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കെ റെയിൽ സിൽവർലൈൻ 
പദ്ധതിക്കുവവണ്ി സ്വകാര്യഭൂമി
യിൽ കല്ിടുന്നതിറെതിറര ചിൈ 
വ്യക്ികൾ ലൈവ്ാടതിയിൽ 
വകസ് െൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 
അവരുറട ഭൂമിയിൽ കല്ിടുന്നത് 
വിൈ ി്റ്ാണ് ്സിംഗിൾ ബഞ്് 
വിധി പുെറപെടുവിച്ചു. അതിറെതി
റര സർ്ാർ െൽകിയ അപെപീ
ൈിൽ സിംഗിൾ ബഞ്് വിധി െദ്ാ
്ിറ്ാണ്്, ഡിവിഷൻ റബഞ്് 
കല്ിടൽ െടപടിക്കു അനുവാദം 
െൽകി. െിൈവിലുള്ള സർവവേ 
ആന്് ബൗണ്െപീസ് ആക്റിറന് 
പിൻബൈത്ിൈാണ് കല്ിടുന്നറത
ന്ന സർ്ാരിറന് വാദറത് 
വകാടതി അംഗപീകരിച്ചു. ഈ വിധി 
വന്നവതാറട വകരളറത് വിൊ
ശത്ിവൈ്് തള്ളി വിടുന്ന സിൽ
വർ ലൈൻ പദ്ധതിറ്തിറര റക 
റെയിൽ സിൽവർലൈൻ വിരുദ്ധ 
ജെകപീയ സമിതിയം സാമ്പത്ിക
-സാവകേതിക-പാരിസ്ിതിക വി
ദഗ്ദ്ധരും ഉയർത്ിയ എല്ാ വാദ
ഗതികളം തകർന്നടിറഞെന്നും 
പദ്ധതി്് െിയമ സാധുത ൈഭി
ച്ചുറവന്നും ഡിവിഷൻ ബഞ്് വിധി 
ചൂണ്ി്ാട്ി റക റെയിൽ സംഘം 

ചന്ദ്രൈാസമിള്ി െടക്കുകയാ
ണ്. വിധിറയ ആയധമാ്ി സർ
്ാരാകറട്, വൻ വപാൈപീസ ്പടറയ 
െിവയാഗിച്ചുറകാണ്് പാവറപെട് 
ജെങ്ങറള ആക്രമിച്ചും ഭപീഷണി
റപെടുത്ിയം കല്ിടാൊയി കി
ണഞ്ഞുപരിശ്രമിക്കുകയാണ്. െി
രായധരായ പതിൊയിര്ണ
്ിെ് ജെങ്ങൾ ഒരു വശത്ം 
സ ർ വേ സ ന്ന ാ ൈ ങ്ങ വ ള ാ റ ട 
വപാൈപീസ് മറുവശത്മായി വക

രളറത്  സർ്ാർ ഒരു യദ്ധ്
ളമാ്ി മാറ്ിയിരിക്കുന്നു.  

സത്യത്ിറന് അവസാെവാ
റ്ന്ന െിൈയിൽ വകാടതിറയ 
അവതരിപെി്ാനും വിധി ചൂണ്ി
്ാട്ി സമരം അെ്യായമാറണന്ന് 
സ്ാപി്ാനും സിപിഐ(എം)
ഉം അവർ െയിക്കുന്ന മുന്നണിയം 
അതിറന് കുഴലൂത്കാരും െടത്
ന്ന പരിശ്രമം പരമദയെപീയം 
തറന്ന. തങ്ങൾ്് ൈിതകരമല്ാ

ത് വിധികൾ വരുവമ്പാൾ െ്യാ
യാധിപന്ാറര ചപീത്വിളിക്കുക
യം അനുകൂൈമായ വിധികൾ ഉണ്ാ
കുവമ്പാൾ റപറട്ന്ന് െിയമസംവി
ധാെറത് മൈത്വവൽക്കുകയം 
റചയ്യുന്ന അവങ്ങയറ്ം വലേഛമായ 
ഇരട്ത്ാപെിറന് വക്ാ്ളായി 
സിപിഐ(എം) അധ:പതിച്ിരി
ക്കുന്നു. താൽ്ാൈികവെട്ത്ി
നുവവണ്ി വകാടതിവിധികറള റവ
ള്ളപൂശുന്ന െടപടി ദപീർഘകാൈാ

ടിസ്ാെത്ിൽ ജൊധിപത്യഘ
ടെയ്ക്കുതറന്ന ഏൽപെിക്കുന്ന 
ആഘാതം ഇക്കൂട്ർ്് പിഗണ
ൊവിഷയമല്. വിധി ചൂണ്ി്ാട്ി 
ഇരകളായ സമര വപാരാളികറള 
െിരാശറപെടുത്കയം ശക്മായ 
വപാൈപീസ് െടപടിയിലൂറട സാ
ധാരണ്ാറര ഭയറപെടുത്കയ
മാണ് അവർ ൈക്്യം വയ്ക്കുന്നത്. 
അതിൈവർ വിജയിക്കുന്നിറല്ന്ന് 
മാത്രമല്, കല്ിടൈിറെതിറരയള്ള 
റചറുത്െിൽപെ് വകരളത്ിറന് 
മു്ിനും മൂൈയിലും ഇന്ന് ശക്ി
യാർജ്ിച്് കുതിക്കുകയാണ്. 
നിയമപരമായതെന്തും  
നീെിയാകണതമന്ില്ല

സർ്ാർ ജെങ്ങൾറ്തിറര 
ലകറ്ാള്ളുന്ന ഏറതാരു െട
പടിക്കും െിയമ പിൻബൈമുണ്് 
എന്നത് വാദത്ിെ് വവണ്ി അം
ഗപീകരിച്ാൽത്റന്നയം അവറയ
ല്ാം െപീതിപരമാവണാ എന്ന വളറര 
പ്രസക്മായ ഒരു പരിവശാധെ 
ഈ ഘട്ത്ിൽ ആവശ്യമായിരി
ക്കുന്നു. സാൈചര്യം ഇത്രയം യ
ദ്ധസമാെമായിരിറ് വകാടതി 
പെഞെത്, ൈർജി്ാർ ഉന്നയി

കെബ്രുവരി 24െ് രാവിറൈ 
െഷ്യൻ വസെ അയൽരാജ്യമായ 
യലക്രനുവമൽ ലസെിക ആക്ര
മണം െടത്ി. വൻെഗരങ്ങളിലും 
ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലസെിക വകന്ദ്രങ്ങ
ളം വകന്ദ്രപീകരിച്ാണ് വബാംബാ
ക്രമണം െടത്ിയത്. വൈാകറമ
മ്പാടുമുള്ള സമാധാെ വപ്രമികൾ 
യലക്രെിറൈ െഷ്യൻ ലസെ്യ
ത്ിറന് ഇടറപടൈിറെയം ആക്ര
മണറത്യം ശക്മായി അപൈ
പിച്ചു. യലക്രൻ കിഴക്കുഭാഗത്
ള്ള വഡാൺബാസ് വമഖൈയിറൈ 
വഡാൺടസ്് ജെകപീയ െിപെബ്ി
്ിനും ലൂഗാൻസ്്  ജെകപീയ െി
പെബ്ി്ിനും െഷ്യ അംഗപീകാരം 

െൽകിയത് രണ്് 
ദിവസം മുമ്പാണ്. 
2014ൽ െിൈവിൽ 
വന്നതാണ് ഈ െിപെബ്ി
ക്കുകൾ. ക്രിമിയയിറൈ 
െഷ്യൻ അനുകൂൈിയായ പ്രസി
ഡന്് യാനുവ്ാവിച്ിറെ അവമ
രി്ൻ പിന്തുണവയാറട െടന്ന 
അട്ിമെിയിലൂറട പുെത്ാ ി് അവ
രുറട ആജ്ാനുവർത്ിറയ അധി
കാരവമൽപെിച്തിറെ തുടർന്ന് 
െഷ്യൻ വസെ 2014ൽ ക്രിമിയ 
പിടിച്ട്ി. ഇവതതുടർന്നാണ് 
വിഘടിച്ചുവപായ വമൽപെെഞെ 
രണ്് വമഖൈകളം െഷ്യൻ പിന്തു
ണവയാറട വിമതർ പിടിച്ട്ി

യത.് ഈ രണ്് െ ി പെ
ബ്ിക്കുകറളയം ൊവറ്ാവയാ 
അവമരി്ൻ പിന്തുണവയാ
റട യലക്രവൊ ആക്രമിച്ാൽ 
അവരുറട രക്യ്കായി ലസെ്യ
റത് അയയ്ക്കുറമന്നും െഷ്യ പ്രഖ്യാ
പിച്ിരുന്നു. ഉടെടിതറന്ന അവമ
രി്യം അവരുമായി ചങ്ങാത്
മുള്ള ചിൈ യൂവൊപ്യൻ രാജ്യങ്ങളം 

ഈ 
രണ്് െി പെ ബ് ി
ക്കുകൾക്കും വമൽ സാമ്പ
ത്ിക ഉപവരാധം അടിവച്ൽപെി
ച്ിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്ിൽ കഴി
ഞെ രണ്് മാസ്ാൈമായി അവമ
രി്, െഷ്യ യലക്രെിൽ അധി
െിവവശം െടത്റമന്ന് പ്രചരി
പെിച്ചുറകാണ്ിരിക്കുകയായിരുന്നു. 
ഫ്രഞ്് പ്രസിഡന്് മാവക്രാൺ 

അവമരി്യ്ക്കും 
െഷ്യയ്ക്കും ഇട
യിൽ രമ്യമായ 

ഒരു െയ തന്ത്ര പരിൈാരം 
ഉ ണ് ാ ക്കു ന്നതിൊയി ഇരു
കൂട്രുമായം അനുെയ ചർച്കൾ 
െടത്ിയിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങ
ളമായി ചർച് െടത്ി പ്രശ്ം രമ്യ
മായി പരിൈരിക്കുറമന്നും പിരി
മുറു്ത്ിെ് അയവുണ്ാകുറമന്നു
മുള്ള പ്രതപീതി സൃഷ്ി് റപെട്ിരുന്നു. 

A-N-©-e-am-b P-\m-[n-]-Xy {]-t£m-`-¯n-eq-sS  
am-{X-ta \o-Xn Øm-]n-¡m-\m-Iq

sI sd-bnÂ hn-cp-² {]-t£m-`w
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എന്നാൽ ഇവപൊൾ ഇരുകൂട്രും 
സ്വപീകരിച്ിട്ടുള്ള അക്രമാസക്
മായ െിൈപാട്, സാൈചര്യം കൂ
ടുതൽ വഷളാക്കുകയം പ്രശ്ം ലസ
െികമായി പരിൈരി്ാനുള്ള 
െപീ്ങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയം റച
യ്ിരിക്കുന്നു.

യ്തക്കൻ സാ്മാജ്യെ്വ  
ഗൂഢപദ്ധെിയ്തതെ ൊവളും

പ്രതിവിപ്ലവത്ിലൂറട വസാ
വിയറ്് യൂണിയൻ തകർന്നതുവഴി 
െിൈവിൽവന്ന യലക്രൻ എന്ന 
മുതൈാളിത് രാജ്യം ഏറെ്ാൈ
മായി സാമ്ാജ്യത്വ കരുെപീ്ങ്ങ
ളറടയം സന്നാൈങ്ങളറടയം വക
ളിരംഗമാണ്. വസാവിയറ്് യൂണി
യെിൽ അംഗമല്ാതായ ൊൾമു
തൽ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളം കാർഷി
കവിളകളംറകാണ്് സമ്പന്നമായ 
യലക്രനുവമൽ െിയന്ത്രണം കയ്യ
ട്ാനും വമധാവിത്വം സ്ാപി
്ാനും അവമരി്ൻ സാമ്ാജ്യ
ത്വം പരിശ്രമിച്ചുറകാണ്ിരിക്കുക
യായിരുന്നു. അതിവെ്ാളപരി 
െഷ്യ, ബൈാെസ്, റുവമെിയ, വ്ാ
വാക്യ, ൈംഗെി, കരികേടൽ, 
അവസാവ് കടൽ എന്നിവയമായി 
അതിർത്ി പകേിടുന്ന യലക്രറന് 
തന്ത്രപ്രാധാെ്യം വളറര വലുതാ
ണ്. യലക്രൻ എണ്ണയറടയം പ്ര
കൃതി വാതകത്ിറന്യം കാര്യ
ത്ിൽ സമ്പന്നമറല്കേിലും െഷ്യ
യിൽെിന്നും കാസ്ിയൻ കടൈിൽ
െിന്നും യൂവൊപെിവൈയ്ക്കും മറ്് രാ
ജ്യങ്ങളിവൈയ്ക്കും കയറ്ി അയക്കുന്ന 
എണ്ണയം പ്രകൃതിവാതകവും റകാ
ണ്ടുവപാകുന്ന പ്രധാെറപെറട്ാരു 
വമഖൈയാണ് ഈ രാജ്യം. വസാ
വിയറ്് വസാഷ്യൈിസത്ിറന് സം
ഭാവെയായ അവങ്ങയറ്ം വിക
സിതമായ അടിസ്ാെഘടെയം, 
വിൈകുെഞെതും ഉയർന്ന വിദ്യാ
ഭ്യാസ െിൈവാരമുള്ളതും സുസജ്
വുമായ റതാഴിൽവസെയം യലക്ര
െിൽ ഉണ് ്എന്ന പ്രവത്യകതയമുണ്.് 
അതുറകാണ്ടുതറന്ന റപന്ഗൺ 
ഭരണകർത്ാ്ളറടയം അവമ
രി്ൻ വകാർപെവെറ്റുകളറടയം 
ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്കകളറടയം പാ
ശ്ാത്യ സാമ്ാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളി
റൈ വൻകിട ബിസിെസ് ഗ്രൂപ്പുക
ളറടയറമാറ് കഴുകൻകണ്ണുകൾ 
യലക്രനുവമൽ പതിഞെിട്് മൂന്നു 
പതിറ്ാണ്ടുകളായി. ൊവറ്ായിൽ 
അംഗമാ്ി യലക്രറെ തളച്ി
ട്ടുറകാണ്് വരുതിയിൈാ്ാൻ 
അവമരി്ൻ സാമ്ാജ്യത്വം ഭ്ാ
ന്തമായ ശ്രമങ്ങളാണ് െടത്ി
റ്ാണ്ിരുന്നത്. കിഴ്ൻ യൂ
വൊപെിറൈ മുൻ വസാഷ്യൈിസ്റ് രാ
ജ്യങ്ങളിറൈ മുതൈാളിത് പുെഃ
സ്ാപെം ഫൈപ്രാപ്ിയിറൈത്ി
്ാൊയി അവയിൽ ഒട്ടുമി് 
രാജ്യങ്ങറളയം ൊവറ്ായിൽ അം
ഗമാ്ി്ഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ വസാ
ഷ്യൈിസ്റ് വ്യവസ്യറട തകർച്
യ്ക്കുവശഷം ഒരു വമ്പൻ സാമ്ാജ്യ

ത്വ ശക്ിയായി ക്രവമണ ഉയർ
ന്നുവരികയം സമാെമായ സാമ്പ
ത്ിക രാഷ്ട്രപീയ താൽപര്യങ്ങൾ 
വപറുകയം റചയ്യുന്ന െഷ്യ ഒരു 
കടുത് പ്രതിവയാഗിയായി െിൈ
യെപെിച്ിരിക്കുന്നതിൊൽ യ
ലക്രൻ പൂർണമായം വരുതിയി
ൈാ്ാൻ അവമരി്ൻ സാമ്ാജ്യ
ത്വത്ിെ് കഴിഞെിട്ില്. എന്നാൽ 
പട്ാള അട്ിമെി, വിമതെപീ്ം, 
ആജ്ാനുവർത്ികറള അധി
കാരത്ിൽ അവവരാധി്ൽ തു
ടങ്ങി ൈഭ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങറളാറ് 
അവർ ഈ ൈക്്യം വെടുന്നതി
ൊയി അവൈംബിച്ചുറകാണ്ിരു
ന്നു. മറുവശത്് യലക്രറെ വശ
ത്ാക്കുന്നതിനുവവണ്ി െഷ്യൻ 
സാമ്ാജ്യത്വവും, അനുെയത്ി
റന്യം ഭപീഷണിയറടയം അടവു
കറളാറ് പയറ്ിറ്ാണ്ിരുന്നു. 
യൂവൊപ്യൻ യൂണിയനുമായി ഒരു 
സൈകരണകരാർ ഒപെിടുന്നതിെ് 
അന്ന് പ്രസിഡന്് ആയിരുന്ന വി
ക്ടർ യാനുവകാവിച്് വിസമ്മതി
ച്വതാറടയാണ് കുഴപെങ്ങൾ ആരം
ഭിക്കുന്നത്. 2013 െവംബർ 21െ് 
െഷ്യയ്ക് അനുകൂൈമായി സ്വപീകരി
ച് ഈ െിൈപാട് യൂവൊപ്യൻ യൂ
ണിയൻ അനുകൂൈികളിൽ പ്രതി
വഷധം വളരാൻ ഇടയാ്ി. യൂ
വൊപ്യൻ യൂണിയൻ അനുകൂൈി
കളം െഷ്യൻ അനുകൂൈികളം തമ്മിൽ 
സംഘർഷങ്ങൾ റപാട്ിപ്പുെറപെട്ടു. 
യലക്രൻ ഒരു ആഭ്യന്തര യദ്ധ
ത്ിറന് വ്റത്ത്ി. റഫബ്രു
വരിയിൽ യാവ്ാവിച്് ക്രിമിയ
യിവൈ്് ൊടുവിട്ടു. തുടർന്ന് െഷ്യ
യിൽ അഭയം വതടുകയം റചയ്തു. 
അടുത്വർഷം പാർൈറമന്് അവദ്
ൈറത് പ്രസിഡന്് സ്ാെത്
െിന്ന് െപീ്ി. 2019ൽ അസാന്നി
ധ്യത്ിലും അവദ്ൈത്ിറന്വമൽ 

വഞ്ൊകുറ്ം ചുമത്കയം ജയിൽ
ശിക് വിധിക്കുകയം റചയ്തു. കു
ത്ക മാധ്യമങ്ങൾ ഈ സംഘർ
ഷറത് ജൊധിപത്യവും അഴിമ
തിയം തമ്മിലും, വദശപീയവാദിക
ളറട പശ്ിമ യലക്രനും, ഭൂരിപ
ക്വും െഷ്യൻ ഭാഷ സംസാരി
ക്കുന്നവരുറട കിഴ്ൻ യലക്രനും 
തമ്മിലുമുള്ള ഏറ്റുമുട്ൈായി ചിത്രപീ
കരിച്ചു. എന്നാൽ യലക്രനുവമൽ 
ആധിപത്യം സ്ാപിക്കുന്നതിനു 
വവണ്ി പരസ്രം മത്സരിക്കുന്ന 
രണ് ്സാമ്ാജ്യത്വ വചരികൾ തമ്മി

ലുള്ള സംഘർഷത്ിറന് രാഷ്ട്രപീയ 
പ്രതിഫൈെമാണ ്യഥാർത്ഥത്ിൽ 
യലക്രെിൽ കണ്ത്. 2004റൈ 
പ്രസിഡന്് റതരറഞെടുപെിൽ യാ

നുവകാവിച്ിറെതിറര ൊവറ്ാ 
പക്പാതിയായ യൂഷ്റചവകോറയ 
അവമരി്ൻ-യൂവൊപ്യൻ മുതൈാ
ളിമാർ പിന്തുണച്വപൊഴും തുടർന്ന് 
യാനുവകാവിച്് ഭരണകാൈയള
വിൽ ലകറ്ാണ്  െിൈപാടി
ലുറമാറ് ഈ ലവരം പ്രകടമാ

യിരുന്നു. മറുവശത്് യാനുവകാ
വിച് ്െഷ്യൻ പക്വത്യ്ക ്ചാഞ്ഞു. 
എന്തായാലും മുതൈാളിത് പുെഃ
സ്ാപെം െടന്ന ൊൾമുതൽ യ
ലക്രൻ ജെത വർദ്ധമാെമായ 
അടിച്മർത്ൈിെ ്ഇരയായിറ്ാ
വണ്യിരുന്നു. അവതാറടാപെം യാ
നുവകാവിച്് ഭരണകാൈത്് ആഭ്യ
ന്തരകാര്യങ്ങളിലുള്ള െഷ്യൻ ഇട
റപടലും ആധിപത്യമവൊഭാവവും 
ജെങ്ങളിൽ കടുത് അസംതൃപ്ി 
ഉണ്ാക്കുകയം വൈിയ ജെകപീയ 
പ്രവക്ാഭങ്ങൾ്് വഴിറവക്കുക

യം റചയ്തു. ജെങ്ങളറട ഈ അസം
തൃപ്ി മുതറൈടുത്് യൂഷ്റചവകോ 
ഗ്രൂപെ ്ഒടുവിൽ 2004 ഡിസംബെിൽ 
െടന്ന റതരറഞെടുപെിൽ വിജയം 
വെടി. അന്നുമുതൽ ഗുരുതരമായ 
രാഷ്ട്രപീയ പ്രതിസന്ി ഉടറൈടുക്കു
കയം ജെങ്ങൾ തമ്മിൽ തുെന്ന 
ഏറ്റുമുട്ലുകളണ്ാകുകയം രാജ്യ
ത്ിറന് റകട്ടുെപ്പുവപാലും അപക
ടത്ിൈാകുകയം റചയ്തു. ഇതാണ് 
യൂവൊറമയ്ഡൻ സംഭവം എന്ന
വപരിൈെിയറപെടുന്ന പ്രതിവഷധ
റകാടുകോറ്റുകൾ്് വഴിറവച്ത്.

്കിമിയ സുംഭവും

കിഴ്ൻ യൂവൊപെിറൈ, കരി
കേടൈിറന് വട്ൻ തപീരത്ള്ള 
ഒരു ഉപദ്വപീപായ ക്രിമിയയിൽ 
െടന്ന സംഭവവികാസങ്ങളം ഇവതാ
റടാപെം ചർച് റചവയ്യണ്തുണ്്. 
ക്രിമിയയിൽ 24 ൈക്ം ജെങ്ങ
ളാണുള്ളത്. ഇവരിൽ ഭൂരിപക്
വും െഷ്യൻ വംശജരാണ്. കൂടാറത 
യലക്രൻകാരും ക്രിമിയ്ാരായ 
ടാട്ാർ വംശജരുമായ െയൂെപക് 
വിഭാഗങ്ങളം ഉണ്്. ക്രിമിയൻ 
ഓവട്ാണമസ് വസാവിയറ്് വസാ
ഷ്യൈിസ്റ ്െിപെബ്ിക ്എന്ന വപരിൽ 

ഈ ഉപദ്വപീപ് 1921ൽ പുെഃസം
ഘടിപെി്റപെട്ടു. പിന്നപീട് ഇതിെ് 
ഓവട്ാണമസ് പദവി െഷ്മാകുക
യം വസാവിയറ്് യൂണിയറന് ഒരു 
ഭാഗമായി തുടരുകയം റചയ്തു. 
1954ൽ ഇത് യലക്രെ് െൽകി. 
യലക്രൻ െഷ്യയറട ഭാഗമായ 
റപരിയ്ാവ് ഉടമ്പടിയറട മുന്നൂ
ൊം വാർഷികവവളയിൈാണ് ഈ 
ലകമാറ്മുണ്ാകുന്നത്. വസാവി
യറ്് യൂണിയറന് ദഃഖകരമായ 
പതെറത് തുടർന്ന് 1991ൽ യ
ലക്രൻ സ്വതന്ത്രരാജ്യം ആവുക
യം 1954 മുതൽ അതിറന് ഭാഗ
മായിരുന്ന ക്രിമിയ വസാവിയറ്് 
അെന്തര യലക്രറന് ഭാഗമാവു
കയം റചയ്തു. അന്നുമുതൽ ഭൂരിപ
ക്ം വരുന്ന െഷ്യൻ വംശജർ യൂ
വൊപ്യൻ യൂണിയൻ-ൊവറ്ാ അനു
കൂൈികളായ ഗവൺറമന്ിവൊട് 
വിവയാജിക്കുകയം െഷ്യവയാട് 
വചരണം എന്ന ആശയം ബൈ
റപെടുകയം റചയ്തു. 2014ൽ െഷ്യ 
ഈ വിഘടെവാദികറള പിന്തു
ണക്കുകയം െിപെബ്ിക് ഓഫ് ക്രി
മിയ, റഫഡെൽ സിറ്ി ഓഫ് റസ
വാസ്ാവപാൾ എന്നിങ്ങറെ രണ്് 
ഭരണപ്രവദശങ്ങൾ ഉടറൈടുക്കുക
യം റചയ്തു. അന്തർവദശപീയമായി 
ഇവ രണ്ടും യലക്രറന് ഭാഗമാ
യിട്ാണ് കണ്ാ്റപെടുന്നത്. 
എന്നാൽ ഒരു സ്ിരം സംഘർ
ഷവമഖൈയായി ഇതു മാെി. െഷ്യൻ 
അനുകൂൈികളം യലക്രൻ അനു
കൂൈികളം െിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ിറ്ാ
ണ്ിരുന്നു. ഭൂരിപക്ം വരുന്ന 
െഷ്യൻ പക്പാതികൾ യലക്രൻ 
ഫാസിസ്റ്റുകൾറ്തിറര െിൈയ
െപെിച്വപൊൾ യലക്രൻ പക്പാ
തികൾ ക്രിമിയറയ െിയമവിരു

ദ്ധമായി ലകയട്ിയതിറെതി
റര െിൈറകാണ്ടു. ഭൂരിപക് ാ്രായ 
െഷ്യൻ അനുകൂൈ െിയമ െിർമാ
താ്ൾ 2014 മാർച്് 16െ് ഒരു 
ജെൈിതപരിവശാധെ െടത്ണ
റമന്ന് വാദിച്വപൊൾ യലക്രെി
റൈ പാശ്ാത്യ സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ി
കളറട പിന്തുണയള്ള പുതിയ 
ഗവൺറമന്് ആ െപീ്ം െ്യായപീ
കരി്ാൊവാത്ത് എന്നുപെ
ഞെ് തള്ളി്ളഞ്ഞു. അങ്ങറെ 
യലക്രൻ ജെത സാമ്ാജ്യത്വ മു
തൈാളിത് ശക്ികളറടയം അവ
രുറട ക്രൂരമായ അധികാര വടംവ
ൈിയറടയം ഇടയിൽറപെട്് ശ്വാസം 
മുട്ി. തുടർന്നുണ്ായ സംഭവങ്ങൾ 
സാൈചര്യം കൂടുതൽ വഷളാ്ി. 
െഷ്യൻ ലകകടത്ൈിറെതിറര 
വകാൈാൈൈം ഉണ്ാ്ിറ്ാണ്് 
അവമരി്ൻ സാമ്ാജ്യത്വം സാ
മ്പത്ിക ഉപവരാധം ഏർറപെടു
ത്കയം 'ജൊധിപത്യപ്രക്രിയയ്ക് 
തുരകേം റവക്കുന്നവറര' ഭപീഷണി
റപെടുത്കയം റചയ്തുറകാണ്ിരു
ന്നു. ഇവർ െഗ്നമായി യലക്രറന് 
ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടറപ
ടുകയം  ആജ്കൾ പുെറപെടുവി
ക്കുകയം റചയ്തുറകാണ്ിരുന്നു. 

യ്തക്കതറെ ആഭ്യനര  
്പശ്നങ്ങൾ

2014 റഫബ്രുവരിയിൽ യൂവൊ
റമയ്ഡൻ പ്രതിവഷധങ്ങൾ റകാ
ടുമ്പിരിറ്ാള്ളുകയം ഭയകേരമായ 
ഏറ്റുമുട്ലുകളം റവടിവയ്പ്പുംമറ്റും 
ഉണ്ാകുകയം യാനുവകാവിച്ിറന് 
െഷ്യൻ അനുകൂൈ ഗവൺറമന്് പു
െത്ാ്റപെടുകയം റചയ്തു. പുതി
റയാരു അവമരി്ൻ അനുകൂൈ 
ഗവൺറമന്് അധികാരവമറ്റു. ഇത് 
വകവൈം ഒരു ഏകാധിപത്യ ഗവൺ
റമന്ിറെതിരായ ജെങ്ങളറട 
കൈാപം ആയിരുന്നില് എന്നതാ
ണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇത് ജൊധി
പത്യം സ്ാപി്ാനുള്ള പ്രവക്ാ
ഭം എന്ന െിൈയിലും വിൈയിരു
ത്ാൊവില്. അവമരി്ൻ സാ
മ്ാജ്യത്വവും അവരുറട പിണിയാ
ളകളം അവർ്് ഓശാെ പാടുന്ന 
മാധ്യമങ്ങളറമാറ് വൈാകറത് 
അങ്ങറെ ധരിപെി്ാൊണ് ശ്ര
മിച്ത്. ഇൊഖിവൈാ അഫ്ഗാെി
സ്ാെിവൈാ ൈിബിയയിവൈാ സി
െിയയിവൈാ എവിറടയമാകറട്, 
ഭരണമാറ്ം സ്ാപിറച്ടു്ാൻ 
വവണ്ിയള്ള െപീ്ങ്ങറള ജൊ
ധിപത്യത്ിനുവവണ്ിയള്ള മുെ
വിളിയായിട്ാണ് ചിത്രപീകരിക്കുക. 
അയൽരാജ്യമായ യലക്രെിറൈ 
െഷ്യൻ വംശജറര രക്ി്ാറെ
ന്നവപരിൽ െടത്ിയ അൊവശ്യ
മായ ലസെിക ഇടറപടൈിറെ
തിരായ ജെങ്ങളറട സ്വാഭാവിക
മായ പ്രതികരണം എന്ന െിൈ
യിലുമല് ഈ പ്രവക്ാഭം ഉയർ
ന്നുവന്നത്. െഷ്യറയ ൈക്്യംറവ
ച്് ൊവറ്ാ െടത്ന്ന അക്രവമാ
ത്സുകമായ െപീ്ങ്ങളം പടിപടി
യായള്ള മുവന്നറ്വും െഷ്യയറട 
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ശൊഴിശ്ാെ്ച് നെന് യുദ്ധവിരുദ്ധ സശമേളനത്ില് എസ്ച് യുസിഐ(സി) 
ജില്ാ കസക്രട്ടെി സഖാവ്ച് എ.ശേഖര പ്രസംഗിക്കുന്നു

സ�ോവിയറ്റ് സ�ോഷ്യലി�ത്ിന്റെ �ംഭോവന
യോയ, അസങേയറ്ം വിക�ിതമോയ അടിസ്ോന 
ഘടനയം, വിലകുറഞ്ഞതം ഉയർന്ന വിദ്യോഭ്യോ� 
നിലവോരമുള്ളതം സു�ജ്ജവുമോയ ന്തോഴിൽ 
സ�നയം യക്രൈനിൽ ഉണ്റ്. അതന്കോണ്ടുത
ന്ന്ന ന്െറെഗൺ ഭരണകർത്ോക്കളുന്ടയം അസമ
രിക്കൻ സകോർപ്പസററ്റുകളുന്ടയം െോശ്ോത്യ �ോ
മ്ോജ്യത്വ രോജ്യങേളിന്ല വൻകിട ബി�ിന�റ് ഗ്രൂ
പ്പുകളുന്ടയന്മോന്ക്ക കഴുകൻകണ്ണുകൾ യക്രൈ
നുസമൽ െതിഞ്ഞിട്റ് മൂന്നറ് െതിറ്ോണ്ടുകളോയി.

(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്്ച്)
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വദശപീയ സുരക്യ്ക് ഭപീഷണിയാ
യിരുന്നു എന്നറതാരു വസ്തുതയാ
ണ്. സത്യത്ിൽ എണ്ണ സമ്പന്ന
മായ ഗൾഫ് വമഖൈയിലും സിെി
യയിലുറമാറ് തിരിച്ടി ഏറ്റുവാ
ങ്ങിറ്ാണ്് ൊണംറകട്് പിന്ാ
വെണ്ിവന്ന അവമരി്ൻസാമ്ാ
ജ്യത്വം അവരുറട  അധപീശത്വപ
ദ്ധതികളമായി കിഴ്ൻ യൂവൊ
പെിവൈയ്ക ്ചുവടുമാറ്ാൻ ശ്രമിച്ിരുന്നു 
എന്നത് ശ്രവദ്ധയമാണ്. മറുവശ
ത്,് സിെിയയിറൈ അസദ ്ഗവൺ
റമന്ിെ് അവമരി്ൻ അധിെി
വവശറത് വിജയകരമായി തട
ഞ്ഞുെിർത്ാൻ ലസെിക 
സൈായം െൽകിയ െഷ്യ അതിൽ
െിന്ന് വെട്ം ഉണ്ാക്കുകയം സ്വ
ന്തം കരുത്ിലും വശഷിയിലും 
കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ലക
വരിക്കുകയം റചയ്തു. അങ്ങറെ 
കുറെ കാൈമായിട്് രണ്് പ്രമുഖ 
സാമ്ാജ്യത്വശക്ികൾ തമ്മിൽ 
ഏറ്റുമുട്ൽ െടന്നു റകാണ്ിരിക്കു
കയാണ്. പരസ്രം മത്സരിക്കുന്ന 
രണ്് സാമ്ാജ്യത്വ വചരികളറട 
താൽപെര്യാർത്ഥം യലക്രെിൽ 
െടക്കുന്ന െിരന്തരമായ ഈ ആഭ്യ
ന്തരയദ്ധത്ിൽ ഏകവദശം 14,000 
െിരപരാധികളറട വിൈറപെട് ജപീവൻ 
െഷ്മായി എന്നതാണ് ഏറ്വും 
വവദൊജെകമായ വസ്തുത.

അവമരി്ൻ സാമ്ാജ്യത്വവും 
ജർമ്മെി, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയവർ 
െയിക്കുന്ന യൂവൊപ്യൻ വമ്പന്ാ
രും ഒരുവശത്ം െഷ്യൻ സാമ്ാ
ജ്യത്വം മറുവശത്മായി െിൈയ
െപെിച്ിട്ടുള്ള സാമ്ാജ്യത്വ മുതൈാ
ളിത് വൈാകറത്യാറക ആകർ
ഷി്ാൻ വപാന്നത്ര ആഴം യ
ലക്രൻ പ്രതിസന്ിക്കുണ്് എന്ന
ത് വ്യക്മാണവല്ാ. പാശ്ാത്യ 
സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ികൾ ഒരു ഭാ
ഗത്ം ഒരു സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ി
യായി പരിണമിച്ചുകഴിഞെ െഷ്യ 
മറുഭാഗത്മായി ഉടറൈടുത്, ''ശപീ
തയദ്ധ'' കാൈയളവിനുവശഷം 
അവർ അഭിമുഖപീകരിക്കുന്ന, ഏറ്
വും വൈിയ പ്രതിസന്ിയാണിത.് 
2004റൈ പ്രതി വിപ്ലവത്ിലൂറട 
ഒരു സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ിയായി 
മാെി്ഴിഞെ ലചെ വെരിട്് 
സംഘർഷത്ിൽ പകോളിയറല്
കേിലും അവരുറട ഉെച് പിന്തുണ 
െഷ്യൻ സാമ്ാജ്യത്വത്ിനുണ്്. 
മററ്ാരു സാമ്ാജ്യത്വ രാജ്യമായ 
ഇന്ത്യ അവമരി്ൻ വചരിയറട
വയാ െഷ്യയറടവയാ പക്ം ഇതു
വറര പിടിച്ിട്ില്. ഐക്യരാഷ്ട്ര 
സഭയറട രക്ാസമിതിയിൽ െഷ്യ
യ്ക് എതിരായി വവാട്് റചയ്യുന്ന
തിൽെിന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ടുെിന്നു. 
െഷ്യവയാട് യദ്ധം അവസാെിപെി
്ണറമന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുക മാ
ത്രമാണ് റചയ്ത്. ഭാവിയിൽ സാ
മ്പത്ിക രാഷ്ട്രപീയ വെട്മുണ്ാക്കു
ന്നതിൊയി ഇരുകൂട്വരാടും വിൈ
വപശാനുള്ള സാധ്യത െിൈെിർ
ത്ാൊണ് ഈ സമദൂരം പാൈി

്ൽ. യലക്രൻ ഏതായാലും 
സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ികൾ തമ്മിലു
ള്ള ലവരുദ്ധ്യത്ിറന്യം യദ്ധാ
ഭിമുഖ്യമവൊഘടെയിൽെിന്ന് 
ഉടറൈടുക്കുന്ന ഗൂഢെപീ ങ്ങളറടയം 
രംഗവവദി ആയി തുടരുകയാണ്.

