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കേരളത്തെ പാരിസ്ിതിക
വും സാമ്പതെികവും സാമൂഹിക
വമായി തകർക്കുന്ന ത്ക റയിൽ 
സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി പിൻവ
ൈിക്കണത്മന്നന് ആവശ്യത്പെട്ടു 
ത്കാണ്ന് ആയിരങ്ങൾ അണിനി
രന്ന ത്സക്രട്ടേറിയറ്ന് മാർച്ന് നട
ന്നു. ത്ക റയിൽ - സിൽവർലൈൻ 
വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുത്ട 
ആഭിമുഖ്യതെിൈാണന് കാസർട്�ാ

ഡുമുതൽ തിരുവനന്തപുരുംവത്ര 
ഈ പദ്ധതിയുത്ട ഭാ�മായി കു
ടിത്യാഴിപെിക്കത്പെടാൻ ട്പാകുന്ന 
ഇരകൾ അണിനിരന്ന ത്സക്രട്ടേ
റിയറ്ന് മാർച്ന് സുംഘടിപെിക്കത്പെ
ടേതന്. ഒരു വർഷതെിൈധികമായി 
ത്ക റയിൽ പദ്ധതിത്്കെതിരായി 
സുംസ്ാനത്മമ്പാടും നിരവധി പ്ര
തിട്ഷധങ്ങൾ നടക്കുത്ന്നങ്ിലും 
ഇവത്യാന്നുും തീത്ര വകത്വ്കൊ

ത്ത സർക്കാർ ഏകപക്ീയമായി 
മുട്ന്നാടേന് ട്പാകുകയാണന്.

ഡിപിആർട്പാലും പ്രസിദ്ധീ
കരിക്കാത്ത, അട്ങ്ങയറ്ും രഹ
സ്യാത്മകമായാണന് ത്ക റയിലമാ
യി ബന്ധത്പെടേ നടപടികൾ സർ
ക്കാർ മുട്ന്നാടേന് ത്കാണ്ടുട്പാകുന്ന
തന്. സാമൂഹ്യാഘാത പഠനട്മാ 
പാരിസ്ിതിക ആഘാത പഠന
ട്മാ നടതെിയിടേില്ല. എന്നിരിക്കി

ലും പദ്ധതിയുത്ട ഭാ�മായി ഭൂമി
ട്യത്റ്ടക്കൽ നടപടികൾ ആരും
ഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

ഏകട്േശും ഒരുൈക്ട്തൊളും 
ജനങ്ങത്ള അവരുത്ട കിടപൊടങ്ങ
ളിൽനിന്നുും ജീവട്നാപാധികളിൽ
നിന്നുും കുടിത്യാഴിപെിച്ചുത്കാണ്ാണന് 
ഈ പദ്ധതി നടപെിൈാക്കുന്നതന്. 
ഇതുണ്ാക്കുന്ന സാമൂഹികമായ 
പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളത്ര രൂക്

മായിരിക്കുും. കുടിത്യാഴിപെിക്കത്പെ 
ടന്നവർക്കന് മതിയായ നഷ്ടപരി
ഹാരട്മാ പുനരധിവാസട്മാ ൈഭി
ക്കുത്മന്നതന്  േിവാസ്വപ്ും മാത്രമാ
ണന്. വികസന പദ്ധതികളുത്ട 
ട്പരിൽ ഇത:പര്യന്തും കുടിത്യാ
ഴിപെിക്കത്പെടേവരുത്ട അനുഭവങ്ങൾ 
അതന് സാക്്യത്പെടത്തുന്നു. 

മാത്രമല്ല, ഈ പദ്ധതി ട്കര

Bbnc§Ä 
AWn\nc¶
sk{It«dnbäv 
amÀ¨v

ജനജീവിതും ദുർവ്വഹമാക്കുന്ന 
ഇന്ധനവിൈക്കയറ്തെിത്റെ പ്ര
ധാന കാരണും ട്കന്ദ്ര-സുംസ്ാന 
സർക്കാരുകൾ നടത്തുന്ന നികു
തിത്ക്കാള്ളയാണന്. ട്ൈാകതെന് 
ജനങ്ങളുത്ടട്മൽ ഏറ്വമധികും 
നികുതി ചുമതെത്പെടന്ന ഉൽപെന്ന
ങ്ങളിൽ ഒന്നാണന് ഇന്ത്യയിത്ൈ 
ത്പട്രോളിയും ഉൽപെന്നങ്ങൾ. നീ
തികരണമില്ലാതെ ഈ ത്കാള്ള 
അവസാനിപെിക്കണത്മന്ന ആവ
ശ്യും നാനാതുറകളിൽനിന്നുും ഉയർ
ന്നുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ന്. 

2021 ത്സപ്ുംബർ 29നന് രാജ്യ
ത്തെ ഇന്ധനവിൈ പരിട്ശാധി
ച്ാൽ ഡൽഹിയിൽ ത്പട്രോളിനന് 
101.37 രൂപയുും ഡീസൈിനന് 89.57 
രൂപയുമായിരുന്നു. മുുംലബയിൽ 
അതന് യഥാക്രമും 107.47 ഉും, 97.47 
ഉും ആയിരുന്നു. 2021 ഒകന് ട്ടാബർ 
31 നന് ഡൽഹിയിൽ ത്പട്രോ ളിനന് 
109.34 ഉും, ഡീസൈിനന് 98.07 ഉും 

രൂപയുും മുുംലബയിൽ ത്പട്രോ
ളിനന് 115.15 ഉും, ഡീസൈിനന് 106.23 
ഉും രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. ട്കവൈും 
ഒരു മാസക്കാൈയളവിൽ വന്ന 
ഈ ഭീമമായ വർദ്ധനവിനുട്ശഷ
മാണന് ട്കന്ദ്ര സർക്കാർ ത്പട്രോൾ 
നികുതിയിൽ 5 രൂപയുും ഡീസൽ 
നികുതിയിൽ 10 രൂപയുും നവും

ബർ 5 നന് കുറ്കൊൻ തീരുമാനത്മ
ടതെതന്. എന്നിടേന് വൈിയ ആശ്വാ
സനടപടികൾ സ്വീകരിച്ിരിക്കു
ന്നുത്വന്നന് ഒരുളുപ്പുമില്ലാത്ത പറ
യുകയാണവർ. 

ഈ തീരുമാനതെിനുപിന്നിൽ 
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു
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എവ്വിധവും കർഷകസമര
ത്തെതകർതെന് കാർഷികട്മഖൈ 
മുതൈാളിമാർക്കന് ഇഷ്ടോനും നൽ
കാൻ തക്കും പാർതെിരിക്കുന്ന 
ട്കന്ദ്രസർക്കാരിത്നതിത്ര 
ത്പാരുതി ജയിക്കാൻ നിശ്ചയി
ച്ചുറച്ന് കർഷകസമരും രണ്ാും 
വർഷതെിട്ൈ്കെന് കടക്കുന്നു. സമ
രട്തൊടള്ള സർക്കാരിത്റെ നി
ട്ഷധാത്മക നിൈപാടന് ആട്�ാള 
തൈതെിൽതത്ന്ന വിമർശനങ്ങ
ൾക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ന്. നവുംബ
ർ 26നന് ഒരു വർഷും പൂർതെിയാ
ക്കുന്ന ഈ ഉജ്്വൈ പ്രട്ക്ാഭും, 
കർഷകവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പിൻ
വൈിച്ന് വിജയമുറപെിട്ച് പിൻമാ
റു. വാർഷികാചരണവമായി ബന്ധ
ത്പെടേന് സുംയുക്ത കിസാൻ ട്മാർച് 
രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിട്ഷധ 
പരിപാടികൾക്കന് രൂപും നൽകി
യിരിക്കുകയാണന്.

രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ
ക്കുുംട്വണ്ി കർഷകർ ട്നതൃത്വും 
ത്കാടക്കുന്ന ഈ സമരതെിൽ 
അണിട്ചട്രണ്തുും പിന്തുണ
യന് ട്ക്കണ്തുും എല്ലാ വിഭാ�ും ജന
ങ്ങളുത്ടയുും ഉതെരവാേിതെമാണന്. 
ഇട്പൊൾതത്ന്ന ട്ൈാക പടേിണി 

സൂചികയിൽ 101-ാും സ്ാനട്തെ
്കെന് പിന്തള്ളത്പെടേിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ 
കൂടേമരണങ്ങളുത്ട നാടന് എന്നറി
യത്പെടാതിരിക്കാൻ ഈ സമരും 
വിജയിട്ച് മതിയാകൂ.

നവുംബർ 26നന് േില്ലി അതി
ർതെികളിൽ വൻട്താതിൽ സും
ഘടിച്ന് നവുംബർ 29 മുതൽ നട
ക്കുന്ന പാർൈത്മറെന്  സട്മേളന 
േിവസങ്ങളിൽ തുടർച്യായി 
പാർൈത്മറെന് മാർച്ിനന് തയ്ാത്റ
ടക്കുകയാണന് കർഷകർ. അട്ന്ന 
േിവസും വിവിധ സുംസ്ാന തൈ
സ്ാനങ്ങളിലും പ്രധാനത്പെടേ 
ന�രങ്ങളിലും പ്രതിട്ഷധ പരി
പാടികൾക്കുും സുംയുക്ത കിസാൻ 
ട്മാർച് ആഹ്വാനും ത്ചയ്ിട്ടുണ്ന്.

ട്കരളതെിൽ വ്യാപകമായി 
പ്രചാരണ പ്രവർതെനങ്ങളുും കർ
ഷകസമരതെിത്റെ ചരിത്രവും 
പ്രാധാന്യവും അവതരിപെിക്കുന്ന 
എകന് സിബിഷനുകളുും എഐ
ത്കത്കഎുംഎസന് ട്നതൃത്വതെിൽ 
സുംഘടിപെിക്കുും. സമര വാർഷി
കട്തൊടനുബന്ധിച്ന് ജില്ലാ ട്ക
ന്ദ്രങ്ങളിൽ ട്കന്ദ്ര സർക്കാർ 
ഓഫീസുകൾക്കുമുന്നിൽ പ്രതി
ട്ഷധ മാർച്ചുകളുും നടക്കുും.

s]mcpXn Pbn¡m³ 
\n-Ý-bn-¨pd¨v IÀjIkacw 
c@ mw hÀj¯n-te¡v
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േദ്ധതിസകെതിസര ശോരാടുസെന്ന് പ്രതിജ്ഞസയടുക്കുന്നു
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ളതെിത്റെ പരിസ്ിതിത്യ പൂർണ
മായുും തകർക്കുകയുും സാമ്പതെിക 
പ്രതിസന്ധി രൂക്മാക്കുകയുും 
ത്ചയ്ും. 25 മീറ്ർ വീതിയിൽ 4 
മീറ്ർ ഉയരതെിൽ, അതിനുും മുക
ളിൽ വൈിയ ത്പ്രാടേക്ൻ വാൾ 
ഉൾപെത്ട പണിതുത്കാണ്ാണന് ത്ക 
റയിൽ വരുന്നതന്. ഫൈതെിൽ 
ട്കരളും  രണ്ായി വിഭജിക്കത്പെ
ടും. സ്വാഭാവിക നീത്രാഴുക്കുകൾ 
തടസ്സത്പെടും. പശ്ചിമഘടേും ഏക
ട്േശും പൂർണ്ണമായുും തകർക്കത്പെ
ടും. ഇട്താത്ട പ്രളയവും വരൾച്
യുും പാരിസ്ിതിക ദുരന്തങ്ങളുും 
തുടർക്കഥയാകുും. വരുന്ന തൈമുറ
കൾക്കു കൂടി അവകാശത്പെടേ ട്ക
രളതെിത്റെ പരിസ്ിതി, വാസ
ട്യാ�്യമല്ലാതെ അവസ്യിട്ൈ
ത്ക്കത്തുും.

 ട്കരളതെിനന് താങ്ങാനാകാ
തെ സാമ്പതെിക ബാധ്യതയാണന് 
ഈ പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ട്പാ
കുന്നതന്. സുംസ്ാന സർക്കാരിത്റെ 
കണക്കനുസരിച്ന് 64,000 ട്കാടി
യാണന് മതിപെന് ത്ചൈവന്. എന്നാൽ 
നീതി ആട്യാ�ന് പറയുന്നതന് 2,10,000 
ട്കാടിട്യാളും രൂപ ഈ പദ്ധതി
്കെന് ആവശ്യമായി വരുത്മന്നാണന്. 
സുംസ്ാനത്തെ കാതെിരിക്കുന്ന
തന് ഭീകരമായ കടത്ക്കണിയാണന് 
എന്നന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കു
ന്നു. ഇട്താത്ട ട്ക്മപദ്ധതികൾ 
എല്ലാും നിർതെൈാകുും.

ഈ വസ്തുതകൾ ചൂണ്ിക്കാടേി 
ത്ക്കാണ്ന് ത്ക റയിൽ പദ്ധതിയിൽ 
നിന്നുും സർക്കാർ പിന്തിരിയണ
ത്മന്നന് പാരിസ്ിതിക വിേഗ്ദ്ധരുും 
കുടിത്യാഴിപെിക്കത്പെടന്നവരുും പ്ര
തിപക് പാർടേികളുും നിരന്തരും 
ആവശ്യത്പെടേിരുന്നു. എന്നാൽ ത്ക 
റയിൽ പദ്ധതിയുമായി മുട്ന്നാടേന് 
ട്പാകുത്മന്ന നിൈപാടന് ധാർഷ്ട്യ
ട്തൊത്ട ആവർതെിക്കുക മാത്ര

മാണന് സർക്കാർ ത്ചയ്തന്.
ഈ സാഹചര്യതെിൈാണന് 

ട്കരളത്മമ്പാടും രൂപും ത്കാണ്ി
രിക്കുന്ന ത്ക റയിൽ വിരുദ്ധ ജന
കീയ സമിതി പ്രവർതെകർ ത്സ

ക്രട്ടേറിയറ്ന് നടയിത്ൈതെിയതന്. 
തിരുവനന്തപുരും മുതൽ കാസർ
ട്�ാഡുവത്രയുള്ള ജില്ലാ സമിതി
കളുത്ട ബാനറുകൾക്കന് പിന്നിൽ 
കക്ിരാഷ്ടീയ-ജാതി-മത ട്ഭേമ
ട്ന്യ അണിനിരന്നുത്കാണ്ന്, 'ട്ക
രളതെിനന് ത്ക റയിൽ ട്വണ്' എന്നന് 
പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ത്ക റയിൽ - സിൽവർ ലൈൻ 
വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി സും
സ്ാന ജനറൽ കൺവീനർ എസന്.
രാജീവൻ സ്വാ�തും ആശുംസി
ച്ചുത്കാണ്ന് ആമുഖപ്രഭാഷണും നട
തെി. ട്കരളത്തെ ട്നേഹിക്കുന്ന, 
വിഷയവിേഗ്ദ്ധർ  ഒന്നടങ്ും ത്ക 
റയിൽ  ട്കരളത്തെ  ദുരന്തഭൂമിയാക്കുും 
എന്നു പറയുട്മ്പാഴുും പദ്ധതി്കെന് 
ട്വണ്ി സർട്വ കല്ലിടന്നതന് സങ്കു
ചിത താതന്പര്യങ്ങളുത്ട അടിസ്ാ
നതെിൈാത്ണന്നുും  ഈ പദ്ധതി 
പിൻവൈിക്കുവാൻ ജീവൻ ത്കാ
ടത്തുും ട്പാരാടത്മന്നുും അട്ദേഹും 
പറഞ്ഞു. സമിതി സുംസ്ാന ത്ച
യർമാൻ എും.പി.ബാബുരാജന് അധ്യ
ക്ത വഹിച്ചു. 

നിരവധി ജനകീയ സമരങ്ങ
ളിത്ൈ സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമായ 
ട്ഡാ.�ീവർ�ീസന് മാർ കുറിട്ൈാ
സന് ത്മത്രാട്പൊൈീതെ ത്സക്രട്ടേ
റിയറ്ന് മാർച്ന് ഉേന്ഘാടനും ത്ചയ്തു. 

ത്ക റയിൽ സിൽവർലൈൻ, ട്ക
രളത്തെ ത്കാള്ളയടിക്കുകയുും ത്കാ
ൈ്കെന് ത്കാടക്കുകയുും ത്ചയ്ന്ന പദ്ധ
തിയാത്ണന്നന് അട്ദേഹും പറഞ്ഞു. 
പ്രളയങ്ങളിലൂത്ട പ്രകൃതി മുന്നറി
യിപെന് നൽകിയിട്ടുും സർക്കാർ പദ്ധ
തിയുമായി മുട്ന്നാടേന് ട്പാകുന്നതന് 

ത്കാള്ളമുതൈിത്റെ താല്പര്യും മാത്രും 
മുൻനിർതെിയാണന് എന്നുും അട്ദേ
ഹും കൂടേിട്ച്ർത്തു. കുറഞ്ഞതന് രണ്ന് 
ൈക്ും ട്കാടി രൂപ എങ്ിലും പദ്ധ
തിക്കുട്വണ്ി ത്ചൈവാകുത്മന്നുും, 
ട്കരളും മുഴുവൻ വിറ്ാലും ഈ കടും 
വീടോൻ കഴിയിത്ല്ലന്നുും മാർച്ിൽ 

പത്ങ്ടതെന് സുംസാരിച് പ്രതിപ
ക് ട്നതാവന് വി.ഡി.സതീശൻ 
അഭിപ്രായത്പെട്ടു. സുംസ്ാന ത്ക 
റയിൽ-സിൽവർലൈൻ വിരുദ്ധ 
ജനകീയ സമിതി രക്ാധികാരി 
ത്ക.ലശവപ്രസാേന് സിൽവർ
ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ത്ചാ
ല്ലിത്ക്കാടത്തു. ആയിരക്കണക്കി
നന് ജനങ്ങൾ ഈ പ്രതിജ്ഞ ഏറ്റു
ത്ചാല്ലിത്ക്കാണ്ന് ഈ പദ്ധതി ട്ക
രളതെിൽ അനുവേിക്കില്ലാത്യന്ന 
തീരുമാനും  പ്രഖ്യാപിച്ചു. എസന് യു
സിഐ(കമേ്യൂണിസ്റന്) സുംസ്ാന 
കമേിറ്ിയും�ും മിനി ത്ക.ഫിൈിപെന് 
മാർച്ിൽ പത്ങ്ടതെന് ത്കാണ്ന് 
സമരതെിനന് പാർടേിയുത്ട ഐക്യ
ോർഢ്യും പ്രഖ്യാപിച്ചു. 

ത്കാടിക്കുന്നിൽ സുട്രഷന് എും 
പി, ത്ക.സുട്രന്ദ്രൻ(ബിത്ജപി സും
സ്ാന അദ്ധ്യക്ൻ), സാേിഖൈി 
ശിഹാബന് തങ്ങൾ (മുസീും ൈീ�ന് 
ഉന്നതാധികാര സമിതി അും�ും), 
എുംഎൽഎമാരായ തിരുവഞ്ചൂർ 
രാധാകൃഷ്ണൻ, എും.ത്ക.മുനീർ, ത്ക. 
ത്ക.രമ, ത്ക.പി.എ. മജീേന്, ട്മാൻസന് 
ട്ജാസഫന്, അനൂപന് ട്ജക്കബന്, 

എൻ.എ.ത്നല്ലിക്കുന്നന്, കുറുട്ക്കാ
ളി ത്മായ്ീൻ, നജീബന് കാന്തപുരും 
എന്നിവരുും അഡ്വ.എ.എൻ.രാ
ജൻബാബു(മുൻ എുംഎൽഎ), കുടേി 
അഹമേേന് കുടേി (മുൻമന്തി), സി. 
ആർ.നീൈകണ്ഠൻ, ട്ജാസഫന് എും. 
പുതുട്ശേരി (മുൻഎുംഎൽഎ), അഡ്വ. 

തമ്പാൻ ട്താമസന്, ത്പ്രാഫ. കുസുമും 
ട്ജാസഫന്(എൻഎപിഎും), മിർ
സാേന് റഹ്ാൻ (ത്വൽത്ഫയർ പാർ
ടേി) എും.ത്ക.ോസൻ (സിപിഐ 
എും എൽ (ത്റഡന് സ്റാർ)), ട്ജാൺ 
ത്പരുവന്താനും, ട്ഡാ.ആസാേന്, 
ജി.ട്േവരാജൻ(ട്ഫാർട്വഡന് ട്്ാ
ക്കന്), ബാൈകൃഷ്ണപിള്ള (ആർഎും
പിഐ), ട്ലേവിയസന് അൈക്ാണ്ർ(
സുംസ്ാന പ്രസിഡറെന്, സ്വരാജന് 
ഇന്ത്യ പാർടേി), എും. ഷാജർഖാൻ(
ജനറൽ ത്സക്രടേറി, ട്കരള സും
സ്ാന ജനകീയ പ്രതിട്രാധ 
സമിതി), ടി.ടി.ഇസ്മയിൽ (ലവസന് 
ത്ചയർമാൻ, സുംസ്ാന സമിതി, 
ട്കാഴിട്ക്കാടന് ജില്ലാ ത്ചയർമാൻ), 
ചാട്ക്കാച്ൻ മണട്ൈൽ (ലവസന് 
ത്ചയർമാൻ, സുംസ്ാന സമിതി), 
ഹനീഫ ത്നല്ലിക്കുന്നന് (കാസർ
ട്�ാഡന് ജില്ലാ ത്ചയർമാൻ), ബേ
റുദേീൻ മാടായി(കണ്ണൂർ ജില്ലാ ത്ച
യർമാൻ), അഡ്വ. അബൂബക്കർ 
ട്ചങ്ങാടന്(മൈപ്പുറും ജില്ലാ ത്ചയർ
മാൻ), ശിവോസന് മഠതെിൽ(തൃശ്ശൂർ 
ജില്ലാ ത്ചയർമാൻ), വിനു കുര്യാ
ട്ക്കാസന്(എറണാകുളും ജില്ലാ ത്ച
യർമാൻ), സട്ന്താഷന് പടനിൈും
(ആൈപ്പുഴ ജില്ലാ ത്ചയർമാൻ), 
ബാബു കുടേൻചിറ (ട്കാടേയും ജില്ലാ 
ത്ചയർമാൻ), മുരുട്കഷന് നട്കെൽ 
(പതെനുംതിടേ ജില്ലാ കൺവീനർ), 
എ.ജയിുംസന് (ത്കാല്ലും ജില്ലാ ത്ച
യർമാൻ), രാമചന്ദ്രൻ കരവാരും(
തിരുവനന്തപുരും ജില്ലാ ത്ചയർ
മാൻ) തുടങ്ങിയ രാഷ്ടീയ സമൂഹ്യ 
സാുംസ്ാരിക രും�ങ്ങളിത്ൈ പ്രമു
ഖർ ത്സക്രട്ടേറിയറ്ന്മാർച്ിനന് ട്ന
തൃത്വും നൽകി.  -രാവിത്ൈ ആശാൻ 
സ്്വയറിൽനിന്നുും മാർച്ന് ആരുംഭി
ക്കുന്നതിനന് മുട്ന്നാടിയായി എഐ
ഡിഎസന്ഒ സ്ടീറ്ന് ബാറെന് സമര�ാ
നങ്ങൾ ആൈപിച്ചുത്കാണ്ന് ത്ക 
റയിൽ വിരുദ്ധ സമരതെിനന് ഐക്യ
ോർഢ്യും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

\nb-a-hn-cp-²am-b IÃn-SÂ XS-ªv sI dbnÂ hn-cp-² k-acw ap-t¶-dp¶p

സെക്രശടേറിയറ്ന് ൊര്ചന് ശ�ാ.ഗീവര്ഗീെന് ൊര് കുറിശൈാെന്  
സെത്ാശ്ാൈീത് ഉദന്ഘാടനം സെയ്യുന്നു. വിവിധ രാഷ്ടീയ ശനതാകെളം 
െെരെെിതി ശനതാകെളം ശവദിയില്

ആയിരങ്ങള് േസകെടുത് സെക്രശടേറിയറ്ന് ൊര്ചിസറെ മുന്നിര

IcnaWÂ J\\¯ns\Xnsc P\Iob I¬h³j³
ക�ോടേപെള്ളിയിൽ കരിമണൽ 

ഖനന വിരുദ്ധ ഏട്കാപന സമിതി 
നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാൈ സത്യാ
ഗ്രഹതെിത്റെ 150-ാും േിവസും പു
ന്നപ്ര ശ്ീട്േവി ഓഡിട്റ്ാറിയ
തെിൽ ട്കരള സുംസ്ാന ജന
കീയ പ്രതിട്രാധ സമിതി ജന
കീയ കൺവൻഷൻ സുംഘടിപെി
ച്ചു. വി.എും.സുധീരൻ കൺവൻഷ
ൻ ഉേന്ഘാടനും ത്ചയ്തു. ആൈപ്പുഴ
യുത്ട തീരത്തെ കരിമണൽ ഖന
നതെിത്നതിത്ര രണ്ായിരതെിമൂ
ന്നിൽ തട്ന്നാത്ടാപെും മനുഷ്യച്
ങ്ങൈ പിടിച് ഇടതുപക്ത്തെ 
പ്രമുഖർ ഇട്പൊൾ കരിമണൽ ട്ൈാ
ബിത്ക്കാപെും നിൽക്കുകയാത്ണ
ന്നന് വി.എും.സുധീരൻ അഭിപ്രായ
ത്പെട്ടു. കുടേനാടൻ ജനതത്യയുും 
ആൈപ്പുഴയിത്ൈ തീരട്േശവാസി
കത്ളയുും ഒരുട്പാത്ൈ വഞ്ിച്ന് 
ട്താടേപെള്ളിയിൽ നടത്തുന്ന കരി
മണൽ ഖനനും സുംബന്ധിച്ന് 
സിബിഐ അട്ന്വഷണും ട്വണ
ത്മന്നുും അട്ദേഹും ആവശ്യത്പെട്ടു.

ജനകീയ പ്രതിട്രാധ സമിതി 
ആൈപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡറെന് അഡ്വ
ട്ക്കറ്ന് മാതയു ട്വളങ്ങാടൻ അധ്യ
ക്ത വഹിച് ട്യാ�തെിൽ ത്ക.ത്ക.
രമ എുംഎൽഎ മുഖ്യപ്രസും�ും 
നടതെി. കരിമണൽ ഖനനതെി
ത്നതിത്ര നിയമസഭയിൽ അവ
തരിപെിച് പ്രട്മയതെിനന് മറുപടി 
പറഞ്ഞ വ്യവസായ മന്തി പി.
രാജീവന് ജനങ്ങത്ള ത്തറ്ിദ്ധരിപെി
ക്കുകയായിരുന്നു എന്നന് ത്ക.ത്ക.

രമ പറഞ്ഞു.
സാമൂഹ്യ പ്രവർതെക ട്ഡാ.പി.

�ീത, പ്രമുഖ പരിസ്ിതി പ്രവർ
തെകൻ സി.ആർ.നീൈകണ്ഠൻ, 
ത്കപിസിസി നിർവാഹകസമി
തി അും�ും അഡ്വ.എും.ൈിജു, കരി
മണൽ ഖനന വിരുദ്ധ ഏട്കാപന 
സമിതി ത്ചയർമാൻ എസന്.സുട്ര
ഷന് കുമാർ, എസന് യുസിഐ(സി) 
സുംസ്ാന ത്സക്രടേറിട്യറ്ന് അും�ും 
ജയന്സൺ ട്ജാസഫന്, ത്ക-റയിൽ 

വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി സും
സ്ാന ജനറൽ കൺവീനർ എസന്.
രാജീവൻ, സുധിൈാൽ തൃക്കുന്നപ്പുഴ, 
ബി.േിൈീപൻ, ആർ.പാർത്ഥസാരഥി 
വർമേ, ബി.ഭദ്രൻ, ട്സാണിച്ൻ 
പുളിങ്കുന്നന്,  ജനകീയ പ്രതിട്രാധ 
സമിതി ജില്ലാ ത്സക്രടേറി എസന്.
സീതിൈാൽ, ത്ക.ത്ജ.ഷീൈ, ത്ക.പി.
സുലബേ, പി.ആർ.സതീശൻ, 
ത്ക.ആർ.ശശി എന്നിവർ പ്രസും
�ിച്ചു.

കരിമണൽ ഖനന വിരുദ്ധ 
ഏട്കാപന സമിതിയുത്ട സത്യാ
ഗ്രഹതെിൽ 89-ാും േിവസും പത്ങ്
ടതെ ട്താടേപെള്ളി  ത്പാരിയത്റെ
പറമ്പിൽ എസന്.സജീവത്റെ തി
ട്രാധാനതെിൽ ട്ൈാക്കൽ 
ട്പാൈീസന് നടത്തുന്ന അട്ന്വഷ
ണും തൃപ്ികരമല്ലാതെതിനാൽ 
അട്ന്വഷണും സിബിഐ ഏത്റ്
ടക്കണത്മന്നന് ആവശ്യത്പെടന്ന 
പ്രട്മയും സമരസമിതി ജനറൽ 
കൺവീനർ ആർ.അർജുനൻ അവ
തരിപെിച്ചു.

സമരസമിതിയുത്ട സജീവ 
പ്രവർതെകനായ പി.രാമചന്ദ്രത്ന 
അർദ്ധരാത്രി വീടേിൽനിന്നുും പി
ടിച്ിറക്കി തടങ്ൈിൽ വയ്ക്കുകയുും 
കള്ളട്ക്കത്സടക്കുകയുും ത്ചയ് 
അമ്പൈപ്പുഴ ട്പാൈീസിത്റെ നട
പടിയിൽ പ്രതിട്ഷധിച്ന് നവും
ബർ ഒമ്പതാും തീയതി ലവകി
ടേന് കരിമണൽഖനന വിരുദ്ധ 
ഏട്കാപനസമിതി പ്രതിട്ഷധ 
പ്രകടനവും ട്യാ�വും നടതെി. 
തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ായതെന് 
പ്രസിഡറെന് എസന്.വിട്നാേന് ഉ 
േന്ഘാടനും ത്ചയ്തു. എസന്.സുട്രഷന് 
കുമാർ അധ്യക്ത വഹിച്ചു. ആർ.
പാർത്ഥസാരഥി വർമേ, നാസർ 
ആറാട്ടുപുഴ, ബി.ഭദ്രൻ, ത്ക.ത്ജ.
ഷീൈ, ത്ക.പി.സുലബേ തുടങ്ങി
യവർ പ്രസും�ിച്ചു. സമരപ്രവർ
തെകത്ര കള്ളട്ക്കസിൽ ത്പട
തെിയുും ഭീഷണിത്പെടതെിയുും 
സമരത്തെ തകർക്കാത്മന്ന സർ
ക്കാർ വ്യാട്മാഹും നടപെിൈാകിത്ല്ല
ന്നന് സമരസമിതി പ്രസ്ാവിച്ചു.

ജനെീയ െൺവന്ഷന് വി.എം.സുധീരന് ഉദന്ഘാടനം സെയ്യുന്നു
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നോളിതുവത്ര നിൈനിന്ന എല്ലാ 
സമൂഹങ്ങളുത്ടയുും ചരിത്രും വർഗ്ഗ
സമരങ്ങളുത്ട ചരിത്രമാണന് - ഇങ്ങ
ത്നയാണന് കമേ്യൂണിസ്റന് മാനിത്ഫ
ട്സ്റാ ആരുംഭിക്കുന്നതന്. വർഗ്ഗങ്ങ
ൾ ആവിർഭവിച്തിനന് ട്ശഷമുള്ള 
ചരിത്രമാണന് ഇവിത്ട സൂചിപെിക്കു 
ന്നതന്. മനുഷ്യസമൂഹതെിത്റെ 
വികാസും ശാസ്തീയമായുും സൂക്ഷ്മ
മായുും പരിട്ശാധിച്ിടേില്ലാതെവർ
ക്കന് ട്മൽപ്രസ്ാവന സ്വീകാര്യമാ
യിരിക്കണത്മന്നില്ല. എന്നാൽ 
സാമൂഹ്യ വികാസ ചരിത്രതെിൽ 
അവസാനും ഉണ്ായതുും പുട്രാ�
മനകരവമായ വർഗ്ഗും-ത്താഴിൈാ
ളിവർഗ്ഗും 1871ൽ ഫ്ാൻസിൽ അധി
കാരും പിടിത്ച്ടതെന് പാരീസന് 
കമേ്യൂൺ രൂപീകരിച്ട്പൊൾ നി
ട്ഷധിക്കാനാവാതെ പ്രത്യക് 
ഉോഹരണമായി അതന് മാറി. 72 
േിവസത്തെ നിൈനില്പിനുട്ശഷും 
പാരീസന് കമേ്യൂൺ തകർന്നട്പൊൾ 
കമേ്യൂണിസും ഉട്ടോപ്യൻ ആശയും 
ആത്ണന്നുും ഒരിക്കലും സുംഭവി
ക്കാതെതാത്ണന്നുും ത്താഴിൈാളി 
വർഗ്ഗ വിട്രാധികൾ ആട്ക്പി
ച്ചു. മഹാനായ ത്ൈനിത്റെ ട്നതൃ
ത്വതെിൽ റഷ്യയിൽ 1917 നവും
ബർ 7നന് നടന്ന മുതൈാളിതെവിരുദ്ധ 
ട്സാഷ്യൈിസ്റന് വിപ്ലവവും ത്താഴി
ൈാളിവർഗ്ഗ ഭരണകൂടതെിത്റെ  സ്ാ
പനവും കമേ്യൂണിസ്റന് ആശയും 
പ്രാട്യാ�ികമാത്ണന്നുും മനുഷ്യ 
സമൂഹ വികാസതെിത്റെ അനി
വാര്യതയാത്ണന്നുും ട്ൈാകത്തെ 
ട്ബാദ്ധ്യത്പെടതെി.

1917ത്ൈ റഷ്യൻ വിപ്ലവും യാ
ദൃശ്ചികമായി നടന്ന ഒന്നല്ല. ത്താ
ഴിൈാളി വർഗ്ഗതെിത്റെ മഹാനായ 
ട്നതാവന് ത്ൈനിത്റെ ട്നതൃത്വതെിൽ 
നടന്ന പ്രത്യയശാസ്തപരവും സും
ഘടനാപരവും സങ്ീർണ്ണവമായ 
ഉജ്്വൈ സമരങ്ങളുത്ട സൃഷ്ടിയാ
യിരുന്നു അതന്.  മുതൈാളിതെപരമായ 
വികാസതെിത്റെ കാര്യതെിൽ മു
ന്നിൽ നില്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങത്ളന്ന നി
ൈയിൽ ഇുംലേണ്ിട്ൈാ ജർമേനി
യിട്ൈാ ആയിരിക്കുും ആേ്യും വി
പ്ലവും നടക്കുക എന്നാണന് കാൾ 
മാർക്ന് എതെിട്ച്ർന്ന നി�മനും. 
എന്നാൽ 19-ാും നൂറ്ാണ്ിത്റെ അവ
സാനട്തൊത്ട സാമ്ാജ്യത്വ ഘടേ
തെിട്ൈ്കെന് കടന്ന മുതൈാളിതെും 
സാർവ്വൈൗകിക സ്വഭാവും ആർ
ജ്ിത്ച്ന്നുും വ്യത്യസ് രാജ്യങ്ങൾ 
ട്ൈാക വ്യാപിയായ സാമ്ാജ്യത്വ 
ചങ്ങൈയിത്ൈ കണ്ണികളാത്ണന്നുും 

സാമ്ാജ്യത്വ ശുംഖൈയിത്ൈ ദുർ
ബ്ബൈമായ കണ്ണി ഏതന് രാജ്യമാ
ട്ണാ ആ രാജ്യതൊയിരിക്കുും 
ആേ്യും വിപ്ലവും നടക്കുക എന്നുും 
ത്ൈനിൻ സിദ്ധാന്തിച്ചു. സാർ ചക്ര
വർതെിയുത്ട ഭരണും അവസാനി
പെിച്ന് ത്മൻത്ഷവിക്കുകൾ ത്കരൻ
സ്ിയുത്ട ട്നതൃത്വതെിൽ ബൂർഷ്വാ 
ഭരണും സ്ാപിച്ട്പൊൾ ട്സാ
ഷ്യൽ ത്ഡട്മാക്രാറ്റുകൾ വാേിച്
തന്, മുതൈാളിതെും അധികാരതെി
ത്ൈതെിത്യങ്ിലും ബൂർഷ്വാ ജനാ
ധിപത്യ വിപ്ലവതെിത്റെ സാുംസ്കാ
രികവും ജനാധിപത്യപരവമായ 
കർതെവ്യങ്ങൾ പൂർതെീകരിക്കു 
ന്നതിനന് ബൂർഷ്വാ സർക്കാരിത്ന 
പിന്തുണ്കെണത്മന്നാണന്. സാർ 
ചക്രവർതെിയുത്ട ഭരണും അവ
സാനിക്കുകയുും മുതൈാളിവർഗ്ഗും 
അധികാരതെിട്ൈറുകയുും ത്ചയ്ി
രിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥതെിൽ 
ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവും 
പൂർതെിയായിരിക്കുന്നുത്വന്നന് 
ഏപ്രിൽ തീസിസിലൂത്ട ത്ൈനിൻ 
ചൂണ്ിക്കാടേി. സാമ്ാജ്യത്വപൂർവ്വ 
കാൈഘടേതെിൽ ജനാധിപത്യ 
വിപ്ലവങ്ങളിലൂത്ട മുതൈാളിവർഗ്ഗും 
നിറട്വറ്ിയ സാമൂഹ്യ-രാഷ്ടീയ 
േൗത്യങ്ങൾ പൂർതെീകരിക്കാൻ 
സാമ്ാജ്യത്വ ഘടേതെിൽ മുതൈാ
ളിവർഗ്ഗതെിനന് കഴിയുകയില്ല. ജനാ
ധിപത്യതെിത്റെ അവട്ശഷിക്കു
ന്ന കർതെവ്യങ്ങൾ ത്താഴിൈാളി 
വർഗ്ഗതെിത്റെ ഉപകടമകൾ എന്ന 
നിൈയിൽ നിർവ്വഹിക്കത്പെടണും 
എന്നുും ത്ൈനിൻ അഭിപ്രായത്പെട്ടു.

ഒരു രാജ്യതെന് മാത്രമായി ട്സാ
ഷ്യൈിസും ത്കടേിപെടക്കുക അസാ
ധ്യമാത്ണന്നായിരുന്നു കമേ്യൂണി
സ്റന് വൃതെങ്ങളിലണ്ായിരുന്ന 
ധാരണ (ട്രോടന്സ്ി അതിത്റെ വക്താ
വായിരുന്നു). എന്നാൽ അന്നന് നി
ൈവിലണ്ായിരുന്ന ട്ൈാക സാ
ഹചര്യതെിൽ മുതൈാളിതെ രാജ്യ
ങ്ങളുമായി സമാധാനപരമായ 
സഹവർതെിത്വതെിട്റെതായ 
നയും അനുവർതെിച്ചുത്കാണ്ന് ഒരു 
രാജ്യതെന് മാത്രമായി ട്സാഷ്യൈി
സും ത്കടേിപെടക്കാൻ സാധിക്കുത്മ
ന്നന് ത്ൈനിൻ സിദ്ധാന്തിച്ചു.

പാരീസന് കമേ്യൂണിത്റെ തകർ
ച്യിൽനിന്നുും പാഠും ഉൾത്ക്കാ
ണ് ത്ൈനിൻ സാമ്ാജ്യത്വതെിത്റെ 
കാൈഘടേതെിൽ ത്താഴിൈാളി വർ
ഗ്ഗ വിപ്ലവും നയിക്കാൻ പുതിയത
രും പാർടേി ആവശ്യമാത്ണന്നന് നി
രീക്ിക്കുകയുും ആ പുതിയതരും 

പാർടേിയുത്ട സുംഘടനാ തത്വും 
- ജനാധിപത്യ ട്കന്ദ്രീയതാതത്വും 
ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയുും ത്ചയ്തു.

മാർക്ിത്റെയുും ഏും�ൽസിത്റെ
യുും കാൈഘടേതെിനുട്ശഷും ട്ൈാ
കത്തുണ്ായ സകൈ മാറ്ങ്ങത്ളയുും 
മാർക്ിസതെിത്റെ അടിസ്ാന 
പ്രമാണങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചുനിന്നന് 
മഹാനായ ത്ൈനിൻ വിശകൈനും 
ത്ചയ്കയുും വിശേീകരിക്കുകയുും 
ത്ചയ്തുത്കാണ്ന് റഷ്യൻ ജനതത്യ 
വിപ്ലവതെിട്ൈ്കെന് നയിച്ചു. േരിദ്ര
രുും അജ്ഞരുും ഭരണപരിചയട്മാ 
പാടവട്മാ ഇല്ലാതെ റഷ്യൻ ത്താ
ഴിൈാളിവർഗ്ഗും ഒരു രാജ്യത്തെ 
നയിക്കാൻ അശക്തരാത്ണന്നുും 
ഭരണകൂടും ലവകാത്ത നിൈും 
പതിക്കുത്മന്നുമാണന് മുതൈാളിതെ 
ട്ൈാകും കരുതിയതന്. എന്നാൽ 

ട്ൈാകത്തെ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മുഴു
വൻ ജനങ്ങളുത്ടയുും പ്രത്യാശയാ
യി റഷ്യൻ ത്താഴിൈാളിവർഗ്ഗ സർ
ക്കാർ മാറി. പ്രായപൂർതെിയായ 
മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കുും ട്വാടേവകാ
ശും നൽകിത്ക്കാണ്ന്, ത്താഴിൈി
ല്ലായ്മ സമ്പൂർണ്ണമായുും പരിഹരിച്ചു 
ത്കാണ്ന്, ഉന്നതവിേ്യാഭ്യാസവും 
ചികിത്സയുും സാർവ്വത്രികവും സൗ
ജന്യവമാക്കിത്ക്കാണ്ന് പുതിത്യാ
രു സാമൂഹ്യക്രമും ട്ൈാകതെന് അവ
തരിപെിക്കത്പെട്ടു.

മനുഷ്യട്നേഹികത്ള മുഴുവൻ 
ദുുഃഖതെിൈാഴ്തിത്ക്കാണ്ന് 72 വർഷ
ങ്ങൾക്കുട്ശഷും ട്സാവിയറ്ന് യൂ
ണിയനിത്ൈ ത്താഴിൈാളിവർഗ്ഗ 
ഭരണകൂടും തകർന്നുവീണു. ഈ 
തകർച് തികച്ചുും അപ്രതീക്ിത
മായിരുട്ന്നാ? സാമൂഹ്യവികാസ 
നിയമങ്ങൾക്കന് വിരുദ്ധമായിരു
ട്ന്നാ? തകരുവാനുള്ള കാരണ
ങ്ങൾ എത്ന്തല്ലാമാണന്. തകർച്
യിൽനിന്നുും ഉൾത്ക്കാട്ള്ളണ് 
പാഠങ്ങൾ എത്ന്തല്ലാമാണന്. ചരി
ത്രതെിലും മനുഷ്യട്നേഹികളുത്ട 

മനസ്സിലും ഇടുംപിടിച് മഹതൊയ 
നവുംബർ വിപ്ലവ േിനും ആചരി
ക്കുട്മ്പാൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർ
ച് ത്ചയ്കയാണന് ഏറ്വും ഉചിത
മായിട്ടുള്ളതന്.

മനുഷ്യസമൂഹതെിത്റെ വികാസ 
ചരിത്രതെിൽ ഇതുവത്ര ഉണ്ായി
ട്ടുള്ള ഏറ്വും ശാസ്തീയവും പ്രട്യാ
�ക്മവമായ തത്വ ശാസ്തും ലവ
രുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാേമാണന്. 
മഹാനായ കാൾ മാർക്ന് ലവരു
ദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാേത്തെ അടി
സ്ാനമാക്കി മനുഷ്യ ചരിത്രും 
വിശകൈനും ത്ചയ്ട്പൊൾ  പ്രകൃ
തിയിത്ൈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ട്പാത്ൈ 
മനുഷ്യ സമൂഹതെിൽ ഉണ്ാകുന്ന 
മാറ്ങ്ങളുും ചിൈ നിയമങ്ങൾക്കന് 
വിട്ധയമാത്ണന്നന് അട്ദേഹതെി
നന് ട്ബാദ്ധ്യത്പെട്ടു. സമൂഹതെിത്റെ 
രൂപത്തെയുും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്
യുത്ട സ്വഭാവത്തെയുും ഒരു വ്യവ
സ്യിൽനിന്നുും മത്റ്ാരു വ്യവ
സ്യിട്ൈയ്ക്കുള്ള സമൂഹതെിത്റെ 
വികാസത്തെയുും നിർണ്ണയിക്കുന്ന 
ഘടകും ഭൂമിശാസ്തപരമായ പരി
സ്ിതിട്യാ ജനസുംഖ്യയുത്ട വളർ
ച്ട്യാ അല്ല മറിച്ന് മനുഷ്യൻ നി
ൈനില്പിനുട്വണ്ി നടത്തുന്ന  ഉല്പാ
േനതെിത്റെ രീതിയാണന്. ഭക്ണും, 
പാർപെിടും, വസ്തും, മറ്റു സാമഗ്രി
കൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഉല്പാേന 

സാമഗ്രികൾ മുതൈായ, ജീവിത
തെിനുും സമൂഹതെിനുും സാമൂഹ്യ 
വികാസതെിനുും അത്യന്താട്പ
ക്ിതങ്ങളായ ഭൗതിക പോർത്ഥ
ങ്ങളുത്ട ഉല്പാേന രീതിയാണന്. 
അഥവാ, മനുഷ്യ വികാസതെിത്റെ 
ചരിത്രും എല്ലാതെിനുും ഉപരിയാ
യി ഉല്പാേന വളർച്യുത്ട ചരിത്ര
മാണന്. ഉല്പാേന ശക്തികളുത്ടയുും 
ജനങ്ങളുത്ട ഉല്പാേന ബന്ധങ്ങളു
ത്ടയുും ചരിത്രമാണന്.

