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അഭിപ്രായഭഭദങ്ങൾക്കും ജരാ
തി-മത ചിന്തകൾക്കും അതീത
രരായി ജനങ്ങൾ ഒരു സൈന്യമരാ
യി മരാറുകയരാണ്. യുവരാക്കളകും വി
ദ്യരാർത്ികളകും വൃദ്ധരുകും സ്തീകളകും 
കുട്ികളകും തതരാഴിലരാളികളമരായി
ട്ടുള്ള തക തെയിൽ വിരുദ്ധ പ്
ഭ്രാഭകരാരികൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ, 
തതരുവുകളിൽ, ഗൃഹരാങ്കണങ്ങളിൽ 
ൈമരകും ഒരു ജീവിതസൈലിയരാ
യി ൈ്ീകരിച്ചുതകരാണ്് പ്തിഭേ
ധത്ിതറെ വ്യത്യസ്തമരാർഗ്ഗങ്ങൾ 
ആവിേ് കരിക്ന്നു. പദ്ധതിബരാ
ധിതഭമഖലകളിതല ഇരകൾ മരാ
ത്രമല്ല, ഭകരളത്ിതറെ മനഃൈരാ
്ി ഒന്നടങ്കകും ൈിൽവർസലൻ 
പദ്ധതി പിൻവലിക്കണതമന്നരാ
വൈ്യതപെടുന്നു. തക തെയിൽ വി
രുദ്ധ പ്ഭ്രാഭത്ിതറെ നീതി
ഭയരാതടരാപെമരാതണന്ന് ഭകരളത്ി
തറെ ൈരാമൂഹ്യ-ൈരാകുംൈ് കരാരിക 
രകുംഗങ്ങളിതല വ്യക്ിത്ങ്ങൾ 
അഭിമരാനപൂർവ്കും പ്ഖ്യരാപിക്ന്നു. 
തക തെയിലിനുഭവണ്ി ഭരണരാ
ധികരാരികൾ നടത്തുന്ന അഹന്ത
യുതട ജല്പനങ്ങൾ നമ്മുതട ൈകും
സ്രാനത്ിതറെ ആന്തരികഭചത
നയിൽ മുെിഭവൽപെിക്ന്നു. അത് 

നൂറുകണക്കിന് കവിതകളരായുകും 
ഭലഖനങ്ങളരായുകും കരാർട്ടൂണുകളരാ
യുകും പിെവിതയടുക്ന്നു. ഓഭരരാ 
ദിനവുകും പിന്നിടുഭ്രാൾ വർദ്ധി
ക്ന്ന ൈരാമൂഹ്യപിന്തുണയരാൽ 
തക തെയിൽ വിരുദ്ധ പ്ഭ്രാഭകും 
കരുഭത്രാതട കുതിക്കയരാണ്. 
ഐതിഹരാൈികമരായ കർേക 
ൈമരതത് അളവറ്റ ഊർജ്ജത്ി
തറെ ഉെവിടമരാക്കി മരാറ്റിതക്കരാണ്് 
ഭകരളത്ിതറെ മഹത്രായ ഈ 
ജനകീയ ൈമരകും കുതിക്കയരാണ.്   

ഭകരാവിഡ് വ്യരാപനൈരാധ്യത
യുതട ഭപരിൽ ആൾക്കൂട്ങ്ങളകും 
കൂടിഭചേരലുകളകും ഒഴിവരാക്കണതമ
ന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്രവ് നൽ
കിയിട്ടുള്ള ൈർക്കരാർതതന്ന സുര
്രാമരാനദണ്ഡങ്ങതളയരാതക കരാ
റ്റിൽപെെത്ി വൻ ഭപരാലീൈ് പട
യുമരായിവന്ന് തക തെയിൽ പദ്ധ
തിക്ഭവണ്ി ധിക്കരാരപൂർവ്കും 
കല്ലിടൽ തുടരുകയരാണ്. തപരാതു
പരിപരാടികൾക്ക് അടചേിട് ഹരാ
ളകളിൽ പരമരാവധി 50 ഭപർ 
എന്ന ഉത്രവ് ഇെക്കിയിട്് ഭകരാ
ട്യത്തുകും കണ്ണൂരിലുകും തകരാല്ലത്തുകും 
പൗരപ്മുഖരുമരായുള്ള മന്തിമരാരു
തട കൂടിക്കരാഴ്ച എന്ന പരിഹരാൈ്യ

നരാടകകും നടത്ി. ൈകുംഘടിതമരായ 
വിഭയരാജിപെ് ഭരഖതപെടുത്രാൻ 
ജനങ്ങൾക്ക് അവകരാൈവുകും അവ
ൈരവുകും നിഭേധിക്കതപെട്ിരിക്
ഭ്രാൾ, ജനങ്ങതള തവല്ലുവിളിചേ് 
തക തെയിലിനുഭവണ്ിയുള്ള പ്
വർത്നങ്ങൾ തുടരുകയരാണ്. 
ജനരാധിപത്യതത് ൈകുംബന്ിചേ് 
ഇക്കൂട്ർ ധരിചേിട്ടുള്ളത് എന്തരാ
ണ്?    

തക തെയിൽ ൈിൽവർസലൻ 

എന്ന പദ്ധതിക്ഭവണ്ി നിരത്
തപെട് വരാദങ്ങതള തുെന്നുകരാട്രാൻ 
ൈരാധരാരണയുക്ിയുതട പരിഭൈരാധ 
ഭപരാലുകും ഭവണ്ിവന്നില്ല. അത്ര
ഭമൽ ദുർബ്ബലവുകും പരസ്പരവിരുദ്ധ
വുമരായിരുന്നു അവ. പദ്ധതിക്
ഭവണ്ി നിലതകരാള്ളുന്നവതരന്ന 
നിലയിൽ ഭവേകും തകട്ിയരാടുന്ന
വരുതട നില ൈഹതരാപരാർഹകും 
തതന്ന. ആതരതിർത്രാലുകും പദ്ധ
തിയുമരായി മുഭന്നരാട്ടുഭപരാകുതമന്ന 
ധിക്കരാരപ്ഖ്യരാപനകും ആവർത്ി
ക്കയല്ലരാതത, തതക്വടക് യരാത്ര 
തചയ്രാൻ നരാല് മണിക്കൂതെന്ന 
പരിഹരാൈ്യജനകമരായ വരാദകും 
പരരാജിതരുതട ൈരീരഭരാേയിൽ 
ആവർത്ിക്കയല്ലരാതത ൈക്
മരായ വരാദങ്ങതളരാന്നുകും മുഭന്നരാട്ടു 
വയ്കരാനരാകുന്നില്ല.

പൗരപ്മുഖതര ഭബരാധ്യതപെടു

ത്തുവരാൻ ഭനരിട്ിെങ്ങിയ മുഖ്യമ
ന്തി വിഭദൈയരാത്രക്ഭൈേകും അത് 
തുടരുതമന്ന് പ്ഖ്യരാപിചേിട്ടുണ്്. 
ഇഷ്ടക്കരാതരയുകും ഏെരാന്മൂളികതള
യുകും  വിളിച്ചുഭചർത്്,  എഴുതി 
മുന്നിൽക്കിട്ിയത് ഏകപ്ീയ
മരായി വരായിച്ചുതീർക്ന്നതരാണ് 
ൈകുംവരാദകും. മറുഭചരാദ്യങ്ങൾക്ക് പരി
ജ്രാനമുള്ളവതരരാന്നുകും പൗരമു
ഖ്യന്രാരുതട  ൈദസ്സുകളിൽ ഉണ്രാ
കില്ല എന്നത് ഉെപെരാക്കതപെട്ിരു
ന്നു. ഈ ഭയരാഗങ്ങളിൽ പതങ്കടു
ക്കരാതനത്ിയ ൈമര ൈമിതിയുതട 
പ്തിനിധികതള കഴുത്ിനുപിടി
ചേ് പുെത്രാക്കി. കണ്ണൂരിലരായിരു
ന്നു ജനരാധിപത്യകും പൂത്തുലഞ്ഞ
ത്.  ഈ ഭയരാഗങ്ങളിൽ മുഖ്യമ
ന്തിയുകും മന്തിമരാരുകും പെഞ്ഞത് 
പലതുകും കള്ളമരാണ്. പലതുകും പെ

വിനാേകരമായ കക കറയില് േദ്ധതി ഉശേക്ിക്കണം എന്ാവേ്യകപെട്ടുകകാണ്ട് എസട് യുസിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റട്) ോര്ടിയുകെ ശനതൃത്വത്ില് നെന് കസക്രശടറിയറ്ട് മാര്ചട് കക കറയില് സില്വര്്ലൈന് 
വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി സംസ്ാന കെയര്മാന് എം.േി.ബാബുരാജട് ഉദട്ഘാെനം കെയ്യുന്നു

അസാധാരണമായ ജനേച്ഛയാല് േയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജേകീയ പ്രന്ാ
ഭത്ിേ് നകരളം സാ്ഷ്ം വഹിക്കുകയാണ്. പ്ക പ്െയില് നവണ്ട, നകരളം 
നവണം എന്ന ആഹ്ാേം സംസ്ാേപ്മമ്ാടും പ്രതിദ്്േിക്കുന്നു. കാസ
രനകാട് പ്േല്ിക്കുന്ന് മുതല് തിരുവേന്തപുരത്് പ്കാച്ചുനവളിവപ്ര നൂറുക
ണക്കിേ്  സമരസമിതികളില് പതിോയിരങ്ങള് സംഘടിതരായിരിക്കുന്നു. 
പ്ക പ്െയില് സില്വര്ലൈന് വിരുദ് ജേകീയ സമിതി എന്ന സമര സം
ഘടേയില് ഒപ്രാറ്റ മനുഷഷ്പ്േനപൊപ്ലൈ അവര അണിേിരന്നിരിക്കുന്നു.

വിനാേകരമായ കക കറയില് േദ്ധതി ഉശേക്ിക്കണം എന്ാവേ്യകപെട്ടുകകാണ്ട് എസട് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റട്) ോര്ടിയുകെ ശനതൃത്വത്ില് നെന് കസക്രശടറിയറ്ട് മാര്ചട്
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(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്ട്)

ഞ്ഞതുമില്ല. ഊന്നൽ മുഴുവൻ പു
നരധിവരാൈപരാഭക്കജിന് ആയി
രുന്നു. നഷ്ടപരിഹരാരകും ആരരാണ് 
ഭചരാദിചേത്. സിൽവർലൈനെതി
നെ സമെം നെയ്യുന്നവർ െഷ്ടപ
െിഹാെത്ിനുവവണ്ിയല്ല സമെം 
നെയ്യുന്നത്. പദ്ധതി അശാസ്ത്രീയ
മാണ്,  അൊവശ്യമാണ്, വേെളം 
അഭിമുഖ്രീേെിക്കുന്ന യാത്ാ വലേ
ശങ്ങൾക്് പെിഹാെമല്ല, വേെള
ത്ിനറെ പെിസ്ിതിനയയം പശ്ി
മഘട്ടനത്യം തേർക്കുന്നതാ
ണ്, വേെളനത് േടനക്ണിയി
ൈാക്കുന്നതാണ്, പതിൊയിെക്
ണക്ിെ് ആളുേനള കുടിനയാഴി

പ്ിക്കു ന്നതാണ്, വേെളത്ിനൈ 
മൂന്നെ വോടി ആളുേനളയം പ്ര
തികൂൈമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്,  
ആയതിൊൽ പദ്ധതി െിരുപാ
ധിേം ഉവപക്ിക്ണം എന്നതാ
ണ് സമെസമിതിയം പദ്ധതിയ
നട അപേടം മെസ്ിൈാക്ിയിട്ടു
ള്ള ജെങ്ങളും ഒവെ സ്വെത്ിൽ 
അഭിപ്രായനപ്ടുന്നത്. 

2018 ലരാണ് ൈിൽവർസലൻ 
പദ്ധതി ആസൂത്രണകും തചയ്തു തുട
ങ്ങിയത് എന്നുമുഖ്യമന്തി പെയു
ന്നു, എന്നിതട്ന്തരാണ് ഇതുവതര 
ഈ ൈ്ർക്കപരിപരാടികൾതക്കരാ
ന്നുകും മുതിരരാതിരുന്നത്. ഇഭപെരാഴുകും 
ഈ തകട്ടുകരാഴ്ചയ്ക് ൈ്ഭമധയരാ ഇെ
ങ്ങിത്ിരിചേതല്ല, ജനങ്ങളതട 
ൈക്മരായ പ്തിഭേധതത് തുടർ
ന്ന് മറ്റുപരായമില്ലരാതതയരാണ് ചർ
ചേ എന്നു പെഞ്ഞ് ഇെങ്ങിത്ിരി
ചേിരിക്ന്നത്. 

ഡിപിആറിന്റെ ഉള്ളക്കം  
ന്െ ന്റയിൽ പദ്ധതിയുന്െ 
വിനാശെരമായ സ്വഭാവകം 
വ്യക്തമാക്ുന്ു

പിടിചേതിതനക്കരാൾ വലുതരാ
ണ് അളയിലിരിക്ന്നത് എന്ന
തുഭപരാതലയരാണ ്തക.െയിൽ ൈിൽ
വർ സലൻ പദ്ധതിയുതട ഡിപി
ആർ പുെത്തുവന്നഭപെരാഴുള്ള അവ
സ്. രരാജ്യസുര്രാ രഹൈ്യകും 
എന്ന വരാദകും തപരാളിഞ്ഞു. ഇതി
നകകും ഉയർത്തപെട് ആൈങ്കൾക്ക് 
സ്ിരീകരണമരായി. ൈ്രാഭരാവിക 
നീതരരാഴുക് തടയതപെടുകും അത് 
ഉരുൾതപരാട്ലിനുകും തവള്ളതപെരാക്ക
ത്ിനുകും കരാരണമരാകുകും എന്നതട

ക്കകും പരിസ്ിതിതയ ആൈങ്കയി
ലരാക്ന്ന ധരാരരാളകും സൂചനകളണ്്. 
ഒന്നരവർേകുംമു്് തയ്രാെരാക്കിയ
തരാണ്, അതിനുഭൈേകും ധരാരരാളകും 
മരാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്്, അതിനനു
ൈരിചേരാകുകും നടപെിലരാക്ക എന്ന് 
തക.െയിൽ എകുംഡി വ്യക്മരാക്കി
ക്കഴിഞ്ഞു.

ബൗദ്ധിക ൈ്ത്വകരാൈ പരി
ധിയിൽ വരുന്നതരാകയരാൽ ഡി
പിആർ പുെത്തുവിട്ടു കൂടരാ വരാണി
ജ്യരഹൈ്യമരായതുതകരാണ്് പുെ
ത്തുവിടരാൻ പരാടില്ല,  ഡിപിആർ 
രഹൈ്യഭരഖയരായതുതകരാണ് ്ഇതി
നരാവൈ്യമരായി വരുന്ന പരാെയുതട
യുകും മണ്ിതറെയുകും കണക്കും പുെ

ത്തുവിഭടണ്തില്ല, ൈരാമൂഹ്യആ
ഘരാത പഠനത്ിന് ഡിപിആർ 
കരാഭണണ്തില്ല എന്നിങ്ങതന 
അതിവിചിത്രമരായ വരാദഗതിക
ളരാണ് ഉയർത്തപെട്ടുതകരാണ്ിരു
ന്നത്. ആഭരരാടരാണ് ഇതതരാതക്ക 
ഇവർ പെയുന്നത്. ഭകരളത്ിതല 
മുഴുവൻ ജനങ്ങതളയുകും ബരാധിക്
ന്ന ഒരു പദ്ധതിയുതട രൂപഭരഖ 
ജനങ്ങൾ അെിഭയണ്തില്ല എന്നു 
തീരുമരാനിക്കരാൻ ഇവർ ആരരാണ്. 
തതരതഞ്ഞടുക്കതപെട് ജനപ്തി
നിധികതളതയങ്കിലുകും കരാണിക്കരാ
നുകും നിയമൈഭയിൽ ചർചേതചയ്രാ
നുമുള്ള വിമുഖത എന്തുതകരാണ്രാ
തണന്ന് മുഖ്യമന്തി വ്യക്മരാക്ക 
തതന്നഭവണകും.  നിയമൈഭയിൽ 
ചർചേതചയ്തു എന്ന കള്ളവുകും മുഖ്യ
മന്തി പെഞ്ഞു. ഈ നിർബന്ിത 
വികൈനകും ആഭരരാടുള്ള ബരാധ്യത 
നിെഭവറ്റലരാണ്. എന്തരായരാലുകും 
ജനങ്ങഭളരാടല്ല, ഭകരാർപെഭെറ്റുകൾ
ക്കും ധനകരാര്യ ഏജൻൈികൾ
ക്മുള്ള ദരാൈ്യപെണിയരാണിത്. 
തീവ്രവലതുപ് നിലപരാതടന്ന് 
പ്തിപ്ഭനതരാവിന് വിമർൈി
ഭക്കണ്ിവരുന്നു.

പുെത്തുവന്നിട്ടുള്ള ഡിപിആർ, 
തെട്ിപെിക്ന്ന വിവരങ്ങളരാണ് 
പ്തിപരാദിക്ന്നത്. െിൈവിലുള്ള 
വേശ്രീയ സംസ്ാെ പാതേൾ  
വ്രീതികൂട്ടുേയം വിേസിപ്ിക്കുേ
യം നെയ്ാൽ  സ്വോെ്യവാഹെ
ങ്ങളിൽ യാത് സുഗമമാകും എന്ന
തിൊൽ  സിൽവർലൈെിൽ 
ആളുകുറയമവത്. പെിഹാെമായി 
ഡിപിആർ െിർവദേശിക്കുന്നത് 

ലഹവവേളിൽ വടാൾ ഏർനപ്
ടുത്ി വറാഡ് യാത് നെൈവവറി
യതാക്ണം എന്നാണ്. (ഡിപി
ആർ വപജ് 149)

െിൈവിലുള്ള റയിൽവവ ലൈൻ 
ഇെട്ടിപ്ിക്ൽ പൂർണമാകുേയം 
മൂന്നാമനതാരു ലൈൻ വെിേയം  
വളവുെിവർത്ി െിൈവിലുള്ള   പ്ര
ശ് െങ്ങൾ പെിഹെിക്കുേയം നെ
യ്ാൽ കൂടുതൽ ആളുേൾ ഇന്്യൻ 
റയിൽവവനയ ആശ്രയിക്കും, 
വതർഡ് എസി, സ്്രീപ്ർ യാത്
ക്ാർ സിൽവർ ലൈെിൽ വെി
ല്ല, സിൽവർ ലൈെിൽ ആളുകു
റയം. പെിഹാെനമന്ാണ്. റയിൽ
വവ  ൊർജ് കൂട്ടണം. (വപജ് 152) 

ഭകരളത്ിതല ൈരാധരാരണ ജന
ങ്ങൾ ആശ്രയിക്ന്ന ഭെരാഡ് 
െയിൽ യരാത്രരാമരാർഗ്ഗങ്ങതള തകർ
ത്തു് ൈിൽവർസലനിൽ ആതള
ത്ിക്ന്ന ചതിയരാണിത് എന്ന
തുതകരാണ്രാണ് ഡിപിആർ പുെ
ത്തുവിടരാതിരുന്നത്.

മൂന്ന് ൈരാധ്യതരാ പഠനങ്ങൾ 
നടത്ിയതരായരാണ് തക.െയിൽ 
അവകരാൈതപെടുന്നത്. മൂന്നിലുകും 
പരാതയുതട ഘടന വ്യത്യസ്തമരാണ്. 
ഭമൽപെരാലകും, തെയിൽ ഉെപെിചേ 
പരാതയുതട ദൂരകും, പ്തിദിന യരാ
ത്രക്കരാരുതട എണ്കും എന്നിവയിൽ 
വലിയ വ്യത്യരാൈമുണ്്. ൈർഭവ 

നടക്ന്നഭതയൂള്ളൂ എന്നരാണ് തക
െയിൽ ഇഭപെരാൾ അവകരാൈതപെ
ടുന്നത.് ൈർഭവ പൂർത്ിയരാകരാതത 
എങ്ങതനയരാണ് ഡിപിആർ തയ്രാ
െരാക്കിയത് എന്ന്  തകെയിലിനു
മരാത്രകും അെിയരാവുന്ന രഹൈ്യകും. 
യരാത്രക്കരാരുതട എണ്ത്ിലുകും അട

ങ്കൽ തുകയിലുകും വ്യക്തയില്ല 
എന്ന് ഇന്ത്യൻ െയിൽഭവയുകും പെ
ഞ്ഞിരിക്ന്നു. അടിമുടി തട്ിക്കൂ
ട്ടുകും തട്ിപ്പുമരാണ് പദ്ധതി. 