നനാർഡ് സ്്െീും 2 പദ്ധെി

സാമ്ാജ്യത്വ-സാമ്ാജ്യത്വ 
ലവരുദ്ധ്യറത് കൂടുതൽ ദൃഢപീക
രിച്് യദ്ധഭപീഷണിവറര റകാറണ്
ത്ി്ാൻ കാരണമാകുന്ന മററ്ാ
രു പ്രബൈമായ പ്രശ് െമുണ്.് ലൈ
വരോളിക് ഫ്രാക്ച്െിംഗ് അഥവാ 
ഫ്രാ് ിംഗ ്എന്ന, ഭൂമി് ടിയിലുള്ള 
പാെകൾ്കത്് അങ്ങിയിട്ടുള്ള 
ഇന്െത്ിൊയി വാതകങ്ങൾ 
ഖെെം റചയ്യുന്ന രപീതിയറട വര
വവാറട യഎസ് എണ്ണ-പ്രകൃതി
വാതക വമഖൈയിറൈ വൻശക്ി
യായി മാെി. ഫ്രാ്ിംഗ് ഖെെ
രപീതി ഭൂഗർഭ ജൈറത് വിഷമയ
മാക്കുകയം ഭൂചൈെസാധ്യത വർ
ദ്ധിപെിക്കുകയം റചയ്യുറമന്നതിൊൽ 
പരിസ്ിതിവാദികൾ അതിറെ 
രൂക്മായി എതിർക്കുകയാണ്. 
പറക് യഎസിറന് പ്രകൃതിവാ
തക ഉല്ാദെത്ിറന് ഭൂരിഭാഗവും 
ഫ്രാ്ിംഗ് വഴിയാണ്. ഇങ്ങറെ 
ഉല്ാദിപെിക്കുന്ന പ്രകൃതിവാതകറത് 
വശഖരിച്് സൂക്ിക്കുന്നതിനും 
കടത്ന്നതിനും -162 ഡിഗ്ി റസൽ
ഷ്യസിവൈ്് അതിറെ തണുപെി
ക്കുന്നു. അവപൊഴത് ദ്രവപീകൃത പ്ര
കൃതിവാതകമായി മാറുന്നു. വാത
കാവസ്യിലുള്ളതിലും അറുനൂ
െിൽ ഒന്നായി അതിറന് വ്യാപ്ി 
ചുരുങ്ങുന്നു. ഈ ദ്രാവകം എൽഎൻ
ജി കാവര്യഴ് സ് എന്ന പ്രവത്യക 
ഭപീമൻ ടാകേറുകളിൈാ്ി, യൂവൊ
പെിറൈ പ്രവത്യക എൽഎൻജി 
റടർമിെലുകളിവൈ്് കപെൈിൽ 
അയക്കുന്നു. എൽഎൻജിറയ ദ്ര
വപീകൃതാവസ്യിൽെിന്നും തിരിറക 
വാതകാവസ്യിറൈത്ിച്് ഉയർ
ന്ന മർദ്ത്ിൽ ലപപ്പുകളിലൂറട 
കടത്ന്നു. ഫ്രാ്ിംഗ് സാവകേതി
കവിദ്യയറട പ്രവയാഗത്ിലൂറട 
വൈാകത്് ദ്രവപീകൃത പ്രകൃതിവാ
തകത്ിറന് ഏറ്വും വൈിയ കയ
റ്റുമതി്ാരായി യഎസ് മാെി. 
വൈാകത് ്പ്രകൃതിവാതകത്ിറന് 
ഏറ്വും വൈിയ ഉല്ാദകർ എന്ന 
സ്ാെവും െഷ്യയിൽെിന്നും യ 
എസ് വെടിറയടുത്. യഎസിറൈ 
എണ്ണ-പ്രകൃതിവാതക ഭപീമന്ാരും 
അവരുറട വിവധയരായ ബൂർഷ്വാ 
വെതാ്ളം, ദ്രവപീകൃത പ്രകൃതി
വാതകം സ്വപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 
തങ്ങളറട വശഷി വർധിപെിക്കുന്ന
തിൊയി യൂവൊപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ
ക്കുവമൽ െിരന്തര സമ്മർദ്ം റച
ലുത്കയായിരുന്നു. തങ്ങളറട 
അധിക ആഭ്യന്തര ഉല്ാദെറത് 
ൈാഭകരമായി ഒഴിവാ്ാൻ സൈാ
യകരമായ വിധത്ിൽ, എൽഎൻ
ജി കരുതിറവവ്ണ്ത് ഊർജ് 
സുരക്യറട പ്രശ് െമാ്ി അവർ 
വരുത്ിത്പീർക്കുന്നു. വാങ്ങുന്നത് 

യഎസിവൈ് ്മാറുവമ്പാൾ, യഎസ് 
വിൈെിർണ്ണയത്ിൽ എല്ാ യൂ
വൊപ്യൻ സമ്പദ ്വ്യവസ്കൾക്കും 
ആശ്രയിവ്ണ്ിവരും. പറക്, 
യഎസിറന് റതാണ്യിൽ കുടു
ങ്ങിയ മുള്ളുവപാറൈ െിന്നത് 1230 
കിവൈാമപീറ്ർ െപീളത്ിലുള്ള 

വൊർഡ് സ്ടപീറമന്ന പ്രകൃതിവാ
തക ലപപെ് ലൈൻ പദ്ധതിയാ
ണ്. െഷ്യയിൽെിന്നും ജർമ്മെി
യറട ബാൾട്ിക് കടൽത്പീരംവ

റര ബാൾട്ിക് കടൈിെടിയിലൂറട 
വപാകുന്ന ലപപെ് ലൈൊണിത്. 
വെരറത്യണ്ായിരുന്ന വൊർഡ് 
സ്ടപീം ലപപെ് ലൈെിെ് സമാന്ത
രമായി അതിറന് വശഷിറയ ഇര
ട്ിയാ്ിറ്ാണ്്, അതായത് 
പ്രതിവർഷം 110 ശതവകാടി കയു
ബിക് മപീറ്ർ വാതകം റകാണ്ടുവപാ
കാവുന്ന തരത്ിൈാണിത് വരു
ന്നത്. ഇത് െഷ്യയറടയം ജർമ്മ
െിയറടയം ഒരു സംയക് ഊർ
ജ് പദ്ധതിയായിട്ാണ് വരുന്ന
തും, ഇവപൊൾ പൂർത്ിയായിരി 
ക്കുന്നതും. െിൈവിൽ തങ്ങൾ്ാ
വശ്യമുള്ള പ്രകൃതിവാതകത്ിറന് 

35% ജർമ്മെി െഷ്യയിൽെിന്നാ
ണ് ഇെക്കുമതി റചയ്യുന്നത്. ജർ
മ്മെിയറട മുൻചാൻസൈർ ഏംഗൈാ 
റമർ്ൽ ചിന്തിച്ത്, വൊർഡ് 
സ്ടപീം 2 വരുവമ്പാൾ, കൂടുതൽ െഷ്യൻ 
വാതകം യലക്രൻ വഴിയള്ള കട
ത്് സൗകര്യങ്ങൾ ഒഴിവാ്ി
റ്ാണ്് ബാൾട്ിക് കടൈിെടി
യിലൂറട വെരിട്് ജർമ്മെിയിറൈ
ത്ി്ാനുള്ള വഴിതുെക്കുറമന്നാ
ണ്. അങ്ങറെവന്നാൽ െഷ്യയിൽ
െിന്ന് കിവട്ണ് ഏകവദശം രണ്് 

ശതവകാടി വഡാളെിറന് കടത്
കൂൈി യലക്രെ് ഉവപക്ിവ്ണ്ി
വരും. യഎസ് ഭരണാധികാരി
കൾ ഭയറപെട്ത്, ഈ തുക െഷ്
മാകുന്നത്, തങ്ങളറട പാവഭരണം 
െിൈവിലുള്ള രാജ്യറത്  കൂടുതൽ 
അസ്ിരമാക്കുറമന്നാണ്. ഈ പു
തുതായി സ്ാപിച് ലപപെ ്ലൈൻ 
വാതകവിതരണം ഇരട്ിയാ്ാ
െിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജർമ്മെി
യിറൈ െഗുവൈറ്ർമാർ െൽവകണ് 
അവസാെ റസർട്ിഫിവ്ഷൊ
യി അവർ കാത്ിരിക്കുകയായി
രുന്നു. ജർമ്മെിക്കും ഇതുവറര 
ഇറതാരു വാണിജ്യപദ്ധതി മാത്ര

മായിരുന്നു. പറക് ഇവപൊൾ, 
യഎസ് സമ്മർദ്ത്ിൊൈാകാം, 
കിഴ്ൻ യലക്രെിറൈ വിട്ടുവപായ 
രണ്ടുപ്രവദശങ്ങൾ് ്െഷ്യ ഔവദ്യ
ാഗിക അംഗപീകാരം െൽകി അവി
വടയ്ക് ലസെ്യറത് അയച്തിനു
വശഷം, പദ്ധതിക്കുള്ള അനുമതി 
തടഞ്ഞുവച്ിരിക്കുകയാണ്. മതി
യായ പുെരുപവയാഗ ഊർജ്
വ്ാതസ്സുകൾ ൈഭ്യമാകുന്നതുവ
റര കൽ്രിയിൽെിന്നും ആണ
വവാർജ്ത്ിൽ െിന്നുമുള്ള ഊർ
വജ്ാല്ാദെ പരിവർത്െത്ി
ൊയി ഈ ലപപെ് ലൈൻ ജർമ്മ
െി്് അത്യാവശ്യമാണ്. അവ

സാെ ആെ് ആണവവാർജ് പ്ലാ
ന്റുകളിൽ മൂറന്നണ്ണവും ജർമ്മെി 
ഇവപൊൾ അടച്ചുപൂട്ി. ഇവപൊഴറത് 
ജർമ്മൻ ചാൻസൈർ ഒൈാഫ് 
വഷാൾസ് പെഞെത്: 'അടുത്ി
റടയണ്ായ സംഭവവികാസങ്ങ
ളറട പശ്ാത്ൈത്ിൽ വൊർഡ് 
സ്ടപീം 2-മായി ബന്റപെട് സാൈ
ചര്യവും വപീണ്ടും വിൈയിരുവത്
ണ്തുണ്്. അത് വളറര സാവകേ
തികമായി വതാന്നാറമകേിലും ലപ
പെ് ലൈെിറന് അനുമതി െിർത്

ന്നതിെ് ആവശ്യമായ ഭരണെട
പടിയാണിത്.' അതായത് ഒരു 
സ്ംഭൊവസ് ഉണ്ായിരിക്കുന്നു. 
വാസ്വത്ിൽ, യൂവൊപെിനുവവണ് 
പ്രകൃതിവാതകത്ിറന് മൂന്നിറൈാ
ന്നും മറ്് ലപപെ് ലൈനുകളിലൂറട 
െഷ്യതറന്ന െൽകുന്നതാണ്. വട
വ് അവമരി്യിൽെിന്നും ഇെ
ക്കുമതി റചയ്യുന്നതിവെ്ാളം യൂ
വൊപ്യൻ ഉപവഭാക്ാ്റള സം
ബന്ിച്ിടവത്ാളം, റചൈവുകുെ
വും പരിസ്ിതി്് റമച്വും, വെ
രിട്ടും ഉള്ള മാർഗം െഷ്യയിൽെി
ന്നും ലപപെ് ലൈനുകൾ െിർമ്മി
ക്കുന്നതാണ്. പറക് യഎസ് 
വകാർപെവെഷനുകൾ്് തങ്ങളറട 
ദ്രവപീകൃത പ്രകൃതിവാതകം യൂവൊ
പെിവൈാ ഏഷ്യയിവൈാ മറ്ിടങ്ങളി
വൈാ റകാണ്ടുവന്നിെവ്ണ്തുണ്.് 
റപന്ഗൺ ഭരണാധികാരികൾ 
ഭയക്കുന്നത്, ജർമ്മെിക്കും യൂവൊ
പെിനുംവമൽ സ്വാധപീെം റചലുത്
ന്നതിെ് െഷ്യ വൊർഡ് സ്ടപീം 2 
ഒരു ആയധമായി ഉപവയാഗിക്കു
റമന്നാണ്. കൂടാറത ലൈവരോ
ളിക് ഫ്രാക്ചെിംഗ് വഴി ഖെെം
റചയ്യുന്ന കൂടുതൽ വിൈയള്ള പ്ര
കൃതിവാതകം വിൽ്ാനുള്ള ഭപീമൻ 
യഎസ് ഊർജ് വകാർപെവെഷ
നുകളറട വശഷി ഇത് റവട്ിക്കുെ
ക്കുറമന്നും അവർ വപടിക്കുന്നു. 
വമഖൈയിൽ സാമ്പത്ികവും ഭൗ
മരാഷ്ട്രപീയപരവുമായ വെട്ം സ്വ
ന്തമാക്കുന്നതിൽെിന്ന് അതവറര 
തടയം. അതുറകാണ്്, യഎസ് 
സാമ്ാജ്യത്വം ഈ പദ്ധതിറയ 
തകിടംമെിക്കുന്നതിെ് ഓവരാ ഘട്
ത്ിലും ശ്രമിച്ചുറകാണ്ിരുന്നു. 
തങ്ങളറട ആഭ്യന്തര മിച് പ്രകൃ
തിവാതകം യൂവൊപെിവൈക്കും മറ്് 
രാജ്യങ്ങളിവൈക്കും കയറ്ിയയ്കാ
നുള്ള സാധ്യതറയ തടയന്ന തര
ത്ിൽ െഷ്യയമാവയാ ലചെയ
മാവയാ കൂടുതൽ അടു്ാനുള്ള 
ഏറതാരു യൂവൊപ്യൻ പദ്ധതിറയ
യം തുരകേംവയ്കാൻ അവർ ഭ്ാന്ത
മായി ശ്രമിക്കും. െഷ്യ യലക്ര
റെതിറര െപീങ്ങുകയാറണകേിൽ 
ലപപെ് ലൈെിറന് ഭാവി അപക
ടത്ിൈാകുറമന്ന് പരസ്യമായി 
പ്രസ്ാവി്ാൻ ജർമ്മെിക്കുവമൽ 
യഎസിറന്യം സഖ്യശക്ികള
റടയം സമ്മർദ്മുണ്ായിരുന്നു. വാ
സ്വത്ിൽ യലക്രെിൽ അധി
െിവവശം െടത്ാനുള്ള െഷ്യൻ 
പദ്ധതിറയക്കുെിച്ചുള്ള ഭയറപെടു
ത്ന്ന വിവരവുമായി ദിെവും 
യഎസ് െൽകുന്ന മുന്നെിയിപ്പുക 
ളാണ് രണ്ടുമാസമായി മാദ്ധ്യമങ്ങ
ളിൽ െിെയന്നത.് യലക്രൻ അതിർ
ത്ിയിൽ െഷ്യ 1,50,000 ലസ
െികറര വിെ്യസിച്തായള്ള 
യഎസ ്ഇന്ൈിജൻസിറന് വിവരം 
വാർത്ാ തൈറ്ട്ടുകളിലൂറട വന്നു
റകാണ്ിരുന്നു. ഇത് വ്യക്മായം 
ചൂണ്ി്ാണിക്കുന്നത് യഎസ് 
സാമ്ാജ്യത്വറത് സംബന്ിച്ി
ടവത്ാളം െഷ്യയം ലചെയമാ
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�ോമ്ോജ്യത്വ രോജ്യമോയ ഇന്്യ അസമരിക്കൻ സേ
രിയന്ടസയോ റഷ്യയന്ടസയോ െക്ം ഇതവന്ര െി
ടിച്ിട്ില്ല. യഎൻ രക്ോ�മിതിയിൽ റഷ്യയ്കറ് എതി
രോയി സവോട്റ് ന്േയ്യുന്നതിൽനിന്നറ് ഇന്്യ വിട്ടുനി
ന്നു. റഷ്യസയോടറ് യദ്ം അവ�ോനിപ്പിക്കണന്മന്നറ് 
അഭ്യർത്ിക്കുക മോത്രമോണറ് ന്േയ്തതറ്. ഭോവി �ോ
മ്പത്ിക-രോഷ്ട്രീയ സനട്ങേൾക്കോയി ഇരുകൂട്സരോ
ടം വിലസെശോനോണറ് ഈ �മദൂരം െോലിക്കൽ.

ആലൈപ്പുഴ ൌണില് നെന് യുദ്ധവിരുദ്ധ ശയാഗത്ില് എസ്ച് യുസിഐ 
(സി) ജില്ാ കസക്രശട്ടെിയറ്്ച് അംഗം സഖാവ്ച് െി.മുരളി പ്രസംഗിക്കുന്നു

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

(2-ാം ശേജില് നിന്്ച്)
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യള്ള യൂവൊപെിറന് കച്വടം വള
രുന്നത് തടയണറമകേിൽ ഒരു യ
ദ്ധഭപീഷണിതറന്ന വവണമായിരു
ന്നു. മറുവശത്്, പ്രകൃതിവാതക 
കവമ്പാളം വികസിപെിക്കുന്നതിനു
ള്ള ആവഗാള മത്സരത്ിൽ, ഈ 
പദ്ധതി െടപൊയിറല്കേിൽ െഷ്യ
്് പ്രതപീക്ിച് വെട്ം ഉണ്ാ്ാ
ൊയില് എന്നുവരും. അവർക്കും 
ഭപീമമായ ലസെികശക്ിയം വി
കസിതമായ ആണവായധങ്ങള
മുണ്് അതുറകാണ്് യഎസിറന് 
യദ്ധഭപീഷണിക്കുമുന്നിൽ അവർ 
മുട്ടുമട്ില്. തറന്നയമല്, ഇന്ന
റത് ആവഗാള സാൈചര്യത്ി
റൈ ലസെികശക്ിയറട ബൈാ
ബൈത്ിൽ ഒരു വൻശക്ിക്കും 
വൻവതാതിലുള്ള യദ്ധത്ിൽ പറകേ
ടുക്കുന്നത് എളപെമല്. അതുറകാ
ണ്് പ്രാവദശികതൈത്ിലുള്ള 
ലസെിക െടപടികളാണ് ശക്
മായ വിൈവപശൽ തന്ത്രമായി 
ഉപവയാഗി്ാൊവുക. യഎസ് 
അനുകൂൈിയായ യലക്രൻ പ്രസി
ഡന്് വ് ളാഡിമർ റസറൈൻസ് കി 
വൊർഡ് സ്ടപീം 2റെ ഒരു അപക
ടകാരിയായ രാഷ്ട്രപീയ ആയധമാ
യി ഇതിെകം വിവശഷിപെിച്ചുക
ഴിഞ്ഞു. ൊവറ്ാ അനുകൂൈ സർ്ാ
രിൽ സമ്മർദ്ം സൃഷ്ിക്കുവാൊകും, 
ആക്രവമാത്സുകമായ ലസെിക 
െടപടി െഷ്യ െടപൊക്കുന്നത്. 
അവർക്കും യൂവൊപെിറൈ ഇന്െ
്ച്വടത്ിറന് വെട്ം െഷ്റപെ
ടുത്ാൊകില്. തുടർന്ന് യദ്ധ െട
പടികളിവൈ്് ഇരുരാജ്യങ്ങളം 
കടന്നു. മുന്നെിയിപ്പുകൾ വപാറൈ
തറന്ന സംഘർഷം മുഴുവൻ യദ്ധ
മായി മാറുകയം, െഷ്യയറട കട
ന്നാക്രമണവും യലക്രെിറന് പ്ര
തിവരാധവും വൈാകറത് സമാധാ
െകാംക്ികളായ ജെങ്ങളറട 
മെസ്ിൽ കരിെിഴൽ വപീഴ്തി ഇവപൊ
ഴും തുടരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽെിന്നുള്ള 
ആയിര്ണ്ിെ് വിദ്യാർത്ഥി
കളട്ം അെവധി വിവദശ പൗ
രന്ാരും യലക്രൻ െഗരങ്ങളിൽ 
വബാംബുകൾക്കും റഷല്ാക്രമണ
ങ്ങൾക്കും െടുവിൽ ഇവപൊഴും കു
ടുങ്ങി്ിടക്കുന്നു.

പ്രതപീക്ിച്തുവപാറൈതറന്ന, 
യഎസ് െഷ്യയറട ലസെിക 
െടപടിറയ അധിെിവവശം എന്നാ
ണ് വിവശഷിപെിക്കുന്നത്. തങ്ങ
ളറട സഖ്യകക്ികവളാറടാപെം 
അവർ െഷ്യറ്തിറര ഒന്നനുപി
െറക ഒന്നായി ഉപവരാധങ്ങൾ 
ഏർറപെടുത്ന്നു. വൊർഡ് സ്ടപീം 
2 വാതക ലപപെ് ലൈൻ െിർമ്മി
ക്കുന്ന കമ്പെിറ്തിറരയം ഉപ
വരാധം ഏർറപെടുത്ാൻ യഎസ് 
പ്രസിഡന്് അമാന്തിച്ില്.

നസാഷ്യലിസത്ിതല  
വർണ്ാഭമായ ഉയർച്ചയിൽ
നിന്്തും മ്തെലാളിത്ത്ിതല  
പെനത്ിനലക്്

1922ൽ വസാവിയറ്് യൂണിയ

െിൽ വചർന്നതിനുവശഷം ധാതു
സമ്പുഷ്മായ ഒരു പിന്നാ് കാർ
ഷികവമഖൈ എന്നതിൽെിന്നും 
ഒരു ഭപീമൻ വ്യവസായശക്ിയാ
യി യലക്രൻ പരിവർത്െറപെ
ടുകയായിരുന്നു. വസാവിയറ്് യൂ
ണിയെിറൈ ആസൂത്രിത വസാ
ഷ്യൈിസ്റ് സമ്പദ്ഘടെയാണ് 
ഇത് സാദ്ധ്യമാ്ിയത്. യഎ
സ്എസ്ആെിൽ െഷ്യ കഴിഞൊൽ 
രണ്ാമത് ഏറ്വും വ്യവസായവൽ
കൃതമായ സംസ്ാെമായി യ
ലക്രൻ മാെി. അത് ചൂഷണമുക്
മായ ആസൂത്രിത വസാഷ്യൈിസ്റ് 
സമ്പദ്ഘടെയായിരുന്നു. അതു
റകാണ്ടുതറന്ന കവമ്പാള പ്രതിസ
ന്ികളിൽെിന്നും മുക്മായിരുന്നു. 
രണ്ാം വൈാകമൈായദ്ധത്ിെ് 
വശഷമുണ്ായ വിവരണാതപീത
മായ ൊശെഷ്ങ്ങളിൽെിന്നും 
വപീണ്ടും ഉയർന്നുവരാനും യലക്ര
റെ സൈായിച്തും മററ്ാന്നുമല്. 
യഎസ്എസ്ആെിറൈ വസാഷ്യ
ൈിസത്ിറന് തകർച്യ്ക്കുവശഷം 
യലക്രൻ അട്മുള്ള അംഗരാ
ജ്യങ്ങൾ െഷ്യയിൽെിന്നും വിട്ടു
മാറുകയം െഷ്യറയവപൊറൈതറന്ന 
സ്വന്തംെിൈയിൽ ബൂർഷ്വാഭരണം 
സ്ാപിക്കുകയം റചയ്തു. ആ സമ
യത്് െഷ്യ വകാമൺറവൽത്് 
ഓഫ് ഇൻഡിറപൻഡന്് വസ്റ
റ്് സ്(സിഐഎസ്) രൂപപീകരിച്ചു 
റകാണ്് സ്വന്തം സാമ്ാജ്യത്വ 
വമാൈങ്ങവളാറട ആ ബൂർഷ്വാ രാ
ഷ്ട്രങ്ങറള സ്വന്തം വമൽവ്ായ്മയ്ക് 
കപീഴിൽ െിർത്ാൻ ശ്രമിച്ചു. മറ്റു
ള്ളവറരവപൊറൈ യലക്രനും സ്വ
ന്തം മുതൈാളിത് താല്ര്യങ്ങൾ
്ായി സിഐഎസിൽ അംഗ
മായി. അ്ാൈത്് യഎവസാ 
പാശ്ാത്യ സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ി
കവളാ െഷ്യയറട െപീ്റത് 
എതിർത്ില്. പറക് കാൈം കട
ന്നുവപായവപൊൾ െഷ്യവയാട് അടു
പെം സൂക്ിക്കുവമ്പാൾതറന്ന തങ്ങ
ളറട വവഗത്ിലുള്ള മുതൈാളിത് 
വികസെത്ിൊയി യലക്രൻ 
യഎസിവൊടും മറ്് പാശ്ാത്യ 
സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ികവളാടും അടു
പെത്ിൈായി.

മൈാൊയ സ്റാൈിറന് െിര്യാ
ണത്ിനും, വസാവിയറ്് യൂണിയ
റന്യം വസാവിയറ്് കമ്മയൂണിസ്റ് 
പാർട്ിയറടയം വെതൃത്വം തിരു
ത്ൽവാദികൾ കയ്യട്ിയതിനും 
വശഷം കാര്യങ്ങൾ കപീഴ് വമൽ മെി
ഞ്ഞു. ക്രൂഷ് വചവിറന് വെതൃത്വം 
തിരുത്ൽവാദ ലൈൊകും പി
ന്തുടരുകറയന്ന് ആർക്കും തിരിച്
െിയാൊകാതിരുന്ന അ്ാൈത്,് 
എസ് യസിഐ(കമ്മയൂണിസ്റ്) 
പാർട്ിയറട സ്ാപക ജെെൽ 
റസക്രട്െിയം ഉന്നതൊയ മാർ
ക് സിസ്റ് വെതാവും ആചാര്യനു
മായ സഖാവ് ശിബ് ദാസ് 
വഘാഷാണ് 1956ൽ തറന്ന, 'സ്റാ
ൈിറെയം അവദ്ൈത്ിറന് പ്രാ
മാണ്യറത്യം അപകപീർത്ിറപെ
ടുത്ന്നതിറന് മെവിൽ തിരുത്ൽ

വാദത്ിറന് മൈറവള്ളപൊച്ിൈാ
ണ് തുെന്നുവിടുകറയന്ന്' മുന്നെി
യിപെ് തന്നതാണ്. തപീർച്യായം 
ഇത് സത്യമാറണന്ന് റതളിഞ്ഞു. 
വസാഷ്യൈിസ്റ് ലൈൻ അനുസരി
ച്ചുള്ള വികസെത്ിെ് പകരം തി
രുത്ൽവാദ വെതൃത്വം ദിശ തി

രിക്കുകയം അനുബന്മായ തി
ന്കൾ സമ്പദ് വ്യവസ്യറടയം 
സമൂൈത്ിറന്യം എല്ാ തൈങ്ങ
ളിലും റവളിറപെടുകയം റചയ്തു. 
1965 മുതൽ യലക്രെിറൈ വ്യവ
സായ വളർച് കുെയകയം അവ
സാെം െിശ്ൈമാവുകയം റചയ്തു. 
യലക്രെിറൈ സമ്പദ് വ്യവസ്, 
വസാവിയറ്് തകർച്യ്ക് വശഷമു

ള്ള വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗുരു
തരമായി ചുരുങ്ങി. വസാഷ്യൈി
സത്ിൽെിന്നും മുതൈാളിത് 
ത്ിവൈക്കുള്ള പരിവർത്െം ജെ
സംഖ്യയറട ഭൂരിഭാഗംവപർക്കും 
ദരിതവും തകർച്യം മാത്രമാണ് 
സമ്മാെിച്ത്. 25% ജെങ്ങളം ദാ
രിദ്ര്യത്ിവൈ്് വൈിറച്െിയറപെ
ട്ടു. ഗ്ാമപീണ യലക്രെിറൈ െറല്ാ
രുപകേ് പൗരരും സ്വന്തം ഭക്ണം 
സ്വയം കൃഷിറചയ് റതടുത്ം പൈ
വപൊഴും രണ്ിൈധികം വജാൈികൾ 
മാെിമാെി റചയ്തും, ലകമാറ് വ്യ
വസ്യിലൂറട അവശ്യവസ്തു്ൾ 
വാങ്ങിയറമാറ്യാണ് െിൈെി
ന്നത്. ജപീവിതമാർഗ്ഗം വതടി 60 
ദശൈക്ം യലക്രൻകാർ വിവദ
ശവത്്് വപാറയന്നാണ് െി
വപൊർട്ടുകൾ. മരണെിര്് അതി
വവഗം ഉയർന്നു. സാധാരണ ജെ
ങ്ങൾ്് മികച് വിദ്യാഭ്യാസം 
ൈഭി്ാനുള്ള അവസരം അപ്ര
ത്യക്മായി.

2008റൈ സാമ്പത്ിക പ്രതി
സന്ി യലക്രറെയം ബാധിച്ചു. 
വിവദശ സൈായംകൂടാറത ഒരി
്ൽ വികസിച് രാജ്യത്ിെ് 
ഐഎംഎഫ് അനുവദിച് 1650 
വകാടി വഡാളെിറന് ൈജ്ാകര
മായ വായ്പറകാണ്് മുവന്നാട്് വപാ
വകണ്ിവന്നു. 1990കളിറൈ പണ
റപെരുപെത്ിറന് അത്യധികം ഉയർ
ന്ന െിരക്കുകൾ, 1993ൽ വൈാക
ത്് ഒരു കൈണ്ർ വർഷറത് 
ഏറ്വും ഉയർന്ന പണറപെരുപെ 
െിര്ിറന് റെവ്ാഡിവൈ്ാ

ണ ്യലക്രറെ തള്ളിവിട്ത.് വസാ
ഷ്യൈിസറത് തകർത്് യലക്ര
െിൽ െിൈവിൽവന്ന മുതൈാളിത് 
ഭരണം, മുതൈാളിത് വൈാകത്് 
മററ്ല്ായിടത്മുള്ളതുവപാറൈ 
അവിടുറത്യം ജെങ്ങളറട ജപീ
വിതത്ിൽ പ്രതിസന്ിയണ്ാ് ി. 
ജെങ്ങളറട പ്രശ് െങ്ങളം ആവ
ശ്യങ്ങളം ലകകാര്യംറചയ്യാൻ 
സർ്ാരിെ് കഴിയില്ായിരുന്നു. 
ഇത് ബഹുജെങ്ങൾ്ിടയിൽ 
വമ്പിച് വരാഷം സൃഷ്ിച്ചു. ജെ
ങ്ങൾ്് മതിയായ രാഷ്ട്രപീയ അവ
വബാധം ഇല്ാതിരുന്നതിറെ മു
തറൈടുത്റകാണ്് വംശപീയവും 
ഭാഷാപരവുമായ സംഘർഷങ്ങളം 
സ്ർദ്ധകളം െിരന്തരം ആളി്
ത്ിച്ചു. ജെങ്ങറള െയിക്കുന്നതി
നുള്ള ശരിയായ വിപ്ലവവെതൃത്വം 
ഉണ്ായിരുന്നില്. ഇറതല്ാംതറന്ന 

രാജ്യറത് പിന്തിരിപെൻ ശക്ി
കൾ്് മുന്നണിയിവൈ്് വരാനും 
സാമ്ാജ്യത്വ കഴുകൻമാർ് ്തങ്ങ
ളറട താത്പര്യങ്ങൾ െടത്ിറയ
ടു്ാൻ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് കറണ്
ത്ാനും, മാറ്ം വരുത്ാറെന്ന 
വപരിൽ പാശ്ാത്യ സാമ്ാജ്യത്വ 
തിട്ടൂരങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ പൂർണ്ണ വി
വധയത്വം ഉണ്ാ്ിറയടു്ാൊ
ണ് സൈായിച്ത്. ഒരി്ൽ വസാ
വിയറ്് യൂണിയറന് ഭാഗറമന്ന 
െിൈയിൽ വതാവളാട് വതാൾവചർ
ന്ന് വസാഷ്യൈിസ്റ് െിർമ്മാണം 
അര്ിട്ടുെപെി്ാൻ അധ്വാെിച് 
െഷ്യയിറൈയം യലക്രെിറൈയം 
ജെങ്ങറള, വസാഷ്യൈിസം തകർ
ന്നതിനുവശഷമുള്ള സാമ്ാജ്യത്വ 
ഗൂഢാവൈാചെയിലൂറട പരസ്രം 
വതാ്് ചൂണ്ിെിൽക്കുന്ന അവ
സ്യിറൈത്ിച്ിരിക്കുന്നുറവന്ന
താണ് കൂടുതൽ വവദൊകരമായി
രിക്കുന്നത്.

സാ്മാജ്യെ്വ രാജ്യങ്ങൾ െമ്ി
ല്തള്ള കവര്തദ്ധ്യത്ിനിെയി
തല തവറ്തും കര്തക്ളാണ് 
ഇന്ാൾ യ്തക്കൻ ജനെ

 വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അതിരൂക്
മായ കവമ്പാളപ്രതിസന്ിയം മാ
ന്്യവും പുതിയ കവമ്പാളങ്ങൾ 
അവെ്വഷി്ാൻ സാമ്ാജ്യത്വ 
ശക്ികറള െിർബന്ിതമാക്കു
ന്നു. വസാഷ്യൈിസ്റ് കവമ്പാളങ്ങ
റളാന്നും അവവശഷി്ാത് ഏക
ധ്രുവ വൈാകമായിട്ടുവപാലും അവർ 
കവമ്പാളം തിരയന്നു. കൂടുതൽ കൂ

ടുതൽ രാജ്യങ്ങറള തങ്ങളറട വരു
തിയിൽ റകാണ്ടുവരാൻ അവർ 
ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്രത്ിൽ യലക്ര
റന് കവമ്പാളറത്യം അവർ 
ൈക്്യം വയ്ക്കുന്നു. അവതസമയംത
റന്ന പ്രതിവിപ്ലവറത് തുടർന്ന് 
പ്രാരംഭദശയിലുണ്ായിരുന്ന അെി
ശ്ിതത്വത്ിനു വശഷം സ്വന്തം 
അധപീശത്വം ദൃഡപീകരിച് െഷ്യൻ  
മുതൈാളിവർഗ്ഗവും സ്വന്തം സ്വാ
ധപീെവമഖൈ വിശാൈമാ്ാനുള്ള 
വമധാവിത്വവമാൈങ്ങൾ വച്ചു പു
ൈർത്കയാണ്.

 കവമ്പാളം പിടിറച്ടു്ാനും 
സ്വാധപീെവമഖൈ വിപുൈപീകരിക്കു
വാനും വവണ്ി മാത്രമാണ് െഷ്യൻ 
സാമ്ാജ്യത്വവും യൂവൊപ്യൻ യൂ
ണിയനും യഎസ് സാമ്ാജ്യത്വ
വും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഘർഷ
റമന്നത്  സുവ്യക്മാണ്. വൈാക
റത് മവറ്റതാരു മുതൈാളിത് 
രാജ്യത്റമന്നതു വപാറൈ ക്രൂര
മായ മുതൈാളിത് ചൂഷണവും 
അടിച്മർത്ലും റകാണ്് പിച്ി
ച്പീന്തറപെട്്, അവതാറടാപെം സ്വ
ന്തം സങ്കുചിതമായ സാമ്പത്ിക 
രാഷ്ട്രപീയ താൽപര്യങ്ങൾ െടത്ി
റയടു്ാൻ ൈക്്യംറവച്് സാമ്ാ
ജ്യത്വശക്ികൾ കുത്ിത്ിരുപ്പു 
ണ്ാ്ി വളർത്ിറയടുക്കുന്ന സം
ഘർഷങ്ങളം കൈാപങ്ങളം റകാണ്് 
വൈഞെ യലക്രെിറൈ സാധാ
രണ ജെങ്ങൾ ഇന്നിവപൊൾ അധി
കാര കിടമത്സരങ്ങളിൽ ഏർറപെ
ടുന്ന റകാള്ള്ാരുറടയം ചട്മ്പി
കളറടയം കയ്യിറൈ റവറും കരു
്ളായി മാെിയിരിക്കുകയാണ്. 
പവക് ആ രാജ്യറത് മുതൈാളി
ത് ഭരണാധികാരികവളാ െഷ്യൻ 
ഭരണാധികാരികൾ അട്മുള്ള 
സാമ്ാജ്യത്വ കഴുകന്ാവരാ യ
ലക്രൻ ജെതയറട കഷ്തകറള 
തരിറമ്പകേിലും ഗൗെിക്കുന്നില്

വ്യവസ്ിതിയറട കൂടപെിെപൊയ 
വ്യാധികൾ; വിൈ്യറ്ം, പട്ി
ണി, റതാഴിൈില്ായ്മ സാമ്പത്ിക 
മാന്്യം തുടങ്ങിയവറകാണ്് അട
യാളറപെടുത്റപെട് അഭൂതപൂർവേ
മായ സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ി
കറള വെരിട് ്റകാണ്ിരിക്കുവമ്പാൾ 
സാമ്ാജ്യത്വശക്ികളാവറട് യ
ദ്ധപിരിമുറു്ം കൂട്ിയം വദശപീയ
ഭ്ാന്ത് കുത്ിറപൊ്ിയം അടിച്
മർത്റപെട് ജെതയറട ശ്രദ്ധ വ്യ
തിചൈിപെിക്കുകയാണ്. യഥാർ
ത്ഥത്ിൽ ജെങ്ങളറട വർദ്ധിച്ചു 
വരുന്ന കഷ്പൊടിലും പരസ്രവി
ശ്വാസക്കുെവിലും വിവരാധങ്ങളി
ലും വമൈാണ ്അവർ പുഷ്ിറപെടുന്നത.് 
സമ്പദ് വ്യവസ്യറട ലസെിക
വൽ്രണത്ിവൈ്ാണ ്അവർ 
കൂടുതൈായി റചറന്നത്ിറ്ാണ്ി
രിക്കുന്നത്. സാമ്ാജ്യത്വശക്ി
കൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സംഘർഷ
ത്ിൽ ആര് വെടിയാലും ആര് 
വതാററ്ാടുങ്ങിയാലും അതുവഴി 
ജെങ്ങളറട കഷ്പൊട് കൂടുകവയ
യള്ളൂ. മെിച്്, വദശപീയ-വംശപീയ 
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പ്രതിവിപ്ലവത്ിലൂന്ട ആനയിക്കന്പ്പട് മുതലോളി
ത് ഭരണത്ിനറ് യോന്തോരു പ്രശ്നങേളിൽനിന്നും 
ഒരു ചൂഷണത്ിൽനിന്നും ആശ്വോ�സമകോനോ
വിന്ല്ലന്ന �ത്യം അധ്വോനിക്കുന്ന യക്രൈൻജ 
നത ഈ �ോഹേര്യത്ിൽ നന്നോയി മനസ്ിലോ
ക്കണം. മറിച്ോയോൽ കസമ്പോളം െിടിന്ച്ടക്കോ
നോയി സെോരടിക്കുന്ന യദ്ന്വറിയന്ോരോയ രണ്ടു 
�ോമ്ോജ്യത്വശക്ികളുന്ട ഇടയിൽന്െട്റ് കൂട
തൽ ന്െരിഞ്ഞമരുകസയയള്ളൂ. 

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

(3-ാം ശേജില് നിന്്ച്)
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സംഘർഷങ്ങൾ െിൈെിർത്ം. 
ഈ വമഖൈയിൽ യദ്ധ പിരിമുറു
്ത്ിറന് തപീവ്രത കൂടും. ജെങ്ങ
റള കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഷ്തകളി
വൈ്് തള്ളിവിടും. വപപിടിച് 
കമ്മയൂണിസ്റ ്വിവരാധികളം െഷ്യൻ 
വിരുദ്ധരും ജൂത വിരുദ്ധ ഫാസി
സ്റ് ശക്ികൾ വപാലും അധികാ
രത്ിറൈത്ന്നവതാറട വസാഷ്യ
ൈിസവത്ാട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവ
രുൾറപെറടയള്ള പുവരാഗമെ ജൊ
ധിപത്യ മെസ്ിതിയള്ള റതാഴി
ൈാളി വിഭാഗത്ിെ് െിഷ്ഠൂരമായ 
അടിച്മർത്ലുകറള വെരിവടണ്ി 
വരുറമന്നത് ഉെപൊണ്. അതിറന് 
അശുഭകരമായ ൈക്ണങ്ങൾ പ്ര
ത്യക്റപെട്ിട്ടുണ്്. യഎസ് സാ
മ്ാജ്യത്വം പുവരാഗമെ ജൊധിപ
ത്യ വബാധമുള്ള ജെവിഭാഗങ്ങൾ
റ്തിറര, അവരുറട കുൽസിത 
പദ്ധതിയറട ശത്രു്ൾ എന്ന് മു
ദ്രകുത്ി സദാ വിഷം ചപീറ്ിറ്ാ
ണ്ിരിക്കുകയാണ്

യലക്രൻ പ്രതിസന്ി പുതി
റയാരു സാൈചര്യത്ിലുള്ള വൈാക 
മുതൈാളിത്- സാമ്ാജ്യത്വ പ്രതി
സന്ിയറട പ്രതിഫൈെമല്ാറത 
മററ്ാന്നുമല്. യലക്രെിറൈ മുത
ൈാളിവർഗത്ിനുള്ളിറൈ രണ്് 
വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർ
ഷവും മത്സരവും ജെങ്ങളറട താൽ
പര്യങ്ങളമായി തപീർത്ം റപാരു
ത്റപെടുന്നില് എന്നാണ് ഇത്
രറമാരു സാൈചര്യത്ിൽ യലക്ര
െിറൈ രാജ്യവനേൈികളായ ജെ
ങ്ങൾ ഇവപൊൾ വബാധ്യറപെവടണ്
ത്.കാരണം ഈ രണ്് വിഭാഗങ്ങ

ളമാണ് അവരുറട റതാഴിൈാളി
വർഗ്ഗ ഭരണകൂടറത് തകർത് 
മുതൈാളിത്റത് പുെഃസ്ാപിച്ത.്

 യഎസും സഖ്യകക്ികളം, 
അവതവപാറൈ െഷ്യൻ സാമ്ാ
ജ്യത്വവും കൈ്റവള്ളത്ിൽ 
മപീൻ പിടി്ാൻ ഇെങ്ങിത്ിരി
ച്ിരിക്കുകയാണ്. അതുറകാണ്ടു 
തറന്ന യലക്രെിറൈ ഏറതകേി
ലുറമാരു ബൂർഷ്വ വെതാവിറെ 
പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ്. യഎസ് 
സാമ്ാജ്യത്വം ആവഗാള തൈ
ത്ിൽ പ്രവയാഗിക്കുന്ന അവത
വിധത്ിൽ െഷ്യൻ തറന്ന സാ
മ്ാജ്യത്വ ഭരണാധികാരികളം 
അവരുറട സ്വാധപീെവമഖൈ വി
പുൈപീകരിക്കുക എന്ന ൈക്്യംറവ
ച്് െടത്ിയ െപീ്മാണ് അവ
രുറട സായധ അധിെിവവശ
ത്ിൽ കൈാശിച്ത് എന്നത് 
വൈാകറത്ങ്ങുമുള്ള സമാധാെ
കാംക്ികളായ ജെങ്ങൾ്് 
വളറര െന്നായി മെസ്ിൈാവും.

 മുതൈാളിത്- സാമ്ാജ്യത്വ 
വചരിയം വസാഷ്യൈിസ്റ് വചരിയം 
തമ്മിലുള്ള ലവരുദ്ധ്യം ഒരി്ലും 
ഒരിടത്മുള്ള യദ്ധം റപാട്ിപ്പുെ
റപെടാനുള്ള കാരണമായിരുന്നില് 
എന്നത് ഒരി്ൽ കൂടി റതളിയി
്റപെട്ിരിക്കുകയാണ്. വെറരമ
െിച്് റൈെിൻ ചൂണ്ി്ാട്ിയതു 
വപാറൈ "സാമ്ാജ്യത്വം യദ്ധം സൃ
ഷ്ിക്കുന്നു". എത്രതറന്ന പരിമിതി
കൾ ഉണ്ായിരുറന്നകേിലും അതി
ശക്മായ വസാഷ്യൈിസ്റ് വചരി 
െിൈവിൈിരുന്നവപൊൾ അത് സാ
മ്ാജ്യത്വ കുതന്ത്രങ്ങൾറ്തിറര 
യള്ള റെടുവകോട് വപാറൈ െിൈ

റകാണ്ടു. പവക് അതിറന് അഭാ
വത്ിൈിന്ന് സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ി
കളറട യദ്ധത്ിനു വവണ്ിയള്ള 
മുെവിളി അെിയന്ത്രിതമായിരി
ക്കുന്നു.