മാർക്ന് പറയുന്നു: തങ്ങളുത്ട 
ജീവിതതെിൽ സാമൂഹ്യ ഉല്പാേ
നും നടത്തുട്മ്പാൾ മനുഷ്യൻ, 
തങ്ങൾക്കന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാതെ
തുും തങ്ങളുത്ട ഇഛാശക്തിക്കന് 
അതീതവമായ വ്യക്തമായ ബന്ധ
ങ്ങളിൽ ഏർത്പെടന്നു. ആ ഉല്പാ
േന ബന്ധങ്ങൾ അവരുത്ട ഭൗതി
കമായ ഉല്പാേന ശക്തിയുത്ട വളർ
ച്യുത്ട ഒരു നിശ്ചിത ഘടേതെിനന് 
അനുരൂപമായിരിക്കുും. ഈ ഉല്പാ
േന ബന്ധതെിത്റെയുും ഉല്പാേന 
ശക്തികളുത്ടയുും ആത്കത്തുകയാ
ണന് സമൂഹതെിത്റെ സാമ്പതെിക 

ഘടന. ഇതാണന് യഥാർത്ഥ അടി
തെറ. ഇതിട്മേൈാണന് നിയമപര
വും രാഷ്ടീയവമായ ട്മൽപുര ഉയ
രുന്നതന്.

ഉല്പാേന ബന്ധങ്ങൾക്കന് ഒരു 
നീണ് കാൈട്തെ്കെന് ഉല്പാേന ശക്തി
കളുത്ട വികാസതെിത്റെ പിന്ന
ണിയിട്ൈാ അതുമായി ലവരു
ദ്ധ്യാവസ്യിട്ൈാ നിൽക്കാൻ 
കഴിയില്ല. എന്തുത്കാത്ണ്ന്നാൽ 
ഉല്പാേന ശക്തികളുത്ട സ്വഭാവ
തെിനുും സ്ിതിക്കുും അനുട്യാ
ജ്യമായ വിധതെിലും അവയുത്ട 
വികാസതെിനന് എല്ലാ അവസര
വും നൽകുന്ന വിധതെിലും ഉല്പാ
േന ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ായാൽ മാ
ത്രട്മ ഉല്പാേന ശക്തികൾക്കന് പൂർ
ണ്ണട്താതിൽ വികസിക്കാൻ കഴിയൂ. 
ഉല്പാേന ബന്ധങ്ങൾ ഉല്പാേന 
ശക്തികളുത്ട സ്വഭാവവമായി ഇണ
ങ്ങാതിരിക്കുകയുും അവയുമായി 
ഏറ്റുമുട്ടുകയുും ത്ചയ്ന്നതിനന് ഉോ
ഹരണമാണന് മുതൈാളിതെ രാജ്യ
ങ്ങളിത്ൈ സാമ്പതെിക കുഴപെങ്ങൾ.

ചരിത്രതെിൽ ഉണ്ായിട്ടുള്ളതന് 
നാൈന് തരതെിലള്ള ഉല്പാേന ബന്ധ
ങ്ങളാണന്. പ്രാകൃത കമേ്യൂണിസും, 
അടിമ സമ്പ്രോയും, നാടവാഴിതെ 
വ്യവസ്, മുതൈാളിതെും. മുതൈാ
ളിതെ വ്യവസ്യിൽ സമൂഹതെി
നന് എല്ലാ കാൈവും നിൈനില്കാൻ 
സാധ്യമല്ല. സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങൾ 
അനുസരിച്ന് ആ വ്യവസ്യുും 
മാറിട്യ മതിയാകൂ. അങ്ങത്ന മു
തൈാളിതെും മാറി കമേ്യൂണിസും 
എന്ന വ്യവസ്യിട്ൈക്കന് മാറ്ത്പെ
ടന്നതിനിടയിലള്ള ഒരു അന്തരാ
ളഘടേമാണന് ട്സാഷ്യൈിസ്റന് വ്യവ
സ്. മുതൈാളിതെ വ്യവസ്യിൽ 
ഉല്പാേന ഉപകരണങ്ങൾ സ്വകാ
ര്യ മുതൈാളിമാരുത്ട ഉടമസ്ത
യിൽ ആത്ണങ്ിൽ ട്സാഷ്യൈി
സ്റന് വ്യവസ്യിൽ ത്താഴിൈാളി 
വർഗ്ഗതെിത്റെ അഥവാ ത്പാതു ഉട
മസ്തയിൈാണന്. രണ്ടു വ്യവസ്
യിലും പ്രധാന സാമൂഹ്യ ലവരു
ദ്ധ്യും മുതൈാളിവർഗ്ഗവും ത്താഴിൈാ
ളിവർഗ്ഗവും തമേിൈാണന്. മുതൈാ
ളിതെ സാമൂഹ്യഘടനയിൽ മുത
ൈാളിവർഗ്ഗും അധികാരും ലകയാ
ളുകയുും ചൂഷണും നടതെി സ്വകാ
ര്യ സ്വത്തുക്കൾ കുന്നുകൂട്ടുകയുും 
ത്താഴിൈാളികത്ള അടിച്മർതെി 
ഭരിക്കുകയുും ത്ചയ്ും. എന്നാൽ 
ട്സാഷ്യൈിസ്റന് വ്യവസ്യിൽ 
ത്താഴിൈാളിവർഗ്ഗും മുതൈാളിവർ
ഗ്ഗത്തെ അടിച്മർതെി ചൂഷണര
ഹിത ഭരണും നടത്തുും. അതിനാൽ 
അനുകൂൈ സാഹചര്യും ഉണ്ായാൽ 
ട്സാഷ്യൈിസ്റന് വ്യവസ്യിൽനി
ന്നുും തിരിത്ക മുതൈാളിതെ വ്യവ
സ്യിട്ൈയ്ക്കുും തിരിച്ചുും മാറാനുള്ള 
സാധ്യത നിൈനില്ക്കുന്നു. എന്നാൽ 
സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങൾ അനുസരി
ച്ന് മുതൈാളിതെതെിൽനിന്നുും  
ട്സാഷ്യൈിസ്റന് വ്യവസ്യിട്ൈ
്കെന്അന്തിമമായി മാറിയ ട്ശഷും 
മാത്രട്മ കമേ്യൂണിസതെിട്ൈ്കെന് 

\hw_À hn¹hZn\w BNcn¡p-t¼mÄ
മാർക്സിനും ഏുംഗൽസസിനുംശേഷും ശ�ോകത്തുണ്ോയ സക� മോറ്റ
ങ്ങളെയും മോർക്സിസത്സിളറെ അടസിസ്ോനത്സിൽ വസിേക�നും 
ളെയ്തുളകോണ്് മഹോനോയ ള�നസിൻ റഷ്യൻ ജനതളയ വസിപ്ല
വത്സിശ�യ്ക് നയസിച്ചു. ദരസിദ്രരും അജ്ഞരും ഭരണപരസിെയശമോ 
പോടവശമോ ഇല്ോത്വരമോയ റഷ്യൻ ളതോഴസി�ോെസിവർഗ്ും ഒര 
രോജ്യളത് നയസിക്ോൻ അേക്തരോളണന്ും ഭരണകൂടും 
വവകോളത നസി�ുംപതസിക്കുളമന്മോണ് മുത�ോെസിത് ശ�ോകും കര
തസിയത്. എന്ോൽ ശ�ോകളത് അദ്ധ്ോനസിക്കുന് മുഴുവൻ ജനങ്ങളു
ളടയും പ്രത്യോേയോയസി റഷ്യൻ ളതോഴസി�ോെസിവർഗ് ഭരണകൂടും മോറസി.

a-l¯mb tkm-jy-en-kväv hn-¹-h-¯n-sâ 104þmw hmÀ-jn-Iw

റഷ്യന് വിപ്ലവത്ിസറെ 104-ാം വാര്ഷിെം ആെരിച്ചുസൊണ്ന് ശൊടേയത്ന് 
നടന് െശമേളനത്ില് എെന് യുെിഐ(െി) െംസ്ാന സെക്രശടേറി
യറ്ന് അംഗം െഖാവന് ജയന് െൺ ശജാെഫന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു
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(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

(3-ാം ശേജില് നിന്ന്)
സമൂഹതെിനന് വികസിക്കാൻ 
കഴിയൂ. അതുത്കാണ്ാണന് കമേ്യൂ
ണിസ്റ്റുകത്ള സുംബന്ധിച്ിടട്തൊ
ളും ട്സാഷ്യൈിസ്റന് വ്യവസ്യുത്ട 
താല്കാൈികമായ തകർച് ഒരിക്ക
ലും സുംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയി
ല്ലാതെട്താ സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങൾ
ക്കന് വിരുദ്ധട്മാ അല്ല എന്ന മന
സ്സിൈാക്കൽ ഉള്ളതന്.

ട്സാഷ്യൈിസ്റന് വ്യവസ്യിൽ
നിന്നന് മുതൈാളിതെ വ്യവസ്യി
ട്ൈ്കെന് സമൂഹും തിരിത്ക ട്പാകു
ന്നതന് ട്സാഷ്യൈിസ്റന് വ്യവസ്യിൽ 
പാൈിട്ക്കണ് സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങൾ 
പാൈിക്കാത്ത വരുട്മ്പാഴാണന്. അഥ 
വാ അടിസ്ാനപരമായ മാർക്ി
സ്റന് തത്വങ്ങളിൽനിന്നന് വ്യതിച
ൈിക്കുട്മ്പാഴാണന്. ഈ വ്യതിചൈ
നത്തെയാണന് തിരുതെൽവാേത്മ
ന്നന് പറയുന്നതന്. ത്താഴിൈാളി വർ
ഗ്ഗതെിത്റെ മഹാനായ ട്നതാവന് 
സ്റാൈിത്റെ കാൈട്ശഷും 1956ൽ 
സിപിഎസന് യുവിത്റെ 20-ാും പാർ
ടേി ട്കാൺഗ്രസിൽ ക്രൂഷന്ട്ചവന് 
അവതരിപെിച്  തിരു തെൽവാേ ന 
യങ്ങളാണന് ട്സാവിയറ്ന് യൂണിയ
ത്റെയുും കമേ്യൂണിസ്റന് പാർടേിയുത്ട
യുും തകർച്്കെന് തുടക്കും കുറിച്തന്.

ഈ യു�ും േർശിച് സമുന്നത 
മാർക്ിസ്റന് ോർശനികരിത്ൈാരാളുും 
എസന് യുസിഐ(കമേ്യൂണിസ്റന്) 
സ്ാപക ജനറൽ ത്സക്രടേറിയു
മായ സഖാവന് ശിബ്ാസന് ട്ഘാഷന്, 
20-ാും പാർടേി ട്കാൺഗ്രസിൽ ക്രൂ
ഷന്ട്ചവന് ത്കാണ്ടുവന്ന തിരുതെൽ
വാേത്തെ അട്പൊൾതത്ന്ന തിരി
ച്റിയുകയുും അതന് തിരുതെൽവാ
േതെിത്റെ മൈത്വള്ളപൊച്ിൈിനന് 
കാരണമാകുത്മന്നന് ചൂണ്ിക്കാണി 
ക്കുകയുും ത്ചയ്തു. പിന്നീടന് മഹാ
നായ മാട്വാ ട്സതൂങന് ലചന
യിൽ തിരുതെൽവാേ വിപതെന് 
മുൻകൂടേി തടയുന്നതിനായി ബൂർ
ഷ്വാ ഉോരവാേ ചിന്തകൾക്കുും 
ആശയങ്ങൾക്കുും ശീൈങ്ങൾക്കു
ത്മതിത്ര പാർടേി ട്നതാക്കത്ളയുും 
അണികത്ളയുും ബഹുജനങ്ങത്ള
യുും ഉൾട്ച്ർത്തുത്കാണ്ന് സാുംസ്കാ
രിക വിപ്ലവത്മന്നറിയത്പെടേ അതി
�ുംഭീരമായ പ്രത്യയശാസ്ത-രാ 
ഷ്ടീയ-സാുംസ്ാരിക സമരും 1966-
67 കാൈഘടേതെിൽ സുംഘടിപെി
ക്കുകയുണ്ായി.

ക്രൂഷന്ട്ചവന് ആവിഷ്ക്കരിച് തി
രുതെൽവാേതെിത്റെ ഉള്ളടക്കും 
ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: ചൂഷക വർ
ഗ്ഗത്തെ ട്സാവിയറ്ന് യൂണിയനിൽ 
ഇല്ലാതാക്കിയതിനാൽ ട്സാവി
യറ്ന് ഭരണകൂടും ത്താഴിൈാളിവർഗ്ഗ 
സർവ്വാധിപത്യതെിൽനിന്നുും മു
ഴുവൻ ജനങ്ങളുത്ടയുും ഭരണകൂട
മായി മാറി. സിപിഎസന് യു ത്മാതെും 
ജനങ്ങളുത്ടയുും പാർടേിയായി മാറി. 
ബൂർഷ്വാസിയുത്ട പ്രഹരട്ശഷി 
നഷ്ടത്പെടേതിനാൽ ഏത്താരു രാ
ജ്യത്തുും പാർൈത്മറെിത്ന ജട്നച്ഛ
യുത്ട ഉപകരണമാക്കി മാറ്ിത്ക്കാ
ണ്ന് വിപ്ലവും സാദ്ധ്യമാക്കാും.

ഭരണകൂടും എന്നതന് ഒരു വർ
ഗ്ഗും മറ്റു വർഗ്ഗങ്ങത്ള അടിച്മർതെി 
ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാ

ണന്. ട്സാഷ്യൈിസതെിൽ അധി
കാരും നഷ്ടത്പെടേ ബൂർഷ്വാസി അതന് 
തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി തീ
വ്രശ്മും നടത്തുും. സാമ്പതെിക 
അടിതെറയിൽ മാറ്മുണ്ായാലും 
ഉപരിഘടനയിൽ മുതൈാളിതെ 
പ്രവണതകളുും ശീൈങ്ങളുും അഭി
രുചികളുത്മാത്ക്ക നിൈനിൽക്കുും. 
തീക്ഷ്ണമായ പ്രത്യയശാസ്ത സമര
തെിലൂത്ടട്യ അതന് ഇല്ലാതാക്കാ
ൻ കഴിയു. അതിനാൽ വർഗ്ഗസമ

രും പൈമടങ്ങന് രൂക്മായി തുടരുും. 
വർഗ്ഗസമരും തുടരുട്വാളും ഭരണ
കൂടവും നിൈനിൽക്കുും. വർഗ്ഗരഹിത 
സമൂഹതെിട്ൈ അതന് അപ്രത്യക്
മാകൂ. ഒരു വർഗ്ഗ വിഭജിത സമൂഹ
തെിൽ വിഭിന്ന രാഷ്ടീയ കക്ി
കൾ വിവിധ വർഗ്ഗങ്ങളുത്ടയുും വി
ഭാ�ങ്ങളുത്ടയുും അഭിൈാഷങ്ങത്ള
യാണന് പ്രതിഫൈിപെിക്കുന്നതന്. 
ത്താഴിൈാളിവർഗ്ഗ ഭരണകൂടത്തെ 
മുഴുവൻ ജനങ്ങളുത്ടയുും ഭരണകൂ
ടമായുും കമേ്യൂണിസ്റന് പാർടേിത്യ 
മുഴുവൻ ജനങ്ങളുത്ടയുും പാർടേിയാ
യുും കരുതിയാൽ ഈ തീക്ഷ്ണമായ 
വർഗ്ഗസമരും ഒഴിവാക്കത്പെടകയുും 
മുതൈാളിതെ പ്രവണതകൾ കരു
തൊർജ്ിച്ന് മുതൈാളിതെ പുനുഃ
സ്ാപനതെിനന് കളത്മാരുക്കത്പെ
ടകയുും ത്ചയ്ും. ബൂർഷ്വാസിയുത്ട 
പ്രഹരട്ശഷി നഷ്ടത്പെട്ടു എന്ന 
തിരുതെൽവാേികളുത്ട വിൈയി
രുതെലും അടിസ്ാനരഹിതമാ
ണന്. ഈ വിൈയിരുതെൽവഴി സാ
ർവ്വട്േശീയ തൈതെിലും ഓട്രാ 
രാജ്യത്തുും ത്താഴിൈാളിവർഗ്ഗും 
നിരായുധമാക്കത്പെടകയുും വർഗ്ഗ
സമരും പിട്ന്നാടേടിക്കത്പെടകയുും  
പ്രതിട്ൈാമത്വും ആധിപത്യും സ്ാ
പിക്കുകയുുംത്ചയ്ും.

ക്രൂഷന്ട്ചവിത്റെ തിരുതെൽവാ
േും ട്സാഷ്യൈിസതെിനന് കനതെ 
തിരിച്ടിയായി. ട്സാവിയറ്ന് യൂ
ണിയനിൽ തിരുതെൽവാേി ട്ന
തൃത്വും എവ്വിധവും ഉല്പാേനും വർ
ദ്ധിപെിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീ
കരിച്ചു. ട്കന്ദ്രീകൃതമായ ട്സാഷ്യ
ൈിസ്റന് ഉല്പാേന വ്യവസ്യിൽ 
വിട്കന്ദ്രീകരണും ഏർത്പെടതെി. 
കൂടതൽ ഉല്പാേിപെിക്കാനുും ഉല്പന്ന
ങ്ങൾ കട്മ്പാളതെിൽ വിറ്ഴിക്കാ
നുും കർഷകത്ര ട്പ്രാത്സാഹിപെി
ച്ചു. അതിനുട്വണ്ി സ്വകാര്യ ഉട
മസ്തയിൻട്മലള്ള നിയന്തണും 
നീക്കുംത്ചയ്കയുും കളക്ീവന് ഫാും 
കർഷകർക്കന് കൃഷി ഭൂമിയുും ട്കാഴി 
വളർതെൽ സ്ൈങ്ങളുുംമറ്റുും അവ
രുത്ട സ്വകാര്യ സ്വതെന് എന്ന നി

ൈയിൽ സ്വന്തമാക്കുവാൻ അനു
വാേും നൽകുകയുും ത്ചയ്തു. ഉല്പാേ
നും വർദ്ധിപെിക്കാൻ ഭൗതികമായ 
ഉട്തെജനങ്ങൾ നൽകി. ഒരു ട്ക
ന്ദ്ര നിയന്തണതെിത്റെയുും ആസൂ
ത്രണതെിത്റെയുും അഭാവതെിൽ 
വിട്കന്ദ്രീകരണ നയവും ഉോര
വൽക്കരണവും ഭൗതിക ഉട്തെ
ജനവും ഉല്പാേനതെിൽ അരാജക
ത്വവും, ഡിമാറെിലും സലപ്ലയി
ലമുള്ള അസന്തുൈിതാവസ്യുും 

ക്ണിച്ചുവരുതെി. സമ്പേന് വ്യവ
സ്യിൽ കട്മ്പാള നിയമങ്ങൾ
ക്കന് വൈിയ ട്പ്രാത്സാഹനും നൽ
കുകയുും ത്ചയ്തു. ത്പാതുനമേക്കുട്വ
ണ്ി ഉല്പാേിപെിക്കുന്നതിനുപകരും 
വ്യക്തിപരമായ ട്നടേതെിനുട്വണ്ി 
ഉല്പാേനും എന്ന മട്നാഭാവും ഉണ്ാ
യി. ഇതന് സാമ്പതെിക-സാുംസ്ാ
രിക  ട്മഖൈകളുത്ട മാത്രമല്ല സകൈ 
ട്മഖൈകളുത്ടയുും തളർച്ക്കന് കാ
രണമായി. 

ക്രൂഷന്ട്ചവിത്റെ തിരുതെൽ
വാേ നയങ്ങളുും നടപടികളുും ട്സാ
വിയറ്ന് സമ്പേന് വ്യവസ്യിലും സമൂ
ഹതെിലും ഉണ്ാക്കിയ തളർച്ത്യ 
ചൂണ്ിക്കാക്കാടേി അവ പരിഹരി
ക്കുന്നതിനായി ട്�ാർബട്ച്വന് 
ത്കാണ്ടുവന്ന ത്പരിട്സ്ടായിക്ക യ 
ഥാർത്ഥതെിൽ പ്രതിവിപ്ലവതെിത്റെ 
ബ്ലൂപ്രിറൊയിരുന്നു. ത്താഴിൈാളി
വർഗ്ഗ രാഷ്ടീയ അധികാരതെിത്റെ 
ഉപകരണമായ സുപ്രീും ട്സാവി
യറ്ന് ഉൾത്പെത്ടയുള്ള ട്സാവിയറ്റു
കത്ള ഒതുക്കിത്ക്കാണ്ടുും തുരങ്ും
ത്വച്ചുത്കാണ്ടുും പകരും ജനകീയ 
ഡപ്യൂടേികളുത്ട ട്കാൺഗ്രസന് എന്ന 
ബൂർഷ്വാ മാതൃകയിലള്ള സുംവി
ധാനത്തെ ട്�ാർബട്ച്വന് സൃഷ്ടി
ച്ചു. ഭരണഘടന ട്ഭേ�തി ത്ചയ്തു
ത്കാണ്ന് കമേ്യൂണിസ്റന് പാർടേിയുത്ട 
ട്നതൃത്വപരമായ പങ്ിനന് അന്ത്യും 
കുറിച്ചു. സ്വകാര്യ സ്വതെിനുും അതി
ത്റെ പിന്തുടർച്ാവകാശതെിനുും 
ഉല്പാേനട്നാപാധികളുത്ടട്മൽ 
സ്വകാര്യ ഉടമസ്തയ്ക്കുമുള്ള അവ
കാശും ആവിഷ്ക്കരിച്ചു. കമേ്യൂണി
സ്റന് മാനിത്ഫട്സ്റായിൽ വളത്ര 
വ്യക്തമായി ട്രഖത്പെടതെിയിട്ടുള്ള 
- ഭൂമിയിത്ൈ സ്വകാര്യ സ്വതെന് 
ഇല്ലാതാക്കുകയുും ഭൂമിയിൽനിന്നുും 
പാടേമായി കിട്ടുന്ന വരുമാനത്മല്ലാും 
ത്പാതു ആവശ്യങ്ങൾക്കന് വിനി
ട്യാ�ിക്കുകയുും ത്ചയ്ക, എല്ലാ 
പിന്തുടർച്ാവകാശങ്ങളുും റദോക്കുക, 
�താ�തതെിത്റെയുും വാർതൊ 
വിനിമയതെിത്റെയുും ഉപാധികൾ 
ട്സ്ററ്ിത്റെ ലകയിൽ ട്കന്ദ്രീകരി

ക്കുക തുടങ്ങിയ അടിസ്ാനപര
മായ വിഷങ്ങളിൈാണന് തിരുതെൽ 
ത്കാണ്ടുവന്നതന്. അങ്ങത്ന ട്സാ
വിയറ്ന് യൂണിയനിൽ മുതൈാളിതെ 
പുനുഃസ്ാപനതെിത്റെ പ്രക്രിയ 
പൂർതെിയാക്കി.

ട്സാവിയറ്ന് യൂണിയത്റെ തകർ
ച്ക്കന് പ്രധാന കാരണും ആ രാ
ജ്യതെന് ഉണ്ായ തിരുതെൽവാേ
മാത്ണങ്ിലും മത്റ്ാന്നു കൂടിയുണ്ന്; 
പുറട്മനിന്നുള്ള മുതൈാളിതെ രാ
ജ്യങ്ങളുത്ട ഇടത്പടൽ. ട്സാവി
യറ്ന് യൂണിയനിലും കിഴക്കൻ യൂ
ട്റാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ട്നരിട്ടുും 
അല്ലാത്തയുും സാമ്ാജ്യത്വ ശക്തി
കൾ നിരവധി ആശയ- സാുംസ്കാ
രിക ഇടത്പടലകൾ നടതെിയതി
ത്റെയുും ട്കാഴ ത്കാടത്തുും വാഗ്ാ
നങ്ങൾ നൽകിയുും പ്രതിവിപ്ലവ 
ശക്തികത്ള വളർതെി അടേിമറി
കൾ സുംഘടിപെിച്തിത്റെയുും വ്യ
ക്തമായ ധാരാളും ത്തളിവകളുും 
ഉോഹരണങ്ങളുും ഇന്നന് ൈഭ്യമാ
ണന്. അവരുത്ട പ്രധാന ആശയ
ങ്ങളിൽ ഒന്നന് രാഷ്ടീയ ബഹുൈത 
-ഒന്നിൈധികും രാഷ്ടീയ പാർടേി
കൾ രൂപീകരിച്ന് ഇഷ്ടത്പെടേ ഭര
ണകൂടത്തെ ത്തരത്ഞ്ഞടക്കുവാനു
ള്ള അവകാശമാണന്.

മുതൈാളിതെതെിത്റെ േ്വികക്ി 
അത്ല്ലങ്ിൽ ബഹുകക്ി സമ്പ്രോ
യും, ട്വാടേന് ത്ചയ്ാനുളള അവകാ
ശും മുന്നിൽത്വച്ചുത്കാണ്ടുള്ള കബ
ളിപെിക്കൽ മാത്രമാണന്. ഭരണകൂ
ടതെിത്റെ ഒളിഞ്ഞുും ത്തളിഞ്ഞുമു
ള്ള പിന്തുണട്യാത്ടയുും പണതെി
ത്റെയുും മാധ്യമങ്ങളുത്ടയുും പിന്തു
ണട്യാത്ടയുും എങ്ങത്നയാണന് 
മനുഷ്യട്ബാധത്തെ അന്ധമാക്കി
ട്യാ, കബളിപെിട്ച്ാ, സ്വാധീനി
ട്ച്ാ ത്തരത്ഞ്ഞടപ്പുകൾ ത്കാണ്ാ
ടത്പെടന്നത്തന്നു ഇന്നന് ത്വളിത്പെ
ട്ടുത്കാണ്ിരിക്കുന്നു. ഉല്പാേന ട്മ
ഖൈയിത്ൈ മത്സരും ഗുണട്മമേയു
ളളതുും ത്മച്ത്പെടേതുമായ ഉല്പന്ന
ങ്ങൾ ഉണ്ാക്കാൻ കാരണമാകു
ത്മന്നുും വിൈ കുറയുത്മന്നുും അതു
ത്കാണ്ാണന് പാശ്ചാത്യ ട്ൈാകും 
ആഡുംബരതെിലും സന്തുഷ്ടിയിലും 
കഴിയുന്നത്തന്നുമാണന് രണ്ാമതെ 
പ്രചരണും. നിയന്തണങ്ങൾ ഇല്ലാ
തെ ഇതെരും മത്സരങ്ങളുത്ട ഫൈ
മായി കുതെക മുതൈാളിമാർ ഉേയും 
ത്ചയ്കയുും പരമാവധി ചൂഷണും 
നടക്കുകയുും ഉള്ളവനുും ഇല്ലാതെ
വനുും തമേിലള്ള അന്തരും കൂടി 
വരുകയുും ത്ചയ്ന്നു.

ട്സാവിയറ്ന് യൂണിയത്റെയുും 
മറ്ന് ട്സാഷ്യൈിസ്റന് രാഷ്ടങ്ങളുത്ട
യുും തകർച്യിൽ ആഹ്ാേിക്കുന്ന
വർ ഉറത്ക്ക ചിന്തിക്കണും; അവ 
തകർന്നട്താത്ട ട്ൈാകും എന്തു 
ട്നടി. സാമ്ാജ്യത്വ ശക്തികൾക്കന് 
അവരുത്ട താല്പര്യാർത്ഥും എവി
ത്ടയുും കയറി ഇടത്പടാനുും ഇട
ട്ങ്ാൈിടാനുമുള്ള ട്ൈാക സാഹച
ര്യും സുംജാതമായി.ആട്�ാളവല്ക
രണതെിലൂത്ട കുതെകകൾ ഭീമാ
കാരും പൂണ്ടു. ത്താഴിൈാളികളുത്ട
യുും പണിത്യടക്കുന്നവത്റെയുും 
അവകാശങ്ങൾ കവർത്ന്നടക്ക
ത്പെടന്നു. അട്മരിക്ക, ബ്ിടേൻ, 

ഫ്ാൻസന്, ഇറ്ൈി, ഗ്രീസന് തുടങ്ങി 
വൻ മുതൈാളിതെ രാജ്യങ്ങളിൽ 
ത്താഴിൈില്ലായ്മയുും ോരിദ്ര്യവും 
ത്പരുകി. ജീവിക്കാൻ മാർഗ്ഗമി
ല്ലാത്ത ത്തരുവിൈിറങ്ങിയ ൈക്
ക്കണക്കിനന് ആളുകത്ള അടിച്മർ
ത്തുന്നു. മത- ജാതി - വർണ്ണ സ്പർ
ദ്ധകൾ വർദ്ധിച്ചു. മതതീവ്രവാേും, 
പൈായനങ്ങൾ, ത്വടിത്വപ്പുകൾ, 
അക്രമങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നു. മയ
ക്കുമരുന്നുും വ്യഭിചാരവും വർദ്ധി
ച്ചു. മനുഷ്യൻ ആർജ്ിച് മാനു
ഷിക മൂൈ്യങ്ങളുും നാ�രികതയുും 
തകരുന്നു. മനുഷ്യത്റെ ദു:ഖങ്ങത്ള 
അകറ്ാൻ ട്സാഷ്യൈിസും അല്ലാ
ത്ത മത്റ്ന്താണന് ട്ൈാകതെിനന് 
പകരും ത്വക്കാനുള്ളതന്.

നവുംബർ വിപ്ലവ േിനും ആച
രിക്കുട്മ്പാൾ, ട്സാഷ്യൈിസ്റന് നാ
ടകളുത്ട തകർച്യിൽനിന്നുും എന്തു
പാഠമാണന് നമേൾ ഉൾത്ക്കാട്ള്ള
ണ്തന്. ത്താഴിൈാളിവർഗ്ഗ വിപ്ലവ
ങ്ങൾ സുംഘടിപെിച്ന് അധികാരും 
പിടിത്ച്ടക്കുക എന്നതന് ട്ബാധ
പൂർവ്വമുള്ള വളത്ര ശ്മകരമായ 
പ്രക്രിയയാണന്. ത്താഴിൈാളി വർ
ഗ്ഗ ഭരണകൂടാധികാരവും ട്സാഷ്യ
ൈിസ്റന് വ്യവസ്യുും നിൈനിർത്തുക 
അതിട്നക്കാൾ ശ്മകരമാണന്. 
ട്ബാധപൂർവ്വമായ പ്രവർതെനും 
ആവശ്യമുള്ളതുമാണന്. തിരുതെൽ
വാേതെിൽനിന്നുും മാർക്ിസ്റന് പ്ര
ത്യയശാസ്തത്തെ സുംരക്ിച്ചുനിർ
ത്തുക എന്നതാണന് അതിൽ ഏറ്
വും പ്രധാനും. അതിനന് കമേ്യൂണി
സ്റന് പാർടേി ട്നതാക്കളുത്ടയുും 
അണികളുത്ടയുും ബഹുജനങ്ങളു
ത്ടയുും പ്രത്യയശാസ്ത- സാുംസ്കാ
രിക-ധാർമേിക-ലനതിക-ട്ബാധ
നിൈവാരും വളത്ര ഉയട്രണ്തുണ്ന്.

ഈ യു�ും േർശിച് സമുന്നത 
മാർക്ിസ്റന് ോർശനികരിത്ൈാരാ
ളായ സഖാവന് ശിബ്ാസന് ട്ഘാഷന് 
ചൂണ്ിക്കാടേിയ വസ്തുത ഇവിത്ട 
വളത്ര പ്രസക്തമാണന്. അട്ദേഹും 
പറഞ്ഞു: കമേ്യൂണിസ്റന് ധാർമേിക 
മൂൈ്യങ്ങത്ള സുംബന്ധിച്ന് ഉള്ള ധാ
രണകൾ-ട്സാഷ്യൈിസ്റന് സമൂഹ
തെിൽ വ്യക്തിയുത്ട സ്വാതന്ത്യ
തെിനുും വിട്മാചനതെിനുുംട്വണ്ി 
നടട്തെണ് സമരതെിത്റെ പ്രകൃ
തവും പ്രക്രിയയുും, ത്താഴിൈാളി
വർഗ്ഗ വിപ്ലവ പാർടേിയുത്ട സുംഘ
ടനാതത്വമായ ജനാധിപത്യ ട്ക
ന്ദ്രീയത, സാമൂഹ്യ ട്നതൃത്വും തു
ടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിത്ൈല്ലാും ട്ൈാക 
കമേ്യൂണിസ്റന് പ്രസ്ാനതെിൽ 
നിൈനിന്നിരുന്ന ധാരണ-അപര്യാ
പ്മായിരുന്നു. ഈ ട്പാരായ്മകൾ 
പരിഹരിച്ചുത്കാണ്ന് അട്ദേഹും മാർ
ക്ിസത്തെ വികസിപെിച്ചു. ത്താഴി
ൈാളി വർഗ്ഗതാല്പര്യതെിനന് വ്യക്തി
താല്പര്യും അടിയറ ത്വക്കുകയല്ല 
ട്വണ്തന് മറിച്ന് വ്യക്തിതാല്പര്യും 
സാമൂഹ്യ താല്പര്യവമായി-ത്താഴി
ൈാളിവർഗ്ഗതാല്പര്യവമായി താോ
ത്മ്യത്പെടത്തുകയാണന്- രണ്ടുും ഒന്നാ
ക്കി മാറ്റുകയാണന് ട്വണ്തന് എന്നന് 
അട്ദേഹും പഠിപെിച്ചു. ഉൾപാർടേി 
സമരും നയിക്കുന്നതിലും വിമർശ
നവും സ്വയും വിമർശനവും നട

ശസോവസിയറ്റ് യൂണസിയളറെയും മറ്റ് ശസോഷ്യ�സിസ്റ് രോ
ഷ്ട്രങ്ങളുളടയും തകർച്ചയസിൽ ആഹ്ോദസിക്കുന്വർ 
ഉറളക് െസിന്സിക്ണും; അവ തകർന്ശതോളട 
ശ�ോകും എന്തു ശനടസി?. സോമ്ോജ്യതധ് േക്തസികൾ
ക്് അവരളട തോല്പര്യോർത്ും എവസിളടയും കയറസി 
ഇടളപടോനും ഇടശ്ോ�സിടോനമുള്ള ശ�ോക സോഹ
െര്യും സുംജോതമോയസി. ആശഗോെവ�്ക്രണത്സി
ലൂളട കുത്കകൾ ഭീമോകോരും പൂണ്ടു. ളതോഴസി�ോ
െസികളുളടയും പണസിളയടുക്കുന്വളറെയും അവകോ
േങ്ങൾ കവർളന്ടുക്ളപെടുന്.
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സംസ്ാനത്തെ വിേ്യാൈയ
ങ്ങളിൽ   മൈയാള അക്രമാൈ 
പഠിപെിക്കുന്നില്ലാത്യന്നന് നമ്മുത്ട 
ഭാഷാ ട്നേഹികൾ തിരിച്റിയു
കയുും മാതൃഭൂമി പത്രും അതിട്മേൽ 
ഒരു പരമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുും 
ത്ചയ്തു. നവുംബർ ഒന്നു മുതൽ ഒരാ
ഴ്ച നീണ് ക്യാമ്പയിനന് ട്ശഷും ത്പാ
തുവിേ്യാഭ്യാസ മന്തി അക്രമാൈ 
പഠിപെിക്കാൻ നടപടിഎടക്കാത്മ
ന്നുും അക്ര പഠനും എങ്ങത്ന 
നഷ്ടത്പെട്ടുത്വന്നന് പരിട്ശാധിക്കു
ത്മന്നുും നാടകീയമായി പ്രഖ്യാപി
ക്കുകയുും ത്ചയ്തു.

1996ൽ അന്നത്തെ ഇടതുമുന്ന
ണി സർക്കാർ വിവാേമായ ട്ൈാ
കബാങ്ന് പദ്ധതി-ഡിപിഇപി- 
ഏകപക്ീയമായി നടപൊക്കിയ
തിത്നതുടർന്നന് കഴിഞ്ഞ രണ്ന് 
േശാബ്ക്കാൈമായി നമ്മുത്ട ത്പാതു 
വിേ്യാൈയങ്ങളിൽ പുതിയ  പാ
ഠ്യപദ്ധതിപ്രകാരും  അക്രമാൈ 
പഠിപെിക്കുന്നതന് അവസാനിപെി
ച്ിരുന്നു എന്ന കാര്യും ട്കരളതെി
ത്ൈ വിേ്യാഭ്യാസ രും�ത്തുും ചിന്താ 
മണ്ഡൈതെിലമുള്ള ഏതാണ്ന് മുഴു
വൻ ട്പർക്കുും അറിയാും.

അക്രമാൈ പഠിപെിക്കുന്നതന് 
നിർതെൈാക്കുക മാത്രമല്ല ആ 
നയും ത്ചയ്തന്. ഗുണനപടേിക പഠി
പെിക്കുന്നതുും  സങ്ൈനും ത്ചയ്ന്ന
തുും അക്കങ്ങൾ പഠിപെിക്കുന്നതു
ത്മല്ലാും നിട്രാധിച്ചു കളഞ്ഞു. 
അക്രാർത്ഥതെിൽ, എഴുത്തുും 
വായനയുും നിട്രാധിക്കുന്ന ഒരു 
വിധ്വുംസക നയമായിരുന്നു അതന്. 
ആ ശിശുവിട്ദ്രാഹ നയതെിത്ന
തിത്ര അന്നുമുതൽതത്ന്ന പ്രതി
ട്ഷധ പ്രവാഹങ്ങൾ വളർതെിത്യ
ടതെ ഒട്രത്യാരു  ഇടതുപക് 
പാർടേി എസന് യുസിഐ(കമേ്യൂണി
സ്റന് ) മാത്രമായിരുന്നു. മത്റ്ാരു പാർ
ടേിയുും രും�തെന് ഉണ്ായിരുന്നില്ല.

ഡിപിഇപിയുത്ട പുതിയ വി
കൈമായ പാഠ്യപദ്ധതി നടപൊക്കി
യതിനുട്ശഷും സ്കൂൾ വിേ്യാഭ്യാസും 
പൂർതെിയാക്കി പുറതെിറങ്ങുന്ന 
നത്ല്ലാരു വിഭാ�ും വിേ്യാർത്ഥി
കൾക്കന് മൈയാളും ട്നരാുംവണ്ണും 
എഴുതാനുും വായിക്കാനുും അറി
യില്ലത്യന്ന സ്ിതി വന്നു. അതി
നുമുമ്പന് തത്ന്ന, ഡിപിഇപി ആരും
ഭിക്കാൻ അന്നത്തെ സർക്കാർ 
തീരുമാനും എടതെട്പൊൾ തത്ന്ന 

വിേ്യാർത്ഥി  സുംഘടനയായ 
എഐഡിഎസന് ഒയാണന് ആേ്യ
മായി ട്കരള സമൂഹതെിത്ൈ ബൗ
ദ്ധിക  പ്രതിഭകത്ള അതിത്നതി
രായി രും�തെിറക്കുന്നതന്. തുടർ
ന്നന്, ജസ്റിസന്  വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്രു
ത്ടയുും ട്ഡാ.എൻ.എ.കരീമിത്റെയുും 
മറ്റുും  ട്നതൃത്വതെിൽ ട്കരള സും
സ്ാന ജനകീയ പ്രതിട്രാധ സമി
തിയുും ത്തരുവിൈിറങ്ങി. കുടേിക
ത്ള  അക്രും പഠിപെിക്കാതെ 
പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി അറബിക്ക
ടൈിൽ ഒഴുക്കണത്മന്നന് കൃഷ്ണയ്ർ 
ആഹ്വാനും ത്ചയ്തു. ത്സക്രട്ടേറിയ
റ്ന് നടയിൽ ആയിരങ്ങൾ അണി
നിരന്നു. ജനകീയ പ്രതിട്രാധ 

സമിതിയുത്ട അന്നത്തെ ജനറൽ 
ത്സക്രടേറിയുും എസന് യുസിഐ 
കമേ്യൂണിസ്റന്  പാർടേിയുത്ട ഇട്പൊ
ഴത്തെ സുംസ്ാന ത്സക്രടേറിയു
മായ ട്ഡാക്ർ വി.ട്വണുട്�ാപാ
ൈാണന് ഡിപിഇപി വിരുദ്ധ പ്ര
ട്ക്ാഭതെിത്റെ, ആ ബൗദ്ധിക  
ട്പാരാടേതെിത്റെ സുംഘാടനതെി
ത്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്തന്.

ഇട്പൊൾ, അക്രമാൈ പാഠ
പുസ്കതെിൽ ട്ചർക്കാും എന്നന് 
വിേ്യാഭ്യാസ മന്തി ഭും�ിവാക്കന് 
പറയുട്മ്പാൾ സത്യും എത്ര ഭീകര 
മായിടോണന് വീണ്ടുും മറച്ചുത്വക്ക
ത്പെടന്നത്തന്നന് പറയാത്ത വയ്.
എന്തുത്കാണ്ാണന്  ഈ മാറ്ും ട്ക
രളതെിൽ ആരുംഭിക്കുന്നതന് എന്നു
കൂടി പരിട്ശാധിക്കാത്ത തിരു
തെൽ  സാധ്യമാവില്ലട്ല്ലാ.അക്
രും പഠിക്കാത്തതത്ന്ന ആശയും 
വായിക്കാൻ കഴിയുത്മന്ന നൂതന 
മാന്തിക സിദ്ധാന്തവമായി വന്ന 
ഡിപിഇപി പാഠ്യപദ്ധതി നടപൊ
ക്കാൻ ആരുംഭിച്തന് മുതൈാണന് 
അക്രപഠനും ഫൈതെിൽ  നിട്രാ
ധിക്കത്പെടേത്തന്നുമറച്ചുത്വച്ചുത്കാ
ണ്ന് പരിഹാരും സാധ്യമാവില്ല.

അക്രമാൈ എഴുതിപഠിച്ന് 
വാക്കിട്ൈയ്ക്കുും വാക്യങ്ങളിട്ൈയ്ക്കുും 
ട്പാകുന്ന പഠനസമ്പ്രോയും എട
ത്തു കളഞ്ഞട്താത്ട, ട്കരളവർമേ 
വൈിയട്കായിതമ്പുരാൻ സമോ
നിച് ട്കരളപാഠാവൈി അപ്രത്യ
ക്മായി. പകരും അക്രമാൈത്യ 
നിരാകരിച്  കിങ്ങിണി, പൂതെി
രി, മിന്നാമിന്നി തുടങ്ങിയ വിൈ
ക്ണ കൃതികൾ 1996ൽ പാഠപു
സ്കങ്ങളായി വന്നു. തേനുസൃതും, 

പുതിയ ട്ബാധനവും അധ്യാപക 
സഹായിയുും പുറത്ക വന്നു.

യാത്താരു അടിസ്ാനവമി
ത്ല്ലങ്ിലും ആധികാരികത്മട്ന്നാ
ണും അവർ പറഞ്ഞു "കുടേി വായി
ക്കുന്നതന് വരിയിത്ൈ ആശയത്തെ
യാണന്.  ട്കവൈും അക്രങ്ങത്ള
ട്യാ പേങ്ങത്ളട്യാ അല്ല. വായന 
മിക്കവാറുും പ്രവചനമാണന്. പേ
ങ്ങളിട്ൈാ വാക്കുകളിട്ൈാ അട
ങ്ങിയ ആശയും ഇന്നതായിരിക്കു
ത്മന്നന് ഊഹിച്ചുത്കാണ്ാണന് കുടേി 
വായിക്കുന്നതന്.  (അധ്യാപക സഹാ 
യി, ട്പജന് 24, കിങ്ങിണി,1996).

കുടേികൾ സ്വന്തമായി ട്ൈഖന 
നിയമും നിർമേിക്കുമത്ത്ര! എത്ര 

വിചിത്രമായ ഒരു സ്വയുംപഠന 
സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു അത്തന്നന് 
മൈയാള ഭാഷാ ട്നേഹികൾ തി
രിച്റിയാൻ ലവകിട്പൊയി. പുതിയ 
പാഠ്യപദ്ധതി പ്രവൃതെിപഥതെിൽ 
കാൽ നൂറ്ാണ്ന് പിന്നിടട്മ്പാഴുും 
ആരുും ഒരു ട്ൈഖനനിയമവും ഉണ്ാ
ക്കിയിത്ല്ലന്നന് മാത്രമല്ല മൈയാള 
ഭാഷ ത്തറ്ന് കൂടാത്ത എഴുതാനുും 
വായിക്കാനുും അറിയാതെ, ഭാഷാ
ടിസ്ാനും തീത്ര നഷ്ടത്പെടേ, തൈ
മുറകത്ള  സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണന് കാ
ണുന്നതന്. സ്വാഭാവികമായുും അക്
രജ്ഞാന സമ്പാേന പ്രതിസന്ധി 
മാത്രമായി അതന് അവസാനിച്ില്ല. 
അടിതെറ നഷ്ടമായട്താത്ട വായന, 
എഴുതെന്, വ്യാകരണ പഠനും, ത്തറ്ന് 
തിരുതെൽ, ട്കാപെി എഴുതെന്, ട്ക
ത്ടേഴുതെന്, പേ്യും ത്ചാല്ലൽ, മന:പാ
ഠമാക്കൽ, �േ്യും വായിക്കൽ, ഓർ
മേ ശക്തി പരീക്ിക്കൽ തുടങ്ങിയ 
ഭാഷാ പഠനതെിത്റെ എല്ലാ അക്കാ
േമിക  അടിസ്ാന ഉപാധികളുും 
ക്രട്മണ ക്ാസ്സന് മുറികളിൽനിന്നന് 
അപ്രത്യക്മാകാൻ തുടങ്ങി.

