നിന്ച് 1984 ഡിസംബർ 
രണ്ിനച് വിഷവാതേം കചാർന്നു. കഭാ
പ്ാൽ നഗരത്തിൽ 16,000നം 30,000 
നം ഇടയിൽ ആളേൾ ണ്ോ്ണ്പ്ടുേ

{]IrXnsbbpw
BhmkhyhØsbbpw  
{Inan\Â aqe[\¯n\v
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2020 മാർച്് 23ന് വകന്ദ്ര വനാം പരിസ്ിതി മന്താെയാം 
വിജ്ാപനാം സെയ്ത 'പരിസ്ിതി ആഘാത പഠനാം കരട്- 
2020' നമ്സട രാജ്യത്തുമാത്രമല വൊകസത്മ്പാടുമുള്ള 
പരിസ്ിതി സ് വനഹികസള അമ്പരപെിച്ിരിക്കുകയാണ്. പ്
കൃതിയുസടവമൽ ൊഭാധിഷ്ിത മുതൊളിത് ചൂഷണത്ിന് 
പരിമിതസമങ്ിലുാം നിയന്തണാം സാധ്യമാക്ിയിരുന്ന നിയ
മങ്ങളുാം വ്യവസ്കളുാം ജനപങ്ാളിത്വത്ാസടയുള്ള പരി
സ്ിതി അവവൊകനപ്ക്ിയയുാം ഫെത്ിൽ ഇലാതാക്കുന്ന 
നടപടിക്ാണ് ബിസജപി സർക്ാർ തുനിഞ്ിരിക്കുന്നത്. 
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യം 2 �ക്ഷത്തി�ധിേംകപർ നിത്
കരാഗിേളാകുേയം ണ്ചയ്തു. ഈ ദുരന്ത
ത്തിണ്ന് ഉത്തരവാദിത്തം േമ്പനികയാ, 
സർക്ാകരാ ഏണ്റ്ടുക്ാൻ തയോറായി
്. വിഷയത്തിൽ അകമരിക്ൻ കുത്ത
േ േമ്പനിക്കുമുന്ിൽ നാണംണ്േട് േീ
ഴടങ്ങ�ാണച് ഇന്ത്ാ ഗവൺണ്മന്ച് 
നത്തിയതച്. നഷ്പരിഹാരം സംബ

ന്ിച് പ്രഖ്ാപനങ്ങളം ചർച്േളം പ്ര
ഹസന നടപടിേളിണ്�ാതുങ്ങി. എന്താ
യാലം ഈ ദുരന്തം ഉണ്ായകപ്ാഴാണച് 
ഒരു പഠനവമി്ാണ്ത വ്വസായ സ്ാ
പനങ്ങണ്ളയം ഫാക്ടറിേണ്ളയം പ്രവർ
ത്തിക്ാൻ അനവദിക്കുന്തിണ്� അപ
േടം അധിോരിേൾക്ച് അംഗീേരി
കക്ണ്ിവന്തച്. ജനങ്ങളണ്ട ശക്മാ
യ പ്രതികഷധത്തിണ്ന് പശ്ചാത്ത�
ത്തിൽ രാജ്ണ്ത്ത ആദ്ണ്ത്ത പരി
സ്ിതി നിയമണ്മന്ച് വിളിക്ാവന് 
പരിസ്ിതിസംരക്ഷണ നിയമം 1986-
ൽ അങ്ങണ്ന നി�വിൽവന്നു.

1992-ൽ ഐേ്രാഷ്ട്രസഭ റികയാ 
ഡി ജനീകറായിൽ വച്ച് നടത്തിയ 
അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ിതി സകമ്ളന
ത്തിൽ ഇന്ത് ഒപ്വച് റികയാ ഉടമ്പടി
യിൽ (RioDeclaration) പരിസ്ിതി 
സംരക്ഷണത്തിനായി വിേസനപ്രവർ
ത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളണ്ട അഭിപ്രായം 
ഉറപ്ച് വരുത്തണണ്മന്ച് പ്രകത്േം നി
ഷച് േർഷിച്ചു. ഇതിണ്ന തുടർന്ച് അനി
യന്തിതമായ വിേസന പദ്തിേൾ 
വഴി ഉണ്ാകയക്ാവന് പരിസ്ിതി 
നാശത്തിണ്ന് കതാതച് കുറയ്കാനം   
ആവശ്ണ്മങ്ിൽ നിർത്തിവയ്കാനം വ്
വസ് ണ്ചയ്യുന് പരിസ്ിതി ആഘാത 
പഠന (Environment Impact 
Assessment, EIA) വിജ്ാപനം 
1994-ൽ ഇന്ത്യിൽ നി�വിൽ വരു
ന്തച്. പരിസ്ിതി സംരക്ഷണ നിയമ
ത്തിണ്ന്(1986) ഭാഗമായി വന് ഈ 
നയണ്ത്ത പിന്ീടച് ജനവിരുദ്മായ 
ആകഗാളീേരണ നടപടിേളണ്ട ചുവടു
പിടിച്ച് ണ്പാളിച്ടുക്ാൻ തുടങ്ങി.  
2006-ൽ ഇ.ഐ.എ. പ�തരം ഇളവേ
കളാണ്ട കഭദഗതി ണ്ചയേണ്പ്ട്ടു.

എന്ാണ്  
എൻവയയാൺന്മറെൽ ഇംപാക്്  
അസസ് ന്മറെ്(ഇ.ഐ.എ) ?

മുൻകൂർ പാരിസ്ിതിോനമതി, 
ണ്പാതു ഹിയറിങച്, ണ്പാതു ണ്തളിണ്വടു
പ്ച് എന്ിങ്ങണ്ന ഇ.ഐ.എ സംവിധാ
നത്തിണ്ന് ഭാഗമായ പ� അടിസ്ാന 
വ്വസ്േളം ശക്മാക്കുന്താണച് നി
�വിലണ്ായിരുന് പാരിസ്ിതിേ 
ആഘാത പഠനം അഥവാ വി�യിരു
ത്തൽ (ഇ.ഐ.എ) സംവിധാനം. ഈ 
വ്വസ്യനസരിച്ച്  ഒരു പ്രകദശത്തച് 
ഒരു വ�ിയ നിർമ്ാണ-ഖനന പ്രവർ
ത്തനകമാ, ഉൽപ്ാദന-സംസച് േരണ
ശാ�േകളാ സ്ാപിക്ാകനാ, വിപു�ീ
േരിക്ാകനാ തുടങ്ങുന്തിനമുകന്ാടി 
യായി അതുമൂ�ം പ്രകദശണ്ത്ത ജന
ങ്ങൾക്കും പരിസ്ിതിക്കും ഉണ്ാകയ
ക്ാവന് വിവിധ പ്രശച് നങ്ങണ്ളക്കുറിച്ച് 
സർക്ാർ അംഗീോരമുള്ള ഒരു വിദഗ്ദ്ധ 
സമിതി പദ്തിയടമയണ്ട ണ്ച�വിൽ 
ആദ്ം പഠനം നടത്തണം. അതച് പ്ര
സിദ്ീേരിക്കുേയം ണ്പാതുജനങ്ങ
ളിൽനിന്ച് ഇതുസംബന്ിച്ചുള്ള അഭി
പ്രായരൂപവതച്േരണം പരസ്മായി, 
അവശ്ണ്മങ്ിൽ ജി്ാ േളക്ടറുണ്ട കന
തൃത്വത്തിൽ നടത്േയം കവണം. ഈ 
അഭിപ്രായങ്ങണ്ളാകരാന്നും ശാസ്തീയമാ
യി പരികശാധിച്ച് മതിയായ വിശദീേ

{]IrXnsbbpw
BhmkhyhØsbbpw 
XosdgpXp¶p

നഭാപ്ാൽ നഗരത്തിൽ 16,000നും 30,000 നും  
ഇെയതിൽ ആളകളടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുകയം 

2 �ക്ഷത്തി�ധതികംനപടര നതിതധ്യനരാഗതികളാക്കുകയം 
ടെയ്ത വാതകദുരന്തത്തിടറെ നീറുന്ന ഓർമ്െതിത്ം.
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രണം നൽേിണ്ക്ാണ്ച് അധികൃതർ 
നൽകുന് മുൻകൂർ പാരിസ്ിതിോനമ
തി ഉണ്ണ്ങ്ിൽ മാത്കമ പദ്തി ആരം
ഭിക്ാനാകൂ എന്താണച് ഇ.ഐ.എ. 
അനശാസിക്കുന്തച്.

പാരിസ്ിതിക അനുമതി  
പ്രക്ിയയുന്െ ചില  
സായകേതിക വശങ്ങൾ

2006-ണ്� വിജ്ാപനത്തിൽ വി
േസനപദ്തിേണ്ള പ്രധാനമായം A, 
B വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ിരിക്കു
ന്നു. ആധുനിേവതച്േരണ, വിപു�ീേര
ണ പദ്തിേളൾപ്ണ്ടയള്ള  A വിഭാ
ഗം പദ്തിേൾക്ച് കേന്ദ്ര പരിസ്ിതി 
മന്താ�യത്തിൽനിന്നും B വിഭാഗം 
പദ്തിേൾക്ച് സംസ്ാന EIA 
അകതാറിറ്ിയിൽ നിന്നും മുൻകൂർ പാ
രിസ്ിതിേ അനമതി (Prior 
Environmental Clearance) വാങ്ങണ
ണ്മന്ച് 2006ണ്� വിജ്ാപനം നി
ഷച് േർഷിച്ിരുന്നു. കേന്ദ്ര/സംസ്ാന 
ത�ങ്ങളിലള്ള വിദഗ്ദ്ധ സമിതിേളണ്ട 
(EAC/SEAC) നിർകദേശങ്ങൾക്നസൃത
മായി പരിസ്ിതി മന്താ�യം/സം
സ്ാന അകതാറിറ്ി (MoEFCC/SEIAA) 
പാരിസ്ിതിേ അനമതി നൽകുേകയാ 
നികഷധിക്കുേകയാ ണ്ചയ്യും. ഇതിൽ B 
വിഭാഗത്തിൽ ണ്പടുന് പദ്തിേണ്ള  
പരിസ്ിതി ആഘാത പഠനം കവണ്
ണ്തങ്ിൽ B1 എന്നും അണ്്ങ്ിൽ B2 
എന്നും രണ്ായി തിരിച്ിരുന്നു.

A, B1 വിഭാഗങ്ങളിൽണ്പട് വിേസ
ന പദ്തിേൾക്കുള്ള മുൻകൂർ പാരി
സ്ിതിേ അനമതി പ്രക്ിയ ആറച് 
ഘട്ങ്ങളി�ായാണച് നടക്കുേ  1) വിഷ
യ പഠനം(Scoping)) 2) EIA റികപ്ാർട്ി
ണ്ന് േരടച് തയോറാക്ൽ 3) അഭിപ്രായ 
കശഖരണവം ണ്പാതുണ്തളിണ്വടുപ്ം 
(Public Consultation) 4) EIA റികപ്ാർട്ച് 
തയാറാക്ൽ 5) വി�യിരുത്തൽ 
((Appraisal) 6) മുൻകൂർ പാരിസ്ിതി
േ അനമതി നൽകുേകയാ റദോക്കുേ
കയാ ണ്ചയേൽ.

എന്ാൽ A, B1 വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാ
രംഭ കശഷികയക്ാൾ 50 ശതമാന
ത്തിൽ കുറവച് വിോസം മാത്ം ആവ
ശ്മായ വിപു�ീേരണ പദ്തിേണ്ള 
േരടച് വിജ്ാപനത്തിൽ പാരിസ്ി
തിേ അനമതി കതടുന്തിൽ നിന്നും 
ഇകപ്ാൾ ഒഴിവാക്ിയിരിക്കുന്നു. കൂടാ
ണ്ത B2 പദ്തിേൾക്കുള്ള പ്രവർത്ത
നാനമതി മുൻകൂർ പാരിസ്ിതിേ 'ക്ീ
യറൻസച്'(Prior Environmental 

Clearance), അഥവാ 'തടസ്ം നീക്
ണ്�'ന്നും  മുൻകൂർ പാരിസ്ിതിേ അന
വാദണ്മന്നും (Prior Environmental 
Permission) രണ്ായി തിരിച്ിരിക്കു
ന്നു. ഉപകയാഗിച്ിരിക്കുന് വാക്കുേള
ണ്ട അർത്ഥം ഏതാണ്ച് സമാനണ്മങ്ി
ലം മുൻകൂർ പാരിസ്ിതിേ അനവാദം 
മാത്ം കവണ്ിവരുന് B2 പദ്തിേൾ
ക്ച് EIA റികപ്ാർട്ടുേകളാ വിദഗ്ദ്ധ സമി
തിയണ്ട വി�യിരുത്തക�ാ ആവശ്മി
്. സംസ്ാന ണ്റഗുക�റ്റി അകതാറി
റ്ിയിൽ നിന്നും കനരിട്ടുള്ള അകപക്ഷ
യിൽ പ്രവർത്തനാനമതി �ഭ്മാക്ാ
വന്താണച്. അതിനച് പദ്തിക്ച് കവ
ണ്ിയള്ള പരിസ്ിതി സംരക്ഷണ പ്ര
വർത്തനങ്ങളണ്ട ആസൂത്ണ കരഖ 
(Environment Management Plan) ഹാ
ജരാക്ിയാൽ മാത്ം മതിയാകും. രാ
ഷ്ട്ര സുരക്ഷയമായി ബന്ണ്പ്ട്കതാ, 
തന്ത പ്രധാനണ്മന്ച് കേന്ദ്ര സർക്ാർ 
നിർകദേശിക്കുന്കതാ ആയ പദ്തിേ
ണ്ള (Defence projestc & projestc ofs 

rategic importance) A, B1, B2 എന്ിവ
യിൽ ണ്പടാത്ത ഒരു പ്രകത്േ വിഭാഗ
മായി തണ്ന് പുതിയ വിജ്ാപന
ത്തിൽ പരിഗണിച്ിരിക്കുന്നു. ഇവയ്കച് 
പാരിസ്ിതിേമായ തടസ്ങ്ങണ്ളാന്നും 
ബാധേമ്.

ഇ.ഐ.എ 2020
നി�വിലള്ള ഇ.ഐ.എ സംവിധാ

നത്തിൽ ഘടനാപരവം സാരവമായ 
മാറ്ംവരുത്ന് വിജ്ാപനമാണച് 
ഇ.ഐ.എ 2020. േരടുരൂപത്തിലള്ള 
ഈ വിജ്ാപനം മുകന്ാട്ടുണ്വക്കുന് 
തച് അപേടേരമായ ഇളവേളാണച്. 
ഈ കരഖ വരുത്ന് വിവാദപരമായ 
മാറ്ങ്ങൾ ഒന്നു കൂടി വ്ക്മാക്ാം.

1. മുൻകൂർ പാരിസ്ിതിോനമതി
കവണ് കമഖ�േളണ്ട പട്ിേയിൽനി
ന്ച് ഒകട്ണ്റ വ്വസായങ്ങണ്ളയം നിർ
മാണപ്രവർത്തനങ്ങണ്ളയം ഒഴിവാക്ി
ണ്യന്താണച് ഏറ്വമധിേം വിമർശന
ത്തിനിടയാക്കുന് മാറ്ം. മണ്ണു ഖനനം, 
ഒരുകോടി രൂപവണ്ര മൂ�ധനമുള്ള ധാ
തുഖനനങ്ങൾ, സിമന്ച് ഉതച്പാദന യൂ
ണിറ്റുേൾ, ണ്പകരോളിയം രാസവസ്തു 
നിർമാണ യൂണിറ്റുേൾ, മ�നിരേളിൽ 
അടക്മുള്ള കദശീയപാതേളണ്ട നിർ
മാണവം വിപു�ീേരണവം, വൻേിട 
ണ്േട്ിടനിർമാണ പദ്തിേൾ എന്ിവ
ണ്യാണ്ക് ഇങ്ങണ്ന ഒഴിവാക്ണ്പ്ട് കമ
ഖ�േളിൽണ്പ്ടുന്നു.

ചുരുക്ത്തിൽ മ�കയാര, കഗാത് 
കമഖ�േൾ അടക്മുള്ളയിടങ്ങളിൽ 
നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളം ഫാക്ടറിേ
ളം നിർബാധം ആരംഭിക്ാം. അനമ
തി പിന്ീടച് എകപ്ാണ്ഴങ്ിലം വാങ്ങി
യാൽമതി.

2. 70 മീറ്റിൽ കുറവച് വീതിയള്ള 
കഹകവേൾക്ച് അനമതി ആവശ്മി
് (ഇന്ത്യിണ്� എ്ാ കഹകവേളം 
60 മീറ്റിൽ താണ്ഴ മാത്ം വീതിയള്ള
വയാണച്). 2006-ണ്� വിജ്ാപന
ത്തിൽ ഈ പരിധി 40 മീറ്ർ ആയിരു
ന്നു.

3. സമുദ്രത്തിണ്� പ്രകൃതിവാതേ 
ഖനനം, സംസച് േരണം എന്ീ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്കും താപകവദയുത നി�യ
ങ്ങൾക്കും വൻ ഇളവേൾ നൽകും.

4. ണ്പാതു മാ�ിന്സംസച് േരണ 
പ്ാന്റുേൾ, നഗരമാ�ിന് സംസച് േര
ണ പ്ാന്റുേൾ, കദശീയപാതേൾ 
എന്ിവ പ്രകൃതിക�ാ� 
പ്രകദശങ്ങളിൽനിന്ച് അഞ്ചുേിക�ാമീ
റ്റിൽ കുറവച് ദൂരത്താണ്ണങ്ിൽ അവ

ജെവസെനാം ആധുനിക
വത്കരിക്ാനുള്ള പദ്
തികൾ, പ്ഖ്യാപിത വ്യവ
സായ എവ്റേറ്റുകൾക്കുള്ളി
ൽ പ്വർത്ിക്കുന്ന 
വൊഹ, ക്രീടനാശിനി, സപ
യിറെ്, സപവരോളിയാം ഉത്പ
ന്നങ്ങൾ മുതൊയവ നിർ
മ്ിക്കുന്ന വ്യവസായ പദ്
തികൾ, അതിർത്ി പ്വദ
ശങ്ങളിലുള്ള വദശ്രീയ 
പാത, എക്് പ്സ് പാത, 
വപപെ് വെൻ പദ്തി
കൾ, സകട്ിട നിർമ്ാണ 
പദ്തികൾ, പ്ാവദശിക 
വികസന പദ്തികൾ, 
വമൽപൊൊം, ഉപരിതെ 
പാത, ഫ് വള ഓവർ പദ്
തികൾ, കടൽ ത്രീരത്് 
നിന്ന് 12 വനാട്ിക്ൽ 
വമൽ അപ്പുറമുള്ള പദ്
തികൾ എന്നിവയ്ക് സപാതു 
സതളിസവടുപ്പുകൾ വവസണ്
ന്ന് പുതിയ വിജ്ാപനാം 
വ്യവസ് സെയ്യുന്നു.
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അന്തരീക്ഷമ�തിനീകരണം ഇന്തധ്യയതിൽ ഗുരുതരമാ
യ ആനരാഗധ്യരേശ്നങ്ങൾക് കാരണമാകുന്നു. ന�ാക
ത്തിൽ ഏറ്റവം മ�തിനമായ 30 നഗരങ്ങളതിൽ 21 ഉം 
ഇന്തധ്യയതി�ാണ്.

ണ്യ നിർബന് പരിസ്ിതി ആഘാത
പഠനം കവണ് പദ്തിേളിൽ ഉൾണ്പ്ടു
ത്തണണ്മന്ച് വ്വസ്യം മാറും. ഇനി 
ഇവിടങ്ങളിണ്�ാണ്ക് മുൻകൂർ അനമതി
യി്ാണ്ത മാ�ിന്സംസച് േരണ പ്ാന്റു
േൾ ആരംഭിക്ാം.

5. കേന്ദ്രസംസ്ാന സർക്ാരുേള
ണ്ട അനമതിയം ണ്പാതുണ്തളിണ്വടുപ്ം 
ആവശ്മായ പ� പദ്തിേളിൽനി
ന്നും ണ്പാതു ണ്തളിണ്വടുപ്ച് ഒഴിവാക്ി. 
പ്രാകദശിേ സമൂഹങ്ങളണ്ടയം തകദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളണ്ടയം മറ്റും 
അഭിപ്രായങ്ങളം പ്രതികഷധങ്ങളം 
പരിഗണിക്കുന്തച് ഒഴിവാക്കുന്താണച് 
ഈ മാറ്ം.

6.കോർപ്കററ്ച് എൻവകയാൺണ്മന്ച് 
ണ്റസച് കപാൺസിബി�ിറ്ി (സി.ഇ
.ആർ.) അഥവാ പാരിസ്ിതിേ ഉത്ത
രവാദിത്വം എന് കപരിൽ ഒരു  വ്വ
സായ സ്ാപനത്തികനാടച് അനബ
ന്ിച്ച് പ്രശച് നങ്ങൾ അഭിമുഖീേരിക്കു
ന് ജനങ്ങൾക്ച് േമ്പനി നൽകേണ്ടു
ന് നിർബന്ിതമായ കസവനങ്ങളം 
അതിനകവണ്ി നീക്ിവയച് കക്ണ്ടുന് 
തുേയം ണ്വട്ിക്കുറച്ചു. എന്നുമാത്മ്, 
ഇതുപ്രോരമുള്ള തുേ പരിസ്ിതിനാ
ശം ഉണ്ായ പ്രകദശത്തച് ണ്ച�വഴിക്
ണണ്മന്ച് ഇനി നിർബന്മി്. േമ്പ
നിയടമയണ്ട ഇഷ്ംകപാണ്� പണം ണ്ച
�വാക്ാം.

7. ഒന്ര�ക്ഷം ചതുരശ്ര േിക�ാമീ
റ്ർ വണ്രയള്ള സ്�ത്തച് (35 ഏക്ർ) 
നിർമാണം നടത്താൻ ഇനി മുൻകൂർ 
അനമതിയം ണ്തളിണ്വടുപ്ം ആവശ്
മി്.

8. അഞ്ച് ഏക്ർവണ്രയള്ള സ്�
ത്തച് മുൻകൂർ അനമതിയി്ാണ്ത ഖന
നം നടത്താം.

9. പാരിസ്ിതിോനമതിക്ച് േമ്പ
നി അകപക്ഷ നൽേി  േഴിഞ്ഞച് 15 ദി
വസത്തിനേം ബന്ണ്പ്ട് അധിോര 
കേന്ദ്രങ്ങൾ അതച് നൽേിയിണ്്ങ്ിൽ 
അനമതി േിട്ിയതായി േണക്ാക്കും.

10. തന്തപ്രധാനണ്മന്ച് സർക്ാർ 
വിളിക്കുന് പദ്തിേൾ സംബന്ിച്ച് 
ഒരു വിവരവം ഇനി വ്ക്ിേൾകക്ാ 
സംഘടനേൾകക്ാ നൽകേണ്തി്.

11. ണ്പാതു ഹിയറിങച് അഥവാ ജന
ങ്ങളണ്ട അഭിപ്രായമാരായേയം പ്രതി
കഷധം ശ്രദ്ിക്കുേയം ണ്ചയ്യുന് സം
വിധാനം അത്ാവശ്മ്; ജനങ്ങൾ
ക്ച് പദ്തിണ്യ സംബന്ിച്ച് അവരു
ണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപണ്പ്ടുത്താനം 
അറിയിക്ാനമുള്ള ോ�ാവധി 30-ൽ 
നിന്ച് 20 ദിവസമായി കുറച്ചു.

പരിസ്ിതി അവോശങ്ങണ്ള മാത്
മ്, വിവരാവോശംകപാണ്�യള്ള മൗ
�ിോവോശങ്ങണ്ളയം ണ്വല്ലുവിളിക്കു
േയാണച് ഇ.ഐ.എ. 2020 േരടച് വി
ജ്ാപനം. ഇതച് ഏറ്വമധിേം ബാ
ധിക്കുന് പ്രാകദശിേ ജനവിഭാഗങ്ങൾ
ക്ച് മനസ്ി�ാകുന് ഭാഷേളിൽ േരടച് 
�ഭ്മാക്ാണ്ത ഹിന്ിയിലം ഇംഗ്ീഷി

ലം മാത്മാണച്  പ്രസിദ്ീേരിച്ിരിക്കു 
ന്ണ്തന്തും ദുരൂകദേശം വ്ക്മാ
ക്കുന്നു.

