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എസ്യുസിഐ(സി) കേ
ന്ദ്ര േമ്ിറ്ിയിലും പ�ൊളിറ്റ് ബ്യൂ
ക�ൊയിലും അുംഗവും എഐയു
ടിയുസിയുപട പ്രസിഡന്ും മുന്ിര 
കരേഡറ് യൂണിയന ക്തൊവും ഒരു 
ആജീവ്ൊന്ത വിപ്ലവേൊരിയു
മൊയ സ ഖൊവറ് ശങ്കര് സൊഹ 
2021 പമയറ് 21 രൊവിപെ 8.10്റ് 
അന്തരിച്ചു. 

അകദേഹത്ി്റ് 81 വയസ്ൊ
യിരുന്നു. േടുത് �്ിപയ തുട
ര്നറ് ഏപ്രില് 12്റ് േല്ക്കത് 
ഹൊര്ടറ് ക്ി്ിക്കറ് ആശു�ത്ിയി
ല് പ്രകവശിപ്ിച്ിരുന്നു. തുടക്ക
ത്ില് അല്ും പമച്പപ്പടങ്കിലും 
തുടര്നറ് സ്ിതി കമൊശമൊകുേ
യുും ്യുകമൊണിയ ബ്ൊധിക്കുേ
യുും പെയ്തു. ഏപ്രില് 27്റ് അകദേ
ഹത്ി്റ് പവന്ികെറ്ര് സഹൊയും 
ആവശ്യമൊയിവന്നു. പമയറ് 8്റ് 
്ടത്ിയ കേൊവിഡറ് പടസ്റിപന് 
�ികപ്ൊര്ടറ് പ്ഗറ്ീവറ് ആയിരു
ന്നു. എനൊല് േിഡറ്്ി തേരൊ
റുമൂെും തുടര്ച്യൊയി ഡയൊെി
സിസറ് കവണ്ിവന്നു. ക്രകമണ 
കരൊഗ്ിെ വഷളൊകുേയുും ഗുരു
തരൊവസ്യിെൊകുേയുും പെയ്തു. 
പമഡിക്കല് ടീും അക്ീണും 
�രിശ്രമിപച്ങ്കിലും അകദേഹപത് 
രക്ിക്കൊ്ൊയില്ല. 

അകദേഹത്ിപന് ഭൗതിേശ
രീരും �ൊര്ടി കേന്ദ്രേമ്ിറ്ി ഓഫീ
സില് എത്ിക്കുേയുും ജ്�ല് 

പസക്രട�ി സഖൊവറ് പപ്രൊവൊഷറ് 
ക�ൊഷിനുകവണ്ി പൂക്കളര്പ്ിക്കു 
േയുും പെയ്തു. മറ്റ് പ�ൊളിറ്റ് ബ്യൂക�ൊ 
അുംഗങ്ങളും കേന്ദ്രേമ്ിറ്ി അും
ഗങ്ങളും സുംസ്ൊ് ക്തൊക്കളും 
അകന്ത്യൊ�െൊരും അര്പ്ിച്ചു. തു
ടര്നറ് അകദേഹത്ിപന് ശരീരും 
അകദേഹും ദീര്�േൊെും കരേഡറ് 
യൂണിയന പ്രവര്ത്്ങ്ങള്ക്കുും 
പതൊഴിെൊളിവര്ഗ്ഗ സമരങ്ങള്ക്കുും 
ക്തൃത്ും ്ല്േിയ എഐയുടി
യുസി കേന്ദ്ര ഓഫീസികെയ്കറ് 
പേൊണ്ടുക�ൊയി. അവിപട എഐ
യുടിയുസി ക്തൊക്കള് ്ി�േണ്ണു
േകളൊപട അകദേഹത്ി്റ് വിട്
ല്േി. തുടര്നറ് േിയൊരത്െ ശ്മ
ശൊ്ത്ില് എത്ിച്റ് സുംസ്ൊരും 
്ടത്ി.

അകദേഹത്ിപന് വികയൊഗും 
�ൊര്ടിക്കുും രൊജ്യപത് വിപ്ലവ 
പതൊഴിെൊളിവര്ഗ്ഗ പ്രസ്ൊ്ത്ി
നുും േ്ത് ്ഷ്ടമൊണറ് ഉണ്ൊ
ക്കിയിരിക്കുനതറ്. അകദേഹത്ി
പന് വിപ്ലവ ജീവിതകത്ൊടുും 
സമരകത്ൊടുും ആദരവറ് പുെ
ര്ത്ിപക്കൊ ണ്റ് �ൊര്ടി കദശീയ 
തെത്ില് മൂനറ് ദിവസപത് 
ദുഃഖൊെരണും പ്രഖ്യൊ�ിച്ചു. പമയറ് 
31 മുതല് ജൂണ് 2വപര എല്ലൊ 
�ൊര്ടി ഓഫീസുേളിലും �ൊര്ടി 
�തൊേ �കുതി തൊഴ്തിപക്കട്ടുേ
യുും സഖൊക്കള് േറുത് ബ്ൊഡറ്ജറ് 
ധരിക്കുേയുും പെയ്തു.

ലാല്സലാം
സഖാവ് ശങ്കര് സാഹ

പെകരേൊള്   വിെ കേരളത്ി
ലും നൂറു രൂ� േടന്നു. നൂ�ില്  56 
രൂ�യുും സര്ക്കൊര് ്ികുതിയൊണറ്. 
കേന്ദ്രവും സുംസ്ൊ്വും കെര്നറ് 
ഈടൊക്കുന ്ികുതി 125 ശതമൊ
്ും വരുും.പ�കരേൊള് ്ികുതിയി
്ത്ില് ഇകപ്ൊള് ഒരു ദിവസും 
കേരളത്ിപെ ജ്ങ്ങള് ്ല്കു
നതറ് 30കേൊടികയൊളും രൂ�യൊ
ണറ്. ഇതില് 17.5കേൊടി കേന്ദ്രവും 
12.5 കേൊടി സുംസ്ൊ് സര്ക്കൊ
രുും തടിപയടുക്കുന്നു. ്ികുതിക്കറ് 
പു�പമ  കേന്ദ്ര സുംസ്ൊ് സര്
ക്കൊരുേള് പസസ്ും �ിരിക്കുന്നു.

പ�കരേൊള് ഡീസല് വിെ വര്
ധ് മൂെും എല്ലൊ ്ികത്യൊ�കയൊഗ 
സൊധ്ങ്ങളപടയുും വിെ സീമൊ
തീതമൊയി ഉയര്ന്നുപേൊകണ്യി
രിക്കുന്നു.േടത്തു കൂെി കൂടുക്ൊള് 
ഭക്്യ വസ്തുക്കള് ഉള്പ്പടയുള്ള
വയ്കറ് വിെ കൂടുപമനറ് അ�ിയുന 
ഭരണൊധിേൊരിേള് ജ്ങ്ങപള 

്ിര്ദയും പേൊള്ളയടിക്കുേയൊണറ്.

100ല് 56 രൂപയും കേന്ദ്ര- 
സുംസ്ഥാന നികുതി

100 രൂ� ഒരു െിറ്ര് പ�കരേൊ
ളി്റ് ഈടൊക്കുക്ൊള് അതില് 
55.61 രൂ�യുും കേന്ദ്ര സുംസ്ൊ് 
്ികുതിയൊണറ്. കേന്ദ്ര സര്ക്കൊര് 
വേ എേറ് സസസറ് ഡയൂടി (1.40) 
സറ് പ�ഷ്യല് ഡയൂടി (11), ക�ൊഡറ് 

ആന�റ് ഇനഫ്ൊസ്ട്രേറ്െര് പസസറ് 
(18), അഗ്ിേള്ച്ര് ആന്റ് പഡവ
െ�റ് പമന്റ് പസസറ് (2.50). സും
സ്ൊ് സര്ക്കൊര് വേ വൊറ്റ് ്ികുതി 
22.71 രൂ�യുും. പ�കരേൊളിപന് വിെ 
കേവെും 43.39രൂ� മൊത്ും! പ�
കരേൊള് 100 േടനിട്ടുും ്ികുതി കു
�യ്കൊന സുംസ്ൊ് സര്ക്കൊര് 
തയ്ൊ�ൊകുന്നുമില്ല. 

അന്തൊരൊഷ്ട്ര വി�ണിയില് 
എത്പയൊപക്ക വിെ ക്രൂഡറ് ഓയി
െി്റ് കു�ഞ്ൊലും അതിന് ക്ടും 
ജ്ങ്ങള്ക്കറ് ്ല്േൊതിരിക്കുേ 
എന ക്രൂരത കമൊഡി സര്ക്കൊര് 
തുടരുേയൊണറ്. എനൊല് ആ ക്ടും 
കേന്ദ്ര സര്ക്കൊര് സേക്കെൊക്കു
ന്നു.  അകതസമയും, അന്തൊരൊഷ്ട്ര 
മൊര്ക്കറ്ില് വിെ വര്ധിച്ൊല് 
അതിന് ഭൊരും പൂര്ണമൊയി ജ്
ങ്ങളപട തെയില് പവക്കുേയുും 
പെയ്ും. വൊസ്തവത്ില്, കേൊവിഡറ് 

കേന്ദ്ര-സുംസ്ൊ് സര്ക്കൊ
രുേളപട സുംയുക്ത സുംരുംഭമൊയ 
കേരള �യില് ഡവെപ്റ് പമന്റ് 
കേൊര്പ്ക�ഷന െിമിറ്ഡറ്(KRDCL), 
തിരുവ്ന്തപുരും മുതല് േൊസര്
കഗൊഡുവപര സില്വര്സെന എന 
ക�രില് അര്ദ്ധ അതികവഗ �ൊത 
്ിര്മ്ിക്കുവൊനുള്ള തയ്ൊപ�ടുപ്ി
െൊണറ്. �രമൊവധി 200 േികെൊ
മീറ്ര് കവഗതയില് ഓടുപമന്നു ��
യുന പരേയി്ിപന് ശരൊശരി കവഗും 
136 േികെൊമീറ്�ൊണറ്. 4 മണിക്കൂര് 
പേൊണ്റ് തിരുവ്ന്തപുരത്തു്ി
ന്നുും േൊസര്കേൊഡറ് എത്ൊും. േി
കെൊമീറ്�ി്റ് 2.75 രൂ�യൊണറ് 
ഇകപ്ൊള് പ്രതീക്ിക്കുന െൊര്
ജ്റ്. എല്ലൊ വര്ഷവും 7.5% വര്
ദ്ധിപ്ിക്കുും. ഒരുവഴിക്കുമൊത്ും 1457 
രൂ�യൊകുും. 63,941 കേൊടിയൊണറ് 

പേആര്ഡിസിഎല് മതിപ്റ് െിെവറ് 
േണക്കൊക്കുനതറ്. ്ീതി ആകയൊഗറ് 
�ികപ്ൊര്ടില് ��യുനതറ് 1,26,000 
കേൊടി പെെവൊകുപമനൊണറ്. 
അങ്ങിപ്പയങ്കില് ടിക്കറ്റ് െൊര്
ജ്റ് ഇരടിയൊകുും.

പേൊച്ചുകവളി, പേൊല്ലും, പെങ്ങ
ന്നൂര്, കേൊടയും, േൊക്ക്ൊടറ്, പ്
ടു്ൊകശരി, തൃശൂര്, തിരൂര്, കേൊ
ഴികക്കൊടറ്, േണ്ണൂര്, േൊസര്കഗൊഡറ് 
എനിവിടങ്ങളിെൊണറ് കസ്റൊപ്റ്. 
സ്റൊകന്ഡറ് കഗജിെൊണറ് �ണിയു
നതറ്. വൊയ്പയുും സൊകങ്കതിേ വി
ദ്യയുും കബ്ൊഗിയുും പ�യിലപമൊ
പക്ക ജപ്ൊ്ില്്ിന്നുും വൊങ്ും. 
സെ്ിനുും കസ്റഷനുേള്ക്കുും അനു
ബ്ന്ധ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുമൊയി 
5000ത്ികെപ� ഏക്കര് ഭൂമി കവ
ണ്ിവരുും. 132 േികെൊമീറ്ര് പ്ല്

വയലേളിലൂപട േടന്നുക�ൊകുും. 
11.5 േികെൊമീറ്ര് ്ീളത്ില് 

തുരങ്കവും 13 േികെൊമീറ്ര് �ൊെ
ങ്ങളും 88 േികെൊമീറ്ര് ആേൊശ
പ്ൊതയുും 120 േികെൊമീറ്ര് മെേള് 
പവടിമു�ിച്റ് അതി്ിടയിലൂപടയുും 
293 േകെൊമീറ്ര് മണല്തിടപേ
ടി അതിനുമുേളില് 4.5 മീറ്ര് ഉയ
രത്ില് കേൊണ്ക്രീറ്റ് മതില് 
പേടി അതി്ിടയിലൂപടയുമൊണറ് 
ക�ൊകുനതറ്. വീടുേള് ആരൊധ്ൊ
െയങ്ങള്, സറ് കൂളേള് മറ്റു പ�ൊ
തുസ്ൊ�്ങ്ങള് വ്യൊ�ൊര സ്ൊ
�്ങ്ങള് ഉള്പപ്പട ഇരു�തി
്ൊയിരകത്ൊളും ്ിര്മ്ിതിേള് 
പ�ൊളിച്ചുമൊകറ്ണ്ിവരുും. ഈ �ദ്ധ
തിയുപട കദൊഷഫെങ്ങള് ഒരു 
െക്ത്ികെപ� ആളേപള ക്
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കേഥാവിഡ് മഹാമാരിയിൽ ചക്രശ്ാസം വലിക്കു
ന്ന ജനങ്ങളെ പട്ിണി മരണങ്ങെിലലയ്ക് നയിക്കു
ന്ന വിധത്ിൽ 2021 ളമയ് നാല് മുതൽ ജൂലല 
5 വളര  ളപലരോെിന് 35 തവണയം ഡീസലിന് 
33 തവണയമാണ്   ലേന്ദ്ര സർക്ാർ വില വർ
ധിപ്ിച്ചത്. ജൂലല മാസം ആദ്യളത് അഞ്ചു ദിവ
സത്ിനിടയിൽ മൂന്നു തവണ നിഷ് ക്രുണം വില 
കൂട്ി. ഫലത്ിൽ, മൂന്നു മാസത്ിനിളട 10% വില 
വർധനയാണ് ഉണ്ായിരിക്കുന്നത്.

പേശരോളിയം ഉല്പന്നങ്ങളുപെ വിലവർദ്ധനവിപനതിപെ എസ് യുസിഐ(ക
മ്മ്യൂണിസ്റ്)ോർട്ിയുപെ ആഭിമുഖ്യത്ില് ോമ്ാെിയില് നെന്ന പ്രതിശഷധം
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മഹൊമൊരിയില് മനുഷ്യര് മരണ
ത്ി്റ് േീഴറ് പപ്ടറ് വീണുപേൊണ്ി
രുന മൊസങ്ങളില്, 2020 ഒടുവില് 
കേന്ദ്ര സര്ക്കൊര് ചുമത്ിയ അധിേ 
പസസറ് മൊത്ും �ിനവെിച്ിരുപന
ങ്കില് പ�കരേൊളിനുും ഡീസെിനുും 
െിറ്�ി്റ് 4.5രൂ� വീതും കു�യ്കൊന 
േഴിയുമൊയിരുന്നുപവനറ് പക്രഡിറ്റ് 
ക�റ്ിുംഗറ് ഏജനസി ഐസിആര്എ 
ചൂണ്ിേൊണിച്ിരുന്നു. �കക്, 
കമൊഡി സര്ക്കൊര് േരുണ േൊടി
യില്ല. തതറ്ഫെമൊയി, വി�ണി
യില് വിെക്കയറ്ും 6.3 ശതമൊ്ും 
േടക്കുന സ്ിതി ഉണ്ൊയി.

2010 ജൂണില് യു�ിഎ സര്ക്കൊ
ര് പ�കരേൊള് വിെ്ിയന്ത്രണും 
എണ്ണക്ക്്ിേളപട ചുമതെയി
െൊക്കി. ജ്തൊല്ര്യും തരിമ്ും 
�രിഗണിക്കൊപത കുത്േേള്ക്കു 
കവണ്ി, തുടക്കും മുതല്തപന 
എല്ലൊ കക്മ സുംവിധൊ്ങ്ങപള
യുും പ�ൊളിപച്ഴുതിയ കമൊഡി സര്
ക്കൊര്  പ�കരേൊള് വിെ ്ിയന്ത്രണ 
പമക്കൊ്ിസപത് പൂര്ണമൊയി  
ഇല്ലൊതൊക്കിേളഞ്ഞു. പ�ൊതുജ്
തൊല്ര്യും സുംരക്ിക്കൊന ഏപത
ങ്കിലും അളവില് സഹൊയേരമൊ
യിരുന അഡ്ി്റ് സറ് കരേറ്ീവറ് 
സപ്രസറ് പമക്കൊ്ിസും അഥവൊ 
എ�ിഎും എന വിെ ്ിയന്ത്രണ 
സുംവിധൊ്പത് 2014 ഒക്ൊബ്ര് 
18്റ് കമൊഡി ഗവപമെന്റ് അവസൊ
്ിപ്ിക്കൊന തീരുമൊ്ിച്തുും പേൊ
ള്ളയടി ്ിര്ബ്ൊധും തുടരൊന കവ
ണ്ിയൊയിരുന്നു. വികദശ വി�ണി
യില് ക്രൂഡറ് ഓയിെിപന് വിെ 
േഴിഞ് പഫബ്രുവരിയില് ബ്ൊര
െി്റ് 54 കഡൊളര് ആയിരുനതറ് 
മൊര്ച്റ് മൊസും 33 കഡൊളര് ആയി 
ഒറ്യടിക്കറ് കു�ഞ്ിട്ടുും ഇന്ത്യന 
വി�ണിയില് വിെ കു�ച്ില്ല. വി
െക്കു�വിപന് ക്ടും ജ്ങ്ങള്ക്കറ് 
്ല്േൊതിരിക്കൊന വിവിധയി്ും 
എേറ് സസസറ് തീരുവേള് വര്ധി
പ്ിക്കൊന  സര്ക്കൊര് തീരുമൊ്ിച്ചു. 
യഥൊര്ഥത്ില് തീരുവേള് �ര
മൊവധി വര്ധിപ്ിച്ചു േഴിഞ്ിരു
ന്നു.�കക്, �രിധിക്കപ്പു�ും പേൊള്ള 
തുടരൊന വര്ധ്യുപട �രിധി വര്
ധിപ്ിക്കുേയൊണറ് കമൊഡിയുും 

സും�വും പെയ്തതറ്. അതുവഴി എണ്ണ
േ്്ിേള് െൊഭ കൂ്ൊരും വര്ധി
പ്ിച്ചു. മറുവശത്റ് ജ്ജീവിതും 
അനുദി്ും തേരുന ദയ്ീയ 
സ്ിതി തുടരുേയൊണറ്.

പ്രക്ഥാഭും മഥാത്ും വഴി
ഇപത്ൊരുപമൊരു സ്ിതിയില് 

രൊജ്യപമ്ൊടുും വ്ിച് പ്രതികഷ
ധും ഉയര്ന്നുവകരണ്തൊണറ്. പ്രതി
�ക്ും ജ്സമരും വളര്ത്തുനതി
്റ് �േരും ്ിശബ്ദമൊയി പേൊള്ള
ക്കറ് കൂട്ടു്ിന്നുപേൊടുക്കുനതൊണറ് 
േൊണുനതറ്. കേരളത്ിപെ സ്ി
തിയുും വ്യത്യസ്തമല്ല. െടങ്ങറ് പ്ര
തികഷധങ്ങള് ക�ൊര, അതിശക്ത
മൊയ സമരും വളര്ത്ൊന എസറ് യു
സിഐ(േമ്യൂണിസ്ററ്) �ൊര്ടി ്ി
രന്തരും ഇടതു �ൊര്ടിേകളൊടറ് അഭ്യര്
ത്ിക്കുന്നു. എന്തൊയൊലും, ഒടുവില് 
സുംയുക്ത കരേഡറ് യൂണിയനുേളപട 
അഭിമുഖ്യത്ില് ജൂണ് 21്റ് െക്ര
സ്തുംഭ് സമരും ്ടത്ൊനുള്ള തീ
രുമൊ്ും ഉണ്ൊയി. ആ സമരും വി
ജയേരമൊയി സും�ടിപ്ിക്കുന
തില് �ൊര്ടിയുപടയുും കേന്ദ്ര കരേഡറ് 
യൂണിയ്ൊയ  എഐയുടിയുസി
യുപടയുും സഖൊക്കള് ്ിര്ണൊയ
േമൊയ �ങ്കറ് വഹിക്കുേയുണ്ൊയി.

വിദ്ഥാർത്ിേൾ രുംഗത്ത്
െക്രസ്തുംഭ് സമരത്ി്റ് മുമ്

തപന വിദ്യൊര്ത്ിേളപട ഒരു 
സും�ും പ�കരേൊള് വിെ വര്ധ്
പക്കതിപര കസൊഷ്യല് മീഡിയ 
േ്യൊ്യിന തുടങ്േയുണ്ൊയി. 
പഫബ്രുവരി 16നുതപന വിദ്യൊര്
ത്ിേളപട ഒരു പെ�ിയ സും�ും 
India Against Fuel Price Hike  
എപനൊരു കൂടൊയ്മക്കറ് രൂ�ും ്ല്േി.

പഫബ്രുവരി 18്റ് പ�കരേൊള് 
�മ്േള് ബ്ഹിഷറ് േരിക്കൊന 
ആഹ്ൊ്ും പെയ്തുപേൊണ്ൊയിരു
ന്നു പ്രവര്ത്്ങ്ങളപട ആരുംഭും. 
തുടര്നറ്, പഫബ്രുവരി 26,27,28 
മൊര്ച്റ് 1 എനീ ദിവസങ്ങള് പ്ര
തികഷധ-പ്രതിേരണ ദി്ങ്ങളൊ
യി പ്രഖ്യൊ�ിക്കപപ്ട്ടു. ഈ ദിവ
സങ്ങളില് വിവിധ തരത്ിലള്ള 
ഓണ്സെന/ഓഫറ് സെന പ്രതി
കഷധ �രി�ൊടിേള് സ്ീേരിക്കു
േയുണ്ൊയി.

മൊര്െറ് 9 വിദ്യൊര്ത്ിേളപട 
പ്രതികഷധ ദി്മൊയി ആെരിക്ക
പപ്ട്ടു. വിദ്യൊര്ത്ിേളപട ക്തൃ
ത്ത്ില് വിവിധ കേൊകളജുേ
ളില് പ്രതികഷധ �രി�ൊടിേള്  
്ടത്ി. ഒപ്പു കശഖരണും, ടയര് 
ഉരുടിയുള്ള പ്രതികഷധും, പ്ലക്കൊര്
ഡറ് �ിടിച്ചുപേൊണ്ടുള്ള പ്രതികഷ
ധും, ജ്ങ്ങളപട പ്രതിേരണും വീ
ഡികയൊേളൊക്കി തയ്ൊ�ൊക്കിയ 
േ്യൊ്യിന എനിങ്ങപ് വ്യത്യ
സ്ത സമരങ്ങള് ്ടത്ി. വിവിധ 
കമഖെേളില്്ിന്നുള്ള പ്രമുഖ വ്യ
ക്തിത്ങ്ങള് ്ല്േിയ പ്രതിേ
രണ വീഡികയൊേള് സൊമൂഹ്യ 
മൊധ്യമങ്ങളില് പ്രെരിപ്ിക്കപപ്ട്ടു.

ഏപ്രില് 30്റ് ഓണ്സെന 
േണ്പവനഷന ്ടത്ി. പ്രശസ്ത 
സി്ിമ തൊരും കപ്രുംകുമൊര് േണ്
പവനഷന ഉദറ്�ൊട്ും പെയ്തു. 
സൊമൂഹിേ പ്രവര്ത്േന കജൊസഫറ് 
സി. മൊതയു മുഖ്യ പ്രഭൊഷണും ്ട
ത്ി. വിദ്യൊര്ത്ി കൂടൊയ്മയുപട പ്ര
തി്ിധിേളൊയ ആര്.ജതിന, 
അജിതറ് മൊതയു, എസറ്.ആമി എനി
വര് സുംസൊരിച്ചു. അതിനുകശഷും 
പമയറ് 15്റ് സമരമുറ്ും �രി�ൊടി 
സും�ടിപ്ിച്ചു. എല്ലൊവരുും അവ
രവരുപട വീട്ടുമുറ്ങ്ങളില് ഇന്ധ്
വിെവര്ധ്വിപ്തിപര പ്രതിേ
രിക്കുന സമര രൂ�മൊയിരുന്നു 
അതറ്. പ�കരേൊള്-ഡീസല് വിെ 
50 രൂ�യൊക്കണും, �ൊെേവൊതേ 
വിെ കു�ക്കണും എനീ ഡിമൊന
ഡുേള് വച്ചുപേൊണ്ടുള്ള പ്ലക്കൊര്ഡറ് 
ഉ�കയൊഗിച്റ് പ്രതികഷധും കരഖ
പ�ടുത്ി. ധൊരൊളും വീടമ്മൊരുും 
സമര മുറ്ത്ില് �ങ്കൊളിേളൊയി. 
ജൂണ് 4്റ് 'ഇന്ധ് വിെയ്കറ് തീ 
�ിടിപ്ിക്കുനതൊരറ്' എന വിഷ
യത്ില് ക്ബ്റ് ഹൗസില് സും�
ടിപ്ിച് െര്ച്യുും ശ്രകദ്ധയമൊയി. 
അഡ്.വിക്ൊദറ് മൊതയു വില്സണ് 
അടക്കും ്ിരവധി ആളേള് െര്
ച്യില് �പങ്കടുത്തു.

പ്രധഥാനമന്തിയടെ കേഥാലും 
േത്ിച്ച പ്രതികേധും

കേരളത്ില് പ്രീമിയും പ�
കരേൊളി്റ് 100 രൂ�യൊയകതൊപട 
പ്രതികഷധും ആളിക്കത്ി. ജൂണ് 

10്റ് പ്രധൊ്മന്ത്രിയുപട കേൊെും 
വീട്ടുമുറ്ങ്ങളില് േത്ിക്കുവൊനുള്ള 
കൂടൊയ്മയുപട ആഹ്ൊ്ും ജ്ങ്ങള് 
ഏപറ്ടുത്തു. വീടമ്മൊരടക്കും ്ി
രവധി ആളേള് �രി�ൊടിയില് 
�പങ്കടുത്തു. ജൂണ് 16്റ്, േെൊ പ്ര
തികഷധും ്ടത്ി. 'let us band 
against fuel price hike' എനതൊ
യിരുന്നു തെപക്കടറ്. ആ സമര ദി
്ത്ില് േെൊ രുംഗത്തുള്ളവരുപട 
പ്രതികഷധ �രി�ൊടിേള് അര
കങ്ങ�ി. സുംയുക്ത കരേഡറ് യൂണി
യന ആഹ്ൊ്ും പെയ്ത  ജൂണ് 
21പന് െക്രസ്തുംഭ് സമരത്ിപന് 
പ്രെരണൊര്ഥും 19 ്റ് ക്ബ്റ് ഹൗസറ് 
െര്ച്യുും, 20്റ് പവര്െ്ല് �ൊെിയുും 
സും�ടിപ്ിച്ചു. ജൂണ് 21പന് െക്ര
സ്തുംഭ് �രി�ൊടിയില് വിവിധ 
കേന്ദ്രങ്ങളില് കസൊഷ്യല് മീഡിയ 
ഗ്രൂപ്ുംഗങ്ങള് �പങ്കടുത്തു. എ�ണൊ
കുളും േകച്രിപ്ടിയില് ്ടന കൂ
ടൊയ്മ ്യൂക്ീയര് സയന്ിസ്ററ് കജൊര്ജറ് 
കജൊസഫറ് ഉദറ്�ൊട്ും പെയ്തു. 
്ിഖില് സജി, പേ.�ി.സൊല്വിന 
എനിവര് സുംസൊരിച്ചു.

ചക്രസ്ുംഭന സമരത്ില്
കരേഡറ് യൂണിയനുേളപട സും

യുക്ത കവദി ആഹ്ൊ്ും പെയ്ത 15 
മിനുടറ് ്ീണ്ടു്ിന െക്രസ്തുംഭ് 
സമരത്ില് എഐയുടിയുസിയു
പടയുും എസറ് യുസിഐ(സി)യുപടയുും 
അക്േും ക്തൊക്കളും പ്രവര്ത്
േരുും എല്ലൊ ജില്ലേളിലും �പങ്ക
ടുത്തു. തിരുവ്ന്തപുരത്റ് അകന 
ദിവസും രൊവിപെ ്ഗരത്ില് 
എസറ് യുസിഐ(സി) പ്രവര്ത്
േര് സബ്ക്കറ് �ൊെി ്ടത്ി. തു
ടര്നറ് �ിഎുംജിയില് ്ടന സമ
രത്ില് എഐയുടിയുസി ജില്ലൊ 
പസക്രട�ി സഖൊവറ് ഹരികൃഷ്ണന 
അദ്ധ്യക്ത വഹിച്ചു. �ൊര്ടി ജില്ലൊ 
പസക്രട�ി സഖൊവറ് ആര്.കുമൊര് 
സുംസൊരിച്ചു. േണിയൊപുരപത് 
സുംയുക്ത സമരത്ില് സഖൊവറ് 
എ.സഷജു സുംസൊരിച്ചു. എ�ണൊ
കുളും ജില്ലയില് തിരുവൊങ്കുളത്റ് 
സഖൊവറ് സി.ബ്ി.അകശൊേന 
അധ്യക്ത വഹിച്ചു. സഖൊവറ് പേ
.എസറ്.ഹരികുമൊര് സുംസൊരിച്ചു. 
േകച്രിപ്ടിയില് സഖൊവറ് പേ.ഒ. 

ഷൊന സുംസൊരിച്ചു. െൊെക്കപ്ൊ�
യില് �ൊര്ടി സുംസ്ൊ് േമ്ിറ്ി 
അുംഗും സഖൊവറ് പേ.പേ.സുകര
ന്ദ്രന ഉദറ്റ്�ൊട്ും പെയ്തു. പതൊടു
പുഴയില് കരേഡറ് യൂണിയന ക്തൊവറ് 
സഖൊവറ് എും.എന.അ്ില് സും
സൊരിച്ചു. കേൊഴികക്കൊടറ് േൊടിെ
�ീടിേയില് സഖൊവറ് പ്രവീണ് 
പെറുവത്റ് സുംസൊരിച്ചു. െൊവക്കൊ
ടറ് സഖൊവറ് സി.വി.കപ്രമരൊജന 
സുംസൊരിച്ചു. ആെപ്പുഴയില് വണ്ൊ
്ും പമഡിക്കല് കേൊകളജി്റ് മു
നില് ്ടന െക്രസ്തുംഭ് സമരും 
എസറ് യുസിഐ(സി) ജില്ലൊ േമ്ി
റ്ി അുംഗും സഖൊവറ് പേ.ആര്.ശശി 
ഉദറ്�ൊട്ും പെയ്തു. േൊയുംകുളത്റ് 
സഖൊവറ് എന.ആര്.അജയകുമൊര് 
സുംസൊരിച്ചു. ജില്ലയില് മറ്റ് ്ിര
വധിയിടങ്ങളിലും �ൊര്ടി സഖൊ
ക്കള് സമരത്ി്റ് ക്തൃത്ും 
്ല്േി.

എ�ണൊകുളും മുളന്തുരുത്ിയില് 
എസറ് യുസിഐ(സി) സുംസ്ൊ് 
േമ്ിറ്ി അുംഗും സഖൊവറ് എന.ആര്.
കമൊഹനകുമൊര് അധ്യക്ത വഹി
ച്ചു. കേൊടയും ജില്ലയില് ്ിരവധി
യിടങ്ങളില് എസറ് യുസിഐ(സി)
യുപടയുും എഐയുടിയുസിയുപടയുും 
സഖൊക്കള് സമരത്ി്റ് ക്തൃത്ും 
്ല്േി. േണ്ണൂര് ജില്ലയിപെ ആെ
കക്കൊടറ് ടൗണില് സഖൊക്കള് 
അനൂ�റ് കജൊണ്, വി.രൊമെന്ദ്രന, 
വി.എും.ഹൊരിസറ് എനിവര് �പങ്ക
ടുത്തു. േണ്ണൂര് ഗവണ്പമന്റ് ആശു
�ത്ി ബ്സറ് സ്റൊന്ില്വച്റ് ്ടന 
വൊഹ് സ്തുംഭ് സമരും എഐ
യുടിയുസി ജില്ലൊ പ്രസിഡന്റ് 
സഖൊവറ് എും.പേ.ജയരൊജന 
ഉദറ്�ൊട്ും പെയ്തു. കേൊഴികക്കൊടറ് 
മുതെക്കുളത്റ് സഖൊവറ് �ി.എും.
ശ്രീകുമൊര്, കുറ്്യൊടിയില് സഖൊവറ് 
എും.പേ.രൊജന, േൊടിെപ്ീടിേ
യില് സഖൊവറ് പ്രവീണ് പെറുവ
ത്റ്, ബ്ൊലകശേരിയില് സഖൊവ 
എും.�ി.അ്ില് കുമൊര് എനിവ
രുും പ്രസുംഗിച്ചു.

പ�കരേൊള് ഡീസല് വിെ വര്
ധ്പക്കതിപര കൂടുതല് ഉയര്ന 
സമരങ്ങള് ്ിരന്തരും വളര്ത്ി
പയടുക്കുവൊന ഏവരുും മുകനൊട്ടു 
വകരണ് സമയമൊണിതറ്.

(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

രിട്ടുും കേരളത്ിപെ മുഴുവന ജ്
ങ്ങപളയുും �കരൊക്മൊയുും ബ്ൊധി
ക്കുും. ്ിരവധി ്ദിേളപടയുും ്ീര്
ച്ൊലേളപടയുും സ്ൊഭൊവിേമൊയ 
ഒഴുക്കറ് തടസ്പപ്ടുത്തുും. തണ്ണീര്
ത്ടങ്ങളും േണ്ല്ക്കൊടുേളപമൊ
പക്ക ്ശിപ്ിക്കപപ്ടുും. �തി്ൊ
യിരക്കണക്കി്റ് വൃക്ങ്ങള് മു�ി
ച്ചുമൊകറ്ണ്ി വരുും. �ശ്ിമ�ട 
മെ്ിരേള് വനകതൊതില് ഇതി
നുകവണ്ി തേര്ക്കപപ്ടുും. ്ിെ
വില് ജ്ങ്ങള് ഉ�കയൊഗിച്ചുപേൊ
ണ്ിരിക്കുന ക�ൊഡുേളും ഗ്ൊമീണ 

�ൊതേളപമൊപക്ക അടയ്കപപ്ടുേ
വഴി വെിയ യൊത്ൊകക്ശങ്ങള് 
അനുഭവികക്കണ്ിവരുും. കുടിപയൊ
ഴിപ്ിക്കപപ്ടുനവര്ക്കുമൊത്മല്ല 
കേരളത്ിപെ മുഴുവന ജ്ങ്ങള്
ക്കുും ്ഷ്ടങ്ങളല്ലൊപത മപറ്ൊന്നുും 
പേ-പ�യില് വഴി സുംഭവിക്കില്ല.

സ്െമുടമേള്ക്കറ് 4 ഇരടി 
വിെ ്ല്കുപമനറ് പേ-പ�യില് 
എുംഡി ��ഞ്കപ്ൊള് അനപത് 
മന്ത്രി ജി.സുധൊേരന ��ഞ്തറ് 
അതറ് ശരിയപല്ലന്നുും 2.3 ഇരടി 
മൊത്കമ സര്ക്കൊര് തീരുമൊ്മുള്ളൂ 
എന്നുമൊണറ്.

കവഗത്ില് സഞ്ചരിക്കൊ്ൊ
ണറ് പേ-പ�യില് എനറ് ��യു
ക്ൊള് ശരൊശരി 136 േികെൊമീ
റ്ര് കവഗും മൊത്മൊണുള്ളതറ്. ഇന്ത്യന 
പ�യില്കവയൊേപട 160 േികെൊ
മീറ്ര് കവഗത്ില് �െ സ്െങ്ങ
ളിലും പരേയിന ഓടിക്കുന്നുണ്റ്. 
കേരളത്ിലും 2025 ആകുക്ൊള് 
കവഗതകൂട്ടുും എനറ് ��ഞ്ിട്ടുണ്റ്. 
അകപ്ൊള് �തി്ഞ്ചുപേൊല്ലപമ
ങ്കിലപമടുത്റ് �ണി തീര്ത്റ് േഴി
യുക്ൊള് പേ-പ�യില് േൊെഹ
രണപപ്ടതൊയി മൊറുും.

ഒരു ദിവസും 70,000 യൊത്

ക്കൊര് ഇതില് സഞ്ചരിക്കുപമനറ് 
��യുക്ൊള് കേരളത്ില് 
പമൊത്ും യത്ൊസൗേര്യങ്ങളും 
ഉ�കയൊഗിച്റ് പ്രതിദി്ും ഇത്
യുും ക�ര് യൊത് പെയ്നില്ല എനറ് 
േൊണൊും. പേൊച്ി പമകരേൊയുപട 
േൊര്യത്ില് ഉനയിച് അവേൊ
ശവൊദങ്ങള് പ�ൊള്ളയൊയിരുപന
ന്നുും വന ്ഷ്ടത്ിെൊണറ് പമകരേൊ 
പ്രവര്ത്ിക്കുന പതന്നുും അവരു
പട േണക്കുേള് ��യുന്നു. 40 
വര്ഷും മുന�റ് ആയിരക്കണക്കി
്ൊളേപള കുടിപയൊഴിപ്ിച്റ് ്ൊ
ഷണല്സഹകവയ്ക്കു സ്െകമപറ്

ടുത്ിട്ടുും ക�ൊഡറ് �ണിതിടില്ല. 
ഇന്ത്യന �യില്കവയുപട വിേസ് 
�ദ്ധതിേള് പൂര്ത്ീേരിക്കൊപത 
ജെ, കവ്യൊമ ഗതൊഗത മൊര്ഗ്ഗങ്ങ
ളപട സൊദ്ധ്യതേള് �രിഗണി
ക്കൊപത പേഎസറ്ആര്ടിസിപയ 
മര്യൊദയ്കറ് ക്ൊക്കി്ടത്ൊപതയൊ
ണറ് യൊപതൊരു വിേസ് സൊധ്യ
തയുമില്ലൊത് പേ-പ�യിെിനുകവ
ണ്ി വൊദിക്കുനതറ്.

പ�യില്കവയുപട േൊര്യത്ില് 
വിദഗ്ദ്ധ്ൊയ ഇ.ശ്രീധരനുും 
സകതണ് �യില്കവയുപട മുന 

C-´y F-K-bv³-kv-äv ^yp-hÂ ss{]k-v ssl-¡v
Iym-¼-bn-\nÂ A-Wn-\n-c¡pI
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(2-ാം ശേജില് നിന്ന്)

എസ് യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്) ജനറല് 
പസക്രട്റി സഖാവ് പപ്രാവാഷ്  

ശ�ാഷിപറെ അനുശോചന സശദേേം

പ്രിയ സഖൊക്കപള, 
ബ്ുംഗ്ൊകദശറ് കസൊഷ്യെിസ്ററ്(മൊര്ക്ിസ്ററ്) 

�ൊര്ടിയുപട സ്ൊ�േ ജ്�ല് പസക്രട
�ിയുും ബ്ുംഗ്ൊകദശിപെ വിഖ്യൊത്ൊയ 
വിപ്ലവ ക്തൊവമൊയ സഖൊവറ് പമൊബ്ി
നുള് സഹദര് ൌധരിയുപട ്ിര്യൊണ
ത്ില് അഗൊധമൊയ ദുഃഖത്ിെൊണ്ിരി
ക്കുന �ൊര്ടി ക്തൊക്കകളൊടുും കേഡര്
മൊകരൊടുും അനുഭൊവിേകളൊടുും എസറ് യു
സിഐ (േമ്യൂണിസ്ററ്) �ൊര്ടിയുപട  ക�രില് 
ഞൊന ഹൃദയവ്യഥകയൊപട അനുകശൊെ്ും 
അ�ിയിക്കുന്നു.

സഖൊവറ് പമൊബ്ിനുള്  സഹദര് ൌധരി 
അകദേഹത്ിപന് വിപ്ലവ രൊഷ്ട്രീയ ജീവിതും 
ആരുംഭിക്കുനതറ് ഇന്ത്യയിെൊയിരുന്നുപവ
നതറ് ്ിങ്ങളില് �െര്ക്കുും അ�ിവള്ളതൊ
ണറ്. ബ്ിടീഷറ് ഭരണത്ിന േീഴിെൊയിരു
ന അനപത് അവിഭജിത  ഇന്ത്യയില്,  
േല്ക്കടയിെൊയിരുന്നു തപന് മൂത് സകഹൊ
ദരനുപമൊത്റ് അകദേഹും  തൊമസിച്ചുവനി
രുനതറ്. േൗമൊരും �ിനിടയുടപ്,  യുവ
ത്ത്ിപന് പ്രൊരുംഭത്ില്,  1951-ല്  മഹൊ
്ൊയ മൊര്ക്ിസ്ററ് ക്തൊവും െിന്തേനുും 
എസറ് യുസിഐ(േമ്യൂണിസ്ററ്) സ്ൊ�േ 
ജ്�ല് പസക്രട�ിയുമൊയ സഖൊവറ് ശി
ബ്റ് ദൊസറ് ക�ൊഷുമൊയി അകദേഹും ബ്ന്ധ
പപ്ടൊ്ിടയൊയി. സഖൊവറ് ക�ൊഷിപന്  
ആശയങ്ങളില്്ിനറ് ആകവശമുള്പക്കൊ
ണ്ടുും അകദേഹും ്ല്േിയ ശിക്ണത്ൊ
ലും, മൊമൂല് പ്രേൊരമുള്ള സൊധൊരണ ജീവി
തത്ിപന് എല്ലൊ ആേര്ഷണങ്ങപളയുും 
ത്യജിച്ചുപേൊണ്റ് സഖൊവറ് സഹദര് സമ്പൂര്
ണമൊയ അര്പ്ണ മക്ൊഭൊവകത്ൊപട വി
പ്ലവ സമരും ഏപറ്ടുത്തു.

ഇന്ത്യയിെൊയിരിക്കുക്ൊള് കേൊണ്
ഗ്സറ് സര്ക്കൊരിപ്തിപരയുള്ള �െ ബ്ഹു
ജ് പ്രകക്ൊഭങ്ങളിലും �പങ്കടുക്കുേയുും 
ക�ൊെീസറ് അതിക്രമങ്ങപള ക്രിടുേയുും 
�െ സന്ദര്ഭങ്ങളിലും ജയിെില് അടക്ക
പപ്ടുേയുും പെയ്തിട്ടുണ്റ്. പതൊഴിെൊളിവര്ഗ്ഗ 
പ്രകക്ൊഭങ്ങളിലും ദരിദ്ര  േര്ഷേരുപടയുും 
േര്ഷേപത്ൊഴിെൊളിേളപടയുും പ്രകക്ൊ
ഭങ്ങളിലും യുവജ്-സൊുംസ്ൊരിേ പ്രവര്

ത്്ങ്ങളിലും വര്ഗീയ വിരുദ്ധ പ്രസ്ൊ
്ങ്ങളിലും അകദേഹും സവികശഷമൊയ �ങ്കു
വഹിച്ചു. ഈ പ്രക്രിയയിലൂപട ഒരു േഴിവ
റ്  സും�ൊടേന  എന ്ിെയില് അകദേ
ഹും വളര്ന്നു. എസറ് യുസിഐ(േമ്യൂണി
സ്ററ്) �ൊര്ടി സും�ട്  ഡല്ഹിയിലും 
ഹരിയൊ്യിലും പേടിപ്ടുക്കുനതിലും 
അകദേഹും ഒരു പ്രധൊ് �ങ്കുവഹിച്ചു.