എത്ര വൈിയ ലവരാ�്യ  ബു
ദ്ധിട്യാത്ടയാണന് പാഠ്യപദ്ധതി 
പരിഷന് കർതൊക്കൾ അന്നന് ഭാഷാ 
ട്ബാധന സമ്പ്രോയങ്ങത്ള അടേി
മറിച്ത്തന്നന് ഓർട്ക്കണ്തുണ്ന്. 
ട്ൈാകബാങ്ന് നൽകിയ ഭീമമായ 
ഫണ്ിത്റെ പ്രട്ൈാഭനീയത ആ 
പരിഷ്ാരങ്ങൾക്കന് പിന്നിൽ പ്ര
വർതെിച്വർക്കന് ശരട്വ�ും പകർ
ന്നു ത്കാടത്തു. അതുത്കാണ്ാണന് 
1997ൽ, അന്നത്തെ സുംസ്ാന 
സർക്കാർ പ്രീലപ്രമറിയിൽ  അക്
രും പഠിപെിക്കുന്നതന് തടവും പിഴയുും 

വരുന്ന കുറ്കൃത്യമായി വിധിച് 
ആേ്യകാൈ ശിശു സുംരക്ണ 
ബില്ലന് നിയമസഭയിൽ  ത്കാണ്ടു
വന്നന് പാസ്സാക്കിത്യടതെതന്. കുടേി 
ഏഴാും വയസ്സിട്ൈക്കന് കടക്കുന്ന
തിനുമുമ്പന് ഒരു വിധതെിലമുള്ള 
അക്ര പഠനവും പാടില്ലാത്യന്ന
തായിരുന്നു ഉതെരവന്.

അട്പൊൾ, ശിശുവിത്റെ മസ്ി
ഷ്വളർച്യുത്ട സുപ്രധാന ഘടേ
തെിൽ ഭാഷാട്ശഷി നല്കരുത്തന്ന 
നിർബന്ധബുദ്ധി  ആരുട്ടതായി
രുന്നു? തീർച്യായുും  മൈയാള
തെിത്ൈ തൈത്യടപ്പുള്ള വിേ്യാ
ഭ്യാസ വിേഗ്ദ്ധർ ആരുുംതത്ന്ന അതെ
രത്മാരു  വിനാശ 

പരിഷ്ാരത്തെ പിന്തുണച്ില്ലാത്യ
ന്നതന് പ്രട്ത്യകും എടത്തു പറയുക
തത്ന്ന ട്വണും. പുതിയ നയത്തെ 
അതിനിശിതും വിമർശിച്,അന്ത
രിച് ട്ഡാ.എൻ.എ. കരിും ഒരിക്കൽ 
പറഞ്ഞതന് ട്ൈാക ബാങ്ിത്റെ ട്ഡാളർ 
കിലക്കതെിൽ കണ്ണന് മഞ്ഞളിച്ചു 
ട്പായവരാണന് പുതിയ പരിഷ്ാര
ങ്ങൾക്കന് പിന്നിൽ എന്നാണന്. കു
ടേികൾ കത്തെഴുതുും, കവിതത്യ
ഴുതുും, ലറമുകൾ രചിക്കുും, മുദ്രാ
വാക്യും രചിക്കുും, ട്നാടേീസന് എഴുതുും 
എത്ന്നാക്ക ഡിപിഇപി ലപത
ലകത്ളക്കുറിച്ന് നത്മേ വിശ്വസി
പെിക്കാൻ പാഠ്യപദ്ധതി വക്താ
ക്കൾ നിരന്തരും ശ്മിച്ിരുന്നു.

അക്രജ്ഞാനമില്ലാത്തയുും 
കവിത രചിക്കാൻ കഴിയുന്ന 'സർ
�ാത്മക പ്രവർതെനങ്ങളുത്ട 'മാ
ഹാത്മ്യത്തെ പാടിപ്പുകഴ്താൻ മൈ
യാളതെിത്ൈ ചിൈ പണ്ഡിതർ 
ഉത്സുകരായിരുന്നു. മാതൃഭൂമി പത്ര
തെിൽ ഒന്നുമറിയാതെവത്രട്പൊ
ത്ൈ ട്ൈഖനും എഴുതിയ ഭാഷാട്നേ
ഹികളിൽ ചിൈർ  അന്നന് ഈ 
പരിഷകാരങ്ങത്ള  അന്ധമായി 
അനുകൂൈിച്ിരുന്നു. ആക്കാൈത്തു 
തത്ന്ന അവർ ഏത്റ വിമർശിക്ക
ത്പെടകയുും ത്ചയ്ിരുന്നു. പുതിയ 
പാഠ്യപദ്ധതി പ്രകാരും കവിത 
ത്വറുും ലറമിും�ന് അതത്ല്ലങ്ിൽ 
ട്കവൈും പാരഡിത്യഴുതൊത്ണ
ന്നാണന് കുടേികൾ പഠിച്തന്. യഥാർ
ത്ഥ രചനത്യ അവട്ഹളിക്കുകയുും 
ഭാഷത്യ വികൈമാക്കുകയുമാണന് 
അവർ ത്ചയ്തന്. അതിലത്ട, ഉന്നത 
വിേ്യാഭ്യാസതെിട്ൈ്കെന് കടന്ന വി
േ്യാർത്ഥികളുത്ട സ്ിതി കൂടതൽ 

പരിതാപകരമായിതെീർന്നുത്വ
ന്നന് പറട്യണ്തില്ല.

ട്മൽപെറഞ്ഞ  നയങ്ങളുത്ട തു
ടർച്ത്യട്ന്നാണും ട്കന്ദ്ര സർക്കാർ 
ത്കാണ്ടുവരുന്ന പുതിയ ഘടനാ
പരിഷ്ാരങ്ങളാകത്ടേ എഴുത്തുും 
വായനയുും നുള്ളിക്കളഞ്ഞ ഡി
പിഇപിയുത്ട ട്ബാധനാശയങ്ങൾ 
ആവാഹിച്തുമാണന്. 5+3+3+4എന്ന 
ഘടന കൂടി വന്നാൽ ആേ്യത്തെ 
അഞ്ചു വർഷും ട്നരത്തെ പറഞ്ഞ 
പ്രീ ലപ്രമറിയിയായി രിക്കുും.
അഥവാ ഒന്നുും രണ്ടുും ക്ാസുകൾ 
ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്ല.കൃത്യമായി 
പറഞ്ഞാൽ  അനൗപചാരികമായ 
പ്രീ ലപ്രമറിയുത്ട ഭാ�മായിരി

ക്കുും   നമ്മുത്ട ഒന്നാും 
ക്ാസ്സിത്റെയുും രണ്ാും 
ക്ാസ്സിത്റെയുും സ്ാനും. 
അതായതന്, എട്ടു വയസ്സു
വത്ര എഴുത്തുും വായനയുും  
പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലാത്യ
ന്നർത്ഥും. എന്നു മാത്രവമല്ല 
പുതിയ എൻഇപി അനുസ
രിച്ന് മാതൃഭാഷ പഠിപെിക്കാൻ 
ഭാഷാ വിേന്�ദ്ധരായ അധ്യാ
പകർ ആവശ്യമില്ലാത്യന്ന 
നയവും വന്നിരിക്കുന്നു.അട്പൊൾ,
വരാനിരിക്കുന്നതന് ഡിപിഇപി 

പാഠ്യ പദ്ധതിയുത്ട തുടർച്യായ 
വൈിയ ത്വല്ലുവിളികളാണന്. നട
പൊക്കിയതിനന് ട്ശഷും വിൈപി
ക്കുന്നതിനന് പകരും, അതിനുമുമ്പന് 
വിൈത്പെടേ സമയും പാഴാക്കാത്ത 
കുടേികൾക്കന് അടിതെറ നൽകുും
വിധും കാൈും ത്തളിയിച് അടി
സ്ാന ട്ബാധന സമ്പ്രോയങ്ങ
ളിട്ൈക്കന് എത്രയുും ട്വ�ും മടങ്ങാ
നുള്ള തീരുമാനും എടക്കുകയട്ല്ല 
ട്വണ്തന്.

ട്കരളതെിത്റെ വിേ്യാഭ്യാസ 
വ്യവസ്ത്യ  ഇന്നന് ഈ കാണു
ന്ന ദുരവസ്യിൽ എതെിച്തിനന് 
പിന്നിൽ പ്രവർതെിച് ട്ൈാക 
ബാങ്ന് നയത്തെ സ്പർശിക്കാത്ത 
യാണന് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രശ്ും ചർച് 
ത്ചയ്തന്. ട്നർേിശയിൽ കുടേിക
ത്ള പഠിപെിക്കാൻ കഴിയണത്മങ്ിൽ  
പുതിയ പാഠ്യ പദ്ധതി ഉട്പക്ി
ക്കാനുള്ള രാഷ്ടീയതീരുമാനും സർ
ക്കാർ ലകത്ക്കാള്ളണും. അങ്ങ
ത്നയല്ലാത്ത ശരിയായ  ഭാഷാപ
ഠന നയും രൂപത്പെടതൊനാ വില്ല.

അടിസ്ാന വിേ്യാഭ്യാസും  
പുന:സ്ാപിക്കാൻ ഇട്പൊൾ നി
ൈവിലള്ള വിേ്യാഭ്യാസവിരുദ്ധ 
പദ്ധതികൾ പിൻവൈിക്കുകയാ
ണന് ആേ്യും ത്ചട്യ്ണ്തന്. ഡിപി
ഇപിക്കുും സർവ്വ ശിക്ാ അഭി
യാനുും തുടർച്യായിവന്ന  ആർഎും
എസന് എയുും ഉന്നത വിേ്യാഭ്യാസ 
രും�ത്തുവന്ന റൂസ(RUSA )പദ്ധതി
യുത്മല്ലാും അക്രമാൈ  കവർത്ന്ന
ടതെ ത്കാള്ളസുംഘ പദ്ധതികളു
ത്ട തുടർച്യാത്ണന്നന് ഭാഷാ ട്നേ
ഹികൾ ഇനിത്യങ്ിലും തിരിച്
റിയുന്നിത്ല്ലങ്ിൽ ഉയർതെിയ  
വിൈാപങ്ങൾ അർത്ഥശൂന്യമായി
തെീരുത്മന്നന് വിനയ പൂർവ്വും ഓർ
മേിപെിക്കത്ടേ.

aebmf¯nsâ A£came IhÀs¶Sp¯Xv Un]nC]n;
]chXm\n hncn¨Xv FÂUnF^v kÀ-¡mÀ

(4-ാം ശേജില് നിന്ന്)

ത്തുന്നതിലും ട്നതാക്കമോരുും ട്ക
ഡർമാരുും തമേിൽ ശരിയായ േ്വ
ന്്വാത്മക ബന്ധും പരിപാൈിക്കു
ന്നതിലത്മല്ലാും പുൈർട്തെണ് 
കമേ്യൂണിസ്റന് ത്പരുമാറ്ത്തെ സും
ബന്ധിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ അട്ദേഹും 
ആവിഷ്ക്കരിച്ചു. ഈ ആശയങ്ങൾ 
പഠിക്കുകയുും സമരതെിലൂത്ട സ്വ
ന്തും ജീവിതതെിൽ പ്രാവർതെി
കമാക്കുകയുും ത്ചയ്ന്ന കമ്യൂണി
സ്റ്റുകൾക്കന് മാത്രട്മ തിരുതെൽ
വാേതെിൽനിന്നുും കമേ്യൂണിസ്റന് 
പാർടേിത്യയുും സമൂഹത്തെയുും 
രക്ിക്കാനാവൂ.

�ിേിഇേി െമ്പൂര്ണൊയും േിന്വൈിക്കുവാനാവേ്യസ്ട്ടുസൊണ്ന് ജനെീയ പ്രതിശരാധ െെിതി 
യുസട ശനതൃത്വത്ില് 2001 സഫബ്രുവരി 1നന് നടന് രണ്ാെതന് സെക്രശടേറിയറ്ന് ൊര്ചന് നയിച്ചുസൊണ്ന് ജസ്റിെന് 
വി.ആര്.കൃഷ്ണഅയ്യര്. ശ�ാ.എന്.എ.െരീം, സെ.ോനൂര്, േവനന്, ശ�ാ.�ി.സുശരന്ദ്രനാഥന്, അ�്വ.െശചേരി 
സുന്ദര് രാജന്, അ�്വ.േി.എ.സേൌരന്, ഫാദര് എബ്രഹാം ശജാെഫന്, ശ�ാ.െി.സെ.രാജന്, ശ�ാ.വി.ശവണു
ശഗാോല് തുടങ്ങിയവര് മുന്നിരയില്
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(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)
ള്ളിൽ നടന്ന ത്തരത്ഞ്ഞടപ്പുകളി
ത്ൈ ഫൈവും ഇന്ധനവിൈവർദ്ധ
നവിത്നതിത്ര വിവിധ സുംസ്ാ
നങ്ങളിൽ ബിത്ജപിക്കന് ട്നത്രയു
യർന്നിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ 
ജനട്രാഷവും ട്കാടതികളുത്ട ഇട
ത്പടലകളുും ഒത്ക്ക പങ്കുവഹിച്ി
ട്ടുണ്ന്. ഇതിത്നത്തുടർന്നന് 18സും
സ്ാനങ്ങളുും ചിൈ ട്കന്ദ്രഭരണ
പ്രട്േശങ്ങളുും സുംസ്ാന നികു
തിയിൽ ത്ചറിയ ഇളവകൾ പ്ര
ഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ട്കരളതെി
ത്ൈ ഇടതുപക്ത്മന്നന് സ്വയും 
അവകാശത്പെടന്ന സർക്കാർ 
യാത്താരു നികുതിയിളവും നൽ
കിത്ല്ലന്ന നിൈപാടും പ്രഖ്യാപി
ച്ചു. 2014ൽ ട്മാേി സർക്കാർ അധി
കാരതെിട്ൈറുട്മ്പാൾ ത്പട്രോളി
നന് 9.48 രൂപയുും ഡീസൈിനന് 3.56 
രൂപയുമായിരുന്നു ട്കന്ദ്ര നികുതി. 
ഇതന് 12 തവണയായി യഥാക്രമും 
32.90 രൂപയുും 31.80 രൂപയുമാ
യി വർദ്ധിപെിച്ചു. അതായതന് ത്പ
ട്രോളിത്റെ നികുതിയിൽ 247 ശത
മാനവും ഡീസൈിത്റെ നികുതി
യിൽ 723.5 ശതമാനവമാണന് 
വർദ്ധനവണ്ായിരിക്കുന്നതന് 
അതിൽനിന്നുമാണന് ഇട്പൊൾ 
ത്പട്രോളിനന് 5 രൂപയുും ഡീസ
ൈിനന് 10 രൂപയുും കുറച്ിരിക്കുന്നതന്. 

നവുംബർ 8നന് �ാർഹികാവ
ശ്യതെിനുള്ള പാചകവാതകതെി
ത്റെ ത്കാച്ിയിത്ൈ വിൈ 909 രൂ
പയായി. 2014ൽ സബന് സിഡി 
നിരക്കിൽ ഒരു സിൈിണ്റിത്റെ 
വിൈ 414 രൂപയായിരുന്നു. യുപിഎ 
സർക്കാർ ബാങ്ന് അക്കൗണ്ടുമാ
യി എൽപിജി കണക്ൻ ൈിങ്ന് 
ത്ചയ്ാൻ ശ്മിച്ട്പൊൾ സബന് സി
ഡി നിർതെൈാക്കാനുള്ള ശ്മമാ
ത്ണന്നന് പറഞ്ഞന് അതിത്നതിത്ര 
വൈിയ ട്കാൈാഹൈങ്ങൾ നട
തെിയ ബിത്ജപി അധികാരതെി
ട്ൈറിയട്താത്ട എൽപിജി 
സബന് സിഡി സമ്പൂർണ്ണമായുും 
എടത്തുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േരിദ്ര
പിട്ന്നാക്ക വിഭാ�ങ്ങൾക്കന് സൗ
ജന്യ �്യാസന് കണക്ൻ നൽകു
ന്നുത്വന്ന വൻ പ്രചാരണട്തൊത്ട 
ത്കാണ്ടുവന്ന ഉജ്്വൽ ട്യാജന 
ത്വറുും വാചക കസർത്തുമാത്രമാ
യിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിത്ൈ േരിദ്രവീ
ടേമേമാരുത്ട കണ്ണീത്രാപ്പുന്ന ട്ബാർ
ഡുകൾ രാജ്യും മുഴുവൻ ട്മാേിയു
ത്ട ചിത്രട്തൊത്ടാപെും ത്തരത്ഞ്ഞ
ടപെന് ൈാക്കാക്കി ഇറക്കിയതായി
രുന്നു. പിന്നീടന് �്യാസിത്റെ വിൈ 
ഭീകരമായി വർദ്ധിപെിച്ട്താത്ട 
ഗ്രാമീണ സ്തീകൾ സിൈിണ്റുും 
സ്റൗവത്മാത്ക്ക ആക്രിക്കച്വട
ക്കാർക്കന് വിറ്ന് അരിട്മടിക്കുന്ന
തിത്റെ ചിത്രങ്ങൾ ട്സാഷ്യൽ 
മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ന്. 
സത്യതെിൽ അതുും ഉപട്ഭാക്താ
ക്കളുത്ട എണ്ണും വർദ്ധിപെിച്ന് സർ
ക്കാരിത്റെ നികുതി വർദ്ധനവും 
കമ്പനികൾക്കന് ഭീമമായ ൈാഭവും 
ട്നടിത്യടക്കാനുള്ള ട്യാജന മാ

ത്രമായിരുന്നു. 42 ശതമാനും 
ഉജ്്വൽ ഉപട്ഭാക്താക്കളുും പാ
ചകവാതക ഉപട്യാ�ും നിർതെി
ത്യന്നന് ഒരു എൻജിഒ സുംഘടന
യുത്ട പഠനും ത്വളിത്പെടത്തുന്നു.

മത്ണ്ണണ്ണയുത്ട വിൈ അടതെ
കാൈത്തുണ്ായ 8രൂപ വർദ്ധന
ട്വാത്ട ൈിറ്റിനന് 72രൂപയായി 
മാറി. സബന് സിഡിയുള്ള മത്ണ്ണ
ണ്ണയുത്ട വിതരണമാകത്ടേ ഏത്റ
ക്കുത്റ നിർതെിയമടോണന്. 

കുതെക പ്രീണനനയും മൂൈും 
ഇന്ത്യയിത്ൈ ത്പാതുട്മഖൈാ എണ്ണ
പര്യട്വഷണ കമ്പനിയായ ഒഎൻ
ജിസിയുത്ട പ്രവർതെനങ്ങൾ മുൻ 
ട്കന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ മരവിപെി
ച്ിരുന്നു. അതിനുട്ശഷും ഇന്ത്യ
യുത്ട എണ്ണഖനികത്ളല്ലാും കുതെ
കമുതൈാളിമാർക്കന് പതിച്ചുനൽകി. 
അവിത്ട നിന്നവർ കുഴിത്ച്ടക്കുന്ന 
ത്പട്രോളിയുംട്പാലും വിട്േശക
മ്പനികളുത്ടട്പരിൽ ഇറക്കുമതി 
ത്ചയ്ന്ന എണ്ണയുത്ട വിൈയീടാ
ക്കി വൻൈാഭമടിക്കുകയുും തിരി
മറി ത്ചയ്കയുമാത്ണന്നതാണന് 
വസ്തുത.

ത്പാതുത്വ,  ഇന്ത്യ്കൊവശ്യ
മായ ത്പട്രോളിയതെിത്റെ 80 
ശതമാനവും വിട്േശമാർക്കറ്ിത്ന 
ആശ്യിച്ിരിക്കുന്നുത്വന്നതുത്കാ
ണ്ന് സ്ിരമായ വിൈവ്യത്യാസും 
അനിവാര്യമായി വന്നതിനാൽ 
1974ൽ എസന്.ത്ക.ശാന്തിൈാൽ 
ഷാ കമേിറ്ിത്യ ഈ വിഷയും 
പഠിക്കാൻ ട്കന്ദ്രസർക്കാർ നി
ട്യാ�ിച്ചു. അന്തർട്േശിയ കട്മ്പാ
ളതെിൽ എണ്ണവിൈ വർദ്ധിക്കു
ട്മ്പാൾ വിൈ എങ്ങത്ന പിടിച്ചു
നിർതൊനാകുും എന്നതായിരുന്നു 
പഠനേൗത്യും. ഓയിൽപൂൾ അക്കൗ
ണ്ന് എന്ന നിർട്ദേശും ഷാകമേീ
ഷൻ അവതരിപെിക്കുകയുും 1977ൽ 
ട്കന്ദ്ര സർക്കാർ അതന് നടപൊക്കു
കയുും ത്ചയ്തു. അന്തർട്േശീയ മാർ
ക്കറ്ിൽ ത്പട്രോളിനന് വിൈട്യറു
ട്മ്പാഴുും കുറയുട്മ്പാഴുും ഓയിൽ
പൂൾ അക്കൗണ്ിൽനിന്നന് പണും 
പിൻവൈിട്ച്ാ, നിട്ക്പിട്ച്ാ 
വിൈ സ്ിരത്പെടതെി നിർതൊ
നുള്ള സുംവിധാനമായി അതന് പ്ര
വർതെിച്ിരുന്നു. ഇന്ധന വിൈ 
വർദ്ധനവന് ആവശ്യമായി വരു
ട്മ്പാൾ പാർൈത്മറെിൽ ചർച് ത്ച
യ്ാണന് തീരുമാനത്മടതെിരുന്നതന്. 
ആ സുംവിധാനത്തെ തകർതെതന് 
ട്കാൺഗ്രസന് ഭരണമാണന്. ഓയിൽ
പൂൾ അക്കൗണ്ിത്ൈ പണും തി
രിമറി നടതെിയുും അതിട്മേൽ 
ട്ബാണ്ന് സുംവിധാനട്മർത്പെട
തെിയുും അതിത്റെ പ്രവർതെനും 
തകരാറിൈാക്കി. 1998-ൽ വാ
ജന് ട്പയി സർക്കാർ ഓയിൽ പൂൾ 
അക്കൗണ്ന് നിർതെൈാക്കിത്ക്കാ
ണ്ന് വിൈ നിയന്തണ സുംവിധാ
നത്തെ നാമാവട്ശഷമാക്കി. വിൈ 
നിർണയാവകാശും കമ്പനികത്ള 
ഏൽപെിക്കാൻ നീക്കും തുടങ്ങിയ
തന് ട്കാൺഗ്രസന് ആയിരുത്ന്നങ്ി
ലും പൂർതെിയാക്കിയതന് ബിത്ജ

പിയാണന്. 
അസുംസന് കൃത എണ്ണയുത്ട വിൈ 

കുറയുട്മ്പാഴുും ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണ
വിൈ കുറയാതെതന് ട്കന്ദ്ര സർ
ക്കാർ നിരന്തരമായി നികുതി 
ഉയർത്തുന്നതുത്കാണ്ാണന്. 2004 
മുതൽ 2014 വത്ര ട്കാൺഗ്രസ്സന് 
നയിച് യുപിഎ സർക്കാർ 6തവണ 
എകന് ലസസന് നികുതി വർദ്ധിപെി
ച്ചു. അതായതന് 3 ഇരടേിയിൈധി

കും വർദ്ധന. 2012ൽ അസുംസന് കൃത 
എണ്ണ്കെന് അന്തർട്േശീയ വിപണി
യിൽ ബാരൈിനന് 150 ട്ഡാളർവ
ത്ര വിൈയായി. അന്നന് രാജ്യതെന് 
ത്പട്രോളിത്റെയുും ഡീസൈിത്റെ
യുും വിൈ ശരാശരി 73 രൂപയുും 
70 രൂപയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ 
പിന്നീടന് ബാരൈിനന് 30 ട്ഡാള
റിനന് താത്ഴ വിൈവന്നിട്ടുുംട്പാലും 
ആനുപാതികമായ വിൈക്കുറവന് 
ജനങ്ങൾക്കന് നൽകിയില്ല. 

ത്പട്രോളിയും ഉൽപെന്നങ്ങളു
ത്ടട്മൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിവരു
മാനതെിത്റെ ഭൂരിഭാ�വും സും
സ്ാനങ്ങൾക്കന് വീതുംവച്ചുനൽ
കുന്നതാത്ണന്നാണന് ബിത്ജപി 
പ്രചരിപെിക്കുന്നതന്. എന്നാൽ 
എകന് ലസസന് ഡ്യൂടേിയുത്ട 41 ശത
മാനും മാത്രമാണന് തരുന്നത്തന്നുും 
സന് ത്പഷ്യൽ, അഡീഷണൽ, 
എകന് ലസസന് ഡ്യൂടേികളിലൂത്ട 
ട്കന്ദ്രും കരസ്മാക്കുന്ന ഭീമമായ 
നികുതിയിൽനിന്നുും ഒന്നുും തങ്ങൾ
ക്കന് നൽകുന്നിത്ല്ലന്നുമാണന് സും
സ്ാന സർക്കാർ വക്താക്കൾ 
പറയുന്നതന്. എങ്ങത്നയായാലും 
ഏപ്രിൽ മുതൽ ആ�സ്റന് വത്രയു
ള്ള കഴിഞ്ഞ 5മാസക്കാൈത്തെ
മാത്രും ത്പട്രോൾ ഡീസൽവിൈ 
വർദ്ധനവിലൂത്ട സുംസ്ാനതെി
നന് 201 ട്കാടി രൂപയുത്ട അധി
കവരുമാനും ൈഭിച്ിട്ടുണ്ന്. സും
സ്ാന സർക്കാർ ഒരു ൈിറ്ർ ത്പ
ട്രോളിത്റെ ൈാൻഡിും�ന് ലപ്രസി
നുട്മൽ 30.08 ശതമാനവും ഡീ
സൈിനുട്മൽ 22.76 ശതമാനവും 
നികുതി ഈടാക്കുന്നു. കൂടാത്ത 
കിഫന്ബി ധനട്ശഖരണാർത്ഥും 
ൈിറ്റിനന് ഒരു രൂപ അധികവിൽ
പെന നികുതിയുും നികുതിയുത്ടയുും 
അധികവിൽപെന നികുതിയുത്ട
യുും ഒരു ശതമാനും സാമൂഹിക 
സുരക്ാ നികുതിയുും സുംസ്ാന 
സർക്കാർ പിരിക്കുന്നു. എന്നാലും 

മും�ൈാപുരത്തെ തൈപൊടിയിലും 
തമിഴന് നാടേിത്ൈ ചാവടിയിലും ട്ക
രളത്തെക്കാൾ 8 മുതൽ 10 രൂപ
വത്ര വിൈയിൽ കുറവത്ണ്ന്ന 
വസ്തുത സുംസ്ാന സർക്കാർ 
കണ്തായി നടിക്കുന്നില്ല. 

ത്പട്രോളിയും ഉൽപെന്നങ്ങളു
ത്ട വിൈവർദ്ധനവന് ട്കവൈും വാഹന 
ഉടമകത്ള മാത്രും ബാധിക്കുന്നത
ല്ല. മത്ണ്ണണ്ണയുത്ടയുും ഡീസൈി

ത്റെയുും വിൈവർദ്ധനവന് മത്സ്യ
ത്തൊഴിൈാളികത്ളയുും ഇടതെ
രും- ത്ചറുകിട-കുടിൽ വ്യവസായ 
ത്താഴിലകളിട്ൈർത്പെടന്നവത്ര
യുും ത്ചറുകിട കച്വടക്കാത്രയുും 
ബസന്, ടാകന് സി, ഓട്ടോറിക് ത്താ
ഴിത്ൈടക്കുന്നവത്രയുും ഗുരുതരമാ
യി ബാധിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരുത്ട 
വരുമാനതെിൽ വൈിയ തുക ഈ 
ഇനതെിൽ ത്ചൈവഴിട്ക്കണ്ിവ
രുന്നു. ത്പാതുയാത്രാ സുംവിധാ
നും വളത്ര ത്ചൈട്വറിയതായി 
മാറിയട്താത്ട സാധാരണക്കാ
രുത്ട കീശ വൈിയ ട്താതിൽ 
ട്ചാർന്നുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നി
സ്സാരമായ പ്രതിഫൈതെിനന് ത്താ
ഴിത്ൈടട്ക്കണ്ിവരുന്ന അസുംഘ
ടിത ത്താഴിൈാളികൾ, വിേ്യാർ
ത്ഥികൾ വീടേമേമാർ തുടങ്ങിയവ
ത്രല്ലാും ആശ്യിച്ിരുന്ന ത്പാതു
യാത്രാവാഹനങ്ങൾ നിരത്തുക
ളിൽനിന്നന് അപ്രത്യക്മായി തു
ടങ്ങി. ഇതന് പാവത്പെടേവരുത്ട ജീ
വിതത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൈാക്കുന്നു. 

ട്കരളും ട്പാത്ൈയുള്ള ഉപട്ഭാ
ക്തൃസുംസ്ാനങ്ങത്ള സുംബന്ധി
ച്ിടട്തൊളും നിട്ത്യാപട്യാ� 
വസ്തുക്കളുത്ടയുുംമറ്റുും ചരക്കുനീക്ക
തെിൽ വന്ന നിരക്കന് വർദ്ധന വി
ൈക്കയറ്ും രൂക്മാക്കുകയാണന്. 
കാർഷിട്കാൽപെന്നങ്ങൾ വിപ
ണിയിത്ൈതെിക്കുകത്യന്നതന് എളു
പെമല്ലതത്ന്ന. വളതെിത്റെയുും മൃ�
പരിപാൈനതെിനാവശ്യമായ തീ
റ്യുത്ടയുത്മല്ലാും വിൈവർദ്ധനവ
കൂടിയായട്പൊൾ കാർഷിക വൃ
തെിയുും അതിത്റെ ഭാ�മായ കാ
ൈി-ട്കാഴി വളർതെലകളുത്മല്ലാും 
വൈിയ പ്രതിസന്ധിയിൈാണന്. 
ഇത്തല്ലാും കാണിക്കുന്നതന് രാജ്യ
തെിത്റെ നത്ടേല്ലായ ഊർജ്ട്മ
ഖൈത്യ മുതൈാളിതെ നുകതെിൽ
നിന്നുും ട്മാചിപെിട്ക്കണ്തിത്റെ 

അടിയന്തരാവശ്യകതയാണന്.
അന്തർട്ദേശീയ വിപണിയി

ത്ൈ ത്പട്രോളിയും ഉൽപെന്നങ്ങളു
ത്ട വിൈവർദ്ധനവും മറ്ന് അന്തർ
ട്േശീയ രാഷ്ടീയ സാഹചര്യങ്ങ
ളിലള്ള മാറ്വത്മാന്നുമല്ല ഇന്ത്യ
യിത്ൈ ഇന്ധനവിൈവർദ്ധനവിനന് 
മുഖ്യമായ കാരണമാകുന്നത്തന്ന 
സത്യും ജനങ്ങൾക്കുും ട്ബാധ്യ
ത്പെട്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബിത്ജ
പിത്യട്പാത്ൈതത്ന്ന ഇന്ത്യൻ 
മുതൈാളിവർഗ്ഗതെിത്റെ വിശ്വസ് 
രാഷ്ടീയ പ്രസ്ാനമായ ട്കാൺ
ഗ്രസ്സുും മറ്ന് സിപിഐ(എും) അട
ക്കമുള്ള ത്പറ്ിബൂർഷ്വാ, ബൂർഷാ, 
പ്രാട്േശിക പാർൈത്മറെറി പാർ
ടേികളുും ഈ പകൽത്കാള്ളത്യ 
എതിർക്കുന്നിത്ല്ലന്നുമാത്രമല്ല, 
ഇതിത്റെ ആനുകൂൈ്യങ്ങൾ പറ്ാ
നുള്ള മത്സരതെിൽ ഒരുമിച്ിരി
ക്കുകയുമാണന്. സ്വഭാവികമായുും 
പ്രതിപക്പാർടേികളുത്ട കടമ
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽനിന്നുും ഇവർ 
സൂത്രതെിൽ പിൻമാറിയിരിക്കു
ന്നു. ബിത്ജപിയുത്ട നിഷ്ഠുരമായ 
മുതൈാളിതെ അനുകൂൈ സാമ്പ
തെിക നയങ്ങൾ ജനങ്ങത്ള ത്കാ
ള്ളയടിക്കുന്നതുും വൻമുതൈാളി
മാർക്കന് അതിത്റെ ത്ചൈവിൽ 
ആനുകൂൈ്യങ്ങളുും ചൂഷണതെിനു
ള്ള മറയില്ലാതെ അവസരങ്ങളുും 
നൽകുന്നതുമായിരിത്ക്ക അതി
ത്നല്ലാും ഒതൊശ ത്ചയ്ന്ന നിൈ
പാടാണന് ഇവർ സ്വീകരിച്ിരിക്കു
ന്നതന്. 

ത്പാതുട്മഖൈാ എണ്ണകമ്പനി
കത്ളത്യല്ലാും ഈ നയതെിത്റെ 
അടിസ്ാനതെിൽ പരിവർതെ
നത്പെടതെി അവത്യ ട്കാർപെട്റ
റ്റുകൾക്കന് ലകമാറാനുള്ള നീക്ക
വും ഇതിട്നാടകൂടേിട്വണും വാ
യിക്കാൻ. ത്താഴിൈില്ലായ്മ രൂക്
മാകുന്ന സാഹചര്യതെിൽ സ്ി
രവരുമാനമുള്ള ത്താഴിൽസാധ്യ
തകൂടി ഈ നയുംവഴി ഇല്ലാതാ
കുന്നതന് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതമു 
ണ്ാക്കുും.

ജനങ്ങൾ ആണന് ശരിയായ 
പ്രതിപക്ും. ഭരണതെിട്ൈറുന്ന
വത്രല്ലാും മുതൈാളിതെ വ്യവസ്
ട്യാടും ഭരണവർഗ്ഗട്തൊടും ഒടേി
നിൽക്കാനാണന് ശ്മിക്കുന്നതന്. 
അനുഷ്ാനുംട്പാത്ൈ നടത്തുന്ന 
ചില്ലറ സമരപരിപാടികൾക്കപ്പു
റും കർഷക സമരുംട്പാത്ൈ നീ
ണ്ടുനിൽക്കുന്നതുും ൈക്്യുംട്നടും
വത്ര ത്പാരുതാനുറച്തുമായ പ്ര
ട്ക്ാഭങ്ങളുത്ട രാഷ്ടീയും ബഹു
ജനങ്ങൾ സ്വീകരിട്ക്കണ്തുണ്ന്. 
അതെരത്മാരു ജനാധിപത്യ- 
ബഹുജന സമരതെിത്റെ മാർഗ്ഗും 
മാത്രമാണന് ഈ ചൂഷണതെിൽ
നിന്നുും അതിത്റെ പ്രത്യാഘാത 
ങ്ങളിൽനിന്നുും ജനങ്ങൾക്കന് 
ട്മാചനും ട്നടാനുള്ള ഒട്രത്യാരു 
വഴിത്യന്നന് എന്നാട്ണാ തിരിച്
റിയുക അന്നുമാത്രട്മ  ഈ  പ്ര
ശന് നങ്ങൾക്കന് പരിഹാരും ഉണ്ാ
വകയുള്ളൂ.

s]t{Sm-fn-bw D-Xv-]-¶-§Ä-¡v temI-¯v G-ä-hp-a-[n-Iw 
\n-Ip-Xn Np-a-¯p-¶ cm-Py-§fn-sem-¶m-Wv C´y

ഇന്ധനവിൈവര്ദ്ധനവിസനതിസര െങ്ങനാശശേരിയില് നടന് സഹ�ന് 
ശോസ്റന് ഓഫീെന് ൊര്ചന്
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ആൾ ഇന്ത്യാ ത്ഡട്മാക്രാറ്ി
കന് യൂതെന് ഓർഗ്ഗലനട്സഷത്റെ 
(എഐഡിലവഒ) മൂന്നാമതന് അഖി
ട്ൈന്ത്യാ സട്മേളനും 2021 ഡിസും
ബർ 11, 12 തീയതികളിൽ ജാർഖ
ണ്ഡിത്ൈ ഘടന്സിൈയിൽ നടക്കു
കയാണന്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനുും വർ
ഷങ്ങളായി, രാജ്യത്തുടനീളും യു
വജനങ്ങളുത്ട അവകാശങ്ങത്ള 
മുൻനിർതെിയുള്ള ശക്തമായ പ്ര
ട്ക്ാഭങ്ങൾ വളർതെിത്യടക്കു
വാൻ എഐഡിലവഒ്കെന് സാധി
ച്ിട്ടുണ്ന്. അതിരൂക്മായ ത്താഴി
ൈില്ലായ്മത്്കെതിത്ര രാജ്യവ്യാപക
മായ പ്രചാരണ പ്രവർതെനങ്ങട്ളാത്ട 
സുംഘടിപെിച് പാർൈത്മറെന് മാർ
ച്ിൽ പതിനായിരക്കണക്കിനന് 
യുവാക്കൾ അണിനിരക്കുകയുണ്ാ
യി. ബും�ാൾ, കർണാടക, മധ്യ
പ്രട്േശന്, ട്കരളും തുടങ്ങിയ  സും
സ്ാനങ്ങളിലും ശക്തമായ യുവ
ജന പ്രട്ക്ാഭമാണന് എഐഡി
ലവഒയുത്ട മുൻലകയിൽ നടക്കു
ന്നതന്.  മധ്യപ്രട്േശിൽ ആയിര
ക്കണക്കിനന് ഉട്േ്യാ�ാർത്ഥികത്ള 
സുംഘടിപെിച്ചുത്കാണ്ന് എഐഡി
ലവഒയുത്ട ട്നതൃത്വതെിൽ നട
തെിയ പ്രട്ക്ാഭതെിനുട്നത്ര, 
ബി.ത്ജ.പി സർക്കാർ അതിക്രൂര
മായി ൈാതെിച്ാർജ്ന് നടത്തുക
യുും ട്നതാക്കമോത്ര ജയിൈിൈട
യ ന്ക്കുകയുും ത്ചയ്തു. എന്നാൽ, എല്ലാ 
പ്രതികൂൈാവസ്കത്ളയുും ട്നരിട്ടു 
ത്കാണ്ന് സമരും മുട്ന്നാട്ടുട്പാകുകയുും 
വിജയും വരിക്കുകയുും ത്ചയ്തു. ട്ക
രളതെിലും പിഎസന് സി ഉട്േ്യാ
�ാർത്ഥികളുത്ട പ്രട്ക്ാഭതെിൽ 
സുംഘടന നിർണായകമായ പങ്ന് 
വഹിച്ചുവരുന്നു.

2014 ത്ൈ പാർൈത്മറെന് ത്തര
ത്ഞ്ഞടപെിത്ൈ ബിത്ജപിയുത്ട പ്ര
ധാന ത്തരത്ഞ്ഞടപെന് വാഗ്ാനും, 
അധികാരതെിത്ൈതെിയാൽ പ്ര
തിവർഷും 2ട്കാടി പുതിയ ത്താ
ഴിലകൾ സൃഷ്ടിക്കുത്മന്നായി രുന്നു.
എന്നാൽ, പുതിയ ത്താഴിലകത്ളാ
ന്നുും സൃഷ്ടിച്ില്ല എന്നുമാത്രമല്ല, 
നിൈവിലണ്ായിരുന്ന ത്താഴില
കൾട്പാലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന നയ 
നടപടികളുമായാണന് സർക്കാർ 
മുട്ന്നാടേന് ട്പാകുന്നതന്. ബിത്ജപി 
സർക്കാരിത്റെ കാൈയളവിത്ൈ മാ
ത്രത്മാരു പ്രശ്മല്ലിത്തന്നന് സൂക്ഷ്മ
മായി കാര്യങ്ങൾ പരിട്ശാധിച്ാൽ 
മനസ്സിൈാകുും. ട്കാൺഗ്രസന് �വൺ
ത്മറെിത്റെ കാൈത്തുും ഇടതന് പിന്തു
ണട്യാത്ട വി.പി.സിും�ിത്റെ ട്ന
തൃത്വതെിൽ നാഷണൽ ഫ്ണ്ന് 
അധികാരതെിൈിരുന്ന കാൈഘ
ടേതെിലും ത്താഴിൈില്ലായ്മ സമൂഹ
തെിത്ൈ ഏറ്വും ത്പാള്ളുന്ന പ്രശ്
മായിരുന്നു. ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവ
സ് എന്ന നിൈയിൽ മുതൈാളി
തെും മൃതാവസ്യിൽ എതെിയി
രിക്കുന്നു എന്നതാണന് ത്താഴിൈി
ല്ലായ്മ അടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രശ്
ങ്ങൾ ഇത്രട്മൽ ഗുരുതരമാകുവാൻ 
കാരണും. 

കട്മ്പാളച്ചുരുക്കും നിമിതെും 

മുതൈാളിതെ വ്യവസ് അപരി
ഹാര്യമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ 
എതെിയിരിക്കുന്നു. ആയുസ്സന് നീ
ടേിത്യടക്കുന്നതിനുട്വണ്ി, വ്യവ
സ്ിതിയുത്ട നടതെിപ്പുകാരായ 
ട്കാർപെട്ററ്റുകൾ, എല്ലാ ട്മഖൈ
കത്ളയുും വിഴുങ്ങിത്ക്കാണ്ിരിക്കു
ന്നു.ത്പാതുട്മഖൈകളുും കാർഷിക 
രും�വും ത്ചറുകിട വ്യാപാര-വ്യ
വസായ ട്മഖൈകളുും ആട്രാ�്യ, 
വിേ്യാഭ്യാസ ട്മഖൈകളുത്മാത്ക്ക 
ട്കാർപെട്ററ്റുകൾ ലകയടക്കി
ത്ക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. അുംബാനി, 
അോനി തുടങ്ങിയ ത്ചറുന്യൂനപ
ക്ും കുതെകകൾക്കുട്വണ്ി ജന
ട്ദ്രാഹകരമായ നയങ്ങൾ നടപൊ
ക്കുകയാണന് വിവിധ ട്കന്ദ്ര
-സുംസ്ാന സർക്കാരുകൾ.

ഓട്രാ മണിക്കൂറിലും ഒരു ത്താ
ഴിൽരഹിതൻ ആത്മഹത്യ ത്ച
യ്ന്നു എന്ന ത്െടേിക്കുന്ന കണക്കന് 
നാഷണൽ ലക്രും ത്റട്ക്കാർഡന്സന് 
ബ്യൂട്റാ ഈ അടതെ കാൈതെന് 
പുറത്തുവിടകയുണ്ായി. ട്കാവിഡന് 
മഹാമാരി ത്പാടേിപ്പുറത്പെടേതിനു
ട്ശഷും 2020ൽ മാത്രും 13 ട്കാടി 
ആളുകൾക്കാണന് ത്താഴിൽ നഷ്ട
മായതന്.  പ്രതിവർഷും 2ട്കാടി 
പുതിയ ത്താഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുത്മന്ന 
ട്കന്ദ്ര ബിത്ജപി സർക്കാരിത്റെ 
വാഗ്ാനും തികഞ്ഞ വഞ്നയാ
ത്ണന്നന് യുവസമൂഹും തിരിച്റി
ഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പുതിയ ത്താഴില
കൾ സൃഷ്ടിച്ില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, 
ത്പാതുട്മഖൈാ സ്ാപനങ്ങൾ 
സ്വകാര്യവതന്കരിച്ചു ത്കാണ്ന് നി
ൈവിലണ്ായിരുന്ന ത്താഴിലകൾ
കൂടി ഇല്ലാതാക്കുകയാണന് നട്രന്ദ്ര 
ട്മാേി സർക്കാർ ത്ചയ്ന്നതന്. ട്ക
ന്ദ്ര സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ  8 
ൈക്ും ഒഴിവകളാണന് നിയമനും 
നടതൊത്ത ഒഴിച്ിടേിരിക്കുന്നതന്.  
ത്റയിൽട്വ ഉൾത്പെത്ടയുള്ള രാ
ജ്യത്തെ ഏറ്വും വൈിയ ത്താഴി
ൽോയക സ്ാപനങ്ങളിൽ കരാർ 
സമ്പ്രോയവും താതന്കാൈിക നി
യമനവമാണന് ഇട്പൊഴുള്ളതന്. ത്റ
യിൽട്വയിൽ ൈക്ക്കണക്കിനന് 
ഒഴിവകളുണ്ായിട്ടുും കടതെ നിയ
മന നിട്രാധനമാണന് നിൈനിൽ
ക്കുന്നതന്.  ത്റയിൽട്വ റിക്രൂടേന് ത്മ
റെന് ട്ബാർഡന് പരീക്ത്യഴുതി റാങ്ന് 
ൈിസ്റിൽ വന്നവരുത്ട നിയമന 
പ്രതീക്കളുത്ട കട്കെൽ കതെി
ത്വച്ചുത്കാണ്ന്, പതിനഞ്ന് ശതമാ
നും തസ്ികകൾ ത്വടേിക്കുറ്കൊൻ 
ട്കന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു കഴി
ഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ത്റയിൽട്വത്യ 
സ്വകാര്യവതന്കരിക്കുന്നതിനന് മുൻപന് 
പരമാവധി ജീവനക്കാത്ര ത്വടേി
ക്കുറയ ന്ക്കുവാനുള്ള നടപടിയുത്ട 
ഭാ�മാണിതന്. ത്റയിൽട്വയിൽ 
മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ സർക്കാർ 
ഡിപൊർടേന്ത്മന്റുകളിലും മറ്ന് ത്പാ
തുട്മഖൈാ സ്ാപനങ്ങളിലത്മല്ലാും 
നിയമന നിട്രാധനമാണന് നിൈ
നിൽക്കുന്നതന്. ത്സറെർ ട്ഫാർ 
ട്മാണിറ്റിും�ന്  ഇന്ത്യൻ എക്ക
ട്ണാമി(CMIE) റിട്പൊർടേന് ത്ചയ്

ന്നതനുസരിച്ന്, ഇന്ത്യയിത്ൈ ഉന്നത 
വിേ്യാഭ്യാസും  ൈഭിച് യുവാക്കളു
ത്ടയിടയിൽ ത്താഴിൈില്ലായ്മ നി
രക്കന് 55.75 ശതമാനമാണന്.