ഈ കരെ് റിയ്ാർട്്  
അംഗീകരിക്കന്്ടുന്നയതാന്െ  
സംഭവിക്കുന്നത് 

നി�വിലള്ള പരിസ്ിതിഘടന
ണ്യ ഇതച് ആണ്േ തേിടംമറിക്കും. പരി
സ്ിതിക�ാ� കമഖ�േളണ്ട വിന്ാസ
ണ്ത്തയം ഉപകയാഗ നിയന്തണങ്ങണ്ള
യം സംബന്ിക്കുന് മാധവച് ഗാ
ഡച്ഗിൽ േമ്ിറ്ി നിർകദേശങ്ങണ്ളയം 
മുൻകോടതി  വിധിേണ്ളയം പാണ്ട നി
രാേരിച്ചുണ്ോണ്ാണച് ഇതച് േടന്നുവരു
ന്തച്. നിർമ്ാണം നടത്ന് േമ്പനി
ക്ച് ഇനി ഇങ്ങണ്ന മുൻകൂർ അനമതി
ക്ായി ോത്തിരികക്ണ്തി്. പരിസ
രവാസിേളണ്ടയം  പ്രശച് നങ്ങൾ കനരി
കടണ്ിവരുന്വരുണ്ടയം പ്രശച് നങ്ങൾ 
കേൾക്ാകനാ പരിസ്ിതി പ്രവർത്ത
േരടക്മുള്ളവരുണ്ട എതിർപ്േൾ പരി
ഗണിക്ാകനാ ഇനി വ്വസ്യിണ്്
ന്ച് ചുരുക്ം.  തന്തപ്രധാനമായ ഒരു 
പദ്തിയാണ്ണന്ച് സർക്ാർ പറ
ഞ്ഞാൽ പിണ്ന് ഇതു സംബന്ിച്ച് 
ഒരു വിവരവം ജനങ്ങൾക്ച് �ഭിക്ി്.  
പരിസ്ിതി സംബന്മായ തീരുമാന
ങ്ങണ്ള്ാം ഉന്താധിോരകേന്ദ്രങ്ങ

{]IrXnsbbpw
BhmkhyhØsbbpw 
XosdgpXp¶p

മുൻകൂർ പാരിസ്ിതികാ
നുമതിവവണ് വമഖെകളു
സട പട്ികയിൽനിന്ന് ഒവട്
സറ വ്യവസായങ്ങസളയുാം 
നിർമാണപ്വർത്നങ്ങ
സളയുാം ഒഴിവാക്ിയിരിക്കു
ന്നു. മണ്ണുഖനനാം, ഒരുവകാ
ടി രൂപവസര മൂെധനമുള്ള 
ധാതുഖനനങ്ങൾ, സിമറെ് 
ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകൾ, 
സപവരോളിയാം രാസവസ്തു 
നിർമാണ യൂണിറ്റുകൾ, 
മെനിരകളിൽ അടക്മു
ള്ള വദശ്രീയപാതകളുസട 
നിർമാണവാം വിപുെ്രീകര
ണവാം, വൻകിട സകട്ിട
നിർമാണ പദ്തികൾ 
എന്നിവസയാസക് ഇങ്ങ
സന ഒഴിവാക്സപെട് വമഖ
െകളിൽസപെടുന്നു.
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പരിസ്ിതി അവകാശങ്ങ
സള മാത്രമല, വിവരാവ
കാശാംവപാസെയുള്ള മൗെി
കാവകാശങ്ങസളയുാം സവ
ല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഇ.ഐ. 
എ 2020 കരട് വിജ്ാപ
നാം. തന്തപ്ധാനമായ 
ഒരു പദ്തിയാസണന്ന് 
സർക്ാർ പറഞ്ാൽ പി
സന്ന ഇതു സാംബന്ിച്് 
ഒരു വിവരവാം ജനങ്ങൾ
ക്് െഭിക്ില.  പരിസ്ിതി 
സാംബന്മായ ത്രീരുമാന
ങ്ങസളലാാം ഉന്നതാധികാ
രവകന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രമാ
യി ഒതുങ്ാം.

ടമാട്ടക്കുന്നായതി മാറതിയതിരതിക്കുന്ന വനനമഖ�. 
വെക്കുകതിഴകൻ നമഖ�യതിൽ നതിന്നുള്ള ദൃശധ്യം.   

ഇന്തധ്യയതിൽ ആടക  ടവട്ടതിമാറ്റടപ്ടുന്ന  
വനത്തിൽ 70 ശതമാനവം വെക്കുകതിഴകൻ 

സംസ്ാനങ്ങളതി�ാണ്.

ളിൽ മാത്മായി ഒതുങ്ങും. പദ്തി 
വക്ാക്ൾകക്ാ, സർക്ാർ വകുപ്ി
കനാ, വിദഗ്ദ്ധ സമിതികക്ാ, നിയന്ത
ണ അധിോരികക്ാ (Regulatory 
Authority) മാത്കമ പരിസ്ിതി നിയ
മ�ംഘനങ്ങൾ നടന്ാൽ നടപടി 
ആവശ്ണ്പ്ടാനം ബന്ണ്പ്ട്വണ്ര 
അറിയിക്ാനംകപാലം ഇതനസരിച്ച് 
അധിോരമുള്ളൂ.

മുൻോ� പ്രാബ�്കത്താണ്ടയള്ള 
പാരിസ്ിതിേ അനമതി (ex ptos 
facto clearance) പരിസ്ിതിനിയമ
ങ്ങളണ്ട അടിസ്ാന തത്വങ്ങൾക്കും 
സുസ്ിര വിേസനത്തിനം വിരുദ്മാ
ണ്ണന്നും അത്തരണ്മാരു അനമതി 
നൽോൻ കേന്ദ്ര സർക്ാരിനവോശ
മിണ്്ന്നും സുപ്രീംകോടതിതണ്ന് 
ഈയടുത്തച് വിധിക്കുേയണ്ായി. പാ
രിസ്ിതിേ അനമതി �ഭിക്കുന്തിനച് 
മുൻപച് പ്രവർത്തനമാരംഭിച് നൂറുേണ
ക്ിനച് വിേസന പദ്തിേൾ നി�
നിൽക്കുന് സാഹചര്ത്തി�ായിരുന്നു 
വിധിപ്രസ്ാവം. േരടച് 
പ്രാബ�്ത്തിൽവന്ാൽ പിണ്ന് ഇതി
ണ്നണ്യ്ാം നിഷ്പ്രയാസം മറിേടക്ാ
നാകും. പ്രതികഷധസമരങ്ങൾകക്ാ 

ണ്ചറുത്നിൽപ്േൾകക്ാ ോര്മായ 
നിയമപിന്തുണ �ഭിക്ിണ്്ന്നു സാരം.

ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കേരളം കപാല
ള്ള സംസ്ാനങ്ങളിൽ കദശീയ
-സംസ്ാന പാതേളണ്ട സ്വോര്
വൽക്രണത്തിണ്ന് ഭാഗമായി വരുന് 
ചുങ്പാതയ്ക്കുകവണ്ി അനാവശ്മായി 
സ്�ം ഏണ്റ്ടുക്കുന്തിനണ്ായിരുന് 
നിയമപരമായ പരിമിതിേൾ ഇകതാ
ണ്ട മറിേടക്ാൻ സർക്ാരിനം കോർ
പ്കററ്ച് ഭീമന്ാർക്കും സാധിക്കുന് വിധ

ത്തി�ാണച് നിയമം ണ്പാളിണ്ച്ഴുതണ്പ്
ട്ിരിക്കുന്തച്.

കേരളത്തിണ്� മാത്മ് ഇന്ത്ണ്യ
മ്പാടുമുള്ള േടക�ാരവാസിേൾ ണ്ോടി
യ േട�ാക്മണംണ്ോണ്ടും സമുദ്രവിഭ
വകശാഷണംണ്ോണ്ടും 
ദുരിതമനഭവിക്കുേയാണച്. ഇതിനോര
ണമായി ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന് േടക�ാ
രപ്രകദശത്ം സമുദ്രാന്തർഭാഗത്മുള്ള 
വമ്പൻ േമ്പനിേളണ്ട 93വ്വസായ 
യൂണിറ്റുേളം ഭ്ാന്തൻചൂഷണവം കചാ
ദ്ം ണ്ചയ്യുവാൻ ഈ നിയമപ്രോരം 
സാധ്മാേി്. സമുദ്രജ�ം മ�ീമസമാ
ക്കുന് പ്രകൃതിവാതേ ഖനനവം സം
സച് േരണവം നടത്ന്തിനകമലള്ള 
നിയന്തണവം നിയമം പരിമിതണ്പ്ടു
ത്ം. വിളപ്ിൽശാ�, ബ്രഹ്മപുരം തുട
ങ്ങിയ സ്�ങ്ങളിലണ്ായതുകപാണ്�  
നഗരമാ�ിന് സംസച് േരണത്തിണ്ന് 
കപരിൽ എന്തച് അതിക്മങ്ങൾ നട
ത്തിയാലം ഇനി ജനങ്ങൾക്ച് നിയമ
പരമായി കചാദ്ം ണ്ചയ്യുവാനം ആശ്ര
യിക്ാനമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങണ്ള്ാം അടച്ചു
േളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അനധികൃത നിർമ്ാണത്തിനം 
വനംനശീേരണത്തിനമുള്ള അവോ
ശം വൻേിട മുത�ാളിമാർക്ച് പതിച്ചു 
നൽകുന് നയംകൂടിയാണിതച്. പാറമട 
മുത�ാളിമാർക്കും ഏണ്റ ആഹ്ാദംപേ
രുന് നിർകദേശങ്ങൾ വിജ്ാപനം മു
കന്ാട്ടുവയ്ക്കുന്നു. കോർപ്കററ്ച് പരിസ്ി
തി ഉത്തരവാദിത്വം കപാലള്ള നിബ
ന്നേൾ എങ്ങണ്ന പാ�ിക്ണണ്മന്ച് 
േമ്പനിക്ച് തീരുമാനിക്ാം. 

േമ്പനി ഉടമയ്കച് ഇഷ്മുള്ളിടത്തച് 
ഈ പണം ണ്ച�വഴിച്ാൽ മതി. 
അ്ാണ്ത പ്രശച് നബാധിതർക്കുകവണ്ി 
ണ്ച�വഴിക്ണണ്മന്ി്. കഭാപ്ാൽ ദുര
ന്തം നടന്തിണ്നത്ടർന്ച് ദുരന്തബാ
ധിതർക്ച് നഷ്പരിഹാരം നൽോന
ള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ച് ഒഴി
ഞ്ഞുമാറാൻ യൂണിയൻ ോർകബഡച് 
േമ്പനിക്ച് ദീർഘോ�ണ്ത്ത നിയമ 
നടപടിേൾ ആവശ്മായി വണ്ന്ങ്ിൽ 
ഇനി അത്തരം പ്രതിസന്ിേൾ 
കപാലം കോർപ്കററ്ച് നികക്ഷപേനച് 
കനരികടണ്ിവരിണ്്ന്ച് ചുരുക്ം.

യഭദഗതി ജനാധിപത്യപ്രക്ിയയും
പാരിസ്ിതിക സംരക്ഷണവം  
കാറ്ിൽ പറത്ം

േരടച് വിജ്ാപനത്തിൽ പരി
സ്ിതി ആഘാത പഠനവം ണ്പാതു 
ണ്തളിണ്വടുപ്ം നടപ്ി�ാകക്ണ് പദ്
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തിേളണ്ട എണ്ണവം തരവം ഗണ്മായി 
കുറച്ിരിക്കുന്നു. ജ�കസചനം ആധുനി
േവതച്േരിക്ാനള്ള പദ്തിേൾ, പ്ര
ഖ്ാപിത വ്വസായ എകസ്ററ്റുേൾക്കു
ള്ളിൽ (Notified Indsturial Estate)

പ്രവർത്തിക്കുന് ക�ാഹ, േീടനാ
ശിനി, ണ്പയിന്ച്, ണ്പകരോളിയം ഉതച്പ
ന്ങ്ങൾ മുത�ായവ നിർമ്ിക്കുന് വ്
വസായ പദ്തിേൾ, അതിർത്തി പ്ര
കദശങ്ങളിലള്ള കദശീയ പാത, 
എേച് സ്പ്രസച് പാത, കപപ്ച് ക�ൻ 
പദ്തിേൾ, ണ്േട്ിട നിർമ്ാണ പദ്
തിേൾ, പ്രാകദശിേ വിേസന പദ്തി
േൾ, കമൽപ്ാ�ം, ഉപരിത� പാത, 
ഫച് കള ഓവർ പദ്തിേൾ, േടൽ തീ
രത്തച് നിന്ച് 12 കനാട്ിക്ൽ കമൽ 
അപ്റമുള്ള പദ്തിേൾ എന്ിവയ്കച് 
ണ്പാതു ണ്തളിണ്വടുപ്േൾ കവണ്ണ്ന്ച് 
പുതിയ വിജ്ാപനം വ്വസ് ണ്ചയ്യു
ന്നു. വിപു�ീേരണപദ്തിേളണ്ട ോ
ര്ണ്മടുത്താൽ പ്രാരംഭ കശഷികയ
ക്ാൾ 50 ശതമാനണ്മങ്ിലം അധിേം 
വിോസം ആവശ്മായ അ, ആ1 വിഭാ
ഗങ്ങളിലള്ള പദ്തിേൾക്ച് മാത്കമ 
ണ്പാതു ണ്തളിണ്വടുപ്േൾ ആവശ്മുള്ളു 
എന്ച് വിജ്ാപനത്തിൽ പറയന്നു. 
ഇതിണ്ന്ാം പുറണ്മ ആ2 വിഭാഗ

ത്തിൽ ണ്പടുന് എ്ാ പദ്തിേൾക്കും 
ആഘാത പഠനവം ണ്പാതുണ്തളിണ്വടു
പ്േളം വിജ്ാപനത്തിലൂണ്ട ഒഴിവാ
ക്ിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്ര സുരക്ഷയമായി 
ബന്ണ്പ്ട്തും തന്ത പ്രധാനണ്മന്ച് 
കേന്ദ്ര സർക്ാർ നിർകദേശിക്കുന്തുമാ
യ പദ്തിേളിലം ണ്പാതുണ്തളിണ്വടുപ്
േൾ ഒഴിവാക്ിയിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്
തിേളമായി ബന്ണ്പ്ട് വിവരങ്ങാ
ണ്ളാന്നും തണ്ന് ണ്പാതു സമൂഹത്തിനമു
ന്ിൽ വയച് കക്ണ്തിണ്്ന്നും വിജ്ാ
പനത്തിലണ്ച്. ഒരു പദ്തിണ്യ തന്ത 

പ്രധാനണ്മന്ച് വി�യിരുത്താനള്ള 
അധിോരം സർക്ാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാ
വന്തിലൂണ്ട ഭാവിയിൽ പ� വിേസ
ന പദ്തിേണ്ളയം ഈ വിഭാഗത്തിൽ 
ഉൾണ്പ്ടുത്തി ണ്പാതുസമൂഹത്തിണ്ന് 
അംഗീോരം ഇ്ാണ്ത തണ്ന് നടപ്ി
�ാക്ാനള്ള ഗൂഢനീക്മായം ഇതി
ണ്ന ോണാനാകും.

ഭൂമിയണ്ട പാരിസ്ിതിേ മൂ�്കത്ത
കയാ കവവിധ്കത്തകയാ അവയിൽ 
പു�രുന് ജനവിഭാഗങ്ങകളകയാ അടി
സ്ാനമാക്ിയള്ള സാമൂഹിേവം പാ
രിസ്ിതിേവമായ താൽപ്ര്ങ്ങള്, 
മറിച്ച് എവ്ിധവം �ാഭമുണ്ാക്കുേണ്യ
ന് മുത�ാളിത്തത്തിണ്ന് േകമ്പാളയ
ക്ിയാണച് നി�വിൽ പരിസ്ിതി സം
ബന്മായ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിഴ�ി
ക്കുന്തച്.

സാമൂഹിേ, പാരിസ്ിതിേ കമഖ�
േളിൽ ഉണ്ാകയക്ാവന് ആഘാത
ങ്ങൾക്നസൃതമായിട്ാണച് പദ്തിേള
ണ്ട വിഭാഗീേരണണ്മന്ച് വിജ്ാപന
ത്തിൽ പറയന്നുണ്ച്. എങ്ിലം വിേസ
ന പദ്തിയണ്ട കശഷി, ഏണ്റ്ടുക്കുന് 
ഭൂമിയണ്ട വിസ്തൃതി എന്ിവണ്യ അടി
സ്ാനമാക്ിയാണച് വിജ്ാപന
ത്തിൽ പദ്തിയണ്ട വിഭാഗീേരണം 
പ്രധാനമായം നടന്ിരിക്കുന്തച്. േരടച് 
വിജ്ാപനത്തിൽ ഭൂമിക്ച് ഏേതാന
മായ(homogeneous) ആയ ഒരു അസ്ി
ത്വമാണച് േൽപ്ിച്ച് ണ്ോടുക്ണ്പ്ട്ിട്ടു
ള്ളതച്. കൃഷിനി�ങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തട
ങ്ങൾ, വനകമഖ�േൾ, ജ�കരോതസ്സു
േൾ, തീരപ്രകദശങ്ങൾ, മ�മ്പ്രകദശ
ങ്ങൾ എന്ിങ്ങണ്ന പ്രകൃതം ണ്ോണ്ടും 
പാരിസ്ിതിേ-സാമൂഹിേ പ്രാധാ
ന്ംണ്ോണ്ടും വ്ത്സ്മാണച് വിേസ
ന പദ്തിേൾക്കുകവണ്ി ഏണ്റ്ടുക്
ണ്പ്ടുന് ഭൂമിണ്യന്തച് പരിഗണനയി
ക�യി്. പരിസ്ിതി നിബന്നേൾ 
�ംഘിച്ചുണ്ോണ്ച് നൂറി�ധിേം പദ്
തിേൾക്ച് അനമതി നൽോൻ ഈ 
ക�ാേച്ഡൗൺ ോ�ത്ം ശ്രമങ്ങൾ 
നടക്കുന്തിണ്ന്യം പശ്ചാത്ത�ത്തി
�ാണച്  ജനാധിപത്ത്തിണ്ന് അന്തസ
ത്തണ്യ കചാർത്ന് വിധത്തിൽ പരി
സ്ിതി ആഘാത പഠന നിയമ വ്വ
സ്േൾ കഭദഗതി ണ്ചയ്തുണ്ോണ്ച് പരി
സ്ിതി മന്താ�യം േരടച് വിജ്ാപ
നം പുറത്തിറക്ിയിരിക്കുന്തച്.

പ്രകൃതിയുന്െയമലുള്ള  
കെന്നുകയറ്വം പ്രത്യാഘാതങ്ങളം

കുത്തേമുത�ാളിത്ത താൽപ്ര്
ങ്ങൾ കപറുന് ഭരണാധിോരിേണ്ള 

ഉത്രരേനദശതിട� ബനാറസതിൽ ടകാനകാ നകാള
ഫാക്ടറതിടകതതിടര നെന്ന സമരത്തിൽ അണതിനതി
രന്നതിരതിക്കുന്ന വനതിതകൾ.   ടകാനകാ നകാള ഫാ

ക്ടറതിയടെ ജ�ചൂഷണത്തിനും ജ�മ�തിനീകരണ
ത്തിനുടമതതിരായതിരുന്നു സമരം.
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ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ വകര
ളാം വപാലുള്ള സാംസ്ാന
ങ്ങളിൽ വദശ്രീയ
-സാംസ്ാന പാതകളുസട 
സ്കാര്യവൽക്രണത്ി
സറെ ഭാഗമായി വരുന്ന ചു
ങ്പാതയ്ക്കു വവണ്ി അനാ
വശ്യമായി സ്ൊം ഏസറ്റടു
ക്കുന്നതിനുണ്ായിരുന്ന നി
യമപരമായ പരിമിതികൾ 
മറികടക്ാൻ സർക്ാരി
നുാം വകാർപെവററ്റ് ഭ്രീമന്ാർ
ക്കുാം സാധിക്കുന്ന വിധ
ത്ിൊണ് നിയമാം സപാളി
സച്ഴത്്.
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ോ�ാോ�ങ്ങളിൽ അധിോരകേന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ അവകരാധിക്കുന്തിനം 
തങ്ങൾക്നകൂ�മായ നയപരിപാടി
േൾ  സ്വീേരിപ്ിക്ാനം കശഷിയാർ
ജ്ിച് മുത�ാളിവർഗ്ഗം ബഹുജനങ്ങള
ണ്ട താൽപ്ര്ങ്ങണ്ള തീണ്ര പരിഗണി
ക്കുന്കതയി്. അഴിമതിക്ാരായ ഭര
ണേർത്താക്ണ്ള വരുതിയി�ാക്ി
ണ്ക്ാണ്ച് നടത്ന് പ്രകൃതിക്കുകമലള്ള 
ചൂഷണം അപൂർവ്മായ കജവ സമ്പ
ത്തിനം ജീവജാ�ങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമാ
യ പ്രതിസന്ിേളാണച് 
സൃഷ്ിച്ചുണ്ോണ്ിരിക്കുന്തച്. ോ�ാവ
സ്ാവ്തിയാനവം, കജവകവവിധ് 
നഷ്വം ണ്പണ്ട്ന്നുള്ള ണ്വള്ളണ്പ്ാക്ം, 
ഉരുൾണ്പ്ാട്ൽ, മണ്ണിടിച്ിൽ, വരൾച്, 
ഉയർന്കതാതിലള്ള വായ, ജ� മ�ി
നീേരണം എന്ിങ്ങണ്ന 
പ്രത്ക്ഷമായ പരിസ്ിതി 
ദുരന്തങ്ങളിക�യ്കച് നാടിണ്ന നയിക്കുേ
യാണച്. നി�വിണ്� ണ്ോകറാണ കവറ
സച് വ്ാപനത്തിണ്ന് പശ്ചാത്ത�
ത്തിൽ ജന്തുജന്കരാഗങ്ങളായ നിപ, 
ഏവിയൻ ഇൻഫച് ളണ്വൻസ, സിേ, 
കോവിഡച് 19 എന്ിവയ്കച് കജവകവ
വിധ്കശാഷണവമായി കനരിട്ച് ബന്
മുണ്ണ്ന്ച് ഇന്ത്ൻ പരിസ്ിതി മന്താ
�യം തണ്ന് അംഗീേരിച്ിട്ടുണ്ച്. പരി
സ്ിതിയണ്ട നാശം ജനങ്ങളണ്ട ജീവ
സന്ാരണ മാർഗ്ഗങ്ങണ്ളയം  ണ്പാതു 
ആകരാഗ് വ്വസ്ണ്യയം ഏണ്റ പ്ര
തികൂ�മായി ബാധിക്കുന്നു.

2020 ണ്മയച് 7നച്, പന്തണ്ച് കപർ 
ണ്ോ്ണ്പ്ടുേയം നൂറുേണക്ിനച് ആള
േണ്ള ശാരീരിോസ്വസ്തേളിക�യ്കച്  
തള്ളിവിടുേയം ണ്ചയ് വിശാഖപട്ണ
ണ്ത്ത എൽജി കപാളികമഴച് സച് കപ്രവറ്ച് 
�ിമിറ്ഡച് എന് േമ്പനിയിണ്� വിഷ
വാതേകച്ാർച് ഒരു സാകങ്തിേപ്ിഴ
വായിട്ാണച് കോർപ്കററ്ച് മാധ്മങ്ങളം 
വി�യിരുത്തിയതച്. അതിനമപ്റം നി
�വിലള്ള പരിസ്ിതി നിയമങ്ങളിണ്� 
പഴുതുേണ്ളയം വ്ാവസായിേ വിേസ
ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ണ്താഴി�ാളിേ
ളണ്ടയം പ്രകദശവാസിേളണ്ടയം ജീവ
നകമലള്ള ഭീഷണിേണ്ളയം സംബ
ന്ിച്ചുള്ള യാണ്താരു ചർച്യം മാധ്മ 
റികപ്ാർട്ടുേളിക�ാ ബന്ണ്പ്ട് സംവാ
ദങ്ങളിക�ാ ഉണ്ായി്. ക്ിമിനൽ മൂ�
ധനവാഴ്ചയ്കച് തുറന്ിട് സമ്പദച്ക്മവം 
അതിണ്ന് അനിയന്തിതവം അക്മാ
സക്മായ വ്ാവസായിേ താൽപ്ര്
ങ്ങളം  സങ്കുചിതമായ  സാമ്പത്തിേ 
വളർച്യ്കച് മാത്മുള്ള ഊന്ലം പാരി

സ്ിതിേ ഉത്തരവാദിത്തണ്ത്തയം 
അടിസ്ാന ജനാധിപത് സങ്ൽപ്
ങ്ങണ്ളയണ്മ്ാം കേണ്യാഴിയന്തി
ണ്ന് ഉത്തകമാദാഹരണമാണിതച്.