ഔ�െൊരിേ വിദ്യൊഭ്യൊസത്ി്റ് അവ
സരും െഭിച്ില്ലൊയിരുന്നുപവങ്കില്കപ്ൊലും 
സഖൊവറ് ശിബ്ദൊസറ് ക�ൊഷിപന് �ൊഠങ്ങ
ളൊലും മഹൊ്ൊയ ആ ക്തൊവിക്ൊപടൊ
ത്തുള്ള സജീവമൊയ സഹവര്ത്ിത്ത്ൊ
ലും പ്രകെൊദിത്ൊയി, മൊര്ക്ിസ്ററ് ദര്ശ്
പത് മക്ൊഹരമൊയി അവതരിപ്ിക്കൊനുും 
കദശീയ-അന്തര്കദശീയ സൊഹെര്യങ്ങപള 
ശരിയൊയി വിശേെ്ും പെയ്ൊനുും േെൊ 
സൊഹിത്യ സൊുംസ്ൊരിേ വിഷയങ്ങളില് 
ആേര്ഷണീയമൊയ െര്ച്േള് ്ടത്ൊ
നുും വിപ്ലവ �ൊര്ടിപയയുും വര്ഗബ്ഹുജ് 
സും�ട്േപളയുും വളര്ത്ിപയടുക്കൊനുും 
യുവൊക്കളില് വിപ്ലവൊശയങ്ങകളൊടുും വി
പ്ലവ �ൊര്ടികയൊടുും വ്ിച് ആേര്ഷണും 
സൃഷ്ടിപച്ടുക്കൊനുും ജ്ങ്ങപള പ്രബുദ്ധരൊ
ക്കി അവരില് ഉയര്ന മൂെ്യങ്ങളും മൊനു
ഷിേ ഗുണങ്ങളും വളര്ത്ിപയടുക്കൊനുമു
ള്ള അസൊമൊ്്യമൊയ കശഷിേള് അകദേഹും 

ആര്ജിക്കുേയുണ്ൊയി.
മൊര്ക്ിസും-പെ്ി്ിസും ശിബ്ദൊസറ് 

ക�ൊഷറ് െിന്ത എന വിപ്ലവ ആശയും 
വ്യൊ�േമൊയി പ്രെരിപ്ിക്കുേ, വിപ്ലവ�ൊര്
ടി പേടിപ്ടുക്കുേ,  വിപ്ലവ സമരങ്ങള് 
വളര്ത്ിപയടുക്കുേ എനതു മൊത്മൊയി
രുന്നു സഖൊവിപന് ഒകരപയൊരു ജീവിത
ദൗത്യും. ആ െക്്യപത് മുന്ിര്ത്ി 
1972ല്  അകദേഹും ജന്മ്ൊടൊയ ബ്ുംഗ്ൊ
കദശികെക്കറ് ക�ൊയി. ്ിരവധി ബുദ്ധിജീ
വിേപളയുും പ്രഗത്ഭരൊയ വിദ്യൊര്ത്ിേ
പളയുും  യുവൊക്കപളയുും  അധ്ൊ്ിക്കുന 
ബ്ഹുജ്ങ്ങപളയുും പ്രകെൊദിപ്ിക്കൊനുും 
അവപര സും�ടിപ്ിക്കൊനുും മൊതൃേൊ�ര
മൊയ സമരും അകദേഹും ്ടത്ി. ആ പ്ര
ക്രിയയിലൂപട ബ്ുംഗ്ൊകദശിപന് മണ്ണില് 
ഒകരപയൊരു യഥൊര്ത് വിപ്ലവ �ൊര്ടിപയ
ന ്ിെയില് ബ്ുംഗ്ൊകദശറ് കസൊഷ്യെി
സ്ററ്(മൊര്ക്ിസ്ററ്) �ൊര്ടി സ്ൊ�ിച്ചു.

തപന് �ില്ക്കൊെ ജീവിതത്ില് ഒകട
പ� അസുഖങ്ങള് അകദേഹപത് ബ്ൊധിച്ചു. 
ആ ബുദ്ധിമുട്ടുേള് അവഗണിച്ചുും പ്രൊയസും
ബ്ന്ധമൊയ ശൊരീരിേ-മൊ്സിേ �രിമി
തിേപള അതിജീവിച്ചുും തപന് വിപ്ലവ ജീ
വിതസമരും അന്ത്യശ്ൊസും വപര അകദേഹും 
അവിരൊമും തുടര്ന്നു. മഹത്മൊര്ന ഹൃദയ 
വിേൊരങ്ങളും ഉനത ധൊരണേളും സഖൊവറ് 
ശിബ്റ് ദൊസറ് ക�ൊഷറ്  െിന്തേളപട അടി
സ്ൊ്ത്ില് പ്രേൊശമൊ്മൊയ വിപ്ലവ 
സ്ഭൊവവും ആര്ജിച്കതൊപട ബ്ുംഗ്ൊകദശി
പെയുും ഇന്ത്യയിപെയുും അക്േമൊളേള
പട മ്സ്ില് ഉയര്ന ആദരവും ബ്ഹുമൊ
്വും അകദേഹും ക്ടി. ഒരു യഥൊര്ത് പതൊ
ഴിെൊളിവര്ഗ്ഗ സൊര്വ്വകദശീയവൊദി എന 
്ിെയില് മൊര്ക്ിസും-പെ്ി്ിസും ശി
ബ്റ് ദൊസറ് ക�ൊഷറ്  െിന്തേള് �െ യൂക�ൊ
�്യന രൊജ്യങ്ങളിലും അ�ബ്റ് രൊജ്യങ്ങളി
ലും പ്രെരിപ്ിക്കുനതിനുും സൊമ്ൊജ്യത്വി
രുദ്ധ പ്രസ്ൊ്ും വളര്ത്ിപയടുക്കുനതി
ലും അകദേഹും  സവികശഷമൊയ �ങ്കുവഹി
ച്ചു. സ്ഭൊവസവശിഷ്ട്യവും ഉയര്ന സൊും
സ്ൊരിേ ്ിെവൊരവും ആര്ജിച്റ്,  സഖൊവറ് 
ശിബ്റ് ദൊസറ് ക�ൊഷിപന് �ൊഠങ്ങളില്്ി
നറ് ആകവശും ഉള്പക്കൊണ്റ് ഈ വിപ്ലവ 
ക�ൊരൊളി ചൂഷിതരൊയ ജ്ങ്ങകളൊടറ് ്ി
സ്ീമമൊയ കനേഹവും മൊര്ക്ിസും-പെ്ി്ി

സും ശിബ്റ് ദൊസറ് ക�ൊഷറ് െിന്തകയൊടുും  
പതൊഴിെൊളിവര്ഗ്ഗ സൊര്വ്വകദശീയതകയൊ
ടുും അെഞ്ചെമൊയ കൂറുും  വച്ചുപുെര്ത്ി
യിരുന്നു.

പ്രതിബ്ന്ധങ്ങപള എതിരിടുനതില് 
അകദേഹും �തുംവന ക�ൊരൊളിയൊയിരുന്നു. 
വിപ്ലവൊശയങ്ങകളൊടുും  വിപ്ലവ പ്രവര്ത്
്കത്ൊടുും  അടി�ത�ൊത് പ്രതിജ്ൊ
ബ്ദ്ധത പുെര്ത്ി. ഇളമു�ക്കൊരില് അതീവ  
കനേഹവൊത്സെ്യങ്ങള് പെൊരിഞ്ഞു. വളപര 
എളിമകയൊപടയൊയിരുന്നു അകദേഹും പ�
രുമൊ�ിയിരുനതറ്. ഇന്ത്യയിപെ വിപ്ലവ പ്ര
സ്ൊ്പത് മുകനൊട്ടു ്യിക്കുനതില് 
അകദേഹത്ിപന് വിെപപ്ട �ങ്കിപ്  ഞങ്ങള് 
കൃതജ്തകയൊപട സ്മരിക്കുന്നു.

ബ്ുംഗ്ൊകദശിപെ ശരിയൊയ വിപ്ലവ�ൊര്
ടിയൊയ ബ്ുംഗ്ൊകദശറ് കസൊഷ്യെിസ്ററ് (മൊര്
ക്ിസ്ററ്) �ൊര്ടി,  ്പമ് വിട്ടു�ിരിഞ് 
സഖൊവറ് പമൊബ്ിനുള് സഹദര് ൌധരിയു
പട സ്പ്നങ്ങള് സൊക്ൊതറ്േരിക്കുേപയന 
െക്്യകത്ൊപട മൊര്ക്ിസും-പെ്ി്ിസും
-ശിബ്റ് ദൊസറ് ക�ൊഷറ്  െിന്തേളപടയുും  
പതൊഴിെൊളിവര്ഗ്ഗ സൊര്വ്വകദശീയതയുപട
യുും �തൊേ അടി�ത�ൊപത ഉയര്ത്ിപ്ി
ടിക്കുപമന്നുും കദശീയ ബൂര്ഷ്ൊസിക്കുും 
കെൊേ  സൊമ്ൊജ്യത്ത്ിനുപമതിരൊയ പ്ര
സ്ൊ്ും ശക്തിപപ്ടുത്ി മുകനറുപമന്നുമൊണറ് 
ഞങ്ങളപട �ൊര്ടിയുപട ഉ�ച് വിശ്ൊസും.

പതൊഴിെൊളിവര്ഗ്ഗ സൊര്വ്വകദശീയത
യില് അടിയു�ച്റ് വിശ്സിക്കുന രണ്റ് പ്ര
സ്ൊ്ങ്ങപളന ്ിെയില് ബ്ുംഗ്ൊകദശറ് 
കസൊഷ്യെിസ്ററ്(മൊര്ക്ിസ്ററ്) �ൊര്ടിയുും ഇന്ത്യ
യിപെ എസറ് യുസിഐ(േമ്യൂണിസ്ററ്) �ൊര്
ടിയുും  തമ്ിലള്ള ഐേ്യവും സൊകഹൊദ
ര്യവും പേട്ടു�കപ്ൊപട ്ിെപേൊള്ളുപമന്നുും 
വരുും്ൊളേളില് കൂടുതല് ബ്െപപ്ടുപമന്നുും 
ഞങ്ങള് ഉ�ച്റ് വിശ്സിക്കുന്നു. ആജീവ
്ൊന്ത വിപ്ലവേൊരിയൊയ സഖൊവറ് പമൊബ്ി
നുള്  സഹദര് ൌധരിക്കറ് െൊല്സെൊും...

ബ്ുംഗ്ൊകദശറ് കസൊഷ്യെിസ്ററ് 
(മൊര്ക്ിസ്ററ് ) �ൊര്ടി ്ീണൊള് വൊഴപട.. 
മൊര്ക്ിസും പെ്ി്ിസും ശിബ്റ് ദൊസറ് 
ക�ൊഷറ് െിന്തേള് ്ീണൊള് വൊഴപട...
പതൊഴിെൊളിവര്ഗ്ഗ സൊര്വ്വകദശീയത 
്ീണൊള് വൊഴപട...
വിപ്ലവും ്ീണൊള് വൊഴപട..
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െീഫറ് എഞ്ചി്ീയ�ൊയ അകെൊയറ് 
കുമൊര് വര്മ്യുമുള്പപ്പട വിദഗ്ദ്ധ
ന്മൊരൊയ ്ിരവധിയൊളേള് സില്
വര്സെന ഒരു വി്ൊശ �ദ്ധതി
യൊപണന്നുും ഒരര്ത്ത്ിലും ഇതറ് 
കേരളത്ി്നുകയൊജ്യമല്ല എന്നുും 
പ്രഖ്യൊ�ിച്തൊണറ്.

്ിയമസഭയികെൊ ജ്പ്രതി
്ിധിേകളൊകടൊ െര്ച് പെയ്ൊപത 
അതീവ ്ിഗൂഢമൊയൊണറ് �ദ്ധ
തിക്കുകവണ്ി ശ്രമിക്കുനതറ്. അും
ഗീേൊരമില്ലൊത് ഏജനസിക്കറ് 
32 െക്ും രൂ� ്ല്േി 3 മൊസും
പേൊണ്റ് തടിക്കൂടിയ ഇഐഎ 
�ഠ്ും ഇകപ്ൊള് തള്ളിക്കളകയ
ണ്ി വനിരിക്കുന്നു. സൊമൂഹിേ 
സമ്ര്ദേത്ിപന്യുും കേൊടതി ഇട
പ�ടലേളപടയുും ഫെമൊയി വീണ്ടുും 
�രിസ്ിതി ആ�ൊത മൊക്ജറ് പമ
ന്റ് പപ്രൊജ്റ് തയ്ൊ�ൊക്കൊന പട
ണ്ര് ക്ണിച്ിരിക്കുന്നു.

എത് കുറ്േരവും ്ിരുത്ര
വൊദ�രവമൊയ സമീ�്മൊണറ് 

സര്ക്കൊരികന്തറ്. കേരളും ഇകപ്ൊള്
ത്പന �ൊരിസ്ിതിേമൊയി 
വെിയ പവല്ലുവിളിേപള ക്രിട്ടു
പേൊണ്ിരിക്കുേയൊണറ്. വിേസ
്ത്ിപന് ക�രില് ്മ്മുപട േൊ
െൊവസ്പയയുും �രിസ്ിതിപയ
യുും ഭൂമിശൊസ്ത്രപത്യുും മ്സ്ിെൊ
ക്കൊപത ്ടത്ിയ ്ിര്മ്ൊണങ്ങ
ളും ഇടപ�ടലേളപമൊപക്ക ദരന്ത
ങ്ങളൊയി മൊ�ിപക്കൊണ്ിരിക്കുന്നു. 
കുട്ൊടറ് മനുഷ്യവൊസകയൊഗ്യമ
ല്ലൊതൊയി മൊ�ിയിരിക്കുന്നു. വിഴി
ഞ്ും തു�മുഖും ്ിര്മ്ൊണും ആരും
ഭിച്കപ്ൊള്തപന തിരുവ്ന്തപു
രും ജില്ലയുപട തീരകദശും ദരന്തഭൂ
മിയൊയി മൊ�ിയിരിക്കുന്നു. �ണി
പൂര്ത്ിയൊക്കൊന േഴിയൊതിരി
ക്കുനതറ് �ൊ� േിടൊത്തുപേൊ
ണ്ൊണറ്. �ത്്ുംതിട ജില്ലയില് 
ഇ്ി പുതിയ �ൊ�മടേള് അനു
വദിക്കിപല്ലനറ് സി�ിഐ(എും) 
ക്തൊക്കള്ക്കുക�ൊലും പ്രഖ്യൊ�ി
കക്കണ്ി വനിരിക്കുന്നു. അകപ്ൊള് 
പേ.പ�യിെി്റ് ്ിര്മ്ൊണ സൊ

മഗ്ിേള് എവിപട്ിന്നുും െഭിക്കുും. 
392 േികെൊമീറ്ര് ്ീളത്ില് ഭൂ
്ിരപ്ില് ്ിന്നുും 5 മീറ്�ികെപ� 
ഉയരത്ില് മതില്പേട്ടുവഴി എല്ലൊ 
വര്ഷവും േരേവിപഞ്ൊഴുകുന 
്ദിേളിപെ പവള്ളും പേടി്ിനറ് 
മതിെി്റ് േഴക്കുഭൊഗത്തുള്ള ജ്
വൊസും അസൊദ്ധ്യമൊക്കുും. അര 
േികെൊമീറ്ര് ഇടവിടറ് ്ിര്മ്ിക്കു
ന അണ്ര്പ്ൊസുേള് വഴി കുത്ി
പയൊഴുകുക്ൊള് സുംഭവിക്കുന 
അ�േടും എത് വരുതൊയിരിക്കുും. 
2018 പെ പ്രളയത്ില് സഹൊയി
ക്കൊപ്ത്ിയ സനദ്ധ പ്രവര്ത്
േര്ക്കറ് തടസ്മൊയതറ് ്ദിേളിപെ 
പവള്ളും ക�ൊഡുേള് വഴി കുത്ി
പയൊഴുേിയതുും വീടുേളപട മതി
ലേളപമൊപക്കയൊയിരുന്നു എനറ് 
്മുക്ക�ിയൊും. പ�ടിമുടിയുും പുത്
മെയുും േവളപ്ൊ�യുപമൊപക്ക ്ി
രന്തരമൊവര്ത്ിക്കപപ്ടുന ദരന്ത 
ഭൂമിയൊയി കേരളും മൊറുപമനതില് 
തര്ക്കമില്ല

കുടിപയൊഴിപ്ിക്കപപ്ടുനവരു

പട പു്രധിവൊസും കേരളത്ില് 
വെിയ സൊമൂഹിേ പ്രശറ് ്മൊയി 
മൊറുും. മൂെ്ിള്ളിയില് 316 കുടുും
ബ്ങ്ങപള പൂര്ണ്ണമൊയുും പു്ുഃരധി
വസിപ്ിക്കൊന 12 വര്ഷമൊയിട്ടുും 
േഴിഞ്ിടില്ല. ്ൊലവര്ഷുംമു്റ് 
തിരുവ്ന്തപുരത്റ് േടെൊക്രമ
ണപത്ത്തുടര്നറ് വീടറ് ്ഷ്ടപപ്
ടവര് ഇകപ്ൊഴുും എഫറ് സിഐ കഗൊ
ഡൗണിെൊണറ് േഴിയുനതറ്. അങ്ങ
പ് ്ിരവധി ഉദൊഹരണങ്ങളണ്റ്. 
3 പസന്റ് ഭൂമിക്കുകവണ്ി അക�
ക്്ല്േി േൊത്തുേിടക്കുന െക്
ങ്ങള് കേരളത്ിലണ്റ്. അപതൊ
ന്നുും �രിഗണ്ൊവിഷയമൊയി
രുനില്ല. േടും േയ�ി മുടിഞ്ി
രിക്കുന സര്ക്കൊര് വീണ്ടുും േടും 
വൊങ്ങി ഇത്രപമൊരു �ദ്ധതി 
്ടപ്ിെൊക്കുനതറ് ആകഗൊള കു
ത്േേളപട തൊല്പ്ര്യപ്രേൊര
വും വെിയ േമ്ീഷന െൊക്കൊ
ക്കിയുമൊണറ്. സൊ്ത്ിേവും 
സൊമൂഹിേവും �ൊരിസ്ിതിേവ
മൊയി വെിയ ദരന്തമൊയ സില്

വര്സെന �ദ്ധതിപക്കതിപര 
ഇനറ് കേരള ജ്ത ഒനൊപേ 
ഉണര്നിരിക്കുന്നു. സുംസ്ൊ് 
പേപ�യില് വിരുദ്ധ ജ്േീയ 
സമിതിയുപട ആഭിമുഖ്യത്ില് 
്ിരന്തരമൊയ സമരപ്രവര്ത്്
ങ്ങള് ്ടന്നുപേൊണ്ിരിക്കുന്നു. 
�ദ്ധതി േടന്നുക�ൊകുന പ്രകദശ
ങ്ങളിപെ ജ്ങ്ങള് േക്ിരൊഷ്ട്രീ
യത്ിനുും ജൊതിമതെിന്തേള്ക്കു
മതീതമൊയി ജ്േീയ സമരക്ക
മ്റ്ിേള് രൂ�ീേരിച്ചു പേൊണ്ി
രിക്കുന്നു. ശൊസ്ത്രസൊഹിത്യ �രി
ഷത്റ് ക�ൊപെയുള്ള ഇടതറ് അനു
കൂെ സും�ട്േള് �രസ്യമൊയി 
�ദ്ധതിപക്കതിപര രുംഗത്തു വന്നു
പേൊണ്ിരിക്കുന്നു. ഈ സര്ക്കൊര് 
വരൊ്ിരിക്കുന വെിയ ജ്േീയ 
പ്രകക്ൊഭണത്ി്റ് മുനില് �രൊ
ജയപപ്ടകണൊ അകതൊ �ദ്ധതി 
എത്യുും കവഗും �ിനവെിച്റ് ജ്
കരൊഷത്ില്്ിന്നുും രക്പപ്ട
കണൊ എനറ് ആകെൊെിക്കൊന 
സമയും ആയിരിക്കുന്നു.
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ഒനര വര്ഷമൊയി തുടരുന 
കേൊവിഡറ് മഹൊമൊരി വിദ്യൊഭ്യൊ
സരുംഗത്റ് അ�രിഹൊര്യമൊയ 
്ഷ്ടങ്ങള് വരുത്ിപേൊണ്ിരിക്കു 
േയൊണറ്.  കേൊവിഡറ് ഒനൊും തരും
ഗത്ില് വിദ്യൊെയങ്ങള് ഏേ
കദശും പൂര്ണ്ണമൊയുും അടഞ്ഞുേി
ടന്നു; രണ്ൊും തരുംഗവും ആസന
മൊയ മൂനൊും തരുംഗും എന ഭീതിയുും  
മപറ്ൊരു അക്കൊദമിേറ് വര്ഷും കൂടി 
വിദ്യൊെയങ്ങള് അടഞ്ഞുേിടക്കു
ന സ്ിതിയികെക്കറ് പേൊപണ്
ത്ിക്കുന്നു. വിദ്യൊര്ത്ിേളും അക്കൊ
ദമിയുും തമ്ിലള്ള ബ്ന്ധും ്ിെ
്ിര്ത്തുേപയനതി്പ്പു�കത്ക്കറ് 
ഓണ്സെന ക്ൊസുേള് വിദ്യൊ
ഭ്യൊസത്ിപന് െക്്യും പൂര്ത്ീ
േരിക്കൊന �ര്യൊപ്തമൊയിരുനില്ല.

ഈപയൊരു സൊഹെര്യത്ി
െൊണറ് �രീക് ്ടത്ിപ്ിപ്ക്കു
�ിച്റ് െര്ച് പെയ്വൊന ഉനതവി
ദ്യൊഭ്യൊസ മന്ത്രി ജൂണ് 8്റ് വി
ദ്യൊര്ത്ി സും�ട്ൊ പ്രതി്ി
ധിേളപട കയൊഗും വിളിച്ചുകെര്
ക്കുനതറ്. ഇത്രപമൊരു കയൊഗും 
്ടക്കുനതൊയി അ�ിയിച്ചുപേൊ
ണ്ടുും ഈ കയൊഗത്ില് അവത
രിപ്ിക്കൊനുള്ള അഭിപ്രൊയങ്ങള് 
ക്ണിച്ചുപേൊണ്ടുും എഐഡിഎ
സറ്ഒ സുംസ്ൊ് േമ്ിറ്ി ഒരു വൊ
ടറ് സറ്ആപ്റ് പമകസജറ് വിദ്യൊര്ത്ി
േള്ക്കിടയില് പ്രെരിപ്ിച്ചു. 
ഏതൊനുും മണിക്കൂറുേള്ക്കുളളില് 
അഭൂതപൂര്വമൊയ പ്രതിേരണങ്ങള് 
എഐഡിഎസറ്ഒ സുംസ്ൊ് 
ക്തൃത്ത്ി്റ് െഭിച്ചുതുടങ്ങി. 
കേരളപമ്ൊടുമുളള വിദ്യൊര്ത്ി
േള്- വിവിധ സര്വേെൊശൊെ
േളിലും കേൊഴറ് സുേളിലും �ഠിക്കു
നവര്- വിദ്യൊഭ്യൊസ രുംഗത്റ് 
അവര് ക്രിടുന പ്രശറ് ്ങ്ങള് 
അ�ിയിച്ചുപേൊണ്റ് എഐഡിഎ
സറ്ഒ ക്തൊക്കപള വിളിക്കുവൊനുും 
പമകസജറ് അയക്കുവൊനുും ആരും
ഭിച്ചു. �തി്ൊയിരകത്ൊളും പമ
യിലേളും വൊടറ് സറ്ആപ്റ് പമകസ
ജുേളും നൂറുേണക്കി്റ് കഫൊണ്
കേൊളേളും രണ്റ് ദിവസത്ി്േും 

എഐഡിഎസറ്ഒയ്കറ് െഭിച്ചു. 
കേൊവിഡറ് ആരുംഭിച് േൊെും മുതല് 
സര്വേെൊശൊെ വിദ്യൊര്ത്ിേള് 
ക്രിടുന പ്രതിസന്ധിേള് അനു
ഭൊവപൂര്വും കേള്ക്കുവൊനക�ൊലും 
ബ്ന്ധപപ്ട ഒരു അധികൃതരുും 
തയ്ൊ�ൊയിടില്ല എനതിപന് സൊ
ക്്യപപ്ടുത്െൊയിരുന്നു ഓകരൊ 
പ്രതിേരണങ്ങവും. കേൊവിഡറ് 
വ്യൊ�്ത്ിപന്യുും വിദ്യൊര്ത്ി
േള് ക്രിടുന മൊ്സിേ സമ്ര്
ദേത്ിപന്യുും ഗതൊഗതവും കഹൊ
സ്റലേളമുള്പ്പടയുളള സുംവിധൊ
്ങ്ങളപട അ�ര്യൊപ്തതയുപടയുും 
�ശ്ൊത്െത്ില് സൊധൊരണ
മൊയ അക്കൊദമിേ വര്ഷമൊയി 
കേൊവിഡറ് സൊഹെര്യപത് �രി
ഗണിക്കുവൊന സൊധിക്കില്ല. വി
ദ്യൊര്ത്ിേളപട ഭൊവിക്കുും അക്കൊ
ദമിയുപട മുകനൊട്ടുക�ൊ ക്കിനുും 
�രമൊവധി കു�ച്റ് ്ഷ്ടമുണ്ൊകുന 
വിധത്ിലള്ള ഉ�ൊധിേള് ആകെൊ
െികക്കണ്തൊയിവരുും. മൊത്മല്ല, 
ഒരു കഡൊസറ് വൊേറ് സിനക�ൊലും 
െഭിക്കൊത് വിദ്യൊര്ത്ിേള് 
വെിയ കതൊതില് സ്ര്ക്കത്ില് 
വനൊല് അതറ് കേൊവിഡറ് വ്യൊ
�്ത്ി്റ് േൊരണമൊകുും. ഈ 
വിഷയങ്ങള് �രിഗണിച്ചുപേൊ
ണ്ടുളള �തി്ൊ�റ് ്ിര്കദേശങ്ങളൊ
ണറ് എഐഡിഎസറ്ഒപയ പ്രതി
്ിധീേരിച്ചു പേൊണ്റ് മന്ത്രി വി
ളിച്ചുകെര്ത് കയൊഗത്ില് �പങ്ക
ടുത് സുംസ്ൊ് പസക്രട�ി �ി.പേ.
പ്രഭൊഷറ് അവതരിപ്ിച്തറ്. 
1. അവസൊ് പസമസ്റര് �രീ

ക്േള് േൊനസല് പെയ്തുപേൊണ്റ് 
മുന പസമസ്റര് �ിസള്ട്ടുേളപട 
അടിസ്ൊ്ത്ില് ഫെപ്രഖ്യൊ
�്ും ്ടത്തുേ. പബ്റ്ര്പമന്റ്(കൂ
ടുതല് പമച്പപ്ട �ിസള്ടറ്) ആഗ്
ഹിക്കുനവര്ക്കറ് അതിനുള്ള അവ
സരും �ഗുെ�ൊയിതപന ്ിെ്ിര്
ത്തുേ. 
2. കേൊവിഡറ് സൊഹെര്യത്ില് 

�രീക്േളപട എണ്ണും കു�യ്ക്കുേ. 
വൊര്ഷിേൊടിസ്ൊ്ത്ില് �രീ
ക് ്ടത്തുേ. അതൊയതറ് 1,3,5 

പസമസ്ററുേള് �ദ്ദു പെയ്തുപേൊണ്റ് 
2,4 പസമസ്റര് �രീക്േള് ്ട
ത്തുേ.
3. മുന�റ് ്ടത്ിയ എല്ലൊ �രീ

ക്േളപടയുും ഫെ പ്രഖ്യൊ�്ും  
ഉടന ്ടത്തുേ.
4. മുനേൊെങ്ങളില് കേൊവിഡ്മൂ

െും �രീക്പയഴുതൊ്ൊേൊപത 
ക�ൊയവര്ക്കുള്ള സറ് പ�ഷ്യല് 
എേറ് സൊും, സപ്ലിപമന്�ി �രീക്
േള്, �രീക്ൊനുബ്ന്ധിയൊയ 
േമ്ിറ്ിേള് എനിവ അനുകയൊ
ജ്യമൊയ പതൊടടുത് സൊഹെര്യ
ത്ില്തപന ്ടത്ി യുദ്ധേൊെൊ
ടിസ്ൊ്ത്ില് ഫെും പ്രഖ്യൊ�ി
ക്കണും.

5. എല്ലൊ കേൊപളജറ് വിദ്യൊര്ത്ി
േള്ക്കുും മുനഗണ്ൊക്രമത്ില് 
വൊേറ് സിന ്ല്േിപക്കൊണ്റ് എത്
യുും കവഗും ഓഫറ് സെന ക്ൊസു
േള് ആരുംഭിക്കുേ.
6. ഓണ്സെന ക്ൊസുേള് അക്കൊ

ദമിേ െക്്യങ്ങള് ്ി�കവറ്റുനി
ല്ലൊപയനതി്ൊല് ഉെിതമൊയ 
പതൊടടുത് സൊഹെര്യത്ില് �രി
ഹൊരകബ്ൊധ്ും ്ല്കുവൊനുള്ള 
ഉ�ൊധിേള് ആവിഷറ് ക്കരിക്കുേ.

-തുടങ്ങിയവയൊയിരുന്നു മീറ്ിും
ഗില് അവതരിപ്ിച് ഡിമൊന്േള്. 
എനൊല് �രീക്പയക്കു�ിച്റ് െര്
ച് പെയ്വൊന കയൊഗും വിളിച് 
ഉനതവിദ്യൊഭ്യൊസ മന്ത്രി, പ്രസ്തുത 
കയൊഗപത് ഒരു പ്രഹസ്മൊക്കി
പക്കൊണ്റ്, ആദ്യുംതപന ജൂണ് 28 

മുതല് �രീക്േള് ആരുംഭിക്കു
പമനറ് പ്രഖ്യൊ�ിക്കുേയൊണു ണ്ൊ
യതറ്. വിദ്യൊര്ത്ിേളപട അഭിപ്രൊ
യങ്ങള് പതല്ലുും �രിഗണിക്കപപ്
ടില്ല. ഈ തീരുമൊ്ത്ിപ്തിപര 
വിദ്യൊര്ത്ിേള് ശക്തമൊയ പ്രതി
കഷധവമൊയി രുംഗത്റ് വന്നു. 
എഐഡിഎസറ്ഒ ഉയര്ത്ിയ 
ഡിമൊന്േള് വിദ്യൊര്ത്ിേള് 
ഏപറ്ടുത്തു. ഈ ഡിമൊന്േള് ഉയര്
ത്ിപക്കൊണ്റ് അരെക്കത്ൊളും  
വിദ്യൊര്ത്ിേള് ഒപ്പുപവച് ്ികവ
ദ്ും ഉനതവിദ്യൊഭ്യൊസമന്ത്രിക്കുും 
മുഖ്യമന്ത്രിക്കുും വിവിധ സര്വേ
െൊശൊെ സവസറ് െൊനസെര്മൊര്
ക്കുും സമര്പ്ിച്ചു.

േണ്ണൂര് യൂണികവഴറ് സിറ്ി സ്റ്റു
ഡന്റ് സറ് േള്ീവറ്, േൊെിക്കറ്റ് യൂ
ണികവഴറ് സിറ്ി സ്റ്റുഡന്റ് സറ് േള്ീ
വറ്, എുംജി യൂണികവഴറ് സിറ്ി സ്റ്റു
ഡന്റ് സറ് േള്ീവറ്, കേരള  യൂണി
കവഴറ് സിറ്ി സ്റ്റുഡന്റ് സറ് േള്ീവറ്, 
ബ്ികവൊേറ് സ്റ്റുഡന്റ് സറ് േള്ീവറ്, 
കുഹൊസറ്(കേരള ആകരൊഗ്യ സര്
വേെൊശൊെ) സ്റ്റുഡന്റ് സറ് േള്ീ
വറ്, പേടിയു(സൊകങ്കതിേ സര്വ
േെൊശൊെ) സ്റ്റുഡന്റ് സറ് േള്ീവറ്, 
ക�ൊളിപടേറ് ്ിേറ് സ്റ്റുഡന്റ് സറ് േള
്ീവറ്, എസറ്ഡിഇ (വിദൂരവിദ്യൊ
ഭ്യൊസും) സ്റ്റുഡന്റ് സറ് േള്ീവറ്, ബ്ി 
ആര്ക്കറ് സ്റ്റുഡന്റ് സറ് േള്ീവറ്, 
െക്ദ്ീ�റ് സ്റ്റുഡന്റ് സറ് േള്ീവറ് 
എനീ സമരകവദിേളിലൂപട കേ

രളപമ്ൊടുും ആയിരക്കണക്കി്റ് 
വിദ്യൊര്ത്ിേള് എഐഡിഎ
സറ്ഒയുപട ക്തൃത്ത്ില് സമര
രുംഗത്റ് അണി്ിരന്നു. കെൊ
േറ്ഡൗണ് സൊഹെര്യമൊയതി
്ൊല്, െഭ്യമൊയ ഓണ്സെന 
സൊധ്യതേള് എല്ലൊും ഉ�കയൊഗ
പപ്ടുത്ിപക്കൊണ്റ് വിദ്യൊര്ത്ി
േള് തങ്ങളപട ഡിമൊന്േള് അവ
തരിപ്ിച്ചു; പുതിയ സമര രീതി
േള് ആവിഷറ് േരിച്ചു. യൂണികവ
ഴറ് സിറ്ി അധിേൊരിേപളയുും മന്ത്രി
മൊപരയുും എുംഎല്എമൊപരയുും 
ഗവര്ണപ�യുും മനുഷ്യൊവേൊശ 
േമ്ീഷപ്യുപമല്ലൊും തങ്ങളപട 
ഡിമൊന്േള് അ�ിയിച്ചു; ആശങ്ക
േള് അവതരിപ്ിച്ചു; പ്രൊണഭയ
കത്ൊപട �രീക്പയഴുതുവൊന 

തളളിവിടരുപതനറ് അഭ്യര്ത്ിച്ചു; 
�രീക്ൊ ്ടത്ിപ്ിലൂപട കേര
ളത്ില് മൂനൊുംതരുംഗും വിളിച്ചു 
വരുത്രുപതനറ് ��ഞ്ഞു- എനൊല് 
മുനപ�ങ്മില്ലൊത് വൊശികയൊ
പട, ജ്ൊധി�ത്യവിരുദ്ധ മക്ൊ
ഭൊവകത്ൊപട, സര്ക്കൊരുും യൂണി
കവഴറ് സിറ്ിയുും വിദ്യൊര്ത്ിേപള 
പുച്ിച്ചുതളളേയൊണുണ്ൊയതറ്. 
�രീക്േള്, പ്രഖ്യൊ�ിച് ദിവ
സുംതപന ്ടത്ികയ തീരുപവ
നറ് വൊശി�ിടിച്  സര്വേെൊശൊ
െേളും സര്ക്കൊരുും വര്ഷങ്ങളൊ
യി ്ടക്കൊതിരുന �രീക്േപള
ക്കു�ിച്റ് ്ിശബ്ദത �ൊെിച്ചു.

എുംജി സര്വേെൊശൊെയി
പെ അവസൊ് ബ്ിപടേറ് വിദ്യൊര്
ത്ിേള്, ബ്ികവൊേറ് വിദ്യൊര്ത്ി
േള്, സറ് പ�ഷ്യല്-സപ്ലിപമന്�ി 
�രീക്പയഴുതുവൊനുളളവര് എനി
ങ്ങപ് വെിപയൊരു വിഭൊഗും േൊ
െങ്ങളൊയി �രീക്ൊ ്ടത്ിപ്ി
്ൊയി മു�വിളി കൂട്ടുക്ൊള് അക്കൊ
ര്യത്ില് ്ിസ്ുംഗത �ൊെിച് 
യൂണികവഴറ് സിറ്ിേളും സര്ക്കൊരു
മൊണറ് കേൊവിഡിപന് �ൊരമ്യ
ത്ില് വിദ്യൊര്ത്ിേപള പവല്ലു
വിളിച്ചുപേൊണ്റ് �രീക് ്ടത്ൊന 
തു്ിഞ്തറ്. േണ്ണൂര്, േൊെിക്കറ്റ്, 
എുംജി, കേരള സര്വേെൊശൊെ
േള്ക്കറ് മുന�ിലും പസക്രകട�ിയ
റ്റ് ്ടയിലും വിദ്യൊര്ത്ിേള് പ്ര
തികഷധ �രി�ൊടിേള് സും�
ടിപ്ിച്ചു. വിദ്യൊര്ത്ിേകളൊടറ് മൊ
ത്മല്ല, കേൊവിഡറ് പ്രതികരൊധരും
ഗത്റ് അകഹൊരൊത്ും �ണിപയ
ടുക്കുന ആകരൊഗ്യപ്രവര്ത്േകരൊ
ടുും കെൊേറ്ഡൗണ് േൊെത്റ് അര്
ദ്ധ�ടിണിയിലും മുഴു�ടിണിയിലും 
േഴിഞ്ഞുകൂടിയ കേരള ജ്തകയൊ
ടുമുളള പവല്ലുവിളിയൊണറ് �രീക്ൊ
്ടത്ിപപ്നറ് വിദ്യൊര്ത്ിേള് 
��ഞ്ഞു. 

ഇതി്ിടയില്, വിദ്യൊര്ത്ി
േളപട ആശങ്കേള് ശരിപവയ്ക്കുന
വിധത്ില്  എും ജി യൂണികവ
ഴറ് സിറ്ി �രീക് േണ്കരേൊളര് ഒരു 
കു�ിപ്റ് പ്രസിദ്ധീേരിച്ചുപേൊണ്റ് 
വിദ്യൊര്ത്ി സും�ട്ൊ പ്രതി്ി
ധിേളപട െര്ച് വിളിച്ചു.  എനൊല് 
�ിനീടറ് അേൊരണമൊയി ഈ 
െര്ച് യൂണികവഴറ് സിറ്ി തപന 
�ദ്ദുപെയ്തു. വിദ്യൊഭ്യൊസ മന്ത്രി ജൂണ് 
25്റ് കേൊവിഡറ് സൊഹെര്യും �രി
കശൊധിച്ചുപേൊണ്റ് �രീക്പയ 
കു�ിച്റ് തീരുമൊ്പമടുക്കൊന സവസറ് 
െൊനസെര്മൊരുപട കയൊഗും വി
ളിച്തൊയുും വൊര്ത് വന്നു. വി
ദ്യൊര്ത്ി പ്രതി്ിധിേളപട ആശ
ങ്കേള് കേട്ടുപേൊണ്റ് േണ്ണൂര് യൂ
ണികവഴറ് സിറ്ി കപ്രൊ സവസറ് 
െൊനസെര്, ഈ കയൊഗത്ില് 
വിദ്യൊര്ത്ിേള് ��ഞ് വിവര
ങ്ങള് അവതരിപ്ിക്കൊപമനറ് ഉ�

Poh-t\-¡mÄ hn-e-bp-Å-XÃ ]-co-£

kÀ-Æ-I-emim-e hn-ZymÀ-°n-I-fp-sS  
ka-cw \-bn-¨v F-sF-Un-FkvH

ഗഥാ ഡ്ജറ്റുേളുളടയം ളനറ്് വർക്ിളറെയം അഭാവം 
മൂലം വലിളയാരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ിേൾക്് ഓൺ
ലലൻ ക്ാസുേൾ ലവണ് വിധത്ിൽ ലഭ്യമായിട്ില്ല. 
ലഭിച്ച ക്ാസുേൾ കൃത്യമായി മനസ്ിലാകുന്നില്ലാളയ
ന്ന പ്രശ് നവം വിദ്യാർത്ിേൾ വ്യാപേമായി ലനരിടു
ന്നുണ്്. ലോവിഡിളനാപ്ം സർവേലാശാലേളുളട 
പിടിപ്പുലേട് കൂടിയായലപ്ാൾ ലോഴ് സുേൾ അനിശ്ി
തമായി നീണ്ടുലപാകുേയം ഓവർലാപ്് ളചയ്യുേയം 
ളചയ്തു. നടത്ിയ പരീക്ഷേളുളടലപാലം മൂല്യനിർ
ണയം പൂർത്ിയാക്ി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ില്ല. കൂടാളത, ലോവിഡ് സൃഷ്ിച്ചിരി 
ക്കുന്ന സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്ിേ പ്രശ് നങ്ങളും അസാധാരണമായ ജീവിതസാ
ഹചര്യവം വിദ്യാർത്ിേളെ മാനസിേ സമ്മർദ്ദത്ിലലക്് തെെിവിട്ിട്ടുണ്്. 

മൂന്നാം തെംഗം വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന സർവ്വകലാോല േെീക്ഷകൾ ഉെൻ 
നർത്ിവയ്ക്കണപെന്ന് ആവേ്യപപെട്് എഐഡിഎസ്ഒയുപെ ശനതൃത്വ
ത്ില് പസക്രശട്റിയറ്ിന് മുന്നില് വിദ്യാർത്ികൾ പ്രതിശഷധിക്കുന്നു
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ഇല്ല! ഉരുക്കുകവെിേള്, േന്മ
തിലേള്, േിടങ്േള്, ആണി 
ത�ച് ഫെേങ്ങള്, ക�ൊെീസറ് 
അതിക്രമങ്ങള്, പവള്ളവും സവ
ദയുതിയുും തടയല്, കസ്ച്ൊധി�
ത്യ സര്ക്കൊരിപന് മനുഷ്യത്ര
ഹിതവും േര്ക്കശവമൊയ സമീ�
്ും, മൊരേമൊയ മഹൊമൊരിയുപട 
തീക്ഷ്ണവ്യൊ�്ും, വി�ങ്ങെിപ്ിക്കു
ന സശത്യവും പ�ൊളളിക്കുന 
കവ്ല്ച്ചൂടുും, േ്ത് മഴ - ഇവ
യറ് പക്കൊനിനുും െക്ക്കണക്കൊയ 
േര്ഷേരുപട അജയ്മൊയ കെത
്പയയുും അടിയു�ച് സസ്ര്യ
പത്യുും സമകരൊത്സൊഹപത്യുും 
്ിര്വീര്യമൊക്കൊന േഴിഞ്ിടില്ല. 
മൂന്നു േര്ഷേ വിരുദ്ധ, കേൊര്പ്
ക�റ്നുകൂെ േൊര്ഷിേ േരി്ിയ
മങ്ങളും സവദയുതി(കഭദഗതി) ബ്ില്ലുും 
�ിനവെിക്കണപമനൊവശ്യപപ്
ട്ടുപേൊണ്റ് 2020 ്വുംബ്ര് 26 
മുതല് കദശതെസ്ൊ്മൊയ ഡല്
ഹിയുപട അതിര്ത്ിയിപെ മൂന്നു 
കേന്ദ്രങ്ങളില് തങ്ങളപട ്ീതിയു
ക്തമൊയ സമരും തുടരുന േര്ഷ
േരൊണവര്. സമരത്ിപന് ഗതി
യില് ഇതിക്ൊടേുംതപന അഞ്ഞൂ
ക�ൊളും ക�ൊരൊടുന േര്ഷേരുപട 
വിെപപ്ട ജീവനുേള് ്ഷ്ടപപ്ട്ടു 
േഴിഞ്ിരിക്കുന്നു. �കക് തങ്ങ
ളപട ്്യൊയമൊയ ഡിമൊന്േള് ക്
ടുനതി്ൊയി കവണ്ിവനൊല് 
ഇ്ിയുും ത്യൊഗത്ി്റ് തയ്ൊ�ൊയി 
േര്ഷേര് അെഞ്ചെരൊയി ്ിെ
പേൊള്ളുന്നു.

കേൊവിഡറ് മഹൊമൊരിയുപട ഈ 

�ടത്ില് പ്രകക്ൊഭണപത് 
ശക്തിപപ്ടുത്ൊ്ൊയി 2021 പമയറ് 
26 രൊജ്യപമ്ൊടുും 'േരിദി്'മൊയൊ
െരിക്കൊന സുംയുക്ത േിസൊന 
കമൊര്ച്യുും അതിപെ ഒരു ്ിര്
ണ്ണൊയേ �ടേമൊയ എഐപേ
പേഎുംഎസുും ജ്ങ്ങകളൊടഭ്യര്
ത്ിച്ചു. ഇന്ത്യയിപെ ജ്ങ്ങള് 
ജൊതി, മത, വുംശ, വര്ണ്ണ, െിുംഗ
കഭദമില്ലൊപത പൂര്ണ്ണമ്കസ്ൊപട 
ഈ ആഹ്ൊ്കത്ൊടറ് പ്രതിേരി
ക്കുേയുും അപതൊരു വനവിജയ
മൊക്കുേയുും പെയ്തു.

എഐപേപേഎുംഎസറ് പ്ര
വര്ത്േരുും സും�ൊടേരുും 21 
സുംസ്ൊ്ങ്ങളില് പ്രവര്ത്ിക്കു 
ന്നുണ്റ്. അവിപടപയല്ലൊും ആയി
രക്കണക്കി്റ് വീടുേളപടകമല് 
േരിപങ്കൊടിയുയര്ത്തുേയുും നൂറുേ
ണക്കി്റ് ഗ്ൊമങ്ങളില് കേൊവിഡറ് 
മൊ്ദണ്ഡങ്ങള് �ൊെിച്ചുപേൊണ്റ് 
പെറുകയൊഗങ്ങള് സും�ടിപ്ിക്കു
േയുും പെയ്തു. േര്ഷേരുപട പ്രശറ് ്
ത്ില് ്ിസ്ീമമൊയ �ിന്തുണ 
്ല്േിയ ജ്ങ്ങപള എഐപേ
പേഎുംഎസറ് പ്രസിഡണ്റ് സഖൊവറ് 
സത്യവൊനുും ജ്�ല് പസക്രട�ി 
സഖൊവറ് ശങ്കര് ക�ൊഷുും അഭി്
ന്ദിക്കുേയുും പെയ്തു. േര്ഷേവിരു
ദ്ധ േരി്ിയമങ്ങളും ദരു�ദിഷ്ടമൊയ 
സവദയുതി ബ്ില് 2020-ഉും �ിന
വെിക്കുനതുവപര പ്രകക്ൊഭണും 
തുടരുപമനറ് അവര് ദൃഢവിശ്ൊസും 
പ്രേടിപ്ിക്കുേയുും പെയ്തു. ഇതി്റ് 
മുന�ൊയി 2021 പമയറ് 15്റ് എഐ
പേപേഎുംഎസറ് 'മുകനറുന േര്

ഷേ സമരും' എന വിഷയത്ില് 
ഒരു കദശീയ ഓണ്സെന േണ്
വനഷനുും സും�ടിപ്ിച്ിരുന്നു. 
േണ്വനഷ്ില് അുംഗീേരിക്ക
പപ്ട മുഖ്യപ്രകമയും തൊപഴപക്കൊ
ടുക്കുന്നു.