ട്കരളതെിലും ത്താഴിൈില്ലായ്മ 
പ്രശ്ും ഗുരുതര സ്വഭാവതെിൽ 
എതെിയിരിക്കുന്നു. പ്ികന് സർ
വീസന് കമേീഷത്റെ നിയമനും പ്ര
തീക്ിച്ന് കാതെിരിക്കുന്ന ൈക്
ക്കണക്കിനന് ഉട്േ്യാ�ാർത്ഥികളാ
ണന്  ട്കരളതെിലള്ളതന്. എന്നാൽ, 
ഒഴിവകൾ കൃത്യമായി റിട്പൊർടേന് 
ത്ചയ്ാതിരിക്കുന്നതിലൂത്ട യുവാ
ക്കളുത്ട ത്താഴിൽ പ്രതീക്കളാണന് 
വാടിക്കരിയുന്നതന്. 

ഒഴിവകൾ റിട്പൊർടേന് ത്ചയ്ാ
തിരിക്കുന്നതന് ഉട്േ്യാ�സ്മോരു
ത്ട മാത്രും പ്രശ്മായാണന് സർക്കാർ 
അവതരിപെിക്കുന്നതന്. എന്നാൽ, 
സ്ിരനിയമനും അവസാനിപെി
ക്കുക എന്ന സർക്കാർ നയതെി
ത്റെ ഭാ�മായിട്വണും ഒഴിവകൾ 
റിട്പൊർടേന് ത്ചയ്ാതെ സാഹചര്യ
ത്തെ കാട്ണണ്തന്. അത്ല്ലങ്ിൽ 
എന്തുത്കാണ്ാണന് ഒഴിവകൾ റി
ട്പൊർടേന് ത്ചയ്ാതെ  ഉട്േ്യാ�സ്ർ
ക്കുട്നത്ര സർക്കാർ നടപടി ലക
ത്ക്കാള്ളാതെതന്. സർക്കാരിത്റെ  
നിർട്ദേശപ്രകാരും തത്ന്നയാണന് 
ഉട്േ്യാ�സ്ർ ഒഴിവകൾ റിട്പൊർ
ടേന് ത്ചയ്ാതിരിക്കുന്നതന്.  ത്പാതു
ജനാട്രാ�്യ വകുപെിൽ ആയിരക്ക
ണക്കിനന് ആട്രാ�്യപ്രവർതെക
ത്ര ആവശ്യമുത്ണ്ങ്ിലും നാമമാ
ത്രമായ സ്ിരനിയമനങ്ങൾ മാ
ത്രമാണന് നടക്കുന്നതന്. സുംസ്ാ
നത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ഡിപൊർ
ടേന്ത്മന്റുകളിലും ത്പാതുട്മഖൈാ 
സ്ാപനങ്ങളിലും സമാനമായ 
സ്ിതിയാണുള്ളതന്. നിയമനും 
ആവശ്യത്പെടേന് 90േിവസും സിപിഒ 
റാങ്ന് ട്ഹാൾട്ഡഴ്ന് ത്സക്രട്ടേറി
യറ്ിനു മുന്നിൽ സമരും നടത്തുന്ന 
സന്ർഭതെിൽട്പാലും പിൻവാ
തിൽ നിയമനങ്ങൾ നിർബാധും 
നടത്തുകയുും സ്വന്തക്കാത്ര സ്ി
രത്പെടത്തുകയുും ത്ചയ്തന് ട്കരള 
സമൂഹത്തെ ത്വല്ലുവിളിച്ചുത്കാണ്ാ
ണന്. യുവാക്കൾ സർക്കാർ ട്ജാ
ൈിയിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നതന് മാന്യ
മായ ട്വതനവും ത്താഴിൽ സുര
ക്ിതത്വവും ഉള്ളതുത്കാണ്ാണന്. 
സ്വകാര്യ ട്മഖൈയിലും ന്യായമായ 
ട്വതനവും ത്താഴിൽ സുരക്ിത
ത്വവും ഉറപൊക്കുവാനുള്ള നടപടി
കളാണന് ഒരു ജനകീയ സർക്കാർ 
സ്വീകരിട്ക്കണ്തന്.  എന്നാൽ, 
സർക്കാർ സർവ്വീസിൽതത്ന്ന, തു

ഛമായ ട്വതനും ത്കാടക്കുന്ന, 
യാത്താരു ത്താഴിൽ സുരക്ിത
ത്വവമില്ലാതെ താൽക്കാൈിക 
ത്താഴിൽ സമ്പ്രോയമാണന് ട്പ്രാ
ത്സാഹിപെിക്കത്പെടന്നതന്. സ്വകാ
ര്യ ട്മഖൈയിൈാവത്ടേ, വളത്ര തു
ഛമായ കൂൈിക്കന് യുവാക്കൾ ട്ജാൈി 
ത്ചട്യ്ണ് �തിത്കടേ അവസ്യാ
ണുള്ളതന്. നഴ്ിും�ന്, അൺ എയന്ഡ
ഡന് സ്കൂൾ ട്മഖൈകളിത്ൈാത്ക്ക നി
ൈനിൽക്കുന്ന ചൂഷണും ഒരു പരി
ഷ്കൃത സമൂഹതെിനന് ഒരിക്കലും 
അും�ീകരി്കൊനാവാതെതാണന്.
ത്സാമാട്റ്ാ, സ്വിഗ്ഗി തുടങ്ങിയ 
ഫുഡന് ത്സൈിവറി സ്ാപനങ്ങ

ളിൽ പണിത്യടക്കുന്നവർ, തങ്ങ
ളുത്ട യുവത്വും തുഛമായ ട്വതന
തെിനന് വിൽക്കുവാൻ നിർബന്ധി
തരായിരിക്കുന്നു. സർക്കാരാകത്ടേ, 
സ്വകാര്യ മൂൈധനശക്തികൾക്കന് 
യുവജനങ്ങത്ള  നിർബാധും ചൂഷണും 
ത്ചയ്വാനുള്ള സാഹചര്യത്മാരു
ക്കിയിരിക്കുന്നു. പിഎസന് സി  ഉട്േ്യാ
�ാർത്ഥികളുും സ്വകാര്യട്മഖൈക
ളിൽ പണിത്യടക്കുന്നവരുത്മാ
ത്ക്ക, ത്താഴിൈില്ലായ്മ പ്രശ്ത്തെ 
മുൻനിർതെി സുംഘടിക്കണും. ഈ 
ൈക്്യത്തെ മുൻനിർതെിത്ക്കാണ്ന് 
ആൾ ഇന്ത്യാ അൺഎുംട്പ്ലായന്ഡന് 
യൂതെന് സ്ട�ിൾ കമേിറ്ി (AIUYSC) 
എന്ന ത്താഴിൽരഹിതരുത്ട പ്ര
ട്ക്ാഭട്വേി രൂപീകരിയ്ക്കുവാൻ 
എഐഡിലവഒ മുൻലക എട
ക്കുകയുണ്ായി. വരുുംകാൈങ്ങളിൽ 
ത്താഴിൽരഹിതരുത്ട വീറുറ് പ്ര
ട്ക്ാഭും വളർതെിത്യടക്കുവാൻ 
AIUYSC്കെന് സാധിക്കുും.

ത്താഴിൈില്ലായ്മ പരിഹരിക്കു
വാൻ ആഗ്രഹമുത്ണ്ങ്ിൽ സർ
ക്കാർ അടിയന്തരമായി ത്ചട്യ്
ണ്തന്, സർക്കാർ-അർദ്ധ സർക്കാർ 
സ്ാപനങ്ങളിത്ൈ ഒഴിവകളിൽ 
ഉടൻ നിയമനും നടത്തുക എന്ന
താണന്. മാത്രമല്ല, ത്താഴിൽരഹി
തരായ യുവാക്കൾക്കന് നിൈനിൽ
ക്കാനാവശ്യമായ മിനിമും ട്വതനും 
പ്രതിമാസും നൽകുകയുും ട്വണും. 
1982ൽ ട്കരളതെിൽ നടപെിൈാ
ക്കിത്തുടങ്ങിയ ത്താഴിൈില്ലായ്മ 
ട്വതനും എന്ന പദ്ധതി ഇല്ലാതാ
ക്കുവാനുള്ള നീക്കതെിൈാണന് സും
സ്ാന സർക്കാർ. ത്താഴിൈില്ലാ
യ്മ ട്വതനതെിത്റെ ട്പരിൽ പ്ര
തിമാസും 120രൂപയാണന് സർക്കാർ 
യുവജനങ്ങൾക്കന് നൽകുന്നതന്. 
പ്രതിേിനക്കണക്കിൽ 4രൂപ! 
1982ൽ പദ്ധതി നടപെിൈാക്കിത്തു
ടങ്ങിയട്പൊൾ 20ൈക്ും ട്പർ 

ത്താഴിൈില്ലായ്മ ട്വതനും വാങ്ങി
യിരുന്നു.എന്നാൽ, 2017 ആയ
ട്പൊൾ അതന് 1,93071 ആയി കു
റഞ്ഞു. ത്താഴിൈില്ലായ്മ കുറഞ്ഞ
തുത്കാണ്ാണന് ട്വതനും വാങ്ങുന്ന 
ആളുകളുത്ട എണ്ണും കുറഞ്ഞത്ത
ന്നന് കരുതരുതന്. ത്താഴിൈില്ലായ്മ 
ട്വതനും വാങ്ങുവാൻ ട്പാകുന്ന 
േിവസത്തെ ത്ചൈവിനുട്പാലും 
സർക്കാരിത്റെ 120 രൂപ തികയി
ല്ല എന്ന ട്ബാധ്യമുള്ളതുത്കാണ്ാ
ണന് യുവാക്കൾ അതുട്പക്ിക്കു
വാൻ നിർബ്ബന്ധിതരാകുന്നതന്. 
സർക്കാരാകത്ടേ, ഇത്താരവസര
മായിക്കരുതി ത്താഴിൈില്ലായ്മാ 
ട്വതനും തത്ന്ന ഇല്ലാതാക്കുവാ
നുള്ള നീക്കങ്ങളാണന് നടതെി
ത്ക്കാണ്ിരിക്കുന്നതന്. യുവാക്കൾ 
ത്താഴിൈില്ലായ്മ ട്വതനും വാങ്ങു
ന്നതന് അപമാനകരമായി ട്താ
ന്നുുംവിധമുള്ള പ്രചാരട്വൈകളുും 
സർക്കാർ വക്താക്കൾ നടത്തുന്നു
ണ്ന്. അങ്ങത്ന, ഒരു േിവസും അവ
സാനിപെിക്കാവന്ന ഒന്നല്ല ത്താ
ഴിൈില്ലായ്മ ട്വതനും. അതന് ചരി
ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ രൂ
പത്പെടേ ഒന്നാണന്. എല്ലാവർക്കുും 
ത്താഴിൽ ൈഭ്യമാക്കുവാൻ �വൺ
ത്മന്റുകൾക്കന് എന്നു കഴിയുട്ന്നാ 
അന്നുവത്ര ത്താഴിൽ രഹിത ട്വ
തനവും നിൈനിൽക്കണും.

ത�ാഴിലില്ായ്മ: മു�ലാളിത്ത 
വ്യവസ്ഥയുതെ സൃഷ്ി

മാനവചരിത്രതെിൽ മുതൈാ
ളിതെ വ്യവസ് ഉേയും ത്ചയ്തി
നുട്ശഷും പ്രത്യക്ത്പെടേ ഒരു പ്ര
തിഭാസമാണന് ത്താഴിൈില്ലായ്മ. 
അധ്വാനശക്തിമാത്രും ലകമുത
ൈായുള്ള തികച്ചുും സ്വതന്തനായ 
ത്താഴിൈാളി ആവിർഭവിച്തന് മു
തൈാളിതെ സാമൂഹ്യ ക്രമട്തൊ
ത്ടാപെമാണന്. ത്താഴിൈാളികളുത്ട 
അധ്വാനഫൈും മുതൈാളി കവർ
ത്ന്നടക്കുന്നതാണന് ൈാഭും അഥവാ 
മിച്മൂൈ്യും. ആ മിച് മൂൈ്യമാണന് മൂ
ൈധനും ആയി മാറുന്നതന്. ത്താഴി
ൈാളിക്കന് ൈഭിട്ക്കണ് കൂൈി മുത
ൈാളി കവർത്ന്നടക്കുട്മ്പാൾ ത്താ
ഴിൈാളിയുത്ട വാങ്ങൽ ട്ശഷി 
(പർട്ച്സിും�ന് കപൊസിറ്ി) കുറ
യുകയുും മാർക്കറ്ിൽ ഉൽപെന്നങ്ങൾ 
ത്കടേിക്കിടക്കുകയുും ത്ചയ്ും. ഇതി
ത്റെ ഫൈമായി വ്യവസായികൾ 
ഗുരുതരമായ കട്മ്പാള പ്രതിസ
ന്ധിത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുകയുും 
തങ്ങളുത്ട ഉൽപാേനും ത്വടേിക്കു
റ്കൊൻ നിർബന്ധിതരായിതെീ
രുകയുും ത്ചയ്ന്നു. ഉൽപാേനും കു
റയ്ക്കുട്മ്പാൾ സ്വാഭാവികമായുും 
ത്താഴിൈാളികത്ള പിരിച്ചുവിട്ട
ണ്ിവരുും. അങ്ങത്ന ചരിത്രതെി
ൈാേ്യമായി ഒരു ത്താഴിൈില്ലാപെട 
സൃഷ്ടിക്കത്പെടന്നു. എല്ലാ മുതൈാ
ളിതെ-സാമ്ാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളി
ലും ത്താഴിൈില്ലാതെ ട്കാടാനു
ട്കാടി യുവാക്കൾ അതിജീവന
തെിനുട്വണ്ി ത്പാരുട്തണ് �തി

(ശേഷം 8-ാം ശേജില്)

sXm-gn-enÃm-bv-a-bvs¡-Xn-sc cm-Py-hym-]-Iam-b  
bp-hP-\-t]m-cm-«w A-\n-hmcyw

ഒശ്ാബര് 31നന് ശൊടേയത്തുനടന് ജില്ാ െശമേളനത്ില് എഐ�ി
ലവഒ ജില്ാപ്രെി�റെന് െഖാവന് രജിത ജയറാം പ്രെംഗിക്കുന്നു
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(7-ാം ശേജില് നിന്ന്)

ട്കടിൈാണന്. രൂക്മായ കട്മ്പാള 
പ്രതിസന്ധിമൂൈും മരണാസന്ന
മായ മുതൈാളിതെ -സാമ്ാജ്യത്വ
തെിനന് പുതിയ ത്താഴിലകത്ളാ
ന്നുും സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല. എന്നു 
മാത്രമല്ല, നിൈവിലണ്ായിരുന്ന 
ത്താഴിലകൾകൂടി കവർത്ന്നടതെന് 
ആയുസ്സന് നീടേി എടക്കുവാനുള്ള 
തത്രപൊടിൈാണന് മുതൈാളിതെ 
വ്യവസ്ിതി.

യുവജനങ്ങളുതെ ത�ാരുതുന്ന 
സംഘെന എഐഡിവവഒ
തെ ശക്ിതപെടുത്തുക

സിപിഒ, എൽജിഎസന്   ട്േശീയ 
ത്�യിുംസന് ത്മഡൽ ട്ജതാക്കളു
ൾത്പെത്ടയുള്ള ത്താഴിൽരഹിതരു
ത്ട പ്രട്ക്ാഭത്തെ സർവ്വാർത്ഥ
തെിലും പിന്തുണച് യുവജനപ്ര
സ്ാനമാണന് എഐഡിലവഒ. 
സിവിൽ ട്പാൈീസന് ഓഫീസർ 
ഉട്േ്യാ�ാർത്ഥികൾ ത്സക്രട്ടേറി
യറ്ിനുമുന്നിൽ നടതെിയ മൂന്നുമാ

സും നീണ്ടുനിന്ന സമരതെിലടനീ
ളും ഒരു വിപ്ലവ യുവജന പ്രസ്ാ
നത്മന്ന നിൈയിൽ എഐഡി
ലവഒ ട്നതൃപരമായ പങ്ന് വഹി
ച്ചു. ട്േശീയ ത്�യിുംസന് ട്ജതാക്ക
ളായ കായിക താരങ്ങളുത്ട വിജയും 
വരിച് സമരതെിലും എഐഡി
ലവഒ സജീവ സാന്നിധ്യമായി
രുന്നു. അനീതിത്ക്കതിത്ര ട്പാ
രാടേും നയിട്ക്കണ്, യുവാക്കൾക്കി
ടയിൽ മേ്യവും മയക്കുമരുന്നുും 
അശ്ീൈതയുും ഗുണ്ാ പ്രവർതെന

മഹാത്മാ �ാന്ധി സർവക
ൈാശാൈയിൽ അനുഭവിട്ക്കണ്ി 
വരുന്ന ജാതീയവും ൈിും�പരവ
മായ വിട്വചനങ്ങൾ ചൂണ്ിക്കാ
ണിച്ന് ഇറെർനാഷണൽ ഇറെർ
-യൂണിട്വഴ്ിറ്ി ത്സറെർ ട്ഫാർ 
നാട്നാ സയൻസന് ആറെന് ത്ടട്്ാ
ളജിയിത്ൈ �ട്വഷകയായ േീപ 
പി.ട്മാഹൻ നടതെിയ നിരാഹാര 
സമരതെിനന് എഐഡിഎസന് ഒ  
പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ജാതീയമായ വിട്വചനങ്ങൾ 
ഉൾത്പെത്ട േീപ ഉന്നയിച് ആട്രാ
പണങ്ങൾ, ഒരു സർവകൈാശാ
ൈത്യ സുംബന്ധിച്ചുും പരിഷ്കൃതവും  
ജനാധിപത്യ മൂൈ്യട്ബാധും ട്പ
റുന്നു എന്നന് അവകാശത്പെടന്ന ഒരു 
സമൂഹത്തെ സുംബന്ധിച്ിടട്തൊ
ളവും അട്ങ്ങയറ്ും �ൗരവമുള്ളതാ
ണന്.  സർവകൈാശാൈട്പാത്ൈയു
ള്ള ഉന്നത വിേ്യാഭ്യാസ സ്ാപ
നങ്ങളുത്ട അന്തസ്സതെയ്ക്കുും വിേ്യാ
ഭ്യാസ പ്രക്രിയയുത്ട തത്ന്ന ഉള്ള
ടക്കതെിനുും ൈക്്യതെിനുും നിര
ക്കാതെ തരതെിൽ,  �ട്വഷകർ 

ശാരീരികവും മാനസികവമായ 
പീഡനങ്ങൾക്കുും ജാതീയവും മത
പരവും ൈിും�ാടിസ്ാനതെിലള്ള 
വിട്വചനങ്ങൾക്കുും ഇരയാവന്നു 
എന്നതന് വിവിധ സർവകൈാശാ
ൈകളിൽനിന്നായി പൈട്പൊഴായി 
റിട്പൊർടേന് ത്ചയ്ത്പെടേിട്ടുണ്ന്. തന്മൂ
ൈും �ട്വഷണും  മാത്രമല്ല ജീവിതും 
തത്ന്ന പാതിവഴിക്കന് ഉട്പക്ി
ട്ക്കണ്ി വന്ന  അതിസമർത്ഥരായ 
നിരവധി വിേ്യാർത്ഥികളുത്ട കഥ
കൾ ഇതിനകും പുറത്തു വന്നിട്ടുമു
ണ്ന്. ലഹേരാബാേന് ത്സൻരേൽ 
യൂണിട്വഴ്ിറ്ി വിേ്യാർത്ഥി ആയി
രുന്ന ട്രാഹിതന് ത്വമുൈ, മദ്രാസന് 
ഐഐറ്ി വിേ്യാർത്ഥിയായിരു
ന്ന ഫാതെിമ ൈതെീഫന്, ട്കായ
മ്പത്തൂർ അമൃത യൂണിട്വഴ്ിറ്ിയിത്ൈ 
കൃഷ്ണട്വണി തുടങ്ങി നിരവധി 
ഉോഹരണങ്ങൾ നമ്മുത്ട മുന്നില
ണ്ന്. ആത്മഹത്യയിത്ൈത്തുട്മ്പാൾ 
മാത്രമാണന് പൈതുും വാർതെയാ
കുന്നതന്, അല്ലാത്തയുള്ളവ പൈ
ട്പൊഴുും വാർതെയാകുന്നുമില്ല. 

�ട്വഷകർ അനുഭവിട്ക്കണ്ി

വരുന്ന പീഡനങ്ങളുത്ടയുും വിട്വ
ചനങ്ങളുത്ടയുും ട്ഹതു ജനാധിപ
ത്യവതന്ക്കരിക്കത്പെടാതെ അഥവാ 
ഫ്യൂഡൽ മൂൈ്യട്ബാധും ട്പറുന്ന 
വിേ്യാഭ്യാസസുംവിധാനമാണന്. 
ഈ സുംവിധാനമാണന് േീപത്യ
ട്പൊലള്ളവത്ര സമരതെിനന് നിർ
ബന്ധിതരാക്കുന്നതന്.  ഈ സാ
ഹചര്യതെിൽ േീപ ഉയർതെിയി
രിക്കുന്ന ആട്രാപണങ്ങളുത്ട വാ
സ്വികസ്ിതിയുും പുറത്തുവട്ര
ണ്തുണ്ന്. േീപ പി.ട്മാഹൻ ഉന്ന
യിക്കുന്ന ആട്രാപണങ്ങൾ അട്ന്വ
ഷിക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ അധികാ
രങ്ങളുള്ള ഒരു കമേീഷത്ന നിട്യാ
�ിക്കണത്മന്നുും അട്ന്വഷണ കാ
ൈയളവിൽ ആട്രാപണ വിട്ധയ
നായ �ട്വഷണ മാർ�േർശേി 
നന്കുമാർ കളരിക്കൈിത്ന മാറ്ി 
നിർതെണത്മന്നുും എഐഡിഎ
സന്ഒ ആവശ്യത്പെട്ടു. ഇട്താത്ടാപെും 
തത്ന്ന ക്യാമ്പസുകളിൽ ജനാധി
പത്യ അന്തരീക്ും ഉറപൊക്കുവാ
നുും  ഉയർന്ന മൂൈ്യട്ബാധും സ്ാ
പിത്ച്ടക്കാനുുംട്വണ് നടപടിക

എംജി യൂണിശവഴന്െിറ്ി െ്യാമ്പസ്ില് സെനറ്ന് സതരസഞെടു്ിസന തു
ടര്ന്ന് എഐഎെന്എഫന് പ്രവര്ത്െസര എെന്എഫന്ഐകൊര് െര്ദി
ചതില് പ്രതിശഷധിചന് എഐ�ിഎെന് ഒ ശൊടേയം ജില്ാെമേിറ്ിയുസട 
ശനതൃത്വത്ില് യൂണിശവഴന്െിറ്ിയുസട മുമ്പില്  നടന് പ്രതിശഷധ േരി
ോടിയില് എഐ�ിഎെന്ഒ  െംസ്ാന െമേിറ്ി അംഗം ജതിന് രാ
ജീവന് പ്രെംഗിക്കുന്നു. എഐ�ിഎെന് ഒ ജില്ാ സെക്രടേറി ജി.എെന്.
ോൈിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. െംസ്ാന സെക്രടേറിശയറ്ന് അംഗം 
എം.സെ ഷഹൊദന് ഉദന്ഘാടനം സെയന്തു. ജി ല്ാ പ്രെി�റെന് ആര്. െീ
നാക്ഷി, റശൈഷന് െന്ദ്രന് എന്ിവര് പ്രെംഗിച്ചു.
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ളുും അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്ക
ത്പെടണും.

എഐഡിഎസന്  ഒ സുംസ്ാന 
ത്സക്രടേറിട്യറ്ന് അും�ും ജതിൻ 
രാജീവൻ, സുംസ്ാന കമേിറ്ി 
അും�ങ്ങളായ രട്ൈഷന് ചന്ദ്രൻ, 
ആഷന്ന തമ്പി, അനന്തട്�ാപാൽ, 
പ്രതീഷന് ജയിുംസന്, അനാമിക.
എസന് എന്നിവർ സമരപെന്തൽ 
സന്ർശിച്ാണന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാ
പിച്തന്. ജതിൻ രാജീവൻ അഭി

വാേ്യ പ്രസും�ും നടതെി. പതെന് 
േിവസും നീണ്ന് നിന്ന സമരും നവും
ബർ 9നന് അവസാനിച്തന്. േീപ്കെന് 
�ട്വഷണും തുടരാൻ ആവശ്യമായ 
അടിസ്ാന പശ്ചാതെൈും ഒരു
ക്കാത്മന്നുും ഡിപൊർടേന്ത്മറെിത്റെ 
ചുമതൈ ലവസന്ചാൻസിൈർ ട്ന
രിടേന് ഏത്റ്ടക്കാും എന്നുും ഉറപെന് 
ൈഭിച്തിത്റെ അടിസ്ാനതെിൈാ
ണന് സമരും അവസാനിപെിക്കാൻ 
േീപ തയ്ാറായതന്.
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ഒട്ക്ാബർ 16 നന് അപ്രതീക്ി
തമായുണ്ായ അതിതീവ്രമഴയുും 
ഉരുൾത്പാടേലും കാഞ്ഞിരപെള്ളി, 
പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡൈങ്ങളിലും ത്പരു
വന്താനും, പീരുട്മടന് പഞ്ായത്തു
കളിലും  കനതെ ആഘാതും ഏൽ
പെിച്ിരിക്കുകയാണന്.  കൂടേിക്കൽ 
ഇളുംകാടന്, ഏന്തയാർ പ്രട്േശങ്ങ
ളിൽ അട്ന്നേിവസുംരാവിത്ൈ  
ട്കവൈും മൂന്നന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 
നൂറിട്ൈത്റ ഉരുളുകൾത്പാടേിയതാ
യി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 20 ട്ൈത്റ 
ജീവനുകളാണന് പ്രട്േശതെന് നഷ്ട
ത്പെടേതന്. പുല്ലകയാറിത്റെയുും മണി
മൈയാറിത്റെയുും തീരത്തുണ്ായിരു
ന്ന വീടകളുും വ്യാപാരസ്ാപനങ്ങ
ളുും ഒത്ടോത്ക്കയുും തുടച്ചു നീക്കത്പെ
ടേിരിക്കുകയാണന് പൈയിടങ്ങളിലും. 
ലകട്തൊടകൾട്പാല൦ പ്രളയ
ജൈ൦ നിറഞ്ഞന് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ാ
ക്കി. ചിറ്ാർപുഴ കരകവിഞ്ഞന് കാ
ഞ്ഞിരപെള്ളി ന�രത്തെ ത്വള്ള
തെിൈാഴ്തി. എരുട്മൈി ത്ടൗൺ, ചി
റക്കടവിത്റെയുും പാറട്തൊടിത്റെയു൦ 
ചിൈ ഭാ�ങ്ങൾ എന്നീ പ്രട്േശങ്ങ
ത്ളയുും പ്രളയ൦ ബാധിച്ചു. എയന്ഞ്ൽ
വാൈിയിലും എരുട്മൈി ടൗൺ പരി
സരങ്ങളിലും എരുത്വാപ്പുഴ തുടങ്ങിയ 

ങ്ങളുത്മല്ലാും വ്യാപിക്കുകയാണന്. 
ഭരണകൂടും ഇതിത്നല്ലാും ഒതൊശ 
ത്ചയ്കയാണന്. ഈ ദുരവസ്യി
ലും, ഇന്ത്യയിത്ൈ   വിവിധ സും
സ്ാനങ്ങളിൽ ഇന്നന് വളർന്നുവ
ന്നുത്കാണ്ിരിക്കുന്ന യുവജന പ്ര
ട്ക്ാഭങ്ങൾ പ്രതീക് നൽകുന്ന
താണന് . വ്യവസ്ാപിത ഇടതന് 
യുവജന പ്രസ്ാനങ്ങത്ളത്യാന്നുും 
ഈ പ്രട്ക്ാഭ രും�തെന് കാണാ
ട്നയില്ല. അവർ പ്രട്ക്ാഭതെിത്റെ 
പാത ലകത്വടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.  

യുവട്മാർച്, യൂതെന് ട്കാൺഗ്രസന് 
തുടങ്ങിയ പ്രസ്ാനങ്ങൾക്കന് യു
വാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന  വിഷ
യങ്ങളിൽ ശരിയായ അഭിപ്രായും 
രൂപത്പെടത്തുവാൻട്പാലും സാ
ധിക്കുന്നില്ല. സ്വതന്ത  ഇന്ത്യത്യ 
ഭരിച്ചുമുടിച്  ട്കാൺഗ്രസിത്റെയുും 
ബിത്ജപിയുത്ടയുും യുവജന സും
ഘടനകൾക്കന് യുവാക്കത്ള അഭി
സുംട്ബാധന ത്ചയ്ാൻ ധാർമേി
കമായ ഒരവകാശവമില്ല.

പ്രട്േശങ്ങളിലും   ത്നടുംകുന്നും, 
പതെനാടന് ട്മഖൈകളിലും തുടർന്നു 
വന്ന േിവസങ്ങളിൽ  ഉണ്ായ ഉരുൾ
ത്പാടേലകളുും മണ്ണിടിച്ിലകളുും കന
തെനാശുംവിതച്ചു. നിരവധി ട്റാ
ഡുകളുും പാൈങ്ങളുും തകർന്നു. 
ഈ പ്രട്േശങ്ങളിൽ കാൈാവസ് 
പ്രവചനാതീതമായി തുടരുകയാ
ണന്. പ്രട്േശങ്ങളുത്ട പാരിസ്ിതിക 
പ്രശ്ങ്ങൾ �ൗരവതെിത്ൈടട്ക്ക
ണ്ിയിരിക്കുന്നു എന്നതിത്റെ സൂച
നകളാണന് ഇത്തല്ലാും. അതീവ പരി
സ്ിതിട്ൈാൈ പ്രട്േശത്മന്നന് മാധവന് 
�ാഡന്�ിൽ പരാമർശിച് പ്രട്േശ
ങ്ങളിത്ൈാന്നാണന് കൂടേിക്കൽ പഞ്ാ
യതെന്.

ട്കരളതെിത്ൈ പാരിസ്ിതിക 
സവിട്ശഷതകൾ പരി�ണിക്കാ
ത്തയുള്ള വൻകിട-നിർമോണ
-വികസന പ്രവർതെനങ്ങളുും  ക്വാ
റികളുമാണന് അടിക്കടിയുണ്ാകുന്ന 
ദുരന്തങ്ങൾക്കന് കാരണും എന്നതന് 
വ്യക്തമാക്കുന്നതാണന് ഓട്രാ സും
ഭവങ്ങളുും. പ്രളയവും ദുരന്തവും ക്
ണിച്ചു വരുത്തുകയുും ട്ശഷും ദുരി
താശ്വാസ പ്രവർതെനും നടത്തു
കയുും ത്ചയ്ക എന്നതിനുമപ്പുറും 
ദുരന്തങ്ങളിൽനിന്നന് പാഠമുൾത്ക്കാ

ണ്ടുത്കാണ്ന് ദുരന്ത നിവാരണതെി
നാവശ്യമായ മുൻകരുതലകളുും 
നടപടികളുും  സ്വീകരിക്കുക എന്ന
തിനായിരിക്കണും മുൻ�ണന. 

ദുരിതബാധിതരായ ആളുകളു
ത്ട പുനരധിവാസും ഉറപൊക്കുവാൻ 
അടിയന്തര നടപടികൾ സർക്കാർ 
സ്വീകരിക്കണും. ഇടേിരുന്ന വസ്ത
മല്ലാത്ത മത്റ്ല്ലാും നഷ്ടത്പെടേവരാ
ണന് ദുരിതബാധിതർ.  അടിയന്തര 
ധനസഹായമുൾത്പെത്ട സമ്പൂർണ 
പുനരധിവാസ പാട്ക്കജന് പ്രഖ്യാ
പിക്കണും.  തിരിച്റിയൽ കാർഡന്, 
ട്റഷൻ കാർഡന് തുടങ്ങി നഷ്ടമായ 
എല്ലാ ട്രഖകളുും ഉടൻ ൈഭ്യമാക്ക
ണും. പൂർണമായുും ഭാ�ികമായുും 
വീടന് നഷ്ടത്പെടേവർക്കന് അതതുസ്
ൈങ്ങളിട്ൈാ ആവാസട്യാ�്യമായ 
മറ്ിടങ്ങളിട്ൈാ വാസട്യാ�്യമായ 
വീടന് നിർമേിക്കാനുും വീട്ടുപകര
ണങ്ങൾക്കുും മതിയായ നഷ്ട പരി
ഹാരും ഉപാധികളില്ലാത്ത നൽ
കണും.  ത്ചറുകിട വ്യാപാരികൾ 
ഉൾത്പെത്ട ദുരന്തബാധിതരുത്ട 
ബാങ്ന് വായ്പകൾ സർക്കാർ ഏത്റ്
ടക്കണും. ദുരന്തതെിൽ മരണമട
ഞ്ഞവരുത്ട കുടുംബാും�ങ്ങൾക്കന് 
സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്  നഷ്ടപരി

ഹാരും ഉടൻ വിതരണും ത്ചയ്ണും.

ആറ്ിതല കല്ം മണ്ം നീക്ം 
തെയ്യുക

മുൻകാൈങ്ങളിലണ്ായ കന
തെ മഴയുും ഉരുൾത്പാടേലകളുും നി
മിതെും  കല്ലുും മണ്ും അടിഞ്ഞുകൂ
ടി മണിമൈയാർ ആഴും നട്ന്ന കു
റഞ്ഞിരിക്കുകയാണന്.  ആറന് ത്പാ
ടന്നനത്വ കരകവിഞ്ഞതിനുും 
പൈയിടങ്ങളിലും വഴിമാറിത്യാ
ഴുകിയതിനുും ഒരു കാരണമിതാ
ണന്. പൈയിടങ്ങളിലും ആറ്റുനിരപെന് 
തറ നിരപെിത്നക്കാൾ ഉയർന്നു 
നിൽക്കുകയാണന്, ആറന് പുതിയ 
വഴികൾ കത്ണ്തെി, ലകവഴി
കളുും നീർച്ാലകളുും രൂപ ത്പെടേി
രിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യതെിൽ 
ആറ്ിൽ നിന്നുും മണലും പാറയുും 
നീക്കും ത്ചയ്ന് നീത്രാഴുക്കന് സു�
മമാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി
കൾ സ്വീകരിക്കണും.

�ാറമെകൾ അെച്ചുപൂട്ടുക, 
വൻകിെ നിർമ്ാണങ്ങൾ 
ഉപ�ക്ിക്കുക

ദുരിതാശ്വാസും എതെിക്കുന്ന
തിത്നാപെും ദുരന്ത നിവാരണ പ്ര
വർതെനങ്ങൾക്കന് മുൻ�ണന നൽ

കിത്ക്കാണ്ന് േീർഘകാൈാടിസ്ാ
നതെിലള്ള നടപടികളാണന് സ്വീ
കരിക്കത്പെട്ടണ്തന്. നിരവധി വൻ
കിട പാറമടകൾ ഈ പ്രട്േശങ്ങ
ളിൽ പ്രവർതെിക്കുന്നുണ്ന്. ട്്ാട
നതെിത്റെ പ്രകമ്പനും മണ്ും പാറയുും 
തമേിലളള ബന്ധും ദുർബൈമാക്കുന്നു. 
അതിതീവ്രമഴ മത്ണ്ണാൈിപെിനുും 
ഉരുൾത്പാടേൈിനുും കാരണമാകുന്നു. 
പാറമടകളുത്ട പ്രവർതെനും തുട
ങ്ങിയതിനന് ട്ശഷും ഉരുൾത്പാടേൽ 
വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു എന്നതാണന് പ്ര
ട്േശത്തെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നന് 
പ്രട്േശവാസികൾ ഒറ്ത്ക്കടോയി 
പറയുന്നു. എല്ലാ നിബന്ധനകളുും 
നിയമങ്ങളുും കാറ്ിൽ പറതെി വാ
�മൺ മൈനിരകളിൽ ഉയരുന്ന റി
ട്സാർട്ടുകളുും ട്റാഡുനിർമോണങ്ങ
ളുത്മല്ലാും ഈ സാഹചര്യതെിത്റെ 
നിർമേിതിയിൽ ത്ചറുതല്ലാതെ 
പങ്ാണന് വഹിക്കുന്നതന്. വൻകിട 
നിർമോണങ്ങൾക്കായി പാറ തുടർ
ന്നുും ത്പാടേിക്കാൻ തീരുമാനിച്ാൽ 
പ്രത്യാഘാതും വളത്ര ഗുരുതരമാ
യിരിക്കുും. ആയതിനാൽ പാറമട
കളുത്ട പ്രവർതെനവും വൻകിട 
നിർമോണ പ്രവർതെനങ്ങളുും ഉടൻ 
നിർതെിവ്കെണും.
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(ശേഷം 9-ാം ശേജില്)



9നവംബര് 2021

(8-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

ഏതാണ്ന് മുപെതന് വർഷും പി
ന്നിടേിരിക്കുന്നു. സ്ിതി ത്മച്ത്പെ
ടന്നതിനുപകരും ഒരു അപകട 
ബടേൺ അമർന്നതുട്പാത്ൈ വഷ
ളായിരിക്കുന്നു. ശക്തിട്യറിയ ഉഷ്ണ
ട്മഖൈാ ചുഴൈിക്കാറ്റുകൾ തുടങ്ങി, 
ചരിത്രതെിൈിട്ന്നവത്ര കാണാ
തെ വിധമുള്ള വരൾച്കൾ, അത്യാ
പത്തു വരുത്തുന്ന ത്വള്ളത്പൊക്ക
ങ്ങൾ, വൈിയ പ്രട്േശങ്ങളിത്ൈ 
നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന കാട്ടുതീ എന്നിങ്ങ
ത്ന, േശൈക്ക്കണക്കിനു ജനങ്ങ
ളുത്ട ജീവനുും ആട്രാ�്യതെിനുും 
ജീവട്നാപാധികൾക്കുുംട്മൽ 
ത്കാടിയ ആഘാതും സൃഷ്ടിക്കുകയുും 
ഭീതിേമായ സാമ്പതെിക നഷ്ടും 
വരുത്തുകയുും ത്ചയ്ന്ന, സർവ്വവ്യാ
പിയുും അഭൂതപൂർവ്വമാുംവിധും തീ
വ്രവമായ കാൈാവസ്ാ സുംഭവ
ങ്ങൾ, ട്നരായി ട്നരിടന്നിത്ല്ല
ങ്ിൽ ആട്�ാള താപനവും കാ
ൈാവസ്ാ വ്യതിയാനവും മനുഷ്യ
വുംശതെിത്നന്താണു കരുതി വച്ി
രിക്കുന്നത്തന്ന തീക്ഷ്ണമായ മുന്ന
റിയിപൊണിവത്യല്ലാും. 

യുലണറ്ഡന് ട്നഷൻസന് എൻ
വയൺത്മറെൽ ട്പ്രാഗ്രാും (UNEP) 
അഭിപ്രായത്പെടന്നതനുസരിച്ന് 90 
ശതമാനും ദുരന്തങ്ങളുും അന്തരീ
ക് നിൈയുും കാൈാവസ്യുമായി 
ബന്ധത്പെടേതാണന്. അറുതിയില്ലാ
തെ ദുരിതങ്ങളുും അറിയത്പെടാതെ 
ദുരന്തങ്ങളുമായി ട്കാവിഡന് 19ത്റെ 
സ്വാധീനതെിൽ ട്ൈാകും ഇടറി
നീങ്ങുട്മ്പാൾ, സർവ്വാും�ീണമായ 
ത്താഴിൈില്ലായ്മയുത്ടയുും അരക്ി
തത്വതെിത്റെയുും ത്പരുകുന്ന ോ
രിദ്ര്യതെിത്റെയുും നടവിലള്ള ജന

ങ്ങളുത്ട ജീവിതതെിലും ആട്രാ
�്യതെിലും ഏതാത്ണ്ല്ലാ ജീവ
ട്നാപാധികളിലും ദ്രുത�തിയിലള്ള 
കാൈാവസ്ാ വ്യതിയാനും സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ  ചിന്തിക്കാ
വന്നതിലമപ്പുറമാണന്. ആട്�ാള
താപനവും അന്തരീക് മൈിനീക
രണവും അട്താത്ടാപെമുള്ള മറ്റു 
കാരണങ്ങളുുംമൂൈമുള്ള കാൈാവ
സ്ാവ്യതിയാനും മർമേട്ഭേകമായ 
ഒന്നായിരിക്കുത്മന്ന വസ്തുത ആർ
ക്കുും നിട്ഷധിക്കാനാകില്ല.

ഐ�ിസിസി റിപപൊർട്ട്  
പ്ര�ിസന്ിയുതെ ആഴം  
തവളിതപെടുത്തുന്നു

2021 ഒട്ക്ാബർ 31 മുതൽ നവും
ബർ 12വത്ര യുത്കയിത്ൈ ലോസന്ട്�ാ
യിൽ നടക്കുന്ന 26-ാമതന് യുഎൻ 
ലക്മറ്ന് ത്ചയന്ഞ്ന് ട്കാൺഫറൻ
സന് ഓഫന് പാർടേീസന് (COP26)ത്റെ 
മുട്ന്നാടിയായി ഇറെർ �വത്മെ
റെൽ പാനൽ ഓഫന് ലക്മറ്ന് ത്ച
യന്ഞ്ന് (IPCC)ത്റെ 6-ാും വിശകൈന 
റിട്പൊർടേിത്റെ ഒന്നാുംഭാ�ും പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ിരിക്കുന്നു. അതിത്ൈ പ്ര
ധാനത്പെടേ ചിൈ നിരീക്ണങ്ങൾ 
ഉദ്ധരിക്കത്ടേ. “....മനുഷ്യത്റെ ഇട
ത്പടൽ അന്തരീക്ട്തെയുും സമു
ദ്രട്തെയുും കരട്യയുും ചൂടപിടിപെി
ടിച്ിരിക്കുന്നുത്വന്നതന് സുംശയാ
തീതമാണന്. നിരന്തരമായി ആഴ
ക്കടൽ ചൂടപിടിക്കുന്നതുും ഹിമപാ
ളികൾ ഉരുകുന്നതുുംമൂൈും സമുദ്ര 
ജൈനിരപെന് നൂറ്ാണ്ടുകൾ തുടങ്ങി 
സഹസ്ാബ്ങ്ങൾവത്ര ഉയരാനുും 
ആയിരക്കണക്കിനന് വർഷങ്ങളിൽ 
ഉയർന്നുതത്ന്ന നിൽക്കാനുും ട്പാ

കുകയാണന്... മനുഷ്യസൃഷ്ടമായ 
കാൈാവസ്ാ വ്യതിയാനും ഇട്പൊൾ
തെത്ന്ന ട്ൈാകത്തെ പൈഭാ�ത്തുും 
അന്തരീക് നിൈയിലും കാൈാവ
സ്യിലമുള്ള ഉച്സ്ിതിത്യ സ്വാ
ധീനിക്കുന്നുണ്ന്. 1850മുതൽ, കട
ന്നുട്പായ നാലേശകങ്ങളിൽ 
ഓട്രാന്നിലും അതിനുമുമ്പുള്ള 
ഏത്താരു േശകട്തെക്കാളുും നി
രന്തരമായി ചൂടന് കൂടി വരികയാ
യിരുന്നു”. 

അന്തരീക്തെിത്ൈ ഹരിതഗൃ
ഹവാതകങ്ങളുത്ട ഇട്പൊഴത്തെ 
ഉപരിതൈതാപനിൈ  വ്യവസായ
പൂർവ്വകാൈത്തെ താപനിൈട്യ
ക്കാൾ 1.1 ഡിഗ്രി കൂടതൈാത്ണന്ന 
സ്ിതിവിടേന്,  അടതെ രണ്ന് േശ
കതെിനുള്ളിൽ അതന് 1.5 ഡിഗ്രി 
ത്സൽഷ്യസന് വത്ര കൂടാത്മന്ന മു
ന്നറിയിപ്പു നല്കിത്ക്കാണ്ന് റിട്പൊർ
ടേന് ഊന്നിപെറയുന്നു: “ഇതുവത്ര ട്ര
ഖത്പെടതെിയതിൽനിന്നു വ്യത്യ
സ്മായി 1.5 ഡിഗ്രി ത്സൽഷ്യസന് 
വത്ര ആട്�ാള താപനിൈ ഉയരാ
വന്ന അതിതീവ്ര സുംഭവവികാ
സങ്ങളുത്ട വർദ്ധിതമായ  സാഹ
ചര്യമുണ്ന്. ഒരു ഭൗതികശാസ്ത 
പരിട്പ്രഷ്യതെിൽനിന്നന് ട്നാക്കി
യാൽ, ആട്�ാളതാപനും ഒരു നി
ശ്ചിത പരിധിയിൽ നിൈനിർതെ
ണത്മങ്ിൽ അന്തരീക്തെിട്ൈ
ക്കുള്ള കാർബൺ ലഡ ഓലക്
ഡിത്റെ (CO2)  ആത്കയുള്ള പുറ
ന്തള്ളൽ  പൂജ്യും എന്ന ഒരു  അള
വിട്ൈത്ക്കങ്ിലും നിയന്തിട്ക്ക
ണ്തുണ്ന്,  അതുട്പാത്ൈതത്ന്നയാ
ണന് മറ്റു ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളു
ത്ട പുറന്തള്ളലും.