എത്രഭപരരാണ് ഭൂമി വിട്ടുതകരാ
ടുഭക്കണ്ിവരുന്നവർ എന്ന് വ്യ
ക്മരാക്കരാൻ ൈിൽവർസലനിന് 
സ്തുതിപരാടുന്നവർ ആതരങ്കിലുകും മു
ഭന്നരാട്ടുവരണകും. 25 മ്രീറ്റർ വ്രീതിയിൽ 
530 േിവൈാമ്രീറ്റർ െ്രീളത്ിൽ ഭൂമി 
എടുക്കുവ്ാൾ വ്രീടുവിട്ടുനോടുവക്
ണ്ിവരുന്നത് 9300 കുടുംബങ്ങൾ
ക്ാണ്. ഈ േണക്കു് ശെിയല്ല 
എന്ം വ്യാപാെസ്ാപെങ്ങളും 
ആൊധൊൈയങ്ങളും ഉൾനപ്നട 
20000വത്ാളം നേട്ടിടങ്ങൾ നപാ
ളിവക്ണ്ിവരുനമന്ം ഇ.ശ്ര്രീധെൻ 
ചൂണ്ിക്ാട്ടി യിരുന്.  എന്നാൽ 
മുപ്തുമ്രീറ്റർ ആണ് മുഖ്യമന്തി 
ഇവപ്ാൾ പറയന്ന േണക്്.  ഇരു
വശത്തുമായി 500 മ്രീറ്റർ പണിത്രീ
രുന്നതുവനെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ
ക്ായി നേ.റയിൈിനറെ േസ്റ്റഡി
യിൈായിെിക്കും എന്ന് ഡിപിആർ 
വ്യക്തമാക്കുന്ണ്്.  ഈ 500മ്രീ
റ്റർ ബഫർ വസാണായി പെിഗ
ണിച്ാൽ കുടിനയാഴിപ്ിക് നപ്ടു
ന്നവരുനട എണ്ം 20 ഇെട്ടിയാ
കും. അതായത് ഒഴിപ്ിക്നപ്ടുേ
വയാ  ഉപവയാഗശൂെ്യമാക്നപ്
ടുേവയാ നെയ്യുന്ന വ്രീടുേൾ ഒരു 
ൈക്ത്ി എൺപത്ിയാറായി
െം.  30 മീറ്റെിൽ നിർമ്രാണ പ്
വർത്നങ്ങൾ മരവിപെിക്കും എന്ന് 
ഡിപിആർ വ്യക്മരാക്ന്നു. ബഫർ 
ഭൈരാണിലുള്ള ആളകൾക്ക് നഷ്ട
പരിഹരാരമില്ല എന്നുമരാത്രമല്ല പെ
്ിതല മരങ്ങൾ ൈ്ന്തകും തചല
വിൽ തവട്ിതക്കരാടുഭക്കണ്ിയുകും 
വരുകും. 

ആെർഷെമായ പുനരധി
വാസ പാക്ക്ജ് എന് തട്ിപ്്

പൗരപ്മുഖതര ൈരാ്ിയരാക്കി 
നരാലിരട്ിയുകും തപരാന്നുകുംവിലയുകും 
മുഖ്യമന്തി വരാഗ്രാനകും തചയ്യുന്നു
തണ്ങ്കിലുകും ഗ്രാമപ്ഭദൈങ്ങളിൽ 
എല്ലരായിടത്തുകും അത് ലഭിക്കില്ല 

എന്നുകും നഗരരാതിർത്ിയിൽനി
ന്നുള്ള ദൂരകും കണക്കരാക്കിയരാകുകും 
ഗ്രാമങ്ങളിൽ നൽഭകണ് വില 
നിശ്ചയിക്ക എന്നുകും  തക.െയിൽ 
എകുംഡി വ്യക്മരാക്കിയിട്ടുണ്്. മരാർ
ക്കറ്റ് വിലയുതട നരാലിരട്ിയരാണ് 
മുഖ്യമന്തിയുതട വരാഗ്രാനകും. എന്തരാ

ണ് അതിതല തട്ിതപെന്ന് പരി
ഭൈരാധിക്കരാകും. ഭൂമിയുതട യഥരാർ
ത്വില പത്തുല്കും ആതണങ്കിൽ 
അതിതറെ നരാലിരട്ിതയന്ന വ്യരാ
ഭമരാഹകും ഭവണ്. ഒരു പ്ഭദൈത്് 
മൂന്ന് തകരാല്ലത്ിനുള്ളിൽ നടന്ന 
ആധരാരങ്ങളിൽ കരാട്ിയിട്ടുള്ള വി
ലയിൽ ഏറ്റവുകും കൂടിയതിതറെ 
അ്തുൈതമരാനത്ിതറെ ൈരരാൈ
രി ആണ് വിപണി വില. ഭൂരിപ
്കും ആധരാരങ്ങളകും തഫയർവരാ
ലയുവിലരാണ് രജിസ്റ്റർ തചയ്യുക. 
അതരായത് ഒരു ഭൂമിക്ക് ആധരാര
ത്ിൽ കരാണിക്കരാവുന്ന ഏറ്റവുകും 
കുെഞ്ഞ തുകയരാണ് തഫയർവരാ
ലയു. അങ്ങതന കണക്കിതല കളി
കൾ ധരാരരാളമുണ്്. പദ്ധതിയുതട 
67 ൈതമരാനകും ഭൂമിയുകും ഗ്രാമങ്ങ
ളിൽനിന്നരാണ് ഏതറ്റടുഭക്കണ്ി
വരിക. ഡിഭപെരാകൾ നിർമ്ിക്കരാ
നുകും യന്തൈരാമഗ്ികൾ എത്ി
ക്കരാനുകും കൂടുതൽ സ്ലകും ഭവണ്ി
വരുതമന്നു് ഡിപിആർ പെയുന്നു
ണ്്. 2013തല ഭൂമി ഏതറ്റടുക്കൽ 
നിയമപ്കരാരഭമ ൈർക്കരാരിന് 
നഷ്ടപരിഹരാരകും നൽകരാനരാകൂ. 
നക്കരാപെിചേ തകരാടുത്രാൽത്തന്ന 
അതിൽനിന്ന് പത്തുൈതമരാനകും 
നികുതി ഈടരാക്കും. ബരാക്കിയു
ള്ളതിൽ അറുപതു ൈതമരാനകും ചി
ലഭപെരാൾ സകഭയരാതട കിട്ടുകും, 
ബരാക്കി ൈിൽവർസലൻ പദ്ധതി 
ലരാഭത്ിലരാതണങ്കിൽ മുപെതുവർ
േത്ിനകകും ലഭിഭചേക്കും, ഇതതരാ
തക്ക ഡിപിആർ വ്യക്മരാക്കിയി
ട്ടുണ്്.

ന്െ ന്റയിൽ ഹരിത പദ്ധതി 
എന്ത് പച്ചനുണ 

പരിസ്ിതിക്ക് യരാതതരാരു 
തകരരാറുമുണ്രാകില്ല എന്നരാണ് മു
ഖ്യമന്തി പെയുന്നത്. പരിസ്ി
തിതയയുകും പശ്ചിമഘട്തത്യുകും 
അഭ് തകർക്തമന്ന് വ്യക്മരാ
ക്കതപെട്ിരിക്ന്ന പദ്ധതിക്ഭവ
ണ്ിയരാണ് മുഖ്യമന്തി കള്ളകും പെ
യുന്നത്. 530 കിഭലരാമീറ്റെിൽ 292 
കിഭലരാമീറ്റർ എകുംബരാങ്ക് തമൻെ് 
ആതണന്ന് ഡിപിആർ വ്യക്മരാ
ക്ന്നുണ്്. 25 മീറ്റർ വീതിയിൽ 
കന്തിൽതകട്ി ഉയർത്ി മണ്കും 
പരാെയുകും ഇട്ടു നികത്ി അതിനു
ള്ളിലരാണ് സ്റ്റരാൻഡരാർഡ് ഭഗജ് 
ഉെപെിക്ന്നത്.  ഈ നിർമ്ിതി
ക്ക് 8 മീറ്റർ ഉയരകുംവതര ആകരാ
തമന്നുകും അതിനുകുംമുകളിൽ നരാലര 
മീറ്റർ ഉയരത്ിൽ ൈകുംര്ണഭി
ത്ിവരുതമന്നുമരാണ് വിവരരാവ
കരാൈ നിയമപ്കരാരകും ലഭിചേ അെി
യിപെ് പെയുന്നതതങ്കിലുകും 18 മീറ്റ
ർവതര ഉയരമരാകരാകും എന്നരാണ് 
ഡിപിആർ പെയുന്നത്. കൂടരാതത 
നൂറ്റിതയരാന്നു കിഭലരാമീറ്റെിതറെ 
കട്ിങ് ൈ്, ഇരുപത്ിനരാല് കി
ഭലരാമീറ്റർ കട്് ആറെ് കവർ ആതക 
നരാനൂറ്റി ഇരുപത് കിഭലരാമീറ്റർ 
നീളത്ിൽ ഒരു കൽഭിത്ിയരാ
ണ് നിർമ്ിതി. ഇത്ര വലിതയരാരു 
നിർമ്ിതിക്ക് മുകളിഭലരാട്് എന്ന

km[m-c-W-P-\-§Ä B-{i-bn-¡p¶ tdmUv, d-bnÂ K-XmK-Xw 
sN-e-th-dn-b-Xm-¡m³- Un-]n-BÀ \nÀ-t±-in-¡p-¶p

എസട് യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റട്) ശകന്ദ്രകമ്മിറ്ിയംഗം ജയട്സണ് ശജാസഫട്, കക റയില് സില്വര് ്ലൈന്  
വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി സംസ്ാന ജനറല് കണ്വീനറം എസട് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റട്) സംസ്ാന
 കസക്രശടറിയറ്ട് അംഗവുമായ എസട്.രാജീവന് എന്ിവര് മാര്ചികന അഭിസംശബാധന കെയ്യുന്നു

െങ്ങനാശശേരിയില് മാെപെള്ി വിശലേജട് ഓഫീസട് ധര്ണ്ണയ്കട് 
മുശന്ാെിയായി നെന് പ്രകെനം
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(ശേഷം 8-ാം ശേജില്)

(2-ാം ശേജില് നിന്ട്)

തുഭപരാതല തരാഭഴരാട്ടുകും നിർമ്രാണകും 
ഭവണ്ിവരുകും എന്നത് നിസ്തർക്ക
മരാണഭല്ലരാ. പദ്ധതി ഭകരളതത് 
തനടുതക പിളർക്കും. ഇത് ഒരു 
ഡരാകും ഭപരാതല പ്വർത്ിക്കും.  
പദ്ധതിക്ക് കിഴക്വൈത്് കുളകും 
കുഴിചേ് തവള്ളകും ഭൈഖരിക്കണകും 
എന്നുകും ഡിപിആർ പെയുന്നുണ്്. 
എത്ര വലിയ പരാരിസ്ിതിക പ്
ൈ് നമരാണ് അതുണ്രാക്ക.

അരക്കിഭലരാമീറ്റർ ഇടവിട്് 
അണ്ർപരാസ്് ഉണ്രാകുമഭത്ര. ഈ 
അണ്ർപരാസ്സുതകരാണ്് ജനങ്ങള
തട യരാത്രരാ പ്ൈ് നങ്ങൾ പരിഹ
രിക്കതപെടില്ല എന്നത് ഒരു കരാര്യകും. 
പ്രളയജൈത്ിെ് ഒഴുേിവപ്ാോൻ 
അണ്ർ പാസ്സുേൾ മതിയാേില്ല. 
വേെളത്ിനൈ െേിേളിനൈല്ലാം 
വർഷത്ിൽ ഒന്നിവൈനറത്വണ 
പ്രളയജൈം െിറയന് എന്നതാ
ണ് െടപ്് അനുഭവം. വളനെ ഗു
രുതെമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളായി 
െിക്കും തന്മൂൈം സൃഷ്ടിക്നപ്ടുേ 
എന്നത ്സാമാെ്യബുദ്ധിയള്ള ആർ
ക്കും മെസ്ിൈാകും. തിരുവനന്ത
പുരകും മുതൽ കണിയരാപുരകുംവതര
യുകും തിരൂർ മുതൽ കരാൈർഭകരാ
ഡുവതരയുകും നിലവിലുള്ള െയിൽ
ഭവസലനിനു ൈമരാന്തരമരായി 
ഭചർന്നുഭപരാകുന്നിടത്് ഓവർ
ബ്ിഡ്ജുകളരാണ് ഭവണ്ിവരുക 
എന്ന് ചൂണ്ിക്കരാണിക്കതപെടുന്നു. 
12 മീറ്റർ ഉയരുമുള്ള ഒരു നിർമ്ി
തിക്ക് ഓവർബ്ിഡ്ജ് പണിയ
ണതമങ്കിൽ അഭപ്പെരാചേ് ഭെരാഡ് 
വളതര ദൂരത്തുനിന്ന് ആരകുംഭിഭക്ക
ണ്ിവരുകും. അഭപെരാൾ ഭവണ്ിവരു
ന്ന കുടിതയരാഴിപെിക്കലിതനക്െിചേ് 
ഡിപിആർ മൗനകും പരാലിക്ന്നു. 
മരാത്രമല്ല പ്ളയജലകും ഓവർ ബ്ി
ഡ്ജ് കയെിഭപെരാകരാനുകും ൈരാധ്യ
തയില്ല. 

2021 ഭെരാഡുകളരാണ് ഈ ബൃ
ഹത്രായ നിർമ്ിതിതകരാണ്് മു
െിയരാൻ ഭപരാകുന്നത് എന്നുകും വി
വരരാവകരാൈ ഭരഖ ഉെപ്പുതരുന്നു
ണ്്. ഈ ഭെരാഡുകളതട പുനർനിർ

മ്ിതിക്ക് തുക വകയിരുത്ിയി
ട്ില്ല. മരാത്രമല്ല കുടിതവള്ളകും, സവ
ദയുതി, ഭഫരാൺ, തനറ്റ് തുടങ്ങി 
ഭൂമിക്കടിയിലൂതടയുകും മുകളിലൂതട
യുമുള്ള എല്ലരാ കണ്നുകളകും വി
ഭഛേദിക്കതപെടുകും.

ഇത്ര ബൃഹത്രായ നിർമ്ിതി
ക്ക് ആവൈ്യമരായി വരുന്ന പരാെ, 
മണ്് കതണ്ത്രാൻ പശ്ചിമഘട്കും 
പരാഭട തകർഭക്കണ്ിവരുകും. 

80ല്കും ഭലരാഡ് മണ്കും 50 ല്കും 
ഭലരാഡ് പരാെയുകും ചുരുങ്ങിയത് 
ഭവണ്ിവരുമഭത്ര. ഡിപിആർ പെ
യുന്നു മധ്യഭകരളത്ിൽത്തന്ന
യുണ്് യഭഥഷ്ടകും പരാെതയന്ന്. തക
െയിൽ എകുംഡി പെയുന്നു കർണരാ
ടകത്ിൽനിന്ന് തകരാണ്ടുവരുതമ
ന്ന്. കർണരാടകത്ിൽനിന്നരായരാ
ലുകും പശ്ചിമഘട്മലനിരകതള 
തകർത്ല്ലരാതത വരില്ലഭല്ലരാ.

ക്െരളകം െെന്ക്ണിയിക്േ
യ്ക്് െൂപ്ുെുതുകം

ഭകരളത്ിതറെ തപരാതു കട
ത്ിൽ വൻ വർദ്ധനവുണ്രായിരി
ക്ന്നു എന്നരാണ് ൈമീപകരാല 
െിഭപെരാർട്ടുകൾ സൂചിപെിക്ന്നത്. 
അഞ്ചുമരാൈകുംതകരാണ്് 50,000 രൂപ 
ഉയർന്ന് ആഭളരാഹരി കടകും 95,225 
രൂപ ആയിരിക്ന്നു. 28,000ഭകരാടി 
കഴിഞ്ഞ വർേകും കടതമടുത്ത്ിൽ 
23,000 ഭകരാടിയുകും കടകുംവീട്രാൻ 
വിനിഭയരാഗിച്ചു. ൈരാ്ത്ിക പ്
തിൈന്ിമൂലകും ലീവ് ൈെണ്ർ 
മരാർചേ്മരാൈകുംവതര മരവിപെിചേിരി
ക്ന്നു. തകഎൈ് ആർടിൈിയിൽ 
ൈ്ളമില്ല, തപൻേൻ കുടിൈിക

യരാണ്. ൈ് കൂളകളിൽ ഉചേക്കഞ്ഞി
ക്കും വിദ്യരാർത്ികൾക് നൽകു
ന്ന പരാലിനുകും നിയന്തണകും, 3.31 
ല്കുംഭകരാടിയരാണ് തപരാതുകടകും. 
ഭകരളത്ിതറെ ൈരാ്ത്ിക 
സ്ിതി  ഇത്ര പരിതരാപകരമരാ
യി മുഭന്നറുഭ്രാ ഴരാണ് രണ്ടുല
്കുംഭകരാടി രൂപ കടതമടുത്് 
ൈിൽവർസലനിൽ മുടക്കരാൻ ൈർ
ക്കരാർ തയ്രാെരാകുന്നത്.  വരായ്പ തി

രിചേടവിൽ ഇടതപടിതല്ലന്നുകും ബരാ
ധ്യത പൂർണമരായുകും കഭകരളകും 
ഏതറ്റടുക്കണതമന്നുകും ഭകന്ദകും നയകും 
വ്യക്മരാക്കിയിട്ടുമുണ്്.

ന്െ റയിൽ സിൽവർലേൻ 
വിരുദ്ധ ജനെീയ സമിതി 
എന് സമരക്നതൃത്വകം

ൈിൽവർസലൻ പദ്ധതിതക്ക
തിതര ൈമരകും തചയ്യുന്ന ജനങ്ങള
തട ഭനതൃത്മരായി പ്വർത്ിക്ന്ന 
തക.െയിൽ ൈിൽവർ സലൻ വി
രുദ്ധ ജനകീയ ൈമിതി ഏതത
ങ്കിലുകും രരാഷ്ടീയ ക്ിയുതടഭയരാ 
ക്ികളതടഭയരാ തീരുമരാനത്ി
നനുൈരിചേ് പ്വർത്ിക്ന്ന ഒന്ന
ല്ല. ജനരാധിപത്യപരമരായി തതര
തഞ്ഞടുക്കതപെട്തുകും പിന്നീട് വി
പുലീകരിക്കതപെട്തുമരായ ഒരു ജന
കീയ ൈമരകമ്ിറ്റിയരാണ് പ്
ഭ്രാഭതത് നയിക്ന്നത്. തി
രുവനന്തപുരകും മുതൽ കരാൈർഭകരാ

ഡ് വതര സലൻ കടന്നുഭപരാകുന്ന 
ഇടങ്ങളിൽ ഇരുപത്ിയഞ്് വീ
ടുകൾക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന നി
ലയിൽ വീടുകും സ്ലവുകും വിട്ടുതകരാ
ടുഭക്കണ്ിവരുന്നവരരായ ആളകതള 
ൈകുംഘടിപെിച്ചുതകരാണ്രാണ്  ജന
കീയ ൈമിതി മുഭന്നറുന്നത്. ൈങ്കു
ചിതമരായ ക്ിരരാഷ്ടീയ പരിഗ
ണനകൾക്ക് അതീതമരായരാണ് 
ജനകീയ ൈമിതി നിലതകരാള്ളു
ന്നത്. അടിയുെചേ മഭതതര വീ

്ണമുള്ളവരുകും വ്യത്യസ്ത രരാഷ്ടീയ 
നിലപരാടുകൾ ൈ്ീകരിചേവരുകും 
ഒരു രരാഷ്ടീയ ക്ിയിലുകും ഉൾ
തപെടരാത്വരുകും ജരാതി - മത വി
ൈ്രാൈികളകും ൈമിതിയിൽ വിനരാ
ൈകരമരായ തക തെയിൽ പദ്ധതി 
പിൻവലിക്ക എന്ന ഒതരരാറ്റ ഡി
മരാറെിഭന്ൽ ഐക്യഭത്രാതട പ്
വർത്ിക്ന്നു. ഇതരാണ് യരാഥരാർ
ത്്യതമന്നിരിതക്ക മുഖ്യമന്തിയുകും 
പരാർട്ി തൈക്രട്െിയുകും ൈിപിഐ
(എകും) ഒന്നരാതകയുകും വളതര ഇടു
ങ്ങിയ രരാഷ്ടീയഭനട്ങ്ങൾക്കരായി 
നിരുത്രവരാദപരമരായ പ്സ്തരാവ
നകൾ നടത്തുന്നത് ദീർഘകരാലരാ
ടിസ്രാനത്ിൽ ജനകീയ പ്
ഭ്രാഭങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിചേടി 
സൃഷ്ടിക്തമന്ന് ഇക്കൂട്ർ മനസ്ി
ലരാക്കിയരാൽ നല്ലത്. ൈ്ന്തകും ൈമ
ഭരരാപകരണങ്ങൾ രൂപതപെടുത്ി 
തക്കരാണ്് ബദൽ രരാഷ്ടീയ ൈക്ി 
വളർത്ിതയടുക്കരാൻ ജനങ്ങതള 
പരിൈീലിപെിക്കകയരാണ ്യഥരാർ
ത് ഇടതുപ് ധർമ്കും. പൂർണ്
മരായുകും അതിനുനിരക്കുംവിധകും  വി
കൈിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ൈമരത്ി
തറെ പിതൃത്വുകും ഭനതൃത്വുകും 
ഭകരാൺഗ്സ്ിനുകും ബിതജപിക്കും 
ജമരാ അതത് ഇസ്രാമിക്കും ചരാർ
ത്ിതക്കരാടുക്ന്നതുവഴി ഇടതുധർ
മ്കും തവടിയുകയരാണ് ൈിപിഐ
(എകും) കൂട്രാളികളകും. 