കഷ്ടത്െ്തന് യ്തക്കൻ 
ജനെയ്ക്്തള്ള നപാുംവഴി

 പ്രതിവിപ്ലവത്ിലൂറട ആെ
യി്റപെട് മുതൈാളിത് ഭരണ
ത്ിെ് യാറതാരു പ്രശ്ങ്ങളിൽ 
െിന്നും ഒരു ചൂഷണത്ിൽ െിന്നും 
ആശ്വാസവമകാൊവിറല്ന്ന സത്യം 
അധ്വാെിക്കുന്ന യലക്രൻജ െത 
ഈ സാൈചര്യത്ിൽ െന്നായി 
മെസ്ിൈാ്ണം. മെിച്ായാൽ 
കവമ്പാളം പിടിറച്ടു്ാൊയി 
വപാരടിക്കുന്ന യദ്ധറവെിയന്ാരായ 
രണ്ടു സാമ്ാജ്യത്വശക്ികളറട 
ഇടയിൽറപട്് കൂടുതൽ റെരി
ഞെമരുകവയയള്ളൂ. വസാഷ്യൈി
സത്ിറന് പതെവത്ാറട എന്താ
ണ് െഷ്റപെട്റതാന്നും മാർക്ിസം
-റൈെിെിസത്ിറന് അമൂൈ്യമായ 
പാഠങ്ങളിൽ െിന്ന് റതന്നിമാെി
യവപൊൾ സംഭവിച് അെന്തരഫ
ൈങ്ങൾ എത്രമാത്രം ൊശകാരി
യായി എന്നും അനുഭവത്ിലൂറട 
പൈരും ഇവപൊൾ മെസ്ിൈാകുന്നു
ണ്.് യഥാർത്ഥ വസാഷ്യൈിസത്ി
െ് മാത്രവമ ജെങ്ങളറട ശരിയായ 
ബദൽ ആവാൊവു എന്നത് അർ
ത്ഥശകേ്് ഇടയില്ാത് വണ്ണം 
റതളിയി്റപെട്ിരിക്കുന്നു. വസാ

ത�ോട്പെള്ളിയിൽ െടക്കു
ന്ന കരിമണൽ ഖെെവിരുദ്ധ 
അെിശ്ിതകാൈ െിവൈ സത്യ
ഗ്ൈത്ിറന് 263-ാം ദിവസം 
ആൾ ഇന്ത്യ റഡവമാക്രാറ്ിക് 
യൂത്് ഓർഗലെവസഷൻ 
ജില്ാ കമ്മിറ്ിയറട ആഭിമുഖ്യ
ത്ിൽ സത്യഗ്ൈ സമരം െട
ന്നു. ജില്ാ പ്രസിഡന്് റക.ബി
മൽജി വെതൃത്വം െൽകി.  ജില്ാ 
റസക്രട്െി ലമെ വഗാപിൊ
ഥ്, ജില്ാ കമ്മിറ്ിയംഗങ്ങളായ 
അെപീഷ് തകഴി, എം.സി.സു
െിൽ, ആർ.രാജപീവ,് പി.സവന്താ
ഷ് കുമാർ, വരഖ സതപീശൻ 
എന്നിവർ പറകേടുത്.

ലവകിട്് വതാട്പെള്ളി റത
വ്്ര ബപീച്ിൽ െടന്ന സമ
വരാത്സുക സാംസ്കാരിക സംഗമം 
എഐഡിലവഒ സംസ്ാെ 
പ്രസിഡന് ്ഇ. വി.പ്രകാശ ്ഉദഘ്ാ
ടെം റചയ്തു. പ്രകൃതിറയയം പരി
സ്ിതിറയയം സംരക്ി് ാൻ 
ഉജ്്വൈമായ ജെകപീയ വപാരാ
ട്ത്ിലൂറടറയ കഴിയൂ എന്നും 
കരിമണൽ ഖെെവിരുദ്ധ സമരം 
വിജയി് ാൻ വപാകുന്ന ചരിത്ര
പ്രവക്ാഭമാറണ ന്നും അവദ്ൈം 

ചൂണ്ി്ാട്ി. കരിമണൽ ഖെ
െവിരുദ്ധ ഏവകാപെ സമിതി 
റസക്രട്െി എസ.്സുവരഷ ്കുമാർ 
അദ്ധ്യക്ത വൈിച്ചു. െഷ്യ യ
ലക്രനുവമൽ െടത്ന്ന ഏകപ
ക്പീയമായ ലസെികാക്രമണ
ത്ിൽ പ്രതിവഷധിച്ചുറകാണ്ടുള്ള 
യദ്ധവിരുദ്ധ പ്രവമയം എഐ
ഡിലവഒ ജില്ാ ലവസ ്പ്രസി
ഡന്് ആർ.പ്രവപീൺ അവതരി
പെിച്ചു.

തുടർന്ന് 'സമര സംഗപീത
ത്ിരകൾ' ഗാൊവതരണ പരി
പാടിെടന്നു. ഗായത്രി സ്വാമി

tXm«¸ÅnbnÂ IcnaWÂ J\\hncp² 
kXy{Klhpw kwKoX ]cn]mSnbpw

മുഖ്യമന്ത്രിയട്ം ഭരണരംഗത്
ള്ള റപാതുപ്രവർത്കരുറട അഴിമ
തി തടയാൻ  1999ൽ ഇ.റക.ൊയ
ൊർ മന്ത്രിസഭയറട കാൈത്് വകരള 
െിയമസഭ പാസ്ാ്ിയ വൈാകായ
ക് െിയമത്ിറന് അന്തഃസത് വചാർ
ത്ി്ളയന്ന ഓർഡിെൻസ് റകാ
ണ്ടുവന്നതിലൂറട പിണൊയി സർ്ാർ 
അഴിമതി ഭരണത്ിെ് സംരക്ണ 
കവചം തപീർക്കുകയാറണന്ന്  എസ്  
യസിഐ(കമ്മയൂണിസ്റ്) സംസ്ാ െ 
കമ്മിറ്ി ഒരു പ്രസ്ാവെയിൽ പെഞ്ഞു. 

ഭരണം കയ്യാളന്നവരുറട അഴിമ
തി ചൂണ്ി്ാണിക്കുകയം അവറര 
തൽസ്ാെത്െിന്ന ്െപീ ംറചയ്യാൻ 
ചുമതൈറപെട്വറര ബാധ്യസ്രാക്കു
കയം റചയ്യുന്ന 14-ാം വകുപെ് വഭദഗ
തി റചയ്തുറകാണ്്, വൈാകായക് 
കയ്യാളിയ അധികാരം മുഖ്യമന്ത്രിതറന്ന 
കയ്യട്ിയിരിക്കുകയാണ്. ഭരണ
ത്ിറന് ഉന്നതങ്ങളിൽ ഉള്ളവർവപാ
ലും അഴിമതിമുക്രല്ാത് ഇന്നറത് 
സാൈചര്യത്ിൽ അഴിമതി്ാറര
ത്റന്ന അഴിമതിയിൽ തപീരുമാെ
റമടു്ാൻ ചുമതൈറപെടുത്ന്നതിെ് 
തുൈ്യമാണപീ െടപടി.

AgnaXn `cW¯n\v kwc£W 
IhNw Hcp-¡p¶ temImbpà 
HmÀUn\³kv ]n³-h-en¡pI

െിയമസഭാസവമ്മളെം ആസന്ന
മായിരിറ് തിടു്ത്ിൽ ഓർഡി
െൻസ് റകാണ്ടുവന്നത് തികച്ചും 
ജൊധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ഭരണ 
മുന്നണിയിൽെിന്നു തറന്ന എതിർ
പ്പുയർന്നിരിക്കുന്നതും ശ്രവദ്ധയമാണ.് 
വിരമിച് സുപ്രിംവകാടതി ജഡ്ജി
ക്കും ലൈവ്ാടതി ചപീഫ്ജസ്റിസി
നും പകരം ലൈവ്ാടതി ജഡ്ജി 
മതി എന്ന തപീരുമാെമാകറട് സ്വജ
െപക്പാതത്ിറന് വ്യാപ്ി വർധി
പെി്ാൻ ൈക്്യംവച്ചുള്ളതുമാണ്.

അഴിമതിക്കും ജൊധിപത്യ ധ്വം
സെങ്ങൾക്കുറമതിറര ഉെച് െിൈപാ
റടടുവ്ണ് ഇടതുപക്ം ആ ഉത്ര
വാദിത്വം പാവട കറയ്യാഴിയന്നു എന്ന
തുകൂടി വ്യക്മാക്കുന്നതാണ് ഈ െട
പടി. വിഷയത്ിറന് ഗൗരവം ഉൾ
റ്ാണ്് ഓർഡിെൻസ് പിൻവൈി
്ാൻ പിണൊയി   സർ്ാർ തയ്യാ
ൊവണറമന്ന് പാർട്ി സംസ്ാെ ക 
മ്മിറ്ി ആവശ്യറപെട്ടു. അല്ാത്പക്ം 
ശക്മായ ജെകപീയ പ്രതിവഷധം വളർ
ത്ിറയടു്ാൻ ജൊധിപത്യ വനേൈി
കളാറക മുവന്നാട്് വരണറമന്നും പ്ര
സ്ാവെയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ൊഥൻ, വരഖ സതപീശൻ, റക
.ആർ.ശശി, സുവമഷ് എസ്. 
മാവവൈി്ര, പാർവേതി ഭദ്രൻ, 
അെപീഷ് തകഴി, വവണുവഗാ
പാൽ മാന്നാർ, പ്രവപീൺ ആർ, 
റക.ബിമൽജി, പ്രശാന്ത് കട്
ച്ിെ, മായാ വാസുവദവ്, ജൈജ, 
തുടങ്ങിയവർ ഗാെങ്ങളം ൊടൻ 
പാട്ടും അവതരിപെിച്ചു. പശ്ാ
ത്ൈത്ിൽ തബൈയമായി 
പ്രിയൈാൽ മാവവൈി്ര, ക്ാപ് 
വബാക്സുമായി ഉണ്ണിവമാൻ എസ.് 
മാവവൈി്ര എന്നിവർ പങ്കു
റകാണ്ടു.

ശതാട്ട്ള്ി കതശ്്ര ബീചില് നെന് സമശരാത്സുെ സാംസ്കാ
രിെ സംഗമം എഐഡി്വഒ സംസ്ാന പ്രസിഡന്്ച് ഇ.വി.പ്ര
ൊേ്ച് ഉദ്ച്ഘാെനം കെയ്യുന്നു.

ഷ്യൈിസത്ിറന് വമൈകേിയണി
ഞെ തിരുത്ൽവാദത്ിവൊ മു
തൈാളിത്സാമ്ാജ്യത്വത്ിവൊ 
ജെങ്ങറള ചൂഷണത്ിൽ െിന്നും 
അലെക്യത്ിൽെിന്നും വിവവ
ചെത്ിൽെിന്നും അടിച്മർത്
ൈിൽെിന്നും വമാചിപെി്ാൊവി
ല്. അതിൊൽ ൈക്്യം ഒവന്നയ
ള്ളൂ മുതൈാളിത്റത് തൂറത്െി
യക. അവതാറടാപെം ഈ സാമ്ാ
ജ്യത്വെപീചന്ാറര വൈിറച്െിയക. 
അതിൊയവർ ജെവിരുദ്ധ ശക്ി
കറള ഒറ്റപെടുത്ണം. ശക്മായ 
ഒരു വിപ്ലവം വെതൃത്വത്ിെ് ജന്ം 
െൽകണം. അതവരുറട താല്ര്യ
ങ്ങളം അവകാശങ്ങളം ഉയർത്ി
പെിടിക്കുകയം, റതാഴിൈാളിവർഗ്ഗ 
ഐക്യദാർഢ്യത്ിൽ വിളളലു
ണ്ാ്ാൊയി ഭാഷാപരവും പ്രാ
വദശികവുമായ വവർതിരിവുകറള 
റകാണ്ടുവരുന്ന ബൂർഷ്വ പദ്ധതി
കറള വിഫൈമാക്കുകയം റചയ്യും. 
ഒരി്ൈവർ അവിഭാജ്യഘടകമാ
യിരുന്ന മുൻകാൈ വസാവിയറ്് 
െഷ്യയിറൈ സമാധാെകാംക്ി
കളായ ജെങ്ങളമായി സൗൈാർ
ദ്പൂർണമായ കുടുംബാംഗങ്ങറള 
വപാറൈ ഐക്യറപെട് ബന്ം പു
െസ്ാപി്ാൻ അവർ ശ്രമിക്കും. 
തപീർച്യായം അവർ്് രക്ാകർ
ത്ാവവാ വമൽവ്ായ്മവയാ ആവ
ശ്യമില്.

യലക്രറെ ലകവയ്കരുത് 
എന്ന് െഷ്യൻ പ്രസിഡന്് പുട്ി 
വൊട് ആവശ്യറപെട്ടുറകാണ്് യ
ദ്ധവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർ
ത്ി വമാവസ്ായറടയം റപവ്ാ
ഗ്ാഡിറന്യം റതരുവുകളിൽ 

ആയിരങ്ങൾ അണിെിരന്നുറവ
ന്നത് ഹൃദയസ്ർശിയായ വാർത്
യായിരുന്നു. യദ്ധറവെിയന്ാരായ 
സാമ്ാജ്യത്വശക്ികൾ റ്തി
റരയള്ള അധ്വാെിക്കുന്നവരുറട 
ഐക്യദാർഢ്യം ഒരു രജതവരഖ
യാണ്. യലക്രറെതിറരയള്ള 
ലസെിക ആക്രമണങ്ങൾ അവ
സാെിപെി്ണറമന്ന് ആവശ്യ
റപെടുന്നവതാറടാപെം സമാധാെ
കാംക്ികളായ ജെങ്ങളം അവതാ
റടാപെം വൈാകമാറകയം യഎസ് 
സാമ്ാജ്യത്വശക്ികൾക്കും അവ
രുറട സഖ്യശക്ികൾക്കുറമതിറര 
ശബ്ദമുയർത്കയം ൊവറ്ാറയ 
പിരിച്ചുവിടണറമന്ന് ആവശ്യറപെ
ടുകയം വവണം.

െഷ്യറയ പ്രതിവരാധിക്കുന്ന 
തിറന് വപരിവൈാ യഎസ് സാ
മ്ാജ്യത്ിറന്വയാ മവറ്റതകേിലും 
സാമ്ാജ്യത്വ ശക്ിയറടവയാ ൈസ്
ങ്ങളിൽ റപട്ടു വപാകാറത യലക്ര
ൻ ജെത സ്വയം സൂക്ി്ണം. 
മാർക്ിസം-റൈെിെിസറത്യം 
അതിറന്  വികസിതവും സമ്പു
ഷ്വുമായ വിധത്ിൽ മാർക്്
-എംഗൽസ്- റൈെിൻ സ്റാൈിൻ
-മാവവാ വസതുങ് എന്നപീ ആചാ
ര്യന്ാരുറട അർൈൊയ പിൻഗാ
മിയമായ സഖാവ് ശിബ്ദാസ് 
വഘാഷ് െൽകിയ പാഠങ്ങളറട
യം അടിസ്ാെത്ിൽ വപീണ്ടും 
െടത്ന്ന ഒരു വിപ്ലവ സമരത്ി
ലൂറട മാത്രവമ അവരുറട പിതൃഭൂ
മിയിൽ വസാഷ്യൈിസം റകാണ്ടു
വരാനും അതുവഴി അവരുറട എല്ാ 
പ്രശ്ങ്ങൾക്കും പരിൈാരം കറണ്
ത്ാനുമാവൂ.

(4-ാം ശേജില് നിന്്ച്)
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ചോരപെണി െടത്ന്നതിനുള്ള 
ഒരു വസാഫ്റ് റവയർ ആണ് റപ
ഗസസ്. എൻഎസ്ഒ എന്ന വപ
രിലുള്ള ഒരു ഇ്ാവയൈി കമ്പ
െിയാണ് ഇത് െിർമ്മിച്ത്. അവ
രുമായി കരാെിവൈർറപെടുന്ന രാ
ജ്യങ്ങളിറൈ ഗവറമെന്റുകൾക്കു
മാത്രമാണ് ഇത് ലകമാറുന്നത്. 
വ്യക്ികളറടയം ഗ്രൂപ്പുകളറടയം 
കമ്പയൂട്റുകളം സ്ാർട്് വഫാണുക
ളംമറ്റും ൈാ്് റചയ്് അവറര െി
രപീക്ിക്കുന്നതിൊണ് ഇത് ഉപ
വയാഗിക്കുന്നത്. വൈാകറത് റെ
ട്ിച് റവളിറപെടുത്ൈായിരുന്നു 
ഇത്. ൊൽപത് രാജ്യങ്ങളിൈായി 
60 ഇടപാടുകാരുറണ്ന്ന് ഇവർ 
സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ ഇടപാട് െട
ത്ാത് ഗവറമെന്റുകൾ സംശു
ദ്ധരാറണറന്നാന്നും ഇതിെർത്ഥ
മില്. സാവകേതികമായി വികാസം 
വെടിയ പൈ രാജ്യങ്ങളം രൈസ്യ
വിവരങ്ങൾ വചാർത്ന്നതിൊയി 
ഇത്രം വസാഫ്റ് റവയറുകൾ ഉപ
വയാഗിക്കുന്നുണ്്. അവമരി്യ്ക് 
ഇതിൊയി ഒരു പ്രവത്യക സംവി
ധാെം തറന്നയണ്്. അവിടുറത് 
വദശപീയ സുരക്ാ ഏജൻസി െട
ത്ന്ന ആഭ്യന്തര െിരപീക്ണം 
ഭരണഘടൊവിരുദ്ധമാറണന്ന് 
ഒരു വകാടതി അഭിപ്രായറപെട്ിട്ടുണ്.്

മ്തെലാളിത് സാ്മാജ്യെ്വ 
രാജ്യങ്ങൾ വളതരക്ാലമായി 
ഇത്രും ചാര്ണികൾ  
നെത്്തന്്ത

2011ൽ എൻഎസ്ഒ റപഗസ
സ് ആരംഭിച്വതാറട പൈ ഗവ
റമെന്റുകളം രൈസ്യ െിരപീക്ണ
ത്ിൊയി അവരുമായി ബന്ം 
സ്ാപിച്ചു. യൂവൊപ്യൻ ശക്ികൾ 
ഭപീകരവാദികറള വെരിടുന്നതിൊ
യി റപഗസസിറെ ഉപവയാഗറപെ
ടുത്ിയിരുന്നു. റമക് സിവ്ാ, ഗു
ണ്ാസംഘങ്ങൾക്കും കള്ള്ട
ത്കാർക്കും എതിറര മാത്രമല് 
മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്കർക്കും രാഷ്ട്രപീ
യ്ാർക്കും എതിറരയം ഈ 
വസാഫ്റ് റവയർ ഉപവയാഗിച്ിരു
ന്നു. യഎഇ ഒരു പൗരാവകാശ 
പ്രവർത്കറന് വഫാൺ ൈാ്് 
റചയ്യുന്നതിെ് റപഗസസ് ഉപ
വയാഗറപെടുത്ി. സ്തപീകളറട അവ
കാശങ്ങൾക്കുവവണ്ി പ്രവർത്ി
ക്കുന്നവർറ്തിറര സൗദി അവെ

ബ്യ ഇത് ഉപവയാഗിച്ചു. 2018 ൽ 
സൗദി അവെബ്യ അരുംറകാൈ 
റചയ് ഒരു വിമത വകാളമിസ്റിറന്
വമൽ രൈസ്യ െിരപീക്ണം െട
ത്ന്നതിനും ഈ വസാഫ്റ് റവയർ 
ഉപവയാഗിച്ിട്ടുണ്്. അതായത്, 
ഭപീകരറര വെരിടുന്നതിനും സുര
ക്ാകാര്യങ്ങൾക്കും മാത്രമല് ഇത് 
ഉപവയാഗിച്ിരുന്നത് എന്നർത്ഥം. 
െറല്ാരു പങ്കും രാഷ്ട്രപീയ പ്രതി
വയാഗികൾറ്തിറരയാണ് ഇത് 
പ്രവയാഗി്റപെട്ത്. 

ൈാ്ിംഗ് സാമഗ്ികൾക്കു
വവണ്ിയള്ള അവമരി്ൻ ഗവ
റമെന്ിറന് അഭിെിവവശം തിരി
ച്െിഞെവതാറട സമാെ സ്വഭാവ
മുള്ള കമ്പെികൾ അവിറടയം പ്ര
വർത്െം തുടങ്ങി. അവമരി്യി
റൈ പ്രതിവരാധ വ്യവസായഭപീമ
ൊയ വെത്ിവയാണുമായി, 
ലസബർ ആക്രമണ സാമഗ്ി 
െിർമ്മിക്കുന്ന വബാൾറഡൻഡ് 
എന്ന കമ്പെി 2021 ജനുവരിയിൽ 
കരാറുണ്ാ്ി. റസൽവഫാൺ 
ഉൾറപെറടയള്ള സംവിധാെങ്ങ
റള ആക്രമി്ാൻ ഉതകുന്ന വസാ
ഫ്റ് റവയർ ഈ കമ്പെി വിവിധ 
അവമരി്ൻ ഡിപൊർട്ടുറമന്റുകൾ
്ായി െിർമ്മിച്ചു െൽകിയിരുന്ന
തായി ദ ലടംസ് െിവപൊർട്് റച
യ്ിട്ടുണ്്. അവമരി്ൻ ചാരസം
ഘടെയായ എഫ്ബിഐ റപഗ
സസ് വാങ്ങിയതിറന്യം പരപീ
ക്ിച്ചു വൊ്ിയതിറന്യം വിശ
ദാംശങ്ങൾവറര പുെത്വന്നിട്ടുണ്.് 
അവമരി്ൻ വഫാൺ െമ്പരുകൾ 
റപഗസസ ്ൈാ് ്റചയ്ാൽ അത് 
തിരിച്െിയാൊകാത് വിധമാണ് 
സംവിധാെം റചയ്ിട്ടുള്ളത് എന്ന
തിൊൽ എഫ്ബിഐ റൈ ഉവദ്യ
ാഗസ്ർ വിവദശ സിം കാർഡുക
ളപവയാഗിക്കുന്ന വഫാണുകൾ 
പരിശപീൈെത്ിറന് ഭാഗമായി 
ഉപവയാഗിച്ിരുന്നു. റപഗസസി
റന് ഈ വകവഭദം 'സപീവൊ ക്ി
്്' എന്നാണെിയറപെടുന്നത്. കു
ഴപെംപിടിച് ഒരു ൈികേിവൈാ അറ്ാ
ച്് റമന്ിവൈാ ക്ി്് റചയ്യാറതത
റന്ന ൈാ്് റചയ്യറപെടും എന്ന
താണ് ഇതിറന് സവിവശഷത. 
സർവേറുകളറട ഒരു ശംഖൈയമാ
യി ബന്ം സ്ാപിച്് റപഗസ
സ് വഫാൺ വചാർത്ിറ്ാണ്ി
രിക്കും. െിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

വഫാണിറൈ വിവരങ്ങറളല്ാം 
റപഗസസിറന് കമ്പയൂട്റുകളിറൈ
ത്ം. വഫാണിറന് റൈാവ്ഷൻ 
മെസിൈാ്ാനും അതിറന് ക്യാ
മെയം ലമവക്രാവഫാണും െിയ
ന്ത്രി്ാനും ഈ വസാഫ്റ് റവയെി
െ് കഴിയം. എഫ്ബിഐ്് വൈാ
കറത്വിറടയം ചാരെിരപീക്ണം 
െടത്ന്നതിെ് ഇവേിധം വഫാണു
കറള കരുവാ്ാൻ കഴിയം. മർ
ദ്ക ഭരണകൂടങ്ങളറട ഒത്ാശ
വയാറട ഈ ചാരപ്രവൃത്ി പുഷ്ി
റപെടുന്നു. ഇ്ാവയൽ ഇത്രം 
ചാര െിരപീക്ണ സംവിധാെങ്ങ
ളറട ഒരു വകന്ദ്രമായി മാെിയിട്ടു
ണ്്. വഫാൺ ൈാ്് റചയ്യുക, 
ആറള തിരിച്െിയക തുടങ്ങി പൈ 
കാര്യങ്ങളിലും ഈ കമ്പെികൾ 
െിങ്ങറള സൈായിക്കും. അതുറകാ
ണ്ടുതറന്ന എൻഎസ്ഒയറട കച്
വടം ഓവരാ വർഷവും ഇരട്ിച്ചു
റകാണ്ിരിക്കുന്നു. ഇത് െിവക്
പകറര വല്ാറത ആകർഷിക്കു
ന്നുമുണ്്. 2014ൽ അവമരി് വക
ന്ദ്രമാ്ിയള്ള ഫ്രാൻസിസ് വകാ 
പാർട് വണഴ് സ് എന്ന കമ്പെി 130 
മിൈ്യൻ വഡാളെിെ് എൻഎസ്ഒ
യറട 70 ശതമാെം ഓൈരികൾ 
സ്വന്തമാ്ി. സർ്ിൾസ് എന്ന് 
വപരുള്ള സമാെമായ മററ്ാരു 
കമ്പെിറയക്കൂടി അവർ അതി
വൊട് കൂട്ിവച്ർക്കുകയം റചയ്തു. 
റപഗസസ ്എന്ന ചാര വസാഫ്റ ്റവ
യെിലൂറട ഇ്ാവയൽ എങ്ങറെ
യാണ് പൈ രാജ്യങ്ങളമായം െയ
തന്ത്ര ബന്ം സ്ാപിച്റതന്ന് 
െയൂവയാർ്് ലടംസിറന് അവെ്വ
ഷണവിഭാഗം റവളിച്ത്റകാ
ണ്ടുവന്നിട്ടുണ്.് അവമരി്യം ഇത് 
വാങ്ങിയിരുറന്നകേിലും ഇവപൊൾ 
െിവരാധിച്ിരിക്കുകയാണ്. 

അവമരി്ൻ െിവരാധെം 
എൻഎസ്ഒയറട ഭാവിക്കുവമൽ 
സംശയങ്ങളയർത്ിയിട്ടുണ്.് അത് 
അവമരി്ൻ സാവകേതികവിദ്യ
റയ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നതുറകാ
ണ്ടുമാത്രമല്, അവമരി്യറട കരി
മ്പട്ികയിൽ വരുന്നതുവഴി ഇടപാ
ടുകറള പ്രതികൂൈമായി ബാധിക്കും 
എന്നതുറകാണ്ടുകൂടിയാണ്. ''്ാ
വുകൾ വചാര മണത്തുടങ്ങി'' 
എന്നാണ് ഒരു ഇ്ാവയൈി വ്യ
വസായപ്രമുഖൻ അഭിപ്രായറപെ
ട്ത്. എൻഎസ്ഒറയ വിഴുങ്ങാൻ 

പൈ അവമരി്ൻ കമ്പെികളം 
താൽപര്യം കാണിക്കുന്നുണ്്. 
പുതിയ ഉടമസ്ർ അവമരി്ൻ 
െിബന്െകൾ പാൈിക്കുകയം 
സിഐഎ, എഫ്ബിഐ തുടങ്ങിയ 
ഏജൻസികളമായള്ള ഇടപാടു
കൾ പുെഃസ്ാപിക്കുകയം റച
യ് വത്ാം. എന്തായാലും കൂടുതൽ 
ദർെിമിത്ങ്ങൾ കാണാെിരിക്കു
ന്നവതയള്ളൂ എന്നുവവണം കരു
താൻ.

ചാരനസാഫ്്് തവയർ  
സ്വനമാക്ാൻ ബിതജപി 
ഗവതമെറെ്തും

ബിറജപി ഗവറമെന്് ഈ 
വസാഫ്റ് റവയർ വാങ്ങി എന്നത് 
ഈ രാജ്യറത് റെട്ിച്ചുകളഞ്ഞു. 
മാദ്ധ്യമപ്രവർത്കർ, രാഷ്ട്രപീയ
്ാർ, വ്യവസായികൾ, സാമൂൈ്യ
പ്രവർത്കർ, മന്ത്രിമാർ, സുപ്രപീം
വകാടതി ജഡ്ജിമാർ, എന്തിെ് 
സിബിഐ വമധാവി ഉൾറപെറട 
മുന്നൂെിവൈറെവപെരുറട സ്വകാര്യ
തയിവൈയ്കാണ ്ഇതുവഴി സർ്ാർ 
കടന്നുകയറ്ം െടത്ിയത്. വൈാ
കത്ിറന് പൈ ഭാഗങ്ങളിൈായി 
17 മാദ്ധ്യമ സംഘടെകളം ആം
െസ്റി ഇന്ർൊഷണലും വചർന്നാ
ണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുെത്റകാ
ണ്ടുവന്നത് എന്നതുറകാണ്ടുതറന്ന 
ഇന്ത്യാഗവറമെന്ിെ് ഈ വസാ
ഫ്റ് റവയർ വാങ്ങി എന്നകാര്യം 
തള്ളി്ളയാൻ കഴിഞെില്. സ്വ
കാര്യതറയയം സുരക്റയയം 
സംബന്ിച് മാെദണ്ഡങ്ങറളാ
റ് കാറ്ിൽപെത്ി വ്യക്ിക
ളിൽെിന്ന് അെധികൃതമായി വി
വരങ്ങൾ വചാർത്ന്നതിൊണ് 
ഗവറമെന്് ഈ െപീചമായ മാർഗ്ഗം 
അവൈംബിച്ത്. ''വസ്തുതകളറട 
പിൻബൈമില്ാത്ത്, മുൻവിധി
വയാറടയള്ള െിഗമെങ്ങൾ'' എറന്നാ
റ  ്പെഞെ ്ഇത ്െിവഷധി് ാൻ 
ബിറജപി ഗവറമെന്് അഴറകാ
ഴമ്പനും പരിൈാസ്യവുമായ ചിൈ 
വാദങ്ങറളാറ് തുട്ത്ിൽ െി
രത്ിയിരുന്നു. തുടർന്ന് െടത്ിയ 
ഔവദ്യാഗിക പ്രസ്ാവെയിൽ, 
''ചിൈ പ്രവത്യക വ്യക്ികളറട 
വമൽ െിരപീക്ണം െടത്ിയതാ
യള്ള ആവരാപണങ്ങൾ അടിസ്ാ
െമില്ാത്തും സത്യത്ിെ് െി
ര്ാത്തുമാണ'്' എന്നാണ് അഭി
പ്രായറപെട്ത്. വദശപീയ സുരക്, 
റപാതുസുരക്യമായി ബന്റപെ
ട് അടിയന്തര സാൈചര്യങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിറൈാറ്, 
വകന്ദ്ര-സംസ്ാെ ഏജൻസികൾ
്് ഇൈക് വ്ാണിക് ആശയവി
െിമയത്ിൽ െിയമപരമായിത്
റന്ന ഇടറപടാനും പരിവശാധിക്കു
വാനുമുള്ള സുസ്ാപിതമായ ക്ര
മപീകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ െിൈ
വിലുണ്്. 1885റൈ ഇന്ത്യൻ റടൈി
ഗ്ാഫ് ആക്ടിറന് വകുപെ് 5(2) 
അടിയന്തര സാൈചര്യങ്ങളിൽ 

റടൈിഗ്ാഫ് സംവിധാെത്ിറന് 
െിയന്ത്രണവമററ്ടു്ാനും പരി
വശാധെ െടത്ാനും ഗവറമെന്ി
െ് അധികാരമുറണ്ന്ന് വ്യക്മാ
ക്കുന്നു. 2000റൈ വിവരസാവകേതി
കവിദ്യ(വഭദഗതി) െിയമത്ിറൈ 
60-ാം വകുപെനുസരിച്് ഏത് കമ്പയൂ
ട്െിറൈയം ഏത് വിവരവും പരി
വശാധി് ാൻ ഗവറമെന്ിെ ്അധി
കാരമുണ്്. എന്നാൽ വ്യക്ികള
റടവമൽ ചാരവൃത്ി െടത്ാൻ 
ഈ രണ്് െിയമങ്ങളം അെിയ
ന്ത്രിതമായ അധികാരം െൽകു
ന്നില്. വിവരസംരക്ണ െിയമ
റത്ക്കുെിച്് പരിവശാധി്ാൻ 
െിയക്മായ ശ്രപീകൃഷ്ണ കമ്മിറ്ി
വപാലും സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവ
കാശം എന്ന മൗൈികാവകാശം 
റവട്ിച്ചുരുക്കുന്നതിൽ ഗവറമെന്ി
നുള്ള ഉൽസാൈത്ിൽ ആശകേ 
വരഖറപെടുത്കയണ്ായി. ചാര 
വസാഫ്റ് റവയെിറന് സാന്നിദ്ധ്യമു
ള്ള സ്ാർട്് വഫാണുകളറട സാ
വകേതിക പരിവശാധെ റടാെവന്ാ 
യൂണിവവഴ് സിറ്ിയിറൈ പ്രശസ്
മായ സിറ്ിസൺസ് ൈാബിൽ െട
ത്കയം റചയ്തു. ''ൈിസ്റിൽ ഒരു 
വഫാൺ െമ്പർ ഉണ്് എന്നതുറകാ
ണ്ടുമാത്രം ആ വഫാണിൽ ചാര
വൃത്ി െടന്നു എന്ന് കരുതാൊ
വില്'' എന്ന വാദവുമായി ഗവറമെ
ന്് തുടർന്നും സ്വയം െ്യായപീകരി
ക്കുകയാണ.് ''യക്ിപരമായി വൊ
ക്കുവമ്പാൾ ഈ വിവാദത്ിൽ 
കഴമ്പിറല്ന്ന ്വ്യക്മാണ'്' എന്നാ
ണ് വകന്ദ്ര വിവരസാവകേതികവി
ദ്യ മന്ത്രി അശ്വിെി ലവഷ്ണവ് 2021 
ജൂലൈ 20െ് പാർൈറമന്ിൽ പെ
ഞെത്. 2021 ആഗസ്റിൽ പ്രതി
വരാധ സൈമന്ത്രി അജയ് ഭട്് രാ
ജ്യസഭയിൽ വരഖാമൂൈം െൽകിയ 
മറുപടിയിൽ പെഞെത്, ''പ്രതി
വരാധ മന്ത്രാൈയം എൻഎസ്ജി 
റടക് വൊളജപീസുമായി ഒരു ഇട
പാടും െടത്ിയിട്ില്'' എന്നറത്ര. 
എന്നാൽ, ഇത് പ്രതിവരാധ മന്ത്രാ
ൈയത്ിറന് മാത്രം കാര്യമാറണ
ന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാൈയമട്ം 
മറ്റു മന്ത്രാൈയങ്ങറള ഇവേിധം ഒഴി
വാ്ിയിട്ിറല്ന്നും ഈ മറുപടി 
പരിവശാധിച്ാൽ വ്യക്മാകും. 
റപഗസസുമായി ഇടപാട് െടത്ി
യിരി് ാൻ സാദ്ധ്യതയള്ള സിബി 
ഐ, ഇഡി എന്നപീ അവെ്വഷണ 
ഏജൻസികറളക്കുെിച്ചും പരാമർ
ശിക്കുന്നില്. 

ഈ അസംബന്ത്ിറന് റകാ
ടുമുടിയിൽ െിൽക്കുന്നത് വകന്ദ്ര 
ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ആണ.് 
റപഗസസ് ഈ കഥകറളാറ് 
പ്രചരിപെി്ാൻ തുടങ്ങുന്നത് 2021 
ജൂലൈ 18ൊറണന്നും, പാർൈറമ
ന്ിറന് മൺസൂൺ സവമ്മളെം പി
വറ്ന്നാണ ്തുടങ്ങുന്നറതന്നും, ഇന്ത്യ
റയ ഒരു വികസിത രാജ്യമാ്ാ
നുള്ള വമാദി ഗവറമെന്ിറന് മൈ

17 അന്ർസദേശ്രീയ മോദ്്യമ �ംഘടനകളുന്ട ഒരു കൂട്ടുന്ക
ട്റ്, 2021 ജൂക്ല 19നറ് സലോകത്ിന്റെ െല ഭോഗങേളിലോയി 
സേോർന്നറ്കിട്ിയ കുന്റ സ�ോൺ നമ്പറുകന്ളക്കുറിച്റ് നടത്ിയ 
ഒരു അസന്വഷണത്ിന്റെ റിസപ്പോർട്റ് പ്ര�ിദ്്രീകരിച്സതോന്ട 
യോണറ് ന്െഗ��റ് ഇടെോടറ് ന്വളിച്ത്ോയതറ്. െോര്രീ�റ് സക
ന്ദ്രമോക്കി  സ�ോർബിഡൻ സറ്ോറ്രീ�റ് എന്ന സെരിൽ പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന ഒരു �ന്നദ് �ംഘടനയം ആംനറ്ി ഇറെർനോ
ഷണലം സേർന്നറ്, അവർക്കറ് ലഭിച് വിവരങേൾ സമൽപ്പറ
ഞ്ഞ മോദ്്യമ കൂട്ടുന്കട്ിനറ് ക്കമോറുകയോയിരുന്നു. 

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)
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(6-ാം ശേജില് നിന്്ച്)

ത്ായ പദ്ധതികറളാറ് അന്നാ
ണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നറതന്നും മെ
സിൈാ്ിയാണ് ആ ദിവസംത
റന്ന റതരറഞെടുത്റതന്നുമാണ് 
അവദ്ൈം അവകാശറപെടുന്നത്. 
ജൂലൈ 19െ് പാർൈറമന്് സവമ്മ
ളെം െടത്ാൻ ജൂൺ അവസാ
െമാണ് തപീരുമാെിക്കുന്നത് എന്ന
തുറകാണ്ടുതറന്ന ഈ അവകാശ
വാദം എത്രവത്ാളം അപൈാസ്യ
മാറണന്ന് മെസ്ിൈാ്ാവുന്നവത
യള്ളൂ. വചാർന്ന വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യ
റയ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതറല്ന്നും, 
ഫ്രാൻസ്, റമാവൊവ്ാ, റമക് സി
വ്ാ, യഎഇ എന്നപീ രാജ്യങ്ങ
റളക്കൂടി ബാധിക്കുന്നതാറണന്നും 
ഉള്ളതുറകാണ്ടുതറന്ന, റപഗസസ് 
വമാദിറയമാത്രം ൈക്്യംവച്ചുള്ള
താറണന്ന വാദവും റപാളിയക
യാണ്. 

സ്ത്പീുംനകാെെി സ്വെ്ന 
അനന്വഷണത്ിന്  
ഉത്രവിെ്തന്്ത

ഗവറമെന്ിറന് വാദം ദർബ
ൈമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയറട വിവര
സാവകേതികവിദ്യാെിയമപ്രകാരം 
റപഗസസ് റചയ്ത് ൈാ്ിംഗ് 
എന്ന് ക്രിമിെൽ കുറ്മാണ്. ഈ 
െിയമപ്രകാരം െിയമപരമായ 
അനുമതി ൈാ്ിംഗിെ് െൽകാ
ൊകില്. അതുറകാണ്ാണ് റപ
ഗസസ് ഉപവയാഗിച്ചുറവന്ന് സമ്മ
തി്ാൻ വകന്ദ്രഗവറമെന്ിെ് 
കഴിയാത്ത്. അങ്ങറെവന്നാൽ 
ഗവറമെന്റുതറന്ന െിയമം ൈംഘി
ച്ചുറവന്നുവരും. അതുറകാണ്ടുതറന്ന 
മാദ്ധ്യമപ്രവർത്കറരയം പ്രതി
പക് പാർട്ി വെതാ്റളയം സ്വ
ന്തം മന്ത്രിമാറരയം രൈസ്യ െി
രപീക്ണം െടത്ി എന്നും സമ്മ
തി്ാൊവില്. 

മുതിർന്ന മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്ക
രായ എൻ.ൊമും ശശികുമാറും വചർ
ന്ന് സുപ്രപീംവകാടതിയിൽ ഈ 
വിഷയത്ിൽ ഒരു വകസ് ഫയൽ 
റചയ്തു. സിറ്ിംഗ് ജഡ്ജിവയാ മുൻ 
ജഡ്ജിവയാ െയിക്കുന്ന ഒരു സ്വ
തന്ത്ര അവെ്വഷണം െടത്ണ
റമന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ലസെ്യം 
െടത്ന്നതുവപാലുള്ള ചാരപെണി
യാണ് ഗവറമെന്് െടത്ിയത് 
എന്നവർ വാദിച്ചു. ''െമ്മുറട ജൊ
ധിപത്യ സംവിധാെത്ിറന് െിർ
ണ്ണായക ഘടകങ്ങളായി പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന സ്ാപെങ്ങറള അസ്ി
രറപെടുത്ാനും ആക്രമി്ാനും 
അതിൽ നുഴഞ്ഞുകയൊനുമുള്ള 
ശ്രമമാണ് െടന്നറതന്നും ഇത് 
മൗൈികാവകാശങ്ങളറട തറന്ന 
ൈംഘെമാറണന്നും'' അവർ സമർ
ത്ഥിച്ചു. ൈർജി ഫയൈിൽ സ്വപീക
രിച് സുപ്രപീംവകാടതി ഒരു െിട്വയർ
ഡ് ജഡ്ജിയറട വെതൃത്വത്ിൽ 
അവെ്വഷണത്ിെ് ഉത്രവിടുക
യം റചയ്തു. ''ഒഴു്ൻമട്ിലുള്ള ഒരു 
െിവഷധമാണ് ഗവറമെന്ിൽെി
ന്ന് ഉണ്ായറതന്നും ഇത് പര്യാ
പ്മറല്ന്നും'' വകാടതി െിരപീക്ി

ച്ചു. വ്യക്ത വരുത്ാൻ ''മതിയായ 
അവസരം'' ഗവറമെന്ിെ് െൽ
കിയിട്ടും അതിെ് കഴിഞെിറല്
ന്നും രൂക്മായ ഭാഷയിൽ വകാടതി 
വിമർശിച്ചു. ഒരു വിദഗ്ദ്ധസമിതി
റയ പരിവശാധി്ാൻ െിവയാഗി
്ണറമന്ന ഗവറമെന്ിറന് ആവ
ശ്യവും വകാടതി െിരാകരിച്ചു. അത് 
''പക്പാതരൈിതമായിരിക്കുക 
എന്ന െപീതിെ്യായ തത്വത്ിെ്'' 
െിരക്കുന്നതാകില് എന്നാണ് 
വകാടതി അഭിപ്രായറപെട്ത്. ''െി
ങ്ങൾ്് ഒരു രൈസ്യം സൂക്ി്
ണറമകേിൽ അത് െിങ്ങളിൽെി
ന്നുകൂടി മെച്ചുവയ് വ്ണ്തുണ്്'' 
എന്ന വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുറകാണ്ാ
ണ് ചപീഫ് ജസ്റിസ് എൻ.വി. രമണ 
വിധി പ്രസ്ാവിച്ത്. 

