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അഗ്നിപഥ് എന്ന പപരനിൽ പേന്ദ്രസർക്കാർ ന്പഖ്കാപനിച്ച പുതനിയ സസനനിേപസവനപദ്ധതനിക്ക്തനിക്ര  
പതനിക്നകാന്ന് സംസ്കാനങ്ങളനിലകായനി പതനിനകായനിരക്ണക്നിന് യുവകാക്ൾ പരകാഷകാേുലരകായനി രംഗത്ുവ
ന്നു. അവർ അവലംബനിച്ച ന്പപ്കാഭരീതനിപയകാട് വനിപയകാജനിപ്ുള്ളവർപപകാലും അത്രക്�കാരു ക്പകാട്നിക്ത്
റനിക്ു േകാരണ�കായ ക്തകാഴനിൽരഹനിതരുക്ട അസംതൃപ്തനിയും നനിസ്സഹകായതയും രകാജ്ത്നിക്റെ പവദനകാേര
�കായ ഒരു യകാഥകാർത്്�കാക്ണന്ന് ചൂണ്നിക്കാട്ുേയുണ്കായനി. 

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ്) പ�ൊളിറ്്റ്ബ്്യൂറ�ൊ അംഗമൊ
യിരുന്ന സഖൊവ്റ് റേബ്പ്രസൊേ്റ് 
സര്കൊര് 2022 ജൂണ് 28ന്റ് 
അന്തരിച്ചു. �ൊര്ടിയുപെ േക്ിണ 
24 �ര്ഗൊന ജില്ൊ പസക്രട�ി
യും 1977 മുതല് 2011 വപര �ശ്ി
മബ്ംഗൊള് നിയമസഭൊംഗവുമൊ
യിരുന്നു. എസ്റ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്)  ഉയര്തിപ്ിെിക്കുന്ന 
ഉന്നതമൊയ പതൊഴിലൊളിവര്ഗ്ഗ 
വിപ്ലവരൊഷ്ട്രീയതിപറെ ഉതമ
നൊയ പ്രതിനിധി ആയിരുന്നു 
സഖൊവ്റ് റേബ്പ്രസൊേ്റ് സര്ക
ര്. അവസൊനശ്ൊസംവപര അറദേ
ഹം ചൂഷിതരും നിര്ദ്ധനരുമൊയ 
സൊധൊരണജനങ്ങള്ക്കുറവണ്ി 
റ�ൊരൊെി. ജനങ്ങറളൊടുള്ള നി
സ്്രീമമൊയ കൂ�ിപറെ തികഞ്ഞ 
പ്രതിരൂ�മൊയിരുന്നു അറദേഹം. 
ജയ്റ് നഗര് മണ്ഡലതിപല മൊ
ത്രമല്,  �ശ്ിമബ്ംഗൊപളമ്ൊ
ടുമുള്ള സൊധൊരണജനങ്ങളുപെ 
അളവറ് സ്റ് റനഹൊേരങ്ങള്ക്റ് 
അറദേഹം �ൊത്രമൊയി.  

ഹൃേയസംബ്ന്ധമൊയ അസു
ഖപത തുെര്ന്ന്റ് കല്കത 
ഹൊര്ട്റ് ക്ിനിക്റ് ആശു�ത്രിയി
ല് ചികിത്സയിലിരിപകയൊയി
രുന്നു അന്തത്ം. 87 വയസ്ൊയി
രുന്നു.  ഏതൊനം വര്ഷങ്ങളൊയി 
കടുത രക്തസമ്മര്ദേവും �ൊ
ര്കിന്സണ്സ്റ് റരൊഗവും അറദേ
ഹപത അലടിയിരുന്നു. ജൂണ് 
30ന്റ് സഖൊവിപറെ ഭൗതിക 
ശര്രീരം �ൊര്ടിറകന്ദ്രകമ്മിറ്ി 

ഓഫ്രീസില് പ�ൊതുേര്ശനതി
ന പവച്ചു. ജന�ല് പസക്രട�ി 
സഖൊവ്റ് പപ്രൊവൊഷ്റ് റ�ൊഷ്റ്, 
പ�ൊളിറ്്റ് ബ്്യൂറ�ൊ അംഗങ്ങളൊയ 
സഖൊകള് അസിത്റ് ഭടൊചൊരത്, 
റഗൊ�ൊല് കുണ്ടു, സൗമന് 
റബ്ൊസ്റ്, സ്�ന് റ�ൊഷ്റ്, ചൊ
ന്ിേൊസ്റ് ഭടൊചൊരത് എന്നിവരും 
മറ്്റ് റകന്ദ്രകമ്മിറ്ി അംഗങ്ങളും 
�ശ്ിമബ്ംഗൊള് സംസ്ൊന 
കമ്മിറ്ി അംഗങ്ങളും അറന്തത്ൊ
�ചൊരമര്പ്ിച്ചു.

സി�ിഐ(എം), സി�ിഐ, 
ആര്എസ്റ് �ി, റഫൊര്റവഡ്റ് 
റ്ൊക്റ്, സി�ിഐ(എംഎല്)
ലിബ്റ�ഷന് എന്ന്രീ സം�െ
നകളുപെ പ്രതിനിധികളും അ 
റന്തത്ൊ�ചൊരം അര്പ്ികൊന് 
എതിയിരുന്നു. തുെര്ന്ന്റ് ഭൗതി
കശര്രീരം �ശ്ിമബ്ംഗൊള് അസം
്ി മന്ിരതില് എതിക്കുക
യും സ്്രീകറം മന്തിമൊരും ആേ
രൊഞ്ജലി അര്പ്ിക്കുകയും പചയ്തു. 
ഭൗതികശര്രീരം േക്ിണ 24 
�ര്ഗൊന ജില്യിപലതിച്്റ് സം
സ്റ് കരിച്ചു. നി�കണ്ണുകറളൊപെ 
അറനകം �ൊര്ടി റനതൊകളും 
പ്രവര്തകരും പ�ൊതുജനങ്ങ
ളും സഖൊവ്റ് റേബ്പ്രസൊേ്റ് സര്കൊ
�ിന്റ് ആേരവുകളര്പ്ികൊന് 
എതിയിരുന്നു. ജൂലല 11ന്റ് 
ജയ്നഗ�ില് നെക്കുന്ന അനസ്മ
രണ റയൊഗതില് �ൊര്ടി ജന
�ല് പസക്രട�ി സഖൊവ്റ് പപ്രൊ
വൊഷ്റ് റ�ൊഷ്റ് മുഖത്പ്രസംഗം 
നെത്ം.

സഖാവ് ദേബപ്രസാേ് 
സര്കാറിന് ലാല്സലാം

അന്ായമായ വവേ്യുതി ചാര്ജ്
വര്ദ്ധനവ് ്രിന്വലികയുക

സംസ്ൊനത്റ് വര്ദ്ധിപ്ിച് 
ലവേയുതി നിരക്റ് ജൂണ് 26ന്റ് 
നിലവില് വന്നു. ചൊര്ജ്റ് വര്ദ്ധി
പ്ിക്കുന്നതിനറവണ്ിയുള്ള ഇല
ക്ടിസിറ്ി റബ്ൊര്ഡിപറെ അറ�ക്
യിറമേല് �ഗുറലറ്�ി കമ്മ്രീഷന് 
വര്ദ്ധിപ്ിച് പുതിയനിരക്റ് പ്ര
ഖത്ൊ�ിക്കുകയൊയിരുന്നു. റകൊവിഡ്റ് 
മൂലമുണ്ൊയ പതൊഴില് പ്രതിസ
ന്ധി, നിറതത്ൊ�റയൊഗ സൊധന
ങ്ങളുപെ വില വര്ദ്ധനവ്റ് എന്നിവ 
മൂലം സംസ്ൊനപത ജനങ്ങളുപെ 
ജ്രീവിതം ദുരിതതിലൊയിരിക്കു 
റമ്ൊഴൊണ്റ് മപറ്ൊരു ഇരുടെിയൊ
യി ചൊര്ജ്റ് വര്ദ്ധനവ്റ് അെിറച്
ല്പ്ിച്ത്റ്. റബ്ൊര്ഡ്റ് അഞ്്റ് വര്
ഷറതക്കുള്ള ചൊര്ജ്റ് വര്ദ്ധനവ്റ് 
ലക്ത്മിട്റ് 18 ശതമൊനം നിരക്റ് 
വര്ദ്ധനവൊണ്റ് ആവശത്പപ്ടത്റ്. 
റബ്ൊര്ഡ്റ് അധികവരുമൊനമൊയി 

2829റകൊെി രൂ� ലക്ത്മിടിരു
ന്നതൊയി കമ്മ്രീഷന് പവളിപപ്ടു
ത്കയുണ്ൊയി. �പക് കമ്മ്രീഷന് 
6.6ശതമൊനം വര്ദ്ധനവൊണ്റ് അന

വേിച്ത്റ്. റകൊവിഡ്റ് കൊരണം 
ജനങ്ങള്ക്കുണ്ൊയ ബുദ്ധിമുട്റ് കണ
കിപലടുത്റ് വന്വര്ദ്ധനവ്റ് ഒഴി

വൊകിപയന്നൊണ്റ് �ഗുറലറ്�ി കമ്മ്രീ
ഷന് അവകൊശപപ്ടത്റ്. എന്നൊല് 
യൊഥൊര്ത്ത്പമന്തൊണ്റ്? ലവേയു
തി എനര്ജി ചൊര്ജില്മൊത്രം ഗൊര്

ഹിക ഉ�റഭൊക്തൊകള്ക്റ് ഒറരൊ 
യൂണിറ്ിനം ശരൊശരി 25മുതല് 

സുസം�െിതമൊയ ഒരു ജനൊ
ധി�തത്മുറന്നറ്തിപറെ സ്ഭൊവ
റമൊ റകന്ദ്ര്രീകൃതമൊയ ഒരു റനതൃ
ത്റമൊ ഇല്ൊതിരുന്നിട്ം രൊജത്തി
പറെ വലിപയൊരു പ്രറേശറതക്റ് 
അഗ്ി�ഥിപനതിരൊയ യുവജന

സമരം സ്റമധയൊ  �െര്ന്നത്റ് 
പതൊഴിലില്ൊയ്മ എന്ന പ്രശ്റ് നതി
പറെ സ്റ് റഫൊെനൊത്മകമൊയ മൊന
പതയൊണ്റ് പവളിവൊക്കുന്നത്റ്.

ആേത്പത ഊഴതില് പ്രതി

വര്ഷം രണ്ടുറകൊെി പതൊഴില് എന്ന 
വൊഗ്ൊനം നല്കിയ നറരന്ദ്ര റമൊേി, 
ഉണ്ൊയിരുന്ന പതൊഴില് അവസ
രങ്ങള്കൂെി ഇല്ൊതൊകി ഇന്തത്ന് 
യുവത്പത അ�മൊനിക്കുകയൊ
ണ്റ് പചയ്തത്റ്. റകൊവിഡ്റ് മഹൊമൊ

രിയുപെ ദുരന്തേിനങ്ങളില് ലക്
കണകിന്റ് പതൊഴിലുകള് നഷ്ട
പപ്ട്. 2020 വര്ഷതില് യൂണി
യന് ഗവണ്പമറെിപറെ കണകന
സരിച്്റ് നികതപപ്െൊത ഒഴിവു

കളുപെ എണ്ം 8.8ലക്മൊണ്റ്. 
ആപക അനവേികപപ്ടിട്ള്ള 
തസ്ികകളുപെ 23ശതമൊനവും ഒഴി
ഞ്ഞുകിെക്കുകയൊണ്റ്. 2018ല് രൊ
ജത്ത്റ് 12,936റ�രും അതിനടു
ത രണ്ടുവര്ഷതിനള്ളില് 9,140 
റ�രും പതൊഴിലില്ൊയ്മമൂലം ആത്മ
ഹതത്പചയ്തു എന്ന പെടിപ്ിക്കു
ന്ന വിവരം രൊജത്സഭയില് അ�ി
യിച്ത്റ് റകന്ദ്രസര്കൊരൊണ്റ്. റകൊ
വിഡുമൂലം രണ്ടുവര്ഷകൊലം ലസ
നത്തിറലക്കുള്ള �ിക്രൂട്റ് പമറെ്റ് �ൊലി 
നിര്തിവച്ചു. അതിനമുമ്്റ് നെ
തിയ �ൊലിയുപെ ലിസ്റ്റ് പ്രസി
ദ്ധ്രീകരിപച്ങ്ിലും നിയമനം നെ
ന്നിരുന്നില്. റകൊവിഡിനറശഷം 
ലസനത്തില് നിയമന നെ�
െികള് തുെങ്ങുറമ്ൊള് തങ്ങപള 
ആേത്ം �രിഗണിക്കുപമന്ന്റ് പ്രത്രീ
ക്ിച്ിരുന്ന, ആേത്ലിസ്റില് പ�
ടിരുന്ന യുവൊകള് പൂര്ണ്മൊയും 
നിരൊശരൊയി. �കരം പ്രഖത്ൊ�ി
കപപ്ട അഗ്ി�ഥില് ഉയര്ന്ന 
പ്രൊയ�രിധി 21 ആയി നിശ്യി
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വൈദ്യുതി ചാര്ജ്ജ് ൈര്ദ്ധനൈിനനതിനെ ന�ാല്ം ചിന്നക്കടയില് 
നടന്ന പ്രതിശഷധത്ില് എസ്ജ് യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ്ജ്) ജില്ാ 
നസക്രട്ടറി സഖാൈ്ജ് വഷല ന�.ശജാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

അഗ്ിേഥിനനതിനെ എഐഡിവൈഒയും എഐഡിഎസ്ജ്ഒയും 
സംയുക്തമായി ന�ാല്ക്കത്യില് സംഘടിപ്ിച്ച പ്രതിശഷധം.

(ശേഷം 2-ാം ശേജില്)
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(1-ാം ശേജില് നിന്ന്ജ്)
60ല�സവപരയും, വൊണിജത് 
സ്ൊ�നങ്ങള്ക്റ് 10മുതല് 40 
ല�സവപരയും, വത്വസൊയ റമ
ഖലയില് ശരൊശരി 40ല�സ 
വപരയുമൊണ്റ് വര്ദ്ധനവ്റ്. എനര്
ജി ചൊര്ജ്റ് കൂെൊപത ഫിക്സഡ്റ് ചൊര്ജ്റ്/
ഡിമൊറെ്റ് ചൊര്ജ്റ്, മ്രീറ്ര് വൊെക, 
എനര്ജി ചൊര്ജിപറെ 10% ഡ്യൂടി 
ഇവപയല്ൊം റചരുറമ്ൊള് ഫല
തില് കമ്മ്രീഷന് അവകൊശപപ്
ട 6.6 ശതമൊനറതകൊള് വലിയ 
തുകയൊണ്റ് നല്റകണ്ിവരിക. 
കമ്മ്രീഷന് ഒരു വര്ഷറതകൊണ്റ് 
ചൊര്ജ്റ് വര്ദ്ധനവ്റ് അനവേിച്ത്റ്. 
ഒരു വര്ഷതിനറശഷം വ്രീണ്ടും 
ചൊര്ജ്റ് വര്ദ്ധനവിപറെ ഭ്രീഷണി
യിലൊണ്റ് ഉ�റഭൊക്തൊകള്.

സംസ്ൊനത്റ് 2019ല് നെ
തിയ ചൊര്ജ്റ് വര്ദ്ധനവിപറെ റഷൊ
കില്നിന്നും ജനങ്ങള് ഇനിയും 
റമൊചിതരൊയിടില്. എനര്ജി ചൊര്ജ്റ് 
കൂെൊപത ഫിക്സഡ്റ് ചൊര്ജ്റ് ഇന
തില് ഈെൊക്കുന്നത്റ് വലിയ തു
കയൊണ്റ്. 2019പല ചൊര്ജ്റ് വര്ദ്ധ
നവിനമുമ്്റ് ഫിക്സഡ്റ് ചൊര്ജ്റ് എനര്
ജി ഉ�റഭൊഗതിനനസരിച്്റ് വര്
ദ്ധിച്ചു പകൊണ്ിരുന്നില്. എത്ര 
എനര്ജി യൂണിറ്്റ് ഉ�റയൊഗിച്ൊ
ലും ഗൊര്ഹിക ഉ�റഭൊക്തൊകള്
ക്റ് സിംഗിള് പഫയ്റ്സിന്റ് 30 
രൂ�യും, ത്ര്രീ പഫയ്റ്സിന്റ് 80 രൂ
�യുമൊയിരുന്നു ഫിക്സഡ്റ് ചൊര്ജ്റ്. 
അത്റ് 2019 ജൂലല മുതല് ഉ�
റയൊഗിക്കുന്ന യൂണിറ്ിന്റ് അനസ

രിച്്റ് മൊ�ൊന് തുെങ്ങി. ഇറപ്ൊള് 
നെപ്ിലൊകിയിരിക്കുന്ന തൊരിഫ്റ് 
വര്ദ്ധനയനസരിച്്റ് 51 യൂണിറ്്റ്മു
തല് 100 യൂണിറ്്റ് വപര ക�റെ്റ് ഉ�
റയൊഗിക്കുന്ന ഒരു ഗൊര്ഹിക ഉ�
റഭൊക്തൊവ്റ് സിംഗിള് പഫയ്റ്സിന്റ് 
55 രൂ�യും, ത്ര്രീ പഫയ്റ്സിന്റ് 120 
രൂ�യും ഫിക്സഡ്റ് ചൊര്ജ്റ് നല്ക
ണം. യൂണിറ്്റ് 100 കെന്നൊല് ഫി
ക്സഡ്റ് ചൊര്ജ്റ് അടുത സ്ൊബ്ിറല
ക്റ് വര്ദ്ധിക്കുന്നു. പചറകിെ വൊ
ണിജത് സ്ൊ�നങ്ങള്, പച�ിയ 
ഉല്ൊേന യൂണിറ്റുകള് ഇവപ്കെല്ൊം 
വലിയ നിരകിലുള്ള എനര്ജി 
ചൊര്ജിപനൊപ്ം ഉയര്ന്ന ഫിക്സഡ്റ് 
ചൊര്ജം നല്റകണ്ിവരുന്നു. അങ്ങ
പന ഫിക്സഡ്റ് ചൊര്ജ്റ് ഇനതില് 
മൊത്രം ലവേയുതി റബ്ൊര്ഡ്റ് വലിയ 
തുകയൊണ്റ് ഉ�റഭൊക്തൊവില്നി
ന്നും കവര്പന്നടുക്കുന്നത്റ്.

റകൊവിഡ്റ് മഹൊമൊരിമൂലം സം
സ്ൊനത്റ് പതൊഴിലും കൂലിയും 
നഷ്ടപപ്ട്റ് ജനങ്ങള് കഷ്ടപപ്ടുക
യൊണ്റ്. ഇതിപനൊപകപ്പു�റമയൊ
ണ്റ് ഇന്ധന വിലയിലും യൊത്രൊ
ക്കൂലിയിലുമുണ്ൊയ വര്ദ്ധനവ്റ്. 
ലവേയുതി നിരകില് ഉണ്ൊവുന്ന 
വര്ദ്ധനവ്റ് ജനജ്രീവിതപത ദുരി
തതിലൊക്കുപമന്നതില് സംശയ
മില്. ജനങ്ങളുപെ സൊമ്തികൊ
വസ്പയ പതല്ം �രിഗണികൊ
പതയുള്ള ചൊര്ജ്റ് വര്ദ്ധനവുകള് 
എങ്ങപനയൊണ്റ് ന്രീത്രീകരികൊ
നൊവുക? ലവേയുതി റബ്ൊര്ഡിന
ണ്ൊകുന്ന സൊമ്തിക ബ്ൊദ്ധത്
തയൊണ്റ് ചൊര്ജ്റ് വര്ദ്ധനവിന്റ് 
കൊരണമൊയി �ലറപ്ൊഴം ചൂണ്ി
കൊടിയിട്ള്ളത്റ്. യഥൊര്ത്തില് 

റബ്ൊര്ഡ്റ് സൊമ്തിക പ്രതിസ
ന്ധിപയ അഭിമുഖ്രീകരിക്കുന്നുപണ്
ങ്ില് അതിപറെ കൊരണങ്ങള് ജന
ങ്ങളുപെ മുമ്ൊപക തൃപ്ികരമൊയി 
വിശേ്രീകരിറകണ്തുണ്്റ്. റബ്ൊര്ഡ്റ് 
മൊറനജ്റ്പമറെിപറെ പകടുകൊരത്സ്
തയും ധൂര്ത്ം മൂലമുണ്ൊകുന്ന സൊ
മ്തിക റചൊര്ച് �രിഹരികൊ
പത, ചൊര്ജ്റ് വര്ദ്ധനവ്റ് വഴി ജന
ങ്ങപള �ിഴിഞ്ഞൂറ്ിപകൊണ്ിരി
ക്കുകയൊണ്റ്.

റകരളം ജലലവേയുത �ദ്ധ
തികളുപെ നൊെൊണ്റ്. ഇവിപെ ജല
ലവേയുതിയുപെ ഒരു യൂണിറ്്റ് ഉല്ൊ
േനതിന്റ് റവണ് പചലവൊകപട 
ഒരു രൂ�യില് തൊപഴ മൊത്രമൊണ്റ്. 
റകരളതില് കഴിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങ
ളിലൊയി നല് മഴ ലഭിച്തിനൊല് 
ജലലവേയുതിയുപെ ഉല്ൊേനതി
ലും പ�റകൊഡ്റ് വര്ദ്ധനവൊണ്റ് 
ഉണ്ൊയത്റ്. �ിറപ്ൊര്ടനസരിച്്റ് 
കഴിഞ്ഞ സൊമ്തിക വര്ഷം(2021-
22) സംസ്ൊനപത പമൊതം 
ലവേയുതി ഉ�റഭൊഗം 26,608 േശ
ലക്ം യൂണിറ്ൊയിരുന്നു. ഇതില് 
9859 േശലക്ം യൂണിറ്്റ് ജലലവ
േയുതിയൊയിരുന്നു. 2020-21 സൊ
മ്തിക വര്ഷപത കണകന
സരിച്്റ് സംസ്ൊനം പു�റമനിന്നും 
വൊങ്ങിയ ക�ന്ം ആഭത്ന്തര ഉല്ൊ
േനവുംകൂെി കൂടിയൊല് ശരൊശരി 
3.22 രൂ�യൊണ്റ് ഒരു യൂണിറ്്റ് 
ലവേയുതിയുപെ പചലവൊയി വന്നി
ട്ള്ളത്റ്. പചലവു കു�ഞ്ഞ ലവേയു
തിയുപെ ഉല്ൊേനം സംസ്ൊനത്റ് 
പ�റകൊഡൊയിരിക്കുറമ്ൊള് എന്തി
നൊണ്റ് പുതിപയൊരു തൊരിഫ്റ് വര്
ദ്ധനവ്റ് ജനങ്ങളുപെറമല് അെി

റച്ല്പ്ിക്കുന്നത്റ്.  ലവേയുതി
റബ്ൊര്ഡിന്റ് 2021-22 സൊമ്തിക 
വര്ഷതില് 600റകൊെി രൂ� 
അധിക വരുമൊനം ഉണ്ൊയിരി
പക, മുന്വര്ഷങ്ങപളകൊള് പമ
ച്പപ്ട സൊമ്തികസ്ിതിയി
ലിരിപക വ്രീണ്ടുപമൊരു ചൊര്ജ്റ് 
വര്ദ്ധനവ്റ് അെിറച്ല്പ്ിച്ത്റ് 
അറങ്ങയറ്ം ജനറ്ൊഹകരമൊണ്റ്, 
ഒരികലും ഒരു ഇെതു�ക് സര്
കൊരിപറെ ഭൊഗത്നിന്നും പ്രത്രീ
ക്ികൊനൊവൊതതൊണ്റ്.

ലവേയുതി റബ്ൊര്ഡ്റ് സംസ്ൊ
നപത പ�ൊതുഖജനൊവിപല �ണം 
പകൊണ്ൊണു്റ് �ടുത്യര്തിയി
രിക്കുന്നത്റ്. കൊലകൊലങ്ങളില് 
റകന്ദ്ര സര്കൊരുകള് ഊര്ജ്ജ 
റമഖലയുപെ വികസനവുമൊയി ബ് 
ന്ധപപ്ട്റ് നെപ്ിലൊകിയ വിവിധ 
റപ്രൊജക്ടുകളും അതുവഴി ലഭിച്
ഗ്ൊന്കളും റബ്ൊര്ഡിപറെ അെി
സ്ൊന സൗകരത്ം വികസിപ്ിക്കു
ന്നതില് നിര്ണ്ൊയകമൊയ �ങ്്റ് 
വഹിച്ിട്ണ്്റ്. ചുരുകതില് ജന
ങ്ങളുപെ നികുതിപ്ണംപകൊണ്്റ് 
�ടുത്യര്തിയ ഒരു സ്ൊ�നം 
ജനങ്ങറളൊെ്റ് ചില ഉതരവൊേി
ത്ങ്ങള് നി�റവററ്ണ്തൊയിട്ണ്്റ്. 
അതൊയത്റ്, ലവേയുതി റബ്ൊര്ഡ്റ് 
ജനറക്മം മുന്നിര്തി മൊത്രം 
പ്രവര്തികണം. എന്നൊല്, 2013ല് 
ലവേയുതി റബ്ൊര്ഡിപന കമ്നി
യൊകിയതുവഴി ലൊഭ-നഷ്ടം അെി
സ്ൊനമൊകി പ്രവര്തിക്കുന്ന 
ഒരു സ്ൊ�നമൊയി ഇത്റ് മൊ�ി. 
പ�ഗുറലറ്�ി കമ്മ്രീഷന് റ�ൊലുള്ള 
ബ്്യൂറ�ൊക്രൊറ്ിക്റ് സ്ൊ�നമൊണ്റ് 
ഇറപ്ൊള് ലവേയുതി ചൊര്ജ്റ് നി

ശ്യിക്കുന്നത്റ്, സര്കൊരുകളല്. 
രൊജത്പത ലവേയുതിരംഗം സ്
കൊരത്വല്കരിക്കുന്നതിന്റ് മുറന്നൊ
െിയൊയി പകൊണ്ടുവന്ന ലവേയുതി 
നിയമം 2003 സംസ്ൊനത്റ് നെ
പ്ിലൊക്കുന്നതിന്റ് എതിപര ജന
ങ്ങളുപെ ഭൊഗത് നിന്നും ശക്തമൊയ 
പ്രതിറഷധങ്ങള് ഉണ്ൊയിരുന്നു. 
റകന്ദ്ര സര്കൊര് ലവേയുതി നിയമം 
2003 നെപ്ിലൊക്കുന്നതിന്റ് മുമ്പു്റ്, 
റകന്ദ്ര ലവേയുതി നയതിപറെ ചു
വടു�ിെിച്്റ്  1998ല് തപന്ന റകര
ളതില് അന്നപത എല്ഡിഎ
ഫ്റ് സര്കൊര് സംസ്ൊന പ�ഗു
റലറ്�ി കമ്മ്രീഷന് രൂ�്രീകരിക്കു 
ന്നതിനള്ള നിയമ നിര്മ്മൊണം 
പകൊണ്ടുവന്നു. ലവേയുതിറബ്ൊര്
ഡിപന മൂന്ന്റ് ലൊഭ റകന്ദ്രങ്ങളൊയി 
വിഭജിച്ചു. റബ്ൊര്ഡിപന കമ്നി
യൊക്കുന്നതിനം കൊലൊന്തരതില് 
സ്കൊരത്വല്കരിക്കുന്നതിനമു
ള്ള ലക്ത്മിടൊണ്റ് ഇപതല്ൊം നെ
പ്ിലൊകിയപതന്ന്റ് നമ്മുപെ �ൊര്
ടി ചൂണ്ികൊണിച്ിരുന്നു. ലവേയു
തി റബ്ൊര്ഡില് ഇറപ്ൊള് പകൊ
ണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വലിയ ചൊര്ജ്റ് 
വര്ദ്ധനവുകള് ആകസ്മികമൊയി 
സംഭവിക്കുന്നതല്. ജനങ്ങളുപെ 
ശക്തമൊയ സമരതിലൂപെ മൊത്ര
പമ ലവേയുതി റബ്ൊര്ഡിപറെ സൊ
മൂഹത് ബ്ൊദ്ധത്ത നിലനിര്തൊനം 
ജനൊനകൂലമൊയ ലവേയുതി തൊ
രിഫുകള് നെപ്ില് വരുതൊനം 
കഴിയുകയുള്ളു. അതിനൊയി ജന
ങ്ങള് കക്ിരൊഷ്ട്രീയതിനത്രീത
മൊയി ഉ�റഭൊക്തൃ കമ്മിറ്ികള് രൂ
�്രീകരിച്ചുപകൊണ്്റ് ശക്തമൊയി മു
റന്നൊട്വറന്ന മതിയൊകൂ.

വനൊതിര്തികളില് ബ്ഫര്
റസൊണ് പ്രഖത്ൊ�ിച് സുപ്ര്രീം 
റകൊെതി ഉതരവ്റ് പുനഃ�രിറശൊ
ധികൊന്, ഉതരവില്തപന്ന 
നല്കിയിട്ള്ള സൊധത്ത ഉ�റയൊ
ഗപപ്ടുതി സംസ്ൊന സര്കൊര് 
ഉെന് പുനഃ�രിറശൊധനൊ ഹര്ജി 
നല്കണപമന്ന്റ് എസ്റ് യുസിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) റകരള സംസ്ൊന 
കമ്മിറ്ി ആവശത്പപ്ട്. വനം നശി
പ്ിക്കുന്നത്റ് വന്കിെകൊരും ഒതൊ 
ശ പചയ്യുന്നത്റ് സര്കൊരുകളുമൊണ്റ്. 
ഈ ഒതൊശയൊണ്റ് സന്തുലിതമ
ല്ൊത റകൊെതി വിധിയിറലക്റ് 
നയിച്ത്റ്. ആേിവൊസികളും പച
റകിെ കര്ഷകരുപമൊപക വനതി
പറെ സംരക്കരൊണ്റ്. ഇവപര സം
രക്ിക്കുകയും വനം ലകറയറ്
കൊപരയും ഖനന മൊഫിയകറളയു
പമൊപക കര്ശനമൊയി റനരിടുക
യുമൊണ്റ് പചറയേണ്ത്റ്.

വനൊതിര്തിറയൊെ്റ് റചര്ന്ന്റ് 
ബ്ഫര്റസൊണൊയി പ്രഖത്ൊ�ിക 
പപ്ടുന്ന ഒരു കിറലൊമ്രീറ്ര് ചുറ്ള
വില് സ്ിര സ്ഭൊവതിലുള്ള 
ഒരു തരം നിര്മ്മൊണവും അനവ
േികില് എന്ന്റ് റകൊെതി വിധി
യില് (ഖണ്ഡിക 44.e) വത്ക്തമൊ
കിയിട്ണ്്റ്. സുപ്ര്രീം റകൊെതി കര്
ശനമൊയി നെപ്ൊകണപമന്ന്റ് നിര്
റദേശിച്ിട്ള്ളത്റ് റകന്ദ്ര വനം - �രി

സ്ിതി വകുപ്്റ് 2011 പഫബ്രുവരി 
9ന്റ് പു�പപ്ടുവിച് മൊര്ഗ്ഗനിര്റദേ
ശങ്ങളൊണ്റ്. കൃഷിയുപെ വത്വസ് 
മൊറ്ൊന് �ൊെില് എന്നതുള്പപ്പെ
യുള്ള വകുപ്പുകള് ഈ മൊര്ഗ്ഗനി
റദേശങ്ങളിലുപണ്ന്നത്റ് ബ്ഫര്
റസൊണ് റമഖലയില് ഫലതില് 

കൃഷി അസൊധത്മൊക്കും. വനത്ജ്രീ
വികളില് നിന്നുള്ള സംരക്ണം 
ഉ�പ്ൊക്കുന്നതിനള്ള ഫലപ്രേമൊയ 
നിര്റദേശങ്ങള്, നിയമ�രമൊയ 
ഉെമസ്തയുള്ള ഭൂമിയുപെ ക്രയ 
വിക്രയൊവകൊശം എന്നിവപയ 
സംബ്ന്ധിച്്റ് ഉതരവില് വത്ക്തത 
ഇല്തൊനം. വനൊതിര്തിറയൊെ്റ് 
റചര്ന്ന്റ് വസിക്കുന്ന ആേിവൊസി
കളുപെയും േരി് - ഇെതരം കര്
ഷകരുപെയും ജ്രീവിതം അസൊധത്
മൊക്കുന്ന ഒന്നൊണ്റ് ഈ ഉതരവ്റ്. 

രൊജത്തിനൊപക ബ്ൊധകമൊയ 
ഈ ഉതരവ്റ്, റകരളതിപറെ 
സവിറശഷ സൊഹചരത്തില് സൃ
ഷ്ടിക്കുന്ന സമൂഹത്പ്രതത്ൊ�ൊത
ങ്ങള്ക്റ് �രിഹൊരമുണ്ൊകൊനൊ
യി സംസ്ൊനസര്കൊര് തപന്ന 
മുന്ലകപയടുകണം.

വൊണിജത്ൊെിസ്ൊനതിലുള്ള 
ഖനനം, ഈര്ച്മില്, മലിന്രീക
രണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വത്വസൊയ
ങ്ങള്, വന്കിെ ജലലവേയുത �ദ്ധ
തികള് എന്നിവയുപെ നിറരൊധ
നവും �രിസ്ിതിപകതിരൊയ 
നെ�െികളുപെ നിയന്തണവും നിര്
റദേശിക്കുന്ന ഉതരവിപല വകുപ്പു
കള് സ്ൊഗതൊര്ഹമൊണ്റ്. നില
വിലുള്ള നിയമങ്ങള് ലം�ിച്ചു
പകൊണ്്റ് വനതിനള്ളില്റപ്ൊലും 
ഖനനവും ക്ൊ�ിയിംഗും കുന്നിെി

കലും മലതുരകലും സര്കൊരു
കളുപെ �ിന്തുണറയൊപെ നെത്ന്ന 
സൊമ്തികശക്തികള് ഉതര
വിപന സംബ്ന്ധിച്്റ് ജനങ്ങളില് 
ആശങ് �െര്തി സ്ൊ�ിതതൊല്
പ്രത്ങ്ങള് സംരക്ികൊന് നെ
ത്ന്ന ശ്രമങ്ങള് അംഗ്രീകരികൊ
നൊവില്. �രിസ്ിതിയുപെ സ്ൊ
ഭൊവിക�െന തകര്ത്റ്, മലറയൊ
രറമഖലകളില് ജ്രീവികൊനൊവൊ
ത സൊഹചരത്ം സൃഷ്ടിച്ത്റ് ഈ 
സൊമ്തികശക്തികളൊപണന്നത്റ് 
കര്ഷകര് വിസ്മരികരുത്റ്. 2019 
ഒക്റ് റെൊ. 23ന്റ് ഒരു കിറലൊമ്രീറ്ര് 
ബ്ഫര് റസൊപണന്ന മന്തിസഭൊ 
ത്രീരുമൊനം  ലകപകൊണ് എല്
ഡിഎഫ്റ് പ�ൊടുന്നപന ഈ വി
ധിപകതിപര രംഗത്വന്നത്റ് കര്
ഷകരുപെ ആശങ്കപള മുതപലടു
ക്കുന്നതിനറവണ്ി മൊത്രമൊണ്റ്.    

സൊധൊരണജനങ്ങളുപെ ജ്രീവി
തതിനം വനസംരക്ണതിനം 
തുലത്പ്രൊധൊനത്ം നല്കുന്ന വിധി 
ഉണ്ൊകുവൊന് ആത്മൊര്ത്വും 
ജനൊനകൂലവുമൊയ സമ്രീ�നം മു
റപകപ്ിെിച്ചുപകൊണ്്റ് ഉെന് പുനഃ
�രിറശൊധനൊ ഹര്ജി ഫയല് 
പചയേണപമന്ന്റ് സര്കൊരിറനൊടും 
അതിനൊയി ശബ്ദമുയര്തൊന് ജന
ങ്ങറളൊടും പ്രസ്ൊവനയില് അഭത്ര്
ത്ിച്ചു.

വനാതിർത്ികളിൽ ബഫർസ�ാൺ പ്രഖ്ാ്രിച്ച �ുപ്രരീംസകാടതി 
ഉത്രവിസമേൽ ഉടൻ ്രുനഃ്രരിസ�ാധനാ ഹർജി നൽകുക

ഭീകരമൊയ ഗുജ�ൊത്റ് കലൊ
�തിലും ജഫ്ിയുപെയും മറ്
റനകം റ�രുപെയും ക്രൂരമൊയ 
പകൊല�ൊതകതിലും കുറ്ൊ
റരൊ�ിതനൊയ റമൊേിപയ സു
പ്ര്രീംറകൊെതി കുറ് വിമുക്തനൊ
കിപയങ്ിലും വര്തമൊനകൊ
ലപതയും ഭൊവിയിപലയും 
ചരിത്രതില് ജനങ്ങളുപെ മന
സ്ൊക്ി റകൊെതിയില് കുറ്
വൊളിയൊയിതപന്ന റമൊേി 
തുെരുപമന്ന്റ് എസ്റ് യുസിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജന�ല് പസ
ക്രട�ി സഖൊവ്റ് പപ്രൊവൊഷ്റ് 
റ�ൊഷ്റ് 2022 ജൂണ് 23ന്റ് പു
�പപ്ടുവിച് പ്രസ്ൊവനയില് 
ചൂണ്ികൊടി.

മനഷത്ൊവകൊശ പ്രവര്ത
കയൊയ െ്രീസ് പസതല്വൊേി
പറെയും മറ്റും അ�സ്റിപന െങ്ങള് 
അ�ല�ിക്കുന്നു. ബ്ിപജ�ി 
ഭരിക്കുന്ന ഗുജ�ൊത്റ് ഗവണ്
പമറെിപറെ പ്രതികൊര നെ�െി
യൊറയ ഇതിപന കൊണൊനൊകൂ. 
അവപര റമൊചിപ്ികണപമന്ന്റ് 
ആവശത്പപ്ട്പകൊണ്്റ് സമരം 
സം�െിപ്ിക്കുവൊന് രൊജത്പത 
മുഴവന് ജനങ്ങറളൊടും െങ്ങള് 
ആഹ്ൊനം പചയ്യുന്നു.

ബഫര് ശസാണ് ൈിധിനക്കതിനെ �ര്ഷ� പ്രതിശൊധ സമിതി ജൂണ് 22ന്ജ് 
ൈയനാട്ജ് �ളശട്രേറ്ിന്ജ് മുന്നില് സംഘടിപ്ിച്ച ധര്ണ്ണ വൈസ്ജ് പ്രസിഡണ്്ജ് 
അഡ്വ.അബ്ജ്ദുൾ റഹ്ാൻ �ാദ്ിെി ഉദ്്ജ്ഘാടനം നചയ്യുന്നു.