'മൂനറ് േര്ഷേ േരി്ിയമങ്ങ
ളും സവദയുതിബ്ില് 2020-ഉും 
�ിനവെിക്കണപമനറ് ആവശ്യ
പപ്ട്ടുപേൊണ്ടുും േൊര്ഷികേൊല്പ്
നങ്ങള് േൊര്ഷിേച്ിെവിപന് 
ഒനരമടങ്ങറ് വിെയില് സര്ക്കൊര് 
സുംഭരണും ്ടത്തുനതിനു ്ിയ
മപ്രൊബ്െ്യും ഉ�പ്ൊക്കണപമന്നുും 
ആവശ്യപപ്ട്ടുപേൊണ്റ് ഡല്ഹി 
അതിര്ത്ിയില് േഴിഞ് ആറു 
മൊസമൊയി എല്ലൊത്രത്ിലള്ള 
അടിച്മര്ത്ലേപളയുും ഉ�ദ്രവ
ങ്ങപളയുും ചൂടിപ്യുും തണുപ്ിപ്
യുും �െതരത്ിലള്ള ഉ�ജൊ�
ങ്ങപളയുും വിഷെിപ്തമൊയ പ്രെൊ
രണങ്ങപളയുും കെൊക്കറ്ഡൗണ് 
മൂെമുള്ള പ്രതിസന്ധിേപളയുും 
അക്രമണങ്ങപളയുും ക്രിട്ടുപേൊ
ണ്റ് ്ിര്ഭയവീര്യകത്ൊപട ക�ൊ
രൊടുന രൊജ്യപത്്ൊടുമുള്ള േര്
ഷേര്ക്കറ്, പ്രകത്യേിച്റ് �ഞ്ചൊബ്റ്, 
ഹരിയൊ്, യു.�ി. രൊജസ്ൊന 
തുടങ്ങിയ സുംസ്ൊ്ങ്ങളിപെ 
േര്ഷേര്ക്കറ് ആള് ഇന്ത്യൊ േിസൊന 
കഖതറ് മസറ്ദൂര് സും�ടന (എഐ
പേപേഎുംഎസറ്) ഹൃദയും ്ി�
ഞ് വിപ്ലവൊഭിവൊദ്യങ്ങള് ക്രു
ന്നു. ഈ മൂന്നു േൊര്ഷിേ ്ിയമ
ങ്ങളും സവദയുതിബ്ില് 2020-ഉും 
േര്ഷേരുപടയുും ്മ്മുപട രൊജ്യ

പത് സൊധൊരണക്കൊരുപടയുും തൊ
ല്ര്യങ്ങള്ക്കറ് ഹൊ്ിേരവും സ്
കദശ-വികദശ കേൊര്പ്ക�റ്റുേളപട 
തൊല്ര്യങ്ങപള സഹൊയിക്കുനതു
മൊപണനറ് ഈ േണ്വനഷന 
േരുതുന്നു. അതി്ൊല് ഈ ്ിയ
മങ്ങളും ബ്ില്ലുും ഉട്ടി �ിനവെി
ക്കണപമനറ് ഈ േണ്വനഷന 
ആവശ്യപപ്ടുന്നു. േൊര്ഷികേൊല്
നങ്ങള്ക്കറ് ഉല്ൊദ്ച്ിെവിപന് 
ഒനര മടങ്വിെ ഉ�പ്ൊക്കിപക്കൊ
ണ്റ് സര്ക്കൊര് സുംഭരിക്കുനതി
്ൊയി ്ിയമപ്രൊബ്െ്യും ഉ�പ്ൊ
ക്കണപമന്നുും ഈ േണ്വനഷന 
ആവശ്യപപ്ടുന്നു.

കേൊവിഡറ് മഹൊമൊരിയുപട 
രണ്ൊും തരുംഗുംമൂെും രൊജ്യും ഇനറ് 
ഒരു സന്ദിഗറ്ധ�ടത്ിെൊണറ്. 
ജ്ങ്ങളപട ജീവിതും സുരക്ിത
മൊക്കൊനുള്ള അവശ്യ്ട�ടിേള് 
സേപക്കൊള്ളണപമനറ് കേന്ദ്ര
-സുംസ്ൊ് സര്ക്കൊരുേകളൊടറ് 
ഈ േണ്വനഷന അഭ്യര്ത്ി
ക്കുന്നു. ഏറ്വും ബൃഹത്തുും സമ്പൂര്
ണ്ണ സമൊധൊ്�രവമൊയ ഈ േര്
ഷേസമരത്ിനുക്പര ഇന്ത്യൊ
ഗവര്പമെന്റ് േണ്ണുും േൊതുും അട
ച്ചു�ിടിച്ിരിക്കുേയൊപണനറ് ഈ 
േണ്വനഷന ്ിരീക്ിക്കുന്നു. 
ഇതറ് അത്യന്തും കവദേരമൊയ ഒനൊ
ണറ്. ബ്ിപജ�ി ്യിക്കുന കേന്ദ്ര 
സര്ക്കൊരിപന് ഈ ജ്വിരുദ്ധ 
മക്ൊഭൊവപത് ഈ േണ്വന
ഷന ശക്തമൊയി അ�െ�ിക്കുന്നു. 
തുടക്കും മുതല് ഈ േര്ഷേ പ്ര
കക്ൊഭണത്ി്റ് �ിന്തുണ ്ല്

േിപക്കൊണ്ിരിക്കുന വിദ്യൊര്ത്ി
േള്, യുവൊക്കള്, വ്ിതേള്, കടഡറ് 
യൂണിയനുേള്, ബ്ൗദ്ധിേവ്യക്തി
ത്ങ്ങള്, അഭിഭൊഷേര്, കഡൊ്ര്
മൊര്, സവദ്യസും�ട്േള് എനി
വകരൊപടല്ലൊമുള്ള കൃതജ്ത ഈ 
േണ്വനഷന പ്രേടിപ്ിക്കുന്നു.

കൃഷിപയയുും കൃഷിക്കൊപരയുും 
മൊത്മല്ല രൊജ്യപത്്ൊടുമുള്ള 
�ണിപയടുക്കുന ജ്ങ്ങളപട തൊ
ല്ര്യങ്ങപളയുും സുംരക്ിക്കൊന 
ഈ േര്ഷേസമരും പ്രതിജ്ൊ
ബ്ദ്ധമൊപണനറ് ഈ േണ്വന
ഷന ഉ�ച്റ് വിശ്സിക്കുന്നു. കേൊര്
പ്ക�റ്റ് യജമൊ്ന്മൊപര കസവിക്കൊ
നുള്ള ബ്ിപജ�ി സര്ക്കൊരിപന് 
ഹീ്�ദ്ധതിേപള �രൊജയപപ്
ടുത്ൊ്ൊയി മുകനൊട്ടുവരൊനുും േര്
ഷേ സമരകത്ൊപടൊപ്ും ്ില്കൊനുും 
ഈ േണ്വനഷന ഇന്ത്യയിപെ 
ജ്ങ്ങകളൊടഭ്യര്ത്ിക്കുന്നു. ്മ്ള് 
ക�ൊരൊടുും, ്മ്ള് വിജയിക്കുും.' 

എസറ് യുസിഐ(സി)യുും അതി
പന് വര്ഗ്ഗ-ബ്ഹുജ്സും�ട്േ
ളൊയ എഐഡിഎസഒ, എഐ
ഡിസവഒ, എഐഎുംഎസറ്എസറ്, 
എഐയുടിയുസി എനിവയുും 
'േരിദി്ും' ആെരിക്കൊനുള്ള ആഹ്ൊ
്പത് ഏപറ്ടുക്കുേയുും മതിയൊയ 
ഗൗരവകത്ൊപട ്ടപ്ൊക്കുേയുും 
പെയ്തു. 2021 ജൂണ് 5 'കൃഷിപയ 
രക്ിക്കൂ, കേൊര്പ്ക�റ്റുേപള പു�
ത്ൊക്കൂ' എന ഡിമൊന്റ് ഉയര്ത്ി
യുള്ള ദി്ൊെരണത്ിനുും ആഹ്ൊ
്ും പെയ്തിട്ടുണ്റ്.

Bdv am-kw ]n-¶n-Sp¶ IÀjI {]t£m`w
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പ്റ് ്ല്േി. എനൊല് അവസൊ്്ിമിഷും 
സര്ക്കൊര് ഈ കയൊഗവും �ദ്ദുപെയ്തുപേൊണ്റ് 
�രീക് ്ടത്തുപമനറ് ഏേ�ക്ീയമൊയി 
പ്രഖ്യൊ�ിച്ചു.

തുടര്നറ് പു�ത്തുവന �രീക്േപള 
സുംബ്ന്ധിച് ്ിയമൊവെിയൊേപട അകങ്ങ
യറ്ും വിദ്യൊര്ത്ിവിരുദ്ധമൊയിരുന്നു. 
കേൊവിഡറ് ക�ൊസിറ്ീവൊയവര് �രീക്
പയഴുതൊന �ൊടില്ലൊപയന്നുും രൊവിപെ ഒന
�തരയ്കറ് �രീക് തുടങ്പമന്നുും ഒന�തറ് 
മണിക്കറ് മൊത്കമ �രീക്ൊഹൊളികെക്കറ് 
പ്രകവശിപ്ിക്കു േയുളളൂപവന്നുും ��ഞ്ഞു. 
െിെ സ്െങ്ങളില് വിദ്യൊര്ത്ിേള് സത്യ
വൊങറ്മൂെും ്ല്േിപക്കൊണ്റ് �രീക്യറ് പക്ക
ത്ണപമനറ് ��ഞ്ഞു. അശൊസ്ത്രീയവും 
കേൊവിഡറ് വ്യൊ�്ത്ി്ിടയൊക്കുനതു
മൊയിരുന്നു ഈ ്ിയമൊവെി. കേൊവിഡറ് 
ക�ൊസിറ്ീവൊയവര്ക്കറ് �രീക്പയഴുതൊന 
�ൊടില്ലപയനതറ് തങ്ങളകടതല്ലൊത് േൊര
ണത്ൊല് ഒരു വിഭൊഗും വിദ്യൊര്ത്ിേള്
ക്കറ് അവസരും ്ികഷധിക്കുനതൊണറ്. മൊ
ത്മല്ല, ഭൊവിപയക്കു�ച്ചുളള ആശങ്കയില് 

കേൊവിഡറ് ക�ൊസിറ്ീപവനതറ് മ�ച്ചുപവ
ച്ചുപേൊണ്റ് വിദ്യൊര്ത്ിേള് �രീക്പയ
ഴുതൊപ്ത്ൊന സൊധ്യതയുണ്റ്. വിദ്യൊര്
ത്ിേളപട ആശങ്കേള് എല്ലൊും യൊഥൊര്
ത്്യമൊപണനറ് വ്യക്തമൊക്കിപക്കൊണ്ൊണറ് 
�രീക്േള് ്ടനതറ്. ഹൊള് ടിക്കറ്റ് വി
തരണും മുതല് കേൊവിഡറ് കപ്രൊകടൊകക്കൊള് 
െും�്ും ആരുംഭിച്ചു. സൊമൂഹിേ അേെും 
�ൊെിക്കൊനുളള സുംവിധൊ്ങ്ങള് ഒരിടത്തു
മുണ്ൊയിരുനില്ല. മിക്കയിടത്തുും �രീക്ൊ
ഹൊളേള് അണുവിമുക്തമൊക്കിയിരുനില്ല. 
പ�ൊതുഗതൊഗതത്ിപന് കു�വമൂെും �രീ
ക്ൊകേന്ദ്രങ്ങളില് എത്തുവൊന വിദ്യൊര്
ത്ിേള് ബുദ്ധിമുടറ് അനുഭവിച്ചു. ്ിരവധി 
വിദ്യൊര്ത്ിേള്ക്കറ് �രീക് എഴുതുവൊ്ൊ
യില്ല. �രീക്പയഴുതുവൊപ്ത്ിയ ്ിരവ
ധിക�ര് കേൊവിഡറ് ക�ൊസിറ്ീവൊയി.

 സര്ക്കൊരിപന് �ിടിവൊശിക്കപ്പു�ും 
കേൊവിഡറ് കപ്രൊകടൊകക്കൊള് �ൊെിക്കുവൊ
്ൊയി ഒന്നുുംതപന �രീക് ്ടത്ിപ്ി
്ൊയി ഒരുക്കിയിരുനില്ലൊപയനറ് �രീക്
പയഴുതിയ ്ിരവധി വിദ്യൊര്ത്ിേള് വ്യ
ക്തമൊക്കി. അതുപേൊണ്ടുതപന �രീക്
പയഴുതൊന ്ിര്ബ്ന്ധിതരൊയകപ്ൊഴുും വി
ദ്യൊര്ത്ിേള് സര്ക്കൊരിപന്യുും യൂണികവ
ഴറ് സിറ്ി യുപടയുും ജ്ൊധി�ത്യ വിരുദ്ധത
യറ് പക്കതിപര പ്രതികഷധിച്ചു. േരിദി്ും 

ആെരിച്ചുപേൊണ്റ്, േറുത് വസ്ത്രങ്ങളും 
മൊസറ് കുും ധരിച്ചുപേൊണ്ൊണറ് ബ്ഹുഭൂരി�
ക്വും �രീക്പയഴുതൊന ക�ൊയതറ്. സത്യ
വൊങറ്മൂെും എഴുതി ്ല്േില്ലൊപയനറ് തീ
രുമൊ്ിച്ചു. 

ഇകതസമയും വിദ്യൊര്ത്ിേളപട അഭി
പ്രൊയങ്ങകളൊടറ് മുഖും തിരിച്ചു്ിന എസറ്എ
ഫറ് ഐ സമരും ്ടത്തുന വിദ്യൊര്ത്ിേള് 
മടിയന്മൊരൊപണന്നുും ബ്യിനവൊഷറ് പെ
യ്പപ്ടവരൊപണന്നുും പ്രെരിപ്ിച്ചു. സര്ക്കൊ
രിപന് ഏ�ൊനമൂളിേളൊയി്ിന്നുപേൊണ്റ് 
�രീക്േള്പക്കത്തുവൊന വിദ്യൊര്ത്ിേള്
ക്കറ് സറ് ക്ഹവണ്ിേള് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്റ് 
എനറ് പ്രഖ്യൊ�ിച്ചു. �കക്, ഈ വണ്ി
േള് അക്്ഷിച്റ് വിളിച് വിദ്യൊര്ത്ിേ
കളൊടറ് പ്രൊകദശിേ ക്തൊക്കന്മൊര് സേമ
െര്ത്ി. ഡല്ഹിയിലും മറ്റുും സര്വേെൊ
ശൊെ �രീക്േള് �ദ്ദുപെയ്ണപമനറ് ആവ
ശ്യപപ്ടറ് എസറ്എഫറ്ഐ സമരത്ിെൊണു
തൊനുും. അവരൊണറ് കേരളത്ില് ഈ പ്ര
ഹസ്ും ്ടത്ിയതറ്.

സമരത്ിടറെ രഥാഷ്ട്രീയ  
പഥാഠങ്ങൾ

വിദ്യൊര്ത്ിേളപട ആകരൊഗ്യ ആശ
ങ്കേപള പുച്ിച്ചുതളളിപക്കൊണ്റ് സര്ക്കൊര് 
പ്രദര്ശിപ്ിച് േടുും�ിടുത്വും എസറ്എ

ഫറ് ഐയുപട  അവസൊരവൊദവും വിദ്യൊര്
ത്ിവിരുദ്ധ ്ിെ�ൊടുേളും പേ എസറ് യു 
ക�ൊപെയുള്ള പ്രസ്ൊ്ങ്ങളപട ്ിഷറ് ക്രി
യത്വും വ്യക്തമൊക്കുനതൊയിരുന്നു ഈ 
സമരും. ഇകനവപര തങ്ങള് വിശ്സിക്കു
േയുും �ിന്തുണയ്ക്കുേയുും പെയ്ത പ്രസ്ൊ്
ങ്ങള് മുഖും തിരിച്റ് ്ിപനങ്കിലും ്്യൊയ
മൊയ ഡിമൊന്േള് ഉയര്ത്ിപക്കൊണ്റ് സ്
ന്തും സമരസമിതിേളൊയ സ്റ്റുഡന്റ് സറ് േള
്ീവേളില് വിദ്യൊര്ത്ിേള് ഒനിച്ചു്ിനറ് 
പ�ൊരുതി. സങ്കുെിതമൊയ എല്ലൊ തൊതറ്�
ര്യങ്ങള്ക്കുും അതീതമൊയി ്്യൊയമൊയ 
ഡിമൊന്േള് ഉയര്ത്ിപക്കൊണ്റ് വിദ്യൊര്
ത്ി�ക്ത്റ് അെഞ്ചെും ്ിെയു�പ്ിക്കു
ന എഐഡിഎസറ്ഒയുപട സമരരൊഷ്ട്രീയ
ത്ിപന് പ്രസക്തി വിദ്യൊര്ത്ിേള് തിരി
ച്�ിയുേയുും പെയ്തു. 

വിദ്യൊഭ്യൊസത്ിപന്യുും വിദ്യൊര്ത്ി
േളപടയുും തൊതറ്�ര്യങ്ങള് സുംരക്ിക്കൊന, 
എല്ലൊത്രും അ്ീതിേള്ക്കുപമതിപര ഒറ്
പക്കടൊയി പ�ൊരുകതണ്പതങ്ങപ്പയന 
രൊഷ്ട്രീയ�ൊഠമൊണറ് ഈ സമരും കേരളത്ി
പെ വിദ്യൊര്ത്ിേള്ക്കറ് �േര്ന്നു്ല്േി
യതറ്; ഈ സമരരുംഗത്റ് അവര്പക്കൊപ്ും 
അെഞ്ചെും ്ിെപേൊള്ളുന ക്തൃത്ും 
എഐഡിഎസറ്ഒ മൊത്മൊയിരിക്കുപമന
തുും വ്യക്തമൊക്കപപ്ട്ടു.



6 ജൂലൈ 2021

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)

സംരക്ിത െിസ്റില്പപ്ട 
ഈടിയുും കതക്കുപമൊപക്കയൊണറ് 
മു�ിച്ചുേടത്ിയവയില് ഏപ�യുും. 
വയ്ൊടറ് മുടില് സൗത്റ് വികല്ല
ജില് ്ടന മരുംപേൊള്ളപയ സും
ബ്ന്ധിച് വൊര്ത് പു�ത്തു വന
തിപ്ത്തുടര്നൊണറ് സുംസ്ൊ്
ത്ൊപേ ്ടന വന മരുംപേൊള്ള
യുപട ചുരുളഴിഞ്തറ്. വയ്ൊടില്
്ിന്നുും മു�ിച്ചുേടത്ിയ കെൊഡു
ക്കണക്കി്റ് മരത്ടിേള് പ�രു
്ൊവൂരിപെ ഒരു തടിമില്ലില്്ി
ന്നുും �ിടികൂടിയകപ്ൊള് യൊപതൊരു 
കരഖയുും േൊണിക്കൊന ഉണ്ൊയി
രുനില്ല. േര്ശ്മൊയ കെൊ
േറ്ഡൗണ് ്ിെ്ിനിരുന സമ
യത്റ്, �െ ജില്ലേളിലൂപട �െ 
പെക്കറ് ക�ൊസ്റ്റുേള് േടനറ് ഈ 
തടിവണ്ിേള് എങ്ങിപ് പ�രു
്ൊവൂരില് എത്ിപയനതുതപന, 
പേൊള്ളയ്കറ് �ിനിപെ ശക്തമൊയ 
അധിേൊരശക്തി ബ്ന്ധും പവളി
വൊക്കുന്നുണ്റ്.

മുടില് മരുംമു�ി മഞ്ഞുമെയുപട 
ഒരറ്ും മൊത്മൊപണനറ് ്ിയമസ
ഭയില് മുഖ്യമന്ത്രിക്കറ് ��കയണ്ി 
വന്നു. എനൊല്, കേരളത്ിപന് 
േൊെൊവസ്പയയുും പ്രകൃതിപയ
യുും പ്രകതേിച്റ്, �ശ്ിമ�ടപത്
യുും ഗുരുതരമൊയി ബ്ൊധിക്കുന
തുും, ്ിയമ-�വ്യൂ-ക�ൊെീസറ് 
സുംവിധൊ്ങ്ങപള പവല്ലുവിളിക്കു
നതുമൊയ ഈ വന മരുംപേൊള്ള
പയന മഞ്ഞുമെയുപട മുഴുവന 
ഭൊഗവും പു�ത്തുപേൊണ്ടുവരൊന മു
ഖ്യമന്ത്രി യൊപതൊന്നുും പെയ്തില്ല. 
മ�ിച്റ്, പേൊള്ളയ്കറ് ചൂട്ടു�ിടിച്വപരനറ് 
സമൂഹമദ്ധ്യത്ില് തു�ന്നുേൊടപപ്ട 
ഉകദ്യൊഗസ് സുംവിധൊ്പത് 
അക്്ഷണചുമതെ ഏല്ിക്കുേ
യൊണറ് പെയ്തതറ്. സമഗ്ൊക്്ഷ
ണത്ി്ൊേപട, അ്്ഷണ ചു
മതെ ്ിര്വ്വഹിച്റ് തു ി്ല്ലൊതൊക്കി 
യതി്റ് കുപ്രസിദ്ധി ക്ടിയ 
ക�ൊെീസറ് ഉകദ്യൊഗസ്പ് ്ിയ
മിക്കുേയുും പെയ്തു. സ്ഭൊവദൊര്
ഢ്യവും വ്യക്തിത്ശുദ്ധിയുമുള്ള 
ഒരു ജഡറ്ജിയുപട ക്തൃത്ത്ില് 
ജുഡീഷ്ല് എനേ്യ�ി ്ടത്
ണപമന ആവശ്യും എന്തുപേൊ
ണ്ൊണറ് മുഖ്യമന്ത്രിയുും സര്ക്കൊറുും 

്ിരൊേരിച്തറ് ?
സുംസ്ൊ്പത് വിെപപ്ട പ്ര

കൃതി സ്ത്ിനുകമല് ്ടന ഈ 
േടുുംപവടറ് അധിേൊരകേന്ദ്രങ്ങളില് 
്ടന ഗൂഢൊകെൊെ്യുപട ഭൊഗ
മൊപണനറ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യൊതപന മ്
സ്ിെൊക്കൊന േഴിയുും. സര്ക്കൊ�ി
പന് �ിനബ്െകത്ൊടുകൂടി പ്രവര്
ത്ിച്ചുവരുന േ്ൊ�ി-മണല് മൊ
ഫിയേപളകപ്ൊപെ തപനയൊണറ് 
മരും മൊഫിയയുും സുംസ്ൊ്ത്റ് 
പ്രവര്ത്ിക്കുനതറ്. സര്ക്കൊര് 
ഇവര്ക്കുകവണ്ി ്ിെവിലള്ള ്ി
യമങ്ങളില്കപ്ൊലും അയവവരു
ത്തുേയുും �ഴുതുേളണ്ൊക്കുേയുും 
പെയ്ന്നു. േ്ൊ�ിേള് പ്രവര്ത്ി
പ്ിക്കുനതി്റ് ജ്ങ്ങളപട തൊമസ 
സ്െത്തു്ിന്നുും വ്ത്ില്്ി
ന്നുമുള്ള ദൂര�രിധി 200 മീറ്ര് എന്നു
ണ്ൊയിരുനതറ് �ിണ�ൊയി സര്
ക്കൊര് 50 ആക്കി കു�ച്തിനു�ിനില് 
മപറ്ന്തറ് േൊരണമൊണറ് േപണ്ത്ൊന 
േഴിയുേ? 5000കെപ� അ്ധി
കൃത േ്ൊ�ിേള് സുംസ്ൊ്ത്റ് 
എല്ലൊ ്ിയമങ്ങളും േൊറ്ില് ��
ത്ിപക്കൊണ്റ് പ്രവര്ത്ിക്കുനതറ് 
സര്ക്കൊ�ിപന് മൗ്ൊനുവൊദകത്ൊ
പടയകല്ല? േഴിഞ് മൂനറ് വര്ഷ
ത്ി്ിടയില് 600 കെപ� ക�രുപട 
ജീവപ്ടുക്കുേയുും വിപുെമൊയ 
കൃഷിഭൂമിയുും വസ്തുവഹേളും ്ശി
പ്ിക്കപപ്ടുേയുും പെയ്ത മെയിടി
ച്ിെിപന്യുും പ്രളയത്ിപന്യുും 
അനുഭവത്ില്്ിന്നുും യൊപതൊ
ന്നുും ഉള്പക്കൊള്ളൊന ഭരണത്ി
െിരിക്കുനവരുപട ്ിക്ിപ്ത തൊ
ല്ര്യങ്ങള് േൊരണും േഴിഞ്ിടി
ല്ല എനതറ് പഞടിപ്ിക്കുന വസ്തു
തയൊണറ്.

ഇകത തൊല്ര്യും തപനയൊണറ് 
മരും പേൊള്ളയുപട േൊര്യത്ിലും 
പ്രവര്ത്ിച്തറ്. രണ്റ് പ്രളയത്ി
ലും ജ്ങ്ങപള കെര്ത്തു�ിടിച്ചു 
എന ഖ്യൊതിപ്ടും സ്യും അണി
ഞ്ഞു്ില്ക്കുന സര്ക്കൊര്തപന
യൊണറ് ഇത്രും പ്രകൃതി േകയ്റ്
ങ്ങള്ക്കറ് ഒത്ൊശ പെയ്നതറ്. 
2020 മൊര്ച്റ് 11്റ് �വ്യൂ വകുപ്റ് 
പു�പപ്ടുവിച് �രി�ത്വും (്ും.
യു.3/187/2019/�വ. 11/03/2020 
- കഡൊ. കവണു.വി, പ്രിനസിപ്ല് 

പസക്രട�ി), 2020 ഒേറ് കടൊബ്ര് 
24്റ് �വ്യൂ വകുപ്റ് പു�പപ്ടുവിച് 
ഉത്രവമൊണറ് (സ.ഉ.(സേ)
്ും.261/2020/�വ. 24/10/2020 
- കഡൊ.എ.ജയതിെേറ് ഐഎഎ
സറ് പ്രിനസിപ്ല് പസക്രട�ി) ഈ 
വ്യൊ�േമൊയ മരുംപേൊള്ളയ്കറ് അവ
സരമുണ്ൊക്കിയതറ്. ആദ്യപത് 
�രി�ത്ും ഇ�ങ്ങിയകപ്ൊള്തപന 
�രിസ്ിതിപ്രവര്ത്േരില്്ി
ന്നുും ബ്ന്ധപപ്ട സത്യസന്ധരൊയ 
ഉകദ്യൊഗസ്രില്്ിന്നുും കെൊദ്യ
ങ്ങളും എതിര്പ്പുും ഉയര്നിരുന്നു. 
എനൊല്, അവപയൊന്നുും പതല്ലുും 
�രിഗണിക്കൊപത സര്ക്കൊ�ിപന് 
അവസൊ്േൊെത്റ്, കേൊവിഡി
പന്യുും കെൊേറ്ഡൗണിപന്യുപമ
ല്ലൊും ദരിതത്ില് ജ്ങ്ങള് ഉഴ
ലന േൊെത്റ്, കുപ�ക്കൂടി ശക്ത
പമനല്ല, സര്ക്കൊര് വ്യവഹൊര കര
ഖേളില് മുപ്ങ്ും േൊണൊത് 
വിെിത്മൊയ രണ്ൊും ഉത്രവറ് 
പു�പപ്ടുവിക്കുേയൊണറ് പെയ്തതറ്. 
അതിപന് 6-ൊും കക്ൊസറ് ഇപ്രേൊ
രമൊണറ്: ‘കമല് സൊഹെര്യത്ില് 
്ിെവിലള്ള െടങ്ങളപടയുും ഉത്
രവേളപടയുും അടിസ്ൊ്ത്ില്, 
1964പെ െടങ്ങള് പ്രേൊരും �തി
ച്ചു ്ല്ിയ ഭൂമിയില് േര്ഷേര് 
വച്റ് �ിടിപ്ിച്തുും േിളിര്ത്റ് 
വനതുും �തിച്ചുേിട്ടുന സമയത്റ് 
വൃക് വിെ അടച്റ് �ിസര്വ്വറ് പെ
യ്തതുമൊയ െന്ദ്ും ഒഴിപേയുള്ള 
എല്ലൊ മരങ്ങളപടയുും അവേൊശും 
േര്ഷേര്ക്കറ് മൊത്മൊപണന്നുും 
അപ്രേൊരമുള്ള മരങ്ങള് അവര്ക്കറ് 
മു�ിക്കൊവനതൊപണന്നുും അതി്റ് 
പ്രകത്യേിച്റ് ആരുപടപയങ്കിലും 
അനുവൊദും വൊകങ്ങണ്തില്ലൊപയ
ന്നുും വ്യക്തമൊക്കി ഉത്രവൊകുന്നു. 
അപ്രേൊരമുള്ള മരങ്ങള് മു�ിക്ക
നതി്റ് തടസ്പപ്ടുത്തുന രീതി
യില് ഉത്രവേള് �ൊസ്ൊക്കുന
കതൊ, ക്രിടറ് തടസ്പപ്ടുത്തുന
കതൊ ഗുരുതരമൊയ കൃത്യവികെൊ
�മൊയി േണക്കൊക്കി അങ്ങപ്
യുള്ള ഉകദ്യൊഗസ്ര്പക്കതിപര 
േര്ശ് ്ട�ടിേള് സ്ീേരിക്കു
നതുമൊണറ്.’    

ഇപ്രേൊരും ഒരു ഉത്രവറ് ഒരു 
പ്രിനപ്ല് പസക്രട�ി സ്ന്തും ്ി

െയില് ഇ�ക്കുേയിപല്ലനറ് ആര്
ക്കുും മ്സ്ിെൊകുനകതയുള്ളൂ. 
തങ്ങള് അണിയ�യില്വച്റ് തീ
രുമൊ്ിച്ചു�പ്ിച് �ദ്ധതി ്ടപ്ൊ
ക്കൊന ഏതറ്ും വപരയുും ക�ൊേൊന 
തയ്ൊ�ൊവന  രൊഷ്ട്രീയ ശക്തിപയ
യൊണറ് ഇതിനു �ിനില് വ്യക്ത
മൊയുും േൊണൊന േഴിയുേ.

ഈ ഉത്രവേളപട ഉത്ഭവ
പത്ക്കു�ിച്റ് ആദ്യമൊദ്യും “േണ്ി
ല്ല കേടില്ല” എനറ് ്ടിച് ഭരണ
േക്ി ക്ക്കൊക്കള്, �ിനീടറ് ഉത്
രവിപ് ശക്തമൊയി ്്യൊയീേരി
ച്ചുപേൊണ്റ് രുംഗപ്രകവശും പെയ്തു. 
മന്ത്രി സഭയുും സര്വ്വേക്ി കയൊ
ഗവപമൊപക്ക െര്ച് പെയ്തറ് ഞങ്ങള് 
സേപക്കൊണ് തീരുമൊ്ത്ിപന് 
അടിസ്ൊ്ത്ിലള്ള ഉത്രവൊ
പണന്നുും, കൃഷിക്കൊരുപട തൊല്ര്യും 
സുംരക്ിക്കൊനുള്ള ്ല്ല �ത്ര
മൊറ്റ് ഉത്രവൊണറ് ഇപതന്നുും മു
ഖ്യമന്ത്രിയുും, വ്ും-�വ്യൂ മന്ത്രി
മൊരുും, സി�ിഐ-സി�ിഎും ക്
തൊക്കളും ഇകപ്ൊള് വീക�ൊപട വൊ
ദിച്ചുപേൊണ്ിരിക്കുേയൊണറ്.

മുടില് മരും മു�ിപയക്കു�ിച്ചുള്ള 
വൊര്ത് മൊധ്യമങ്ങളില് വനതി
പ് തുടര്നൊണറ്, സുംസ്ൊ്പത് 
ഒന�കതൊളും ജില്ലേളില് ്ടന 
ആസൂത്ിതമൊയ വന മരും പേൊ
ള്ളയുപട �ിനിപെ രൊഷ്ട്രീയ
-മൊഫിയ-ഉകദ്യൊഗസ് ഗൂഢൊകെൊ
െ് പു�ത്ൊകുനതറ്. അതിനുമു
മ്തപന ഈ ഉത്രവേള്പക്ക
തിപര സഹകക്കൊടതില് െിെ 
കേസ്േള് വനിരുന്നു. ്ിയമ 
വകുപ്ില്്ികനൊ  അഡീഷണല് 
എജിയില്്ികനൊ ്ിയകമൊ�കദ
ശുംക�ൊലും കതടൊപത ധൃതിവച്റ് 
്ടപ്ൊക്കിയ ഉത്രവറ് സൃഷ്ടിക്കു
ന ്ിയമപ്രശറ് ്ത്ില്്ിന്നുും 
രക്പപ്ടുനതിനുും ജ്േീയ കരൊ
ഷപത് തണുപ്ിക്കുനതിനുും 11-
03-2020പെ �രി�ത്വും 24-10-
2020പെ ഉത്രവും ഒറ്യടിക്കറ് 
�ദേൊക്കിപക്കൊണ്റ് 02-02-2021്റ് 
സര്ക്കൊര് മപറ്ൊരു ഉത്രവറ് (സ.ഉ
.(സേ)്ും.30/2021/�വ - കഡൊ. 
ജയതിെേറ് ഐ.എ.എസറ്, പ്രിന
സിപ്ല് പസക്രട�ി) പു�പപ്ടുവിച്ചു.

11-03-2020 പെ �രി�ത്ത്ി
പന്യുും 24-10-2021പെ ഉത്രവി
പന്യുും െരിത്�രമൊയ ആവശ്യ
േതപയക്കു�ിച്ചുും അതിപന് �ിനി
പെ ഉത്മ വിശ്ൊസപത്ക്കു�ിച്ചുും 
ആണയിടറ് ��യുന മുഖ്യമന്ത്രിയുും 
മന്ത്രിമൊരുും സി.�ി.ഐ-സി.�ി.എും 
ക്തൊക്കളും ഇത്യുും മഹത്ൊയ 
ഉത്രവറ് �ദേറ് പെയ്തതറ് എന്തിനു
കവണ്ിപയനറ് യുക്തിക്കു്ിരക്കുന 
രീതിയില് ഒന്നുും ��യുനില്ല.

�രി�ത്വും ഉത്രവും �ദേറ് 
പെയ്നതിനുള്ള േൊരണമൊയി 
പുതിയ ഉത്രവില് 5 േൊരണ
ങ്ങള് േൊണിക്കുന്നുണ്റ്. 1) �രി�
ത്പത്യുും ഉത്രവിപ്യുും 
കെൊദ്യും പെയ്തുപേൊണ്റ് സഹകക്കൊ

ടതി മു്ൊപേ കേസ്റ് വനതി്ൊ
ലും, 2) 1964 പെ ഭൂമി �തിവറ് െട
ങ്ങള് പ്രേൊരമുള്ള �ടയ ഭൂമിയി
പെ പഷഡയൂള്ഡറ് വൃക്ങ്ങപള സും
ബ്ന്ധിച്റ് �ടയ കഫൊ�ത്ില് 17-
8-2017്റ് കശഷും ്ിബ്ന്ധ്േള് 
ഉള്പക്കൊള്ളിച്ിടില്ലൊത്തി്ൊലും, 
3) 1986 പെ കേരള പ്രിസര്കവ
ഷന ഓഫറ് രേീസ്റ് ആ്ിപെ രേീ 
എനതിപന്യുും 2005പെ കേരള 
പപ്രൊകമൊഷന ഓഫറ് രേീസ്റ് കഗ്ൊ
ത്റ് ഇന ക്ൊണ് കഫൊ�സ്ററ് ഏരി
യൊസറ് ആ്ിപെ സറ് പ�സഫിേറ് 
രേീ എനതിപന്യുും ്ിര്വ്വെ്ങ്ങ
ളും പ്രസ്തുത ്ിയമങ്ങളപട ഉകദേശ്യ 
െക്ങ്ങളും 1964 പെ ഭൂമി �തിവറ് 
െടങ്ങളില് ്ിന്നുും വിഭിനങ്ങളൊ
േയൊലും, 4) 24-10-2020പെ ഉത്
രവറ് പതറ്ൊയി വ്യൊഖ്യൊ്ിച്റ് �ട
യത്ിപെ പഷഡയൂള് പ്രേൊരും �ി
സര്വ്വറ് പെയ്തിരുന മരങ്ങളും മു�ി
ക്കുനതൊയുള്ള �രൊതിേള് സര്
ക്കൊ�ിപന് ശ്രദ്ധയില് പ�ടതി്ൊ
ലും, 5) �തിച്ചു ്ല്കുന ഭൂമിയി
പെ മരങ്ങള് മു�ിക്കുനതുും അതി
പന് ്ിബ്ന്ധ്േളും 1964പെ ഭൂമി 
�തിവറ് െടങ്ങള്  മുകഖ് വ്യവ
സ് പെയ്പപ്കടണ്വയൊേയൊലും 
�രി�ത്വും ഉത്രവും �ദേറ് പെ
യ്േയൊപണനൊണറ് പുതിയ ഉത്
രവില് ��യുനതറ്.

ഇതില് ഒനൊമകത്തറ് ഒഴിച്റ് 
എല്ലൊും തപന, വിവൊദ ഉത്രവ
േളപട ഉത്ഭവും മുതല്തപന  
ഏപതൊരൊള്ക്കുും മ്സ്ിെൊകുന
തുും, വകുപ്പുേളിപെ സത്യസന്ധ
രൊയ ഉകദ്യൊഗസ്ര് അതറ് കരഖൊ
മൂെും ഉനയിച്ിട്ടുള്ളതുും ആണറ്. 
അപതല്ലൊും തീര്ത്തുും അവഗണി
ച്ചുപേൊണ്റ് തിേച്ചുും വഴിവിട രീ
തിയില്, അധിേൊരമുപണ്ങ്കില് 
എന്തുും പെയ്ൊപമന അഹന്തകയൊ
ടുകൂടി, ്ിക്ിപ്ത തൊല്�ര്യങ്ങള്
ക്കുകവണ്ി ജ്ങ്ങളപട പ�ൊതുസ്
ത്റ് പേൊള്ളയടിക്കൊന ഉനത 
ഭരണ ക്തൃത്ും തയ്ൊ�ൊവേയൊ
യിരുന്നു. മൊധ്യമങ്ങപളവപര വശ
ത്ൊക്കിപക്കൊണ്റ് മൂനറ് മൊസും ്ീ
ണ്ടു്ില്ക്കുന അതിതീവ്ര യതറ് ്ും 
പൂര്ത്ിയൊപയനറ് ഉ�പ്ൊക്കിയൊ
ണറ് ഉത്രവേള് �ദേറ് പെയ്നതറ്. 
കൃത്യമൊയ ഗൂഢൊകെൊെ്കയൊപട 
്ടത്പപ്ട ഒരു ‘ആക്ന’ഇവി
പട പവളിവൊകുേയൊണറ്.

േര്ഷേരുപട ക�രിലള്ള 
േണ്ണീര് പ�ൊഴിക്കല്പേൊണ്റ് മൊത്ും 
മരും പേൊള്ളയില്്ിന്നുും തടിയൂ
രൊന എല്ഡിഎഫി്ൊേില്ല. �ൊ
വപപ്ട േര്ഷേപരയുും ആദിവൊ
സിേപളയുും കേസ്ില് കുടുക്കി 
ബ്െിയൊടുേളൊക്കൊനുള്ള ശ്രമമൊ
ണറ് അക്്ഷണപമന ക�രില് 
്ടക്കുനതറ്. വ്ും-�വ്യൂ വകുപ്റ് 
ഉകദ്യൊഗസ്ര്ക്കറ് വനതുേ സേ
ക്കൂെി ്ല്േിയുും, ്ിയമ�രമൊ
യുമൊണറ് ഞങ്ങള് രൊജേീയ മര

kÀ¡mÀ H¯mitbmsS \S¶
Bkq{XnX acw sImÅ

നൂ റുേണക്ിന് വർഷങ്ങളുളട വെർച്ചയള്ള ആയി
രക്ണക്ിന് മരങ്ങൾ സംസ്ാനത്ിളല വിവിധ ജി
ല്ലേെിൽനിന്ന് തകൃതിയായി ളവട്ിമുറിക്കുേയം േട
ത്ിളക്ാണ്ടു ലപാകുേയം ളചയ്ിരിക്കുന്നു. അനുവദി
ക്ളപ്ട് മൂന്നു മാസം രാവം പേലം കൃത്യമായി ഉപ
ലയാഗളപ്ടുത്ിളക്ാണ്് മരംമാഫിയാ-രാഷ്ടീയ-ഉലദ്യാ 
ഗസ് സംഘം തങ്ങളുളട പദ്ധതി വിജയേരമായി 
പൂർത്ീേരിച്ചു. ഫിബ്രവരി 2ന് വിവാദ ഉത്രവേൾ 
പിൻവലിച്ചുളോണ്് ഓപ്ലറഷൻ അവസാനിപ്ിച്ചുളവ
ങ്ിലം, ലനരം ളവളുത്ത് അറിയാത്വിധം ലമാഷണത്ിൽ മുഴുേിയ 'പാവം 
േള്ളളന'ലപ്ാളല ചിലർ അതിനുലശഷവം മരം ളവട്ി േടത്തുേയണ്ായി.
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(6-ാം ശേജില് നിന്ന്)

ബി�ിസിഎല് എന മഹൊ
രതറ് ് വ്യവസൊയ സ്ൊ�്പത് 
കേൊര്പ്ക�റ്റുേള്ക്കറ് വിറ്റുതുെയ്കൊ
നുള്ള കേന്ദ്ര സര്ക്കൊര് ്ട�ടിേ
പള പ്രതികരൊധിക്കുവൊനുള്ള ്ീ
ക്കങ്ങളമൊയി പേൊച്ി �ിസഫ്
�ി പതൊഴിെൊളിേളും അകതൊപടൊ
പ്ും സുംസ്ൊ്-ജില്ലൊ കരേഡറ് യൂ
ണിയന പ്രസ്ൊ്ങ്ങളും വീണ്ടുും 
പ്രകക്ൊഭരുംഗത്റ് ഇ�ങ്ങിയിരി
ക്കുേയൊണറ്.

ബ്ി�ിസിഎല് സ്േൊര്യവല്
ക്കരണത്ിപ്തിപര പേൊച്ി �ി
സഫ്�ിയില് ആരുംഭിച്റ് രൊജ്യ
ത്ിപന് വിവിധ ഭൊഗങ്ങളിലള്ള 
പതൊഴിെൊളിേളും  ബ്ഹുജ്ങ്ങളും 
ഏപറ്ടുത്, പ�ൊതുകമഖെയ്കൊപേ 
മൊതൃേയൊയി വിേസിച്ചുവന 
സമരും കേൊവിഡറ് മഹൊമൊരിയുപട 
വ്യൊ�്കത്ൊപട പ�പടനറ് ്ിര്
ത്ിവയറ് കക്കണ്ിവന്നു. പ്രസ്തുത 
സൊഹെര്യപത് മുതപെടുത്തുപേൊണ്റ് 
ബ്ി�ിസിഎല് വില്്യുപട ്ട
�ടിക്രമും വളപര കവഗും പൂര്ത്ി
േരിക്കൊ്ൊണറ് കേന്ദ്രഗവണ്പമ
ന്ും മൊക്ജറ് പമന്ിപെ ഒരു �റ്ും 
ഉനകതൊകദ്യൊഗസ്രുും ്ീക്കങ്ങള് 
്ടത്ിയതറ്.

കേൊവിഡറ് മഹൊമൊരി സമര
പത് മൊത്മല്ല വില്്പയയുും തട
സ്പപ്ടുത്ിപയനതി്ൊെൊണറ് 
ബ്ി�ിസിഎല് ഇകപ്ൊഴുും പ�ൊതു
കമഖെയില് ്ിെ്ില്ക്കുനതറ്. 

മൊതൃേൊ പതൊഴില് സ്ൊ�്ങ്ങ
ളൊയി അ�ിയപപ്ടുന പ�ൊതുകമ
ഖെൊ സ്ൊ�്ങ്ങളില് �ര്രൊ
ഗതമൊയി ്ിെവിലള്ള എല്ലൊ സും
വിധൊ്ങ്ങപളയുും ക�ൊരൊടങ്ങളി
ലൂപട ജീവ്ക്കൊര് ക്ടിപയടുത് 
ആനുകൂെ്യങ്ങപളയുും അവേൊശ
ങ്ങപളയുും അടിമ�ിക്കൊനുള്ള ്ീ
ക്കങ്ങളൊണറ്  കേന്ദ്ര സര്ക്കൊരിപന് 
്ിര്കദേശൊനുസരണും മൊക്ജറ് പമ
ന്റ് ്ടപ്ൊക്കുനതറ്. കേൊര്പ്ക�റ്റു
േളപട േടന്നുവരവി്റ് �ൊതപയൊ
രുക്കൊ്ൊണിതറ്.