ചാര നസാഫ്്് തവയറ്തകൾക്് 
ആനഗാള നിനരാധനും 
ഏർത്െ്തത്ണതമന്് 
ഐക്യരാ്ഷ്ട സഭയ്തതെ  
മന്തഷ്യാവകാശ വിദഗ്ധർ

ചാര വസാഫ്റ് റവയറുകളറട 
വിൽപെയിലും ലകമാറ്ത്ിലും 
ആവഗാള െിവരാധെവമർറപെടുത്
ണറമന്ന് യഎൻ മനുഷ്യാവകാശ 
വിദഗ്ദ്ധർ ഗവറമെന്റുകവളാട് ആവ
ശ്യറപെട്ടു. റപഗസസ് റവളിറപെടു
ത്ൽ ഗുരുതരമായ ആശകേകൾ 
ഉയർത്ന്നു എന്നവർ ചൂണ്ി്ാ
ണിച്ചു. ''മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ്് 
പ്രവവശെമില്ാത് വമഖൈകൾ
വപാറൈ െിരപീക്ണ സാവകേതി
കവിദ്യകളം വ്യാപാരരംഗവുറമാ
റ് പ്രവർത്ി്ാൻ അനുവദി
ക്കുന്നത് അപകടകരവും െിരുത്
രവാദപരവുമാറണന്ന്'' അവർ െി
രപീക്ിച്ചു. ''മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർ
ത്കറരയം മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്ക
റരയം രാഷ്ട്രപീയ പ്രതിവയാഗികറളയ 
റമാറ് ഗൂഢമായി െിരപീക്ി്ാ
നും വിരട്ാനും െിശബ്ദരാ്ാനു
റമാറ  ്അതിനൂതെ സാവകേതിക 
വിദ്യകൾ ഉപവയാഗി്റപെടുന്നു
ണ്് എന്നത് ഏറെ ആശകേയണ്ാ
ക്കുന്ന കാര്യമാണ'്' എന്നും വകാടതി 
പരാമർശിച്ചു. ''ഇത്രം റചയ്ികൾ 
അഭിപ്രായം പ്രകടിപെിക്കുന്നതിനും 
സ്വകാര്യതയ്ക്കുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യറത് 
ൈെിക്കുന്നതും അവെകം വ്യക്ി
കളറട ജപീവൻ അപായറപെടുത്ി
വയ്ാവുന്നതും മാദ്ധ്യമ സ്വാത
ന്ത്ര്യറത് അപകടത്ിൈാക്കുന്ന
തും സ്വാതന്ത്ര്യം, സമാധാെം, സു
രക്, അന്താരാഷ്ട്ര സൈകരണം 
എന്നിവയ് റ്ാറ് തുരകേം വയ്ക്കു
ന്നതുമായിരിക്കുറമന്നും'' അവർ 
കൂട്ിവച്ർത്. വളറര പ്രമുഖരായ, 
അന്തർവദ്ശപീയ തൈത്ിൽ ശ്രദ്ധി
്റപെടുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർ
ത്കറരവപൊലും ഈ റവളിറപെ
ടുത്ൽ അസ്വസ്മാ്ിയിട്ടുണ്് 
എന്നാണിത് സൂചിപെിക്കുന്നത്.

ഇന്യ തപഗസസ് സ്വനമാ
ക്ിതയന്് ന്യൂ നയാർക്് 
കെുംസ് റിന്ാർട്്

പ്രശസ് ഡിറ്ക്ടപീവ് വൊവൈി

സ്റായ അഗതാ ക്രിസ്റി പെഞെത് 
''കുറ്കൃത്യങ്ങൾ റെട്ിപെിക്കുംവി
ധം കാര്യങ്ങൾ റവളിറപെടു
ത്ം''എന്നാണ.് ''െിങ്ങളറട സമ്പ്ര
ദായങ്ങൾ വ്യത്യസ്മായിരി്ാം, 
എന്നാൽ െിങ്ങളറട അഭിരുചിയം 
ശപീൈങ്ങളം മവൊഭാവവും മെസ്സു
റമാറ് െിങ്ങളറട പ്രവൃത്ി പു
െത്റകാണ്ടുവരും.'' പ്രശസ് പത്ര
മായ െയൂവയാർ്് ലടംസ് 2022 
ജനുവരി 28െ് ഇപ്രകാരം എഴുതി: 
''2017 ജൂലൈയിൽ െവരന്ദ്രവമാദി 
ഇ്വയൽ സന്ർശിച്ചു. ൈിന്ദു വദ
ശപീയതയറട വതരിവൈെി അധി
കാരത്ിറൈത്ിയ വമാദി ഇ്
വയൽ സന്ർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ 
പ്രധാെമന്ത്രിയാണ.് 'പൈസ്പീവൊ
ട് പ്രതിബദ്ധത പുൈർത്ന്ന 
െയ'മാണ് പതിറ്ാണ്ടുകളായി 
ഇന്ത്യ സ്വപീകരിച്ിരുന്നത്. അതു
റകാണ്ടുതറന്ന ഇ്വയലുമായി 
ഊഷ്മളമായ ബന്ം ഉണ്ായിരു
ന്നുമില്. വമാദിയറട സന്ർശെം 
വളറര സൗൈാർദ്പരമായിരുന്നു. 
കടൽത്പീരത്് റെതെ്യാഹുവു
റമാത്് െടത്ിയ ഉല്ാസ സവാ
രിമുതൽ എല്ാം ശ്രദ്ധാപൂർവേം 
ആസൂത്രണം റചയ്തായിരുന്നു. 
ആ ഊഷ്മളതയ്ക് കാരണമുണ്്. 
ആയധശക്ിയം ഇന്ൈിജൻസ് 
സംവിധാെവും റമച്റപെടുത്ന്ന
തിൊയി രണ്് ബിൈ്യൻ വഡാള
െിറന് കരാെിൈാണ് - റപഗസസ് 
ഇടപാട് ഉൾറപെറട - ഇരുരാജ്യ
ങ്ങളം ധാരണയിറൈത്ിയത്. 
മാസങ്ങൾക്കുവശഷം റെതെ്യാ
ഹു അപൂർവേമാറയാരു ഔവദ്യാ
ഗിക സന്ർശെം ഇന്ത്യയിൽ െട
ത്ി. 2019 ജൂണിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര 
സഭയറട ഇ്വണാമിക് അൻഡ് 
വസാഷ്യൽ കൗൺസിൈിൽ ഇന്ത്യ 
ഇ്വയൈിെ് അനുകൂൈമായി 
വവാട്് റചയ്തു. ആദ്യമായി ഒരു പൈ
സ്പീൻ മനുഷ്യാവകാശ സംഘട
െയ്ക് െിരപീക്കാംഗത്വം െൽകു
ന്നതിറെതിറരയായിരുന്നു ഇന്ത്യ 
െിൈപാറടടുത്ത്''.

റെട്ിപെിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ 
പുെത്വന്നവപൊൾ വിവദശകാര്യ 
മന്ത്രാൈയവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാൈ
യവും മൗെം പാൈിച്ചു. വിഷയം 
വകാടതിയറട പരിഗണെയിൈാ
ണ് എന്നുപെഞൊണ് ബിറജപി 
വെതൃത്വം ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത്. 
ഇവപൊൾ സുപ്രപീംവകാടതി െിവയാ
ഗിച് കമ്മിറ്ി്,് കുറ്വാളിറയ 
കറണ്ത്ാനും ഏറതകേിലും ഗവ
റമെന്് ഏജൻസി ഈ ചാര വസാ
ഫ്റ് റവയർ കരസ്മാ്ിയിട്ടുറണ്
കേിൽ െിയമപരമായ പ്രക്രിയ പി
ന്തുടർന്നിട്ടുവണ്ാ എന്ന് പരിവശാ
ധി്ാനും അധികാരം െൽകി
യിരിക്കുകയാണ്. കമ്മിറ്ി ഇതു
വറര െിവപൊർട്് സമർപെിച്ിട്ില്. 
ഗവറമെന്ാകറട്, പൈതും റവളി
ച്ത്് റകാണ്ടുവരാൻ സാദ്ധ്യത
യള്ള ഈ െിവപൊർട്ിറന് ആധി
കാരികത ഇതുവറര വചാദ്യം റച
യ്ിട്ടുമില്.

തവളിത്െ്തത്ലിതറെ 
കാെൽ

എന്തുറകാണ്ാണ് ആവഗാള
തൈത്ിൽത്റന്ന ഭരണത്ിറന് 
ഉന്നതങ്ങളിൈിരിക്കുന്ന ബൂർഷ്വാ 
വെതാ്ൾ് ്ഇവേിധം ആധുെിക 
സാവകേതിക വികാസങ്ങറള ദരു
പവയാഗം റചവയ്യണ്ിവരുന്നത്. 
ഭാവിയിൽ എതിർപ്പുയർത്ാൻ 
സാദ്ധ്യതയള്ളവവരാ അധികാര 
വടംവൈിയിൽ മൽസര്ാരായി 
വരാൻ സാദ്ധ്യതയള്ളവവരാ ആയ 
വ്യക്ികളറട ചൈെങ്ങൾ രൈ
സ്യമായി െിരപീക്ിക്കുന്നതുവപാ
ലുള്ള ൈപീെമായ കുറ്കൃത്യങ്ങളിൽ 
ഏർറപെടാൻ ഇവറര വപ്രരിപെിക്കു 
ന്നറതന്താണ്? 'സ്വന്തം' ആളക
ളറട കാര്യത്ിൽവപാലും ഇത്
രത്ിൽ വഴിവിറട്ാരു ജാഗ്ത 
പുൈർവത്ണ്ിവരുന്നറത ന്തുറകാ
ണ്്? ഇറതാറ് വമാദിറയവപൊ
റൈ ഏറതകേിലുറമാറ് വെതാ
്ളറട ഏകാധിപത്യ പ്രവണത
യമായി ബന്റപെട് കാര്യറമന്നാ
ണ് കരുതുന്നറതകേിൽ അടിസ്ാ
െവസ്തുത അവർ്് ഗ്ൈി്ാൊ
വില്. ഇത്രം കുറ്വാസെകളറട 
വവര് കറണ്ത്ാൻ കഴിയണം. 
ലപശാചിക കൃത്യങ്ങൾ്് ചു
്ാൻ പിടിക്കുന്ന വമാദി ഉൾറപെ
റടയള്ള വെതാ്ളം ഒരു വ്യവ
സ്ിതിയറട വസവകരാറണവന്നാർ
്ണം. ആ വ്യവസ്യാകറട് 
സംസ് കാരസമ്പന്നവും െ്യായയ
ക്വുമായ എല്ാറ്ിറെയം റെ
രിച്മർത്കയം അന്തരപീക്ത്ി
ൈാറക ജപീർണ്ണത പടർത്കയം 
വിഷം വമിക്കുകയം റചയ്യുന്നത
രത്ിൽ അധഃപതിച്ചുകഴിഞെി
രിക്കുന്നു. സ്വന്തം െിഴൈിറെവപൊ
ലും ഇക്കൂട്ർ്് വിശ്വാസമില്ാ
തായിരിക്കുന്നു. മുതൈാളിത് പ്ര
തിസന്ി മൂർച്ിക്കുംവതാറും സ്വ
ന്തം പതെറത്ക്കുെിച്് ഇവർ 
കൂടുതൽ വവവൈാതിറപെടുകയം 
അവങ്ങയറ്ം അഴിമതി െിെഞെ
തും പിന്തിരിപെനുമായ സ്വഭാവം 
പ്രകടിപെിക്കുകയം റചയ്തുറകാവണ്
യിരിക്കും. മരണാസന്നമായ വ്യ
വസ്ിതിയറട ആയസ്് െപീട്ിറയ
ടു്ാൻ മുതൈാളിത്-സാമ്ാജ്യത്വ 
ഭരണാധികാരികളം അവരുറട 
രാഷ്ട്രപീയ ഏജന്റുമാരും എല്ാ ൈപീ
െമാർഗ്ഗങ്ങളം അവൈംബിക്കും, 
എല്ാ അടിച്മർത്ൽ െടപടിക
ളം ലകറ്ാള്ളും. ജെങ്ങളറട 
എതിർപെ് ഉയർന്നുവരാതിരി്ാ
നും പ്രതിവഷധസ്വരങ്ങറള അമർ
ച് റചയ്യാനും എല്ാ തരംതാഴ്ന്ന 
അടവുകളം പയറ്റും. ഇതിൊയി 
ആധുെിക സാവകേതികവിദ്യറയ
വപൊലും ദരുപവയാഗം റചയ്യുന്നത് 
പതിവായിരിക്കുന്നു. െമ്മുറട രാ
ജ്യത്് ഈ ൈപീെപ്രവൃത്ികൾ
്് കാർമികത്വം വൈി്ാൻ ഭര
വമൽപി് റപെട്ിരിക്കുന്നത ്ഇന്ത്യൻ 
മുതൈാളിവർഗ്ഗത്ിറന് ഏറ്വും 
വിശ്വസ് രാഷ്ട്രപീയ രൂപമായ ബി
റജപിയാണ.് അതുറകാണ്ടുതറന്ന, 

പാർട്ിയിൽ വിവയാജിപെ് പ്രകടി
പെിക്കുന്നവരുറടയം രാഷ്ട്രപീയ പ്ര
തിവയാഗികളറടയംവമലുള്ള ചാ
രപെണിയം, സ്വകാര്യതയം സ്വ
തന്ത്രമായി ജപീവി്ാനുമുള്ള അവ
കാശവുംവപാലും കവർറന്നടുക്കുന്ന 
െടപടികളം, ജൊധിപത്യ സമ
രങ്ങറള അടിച്മർത്ന്നതിൊയി 
അവങ്ങയറ്ം ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വര
ൈിതവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവൈം
ബി്ലുറമാറ് അപകടകരമാം
വിധം വർദ്ധിച്ചുറകാണ്ിരിക്കുന്നു.

ബിറജപി ഗവറമെന്,് ഏറതാരു 
മുതൈാളിത് വസ്വച്ാധിപത്യ ഗവ
റമെന്ിറെയംവപാറൈതറന്ന, വ്യ
ക്ികറള ഉന്നംവച്് ചാരവൃത്ി 
െടത്ന്നതിൊയി ജെങ്ങളറട 
െികുതിപെണം ധൂർത്ടിക്കുന്നറത 
ങ്ങറെറയന്ന് ഇവപൊൾ റവളിവാ
യിറ്ാണ്ിരിക്കുന്നു. ഏകാധിപ
തികളം ഫാസിസ്റ്റുകളറമാറ് 
മുമ്പും ഇത്രം ചാര െിരപീക്ണ
ങ്ങൾ െടത്ിയതായി ചരിത്ര
ത്ിൽ കാണാം. ജർമ്മെി 1933ൽ 
റസൻസസ് െടത്ിയവപൊൾ വം
ശപീയമായി ജെങ്ങറള തിരിച്െി
യാൻ സൈായിക്കുന്ന ഒരു 
ഐബിഎം കാർഡ് വസാർട്ിംഗ് 
റമഷപീൻ ഉപവയാഗിച്ിരുന്നു. 
ഇതിറൈ വംശപീയമായി തിരിച്
െിയന്നതിനുള്ള സംവിധാെം ഉപ
വയാഗറപെടുത്ി ഐബിഎംറന് 
സാവകേതിക സൈായവത്ാറട  
ജൂതറര കറണ്ത്ി കൂട്റ്ാൈ 
റചയ്യാൻ വംശറവെിയൻ ൊസി 
ഭരണകൂടത്ിെ് സാധിച്ചു. ഇന്ന് 
ചാരവൃത്ിക്കുള്ള സംവിധാെങ്ങ
ളറട സാവകേതികവിദ്യ വളറര 
വികാസം പ്രാപിച്ിരിക്കുന്നു. ഏറ്
വും സൂക്ഷ്മതവയാടുകൂടി വ്യക്ിക
ളറട വഫാണും മറ്റും, അവ ഓഫാ
്ി വച്ിരുന്നാൽകൂടി, വചാർത്ി
റയടു്ാൻ കഴിയം. ഇത് സ്വകാ
ര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്ിനുവമലു
ള്ള െഗ്നമായ കടന്നുകയറ്മാണ്. 
മുതൈാളിവർഗ്ഗം അതിറന് ആവപീർ
ഭാവ കാൈത്് രൂപംെൽകിയ 
അടിസ്ാെ ജൊധിപത്യ തത്വ
ങ്ങൾക്കുവമലുള്ള ആക്രമണമാണ.് 
രാജ്യത്ിറന് സുരക് ഉെപൊ്ാ
നുള്ള െടപടി മററ്ല്ാറ്ിനും വമ
റൈയാറണന്ന് പെഞ്ഞുറകാണ്് 
ഈ ആവരാപണവും കണ്ിറൈ
ടുവ്ണ്തിറല്ന്ന വാദം ദരുവദ്
ശ്യപരമായി ഗവറമെന്് ഉന്നയി
ക്കുവമ്പാഴും അത് വകവച്ചുറകാടു
്ാൻ െപീതിെ്യായ വ്യവസ് 
തയ്യാൊയിട്ില്. എന്നാൽ, മാപെർ
ൈി്ാത് ഇത്രറമാരു കുറ്കൃ
ത്യത്ിറന് വപരിൽ വമാദിറയയം 
ബിറജപി ഗവറമെന്ിറെയം 
യഥാർത്ഥത്ിൽ പ്രതിക്കൂട്ിൽ 
െിർത്ണറമകേിൽ, അധികാര
ത്ിൈിരുന്നുറകാണ്് ഇവറരല്ാം 
വസവിക്കുന്ന ജപീർണ്ണമായ മുതൈാ
ളിത് വ്യവസ്തറന്നയാണ് 
യഥാർത്ഥ കുറ്വാളി എന്ന സത്യം 
തിരിച്െിയാൻ െമു്് കഴിവയ
ണ്തുണ്്.

_nsP-]n K-h¬-saâ v cm-Py-kp-c-£-bp-sS a-d-bnÂ  
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തെന്ദ്ര വ്ഡ് യൂണിയനുകള
റടയം വിവിധ വമഖൈകളിറൈ 
സ്വതന്ത്ര റഫഡവെഷനുകളറടയം 
അവസാസിവയഷനുകളറടയം സം
യക് വവദിയറട മുൻകയ്യിൽ 2021 
െവംബർ 11െ് െയൂഡൽൈിയിറൈ 
ജന്തർ മന്െിൽ റതാഴിൈാളികള
റട ഒരു വദശപീയ കൺറവൻഷൻ 
വചർന്നു. രാജ്യറത് ജെങ്ങളറട 
ജപീവിതറത്യം ജപീവവൊപാധി
കറളയം സമ്പദ് വ്യവസ്റയയം 
തകർത്് സർവേൊശത്ിറന് 
വ്ിവൈ്് തള്ളിവിടുന്നതര
ത്ിൽ വകന്ദ്ര ഗവറമെന്് പിന്തു
ടരുന്ന, വകാർപെവെറ്് അനുകൂൈവും 
റതാഴിൈാളിവിരുദ്ധവും കർഷക
വിരുദ്ധവും രാജ്യവദ്രാൈപരവുമായ 
െയങ്ങൾറ്തിറര രാജ്യത്് 
െടന്നു വരുന്ന പ്രവക്ാഭങ്ങൾ്് 
ആ്ം വർദ്ധിപെിച്് പ്രതിവരാധി
ക്കുവാൻ കൺവൻഷൻ റതാഴി
ൈാളിവളാട് ആൈ്വാെം റചയ്തു. 
അധികാരത്ിൈിരിക്കുന്ന വസ്വ
ച്ാധിപത്യ ശക്ികൾ സ്വവദശ
-വിവദശ സ്വകാര്യ വകാർപെവെറ്് 
ശക്ികളമായി വചർന്ന് രാജ്യ
ത്ിറന് സമ്പദ് വ്യവസ്റയയം 
എല്ാ ജൊധിപത്യ സാമൂൈിക 
സംവിധാെങ്ങവളയം തകർക്കുന്ന
തിൽെിന്നും രാജ്യറത് രക്റപെ
ടുത്കറയന്ന ൈക്്യമാണ് ഈ 
പ്രവക്ാഭത്ിനുള്ളത്.

സാൈചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂ
ടുതൽ വമാശമായി വരികയാണ്. 
വർദ്ധിച്ചുറകാണ്ിരിക്കുന്ന റതാ
ഴിൈില്ായ്മയാലും, െിൈവിലുള്ള 
റതാഴിലുകളം ജപീവവൊപാധിക
ളം ശപീഘ്രഗതിയിൽ മുച്ചൂടും തക
രുന്നതുറകാണ്ടും വൻവതാതിലു
ണ്ാകുന്ന റതാഴിൽ െഷ്വും വചർ
ന്ന് ഗ്ാമപീണ വമഖൈയിലും െഗര
ങ്ങളിലുമുളള  റതാഴിൈാളികളറട
യം, യവാ്ളം വിദ്യാർത്ഥികളം 
അടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ തൈമുെയറടയം 
ഭാവി അെിശ്ിതത്വത്ിവൈക്കും 
െിരാശയിവൈക്കും എടുറത്െിയ
റപെട്ിരിക്കുകയാണ്. മൈാഭൂരിപ
ക്ം ജെങ്ങളറടയം വരുമാെം 
മനുഷ്യെ് െിൈെില്കാൻ ആവശ്യ
മായ മിെിമം പരിധിയിൽെിന്ന് 
എത്രവയാ താവഴ്് തള്ളറപെട്ി
രിക്കുകയാണ്.  

െിയമപരമായ മിെിമം വവത
െംതറന്ന ഇതിെകം അപര്യാപ്
മായി്ഴിഞെിരിക്കുന്നു. ഇതിറന് 
ഫൈമായി, പട്ിണിയറട തപീവ്രത, 
അതും റതാഴിറൈടുക്കുന്നവരുറട 
ഇടയിലുള്ള പട്ിണിയറട തപീവ്രത, 
ഭയാെകമായി വർദ്ധിക്കുവാനും 
107 രാജ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വൈാക 
പട്ിണി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ 101-
ാം സ്ാെവത്്് തള്ളറപെടുവാ
നും ഇടവരുത്ിയിരിക്കുകയാണ്. 
ഇ്ാര്യത്ിൽ  െമ്മുറട അയൽ 
രാജ്യങ്ങറള്ാളം പുെകിൈായി
രിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ.

വകന്ദ്രത്ിൽ ഇവപൊഴുള്ള ഗവ
റമെന്ിറന് െയപരമായ എല്ാ 
െപീ്ങ്ങളം െടപടികളം ജെങ്ങ
ളറട െിൈെില്ിനുള്ള എല്ാ അവ
കാശങ്ങവളയം സ്വവദശ വിവദശ 
സ്വകാര്യ വകാർപെവെറ്റുകളറട താ
ല്ര്യാർത്ഥം െിരന്തരം തിരിച്ചുപി
ടിക്കുക കറയന്ന ൈക്്യം വച്ചുള്ള
താണ്. ആവരാഗ്യ വസവെത്ി
നുള്ള ജെങ്ങളറട അവകാശറത്
വപൊലും സ്വകാര്യവൽ്രണത്ി
ലൂറട ഇല്ാതാക്കുന്നു. വകാവിഡ് 
മൈാമാരിയറട രണ്ാം തരംഗ
റത്്ാളം വവഗത്ിൽ സാധാ
രണ ജെങ്ങൾ, ഓക്ിജറന്യം 
ആശുപത്രി കിട്കളറടയം മരു
ന്നുകളറടയം അഭാവത്ാൽ  റകാ
ല്റപെട്വപൊൾ അത് െമ്മൾ കണ്
താണ്. ജെങ്ങൾ്് വകാവിഡ് 
പ്രതിവരാധവാക്ിൻ െൽകുന്നതും 
ആരംഭഘട്ത്ിൽ സ്വകാര്യ വി
പണി്  ്തുെന്നുറകാടുക്കുകയാണ് 
ഗവറമെന്് റചയ്ത്. എന്നാൽ 
പിന്നപീട് റപാതുജൊഭിപ്രായത്ി
റന് സമ്മർദ്ത്ിൈാണ് ഗവറമെ
ന്് അതിൽെിന്ന് പിന്തിരിഞെ
ത്. എന്നിരുന്നാലും കുത്ിറവയ്പി
നുള്ള മരുന്നിറന് 25 ശതമാെവും 
സ്വകാര്യ വമഖൈ്് സംഭരിക്കു
വാനും ൈാഭമടി്ാനും ഇവപൊഴും 
വിട്ടുറകാടുത്ിരിക്കുകയാണ്. രാ
ജ്യറത് ജെസംഖ്യയിറൈ 50 
ശതമാെവും ദാരിദ്ര്യ വരഖ്് താ
റഴയാണ്. അവർ പരിതാപകര
മായ അരക്ിതാവസ്യിലും പട്ി
ണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്ിലും െരകി
ക്കുവമ്പാൾ അവശ്യ സാധെങ്ങള
റട വിൈ അസൈെപീയമായ തൈ
ത്ിവൈ്് വാണംവപാറൈ കുതി
ച്ചുയരുകയാണ്. വിൈ്യറ്ം റവ
റുറതയങ്ങറെ ഉണ്ാകുകയല്. 
മെിച്് സമൂൈത്ിറൈ ഒരു റചറു
െയൂെപക്ം വരുന്ന വൻകിട്ാ
രായ ബിസ്ിെസ്സുകാരുറട, കച്
വട്ാരുറട,വകാർപെവെറ്റുകളറട 
വെട്ത്ിനുവവണ്ി ഗവറമെന്് 
സാധാരണ്ാരിൽെിന്ന് െടത്
ന്ന ഭപീകരവും വിവവചെപരവുമായ 
െികുതി പിരിവും മറ്് െയങ്ങളം
മൂൈം സൃഷ്ി്റപെട്താണ്. റപ
വ്ാളിറന്യം, ഡപീസൈിറന്യം, 
പാചക വാതകത്ിറന്യം അതു
വപാറൈ മറ്് ഇന്െങ്ങളറടയം 
വിൈകൾ, െിൈവിറൈ ക്രൂരമായ 
െികുതിഘടെവഴി ഏറെക്കുറെ 
ദിവസംവതാറുമുള്ള വർദ്ധെവിെി
ടയാക്കുന്നു. തൽഫൈമായി മറ്റു 
ചരക്കുകളറട വിൈയം അതുവപാ
റൈ റപാതുഗതാഗതത്ിനും മറ്റു
വസവെങ്ങൾക്കുമുള്ള ചാർജുകളം 
െിരന്തരം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇട
വരുത്ിയിരിക്കുകയാണ്. ഗവ
റമെന്ിറന് വരുമാെത്ിൽ ഏറെ
ക്കുറെ പകുതി ഭാഗവും ഇന്െ
ത്ിെ് ചുമത്ന്ന െികുതിയിൽ
െിന്നാണ് വരുന്നത്. അവശ്യ 

സാധെങ്ങളറടവമൽ ഉയർന്ന െി
ര്ിൽ ജിഎസ് ടിയിലൂറട ചുമ
ത്ന്ന പവരാക് െികുതിയം, വി
ദ്യാഭ്യാസം, ആവരാഗ്യം, മരുന്നു
കൾ ഉൾറപെറടയള്ള ഏറെക്കുറെ 
എല്ാ റപാതുവസവെങ്ങൾക്കും 
െൽവകണ് വർദ്ധിച് യൂസർ ചാർ
ജുകളറമല്ാം എരിതപീയിൽ വപീണ്ടും 
വപീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്.

 ഇറതല്ാം കൂടിവച്ർന്ന്  ജെ
ങ്ങളറട അരക്ിതാവസ്യം പട്ി
ണിയം വൻവതാതിൽ വർദ്ധിപെി
ച്ിരിക്കുകയാണ്. ഇതി വൊറടാ
പെം യാറതാരു ഉളപ്പുമില്ാറത, െി
ൈവിറൈ ഗവറമെന്്  വകാർപെവെ
റ്് ടാക്് െിരന്തരം കുെക്കുകയം, 
റവൽത്് ടാക്് െിർത്ൈാക്കുക
യം, വകാർപെവെറ്റുകൾ െൽവകണ് 
ചാർജുകൾക്കും െികുതികൾക്കും 
റമാവൊവട്ാെിയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയം 
റചയ്തു. കൂടാറത, കടബാധ്യത തി
രിച്ടവിെ് മെഃപൂർവേം വപീഴ്ച വരു
ത്ന്നവർ്് തിരിച്ടവിനും റമാ
വൊവട്ാെിയം പ്രഖ്യാപിച്ിരിക്കുക 
യാണ്. യഥാർത്ഥത്ിൽ, പ്രതി
സന്ി െിെഞെ ഈ മൈാമാരി
യറട കാൈത്് ഈ വകാർപെവെ
റ്റുകൾ അവരുറട സമ്പത്ിൽ 40 
ശതമാെത്ിൈധികം വർദ്ധെവ് 
ഉണ്ാ ി്യിരിക്കുകയാണ.് അദ്ധ്വാ
െിച്് ജപീവിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ം ജെ
ങ്ങളം വെരിട് ദൗർഭാഗ്യത്ിറന്
യം ദരിതത്ിറന്യം റചൈവിൈാ
ണ് അവർ ഇതുണ്ാ്ിയിരിക്കു
ന്നത്. അദ്ധ്വാെിക്കുന്ന ജെങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്ന റമാത്ം അഭ്യന്തര 
ഉൽപൊദെത്ിറന്(ജിഡിപി) 70 
ശതമാെവും ഒരു ശതമാെം വരു
ന്ന അതി സമ്പന്നർ കയ്യടക്കു
വമ്പാൾ ജെസംഖ്യയിറൈ ഏറ്വും 
താറഴയള്ള 50 ശതമാെത്ിനു് 
ജിഡിപിയറട റവറും പത്് ശത
മാെം മാത്രമാണ് ൈഭിക്കുന്നത്.  
ഗവറമെന് ്യഥാർത്ഥത്ിൽ വകാർ
പെവെറ്് യജമാെന്ാർക്കുവവണ്ി 
സാധാരണ ജെങ്ങൾക്കു വെറര 
ഒരു യദ്ധം തറന്നയാണ് െടത്ി
റ്ാണ്ിരിക്കുന്നത്. 

സാധാരണ്ാർ്് െിൈെി
ല്ക്കുവാനുള്ള അടിസ്ാെ ആവശ്യ
കത എന്ന െിൈയിൽ സൗജെ്യ 
വെഷനും 7500 രൂപ പ്രതിമാസ 
വരുമാെ സൈായവും വരുമാെ 
െികുതിയറട പരിധിയിൽ ഉൾ
റപെടാത് എല്ാ കുടുംബങ്ങൾക്കും 
അനുവദി്ണം എന്ന സംയക് 
വ്ഡ ്യൂണിയൻ പ്രവക്ാഭത്ിറന് 
ആവശ്യം അംഗപീകരിക്കുവാൻ 
ഗവൺറമന്് തയാൊയിട്ില്. സാ
മൂൈിക സുരക്ാ ഫണ്് കാൈിയാ
റണന്ന വപരിൽ റതാഴിലുെപെ് 
ഫണ്്, സമഗ് ബാൈ വികസെ 
പദ്ധതി(ഐസിഡിഎസ്) ഫണ്് 
എന്നിവയറട വിൈിതം കുത്റെ 
റവട്ിക്കുെച്തുറമല്ാം ഈ ഗവ
റമെന്ിറന് അൈകോരത്ിറന്യം 

കുറ്കരവും മനുഷ്യത്വരൈിതവു
മായ സമപീപെത്ിറന്യം പ്രതി
ഫൈെങ്ങളാണ്. 

രാജ്യവും ജെങ്ങളം ഈ ഭയാ
െകമായ സാൈചര്യറത് വെരി
ട്ടുറകാണ്ിരിക്കുന്നതിെിടയിൽ 
വകന്ദ്ര ഗവറമെന്്, വളറര ധൃതി 
പിടിച്് അതിറന് സ്വകാര്യ വൽ
്രണ പരിപാടികൾ വിവിധ 
മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂറട െടപെിൈാ ി്റകാ
ണ്ിരിക്കുകയാണ്. ഖെിജങ്ങൾ, 
ബാകേ്, ഇൻഷൂെൻസ് വപാലുള്ള 
സാമ്പത്ിക സ്ാപെങ്ങൾ, സു
രക്ാപ്രധാെ വമഖൈകളായ പ്ര
തിവരാധ വ്യവസായങ്ങൾ, വൻ
കിട തുെമുഖങ്ങൾ, റപവ്ാളിയവും 
പ്രകൃതി വാതകവും, െയിൽവവ, 
വവ്യാമയാെവും വിമാെത്ാവള
ങ്ങളം, ലവദയുതി, സ്റപീൽ, എഞ്ി
െിയെിംഗ്, ലൈവവകൾ, റടൈി 
വകാം, തപാൽ സർവപീസ്, കൽ
്രി വബ്ാക്കുകൾ, തുടങ്ങി എല്ാ 
വദശപീയ ഉൽപൊദെ ആസ്ികറള
യം റപാതുവമഖൈാ സ്ാപെങ്ങ
റളയം വിറ്് തുൈയ്ക്കുകയാണ്. 
കൂടാറത, സ്വകാര്യവൽ്രണ
റത് സൈായിക്കുന്നതിവൊറടാ
പെം കടം തിരിച്ടവിൽ വപീഴ്ച വരു
ത്ിയ വകാർപെവെറ്റുകറള സൈാ
യിക്കുന്നതിനുവവണ്ി ബാകേ് പാ
പെരത്വ വകാഡ് 2016 വപീണ്ടും വഭ
ദഗതി റചയ്തു. വകാർപെവെറ്് കുത്
കകൾ വായ്പയിലൂറട വചാർത്ി
റയടുത് ബാകേ് ഫണ്ിറന് സിം
ൈഭാഗവും എഴുതിത്ള്ളാൻ അനു
വദിക്കുന്ന തരത്ിൈാണ് ഈ 
വഭദഗതി. അവതസമയം വായ്പ 
തിരിച്ടവിൽ വപീഴ്ച വരുത്ിയ 
റതാഴിൈാളികൾ്് ഈ തപീരുമാ
െറമടു്ൽ പ്രക്രിയയിൽ പ്രതി
െിധപീകരിക്കുവാൻ യാറതാരു 
അവസരവും െൽകിയിരുന്നില് 
എന്നത് പ്രവത്യകം ശ്രദ്ധിവ്ണ് 
താണ്. വായ്പാ തിരിച്ടവ് വപീഴ്ച 
വരുത്ിയ അവത വകാർപെവെറ്റു
കൾ്് അനുകൂൈമായി ബാങ്കുക
റള സ്വകാര്യവൽ്രിക്കുന്നതി
നുവവണ്ി ബാകേ് വദശസാൽ്
രണ െിയമം വഭദഗതി റചയ്യുവാ
നുള്ള ബില്് പാർൈറമന്് സവമ്മ
ളെത്ിൽ അവതരിപെിക്കുവാൊ
ണ് ഗവറമെന്ിറന് ഏറ്വും ഒടു
വിൈറത് ശ്രമം.

സ്വകാര്യവൽ്രണത്ിൊ
യി ഗവറമെന്്കാട്ിയ ഈ എടു
ത്ചാട്ം എത്രവത്ാളം വിൊശ
കരമായി എന്നത് ഗവറമെന്ിറന് 
ഏറ്വും ഒടുവിൈറത് െപീ്ത്ിൽ
െിന്നും മെസ്ിൈാ്ാം. കഴിഞെ 
ഏഴര ദശാബ്ദ്ാൈത്ിനുള്ളിൽ 
ജെങ്ങളറട െികുതിപെണം ഉപ
വയാഗിച്് െിർമ്മിച് ഏറെക്കുറെ 
എല്ാ അടിസ്ാെ ആസ്ികളം 
സ്വകാര്യ വ്യക്ികൾ്് ൈാഭം
റകായ്യുവാൻവവണ്ി ഗവറമെന്് 
സൗജെ്യമായി വിട്ടുറകാടുക്കുവാൻ 

തപീരുമാെിച്ിരിക്കുകയാണ്. ഗവ
റമെന്ിെ് പകരമായി കിട്ടുന്നതാ
കറട്, അവരുറട ലകവശമുള്ള 
െയൂെപക്ം റഷയറുകളം. ഇതി
റെയാണു വദശപീയ ധെസമാൈ
രണ ലപപ് ലൈൻ പദ്ധതി(എ
ൻഎംപി) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 
ഈ അടിസ്ാെ ആസ്ികൾ ജെ
ങ്ങൾ്് െഷ്റപെടുറമന്ന് മാത്രമ
ല്, വകാർപെവെറ്റുകൾ അെിവാര്യ
മായം യാറതാരു െിയന്ത്രണവുമി
ല്ാറത യൂസർ ചാർജുകൾ വർദ്ധി
പെിച്്  അതിറന് ഭാരവും ജെങ്ങ
ളറടവമൽ ചുമത്ം. സ്വകാര്യ 
വകാർപെവെറ്റുകൾ്് യാറതാരു 
െിവക്പവും െടത്ാറതതറന്ന 
യവഥഷ്ം ൈാഭമടി്ാനുള്ള അവ
സരം ൈഭിക്കും. തികഞെ കുറ്കൃ
ത്യമാണിത്. അറല്കേിൽ െമ്മുറട 
വദശപീയ ആസ്ികൾ ഇപ്രകാരം 
കുത്ി്വരാൻ അനുവദി്ാൻ 
പറ്റുവമാ ? സമൂൈത്ിറൈ അവശ 
വിഭാഗങ്ങളിൽറപടുന്ന ദളിതർ, 
ആദിവാസികൾ മറ്റു പിവന്നാ് 
വിഭാഗ്ാർ എന്നിവർ്് ഗവ
റമെന്് വജാൈികൾക്കുള്ള സംവ
രണം എന്ന ഭരണഘടൊപരമായ 
അവകാശവത്യംകൂടി ഈ പ്ര
ക്രിയ എടുത്കളയം. 

സ്വകാര്യവൽ്രണത്ിറന് 
െടപടികൾ ഉല്ാദെ വമഖൈയി
ലും വസവെ വമഖൈയിലും മാത്ര
മായി ഒതു്ി െിർത്ന്നില്. ഗവ
റമെന്ിറന് കപീഴിലുള്ള എല്ാ വകു
പ്പുകളറടയം ഭരണ സംവിധാെ
ങ്ങറള മുഴുവൻ വൻവതാതിലുള്ള 
കരാർ വൽ്രണത്ിലൂറടയം 
പുെം റതാഴിൈിലൂറടയം സ്വകാര്യ
വൽ്രി്ാനുള്ള പ്ലാനുകളാണ് 
െടന്നുറകാണ്ിരിക്കുന്നത.് യഥാർ
ത്ഥത്ിൽ, വമാദി ഗവറമെന്ിറന് 
'മിെിമം ഗവറമെന്്, മാക്ിമം 
ഭരണം' എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഗവ
റമെന്ിറന് എല്ാ സംവിധാെങ്ങ
റളയം സ്വകാര്യവൽ്രിച്് 
റമാത്ം ഭരണവും വകാർപെവെറ്റു
കളറട ലകപെിടിയിൽ ഒതുക്കുക 
എന്ന െിൈയിൈാണ് െടപെിൈാ
ക്കുന്നത്. വകന്ദ്ര-സംസ്ാെ സർ
്ാർ ജപീവെ്ാരും അതുവപാറൈ 
മി്വാറും എല്ാ സംസ്ാെങ്ങ
ളിലുമുള്ള െഗരസഭാ ജപീവെ്ാ
രും ഈ ആക്രമണം വെരിടുകയാ
ണ്. ജപീവെ്ാരുറട റപൻഷൻ/
സാമൂൈിക സുരക്ാ കരുതൽ െി
വക്പങ്ങൾ എന്നിവറയവപൊലും 
സ്വകാര്യ വകാർപെവെറ്റുകളറട റകാ
ള്ളയടിയിൽെിന്നും ഒഴിവാ്ി
യിട്ില്.