 പ്രതിപക്ത്ായിെിക്കുവ്ാൾ 
എതിർക്കുേയം ഭെണത്ിനൈത്തു
വ്ാൾ െടപ്ിൈാക്കുേയം നെയ്യുേ 
എന്നതാണ് സിപിഐ(എം)നറെ 
െയം.  മഹാൊഷ്ട്രയിൽ ബുള്ളറ്റ് 
നരെയിനെതിൊയ സമെത്ിനറെ 
മുൻെിെയിൽ ഇവപ്ാൾ സിപിഐ
(എം)ഉണ്.് ബുള്ളറ്റ ്രെയിനെ എതിർ
ക്ാൻ പ്രവേശനത് ജെങ്ങൾ െി
െത്തുന്ന അവത ോെണങ്ങൾത
നന്നയാണ് സിൽവർലൈെിനെ

തിനെ വേെളത്ിലും ഉയർത്
നപ്ടുന്നത്. എന്നാൽ അവിനട 
സമെവത്ാനടാപ്വും ഇവിനട 
സമെത്ിനെതിരും എന്നതാണ് 
സ്ിതി. ൈിൽവർസലതനന്ന തൈ
മിസഹസ്പീഡിഭലയ്ക് വരുന്നതി
നുമുമ്പുള്ള സഹസ്പീഡ് െയിൽ 
ഭകരാെിഭഡരാർ ൈമരഭത്രാതടരാപെകും 
ൈിപിഐ(എകും)ഉകും ഭനതരാക്കളകും 
ഉണ്രായിരുന്നു എന്നതിന് ആവ
ൈ്യത്ിഭലതെ തതളിവുകളമുണ്്. 

ഈ ഇരട്ത്രാപ്പുകും അവൈരവരാദ
പരമരായ നിലപരാടുകൾ വഴി ജന
കീയ ൈമരങ്ങൾക്ക് അളക്കനരാ
വരാത് ആഘരാതകും ഏൽപെിചേ പ്
സ്രാനമരാണ് ൈിപിഐ(എകും).

2014തല ബജറ്റിൽ മുകുംസബ 
അഹമ്ദരാബരാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രയിൻ 
പദ്ധതിതയക്െിചേ് െയിൽഭവ 
മന്തി രരാജ്യൈഭയിൽ നടത്ിയ 
പ്സ്തരാവനഭയരാട് പ്തികരിച്ചുതകരാ 
ണ്് അന്ന് രരാജ്യൈഭരാകുംഗമരായി
രുന്ന ഇഭപെരാഴതത് ധനകരാര്യമ
ന്തി തക.എൻ.ബരാലഭഗരാപരാൽ 
പെഞ്ഞത്, നിലവിലുള്ള െയിൽ
ഭവ പദ്ധതികൾ നന്നരാക്കയുകും 
വികൈിപെിക്കയുമരാണ് ഭവണ്
ത്, ഇഭപെരാൾ ൈർവീൈ് നടത്തു
ന്ന തീവണ്ികളതട ഭവഗതയുകും 
ൈരാഭങ്കതിക ൈൗകര്യങ്ങളകും വർ
ദ്ധിപെിക്കണകും. ഹൃൈ്ദൂര യരാത്ര
കൾക്കരായി കൂടുതൽ തമമു ൈർ
വീസുകൾ നടത്ണകും. പരാത ഇര
ട്ിപെിക്കലുകും െയിൽഭവ ഭസ്റ്റേനു
കളതട വികൈനവുകും ഭവഗത്ി
ലരാക്കണകും എന്നരാണ്. തരകുംഭപരാ
തല പെയുന്നവരരാണിക്കൂട്ർ എന്ന
തിന് എത്രഭയരാ ഉദരാഹരണങ്ങൾ 
ബരാക്കി. 

വിനാശമാെുന് വിെസനകം
ഇഭപെരാഴതല്ലങ്കിൽപിതന്ന 

എഭപെരാൾ എന്നരാണ് മുഖ്യമന്തി 
ഭവവലരാതിതപെടുന്നത്.  ൈിൽവർ
സലൻ പദ്ധതിയുകും വികൈനത്ി
തറെ അക്കൗണ്ിലരാണ് എഴുതി
ഭചേർക്കതപെട്ിരിക്ന്നത്. ഇത് 
വികൈനമല്ല, വിനരാൈമരാണ്. ഭക
രളത്ിതറെ ൈമ്പൂർണ തകർചേ 
ഉെപെരാക്ന്ന പദ്ധതിയരാണിത്. 
ഒരു പിടിവരുന്ന ആളകളതട ഭവ
ഗതതയക്െിച്ചു പെയുന്നവർ ബഹു
ഭൂരിപ്ത്ിതറെയുകും ൈഞ്രാര 
ൈ്രാതന്ത്യതത്ത്തന്ന ഹനി
ക്കയരാണ്. അടിസ്രാന ജീവിത 

ൈൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളകൾ
ക്കും കരഗതമരാകുന്ന അവസ്യരാ
ണ് യഥരാർത് വികൈനകും. മുഴു
വൻ ആളകൾക്കും തതരാഴിൽ, 
പരാർപെിടകും, വിദ്യരാഭ്യരാൈകും, കുടി
തവള്ളകും, ആഭരരാഗ്യകും ഇതതല്ലരാകും 
ഉെപെരാക്കതപെടണകും.   സ്തീപുരുേ 
ഭഭദതമഭന്യ മുഴുവൻ ആളകൾക്കും 
ൈരാമൂഹ്യ സുര്ിതത്കും ഉെപെരാ
ക്കതപെടണകും. 
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ആള്ഇന്്യ കെശമാക്രാറ്ികട് യൂത്ട് ഓര്ഗ്നശസഷകറെ  
ആഭിമുഖ്യത്ില് നെന് കസക്രശടറിയറ്ട് മാര്ചട്

എസട് യുസിഐ കമ്മ്യൂണിസ്റട് സംസ്ാനകമ്മിറ്ിഅംഗം മിനി കക.ഫിലൈിപെട്, കക കറയില്  സില്വര് ്ലൈന് വി
രുദ്ധ ജനകീയ സമിതി തിരുവനന്പുരം ജിലോ കെയര്മാന് കരവാരം രാമെന്ദ്രന്, സംസ്ാന രക്ാധികാരി 
്േവപ്രസാദട് എന്ിവര് കസക്രശടറിയറ്ട് മാര്ചികന അഭിസംശബാധന കെയ്യുന്നു.

ഡിപിആര് പറയുന്നു
n ഭകരളത്ിതല മഴയുതട പ്ഭത്യകതതകരാണ്് തരാഴ്ന്ന പ്ഭദൈ

ങ്ങൾ നികത്ിയരാൽ തവള്ളതപെരാക്കമുണ്രാകുകും n തനൽപരാടങ്ങൾ 
നികത്രുത് n നിർമ്രാണ ൈമയത്തുതതന്ന പ്ളയവുകും വരൾചേ
യുകും മണ്ിടിചേിലുമുണ്രാകുകും n പരാത കടന്നുഭപരാകുന്ന ഉയർന്ന  തി
ട്യുകും  പരാലങ്ങളകും നീതരരാഴുക്കിതന തടഞ്ഞുനിർത്തുകും n ആവൈ്യ
തമങ്കിൽ പുതിയ ക്രാെികൾ തുടഭങ്ങണ്ിവരുകും n ആവൈ്യതമങ്കി
ൽ ജലരാൈയങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിഭടണ്ിവരുകും n ഉപരിതലജലവുകും 
ഭൂഗർഭജലവുകും ഒഴുക്കിക്കളയണകും n ജലരാൈയങ്ങൾ മലിനമരാകുകും 
n തവള്ളത്ിതറെ ഗുണനിലവരാരകും കുെയുകും n മണ്ിതറെ ഘടനമരാ
റുകും n ൈബ്ദമലിനീകരണകും ജനങ്ങളതട മരാനൈികരാഭരരാഗ്യതത് 
ബരാധിക്കും n പരാതയുതട ഇരുവൈത്തുകും 30 മീറ്റർ പരിധിയിൽ 
നിർമ്രാണങ്ങൾക്ക് നിയന്തണഭമർതപെടുത്തുകും n നിർമ്രാണകും പൂ
ർത്ിയരാക്കരാൻ ഏഴുമുതൽ പത്തുവർേകുംവതര എടുഭത്ക്കരാകും n 

ആവൈ്യമരായ മണ്കും കല്ലുകും ഭകരളത്ിൽനിന്നുമരാത്രകും കിട്ില്ല n 

പരാതയുതട 62ൈതമരാനവുകും ഉയർന്ന തിട്യിലൂതടയരാണ് n തിട്യ്ക് 
2.4 മുതൽ 18 മീറ്റർവതര ഉയരകും ഉണ്രാകുകും തുടങ്ങി തെട്ിപെിക്
ന്നതുകും ഗുരുതരവുകും ദൂരവ്യരാപകവുമരായ പ്ത്യരാഘരാതങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ക്ന്നതുമരായ വിവരങ്ങളരാണ് ഡിപിആെിലുള്ളത്.
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സിപിഐ(എകും) നയിക്ന്ന 
ഭകരളത്ിതല ഇടതുൈർക്കരാരി
തറെ  കരാർമ്ികത്ത്ിൽ ആന
യിക്കതപെടുന്ന തക തെയിൽ ൈിൽ
വർസലൻ പദ്ധതി നൂറുൈതമരാന
വുകും ഭകരാർപെഭെറ്റുമൂലധനത്ിതറെ 
തരാൽപെര്യകും മരാത്രകും ല്്യമിട്ടുതകരാ
ണ്ടുള്ളതരാണ്. എന്നരാൽ ൈിപി
ഐ(എകും) ഭനതരാക്കൾ, ഈ പദ്ധ
തിയുതട മൂലധനതരാൽപെര്യകും മെ
ച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനരായി ഇടതുരരാഷ്ടീയ
ത്ിനു ഭനർവിപരീതമരായ ആൈ
യങ്ങളകും ൈിദ്ധരാന്തങ്ങളകും നുണക
ളകും പടച്ചുവിടുകയരാണ്. ദൗർഭരാഗ്യ
കരതമന്നുപെയതട്, ഇടതുഭവേകും 
ധരിചേ, തികഞ്ഞ വലതുരരാഷ്ടീയ
ത്ിതറെ ഈ ആൈയപ്ചരാരഭവല 
യഥരാർത് ഇടതുപ് രരാഷ്ടീയ
ത്ിതറെ മഹത്ത്ിനുകും യൈസ്ി
നുകും വൻഭതരാതിൽ കളങ്കഭമൽപെി
ക്ന്നു. ൈ്കരാര്യമൂലധനത്ിതറെ 
കണ്ിൽഭചേരാരയില്ലരാത് ചൂേണ
ത്ിതനതിതരയുള്ള പ്ഭ്രാഭതത് 
അതു ദുർബ്ബലതപെടുത്തുന്നു. നവ 
ഉദരാരവൽക്കരണ നയങ്ങളതട വർ
ഗ്ഗപരമരായ തരാൽപെര്യങ്ങൾ തുെ
ന്നുകരാട്ി, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലരാത് തതരാ
ഴിലരാളിവർഗ്ഗ മുഭന്നറ്റത്ിന് ആധരാ
രമരായ ആൈയരാടിത്െ ബലതപെ
ടുഭത്ണ്തിതറെ സ്രാനത്് മുത
ലരാളിത് നയങ്ങതള തവള്ളപൂശു
ന്ന വർഗ്ഗ വഞ്നയരാണ് ൈിപി
ഐ(എകും) കൂട്രുകും നടത്തുന്നത്.    

നഗ്നമായ വേതുപക്ഷ  
രാഷ്ട്ീയതിനുക്വണ്ി നിേ
ന്ൊള്ളുന് സിപിഐ(എകം) 

അടിസ്രാന ൈൗകര്യ വിക
ൈനത്ിതറെ ഭമഖലയിൽ നടത്തു
ന്ന ഈ വൻമുതൽമുടക്ക് ൈകുംസ്രാ
നത്ിതറെ വ്ിചേ കുതിപെിന് ഇട 
നൽകുതമന്നരാണ് മുഖ്യമന്തി പൗ
രപ്മുഖരുതട ഭയരാഗങ്ങളിൽ ആവർ
ത്ിചേത്. ൈരാ്ത്ിക ഘടനയ്ക് 
ഉഭത്ജനകും നൽകുന്നതിനരാണ് 
ൈിൽവർസലൻ പദ്ധതി എന്ന് 
ധനമന്തി തക.എൻ. ബരാലഭഗരാ
പരാലുകും പ്സ്തരാവിക്കയുണ്രായി. 
‘ഇത്രകും വികൈന പദ്ധതികൾ 
ഇടതുപ്ത്ിഭറെതതല്ലന്ന വരാദ
വുമരായി ചിലർ രകുംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്.് 
ദരാരിദ്്യത്ിതറെ വീതകുംവയ്കലിതറെ 
പ്ഭയരാഗമല്ല, ഇടതുപ്ത്ിഭറെ
ത്. അത് തതരാഴിലില്ലരായ്മയുതട 
പങ്കുവയ്കലിഭറെതുമല്ല. പശ്ചരാത്ല 
ൈൗകര്യ വികരാൈകും ഉൾപെതട ഉപ
ഭയരാഗിചേ് നടത്തുന്ന ഉൽപെരാദന
വളർചേയുതട ഭനട്ങ്ങൾ മുഴുവൻ 
ജനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമരാക്കരാനരാണ് 
ഇടതുപ്കും ശ്രമിക്ന്നത്.’ ൈകും
സ്രാന വ്യവൈരായ മന്തി ഭദൈരാ
ഭിമരാനിയിൽ ജനുവരി 22ന് എഴു
തിയ ഭലഖനത്ിതറെ സഹസല

റ്റരാണ് ഈ വരാക്കൾ. പ്ിയതപെ
ട് വരായനക്കരാർതക്കന്തു മനസ്ിലരാ
യി? ഇത്രകും വികൈന പദ്ധതി
കൾ ഇടതുപ്ത്ിഭറെതരാണ്. 
ദരാരിദ്്യവുകും തതരാഴിലില്ലരായ്മയുകും 
എല്ലരാവർക്മരായി പങ്കിടരാൻ ഉഭദേ
ൈിക്ന്നില്ല. പശ്ചരാത്ല ൈൗക
ര്യ വികരാൈകും ഉൽപെരാദനവളർചേ 
സൃഷ്ടിക്കും. അഭദേഹകും പെയുന്ന 
ഈ വരാദങ്ങളതട യഥരാർത്സ്
തി നമുക്ക് ഒന്ന് വിലയിരുത്രാകും. 

 ഇത്രകും പശ്ചരാത്ല ൈൗക
ര്യ വികൈന പദ്ധതികൾ ഇടതു
പ്ത്ിഭറെതരാതണങ്കിൽ അവ 
എങ്ങിതനയരാണ് ബിതജപിയുതട
യുകും പദ്ധതികളരായിരിക്ന്നത്? 
എക് സ്പ്രസ്് സഹഭവകളകും അതി
ഭവഗ തെയിൽ പരാതകളകും തൈൻ
ട്രൽ വിസ്തയുതമല്ലരാകും ഭകന്ദത്ി
തറെയുകും തരാരപദ്ധതികളരാണഭല്ലരാ. 
ബിതജപി ഇടതുപ്മരായതരാഭണരാ 
അഭതരാ ൈിപിഐ(എകും) വലതു
പ്മരായതരാഭണരാ? ആദ്യഭത്
തിന് ഒരു ൈരാധ്യതയുമിതല്ലന്ന് 
ഇടതുസുഹൃത്തുക്കളകും പെയുമഭല്ലരാ. 
അഭപെരാൾ രണ്രാമഭത്തരാണ് ൈകും
ഭവിചേിരിക്ന്നത്. ഈ വികൈന 
മരാതൃകകൾ ഇടതുപ്ത്ിഭറെ
തരാതണന്ന് അവകരാൈതപെടരാൻ 
ഒരു ലജ്ജയുമില്ലരാത് വിധകും ൈി
പിഐ(എകും)ഉകും ൈിപിഐയുകും 
വലതുപ്മരായിരിക്ന്നു. ഭകരാർ
പെഭെറ്റ് ൈക്ികൾ ഇന്ന് ഭ്രാന്തമരാ
യി പരിശ്രമിക്ന്നത് പശ്ചരാത്ല 
ൈൗകര്യ വികൈന രകുംഗത്് പര
മരാവധി മൂലധനനിഭ്പത്ിന് 
വഴിതയരാരുക്ക എന്നതിനരാണ്. 
അഭത തീവ്രതഭയരാതട, പിടിവരാ
ൈിഭയരാതട ൈിപിഐ(എകും)ഉകും 
പരിശ്രമിക്ന്നത് ഇഭത ല്്യ
ത്ിനുഭവണ്ിയരാണ്. അങ്ങിതന 
അവരുതട ല്്യങ്ങൾ ഒരു മെയു
മില്ലരാതത ഒന്നരായിക്കഴിഞ്ഞതിനു
ഭൈേവുകും ൈിപിഐ(എകും) ഭനതരാ
ക്കൾ അവകരാൈതപെടുന്നത് ഈ 
വികൈന പദ്ധതികൾ ഇടതുപ
്ത്ിഭറെതരാണ് എന്നരാണ്!

‘വിെസനകം അരിച്ചിറങുകം’ 
ആക്�ാളവൽക്രണ  
െുറിപ്െിയുന്െ ഇെതുഭാഷ്യകം

ദരാരിദ്്യവുകും തതരാഴിലില്ലരായ്മയുകും 
വീതകും വയ്കരാനുഭദേൈിക്ന്നില്ല എന്ന
തിൽ നിന്നുകും നരാതമന്തരാണ് മന
സ്ിലരാഭക്കണ്ത്. നിലവിലുള്ള 
ൈ്ത്് വീതകുംവചേ് ദരാരിദ്്യകും 
എല്ലരാവർക്മരായി വീതകും വയ്കരാനു
ഭദേൈിക്ന്നില്ല. തതരാഴിലിതറെയുകും 
കരാര്യകും അങ്ങതനതതന്ന. ദരിദ്ർ
ക്ക് ൈബ് ൈിഡികഭളരാ, ആൈ്രാ
ൈഭമരാ നൽകുകയല്ല ഭവണ്ടുന്നത്. 
ദരിദ്രുകും തതരാഴിൽരഹിതരുകും നി
ലനിൽക്ഭ് രാൾത്തന്ന വികരാൈകും 

മുകൾത്ട്ിൽ ഉെപെരാക്കും. ഈ 
ൈമ്പ്രദരായത്ിന് ആഭഗരാളവൽ
ക്കരണത്ിതറെ പണ്ഡിതന്രാർ 
നൽകിയ ഭപരരാണ് ട്രിക്കിൾ 
ഡൗൺ ഡവലപെ് തമറെ്. ൈ്ത്തു
ള്ളവരിൽനിന്ന് പ്ഭത്യകമരായ 
നികുതി പിരിക്കരുത്. ഖജനരാവി
തല പണമുൾപെതട ഉപഭയരാഗിചേ് 
ധനികരുതട മൂലധനവികരാൈത്ിന് 
ഭവണ്ടുന്ന നയങ്ങൾ നടപെരാക്ക. 
അവരുതട ക്രയവിക്രയങ്ങളകും ൈരാ
്ത്ികവ്യവഹരാരങ്ങളകും മൂലധ
നവികരാൈവുകും സൃഷ്ടിക്ന്ന ഭനട്
ങ്ങൾ ൈമൂഹത്ിഭലക്ക്, ദരിദ്രു
തട ഇടയിഭലക്ക് ക്രഭമണ ട്രിക്കിൾ 
ഡൗൺ തചയ്യുകും. അതരായത് അരി
ചേിെങ്കും. അങ്ങിതന ൈമൂഹകും പു
ഭരരാഗതിയുതട പരാതയിഭലക്ക് 
വരുകും. ധനികർ ൈതഭകരാടീൈ്ര
ന്രാരരായി ഉയരുഭ്രാൾ, അതിതറെ 
ൈദ്ഫലങ്ങൾ ൈമൂഹത്ിന ്ഒന്നരാ
തക ലഭിക്കും. നവ ഉദരാരവൽക്ക
രണത്ിതറെ ഈ കുെിപെടി ഭക
ന്ദൈർക്കരാരിതറെ ബജറ്റ് ഭരഖക
ളിൽ, ഇടതുവ്യവൈരായ മന്തി അവ
തരിപെിചേിരിക്ന്ന അഭത ഭരാേ
യിൽ നമുക്ക് വരായിക്കരാൻ കഴിയുകും. 
എന്നിട്ടുകും നമ്ൾ ഇതിതന ഇടത് 
ൈിദ്ധരാന്തതമന്നു വിളിക്കണമതത്ര!  