വവേ്യുതി ചാര്ജ്
വര്ദ്ധനവ്...
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2002ല് ഗുജൊതില് നെന്ന 
ദുരൂഹമൊയ റഗൊധ്ര ത്രീവയ്പു സം
ഭവപതത്െര്ന്ന്റ് അഹമ്മേൊബ്ൊ
േില് അരറങ്ങ�ിയ ആസൂത്രിത
മൊയ വംശഹതത്യിപല ഒരു കുപ്ര
സിദ്ധ സംഭവമൊയിരുന്നു ഗുല്ബ്ര്
ഗ്റ് പസൊലസറ്ി കൂടപകൊല. 
അവിപെ നിഷ്റ് കരുണം പകൊല
പചയേപപ്ട 69 റ�രിപലൊരൊളൊയ 
റകൊണ്ഗ്സ്റ് എം�ി ഇഷൊന് 
ജഫ്ിയുപെ വിധവ സൊകിയ ജഫ്ി  
സമര്പ്ിച് ഹര്ജി തള്ളിപകൊണ്്റ് 
സുപ്ര്രീം റകൊെതി പു�പപ്ടുവിച് 
വിധിയിപല ഒരു �രൊമര്ശതിപറെ 
റ�രിലൊണ്റ് ന്രീതിനത്ൊയ വത്വസ്
പയതപന്ന അ�ഹസിക്കുന്ന വി
ധതിലുള്ള ഈ അ�സ്റ്റുണ്ൊയിരി
ക്കുന്നത്റ്. ഗുജ�ൊത്റ് കൂടപകൊലയില് 
അന്നപത മുഖത്മന്തിയൊയിരുന്ന 
നറരന്ദ്ര റമൊേിക്കും മറ്്റ് 63 ഉറേത്ൊ
ഗസ്ര്ക്കും �ങ്കുണ്ൊയിരുന്നപവ
ന്ന ആറരൊ�ണപതക്കു�ിച്റന്
ഷികൊന്, ന്രീണ് നിയമനെ�െി
കള്ക്കുറശഷം രൂ�്രീകരികപപ്ട 
പ്രറതത്കൊറന്ഷണ കമ്മ്രീഷന് 
2012ല് സമര്പ്ിച് �ിറപ്ൊര്ട്റ് ഇവപര 
കുറ്വിമുക്തരൊകി. അതു ശരിവച് 
പമറരേൊറ�ൊളിറ്ന് റകൊെതി വിധി
പകതിപര സൊകിയ ജഫ്ി നല്
കിയ പുന�രിറശൊധനൊ ഹര്ജി  
2017ല് ഗുജ�ൊത്റ് ലഹറകൊെതി
യും തള്ളി. അവര് വ്രീണ്ടും സുപ്ര്രീം 
റകൊെതിപയ സമ്രീ�ിച്ചു. ആ ഹര്
ജിയിലൊണ്റ് ഇറപ്ൊള് വിധിവന്നി
രിക്കുന്നത്റ്.

പ്രറതത്കൊറന്ഷണ സം�
തിപറെ �ിറപ്ൊര്ട്റ് സമ്പൂര്ണ്മൊ
യി ശരിവച്ചു പകൊണ്ടുള്ള ഈ സു
പ്ര്രീറകൊെതിവിധി അസൊധൊരണ
വും വിചിത്രവുമൊയ ചില �രൊമര്
ശങ്ങളും നെതി. 'അസംതൃപ്രൊയ 
ഒരു സം�ം ഉറേത്ൊഗസ്ര് പസന്
റസഷന് സൃഷ്ടികൊന് ചിലരുമൊ
യി കൂട് റചര്ന്ന്റ് പതപറ്ന്നു തങ്ങള്
ക്കു റബ്ൊദ്ധത്മുള്ള പവളിപപ്ടുത
ലുകള് നെതിപയന്നും '  'സര്കൊ
രിപന പ്രതിക്കൂടിലൊകൊന് ദുരുറദേ
ശറതൊപെ പ്രവര്തിച് ഇവര്
പകതിപര  നിയമനെ�െികള് 
ലകപകൊള്ളണപമന്നും' സുപ്ര്രീം 
റകൊെതി ��ഞ്ഞു. വിധി വന്ന്റ് 
മണിക്കൂറകള്ക്കുള്ളില് റകന്ദ്ര 
ആഭത്ന്തരമന്തി അമിത്റ് ഷൊ ഒരു 
മൊധത്മവുമൊയി അഭിമുഖ സംഭൊ
ഷണം നെതിപകൊണ്ിരിറക
യൊണ്റ് ഈ അ�സ്റ്റുകള് നെന്നത്റ്. 
ഒന്നൊം പ്രതിയൊയി റ�രു റചര്
കപപ്ട മുന് റ�ൊല്രീസ്റ് റമധൊവി 
സഞ്ജയ്റ് ഭടിപന മപറ്ൊരു റകസില്
പപ്ടുതി രണ്ടു വര്ഷങ്ങള്ക്കു 
മുറമ് അ�സ്റ്റു പചയ്തു തെവിലൊകി
യിരിക്കുകയൊണ്റ്.

മുന് സുപ്ര്രീം റകൊെതി ജസ്റി
സ്റ് മേന് റലൊകൂര് ഉള്പ്പെയുള്ള 
നിയമ വിേഗ്റ്ധര് അസൊധൊരണ
പമന്നും േൗര്ഭൊഗത്കരപമന്നുമൊണ്റ് 
സുപ്ര്രീം റകൊെതിയിപല �രൊമര്
ശങ്ങപളപ്റ്ിപ്�ഞ്ഞത്റ്. അ�സ്റ്റു 
പചയേണപമന്നുറദേശിച്ിപല്ങ്ില് 
ഉെന്തപന്ന റകൊെതി അതു വിശ
േ്രീകരിച്ചുപകൊണ്്റ് നിര്റദേശം നല്
കണപമന്നും ജസ്റിസ്റ് റലൊകൂര് 
��യുകയുണ്ൊയി. ഇന്തത്യിപല 
മനഷത്ൊവകൊശ പ്രശ്റ് നങ്ങപളപ്റ്ി  

ശബ്ദമുയര്ത്ന്നവപര തെവിലൊ
ക്കുന്നത്റ് ഭ്രീേിേമൊയ ഒരു സറന്
ശമൊണ്റ് പ�ൊതുസമൂഹതിന നല്
കുക എന്ന്റ് ആംനസ്റി ഇറെര്നൊ
ഷണല് അഭിപ്രൊയപപ്ട്. യു.എന്. 
മനഷത്ൊവകൊശ കമ്മ്രീഷന് ഈ 
നെ�െിപയ ശക്തമൊയി വിമര്ശി
ക്കുകയുണ്ൊയി.

ഐതിഹൊസികമൊയ കര്ഷക 
സമരതിപറെ വിജയതിന റശഷം 
ഭരണകൂെവും അവരുപെ വിശ്സ്
രൊയ ബ്ിപജ�ിയും സം��രി
വൊറം എത്ര ഭ്ൊന്തമൊയ വിധതി

ലൊണു സമൂഹപത വര്ഗ്ഗ്രീയമൊയി 
വിഭജികൊനള്ള ശ്രമങ്ങള് നെ
ത്ന്നപതന്നു നൊമിന്നു കൊണുന്നു
ണ്്റ്. മത,ഭൊഷൊ, പ്രറേശ വത്തത്ൊ
സങ്ങപളൊന്നും �രിഗണനയിപല
ടുകൊപത ഒരു പ�ൊതുഡിമൊറെിന 
റവണ്ി ഒന്നിച്ചു റ�രൊെിയ കര്
ഷകര് സമൂഹതിറലക്കു �െര്
തിയ സമരസറന്ശതിപറെ സ്ൊ
ധ്രീനം ഭരണകൂെ ശക്തികപള സം
ബ്ന്ധിച്ിെറതൊളം മൊരകമൊയ 
ഒന്നൊയിരുന്നു. അതുപകൊണ്ടുതപന്ന 
അതിനറശഷം മുസ്്രീം സമുേൊയ
പത മുഖത്ധൊരയില് നിപന്നൊറ്
പപ്ടുതൊനം അ�രവല്കരികൊ
നമുള്ള ശ്രമങ്ങളവരൊരംഭിച്ചു. മുസ്്രീം 
സമുേൊയതിപറെ വിവിധ ആരൊ
ധനൊലയങ്ങളുപെറമല് ഒരു നത്ൊ
യ്രീകരണവുമില്ൊത അവകൊശ 
വൊേങ്ങളുന്നയിക്കുകയും വിവിധ 
റകൊെതികളില് വത്വഹൊരങ്ങളൊ
രംഭിക്കുകയും പചയ്തു. വൊരണൊസി
യിപല  ഗത്ൊന്വൊ�ി �ള്ളിയില് 
സര്റവേ നെതൊനം ശിവലിംഗമു
പണ്ന്നൊറരൊ�ികപപ്ട സ്ലത്റ് 
മുസ്്രീങ്ങള്ക്കു പ്രറവശനം നിറഷ
ധിക്കുകയുംപചയ്ത ജില്ൊ റകൊെതി
യുപെ വിധി അമ്രപ്ിക്കുന്നതൊ
യിരുന്നു. ഏപതൊരു ആരൊധൊനൊ
ലയതിപറെ കൊരത്തിലും 1947 
ആഗസ്റ്റ് 15 പല സ്ിതിയില് മൊറ്ം 
വരുതരുപതന്ന നിയമം നില
നില്റക ഒരു റകൊെതി തപന്ന
യൊണിതു ��ഞ്ഞപതന്നതൊണ്റ് 
ഇതിപല ലവ�ര്രീതത്ം.  സുപ്ര്രീം 
റകൊെതിറ�ൊലും അതില് മൊറ്ം 
വരുതൊന് തയേൊ�ൊയില്. നിരൊ
ലംബ്രൊപണന്ന ധൊരണ മുസ്്രീങ്ങ
ളില് സൃഷ്ടികൊനം അവരിപല 
അക്മരൊയ ഒരു വിഭൊഗപത പ്ര
റകൊ�ിപ്ിച്്റ് അക്രമപ്രവര്തന
ങ്ങളിറലക്കു നയികൊനമുറദേശി

ച്ൊയിരുന്നു ഈ കൃതത്ങ്ങപളല്ൊം. 
സം��രിവൊര് റനതൊകള് മു
സ്ിങ്ങള്പകതിപര നെതിപകൊ
ണ്ിരുന്ന അധിറക്�ങ്ങള് രൂ
ക്മൊകുന്ന �ടതിലൊണ്റ് തൊനം 
ഒട്ം കു�യ്ക്കുന്നില് എന്ന മടില് ബ്ി
പജ�ിയുപെ ഔറേത്ൊഗിക വക്തൊ
വ്റ് നൂപൂര് ശര്മ്മ പ്രവൊചകനൊയ 
മുഹമ്മേ്റ് നബ്ിപകതിപര അ�
ക്രീര്തികരമൊയ �രൊമര്ശങ്ങള് 
നെതിയത്റ്. അന്തര്റദേശ്രീയ തല
തില് തപന്ന ഇന്തത്്കെവമതിപ്പു
ണ്ൊകിയ ഈ സംഭവപതത്

െര്ന്ന്റ് സ്ൊഭൊവികമൊയും പ്രറകൊ
�ിതമൊയ മുസ്്രീം ജനസൊമനത്തി
പലൊരു വിഭൊഗം പ്രതത്ക് പ്രതി
റഷധ �രി�ൊെികളിറലക്കുവന്നു. 
നൂപൂര് ശര്മ്മയ്റ് പകതിപര റക
പസടുകൊപത നിവൃതിയിപല്ന്നു 
വന്ന സര്കൊര് റകപസടുപതങ്ി
ലും അവപര അ�സ്റ്റു പചയേൊപത 
റ�ൊല്രീസ്റ് സംരക്ണം ഉ�പ്ൊ
കിപകൊടുത്. എന്നൊല് പ്രതി
റഷധിച് മുസ്്രീങ്ങളുപെ വ്രീടുകളും 
കെകളും ഒരു നിയമവും �ൊലികൊ
പത ബുള്റഡൊസര് ഉ�റയൊഗിച്ചു 
തകര്ക്കുകയും പചയ്തു. ബുള്റഡൊ
സര് അന്രീതി എന്നൊണ്റ് ജസ്റിസ്റ് 
റലൊകൂര് ഇതിപന വിറശഷിപ്ിച്
ത്റ്. ഈ നൊടിപല ന്രീതി തങ്ങള്
ക്കു റവണ്ിയുള്ളതല് എന്ന റതൊ
ന്നല് ഉളവൊക്കുന്ന തരതിലുള്ള 
അനത്വല്കരണമൊണിതു മുസ്്രീ
ങ്ങളില് സൃഷ്ടിച്ത്റ്. സം��രി
വൊ�ിപറെ ലക്ത്വും അതുതപന്ന
യൊയിരുന്നു. റപ്രരിപ്ിച്വര് സ്
തന്തരൊയി നെക്കുകയും റപ്രരിപ്ി
കപപ്ടവര് ശിക്ികപപ്ടുകയും 
പചയ്യുന്ന വിചിത്രമൊയ അവസ്
യൊണിതിലൂപെ ഉണ്ൊയത്റ്. കഴി
ഞ്ഞവര്ഷം പകൊറ�ൊണയില് 
രൊജത്ം വി�ങ്ങലിച്ചു നില്ക്കുറമ്ൊള് 
ഡല്ഹിയില് മുസ്്രീങ്ങപള സം�
െിതമൊയൊക്രമിച് വര്ഗ്ഗ്രീയ കലൊ�ം 
സമൊനമൊയ ഒന്നൊയിരുന്നു. മുസ്്രീ
ങ്ങള്പകതിപര കലൊ�ൊഹ്ൊനം 
നെതിയ എംഎല്എ ഉള്പ്പെ
യുള്ള ബ്ിപജ�ി റനതൊകപള സ്
തന്തരൊയി വിട ഭരണകൂെം ആക്ര
മികപപ്ട മുസ്ിങ്ങപള അക്രൊര്
ത്തില് വിധിക്കുവിട് പകൊടുക്കു
കയൊയിരുന്നു. അംഗഭംഗം വന്ന
വപര ചികിത്സിക്കുന്നതില്നിന്ന്റ് 
റഡൊക്ടര്മൊപര വപര തെഞ്ഞു. സ്ി
ച്ിടതുറ�ൊപല മുസ്ിം പ്രറേശങ്ങ

ളിലൊരംഭിച് ഭ്രീകരമൊയ ആക്രമ
ണം അവരുപെ ജ്രീവറനൊ�ൊധിക
പളല്ൊം തകര്ത് കഴിഞ്ഞറതൊപെ 
അവസൊനിക്കുകയും പചയ്തു.

മുസ്്രീം വിറരൊധതിപറെ അെി
സ്ൊനതിലുള്ള ഹിന്ദു മതഭ്ൊന്തി
പറെ ഏക്രീകരണം ലൊകൊകി 
ബ്ിപജ�ി നെതിപകൊണ്ിരുന്ന 
ഉ�ജൊ�ങ്ങള് പുറരൊഗമിക്കുന്ന 
തിനിെയിലൊണ്റ് ഗുജ�ൊത്റ് വം
ശഹതത്യിപല റമൊേിയുപെ �ങ്ി
പന പവള്ളപൂശുന്ന റകൊെതി വിധി 
വന്നത്റ്. തങ്ങള്പകതിപരയുള്ള

വപരപയല്ൊം അരിഞ്ഞു വ്രീഴ്തൊന
ള്ള റചൊരപകൊതിയുമൊയി നെക്കു
ന്ന ഭരണകൂെം ഒട്ം ലവകൊപത 
െ്രീസ് പസതല്വൊേിപനയും ആര്.
ബ്ി.ശ്ര്രീകുമൊ�ിപനയും അ�സ്റ്റു 
പചയ്തു. ഏറ്വുപമൊടുവില് ജൂലല 
ഒന്നിന്റ്, തനിപകതിപര രൊജത്ത് 
�ല ഭൊഗത്മുള്ള റകസുകള് ഒന്നി
ച്ചു �രിഗണികണം എന്നൊവശത്
പപ്ട്പകൊണ്്റ് നൂപൂര് ശര്മ്മ സമര്
പ്ിച് ഹര്ജി ത്രീര്പ്ൊകിപകൊണ്്റ് 
സുപ്ര്രീം റകൊെതി ��ഞ്ഞത്റ് നൂപൂര് 
ശര്മ്മ രൊജറതൊടു മൊപ്പു ��യ
ണപമന്നൊണ്റ്! അവര്ക്റ് അ�സ്റ്റു 
റവണ്തില്. മൊപ്പു മൊത്രം മതിയൊ
കും! എപന്തൊരു ന്രീതി!

ഇതിനിെയില് രൊജത്ൊന്തര ശ്ര
ദ്ധ റനെിയ മപറ്ൊരു അ�സ്റ്റും നെ
ന്നു. നിരവധിയൊള്കൊര് പഷയര് 
പചയ്ത ഒരു ചിത്രം റ�ൊസ്റ്റു പചയ്ത
തിപറെ റ�രില് 2020ല് ഒരൊള് 
നല്കിയ �രൊതിയുപെയെിസ്ൊ
നതില് ആള്ട്റ് മ്രീഡിയ സ്ൊ
�കന് മുഹമ്മേ്റ് സുലബ്�ിപന 
റ�ൊല്രീസ്റ് മതസ്ര്ധ ഉണ്ൊകി
പയന്ന വകുപ്പു റചര്ത്റ് അ�സ്റ്റു 
പചയ്തു. സം��രിവൊറള്പ്പെയു
ള്ളവര് പ്രചരിപ്ിക്കുന്ന നിരവധി 
വത്ൊജവൊര്തകളുപെ സതത്ൊവസ് 
പവളിപപ്ടുതിയ ഒരു വസ്തുതൊറന്
ഷണ ലസറ്ൊയിരുന്നു ആള്ട്റ് 
മ്രീഡിയ. ഇന്തത്യുപെ വിറേശവത്ൊ
�ൊരപതതപന്ന ബ്ൊധിക്കുന്ന 
തരതില് പ്രതികരിച് നൂപൂര് ശര്
മ്മ സ്തന്തമൊയി വിലസുന്ന നൊ
ടില് റകവലം ഒരൊള് മൊത്രം �രൊ
തിപപ്ട ഒരു െ്ിറ്ര് ഹൊന്ഡിലി
പറെ റ�രില് മുഹമ്മേ്റ് സുലബ്ര് 
ഇരുമ്ഴിയ്ക്കുളളിലും! സിവില്സമൂ
ഹപ്രവര്തകരുപെ സ്ൊതന്തത്വും 
ലവവിധത്വും ആവിഷ്റ് കൊര സ്ൊ
തന്തത്വും സംരക്ിക്കുന്നതിനൊ

യുള്ള ഉ�പ്പു നല്കുന്ന പ്രസ്ൊവന
യില് ജി -7 രൊഷ്ടങ്ങറളൊെൊപപ്ം 
ഇന്തത് ഒപ്ിട േിവസം തപന്നയൊ
ണ്രീ അ�സ്റ്റ് എന്ന ലവരുദ്ധത്വും 
നമുക്കു കൊണൊം.

രണ്ൊം റലൊകയുദ്ധൊനന്തര കൊ
ല�ടതില് വികസിതവും അവി
കസിതവുമൊയ എല്ൊ മുതലൊളിത 
രൊജത്ങ്ങളുപെയും പ�ൊതുസവിറശ
ഷതയൊയി ഫൊസിസം മൊ�ിയി
രിക്കുന്നു എന്നു നിര്രീക്ിച്ത്റ് 
സഖൊവ്റ് ശിബ്ദൊസ്റ് റ�ൊഷൊണ്റ്. 
സൊമ്തികമൊയ റകന്ദ്ര്രീകരണം, 
ഭരണകൂെതില് രൊഷ്ട്രീയൊധികൊ
രതിപറെ റകന്ദ്ര്രീകരണം, ഭരണ
�രമൊയ കൊര്കശത്ം, സൊംസ്റ് കൊ
രികമൊയ ചിടപപ്ടുതല്, കുത
കകളുപെയും ഭരണകൂെതിപറെയും 
തൊല്രത്ങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ഏക്രീക
രണം ഇവപയൊപകയൊണു ഫൊ
സിസതിപറെ ലക്ണങ്ങള്. 
സമ്പൂര്ണ് ഫൊസിസം ആവിഷ്റ് ക
രികൊന് മുതലൊളിതതിനിതുവപര 
കഴിഞ്ഞിടിപല്ങ്ിലും ഇന്തത്യിലും 
ഈ ലക്ണങ്ങപളല്ൊം ശക്തമൊ
ണ്റ്. അനേിനം അവ രൂക്മൊയി
പകൊണ്ിരിക്കുന്നു എന്നൊണു റമല്
സൂചി�ിച് സംഭവങ്ങള് കൊണി
ക്കുന്നത്റ്. സമ്പൂര്ണ് ഫൊസിസം 
വന്നിപല്ങ്ിലും ഭരണ�രമൊയ 
ഫൊസിസം �ിെിമുറകിയിട്ണ്്റ് 
നമ്മുപെ രൊജത്ത്റ്. ഭരണ�െന
യുപെ അന്തഃസതപയതപന്ന 
തകര്ക്കുന്ന കരിനിയമങ്ങള് �ൊര്
ലിപമറെില് �ൊസ്ൊകപപ്ടുന്നതും 
ഭരണനിര്വേഹണവിഭൊഗവും റ�ൊ
ല്രീസുപമല്ൊം അവ കര്ശനമൊയി 
ജനങ്ങളുപെ റമല് അെിറച്ല്പ്ി
ക്കുന്നതും ഇതിപറെ പതളിവുകളൊ
ണ്റ്. എന്നൊല് സമ്രീ�കൊലം വപര
പയങ്ിലും റകൊെതികള് ഈ േൗ
തത്തിപറെ ഭൊഗമൊയി പ്രതത്ക്
തില് വന്നിരുന്നില്. എന്നൊല് 
വത്വസ്ിതിപകതിപരയുള്ള ജന
റരൊഷം ത്രീവ്രമൊകുകയും �ലയി
െങ്ങളിലും അത്റ് പ്രകെിപ്ികപപ് 
ടുകയും പചയ്യുറമ്ൊള് റകൊെതി 
തപന്നയും കുതകകളുപെ തൊല്
രത്വുമൊയി തൊേൊത്മത്പപ്ട്പകൊണ്്റ് 
ജനങ്ങളുപെ ജനൊധി�തത്ൊവകൊ
ശങ്ങളുപെറമല് ലകവക്കുന്നത്റ് 
അപൂര്വേമല്ൊതൊയിട്ണ്്റ്. പകൊറ�ൊ
ണയുപെ ആ�ൊതതൊല് പതൊഴില് 
നഷ്ടപപ്ടവര്ക്റ് റവതനം നല്
കൊനള്ള ത്രീരുമൊനപമടുകൊന് സര്
കൊര് നിര്ബ്ബന്ധിതരൊയറപ്ൊള്  
കുതകകളുപെ ആവശത്ം �രിഗ
ണിച്്റ് അതു �ദേൊകിയത്റ് സുപ്ര്രീം 
റകൊെതിയൊയിരുന്നു.

വരൊനിരിക്കുന്ന പതൊഴിലൊളി
വര്ഗ്ഗ വിപ്ലവപത തെയൊന് മുത
ലൊളിതം ശ്രമിക്കുന്ന, ചരിത്ര�
രമൊയി �രുവപപ്ടുതപപ്ട പ്ര
തിവിപ്ലവ രൂ�മൊണു ഫൊസിസം 
എന്ന ശിബ്ദൊസ്റ് റ�ൊഷിപറെ 
�ൊഠം മനസ്ിലൊകിയൊല് മുതലൊ
ളിതം ഇന്ന്റ് ഇന്തത്യില് എത്ര 
പ്രതിസന്ധിയിലൊണ്റ് എന്നു മന
സ്ിലൊകൊം. കര്ഷക സമരം ഉയര്
തിവിട ജനൊധി�തത്സമരതി
പറെ അന്തര്രീക്ം മുതലൊളിതപത 
സംബ്ന്ധിച്ിെറതൊളം വച്ചു പ�ൊ
റപ്ികൊന് കഴിയൊതതൊണ്റ്. ഈ 
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സമരൊന്തര്രീക്ം തങ്ങളുപെ ചൂഷണ ഭരണ
തിന്റ് അ�കെകരമൊയ വിധതില് വളര്
ന്നു വരുപമന്നവര് സഹജൊവറബ്ൊധം പകൊ
പണ്ന്നവണ്ം മനസ്ിലൊക്കുന്നുണ്്റ്. അതു 

പകൊണ്ൊണവര് ജലനകത്പത തകര്കൊ
നം ഏപതൊരു റ�ൊരൊടശ്രമപതയും മുള
യിറല നള്ളികളയൊനം ശ്രമിക്കുന്നത്റ്. 
�ൊമ്്റ് �തിവിെര്ത്ന്നതും പകൊതൊനൊ
യുന്നതും അതു റ�െിക്കുറമ്ൊഴൊണ്റ്. ജനൊ

ധി�തത് സമരങ്ങപള ഭയപ്ൊറെൊപെ കൊണു
ന്ന അവസ്യിലൊണിന്നു മുതലൊളിതം. 
അതുപകൊണ്ടു തപന്നയൊണത്റ് �ല്ം നഖവും 
കൂര്പ്ിച്ചു ജനങ്ങളുപെ റനപര തിരിയുന്നത്റ്. 
അതിശക്തമൊയ ജനൊധി�തത് സമരങ്ങളു

പെ റവലിറയറ്ം സൃഷ്ടികൊന് കഴിഞ്ഞൊല് 
അതു ജനങ്ങളുപെ റമൊചനതിന വഴിപത
ളിക്കും എന്ന പ്രതത്ൊശയുപെ നൊളവും ഈ 
ഇരുണ് കൊലത് പതളിയുന്നുണ്്റ് എന്നതൊ
ണു യൊഥൊര്ത്ത്ം.

ക്കുക കൂെി പചയ്തറപ്ൊള് ലസനി
കനിയമനതില്നിന്നും എപന്ന
റന്നയ്ക്കുമൊയി ഇവര് പു�തൊവുക
യും പചയ്തു. അങ്ങപന േ്രീര്�നൊ
ളൊയി റനരിടുന്ന അ�മൊനവും പ്ര
ത്രീക്യറ് അവസ്യും പ�ൊടുന്ന
പന രൊജത്പത യുവൊകപള ഒരു 
പ�ൊടിപത�ിയിറല്കെ്റ് എടുപത
�ിയുകയൊയിരുന്നു. എന്നൊല് ഭര
ണൊധികൊരികളൊകപട, അവരുപെ 
പ്രശ്റ് നങ്ങള് ക്മൊപൂര്വേം റകള്
ക്കുന്നതിന�കരം പ�യില്റവ 
സംരക്ണ റസനപയ ഉള്പപ്പെ 
രംഗതി�കി പ്രറക്ൊഭപത 
അെിച്മര്തി. എന്നുമൊത്രവുമല്, 
സമരം പചയ്തവപര എന്നറന്നക്കു
മൊയി എല്ൊ സര്കൊര് റജൊലിക
ളില്നിന്നും അറയൊഗത്രൊക്കുകയും 
പചയ്തു. 

റകന്ദ്ര സംസ്ൊനസര്കൊരു
കളുപെ നിയമനനിറരൊധനവും 
തസ്ിക പവടിച്ചുരുകലും വന്റതൊ
തിലുള്ള കരൊര്വല്കരണവും മന
ഷത്ൊധ്ൊനപത ഭ്രീമമൊയി പു�ന്ത
ള്ളുന്ന ആധുനികസൊറങ്തികവി
േത്കളും എല്ൊം റചര്ന്ന്റ് രൊജത്ത്റ് 
റകൊെികണകിന്റ് പതൊഴില്രഹി
തപര സൃഷ്ടിക്കുകയൊണ്റ്. ത്രീവണ്ി
കളില് കുതിനി�്കെപപ്ട്റ്, പതൊഴില് 
റതെി അലയുന്ന ലക്ങ്ങള് നെ
ത്ന്ന കൂട�ലൊയനങ്ങളുപെ കര
ളലിയിക്കുന്ന ദൃശത്ങ്ങള്ക്റ് രൊജത്ം 
സൊക്ത്ം വഹിക്കുന്നു. രൊഷ്ടതി
പറെ േയന്രീയപ്രത്രീകങ്ങളൊയി മൊ
�ിയിട്ള്ള പതൊഴില്രഹതിറരൊെ്റ് 
സഹൊനഭൂതിയുപെ കണികറ�ൊ
ലുമില്ൊത സമ്രീ�നമൊണ്റ് സര്
കൊരുകള് വച്ചുപുലര്ത്ന്നത്റ്. 
അതിപറെ ഏറ്വും വത്ക്തതയൊര്
ന്ന ഉേൊഹരണമൊണ്റ് അഗ്ി�ഥ്റ് 
�ദ്ധതി.    

എന്താണ് അഗ്നിപഥ്? 
 �തിറനഴര മുതല് 23 വയസ്്റ് 

വപരയുള്ളവപര നൊലുവര്ഷറത
ക്റ് ലസനികറസവനതിന്റ് നി
റയൊഗിക്കുന്നതൊണ്റ് അഗ്ി�ഥ്റ് 
എന്ന പുതിയ ലസനികറസവന 
�ദ്ധതി. പതരപഞ്ഞടുകപപ്ടുന്ന
വര് അഗ്ിവ്രീര് എന്ന�ിയപപ്ടും. 
ഓഫ്രീസര് �േവിക്കും തൊപഴയുള്ള 
എല്ൊ ലസനികനിയമനങ്ങള്
ക്കും ഇനിറമല് അഗ്ി�ഥ്റ് �ദ്ധ
തി മൊത്രറമ ഉണ്ൊകൂ. ഈ വര്ഷം
തപന്ന 46,000 റ�പര നിയമിക്കു
പമന്നൊണ്റ് റകന്ദ്രസര്കൊര് പ്രഖത്ൊ
�ിച്ിട്ള്ളത്റ്. നിയമനം ലഭിച്വ
രില് മികച് പ്രകെനം കൊഴ്ചവയ്ക്കുന്ന 
25 ശതമൊനം റ�ര്ക്റ് ലസനത്
തില് സ്ിരനിയമനം ലഭിക്കും. 
ലസനത്തില് റചരൊനള്ള നി
യമനമൊനേണ്ഡങ്ങള്തപന്നയൊകും 
അഗ്ി�ഥിലും �ിന്തുെരുക. വര്
ഷതില് രണ്ടുതവണ �ിക്രൂട്റ് പമ

റെ്റ് �ൊലികള് നെതി നിയമനം 
നെത്ം. ആേത്പത ആറമൊസം 
�രിശ്രീലനം നല്കും. 30,000 രൂ
�യില് തുെങ്ങുന്ന പ്രതിമൊസ ശമ്
ളം കൊലൊവധി പൂര്തിയൊകുറമ്ൊള് 
40,000 രൂ� വപരയൊകും. ശമ്
ളതിപറെ 30 ശതമൊനം റസവൊ
നിധിയിറലക്റ് മൊറ്റും. പ്രസ്തുത 
തുകയും റചര്ത്റ് വിരമിക്കുറമ്ൊള് 
11.71 ലക്ം രൂ� ലഭിക്കും. എന്നൊല് 
പ�ന്ഷനം ഗ്ൊറ്്ിറ്ിയും ഉള്പ്
പെ വിമുക്തഭെമേൊര്ക്കുള്ള ആനകൂ
ലത്ങ്ങപളൊന്നും ഇവര്ക്കുണ്ൊകില്. 
വിവിധ സര്കൊര് വകുപ്പുകളിറല
ക്കും ഏജന്സികളിറലക്കുമുള്ള 
നിയമനങ്ങളില് അഗ്ിവ്രീ�ിന്റ് 
വിഹിതമുണ്ൊകുപമന്ന്റ് പ്രഖത്ൊ�ി
ച്ിട്പണ്ങ്ിലും നിലവിപല വിമു

ക്തഭെമേൊരുപെ റജൊലിലഭത്ത �രി
റശൊധിച്ൊല് ഇത്റ് പവറം തടിപ്ൊ
പണന്ന്റ് മനസ്ിലൊകൊം.   

�രിപൂര്ണ്മൊയും ഇപതൊരു 
കരൊര് നിയമനമൊണ്റ്. സ്ിരംറജൊ
ലിയുപെ യൊപതൊരു ആനകൂലത്ങ്ങ
ളുമില്ൊത തൊല്കൊലികനിയമ
നം മൊത്രം. നവലിബ്�ല് നയങ്ങ
ളുപെ ഭൊഗമൊയി സര്വേറമഖലകളി
ലും നെപ്ൊക്കുന്ന കരൊര് നിയമനം 
ലസനത്തിറലക്കുകൂെി വത്ൊ�ി
പ്ിക്കുന്നു എന്നര്ത്ം. ലസനത്
തില് പ�ന്ഷനറവണ്ി പചല
വഴിക്കുന്ന ഭ്രീമമൊയ തുക പവടി
ക്കു�യ്ക്കുക എന്ന ലക്ത്വും അഗ്ി
�ഥിനപണ്ന്ന്റ് ഉയര്ന്ന ലസനി
റകൊറേത്ൊഗസ്ര് നെതിയ �ത്ര
സറമ്മളനതില് വത്ക്തമൊക്കുക
യുണ്ൊയി.  അങ്ങപന വണ് �ൊങ്്റ്, 
വണ് പ�ന്ഷന് എന്ന മു്ൊവൊ
കത്മുയര്തി അധികൊരതില് 
വന്ന ബ്ിപജ�ിയുപെ പുതിയ �ദ്ധ
തി റനൊ �ൊങ്്റ്, റനൊ പ�ന്ഷന് 
എന്നൊയി മൊ�ിയിരിക്കുന്നു.  

ലസനത്തിപറെ കൊരത്ക്മത 
വര്ദ്ധിപ്ികൊനം ലസനത്പത 
പചറപ്മൊകൊനം റവണ്ിയൊണ്റ് 
�ദ്ധതി നെപ്ൊക്കുന്നത്റ് എന്നൊണ്റ് 
റകന്ദ്ര സര്കൊര് അവകൊശപപ്ടു
ന്നത്റ്. എന്നൊല് കരൊര് നിയമനം 
നെക്കുന്ന അദ്ധത്ൊ�നരംഗതെ
കം കൊരത്ക്മതയും ഉതരവൊ

േിതറബ്ൊധവും കു�ഞ്ഞു വരുന്ന
തൊണ്റ് അനഭവം. അറപ്ൊള് ഈ 
അവകൊശവൊേതില് കഴമ്ില്. 
എന്നുമൊത്രവുമല് കൊരത്ക്മതക്കു
�വ്റ് ലസനത്തിലൊകുറമ്ൊള് 
അത്റ് രൊജത്രക്പയറപ്ൊലും പ്ര
തികൂലമൊയി ബ്ൊധിക്കുപമന്ന 
കൊരത്ം ഗൗരവമമുള്ളതൊണ്റ്. 

18 വയസ്ില് റചരുന്നവര്ക്റ് 
15 വര്ഷപത റസവനതിനറശ
ഷം സര്വേആനകൂലത്ങ്ങറളൊപെ
യും വിരമികൊനള്ള അവസരം 
ഇറപ്ൊള് നിലവിലുണ്്റ്. വിരമിക്കു
ന്നുവരുപെ ഒഴിവിറലക്റ് പുതിയ 
നിയമനം നെത്കയുമൊകൊം. 33 
വയസ്്റ് എന്നത്റ് കൊരത്ക്മമൊയ 
പചറപ്കൊലംതപന്നയൊണ്റ് . 
അറപ്ൊള് ലസനത്പത പചറപ്

മൊകൊന് എന്ന വൊേഗതിയും അെി
സ്ൊനരഹിതമൊണ്റ്. 

എല്ൊ റമഖലകളിലും സ്ിര
നിയമനം കു�ച്ചുപകൊണ്ടുവരുന്ന 
നയമൊണ്റ് സര്കൊരുകള് അവ
ലംബ്ിക്കുന്നത്റ്. സര്കൊരിപറെ 
എല്ൊ �ിന്തുണയും തറലൊെലും 
ലഭിക്കുന്ന, കണകില്ൊപത �ണം 
പചൊരിയുന്ന റമഖലയൊയ ലസ
നത്തിപലങ്ിലും ഒരു സ്ിരറജൊ
ലി ലഭിക്കുന്നപമന്നുകരുതി അറന
കൊയിരം യുവൊകളൊണ്റ് �ിക്രൂട്റ് പമ
റെ്റ് �ൊലികളില് എത്ന്നത്റ്. ഇവ
രുപെ പ്രത്രീക്കള് അഗ്ി�ഥ്റ് 
തകിെം മ�ിക്കുന്നുപവന്ന കൊരത്ം 
വത്ക്തമൊണ്റ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവര്
ഷമൊയി റസനയിറലക്റ്  �ിക്രൂ
ട്റ് പമറെ്റ് നെതൊതിരുന്നത്റ് ഈ 
കുല്സിതമൊര്ഗ്ഗം മുന്നില് കണ്ടു
പകൊണ്ൊണ്റ് എന്നുറവണം വിചൊ
രികൊന്. കു�ഞ്ഞ കൊലപത �രി
ശ്രീലനം ലസനത്തിപറെ ഗുണ
റമമേപയ ബ്ൊധിക്കുപമന്ന വിമര്
ശനം വിരമിച് ലസനികഉറേത്ൊ
സ്ര് തപന്ന വത്ക്തമൊകിയിട്ണ്്റ്. 
യുദ്ധരംഗം അതിറവഗം ലഹപെക്റ് 
ആയി മൊ�ിപകൊണ്ിരിക്കുന്നു 
എന്നതും സൊറങ്തിവിേത്ൊവികൊ
സം പതൊഴിപലടുക്കുന്നവരുപെ 
എണ്ം കു�യ്ക്കുന്നതിറലക്റ് നയി
ക്കുന്നു എന്നതും ശരിയൊണ്റ്. 
എന്നൊല് ഇതിലൂപെപയല്ൊം പ�

രുകുന്ന പതൊഴിലില്ൊയ്മ്കെ്റ് ശമനം 
വരുതൊന് ഉതകുംവിധം പുതിയ 
റമഖലകളും അവസരങ്ങളും തു�
ന്നുപകൊടുക്കുന്നിപല്ങ്ില്  സ്റ് റഫൊ
െനൊത്മകമൊയ സ്ിതി വിറശഷ
മൊകും രൊജത്ത്ണ്ൊവുക. ഒരു സര്
കൊര്റജൊലി ലഭിക്കുക എന്നത്റ് 
ഏപ� ദുഷ്റ് കരമൊയിരിക്കുന്ന ഇന്ന
പത സ്ിതിയില് ലസനിക
റസവനപമങ്ിലും നെതി ജ്രീവിതം 
സുരക്ിതമൊകൊം എന്ന പ്രത്രീ
ക്യും അസ്മിക്കുകയൊണ്റ്. 
ബ്്രീഹൊര്, യു�ി, ഹരിയൊന തുെ
ങ്ങിയ സംസ്ൊനങ്ങളിപലൊപക 
യൂവൊകള് അഗ്ി�ഥ്റ് �ദ്ധതി
പകതിപര വന്റതൊതില് പതരു
വിലി�ങ്ങിയത്റ് ഈ യൊഥൊര്ത്ത്ം 
തിരിച്�ിഞ്ഞുപകൊണ്ൊണ്റ്. 