 വകന്ദ്ര-സംസ്ാെ ഗവറമെ
ന്് ജപീവെ്ാർ വദശപീയ റപൻ
ഷൻ സംവിധാെത്ിലൂറട(എ
ൻപിഎസ്) വൻ വതാതിലുള്ള 
വരുമാെ െഷ്ത്ിെ് വിവധയരാ
യിരിക്കുകയാണ.് സാധാരണ്ാ
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രായ ജെങ്ങൾക്കും വിൈിതമട
വ്ണ് ഈ സംവിധാെം തറന്ന
യാണ് ബാധകമാ്ിയിരിക്കുന്ന
ത്. ഇവപൊൾ വദശപീയ റപൻഷൻ 
പദ്ധതിയിലുള്ള ഗവറമെന്് ജപീ
വെ്ാരുറടയം ജെങ്ങളറടയം 
മുഴുവൻ ഫണ്ടും പിഎഫ്ആർഡിഎ 
വമൽവൊട്ത്ിൽെിന്നും െിയന്ത്ര
ണങ്ങളിൽെിന്നും എടുത് മാറ്ി
യിരിക്കുകയാണ്. വദശപീയ റപൻ
ഷൻ സ്പീമിറൈ മുഴുവൻ ഫണ്ടും 
യഥാർത്ഥത്ിൽ, ഗവറമെന്ിറന് 
യാറതാരുവിധ െിയന്ത്രണവുമി
ല്ാത് ഒരു വകാർപെവെറ്് സംവി
ധാെത്ിറന് കപീഴിവൈാ അറല്
കേിൽ റസാലസറ്ി െിയമ പ്രകാ
രം  രജിസ്റർ റചയ്ിട്ടുള്ള ഒരു റസാ
ലസറ്ിയറട കപീഴിവൈാ ആക്കുന്ന
തിനുവവണ്ി പിഎഫ്ആർഡിഎ 
െിയമത്ിൽ വഭദഗതി വരുത്ി
യിരിക്കുകയാണ്. അതുവഴി ജപീ
വെ്ാരുറടയം ജെങ്ങളറടയം 
റപൻഷൻ സ്പീമിലും സാമൂൈിക 
സുരക് കരുതൈിലുമുള്ള വൻതുക 
അതിരുവിട് ഊൈ്ച്വടത്ി
നും അതുവഴി ൊമമാത്രമായി 
മാത്രം ൈഭിക്കുന്ന എൻപിഎസ് 
റപൻഷൻ ഇല്ാതാക്കുവാനും ഇട 
വരുത്ം. െവൈിബെൽ െയങ്ങൾ
്് കപീഴിൽ ജെങ്ങറള റകാള്ള
യടിക്കുന്ന െപീചമായ പ്രവൃത്ി 
ഏതറ്ം വറരയം വപാകും. ഇവത 
രപീതിയിൈാണ് ജെസംഖ്യയിറൈ 
60 ശതമാെത്ിറന്യം ജപീവിത 
മാർഗ്ഗമായ കാർഷിക വമഖൈറയ 
ഒരു പിടി വരുന്ന വകാർപെവെറ്റുകൾ
്് റകാള്ളയടിക്കുവാൻ അനുവ
ദിക്കുന്ന മൂന്ന് കാർഷിക െിയമ
ങ്ങൾ ഗവറമെന്് പാസ്ാ്ിയത്.

ഈ ക്രൂരവും വിൊശകരവുമായ 
െയങ്ങറളക്കുെിച് ്മുഴുവൊയി അെി
വുള്ളതിൊൽ ഇതിറന്നതിറര തു
ട്ം മുതൽക്കുതറന്ന റതാഴിൈാ
ളി വർഗ്ഗം  തുടർച്യായി പ്രവക്ാ
ഭം െടത്ിവരികയായിരുന്നു. രാ
ജ്യത്ിനുവവണ്ി െമ്മുറട ദൗത്യം 
"ജെങ്ങറള രക്ിക്കൂ, രാജ്യറത് 
രക്ിക്കൂ" എന്ന കാൈളം മുഴ്ി

റ്ാണ്ായിരി്ണം. റതാഴിൈാ
ളിവർഗ്ഗ പ്രവക്ാഭത്ിെ് വൈിയ 
റവല്ലുവിളികൾ വെരിവടണ്ിവരും 
എന്നതിെ് യാറതാരു തർ്വുമി
ല്. എന്നാൽ ഈ റവല്ലുവിളികറള
റയല്ാം വെരിട്ടുറകാണ്ാണ് െമ്മു
റട വയാജിച് പ്രവക്ാഭങ്ങൾ മു
വന്നാട്് റകാണ്ടുവപാകുന്നത്.

സാമ്പത്ിക വമഖൈയിൽ വി
ൊശകരമായ ഈ െയങ്ങൾ െട
പെിൈാക്കുന്നതിവൊറടാപെം, അടി
സ്ാെപരമായി ഭരണഘടൊപ
രമായ ജൊധിപത്യ ഭരണ സം
വിധാെങ്ങറളയം, പാർൈറമന്ി
റന് അവകാശങ്ങൾ ഉൾറപെറട
യള്ള കാര്യങ്ങറളയം ഗവറമെന്് 
ക്രവമണ ചവിട്ിറമതിക്കുകയാണ.് 
ഗവറമെന്ിറന് െയങ്ങൾറ്തി
റരയള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടെങ്ങ
റള അടിച്മർത്ന്നതിനുവവണ്ി 
സിബിഐ, എൻവഫാഴ്സ്റമന്് 
ഡയെക്ടവെറ്്, വദശപീയ കുറ്ാവെ്വ
ഷണ ഏജൻസി തുടങ്ങിയവറയ 
ഉപവയാഗിച്് ആറരയം അെസ്റ്റു
റചയ്യുവാനും രാജ്യവദ്രാൈ വകുപ്പു
കൾ വചർത്് തടവിൈിട്് ഭപീകരാ
ന്തരപീക്ം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനുംവവണ്ി 
ഗവറമെന്് ഏറ്വും പിന്തിരിപെ
ൊയ യഎപിഎ െിയമം പാസ്ാ
്ിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവതാറടാ
പെംതറന്ന, ഗവറമെന്ിറന് ഒത്ാ
ശവയാറട, വർഗ്ഗപീയ വിഭാഗപീയ 
ശക്ികൾ, യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങ
ളിൽെിന്ന് ജെങ്ങളറട ശ്രദ്ധ തി
രിച്ചുവിടുന്നതിനുവവണ്ി, ജെങ്ങ
റള വർഗ്ഗപീയമായം-ജാതപീയമായം 
വചരിതിരിവ് സൃഷ്ിച്് വിഭജിക്കു
ന്നതിെ് തപീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കു
കയാണ്.

െിൈവിലുള്ള 29 റതാഴിൽ െി
യമങ്ങറള െദ്ാ്ി ൊൈ് വൈബർ 
വകാഡുകൾ പാസ്ാ്ിയിരിക്കു
കയാണ്. ഈ വകാഡുകളാകറട്, 
റതാഴിലുടമാവർഗ്ഗത്ിനുവവണ്ി, 
മുഴുവൻ റതാഴിൽ സാൈചര്യങ്ങ
ളം റതാഴിൽ-വ്ഡ് യൂണിയൻ 
അവകാശങ്ങളം തകർത്കളയ
ന്നതിൊണ് ൈക്്യമിട്ിരിക്കുന്ന
ത്. ഗവറമെന്് ഒരു പടികൂടി കട

ന്ന് പ്രതിവരാധ ഉൽപൊദെ രംഗ
ത്് കൂട്ായ പ്രവക്ാഭങ്ങളം പണി
മുട്് സമരങ്ങളം തടയന്നതിനു
വവണ്ി  പ്രതിവരാധ വ്യവസായ
റത് ആവശ്യ സർവേപീസായി പ്ര
ഖ്യാപിക്കുകയം ഇത്രത്ിലുള്ള 
െിവരാധെങ്ങൾ  പ്രതിവരാധ ഉൽ
പൊദെവുമായി ബന്റപെട് വ്യവ
സായം എന്ന വപരുപെഞെ് ഏതു 
വിഭാഗം വ്യവസായങ്ങളിവൈക്കും 
വ്യാപിപെിക്കുവാൻ ഗവറമെന്ിറെ 
അധികാരറപെടുത്കയം റചയ്ി
രിക്കുകയാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥ
ത്ിൽ, അവരുറട സ്വവദശ വിവദശ 
വകാർപെവെറ്് യജമാെന്ാർ്് 
ബിസിെസ്് റചയ്യുന്നത് എളപെ
മാക്കുന്നതിനു വവണ്ി(ഈസ് 
ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിെസ്്) 
അദ്ധ്വാെിക്കുന്ന റതാഴിൈാളികൾ
ക്കുവമൽ യഥാർത്ഥ അടിമത്ത്ി
റന് സാൈചര്യം അടിവച്ൽപെി
്ൈല്ാറത  മററ്ാന്നുമല്. വ്ഡ് 
യൂണിയനുകൾ ഉയർത്ിയ എതിർ
പ്പുകറളറയല്ാം അവഗണിച് ്ഏക
പക്പീയമായിട്ാണ് ഗവറമെന്് 
വൈബർ വകാഡുകളറട ചട്ങ്ങൾ 
തപീരുമാെിച്ത്. റതാഴിൈവകാശ
ങ്ങൾ ൈെിക്കുന്ന കാര്യത്ിൽ 
വകന്ദ്ര ഗവറമെന്റും പൈ സംസ്ാെ 
ഗവറമെന്റുകളം വകാഡുകറളവപാ
ലും കടത്ിറവട്ടുന്ന വിധത്ിൈാ
ണ് ചട്ങ്ങൾ ഉണ്ാ്ിയിരി
ക്കുന്നത്.

ഇത്രത്ിൽ വസ്വച്ാധിപ
ത്യപരമായ കുതന്ത്രങ്ങളമായി 
സാമ്പത്ികരംഗവും രാഷ്ട്രപീയവ്യ
വസ്യം ഭരണ സംവിധാെങ്ങ
ളറമല്ാം മുവന്നറുവമ്പാൾ, അദ്ധ്വാ
െിക്കുന്ന ജെങ്ങൾ അവരുറട 
വയാജിച് ഇടറപടലുകൾ് ്ആ ം് 
വർദ്ധിപെിച്് ജപീവിത ഉപാധികൾ
ക്കും റതാഴിൈിനും വെറരയള്ള 
ഈ ആക്രമണങ്ങറളയം, ഭയാെ
കമായ വിധത്ിൽ വർദ്ധിച്ചുവരു
ന്ന പട്ിണിയം ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ാ
താക്കുവാനും, ജൊധിപത്യത്ി
നും ജെങ്ങളറട ഐക്യത്ിനും 
വെറരയള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവ
സാെിപെിക്കുവാനും അതുവഴി െമ്മു

റട പ്രിയറപെട് രാജ്യറത് ൊശ
ത്ിൽെിന്ന് രക്ിക്കുവാനും മു
വന്നാട്ടുവരണം. വകാർപെവെറ്റുകൾ 
ചൈിപെിക്കുന്ന ഈ വിൊശകര
മായ ഭരണത്ിറന്നതിറരയള്ള 
സമരത്ിൽ വകന്ദ്ര വ്ഡ് യൂണി
യനുകളറട സംയക് വവദി െിർ
ണ്ണായകവും വെതൃത്വപരവുമായ 
പകേ് വൈി്ണം. 2022ൽ െട
ക്കുന്ന അസംബ്ി റതറരറഞെടു
പെിലും, 2024റൈ പാർൈറമന്് റത
റരറഞെടുപെിലും മത്സരിക്കുന്ന 
രാജ്യറത് എല്ാ രാഷ്ട്രപീയ പാർ
ട്ികവളാടും, എല്ാ പൗരന്ാർക്കും 
റതാഴിലും ജപീവിക്കുവാനുള്ള വവ
തെവും, സൗജെ്യമായ വിദ്യാഭ്യാ
സത്ിനും ആവരാഗ്യ പരിപാൈ
െത്ിെമുള്ള അവകാശവും ഭര
ണഘടൊപരമായ അവകാശമാ
ക്കുറമന്ന് അവരുറട മാെിറഫ
വസ്റാവിൽ ഉൾറപെടുത്വാനും 
അവർ അധികാരത്ിൽ വരുവമ്പാൾ 
അത് െിെവവറ്റുറമന്ന് ജെങ്ങളറട 
മുമ്പാറക  പ്രതിജ്റയടുക്കുവാനും 
െമ്മൾ  ആവശ്യറപെടണം. ജെ
ങ്ങളറട  പ്രതിസന്ിവയ്ാൾ 
അടുത് കാൈത്് െടന്ന ഉപറത
റരറഞെടുപ്പുകളിൽ ഭരണകക്ി
വ്റ് തിരിച്ടിയാണ് റപവ്ാൾ 
ഡപീസൽ വിൈ റപറട്ന്ന് കുെക്കു
വാനുള്ള കാരണം. െമ്മുറട ഡി
മാന്റുകൾ വിവശഷിച്ചും താറഴ പെ
യന്നവ ഉയർത്ിയള്ള െമ്മുറട 
പ്രവക്ാഭങ്ങൾ്് ആ്ം വർ
ദ്ധിപെി്ണം. 

1. വൈബർ വകാഡുകൾ െദ്ാ
ക്കുക

2. കാർഷിക െിയമങ്ങവളാ
റടാപെം ലവദയുതി വഭദഗതി ബില്ലും 
പിൻവൈിക്കുക.

3. വദശപീയ വമാണിലറ്വസ
ഷൻ ലപപെ് ലൈൻ പദ്ധതി െദ്ാ
ക്കുക; ഒരു തരത്ിലുമുള്ള സ്വകാ
ര്യവൽ്രണവും അരുത്.

4. ആദായ െികുതിയറട പരി
ധിയിൽ റപടാത് മുഴുവൻ കുടും
ബങ്ങൾക്കും ആശ്വാസധെമായി 
പ്രതിമാസം 7500 രൂപ യം ഭക്
ണവും അനുവദിക്കുക.

5. റതാഴിലുെപെ് പദ്ധതി 
വിൈിതം വർദ്ധിപെിക്കുക; പദ്ധ
തി െഗര പ്രവദശങ്ങളിവൈ്് വ്യാ
പിപെിക്കുക.

6. സാർവേത്രിക സാമൂൈിക 
സുരക് എല്ാ അൌപചാരിക 
റതാഴിൈാളികൾക്കും ഏർറപെടു
ത്ക.

7. ആശ, അംഗൻവാടി, ഉച്ഭ
ക്ണ റതാഴിൈാളികൾ്് െിയ
മപരമായ മിെിമം വവതെവും സാ
മൂൈിക സുരക്യം അനുവദിക്കുക.

8. മൈാവ്യാധിയിൽ ജെങ്ങൾ
്് മുൻെിര വസവെങ്ങൾ െല്കുന്ന 
റതാഴിൈാളികൾ്് മതിയായ 
സംരക്ണവും  ഇൻഷൂെൻസ് സു
രക്യം ഏർറപെടുത്ക. 

9. വദശപീയ സമ്പദ്ഘടെറയ 
പുെഃരുജ്പീവിപെിക്കുന്നതിനും 
െവപീകരിക്കുന്നതിനുംവവണ്ി സമ്പ
ന്നരുറടവമൽ െികുതി (സ്വത്് 
െികുതി) ചുമത്ി കൃഷി, വിദ്യാ
ഭ്യാസം, ആവരാഗ്യം വപാലുള്ള 
റപാതുവസവെ രംഗങ്ങൾക്കുള്ള 
റപാതുെിവക്പം വർദ്ധിപെിക്കുക. 

10. റപവ്ാളിയം ഉൽപെന്നങ്ങ
ളറടവമലുള്ള വകന്ദ്ര എലക്സ് 
െികുതി കുെക്കുവാനും വിൈ വർ
ദ്ധെവ് തടയവാനുമുള്ള പരിൈാര 
െടപടികൾ സ്വപീകരിക്കുക.

ഇവവയാറടാപെം, വകന്ദ്ര വ്ഡ് 
യൂണിയനുകളറടയം സ്വതന്ത്ര 
റഫഡവെഷനുകളറടയം/അവസാ
സിവയഷനുകളറടയം സംയക് 
വവദി മുൻപ് ഉയർത്ിയിട്ടുള്ള ഡി
മാന്റുകളംകൂടി ഉയർത്ിറ്ാണ്് 
2022 മാർച്് 28, 29 തപീയതിക
ളിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ദ്വിദിെ 
റപാതുപണിമുട്് െടക്കുകയാ
ണ്. റപാതുപണിമുട്് ഒരു വൻ 
വിജയമാക്കുവാൻ പണിറയടുക്കു
ന്ന മുഴുവൻ റതാഴിൈാളികളം റപാ
തുജെങ്ങളം മുവന്നാട്ടുവരണറമന്നും, 
ഇവപൊൾ െടന്നുവരുന്ന വയാജിച് 
പ്രവക്ാഭത്ിെ് ആ്ം വർദ്ധി
പെിച്് ജെങ്ങറളയം രാജ്യറത്യം 
രക്ി്ണറമന്നും റതാഴിൈാളി
കളറട വദശപീയ കൺവൻഷൻ 
ആൈ്വാെം റചയ്തു.

ശെന്ദ്ര ധനൊര്യമന്തി കെബ്രുവരി  
ഒന്ിന്ച് അവതരി്ിച ഈ വരഷകത് 

ശെന്ദ്ര ബജറ്ികന മുന്നിരത്ി  
എസ ്ച്യുസിഐ (െമേ്യൂണി്റേ്ച്) ജനെല് 
കസക്രട്ടെി സഖാവ്ച് കപ്രാവാഷ്ച് ശഘാഷ്ച് 

നെത്ിയ പ്രതിെരണം

അസൈ്യമായ വിൈ്യറ്ം, വർദ്ധി
ക്കുന്ന റതാഴിൈില്ായ്മയം റതാഴിൽെഷ്
വും, വരുമാെത്ിലുണ്ാകുന്ന ഇടിവ്, മതി
യായ ആവരാഗ്യ പരിരക്യറടയം വിദ്യാ
ഭ്യാസ റപാതുവസവെ സൗകര്യങ്ങളറടയം 
അഭാവം എന്നപീ അടിയന്തിരപ്രശ്ങ്ങൾ 
റകാണ്് രാജ്യറത് ജെങ്ങൾ െിരന്തരം 
വൈയകയം രണ്ടുവർഷറത് വകാവിഡ് 
മൈാമാരി ആ ദരിതറത് തപീവ്രമാക്കുക
യം റചയ്യുന്ന സാൈചര്യം െിൈെിന്നിട്ടും, 

അതിറൈാരു പ്രശ്ംവപാലും മൂർത്മായി 
സ്ർശി്ാൻ  ഈ ബജറ്് തയ്യാൊയിട്ി
ല്. വെരിട്ടുള്ള പണവിെിമയം റകാവണ്ാ 
അതറല്കേിൽ ഉെപ്പുള്ള ഏറതകേിലും ശമ്പ
ളവ്യവസ്കൾ റകാവണ്ാ രാജ്യറത് പാ
പെരായ ജെങ്ങളറട ക്രയവശഷിറയ ഉയർ
ത്ിറ്ാണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു െിർവദ്ശവും 
ഈ ബജറ്ിൽ അവതരിപെിച്ിട്ില്. 

എന്നാൽ രാജ്യറത് സമ്പദ ് വ്യവസ് 
സുസ്ിരമായ പുെരുദ്ധാരണ പ്രക്രിയയിൽ 
ആറണന്നും എല്ാ മണ്ഡൈങ്ങറളയം ഡി
ജിറ്ലൈവസഷൻ സമ്പ്രദായത്ിൽ റകാ
ണ്ടുവന്നുറകാണ്് വരുന്ന വർഷം രാജ്യത്ി
റന് സമഗ്വളർച്റയ ത്വരിതറപെടുത്ാൻ 
വളറര ചിട്യായ പതിവു െടപടികളമായി 
ഗവൺറമൻെ് മുവന്നാട്ടു വപാകുകയാറണ

Ip¯IfpsS em`mÀ¯nsb Xr]vXns¸Sp¯m\pÅ cq-]tcJ
ന്നും അവകാശറപെടുന്ന അതിഭാഷണമാ
ണ് ധെകാര്യമന്ത്രി റതരറഞെടുത്ത്. 
വകാർപെവെറ്റുകൾ്് ചുമത്ിയിരുന്ന അധി
കെികുതി 12 ശതമാെത്ിൽ െിന്ന് 7 ശത
മാെത്ിവൈ്് റവട്ിക്കുെക്കുന്നത് വപാ
റൈയള്ള ഒരു കൂട്ം ആശ്വാസ പദ്ധതികൾ 
വാഗ്ാെം റചയ്യുന്നതിെ് പുെവമ,   സാമ്പ
ത്ികവ്യവസ്യിൽ യാറതാരു പ്രതിഫ
ൈെങ്ങളം ഉണ്ാ്ാറത ആസ്ി വിെിമയം 
െടത്ാനുള്ള െവമാർഗ്ഗമായി കറണ്ത്ിയ 
ൈാെികരമായ ക്രിപ്വറ്ാകെൻസി ഓപെ
വെഷനു എല്ാവിധ ഔവദ്യാഗിക  അംഗപീ
കാരവും െൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഗവൺ
റമൻെ്. മി്വാറും എല്ാ വമഖൈകളിലും 
വെരിവട്ാ, അല്ാറതയള്ള പിപിപി മാർഗ്ഗ
ങ്ങളപവയാഗിവച്ാ സ്വകാര്യമൂൈധെത്ി

റന് പകേിറെ വർദ്ധിപെിക്കുകയാണ് ഗവൺ
റമൻെ് റചയ്ിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ്ാ
രെ് മെസ്ിൈാകാത് സാമ്പത്ികശാസ്ത
ത്ിറൈ സാവകേതികപദങ്ങൾ ഉപവയാഗി
ച്ചു റകാണ്് ബജറ്ിറൈ മുതൈാളിത്ാനുകൂൈ 
െയങ്ങൾ മെച്ചു പിടിച്ിരിക്കുന്നു. 

രാജ്യറത് അധ്വാെിക്കുന്ന ദശൈക്
്ണ്ിെ് വരുന്ന ജെസാമാെ്യറത് 
സ്ഷ്മായ െിൈയിൽ കബളിപെിച്ചു റകാണ്ടും, 
അവതസമയം കുത്ക വൈാബികറള അതി
രില്ാറത പ്രസാദിപെിച്ചു റകാണ്ടും മുവന്നാ
ട്ടുവപാകുന്ന ബിറജപി ഗവൺറമൻെ് ,ബൂർ
ഷ്വാസിവയാടുള്ള തങ്ങളറട സമർപെിതമായ 
യജമാഭക്ിയം ജെതാൽപര്യങ്ങവളാടുള്ള 
കുറ്കരമായ അവഗണെയം ഒരി്ൽ കൂടി 
റതളിയിച്ിരിക്കുന്നു.

tI{µ _Päv

sXm-gn-em-fn-hn-cp-²am-b te-_À tIm-Up-IÄ ]n³-h-en¡pI;
tZiob tamWnssätkj³ ss]¸v sse³ ]²Xn d±m¡pI
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''നമ്മുറട രാജ്യറത് ജെങ്ങൾ, 
അവകാശങ്ങറള കുെിച്് സംസാ
രിക്കുകയം, അതിൊയി വപാരാ
ടുകയം റചയ്് സമയം കളയന്ന
തിര്ിൈാണ.്..ഒരു വ്യക്ി തറന് 
കടമകൾ മെക്കുന്നത് രാജ്യറത് 
ദർബൈറപെടുത്ന്നതിൽ വൈിയ 
പങ്കു് വൈിക്കും.'' എന്ന് ബിറജ
പി്ാരൊയ െമ്മുറട പ്രധാെമ
ന്ത്രി െവരന്ദ്രവമാദി വിൈപിക്കുക
യണ്ായി. 'വൈാകത്ിറൈ ഏറ്വും 
വൈിയ ജൊധിപത്യ രാജ്യത്ി
റന്' പ്രധാെമന്ത്രിയറട ഈ പ്ര
സ്ാവെറയ വിമർശിച്ചുറകാണ്് 
റഡ്ാൻ റൈൊൾഡിറന് എഡി
വറ്ാെിയൽ (ബാംഗ്ലൂർ 26.01.2022) 
ഇങ്ങിറെ െിരപീക്ിച്ചു: ''...പൗര
ന്ാരും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള 
സാമൂൈിക കരാെിറന് അടിസ്ാ
െം െിർവചിക്കുന്നതാണ് ഭരണ
ഘടെ. രാജ്യറത് ജെങ്ങളായ 
െമ്മൾ ഭരണഘടെയം അതുവഴി 
മൗൈികാവകാശങ്ങളം എല്ാ പൗ
രന്ാർക്കുമായി സമർപെിച്ചു. ഈ 
അവകാശങ്ങളാണ് രാജ്യറത് 
ജെങ്ങറള ഒരു ബ്ിട്പീഷ് വകാള
െിയിറൈ പ്രജകളിൽെിന്ന് വ്യ
ത്യസ്മായി ഒരു പരമാധികാര 
െിപെബ്ി്ിറൈ പൗരന്ാരാ്ി 
മാറ്ിയത്... ഈ അവകാശങ്ങൾ 
ഭരണഘടെയറട കാതൈാണ്...''

 'അടിസ്ാെ കടമകൾ' എന്ന 
വകുപെ് ഉൾറപെടുത്ിയത് സ്വത
ന്ത്ര ഇന്ത്യയറട ഒരു ഇരുണ് കാ
ൈയളവിൽ, അതായത് അടിയ
ന്തരാവസ്്ാൈത്്, 1976റൈ 
ഇന്ിരാഗാന്ിയറട വെതൃത്വത്ി
ലുള്ള വകാൺഗ്സ് സർ്ാരാണ.് 
''അത് ഭരണഘടെയറട അടി
സ്ാെ പ്രമാണങ്ങളറട ഭാഗമല്, 
മൗൈികാവകാശങ്ങൾവപാറൈ 
െ്യായപീകരി്ാവുന്നതും െടപെി
ൈാവ്ണ്തുമല്.'' ഇന്ിരാഗാന്ി
യറട ഭരണവും വമാദിയറട ഭരണ
വും തമ്മിൽ എറന്തകേിലും വ്യത്യാ
സമുവണ്ാ? ജെങ്ങളറട ഭാഗത്
െിന്ന് വൊക്കുകയാറണകേിൽ, ഒരു 
വ്യത്യാസവും ശ്രദ്ധി്റപെടില്. 
പകരം, അടിച്മർത്ൈിറന്യം 
മർദ്െത്ിറന്യം ആ്ം വർദ്ധി
പെിച്ചുറകാണ്് ഇന്ിരാഗാന്ിയറട 
ഭരണത്ിറന് ലപതൃകം വിശ്വ
സ്തവയാറട െിൈവിറൈ ബിറജപി 
സർ്ാർ തുടരുകയാറണന്ന് വതാ
ന്നിപെിക്കുന്നു. എന്തുറകാണ്ാണി
ത്? കാരണം, രണ്് സർ്ാരുക
ളം ഭരിച്തും ഭരിക്കുന്നതും കുത്ക 
മുതൈാളിമാർക്കും മുതൈാളിത് 
ഭരണകൂടത്ിനും കപീഴ് വഴങ്ങിയാ
ണ്. മുതൈാളിത്ം അതിറന് ഇന്ന
റത് വശാച്യാവസ്യിൽ എത്ര
വമൽ പ്രതിസന്ിയിൈായിരിക്കു 
ന്നുവവാ,  അത്രവമൽ തപീവ്രമായി, 
അധ്വാെിക്കുന്ന ജെവിഭാഗങ്ങറള 
ചൂഷണം റചയ്യുന്നു. അവരുറട വർ
ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ദാരിദ്ര്യത്ിറന്യം 
ദരിതത്ിറന്യം യഥാർത്ഥ കാ
രണങ്ങളിൽ െിന്ന് ജെങ്ങളറട 
ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിനും ജെങ്ങ

ളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ വരാഷം അണ
റപാട്ിറയാഴുകുന്നതിറെ സാധ്യ
മായ പരിധിവറര തടയന്നതിനും, 
ബൂർഷ്വാ സർ്ാരുകൾ, വകാഗ്
സിറന്വയാ ബിറജപിവയാ ആക
റട്, വഞ്ൊപരമായ മുദ്രാവാക്യ 
ങ്ങൾ റമെറഞെടുക്കുുന്നു. 'ഗരപീബി 
ൈഠാവവാ' (ദാരിദ്ര്യ െിർമ്മാർജ്
െം), 'വസാഷ്യൈിസ്റ് പാവറ്ൺ 
ഓഫ് റസാലസറ്ി' (വസാഷ്യൈി
സ്റ് സാമൂൈികക്രമം), 'റഡവമാക്രാ
റ്ിക് വസാഷ്യൈിസം' (ജൊധിപ
ത്യ വസാഷ്യൈിസം) തുടങ്ങിയ 
മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇന്ിരാഗാന്ി
യറട ഭരണകാൈത്് െമ്മൾ വക
ട്ിട്ടുണ്്. െവരന്ദ്രവമാദിജി, യഥാർ
ത്ഥത്ിൽ, സാൈചര്യം മാറുന്ന
തിെനുസരിച്് പുതിയ മുദ്രാവാ
ക്യങ്ങൾ ഉയർത്ന്നത ്ഒരു ആചാ
രപരമായ ശപീൈമാ്ിയിരിക്കുന്നു. 
ആദ്യം ''അവച് ദിൻ''(െല് ദിെ
ങ്ങൾ), പിറന്ന ''സ്വച് ്ഭാരത'്'(ക്പീൻ 
ഇന്ത്യ), തുടർന്ന് ''സാബ് വക 
സാത്്, സാബ് വക വികാ
സ്''(എല്ാവർക്കുറമാപെം എല്ാവ
രുറടയം വികസെം), ''ആത്മെിർ
ഭർ ഭാരത'്'(സ്വയം പര്യാപ് ഭാരതം), 
''വമ്് ഇൻ ഇന്ത്യ''(ഇൻഡ്യയിൽ 
െിർമ്മിക്കുക),  ''അമൃത് മവൈാ
ത്സവ്''(മൈത്ായ അമൃവതാത്സ
വം), ''അമൃതകാൽ''(അമൃതിറന് 
കാൈഘട്ം), ''ഗതി ശക്ി''(വവഗ
ത്ിറന് ശക്ി) അങ്ങറെ വപാ
കുന്നു. എന്നാൽ, വഞ്ൊപരമായ 
മുദ്രാവാക്യങ്ങളറട അെപ്പുളവാക്കു
ന്ന വശം മെച്ചുറവ്ാനുള്ള ഏറ്
വും െല് മാർഗം പ്രവർത്െ രാ
ൈിത്യത്ിറന്  ഉത്രവാദിത്വം 
ജെങ്ങളറടവമൽ അടിവച്ൽപെി
ക്കുകയാറണന്ന ്ഇവപൊൾ ബിറജപി 
സർ്ാർ കറണ്ത്ിയിരിക്കുന്നു. 
അതിൊൈാണ്, 'ഇന്ത്യയറട ബൈ
ൈപീെത'യറട കാരണം ജെങ്ങൾ 
സ്വന്തം ഉത്രവാദിത്ങ്ങറള 
അവഗണിക്കുന്നതാണ് എന്ന 
ആവരാപണം മുവന്നാട്് റവച്ിരി
ക്കുന്നത്. അപാരംതറന്ന!

പിനിരി്ൻ മ്തെലാളിത് 
നസവകർ ജനങ്ങതള  
കബളി്ിക്്തന്്ത

എന്തിൊണ് ബിറജപിയം 
വകാൺഗ്സും മറ്് വിശ്വസ്രായ 
വസവകരും ജെങ്ങറള കബളിപെി
്ാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? അത് മെ
സ്ിൈാ്ാൻ, മൈാന്ാരായ മാർ
ക് സും എംഗൽസും റൈെിനും 
െൽകിയ സാമൂൈിക വികാസ 
ചരിത്രത്ിറന് റതളിയി്റപെട് 
ശാസ്തപീയ വിശകൈെം വൊവ്
ണ്തുണ്്. മുതൈാളിത്ത്ിറന് 
ആവിർഭാവകാൈത്്, കാൈൈര
ണറപെട് പിന്തിരിപെൻ ജന്ിത്
റത് അട്ിമെിച്്, വളർന്നുവന്ന 
മുതൈാളിവർഗ്ഗം ചരിത്രപരമായി 
പുവരാഗമെപരം മാത്രമായിരുന്നി
ല്, സ്വഭാവത്ിലും വിപ്ലവാത്മക
മായിരുന്നു എന്ന് മാർക്് കാണി
ച്ചുതന്നു. അത് സമൂൈറത് എല്ാ 
വമഖൈകളിലും മുവന്നാട്് െയിച്ചു. 

െവവാത്ഥാെ കാൈഘട്ം, ഇരുണ് 
മധ്യകാൈഘട്ത്ിൽെിന്ന് പ്രബു
ദ്ധതയിവൈക്കുള്ള പ്രയാണത്ിറന് 
ഘട്മായിരുന്നു. ''വ്യക്ി സ്വാത
ന്ത്ര്യം'', ''സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, 
സാവൈാദര്യം'', ''സ്തപീ വിവമാചെം'' 
എന്നപീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അന്തരപീ
ക്ത്ിൽ അൈയടിച്ചു. അത് ചരി
ത്രത്ിറൈ ഒരു പുതിയ യഗത്ി
റന് ഉദയമായിരുന്നു. ഫയൂഡൽ 
അടിമത്ത്ിൽെിന്നുള്ള, സ്വാ
തന്ത്ര്യത്ിനും പുവരാഗതിക്കും  
വവണ്ിയള്ള സാമൂൈിക ത്വരറയ 
അത് പ്രതിഫൈിപെിച്ചു.

ഫയൂഡൽ പ്രഭു്ന്ാരിൽെിന്നും 
രാജവാഴ്ചയിൽ െിന്നും ഉൽപൊദെ 
ഉപാധികളറട െിയന്ത്രണം ഏററ്
ടുക്കുന്നതിനും, െിൈവിലുള്ള വി
ശ്വാസങ്ങറള വിമർശെത്ിെ് 
വിവധയമാ്ി ഉയർന്നുവ ന്ന ശാ
സ്തത്ിറന്യം റമ്ാെിക് സി
റന്യം വികസെറത് അടിസ്ാ
െമാ്ിയള്ള വ്യവസായവൽ്
രണം  വപ്രാത്സാൈിപെിക്കുന്നതിനും 
അവരുറട ഫാക്ടെികളിൽ വജാൈി
റചയ്യാൻ 'സ്വതന്ത്ര റതാഴിൈാളി
കൾ' ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിെ് 
അനുപൂരകമായി, അത് വ്യക്ി
സ്വാതന്ത്ര്യത്ിറന്യം ഫയൂഡൽ 
അടിമത്ത്ിൽെിന്നുള്ള സ്തപീക
ളറട സ്വാതന്ത്ര്യത്ിറന്യം മുദ്രാ
വാക്യം ഉയർത്ി. എന്നാൽ മനു
ഷ്യൻ മനുഷ്യറെ ചൂഷണം റച
യ്യുതിൽെിന്ന് ആയിരുന്നില് ഈ 
സ്വാതന്ത്ര്യം, മെിച്്, മൈാൊയ 
കാൾ മാർക്് ഉജ്്വൈമായി വിവ
രിച്തുവപാറൈ മുതൈാളിത്ത്ിൽ 
മൂൈധെം അധ്വാെറത് ചൂഷണം 
റചയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ രൂപത്ിൽ 
അത് അവതരിച്ചു.വികാസത്ി
റന് പാതയിൽ, മുതൈാളിത്ം കു
ത്ക മുതൈാളിത്വും പിന്നപീട്, 
അതിറന് ഏറ്വും ഉയർന്ന ഘട്
മായ സാമ്ാജ്യത്വവും ആയി. ഒരി
്ൽ ബൂർഷ്വാസി ജന്ിത്റത് 
കുഴിച്ചുമൂടി പകരം മുതൈാളിത്ം 
സ്ാപിച്തുവപാറൈ, ഇന്ന് റതാ
ഴിൈാളിവർഗ്ഗമായിരിക്കും മുതൈാ
ളിത്ത്ിറന്  ശവക്കുഴി വതാണ്ി, 
മനുഷ്യറെ മനുഷ്യൻ ചൂഷണം 
റചയ്യുന്നത് ഇല്ാതാകുന്ന വസാ
ഷ്യൈിസം സ്ാപിക്കുക.

ഫാസിസത്ിതറെ  
ലക്ഷണങ്ങൾ

റതാഴിൈാളിവർഗ്ഗത്ിറന് വെ
തൃത്വത്ിലുള്ള അെിവാര്യമായ 
മുതൈാളിത് വിരുദ്ധ വസാഷ്യൈി
സ്റ് വിപ്ലവറത് തടയതിനുള്ള 
അവസാെ ശ്രമറമന്ന െിൈയിൽ, 
മുതൈാളിവർഗ്ഗം ഫാസിസറത് 
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുക
യാറണന്ന് പ്രമുഖ മാർക് സിസ്റ് 
ചിന്തകനും എസ് യസിഐ (സി) 
യറട സ്ാപകനുമായ സഖാവ് 
ശിബ് ദാസ് വഘാഷ് വിശദപീകരി
ച്ചു. ഇെിപെെയന്നവ ഫാസിസത്ി
റന് സവിവശഷതകളാണ്.

(1) മറ്റുള്ളവറര മത്സരത്ിൽ 
െിന്ന് പുെത്ാ്ി, ചുരു്ം ചി

ൈരുറട ലകകളിൽ സമ്പത്ിറന് 
വകന്ദ്രപീകരണം െടക്കുന്നു. 

(2) പാർൈറമന്്, ഭരണെിർവേ
ൈണം, ജുഡപീഷ്യെി എന്നിവറയ 
കുത്കകൾ്് അധപീെറപെടുത്ി
റ്ാണ്് അവർ്് പാദവസവ 
റചയ്യുന്ന ഏതാനും ചിൈരുറട ലക
കളിൽ രാഷ്ട്രപീയ അധികാരം വക
ന്ദ്രപീകരിക്കുന്നു.

(3) ശാസ്തത്ിറന് സാവകേതിക 
വശങ്ങളം ആത്മപീയവാദവും തമ്മി
ലുള്ള സവിവശഷമായ സംവയാജ
െത്ിലൂറട സാംസ് കാരിക മണ്ഡ
ൈറത് ചിട്റപെടുത്ിറയടുക്കുന്നു. 

അങ്ങറെ ബൂർഷ്വാ ജൊധി
പത്യത്ിറന് ആണി്ല്ലുകളാ
യിരുന്ന വ്യക്ിസ്വാതന്ത്ര്യവും 
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും വൈി
റച്െിയറപെട്ടു. മുതൈാളിത്ം അതി
റന് പ്രതാപകാൈത്,് സ്വാതന്ത്ര്യ
വത്ാട് കൂടുതൽ ബന്റപെട്ിരു
ന്നു, അവതസമയം അതിറന് മര
ണാസന്നഘട്ത്ിൽ അത് ലസ
െികവമധാവിത്വവത്ാടും, ഉവദ്യ
ാഗസ്വമധാവിത്വവത്ാടും കൂടു
തൽ ബന്റപെട്ിരിക്കുുന്നുറവന്ന് 
മൈാൊയ റൈെിൻ ഒരി്ൽ 
പെഞ്ഞു.

ഇന്യൻ സാഹചര്യും
 വൈാക സാമ്ാജ്യത്വ-മുതൈാ

ളിത്ത്ിറന് പ്രതിസന്ി ഘട്
ത്ിൽ, ഇന്ത്യൻ മുതൈാളിത്ത്ിറന് 
ദൃഢപീകരണത്ിെ് അടിത്െ പാ
കിയതും അതിറന് വിശാൈവും 
ദ്രുതഗതിയിലുമുള്ള വികസെത്ി
െ് െടപടികറളടുത്തും, തപീർച്
യായം ബൂർഷ്വാസിയറട വിശ്വസ് 
പ്രതിെിധി എന്നെിൈയിൽ ഭര
ണകക്ിയായ  വകാൺഗ്സാണ.് 
1970കളറട മധ്യത്ിൽ, െിരവധി 
പ്രശ്ങ്ങൾ റപാതുജെങ്ങൾ്് 
അഭിമുഖപീകരിവ്ണ്ി വരികയം, 
അത് ഇന്ിരാഗാന്ിയറട വ്യക്ി
പ്രഭാവത്ിെ് മങ്ങവൈൽപെിക്കുക
യം റചയ്വപൊൾ, രാജ്യത്ടെപീ
ളമുള്ള ആളകൾ ഒവരസമയം പ്ര
വക്ാഭങ്ങളിവൈർറപെട്ടു. അവപൊ
ഴാണ് വകാൺഗ്സ് സർ്ാർ 
അടിയന്തരാവസ്യ്ക് മുതിരുകയം 
ജെങ്ങളറട മി് പൗരാവകാശ
ങ്ങളം ജൊധിപത്യാവകാശങ്ങ
ളം കവർറന്നടുക്കുകയം റചയ്ത്. 
കൃത്യമായി ഈ സമയത്ാണ്. 
ജൊധിപത്യ തത്വങ്ങളറട ഈ 
െഗ് െമായ ൈംഘെം അംഗപീകരി
്ാൻ ജെങ്ങൾ വിസമ്മതിക്കു
കയം ഇന്ിരയറട ഭരണത്ിറെ
തിരായ വപാരാട്ം ഉയർത്കയം 
റചയ്വപൊൾ, ഭരണ കുത്കകൾ 
അപകടം മെസ്ിൈാക്കുകയം വകാ
ൺഗ്സിെ് ഒരു ബൂർഷ്വാ ബദൽ 
അവതരിപെി്ാൻ െിർബന്ിത
രാവുകയം റചയ്തു. അങ്ങറെയാണ് 
ജെസംഘം ഘടകകക്ിയായ 
ജെതാ പാർട്ി രൂപപീകരിച്ത്. 
അതിനുവശഷമുള്ള കാൈയളവിൽ 
വകന്ദ്രത്ിറൈ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ി
റയ അറല്കേിൽ കൂട്ടുറകട്ിറെ ഇട
യ്കിറട മാറ്ിയം മെിച്ചും, വളവും 

തിരിവും െിെഞെ യാത്രറയ്കാടു
വിൽ കുത്കകളറട വർഗ്ഗ താൽ
പെര്യം െിെവവറ്ാൻ ഏറ്വും അനു
വയാജ്യമായ പാർട്ിയായി 
ബിറജപി ഉയർന്നുവന്നു. 