പശ്ചരാത്ല വികൈനകും വഴി 
വരുന്ന ഉൽപെരാദനവളർചേയുതട 
ഭനട്ങ്ങൾ, മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും 
ലഭ്യമരാക്കരാനരാണ് ഇടതുപ് ൈർ
ക്കരാർ ശ്രമിക്ന്നതതന്നരാണഭല്ലരാ 
വ്യവൈരായ മന്തി പെയുന്നത്. മു
തലരാളിത്ഭരണകൂടങ്ങൾ എവി
തടയുകും ഇതുതതന്നയരാണ് ആവർ
ത്ിക്ന്നത്. ഉൽപെരാദനവളർചേ
തയ ൈകുംബന്ിചേ ഈ അവകരാ
ൈവരാദങ്ങൾ മിഥ്യഭയരാ അതല്ലങ്കിൽ 
ഊതിതപെരുപെിചേവഭയരാ മരാത്രമരാ
തണന്ന് രരാജ്യത്ിതറെ കഴിഞ്ഞ 
ഒരു പതിറ്റരാണ്ിതറെ അനുഭവകും 
തതളിയിക്ന്നു. ഉൽപെരാദനമരാന്്യകും 
മരാത്രമല്ല, തനഗറ്റീവ് ഭഗ്രാത്് 
ഭപരാലുകും നരാകും ദർൈിച്ചു. രരാജ്യമരാ
തക അടിസ്രാന ൈൗകര്യവിക
ൈനരകുംഗത്് കഴിഞ്ഞ ഒരു പതി
റ്റരാണ്ിനിടയിൽ മുടക്കിയിട്ടുള്ള 7 
ല്കും ഭകരാടി രൂപ എന്ത് ഉൽ
പെരാദനവളർചേയരാണ് തകരാണ്ടുവ
ന്നത്? ഈ രകുംഗത്് മുടക്ന്ന ഭീ
മമരായ മൂലധനത്ിന് ആനുപരാതി
കമരായി തതരാഴിലുകൾ, നിർമ്രാ
ണഭവളയിൽഭപെരാലുകും സൃഷ്ടിക്കരാ
ത് പദ്ധതികളരാണ് ഇവതയരാന്നരാ
തക. തപരുകുന്ന ദരാരിദ്്യവുകും ഇടി
യുന്ന ക്രയഭൈേിയുകും സൃഷ്ടിക്ന്ന 
വിപണിമരാന്്യകും രരാജ്യതത് ൈരാ
്ത്ിക ചലനങ്ങതളയരാതക നി
ശ്ചലമരാക്കിയിരിക്ന്നു. കൃത്രിമക
ണക്കൾതകരാണ്ടുഭപരാലുകും ര്
തപടുത്രാനരാവരാത്വിധകും ജിഡിപി 

തരാഭഴരാട്ടുഭപരാകുന്നു. പശ്ചരാത്ല 
ൈൗകര്യ വികൈന രകുംഗത്് മുട
ക്ന്ന മൂലധനകും കൃത്രിമ ൈ്രാൈകും 
നൽകൽ മരാത്രമരാണ്. ഭരരാഗത്ി
നുള്ള പ്തിവിധിഭയയല്ല. നമ്മുതട 
രരാജ്യകും മരാത്രമല്ല, ഭലരാകതമ്രാടു
മുള്ള മുതലരാളിത് രരാജ്യങ്ങൾ അത് 
തതളിയിക്ന്നു. വികൈനതത്
യുകും വളർചേതയയുകും ൈകുംബന്ിക്
ന്ന മുതലരാളിത്ത്ിതറെ തലതി
രിഞ്ഞ ൈിദ്ധരാന്തകും, ഇരുട്ടുതകരാണ്് 
ഓട്യടയ്കൽ മരാത്രമരാണ്. ഇടതരാ
തണന്ന് ൈരാ്്യതപെടുത്ി ജന
ങ്ങതള കബളിപെിക്ന്ന ൈിപിഐ, 
ൈിപിഐ(എകും) പ്സ്രാനങ്ങൾ 
ഒരു ഉളിപ്പുമില്ലരാതത അത് ആവർ
ത്ിക്ക മരാത്രമരാണ് തചയ്യുന്നത്. 

പശ്ാതേ സൗെര്യ വിെസ
നകം സൃട്ിക്ുന് ഉൽപ്ാദന 
വളർച്ച- ക്മാദിയുകം പിണറായി
യുകം ൊണുന്ത് ഒക്ര സ്വപ് നകം

ൈിൽവർസലൻ ഒരു വിധത്ി
ലുകും ഇടതുരരാഷ്ടീയത്ിതറെ ധരാര
ണക് നിരക്ന്ന പദ്ധതിയല്ല. തക 
തെയിൽ ൈിൽവർസലതനന്നല്ല, 
ഒരു പദ്ധതിതയയുകും ഇന്നതത് വർ
ത്മരാന ൈരാ്ത്ിക വ്യവഹരാ
രങ്ങളിൽ നിന്ന് അടർത്ിമരാറ്റി 
വിലയിരുത്രാനരാവില്ല. നമ്മുതട 
രരാജ്യത്്   നടപെരാക്ന്ന മൂലധന 
- ൈരാ്ത്ിക നയങ്ങളതട അടി
സ്രാനൈമീപനങ്ങളിൽ നിന്നുകും 
തക തെയിൽ പദ്ധതി എവിതടയരാ
ണ ്ഭിന്നമരാകുന്നത.് ഭകന്ദ ബിതജപി 
ൈർക്കരാർ പിൻതുടരുന്ന നയങ്ങ
ളിൽ ഒന്നരാണ് അടിസ്രാന ൈൗ
കര്യ വികൈനരകുംഗത്് പരമരാവ
ധി മൂലധനനിഭ്പതമന്നത്. രരാ
ജ്യതമ്രാടുമരായി 21 തമഭട്രരാതെയിൽ 
പദ്ധതികളകും  തൈൻട്രൽ വിസ്തയുകും 
മുകുംസബ - അഹമ്ദരാബരാദ് സഹ
സ്പീഡ് തെയിലുകും മുകുംസബ ട്രരാൻ
ൈ് ഹരാർബർ പരാലവുകും എക് സ്പ്രസ്് 
സഹഭവകളകും തുടങ്ങി നിരവധി
യരായ പദ്ധതികതളല്ലരാകും  ഈ നയ
ത്ിതറെ അടിസ്രാനത്ിൽ വന്നി
ട്ടുള്ളവയരാണ്. ൈിൽവർസലൻ 
ൈകുംസ്രാനത്ിനു കുതിപെ് നൽ
കുതമന്ന് അവകരാൈതപെടുന്നതുഭപരാ
തലതതന്ന ഇവയുകും രരാജ്യത്ിതറെ 
ൈരാ്ത്ിക ഘടനയ്ക് ഉഭത്ജ
നകും നൽകുതമന്നരാണ് ഭമരാദിയുകും 
കൂട്രുകും അവകരാൈതപെടുന്നത്. ൈരാ
ധരാരണജനങ്ങളതട ജീവിതത്ിൽ 
സൃഷ്ടിപരമരായ ഒരു ഭനട്വുകും സൃ
ഷ്ടിക്കരാത് ഈ പദ്ധതികതള രരാ
ജ്യത്ിതറെ വികൈനമരായി ചി
ത്രീകരിചേ് വൻകിട മുതലരാളിമരാ
രുതട ഉരുക്കും ൈിമന്കും കൂറ്റൻ യന്ത
ങ്ങളകും വിറ്റഴിക്കരാനുള്ള കൃത്രിമവി
പണി സൃഷ്ടിക്കയരാണ് ഇവർ. 
ൈർക്കരാർ തതന്ന ഭക്രതരാവരായി 

മരാറുകയരാണ.് വ്ൻ െിയൽ എഭസ്റ്റ
റ്റ് - നിർമ്രാണ ക്ിനികൾ ൈർ
ക്കരാരുകഭളരാട് വീണ്ടുകും വീണ്ടുകും 
നിർമ്രാണ പദ്ധതികൾ പ്ഖ്യരാ
പിക്കരാൻ ആവൈ്യതപെടുന്നു. വൻ
കിട ഭകരാർപെഭെറ്റുകളതട മൂലധന
തരാൽപെര്യകും മരാത്രമരാണ് പശ്ചരാ
ത്ല ൈൗകര്യ വികൈന പദ്ധ
തികളതട പിെകിലുള്ളത.് ഹുണ്ിക 
-ഫിനരാൻൈ് മൂലധനത്ിതറെ 
ൈക്ികളകും (വരായ്പതയന്ന ഭപരിൽ 
മൂലധനകും ഒഴുക്ന്നവർ) കൂറ്റൻ നിർ
മ്രാണ ക്ിനികളകും ഉന്നത ബയൂ
ഭെരാക്രരാറ്റുകളകും രരാഷ്ടീയഭനതൃത്വുകും 
ഒന്നുഭചർന്നുള്ള ഗൂഢൈകുംഘമരാണ് 
ഈ പദ്ധതികതളരാന്നരാതക രൂപ
കൽപെന തചയ്യുന്നത്. ഈ പദ്ധ
തികൾ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്
ഭയരാജനകും നൽകുന്നുതവന്നത് 
അവർക്ക് മരാനദണ്ഡഭമയല്ല. പ്രാ
ണവരായു കിട്രാതത ദില്ലിയിൽ ജന
ങ്ങൾ പിടഞ്ഞുമരിക്ഭ്രാഴുകും 
തൈൻട്രൽ വിസ്തയുതട പണി നിർ
ത്ിവയ്കരാതിരുന്നതുകും കൂടതൽ തുക 
വീണ്ടുകും അനുവദിചേതുകും ഭകരാടതി 
അതിനുകൂട്ടുനിന്നതുകും മുതലരാളിത്
ത്ിന് നിർമ്രാണവുകും പശ്ചരാത്
ലവികൈനവുകും പ്രാണവരായു ഭപരാ
തലയരായിരിക്ന്നു എന്നതിതറെ 
വ്യക്മരായ തതളിവരാണ്. 

പശ്ാതേ സൗെര്യ വിെസന 
രകം�തുള്ള മൂേധന നിക്ക്ഷപ
തിനായി ക്ോെന്മമ്ാെുകം 
ക്ൊർപ്ക്ററ്ുെൾ പരക്കം 
പായുന്ു

തകട്ിക്കിടക്ന്ന മൂലധനകും പ്
വഹിപെിക്ന്നതിനരായുള്ള പുതിയ 
ഭമഖലകൾ കതണ്ത്തുക എന്ന 
ല്്യഭത്രാതട മരണപെരാചേിൽ 
നടത്തുകയരാണ ്മൂലധനഭീമന്രാരുകും 
അവരുതട കരാര്യസ്ന്രാരരായ മുത
ലരാളിത്ഭരണകൂടങ്ങളകും. ഉദരാര
വൽക്കരണ നയങ്ങളതട മൂന്നരാകും 
ഘട്ത്ിൽ  മൂലധന നിഭ്പ
ത്ിനരായി അവർ ഏറ്റവുമധികകും 
ൈരാധ്യത കതണ്ത്ിയിട്ടുള്ള ഭമ
ഖലകളിതലരാന്ന് പശ്ചരാത്ല ൈൗ
കര്യ വികൈനമരാണ്. അതിനരാ
ലരാണ് ഇന്ന് നിർമ്രാണഭമഖല
യിഭലക്ക് ഭകരാടരാനുഭകരാടിയുതട 
മൂലധനകും പ്വഹിക്ന്നത്. കഴി
ഞ്ഞ രണ്് പതിറ്റരാണ്ിഭനരാടകകും 
ഭലരാകതമ്രാടുകും പണിതുയർത്ി
യിട്ടുള്ള അടിസ്രാന ൈൗകര്യ 
വികൈനത്ിതറെ നിർമ്ിതികൾ 
ആതരയുകും അത്ഭുതതപെടുത്തുന്നവ
യരാണ്. ഈ നിർമ്ിതികളിൽ 
ഏെിയവയുകും അതരാത് രരാജ്യങ്ങ
ളിതല ഭൂരിപ്കും വരുന്ന ൈരാധരാ
രണജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധപ്ഭയരാ
ജനവുകും തചയ്യുന്നിതല്ലങ്കിലുകും നിർ

knÂhÀ sse³:
{Inan-\Â aqe-[\¯nsâ h³\nt£]§Ä

P\-§-fpsS Pohn-X-¯nsâ                                  
ASn-Øm-\-{]-iv\-§Ä ]cn-l-cn-¡nÃ

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)



5ഫെബ്രുവരി 2022

മ്ിച്ചുകൂട്ടുക എന്ന ഒതരരാറ്റ അജ
ണ്യിലരാണ് ഭീമന്രാരരായ നിർമ്രാ
ണക്ിനികളകും ൈർക്കരാരുകളകും 
പ്വർത്ിക്ന്നത്. ഭലരാകഫു
ട് ഭബരാൾ മൽൈരത്ിന് ഭവദിയരാ
കരാൻ ഭപരാകുന്ന ഖത്െിൽ ഒരു 
പതിറ്റരാണ്രായി നടക്ന്ന നിർമ്രാ
ണങ്ങൾ 220 ബില്യൺ ഭഡരാള
െിഭറെതരാണ് (16.5 ല്കും ഭകരാടി 
രൂപ). അതരായത് തതഭക്ക ആഫ്ി
ക്കയിൽ നടന്ന ഭവൾഡ്കപെിനു
ഭവണ്ി തചലവഴിചേതിതറെ 60 മട
ങ്ങ!് ഭലരാകഫുട് ഭബരാളിൽ ഭകവലകും 
113-രാകും െരാങ്ക് മരാത്രമുള്ള, ഭയരാഗ്യതരാ 
മൽൈരത്ിൽഭപെരാലുകും വിജയി
ചേിട്ില്ലരാത്  ഖത്ർ, ഫുട് ഭബരാ
ളിഭനരാഭടരാ ൈ് ഭപരാർട് ൈിഭനരാഭടരാ 
ഉള്ള പ്തിബദ്ധത തകരാണ്ല്ല ഭലരാ
കഫുട് ഭബരാളിതറെ ഭവദിയരായിരി
ക്ന്നത്. ഭലരാകകപെിതറെ ഭപരിൽ 
കൂറ്റൻ നിർമ്രാണപ്വർത്നങ്ങ
ളിലൂതട മൂലധനനിഭ്പത്ിതറെ 
ൈരാധ്യത സൃഷ്ടിക്ക മരാത്രമരാണ് 
ല്്യകും. ഖത്െിന് ഭലരാകകപെ് 
ൈമ്രാനിക്കരാൻ ൈകുംഘടിതമരായി 
ചരട് വലിചേ യൂഭെരാപ്യൻ രരാജ്യങ്ങ
ളരാണ് ഇഭപെരാൾ നടന്നുതകരാണ്ി
രിക്ന്ന നിർമ്രാണപ്വർത്ന
ങ്ങളതട ൈർവ്കരരാറുകും സകവൈ
തപെടുത്ിയിരിക്ന്നത്. പശ്ചരാ
ത്ല ൈൗകര്യത്ിതറെ ഭപരിലു
ള്ള വികൈനത്ിതറെ പിെകിതല 
രഹൈ്യഅജണ് വ്യക്മരാക്കരാൻ 
ഖത്െിതറെഭയരാ ഗ്ീൈിതറെഭയരാ 
അനുഭവകും മരാത്രകും വിലയിരുത്ി
യരാൽ മതി.

ഋണബരാധ്യതയിൽ മുങ്ങിത്രാ
ഴ്ന്നിരുന്ന ഗ്ീൈ് എന്ന രരാജ്യകും, 
2004തല ഏതൻൈ് ഒളി്ിക് ൈി
നുഭവണ്ി 168 ബില്യൺ യൂഭെരാ
യുതട നിർമ്രാണപ്വർത്നങ്ങ
ളരാണ് നടത്ിയത്. ൈരാ്ത്ി
കവ്യവസ്തയ ചലിപെിക്കരാൻ 
വളതര ൈഹരായകരതമന്നു പെഞ്ഞു
തകരാണ്് യൂഭെരാപ്യൻ രരാജ്യങ്ങതളരാ
ന്നരാതക ഗ്ീൈിതറെഭമൽ ൈമ്ർദേകും 
തചലുത്ി പശ്ചരാത്ലൈൗകര്യ 
വികൈനകും നടപെരാക്കി. ൈരാ്ത്ി
കഘടനതയ ചലിപെിചേിതല്ലന്നു മരാ
ത്രമല്ല, ഗ്ീൈ് ആഴമരാർന്ന പ്തി
ൈന്ിയിൽ അകതപെടുകയുകും തചയ്തു. 
അതിഭീമമരായ വരായ്പ എടുത്്, പടു
ത്തുയർത്ിയ കൂറ്റൻ ഭസ്റ്റഡിയങ്ങളകും 
അനുബന്ൈകുംവിധരാനങ്ങളകും ഇന്ന് 
ൈകുംര്ിക്കരാൻ ഭപരാലുമുള്ള ൈരാ
്ത്ികസ്ിതി ഗ്ീൈിനില്ലരാതരായി 
ക്കഴിഞ്ഞു. ചരിത്രത്ിലരാദ്യമരായി 
ഒരു രരാഷ്ടകും തതന്ന പരാപെരരാകുന്ന 
അപൂർവ്അനുഭവത്ിന് ഭലരാകകും 
ൈരാ്ിയരായി. 20 ഭകരാടി ദരിദ്
രുള്ള ബ്ൈീൽ, െിഭയരാ ഒളി്ി
ക് ൈിനുഭവണ്ി നടത്ിയ വിക
ൈനവുകും ഇഭത ഫലമരാണ് സൃഷ്ടി
ചേത്.

ന്െ ന്റയിൽ ക്െരളതിന്റെ 
െുതിപ്ിന്ന ശക്തിന്പ്െു
തുന്മന്ത് ന്െട്ുെഥ

‘തക തെയിൽ വഴി അൈകും
ൈ് കൃത വസ്തുക്കളതടയുകും ഉൽപെന്ന
ങ്ങളതടയുകും അധ്രാനൈക്ിയുതട

യുകും ഭവഗതഭയെിയ ൈഞ്രാരകും ഉെ
പ്പുവരുത്തുന്നത് പുതിയ ഭകരള
ത്ിഭലക്ള്ള കുതിപെിതറെ പരി
ൈരകും ൈക്ിതപെടുത്തുകും’ (പി.രരാജീവ,് 
വ്യവൈരായ മന്തി - ഭദൈരാഭിമരാനി, 
ജനുവരി 22). വടക്നിന്ന് തത
ഭക്കരാഭട്രാ തിരിതകഭയരാ എന്ത് 
അൈകുംൈ് കൃതവസ്തുവിതറെ നിരന്ത
രമരായ ചരക്ക് നീക്കമരാണ് ഭകരള
ത്ിൽ നടക്ന്നത്? ൈകുംസ്രാന
ത്ിനുള്ളിതല നരാമമരാത്രമരായ വ്യ
വൈരായങ്ങൾക്ള്ള എന്ത് അൈകും
ൈ് കൃതവസ്തുവരാണ് ഇവിതട ലഭ്യ
മരായിട്ടുള്ളത്? നമ്മുതട ചരക്ക് നീ
ക്കത്ിൽ തവറുകും 4 ൈതമരാനമരാണ് 
അൈകുംൈ ്കൃതവസ്തുക്കൾ. അവയിൽ 
ഏെിയപങ്കുകും പുെതമനിന്നു വരുന്ന
വയുമരാണ്. ദിവഭൈന ൈകുംസ്രാ

നത്ിനകത്് ചലിച്ചുതകരാണ്ിരി
ക്ന്ന ഭകരളത്ിതറെ ൈ്ന്തകും  
ഉൽപെന്നങ്ങളരാകതട് ആതക ചര
ക്ക് നീക്കത്ിതറെ വളതര പരിമി
തമരായ അളവരാണുതരാനുകും. ചുരുക്ക
ത്ിൽ ൈകുംസ്രാനത്ിനുള്ളിൽ 
ൈിൽവർസലനിലൂതട ചരക്ക് നീ
ക്കതമന്നു പെയുന്നത് ഒരു തകട്ടു
കഥ മരാത്രമരാണ്. 