അഗ്നിപഥ് ഉയർത്തുന്ന  
ഗൗരവതരമതായ ആശങ്കകൾ

പതൊഴിലവസരങ്ങളുപെയും 
സ്ിരം പതൊഴിലിപറെയും പ്രശ്റ് ന
തിനപ്പു�റതക്കുകൂെി കറണ്ൊെി
കൊന് ഈ �ദ്ധതി നറമ്മൊെൊവ
ശത്പപ്ടുന്നുണ്്റ്. നിലവില് �തി
നഞ്്റ് വര്ഷപത റസവനം പൂര്
തിയൊകി സിവിലിയന് ജ്രീവി
തതിറലക്കുവരുന്നവരുപെ എണ്
തിപറെ ഏതൊണ്്റ് നൊല്റ് മെങ്ങ്റ്, 
ലസനിക�രിശ്രീലനം റനെിയ 
�ൗരമേൊപര അഗ്ി�ഥ്റ് സൃഷ്ടി
ക്കും. ഇപ്രകൊരം സമൂഹതിപറെ 
വന്റതൊതിലുള്ള ലസനികവല്
കരണതിന്റ് ഇെനല്കുന്ന അഗ്ി
�ഥ്റ് എന്തു ഫലമൊയിരിക്കും സൃ
ഷ്ടിക്കുകപയന്ന്റ് നിരവധി പ്രഗത്ഭര് 
റചൊേത്ം ഉയര്ത്ന്നു. സ്ിരനി
യമനം റനെി ലസനത്തില് തു
െരുന്ന 25 ശതമൊനപത നിര്ണ്
യിക്കുന്നതിപറെ മൊനേണ്ഡം മിക
ച് പ്രകെനമൊയിരിക്കുപമന്ന്റ് റക
ന്ദ്രസര്കൊര് പ്രഖത്ൊ�ിച്ിട്ണ്്റ്. 
ആരൊണ്റ് ലസനത്തില് അവ
റശഷിക്കുക? മികച് പ്രകെനപമ
ന്ന മൊനേണ്ഡതിന്റ് വത്ക്തമൊയ 
റയൊഗത്തകള് നിശ്യിച്ിടില് 
എന്നത്റ്  ജനൊധി�തത്വിശ്ൊസി
കപള വലിയറതൊതില് അലട്ന്നു
ണ്്റ്. റകന്ദ്രസര്കൊരിപറെ രൊഷ്ട്രീ
യലക്ത്ങ്ങള്ക്റ് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു 
പ്രറതത്ക മറനൊ�െനയുള്ളവര് 
മൊത്രം ലസനത്തില് അവറശ
ഷിക്കുന്ന സ്ിതി ഉണ്ൊകുറമൊ 
എന്ന ആശങ് ഉയര്തപപ്ട്കഴി
ഞ്ഞു. പ്രറതത്കിച്ചും രൊഷ്ട്രീയറന
ടങ്ങള്കൊയി ലസനത്പത ഉ�
റയൊഗപപ്ടുത്ന്നതൊയുള്ള വിമര്
ശനം കൊശ്്രീരിപറെയും വെക്കു-കിഴ
കന് സംസ്ൊനങ്ങളുപെയും അന
ഭവങ്ങളുപെ അെിസ്ൊനതില് 
നിരവധി മൊധത്മങ്ങള് മുമ്പുതപന്ന 
ചൂണ്ികൊടിയിട്ള്ള സൊഹചരത്
തില് ഈ ആശങ്കള്ക്റ് അെി
സ്ൊനമുപണ്ന്ന്റ് കരുറതണ്ിവരും.

അയല്രൊജത്ങ്ങളുമൊയി ശത്രുത 
നിലനിര്ത്കയും അതിപറെ 
റ�രില് ലസനികബ്ജറ്്റ് വര്ദ്ധി
പ്ിച്്റ് ആയുധകറമ്ൊളതിന്റ് കൃ
ത്രിറമൊറതജനം നല്കുകയും 
പചയ്യുക എന്നത്റ് ഏതൊപണ്ല്ൊ 
മുതലൊളിത രൊജത്ങ്ങളുപെയും  
പ�ൊതുപ്രവണതയൊയി മൊ�ിയിട്
ണ്്റ്. യുദ്ധപതയും ലസനികവൃ
തിപയയും അറങ്ങയറ്ം ആേര്
ശവല്കരിക്കുന്നു. കൃത്രിമമവും 
സങ്കുചിതവുമൊപയൊരു റേശസ്റ് റന
ഹചിന്ത ഇളകിവിട്റ് ജനങ്ങപള 
സര്കൊരിപറെ പചയ്തികള്പകൊ
പ്ം നിര്ത്കപയന്ന ഹ്രീനലക്ത്
വും ഇതിലൂപെ സൊധിക്കുന്നു. സര്
കൊരിപറെ നയങ്ങപള എതിര്ക്കു
ന്നവപര വിറേശരൊജത്ങ്ങളുപെ ഏജ
ന്മൊരൊയും രൊജത്റ്ൊഹികളൊയും 
ചിത്ര്രീകരിച്്റ് നിശബ്ദരൊകൊനം 
അമര്ച്പചയേൊനമുള്ള വഴിയും 
ഇതിലൂപെ തു�ന്നുകിട്ന്നു. 

രൊജത്തിപറെ രൊഷ്ട്രീയ - സൊ
മൂഹത് സൊഹചരത്ം അളകൊനൊവൊ
ത �തനതിറലക്റ് വ്രീഴകയൊ
ണ്റ്. നൊെിപറെ ജനൊധി�തത്�െന 
ഇത്രറമല് റചൊേത്ംപചയേപപ്ടുന്ന 
അത്രീവഗൗരവതരമൊയ ഒരു സ്ി
തിറവറശഷം ഇതിനമുമ്പുണ്ൊയി
ടില്. അധികൊരിവര്ഗ്ഗതിപറെ 
ന്രീചകൃതത്ങ്ങള്ക്റ്  േൊസത്പ്ണി
പചയ്യുന്ന ഒന്നൊയി ഭരണകൂെതി
പറെ എല്ൊ �െകങ്ങളും അധഃ�
തിക്കുന്നതൊയി വത്ൊ�കമൊയി വി
മര്ശനം ഉയരുന്നു. റകൊെതികള്
റ�ൊലും ഭരണ�െനൊ ലം�ന
ങ്ങള്ക്കും ജനൊധി�തത്ക്കുരുതി
കള്ക്കും കൂട്നില്ക്കുന്നു. റ�ൊല്രീസും 
അറന്ഷണഏജന്സികളും റക
ന്ദ്രസര്കൊരിപറെ രൊഷ്ട്രീയ ഇംഗി
തങ്ങള് നി�റവറ്റുന്നതിനൊയി ഭര
ണ�െന നല്കുന്ന ജനൊധി�തത്
-�ൗരൊവകൊശങ്ങള് നിര്ദേൊക്ി
ണത്ം കുരുതികഴിക്കുകയൊണ്റ്. 
സൊധൊരണ�ൗരമേൊര്ക്കുറനപര
യുള്ള റ�ൊല്രീസിപറെയും ലസനത്
തിപറെയും �ക്�ൊത�രമൊയ 
അതിക്രമങ്ങള് രൊജത്തിപറെ �ല
ഭൊഗങ്ങളില്നിന്നൊയി �ിറപ്ൊര്ട്
പചയേപപ്ടുന്നു. രൊജത്തിപറെ വെ
ക്കുകിഴകന് റമഖലകളില് പ്ര
റതത്ക അധികൊരങ്ങറളൊപെ നി
റയൊഗികപപ്ട റസനൊേളങ്ങള് 
അറനകൊയിരങ്ങളുപെ ജ്രീവിത
തില് ഭ്രീതി വിതച്ചുപകൊണ്ിരി
ക്കുന്നുത്റ് നൊം കൊണുകയൊണ്റ്. 
വത്ൊജഏറ്റുമുടല് പകൊല�ൊതകങ്ങ
ളുപെ സുരക്ിതമൊര്ഗ്ഗവും ലസനത്ം 
അവലംബ്ിക്കുന്നുണ്്റ് എന്നതും 
പവളിച്തൊയ യൊഥൊര്ത്ത്മൊണ്റ്. 
2021 ഡിസംബ്ര് നൊലിന്റ്, നൊഗ
ലൊറെില് 14 നിര�രൊധികളൊയ 
ഖനിപതൊഴിലൊളികപളയും നൊട്

'അഗ്നിപഥ് ' 
ഉയർത്തുന്ന  
ച�ോദ്യങ്ങൾ

{]_-e cm-{ão-b {]-Øm\-§-fp-sS \n-Êw-K-X A-án]-Yv 
hn-cp-² {]-t£m`-s¯ ZpÀ-º-e-s¸-Sp¯n

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്ജ്)

(3-ാം ശേജില് നിന്ന്ജ്)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

അഗ്ിേഥ്ജ് േദ്ധതി േിൻൈലിക്കണനമന്നാൈേ്യനപ്ട്ട്ജ് എഐഡിവൈഒ, 
എഐഡിഎസ്ജ്ഒ സംഘടന�ൾ സംയുക്തമായി ജൂണ് 23ന്ജ് നടത്ിയ 
തിരുൈനന്തപുെം ജിേിഒ മാര്ച്ചില് എഐഡിവൈഒ സംസ്ാന �മ്മിറ്ി
യംഗം അജിത്്ജ് മാത്യൂ പ്രസംഗിക്കുന്നു.
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കൊപരയും പവെിവച്ചുപകൊന്ന ഇന്
ഡത്ന് ലസനത്തിപറെ നെ�െി 
രൊജത്ം വിസ്മരിച്ിടില്. ലസനത്
പത അധികമധികം സങ്കുചിത
ത്തിറലക്റ് തൊഴ്തൊനള്ള ശ്രമ
ങ്ങള് ഇന്ന്റ് ശക്തമൊണ്റ്. വര്ദ്ധി
ച്ചുവരുന്ന ഈ പ്രവണതകളുപെ 
�ശ്ൊതലതില് റവണം ലസ
നികരംഗത്റ് സര്കൊരിപറെ ഓറരൊ 
ന്രീകപതയും വിലയിരുതൊന്. 
മുകളില് സൂചിപ്ിച് സങ്കുചിതത്
ങ്ങളുപെയും സ്ന്തം �ൗരമേൊറരൊ
െ്റ് പുലര്ത്ന്ന �കയുപെയും ഒരു 
മറനൊ�െന, മികച് പ്രകെനതി
പറെ മൊനേണ്ഡമൊകിപകൊണ്്റ് 
അഗ്ിവ്രീ�ിപറെ സ്ിരനിയമനം 
നെറന്നകൊപമന്ന ആശങ്യും ത്രീര്
ത്ം അസ്ൊനതല്. 

അസതത്പ്രചൊരണങ്ങളുപെ ചു
വടു�ിെിച്ചുള്ള ആള്ക്കൂട അക്രമ
ങ്ങളും പകൊല�ൊതകങ്ങളുപമൊപക 

വര്ദ്ധിച്ചുവരികയൊണ്റ്. വന്റതൊ
തില് ജനങ്ങള് അണിനിരക്കുന്ന 
പ്രറക്ൊഭങ്ങള്ക്കുറനപരറ�ൊലും 
അതിക്രമം നെതൊന് ഇതരം 
അക്രമിസം�ങ്ങള് മുതിരുന്നു. 
ജനങ്ങളുപെറമല് കുതിരകയ�ൊനള്ള 
ഇതരം ഗസ്ററപ്ൊ സം�ങ്ങള് 
�ല റ�രുകളില് വളര്തിപയടു
കപപ്ടുന്നു. നൊല്റ് വര്ഷപത 
ലസനിക �രിശ്രീലനം റനെി 
അഗ്ിവ്രീര് എന്ന സവിറശഷ 
�േവിയുമൊയി സിവിലിയന് ജ്രീ
വിതരംഗറതക്കുവരുന്നവര്, 
ഇതരം ഫൊസിസ്റ്റ് കൂടങ്ങളുപെ 
അണിപ�രുക്കുന്ന സ്ിതി ഉണ്ൊ
യൊല് ജനൊധി�തത്പ്രറക്ൊഭ
ങ്ങള്റ�ൊലും ഇവപര ഭയന്ന്റ് �ിന്
വൊങ്ങുന്ന സൊഹചരത്മുണ്ൊറയ
കൊം എന്ന ആശങ് ഒരു വിഭൊ
ഗമൊളുകള്പകങ്ിലുമുണ്്റ്. ഇനിയും 
ലിസ്റ്റുപചയ്തുവച്ിട്ള്ള �ള്ളികളുപെ 
പ�ൊളിച്ടുകല് റജൊലി ഏപറ്ടു
റകണ്വരും യജമൊനമേൊരുപെ 
പതരപഞ്ഞടുപ്്റ് വിജയങ്ങള്ക്റ് 
�ൊതപയൊരുറകണ്വരും വര്

ഗ്ഗ്രീയ കലൊ�ങ്ങളുപെ വിേഗ്ദ്ധസം
�ൊെകരുപമൊപകയൊയി ഇവര് 
രംഗത് വറന്നകൊം. 

ഹിന്ദുത്പത ലസനികവല്
കരിക്കുകയും ലസനത്പത ഹി
ന്ദുത്വല്കരിക്കുകയും  പചയ്യുക 
എന്ന ഫൊസിസ്റ്റ് അജണ് അഗ്ി
�ഥിലൂപെ നെപ്ൊക്കുകയൊറണൊ 
എന്ന കൊതലൊയ റചൊേത്വും പതൊ
ഴില്പ്രശ്റ് നങ്ങറളൊപെൊപ്ം ഗൗര
വപൂര്വേം �രിറശൊധികപപ്െണം. 

തതതാഴനിലനില്തായ്മതകെതനിതര 
ദേശവ്താപക പപദ്താഭം 
വളർത്നിതയടതുകെതുക

എസ്റ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) 
�ൊര്ടിയുപെ യുവജനവിഭൊഗമൊയ 
എഐഡിലവഒ രൊജത്പമമ്ൊടും 
അഗ്ി�ഥിപനതിരൊയ ജനൊധി�
തത്പ്രറക്ൊഭറതൊപെൊപ്ം അണി
നിരന്നു. എന്നൊല് പ്രബ്ല രൊഷ്ട്രീയ 
പ്രസ്ൊനങ്ങള് പ്രറക്ൊഭതിന്റ് 
�ിന്തുണ നല്കൊതിരുന്നത്റ് സമ

രവിജയപത പ്രതികൂലമൊയി ബ്ൊ
ധിച്ിട്ണ്്റ്. കര്ഷകപ്രറക്ൊഭറതൊ
െ്റ് കൊടിയ അറത നിരുതരവൊേ
�രമൊയ സമ്രീ�നം ഇകൊരത്തി
ലും ആവര്തികപപ്ട്. സര്കൊ
രിപറെ ജനവിരുദ്ധ�ദ്ധതികപള 
�രൊജയപപ്ടുതൊന് ലഭിക്കുന്ന 
ഒരവസരവും പ്രതി�ക്വും ഇെതു
�ക്പമന്ന്റ് അവകൊശപപ്ടുന്നവര്
റ�ൊലും ഉ�റയൊഗപപ്ടുത്ന്നില്. 
വ്രീണ്ടും വ്രീണ്ടും ജനറ്ൊ ഹനയ
ങ്ങള് ആവിഷ്റ് കരികൊന് ഇത്റ് 
റമൊേി സര്കൊരിന്റ് ലധരത്ം നല്
കുകയും പചയ്യുന്നു. ഇതരപമൊരു 
സൊഹചരത്തില് പതൊഴിലില്ൊയ്മ
പകതിപര ശക്തമൊയ യുവജനപ്ര
റക്ൊഭം വളര്തിപയടുക്കുകയൊണ്റ് 
ഇന്നപത അെിയന്തര കര്തവത്ം. 
മതവിശ്ൊസങ്ങള്ക്കും ജൊതിചിന്ത
കള്ക്കും എല്ൊതരം വിഭൊഗ്രീയത
കള്ക്കും അത്രീതമൊയി �ടുത്യര്
തപപ്ടുന്ന ജനൊധി�തത്പ്രറക്ൊ
ഭം ഒന്നുമൊത്രമൊണ്റ് ഫൊസിസ്റ്റ് നയ
ങ്ങപള പചറകൊനള്ള ഏറ്വും അപ്ര
തിറരൊധത്മൊയ മൊര്ഗ്ഗം.

'അഗ്നിപഥ് ' ഉയർത്തുന്ന  
ച�ോദ്യങ്ങൾ

(4-ാം ശേജില് നിന്ന്ജ്)

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)

സഖൊവ്റ് അധത്ക്ന്, 
സഖൊകപള, സുഹൃത്കപള,

നൊം നമ്മുപെ സ്ൊ�ന േിനം 
ആചരിക്കുന്ന ഈ സന്ര്ഭതില്  
രൊജത്ം  എത്ര ശ്ൊസംമുടിക്കുന്ന, 
അവസ്യിലൂപെയൊണ്റ് കെന്നു 
റ�ൊകുന്നത്റ് എന്ന്റ് നിങ്ങള്ക്റ് 
ഏവര്ക്കും അ�ിയൊം. ഇറത കു�ി
ച്്റ് രണ്്റ് പ്രറമയങ്ങള് നിങ്ങള്ക്റ് 
മുന്�ില് ഇതിനകം അവതരിപ്ി
കപപ്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ പ്രറമയങ്ങ
ളില് നിന്നും റേശ്രീയ തലതിലും 
അന്തര്റേശ്രീയ തലതിലും  നൊം 
റനരിട്പകൊണ്ിരിക്കുന്ന ആക്രമ
ണങ്ങളുപെ ത്രീവ്രത നിങ്ങള്ക്റ് 
മനസ്ിലൊയിട്ണ്ൊകും എന്നു െൊന് 
കരുതുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങപള  ശിബ്ദൊ
സ്റ് റ�ൊഷ്റ് ചിന്തകളുപെ പവളിച്
തില്  �രിറശൊധികൊനം  നമ്മു
പെ ചുമതലകള്  നിര്ണ്യികൊനം 
അവപയക്കു�ിച്ചുള്ള എപറെ മനസ്ി
ലൊകല്  ചുരുങ്ങിയ വൊക്കുകളില് 
നിങ്ങള്ക്റ് മുന്�ില് പ്രതി�ൊേി
കൊന് െൊനൊഗ്ഹിക്കുന്നു. 

ദ�താഷ്ലനി�ം നനിലനനിന്നനിരതു
തന്നങ്കനിൽ ഉകപകന് റഷ്ന് 
ആപകമണം ഈ വനിധം  
ദനരനിദടണ്നിവരതുമതായനിരതുന്നനില്

കു�ച്ചുകൊലമൊയി സൊമ്ൊജത്ത് 
�ഷത് യുലക്രന് എന്ന പചറരൊജത്
തിനറമല് നെതിപകൊണ്ിരി
ക്കുന്ന ലസനിക ആക്രമണപത
ക്കു�ിച്്റ് നിങ്ങള്ക്റ് ഏവര്ക്കും 
അ�ിയൊം. കരമൊര്ഗ്ഗവും വൊയു 
മൊര്ഗവും കെല് വഴിക്കുമുള്ള നി
രന്തരമൊയ ആക്രമണതിപറെ  
ഫലമൊയി ആ രൊജത്ം റകവലം 
ഒരു കല്ക്കൂമ്ൊരമൊയി മൊ�ിപകൊ
ണ്ിരിക്കുന്നു. ഏതു �ഷത്യൊണ്റ് 

ഈ ആക്രമണതിന്റ് �ി�കിലു
ള്ളത്റ്? രണ്ൊം റലൊകമഹൊയുദ്ധം 
പകൊടുമ്ിരിപകൊള്ളുന്ന കൊലം, 
ജര്മ്മനി-ഇറ്ലി ഫൊസിസ്റ്റ് ശക്തി
കളും ജപ്ൊന്രീസ്റ് സൊമ്ൊജത്ത്വും 
റചര്ന്ന്റ് യൂറ�ൊപ്ിപന ആകമൊനം 
തങ്ങളുപെ അധ്രീനതയില് ആകി
യിരുന്ന ആ സമയം െൊന് നി
ങ്ങപള ഓര്മ്മിപ്ികപട. ഫ്ൊന്സ്റ് 
ക്രീഴെങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു; ഇംഗ്ല
ണ്്റ് ആവപട �രൊജയതിപറെ 
വകിലും. �ൊശ്ൊതത്റലൊകപത 
മഹൊരഥമേൊരൊയ പ�ൊപമയ്റ്ന് റ�ൊ
ളണ്്റ്, ബ്ര്ണൊഡ്റ് ഷൊ, ആല്ബ്ര്
ട്റ് ഐന്സ്റ്രീന് മുതലൊയവപരല്ൊം 
തപന്ന കടുത ആശങ്യിലൊയി
രുന്ന സന്ര്ഭം.

നമ്മുപെ നൊടിലും സ്ൊതന്തത്
സമരറസനൊനികളും മറ്റു സൊമൂഹത് 
സൊംസ്ൊരിക റനതൊകളും എല്ൊം  
ഭയചകിതരൊയിരുന്നു. ആരൊണ്റ് 
മൊനവരൊശിപയ രക്ികൊന് മു
റന്നൊട്വരിക? യുദ്ധതിപറെ സമ
യത്റ് രവ്രീന്ദ്രനൊഥ െൊറഗൊര് മര
ണകിെകയില് ആയിരുന്നു. പ്ര
ശസ് ഗണിതശൊസ്ത്രജ്ഞന് പ്രശൊ
ന്ത ചന്ദ്ര മഹൊലറനൊബ്ിസ്റ് െൊ
റഗൊ�ിന്റ് ഒപ്ംതപന്ന ഉണ്ൊയിരു
ന്നു. െൊറഗൊര് നിരന്തരം ഈ യു
ദ്ധഗതിപയ കു�ിച്്റ്  അറന്ഷിച്ചു
പകൊണ്ിരുന്നു എന്നു മഹൊലറനൊ
ബ്ിസ്റ് എഴതിയിട്ണ്്റ്. ഫൊസിസ്റ്റ് 
ജര്മ്മനിയുപെ മുറന്നറ്ങ്ങപള കു�ി
ച്ചുള്ള വൊര്തകള് വൊയിക്കുറമ്ൊള് 
െൊറഗൊ�ിപറെ മുഖം വിവര്ണമൊകു
മൊയിരുന്നു എന്നും അറദേഹം വര്
തമൊന�ത്രം വലിപച്�ിയുമൊയി
രുന്നുപവന്നും മഹൊലറനൊബ്ിസ്റ് 
എഴതി. എന്നൊല് തപറെ അവസൊന 
ശസ്ത്രക്രിയ്കെ്റ് പതൊട്മുന്�്റ്  സ്റൊ

ലിപറെ  റനതൃത്തില് പചമ്െ 
ജര്മന് മുറന്നറ്തിന്റ് തെയിടുന്ന
തൊയ വൊര്തകള് റകടറപ്ൊള്  
അറദേഹം സന്തുഷ്ടനൊയി. 'അവര്
ക്കു മൊത്രറമ അതിന്റ് കഴിയൂ' എന്ന്റ് 
അറദേഹം ��ഞ്ഞു. അകൊലത്റ് 
സ്ൊതന്തത് സമര റസനൊനികളും 
ഫൊസിസ്റ്റു വിരുദ്ധ റ�ൊരൊളികളും 
സമൂഹതിപല മുന്നിരയില് നില്
ക്കുന്ന  മറ്്റ് മഹൊരഥമേൊരും പ്രത്രീ
ക്റയൊപെ ഉറ്റു റനൊകിപകൊണ്ി
രുന്നത്റ് റസൊവിയറ്്റ് യൂണിയപന
യൊണ്റ്. മഹൊനൊയ സ്റൊലിന് പച
മ്െപയ ഫൊസിസ്റ്റുകള്പകതിപര 
അണിനിരതി. അതിനറവണ്ി 
അറദേഹം രൊപ്കല് വിശ്രമമില്ൊ
പത �ണിപയടുത്. അകൊലത്റ് 
സ്റൊലിപറെ സന്തതസഹചൊരിയൊ
യിരുന്ന മൊര്ഷല് ഷുറകൊവ്റ് തപറെ 
ഓര്മക്കു�ിപ്പുകളില് ��യുന്നത്റ് 
ആ പ്രൊയതിലും സ്റൊലിന്റ് വി
ശ്രമം ലഭിക്കുന്നപതറപ്ൊഴൊപണ
റന്നൊ അറദേഹം ഉ�ങ്ങുന്നപതറപ്ൊ
ഴൊപണറന്നൊ അവര്ക്കു മനസ്ിലൊ
കൊന് കഴിഞ്ഞില് എന്നൊയിരുന്നു. 
യുദ്ധതന്തങ്ങപളക്കു�ിച്്റ് ചര്ച് 

പചയേൊന് ഏത്റ് സമയത്ം സ്റൊ
ലിന് അവരുമൊയി നിരന്തരം ബ്ന്ധ
പപ്ട്പകൊണ്ിരുന്നു. സ്റൊലിപറെ 
ഒരു മകപന ജര്മ്മന് റസന യുദ്ധ
തെവുകൊരനൊയി �ിെിക്കുകയു
ണ്ൊയി. പചമ്െയുപെ ലകവശമു
ള്ള തങ്ങളുപെ ഒരു മൊര്ഷലിപന 
വിട്നല്കൊപമങ്ില് �കരം സ്റൊ
ലിപറെ മകപന വിടയ്കെൊം എന്ന്റ് 
ഒരു വൊഗ്ൊനം ജര്മ്മനി മുറന്നൊട്റ് 
പവച്ചു. എന്നൊല് പവറം ലഫ്റ്റനന്
�്റ് മൊത്രമൊയ തപറെ മകന്റ് �കര
മൊയി ഒരു മൊര്ഷലിപന വിടയ
കൊന് �റ്ില് എന്ന്റ് ��ഞ്ഞുപകൊ
ണ്്റ്  ആ വൊഗ്ൊനം സ്റൊലിന് നി
രസിക്കുകയൊണുണ്ൊയത്റ്. മകപന 
അവര് ക്രൂരമൊയി �്രീഡിപ്ിക്കുപമന്ന്റ്  
തനിക�ിയൊം എന്ന്റ് സ്റൊലിന് ��
ഞ്ഞതൊയി ഷുറകൊവ്റ് എഴതുന്നു. 
എന്നൊല് എത്ര �്രീഡനറമറ്്റ് ആയൊലും 
അവന് തപറെ മൊതൃരൊജത്പത വഞ്ി
ക്കുകയില് എന്നും അറദേഹം വിശ്
സിച്ചു. യുദ്ധം എത്ര മൊതൊ�ിതൊ
കള്ക്റ് ത്രീരൊത റവ േന സമ്മൊ
നിക്കുന്നു എന്നൊണ്റ് കടുത ഹൃേ
യവത്ഥറയൊപെ സ്റൊലിന് ആ സമ
യത്ം �രിത�ിച്ത്റ്. ഫൊസിസ്റ്റ് 
രൊക്സമേൊരുപെ ലകയില്നിന്നും 
മൊനവരൊശിപയ രക്ിച്ത്റ് മഹൊ
നൊയ സ്റൊലിന് ആണ്റ്.

യതുകപകനതുദമൽ ആധനിപത്ം 
ഉറപ്നികെതാനതുള്ള യതുഎ�്, 
റഷ്ന് �താപമതാജ്ത്വങ്ങളതുതട 
മത്സരം

റസൊവിയറ്്റ് യൂണിയന് ഇന്നു 
നിലവിലില്. സ്റൊലിപറെ നിരത്ൊ
ണതിനറശഷം  �ഷത്ക്റ് അക
ത്ള്ള പ്രതിവിപ്ലവകൊരികളും 
ആറഗൊള സൊമ്ൊജത്ത്വും ഒത് 

റചര്ന്ന്റ് നെതിയ ഗൂഢൊറലൊച
നയുപെ ഫലമൊയി റസൊഷത്ലിസം 
തകര്ന്ന്റ് അവിപെ മുതലൊളിതം 
പുനഃസ്ൊ�ികപപ്ടിരിക്കുന്നു. 
സൊമ്ൊജത്ത്തിപറെ �ിണിയൊള് 
എന്ന നിലയില് ഈ ഗൂഢൊറലൊ
ചന ഉള്ളില്നിന്ന്റ് ആസൂത്രണം 
പചയ്തത്റ് ക്രൂഷ്റ്റചവൊണ്റ്. റസൊഷത്
ലിസം തകര്കപപ്ടറപ്ൊള് റലൊ
കപമമ്ൊടുമുള്ള സൊമ്ൊജത്ത് ശക്തി
കളും നമ്മുപെ നൊടിപല മുതലൊളി
ത മൊധത്മങ്ങളും വലിയ ആഹ്ൊ
േതിലൊയിരുന്നു. �ഷത്യില് ജനൊ
ധി�തത്ം പുനഃസ്ൊ�ികപപ്ട് 
എന്ന �ല്വി അവരും ഏറ്റു �ൊെി. 

എന്നൊല് എങ്ങപനയുള്ള ജനൊ
ധി�തത്മൊണ്റ് അപതന്ന�ിയൊന് 
പുെിപറെ �ഷത്യിറലക്റ് റനൊക്കു
കറയ റവണ്ടൂ. റസൊഷത്ലിസതി
പറെ തകര്ച്പയത്െര്ന്ന്റ് മുതലൊ
ളിതം പുനഃസ്ൊ�ിതമൊയ �ഷത് 
ഇന്ന്റ് ഒരു സൊമ്ൊജത്ത് ശക്തിയൊ
യി മൊ�ിയിരിക്കുന്നു. 'പ്രറതത്ക 
ലസനിക നെ�െി' എന്ന ഓമന
റപ്രില് യുലക്രന് എന്ന പചറ 
രൊജത്തിനറമല് അവര് നഗ്മൊയ 
ആക്രമണം അഴിച്ചു വിടിരിക്കുന്നു. 
അറമരികന് സൊമ്ൊജത്ത്ം ഒരു
കൊലത്റ് റസൊവിയറ്്റ് യൂണിയപന 
തകര്കൊന് റവണ്ി  നൊററ്ൊ എന്ന 
ലസനിക സഖത്തിന്റ് രൂ�ം 
പകൊടുക്കുകയുണ്ൊയി. റസൊവിയ
റ്്റ് യൂണിയന് തകര്ന്നതിനറശഷ
വും യൂറ�ൊപ്ിപല തങ്ങളുപെ  ലസ
നികവും രൊഷ്ട്രീയവും സൊമ്തി
കവുമൊയ റമല്റകൊയ്മ തുെരുവൊന് 
റവണ്ി  ആ ലസനിക സഖത്
പത അവര് നിലനിര്തിയിരി
ക്കുകയൊണ്റ്. യുലക്രന് NATOയില് 

(ഏപ്രിൽ 24ന്  ക�ൊൽക്കത്തയരിൽ നടന്ന ്ൊർട്രി 75-ൊം സ്ൊ്ന ദരിനൊചരണയയൊഗത്തരിൽ എസ് യുസരിഐ(സരി) ജനറൽ കസപ�ട്റരി 
സഖൊവ് കപ്ൊവൊഷ് യ�ൊഷ്  നടത്തരിയ പ്ഭൊഷണത്തരികറെ മലയൊള ്രരിഭൊഷ മൂന്ന് ലക്കങ്ങളരിലൊയരി പ്സരിദ്ധീ�രരിക്കും.  

അതരികറെ ആദ്യഭൊഗം ചുവകട യചർത്തരിരരിക്കുന്നു.)

അഗ്ിേഥ്ജ് േദ്ധതിനക്കതിനെ ജൂണ് 29ന്ജ് എഐഡിവൈഒ, എഐഡിഎസ്ജ്ഒ 
സംഘടന�ൾ ശ�ാഴിശക്കാട്ജ് നെഡ്ജ് ശോസ്റ്ജ് ഓഫീസിശലക്ക്ജ് നടത്ിയ മാര്ച്ച്ജ്.
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(5-ാം ശേജില് നിന്ന്ജ്)

(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)

റചരണപമന്നൊണ്റ് ആണ്റ് അവര് 
ആഗ്ഹിക്കുന്നത്റ്. �ഷത്ന് സൊമ്ൊ
ജത്ത്പത ഭയപപ്ടുന്ന യുലക്ര
പറെയും ആഗ്ഹം അതു തപന്നയൊ
ണ്റ്.  ഇവിപെ അവതരിപ്ിച്ിരി
ക്കുന്ന പ്രറമയതില് നൊം NATO
പയ വിമര്ശിച്ിട്ണ്്റ്. അത്റ് �ി
രിച്ചുവിെണം എന്നൊണ്റ് നമ്മുപെ 
ആവശത്ം. എന്നൊല് യുലക്രന് 
NATOയില് റചരുപമന്ന കൊരണം 
��ഞ്ഞുപകൊണ്്റ് അവപര ആക്ര
മികൊന് �ഷത്ന് സൊമ്ൊജത്ത്തി
ന്റ് ഒരവകൊശവുമില്. 

നമ്മുപെ അയല് രൊജത്മൊയ 
ബ്ംഗ്ലൊറേശ്റ് ലചനയുമൊയി ഒരു 
ലസനിക ഉെമ്െി ഉണ്ൊക്കുകയും 
ലചനക്റ് ലസനിക തൊവളം 
നല്കുകയും പചയ്തു എന്ന്റ് പവക്കുക. 
ആ കൊരണം ��ഞ്ഞുപകൊണ്്റ് 
ഇന്തത്ക്റ് ബ്ംഗ്ലൊറേശിപന ആക്ര
മികൊന് �റ്റുറമൊ? റ�ൊപട, ഇന്തത് 
അറമരികയുമൊയി ഒരു ലസനിക 
ഉെമ്െി ഉണ്ൊകിയൊല്  ആ കൊരണം 
��ഞ്ഞുപകൊണ്്റ് ലചനക്റ് ഇന്തത്
പയ ആക്രമികൊന് സൊധിക്കുറമൊ? 
അതരം വൊേങ്ങള് ലസനികൊ
ക്രമണപത നത്ൊയ്രീകരികൊന് 
മൊത്രമുള്ളതൊണ്റ്. 

രണ്തു �താപമതാജ്ത്വശക്നി
കൾകെനിടയനിതല കവരതുദ്്ം

രണ്ൊമപത കൊരത്ം, യുലക്ര
നറമല് ആധി�തത്ം സ്ൊ�ിക്കു
ന്നതിനൊയി അറമരികന് സൊമ്ൊ
ജത്ത്വും �ഷത്ന് സൊമ്ൊജത്ത്വും 
തമ്മില് കിെമത്സരതിലൊണ്റ്. 
�ഷത്ന് സൊമ്ൊജത്ത്ം യുലക്രനി
പല ധൊതുസമ്ത്ം കൃഷിഭൂമിയും 
തു�മുഖങ്ങളും കെല്പ്ൊതകളും 
ലകയെകൊന് റവണ്ിയൊണ്റ് 
ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടിരിക്കുന്ന
ത്റ്. അറതസമയം യുലക്രന റമ
ലുള്ള തങ്ങളുപെ �ിെി അയയുന്ന
തു കണ്ൊണ്റ് അറമരിക ഈ 
ആക്രമണതിപനതിപര മു�വിളി 
കൂട്ന്നത്റ്. യുലക്രപന വരുതിക്കു 
നിര്ത്ന്നതില് �ഷത്കൊവപട 
മപറ്ൊരു ലക്ത്ം കൂെിയുണ്്റ്. യു
ലക്രന് വഴി യൂറ�ൊപ്ിറലക്റ് പ്ര
കൃതിവൊതകം അയയ്ക്കുന്നത്റ് തുെ
രുക എന്നതൊണത്റ്.  സൊമ്ൊജത്ത് 
�ിെിച്ചു ��ിയൊണ്റ് ഈ ആക്രമ
ണതിപറെ ഉറദേശം എന്നത്റ് �കല് 
റ�ൊപല വത്ക്തമൊണ്റ്. മപറ്ൊരു 
ലക്ത്ം കൂെിയുണ്്റ്- �ഷത്യില് 
പതൊഴിലില്ൊയ്മയും വിലകയറ്വും 
േൊരി്ത്വും പതൊഴിലൊളികളുപെ 
റമലുള്ള ചൂഷണവും ഈയിപെയൊ
യി വലിയറതൊതില് വര്ധിച്ചുപകൊ
ണ്ിരിക്കുകയൊണ്റ്. ഇതിപനതി
രൊയി കടുത പ്രതിറഷധവും �ഷത്
കകത്റ് തപന്ന വളര്ന്നുവരുന്നു
ണ്്റ്. �ഷത്ന് ജനത വ്രീണ്ടും ഉണ
രുകയൊണ്റ്. 80% �ഷത്കൊര് റസൊ
ഷത്ലിസതിറലക്റ് തിരിച്ചു റ�ൊ
കുന്നതിപന അനകൂലിച്്റ് അഭിപ്രൊ
യം റരഖപപ്ടുതിയിരിക്കുന്നു. 
മഹൊനൊയ പലനിപറെയും സ്റൊലി
പറെയും ചിത്രങ്ങള് ഏന്തിപകൊ

ണ്്റ് ആയിരകണകിന്റ് �ഷത്കൊര് 
പതരുവുകളില് പ്രകെനം നെത്
ന്നു. ഇതുകണ്്റ് �ഷത്യിപല സൊ
മ്ൊജത്ത്ശക്തികള് ഭയചകിതരൊ
യിരിക്കുകയൊണ്റ്. ജനങ്ങളുപെ ശ്ര
ദ്ധ തിരികൊന് അവര് ശ്രമിക്കുന്നു. 
അതിനറവണ്ി അവര്ക്റ് ഈ 
യുദ്ധം ആവശത്മൊണ്റ്. അറമരി
കന് സൊമ്ൊജത്ത്വും അറതറ�ൊ
പല യുദ്ധം ആഗ്ഹിക്കുന്നു എന്ന
തൊണ്റ് വസ്തുത. അറമരികകക
ത്ം ജനക്രീയ മുറന്നറ്ങ്ങള് വളര്

ന്നുപകൊണ്ിരിക്കുന്നു. ഏതൊനം 
വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്�്റ് വൊള്സ്ട്രീറ്്റ് 
കറയേ�ല് സമരം അറമരികപയ 
മൊത്രമല് റലൊകപത ഒന്നൊപക 
ഇളകി മ�ിച്ചു. യൂറ�ൊപ്ിലൊകപട 
ഒന്നിന്റ് �ി�പക ഒന്നൊയി പതൊ
ഴിലൊളി സമരങ്ങള് ജ്രീവിതം സ്ം
ഭിപ്ിച്ചുപകൊണ്ിരി ക്കുന്നു. ഫ്ൊന്
സില് ഉേയം പചയ്ത 'മഞ്ഞ കുപ്ൊ
യകൊരുപെ പ്രറക്ൊഭം' �ല യൂ
റ�ൊ�ത്ന് രൊജത്ങ്ങളിലും ഇന്നും 
തുെരുകയൊണ്റ്. റലൊകപമമ്ൊടും 
ജനങ്ങള് പ്രറക്ൊഭതിപറെ �ൊ
തയില് അണിനിരന്നുപകൊണ്ി
രിക്കുന്നു. ഇതില്നിന്നും ജനങ്ങ
ളുപെ ശ്രദ്ധ മൊറ്ിവിെൊന് സൊമ്ൊ
ജത്ത്ശക്തികള്ക്കു യുദ്ധം ആവ
ശത്മൊണ്റ്. 