ബിതജപി സർക്ാരിതറെ  
ഭരണത്ിൽ ധനികർ  
കൂെ്തെൽ ധനികരായി

n മൈാമാരി സമയത്് ഇന്ത്യ
യിറൈ ശതവകാടപീശ്വരന്ാരുറട 
എണ്ണം 102ൽ െിന്ന് 143 ആയി 
ഉയർന്നു.

n 2021ൽ 100 അതിസമ്പരായ 
ഇന്ത്യ്ാരുറട കൂട്ായ സമ്പത്് 
57.3 ൈക്ം വകാടി രൂപ എന്ന 
റെവ്ാർഡ് ഉയരത്ിറൈത്ി.

n മൈാമാരി സമയത്് (മാർ
ച്് 2020-30 െവംബർ, 2021) ഇന്ത്യ
യിറൈ ശതവകാടപീശ്വരന്ാരുറട 
സമ്പത്് 23.1 ൈക്ം വകാടി രൂ
പയിൽെിന്ന് 53.2 ൈക്ം വകാടി 
രൂപയായി ഉയർന്നു. അതായത്, 
ഇരട്ിയിവൈറെയായി.

n 142 ഇന്ത്യൻ ശതവകാടപീശ്വ
രന്ാർ്് (719 ബിൈ്യൺ വഡാളർ)  
555 ദശൈക്ം (താറഴ തട്ിറൈ 
40%) ആളകവള്ാൾ (657 ബി
ൈ്യൺ വഡാളർ) കൂടുതൽ സമ്പ
ത്ണ്്.

n 98 സമ്പന്നർ്് (657 ബി
ൈ്യൺ വഡാളർ) ദരിദ്രരായ 555 
ദശൈക്ം ആളകൾ്് തുൈ്യമായ 
സമ്പത്ണ്്.

n ഇന്ത്യയിറൈ ഏറ്വും സമ്പ
ന്നരായ 10 ശതവകാടപീശ്വരന്ാരിൽ 
ഓവരാരുത്രും പ്രതിദിെം 1 മി
ൈ്യൺ വഡാളർ (7.5 വകാടി രൂപ) 
റചൈവഴിക്കുകയാറണകേിൽ, അവ
രുറട സമ്പത്് തപീരാൻ 84 വർ
ഷറമടുക്കും.

n മൈാമാരി സമയത് ്ഇന്ത്യൻ 
ശതവകാടപീശ്വരന്ാരുറട കൂട്ായ 
സമ്പത്് ഇരട്ിയിൈധികമായി.

n ശതവകാടപീശ്വരന്ാരുറട എ 
ണ്ണം 39% വർദ്ധിച്ചു.

ദരി്ദർ കൂെ്തെൽ  
ദരി്ദരായി

n 2020ൽ 4.6 വകാടി ഇന്ത്യ
്ാർ കടുത് ദാരിദ്ര്യത്ിവൈ്് 
തള്ളിവിടറപെട്ടു (ഈ കണ്് 
വൈാകത്് ആറകയള്ള 'പുതിയ' 
ദരിദ്രരുറട പകുതിയാണ്!)

n 2021റൈ സിഎംഐഇ 
സർവവ പ്രകാരം 84% കുടുംബങ്ങൾ 
വരുമാെത്ിൽ ഇടിവ് വെരിട്ടു.

n വകാവിഡ് മൈാമാരി്് മു
മ്പുതറന്ന, വൈാകറത് ദാരിദ്ര്യരു
റട 60% ഇന്ത്യയിൈായിരുന്നു. 23 
വകാടിയിൈധികംവപർ ഇന്ത്യയിൽ 
ദാരിദ്ര്യവരഖയ്ക് താറഴയാണ് ജപീ
വിക്കുന്നത്.

n ആവഗാള പട്ിണി സൂചിക
യിൽ 107 രാജ്യങ്ങളിൽ 94-ാം 
സ്ാെത്ാണ് ഇന്ത്യ.

n മൈാമാരി ൈിംഗസമത്വറത് 
99 വർഷത്ിൽെിന്ന് 135 വർ
ഷമായി പിവന്നാട്ടിച്ചു.
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n 2020ൽ സ്തപീകൾ്് റമാത്
ത്ിൽ 59.1 ൈക്ം വകാടി രൂപ
യറട വരുമാെം െഷ്റപെട്ടു.

n 2019റെ അവപക്ിച്് 1.3 
വകാടി സ്തപീകൾക്കുകൂടി വജാൈി 
െഷ്റപെട്ടു.

n റതാഴിൈില്ായ്മ െിര്് കഴി
ഞെ 45 വർഷറത് ഏറ്വും ഉയർ
ന്ന െിൈയിറൈത്ി. െമ്മുറട പാർ
ട്ി മുഖപത്രമായ വപ്രാൈിവറ്െിയൻ 
ഇൊയറട മുൻ ൈ്ങ്ങളിൽ ജെ
ങ്ങൾ വെരിടുന്ന സാമ്പത്ിക ദ
രിതങ്ങളം രാഷ്ട്രപീയ അടിച്മർത്
ലുകളം വിശദപീകരിക്കുന്ന െിരവ
ധി വൈഖെങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപീകരി 
ച്ിട്ിണ്്.

അടുത്ിറട സമാൈരിച് ഈ 
ഡാറ്റയല്ാം, കാണിക്കുന്നത് 
ഇന്ത്യ ''അമൃത കാൈത്ിൽ'' എത്ി
റയന്നാവണാ, അവതാ അതിവവ
ഗം ൊശത്ിറന് പടുകുഴിയിവൈ
്് കൂപ്പുകുത്റയന്നാവണാ എന്ന് 
പ്രധാെമന്ത്രി സാെിവൊട ്െങ്ങൾ 
വിെയപൂർവേം വചാദിക്കുന്നു. സമ്പ
ന്നർ സമൂൈത്ിറന് എല്ാ സമ്പ
ത്ം പദവികളം അനുഭവിക്കു
വമ്പാൾ പാവറപെട്വർ ജപീവി്ാ
നുള്ള അവകാശം വചാദിക്കുന്നത് 
കുറ്മാവണാ? കഴിവുറ്, റതാഴിൽ 
രൈിതരായ യവാ്ൾ വജാൈി 
വെടണറമന്ന് ആഗ്ൈിക്കുന്നത് 
റവറുപ്പുണ്ാക്കുംവിധം അെ്യായ

മാവണാ? സാധാരണ്ാർ്് 
വാങ്ങാൻ കഴിയന്ന രപീതിയിൽ 
അവശ്യസാധെങ്ങളറട വിൈ കു
െയ്കണറമന്ന ആവശ്യം എങ്ങറെ
യാണ് അതിരുകടന്നതാകുന്നത്? 
മൈാമാരി സമയത്് രാജ്യറത് 
ആവരാഗ്യസംരക്ണ സംവിധാ
െത്ിറന് ദൗർബൈ്യവും അപര്യാ
പ്തയം െന്നായി തുറുന്നുകാട്റപെട്ടു. 
എന്നാൽ യൂണിയൻ ബജറ്ിൽ 
ഓവരാ വർഷവും ആവരാഗ്യത്ി
നുള്ള വിൈിതം കുെഞ്ഞുറകാണ്ിരി 
ക്കുകയാണ്. ആവരാഗ്യ വമഖൈയ
റട റചൈവ് ജിഡിപിയറട 1.2-1.6% 
എന്ന വളറര താഴ് ന്ന െിൈയിൽ 
തുടരുകയം കഴിഞെ 22 വർഷ
ത്ിെിറട 0.09% മാത്രം വർധി
ക്കുകയം റചയ്തു. അവപൊൾ സൗ
കര്യപ്രദമായി വപാകാൻ സാധി
ക്കുന്ന  ആശുപത്രികളിൽെിന്നും 
സൗജെ്യമാവയാ, കുെഞെ റചൈ
വിവൈാ ആവരാഗ്യപരിരക് ൈഭ്യ
മാ്ണറമന്ന ്ആവശ്യറപെടുന്നത് 
ആഡംബരമാവണാ? വിദ്യാഭ്യാ
സറച്ൈവ് ജിഡിപിയറട റവറും 
3% മാത്രമാണ്. കഴിഞെ 18 വർ
ഷത്ിെിറട 0.07% മാത്രമാണ് 
വർധിച്ത്. ആവരാഗ്യ സംരക്
ണംവപാറൈതറന്ന, റപാതു സർ
വേകൈാശാൈകറളയം സ്വകാര്യ
വൽ്രിക്കുന്നതിൊയി സർ്ാർ 
െിയന്ത്രണം ഉപവയാഗിക്കുന്നു. 
സർവേകൈാശാൈകൾക്കുള്ള സർ

്ാർ ഫണ്ടുകൾ കുെഞ്ഞുറകാണ്ി 
രിക്കുന്നു. സ് കൂൾ റകാഴിഞ്ഞുവപാ
്് വർധിക്കുവമ്പാൾ, പര്യാപ്മ
ല്ാത് വിദ്യാർത്ഥി-അധ്യാപക 
അനുപാതം വിദ്യാഭ്യാസ െിൈവാ
രം താഴ്ത്തുന്നു, ഗ്ാമങ്ങളിറൈയം അർ
ദ്ധ െഗരങ്ങളിറൈയം മി് സ് കൂ
ളകളം വശാച്യാവസ്യിൽ ആയി
രിക്കുന്നു. പൈ സ് കൂളകളം തകർ
ന്നടിയന്നു. അഭിൈഷണപീയമായ, 
ശാസ്തപീയവും മവതതരവും ജൊധി
പത്യപരവുമായ ഉള്ളട്മില്ാറത 
സിൈബസ് രൂപറപെടുത്ി വിദ്യാ
ഭ്യാസത്ിറന് സത് ഇല്ാതാക്കു
ന്നു. ഈ അവസരത്ിൽ, എല്ാ
വർക്കും ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്ിനുള്ള അവകാശം ആവശ്യ
റപെടുന്നത് മണ്ത്രമാവണാ? 

സ്തപീകൾറ്തിരായ കുറ്കൃത്യ
ങ്ങൾ ഭയാെകമാം വിധം വർദ്ധി
ച്ചുവരികയാണ.് ബൈാത്സംഗങ്ങൾ, 
കൂട്ബൈാത്സംഗങ്ങൾ, റകാൈപാ
തകങ്ങൾ, പപീഡെങ്ങൾ, ആസിഡ് 
ആക്രമണങ്ങൾ, സ്തപീധെ മരണ
ങ്ങൾ, ദരഭിമാെറ്ാൈകൾ, ഗാർ
ൈിക പപീഡെങ്ങൾ, റപൺഭ്രൂണ
ൈത്യകൾ, ശിശുൈത്യകൾ എന്നിവ 
ഭയാെകമായി വർധിച്ചുവരികയാ
ണ്. ഇത്രറമാരു സാൈചര്യ
ത്ിൽ സ്തപീകൾറ്തിരായ അതി
ക്രമങ്ങൾ അവസാെിപെി്ാനും 
സുരക്ിതമായ ജപീവിതമാർഗത്ി
നുള്ള സ്തപീകളറട അവകാശം സം

രക്ി്ാനും ഉചിതമായ െടപ
ടികൾ വവണറമന്ന ആവശ്യം 
അപരിഷ് കൃതമാവണാ മിസ്റർ പ്ര
ധാെമന്ത്രി? കഴിഞെ രണ്് വർ
ഷമായി റകാവിഡ് മൈാമാരിയം 
സമ്പദ് വ്യവസ്യം റതാഴിൈാളി
വർഗത്ിറന്യം അൊഥരായ കു
ടിവയറ് റതാഴിൈാളികളറടയം കർ
ഷകരുറടയം ജപീവിതറത് എങ്ങ
റെ തകർത്റവന്ന് വൈാകം മുഴു
വൻ തിരിച്െിയന്നുണ്്. ഈ ദരി
തമനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദശൈക്്
ണ്ിെ് ആളകൾ്് ഉചിതമായ 
െഷ്പരിൈാരം െൽകണറമന്ന 
ആവശ്യം ഒരു വിവശഷാവകാശ
മാവണാ പ്രധാെമന്ത്രി സാർ?

മൂന്ന് കാർഷിക െിയമങ്ങളം 
അത്യന്തം വിൊശകരമായ ലവ
ദയുതി(വഭദഗതി) ബിൽ 2021 ഉം 
പിൻവൈി്ണറമന്നും, താങ്ങു
വിൈ െിയമവിവധയമാ്ണറമ
ന്നും കാർഷികവമഖൈയറട വകാർ
പെവെറ്് ഏററ്ടു്ൽ തടയണമുന്നു
മുള്ള ആവശ്യങ്ങളമായി ൈക്്
ണ്ിെ് കർഷകരും, വൃദ്ധരും, 
യവാ്ളം, പുരുഷന്ാരും, സ്തപീക
ളം, എല്ാ പ്രതിബന്ങ്ങറളയം 
ബൈപ്രവയാഗറത്യം അതിജപീ
വിച്്, ഡൽൈിയറട അതിർത്ി
കൾ ലകവശറപെടുത്കയം, 
700ൈധികം ജപീവൻ ബൈിയർപെി
ക്കുകയം റചയ്വപൊൾവപൊൾ, ആ 
ജപീവന്രണ വപാരാട്റത് 'ഭപീകര

വാദം', 'വിവദശ ശക്ികൾ വസ്ാ
സർ റചയ് അസ്വസ്ത', 'വദശവി
രുദ്ധം', 'െപീതിരൈിതം' എന്നിങ്ങ
റെറയാറ  ്വിവശഷിപെി് ാവമാ?

പ്രധാെമന്ത്രി സാർ, താകേളം, 
താകേളറട പാർട്ിയം വളറര പവി
ത്രറമന്ന് കരുതുന്ന ഭരണഘടെ, 
ജപീവി്ാനുള്ള അവകാശം, മത
വിശ്വാസത്ിനുള്ള അവകാശം, 
െയൂെപക് സംരക്ണം എന്നിവ 
വ്യക്മായ െിബന്െകളിൽ വ്യ
വസ് റചയ്യുന്നുണ്്. അതിറന് 
ചാർട്ർ ഓഫ് ഡയൂട്ിയിൽ പെ
ഞെിരിക്കുന്ന ൈക്്യങ്ങറള െിങ്ങ
ളറട ഗവൺറമന്് ശരിക്കും ഉയർ
ത്ിപെിടിക്കുന്നുവണ്ാ? ഇതിനുത്
രം ഇല് എന്നുതറന്നയാണ്. െയൂ
െപക്ങ്ങറള റകാല്ാൻ പരസ്യ
മായി ആൈ്വാെം റചയ്തും, മു്പീ
ങ്ങറളയം ക്രിസ്്യാെികറളയം 
പിന്നാ്്ാറരയം ദളിതറരയം 
തല്ിറ്ാന്നും, അവരുറട വപീടുക
ളം സ്വത്്ളം ആരാധൊൈയ
ങ്ങളം െശിപെിച്ചും, വർഗപീയഭ്ാന്ത് 
വളർത്ിയം, വർഗപീയ-വംശപീയ 
കൈാപത്ിെ് വപ്രരിപെിച്ചും, സം
ഘപരിവാർ ആ ഭരണഘടൊ 
വ്യവസ്കൾ െഗ് െമായി ൈംഘി
ക്കുകയാണ്. െിങ്ങളറട സർ്ാർ 
റവറും കാഴ്ച്ാരല്, മെിച്്, െയൂെ
പക്ങ്ങൾക്കും, പ്രവത്യകിച്് മു
്പീങ്ങൾക്കും ക്രിസ്്യാെികൾക്കും 
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ആതുരവസവെ രംഗവത്യ്ക് 
പ്രവവശിക്കുന്ന റമഡി്ൽ ബി
രുദധാരികൾ തങ്ങൾ ലവദ്യശാ
സ്തത്ിറന് മൂൈ്യങ്ങളം ലെതിക
തയം ഉയർത്ിപെിടിച്ചുറകാണ്് 
സമർപെിതമായി പ്രവർത്ിക്കുറമന്ന 
പ്രഖ്യാപെമാണ് ൈിറപൊക്രറ്ിക് 
പ്രതിജ്യിലൂറട റചയ്യുന്നത്. 
പ്രാചപീെ ഗ്പീസിറൈ പ്രമുഖ ഭിഷ
ഗ്വരൊയിരുന്ന ൈിവപൊക്രറ്സി
റന് വപരിൽ അെിയറപെട്ടുന്ന ഈ 
പ്രതിജ് രാജ്യങ്ങളറട അതിർ
വരമ്പുകളില്ാറത വൈാകവ്യാപക
മായി റമഡി്ൽ വിദ്യാഭ്യാസ
രംഗത്് കൈാകാൈങ്ങളായി അനു
വർത്ിച്് വപാരുന്നതാണ്. ൈി
വപൊക്രറ്സിറെ ഗ്പീസ് എന്ന രാ
ജ്യത്ിറന് പ്രതിെിധിയായല്, 
മെിച് ്ലവദ്യശാസ്ത രംഗത് ്അതു
ൈ്യമായ സംഭാവെകൾ െൽകിയ 
മൈാൊയ ഭിഷഗ്വരൊയാണ് 
ആധുെിക ലവദ്യശാസ്തം കാണു
ന്നത്. ൈിറപൊക്രറ്ിക് പ്രതിജ്
യാകറട് അതിറന് പ്രാചപീെ രൂ
പത്ിൈല് ഇവപൊൾ െിൈെിൽ
ക്കുന്നത്. ആധുെിക ലവദ്യശാ
സ്തത്ിറൈ വികാസറത് ഉൾറ്ാ
ണ്ടും സാമൂൈ്യ സാൈചര്യങ്ങളിൽ
വന്ന മാറ്ങ്ങൾ്നുസരിച്ചും 
വവൾഡ് റമഡി്ൽ അവസാസി
വയഷൻ 1948 മുതൽ ഏഴ് പ്രാവ

ശ്യം ൈിറപൊക്രറ്ിക് പ്രതിജ് 
പരിഷ്കരിച്ിരുന്നു. ജെപീവ പ്രഖ്യാ
പെങ്ങൾ എന്ന വപരിൽ അെിയ
റപെടുന്ന ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾ 
2017ൽ ആണ് അവസാെമായി 
െടന്നത്. ഇവപൊൾ െിൈെിൽക്കു
ന്ന ൈിറപൊക്രറ്ിക് പ്രതിജ് 
െവവാത്ഥാെ മൂൈ്യങ്ങൾ ഉൾറ്ാ
ള്ളുന്നതും മവതതരവും സാർവേൈൗ
കിക കാഴ്ചപൊട് ഉയർത്ിപെിടി
ക്കുന്നതുമാണ.് ജാതി, മതം, ൈിംഗം, 
പ്രായം, വംശം, രാഷ്ട്രപീയം, സമൂ
ൈത്ിറൈ സ്ാെം എന്നിവറയ്ക
ല്ാം അതപീതമായി,  മനുഷ്യജപീവ
െ് അവങ്ങയറ്ം വിൈകൽപെിച്ചു
റകാണ്് ഏറതാരു വരാഗിക്കും 
ചികിത്സ െൽകാൻ ഒരു വഡാക്ടർ 
തയ്യാൊകണറമന്നും അയാൾ 
തറന് ജപീവിതം മനുഷ്യരാശിറയ 
വസവിക്കുന്നതിൊയി സമർപെി
്ണറമന്നും െിഷ്കർഷിക്കുന്നതാ
ണ് ആധുെിക കാൈറത് ൈിറപൊ
ക്രറ്ിക് പ്രതിജ്.

എന്നാൽ ഈ ൈിറപൊക്രറ്ിക് 
പ്രതിജ്യ്ക് പകരം പ്രാചപീെ ഭാ
രതത്ിറൈ ഭിഷഗ്വരൊയിരുന്ന 
ചരക മൈർഷിയറട വപരിൽ അെി
യറപെടുന്ന ‘ചരക ശപഥം’ റകാ
ണ്ടുവരാൻ ൊഷണൽ റമഡി്ൽ 
കമ്മപീഷൻ (എൻഎംസി) ഏകപ
ക്പീയമായ െപീ്ം െടത്കയാ
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ണ്. പ്രാചപീെ ഭാരതത്ിൽ ലവ
ദ്യശാസ്ത രംഗത്്, അന്ന് വൈാക
ത്ിറന് മറ്് ഭാഗങ്ങളിലുണ്ായി
രുന്ന ചികിത്സാരപീതികറള അവപ
ക്ിച്് വളറര വൈിയ മുവന്നറ്ം 
ഉണ്ായിട്ടുറണ്ന്നത് തർ്മറ് 
സംഗതിയാണ്. എന്നാൽ അ്ാ
ൈറത് ലവദ്യശാസ്ത വിജ്ാെ
ത്ിറന്യം സാമൂൈ്യ സാൈചര്യ
ങ്ങളറടയം  അടിസ്ാെത്ിൽ 
രചി്റപെട് ലവദ്യശാസ്ത ഗ്ന്ഥ
മായ ‘ചരക സംൈിത’യറട ഭാഗ
മായ ‘ചരക ശപഥം’, ആധുെിക 
കാൈഘട്ത്ിറൈ ലവദ്യശാസ്ത 
വിജ്ാെറത്യം സംസ്ാരറത്
യം ആസ്ദമാ്ി പരിവശാധിക്കു
കയാറണകേിൽ വളറരയധികം 
പ്രതിവൈാമ സ്വഭാവം ഉള്ളതാറണ
ന്ന് കാണാം. ഉദാൈരണത്ിെ് 
‘ചരക ശപഥ’ത്ിൽ, ലവദ്യന്ാർ 
ഉന്നത ജാതിയിൽ റപടുന്നവവരാ
ട് മാെ്യമായി റപരുമാെണറമന്നും, 
രാജാവിറന് വിവദ്വഷത്ിെ് പാ
ത്രമായവറര ചികിൽസി്രുറത
ന്നും, ഭർത്ാവവാ രക്ിതാവവാ 
സമപീപത്ിറല്കേിൽ സ്തപീകറള ചി
കിൽസി്രുറതന്നും െിഷ്കർഷി
ക്കുന്നു. അശാസ്തപീയവും തികച്ചും 
പ്രതിവൈാമകരവുമായ ഇത്രം 
ആശയങ്ങൾ ഉൾറകാള്ളുന്ന ‘ചരക 
ശപഥം’ ഭാരതപീയ വിജ്ാെത്ി

െ ്പ്രാമുഖ്യം െൽകാറെന്ന വപരിൽ 
റമഡി്ൽ വിദ്യാഭ്യാസത്ിറന് 
ഭാഗമാ്ി മാറ്ാനുള്ള െപീ്ം 
അവങ്ങയറ്ം അപൈപെപീയമാണ്.

ശാസ്തവും വിജ്ാെവും ഏറത
കേിലും ഒരു രാജ്യത്ിറന്താണ് 
എന്ന് പെയന്നത് തികച്ചും റത
റ്ായ വാദമാണ്. ഏറതാരു രാജ്യ
റത്യം ജെങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്ന 
വിജ്ാെറത് സമാൈരിച്ചുറകാ
ണ്ാണ് മനുഷ്യവിജ്ാെം വളർ
ന്നു വികസിക്കുന്നത്. പ്രാചപീെ വി
ജ്ാെം ആധുെിക വിജ്ാെ
റത് അവപക്ിച്് വളറരയധികം 
പിന്നിട്ടുെിൽക്കുന്നതാണ്. ആധു
െിക വിജ്ാെത്ിറന് അടിസ്ാ
െത്ിൈാണ് കൂടുതൽ ഉയർന്ന വി
ജ്ാെം സൃഷ്ി്റപെ ടുന്നത്. 
പൗരാണിക വിജ്ാെറത് മുറു
റകപെിടിച്ചുെിന്നുറകാണ്് ഒരു രാ
ജ്യത്ിനും മുവന്നൊൻ കഴിയില്.

വിവിധ ചികിത്സാ സമ്പ്രദാ
യങ്ങറള അശാസ്തപീയമായി കൂട്ി
്ൈർത്ി ‘സകേരലവദ്യം’ സൃ
ഷ്ി്ാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ചരക 
ശപഥം അടിവച്ൽപെിക്കുന്നതിറന് 
പിന്നിൽ ഉറണ്ന്ന് സംശയിവ്
ണ്ിയിരിക്കുന്നു. ആയർവവദം പ്രാ
ചപീെ കാൈറത് മനുഷ്യറന് അെി
വിറന് അടിസ്ാെത്ിലുള്ള ചി
കിത്സാ രപീതിയാണ്. ആധുെിക 

ലവദ്യശാസ്തമാകറട്, ശാസ്തത്ി
റന് വിവിധ വമഖൈകളിൽ സൃഷ്ി
്റപെട് ഉയർന്ന വിജ്ാെത്ി
ന് അടിസ്ാെത്ിൽ തികച്ചും 
ശാസ്തപീയമായ സമപീപെരപീതി സ്വപീ
കരിച്് വളർന്നുവികസിച്താണ്. 
ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ിവച്ർ്ാനുള്ള 
െപീ്ം അശാസ്തപീയവും ആധുെിക 
ലവദ്യശാസ്തത്ിറന് വളർച്യ്ക് 
തടസ്ം സൃഷ്ിക്കുന്നതുമാണ്. 
ഇവപൊൾ ആവഗാളതൈത്ിൽത
റന്ന വിൈമതി്റപെടുന്ന ഇന്ത്യ
യിറൈ റമഡി്ൽ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്ിന് െിൈവാരത്കർച്യ്ക്കും ഇത് 
കാരണമാവും.

വദശപീയ വിദ്യാഭ്യാസ െയം
-2020റന് ഭാഗമായി ഭാരതപീയ 
വിജ്ാെ സമ്പ്രദായത്ിറന്  അ 
ടിസ്ാെത്ിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം 
െൽകാറെന്നവപരിൽ െടപൊക്കു
ന്ന ഇത്രം െപീ്ങ്ങളറട യഥാർ
ത്ഥ ഉവദ്ശ്യം ഭരണവർഗത്ിന് 
സ്ാപിത താല്ര്യങ്ങൾ സംരക്ി
്ാൻ സങ്കുചിത വദശപീയ വാദം 
വളർത്ന്നതിെ് അനുകൂൈമായ 
മവൊഘടെ വിദ്യാർഥികളിൽ സൃ
ഷ്ിക്കുക എന്നതാണ്. ശാസ്തത്ി
റന് വികാസത്ിനും സാമൂൈ്യ പു
വരാഗതിക്കും വിഘാതം സൃഷ്ിക്കു
ന്ന ഇത്രം െടപടികറള ശക്
മായി റചറുവ്ണ്തുണ്്.

(10-ാം ശേജില് നിന്്ച്)

(ശേഷം 12-ാം ശേജില്)
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മീഡിയ വൺ വാർത്ാ ചാ
െൈിറന് സംവപ്രഷണ ലൈസൻ
സ് െദ്ാ്ിയ വകന്ദ്ര വാർത്ാവി
െിമയ മന്ത്രാൈയത്ിറന് ഉത്ര
വ ്വകരള ലൈവ്ാടതി സിംഗിൾ 
ബഞ്് ശരിവച്ിരിക്കുന്നു. 'വദശ
സുരക്'റയ മുൻെിർത്ിയാണറത്ര 
െടപടി. എന്നാൽ മപീഡിയ വൺ 
ചാെൽ വദശസുരക്്് അപക
ടകരമാകുന്ന എന്ത് കുറ്മാണ് റച
യ്റതന്ന് ഉത്രവിൽ വ്യക്മാ
ക്കുന്നില്. ലൈസൻസ് പുതു്രു
റതന്ന ഉവദ്യാഗസ്തൈ സമിതി
യറട ശുപാർശ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാ
ൈയം അംഗപീകരിച്തായാണ് മെ
സ്ിൈാക്കുന്നറതന്നും അതുറകാണ്് 
വിൈ് ്പിൻവൈി് ാൊയി സമർ
പെി്റപെട് ൈർജ്ികളിൽ ഇട
റപടാൊകിറല്ന്നും മറ്റുമുള്ള ലൈ
വ്ാടതിയറട വിശദപീകരണം 
െിശ്യമായം ജൊധിപത്യ മെഃ
സാക്ിറയ റെട്ിപെിക്കുന്നു.

മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യറത്യം 
ജൊധിപത്യ വ്യവസ്റയയം ഗു
രുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്ര
ശ്ത്ിൻവമൽ ഉവദ്യാഗസ്തൈ 
സമിതിയറട ശുപാർശയം ആഭ്യ
ന്തര മന്ത്രാൈയത്ിറന് അനുമതി
യം മാത്രം കണ്ിറൈടുത്ാൽ 
മതിവയാ? െപീതിയം െ്യായവും 
അന്തിമമായി തപീരുമാെിവ്ണ് 
ജുഡപീഷ്യെി എക്ികയുട്പീവിറന് 
അപ്രമാദിത്വത്ിെ് കപീഴ് വഴങ്ങു
ന്നുറവന്നാവണാ ഇതിൽെിന്ന് 
മെസിൈാവ്ണ്ത്? 2021 ജനു
വരി 31ൊണ് മപീഡിയാവൺ ചാ

െൈിറന് സംവപ്രക്ണം തടയന്ന 
ഉത്രവ് വകന്ദ്ര വാർത്ാ പ്രവക്
പണ മന്ത്രാൈയം പുെത്ിെക്കുന്നത.് 
സാധാരണ വപാറൈ, ലൈസൻ
സ് പുതുക്കുന്ന തിെ് ചാെൽ െൽ
കിയ അവപക്യിൻവമൈാണ് 
സംവപ്രഷണ വിൈ്് തപീരുമാെം 
വരുന്നത് എന്നതും അസ്വാഭാവി
കമാണ്. ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ്, ആ 
ചാെൈിെ് സംവപ്രഷണ അനുമ
തി െൽകിയതിനുവശഷം ഒരി
്ൽ വപാലും വദശസുരക്ാ പ്ര
ശ്ങ്ങൾ ഉയർന്ന് വന്നിരുന്നില്. 
ഇവപൊഴുമവത. വദശ സുരക് കണ
്ിറൈടുത്് ലൈസൻസ് െദ്ാ
്ാതിരി് ാൻ കാരണമുറണ്കേിൽ 
വബാധിപെി്ണറമന്നാവശ്യറപെ
ട്് വകന്ദ്ര സർ്ാർ വൊട്പീസ് െൽ
കിയവപൊൾ തങ്ങറള വകൾ്ാ
റത െടപടിയമായി മുവന്നാട്ടു വപാ
കരുറതന്ന് മാവെജ്റമന്് അഭ്യർ
ത്ഥിച്ിരുന്നു. വ്യക്മായ എറന്ത
കേിലും ഒരു െിയമ ൈംഘെം ചൂണ്ി 
കാണി്ാൻ വകന്ദ്ര സർ്ാരിെ് 
ഇവതവറര കഴിഞെിട്ില്.

സംവപ്രഷണാനുമതി െിവഷ
ധിച്തിറന് കാരണങ്ങൾ പരസ്യ
മാ്ാൻ കഴിയിറല്ന്നാണ് വക
ന്ദ്ര സർ്ാരിനുവവണ്ി ൈാജരായ 
അസിസ്റൻ്െ് വസാളിസിറ്ർ ജെ
െൈിറന് െിൈപാട്. രൈസ്യാവെ്വ
ഷണ വിഭാഗത്ിറന് ചിൈ ഫയ
ലുകൾ മുദ്രവച് കവെിൽ വകാടതി
്് െൽകിയത് ദരൂൈത വർദ്ധി
പെിക്കുകയം റചയ്യുന്നു. വദശസുരക് 
മാത്രം ചൂണ്ി്ാട്ി, വിവരങ്ങൾ 

മെച്ചു വയ്കാൻ ഭരണകൂടത്ിെ് െി
യമപരമായ അധികാരമിറല്ന്ന്  
റപഗാസസ് വകസിൽ സുപ്രപീം 
വകാടതിതറന്ന ചൂണ്ി്ാട്ിയി 
ട്ടുള്ളതാണ്. പൗരാവകാശങ്ങള
റടയം മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്ിറന്
യം ജൊധിപത്യാവകാശങ്ങളറട
യം കാര്യത്ിവൈ്് വരുവമ്പാൾ 
വദശസുരക് എന്ന ഉമ്മാ്ി കാ
ട്ിയാൽ ജുഡപീഷ്യെിറയ െിർവപീ
ര്യമാ്ാറമന്നാണ് വകന്ദ്ര സർ
്ാരിറന് കണക്കുകൂട്ൽ.

2011റൈ വിധിയിലും(രാംറജ
ത് മൈാെി  vs യൂണിയൻ ഓഫ് 
ഇന്ത്യ) സുപ്രപീം വകാടതി ഓർമ്മി
പെിച്ത് "പരാതി്ാരിൽെിന്ന് 
വിവരങ്ങൾ മെച്് റവക്കുന്നവതാ 
സർ്ാരിെ് അനുകൂൈമായി വസ്തു
തകളം സംഭവങ്ങളം വ്യാഖ്യാെി
ക്കുന്നവതാ ഭരണഘടെയറട മുപെ
ത്ിരണ്ാം വകുപെ് ഉെപ്പുെൽകുന്ന 
മൗൈികാവകാശ സംരക്ണത്ി
െ് വിരുദ്ധമാണ്'' എന്നറത്ര. 
അവപൊൾ ഭരണഘടെറയയം െപീ
തിെ്യായ സംവിധാെങ്ങറളയം 
വൊക്കുകുത്ിയാ്ി മാറ്ിറ്ാ
ണ്്, പാർൈറമന്ിറെയം ജൊധി
പത്യ വ്യവസ്റയയം അപ്രസ
ക്മാ്ിറ്ാണ്് മൗൈികാവകാ
ശങ്ങൾ െഗ്നമായി തട്ിറത്െി
പെിക്കുന്ന െടപടികൾ ഓവരാന്നാ
യി െമ്മുറട രാജ്യത്് അരവങ്ങറു
ന്നുറവന്നാണിത് കാണിക്കുന്നത്. 
വകവൈം മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ െി
വഷധറമന്നതിെപ്പുെം അെവധി 
ഗുരുതരമായ മാെങ്ങൾ െിെഞെ

താണ് മപീഡിയാവൺ സംവപ്ര
ഷണ വിൈ്്. തങ്ങൾ്് ൈിത
കരമല്ാത് വാർത്കൾ െൽകു
ന്ന ഏത ്മാധ്യമ സ്ാപെത്ിറന്യം 
പ്രവർത്െം അവസാെിപെി്ാ
ൻ കഴിയംവിധമുള്ള ഒരു കപീഴ്വഴ
്ം കൂടിയാണിതിലൂറട സൃഷ്ട്ി
്റപെടുന്നത്.

ജെങ്ങറള ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്
ങ്ങളിൽ ഭരണകൂടത്ിറന് െടപ
ടികറള വിമർശിക്കുന്ന രൂപത്ിൽ 
വാർത് െൽകാൻ വപാലുമുള്ള 
അവകാശം ൈെി്റപെടുന്നുറവ
ന്നതാണ് ഏറെ ഭയാെകമായ പ്ര
ത്യാഘാതം. രാജ്യത്ിറന് ജൊ
ധിപത്യപരമായ അവവശഷിപ്പു
കൾവപാലും തുടച്ചു െപീ്റപെടുന്ന 
വിപൽ്രമായ ഫാസിസ്റ് കാൽ
വയ്പൊണിത്. രാജ്യസുരക്റയ
ന്ന വപരിൽ, വസാഷ്യൽ മപീഡിയ
ചാെലുകൾക്കും വപാർട്ലുകൾക്കും
വമൽ ഇതിെകം വിൈക്കുകൾ വപീ
ണുകഴിഞ്ഞു. വദശപീയ തൈത്ിൽ 
ചിൈ ചാെലുകറള വിരട്ി വരുതി
യിൈാ്ിയതിറന് ഉദാൈരണങ്ങ
ളം െറമ്മ ഏറെ അസ്വസ്മാക്കു
ന്നതാണ്. എതിർശബ്ദങ്ങറളറയ
ല്ാം തടയന്ന പ്രവണത െമ്മുറട 
രാജ്യറത് എവിറട റകാറണ്ത്ി
ക്കുറമന്നത് ഗുരുതരമായ ആശകേ
തറന്നയാണ്.

ഉവദ്യാഗസ് ഭരണക്ി്് എ 
ല്ാ തൈങ്ങളിലും പിടിമുറുക്കുകയം 
ജൊധിപത്യ സ്ാപെങ്ങറളയം 
െപീതിെ്യായ വ്യവസ്റയയം 
അതിനു കപീഴിവൈ്് റകാണ്ടുവരി

കയം റചയ്യുന്നത് െിശ്യമായം 
സാമൂൈ്യ അന്തരപീക്ത്ിൽ ഇരുൾ 
വപീഴ്ത്തുന്നു. സ്വതന്ത്രമാധ്യമ പ്രവർ
ത്െം ഗുരുതരമായ ഭപീഷണി വെ
രിടുന്ന രാജ്യമായി ഇതിെകം ഇന്ത്യ 
മാെി് ഴിഞെിട്ടുണ്.് മപീഡിയ വൺ 
സംവപ്രഷണ വിൈ്് വരാെിരി
ക്കുന്ന ൊളകറള കുെിച്ചുള്ള വ്യക്
മായ അപായസൂചെയാണ്. വിൈ
്് പിൻവൈിപെി്ാൻ ആവശ്യ
മായ അതിശക്മായ പ്രതിവഷധം 
വളർന്ന് വരണം. ഇതര മാധ്യമ 
സ്ാപെങ്ങളം പത്രപ്രവർത്ക 
യൂണിയനുകളം പ്രതിപക് രാ
ഷ്ട്രപീയ പാർട്ികളറമല്ാം ഒറ്റ്
ട്ായി ശബ്ദമുയർത്ണം. രാജ്യ
ത്ിറന് ജൊധിപത്യപരമായ 
െിൈെിൽപെ് സംരക്ിക്കുന്നുറണ്
ന്ന് ഉെപൊക്കുന്നതിൽ ജുഡപീഷ്യ
െി്് ഒരു പങ്കുണ്്. എന്നാൽ, 
സമപീപ കാൈത്് െഗ്നമാംവിധം 
അധികാരത്ിലുള്ള സർ്ാരിറന് 
ഇംഗിതമെിഞെ് പ്രവർത്ി ക്കു
ന്ന രപീതിയാണ് പൈവകസുകളിലും 
ജുഡപീഷ്യെി സ്വപീകരിച്ചുകാണുന്ന
ത.് എക്ികയുട്പീവിറന് ഉത്രവുകൾ
്് തുൈ്യം ചാർത്ി റകാടുക്കുന്ന
തല് ജുഡപീഷ്യെിയറട ചുമതൈ എന്നു
കൂടി ബഹുമാെ്യ ജഡ്ജിമാറര വി
െയപൂർവേം ഓർമ്മിപെി്റട്.

മപീഡിയാ വണ്ണിറന് സംവപ്ര
ക്ണവിൈ്ിറെതിരായിഎല്ാ 
ജൊധിപത്യ പ്രസ്ാെങ്ങളം മു
വന്നാട്ടു വരണറമന്ന് എസ് യസി
ഐ(കമ്മയൂണിസ്റ്) പാർട്ി സം
സ്ാെ കമ്മിറ്ി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

aoUnb h¬ kwt{]jW hne¡v:  
P\m[n]Xy¯nsâ Pohizmks¯ XS-bp¶p

എതിറര െടക്കുന്ന എണ്ണമറ് ആക്ര
മണങ്ങളം, അധികാരവും സംഘ
പരിവാെിറന് പിൻബൈവുമുള്ള 
സവർണ്ണർ ദളിതറര റകാറന്നാടു
ക്കുന്നതും, മൗൊനുവാദം െൽകി 
ഒത്ാശ റചയ്യുന്നവരാറണന്ന് 
ആർ്ാണ് അെിയാത്ത്? ഈ 
ഭ്ാന്ത് ഉടെടി അവസാെിപെി്
ണറമന്നും, കുറ്വാളികറള കർശ
െമായി ശിക്ി്ണറമന്നും, െി
ങ്ങളറട ഗവൺറമന്ിറന് പകേിറെ 
അപൈപിക്കുന്നതും, മതപരവമാ വം
ശപീയവമാ ആയ െയൂെപക്ങ്ങളറട 
സുരക് ഉെപൊ്ണറമന്ന് ആവ
ശ്യറപെടുന്നതും ഒരു പരിഷ് കൃത 
വ്യക്ി്  ്വചരാത്താവണാ? ഇത് 
എങ്ങറെ അൊവശ്യമാകും ?