അന്തരീക്തെിട്ൈക്കുള്ള  
മീട്ഥൻ (CH4) വാതകതെിത്റെ പു
റന്തള്ളൽ  കുറ്കൊനുള്ള  ശക്തവും 
ദ്രുത�തിയിലള്ളതുും സ്ിരസ്വഭാ
വതെിലള്ളതുമായ നടപടികൾ, 
അന്തരീക്തെിത്ൈ സൂക്ഷ്മകണി 
കകളുത്ട അളവന് കൂടന്നതുത്കാണ്ടുള്ള 
മൈിനീകരണും വഴിയുള്ള അന്തരീ
ക്താപനത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതിനുും 
സഹായിക്കുും. അതുവഴി അന്തരീ
ക്തെിത്റെ ഗുണനിൈവാരും ഉയ
രുകയുും ത്ചയ്ും”. ഐപിസിസി 
റിട്പൊർടേിത്റെ സട്ന്ശും ഉച്തെി
ലള്ളതുും വ്യക്തവമാണന്. നമ്മുത്ട 
ഗ്രഹതെിട്റെയുും മാനവ സുംസ്കൃതി
യുട്ടയുും ഭാവി ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ
വുംശതെിത്റെ തിരത്ഞ്ഞടപെിത്ന 
ആശ്യിച്ാണു നിൈത്കാള്ളുന്നതന്.

കാലാവസ്ഥാവ്യ�ിൊനം 
ഉണ്ാക്കുന്ന വിനാശങ്ങൾ

കാൈാവസ്ാ വ്യതിയാനും 
സൃഷ്ടിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളുത്ട 
ഒരുോഹരണും ട്നാക്കാും. പടി
ഞ്ഞാറൻ കാനഡയിത്ൈ താരത
ട്മ്യന തണുപ്പുള്ള പ്രട്േശമായ 
ബ്ിടേീഷന് ത്കാളുംബിയയിത്ൈ താ
പനിൈ, കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസ
തെിത്ൈ അസാധാരണവും നീണ്ടു 
നിന്നതുമായ ഒരു താപതരും�
തെിൽ അഭൂതപൂർവ്വമാും വിധതെിൽ 
49.6 ഡിഗ്രി ത്സൽഷ്യസന് വത്ര 
ഉയർന്നു. മഞ്ഞിലറഞ്ഞ ഭൗട്മാ
പരിതൈമുള്ളതുും (permafrost) ഭൂ
മിയിത്ൈ തണുട്പെറിയ പ്രട്േശ
ങ്ങളിത്ൈാന്നുമായ വടക്കൻ ലസ
ബീരിയയിലും വടട്ക്ക അട്മരി
ക്കയിലും തുർക്കിയുും ഗ്രീസുും ഉൾ
ത്പെടന്ന മുഴുവൻ ത്മഡിറ്ട്റനിയൻ 
പ്രട്േശത്തുും മുമ്പില്ലാതെവിധും 
തീവ്രമായ കാട്ടുതീ ഒട്ര സമയും 
മാസങ്ങട്ളാളും നീണ്ടുനിന്നു. നീ
ണ്ടുനില്ക്കുന്ന താപതരും�വും വരൾ
ച്യുും ഉദേീപിപെിക്കുന്ന കാട്ടുതീ,  
ജനങ്ങൾക്കു രക്ത്പെട്ടുട്പാകാൻ
ട്പാലും സമയും ത്കാടക്കാത്ത 
ടൗൺഷിപ്പുകളിട്ൈക്കു കടക്കുക
യുും വിദൂര രാജ്യങ്ങളിട്ൈക്കുവത്ര 
പുക പരക്കുകയുും ത്ചയ്ന്ന സ്ി
തിയുും സുംജാതമായിരിക്കുന്നു. 
ഉൾട്പൊരിനാൽ തകർന്ന ഏട്ത്യാ
പ്യ അടക്കമുള്ള വടക്കു കിഴക്കൻ 
ആഫ്ിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിത്ൈ േശ
ൈക്ക്കണക്കിനു ജനങ്ങൾ രൂ
ക്മായ വരൾച്യിൽ ദുരിതപീ

ഡയനുഭവിക്കുന്നു. വീണ്ടുും, മുൻ
ത്പങ്ങുമില്ലാതെവിധും അതി തീ
വ്രമായ മഴ ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ
യിൽ മാത്രും വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങ
ളിൽ ആപൽക്കരമായ വിധതെിൽ 
ത്വള്ളത്പൊക്കും സൃഷ്ടിച്ചു: മിട്താ
ഷ്ണമായ യൂട്റാപെിൽട്പൊലും, നീണ്ടു 
നിൽക്കുന്ന ട്പമാരി ബൽജിയ
തെിലും ജർമേനിയിലും നൂറുകണ
ക്കിനു ജീവത്നടക്കുകയുും, താഴന് 
വാരങ്ങത്ള തകർക്കുകയുും ത്ചറു
ട്താടകളിൽ പ്രളയജൈതെിത്റെ 
കുത്തൊഴുക്കു സൃഷ്ടിച്ചുത്കാണ്ന് വീ
ടകത്ള തകർക്കുകയുും വാഹനങ്ങ
ത്ള ഒഴുക്കിത്ക്കാണ്ടുട്പാകുകയുും 
ത്ചയ്തു. ലൂസിയാനയിത്ൈ ലവേയു
തി ശുംഖൈത്യ തകർതെന് ഒരു 
േശൈക്ും ഉപട്ഭാക്താക്കത്ള ട്വ
വന്ന ചൂടിട്ൈത്ക്കറിഞ്ഞു ത്കാട
തെതിനുട്ശഷും ഇഡ ചുഴൈിക്കാ
റ്ന് ന്യൂട്യാർക്കിട്ൈക്കു നീങ്ങുകയുും 
ന�രത്തെ   ത്പാറുതിമുടേിക്കുകയുും 
ത്ചയ്തു. ട്പമാരിമൂൈമുണ്ായ ത്പ
ത്ടേന്നുള്ള ത്വള്ളത്പൊക്കതെിൽ 
അടിസ്ാന സൗകര്യ സുംവിധാ
നങ്ങൾക്കു ഗുരുതരമായ നാശന
ഷ്ടങ്ങൾ സുംഭവിക്കുകയുും താമ
സക്കാത്ര ട്ബത്സ്മറെന് നിൈയിലും 
ത്വള്ളും കയറിയ പ്രട്േശങ്ങളിലും 
ഒറ്ത്പെടതെിത്ക്കാണ്ന് സബന് ട്വ
കൾ മുങ്ങിട്പൊകുകയുും ത്ചയ്തു. 
ലചനയിത്ൈ ത്ഹനാൻ പ്രവിശ്യ
യിത്ൈ ചിൈയിടങ്ങളിൽ, ഒരു 
വർഷും ത്പട്യ്ണ് മഴ നാലേിവ
സുംത്കാണ്ടു ത്പയ്തുതീർന്നട്പൊൾ 
നൂറുകണക്കിനാളുകൾ മരിക്കുക
യുും  തൈസ്ാനമായ ത്ഷങന്ഷൗ
വിൽ കനതെമഴയിത്ൈ കുത്തൊ
ഴുക്കിൽ സബന് ട്വകൾ മുങ്ങി യാ
ത്രക്കാർ കഴുതെറ്ും ത്വള്ളതെിൽ
ത്പെട്ടുട്പാകുകയുും സഹായത്മത്തു
ന്നതിനുമുമ്പന് നിരവധിട്പർ മുങ്ങി
ട്പൊകുകയുും ത്ചയ്തു. നമ്മുത്ട രാ
ജ്യത്തുും, നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന യാതനാ
പൂർണ്ണമായ ചൂടും ആവർതെിച്ചു
ണ്ാകുന്ന ഉഗ്രമായ ചുഴൈിക്കാറ്റുകളുും 
ത്ടാർണാട്ഡാകളുും മാരകമായ 
ട്പമാരിയുും വർദ്ധിതമായ മഴയുും 
ഇടക്കിത്ടയുള്ള ത്വള്ളത്പൊക്കവ
ത്മല്ലാും ജീവനുും വിളകളുും വസ്തു
വകകളുത്മല്ലാും നശിപെിച്ചുത്കാണ്ന് 
വിനാശും വിതയ്ക്കുകയാണന്. ഹിമാ
ൈയൻ ട്മഖൈയിത്ൈ ഉതെരാഖ
ണ്ഡിലും പശ്ചിമഘടേ മൈനിരക

a\pjyhwi¯nsâ `mhn¡v A]IS kqN\ 
\ÂIn ImemhØ hyXn-bm\w

"സ്ാഭോവസിക പരസിസ്സിതസിയളട, തുടർച്ചയോയും ശവഗത്സി
ലുമുള്ള നസിർമ്ോർജ്ജനുംമൂ�ും വെളര പ്രധോനളപെട്ട ഒര ജീ
വജോതസി ഉന്മൂ�നത്സിളറെ അപകടും ശനരസിടുന്; മനഷ്യജോ
തസിയോണത്.” കയൂബൻ വസിപ്ലവത്സിളറെ േസില്പസിയോയ ഫസിഡൽ 
കോസ്ശ്ോ, 1992 ജൂൺ 12ന് ബ്രസീ�സിള� റശയോ ഡസി ജനസി
ശറോയസിൽ നടന് യഎൻ ഭൗമഉച്ചശകോടസിയസിൽ നടത്സിയ 
പ്രസുംഗത്സിൽ പറഞ്ഞതോണസിത്. “വനങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷ
മോകുന്. മരഭൂമസികൾ വസിസ്തൃതമോകുന്. ബസി�്യൺ കണക്സി
ന് ടൺവരന് ഫ�ഭൂയസിഷ്ഠമോയ മണ്് വർഷുംശതോറും കട
�സിശ�ക്് ഒഴുകസിശപെോകുന്. അസുംഖ്യും ജീവജോതസികൾ അന്യുംനസിന് ശപോകു
ന്. അവസികസസിതോവസ്യസിശ�ക്കുും ദോരസിദ്ര്യത്സിശ�ക്കുും നയസിക്കുന് എന്തുും 
പരസിസ്സിതസിയളട സ്പഷ്ടമോയ �ുംഘനമോണ്”, അശദേഹും കൂട്ടസിശച്ചർത്തു.

ഈ  പ്രട്ക്ാഭങ്ങളിത്ൈ  സജീവ 
സാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്ന എഐഡി
ലവഒ (ആൾ ഇന്ത്യാ ത്ഡട്മാക്രാ
റ്ികന് യൂതെന് ഓർ�ലനട്സഷൻ) 
ത്താഴിൈില്ലായ്മത്്കെതിത്ര സമരും 
ത്ചയ്ന്ന ഉട്േ്യാ�ാർത്ഥികൾക്കി
ടയിത്ൈ അനിട്ഷധ്യമായ നാമ
മാണന്. ത്താഴിൈില്ലായ്മ അടക്കമു
ള്ള സാമൂഹ്യപ്രശ്ങ്ങളുത്ട അടി
സ്ാന കാരണും നിൈനിൽക്കുന്ന 
മുതൈാളിതെ വ്യവസ്യാത്ണന്നന് 

യുവാക്കൾ തിരിച്റിയണും. യുവ
ജനങ്ങളുത്ട എല്ലാ പ്രട്ക്ാഭങ്ങളുും 
മുതൈാളിതെ സാമൂഹ്യ ക്രമും അവ
സാനിപെിക്കുവാനുള്ള ട്സാഷ്യൈി
സ്റന് വിപ്ലവതെിനന് അനുട്രാധമാ
യി മാറണും. ഇന്ത്യയിത്ൈ മുതൈാ
ളിതെ ഭരണകൂടും കടതെ ഫാസി
സ്റന് നടപടികളുമായി മുട്ന്നാടേന് 
ട്പാകുട്മ്പാൾ, അതിത്നതിത്ര 
ഉന്നതമായ  സാുംസ്ാരിക- ലന  
തിക ധാരണകളിൽ അടിയുറച്ചു
നിന്നുത്കാണ്ടുള്ള യുവജന പ്രട്ക്ാ

ഭും വളർതെിത്യടക്കാനാണന് എഐ
ഡിലവഒ പരിശ്മിക്കുന്നതന്.

ധീരവിപ്ലവകാരികളായ 
ഖുേിറാും ട്ബാസന്, ഭ�തന് സിും�ന്, 
ചന്ദ്രട്ശഖർ ആസാേന്, സൂര്യത്സൻ, 
ട്നതാജി സുഭാഷന് ചന്ദ്രട്ബാസന്  
തുടങ്ങിയവർ പ്രതിനിധാനും ത്ചയ് 
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്യ സമരതെിത്ൈ 
സന്ധിയില്ലാ സമരധാരയുത്ട 
യഥാർത്ഥ പിൻതുടർച്യായ, വി
പ്ലവ യുവജനപ്രസ്ാനും, ആൾ 
ഇന്ത്യാ ത്ഡട്മാക്രാറ്ിക്കന് യൂതെന് 

ഓർ�ലനട്സഷൻ ശക്തിത്പെ
ടോൽ മാത്രട്മ രാജ്യതെന് യഥാർ
ത്ഥ യുവജന പ്രട്ക്ാഭങ്ങൾ പട
ത്തുയർതെത്പെടൂ.

കഴിഞ്ഞ കാൈങ്ങളിൽ  എഐ
ഡിലവഒ ഇന്ത്യയിത്ൈമ്പാടും നട
തെിവരുന്ന പ്രട്ക്ാഭ പ്രവർതെ
നങ്ങളുത്ട ഫൈമായി സുംഘടന
യുും അട്താത്ടാപെും യുവജന പ്ര
ട്ക്ാഭങ്ങളുും പുതിത്യാരു ഘടേ
തെിട്ൈ്കെന് എതെിയിരിക്കുകയാ
ണന്. അതിത്റെ ഭാ�മായി സുംഘ

ടനത്യ പുതിയ ഊർജട്തൊത്ട 
വിപുൈീകരിക്കുകയുും ദൃഢീ കരി
ക്കുകയുും ത്ചയ്ക എന്ന ൈക്്യ
ട്തൊത്ട സുംഘടനാ സട്മേളന
ങ്ങൾ  നടന്നുവരികയാണന്. ട്കരള 
സുംസ്ാന സട്മേളനും നവുംബർ 
21നന് തിരുവനന്തപുരും ഹസൻ മര
്കൊർ ഹാളിൽ സുംഘടിപെിക്കുക
യാണന്. പ്രസ്തുത സട്മേളനും വി
ജയിപെിക്കുവാൻ എല്ലാ സഹായ 
സഹകരണങ്ങളുും ഉണ്ാകണത്മ
ന്നന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
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ളിലത്മല്ലാും അഭൂതപൂർവ്വമായ മൈ
യിടിച്ിൽ ജീവിതും താറുമാറാക്കു
കയുും വാർതൊവിനിമയ, യാത്രാ 
സുംവിധാനങ്ങത്ള തകരാറിൈാ
ക്കുകയുും നിരവധി വിൈത്പെടേ ജീ
വനുകത്ളടക്കുകയുും ത്ചയ്ിട്ടുണ്ന്. 
ഐ.പി.സി.സി. റിട്പൊർട്ടു പ്രകാ
രും, അന്തരീക്തെിട്ൈക്കുള്ള ഉയർ
ന്ന ബഹിർ�മനുംമൂൈും 1995-2014 
കാൈത്തെ അട്പക്ിച്ന് ഈ നൂ
റ്ാണ്ിത്റെ അന്ത്യഘടേതെിൽ (2081-
2100) സമുദ്രജൈനിരപെന് ഉയരുത്മന്ന 
സാഹചര്യും പരി�ണിക്കുട്മ്പാൾ,  
മത്ണ്ണാൈിപ്പുും കണ്ണില്ലാതെ ന�ര
വൽക്കരണവും  മുച്ചൂടും തകർക്കുന്ന 
ത്വള്ളത്പൊക്കവുംമൂൈും ഇട്പൊൾ
തെത്ന്ന പ്രശ്ങ്ങളനുഭ വിക്കുന്ന 
തീരട്േശ ജനതയുത്ട ജീവിതതെിൽ 
എത്ന്താത്ക്ക വിനാശങ്ങളാണുണ്ാ
വക, ഉപ്പുത്വള്ളതെിത്റെ കടന്നുക
യറ്ും ആ പ്രട്േശങ്ങളിത്ൈ കൃഷി
ഭൂമിയിൽ എത്ന്താത്ക്ക സ്വാധീന
മാണുണ്ാക്കുക എന്നതിത്നക്കുറി
ത്ച്ല്ലാും ഭീതിട്യാത്ടട്യ നമുക്കു 
ചിന്തിക്കാനാകൂ. 

മാത്രമല്ല, ആർടേികന് ധ്രുവപ്രട്േ
ശും ചൂടാകുന്നതന് ആട്�ാളശരാശ
രിട്യക്കാൾ ഇരടേി ട്വ�തെിൈാ
ത്ണന്നതിനാൽ, വടക്കു കിഴക്കൻ 
ലസബീരിയയിലും വടക്കൻ കാ
നഡയിലും മറ്റുമായി പരന്നുകിട
ക്കുന്നതുും തണുതെറഞ്ഞ മൺപ്ര
തൈതെിനടിയിൽ കുടങ്ങിക്കിട 
ക്കുന്ന  കാർബൺ ട്ശഖരമുള്ളതു
മായ  വിസ്തൃതമായ  പ്രട്േശത്തെ 
മഞ്ഞുരുകൽ, ത്കടേിടങ്ങൾക്കുും 
മറ്ടിസ്ാനസൗകര്യ സുംവിധാ
നങ്ങൾക്കുും ട്കടപാടകൾ സൃഷ്ടി
ക്കുന്നതു കൂടാത്ത ജീവട്നാപാധി
കളുട്ടയുും ലജവവ്യവസ്യുട്ടയുും 
നാശതെിനുും മീട്ഥനുും കാർബൺ 
ലഡ ഓലക്ഡുുംട്പാലള്ള ഹരി
തഗൃഹ വാതകങ്ങളുത്ട പുറന്തള്ള
ലൾപെത്ടയുള്ള �ൗരവതരമായ 
പ്രശ്ങ്ങൾക്കുും കാരണമാകുന്നു.

റഷ്യൻ പ്രട്േശും ചൂടാകുന്നതന്  
ആട്�ാള ശരാശരിയുത്ട 2.8 മട
ങ്ങന് ട്വ�തയിൈാണന് എന്നതി
നാൽ േീർഘകാൈമായി ഉറഞ്ഞു 
കിടക്കുന്ന ലസബീരിയൻ തുന്ദ്ര
യിത്ൈ മഞ്ഞുരുകൽ ഹരിതഗൃഹ
വാതകങ്ങളുത്ട പുറന്തള്ളൈിനുമി 
ടയാക്കുന്നു. മഞ്ഞിലറഞ്ഞ ഈ 
മൺ പ്രതൈതെിനടിയിൽ ട്ശഖ
രിക്കത്പെടേിരിക്കുന്ന അതിഭീമമായ 
അളവിലള്ള കാർബണിട്റെയുും 
മീട്ഥനിട്റെയുും ബഹിർ�മനും 
ത്കടേിടങ്ങൾക്കുും ലപപെന് ലൈനു
കൾക്കുും സുംഭരണശാൈകൾക്കുും 
താത്ഴയുള്ള മണ്ണന് താഴുന്നതിലും 
ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ന്. ചിൈയിടങ്ങ
ളിൽ സസ്നികളുത്ടയുും സസ്യ
ങ്ങളുത്ടയുും പഴകിയ ട്ഫാസില
കൾ പുറത്തുവരുകയുും അഴുകാൻ 
തുടങ്ങുകയുും ത്ചയ്ട്മ്പാൾ മറ്റു ചി
ൈയിടങ്ങളിൽ മീട്ഥൻ ട്ബാുംബന് 
ട്്ാടനും സുംഭവിക്കുന്നു എന്നന് 
ശാസ്തജ്ഞർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുും 
വിധും മീട്ഥൻ വിട്്ാടനും മൂൈ

മുള്ള വിള്ളലകൾ പ്രത്യക്ത്പെടന്നു.

ഹരി�ഗൃഹ വാ�കങ്ങളുതെ  
പുറന്തള്ളലിനു കാരണതമന്തട്? 
അത�ന്തുതകാണ്ട്  
വിനാശകരമാണട്?

കൂടതൽ വിശേീകരിക്കുന്നതി
നു മുമ്പന്, ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങ
ളുത്ട പുറന്തള്ളൈിനു കാരണത്മ
ത്ന്തന്നുും അത്തങ്ങത്ന കാൈാവ
സ്ാമാറ്തെിനു കാരണമാകുന്നു
ത്വന്നുും മനസ്സിൈാക്കുന്നതന് ഉചി
തമായിരിക്കുും.

ലോസന് ലവേയുതകാന്തിക തരും
�ങ്ങളിത്ൈ ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ കട
തെിവിടത്മന്നുും (അതുത്കാണ്ാ
ണട്ല്ലാ അതന് സുതാര്യമായിരി 
ക്കുന്നതന്) ചൂടിത്റെ വാഹകമായ 

അദൃശ്യ ഇൻഫ്ാത്റഡന് തരും�
ത്തെ കടതെിവിടകയില്ല എന്നുും 
നമുക്കറിയാും. ലോസുത്കാണ്ടു മൂടിയ 
ഒരു വസ്തു സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള ദൃ
ശ്യപ്രകാശത്തെ ആ�ിരണും ത്ച
യ്കയുും തൽഫൈമായി അതുചൂടാ
യി ഇൻഫ്ാത്റഡന് വികിരണത്തെ 
പുറത്പെടവിക്കുകയുും ത്ചയ്ും. എ 
ന്നാൽ ഈ  വികിരണങ്ങൾ ലോ
സ്സിലൂത്ട പുറട്തെക്കു ട്പാകുകയി
ല്ല എന്നതിനാൽ ലോസിനുള്ളിത്ൈ 
സ്ൈതെന് സൂര്യവികിരണങ്ങൾ 
ബന്ധിതമായി അവിടും ക്രട്മണ 
ചൂടപിടിക്കുും. ഒരു വസ്തു ആ�ിര
ണുംത്ചയ്ന്ന ഊർജ്വും വികി
രണുംത്ചയ്ന്ന ഊർജ്വും തുൈ്യ
മായിരിക്കുട്മ്പാൾ അതന് സ്ിട്രാ
ഷ്ാവിൈാത്ണന്നു പറയുും.

ഭൂമിക്കുട്മൽ വിരിച് സുതാര്യ
മായ പുതപൊണന് ഹരിതഗൃഹവാത
കങ്ങത്ളന്നന് കരുതാും. അതന് സൂര്യ
നിൽനിന്നുള്ള ഹ്രസ്വതരും�ങ്ങത്ള 
കടതെിവിടകയുും ഭൂമിത്യ ചൂടപി
ടിപെിക്കുകയുും ത്ചയ്ും. എന്നാൽ 
ചൂടായ ഭൂമി തിരിച്ന് വികിരണുംത്ച
യ്ന്ന ഇൻഫ്ാത്റഡന് തരും�ങ്ങളിൽ 
ഒരു പങ്ിത്ന ആ�ിരണും ത്ചയ്തു
ത്കാണ്ന് അധികമായ ഊർജ്
ത്തെ ബന്ധിതമാക്കുകയുും ത്ചയ്ും. 
ഭൂമി അങ്ങത്ന ചൂടപിടിക്കുന്നു. 
ഇതാണു ചുരുക്കതെിൽ ആട്�ാള 
താപനും. ആട്�ാളതാപനതെിനു 
കാരണമായ ഹരിതഗൃഹവാതക
ങ്ങളിൽ മുഖ്യമായതന് കാർബൺ 
ലഡ ഓലക്ഡാണന്. മീട്ഥൻ, 
CO2 വിട്നക്കാൾ കൂടതൽ ഹരിത
ഗൃഹ പ്രഭാവമുള്ള വാതകമാത്ണ
ങ്ിലും അന്തരീക്തെിൽ അതിത്റെ 
അളവന് വളത്ര കുറവും  ആയുസ്സന് 

പരമാവധി 10 വർഷട്തൊളും മാ
ത്രവമാണന്. കാർബൺ ലഡ 
ഓലക്ഡന് ആകത്ടേ അന്തരീക്
തെിൽ വളത്രക്കാൈും നിൈനിൽ
ക്കുും. അതുത്കാണ്ടുതത്ന്ന സുേീർ
ഘമായ ഭാവികാൈട്തെക്കന് കാൈാ
വസ്ത്യ അതു സ്വാധീനിക്കുക
യുും ത്ചയ്ും. ഐപിസിസിറിട്പൊർ
ട്ടു പ്രകാരും അന്തരീക്തെിത്ൈ 
CO2 വിത്റെ അളവന് വ്യവസായപൂർ
വ്വ കാൈത്തെ ഏകട്േശ ശരാശരി
യായ 280 പിപിഎും (Parts per 
Million- േശൈക്തെിത്ൈ അുംശും)
ൽ നിന്നന് 410 പിപിഎുംട്ൈത്്കെ
തെിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു 
േശൈക്ും വർഷങ്ങളിത്ൈ ഏറ്വ
മുയർന്ന അളവാണിതുന്. അന്തരീ
ക്തെിത്ൈ മീട്ഥനിട്റെയുും ലന

രേസന് ഓലക്ഡിട്റെയുും (N2O) 
സാന്ദ്രതയുും കഴിഞ്ഞ 8 ൈക്ും 
വർഷങ്ങളിത്ൈ ഉയർന്നതാണന്.

മനുഷ്യസൃഷ്ടമായ കാർബൺ 
ലഡ ഓലക്ഡന് പ്രധാനമായുും 
ഉടത്ൈടക്കുന്നതന് കൽക്കരി, എണ്ണ, 
പ്രകൃതിവാതകും തുടങ്ങിയവയുത്ട 
ഉപട്യാ�ുംത്കാണ്ടുും മീട്ഥൻ ഉണ്ാ
കുന്നതന് കാർഷികവൃതെിയിലൂത്ട
യുും (ഉോഹരണും: കന്നുകാൈി 
വളർതെൽ) വാതകങ്ങളുത്ട കുഴി
ത്ച്ടക്കൈിൽനിന്നുും കടതെൈിൽ
നിന്നുും മനുഷ്യവിസർജ്്യങ്ങളിൽ 
നിന്നുമാണന്. കൃഷിയിൽ ലനരേ
ജൻ വളങ്ങളുത്ട ഉപട്യാ�തെിൽ 
നിന്നുണ്ാകുന്ന ലനരേസന് ഓലക്
ഡന് അളവിൽ വളത്രക്കുറവാത്ണ
ങ്ിലും കാർബൺ ലഡ ഓലക്
ഡിത്ന അട്പക്ിച്ന് ഹരിതഗൃഹ
പ്രഭാവും വളത്രയധികും കൂടിയ
തിനാലും അന്തരീക്തെിൽ േീർ
ഘകാൈും തങ്ങിനില്ക്കുത്മന്നതിനാ
ലും ഇട്പൊൾ കൂടതൽ ശ്ദ്ധ ട്ന
ടിയിട്ടുണ്ന്. മനുഷ്യ പ്രവർതെനങ്ങളുും 
ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുത്ട വർദ്ധ
നയുും തമേിലള്ളബന്ധും  സുംശ
യാതീതമായി ത്വളിത്പെടത്തുക 
മാത്രമല്ല, അതിനാധാരമായ വസ്തു
തകൾ കൂടി ഐപിസിസി റിട്പൊർ
ടേന് നൽകുന്നുണ്ന്. വിശോുംശങ്ങളി
ട്ൈയ്ക്കു ട്പാകാത്തതത്ന്ന പറയാൻ 
കഴിയുും ഇക്കാര്യതെിൽ പ്രകൃതി
ശക്തികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ന് തുട്ൈാും 
തുച്ഛമാണന്.

സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള അൾരോ
വയൈറ്ന് രശ്ികളിൽനിന്നന് മനുഷ്യ
ട്രയുും സസ്യങ്ങട്ളയുും സുംരക്ി
ക്കുന്നതിൽ, അന്തരീക്തെിത്ൈ 
ഉയർന്ന വിതാനമായ സ്ടാട്റ്ാ്ി 

യറിത്ൈ ഓട്സാൺ (O3) വാതക
തെിട്റെതായ ഓട്സാൺപാളി 
നിർണായകമായ പങ്കുന് വഹിക്കു
ന്നുണ്ന്. അന്തരീക്തെിൽ തങ്ങി
നിൽക്കുന്ന പുകമഞ്ഞിൽ നിന്നു
ണ്ാകുന്ന, മനുഷ്യരുത്ട ആട്രാ�്യ
തെിനന് അത്യന്തും ഹാനികരമായ 
ഭൗട്മാപരിതൈ ഓട്സാണുമായി 
ഇതിത്ന ത്തറ്ിദ്ധരിക്കരുതന് (ഇന്ത്യ
ക്കന് ഈ മൈിനീകരണതെിൽ 
വൈിയ പങ്കുണ്ന്).

സ്ടാട്റ്ാത്്റികന് ഓട്സാൺ 
പാളിയിൽ തുള വീഴിക്കുന്നതിൽ 
ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുത്ട പുറ
ന്തള്ളൈിനു പങ്കുത്ണ്ങ്ിലും അതു
ത്കാണ്ടുമാത്രും ആട്�ാളതാപന
തെിനന് അതുന് കാരണമാകുന്നില്ല. 
എന്നാൽ ആട്�ാള താപനതെി
നുും ഓട്സാൺ പാളിയുത്ട ക്യ
തെിനുും ഒരു ത്പാതുകാരണമുണ്ന്. 
അന്തരീക്ഘടനത്യ മാറ്ിമറിക്കു
ന്ന തരതെിൽ  മാൈിന്യങ്ങൾ നി
ട്ക്പിക്കുന്ന മനുഷ്യ പ്രവർതെ
നങ്ങളാണതന്. ആട്�ാളതാപന
തെിത്റെ അളവമാത്രമല്ല, അതു 
സുംഭവിക്കുന്നതിത്റെ ട്വ�തയാ
ണന് ശാസ്തജ്ഞത്ര അൈട്ടുന്ന 
സും�തി. ൈളിതമായി പറഞ്ഞാൽ 
ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുത്ട ദ്രുത
�തിയിലള്ള പുറന്തള്ളൈിനുന്  ഉടട്ന 
തടയിടക എന്നതാണു പരിഹാര 
മാർഗ്ഗും. ട്ൈാക കാൈാവസ്ാശാ
സ്ത റിട്പൊർട്ടുപ്രകാരും 1990 മുതൽ 
2020 വത്രയുള്ള കാൈയളവിൽ, 
േീർഘായുസ്സുള്ള ഹരിതഗൃഹവാ
തകങ്ങൾ മൂൈമുള്ള കാൈാവസ്
യുത്ട താപനപ്രഭാവതെിൽ 
(radiative forcing ) 47% വർദ്ധന
യുണ്ായിട്ടുണ്ന്; അതിൽ 80% വർ
ദ്ധനവിട്റെയുും ഉതെരവാേി CO2 
ആണന്. ട്ൈാക കാൈാവസ്ാശാ
സ്ത സുംഘടന(WMO)യുത്ട  ട്ലോ
ബൽ അറ്ന്ട്മാത്്റികന് വാച്ന് ത്നറ്ന് 
വർക്കിത്റെ നിരീക്ണങ്ങളിൽ 
നിന്നാണന് ഈ വസ്തുതകൾ ൈഭി
ച്ിട്ടുള്ളതന്.

ആപ�ാള�ാ�നവം  
അന്തരീക് മലിനീകരണവം 
കുറയ്ക്കുന്ന�ിനായുള്ള  
ഉച്ചപകാെികൾ

ഈ പ്രശ്ും പരിഹരിക്കുന്നതി
നായുള്ള ഉച്ട്കാടികൾ ഉണ്ായി
ടേിത്ല്ലന്നല്ല. ആട്�ാളതാപന പ്ര
വണതകൾ ചൂണ്ിക്കാടേിയുള്ള ശാ
സ്തജ്ഞരുത്ട ആശങ്ാഭരിതമായ 
ശബ്ങ്ങളുട്ടയുും  ശക്തമായ ജന
കീയാഭിപ്രായങ്ങളുട്ടയുും നടപ
ടികൾക്കുട്വണ്ിയുള്ള പ്രട്ക്ാഭ
ങ്ങളുട്ടയുും പശ്ചാതെൈതെിൽ 
1980കളുത്ട ഒടവിൽ ട്ൈാക കാ
ൈാവസ്ാശാസ്ത സുംഘടനയുും 
(WMO ) യുലണറ്ഡന് നാഷൻസന് 
എൻവയത്മെറെൽ ട്പ്രാഗ്രാമുും 
(UNEP) കാൈാവസ്ാ മാറ്ത്തെ
ക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്തീയ വിവരങ്ങൾ 
വിൈയിരുത്തുന്നതിനായി ഇറെർ 
�വത്മെറെൽ പാനൽ ട്ഫാർ ലക്
മറ്ന് ത്ചയന്ഞ്ന് (IPCC ) രൂപീകരി
ക്കുകയുും യു.എൻ ജനറൽ അസും

്ി അതിനന് അും�ീകാരും നൽ
കുകയുും ത്ചയ്തു. ആട്�ാള കാൈാ
വസ്ാ സുംരക്ണതെിനായി 
ഒരു അന്താരാഷ്ട കാൈാവസ്ാ 
ഉടമ്പടിക്കു രൂപും നൽകുക എന്ന 
ൈക്്യട്തൊത്ട ഐക്യരാഷ്ട സഭ
യുത്ട ആഭിമുഖ്യതെിൽ 1991ൽ 
ചർച്കൾ ആരുംഭിക്കുകയുും ത്ചയ്തു. 
ആ കൂടിയാട്ൈാചനകൾ ത്ഫ്യിും
വർക്കന് കൺവൻഷൻ ഓൺ ലക്
മറ്ന് ത്ചയന്ഞ്ന് (FCCC) ട്ൈക്കു നയി
ച്ചു. വിവിധരാജ്യങ്ങളുത്ട പങ്ാളി
തെതെിനായി1992 ജൂണിൽ റിട്യാ 
ഡി ജനിട്റായിൽ കൺവൻഷൻ  
ആരുംഭിക്കുകയുും 1994 മാർച്ിൽ 
പ്രാബൈ്യതെിൽ വരുകയുുംത്ചയ്തു.

അതിനുട്ശഷും ത്ഫ്യിുംവർ
ക്കന് കൺവൻഷനിത്ൈ അും�ങ്ങ
ളുത്ട മൂന്നാമതു സമേളനും(ട്കാൺ
ഫറൻസന് ഓഫന് പാർടേീസന് ട േി 
ത്ഫ്യിുംവർക്കന് കൺവൻഷൻ)  
1997 ഡിസുംബർ 1 മുതൽ 12 വത്ര 
ജപൊനിത്ൈ ട്ക്യാട്ടോയിൽ ട്ച
രുകയുണ്ായി. അതിത്റെ ഫൈമാ
യി യുലണറ്ഡന് ട്നഷൻസന് ത്ഫ്
യിുംവർക്കന് ഓൺ ലക്മറ്ന് ത്ച
യന്ഞ്ന് (UNFCC)ത്റെ ട്ഭേ�തി എന്ന
നിൈയിൽ കാൈാവസ്ാ മാറ്ത്തെ 
ത്ചറുക്കുന്നതിനായി 169 രാഷ്ടങ്ങൾ 
ഉൾത്പെടന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട കരാർ 
നിൈവിൽ വന്നു. ട്ക്യാട്ടോ ഉടമ്പ
ടി എന്നാണിതന് അറിയത്പെടന്ന
തന്. ൈഘൂകരണതെിനായുള്ള നയ
ങ്ങളുും നടപടികളുും ആവിഷ്ക്കരി
ക്കാനുും സമയബന്ധിതമായി പു
ട്രാ�തിത്യക്കുറിച്ചു റിട്പൊർട്ടു 
ത്ചയ്വാനുും ഉടമ്പടി അും�രാഷ്ട
ങ്ങട്ളാടാവശ്യത്പെടന്നു. അഥവാ, 
ബഹിർ�മനും കുറയ്ക്കുക എന്നതു 
വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കു ബാധ്യ
തയുും വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കു 
ട്സ്വച്ഛാനുസരണവും ആക്കി. വി
കസ്വരരാജ്യങ്ങൾക്കന് ഈ നടപ
ടികൾക്കായി സാട്ങ്തികവിേ്യ
യുത്ട ലകമാറ്വും സാമ്പതെിക
സഹായവും വികസിത രാജ്യങ്ങ
ളിൽനിന്നന് ൈഭിക്കുകയുുംത്ചയ്ും. 
അും�ീകാരും നൽകാനുള്ള സങ്ീർ
ണ്ണമായ പ്രക്രിയകൾക്കുട്ശഷും 
2005 ത്ഫബ്രുവരി 16 നന് ട്ക്യാട്ടോ 
ഉടമ്പടി പ്രാബൈ്യതെിൽവന്നു. 192 
രാജ്യങ്ങൾ നിൈവിൽ ഈ ഉടമ്പ
ടിയുത്ട ഭാ�മാണന്. കാർബൺ 
വ്യാപാരും അഥവാ ‘അയവള്ള’ 
ഒരു ഘടനയ്ക്കുട്വണ്ിയുള്ള വ്യവ
സ് CDM (clean development 
mechanism) എന്നട്പരിൽ കരാ
റിൽ ഉൾത്പെടതെിയിട്ടുണ്ന്.  തങ്ങൾ
ക്കു നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ള  ൈക്്യട്തെ
ക്കാൾ ബഹിർ�മനും   കുറച്ിട്ടുള്ള 
രാജ്യങ്ങൾക്കുും കമ്പനികൾക്കുും 
ൈക്്യതെിനുപരിയായ ഈ ബഹിർ
�മനും വിൽക്കാൻ സാധിക്കുും. 
ൈക്്യതെിത്ൈതൊതെവർക്കന് 
അത്രയുും വാങ്ങാനുും കഴിയുും. സമാ
നമൂൈ്യമുള്ള  കാർബൺ ലഡ 
ഓലക്ഡിത്റെ ത്മരേിക്കന് ടൺ അള
വിൈാണന് ഈ വ്യാപാരങ്ങൾ നട
ക്കുക. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽനി

ഭൂമസിക്കുശമൽ വസിരസിച്ച സുതോര്യമോയ പുതപെോണ് ഹരസി
തഗൃഹവോതകങ്ങൾ. അത് സൂര്യനസിൽനസിന്ള്ള 
ഹ്രസധ്തരുംഗങ്ങളെ കടത്സിവസിടുകയും ഭൂമസിളയ 
ചൂടുപസിടസിപെസിക്കുകയും ളെയ്ും. എന്ോൽ ചൂടോയ ഭൂമസി 
തസിരസിച്ച് വസികസിരണുംളെയ്ന് ഇൻഫ്ോളറഡ് തരും
ഗങ്ങെസിൽ ഒര പ്സിളന ആഗസിരണും ളെയ്തു
ളകോണ്് അധസികമോയ ഊർജ്ജളത് ബന്സിത
മോക്കുകയും ളെയ്ും. ഭൂമസി അങ്ങളന ചൂടുപസിടസിക്കുന്. 
ഇതോണ് ചുരക്ത്സിൽ ആശഗോെ തോപനും.

ImemhØm{]-iv\w krãn¨Xpw hjfm¡nbXpw  
temI km{amPyXz apXemfn¯ iànI-fmWv

(9-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 11-ാം ശേജില്)
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ന്നന് ബഹിർ�മനതെിത്ൈ കുറവി
ത്റെ അളവന് വാങ്ങുകയാത്ണങ്ിൽ 
ബഹിർ�മനും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
ത്ചൈവന് കുറവായിരിക്കുത്മന്നന് വി
കസിത രാജ്യങ്ങളിത്ൈ പൈ കമ്പ
നികളുും കണ്ടു. എന്നാൽ യു.എസന്. 
സാമാജ്യത്വും ട്ക്യാട്ടോ ഉടമ്പടി
യിൽ ഒപ്പുവ്കൊൻ വിസമേതിച്ചു. 
വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ ബഹിർ�
മനും കുറയ്ക്കുന്നതുവത്ര സ്വയും കു
റ്കൊൻ അവർ തയാറാകുന്നുമില്ല 
എന്നതിത്നപെറ്ി പറയാനുമില്ല. 
എന്നിരുന്നാലും മറ്റു പൈ രാജ്യങ്ങ
ളുും ട്ക്യാട്ടോ ട്പ്രാട്ടോട്കാൾ അും
�ീകരിക്കാൻ തയാറായിട്ടുണ്ന്. 
ട്ക്യാട്ടോ ഉടമ്പടിയിത്ൈ രണ്ാും 
പ്രതിബദ്ധതാ കാൈയളവന് ഇന്ത്യ 
2012ൽ അും�ീകരിച്ചു.

2009ത്ൈ ട്കാപെൻട്ഹ�ൻ 
ഉച്ട്കാടിയിൽ (COP15)  ബഹിർ
�മനും കുറയ്ക്കുന്നതിനുളള പുതിയ 
നിബന്ധനകൾ അവതരിപെിക്ക
ത്പെടേട്പൊൾ ബഹിർ�മനും കുറ
്കൊനുള്ള വികസിതരാജ്യങ്ങളുത്ട 
ബാധ്യതയിൽ നിത്ന്നാഴിവാകാ
നുും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുത്ടട്മൽ 
അതിനന് സമേർദേും ത്ചലതൊനു
മുള്ള  യു.എസന്  കൗശൈങ്ങൾ  
ആരുംഭിച്ചു. കാൈാവസ്ാശാസ്ത
ട്തെയുും ശാസ്തജ്ഞട്രയുും ഇക
ഴ്തിക്കാടോനുും  കാൈാവസ്ാശാസ്തും 
ഒരു അസുംബന്ധമാത്ണന്നുും വൃ
തെിത്കടേ രാഷ്ടീയതെിത്റെ സൃഷ്ടി
യാത്ണന്നുും വസ്തുതകളുട്ടയുും 
കണക്കുകളുട്ടയുും അടിസ്ാന
തെിൽ ‘ത്തളിയിക്കാനു’മുള്ള അന്തർ
ട്േശീയ പ്രചാരട്വൈ  നടത്തുന്ന 
വ്യാവസായിക ഭീമൻമാരുത്ട പ്ര
ട്തകിച്ന് എണ്ണ ട്ൈാബിയുത്ട  നി
ഷ്ഠുരമായ കട്മ്പാള താല്പര്യങ്ങൾ
ക്കു കീഴടങ്ങി യുഎസന് അങ്ങത്ന 
ട്ക്യാട്ടോ ഉടമ്പടിത്യ പ്രാട്യാ�ി
കമായി വൈിത്ച്റിഞ്ഞു.

േൗർഭാ�്യകരമായ ട്കാപെൻ
ട്ഹ�ൻ ഉച്ട്കാടിക്കുട്ശഷും 196 
രാഷ്ടങ്ങൾ  2015 ഡിസുംബർ12നന് 
പാരീസിൽ COP 21 നായി വീണ്ടുും 
സട്മേളിച്ചു. ആട്�ാളതാപനും വ്യ
വസായപൂർവ്വ കാൈഘടേട്തെക്കാൾ 
2ഡിഗ്രി ത്സൽഷ്യസന് അത്ല്ലങ്ിൽ 
അഭിൈഷണീയമായ 1.5 ഡിഗ്രി 
ആയി നിയന്തിക്കുക എന്ന ൈക്്യും 
ട്നടിത്യടക്കാൻ ഒരു കരാർ രൂ
പുംത്കാണ്ടു. േീർഘകാൈൈക്്യ
ങ്ങൾ ട്നടിത്യടക്കാനുള്ള ശ്മ
ങ്ങത്ള ത്മച്ത്പെടേ രീതിയിൽ ചി
ടേത്പെടതൊനായി   2020ഓത്ട, 
താഴ്ന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർ
�മനതെിനുള്ള േീർഘകാൈ വി
കസന തന്തങ്ങൾ (long-term low 
greenhouse gas emission 
development strategies LT-LEDS) 
ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ പാരീസന് ഉടമ്പ
ടി, രാജ്യങ്ങട്ളാടന് നിർട്ദേശിച്ചു. 
കാൈാവസ്ാവ്യതിയാനത്തെ 
സുംബന്ധിച്ന്, നിയമപരമായി 
സാധുവായ ഒരു അന്താരാഷ്ട കരാ
റാണന് പാരീസന് ഉടമ്പടി. പട്ക്, 
ചടേങ്ങളുത്ട അഭാവതൊൽ, ഉട്ദേ

ശിക്കത്പെടേിരുന്നതുട്പാത്ൈ 2020ൽ 
പാരീസന് ഉടമ്പടി പ്രാബൈ്യതെിൽ 
വന്നില്ല. വീണ്ടുും മത്റ്ാരു യു.എൻ 
കാൈാവസ്ാ സട്മേളനും (COP 
24) 2018 ഡിസുംബർ 2മുതൽ 
15വത്ര ട്പാളണ്ിത്ൈ കാട്റ്ാലവ
സിൽ നടന്നു. യുട്റാപ്യൻ യൂണി
യനുും അും�രാജ്യങ്ങളുും യു.എൻ 
കാൈാവസ്ാ വ്യതിയാന കൺ
വൻഷനിത്ൈ  അും�ങ്ങത്ളന്ന നി
ൈയിൽ പത്ങ്ടത്തു. ഇവിത്ടയുും 
സാമ്പതെിക കാര്യങ്ങളിലും സു
താര്യതയിലും ട്യാജിപ്പുണ്ായില്ല. 