സൊമ്തിക പ്രതിസന്ധിയില് 
നിന്നും കരകയ�ൊന് റലൊക സൊ
മ്ൊജത്ത്ം സമ്േ്റ്റമഖലപയ ലസ
നികവല്കരിക്കുകയൊപണന്ന 
കൊരത്ം വളപരകൊലം മുന്റ� 
സഖൊവ്റ് സ്റൊലിന് ചൂണ്ികൊടിയി 
ട്ണ്്റ്. അതൊയത്റ് സമ്േ്റ്�െന 
വലിയറതൊതില് ആയുധ നിര്മ്മൊ
ണപതയും ആയുധ കച്വെപത
യും ആശ്രയിച്ചുപകൊണ്ിരിക്കുന്നു. 
മുതലൊളിത ചൂഷണം കൊരണം 
ദുരിതതിലൊണ്ടു കിെക്കുന്ന ജന
ങ്ങള്ക്റ് ഉ�റഭൊഗ വസ്തുകള് വൊ
ങ്ങൊന് സൊധിക്കുന്നില്. നിറതത്ൊ
�റയൊഗവസ്തുകളുപെ കറമ്ൊളം 
വലിയറതൊതില് ചുരുങ്ങിയിരിക്കു 
ന്നു. മുതലൊളിതതിന �ിപന്ന 
വഴിയുള്ളത്റ് സമ്േ്റ്�െനപയ കൂ
ടുതല് ലസനികവല്കരിച്ചുപകൊ
ണ്്റ് ആയുധകറമ്ൊളപത വിക
സിപ്ിക്കുകയും ജനങ്ങളുപെ �ണ
മു�റയൊഗിച്ചുപകൊണ്്റ് ആയുധങ്ങ
ള് വൊങ്ങുകയുമൊണ്റ്. മുതലൊളിത
-സൊമ്ൊജത്ത് ശക്തികള്ക്റ് ഈ 
ആയുധവത്ൊ�ൊരതിന കറമ്ൊള
മൊവശത്മൊണ്റ്. എന്നൊല് ഈ ആയു
ധങ്ങള് ഉ�റയൊഗികൊപത പവ

ച്ൊല് പുതിയതൊയി ആയുധങ്ങള് 
നിര്മ്മികൊന് കഴിയില്. അതി
നൊല് തപന്ന യുദ്ധം അവര്ക്റ് 
അനിവൊരത്മൊയി ത്രീര്ന്നിരിക്കു
ന്നു. അതുപകൊണ്ൊണ്റ് സഹൊയം 
എന്ന റ�രില് അറമരിക യുലക്ര
നിറലക്റ് വന്റതൊതില് ആയുധ
ങ്ങള് അയക്കുന്നത്റ്. യൂറ�ൊപ്ിപല 
സൊമ്ൊജത്ത് ശക്തികളും തങ്ങളു
പെ ലകവശമുള്ള ആയുധക്കൂമ്ൊ
രം വിറ്റുത്രീര്കൊനം ആയുധ ഉത്റ്�ൊ
േനപത ഉറതജിപ്ികൊനമുള്ള 

മുതലൊളിവര്ഗ്ഗം പ്രതിറഷധിച്ചു 
പകൊണ്്റ് ഒരു വൊക്കുറ�ൊലും ഉരി
യൊെിയിരുന്നില്. അന്നും അവരി
റത നില�ൊെൊണ്റ് എടുതിരുന്ന
പതന്ന കൊരത്വും നൊം മനസ്ില് 
പവകണം. 

എല്താ മതുതലതാളനിത് രതാജ്ങ്ങ
ളതും ഇന്ന് ഫതാ�നിസ്റ് �്വഭതാവം 
ആർജ്നിച്നിരനികെതുന്നതു

യുലക്രന് യുദ്ധം ജനൊധി�
തത്വും സര്വേൊധി�തത്വും തമ്മി
ലുള്ള റ�ൊരൊടം ആപണന്നൊണു 
സൊമ്ൊജത്ത് ശക്തികള് ��യുന്ന
ത്റ്. അറമരികന് സൊമ്ൊജത്ത്വും 
അവരുപെ യൂറ�ൊപ്ത്ന് സുഹൃത്
കളുമൊണ്റ് ജനൊധി�തത്തിപറെ 
കൊവലൊളുകള് എന്നും �ഷത്യില് 
മൊത്രമൊണ്റ് സര്വേൊധി�തത്ം നി
ലനില്ക്കുന്നപതന്നുമൊണ്റ് ഇത്റ് 

റകടൊല് റതൊന്നുക. മുതലൊളിതം 
അതിപറെ പ്രൊരംഭ നൊളുകളില് 
ജനൊധി�തത്തിനം സ്ൊതന്തത്
തിനം റവണ്ി നിലനിന്നിരുന്നു 
എന്ന കൊരത്ം മഹൊനൊയ പലനി
നില്നിന്നും നൊം �ഠിച്ിട്ണ്്റ്. 
എന്നൊല് മുതലൊളിതം സൊമ്ൊ
ജത്ത് സ്ഭൊവം ആര്ജ്ജിച്റതൊ
പെ മരണൊസന്നമൊകുകയും ഇറപ്ൊ
ള് അത്റ് എല്ൊയിെത്ം ജനൊധി
�തത്പതയും വത്ക്തിസ്ൊതന്തത്
പതയും നശിപ്ിക്കുകയും കൂടുതല് 
കൂടുതലൊയി ലസനത്പതയും 
ഉറേത്ൊഗസ് ദുഷ്പ്രഭുത്പതയും 
ആശ്രയിച്ചു നിലപകൊള്ളുകയും 
പചയ്യുന്നു. ഇകൊലത്റ് മുതലൊളി
തം ജനൊധി�തത്തിപറെയും 
സ്ൊതന്തത്തിപറെയും �തൊക 
ഉറ�ക്ിച്ചു കഴിഞ്ഞതൊയി മഹൊ
നൊയ സ്റൊലിന് നിര്രീക്ിച്ിട്ണ്്റ്. 
റലൊകപതൊരിെത്ം ഒരു മുതലൊ
ളിത രൊജത്ത്ം ജനൊധി�തത്ം 
പൂര്ണ്ൊര്ത്തില് നിലനിന്നി
രുന്നില് എന്ന്റ് നമ്മുപെ �ൊര്ടി 
സ്ൊ�ക ജന�ല് പസക്രട�ിയും 
ഈ യുഗതിപല സമുന്നത മൊര്
ക്സിസ്റ്റ് േൊര്ശനികനമൊയ സഖൊവ്റ് 
ശിബ്ദൊസ്റ് റ�ൊഷ്റ്  1949ല്, നമ്മു
പെ �ൊര്ടി സ്ൊ�ികപപ്ട്റ് ഒരു
വര്ഷം കഴിഞ്ഞറപ്ൊള്തപന്ന, 
ചൂണ്ികൊടിയിരുന്നു. മനഷത് സം
സ്കൃതിയുപെ അന്തകപനന്ന നില
യില് ഫൊസിസം ആ കൊലത്
തപന്ന എല്ൊ മുതലൊളിത - സൊ
മ്ൊജത്ത് രൊജത്ങ്ങളുപെയും പ�ൊ
തുസ്ഭൊവമൊയി മൊ�ികഴിഞ്ഞി
ട്ണ്ൊയിരുന്നു. മുതലൊളിതം ഇന്ന്റ് 
ഫൊസിസതില് അഭയംപ്രൊ�ി
ച്ിരിക്കുകയൊണ്റ്. 

കുതക മുതലൊളിതതിപറെ 
ഈ കൊലത്റ് മൂലധനം ഏതൊനം 
ചില സൊമ്തിക ദുഷ്പ്രഭുകളുപെ  
ലകയില് കുന്നു കൂെിയിരിക്കുന്ന 
തൊയി സഖൊവ്റ് റ�ൊഷ്റ് ചൂണ്ി
കൊടി. രൊഷ്ട്രീയറമഖലയില് ജ

ഡ്രീഷത്�ിയുപെയും നിയമ നിര്മ്മൊ
തൊകളുപെയും അധികൊരങ്ങള് 
കു�യുകയും ഒരുകൂടം ഉറേത്ൊഗസ്
രുപെ ലകയില് അത്റ് റകന്ദ്ര്രീക
രിക്കുകയും പചയ്തിരിക്കുന്നു. ചിന്ത
യുപെ റമഖലയില് ഒരുകൊലത്റ് 
മുതലൊളിതം പനഞ്ിറലറ്ിയിരു
ന്ന മറതതര മൊനവികതയുപെയും 
ജനൊധി�തത്തിപറെയും സങ്ല്
പ്ങ്ങപള ഉറ�ക്ിച്്റ് അവരിന്ന്റ് 
ആത്മ്രീയതയുപെയും മതമൗലിക
വൊേതിപറെയും �ൊരമ്രത് വൊേ
തിപറെയും �ി�പകയൊണ്റ്. ഒരു
വശത്റ് ശൊസ്ത്ര്രീയ ചിന്തൊഗതിപയ 
നശിപ്ിക്കുറമ്ൊള് തപന്ന മറവ
ശത്റ് തങ്ങള്കൊവശത്മൊയ 
പതൊഴില് ലനപുണിക്കും ഉല്�ൊ
േനതിനം അതത്ന്തൊറ�ക്ിത
മൊയ സൊറങ്തികവിേത്പയ അവര് 
പുണരുന്നു. ഇതരതില് ആത്മ്രീ
യതപയയും ശൊസ്ത്രതിപറെ സൊ
റങ്തിക വശപതയും സംറയൊ
ജിപ്ിച്ൊണ്റ് ഫൊസിസ്റ്റ് മറനൊഭൊ
വതിന വളക്കൂറള്ള മപണ്ൊരുക്കു
ന്നത്റ്. എല്ൊയിെത്ം ഫൊസിസം 
വളരുന്നത്റ് ഈ പ�ൊതുസ്ഭൊവ
ങ്ങറളൊടുകൂെിയൊണ്റ്. ഏതു രൊഷ്ട്രീയ 
�ൊര്ടി അധികൊരതില് വന്നൊ
ലും അവപരല്ൊം മരണൊസന്ന മു
തലൊളിതതിപറെ ജ്രീവന് നില
നിര്ത്ന്നതിന റവണ്ി ഫൊസി
സതിന്റ് കരുത് �കരുകയൊണ്റ്. 
ഇന്തത്യില് ഈ പ്രക്രിയ ആരം
ഭിച്ത്റ് റകൊണ്ഗ്സ്റ് ആണ്റ്; 
ബ്ിപജ�ി ഇന്ന്റ് ഊര്ജ്ജസ്ല
മൊയി അത്റ് നെപ്ൊകിപകൊണ്ി
രിക്കുന്നു. ചുരുകിപ്�ഞ്ഞൊല് ജനൊ
ധി�തത്ം റ�രിന റ�ൊലും എവി
പെയും അവറശഷിക്കുന്നില്. 

ഫ്ഞ്്റ് വിപ്ലവതിപറെ കൊല
ത്റ് ഉയര്ന്ന 'സ്ൊതന്തത്ം, സമ
ത്ം, സൊറഹൊേരത്ം' എന്ന മു്ൊ
വൊകത്ം ഇന്ന്റ് ക്രൂരമൊയ ഒരു ഫലിതം 
മൊത്രമൊണ്റ് എന്ന്റ് നമുക�ിയൊം. 
ഗുരുതരമൊയ സൊമ്തിക അസ
മത്ം മുതലൊളിത റലൊകപത
യൊകമൊനം ബ്ൊധിച്ിരിക്കുന്നു. 
ആറഗൊള സമ്തിപറെ മുകൊല്
�ങ്കും റകന്ദ്ര്രീകരിച്ിരിക്കുന്നത്റ് 
റകവലം ഒരു ശതമൊനം വരുന്ന 
വന്കിെ കുതകകളുപെ ലകയി
ലൊണ്റ്. ബ്ൊകിയുള്ള 99% ജനങ്ങ
ളും േൊരി് ത്തിലും ദുരിതതിലുമൊയി 
ജ്രീവിതം തള്ളിന്രീക്കുന്നു. ബ്ിപജ�ി 
ഭരണകൊലത്റ് ഒരു ശതമൊനറതൊ
ളം കുതകകള് ലകകലൊകി
യിരിക്കുന്നത്റ് 324.5 ലക്ം റകൊെി 
രൂ�യൊണ്റ്! 83% റതൊളം ഇന്തത്
കൊരുപെ നിതത്വരുമൊനം പവറം 
20 രൂ�യൊണ്റ്. 20 റകൊെിറയൊളം 
ഇന്തത്കൊര് ഭക്ണമില്ൊപത േി
വസവും കഴിച്ചുകൂട്ന്നു. എവിപെ
യൊണു സമത്ം, എവിപെയൊണു 
സൊറഹൊേരത്ം?

റലൊകപമമ്ൊടും രൊജത്ങ്ങളുപെ 
റമലുള്ള കെന്നുകയറ്ങ്ങളും സൊ
മ്ൊജത്ത് യുദ്ധങ്ങളും മതതിപറെ
യും ഭൊഷയുപെയും വംശതിപറെ
യും റ�രിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളും 

കുത്തക മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഈ കാലത്തത് മൂലധനം ഏതാനും 
ചില സാമ്പത്തിക ദുഷത്പ്രഭുക്കളുന്െ  കകയിൽ കുന്ു കൂെിയി
രിക്കുന്തായി സഖാവത് ഘ�ാഷത് ചൂണ്ിക്കാട്ി. രാപട്രീയഘമഖലയിൽ 
ജുഡരീഷ്യറിയുന്െയും നിയമ നിർമ്ാതാക്കളുന്െയും അധികാര
ങ്ങൾ കുറയുകയും ഒരുകൂട്ം ഉഘദ്യാഗസ്ഥരുന്െ കകയിൽ അതത് 
ഘകപദ്രീകരിക്കുകയും ന്ചയത്തിരിക്കുന്ു. ചിന്തയുന്െ ഘമഖലയിൽ 
ഒരുകാലത്തത് മുതലാളിത്തം ന്നഞ്ിഘലറ്ിയിരുന് മഘതതര മാന
വികതയുന്െയും ജനാധി്രത്യത്തിന്റെയും സങ്കൽപ്പങ്ങന്ള ഉഘ്ര
ക്ിച്ത് അവരിന്ത് ആത്രീയതയുന്െയും മതമൗലികവാദത്തിന്റെ
യും ്രാരമ്പര്യ വാദത്തിന്റെയും ്രിറന്കയാണത്.

km{am-Py-Xz kz-`m-h-amÀ-Ön-¨ ap-X-em-fn-¯w P-\m-[n-]-Xy-s¯ XIÀ¡p¶p; 
ssk-\y-s¯bpw D-tZym-K-Ø Zp-jv-{]-`p-Xz-s¯bpw B-{i-bn-¡p¶p

അവസരമൊയി ഈ യുദ്ധപത 
കൊണുന്നു. യൂറ�ൊപ്ിപല തങ്ങളുപെ 
സൊമ്തിക രൊഷ്ട്രീയ ലസനിക 
സ്ൊധ്രീനം വര്ദ്ധിപ്ികൊന് അറമ
രികന് സൊമ്ൊജത്ത്വും ഇതിനി
െയില് ശ്രമിക്കുന്നു. �ഷത് ഇകൊ
ലമത്രയും കയേെകി പവച്ിരുന്ന 
വിറേശ കറമ്ൊളങ്ങള് തങ്ങളുറെ
തൊകൊനം അവര് തകം �ൊര്
തിരിക്കുകയൊണ്റ്. 

ഈ വിഷയതില് ഇന്തത്യു
പെ നില�ൊടും നിങ്ങള് കണ്തൊ
ണ്റ്. വര്ഗ തൊല്�രത്ം സംരക്ി
ക്കുന്നതില് ബ്ദ്ധശ്രദ്ധരൊയ ഇന്തത്ന് 
ഭരണമുതലൊളിവര്ഗ്ഗം �ഷത്ന് 
ആക്രമണതില് ഒരികല്റ�ൊ
ലും പ്രതിറഷധിച്ില്. അവസരം 
മുതലൊകി �ഷത്യില് നിന്ന്റ് എണ്
യും ഇന്ധനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും 
വിലകു�ച്ചു വൊങ്ങൊനൊണ്റ് അവര് 
ശ്രമിക്കുന്നത്റ്. മൊത്രവുമല് �ഷത്
യും ലചനയും ഐകത്തിലൊണ്റ്. 
ഇന്തത് �ഷത്പകതിപര നില�ൊെ്റ് 
എടുകൊപത മൊ�ിനിന്നൊല് പ്രതയു
�കൊരമൊയി ഇറന്തൊ-ലചന തര്
കതില് ലചനറയൊെ്റ് ഒപ്ം 
നില്ക്കുന്നതില് നിന്ന്റ് �ഷത് �ി
മേൊറപമന്ന്റ് ഇന്തത് പ്രത്രീക്ിക്കുന്നു. 
യുലക്രന്  എന്ന സ്തന്ത �ര
മൊധികൊര രൊഷ്ടം സൊമ്ൊജത്ത് 
ആക്രമണതിനിരയൊയി നശി
ച്ചുപകൊണ്ിരിക്കുന്നു. ആയിരക
ണകിന്റ് യുപക്രയിന് ജനത പകൊ
ല്പപ്ട് പകൊണ്ിരിക്കുന്നു. നിരവ
ധി റ�ര്ക്റ് ഗുരുതരമൊയി �രി
ക്കു�റ്ിയിരിക്കുന്നു. നിരവധി 
നഗരങ്ങളും ഗ്ൊമങ്ങളും തകര്ന്ന്റ് 
പവറം കല്ക്കൂമ്ൊരമൊയി മൊ�ി
കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ം ഇന്തത് ഇറന്ന
വപര ഈ കൂടക്കുരുതിപയ എതിര്
തിടില്! അറമരിക മുന്�്റ് ഇ�ൊ
ഖിപന അവരുപെ ലകയില് നശ്രീ
കരണ ആയുധങ്ങള് ഉണ്്റ് എന്ന 
ക�െവൊേം ഉ�റയൊഗിച്്റ് ആക്ര
മിച്ചു തകര്തറപ്ൊഴം ഇന്തത്ന് 

സഖാവ്
പ്രാവാഷ് ഘ�ാഷിപറെ

്രസംഗം
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(അടുത് ലക്കത്ില് തുടരും)

(6-ാം ശേജില് നിന്ന്ജ്)

വര്ധിച്ചു പകൊണ്ിരിക്കുന്നു. ഇതൊണ്റ് 
മുതലൊളിതം ഇന്ന്റ് മുറന്നൊട് പവ
ക്കുന്ന 'സൊറഹൊേരത്ം'! തങ്ങള്ക്റ് 
യൊപതൊരു നിയന്തണങ്ങളും ഇല്ൊ
പത പകൊള്ളയെികൊനള്ള സ്ൊ
തന്തത്പതയൊണ്റ് 'സ്ൊതന്തത്ം' 
എന്നതുപകൊണ്്റ് അവര് വിവക്ി
ക്കുന്നത്റ്. മറവശത്റ് റകൊെിക
ണകിന ചൂഷിത ജനത മുതലൊ
ളിതതിന ക്രീഴില് അെിമകപള 
റ�ൊപല കഴിയുന്നു. വത്ക്തിസ്ൊ
തന്തത്തിന കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്നു. 
വിറയൊജിപ്പുകളും പ്രതിറഷധ പ്ര
കെനങ്ങളും നിഷ്ഠൂരം അെിച്മര്
തപപ്ടുന്നു. ജനൊധി�തത്ം "ജന
ങ്ങളൊല്, ജനങ്ങള്ക്കുറവണ്ി, 
ജനങ്ങളുപെ" എന്ന ജനൊധി�തത്
പതക്കു�ിച്ചുള്ള മു്ൊവൊകത്ം ഇന്ന്റ് 
�ൊഠപുസ്കങ്ങളില് മൊത്രറമയുള്ളൂ. 
യഥൊര്ത്തില് ഇത്റ് "�ണകൊ
രൊല്, �ണകൊര്ക്കു റവണ്ി, �ണ
കൊരുപെ" ആധി�തത്മൊണ്റ്. 
ആരൊണ്റ് �ണതിപറെ ശക്തിപയ 
പ്രതിനിധ്രീകരിക്കുന്നത്റ്? സൊമ്ൊ
ജത്ത് വൊേികള്, വന്കിെ കുത
കകള്, ബ്ഹുരൊഷ്ട കമ്നികള്-  
ഇവരൊണ്റ് എല്ൊം നിയന്തിക്കുന്ന
ത്റ്. മൊധത്മങ്ങളും ഉറേത്ൊഗസ്രു
പമല്ൊം അവരുപെ നിയന്തണതി
ലൊണ്റ്. അവര്ക്റ് ക്രീഴില് ഒടന
വധി ക്രിമിനലുകളും ഉണ്്റ്. ഈ 
�ണ-മൊദ്ധത്മ-ഗുണ്ൊ-ഉറേത്ൊഗസ് 
ശക്തികളൊണ്റ് റവൊട്ള്പപ്പെ 
എല്ൊതിപനയും നിയന്തിക്കുന്നത്റ്. 

ബൂർഷ്വതാ പതാർട്നികൾ  
ജനങ്ങളതുതട അന്സ്തു  
നശനിപ്നിച്് അവതര യതാചക
രതാകെനി മതാറ്തുന്നതു

തിരപഞ്ഞടുപ്്റ് എന്നത്റ് ഇന്ന്റ് 
എല്ൊ സൊമ്ൊജത്ത് മുതലൊളിത 
രൊജത്ങ്ങളിലും ഒരു വലിയ തടി
പ്ൊണ്റ്. റലൊകപമമ്ൊടും �ൊര്ല
പമറെ�ി ജനൊധി�തത്ം എന്നത്റ് 
തികഞ്ഞ ഇരടതൊപ്ൊയും ഫൊ
സിസ്റ്റ് സര്വേൊധി�തത്മൊയും മൊ
�ിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുപെ രൊജത്ത്റ് 
പതരപഞ്ഞടുപ്ില് എന്തൊണു സം
ഭവിക്കുന്നത്റ് എന്ന്റ് നിങ്ങള്ക�ി
യൊമറല്ൊ. തിരപഞ്ഞടുപ്ിന്റ് കുറ�
കൊലം മുറന്ന തപന്ന എല്ൊ രൊ
ഷ്ട്രീയ �ൊര്ടികളും -ബ്ിപജ�ി 
മുതല് റകൊണ്ഗ്സ്ം രൊഷ്ട്രീയ 
ജനതൊേളും തുെങ്ങി അകൊലിേള്, 
ഡിഎംപക, എഐഎഡിഎംപക, 
െിഎംസി മുതലൊയ എല്ൊ �ൊര്
ടികളും തപന്ന- പതരപഞ്ഞടുപ്്റ് 
മുന്നില്കണ്്റ് വലിയറതൊതില് മു
തല്മുെക്റ് നെതിത്െങ്ങും. റകൊ
െികണകിന്റ് ജനങ്ങള് നമ്മുപെ 
നൊടില് ഭക്ണമില്ൊപത കഴിയു
ന്നവരൊണ്റ്. വരുമൊനമില്, പതൊഴി
ലില്, റക�ികിെകൊന് ഒരു കൂര 
റ�ൊലും ഇല്ൊത ശതറകൊെിക
ണകിന്റ് മനഷത്ര്. നൂറകണകി
ന്റ് റ�ര് േിനംപ്രതി ആത്മഹതത് 
പചയ്യുന്നു. അത്രയും േയന്രീയമൊണ്റ് 
കൊരത്ങ്ങള്. ഭരിക്കുന്ന �ൊര്ടികള് 
ഈ �ൊവങ്ങള്ക്റ് ഭിക് എന്ന

റ�ൊപല ഒറന്നൊ രറണ്ൊ കിറലൊ 
അരിറയൊ റഗൊതറമ്ൊ നല്കും. 
തിരപഞ്ഞടുപ്ിന മുറന്നൊെിയൊയി 
അവര് ചില ജനപ്രിയ �ദ്ധതി
കള് പ്രഖത്ൊ�ിക്കും: ആയുഷ്ൊന് 
ഭൊരത്റ്, ലക്ഷി ഭണ്ഡൊര്, കനത്ൊശ്ര്രീ 
എന്നിങ്ങപന. ഇതൊണ്റ് അവരുപെ 
മുതല്മുെക്റ്. റകന്ദ്രതില് ബ്ിപജ�ി 
യൊപണങ്ില് ബ്ംഗൊളിപല 
െിഎംസി റ�ൊലുള്ള മറ്റു മുതലൊ
ളിവര്ഗ്ഗ �ൊര്ടികള് എല്ൊവരും 
ഒപന്നൊഴിയൊപത തിരപഞ്ഞടുപ്ി
പന സമ്രീ�ിക്കുന്നത്റ് ഇതരം മു
തല്മുെക്കും ആയിടൊണ്റ്. കൊരത്
മൊയ വിേത്ൊഭത്ൊസറമൊ രൊഷ്ട്രീയ 
റബ്ൊധറമൊ ഇല്ൊത, അതിനൊല് 
തപന്ന നിസ്ഹൊയരും നിരൊലം
ബ്രുമൊയ, �ടിണിപ്ൊവങ്ങള്ക്റ് 
ഒരു �ിെി അരി ലഭിക്കുറമ്ൊള് 
അവര് സന്തുഷ്ടരൊകും. തങ്ങള് 
ഗവണ്പമന്�ിപറെ േയയ്ക്കുറവണ്ി 
യൊചിറകണ്വരല് എന്ന റബ്ൊധം 
അവര്കില്. മ�ിച്്റ്, റജൊലി ലഭി
കൊനം വിേത് അഭത്സികൊനം 
ആറരൊഗത് സംരക്ണതിനം 
ഭക്ണതിനം തൊമസതിനം 
വസ്ത്രതിനം റചൊേത്ം പചയേപപ്
െൊനൊവൊത അവകൊശം അവര്
ക്കുണ്്റ്. അത്റ് നല്കൊന് ഗവണ്
പമന്കള് ബ്ൊധത്സ്രുമൊണ്റ്. 

തങ്ങളുപെ �ണം ഉ�റയൊഗി
ച്ൊണ്റ് ഗവണ്പമന്കള് പ്രവര്
തിക്കുന്നത്റ് എന്ന കൊരത്ം അവര്
ക�ിയില്. അതുപകൊണ്ടുതപന്ന 
ആ ആവശത്ങ്ങള് ഉന്നയികൊനം 
അവര്ക്റ് കഴിയൊ�ില്. സര്കൊര് 
അവരുപെ വിശൊലമനസ്തപകൊ
ണ്്റ് തങ്ങള്ക്കു ഭിക് നല്കുന്നു 
എന്നൊണവര് കരുതുന്നത്റ്. ഇതു
റ�ൊപല തങ്ങപളക്കു�ിച്്റ് യൊപതൊരു 
ആത്മൊഭിമൊനവുമില്ൊത, ഒരു 
തരതിലുമുള്ള റബ്ൊധറമൊ യുക്തി
ചിന്തിറയൊ ഇല്ൊത പവറം യൊചക 
മറനൊഭൊവം മൊത്രമുള്ള ഒരു കൂടമൊ
കി നമ്മുപെ നൊടിപല ജനങ്ങപള 
മൊറ്റുകയൊണ്റ് ബ്ിപജ�ി, റകൊണ്
ഗ്സ്റ്, െിഎംസി റ�ൊലുള്ള രൊഷ്ട്രീയ 
�ൊര്ടികള്. ഇപതൊരു വലിയ 
ആ�തൊണ്റ്. ഈയിപെയൊയി 
കൊണുന്ന മപറ്ൊരു പ്രതിഭൊസം,  
ഇങ്ങപന പതരപഞ്ഞടുപ്ിന മുന്
�ൊയി തങ്ങള്ക്കും വല്തുപമൊപക 
ലഭിക്കുന്നതില് ജനങ്ങള്ക്കു കൃ
തജ്ഞതയുള്ളതൊയി  കൊണുന്നു 
എന്നതൊണ്റ്. ഇങ്ങപനപയൊപക
യൊണ്റ് നമ്മുപെ പതരപഞ്ഞടുപ്്റ്! 

റവൊപടടുപ്ിന പതൊട്മുന്�്റ് �ൊ
വങ്ങള് തൊമസിക്കുന്ന റചരി പ്ര
റേശങ്ങളിലും മറ്റും �ൊര്ലപമന്�
�ി �ൊര്ടികള് �ണം വിതരണം 
പചയേൊറപണ്ന്ന്റ് എല്ൊവര്ക്കും 
അ�ിയൊം. �ണം പകൊടുത്റ് റവൊട്റ് 
വിലക്റ് വൊങ്ങിക്കുന്നു. ഒറന്നൊ 
�റതൊ റവൊട്കള് അവര് ഇങ്ങ
പന ആയിരകണകിന്റ് രൂ� 
പകൊടുത്റ് വൊങ്ങിക്കും. ഈ �ണം 
അത്റ് വിതരണം പചയ്യുന്ന രൊഷ്ട്രീയ 
�ൊര്ടികളുപെ �ണമൊറണൊ? ഒരി
കലുമല്. അത്റ് അവര്ക്റ് ലഭിക്കു
ന്നത്റ് ഈ നൊടിപല കുതക മുത

ലൊളിമൊരുപെയും കരിഞ്ന്തകൊ
രുപെയും പൂഴ്തിപവപ്പുകൊരുപെയും 
ബ്ഹുരൊഷ്ട കമ്നികളുപെയും  
ലകയില് നിന്നൊണ്റ്. പതരപഞ്ഞ
ടുപ്ിന റശഷവും തങ്ങളുപെ �ിെി
ച്ചു��ിയും പകൊള്ളയും കൂടുതല് 
ഊര്ജ്ജസ്ലമൊയി തുെരൊന് റവ
ണ്ിയൊണ്റ് അവര് ഈ �ണം 
�ൊര്ടികള്ക്കു നല്കുന്നത്റ്. ഈ 
വമ്ന് മുതലൊളിമൊരുപെ മൃഗ്രീയ 
ചൂഷണതിപറെയും പകൊള്ളയുപെ
യും മൊറനജര്മൊരൊണ്റ് രൊഷ്ട്രീയ
�ൊര്ടികള്. ഈ മുതലൊളിമൊര് 
തിരപഞ്ഞടുപ്ിന മുന്�്റ് ലക്ങ്ങള് 
പചലവഴിച്്റ് �ിന്ന്രീെ്റ് ജനങ്ങപള 

�ിഴിഞ്ഞൂറ്ി റകൊെികള് ലകക
ലൊക്കുന്നു. അവര് വില കൂടിപകൊ
റണ്യിരിക്കും. ഗവണ്പമറെ്റ് മന
സ്പവച്ൊല് വിലകയറ്ം �ിെിച്ചു
നിര്തൊന് �ററ്ണ്തറല്? ഇന്ന
പത അതിഭ്രീമമൊയ വിലകയറ്
തിന്റ് ഉതരവൊേികള് റകന്ദ്ര
-സംസ്ൊന ഗവണ്പമന്കളൊണ്റ്. 

അന്തൊരൊഷ്ട മൊര്കറ്ില് ക്രൂ
റഡൊയില് വില കൂെിപകൊണ്ി 
രിക്കുന്നു എന്നത്റ് വൊസ്വമൊണ്റ്. 
�റക് പ�റരേൊളും ഡ്രീസലും വില്
ക്കുന്നത്റ് ക്രൂറഡൊയില് വൊങ്ങി ശു
ദ്ധ്രീകരിക്കുന്നതിപറെ നിരകില് 
അല്. അതിനമുകളില് റകന്ദ്ര 
ഗവണ്പമന്ം സംസ്ൊന ഗവണ്
പമന്കളും ചുമത്ന്ന അതിഭ്രീമ
മൊയ നികുതിയും പസസ്ം കൂപെ 
റചര്ന്നൊണ്റ് ഇന്ധനവില ഇത്രയും 
വര്ദ്ധിക്കുന്നത്റ്. ബ്ംഗൊളില് റക
ന്ദ്ര ഗവണ്പമറെിപറെയും സംസ്ൊന 
ഗവണ്പമറെിപറെയും നികുതിയുപെ 
അന�ൊതം യഥൊക്രമം 63 ശത
മൊനവും 37 ശതമൊനവും ആപണ
ന്ന്റ് മൊധത്മങ്ങള് �ിറപ്ൊര്ട്റ് പച
യ്തിട്ണ്്റ്. ഇങ്ങപനയൊണ്റ് വില്പ്
നവില ആകൊശറതൊളം ഉയരു
ന്നത്റ്. പ�റരേൊള് വില കൂടുറമ്ൊള് 
അതിപറെ ഫലമൊയി സൊധനങ്ങള് 
ഉത്റ്�ൊേിപ്ിക്കുന്നതിപറെയും അത്റ് 
വിതരണം പചയ്യുന്നതിപറെയും 
പചലവ്റ് കുതപന കൂടുന്നു. ഇത്റ് 
ഉല്പ്ന്നങ്ങള്ക്റ് വ്രീണ്ടും വില  
വര്ധിപ്ികൊന് വമ്ന് കുതക
കള്ക്റ് അവസരപമൊരുക്കുന്നു. മൊ
ത്രവുമല് അവശത്വസ്തുകള് ഉള്
പപ്പെയുള്ള ഉല്പ്ന്നങ്ങള് ഉത്റ്�ൊ
േിപ്ികപപ്ട ഉെപനതപന്ന കരി

ഞ്ന്തകൊരും പൂഴ്റ് തിപവപ്പുകൊരും 
വന്വിതരണകൊരും വൊങ്ങി റശ
ഖരിക്കുന്നു. വിലകയറ്ം �ിെിച്ചു
നിര്തണപമന്ന്റ് ഗവണ്പമറെിന്റ് 
ശരിക്കും തൊല്രത്ം ഉപണ്ങ്ില് 
ഭക്ത്വസ്തുകള്ക്കും അവശത്സൊ
ധനങ്ങള്ക്കും സമ്പൂര്ണ്മൊയ പ�ൊ
തുവിതരണ സംവിധൊനം ഏര്പപ്
ടുറതണ്തൊണ്റ്. അവശത്വസ്തുകള് 
മുന്കൂടി നിശ്യിക്കുന്ന വില്കെ്റ് 
അതുല്പ്ൊേിപ്ിക്കുന്ന ഉത്റ്�ൊേക
രില് നിന്നും കൊര്ഷിറകൊല്ന്നങ്ങ
ള് കര്ഷകരില് നിന്നും റനരിട് 
വൊങ്ങി അത്റ് തങ്ങളുപെ സ്ന്തം 
വിതരണ ശംഖലയിലൂപെ ജന
ങ്ങള്ക്റ് തൊങ്ങൊന് കഴിയുന്ന വി
ല്കെ്റ് നല്കപട. വിലകയറ്ം �ി
െിച്ചുനിര്തൊന് അതുവഴി സൊധി
ക്കുപമന്ന്റ് സഖൊവ്റ് ശിബ്ദൊസ്റ് 
റ�ൊഷ്റ് ചൂണ്ികൊടിയിട്ണ്്റ്. 

നമ്മുപെ �ൊര്ടി മൊത്രമൊണ്റ് ഈ 
ആവശത്ം നിരന്തരമൊയി ഉയര്
തിപകൊണ്ിരിക്കുന്നത്റ്. മറ്്റ് ഇെതു 
കക്ികള് റ�ൊലും ഇതിപനതി
രൊണ്റ്. 

കൊരണം അവപരല്ൊം കരിഞ്
ന്തകൊരും പൂഴ്റ് തിവയ്റ് പ്പുകൊരു 
മൊയി ചങ്ങൊതതിലൊണ്റ്. അത
രകൊരൊണ്റ് ഈ �ൊര്ടികളുപെ 
പതരപഞ്ഞടുപ്്റ് പചലവുകള് വഹി
ക്കുന്നത്റ്. ഒരുവശത്റ് �ത്രങ്ങളി
ലും െിവിയിലും നിരന്തരമൊയി ഈ 
�ൊര്ടിക്റ് അനകൂലമൊയി വരുന്ന 
പ്രചൊരണതില് ജനങ്ങള് വശം
വേരൊകുന്നു. നമ്മുപെ നൊടിപല ജന
ങ്ങള് രൊഷ്ട്രീയ റബ്ൊധമുള്ളവറരൊ 
സം�െിതറരൊ അല് എന്ന്റ് ആ�്റ് 
�തിറ്ൊണ്ടുകള്ക്റ് മുന്�്റ് തപന്ന 
സഖൊവ്റ് ശിബ്ദൊസ്റ് റ�ൊഷ്റ് ചൂ
ണ്ികൊടിയിരുന്നു. പതരപഞ്ഞടു
പ്ിറനൊെ്റ് അനബ്ന്ധിച്്റ് ബൂര്ഷ്ൊ 
മൊധത്മങ്ങള് �ൊര്ടികള്ക്റ് അന
കൂലമൊയ ഒരു അന്തര്രീക്ം സൃഷ്ടി
ക്കുന്നു. �ൊര്ടികളൊവപട കുതക
കളില്നിന്നും �ണം വൊങ്ങി അത്റ് 
ജനങ്ങള്ക്റ് വിതരണം പചയ്യുന്നു. 
ഈ പ്രചൊരണ റകൊലൊഹലതില് 
കൊറ്ില് പുല്പകൊെികള് എന്ന
റ�ൊപല ജനം ഒന്നൊപക അവര്
കനകൂലമൊയി ചൊയുന്നു. ഇതൊണ്റ് 
ഇന്നപത പതരപഞ്ഞടുപ്്റ്. ഇപതൊരു 
പ്രഹസനമൊണ്റ്. ഏതു �ൊര്ടിയൊ
ണ്റ് കരുത്റ്ത്റ്, ആരൊണ്റ് ഇത
വണ ജയികൊന് റ�ൊകുന്നത്റ് 
എന്ന ഒരു ധൊരണ മൊധത്മങ്ങള് 
കൃത്രിമമൊയി സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു പ്ര
റതത്ക �ൊര്ടിറകൊ മുന്നണിറകൊ 
റവൊട്റ് പചയേൊന് അവര് ജനങ്ങപള 

�റരൊക്മൊയി റപ്രരിപ്ിക്കും. ചില 
സമയത്റ് അവര് ബ്ിപജ�ിപയ 
ഉയര്തികൊട്ം മറ്റു സമയങ്ങളില് 
റകൊണ്ഗ്സിപനയും. ബ്ംഗൊളില് 
ആവപട തങ്ങളുപെ തൊല്രത്പ്രകൊ
രം അവര് തരൊതരം െിഎംസിഎ
റയൊ സി�ിഐ(എം)പനറയൊ ഉയര്
തികൊട്ന്നു. തങ്ങളുപെ നിതത് 
ജ്രീവിതം തള്ളി ന്രീകൊന് കഷ്ട
പപ്ടുന്ന, രൊഷ്ട്രീയ ധൊരണയില്ൊ
ത, സൊധൊരണജനം ഈ പ്രച
രണതില് വ്രീണുറ�ൊകുന്നു. ഒഴ
കില്പപ്ട ലവറകൊല് കറ് 
റ�ൊപല റ�ൊപല ജനം ഈ പ്ര
ചരണതില് ഒലിച്ചുറ�ൊകുന്നു.  
ഒരു പ്രറതത്ക �ൊര്ടി അധികൊര
തില് വന്നൊല് ഒരു�റക് തങ്ങ
ളുപെ ജ്രീവിതം ഇറപ്ൊഴള്ളതിറന
കൊള് പമച്പപ്ടുപമന്ന്റ് അവര് 
റമൊഹിക്കുന്നു. എന്നൊല് അവരു
പെ ഭരണം ഒരുതവണ അനഭവി
ച്ൊല് അവര് ഒരു ഗുണവും ഇല്ൊ
തവരൊപണന്നും മററ് കൂടപര ശ്ര
മികൊം എന്നും ഇറത ജനം കരുതും. 
ഇതൊണ്റ് നെന്നുപകൊണ്ിരിക്കുന്ന
ത്റ്. 1952 മുതല് ഈ നൊടില് പത
രപഞ്ഞടുപ്പുകള് നെക്കുന്നു. �ലത
വണ അധികൊരം ഒരു �ൊര്ടിയില് 
നിന്ന്റ് മപറ്ൊരു �ൊര്ടിയിറലക്റ് 
മൊ�ി. എന്നൊല് സൊധൊരണ ജന
ങ്ങള്ക്റ് എപന്തങ്ിലും ഗുണം 
ഉണ്ൊറയൊ? അവരുപെ ജ്രീവിത
തിപല പ്രതിസന്ധിയും കഷ്ടപ്ൊ
ടും നൊള് കഴിയുംറതൊറം വര്ദ്ധിച്ചു 
വരികയൊണ്റ്. പതരപഞ്ഞടുപ്ിന 
മുന്�്റ് ബൂര്ഷ്ൊ റനതൊകമേൊര് 
ജനങ്ങപള റസവികൊന് വലിയ 
തൊല്രത്ം ഉള്ളതൊയി നെിക്കും, 
ജനങ്ങള്ക്റ് ക�െ വൊഗ്ൊനങ്ങള് 
നല്കും. എന്നൊല് പതരപഞ്ഞടു
പ്ിന്റ് റശഷം അവപയല്ൊം ആവി
യൊയിറപ്ൊകും. അറതക്കു�ിച്്റ് 
ആപരങ്ിലും റചൊേിച്ൊല് ഇത
രം സൂത്രപ്ണികള് പതരപഞ്ഞടു
പ്ില് ജയികൊന് ആവശത്മൊപണ
ന്ന്റ് ��യൊന് അവര്ക്റ് യൊപതൊരു 
ഉളുപ്പും ഉണ്ൊവില്. 