പതൊഴിെൊളിേളപട ശ്ള �രി
ഷറ് ക്കരണ േരൊര് പുതുക്കുക്ൊള്  
ഗവണ്പമന്റ് സഗഡറ് സെക്ൊ 
പ�കരേൊളിയും േ്്ിേളപട �ൊ
കറ്കണൊ അുംഗീേരിക്കിപല്ലന്നുും 
പ�ൊതുകമഖെൊ സ്ൊ�്പമന 
്ിെയില് പതൊഴിെൊളിേള്ക്കറ് 
െഭിച്ചുപേൊണ്ിരിക്കുന എല്ലൊ 
ആനുകൂെ്യങ്ങളും അവേൊശങ്ങളും 
പവടിക്കു�യ്കൊന  സ്ൊ�്ും ഏപറ്
ടുക്കുന സ്േൊര്യ മുതെൊളിക്കറ് 
അനുവൊദും ്ല്കുന 1 (f) വകുപ്റ്  
ഉള്പപ്പടയുള്ള പതൊഴിെൊളിവി
രുദ്ധ ്ിര്കദേശങ്ങപള പതൊഴിെൊ
ളിേള് അുംഗീേരിച്ൊകെ പുതിയ 
ശ്ള �രിഷറ് ക്കരണ േരൊര് പു
തുക്കുേയുള്ളൂ എനതൊണറ് മൊക്
ജറ് പമന്റ് ്ിെ�ൊടറ്. ഇത്രും ്ട
�ടിേള്േപള യൂണിയനുേള് ഒറ്
പക്കടൊയി എതിര്ത്തി്ൊല് 

േരൊര് പുതുക്കലമൊയി ബ്ന്ധപപ്
ടറ് പഡ�യൂടി സിഎല്സി തെ
ത്ില് ്ടന്നുവന െര്ച്േള് �രൊ
ജയപപ്ടുേയുും കേന്ദ്ര കെബ്ര് ഡി
പ്ൊര്ട്ടുപമന്ിപന് �രിഗണ്യ്കൊയി 
േരൊര് പുതുക്കല് ്ട�ടിേള് മൊറ്ി 
വയ്കപപ്ടിരിക്കുേയുമൊണറ്.

പ്രസ്തുത സൊഹെര്യപത് മ�ി
േടക്കൊ്ൊയി മൊക്ജറ് പമന്റ് ദീര്
�േൊെ േരൊ�ിലൂപട അടികച്ല്
പ്ിക്കൊന ശ്രമിച് സ്േൊര്യവല്
ക്കരണ അജണ്േള് ഒപനൊനൊ
യി ഏേ�ക്ീയമൊയി ്ടപ്ില് 
വരുത്തുവൊ്ൊണറ് ഇകപ്ൊള് ശ്രമി
ക്കുനതറ്. പ്രസ്തുത ്ീക്കങ്ങള്പക്ക
തിപര പതൊഴിെൊളിേള് ഒറ്പക്ക
ടൊയി ്ിസ്ഹേരണ സമരും പ്ര
ഖ്യൊ�ിച്ിരിക്കുേയൊണറ്. ക�ൊസ്ററ് 
�ിടയര്പമന്റ് പമഡിക്കല് ആനു

കൂെ്യങ്ങള് 15 വര്ഷ സര്വ്വീസില് 
തൊപഴയുള്ളവര്ക്കറ് ്ികഷധിച്ചു 
പേൊണ്റ് ഓര്ഡര് ഇ�ക്കി.  ജീവ
്ക്കൊപര ഭിനിപ്ിക്കൊനുും ആനു
കൂെ്യങ്ങള് ്ികഷധിക്കൊനുമുള്ള 
്ീക്കത്ിപ്തിപര  പതൊഴിെൊ
ളിേള്  പ്രതികഷധവമൊയി രുംഗ
ത്റ് വന്നു. ജൂണ് 16്റ് കേൊവിഡറ് 
മൊ്ദണ്ഡങ്ങള് �ൊെിച്ചുപേൊണ്റ് 
േരിദി്മൊയി ആെരിച്ചു. േരിദി
്ൊെരണത്ി്റ് ആഹ്ൊ്ും പെ
യ്തതിനുും ധര്ണ്ണ ്ടത്ിയതിനുും 
യൂണിയന ഭൊരവൊഹിേള്പക്കതി
പര േൊരണും േൊണിക്കല് ക്ൊ
ടീസറ് ്ല്േിയുും സീ്ിയര് പതൊ
ഴിെൊളിേള് ഓഫീസറുപട കജൊെി 
പെയ്ൊത്തി്റ് ക്ൊടീസറ് ്ല്
േിയുും 8 മണിക്കൂര് കജൊെി എന
തിനു�േരും 12 മണിക്കൂര് കജൊെി 

്ിര്ബ്ന്ധപൂര്വ്വും പെയ്ിക്കുന 
സമീ�്ും സ്ീേരിച്ചുും പതൊഴി
െൊളിേളില് സമ്ര്ദേും സൃഷ്ടിക്കു
േയൊണറ് മൊക്ജറ് പമന്റ്.

്ിരന്തരമൊയി പതൊഴിെൊളിവി
രുദ്ധ ്ട�ടിേളമൊയി ്ീങ്ന 
ബ്ി�ിസിഎല് മൊക്ജറ് പമന്ിപ്
തിപര സ്ിരും ജീവ്ക്കൊരുപടയുും 
േരൊര്ജീവ്ക്കൊരുപടയുും സുംയു
ക്ത പ്രതികഷധും വളര്ത്ിപയടു
ക്കുവൊനുള്ള �രിശ്രമത്ിെൊണറ് 
പേൊച്ി �ിസഫ്�ിയിപെ യൂണി
യനുേള്. അകതൊപടൊപ്ും  സ്േൊ
ര്യവല്ക്കരണ ്ട�ടിേള്പക്ക
തിപര വിപുെമൊയ ജ്േീയ പ്ര
തികഷധും വളര്ത്ിപയടുക്കൊനുള്ള 
തയ്ൊപ�ടുപ്ിെൊണറ് സുംസ്ൊ് 
- ജില്ലൊ കരേഡറ് യൂണിയന സുംയു
ക്ത സമിതി. 

ജില്ലയിലള്ള രൊഷ്ട്രീയ �ൊര്ടി
േളപടയുും കരേഡറ് യൂണിയന-ബ്ഹു
ജ് സും�ട്ൊ പ്രതി്ിധിേളപടയുും 
ജ്പ്രതി്ിധിേളപടയുും �ങ്കൊ
ളിത്കത്ൊപട  ബ്ി�ിസിഎല് 
- പേൊച്ി �ിസഫ്�ി പ�ൊതുകമ
ഖെയില് ്ിെ്ിര്ത്തുനതി്ൊ
യുള്ള സമരത്ി്റ് ക്തൃത്ും ്ല്
േൊന �ിസഫ്�ി സുംരക്ണ 
സമരസഹൊയ സമിതിക്കറ് രൂ�ും 
്ല്േൊനുും കൂടുതല് ശക്തമൊയ 
പ്രതികരൊധും വളര്ത്ിപയടുക്കൊ
നുും ശ്രമിക്കുേയൊണറ് കരേഡറ് യൂ
ണിയന ക്തൃത്ും.

_n]nknFÂ kzImcyhÂ¡cW¯ns\XnscbpÅ  
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ങ്ങല് പവടി മു�ിച്തുും േടത്ിയതുപമനറ് 
െൊ്ലേൊരുപട അന്തിെര്ച്യില് വീരവൊ
ദും മുഴക്കിയ മരും മൊഫിയേപളകയൊ, തി
േഞ് അഴിമതി വീരന്മൊപരനറ് �രപക്ക 
അ�ിയപപ്ടുന ഉനത ഉകദ്യൊഗസ്പരകയൊ 
പതൊടൊന സര്ക്കൊര് ഉകദേശിക്കുനില്ല എനറ് 
ഇതി്േമുള്ള ്ട�ടിേളില്്ിനറ് വ്യക്ത
മൊണറ്.

മുഖ്യമന്ത്രി �ിണ�ൊയി വിജയന ്ട
ത്തുന പ്രതിദി് സൊയൊഹ്ന �ത്സകമ്

ള്ങ്ങളില് പ്രകൃതി സുംരക്ണപത്ക്കു
�ിച്ചുള്ള സൂക്തങ്ങള് സ്ിരമൊയി വൊയി
ക്കൊറുണ്റ്. ്ിശ്ിത സമയും തിേയ്കൊ്ൊ
പണങ്കിലും, ��യുനതിക്ൊടറ് അല്പമങ്കി
ലും കൂറുണ്ൊയിരുപനങ്കില് കേരളത്ില് 
ഇത്മൊത്ും പ്രകൃതി ്ശീേരണും ഉണ്ൊ
കുമൊയിരുനില്ല. കേരളത്ിപന് ്ിെ്ി
ല്ിപ്തപന ബ്ൊധിക്കുുംവിധും �ശ്ിമ
�ടത്ില് ്ടക്കുന അതിക്രമങ്ങപളക്കു
�ിച്റ് പപ്രൊഫ. മൊധവറ് ഗൊഡറ്ഗിെിപ്കപ്ൊ
ലള്ള അക്േും പ്രകൃതി ശൊത്ജ്ര് മു
ന�ിപ്റ് ്ല്േിയിട്ടുണ്റ്. �ിണ�ൊയി വി
ജയന സര്ക്കൊര് ഇതിപ്ൊന്നുും തരിമ്ും 

വിെ േല്ിക്കൊപതയൊണറ് �ൊ�, കുനറ് 
ഖ്്ത്ിനുും മരും മു�ിക്കുും േരുക്കള് 
്ീക്കുനതറ്. �ശ്ിമതീരത്ൊേപട, ദൂര
വ്യൊ�േമൊയ പ്രകൃതി ദരന്തും സൃഷ്ടിക്കു
ന വന േരിമണല് ഖ്്ത്ിനുും, വി
ഴിഞ്ും ക�ൊര്ടിനുും,  പേ.പ�യില് �ദ്ധ
തിക്കുും വിേസ്ത്ിപന് ക�രറ് ��ഞ്ഞു
പേൊണ്റ് ഇവര്തപന ്ൊയേത്ും വഹി
ക്കുേയൊണറ്. പ്രകൃതി സുംരക്േപരനറ് 
സ്യും തൂവല് െൊര്ത്ി ്ടക്കുന സി�ിഐ 
ക്തൃത്ത്ിപന് ഇരടത്ൊപ്പുും ത്ി്ി
�വും മരും പേൊള്ളയിലൂപട തു�ന്നു േൊട
പപ്ടിട്ടുണ്റ്. 

ക്രിമി്ല് സൊ്ത്ിേ ശക്തിേപള
യുും അന്തൊരൊഷ്ട്ര തടിപ്റ് സും�ങ്ങപളയുും 
കൂട്ടു�ിടിച്ചുപേൊണ്റ് പ�ൊതുമുതല് പേൊള്ള
യടിക്കുന രീതിയികെയ്കറ് ഭരണസുംവിധൊ
്ും മൊറുന്നുപവനറ് കഖദകത്ൊപടപയങ്കിലും 
��കയണ്ി വരുന്നു. കക്രൊണി േ്യൊപ്ിറ്െി
സത്ിപന് ഭൊഗമൊണറ്  അധിേൊര രൊഷ്ട്രീയ 
ക്തൃത്ങ്ങളപമനറ് ജ്ങ്ങള് തിരിച്�ിയ
ണും. സുംസ്ൊ്പത് ഇടതു�ക് വിശ്ൊ
സിേളും ജ്ൊധി�ത്യ-�രിസ്ിതി സറ് ക്
ഹിേളും ഇതിപ്തിപര സദൊ ജൊഗരൂേ
രൊകുേയുും ശക്തമൊയി പ്രതിേരിക്കുേയുമൊണറ് 
ഒകരപയൊരു ക�ൊുംവഴി.

ൊര്ടി കേന്ദ്രേമ്ിറ്ി 
അുംഗവും ഒഡീഷ സുംസ്ൊ് 
പസക്രട�ിയുമൊയ സഖൊവറ് ദ
ര്ജതി ദൊസറ് 2021 ജൂണ് 24 
ഉച്തിരിഞ്റ് 2.45്റ് അന്തരി
ച്ചു. അകദേഹത്ി്റ് 66 വയസ്ൊ
യിരുന്നു. കേൊവിഡറ് ബ്ൊധപയ 
തുടര്നറ് ്യുകമൊണിയ �ിടിപ�
പടങ്കിലും അതറ് കഭദമൊയിരുന്നു. 
എനൊല് േടുത് േ്യൊനസര് 
ബ്ൊധ മൂെും �െ ആന്തരിേൊ
വയവങ്ങളും പ്രവര്ത്് രഹി
തമൊയിത്ീര്നതി്ൊല് ശ്ൊസ 
തടസവും ഹൃദയസ്തുംഭ്വും 
ഉണ്ൊയതിപ് തുടര്നറ് അകദേ
ഹും അന്ത്യശ്ൊസും വെിച്ചു. 

അകദേഹത്ിപന് ഭൗതിേ ശരീ
രത്ില് ജ്�ല് പസക്രട�ി 
സഖൊവറ് പപ്രൊവൊഷറ് ക�ൊഷി
പന്യുും മുതിര്ന പ�ൊളിറ്റ്ബ്യൂ
ക�ൊ അുംഗങ്ങളൊയ മണിേറ് മു
ഖര്ജി, അസിതറ് ഭടൊെൊര്യ 
എനിവരുപടയുും ക�രില് പുഷ്പ
ങ്ങള് അര്പ്ിച്ചു. അവിപട സനി
ഹിതരൊയിരുന മറ്റ് ക്തൊക്ക
ളും അകന്ത്യൊ�െൊരും അര്പ്ിച്ചു. 

തുടര്നറ് ഭുവക്ശ്ര് ഓഫീ
സില് ഒഡീഷയുപട വിവിധ ഭൊ
ഗങ്ങളില് ്ിപനത്ിയ ക്തൊ
ക്കളും പ്രവര്ത്േരുും ബ്ൗദ്ധിേ 
വ്യക്തിത്ങ്ങളപമൊപക്ക അകന്ത്യൊ
�െൊരും അര്പ്ിച്ചു.

Fkv-bpknsF(kn) HUoj kwØm\ sk{I«dn  
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സവേിടറ് 7.30്റ് �ൊര്ടി കേ
ന്ദ്രേമ്ിറ്ി ഓഫീസില് എത്ിച് 

ൊര്ടിയുപട പ്രൊരുംഭദശ മുതല് 
സജീവമൊയി പേൊല്ലും ജില്ലയില് 
ക്തൃ്ിരയില് പ്രവര്ത്ിച്ിരുന 
തടൊര്കേൊണും സ്കദശി സഖൊവറ് 
ആര്.മുരളീധരന �ിള്ള േഴിഞ് 
ജൂണ് 10്റ് അന്തരിച്ചു. 

പേൊല്ലും ജില്ലൊ സും�ൊടേ 
േമ്ിറ്ിയുംഗമൊയിരുന സഖൊവറ് 
മുരളീധരന �ിള്ള ഇരവിപുരും 
അസുംബ്ി മണ്ഡെത്ില് �ൊര്
ടിയുപട സ്ൊ്ൊര്ത്ിയൊയി മത്സ
രിച്ിട്ടുണ്റ്. ജ്േീയ പ്രതികരൊധ 
സമിതിയുപടയുും ക്തൊജി അനു
സ്മരണസമിതിയുപടയുും ജില്ലയി
പെ പ്രധൊ് സും�ൊടേ്ൊയിരു
ന്നു. ദീര്�േൊെമൊയി �ൊര്ക്കിന

kJmhv BÀ.apcfo[c³  
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സണ്സറ് കരൊഗബ്ൊധിത്ൊയിരു
ന അകദേഹും അവസൊ്ശ്ൊസും
വപര �ൊര്ടികയൊപടൊപ്ും ്ിെ
പേൊണ്ടു.

ബിേിസിഎല് സ്വകാെ്യവല്ക്കെിക്കുന്നതിനു മുശന്നാെിയായി ജീവനക്കാരുപെ 
ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിശഷധിക്കുന്ന ൊശനജ്പെറെ് നെേെിപക്കതിപെ 
പതാഴിലാളികൾ റിഫൈനറി ശഗറ്ില് കെിദിനാചെണം നെത്തുന്നു

Bkq{XnX acw sImÅ



8 ജൂലൈ 2021

(ശേഷം 9-ാം ശേജില്)

മത്സ്യബ്ന്ധ്വും മൃഗ�രി�ൊ
െ്വും പതങ്ങറ് കൃഷിയില്്ിന്നുള്ള 
വരുമൊ്വും �രിമിതമൊയ അള
വിലള്ള സര്ക്കൊര് കജൊെിേളപമൊ
പക്കയൊണറ് ദ്ീപുേൊരുപട സൊ്
ത്ിേ ക്ൊതസ്േള്. ഇതില് 
ഏറ്വും പ്രധൊ്പപ്ടതറ് മത്സ്യബ്
ന്ധ്ും തപന. ധൊ്്യങ്ങകളൊ �ച്
ക്ക�ിേകളൊ കൃഷി പെയ്േ സൊ
ധ്യമല്ലൊത്തി്ൊല് മത്സ്യവും 
മൊുംസവും ആഹൊരത്ിപെ ഒഴി
ച്ചുകൂടൊന �റ്ൊത് �ടേങ്ങളൊണറ്. 
മറ്റ് �ടിേ വര്ഗ്ഗ കമഖെേപളകപ്ൊ
പെ മദ്യും ്ികരൊധിക്കപപ്ട പ്ര
കദശും. അകപ്ൊഴുും ബ്ുംഗൊരും ക�ൊ
ലള്ള തകദേശീയര് വസിക്കൊത് 
വിക്ൊദ സഞ്ചൊര ദ്ീപുേളില് 
മദ്യും െഭ്യവമൊയിരുന്നു. സൊ്
ത്ിേവും രൊഷ്ട്രീയവമൊയ അടി
ച്മര്ത്ലേളപടയുും മദ്യത്ിപന്
യുപമൊപക്ക അഭൊവും പേൊണ്ൊവൊും 
ക്രിമി്ല് കേസുേള് ഏറ്വും കു
�വള്ള പ്രകദശും. വിദ്യൊഭ്യൊസും, 
പതൊഴില്, ആകരൊഗ്യ കസവ്ങ്ങള്, 
െരക്കറ് ്ീക്കും എനിവയ്ക്കുകവണ്ി 
കേരളപത് ആശ്രയിക്കുനവരൊ
ണറ് ദ്ീപുേൊര്. സൊുംസ്ൊരിേമൊ
യുും ഭൊഷൊ�രമൊയുും കേരളകത്ൊ
ടറ് ഏറ്വും അടുത്റ് ്ില്ക്കുന 
ജ്ത. ഇതൊണറ് െക്ദ്ീ�റ്.  

ഈ പ്രകദശകത്ക്കൊണറ് അസ്
സ്ത സൃഷ്ടിക്കുേയുും ജ്ങ്ങപള 
ശത്രു�ക്ത്റ് ്ിര്ത്തുേയുും പെ
യ്ന തപന് പുതിയ ്യങ്ങളമൊ
യി പ്രഫുല് �കടല് ��നി�ങ്
നതറ്. �കക് തപന് ്യങ്ങള് 
ദ്ീ�ിപ് മൊെിദ്ീ�ിപ്കപ്ൊപെ 
വിേസിപ്ിക്കൊ്ൊപണനൊണറ് 
പ്രഫുല് �കടെിപന് �ക്ും. 'തീ
വ്രവൊദമുക്തവും മയക്കുമരുനറ് മു
ക്തവും' ആക്കൊനുും കൂടിയൊപണന്നുും 
ഒരു വൊദമുണ്റ്. ഇ്ി അതി്ൊയി 
അകദേഹും പു�ത്ി�ക്കിയ ഉത്
രവേളും തയ്ൊ�ൊക്കി പവച്ിട്ടുള്ള 
്ിയമ ്ിര്മൊണങ്ങളും എപന്തൊ
പക്കയൊപണനറ് �രികശൊധിക്കൊും.

പരിഷ്ഥാരങ്ങൾ !
1. 2020 ഡിസുംബ്ര് 5്റ് അഡ്ി

്ികസ്ട്രറ്റുപട ദ്ീ�ികെക്കുള്ള ആദ്യ 
വരവി്റ് മുകനൊടിയൊയി വഴിയ
രിേിപെ പതങ്േളപട േടയ്കല് 
േൊവി സ�ന്റ് അടിച്ചു.
2. സിഎഎ-എനആര്സി വിരു

ദ്ധ സമരങ്ങളപട ക�രില് ദ്ീ�റ് 

്ിവൊസിേപള അ�സ്ററ് പെയ്േ
യുും തുടര്നറ് രൊജ്യകദ്രൊഹകുറ്ും ചു
മത്തുേയുും പെയ്തു. പ്രതികഷധത്ി
പന് ഭൊഗമൊയി സ്ൊ�ിച്ിരുന 
കബ്ൊര്ഡുേള് എടുത്റ് മൊറ്ി.
3. ദ്ീ�ില് ്ികരൊധ്ൊജ് പ്ര

ഖ്യൊ�ിച്ചു. അതറ് ഇന്നുും തുടരുന്നു.
4. സ്റൊനകഡര്ഡറ് ഓപ്ക�റ്ിങ്ങറ് 

പപ്രൊസീജര്(SOP) ്ിര്ബ്ന്ധിച്റ് 
തിരുത്ി എഴുതിക്കുേയുും അതു
വഴി കേൊവിഡറ് വ്യൊ�്ത്ി്റ് 
വഴിപയൊരുക്കുേയുും പെയ്തു.
5. കേൊവിഡറ് വ്യൊ�ിച്തിപന് 

�ശ്ൊത്െത്ില് ഏപ്രില് 28്റ് 
കെൊേറ്ഡൗണ് പ്രഖ്യൊ�ിച്ചു!
6. മത്സ്യബ്ന്ധ് ഉ�േരണങ്ങള് 

സൂക്ിക്കൊ്ൊയി തീരത്റ് പേടി
യുണ്ൊക്കിയ തൊല്ക്കൊെിേ പഷ
ഡ്ഡുേള് ഒരു അ�ിയിപ്പുും കൂടൊ പത 
പ�ൊളിച്റ് മൊറ്ിത്തുടങ്ങി. തീരസും
രക്ണ ്ിയമത്ിപന് ക�രിെൊ
യിരുന്നു ്ട�ടി. ഇകത ്ിയമ
ത്ിപന് അടിസ്ൊ്ത്ില് േവ
രത്ിയില് 120 വീടുേള് പ�ൊളി
ച്ചു ്ീക്കൊനുും ഉടമേള്ക്കറ് ക്ൊ
ടീസറ് ്ല്േി. ആള്തൊമസമില്ലൊ
ത് പെ�ിയും ദ്ീ�ില് കതങ്ങയുും 
മത്സ്യബ്ന്ധ് ഉ�േരണങ്ങളും 
സൂക്ിക്കൊന പേടിയുണ്ൊക്കിയ 
തൊല്ക്കൊെിേ പടന്േള് പ�ൊളി
ക്കൊനുും ഉത്രവൊയിട്ടുണ്റ്. 
7. മത്സ്യബ്ന്ധ്യൊ്ങ്ങളില് 

CCTV സ്ൊ�ിക്കണപമന്നുും ഒരു 
സര്ക്കൊര് ഉകദ്യൊഗസ്പ് പേൊ
ണ്ടുക�ൊേണും എന്നുമുള്ള ഉത്ര
വി�ക്കി. ഈ ഉത്രവറ് �ിനീടറ് 
�ിനവെിച്ചു.
8. ഓെയുും മടലും െിരടയുും ��
ി്െിടുനതി്റ് �ിഴ ഏര്പപ്ടുത്ി.

9. �െ വകുപ്പുേളില്്ിനൊയി 
500ല് കൂടുതല് തൊല്ക്കൊെിേ 
ജീവ്ക്കൊപര �ിരിച്ചുവിടറ് ഉത്
രവേള് ഇ�ക്കി.
10. വിദ്യൊഭ്യൊസും, ആകരൊഗ്യും, 

മത്സ്യബ്ന്ധ്ും, മൃഗ�രി�ൊെ്ും 
തുടങ്ങിയ സര്ക്കൊര് വകുപ്പുേളപട 
ആധിേൊരും ജില്ലൊ �ഞ്ചൊയത്ില്
്ിനറ് �ിടിപച്ടുത്തു.
11. ഡയ�ിഫൊമുേളും െക്ദ്ീ�റ് 

ബ്ില്ഡിുംഗറ് ഡവെ�റ്പമന്റ് 
കബ്ൊര്ഡുും അടച്ചുപൂടൊന ഉത്ര
വി�ക്കി. ഇതില് ഡയ�ി ഫൊമു
േള് അടച്ചുപൂടൊനുള്ള ഉത്രവറ് 
കേരള സഹകക്കൊടതി കസ്റ പെയ്തു.
12. അമുല് �ൊലല്പ്നങ്ങളപട 

ഔടറ് പെറ്റ് േവരത്ിയില് തു�
ക്കൊനുും അമുല് ഉല്�നങ്ങള് വി
തരണും പെയ്ൊനുമുള്ള ചുമതെ 
െക്ദ്ീ�റ് േണ്സയൂമര് ആന്റ് 
മൊര്ക്കറ്ിങ്ങറ് പഫഡക�ഷപ് ഏല്
പ്ിച്ചു. 
13. വിദ്യൊെയങ്ങളിപെ പമനു

വില്്ിനറ് മൊുംസൊഹൊരും ഒഴിവൊ
ക്കി. ഈ ഉത്രവും �ിനീടറ് കേരള 
സഹകക്കൊടതി കസ്റ പെയ്തു.
14. പഡ�യൂടി േള്ര് തസ്തിേേ

ളപട ക�രറ് സിഇഒ േും പഡ�യൂടി 
േള്ര് എനൊക്കി കേന്ദ്ര സര്വീ
സില് ്ിന്നുള്ളവപര ്ിയമിക്കുേ
യുും ദ്ീപുേൊരൊയ ഉകദ്യൊഗസ്പര 
തരുംതൊഴ്ത്തുേയുും പെയ്തു. ഭൂമി രജി
കസ്ട്രഷന ഉള്പ്പടയുള്ള ചുമതെേ
ളില്്ിനറ് അവപര ഒഴിവൊക്കി.
15. ഭൂമി രജികസ്ട്രഷന തുേ വര്

ദ്ധിപ്ിക്കുേയുും സര്ക്കൊരി്റ് വൊ
ടേയ്കറ് ്ല്േിയിരുന ഭൂമിയുപട 
വൊടേ കു�യ്ക്കുേയുും പെയ്തു.
16. തകദേശീയര് വസിക്കുന ദ്ീ

പുേളില് മദ്യും അനുവദിച്ചു.
17. െരക്കറ് ഗതൊഗതും കബ്പ്പൂരി

പ് ഒഴിവൊക്കി പൂര്ണമൊയുും മും
ഗെൊപുരകത്ക്കറ് മൊറ്ൊനുള്ള ശ്ര
മങ്ങള് ആരുംഭിച്ചു.
18. െക്ദ്ീ�ിപ് കേരളൊ സഹ

കക്കൊടതിയുപട �രിധിയില് ്ിനറ് 
ഒഴിവൊക്കൊനുും േര്ണൊടേ സഹ
കക്കൊടതിയുപട �രിധിയികെക്കറ് 
മൊറ്ൊനുമുള്ള ശ്രമങ്ങള് ആരുംഭിച്ചു.
19. െക്ദ്ീ�ില്്ിനറ് കരൊഗി

േപള െിേിത്സയറ് ക്കൊയി കേരള
ത്ികെക്കറ്പേൊണ്ടുക�ൊകുനതറ് 
തടഞ്റ് ഉത്രവി�ക്കി.
20. �ഞ്ചൊയത്റ് സുംവിധൊ്

പത് ഗവണ്പമന്ിപന് െട്ടുേമൊ
ക്കുന, രണ്ില് കൂടുതല് കുടിേള
ള്ളവപര പതരപഞ്ടുപ്ില് മത്സ
രിക്കുനതറ് വിെക്കുന വിെിത്
മൊയ ഉള്ളടക്കമുള്ള �ഞ്ചൊയത്റ് 
പ�ഗുകെഷന (േരടറ്) ്ിയമും, 2021  
അവതരിപ്ിച്ചു.
21. ഏപതൊരൊപളയുും ഒരു േൊര

ണവും കൂടൊപത ഒരു വര്ഷുംവപര 
തടങ്കെില് സൂക്ിക്കൊന അഡ്ി
്ികസ്ട്രറ്ര്ക്കറ് അധിേൊരും ്ല്കു
ന സൊമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവര്ത്
്ങ്ങള് തടയല് (േരടറ്) ്ിയമും,2021 
അവതരിപ്ിച്ചു. 
22. മൃഗ�രി�ൊെ്ും, ഒരു സ്െ

ത്തു്ിന്നുും മപറ്ൊരു സ്കത്യ്കറ് മൃ
ഗങ്ങപളപേൊണ്ടുക�ൊകുനതറ് അഥവൊ 

വില്പ്്,  േശൊപ്റ് എനിവ ്ി
കരൊധിക്കുന മൃഗ�രി�ൊെ് (േരടറ്) 
്ിയമും,2021 അവതരിപ്ിച്ചു.
23. ഏതറ് പ്രകദശവും വിേസ്

ത്ി്ൊയി �ിടിപച്ടുക്കൊന അഡ്ി
്ികസ്ട്രഷ്റ് അധിേൊരും ്ല്കു
േയുും ഖ്ിേള് ഉള്പ്പട ആരും
ഭിക്കൊന അനുവദിക്കുേയുും പെ
യ്ന െക്ദ്ീ�റ് ഡവെ�റ്പമന്റ് 
അകതൊ�ിറ്ി പ�ഗുകെഷന (േരടറ്) 
്ിയമും, 2021 അവതരിപ്ിച്ചു. േവ
രത്ിയില് പുരയിടങ്ങള് �ിടി
പച്ടുക്കുനതി്റ് മുകനൊടിയൊയി 
പേൊടി കുത്തുേയുും പെയ്തു. ്ിെ
വിപെ െടപ്രേൊരും െക്ദ്ീ�ിപെ 
ഭൂമി ദ്ീപുേൊര്ക്കറ് മൊത്കമ വില്
ക്കൊക്ൊ വൊങ്ങൊക്ൊ സൊധിക്കൂ. 
ഈ ്ിയമും വരുനകതൊപട വി
േസ്ത്ിപന് ക�രില് ഏതറ് 
ഭൂമിയുും �ിടിപച്ടുത്റ് പു�ത്തു്ി
ന്നുള്ള സ്േൊര്യ േ്്ിേള്ക്കറ് 
്ല്േൊന അഡ്ി്ികസ്ട്രഷ്റ് സൊ
ധിക്കുും. ്ിയമും ്ടപ്ിെൊയിപല്ല
ങ്കിലും മി്ികക്കൊയിയില് 15 ഏക്കര് 
ഭൂമി �ിടിപച്ടുത്റ് 75 വര്ഷകത്
ക്കറ് �ൊടത്ി്റ് ്ല്േൊന തീരു
മൊ്ിക്കുേയുും പെയ്തു. ദ്ീ�റ് ്ി
വൊസിേള്ക്കുള്ള പതൊഴില് സും
വരണവും എടുത്റ് മൊറ്ി.
24. കമല്പ്�ഞ് �രിഷ്ൊരങ്ങള്

പക്കതിപര പ്രതിേരിച്തിപന് 
ക�രില് ദ്ീ�ില്്ിന്നുള്ള ആദ്യ 
െെെിത് സുംവിധൊയിേ ഐഷ 
സുല്ത്ൊ്യുപടകമല് രൊജ്യകദ്രൊഹ 
കുറ്ും ചുമത്ി.

ഇത്പയൊപക്കയൊണറ് പ്രഫുല് 
�കടല് ഇതുവപര ദ്ീ�ില് ്ടപ്ി
െൊക്കിയ �രിഷ്ൊരങ്ങള്. ഭരണ
കൂടും അവേൊശപപ്ടുനതുക�ൊപെ 
തീവ്രവൊദവും മയക്കുമരുന്നുും ഇല്ലൊ
തൊക്കുനതല്ല ഇതില് ഒരു �രി
ഷ്ൊരവും. എനൊല് മൊെിദ്ീ�ില് 
സുംഭവിച്തുക�ൊപെ വനേിട 
വിക്ൊദ സഞ്ചൊര ഭീമനമൊര്ക്കുും 
ഖ്ി മുതെൊളിമൊര്ക്കുും ക�ൊഡറ് 
്ിര്മ്ൊതൊക്കള്ക്കുും െക്ദ്ീ�ില് 
േടന്നുവരൊനുും അവിടുപത് ഭൂമി
പയയുും മനുഷ്യപരയുും തങ്ങളപട 
വരുതിയില് ്ിര്ത്ൊനുമുള്ള ്ട
�ടിേളൊണറ് അഡറ് മി്ികസ്ട്രഷന 
സ്ീേരിക്കുനതറ്. ജ്ങ്ങളപട 
പതൊഴില്, ഭക്ണും, �ൊര്പ്ിടും,
രൊഷ്ട്രീയ സ്ൊതന്ത്ര്യും, സൊുംസ്ൊ
രിേ ജീവിതും എനിവ സമ്പൂര്
ണമൊയി തേര്പത്�ിയുനതൊണറ് 
കമല്പ്�ഞ് ഓകരൊ ഉത്രവും 
േരടറ് ്ിയമവും. ഇപതല്ലൊും പെ
യ്നതൊേപട, കുത്േ മുതെൊളി
മൊര്ക്കറ് യൊപതൊരു പ്രതികഷധവും 
കൂടൊപത ദ്ീ�ികെക്കറ് േടന്നുവരൊ
നുള്ള സൊഹെര്യും സൃഷ്ടിക്കൊന 
കവണ്ിയുും.

പ്രതികരഥാധങ്ങൾ:
സ്റൊനകഡര്ഡറ് ഓപ്ക�റ്ിങ്ങറ് 

പപ്രൊസീജര് �രിഷ്രിച്തുമുതല് 
ഒറ്പപ്ട പ്രതികഷധങ്ങള് ആരും
ഭിപച്ങ്കിലും പ്രതികഷധങ്ങള്ക്കറ് 

സും�ടിതവും ഏകേൊ�ിതവമൊയ 
സ്ഭൊവും വരുനതറ് കേരളും കേ
ന്ദ്രമൊക്കി 'ഇന കസൊളിഡൊരിറ്ി 
വിത്റ് െക്ദ്ീ�റ്' എന കൂടൊയ്മ 
രൂ�ീേരിക്കപപ്ടുനകതൊപടയൊ
ണറ്. െക്ദ്ീ�ില്്ിനറ് കേരള
ത്ില്വനറ് �ഠിക്കുന വിദ്യൊര്
ത്ിേളും കേരളീയരൊയ വിദ്യൊര്
ത്ിേളും കെര്നറ് പമയറ് 24്ൊണറ് 
ഈ കൂടൊയ്മയ്കറ് രൂ�ും ്ല്േിയതറ്. 
തുടര്നറ് അതിപന് ക്തൃത്ത്ില് 
രൊഷ്ട്ര�തിക്കറ് ്ല്േൊനുള്ള ഭീമ 
ഹര്ജി തയ്ൊ�ൊക്കുേയുും 15,000 
ഒപ്പുേള് കശഖരിച്റ് സമര്പ്ിക്കു
േയുും പെയ്തു. തുടര്നറ് പമയറ് 27്റ് 
കേരള സുംസ്ൊ് ജ്േീയ പ്ര
തികരൊധ സമിതിയുപട ആഭിമുഖ്യ
ത്ില് െക്ദ്ീ�ി്റ് കേരളത്ി
പന് ഐേ്യദൊര്ഡ്യും പ്രഖ്യൊ�ിച്റ് 
ഓണ് സെന േണ്വനഷന സും
�ടിപ്ിച്ചു. സുപ്രീും കേൊടതിയി
പെ പ്രമുഖ അഭിഭൊഷേ്ൊയ 
സഞ റ്ജയറ് പഹഗറ്പഡ േണ്വന
ഷന ഉദറ്�ൊട്ും പെയ്തു. െക്ദ്ീ
�റ് എും�ി മുഹമ്ദറ് സഫസല്, 
രൊജ്യസഭ എും�ിമൊരൊയ ബ്ിക്ൊയറ് 
വിശ്ും, എളമരും േരീും, കെൊേറ് സഭ 
എും�ിമൊരൊയ എന.പേ.കപ്രമെ
ന്ദ്രന, സഹബ്ി ഈഡന, ജ്
േീയ പ്രതികരൊധ സമിതി ജ്�
ല് പസക്രട�ി എും.ഷൊജര്ഖൊന, 
സവസറ് പ്രസിഡന്റ് ജയറ്സണ് 
കജൊസഫറ് എനിവര് പ്രസുംഗിച്ചു. 
പമയറ് 28്റ് േില്ത്ൊ്ില് 12 
ക�പര അ�സ്ററ് പെയ്തതിപ്തിപര 
അകന ദിവസും �ന്തുംപേൊളത്ി 
പ്രതികഷധിച്ചു. തുടര്നറ് അഡറ് മി
്ികസ്ട്രറ്പ� തിരിച്റ് വിളിക്കൊനുും 
േരി്ിയമങ്ങള് ്ടപ്ിെൊക്കൊനു
ള്ള ശ്രമങ്ങള് അവസൊ്ിപ്ിക്കൊ
നുും ആവശ്യപപ്ടറ് പമയറ് 30്റ് 
േരിദി്ും ആെരിച്ചു. േരിദി്ത്ി
പന് ഭൊഗമൊയി സമരമുറ്വും ട്ിറ്ര് 
കസ്റൊമുും സും�ടിപ്ിച്ചു. കമയറ് 31്റ് 
േവി സച്ിദൊ്ന്ദന �പങ്കടുത് 
ഐേ്യദൊര്ഢ്യ സകമ്ള്ും സും
�ടിപ്ിച്ചു. ജൂണ് 2്റ് െക്ദ്ീ�റ് 
്ിവൊസിേപള �പങ്കടുപ്ിച്റ് ക്ബ്റ് 
ഹൗസറ് െര്ച് സും�ടിപ്ിച്ചു. ഇതി
്ിടയില് ദ്ീ�ിപെ രൊഷ്ട്രീയപ്ൊര്
ടിേള് ഒത്തുകെര്നറ് കസവറ് െക്
ദ്ീ�റ് കഫൊ�ത്ി്റ് രൂ�ും ്ല്
കുേയുണ്ൊയി. കസവറ് െക്ദ്ീ�റ് 
കഫൊ�ും ആഹ്ൊ്ും പെയ്ത ആദ്യ 
സമര �രി�ൊടിയൊയ ജൂണ് 7പന് 
്ിരൊഹൊര സമരത്ിനുും �ൊത്ും
പേൊടി പ്രതികഷധത്ിനുും ഓെ
മടല് സമരത്ിനുും ഇന കസൊളി
ഡൊരിറ്ി വിത്റ് െക്ദ്ീ�റ് �രി
പൂര്ണ �ിന്തുണ ്ല്േി. �രി
സ്ിതി പ്രവര്ത്േരുും മനുഷ്യ 
കനേഹിേളും ജ്ൊധി�ത്യ വിശ്ൊ
സിേളും ഇന്നുും കെൊേത്ിപന് 
വിവിധ ഭൊഗങ്ങളില്്ിനറ് െക്
ദ്ീ�ിപ് �ിന്തുണച്ചുപേൊണ്ിരി 
ക്കുന്നു.

e£Zzo]nÂ AkzØXIÄ krãn¡p¶Xv 
N§m¯ apXem-fn¯w

ദഥാ ദ്ാ നാഗർ ഹലവലി ആറെ് ദാമൻ ആറെ് ദിയവിളല 
ഭരണത്ിലൂളട കൂപ്രസിദ്ധനായ ഭരണാധിോരി പ്രഫുൽ 
പലട്ലിന് ലക്ഷദ്ീപിളറെകൂടി അധിേ ചുമതല നൽേളപ്
ട്ലതാളട ദ്ീപുോരുളട േഷ്ോലവം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അടിസ്ാന സൗേര്യങ്ങൾ വെളരക്കുറളവങ്ിലം പുറ
ത്തുനിന്നുള്ള രാഷ്ടീയവം സാമ്പത്ിേവമായ ഇടളപടൽ 
അധിേം ഇല്ലാത്തിനാൽ ശാന്തവം സമാധാനപരവ
മായ ജീവിതം നയിച്ചുവരിേയായിരുന്നു ദ്ീപുോർ. 
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(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

എനത്ടേഥാണ്ത് ല്ദ്്രീപത് ?
സത്യത്ില് െക്ദ്ീ�റ് ഒരു 

ഒറ്പപ്ട സുംഭവമല്ല. വിേസ്
ത്ിപന് ക�രിപെ കുടിപയൊഴിപ്ി
ക്കലും �ൗരനമൊപര സൊ്ത്ി
േമൊയി തേര്ത്തുേളയൊനുള്ള 
ശ്രമങ്ങളും ഇന്ത്യപയ സുംബ്ന്ധി
ച്റ് ഒരു പുതുമയുമല്ല. സ്ത്ിപന് 

കേന്ദ്രീേരണും സൃഷ്ടിച് പ്രതിസ
ന്ധിയൊണിതറ്. കുമിഞ്ഞുകൂടിയ 
സ്ത്റ് എവിപടപയങ്കിലും ്ി
കക്�ിച്റ് െൊഭും പേൊയ്േയൊണറ് 
സ്നരുപട തൊല്�ര്യും. അവപര 
മനുഷ്യപന് കവദ്േകളൊ �രിസ്ി
തി ്ൊശകമൊ അെടൊ�ില്ല. �രമൊ
വധി െൊഭും, അതറ് മൊത്മൊണറ് 
െക്്യും. ഈ തൊല്�ര്യത്ി്നു

കേ രെത്ിളറെ ആളേ നീെം 580 േിലലാമീറ്റാണ്. 
ഏറ്വം കുറഞ്ഞവീതി 10 േിലലാമീറ്ർ. കൂടിയ വീതി 120 
േിലലാമീറ്റും. ലനർത്വരമ്പിളറെ രൂപത്ിലള്ള ലേ
രെത്ിന് േിഴക്് പശ്ിമഘട്മലനിരേളും പടിഞ്ഞാറ് 
അറബിക്ടലം അതിരിടുന്നു. േടൽനിരപ്ിലം താഴ്ന്നു
നിൽക്കുന്ന കുട്നാട് എന്ന അത്ഭുതം ലവളറ. പറഞ്ഞാൽ 
ലേരെം ആളേപ്ാളട ഒരു പരിസ്ിതിലലാല പ്രലദശ
മാണ്. എന്നാൽ മാറി മാറി ഭരിച്ച സർക്ാരുേൾ തങ്ങ
ളുളട ദുരയം കുത്േദാസ്യ മലനാഭാവവം നിമിത്ം സ്ീേരിച്ച നടപടിേ
െിലൂളട ലേരെത്ിളറെ സമ്പൂർണനാശം ഏതാണ്് ഉറപ്ാക്ിയിട്ടുണ്്. 

സരിച്റ് ഭരണകൂടവും പ്രവര്ത്ിച്റ് 
തുടങ്നതൊണറ് െങ്ങൊത് മുത
െൊളിത്ും. ആ െങ്ങൊത് മുതെൊ
ളിത്മൊണറ് ഇനറ് െക്ദ്ീ�ില് 
അശൊന്തി വിത�ിയിരിക്കുനതറ്. 
െക്ദ്ീ�ിപെ ജ്ൊധി�ത്യ സും
വിധൊ്ങ്ങപള തല്ലി തേര്ക്കുന
തുും ജ്ങ്ങളപട അധിേൊരും േവര്
പനടുക്കുനതുും ഈ തൊല്�ര്യും 

മുന്ിര്ത്ിയൊണറ്. ആനഡമൊ
്ിലും േൊശ്മീരിലും ദൊമന ദിയു 
ആന്റ് ്ൊഗര് ഹകവെിയിലും ഡല്
ഹിയിലപമല്ലൊും ്ീതി ആകയൊ
ഗിലൂപടയുും അല്ലൊപതയുമുള്ള അധി
േൊരക്കവര്ച്േള് ്ടന്നുപേൊണ്ി
രിക്കുേയൊണറ്. അതിപന് തുടര്ച്
യൊണറ് ്മ്ള് െക്ദ്ീ�ിലും േൊ
ണുനതറ്.