ഭകരളത്ിനുള്ളിതല വ്യവൈരാ
യിഭകരാൽപെരാദനകും വളതര പരമി
തമരാതണന്നതുതകരാണ്രാണഭല്ലരാ 
ഉപഭഭരാക്തൃൈകുംസ്രാനതമന്ന നി
ലയിൽ 80 ൈതമരാനകും  ഉൽപെന്ന
ങ്ങൾക്മരായി ഇതര ൈകുംസ്രാന
ങ്ങതള നമുക്ക് ആശ്രയിഭക്കണ്ി 
വരുന്നത്. പുെതമ നിന്ന് ഭകരള
ത്ിഭലക്ക് 36 പ്മുഖ തചക്ക് ഭപരാ
സ്റ്റുകൾ വഴി ഭെരാഡ് മരാർഗ്ഗകും പ്
ഭവൈിക്ന്ന ചരക്കൾ 76 ൈത
മരാനമരാണ്. ഇവയിൽ തലപെരാടി 
ഒഴിതക 35 പ്ഭവൈന കവരാടങ്ങ
ളകും ൈിൽവർസലനിൽ നിന്നുകും 
അകതലയരാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 
തലപെരാടി വഴി കരാൈർഭകരാട ്എത്തു
ന്ന ചരക്ക് വരാഹനങ്ങൾ ൈിൽ
വർസലൻ ഉപഭയരാഗിക്തമന്ന് 
വരാദത്ിനുഭവണ്ി ൈമ്തിചേരാൽ
ഭപെരാലുകും അത് ആതക ചരക്ക് നീ
ക്കത്ിതറെ 4 ൈതമരാനഭമവരൂ. 
ഗണ്യമരായ അളവിലുള്ള വരാളയരാർ 
വഴിയുള്ള ചരക്ക് കടത്ിൽ ഏെി
യപങ്കുകും എെണരാകുളകും, തൃശൂർ, പരാ
ലക്കരാട,് മലപ്പുെകും തുടങ്ങിയ ൈമീപ 
ജില്ലകളിഭലക്ള്ളതരാതണന്നതി
നരാൽ അവയരാകതട് ൈിൽവർ
സലൻ ഉപഭയരാഗിക്കയുമില്ല. 
ഭകരളത്ിനു പുെത്തുനിന്ന് ഭെരാഡ് 
മരാർഗ്ഗകും വരുന്ന വരാഹനങ്ങൾ, ൈകും
സ്രാനത്ിനുള്ളിതല ഹൃൈ്ദൂരകും 
തരാണ്രാൻ ൈിൽവർസലനിതറെ 
ഭസ്റ്റേനുകളിൽ നിന്ന് ഭെരാ ഭെരാ 

ൈർവീൈിഭലക്ക് കയറുതമന്ന് പെ
യുന്നതിന് ഒരു ൈരാസ്തീയപഠന
ത്ിതറെയുകും അടിസ്രാനമില്ല. 
ൈിൽവർ സലനിതറെ ഭസ്റ്റേനു
കളിതലത്തുന്ന വരാഹനങ്ങൾ ദൂര
നഗരങ്ങളിഭലഭക്കരാ പട്ണങ്ങളി
ഭലഭക്കരാ എത്ിക്കരാൻ വീണ്ടുകും 
ഭെരാഡ് മരാർഗ്ഗതത് ആശ്രയിഭക്ക
ണ്ി വരുഭ്രാൾ ഉണ്രാകുന്ന ൈമ
യനഷ്ടവുകും ചരക്കൂലിയുകും പരിഗ
ണിക്ഭ്രാൾ ഭകരളത്ിനുപുെ
ത്തുനിന്നുവരുന്ന ചരക്ക് വരാഹന
ങ്ങൾ ഭനതര ല്്യസ്രാനഭത്
ക്ക് നീങ്കയരായിരിക്കും ഉത്മകും. 
ൈകുംസ്രാനഭത്ക്ള്ള ചരക്ക് നീ
ക്കത്ിതറെ പ്ഭത്യകതകൾ പഠി
ചേരാൽ ഇത് ഭബരാധ്യതപെടുകും. നില
വിലുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്ിതറെ 10 

ൈതമരാനകും ഭപരാലുകും ൈിൽവർസല
നിഭലക്ക് മരാെരാൻ ൈരാധ്യതയില്ലരാ
ത്ഭപെരാഴരാണ് ഈ പദ്ധതി ഭക
രളത്ിതറെ കുതിപെിതന ൈഹരായി
ക്തമന്ന നിലയിൽ  പ്ചരിപെിക് 
ന്നത്. ൈർക്കരാരിതറെ വരാദങ്ങൾ 
ൈമർത്ിക്ന്നതിനരായി അവത
രിപെിക്ന്നത് മുഴുവൻ കള്ളക്കണ
ക്കഭളരാ കൃത്രിമ അവകരാൈവരാദ
ങ്ങഭളരാ മരാത്രമരാണ്.   

55 ല്കും കതണ്യ് നർ പ്തി
വർേകും സകകരാര്യകും തചയ്യുതമന്ന് 
പദ്ധതിഭരഖയിൽ അവകരാൈതപെ
ട് വല്ലരാർപരാടകും പദ്ധതിയിൽ ഇന്ന് 
തവറുകും 6.2 ല്കും കതണ്യ് നർ 
നീക്കമരാണ് നടക്ന്നത്. പ്തീ
്ിക്കതപെട്തിതറെ തവറുകും 11 ൈത
മരാനകും! മൂന്നൂെിലധികകും കുടുകുംബങ്ങ
തള കുടിതയരാഴിപെിചേ് തതരുവരാധരാ
രമരാക്കിയ പദ്ധതിയുതട തെയിൽ
ഭവ സലനിലൂതട പ്തിദിനകും ഒരു 
ചരക്ക് തട്രയിൽ ഭപരാലുകും ഓടുന്നി
ല്ല. വല്ലരാർപരാടകും പദ്ധതി ദയനീയ
മരായി പരരാജയതപെതട്ങ്കിലുകും ഡിപി 
ഭവൾഡ് എന്ന ൈ്കരാര്യഭീമന് 
ൈർക്കരാർ തുെമുഖമരായ തകരാചേിൻ 
ഭപരാർട്് ദരാനമരായി നൽകുക  എന്ന 
‘വികൈനകും’ ഉെപെരാക്കരാൻ കഴിഞ്ഞു. 

തകരാചേി നഗരവരാൈികളതട 
എണ്കും 6 ല്മരായിരിക്ഭ്രാൾ 
തകരാചേി തമഭട്രരായുതട ഒന്നരാകും ഘട്
ത്ിതറെ ഡിപിആെിൽ പ്തീ്ി
ക്കതപെട്ിരുന്ന യരാത്രക്കരാരുതട 
എണ്കും പ്തിദിനകും 4.68 ല്മരാ
യിരുന്നു. ഒന്നരാകും ഘട്കും പൂർത്ി
യരാകരാൻ വളതര കുെച്ചുമരാത്രകും അവ
ഭൈേിതക്ക യരാത്രക്കരാരുതട എണ്കും 
ൈരരാൈരി 40,000 മരാത്രമരാണ്. 
അവകരാൈതപെട്തിതറെ തവറുകും 9 
ൈതമരാനകും മരാത്രകും! വികൈനത്ി
തറെ ഭപരിൽ എഴുന്നള്ളിക്ന്ന വി
നരാൈപദ്ധതികൾതക്കതിതര ഉയ

രുന്ന ജനഭരരാേതത് നിൈബ്ദമരാ
ക്കരാൻ എല്ലരാക്കരാലത്തുകും ഭരണകർ
ത്രാക്കൾ ഇത്രകും കണക്കൾ 
പ്ചരിപെിക്കരാറുണ്.് എന്നരാൽ പദ്ധ
തികൾ പ്ഭയരാഗത്ിൽ വരുഭ ര്ാൾ 
ഇവതയല്ലരാകും പചേനുണയരാതണന്ന് 
സ്രാപിക്കതപെടുതമങ്കിലുകും ഒരു ഭര
ണരാധികരാരിയുകും അതിതറെഭപരിൽ 
ഭചരാദ്യകും തചയ്തപെടുന്നില്ല. അവർ 
അടുത് പദ്ധതിതയ ൈകുംബന്ിചേ 
വ്യരാഭമരാഹകും പടർത്രാൻ നുണപ്
ചരാരണകും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും.   

ആദ്യകം ന്താഴിൽ തരൂ, 
എന്ിട്ാൊകം ക്വ�തക്യറിയ 
സഞ്ാരകം

വ്യവൈരായമന്തിയുതട ഭലഖനകും 
ചർചേതചയ്യുന്ന ‘അധ്രാനൈക്ിയു
തട ഭവഗതഭയെിയ ൈഞ്രാരകും’ 
എന്നത് ക്രൂരമരായ പരിഹരാൈകും 
മരാത്രമരാണ്. ൈ്ന്തകും അധ്രാനൈ
ക്ി വിൽക്കരാൻ മരാർഗ്ഗതമരാന്നുകും 
കരാണരാതത തതരാഴിൽ യരാചിച്ചു 
നടക്ന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യരരായ ല്
ക്കണക്കിന് തചറുപെക്കരാരുതട 
നരാടരാണ് ഭകരളകും. തതരാഴിലില്ലരാ
യ്മയരാണ് ഭകരളത്ിതറെ ദുർഗ്ഗതി. 
തതരാഴിൽ ലഭിചേിട്് ഭവഭണ്, തതരാ
ഴിതലടുക്കരാൻ ൈഞ്രിഭക്കണ്ി 
വരുന്നത.് തതരാഴിലുമില്ല അതിനരാൽ 
ൈഞ്രിഭക്കണ്തുമില്ല എന്ന ദുർ
വിധി ഭനരിടുന്ന നിസ്ഹരായരരായ 
മനുേ്യരുതട മുഖത്തുഭനരാക്കി നി
ങ്ങൾക്ക ്അതിഭവഗകും ൈഞ്രിഭക്ക
ണ്തിഭല്ല എന്ന പുണ്ിൽ കുത്തുന്ന 
വർത്മരാനകും ദയവ് തചയ്് അവ
ൈരാനിപെിക്കണതമന്ന് ഇടതുഭന
തരാക്കന്രാഭരരാട് അഭ്യർത്ിക്ന്നു. 
ഏതിനകും അധ്രാനൈക്ിയരാണ് 
ഭകരളത്ിൽ അതിഭവഗപരാത
യിൽ യരാത്രതചയ്രാൻ കരാത്ിരി
ക്ന്നത്? നിർമ്രാണഭമഖലയിലുകും   
കചേവട -ൈ്കരാര്യ സ്രാപനങ്ങ
ളിലുകും ഭൈവനരകുംഗങ്ങളിലുകും പണി
തയടുക്ന്ന, പരാൈഞ്ർ തട്രയിനു
കളിൽ കുത്ിനിെയ്കതപെട്് ദിനകും
പ്തി യരാത്രതചയ്യുന്ന പതിനരായി
രക്കണക്കിന് ൈരാധരാരണതതരാഴി
ലരാളികളതട പ്തിദിന വരുമരാനകും, 
ൈിൽവർസലനിതല അതിഭവഗ
യരാത്രയ്ക് ഒരു ദിനകും ഭവണ്ിവരുന്ന 
തുകയുതട നരാലിതലരാന്നുഭപരാലുമി
തല്ലന്ന് ഭനതരാക്കന്രാർ അെിഞ്ഞി
രിക്ക. ഭകരളത്ിതറെ അധ്രാന
ൈക്ിയുതട അഞ്് ൈതമരാനകുംഭപരാ
ലുകും ൈിൽവർസലനിൽ യരാത്രതച
യ്രാൻ തക്ക ൈരാ്ത്ികഭൈേി
യുള്ളവരല്ല എന്നിരിതക്ക, അതിൽ 
എത്ര ഭപരരാണ ്കരാൈർഭകരാട്ടു നിന്ന് 
തിരുവനന്തപുരഭത്ഭക്കരാ തിരി
തകഭയരാ യരാത്ര തചയ്രാനുണ്രാവുക. 
ൈരാസ്തീയയുക്ിയുതട ഒരടിസ്രാന
വുമില്ലരാത് അവകരാൈവരാദങ്ങൾ 
വലിയ ൈിദ്ധരാന്തങ്ങതളന്ന മട്ിൽ 
അവതരിപെിചേ്, ൈ്ന്തകും നിലപരാ
ടുകളതട പരാപെരത്കും തവളിവരാക്
കയരാണ് ഈ ഭനതരാക്കൾ.  

സിൽവർലേൻ: ക്ൊർപ്ക്ററ്് 
വിെസനതിനുക്വണ്ിയുള്ള 
പദ്ധതി 

പർവ്തീകരിക്കതപെടുന്ന കണ
ക്കളതട സ്ിതി ഇതരായിരിതക്ക 

ൈകുംസ്രാനത്ിതറെ വ്യവൈരായ 
മന്തി അവകരാൈതപെടുന്ന ‘അൈകും
ൈ് കൃതവസ്തുക്കളതടയുകും ഉൽപെന്ന
ങ്ങളതടയുകും അധ്രാനൈക്ിയുതട
യുകും ഭവഗതഭയെിയ ൈഞ്രാരകും വഴി 
സൃഷ്ടിക്കതപെടുന്ന ഭകരളത്ിതറെ 
കുതിപെിതറെ’ യഥരാർത് സ്ിതി 
എതന്തന്ന് ഊഹിക്കരാകും. 

പദ്ധതി അടിഭചേൽപെിക്ന്ന
തിനരായി കണക്കളകും പ്തീ്
കളകും അവതരിപെിക്ന്നവരരാരുകും 
പദ്ധതിയുതട പരരാജയകും ഏതറ്റടു
ക്കരാൻ ഉണ്രാവില്ല. പദ്ധതി സൃഷ്ടി
ക്ന്ന ൈരാ്ത്ികബരാധ്യത ൈരാ
ധരാരണക്കരാരരായ ജനല്ങ്ങളതട 
നടുതവരാടിക്ഭ്രാഴുകും അതിതറെ 
ഉത്രവരാദിത്കും ചുമക്കരാൻ ഭല
ഖനതമഴുത്തുകരാർ ആരുമുണ്രാവി
ല്ല. രരാഷ്ടീയ ഭനതൃത്ത്ിന് ഒരു 
ല്്യഭമയുള്ളൂ. തങ്ങൾ പ്തിനി
ധരാനകും തചയ്യുന്ന ധനികവർഗ്ഗത്ി
തറെ ലരാഭഭവട്ക്കരായി സുഗമമരായ 
മരാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർമ്ിക്ക അത്ര
മരാത്രകും. ഭദൈീയപരാതരാ വികൈന
ത്ിതറെ മു്ിതല വിഘ് നങ്ങൾ 
നീക്കിയവതരന്നു നരാണമില്ലരാതത 
ൈരാ്്യതപെടുത്തുന്ന ഇടതുകൂട്ർ, 
ഈ വികൈനകും ഭീമമരായ ചുങ്കപെി
രിവിന് വഴി തുെക്കയരാതണന്ന 
യരാഥരാർത്്യകും മെച്ചുവയ്ക്കുന്നു. ഭെരാഡ് 
ഉൾപെതടയുള്ള എല്ലരാ ഭമഖലകളകും 
തീതെഴുതി, വൻമൂലധനനിഭ്പ
ത്ിന് കണക്കറ്റ ൈരാധ്യത  വളർ
ത്തുന്നതിതനയരാണ് വികൈനകും 
എന്നു വിളിക്ന്നത്. 

ക്രിമിനൽ മൂലധനത്ിതറെ 
വൻനിഭ്പങ്ങൾ ജനങ്ങളതട 
ജീവിതത്ിതറെ അടിസ്രാനപ്
ൈ് നങ്ങൾ പരിഹരിചേതിതറെ  ഒരു 
ദൃഷ്ടരാന്തതമങ്കിലുകും ൈിപിഐ(എകും)
ന് കരാട്രാൻ കഴിയുഭമരാ? മെിചേ് 
നരാകും കരാണുന്നത് മുതലരാളിത് 
ചൂേണത്രാൽ ഭചരാരവരാർതന്നരാ
ഴുകുന്ന വർത്മരാനഭലരാകത്ിതറെ 
ഭീതിദമരായ ദൃൈ്യമരാണ്. ഇടതത
ന്ന് ഭമനി നടിചേ് മുതലരാളിത് 
വികൈനത്ിതറെ നിർലജ്ജമരായ 
വരായ്തരാരികൾ ഒരു ഉളിപ്പുമില്ലരാതത 
ൈിപിഐ(എകും), ൈിപിഐ പ്
സ്രാനങ്ങൾ ഏറ്റുപരാടുന്നു. മൂലധ
നനിഭ്പതമന്നരാൽ വികൈന
തമന്നരാണ് അവർ ഉെച്ചുവിൈ്ൈി
ക്ന്നത്. തങ്ങൾ പെയുന്നത് 
നഗ്നമരായ വലതുരരാഷ്ടീയമരാതണ
ന്ന് തിരിചേെിയരാൻ ഭപരാലുമരാവരാ
ത്വിധകും അവർ നിപതിച്ചുകഴി
ഞ്ഞു.

മുതലരാളിത്വികൈനത്ി
നുഭവണ്ി അവർ ഇത്രയുകും ഭഘരാ
രമരായി നിലതകരാള്ളുന്നത് അതി
നരാലരാണ്. ൈരാധരാരണകൃേിക്കരാർ
ക്ഭനതര നിെതയരാഴിച്ചുകും നന്ി
ഗ്രാമിലുകും ൈികുംഗൂരിലുകും മുതലരാളി
ത് വികൈനത്ിതറെ ഈ നയകും 
നടപെരാക്കരാനരാണ് അവർ പരി
ശ്രമിചേത്. ഇടതുരരാഷ്ടീയത്ി
തറെ വിൈകലനഭൈേി ഭപരി
തനങ്കിലുകും ഇല്ലരാതരായിരിക്ന്നു 
എന്നതിനരാലരാണ്, നന്ിഗ്രാമിൽ 
നിന്നുകും ഒരു പരാഠവുകും ഉൾതക്കരാ
ള്ളരാൻ അവർക്കഴിയരാതത 
ഭപരാകുന്നത്.

ക്ിമിേല് മൂലൈധേത്ിപ്റെ വന്േിന്പങ്ങള് ജേങ്ങ
ളുപ്ട ജീവിതത്ിപ്റെ അടിസ്ാേപ്രശ് േങ്ങള് പരിഹ
രിക്കില്. ഇടതുപ്പ്മന്ന പുെംനമാടിയുമായി സിപിഐ
(എം), സിപിഐ പ്രസ്ാേങ്ങള് ഏറ്റുപാടുന്നത് മുതലൈാ
ളിത് വികസേത്ിപ്റെ േിരലൈജ്ജമായ വായ്ത്ാരിക
ളാണ്. മൂലൈധേേിന്പപ്മന്നാല് വികസേപ്മന്നാണ് 
അവര ഉെച്ചുവിശ്സിക്കുന്നത്. തങ്ങള് പെയുന്നത് േഗ്ന
മായ വലൈതുരാഷ്ടീയമാപ്ണന്ന് തിരിച്ചെിയാന് നപാലുമാ
വാത്വിധം അവര േിപതിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

knÂhÀ-sse³: tImÀ¸tdäv hnIk\ ]-²Xn
(4-ാം പേജില് നിന്ന്)
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ൊഷ്ടീയൈ്ദ്ൈരാസ്ത വിദ്യരാർ
ത്ികൾക്കെിയരാവുന്നതു ഭപരാതല, 
യഥരാർത് ഭനതരാക്കൾ മെഞ്ഞി
രിക്ന്ന, അതല്ലങ്കിൽ അെിയതപെ
ടരാതിരിക്ന്ന ഒരു ഗവതമെറെിതറെ  
രൂപമരാണു ക്രിപ്ഭറ്റരാ കെൻൈി. 
ഈ സൂചനകതളടുത്തുകും ഡിജിറ്റൽ 
ൈരാഭങ്കതികവിദ്യയുതട മുഭന്നറ്റതത് 
ഉപഭയരാഗതപെടുത്ിയുകും വ്യവൈരായ, 
വരാണിജ്യ, ഓഹരിക്കഭ്രാള രകും
ഗങ്ങളിതല വ്ന്രാരുകും അഭധരാ
ഭലരാക വില്ലന്രാരുമുൾപെതടയുള്ള,  
ൈകുംൈയിഭക്കണ്ടുന്ന പണമിടപരാ
ടുകരാരുതട 'വിളഞ്ഞ' ബുദ്ധി, ൈർ
ക്കരാരിതറെയുകും ഭകന്ദ ഏജൻൈി
കളതടയുകും നിയന്തണങ്ങൾക് 
തവളിയിൽ നിലനില്ക്കുന്ന പുതി
തയരാരു ൈരാ്ത്ിക ക്രയവിക്രയ 
രീതി കണ്ത്ിയിരിക്കയരാണ്. 
അതരാണ ്ചുരുക്കത്ിൽ  ക്രിപ്ഭറ്റരാ
കെൻൈി. അൈകുംഖ്യകും ക്യൂട്റു
കളിൽ വിന്യൈിക്കതപെട്ിരിക്
ന്ന ഒരു ശകുംഖലതയ അടിസ്രാ
നമരാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ ൈ്ത്രാണു 
ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈി. ഇടപരാടുകൾ 
പിടിക്കതപെടരാതിരിക്കരാൻ അതി
തറെ വിഭകന്ദീകൃത ഘടന ൈഹരാ
യിക്ന്നു.