തങ്ങള് വഞ്ിതരൊയതൊയി 
ജനങ്ങള് തിരിച്�ിയും, അവര് 
നിരൊശരൊകും. 'ലങ്യില് റ�ൊകു
ന്നവപരല്ൊം രൊവണന്മൊര് ആകു
ന്നു' എന്ന �രിത�ിക്കും. ഇതൊണ്റ് 
നമ്മുപെ നൊടില് സംഭവിച്ചുപകൊ
ണ്ിരിക്കുന്നത്റ്. അതുപകൊണ്ൊണ്റ് 
സഖൊവ്റ് ശിബ്ദൊസ്റ് റ�ൊഷ്റ് പത
രപഞ്ഞടുപ്പും വിപ്ലവവും രണ്ൊപണ
ന്ന്റ് നറമ്മൊെ്റ് ��ഞ്ഞത്റ്. പതര
പഞ്ഞടുപ്ിലൂപെ ഗവണ്പമന്�ിപറെ 
മൊറ്ൊം. എന്നൊല് വിപ്ലവം ചൂഷ
ണതില് അധിഷ്ിതമൊയ സൊമൂ
ഹത് സൊമ്തിക വത്വസ്പയ 
തപന്ന മൊറ്റുന്നു. ചൂഷണതില് 
നിന്നും മുക്തരൊവൊന്, ന്രീറന്ന 
ജ്രീവിത പ്രശ്നങ്ങള്ക്റ് �രിഹൊരം 
കൊണൊന് നമുക്റ് റവണ്ത്റ് വിപ്ല
വമൊണ്റ്, പതരപഞ്ഞടുപ്്റ് അല്. 
സഖൊവ്റ് ശിബ്ദൊസ്റ് റ�ൊഷിപറെ 
ഈ �ൊഠമൊണ്റ് നമ്മുപെ �ൊര്ടി 
�ിന്തുെരുന്നത്റ്. 

പ്രഞ്ത് വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലത്തത് ഉയർന്ുവന് 'സ്ാതപന്ത്യം, സമ
ത്ം, സാഘ�ാദര്യം' എന് മുപദാവാക്യം ഇന്ത് പകൂരമായ ഒരു ്രലിതം 
മാപതമാണത് എന്ത് നമുക്കറിയാം. ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക അസ
മത്ം മുതലാളിത്ത ഘലാകന്ത്തയാകമാനം ബാധിച്ിരിക്കുന്ു. 
ആഘഗാള സമ്പത്തിന്റെ മുക്കാൽ്രങ്കും ഘകപദ്രീകരിച്ിരിക്കുന്
തത് ഘകവലം ഒരു ശതമാനം വരുന് വൻകിെ കുത്തകകളുന്െ 
കകയിലാണത്. ബാക്കിയുള്ള 99% ജനങ്ങളും ദാരിപദ്യത്തിലും 
ദുരിതത്തിലുമായി ജരീവിതം തള്ളിനരീക്കുന്ു.

]mÀesaâdn P\m[n]Xyw temIsa¼mSpw XnIª Cc«¯m¸mbpw 
^mknÌv kÀÆm[n]Xyambpw amdnbncn¡p-¶p

സഖാവ്
പ്രാവാഷ് ഘ�ാഷിപറെ
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നമ്മുപെ രൊജത്പത വിേത്ൊ
ഭത്ൊസ റമഖല ഇന്ന്റ് പ്രധൊനമൊ
യും മുറന്നൊട് റ�ൊകുന്നത്റ് ഗസ്റ്റ് 
അധത്ൊ�കരുപെ റസവനം ഉ�
റയൊഗിച്ൊണ്റ്. ഔറേത്ൊഗികമൊയ 
കണക്കുകള് പ്രകൊരം രൊജത്പമ
മ്ൊടും ലക്കണകിന്റ് അധത്ൊ
�ക തസ്ികകള് സ്കൂളുകളിലും 
റകൊറളജകളിലും യൂണിറവഴ്റ് സി
റ്ികളിലും ഒഴിഞ്ഞു കിെക്കുന്നുണ്്റ്. 
അംഗ്രീകൊരം കൊത്നില്ക്കുന്ന 
നിരവധി തസ്ികകളുമുണ്്റ്. എന്നൊല് 
ഈ തസ്ികകളിപലൊന്നും നിയ
മനം നെത്വൊന് സര്കൊരുകള് 
തയേൊ�ൊകുന്നില്. സ്ിരനിയമന
പത ഇല്ൊതൊക്കുന്ന നയങ്ങളുപെ 
വക്തൊകളൊണ്റ് കക്ി റഭേമറനത് 
എല്ൊ സര്കൊരുകളും. 

പതൊണ്ണൂറകളില് റലൊകബ്ൊ
ങ്ിപറെ ഡി�ിഇ�ി രംഗപ്രറവശം 
പചയ്തതു തപന്ന അധത്ൊ�നപത
യും അധത്ൊ�കപറെ ആധികൊരി
കതപയയും നിരൊകരിക്കുന്ന വി
കലസിദ്ധൊന്തങ്ങളുപെ അകമ്െി
റയൊപെയൊണ്റ്. കുടി സ്യം �ഠി
ച്ചുപകൊളളുപമന്നും ക്ൊസ്റ് മു�ികളു
പെ സര്വൊധികൊരവും ലകകലൊ
കി വിേത്ൊര്ത്ിപയ ഭരിക്കുന്ന 
മര്ദേകരൊണ്റ് അധത്ൊ�കപരന്നുമൊ
ണ്റ് ഡി�ിഇ�ി മുറന്നൊട് പവച് 
സങ്ല്ം. ഇതരതില്, അധത്ൊ
�കപരന്നൊല് പവറം സഹൊയി 
(facilitator) മൊത്രമൊപണന്ന്റ് ഡി�ി
ഇ�ി പുനഃനിര്വചിച്ചു. ഡി�ിഇ
�ിയുപെ തുെര്ച്യൊയി ഉന്നതവി
േത്ൊഭത്ൊസ രംഗത്റ് നെപ്ിലൊകിയ 
റൂസ (രൊഷ്ട്രീയ ഉച്ഛതര് ശിക് അഭി
യൊന്) റപ്രൊജക്ടും അധത്ൊ�നപത 
നിരൊകരിച്ചു. റൂസ ഫണ്്റ് നല്കു
ന്നതിനൊയി റലൊകബ്ൊങ്്റ് മുറന്നൊ
ട് പവച് ഏഴ മുന്നു�ൊധിക ളിപലൊ
ന്ന്റ് ഫൊകല്ടികളുപെ നിയമന
തിപറെ പുനഃസം�ൊെനപത 
സംബ്ന്ധിച്ൊയിരുന്നു.  യുജിസി 
ശമ്ളം വൊങ്ങുന്ന, റസവന-റവതന 
വത്വസ്കളും ജനൊധി�തത് അവ
കൊശങ്ങളുമുളള അധത്ൊ�കപരന്ന 
സങ്ല്പ്പത പ�ൊളിച്ടുക്കുകപയ
ന്നത്റ് റൂസയുപെ ലക്ത്മൊയിരുന്നു.

2014ല് എഐഡിഎസ്റ്ഒ പ്ര
സിദ്ധ്രീകരിച് "ജനൊധി�തത് വി
േത്ൊഭത്ൊസം അവസൊനിപ്ികൊന് 
റൂസ" എന്ന പുസ്കം ഇപ്രകൊരം 
ചൂണ്ികൊണിക്കുന്നു: "ഇന്ന്റ് സ്ിര 
നിയമനറതൊപെ യുജിസി പസ്
യിലില് ശമ്ളം വൊങ്ങുന്ന യൂണി
റവഴ്റ് സിറ്ി/റകൊറളജ്റ് അധത്ൊ�
കര് സ്ന്തമൊയി തയേൊ�ൊകിയ 
റകൊഴ്റ് സുകളുമൊയി റകൊറളജ്റ് മൊര്
കറ്ില് കച്വെതിന്റ് അവസരം 
കൊത്റ് ക്യൂ നില്ക്കും." 2019 ഏപ്രില് 
1ന്റ് സംസ്ൊന സര്കൊര് പു�തി
�കിയ ഉതരവില് �ിജി പവ
യ്റ്ററ്ജില്ൊതൊക്കുകയും സിംഗിള് 
ഫൊകല്ടി എടുത് കളയുകയും 
പചയ്തറതൊപെ മൂവൊയിരതിലധികം 
സ്ിരൊധത്ൊ�ക തസ്ികകള് ഇല്ൊ
തൊയി. റേശ്രീയ വിേത്ൊഭത്ൊസ നയം 
2020 സ്ിരൊധത്ൊ�നം എന്ന 
സങ്ല്പ്പത തപന്ന പൂര്ണ്മൊ
യും നിരൊകരിക്കുന്നു. ജനൊധി�
തത് വിേത്ൊഭത്ൊസതില് നിന്നും 
കറമ്ൊള വിേത്ൊഭത്ൊസതിറലക്കു
ളള പ�ൊളിപച്ഴതൊണ്റ് ഈ വി

േത്ൊഭത്ൊസ നയങ്ങള് എല്ൊം ലക്ത്ം 
പവയ്ക്കുന്നത്റ്. വിേത്ൊഭത്ൊസ കറമ്ൊ
ളതില് �രമൊവധി കു�ഞ്ഞ കൂ
ലിക്റ് �ണിപയടുക്കുന്ന, പതൊഴില് 
അവകൊശങ്ങളും ജനൊധി�തത് 
റബ്ൊധവുമില്ൊത പഫസിലിററ്
റ്ര്മൊപരയൊണ്റ് ആവശത്ം. അധത്ൊ

�നതിപറെ മൂലത്ം പകൊണ്ടുനെ
റകണ്ടുന്ന സൊഹചരത്ങ്ങള് ഒന്നും 
ആവശത്മില്. കരൊര് അധത്ൊ�നം 
േയൊരഹിതമൊയ ചൂഷണതിപറെ 
റമഖലയൊയി സ്ൊ�ികപപ്ടതിപറെ 
സൊഹചരത്ം ഇതൊണ്റ്. 

പനറ്റും �ിഎച്്റ്ഡിയും റ�ൊസ്റ്റ് 
റഡൊക്ട�ല് ഡിഗ്ിയുമുള്പപ്പെ 
നിരവധി റയൊഗത്തകളുളള ഉറേത്ൊ
ഗൊര്ത്ികളൊണ്റ് ഇന്ന്റ് ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ
�കരൊയി റജൊലി പചയ്യുന്നത്റ്. 
യുജിസി റയൊഗത്തയുള്ള കരൊര് 
അധത്ൊ�കര്ക്റ് മണിക്കൂ�ില് 1500 
രൂ� വ്രീതം �രമൊവധി 50,000 
രൂ� വപര പ്രതിഫലം നല്കണ
പമന്ന്റ് 21.8.2018ല് പ്രസിദ്ധ്രീകരിച് 
യുജിസി സര്ക്കുല�ില് ��യുന്നു

ണ്്റ്. എന്നൊല് ഇന്തത്യിപലൊരിെ
ത്ം ഈ പ്രതിഫലം നല്കുന്നി
ല്. മൊസം �തിനൊയിരം രൂ� മു
തലൊണ്റ് ശമ്ളം ലഭിച്ചു വരുന്നത്റ്. 
43,750 രൂ�യൊണ്റ് റകരളതില് 
�രമൊവധി അംഗ്രീകരികപപ്ട 
ശമ്ളം. ഇത്റ് �ലറപ്ൊഴം കെലൊ
സിപലൊതുങ്ങും. തുച്ഛമൊയ ശമ്ളം 
റ�ൊലും വൊങ്ങിപയടുക്കുകപയന്ന
ത്റ് ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കപര സംബ്
ന്ധിച്്റ് വലിപയൊരു അധ്ൊനമൊ
ണ്റ്. റകരളതില് റജൊലി പചയ്യു
ന്ന ബ്ഹുഭൂരി�ക്ം ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ
�കരും പകൊളിജിറയറ്്റ് എജയുറക
ഷന് പഡ�്യൂടി ഡയ�ക്ടര് ഓഫ്രീ
സുകളിപല ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�ക �ൊ
നലില് രജിസ്റര് പചയ്തവരും അവ
രവരുപെ സര്ടിഫികറ്റുകളുപെ 
�കര്പ്പുകള് സമര്പ്ിച്വരുമൊയി
രിക്കും. എന്നൊല് ഓറരൊ വര്ഷ
വും റജൊലിക്റ് കയററമ്ൊള് സര്
ടിഫികറ്്റ് പവരിഫിറകഷന്, 
അപ്രൂവല് തുെങ്ങി മൊസങ്ങള് ന്രീ
ളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂപെ ഇവര് 
കെന്നു റ�ൊറകണ്ിവരും. ഇകൊ
ലമത്രയും ശമ്ളം ലഭിക്കുകയില്. 
മൊസങ്ങള് കഴിയുറമ്ൊള് അപ്രൂ
വല് നല്കൊപത, സര്ടിഫിക
റ്ില് പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ികൊണിച്ചു 

ശമ്ളം നിറഷധികപപ്ടുന്നവരു
മുണ്ൊകും. ഓറരൊ മൊസപതയും 
കൂലി വൊങ്ങിപയടുക്കുകപയന്നത്റ് 
നിരവധി റ�പ്ര് വര്ക്കുകള്ക്കും 
നൂലൊമൊലകള്ക്കും റശഷം മൊത്ര
മൊണ്റ് സൊധത്മൊകുന്നത്റ്. റകൊറള
ജിപല ക്ര്ക്റ് മുതല് പഡ�്യൂടി 

ഡയ�ക്ടര് ഓഫ്രീസിപല ഉറേത്ൊ
ഗസ്ര് വപരയുള്ളവരുപെ സമയ
വും സൗകരത്വും അനസരിച്്റ് മൊ
ത്രമൊണ്റ് ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കരുപെ 
കൂലി കനിഞ്ഞ്റ് അനവേികപപ്
ടുന്നത്റ്. റകൊവിഡ്റ് കൊലത്റ് ഓണ്
ലലന് ക്ൊപസടുത നിരവധി 
ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കര്ക്റ് റഡറ് ചൊര്ജ്റ് 
പചയ്തതിപറെ �ണം റ�ൊലും പകൊ
ടുകൊപത റ�ൊയിട്ണ്്റ്. ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ
�കരുപെ ശമ്ളം മുെങ്ങിയതിപന 
സംബ്ന്ധിച്്റ് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 
നിയമസഭയില് �ി.െി.റതൊമസ്റ് 
എംഎല്എ റചൊേിച് റചൊേത്ങ്ങള്
ക്റ് സംസ്ൊനത്റ്  ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ
�കര്ക്റ് ആര്ക്കും ശമ്ളം മുെ
ങ്ങിയിടില് എന്നൊണ്റ് ഉന്നതവി

േത്ൊഭത്ൊസ മന്തി റഡൊ.ബ്ിന്ദു മറ
�െി നല്കിയത്റ്. പതൊടടുത 
േിവസം രണ്്റ് വര്ഷറതൊളം ശമ്
ളം മുെങ്ങിയ ഇരുന്നൂറ�ൊളം അധത്ൊ
�കരുപെ �രൊതികള് യുലണറ്
ഡ്റ് ആക്ന് ഗസ്റ്റ് പലക്റ്റചഴ്്റ് 
റഫൊ�ം(UAGLF) മന്തിക്കും പകൊ
ളിജിറയറ്്റ് എജയുറകഷന് ഡയ
�ക്ടര്ക്കും സമര്പ്ിച്ചു. ഈ വിഷയം 
മന്തിപയ റനരില് കണ്ടു സംസൊ
രിച്റപ്ൊള് "എത്ര ��ഞ്ഞൊലും 
ഡിഡി ഓഫ്രീസിപല ഉറേത്ൊഗ
സ്ര് റകള്കില്, എന്തുപചയ്യും" 
എന്ന നിസംഗമൊയ മറ�െിയൊണ്റ് 
UAGLF റനതൊകള്ക്റ് ലഭിച്ത്റ്. 
പതൊഴിലവകൊശങ്ങള് റ�ൊയിട്റ്, 
പചയ്യുന്ന റജൊലിയുപെ കൂലി റ�ൊലും 
ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കര്ക്റ് നല്കൊന
ള്ള ഉതരവൊേിത്ം സംസ്ൊന 
സര്കൊര് ഏപറ്ടുകൊന് ഉറദേശി
ക്കുന്നില് എന്നൊണ്റ് മന്തിയുപെ 
പ്രതികരണം വത്ക്തമൊക്കുന്നത്റ്.

ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കര് �ലറപ്ൊ
ഴം റകൊറളജകളില് സ്ിരൊധത്ൊ
�കര്ക്റ് തുലത്റമൊ അതിറനകൊ
റളപ�റയൊ റജൊലി പചയ്യുന്നുണ്്റ്. 
�ൊഠത്-�ൊറഠത്തര പ്രവര്തനങ്ങ 
ളുപെ ഉതരവൊേിതവും ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ 
�കരുപെ ചുമലിലുണ്ൊകും. എന്നി

രുന്നൊലും �ൊറഠത്തര പ്രവര്ത
നങ്ങളുപെ േിവസങ്ങളിലും വിേത്ൊര്
ത്ികള്ക്റ് സ്റഡി ല്രീവ്റ് അനവ
േിക്കുറമ്ൊഴം ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കര്
ക്റ് ശമ്ളം ഉണ്ൊകില്. ഒരു േിവസം  
മൂന്നു  മണിക്കൂപ�ങ്ിലും �ഠിപ്ി
ച്ിട്പണ്ങ്ില് മൊത്രമൊണ്റ് അതിഥി 

അധത്ൊ�കര്ക്റ് ഒരു േിവസപത 
ശമ്ളതിന്റ് അര്ഹതയുണ്ൊകുക. 
എന്നൊല് ചില വിഷയങ്ങളില് 
(പ്രറതത്കിച്്റ് സിംഗിള് ഫൊകല്
ടിയില്) ഒരു േിവസം ഒരു മണി
ക്കൂര് മൊത്രമൊണ്റ് ക്ൊസുണ്ൊകുക. 
എന്നൊല് ഈ േിവസവും രൊവിപല 
മുതല് ലവകുറന്നരം വപര റകൊ
റളജില് ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കരുണ്ൊ
കണം. സ്ിരൊധത്ൊ�കരുപെ എല്ൊ 
റജൊലിയും ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കരും 
പചറയേണ്ിവരും. �പക് �വന്യൂ 
നഷ്ടപമന്ന റ�രില് മൂന്നു േിവസം 
കൂടുറമ്ൊഴൊണ്റ് ഒരു േിവസപത 
ശമ്ളം അതിഥി അധത്ൊ�കര്ക്റ് 
ലഭിക്കുന്നത്റ് (അതൊയത്റ് മൂന്നു 
മണിക്കൂര് എന്ന കണകില്). ഒരു 
വര്ഷം ഒരു റകൊറളജിലും അടു
ത വര്ഷം മററ്പതങ്ിലും റകൊ
റളജിലുപമൊപകയൊയൊണ്റ് ബ്ഹു
ഭൂരി�ക്ം ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കരുപെ
യും ജ്രീവിതം. ഇകൊലയളവില് 
എപന്തങ്ിലും കൊരണതൊല് ആേത്
പത റകൊറളജില്നിന്നും ശമ്ളം 
ലഭികൊതിരിക്കുകറയൊ ശമ്ളം 
ലഭിക്കുന്നതില് കൊലതൊമസം 
വരികറയൊ പചയ്തൊലും ശമ്ള റസൊ
ഫ്റ്റ്റ് പവയ�ൊയ സ്ൊര്ക്റ് ഓപ്ണൊ
യിരിക്കും. ഇതുമൂലം രണ്ൊമപത
തില്നിന്നും ശമ്ളം ലഭിക്കുന്ന
തില് സൊറങ്തികമൊയ തെസ്ങ്ങള് 
ഉണ്ൊകും. ചുരുകതില് ശമ്ളം 
വൊങ്ങിപയടുക്കുകപയന്നത്റ് അതിഥി 
അധത്ൊ�നതിപല പ്രധൊന പ്ര
റഹളികയൊയി തുെരും.

 പചയ്യുന്ന റജൊലിക്റ് കൂലി ലഭി
കൊതറപ്ൊഴം മറ്്റ് വഴികപളൊന്നും 
മുന്നില് ഇല്ൊപയന്നതിനൊല് നി
ശബ്ദമൊയി ഈ ചൂഷണം സഹി
ക്കുകയൊണ്റ് �തിറ്ൊണ്ടുകളൊയി 
അതിഥി അധത്ൊ�കര്. റനരിടുന്ന 
ചൂഷണങ്ങള്പകതിപര ഒരു അക്
രം എതിര്ത് ��ഞ്ഞൊല് റജൊലി 
യും കൂലിയും നഷ്ടപപ്ടുപമന്ന സൊ
ഹചരത്വുമുണ്്റ്. റജൊലിക്കും കൂലി
ക്കും റവണ്ി വൊയ്റ് മൂെിപകട്വൊന് 
ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കപര നിര്ബ്ന്ധി
തമൊക്കുന്നുപവന്ന്റ് സൊരം. ശമ്ളം 
മൊത്രമല്, പ്രസവൊവധി റ�ൊപല
യുള്ള ആനകൂലത്ങ്ങള്ക്കും ഗസ്റ്റ് 
അധത്ൊ�കര്ക്റ് അര്ഹതയിപല്
ന്നൊണ്റ് സര്കൊര് ഭൊഷത്ം. അതു
റ�ൊപല കരൊര് അധത്ൊ�കര്ക്റ് 
റജൊലി പചയ്യുന്ന സമയറതൊ കൊ
മ്സിറലൊ  എപന്തങ്ിലും അ�
കെമുണ്ൊയൊല്റ�ൊലും യൊപതൊരു 
�രിരക്യ്ക്കും ആനകൂലത്ങ്ങള്ക്കും 
അര്ഹതയില്. ഇതര സംസ്ൊ
നങ്ങളില് നിന്നും റകരളതിപല
തി റജൊലി പചയ്യുന്ന �ൊവപപ്ട 

പതൊഴിലൊളികള്ക്റ് അതിഥി പതൊ
ഴിലൊളികപളന്ന ഓമനറപ്ര്റ് നല്കി 
ചൂഷണം പചയ്യുന്നതിന്റ് തുലത്മൊ
ണ്റ് ഉന്നതവിേത്ൊഭത്ൊസ സ്ൊ�
നങ്ങളിപല അതിഥി അധത്ൊ�ക
രുപെ ഗതിപയന്നതൊണ്റ് വൊസ്വം. 
ഈ അവസ്യിലും കരൊര് അധത്ൊ
�നരംഗത്റ് തുെരുവൊന് ഉറേത്ൊ
ഗൊര്ത്ികപള റപ്രരിപ്ിക്കുന്നത്റ് 
�ഠിച് വിഷയറതൊടുളള തൊത്റ്�
രത്വും ഈ പതൊഴിലിറനൊടുളള 
സമര്പ്ണവും സ്ിരം പതൊഴില് 
വിദൂരമൊയ ഒരു സ്പ്നമൊപണന്ന 
യൊഥൊര്ത്ത്റബ്ൊധവുമൊണ്റ്.

എന്നൊല് അവറശഷിക്കുന്ന 
ഈ മരുപ്ച്യില്നിന്നും കരൊര് 
അധത്ൊ�കപര ആടിറയൊെികൊ
നളള ശ്രമം റകരളതില് ആരം
ഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2019 ജൂണില്, 
റകൊവിഡ്റ് കൊലപത ഓണ്ലലന് 
ക്ൊസുകളുപെ നെതിപ്ിന്റ് ഒരു 
സ്ിരൊധത്�കപനങ്ിലുമുളള ഡി
പ്ൊര്ട്റ്പമറെില് കരൊര് അധത്ൊ�
കര് ആവശത്മില്ൊപയന്നതും വിവിധ 
റകൊറളജകളിപല ഓണ്ലലന് 
ക്ൊസുകള് �ങ്ിപടടുകൊപമന്നുമു
ളള നിര്റദേശം വലിപയൊരു വിഭൊഗം 
കരൊര് അധത്ൊ�കരുപെയും പതൊഴില് 
നഷ്ടമൊകുന്നതിറലക്റ് പകൊപണ്
തിച്ചു. റൂസ റപ്രൊജക്ട്റ് മുറന്നൊട് 
പവച് ക്സ്റര് ഓഫ്റ് റകൊറളജ്റ് എന്ന 
സങ്ല്പ്ം തപന്നയൊയിരുന്നു ഈ 
ഉതരവിന്റ് ആധൊരം. റേശ്രീയ 
വിേത്ൊഭത്ൊസ നയം 2020 �ിന്തുെ
രുന്നതും �രമൊവധി അധത്ൊ�ക
രുപെ എണ്ം കു�യ്ക്കുകപയന്നതൊണ്റ്. 

ഈയടുത കൊലത്റ് കൊലെി 
സംസ്കൃത സര്വേകലൊശൊലയില് 
ഗറവഷക വിേത്ൊര്ത്ികപള െ്രീ
ച്ിംഗ്റ് അസിസ്ററെ്റ് എന്ന റ�രില് 
നിയമികൊനളള ത്രീരുമൊനവും 
�രമൊവധി അധത്ൊ�ക തസ്ിക
കള് ഇല്ൊതൊക്കുകപയന്ന ലക്ത്ം 
റ�റന്നതൊണ്റ്. ഗറവഷണതി
പറെയും അധത്ൊ�നതിപറെയും 
തൊത്റ്�രത്ങ്ങള്ക്റ് വിരുദ്ധമൊയ 
ഈ ന്രീകതിലൂപെ ആേത് �ട
തില് കരൊര് അധത്ൊ�ക തസ്ി
കകളും ക്രറമണ സ്ിരൊധത്ൊ�ക 
തസ്ികകളുമില്ൊതൊകും. കൂലിയി
ല്ൊത റജൊലി എന്ന നിലയില് 
ഗറവഷകര് അധത്ൊ�നതിന്റ് 
നിര്ബ്ന്ധിതമൊകും. ഈ വിഷയ
തില് ഗറവഷകരുപെയും കരൊര് 
അധത്ൊ�കരുപെയും പ്രതിറഷധ
മുണ്ൊയറപ്ൊള് ഈ ത്രീരുമൊന
തില് നിന്നും �ിറന്നൊട് റ�ൊകു
വൊന് സര്വേകലൊശൊല നിര്ബ്
ന്ധിതമൊയി. നിലവിലുളള കരൊര് 
അധത്ൊ�കര്ക്റ് ആര്ക്കും പതൊഴില് 
നഷ്ടപപ്െില് എന്ന ഉ�പ്്റ് നല്റക
ണ് സൊഹചരത്മുണ്ൊയി. അറത 
സമയം സി�ിഐ(എം) അനകൂല 
ഗറവഷക സം�െനയൊയ AKRSA 
ഗറവഷകരുപെയും സര്വേകലൊശൊ
ലൊ വിേത്ൊഭത്ൊസതിപറെയും തൊ
ത്റ്�രത്ങ്ങപള വഞ്ിച്ചുപകൊണ്്റ് 
യൂണിറവഴ്റ് സിറ്ി അധികൃതറരൊെ്റ് 
സന്ധി പചയ്തു. AKRSAയുമൊയി ചര്
ച് പചയ്ത്റ് ആശങ്കള് �രിഹരി
ച്ചുപവന്ന്റ് ��ഞ്ഞുപകൊണ്്റ് ഗറവ
ഷകപര െ്രീച്ിംഗ്റ് അസിസ്ററെൊയി 
നിയമികൊനളള ത്രീരുമൊനം നെ

ഗശൈഷ�രുനട തലയില് അധ്യാേനം ന�ട്ടിനൈച്ചുന�ാണ്്ജ് �ൊര് അധ്യാേ�
നെ േിെിച്ചുൈിടാനുള്ള �ാലടി സംസ്ജ് കൃത സര്വ്വ�ലാോലയുനട തീരുമാനത്ി
നനതിനെ ജൂണ് 22ന്ജ് സിൻഡിശക്കറ്്ജ് ശയാഗത്ിശലക്ക്ജ് യുവണറ്ഡ്ജ് ആക്ഷൻ 
ഗസ്റ്ജ് ല�്ജ് ശച്ചഴ്ജ് സ്ജ്  ശഫാറത്ിനറെ ശനതൃത്വത്ില് ഗസ്റ്ജ് അധ്യാേ�ര് നടത്ിയ 
പ്രതിശഷധ മാര്ച്ച്ജ് നപ്രാഫ.കുസുമം ശജാസഫ്ജ് ഉദ്്ജ്ഘാടനം നചയ്യുന്നു.
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(8-ാം ശേജില് നിന്ന്ജ്)
പ്ിലൊക്കുവൊന് ലവസ്റ് ചൊന്സ
ലര് ജൂലല ഒന്നിന്റ് ഉതരവി�
കി. ഇപതൊരു മുന്ന�ിയിപ്ൊണ്റ്. 
റകരളതിപല സര്വേകലൊശൊല
കളിലും കലൊലയങ്ങളിലും ഗറവ
ഷകപര �ഠിപ്ികൊന് നിറയൊഗി
ച്ചുപകൊണ്ടു നിലനില്ക്കുന്ന പതൊ
ഴിലവസരങ്ങള് കൂെി ഇല്ൊതൊകൊ
പമന്ന ലക്ത്മൊണ്റ് കൊലെി സര്വേ
കലൊശൊലയില് നെപ്ിലൊകുന്നത്റ്. 
ഈ ന്രീകതിലൂപെ കഴിഞ്ഞ 
ഇരു�തു വര്ഷതിലധികം സര്വേ
കലൊശൊലയില് കരൊര് അധത്ൊ�

കരൊയി റജൊലി പചയ്തവരുപെ അവ
സരങ്ങള്റ�ൊലും പ്രതിസന്ധിയി 
ലൊയി. കഴിഞ്ഞ ഇരു�തു വര്ഷം 
കരൊര് അധത്ൊ�നം നെറതണ്ി 
വരുന്നുപവന്നൊല് അതിനര്ത്ം 
അവിപെ അധത്ൊ�കരുപെ ആവ
ശത്മുണ്ൊയിരുന്നിട്ം സ്ിരൊധത്ൊ
�ക തസ്ികകള് സൃഷ്ടികപപ്ടി 
ല്ൊപയന്നതൊണ്റ്. അതൊയത്റ് സ്ി
രൊധത്ൊ�ക നിയമനം നെത്വൊന് 
തയേൊ�ൊകൊപത കരൊര് അധത്ൊ�
നതിന്റ് നിര്ബ്ന്ധിക്കുകയും ഇ 
റപ്ൊള് തല്സ്ൊനത്റ് ഗറവഷ
കപര ഉ�റയൊഗിച്ചുപകൊണ്ടു കരൊര് 

അധത്ൊ�നതിപറെ സൊധത്തറ�ൊ
ലുമില്ൊതൊക്കുകയും പചയ്യുന്നു.

മൃഗ്രീയ ചൂഷണതിപനതിപര 
സം�െിതമൊയി പ്രതിറഷധിക്കുക 
പയന്നതൊണ്റ് അതിഥി അധത്ൊ�
കര്ക്റ് മുന്നിലുള്ള ഒറരപയൊരു മൊര്
ഗ്ഗം. എന്നൊല് കരൊര് അധത്ൊ�കര് 
സം�െിക്കുകയൊപണങ്ില് റജൊലി 
പചയ്യുവൊനള്ള അവസരം നഷ്ടപപ്
ടുപമന്ന ഭ്രീഷണി �ലറപ്ൊഴം ഉണ്ൊ
കുന്നുണ്്റ്. ഈയടുത്റ് ഇലന്തൂര് 
റകൊറളജില് സം�െികൊറനൊ 
സമരം പചയേൊറനൊ �ൊെിപല്ന്ന 
വത്വസ്റയൊപെ റകൊറളജ്റ് അധി
കൃതര്  റബ്ൊണ്്റ് എഴതി വൊങ്ങുക
യും പചയ്തു. ജനൊധി�തത് വിരുദ്ധ
മൊയ ഈ  റബ്ൊണ്ിപനതിപര UAGLF 

ശക്തമൊയി പ്രതിറഷധ രംഗറത
ക്റ് വന്നതിപന തുെര്ന്ന്റ് ഈ റബ്ൊണ്്റ് 
�ിന്വലിക്കുവൊന് റകൊറളജ്റ് മൊ
റനജ്റ്പമറെ്റ് നിര്ബ്ന്ധിതമൊയി. 
സം�െിക്കുകപയന്നത്റ് മൊത്രമൊ
ണ്റ്  ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കര്ക്റ് മുന്നി
ലുള്ള ഒറരപയൊരു മൊര്ഗ്ഗം എന്ന
തിന്റ് ദൃഷ്ടൊന്തമൊണ്റ് ആ സംഭവം.

ഇന്ന്റ് റേശ്രീയ തലതില് "തുലത് 
റജൊലിക്റ് തുലത് റവതനം" തുെ
ങ്ങിയ ഡിമൊന്കള് ഉയര്തി
പകൊണ്്റ് ഗസ്റ്റ് അധത്ൊ�കര് സം
�െിക്കുകയൊണ്റ്. പമയ്റ് 8ന്റ് ഡല്
ഹിയില്പവച്ചു നെന്ന കരൊര് അധത്ൊ
�കരുപെ റേശ്രീയ സറമ്മളനതി
ലൂപെ ഓള് ഇന്തത്ൊ റകൊറളജ്റ് ആറെ്റ് 
യൂണിറവഴ്റ് സിറ്ി െ്രീറച്ഴ്്റ് അറസൊ

സിറയഷന് (റനൊണ് പ�ഗുലര്) 
(AICUTA-NR) രൂ�ംപകൊണ്ടു. റക
രളതില് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷ
മൊയി പ്രവര്തിച്ചുവരുന്ന  യുലണ
റ്ഡ്റ് ആക്ന് ഗസ്റ്റ് പലക്റ്റചഴ്്റ് 
റഫൊ�ം (UAGLF) ഈ അഖിറല
ന്തത്ൊ പ്രസ്ൊനവുമൊയി അഫിലി
റയറ്്റ് പചയ്തു പ്രവര്തിക്കുകയൊണ്റ്. 
ഇതരപമൊരു സമരസം�െന 
ശക്തി പ്രൊ�ിച്ചു വരുന്നതിലൂപെ 
മൊത്രമൊണ്റ് അതിഥി അധത്ൊ�കര്
ക്റ് മൊനത്മൊയ പതൊ ഴില് സൊഹ
ചരത്ം സൃഷ്ടികപപ്ടുക. ആതത്ന്തി
കമൊയി ഈ സമരരംഗം വിേത്ൊ
ഭത്ൊസ വിരുദ്ധമൊയ എല്ൊ ന്രീക
ങ്ങള്ക്കുപമതിരൊയ സമരശക്തിക്റ് 
കരുറതകും.

സില്ലര്ലന് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം: 
ഉദഷോത്തമഷോയ ജനകീയ സമരത്തിന്റെ മഷോതൃക

കേരളതിപറെ മണ്ിപല പ്ര
റക്ൊഭ റവേിയില് ജനൊധി�തത്
�രമൊയ സം�െിതപ്രവര്തന
തിപറെ പുതുചരിത്രം രചിക്കുക
യൊണ്റ് പക പ�യില് സില്വര്
ലലന് വിരുദ്ധ ജനക്രീയ സമരം. 
തിരുവനന്തപുരം മുതല് കൊസര്
റകൊഡുവപര സൊധൊരണജനങ്ങള് 
ഒപരൊറ് മനഷത്പനറപ്ൊപല സില്
വര്ലലന് �ദ്ധതിപകതിപര നി
വര്ന്നുനിന്നു പ�ൊരുതുന്നു. നിര്ദേി
ഷ്ട �ദ്ധതി കെന്നുറ�ൊകുന്ന ഗ്ൊ
മങ്ങളിലും �ടണങ്ങളിലുമുള്ള നി
സ്ഹൊയരൊയ മനഷത്ര് തുെകം
കു�ിച് പ്രറക്ൊഭം ഇന്ന്റ് റകരള
തിപറെ മന:സ്ൊക്ി ഏപറ്ടുതി
രിക്കുന്നു. ജനൊധി�തത്വിശ്ൊസി
കള്ക്റ് ഉള്പ്പുളകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന 
അനഭവമൊയി, ജനൊധി�തത്പ്ര
റക്ൊഭതിപറെ ഉേൊതമൊതൃകയൊ
യി സില്വര്ലലന് വിരുദ്ധ ജന
ക്രീയ സമരം മൊ�ികഴിഞ്ഞു.     