ഇന്ത്യ മുഴുവന �ടരുന വിശൊ
െവും സ്ിരതയുള്ളതുമൊയ ജ്
േീയ സമരങ്ങളിലൂപട മൊത്കമ 
ഇ്ി ജ്ങ്ങള്ക്കറ് സ്ന്തും തൊല്
�ര്യങ്ങള് സുംരക്ിക്കൊന സൊധി
ക്കുേയുള്ളൂ. അത്രപമൊരു ജ്േീയ 
പ്രകക്ൊഭമൊയി െക്ദ്ീ�റ് സമ
രപത് വളര്ത്ിപയടുക്കൊനജ്
ങ്ങള് മുകനൊടറ് വകരണ്തുണ്റ്.

നമ്മുപട �ശ്ിമ�ട മെ്ി
രേളും സ്ൊഭൊവിേ വ്വും, അ്
ധികൃതേ്ൊ�ിേളും മപണ്ണടുപ്പുുംമൂെും 
്ൊകശൊന്മുഖമൊയിക്കഴിഞ്ിരിക്കു
ന്നു. 2018,19 വര്ഷങ്ങളിപെ തുടര്
ച്യൊയ രണ്റ് പ്രളയവും മണ്ണിടി
ച്ിലും ഉരുള്പ�ൊടലും കമ�വി
സറ് കഫൊട്വും ചുഴെിക്കൊറ്റുേളും 
രൂക്മൊയ േടകെറ്വപമല്ലൊും �രി
സ്ിതി്ൊശത്ിപന് പ്രത്യൊ�ൊ
തമൊണറ് എനതറ് പതളിയിക്കുന 
�ഠ്ങ്ങള് കവണ്ടുകവൊളും ്ടന്നു
േഴിഞ്ഞു.  ഇകപ്ൊള് കേൊവളുംമു
തല് പെല്ലൊ്ുംവപര േടപെടുത്തു
ക�ൊകുനതിപന് വൊര്ത്േളൊണറ് 
വന്നുപേൊണ്ിരിക്കുനതറ്. 

േരിമണല് ഖനനത്ിടനതിടര 
ആലപ്പുഴയടെ ത്രീരത്ത് 
വ്രീണ്ും പ്രതികേധമുയരുന്നു

ആെപ്പുഴയുപട തീരത്റ് ജ്
ങ്ങള് പെറുത്റ് കതൊല്പ്ിച് േരി
മണല് ഖ്്ും വീണ്ടുും ഐആര്ഇ/
പേഎുംഎുംഎല് േ്്ിേപള 
മുന്ിര്ത്ി കേരളസര്ക്കൊര് ്ട
ത്തുേയൊണറ്. 2003-2004 േൊെ
പത് സമരത്ിലൂപട ഒരു സര്
ക്കൊര് ഉത്രവറ് �ിനവെിപ്ിക്കു
വൊന ജ്ങ്ങള്ക്കറ് േഴിഞ്ിരുന്നു. 
ജ്േീയ പ്രതികരൊധ സമിതി 
മുനസേപയടുത്റ് സും�ടിപ്ിച് 
ജ്േീയ േമ്ിറ്ിേള് ആയിരു
ന്നു ആ സമരത്ി്റ് അടിത്�. 
ജ്ങ്ങള് ആയിരങ്ങളൊയി �തി
്ൊയിരങ്ങളൊയി േമ്ിറ്ിേളിലൂപട  
പതരുവിെി�ങ്ങി. സമരത്ിപ്
തിപര െതുരു�ൊയങ്ങളും �യറ്ിയ 
േ്്ിേളും സര്ക്കൊരുും രൊഷ്ട്രീ
യ�ൊര്ടിേളും മുട്ടുമടക്കി. െിെ രൊ
ഷ്ട്രീയ ക്തൊക്കള് തങ്ങളപട രൊ
ഷ്ട്രീയ ബ്ന്ധങ്ങള് മൊറ്ിപവച്റ് സമ

രകത്ൊപടൊപ്ും കെര്ന്നു. മറ്റുെിെര് 
ജ്േീയ സമ്ര്ദേത്ൊല് സമര
ത്ില് �ങ്കുകെര്ന്നു.

എഴു�ത്ിമൂനറ് സമര േമ്ി
റ്ിേള് രൂ�ീേരിക്കപപ്ട്ടു. ്ിര
ന്തരമൊയ െര്ച്ൊ ക്ൊസുേള്, ്ൊ
ടേങ്ങള്, ഗൊ്ങ്ങള്, കുടുുംബ്കയൊ
ഗങ്ങള്, പതരുവറ് കയൊഗങ്ങള്, 
േള്ക�റ്റ് മൊര്ച്ചുേള്, പസക്രട�ി
കയറ്റ് �ിക്കറ്ിുംഗറ്, കമധൊ�ടറ്േര് 
�പങ്കടുത് അതയുജ്്െ �ൊെി, 
തൃക്കുനപ്പുഴ കു്ളും ഓഡികറ്ൊ�ി
യത്ില് ്ടന മഹൊ േണ്പവന
ഷന, െഘുകെഖേള്, ക്ൊടീസു
േള്, െിത്ങ്ങള്, ശില്ങ്ങള് അങ്ങ
പ് അക്േും പ്രവര്ത്്ങ്ങള് 
സമരത്ിപന് ഭൊഗമൊയി ആവി
ഷറ് േരിക്കപപ്ട്ടു. അവസൊ്ും തീ
രകമഖെ ഏപറ്ടുത് മനുഷ്യെങ്ങെ 
േ്ത് മഴയില് മനുഷ്യര് തീര്
ത് വനകേൊടയൊയി മൊ�ി. ഒപരൊ
റ് ശരീരമൊയി തീരും ഏറ്റു��ഞ്ഞു: 
േരിമണല്ഖ്്ും കവണ്, തീര
സുംരക്ണും ഉ�പ്ൊക്കുേ. കേര
ളത്ിപെ ജ്ങ്ങള് അതിപ് പ്
ഞ്ചികെറ്ി, ഖ്് ഉത്രവറ് സര്
ക്കൊര് �ിനവെിച്ചു.

2013പെ �ിഎസറ് സി �രീക്
യില് കേരളത്ില് ്ടന ഏറ്
വും വെിയ ജ്േീയ സമരും ഏതറ് 
എനകെൊദ്യത്ിനുത്രും ആെ
പ്പുഴയുപട തീരപത് േരിമണല് 
ഖ്്ും എനൊയിരുന്നു. ആ െരി
ത്പത് മ�ിേടക്കുവൊന ക്രിമി്ല് 
മൂെധ്ത്ിപന് വക്തൊക്കള് േച്
പേടി ഇ�ങ്ങിയിരിക്കുേയൊണറ്. 
കേരള സര്ക്കൊര് വെിയഴീക്കലും 
കതൊടപ്ള്ളിയിലും ഹൊര്ബ്റുേള
പട വിേസ്ത്ി്റ് എനക�രില് 
ഖ്്ും ്ടത്തുവൊന േരിമണല് 
േ്്ിേപള ഏല്�ിച്ചു. പു�ക്കൊ

ടറ് �ഞ്ചൊയത്ിപന് വിെക്കറ് മ�ി
േടനറ് �ഞ്ചൊയത്റ് പസക്രട�ിപയ 
ഉ�കയൊഗപപ്ടുത്ി കതൊടപ്ള്ളി  
ഹൊര്ബ്�ില് ഖ്്ും തുടങ്ങി.  മൂ
ന്നുമൊസകത്ക്കറ് എന്നു��ഞ്ഞുവ
ന ഐആര്ഇഎല് േ്്ി  േഴി
ഞ് എട്ടുവര്ഷമൊയി ആസൂത്ിത
മൊയി മണല്വൊരിപക്കൊണ്ിരിക്കു
ന്നു. മൊഗറ് പ്റ്ിേറ് സറ് സ��ല് യൂ
ണിറ്റ് ഉ�കയൊഗിച്റ് മണല് കവര്
തിരിച്റ് േടത്ിപക്കൊകണ്യിരി
ക്കുന്നു. കതൊടപ്ള്ളി ഹൊര്ബ്�ി്റ് 
വടകക്കൊട്ടുള്ള പുന്തെ, പു�ക്കൊടറ്, 
�ഴയങ്ങൊടി, �ൊയല്കുളങ്ങര, 

വളഞ്വഴി, പുനപ്ര തീരങ്ങള് 
അതിശക്തമൊയ േടെൊക്രമണ
ത്ില് തേര്നിരിക്കുന്നു.

വെിയഴീക്കെില് ഹൊര്ബ്ര് 
വിേസ്ത്ിപന് ക�രില് ഡ്ര
ഡറ്ജ്റ് പെയ്ത മണ്ണറ് കൂ്ക�ൊപെ 
കൂടിയിടറ്, മി്�ല് പസപ്ക�റ്ര് 
ഉ�കയൊഗിച്റ് കവര്തിരിച്റ് പേൊ
ണ്ടുക�ൊകുന്നു. വെിയഴീക്കല്, പ�
രു്ള്ളി ത�യില് േടവ,റ് േള്ളി
ക്കൊട,റ് ആ�ൊട്ടുപുഴ, �ത്ികശേരില് 
മുംഗെും, കതൊപ്ില്മുക്കറ്, �ല്ല് 
തുടങ്ങിയ സ്െങ്ങളില് േടെൊ
ക്രമണും അതിരൂക്മൊയിരിക്കു

ന്നു.  കുട്ൊടിപന് രക്യ്കറ് എന
ക�രില് കതൊടപ്ള്ളി പുഴയില് 
പ്രളയൊ്ന്തര �രി�ൊടിയുപട മ�
വില് മണല്വൊരി പേൊകണ്യി
രിക്കുന്നു. ഇരുടിപന് മ�വില് 
കേൊവിഡറ് മൊ്ദണ്ഡങ്ങള് െും�ി
ച്റ്, അഞ്ചറ് ജില്ലേളിപെ ക�ൊെീ
സിപ് ഇ�ക്കി, ഓകരൊ വീടിനുും 
ക�ൊെീസിപ് േൊവല് ്ിര്ത്ി, 
പ്രകൃതിസറ് ക്ഹിേള് ്ട േൊറ്ൊ
ടി മരങ്ങള് പവടിമൊറ്ി, പതറ്ൊയ 
േൊെൊവസ്ൊപ്രവെ്ും ഉയര്ത്ി
ക്കൊടി ്ടക്കുന മണല്പേൊള്ള 
കതൊടപ്ള്ളി സ്ില്കവ തേര്ത്ി
രിക്കുന്നു. ഏഴൊും ്്ര് ഷടര് 
തേര്ന്നു, ഉയര്ത്ിയ ഷടറുേള് 
അടയ്കൊന വയ്, അടച് ഷടറുേള് 
തു�ക്കൊന വയ്, കേൊര്ണര് ആങ്കി
ളേളും കേടൊയിരിക്കുന്നു.

കേൊവിഡിപന് മ�വില് ജ്
ങ്ങപള ്ിശബ്ദരൊക്കി, സമരും പെ
യ്തവര്പക്കതിപര കേപസടുത്തു. നൂ
റുേണക്കി്റ് സൊധൊരണക്കൊപര 
കേൊടതിയില് ഹൊജരൊക്കൊപത മറ്റ് 
പ്രകദശങ്ങളില് പേൊണ്ടുക�ൊയി 
ഇ�ക്കിവിട്ടു. �ണും പേൊടുകക്കണ്
വര്ക്കറ് �ണും പേൊടുത്തുും കജൊെി 
വൊഗ്ൊ്ും പെയ്തുും ജ്ങ്ങപള വശ

ത്ൊക്കുന്നു. േരു്ൊഗപ്ള്ളിയുപട 
തീരത്റ് ്ടത്ിയ എല്ലൊ വഞ്ച്
യുും െതിയുും ഇവിപടയുും �യറ്ി 
പേൊണ്ിരിക്കുന്നു. സമരമുഖപത് 
ഭിനിപ്ിക്കുന സറ് ക�ൊണ്കസര്ഡറ് 
സമരങ്ങള്ക്കുക�ൊലും മുതിരുന്നു.

�തിറ്ൊണ്ടുേളൊയി ജ്ങ്ങള് 
ഉ�കയൊഗിച്ചുപേൊണ്ിരുന  �ഞ്ചൊ
യത്റ് ക�ൊഡുേള്ക�ൊലും ഐ 
ആര്ഇയുും, പേഎുംഎുംഎല്ലുും സേ
യടക്കിയിരിക്കുന്നു. എുംഎല്എ
യുും �ഞ്ചൊയത്റ് പ്രസിഡന്ും 
േ്്ി മൊക്ജര്മൊരുും കെര്നറ് 
്വീേരണ മൊമൊങ്കും ്ടത്തുന്നു, 

അങ്ങപ്യുും നൂറുേണക്കി്റ് 
കെൊഡറ് മണ്ണറ് ദി്ുംപ്രതി േടത്ി
പക്കൊണ്ിരിക്കുന്നു.

കുട്ൊടിപെ 36,000 ഏക്കക�ൊ
ളും സ്െത്റ് ഉപ്പുപവള്ളും േയ�ി. 
രണ്ൊും കൃഷി മുഴുവന ഉപ്പുപവള്ളും 
േയ�ി ്ശിച്ിരിക്കുന്നു. െ്ക്കു
ളും, പ്ടുമുടി, വീയപുരും, േരിപ്പുഴ, 
കുരീത്�, �ള്ളിപ്ൊട,റ് പുനപ്ര, 
പു�ക്കൊടറ് �ൊടകശഖരങ്ങളില് ഉപ്ി
പന് ഗൊഢത കൂടിയിരിക്കുന്നു. േര്
ഷേര് പ്രതികഷധിച്റ് ഇ�ികഗഷന 
ഓഫീസറ് വളയുന്നു, കതൊടപ്ള്ളി 
പ�ൊഴിയിപെ മണ്ണറ് ്ീക്കുനതി
പ്ക്കു�ിച്റ് ഫിഷ�ീസറ് മന്ത്രി വൊ
കതൊരൊപത വര്ത്മൊ്ും ��യുന്നു

കുട്ൊടറ് സമുദ്ര്ിരപ്ിനുുംതൊ
പഴ ആപണന്നുും തീരവര്റ് മു�ി
ഞ്ൊല് േടല്പവള്ളും ഇര്ിപയ
ത്തുും എന്നുും  മ്സ്ിെൊക്കൊപത
കയൊ അ�ിഞ്ിട്ടുും അതറ് ഭൊവി
ക്കൊപതകയൊ ആണറ് അധിേൊരി
േള് ്ട�ടിേള് സ്ീേരിക്കുന
തറ്. ആെപ്പുഴ ജില്ലയുപട തീരത്റ് 
ജ്േീയ സമര േമ്ിറ്ിേളില് 
േക്ി രൊഷ്ട്രീയ കഭദപമപ്്യ അണി
്ിരക്കൊനുള്ള ആഹ്ൊ്ും ജ്
ങ്ങള് ഏപറ്ടുത്ിരിക്കുന്നു.

കതൊടപ്ള്ളിയില് ്ടക്കുന 
സത്യൊഗ്ഹും 33 ദിവസും �ിനി
ടിരിക്കുന്നു. ്ിരവധി പ്രമുഖ വ്യ
ക്തിേള് സത്യൊഗ്ഹിേളൊയി 
അവിപട എത്ി. െര്ച്േള്, കയൊ
ഗങ്ങള്, മണല്പ്രതിജ്േള്, 
ഹര്ത്ൊലേള് ഇവ സമരത്ി
പന് ഭൊഗമൊയി ്ടന്നു. 2021 ജൂണ് 
21്റ് തീരകദശത്റ് പ്രതികഷധദി
്ും ആെരിക്കുേയുും പു�ക്കൊടറ് 
�ഞ്ചൊയത്ില് തീരകദശ ഹര്
ത്ൊല് ആെരിക്കുേയുും പെയ്തു. 
കതൊടപ്ള്ളി വടകക്കക്കരയില് തീ

Xocw X-IÀ-¡p-¶, Xo-c-hm-knI-sf Ip-Sn-bn-d-¡p-¶,  
hn-\m-i-I-cam-b ]-²-Xn-IÄ-s¡-Xnsc 

Xoc-¯v k-a-c-Pzm-e-IÄ D-b-cp¶p

കെിെണല് ഖനനത്ിപനതിപെ ആലപ്പുഴ ശതാട്പെളിള്ിയല് നെന്ന തീെശദേ െഹാ സെെപ്രഖ്യാേനത്ില് 
െണല്പ്രതിജ്ഞപയുക്കുന്ന ശവദിയും സദസ്ം. കെിെണല് ഖനനവിരുദ്ധ ഏശകാേന സെിതി പചയർൊൻ 
എസ്.സുശെഷ് കുൊർ പ്രതിജ്ഞ പചാല്ിപക്കാടുത്തു
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േൊെത്തുും ഒരു രൂ�ക�ൊലും െൊ
ഭമുണ്ൊവിപല്ലന്നുും ്ിയമസഭയില് 
വീണൊ കജൊര്ജ്റ് കരഖേള് ്ി
രത്ി പ്രസുംഗിച്തിപന് ദൃശ്യങ്ങള് 
ഇകപ്ൊഴുും ്മ്മുപട മു്ിലണ്റ്.

7500 കേൊടിയിെധിേും വരു
ന �ദ്ധതിയുപട �കുതിയികെപ� 
തുേ അദൊ്ിക്കറ് സുംസ്ൊ്ും സും
ഭൊവ്യൊയി ്ല്േി. കൂടൊപത 
250 ഏക്ക�ിെധിേും ഭൂമി ജ്ങ്ങ
ളില്്ിനറ് ഏപറ്ടുത്റ് ദൊ്വും 

പെയ്തിട്ടുണ്റ്. തു�മുഖ ്ിര്മ്ൊണ 
ഉദറ്�ൊട്ത്ി്റ് തിരുവ്ന്തപു
രപത്ത്ിയ അദൊ്ി വി.എസറ്.
അച്ചുതൊ്ന്ദപ് പ്രതി�ക് ക്
തൊവിപന് വസതിയില് ക�ൊയി 
േണ്ടു. 

2016ല് അധിേൊരത്ില് േയ
�ിയ �ിണ�ൊയി വിജയന സര്
ക്കൊര് അതികവഗും ്ിെ�ൊടറ് മൊ
റ്റുനതൊണറ് ്മ്ള് േണ്തറ്. അദൊ
്ിമൊര് ഏപേജി പസന്�ില് വന്നുും
ക�ൊയുും ്ിന്നു. �ിനൊപെ കേര
ളത്ിപന് സ്�റ് ്�ദ്ധതി ഉട്ടി 
പൂര്ത്ിയൊക്കൊനുള്ള എല്ലൊ ്ട
�ടിേള്ക്കുും സര്ക്കൊരിപന് പൂര്
ണ്ണ സഹേരണ പ്രഖ്യൊ�്വും 
വന്നു. തു�മുഖത്ിപന് �ണി പൂര്
ത്ിയൊയി �തി്ഞ്ചറ് വര്ഷും 
േഴിയുക്ൊള് േ്്ി െൊഭത്ി
െൊണറ് ക�ൊവനപതങ്കില് വരുമൊ
്ത്ിപന് ഒരു ശതമൊ്ും സും
സ്ൊ് സര്ക്കൊരി്റ് ്ല്കുപമനറ് 
അദൊ്ി ഉ�പ്പുും പേൊടുത്തു. 

വിഴിഞ്ും േരൊ�ില് സിഎജി 
ചൂണ്ിക്കൊണിച് പ്രശറ് ്ങ്ങളും 
അതിനു �ിനില് ്ടന ഗൂഢൊ
കെൊെ്േളും പു�ത്തു പേൊണ്ടുവ
രണപമന്നുും ജുഡീഷ്യല് അക്്
ഷണും പൂര്ത്ിയൊവുംവപര ്ിര്
മ്ൊണും ്ിര്ത്ിവയ്കണപമന്നുമൊ
ണറ് വിഎസറ് അച്ചുതൊ്ന്ദന ആവ
ശ്യപപ്ടിരുനതറ്. അഴിമതി ആകരൊ
�ണവും വിവൊദവും ഉയര്ന്നുവരു
ന്നു എനതുപേൊണ്ടുമൊത്ും ഇതു
ക�ൊപെൊരു �ദ്ധതി ഉക�ക്ിച്ചു 
േളയുും എനറ് ആരുും േരുകതണ്
തില്ല എനറ് എതിര് ശബ്ദങ്ങള്ക്കറ് 
േടുത് ഭൊഷയില് മറു�ടി ��
ഞ്തറ് മുഖ്യമന്ത്രി �ിണ�ൊയി വി
ജയന തപനയൊയിരുന്നു. വിഴി
ഞ്ും തീരത്തു്ിന്നുും കുടിപയൊ

(9-ാം ശേജില് നിന്ന്)
രകദശവൊസിേള് �പങ്കടുത് മണല്
പ്രതിജ് എസറ് യുസിഐ(േമ്യൂ
ണിസ്ററ്) സുംസ്ൊ് േമ്ിറ്ി അുംഗും 
സഖൊവറ് കജ്യൊതികൃഷ്ണന ഉദറ്�ൊ
ട്ും പെയ്തു. 2021 ജൂസെ 7്റ് തീ
രകദശ സമരപ്രഖ്യൊ�് മഹൊ 
സകമ്ള്ും ്ടന്നു.

സമരപ്രഖ്യൊ�് സകമ്ള്
ത്ി്റ് േരിമണല് ഖ്് വിരുദ്ധ 
ഏകേൊ�്സമിതി ജ്�ല് േണ്
വീ്ര് അര്ജു്ന സ്ൊഗതമൊശും
സിച്ചു. പ്രമുഖ �രിസ്ിതി പ്രവര്
ത്േന സി.ആര്.്ീെേണ്ഠന 
ഉദറ്�ൊട്ും പെയ്തു. അഡ്കക്കറ്റ് 
മൊതയു കവളങ്ങൊടന, േര്ഷേ 
ക്തൊവറ് �ി.റ്ി.കജൊണ്, പേ.സി.
ശ്രീകുമൊര്, അഡ്കക്കറ്റ് ഒ.ഹൊരിസറ്, 
സഖൊവറ് എസറ്.സീതിെൊല്, �ൊര്
ത്സൊരഥി വര്മ്, പ്രസൊദറ്, ബ്ി
.ഭദ്രന, ്ൊസര് ആ�ൊട്ടുപുഴ, ജൊ
േറ് സണ് പ�ൊള്ളയില്, കജൊയി 
േ്ക്കൊരന, പേ.എ.പഷഫീഖറ്, 
സുധിെൊല്, ഷിബു പ്രേൊശറ്, സു
ഭദ്രൊമണി, പേ.�ി.സുസബ്ദ എനി
വര് പ്രസുംഗിച്ചു. േരിമണല് ഖ്് 
വിരുദ്ധ ഏകേൊ�് സമിതി പെ
യര്മൊന സുകരഷറ് കുമൊര് മണല് 
പ്രതിജ്യ്കറ് ക്തൃത്ും ്ല്േി. 
ഖ്്വിരുദ്ധ പ്രകമയും ഹര്ഷൊ
രവകത്ൊപട സദസ്റ് �ൊസൊക്കി. 
സമ്പൂര്ണമൊയ പേൊവിഡറ് മൊ്ദ
ണ്ഡങ്ങള് �ൊെിച്ചുപേൊണ്റ് കതൊ
ടപ്ള്ളി പതകക്കക്കരയില് ്ടന 
�രി�ൊടിയില് നൂറുേണക്കി്റ് 
ആളേള് �പങ്കടുത്തു.

വിഴിഞ്ും തുറമുഖപദ്ധതി
തിരുവ്ന്തപുരും ജില്ലയുപട 

തീരപ്രകദശങ്ങള് േടപെടുത്തുക�ൊ
കുേയുും പ്രകദശവൊസിേളൊയ 
മത്സ്യപത്ൊഴിെൊളിേള് അഭയൊര്
ത്ിേളൊയിത്ീരുേയുും പെയ്ന 
പ്രതിഭൊസും വിഴിഞ്ും തു�മുഖ
�ദ്ധതിയുപട ്ിര്മ്ൊണകത്ൊപട
യൊണറ് ആരുംഭിച്തറ്. �ദ്ധതി �ൊ
തിപയത്തുനതിനുമുമ്തപന കേ
രളത്ിപന് വശ്യഭുംഗി കെൊേപ്ര
ശസ്തമൊക്കിയ കേൊവളും ബ്ീച്റ് 
അപ്രത്യക്മൊയി, ശുംഖുമുഖും ബ്ീച്റ് 
അപ്രത്യക്മൊയി. തിരുവ്ന്തപു
രും വിമൊ്ത്ൊവളത്ികെയ്ക്കുള്ള 
ക�ൊഡറ് േടപെടുത്റ് യൊത്ൊകയൊ
ഗ്യമല്ലൊപതയൊയിക്കഴിഞ്ഞു. െരി
ത്പ്രസിദ്ധമൊയ വെിയതു� േടല്
�ൊെും വിസ്മൃതിയിെൊയി. തിരു
വ്ന്തപുരും ജില്ലയുപട �ടിഞ്ൊ
�ന കമഖെപയൊനൊപേ വികശ
ഷിച്ചുും പൂന്തു�, വെിയ തു�, ബ്ീ
മൊ�ള്ളി, ശുംഖുമുഖും, പവട്ടുേൊടറ് 
പ്രകദശങ്ങള് േടല്വിഴുങ്േയൊ
ണറ്. അശൊസ്ത്രീയ ്ിര്മ്ിതിേള് 
േടെിപന് സ്ഭൊവുംതപന മൊറ്ി
യിരിക്കുന്നു.

സിുംഗപ്പൂരിലും ദബ്യിലും ക�ൊ
ടര്ഡൊമിലും ്ിര്ിരയൊയറ് േിട
ക്കുനതുക�ൊപെ വിഴിഞ്ത്തുും 
േപ്ലേളപട വെിയ വി്്യൊസും, 
വികദശ രൊജ്യങ്ങളില് പതൊഴില് 

കതടികപ്ൊയ �ത്തുെക്ത്ിെധി
േും വരുന മെയൊളിേപളപയല്ലൊും 
മടക്കി വിളിച്റ് �ണി പേൊടുക്കൊ
വനത് പതൊഴില് സൊധ്യത, ഇപതൊ
പക്ക ്ിരന്തരും പ്രെരിപ്ിച്ിടൊണറ് 
2015 ഡിസുംബ്�ില് വിഴിഞ്ും 
അന്തൊരൊഷ്ട്ര വൊണിജ്യ തുറുഖും 
്ിര്മ്ൊണും ആരുംഭിച്തറ്. അന്തൊ
രൊഷ്ട്ര േപ്ല് �ൊതയുും 24 മീറ്ര് 
സ്ൊഭൊവിേ ആഴവും അത്യൊേര്
ഷേങ്ങളൊയ വൊഗ്ൊ്ങ്ങളൊയിരു

ന്നു. ആയിരും ദിവസും പേൊണ്റ് 
പൂര്ത്ിയൊക്കുന കേരളത്ിപന് 
സ്�റ് ് �ദ്ധതി എനൊയിരുന്നു 
മപറ്ൊരു വൊഗ്ൊ്ും.  ഭരണ പ്രതി
�ക്ങ്ങളപട വിേസ് അജണ്
യിപെ പ്രഥമസ്ൊ്ും ക്ടി അദൊ
്ിയുപട വിഴിഞ്ും തു�മുഖും.

വര്ഷും അഞ്ചുേഴിഞ്ഞു. മൂനര 
േികെൊമീ��ര് ്ീളത്ിെൊണറ് തു
�മുഖ ്ിര്മ്ൊണത്ി്റ് പുെിമുടറ് 
കവണ്തറ്. എനൊല് 700 മീറ്ര് 
ആയകപ്ൊളൊണറ് ഓഖി ചുഴെിക്കൊ
റ്റ് വനതറ്. പുെിമുടി്ൊയി ഇട 
വ്ന േല്ലുേള് ആര്മര് ഒനൊ
പേ േടപെടുത്തുക�ൊയി. തെമു�
േളൊയി  േഴിഞ്ിരുന ആയിര
ക്കണക്കി്റ് തീരകദശ മത്സ്യപത്ൊ
ഴിെൊളിേള് ഇനവിപടയില്ല. അദൊ
്ിയുപട തു�മുഖ വിേസ്ത്ിപന് 
ഇരേളൊയിമൊ�ിയ ആദ്യ സും�ും 
തീരകദശവൊസിേളൊയ മത്സ്യ
പത്ൊഴിെൊളിേള് ആയിരുന്നു.

2011 ല് ഈ �ദ്ധതിയുപട �ൊ
രിസ്ിതിേ അനുമതിക്കൊയി 
സമീ�ിച്കപ്ൊള് ,ഒരു തരത്ിലും 
ഇത്രും വന ്ിര്മ്ൊണങ്ങള് 
്ടത്ൊന �ൊടില്ലൊത് പ്രകദശ
മൊണിപതനറ് വ്യക്തമൊക്കി അനു
മതി ്ികഷധിച്ിരുന്നു. �പക്, 
തടസ്ങ്ങപളല്ലൊും പ�പടനറ് മൊറു
നതൊണറ് �ിനീടറ് ്ൊും േണ്തറ്. 
അദൊ്ിയുമൊയി ഉമ്ന െൊണ്ി 
സര്ക്കൊര് ്ടത്ിയതറ് 6000 
കേൊടി രൂ�യുപട, കേരളും േണ് 
ഏറ്വും വെിയ അഴിമതി േരൊ
�ൊപണനറ്   പ്രതി�ക്ത്ിരുനറ് 
�ിണ�ൊയി വിജയന അനറ് ��
ഞ്ഞു. അദൊ്ി, ഉമ്നെൊണ്ി �ര
സ്ര സഹൊയ �ദ്ധതിപയനറ് 
അതിപ് ്ൊമേരണും പെയ്ണ
പമന്നുും  സുംസ്ൊ്ത്ി്റ് ഒരു 

ഴിപ്ിച്റ് വിടവര്ക്കറ് പ്രഖ്യൊ�ിച് 
വൊഗ്ൊ്ങ്ങളും പതൊഴിലും ഇ്ിയുും 
എങ്പമത്ിയിടില്ല. ജീവിതും 
തേര്ക്കപപ്ട ജ്ങ്ങളപട കരൊഷവും 
പ്രതികഷധവും വളര്ന്നുവരൊപത 
തണുപ്ിച്ചുേളയുന മധ്യസ്ശ്ര
മങ്ങള് മു�ക�ൊപെ ്ടക്കുേയുും 
പെയ്ന്നു. തീരകദശത്റ് �ൊെികക്ക
ണ് ്ിയന്ത്രണങ്ങപളൊന്നുുംതപന 
അദൊ്ിക്കറ് ബ്ൊധേമല്ല. 

കേരളത്ിപന് തീരകമഖെയി
പെ ഏറ്വും സജവസ്നമൊയ 
തീരക്കടെൊണറ് വിഴിഞ്ും. തു�
മുഖ ്ിര്മൊണവും േടല് ്ിേത്
ലും ആ സജവവ്യവസ്പയ തേര്
ത്തുേളഞ്ഞു. വൊണിജ്യ തുറുഖത്ി
പന് ്ിര്മ്ൊണും മുകനറുനതി് 
നുസരിച്റ് വിഴിഞ്ത്റ് ്ിെവി
ലള്ള മത്സ്യബ്ന്ധ് തു�മുഖും 
മത്സ്യപത്ൊഴിെൊളിേള്ക്കറ് എപന
കനയ്ക്കുമൊയി ്ഷ്ടപപ്ടുപമനതി
പന് വ്യക്തമൊയ സൂെ്േള് േണ്ടു
തുടങ്ങി. വര്ഷേൊെമൊകുക്ൊള് 
അയല്പ്രകദശങ്ങളിപെ വള്ളങ്ങള് 
കെൊ�ിേളിലും മറ്റുും പേൊണ്ടുവനറ് 
േടെില് ക�ൊവേയുും വരിേയുും 
പെയ്ന സുരക്ിത ഇടമൊയിരു
ന്നു വിഴിഞ്ും. �പക്, വൊണിജ്യ 
തു�മുഖത്ിപന് ്ിര്മ്ിതിേളും 
േടല് ്ിേത്ലും പുെിമുട്ടുേളും 
തിരമൊെേളപടയുും ഒഴുക്കിപന്യുും 
ഗതിയൊപേ മൊറ്ിക്കഴിഞ്ഞു. വി
ഴിഞ്ും തു�മുഖ ്ിര്മ്ൊണും ആരും
ഭിച്കപ്ൊള് മുതല് �ദ്ധതികയൊടറ് 
കെര്ന േിടക്കുന വഴിഞ്ും ഹൊര്
ബ്�ില് േടെികെക്കുള്ള പ്രകവശ് 
േവൊടത്ില് മണല് അടിഞ്ഞു 
കൂടുേയൊണറ്. മത്സ്യബ്ന്ധ് കബ്ൊ
ട്ടുേള് അ�േടത്ില്പ�ടുനതുും 
മത്സ്യപത്ൊഴെൊളിേള്ക്കറ് ജീവന 
്ഷ്ടപപ്ടുനതുും �തിവൊകുന്നു. 
വൊണിജ്യതു�മുഖും ്ിര്മ്ിച്ൊല് 
വിഴിഞ്ും ഫിഷിങറ് തു�മുഖത്ി
പന് പ്രകവശ്േവൊടും പ്രക്ഷുബ്ധ
മൊകുേയുും അ�േടസൊധ്യതയു
ണ്ൊകുേയുും പെയ്പമനറ് കേന്ദ്ര 
�രിസ്ിതി മന്ത്രൊെയത്ിപന് 
വിദഗറ്ധ സമിതി 2011ല്ത്പന 
വ്യക്തമൊക്കിയിട്ടുണ്റ്. വൊണിജ്യ 
തു�മുഖും ്ിര്ദേിഷ്ട പ്രകദശത്തു്ിനറ് 
മൊറ്ണപമന്നുും േമ്ിറ്ി അഭിപ്രൊ
യപപ്ടിരുന്നു. എനൊല് േമ്ിറ്ി
യുപട അഭിപ്രൊയങ്ങപള തൃണവല്
ഗണിച്ചുപേൊണ്റ് �ദ്ധതിയുമൊയി 
മുകനൊട്ടുക�ൊകുേയൊണറ് ഉമ്നെൊ
ണ്ി സര്ക്കൊര് പെയ്തതറ്. 

തു�മുഖത്ിനുകവണ്ി വര്ഷ
ങ്ങളൊയി േടല് കുഴിച്റ് മണപെ
ടുത്തുപേൊണ്ിരിക്കുന േ്്ി,  
അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണപെല്ലൊും സൗ
ജ്്യമൊയി ്ീക്കിപക്കൊള്ളൊപമന 
വൊഗ്ൊ്ും വച്കപ്ൊള് സര്ക്കൊര് 
ഉട്ടി അുംഗീേരിച്ചുപേൊടുത്തു. 
അദൊ്ി തീരകദശത്റ് 'െൊരിറ്ി 
പ്രവര്ത്്വും' തുടങ്ങി.

തിരുവ്ന്തപുരപത് േടകെൊര 
കമഖെയിപെ മത്സ്യപത്ൊഴിെൊ
ളിേളപടയുും ജ്ങ്ങളപടയുും 

ജീവിതും തേര്ത്തുേളയുന േൊ
ഴ്ചേളൊണറ് ഇന്നു േണ്ടു പേൊണ്ി
രിക്കുനതറ്. എന്നു മൊത്മല്ല, ഭയൊ
്േമൊയ രീതിയില് േരയൊപേ 
േടപെടുത്തുപേൊണ്ിരിക്കുന്നു. വി
ഴിഞ്ത്ി്റ് വടകക്കൊട്ടുള്ള തീര
ങ്ങളില് മണല് അടിയുനില്ല. പൂ
ന്തു�, ബ്ീമൊ�ള്ളി, വെിയതു�, 
ശുംഖുുംമുഖും, പവട്ടുേൊടറ് പ്രകദശങ്ങ
ളിപെ നൂറുേണക്കി്റ് വീടുേള് 
തേര്ന്നുേഴിഞ്ഞു. വള്ളമി�ക്കൊന 
തീരമില്ലൊതൊയി. ്ിരന്തരമൊയ 
േടല് േയറ്ുംവഴി വീടറ് ്ഷ്ടപപ്
ടവര് സ്ന്തും ്ൊടില് അഭയൊര്
ത്ിേളൊയി തുടരുന്നു. അവിപട 
േടെിപ് പെറുത്റ് ്ിര്ത്ൊന 
ഊരൊളങ്കല് േ്്ിപയ കേൊടി
േള് പേൊടുത്തു ്ിറുത്ിയിരിക്കുന്നു.

മുതെപപ്ൊഴി ഹൊര്ബ്റുും തമി
ഴറ് ്ൊടിപന് അതിര്ത്ി ഗ്ൊമങ്ങ
ളിപെ പുെിമുട്ടുേളും ഈ വിഷയ
ത്ില് പെറുതല്ലൊത് സുംഭൊവ്
േളൊണറ് ്ല്കുനതറ്. മുതെപപ്ൊ
ഴിയിപെ ഫിഷിങറ് ഹൊര്ബ്�ില് 
ഉണ്ൊകുന അ�േടങ്ങള്ക്കറ് �രി
ഹൊരവമൊപയത്ിയ അദൊ്ി േ്
്ി ഇകപ്ൊള് അവിടവും സേയ്
ടക്കുേയൊണറ്. വിഴിഞ്കത്യ്ക്കുള്ള 
�ൊ�േള് സുംഭരിക്കൊനുള്ള ഇട
ത്ൊവളും അവിപട ഒരുക്കിക്കഴി
ഞ്ഞു. വിഴിഞ്പത്നതുക�ൊപെ 
പ്രകദശവൊസിേപള അതിരുപേടി 
ആടിപ്ൊയിക്കൊന ്ില്ക്കുന 
അദൊ്ി ഗുണ്േപള ഇകപ്ൊള് മു
തെപപ്ൊഴിയിലും േൊണൊും. േട
െിപന് അവേൊശും േടെിപന് 
മക്കള്ക്കറ് എനറ് ഉ�പക്ക ആവര്
ത്ിക്കുന ഭരണൊധിേൊരിേള്, 
മത്സ്യപത്ൊഴിെൊളിേളപട ്ിെ
്ില്പ്പുതപന അ�േടത്ിെൊക്കു
ന വനേിട ്ിര്മ്ൊണങ്ങള്ക്കറ് 
ഒപ്മൊപണന്നുും തങ്ങകളൊപടൊപ്മ
പല്ലന്നുും അവര് തിരിച്�ിയുന്നു.

ജനജ്രീവിതും അസഥാധ്മഥായി 
മഥാറുന്ന ടചല്ഥാനും

എ�ണൊകുളും ജില്ലയുപട പത
ക്കു�ടിഞ്ൊ�ന തീരപ്രകദശഗ്ൊ
മമൊണറ് പെല്ലൊ്ും �ഞ്ചൊയത്റ്. 
പേൊച്ി തു�മുഖവമൊയി ബ്ന്ധപപ്
ടറ് തീരപ്രകദശത്റ് കവണ്ത് �ൊ
രിസ്ിതിേ ആ�ൊത �ഠ്ങ്ങള് 
കൂടൊപത ്ടപ്ൊക്കിയ വനേിട�
ദ്ധതിേളും ്ിര്മ്ൊണപ്രവര്ത്
്ങ്ങളുംപേൊണ്ടുും അഴിമുഖത്ിപന് 
ആഴുംകൂടിയതുമൂെവും േടെികെ
യ്ക്കുള്ള ജെപ്രവൊഹത്ിപന് സ്ൊ
ഭൊവിേ ഗതിമൊ�ി. ഇതുമൂെും പെ
ല്ലൊ്ത്ിപന് തീരത്റ് േടെൊക്ര
മണത്ിപന് ശക്തിവര്ദ്ധിച്ചു. പ്ര
കദശത്റ് ജ്ജീവിതും അസൊധ്യ
മൊയി മൊറുന അവസ്യികെയ്കറ് 
്ീങ്േയൊണറ്. 

42 വര്ഷുംമു്റ് ്ിര്മ്ിക്കപപ്
ട േടല്ഭിത്ി മിക്കവൊറുും പ്രകദ
ശങ്ങളില് തേര്ന്നുേഴിഞ്ഞു. േൊ
െൊേൊെങ്ങളില് േടല്ഭിത്ി ബ്െ

(ശേഷം 11-ാം ശേജില്)

േടൽ േയറ്ത്ിളറെ അടിസ്ാന ോരണങ്ങൾ  
പരിലശാധിക്ാൻ ശാസ്തീയമായ അറിവേൾ 
ലതടണം.  തീരലദശളത് ആവാസ വ്യവസ്ളയ 
തേർത്തുേെയന്ന എല്ലാ വൻേിട നിർമ്മാണങ്ങ
ളും നിർത്ി വച്ചുളോണ്്, മനുഷ്യപക്ഷത്തു നിന്നു
ള്ള പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങെിലലക്് ഇനിളയങ്ിലം 
സർക്ാൻ േടക്ണം. വാഗ്ാനങ്ങെിലം പ്രഖ്യാപ
നങ്ങെിലം ളപട്ടുലപാോളതയള്ള മത്്യളത്ാഴി
ലാെിേളുളടയം ളപാതുസമൂഹത്ിളറെയം ജാഗ്രത
ലയാളടയള്ള ജനേീയ മുലന്നറ്ം വെർത്ിളയടുത്തു 
ളോണ്ടുമാത്രലമ ഇളതല്ലാം ഉറപ്ാക്ാനാവൂ.

Xoc-¯p-\n-¶v P-\§-sf H-gn-¸n-¡p-¶-Xn-\v  
]n-¶nÂ tImÀ-¸-td-äv Xm-ev-]cyw



11ജൂലൈ 2021

(ശേഷം 15-ാം ശേജില്)

(10-ാം ശേജില് നിന്ന്)
പപ്ടുത്തുനതി്റ് തയ്ൊ�ൊേൊതി
രുനതി്ൊല് അതറ് പൂര്ണ്ണമൊയുും 
ദര്ബ്െമൊയി മൊ�ി. 30വര്ഷത്ി
നുകശഷും 50പസന്ിമീറ്ര് േടല്
ഭിത്ിയുപട പ�ൊക്കും വര്ദ്ധിപ്ിച് 
്ട�ടിയൊേപട യൊപതൊരു പ്രകയൊ
ജ്വും പെയ്തതുമില്ല. ശൊസ്ത്രീയമൊ
യി േടല്ഭിത്ി പു്ര്്ിര്മ്ിച്ചുും 
്ിശ്ിത അേെത്ില് േടെികെ
യ്കറ് പുെിമുട്ടുേള് ്ിര്മ്ിച്ചുും �ശ്ി
മപേൊച്ിയുപട തീരപ്രകദശത്റ് 
ഐഎനഎസറ് കദ്രൊണൊെൊര്യപയ 
സുംരക്ിക്കുനതറ് മൊതൃേയൊക്കി 
പെല്ലൊ്പത്യുും സുംരക്ിക്കണ
പമനറ് �രിസ്ിതി പ്രവര്ത്േ
രുും ജ്ങ്ങളും ഒനടങ്കും ആവശ്യ
പപ്ടുന്നുണ്റ്. ജികയൊ ടയൂബുള് ്ിര്
മ്ിച്റ് േടെൊക്രമണും തടയുപമനറ് 
പ്രഖ്യൊ�്ും വന്നുപവങ്കിലും, ഒനര 
ദിവസുംപേൊണ്റ് ഒന്നുവീതും ്ി
�യ്കൊ്ൊകുപമനറ് ��പഞ്ങ്കിലും  
വര്ഷും �െതുേഴിഞ്ിട്ടുും ഒന്നു
ക�ൊലും ഫെപ്രദമൊയി ്ി�യ്കൊന 
ബ്ന്ധപപ്ടവര്ക്കറ് സൊധിച്ിടില്ല. 

േടെൊക്രമണും രൂക്മൊകുന 
സമയത്റ് െിെ ആശ്ൊസപ്രഖ്യൊ
�്ങ്ങളും തൊതറ്ക്കൊെിേ അഭ
യൊര്ത്ിേ്യൊമ്േളികെയ്ക്കുള്ള ആടി
പത്ളിക്കലും തുടരുേയൊണറ്. ശക്ത
മൊയ േടെൊക്രമണവും തീരകശൊ
ഷണവും തടയൊന ഫെപ്രദമൊയ 
്ട�ടിേള് അധിേൊരിേളപട 
ഭൊഗത്തു്ിനറ് സ്ീേരിക്കപപ്ടു
നിപല്ലന്നുമൊത്മല്ല,  തീരസുംരക്
ണും പ്രഖ്യൊ�്ങ്ങളില്മൊത്ും 
ഒതുങ്േയൊണറ്. ജ്ങ്ങള് സഹി
പേടറ് പ്രതികഷധങ്ങള് തുടര്ച്യൊ
യി ഉയര്ത്ിപക്കൊണ്ിരിക്കുന്നു. 
വ്യവസ്ൊ�ിത രൊഷ്ട്രീയ �ൊര്ടി
േളപട പ്രതി്ിധിേപള പതരപഞ്
ടുപ്ില് ്ിരൊേരിക്കുന അവസ്
വപര അതറ് എത്ിയിരിക്കുന്നു. 