ശക്തമായ പ്രയക്ഷാഭണം  
അനിവാര്യം

േരടച് വിജ്ാപനത്തിണ്നതിണ്ര 
രാജ്ത്മാത്മ്  ക�ാേണ്മമ്പാടുമുള്ള 
പരിസ്ിതി സച് കനഹിേളം സാമൂഹി
േ പ്രവർത്തേരും രംഗത്വന്നുേഴി
ഞ്ഞു. േരടച് വിജ്ാപനണ്ത്ത സംബ
ന്ിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായാ
നായി അധിോരിേൾ തുറന് ഓൺ
ക�ൻ അഭിപ്രായ സർകവ്യിൽ 
ഏതാനം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തണ്ന് 
ഈ നടപടിയിലള്ള എതിർപ്ച് അറി
യിച്ചുണ്ോണ്ടുള്ള �ക്ഷക്ണക്ിനച് ണ്മ
യിലേൾ വന്നു നിറഞ്ഞു. അവസാനദി
വസമായ ആഗസ്റച് 10 നച് മുമ്പുതണ്ന് 

പരിസ്ിതി മന്താ�യം അഭൂതപൂർവ്
മായ ജനേീയ പ്രതിേരണത്തിലള്ള 
ജാള്ത മറച്ചുവച്ചുണ്ോണ്ച്  ആ അക്ൗ
ണ്ച് കക്ാസുണ്ചയ്തു ധാർഷ്്ം ോണി
ക്ാനാണച്  ബിണ്ജപിയണ്ട കേന്ദ്ര
-പരിസ്ിതി-വന-ോ�ാവസ്വ്തി
യാന വകുപ്ച് മന്തി പ്രോശച് ജാവകദ
ക്ർ മുതിർന്തച്!

സാമ്ാജ്ത്വ-മുത�ാളിത്ത രാജ്
ങ്ങൾ  തങ്ങളണ്ട കോർപ്കററ്ച് ഭീമന്ാ
രുണ്ട  നിർബാധമായ മൂ�ധനവാഴ്ച ഉറ
പ്ാക്ാൻ തങ്ങളണ്ട തണ്ന് ജനതണ്യ
യം നിർബന്ിതമാക്കുേയാണച്. മുത
�ാളിത്ത ഉദാര-സ്വോര്-ആകഗാള
വൽക്രണ നയങ്ങളിലൂണ്ട അവർ ശ്ര
മിക്കുന്തച് അതാണച്. ഏണ്തങ്ിലം കമ
ഖ�േളിൽനിന്ച് ജനങ്ങളണ്ട പ്രതി
കഷധത്തിണ്ന്യം അമർഷത്തിണ്ന്യം 
ശബ്ദം ഉയർന്നു തുടങ്ങിയാൽ അവിട
ങ്ങളിണ്�്ാം സങ്കുചിത വംശീയ
-വർഗ്ഗീയ കചരിതിരിവേൾ 
സൃഷ്ിച്ചുണ്ോണ്ടും സാംസച് ോരിേമാ
യം കനതിേവമായമുള്ള മുകന്റ്ണ്ത്ത 
തടയന്തിനള്ള നടപടിേൾ സ്വീേരി
ച്ചും മുത�ാളിവർഗ്ഗ ഭരണകൂടം അതി
ണ്ന തടയന്നു.

ഈ നികൃഷ്മായ ണ്ചയ്ിേണ്ള തട
യാൻ ആത്ന്തിേമായി ണ്താഴി�ാളി
വർഗ്ഗ മുകന്റ്ത്തിലൂണ്ടണ്യ സാധ്മാകൂ. 
മനഷ്രാശിയണ്ടയം ജീവവർഗ്ഗങ്ങള
ണ്ടയം നി�നിൽപ്ിനം അതിജീവന
ത്തിനം പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളണ്ടയം പരി
സ്ിതിയണ്ടയംകമൽ അനിയന്തിതമാ
യി നടക്കുന് ആക്മണങ്ങൾ തടയാ
നം കസാഷ്�ിസ്റച് വ്വസ് സ്ാപി
ച്ചുണ്ോണ്ടുള്ള ആ മുകന്റ്ത്തിലൂണ്ട മാ
ത്കമ േഴിയൂ. മഹാന്ാരായ മാർേച് സും 
എംഗൽസും ണ്�നിനം സ്റാ�ിനം മാ
കവായം അവരുണ്ടണ്യ്ാം അർഹനാ
യ ശിഷ്നം നമ്ണ്ട മണ്ണിൽ മാർ
േച് സിസത്തിണ്ന് ഏറ്വം വിേസിതമാ
യ ചിന്തണ്യ സംഭാവന ണ്ചയ് മഹാ
നായ കനതാവമായ സഖാവച് ശിബ്ദാ
സച് കഘാഷുണ്മ്ാം ചൂണ്ിക്ാണിച് 
മനഷ്രാശിയണ്ട വികമാചനത്തിണ്ന് 
സുനിശ്ചിതമായ ആ മാർഗ്ഗം നാം സ്വീ
േരികക്ണ്തുണ്ച്. ചൂഷേവർഗ്ഗത്തി 
ണ്ന്യം അവരുണ്ട ആജ്ാനവർത്തി
േളായ ഭരണകൂടങ്ങളണ്ടയം വർദ്ിച്ചു
വരുന് ആക്മണങ്ങണ്ള തടയാൻ 
മണ്റ്ാന്ിനമാേിണ്്ന് സത്ം സാധാ
രണ ജനങ്ങളിൽ ണ്ോണ്ടുണ്ചണ്ന്ത്തി
ക്കുേണ്യന്താണച് നമ്ണ്ട ഇന്ണ്ത്ത 
അടിയന്തര േടമ.

പ്കൃതിക്കുവമലുള്ള ചൂഷ
ണാം അപൂർവ്വമായ 
വജവ സമ്പത്ിനുാം ജ്രീ
വജാെങ്ങൾക്കുാം ഗുരുതര
മായ പ്തിസന്ികളാണ് 
സൃഷ്ടിച്ചുസകാണ്ിരിക്കുന്ന
ത്. കാൊവസ്ാവ്യതി
യാനവാം, വജവവവവി
ധ്യ നഷ്ടവാം സപസട്ന്നുള്ള 
സവള്ളസപൊക്ാം, ഉരുൾ
സപൊട്ൽ, മണ്ിടിച്ിൽ, 
വരൾച്, ഉയർന്നവതാതി
ലുള്ള വായു, ജെ മെിന്രീക
രണാം എന്നിങ്ങസന പ്ത്യ
ക്ഷമായ പരിസ്ിതി ദുര
ന്തങ്ങളിവെയ്ക് നാടിസന 
നയിക്കുകയാണ്.
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ഇരുപതാം നൂറ്ാണ്ിണ്ന് പ്രാരംഭ 
ഘട്ത്തിൽ ഫാസിസം അതിണ്ന് നഗ്ന
മായ രൂപത്തിൽ ഒകന്ാ രകണ്ാ രാജ്
ങ്ങളിൽ പ്രത്ക്ഷണ്പ്ടുേയണ്ായി. 
എന്ാൽ  വിേസിതകമാ വിേസ്വരകമാ 
ആയ എ്ാ മുത�ാളിത്ത-സാമ്ാജ്ത്വ 
രാഷ്ട്രങ്ങളണ്ടയം ണ്പാതു സവികശഷത
യായി ഇന്നു ഫാസിസം മാറിയിരിക്കു
ന്നു. പുറകമ നിന്നുള്ള സാമ്ാജ്ത്വ ഗൂ
ഢാക�ാചനേളണ്ട സഹായകത്താണ്ട
യം ഉള്ളിൽ നിന്ച്, പരാജയണ്പ്ടുത്ത
ണ്പ്ട് ബൂർഷ്വാസിയണ്ട കുത്തിത്തിരി 
പ്േൾമൂ�വം ആധുനിേ തിരുത്തൽ 
വാദത്തിണ്ന് പ്രകയാഗം നിമിത്തവം 
സംഭവിച് കസാവിയറ്ച് കസാഷ്�ിസ
ത്തിണ്ന് ദു:ഖേരമായ തേർച്യ്ക്കും 
അകതത്ടർന്ച്,  കപാരായ്മേകളാടും 
സമീപന കവേ�്ങ്ങകളാടും കൂണ്ടണ്യ
ങ്ിലം, സാമ്ാജ്ത്വ-മുത�ാളിത്ത ഉപ
ജാപങ്ങണ്ള, പുറകങ്ാട് തീർത് പ്രതി
കരാധിച്ിരുന് ബ�വത്തായ കസാഷ്
�ിസ്റച് ക്ാക്ിണ്ന് ശിഥി�ീേരണ
ത്തിനംകശഷം  ഓകരാ ദിനം േഴിയ
കന്താറും ഫാസിസം അതിണ്ന് ഭീഷണ
മായ പല്ലും നഖങ്ങളം കൂടുതൽ ക്ൗര്
കത്താണ്ട പ്രദർശിപ്ിച്ചുണ്ോണ്ിരിക്കു 
േയാണച്. അതിനാൽ, ഫാസിസത്തി
ണ്ന് ആവിർഭാവത്തിണ്ന് ോരണവം 
നിശ്ചിതമായ സാമൂഹിേ-രാഷ്ട്രീയ സാ
ഹചര്ങ്ങളം  ഗ്രഹിക്കുേയം അതി
ണ്ന് വിഭിന്ങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളം 
ഏറ്വം പ്രധാനമായി അതിണ്ന് പ്രത്
യശാസ്ത സാംസ്കാരിേ ആധാരങ്ങളം 
ശരിയായ ശാസ്തീയ വിശേ�നത്തില
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ണ്ട മനസ്ി�ാക്കുേയം ണ്ചയ്യുന്ിണ്്
ങ്ിൽ, മനഷ്രാശിയണ്ട ഈ ണ്ോടിയ 
ശത്രുവിണ്നതിണ്ര പ്രത്യശാസ്തപരവം 
സംഘടനാപരവമായി അവശ്ം കവ
ണ്ടുന് സമരം ണ്േട്ിപ്ടുക്ാൻ നമുക്കു 
േഴിയാണ്ത വരും.

എസച്.യ.സി.ഐ(േമ്്യൂണിസ്റച്) പാ
ർട്ിയണ്ട സ്ാപേ ജനറൽ ണ്സക്ട്റി
യം മാർക്ച്-എംഗൽസച്-ണ്�നിൻ-സ്റാ
�ിൻ-മാകവാ ണ്സ തുംഗച് എന്ിവരുണ്ട 
അർഹനായ പിൻഗാമിയം ഈ യഗ
ത്തിണ്� സമുന്ത മാർക്ിസ്റച്  ചിന്തേ
രിണ്�ാരാളമായ സഖാവച് ശിബ്ദാസച് 
കഘാഷച്, മാർക്ിസ്റച് ണ്�നിനിസ്റച് വിശ
േ�നപദ്തിയണ്ട അടിസ്ാനത്തിൽ 
ഫാസിസണ്ത്ത വിവിധ കോണുേളിലൂ
ണ്ട അപഗ്രഥിക്കുേയം മാർക്ിസ്റച്
-ണ്�നിനിസ്റച് വിജ്ാന ഭണ്ാഗാരം 
വിപു�മാക്കുേയം ണ്ചയ്ിട്ടുണ്ച്. മഹാ
നായ സ്റാ�ിണ്ന് കനതൃത്വത്തിലള്ള 
ണ്ചമ്പടയണ്ട മുന്ിൽ  ജർമ്നി-ഇറ്�ി
-ജപ്ാൻ അച്ചുതണ്ടുശക്ിേൾ തേർ
ക്ണ്പ്ട്കതാണ്ട ഫാസിസം എണ്ന്
കന്ക്കുമായി പരാജയണ്പ്ടുത്തണ്പ്ട്ടു 
എന് ണ്തറ്ായ ധാരണണ്യ തിരുത്തി
ണ്ക്ാണ്ച് 1948-51 ോ�ഘട്ത്തിൽത്ത
ണ്ന് സഖാവച് ശിബ്ദാസച് കഘാഷച് ോ
ര്ങ്ങളങ്ങണ്നയ് എന്നു വിശദീേരി
ച്ിരുന്നു.

എ്ാ സാമ്ാജ്ത്വ-മുത�ാളിത്ത 
രാഷ്ട്രങ്ങളണ്ടയം ണ്പാതു സവികശഷത
യായി ഫാസിസം മാറിയിരിക്കുന്നു 
എന് ചരിത്പരമായ യാഥാർത്ഥ്
ണ്ത്തപ്റ്ി അക്ാ�ംണ്താട്ടുതണ്ന് 
അകദേഹം ണ്താഴി�ാളിവർഗ്ഗ പ്രസ്ാന
ത്തിന മുന്റിയിപ് നൽേിയിരുന്നു. 
ണ്താഴി�ാളി വർഗ്ഗത്തിണ്ന് മഹാനായ 
കനതാവച് സഖാവച് ശിബ്ദാസച് കഘാഷി
ണ്ന് 45-ാം സ്മരണദിനാചരണത്തിണ്ന് 
ഭാഗമായിഅകദേഹത്തിണ്ന് ഉജ്്വ�മാ
യ ചിന്തേളണ്ട ണ്വളിച്ത്തിൽ, ഫാസി
സത്തിണ്ന് സാമൂഹിേ-രാഷ്ട്രീയ വശ
ങ്ങണ്ളക്കുറിച്ച് ഉൾക്ാഴച്ച് നൽകുന് 
അകദേഹത്തിണ്ന് ക�ഖനങ്ങളിൽ നി
ന്നും പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഏതാ
നം ചി� ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിണ്ട 
ഉദ്രിക്കുേയാണച്.

n “വരാനിരിക്കുന് വിപ്വണ്ത്ത  
ഒരു മുൻകൂർ നീക്ത്തിലൂണ്ട തടയ
വാൻ മുത�ാളിത്തം ശ്രമിക്കുന്, ചരി
ത്പരമായി പരുവണ്പ്ടുത്തണ്പ്ട് പ്രതി
വിപ്വത്തിണ്ന് ഒരു രൂപമാണു ഫാസി
സം.” (Call of the Hour, SW vol.II)

n “ആത്മീയവാദം, വിജ്ാന വി
കരാധം, യക്ിരഹിതമായ ചിന്താരീ

തിേൾ എന്ിവയം ശാസ്തത്തിണ്ന് 
സാകങ്തിേവശങ്ങളമായള്ള ഒരു  
സവികശഷമായ �യനമാണു ഫാസി
സം.” (Socialist Unity, Vol. 9, 1 Sept. 
1951)

n “...ഫാസിസം ഉയർന്നു വന്തി
ണ്ന് ചരിത്ം പരികശാധിക്കുേയാണ്ണ
ങ്ിൽ, അതായതച്, ഫാസിസത്തിണ്ന് 
ആവിർഭാവത്തിന പിന്ിലള്ള സാമ്പ
ത്തിേവം രാഷ്ട്രീയവം സാംസ്ാരിേവ
മായ വശങ്ങൾ നിങ്ങൾ വി�യിരുത്
േയാണ്ണങ്ിൽ ഒരു ോര്ം വ്ക്മാ
കും. മാനവവാദ മകനാഘടന, വിപ്വ
ണ്ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഭയാശങ്േളാൽ,  

ണ്താഴി�ാളിവർഗ്ഗവിപ്വത്തിണ്നതിണ്ര 
പ്രതിവിപ്വപരമായ കദശീയ േ�ാപ
ങ്ങൾ സംഘടപ്ിക്കുന്തിനകവണ്ി, 
ശാസ്തത്തികന്യം ആത്മീയവാദത്തി
കന്യം ഒരു സവികശഷ�യനത്തിലൂണ്ട 
ഫാസിസത്തിണ്ന് പ്രത്യശാസ്ത 
-സാംസ്ാരിേ അടിത്തറ സൃഷ്ിച്ചു 
എന്താണതുച്.” (The Cultural 
Movement of lndia and Our Tasks. S 
W vol. II)

n “ഒരുഭാഗത്തച് ഫാസിസം, ജന
ങ്ങളിണ്� യക്ിപരമായ ചിന്താപ്രക്ി
യണ്യ തേർക്കുേയം അവണ്ര തൻോ
ര്ം മാത്ം കനാക്കുന്വരായി മാറ്റുേ
യം വിജ്ാനണ്ത്തയം ജ്ാനാർജ് 
നണ്ത്തയം വിദ്ാഭ്ാസണ്ത്തയണ്മ്ാം 
സാകങ്തിേവിദ്യിലൂന്നുന്താക്കുേ
യം അതായതച്, എ്ാത്തരത്തിലമുള്ള 
മാനഷിേ മൂ�്ങ്ങണ്ള സമ്പൂർണ്ണമായി 
നിരാേരിക്കുന്, ജനങ്ങകളാടും സമൂഹ
കത്താടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തണ്ത്തക്കുറി
ച്ചു യാണ്താരു കബാധവമി്ാത്ത, ണ്താ
ഴി�ികനയം കൂ�ി അടിമത്തകത്തയം 
സർവ്പ്രധാനമായി ോണുന്, പണ
ത്തിനായി എന്തും ണ്ചയോൻ മടിയി്ാ
ത്ത ഒരു പറ്ം സാകങ്തിേ വിദഗ്ദ്ധണ്ര  
സൃഷ്ിക്കുേയം ഈ ദിശയിൽ ശാസ്ത
ത്തികന്യം വിജ്ാനാർജ്നത്തി
കന്യം സംസ്രണണ്ത്ത വഴി തിരിച്ചു 
വിടുേയം ണ്ചയ്യുന്നു. മറു ഭാഗത്താേണ്ട്, 
ഫാസിസം എ്ാത്തരത്തിലമുള്ള 
ആത്മീയതകയയം പഴഞ്ൻ അന്വി
ശ്വാസങ്ങകളയം യക്ിരഹിതമായ 
മകനാനി�കയയം അന്തകയയം 
കപാറ്ിവളർത്േയം ണ്ചയ്യുന്നു.” 
(Fascism and moral fascism and 

ഫാസിസത്ിസറെ ആവിർ
ഭാവത്ിസറെ കാരണവാം 
നിശ്ിതമായ സാമൂഹിക 
രാഷ്ട്രീയ സാഹെര്യങ്ങളുാം  
ഗ്രഹിക്കുകയുാം അതിസറെ വി
ഭിന്നങ്ങളായ ആവിഷ്ക്ാ
രങ്ങളുാം പ്ത്യയശാസ്ത്ര 
സാാംസ്കാരിക ആധാരങ്ങ
ളുാം ശരിയായ ശാസ്ത്ര്രീയ വി
ശകെനത്ിലുസട മനസ്ി
ൊക്കുകയുാം സെയ്യുന്നിസല
ങ്ിൽ, മനുഷ്യരാശിയുസട 
ഈ സകാടിയ ശത്രുവിസന
തിസര അവശ്യാം വവണ്ടുന്ന 
സമരാം സകട്ിപെടുക്ാൻ 
നമുക്കു കഴിയാസത വരുാം.
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moral ethical crisis in left democratic 
movement. SW Vol. IV)

n “ോര്ോരണബന്ത്തിണ്ന് ശാ
സ്തീയപാതയിൽനിന്നു ജനങ്ങളണ്ട ചി
ന്താ പ്രക്ിയണ്യ, അന്മായ വിശ്വാ
സങ്ങളകടയം മുൻവിധിേളകടയം വി
ജ്ാനവികരാധത്തികന്യം നിഗൂഢമാ
യ ഊടുവഴിേളിക�ക്കു വഴിതിരിച്ചു വി
ടുേയം അന്തിമമായി സാമൂഹിേ പ്ര
വർത്തനങ്ങകളാടച് ണ്വറുപ് 
സൃഷ്ിക്കുേയമാണച് ഫാസിസത്തിണ്ന് 
�ക്ഷ്ം.” (Socialist Unity Vol.I (New 
Series) 1 July 1962)

n “...രാജ്ത്തച് യക്ിചിന്തയ്ക്കുള്ള 
കശഷി അസ്മിക്കുന്കതാണ്ട  സമൂഹ
ത്തിൽ പിന്തിരിപ്ൻ ചിന്താഗതിേള
ണ്ട വ്ാപനത്തിനതു വഴിണ്യാരുക്കും. 
കസാഷ്�ിസകത്തയം വിപ്വകത്തയം 
പുകരാഗതികയയം േറിച്ചുള്ള അവ്ക്
മായ മുദ്രാവാേ്ങ്ങളയർത്കമ്പാൾ 
ത്തണ്ന് ഒരു ഭാഗത്തച്, കദശീയ ഭ്ാന്തി
ണ്ന് വിഷംണ്ോണ്ച് മനഷ്ണ്ര ഉന്ത്ത
രാക്കുേ, മറുഭാഗത്തച്, ോ�ഹരണണ്പ്ട് 
പാരമ്പര്വാദണ്ത്ത  കപ്രാൽസാഹിപ്ി
ക്കുേ, ഇവ മൂന്നും സംകയാജിക്കുന്
കതാണ്ട രാജ്ത് ഫാസിസത്തിണ്ന് 
ഉയർച്യ്കായള്ള മണ്ണ്ണാരുങ്ങിക്ഴിയം. 
ഭരണ ബൂർഷ്വാവർഗ്ഗം ബുദ്ിജീവി വി
ഭാഗണ്ത്ത വഴിണ്തറ്ിക്കുേയം ഈ മൂന്നു 
ോര്ങ്ങണ്ള സമർത്ഥമായി സംകയാ
ജിപ്ിക്കുേയം ണ്ചയ്യുന്കതാണ്ട യക്ി
യകടയം ന്ായവാദത്തികന്യം അടി

സ്ാനത്തിൽ പരസ്പരസംവാദം നട
ത്ന്തിനള്ള മാനസിേ നി� സമൂഹ
ത്തിൽ അവസാനിക്കുണ്മന്തച് നാം 
മനസ്ി�ാകക്ണ്താണച്. ഇതു ഫാസി
സത്തിന  ഉയർന്നു വരാനള്ള സുവർ
ണ്ണാവസരം നൽകുന്നു. ഫാസിസം കവ
രുറപ്ിക്കുന്കതാണ്ട മനഷ്ണ്രന്നു വി
ളിക്ാൻ കയാഗ്തയള്ള വളണ്രക്കുറച്ചു
കപകര രാജ്ത്തവകശഷിക്കൂ. ോരണം 
മനഷ്ണ്ര സൃഷ്ിക്കുന് പ്രക്ിയക്ാണു 
ഫാസിസം തടസ്ം സൃഷ്ിക്കുന്തച്. 
(Fascism and Moral Fascism and 
Moral Ethical Crisis in Left Democratic 
Movement.)