കളളപെണതമന്നരാൽ കണക്കിൽ 
തകരാള്ളിക്കരാത് പണമരാണ ്അഥവരാ 
നികുതി തകരാടുക്കരാത്, തവളിതപെ
ടുത്രാത് പണമരാണ്. അതു ഭപ
പെർ കെൻൈിയരാഭയരാ ഭപരുതവ
ളിതപെടുത്രാത് ബരാങ്ക് അക്കൗ
ണ്ടുകളിഭലരാ സകമരാറ്റത്ിലൂതടഭയരാ 
വില്പനയിലൂതടഭയരാ ഉടൻ പണമരാ
ക്കിതയടുക്കരാൻ പറ്റുന്ന ആസ്തിക
ളരാഭയരാ ആണു സൂ ി്ക്കതപെടുന്നത.് 
അഭങ്ങയറ്റകും അഴിമതിഗ്സ്മരായ 
നിലവിലുള്ള  മുതലരാളിത് വ്യവ
സ്യിതല  അഭന്േണ ഏജൻ
ൈികളകും വിജിലൻൈ് ൈകുംവിധരാ
നങ്ങളകും, മനഃൈരാ്ിയില്ലരാത് 
വ്ൻ വ്യവൈരായികളകും ബിൈി
നസ്സുകരാരുകും ബയൂഭെരാക്രരാറ്റുകളകും 
ഭരണ നിർവ്ഹണ തലത്ിതല 
ഉന്നതരുകും തപ്രാഫേണലുകളകും
ബൂർേ്രാ രരാഷ്ടീയ ഭനതരാക്കളകും, 
കള്ളക്കടത്തുകരാരുതമരാതക്ക ൈമരാ
ഹരിചേിരിക്ന്ന ഭീമമരായ കള്ളപെ
ണഭത്രാട്   ഉദരാൈീന ൈമീപനകും 
പുലർത്തുകഭയരാ പങ്കരാളിത്മുള്ള 
കരാഴ്ചേക്കരാരരായി നിലതകരാള്ളുക
ഭയരാ തചയ്യുന്നു. കള്ളപെണതമന്ന
ത ്'കണ്ടുപിടിക്കരാൻ പറ്റരാത്'തതല്ല
ങ്കിലുകും ഈ വ്യവസ്ിതി അതിതന 
ഭപ്രാൽൈരാഹിപെിക്ന്നു. 

ഡിജിറ്റൽ ൈരാ്ത്ിക ക്രയ
വിക്രയകും എന്നു വിളിക്കതപെടുന്ന, 
ഇറെർതനറ്റ് ബരാങ്കിങ്കും തഡബിറ്റ് 
കരാർഡ്, തക്രഡിറ്റ് കരാർഡ് വഴി
യുളള പണമിടപരാടുകളകും ഈ വ്യ
വസ്യിൽ ൈരാധുതയുള്ളവയരാണ.് 
ഭനഭരമെിചേ്  പുതുതരായി കണ്ടുപി
ടിക്കതപെട്ിരിക്ന്ന ക്രിപ്ഭറ്റരാ 
കെൻൈി  ഈ വ്യവസ്യ്ക്കു തവ
ളിയിൽ ഡിജിറ്റലരായി ബന്ിക്ക
തപെട്ിരിക്ന്ന ഘടകങ്ങളിലരാണു 

പ്വർത്ിക്ന്നത്. 

ഷ്െിപ്ക്റ്ാെറൻസി  
എങന്നയാണു  
ഷ്പവർതിക്ുന്ത് ?

ക്യൂട്റുകൾക്ള്ളിതല ല   
ഡ്ജർ ഭരഖതപെടുത്ലുകളരായി 
പ്തിനിധരാനകും തചയ്തപെടുന്ന കല്പി
തമരായ (virtual) ഭടരാക്കണുകളതട 
രൂപത്ിലുള്ള ഓൺസലൻ  പണ
തമരാടുക്കൽ രീതി ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈി 
വഴി ൈരാധ്യമരാകുന്നു.  എലിപ്റ്റി
ക്കൽ കർവ ്എൻക്രിപ്േൻ, പബ്ി
ക ്സപ്വറ്റ ്കീ തപഭയഴ്,് ഹരാേികുംഗ് 
ഫകുംഗ്േൻ തുടങ്ങി ൈഭന്ൈങ്ങതള 
സുര്ിതമരാക്കരാനുള്ള വിവിധ 
ഭഗരാപ്യഭരാേരാ സൂത്രങ്ങതളയരാണ് 
(encryption algorithms ) 'ക്രിപ്ഭറ്റരാ' 
എന്നതുതകരാണ്് സൂചിപെിക്ന്നത.് 
ഭകരായിൻ ഭബൈ്, കരാേ് ആപെ് 
തുടങ്ങിയ ക്രിപ്ഭറ്റരാ സകമരാറ്റത്ി
ലൂതട  ഏതതരാരു നിഭ്പകനുകും 
ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈി വരാങ്ങരാവുന്ന
തരാണ്. ക്രിപ്ഭറ്റരാ ഇടപരാടുകളതട 
ഡരാറ്റയുതട ൈമഗ്ത ഉെപെരാക്ന്ന 
ൈകുംഘരാടന രീതികളരായ ഭബ്രാക്ക് 
തചയിനുകൾ പല ക്രിപ്ഭറ്റരാ കെൻ
ൈികളഭടയുകും ഒഴിവരാക്കരാനരാകരാ
ത് ഘടകങ്ങളരാണ്. ഒരു ൈർവ
ഭെരാ ഭകന്ദരാധികരാര ൈകുംവിധരാന
ഭമരാ ഇല്ലരാത്വിധകും ൈമ്പൂർണ്മരാ
യുകും വിഭകന്ദിതമരാണ് ഇത്.

ഭരാവിയിതല ഇടപരാടുകൾ ൈരാ
ധുതയുള്ളവയരാഭണരാ എന്നുകും ഇര
ട് വ്യയകും വരുത്രാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 
നടക്ന്നുഭണ്രാ എന്നുകും പരിഭൈരാ
ധിക്ന്നതിനരായി ക്രിപ്ഭറ്റരാ കെൻ
ൈി ഉപഭയരാഗിക്കരാനരാഗ്ഹിക്ന്ന 
ഏതതരാരു ഘടനയ്ക്കുകും എല്ലരാ  ഇട
പരാടുകളഭടയുകും ലിസ്റ്റ് ആവൈ്യമരാ
ണ്. ക്രിപ്ഭറ്റരാ കെൻൈിയുതട വി
ഭകന്ദിത ൈ്ഭരാവകും സൈദ്ധരാന്തി
കമരായി അവതയ ൈർക്കരാരുകളതട 
നിരീ്ണത്ിനുകും ഇടതപടലി
നുകും നിയന്തണത്ിനുമുള്ള പതിവു 
നടപടിക്രമങ്ങളിൽനിന്ന് ര്ി
ക്ന്നു. പര്രരാഗത നരാണയങ്ങ
തളഭപെരാതല ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈിയുകും 
അതിതറെ ഏകകങ്ങളിലൂതടയരാണ്  
മൂല്യകും തവളിതപെടുത്തുന്നത്. ഉദരാ
ഹരണത്ിന്  "എതറെ സകയ്ിൽ 
2.50 രൂപയുണ്്" എതന്നരാരരാൾ 
പെയുന്നതു ഭപരാതല  "എതറെ സക
യ്ിൽ 2.50 ബിറ്റ്ഭകരായിനുണ്് " 
എന്നുകും പെയരാകും. മിക്ക ക്രിപ്ഭറ്റരാ
കെൻൈികളകും ഭദൈീയൈർക്കരാരു
കളതട നിയന്തണങ്ങൾക്ള്ളിൽ 
വരരാത്തരായതിനരാൽ അവ രരാ
ജ്യത്ിതറെ ധനനയത്ിനു തവ
ളിയിലുള്ള ബദൽ നരാണയ- മരാ
ധ്യമങ്ങഭളരാ ൈരാ്ത്ിക ഇടപരാ
ടുകഭളരാ ആയി പരിഗണിക്കതപെ
ടുന്നു. ക്രിപ്ഭറ്റരാ കെൻൈിയുതട 
ഉടമസ്ത ഭഗരാപ്യഭരാേ 
(cryptography)യിലൂതട മരാത്രകും 
തതളിയിക്കതപെടുന്നതരാണ്.

ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈിയുതട ഉടമ
സ്ത മരാറ്റുന്ന തരത്ിൽ ഇടപരാ
ടുകൾ നടത്രാൻ ക്യൂട്ർ ൈിസ്റ്റകും 

ൈഹരായിക്ന്നു. തങ്ങളതട രരാഷ്ടീ
യമരായ ൈ്രാതന്ത്യവുകും ഡരാറ്റയുതട 
തകർക്കരാനരാകരാത് സുര്ിത
ത്വുകുംമൂലകും ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈി 
ഉപയരാഗിക്ന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ 
രൂപഭയരാ യുഎൈ്ഭഡരാളഭെരാ ഭപരാ
ലുള്ള പര്രരാഗതനരാണയങ്ങൾ 
ഉപഭയരാഗിക്ന്നവർക്കും അവ 
നിലനിർത്തുന്ന ൈ്ദ് വ്യവസ്
യ്ക്കുമുള്ളതിഭനക്കരാൾ ആനുകൂല്യ
ങ്ങൾ ലഭിക്ന്നുണ്്. ബിറ്റ്ഭകരാ
യിനരാണ് ആദ്യതത് ക്രിപ്ഭറ്റരാ 
കെൻൈി. അഭതത്തുടർന്ന് എഭത
െിയകും, സലറ്റ് ഭകരായിൻ, കരാർഡരാ
ഭനരാ തുടങ്ങിയവയുകും വന്നു. ഡി
ജിറ്റലരായ ആദ്യതത് ബദൽ 
നരാണയകും വരുന്നതിനു മുമ്പുതതന്ന 
ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈി ഒരു സൈദ്ധരാ
ന്തിക നിർമ്ിതിയരായി നിലനി
ന്നിരുതവന്ന് ഓർഭക്കണ്തരാണ്.   
അഭമരിക്കൻ ഭഗരാപ്യഭരാേരാ വിദ
ഗ്ദ്ധനരായ (cryptographer) ഭഡവിഡ് 
ഭേരാകും, തവബ് അധിഷ്ിതമരായ 
ആധുനിക രഹൈ്യ ഭകരാഡികുംഗ് 
രീതിയുതട (encryption) ഭകന്ദ 
ആൈയമരായ   'മെയ്കരാനുള്ള' 
ഭകരാഡികുംഗ് സൂത്രങ്ങൾ (blinding 
algorithm) കതണ്ത്ിയ 1980 
കളതട ആദ്യകരാലത്രാണ് ക്രി
പ്ഭറ്റരാകെൻൈിയുതട ൈരാഭങ്കതി
കരാടിസ്രാനകും രൂപകും തകരാള്ളുന്ന
ത്. എന്നിരുന്നരാലുകും ക്രിപ്ഭറ്റരാ 
കെൻൈികൾ 2009-ലരാണ് തുട
ങ്ന്നത്.

എവിന്െയാണു ഷ്െിപക്്റ്ാ 
െറൻസി ഉപക്യാ�ിക്ുന്ത?്

ക്രിപ്ഭറ്റരാ കെൻൻൈി ഇടപരാ
ടുകളതട അജ്രാത ൈ്ഭരാവകും ഒരു
പരാടു നിയമവിരുദ്ധ പ്വർത്ന
ങ്ങൾക്കിണങ്ന്നതരാണ.് എന്നരാൽ, 
അടിചേമർത്ൽ ൈ്ഭരാവമുള്ള ൈർ
ക്കരാരുകൾക് കീഴിൽ പ്വർത്ി
ക്ന്ന പ്ഭ്രാഭകരുഭടയുകും ൈർ
ക്കരാരിതറെ ജനവിരുദ്ധത തവളിചേ
ത്തു തകരാണ്ടുവരുന്നവരുഭടയുകും  ൈ്
കരാര്യതയ്ക്കു ൈമരാനമരായ   ൈകുംര
്ണകും ചൂണ്ിക്കരാട്ി ക്രിപ്ഭറ്റരാ 
കെൻൈിയുതട  വക്രാക്കൾ അതി
തറെ അജ്രാത  ൈ്ഭരാവതത് പി
ന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത്രകും വഞ്നരാത്മ
കമരായ വക്കരാലത്തുകളതണ്ങ്കിൽ
ക്കൂടി, വ്യക്മരായ കരാരണങ്ങളരാൽ 
കളളക്കടത്തുകരാർ, കള്ളക്കചേവട
ക്കരാർ, കള്ളപെണമിടപരാടുകരാർ, 
നികുതി തവട്ിപ്പുകരാർ, അതിർത്ി 
കടന്നു നിയമവിരുദ്ധ ചരക്കള
തട വ്യരാപരാരകും നടത്തുന്നവർ തുട
ങ്ങിയവരരാണിതുപഭയരാഗിക്ന്ന
ത്. അത്രമമിടപരാടുകൾക്ക് ഈ 
അജ്രാത ൈ്ഭരാവകും പ്ധരാനമരാ
ണ്. 24 ദൈല്കും വരുന്ന ബി
റ്റ്ഭകരായിൻ മരാർക്കറ്റ് ഉപഭയരാക്രാ
ക്കൾ നിയമവിരുദ്ധ പ്വർത്ന
ങ്ങൾക് ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈി ഉപ
ഭയരാഗിക്ന്നതരായി കണക്കരാക്കി
യിരിക്ന്നു. ഈ ഉപഭയരാക്രാക്കൾ 
വർേത്ിൽ 72 ബില്യൺ ഭഡരാളർ 
മൂല്യകും വരുന്ന 26 ദൈല്കും ഇട

പരാടുകൾ നടത്തുന്നതരായുകും ആക
മരാനകും 8 ബില്യൻ ഭഡരാളർ മൂല്യ
മുള്ള ബിറ്റ് ഭകരായിൻ സകവൈകും 
വക്ന്നുതവന്നുകും ഒരു െിഭപെരാർട്ടു 
പെയുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർേ
ങ്ങളിൽ ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈിയിലുള്ള 
തമരാത്കും നിഭ്പകും ഏതരാണ്് 
93 ബില്യൺ ഭഡരാളെിഭറെതരാതണ
ന്നുകും മതറ്റരാരു മരാധ്യമ െിഭപെരാർട്ടു 
പെയുന്നു. 2017 മുതൽ 2021വതര 
ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈിയുതട മൂല്യകും 
6100% അഥവരാ 61 ഇരട്ി വർദ്ധി
ചേിട്ടുണ്്. ഇക്കരാലയളവിൽ യു.എ
ൈിൽ സ്രാവരൈ്ത്തുക്കളതട മൂ
ല്യത്ിലുളള വർദ്ധന ഭകവലകും 
22% മരാത്രമരാണ്. തങ്ങളതട സക
യ്ിലുള്ള പണകും ചുരുങ്ങിയ ൈമ
യത്ിനുളളിൽ പലമടങ്ങരായി വർ
ദ്ധിപെിക്വരാനുള്ള മരാർഗ്ഗമഭന്േി
ച്ചു തകരാണ്ിരിക്ന്ന അതിൈ്
ന്നരരായ നിഭ്പകരിതല ഒരു 
വലിതയരാരു ഭരാഗകും ക്രിപ്ഭറ്റരാ കെൻ
ൈിതയ അതിനരായി തിരതഞ്ഞടു
ത്ിരിക്ന്നു. ക്രിപ്ഭറ്റരാ കെൻൈി
യുതട വിപണിമൂല്യകും അതിതറെ 
നിയമവിരുദ്ധതയുതട മുഖ്യകുംൈവു
മരായി ബന്തപെട്ിരിക്ന്നതിനരാൽ 
അതിഭലരാ മഭറ്റതതങ്കിലുകും അജ്രാ
തമരായ ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈിയിഭലരാ 
നിഭ്പിക്ന്നതിതല ധരാർമ്ി
കതയുതടഭമൽ വലിയ ഭചരാദ്യമു
യരുന്നു.

ആധുനിെ സാക്കേതിെ  
വിദ്യയുന്െ ദുരുപക്യാ�കം

ആധുനിക ൈരാസ്തത്ിതല വി
ഗ്ഹഭഞ്ജകമരായ ചില കണ്ടുപി
ടുത്ങ്ങൾ ആറ്റകുംഭബരാമ്പുകും മറ്റു് 
ആണവരായുധങ്ങളകും ഭപരാലുള്ള 
ൈർവ്നരാൈകരാരികളരായ ആയുധ
ങ്ങൾ നിർമ്ിക്കരാനരായി അധരാർ
മ്ികമരായി ഉപഭയരാഗിക്കതപെട്തു
ഭപരാതല, നിയമവിരുദ്ധ പ്വർത്
നങ്ങളിലൂതട ഭനട്ങ്ങളണ്രാക്ന്ന
തിനരായി  ൈരാഭങ്കതിക വിദ്യയി
തല മുഭന്നറ്റകും ദുരുപഭയരാഗകും തചയ്
തപെടുന്നതിതറെ തിളങ്ന്ന ഉദരാഹ
രണമരാണ് ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈി. 
ഉദരാഹരണത്ിന,് ആണവ ൈക്ി

യുതട കണ്ടുപിടുത്കും മഹത്രായ 
ഒരു ൈരാസ്തീയ ഭനട്മരാതണന്നുകും 
മനുേ്യൈമൂഹത്ിതറെ വികരാൈ
ത്ിനുകും മുഭന്നറ്റത്ിനുമരായി ഉപ
ഭയരാഗിക്കതപെഭടണ്തരാതണന്നുമു
ള്ള കരാര്യത്ിൽ എതിരഭിപ്രായ
മില്ല.    എന്നരാലതിനു പകരകും ഭലരാ
കത്ിനുഭമൽ കൂട്ക്രുതിയുകും 
ൈകുംഹരാരവുകും ൈർവ്നരാൈവുകും അഴി
ച്ചുവിട്ടു തകരാണ്് അപരിഭമയമരായ 
ആണവ ൈക്ിതയ ദുരുപഭയരാഗകും 
തചയ്തു യുഎൈ് ൈരാമ്രാജ്യത്മരാ
ണ്  എന്നു നമുക്കെിയരാകും. വിവര
ൈരാഭങ്കതിക ഭമഖലയിലരാകതട്, 
മറ്റുപഭയരാക്രാക്കളതട തപ്രാസഫ
ലിൽ നുഴഞ്ഞുകയറുകയുകും അവരു
തട ഇറെർതനറ്റ് അക്കൗണ്ിൽ 
വ്യരാജ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സ്രാപിക്
കയുകും തചയ്യുന്ന ഹരാക്കികുംഗ് ഇന്നു 
ൈർവ്ൈരാധരാരന്നമരായിരിക്ന്നു. 
വൻ ഭതരാതിലുള്ള സൈബർ ആക്ര
മണങ്ങളതട എണ്വുകും തചറുതല്ല.

തിരതഞ്ഞടുക്കതപെട് ആളകള
തട ക്യൂട്റുകളകും സ്രാർട്് ഭഫരാണു
കളകും ഹരാക്ക് തചയ്് അവരുതട 
ൈ്കരാര്യതയിഭലക് നുഴഞ്ഞുക
യെരാനുകും അവരുതട നീക്കങ്ങളകും 
ആൈയവിനിമയങ്ങളകും ഭചരാർത്ി
തയടുക്കരാനുകും തപഗൈൈ് ഭപരാലു
ള്ള സസ്പതവയറുകൾ ഉപഭയരാഗി
ക്ന്നു എന്ന ഒടുവിലതത് തവളി
തപെടുത്ലുകളകും ഇതു തതന്ന തത
ളിയിക്ന്നു. ല്്യകും വയ്കതപെട് 
ചില വ്യക്ികളഭടയുകും ൈകുംഘട
നകളഭടയുകും ഭമൽ  നിരീ്ണകും 
നടത്തുന്നതിനുകും അവരുതട ക്യൂ
ട്റുകളിലുകും സ്രാർട്് ഭഫരാണുകളി
ലുകും വ്യരാജ ഇ-തമയിൽ ൈഭന്ൈ
ങ്ങൾ സ്രാപിചേ് അവരുതടഭമൽ 
കുറ്റരാഭരരാപണകും നടത്തുന്നതിനുമു
ള്ള ഉപകരണതമന്ന നിലയിൽ, 
ഒരു ഇസ്രാഭയൽ ക്നി സൃഷ്ടി
ചേ സസ്പതവയർ ൈർക്കരാരുകൾ
ക് മരാത്രമരാണു വില്പന നടത്ിയ
തതന്ന കരാര്യവുകും നരാകും ശ്രദ്ധിഭക്കണ് 
തരാണ്. എതിരരാളികളതടയുകും വി
ഭയരാജിക്ന്നവരുതടയുകും ഓഭരരാ 

{In]vtämI-d³knþUnPnäÂ sImÅ: 
Hcp hniZo-IcWw

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)

ഫ്ാശ്ാ മുളയ്കലൈികന കവറകത വിട ശകാെതി വിധിയില് പ്രതിശഷധിചട് 
എഐഎംഎസട്എസട് കസക്രശടറിയറ്ികറെ മുമ്ില് സംഘെിപെിച ധര്ണ 
എഐഎംഎസട്എസട് അഖിശലൈന്്യ ്വസട് പ്രസിെറെട് ്ഷലൈ  കക. 
ശജാണ് ഉദട്ഘാെനം കെയട്തു. എസട്.മിനി, എ.സബുറ എന്ിവര് പ്ര
സംഗിച്ചു. ശകാടയത്തുനെന് പ്രതിശഷധ േരിോെി എഐെിഎസട്ഒ 
സംസ്ാന ്വസട് പ്രസിെറെട് ശൊ.എസട്.അലൈീന ഉദട്ഘാെനം 
കെയട്തു. ആോരാജട്, എഐെി്വഒ സംസ്ാന പ്രസിെറെട് ഇ.വി.
പ്രകാേട്, കക.എസട് കെലേമ്മ എന്ിവര് പ്രസംഗിച്ചു. ോലൈക്കാെട് നെ
ന് േരിോെി എഐഎംഎസട്എസട് സംസ്ാന കസക്രടറി കക.എം.
ബീവി ഉദട്ഘാെനം കെയട്തു. തിരുവലേയില് നെന് പ്രതിശഷധ േരിോ
െിയില് എസട്.രാധാമണി, േരണ്യ രാജട് എന്ിവര് പ്രസംഗിച്ചു.
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(6-ാം ശേജില് നിന്ട്)
നീക്കവുകും അെിയരാനുകും സൂ്ിക്
ന്നതിനുകും പങ്കുവക്ന്നതിനുമരായി 
ഇന്ത്യരാഗവതമെന്കും  ഈ സസ്പ
തവയർ വരാങ്ങിയതരായി ആഭരരാ
പിക്കതപെട്ിട്ടുണ്്.  നിയമപരമരായ 
ൈരാ്ത്ിക ഇടപരാടുകതള നിരീ
്ിക്ന്ന ൈകുംവിധരാനങ്ങളിൽ 
നിന്നു ഗൂഢമരായി ര്തപെടുകയുകും 
അതുവഴി വ്യവസ്തയ വികലമരാ
ക്കയുകും തചയ്തു തകരാണ്്, രരാജ്യ
ത്ിതറെ ൈ്ദ് വ്യവസ്യ്ക്കു ്
തഭമല്പിക്കരാൻ ശ്രമിക്ന്നതിനരാൽ 
ക്രിപ്ഭറ്റരാ കെൻൈിയുകും പതുങ്ങി
യിരുന്ന് ഉപദ്വഭമൽപിക്ന്ന 
ഒന്നരാണ്. 'ൈരാമൂഹികമരായി ഉപ
കരാരപ്ദമരായ കർത്വ്യ'തമരാന്നു
മില്ലരാത്തിനരാൽ ഡിജിറ്റൽ കെൻ
ൈി നിയമവിരുദ്ധമരായ ഒന്നരാതണ
ന്ന ്ഭനരാബൽ ൈമ്രാന ഭജതരാവരായ 
ൈരാ്ത്ിക ൈരാസ്തജ്ൻ 
ഭജരാൈഫ് സ്റ്റിഗ്ിൈ് നിരീ്ിചേി
ട്ടുണ്്. " കൃത്രിമത്ിനുള്ള ൈരാധ്യ
തയുകും ഭനരാട്പെിഴയുതട അഭരാവവുകും 
തകരാണ്ടു മരാത്രമരാണ ്ബിറ്റ ്ഭകരായിൻ 
വിജയിക്ന്നത്, " അഭദേഹകും കൂ
ട്ിഭചേർക്ന്നു. "ഉയർന്നു വരികയുകും 
പിതന്ന തരാണുഭപരാകുകയുകും തച
യ്യുന്നതിനരാൽ കുഭെഭപെർക്ക ്ആഭവ
ൈകരമരായ കുഭെ ൈമയകും തകരാടു
ക്ന്ന ഒരു കുമിളയരാണിത ്" എന്നുകും 
അഭദേഹകും നിരീ്ിക്ന്നു.