�ദ്ധതിപകതിപരയുള്ള പചറ
ത്നില്പ്്റ് േിനചരത്യൊയി സ്്രീ
കരിച്ചുപകൊണ്്റ് ജനങ്ങള് കരളു�
റപ്ൊപെ ഇന്ന്റ് നിലപകൊള്ളുകയൊ
ണ്റ്. സങ്കുചിതലക്ത്ങ്ങള്ക്കുറവ
ണ്ി ആടിപതളിച്ചുപകൊണ്ടുവരുന്ന 
�ൊര്ടി അണികളുപെ, മുന്കൂര് 
തയേൊ�ൊകിയ തിരകഥ പ്രകൊര
മുള്ള അനഷ്ൊനമൊയിരുന്നില് ഈ 
പചറത്നില്പ്്റ്. അതിരെയൊള
കല്കള് സ്ൊ�ികൊന് പക 
പ�യില് വിരുദ്ധ റ�ൊരൊളികള് 
അധികൊരികപള അനവേിച്ില്. 
എവിപെപയങ്ിലും അധികൊരമു
ഷ്റ് കിപറെ ബ്ലതില് കല്കള് 
സ്ൊ�ികപപ്റടൊ അവിപെപയ
ല്ൊം അവര് അവ �ിഴപത�ിഞ്ഞു. 
ഒരു �ദ്ധതിക്കുറവണ്ി സര്കൊ
രിപറെ മു്കുതിയ സര്റവേകല്
കള് ആപരയും കൂസൊപത ജനങ്ങള് 
�ിഴപത�ിയുക; അതരപമൊരു 
സമരര്രീതി റകരളം ആേത്മൊയി 
േര്ശിക്കുകയൊയിരുന്നു. പ്രറക്ൊ
ഭരംഗത്റ് അണിനിരന്നവരില് 
ഏ�ിയ �ങ്കും സ്ത്ര്രീകളൊയിരുന്നു. 
എല്ൊയിെത്ം ഒറര മു്ൊവകത്ങ്ങള് 
ഉയര്തപപ്ട്. പതരുവില് റ�ൊ
ല്രീസിപറെ ആറക്രൊശങ്ങപള സലധ
രത്ം റനരിട പക പ�യില് പ്രറക്ൊ

ഭകര്, ഇതിനമുമ്്റ് ഒരു സമരപ്ര
വര്തനതിപറെയും ഭൊഗമൊയി
രുന്നവരല്. എന്തിന്റ് ഒരു പതരുവ്റ് 
പ്രസംഗം റകള്കൊന്റ�ൊലും 
റ�ൊയിട്ള്ളവര് ആയിരുന്നില്. 
സൊധൊരണ ജ്രീവിതം നയിച്ിരു
ന്ന വ്രീടമ്മമൊര്, വ്രീടുകള്ക്കുള്ളില് 
സ്സ്മൊയി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഗൃഹ
നൊഥമേൊര്, പചറപ്കൊര്, വിേത്ൊര്
ത്ികള് ഇവപരല്ൊമൊണ്റ് ഈ 
പ്രറക്ൊഭതിപറെ നൊയകരൊയി 
മൊ�ിയത്റ്. അവപരങ്ങിപന സമര
സം�ൊെകരൊയി? റ�ൊല്രീസിപറെ 
അതിക്രമങ്ങപള ശിരസ്യര്തി
നിന്ന്റ് റനരിടുന്നവരൊയി അവര് 
എങ്ങിപന വൊര്കപപ്ട്? നിര്ഭ
യരൊയി ജയിലില് റ�ൊകൊന് 
അവര് എങ്ങിപന സന്നദ്ധരൊയി? 
പതരുവിലൂപെ വലിച്ിഴ്കെപപ്ടിട്ം 
അവര് അ�മൊനിതരൊയില്. മരണം 
വപരയും ഈ പ്രറക്ൊഭരംഗത്റ് 
ഉ�ച്ചുനില്ക്കുപമന്ന്റ് അവര് റലൊക
റതൊെ്റ് വിളിച്ചു��ഞ്ഞു. സമരതി
പറെ കുതകപ്ൊടം എടുതിട്ള്ള 
ഭരണകക്ിയുപെ റനതൊകമേൊര്, 
അവര്ക്കുപു�ത്റ് ഒരു സമരം വളര്
ന്നുവരുപമന്ന്റ് സ്�്റ് റന�ി പ്രത്രീ
ക്ിച്ിരുന്നില്. എന്നൊല് ജനങ്ങള് 
അവരുപെ കണക്കുകൂടലുകപള തകര്
ത്കളഞ്ഞു. കല്്റ് �ിഴതൊല് �ല്്റ് 
�ിഴതുപമന്നുള്പ്പെ സമനിലപത
റ്ി അവര് നെതിയ ജല്നങ്ങപള 
ജനങ്ങള് അവജ്ഞറയൊപെ തള്ളി
കളഞ്ഞു. ഈ പ്രറക്ൊഭകൊരികള്ക്റ് 
ലഭിച് ഊര്ജ്ജതിപറെ ഉ�വിെപമ
ന്തൊണ്റ്? അനിതരസൊധൊരണമൊയ 
ഈ പ്രറക്ൊഭം ഇന്നു കൊണുന്ന 
രൂ�തില് വികസിച്ചുവന്നതിപറെ 
പ്രക്രിയ മനസ്ിലൊറകണ്ത്റ്, നൊ
പളകളില് നൊെിപറെ ഭൊവി നിര്ണ്
യിക്കുന്ന വിപുലമൊയ ജനക്രീയമു
റന്നറ്ങ്ങള് വളര്തിപയടുകൊന് 
അവശത്മൊണ്റ്.

ജനകീയ �മനിതനിയതുതട 
പനിറവനി പപദ്താഭത്നിതറെ 
�ംസ്താനതല കതുതനിപ്നിന് 
അ�്തനിവതാരതമതാരതുകെനി

സില്വര്ലലന് �ദ്ധതിപയ
ക്കു�ിച്ചുള്ള സൂചനകള് വന്നുതുെ
ങ്ങിയ നൊള് മുതല് �ദ്ധതിയുപെ 

വിശേൊംശങ്ങള് വിവരൊവകൊശ
നിയമം ഉള്പ്പെയുള്ള മൊര്ഗ്ഗങ്ങ
ളിലൂപെ കപണ്ത്വൊനള്ള �രി
ശ്രമങ്ങള് സൊമൂഹത്പ്രവര്തക
രൊയ ചില വത്ക്തികള് ആരംഭി
ച്ിരുന്നു. �ദ്ധതിപയ സംബ്ന്ധി
ച്്റ് അങ്ങിപന പു�ത്വന്ന വിവ
രങ്ങറളൊറരൊന്നും പെടിക്കുന്നവ
യൊയിരുന്നു. അറതൊപെൊപ്ംതപന്ന 
ജനങ്ങള് സം�ംറചരലും ആരം
ഭിച്ചു. റകൊഴിറകൊെ്റ് ജില്യിപല 
കൊടിലപ്്രീെിക, റകൊടയം ജില്യി
പല മുളക്കുളം, �തനംതിട ജി

ല്യിപല ഇരവിറ�രൂര് തുെങ്ങിയ 
സ്ലങ്ങളില് സ്തന്തമൊയി ജന
ങ്ങളുപെ സമരസമിതകള് നില
വില്വന്നു. അവയുപെ ആഭിമുഖത്
തില് പ്രതിറഷധപ്രവര്തനങ്ങളും 
സം�െിപ്ികപപ്ട്. ഇപ്രകൊരം 
തുെകംകു�ിച് പ്രറക്ൊഭങ്ങപളയും 
വിവിധ ജില്കളില് മുളപ�ൊടിവ
ന്ന പ്രതിറഷധങ്ങപളയും ഏറകൊ
�ിപ്ിച്ചുപകൊണ്്റ് റകരള സംസ്ൊന 
ജനക്രീയ പ്രതിറരൊധ സമിതി 
സംസ്ൊനതല കണ്വന്ഷന് വി
ളിച്ചുറചര്ത്. സങ്കുചിതമൊയ കക്ി
രൊഷ്ട്രീയതിനം ജൊതി -മത ചി
ന്തകള്ക്കും എല്ൊതരം വിഭൊഗ്രീ
യതകള്ക്കും ഭിന്നതകള്ക്കുമു�
രിയൊയി ജനങ്ങളുപെ സമരം വളര്
തിപയടുകണപമന്ന ഉ�ച്ത്രീരു
മൊനം കണ്വന്ഷന് ഐകക
ണ്റ് റഠന ലകപകൊണ്ടു.  ജനങ്ങ
ളുപെ വിലപപ്ട സമലരകത്ം വളര്
തിപയടുക്കുന്നതില് രൊഷ്ട്രീയവി

ശ്ൊസപ്രമൊണങ്ങറളൊ മതൊഭിമു
ഖത്ങ്ങറളൊ സ്ൊര്ത്തൊല്പ്രത്
ങ്ങറളൊ തെസ്മൊകരുത്റ് എന്ന്റ് 
കണ്വന്ഷന് സ്്രീകരിച് തത്
മൊണ്റ് നൊമിന്നു കൊണുന്ന അസൊ
ധൊരണമൊയ പക പ�യില് വിരുദ്ധ 
ജനക്രീയമുറന്നറ്തിപറെ അെി
സ്ൊനശില. ഈ തത്പത ആധൊ
രമൊകിപകൊണ്്റ്, എം.�ി.ബ്ൊബു
രൊജ്റ് പചയര്മൊനൊയും എസ്റ്.രൊ
ജ്രീവന് ജന�ല് കണ്വ്രീന�ൊയും 
സംസ്ൊനതിപറെ സമരചരിത്ര
തിപല അനിറഷധത്സമരസം

�െനയൊയ സംസ്ൊന പകപ�
യില് സില്വര്ലലന് വിരുദ്ധ 
ജനക്രീയ സമിതിക്റ്  കണ്വന്
ഷന് രൂ�ം നല്കി. 

ഉയർന്ന മൂല്ങ്ങളതും ജനതാധനി
പത് പപവർത്നകശലനിയതും                                             
തകട്തുറപ്തുള്ള പപദ്താഭതത് 
വതാർതത്ടതുത്തു

രണ്ടുവര്ഷതിനിെയില് വത്
തത്സ് �ടങ്ങളില് ജില്കളില് 
രൂ�ംപകൊണ് സമരസം�െനയു
പെ പ്രതിനിധികപളന്ന നിലയില് 
നിരവധി ജനക്രീയറനതൊകളും 
സമരതിപറെ മഹതൊയ ലക്ത്
പത സ്യം ഉള്പകൊണ്, കള
ങ്രഹിതമൊയ പ�ൊതുപ്രവര്ത
നതിപറെ �ൊരമ്രത്മുള്ള വത്ക്തി
ത്ങ്ങളും സമരറനതൃത്തിറലക്റ് 
ഉള്റച്ര്കപപ്ട്. രൊഷ്ട്രീയമൊയി 
വത്തത്സ്ധ്രുവങ്ങളില് നിലപകൊ
ള്ളുന്ന സംസ്ൊനപത ഏറ്വും 

പ്രമുഖ രൊഷ്ട്രീയറനതൊകപളയും 
വത്ക്തിത്ങ്ങപളയും സില്വര്
ലലന് �ിന്വലിക്കുക എന്ന 
ഒപരൊറ് ഡിമൊറെിന്റമല് ഒരുമി
പ്ികൊനം ജനൊധി�തത്�രമൊയ 
അവരുപെ കെമകള് നിര്വേഹി
കൊന് സൊഹചരത്ം സൃഷ്ടികൊനം 
സംസ്ൊനസമിതിക്കു കഴിഞ്ഞത്റ് 
പ്രറക്ൊഭപത വലിയ അളവില് 
മുറന്നൊട്പകൊണ്ടുറ�ൊകൊനിെയൊ
കി. 

ഏവരുപെയും അഭിപ്രൊയങ്ങ
പള ആേരറവൊപെ സമ്രീ�ിക്കുന്ന
തിലും ഹൃേത്മൊയ ചര്ച്കളിലൂപെ 
ഏകൊഭിപ്രൊയതില് എതിറച്
രുന്നതിലും സമിതിക്കുള്ളില് �രി
�ൊലിച്ിട്ള്ള ആറരൊഗത്കരമൊയ 
ജനൊധി�തത്അന്തര്രീക്ം പ്രറക്ൊ
ഭതിന്റ് അസൊധൊരണമൊയ പക
ട്�പ്പും ഐകത്വും നല്കി. സദു
റദേശറതൊപെ ചൂണ്ികൊണികപപ്ട 
നിര്റദേശങ്ങളും അഭിപ്രൊയങ്ങളും 
വിമര്ശനങ്ങളും സറന്തൊഷപൂര്വേം 
സ്്രീകരിച്ചും ഏപതൊരു വത്ക്തിയു
പെയും പ്രറക്ൊഭ വിജയതിന
റവണ്ിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങപള 
ഉള്പകൊണ്ടും മൊതൃകൊ�രമൊയ 
ജനൊധി�തത്പ്രവര്തനതിപറെ 
�ൊതയില് ജനക്രീയ സമിതി മു
റന്ന�ി. അങ്ങിപന സങ്കുചിതമൊയ 
രൊഷ്ട്രീയ കിെമല്സരറമൊ അനഭി
ലഷണ്രീയമൊയ സ്ര്ദ്ധകറളൊ വത്
ക്തി മൊല്സരത്ങ്ങറളൊ ഇല്ൊത, 
ജനതൊല്പ്രത്തിപറെ �ക്ത്റ് 
അചഞ്ലമൊയി നിലയു�പ്ിച്ിട്
ള്ള ഒരു സമരസം�െനപയ വൊര്
പതടുത്. ജൊതിക്കും മതതിനം 
അത്രീതമൊയി സംസ്ൊനപമമ്ൊ
ടും സമരപ്രവര്തകര്കിെയില് 
വിെര്ന്നുവന്നിട്ള്ള അസൊധൊരണ
മൊയ സമര സൊറഹൊേരത്വും സ്റ് റന
ഹവൊയ്പും ആപരയും അതിശയി
പ്ിക്കുന്ന ഒന്നൊണ്റ്. വിദൂരജില്ക
ളിപല പ്രവര്തകര് റ�ൊലും ഒരു 
കുടുംബ്തിപല അംഗങ്ങപളറപ്ൊ
പല കലര്പ്ില്ൊപത നിലനിര്ത്
ന്ന �രസ്രൊേരവും ഊഷ്ളതയും 
ഈ പ്രറക്ൊഭതിപറെ തനിമയൊ
യി നിരവധി  റ�ര് വിലയിരുത്
ന്നു. വര്ഗ്ഗ്രീയതയും മതൊന്ധതയും 

സില്ൈര് വലൻ േദ്ധതി സമ്പൂര്ണമായി േിൻൈലിച്ച്ജ് സര്ക്കാര് ഉത്
െൈിടു�, സമെം നചയ്തൈര്നക്കതിനെനയടുത് ശ�സു�ൾ മുഴുൈൻ റദ്ാ
ക്കു� എന്നീ ആൈേ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച്ജ് ന� നറയില് സില്ൈര് വലൻ ൈി
രുദ്ധ ജന�ീയ സമിതി �ണ്ണൂര് ജില്ാ �മ്മിറ്ിയുനട ശനതൃത്വത്ില് ജൂണ് 
22ന്ജ് �ളശട്രേറ്ിശലക്ക്ജ് നടത്ിയ ബഹുജന മാര്ച്ച്ജ്.

(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

KÌv A[ym]\w...
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(9-ാം ശേജില് നിന്ന്ജ്)
ഇരുട്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന റവേനൊകര
മൊയ സൊഹചരത്പത പ്രതിറരൊ
ധികൊന് പക പ�യില് വിരുദ്ധ 
പ്രറക്ൊഭങ്ങള് റ�ൊലുള്ള ജനക്രീ
യമുറന്നറ്ങ്ങള്റക കഴിയൂ എന്ന്റ് 
ഇത്റ് അെിവരയിടുന്നു. വര്ഗ്ഗ്രീയത
പകതിപര വൊയ്തൊരി മുഴക്കുന്ന ക�
െഇെതു�ക്ം, ഈ ജനക്രീയ മു
റന്നറ്പത തകര്കൊന് ശ്രമിക്കു
ന്നതുവഴി പക പ�യില് വിരുദ്ധ 
പ്രറക്ൊഭം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്രീക്ൊ
നിര്ഭരമൊയ സൊമൂഹത്സൊഹചരത്
പതയും ജലനകത്പതയും ഇല്ൊ
തൊകൊനൊണ്റ് �ണിപപ്ടുന്നത്റ്.    
�്വന്ം �മര�മനിതനികതളയതും 
ദനതൃത്വതത്യതും �ൃഷ്നിച്  
പപദ്താഭം 

തൊറഴതലങ്ങളില് സമറരൊ
�കരണങ്ങപളന്ന നിലയില് ജന
ങ്ങളുപെ സ്ന്തം സമരസമിതികള്
ക്റ് രൂ�ംനല്കിയും അവിെങ്ങ
ളില് സ്ന്തം റനതൃത്പത സ്ൊ
�ിപച്ടുത്ംപകൊണ്ടുമൊത്രറമ പ്ര
റക്ൊഭതിന്റ് ബ്ലത അസ്ിവൊ
രപമൊരുകൊന് കഴിയൂ എന്ന്റ് കൃതത്
മൊയി സംസ്ൊനറനതൃത്ം വില
യിരുതി. ഈ ലക്ത്ം നി�റവറ്റു
ന്നതിനൊയി സമരസമിതിക്റ് �െ
കങ്ങള് ഇല്ൊതിരുന്ന റമഖലകളി
റലക്കും സമ്രീ�ജില്കളിറലക്കും 
നിരവധിയൊയ സമരപ്രവര്തക
പര നിറയൊഗിച്ചുപകൊണ്്റ് ബൃഹ
തൊയ ഒരു പ്രവര്തനം സംസ്ൊന 
സമിതി ആസൂത്രണം പചയ്ത്റ് നെ
പ്ൊകി. ഇറന്നൊളം റകരളതിപറെ 
ചരിത്രതില് നെന്നിടില്ൊതവി
ധമുള്ള ജനക്രീയസമരസം�ൊെന
മൊണ്റ് ഇതിലൂപെ നിര്വേഹികപപ്
ടത്റ്. പക പ�യില് സില്വര്ലലന് 
വിരുദ്ധ ജനക്രീയ സമിതി എന്ന 
സമരപ്രസ്ൊനം,  മൊലയില് മു
പതന്നതുറ�ൊപല ജനങ്ങപള റചര്
ത്ം റകൊര്ത്പമടുത്. ഏപതങ്ി
ലും പ്രറതത്ക മതതിപറെറയൊ ജൊ
തിയുപെറയൊ കക്ിരൊഷ്ട്രീയതി
പറെറയൊ അെിസ്ൊനതിലല്ൊപത 
സ്ത്ര്രീപുരുഷ റഭേപമറനത് ആബ്ൊല
വൃദ്ധം  ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ചു, ലക
റകൊര്ത്.  സമ്രീ�കൊല റകരള
പത സംബ്ന്ധിച്ിെറതൊളം നവത്
വും ഹൃേത്വുമൊയ അനഭവമൊണ്റ് 
ഇപതന്നു ��യൊപതവയേ. ജനക്രീയ 
പ്രതിറരൊധ സമിതിയുപെ നൂറക
ണകിന്റ് പ്രവര്തകരുപെ റസവ
നവും ഈ പ്രവര്തനതില് ലഭി
ക്കുകയുണ്ൊയി. തിരുവനന്തപുരം 
മുതല് കൊസര്റകൊഡുവപര �തി
പനൊന്നു ജില്കളിലൊയി മുന്നൂറ�ൊ
ളം യൂണിറ്റുകള് രൂ�്രീകരിച്്റ് ജന
ങ്ങളുപെ യഥൊര്ത് സമരസം�െന 
പകടിപ്ടുകൊന് കൃതത്തയൊര്ന്ന 
ഈ പ്രവര്തനതിലൂപെ കഴി
ഞ്ഞു. �ന്തണ്്റ് ജില്കളിലും ഐകത്
േൊര്ഢത് സമിതികളും രൂ�്രീകരി
കപപ്ട്. പക പ�യില് വിരുദ്ധ പ്ര
റക്ൊഭതിപറെ യഥൊര്ത് ശക്തി 
കുെിപകൊള്ളുന്നത്റ് സംസ്ൊനപമ
മ്ൊടും രൂ�ംപകൊണ്ിട്ള്ള ഈ 
പ്രൊറേശിക�െകങ്ങളിലൊണ്റ്. 
ജനൊധി�തത്തില് ജനങ്ങളൊണ്റ് 
അപ്രതിറരൊധത്ശക്തി എന്ന്റ് വ്രീണ്ടും 

പതളിയികപപ്ടുന്നു.

അരല്ം പപവർത്കർകെ് 
പതാഠശതാലയതായനി മതാറനിയ ജന
കീയ �മരം

സില്വര്ലലന് �ദ്ധതിയുപെ 
വിശേൊംശങ്ങപളയും അതു സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന വിനൊശപതയും സംബ്
ന്ധിച്്റ് ശൊസ്ത്ര്രീയമൊയ ധൊരണ നല്
കുന്നതിനൊയി ജനക്രീയ സമിതി 
സംസ്ൊനപമമ്ൊടും അതിവിപു
ലമൊയ �ഠനപ്രവര്തനങ്ങള് 
സം�െിപ്ിച്ചു. ജനൊധി�തത്പ്ര
റക്ൊഭതിപറെ ഉയര്ന്ന മൂലത്ങ്ങ
ളും ന്രീതിറബ്ൊധവും ജനങ്ങള്ക്റ്   
�കരുന്ന പ്രവര്തനങ്ങളും ഇറതൊ
പെൊപ്ം നെന്നു. �ദ്ധതിപയറയൊ 
പ്രറക്ൊഭപതറയൊ സംബ്ന്ധിച്്റ് 
ഏതുറചൊേത്ം ഉയര്ന്നൊലും അതിന 
വത്ക്തതയൊര്ന്ന മറ�െി നല്കൊന് 
തൊറഴതലങ്ങളിലുള്ള ഒരു സമ
രപ്രവര്തകപനറപ്ൊലും സജ്ജ
മൊക്കുന്ന അതിബൃഹതൊയ ഒരു 
�ൊഠശൊലയൊയി പക പ�യില് 
സില്വര്ലലന് വിരുദ്ധ പ്രറക്ൊ
ഭം മൊ�ി. ജനക്രീയസമരങ്ങളുപെ 
ചരിത്രതില് ഇത്രയും വിപുലമൊയ 
നിലയില് ജനങ്ങപള ആശയ�
രമൊയി തയേൊപ�ടുപ്ിക്കുന്ന ഒരു 
േൗതത്ം ഒരു �റക് സംസ്ൊന
ത്റ് ആേത്മൊയിടൊകൊം. ജില്ൊതല 
കണ്വന്ഷനകളും പ്രവര്തക
റയൊഗങ്ങളും പ്രൊറേശിക യൂണി
റ്റുകളുപെ നിരന്തരമൊയ റയൊഗങ്ങള്, 
നൂറകണകിന്റ് ചര്ച്കള്,  എണ്
മറ് ഗൃഹസേസ്കള് പതരുവ്റ് റയൊ
ഗങ്ങള്, പചറതും വലുതുമൊയ പ്ര
ചൊരണജൊഥകള്  സംസ്ൊനപമ
മ്ൊടും നെന്നു. ജന�ക്ത്റ് നി
ലയു�പ്ിച്ിട്ള്ള സൊമൂഹത്വത്ക്തി
ത്ങ്ങള്, �ൊരിസ്ിതിക രംഗപത 
ശൊസ്ത്രജ്ഞര്, എന്ജിന്രീയര്മൊര്, 
സൊമ്തികവിേഗ്ര്, മൊധത്മപ്ര
വര്തകര് തുെങ്ങി ഒടനവധി പ്ര
തിഭകള് ജനങ്ങള്ക്റ് അ�ിവ്റ് 
�കരൊനള്ള മഹതൊയ ഈ േൗ
തത്തില് റനതൃത്ം വഹിച്ചു.  

�മരത്നിതറെ ഡനിമതാറെതും �മ
രനനിലപതാടതുകളതും വ�്തതുനനി
ഷ്ഠമതായനി നനിർണ്ണയനിച്തു

സമരം അഭിമുഖ്രീകരിക്കുന്ന 
രൊഷ്ട്രീയ-സൊമൂഹത് സൊഹചരത്
ങ്ങള് വസ്തുനിഷ്മൊയി വിലയിരു
തിപകൊണ്്റ് സമരതിപറെ ഏറ്
വും ശരിയൊയ �ടങ്ങള് നിര്ണ്
യിക്കുന്നതിലും അവ നെപ്ൊക്കു
ന്നതിനൊയി സു�െിതവും ചിട
യൊര്ന്നതുമൊയ പ്രവതനങ്ങള് 
ആവിഷ്റ് കരിക്കുന്നതിലും  �ി�
വിപകൊണ് േിനം മുതല് ഇന്നുവ
പര സംസ്ൊനസമിതി ലകവരി
ച് വിജയമൊണ്റ് പ്രറക്ൊഭപത 
ഇന്നുകൊണുന്ന മൊനതിറലക്റ് 
വളര്തിയത്റ്. പ്രൊരംഭ�ടതില് 
സില്വര്ലലന് കെന്നുറ�ൊകുന്ന 
പ്രറേശങ്ങളിപല ബ്ഹുഭൂരി�ക്ം 
സൊധൊരണമനഷത്രും ഈ �ദ്ധ
തിയുപെ അ�കെം തിരിച്�ിഞ്ഞി
ടില് എന്നു വിലയിരുതിയ സം
സ്ൊനസമിതി, പ്രറക്ൊഭതിപറെ 
ആവശത്കതയും സറന്ശവും ജന
ങ്ങള്കിെയില് പ്രചരിപ്ികൊനൊയി 

2020 ജനവരിയിലും പഫബ്രുവരി
യിലുമൊയി 16 േിവസപത പ്രചൊ
രണജൊഥ സം�െിപ്ിച്ചു. പ്രൊരം
ഭേിനങ്ങളിപല ദുഷ്റ് കരമൊയ സൊ
ഹചരത്തില് നിരവധി റക്ശങ്ങ
പള റനരിട്പകൊണ്ൊപണങ്ിലും 
അതരപമൊരു പ്രവര്തനം ഇഛൊ
ശക്തിറയൊപെ ആവിഷ്റ് കരികൊന് 
കഴിഞ്ഞത്റ്, വലിപയൊരുവിഭൊഗം 

ഇരകപളയും �ദ്ധതിയുപെ അ�
കെം റബ്ൊധത്പപ്ടുത്ക, സംസ്ൊ
നപമമ്ൊടും ഉയര്ന്നുവന്നുപകൊണ്ി
രുന്ന പചറപ്രതിറഷധങ്ങപള റകൊര്
തിണക്കുക എന്ന്രീ അതിപ്രധൊ
നമൊയ േൗതത്ങ്ങള് നി�റവറ്ൊനിെ 
നല്കി. സമരരംഗപത സര്വേശ
ക്തിപയയും സമൊഹരിച്ചുപകൊണ്്റ് 
തുെര്ന്ന്റ് 2021 ഒക്റ് റെൊബ്ര് 27ന്റ് 
സം�െിപ്ികപപ്ട പസക്രറട�ി
യറ്്റ് മൊര്ച്്റ് മൊധത്മങ്ങപളയും രൊ
ഷ്ട്രീയറനതൊകപളയും ഈ പ്ര
റക്ൊഭതിപറെ രൊഷ്ട്രീയപ്രൊധൊ
നത്ം റബ്ൊധത്പപ്ടുതിയ ഒന്നൊയി 
മൊ�ി. ആര്ക്കും അവഗണികൊനൊ
വൊത, ജനൊധി�തത്റകരളതി
പറെ  ഭൊവി നിര്ണ്യിക്കുന്ന ഒന്നൊ
ണ്റ് പക പ�യില് വിരുദ്ധ പ്രക്ൊ
ഭപമന്ന്റ് പ�ൊതുസമൂഹപതയും 
റബ്ൊധത്പപ്ടുതി. ഭരണ�ക്ത്
ള്ളവപരൊഴിപകയുള്ള മുഴവന് കക്ി
കളുപെയും റനതൊകള്, അവിപെ
പയതതകവിധമുള്ള സൊമൂഹത്
സൊഹചരത്ം പസക്രറട�ിയറ്്റ് മൊര്
ച്്റ് സൃഷ്ടിച്ചു. അതിരെയൊളകല്കള് 
സ്ൊ�ിച്ൊല് അവ �ിഴപത�ിയു
പമന്ന്റ് മൊര്ച്ില് അണിനിരന്ന 
ആയിരങ്ങള് ഒറ്പകടൊയി പ്രതി
ജ്ഞ പചയ്തു. അളവറ് ആത്മവി
ശ്ൊസറതൊപെ അവിപെ നിന്നു 
മെങ്ങിറപ്ൊയ ജനങ്ങള് സമരസം
�െനയില്ൊത സ്ലങ്ങളിപലല്ൊം 
പുതിയ യൂണിറ്റുകള് രൂ�്രീകരി
കൊന് മുന്ലകപയടുത്. പ്രറക്ൊ
ഭം ഉയര്ന്ന പുതിയ �ടതിറല
ക്റ് പ്രറവശിച്ചു.

യൊപതൊരു ഔറേത്ൊഗിക അ�ി
യിപ്പും നല്കൊപത, രൊ�കല് റഭ
േമില്ൊപത അടുകളയിലും മുറ്ത്ം 
��മ്ിലും മഞ്ഞക്കുറ്ിയുമൊയി സൊ
മൂഹത്ൊ�ൊത �ഠനതിപനന്ന 
റ�രില് വന് റ�ൊല്രീസ്റ് അകമ്
െിറയൊപെ ധികൊരപൂര്വേം കയറ
ന്ന പക പ�യില് സം�പത പച
റത്�രൊജയപപ്ടുതണപമന്ന 
സംസ്ൊനസമിതിയുപെ ത്രീരുമൊ
നം സംസ്ൊനപത മുഴവന് യൂ

ണിറ്റുകളും ഒറ്പകടൊയി നെപ്ൊ
കി. സംസ്ൊനറനതൊകള് രൊ
�കല് വിശ്രമമില്ൊപത റകരള
പമമ്ൊടും ഓെിനെന്ന്റ് പ്രൊറേശിക 
- ജില്ൊ �െകങ്ങളുപെ റയൊഗങ്ങ
ളില് ജനങ്ങപള സമരസജ്ജരൊ
കി. റ�ൊല്രീസ്റ് നെതിയ പ�ൊ
റകൊനൊവൊത അതിക്രമങ്ങളില് 
പ്രതിറഷധികൊനം പചറത്നില്

പ്ിപറെ ആഹ്ൊനപത ദൃഢനിശ്
യറതൊപെ സ്്രീകരികൊന് സമ
രപ്രവര്തകപര കൂടുതല് വ്രീറ�ൊപെ 
സജ്ജമൊകൊനം സംസ്ൊന സമര 
ജൊഥ 2022 മൊര്ച്്റ് 1 മുതല് 24 വപര 
സം�െിപ്ികൊന് സമിതി സമ
റയൊചിതമൊയി ത്രീരുമൊനിച്ചു. പച
റത്നില്പ്്റ് റമഖലകളില് ആത്മ
വിശ്ൊസം �കര്ന്നുപകൊണ്ടുള്ള 
25 േിവസം ന്രീണ്ടുനിന്ന സമരജൊ
ഥയുപെ പ്രയൊണം എത്ര വലിയ 
പ്രതിസന്ധികപളയും റനരിട്പകൊ
ണ്്റ് അെിയു�ച്ചുനില്കൊന് ജനങ്ങ
പള പ്രൊപ്രൊകി.  സമരജൊഥയുപെ 
സമൊ�നതില് പസക്രറട�ിയറ്്റ് 
നെയില് ആയിരങ്ങള് �പങ്ടുത്. 

കണ്ണൂരില് മുഖത്മന്തിയുപെ മണ്ഡ
ലതില് ധര്മ്മെത്റ് കല്ിെലിപന 
പചറത്�രൊജയപപ്ടുതിയത്റ്, 
റകരളതില് ഒരിെത്ം �ദ്ധതി 
പ്രവര്തനങ്ങള് ജനങ്ങള് അന
വേികില് എന്നതിപറെ തു�ന്ന പ്ര
ഖത്ൊ�നമൊയി മൊ�ി. അറതൊപെ 
തൊല്കൊലികമൊപയങ്ിലും കല്ി
െല് നിര്തിവ്കെൊന് സര്കൊര് 
നിര്ബ്ബന്ധിതമൊയി. പക പ�യില് 
�ദ്ധതിയുപെ നെതിപ്പുകൊര്ക്റ് 
റവൊടില് എന്ന്റ് പ്രഖത്ൊ�ിച്ചുപകൊണ്്റ് 
തൃകൊകര ഉ�പതരപഞ്ഞടുപ്ില് 
സംസ്ൊന സമിതി ലകപകൊ
ണ് നില�ൊെ്റ് ജനങ്ങള് സഹര്
ഷം സ്ൊഗതം പചയ്തു. ഇടുങ്ങിയ 
തൊല്പ്രത്ങ്ങളൊല് സ്ൊധ്രീനിക
പപ്െൊപത, ജനങ്ങളുപെ ഉതമ
തൊല്പ്രത്ം മൊത്രം മുന്നിര്തി, 
സമരതിപറെ മുമ്ിപല ആവശത്
കതകള് വസ്തുനിഷ്മൊയി വിലയി
രുതി, ജനൊധി�തത് പ്രക്രിയ 
അവലംബ്ിച്ചുപകൊണ്്റ്, മുറന്നൊട് 
റ�ൊകൊന് കഴിഞ്ഞതിനൊലൊണ്റ് 
സില്വര്ലലന് വിരുദ്ധ സമര
തിന്റ് സംസ്ൊനപത ഒന്നൊപക
യുള്ള ജനങ്ങളുപെ �ിന്തുണ ലക
വരികൊന് കഴിഞ്ഞത്റ്.  കര്റമ്മൊല്
സുകതയും പ്രൊറയൊഗിക അനഭ
വസമ്ത്ം സതത്സന്ധതയും 
ആത്മൊര്ത്തയും ഇച്ഛൊശക്തിയു

മുള്ള റനതൃത്മൊണ്റ്,  പ്രറലൊഭന
ങ്ങള്റകൊ ഭ്രീഷണികള്റകൊ വഴ
ങ്ങൊത റനതൃത്മൊണ്റ് ജനൊധി
�തത്പ്രറക്ൊഭങ്ങളുപെ മുറന്നറ്തി 
ന്റ് അനിവൊരത്മൊയും റവണ്ടുന്നത്റ്. 

പപതീ് പകരതുന്ന  
ജനതാധനിപത് പപദ്താഭങ്ങൾ

സം�െിക്കുകയും റ�ൊരെിക്കു
കയും പചയേൊപത ഒരു വിഭൊഗം 
ജനങ്ങള്ക്കും ജ്രീവിതതില് �ി
െിച്ചുനില്കൊനൊകില് എന്നത്റ് നി
റതത്ന പതളിയികപപ്ട്പകൊണ്ി
രിക്കുന്ന ഒരു കൊലതൊണ്റ് നൊം 
ജ്രീവിക്കുന്നത്റ്. പുതിയ അവകൊശ
ങ്ങള് റനെിപയടുക്കുക എന്നതിന
മപ്പു�ത്റ് �രിമിതപമങ്ിലും നൊം 
അനഭവിച്ചുപകൊണ്ിരിക്കുന്ന അവ
കൊശങ്ങള് നിലനിര്ത്ക എന്ന
തുതപന്ന വലിയ പ്രയത്റ് നം ആവ
ശത്മൊയ േൗതത്മൊയിരിക്കുന്നു. 
അവേിധപമൊരു പ്രറക്ൊഭണമൊണ്റ് 
സില്വര്ലലന് വിരുദ്ധസമരം. 
റകരളതിപല ലക്കണകിന്റ് 
ജനങ്ങള്ക്റ് തങ്ങളുപെ കിെപ്ൊെം 
നഷ്ടപപ്െൊതിരികണപമങ്ില് സമ
രരംഗതി�ങ്ങിറയ മതിയൊകൂ 
എന്നതൊയിരുന്നു സൊഹചരത്ം. 

 ജനൊധി�തത് പ്രറക്ൊഭങ്ങളൊണ്റ് 
സമൂഹതിപറെ മുറന്നൊട്ള്ള വഴി 
എന്നും ജനങ്ങളുപെ നിലനില്പ്ി
പറെ സമ്പ്രേൊയം തപന്ന അന്രീതി
റയൊെ്റ് ക്രീഴെങ്ങൊപത സമരതി
ലൊയിരിക്കുക എന്നതൊണ്റ് എന്നും 
ഓര്മ്മപപ്ടുതിപകൊണ്്റ്, സമര
തിപറെ പുതന് ഏടുകള് രചിച്ചു
പകൊണ്്റ് പചങ്ങ�യും, പ്ലൊച്ിമെയും, 
വിളപ്ില്ശൊലയും, മൂലമ്ിള്ളിയും 
കരിമണല് ഖനനവിരുദ്ധ സമര
വും പുതന് പ്രത്രീക്യൊയി ഉയര്
ന്നുവന്നു. റേശ്രീയതലതില് നന്ി
ഗ്ൊം പ്രറക്ൊഭവും �ൗരത്നിയ
മറഭേഗതിപകതിപര നെന്ന സമ
രവും കര്ഷകരുപെ ഐതിഹൊ
സിക സമരവുപമല്ൊം ജനങ്ങള്ക്റ് 
പുതന് പ്രത്രീക്യും ആറവശവും 
പ്രതത്ൊശയുമൊയി. അതിപറെ കൃതത്
മൊയ തുെര്ച്യൊണ്റ് പക പ�യില് 
സില്വര്ലലന് വിരുദ്ധ സമരം. 
ജനങ്ങള്കിെയില് കക്ിരൊഷ്ട്രീ
യതിറനൊ ജൊതിമത സങ്കുചിത്
ങ്ങള്റകൊ പ്രസക്തിയില് എന്ന
ത്റ് ലേനംേിന ജ്രീവിതൊനഭവങ്ങള് 
പതളിയിക്കുന്നു. ഭരണകൂെതിപറെ
യും ഭരണവര്ഗ്ഗതിപറെയും നിഷ്ഠു
രവും ക്രൂരവുമൊയ കുതകൊനകൂല 
നയങ്ങള്പകതിപര �ണിപയടു
ക്കുന്നവന് സൊധൊരണകൊരന് ഒറ്
പകടൊയി നില്റകണ്ിയിരിക്കുന്നു 
എന്നതൊണ്റ് അനഭവങ്ങളില്നി
ന്നും നൊം എടുറകണ് �ൊഠം. അധി
കൊരികളുപെ മുഷ്റ് ക്കും കുതകക
റളൊടുള്ള കൂറം പതപല്ൊന്നുമല് സൊ
ധൊരണകൊരപന റക്ശിപ്ിക്കു ന്നതും 
പെരുക്കുന്നതും. അധികൊരതിപറെ 
േണ്ഡിന്റ് എകൊലവും മനഷത്പറെ 
മുറന്നറ്ങ്ങപള തെഞ്ഞുനിര്തൊനൊ
കില്. വിലക്കുകപള ഉല്ം�ിച്്റ് മന
ഷത്സമൂഹം മുറന്നറം. അത്റ് നിയ
തിയുപെ നിയമം.  ഇന്നു നൊം കൊ
ണുന്ന മനഷത്സമൂഹം അതിപറെ 
സൊക്ത്�ത്രമൊണ്റ്.