n “കസാഷ്ൽ ഡകമാക്സിയകട
യം കദശീയ ഭ്ാന്തികന്യം അകജ്യ
വാദത്തികന്യം ഒരു വിചിത് മിശ്രിത
മായ  ഫാസിസ്റച് സംസ്ാരമാണച് േമ്്യൂ
ണിസത്തിണ്നതികരയള്ള കുരിശുയദ് 
ത്തിൽ ഫാസിസം മുകന്ാട്ടുവയ്ക്കുന്തച്. 
(Call of the Hours, SW Vol.II)

n “അന്ത കൂടുന്കതാണ്ട മതഭ്ാ
ന്തും കൂടുന്നു എന് പ്രമാണം നന്ായറി
യന് ബൂർഷ്വാസി സംയമനത്തികന്
യം സമാധാനത്തികന്യം 
ക്മത്തികന്യം കപരിൽ അന്മായ 
സമർപ്ണത്തികന്യം അച്ടക്ത്തി
കന്യം കബാധം സൃഷ്ിണ്ച്ടുക്ാൻ 
സാംസ്ാരിേ പ്രസ്ാനങ്ങളിലൂണ്ട 
അകങ്ങയറ്ം ശ്രമിച്ചു ണ്ോണ്ിരിക്കുേ
യാണച്. “ (Crisis in culture and 
fascism, SW Vol. IV)

n “സാമ്പത്തിേ സംഘടനേളകട
യം രാഷ്ട്രീയ സ്ാപനങ്ങളകടയം ഭര
ണ സംവിധാനത്തികന്യം സാധാര
ണ രൂപങ്ങൾക്ച് ഉരുണ്ടുകൂടിണ്ക്ാണ്ി
രിക്കുന് മുത�ാളിത്ത പ്രതിസന്ി 
തരണം ണ്ചയോൻ േഴിയാണ്ത വരിേ
യം േകമ്പാളത്തിണ്ന് സ്ിരത നി�
നിർത്തി പരമാവധി �ാഭംണ്ോയ്യുേ 
എന്തച് ഏണ്റക്കുണ്റ അസാദ്്മാകുേ
യം പ്രതിസന്ിമൂ�മുള്ള അരക്ഷിതത്വ
ത്താൽ വ�യന് ജനങ്ങൾക്കു നി�
നിൽക്കുന് സാഹചര്ങ്ങൾ മാകറണ്
തിണ്ന് ആവശ്േത കബാദ്്ണ്പ്ടുേ
യം ണ്ചയ്യുന് സാഹചര്ങ്ങുണ്ട സവി
കശഷമായ കൂടികച്ര�ിൽ, നി� നിൽ
ക്കുന് സാഹചര്ങ്ങളിൽ, പരമാവധി 
�ാഭണ്മന് മുത�ാളിത്തത്തിണ്ന് അടി
സ്ാന നിയമത്തിണ്ന് ോര്ക്ഷമമായ 
പ്രവർത്തനത്തിനായി ബൂർഷ്വാസി, 
അതിണ്ന് വർഗ്ഗാധിപത്ത്തിനകമൽ 
പാർ�ണ്മന്റി ജനാധിപത്ം ചാർത്തി
ണ്ക്ാടുത്തിട്ടുള്ള എ്ാ മൂടുപടങ്ങളം 
വ�ിണ്ച്റിഞ്ഞുേളയം. ഈ ചരിത് 
സാഹചര്ങ്ങൾ ഫാസിസത്തിനച് 
അതിണ്ന് വ്തിരിക് �ക്ഷണങ്ങളായ 
ചി� ണ്പാതുസവികശഷതേൾ പേർ
ന്നു ണ്ോടുക്കുന്നുണ്ച്. സാമ്പത്തിേ കേ
ന്ദ്രീേരണം, ഭരണകൂടത്തിലള്ള പരമാ
വധി രാഷ്ട്രീയാധിോര കേന്ദ്രീേരണം, 
ഭരണ സംവിധാനത്തിണ്� േർക്ശമാ
യ ദാർഢ്ം - ഇവണ്യ്ാം കുത്തേേള
ണ്ട താല്ര്ങ്ങളം  ഭരണകൂടത്തിണ്ന് 
താല്ര്ങ്ങളം തമ്ിലള്ള കൂടുതൽ കൂടു
ത�ായ താദാത്മ്ണ്പ്ട�ിക�ക്കു നയി
ക്കുന്നു-സാംസ്ാരിേമായ ചിട്ണ്പ്ടു
ത്തൽ എന്ിവണ്യാണ്ക്യാണവ.” 
(Call of the Hour, SW Vol.II)

യുക്തിെിന്തയ്ക്കുള്ള വശഷി 
അസ്തമിക്കുന്നവതാസട  
സമൂഹത്ിൽ പിന്തിരിപെൻ 
െിന്താഗതികളുസട വ്യാപ
നത്ിനതു വഴിസയാരു
ക്കുാം. ഫാസിസാം വവരുറപെി
ക്കുന്നവതാസട മനുഷ്യസര
ന്നു വിളിക്ാൻ വയാഗ്യത
യുള്ള വളസരക്കുറച്ചുവപവര 
രാജ്യത്് അവവശഷിക്കൂ. 
മനുഷ്യസര സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്
ക്ിയക്ാണു ഫാസിസാം 
തടസ്ാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 
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“പാർ�ണ്മന്ിണ്നണ്ക്ാണ്ടുള്ള പ്ര
കയാജനം ബൂർഷ്വാസിക്കുകപാലം വള
ണ്രണ്പ്ണ്ട്ന്നു നഷ്ണ്പ്ട്ടുണ്ോണ്ിരിക്കുേ
യാണച്. വിേസിതകമാ അവിേസിത
കമാ ആയ എ്ാ മുത�ാളിത്ത രാജ്
ങ്ങളകടയം  ഭരണകൂടഘടനയിലം ഭര
ണനിർവഹണ സംവിധാനത്തിലം 
ഫാസിസം, വ്ത്സ് രൂപങ്ങളിൽ മു
ണ്മ്പന്തികനക്ാൾ കൂടുതൽ വ്ക്ത
കയാണ്ട പ്രേടിതമായിണ്ക്ാണ്ിരിക്കു 
േയാണച്.” (On war, Peace and 
Peaeful Co-existence, SW Vol.I)

n “രണ്ടു പാർട്ി പാർ�ണ്മന്റി സം
വിധാനം വഴിയള്ള ഗവണ്മെന്ിലൂണ്ട, 
ഒരു ജനാധിപത് രൂപത്തിൽ ഫാസി
സം ആവിർഭവിക്കുന്തു തീർച്യായം 
ചരിത്പരമായ േീഴച് വഴക്ങ്ങണ്ളാന്നു
മി്ാത്ത, ഒരു യദ്ാനന്തര പ്രതിഭാസ
മാണച്.  പ്രത്ക്ഷത്തിലള്ള അതിണ്ന് 
ജനാധിപത് രൂപം നിമിത്തം അതച് 
അകങ്ങയറ്ം വഞ്നാപരവമാണച്. ഫാ
സിസണ്ത്ത അതിണ്ന് ഉള്ളടക്ംണ്ോ
കണ്ാ അതിണ്ന് വ്തിരിക്സവികശ
ഷതേൾണ്ോകണ്ാ അ്ാണ്ത അതി
ണ്ന് രൂപം ണ്ോണ്ടു തിരിച്റിയാൻ ശ്ര
മിച്,  ബുദ്ിജീവിേണ്ളന്റി യണ്പ്ടുന് 
നിരവധികപണ്ര േബളിപ്ിക്ാനതിന 
നിശ്ചയമായം േഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ച്.” (Call of 
the Hour, SW Vol.II)

n “ഫാസിസം എ്ായിടത്ം 
എകപ്ാഴും അടിച്മർത്ത�ികന്തും 
അനനയം അണ്്ങ്ിൽ വഞ്നയകടതു
മായ ഒരു ദ്വിമുഖ തന്തമാണു സ്വീേരി
ക്കുന്തച്. ജനേീയ ശക്ിണ്യ നിഷ്കരു
ണം അടിച്മർത്തി, ‘കദശീയ നിർ
മ്ാണ’ത്തിനായള്ള തങ്ങളണ്ട ഫാസി
സ്റച് പദ്തിേളകടയം പരിപാടിേളകട
യം വളണ്ിയർമാരാക്ി അവണ്ര തങ്ങ
കളാണ്ടാപ്ം നിർത്േ എന്തു മാത്മ
് ഫാസിസ്റ്റുേളണ്ട �ക്ഷ്ം. സഹേരി
ക്കുന് ഒരു ജനേീയശക്ിയണ്ട പിന്തു
ണയി്ാണ്ത ഫാസിസത്തിന തങ്ങള
ണ്ട സ്വാധീനം നി�നിർത്േ സാദ്്
മ്. അതിനാ�തു കസാഷ്ൽ ഡകമാ
ക്ാറ്ിേച് പദ്തിേളാവിഷ്കരിക്കുേയം 
ണ്ചറിയ സാമ്പത്തിേ ആനകൂ�്ങ്ങൾ 
ജനങ്ങൾക്കു നൽകുേയം മുത�ാളിത്ത 
സമ്പദച് വ്വസ്യിണ്� അരാജേത്വ
കത്തയം അതിൽ നിന്നുടണ്�ടുക്കുന് 
ണ്താഴി�ി്ായ്മകപാലള്ള ജീവിതാര
ക്ഷിതത്വങ്ങകളയം നിയന്തിക്ാൻ ശ്ര
മിക്കുേയം ണ്ചയ്യും. മുത�ാളിത്തത്തി 
ണ്ന് ആേമാനതാൽപ്ര്ങ്ങൾ സംര
ക്ഷിക്കുന്തിണ്ന് ഭാഗമായി അതു ചി�
കപ്ാൾ വ്ക്ിമുത�ാളിമാകരയം അവ

രുണ്ടഉല്ാദനത്തിണ്� അരാജേ രീതി
േകളയം നിയന്തിക്കുേയം ണ്ചയ്യും. ചു
രുക്ത്തിൽ, ഫാസിസ്റച് ഭരണകൂടം 
ഒരു ബൂർഷ്വാ കക്ഷമരാഷ്ഭരണകൂട 
ത്തിണ്ന് നി�യാണു സ്വീേരിക്കുന്തച്. 
(കമൽ കൃതി)

n വർഗ്ഗസമരത്തികന്യം ണ്താഴി�ാ
ളിവർഗ്ഗ സാർവ്കദശീയതയകടയം ദർ
ശനങ്ങൾണ്ക്തിരായി ജനമനസ്സുേ
ളിൽ വിഷം കുത്തിവയ്ക്കുന്തിനായി മു
ത�ാളിത്തത്തിണ്ന് കേയിലള്ള 
ശക്മായ ഉപേരണങ്ങളിൽ എ്ാ
ക്ാ�ത്ം പ്രധാനം കദശീയഭ്ാന്തു 
തണ്ന്യായിരുന്നു. തങ്ങളണ്ട �ക്ഷ്ം 
കനടാനായി ഫാസിസ്റ്റുേളിതു നന്ായ
പകയാഗിക്കും. ഫാസിസ്റ്റുേൾ 
മുകന്ാട്ടുവയ്ക്കുന് ആശയങ്ങളായ വർഗ്ഗ
സഹേരണം, എ്ാ വർഗ്ഗങ്ങളകടയം 
ഐേ്ം അണ്്ങ്ിൽ വർഗ്ഗാതീതമായ 

കദശീയതാൽപ്ര്ം എന്ിവ ജനങ്ങള
ണ്ട മുമ്പിക�ക്വതരിപ്ിക്ാൻ ഒരു 
സമൂർത്തമായ ആവിഷ്കാരം ആവശ്മാ
ണച്. കദശീകയച്ഛയകടയം താല്ര്ങ്ങള
കടയം മൂർത്തരൂപണ്മന് നി�യിലള്ള 
ഒരു അതിമാനഷണ്നക്കുറിച്ചുള്ള സങ്
ല്ം അതിനാൽ ഫാസിസം പ�കപ്ാ
ഴും പ്രചരിപ്ിക്കും. തങ്ങളണ്ട നി�യറ
പ്ിക്കുവാനായി മുത�ാളിത്തത്തിനച് 
അതിണ്ന്  ആദ്ോ�ങ്ങളിൽ എതിർ
കക്ണ്ി വന് ഏോധിപത്ം  
അകജ്യതാവാദം  എന്ിവണ്യ  
ഇന്ണ്ത്ത ജീർണ്ണിച് 
മുത�ാളിത്തത്തിനച് ഒളിഞ്ഞും ണ്തളി
ഞ്ഞും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്രയികക്
ണ്ി വരുന്നു എന്തിൽ അത്ഭുതണ്മാ
ന്നുമി്... മാത്മ്, പിന്തിരിപ്ൻ ബൂർ
ഷ്വാകദശീയ വാദണ്മന്തച് ബൂർഷ്വാ 
ക�ാേവീക്ഷണത്തിണ്ന് പ്രോശനവം 
ബൂർഷ്വാ താല്ര്ങ്ങൾക്കു കവണ്ി ജന
ങ്ങളണ്ട കദശകനേഹവിോരണ്ത്ത ചൂഷ
ണം ണ്ചയോൻ ചൂഷേരുണ്ട േയേിലള്ള 
ആയധവം ആയിരിണ്ക്ത്തണ്ന്, ണ്താ
ഴി�ാളി വർഗ്ഗ സാർവ്കദശീയതയാൽ 
നയിക്ണ്പ്ടുന് കദശകനേഹണ്മന്തച് മു
ത�ാളിത്ത സാമ്ാജ്ത്വ ചൂഷണ
ത്തിൽ നിന്നു കമാചനം കനടുവാൻ ചൂ
ഷിതരായ ജനങ്ങളണ്ട കേയിണ്� 
ശക്മായ ആയധവമാണച്. സാമൂഹിേ 
പുകരാഗതിയണ്ട മുന്ിണ്� തടസ്മായി 
നിൽക്കുന് ോ�ഹരണണ്പ്ട് മുത�ാ
ളിത്ത ഭരണക്മം നി�നിർത്താനള്ള 
ബൂർഷ്വാസിയണ്ട സ്വാർത്ഥ താല്ര്
ത്തിൽ നിന്ാണച് പിന്തിരിപ്ൻ ബൂർ

വർഗ്ഗസമരത്ിസറെയുാം 
സതാഴിൊളിവർഗ്ഗ സാർവ്വ
വദശ്രീയതയുസടയുാം ദർശ
നങ്ങൾസക്തിരായി ജന
മനസ്സുകളിൽ വിഷാം കു
ത്ിവയ്ക്കുന്നതിനായി മുത
ൊളിത്ത്ിസറെ വകയി
ലുള്ള ശക്തമായ ഉപകര
ണങ്ങളിൽ എലാക്ാെ
ത്തുാം പ്ധാനാം വദശ്രീയഭ്ാ
ന്തു തസന്നയായിരുന്നു. 
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ഷ്വാ കദശീയവാദം ഉദയം ണ്ചയ്യുന്ണ്ത
ങ്ിൽ ണ്താഴി�ാളിവർഗ്ഗ സാർവ്കദശീ
യതയാൽ േരുകത്തേണ്പ്ട് കദശകനേ
ഹം ജനങ്ങകളാടുള്ള കനേഹത്തിണ്ന് 
ഉറവിടത്തിൽ നിണ്ന്ാഴുകുേയം പുകരാ
ഗതിയ്ക്കു മുന്ിണ്� എ്ാ തടസ്ങ്ങകള
യം തേർണ്ത്തറിയാൻ �ക്ഷ്മിടുേയം 
ണ്ചയ്യുന്നു. അതിനാൽഫാസിസത്തിന 
ജനങ്ങളണ്ട ശരിയായ കദശകനേഹവി
ോരണ്ത്ത അംഗീേരിക്ാൻ േഴിയി്. 
(കമൽ കൃതി)

n “മതണ്ത്ത രാഷ്ട്രീയവമായി സം
കയാജിപ്ിക്കുവാനള്ള ശ്രമങ്ങൾ...യ
ക്ി ചിന്തണ്ക്തിരായ ആത്മീയ വി
ശ്വാസങ്ങളകടയം പ്രകൃത്ാതീത ആശ
യങ്ങളകടയം പ്രചാരണണ്ത്ത സഹാ
യിക്കുേയാണു ണ്ചയ്യുന്തച്. ഇന്നു മത
പരമായ മിക്വാറും ഉത്സവങ്ങൾക്കു 
മുൻകേണ്യടുക്കുന്വർ പുജാരിമാകരാ 
പുകരാഹിതകരാ ഒന്നുമ്, മറിച്ച് നമ്
ണ്ട രാജ്ണ്ത്ത രാഷ്ട്രീയകനതാക്ന്ാ
ണ്രന്നു പറയണ്പ്ടുന്വരാണച്... ഭരണകൂ
ടസ്വഭാവണ്ത്ത സംബന്ിച് പരമാധി
ോരസിദ്ാന്തം, അകന്ാന്ം കപാരടി
ക്കുന് വർഗ്ഗങ്ങൾക്ിടയിൽ വർഗ്ഗസമ
രത്തിന പേരം വർഗ്ഗസഹേരണത്തി
ണ്ന് തത്ത്വം, ആകഗാളമാനവവാദത്തി
ണ്ന് കപരിൽ ണ്താഴി�ാളിവർഗ്ഗ സാർ
വ്കദശീയതയണ്ട ഫ�ത്തിലള്ള നിരാ
േരണം, കദശീയഭ്ാന്തിണ്ന് പ്രചാര

ണം, ഇതിണ്നാണ്ക് പുറകമ കദശീയപാ
രമ്പര്ം ഉയർത്തിക്ാട്ി 
പുനരുത്ഥാനവാദകത്താടുള്ള ആഭിമു
ഖ്ം തുടങ്ങിയ അധമമായ ബൂർഷ്വാ 
ണ്പറ്ിബൂർഷ്വാ ആശയങ്ങളണ്ട തടസ്
മി്ാത്ത പ്രചാരണം നമ്ണ്ട രാജ്
ണ്ത്ത പുതു ഫാസിസ്റച് സംസ്കാരത്തി
ണ്ന് സവികശഷ �ക്ഷണമായി മാറി
യിരിക്കുന്നു... ഇവണ്യക്കൂടാണ്ത സമ്പൂർ
ണ്ണ ഫാസിസത്തിണ്ന് വിോസം 
ഏണ്താരു നാട്ിലം അസാധ്മാണച്...
ോരണം അന്മായ വികധയത്വവം  
യാന്തിേമായ അച്ടക്ണ്ത്തക്കുറിച്ചു
ള്ള കബാധവം എ്ാത്തരത്തിലമുള്ള 
മുൻവിധിേളണ്മ്ാം ഫാസിസത്തിണ്ന് 
അടിസ്ാനമാണച്.” (Crisis in Cuture 
and Fascism, SW Vol. IV)

n “യക്ിവിചാരം, ചിന്തയണ്ട പരി
കപാഷണം ഇവണ്യ്ാം നമ്ണ്ട രാജ്
ത്നിന്പ്രത്ക്ഷമായിണ്ക്ാണ്ിരിക്കു
േയാണച്. അന്മായ വികധയത്വത്തി
നള്ള പ്രവണതകയാണ്ടാപ്ം യക്ിയ
കടയം ന്ായവിചാരത്തികന്യം അഭാ
വവം പ്രേടമായ മകനാഘടന, ആത്
ന്തിേമായി വിനാശേരമായ ഫാസി
സത്തിണ്ന് ആവിർഭാവത്തിന വഴി
ണ്യാരുക്കും.” (Danger from Left 
Opportunism in Runnig a United Front 
Government, SW Vol.IV)

n “ഫാസിസണ്ത്തക്കുറിച്ചുള്ള നമ്

ണ്ട പാർട്ിയണ്ട വിശേ�നത്തിണ്� 
ഒരു സുപ്രധാന വിഷയണ്ത്തക്കുറിച്ച് 
1949 മുതൽ നാം സൂചിപ്ിച്ചു ണ്ോണ്ി
രിക്കുേയാണച്. ഭരണ നിർവ്ഹണ സം
വിധാനത്തിണ്ന് േടുത്ത മർദേേ സ്വഭാ
വം, ഏണ്തങ്ിലം വിധത്തിലള്ള കസ്വ
ച്ഛാധിപത്ം ഇവണ്യ ഫാസിസമായി 
േണക്ാക്കുന് നിരവവധി ആളേള
ണ്ച്. കസ്വച്ഛാധിപത്ണ്മന്തു ചി�
കപ്ാൾ കസനിേ കസ്വച്ഛാധിപത്മാ
യിരിക്ാം; ഒരു അട്ിമറിയിലൂണ്ട വന്
താോണ്മന്നും നാകമാർക്ണം. അതുമ
്, ഏണ്താരു ജനവിരുദ് ഭരണനിർവ്
ഹണ സംവിധാനത്തിലം പീഡനവം 
അടിച്മർത്തലമുണ്ാകുേയം കോളനി 
രാജ്ങ്ങളിൽ സാമ്ാജ്ത്വ രാഷ്ട്രങ്ങൾ 
പീഡനവം അടിച്മർത്തലം അടി
കച്ൽപ്ിക്കുേയം ണ്ചയ്യും. പകക്ഷ ഫാ
സിസം അതികനക്ാണ്ളാണ്ക് വിനാശ
േരമായ ഒന്ാണച്. കേവ�ം അടിച്മർ
ത്തൽ ണ്ോണ്ടു മാത്ം രാജ്ത്തിനച് 
അത് നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുേയി്.” 
(Fascism and Moral Fascism and 
Moral Ethical Crisis in Left Democratic 
Movement, SW Vol.IV)

n “നമ്ണ്ട രാജ്ത് നി�വിലള്ള 
പാർ�ണ്മന്റി ജനാധിപത് സംവിധാ
നകത്തയം ഇന്ത്ൻ മുത�ാളിത്തത്തി 
ണ്ന് പ്രാകയണ പികന്ാക്മായ അവ
സ്കയയം ചൂണ്ിക്ാട്ി ‘നമ്കടതു 
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കപാണ്� അവിേസിതമായ ഒരു രാജ്
ത് ഫാസിസം വളർന്നു വരി്’ എന് 
അയഥാർത്ഥ സിദ്ാന്തത്തിണ്ന് പ്രതി
കരാധ േവചമണിയന്വർ, ഈ പ്രതി
ഭാസം ോണുന്ിണ്്ന്നു മാത്മ് കദ
ശീകയേ്ത്തികന്യം കദശീയപാരമ്പ
ര്ത്തികന്യം യാന്തിേമായ അച്ടക്
ത്തികന്യം സമാധാനവാദത്തികന്യം 
മുദ്രാവാേ്ങ്ങളയർ ത്തിണ്ക്ാണ്ച്, സ്വ
യമറിയാണ്ത ഫാസിസ്റച് വീക്ഷണത്തി
ണ്ന് സ്വാധീനം പ്രചരിപ്ിക്കുന്തിണ്ന 
സഹായിക്കുേയമാണു ണ്ചയ്യുന്തച്. 
ഫാസിസണ്മന്തു നഗ്നമായ കസ്വച്ഛാ
ധിപത്ം മാത്മാണന്നു േരുതുന് ഇവ
രിൽ പ�ർക്കും ഫാസിസത്തിണ്ന് സ്വ
ഭാവണ്ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്പരവം ശാ
സ്തീയവമായ ധാരണയി്. പാർ�ണ്മന്
റി ജനാധിപത്ത്തിണ്ന് കമ�ാപ്ിന
ള്ളിലം സമ്പൂർണ്ണ ഫാസിസം സ്ാപി
തമാോണ്മന്വർ ക്കു മനസ്ി�ാകുന്ി
്. അണ്്ങ്ിൽ രണ്ാം ക�ാേയദ്
ത്തിൽ പരാജയണ്പ്ട്ിട്ടും ഫാസിസം 
പൂർണ്ണമായി തേർക്ണ്പ്ടുേകയാ 
ഇ്ാതാക്ണ്പ്ടുേകയാ ണ്ചയ്ിട്ി് 
എന്വർക്കു മനസ്ി�ാകുമായിരുന്നു. മു
ത�ാളിത്ത േകമ്പാളത്തിന സമാന്തര
മായി ഒരു കസാഷ്�ിസ്റച് േകമ്പാളം 
സൃഷ്ിക്ണ്പ്ട്തിണ്ന് അനിവാര് ഫ�
ണ്മകന്ാണം ഫാസിസണ്മന്തച് എ്ാ 
മുത�ാളിത്ത രാജ്ങ്ങളകടയം സവി
കശഷ �ക്ഷണമായി മാറിയിരിക്കു
ന്നു.” (Crisis in Cuture and Fascism,  
SW Vol.IV)

n “ഫാസിസണ്മന്തു മുത�ാളി വർ
ഗ്ഗത്തിണ്ന് നഗ്നമായ കസ്വച്ഛാധിപത്ം 
മാത്മാണച് എന് �ളിത നിർവ്ചന
ത്തിന പുറത്ള്ള തങ്ങളണ്ട വ്ാഖ്ാ
നങ്ങണ്ള ആധാരമാക്കുന്തുവഴി 
അവർ, കസനിേ കസ്വച്ഛാധിപത്ം 
ണ്താട്ച് ഏണ്താരു കസ്വച്ഛാധിപത്കത്ത
ക്ാളം അപേടേരമാണു ഫാസിസം 
എന്നു മനസ്ി�ാക്കുന്തിൽ പരാജയ
ണ്പ്ടുന്നു. േപട പുകരാഗമന 
മുദ്രാവാേ്ങ്ങളണ്ട മറയിൽ, വിപ്വ 
ണ്താഴി�ാളിവർഗ്ഗത്തിണ്നതിണ്ര ബൂർ
ഷ്വാസിക്കു കവണ്ി കദശീകയേ്ം 
കനടിണ്യടുക്ാൻ ശ്രമിക്കുന്തും ഏതാ
ണ്ണ്്ാ സംഭവങ്ങളിലം ഫാസിസം 
തിേച്ചും വഞ്നാത്മേമായ നി�യിൽ 
പ്രത്ക്ഷണ്പ്ടുന്തും അവർക്കു മനസ്ി
�ാോണ്ത കപാകുന്നു. സാമൂഹിേ രാ
ഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ദൃശ്മാകുന് ഫാ
സിസത്തിണ്ന് പ്രത്യ ശാസ്തപരമായ 
കവരുേളം സ്വയം സംഘടിക്ാനം മു
കന്ാട്ടു കപാോനം ഫാസിസ്റ്റുേണ്ള പ്രാ

പ്തരാക്കുന് നിശ്ചിതമായ ദാർശനിേ 
വീക്ഷണവം വിവിധ േമ്യൂണിസ്റ്റു പാർ
ട്ിേൾ േണക്ിണ്�ടുത്തികട്യി്; മറ്റു 
വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഫാസിസം 
അതിണ്ന് പ്രത്യശാസ്ത ത�ത്തിൽ നി
�നിർത്തിയിരുന് ചരിത്പരമായ തു
ടർച്ണ്യ ോണാനവർക്കു േഴിഞ്ഞി്.