�ൊരിസ്ിതിേമൊയുും സൊമൂ
ഹിേമൊയുും േടല്േയറ്ും സൃഷ്ടി
ക്കുന ഗുരുതരമൊയ പ്രശ്നങ്ങള് ശ്ര
ദ്ധിക്കപപ്കടണ്തുമൊണറ്. േടലേ
യ�ി തുടങ്ങിയകതൊപട ഉള്്ൊടന 
ജെൊശയങ്ങളിപെ ഉപ്ിപന് അുംശും 
കൂടി. േൊയല്്ിെങ്ങളിപെ ശുദ്ധ
ജെ മത്സ്യസ്ത്റ് തന്മൂെും ്ശി
ക്കുന്നു. തീരക്കടെിപെ മത്സ്യസ
്ത്ിപന് ദൗര്െഭ്യും ജീവിതപത് 
പ്രതിസന്ധിയിെൊക്കിയിരിക്കുന, 
മത്സ്യപത്ൊഴിെൊളിേളപട പ്രതീ
ക്യൊയിരുന ഉള്്ൊടന മത്സ്യ
ബ്ന്ധ്സൊധ്യതേളും ഫെത്ില് 
ഇല്ലൊതൊകുേയൊണറ്. 

�ഞ്ചൊയത്ില് വ്യൊ�േമൊയു
ള്ള പ�ൊക്കൊളിപ്ൊടങ്ങള് ഒരുപ്
ല്ലറ് ഒരു മീന �ദ്ധതിപ്രേൊരും, ഇട
വിട സീസണുേളില് മത്സ്യക്കൃ
ഷിയുും പ�ൊക്കൊളി പ്ല്കൃഷിയുും 
്ടന്നുവരുന പ്രകദശങ്ങളൊയിരുന്നു. 
കെൊേ സ�തൃേവിളേളപട �ടി
േയില്പ�ടുന സവികശഷ പ്
ല്ലി്മൊയ പ�ൊക്കൊളികൃഷി അസൊ
ധ്യമൊകുേയൊണറ്. പ�ൊക്കൊളിപ്ൊ
ടങ്ങള്  വന പെമ്ീനപേടറ് മൊ
ഫിയയുപട സേപ്ിടിയിെൊകുേ
പയനതൊണറ് ഇതിപന് അ്ന്ത
രഫെും. ഉപ്പുപവള്ളുംേയ�ിയ േൊ
യല്്ിെങ്ങളപട �രിസരത്തുള്ള 
വീടുേളപട ഭിത്ിേള്ക്കറ് കേടു
�ൊടുണ്ൊകുന പ്രതിഭൊസും ജ്

ജീവിതപത് ്രേതുെ്യമൊക്കുന്നു. 
േൊയലും േടലും തമ്ിലള്ള ക്രിയ 
അതിര്വര്ൊയ ഈ േരപയ 
ഫെപ്രദമൊയി സുംരക്ിക്കൊന 
സൊധിച്ിപല്ലങ്കില് മധ്യകേരളത്ി
കെയ്കറ് േടല് േയറുേയുും വന�
രിസ്ിതി പ്രശ്നങ്ങള്ക്കറ് വഴിതു�
ക്കുേയുപമനതൊവും ഫെും. 

തീരപ്രകദശപത് ജ്ങ്ങപള 
ഒഴിപ്ിച്റ് ബ്ീച്റ് ടൂ�ിസത്ില് ്ി
കക്�ും ്ടത്ൊന തയ്ൊപ�ടുത്ി
രിക്കുന വനേിട മുതെൊളിമൊരുപട 
തൊല്പ്ര്യങ്ങളൊണറ് തീരകദശപത് 
സുംരക്ിക്കുനതില്്ിനറ് സര്
ക്കൊരിപ് �ികനൊട്ടുവെിക്കുന
പതന ആകക്�ും ശക്തമൊണറ്. 
തീരത്തു്ിനറ് ആപള ഒഴിപ്ിച്റ് 
ഫറ്ളൊറ്റുേളികെയ്ക്കുും കേൊളണിേളി
കെയ്ക്കുും മൊറ്ൊനുള്ള ്ീക്കങ്ങളും 
ശക്തിപപ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ന്തും 
ആവൊസവ്യവസ്പയയുും ഉ�ജീ
വ്പത്യുും ഇപട�ിഞ്റ് മത്സ്യ
പത്ൊഴിെൊളിേള്ക്കറ് അതിജീവ
്ും അസൊധ്യമൊപണനതുും ്ൊും 
തിരിച്�ിയണും.

കേരളത്ിപന് തീരപ്രകദശും 
സുരക്ിതമല്ലൊതൊയി തീര്നിരി
ക്കുന്നു എന്നു മൊത്മൊണറ് മുഖ്യമ
ന്ത്രി ��ഞ്തറ്. എല്ലൊത്ിനുും 
േൊരണും പ്രകൃതി പ്രതിഭൊസങ്ങളൊ 
പണനറ്! വിഴിഞ്ും തു�മുഖ ്ിര്
മ്ൊണകവഗതയ്കറ് തടസ്വും ഇകത 
േൊരണമൊണറ് അദൊ്ി േ്്ി 
��ഞ്തറ്. �ശ്ിമ�ട മെ്ിര
േപള ഇടിച്ചു ്ിരത്ൊന േ്ൊ�ി 
മൊഫിയേള്ക്കറ് ്ിെവിലള്ള ്ി
യന്ത്രണങ്ങളില് ഇളവറ് അനുവദി
ച്റ് ഉത്രവി�ക്കിയിടൊണറ് സര്
ക്കൊര് ഇതു ��യുനതറ്.

േടല് േയറ്ത്ിപന് അടി
സ്ൊ് േൊരണങ്ങപള  �രികശൊ
ധിക്കൊന ശൊസ്ത്രീയമൊയ അ�ിവ
േള് കതടണും.  തീരകദശപത് 
ആവൊസ വ്യവസ്പയ തേര്ത്തു 
േളയുന എല്ലൊ വനേിട ്ിര്മ്ൊ
ണങ്ങളും ്ിറുത്ി വച്ചുപേൊണ്റ്, 
മനുഷ്യ�ക്ത്തു ്ിന്നുപേൊണ്ടുള്ള 
�രിഹൊര മൊര്ഗ്ഗങ്ങളികെക്കറ് ഇ്ി
പയങ്കിലും സര്ക്കൊന േടക്കണും. 
വൊഗ്ൊ്ങ്ങളിലും പ്രഖ്യൊ�്ങ്ങ 
ളിലും പ�ട്ടുക�ൊേൊപതയുള്ള മത്സ്യ
പത്ൊഴിെൊളിേളപടയുും പ�ൊതു
സമൂഹത്ിപന്യുും ജൊഗ്തകയൊ
പടയുള്ള ജ്േീയ മുകനറ്ും വളര്
ത്ിപയടുത്തു പേൊണ്ടുമൊത്കമ 
ഇപതല്ലൊും ഉ�പ്ൊക്കൊ്ൊവൂ എന 
വെിയ�ൊഠും ്ൊും ഉള്പക്കൊള്ള
ണും.

അപ്രത്്മഥാകുന്ന  
ആലപ്ഥാെത് പഞ്ഥായത്ത്

പേൊല്ലും ജില്ലയിപെ തീരകദശ 
കമഖെ ക്രിടുന പ്രശറ് ്ങ്ങളും 
മനുഷ്യ്ിര്മ്ിതമൊണറ്. ആെപ്ൊ
പട േരിമണല് ഖ്്ും ഭരണൊ
ധിേൊരിേള് തീരസുംരക്ണപത്
യുും തീരകദശ ജ്തപയയുും എങ്ങ
പ്യൊണറ് േൊണുനതറ് എനതി
പന് ഉദൊഹരണമൊണറ്. ബ്ിടീഷറ് 
വൊഴ്ചക്കൊെുംമുതല് തുടരുന െവ�, 
േരു്ൊഗപ്ള്ളി പ്രകദശങ്ങളിപെ 
േരിമണല് ഖ്്ും വെിപയൊരു 
പ്രകദശപത് തീരകശൊഷണത്ി
നുും മത്സ്യപത്ൊഴിെൊളിേള് ഉള്
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ദ ഗഥാർഡിയൻ, 23-04-2021
മൊര്ച്റ് മൊസത്ിപന് തുടക്കത്ില്, കേൊവിഡറ്-

19 ഉമൊയുള്ള േെൊശകപ്ൊരൊടത്ിെൊണറ് തങ്ങള
പട രൊജ്യപമനൊണറ് ്കരന്ദ്രകമൊദിയുപട ക്തൃത്
ത്ിലള്ള ഹിന്ദു കദശീയവൊദ സര്ക്കൊര് അവേൊ
ശപപ്ടതറ്. ഇന്ത്യ ഇപനൊരു ജീവിക്കുന ്രേമൊ
യിരിക്കുന്നു. ബ്ി.1.617 എന്നു ക�രിടിരിക്കുന, 
ഇരട ജ്ിതേവ്യതിയൊ്ും വന ഒരു പുതിയ 
വേകഭദും, പേൊക�ൊണ സവ�സിപന് ഭീേരമൊയ 
രണ്ൊും തരുംഗത്ില് ഉദയും പെയ്തിരിക്കുേയൊണറ്. 
ഇതിലൂപട ആശു�ത്ിേളിപെ േിടക്കേളും ഓേറ് സി
ജനുും തീര്ന്നുപേൊണ്ിരിക്കുേയൊണറ്. ശവശരീര
ങ്ങള് വീടുേളില് തപന േിടന്നു ജീര്ണ്ണിക്കൊന 
വികടണ് തരത്ില് കമൊര്ച്�ിേള് ്ി�യുന്നു. മൃ
തകദഹങ്ങള് പതരുവില് അ്ൊഥമൊയി ഉക�ക്ി
ക്കപപ്ടുന അ�േടമുണ്ൊേൊപമനറ് സനദ്ധപ്ര
വര്ത്േര് മുന�ിയിപ്പു തരുന്നു. എനിട്ടുും േഷ്ടിച്റ് 
ആ�ൊഴറ്ച്േള്ക്കു മു്,റ് അതുും രൊജ്യപത് ജ്സും
ഖ്യയില് 1% ക�ര്ക്കു ക�ൊലും പ്രതികരൊധ കുത്ി
പവയറ് പപ്ടുക്കുനതിനു മുകനതപന, തപന് രൊജ്യും 
കെൊേത്ിപന് മരുന്നുേടയൊപണന്നുും, മഹൊമൊരി
ക്കറ് മുമ്ള്ള ജീവിതും പു്രൊരുംഭിക്കൊപമന്നുും കമൊദി 
പ്രഖ്യൊ�ിച്ിരുന്നു. ആയിരങ്ങള് ക്രിക്കറ്റ് കസ്റഡി
യങ്ങളില് ്ി�ഞ്കപ്ൊഴുും, െക്ക്കണക്കി്റ് ഹി
ന്ദുക്കള് കുുംഭകമളയില് ഗുംഗയില് മുങ്ങിയകപ്ൊഴുും 
അതികവഗത്ില് കരൊഗും �േര്ന്നു �ിടിച്ചു. മഹൊ
മൊരി �ടര്നറ് �ിടിക്കുക്ൊഴുും പതരപഞ്ടുപ്റ് പ്ര
െൊരണും അവസൊ്ിപ്ിക്കൊന പഡൊണൊള്ഡറ് 
രേും�ിപ്ക�ൊപെതപന കമൊദിയുും തയ്ൊ�ൊയില്ല. 
അഞ്ചറ് സുംസ്ൊ്ങ്ങളിപെ പതരപഞ്ടുപ്പുേളമൊ
യി ഇന്ത്യ മുകനൊട്ടുക�ൊയി. മൊസറ് േറ് ധരിക്കൊപത
തപന കമൊദി വ്ന �ൊെിേള് ്ടത്ി. തപന്
തപന സഹജവൊസ്േളിലള്ള അമിതവിശ്ൊ
സവും വിദഗ്ദ്ധൊഭിപ്രൊയങ്ങകളൊടുള്ള പുച്വും, ഇന്ത്യന 
പ്രധൊ്മന്ത്രി അനുഭവിക്കുന രണ്ടു പ്രശറ് ്ങ്ങളൊണറ്. 
ആദ്യതരുംഗത്ില് കേൊവിഡറ് ്ഗരങ്ങപളയൊണറ് 
ബ്ൊധിച്ിരുനപതങ്കില്, ഇത്വണ രൊജ്യത്ിപന് 
ഭൂരിഭൊഗവും വസിക്കുന ഗ്ൊമപ്രകദശങ്ങളികെക്കൊണറ് 
അതറ് േടന്നുപെല്ലുനതറ്. കേൊവിഡറ് അതിരൂക്
മൊയി ബ്ൊധിച് മറ്റ് അ്വധി രൊജ്യങ്ങളകടതുക�ൊ
പെ തപന, ഇന്ത്യയിലും മരണസുംഖ്യ വളപരയ
ധിേും ഒഴിവൊക്കൊമൊയിരുന്നു. ധൊര്ഷ്ട്യും ്ി�ഞ്
തുും േഴിവപേടതുമൊയ ഒരു സര്ക്കൊരിപന് ഫെ
മൊണിതറ്... സജവ�രവും സൊമൂഹിേവമൊയ കരൊ
ഗസുംക്രമണും �ിടിച്ചുപേട്ടുനതിനുും, ഭയൊശങ്കേള് 
ദൂരീേരിച്റ്, മൊസറ് േറ് ധരിക്കുവൊനുും സൊമൂഹിേ 
അേെത്ിപന് ്ിയമങ്ങള് �ൊെിക്കുവൊനുും ജ്
ങ്ങപള പ്രൊപ്തരൊക്കുനതി്റ് വിശ്ൊസകയൊഗ്യമൊയ 
്ിരന്തരസമൊശ്ൊസും ആവശ്യമുണ്റ്. തൊനുണ്ൊ
ക്കുന ദരിതും മ�ിേടക്കുനതിനുള്ള ഉത്രവൊദി
ത്ും സുംസ്ൊ്ങ്ങള്ക്കുകമല് പേടിപവക്കുേയൊ
ണറ് കമൊദി. അതിപന് �ഴി ഒരിക്കലും അകദേഹ
ത്ില് എത്തുനില്ല. തപന് അസൊധൊരണമൊയ 
വീക്ണങ്ങളിലൂപട വി്ൊശേരമൊയ പ�ൊതുജ
്ൊകരൊഗ്യസ്ിതിയികെയ്കറ് ്യിക്കുനതറ് അകദേ
ഹും തുടരുേയൊപണങ്കില്, വളപര രൂക്മൊയി 
തപനയൊകുും ഭൊവിയിപെ െരിത്േൊരന്മൊര് കമൊദിപയ 
വിെയിരുത്തുേ. 

സിഎൻഎൻ, 26-04-2021
രൊജ്യും കരൊഗത്ിപന് സു്ൊമിപയ അഭിമുഖീ

േരിക്കുേയൊപണന മുന�ിയിപ്പുതന വിദഗ്ദ്ധര്
ക്കുും ശൊസ്ത്രജ്ര്ക്കുുംകമല് പുച്ും പെൊരിയുേയൊ
യിരുന്നു ക�ൊയ ജനുവരിയില് ്കരന്ദ്ര കമൊദി. 
�രൊജയപപ്ട ക്തൊക്കളില് ഏറ്വും പുതിയ ക�
രുമൊത്മൊണറ് കമൊദിയുകടതറ്. യുഎസിപന് മുന പ്ര
സിഡന്റ് പഡൊണൊള്ഡറ് രേും�ിപന് ്ികഷധസ
മീ�്ും �തി്ൊയിരക്കണക്കി്റ് ജീവനുേളൊണറ് 
്ഷ്ടമൊക്കിയതറ്. ബ്സീല് പ്രസിഡന്റ് പബ്ൊള്
പസൊണൊകരൊ, തപന് തെതിരിഞ് പ്രതിവിധി

േള്ക്കൊയി കേൊവിഡറ്-19്റ് എതിരൊയ ്ട�ടി
േള് തള്ളിക്കളഞ്കപ്ൊള് വെിപയൊരു ദരന്തത്ി
്ൊണറ് ഇന്ധ്ും �േര്നതറ്. യുപേ പ്രധൊ്മന്ത്രി 
കബ്ൊ�ിസറ് കജൊണ്സണൊേപട, മഹൊമൊരിയുപട 
തുടക്കത്ില് അതിപന് ഭീഷണിപയ േണ്ിപല്ലന്നു
പവച്തി്റ് വ്യക്തി�രമൊയുും രൊഷ്ട്രീയമൊയുും വെിയ 
വിെ പേൊടുകക്കണ്ിവന്നു. �കക് അതിനുകശഷും 
അകദേഹും ശ്രദ്ധൊലവൊയി. �കക്, സത്യും അടിമ
�ിക്കുന, ബ്ദല് യൊഥൊര്ത്്യങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കൊന 
ശ്രമിക്കുന, വിദഗ്ദ്ധപരയുും ശൊസ്ത്രജ്പരയുും അേ
റ്ി്ിര്ത്തുന, പ�ൊതുജ്പത് സുരക്ിതരൊക്കൊന 
കവണ് ്ട�ടിേപളടുക്കൊന വിസ്മ്തിക്കുന ക്
തൊക്കപള ഈ മഹൊമൊരി തു�ന്നുേൊട്ടുപമനതറ് ഉ�
പ്ൊണറ്. അവരുപട വീഴ്ചേള് തു�ന്നുേൊടപപ്ട്ടു എന
തറ്, രേും�ില്്ിന്നുും പ്രകെൊദ്ും ഉള്പക്കൊണ്, സത്യും 
വളപച്ൊടിക്കുന ഇത്രും ക�ൊപ്പുെിസ്ററ് ക്തൊക്ക
പള �ികനൊട്ടു വെിക്കില്ല. (രേും�റ് തപന ഇകപ്ൊഴുും 
തിരിച്ചുവരവി്ൊയി വീര്പ്പുമുട്ടുേയൊണറ്). മഹൊമൊരി 
അവകശഷിപ്ിക്കുന സൊ്ത്ിേവും സൊമൂഹിേ
വമൊയ അവശിഷ്ടങ്ങളിെൊകുും ക�ൊപ്പുെിസും വള
ക്കൂറുള്ള മണ്ണറ് േപണ്ത്തുേ.  �കക്, തങ്ങളപട 
രൊഷ്ട്രീയ പ്രതിബ്ിുംബ്ങ്ങള്ക്കറ്, പ�ൊതുജ്ൊകരൊ
ഗ്യകത്ക്കൊള് ഇത്രും ക്തൊക്കള് പ്രധൊ്്യും 
പേൊടുക്കുക്ൊള്, ദശെക്ക്കണക്കി്റ്റ് ജ്ങ്ങളൊ
ണറ് ദരിതമനുഭവിക്കുേ. 

ബിബിസി, 29-04-2021
ശൊസ്ത്രീയ മുന�ിയിപ്പുേപള അവഗണിച്ചുപേൊ

ണ്റ് പതരപഞ്ടുപ്റ് �ൊെിേളില് �പങ്കടുത്തിലും 
ഉത്കരന്ത്യയിപെ വ്ന സഹന്ദവ ഉത്സവപത് 
മുകനൊട്ടു ക�ൊേൊന അനുവദിച്തിലും പ്രധൊ്മന്ത്രി 
്കരന്ദ്ര കമൊദി ഇനറ് പ്രതിസ്ൊ്ത്ൊണറ്. ഇന്ത്യന 
പമഡിക്കല് അകസൊസികയഷപന് സവസറ് പ്രസി
ഡന്റ് കഡൊ.്വറ് കജൊതറ് ദഹിയ, എല്ലൊ കേൊവിഡറ് 
മൊ്ദണ്ഡങ്ങളും േൊറ്ില് ��ത്ിയ തീവ്രവ്യൊ�
്ത്ി്റ് േൊരണക്കൊരന എനൊണറ് കമൊദിപയ വി
കശഷിപ്ിച്തറ്. ബ്ിബ്ിസിയുപട കയൊഗിത െിമൊപയ 
��യുനതറ്, എന്തുപേൊണ്ൊണറ് സസ്്യത്ിപന്
യുും ദരന്ത്ിവൊരണ കസ്യുകടയുും വിഭൊഗങ്ങപള
പേൊണ്റ് യുദ്ധേൊെൊടിസ്ൊ്ത്ില് ഫീല്ഡറ് 
ആശു�ത്ിേള് ഉണ്ൊക്കിച്ില്ല എനറ് ്ിരവധി 
ആളേള് കെൊദിക്കുന്നു എനൊണറ്. ജ്ങ്ങള് അവ
രുപട േൊര്യും സ്യും ക്ൊക്കികക്കൊണും എന മടില് 
ഒരു േപയ്ൊഴിയെിപന് അന്തരീക്മൊണറ് രൊജ്യത്തു
ള്ളപതനൊണറ് ഞങ്ങളപട കെഖേന �ികപ്ൊര്ടറ് പെ
യ്നതറ്. 

കനച്ചർ, 06-05-2021
േഴിഞ്യൊഴറ്ച്, കേൊവിഡറ്-19 മൂെമുള്ള മരണും 

ബ്സീെില് ്ൊല െക്ും േടന്നു. ഇന്ത്യയിെൊേ
പട മഹൊമൊരി പ്രതിദി്ും 3500ല് അധിേും ജീവ
നുേപളടുക്കുന്നു. ഇതറ്, ഓേറ് സിജന, പവന്ികെറ്ര്, 
ഇന്നസീവറ് പേയര് േിടക്കേള് അങ്ങപ്പയല്ലൊും 
വൊഗ്ൊ്ും പെയ്തുപേൊണ്ടുള്ള ആകഗൊള പ്രതിേരണും 
സൃഷ്ടിച്ിട്ടുണ്റ്. ഈ രണ്റ് രൊജ്യങ്ങളും ആയിരക്ക
ണക്കി്റ് സമലേള് ദൂരത്ിെൊപണങ്കിലും, രണ്ടു 
രൊജ്യപത്യുും പ്രതിസന്ധി അവിടങ്ങളിപെ രൊ
ഷ്ട്രീയ �രൊജയും മൂെമൊണറ്. ഗകവഷേരുപട ഉ�കദ
ശത്ി്നുസരിച്റ് പ്രവര്ത്ിക്കുവൊന അവിടപത് 
ക്തൊക്കള് ഒന്നുേില് �രൊജയപപ്ട്ടു, അപല്ലങ്കില് 
അമൊന്തിച്ചു. പ�ൊറുക്കൊ്ൊേൊത് ജീവ്ൊശത്ി
കെക്കൊണറ് ഇതറ് ്യിച്തറ്. ഇന്ത്യയുപട ക്തൊക്കള് 
ആവശ്യമൊയിരുന സ്ിരതകയൊപട പ്രവര്ത്ിച്ില്ല. 
ഉദൊഹരണത്ി്റ് അവര് ആള്ക്കൂടങ്ങപള അനു
വദിച്ചു, െിെ അവസരങ്ങളില് കപ്രൊത്സൊഹിപ്ിച്ചു. 
ഇത്രപമൊരു സൊഹെര്യും പുതിയതല്ല. യുഎസറ് 
മുന പ്രസിഡന്റ് പഡൊണൊള്ഡറ് രേും�ിപന് ഭരണ
ത്ിനുേീഴില്, കേൊവിഡറ്-19 പ് ക്രിടൊന സൊ
മൂഹിേ അേെും �ൊെിക്കണപമനതിപന് ആവ
ശ്യേത അവഗണിച്തിപന് ദരന്തഫെും ്മ്ള് 
േണ്തൊണറ്.
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എരിതീയില് എണ്ണപയൊഴിച്ചു 
പേൊണ്റ്, 2017 ഡിസുംബ്ര് 6്റ് 
അനപത് യുഎസറ് പ്രസിഡന്ൊ
യിരുന പഡൊണൊള്ഡറ് രേും�റ്, 
ഇ്കയല് തെസ്ൊ്മൊയ പടല് 
അവീവില്്ിന്നുും യുഎസറ് 
എുംബ്സി ജറുസകെമികെക്കറ് മൊ
റ്റുനതൊയി ഏേ�ക്ീയമൊയി 
പ്രഖ്യൊ�ിച്ചു. ജറുസകെമൊയിരിക്കുും 
ഇ്ി ഇ്കയെിപന് തെസ്ൊ
്പമന്നുും, അതിലൂപട മുഴുവന ജറു
സകെമുും ഇ്കയെിപന് ്ിയന്ത്ര
ണത്ില് വരുപമന്നുും സ്ൊ�ി
ക്കൊ്ൊയിരുന്നു അതറ്. ഇ്കയ
ലും, ഈജിപ്തറ്, സി�ിയ, കജൊര്ദേൊന 
എനീ അ�ബ്റ് രൊജ്യങ്ങളും തമ്ില് 
1967ല് ്ടന മിനല് യുദ്ധും ഓര്
കക്കണ്തുണ്റ്. േിഴക്കന ജറുസ
കെമിപന്യുും �െസ്തീ്ിപെ പവ
സ്ററ് ബ്ൊങ്കിപന്യുും ്ിയന്ത്രണും 
കജൊര്ദേൊ്ില്്ിന്നുും, ഗൊസൊ മു്
മ്ും സി്ൊയറ് ഉ�ദ്ീപുും ഈജി
പ്തില്്ിന്നുും, കഗൊെൊന കുന്നുേള് 
സി�ിയയില്്ിന്നുും ഇ്കയല് 
സേയ്ടക്കി. അന്നുപതൊടറ്, ജറുസ
കെും ്ഗരും മുഴുവന ഇ്കയെി
പന് ്ിയന്ത്രണത്ിെൊണറ്. �െ
സ്തീനേൊരൊേപട, തങ്ങളപട ഭൊവി
യിപെ �െസ്തീന രൊജ്യത്ിപന് 
തെസ്ൊ്മൊയൊണറ് േിഴക്കന 
ജറുസകെമിപ് േൊണുനതറ്. ഇന്നുും, 
േിഴക്കന ജറുസകെമി്റ് കമലള്ള 
ഇ്കയെിപന് �രമൊധിേൊരും 
അന്തൊരൊഷ്ട്രതെത്ില് അുംഗീേ
രിക്കപപ്ടിടില്ല. ജറുസകെും �െ
സ്തീ്ി്റ് അവേൊശപപ്ടതൊകുന്നു. 
�കക് രേും�ൊേപട, ഇ്കയല്
-�െസ്തീന സും�ര്ഷത്ിപെ 
ഒരു പുതിയ സമീ�്ത്ിപന് തു
ടക്കപത് കു�ിക്കുനതൊണറ് തപന് 
പ്രഖ്യൊ�്പമനൊണറ് പേൊടിക�ൊ
ഷിച്തറ്. തങ്ങളപട തീട്ടൂരങ്ങള്ക്കു 
മുനില് മുട്ടുമടക്കൊന മടി േൊണി
ക്കുന അ�ബ്റ് രൊജ്യങ്ങള്ക്കുകമല് 
അധീശത്ത്ിനുള്ള �ദ്ധതിേള്
ക്കുും ആക്രമണങ്ങള്ക്കുമുള്ള െവി
ട്ടു�ടിയൊയി സികയൊണിസ്ററ് ഇ്
കയല് രൊജ്യപത് ഉ�കയൊഗിക്കു
ന അകമരിക്കന സൊമ്ൊജ്യത്ത്ി

പന് ഈ അധീശത്മൊണറ്, കമഖ
െയില് പുതിയ പ്രശറ് ്ങ്ങള്ക്കുള്ള 
വിത്തു വിതച്തറ്. ഇകപ്ൊഴപത് 
സൊയുധസും�ര്ഷങ്ങളപടയുും തു
ടക്കും ഈ ്ീക്കത്ില്്ിനറ് 
തപനയൊണറ്. ഈ സും�ര്ഷ
ത്ില് കുടിേളടക്കും 200ല് 
അധിേും �െസ്തീനേൊര് പേൊല്ല
പപ്ട്ടുപവന്നുും, 1440 ക�ര്ക്കറ് ഗുരു
തര �രികക്കറ്റുപവന്നുമൊണറ് ഔകദ്യൊ 
ഗിേേണക്കറ്. 11 ദിവസും ്ീണ് 
കവ്യൊമൊക്രമണങ്ങള്ക്കുും ഗൊസ
യില്്ിന്നുള്ള ക�ൊക്കറ്ൊക്രമണ
ങ്ങള്ക്കുുംകശഷും, കമയറ് 20്റ് ഇ്
കയെിപന് മധ്യസ്തയില് ഇ്
കയലും, ഇ്കയെിപന് യുദ്ധഭീ
ഷണിേകളൊടുള്ള �െസ്തീപന് പെ
റുത്തു്ില്പ്ിപന് മുനണിയില് 
ഇകപ്ൊഴുള്ള സും�ട്യൊയ 
ഹമൊസുും തമ്ില് പവടി്ിര്ത്
െി്റ് ധൊരണയൊയി. �കക്, യഥൊര്
ത്ത്ിലള്ള സൊഹെര്യത്ി്
നുസരിച്ൊകുും ഈ പവടി്ിര്ത്
െിപന് ഭൊവി എനറ് രണ്ടു �ക്വും 
മുന�ിയിപ്റ് ്ല്േിയിട്ടുണ്റ്. യഥൊര്
ത് പ്രശറ് ്ും �രിഹരിക്കപപ്ടുനി
പല്ലങ്കില് ഒട്ടുും ആയുസ്ില്ലൊത് ഒരു 
യുദ്ധവിരൊമും മൊത്മൊയിരിക്കുും 
ഇപതനതറ് വ്യക്തമൊണറ്. 

ഒരു തിരിഞ്ഞുകനഥാട്ും
ഇകപ്ൊഴപത് ഇ്ൊകയല്

-�െസ്തീന സും�ര്ഷത്ിപന് 
സൊഹെര്യപത്ക്കു�ിച്റ് വിശദ
മൊയ വിശേെ്ത്ികെക്കറ് േട
ക്കുനതിനു മു്ൊയി, ഈ പ്രശറ് ്
ത്ിപന് ഉത്ഭവപത്ക്കു�ിച്റ് പെ
റുതൊയി ��കയണ്തുണ്റ്. 

ജൂതര്പക്കതിപരയുള്ള വുംശ
ഹത്യേളപട �ര്രേള്ക്കുകശ
ഷും, 19-ൊും നൂറ്ൊണ്ിപന് അവസൊ
്േൊെത്റ്, ജൂതസമൂഹത്ി്ൊയി 
മൊത്മൊപയൊരു രൊഷ്ട്രും സ്ൊ�ിക്കു
വൊനുള്ള മുകനറ്ും �ഷ്യയില് ആരും
ഭിച്റ്, �ിനീടറ് ബ്ിടണടക്കും യൂ
ക�ൊപ്ിപന് മറ്റുഭൊഗങ്ങളികെക്കറ് 
വ്യൊ�ിച്ചു. അക്കൊെത്റ് ജൂതരൊയ 
ആളേള് കെൊേപമ്ൊടുും െിത
�ിക്കിടക്കുേയൊയിരുന്നു. അവര് 

യൂക�ൊപ്ിപന് േിഴക്കന ഭൊഗത്ൊ
യൊണറ് കൂടുതലും കേന്ദ്രീേരിച്ിരു
നതറ്, മറ്റു ഭൊഗങ്ങളില് തൊരത
കമ്യ് കു�വമൊയിരുന്നു. ജൂതപരൊ
ഴിപേ, കെൊേപത് എല്ലൊ സമുദൊ
യങ്ങള്ക്കുും സ്ന്തമൊയി ഒരു രൊ
ഷ്ട്രമുണ്റ്, അതി്ൊെൊണറ് കെൊേ
പമങ്ും ജൂതകരൊടറ് വികവെ്ും 
േൊണിക്കുനതുും അവര്ക്കറ് ക്രൂര
�രികവഷും െൊര്ത്തുനതുും എന
തൊയിരുന്നു അവരുപട ്്യൊയും. 
തങ്ങള്ക്കുും സ്ന്തമൊയി ഒരു രൊ
ഷ്ട്രമുണ്ൊവേയൊപണങ്കില്, അതറ് 
തങ്ങളപട സ്ൊ്ും ഉ�പ്ിക്കുപമ
ന്നുും, കെൊേത്ിപന് ആദരും �ി
ടിച്ചു�റ്ൊന സഹൊയിക്കുപമന്നുമു
ള്ള െിന്ത അവപര സ്ൊധീ്ിച്ചു. 
ഇതൊണറ് സികയൊണിസും ഉദയും 
പെയ്ൊനുള്ള അരപങ്ങൊരുക്കിയതറ്. 
1896ല് തിയകഡൊര് പഹര്സല് 
എനയൊളൊണറ് ഒരു കെൊേവ്യൊ
�േ പ്രസ്ൊ്പമന ്ിെയില് 
സികയൊണിസത്ി്റ് തുടക്കും കു
�ിച്തറ്. എപ�റ്റ് സറ് ഇ്ൊകയല് 
അഥവൊ സികയൊണ് എനറ് ജൂതര് 
വിളിക്കുന ജറുസകെമികെക്കുും 
ഇ്ൊകയല് കദശകത്ക്കുും അവപര 
തിരിച്റ് പേൊണ്ടുക�ൊവേ എന
തൊയിരുന്നു അതിപന് െക്്യും. 
അങ്ങപ്, 19-ൊും നൂറ്ൊണ്ിപന് 
അവസൊ്ത്ില് േിഴക്കന യൂ
ക�ൊപ്ില് ജൂതര്പക്കതികരയുണ്ൊയ 
ഹിുംസൊത്മേമൊയ കവടയൊടെി
നുും, �ടിഞ്ൊ�ന യൂക�ൊപ്ിപെ 
യഹൂദവികരൊധകത്ൊടുമുള്ള പ്രതി
േരണമൊയൊണറ്, ആധു്ിേ സി
കയൊണിസും ഉയര്ന്നുവനതറ്. 
അതിപന് ഉദയത്ിപന് ഗതിയില്, 
്ഷ്ടപപ്ട മൊതൃകദശകത്ൊടുള്ള 
പ്രൊെീ് ജൂതെരിത്ത്ിലും സബ്
ബ്ിളിലമുള്ള ബ്ന്ധപത്, ഇ്ൊ
കയല് കദശത്റ് ഒരു ആധു്ിേ 
ജൂതരൊഷ്ട്രും സ്ൊ�ിക്കുവൊനുള്ള 
വീക്ണകത്ൊടറ് അതിതീവ്ര കദ
ശീയവൊദകത്ൊടുകൂടി ആധു്ിേ 
സികയൊണിസും ഉരുക്കികച്ര്ത്തു. 

ഇതറ് എവിപടയൊണറ് സൃഷ്ടി
കക്കണ്ിയിരുനതറ്? ഇതറ് സൃഷ്ടി
കക്കണ്ിയിരുനതറ് �െസ്തീന പ്ര

കദശത്ിപന് ്ടുവില്, അവിടു
പത് യഥൊര്ത്്ിവൊസിേളൊയ 
�െസ്തീനേൊപര തള്ളിപ്പു�ത്ൊ
ക്കിപക്കൊണ്ൊയിരുന്നു. അങ്ങപ്
യൊണറ്, 20-ൊും നൂറ്ൊണ്ിപന് തുട
ക്കത്ില് ബ്ിടീഷറ് സൊമ്ൊജ്യത്
ത്ിപന് മൗ്ൊനുവൊദകത്ൊപടയുും 
സഹൊയകത്ൊപടയുും �െസ്തീ്ി
കെക്കുള്ള ജൂതകുടികയറ്ത്ിപന് 
ഒഴുക്കറ് ആരുംഭിച്തറ്. അക്കൊെത്റ് 
�െസ്തീന ബ്ിടീഷറ് സുംരക്േ
ഭരണത്ിെൊയിരുന്നു. ഈ കുടി
കയ�ിപ്ൊര്പ്ിപ്ൊപ്ും തപന, 
അ�ബ്റ് �െസ്തീനേൊരുും ജൂതകു
ടികയറ്ക്കൊരുും തമ്ിലള്ള ഉരസ
ലേളും ആരുംഭിച്ചു. ജര്മ്ിയിലും 
്ൊസി ഭരണത്ിെൊയിരുന മറ്റു 
രൊജ്യങ്ങളിലും ്ടന വുംശഹത്യ
േപള തുടര്നറ് �െസ്തീ്ികെക്കു
ള്ള ജൂതവുംശജരുപട �െൊയ്ും 
�െമടങ് വര്ധിച്ചു. ഇ്കയല് 
രൂ�ീേരിക്കുവൊനുള്ള ആവശ്യ
ത്ി്റ് �ിന്തുണകയ�ിവന്നു. ജൂത
-അ�ബ്റ് വുംശജര് ഒരുമിച്ചുജീവി
ക്കുന ഏേരൊഷ്ട്രും ആഗ്ഹിച്റ് 
അ�ബ്റ് �െസ്തീ്ിയനേൊര്, വി
ഭജ്പത്യുും ഇരട കദശരൊഷ്ട്ര
പത്യുും എതിര്ത്തു. രണ്ൊയൊലും 
അവരുപട മൊതൃരൊജ്യും അവര്ക്കറ് 
്ഷ്ടമൊകുും. �കക് അവരുപട ആവ
ശ്യും സ്ീേരിക്കപപ്ടില്ല. ജൂതകു
ടികയറ്ക്കൊര് ്യൂ്�ക്മൊയിരുന, 
�െസ്തീ്ിയന ജ്തയുപട മണ്ണില് 
സികയൊണിസ്ററ് രൊഷ്ട്രമൊയി ഇ്
കയല് പ്രഖ്യൊ�ിക്കപപ്ടുനതു 
പേൊണ്റ്  അവിടുപത് സൊധൊര
ണജ്ങ്ങളപട ആശയൊഭിെൊഷ
ങ്ങള് വഞ്ചിക്കപപ്ടുേയൊണറ്. 
രണ്ൊും കെൊേമഹൊയുദ്ധത്ിപന് 
അന്ത്യത്ില്, കെൊേപത് ഭൂരി
ഭൊഗും രൊജ്യങ്ങളും എതിര്ത്ിട്ടുും, 
ബ്ിടീഷറ്-അകമരിക്കന സൊമ്ൊജ്യ
ത്ങ്ങളപട മൗ്ൊനുവൊദകത്ൊപട, 
അകങ്ങയറ്ും ്ിയമവിരുദ്ധമൊയുും 
അ്ീതികയൊപടയുും വഞ്ച്ൊപൂര്
വ്വും �െസ്തീ്ില്്ിന്നുും ഇ്
കയല് അടര്ത്ിമൊറ്പപ്ട്ടു. 1948-
ല് അനപത് �െസ്തീ്ിപെ ജ്
സുംഖ്യയുപട 33% ഉണ്ൊയിരുന 

ജൂതര്ക്കറ് �കക് ആപേ ഭൂമിയു
പട 7% മൊത്കമ സ്ന്തമൊയുണ്ൊ
യിരുന്നുള്ളൂ. അന്നുതുടങ്ങി �െ
സ്തീ്ിപന് പെെവില് ഇ്കയല് 
തങ്ങളപട ഭൂവിസ്തൃതി വര്ധിപ്ിക്കു
േയൊണറ്. ഇതൊേപട, അകമരിക്കന 
സൊമ്ൊജ്യത് �ിന്തുണകയൊപട േടു
ത് ബ്െും  പ്രകയൊഗിച്ചുപേൊണ്ടുും. 
ഇനതറ്, �െസ്തീന എന്തൊയിരു
കനൊ അപതൊപക്ക ഇ്കയലും, 
�െസ്തീന എനതറ് ഗൊസ, പവസ്ററ് 
ബ്ൊങ്കറ് എനീ കമഖെേളൊയുും ചു
രുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്ില്, 
ഇതൊണറ് ഇ്കയല് രൂ�ീേരണ
ത്ിപന് ്ിഷ്ഠുരമൊയ െരിത്ും. 

ഇ്ി ഹമൊസിപന് (ഇസ്ൊമിേ 
പ്രതികരൊധ പ്രസ്ൊ്പമനറ് അര്
ത്ും) ജ്്പത് കു�ിച്റ്. േരുത്
രൊയ ഈജിപ്തിപ് കതൊല്പ്ിച്ചു
പേൊണ്റ് ഗൊസ പ്രകദശത്ിപന് 
്ിയന്ത്രണും സേക്കെൊക്കിയ 
കശഷും ഇ്കയെി ഭരണൊധിേൊ
രിേള് ആദ്യുംതപന പെയ്തതറ്, 
�െസ്തീന അ�ബുേള്ക്കൊയി ശബ്ദ
മുയര്ത്ിയിരുന, യൊസര് അ�
ഫൊത്റ് ക്തൃത്ും ്ല്േിയിരു
ന, മകതതരമൊയ �െസ്തീന െി
ബ്ക�ഷന ഓര്ഗസ്കസഷപ് 
ഒതുക്കുേ എനതൊയിരുന്നു. �െ
സ്തീന അ�ബുേള് അകങ്ങയറ്ും 
ദരിതവും അ്ിശ്ിതൊവസ്യുും 
്ി�ഞ് ദയ്ീയ ജീവിതത്ി
കെക്കറ് വെിപച്�ിയപപ്ട്ടു. സ്ൊത
ന്ത്ര്യകത്ൊപടയുും അഭിമൊ്കത്ൊ
പടയുും ്ിെ്ില്ക്കുവൊനുള്ള അവ
രുപട പ്രക്ഷുബ്ധമൊയ ശ്രമങ്ങളപട 
ഭൊഗമൊയി �ിഎല്ഒയുപട ക്തൃ
ത്ത്ില് അവര് അവസൊ്ും സും
�ടിതമൊയ പെറുത്തു്ില്പ്പു തു
ടങ്ങി. അവരുപട പെറുത്തു്ില്
പ്ിപന് യുദ്ധമൊയി ആരുംഭിച്തറ് 
ഏപ�ത്ൊമസിയൊപത, തങ്ങളപട 
സ്തന്ത്ര മൊതൃരൊജ്യമൊയ �െസ്തീന 
രൊഷ്ട്രത്ി്ൊയുും, അവികടക്കറ് മട
ങ്ങിവരൊനുള്ള അ�ബ്റ് വുംശജരു
പട അവേൊശത്ി്ൊയുമുള്ള ക�ൊ
രൊടമൊയിമൊ�ി. വളപര ധീരമൊയി 
അവര് പ�ൊരുതുേയുും പെയ്തു. �ി
എല്ഒപയ തേര്ക്കുേ, അപല്ലങ്കില് 
പ�ൊരുതുന �െസ്തീനേൊരുപട 
ഐേ്യത്ില് വിള്ളല് വീഴ്ത്തുേപയ
നതറ് ഇ്കയെി ഭരണൊധിേൊ
രിേളപട അടിയന്തരൊവശ്യമൊയി 
മൊ�ി. അതുപേൊണ്റ്, �ിഎല്ഓ
പക്കതിരൊയി വിവിധ ഇസ്ൊമിേ 
ഗ്രൂപ്പുേപള അവര് ഇളക്കിവിടൊന 
തുടങ്ങി. ഗൊസയിപെ മുസ്ീും ബ്
ദര്ഹുഡിപന് അനപത് ക്തൊ
വൊയിരുന്നു പഷയറ്ഖറ് അഹമ്ദറ് 
യസീന. ഇസ്ൊമിസ്ററ് ഗ്രൂപ്പുേപള 
പു്രുജ്ീവിപ്ിക്കുനതിനുള്ള 
ഉത്രവൊദിത്ും ഇ്കയെി ഭര
ണൊധിേൊരിേള് അകദേഹത്ിനു 
്ല്േി. ഈ അവസരും ഉ�കയൊ
ഗിച്ചുപേൊണ്റ്, മുസൊമ അല് ഇസ്ൊ
മിയ എന ഒരു േടുത് ഇസ്ൊമിേ 

ടമഡിറ്ലറനിയൻ േടലിളറെ േിഴക്കുഭാഗത്് രണ്് ദശലക്ഷം 
പലസ്ീനിയൻ അറബുേൾ തിങ്ങിപ്ാർക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ തീരപ്രലദ
ശമാണ് ഗാസ. ഇസ്രലയലിളല സിലയാണിസ്റ് ഭരണകൂടം ഗാസ
യിൽ വീണ്ടും പ്രലോപനപരമായ നീക്ങ്ങൾ നടത്തുേയം, തുടർ
ന്ന് ലമയ് 10ന് നടന്ന സായധാക്രമണലത്ാളട ലമഖലയിൽ വീണ്ടും 
ലചാരപ്പുഴളയാഴുക്കുേയം ളചയ്തു. ഇസ്രലയൽ ലേയ്യടക്ി ളവ
ച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഭൂപ്രലദശങ്ങെിൽ ഒന്നാണ് ഗാസ. ലജാർദ്ദാൻ 
അതിർത്ിയിലള്ള ളവസ്റ് ബാങ്ം സിറിയൻ അതിർത്ിയിലള്ള 
ലഗാലാൻ കുന്നുേളുമാണ് മറ്് രളണ്ണ്ം. മദ്ധ്യപൂർലവേഷ്യയിളല 
ഏറ്വം അപേടോരിയായ ശക്ിയളട പിടിയിൽനിന്നും സ്യം ലമാചിപ്ിക്കുവാനും, തങ്ങളുളട മാ
തൃഭൂമിയളട ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചുപിടിക്കുവാനുമുള്ള ലപാരാട്ം തുടരുന്ന പലസ്ീനിയൻ ജനതയ്ക്കുലമൽ, 
അലമരിക്ൻ സാമ്ാജ്യത്ത്ിളറെ പിന്തുണലയാടുകൂടി ഇസ്രലയൽ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന ലസനിേ 
േടന്നുേയറ്ങ്ങൾ പലലപ്ാഴും സായധസംഘർഷങ്ങളുളട തലത്ിലലക്് വെരാറുണ്്.
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സും�ട്ക്കറ് യസീന രൂ�ും 
്ല്േി. മുസൊമപയ ഒരു കക്മേൊ
ര്യ സും�ട്യൊയി വികശഷിപ്ി
ച്ചുപേൊണ്റ്, അവപര ഉ�കയൊഗപപ്
ടുത്ി ഇടതു�ക്-മകതതര ശക്തി
േപള അടിച്മര്ത്ൊ്ൊണറ് ഇ്
കയല് ശ്രമിച്തറ്. ഏതൊനുും വര്ഷും 
പേൊണ്ടുതപന, �ിഎല്ഒപയയുും 
അവരുപട സ്ൊധീ്ശക്തിയൊയ 
സും�ട്-ഫത്പയയുും ഒതുക്കൊന 
മുസൊമയ്കൊയി. ഇ്കയെി അധി
േൊരിേള് ്ിര്കല്ലൊഭും മുസൊമക്കറ് 
�ണും ്ല്േി. �കക്, ഒരു ദശ
േത്ിനുകശഷും ഇ്കയല് അ�ി
യുനതറ് കഷഖറ് യസീപന് അനു
യൊയിേള് ഗൊസയില് ആയുധ
ങ്ങള് സുംഭരിക്കുന്നു എനതൊണറ്. 
�കക് ഈ ആയുധങ്ങള് മകത
തരശക്തിേള്പക്കതികര ഉ�കയൊ
ഗിക്കുവൊ്ൊപണനൊണറ് േൗശെ
ക്കൊര്ൊയ യസീന ഇ്കയെി
പ് കബ്ൊധ്യപപ്ടുത്ിയതറ്. 1987-
ല്, ഒരു ഇ്കയല് �ൗരന ഓടി
ച് േൊര് ഏതൊനുും �െസ്തീന �ൗ
രന്മൊപര ഇടിച്ിട സുംഭവപത് 
കേന്ദ്രമൊക്കി ഒരു പ�ൊടിപത്�ി 
�െസ്തീ്ില് ഉണ്ൊയി. ഇ്കയല് 
അധീ്തയിലള്ള പവസ്ററ് ബ്ൊങ്കി
ലും ഗൊസയിലും ഉട്ീളും പ്രതി
കഷധും �ടര്ന്നു. യസീന ഈ പ്ര
തികഷധങ്ങപള ്യിക്കുേയുും 
മുസ്ീും ബ്ദര്ഹുഡിപന് �ിന്തുണ 
ക്ടുേയുും പെയ്തു. ഈ പ�ൊടിപത്
�ിയില്്ിനൊണറ് ഹമൊസറ് �ി�
ന്നുവീണതറ്.  ഒരര്ത്ത്ില് ഹമൊസറ് 
ഇ്കയെിപ്ൊരു ഫ്ൊനേന
സസ്റ്ൊയി മൊറുേയൊയിരുന്നു. 