ഹരി�ഗൃഹവാ�കങ്ങളുതെ 
ബഹിർ�മനതത്ത നിെന്തിക്കു
ന്ന�ിലുള്ള അഭിപ്രാെസമന്
െതത്ത �െയുന്നത�ന്താണട്?

വികസിതമായ സാമ്ാജ്യത്വ
-മുതൈാളിതെ രാജ്യങ്ങളിൽ ട്ക
ന്ദ്രീകരിക്കത്പെടേിരിക്കുന്ന ഊർ
ട്ജ്ാല്പാേന �താ�തട്മഖൈക
ളിത്ൈ(വിട്ശഷിച്ന്  വാഹനങ്ങൾ) 
ട്സ്ാതസ്സുകളിൽ നിന്നാണന് പ്ര
ധാനമായുും ഹരിതഗൃഹവാതക
ങ്ങൾ പുറന്തള്ളത്പെടന്നതന്. പട്ക് 
ഈ ധനിക രാജ്യങ്ങളിത്ൈ ഭര
ണാധികാരികൾ അവരുത്ട ബഹിർ
�മനത്തെക്കുറിച്ന് ഇട്തവത്ര 
യാത്താരു ഉൽക്കണ്ഠയുും കാണി
ച്ിടേില്ല.  പകരും അവർ താരത
ട്മ്യന അവികസിതട്മാ വികസ്വ
രട്മാ ആയ രാജ്യങ്ങളുത്ട ബഹിർ
�മനതെിട്ൈക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. 
ബഹിർ�മനും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
നടപടിക്രമങ്ങൾ എത്ന്താത്ക്ക, 
വർദ്ധിതമായിവരുന്ന ത്ചൈവകൾ 
ആരുവഹിക്കുും എന്നതിത്നപെറ്ി
ത്യാത്ക്ക വികസിത രാജ്യങ്ങളുും 
വികസ്വരരാജ്യങ്ങളുും തമേിലള്ള 
ചർച്കളിൽ ഉരസൽ പ്രകടമാണന്. 
മനുഷ്യ ഇടത്പടൽ മൂൈമുള്ള ഇട്പൊ
ഴത്തെ കാൈാവസ്ാമാറ്തെിനന് 
പ്രധാനമായുും കാരണക്കാരായ 
വികസിത രാജ്യങ്ങൾ മാറ്തെി
നായുള്ള ത്ചൈവ വഹിക്കണത്മ
ന്നാണന് വികസ്വരവും താരതട്മ്യന 
അവികസിതവമായ രാജ്യങ്ങൾ 
ആവശ്യത്പെടന്നതന്.

സാമ്ാജ്യ�്-മു�ലാളിത്തമാണട് 
ആപ�ാള�ാ�നത്തിനട്  
ഉത്തരവാദികൾ

സാട്ങ്തികവിേ്യയുത്ട വികാ
സതെിട്ൈാ വ്യവസായപുട്രാ�
തിയിട്ൈാ അല്ല അടിസ്ാനപ്ര
ശ്ങ്ങൾ കുടിത്കാള്ളന്നതന് എന്നന് 
വ്യക്തമായി മനസ്സിൈാക്കണും. 
ഇന്നത്തെ സമൂഹതെിത്റെ ഘടന
യിലും, സാമ്പതെികപ്രവർതെന
തെിത്റെ, അതായതന് മുതൈാളിതെ
തെിത്റെ അടിസ്ാന പ്രട്ചാേന
തെിലമാണന് അവ ട്തട്ടണ്തന്. 
ഈ കാര്യും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാ
യി, ഈ വിഷയതെിലണ്ായിട്ടു
ള്ള അന്താരാഷ്ട മുട്ന്നറ്ങ്ങട്ളയുും 
അവട്യാടന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിത്ൈ 
സർക്കാരുകൾ പ്രകടിപെിച് മട്നാ
ഭാവവും ഒന്നന് പരിട്ശാധിക്കാും. 

തുടക്കും ത്താട്ടുതത്ന്ന, സാമ്ാ

ജ്യത്വ യുഎസന് ഭരണകൂടും, ഒന്ന
ത്ല്ലങ്ിൽ മത്റ്ാരു കാരണും പറ
ഞ്ഞന് ആട്�ാളതാപനതെിത്റെ 
വിഷയതെിൽനിന്നുും ഒഴിഞ്ഞുമാ
റാൻ ശ്മിച്ചുത്കാട്ണ്യിരിക്കു 
കയാണന്. ആട്�ാളതാപനും വർ
ദ്ധിക്കുന്ന പ്രവണതത്യ തടയുന്ന
തുമായി ബന്ധത്പെടേ സുപ്രധാന 
ട്ചാേ്യങ്ങൾ വരുട്മ്പാൾ, ട്ൈാക
മാസകൈമുള്ള ജനങ്ങളുത്ട പടേി
ണിക്കുും ദുരിതതെിനുുംട്മട്ൈ പു
ളയ്ക്കുന്ന ട്ൈാക സാമ്ാജ്യത്വ-മുത
ൈാളിതെതെിത്റെ തൈവനായ ത്പ
റെ�ൺ ഭരണാധികാരികൾ എട്പൊ
ഴുും അധരവ്യായാമുംമാത്രും നടത്തുും. 
അതുും ട്പാരാഞ്ഞന്, കാൈാവസ്ാ
വ്യതിയാനതെിത്റെ ഭീഷണിത്യ 
ഫൈപ്രേമായി ത്ചറുക്കുന്നതിനുള്ള 
എത്ന്തങ്ിലും ക്രിയാത്മക നിർ
ട്ദേശും വന്നാൽ അതന് നടപെിൽ 
വരില്ലത്യന്നന് അവർ ഉറപൊക്കുക
യുും ത്ചയ്ും. ആട്�ാളതാപനത്തെ
യുും കാൈാവസ്ാവ്യതിയാനത്തെ
യുും സുംബന്ധിച് ശാസ്തീയ ത്ത
ളിവകൾ വർദ്ധിച്ിട്ടുും, അതിത്ന 
അും�ീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മർ
ക്കടമുഷ്ടിയാണന് യുഎസന് സാമ്ാ
ജ്യത്വ ഭരണാധികാരികൾ കാൈ
ങ്ങളായി വച്ചുപുൈർത്തുന്നതന്. 
എട്ക്ാൺ ത്മാബീൽട്പാത്ൈയു
ള്ള കരുതെരായ എണ്ണ കമ്പനി
കൾക്കുും, ട്കാുംപറ്ീറ്ീവന് എറെർ
ലപ്രസന് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ടുും കാട്ടോ 
ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ടുുംട്പാത്ൈയുള്ള ചിൈ 
ബുദ്ധിട്കന്ദ്രങ്ങൾക്കുുംട്വണ്ി നി
ൈവിലള്ള പരിസ്ിതി നിയമങ്ങ
ളിലും സുരക്യിലുംട്പാലും വാ
സ്വതെിൽ അവർ ത്വള്ളും ട്ചർ
ക്കുകയാണന്. 

ഹീനൈക്്യങ്ങട്ളാടകൂടിയ 
ഈ വിഭാ�ങ്ങൾ കാൈാവസ്ാ
വ്യതിയാനതെിത്റെ അപകടങ്ങ
ത്ള കുറച്ചുകാണിക്കുവാനായി പ്ര
ചാരണും നടത്തുകയായിരുന്നു. 
ജനകീയമുട്ന്നറ്ങ്ങളുത്ട സമേർദേ
ഫൈമായി, ആട്�ാളതാപനത്മന്ന 
പ്രതിഭാസും മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കു
ന്നതാത്ണന്നുും മതിയായ പ്രതി
ട്രാധനടപടികൾ ലകത്ക്കാട്ള്ള
ണ്തുത്ണ്ന്നുും അവർക്കന് പിന്നീ
ടന് സമേതിട്ക്കണ്ിവന്നു. പട്ക് 
എന്നിട്ടുും, പരിഹാരനടപടികളുത്ട 
നിർബന്ധിതൈക്്യങ്ങട്ളാടള്ള 
യുഎസിത്റെ ഭിന്നത ട്രഖത്പെട
തെിത്ക്കാണ്ന് പാരീസന് കരാറിൽ 
നിന്നുും യുഎസിത്റെ മുൻപ്രസിഡ
റെന് ത്ഡാണാൾഡന് രേുംപന് പുറത്തു
ട്പാവകയുണ്ായി. നിൈവിത്ൈ 
യുഎസന് പ്രസിഡറെന് ലബഡത്റെ 
വൻവാഗ്ാനങ്ങൾക്കപ്പുറും, ഹരി
തഗൃഹവാതകങ്ങളുത്ട പുറുംതള്ള
ലും,  പരിസ്ിതി മൈിനീകരണ
വും ആട്�ാളതാപനവും സൃഷ്ടിക്കു
ന്ന മറ്റു പ്രവർതെനങ്ങളുും അവസാ
നിപെിക്കുന്നതിനന് ആവശ്യമായ 
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനന് 
അനുകൂൈമായ നിൈപാടന് യുഎസന് 
സാമ്ാജ്യത്വവും അവരുത്ട പിണി
യാളുകളുും സ്വീകരിക്കുട്മാ എന്ന
താണന് അറിട്യണ്തന്. 

പ്രതിവിപ്ലവതെിനുട്ശഷും സാ
മ്ാജ്യത്വശക്തിയായി മാറിയ ലച
നയാണന് ആട്�ാളതൈതെിൽ 
ഹരിതഗൃഹവാതക പുറന്തള്ളൈിൽ 
ഏറ്വും മുന്നിലള്ള രാജ്യും. വഹാൻ 
അടക്കമുള്ള സ്ൈങ്ങളിൽനിന്നുും 
ട്ൈാകരാജ്യങ്ങൾത്ക്കല്ലാും ആവ
ശ്യമുള്ള ഉരുക്കന്, ഇൈട്്രോണിക്ന്, 
തുണിതെരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉതന്പ
ന്നങ്ങൾ നിർമേിക്കുന്ന വ്യവസാ
യശാൈകളിൽ നിന്നാണന് ഇതിൽ 
വൈിത്യാരു പങ്കുും ഉണ്ാകുന്നതന്. 
ആട്�ാളതാപനും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രതിബദ്ധതത്യക്കുറിത്ച്ാത്ക്ക 
സുംസാരിക്കുത്മങ്ിലും, യഥാർത്ഥ
തെിൽ അവർ യുഎസിത്റെ പ്രതി
കരണമാണന് നിരീക്ിക്കുന്നതന്. 
കാരണും, ആട്�ാള മുതൈാളിതെ 
കട്മ്പാളതെിൽ യുഎസന് ആണന് 
ലചനയുത്ട ഏറ്വും വൈിയ എതി
രാളി. യൂട്റാപെ്യൻ ശക്തികളാക
ത്ടേ, ഒരു കരാറിനുള്ള ഉചിതമായ 
സമയമാത്ണന്നന് വാക്കാൽ അും
�ീകരിക്കുന്നുത്ണ്ങ്ിലും, ഇക്കാ
ര്യതെിൽ യുഎസുും ലചനയുും 
എടക്കുന്ന നിൈപാടകൾ അനുസ
രിച്ന് തങ്ങൾ എവിത്ട നിൽക്കുന്നു 
എന്നന് അവരുും കാണിച്ചു തട്രണ്
തുണ്ന്. കഴിഞ്ഞ രണ്ന് േശകങ്ങൾ
ക്കിടയിൽ സാമ്ാജ്യത്വ റഷ്യയു
ത്ട ഭരണാധികാരികളാകത്ടേ, കാ
ൈാവസ്ാപ്രതിസന്ധിത്യക്കുറിച്ന് 
തമാശ പറയുന്നതിൽനിന്നുും ക്ര
ട്മണമാറി കാൈാവസ്ാവ്യതി
യാനട്തൊടന് പ്രതികരിക്കുന്നതി 
നുള്ള ഉതെരവാേിതെും ഏത്റ്ടത്തു 
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കാരണും, ഹരി
തഗൃഹവാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന 
തിൽ ട്ൈാകതെന് നാൈാും സ്ാന
ത്തുള്ള റഷ്യയിൈാണന് കാൈാവ
സ്ാവ്യതിയാനതെിത്റെ ഫൈങ്ങൾ 
ഏറ്വും രൂക്മായി പ്രത്യക്ത്പെട്ടു 
ത്കാണ്ിരിക്കുന്നതന്. ഭൂമിയിൽ മറ്ന് 
പ്രട്േശങ്ങത്ളക്കാൾ ട്വ�തെിൈാ
ണന് റഷ്യയിൽ താപും വർദ്ധിക്കു
ന്നതന്. മത്റ്ാരു വമ്പൻ സാമ്ാജ്യ
ത്വശക്തിയായ ഇന്ത്യയിൈാകത്ടേ, 
തികച്ചുും അശ്ദ്ധമായ ട്ഫാസിൽ 
ഇന്ധന ഉപട്ഭാ�വും, അനിയ
ന്തിതമായ തരതെിൽ വിവിധ 
വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നുും വിഷ
വാതകങ്ങൾ പുറത്തുവിടന്നതന് 
അടക്കമുള്ള മൈിനീകരണും നട
തെി ഇവിടത്തെ കാൈാവസ്ത്യ
തെത്ന്ന വിഷമയമാക്കുന്നു. 

ജീവിതതെിത്റെ എല്ലാ മണ്ഡ
ൈങ്ങളിലും മുതൈാളിതെ ചൂഷണ
തെിത്റെ വിഷും മുറ്ിയ നീരാളി
ലക്കകൾ നുഴഞ്ഞുകയറുകയാണന്. 
ട്ൈാകതെന് എല്ലായിടത്തുും ഇന്നന് 
നിൈവിൈിരിക്കുന്ന മുതൈാളിതെ 
ഉതന്പാേനസുംവിധാനും ഒരുപിടി 
കുതെകകൾക്കുും ബഹുരാഷ്ടകമ്പ
നികൾക്കുും ൈാഭമുണ്ാക്കുക എന്ന 
ൈക്്യട്തൊത്ടമാത്രും മുട്ന്നാട്ടു 
ട്പാകുന്ന ഒന്നാണന്. അതിനായി, 
ട്ഫാസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുത്ട അനി
യന്തിതമായ ഉപട്യാ�ും, ഹരിത 
ഊർജ് ഉറവിടങ്ങളിട്ൈക്കന് എത്ര
യുും ട്വ�ും മാറുന്നതിനുള്ള ലവ

മുഖ്യും, വ്യവസായശാൈകൾ പരി
സ്ിതി സൗഹൃേമായി നടത്തുന്ന
തിട്നാടള്ള അവ�ണന, യാത്താരു 
ആസൂത്രണവമില്ലാതെ ന�രവ
തന്കരണവും അതിട്നാട ട്ചർന്നന് 
വനും ത്വടേിത്വളുപെിച്ന് ലജവലവ
വിധ്യവും പരിസ്ിതി സന്തുൈന
വും നശിപെിക്കുന്നതുുംട്പാത്ൈയുള്ള 
ഒരു കൂടേും കാൈാവസ്ാവിരുദ്ധ 
നടപടികളാണന് വ്യവസായഭീമ
മോരുും ട്കാർപെട്ററ്ന് സ്ാവകളുും 
നടത്തുന്നതന്. പ്രാട്േശികവും ഭാ�ി
കവമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ സർവ്വനാ
ശകാരിയായ ആയുധങ്ങൾ ഉപ
ട്യാ�ിക്കുന്നതുും പരിസ്ിതി അസ
ന്തുൈിതാവസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ന്. 

ആപ�ാള�ാ�നത്തിനുള്ള  
വ്യക്മാെ ഉത്തരം  
ശാസ്ത്രത്തിനുതണ്ങ്ിലും  
തെവിതക്ാള്ളാൻ  
മു�ലാളിത്തം �യ്ാറാകുന്നില്

എല്ലാ സമൂഹങ്ങളുത്ടയുും, മനു
ഷ്യരാശി ഒന്നാത്കയുമുള്ള ആവ
ശ്യങ്ങൾ ഉൾത്ക്കാണ്ടുത്കാണ്ന്, 
ട്യാജിച് അനുരൂപീകരണ-ൈഘൂ
കരണ നടപടികളുും നയങ്ങളുും 
ലകത്ക്കാണ്ന് ആട്�ാളതാപന
തെിത്റെ ആഘാതത്തെ കുറയ്ക്കുവാ
നുള്ള നടപടികൾ ശാസ്തും വ്യക്ത
മായി മുട്ന്നാട്ടു ത്വക്കുന്നു. ഇന്ന
ത്തെ സാമ്ാജ്യത്വ-മുതൈാളിതെ
മാകത്ടേ ഇതിനു പകരും ആട്�ാ
ളതാപനതെിത്റെ പ്രശ്ും കൂടതൽ 
വഷളാക്കുന്നു. ട്കാർപെട്ററ്ന് താ
തന്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ന് മുതൈാ
ളിതെ സർക്കാരുകൾ ലകത്ക്കാ
ണ്ടുത്കാണ്ിരിക്കുന്ന അനവധി 
നടപടികളിൽനിന്നുും ഇതന് നമുക്കു 
േർശിക്കാവന്നതാണന്. സാമ്ാജ്യ
ത്വ-മുതൈാളിതെ ശക്തികത്ള സും
ബന്ധിച്ിടട്തൊളും നയരൂപീക
രണതെിനുള്ള നിർണ്ണായകഘട
കും ശാസ്തമല്ല, ൈാഭും വർദ്ധിപെി
ക്കുക എന്നതാണന്. അടിയന്തര 
ദുരന്തങ്ങത്ള അകറ്ിനിർത്തുന്നതി
നുള്ള ത്പാടിലക്കകൾ, ആട്�ാ
ളതാപനതെിനുള്ള േീർഘകാൈ 
ശാസ്തീയ പരിഹാരതെിത്റെ സൂ
ചനയല്ല. കൂടാത്ത, ഭൂവിനിട്യാ
�രീതികൾ മാറ്റുക, സ്വാഭാവിക 
ജൈ�മന മാർഗ്ഗങ്ങളുും നീർച്ാല
കളുും ലകട്യറുക, നേികളുത്ട 
തീരും കവർന്നുള്ള ചിന്താശൂന്യ
മായ ന�രവതന്ക്കരണും, കാടും 
കുന്നുും നശിപെിക്കൽ, തുടങ്ങി ഭരി
ക്കുന്ന സാമ്ാജ്യത്വ-മുതൈാളിതെും 
നടപൊക്കുന്ന പ്രവൃതെികത്ളല്ലാും 
പരിസ്ിതിത്യ മാറ്ിമറിക്കുന്ന
ട്താത്ടാപെും, നിരവധി ട്രാ�ങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കുകയുും പാവത്പെടേ ജനങ്ങ
ത്ള അവരുത്ട കിടപൊടങ്ങളിൽ
നിന്നുും പുറതൊക്കുകയുും ത്ചയ്
ന്നു.  മനുഷ്യജീവനുും ആട്രാ�്യ
തെിനുും ശതട്കാടിക്കണക്കിനന് 
ജീവിതങ്ങൾക്കുും ഉണ്ായിരിക്കു
ന്ന ത്കാടിയ ഭീഷണിക്കു പുറട്മ, 
ഇതന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതിഭീമമായ 
സാമ്പതെികത്ച്ൈവന്, ആത്യന്തി
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കമായി ആരാണന് അതന് വഹിക്കു
കത്യന്നതുും അധ്വാനിക്കുന്ന ജന
ങ്ങൾക്കു മുമ്പാത്ക ഉയരുന്ന ട്ചാ
േ്യമാണന്. 

സാമ്ാജ്യ�്-മു�ലാളിത്ത  
രാജ്യങ്ങൾ വകതക്ാള്ളുന്ന, 
പുപരാ�മന�രതമന്നട്  
പ�ാന്നിക്കുന്ന നെ�െികൾക്ട് 
�ിന്നിതല ലക്്യം

അടതെിത്ടയായി ഇതുമായി 
ബന്ധത്പെടേന് പുട്രാ�മനപരമായ 
ചിൈ നടപടികൾ എടക്കുന്ന സൂ
ചനകളുണ്ന്. കുതെകകൾക്കുും ബഹു
രാഷ്ട കമ്പനികൾക്കുും മനുംമാറ്
മുണ്ായതു ത്കാണ്ല്ല ഈ നടപ
ടികൾ. മറിച്ന്, കാൈാവസ്ാവ്യ
തിയാന ൈഘൂകരണുംതത്ന്ന സ്വ
കാര്യട്മഖൈത്യക്കൂടി ഉൾത്പെട
തെിത്ക്കാണ്ന് ഒരു പുതിയ സാമ്പ
തെിക-വാണിജ്യ അവസരമായാ
ണന് അവർ കാണുന്നതന് എന്നതി
നാൈാണന്. പരമാധികാര ഇറാഖി
നുട്മൽ ട്ബാുംബന് വർഷും നടതെി 
അവത്ര മുച്ചൂടും തകർതെതിനന് 
ട്ശഷും, അട്ത രാജ്യത്തെ പുനർ
നിർമേിക്കുവാനുള്ള കരാറുകൾ 
തങ്ങളുത്ട സ്വകാര്യ നിർമാതാ
ക്കൾക്കന് തരത്പെടതെിത്ക്കാടതെ 
യുഎസന് സാമ്ാജ്യത്വും ത്ചയ്തി
നു സമാനമാണിതന്. ഇട്പൊഴത്തെ 
ലോസന്ട്�ാ കൺത്വൻഷനിൽ 
ൈഘൂകരണതെിത്റെ ഈ വ്യവസാ
യും തത്ന്നയാകുും പ്രധാന പങ്ന് 
വഹിക്കുക. അന്താരാഷ്ട തൈതെിൽ 
സ്വട്മധയാ ഉള്ള സഹകരണത്തെ 
സുംബന്ധിക്കുന്ന പാരിസന് സട്മേ
ളന നിയമാവൈിയുത്ട 6-ാും വകു
പെിത്റെ ഫൈത്മന്താകുത്മന്നാണന് 
നിരീക്കർ ഉറ്റുട്നാക്കുന്നതന്. 
ഇതിലൂത്ടയാണന്, ത്കടേിട നിർമോ
താക്കൾ വികസന അവകാശങ്ങൾ 
കച്വടും ത്ചയ്ന്നതുട്പാത്ൈ ൈഘൂ
കരണതിത്റെ പരിണതഫൈങ്ങൾ 
മത്റ്ാരു കക്ിയുമായി കച്വടും 
ത്ചയ്ാനാകുന്നതന്. ൈാഭമുണ്ാക്കാ
നുള്ള ഒരു വഴിയുും മുതൈാളിതെും 
ലകവിട്ടുകളയുകയില്ല. 

ലാഭലക്്യം മുൻനിർത്തി  
സാമ്ാജ്യ�് മു�ലാളിത്തം 
�രിഹാരപ്രക്ിെ നീട്ിതവക്കുന്നു

പരിസ്ിതിയുത്ട പ്രശ്ും, വി
ട്ശഷിച്ചുും ആട്�ാളതാപനും, തീർ
ച്യായുും മനുഷ്യരാശിയുത്ട നിൈ
നിൽപെിത്റെതത്ന്ന പ്രശ്മാണന്. 
പട്ക് ഇന്നന് നിൈനിൽക്കുന്ന സാ
മൂഹിക സുംവിധാനതെിൽ നിന്നുും 
ഒറ്ത്പെടതെി മാറ്ിത്ക്കാണ്ല്ല 
അതിത്ന കാട്ണണ്തന്. ഈ തകർ
ച്യുത്ട വക്കിട്ൈക്കന് ട്ൈാകത്തെ 
നയിച്ത്തന്താണന്? ട്നരത്തെ പറ
ഞ്ഞതുട്പാത്ൈ, വിനാശകരമായ 
പരിണതിത്യക്കുറിച്ചു നന്നായി 
അറിയാമായിരുന്നിട്ടുും, ഊർജ്ും, 
രാസവസ്തു നിർമോണും, തുടങ്ങി 
ഒരു ട്മഖൈയിലും തങ്ങൾക്കന് പര
മാവധി ൈാഭസാധ്യത കാണുന്ന 
ഒരു പദ്ധതിയുും നിർതെിത്വക്കാൻ 

സാമ്ാജ്യത്വ–മുതൈാളിതെും തയ്ാ
റായില്ല. എതിരാളികത്ള പിന്ത
ള്ളി കട്മ്പാളും പിടിത്ച്ടക്കുക 
ത്യന്നതന് സാമ്ാജ്യത്വ മുതൈാളി
തെതെിത്റെ പ്രധാന സവിട്ശഷ
തയാണന്. പരമാവധി ൈാഭും കിട്ടു
ന്നതിനായി നിർമോണ ത്ചൈവന് 
എത്രട്തൊളും കുറ്കൊട്മാ അത്ര
ട്തൊളും കുറയ്ക്കുന്നതിനുും അവർ 
ശ്ദ്ധവയ്ക്കുന്നു.  അതുത്കാണ്ന്, തങ്ങൾ 
ക്കുട്വണ് ട്ജാൈികൾ എത്രയുും 
ട്വ�തെിലും ഏറ്വും കുറഞ്ഞ ത്ച
ൈവിലും ത്ചയ്ാൻ സഹായിക്കു
ന്നതരും സാട്ങ്തികവിേ്യയിൈാ
ണന് മുതൈാളിതെും മൂൈധനമിറക്കുക. 
ഭാവി തൈമുറകൾക്കുട്മൽ അതു
ണ്ാക്കുന്ന വിനാശും അവർക്കന് 

പ്രശ്മാകുന്നില്ല. ജനങ്ങത്ള സും
ബന്ധിച്ന് കൂടതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള 
ആവശ്യകതകത്ള ഒട്ടുും പരി�ണി
ക്കാത്ത ൈാഭും കുന്നുകൂട്ടുന്ന സാ
ട്ങ്തികവിേ്യയാണന് മുതൈാളിതെും 
ഉപട്യാ�ിക്കുന്നതന്. പരിസ്ിതി 
ഘടകങ്ങൾക്കന് പ്രാധാന്യും നൽ
കിയാൽ, അതിനായുള്ള രക്ാക
വചങ്ങൾ വ്യവസായങ്ങളുത്ട നട
തെിപെിത്ന തടസ്സത്പെടതെി വളർ
ച്ത്യ മുരടിപെിക്കുത്മന്നു മാണന് 
ഇന്നുും അവർ വാേിക്കുന്നതന്. േരി
ദ്രരുും ചൂഷിതരുമായ േശൈക്ങ്ങ
ളാണന് ഈ വളർച്യുത്ട ഗുണട്ഭാ
ക്താക്കൾ എന്ന മടേിൽ, ആട്�ാ
ളതാപനതെിത്റെയുും അതു മൂൈമു
ണ്ാകുന്ന ആട്രാ�്യ പ്രതിസന്ധി
യുത്ടയുും സർവപ്രധാനമായ ട്ചാ
േ്യതെിനുട്മൽ സാമ്പതെികവളർ
ച്യുത്ട വിഷയും ത്കാണ്ടുത്വക്കാൻ 
അവർ കൗശൈട്തൊത്ട ശ്മിക്കു
ന്നു. േരിദ്രരുും അ�തികളുമായ 
അസുംഖ്യും ജനങ്ങൾക്കന് എല്ലാും 
നിട്ഷധിച്ചുത്കാണ്ന് ചൂഷകരായ 
ഒരുപിടി അതിസമ്പന്നർ സമ്പ
തെന് കുന്നുകൂട്ടുന്ന പരുഷ യാഥാർ
ത്ഥ്യത്തെ ത്പാതിഞ്ഞു പിടിക്കുക 
മാത്രമാണന് ഇവിത്ട.  ഈ കാൈാ
വസ്ാപ്രശ്ുംതത്ന്ന സൃഷ്ടിച്തുും 
വഷളാക്കിയതുും ട്ൈാക സാമ്ാ
ജ്യത്വ മുതൈാളിതെ ശക്തികളാ
ണന് എന്നതാണന് ഒന്നാമത്തെ 
കാര്യും.

 സ്ിതി ത്മച്ത്പെടതൊൻ സാ
മ്ാജ്യത്വ മുതൈാളിതെും എത്ന്ത
ങ്ിലും ത്ചയ്ത്മന്ന പ്രതീക്യിട്ൈ 
ക്കാണന് ആട്�ാളതാപനും കുറയ്ക്കു
വാനുള്ള അന്താരാഷ്ട സട്മേളന
ങ്ങൾ പൈത്രയുും നയിച്തന്. ട്സാ
ഷ്യൈിസ്റന് ട്ചരിയുത്ട അസാന്നി

ധ്യതെിൽ സാമ്ാജ്യത്വ മുതൈാളി
തെ ട്ൈാകും ത്കാണ്ടുവന്ന, ഏത്റ 
ത്കാടേിട്ഘാഷിക്കത്പെടേ ട്ക്യാട്ടോ 
കരാർ ത്വറുും തടേിപൊയിരുന്നു 
എന്നന് ത്തളിയിക്കത്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. 
പ്രശ്ത്തെ ൈഘൂകരിക്കുന്നതെിനു
പകരും, ആട്�ാളതാപനത്തെ 
അപകടകരമായ തൈതെിത്ൈതെി
ക്കുന്ന തരതെിൽ ഹരിതഗൃഹ വാ
തകങ്ങളുത്ട അളവന് ഉയരുകയാ
ണന് ഉണ്ായതന്. കട്മ്പാള ട്മധാ
വിത്വതെിൽ ഊന്നിയുള്ള സാമ്ാ
ജ്യത്വ മുതൈാളിതെ ലവരുദ്ധ്യും
മൂൈും ആട്�ാള സട്മേളനങ്ങൾ 
നിരന്തരും പരാജയത്പെടന്നു. 
കാരണും, ൈാഭമുണ്ാക്കുന്നതിൽ 
വിട്ടുവീഴ്ച ത്ചയ്ാട്നാ ചിൈട്വറിയ 

സാട്ങ്തികവിേ്യ ഉപട്യാ�ിച്ന് 
പുറന്തള്ളൈിൽ കുറവ വരുതെി 
ഉതന്പാേനത്ചൈവന് കൂടോട്നാ ആരുും 
തയ്ാറല്ല. അതുത്കാണ്ന് ഇത്ര നിർ
ണായകമായ വിഷയതെിൽ ഒത്തു
തീർപ്പുണ്ാക്കുന്നതിൽ ചാഞ്ാടി
ത്ക്കാട്ണ്യിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര
ണുംത്കാണ്ാണന് ഫിഡൽ കാട്സ്ടാ 
തത്റെ ബ്സീൽ പ്രഭാഷണും ഉപ
സുംഹരിച്ചുത്കാണ്ന് ഇങ്ങത്ന പറ
ഞ്ഞതന്: “ഈ സ്വയുംവിനാശതെിൽ 
നിന്നുും മനുഷ്യരാശിത്യ നമുക്കന് 
രക്ിക്കണത്മന്നുത്ണ്ങ്ിൽ ഈ 
ഭൂമിയിലള്ള സമ്പത്തുും സാട്ങ്
തികവിേ്യയുും ത്മച്ത്പെടേ രീതി
യിൽ വിതരണും ത്ചട്യ്ണ്തുണ്ന്. 
സ്വാർത്ഥത മതിയാക്കാും. നിർ
വികാരതയുും ഉതെരവാേിതെരാ
ഹിത്യവും വഞ്നയുും മതിയാക്കാും. 
വളത്ര മുൻട്പതത്ന്ന നാും ത്ചട്യ്
ണ്ിയിരുന്നതന് ഇനിയുും നാട്ളക്കന് 
വയ്ക്കുന്നതന് ഏത്റ ലവകിക്കുും. “

 138 വർഷും മുമ്പന് മഹാനായ 
എും�ൽസന് നിരീക്ിച്തന് ഇവിത്ട 
പ്രസക്തമാണന്. “പ്രകൃതിക്കന് ട്മല
ള്ള മനുഷ്യത്റെ അധിനിട്വശതെി
ത്റെ ട്പരിൽ നമുക്കന് അധികും 
സ്വയും പുകഴ്താതിരിക്കാും. അതെ
രും ഓട്രാ അധിനിട്വശവും അതി
ത്റെ പ്രതികാരും നമുക്കുട്മൽ തീർ
ക്കുും. അതിട്ൈാട്രാന്നിനുും ഒന്നാ
മതായി നാും പ്രതീക്ിച് ഫൈ
ങ്ങൾ ഉണ്ാകുത്മന്നതു സത്യമാ
ണന്. പട്ക് രണ്ാമതായുും മൂന്നാ
മതായുും തികച്ചുും വ്യത്യസ്വും 
അപ്രതീക്ിതവമായ ഫൈങ്ങൾ 
അതിനുണ്ാവകയുും, പൈട്പൊഴുും 
അവ ആേ്യത്തെ ഫൈത്തെ അതി
ട്വ�ും ഇല്ലാതാക്കുകയുും ത്ചയ്ും. 
ത്മട്സാട്പാത്ടേമിയയിലും ഗ്രീസി

ലും ഏഷ്യലമനറിലും മറ്റു പൈയി
ടങ്ങളിലും ഉള്ള ജനങ്ങൾ കൃഷി
ഭൂമി ൈഭ്യമാക്കാനായി കാടന് ത്വ
ടേിത്തെളിചു. ഈ രാജ്യങ്ങളുത്ട 
ഇന്നത്തെ തകർച്യുത്ട അവസ്
ക്കന് അടിതെറത്യാരുക്കുകയായി
രിക്കുും തങ്ങത്ളന്നന് അവർ സ്വപ്
തെിൽട്പാലും കരുതിയിട്ടുണ്ാ
കില്ല. ആൽപ്ന് മൈനിരകളുത്ട വട
ക്കൻ ത്ചരുവിത്ൈ ലപൻമരക്കാ
ടകൾ വളത്ര ശ്ദ്ധാപൂർവ്വും നിൈ
നിർതെിയട്പൊൾ, ആൽപ്ിത്ൈ 
ഇറ്ൈിക്കാർ ത്തക്കൻത്ചരുവിത്ൈ 
കാടകൾ അപൊത്ട ഉപട്യാ�ിച്ന് 
തീർത്തു. എന്നാൽ, തങ്ങളുത്ട പ്ര
ട്േശത്തെ ക്ീരവ്യവസായതെിത്റെ 
കട്കെൈാണന് തങ്ങൾ കതെിവക്കു
ന്നത്തന്നന് അവർക്കന് അറിയില്ലാ
യിരുന്നു. വർഷതെിൽ കൂടതൽ 
സമയവും തങ്ങളുത്ട മൈകളിത്ൈ 
അരുവികളിൽ ത്വള്ളമില്ലാത്ത
യാകുത്മന്നുും, മഴക്കാൈതെന് അവ 
സമതൈങ്ങളിട്ൈക്കന് കുതെിത്യാ
ൈിക്കാൻ ഇടയാക്കുത്മന്നുും അവർ
ക്കന് തീത്ര അറിയില്ലായിരുന്നു. 
അങ്ങത്ന ഓട്രാ ഘടേവും നത്മേ 
ഓർമേിപെിക്കുന്നതന് ഒരു വിട്േശ 
ജനവിഭാ�ത്തെ കീഴടക്കി അധീ
ശത്വും സ്ാപിക്കുന്നതുട്പാത്ൈത്യാ, 
പ്രകൃതിക്കന് പുറത്തുനിൽക്കുന്ന 
ഒരാത്ള ട്പാത്ൈട്യാ നമുക്കു പ്ര
കൃതിത്യ അടക്കിഭരിക്കാനാകില്ല 
എന്നാണന്. പട്ക്, മാുംസവും രക്ത
വും തൈട്ച്ാറുമുള്ള നമേൾ പ്രകൃ
തിയുത്ട ഭാ�മാണന്. അതിത്റെ നട
വിൈാണന് നമേൾ നിൈനിൽക്കുന്ന
തന്. അതിട്മേലള്ള നമ്മുത്ട ലവ
േഗ്ദ്ധ്യത്മന്നതന് മറ്റു ജീവികത്ളക്കാൾ 
പ്രകൃതിയുത്ട നിയമങ്ങൾ അറിയു
വാനുും അതുകൃത്യമായി പ്രട്യാ
�ിക്കുവാനുും നമുക്കന് കഴിയുന്നു 
എന്നതിത്റെ ഗുണഫൈമാണന്. 
ഉതന്പാേനവും വിപണനവും നി
യന്തിക്കുന്ന കുതെകകൾക്കന്, തങ്ങ
ളുത്ട അടിയന്തര പ്രട്യാജനങ്ങ
ത്ളക്കുറിച്ചു മാത്രട്മ ചിന്തിക്കാൻ 
കഴിയൂ. ഈ ഗുണഫൈുംട്പാലും 
വാസ്വതെിൽ പിട്ന്നാടേടിക്കത്പെ
ടകയുും വിൽപെനയിലൂത്ടയുണ്ാ
കുന്ന ൈാഭും മാത്രും ഉട്തെജനമാ
വകയുും ത്ചയ്ന്നു. നമ്മുത്ട ഉതന്പാ
േനപ്രവർതെനതെിത്റെ പട്രാക്
വും വിദൂരവും സാമൂഹികവമായ 
ഫൈങ്ങളുത്ട വ്യക്തമായ വീക്
ണും നമേൾ ക്രട്മണ പഠിക്കുന്നു. 
ഈ ഫൈങ്ങത്ളയുും നിയന്തിക്കു
വാനുും ക്രമീകരിക്കാനുും ഉള്ള അവ
സരും ൈഭിക്കുന്നു. ഈ ക്രമീകര
ണതെിനു പട്ക് ട്കവൈ വിജ്ഞാ
നതെിനപ്പുറും ചിൈതന് ആവശ്യമു
ണ്ന്. അതിനന്, നമ്മുത്ട ഉതന്പാേന 
രീതിയിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവും 
ആവശ്യമുണ്ന്. അട്ത സമയുംത
ത്ന്ന, നമ്മുത്ട ഇന്നത്തെ സാമൂഹി
കക്രമതെിലും ഒരു വിപ്ലവും വരു
ട്തെണ്തുണ്ന്. ഇതുവത്രയുള്ള 
എല്ലാ ഉതന്പാേനരീതികളുും, അധ്വാ
നതെിത്റെ ട്നരിട്ടുള്ള ഗുണഫൈും 
എത്രയുും ട്വ�ും ട്നടിത്യടക്കുക 
എന്നതു മാത്രമാണന് ൈക്്യും വച്ി

ട്ടുള്ളതന്. ഉതന്പാേനവും വിപണന
വും ലകയാളുന്ന മുതൈാളിമാരാകത്ടേ 
തങ്ങളുത്ട പ്രവൃതെിയുത്ട അടിയ
ന്തര പ്രട്യാജനഫൈത്തെക്കുറിച്ന് 
മാത്രട്മ ശ്ദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രകൃ
തിയുമായുും സമൂഹവമായുും ബന്ധ
ത്പെടേന്, ഇന്നത്തെ ഉതന്പാേനരീതി 
ഏറ്വും പ്രത്യക്വും ത്പത്ടേന്നുമു
ള്ള ഫൈതെിനാണന് പ്രമുഖമായ 
ഊന്നൽ ത്കാടക്കുന്നതന്. എന്നാൽ 
പ്രവൃതെിയുത്ട വിദൂരഫൈങ്ങൾ, 
ഏറിയപങ്കുും സ്വഭാവതെിൽ തി
കച്ചുും വിരുദ്ധമായ തിനാൽ അത്ഭു
തമുണ്ാക്കുന്നു. (വാനരനിൽനി
ന്നുും നരനിട്ൈക്കുള്ള പരിവർതെ
നതെിൽ അധ്വാനതെിത്റെ പങ്ന്)

�ാരിസ്ഥി�ിക പ്രശ്നങ്ങളുതെ 
�രിഹാരം സാമ്ാജ്യ�് മു�
ലാളിത്തത്തിതന�ിതരയുള്ള 
പ�ാരാട്ത്തിൽ കണ്ിപെർക്
തപെട്ിരിക്കുന്നു

മനുഷ്യരാശിയുത്ട പുട്രാ�തി
ക്കുള്ള ഏറ്വും വൈിയ തടസ്സമാ
യി ഇന്നന് നിൽക്കുന്നതന് സാമ്ാ
ജ്യത്വ മുതൈാളിതെമാത്ണന്നന് നാും 
കാണുന്നു. ആട്�ാളതാപനതെി
ത്റെ പ്രശ്ത്തെ യഥാർത്ഥതെിൽ 
അഭിസുംട്ബാധന ത്ചയ്ന്നതിനാ
യി രാഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ അവശ്യും 
ഉണ്ാട്കണ് സഹകരണത്തെക്കു
റിച്ന് ഇനി എന്താണന് പറട്യണ്
തന്. പകരും ഇട്പൊൾ ചൂടപിടിച്ചുവ 
രുന്ന കട്മ്പാളയുദ്ധും ട്നാക്കൂ  -വി
ട്ശഷിച്ചുും, സൗട്രാർജ്വും കാ
റ്ിൽനിന്നുള്ള ഊർജ്വും സൂക്ി
ക്കുവാനുും, ത്മാലബൽ ട്ഫാൺ
മുതൽ ലവേയുതകാറുകളുും ഊർ
ജ് ഗ്രിഡുകളുുംവത്ര പ്രവർതെിക്കാൻ 
ട്വണ്ടുന്ന ബാറ്റികളുത്ട ഉതന്പാ
േനതെിനന് ആവശ്യമുള്ള ദുർൈഭ
ധാതുക്കളുും, നിർണായക പോർ
ത്ഥങ്ങളുും അടക്കമുള്ള പുതിയ 
അസുംസ്കൃതവസ്തുക്കളുത്ട കച്വട
തെിൽ പ്രധാനപങ്ന് നിയന്തിക്കു
ന്നതിനായുള്ള മൽസരതെിൽ. 
ഇതിൽ സാമ്ാജ്യത്വ ലചനയുും 
യുഎസുും തമേിൽ സുംഘർഷും 
വികസിക്കുകയാണന്. ഇതെരും 
നിർണായക പോർത്ഥങ്ങളിൽ 
(ൈിതിയവും ത്കാബാൾട്ടുും അട
ക്കമുള്ളവ) ഭൂരിഭാ�തെിത്റെയുും 
ആട്�ാള കച്വടതെിൽ 70-80 
ശതമാനുംവത്ര ഇന്നന് ലചനയാ
ണന് ലകകാര്യും ത്ചയ്ന്നതന്. ട്ൈാ
കതെന് ബാറ്റി ത്സൽ ഉതന്പാേ
നതെിത്റെ 63.2% അവരുത്ട ട്ന
തൃത്വതെിൈാണന്. അട്തസമയും, 
14.2 ശതമാനവമായി യുഎസന് 
രണ്ാും സ്ാനതൊണന്. സമാധാ
നതെിനുും സഹകരണതെിനുും 
വിഘാതമായി ഉയർന്നു വരുന്ന 
പുതിയ സുംഘർഷാവസ്കൾ 
ഇത്താത്ക്കയാണന്. 

  മനുഷ്യരാശിട്യയുും സമൂഹ
ത്തെയുും എല്ലാ ട്മഖൈയിലും 
സമ്പൂർണ്ണ നാശതെിട്ൈക്കന് നയി
ക്കുകയാണന് സാമ്ാജ്യത്വ മുതൈാ
ളിതെും. പഴഞ്നുും അകക്കാമ്പു
വത്ര ദ്രവിച്തുമായ മുതൈാളിതെ
ത്തെ എത്രയുുംട്വ�ും വിപ്ലവതെി

ആശഗോെ തോപന �ഘൂകരസിണവുമോയസി ബന്ളപെ
ട്ട് പുശരോഗമനപരളമന്് ശതോന്സിക്കുന് െസി� നട
പടസികൾ സോമ്ോജ്യതധ് രോജ്യങ്ങൾ എടുക്കുന് സൂ
െനകളുണ്്. കുത്കകൾക്കുും ബഹുരോഷ്ട്ര കമ്പ
നസികൾക്കുും മനുംമോറ്റമുണ്ോയതു ളകോണ്ല് ഈ 
നടപടസികൾ. മറസിച്ച്, കോ�ോവസ്ോവ്യതസിയോന 
�ഘൂകരണുംതളന് സധ്കോര്യശമഖ�ളയക്കൂടസി ഉൾ
ളപെടുത്സിളക്ോണ് ്ഒര പുതസിയ സോമ്പത്സിക-വോണസി
ജ്യ അവസരമോയോണ് അവർ കോണുന്ത്.

em`mÀ-¯n]q@-  ap-X-em-fn-¯ D-Â]m-Z-\-¯n-\v A-´yw-Ip-dn¨p-sIm-t@  
]-cn-Øn-Xn kw-c£-Ww D-d-¸m-¡m³ I-gnbp

(11-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 13-ാം ശേജില്)
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ലൂത്ട പുറതൊക്കി, ഉതന്പാേനതെി
നുട്മൽ സാമൂഹിക ഉടമസ്ത 
സ്ാപിച്ന്, സാമൂഹിക ആവശ്യ
കതകൾ നിറട്വറ്റുന്നതിനായി 
ഉതന്പാേനത്തെ പുനക്രമീകരി 
ക്കണും. അങ്ങത്ന മാത്രട്മ, അധുഃ
സ്ിതരായ ജനങ്ങത്ള മനുഷ്യത്വ
രഹിതമായ ജീവിത–ത്താഴിൽ 
സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നുും ഉയർ
തെിത്യടക്കാനുും, ൈാട്ഭച്ഛ യുത്ട 
പിടിയിൽനിന്നുും ട്മാചിപെിക്കത്പെ
ടേ സമൂഹത്തെ പുനർ നിർമേിക്കു

ന്നതിനുള്ള സട്ന്താഷകരവും സമർ
പെിതവമായ ട്പാരാടേതെിൽ അവത്ര 
ഉൾത്പെടതൊനുും സാധിക്കൂ. കാ
ൈാവസ്ാവ്യതിയാനത്തെ ൈഘൂ
കരിക്കാനുും അതിജീവിക്കാനുും
ട്വണ്ി പരിസ്ിതിത്യ സുംരക്ി
ക്കുന്നതിലും മുഴുകാൻ സാധിക്കൂ. 