സാമ്പത്തിേ രാഷ്ട്രീയ മുന്ണിേ
ളിൽ എത് തീവ്രമായ സമരം നടത്തി
ണ്യന്ാലം ഫാസിസത്തിണ്നതികരയ
ള്ള പ്രത്യ ശാസ്തസമരം നടകത്തണ്
തിണ്ന് പ്രാകയാഗിോവശ്േതണ്യ 
അംഗീേരിക്ാതിരുന്തിനാൽ അവ
രുണ്ട എ്ാ ശ്രമങ്ങളം ത്ാഗങ്ങളം കദ
ശീയതാ ഭ്ാന്തന്ാർണ്ക്തിണ്രയള്ള ഭാ
ഗിേവം ഏേപക്ഷീയവമായ ആക്മ
ണങ്ങൾ മാത്മായി 
ചുരുങ്ങികപ്ായിരിക്കുന്നു.” (Socialist 
Unity Vol.1, No.9, 1 September 1951)

n “എതു മാർഗ്ഗമാണു തങ്ങൾ സ്വീ
േരികക്ണ്ണ്തന്നു നമ്ണ്ട രാജ്ണ്ത്ത 
പണിണ്യടുക്കുന് ദശ�ക്ഷങ്ങൾക്ച് 
അന്തിമമായി തീരുമാനികക്ണ്ിയിരി
ക്ന്നു. പാർ�ണ്മന്റി വ്ാകമാഹത്തി
ണ്ന് പാതയിണ്�ാ�ിച്ചു കപാോകനാ 
ഫാസിസത്തിണ്ന് ഉയരുന് തിരയിൽ
ണ്പ്ട്ടു നിരാ�ംബരായി ഉഴ�ാകനാ സ്വ
യമനവദിക്കണാ അകതാ വിജയേര
മായ കസാഷ്�ിസ്റ്റു വിപ്വത്തിനായി 
തയോണ്റടുക്ണകമാ എന് തീരുമാനം. 
ഇതിക�ണ്തങ്ിലണ്മാന്വർക്കു സ്വീേ
രികച് മതിയാവൂ, ോരണം മണ്റ്ാരു 
മധ് മാർഗ്ഗമി്. പിന്തിരിപ്ൻ ബൂർ

ഷ്വാ കദശീയവാദത്തിൽ നിന്നു തീർ
ത്ം വ്ത്സ്മായ യഥാർത്ഥ കദശ
കനേഹത്തികന്യം ണ്താഴി�ാളിവർഗ്ഗ 
സാർവ്കദശീയതയകടയമടിസ്ാന
ത്തിൽ വിേസിച്ചു വരുന് ജനങ്ങളണ്ട 
സംഘടിത സമരങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾ
ക്കും മാത്മാണച്, അടുത് ണ്ോണ്ിരി
ക്കുന് മഹാദുരന്തത്തിണ്ന് തിരേണ്ള 
പ്രതികരാധിക്ാനം, ഇന്ത്ൻ ഫാസി
സത്തിണ്ന് വളർച്കയയം ത്വരിത വി
ോസകത്തയം തടയാനം സാധിക്കൂ. 
വിപ്വസിദ്ാന്തത്താൽ സായധമായ
തും ണ്�നിനിസ്റ്റു സംഘടനാ തത്ത്വ
ങ്ങൾക്നസരിച്ച് സംഘടിക്ണ്പ്ട്തു
മായ ഒരു വിപ്വണ്താഴി�ാളി വർഗ്ഗ
പാർട്ിക്കു മാത്മാണച്  ബൂർഷ്വാസിണ്യ 
അധിോരത്തിൽ നിന്നു 
പുറത്താക്കുേയം ണ്താഴി�ാളിവർഗ്ഗം 
അധിോരം പിടിച്ടക്കുേയണ്മന് യ
ക്ിപരമായ പരിണതിയിക�ക്ച് ഈ 
സമരങ്ങണ്ള നയിക്ാൻ േഴിയൂ. .. 
.നമ്ൾ ജീവിക്കുന് ഈ ോ�ഘട്ം തു
റന്വർഗ്ഗ സംഘട്നങ്ങളകടയം ണ്താഴി
�ാളി വർഗ്ഗത്തിണ്ന് വിപ്വേരമായ മു
കന്റ്ങ്ങളകടയം ണ്താഴി�ാളിവർഗ്ഗവി
പ്വത്തിണ്ന്യം സാമ്ാജ്ത്വണ്ത്ത േട
പുഴക്ി ണ്താഴി�ാളി വർഗ്ഗം അധിോ
രം പിടിച്ടക്ാൻ ശക്ിസംഭരിക്കുന്
തികന്യം ോ�ഘട്മാണച്. ഈ ോ�
ഘട്ത്തിൽ ണ്താഴി�ാളി വർഗ്ഗത്തിന 
കനരിടാനള്ളതച് പുതിയ േർത്തവ്ങ്ങ
ളാണച്, വിപ്വേരമായ ദിശയിൽ 
എ്ാ പാർട്ി പ്രവർത്തനങ്ങകളയം 
പുന: സംവിധാനം ണ്ചകയേണ് േർത്ത
വ്ം; അധിോരത്തിനായള്ള വിപ്വ
സമരങ്ങളണ്ട ഓജസ്ിൽ ണ്താഴി�ാളി
േണ്ള വിദ്ാഭ്ാസം ണ്ചയേികക്ണ് േർ
ത്തവ്ം; േരുതൽ ശക്ിേണ്ള തയോ
ണ്റടുപ്ിക്ാനം വളർത്തിണ്യടുക്ാനമു
ള്ള േർത്തവ്ം; അയൽ രാജ്ങ്ങളി
ണ്� ണ്താഴി�ാളി വർഗ്ഗമായള്ള സഖ്ം 
സ്ാപിണ്ച്ടുക്ാനള്ള േർത്തവ്ം; 
കോളനിേളിക�യം ആശ്രിതരാജ്ങ്ങ
ളിക�യം വികമാചനകപ്ാരാട്ങ്ങളമാ
യി ദൃഢബന്ം സ്ാപിണ്ച്ടുക്ാനള്ള 
േർത്തവ്ം അങ്ങണ്ന നിരവധി. കസാ
ഷ്�ിസ്റച് യൂണിറ്ി ണ്സന്ർ ഓഫച് 
ഇന്ത്യാണച് ആ പാർട്ി. ഈ പുതിയ 
തരം പാർട്ിക്കു കവണ്ടുന് എ്ാ സവി
കശഷതേളമുള്ള പാർട്ി, അതു ണ്ചറു
താണ്ണങ്ിൽകപ്ാലം. ഫ�പ്രദമായ 
ഒരു പാർട്ിയായി വളർന്നു വരാൻ 
അതിണ്ന സഹായിക്കുേ. ഇതാണച് ോ
�ഘട്ത്തിണ്ന് ആഹ്വാനം.” (Call of 
the Your, SW Vol.II)

ഏതുമാർഗ്ഗമാണു തങ്ങൾ 
സ്്രീകരിവക്ണ്സതന്നു 
നമ്സട രാജ്യസത് പണി
സയടുക്കുന്ന ദശെക്ഷങ്ങൾ 
അന്തിമമായി ത്രീരുമാനി
വക്ണ്ിയിരിക്ന്നു. പാർെ
സമറെറി വ്യാവമാഹത്ിസറെ 
പാതയിസൊെിച്ചു വപാകാ
വനാ ഫാസിസത്ിസറെ 
ഉയരുന്ന തിരയിൽസപെട് 
നിരാൊംബരായി ഉഴൊവനാ 
സ്യമനുവദിക്വണാ 
അവതാ വിജയകരമായ 
വസാഷ്യെിസ്റ്റു വിപ്ലവത്ി
നായി തയാസറടുക്ണവമാ 
എന്ന ത്രീരുമാനാം. 
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മഹാനായ സാഹിത്യകാരൻ വടാൾവ്റോയി ഒരിക്ൽ പറ
ഞ്ഞു, ജനങ്ങളുസട അജ്തയിൊണ് ഭരണാധികാരിക
ളുസട ശക്തി കുടിസകാള്ളുന്നത് എന്ന്. എത്ര ഉൾക്ാഴ്ച
വയാസടയാണ് അവദേഹമത് പറഞ്സതന്ന് പുതിയ വദശ്രീ
യ വിദ്യാഭ്യാസ നയാം 2020 ഒരാവർത്ികൂടി സതളിയിക്കു
ന്നു. അജ്തയുസട കവാടങ്ങൾ മെർസക് തുറന്നുസകാടു 
ക്കുന്നതാണ് എൻ.ഇ.പി 2020 എന്ന് ഏറ്റവാം സാംക്ഷിപ്തമാ
യ ഭാഷയിൽ പറയാാം. 

വിദ്ാഭ്ാസത്തിണ്ന് സർവ്ാംഗീകൃ
തമായ എ്ാ തത്വങ്ങണ്ളയം നിഷച് ക്
രുണം ബ�ിേഴിച്ചുണ്ോണ്ാണച് കഡാ.
േസ്തൂരിരംഗൻ േമ്ീഷൻ കേന്ദ്ര കമാദി 
സർക്ാരിനായി ഇത്തരണ്മാരു നയകര
ഖ പരുവണ്പ്ടുത്തിയതച്. അതിൽ മൗ
�ിേമായി പുതിയ നിർകദേശങ്ങളി്. 
ദശാബ്ദങ്ങളായി ഇന്ത്യിൽ നടപ്ാ
ക്ിവരുന് ആകഗാള വിദ്ാഭ്ാസ 
പരിഷച് ക്ാരങ്ങളണ്ട േറേളഞ്ഞ പി
ന്തുടർച് മാത്മാണച് ഓകരാ നിർകദേശ
ങ്ങളിലം ണ്തളിയന്തച്.

കോവിഡച് മഹാമാരി പടരുകമ്പാൾ, 
പാർ�ണ്മന്ിൽകപാലം ചർച് നടത്താ
ണ്തയം അക്ാദമിേ ക�ാേത്തിണ്ന് 
എതിർപ്േൾ പരിഗണിക്ാണ്തയമാ
ണച് കേന്ദ്രസർക്ാർ ഏേപക്ഷീയമാ
യി പുതിയ വിദ്ാഭ്ാസ നയം പ്രഖ്ാ
പിച്തച്. അതിണ്ന ചരിത്പരണ്മന്നും 
ഇന്ത്യിണ്� വിദ്ാഭ്ാസരംഗണ്ത്ത 
ഉടച്ചുവാർക്ാൻ േഴിയന്ണ്തന്നും പ്ര
ധാനമന്തി നകരന്ദ്രകമാദി വികശഷിപ്ി
ക്കുന്തായം ആർ.എസച്.എസച് നൽേി

യ നിർകദേശങ്ങളിൽ 80 ശതമാനവം 
സ്വീേരിക്ണ്പ്ട്ടുണ്വന്നും ആ സംഘട
നയണ്ട ഒരു കനതാവം അവോശം 
ഉന്യിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ചരിത്പ
രണ്മന്ച് വികശഷിപ്ിക്ണണ്മങ്ിൽ  പു
കരാഗതിയിക�യ്കച് നയിക്കുന് ഏണ്ത
ങ്ിലം ഒരു നയം പുതുതായി അവതരി
പ്ിക്ണ്പ്ടണം. അങ്ങണ്നയണ്ായിട്ി
്. േഴിഞ്ഞ രണ്ച് ദശാബ്ദക്ാ�മായി 
ഇന്ത്യിൽ തുടർച്യായി നടപ്ാക്ിവ
രുന് സ്വോര്വൽക്രണ, വാണിജ്
വൽക്രണ നയങ്ങകളാണ്ടാപ്ം ക�ാേ
കുത്തേേൾക്ായി ഇന്ത്ൻ വിദ്ാഭ്ാ
സ രംഗം പൂർണ്ണമായി 
തുറന്നുണ്ോടുക്കുന് നയങ്ങളം മാറിമാ
റി വരുന് സർക്ാരുേൾ അനവർ
ത്തിക്കുന് ോര്ങ്ങളാണച്. മകതതര 
വീക്ഷണം പാകട ഒഴിവാക്ാനള്ള 
നിർകദേശങ്ങൾ സംഘപരിവാർ മുകന്ാ
ട്ടുണ്വച്തച് കൂടി സ്വീേരിച്ചുണ്വന്്ാണ്ത 
കഡാ.േസ്തൂരി രംഗൻ എഴുതിയ റി
കപ്ാർട്ിൽ ഇന്ത്ൻ വിദ്ാഭ്ാസണ്ത്ത 
സഹായിക്കുന് ഏണ്തങ്ിലണ്മാരു നിർ

കദേശം േണ്ണ്ത്താനാവി്. േബളിപ്ി
ക്ാനായി ഗുണകമന്, സാർവ്ത്ിേത, 
�ഭ്ത എണ്ന്ാണ്ക്യള്ള പദാവ�ി
േൾ ഉപകയാഗിച്ിട്ടുണ്ണ്ന്ച് മാത്ം. 
എന്ാൽ, വിദ്ാഭ്ാസണ്മന് പദംകപാ
ലം വഴിണ്തറ്ിയ്കാൻ കവണ്ി മാത്മാ
ണച് അകങ്ങയറ്ം ോപട്പൂർണ്ണമായ 
ഈ നയത്തിൽ ഇടംപിടിച്ിട്ടുള്ളതച്. 

യഥാർത്ഥ വിദ്ാഭ്ാസം പ്രദാനം 
ണ്ചയോനായി എണ്ന്തങ്ിലണ്മാരു നിർ
കദേശമി്ാണ്യന്ച് മാത്മ് കരഖയിൽ 
വ്ക്മാക്കുന്തുകപാണ്� േകമ്പാളത്തി
നച് അനകയാജ്മായ കോഴച് സുേളം 
പരിശീ�നമുറേളം സ്വീേരിക്ാനാ
ണച് ഇന്ത്യിണ്� സേ�മാന വിദ്ാ
ഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങകളാടും കദശീയ 
നയം ആവശ്ണ്പ്ടുന്തച്. അതുണ്ോ
ണ്ച് തണ്ന് കനപുണി വിേസനം 
(Skill Development)സാധ്മാക്ാനാ
യി ണ്താഴി�ധിഷ്ിത വിദ്ാഭ്ാസം 6-
ാം ക്ാസച് മുതൽ ആരംഭിയ്കണണ്മന്ച് 
നയം നിർകദേശിക്കുന്നു. പകക്ഷ, അടി
സ്ാന അക്ാദമിേ വിദ്ാഭ്ാസം 
പ്രാഥമിേ ക്ാസ്ിൽ �ഭ്മാക്ാൻ ഒരു 
നിർകദേശവമി് എന്ച് മാത്മ് ഒന്ാം 
ക്ാസും രണ്ാം ക്ാസും 
പ്രീ-കപ്രമറിയണ്ട ഭാഗമാക്കുന്കതാ
ണ്ട അവ ഔപപാരിേ വിദ്ാഭ്ാസ
ത്തിണ്ന് ഭാഗമ്ാതായി മാറുേയം ണ്ച
യ്യുന്നു. അഥവാ ആ ഘട്ത്തിൽ എഴു
ത്ം വായനയം ഔപചാരിേമായി 
ആരംഭിക്ാനള്ള സാധ്ത തടയണ്പ്ടു
േയാണച്. പ്രീ-കപ്രമറി വിദ്ാഭ്ാസ
ണ്ത്ത ശക്ിണ്പ്ടുത്താൻ എന് ോപട്
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പാർെസമറെിൽ െർച് നട
ത്ാസതയുാം അക്ാദമിക 
വൊകത്ിസറെ എതിർപ്പു
കൾ പരിഗണിക്ാസതയുാം
ഏകപക്ഷ്രീയമായാണ് 
വകന്ദ്രസർക്ാർ പുതിയ 
വിദ്യാഭ്യാസ നയാം പ്ഖ്യാ
പിച്ിരിക്കുന്നത്. രണ്് 
ദശാബ്ദത്ിവെസറയായി 
ഇന്ത്യയിൽ തുടർച്യായി 
നടപൊക്ിവരുന്ന സ്കാ
ര്യവൽക്രണ, വാണിജ്യ
വൽക്രണ നയങ്ങവളാ
സടാപൊം വൊകകുത്ക
കൾക്ായി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാ
ഭ്യാസ രാംഗാം സമ്പൂർണ്മാ
യി തുറന്നുസകാടുക്കുന്നു പു
തിയ വിദ്യാഭ്യാസനയാം.

പൂർണ്ണമായ മുദ്രാവാേ്ം അവതരിപ്ി
ച്ച് േബളിപ്ിച്ചുണ്ോണ്ാണച് ഒന്നും 
രണ്ടും ക്ാസ്ച് പഠനണ്ത്ത േൗശ�പൂർ
വ്ം ഒഴിവാക്കുന്തച്. എന്തികനണ്റ, പ്രീ
-കപ്രമറി കപാലം ഈ നയപ്രോരം 
പ്രതിസന്ിയി�ാകും. എന്തുണ്ോണ്ണ്
ന്ാൽ, പ്രീ-കപ്രമറി വിദ്ാഭ്ാസ
ണ്ത്ത അങ്ണവാടിേളിണ്� ആദ്ോ� 
ശിശുപരിപാ�നവമായി ബന്ിപ്ിച്ച് 
അവയണ്ട ചുമത�േൾ അങ്ണവാടിേ
ളണ്ട കമൽ ചാർത്തി സർക്ാർ രക്ഷ
ണ്പ്ടുേയാണച് ണ്ചയ്യുന്തച്. 

ആറാം ക്ാസ്ച് മുതലള്ള ണ്താഴി�
ധിഷ്ിത പഠനം നമ്ണ്ട വിദ്ാർത്ഥി
േൾ എഴുത്ം വായനയം കനടുന്തച് 
തടയാനാണച് എന്ച് േരുകതണ്ിയിരി
ക്കുന്നു. കനപുണി നൽകുന്നുണ്വന് 
കപരിൽ പ്രാകദശിേമായ കേണ്ത്താ
ഴിൽ പരിശീ�നം അഭ്സിപ്ിക്ാനാ
ണച്ച് സർക്ാർ �ക്ഷ്ം ണ്വയ്ക്കുന്തച്. 
വാർഷിേ പരീക്ഷേൾ ഒഴിവാക്കുന്
തും 5-ാം ക്ാസിലം 8-ാം ക്ാസിലം മാ
ത്മായി പരീക്ഷേൾ ചുരുക്കുന്തും 
താഴ്ന്ന ക്ാസുേളിൽ ണ്വച്ചുതണ്ന് വിടു
തൽ നൽേി പരമാവധി കപകര പുറ
ത്താക്ാനാണച്. 

അവകശഷിക്കുന്വർക്ാേണ്ട്, 8-
ാം ക്ാസച് മുതൽ കരേഡച് പരിശീ�ിക്ാ
നള്ള കോഴച് സുേൾ നിർകദേശിക്കുേയം 
ണ്ചയ്യുന്നു. ഹയർണ്സക്ണ്റി വിദ്ാ
ഭ്ാസണ്ത്ത എണ്ന്കന്ക്കുമായി ഈ 
നയം അവസാനിപ്ിക്കുന്നു. പേരം, 
അക്ാദമിേമായിരുന് പ്സ്ടു ഘട്
ണ്ത്തകൂടി ണ്സക്ണ്റിയാക്ിണ്താഴി�
ധിഷ്ിത ധാരയിക�യ്കച് വഴിതിരിച്ചുവിടു
ന്നു. അത്തരം വിനാശേരമായ പ്രത്ാ
ഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നു. പദ്തി നട
പ്ാക്ാനായിട്ാണച് ഘടനയിൽ സമൂ�
മായ മാറ്ം - 5+3+3+4 - എൻ.ഇ.പി 
2020 ണ്ോണ്ടുവന്തച്. 

10+2 സമ്പ്രദായം കപാരായ്മേൾ നി

റഞ്ഞതാണ്ണങ്ിലം അടിസ്ാന 
സച് കൂൾ വിദ്ാഭ്ാസത്തിനച് അനകയാ
ജ്മായ ഘടനയായിരുന്നു. അക്ാദമി
േ ക�ാേത്തിണ്ന് അതിശക്മായ 
എതിർപ്േണ്ള മറിേടന്നുണ്ോണ്ാണച് 
അശാസ്തീയവം വിദ്ാഭ്ാസവിരുദ്വ
മായ ഇത്തരണ്മാരു ഘടനയ്കച് കമാദി 
സർക്ാർ രൂപം നൽേിയതച്. ഔപ
ചാരിേമായ കബാധനം- അധ്ാപ
േൻ, പഠനം, പരീക്ഷ, പാഠപുസ്േം 
തുടങ്ങിയ എ്ാ ഘടേങ്ങണ്ളയം 
അനൗപചാരിേമാക്ിയ ഡി.പി.ഇ.
പി യിൽ ആരംഭിച് പാഠ്പദ്തിയ
ണ്ട ഒരു കക്ാഡീകൃത രൂപമാണച് 
എൻ.ഇ.പി അവതരിപ്ിക്കുന് ‘പുതിയ’ 
പഠന സമ്പ്രദായം. 

മാതൃഭാഷയും അധ്യാപനവം-രണ്ം 
വികലമാക്കന്്ടും.  

അഞ്ാംക്ാസച് മുതൽ മാതൃഭാഷയി
ലൂണ്ടമാത്ം കബാധനം എന്തും ോപ
ട്മാണച്. മാതൃഭാഷാ പഠനണ്ത്ത കപ്രാ
ത്സാഹിപ്ിക്ണണ്മങ്ിൽ അടിസ്ാന 
ക്ാസുേളിൽ ഭാഷ പഠിപ്ിക്ണം. 
അതിനായി അധ്ാപേർ കവണം. ഭാ
ഷാകനപുണി വളർത്താൻ സഹായി
ക്കുന് കബാധനരീതിേൾ നിർബന്
മായം കവണം. എന്ാൽ, മൂന്ാം ക്ാ
സിൽ കപാലം ഭാഷ പഠിപ്ിക്ാൻ പ്ര
കത്േം അധ്ാപേണ്ര നിർകദേശിയ്കാ
ത്ത എൻ.ഇ.പി 2020 പാഠപുസ്േബ
ന്ിത പഠനണ്ത്തയം കപ്രാത്സാഹിപ്ി 
ക്കുന്ി്. േളിയിലൂണ്ട പഠനം, പഠന
ഭാരം കുറയ്കൽ, വികനാകദാപാധിേൾ 
വളർത്തൽ, പ്രവർത്തനാധിഷ്ിത പഠ
നം എണ്ന്ാണ്ക്യള്ള നിരക്ഷരത 
വളർത്തി പരാജയമടഞ്ഞ ഡി.പി.ഇ.
പി യണ്ട വിേ�രീതിേൾ വീണ്ടും പു
തിയണ്തന് മട്ിൽ അവതരിപ്ിക്കുേ
യാണച്. ഭാഷ പഠിക്ി്ാണ്യന്ച് ഉറപ്ാ
ക്ാനാണച് ആ േരുനീക്ങ്ങൾ. 