ഇകപ്ഥാഴടത് പ്രതിസന്ിക്ത് 
തിരിടേഥാളുത്ിയ  
മൂന്നു നെപെിേൾ

കെൊേപമ്ൊടുമുള്ള സമൊധൊ
്േൊുംക്ിേളൊയ ജ്ങ്ങള് ഇകപ്ൊ
ഴപത് സുംഭവവിേൊസങ്ങളില് 
കവദ്ിക്കുന്നു. വെിയ വിഭൊഗും 
മൊധ്യമങ്ങളും അവരുപട എഴുത്തു
േൊരുും ്ിഷ്പക്രൊയി ്ടിക്കുന
തു പേൊണ്റ്, ആരൊണറ് അക്രമത്ി
്റ് തുടക്കമിടപതനറ് അവരില് 
�െരുും സുംശയിക്കുേയൊണറ്. 
തങ്ങളല്ല അക്രമും ആരുംഭിച്തറ്, 
ഹമൊസൊണറ് ഇ്കയെിനു കമല് 
ക�ൊക്കറ്റുേള് വര്ഷിച്പതന ഇ്
കയല് പ്രധൊ്മന്ത്രിയുപടയുും സസ
്ിേക്തൊക്കളപടയുും ഭൊഗും അവര് 
�ികപ്ൊര്ട്ടു പെയ്ന്നു. ഇ്കയല് 
സസ്്യും തിരിച്ടിച്തൊണപത്. 
�കക് വസ്തുതേള് ��യുനതറ് 
മപറ്ൊനൊണറ്. 

ഏപ്രിെില്, മുസ്ിും വിശുദ്ധമൊ
സമൊയ �മദൊപന് ആരുംഭത്ില്, 
ജറുസകെമില്  മതിലേളള്ള �ഴയ 
്ഗരത്ികെക്കുള്ള പുരൊത് പ്ര
കവശ് േവൊടങ്ങളിപെൊനൊയ 
ഡമൊസറ് േസറ് കഗറ്ികെക്കുള്ള വി
ശൊെമൊയ �ടിേള് ഇ്ൊകയല് 
ക�ൊെീസറ് കമധൊവി കവെി പേ

ടിയടച്ചു. �മദൊന മൊസത്ില്, കു
ടുുംബ്ങ്ങള്ക്കറ് സൊയൊഹ്ന ഇഫ്ൊര് 
ഭക്ണും ആക�ൊഷിക്കുനതിനു
ള്ള പ്രിയപപ്ട സ്െമൊണറ് ഈ 
�ടിേള്. ''സുരക്ൊ േൊരണങ്ങള്'' 
ആകരൊ�ിച്റ് അവ അടച്ചുപൂട്ടുന
തി്റ് യൊപതൊരു യുക്തിയുമില്ല. 
�െസ്തീ്ിയന മുസ്ീങ്ങപള, പ്ര
കത്യേിച്ചുും സവേൊരിേമൊയ ഒരു 
മുഹൂര്ത്ത്ില് അവകഹളിക്കുേ 
മൊത്മൊയിരുന്നു ഇതിപന് വ്യക്ത
മൊയ ഉകദേശ്യും. സ്ൊഭൊവിേമൊയുും 
�െസ്തീ്ിയന മുസ്ീങ്ങപള ഈ 
പ്രകേൊ�്ും കരൊഷൊകുെരൊക്കി. 
അതുപേൊണ്റ്, തീവ്രമൊയ പ്രതി
കഷധങ്ങള് പ�ൊടിപ്പു�പപ്ടുേയുും, 

അതറ് �െസ്തീനേൊരുും ഇ്കയല് 
പ�ൊെീസുും തമ്ിലള്ള സും�ര്
ഷങ്ങളികെക്കറ് ്യിക്കുേയുും പെയ്തു. 
തതറ്ഫെമൊയി പ�ൊെീസറ് ഈ 
്ിയന്ത്രണങ്ങള് ്ീക്കി. �കക്, 
അകപ്ൊകഴക്കുും മറ്റ് പ്രക്രിയേള് 
ആരുംഭിച്ിരുന്നു. നൂറുേണക്കിനു 
ക�ര്ക്കറ് �രികക്കറ്റു. ക�ൊക്കറ്റുേള് 
പതൊടുത്തുവിട്ടു തുടങ്ങി. 

ഇതു കൂടൊപത ഇ്കയല് സര്
ക്കൊരിപന് ഭൊഗത്തു്ിന്നുും മപറ്ൊ
രു വഞ്ച്ൊ�രമൊയ ്ീക്കമുണ്ൊ
യി. ്ഗരത്ിപന് േിഴക്കന ഭൊ
ഗത്റ് ഗണ്യമൊയ സുംഖ്യ �െ
സ്തീനേൊരുപണ്നതറ് അവഗണി
ച്ചുപേൊണ്റ്, ജറുസകെമിപ് �െ
സ്തീപന് പ്രധൊ്ഭൊഗങ്ങളമൊയി 
കവര്തിരിച്ചുപേൊണ്റ് ഇ്കയല് 
മതില് �ണിയുേയുണ്ൊയി. ഉകദേ
ശ്യും വളപര വ്യക്തമൊണറ്. ജൂത 
ഭവ്ങ്ങള്പേൊണ്റ് ്ി�ച്ചുപേൊ
ണ്റ്, മുഴുവന ്ഗരത്ിനുും കമല
ള്ള ഇ്കയല് അവേൊശവൊദ
ത്ിനു േരുത്തു �േരുവൊനുും �െ
സ്തീനേൊപര ശ്ൊസും മുടിച്റ് പു�
ത്ൊക്കൊനുമൊ യിരുന്നു അതിപന് 
െക്്യും. ഇനവിപട തൊമസിക്കുന 
�െസ്തീനേൊര് �ൗരന്മൊരല്ല, പവറുും 
തൊമസക്കൊര് മൊത്മൊണറ്. ആകരൊ
ഗ്യ�രി�ൊെ്വും സൊമൂഹ്യസുര
ക്യുും അവര്ക്കറ് പ്രൊ�്യമൊണറ്.
�കക്, ജൂതവുംശജരുപട അകത 
അവേൊശങ്ങളില്ല. 

േിഴക്കന ജറുസകെമിപെ 
പഷയറ്ഖറ് ജ�ൊ പ്രകദശത്തു്ിനറ് 
�െസ്തീന കുടുുംബ്ങ്ങപള കുടിപയൊ
ഴിപ്ിക്കൊനുള്ള ഉകദേശ്യകത്ൊപട, 

ഇ്ൊകയെിപന് സുപ്രീും കേൊടതി 
ഒരു വിധി പു്ുഃ�രികശൊധിക്കൊന 
തുടങ്ങി എന വസ്തുതയൊണറ് ജറു
സകെമില് �ിരിമുറുക്കങ്ങള് വര്
ദ്ധിപ്ിച്തറ്. ഇ്കയല് രൊഷ്ട്രും 
്ിെവില് വരുനതിനുമു്റ്, 1948ല് 
ജറുസകെമിപന് േിഴക്കന ഭൊഗും 
കജൊര്ദേൊപന് സേവശമൊയിരുന
തിനുമു്റ്, ഇകപ്ൊള് അവരുപട 
വീടുേള് ഇരിക്കുന ഭൂമി ജൂതരു
പട ഉടമസ്തയിെൊയിരുന്നു. 1948-
പെ യുദ്ധത്ില് (ഇ്കയലും �െ
സ്തിനേൊരുും തമ്ിലള്ള സും�ര്
ഷും 1948-ല് തുടങ്ങി) അഭയൊര്
ത്ിേളൊയ �െസ്തീനേൊപര 1950-
േളില് കജൊര്ദേൊന സര്ക്കൊര് അവി

പടയൊണറ് പു്രധിവസിപ്ിച്തറ്. 
അന്നു പതൊടറ് അവര് അവിപട തൊ
മസിക്കുേയുും പെയ്ന്നു. �കക്, 
തീവ്രവെതു�ക് സും�ങ്ങളില് 
പ�ട ഇ്കയെി കുടികയറ്ക്കൊര് 
ഈ സ്െും �െസ്തീനേൊരില്്ി
ന്നുും തിരിച്ചു�ിടിക്കൊ്ൊയി ശ്ര
മിക്കുേയുും, കേൊടതിേള് ക്രൂരമൊ
യി അവര്പക്കൊപ്ും ്ില്ക്കുേയുും 
പെയ്ന്നു.

േിഴക്കന ജറുസകെമിപെ വസ്തു
വേേളപട യഥൊര്ത് ഉടമസ്രു
പട അ്ന്തരൊവേൊശിേള്ക്കറ് അവ 
തിരിച്ചു�ിടിക്കുവൊനുള്ള അനുവൊ
ദും ഇ്കയെി ്ിയമും ്ല്കുന്നു
പണ്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധികക്കണ്തുണ്റ്. 
�കക്, ഇ്കയെിപന് സേവ
ശമുള്ള �ടിഞ്ൊ�ന ജറുസകെമി
െൊേപട, മൂനിപെൊന്നു ഭൂമിയുും 
1948നുമു്റ് അവിപട തൊമസിക്കു
േയുും �ിനീടറ് കുടിപയൊഴിപ്ിക്ക 
പപ്ടുേയുും പെയ്ത �െസ്തീ്ിയന 
കുടുുംബ്ങ്ങളകടതൊയിരുന്നു. �കക് 
ഇ്കയല് ്ിയമമനുസരിച്റ്, 
�ടിഞ്ൊ�ന ജറുസകെപമനല്ല, 
ഇ്കയെിപെവിപടയുമുള്ള തങ്ങ
ളപട ്ഷ്ടപപ്ട ഭവ്ങ്ങള് തിരി
ച്ചു�ിടിക്കൊപമന ആശ ക�ൊലും 
�െസ്തീനേൊര്ക്കില്ല. ്ഗരത്ി
പെ �െസ്തീനേൊരൊയ തൊമസ
ക്കൊര് എകപ്ൊഴുും പ്രതികഷധത്ി
്റ് തയ്ൊ�ൊകുനതില് അത്ഭുതപമൊ
ന്നുമില്ല. അകത സമയും, കുടികയ
റ്ക്കൊരുും അതിതീവ്രവെതു�ക്
ക്കൊരുമൊയ ഇ്കയെി ജൂതസും
�ങ്ങള് കഷഖറ് ജ�ൊയില് വനി
�ങ്േയുും, �െസ്തീനേൊരൊയ ്ി

വൊസിേപള ഭയപപ്ടുത്തുനതി്ൊ
യി ‘അ�ബുേള്ക്കു മരണും’ എന 
മുദ്രൊവൊേ്യും മുഴക്കിപക്കൊണ്റ് ്ഗ
രത്ിലൂപട മൊര്ച്റ് പെയ്േയുും 
പെയ്തു. ഓകരൊ രൊത്ി �ിനിടുകന്തൊ
റുും പ്രകദശും യുദ്ധക്കളമൊയി മൊ�ി. 
പ�ൊെീസൊേപട, കുടികയറ്ക്കൊര്ക്കറ് 
ഒപ്ും ്ില്ക്കുേയുും അവപര സും
രക്ിക്കുേയുും പെയ്തുപേൊണ്റ് �െ
സ്തീനേൊരൊയ പ്രതികഷധക്കൊപര 
ക്രൂരമൊയി സേേൊര്യും പെയ്തു. 
അങ്ങപ് ഹിുംസൊത്മേമൊയ അടി
ച്മര്ത്ല് കഷഖറ് ജ�ൊ പ്രശറ് ്
പത് ഇ്കയെിലും പവസ്ററ് ബ്ൊ
ങ്കിലും ഗൊസയിലമുള്ള �െസ്തീന
േൊര്ക്കുും, �െസ്തീ്റ് പു�ത്തുള്ള 
അ�ബ്റ് കെൊേത്ിനുും കവണ്ിയു
ള്ള ക�ൊര്വിളിയൊയി മൊറ്ി.

ഇ്കയെി ഭരണൊധിേൊരി
േളപട പവ�ിയുപട അകങ്ങയറ്മൊ
യിരുന്നു �തി്ൊയിരക്കണക്കി്റ് 
വിശ്ൊസിേള് അല് അേറ് സ 
മസറ്ജിദില് എത്തുന �മദൊപന് 
അവസൊ് ്ൊളേളില് ഹ�ും അല് 
ഷരീഫില് േണ്തറ്. നൂറു കേൊടി
യിെധിേും മുസ്ീങ്ങള് വിശുദ്ധമൊ
യി േൊണുനതുും, ഇസ്ൊമില് ഏറ്
വും പ്രൊധൊ്്യമുള്ള പുണ്യ സ്െ
ങ്ങളില് മൂനൊമകത്തുമൊയ  ഇട
മൊണിതറ്. ജൂതവുംശജരുും ആദരി
ക്കുന ഇടും. �െസ്തീന രൊഷ്ട്രത്ി
്റ് അനുകൂെമൊയ െിെ മുദ്രൊവൊ
േ്യങ്ങള് ഇവിപട ഉയരുേയുും, 
ആകവശഭരിത്ൊയ ആകരൊ പേൊടി 
വീശുേയുും പെയ്തു. ഇതിനു മറു�
ടിയൊയി, അല് അേറ് സ മസറ്ജി
ദില് ്ിഷ്ഠുരമൊയ പ�ൊെീസറ് ്ട
�ടിയുണ്ൊയി. ഇതൊേപട, ഉട്
ടിയുള്ള തിരിച്ടിക്കറ് തിരിപേൊ
ളത്തുേയുും പെയ്തു. െിെ �െസ്തീന
േൊര് പ�ൊെീസിനുക്കര േപല്ല
�ിഞ്കപ്ൊള്, അസൊധൊരണമൊയ 
ക്രൂരതകയൊപടയൊണറ് പ�ൊെീസറ് 
തിരിച്ടിച്തറ്. യഥൊര്ത്ത്ില് 
അത്രത്ിപെൊരു തിരിച്ടിക്ക
െി്ൊയി ഇ്കയെി ഭരണൊധി
േൊരിേള് േൊത്ിരിക്കുേയൊയി
രുന്നു. എങ്കില് അതുമ�യൊക്കി
പക്കൊണ്റ് ്ിര്ദേയമൊയ ആക്രമണ
ങ്ങള്ക്കറ് അവര്ക്കറ് തുടക്കും കു�ി
ക്കൊും. നൂറുേണക്കി്റ് �െസ്തീന
േൊര്ക്കറ് മു�ികവറ്റു. �മദൊന മൊസ
ത്ില് മസറ്ജിദിനുള്ളിലള്ള വി
ശ്ൊസിേള്ക്കുക്കര സ്റണ് ഗ്
ക്ഡുേളും േണ്ണീര്വൊതേവും 
പ്രകയൊഗിക്കൊന പ�ൊെീസുേൊപര 
അയക്കണപമങ്കില് അസൊധൊര
ണമൊയ ക്രൂരതയുും പ്രകേൊ�്വും 
ഉണ്ൊകേണ്തുണ്റ്. മൊത്വമല്ല, 
20-ൊും നൂറ്ൊണ്ിപന് തുടക്കത്ില്, 
സും�ര്ഷത്ിപന് ആരുംഭുംപതൊ
ട്ടുതപന, ഹ�ൊും അല് ഷരീഫിപ് 
്ശിപ്ിച്റ് അവിപട ജൂതര്ക്കറ് 
തങ്ങളപട കദവൊെയും പു്ര്്ിര്
മിക്കണപമന ആത്യന്തിേെക്്യും 
ക�റുനവയൊയിടൊണറ് സികയൊ
ണിസ്ററ് ്ട�ടിേപള �െസ്തീന
േൊരൊയ മുസ്ീമുേള് േൊണുനതറ്. 

മിക്ക �െസ്തീനേൊപര സുംബ്ന്ധി
ച്ിടകത്ൊളവും ഇ്കയല് 
പ�ൊെീസറ് ഈ കതൊനെി്റ് അടി
വരയിടുനതറ് ഇതൊദ്യമൊയല്ല. 

അകപ്ൊള് ഭൂരിഭൊഗും മൊധ്യമ
�ികപ്ൊര്ട്ടുേള്ക്കുും വിരുദ്ധമൊയി, 
മതിയൊയ പ്രകേൊ�്മുണ്ൊക്കി 
യതുും, കമഖെപയ ആളിക്കത്ിക്കു
നതരത്ില് സൊയുധ േടനൊക്ര
മണങ്ങള് ്ടത്ിയതുും ഇ്കയല് 
ഭരണൊധിേൊരിേളൊപണനതറ് വ്യ
ക്തമൊണറ്. അതുപേൊണ്റ്, ഇ്കയ
െിപന് ആക്രമണും ്ിരു�ൊധിേ
മൊയി ഉട്ടി അവസൊ്ിപ്ിക്ക
ണപമനറ് ആവശ്യപപ്ട്ടുപേൊണ്റ് 
ഏവരുും അതിപ് അസന്ദിഗ്ദ്ധമൊ
യി അ�െ�ികക്കണ്തുണ്റ്.

അസ്സ്മഥാക്കുന്ന മറ്ത്  
സുംഭവവിേഥാസങ്ങൾ

കൂടൊപത, ഇ്കയല് ഭരണകൂ
ടും മനുഷ്യൊവേൊശങ്ങപള ്ഗ്നമൊ
യി െും�ിക്കുനതി്റ് മറ്റുെിെ 
പതളിവേള്കൂടിയുണ്റ്. ‘ഇ്കയല് 
അധിേൊരിേളപട വര്ണ്ണവികവെ
്ത്ിപന്യുും കവടയൊടെിപന്യുും 
അതിരു േടന കുറ്കൃത്യങ്ങള്’ 
എന, 213 ക�ജുള്ള �ികപ്ൊര്ടറ്, 
2021 കമയറ് 9്റ് ഹയൂമന സ�റ്റ് സറ് 
വൊച്റ് പു�ത്തുവിട്ടു. ഇ്കയെിലും 
അവര് സേവശും പവച്ിരിക്കുന 
മറ്റ് പ്രകദശങ്ങളിലും �െസ്തീനേൊര്
ക്കുക്കരയുള്ള ഇ്കയെിപന് പ�
രുമൊറ്പത് ഈ �ികപ്ൊര്ടറ് �രി
കശൊധിക്കുന്നു. കജൊര്ദേൊന ്ദിക്കുും 
പമഡിറ്ക�്ിയന േടെിനുമിടയില്, 
ഏപ�ക്കുപ� ഒകര ജ്സുംഖ്യയുള്ള 
രണ്റ് വിഭൊഗങ്ങള് �ൊര്ക്കുന പ്ര
കദശപത് ഭരിക്കുന ഏേ അധി
േൊരകേന്ദ്രമൊണറ് ഇ്കയല് സര്
ക്കൊപരന്നുും, അവര് കൃത്യമൊയ രീ
തിശൊസ്ത്രകത്ൊപട ജൂതരൊയ ഇ്
കയലേൊര്ക്കറ് ആനുകൂെ്യങ്ങള് 
്ല്കുേയുും, അകതസമയുംതപന 
�െസ്തീനേൊപര അടിച്മര്ത്തുേ
യുും പെയ്ന്നുപവന്നുും അതില് ചൂ
ണ്ിക്കൊട്ടുന്നു. അതു തപന ഇ്
കയല് സേകയ�ിയിരിക്കുന ഭൂമി
യില് കൂടുതല് രൂക്മൊയി പെയ്
ന്നു. �െസ്തീനേൊപര ക�ൊപെ ഒരു 
പ്രകത്യേ സമൂഹത്ിപന് മൗെി
േൊവേൊശങ്ങള് വികവെ്�രമൊയ 
ഉകദേശ്യകത്ൊപട േടുത് രീതിയില് 
്ികഷധിക്കുനതറ്, അന്തൊരൊഷ്ട്രത
െത്ില് അുംഗീേരിക്കപപ്ടിട്ടുള്ള 
െടങ്ങളും അന്തൊരൊഷ്ട്ര്ിയമങ്ങളും 
അനുസരിച്റ്, കവടയൊടലും വര്ണ്ണ
വികവെ്വും എന തരത്ില്പപ്
ട, മനുഷ്യരൊശിപക്കതികരയുള്ള കു
റ്മൊകുന്നു എനറ് ഈ �ികപ്ൊര്ടറ് 
സമര്ത്ിക്കുന്നു. 

തങ്ങളപട ്ീെമൊയ ്യത്ി
പന് ഭൊഗമൊയി, ഇ്കയല് അധി
േൊരിേള് ജൂതസമൂഹങ്ങള്ക്കറ് 
െഭ്യമൊയ ഭൂമി വര്ധിപ്ിക്കൊന ശ്ര
മിച്ചുപേൊകണ്യിരിക്കുന്നു. അതൊ
േപട, അന്തൊരൊഷ്ട്ര ്ിയമങ്ങള്ക്കു 

അലമരിക്ൻ സാമ്ാജ്യത്ത്ിളറെ തീട്ടൂരങ്ങൾ
ക്കു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്ാൻ മടി ോണിക്കുന്ന അറബ് 
രാജ്യങ്ങൾക്കുലമൽ അധീശത്ത്ിനുള്ള പദ്ധ
തിേൾക്കും ആക്രമണങ്ങൾക്കുമുള്ള ചവിട്ടുപ
ടിയായി സിലയാണിസ്റ് ഇസ്രലയൽ രാജ്യളത് 
ഉപലയാഗിക്കുന്നു. അവരുളട ഈ അധീശത്
മാണ്, ലമഖലയിൽ പുതിയ പ്രശ് നങ്ങൾക്കുള്ള 
വിത്തു വിതച്ചത്. ഇലപ്ാഴളത് സായധസംഘർ
ഷങ്ങളുളടയം തുടക്ം ഈ നീക്ത്ിൽനിന്ന് 
തളന്നയാണ്.
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വിരുദ്ധമൊയി േകയ്�ിയ പ്രകദശ
ങ്ങളിെടക്കും ഭൂമി �ിടിപച്ടുത്റ്, 
�ൊര്പ്ിടങ്ങള് ്ിര്മ്ിച്ചുപേൊണ്ൊ
ണറ് പെയ്നതറ്. കൂടൊപത, േഠി്
മൊയ പ�ര്മിറ്റ് വ്യവസ്േളിലൂപട 
�െസ്തീനേൊരുപട യൊത്േള് തട
ഞ്ഞുപേൊണ്ടുും. വീടുേള് വിട്ടുക�ൊ
കുവൊന ആയിരക്കണക്കി്റ് �െ
സ്തീനേൊപര സമ്ര്ദേത്ിെൊക്കുന 
തരത്ില്, ്ിര്ദേയമൊയ സൊഹ
െര്യങ്ങളില് െിെ കേന്ദ്രങ്ങളില് 
തിങ്ങിപഞരുങ്ങി �ൊര്ക്കൊന 
അവപര ്ിര്ബ്ന്ധിതരൊക്കുേയൊ
ണറ്. അകതസമയുംതപന ഇ്
കയെിപെ ജൂതരൊേപട, അകത 
പ്രകദശത്തുതപന, ഇ്കയെിപന് 
സിവില് ്ിയമങ്ങള് പ്രേൊരും 
തങ്ങളപട മുഴുവന അവേൊശങ്ങ
ളും ആസ്ദിച്ചുപേൊണ്റ് ജീവിക്കു
ന്നു. �െസ്തീനേൊര്ക്കുള്ള പേടിട 
പ�ര്മിറ്റുേള് ്ികഷധിക്കപപ്ടു
ന്നു; പ�ര്മിറ്ില്ല എന േൊരണും 
��ഞ്റ് ആയിരക്കണക്കി്റ് വീ
ടുേള് ഇടിച്ചു്ിരത്പപ്ടുന്നു. െക്
ക്കണക്കി്റ് �െസ്തീനേൊര്ക്കുും 
അവരുപട ബ്ന്ധുക്കള്ക്കുും തൊമ
സക്കൊര്ക്കുള്ള അവേൊശങ്ങള് 
്ികഷധിക്കപപ്ടുന്നു. േകയ്റ്പ്ര
കദശങ്ങളില് ജ്സുംഖ്യൊ രജിസ്ട്രി 
തപന മരവിപ്ിച്ിരിക്കുേയൊണറ്. 
അതി്ൊല് കുടുുംബ്ങ്ങളപട ഒത്തു
കെരല് തപന തടസ്പപ്ടുന്നു. 
ഗൊസ ്ിവൊസിേള് പവസ്ററ്ബ്ൊ
ങ്കില് ജീവിക്കുനതറ് വിെക്കിയി
രിക്കുന്നു. �െസ്തീനേൊരൊയ ഇ്
കയല് �ൗരന്മൊര്പക്കതിപരയുും 
വികവെ്മുണ്റ്. �െസ്തീനേൊപര 
ഒഴിവൊക്കുനതി്റ് ജൂതരുപട നൂ
റുേണക്കി്റ് പെറു�ടണങ്ങപള 
അനുവദിക്കുന ്ിയമങ്ങളണ്റ്. 
ജൂതരൊയ ഇ്കയെി കുടിേളപട 
സറ് ക്കൂളേളമൊയി തൊരതമ്യും പെ
യ്ക്ൊള് �െസ്തീനേൊരുപട സറ് ക്കൂ
ളേള്ക്കറ് വളപര തുച്മൊയ ്ീക്കി
യിരുപ്റ് മൊത്കമ ബ്ജറ്റുേളില് 
ഉണ്ൊവേയുള്ളൂ. ജറുസകെമില് 
തപന, മു്ിസിപ്ൊെിറ്ിയുപട സഹൊ
യകത്ൊപട സര്ക്കൊര് ആസൂത്
ണും പെയ്നതറ്, ്ഗരത്ില് ഉ�
ച് ഒരു ജൂതഭൂരി�ക്ും ്ിെ്ിര്
ത്ൊ്ൊണറ്. 1967ല് ഇ്കയല് 
േകയ്�ിയ ്ഗരത്ിപന് േിഴക്കന 
ഭൊഗത്റ് �െസ്തീനേൊരൊണറ് ഭൂരി
�ക്പമനതുും, 1993പെ ഓകസ്ൊ 
ഉട്ടി പ്രേൊരും ്ഗരത്ിപന് 
�ദവിപയപന്തനതറ് ഇ്കയലും 
�െസ്തീനുും തമ്ിലണ്ൊകക്കണ് 
ഒരു സ്ിരും സമൊധൊ് ഉട്ടി
യിലൂപട തീര്പ്ൊകക്കണ്തൊപണ
ന്നുമുള്ള വസ്തുതേപള മ�ച്ചുപേൊ
ണ്ൊണറ് ഇത്രും ്ട�ടിേള്. 
ഇ്കയെിലും അവര് സേവശും 
പവച്ിരിക്കുന പ്രകദശങ്ങളിലമുള്ള 
�െസ്തീനേൊര് ക്രികടണ്ിവരു
ന, വര്ണ്ണവികവെ്വും  കവടയൊ
ടലും എന്നുതപന ��യൊവന 
തരത്ിലള്ള വികവെ്ത്ിപന് 
�ശ്ൊത്െമിതൊണറ്. ഇതൊേപട, 

അന്തൊരൊഷ്ട്രതെത്ിലും ്ിയമ�
രമൊയുും മനുഷ്യരൊശിപക്കതിരൊയ 
കുറ്കൃത്യമൊയി അുംഗീേരിക്കപപ്
ടവയൊണറ്. ജറുസകെമിപ് കേന്ദ്ര
മൊക്കി, ഈ �ശ്ൊത്െത്ിെൊ
ണറ് ഇകപ്ൊഴപത് പ്രതിസന്ധിയുും 
വിേസിച്തറ്. 

ഇകപ്ഥാഴടത് സുംഭവത്ില് 
എടുത്തുേഥാകണണ് 
പ്രകത്േതേൾ

ഇകപ്ൊഴപത് സുംഭവത്ില് 
േൊകണണ് മറ്റ് സവികശഷ വശ
ങ്ങളൊണറ് ഇ്ി ��യുനതറ്. 

ഒനൊമതൊയി, ഇ്കയെിലും 
അവര് സേവശും പവച്ിരിക്കുന 
പ്രകദശങ്ങളിലും ഉള്ള ഇ്കയല് 
്യപത്, കവടയൊടലും വര്ണ്ണവി
കവെ്വും ്ി�ഞ്, മനുഷ്യരൊ
ശിപക്കതിപരയുള്ള ഒരു കുറ്കൃത്യ
മൊയി അന്തൊരൊഷ്ട്ര അഭിപ്രൊയും 
വ്യക്തമൊയുും അടയൊളപപ്ടുത്തുന്നു. 

രണ്ൊമതൊയി, ഇ്കയലും 
ഈജിപ്ും ഗൊസയിപെ തീരപ്രകദ
ശത്റ് ഉ�കരൊധും ഏര്പപ്ടുത്ി
പയങ്കിലും  സൊമൊ്്യും ്പല്ലൊരു 
ആയുധകശഖരും സേവശപപ്ടു
ത്തുവൊന ഹമൊസറ് ക്തൃത്ത്ി
നുറ്േഴിഞ്ഞു. കൂടൊപത, മുന സും
�ര്ഷങ്ങളില് ഉ�കയൊഗിച്വ
കയക്കൊള് കൂടുതല് േരുത്തുും ദൂര
വ്യൊപ്തിയുമുള്ള, പടല് അവീവിലും 
ജറുസകെമിലുംവപര എത്ൊന 
കശഷിയുള്ള ക�ൊക്കറ്റുേളൊണറ് ഇത്
വണ ഉ�കയൊഗിക്കപപ്ടതറ്. യുഎസറ് 
സൊ് ത്ിേ�ിന്തുണയുള്ള അയണ് 
കഡൊും മിസസല് പ്രതികരൊധസും
വിധൊ്പത് മ�ിേടക്കൊന  നൂ
�ിെധിേും മിസസലേള് ഒരുമിച്റ് 
പതൊടുത്തുവിടുന പുതിയ തന്ത്രമൊ
ണറ് ഹമൊസറ് സ്ീേരിച്തുും. അതറ് 
ഇത്വണ ഇ്കയെില് കൂടുതല് 
അത്യൊഹിതങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ിട്ടു 
ണ്ൊേൊും. േലഷിതമൊയ സൊഹ
െര്യത്ില് ക്തൃത്ും ഏപറ്ടുത്തുും, 
കൃത്യമൊയ ക�ൊക്കറ്ൊക്രമണങ്ങളി
ലൂപട ഇ്കയെിനുള്ളില് തപന 
പ്രഹരകമല്പ്ിച്ചുും, ഏപ� േരുത്
രൊയ ശത്രുക്കള്ക്കുകമല് തങ്ങളപട 
അജണ് അടികച്ല്പ്ിച്ചുും ഗൊസ
യിപെ ഹമൊസറ് ഇത്വണ ഇ്
കയെിപെ സസ്്യപത്യുും രഹ

സ്യൊക്്ഷണവിഭൊഗപത്യുും 
സര്ക്കൊരിപ്തപനയുും അ്ര
പ്ിച്ചു.

മൂനൊമതൊയി, ഗൊസയിപെ 
ആക്രമണത്ി്റ് സമൊന്തരമൊയി, 
കെൊദറ്, �ൊുംെ, ജഫ, അപക്ര, േി
ഴക്കന ജറുസകെും തുടങ്ങിയ മി

ശ്രവുംശീയ ഇ്കയല് ്ഗരങ്ങ
ളിപെ പതരുവേളില് അക്രമകേൊ
െൊഹെങ്ങളണ്ൊയിരുന്നു. ഇവിട
ങ്ങളില്, കൂടുതലും മറ്ിടങ്ങളില് 
്ിന്നുും എത്തുന തീവ്രവെതറ് ജൂ
തേെൊ�േൊരിേള്, പ്രകദശപത് 
അ�ബ്റ് വുംശജര്ക്കുകമല് െൊടി
വീഴൊന ശ്രമിപച്ങ്കിലും ഇത്വണ 
ശക്തമൊയ പ്രതികരൊധും ക്രികട
ണ്ിവന്നു. 21 വര്ഷും മുമ്ണ്ൊയ 
രണ്ൊും �െസ്തീ്ിയന േെൊ�ും 
അഥവൊ ഇനതിഫൊദയുപട തുടക്ക
ത്ിനുകശഷും ഈ അളവിലള്ള 
സും�ര്ഷും ഇതറ് ആദ്യമൊണറ്. 
ഒരു ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്ി്റ് സമൊ
്മൊയ സൊഹെര്യമൊണറ് ഇതറ് സൃ
ഷ്ടിച്തറ്. സൊധൊരണ്ിെ പു്ുഃ
സ്ൊ�ിക്കുനതില് പ്ത്്യൊഹു 
ക്തൃത്ും ്ല്േിയ അകപ്ൊഴപത് 
സര്ക്കൊരിപന് �രൊജയപത് ഇതറ് 
അടിവരയിട്ടു േൊണിച്ചു. 

്ൊെൊമതൊയി, ഇ്കയല് ഭര
ണൊധിേൊരിേള് മുകനൊട്ടു പവക്കു
ന, സ്യും പ്രതികരൊധിക്കൊനുള്ള 
അവേൊശും, പ്രകയൊഗിക്കുനതിപ് 
പ്റ്ിയുള്ള വൊദും. യുഎസറ് പ്രസി
ഡന്റ് കജൊ സബ്ഡനുും അനുയൊ
യിേള്ക്കുും അവരുപട പേൊപ്ൊ
ടിയുേയൊണറ് എനതറ് വ്യക്തമൊ
ണറ്. അക്രമും അടിച്മര്ത്തുനതി
്റ് ആവശ്യപമങ്കില് ഇരുമ്മുഷ്ടി 
ഉ�കയൊഗിക്കുപമന അനപത് 
ഇ്കയല് പ്രധൊ്മന്ത്രി പ്ത
്്യൊഹുവിപന് മുന�ിയിപ്റ് ഓര്
കക്കണ്തുണ്റ്. അടിച്മര്ത്ിയ 
ജ്വിഭൊഗങ്ങള്പക്കതികര, വി
കശഷിച്ചുും ഗൊസയില്, ഇ്കയല് 
സ്ൊ�ിച്ിരിക്കുന സസ്ിേസ
നൊഹും അകങ്ങയറ്ും സങ്കീര്ണ്ണ
വും അതീവമൊരേവും, യുഎസറ് 
സൊമ്ൊജ്യത്വും അവരുപട കൂടൊ
ളിേളും അടക്കമുള്ളവരുപട ്ിര്
കല്ലൊഭമൊയ സൊ്ത്ിേസഹൊയ
വും �ിന്തുണയുുംപേൊണ്റ് എണ്ണ
യിപടടുത്തുമൊപണനറ്, ജ്ൊധി

�ത്യമ്സ്ള്ള ജ്ങ്ങപള സുംബ്
ന്ധിച്ിടകത്ൊളും ഇകപ്ൊള് വ്യക്ത
മൊവന്നുണ്റ്. േകയ്റ്ത്ിപന് ഇര
േളൊയ ജ്വിഭൊഗത്ി്ൊേപട, 
യന്ത്രവല്കൃത ആയുധങ്ങളില്ല, 
കവ്യൊമകസ്കയൊ ്ൊവിേകസ്
കയൊ ഇല്ല, വ്ന ആയുധങ്ങകളൊ, 
കേന്ദ്രീകൃതസുംവിധൊ്ങ്ങകളൊ ഇല്ല. 
തങ്ങളപട ആക്രമണകശഷിയികെ
ക്കറ് ഹമൊസറ് എത്തപന കൂടികച്ര്
ക്കലേള് ്ടത്ിയൊലും അപതൊ
ന്നുും ഇ്കയെിപന് ഭീേരമൊയ 
േരുത്ിനുമുനില് �ിടിച്ചു്ില്
ക്കൊനതപന േഴിയുനതല്ല. അങ്ങ
പ്പയൊരു ശക്തി, ഗൊസപയ സ്
യുംപ്രതികരൊധത്ി്ൊയി ആക്ര
മിക്കൊന ്ിര്ബ്ന്ധിതമൊയി എനറ് 
��യുനതുതപന �രിഹൊസ്യമൊ
ണറ്. അതുപേൊണ്റ്, േകയ്റ്ഭൂമിയി
െടക്കും ഇ്കയല് ്ടത്തുന കൂ
ടപക്കൊെയറ് പക്കതികര കെൊദ്യങ്ങള് 
ഉയരുേയൊണറ്. അപതൊരു യുദ്ധ
ക്കുറ്മൊണറ്. 

അഞ്ചൊമതൊയി, പ്ത്്യൊഹു
വിപന് രൊഷ്ട്രീയഭൊവിയുും വ്യക്തി
തൊതറ്�ര്യങ്ങളും അവഗണിക്കൊ
്ൊേൊത് �ടേങ്ങളൊണറ്. വ്യ
ക്തമൊയ ഫെമില്ലൊതിരുന മൊര്
ച്ിപെ �ൊര്െപമന്റ് പതരപഞ്ടു
പ്ിനുകശഷും ഒരു സഖ്യസര്ക്കൊ
രുണ്ൊക്കുനതില് പ്ത്്യൊഹു 
�രൊജയപപ്ട്ടു. (ഇകപ്ൊള് അകദേ
ഹത്ിപന് എതിരൊളിേള് ഒത്തു
കെര്ന സഖ്യസര്ക്കൊര് പ്ത
്്യൊഹുവിപ് അധിേൊരത്ില് 
്ിന്നുും പു�ത്ൊക്കിയിരിക്കുേ 
യൊണറ്) അകപ്ൊള് ഒരു യുദ്ധേൊ
ഹളും മുഴക്കുനതറ് തപന രക്ി
ക്കുും എനറ് അകദേഹും േരുതി. 
അതി്ൊല്, ഇ്കയല് �ൗര
ന്മൊര്ക്കു ക്കരയുണ്ൊയ ക�ൊക്ക
റ്ൊക്രമണങ്ങള്ക്കറ് �േരും കെൊദി
ക്കൊന ഇ്കയല് ആഗ്ഹിക്കു
നതി്ൊല് ഹമൊസിപ്തികരയു
ള്ള പ്രത്യൊക്രമണും തുടരുപമനറ് 
കമയറ് 16്റ് അകദേഹും പ്രഖ്യൊ�ിച്ചു. 
ക�ൊരൊടത്ിപന് ഈ �ടവും 
ഇ്കയല് തപന ജയിക്കുപമനൊ
യിരുന്നു അകദേഹത്ിപന് വൊക്കു
േള്. ഇ്കയല് �ൗരന്മൊപര 
ത്ിക്കനുകൂെമൊക്കൊന �െസ്തീ
പ്തിപര സ്ിരും യുദ്ധും ആരും

ഭിക്കുനതുും �െസ്തീന പ്രകദശങ്ങ
പള സേയടക്കുനതുും അവരുപട 
തൊതറ്�ര്യൊര്ത്മൊപണനറ് അവപര 
കബ്ൊധ്യപപ്ടുത്തുേ എനതൊയി
രുന്നു വ്യക്തമൊയുും അകദേഹത്ി
പന് ഉകദേശ്യും. സും�ര്ഷും കൂടു
തല് ്ീളകന്തൊറുും, പ്ത്്യൊഹു
വിപന് എതിരൊളിേള്ക്കറ് അകദേ
ഹത്ിപ്തികര സഖ്യും രൂ�ീേ
രിക്കൊനുള്ള ശ്രമങ്ങള് കൂടുതല് 
തടസ്പപ്ടുന്നു. മപറ്ൊരു പതരപഞ്
ടുപ്റ് ്ടക്കുേയൊപണങ്കില്, സുര
ക്യുപട േൊര്യത്ില് ശക്തമൊയ 
പ്രതിച്ൊയയുള്ള പ്ത്്യൊഹുവി
്റ് ഉ�പ്ൊയ വിജയും ക്ടൊനുള്ള 
സൊധ്യതകയയുും അതറ് വര്ധിപ്ി
ക്കുന്നു. ഏപതൊരു ഫൊസിസ്ററ് ഏേൊ
ധി�തിയുപടയുും പ്രകത്യേതയൊ 
ണിതറ്. ്ീണ്ടു്ില്ക്കുന ഒരു യു
ദ്ധകമൊ, ഒറ്പപ്ട സൊയുധസും�ര്
ഷങ്ങകളൊ ഒപക്ക, യഥൊര്ത്പ്ര
ശറ് ്ങ്ങളില്്ിന്നുും ജ്ങ്ങളപട 
ശ്രദ്ധപയ അടര്ത്തുന്നു. ഒപ്ും ആയു
ധങ്ങള് കുന്നുകൂടി, സ്ദറ്�ട്
യുപട സസ്ിേവല്ക്കരണത്ി
പന് ഭൊഗമൊയ ആയുധ ്ിര്മ്ൊ
ണപത് അതറ് കൂടുതല് ത്രിത
പപ്ടുത്തുന്നു. അങ്ങപ്, മരണൊ
സനമൊയ മുതെൊളിത്ും ആണ്ടു
മുങ്ങിയ പ്രതിസന്ധിപയ അേറ്ി
്ിര്ത്ൊന ശ്രമിക്കുന്നു. അകത
സമയുംതപന, യുദ്ധഭ്രമപത് ്ി
െ്ിര്ത്തുേവഴി, തീവ്രകദശഭക്തി
യുപടയുും േ�ടകദശസറ് ക്ഹ ത്ി
പന്യുും വിേൊരങ്ങള് ജ്ങ്ങള്
ക്കിടയില് സൃഷ്ടിക്കൊന അതറ് 
സഹൊയിക്കുന്നു. 