ഭരണഘടെ മവതതരത്വറത്
ക്കുെിച്് പെയവമ്പാഴും, താകേളം, 
താകേളറട മന്ത്രിസഭയിറൈ സൈ
പ്രവർത്കരും, ലൈന്വ മതപ
രമായ ആചാരങ്ങളം അനുഷ്ാെ
ങ്ങളം വശ്രഷ്മായി ഉയർത്ി്ാ
ട്ടുകയം ൈിന്ദു വക്ത്രങ്ങളം, ലൈ
ന്വ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളറട 
പ്രതിമകളം വപീവൊടുകൂടി െിർമ്മി
ക്കുന്നതിറെ വപ്രാത്സാൈിപെിക്കു 
കയം റചയ്യുന്നു. ഇത്രം പ്രവർ

ത്െങ്ങൾറ്തിറര ശബ്ദമുയരു
വമ്പാൾ, അത് ഭരണഘടൊപര
മായ എറന്തകേിലും വ്യവസ്കറള 
ൈംഘിക്കുന്നുവണ്ാ? പ്രധാെമന്ത്രി 
സർ, താകേളറട അഭിപ്രായത്ിൽ 
ഇത ്ജൊധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ 
ദരുപവയാഗം റചയ്യുന്നതിെ് തു
ൈ്യമാവണാ? ബ്ിട്പീഷ് സാമ്ാജ്യ
ത്വവുമായി ഒത്തപീർപെിലൂറട അധി
കാരം പിടിച്ചുപറ്ിയ ഇന്ത്യൻ 
വദശപീയ ബൂർഷ്വാസിയറട വിശ്വ
സ് വസവകൻ എന്ന െിൈയിൽ 
വകാൺഗ്സ് സർ്ാർ ഭരണഘ
ടെ അനുശാസിക്കുന്ന ജെങ്ങള
റട അവകാശങ്ങൾ റവട്ിക്കുെയ്കാ
നും ജൊധിപത്യ പ്രസ്ാെങ്ങറള 
തടയാനും തുട്ം മുതൽ െിൈ
റകാണ്ടു എന്ന് എല്ാവർക്കും 
അെിയാം. ജെങ്ങൾ റതറ്ായ 
പക്ത്ായിരുന്നു എന്നും സർ
്ാർ ജൊധിപത്യ തത്വങ്ങൾ 
ആവവശവത്ാറട പിന്തുടരുകയാ
യിരുന്നു എന്നുമുള്ള വ്യാവജെ ജെ
ങ്ങളറട കടമകറളക്കുെിച്്  ഊന്നി
പെെയാൻ അവർ മെന്നില്. കാൈ
ക്രവമണ, സർ്ാരിറന് ജൊധി
പത്യവിരുദ്ധത മാത്രമല്, ഫാസി
സ്റ് മുഖവും റവളിറപെടാൻ തുടങ്ങി. 
ഇന്ിരാഗാന്ി ഗവൺറമന്് ജെ

ങ്ങളറട വമൽ അടിവച്ൽപെിച് ഫാ
സിസ്റ് െടപടികൾ, ജൊധിപത്യ
ത്ിറന് റെടുംതൂണുകളായ പ്രതി
വഷധത്ിറന്യം വിവയാജിപെി
റന്യം ശബ്ദംറകടുത്ാനും ഭരണ 
മുതൈാളിവർഗ്ഗത്ിറന് റമാത്
ത്ിലുള്ള താൽപെര്യറത് വസവി
്ാനും മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു. പ്ര
ധാെമന്ത്രി സർ, താകേളറട വെതൃ
ത്വത്ിലുള്ള െിൈവിറൈ ബിറജപി 
സർ്ാർ മുൻ വകാൺഗ്സ് സർ
്ാരിറന് പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുക 
മാത്രമല്, ഫാസിസ്റ് വസ്വച്ാധി
പത്യത്ിെ് വളറര ശക്മായ 
അടിത്െ പാകുകയം, അതുവഴി 
അദാെി-അംബാെിമാറരവപൊറൈ
യള്ള കുത്ക മുതൈാളിമാറര അർ
പെണവബാധവത്ാറട വസവി് ാൻ 
ഉതകുംവിധം വളറരയധികം മു
വന്നാട് ്വപാകുകയം റചയ്ിരിക്കുന്നു.

മരണാസന്ന മുതൈാളിത്ത്ി 
റന് റപാതുവായ സവിവശഷത
യാണ് ഫാസിസം. പവക് പ്രധാ
െമന്ത്രി സർ, ചരിത്രം എഴുതിയ
ത് ജെങ്ങളാണ്, അല്ാറത ഫാ
സിസ്റ് വസ്വച്ാധിപതികളല്. വൈാ
കറമമ്പാടുമുള്ള ബുദ്ധിജപീവികളം 
രാഷ്ട്രപീയ വെതാ്ളംഫാസിസ
ത്ിറന് െിർണ്ണായകമായ പരാ

ജയവും, അന്ത്യവും ൈിറ്്ൈറുറടയം 
മുവസ്ാളിെിയറടയം മരണവും 
ആവഘാഷിക്കുവമ്പാൾ, ഫാസിസം, 
ചിൈ ഫാസിസ്റ് വെതാ്ളറട 
മരണംറകാണ്് അവസാെി്ി
റല്ന്ന് വൈാകത്ിെ് മുന്നെിയിപെ് 
െൽകിയത് സഖാവ് ശിബ് ദാസ് 
വഘാഷിറന് വവെിട് ശബ്ദമായി
രുന്നുറവന്ന് ഓർക്കുക.. ''ഒരു മുൻ
കൂർ െപീ്ത്ിലൂറട വിപ്ലവറത് 
തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, ചരിത്രപര
മായി ഉയർന്നുവന്ന, മുതൈാളിത്
ത്ിറന് പ്രതിവിപ്ലവ പദ്ധതിയാ
ണ് ഫാസിസം. െിൈവിലുള്ള വ്യ
വസ്ിതിവയാടുള്ള ജെങ്ങളറട 
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അതൃപ്ിയറട 
പശ്ാത്ൈത്ിൽ, പ്രതിസന്ി
യിൈായ, അരാജകത്വസ്വഭാവമു
ള്ള മുതൈാളിത് ക്രമറത് തകർ
ച്യിൽെിന്ന് രക്ി്ാൊണ് 
ഇത് രൂപകൽപെെ റചയ്ിരിക്കു
ന്നത'്' എന്നും അവദ്ൈം െിരപീക്ി
ച്ചു. (വകാൾ ഓഫ് ദ അവർ, റത
രറഞെടുത് കൃതികൾ, വാൈ്യം 
2). എല്ാ സാമ്ാജ്യത്വ-മുതൈാളി
ത് രാജ്യങ്ങളിലും അവിടറത് 
വികാസത്ിറന് വ്യാപ്ി കണ
്ിറൈടു്ാറത ഫാസിസം ഒരു 
റപാതു സവിവശഷതയായി പ്ര

ത്യക്റപെടുറമന്നും അവദ്ൈം അഭി
പ്രായറപെട്ടു. ശരിയായ വിപ്ലവപാർ
ട്ിയറട വെതൃത്വത്ിൽ മുതൈാളി
ത്വിരുദ്ധ വസാഷ്യൈിസ്റ് വിപ്ല
വത്ിലൂറട മുതൈാളിത്ിെ ്അന്ത്യം
കുെിക്കുന്നതുവറര, ഫാസിസറത് 
ഈ മണ്ണിൽെിന്ന ്പിഴുറതെിയാൻ 
കഴിയിറല്ന്ന് മാർക്ിസം-റൈെി
െിസം-ശിബ് ദാസ് വഘാഷ് ചി
ന്തയറട പാഠങ്ങളാൽ സായധരായ 
െമു്െിയാം. 

ജെങ്ങറള ഈ സത്യം വബാ
ധ്യറപെടുത്ാനും, വിപ്ലവ പ്രസ്ാ
െത്ിറന് വികാസത്ിെ് ഉതകു
ന്ന തരത്ിൽ വർഗ-ബഹുജെ 
സമരങ്ങൾ സംഘടിപെി്ാനും 
റതാഴിൈാളിവർഗത്ിറന് മൈാ
ൊയ വെതാവ് സഖാവ് ശിബ് ദാ
സ് വഘാഷ് സ്ാപിച് വസാഷ്യ
ൈിസ്റ് യൂണിറ്ി റസന്ർ ഓഫ് 
ഇന്ത്യ (കമ്മയൂണിസ്റ്) പരമാവധി 
പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. പ്രധാെമ
ന്ത്രി സർ, ജെങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ 
ശരിയായി മെസ്ിൈാക്കുന്നവരാ
ണ്. 'അവകാശങ്ങളം കടമയം' 
എന്നവപരിൽ െിങ്ങൾ അവതരി
പെിക്കുന്ന ഈ വ്യാജമായ ദ്വന്്വ
ത്ിൽ ഇെി അവർ വഞ്ിതരാ
കില്.

ASn-b-´-cm-h-Ø-¡mes¯ P-\m-[n]-Xy [zw-k-\-§Ä  
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കെ െയില് വിരുദ്ധ സമര ജാഥശയാകൊ്ം സഞ്ചരിക്കുന് ഗായെസം
ഘം കതരുവില് ഗാനങ്ങളവതരി്ിക്കുന്നു.

ച് ആശകേകൾ െിയമപരമായി 
െിൈെിൽക്കുന്നതല് എന്നാണ്. 
ഇവിറട െിയമവും െ്യായവും മു
ഖാമുഖം വരുന്നു.'െിയമം, െപീതി 
പ്രദാെം റചയ്യുന്ന വാൈെമാണ്. 
എന്നാൽവപാലും ദരന്തപൂർണമായ 
സത്യറമറന്തന്നാൽ പൈവപൊഴും 
െിയമം െപീതിവയാട് മുഖംതിരിച്ചു 
െിൽക്കുറമന്ന് മാത്രമല്, ശത്രുതാ
പരമായം െിൈറകാള്ളുന്നു' എന്ന് 
ജസ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ പെ
ഞെത് ഇവിറട പ്രസക്മാണ്.

റക റെയിൽ പദ്ധതിറയ വകരളം 
എതിർക്കുന്നത ്െിയമപുസ്കങ്ങൾ 
പരതി വൊ്ിയല്; സൂര്യസമാ
െം റതളിച്മാർന്ന െ്യായയക്
തയറട അടിസ്ാെത്ിൈാണ്. 
ധൊർത്ിയം സമ്പന്നവർഗ താൽ
പര്യങ്ങളം പാർട്ിക്കൂറും റകാണ്്  
ആന്്യം  ബാധി്ാത്വർറ്ാ
റ് അതിറെ സംബന്ിച്് തപീ
വ്രവബാധ്യവുമുണ്്. പദ്ധതിക്കുവവ
ണ്ി കുടിയിെ്റപെടുന്നവരുറട 
ജപീവിതെഷ്ം പൂർണമായി പുെഃ
സ്ാപി്റപെടിറല്ന്ന്, ബഫർ
വസാണുകളിൽ റപട്ടു വപാകുന്ന
വരുറട ജപീവിതം എന്നവന്നക്കുമാ
യി വഴിമുട്ടുറമന്ന്, പരിസ്ിതി 
ൊശം വകരളറത് വാസവയാഗ്യ
മല്ാതാ ി് മാറ്റുറമന്ന,് സംന്തുൈിത 
ഭൂപ്രകൃതി മാെി പ്രകൃതിദരന്തങ്ങൾ്് 
വഴിറയാരുക്കുറമന്ന്, കടറമടുക്കു
ന്ന ഭപീമമായ തുക ആർത്ിറപരു
ത് ചിൈ മൂൈധെശക്ികളറട 
കരങ്ങളിറൈത്റമന്ന്, കടഭാരം 
റകാണ്് ശമ്പളവും റപൻഷനും 
വക്മ പ്രവർത്െങ്ങളം െിൈയ്ക്കു
റമന്ന്, ജെങ്ങൾ്് ഉപകാരറപെ
ടുന്ന ഭാവി വികസെ സാധ്യതക
റളല്ാം ഇല്ാതാ്റപെടുറമന്ന് 
ചിന്താവശഷിയള്ളവർറ്ല്ാം 
പൂർണ വബാധ്യമുണ്്. ഈ ദരന്ത 
സാധ്യതകൾ െിയമ ഗ്ന്ഥങ്ങളറട 
വകുപ്പുകളിലും ഉപവകുപ്പുകളിലു
റമാന്നും എഴുതിവചർത്ിട്ടുണ്ാ
വില്. െിയമമുണ്ാക്കുന്ന െിയമ
സഭയിറൈാ, െിയമറത് വ്യാഖ്യാ
െിക്കുന്ന വകാടതി മുെികളിറൈാ 
ഈ െഷ്ം അനുഭവിക്കുന്നവരുറട 
വരാദെങ്ങൾ മുഴങ്ങാെില്. 

സംസ്ാെ സർ ാ്രും ഇന്ത്യൻ 
റെയിൽവവയം വചർന്ന് രൂപപീക
രിച്റതകേിലും തപീർത്ം സ്വകാ
ര്യസ്വഭാവമുള്ള ഒരു കമ്പെിയാ
ണ് റക റെയിൽ. അതിെ് സർ
്ാരിറന് 'സ് റപഷ്യൽ പർപെസ് 
റവൈി്ിൾ' എന്ന പദവി െൽ
കുകയം റചയ്തു. സർ്ാർ സംവി
ധാെങ്ങളറട െിയമങ്ങളം ബാധ്യ
തകളം പരിവശാധെകളം, െിയ
മെവ്യവസ്കളം െിയന്ത്രണങ്ങ
ളം ബാധകമല്ാത്; എന്നാൽ 
സർ്ാരിറന് വകുപ്പുകളമായി 
ബന്ിപെി്റപെട്് സർ്ാരിറന് 
തറന്ന അധികാരാനുകൂൈ്യങ്ങൾ 
ൈഭ്യമാകുന്ന  സംവിധാെമാണി
ത്. റപാതു ധെകാര്യ കവമ്പാള
ത്ിൽെിന്ന് ധെസമാൈരണം 
െടത്ാനും  സ്വകാര്യപകോളിത്ം 
വെടാനും അതിെ് അവകാശമു

ണ്്. പവക് ഇതുണ്ാക്കുന്ന സാ
മ്പത്ിക ബാധ്യത മുഴുവൻ, സർ
്ാരിറന് അതായത് ജെങ്ങളറട 
ബാധ്യത ആയി മാറുകയം റചയ്യും. 
ഒടുവിൽ സർ്ാരിറന് ലകവശ
മുള്ള  ഓൈരികൾ വിറ്ഴിച്് സ്വ

കാര്യമുതൈാളിമാർ്് ലകമാൊ
നും െിയമ തടസ്റമാന്നുമില്. 
ആവഗാളവൽ്രണ കാൈത്് 
മൂൈധെ താല്ര്യങ്ങൾ്് സൈാ
യിയായി പ്രവർത്ിക്കുകയം െി
കുതിപെണംറകാണ്് പടുത്യർ
ത്ിയ ജെങ്ങളറട ആസ്ികൾ 
അവർ്് തപീറെഴുതിെൽകുകയം 
അവർ്് ആവശ്യമായ സംരക്
ണകവചറമാരുക്കുകയം, പവക് 
സർ്ാരിറന് െിയന്ത്രണങ്ങൾ
ക്കും വമൽവൊട്ത്ിനും പുെത് 
െിൽക്കുകയം റചയ്യുന്ന വഞ്ൊ
ത്മകമായ സംവിധാെത്ിറന് 
വപരാണ് 'സ് റപഷ്യൽ പർപെസ് 
റവൈി്ിൾ'. അത്രറമാന്നാണ് 
വകരളാ റെയിൽ ഡവൈപെ് റമന്് 
വകാർപെവെഷൻ  ൈിമിറ്ഡ ്അഥവാ 
റക റെയിൽ. 

ഇങ്ങറെയള്ള സ് റപഷ്യൽ 
പർപെസ് റവൈി്ിളകൾ, മിഷ
നുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ന് സർ്ാ
രിറന് ഏതാറണ്ല്ാ വകുപ്പുകളി
ലും ആവിർഭവിക്കുകയം ക്രവമണ 
െിൈവിലുള്ള സർ്ാർ സംവിധാ
െങ്ങറള വിഴുങ്ങുകവയാ െിയന്ത്രി
ക്കുകവയാ റചയ്യുന്നു. കിഫ്ബി, 
എൻആർഎച്്എം, എസ.്എസ.്എ, 
െവവകരളമിഷൻ തുടങ്ങിയവ 
ഇത്രത്ിൽ ആവഗാളവൽ്
രണ തത്്വങ്ങൾ്നുസരിച്് രൂ
പപീകരി്റപെട്ിട്ടുള്ള സംവിധാെ
ങ്ങളാണ്.  ഈ സത്വങ്ങറളാറ് 
ഇങ്ങറെ പ്രവർത്ിക്കുന്നത ്ഏറത
കേിലുറമാറ് െിയമങ്ങളറട  പിൻ
ബൈത്ിൈാണ്. അറതാറ് പാ
സാക്കുന്നതാകറട് ജെങ്ങൾ റത
രറഞെടുത്് അയയ്ക്കുന്ന പ്രതിെി
ധികളം. ഈ െിയമങ്ങൾ യഥാർ
ത്ഥ ജവെശ്റയ പ്രതിഫൈിപെിക്കുന്നു 
വണ്ാ എന്ന് എവിറട പരിവശാ
ധി്റപെടുന്നു? ചർച് വപാലുമി
ല്ാറത അപെം ചുടുന്നതുവപാറൈ 
പാസായി വപാകുന്നവയാണ് പൈ 
െിയമങ്ങളറമന്ന് െമ്മൾ പതിവാ
യി കാണുന്നു. ഇങ്ങറെ ആവിർ
ഭവിക്കുന്ന െിയമങ്ങറള വ്യാഖ്യാ
െിക്കുക മാത്രമാണ് വകാടതിക
ളറട ചുമതൈ. ജൊനുകൂൈ െപീതി
വബാധമുള്ള വകാടതി അപൂർവേമാ

റയകേിലും ജെങ്ങളറട പക്ത് 
െിന്ന് െിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാെിച്് 
വിധി പുെറപെടുവി്ാറുണ്് എന്ന
ത ്കാണാറത വപാകുന്നില്. പറക് 
വകാടതികൾ െിയമബദ്ധമാണ്. 
അതാണതിറന് പരിധിയം പരി

മിതിയം.

നീെിതയ ്പെിനിധാനും തച
യ്്തന് ജനങ്ങള്തതെ ഡിമാറെ്ത
കളിൽ െീർ്് കൽ്ിക്ാൻ 
നകാെെികൾക്ാവില്ല

വൻകിട വകാർപെവെറ്റുകൾക്കു
വവണ്ി മുകളിൽപെെഞെ ൈക്്യ
ങ്ങൾ െിെവവറ്ാെിടയാക്കുംവിധം 
ആവഗാളവൽ്രണത്ിറന് 
പുതിയ െിയമങ്ങൾ െിർമ്മിക്കു
ന്നതിെ് ഭരണം ലകയ്യാളിയിട്ടു
ള്ള എല്ാ കക്ികളം ഒവര മെ
വസ്ാറട െിൈപാറടടുത്ിട്ടുണ്്. 
വിധി പുെറപെടുവി്ാൻ വകാടതി
കൾ മാെദണ്ഡമാക്കുന്നത് ഈ 
െിയമങ്ങളാറണന്നിരിറ് െപീതി 
എങ്ങിറെ പുൈരും? അതിൊൽ 
ജെകപീയസമരങ്ങൾ മുവന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന 
ഡിമാന്റുകളിൽ തപീർപ്പുകൽപെി്ാ
ൊയി വകാടതികളിൽ യദ്ധം റച
യ്യുന്നത് വ്യർത്ഥമായ പ്രവൃത്ിയാ
ണ്. പ്രതികൂൈമായ വിധികൾ വരു
ന്നവതാറട െിയമപരമായ െിൈ

െിൽപെില്ാത് ഒന്നായി സമരം 
മാറുകയം ഭരണകൂട ശക്ികൾ്് 
സമരറത് കൂടതൽ ശക്മായി 
അടിച്മർത്ാൻ വഴിറതളിയക
യം റചയ്യും. ഇവപൊൾ റക റെയിൽ 
കല്ിടൈിൽ ൊം കാണുന്നത് ഈ 
സ്ിതിവിവശഷമാണ്. അവിടം
റകാണ്ടും അത് അവസാെി്ില്. 
പ്രതികൂൈവിധികൾ, വവണ്ത്ര രാ
ഷ്ട്രപീയധാരണ ഇല്ാത് സാധാര
ണമനുഷ്യരിൽ െിരാശ പടർത്ാ
നും  അതു സമരത്ിറന് വപീെി
റെയം ഉശിരിറെയം റകടുത്ി
്ളയാനും ഇടയാക്കും. ചുരു്
ത്ിൽ വകാടതി മുെികളിറൈ വപാ

രാട്ം ജെങ്ങൾ്് െപീതി ഉെപൊ
്ാനുള്ള ഒവരറയാരു മാർഗ്ഗറമന്ന 
െിൈയിൽ കാണുന്നതും അങ്ങി
റെ പ്രചരിപെിക്കുന്നതും ആത്യ
ന്തികമായി ജെതാൽപെര്യം സം
രക്ി്ാൻ സൈായി്ില്.

നിയമസുംവിധാനും ആനഗാള
വൽക്രണനയങ്ങള്തതെ ഉറ
ച്ച സുംരക്ഷകരായി മാറ്തന്്ത

 വകാടതിവിധികളിലൂറട ഇൻ
ഡ്യയിൽ െിെവവറ്റപെടുന്ന െപീതി 
എത്രവത്ാളമാണ്? പ്രവത്യകിച്ചും 
ആവഗാളവൽ്രണത്ിറന്യം 
െവൈിബെൽ െയങ്ങളറടയം കാ
ൈത്്. െപീതിയറട പക്ത്െി
ന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏവറരയം റെ
ട്ിപെിക്കുന്നവിധം െിയമങ്ങറള 
മൂൈധെ താല്ര്യങ്ങൾ്നുസൃത
മായി വ്യാഖ്യാെിച്ചു റകാണ്ടുള്ള 
വിധികൾ സമപീപകാൈത്ായി 
െമ്മുറട വകാടതി സൗധങ്ങളിൽ 
െിന്ന് പുെത്വരുന്നത് ൊം കാ
ണുന്നു. യാറതാരു തയ്യാറെടുപെി
നും ഇടറകാടു്ാറത െവര
ന്ദ്രവമാദി പ്രഖ്യാപിച് 
വൈാകറത് ഏറ്വും 
െിഷ്ഠുരമായ വൈാ്് 
ഡൗണിറെത്ടർന്ന് 
വരുമാെം െഷ്റപെട് 
റതാഴിൈാളികൾ പട്ി
ണിറയ വെരിട്വപൊൾ 
അവരുറട ശമ്പളം റവട്ിക്കുെയ്ക
രുറതന്ന് വകന്ദ്രസർ്ാർ ഉത്
രവിട്ടു. ആത്മാർത്ഥത തപീറരയി
ല്ാത്തിൊൽ സ്വന്തം ഉത്രവ് 
െടപൊ്ാൻ സർ്ാർ യാറതാരു 
െടപടിയറമടുത്ില്. ഉത്രവ് 
മരവിപെി്ണറമന്നാവശ്യറപെട്ടു
റകാണ്് മുതൈാളിമാർ ഫയൽറച
യ് വകസിൽ അവർ്് അനുകൂൈ
മായി സുപ്രപീംവകാടതി വിധി പു
െറപെടുവിച്ചു. പണി റചയ്യുന്ന റതാ
ഴിൈാളി്് ശമ്പളം െൽകണറമ
ന്ന െിയമം െിൈെിൽക്കുന്ന ഒരു 

രാജ്യത്്, പ്രസ്തുത െിയമം െട
പൊക്കുന്നതിൽ വപീഴ്ച ഉണ്ാകരു
റതന്ന് െിഷ് കർഷിച് ഉത്രവ് 
മരവിപെിച്ചു!  അതും രാജ്യത്ിറന് 
പരവമാന്നത വകാടതി! വൈാ
്്ഡൗൺ വവളയിൽ െിസ്ൈാ
യരും പരിഭ്ാന്തരുമായ റതാഴി
ൈാളികളം കുടുംബങ്ങളം ജപീവനും 
ജപീവിതവും െിൈെിർത്ാൊയി 
നൂറുകണ്ിെ് കിവൈാമപീറ്റുകൾ 
അകറൈയള്ള സ്വന്തം ഗ്ാമങ്ങ
ളിവൈ്് കാൽെടയായി സഞ്
രിച്ചു. വഴിയിൽ െിരവധി റതാഴി
ൈാളികൾ പിടഞ്ഞുവപീണു മരിച്ചു. 
അറതാന്നും വകാടതിയറട മെസ്് 

അൈിയിച്ില്. മെിച്് അവർ മുത
ൈാളിയറട വരുമാെ െഷ്റത്പെ
റ്ി  കദെറപെടുകയായിരുന്നു.

മനുഷ്യത്വരൈിതമായ റതാഴിൽ 
സാൈചര്യങ്ങൾ കാരണം ൈരി
യാെയിറൈ  മാരുതി മാവെജ് റമ
ന്ിറെതിരായ റതാഴിൈാളികളറട 
സമരത്ിെിടയിറൈ തപീപിടുത്
ത്ിൽ ഒരാൾ മരണറപെട്തിറന് 
കുറ്ം റതാഴിൈാളികൾ്് വമൽ 
ചാർത്ി 148 റതാഴിൈാളികറള 
ജാമ്യം െിവഷധിച്് മൂന്നരവർഷ
വത്ാളം ജയിൈിൈടയ്ക്കുകയം 18 
റതാഴിൈാളി വെതാ്റള ജപീവ
പര്യന്തം തടവ് ശിക്യ്ക് വിധി
ക്കുകയമുണ്ായി. ജാമ്യം െിവഷ
ധിച്ചു റകാണ്് പുെറപെടുവിച് വി
ധിയിൽ പെഞെത്, ജാമ്യം െൽ
കിയാൽ റതാഴിൽ സമരങ്ങൾ 
കാരണം വിവദശ െിവക്പകർ 
ഇന്ത്യയിൽ പണം മുട്ാൻ തയ്യാ
ൊവില് എന്നാണ്.

ജപീർണിച് ഈ വ്യവസ്ിതി
യറട എല്ാ എടുപ്പുകളം മൈി

െമാകുന്നത് വപാറൈ ജു
ഡപീഷ്യെിയം അപചയ
റത് വെരിടുന്നതാണ് 
ൊം കാണുന്നത.് അതി
റന് പുഴുക്കുത്കൾ പു

െത്് വിളിച്ചു പെയന്ന
ത് െ്യായാധിപസഭകളി

റൈ ഏറ്വും പ്രമുഖർ തറന്ന
യാണ്. അധികാര വർഗ്ഗത്ിെ് 
വവണ്ി വിധി പെയന്നതിെ് പ്ര
തിഫൈമായി പദവികൾ ഏറ്റുവാ
ങ്ങുന്നതിൽ യാറതാരു ജാള്യത
യം ഇന്നു കാണുന്നില്. ഭരണവർ
ഗ്ഗത്ിറന്, മൂൈധെശക്ികളറട 
താൽപര്യാർത്ഥം വരുന്ന െിയ
മങ്ങൾ മുകളിൽെിന്ന് റകട്ിയി
െ്റപെടുന്നവയാണ്. വദശപീയ 
വിവദശപീയ വകാർപെവെറ്് ഉപശാ
ൈകളിൽ െിന്നും അവർക്കുവവണ്ി 
ചിന്തിക്കുന്ന വവരണ്യ പണ്ഡിത
ന്ാരിൽ െിന്നും ഉടറൈടുത് സർ
്ാർ ഭരണയന്ത്രത്ിലൂറട, 'െി
യമെിർമ്മാണസഭ'കളിലൂറട ൊ
ടിറന് െിയമ സഞ്യത്ിൽ വചർ
്റപെടുന്ന പുതിയ െിയമങ്ങറള
ല്ാം അതിധെികർക്കുവവണ്ി 
മാത്രമുള്ളവയാണ്. കാർഷിക 
െിയമങ്ങളം റതാഴിൽ വകാഡുക
ളറമാറ് അങ്ങറെ വന്നതാണ്.

 െിയമങ്ങളറട വർഗപരമായ 
ഉള്ളട്ം തുെന്നു കാട്ിറ്ാണ്് 
ഈ യഗത്ിറൈ സമുന്നതൊയ 
മാർക ്സിസ്റ ്ദാർശെികൻ സഖാവ് 
ശിബ്ദാസ് വഘാഷ്  പെഞ്ഞു, 'ഒരു 
വർഗ്ഗവിഭജിത സമൂൈത്ിൽ 
െിയമം ഭരണവർഗ താല്ര്യങ്ങ
റള കാത്സൂക്ി്ാൻ ബാധ്യ
തറപെട്ിരിക്കുന്നു. അതിൊൽ 
െിയമം എല്ാവർക്കും തുൈ്യമാണ് 
എന്ന അവകാശവാദം യഥാർഥ
ത്ിൽ ജെങ്ങളറട മുന്നിൽ െി
യമങ്ങളറട സ്വഭാവറത് മെച്ചുവ
യ്കാനുള്ള തട്ിപെ്തന്ത്രം മാത്രമാ
ണ്. ദർബൈർക്കും ആൈംബൈപീ
െർക്കുംഅടിച്മർത്റപെടുന്നവർ
ക്കും അധ്വാെിക്കുന്നവർക്കും അനു

ൊസരശൊെ്ച് നിന്്ച് ആരംഭിച സംസ്ാന സമര ജാഥ പ്രതിേക്ഷ ശനതാവ്ച് വി.ഡി.
സതീേന് ജാഥ െ്യാേ്ച്റ്ന് കെ കെയില് സില്വര്ലൈന് വിരുദ്ധ ജനെീയ  സമിതി 
സംസ്ാന കെയരമാന് എം.േി.ബാബുരാജിനം ്വസ്ച് െ്യാേ്ച്റ്നായ ജനെല് 
െണവീനര എസ്ച്.രാജീവനം േതാെ ്െമാെി ഉദ്ച്ഘാെനം കെയ്യുന്നു.

(1-ാം ശേജില് നിന്്ച്)

(ശേഷം 14-ാം ശേജില്)
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സുഹൃവത്,
തണ്ണപീർത്ടങ്ങളം റെൽപൊടങ്ങളം 

പശ്ിമഘട് മൈെിരകളം െദികളം കടൽ
ത്പീരങ്ങളറമല്ാം വചർന്ന് ഒരു വരമ്പു
വപാറൈ െപീണ്ടുകിടക്കുന്ന വകരളറമന്ന 
അതിമവൊൈരമായ  സംസ്ാെത്ിറന് 
ഭാവി െിൈെിൽപ്പുതറന്ന അപകടത്ി
വൈ്് െപീങ്ങുന്നുറവന്ന് തിരിച്െിഞെ 
ജെങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന അസാധാരണ ൊ
ളകളാണിത്. റക റെയിൽ െിർമ്മിക്കുന്ന 
സിൽവർലൈൻ എന്ന അർദ്ധ-അതിവവഗ 
തപീവണ്ിപൊതയ്കായി തയ്യാൊ്റപെട് 
പദ്ധതി, പാരിസ്ിതികമായി അതപീവ
വൈാൈമായ െമ്മുറട സംസ്ാെത്് െട
പൊ്രുറതന്ന് ശാസ്തവൈാകവും സാവകേ
തികവിദഗ്ദ്ധരും എത്രവയാവട്ം മുന്നെിയി
പെ് െൽകിയിട്ടും അവറയ റതല്ലും പരിഗ
ണി്ാറത കണ്ണുംപൂട്ി മുവന്നാട്ടുകുതിക്കുന്ന 
അധികാരികളറട െപീ്ങ്ങൾറ്തിറര 
റചറുത്െിൽപെ് സമരം പടരുകയാണ്.

സാൈിത്യ-സാമൂൈിക-സാംസ് കാ
രിക മണ്ഡൈങ്ങളിറൈ ഉന്നത വ്യക്ിത്വ
ങ്ങൾ റക റെയിൽ പദ്ധതി ഉവപക്ി്
ണറമന്ന് പരസ്യമായി ആവശ്യറപെട്ടു കഴി
ഞ്ഞു. അതിൊയി കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്ന 
കവികൾ, പ്രതിവഷധ ചിത്രങ്ങൾ വരക്കു
ന്ന ആർട്ിസ്റ്റുകൾ, പ്രതിവഷധശബ്ദം പ്ര
തിഫൈിപെിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ, ഏവരും 
ഏകസ്വരത്ിൽ എതിർപ്പുകൾ ഉയർത്
വമ്പാഴും സംസ്ാെത്ിന് ഭരണസാരഥ്യം 
വൈിക്കുന്നവർ റക റെയിൈിറെ ഭാവി വി
കസെത്ിറന് സ്വപ ്െപദ്ധതിയായി റകാ
ണ്ാടുന്നുറവന്നതാണ് വിവരാധാഭാസം.

വല്ാർപാടം, വിഴിഞെം, സ്ാർട്്സിറ്ി, 
റകാച്ിറമവ്ാ തുടങ്ങിയ മുൻകാൈ സ്വ
പ്നപദ്ധതികളറട ശവപെെമ്പാണ് വകരളം. 
വൻകിട െിവക്പകരുറട വികസെ വി
ഭ്ാന്തികളറട ഇരകളാണ് മൂൈമ്പിള്ളിയി 
റൈയം റചല്ാെറത്യം പൂന്തുെയിറൈയംമറ്റും 

കുടിയിെ്റപെട്, പതിറ്ാണ്ടുകൾ്് 
വശഷവും പുെഃരധിവസി പെി്റപെടാത്, 
സർവേസ്വവും െഷ്റപെട് മനുഷ്യർ. എന്നാൽ, 
വകരളം ഇവന്നവറര കണ്തിൽറവച്് എറ്
വും ഭയാെകമായ കുടിയിെ്ൈിെ് റക 
റെയിൽ വഴിതുെ്ാൻ വപാകുന്നു. പതി
ൊയിരങ്ങൾ സ്വഭവെം െഷ്റപെട്് വഴി
യാധാരമാകും. ൈക്്ണ്ിെ് മനുഷ്യർ
്ാണ് അതിവവഗ പാതയിലൂറട ഉപജപീ
വെമാർഗ്ഗം െഷ്റപെടാൻ വപാകുന്നത്.

530 കിവൈാമപീറ്ർ ദൂരത്ിൽ െിർമ്മി
്റപെടുന്ന സിൽവർ ലൈൻ പാതയറട 
ഇരു വശങ്ങളിലുമായി എല്ായിടത്ം 30 
മപീറ്ർ വപീതം സ്ൈം ബഫർ വസാണായി 
മരവിപെി്റപെടുന്നതിൊൽ കുടിയിെ്
റപെടുന്നവറര്ാൾ, റതാട്ടുപിന്നിൽ ഭൂമി
യള്ള പതിന്ടങ്ങ് ജെങ്ങൾ്ാണ് അവ
രുറട ഭൂമിയിറൈ സർവേ വ്യവൈാരങ്ങളം 
തടയറപെടാൻവപാകുന്നത്. 

പാത െിർമ്മിക്കുവാൻ ഇെിയം വൈിയ 
വിൈ ൊം െൽകണം.അതിറൈാന്ന് വക
രളറത് സംരക്ിക്കുന്ന പശ്ിമഘട് മൈ
െിരകറള ബൈി െൽകണറമന്നതാണ്. 
ഉഗ്വ്ാടെങ്ങളിലൂറട വകരളത്ിറൈ മു
ഴുവൻ മൈെിരകളം തകർത്ാലും റക 
റെയിൽ െിർമ്മാണത്ിൊവശ്യമായ 
വതാതിൽ പാെകൾ കറണ്ത്ാൊവില്
റയന്നതും അധികാരികളറട കണ്ണ് തുെ
പെിവ്ണ്താണ്. പശ്ിമഘട്ം തകർ
ന്നാൽ തിരിച്ചു വരാൊവാത് വിധം വകരളം 
പരിപൂർണ്ണമായി തകർന്നുവപാകുറമന്ന് 
മൈാപ്രളയങ്ങറള സാക്ിയാ്ി മാധവ് 
ഗാഡ്ഗിൽ ഉൾപെറടയള്ള പരിസ്ിതി 
ശാസ്തജ്ർ ആവർത്ിച്് മുന്നെിയിപെ് 
െൽകുന്നു.

സിൽവർലൈൻ പ്രധാെമായം ഒരു 
എംബാകേ്റമന്് പാതയാണ്. 293 കിവൈാ
മപീറ്ർ ദൂരത്ിൽ പാതയ്കിരുവശവും െിർ
മ്മിക്കുന്ന മണൽ ഭിത്ികൾ 8 മപീറ്ർ മുതൽ 
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18 മപീറ്ർ വറര ഉയരത്ിൽ ആയിരിക്കു
റമന്ന് പദ്ധതിയറട ഡിപിആർ വ്യക്
മാക്കുന്നു. കൂടാറത, 500 മപീറ്ർ ഇടവിട്് 
സർവപീസ് വൊഡുകൾ്ായി അടിപൊത
കളം െിർമ്മിവ്ണ്ിവരും. അതിറെല്ാ
മായി, വകരളത്ിറന് ഹൃദയഭൂമിറയ എത്ര
വട്ം കപീെിമുെിവ്ണ്ി വരും?

ഇതിെകം ആസൂത്രണം റചയ്യറപെട് 
പ്രകാരം റക റെയിൽ കടന്നുവപാകുന്ന 
93% സ്ൈവും അതപീവ പരിസ്ിതിവൈാ
ൈമാറണന്ന് ഡിപിആർ ചൂണ്ി്ാട്ടുന്നു. 
അവതസമയം, പദ്ധതിച്ിൈവിറന് എസ്റി
വമറ്ിൽ പരിസ്ിതി ദർബ്ബൈ പ്രവദശങ്ങൾ 
ആറക ഒരുശതമാെം മാത്രവമയള്ളൂവറത്ര. 
അവപൊൾ, വസ്തുതകൾ മെച്ചുറവക്കുകവയാ 
വളറച്ാടിക്കുകവയായാണ് െടത്ിപ്പുകാ
രായ റകആർഡിസിഎൽ കമ്പെി.

വകരളപെിെവിക്കുവശഷം സംസ്ാെം 
ദർശിക്കുന്ന ഏറ്വും ഭപീമമായ ആവഗാള  
െിവക്പ പദ്ധതിയാണ് റക റെയിൽ. 
63,940.67 വകാടി രൂപയാണ് പ്രാഥമിക 
പദ്ധതി രൂപവരഖയിൽ ആദ്യം കാണിച് 
എസ്റിവമറ്് തുക. എന്നാൽ, 1.33ൈക്ം 
വകാടി രൂപറയകേിലും വവണ്ിവരുറമന്ന 
വകന്ദ്ര െപീതി ആവയാഗിറന് െിവപൊർട്ടുകൂ
ടി പരിഗണിച്് യഥാർത്ഥ റചൈവ് രണ്് 
ൈക്ം വകാടി രൂപറയകേിലും വവണ്ിവ
രുറമന്ന് സാമ്പത്ിക വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ി്ാ
ണിക്കുന്നു. ജപൊൻ ഇന്ർൊഷണൽ ബാങ്കും 
ഏഷ്യൻ റഡവൈപെ്റമന്് ബാങ്കും, കരി
മ്പട്ികയിൽ ഉൾറപെട് ഫ്രഞ്് കമ്പെിയായ 
സിസ്ടയം വമൽ സംരംഭത്ിൽ വൻകിട 
ധെകാര്യ സൈായത്ിനും സാവകേതിക
വിദ്യ ലകമാറ്ത്ിനുമായി പിന്നിലുണ്്. 
റക റെയിൽ പദ്ധതി വൻവതാതിൽ വി
വദശവായ്പറയ അടിസ്ാെമാ്ിയതാ
ണ്. പൈിശയട്ം പദ്ധതി്് വവണ്ി
വരുന്ന ഭപീമമായ തുകയറട തിരിച്ടവ് 
വകരളറമന്ന റകാച്ചുസംസ്ാെറത് പണ

യറപെടുത്ിയാൽ വപൊലും െിർവൈി്ാ
ൊകുവമാ?