സമെക്കാര്ക്കുശനനെനയടുത് �ള്ളശക്കസു�ൾ േിൻൈലിക്കണനമന്ന്ജ് 
ആൈേ്യനപ്ട്ടുന�ാണ്്ജ് ന� നറയില് സില്ൈര് വലൻ ൈിരുദ്ധ ജന�ീയ 
സമിതി ശ�ാട്ടയം ജില്ാ �മ്മിറ്ി ജൂണ് 24ന്ജ് നടത്ിയ എസ്ജ്  േി ഓഫീസ്ജ് 
മാര്ച്ചില് ജില്ാ െക്ഷാധി�ാെിയും എസ്ജ് യുസിഐ(സി) ജില്ാ നസക്രട്ടറി
യുമായ മിനി ന�.ഫിലിപ്്ജ് പ്രസംഗിക്കുന്നു.
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രാജത്ത്റ് �ശുസംരക്ണ
തിപറെയും ലവ്റ് ജിഹൊേിപറെയും 
റ�രില് മതന്യൂന�ക്ങ്ങള്പക
തിപര പകൊല�ൊതകമെകമുള്ള 
ആക്രമണങ്ങളുണ്ൊകുന്നു. കൂെൊപത 
പ്രറകൊ�നം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊയി 
മസ്റ്ജിേില് വൊങ്്റ് വിളിക്കുറമ്ൊ
ള് ലമകിലൂപെ ഹനമൊന് ചൊലിസ 
പചൊല്ക, മതറ�ൊഷയൊത്രകളില് 
മൊരകൊയുധങ്ങള് പകൊണ്ടുനെക്കുക, 
ന്യൂന�ക് റമഖലകളിലൂപെ റ�ൊ
ഷയൊത്ര കെന്നുറ�ൊകുറമ്ൊള് 
അവര്പകതിരൊയി പവറപ്ിപറെ 
മു്ൊവൊകത്ങ്ങള് മുഴക്കുക, റ�ൊ
ഷയൊത്രകപള ആക്രമിച്തൊയി 
ആറരൊ�ിക്കുക - തുെങ്ങിയവപയൊ 
പക നെത്ന്നു. ഇതിപനൊപക 
പു�റമ, അറയൊദ്ധത്, വൊരണൊസി, 
ഗത്ൊന്വൊ�ി, മധുര ഷൊഹി ഈേ്റ്ഗൊ
ഹ്റ്, െിപ്പു സുല്തൊന് മസ്റ്ജിേ്റ്, 
ഡല്ഹിയിപല കുതബ്്റ് മിനൊര്, 
ആഗ്യിപല തൊജ്റ്മഹല്, അജ്റ്മ്രീര് 
ഷര്രീഫ്റ് എന്നിങ്ങപന എല്ൊ മസ്റ്ജി
ദുകളും ഇസ്ൊമിക സ്മൊരകങ്ങളും 
ഹിന്ദു റക്ത്രങ്ങള് തകര്ത്പകൊ
ണ്്റ് നിര്മ്മിച്തൊപണന്ന പതറ്ൊയ 
വൊേമുയര്ത്ന്നു. വര്ഗ്രീയ ഹിന്ദു
ത് വികൊരപത ആളികതിക്കു
വൊനം ന്യൂന�ക് സമുേൊയതി
പല �ൗരമേൊപര ഭ്രീതിയിലൊഴ്റ് തൊ
നം സറഹൊേരതുലത്ം കഴിയുന്ന
വര്കിെയില് കലഹമുണ്ൊകൊനം 
അന്തര്രീക്തില് എറപ്ൊഴം 
സമ്മര്ദേം നി�്കെൊനപമൊപക ഉറദേ
ശിച്ചുപകൊണ്ടുള്ളതൊണ്റ് ഹിന്ദുത് 
സം�െനകളുപെ ഈ ന്യൂന�ക് 
വിരുദ്ധ പ്രഹരങ്ങള്. 

മറവശത്റ് ന്യൂന�ക് മതമൗ
ലികവൊേതിന്റ് അതിപറെ ഹ്രീന
മൊയ തലയുയര്തൊനം, സം�
�രിവൊ�ിന്റ് സറന്തൊഷറമകിപകൊ
ണ്്റ് ആ വിഭൊഗതിപല പചറപ്
കൊപര തങ്ങളുപെ പകണിയില്
പപ്ടുതൊനം വഴിപയൊരുക്കുന്നു. 
ഹിന്ദു വര്ഗ്രീയ വികൊരപത കൂടു
തല് ആളികതിക്കുന്നതിന്റ് ഇത്റ് 
സം��രിവൊ�ിപന സഹൊയിക്കു
ന്നു. മതമൗലികവൊേ�രമൊയ മു
്ൊവൊകത്ങ്ങളുയര്തി മുസ്്രീം റവൊ
ട്കള് ലകകലൊക്കുന്ന ചില അവ
സരവൊേികളൊയ ന്യൂന�ക് റന
തൊകളുണ്്റ്. പ്രതി�ക്തിപറെ, 
ജൊതി-മതൊധിഷ്ിതമൊയ പതര
പഞ്ഞടുപ്്റ് സമവൊകത്ങ്ങപള തകിെം 
മ�ിച്ചുപകൊണ്്റ്, കൂടുതല് വര്ഗ്രീയ 
ധ്രുവ്രീകരണതിലൂപെ ഹിന്ദു റവൊ
ട്കള് കരസ്മൊകി പതരപഞ്ഞ
ടുപ്പുകള് ജയികൊന് ഇക്കൂടര് 
ആര്എസ്റ്എസ്റ്-ബ്ിപജ�ിപയ 
സഹൊയിക്കുന്നു. അതൊയത്റ്, ഇപത
ല്ൊംതപന്ന സം��രിവൊ�ിപറെ 
ഭൊഗത്നിന്നുള്ള ആസൂത്രിത ന്രീ
കങ്ങളല്ൊപത മപറ്ൊന്നുമല്. വര്
ഗ്രീയഭ്ൊന്തിന്റ് തിരിപകൊളുതി
പകൊണ്്റ്, അധ്ൊനിക്കുന്ന ജന
ങ്ങളുപെ ഐകത്പതയും സൊറഹൊ
േരത്പതയും തകര്കൊനം അതു
വഴി പകൊറളൊണിയല് ഇന്തത്യില് 
ബ്ിട്രീഷ്റ് സൊമ്ൊജത്ത്ം കൗശല
പൂര്വേം നെപ്ൊകിയ ''വിഭജിച്്റ് 
ഭരിക്കുക'' എന്ന കുപ്രസിദ്ധ നയം 
�ിന്തുെരൊനമൊണ്റ് അവര് ശ്രമി
ക്കുന്നത്റ്. നമ്മുപെ മഹതൊയ സൊം
സ്റ് കൊരിക �ൊരമ്രത്ം സമ്മൊനി

ച്ിട്ള്ള ലവവിധത്ങ്ങളുപെ ഈ 
നൊെിപന ഒരു 'ഹിന്ദു രൊഷ്ടം' അഥവൊ 
കൊവിപകൊെി ഉയര്ത്ന്ന രൊജത്
മൊയി മൊറ്റുന്നതിനള്ള ഹ്രീനലക്ത്
റതൊപെ പകടഴിച്ചുവിടുന്ന, വളപര 
ആസൂത്രിതമൊയി ചിടപപ്ടുതിയ 
ഭ്രീതിയുപെ റതര്വൊഴ്ചയൊണിത്റ്. 
ഇത്റ്, ഇന്തത്യുപെ നറവൊത്ൊന
തിപറെയും, നമ്മുപെ സ്ൊതന്തത് 
സമരതിപറെയും പ�ൊരുളിന്റ് പൂര്
ണമൊയും എതിരൊണ്റ്. വൊസ്വ
തില് ഇത്റ്, ബ്ിപജ�ി വിശ്സ് 
റസവകരൊയിരിക്കുന്ന ഭരണ മുത
ലൊളിവര്ഗ്ഗതിപറെ ബൃഹതൊയ 
രൂ�കല്പ്നയൊണ്റ്. ഇറപ്ൊള് 
അവരത്റ് നെപ്ൊകൊന് തുനിയുന്നു.

അദയതാദ്് വനിധനിതയ  
പരതാമർശനികെതുദ്താൾ

രൊമജമേഭൂമി-ബ്ൊബ്�ി മസ്റ്ജി
േ്റ് വിഷയതിപല സുപ്ര്രീംറകൊെ
തി വിധി ബ്ിപജ�ിപയയും സം
��രിവൊ�ിപനയും ആഹ്ൊേതി
ലൊകിയിരുന്നു. കൊരണം, ബ്ൊബ്�ി 
മസ്റ്ജിേ്റ് മൊത്രമല്, ഇസ്ൊമിക റ�
രുവഹിക്കുന്ന മറ്്റ് മസ്റ്ജിദുകപള
യും ആരൊധനൊലയങ്ങപളയും നിര്
മ്മിതികപളയും തകര്ക്കുന്ന തങ്ങ
ളുപെ ക്രിമിനല് പചയ്തികള്ക്റ് നി
യമ�രമൊയ സൊധൂകരണമൊണ്റ് 
അവര് കണ്ത്റ്. എന്നൊല്, യുക്തി
ഭ്മൊയ മനസ്ള്ള, രൊജത്പത നി
യമവത്വസ്റയൊെ്റ് ആേരവുള്ള 
ഏപതൊരൊള്ക്കും ഈ വിധി അസം
ബ്ന്ധമൊറയ റതൊന്നു. കൊരണം, 
വര്ഗ്രീയത നി�ം �കര്ന്ന തര്കം 
അതുപകൊണ്ടുതപന്ന മറതതര മൂ
ലത്ങ്ങള്ക്റ് നിരക്കുന്നതൊയിരു
ന്നില്. ആര്കിറയൊളജികല് 
സര്റവേ ഓഫ്റ് ഇന്തത്യും, ബ്നൊ
�സ്റ് ഹിന്ദു സര്വേകലൊശൊലയുപെ 
ആര്കിറയൊളജി വിഭൊഗവും മറ്റു
�ലരും ഇന്നപത അറയൊദ്ധത്യി
ലും മറ്്റ് �ലയിെങ്ങളിലും നെതിയ 
എണ്മറ് ഉേ്റ്ഖനനങ്ങള് ഒന്നുംത
പന്ന കപണ്തിയിരുന്നില്. രൊമൊ
യണതില് �രൊമര്ശിക്കുന്നതു
റ�ൊപലയുള്ള നഗര�ശ്ൊതല
വുമൊയി ബ്ന്ധപപ്ട വസ്തുകറളൊ 
അവശിഷ്ടറമൊ, അത്രയും �ഴക
മുള്ള യൊപതൊന്നുറമൊ കപണ്ത്
കയുണ്ൊയില്. രൊമപറെറയൊ, ഇതി
ഹൊസ പ്രധൊനമൊയ അറയൊദ്ധത്
യുപെറയൊ ചരിത്ര�രമൊയ നില
നില്പ്്റ് ചൂണ്ികൊട്ന്ന നൊണയ
ങ്ങറളൊ മു്കറളൊറ�ൊലും കുഴിപച്
ടുകൊനൊയിരുന്നില്. അതുപകൊണ്്റ് 
ഇങ്ങപനപയൊരു വിധി റലൊകപത 

പെടിച്ചു. കൊരണം ജനൊധി�തത് 
ന്രീതിനിര്വേഹണതിപറെ ചരി
ത്രതിപലൊരിെത്ം നിയമതി
നം ചരിത്ര�രമൊയ പതളിവുകള്
ക്കുംമ്രീപത മതവിശ്ൊസപത പ്ര
തിഷ്ിച്ിടില്. കൂെൊപത, ആരൊധ
നൊസ്ലങ്ങള് സംബ്ന്ധിച് 
നിയമം, 1991 പ്രകൊരം ഒരു ആരൊ
ധനൊസ്ലപത, അത്റ് 1947 ആഗ
സ്റ്റ് 15ന്റ് നിലനിന്നിരുന്നതില്നി
ന്നും �രിവര്തനപപ്ടുത്ന്നതി
പന തെയുകയും, അതിപറെ ആ 
സ്ഭൊവപത നിലനിര്ത്ന്നതി
നം നിര്ബ്ന്ധിതമൊക്കുകയും പച
യ്യുന്നു. അറയൊദ്ധത് വിധി പ്രസ്ൊ
വിച്റപ്ൊള്, സുപ്ര്രീം റകൊെതി ഈ 
നിയമപത �രൊമര്ശിക്കുകയും, 
അത്റ് ഭരണ�െനയുപെ മറതതര 
മൂലത്ങ്ങപള വത്ക്തമൊക്കുന്നതൊയും 
അതില്നിന്നുള്ള വത്തിചലനം 
കര്ശനമൊയി തെറയണ്തൊപണ
ന്നും വത്ക്തമൊകി. എന്നിട്ം സ്
ന്തം വൊക്കുകള്ക്റ് വിരുദ്ധമൊയ 
വിധിയൊണ്റ് റകൊെതി പു�പപ്ടു
വിച്ത്റ്. മപറ്ൊരു ര്രീതിയിലും സു
പ്ര്രീംറകൊെതി വിധി വിചിത്രമൊ
കുന്നുണ്്റ്. തങ്ങളുപെ മസ്റ്ജിേില്
നിന്നും മുസ്്രീങ്ങപള നിയമവിരു
ദ്ധമൊയും ബ്ലമൊയുമൊണ്റ് പു�തൊ
കിയപതന്നും, 1998പല �ള്ളിത
കര്കല് കുറ്മൊയും റകൊെതി അം
ഗ്രീകരിക്കുന്നുണ്്റ്. �റക് എന്നി
ട്ം, ആ കുറ്തിന്റ് ഇറപ്ൊഴം വി
ചൊരണ റനരിടുന്നവര്ക്കുതപന്ന 
ആ സ്ലം റകൊെതി വിട്പകൊടു
തിരിക്കുന്നു. 1949ല് രൊത്രിയി
പല ഇരുളിപറെ മ�വില് നെന്ന 
ഒരു ഹ്രീനമൊയ ന്രീകതിലൂപെ
യൊണ്റ് ബ്ൊബ്�ി മസ്റ്ജിേിന്റ് ഉള്ളി
റലക്റ് വിഗ്ഹങ്ങള് ഒളിച്ചുകെ
തിയത്റ്. അതിപന ഒരു കുറ്മൊയി 
�രറമൊന്നത റകൊെതിതപന്ന കപണ്
തിയതൊണ്റ്. 73 വര്ഷങ്ങള്ക്കു
റശഷം ന്രീതിനത്ൊയവത്വസ്യു
പെ റമല്റനൊടതില്, സുപ്ര്രീംറകൊ
െതി റനൊകിനില്പക �ടൊപ്കല് 
മപറ്ൊരു പതറ്്റ് പചയ്യുകയൊണ്റ്.

സ്ൊഭൊവികമൊയും, ജനൊധി�
തത്-മറതതര മനസ്ള്ള വിറവക
മതികളൊയ ജനങ്ങളില്, പ്രറതത്
കിച്ചും നത്ൊയൊധി�മേൊരുപെയെ
കം ഉള്ളില് ജഡ്രീഷത്�ിയുപെതപന്ന 
നിഷ്പക്തപയ സംബ്ന്ധിച് സം
ശയങ്ങളൊണ്റ് ഈ വിധി സൃഷ്ടി
ച്ത്റ്, പ്രഗല്ഭനൊയ ഒരു നത്ൊയൊ
ധി�ന് ഈ വിധിപയ ഒരു 'കുറ്
കൃതത്ം' എന്നുവിളികൊന്റ�ൊലും 

മെികൊണിച്ില്. മൊര്ക്റ് സിസ്റ്റുക
പളന്ന നിലയില്, നമ്മുപെ �ൊര്
ടിയും ഈ വിധിപയ കൊണുന്നത്റ്,  
നിയമതിപറെയും ന്രീതിശൊസ്ത്ര
തിപറെയും ധൊര്മ്മികതയുപെയും 
എല്ൊ ചടങ്ങപളയും പൂര്ണമൊയി 
നിറഷധിക്കുന്ന ഒന്നൊയൊണ്റ്. 
�പക് വത്ക്തമൊയ കൊരണങ്ങള്
പകൊണ്ടുതപന്ന, ആര്എസ്റ്എസ്റ്
-ബ്ിപജ�ി-സം��രിവൊര് ശക്തി
കള് ആഹ്ൊേിച്ചു. അറയൊദ്ധത് ഒരു 
തുെകം മൊത്രം, കൊശിയും മഥുര
യും ബ്ൊകിയുപണ്ന്ന്റ് പ്രഖത്ൊ�ി
കൊന് അവപരൊട്ം അമൊന്തിച്ില്. 
വിവിധ നിയമസഭകളിറലക്കുള്ള 
പതരപഞ്ഞടുപ്ിപറെ അവസരതില് 
ബ്ിപജ�ി ദുര്ഭരണതിപനതി 
രൊയുള്ള അതൃപ്ി വളരുറമ്ൊള്, 
അറയൊദ്ധത് വിധിവന്ന്റ് രണ്ര വര്
ഷതിനള്ളില്തപന്ന, വൊരണൊ
സിയിപല വിശ്നൊഥ റക്ത്രതി
പറെ ഭൂമിയിലൊണ്റ് ഗത്ൊന്വൊ�ി 
മസ്റ്ജിേ്റ് നിര്മ്മിച്ിരിക്കുന്നപത
ന്നും, മഥുര ഈേ്റ്ഗൊഹ്റ് 'കൃഷ്ണഭഗ
വൊററെത്റ്' ആപണന്നുമുള്ള അവ
കൊശവൊേങ്ങള് മുഴങ്ങിത്െങ്ങി. 
ബ്ൊബ്�ി മസ്റ്ജിേ്റ് നിര്മ്മിച് ഭൂ
മിയുപെ ഉെമസ്ന് 'രൊംലൊല' 
ആപണന്ന അവകൊശവൊേം നമ്മള് 
ഓര്കണം.

ഗ്താന്വതാപനി മ�്ജനിേനിതന  
�ംബന്നിച് ദകതാടതനി  
വ്വഹതാരങ്ങൾ

2019 ഡിസംബ്�ില്, വൊരണൊ
സിയില്നിന്നുള്ള വക്രീലൊയ വി
ജയ്റ്ശങ്ര് രസ്റ് റതൊഗി, നിര്മ്മി
തി നിയമവിരുദ്ധമൊപണന്ന്റ് ചൂ
ണ്ികൊടിപകൊണ്്റ് ക്രീഴ്റ് റകൊെ
തിയില് �രൊതി നല്കുകയുണ്ൊ
യി. പുരൊവസ്തു സര്റവേയും ആവ
ശത്പപ്ടിരുന്നു. 2021 ഏപ്രിലില്, 
�ഴയ റക്ത്രതിനള്ളിപല 
ശംഗൊര് ഗൗരിമൊതൊയ്ക്കും മറ്്റ് റേ
വതകള്ക്കും നിതത്പൂജയും മറ്്റ് 
വഴി�ൊടുകളും നെതി േര്ശനം 
റനെൊന് അനവേികണപമന്ന്റ് 
ആവശത്പപ്ട്റ് അഞ്്റ് സത്ര്രീകള് 
�രൊതി നല്കി. ഇതിപറെ അെി
സ്ൊനതില് ആര്കിറയൊളജി
കല് സര്റവേ ഓഫ്റ് ഇന്തത്(എഎ
സ്റ്ഐ)റയൊെ്റ് അവിപെ സര്റവേ 
നെതൊനം �ിറപ്ൊര്ട്റ് സമര്പ്ി
കൊനം വൊരണൊസി റകൊെതി 
ഉതരവിട്. കൊശി വിശ്നൊഥ്റ് 
റക്ത്രറതൊെ്റ് റചര്ന്ന �െിഞ്ഞൊ
റ� മതിലില് റേവതയുപെ രൂ�ം 
നിലനില്ക്കുന്നു എന്നൊണ്റ് �രൊ

തികൊര് അവകൊശപപ്ടത്റ്. 2022ല് 
മൊര്ച്ില് സ്ലം �രിറശൊധിക്കു
വൊന്റവണ്ി ഒരു റകൊര്ട്റ് കമ്മ്രീ
ഷണപ� നിറയൊഗിച് റകൊെതി
യുതരവിപനതിപര മസ്റ്ജിേിപറെ 
രക്ൊധികൊരികള് സമര്പ്ിച് 
�രൊതി അലഹബ്ൊേ്റ് ലഹറകൊ
െതി തള്ളി. യൊപതൊരു തെസ്വു
മില്ൊപത സര്പവേ നെന്നു. കൊശി 
വിശ്നൊഥ റക്ത്രപത തകര്ത്റ് 
മുഗള് ചക്രവര്തി ഔ�ംഗസ്രീ
ബ്ൊണ്റ് 16-ൊം നൂറ്ൊണ്ില് മസ്റ്ജി
േ്റ് �ണിഞ്ഞപതന്ന്റ് ആറരൊ�ിച്ചു
ള്ള ഗത്ൊന്വൊ�ി മസ്റ്ജിേ്റ്-കൊശി 
വിശ്നൊഥ റക്ത്രം റകസില് 
അനവധി �രൊതികളൊണ്റ് സുപ്ര്രീം 
റകൊെതിയിലും അലഹബ്ൊേ്റ് ലഹ
റകൊെതിയിലും വൊരണൊസി റകൊ
െതിയിലും ഫയല് പചയേപപ്ടത്റ്.

അവസൊനം, 2022 റമയ്റ് 13ന്റ് 
റകസ്റ് സുപ്ര്രീംറകൊെതി മുമ്ൊപക
പയതി. ആരൊധനൊലയതില് 
വ്രീഡിറയൊ സര്പവേ തുെരുന്നതിന്റ് 
വൊരണൊസി റകൊെതി നിര്റദേശി
ച്്റ് േിവസങ്ങള്കകമൊയിരുന്നു 
ഇത്റ്. ഗത്ൊന്വൊ�ി മസ്റ്ജിേിപറെ 
വ്രീഡിറയൊ സര്റവേക്റ് തൊല്കൊലിക 
സ്റ് ററ് നല്കൊന് സുപ്ര്രീംറകൊെതി 
വിസ്മ്മതിച്ചു. എന്നൊല് റകൊെതി 
��ഞ്ഞത്റ്, സ്രീല് പചയ്തൊലും മസ്റ്ജി
േില് നിസ്റ് കൊരം നിറരൊധികൊ
നൊകില് എന്നൊണ്റ്. കനത സു
രക്യില് മൂന്ന്റ് േിവസപത സര്
പവേ നെത്കയുണ്ൊയി. റമയ്റ് 16ന്റ് 
വൊരണൊസിയിപല പ്രൊറേശിക 
റകൊെതി, ഗത്ൊന്വൊ�ി മസ്റ്ജിേ്റ് 
റകൊംപ്ലക്റ് സിപല സ്ലം മു്പവ
ച്്റ് പൂടൊന് ജില്ൊ ഭരണകൂെതിന്റ് 
നിര്റദേശം നല്കുകയുണ്ൊയി. 
എന്നൊല്, ഹിന്ദുത് വര്ഗ്രീയവൊ
േികള് അവകൊശപപ്ടത്റ് റകൊെതി 
നിറയൊഗിച് വ്രീഡിറയൊ സര്പവേ
യില് വസുഖൊന(ശുചിയൊക്കുന്ന
തിനള്ള െൊങ്്റ്)യില് ഒരു ശിവലിം
ഗം കപണ്തിപയന്നൊണ്റ്. റമയ്റ് 
20ന്റ്, ഗത്ൊന്വൊ�ി റകൊംപ്ലക്റ് സില് 
പ്രൊര്ത്ികൊന് അനവൊേം നല്
കണപമന്ന ഹിന്ദുത് �ൊര്ടികളു
പെ റകസ്റ് സിവില് റകൊര്ടില്
നിന്നും വൊരണൊസി ജില്ൊ ജഡ്റ്ജി
യുപെ റകൊെതിയിറലക്റ് സുപ്ര്രീം
റകൊെതി മൊറ്റുകയുണ്ൊയി.

തതളനിവതുകൾ
ഗത്ൊന്വൊ�ി മസ്റ്ജിേിപല വസു

ഖൊനയില് ശിവലിംഗം കപണ്
തിപയന്ന ഹിന്ദുത് അവകൊശ
വൊേങ്ങപള തകര്ക്കുന്ന പവളിപപ്
ടുതല്, പതൊട്റചര്ന്നുള്ള കൊശി 
വിശ്നൊഥ്റ് റക്ത്രതിപല മഹ
ന്തൊയ രൊറജന്ദ്ര തിവൊരി ��ഞ്ഞ
ത്റ്, ആ നിര്മ്മിതി യഥൊര്ത്തില് 
ഒരു ജലധൊരയൊണ്റ് അല്ൊപത 
ശിവലിംഗമല് എന്നൊണ്റ്. ആജ്റ്ത
ക്റ് എന്ന ഹിന്ി െിവി ന്യൂസ്റ് ചൊ
നലിന്റ് നല്കിയ അഭിമുഖതില് 
തിവൊരി ��ഞ്ഞത്റ്, ''കുടിയൊയി
രിക്കുറമ്ൊള്പതൊറട െൊന്രീ കുളം 
കൊണുന്നതൊണ്റ്, കൊരണം െങ്ങള് 
അവിപെറ�ൊയി കളിക്കുമൊയിരു
ന്നു. ഏപതൊരു കല്നിര്മ്മിതിപയ
യും ശിവലിംഗപമന്ന്റ് വിളിക്കുന്ന
ത്റ് ശരിയല്.'' വൊസ്വതില്, കഴി
ഞ്ഞ പഫബ്രുവരിയില് പ്രധൊനമ

ഗ്യാന്യാപി മസ്ജിദിന്റെയും
മറ്് ഇസ്യാമിക മന്ിരങ്ങളുന്െയും
പപരില് ഉയര്തുന്ന
കപെ ്ി്യാദങ്ങള്

(ശേഷം 12-ാം ശേജില്)

ഉണരുന്ന ഹനിദ്രുത്വയുക്ട പപരനിൽ നനിർബകാധ�ുള്ള വർഗീയ അതനിന്േ�ങ്ങളുക്ട പരമ്രതക്ന്ന രകാജ്ത്ു
ടനീളം പചകാരപ്കാടുേൾ വീഴ്ത്നിക്ക്കാണ്ും നനിസ്സഹകായരകായ ജനങ്ങക്ള ചവനിട്നിയരച്ചുക്േകാണ്ും പടരുന്ന
ത് അപങ്ങയറ്ം വനിഷ�പത്കാക്ട നമ്മൾ േണ്ുക്േകാണ്നിരനിക്ുേയകാണ്. ഇതനിനു  പുറക്�യകാണ്, അപയകാദ്ധ്, 
വകാരണകാസനി, ഗ്കാൻവകാപനി, �ധുര ഷകാഹനി ഈദ്ഗകാഹ്, ടനിപ്ു സുൽത്കാൻ �സ്ജനിദ്, േുത്ബ് �നിനകാർ, തകാജ്�
ഹൽ, അജ്�ീർ ഷരീഫ് എന്നനിങ്ങക്ന എല്കാ �സ്ജനിദുേളും ഇസ്കാ�നിേ സ്�കാരേങ്ങളും, ഹനിദ്രു പ്ന്ത
ങ്ങൾ തേർത്ുക്േകാണ്് നനിർമ്മനിച്ചതകാക്ണന്ന ക്തറ്കായ വകാദ�ുയർത്ുന്നത്.
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(ശേഷം 13-ാം ശേജില്)

ന്തി വലിയ റകൊലൊഹലറതൊപെ 
ഉേ്റ്�ൊെനം പചയ്ത കൊശി-വിശ്
നൊഥ്റ് ഇെനൊഴിയുപെ നിര്മ്മൊണ
തിനൊയി യഥൊര്ത് ശിവലിം
ഗങ്ങള് തകര്ക്കുന്നതിപനക്കു�ി
ച്ൊയിരുന്നു അറദേഹം കൂടുതല് 
വിഷമിച്ത്റ്. അറദേഹം റചൊേിച്
ത്റ്: ''ഇെനൊഴിയുപെ വ്രീതികൂടല് 
നെന്നുപകൊണ്ിരിറക കരുറണ
ശ്ര് മഹൊറേവ്റ്, അമൃറതശ്ര് മഹൊ
റേവ്റ്, അഭിമുറക്തശ്ര് മഹൊറേവ്റ്, 
ചണ്ഡി-ചറണ്ഡശ്ര് മഹൊറേവ്റ് 
തുെങ്ങിയ ശിവലിംഗങ്ങള് തകര്
കപപ്ട്. ഇവപയല്ൊം കൊശിയി
പല പ്രധൊന പ്രതിഷ്കളൊണ്റ്. 
�ഞ്വിനൊയകരൊയ ദുര്മുഖ്റ് വി
നൊയക്റ്, സുമുഖ്റ് വിനൊയക്റ്, മുഖ്റ് 
വിനൊയക്റ്, ജൗ വിനൊയക്റ്, സിദ്ധി 
വിനൊയക്റ് എന്നിവരുപെ പ്രതിമ
കളും തകര്ത്റ് അവരുപെ മൂല
സ്ൊനങ്ങളില്നിന്നും ന്രീകം 
പചയ്തിരിക്കുന്നു. �പക് ഒരൊളും 
ഇതിപനക്കു�ിച്്റ് സംസൊരികില്.'' 
വൊസ്വതില് ശിവലിംഗപത 
അശുദ്ധമൊക്കുന്നതിനൊയി മുസ്്രീ
ങ്ങള് തിരിപക കുളതിറലക്റ് തു
പ്പുന്നുപവന്ന കിംവേന്തിയും ആ 
ഹിന്ദുപുറരൊഹിതന് തള്ളികള
ഞ്ഞു. ആരും അങ്ങപന പചയേിപല്
ന്നും അവര് വസുവിനൊയി പവള്ള
പമടുത്റ് ലകകഴകൊറ�യുള്ളുപവ
ന്നും അറദേഹം ��ഞ്ഞു. 

കൊശി വിശ്നൊഥ റക്ത്രതി
പല പൂജകളുപെ ഭൊഗമൊയ മപറ്ൊരു 
സന്നത്ൊസി മഹന്ത്റ് ഗറണഷ്റ്ശ
ങ്ര് പവളിപപ്ടുത്ന്നത്റ്, അറദേഹ
തിപറെ അ�ിവില് ആ നിര്മ്മി
തി ഒരു ജലധൊരയൊപണന്നൊണ്റ്. 
''െങ്ങള് അത്റ് കുടികൊലംപതൊറട 
കൊണുന്നു. ജലധൊരകള് �ലരൂ
�തില് വരൊം, അവ ജലൊശയ
തിപറെ മധത്തിലൊണ്റ് ഉണ്ൊ
വുക. ചിലറപ്ൊള് അവ്കെ്റ് കരിങ്ല് 
അെിത�യുണ്ൊകൊം. എപറെ അ�ി
വില് അപതൊരു ജലധൊരയൊണ്റ്, 
അല്ൊപത ഹിന്ദുത് �രൊതികൊര് 
അവകൊശപപ്ടതുറ�ൊപല ശിവ
ലിംഗമല്.'' ഇവിപെ മനസ്ിലൊറക
ണ് മപറ്ൊരു കൊരത്ം, മസ്റ്ജിേിപറെ 
നിയമവിരുദ്ധ ലകറയറ്ം പതളി
യികൊനൊയി ഹിന്ദുത്വൊേികള് 
തിരകിട്റ് ഓെിനെക്കുറമ്ൊള്, 
മസ്റ്ജിേിപറെ ഭൂമിയില്നിന്നും 
ഒന്നരലക്ം ചതുരശ്രഅെിയില
ധികം വരുന്ന സ്ലമൊണ്റ് യു�ി 
സര്കൊര് ആവശത്പപ്ടറപ്ൊള് 
മസ്റ്ജിേ്റ് കമ്മിറ്ി വിട്നല്കിയ
ത്റ്. എന്നിട്ം ഹിന്ദുത് കത്ൊമ്്റ് 
ആവശത്പപ്ടുന്നത്റ് മസ്റ്ജിേ്റ് �രി
സരത്റ് മുസ്്രീങ്ങള് പ്രറവശിക്കുന്നത്റ് 
നിറരൊധികണപമന്നൊണ്റ്. വൊസ്
വതില് ഇതിനൊയി ഒരു �രൊതി 
വൊരണൊസി റകൊെതിയില് ഫയല് 
പചയേപപ്ടിരിക്കുന്നു.

ഹിന്ദുത് �രൊതികൊര് അവ
കൊശപപ്ടുന്നത്റ്, ഏറ്വും ആേത്
പത വിറശ്ശ്ര് റക്ത്രം �തി
പനൊന്നൊം നൂറ്ൊണ്ില് ഒരു ഹരി
ചന്ദ്ര �ണികഴിപ്ിച്തൊപണന്നൊ

ണ്റ്. എന്നൊല് വൊേം ചരിത്രഗറവ
ഷണതില് നിന്നല് റകട്റകള്
വിയില്നിന്നൊണ്റ് വരുന്നത്റ്. 
ഇറപ്ൊള് അവര് വ്രീണ്ടും അവകൊ
ശപപ്ടുന്നത്റ്, ''ചരിത്രകൊരമേൊര് 
ഉ�പ്ിക്കുന്നത്റ് 1669 ഏപ്രില് 9ന്റ് 
വൊരണൊസിയിപല ആേിവിറശ്
ശ്ര്(കൊശി വിശ്നൊഥ്റ്) റക്ത്രം 
തകര്ക്കുന്നതിനള്ള ഫര്മൊന് 
മുഗള് ചക്രവര്തി ഔ�ംഗസ്രീബ്്റ് 
പു�പപ്ടുവിച്ിരുന്നു'' എന്നൊണ്റ്. 
എന്നൊല് യഥൊര്ത് ചരിത്രതി
പറെ തൊളുകള് മ�ിക്കുറമ്ൊള് നമു
ക്കുകൊണൊം, ആേത്കൊല വിറശ്
ശ്ര് റക്ത്രം 1194ല് മുഹമ്മേ്റ് 
റഗൊ�ിയുപെ ഭരണകൊലത്റ് കുത
ബുദേ്രീന് ഐബ്കൊണ്റ് നശിപ്ി
ച്ത്റ് എന്ന്റ്. 1500കളില് മുഗള് 
ചക്രവര്തിയൊയിരുന്ന അക്റ്ബ്
റപെ ഉേൊരഭരണകൊലത്റ് റക്
ത്രങ്ങള് നിര്മ്മികൊന് അനവേി
ച്ിരുന്നു എന്നുമൊത്രമല്, �ലറപ്ൊ
ഴം പുനര്നിര്മ്മൊണങ്ങള്ക്റ് സൊ
മ്തിക സഹൊയവും ലഭിച്ിരു
ന്നു. വൊസ്വതല് അക്റ്ബ്റപെ 
സഖത്കക്ികളൊയിരുന്ന രൊജ
സ്ൊനിപല ഹിന്ദു രജപുത്രര് ബ്നൊ
�സ്റ് �ൊട്കളുപെയും റക്ത്രങ്ങ
ളുപെയും നിര്മ്മൊണതില് മുഗള് 
കൊല�ടതിപറെ ഈ സമയത്
തപന്ന സജ്രീവമൊയി �പങ്ടുതി
രുന്നു. ഈ ചരിത്രം നിസ്ൊരമൊയി 
വിസ്മരിക്കുന്നു. 

മഥതുര ഈേ്ഗതാഹ്, കതുത്ബ് 
മനിനതാർ, ടനിപ്തു �തുൽത്താന് 
മ�്ജനിേ്, അജ്മീർ ഷരീഫ് 
എന്നനിവയതുതടദമതല ഉയർ
ത്തുന്ന അവകതാശ വതാേങ്ങൾ

ഇവിപെ ഓര്റകണ് മപറ്ൊരു 
കൊരത്ം, കു�ച്ചുമൊസം മുമ്്റ് ഉതര്
പ്രറേശ്റ് നിയമസഭൊ പതരപഞ്ഞ
ടുപ്ിനള്ള തയേൊപ�ടുപ്പുകള്കിെ
യില് അന്നപത ബ്ിപജ�ി ഉ�
മുഖത്മന്തി റകശവ്റ്പ്രസൊേ്റ് മൗരത് 
െ്്രീറ്്റ് പചയ്തത്റ്, അറയൊദ്ധത്യിലും 
കൊശിയിലും വമ്ന് റക്ത്രങ്ങളുപെ 
നിര്മ്മൊണം പുറരൊഗമിച്ചുപകൊണ്ി 
രിക്കുന്നു, സമൊനമൊപയൊരു മഹൊ
റക്ത്രം മഥുരയിലും �ണിയൊന് 
�ൊര്ടി തയേൊപ�ടുക്കുകയൊപണന്നൊ
ണ്റ്. ബ്ിപജ�ി സര്കൊരിപല 
ഉന്നത റനതൊകപളടുക്കുന്ന ഈ 
നില�ൊെ്റ്, 17-ൊം നൂറ്ൊണ്ില് മുഗള് 
ഭരണൊധികൊരിയൊയ ഔ�ംഗസ്രീ
ബ്്റ് റക്ത്രഭൂമിയില് മസ്റ്ജിേ്റ് 
�ണിഞ്ഞു എന്ന്റ് വിശ്സികപപ്
ടുന്ന വൊരണൊസിയിപലയും മഥു
രയിപലയും ഭൂമി തിരിച്ചു�ിെിക
ണപമന്ന �ഴയ സം��രിവൊര് 
പ്രചൊരണറതൊെ്റ് ഒത്റ�ൊകുന്ന
തൊണ്റ്. മഥുര ഈേൊഗൊഹ്റ് സം
ബ്ന്ധിച് വസ്തുതപയന്തൊണ്റ്? റന
രപത മഥുരയിപല കൃഷ്ണജമേഭൂമി 
സംബ്ന്ധിച്്റ് തര്കങ്ങപളൊന്നും 
ഉണ്ൊയിരുന്നില്. മഥുര റക്ത്രം 
ഈേ്റ്ഗൊഹുമൊയി ഒരു 'വിശുദ്ധ 
വൊതില്' വഴി ബ്ന്ധികപപ്ടിരു
ന്നു. തലമു�കളൊയി മഥുര റക്ത്ര
തിനള്ളിപല ഭഗവൊന് കൃഷ്ണപറെ 

വിഗ്ഹമെകമുള്ള പ്രതിഷ്കള് 
കൊയി വസ്ത്രങ്ങള് തുന്നുന്നതും തല
പ്ൊവുകളുണ്ൊക്കുന്നതും മുസ്്രീം വനി
തകളൊയിരുന്നു. രൊമനവമിക്റ് ഭഗ
വൊന് കൃഷ്ണപന സംബ്ന്ധിക്കുന്ന 
ക്രീര്തനം തപറെ മികച് ആലൊ
�ന ലശലിയില് �ൊെി ഏവപര
യും ആഹ്ൊേഭരിതരൊക്കുന്നത്റ് ഒരു 
വൃദ്ധ മുസ്്രീം ഗൊയകനൊണ്റ്. ഗജനി 
മഹമൂദും �ിന്ന്രീെ്റ് സികന്തര് 
റലൊധിയും 1098 എഡിയില് മഥുര 
പകൊള്ളയെിക്കുകയുണ്ൊയി. ഇതി
പറെ അെിസ്ൊനതില് ഔ�ംഗ
സ്രീബ്്റ് ചക്രവര്തിയുപെ ഭരണ
കൊലത്റ് തകര്കപപ്ട റക്ത്ര
തിപറെ അവശിഷ്ടങ്ങളില്നിന്നൊ
ണ്റ് ഈേ്റ്ഗൊഹ്റ് നിര്മ്മിച്പതന്നൊ
ണ്റ് ഹിന്ദുത് സം�െനകള് പ്ര
ചരിപ്ിക്കുന്നത്റ്. 