യഎസത്, യടേ, ചചന, ഇന് 
എന്നിവരുടെ നിലപഥാടുേൾ

ഇ്ി അന്തൊരൊഷ്ട്ര പ്രതിേര
ണങ്ങള് �രികശൊധിക്കൊും. ഗൊസ
യിപെ ജ്വൊസകേന്ദ്രങ്ങളില് 
്ിന്നുും ഇ്കയെിപെ ജ്ങ്ങള് 
തിങ്ങിപ്ൊര്ക്കുന കമഖെേളികെ
ക്കറ് അ്ിയന്ത്രിതമൊയി ക�ൊക്ക
റ്റുേള് പതൊടുത്തുവിടുനതിപ് 
അ�െ�ിച് ഐേ്യരൊഷ്ട്രസും�
ട്യുപട തെവന, �രമൊവധി സും
യമ്ും �ൊെിക്കണപമനറ് ഇ്
കയെിക്ൊടറ് അഭ്യര്ത്ിച്ചു. മറുവ

 19-ാം നൂറ്ാണ്ിളറെ അവസാനത്ിൽ േിഴക്ൻ 
യൂലറാപ്ിൽ ജൂതർളക്തിലരയണ്ായ ഹിംസാ
ത്മേമായ ലവട്യാടലിനും, പടിഞ്ഞാറൻ യൂലറാ
പ്ിളല യഹൂദവിലരാധലത്ാടുമുള്ള പ്രതിേരണ
മായാണ്, ആധുനിേ സിലയാണിസം ഉയർന്നു
വന്നത്. അതിളറെ ഉദയത്ിളറെ ഗതിയിൽ, നഷ്
ളപ്ട് മാതൃലദശലത്ാടുള്ള പ്രാചീന ജൂതചരിത്ര
ത്ിലം ലബബിെിലമുള്ള ബന്ധളത്, ഇസ്രാ
ലയൽ ലദശത്് ഒരു ആധുനിേ ജൂതരാഷ്ടം സ്ാ
പിക്കുവാനുള്ള വീക്ഷണലത്ാട് അതിതീവ്ര ലദ
ശീയവാദലത്ാടുകൂടി ആധുനിേ സിലയാണിസം 
ഉരുക്ിലച്ചർത്തു
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സ്തീധന പകാലോതങ്ങൾക്കും സ്തീകൾക്കും കുട്ികൾക്കും ശനപെയു
ള് ആതിക്രെങ്ങൾക്കും വിനാേകെൊയ െദ്യനയത്ിനുപെതിപെ 
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ശത്റ്, യുഎസറ് പ്രസിഡന്റ് 
സബ്ഡനുും, പസക്രട�ി ഓഫറ് 
കസ്ററ്റുും പ്ത്്യൊഹുവിപ് വിളി
ച്റ് ഇ്കയെിനുള്ള തങ്ങളപട 
�ിന്തുണയ�ിയിച്ചു. ഗൊസയിപെ 
മൊരേമൊയ ഇ്കയല് ആക്രമ
ണത്ി്ിപട, ഒരു ആഴറ്ച്ക്കിപട 
മൂനൊും തവണ കൂടിയ ഐേ്യരൊ
ഷ്ട്രസും�ട്യുപട രക്ൊസമിതി 
വീണ്ടുും തീരുമൊ്മൊേൊപത അവ
സൊ്ിച്ചു. േൊരണും, ഇ്കയലും 
ഹമൊസുും തമ്ിലള്ള അടിയന്തര 
പവടി്ിര്ത്െി്റ് ആവശ്യപപ്
ടുന സുംയുക്തപ്രകമയപത് അകമ
രിക്ക തടയുേയൊണറ് ഉണ്ൊയതറ്. 
രണ്ടു വിഭൊഗങ്ങകളൊടുും �ിനവൊ
ങ്ങൊന ��പഞ്ങ്കിലും, യുപേ,  
യുഎസിപ്ൊപ്ും കെര്നറ് ഏേ
സ്രത്ില് ഹമൊസിപന് തീവ്ര
വൊദ്ട�ടിേപള അ�െ�ിച്ചു. 
സെ്യൊേപട, മറുവശത്റ് അടി
യന്തര പവടി്ിര്ത്െി്റ് മധ്യ
സ്ത വഹിക്കുവൊന യുഎന രക്ൊ
സമിതിപയ കപ്രൊത്സൊഹിപ്ിച്ചു. 
അന്തൊരൊഷ്ട്ര്ിയമത്ി്റ് അനു
സൃതമൊയി �െസ്തീനേൊര് മുകനൊ
ട്ടുവയ്ക്കുന ്്യൊയമൊയ ദ്ിരൊഷ്ട്ര �രി
ഹൊരപത് അവര് �ിന്തുണച്ചു. 
കൂടൊപത, ഈ വിഷയത്ില് 
യുഎന, അ�ബ്റ് െീഗറ്, ഓര്ഗസ്
കസഷന ഓഫറ് ഇസ്ൊമിേറ് കേൊ
ഓപ്ക�ഷന എനിവരുപട സൃഷ്ടി
�രമൊയ �ങ്കിപ്യുും സെ് �ി
ന്തൊങ്ങി. ദ്ിരൊഷ്ട്ര �രിഹൊരപത് 
അടിസ്ൊ്മൊക്കി, രണ്ടു വിഭൊഗ
ങ്ങളും സമൊധൊ്െര്ച്േള് എത്
യുുംകവഗും തുടങ്ങണപമന ്ിെ
�ൊടുും അവര് സേപക്കൊണ്ടു. അതി
ലൂപട, 1967പെ അതിര്ത്ിപയ 
അടിസ്ൊ്മൊക്കി േിഴക്കന ജറു
സകെും തെസ്ൊ്മൊയി സ്ത
ന്ത്രരൊഷ്ട്രമൊയ �െസ്തീന സ്ൊ�ി
ക്കുേയുും, അങ്ങപ് �െസ്തീപന്
യുും ഇ്കയെിപന്യുും, അതുക�ൊ
പെതപന ജൂത-അ�ബ്റ് രൊഷ്ട്രങ്ങ
ളപടയുും സമൊധൊ്�രമൊയ സഹ
വര്ത്ിത്ും സൊധ്യമൊകുപമന്നുും 
അവര് പ്രത്യൊശിച്ചു. 

ഇന്ത്യപയ സുംബ്ന്ധിച്ിടകത്ൊ
ളും, കമയറ് 16്റ് യുഎന രക്ൊസ
മിതിയിലും, കമയറ് 20്റ് പ�ൊതു
സഭയിലമുള്ള ഇടപ�ടലേള്ക്കി

ടയില് ്ടത്ിയ പ്രസ്തൊവ്േളില്, 
വ്യക്തമൊയുും ഇ്കയെി്റ് അനു
കൂെമൊയ ചുവടുമൊറ്ത്ിപന് സൂെ
്യുണ്ൊയിരുന്നു. കമയറ് 16്റ് യുഎന 
രക്ൊസമിതിയില് അവതരിപ്ി
ച് ഇന്ത്യയുപട പ്രസ്തൊവ്യില്, 
്്യൊയമൊയ �െസ്തീന വിഷയപത് 
ഇന്ത്യ ശക്തമൊയി �ിന്തുണക്കുേ
യുും, ദ്ിരൊഷ്ട്ര �രിഹൊരത്ി്റ് 
അെഞ്ചെമൊയ �ിന്തുണയ�ിയി
ക്കുേയുും പെയ്ന്നു എന വരി, 
കമയറ് 20്റ് യുഎന പ�ൊതുസഭ
യില് ്ടത്ിയ പ്രസ്തൊവ്യില് 
േൊണൊ്ില്ലൊയിരുന്നു. കൂടൊപത 
കമയറ് 20്റ് ്ടത്ിയ പ്രസ്തൊവ്
യില്, അക്േും സിവിെിയന  
മരണങ്ങള്ക്കറ് ഇടയൊക്കിയ, ഗൊ
സയില്്ിന്നുും ഇ്കയെികെക്കറ് 
്ടത്ിയ അ്ിയന്ത്രിത ക�ൊക്ക
റ്ൊക്രമണങ്ങപള ഇന്ത്യ അ�െ�ി
ച്ിട്ടുമുണ്റ്. േിഴക്കന ജറുസകെമി
ലും സമീ� പ്രകദശങ്ങളിലും ഉള്
പപ്പട, ്ിെവിപെ സ്ിതിഗതി
േള് ഏേ�ക്ീയമൊയി മൊറ്ൊനു
ള്ള ശ്രമങ്ങളില്്ിനറ് വിട്ടു്ില്
ക്കൊനുും, തീവ്രമൊയ സുംയമ്ും 
േൊണിക്കൊനുും, �ിരിമുറുക്കങ്ങള് 
വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന പ്രവര്ത്്ങ്ങളില് 
്ിനറ് വിട്ടു്ില്ക്കൊനുും ഞങ്ങള് 
ഇരു�ക്കത്ൊടുും അഭ്യര്ത്ിക്കു
ന്നു എനൊണറ് രക്ൊസമിതിയി
പെ പ്രസ്തൊവ്യില് ��ഞ്ിട്ടു
ള്ളതറ്. ഇ്ൊകയല്-ഹമൊസറ് ്ട
�ടിേപളതമ്ില് സൊമ്യപപ്ടുത്തു
നതൊയിരുന്നു ഇതറ്. പ്രകത്യേിച്ചുും 
േിഴക്കന ജറുസകെമിലും പഷയറ്ഖറ് 
ജ�ൊ പ്രകദശത്തുമുള്ള ഇ്ൊകയ
െിപന് ്ട�ടികയൊപടയൊണറ് പ്ര
ശ്നും ആരുംഭിച്പതനൊണറ് ഇന്ത്യ 
അനറ് പ്രസ്തൊവിച്തറ്. പ�ൊതുസഭ
യിപെ പ്രസ്തൊവ്യില് അപതൊ
പക്ക ഒഴിവൊക്കിപക്കൊണ്റ്, വ്യക്ത
മൊയുും ഇ്കയെിപ് കൂടുതല് 
�ിന്തുണക്കുേയൊണറ് ഉണ്ൊയതറ്. 
ഇന്ത്യയുപട രക്ൊസമിതി പ്രസ്തൊ
വ് ഭരണേക്ിയൊയ ബ്ിപജ�ി
യുപട സ്ന്തും അനുയൊയിേളില് 
്ിന്നുതപന സര്ക്കൊരിപ്തിപര 
ധൊരൊളും വിമര്ശ്ങ്ങള്ക്കറ് േൊ
രണമൊയിട്ടുണ്റ്. ഈ സമയത്റ് 
ഇന്ത്യ ഇ്ൊകയെിപ് കവണ്ത് 
�ിന്തുണയ്ക്കുനിപല്ലന്നുും, ്ിഷ്പക് 
്ിെ�ൊപടടുക്കുനതറ് ഹമൊസിപന് 

്ട�ടിേപള അുംഗീേരിക്കുന
തൊപണന്നുും അവര് േരുതുന്നു. 
ഇ്കയെിനുും സമൊ്മൊയിത
പന കതൊനി. ഇ്കയെിപ് �ി
ന്തുണച് രൊജ്യങ്ങള്ക്കറ് ്ന്ദി ��
ഞ്ഞുപേൊണ്റ് ഇ്കയല് പ്രധൊ
്മന്ത്രി പബ്ഞ്ചമിന പ്ത്്യൊഹു 
ട്ീറ്റ് പെയ്തകപ്ൊള് ഇന്ത്യയുപട 
ക�രറ് അതില് ഉണ്ൊയിരുനില്ല. 
അതുപേൊണ്റ്, ബ്ിപജ�ി ക്തൃ

ത്ത്ിലള്ള ഇന്ത്യൊ ഗവപമെന്റ് 
ഗതിമൊറ്ും ്ടത്ിപയനതുും അതറ്, 
സൊമ്ൊജ്യത്വിരുദ്ധരുും സമൊധൊ
്കപ്രമിേളമൊയ ഇന്ത്യക്കൊരുപട 
വീക്ണത്ി്റ് എതിരൊപണന
തുും വ്യക്തമൊണറ്. 

ആകഗഥാളതലത്ില്  
സഥാമ്ഥാജ്ത്വിരുദ്ധ സുംഘെിത 
സമഥാധഥാനപ്രസ്ഥാനും  
വളർത്ിടയടുക്കുേ        

ഇരു�തൊും നൂറ്ൊണ്ിപന് തുട
ക്കത്ില് ആരുംഭിച് ജൂതകുടികയ
റ്ത്ിനുമു്റ്, �െസ്തീ്ില് മുസ്ീ
ങ്ങളും ക്രിസ്ത്യൊ്ിേളും ജൂതരുും 
ഇടേെര്നറ്, ശത്രുതയില്ലൊപത 
സമൊധൊ്കത്ൊപട നൂറ്ൊണ്ടുേ 
കളൊളും ജീവിച്ിരുന്നു എനതറ് ഒരു 
െരിത്വസ്തുതയൊണറ്. ഈ യുദ്ധ
സമൊ് സൊഹെര്യത്ി്ിടയിലും 
വുംശീയവ്യത്യൊസങ്ങള് മ�നറ് 
ഇ്കയെിപെതപന സൊധൊര
ണജ്ങ്ങള് ഇ്കയല് സര്ക്കൊ
രിപ്തിപര ഒറ്പക്കടൊയി പ്രതി
കഷധിക്കുനതറ് കെൊേപത് ബൂര്
ഷ്ൊ മൊധ്യമങ്ങള് �ികപ്ൊര്ടറ് പെ

യ്േയുണ്ൊയില്ല. യുഎസിപെ ജൂ
തവിഭൊഗത്ില്പപ്ടുന ആയിര
ക്കണക്കി്റ് ആളേള് �െസ്തീപ് 
�ിന്തുണച്ചുപേൊണ്ടുും ഇ്കയെി
പ് തള്ളിപ്�ഞ്ഞുപേൊണ്ടുും �ൊെി 
്ടത്തുേയുണ്ൊയി. യുദ്ധും അവ
സൊ്ിപ്ിക്കണപമന്നുും, സൊഹെ
ര്യപത് വഷളൊക്കുന ഇ്കയ
െിപെയുും �െസ്തീ്ിപെയുും വെ
തു�ക് ശക്തിേള്ക്കറ് അവസൊ

്ും േൊണണപമന്നുും അവര് ആവ
ശ്യപപ്ട്ടു. ഒരുേൊെത്റ് ഇ്കയ
െില്  സമൊധൊ്ത്ിനുും സൗഹൃ
ദത്ിനുുംകവണ്ി ്ിെപേൊണ്, 
അനറ് അവിപട പ്രബ്െ ശക്തിയൊ
യിരുന ഇടതു�ക്ും ഇനറ് ദര്
ബ്െമൊപയനതറ് ്ിരൊശൊജ്േ
മൊണറ്. യുദ്ധങ്ങള്, യുദ്ധപക്കൊതിയ 
ന്മൊരൊയ സൊമ്ൊജ്യത്വൊദിേളപട
യുും, അതതറ് രൊജ്യങ്ങളിപെ മുത
െൊളിവര്ഗ്ഗത്ിപന്യുും മൊത്ും തൊ
തറ്�ര്യങ്ങപള കസവിക്കുനതൊപണ
നറ് സൊധൊരണജ്ങ്ങള് തിരിച്
�ികയണ്തുണ്റ്. ഏറ്വും ദരിതമ
നുഭവികക്കണ്ിവരുന അധ്ൊ്ി
ക്കുന ജ്വിഭൊഗങ്ങളപട തൊതറ്�
ര്യങ്ങള്ക്കറ് ക്കര എതിരുമൊണറ് 
യുദ്ധങ്ങള്. മഹൊ്ൊയ പെ്ില് 
�ഠിപ്ിച്തുക�ൊപെ സൊമ്ൊജ്യത്
മൊണറ് യുദ്ധും സൃഷ്ടിക്കുനതറ്. സൊ
മ്ൊജ്യത്ും ്ിെ്ില്ക്കുന േൊെ
കത്ൊളും, യുദ്ധത്ില്്ിന്നുും - 
അതറ് പ്രൊകദശിേമൊേപട, ഭൊഗി
േമൊേപട, വനകതൊതിെൊേപട,  

കമൊെ്മുണ്ൊേില്ല. സൊധൊര
ണജ്ങ്ങള്ക്കറ് അതറ് തേര്ച്യുും 

മരണങ്ങളും മൊത്ും സമ്ൊ്ിക്കു
ന്നു. ഇനപത് കെൊേത്ില് 
എവിപട ്ടക്കുന യുദ്ധവും കെൊ
േത്റ് എവിപടയുള്ളവപരയുും ബ്ൊ
ധിക്കുും എനതുും മ്സ്ിെൊകക്ക
ണ്തുണ്റ്. സൊമ്ൊജ്യത്കെരിയുപട
യുും തിരുത്ല്വൊദിേളപടയുും 
�ിന്തുണകയൊപടയുള്ള പ്രതിവിപ്ല
വകത്ൊപട, യുഎസറ്എസറ്ആ�ിനുും 
കസൊഷ്യെിസ്ററ് കെരിക്കുമുണ്ൊയ 
ദുഃഖേരമൊയ തേര്ച്പയ തുടര്നറ്, 
സൊമ്ൊജ്യത്കെരിയുപട യുദ്ധപവ
�ിപക്കതിപരയുള്ള സുംരക്ണഭി
ത്ി കൂടിയൊണറ് തേര്നതറ്. ഒരു 
ഏേധ്രുവകെൊേത്റ്, തങ്ങളപട 
യുദ്ധപവ�ിപക്കതിപര ഫെപ്രദമൊയ 
തടസ്ങ്ങള് ഇപല്ലന്നുേണ്ൊല് സൊ
മ്ൊജ്യത്ശക്തിേളും അവരുപട 
�ിണിയൊളേളും േെിപേൊണ്റ് 
�ൊഞ്ഞു്ടക്കുും. ഇകപ്ൊള് സികയൊ
ണിസ്ററ് ഇ്ൊകയല് വനകതൊതില് 
തങ്ങളപട ആക്രമണങ്ങള് ആരും
ഭിക്കൊനുും തുടരൊനുും പുതിയ ഊര്
ജ്ും േപണ്ത്ിയതുക�ൊപെ. 
അതി്ൊല്, സൊമ്ൊജ്യത് യുദ്ധത
ന്ത്രത്ി്റ് തടസ്മൊേൊന േഴിയു
ന തരത്ില്, സമൊധൊ്സറ് ക്
ഹിേളൊയ ജ്ങ്ങള് കെൊേപമ
്ൊടുും ഏകേൊ�ിതവും സുസ്ിര
വും ശക്തവും സുംകയൊജിതവമൊയ 
സൊമ്ൊജ്യത്വിരുദ്ധ സമൊധൊ് 
പ്രസ്ൊ്ും സും�ടിപ്ിക്കുേ എന
തൊണറ് ഈ േൊെത്ിപന് ആവ
ശ്യും. അകതസമയുംതപന, പ�ൊ
രുതുന �െസ്തീന ജ്തക്കറ് സജീവ 
�ിന്തുണ ്ല്കുവൊനുും, സികയൊ
ണിസ്ററ് ഇ്കയല് ഭരണകൂടും ്ട
ത്തുന മൊരേമൊയ ആക്രമണങ്ങള്
ക്കറ് ഉടന അറുതി വരുത്ണപമ
ന്നുും, ഗൊസയിലും പവസ്ററ്ബ്ൊങ്കിലും 
കഗൊെന കുന്നുേളിലും അവര് സേ
വശപപ്ടുത്ിയിരിക്കുന ഭൂമി ഉട
്ടി വിപടൊഴിയൊന ആവശ്യപപ്
ടണപമന്നുും ഏവകരൊടുും ഞങ്ങള് 
ആഹ്ൊ്ും പെയ്ന്നു. �ശ്ികമ
ഷ്യയിപെ േൊര്യങ്ങളില് ഇടപ�
ടുനതില്്ിന്നുും �ിനവൊങ്ങണ
പമനറ് യുഎസറ് സൊമ്ൊജ്യത്കത്ൊ
ടുും ഞങ്ങള് ആവശ്യപപ്ടുന്നു. സ്
തന്ത്ര �രമൊധിേൊര �െസ്തീന 
രൊഷ്ട്രും സ്ൊ�ിക്കുനതിനുള്ള കെൊ
േവ്യൊ�േ �ിന്തുണയുും ഞങ്ങള് 
അഭ്യര്ത്ിക്കുന്നു.

ലമയ് 16ന് യഎൻ രക്ഷാസമിതിയിലം, ലമയ് 
20ന് ളപാതുസഭയിലമുള്ള ഇടളപടലേൾക്ിട
യിൽ നടത്ിയ പ്രസ്ാവനേെിൽ, വ്യക്മായം 
ഇസ്രലയലിന് അനുകൂലമായ ചുവടുമാറ്ത്ിളറെ 
സൂചനയണ്ായിരുന്നു. ലമയ് 16ന് യഎൻ രക്ഷാ
സമിതിയിൽ അവതരിപ്ിച്ച ഇന്ത്യയളട പ്രസ്ാ
വനയിൽ, ന്യായമായ പലസ്ീൻ വിഷയളത് 
ഇന്ത്യ ശക്മായി പിന്തുണക്കുേയം, ദ്ിരാഷ്ട 
പരിഹാരത്ിന് അചഞ്ചലമായ പിന്തുണയറിയി
ക്കുേയം ളചയ്യുന്നു എന്ന വരി, ലമയ് 20ന് യഎൻ 
ളപാതുസഭയിൽ നടത്ിയ പ്രസ്ാവനയിൽ ോ
ണാനില്ലായിരുന്നു.

tem-I-hym-]-I-amb km{amPyXzhncp² kam[m\ {]Øm\w  
kwLSn¸n¡pI F¶XmWv Cu Ime¯nsâ Bh-iyw

പപ്പട �തി്ൊയിരക്കണക്കി്റ് ആളേ
ളപട വീടുേളും ജീവക്ൊ�ൊധിേളും ്ഷ്ട
പപ്ടുത്തുനതിനുും ഇടയൊക്കി. ധൊരൊളും 
ശുദ്ധജെ ക്ൊതസ്േളും പ്ല്വയലേ
ളമുണ്ൊയിരുന ആെപ്ൊടറ് �ഞ്ചൊയത്റ് 
പൂര്ണമൊയുും ഭൂമുഖത്തു്ിനറ് അപ്രത്യക്
മൊകുന സ്ിതിയില് എത്ികച്ര്നിരി
ക്കുന്നു. �രിസ്ിതി-ഖ്്-തീരസുംരക്
ണകമഖെയില് രൊജ്യത്റ് ്ിെ്ില്ക്കു
ന എല്ലൊ ്ിയമങ്ങളപടയുും െും�്മൊ

ണറ് രണ്റ് പ�ൊതുകമഖെൊ സ്ൊ�്ങ്ങപള 
മുന്ിര്ത്ിപക്കൊണ്റ് കേന്ദ്രസുംസ്ൊ് 
ഭരണൊധിേൊരിേളപട ഒത്ൊശകയൊപട 
ഇവിപട അരകങ്ങറുനതറ്. 

കുടിപവള്ളവും വൊയുവമടക്കും മ്ിെ
മൊക്കി പ്രവര്ത്ിക്കുന െവ�യിപെ 
ഐആര്ഇ, സടറ്ൊ്ിയും ഫൊ്�ിേള് 
ഖ്്കമഖെയിപെ മൊത്മല്ല െവ�, �ന്മ്, 
്ീണ്േര �ഞ്ചൊയത്തുേളിപെ ആയിര
ക്കണക്കി്റ് ജ്ങ്ങള്ക്കറ് തീരൊവ്യൊധി
േളൊണറ് സമ്ൊ്ിക്കുനതറ്. �ര്യൊപ്തമൊയ 
മെി്ീേണ ്ിയന്ത്രണ ്ിര്മ്ൊര്ജ്് 
സുംവിധൊ്ങ്ങളില്ലൊത് ്ീണ്േരയിപെ 
മത്സ്യസുംസറ് േരണഫൊ്�ിേള് ആധു്ി
േമൊയ ഒരു സമൂഹത്ി്റ് കയൊജിച് വ്യൊ

വസൊയിേ പതൊഴില് �രിസ്ിതി അന്ത
രീക്ത്ിെല്ല പ്രവര്ത്ിക്കുനതറ്. 

പേൊല്ലും തു�മുഖത്ിപന് ്ിര്മ്ൊണ
ത്ി്ൊയി തങ്കകശേരിയില് ്ിര്മ്ിച് 
വെിയ പുെിമുടറ് പേൊല്ലും ്ഗരത്ിപന് 
പതക്കുവശത്തുള്ള തീരകദശ കമഖെയൊയ 
ഇരവിപുരത്റ് വെിയ േടല് േയറ്ത്ി
നുും തീരകശൊഷണത്ിനുും േൊരണമൊ
കുന്നു.കേൊടിേള് മുടക്കി ്ിര്മ്ിക്കുന 
േടല് ഭിത്ിയുും പുെിമുട്ടുേളും തൊതറ്ക്കൊ
െിേമൊയി �രിഹൊരമൊപണന്നുകതൊന്നു
പമങ്കിലും �െകപ്ൊഴുും ഈ ്ിര്മ്ിതി
േള്തപന േടല്േയറ്ത്ിനുും തീരകശൊ
ഷണത്ിനുും േൊരണമൊകുന്നു എന്നുമൊ
ണറ് േൊണപപ്ടുനതറ്. പേൊല്ലും തു�മുഖ 

്ിര്മ്ൊണത്ി്ൊയി ്ിര്മ്ിച് പുെി
മുടിപന് ഭൊഗമൊയി േടെി�ങ്ങി സൃഷ്ടി
ക്കപപ്ട േരഭൂമിക്കുകവണ്ിയൊേപട കു
ത്േേ്്ിേള് ഒളിഞ്ഞുും പതളിഞ്ഞുും 
രുംഗത്തുമുണ്റ്. 

തീരവൊസിേളപടകമല് ്ിഷറ് ഠൂരമൊയ 
ആക്രമണങ്ങള് അഴിച്ചുവിടറ് തീരമൊപേ 
കുത്േേള്ക്കറ് തീപ�ഴുതൊന അധിേൊ
രിേള് ശ്രമിക്കുകവൊളും തീരത്റ് ജ്സ
മരങ്ങള് ഉയര്ന്നുവന്നുപേൊകണ്യിരിക്കുും. 
തീര സുംരക്ണത്ിനുള്ള ശൊസ്ത്രീയ �ദ്ധ
തിേള് ജ്ങ്ങളപട ജീവിതമൊര്ഗ്ഗങ്ങളും 
ജീവക്ൊ�ൊധിേളും സുംരക്ിച്ചുപേൊണ്റ് 
്ടപ്ിെൊക്കൊന സര്ക്കൊരുേള് തയ്ൊ�ൊ
കയ മതിയൊകു.

(11-ാം ശേജില് നിന്ന്)

Xoc-¯v k-a-c-Pzm-e-IÄ  
D-b-cp¶p

(14-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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പേടിച്മക്കപപ്ട ഭീമൊ പേൊ
ക�ഗൊവറ് കേസില് പ�ടുത്ി അ�
സ്ററ് പെയ്തറ് മൊനുഷിേമൊയ �രിഗ
ണ്േപളല്ലൊും ്ികഷധിച്റ്  തുറു
ങ്കിെടക്കപപ്ട ഫൊദര് സ്റൊന സ്ൊമി 
എന വന്ദ്യവകയൊധിേപന്  മരണും 
ഭരണകൂടഭീേരതയുപട ഫെമൊ
പണനറ് എസറ് യുസിഐ(േമ്യൂ
ണിസ്ററ്) സുംസ്ൊ് പസക്രട�ി 
സഖൊവറ് വി.കവണുകഗൊ�ൊല് അഭി
പ്രൊയപപ്ട്ടു.

രൊജ്യപത് ഏറ്വും േിരൊത 
്ിയമമൊയ യുഎ�ിഎ ചുമത്ി 
തടവിെൊക്കപപ്ട,  ഗുരുതരമൊയ 
കരൊഗ�ീഡേളൊല് വെഞ് ഫൊദര് 
സ്ൊമിക്കറ് സ്ൊഭൊവിേ ്ീതി 

ക�ൊലും ്ികഷധിക്കപപ്ട്ടു. ഇന്ത്യന 
്ീതി്്യൊയ വ്യവസ്യുപട �രൊ
ജയപത്യൊണറ് ഈ സുംഭവും 

^mZÀ Ìm³ kzman `cWIqS `oIcXbpsS Cc

പവളിവൊക്കുനതറ്. ഭരണകൂടത്ി
നുും സര്ക്കൊരിനുും ഇഷ്ടമില്ലൊത്,  
അ്ീതിപയ കെൊദ്യും പെയ്ന 

െഹാനായ ോസ്തജ്ഞനും ൊനവികതാ
വാദിയുൊയിരുന്ന ആല്ബർട്് ഐൻ
സ്റീൻ ജർമ്മനിയിപല ഒരു ജൂത കുടുംബ
ത്ിലാണ് ജനിച്ചത്. ഹിറ്് ലറുപെ നാസി
സത്ിപറെ കടുത് വിെർേകനായിരുന്ന 
ഐൻസ്റീൻ ഹിറ്് ലർ അധികാെത്ിപല
ത്ാൻ ശോകുന്ന �ട്ത്ില്ത്പന്ന 
ൊജ്യം വിട്ടു. ബഹിഷ് കൃതൊയ ജൂതജന
തപയ അധിവസിപെിക്കുന്നതിപറെ ശേെില് 
സയണിസം അതിപറെ ഭീഷണൊയ േി
െസ്് ഉയർത്ാൻ തുെങ്ങിയത് ഐൻസ്റീ
പന അലട്ിയിരുന്നു. അങ്ങപനയാണശദേ
ഹം 1948ല് ന്യൂശയാർക്ക് ഫെംസിന് ഈ 
കപത്ഴുതിയത്.

്യൂകയൊര്ക്കറ് സടുംസിപന് �ത്ൊധി
�ര്മൊര്ക്കറ്:

പുതുതൊയി രൂ�ീേരിക്കപപ്ട ഇ്ൊ
കയെില്, സും�ൊട്ത്ിലും രീതിേളി
ലും രൊഷ്ട്രീയദര്ശ്ത്ിലും സൊമൂഹിേ 
അഭ്യര്ത്്യിലപമല്ലൊും ്ൊസി, ഫൊസി
സ്ററ് �ൊര്ടിേകളൊടു സൊദൃശ്യമുള്ള 'ഫ്ീഡും 
�ൊര്ടിയുപട' ഉദയമൊണറ് ്മ്മുപട േൊെ
�ടത്ിപെ ഏറ്വും അസ്ൊസ്്യജ്േ
മൊയ രൊഷ്ട്രീയ പ്രതിഭൊസും. �ൊെസ്തീ്ില് 
മുമ്ണ്ൊയിരുന ഒരു വെതു തീവ്രവൊദ 
കദശീയ ഭ്രൊന്തന്മൊരുപട സും�ട്യൊയ 
'ഇര്ഗന സൊവി െയൂമി'യുപട അുംഗങ്ങളി
ലും  അണിേളിലും ്ിനൊണതറ് രൂ�ീ
േരിക്കപപ്ടതറ്.

ഈ �ൊര്ടിയുപട ക്തൊവൊയ പമ്ൊ
ച്ും പബ്ഗിപന് അകമരിക്കന ഐേ്യ്ൊ
ടുേളികെക്കുള്ള ഇകപ്ൊഴപത് സന്ദര്ശ
്ും, വരൊന ക�ൊകുന ഇ്ൊകയല് പത
രപഞ്ടുപ്ില് അകദേഹത്ിപന് �ൊര്ടി
ക്കറ് അകമരിക്കന �ിന്തുണയുപണ്ന ധൊ
രണയുണ്ൊക്കൊനുും യുഎസിപെ യൊഥൊ
സ്ിതിേ സയണിസ്ററ് �ടേങ്ങളമൊയുള്ള 
രൊഷ്ട്രീയബ്ന്ധും ഉ�പ്ിപച്ടുക്കൊനുമൊണറ്. 
കദശീയപ്രശസ്തിയുള്ള ്ിരവധി അകമരി
ക്കക്കൊര് ഈ സന്ദര്ശ്പത് സ്ൊഗതും 
പെയ്ൊ്ൊയി സ്യും തയ്ൊ�ൊയിട്ടുണ്റ്. 
കെൊേപത്്ൊടുും ഫൊസിസപത് എതിര്

ക്കുനവര് മിസ്റര് പബ്ഗിപന് രൊഷ്ട്രീയ 
െരിത്വും വീക്ണങ്ങളപമല്ലൊും ശരിയൊ
യി മ്സ്ിെൊക്കിയൊല് അകദേഹും പ്രതി
്ിധൊ്ും പെയ്ന പ്രസ്ൊ്ത്ി്റ് �ി
ന്തുണ ്ല്േൊന മുകനൊട്ടു വരുപമനറ് കതൊ
ന്നുനില്ല. 

സൊ് ത്ിേസുംഭൊവ്േള്, പബ്ഗിപ് 
�ിന്തുണച്ചുപേൊണ്ടുള്ള പ�ൊതുവൊയ പ്രേ
ട്ങ്ങള്, വെിപയൊരു വിഭൊഗും അകമരി
ക്കക്കൊര് ഇ്ൊകയെിപെ ഫൊസിസ്ററ് 
ശക്തിേപള �ിന്തുണയ്ക്കുനവരൊപണന 
ധൊരണ �ൊെസ്തി്ില് സൃഷ്ടിക്കല് എനി
വയിലൂപട �രിഹരിക്കൊ്ൊേൊത് കേടു
�ൊടുേള് ഉണ്ൊകുനതിനുമു്റ് മിസ്റര് 
പബ്ഗിപന്യുും അകദേഹത്ിപന് പ്രസ്ൊ
്ത്ിപന്യുും െരിത്വും െക്്യങ്ങളും 
സുംബ്ന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് അകമരിക്കന 
ജ്തയ്കറ് ്ല്കേണ്ിയിരിക്കുന്നു. മിസ്റര്
പബ്ഗിപന് �ൊര്ടിക്കുള്ള പ�ൊതു�ിന്തുണ 
അതിപന് യഥൊര്ത് സ്ഭൊവപത് ഒരു 
തരത്ിലും സൂെിപ്ിക്കുനില്ല. ഇനവര് 
സ്ൊതന്ത്ര്യപത്ക്കു�ിച്ചുും ജ്ൊധി�ത്യ

പത്ക്കു�ിച്ചുും സൊമ്ൊജ്യത്ത്ിപ്തി
പരയുും സുംസൊരിക്കുും, എനൊല് അടുത്
േൊെുംവപര അവര് ഫൊസിസ്ററ് രൊഷ്ട്രത്ി
പന് പ്രമൊണങ്ങളൊണറ് ഉ�പക്ക ഉദറ് ക�ൊ
ഷിച്ിരുനതറ്. ഒരു ഫൊസിസ്ററ് �ൊര്ടി 
സ്ന്തും പെയ്തിേളില്ക്കൂടി അതിപന് 
യഥൊര്ത് സ്ഭൊവും മ�ച്ചുവയ്ക്കുന്നു; ഭൊവി
യിെപതന്തുപെയ്ും എനറ് ്മുക്കതിപന് 
േഴിഞ്േൊെ പെയ്തിേളില്്ിന്നുും മ്
സ്ിെൊക്കൊും.

അറബത് ഗ്ഥാമത്ിനു  
കനകരയള്ള ആക്രമണും

കദര് യൊസ്ിന എന അ�ബ്റ് ഗ്ൊമ
കത്ൊടുള്ള അവരുപട പ�രുമൊറ്മൊണറ് 
പഞടിപ്ിക്കുന ഒരുദൊഹരണും. പ്രധൊ് 
�ൊതയില്്ിനറ് വിട്ടുമൊ�ി ജൂതന്മൊരുപട 
സ്െത്ൊല് ചുറ്പപ്ട ഈ ഗ്ൊമും യുദ്ധ
ത്ില് �പങ്കടുത്ികട ഉണ്ൊയിരുനില്ല, 
എന്നു മൊത്മല്ല ഗ്ൊമപത് തങ്ങളപട തൊ
വളമൊക്കൊന ശ്രമിച് അ�ബ്റ് സും�വ
മൊയി അവര് ക�ൊരടിക്കുേക�ൊലും പെ
യ്തിരുന്നു. ഒരു സസ്ിേ െക്്യമല്ലൊതി
രുന ഈ പ്രശൊന്തഗ്ൊമപത് ഭീേരസും
�ങ്ങള് ഏപ്രില് 9്റ് ആക്രമിക്കുേയുും 
പുരുഷന്മൊരുും സ്ത്രീേളും കുടിേളമൊയി 240 
ക�പര വധിക്കുേയുും കു�ച്ചുക�പര ജറുസ
കെും വീഥിേളിലൂപട യുദ്ധത്ടവേൊപര 
കപ്ൊപെ �കരഡറ് ്ടത്തുനതി്ൊയി ബ്ൊ
ക്കിവയ്ക്കുേയുും പെയ്തു.(്യൂകയൊര്ക്കറ് സടുംസറ്) 
ഭൂരിഭൊഗും ജൂതസമൂഹവും ഈ കൃത്യത്ില് 
ഭയെേിതരൊകുേയുും രേൊനസറ് - കജൊര്
ദേൊ്ിപെ അബ്ദുള്ളരൊജൊവി്റ് ക്മൊ�
ണും ്ടത്ിപക്കൊണ്ടുള്ള േ്ിസകന്ദശും 
അയയ്ക്കുേയുും പെയ്തു. �കക് ഭീേരവൊദി
േള് സ്ന്തും പെയ്തിേളില് െജ്ിച്ില്ല 
എനകതൊ ക�ൊേപട, ഈ കൂടപക്കൊെയില് 
അഭിമൊ്ും പ്രേടിപ്ിക്കുേയുും അതറ് വ്യൊ
�േമൊയി പ്രെരിപ്ിക്കുേയുും രൊജ്യത്തു
ണ്ൊയിരുന വികദശ മൊദ്ധ്യമ പ്രവര്ത്
േപര ക്ണിച്ചു വരുത്ി ശവക്കൂ്യുും 

കദര് യൊസ്ി്ില് വരുത്ിയ വി്ൊശവും 
േൊണിച്ചുപേൊടുക്കുേയുും പെയ്തു. കദര് യൊ
സ്ിന സുംഭവും ഫ്ീഡും �ൊര്ടിയുപട പ്ര
വൃത്ിയുും സ്ഭൊവവും ഉദൊഹരിക്കുന്നുണ്റ്. 

ജൂതസമുദൊയത്ി്േത്റ് അവര് 
അതികദശീയതയുപടയുും മത്ിഗൂഢതൊ
വൊദത്ിപന്യുും വുംശൊധി�ത്യത്ിപന്
യുും ഒരു മിശ്രിതും ഉദറ് ക�ൊഷിക്കുേയുും 
പെയ്തു. സമരങ്ങപള തേര്ക്കൊന അവപയ 
ഉ�കയൊഗിക്കുേയുും സ്തന്ത്ര കരേഡറ് യൂ
ണിയനുേപള തേര്ക്കുനതി്ൊയി സ്
ന്തും ്ിെയില് സമ്ര്ദേമു�കയൊഗിക്കുേ
യുും പെയ്തു. സ്ന്തും കമഖെേളില്  ഇറ്ൊ
െിയന ഫൊസിസ്ററ് മൊതൃേയില് കേൊര്പ്
ക�റ്റ് കരേഡറ് യൂണിയനുേപള ്ിര്കദേശി
ക്കുേയുും പെയ്തു. അങ്ങിങ്ങൊയുള്ള ബ്ിടീ
ഷറ് വിരുദ്ധ ആക്രമണങ്ങളപട അവസൊ് 
വര്ഷങ്ങളില് ഐഇസഡറ്എല്(IZL), 
കസ്റണ് ഗ്രൂപ്റ് എനിവര് �ൊെസ്തീന ജൂ
തസമൂഹത്ില് ഭീേരതയുപട ആധി�
ത്യത്ി്റ് തുടക്കമിടുേയുും പെയ്തു. അവര്
പക്കതിപര സുംസൊരിച്തി്റ് അദ്ധ്യൊ�
േപര മര്ദേിച്ചു, മക്കപള അവകരൊപടൊപ്ും 
വിടൊത്തി്റ് പ്രൊയമൊയവപര പവടിവച്ചു. 
പേൊള്ളസും�ത്ിപന് രീതിേള്, മര്ദേ
്ും, ഭവ്കഭദ്ും, വ്യൊ�േമൊയ േവര്ച് 
എനിവയിലൂപട ഭീേരവൊദിേള് ജ്സൊ
മൊ്്യപത് ഭയപപ്ടുത്തുേയുും ക്ടും �ി
ടിച്ചുവൊങ്േയുും പെയ്തു.

�ൊെസ്തീ്ിപെ സൃഷ്ടി�രമൊയ ക്ട
ങ്ങളില് ഫ്ീഡും �ൊര്ടിയിപെ ആളേള്
ക്കറ് യൊപതൊരു �ങ്കുമുണ്ൊയിരുനില്ല. 
അവര് ഒരു ്ിെവപമൊരുക്കിയില്ല, ഒരു 
വൊസസ്െവപമൊരുക്കിയില്ല  ജൂത പ്ര
തികരൊധ പ്രവര്ത്്ങ്ങപള തള്ളിപ്�
യുേ മൊത്ും പെയ്തു. അവരുപട പേൊടിക�ൊ
ഷിക്കപപ്ട േടികയറ് �രിശ്രമങ്ങള് ്ി
സ്ൊരവും ഫൊസിസ്ററ് കൂടൊളിേള പേൊണ്ടു
വരുനതില് മൊത്ും ഒതുങ്നതുമൊയിരുന്നു.

ഒപ്റ്
ആല്ബ്ര്ടറ് ഐനസ്റീന

നൂറുേണക്കി്ൊളേളൊണറ് ഇനറ് 
ഇന്ത്യന തടവ�േളില് ്രേിക്കു
നതറ്. ്ീതിക്കുകവണ്ി അന്തര്
കദശീയ തെത്ില് ഉയരുന 
അക�ക്േപളക�ൊലും സര്ക്കൊര് 
വേവക്കുനില്ല. േൊശ്മീരില് യുഎ
�ിഎ ചുമത്ി 11 വര്ഷും തടവില് 
േഴിഞ് ഒരു പെറുപ്ക്കൊരന ്ി
ര�രൊധിപയനറ് േപണ്ത്ിയതറ് 
ഈയിപടയൊണറ്.

ഇപ്രേൊരും തടവിെൊക്കപപ്ട
വരില് സുംസ്ൊ്ത്റ് ്ിന്നുള്ള
വരുമുണ്റ്. കേരള സര്ക്കൊരുും പ്ര
ബ്െ രൊഷ്ട്രീയേക്ിേളും ഇക്കൊ
ര്യത്ില് വച്ചുപുെര്ത്തുന ്ി
ഷറ് ക്രിയത്ും അ�െ�്ീയമൊണറ്.  

മുതെൊളിത് തൊല്�ര്യങ്ങള് സും
രക്ിക്കൊന സര്ക്കൊര് സ്ീേരി
ക്കുന ്ട�ടിേള് കൂടുതല് ജ്
വിരുദ്ധമൊകുനതി്റ് അനുസരിച്റ് 
വളര്ന്നുവരൊന സൊധ്യതയുള്ള 
ജ്മുകനറ്പത് തടയൊന കൂടുതല് 
േര്ക്കശ ്ട�ടിേള് സര്ക്കൊരി
പന് ഭൊഗത്തു്ിന്നുും ഉണ്ൊകുന്നു. 
ഈ ്ട�ടിേപളയുും ്ീക്കങ്ങ
പളയുും പെറുക്കൊന ശക്തമൊയ ജ്
േീയ പ്രകക്ൊഭങ്ങള് ഉയര്ന്നുവ
കരണ്തുണ്റ്. ഭീമ പേൊക�ഗൊവറ് 
കേസില്പപ്ടുത്ി തടവിെിടിരി
ക്കുന എല്ലൊപരയുും ഉടന കമൊെി
പ്ിക്കണപമന്നുും പ്രസ്തൊവ്യില് 
ആവശ്യപപ്ട്ടു.

പലസ്ീൻ ജനതയ്ക്കുലമൽ അലമരിക്ൻ സാമ്ാജ്യത്ത്ിളറെ ഒത്ാശലയാളട ഇസ്രാലയൽ നിരന്തരമായി നടത്തുന്ന ആക്രമ
ണങ്ങൾ ഏഴുപതിറ്ാണ്ടുേൾക്കുമുമ്പ് ഐൻസ്റീൻ നൽേിയ മുന്നറിയിപ്് അക്ഷരംപ്രതി ശരിളയന്ന് ളതെിയിക്കുന്നതാണ്.

hnJym-X im-kv-{X-Ú³ BÂ-_À«v sF³-Ìo³  
\yq tbmÀ-¡v ssSw-kn-\v A-b-¨ I¯v

അന്യായൊയി യുഎേിഎ ചുെത്ി തുറുങ്ിലെച്ചിെിക്കുന്ന മുഴുവൻ െനുഷ്യാ
വകാേ പ്രവർത്കപെയും പുറത്തു വിെണപെന്ന് ആവേ്യപപെട്ടുപകാണ്് 
എസ് യുസിഐ(സി)യുപെ ആഭിമുഖ്യത്ില് കണ്ണൂർ ൌണില് നെന്ന  
പ്രതിശഷധ ശയാഗത്ില് ശഡാ.ഡി.സുശെന്ദ്രനാഥ് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ആല്ബർട്് ഐൻസ്റീൻ