മണ്റ്ാരു അപേടേരമായ ണ്പാളി
ണ്ച്ഴുത്തച് അധ്ാപേണ്ര സംബന്ിക്കു
ന് ോര്ത്തി�ാണച് സ്ിരാധ്ാപേർ 
എന് സങ്ൽപ്ണ്ത്ത പരിപൂർണ്ണമായി 
ഒഴിവാക്ിണ്ക്ാണ്ടുള്ള നിർകദേശങ്ങളാ
ണച് എൻ.ഇ.പി 2020 മുകന്ാട്ടുണ്വയ്ക്കു 
ന്തച്. വിഷയബന്ിതമായി അധ്ാപ
േ വിദ്ാഭ്ാസം പൂർത്തിയാക്ി ബിരു
ദം കനടിയവണ്ര നികയാഗിക്കുേ എന് 
ഇക്ാ�മത്യം പിന്തുടർന്ച് കപാന് 
രീതിേൾ എണ്ന്കന്ക്കുമായി നിർത്ത
�ാക്ാനാണച് നി�വിലള്ള അധ്ാപ
േ വിദ്ാ�യങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുണ്മന് ഭീ
ഷണിയിൽ നിഴ�ിക്കുന്തച്. പേരം 
ബഹുവിഷയങ്ങളിൽ(മൾട്ി ഡിസിപ്ി
നറി) കശഷിേൾ കനടിയവണ്രയാണച് 
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ആവശ്ം. നയം വിഭാവനം ണ്ചയ്യുന് 
ഏോധ്ാപേ വിദ്ാ�യങ്ങൾക്ച് വി
ഷയബന്ിതമായി പ്രകത്േം പ്രകത്
േം ബിരുദം കനടി  അധ്ാപേണ്ര 
ആവശ്മി്ക്ാ. പേരം, എ്ാ വിഷ
യങ്ങളിലം സാമാന്ധാരണ മാത്മുള്ള 
ജനറ�ിസ്റ്റുേണ്ള മാത്കമ ആവശ്മുള്ളൂ. 
അതായതച് ഒരു വിഷയവം വിദ്ാർത്ഥി
േൾക്ച് ആഴത്തിൽ പഠിയ്കാൻ േഴിയി
്ാണ്യന്ർത്ഥം. 

അതിനാണച്, മൾട്ി ഡിസിപ്ിനറി 
എന് കപരിൽ അശാസ്തീയമായ ഉദച്ഗ്ര
ഥനം നടത്േയം ആഴമാർന് പഠന
ണ്ത്ത തടയേയം ണ്ചയ്യുന്തച്. അതി
ണ്ന് പിന്ിൽ ക�ാേബാങ്ിണ്ന് വിദ്ാ
ഭ്ാസ വിദഗ്ദ്ധരാണുള്ളതച്. അവർ, 
തയോറാക്ിയ വികേന്ദ്രീകൃത പാഠ്പ
ദ്തിയിൽ പ്രാകദശിേ പ്രസക്മായ 
ണ്താഴിൽ പഠനത്തിണ്ന് പ്രാധാന് 
ണ്ത്തക്കുറിച്ചുമാത്മാണച് എകപ്ാഴും 
ഊന്ിപ്റയന്തച്. ആകഗാള പണിശാ
�േളിക�യ്കച് ആധുനിേ ണ്താഴിൽ 
കനപുണിേളം പ്രാകദശിേ ജനവിഭാ
ഗങ്ങൾക്ച് കു�ണ്ത്താഴിൽ/കേണ്ത്താ
ഴിൽ കശഷിയം. രണ്ടും കൂടികച്രുന് 
ഒരു കനപുണ് വിദ്ാഭ്ാസ പദ്തി
യാണച് എൻ.ഇ.പി 2020 എന്ച് നിസ്ം
ശയം പറയാം. 

ഭാഷാ നയവം അപകെകരം
ഒരു വശത്തച് ആധുനിേ സാകങ്തി

േ കശഷിയാർജ്ിച്  ഒരു വിഭാഗ
ണ്ത്തയം മറുഭാഗത്തച് പ്രാകദശിേമായി 
മാത്ം ചിന്തിക്കുന്, മാനവ-ജനാധിപ
ത്കബാധം തീണ്ര ആർജ്ിക്ാത്ത 
മണ്റ്ാരു വിഭാഗണ്ത്തയം വാർണ്ത്തടുക്കു
േണ്യന്താണച് �ക്ഷ്ം. അതിനതകു
ന് ഒരു ത്ിഭാഷാ പദ്തിയാണച് 
എൻ.ഇ.പി 2020 മുകന്ാട്ടുണ്വയ്ക്കുന്തച്. 
മാതൃഭാഷയം ഇംഗ്ീഷും പിണ്ന് ഹിന്ി
യം എന്തായിരുന്നു ഇക്ാ�മത്യം 
തുടർന്നുവന് കദശീയ ഭാഷാ പഠന 
നയം. എന്ാൽ, കമാദി സർക്ാർ 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മൂന്ച് ഭാഷേള
ണ്ടയം പഠനത്തിൽ വിഷം േ�ർത്തി
യിരിക്കുന്നു. മാതൃഭാഷയണ്ട സ്ാന
ത്തച് പ്രാകദശിേ ഭാഷകയയം ഇംഗ്ീഷി
ണ്ന് സ്ാനത്തച് സംസച് കൃതണ്ത്തയം 
േടത്തിണ്ക്ാണ്ടുവരുന്കതാണ്ട മാതൃഭാ
ഷയം ഇംഗ്ീഷും അവതാളത്തി�ാകും. 
മാതൃഭാഷയായി ഹിന്ി പഠിക്കുന്വർ
ക്കും പ്രശച് നം കനരികടണ്ിവരും. ോര
ണം, ഭാഷാകഭദണ്ത്ത കപ്രാത്സാഹിപ്ി 
ക്കുന് ക�ാേബാങ്ിണ്ന് ഭാഷാ നയം 
തണ്ന്യാണച് എൻ.ഇ.പിയം അവതരി

പ്ിക്കുന്തച്. അതായതച്, ഭാഷാപരമാ
യി സർവ്രും ദരിദ്രരായിമാറിത്തീരു
ണ്മന്ർത്ഥം. ഐച്ഛിേ വിഷയമായി 
സംസച് കൃതണ്ത്ത ണ്ോണ്ടുവരുന്തച് ഇം
ഗ്ീഷച് ഭാഷാപഠനണ്ത്ത േവർണ്ന്ടു
ക്ാൻ കവണ്ിത്തണ്ന്യാണച്. 

അകപ്ാൾ, ആധുനിേ വിജ്ാനവ
മായി ബന്ണ്പ്ടാൻ സഹായിക്കുന് 
ക�ാേവിജ്ാനത്തിണ്ന് ബന്ഭാഷ
യായ ഇംഗ്ീഷച് ക്കമണ വികശഷാവ
ോശം സിദ്ിച് ഒരുപിടി ആളേളണ്ട 
മാത്ം ഭാഷയായി മാറും. ഭൂരിപക്ഷ
ത്തിനം ഇംഗ്ീഷച് പഠനാവസരം നി
കഷധിക്ണ്പ്ടും. ഭാരതണ്ത്ത വീണ്ടും 
മധ്ോ� ഘട്ത്തിക�യ്കച് തള്ളിവിടുന് 
പഴഞ്ൻ ആശയങ്ങൾക്ച് പ്രാമുഖ്ം 
കനടാനാവണണ്മങ്ിൽ പുരാതന ഭാഷ
യായ-ആശയ വിനിമയ കമഖ�യിൽ
കപ്ാലം ഒരു പങ്കും സംഭാവന ണ്ച
യോൻ േഴിയാത്ത- സംസച് കൃതണ്ത്ത പ്ര
തിഷ്ിക്ണണ്മന് േണക്കുകൂട്�ിണ്ന് 
അടിസ്ാനത്തി�ാണച് അത്തരണ്മാരു 
നീക്ം. അതുണ്ോണ്ടുതണ്ന്യാണ,ച് 
ആധുനിേ ഇന്ത്ണ്യ വളർത്തിണ്യടു
ക്കുന്തിൽ ചരിത്പരമായി പങ്ച് 
വഹിച്, അതിനായി മഹത്തായ സം
ഭാവനേൾ നൽേിയ, റാം കമാഹൻ 
കറായിയം ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്ാസാഗ
റും മുതൽ കജ്ാതിറാവ ഫൂക�യം മഹാ
ത്മാഗാന്ിയം കനതാജി സുഭാഷച് 
ചന്ദ്രകബാസും മൗ�ാനാ അബ്ദുൽ 
േ�ാം ആസാദും വണ്രയള്ളവണ്ര മന:
പൂർവ്ം തമസച് ക്രിച്ിട്ടുള്ളതച്. ഇന്ത്ാ
ചരിത്വം ഇതിണ്ന് തുടർച്യായി ക്
കമണ മൺമറഞ്ഞുകപാകുന് വിധത്തി
�ാണച് ഭാഷയണ്ടയം ചരിത്ത്തിണ്ന്

യം വിേ�മാക്ൽ നയം രാജ്ണ്ത്ത 
ണ്ോണ്ണ്ത്തിക്കുേ.

സർവ്വകലാശാലകൾ വിെപറയും; 
ആർെ് സ് ആറെ് സയൻസ്  
യകായേജുകൾ സ്ാശ്രയ  
സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങോകം

സർവ്േ�ാശാ�േണ്ള സംബന്ി
ക്കുന് എ്ാ  സമഗ്രധാരണേൾക്കും 
േടേവിരുദ്മായി അവണ്യ ഉന്തവി
ദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ങൾ എന്ച് കപരി
ട്ച് അവയ്ക്കുണ്ായിരുന് സാകപക്ഷിേമാ
യി എ്ാ സ്വയംഭരണാവോശവം 
എടുത്േളഞ്ഞച് സ്വോര്വൽക്രി
ക്ാനള്ള മൂർത്തപദ്തിയാണച് എൻ. 
ഇ.പി 2020. ഇതച് പ്രോരം നമ്ണ്ട രാ
ജ്ത്തച് മൂന്ച് തരം സർവ്േ�ാശാ�
േൾ പ്രവർത്തിക്കുമണ്ത്! ഒന്ച് ഗകവഷ
ണ സർവ്േ�ാശാ�േൾ, രണ്ച്, ടീച്ിം
ഗച് സർവ്േ�ാശാ�േൾ, മൂന്ച്, സ്വയം
ഭരണ കോകളജുേൾ (അവയ്ക്കും സർവ്
േ�ാശാ� പദവി നൽകും). സർ
ക്ാർ/എയച്ഡഡച് കോകളജുേളം സർ
വ്േ�ാശാ�േളം 2030 -ഓടുകൂടി അട
ച്ചൂപൂട്ടും. അതായതച്, ഇന്ത്യിൽ സ്വത
ന്തമായി സർവ്േ�ാശാ�േൾ പ്രവർ
ത്തിക്കുന് സാഹചര്ം ക്കമണ അപ്ര
ത്ക്ഷമാകുണ്മന്താണച് ഈ നയത്തി
ണ്ന് പ്രത്ാഘാതം. അഫി�ികയഷൻ 
സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്ിക്ണണ്മന്ച് 
ക�ാേബാങ്കും ബിർളാ-അംബാനി 
േമ്ിറ്ി റികപ്ാർട്ടും 2020 ആവശ്ണ്പ്
ട്ിരുന്നുണ്വന് ോര്വം ഇകതാണ്ടാപ്ം 
കൂട്ി വായിക്കുേ.

സർവ്േ�ാശാ�േൾക്ച് പേരം 
ആ കപരിൽ വരാൻ കപാകുന്തച് 
ഇന്ത്യിണ്�യം വികദശണ്ത്തയം 
കോർപ്കററ്റുേൾ ഫണ്ച് ണ്ചയ്ച് ഉടമ
സ്ാവോശം േരസ്മാക്കുന് സാകങ്
തിേ വിദ്ാ�യങ്ങൾ മാത്മായിരി
ക്കും. വ്വസായിേളണ്ട താൽപ്ര്ാർ
ത്ഥമുള്ള കോഴച് സുേളം പഠന-പരിശീ
�ന പരിപാടിേളം മാത്മാണക്ാ 
ഇന്ത്യിണ്�യം വികദശണ്ത്തയം നി
കക്ഷപേർക്ച് ആവശ്മുള്ളതച്. കുറ
ഞ്ഞ ണ്ച�വിൽ ഒരു വ�ിയ ണ്താഴിൽ 
ശക്ിണ്യ ഉൽപാദിപ്ിക്കുേ എന്താ
ണച് ക�ാേമുത�ാളിവർഗ്ഗത്തിണ്ന് 
താൽപ്ര്ം. ഇന്ത്യിണ്� വൻേിട കു
ത്തേൾക്കും മണ്റ്ാരു താൽപര്മി്. 
അതുണ്ോണ്ാണച്, ക�ാേബാങ്ച് കപാ
ണ്�യള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്ാജ്ത്വ 
ഏജൻസിേളണ്ട താൽപ്ര്ങ്ങൾ 
ഇന്ത്യിണ്� ഭരണവർഗ്ഗത്തിനച് സ്വീ

 ഒരു വശത്് ആധുനിക 
സാവങ്തിക വശഷിയാർ
ജ്ിച്  ഒരു വിഭാഗസത്
യുാം മറുവശത്് പ്ാവദശി
കമായി മാത്രാം െിന്തിക്കു
ന്ന, മാനവ-ജനാധിപത്യ
വബാധാം ത്രീസര ആർജ്ി
ക്ാത് മസറ്റാരു വിഭാഗ
സത്യുാം വാർസത്ടുക്കുക
സയന്നതാണ് പുതിയ നയ
ത്ിസറെ െക്ഷ്യാം. അതിനു
തകുന്ന ഒരു ത്രി-ഭാഷാ 
പദ്തിയാണ് എൻ.ഇ.പി 
2020 മുവന്നാട്സവയ്ക്കുന്നത്.
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ോര്മാവന്തച്. 
ശാസ്തീയ-മകതതര-ജനാധിപത് 

കബാധണ്ത്ത വളർത്ന് വിദ്ാഭ്ാ
സം അവർക്ച് കപടി സ്വപ്നമാണച്. യ
ക്ികബാധവം ശാസ്തചിന്തയമാണച് ഭര
ണാധിോരിേൾ ഭയണ്പ്ടുന് രണ്ച് പ്ര
ധാന ോര്ങ്ങൾ. ണ്പാതുഖജനാവിൽ 
നിന്ച് പണം മുടക്ി ജനങ്ങണ്ള വി
ജ്ാനമുള്ളവരാക്കുേ എന്തച് ക�ാേ
സാമ്ാജ്ത്വശക്ിേൾക്ച് ചിന്തിക്ാ
നാവി്. സ്വോര്ദാതാക്ൾ വിദ്ാ
ഭ്ാസ രംഗത്തച് േടന്നുവന്ാൽ വി
ജ്ാനണ്ത്ത അടിസ്ാനണ്പ്ടുത്തിയ 
വിദ്ാഭ്ാസക്മം വളരുന്തച് തടയാ
നാകും. രണ്ാമതച്, വിദ്ാഭ്ാസണ്ത്ത 
വാണിജ്വസ്തുവാക്കുേയം അതിണ്ന 
ഉപകയാഗിച്ചു ഒരു േകമ്പാളം നിർമ്ി
ക്കുേയം ണ്ചയോം. അതിനാൽ, സർ
ക്ാരുേൾ വിദ്ാഭ്ാസ കമഖ�യിൽ 
നിന്ച് പിന്ാറണണ്മന്ച് ക�ാേബാങ്ച് 
ആവശ്ണ്പ്ടുന്നു. കേന്ദ്ര-കമാദി സർ
ക്ാരും മണ്റ്്ാ സർക്ാരുേളം വിദ്ാ
ഭ്ാസ കമഖ�ണ്യ സ്വോര്വൽക്രി
ക്ാൻ േരുക്ൾ നീക്കുന്തച് അതിനാ
�ാണച്. 

സർക്കാർ ധനസഹായം നിലയ്കം; 
യു.ജി.സിന്യ പിരിച്ചുവിടും

കദശീയ വിദ്ാഭ്ാസ നയകരഖ
യിൽ സർക്ാർ ധനസഹായത്തിണ്ന് 
അടിസ്ാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് 
വിദ്ാ�യങ്ങണ്ളക്കുറിച്ച് നിശബ്ദത പാ
�ിക്കുന്തച് ഈ സാമ്പത്തിേ, രാഷ്ട്രീ
യനയങ്ങളണ്ട സ്വാധീനത്താ�ാണച്. 
ണ്പാതുഖജനാവിൽ ധാരാളം പണമു
ണ്ച്. പകക്ഷ, വിദ്ാഭ്ാസത്തിനച് 
പണം ണ്ച�വഴിക്ി്. എന്ാൽ, ജി.
ഡി.പി യണ്ട 6 ശതമാനം വിദ്ാഭ്ാ
സ ണ്ച�വേൾക്ച് നീക്ിണ്വയ്കണണ്മ
ന് നിർകദേശം നയകരഖയിലണ്ച്. 
അതാണച് മണ്റ്ാരു ോപട്ം. നി�വില
ള്ള 2.7 ശതമാനം വിഹിതം കപാലം 
കേന്ദ്ര സർക്ാർ വിദ്ാഭ്ാസ കമഖ�
യ്കച് ണ്ച�വഴികക്ണ്ിവരാത്ത വിധ
ത്തി�ാണച് നയത്തിണ്� എ്ാ നിർകദേ
ശങ്ങളം തയോറാക്ിയിട്ടുള്ളതച്. ഏറ്വം 
ഒടുവി�ണ്ത്ത ബജറ്ിലം വിദ്ാഭ്ാസ
ത്തിനച് ോര്മായി ഒന്നും നീക്ിണ്വ
ച്ി്ക്ാ. ഗകവഷണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ച് നൽേി വന് 
ഫണ്ച്  കപാലം ണ്വട്ിക്കുറക്കുേകയാ 
നിർത്ത�ാക്കുേകയാ ആണച് കമാദി 
സർക്ാർ ണ്ചയ്തച്. ജനങ്ങണ്ള േബളി
പ്ിക്ാനാണച് ജി.ഡി.പി യണ്ട 6 ശത
മാനം നീക്ിണ്വയ്കണണ്മന് ആവശ്ം 

എൻ.ഇ.പി മുകന്ാട്ടുണ്വച്തച്. എന്ാൽ, 
അകതസമയം, യ.ജി.സി ണ്യ പിരിച്ചു
വിടാനം നയം ആവശ്ണ്പ്ടുന്നു. 
അകപ്ാൾ, ഉന്ത വിദ്ാഭ്ാസ നട
ത്തിപ്ച് രംഗത്തച് കോർപ്കററ്റുേൾ മാ
ത്മായിരിക്കും അവകശഷിക്കുേ. 
ഇന്ത്യിണ്� മാത്മ് വികദശണ്ത്തയം 
കോർപ്കററ്റുേൾ ഇന്ത്ൻ സർവ്േ�ാ
ശാ�േണ്ള വിഴുങ്ങും. അതിനാണച് 
ആദ്പടിയായി 100 വികദശ സർവ്േ
�ാശാ�േൾക്ച് ഇന്ത്യിൽ പ്രവർത്ത
നാനമതി നൽേണണ്മന്ച് കദശീയ വി
ദ്ാഭ്ാസ നയണ്മന് ഈ കദശവിരുദ് 
നയം ആവശ്ണ്പ്ടുന്തച്.  

ജനാധിപത്യ വിദ്യാഭ്യാസം  
തൂന്ത്റിയന്്ടും; എലാം  
യകന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ 
യകന്ദ്രീകരിക്കന്്ടും

ഒരു രാജ്ം, ഒരു പ്രകവശന പരീ
ക്ഷ, ഒരു േരിക്കു�ം തുടങ്ങിയ േപട മു
ദ്രാവാേ്ങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർത്തിണ്ോ
ണ്ാണച് കേന്ദ്ര സർക്ാർ വിദ്ാഭ്ാസ 
രംഗത്തച് പിടിമുറുക്ാൻ േരുക്ൾ നീ
ക്കുന്തച്. സർവ്േ�ാശാ�േളിണ്�യം 
കോകളജുേളിണ്�യം പഠനത്തിനച് കേ
ന്ദ്രീകൃതമായി കദശീയ ത�ത്തിൽ നാ
ഷണൽ ണ്ടസ്റിംഗച് ഏജൻസി നടത്
ന് പ്രകവശന പരീക്ഷ പാസ്ാേണം 
എന് ഒണ്രാറ് നിർകദേശം മാത്ം മതി 
ഈ നയം എത്കമൽ ജനാധിപത്വി
രുദ്മാണച് എന്ച് തിരിച്റിയാൻ. ഒരു 
കദശീയ പാഠ്പദ്തി കേന്ദ്രത�
ത്തിൽ രൂപണ്പ്ടുത്മണ്ത്! ഇന്ത് 
കപാണ്� അതിബൃഹത്തായ കദശീയ

-ഉപകദശീയ, ഭാഷാ കവവിധ്ങ്ങൾ 
നിറഞ്ഞ ഒരു ണ്ഫഡറൽ കസ്ററ്ിൽ കേ
ന്ദ്രീകൃതമായി ഒണ്രാറ് േരിക്കു�ം, ഒരു 
ഭാഷ, ഒരു പരീക്ഷ എണ്ന്ാണ്ക് ചി
ന്തിക്കുന്തച് തണ്ന് ഫാസിസത്തിണ്ന് 
പ്രേടനമാണച്. 

സംസ്ാനങ്ങൾകക്ാ സർവ്േ�ാ
ശാ�േൾകക്ാ അക്ാദമിേ രംഗണ്ത്ത 
വിദഗ്ദ്ധർകക്ാ ഒരു വിധ സ്വയംഭരണാ
വോശവം കദശീയ വിദ്ാഭ്ാസ നയം 
അനവദിക്ി്. േൺേറന്ച് �ിസ്റിണ്� 
വിദ്ാഭ്ാസണ്ത്ത അവർ കേന്ദ്ര �ിസ്റി
ക�യ്കച് മാറ്റുന് വിധത്തി�ാണച് കേന്ദ്രീ
േരണ നടപടിേൾ ണ്ോണ്ടുവന്ിരിക്കു
ന്തച്. അതിനകവണ്ിയാണച്, യ.ജി.
സി ഉൾണ്പ്ണ്ടയള്ള സമിതിേണ്ള പി
രിച്ചുവിടാൻ തയോണ്റടുക്കുന്തച്. പേ
രം, നാഷണൽ േമ്ിഷൻ  കഫാർ 
ഹയർ എജ്യൂകക്ഷൻ ണ്റഗുക�റ്റി 
അകതാറിറ്ി എന് കേന്ദ്ര കസ്വച്ഛാസമി
തിണ്യ സ്ാപിക്കുന്നു. ഇന്ത്ൻ ഉന്ത 
വിദ്ാഭ്ാസ നിയന്തണം പൂർണ്ണമായി 
ആ സമിതിയണ്ട േീഴി�ായിരിക്കും. 
സംസ്ാനണ്ത്ത സർക്ാർ വിദ്ാഭ്ാ
സ സമിതിേൾ കപാലം ഇതിലൂണ്ട 
അപ്രസക്മായി മാറും എന് അത്
ന്തം ഭീതിദമായ അവസ്ാവികശഷമാ
ണച് വന്നുകചർന്ിരിക്കുന്തച്. 

അകതാണ്ടാപ്ം പ്രധാനമന്തിയണ്ട 
ഓഫീസച് നിയന്തിക്കുന് ആർ.
എസച്.എ(രാഷ്ട്രീയ ശിക്ഷാ ആകയാഗച്) 
എന് പരകമാന്ത ബ്യൂകറാക്ാറ്ിക്ച് 
സമിതിയം നി�വിൽ വരും. ഗകവഷ
ണ കമഖ�യൾണ്പ്ണ്ട എ്ാ ോര്ങ്ങ
ളണ്ടയം പൂർണ്ണ നിയന്തണം ആർ.
എസച്.എ ഏണ്റ്ടുക്കുണ്മന്ച് പറഞ്ഞാൽ 
രാജ്ം ഭരിക്കുന് പ്രകത്േ വിഭാഗ
ത്തിണ്ന് ചവിട്ടിയിൽ വിദ്ാഭ്ാസ
ത്തിണ്ന് മാനവ�ക്ഷ്ങ്ങൾ േരിഞ്ഞി
്ാതാകുണ്മന്ർത്ഥം. സ്വതന്തമായ വി
ദ്ാഭ്ാസ മുകന്റ്ം, ഈ നയം നടപ്ാ
യാൽ അവസാനിക്കും. ഇണ്താരു ദശാ
സന്ിയാണ.ച് ദശാബ്ദങ്ങൾ ണ്ോണ്ച് 
നാം പടുത്യർത്തിയ ണ്പാതുവിദ്ാ
ഭ്ാസത്തിണ്ന്യം സ്വതന്തമായ ഉന്
ത വിദ്ാഭ്ാസത്തിണ്ന്യം അന്ത്ദിന
ങ്ങൾ അടുത്ണ്ോണ്ിരിക്കുന്നുണ്വന് 
മുന്റിയിപ്ാണച് ഈ നയകരഖയിണ്� 
വരിേൾ ഓർമ്ിപ്ിക്കുന്തച്. അതികവ
ഗം സംഭവിച്ചുണ്ോണ്ിരിക്കുന് ഈ 
അപേടങ്ങണ്ള അവയണ്ട ഭീഷണമായ 
രൂപത്തിൽ തിരിച്റിയാനം ണ്ചറുക്ാ
നം േഴിയാണ്ത വന്ാൽ വിദ്ാഭ്ാസം 
സ്വപ്നം ോണാൻ കപാലം നമുക്ച് േഴി
യാണ്ത വരും.