   ഒരു നൂറ്ാണ്ിനുുംമുമ്പന്, വളത്ര 
പിന്നാക്കാവസ്യിൈായിരുന്ന, 
യുദ്ധുംമൂൈും തകർന്നടിഞ്ഞിരുന്ന 
ഒരു ജനതത്യ ഒരുരാഷ്ടമാക്കി, 
ഒരു വൻശക്തിയാക്കി മാറ്ാൻ 
ട്സാവിയറ്ന് യൂണിയനന് കഴിഞ്ഞി
രുന്നു എന്നതന് ഇവിത്ട ഓർട്ക്ക

ണ്തുണ്ന്. സ്വയുംമാറാനുും സമൂഹ
ത്തെ മാറ്ാനുും, വിവിധ ട്േശീയ
തകത്ള സാട്ഹാേര്യതൊൽ ബന്ധി
തരാക്കി, ചൂഷണും, ത്താഴിൈില്ലാ
യ്മ, വുംശഹത്യ, കട്മ്പാള പ്രതി
സന്ധി, അനിയന്തിതമായ ജീവി
തദുരിതങ്ങൾ എന്നിവയിൽനി
ത്ന്നല്ലാും ട്മാചിപെിച്ന് ഒരു പുതിയ 
സമൂഹത്തെ ത്കടേിപെടക്കാനുും 
തങ്ങളുത്ട അധുഃസ്ിതരുും നിര
ക്രരുമായ ജനങ്ങത്ള സഹായി
ച്ചുും ആട്വശഭരിതരാക്കിയുമായി
രുന്നു ഇതന് സാധ്യമാക്കിയതന്. 

   ഇന്നന് ആട്�ാളതാപനതെി

ത്റെ പ്രശ്ത്തെ ൈഘൂകരിക്കാൻ 
മാത്രമല്ല, സാട്ങ്തികവിേ്യയിൽ 
ഉണ്ാക്കിത്യടതെ വിപ്ലവകരമായ 
മുട്ന്നറ്ങ്ങൾ ഉപട്യാ�ത്പെടതെി 
മനുഷ്യജീവിതുംതത്ന്ന ആയാസ
രഹിതവും സുന്രവമാക്കാൻ സാ
ധിക്കുമായിരുന്നിട്ടുും മുതൈാളിതെ
തെിനന് സമൂഹതെിത്റെ ട്ക്മതെി
നായി ഇത്താന്നുും ശരിയായി ഉപ
ട്യാ�ിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 
സ്വയും സൃഷ്ടിച് ചൂഷണ സാമ്പ
തെിക ഭരണും ഉളവാക്കുന്ന പ്രസ
തിന്ധിയിൽനിന്നന് പുറത്തുവരാൻ 
സാധിക്കാതെവിധും മുതൈാളിതെും 

കുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണന്. 
മുതൈാളിതെ രാഷ്ടങ്ങൾക്കിട

യിലും വിവിധ മുതൈാളിമാർക്കുും 
ട്കാർപട്ററ്ന് സ്ാപനങ്ങൾക്ക 
ടമിടയിലമുള്ള ലവരുദ്ധ്യും തീക്ഷ്ണ 
മാകുന്നു എന്നതന് ഇന്നന് കൂടതൽ 
ത്വളിവാകുകയാണന്. ട്ൈാകത്മാ
ടോത്കയുള്ള അധ്വാനിക്കുന്ന ജന
വിഭാ�ങ്ങളുത്ട ഐക്യവും മുതൈാ
ളിതെതെിനന് എതിത്ര ആട്�ാള
തൈതെിൽ നടക്കുന്ന ട്പാരാടേ
തെിൽ കൂടതൽ ഉയർന്ന സഹക
രണവമാണന് ഇന്നത്തെ അടിയ
ന്തരാവശ്യകത.

ത�ോഴിൈാളികൾക്കുും കർഷ
കർക്കുുംട്നത്ര കടതെ ശത്രുതട്യാ
ത്ട ട്കന്ദ്ര ബിത്ജപി സർക്കാർ 
അടിക്കടി ത്കാണ്ടുവരുന്ന വിനാ
ശനയങ്ങത്ള ത്ചറുതെന് ട്താല്പിക്കാ
ത്ത ഇനി രാജ്യതെിനന് ഒരിഞ്ചുും 
മുട്മ്പാട്ടു ട്പാകാൻ കഴിയാതെ 
അവസ്യിൽ എതെിയിരിക്കുന്നു. 

രാജ്യതെിത്റെ സമ്പതെന് വൈിയ 
ഭാ�വും ഇട്പൊൾ തത്ന്ന  ലക
യടക്കി വച്ിട്ടുള്ളതന് ഏതാനുും കു
തെക മുതൈാളിമാരാണന്. ഒരു രാ
ഷ്ടത്മന്ന നിൈയിൽ ജനങ്ങളുത്ട 
അദ്ധ്വാനുംത്കാണ്ന് സ്വരൂപിച് 
ത്പാതുസമ്പത്തുും അതിത്റെ പ്രകൃ
തി വിഭവങ്ങളുുംകൂടി  കുതെകക
ളുത്ട ലകകളിട്ൈയ ന്ക്കന് ഏല്പിച്ചു 
ത്കാടക്കുന്ന നവ ഉോരവൽക്കരണ 
നടപടിയുത്ട തീവ്രയത്ന ത്പാളി
ച്ടക്കൈിൈാണന് ട്മാേി സർക്കാർ 
ഏർത്പെടേിരിക്കുന്നതന്. ജനട്ദ്രാഹ
പരവും ട്േശവിരുദ്ധവമായ ഈ 
നടപടികൾത്ക്കതിത്ര ത്താഴിൈാ
ളികളുും കർഷകരുും മാത്രമല്ല, 
ഭാരത ജനത ഒന്നടങ്ും ശക്തമാ
യി ത്പാരുട്തണ് സമയമാണിതന്.

കർഷകത്ര ട്കാർപെട്ററ്റുകളു
ത്ട അടിമപെണിക്കാരാക്കുന്നതുും 
രാജ്യതെിത്റെ ഭക്്യസുരക് തത്ന്ന 
അപകടതെിൈാക്കുന്നതുമായ കാർ
ഷിക കരിനിയമങ്ങൾത്ക്കതിത്ര 
രാജ്യത്തെ കർഷകർ ധീട്രാോ
തെമായി ത്തരുവിൽ ട്പാരാടേതെി
ൈാണന്. ഈ നിയമങ്ങൾ ഇട്പൊ
ഴുും നടപൊക്കാൻ പറ്ാതെവിധും 
സർക്കാറിത്ന പിടിച്ചുത്കടേിയ കർ
ഷക സമരതെിനന് ഒരു വർഷും 
തികയുന്നു. ത്സപന്റ്ുംബർ 27 നന് 
നടന്ന ഭാരതന് ബന്ന് ഈ സമര
ത്തെ പുതിയ വിതാനതെിട്ൈക്കന് 
ഉയർതെിയിരിക്കുകയാണന്.

രാജ്യത്തെ ത്താഴിൈാളികൾ 

ത്പാരുതി സ്ാപിച് 29 ട്കന്ദ്ര 
ത്താഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഒറ്യടിക്കന് 
റദേന് ത്ചയ്തു ത്കാണ്ന്, ട്കാർപെട്ററ്ന് 
താല്പര്യും മാത്രും പരി�ണിച്ന് ത്കാ
ണ്ടുവന്ന ട്ൈബർ ട്കാഡുകൾക്കുും, 
ത്പാതുട്മഖൈാ സ്ാപനങ്ങളുും 
സർക്കാർ വകുപ്പുകളുും കുതെക
കൾക്കന് വിറ്റുതുൈയ്ക്കുന്ന നടപടികൾ

ക്കുും എതിത്ര ത്താഴിൈാളി പ്ര
ട്ക്ാഭണങ്ങളുും രാജ്യതെന് നടക്കു
ന്നുണ്ന്.

ഈ പ്രട്ക്ാഭണങ്ങൾക്കുും 
പ്രതിട്ഷധങ്ങൾക്കുും തരിമ്പുും 
വിൈ കല്പിക്കാത്ത കൂടതൽ കട
തെ ജനട്ദ്രാഹ നടപടികൾ അടി
ട്ച്ല്പിക്കുന്ന ഫാസിസ്റന് രീതിയാ
ണന് ട്കന്ദ്ര സർക്കാർ ലകത്ക്കാ
ള്ളുന്നതന്. ആ�സ്റന് 23 നന്  ധനകാ
ര്യ വകുപെന് മന്തി പ്രഖ്യാപിച് നാ
ഷണൽ ട്മാണിലറ്ട്സഷൻ 
ലപപെന് ലൈൻ(എൻഎുംപി) എന്ന 
'പാടേപദ്ധതി' ഇതാണന് ത്തളിയി
ക്കുന്നതന്. അടതെ 4വർഷുംത്കാ
ണ്ന് 6 ൈക്ുംട്കാടി രൂപ സമാ
ഹരിക്കാൻ എന്നുപറഞ്ഞുത്കാണ്ന് 

പ്രഖ്യാപിച് ഈ പദ്ധതി ഒരു രാ
ഷ്ടതെിത്ൈ ജനതയ്ക്കുും സഹിക്കാൻ 
കഴിയുന്നതല്ല.

രാജ്യതെിത്റെ അടിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങളുും സ്ാപനങ്ങളുും 
എല്ലാും സ്വട്േശ-വിട്േശ സ്വകാ

ര്യ വ്യക്തികൾക്കന്/ സ്ാപനങ്ങൾ
ക്കന് പാടേതെിനന് (ൈീസന്) നൽകുന്നു 
എന്നാണന് പ്രഖ്യാപനും. 26700 
കി.മീ. ലഹട്വകൾ, 42300 കി.മീ. 
ലവേയുതി വിതരണ ലൈനുകൾ, 
5000 ത്മ�ാവാടേന് ലഹട്്ാ- 
ട്സാളാർ- വിറെന് പവ്വർ ലവേയുതി 
ഉല്പാേന ശുംഘൈകൾ, 400 ത്റ
യിൽത്വ ട്സ്റഷനുകൾ, 150 ത്രേ
യിനുകൾ, 8000 കി.മീ.�്യാസന് 
ലപപെന് ലൈനുകൾ, ഇന്ത്യൻ 
ഓയിൽ ട്കാർപെട്റഷത്റെയുും 
(ഐഒസി) ഹിന്ദുസ്ാൻ ത്പട്രോ
ളിയും ട്കാർപെട്റഷത്റെയുും (എച്ന്പി
സിഎൽ) 4000 കി.മീ. ലപപെന് 
ലൈൻ, ബിഎസന്എൻഎൽ, എും
ടിഎൻഎൽ എന്നിവയുത്ട ടവ്വറു
കൾ, 21 വിമാനതൊവളങ്ങൾ, 31 
തുറമുഖങ്ങൾ, 160 കൽക്കരി ഉല്പാ
േന ട്കന്ദ്രങ്ങൾ, 2 കായിക ട്സ്റ
ഡിയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവത്യല്ലാും 
സ്വട്േശ-വിട്േശ ട്കാർപെട്ററ്ന് 
ഭീമമോർക്കന് പാടേതെിനന് എന്ന 
ട്പരിൽ വിട്ടുത്കാടക്കുന്ന പദ്ധതി
യാണിതന്. 

രാജ്യത്തെ ത്താഴിൈാളികളുത്ട 
അദ്ധ്വാനുംത്കാണ്ടുും ജനങ്ങളുത്ട 
നികുതിപെണുംത്കാണ്ടുും ത്കടേിപെ
ടതെ അടിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളുും 
സ്ാപനങ്ങളുും വിട്േശത്തെയുും 
സ്വട്േശത്തെയുും സ്വകാര്യ കുതെ
കകൾക്കന്, മൂൈധന ത്ചൈവിത്റെ 
യാത്താരു ബാദ്ധ്യതയുമില്ലാത്ത
തത്ന്ന ൈാഭമുണ്ാക്കാൻ വിട്ടുത്കാ
ടക്കുകയാണന്. എൻഎുംപി ട്രഖ
കൾ തത്ന്ന വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രകാ
രും, ഈ എല്ലാ അടിസ്ാന സൗ

കര്യ സ്ാപനങ്ങളിലും യൂസർ 
ഫീസന്/സർവ്വീസന് ഫീസന് വർദ്ധി
പെിക്കാൻ പാടേതെിത്നടക്കുന്ന വ്യ
ക്തികൾക്കന് അധികാരമുണ്ന്.  ട്കാർ
പെട്ററ്റുകൾ വൻ ൈാഭമുണ്ാക്കാൻ 
ജനങ്ങത്ള കഠിനമായി പിഴിയുന്ന 

അവസ് സുംജാതമാകുത്മന്നന് വ്യ
ക്തും! ത്താഴിൈില്ലായ്മ കൂടതൽ രൂ
ക്മാകുകയുും ത്ചയ്ും. 

ഇതു കൂടാത്ത, ൈാഭതെിൽ പ്ര
വർതെിക്കുന്ന 100 ത്പാതുട്മഖൈാ 
സ്ാപനങ്ങൾ (പിഎസന് യു) കൂടി 
ട്കാർപെട്ററ്റുകൾക്കന് വില്കാനുും തീ
രുമാനിച്തായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാ
പിച്ിരിക്കുകയാണന്. സർക്കാർ 
ഖജനാവിട്ൈ്കെന് ഇതുവത്ര കിടേി
ത്ക്കാണ്ിരുന്ന ൈാഭവിഹിതമത്ര
യുും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുത്ട ലക
കളിട്ൈക്കന് ട്പാകുും. സർക്കാർ 
നിർവ്വഹിച്ിരുന്ന സാമൂഹ്യ സുര
ക്ാ പദ്ധതികത്ളാന്നുും ഇനി 
ഉണ്ായിരിക്കുകയുമില്ല.

ഇത്രയുും കടതെ ജനവിരുദ്ധ 
- ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ ഫാസിസ്റന് 
നടപടികൾത്ക്കതിത്ര ഒറ്ത്ക്കടോ
യി പ്രട്ക്ാഭണും ത്കടേിപെടട്ക്ക
ണ് സമയമാണിതന്. എന്നാൽ, 
അതിനന് മുൻലക എടട്ക്കണ് പ്ര
സ്ാനങ്ങൾ  അധികാരതെിൈി
രിക്കുന്ന ട്കരളതെിൽ, ട്കന്ദ്ര സർ
ക്കാറിത്റെ ത്താഴിൈാളിവിരുദ്ധ 
നയങ്ങൾക്കനുസൃതമായ നടപടി
കളാണന് ലകത്ക്കാള്ളുന്നതന്. പി
ണറായി വിജയൻ രണ്ാും വടേും 
അധികാരതെിൽ വന്നതന് തത്ന്ന 
"ഈസന് ഓഫന് ഡൂയിും�ന് ബിസി
നസ്സന് " ആണന് ഈ സർക്കാരിത്റെ 
ത്താഴിൽ - വ്യവസായ നയും എന്നന് 
പ്രഖ്യാപിച്ചുത്കാണ്ാണന്. ട്കാർ
പെട്ററ്ന് ആട്�ാളവൽക്കരണതെി
ത്റെയുും ട്ൈാക ബാങ്ിത്റെയുും ട്മാേി 
സർക്കാറിത്റെയുും പ്രഖ്യാപിത 
നയമാണിത്തന്നന് അറിയാതെവ
രായി ആരുമില്ലട്ല്ലാ. ട്കന്ദ്ര സർ
ക്കാറിത്റെ ട്ൈബർ ട്കാഡുകളുത്ട 
ചുവത്ടാപെിച്ന്, സുംസ്ാനതെന് 
പുതിയ റൂളുകൾ ത്കാണ്ടുവരുന്നു. 

നിൈവിലണ്ായിരുന്നവ റദേന് ത്ച
യ്ന്നു. ത്താഴിൽ നിയമ ൈുംഘന
ങ്ങൾ പരിട്ശാധിക്കാൻ സുംസ്ാ
നതെന് ഉണ്ായിരുന്ന സുംവിധാ
നതെിനന് പാത്ട വിൈക്കന് ഏർത്പെ
ടതെിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കൂടേും മാ
ധ്യമങ്ങളുും മുതൈാളിമാരുും കൃത്രി
മമായി ഉയർതെിത്ക്കാണ്ടുവന്ന 
"ട്നാക്കുകൂൈി" എന്ന ആട്ക്പും 
പ്രചരണായുധമാക്കിത്ക്കാണ്ന് 
എൽഡിഎഫന് സർക്കാർ സുംസ്ാ
നത്തെ ചുമടേന് ത്താഴിൈാളികത്ള 
ഒറ്ത്പെടതെി ട്വടേയാടകയാണന്. 
ഇതെരും നടപടികത്ളല്ലാും ട്കന്ദ്ര 
സർക്കാറിത്റെ ഫാസിസ്റന് നയ
ങ്ങൾക്കന് നിശ്ചയമായുും ശക്തി 

പകരുകയാണന് ത്ചയ്ക.
11 സുപ്രധാന ഡിമാന്റുകൾ ഉന്ന

യിച്ചുത്കാണ്ന് എഐയുറ്ിയുസി 
അഖിട്ൈന്ത്യാ കമേിറ്ി ആഹ്വാ
നുംത്ചയ് ഒട്ക്ാബർ 25 മുതൽ 31 
വത്രയുള്ള അഖിട്ൈട്ന്ത്യാ പ്രതി
ട്ഷധ സമരവാരതെിത്റെ ഭാ�മാ
യി സുംസ്ാനതെന് വിപുൈമായ 
പ്രചാരണ- പ്രട്ക്ാഭണ പരിപാ
ടികൾ നടക്കുകയുണ്ായി. ചുവത്ര
ഴുതെന്, ട്പാസ്റർ- ട്നാടേീസന്   പ്രചാ
രണും, കവൈ ട്യാ�ങ്ങൾ, ട്കന്ദ്ര 
സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കുമുമ്പിൽ 
പ്രതിട്ഷധ മാർച്ന്, ധർണ്ണ തുട
ങ്ങിയവ ജില്ലകൾട്താറുും നടന്നു. 

ഒട്ക്ാബർ 29നന് തിരുവനന്ത
പുരതെന് എജീസന്ഒാഫീസന് ധർണ്ണ 
നടന്നു. എഐയുറ്ിയുസി അഖി
ട്ൈന്ത്യാ ലവസന് പ്രസിഡണ്ടുും 
സുംസ്ാന പ്രസിഡണ്ടുമായ 
സഖാവന് ആർ. കുമാർ ഉേന്ഘാടനും 
ത്ചയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ന് ആർ.
ബിജു അദ്ധ്യക്ത വഹിച്ചു. സും
സ്ാന ത്സക്രടേറി സഖാവന് വി.ത്ക.

s]mXpk¼¯v tImÀ¸tdäpIÄ¡v XosdgpXp¶, sXmgnemfnþIÀjI P\tImSnIsf  
Ip¯IIfpsS ASnaIfm¡p¶ tamZn kÀ¡mdnsâ P\t{Zml \b¯ns\Xnsc

FsFbpänbpknbpsS AJnte´ym {]Xntj[hmcw

സെങ്ങന്നൂര് സഹ�ന് ശോസ്റന് ഓഫീെന് ധര്ണ്ണ െഖാവന് എെന്.  
െീതിൈാല് ഉദന്ഘാടനം സെയ്യുന്നു

തിരുവനന്തപുരം എജീെന് ഓഫീെന് ധര്ണ െഖാവന് ആര്.കുൊര് 
ഉദന്ഘാടനം സെയ്യുന്നു

െിന്കെട സഹ�ന് ശോസ്റന് ഓഫീെന് ധര്ണ െഖാവന് വി.സെ. 
െദാനന്ദന് ഉദന്ഘാടനം സെയ്യുന്നു

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം
(12-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 15-ാം ശേജില്)



14 നവംബര് 2021

(ശേഷം 15-ാം ശേജില്)

സ്ോതന്ത്യേിനും ആട്ഘാ
ഷിക്കാനുള്ള സിപിഐ(എും) ട്ക
ന്ദ്രകമേറ്ി തീരുമാന പ്രകാരും, 
പാർടേി ഓഫീസുകളിലും ത്പാതു
സ്ൈങ്ങളിലും ഇക്കഴിഞ്ഞ ആ�
സ്റന് 15നന് ട്േശീയ പതാക ഉയർ
ത്തുകയുും മറ്ന് ചടങ്ങുകൾ സുംഘ
ടിപെിക്കുകയുും ത്ചയ്ിരുന്നട്ല്ലാ. 
രാജ്യതെിനന് സ്വാതന്ത്യും ൈഭിച്ി
ടേന് ഇതുവത്രയുും സിപിഐ(എും) 
ഔട്േ്യാ�ികമായി സ്വാതന്ത്യ 
േിനും ആചരിച്ിരുന്നില്ല.  ഇന്ത്യൻ 
സ്വാതന്ത്യ േിനത്തെക്കുറിച്ന് അവി
ഭക്ത കമ്യൂണിസ്റന് പാർടേിയുും പി
ന്നീടന് സിപിഐ(എും)ഉും പറഞ്ഞു
ത്കാണ്ിരുന്നതന് ‘ഏ ആസാേി 
ജൂഡന്താ ത്ഹും' (ഈ സ്വാതന്ത്യും 
കപടമാണന്-യഥാർത്ഥമല്ലാതെതന്) 
എന്നാണന്. പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്യും 
ഇനിയുും ൈഭിക്കാനിരിക്കുകയാ
ത്ണന്ന കാഴ്ചപൊടാണന് ഉള്ളത്ത
ങ്ിലും, തങ്ങളുത്ട പ്രസ്ാനും സ്വാ
തന്ത്യ സമരതെിൽ വഹിച് പങ്ി
ത്നക്കുറിച്ന് ജനങ്ങത്ള ട്ബാധവാ
മോരാക്കുന്നതിനുും സ്വാതന്ത്യ 
സമരതെിൽ ഒന്നുുംതത്ന്ന അവ
കാശത്പെടാനില്ലാതെ ആർഎസന്എ
സിത്റെ, ജനാധിപത്യത്തെയുും 
മട്തതരത്വത്തെയുും നശിപെിക്കു
ന്ന മുഖും തുറന്നുകാട്ടുവാനുും ട്വ
ണ്ിയാണന് സ്വാതന്ത്യേിനും 
ആട്ഘാഷിക്കുന്നത്തന്നാണന് സി
പിഐ(എും) ജനറൽ ത്സക്രടേറി 
വ്യക്തമാക്കിയതന്. മുൻകാൈങ്ങ
ളിൽ എന്തുത്കാണ്ന് ആചരിക്കാ
തിരുന്നു എന്നതിനുും ഇട്പൊൾ 
എന്തുത്കാണ്ന് ആട്ഘാഷിക്കുന്നു
ത്വന്നതിനുും ഈ വിശേീകരണും 
ഒട്ടുും ഉതെരും നൽകുന്നില്ല. 

ഇൻഡ്യൻ ഭരണകൂടതെിത്റെ 
വർഗ്ഗസ്വഭാവത്തെ സുംബന്ധിച്ന് 
അവിഭക്ത കമേ്യൂണിസ്റന് പാർടേി
ക്കുും പിന്നീടന് സിപിഐ(എും)നുും 
ഉണ്ായിരുന്ന കാഴ്ചപൊടിത്റെ അടി
സ്ാനതെിൈാണന് ഇത്രയുും കാൈും 
ഇക്കൂടേർ സ്വാതന്ത്യേിനും ആട്ഘാ
ഷിക്കാതിരുന്നതന്. ഇട്പൊഴുണ്ാ
യിട്ടുള്ള നിൈപാടന്, അടിസ്ാന
വിശകൈനതെിൽ വന്ന മാറ്ത്തെ 
ആധാരമാക്കിയാട്ണാ എന്നന് വി
ശേീകരിക്കാൻ അവർ തയ്ാറാ
യിടേില്ല. എസ്റാ്ിഷന് ത്മറെിത്റെ 
ഭാ�മായി അധ:പതിച് കമ്യൂണി
ത്സ്റന്ന ട്ൈബൈണിഞ്ഞ ഈ പ്ര
സ്ാനങ്ങളുത്ട വർഗ്ഗസ്വഭാവത്തെ
യുും മുതൈാളിതെ ത്ചയ്ികത്ളയുും, 
കമ്യൂണിസ്റന് പോവൈികൾക്കുള്ളിൽ 
മറച്ചുവ്കൊനുള്ള ലസദ്ധാന്തികാ
ഭ്യാസമായി വിപ്ലവപരിപാടിയുും 
വിശകൈനവത്മാത്ക്ക മാറിയിരി
ക്കുന്നു. 

സ്വാതന്ത്യാനന്തരും 1948ൽ 
കൽക്കടേയിൽ കൂടിയ അവിഭക്ത 
സിപിഐയുത്ട പാർടേി ട്കാൺ
ഗ്രസിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ 
അർദ്ധ ത്കാട്ളാണിയൽ-അർദ്ധ 
ഫ്യൂഡൽ എന്നന് വിട്ശഷിപെിച്ചു
ത്കാണ്ന് സാമ്ാജ്യത്വവിരുദ്ധവും 
ജമേിതെവിരുദ്ധവമായ വിപ്ലവ

ത്തെ ൈക്്യമായി സ്വീകരിച്ചു. 
ട്േശീയ ബൂർഷ്വാസി പുട്രാ�മ
നകാരിയുും വിപ്ലവതെിത്റെ സഖ്യ
ശക്തിയുമായി അവതരിപെിക്കത്പെ
ട്ടു. ഫൈതെിൽ 1947 ആ�സ്റന് 15നന് 
ഇന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത പരമാധി
കാര ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യ രാ
ഷ്ടും നിൈവിൽ വന്നതായുും ആ�
സ്റന് 15ത്ന സ്വാതന്ത്യേിനമായുും 
അന്നത്തെ അവിഭജിത സിപിഐ 
അും�ീകരിച്ില്ല. അങ്ങിത്നയാ
ണന് ഈ സ്വാതന്ത്യും കപടമാത്ണ
ന്നന് വാേിച്ചുത്കാണ്ന് ആ�സ്റന് 15നന് 
അവിഭക്ത സിപിഐ കരിത്ങ്ാടി 
ഉയർതെിയതന്. വസ്തുനിഷ്മായ 
യാഥാർത്ഥ്യതെിനുട്മൽ അവാ
സ്വമായ വാേങ്ങൾ അടിട്ച്ൽ
പെിച്ന് പ്രവർതെകത്ര കരിത്ങ്ാടി 
ഉയർതൊൻ പറഞ്ഞയച്ന് ഭീകര
മായ മർദേനങ്ങൾക്കന് ഇരയാക്കിയ 
ട്നതാക്കമോർ ഇന്നന് പാർടേി ഓഫീ
സുകളിൽ ട്േശീയ പതാക ഉയർ
തൊൻ ആഹ്വാനും ത്ചയ്ന്നു. 
ഇട്പൊൾ അധികാരതെിൽ അവ
ട്രാധിതമായിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗട്മ
താണന്? 1948ത്ൈ വിശകൈനമനു
സരിച്ന് അധികാരതെിൈിരുന്നി
രുന്ന സാമ്ാജ്യത്വവും ജമേിതെവും 
നിഷന് കാസിതമായി കഴിട്ഞ്ഞാ? 
ട്പരിത്നങ്ിലും സ്വാതന്ത്യേിനും 
ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ാൽ 
1947ൽ സ്വാതന്ത്യും ൈഭിച്ചുത്വ
ന്നുും അധികാരതെിൽ മുതൈാളി
വർഗ്ഗും അവട്രാധിതമായി എന്നു
മാണട്ല്ലാ സമർത്ഥിക്കുന്നതന്. 
ഇതിത്നല്ലാും ട്ശഷവും, നിഷന് കാ
സിതമായിക്കഴിഞ്ഞ അട്ത സാ
മ്ാജ്യത്വത്തെ പുറതൊക്കാനുള്ള 
ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവ
ത്മന്ന ലൈൻ പാർടേി പരിപാടി
യിൽ ഇന്നുും സൂക്ിച്ിരിക്കുകയാ 
ണട്ല്ലാ.  കണ്ണൂരിൽ പ്രഖ്യാപിച്ിട്ടുള്ള 
പാർടേി ട്കാൺഗ്രസ്സുും ഇട്ത ലൈൻ 
തുടരാനാണട്ല്ലാ ൈക്്യമിടന്നതന്. 
പൂർവ്വാപരലവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മാത്രും 
നിറഞ്ഞ നിൈപാടന് ഇക്കൂടേരുത്ട 
ചരിത്രതെിത്റെ അവിഭാജ്യഭാ�
മാണന്. 

രാജ്യതെിത്റെ സാമ്പതെിക- 
സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തെ സുംബ
ന്ധിച്ന് മാർകന് സിസും-ത്ൈനിനി
സതെിത്റെ അടിസ്ാനപ്രമാണ
ങ്ങളുത്ട അടിസ്ാനതെിൽ വസ്തു
നിഷ്മായി വിൈയിരുത്തുന്നതിൽ 
പിറവിത്യടതെകാൈും മുതൽ അവി
ഭക്ത സിപിഐയുും അതിൽനി
ന്നന് പിളർന്നുവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർ
ടേികളുും ഗ്രൂപ്പുകളുും തീർത്തുും പരാ
ജയത്പെടകയാണുണ്ായിട്ടുള്ളതന്. 
സ്വാതന്ത്യ സമര കാൈഘടേത്തെ
ക്കുറിച്ചുും സ്വതന്ത ഇന്ത്യയിത്ൈ 
ഭരണകൂടത്തെക്കുറിച്ചുും സിപിഐ
(എും)ത്റെ വിൈയിരുതെലകളുും 
കാഴ്ചപൊടകളുും പരിട്ശാധിച്ാൽ 
ഇക്കാര്യും ട്ബാധ്യത്പെടും. 

1920 കളിൈാണട്ല്ലാ അവിഭ
ജിത   സിപിഐ  രൂപീകൃതമാ
കുന്നതന്. ആ കാൈഘടേതെിൽ 
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്യ സമരതെിനന് 

അഥവാ സാമ്ാജ്യത്വവിരുദ്ധ സമ
രതെിനന് ട്നതൃത്വും നൽകിത്ക്കാ
ണ്ിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ 
ട്കാൺഗ്രസന് ഒരു തികഞ്ഞ ബൂർ
ഷ്വാവർഗ്ഗ പാർടേിയായി മാറിയി
രുന്നില്ല. പിൽക്കാൈതെന് രൂപും
ത്കാണ് പൈ രാഷ്ടീയ പാർടേികളുും 
ഗ്രൂപ്പുകളുും അന്നന് ട്കാൺഗ്രസിത്റെ 
ഉള്ളിൈായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്യ സമ
രതെിത്റെ ത്പാതുവായ പ്രവർതെന 
ട്വേിയായിരുന്ന ട്കാൺഗ്രസി
ത്ൈ ട്േശീയ ബൂർഷ്വാ ട്നതൃത്വ
ത്തെ ഒറ്ത്പെടതെി പകരും ത്താ
ഴിൈാളിവർഗ്ഗ ട്നതൃത്വത്തെ സ്ാ
പിത്ച്ടത്തുത്കാണ്ന് ട്കാൺഗ്രസി
ത്ന യഥാർത്ഥ സാമ്ാജ്യത്വവിരു
ദ്ധ മുന്നണിയാക്കി മാറ്റുക എന്ന 
സ്ടാറ്ജിയായിരുന്നു സ്വീകരിട്ക്ക
ണ്ിയിരുന്നതന്. എന്നാൽ ട്കാൺ
ഗ്രസന് നയിച്ിരുന്ന സ്വാതന്ത്യ 
സമരത്തെയാത്ക പിന്തിരിപെൻ 
ബൂർഷ്വാസിയുത്ട സമരത്മന്നന് മു
ദ്രയടിക്കുകയാണന് അന്നത്തെ 
സിപിഐ ത്ചയ്തന്. ഈ നിൈപാ
ടന് മൂൈും സ്വാതന്ത്യ സമരതെിത്റെ 
മുഖ്യധാരയിൽനിന്നന് സ്വയും ഒറ്
ത്പെടകയുും ട്േശസന് ട്നഹികൾ 
കമേ്യൂണിസത്തെ സുംശയട്തൊ
ത്ടയുും ആശങ്ട്യാത്ടയുും കാണാൻ 
ഇടയാക്കുകയുും ത്ചയ്തു. പിന്നീടന് 
ത്തറ്ന് തിരുതൊത്നന്ന ട്പരിൽ, 
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ട്കാൺഗ്രസന് 
ഒരു ബൂർഷ്വാ പാർടേിയായി മാറി
ക്കഴിഞ്ഞതിനു ട്ശഷും, സിപിഐ 
1934ൽ ത്താഴിൈാളി വർഗ്ഗതെി
ത്റെയുും ബൂർഷ്വാസിയുത്ടയുും സും
യുക്ത ട്നതൃത്വതെിൽ ഒരു ട്േശീയ 
മുന്നണി ഉണ്ാക്കണത്മന്ന കൂട
തൽ ഗുരുതരമായ ത്തറ്ന് സ്വീക
രിച്ചു. 

തുടർന്നന് 1939ൽ മു സിുംൈീ�ി
ത്റെ പാക്കിസ്ാൻ വാേത്തെ പി
ന്തുണച്ചു.  രാഷ്ടങ്ങളുത്ട സ്വയും 
നിർണ്ണയാവകാശത്മന്ന മാർകന് സി
സ്റന് സിദ്ധാന്തത്തെ വികൈമാക്കി 
അവതരിപെിച്ചുത്കാണ്ാണന്, മുസീ
ങ്ങൾക്കന് മതതെിത്റെ അടിസ്ാ
നതെിൽ ഒരു രാഷ്ടമാകാത്മന്നുും 
അവർക്കന് സ്വയും നിർണ്ണയാവകാ
ശതെിനന് അർഹതയുത്ണ്ന്നുും വാ
േിച്തന്. 1942ൽ രണ്ാും ട്ൈാകമ
ഹായുദ്ധകാൈതെന് രാജ്യത്തെങ്ങു
മുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ ‘ക്വിറ്ന് 
ഇന്ത്യ' മുദ്രാവാക്യവമായി ബ്ിടേീ
ഷന് സാമ്ാജ്യത്വതെിത്ന്നതിത്ര 
ആഞ്ഞടിച്ട്പൊൾ അതന് ഫാസി
സതെിനന് അനുകൂൈമായ സമരമാ
ത്ണന്നന് ആട്രാപിച്ന് എതിർത്തു. 
ഐഎൻ എ ട്പാരാളികത്ള ബ്ി
ടേീഷന് ട്പാൈീസിനന് ഒറ്റുത്കാടക്കു
ന്ന പണി ഏത്റ്ടതെന് സാമ്ാജ്യ
ത്വതെിത്റെ പിണിയാളമോരായി 
പ്രവർതെിച്ചു.

1951ൽ അജയട്ഘാഷിത്റെ 
ട്നതൃത്വതെിൽ നടന്ന പാർടേി 
സട്മേളനതെിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാ
തന്ത്യും ഔപചാരികമായ ഒന്നാ
ത്ണന്നുും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടും തീർ
ത്തുും സാമ്ാജ്യത്വതെിത്റെ പിണി

യാളാത്ണന്നുും വിൈയിരുതെി. 
ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവതെിത്റെ ഘടേത്തെ 
സാമ്ാജ്യത്വവിരുദ്ധ-ജമേിത്വവി
രുദ്ധത്മന്നന് നിർണ്ണയിച്ചു. പിന്നീടന് 
പാൈക്കാടന് നടന്ന പാർടേി ട്കാൺ
ഗ്രസിലും വിപ്ലവഘടേത്തെ സുംബ
ന്ധിച്ന് യാത്താരു മാറ്വും ഉണ്ാ
യില്ല. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണ
കൂടും സാമ്ാജ്യത്വതെിത്റെ പിണി
യാത്ളന്ന മുൻ വിൈയിരുതെൈിൽ, 
ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടതെിലും �വ
ത്മെറെിലും ട്േശീയ ബൂർഷ്വാസി
യുത്ട സ്വാധീനും വർദ്ധിച്ചു വരു
ന്നതായി ട്ചർത്തു. ഇങ്ങത്ന ത്ച
യ്തന് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടതെിത്റെ 
സ്വതന്തമായ വിട്േശ നയും വി
ശേീകരിക്കുന്നതിനന് മറ്ന് മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
ഇല്ലാത്ത വന്നതുത്കാണ്ാണന്. അർ
ദ്ധ ത്കാട്ളാണിയൽ-അർദ്ധ ഫ്യൂ
ഡൽ ഭരണകൂടമാത്ണങ്ിൽ സ്വ
തന്തമായ വിട്േശനയും ആവി
ഷന് ക്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലട്ല്ലാ? പി
ന്നീടന് അമൃതസറിൽ കൂടിയ അടതെ 
പാർടേി ട്കാൺഗ്രസിലും അടിസ്ാ
നപരമായ യാത്താരു വ്യത്യാസ
വും ഉണ്ായില്ല.

സിപിഐ പിളർന്നട്ശഷും 
കൽക്കടേയിൽത്വച്ന് കൂടിയ സി
പിഐ(എും)ത്റെ ആേ്യത്തെ പാർ
ടേി ട്കാൺഗ്രസിൽ ഇന്ത്യൻ ഭര
ണകൂടത്തെ വൻകിട ബൂർഷ്വാസി
യുത്ട ട്നതൃത്വതെിലള്ള ബൂർഷ്വാ
-ജമേിത്വ ഭരണകൂടും എന്നാണന് 
നിർവ്വചിച്തന്. വിപ്ലവ സിദ്ധാന്ത
മാകത്ടേ സാമ്ാജ്യത്വവിരുദ്ധ ജമേി
തെവിരുദ്ധ ജനകീയ ജനാധിപ
ത്യ വിപ്ലവവും. സിപിഐ(എും)
പാർടേി പരിപാടിയുത്ട ആമുഖതെി
ത്റെ 6.2ത്റെ ഖണ്ഡികയുത്ട അവ
സാനഭാ�ും ഇങ്ങത്ന പറയുന്നു. 
'ഉറച് ത്താഴിൈാളി- കർഷക സഖ്യ
തെിത്റെ അടിസ്ാനതെിൽ ത്താ
ഴിൈാളിവർഗ്ഗ ട്നതൃത്വതെിൽ, 
എല്ലാ അസ്സൽ ഫ്യൂഡൽ വിരുദ്ധ, 
കുതെകവിരുദ്ധ, സാമ്ാജ്യത്വ വി
രുദ്ധ ശക്തികത്ളയുും കൂടേിട്യാജി
പെിച്ചുത്കാണ്ടുള്ള സഖ്യതെിത്റെ 
അടിസ്ാനതെിൽ  ജനകീയ 
ജനാധിപത്യും സ്ാപിക്കുക.  ഇന്ന
ത്തെ ബൂർഷ്വാ-ഭൂപ്രഭു ഭരണത്തെ 
തൂത്തെറിഞ്ഞന് ജനകീയ ജനാധി
പത്യ ഭരണകൂടും സ്ാപിക്കുക 
എന്നതാണന് ഇതിനുള്ള പ്രഥമവും 
പ്രധാനവമായ മുന്നുപാധി’ ഖണ്ഡിക 
7.11 'അതിനാൽ ബൂർഷാസിയിത്ൈ 
ദുർബ്ബൈമായ ഈ വിഭാ�ും (കുതെ
കയല്ലാതെ ബൂർഷ്വാസി-യൂണിറ്ി) 
ഭരണകൂട അധികാരവമായി എതി
രിടാൻ നിർബ്ബന്ധിതമായിതെീ
രുന്നു. ജനകീയ ജനാധിപത്യ മു
ന്നണിയിൽ അവർക്കന് ഒരു സ്ാനും 
കത്ണ്തൊൻ കഴിയുും. എന്നാൽ 
വൻകിട ബൂർഷ്വാസിയുമായി 
ഇട്പൊഴുും ഭരണും പങ്ിടന്നവരാ
ണന് ഈ വിഭാ�ത്മന്നുും അട്ത 
ഭരണതെിൽ ഇനിയുും മുട്ന്നറാൻ 
കഴിയുും എന്ന ഉയർന്ന പ്രതീക്
കൾ വച്ചുപുൈർത്തുന്നവരാണന് അവ
ത്രന്നുമുള്ള കാര്യും നാും ഓർക്ക

ണും’. അതിനർത്ഥും ജനകീയ 
ജനാധിപത്യ വിപ്ലവതെിൽ ബൂർ
ഷ്വാസിയിത്ൈ  ദുർബ്ബൈരായ 
വിഭാ�ും സഖ്യശക്തിയാത്ണ
ന്നാണന്.

ഇവിത്ട പ്രസക്തമായ ട്ചാേ്യും 
വൻകിട ബൂർഷ്വാസിയുും ട്േശീയ 
ബൂർഷ്വാസിയുും ആരാത്ണന്നുള്ള
താണന്. സാമ്ാജ്യത്വും മുതൈാളി
ത്വതെിത്റെ പരട്മാന്നത ഘടേും 
എന്ന ഗ്രന്ഥതെിൽ മഹാനായ 
ത്ൈനിൻ വ്യക്തമായി ചൂണ്ിക്കാ
ടേിയിട്ടുള്ളതന് മുതൈാളിതെും അതി
ത്റെ പ്രാരുംഭേശയിൽ സ്വഭാവ
തെിൽ ട്േശീയമായിരിക്കുകയുും 
പരമാധികാര രാഷ്ടും സ്ാപി
ക്കാൻട്വണ്ി അട്ങ്ങയറ്ും പ്രയ
തന് നിക്കുകയുും ത്ചയ്ത്മന്നാണന്. 
കൂടാത്ത ട്േശീയ മൂൈധനും അതി
ത്റെ വികാസക്രമതെിൽ കുതെക
ക്കന് ജമേും നൽകുന്നു. വളർച്യുത്ട 
ഈ ഘടേതെിൽ അതിനന് സാമ്ാ
ജ്യത്വ സ്വഭാവും ലകവരുന്നു എന്നു
മാണന്. അതിനാൽ ട്േശീയ ബൂർ
ഷ്വാസി വളർന്നന് വികസിച്ന് കു
തെകയായി മാറുട്മ്പാഴാണന് സാ
മ്ാജ്യത്വ സ്വഭാവും ആർജ്ിക്കു
ന്നതന്. അതുത്കാണ്ന് കുതെക ബൂർ
ഷ്വാസിത്ക്കതിത്രയുള്ള സമരത്മ
ന്നു പറഞ്ഞാൽ ട്േശീയ ബൂർഷ്വാ
സിത്ക്കതിത്രയുള്ള സമരത്മന്നു
തത്ന്നയാണന് അർത്ഥും. എന്നാൽ 
വിപ്ലവപരിപാടി മുതൈാളിതെ 
വിരുദ്ധ ട്സാഷ്യൈിസ്റന് വിപ്ലവമ
ല്ലതാനുും!

രണ്ാമത്തെ വശും ബൂർഷ്വാ
സി വിട്േശ ഫിനാൻസന് മുൈധന
വമായി കൂടതൽ സഹകരിക്കുന്നു 
എന്നുും സമ്ാജ്യത്വവമായി സന്ധി
ത്ചയ്ന്നു എന്നുും ഉള്ള സിദ്ധാന്ത
മാണന്. ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസി വി
കസിച്ന് കുതെകകൾ ആയി മാറി 
സാമ്ാജ്യത്വ സ്വഭാവും ആർജ്ി
ച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാൽ സ്വാഭാവിക
മായുും ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസിയുത്ട 
വികസന താല്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധ
ത്പെടേന് വിട്േശസാമ്ാജ്യത്വ ശക്തി
കളുമായി ഒട്രസമയും ലവരുദ്ധ്യ
വും സഹകരണവും ഉണ്ാകുും. വി
ട്േശസാമ്ാജ്യത്വവമായി സന്ധി
ത്ചയ്ന്നു, വിട്േശ മൂൈധനവമായി 
സഹകരിക്കുന്നു എന്നതന് ഭരണ
കൂടാധികാരതെിൽ സാമ്ാജ്യത്വ
മുത്ണ്ന്നന് സ്ാപിക്കുന്നില്ല. ഫി
നാൻസന്   മൂൈധനും രോൻസന് നാ 
ഷണൽ  സ്വഭാവും ലകവരിച്ി
രിക്കുന്നതിനാൽ വൻകിട വിക
സിത മുതൈാളിതെ ഭരണകൂടങ്ങ
ത്ളല്ലാും  ഫിനാൻസന് മൂൈധനവ
മായി സഹകരിച്ാണന് നിൈനിൽ
ക്കുന്നതന്. 