ജപൊൻ ഉവപക്ിച് പഴയ സ്റാൻവഡർ
ഡ് വഗജ് സാവകേതിക വിദ്യയിലൂന്നിയ, 
വിവദശ ബാങ്കുകൾ്് വകരള ജെതറയ 
കടറപെടുത്ന്ന, വവെിട് സിൽവർലൈൻ 
പാതയിൽ പവക്, മൈാഭൂരിപക്ംവരു
ന്ന സംസ്ാെറത് സാധാരണ്ാർ്് 
സഞ്രി്ാൻ കഴിയന്ന യാത്രാെിര്
ല് ഏർറപെടുത്ന്നത്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽ
വവയിൽ െിൈവിലുള്ള യാത്രാെിര്ിറെ
്ാൾ പൈമടങ്ങ് ഉയർന്നതാണ് റക 
റെയിൽ െിര്്. 1457രൂപയാണ് കാസർ
വകാഡുെിന്ന ്തിരുവെന്തപുരവത്യ്ക ്യാത്ര 
റചയ്യാൻ െൽവകണ് മിെിമം ചാർജ്. 
2030ൽ പദ്ധതി പൂർത്ിയാകുവമ്പാൾ യാ
ത്രാെിര്് ഇരട്ിറയകേിലും ആകും.

ചുരു്ത്ിൽ, വകരളത്ിെ്  താങ്ങാ
ൊവാത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതും 
െിതാന്ത പ്രളയദരന്തങ്ങളിവൈ് ്ൊടിറെ 
െയിക്കുന്നതിെ് കാരണമാകുന്നതുമായ 
റക റെയിൽ എന്ന വിൊശ പദ്ധതി െട
പൊ്രുറതന്ന് െങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കു
ന്നു. െിൈവിലുള്ള െയിൽവവ യാത്രാ പാ
തയിൽെിന്നും വവെിട് റക റെയിൽ വകരള 
ജെതയറട അഭിൈാഷങ്ങറള ഒരു വിധ
ത്ിലും പ്രതിെിധാെം റചയ്യുന്നില്. ജെ
ൈിതത്ിെ് വിരുദ്ധമായ ഈ പദ്ധതി്് 
വകന്ദ്ര െയിൽവവ മന്ത്രാൈയം അനുമതി 
െല്കരുറതന്ന് െങ്ങൾ ആവശ്യറപെടുന്നു. 
റക റെയിൽ പാതറയ്കതിറര സംസ്ാെ
റമമ്പാടും വളർന്നുവരുന്ന ജെകപീയ പ്ര
വക്ാഭത്ിെ് െങ്ങൾ ഐക്യദാർഢ്യം 
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിൊയി, വകരള സം
സ്ാെ ജെകപീയ പ്രതിവരാധ സമിതി 
ഏപ്രിൽ 12െ് വകാട്യത്്  സംഘടിപെി
ക്കുന്ന റക റെയിൽവിരുദ്ധ സാംസ് കാരിക 
മൈാസംഗമത്ിൽ പങ്കുവചരാൻ ഏവവരാ
ടും െങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

സകരള �ംസ്ോന ജനക്രീയ പ്രതിസരോധ �മിതിയന്ട അഭ്യർത്ന

കൂൈമായി െിയമം ചമ്റപെടു
വമ്പാൾ മാത്രവമ തുൈ്യെപീതി പുൈരൂ. 
വിഖ്യാതൊയ ഫ്രഞ്് സാൈിത്യ
കാരൻ അെവറ്ാൾ ഫ്രാൻസ് പരി
ൈാസത്ിൽ മു്ി പെഞ്ഞു, 
'െിയമം അതിറന് പ്രൗഢമായ 
തുൈ്യെപീതിയാൽ, ധെികറെയം 
ദരിദ്രറെയം പാൈത്ിെടിയിൽ 
കിടന്നുെങ്ങുന്നതിലും റതരുവിൽ 
യാചിക്കുന്നതിലും ഭക്ണം വമാ
ഷ്ിക്കുന്നതിലും െിന്നു ഒവരവപാ
റൈ വിൈക്കുന്നു'.

വപാൈപീസ് സംവിധാെവും 
വകാടതി വ്യവസ്യം ദരിദ്രനും 
ധെികനും വച്ചു െപീട്ടുന്ന  ഇരട് െപീ
തിയറട വവർതിരിവും െമ്മൾ കാ
ണുന്നുണ്്. െിയമ പുസ്കങ്ങളിൽ 
അധ്വാെിക്കുന്ന ദർബൈെ് അനു
കൂൈമായി െിൈവിലുള്ള െിയമ
ങ്ങൾ ഫൈപ്രദമായി െടപൊ്ാ
െില്. റതാഴിൽ െിയമങ്ങളറട 
കാര്യം െമു്െിയാം. ഈറയാരു 
പരിവപ്രക്്യത്ിൈാണ് സഖാവ് 
ശിബ്ദാസ് വഘാഷിറന് പ്രസിദ്ധ
മായ പാഠം പ്രസക്മാകുന്നത്. 
അവദ്ൈം പെഞ്ഞു, 'ചൂഷണാധി

ഷ്ിതമായ ഒരു സാമൂൈിക വ്യവ
സ്യിൽ െിയമപരമായറതല്ാം 
എല്ായ് വപൊഴും െപീതിപരവമാ ധാർ
മ്മികവമാ മാനുഷികവമാ ആവണ
റമന്നില്. അതുവപാറൈ െിയമത്ി
റന് ദൃഷ്ിയിൽ െിയമവിരുദ്ധമാ
യറതല്ാം അെപീതിപരവമാ അധാർ
മികവമാ മനുഷ്യത്വരൈിതവമാ 
ആവണറമന്നില്'.

മർദ്ദകഭരണകൂെങ്ങൾ നിർ
മ്ിച്ച നിയമങ്ങതള അവർെ
തന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് മർദ്ദിെതര 
അെിച്ചമർത്്തകയാണ് 
എല്ലാക്ാലതത്യ്തും 'നീെി'

കാൈം മുവന്നറുവമ്പാൾ ഒരുകാ
ൈത്് പുവരാഗമെപരമായിരുന്ന 
െിയമങ്ങൾ തറന്ന പിന്തിരിപെ
ൊയി മാൊം. ചരിത്രത്ിൽ അട
യാളറപെടുത്റപെട് എത്രവയാ െി
യമങ്ങൾ പിന്നപീറടാരു കാൈത്് 
ജുഗുപ് സാവൈമായി വപീക്ി്
റപെട്ിട്ടുണ്്. മനുഷ്യറെ അടിമയാ
്ി വച്തും, അവറെ യവഥഷ്ം 
റകാന്നതും, ഒരു വിഭാഗത്ിെ് 
മാറുമെയ്കാൻ അനുവാദമില്ാതിരു
ന്നതും, വഴിെട്ാൻ അനുവദി

്ാതിരുന്നതും വിദ്യ െിവഷധി
ച്തുറമല്ാം അതത് കാൈത് െി
ൈവിൈിരുന്ന ചട്ങ്ങൾ്നുസൃത
മായിരുന്നു. ഭൂമിറയല്ാം രാജാവി
റന്യം ജന്ിയറടയം ലകവശ
മിരുന്നത് െിയമപരമായിരുന്നു. 
ബ്ിട്പീഷുകാർ ഇന്ത്യ അട്ിഭരി
ച്തും െമ്മുറട സമ്പത്് റകാള്ള
യടിച്തും കർ്ശമായ വാക്കുക
ളിൽ എഴുതറപെട് ഏറതകേി
ലുറമാറ് െിയമത്ിറന് 
പിൻബൈത്ിൈായിരു
ന്നു. അവറയറയാറ് 
വചാദ്യം റചയ്വറര 
ശിക്ിച്ചു റകാന്നതും 
തടകേൈിൽ ഇട്തും െി
യമത്ിറൈ വകുപ്പുകൾ 
പ്രകാരമായിരുന്നു. െയൂെം
ബർഗ് വിചാരണയിൽ ൊസി
കളറട റകാടുംപാതകങ്ങൾ്് 
വെതൃത്വം റകാടുത്വർ വാദിച്
ത്, ജർമെിയിൽ അന്ന് െിൈവി
ലുണ്ായിരുന്ന െിയമങ്ങൾ അനു
സരിക്കുക മാത്രവമ അവർ  റച
യ്തുള്ളൂ എന്നാണ്. ഭരണവർഗ്ഗത്ി
റന് മർദ്െമുെകളറട പ്രതപീകങ്ങ
ളായിരുന്ന െിയമങ്ങറളറയല്ാം 

പിഴുറതെിഞെതും സംഘടിതമായ 
ജെമുവന്നറ്ങ്ങളിലൂറടയാണ.് പഴയ 
െിയമങ്ങൾ ജെവിരുദ്ധവും അധാർ
മികവും അെ്യായവുമായി മാറു
വമ്പാഴാണ് പുതിയ െപീതിസാര
ങ്ങളറട അടിസ്ാെത്ിൽ പുതിയ 
െിയമങ്ങൾ ഉടറൈടുക്കുന്നത്. ജെ
ങ്ങൾ്ാണ് പഴയെിയമങ്ങൾ 
െദ്് റചയ്യാനും പുതിയവ സൃഷ്ി
്ാനുമുള്ള അവകാശം. ജെ താ

ല്ര്യറത് ൈെിക്കുന്ന െി
യമങ്ങൾ വിചാരണ 
റ ച യ്യ റ പെ ടു ന്ന തു ം 
പുതിയ െിയമങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുവാനുള്ള മുെ
വിളി ഉയരുന്നതും 

വകാടതി മുെികളിൈല്, 
റതരുവുകളിൈാണ്.
 ഈയവസരത്ിൽ 

സഖാവ് ശിബ്ദാസ് വഘാഷിറന് 
പാഠങ്ങൾ ഓർ്ാം. അവദ്ൈം 
പെഞ്ഞു, ' െിയമം അധ്വാെിക്കു
ന്നവരുറട താല്ര്യങ്ങൾ്് പ്രതി
ബന്മായി മാറുകയാറണകേിൽ 
അതിറെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിെ് 
പകരം െിയമത്ിറെതിറര െി
ൈറകാണ്ടുവപാലും അവർ മാനുഷി

കെപീതി ഉയർത്ിപെിടി്ണം. 
ആവശ്യറമകേിൽ െിയമറത് തി
രുത്വാൻ സർ്ാരിറെ െിർ
ബന്ിതമാ്ണം.'

വിജയും വരിച്ച ജനകീയമ്ത
നന്്ങ്ങതളല്ലാും നകാെെിയ്ത
തെ െിട്ൂരങ്ങതള െള്ളിക്
ളഞ്്ത

കർഷകമാരണ െിയമങ്ങറള 
പിൻവൈി്ാൊയി രാജ്യറത് 
കർഷകർ റപാരുതിയത് െിരവ
ധി െിയമങ്ങറള ൈംഘിച്ചുറകാ
ണ്ായിരുന്നു. െിയമപരമായ െി
വരാധൊജ്കറളയം രാജ്യവദ്ര
ാൈകുറ്ം ആവരാപി്റപെട്തിറെ
യറമല്ാം വെരിട്ായിരുന്നു കർഷ
കസമരം മുവന്നെിയത്. ഭരണമുത
ൈാളി വർഗത്ിറന് കടുത് താൽ
പര്യങ്ങറള സംരക്ിക്കുന്ന െിയ
മങ്ങൾ പിൻവൈി്ണറമന്നാവ
ശ്യറപെട്തിൊൽ നൂറുകണ്ിെ് 
ജപീവൻ സമരവവദിയിൽ ബൈി
െൽവകണ്ിവന്നു. വകാടതിയറട 
എത്രവയാ വിധികൾ സമരത്ി
റെതിറര വന്നു. 'െങ്ങൾ വകാട
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''മുതലൈാളിത് സമ്പദ്ച് ഘെന വിെസിക്കുന്ത്ച് 
സമൂഹത്ികന് താല്പര്യം മുന്നിരത്ിയല്, മു
തലൈാളിമാര്്ച് േരമാവധി ലൈാഭം ഉെ്ാക്കുെ 
എന് ലൈക്ഷ്യശത്ാകെയാണ്ച്. സ്ന്ം രാജ്യകത് 
ജനങ്ങളില് ഭൂരിേക്ഷകത്യും ചൂഷണംകെയ്ച്തം 
നേി്ിച്ം േട്ടിണി്ിട്ം, മറ്്ച് രാജ്യങ്ങളികലൈ, വി
ശേഷിച്ച് േിന്ാ് രാജ്യങ്ങളികലൈ ജനങ്ങകള 
അെിമെളാ്ിയും െിട്ടയായി കൊള്യെിച്ം, 
അശതാകൊ്ം യുദ്ധങ്ങളിലൂകെയും ശദേീയ സമ്പ
ദ്ച്ഘെനകയ ്സനിെവല്്രിച്കൊണ്ടുമാ
ണ്ച് ആ ലൈാഭം ഉെ്ാക്കുന്ത്ച്.''

-ശജാസെ്ച് ്റോലൈിന്

ഐതിൈാസികമായ കർഷക 
സമരത്ിറന് ഫൈമായി മൂന്ന് കാർഷിക 
കരിെിയമങ്ങളം പിൻവൈി്ാൻ വക
ന്ദ്രസർ്ാർ െിർബന്ിതമാറയകേിലും 
സമരമുയർത്ിയ മറ്് ഡിമാന്റുകൾ അം
ഗപീകരി്ാൻ തയ്യാൊകാത്തിറെതി
റര 2022 ജനുവരി 31 വഞ്ൊദിെമായി 
ആചരി്ാൻ സംയക് കിസാൻ വമാ
ർച് ആൈ്വാെം റചയ്ിരുന്നു. താങ്ങുവി
ൈയ്ക ്െിയമസാധ്യത ഉെപൊക്കുക, 2021റൈ 
ലവദയുതി(വഭദഗതി) ബിൽ പിൻവൈി
ക്കുക, സമരത്ിൽ രക്സാക്ികളാ
യവരുറട കുടുംബങ്ങൾ്് മതിയായ 
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െഷ്പരിൈാരം െൽകുക, പ്രവക്ാഭ
ത്ിൽ പറകേടുത് കർഷകർക്കുവമൽ 
അടിവച്ൽപെിച് വകസുകറളല്ാം പിൻവ
ൈിക്കുക, ൈഖിംപൂർ വഖരി റകാൈപാത
കത്ിെ ്ഒത്ാശ െൽകിയ വകന്ദ്രമന്ത്രി 
അജയ് മിശ്രറയ പുെത്ാക്കുക എന്നി
വയായിരുന്നു മറ് ്ഡിമാന്റുകൾ. സംയക് 
കിസാൻ വമാർച്യിറൈ ഒരു സുപ്രധാെ 
ഘടക കക്ിയായ അഖിവൈന്ത്യ കിസാൻ 
വഖത് മസ്ദൂർ സംഘടെ(എഐറകറക
എംഎസ്) രാജ്യറമമ്പാടും ശക്മായ 
പ്രതിവഷധ പരിപാടികവളാറട വഞ്ൊ
ദിെം സമുചിതം ആചരിച്ചു.
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വിദ്യാരതിെളുകെ മിനിമം ൊരജ്ച് 1 രൂേയില്നിന്നും 5 രൂേയാ്ി വരദ്ധി്ിക്കുവാനം, 
െണസഷന് പ്രായേരിധി 17 വയസ്ായി ചുരുക്കുവാനം ശെഷന് ൊരഡ്ച് അെിസ്ാനത്ില്  
വിദ്യാരഥിെളുകെ നിര്്ച് നിശ്ചയിക്കുവാനം  നിരശ്ദേേിക്കുന് ജ്റേിസ്ച് രാമെന്ദ്രന് െമേീഷന് 
െിശ്ാരട്ട്ച് തള്ി്ളയണകമന്്ച് ആവേ്യക്ട്കൊണ്്ച് എഐഡിഎസ്ച്ഒ നെത്ിയ കസക്ര
ശട്ടെിയറ്്ച് മാരച്ച് അഖിശലൈന്്യാ ശജാ.കസക്രട്ടെി സഖാവ്ച് ബിനശബബി ഉദ്ച്ഘാെനം കെയ്യുന്നു.

തിയിൽ ൈർജി െൽകിയിട്ില്, 
അതിൊൽ വിധികൾ െങ്ങൾ
്് സ്വപീകാര്യവുമല്' എന്ന് പ്രഖ്യാ
പിച്ചുറകാണ്് വകാടതി ഇടറപട
ലുകറള കർഷകർ അവജ്വയാ
റട തള്ളി്ളഞ്ഞു. െിയമങ്ങറള 
ഒന്നരവർഷവത്്് മരവിപെിച്ചു
റകാണ്് സുപ്രപീം വകാടതി ഉത്
രവ് പുെറപെടുവിച്വപൊൾ തങ്ങൾ 
െിയമങ്ങൾ മരവിപെി് ാെല്, പിൻ
വൈിപെി്ാൊണ് സമരം റചയ്യു
ന്നറതന്ന് കർഷകർ  തിരിച്ടിച്ചു. 
ഒടുവിൽ വകാടതിവിധികറള കർ
ഷകർ മാെി്ിറല്ന്നും മരണം 
വരിച്ാൽ വപാലും പിൻ വാങ്ങി
റല്ന്നും ഉെച് വബാധ്യം വകാടതി
്് വന്നവതാറട െടപൊ്ാൊവാ
ത് വിധികൾ പുെറപെടുവിക്കുന്നതിൽ 
െിന്ന് വകാടതികളം പിൻവാങ്ങു
കയാണുണ്ായത്.

വിളപെിൽശാൈ സമരത്ിലും 
സമാെമായ സാൈചര്യമാണ് 
െമ്മൾ കണ്ത്. ശുദ്ധവായ ശ്വ
സി്ാനുള്ള അവകാശത്ിനുവവ
ണ്ി െിൈവിലുള്ള െിയമങ്ങറള 
ൈംഘിച്ചുറകാണ്ടു തറന്നയായിരു
ന്നു വിളപെിശാൈ ജെത െപീണ് 11 
വർഷം സമരം റചയ്ത്. പ്രാവദ
ശിക വകാടതി മുതൽ സുപ്രപീംവകാ
ടതി വറര െിൈവിലുള്ള െിയമങ്ങൾ 
വ്യാഖ്യാെിച്ചുറകാണ്് സമരത്ി
റെതിറര വിധികൾ പുെറപെടുവിച്ചു. 
പവക് മനുവഷ്യാചിതമായ ജപീവി
തത്ിനു വവണ്ി മരി് ാൻ വപാലും 
തയ്യാൊയ ഒരു ജെതയ്ക് മുന്നിൽ 
െിയമപരറമകേിലും  അെ്യായമായ  
വകാടതി വിധികളറട മുെറയാടി

ഞ്ഞു. സംഘടിതമായ ജവെശ്
യിൽ  പ്രകടിതമായ തപീവ്രമായ 
െ്യായത്ിറന് പ്രകാശം ഒടുവിൽ 
വകാടതികൾക്കും അംഗപീകരിവ്
ണ്ിവന്നു. തുടർന്ന് സമരത്ിറന് 
ഡിമാന്ിെനുകൂൈമായ വിധികൾ 
പുെറപെടുവിവ്ണ്ി വന്നതും ചരി
ത്രത്ിൽ വ്യക്മായി 
അടയാളറപെടുത്റപെ
ട്ിരിക്കുന്നു.

 റക റെയിൽ പദ്ധ
തിറയ കുഴിച്ചുമൂടാൻ 
ജെങ്ങൾ്് മുമ്പിലു
ള്ള ഒവരറയാരു മാർഗ്ഗം 
പ്രവക്ാഭത്ിവന്തുമാത്ര
മാണ്. വകാടതിവിധികൾ പി
ന്തുണച്തിൊലും സൈായിച്തി
ൊലും വിജയം വെടാൻ കഴിഞെ 
ഒരു സമരവും െമു്് മുമ്പിൈില്. 
മെിച്് കരുത്ാർജ്ിച്് മുവന്നറു
ന്ന ജെകപീയപ്രവക്ാഭങ്ങളറട 
െിശ്യദാർഢ്യറത് അംഗപീക
രിച്റകാണ്്, പ്രവക്ാഭങ്ങ വളാ
റടാപെം െിൽ്ാൻ വകാടതിക
റള െിർബ്ബന്ിതമാ്ിത്പീർക്കു
കയാണ് വവണ്ത്. വകാടതികറള 
െപീതിയറട പക്ത്് ഉെപെിച്് 
െിർത്ാനും പ്രവക്ാഭം ഒന്നുമാ
ത്രമാണ് മാർഗ്ഗം. 

റക-റെയിൽ സിൽവർ ലൈൻ 
പദ്ധതിറ്തിറരയള്ള പ്രതിവഷ
ധവും റചറുത്െിൽപ്പും പ്രസരി
പെിക്കുന്നത് ജൊധിപത്യ പ്രക്രി
യയറട സൗരഭ്യമാണ്. തങ്ങളറട 
മുൻതൈമുെകളറട അധ്വാെഫൈം 
സംരക്ി്ാനും ഭാവിതൈമുെയ
റട െിൈെിൽപെിനു വവണ്ിയമാ
ണ് ഈ സമരദൗത്യത്ിൽ മുഴു

കുന്നത് എന്ന തികഞെ വബാധ്യ
വത്ാറടയാണ് സമരവസൊെി
കൾ െിൈറകാള്ളുന്നത്. ഊതി
വപീർപെിച് സമരം, ദർബൈ പ്രതി
വഷധം എറന്നാറ് സിപിഐ
(എം) സംസ്ാെസവമ്മളെം വി
വഷഷിപെിച് റക റെയിൽ വിരുദ്ധ 

സമരറത് വെരിടാൻ, ഒരു 
റചെിയ ഗ്ാമത്ിൽ കല്ി
ടാൻ എന്തിൊണ് ഇത്ര
യം വൈിയ വപാൈപീ
സ് െിര? ശത്രു രാജ്യ
റത് കപീഴ് റപെടുത്ാ

റെന്നവണ്ണം വൻ 
വപാൈപീസ് പടയറട അക

മ്പടിവയാറട സ്വന്തം കിടപൊ
ടത്ിനുമുകളിൽ അധികാരത്ി
റന്, അൈന്തയറട  കല്ടയാളം 
സ്ാപിക്കുവാൻ വരുവമ്പാൾ െിർ
ഭയമായി, െിശ്യദാർഢ്യവത്ാ
റട വെരിടുന്ന വപീട്മ്മമാരും വൃദ്ധ
രും കുട്ികളമട്മുള്ള സമരവസ
ൊെികളറട ദളങ്ങൾ അനുദിെം 
വർദ്ധിച്ചു വരികയാറണന്നത് 
ആത്യന്തിക വിജയത്ിറന് സൂ
ചെയാണ്. കല്ിടൈിറെതിരായ 
പ്രതിവരാധം െിരവധിയായ വപാർ
മുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. 
അതിൊൽ വകരളമാറക കല്ി
ട്ാൽ റചറുത്െിൽപെ് അവസാ
െിച്തായി സർ്ാർ കരുവതണ്. 
െിങ്ങളറട ഓവരാ കാൽറവപെിലും 
പ്രതിവരാധമുണ്ാകും. സത്യത്ി
റന് പക്ത്്  വകവൈം ഭൂമി െഷ്
റപെടുന്നവർ മാത്രമല്, വകരളറമാ
ന്നാറകയാണ് െിൈറകാള്ളുന്നത്. 

പദ്ധതി െടത്ിപെിൊയി ആവി
ഷ് കരിക്കുന്ന എല്ാ െടപടിക്രമ

ങ്ങൾക്കും െിയമങ്ങൾ പടച്ചു വച്ി
ട്ടുറണ്കേിലും അത് വകരളത്ിറന് 
മുവന്നാട്ടുള്ള പ്രയാണത്ിെ് 
വിഘ് െം വരുത്ം എന്നതിൊൽ 
ആ റകാടിയ അെ്യായറത് റച
റു്ാൻ  വകരളപീയർറ്ാന്നാറക 
ധാർമ്മിക ബാധ്യതയണ്്. വകര
ളറത് സ്വച്ന്മായ, മനുഷ്യവാ
സവയാഗ്യമായ ഇടമാ്ി െിൈ
െിർത്ാൻ വവണ്ി െടത്ന്ന 
സമരമാണിത്. സമര ശക്ിയാൽ 
സത്യവും െപീതിയം സ്ാപിറച്
ടു്ാൻ വവണ്ി െടത്ന്ന വപാ
രാട്മാണിത്.  റതരറഞെടു്ാൻ 
ഒന്നിൈധികം മാർഗ്ഗങ്ങളില്ാത് 
ഒരു വവദിയാണിത്. സാമൂൈ്യപ്ര
വർത്കനും ഗായകനുമായ വബാബ് 
മാർൈി പെഞെതുവപാറൈ 'വൈാ

കറത് റകട്താ്ാൻ ദൃഢെിശ്
യം റചയ്വർ വിശ്രമി്ാറത പ്ര
വർത്ിക്കുവമ്പാൾ െമു്് വിശ്ര
മിക്കുവാൻ അവകാശമില്.'

വകരളം വവവണാ, റക റെയിൽ 
വവവണാ എന്ന വചാദ്യത്ിെ് ഒറ് 
ഉത്രവമയള്ളു.വകരളറത് സംര
ക്ി്ാൻ ഉശിരും െപീതി വബാ
ധവുമുള്ള വകരളപീയർ െിവർന്നുെി
ന്ന് വപാരാടി റകാണ്ിരിക്കും. 
വിജയം വറര അത് തുടരുകയം 
റചയ്യും. ഈ വിൊശ പദ്ധതിറയ 
എതിർത്് പരാജയറപെടുത്ക
റയന്നത്  വ്യക്ിയറടയം സമൂ
ൈത്ിറന്യം സമപീപ- വിദൂര ഭാ
വികറള സംബന്ിച്് ചിന്തയം 
കരുതലുമുള്ള ഏറതാരു പൗരറന്
യം ധാർമിക ചുമതൈയാണ്.

മഹാനായ സ്റാലിന് 
അനുസ്മരണ ദിനം

മോര്ച്ച് 5

(14-ാം ശേജില് നിന്്ച്)

''തങ്ങളുകെ വീക്ഷണവം ലൈക്ഷ്യങ്ങളും ഒളി്ിച്കവ
യ്ക്കുന്ത്ച് െമേ്യൂണിസ്റ്റുെള് കവറുക്കുന്നു. നിലൈനി
ല്ക്കുന് എല്ാ സാമൂഹിെ സാഹെര്യങ്ങകളയും 
ബലൈമായി തെരകത്െിഞ്ഞുകൊണ്്ച് മാത്രശമ 
തങ്ങളുകെ ലൈക്ഷ്യങ്ങള് ശനൊനാകൂ എന്വര േര
സ്യമായി പ്രഖ്യാേിക്കുന്നു. ഒരു െമേ്യൂണി്റേ്ച് വിപ്ല
വത്ാല് ഭരണവരഗ്ഗങ്ങള് വിെയ്ക്കകട്ട! കതാഴിലൈാ
ളി വരഗ്ഗത്ിന്ച് നഷ്ടക്ൊന് യാകതാന്നുമില്, തങ്ങ
ളുകെ െങ്ങലൈെളല്ാകത, അവര്്ച് ശനൊനള്ത്ച് 
ഒരു ശലൈാെവം. സരവ്വരാജ്യ കതാഴിലൈാളിെകള 
ഏശൊേിക്കുവിന്.''
-മാരക്ച്-ഏംഗല്സ്ച്, െമേ്യൂണി്റേ്ച് മാനികെശ്റോ

മഹാനായ കാള് മാരകക്ക 
അനുസ്മരണ ദിനം

മോര്ച്ച് 14
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21,000 രൂപ മിെിമം വവതെം 
െൽകുക; ഇതിൊവശ്യമായ തുക 
ബജറ്ിൽ വകയിരുത്ക, പൾസ് 
വപാളിവയാ ഇമ്മയൂലണവസഷൻ 
വർ്ിെ് െിൈവിലുള്ള 75 രൂപ 
700 രൂപയാ്ി വർദ്ധിപെിക്കുക 
തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയി
ച്ചുറകാണ്് വകരള ആശ റൈൽ
ത്് വർവ്ഴ്് അവസാസിവയഷ
റന്(റക.എ.എച്്.ഡബ്ിയ.എ) 
വെതൃത്വത്ിൽ ആശ വർ്ർമാർ 
െിയമസഭ മാർച്് െടത്ി. 

അവസാസിവയഷൻ സംസ്ാെ 
പ്രസിഡണ്് വി.റക.സദാെന്ൻ 
ഉദ്ഘാടെം റചയ്തു. ഇന്ത്യൻ 
വൈബർ വകാൺഫെൻസ് ആശ 
വർ്ർമാർ്് 21,000 രൂപ 

എൻവഡാസൾഫാൻ സമര 
സംസ്ാെ ഐക്യദാർഢ്യ സമി
തിയറട വെതൃത്വത്ിൽ കാസർവകാ
ട ്െടന്ന ഐക്യദാർഢ്യ കൺറവൻ
ഷൻ എൻഎപിഎം വദശപീയ കൺ
വപീെറും മുംലബയിറൈ വചരിെി
വാസികളറട പാർപെിടാവകാശ 
സമരവെതാവുമായ സഞ്ജയ ്മംഗള 
വഗാപാൽ ഉദ്ഘാടെം റചയ്തു. എൻ
വഡാസൾഫാൻ ദരിതബാധിതർ 
ഏറതകേിലും തരത്ിലുള്ള പദവി
വയാ പണവമാ അല് ആവശ്യറപെ
ടുന്നത്. കാർഷിക വികസെത്ി
റന് വപരിൽ വായവും റവള്ളവും 
മണ്ണും വിഷമയമാക്കുക എന്ന കുറ്
കൃത്യമാണ് ഭരണകൂടം റചയ്ത്. 
റചയ് കുറ്ത്ിെ ്പിഴറയാടു്ാറത 
ഭരണത്ിൽ തുടരാനുള്ള അർൈത 
സർ ാ്രുകൾ ി്റല്ന്ന ്അവദ്ൈം 
പെഞ്ഞു. കൺറവൻഷറെ അഭി
വാദ്യം റചയ് രാജ്വമാൈൻ ഉണ്ണി
ത്ാൻ എംപി അവസാെറത് 
എൻവഡാസൾഫാൻ ദരിത ബാ
ധിതർക്കും െപീതി ൈഭിക്കുന്നതുവറര 
ഈ സമരത്ിറൊപെം ഉണ്ാകുറമ
ന്ന് പെഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പാർൈറമ
ന്ിറൈ തറന് ആദ്യ പ്രസംഗം 
എൻവഡാ സൾഫാൻ ദരിത ബാ
ധിതർക്കുവവണ്ിയള്ളതായിരുറന്ന
ന്ന് അവദ്ൈം ഓർമ്മിപെിച്ചു. 

എൻവഡാസൾഫാൻ സമര 

tIcfw ImkÀtImt«¡v F³tUmkÄ^m³ 
kac sFIyZmÀVy I¬h³-j³

ൊയിക ൈപീൈാകുമാരിയമ്മ, റക. 
അജിത, റപ്രാഫ.കുസുമം വജാസഫ,് 
സി.ആർ.െപീൈകണ്ഠൻ, എസ്. രാ
ജപീവൻ, വജാൺ റപരുവന്താെം, 
അഡ്വ. പി.എ. പൗരൻ, റപ്രാഫ.
വഗാപിൊഥൻ, പി.ടി.വജാൺ, 
പി.റക.രവപീന്ദ്രൻ, എസ് യസിഐ
(കമ്മയൂണിസ്റ്) സംസ്ാെ കമ്മി
റ്ി അംഗം സഖാവ് റക.റക.സുവര
ന്ദ്രൻ,  വിവിധ സംഘടെകറള പ്ര
തിെിധപീകരിച്് സി. എച്്. ബാൈ
കൃഷ്ണൻ, എം.റക.ദാസൻ, വിവൊദ് 
പയ്യട, സാൈിദ ഇൈ്യാസ,് സുലബർ 
പടപെ്, ൈമപീദ് വചെകേൽ, ഫെപീെ 
വകാട്പ്പുെം, െജാസ് എന്നിവർ സം
സാരിച്ചു. സംസ്ാെ എൻവഡാ 
സൾഫാൻ സമര ഐക്യദാർഢ്യ 
സമിതി റചയർവപർസൺ വഡാ. 
വസാണിയ വജാർജ് അധ്യക്ത 

വൈിച്ചു. കൺവപീെർ എം.സുൽഫ
ത്് സ്വാഗതവും എൻവഡാസൾ
ഫാൻ പപീഡിത ജെകപീയ മുന്നണി 
കൺവപീെർ മുെപീസ അമ്പൈത്െ 
ആമുഖവും അമ്പൈത്െ കുഞെി
കൃഷ്ണൻ ഭാവി പരിപാടി പ്രഖ്യാപ
െവും െടത്ി. ദരിത ബാധിതയ
റട അമ്മ ചന്ദ്രാവതി സമര പ്രഖ്യാ
പെ പ്രവമയം അവതരിപെിച്ചു. കാ
സർവകാട് ജില്ാ സമര ഐക്യ
ദാർഢ്യ സമിതി കൺവപീെർ 
അബ്ദുൽ ഖാദർ ചട്ഞ്ാൽ െന്ി 
പെഞ്ഞു. സർ്ാർ എൻവഡാ സൾ
ഫാൻ ദരിത ബാധിതരുറട പ്രശ്
ങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവേം പരിഗണി
ച്ിറല്കേിൽ ഏപ്രിൽ അവസാെ
വത്ാറട തിരുവെന്തപുരത് ്അെി 
ശ്ിതകാൈ സമരം തുടങ്ങുറമന്ന് 
കൺവൻഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മിെിമം വവതെം െൽകണറമ
ന്ന് പെഞെിട്ടും സർ്ാർ  അത് 
പാൈി്ാത്ത് െിയമ വ്യവസ്
വയാടുള്ള റവല്ലുവിളിയാറണന്ന് 
അവദ്ൈം ചൂണ്ി്ാട്ി. പൾസ് 
വപാളിവയാ ഇമ്മയൂലണവസഷൻ 
വർ്ിെ് പത്് വർഷം മുമ്പുള്ള 
75 രൂപയാണ് ഇവപൊഴും. ഇത് 
സംസ്ാെ സർ്ാർ അംഗപീക
രിച് ഒരു ദിവസറത് മിെിമം 
കൂൈിയായ 700 രൂപയാ്ി വർ
ദ്ധിപെി് ണറമന്ന ആവശ്യം ഇടത് 
സർ്ാെിെ് എങ്ങിറെ െിവഷ
ധി്ാൊകും. വകാവിഡ് കാൈ
ത്് സ്തുത്യർൈമായ വസവെം 
െടത്ിയ ആശമാരുറട െിൈവി
ലുള്ള 6000 രൂപ ഓണവെെിയം

വപാലും മാെദണ്ഡങ്ങളറട വപരിൽ 
റവട്ിക്കുെച് െടപടി മനുഷ്യത്വ
രൈിതമാറണന്നും അവദ്ൈം പെ
ഞ്ഞു.

സംഘടെയറട ജെെൽ റസ
ക്രട്െി എം.എ.ബിന്ദു അദ്ധ്യക്ത 
വൈിച്ചു. സംസ്ാെ കൺവപീെർ 
എസ്. മിെി, റക.പി.വൊസമ്മ, 
സി.ലഷൈജ, പി.ലഷെി, ജസ്ി 
വതാമസ,് വരവതി രാജ,് എ. സബൂെ, 
റക.റജ.ഷപീൈ, ആശാ രാജ്, ട്വി
കേിൾ പ്രഭാകരൻ, എൻ. സുഗന്ി, 
ശരണ്യ രാജ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസം
ഗിച്ചു. റസക്രട്െിവയറ്ിെ് മുന്നിൽ
െിന്നും ആരംഭിച് മാർച്് െിയമ
സഭാ വകാംപ്ലക്ിെ് സമപീപം 
വപാൈപീസ് തടഞ്ഞു.

അട്പൊടിയിറൈ  ആദിവാസി 
യവാവ്  മധുവിറന് റകാൈപാതക 
വകസിൽ വിചാരണ െപീട്ിറ്ാ
ണ്ടുവപാകുന്ന സർ്ാരിറന് കുറ്
കരമായ സമപീപെം ഉവപക്ി്
ണറമന്ന് എസ് യസിഐ(കമ്മയൂ
ണിസ്റ്) സംസ്ാെ കമ്മിറ്ി ജനു
വരി 27െ് പുെറപെടുവിച് പ്രസ്ാവ
െയിൽ ആവശ്യറപെട്ടു.

വമാഷണക്കുറ്ം ആവരാപിച്് 
അട്പൊടിയിറൈ മധു എന്ന  മവൊ
ദൗർബൈ്യമുള്ള യവാവിറെ ഒരു 
സംഘം ആളകൾ മർദ്ിച്ചുറകാന്ന
ത് വകരളത്ിറന് മെഃസാക്ിറയ 
റെട്ിച് സംഭവമാണ്. മനുഷ്യ
ത്വമുള്ള മുഴുവൻ ആളകളം അന്ന് 
അതിറെതിറര പ്രതിവഷധിച്ിരുന്നു. 
എന്നാൽ ൊലു വർഷം പിന്നിട്ി
ട്ടും ഈ വകസിറൈ വിചാരണ 
എങ്ങുറമത്ിയിട്ില് എന്ന വാർ
ത് റെട്ിക്കുന്നതാണ്. വകരള
ത്ിൽ ദർബൈരായ ആളകൾ്്  
െപീതി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്രാ
പ്യമായിവരുന്നു എന്ന് റതളിയി
ക്കുന്നതാണ ്ഈ സംഭവം. വകസിൽ  
കുറ്ാവരാപിതരായ  16  വപരും 
ജാമ്യത്ിൽ കഴിയകയാണ്. പട്ി
കജാതി-വർഗ പ്രവത്യക വകാട
തിയിൽ െടക്കുന്ന  ഈ വകസ് 
ഇത്രയം െപീളന്ന തിറന് ഉത്ര
വാദി സർ്ാർ തറന്നയാണ്. 

A«¸mSn a[p sImet¡kv; 
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പബ്ിക് വപ്രാസികയൂട്ർ ൈാജരാ
കുന്നിറല്കേിൽ  എന്തുറകാണ്് 
സർ്ാർ െടപടി സ്വപീകരിക്കു
ന്നില് എന്നത് സുപ്രധാെ വിഷ
യമാണ്. പട്ികജാതി-വർഗ വി
ഭാഗത്ിറന് വക്മത്ിനുവവണ്ി  
എന്നുപെഞെ്  രൂപപീകരിച്ിട്ടുള്ള 
വകുപ്പും മന്ത്രിയം വിവിധ സംവി
ധാെങ്ങളം െിൈെിൽക്കുവമ്പാൾ
തറന്ന ഉണ്ായിട്ടുള്ള ഈ ദരവ
സ് യാദൃശ്ികമല്, പ്രതികറള 
രക്ി്ാൻ വബാധപൂർവേം സൃഷ്ി
ച്താറണന്ന് സംശയിവ്ണ്ി
യിരിക്കുന്നു.

പ്രതികൾതറന്ന   മധുവിറെ 
മർദ്ിക്കുന്നതിറന് വപീഡിവയാ പ്ര
ചരിപെിച്ത് ഈ വകസിറൈ  ഏറ്
വും വൈിയ  റതളിവാണ്. വിചാ
രണ കൃത്യമായം സമയബന്ിത
മായം  െടന്നാൽ  പ്രതികൾ ശി
ക്ി്റപെടും എന്നത് ഉെപൊണ്.

അടിയന്തരമായി സർ്ാർ 
ഈ വിഷയത്ിൽ ഇടറപട്്  
വകസിൽ ൈാജരാകാത്  പബ്ി
ക് വപ്രാസികയൂട്റെ ആ സ്ാെ
ത്െിന്ന് െപീ്ം റചയ്യണറമന്നും 
കാൈതാമസമില്ാറത വിചാരണ 
െടത്ി കുറ്വാളികറള ശിക്ി്
ണറമന്നും എസ് യസിഐ(കമ്മയൂ
ണിസ്റ്) സംസ്ാെ കമ്മിറ്ി ആവ
ശ്യറപെട്ടു.

ഐെ്യദാരഢ്യ െണകവന്ഷനില് എസ്ച് യുസിഐ(സി) സംസ്ാന  
െമേിറ്ിയംഗം സഖാവ്ച് കെ.കെ.സുശരന്ദ്രന് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

ആേ വര്രമാരുകെ നിയമസഭാ മാരചികന് മുന്നിര

പ്രളയബാധിതരുകെ ബാങ്്ച് വായ്ച്േെള് സര്ാര ഏകറ്ടുക്കുെ, 
ജപ്ി നെേെിെള് അവസാനി്ിക്കുെ തെങ്ങിയ ഡിമാന്റുെള് ഉന്
യിച്കൊണ്്ച് പ്രളയ ബാധിതരുകെ അതിജീവന കൂട്ടായ്ച്മ കെബ്രുവ
രി 21ന്ച് ശൊട്ടയം ജില്യികലൈ ഏന്യാര ശെരള ബാങ്ിന്ച് മുന്ില് 
സംഘെി്ിച പ്രതിശഷധ ധരണ്ണ എസ്ച് യുസിഐ(സി) ശൊട്ടയം ജില്ാ 
കസക്രട്ടെി സഖാവ്ച് മിനി കെ.െിലൈി്്ച് ഉദ്ച്ഘാെനം കെയ്യുന്നു.
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