യുക്തിവബാധവാം ശാസ്ത്ര
െിന്തയുമാണ് ഭരണാധി
കാരികൾ ഭയസപെടുന്ന 
രണ്് പ്ധാന കാര്യങ്ങൾ. 
സപാതുഖജനാവിൽ നിന്ന് 
പണാം മുടക്ി ജനങ്ങസള 
വിജ്ാനമുള്ളവരാക്കുക 
എന്നത് സാമ്ാജ്യത്ശ
ക്തികൾക്് െിന്തിക്ാനാ
വില. സ്കാര്യദാതാക്ൾ 
വിദ്യാഭ്യാസ രാംഗത്് കട
ന്നുവന്നാൽ വിജ്ാന
സത് അടിസ്ാനസപെടു
ത്ിയ വിദ്യാഭ്യാസക്മാം 
വളരുന്നത് തടയാനാകുാം. 

^mknk¯nsâ 
N{Ihyql¯ntebv¡v 

cmPyw \n]Xn¡p¶p
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സ്വ ർണ്ണക്ടത് കേസിണ്� പ്രതി 
സ്വപ്ന സുകരഷിണ്ന ഐ.ടി വകുപ്ിനച് 
േീഴിൽ അനധികൃതമായി നിയമിച്തച് 
യവാക്ളണ്ട ആത്മകരാഷം അണ
ണ്പാട്ി ഒഴുകുന്തിനച് ഇടവരുത്തി. ഒരു 
രാഷ്ട്രീയപാർട്ിയണ്ടയം പിന്തുണയി
്ാണ്ത യവാക്ൾ നിയമനം ആവശ്
ണ്പ്ട്ച് പ്രതികഷധിച്കതാണ്ട, പതിറ്ാ
ണ്ടുേൾക്കുകശഷം ണ്താഴി�ി്ായ്മ  കേ
രളത്തിണ്� രാഷ്ട്രീയ മണ്�ത്തിൽ മു
ഖ് ചർച്ാ വിഷയമായി  മാറി. യവാ
ക്ളണ്ട തിേച്ചും സ്വാഭാവിേമായ പ്ര
തികഷധ ശബ്ദകത്താടച് ശത്രുതാപരമാ
യ നി�പാടാണച് എൽഡിഎഫച് സർ
ക്ാരിണ്� പ്രധാന പാർട്ിയായ സിപി
ഐ(എം) ഉം അവരുണ്ട യവജന സം
ഘടന ഡികവഎഫച്ഐ യം സ്വീേ
രിച്തച്. പാർട്ി ചാനലം കസാഷ്ൽ മീ
ഡിയ പ്ാറ്ച്കഫാമുേളം ഉപകയാഗിച്ച് 
ഉകദ്ാഗാർത്ഥിേണ്ള ആകക്ഷപിക്ാ
നം ഭീഷണിണ്പ്ടുത്താനം കമൽപ്റ
ഞ്ഞ പ്രസ്ാനങ്ങൾക്ച് മടിയണ്ായി

്. എന്ാൽ, എ്ാ 
പ്രതിസന്ിേണ്ളയം അതിജീവിച്ചു 
ണ്ോണ്ച് യവാക്ൾ അതിശക്മായ 
പ്രചാരണ -പ്രകക്ഷാഭ 
പ്രവർത്തനങ്ങളമായി മുകന്ാട്ടു കപാകു
ന്തച് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്  ോര്മാണച്. 

മുൻ എംപിയം സിപിഐ(എം) സം
സ്ാന േമ്ിറ്ി അംഗവമായ എം.ബി 
രാകജഷച്, സർക്ാരിണ്ന ന്ായീേരിച്ചു
ണ്ോണ്ച് ണ്ചയ് യൂട്യൂബച് വീഡികയായ്കച് 
50,000 ക�േച് �ഭിച്കപ്ാൾ 1,27000 
ഡിസച് ക�ക്കുേളാണച് േിട്ിയതച് 
എന്തച് യവാക്ളണ്ട 
പ്രതികഷധത്തിണ്ന് തീക്ഷ്ണത ണ്വളിവാ
ക്കുന് ോര്മാണച്. ധനമന്തി കതാമസച് 
ഐസക്ിണ്ന് 'ന്ായീേരണ' വീഡി
കയായ്ക്കും ശക്മായ യവജന പ്രതികഷ
ധണ്ത്ത കനരികടണ്ിവന്നു.

അനധികൃത നിയമനങ്ങൾക്ക്, 
സമാന്ര പി.എസ്.സി

പ്ിേച് സർവീസച് േമ്ീഷണ്ന് നി
യമനം പ്രതീക്ഷിച്ച് ോത്തിരിക്കുന് 
�ക്ഷക്ണക്ിനച് ഉകദ്ാഗാർത്ഥിേളാ
ണച്  കേരളത്തിലള്ളതച്. എന്ാൽ, ഒഴി
വേൾ കൃത്മായി റികപ്ാർട്ച് ണ്ചയോ
തിരിക്കുന്തിലൂണ്ട യവാക്ളണ്ട ണ്താ

I-cmÀ, I¬-kÄ-«³-kn  
\n-b-a-\-§Ä A-h-km-\n-¸n¡p-I

H-gn-hp-Å FÃm X-kv-Xn-I-I-fnepw 
]n-F-kvkn- aptJ-\ DS³  
Øn-c-\n-ba-\w \-S¯pI
ദ്രീർഘകാെസത് നിശബ്ദതയ്ക്കു വശഷാം സതാഴിൽരഹിതരാ
യ യുവാക്ളുസട പ്തിവഷധ ശബ്ദാം വകരളത്ിൽ ഉയർ
ന്നു വകട് തുടങ്ങി. ഭയാനകമായ നിെയിൽ സതാഴിെിലാ
യ്മ സപരുകുവമ്പാഴാം അതിസനതിസര ശക്തവാം ഏവകാപി
തവമായ ഒരു യുവജന പ്വക്ഷാഭാം രൂപസപെട്ിരുന്നില. 
സതാണ്ണൂറുകൾക്് വശഷാം വ്യവസ്ാപിത യുവജന പ്സ്ാ
നങ്ങൾ സതാഴിെിലായ്മസയ മുൻനിർത്ി വെിസയാരു പ്
വക്ഷാഭാം വളർത്ിസയടുക്ാൻ ശ്രമിച്ില എന്നതാണ് 
അതിസറെ പ്ധാന കാരണാം. എന്നാൽ, ആവശ്യകതയു
സട സമ്ർദേസമന്നവണ്ാം വകരളത്ിസെ യുവ സമൂഹാം 
ഇന്ന് സമരരാംഗത്് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു.

]n-F-kvkn- ap-tJ-\
DS³ Øn-c-\n-ba-\w 
\-S¯pI
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ഴിൽ പ്രതീക്ഷേളാണച് വാടിക്രിയന്
തച്. തിരുവനന്തപുരം ജി്യിണ്� ോര
കക്ാണം എന് സ്�ത്തച് ആത്മഹ
ത് ണ്ചയ് അന എന് ഉകദ്ാഗാർഥിയ
ണ്ട ആത്മഹത്ാകുറിപ്ിൽ ണ്താഴിൽര
ഹിതരുണ്ട നിസ്ഹായതേൾ ണ്വളിവാ
ക്ണ്പ്ടുന്നുണ്ച്.

"കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ആഹാരം 
കവണ്. ശരീരം ഒണ്ക് കവദന കപാണ്�, 
എന്തു ണ്ചയേണം എന്റിയി്. 
കുറച്ചു ദിവസമായി ആക�ാചിക്കുന്നു, 
ആരുണ്ട മുൻപിലം ചിരിച്ച് അഭിനയി
ക്ാൻ വയേ. 

എ്ാത്തിനം ോരണം കജാ�ി 
ഇ്ായ്മ, Sorry.

അനവിനച് സിവിൽ എകക്സച് റാ
ങ്ച് �ിസ്റിൽ 77-ാംസ്ാനമുണ്ായിരു
ന്നു. റാങ്ച് �ിസ്റച് ോ�ാവധി ജൂൺ 
19നച്  അവസാനിച്ചു. പ്രതീക്ഷകയാണ്ട 
ോത്തിരുന്  കജാ�ി നഷ്ണ്പ്ട്തിണ്ന് 
മാനസിേ സമ്ർദേം താങ്ങാനാവാണ്ത
യാണച് ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയാ
യ ആ ണ്ചറുപ്ക്ാരൻ ജീവണ്നാടുക്ി
യതച്. എകക്സച് ഡിപ്ാർട്ച്ണ്മന്ിൽ നൂ
റുേണക്ിനച് ജീവനക്ാണ്ര ആവശ്മു
ണ്ണ്ങ്ിലം ഒഴിവേൾ കൃത്മായി റി
കപ്ാർട്ച് ണ്ചയോത്തതാണച് ഉകദ്ാഗാർ
ഥിേൾക്ച് കജാ�ി േിട്ാത്തതിണ്ന് ോ
രണം. ണ്പാതുജനാകരാഗ് വകുപ്ിൽ 
ആയിരക്ണക്ിനച് ആകരാഗ്പ്രവർ
ത്തേണ്ര ആവശ്മുണ്ണ്ങ്ിലം നാമമാ
ത്മായ സ്ിര നിയമനങ്ങളാണച് നട
ക്കുന്തച്. സംസ്ാനണ്ത്ത എ്ാ സർ

ക്ാർ ഡിപ്ാർട്ച്ണ്മന്റുേളിലം ണ്പാതു
കമഖ�ാ സ്ാപനങ്ങളിലം സമാനമാ
യ സ്ിതിയാണുള്ളതച്.

കേരളത്തിണ്� ണ്താഴിൽരഹിതരു
ണ്ട മാനസിോവസ്േണ്ള പ്രതിനിധാ
നം ണ്ചയ്യുന് വാക്കുേളാണച് അനവി
ണ്ന് ആത്മഹത്ാ കുറിപ്ിൽ ോണുന്
തച്. ഈ ഗവൺണ്മന്ിണ്ന് ോ�ത്തച് 
തണ്ന്യാണച് തണ്ർകബാൾട്ച് റാങ്ച് 
കഹാൾകഡഴ്ച് അകസാസികയഷൻ പ്ര
തിനിധിേൾ തിരുവനന്തപുരണ്ത്ത ഒരു 
ബഹുനി� ണ്േട്ിടത്തിന മുേളിൽ േയ
റി നിന്ച് ആത്മഹത്യ്കച് തയോറായതച്. 
'നിയമനം അണ്്ങ്ിൽ മരണം' എണ്ന്
ഴുതിയ ബാനറും അവർ ഉയർത്തി പി
ടിച്ിരുന്നു. ഉകദ്ാഗാർത്ഥിേളായ യ
വാക്ൾ, 'ആത്മഹത്യ്, ആത്മവീ
ര്കത്താണ്ട ണ്പാരുതുേ 'എന്ജസ്റിസച് 
വി.ആർ.കൃഷ്ണയേരുണ്ട വാക്കുേൾ ഹൃദയ

ത്തിൽ സൂക്ഷിക്ണം. കേരളത്തിണ്� 
യവ സമൂഹണ്ത്ത ആത്മഹത്യണ്ട മു
നമ്പിക�ക്ച് തള്ളിവിടുന്തച് സർക്ാ
രിണ്ന് നയ നടപടിേളാണച്. അതച് തി
രുത്വാൻ തയോറാകുന്തിനച് പേരം, 
ശത്രുക്കളാണ്ടന്വണ്ണം യവാക്കളാടച് 
ണ്പരുമാറുേയാണച് സർക്ാരുേൾ.

റാങ്ച് �ിസ്റിൽ ഇടം കനടിയ പതി
നായിരക്ണക്ിനച് ഉകദ്ാഗാർത്ഥി
േൾ സർക്ാർ കജാ�ി 
പ്രതീക്ഷിച്ിരിക്കുകമ്പാൾ മറുവശത്തച് 
പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ തകൃതി
യായി നടക്കുേയാണച്. പ്സ്ടു വിദ്ാഭ്ാ
സ കയാഗ്തകപാലം ഇ്ാത്ത സ്വപ്ന 
സുകരഷിണ്ന ഐടി വകുപ്ിനച് േീഴി
ണ്� കസ്പസച് പാർക്ിൽ കപ്രാജക്ടച് േൺ
സൾട്ന്ായി േരാർ അടിസ്ാന
ത്തിൽ നിയമിച്തച് കപ്രസച് വാട്ർ 
ഹൗസച് കൂകപ്ഴ്ച് എന് വികദശ േൺ
സൾട്ൻസിയാണച്.  സ്വപ്ന സുകരഷി
ണ്ന് ശമ്പളവം േൺസൽട്ൻസിയണ്ട 
േമ്ീഷനം കചർത്തച് പ്രതിമാസം 2, 
30000 രൂപയാണച് സർക്ാർ ഖജനാ
വിൽ നിന്നും ണ്ച�വഴിച്ിരുന്തച്. മുൻ 
ചീഫച് ണ്സക്ട്റി ണ്േ. എം എബ്രഹാ
മിണ്ന േിഫച്ബിയണ്ട ചീഫച് അഡ്ിനി
ക്രേറ്ീവച് ഓഫീസറായി േരാർ അടി

വകരളത്ിസെ യുവ സമൂ
ഹസത് ആത്മഹത്യയുസട 
മുനമ്പിവെക്് തള്ളിവിടുന്ന
ത് സർക്ാരിസറെ നയ 
നടപടികളാണ്. അത്  
തിരുത്തുവാൻ തയ്ാറാകു
ന്നതിന് പകരാം, ശത്രുക്
വളാസടന്നവണ്ാം യുവാക്
വളാട് സപരുമാറുകയാണ് 
സർക്ാരുകൾ.

നഭാപ്ാ�തിൽ ടതാഴതി�തില്ായ്മടകതതിടര എഐ
�തിവവഒയടെ മുൻവകയതിൽ സംഘെതിപ്തിച്ച യവ
ജനമാർച്ച്.  സമാധാനപരമായതി നെന്ന രേകെന
ത്തിനുനനടര നപാ�ീസ് ക്രൂരമായ �ാത്തിച്ചാർ
ജ്് നെത്തുകയണ്ായതി.
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സ്ാനത്തി�ാണച് നിയമിച്ിരിക്കുന്
തച്. 2,75,000 രൂപയം മറ്ച് ആനകൂ�്
ങ്ങളം അകദേഹത്തിനച് സർക്ാരാണച് 
നൽകുന്തച്. ജനങ്ങളണ്ട നികുതിപ്
ണം േൺസൾട്ൻസിക്ച് വാരികക്ാരി 
നൽേിണ്ക്ാണ്ടുള്ള അനധികൃത നിയ
മനങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്ിക്കുവാൻ 
സർക്ാർ തയോറാേണം. ണ്പാതുഖജ
നാവിൽ നിന്നും പണണ്മടുത്തച് ശമ്പളം 
ണ്ോടുക്കുന് എ്ാ നിയമനങ്ങളം പി. 
എസച്.സി  വഴി നടത്തണ്പ്ടണം.

േൺസൾട്ൻസി വഴിയള്ള അന
ധികൃത നിയമനങ്ങൾ ഒരു വശത്തച് 
നടക്കുകമ്പാൾ, മാനദണ്ങ്ങണ്ളാന്നും 
പാ�ിക്ാണ്ത ആശ്രിത നിയമനങ്ങളം 
വ്ാപേമായി നടന്നു ണ്ോണ്ിരിക്കു
ന്നു. സർവീസി�ിരിണ്ക് മരണമടഞ്ഞ 
ജീവനക്ാരണ്ന്/ജീവനക്ാരിയണ്ട 
ആശ്രിതർക്ച് നിയമനം നൽകുന്തച് 
ന് ോര്മാണച്. എന്ാൽ, പ്രസ്തുത 
നിയമനത്തിനച് നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ള മാനദ
ണ്ങ്ങണ്ള്ാം ോറ്ിൽപറത്തിയള്ള 
നിയമനങ്ങളാണച് നടക്കുന്തച്. സർവീ
സച് റൂൾ പ്രോരം ആണ്േ ഒഴിവേളണ്ട 
അഞ്ച് ശതമാനം വണ്ര ആശ്രിത നിയ
മനമാോം. എന്ാൽ, ഭരണ-പ്രതിപ
ക്ഷ കഭദണ്മകന് പാർട്ി കനതാക്ൾ 
തങ്ങളണ്ട ആശ്രിതണ്ര എ്ാ നിയമ
ങ്ങളം ോറ്ിൽപറത്തിയാണച് സർവീ
സിൽ തിരുേി േയറ്റുന്തച്. േൺസൾ
ട്ൻസിേളം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ി കനതാക്
ന്ാരും പി.എസച്.സിക്ച് സമാന്തരമായ 
നിയമന സംവിധാനങ്ങളായി പ്രവർ
ത്തിക്കുന്തച് ജനാധിപത് സാമൂഹ്
ക്മത്തിൽ അനവദിക്ാവന്ത്.

വിശ്ാസ്യത നഷ്ടന്്ടുത്ന്ന  
പി.എസ്.സി

കേരള പ്ിേച് സർവീസച് േമ്ീ
ഷൻ, ഒരു ഭരണഘടനാ 
സ്ാപനണ്മന് നി�യിലള്ള  അതി
ണ്ന് വിശ്വാസ്ത  മുറുണ്േപിടിച്ാണച് 
ഇതുവണ്രയം പ്രവർത്തിച്ിട്ടുള്ളതച്. പി 
എസച് സി ണ്യ ഇകപ്ാഴും പ്രതീക്ഷകയാ
ണ്ട കനാക്ിക്ാണുന് വ�ിണ്യാരു വി
ഭാഗം ജനങ്ങൾ നമ്ണ്ട സംസ്ാന
ത്ണ്ച്. എന്ാൽ, േഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർ
ഷങ്ങളായി പി.എസച്.സിയിൽ നടക്കു
ന് രാഷ്ട്രീയ ഇടണ്പടലേൾ സ്ാപന
ത്തിണ്ന് വിശ്വാസ്തയ്കച് േളങ്കമൽപ്ി
ച്ചു ണ്ോണ്ിരിക്കുന്നു. 

ോസർകഗാഡച് ജി്യിണ്� സ്റാഫച് 
കനഴ്ച് നിയമനം ഇഴയന്തിൽ പ്രതി
കഷധിച് രണ്ച് ഉകദ്ാഗാർത്ഥിേണ്ള മൂ
ന്നുവർഷകത്തക്ച് വി�ക്ിണ്ക്ാണ്ച് 
ഓഗസ്റച് 25-നച് പി.എസച്.സി ഒരു ഉത്ത
രവച് പുറണ്പ്ടുവിക്കുേയണ്ായി. 
എന്ാൽ, ജസ്റിസച് േമാൽ പാഷ, 
എൻ.എസച് മാധവൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ
രുണ്ടയം ഉകദ്ാഗാർത്ഥിേളണ്ടയം 

ശക്മായ പ്രതികഷധണ്ത്ത തുടർന്ച് 
പി.എസച്.സിക്ച് വി�ക്ച് പിൻവ�ി
കക്ണ്ിവന്നു. പി.എസച്.സി ണ്ചയർമാ
ണ്ന് പ� പ്രസ്ാവനേളം തിേച്ചും 
ഏോധിപത്പരമായ രീതിയിലള്ള
താണച്. യൂണികവഴ്ിറ്ി കോകളജിണ്� 
േത്തിക്കുത്തച് കേസിണ്� പ്രതിേളായ 
എസച്എഫച്ഐ കനതാക്ൾ ശിവര
ഞ്ിത്തച്, പ്രണവച്, നസീം എന്ിവർ
ക്ച് സിവിൽ  കപാ�ീസച് ഓഫീസർ 
പരീക്ഷയിൽ യഥാക്മം 1, 2, 28 റാങ്ച് 
�ഭിച്തച് കോപ്ിയടിയിലൂണ്ട ആയിരു
ന്നു എന്ച് ണ്തളിയിക്ണ്പ്ട്ടു. പ്രതിേള
ണ്ട വീട്ിൽ നിന്നും പി.എസച്.സിയണ്ട 
സീലം കചാദ് കപപ്റും കക്ംബ്രാഞ്ച് 
േണ്ണ്ടുത്തകതാണ്ട പി എസച് സി 
യിൽ നടക്കുന് രാഷ്ട്രീയ ഇടണ്പടലേ
ളം ക്മകക്ടുേളം സംബന്ിച് ണ്ഞട്ി
ക്കുന് വിവരങ്ങളാണച് പുറത്വന്തച്. 
പരീക്ഷാ തട്ിപ്ച് നടന്തിണ്ന തുടർന്ച് 
സിപിഒ റാങ്ച് �ിസ്റച് റദോക്ിയിണ്്ങ്ി
ലം നിയമനം നടത്താണ്ത ഉകദ്ാഗാർ
ത്ഥിേണ്ള വഞ്ിക്കുേയാണച് പി.എസച്.
സി ണ്ചയ്തച്. അവസാനം റാങ്ച് �ിസ്റച് 
ോ�ഹരണണ്പ്ട്കതാണ്ട യവാക്ൾ 
നിസ്ഹായരായി തീർന്നു.

ഇന്ത്ൻ ഭരണഘടനയണ്ട ആർട്ി
ക്ിൾ 320(3) പ്രോരം രൂപീകൃതമാ 
യതാണച് കേരള പ്ിേച് സർവീസച് 
േമ്ീഷൻ. ഭരണഘടനയണ്ട അന്തതഃസ
ത്ത ഉയർത്തിപ്ിടിച്ചുണ്ോണ്ച് സ്വതന്ത
വം നീതിപൂർവ്േവമായി സിവിൽ 
സർവീസിക�ക്ച് നിയമനം നടത്േ 
എന്താണച് പി.എസച്.സിയണ്ട ബാധ്
ത. കൂടാണ്ത, ണ്പാതുകമഖ�, സഹേര
ണ സ്ാപനങ്ങളിക�ക്കുള്ള റിക്രൂ
ട്ച്ണ്മൻറച് നടകത്തണ്തും പി എസച് സി 
ആണച്. എന്ാൽ, കുറച്ചു വർഷങ്ങളാ
യി പി.എസച്.സി കേണ്ക്ാള്ളുന് നട
പടിേളിലൂണ്ട യവാക്ൾക്ച് പി.എസച് .
സിയിൽ ഉണ്ായിരുന് വിശ്വാസം 
നഷ്ണ്പ്ട്ടു ണ്ോണ്ിരിക്കുന്നു. സുതാര്
മായി പരീക്ഷേൾ നടത്േയം റാങ്ച് 
�ിസ്റച് പ്രസിദ്ീേരിക്കുേയം യഥാസ
മയം നിയമനം നടത്േയം ണ്ചയ്തു
ണ്ോണ്ച് മാത്കമ പി.എസച്.സിയണ്ട 
വിശ്വാസ്ത വീണ്ണ്ടുക്ാൻ ആകൂ. 
1956ൽ കേരള പി.എസച്.സി ആരംഭി
ക്കുകമ്പാൾ മൂന്ച് അംഗങ്ങളാണച് ഉണ്ാ
യിരുന്തച്. എന്ാൽ, ഇന്തച് ണ്ചയർ
മാൻ ഉൾണ്പ്ണ്ട 21 അംഗങ്ങളായി വർ
ദ്ിച്ിരിക്കുന്നു. ഒന്ര �ക്ഷം രൂപയി
�ധിേം ശമ്പളം കേപ്റ്റുന് പി.
എസച് .സി അംഗങ്ങൾ, തങ്ങണ്ള ണ്പാ
തുസമൂഹം വിശ്വസിച്ച് ഏല്ിച്ിരിക്കു

ജനങ്ങളുസട നികുതിപെ
ണാം കൺസൾട്ൻസിക
ൾക്് വാരിവക്ാരി നൽ
കിസക്ാണ്ടുള്ള അനധികൃ
ത നിയമനങ്ങൾ ഉടൻ 
അവസാനിപെിക്കുവാൻ 
സർക്ാർ തയ്ാറാകണാം. 
സപാതുഖജനാവിൽ നി
ന്നുാം പണസമടുത്് ശമ്പളാം 
സകാടുക്കുന്ന എലാ നിയമ
നങ്ങളുാം പി.എസ്.സി  
വഴി നടത്സപെടണാം.

അനധതികൃത നതിയമനങ്ങൾക്കും അതതിരൂക്ഷമായ  
ടതാഴതി�തില്ായ്മ സൃഷ്ടതിക്കുന്ന നകന്ദ്ര-സംസ്ാന  

സർകാരുകളടെ നയങ്ങൾക്കുടമതതിടര  
എഐ�തിവവഒ സംഘെതിപ്തിച്ച യവജന കൺവൻഷൻ   

ജസ്റതിസ് കമാൽ പാഷ ഉദ്ഘാെനം ടെയ്തു.
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ന് കജാ�ി കൃത്മായി ണ്ചയ്യുവാൻ 
തയോറാേണം.