മരിച്ചു ന്ൊണ്ിരിക്ുന്  
മുതോളിതകം ഷ്െിപ്ക്റ്ാ 
െറൻസിന്യ  
ക്ഷ്പാൽസാഹിപ്ിക്ുന്ു

എന്നിട്ടുകും, ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈി 
പല ൈരാമരാജ്യത്- മുതലരാളിത് 
രരാജ്യങ്ങളിലുകും ഔഭദ്യരാഗികരാകുംഗീ
കരാരകും ഭനടിതയടുത്ിരിക്ന്നു. 
ൈമരാനമരായ മൂല്യത്ിൽ, യഥരാർ
ത് നരാണയത്ിഭലക് മരാറ്റിതയ
ടുക്കരാവുന്ന,  അഥവരാ യഥരാർത് 
നരാണയത്ിനു പകരമരായുപഭയരാ
ഗിക്കരാവുന്ന നരാണയമരാണ് ക്രി
പ്ഭറ്റരാകെൻൈി എന്നു നിർവ്ചിചേ 
യു.എൈ് ട്രേെി വകുപെ് 2013 മുതൽ 
ബിറ്റ് ഭകരായിതന ൈകുംബന്ിക്
ന്ന മരാർഗ്ഗഭരഖകൾ പുെതപെടുവി 
ക്ന്നുണ്്. യൂഭെരാപ്യൻ യൂണിയൻ 
ബിറ്റ്ഭകരായിഭനയുകും മറ്റു ക്രിപ്ഭറ്റരാ 
കെൻൈികഭളയുകും  ക്രിപ്ഭറ്റരാ ൈ്
ത്രായി അകുംഗീകരിക്ന്നു. യൂഭെരാ
പ്യൻ യൂണിയനകത്് ബിറ്റ്ഭകരാ
യിൻ ഉപഭയരാഗകും നിയമവിരുദ്ധ
മല്ല. ജപെരാനിലുകും ആഭ്രേലിയയി
ലുകും സ്ിതിയിതരാണ്.

ഏതരാനുകും വ്ൻ വികൈിത 
ൈരാമ്രാജ്യത്- മുതലരാളിത് രരാഷ്ട
ങ്ങളിൽ ബിറ്റ് ഭകരായിൻ ൈ്ീക
രിക്കതപെടുഭ്രാൾ അനവധി അവി
കൈിത രരാജ്യങ്ങളിൽ അതിതറെ 
വിഭകന്ദിത ൈ്ഭരാവവുകും അസ്ി
രതയുകും ൈകുംൈയഭത്രാതട വീ്ി
ക്കതപെടുന്നു. നിയമവിരുദ്ധ പ്വർ
ത്നങ്ങതള ൈഹരായിക്ന്നതി
നരായി ഉപഭയരാഗിക്ന്നതിൽ 
ഉത്ക്കണ്ഠതപെടുന്നഭതരാതടരാപെകും  
തങ്ങളതട ൈ്ദ് വ്യവസ്യ്ക്കു ഭീ

േണിയരാണതതന്നുകും ചില രരാജ്യ
ങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്്. കുഭെ രരാജ്യ
ങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ നരാണയതത് 
അപെരാതട നിഭരരാധിചേിട്ടുണ്്. മറ്റു 
ചിലവ വ്യരാപരാരത്ിനുകും ഉപഭയരാ
ഗത്ിനുമുള്ള ബരാങ്കികുംഗ്, ൈ്
ത്ിക വ്യവസ്കളതട പിന്തുണ 
നിർത്ലരാക്കരാൻ ശ്രമിക്കയുകും 
തചയ്ിട്ടുണ്്.

എന്തിനരാണത്? ൈർക്കരാരുക
ളഭടയുകും ഭകന്ദ അധികരാര സ്രാ
പനങ്ങളഭടയുകും നിയന്തണങ്ങൾ
ക് പുെത്തു നിലതകരാള്ളുന്ന, പ്
ത്യ്ത്ിൽത്തന്ന സൂക്ഷ്മമരായി 
ൈകുംര ി്ക്കതപെടുന്ന, ഒളിഞ്ഞ ഈ 
ൈമരാന്തര ൈരാ്ത്ിക ഇടപരാടു
കൾ അകുംഗീകൃതമരായ ഇടപരാടുക
ളരായി ഈ വ്ൻ രരാജ്യങ്ങൾ അകും
ഗീകരിക്ന്നതതന്തിനരാണ്? 
കരാരണകും, മുതലരാളിത്കും അതിതറെ 
ജീർണ്വുകും മരഭണരാന്മുഖവുമരായ 
അവസ്യിൽ പിന്തിരിപെൻ ൈ്
ഭരാവവുകും അമിതരാധികരാര പ്വണ
തയുകും പ്ദർൈിപെിക്ക മരാത്രമല്ല, 
മെിചേ ്ൈരാ്ത്ിക രകുംഗത് ്എല്ലരാ
ത്രകും നിയമവിരുദ്ധ , ക്രമവിരു
ദ്ധ പ്വർത്നങ്ങഭളയുകും കുറ്റകൃ
ത്യങ്ങഭള ഭപെരാലുകും ൈകുംര്ിക്ന്ന 
ഒന്നരായി മരാറുകയുകും തചയ്ിരിക്ന്നു

അതുതകരാണ്്, ജനങ്ങതള പര
മരാവധി ചൂേണകും തചയ്തുതകരാണ്് 
പരമരാവധി ലരാഭകും ഭനടിതയടുക്ക 
എന്ന ല്്യകും ഭനടരാൻ ഒന്നിനു
പുെഭക ഒന്നരായി നയങ്ങളരാവിഷ്ക്ക
രിക്ഭ്രാൾത്തന്ന ഭരണ കുത്
കകളകും ബഹുരരാഷ്ട ക്നികളകും 
തങ്ങളതട ദരാൈ്യത്ിലുളള ൈർ
ക്കരാരുകഭളരാട് ജനവിരുദ്ധ ൈരാ്
ത്ിക, ധനനയങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരി
ക്കരാൻ ആജ്രാപിക്കയുകും തങ്ങൾ
ക്കും  ആശ്രിതർക്കും പണകും തകരാ
തയ്ടുക്കരാനുളള പുത്ൻ ഭമഖലകൾ 
ഭതടുകയുകും തചയ്യുന്നു. ബൂർേ്രാ 
ൈരാ്ത്ിക ചിന്തകർ മുൻകരാല
ത്തു  നിർഭദേൈിചേ ൈരാ്ത്ിക 
ചിട്കളകും രീതികളകും വികലമരാക്
ന്നതിൽ അവർ യരാതതരാരു സവ
േമ്യവുകും കരാണിക്കരാതിരിക്കയുകും 
ജനതരാല്പര്യതത് ബലി തകരാടുത്തു 
തകരാണ്് ഏതു ഹീനമരാർഗ്ഗവുകും ൈ്ീ
കരിക്കയുകും തചയ്യുന്നു. ക്രിപ്ഭറ്റരാ
കെൻൈിക് ൈരാധുത നൽകുന്നത് 
ഇതിനു തതളിവരാണ്.

ബിന്ജപി ക്നതൃത്വതിേുള്ള 
ഇന്്യാ സർക്ാരിന്റെ  
ഇരട്താപ്്

 ഇന്ത്യൻ ഭരണ കുത്കകതള
യുകും  ബിതജപി ഭനതൃത്ത്ിലുള്ള 
ഇഭപെരാഴതത് ൈർക്കരാരിതനഭപെരാ
ലുള്ള അവരുതട  ൈകുംര്കതര
യുകും ൈകുംബന്ിചേ്  ഇതു ൈരിയരാ
ണ്. ആദ്യകരാലത്് ജനങ്ങതള 
കബളിപെിക്ന്നതിനരായി ക്രിപ്ഭറ്റരാ 
ഇടപരാടുകൾ നിഭരരാധിക്തമന്നു 
ബി.തജ.പി ൈർക്കരാർ വീമ്പു പെ
ഞ്ഞിരുന്നു. ഭകന്ദ ധനമന്തിയരാ
യിരുന്ന പഭരതനരായ അരുൺ 
ജയ്റ്റ്ലി ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈിതയ 
നിയമൈരാധുതയുള്ള നരാണയമരാ

യി അകുംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് 2017 
ഡിൈകുംബെിൽ പെഞ്ഞിരുന്നു 
(Money Control 01.12.17). ബിറ്റ്ഭകരാ
യിനുമരായി ഇടതപടുന്നതിതല അപ
കടൈരാദ്ധ്യതതയക്െിച്ചു െിൈർവ്് 
ബരാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുകും ഇടയ്കിതട 
മുന്നെിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. 
എന്നരാൽ അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി 15 ദി
വൈത്ിനുള്ളിൽത്തന്ന തതറെ 
ൈ്രകും മയതപെടുത്തുകയുകും പരാർല
തമറെിൽ ഇങ്ങതന പ്സ്തരാവിക് 
കയുകും തചയ്തു. "ബിറ്റ് ഭകരായിതന 
ൈകുംബന്ിചേ  നിയന്തണപരവുകും 
നിയമപരവുമരായ ആഭഗരാളഘടന
തയക്െിച്ചു പഠിക്ന്നതിനുകും ഇന്ത്യ
യിലുകും ആഭഗരാള തലത്ിലുകും ബിറ്റ് 
ഭകരായിതറെ സ്ിതിൈകുംബന്ിചേ 
വിലയിരുത്ലിനുകും ബിറ്റ്ഭകരാ
യിൻ നിയന്തണത്ിനുളള രൂപ
ഭരഖ തയ്രാെക്ന്നതിനുകും മറ്റുമരായി 
ൈരാ്ത്ിക കരാര്യവകുപെ് ഒരു 
വിേയരാന്തര ൈമിതിതയ  നിഭയരാ
ഗിചേിരിക്ന്നു". കമ്ിറ്റി െിഭപെരാർ
ട്ടു ൈമർപെിച്ചു, െിഭപെരാർട്് ൈർക്കരാ
രിതറെ പരിഗണനയിലുമരാണ് (Zee 
Bis 02.01.18). ക്രിപ്ഭറ്റരാ കെൻൈി 
നമ്മുതട യുവരാക്കള നൈിപെിക്കും 
എന്നു പ്ധരാനമന്തി തതന്ന കഴി
ഞ്ഞ നവകുംബെിൽ പെഞ്ഞിട്ടുണ്് 
(BBC 12.12.21). പഭ് മുതലരാളി
ത് ആഭഗരാളവൽക്കരണത്ിൽ 
ഭരണക്ത്കകളഭടയുകും ബഹുരരാ
ഷ്ട ക്നികളഭടയുകും ആജ് ധി
ക്കരിക്വരാൻ അവരുതട രരാഷ്ടീയ 
കരാര്യകർത്രാക്കൾക്കും പിണി
യരാളകൾക്കും കഴിയില്ല. എന്നരാൽ,  
ജനരാധിപത്യതത് തകിടകും മെി
ക്ന്നതിനുപകരകും അതിതന ൈക്ി
തപെടുത്തുന്നതിനരായി ക്രിപ്ഭറ്റരാ 
കെൻൈി ഭപരാതലയുള്ള ഉയർന്നു 
വരുന്ന ൈരാഭങ്കതികവിദ്യകൾക്ക് 
ആഭഗരാള മരാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപി
കരിക്കണതമന്ന് ഒരു മലക്കകും മെി
ചേിലിലൂതട,  അഭത ബി.തജ.പി 
പ്ധരാനമന്തി തതന്ന കഴിഞ്ഞ 
ഡിൈകുംബർ 17ന്  ആഹ്രാനകും തച
യ്യുകയുമുണ്രായി. യു.എൈ് പ്ൈി
ഡണ്് ഭജരാ സബഡൻ ആതിഥ്യകും 
വഹിചേ ജനരാധിപത്യത്ിനു ഭവ
ണ്ിയുള്ള  ഉചേഭകരാടിതയ ഓൺ
സലനരായി അഭിൈകുംഭബരാധന 
തചയ്ഭവ പ്ധരാനമന്തി ഭമരാഡി 
ഇങ്ങതന പെഞ്ഞു. "ജനരാധിപത്യ
തത് തകിടകും മെിക്ന്നതിനു പകരകും 
അതിതന ൈക്ിതപെടുത്തുന്നതി
നരായി ൈരാമൂഹിക മരാധ്യമങ്ങളകും 
ക്രിപ്ഭറ്റരാ കെൻൈികളകും ഭപരാലു
ള്ള ഉയർന്നു വരുന്ന ൈരാഭങ്കതിക 
വിദ്യകൾക്കും നമ്ൾ ആഭഗരാള 
മരാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപികരിഭക്ക 
ണ്തുണ്്" (ഹിന്ദുസ്രാൻ സടകുംൈ് 
19.12.21).

ധനമന്തി ശ്രീമതി നിർമ്ല 
ൈീതരാരരാമൻ ഇങ്ങതന പെഞ്ഞു 
"നമ്ൾ ഭദൈീയതലത്ിൽ ചി
ന്തിക്ഭ്രാൾത്തന്ന,  നിങ്ങള
തട ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈിഭയരാ ൈരാ
ഭങ്കതിക വിദ്യയരാൽ നടത്തപെ
ടുന്ന പണമിടപരാടുകഭളരാ ഡരാറ്റരാ
സുര്ിതത്ഭമരാ ആകതട് ആ 

ഡരാറ്റ ധരാർമികമരായി ഉപയരാഭഗി
ക്കതപെടുതമന്നുെപെരാക്ന്നതിനു 
ഭവണ്ി, ൈരാഭങ്കതിക വിദ്യയുതട 
ചലനതത് നിരീ്ിക്ന്നതിനരാ
യി ആഭഗരാള തലത്ിലുള്ള ൈകും
വിധരാനങ്ങൾ ഉണ്രാഭകണ്തുണ്്" 
(ഭമൽ സൂചന). ഇഭപെരാൾ ക്രിപ്ഭറ്റരാ 
കെൻൈിതയക്െിചേ് പുനഃൈകുംഘ
ടിപെിക്കതപെട് ഒരു ബിൽ, മന്തി
ൈഭയുതട അകുംഗീകരാരത്ിനുഭൈ
േകും പരാർലതമറെിതറെ ൈീതകരാല 
ൈഭമ്ളനത്ിൽ അവതരിപെിക്കരാ
നുള്ള  ശ്രമങ്ങൾ നടക്ന്നു. ക്രി
പ്ഭറ്റരാ കെൻൈിതക്കതിഭര കടുത് 
എതിർപ്പുയർത്ിയിരുന്ന ആർ.
ബി.ഐ ഇഭപെരാൾ "അതിതറെ 
ഔഭദ്യരാഗികമരായ ഡിജിറ്റൽ കെൻ
ൈിയുതട രൂപികരണത്ിനുളള 
ചട്ക്കൂട് സൃഷ്ടിക്കണതമന്ന" നില
യിതലത്ിയിരിക്ന്നു എന്നതു 
രൈകരമരാണ്.

ഈയിതട പ്ധരാനമന്തി ഭമരാ
ഡിയുതട ട്ിറ്റർ അക്കൗണ്് ഹരാക് 
തചയ്തപെടുകയുകും ബിറ്റ്ഭകരായിതന 
നിയമൈരാധുതയുള്ള നരാണയമരാ
യി ഇന്ത്യ അകുംഗീകരിച്ചുതവന്നുകും 
എല്ലരാ പൗരന്രാർക്കും അതു വിത
രണകും തചയ്യുതമന്നുമുള്ള ൈഭന്ൈകും 
പ്ത്യ്തപെടുകയുകും തചയ്ത ്എല്ലരാ
വർക്മെിവുള്ളതരാണഭല്ലരാ. എത്ര 
കനത് സുര്രാ ഭിത്ിഭയയുകും 
മെികടക്കരാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ 
ൈക്മരാണ് ഹരാനികരമരായ വിവ
രൈരാഭങ്കതിക വിദ്യരാ ൈഭങ്കതങ്ങ
ളകും അതു സകകരാര്യകും തചയ്യുന്നവ
രുകും എന്നിതു കരാണിക്ന്നു. ഈ 
കുറ്റവരാളികൾ നമ്മുതട ൈരാ്ത്ി

കരകുംഗത്് ആധിപത്യമുെപെിചേരാൽ 
എന്തരാണു ൈകുംഭവിക്കതയന്ന് 
ഊഹിക്കരാവുന്നഭതയുള്ളൂ. കള്ളപെ
ണത്ിതറെ കൂ്രാരങ്ങൾ ഉണ്രാ
കുന്നതിതനപെറ്റിയുകും ക്രമതപെടുത് 
തപെട് ൈരാ്ത്ിക പ്വർത്നങ്ങ 
തള ൈിഥിലമരാക്കയുകും ൈരാ്ത്ി
കരാൈമത്കും വർദ്ധിപെിക്കയുകും 
തചയ്യുന്ന  ഓഹരിക്കഭ്രാളത്ി
തല ചിന്തരാശൂന്യമരായ ഊഹക്ക
ചേവടതത്പെറ്റിയുകും മരാത്രഭമ ഇത്ര
കരാലകും ൈരാധരാരണക്കരാർക്ക ്ഉത്ക്ക
ണ്ഠതപെഭടണ്തുണ്രായിരുന്നുള്ളൂ. 
ഇഭപെരാൾ ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈി മതറ്റരാ
രു ഭവവലരാതിയരായി മരാെിയിരി
ക്ന്നു. ൈരിയരാണ്, അത്രകും 
ൈങ്കീർണ്മരായ ക്രിപ്ഭറ്റരാകെൻൈി 
ഇടപരാടുകൾ ൈരാധരാരണക്കരാർക് 
മനസ്ിലരാക്കരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകും 
അവതയ കതണ്ത്രാനുള്ള മരാർഗ്ഗ
ങ്ങൾ തതന്ന വിരളവുമരാണ്.