മൂന്നാമത്തെ വശും ബൂർഷ്വാ  
-ഭൂപ്രഭു വർഗ്ഗമാണന് അധികാര
തെിൽ ഇരിക്കുന്നതന് എന്ന നി�
മനമാണന്. കുതെകകളായി വളർ
ന്നന് സാമ്ാജ്യത്വ സ്വഭാവും ആർ
ജ്ിച് ട്േശീയ ബൂർഷ്വാസിട്യാ 
ത്ടാപെും എങ്ങത്നയാണന് ഭൂപ്രഭുവർ
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സിപിഐ(എം) സ്ാതന്ത്യദിനാഘ�ാം
(14-ാം ശേജില് നിന്ന്)

പദശീെ വിദ്യാഭ്യാസ നെം 
പകരളം നെപൊക്രു�ട്

െംസ്ാന ശെവന് എ�യൂശകെ
ഷന് െശമേളനം ോസ്ാകെിയ 

പ്രശെയം
പുതിയ ട്േശീയ വിേ്യാഭ്യാസ 

നയും2020 അതിത്റെ രൂപീക
രണ പ്രക്രിയയിലും ഉള്ളടക്കതെി
ലും ഏത്റ നിഗൂഢതകൾ നിറ
ഞ്ഞതുും അക്കാേമികവിരുദ്ധവ
മാണന്. ജനാധിപട്ത്യതരവും 
സുംവാേ വിമുഖവമായ രീതിയി
ൈാണന്, പാർൈത്മറെിത്ന ഇരുടേിൽ 
നിർതെി, ചർച്കൾ ട്പാലമില്ലാ
ത്ത എക്ിക്യൂടേീവന് ഉതെരവിലൂത്ട 
പുതിയ ട്േശീയ വിേ്യാഭ്യാസന
യും ട്കന്ദ്ര സർക്കാർ പാസ്സാക്കി
യതന്. സ്വാതന്ത്യാനന്തര ഇന്ത്യ
യിൽ അവതരിപെിക്കത്പെടേ ട്േശീയ 
വിേ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളിൽ ശാ
സ്തീയ ജനാധിപത്യ വിേ്യാഭ്യാ
സതെിത്റെ പരിപൂർണ്ണമായ വി
ട്ച്ഛേത്തെയാണന് ട്േശീയ വിേ്യാ
ഭ്യാസനയും - 2020 കുറിക്കുന്നതന്. 

ചരിത്രത്മന്ന ട്പരിൽ അവതരി
പെിക്കുന്ന പുരാതന ഭാരത ട്കന്ദ്രീ
കൃത മിത്തുകളിട്ൈയ ന്ക്കുും ഫാക്
റി ട്മാഡൽ വിേ്യാഭ്യാസ സമ്പ്ര
ോയതെിത്റെ ലനപുണ്യധിഷ്ിത 
മത്സരക്രമതെിട്ൈയ ന്ക്കുും ഒട്ര 
സമയും ഊളിയിടന്ന അശാസ്തീ
യവും വിചിത്രവമായ രീതികളാ
ണന് ട്േശീയ വിേ്യാഭ്യാസ നയും 
പിന്തുടരുന്നതന്. ചരിത്ര നിട്ഷധ
തെിത്റെയുും, അധികാര - ഘടനാ 
ട്കന്ദ്രീകരണതെിത്റെയുും, ത്ഫ
ഡറൽ വ്യവസ്യുത്ട നിരാകര
ണതെിത്റെയുും, വാണിജ്യവൽ
ക്കരണതെിത്റെയുും, സാമൂഹ്യ 
നീതി നിട്ഷധതെിത്റെയുും സമാ
ഹാരമായി ഇന്ത്യയിത്ൈ അക്ക
േമിക്കുകളുും ത്പാതു സമൂഹവും 
ട്േശീയ വിേ്യാഭ്യാസ നയത്തെ 
വിൈയിരുതെിയിട്ടുണ്ന്. അട്താ
ത്ടാപെും  ത്പാതു- ഉന്നത വിേ്യാ
ഭ്യാസ ട്മഖൈ ട്നരിടന്ന അടി
സ്ാന സൗകര്യമില്ലായ്മ, ൈഭ്യ
തയില്ലായ്മ, തുൈ്യതയില്ലായ്മ,  ഗു

ണനിൈവാരമില്ലായ്മ ട്പാലള്ള 
ഗുരുതര പ്രശ്ങ്ങത്ള മറികടക്കു
ന്നതിനുള്ള  നിർട്ദേശങ്ങൾ ട്േശീയ 
വിേ്യാഭ്യാസ നയും അവതരിപെി
ച്ചു കാണുന്നില്ലാത്യന്നന് മാത്രമല്ല 
പ്രാഥമിക വിേ്യാഭ്യാസതെിത്റെ 
അടിസ്ാനങ്ങത്ളട്പാലും തകർ
ക്കാൻ പുതിയ നയും കരുക്കൾ 
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുത്വന്നതന് ഡി 
പി ഇ പി പരിഷ്ാരങ്ങളുത്ട പരി
ണതിത്യയാണന് ഓർമിപെിക്കു
ന്നതന്.

 ഒരു രാഷ്ടും, ഒരു വിേ്യാഭ്യാസ 
വ്യവസ്, ഒരു കരിക്കുൈും എന്ന 
അട്ങ്ങയറ്ും ട്കന്ദ്രീകൃതമായ വി
േ്യാഭ്യാസ  വ്യവസ്യിട്ൈയ ന്ക്കുും 
സാുംസ്ാരിക ട്േശീയതയിട്ൈ
യ ന്ക്കുമുള്ള അപകടകരമായ വഴി
യാണിത്തന്നന് െങ്ങൾ ഓർമേി
പെിക്കുന്നു.

 ശാസ്താവട്ബാധതെിനുും, യു
ക്തിചിന്തയ്ക്കുും,  ആഴട്മറിയ അക്കാ
േമിക പഠനതെിനുും പകരും മത 
പഠനതെിനുും മിത്തുകൾക്കുും, 

ആത്മീയ വിേ്യാഭ്യാസതെിനുും 
നൽകുന്ന അമിത പ്രാധാന്യും 
ഇന്ത്യൻ വിേ്യാഭ്യാസതെിൽ പരി
മിതമാത്യങ്ിലും നിൈനിൽക്കു
ന്ന ജനാധിപത്യ-മട്തതര വി
േ്യാഭ്യാസതെിത്റെ അന്ത്യും കുറി
്കെൈാവത്മന്നന് െങ്ങൾ തിരിച്
റിയുന്നു. സാുംസ്ാരിക ട്േശീയ
തയ്ക്കുും, ചങ്ങാതെ മുതൈാളിതെതെി 
നുും അനുകൂൈമായി ഇന്ത്യൻ വി
േ്യാഭ്യാസത്തെ വാണിജ്യവതന്ക്ക
രിക്കുകയുും വർഗ്ഗീയവതന്ക്കരിക്കു
കയുും ട്കന്ദ്രീകരിക്കുകയുും  ത്ച
യ്ന്ന ട്േശീയ വിേ്യാഭ്യാസ നയും 
ട്കരളതെിൽ നടപെിൈാക്കാനുള്ള 
ശ്മങ്ങളുമായി ട്കരളതെിത്ൈ 
ഇടതുപക് �വൺത്മറെന് മുട്ന്നാ
ട്ടു ട്പാകുന്നുത്വന്നതന് ത്െടേൽ 
ഉളവാക്കുന്നു.

ട്കന്ദ്ര സർക്കാർ നിർട്ദേശപ്ര
കാരും ട്ഫാക്കസന് ഗ്രൂപ്പുകളുത്ടയുും 
്ാഫ്റന് കരിക്കുൈും ത്ഫ്യിുംവർ
ക്കിത്റെയുും രൂപീകരണും നടന്നു 
വരികയാണന്. വിേ്യാഭ്യാസതെി

ത്ൈ ത്ഫഡറൽ വ്യവസ്ത്യ 
പാത്ട നിരാകരിക്കുന്ന ട്േശീയ 
വിേ്യാഭ്യാസ നയും തള്ളിക്കളയ
ണത്മന്ന നിൈപാടന് ബും�ാൾ, 
തമിഴന് നാടന് ഉൾത്പെത്ടയുള്ള സും
സ്ാന �വൺത്മന്റുകൾ സ്വീക
രിക്കുട്മ്പാൾ ട്കരളും ട്േശീയ 
നയതെിനനുസൃതമായ നിൈപാ
ടകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിത്ന െ 
ങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു. ട്േശീയ വി
േ്യാഭ്യാസ നയവ്യവസ്കൾ 
എതിർപ്പുകളില്ലാത്ത നടപെിൈാ
ക്കുന്ന സമീപനതെിൽനിന്നന് 
ട്കരള �വൺത്മറെന് പിൻമാറണ
ത്മന്നന് ഈ സട്മേളനും ആവശ്യ
ത്പെടന്നു.  വിേ്യാഭ്യാസും കൺക
ററെന് ൈിസ്റിൽത്പെടേ വിഷയമാത്ണ
ന്നിരിത്ക്ക ഏകപക്ീയമായി 
അക്കാേമികവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ 
അടിട്ച്ൽപെിക്കുന്ന ട്കന്ദ്ര നയ
ങ്ങൾത്ക്കതിരായ പ്രതിട്ഷ ധങ്ങൾ
ക്കന്  ട്കരളും ട്നതൃത്വും നൽകണ
ത്മന്നുും ഈ സട്മേളനും അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു.

സോനന്ൻ പ്രസും�ിച്ചു.
ത്കാല്ലതെന് ഒട്ക്ാബർ 30നന് 

ചിന്നക്കട ത്ഹഡന് ട്പാസ്റന് ഓഫീസന് 
ധർണ്ണ നടന്നു. സുംസ്ാന ത്സ
ക്രടേറി സഖാവന് വി.ത്ക.സോന
ന്ൻ ഉേന്ഘാടനും ത്ചയ്തു. ജില്ലാ 
പ്രസിഡണ്ന് സഖാവന് എസന്.രാ
ധാകൃഷ്ണൻ അദ്ധ്യക്ത വഹിച്ചു. 
സുംസ്ാന ലവസന് പ്രസിഡണ്ടുും 
എസന് യുസിഐ (കമേ്യൂണിസ്റന്) 
ജില്ലാ ത്സക്രടേറിയുമായ സഖാവന് 

ലഷൈ ത്ക. ട്ജാൺ, ജില്ലാ ത്സ
ക്രടേറി സഖാവന് ബി.വിട്നാേന്, 
സഖാവന് ആർ.രാമചന്ദ്രൻ എന്നി
വർ  പ്രസും�ിച്ചു.  ജില്ലയിൽ 

അഞ്ൽ, പുനലൂർ, ത്പരുമ്പുഴ, കണ്ണ
നല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രതി
ട്ഷധ ട്യാ�ങ്ങൾ നടന്നു.

ട്കാടേയതെന് നടന്ന ബിഎസന്എ
ൻഎൽ ഓഫീസന്        മാർച്ന് സും
സ്ാന ലവസന് പ്രസിഡണ്ന് 
സഖാവന് എൻ.ആർ.ട്മാഹൻ കുമാർ 
ഉേന്ഘാടനും ത്ചയ്തു. ജില്ലാ ത്സക്ര
ടേറി സഖാവന്  വി.പി. ത്കാച്ചുട്മാൻ 

ണിയൽ - അർദ്ധ ഫ്യൂഡൽ ഭരണും) 
ത്താഴിൈാളി വർഗ്ഗതെിത്റെ മുൻ 
ലകയിൽ സാമ്ാജ്യത്വതെിനുും 
ഫ്യൂഡൈിസതെിനുും എതിത്ര നട
ക്കുന്നതാണന് ജനകീയ ജനാധി
പത്യ വിപ്ലവും.  ലചനയിൽ മാട്വാ 
ട്സതൂങ്ങിത്റെ ട്നതൃത്വതെിൽ നട
ന്ന വിപ്ലവും ജനകീയ ജനാധിപ
ത്യ വിപ്ലവമായിരുന്നു-അതന് പു
തെൻ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവും എന്ന
റിയത്പെടന്നു. സിപിഐ(എും) 
പറയുന്ന ജനകീയ ജനാധിപത്യ 
വിപ്ലവും ഇതല്ല. അവർ വിവക്ി
ക്കുന്നതന് കുതെകകളാൽ നയിക്ക
ത്പെടന്ന ബൂർഷ്വാ- ഭൂപ്രഭു സർക്കാ
രിത്ന അധികാരതെിൽനിന്നുും 
തൂത്തെറിയുന്ന വിപ്ലവമാണന്. ബൂർ
ഷ്വാ ഭരണകൂടത്തെ തൂത്തെറിയു
ന്ന വിപ്ലവും മുതൈാളിതെ വിരുദ്ധ 
ട്സാഷ്യൈിസ്റന് വിപ്ലവമാണന്.  അതന് 
ട്സാവിയറ്ന് റഷ്യയിൽ 1917 ൽ 

ഗ്ഗും അധികാരും പങ്ിടക എന്നതന് 
ചരിത്രവും മാർകന് സിസതെിത്റെ 
ബാൈപാഠവും അറിയാവന്നവർ
ക്കന് ഉൾത്ക്കാള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന 
കാര്യമല്ല. കാർഷികട്മഖൈയപൊ
ത്ട ട്കാർപെട്ററ്റുകൾ പിടി മുറുക്കു
ന്ന ഈ സന്ർഭതെിലും ഭൂപ്രഭു 
ജമേിവർഗ്ഗും അധികാരും പങ്ിടന്നു 
എന്ന വ്യാഖ്യാനും യാഥാർത്ഥ്യ
ത്തെ പ്രതിഫൈിപെിക്കുന്നില്ല. 

എടത്തു പറട്യണ് മത്റ്ാരു 
കാര്യും ജനകീയ ജനാധിപത്യ 
വിപ്ലവും എന്ന പ്രട്യാ�മാണന്. 
ഭൂപ്രഭു-നാടവാഴിതെ-രാജവാഴ്ചയു
ള്ള നാടകളിൽ വിട്േശാധിപത്യ
ട്മാ ട്മൽട്ക്കായ്മട്യാ ഉണ്ായി
രിക്കുകയുും മുതൈാളിതെും ലശ
ശവാവസ്യിൽ ആയിരിക്കുകയുും 
ത്ചയ്ട്മ്പാൾ (അർദ്ധ ത്കാട്ളാ

നടന്ന വിപ്ലവമാണന്. ഇൻഡ്യയു
ത്ട മുർതെസാഹചര്യതെിൽ ഏറ്
വും ശരിയുും കൃത്യവമായ വിപ്ലവ
പരിപാടി മുതൈാളിതെ വിരുദ്ധ 
ട്സാഷ്യൈിസ്റന് വിപ്ലവമാണന്. അതി
നാൈാണന് എസന് യുസിഐ (കമേ്യൂ
ണിസ്റന്) ഈ അടിസ്ാന ലൈൻ 
സ്വീകരിച്ിട്ടുള്ളതന്.   

മുതൈാളിതെ ട്ചരിയിൽ നി
ൈയുറപെിച്ചുത്കാണ്ന് സിപിഐ
(എും) ലകത്ക്കാണ്ിട്ടുള്ള അധമ
മായ പ്രാട്യാ�ിക രാഷ്ടീയതെി
ത്റെ കണക്കുകൂടേലകളാണന് എല്ലാും 
നിശ്ചയിക്കുന്നതന്. സ്വാതന്ത്യ േി
നാട്ഘാഷതെിത്റെ പുതിയ തീ
രുമാനവും ഇട്ത കണക്കുകൂടേൈിൽ 
വന്നിട്ടുള്ളതാണന്. നിൈനിൽക്കുന്ന 
മുതൈാളിതെവ്യവസ്ട്യാടന് സാ
ധ്യമാകുന്നിടട്തൊളും താോത്മ്യ
ത്പെടാനാണന് സിപിഐ(എും) പരി
ശ്മിക്കുന്നതന്. സ്വകാര്യമൂൈധന 

നിട്ക്പും വർദ്ധിക്കുട്മ്പാൾ വന്നു
ട്ചരുന്ന വികസനതെിത്റെ പറു
േീസത്യക്കുറിച്ാണന് സിപിഐ
(എും) ഭാഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ. നി
ട്ക്പസൗഹൃേപരമായ അന്തരീ
ക്ും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ത്താഴിൈാ
ളിവർഗ്ഗതെിത്റെ കടമകത്ളത്ന്തന്നന് 
സ്റഡി ക്ാസ്സന് സുംഘടിപെിക്കുന്നു. 
ലവരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാേും 
ഇൻഡ്യൻ സാഹചര്യതെിൽ പ്ര
ട്യാ�ികമല്ല എന്നന് പ്രഖ്യാപിച്ന്, 
വിപ്ലവത്മന്നതന് ഏടേിൽട്പൊലമി
ല്ലാതാക്കി മുതൈാളിവർഗ്ഗതെിത്റെ 
നല്ലപിള്ള ആകാൻ പണിത്പെടന്ന 
ൈജ്ാകരമായ കാഴ്ച നാും കാട്ണ
ണ്ി വരുന്നു. സ്വാതന്ത്യേിനാച
രണും നടത്തുന്നില്ല എന്നതന് മുത
ൈാളിമാർക്കന് പ്രട്ത്യകിച്ന് ബുദ്ധി
മുത്ടോന്നുും ഉണ്ാക്കുന്നിത്ല്ലങ്ിലും 
അവർക്കന് ത്തറ്ിദ്ധാരണ ഉണ്ാ
കാൻ സാധ്യതയുള്ള പഴയ നിൈ

പാടന് തിരുതെി കഴിയുന്നത്ര പര
മാവധി ോസ്യഭാവും കാട്ടുന്നതാ
ണട്ല്ലാ നല്ലതന്. സ്വാതന്ത്യേിനും 
ആചരിട്ക്കണ്തില്ല എന്ന അബ
ദ്ധതീരുമാനതെിത്റെ വിപരീത 
നിൈയിട്ൈക്കന് ട്പാകാൻ ട്പ്രരി
പെിക്കുന്നതന് സിപിഐ(എും) 
ഇട്പൊൾ പുൽകിയിട്ടുള്ള വർഗ്ഗാ
ഭിൈാഷങ്ങളാണന്. എണ്ണമറ് രക്ത
സാക്ികളുും അട്നകട്കാടി രാ
ജ്യസന് ട്നഹികളുും ത്പാരുതിട്ന
ടിത്യടതെ രാഷ്ടീയസ്വാതന്ത്യ
ത്തെ കാണാനുും അും�ീകരിക്കാ
നുും  കഴിയാത്ത ട്പായതന് അവർ 
പിന്തുടർന്ന മാർകന് സിട്സ്റതരവും 
യാന്തികവമായ സമീപനതെി
ത്റെ ഫൈമായിരുന്നു. ഇന്നന് ട്േശീ
യപതാക ഉയർതൊൻ തീരുമാ
നിക്കുട്മ്പാഴുും അട്ത സമീപന
തെിത്റെ ആവർതെനമാണന് നാും 
കാണുന്നതന്.

അധ്യക്ത വഹിച്ചു. സഖാക്കൾ 
ത്ക.പി. വിജയൻ, എും.ത്ക. കണ്ണൻ, 
എ.ജി.അജയകുമാർ, ത്ക.എൻ. 
രാജൻ, എും.ത്ജ.സണ്ണി, യു.ത്ജ. 
ആശാരാജന് എന്നിവർ പ്രസും�ി
ച്ചു. എരുട്മൈി, മുക്കൂട്ടുതറ, ഏറ്റുമാ
നൂർ, തിരുവാർപെന് തുടങ്ങിയ സ്
ൈങ്ങളിലും പ്രതിട്ഷധ ട്യാ�ും 
നടന്നു.

ആൈപ്പുഴയിൽ ത്ചങ്ങന്നൂർ 
ത്ഹഡന് ട്പാസ്റന് ഓഫീസന് ധർണ്ണ 
സുംസ്ാന ലവസന് പ്രസിഡണ്ന് 
സഖാവന് എസന്. സീതിൈാൽ ഉേന്ഘാ
ടനും ത്ചയ്തു. സഖാവന്  ടി.ത്ക.ട്�ാ
പിനാഥൻ അദ്ധ്യക്ത വഹിച്ചു. 
സഖാക്കൾ മധു ത്ചങ്ങന്നൂർ, ത്ക
.ശശികുമാർ, വി.ട്വണുട്�ാപാൽ, 
എസന്. ഭുവട്നശ്വരൻ, ടി.ട്കാശി, 
പ്രബീഷന്,  ബിമൽജി, ത്ടസ്സി 
ട്ബബി എന്നിവർ പ്രസും�ിച്ചു. 
ജില്ലയിൽ ആൈപ്പുഴ, കായുംകുളും, 
അമ്പൈപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
ട്കന്ദ്ര ഓഫീസുകൾക്കുമുമ്പിൽ 
ധർണ്ണയുും ട്ചർതെൈ, അരൂർ, പറ
വൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രതിട്ഷധ 
ട്യാ�ങ്ങളുും നടന്നു.

അങ്മാൈി ജാഥ സ.പി.പി. 

അ�സ്റിനുും, കൂതൊട്ടുകളത്തു നി
ന്നാരുംഭിച് ജാഥ സ. എൻ.ആർ. 
ട്മാഹൻ കുമാറുും, റിലഫനറി 
ട്�റ്ിൽ നിന്നാരുംഭിച് ജാഥ സ. 
പി.എും. േിട്നശനുും ഉേന്ഘാടനും 
ത്ചയ്തു.ഏലൂർ വ്യവസായ ട്മഖൈ
യിൽ അങ്മാൈി ജാഥയുത്ട സമാ
പനും നടന്നു. സ. ത്ക.എസന്. ഹരി
കുമാർ (ജില്ലാ ത്സക്രടേറി, സും
സ്ാന ലവസന് പ്രസിഡണ്ന്) 
ട്യാ�ും ഉേന്ഘാടനും ത്ചയ്തു. 

എറണാകുളും ജില്ലയിൽ ഒട്ക്ാ
ബർ 30നന് ഒരു ലബക്കന് റാൈിയുും 
രണ്ന് വാഹന ജാഥയുും നടന്നു. 
ജില്ലയുത്ട മൂന്നന് ട്കന്ദ്രങ്ങളിൽ 

നിന്നന് ഇതന് ആരുംഭിച്ചു. 21 ട്കന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ ട്യാ�ങ്ങൾ നടതെി.ഏറ
ണാകുളും സിറ്ിയിൽ നടന്ന ട്യാ�ും 
എസന് യുസിഐ കമേ്യൂണിസ്റന് സും
സ്ാന ത്സക്രട്ടേറിയറ്ന് അും�ുംവും 
ജില്ലാ ത്സക്രടേറിയുമായ സ. ടി.ത്ക.
സുധീർ കുമാർ ഉേന്ഘാടനും ത്ചയ്തു. 
എഐയുറ്ിയുസി ജില്ലാ പ്രസിഡ
ണ്ടുും സുംസ്ാന ലവസന് പ്രസി
ഡണ്ടുമായ സ. പി.എും. േിട്നശൻ 
അദ്ധ്യക്ത വഹിച്ചു.

തൃശൂർ, പാൈക്കാടന്, ട്കാഴിട്ക്കാ
ടന്, കണ്ണൂർ, പതെനുംതിടേ ജില്ലക
ളിലും വിവിധ പരിപാടികട്ളാത്ട 
പ്രതിട്ഷധ വാരും ആചരിച്ചു.

പ്രതിശഷധവാരശത്ാടനുബന്ധിചന് എറണാകുളത്ന് നടന് േരിോടി
യില് െഖാവന് േി.എം.ദിശനേന് പ്രെംഗിക്കുന്നു

ശൊടേയം  ബിഎെന് എന്എല് ഓഫീെിനുമുന്ില് നടന് ധര്ണ 
െഖാവന് എന്.ആര്. ശൊഹന്കുൊര് ഉദന്ഘാടനം സെയ്യുന്നു

അഖിഘലന്്യാ പ്രതിഘേധ സമരവാരം
(13-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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hn]Â¡camb tZiob hnZym`ymk \bw 2020 s\Xnsc 
sXcphnend§m³ Blzm\w sNbvXv 

kwØm\ hnZym`ymk kwc£W kt½f\w
ഇന്ത്യയുത്ട മട്തതര ജനാധി

പത്യ ശാസ്തീയ വിേ്യാഭ്യാസ വ്യ
വസ്ത്യ പൂർണമായി തകർക്കു
ന്ന വിപൽക്കരമായ ട്േശീയ വി
േ്യാഭ്യാസ നയതെിത്നതിത്ര സും
സ്ാന വിേ്യാഭ്യാസ സരക്ണ 
സട്മേളനും ഒട്ക്ാബർ 15, 16 തീ
യതികളിൽ ആൈപ്പുഴയിൽ നട
ന്നു. അധ്യാപക രും�ത്തെ ട്ശ്ഷ് 
വ്യക്തിത്വും ബി.േിൈീപൻ ത്ചയർ
മാനായി 70 ട്പർ അടങ്ങിയ അതി
വിപുൈമായ ഒരു സ്വാ�തസുംഘ
തെിനന് രൂപും നൽകിത്ക്കാണ്ാ
ണന് സട്മേളനപ്രവർതെനങ്ങൾക്കന് 
തുടക്കും കുറിച്തന്. സുംസ്ാന വി
േ്യാഭ്യാസ സട്മേളനും വിജയിപെി
ക്കാൻ ആവശ്യത്പെടേന് ബി.ആർ.
പി.ഭാസ്ർ, ട്ഡാ.എ.ത്ക.രാമകൃ
ഷ്ണൻ, ത്പ്രാഫ.എും.ത്ക.സാനു, 
ത്പ്രാഫ.ത്ക.അരവിന്ാക്ൻ തുട
ങ്ങി അട്നകും സാമൂഹ്യ വ്യക്തി
ത്വങ്ങൾ ഒപ്പുത്വച് ഒരു അഭ്യർ
ത്ഥന ട്സവന് എഡ്യൂട്ക്കഷൻ കമേി
റ്ി പൂർത്പെടവിക്കുകയുണ്ായി. നൂറ്ി 
അറുപട്താളും പ്ര�ത്ഭർ അഭ്യർ
ത്ഥനയിൽ ഒപ്പുത്വച്ചു.

ഒട്ക്ാബർ 15നന് 'വളത്ച്ഴുത
ത്പെടന്ന ഇന്ത്യാ ചരിത്രും' എന്ന 
വിഷയത്തെ സുംബന്ധിച് ത്സ
മിനാർ ചടയൻ മുറി ഹാളിൽ സും
ഘടിപെിച്ചുത്കാണ്ാണന് േ്വിേിനസ
ട്മേളനും തുടങ്ങുന്നതന്. നിറഞ്ഞു 
കവിഞ്ഞ ഹാളിൽ, ട്കരള ചരിത്ര 
കൗൺസിൽ ത്ചയർമാൻ ത്പ്രാഫ.
ലമക്കിൾ തരകൻ ത്സമിനാർ 
ഉേന്ഘാടനും ത്ചയ്തു. ഇന്ത്യയുത്ട 
യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തെ സുംഘപ
രിവാർ ശക്തികൾ വികൃതമാക്കു
ന്നുത്വന്നന് അട്ദേഹും പറഞ്ഞു. 
ത്പ്രാഫ.ട്ജാർജ്ന് ട്ജാസഫന് 
അദ്ധ്യക്ത വഹിച്ചു. ട്കരള ചരി
ത്ര കൗൺസിൽ അും�ും ത്പ്രാഫ.
എബ്ഹാും അറയ ന്ക്കൽ, എും.ഷാ
ജർഖാൻ,  അഡ്വ.ബി.ത്ക.രാജ
ട്�ാപാൽ തുടങ്ങിയവർ സുംസാ
രിച്ചു. ആർ.പാർത്ഥസാരഥി വർമേ 
സ്വാ�തവും ത്ക.ബിമൽജി കൃത

ജ്ഞതയുും പറഞ്ഞു.
രണ്ാും േിവസും രാവിത്ൈ ആൈ

പ്പുഴ ജവഹർ ബാൈഭവനിൽ  നട
ന്ന സുംസ്ാനതൈ വിേ്യാഭ്യാസ 
സുംരക്ണ സട്മേളനും ലമസൂർ 
ത്ജഎസന്എസന് യൂണിട്വഴ്ിറ്ി മുൻ 
ലവസന് ചാൻസൈർ ത്പ്രാഫ. ജവ
ഹർ ട്നശൻ ഉേന്ഘാടനും ത്ചയ്തു. 
വിേ്യാഭ്യാസത്തെ സ്വന്തും കാൽ
ക്കീഴിട്ൈയ ന്ക്കന് ത്കാണ്ടുവരാൻ 
എല്ലാ ജനാധിപത്യ മര്യാേകത്ള
യുും നഗ്നമായി ട്കന്ദ്ര സർക്കാർ 
ൈുംഘിച്ചുത്വന്നന് അട്ദേഹും പറഞ്ഞു. 
ട്കന്ദ്രസർക്കാരിത്റെ 2020ത്ൈ 
പുതിയ ട്േശീയ വിേ്യാഭ്യാസ നയും 
ട്കവൈും വിേ്യാഭ്യാസത്തെ മാത്ര
മല്ല തകർക്കുന്നതന്. നമ്മുത്ട സും
സ്ാരത്തെയുും ജനാധിപത്യ മൂൈ്യ
ങ്ങത്ളയുും സാമൂഹ്യ ഘടനത്യയുും 
രാജ്യത്തെതത്ന്നയുും തകർക്കുന്ന
താണന് എന്നന് അട്ദേഹും അഭിപ്രാ
യത്പെട്ടു. പുതിയ വിേ്യാഭ്യാസ നയ
തെിത്ന്നതിത്ര അതിശക്തമായ 
പ്രട്ക്ാഭണും രാജ്യത്തെമ്പാടും 
വളർന്നുവരണും എന്നന് അട്ദേഹും 
പറഞ്ഞു. സട്മേളനതെിൽ ട്സവന് 
എജ്യൂട്ക്കഷൻ കമേിറ്ി സുംസ്ാന 
ത്സക്രടേറി എും.ഷാജർഖാൻ അദ്ധ്യ
ക്ത വഹിച്ചു. സ്വാ�ത സുംഘും 
ത്ചയർമാൻ ബി.േിൈീപൻ സ്വാ
�ത പ്രസും�ും നടതെി. ത്പ്രാഫ.

ജവഹർ ട്നശത്ന ആേരിച്ചുത്കാ
ണ്ന് ഒരു ത്മത്മട്റൊ ത്പ്രാഫ.ട്ജാർജന് 
ട്ജാസഫന് ലകമാറി. ത്പ്രാഫ. 
ട്നശൻ രചിച് രണ്ന് കൃതികളുത്ട 
ട്കാപെി സുംസ്ാന ലവസന് പ്ര
സിഡറെന്  ജി.നാരായണൻ മാഷന് 
ഏറ്റുവാങ്ങി. ട്േശീയ വിേ്യാഭ്യാസ 
നയും ട്കരളതെിൽ നടപൊക്കരു
തന് എന്നാവശ്യത്പെടന്ന പ്രട്ത്യക
പ്രട്മയും ട്മധ സുട്രന്ദ്രനാഥന് അവ
തരിപെിച്ചു. ത്ക.വി.മട്നാജന്  പിന്തു
ണച്ചു. ഐഎസന്ആർഒ റിടേട്യർ
ഡന് സയറെിസ്റന് സി.രാമചന്ദ്രൻ, 
ത്ക.വി.മട്നാജന്, ത്പ്രാഫ.ബിജു
ൈാൽ, സൗഭാ�്യകുമാരി തുടങ്ങി
യവർ സുംസാരിച്ചു. 

ഉച് കഴിഞ്ഞന് നടന്ന പ്രതിനി
ധി സട്മേളനും അഖിട്ൈന്ത്യ ട്സവന് 
എഡ്യൂട്ക്കഷൻ കമേിറ്ി ലവസന് 
പ്രസിഡറെന്  ത്പ്രാഫ.ട്ഹാചിമിൻ 
തിൈ�ർ ഉേന്ഘാടനും ത്ചയ്തു. ത്പ്രാഫ.
പി.എൻ.തങ്ച്ൻ, ട്ഡാ.എും.ട്ജ്യാ
തിരാജന്, ത്പ്രാഫ.ഫ്ാൻസിസന് 
കളത്തുങ്ൽ എന്നിവർ അടങ്ങിയ 
പ്രസീഡിയമാണന് സട്മേളന നട
പടികൾ നിയന്തിച്തന്. വിേ്യാ
ഭ്യാസ നയത്തെ സുംബന്ധിച് മു
ഖ്യപ്രട്മയും അഡ്വ.ഇ.എൻ.ശാന്തി 
രാജന് അവതരിപെിച്ചു. ട്േശീയ വി
േ്യാഭ്യാസ നയതെിത്റെ അപകട
ങ്ങൾ സമഗ്രമായി ചൂണ്ിക്കാടേിയ 

പ്രട്മയും ചർച്കൾക്കന് ട്ശഷും  
ഐകകണന്ട്ഠ്യന പാസ്സാക്കി. 
ത്പ്രാഫ.ട്ജാർജ്ന് ട്ജാസഫന്, ജി
.നാരായണൻ ഉൾപെത്ടയുള്ളവർ 
സുംസാരിച്ചു.

ഭാഷാപ്രശ്ും,  ചരിത്ര പഠനും, 
�ട്വഷണ ട്മഖൈയിത്ൈ പ്രതി
സന്ധി എന്നിവത്യ സുംബന്ധിച് 
പ്രട്മയങ്ങളുും അവതരിപെിക്കത്പെ
ട്ടു. സുംഘടനാപ്രട്മയും ത്സക്രടേറി 
എും.ഷാജർഖാൻ അവതരിപെിച്ചു. 
തുടർന്നന്, ട്സവന് എജ്യൂട്ക്കഷൻ 
കമേിറ്ി ട്കരള ചാപന്റ്റിനന് ട്ന
തൃത്വും നൽകാൻ അതിശക്തമായ 
പുതിയ കമേിറ്ിത്യ ത്തരഞ്ഞട
ത്തു. 68 അും� സമിതിയുത്ട രക്ാ
ധികാരികളായി ത്പ്രാഫ.എും.ത്ക
.സാനു, ട്ഡാ.എ.ത്ക.രാമകൃഷ്ണൻ 
എന്നിവത്ര ത്തത്രത്ഞ്ഞടത്തു. 
പ്രസിഡറെന് ആയി ത്പ്രാഫ. ട്ജാർ
ജ്ന് ട്ജാസഫിത്നയുും ത്സക്രടേ
റിയായി അഡ്വ. ഇ.എൻ.ശാന്തി
രാജിത്നയുും ത്തരത്ഞ്ഞടത്തു.

സമാപന സട്മേളനതെിൽ 
പുതിയ പ്രസിഡറെന് ത്പ്രാഫ.ട്ജാർജന് 
ട്ജാസഫന് അദ്ധ്യക്ത വഹിച്ചു. 
ട്കരള സുംസ്ാന ജനകീയ പ്ര
തിട്രാധ സമിതി സുംസ്ാന 
ലവസന് പ്രസിഡറെന് ജയന്സൺ 
ട്ജാസഫന് സമാപന സട്ന്ശും 
നൽകി. ഭാവി കർമ പരിപാടികൾ 

പുതിയ ത്സക്രടേറി അഡ്വ.ഇ.എൻ.
ശാന്തിരാജന് അവതരിപെിച്ചു.

പുതിയസുംസ്ാന സമിതി:
ഉപട്േശകർ: ത്പ്രാഫ എും.ത്ക.

സാനു, ട്ഡാ.എ.ത്ക രാമകൃഷ്ണൻ.
ത്പ്രാഫ.ട്ജാർജ്ന് ട്ജാസഫന്(പ്ര
സിഡറെന്), എും.ഷാജർഖാൻ, ട്ഡാ. 
ട്ജ്യാതിരാജന്, ത്പ്രാഫ.പി. എൻ 
തങ്ച്ൻ, ത്പ്രാഫ.ത്ക.പി.സജി, 
എ.പി.അഹമേേന്, ജി.നാരായണൻ, 
ത്ക.ആർ.അട്ശാകന് കുമാർ, സൗ
ഭാ�്യകുമാരി(ലവസന് പ്രസിഡ
റെന് സന്), അഡ്വ.ഇ.എൻ.ശാന്തിരാ
ജന്(ത്സക്രടേറി), ത്പ്രാഫ.ഫ്ാൻസി
സന് കളത്തുങ്ൽ, ത്ക.ജി.അനിൽ
കുമാർ, ട്ഡാ.ഇ.ശ്ീകുമാരൻ, 
ആർ.അപർണ, ത്ക.എസന്.ഹരി
കുമാർ, എസന്.അൈീന, മണിക
ണ്ഠൻ, ത്ക.ശശാങ്ൻ, വി.എസന്.
�ിരീശൻ, ട്ഡാ.എും.പ്രേീപൻ, 
ട്ജ്യാതിസന് ബാബു, വിേ്യ.ആർ.
ട്ശഖർ, പുഷ്പ അ�സ്റിൻ, ത്ക.ബി
മൽജി, ബിനു ട്ബബി(ത്സക്രടേ
റിട്യറ്ന്), എക്ിക്യൂടേീവന് കമേിറ്ി 
യും�ങ്ങളായി ത്ക.ബാബുരാജന്, 
അകിൽമുരളി, ആഷാട്േവി, ട്ഡാ. 
എ.എും.അട്ജഷന്,  എസന്.സുധി
ൈാൽ, പി.എസന്.ട്�ാപകുമാർ, 
ആർ.സുജ, എും.ത്ക.ഷഹസാേന്, 
എ.റജീന, സജീവന്കുമാർ, അബ്ദുൽ 
നവാസന്, ത്ക.ഈപെച്ൻ, പി.ത്ക. 
ഭ�തന്, പാർത്ഥസാരഥി വർമേ, 
ടി.മുരളി, എൻ.ഉേയകുമാർ, നിഖിൽ 
സജി, സുജ ആറെണി, എസന്.ട്മധ, 
ആർ.സുനിത എന്നിവരുും  കൗൺ
സിൽ അും�ങ്ങളായി ത്ടന്നിസൻ, 
ത്ക.ട്ബബി, ട്ഡാ.ട്ജാൺസൻ, 
ഹബീബന്, ട്ഡാ.സുകന്യ, ൈക്ന് മി.
ആർ.ട്ശഖർ, രതീഷന് രാമകൃഷ്ണൻ, 
ആർ.ശ്രുതി, രാധിക, ധർമജൻ, 
ട്�ാവിന്ന്, മീനാക്ി രാജീവൻ, 
നിള ട്മാഹൻകുമാർ, മീര ജയൻ, 
ബാൈമുരളി, അമ്മു ലൂട്ക്കാസന്, ത്ക.എ 
വിട്നാേന്, പ്രവീൺ, ട്താമസന് ഡാ
നിയൽ, ത്ക.പി.സുലബേ, വി.പി.
വിേ്യ, ജി.എസന്.ശാൈിനി എന്നിവ
രുും ത്തരത്ഞ്ഞടക്കത്പെട്ടു.

എൻഇപി 2020 എന്ന വി
പതെിൽനിന്നുും രാജ്യത്തെ രക്ി
ക്കാൻ അക്കാേമിക സമൂഹട്തൊ
ടന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുത്കാണ്ന് ഒട്ക്ാ
ബർ 30, 31 തീയതികളിൽ നടന്ന 
അഖിട്ൈന്ത്യ ട്സവന് എഡ്യൂട്ക്ക
ഷൻ സട്മേളനും ലഹബ്ിഡന് 
ട്മാഡിൈാണന് സുംഘടിപെിക്കത്പെ
ടേതന്. ന്യൂഡൽഹി, ത്കാൽക്കതെ, 
ത്ചലന്ന എന്നിങ്ങത്ന മൂന്നന് 
ഓഫന് ലൈൻ ട്കന്ദ്രങ്ങളിലും അട്ത 
സമയുംതത്ന്ന ഓൺലൈൻ സ്ടീ
മിങ്ങിലമായി സട്മേളനും വിജ
യകരമായി നടന്നു. ഒട്ക്ാബർ 

30നന് നടന്ന ആേ്യ  ത്സഷൻ വി
ശ്രുത ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ 
ഹബീബന് ഉേന്ഘാടനും ത്ചയ്തു. പ്ര
�ത്ഭ ചരിത്രകാരി ട്റാമി ൈാ ഥാ
പെർ, മുൻ യുജിസി ത്ചയർമാൻ 
സുഖ ട്േട്വാ ത്താറാടേന്, ലമസൂർ 
ത്ജഎസന്എസന് യൂണിട്വഴ്ിറ്ി മുൻ 
ലവസന് ചാൻസൈർ ത്പ്രാഫ.എൽ.
ജവഹർ ട്നശൻ, എഎഫന്എസന് യു 
മുൻ ലവസന് ചാൻസൈർ ത്പ്രാഫ.
ചന്ദ്രട്ശഖർ ചക്രബർതെി, ചരി
ത്രകാരൻ ത്പ്രാഫ.എ.കരുണാ 
നന്ൻ, ത്പ്രാഫ.സച്ിോനന് സിൻ 
ഹ തുടങ്ങിയവർ സുംസാരിച്ചു.

അഖിട്ൈന്ത്യ പ്രസിഡറെന്  ത്പ്രാ 
ഫ.പ്രകാശന് എൻ. ഭായന്ഷാ അധ്യ
ക്ത വഹിച്ചു. ജനറൽ ത്സക്രടേ
റി ത്പ്രാഫ.അനീസന് റായന് സ്വാ
�തും പറഞ്ഞു.

രണ്ാമത്തെ േിവസും നടന്ന 
അക്കാഡമികന് ത്സഷനിൽ ആേ്യും 
സുംസാരിച്തന് ട്കരളതെിൽ നി
ന്നുള്ള ത്പ്രാഫ.എ.ത്ക.രാമകൃഷ്ണൻ 
(ത്ജഎൻയു)ആയിരുന്നു. തുടർന്നന് 
പശ്ചിമബും�ാളിൽ നിന്നുള്ള മുൻ 
അഡ്വട്ക്കറ്ന് ജനറൽ ബിമൽ ചാ
റ്ർജി, ഒറീസ്സയിൽ നിന്നുള്ള 
ത്പ്രാഫ.ബീട്രന്ദ്ര കുമാർ നായകന്, 

ത്പ്രാഫ.ശ്യാും സുന്ർ േീപ്ി (അമൃ
തസറിൽ നിന്നുള്ള എമിരിറ്സന് 
ത്പ്രാഫസർ) ത്പ്രാഫ.ഘനശ്യാും
നാഥന്(ആസ്സാും) തുടങ്ങിയ അക്കാ
േമിക രും�ത്തെ പ്ര�ത്ഭർ അഭി
സുംട്ബാധന ത്ചയ്തു. തുടർന്നന്, ത്ഡ
ൈിട്�റ്ന് ത്സഷൻ നടന്നു. മുഖ്യ 
പ്രട്മയും ട്�ാവിന്രാജല അവത
രിപെിച്ചു. സുംഘടനാ റിട്പൊർടേന്  
ത്പ്രാഫ.അനീസന് ട്റ അവതരിപെി
ച്ചു. പ്രട്മയതെിലും റിട്പൊർടേിലും 
ചർച്കൾ നടന്നു. അതിനന് ട്ശഷും, 
ത്പ്രാഫ.ദ്രുബ മുഖർജി പാനൽ 
അവതരിപെിച്ചു.

ഗുജറാതെിൽ നിന്നുള്ള  ത്പ്രാഫ.
പ്രകാശന് എൻ.ഭായന്ഷാ പ്രസിഡ
റെന്  ആയുും ത്കാൽക്കതെയിൽനി
ന്നുള്ള ത്പ്രാഫ.അനീസന് റായന് 
ത്സക്രടേറിയായുും  ത്തത്രത്ഞ്ഞട
ക്കത്പെട്ടു. 150 അും�ങ്ങൾ അടങ്ങിയ 
സമിതിയിൽ ട്കരളതെിൽനിന്നന് 
ത്പ്രാഫ. ട്ജാർജന് ട്ജാസഫന്, സി. 
നാരായണൻ, ത്പ്രാഫ.പി.എൻ.
തങ്ച്ൻ, എും. ഷാജർഖാൻ, 
ത്പ്രാഫ.ഫ്ാൻസിസന് കളത്തുങ്ൽ, 
ട്ഡാ. എും. ട്ജ്യാതിരാജന്, അഡ്വ.ഇ
.എൻ.ശാന്തിരാജന്, ട്ഡാ.ശ്ീകുമാ
രൻ എന്നിവരുും ഉൾത്പെടന്നു.

AJnte´y tkhv FUyqt¡j³ kt½-f\w

െംസ്ാന വിദ്യാഭ്യാെ െംരക്ഷണ െശമേളനം ലെസൂര് സജഎെന് എെന് യൂണിശവഴന്െിറ്ി മുന്ലവെന്  
ൊന്െിൈര് ജവഹര് ശനേന് ഉദന്ഘാടനം സെയ്യുന്നു.