ന്താഴിൽ നൽകംവന്ര  
ന്താഴിലിലായ്മ യവതനം

ജനാധിപത് സമൂഹത്തിൽ, പൗര
ന്ാരുണ്ട അറിവം കനപുണിയം സമൂ
ഹത്തിണ്ന് ആേമാന സമ്പത്താണച് 
എന്ാണച് സങ്ൽപ്ിക്കുന്തച്. ണ്താ
ഴിൽ ണ്ചയോനം അദ്്വാനിച്ച് �ഭിക്കു
ന് കൂ�ി ണ്ോണ്ച് സ്വയം നി� നിൽ
ക്ാനം തണ്ന് ആശ്രയിച്ച് നി�ണ്ോ
ള്ളുന് കുടുംബാംഗങ്ങണ്ള നി�നിർത്താ
നം ഒരുവനച് സാധികക്ണ്തുണ്ച്. 
എന്ാൽ, �ാഭാധിഷ്ിത ഉൽപ്ാദന 
ക്മമായ മുത�ാളിത്ത വ്വസ്ിതി
യിൽ മാന്മായ ണ്താഴിലം കവതനവം 
അസാധ്മായി തീർന്ിരിക്കുന്നു. വർ
ദ്ിച്ചു വരുന് േകമ്പാള പ്രതിസന്ി മു
ത�ാളിത്തണ്ത്ത കൂടുതൽ പ്രതിസന്ി 
യിക�ക്ച് തള്ളിവിട്ിരിക്കുന്നു. ഈ പ്ര
തിസന്ി രൂക്ഷമാകുന്തിനനസരിച്ച് 
ണ്താഴി�ി്ായ്മയം വർദ്ിക്കുന്നു. പര
മാവധി �ാഭം എന് മുത�ാളിത്ത സാ
മൂഹ്ക്മത്തിണ്ന് സഹജസ്വഭാവത്തി
�ാണച് പ്രതിസന്ിയണ്ട അടിസ്ാനം 
കുടിണ്ോള്ളുന്തച്. 

മുത�ാളിത്ത പ്രതിസന്ിയണ്ട പാ
രമ്ത്തിൽ നടപ്ാക്ണ്പ്ട് ആകഗാള
വൽക്രണ നയങ്ങളാവണ്ട്, നി�വില
ള്ള ണ്താഴിലേളം കൂടി ഇ്ാതാക്കുേ
യം ണ്താഴിലള്ളവരുണ്ട കൂ�ി ഗണ്മാ
യി കുറയ്ക്കുേയം ണ്ചയ്ിരിക്കുന്നു. ണ്പാതു
കമഖ�ാ സ്ാപനങ്ങള ണ്ട സ്വോര്
വൽക്രണവം ഔട്ച് കസാഴച് സിംഗുണ്മാ
ണ്ക് ണ്താഴി�ാളിേളണ്ട ജീവിതണ്ത്ത 
അനിശ്ചിതത്വത്തിക�ക്ച് തള്ളിവിട്ി
രിക്കുന്നു. ണ്താഴി�ി്ായ്മ പരിഹരിക്കു
വാൻ സർക്ാർ അടിയന്തരമായി ണ്ച
കയേണ്തച്, സർക്ാർ-അർദ് സർക്ാർ 
സ്ാപനങ്ങളിണ്� ഒഴിവേളിൽ ഉടൻ 
നിയമനം നടത്േ എന്താണച്. മാത്
മ്, ണ്താഴിൽരഹിതരായ യവാക്ൾ
ക്ച് നി�നിൽക്ാനാവശ്മായ മിനി
മം കവതനം പ്രതിമാസം നൽകുേയം 
കവണം.

1982-ൽ കേരളത്തിൽ നടപ്ി�ാ
ക്ിത്ടങ്ങിയ ണ്താഴി�ി്ായ്മ കവത
നം എന് പദ്തി, ണ്താഴിൽ രഹിത
ണ്ര പരിഹസിക്കും വിധമുള്ള ഒന്ായി 
മാറിയിരിക്കുന്നു. ണ്താഴി�ി്ായ്മ കവത
നത്തിണ്ന് കപരിൽ പ്രതിമാസം 120 രൂ
പയാണച് സർക്ാർ യവജനങ്ങൾക്ച് 
നൽകുന്തച്. പ്രതിദിനക്ണക്ിൽ 4 
രൂപ! 82-ൽ പദ്തി നടപ്ി�ാക്ിത്

ടങ്ങിയകപ്ാൾ 20 �ക്ഷം കപർ ണ്താഴി
�ി്ായ്മ കവതനം വാങ്ങിയിരുന്നു.
എന്ാൽ, 2017 ആയകപ്ാൾ അതച് 
1,93,071 ആയി കുറഞ്ഞു. ണ്താഴി�ി്ാ
യ്മ കുറഞ്ഞതുണ്ോണ്ാണച് കവതനം വാ
ങ്ങുന് ആളേളണ്ട എണ്ണം കുറഞ്ഞണ്ത
ന്ച് േരുതരുതച്. ണ്താഴി�ി്ായ്മാ കവത
നം വാങ്ങുവാൻ കപാകുന് ദിവസണ്ത്ത 
ണ്ച�വിനകപാലം സർക്ാരിണ്ന് 120 
രൂപ തിേയി് എന് കബാധ്മുള്ളതു
ണ്ോണ്ാണച് യവാക്ൾ അതുകപക്ഷി
ക്കുവാൻ നിർബ്ബന്ിതരാകുന്തച്. സർ
ക്ാരാേണ്ട്, ഇണ്താരവസരമായിക്രു
തി ണ്താഴി�ി്ായ്മാ കവതനം തണ്ന് 
ഇ്ാതാക്കുവാനള്ള നീക്ങ്ങളാണച് 
നടത്തിണ്ക്ാണ്ിരിക്കുന്തച്. 

അങ്ങണ്ന, ഒരു ദിവസം അവസാ
നിപ്ിക്ാവന് ഒന്് ണ്താഴി�ി്ായ്മാ 
കവതനം. അതച് ചരിത്പരമായ ോര
ണങ്ങളാൽ രൂപണ്പ്ട് ഒന്ാണച്. എ്ാ
വർക്കും ണ്താഴിൽ �ഭ്മാക്കുവാൻ 
ഗവൺണ്മന്റുേൾക്ച് എന്നു േഴിയകന്ാ 
അന്നുവണ്ര ണ്താഴിൽ രഹിത കവതന
വം നി�നിൽക്ണം. 1946-ൽ ണ്ോ
ച്ി എസച്എൻഡിപി കയാഗത്തിണ്ന് 
വികശഷാൽ സകമ്ളനത്തിൽ അവത
രിപ്ിച് അവോശ 
പ്രഖ്ാപനകരഖയിൽ ഉന്യിച് ആവ
ശ്ങ്ങളിൽ ഒന്ായിരുന്നു “കവ� 
അണ്്ങ്ിൽ കവ�യി്ാകവതനം” 
സകഹാദരൻ അയേപ്ൻ ഉൾണ്പ്ണ്ട മൂ
ന്നു കപരായിരുന്നു ആ കരഖ തയോറാ
ക്ിയതച്.അങ്ങണ്ന സ്വാതന്ത്ം േിട്ടു
ന്തിനമുമ്പുതണ്ന് ജനാധിപത്വാദി
േൾ പ�കപ്ാഴായി ആവശ്ണ്പ്ട് 

ഒന്ാണച് ണ്താഴി�ി്ായ്മ കവതനം 
എന് യവജനങ്ങളണ്ട അവോശം.

അകമരിക്, ഫ്ാൻസച്, ബ്രിട്ൺ തുട
ങ്ങിയ വിേസിത രാജ്ങ്ങളിൽ ഒരാള
ണ്ട ഉപജീവനത്തിനാവശ്മായ തുേ 
ണ്താഴി�ി്ായ്മ കവതനമായി ഗവൺ
ണ്മന്ച് നൽകുന്നു. ആഴ്ചയിൽ 450 കഡാ
ളറാണച് അകമരിക് ണ്താഴി�ി്ായ്മ കവ
തനമായി നൽകുന്തച്. ഏേകദശം 
31,000 ഇന്ത്ൻ രൂപ. കോൺഗ്രസച് 
ഭരിക്കുന് രാജസ്ാനിൽ കപാലം ഡി
ഗ്രി േഴിഞ്ഞവർക്ച് 3000 രൂപയം 
പത്താം തരം പാസായവർക്ച് 700 രൂ
പയം പ്രതിമാസം നൽകുന്നുണ്ച്. ണ്താ
ഴിൽ രഹിതർക്കും ണ്താഴിൽ നഷ്ണ്പ്ട്
വർക്കും സർക്ാർ നൽകുന് സഹായ
ധനമാണച് ണ്താഴി�ി്ായ്മാ കവതനം. 
അതച് ആരുണ്ടയം ഔദാര്മ്, അവ
ോശമാണ്ണന്ച് യവജനങ്ങൾ മനസി
�ാക്ണം. കോവിഡച് ആരംഭിച്തിന 
കശഷം ണ്താഴിൽരഹിതരായ യവാ
ക്ൾ വ�ിയ േഷ്തയി�ാണച്. സർ
ക്ാരിണ്ന് ഒരാനകൂ�്വം �ഭിക്ാത്ത
വരാണച് ണ്താഴിൽരഹിതരായ യവാ
ക്ൾ. ണ്താഴി�ി്ായ്മ കവതനം പ്രതി
മാസം 3000 രൂപണ്യങ്ിലം നൽകു
വാൻ സർക്ാർ ഉടൻ തയോറാേണം.

റാകേ്  ലിസ്റ് നിലവിലുള്ളയ്ാൾ 
കരാർ നിയമനം പാെില

റാങ്ച് �ിസ്റച് നി�വിലള്ളകപ്ാൾ എം
കപ്ാണ്യ്മൻറച് എക്ച്കചഞ്ച് വഴി േരാർ 
നിയമനം നടത്തരുതച് എന്താണച് നി
യമം. േരാർ നിയമനം നടത്ന്തിനച് 
മുൻപച് പി.എസച്.സിയിൽ നിന്നും 
കനാൺ അകവയ്ലബി�ിറ്ി സർട്ിഫി
ക്റ്ച് വാങ്ങണം എന്നും നിയമമുണ്ച്. 
എന്ാൽ, എ്ാ വ്വസ്േളം ോ
റ്ിൽപറത്തിണ്ക്ാണ്ാണച് േരാർ നിയ
മനങ്ങൾ നടന്നു ണ്ോണ്ിരിക്കുന്തച്. 
േരാർ നിയമനത്തിലൂണ്ട ഗവൺണ്മന്ച് 
�ക്ഷ്ംവയ്ക്കുന്തച്, വ�ിയ പ്രകക്ഷാഭ 
ങ്ങളിലൂണ്ട ജീവനക്ാർ സ്ാപിണ്ച്ടു 
ത്ത ണ്താഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഇ്ാതാ
ക്കുേ എന്തച് തണ്ന്യാണച്. 'ഹയർ 
ആന്ച് ഫയർ' എന് ആകഗാളവൽക്ര
ണത്തിണ്ന് ണ്താഴിൽ സമ്പ്രദായം 
ആണച് േരാർ നിയമനത്തിലൂണ്ട 
ഗവൺണ്മൻറച് സ്ാപിക്കുന്തച്. കസ
വന-കവതന വ്വസ്േളണ്ട പരിധി
യിൽ ണ്പടാത്ത േരാർ ജീവനക്ാണ്ര 
സർക്ാർ സർവീസിൽ പരമാവധി 
ഉൾണ്ക്ാള്ളിക്കുേ എന്താണച് സർ
ക്ാരുേളണ്ട �ക്ഷ്ം. ഉകദ്ാഗാർത്ഥി
േളായ യവാക്ൾക്ച് ണ്താഴിൽ നഷ്

റാങ്് െി്റേ് നിെവിലുള്ള
വപൊൾ എാംവപ്ലായ്സമൻറ് 
എക്്വെഞ്് വഴി കരാർ 
നിയമനാം നടത്രുത് 
എന്നതാണ് നിയമാം. 
കരാർ നിയമനാം നടത്തു
ന്നതിന് മുൻപ് പി എസ് 
സി യിൽ നിന്നുാം വനാൺ 
അവയിെബിെിറ്റി സർട്ി
ഫിക്റ്റ് വാങ്ങണാം എന്നുാം 
നിയമമുണ്്. എന്നാൽ, 
എലാ വ്യവസ്കളുാം കാ
റ്റിൽ പറത്ിസക്ാണ്ാണ് 
കരാർ നിയമനങ്ങൾ നട
ന്നുസകാണ്ിരിക്കുന്നത്
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ണ്പ്ടുന്നു എന്തച് മാത്മ്, ജീവന
ക്ാർ നിരന്തരമായ പ്രകക്ഷാഭങ്ങളി 
ലൂണ്ട കനടിണ്യടുത്ത ണ്താഴിൽ അവോ
ശങ്ങൾ ോ�ാന്തരത്തിൽ ഇ്ാതാക്
ണ്പ്ടും എന് അപേടവം േരാർ നിയ
മനത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്ണ്ച്.

യുവാക്കൾ സമരയവദിയിൽ
ഓൾ ഇന്ത് ണ്ഡകമാക്ാറ്ിേച് യൂ

ത്തച് ഓർഗകനകസഷൻ ഓഗസ്റച് 25 
നച് സംഘടിപ്ിച് ഓൺക�ൻ േൺ
വൻഷൻ ണ്താഴി�ി്ായ്മണ്ക്തിരായ 
പ്രകക്ഷാഭത്തിണ്ന് ോഹളമുയർത്തി. 
ജസ്റിസച് േമാൽ പാഷ ഉദച്ഘാടനം 
ണ്ചയ് േൺണ്വൻഷനിൽ 17,000 കപർ 
പണ്ങ്ടുത് എന്തു തണ്ന് വിഷയത്തി
ണ്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്ം എത് മാത്മു
ണ്ച്  എന്നു ണ്തളിയിക്കുന്തായിരുന്നു. 
േൺവൻഷൻ ഉദച്ഘാടനം ണ്ചയ്തു ണ്ോ
ണ്ച് ജസ്റിസച് േമാൽപാഷ പറഞ്ഞ വാ
ക്കുേൾ യവാക്ൾക്ച് ആത്മവിശ്വാസ
കത്താണ്ട മുകന്ാട്ടു കപാോൻ പ്രകചാദ
നകമകുന്തായിരുന്നു.

"േൺസൾട്ൻസിേൾ ഇണ്്ങ്ിൽ 
സർക്ാരിനച് മുകന്ാട്ടു കപാോനാവി് 
എന്ച് പറയന് മന്തിമാകരാടച് പുച്ഛമാ
ണച് കതാന്നുന്തച്. ണ്ോകറാണ വ്ാപി
ച്ച് മുഴുവൻ കമഖ�േളം പ്രതിസന്ി 
യി�ാണച്. യവാക്ളണ്ട അവസ്യാ
ണച് ഏറ്വം പരിതാപേരം. ണ്താഴി�ി
്ായ്മ കവതനം എന് കപരിൽ പിച്
ക്ാശച് നൽേി സർക്ാർ യവാക്ണ്ള 
അപമാനിക്കുേയാണച്. യവാക്ൾക്ച് 
ണ്താഴിൽ നൽോൻ പറ്ാത്ത പി.
എസച്.സി ഭരണഘടനാസ്ാപനമാ
കണാ? അതച് പിരിച്ചുവിടുന്തക് ഇതി
ലം കഭദം. യവാക്ളണ്ട ശബ്ദം വനകരാ
ദനമായി മാറരുതച്. അതച് ബധിര േർ
ണങ്ങണ്ള തുറപ്ിക്ണം. ണ്താഴിൽ ഒരു 
അവോശമാണച് ണ്താഴി�ിന കവണ്ി
യള്ള കപാരാട്ത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങകളാ
ണ്ടാപ്ം ഉണ്ായിരിക്കും." അകദേഹം 
പറഞ്ഞു. 

ണ്താഴിൽരഹിതരുണ്ട ണ്പാതുവായ 
ഒരു പ്രകക്ഷാഭ കവദി രൂപണ്പ്ടുത്തണം 
എന് ആഹ്വാനകത്താണ്ടയാണച് േൺ
വൻഷൻ അവസാനിച്തച്.

ന്താഴിലിലായ്മ: മുതലാേിത്  
വ്യവസ്യുന്െ സൃഷ്ടി

മാനവചരിത്ത്തിൽ മുത�ാളിത്ത 
വ്വസ് ഉദയം ണ്ചയ്തിന കശഷം 
പ്രത്ക്ഷണ്പ്ട് ഒരു പ്രതിഭാസമാണച് 
ണ്താഴി�ി്ായ്മ. അധ്വാനശക്ി മാത്ം 
കേമുത�ായള്ള തിേച്ചും സ്വതന്തനാ
യ ണ്താഴി�ാളി ആവിർഭവിച്തച് മുത
�ാളിത്ത സാമൂഹ് ക്മകത്താണ്ടാപ്മാ 
ണച്. ണ്താഴി�ാളിേളണ്ട അധ്വാനഫ�ം 
മുത�ാളി േവർണ്ന്ടുക്കുന്താണച് 
�ാഭം അഥവാ മിച്മൂ�്ം. ആ മിച് മൂ
�്മാണച് മൂ�ധനം ആയി മാറുന്തച്. 
ണ്താഴി�ാളിയ്കച് �ഭികക്ണ് കൂ�ി മുത
�ാളി േവർണ്ന്ടുക്കുകമ്പാൾ ണ്താഴി�ാ
ളിയണ്ട വാങ്ങൽ കശഷി (പർകച്സിം
ഗച് േപ്ാസിറ്ി) കുറയേയം മാർക്
റ്ിൽ ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ ണ്േട്ിക്ിടക്കുേ
യം ണ്ചയ്യും. ഇതിണ്ന് ഫ�മായി മുത
�ാളിത്ത-സാമ്ാജ്ത്വ ശക്ിേൾ ഗുരു
തരമായ േകമ്പാള പ്രതിസന്ിണ്യ 
അഭിമുഖീേരിക്കുേയം തങ്ങളണ്ട ഉൽ
പാദനം ണ്വട്ിക്കുറയ്കാൻ നിർബന്ിത
രായിത്തീരുേയം ണ്ചയ്യുന്നു. ഉൽപാദ
നം കുറയ്ക്കുകമ്പാൾ സ്വാഭാവിേമായി 
ണ്താഴി�ാളിേണ്ള പിരിച്ചു വികടണ്ി 
വരും. അങ്ങണ്ന ചരിത്ത്തി�ാദ്മാ
യി ഒരു ണ്താഴി�ി്ാപ്ട സൃഷ്ിക്ണ്പ് 
ട്ടു. എ്ാ മുത�ാളിത്ത - സാമ്ാജ്ത്വ 
രാജ്ങ്ങളിലം ണ്താഴി�ി്ാത്ത കോ
ടാനകോടി യവാക്ൾ അതിജീവന
ത്തിനകവണ്ി ണ്പാരുകതണ് ഗതികേ
ടി�ാണച്. രൂക്ഷമായ േകമ്പാള പ്രതിസ
ന്ി മൂ�ം മരണാസന്മായ മുത�ാളി
ത്ത സാമ്ാജ്ത്വത്തിനച് പുതിയ ണ്താ
ഴിലേണ്ളാന്നും സൃഷ്ിക്ാനാവി്. 
എന്നു മാത്മ്, നി�വിലണ്ായിരുന് 
ണ്താഴിലേൾ കൂടി േവർണ്ന്ടുത്തച് 
ആയസ്ച് നീട്ി എടുക്കുവാനള്ള തത്പ്ാ
ടി�ാണച് മുത�ാളിത്ത വ്വസ്ിതി.

കേന്ദ്രത്തിൽ അധിോരത്തി�ിരി
ക്കുന് ബിണ്ജപി സർക്ാരിണ്ന് നയന
ടപടിേൾ പരികശാധിച്ാൽ കമൽപ്റ
ഞ്ഞ ോര്ങ്ങൾ വസ്തുതയാണ്ണന്ച് 
കബാധ്മാകും. പ്രതിവർഷം രണ്ച് 
കോടി പുതിയ ണ്താഴിലേൾ വാഗ്ാനം 

ണ്ചയ്ച് അധിോരത്തിക�റിയ നകരന്ദ്ര 
കമാദി സർക്ാർ  ഒരു ണ്താഴിലകപാ
ലം പുതുതായി സൃഷ്ിച്ി്. മാത്മ്, 
ഉണ്ായിരുന് ണ്താഴിൽ കപാലം ഇ്ാ
താക്കുന് നയങ്ങളാണച് അവർ നടപ്ി
�ാക്കുന്തച്. 2018ൽ നാഷണൽ സാ
മ്പിൾ സർകവ ഓർഗകനകസഷൻ പറ
ഞ്ഞതച്, 45 വർഷത്തിനിടയിണ്� ഏറ്
വം രൂക്ഷമായ ണ്താഴി�ി്ായ്മയിലൂണ്ട
യാണച് രാജ്ം േടന്നു കപാകുന്ണ്ത
ന്ാണച്. ഓകരാ മണിക്കൂറിലം ഒരു 
ണ്താഴിൽരഹിതൻ ആത്മഹത് ണ്ചയ്യു
ന്നു എന് ണ്ഞട്ിക്കുന് േണക്ച് നാഷ
ണൽ കക്ം ണ്റകക്ാർഡച്സച് ബ്യൂകറാ 
ഈ അടുത്ത ോ�ത്തച് 
പുറത്വിടുേയം ണ്ചയ്തു. ഇന്ത്യിൽ 
ക�ാേച്ഡൗൺ ആരംഭിച് മാർച്ച് മു
തൽ ഓഗസ്റച് വണ്ര 12 കോടി ആളേൾ
ക്ാണച് ണ്താഴിൽ നഷ്മായതച്.  ഭയാന
േമായ  നി�യിൽ ണ്താഴി�ി്ായ്മ വർ
ദ്ിക്കുകമ്പാഴും ോ�ങ്ങളായി ണ്താഴിൽ 
നൽേികപ്ാരുന് ണ്പാതുകമഖ�ാ സ്ാ
പനങ്ങൾ കോർപ്കററ്റുേൾക്ച് തീണ്റഴു
തുേയാണച് കമാദി സർക്ാർ. ഇന്ത്ൻ 
ണ്റയിൽകവ, ബി.എസച്.എൻ.എൽ, ബി.
പി.സി.എൽ തുടങ്ങിയ സർക്ാർ സ്ാ
പനങ്ങൾ കുത്തേേൾക്ച് തീണ്റഴുതുന്
തിലൂണ്ട ണ്താഴിൽനഷ്ണ്മന്തച് അതി 
ഗുരുതരമായ നി�യിൽ വർദ്ിക്കും.

�ാഭാധിഷ്ിത ഉൽപാദന സമ്പ്രദാ
യമാണച് ണ്താഴി�ി്ായ്മ അടക്മുള്ള 
സാമൂഹിേ പ്രശ്നങ്ങളണ്ട അടിസ്ാന 
ോരണം. മുത�ാളിത്ത സാമൂഹ്ക്മം 
അവസാനിപ്ിച് കസാവിയറ്ച് യൂണിയ
നിൽ എ്ാവർക്കും ണ്താഴിൽ നൽേി
യിരുന്നു എന്തച് പ്രകത്േം ഓർകക്
ണ്താണച്. എ്ാവർക്കും ണ്താഴിൽ 
നൽേിണ്ക്ാണ്ച് എംകപ്ാണ്യ്മന്ച്  എക്
കചഞ്ച് അടച്ചുപൂട്ിയ ഏേ രാജ്ം 
കസാവിയറ്ച് യൂണിയൻ ആയിരുന്നു.

ണ്താഴി�ി്ായ്മണ്ക്തിരായ ഏണ്താ
രു പ്രകക്ഷാഭവം ഉള്ളടക്ത്തിൽ ണ്താഴി
�ി്ായ്മ സൃഷ്ിക്കുന് മുത�ാളിത്ത സാമൂ
ഹ് ക്മത്തിണ്നതിരായ കപാരാട്മായി 
മാറണം. സംസ്ാനത്തച് രൂപണ്പ്ട്ിട്ടുള്ള 
യവജന പ്രകക്ഷാഭത്തിനച് ആ ദിശയിൽ 
മുകന്റാൻ സാധിക്കും.
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