യഥരാർത്ത്ിൽ ഭരണവർഗ്ഗ
ത്ിനുകും ഭവണ്തതുതതന്നയരാണ് 
-  തകരാളളയ്കരായുള്ള തങ്ങളതട തന്ത
ങ്ങൾ പ്രാവർത്ിക മരാക്കരാനുത
കുന്ന ജനങ്ങളതട അെിവില്ലരായ്മ. 
ഭബരാധമുള്ള ജനവിഭരാഗങ്ങളതട 
പ്ഭത്യകിചേ്, മുതലരാളിത് ഗൂഢരാ
ഭലരാചനതയ തുെന്നു കരാട്ി അതിതന 
വിപ്ലവത്ിലൂതട തൂതത്െിയരാനുള്ള 
ഉത്രവരാദിത്ഭമതറ്റടുത്ിരിക്
ന്നവരുതട ചുമതലയരാണ് മുതലരാ
ളിത്ത്ിഭറെയുകും അതിതറെ ൈകും
ര്കരുഭടയുകും കുടില പദ്ധതി
കഭളയുകും ദുഷ്ടമരായ ഉപജരാപങ്ങ
ഭളയുകും മെനീക്കിക്കരാണിക്ക 
എന്നത്. 
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എസ ്യുൈിഐ(കമ്യൂണി
സ്റ്റ്) കരാഞ്ഞിരപെള്ളി ഭലരാക്കൽ 
കമ്ിറ്റിയകുംഗവുകും എഐയുറ്റിയു 
ൈി ഭകരാട്യകും ജില്ലരാ കമ്ിറ്റി
യകുംഗവുമരായിരുന്ന ൈഖരാവ് 
തക.തജ ഭജരായി (65 വയസ്്) 
അന്തരിച്ചു. ഭകരാവിഡ് ബരാധി
തനരായതിതനത്തുടർന്ന് ഭകരാട്
യകും തമഡിക്കൽ ഭകരാളജിൽ 
ചികിത്സയിലരായിരിക്കഭവ ഡി
ൈകുംബർ 31 നരാണ് മൂന്നു പതി
റ്റരാണ്ടു നീണ് തപരാതുജീവിത
ത്ിന് അന്ത്യമരായത്.

ഇടുക്കി ജില്ലയിതല പുളി
യൻമലയിൽ തരാമൈിക്കഭവയരാ
ണ് ൈഖരാവ് ഭജരായി എൈ് യു
ൈി ഐ (കമ്യൂണിസ്റ്റ്) പരാർ
ട്ിയുമരായി ബന്തപെടുന്നത്. 
ൈ്ഭദൈമരായ കരാഞ്ഞിരപെള്ളി 
പഞ്രായത്ിതല കൂവപെള്ളിയിൽ 
ഭെരാഡ് പുെഭ്രാക്കിൽ തരാമൈി
ചേിരുന്ന കരാലത്് മുന്നെിയിപെി 
ല്ലരാതത  കുടിയിെക്കതപെട്ടു. പ്രാ
യമരായ അമ്യുകും ഭരാര്യയുകും മക
ളമടങ്ന്ന കുടുകുംബവുമരായി ഒന്നര 
വർേകും  തവയ്റ്റികുംഗ് തേഡിൽ 
തരാമൈിച്ചു തകരാണ്് ൈഖരാവ് 
നടത്ിയ ഭപരാരരാട്കും  ൈമരാന

തകളില്ലരാത്തരായിരുന്നു. ഭജരാ
ലിക്കിടയിൽ ഉണ്രായ അപക
ടതത്ത്തുടർന്ന് വലതുകരാൽ 
പത്ിക് മുകളിൽ വചേ് മുെിച്ചു 
മരാഭറ്റണ്ി വന്നു. തുടർന്നുണ്രായ 
ൈരാരമരായ ആഭരരാഗ്യ പ്ശ്നങ്ങൾ 
ഒന്നുകും തതന്ന അഭദേഹതത് കർ
മ് വിമുഖനരാക്കരാൻ മതിയരാകു
മരായിരുന്നില്ല. കൂട്ിക്കൽ പ്ഭദ
ൈതത് പ്ളയ ദുരിതബരാധിതർ
ക്ഭവണ്ി എൈ് യുൈിഐ (ക 
മ്യൂണിസ്റ്റ്) കരാഞ്ഞിരപെള്ളി 
ഭലരാക്കൽ കമ്ിറ്റിയുതട മുൻ 
സകയിൽനടന്ന പ്വർത്ന 
ങ്ങളതടയുകും ൈജീവ ൈകുംഘരാടകനരാ
യിരുന്നു അഭദേഹകും. ൈഖരാവ ്തക. 
തജ. ഭജരായിക്ക ്ലരാൽ ൈലരാകും.
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യുകും ഭനതരാക്കൾ പതങ്കടുത് ൈമ
രൈകുംഗമകും  ഓൺസലനരായി  നട
ന്നു.  എഐഡിഎൈ ്ഒ ൈകുംസ്രാന 
കമ്ിറ്റി അകുംഗകും  എമിൽ ബിജു 
അദ്ധ്യ്ത  വഹിചേ ൈമര ൈകുംഗമകും 
തിരുവനന്തപുരകും  േരാഹിൻ ബരാഗ് 

ൈമരത്ിതല ഭനതരാവ് ഭമധരാ സു
ഭരന്ദനരാഥ് ഉദ്ഘരാടനകും തചയ്തു.യൂ
ണിഭവഴ്ിറ്റി ഭകരാഭളജിൽ എൈ്എ
ഫ്ഐ നടത്തുന്ന ജനരാധിപത്യ 
ധ്കുംൈനങ്ങതള തപരാതു ൈമൂഹത്ി
ന് മുന്നിൽ തുെന്ന് കരാട്ിയ വിദ്യരാർ
ത്ിനി നിഖില ൈജിത്് മുഖ്യരാ
തിഥിയരായി പതങ്കടുത്തു. തക 
തെയിൽ വിരുദ്ധ ൈമര ഭനതരാവ് 
ആർ.രരാഹുൽ, എകും. ജി യൂണിഭവ
ഴ്ിറ്റിയിൽ നടന്ന IIRBS വിദ്യരാർ
ഥികളതട ൈമരത്ിതറെ പ്തിനി
ധി  നരാൈിഫ്, ബി.തടക് സ്റ്റു
ഡൻ്െ്ൈ് മൂവ്തമറെിതറെ പ്തിനി
ധി ഭദവ്, പ്ലൈ് വൺ സ്റ്റുഡറെ്ൈ് 
കളക്ിവ് ഭനതരാവ് ബിയരാ തചെി
യരാൻ, ഭതരാട്പെളളി കരിമണൽ 
ഖനന വിരുദ്ധ ൈമരത്ിതറെ വി
ദ്യരാർത്ി പ്തിനിധി ഭെരാൈരാ 

അജയകുമരാർ, ല്ദ്ീപ് സ്റ്റുഡ
റെ്ൈ ്കളക്ിവ ്ഭനതരാവ ്നിക ്ൈിൻ 
ൈജി എബ്ഹരാകും,എകും. ജി യൂണി
ഭവഴ്ിറ്റി പരാരലൽ മൂവ്തമറെിതറെ 
ഭനതരാവ് ഫൈൽ എന്നിവർ ൈകും
ൈരാരിച്ചു.

"ഭദൈീയ വിദ്യരാഭ്യരാൈ നയകും; 
പ്ത്യരാഘരാതകും" എന്ന വിേയ
ത്ിൽ ൈകുംഘടിപെിചേ  ഓൺസലൻ  
തൈമിനരാെിൽ ആൾ ഇന്ത്യരാ ഭൈവ് 
എഡയൂഭക്കേൻ കമ്ിറ്റി അഖി
ഭലന്ത്യരാ സവൈ് പ്ൈിഡൻ്െ് 
എകും. േരാജർഖരാൻ മുഖ്യപ്ഭരാേണകും 
നടത്ി. ജനുവരി 23ന് നടന്ന 
ൈമരാപന  ൈഭമ്ളനകും എൈ് യു
ൈി (കമ്യൂണിസ്റ്റ്) ഭകന്ദ കമ്ിറ്റി 
അകുംഗകും ജയ്ൈൺ ഭജരാൈഫ് 
ഉദ്ഘരാടനകും തചയ്തു.

ൈനത്ിതറെ ഭപരിലരാണ് ൈിപി
ഐ(എകും) പ്വർത്ിക് ന്നതത
ങ്കിൽ ഇഭപെരാൾ ൈ്ീകരിചേിട്ടുള്ള 
നിലപരാട് തിരുത്തുക തതന്ന ഭവ
ണതമന്ന് അഭദേഹകും അഭിപ്രായ
തപെട്ടു. ൈകുംസ്രാനത്് തക തെയിൽ 
വിരുദ്ധ പ്ഭ്രാഭകും പടുത്തുയർ
ത്രാൻ ൈ്ന്തകും ഭൈേിയുകും വിഭ
വങ്ങളകും പൂർണ്മരായുകും ൈമർപെി
ചേിട്ടുള്ള എൈ് യുൈിഐ(കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) പരാർട്ിതയ അഭദേഹകും 
അഭിനന്ിക്കയുകും തചയ്തു.

എൈ ്യുൈിഐ(കമ്യൂണിസ്റ്റ)് 
ഭകന്ദ കമ്ിറ്റിയകുംഗകും ജയ് ൈൺ 
ഭജരാൈഫ് മുഖ്യ പ്ഭരാേണകും നട
ത്ി. തക. െയിൽ ൈിൽവർ സലൻ 
വിരുദ്ധ ജനകീയ ൈമിതിയുതട 
ൈകുംസ്രാന ജനെൽ കൺവീനറുകും 
എൈ് യുൈിഐ(കമ്യൂണിസ്റ്റ്) 
ൈകുംസ്രാന തൈക്രഭട്െിയറ്റ് അകും
ഗവുമരായ എൈ്.രരാജീവൻ, തക. 
െയിൽ ൈിൽവർ സലൻ വിരുദ്ധ 
ജനകീയ ൈമിതി ൈകുംസ്രാന 
ര്രാധികരാരി സൈവ പ്ൈരാദ്, 
തക െയിൽ ൈിൽവർ സലൻ വി
രുദ്ധ ജനകീയ ൈമിതി തിരുവ
നന്തപുരകും ജില്ലരാ പ്ൈിഡറെ് കര
വരാരകും രരാമചന്ദൻ, എൈ് യുൈി
ഐ(കമ്യൂണിസ്റ്റ്)  ൈകുംസ്രാന 

തൈക്രഭട്െിയറ്റ് അകുംഗകും ആർ.കു
മരാർ, ൈകുംസ്രാന കമ്ിറ്റിയകുംഗ
ങ്ങൾ സേല തക.ഭജരാൺ, മിനി 
തക.ഫിലിപെ് തുടങ്ങിയവർ പ്ൈകും
ഗിച്ചു. മരാർചേിന് എകും.പി.ബരാബു
രരാജ്, പരാർട്ി ൈകുംസ്രാനക്കമ്ി
റ്റിയകുംഗങ്ങൾ ൈഖരാക്കൾ പി.എ
ൈ്.ബരാബു, എ.ഭൈഖർ, വി.തക.
ൈദരാനന്ൻ, അബ്ദുൾ അൈീൈ്, 
തക.തക.സുഭരന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ 
ഭനതൃത്കും നൽകി.
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ഔക്ദ്യാ�ിെ നെപെിഷ്െമങന്ള 
ൊറ്ിൽപ്റതി �ൂഢമായി 
തയ്ാറാക്ന്പ്ട് പദ്ധതി  

എല്ലരാ ജനരാധിപത്യ സ്രാപ
നങ്ങതളയുകും മെികടക്കഭയരാ ഇരു
ട്ിൽനിർത്തുകഭയരാ തചയ്തുതകരാ
ണ്രാണ് പദ്ധതിയുമരായി ൈർക്കരാർ 
മുഭന്നരാട്ടുഭപരാകുന്നത്. ക്നി 
ആക്് പ്കരാരകും രജിസ്റ്റർ തചയ്ി

ട്ടുള്ള ഭകന്ദ ഭകരള ൈർക്കരാരുക
ളതട ൈകുംയുക് ൈകുംരകുംഭമരാണ് 
ഭകരള െയിൽ ഡവലപെ് തമറെ് 
ഭകരാർപെഭെേൻ അഥവരാ തക 
െയിൽ. തക െയിലിതറെ പല ഭപ്
രാജക്ടുകളിൽ ഒന്നരാണഭത്ര തൈമി 
സഹസ്പീഡ് െയിൽ ഭകരാെിഭഡരാർ 
അഥവരാ ൈിൽവർസലൻ. പദ്ധ
തി നിയമൈഭയ്ക്കുകും തതരതഞ്ഞടു
ക്കതപെട് മറ്റ് ജനപ്തിനിധികൾ
ക്കും അജ്രാതമരാണ്. ഭകരളത്ി
തല യരാത്രരാഭലേൈങ്ങൾക്ള്ള പരി
ഹരാരതമന്ന നിലയിൽ നടന്ന ചർ
ചേകളതട ഫലമരായി രൂപകുംതകരാണ് 
പദ്ധതിയുമല്ല, ധനകരാര്യവകുപെി
ഭനരാ തപരാതുമരരാമത്് വകുപെിഭനരാ 
വിഭൈേിചേ് ഒന്നുകും തചയ്രാനില്ല. 
മന്തി ൈഭയിഭലരാ മുന്നണിയിഭലരാ 
ഭപരാലുകും ചർചേതചയ്ിട്ില്ല. അങ്ങ
തന മുഖ്യമന്തിക്കും ൈിൽബന്ി
കൾക്കും മരാത്രകും അെിയുന്ന ആഭരരാ 
എഭങ്ങരാ ഇരുന്ന് നിർബന്പൂർ
വ്കും ഭകരളത്ിതല ജനങ്ങൾക്
ഭമൽ അടിഭചേൽപെിക്ന്ന പദ്ധ
തിയരാണ് തകെയിൽ എന്ന് വളതര 
വ്യക്മരായിരിക്ന്ന ൈരാഹചര്യ
ത്ിൽ ജനങ്ങഭളരാട് മരാപ്പു പെ
ഞ്ഞ് പദ്ധതി നിരുപരാധികകും ഉഭപ
്ിക്കയരാണ് ൈർക്കരാർ തച
ഭയ്ണ്ത്. 

ന്െ ന്റയിൽ പദ്ധതിന്ക്തി
ന്ര ഷ്പതിക്ഷധകം ഇരമ്ിയ 
ന്സഷ്െക്ട്റിയറ്് മാർച്ച്

വിനരാൈകരമരായ തക.െയിൽ 
ൈിൽവർ സലൻ പദ്ധതി പിൻ
വലിക്കണതമന്നരാവൈ്യതപെട്ടുതകരാ
ണ് ്എൈ ്യുൈിഐ(കമ്യൂണിസ്റ്റ)് 
പരാർട്ി ൈകുംസ്രാന കമ്ിറ്റിയുതട 
ഭനതൃത്ത്ിൽ ജനുവരി 22ന് 
തൈക്രഭട്െിയറ്റിഭലക്ക് ബഹുജന 

മരാർചേ് ൈകുംഘടിപെിച്ചു. യൂണിഭവ
ഴ് ൈിറ്റിയുതട മുന്നിൽ നിന്ന് ആരകും
ഭിചേ ആഭവൈകരമരായ പ്കടന
ത്ിൽ പദ്ധതിയുതട ഇരകൾ ഉൾ
പെതട നൂറുകണക്കിന് ആളകൾ 
പതങ്കടുത്തു. പ്കടനകും, തൈക്രഭട്

െിയറ്റിനുമു്ിൽ എത്ിഭചേർന്ന
തിനുഭൈേകും അവിതട നടന്ന പ്
തിഭേധ ധർണ തക െയിൽ ൈിൽ
വർ സലൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ 
ൈമിതി ൈകുംസ്രാന തചയർമരാൻ 
എകും.പി.ബരാബുരരാജ് ഉദ്ഘരാടനകും 
തചയ്തു. 

പരിസ്ിതിതയയുകും പ്കൃതി
തയയുകും തകർക്ന്ന മുതലരാളിത്
ലരാഭ തൃഷ്ണതയ അതിരൂ്മരായി 
വിമർൈിചേിട്ടുള്ള മരാർക് ൈിസ്റ്റ് ദർ

(3-ാം ശേജില് നിന്ട്)

ശമധ േെട്കര് ശകാഴിശക്കാെട് കാടിലൈപെീെികയികലൈ സമരേന്ല് 
സന്ദര്േിക്കുന്നു, 2022 ജനുവരി 10

എസട് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റട്) ശകാഴിശക്കാെട് ജിലോ കമ്മിറ്ി സംഘെിപെിച 
കളശട്രേറ്ട് മാര്ചട്

ോസഞ്ചര് ട്രയിനുകള് ഉള്കപെകെ നിര്ത്ലൈാക്കിയ എലോ കട്രയിനുകളം പുനഃസ്ാേിക്കണകമന്ാവേ്യകപെട്ടു 
കകാണ്ട് എഐെി്വഒ തിരുവനന്പുരത്ട് കസന്ട്രല് റയില്ശവശസ്റഷനുമുന്ില് നെത്ിയ ധര്ണ

ജനുവരി 21, 22, 23 തീയതി
കളിൽ ഭകരാട്യത്തുവചേരാണ ് എഐ
ഡിഎൈ് ഒ ൈകുംഘടിപെിചേ പത്രാ
മത ്ൈകുംസ്രാന വിദ്യരാർത്ി ൈഭമ്
ളനകും നടന്നത്. ഓൺസലനരായി 
ൈകുംഘടിപെിക്കതപെട് തപരാതുൈഭമ്

ളനകും പ്ൈസ്ത കവി കുരീപ്പുഴ ശ്രീ
കുമരാർ ഉദ്ഘരാടനകും തചയ്തു. ൈരാമൂ
ഹ്യനിരീ്കൻ ൈണ്ി എകും. 
കപിക്കരാട്, എഐഡിഎൈ്ഒ 
അഖിഭലന്ത്യരാ പ്ൈിഡറെ ്വി.എൻ.
രരാജഭൈഖർ, എഐഡിഎൈ്ഒ 
അഖിഭലന്ത്യരാ തൈക്രട്െി ൈൗരവ് 
ഭഘരാേ്, എൈ് യുൈിഐ(കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) ഭകന്ദകമ്ിറ്റി അകുംഗകും 
ജയ്ൈൺ ഭജരാൈഫ്, എൈ് യുൈി
ഐ(കമ്യൂണിസ്റ്റ)് ഭകരാട്യകും ജില്ലരാ 
തൈക്രട്െി മിനി.തക.ഫിലിപെ് 
എന്നിവർ പ്ൈകുംഗിച്ചു.

എൻഎൈ്എൈ് കരഭയരാഗകും 
ഹരാളിൽ നടന്ന പ്തിനിധി ൈഭമ്
ളനകും എഐഡിഎൈ്ഒ അഖിഭല
ന്ത്യ സവൈ് പ്ൈിഡറെ് എകും.തജ 
ഭവരാൾട്യർ ഉദ്ഘരാടനകും തചയ്തു. 
എഐഡിഎൈ്ഒ ൈകുംസ്രാന പ്
ൈിഡറെ ്ബിനു ഭബബി അധ്യ്ത 
വഹിചേ ഭയരാഗത്ിൽ  ൈകുംസ്രാന 
തൈക്രട്െി ആർ അപർണ, എഐഡി 
എൈ്ഒ അഖിഭലന്ത്യ കമ്ിറ്റി 
അകുംഗകും പി.തക പ്ഭരാേ,് ൈകുംസ്രാന 
സവൈ് പ്ൈിഡൻെ് എ.സേജു 
എന്നിവർ  പ്ൈകുംഗിച്ചു.

ൈകുംസ്രാന പ്ൈിഡറെരായി 
ഭഡരാ.എൈ്. അലീന, ൈകുംസ്രാന 
തൈക്രട്െിയരായി അഡ്. അപർണ 
ആർ,സവൈ് പ്ൈിഡന്മരാരരായി 
നിഖിൽ ൈജി ഭതരാമൈ്, അകിൽ 
മുരളി, തക.െഹീകും, നിത്യഭമരാൾ 
തക.എകും എന്നിവതരയുകും ഭജരായി
റെ് തൈക്രട്െിമരാരരായി ജതിൻ രരാ
ജീവൻ, ൈരാലിനി ജി.എൈ്, ഭഗരാ
വിന്് ൈൈി, സുകന്യകുമരാർ എന്നി
വതരയുകും ട്രേെെരായി ആർ.മീനരാ
്ി, ഓഫീൈ് തൈക്രട്െിയരായി 
നിലീന ഭമരാഹൻകുമരാർ എന്നിവ
തരയുകും തതരതഞ്ഞടുത്തു. 35 അകുംഗ 
എക്ികയൂട്ിവ് കമ്ിറ്റിതയയുകും 84 
അകുംഗ ൈകുംസ്രാന കൗൺൈിലി
തനയുകും ൈഭമ്ളനകും തതരതഞ്ഞടു
ത്തു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്് വർേമരായി 
ഭകരളത്ിൽ നടന്ന വിദ്യരാർത്ി 
ൈമരങ്ങളതടയുകും മറ്റ് ൈരാമൂഹ്യ വി
േയങ്ങളിൽ നടന്ന ൈമരങ്ങളതട

അെ്വ.അേര്ണ 
ആര്. (കസക്രടറി)

ശൊ.അലൈീന
എസട്.(പ്രസിെറെട്)

സംസ്ാന വിദ്യാര്ത്ി സശമ്മളനം എഐെിഎസട്ഒ  അഖിശലൈന്്യാ 
്വസട് പ്രസിെന്റട് എം.കജ.ശവാള്ടയര് ഉദട്ഘാെനം കെയ്യുന്നു