അക്റ്ബ്ര് ചക്രവര്തിയൊണ്റ് 
റഗൊവിന്്റ് റമൊഹന് റക്ത്രം നിര്
മ്മികൊനൊയി 135 ബ്ിഗ ഭൂമി നല്
കിയത്റ്. അറദേഹതിപറെ റ�ര
ക്കുടിയൊയ ഔ�ംഗസ്രീബ്്റ് ആ 
ഭൂമി തിരിച്ചു�ിെിക്കുകറയൊ റക്
ത്രം തകര്ക്കുകറയൊ പചയ്തിടില്. 
റഗൊ�ിനൊഥ്റ്, മേന്റമൊഹന് റക്
ത്രങ്ങളും അറദേഹം പതൊടിടില്. 
മ�ിച്്റ്, 1697ലും 1707ലും റക്ത്ര
ങ്ങള് മുറന്ന അവര്ക്കുണ്ൊയിരു
ന്ന ഭൂമിക്റ് തുെര്ന്നും ഉെമസ്രൊ
യിരിക്കും എന്ന്റ് രണ്ടുവടം വിളം
ബ്രം പചയ്യുകയൊണുണ്ൊയത്റ്. 
മേന്റമൊഹന് റക്ത്രതിപല 
പൂജൊരി, ജൊട്റ് കലൊ�തിനിപെ 
അക്റ്ബ്റപെ സമയത്റ് കല്പ്ിച് 
വസ്തുേൊനതിപറെ റരഖ നഷ്ടമൊ
പയന്ന്റ് അറ�ക്ിച്റപ്ൊള് പുതി
യതൊയി ഭൂമി അളന്ന്റ് റരഖ നല്
കൊന് ഔ�ംഗസ്രീബ്്റ് ഉതരവിട്. 
1593ല് മഥുരയില് മയിലുകപള 
റവടയൊടുന്നത്റ് അക്റ്ബ്ര് നിറരൊ
ധിച്ിരുന്നു. അവിപെ വളര്ത്ന്ന 
�ശുകള്ക്റ് അറദേഹം നികുതി
പയൊഴിവൊകിയിരുന്നു. ഈ നയ
ങ്ങപളൊപക ഔ�ംഗസ്രീബും അം
ഗ്രീകരിക്കുകയും, കൊലിറമയ്ക്കുന്ന 
ഭൂമിയില് മറ്്റ് തെസങ്ങപളൊന്നും 
സൃഷ്ടികരുപതന്ന്റ് പ്രഖത്ൊ�ിക്കുകയും 
പചയ്തിരുന്നു. ഔ�ംഗസ്രീബ്ിപറെ 
സറഹൊേരന് സ്ര്ണ്ം പൂശിയ 
റകശബ്്റ് റേവ്റ് റക്ത്രം ജൊട്റ് കലൊ
�തിപറെ റകന്ദ്രമൊയിരുന്നു. 
കലൊ�ം അെിച്മര്തിയറപ്ൊള് 
റക്ത്രം ഔ�ംഗസ്രീബ്്റ് നശിപ്ി
ച്ിരുന്നു. അതിന്റ് മതവുമൊയി 
ബ്ന്ധമില്.

ഗത്ൊന്വൊ�ി മസ്റ്ജിേ്റ് സര്റവേ
ക്കുറശഷം, ഡല്ഹിയിപല കുത
ബ്്റ് മിനൊ�ിനറമലൊണ്റ് മപറ്ൊരു 
വിവൊേം ആളികതിക്കുന്നത്റ്. 
അവിപെ ഹിന്ദുലേവങ്ങളുപെ വി
ഗ്ഹങ്ങള് കിടിപയന്നും ആ നിര്
മ്മിതി ഹിന്ദു ചക്രവര്തിയൊയി
രുന്ന വിക്രമൊേിതത്ററെതൊണ്റ്, 
അല്ൊപത കുതബ്്റ് ഉേ്റ് േിന് ഐബ്
കിററെതല് എന്നൊണ്റ് ഹിന്ദുത്
വൊേികള് അവകൊശപപ്ടുന്നത്റ്. 
വിശ്ഹിന്ദു �രിഷത്റ് വക്തൊവ്റ് 
വിറനൊേ്റ് ബ്ന്സൊല് അവകൊശ

പപ്ടത്റ് കുതബ്്റ് മിനൊര് യഥൊര്
ത്തില് വിഷ്ണുസ്ംഭമൊണ്റ് എന്നും, 
27 ഹിന്ദു-ലജന റക്ത്രങ്ങള് 
പ�ൊളിച്്റ് കിടിയ സൊമഗ്ികള്
പകൊണ്ൊണ്റ് അത്റ് നിര്മ്മിച്ിരി
ക്കുന്നപതന്നുമൊണ്റ്. ഏവപരയും 
നിരൊശപപ്ടുതിപകൊണ്്റ് ബ്ിപജ 
�ി സര്കൊരിപറെ സൊംസ്റ് കൊരിക 
മന്തൊലയം ആര്കിറയൊളജികല് 
സര്റവേ ഓഫ്റ് ഇന്തത്റയൊെ്റ് അവിപെ 
ഖനനം നെതൊനം കുതബ്്റ് മി
നൊ�ിപല വിഗ്ഹങ്ങപളക്കു�ിച്്റ് 
�ഠികൊനമൊണ്റ് ആവശത്പപ്ടത്റ്. 
ഇറപ്ൊള് എഎസ്റ് ഐ ഒരു സതത്
വൊങ്റ്മൂലതിലൂപെ റകൊെതിപയ 
അ�ിയിച്ിരിക്കുന്നത്റ് കുതബ്്റ് 
മിനൊര് 1914 മുതല് സംരക്ിക
പപ്ടുകയൊപണന്നൊണ്റ്. ഇറപ്ൊള് 
അതിപറെ നിര്മ്മിതി മൊറ്ൊറനൊ 
അവിപെ പൂജ നെത്ന്നത്റ് അം
ഗ്രീകരികൊറനൊ സൊധത്മല്. മപറ്ൊ
രു സം��രിവൊര് സം�െനയൊയ 
നറരന്ദ്രറമൊേി വിചൊര് മഞ്്റ്, കര്
ണൊെകയിപല മൊണ്ഡത് ജില്ൊ ഭര
ണകൂെറതൊെ്റ് ശ്ര്രീരംഗ�ടണപത 
ജമൊമസ്റ്ജിേിനള്ളില് പ്രൊര്ത്ി
കൊന് ഹിന്ദുകള്ക്റ് അനമതി 
നല്കണപമന്ന്റ് അറ�ക്ിച്ിരി
ക്കുകയൊണ്റ്. ഇത്റ് 1782ല് െിപ്പു 
സുല്തൊപറെ ഭരണകൊലത്റ് നിര്
മ്മിച്തും എഎസ്റ് ഐ ഒരു ല�
തൃകസ്തൊയി സംരക്ിക്കുകയും 
പചയ്യുന്ന ഇെമൊണ്റ്. മസ്റ്ജിേിന
ള്ളില് ഒരികല് ഒരു ഹനമൊന് 
റക്ത്രം ഉണ്ൊയിരുന്നുപവന്നൊണ്റ് 
ഹിന്ദുത് സം�െന അവകൊശ
പപ്ടുന്നത്റ്. പമക കഴിഞ്ഞൊല് മു
സ്്രീങ്ങളുപെ ഏറ്വും വലിയ രണ്ൊ
മപത ത്രീര്ത്ൊെന റകന്ദ്രമൊയ 
അജ്റ്മ്രീ�ിപല സൂഫി സനത്ൊസി 
പമൊയ്റ് നദേ്റ്്രീന് ചിഷ്ടിയുപെ ഖബ്�ി
െം ഒരികല് ഒരു റക്ത്രമൊയിരുന്നു 
എന്നു��ഞ്ഞുപകൊണ്്റ് എഎസ്റ് ഐ
യുപെ സര്പവേ ആവശത്പപ്ടിരിക്കു
കയൊണ്റ് മപറ്ൊരു ഹിന്ദുത് സം
�െന. ഇതരം തലതിരിഞ്ഞ 
അവകൊശവൊേങ്ങള് ഇനിയും കൂ
ടുതല് വരൊം.
�്വതാമനി വനിദവകതാനന്ദനതും 
ദ്പതം-മ�്ജനിേ് വനിവതാേങ്ങളതും

തങ്ങളുപെ ഹിന്ദുസ്ത്ം കൊ
ണിക്കുന്നതിനൊയി ബ്ിപജ�ിയും 
സം��രിവൊറം സ്ിരം സ്ൊമി 
വിറവകൊനന്പറെ ചിത്രം ഉ�റയൊ
ഗികൊറണ്്റ്. വിറവകൊനന്നൊക
പട, േശലക്ങ്ങള് �ടിണികിെ
ന്നു മരിക്കുറമ്ൊള് നെത്ന്ന റക്
ത്രനിര്മ്മൊണപതയും വിഗ്ഹ
ങ്ങള് ആഭരണങ്ങള് ചൊര്തി 
അലങ്രിക്കുന്നതിപനയും കഠിന
മൊയി അ�ല�ിച്ിരുന്നു. തകര്
കലിപറെ പ്രവൃതികപളയും അറദേ
ഹം ശക്തമൊയി തള്ളിപ്�ഞ്ഞി
രുന്നു. ''നശ്രീകരണതിപറെ �രി
ഷ്റ് കര്തൊകപളപകൊണ്്റ് റലൊ
കതിന്റ് യൊപതൊരു ഉ�റയൊഗവു
മില്. കൊശിയിപലയും വൃന്ൊവന
തിപലയും റക്ത്രങ്ങളുപെ വൊതി
ലുകള് തു�കൊനം അെ്കെൊനമൊയി 

ഒരു റകൊെി രൂ�യൊണ്റ് പചലവി
ടുന്നത്റ്. ഇറപ്ൊള് പ്രതിഷ് വസ്ത്രം 
മൊറന്നു, ആഹൊരം കഴിക്കുന്നു, 
അപല്ങ്ില് അനൊഥരൊയ കുടിക
ളുപെ പൂര്വികര്ക്കുള്ള �ിണ്ഡം 
റനേിക്കുന്നു. ജ്രീവനള്ള ലേവങ്ങ
ളൊകപട ഭക്ണമില്ൊപത വിേത്ൊ
ഭത്ൊസമില്ൊപത എല്ൊകൊലവും 
ഒടുങ്ങുന്നു... ഹൊനികരമൊയ ഒരു 
അസുഖം നമ്മുപെ നൊടില് നില
നില്ക്കുന്നു. രൊജത്ം മുഴവന് ഒരു 
വിശൊലമൊയ ഭ്ൊന്തൊലയമൊയി മൊ
�ിയിരിക്കുന്നു.''(വിറവകൊനന്ന് 
സറന്ശങ്ങളും കൃതികളും)

ആര്പകങ്ിലും വിശ്ൊസിയൊ
യി മൊ�ണപമങ്ില്, അയൊള്ക്റ് 
കൃഷ്ണന് മഥുരയിലൊറണൊ ജനിച്
ത്റ്, ഗ്രീറതൊ�റേശം നല്കിയ
റപ്ൊള് കൃഷ്ണന് എവിപെ, എന്തുപച
യ്യുകയൊയിരുന്നു എന്നിവപയൊന്നും 
അ�ിറയണ് ആവശത്ംതപന്നയില് 
എന്നൊയിരുന്നു അറദേഹതിപറെ 
�ക്ം. വിശ്ൊസികളൊയ ഹിന്ദു
കളുപെ മുന്നില് വിറവകൊനന്പറെ 
വ്രീക്ണം അെിസ്ൊനരഹിതവും 
മണ്തരവുമൊയിരുന്നു എന്നു ��
യൊന് ബ്ിപജ�ി-സം��രിവൊര് 
എന്നു ��യുന്നവര്ക്റ് ലധരത്മു
റണ്ൊ?

മതുസീം രതാജതാകെന്താതരയതും 
ആപകമണകതാരനികതളയതും 
ഒറ്തനിരനിഞ്് ആപകമനികെതുന്നത് 
മൗലനികവതാേമതാണ്

ജഗന്നൊഥ റക്ത്രം �ഴയ ബു
ദ്ധറക്ത്രമൊയിരുന്നു എന്ന്റ് വി
റവകൊനന്ന്തപന്ന തു�ന്നു ��
ഞ്ഞിട്ണ്്റ്. അതും മറ്റു�ലതും ലക
യെക്കുകയും വ്രീണ്ടും ലഹന്വി
കമൊക്കുകയും പചയ്തു എന്ന്റ് അറദേ
ഹം ��ഞ്ഞു. ഇതിപറെ റ�രില് 
ആപരങ്ിലും റകൊ�ൊകുലരൊറയൊ, 
ഇല്. കൊരണം, ഈ സതത്ം അവ
സരവൊേ വിഭജന രൊഷ്ട്രീയതിറനൊ 
വരുമൊനമുണ്ൊകൊറനൊ തലപക
ട്കറളൊ രൊഷ്ട്രീയ സ്ൊധ്രീനറമൊ 
പതരപഞ്ഞടുപ്പുറനടറമൊ ഉണ്ൊകി
പയടുകൊറനൊ സഹൊയിക്കുന്നില്. 
മുസ്്രീം അക്രമകൊരികള്ക്കും ചക്ര
വര്തിമൊര്ക്കുപമതിപര ശ്റ്ബ്േമു
യര്ത്ന്നതൊണ്റ് കൂടുതല് റനടമു
ണ്ൊക്കുക. �പക്, ഹിന്ദു, ലജന, 
ബുദ്ധ, സിഖ്റ് തുെങ്ങിയ എല്ൊ ഭര
ണൊധികൊരികളും പചയ്തിട്ള്ള പകൊ
ള്ളരുതൊയ്മകളും വളപരയധികമൊ
പണന്ന്റ് ചരിത്രം ��യുന്നു. കൂടു
തല് പ്രശസ്രൊയവര് കൂടുതല് 
പകൊലയും പകൊള്ളയും നെതിയ
വര് തപന്നയൊയിരുന്നു. എല്ൊ ജൊ
തിയിലും മതതിലുംപ�ട ഭരണൊ
ധികൊരികളുപെ പകൊെിയ �ൊ�
ങ്ങളുപെ �ലസംഭവങ്ങളും സതത്ം 
റതടുന്നവര്ക്റ് കൊണൊനൊകും. തി
ളങ്ങുന്ന ചരിത്രപുരുഷമേൊപരത
പന്ന ക്രൂശികപപ്റെണ് വില്മേൊ
രൊയും ചരിത്രതില് കൊണൊം. 
ഒന്നിന�ി�പക ഒന്നൊയി റക്ത്ര
ങ്ങള് നശിപ്ിച്്റ് ശ്ര്രീറകൊവിലില് 
ഒളിപ്ിച് സ്ര്ണ്വും വിലകൂെിയ 
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(12-ാം ശേജില് നിന്ന്ജ്)
ആഭരണങ്ങളും പകൊള്ളയെിച് 
ഹിന്ദു രൊജൊകമേൊരുണ്്റ്. അറപ്ൊള് 
മുസ്്രീം ഭരണൊധികൊരികളുപെ മൊത്രം 
പതറ്റുകളില് ശ്രദ്ധ റകന്ദ്ര്രീകരിക്കു
ന്നത്റ് മതഭ്ൊന്തൊണ്റ്. സതത്മല്. 
രൊജൊകമേൊരുപെയും ചക്രവര്തി
മൊരുപെയും മതവിശ്ൊസം തപന്ന
യൊയിരുന്നു സൊധൊരണ ജനങ്ങ
ളുറെതും എന്ന്റ് കരുതുന്നതും അതു
റ�ൊപല പതറ്ൊണ്റ്. ഔ�ംഗസ്രീ
ബ്ിപറെ പതറ്റുകള്ക്റ് എല്ൊ മുസ്്രീ
ങ്ങളും ഉതരവൊേികളൊറണൊ? 
എങ്ില് ബ്ംഗൊളിലും ഗുജ�ൊതി
ലും മ�ൊതയിപല പകൊള്ളകൊര് 
പചയ്ത ക്രൂരതകള്ക്റ് എല്ൊ മഹൊ
രൊഷ്ടകൊര്ക്കുംറനപര ആപരങ്ി
ലും വിരല്ചൂണ്ടുറമൊ ? 

ഇല്താത് പപശ് നങ്ങൾ  
കതുത്നിതപ്താകെതുന്നതനിനതു  
പനിന്നനിൽ വ്ക്മതായ  
ആ�ൂപതണമതുണ്്

ഇവിപെ വത്ക്തമൊയ ഒരു റചൊേത്ം 
ഉയരുന്നു: നൂറ്ൊണ്ടുകളൊയി സൊ
ധൊരണകൊരൊയ മുസ്്രീങ്ങള് പ്രൊര്
ത്നകള് നെതിയ വസ്തുകള് 
പ�പടന്ന്റ് ഹിന്ദുഭൂമിയൊയി 'കപണ്
തി' തിരിച്ചു�ിെികൊന് ശ്രമിക്കു
ന്നതിന�ിന്നില് എപന്തങ്ിലും 
യുക്തിയുറണ്ൊ? ഇന്ന്റ് ഹിന്ദുകളും 
മുസ്്രീങ്ങളും ഒരുറ�ൊപല റനരിടു
ന്ന ന്രീറന്ന പ്രശ്റ് നങ്ങളിപലന്തി 
റനൊപെങ്ിലും ഇതരം അവകൊ
ശങ്ങള്ക്കും റകൊലൊഹലങ്ങള്ക്കും 
ബ്ന്ധമുറണ്ൊ? �ിപന്ന എന്തിനൊ
ണ്റ് ഇതരം അനൊവശത് വിഷയ
ങ്ങള് കുതിപപ്ൊക്കുന്നത്റ് ? ഉത
രം ഏപ� അകപലയല്. ആര്എ
സ്റ്എസ്റ്-ബ്ിപജ�ി-സം��രി
വൊ�ിപറെ ഇന്ധനം ഇതൊണ്റ്. ജ്രീ
വിതതിപറെ എല്ൊ ന്രീറന്ന പ്ര
ശ്റ് നങ്ങളുപെയും സ്രഷ്ടൊകള് ഭരി
ക്കുന്ന മുതലൊളിതമൊപണന്ന 
വസ്തുതകള് മ�ച്ചുപവകൊനറല്, 
അവരുപെ ആശിര്വൊേറതൊപെ 
ഭരണതിറല�ിയ ഹിന്ദുത്ക്കൂടം, 
റക്ത്രതിപറെയും മസ്റ്ജിേിപറെ
യും റ�രിലുള്ള സം�ര്ഷങ്ങള് 
സൃഷ്ടിച്്റ് അതിപന റകന്ദ്രവിഷയ
മൊകി ഉയര്തികൊടി മുറന്നൊട്റ് 
റ�ൊകുന്നത്റ്? ഇതുതപന്നയൊണ്റ് 
സംഭവിക്കുന്നത്റ്.

'റമൊേി സര്കൊര്-പുതിയ ഇന്തത്
യുപെ ശില്ികള്' എന്ന ഒരു ശ്രീര്
ഷകഗൊനം ബ്ിപജ�ി പു�തി�

ക്കുകയുണ്ൊയി. അറയൊദ്ധത്യിപല 
രൊമറക്ത്ര നിര്മ്മൊണവും വൊര
ണൊസിയിപല കൊശി വിശ്നൊഥ 
ഇെനൊഴിയുമൊണ്റ് ഇതില് പ്രമുഖ
മൊയി ഉയര്തികൊട്ന്നത്റ്. മഥു
രയില് വരൊന്റ�ൊകുന്ന കൃഷ്ണജ
മേഭൂമി റക്ത്രതിപറെയും ദൃശത്ം 
ഇതിലുണ്്റ്. ഭരിക്കുന്ന കുതകക
ളുപെ വത്ക്തമൊയ �ിന്തുണറയൊപെ 
കഴിഞ്ഞ േശകതില് ഹിന്ദുത് 
മതഭ്ൊന്തമേൊര്ക്കുണ്ൊയ വമ്ിച് 
ഉയര്ച് കണകിപലടുക്കുറമ്ൊള്, 
തങ്ങളുപെ ചരിത്ര നിര്മ്മിതികളും 
ആരൊധനൊലയങ്ങളും നശിപ്ിക
പപ്ടുറമൊ എന്നു ഭയകൊന് ഇന്തത്
യിപല മുസ്്രീങ്ങള്പകല്ൊം കൊര
ണങ്ങളുമുണ്്റ് എന്നു��യുന്നത്റ് 
പതറ്ല്.

1991തല ആരതാധനതാലയങ്ങതള 
�ംബന്നിച് നനിയമം

ഈ സൊഹചരത്തില്, രൊം 
മന്ിര് പ്രറക്ൊഭതിപറെ കൊലത്റ് 
�ി.വി.നരസിംഹ�ൊവുവിപറെ 
റകൊണ്ഗ്സ്റ് സര്കൊര് �ൊസൊ
കിയ ആരൊധനൊ സ്ലങ്ങപള 
സംബ്ന്ധിച് നിയമപതക്കു�ിച്്റ് 
�രൊമര്ശിറകണ്തുണ്്റ്. ഈ നി
യമതിപറെ ഉറദേശത്ം, 1947 ആഗ
സ്റ്റ് 15ന്റ് ഒരു ആരൊധനൊ സ്ല
തിപറെ മത�രമൊയ സ്ഭൊവം 
എങ്ങപനയൊയിരുറന്നൊ അത്റ് അതു
റ�ൊപല നിലനിര്ത്ക എന്നതൊ
ണ്റ്. ഈ ലക്ത്തിനണ്ൊയിരു
ന്ന ഒറരപയൊരു അ�വൊേം ബ്ൊബ്�ി 
മസ്റ്ജിേ്റ് തര്കമൊയിരുന്നു. നിയ
മതിപറെ മൂന്നൊം ഭൊഗതില് ��
യുന്നു:''ഏപതങ്ിലും മതതിപറെ
റയൊ വിഭൊഗതിപറെറയൊ ആരൊ
ധനൊ സ്ലപത, അറത മതതി
പറെ മപറ്ൊരു വിഭൊഗതിപറെറയൊ 
മപറ്ൊരു മതതിപറെറയൊ ആരൊ
ധനൊസ്ലമൊകി മൊറ്ൊന് �ൊടു
ള്ളതല്.'' നിയമതിപറെ ആ�ൊം 
ഭൊഗം വത്ക്തമൊക്കുന്നത്റ്:''ഭൊഗം മൂ
ന്നിപറെ ചടങ്ങപള ലം�ിക്കുന്ന
യൊള്ക്റ് മൂന്നു വര്ഷം വപര തെവും 
�ിഴയും ചുമതി ശിക്ികൊവുന്ന
തൊണ്റ്.'' ഈ നിയമതിപറെ 4(1) 
വകുപ്്റ് പ്രഖത്ൊ�ിക്കുന്നത്റ്:''1947 
ആഗസ്റ്റ് 15ന്റ് നിലനിന്ന ഒരു ആരൊ
ധനൊസ്ലതിപറെ മതസ്ഭൊവം 
അങ്ങപനതപന്ന തുെരണം.'' വകു
പ്്റ് 4(2) അനസരിച്്റ് ഈ നിയമം 
പ്രൊബ്ലത്തില് വരുന്ന സമയ
ത്റ് ഏപതങ്ിലും റകൊെതിയില് 

ഏപതങ്ിലും ആരൊധനൊ സ്ല
തിപറെ മത�രമൊയ സ്ഭൊവം 
മൊറ്റുന്നതുമൊയി ബ്ന്ധപപ്ട റകസു
കള് നിലനില്ക്കുന്നുപണ്ങ്ില് 
അവപയൊഴിപക ആ സ്ഭൊവതി
ലുള്ള മപറ്ൊരു റകസും പുതുതൊയി 
ഒരു റകൊെതിയിലും സ്്രീകരികൊന് 
�ൊടുള്ളതല്. നിയമതിപറെ 3-ൊം 
വകുപ്ില് ��യുന്ന സ്ഭൊവമൊറ്ം 
എന്തൊണ്റ് എന്ന്റ് വകുപ്്റ് 2(ബ്ി)
യില് വത്ൊഖത്ൊനിക്കുന്നുണ്്റ്; അതൊ
യത്റ് എന്തു തരതിലുള്ള മൊറ്വും 
ഇതിപറെ �രിധിയില് വരും.

അതനസരിച്്റ്, വൊരണൊസി 
റകൊെതിയില് അഞ്്റ് ഹിന്ദു സ്ത്ര്രീ
കള് നല്കിയ, ഗത്ൊന്വൊ�ി മസ്റ്ജി
േില് ദൃശത്റമൊ അദൃശത്റമൊ ആയ 
പ്രതിഷ്കള്ക്റ് പൂജ നെതി ആരൊ
ധികൊനള്ള അവകൊശം ഹിന്ദു
കള്ക്റ് നല്കണപമന്ന �രൊതി 
അംഗ്രീകരികപപ്ടൊല് അതിനര്
ത്ം, 1947 ആഗസ്റ്റ് 15ന്റ് നിലവി
ലുണ്ൊയിരുന്ന ഗത്ൊന്വൊ�ി മസ്റ്ജി
േിപറെ സ്ഭൊവതിന്റ് മൊറ്ം വരു
ത്ന്നു എന്നൊണ്റ്.  വത്ക്തമൊയും 
ഇത്റ് നിയമതിപറെ മൂന്നൊം ഭൊഗ
തിന്റ് എതിരൊണ്റ്. അതുപകൊണ്ടു
തപന്ന �രൊതി നിലനില്കില് 
എന്നുമൊത്രമല്, �രൊതികൊര് ശി
ക്ൊര്ഹരുമൊണ്റ്. �പക്, ഫൊസി
സ്റ്റ് ഏകൊധി�തത്ം �ിെിമുറക്കു
റമ്ൊള് ന്രീതിനത്ൊയ സംവിധൊന
വും ഭരണൊധികൊരികളുപെ തൊല്
രത്ങ്ങള്ക്കും കല്പ്നകള്ക്കും 
വിറധയരൊകപപ്ടുന്നു.

റമല്പ്�ഞ്ഞ നിയമം ഇറപ്ൊള് 
ബ്ിപജ�ി, സുപ്ര്രീം റകൊെതിയില് 
റചൊേത്ം പചയ്യുകയൊണ്റ്. നിയമ
തിപറെ 2, 3, 4 വകുപ്പുകളുപെ ഭര
ണ�െനൊ സൊധുതപയ അവരുപെ 
വക്തൊവ്റ് റചൊേത്ം പചയ്യുന്നു. ഭര
ണ�െനയുപെ 14, 15, 21, 25, 26, 
29 എന്ന്രീ വകുപ്പുകളുപെ ലം�ന
വും മറതതര മൂലത്ങ്ങള്ക്റ് എതി
രുമൊണ്റ് ഈ നിയമം എന്നൊണ്റ് 
അവരുപെ ഹര്ജിയില് ആറരൊ
�ിക്കുന്നത്റ്. �രറമൊന്നത റകൊെ
തിയുപെ മൂന്നംഗ പബ്ഞ്്റ്, 2021 
മൊര്ച്്റ് 26ന്റ് ഈ �രൊതിയില് 
റനൊട്രീസ്റ് അയയ്ക്കുകയുണ്ൊയി. 
എന്നൊല് സുപ്ര്രീംറകൊെതിയുപെ 
തപന്ന വിശൊല പബ്ഞ്്റ്, 2019ല് 
തപന്ന, ബ്ൊബ്�ി മസ്റ്ജിേ്റ് തര്
കം ലകകൊരത്ം പചയ്യുന്ന റവള
യില് ഈ നിയമതിപറെ ഭരണ

�െനൊ സൊധുത അംഗ്രീകരിച്തൊ
ണ്റ്. അന്ന്റ് റകൊെതി ��ഞ്ഞത്റ്, 
ഈ നിയമം പു�പപ്ടുവിക്കുന്ന 
തിലൂപെ സര്കൊര്, എല്ൊ മതങ്ങ
ളുപെയും തുലത്തയും മറതതരത്
വും ഉയര്തിപ്ിെിക്കുന്നതിനള്ള 
തങ്ങളുപെ ഭരണ�െനൊ�രമൊയ 
കെമയും ഉതരവൊേിതവും പ്ര
റയൊഗതില് പകൊണ്ടുവന്നു എന്നൊ
ണ്റ്. എന്നിട്ം ആ നിയമതിപറെ 
പുനഃ�രിറശൊധന നെക്കുന്നു. നി
യമതിപറെ ചില വകുപ്പുകള് റചൊ
േത്ംപചയ്തുപകൊണ്ടുള്ള പുതിയ �രൊതി 
കഴിഞ്ഞ റമയില് സുപ്ര്രീം റകൊെ
തിയില് ഫയല് പചയ്യുകയും പചയ്തു. 
കൊരണം, ഈ നിയമം �ദേൊകി
യൊലല്ൊപത ബ്ിപജ�ിക്കും സം
��രിവൊ�ിനം തങ്ങളുപെ ഹ്രീന
മൊയ അജണ്യുമൊയി മുറന്നൊട് 
റ�ൊകൊനൊവില്.
ചനിന്നികെതുന്ന ജനങ്ങൾ �ത്
തത് മതുറനിതകപ്നിടനികെതുന്നതനി
ലൂതടദയ ഈ ഹീനമതായ  
പദ്തനി തതുറന്നതുകതാട്താനതാകൂ

ന്യൂന�ക് സമുേൊയതിന 
റനപരയുള്ള പവറപ്പും അക്രമവും 
ഇറപ്ൊള് വര്ദ്ധിക്കുന്നതും, റക്
ത്രം-മസ്റ്ജിേ്റ് റ�ൊപലയുള്ള ക�െ 
പ്രശ്റ് നങ്ങള്ക്കുറമല് ആസൂത്രിത
മൊയ അമിത പ്രചൊരം, ചരിത്രതി
പറെ വളപച്ൊെികലും വത്ൊജചരി
ത്ര നിര്മ്മിതിയും, ഹിന്ദുത് റമ
ധൊവിത്തില് ഊന്നിയുള്ള വത്ൊജ 
അവകൊശവൊേങ്ങള്ക്റ് ജഡ്രീഷത്ല് 
അംഗ്രീകൊരം റനെൊനള്ള ഗൂഢശ്ര
മങ്ങള് - ഇപതല്ൊം മതതിപറെ 
അെിസ്ൊനതില് വര്ഗ്ഗ്രീയ ധ്രു
വ്രീകരണമുണ്ൊകി ഹിന്ദു ഭൂരി�
ക്തിപറെ റവൊട്കള് സ്ന്തമൊ
കി അധികൊരമു�പ്ികൊന് മൊത്ര
മല്. ജനജ്രീവിതപത ന്രീറ്റുന്ന പ്ര
ശ്റ് നങ്ങളൊയ ത്രീവ്രവിലകയറ്ം, 
വര്ദ്ധിക്കുന്ന പതൊഴിലില്ൊയ്മ, വള
രുന്ന േൊരി്ത്ം, മതിയൊയ വിേത്ൊ
ഭത്ൊസതിപറെയും ആറരൊഗത്സം
വിധൊനങ്ങളുപെയും ലഭത്തക്കു�വ്റ്, 
പ�രുകുന്ന കുറ്കൃതത്ങ്ങളും അഴി
മതിയും, സ്ത്ര്രീകള്പകതിപരയുള്ള 
കുറ്കൃതത്ങ്ങളിപല വളര്ച് - ഇതി
പനൊപകപയതിപര പുകയുന്ന ജന
റരൊഷതില്നിന്നും ജനങ്ങളുപെ 
സം�െിത പ്രറക്ൊഭം ഉയര്ന്നു
വരുന്നതിപന തകിെംമ�ിക്കുക 
എന്ന ലക്ത്വും ഈ ന്രീകങ്ങള്
ക്കു�ിന്നിലുണ്്റ്. 
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നിസ്ഹൊയരും േരി്രുമൊയ 
ബ്ഹുജനങ്ങളുപെ രക്തവും മൊംസവും 
�ങ്ിെൊനൊണ്റ് ഇവരുപെ വര്ഗ്ഗ്രീയ 
േംഷ്ടകള് കൊതിരിക്കുന്നത്റ്. സമൊ
ധൊന�രമൊയി ജ്രീവിച്ചുറ�ൊന്ന 
അയല്ക്കൂടങ്ങളില് റചൊരപ്പുഴപയൊ
ഴകൊന് മൊത്രമല് ഈ വര്ഗ്ഗ്രീയ
വൊേികള് ശ്രമിക്കുന്നത്റ്. ഇതുവ
പര സമൊധൊനതില് പുലര്ന്ന ആ 
അയല്ക്കൂടങ്ങളില് തുെര്ന്നു തൊ
മസികൊന് കഴിയൊതവണ്ം ഭയ
തിപറെ വിത്കളും അവര് വിത
യ്ക്കുന്നു. ചില സ്ലങ്ങളില് സംഭ
വിക്കുന്നു എന്നു ��യപപ്ടുന്ന 
കലൊ�ങ്ങള് വൊസ്വതില് കലൊ
�ങ്ങളല്. മ�ിച്്റ് ചിലറപ്ൊപഴൊപക 
വര്ഗ്രീയ ഹിന്ദുത്പയ തൊറലൊലി
ക്കുന്ന ഭരണകൂെതിപറെകൂെി സഹൊ
യറതൊപെ മതന്യൂന�ക്ങ്ങള്
ക്കുറമപലയുള്ള ആസൂത്രിത അക്ര
മങ്ങളൊണ്റ്. അതൊയത്റ്, ഒരു ഫൊ
സിസ്റ്റ് ഏകൊധി�തത് ഭരണതില് 
മനഷത്രൊശിപകതിപരയുള്ള കുറ്
ങ്ങള്, വത്ൊജ മതവികൊരതിപറെ 
മുഖംമൂെിയണിഞ്ഞുപകൊണ്്റ്, ആസൂ
ത്രിതമൊയ �ിന്തിരിപ്ന് മുറന്നറ്
തില് രൊഷ്ട്രീയറബ്ൊധമില്ൊത 
ബ്ഹുജനങ്ങപള ആകര്ഷിച്ചുപകൊ
ണ്ൊണ്റ് നെപ്ൊക്കുക. അതുപകൊ
ണ്്റ്, രൊജത്തിപറെ ഐകത്തിന
തപന്ന ഗുരുതര ഭ്രീഷണി ഉയര്ത്
ന്ന, മനഷത്റബ്ൊധതിനം നൊഗ
രികതയ്ക്കുംറമപല ആളികതിച് 
ലവകൊരികതയ്ക്കു റമല്റകൊയ്മ 
നല്കുന്ന ആര്എസ്റ്എസിപറെയും 
ബ്ിപജ�ിയുപെയും പകൊെിയ വര്
ഗ്രീയ അജണ്യ്റ് പകതിപര ഒറ്
പകടൊയ ശബ്ദം ഉയറരണ്തുണ്്റ്. 

ജനൊധി�തത് റബ്ൊധമുള്ള ശരി
യൊയി ചിന്തിക്കുന്ന ചരിത്രകൊര
മേൊരും നത്ൊയൊധി�രും സൊമൂഹത്
ശൊസ്ത്രജ്ഞരും മറ്്റ് ബുദ്ധിജ്രീവി 
കളുമെകം എല്ൊ വത്ക്തികറളൊടും 
ഇറപ്ൊഴപത സൊമൂഹത്ആവശത്
കത മനസ്ിലൊകി, തങ്ങളുപെ വി
ജ്ഞൊനവും ചിന്തൊറശഷിയും ഉ�
റയൊഗപപ്ടുതിപകൊണ്്റ് ഈ 
പ�ൊള്ളയൊയ അവകൊശവൊേങ്ങ
പളയും ചരിത്ര നിറഷധങ്ങപളയും 
ആര്എസ്റ്എസിപറെയും ബ്ിപജ
�ിയുപെയും പകെിയ ഹിന്ദു വര്ഗ്രീ
യതയില്നിന്നുവരുന്ന മനപൂര്വേം 
തിരിപകൊളുത്ന്ന സൊമൂഹത് ആക്ര
മങ്ങപളയും തു�ന്നുകൊടണപമന്ന്റ് 
െങ്ങള് ആഹ്ൊനം പചയ്യുന്നു.

കേരള,  കൊലികറ്്റ്,  എം.
ജി,  കണ്ണൂര്  സര്വേകലൊശൊലക
ളില്  ബ്ിരുേതിനം �ി.ജി റകൊ
ഴ്റ് സുകള്ക്കും ലപ്രവറ്്റ് രജിറസ്ട
ഷന് നിലനിര്ത്ക, �ൊരലല്  
റകൊറളജകപള  ഇല്ൊതൊകരുത്റ്  
എന്ന്രീ ആവശത്ങ്ങള് ഉന്നയിച്ചു
പകൊണ്്റ്  �ൊരലല്  വിേത്ൊഭത്ൊസ  
സംരക്ണ സംയുക്ത സമിതി  
പസക്രറട�ിറയറ്്റ്   മൊര്ച്ചും  ധര്
ണ്യും നെതി. റകരള സര്വേക
ലൊശൊല ഓഫ്രീസിന്റ് മുന്നില് 

നിന്ന്റ് ആരംഭിച് അധത്ൊ�കരു
പെയും വിേത്ൊര്ത്ികളുപെയും മൊര്
ച്്റ്  �ൊരലല് റകൊറളജ്റ് അറസൊ
സിറയഷന് സംസ്ൊന ജന�ല് 
പസക്രട�ി പക. ആര് അറശൊക്റ് 
കുമൊര് ഫ്ൊഗ്റ് ഓഫ്റ് പചയ്തു.

ധര്ണ്  പ്രതി�ക് റനതൊവ്റ്  
വി.ഡി സത്രീശന് ഉേ്റ്�ൊെനം 
പചയ്തു.  �ൊരലല് വിേത്ൊഭത്ൊസ 
സംരക്ണ സംയുക്ത സമിതി 
ജന�ല് കണ്വ്രീനര്  �ി.സി 
അനില് അധത്ക്ത വഹിച്ചു. 

അഖിറലന്തത്ൊ റസവ്റ് എഡ്യൂറക
ഷന് കമ്മറ്ി കണ്വ്രീനര്  എം.

ഷൊജര്ഖൊന്,  �ൊരലല് റകൊറളജ്റ് 
അറസൊസിറയഷന് റനതൊക
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ളൊയ, െി.റമൊഹനന്,  പക.�ി റഗൊ
�ൊലകൃഷ്ണന്, അന�മൊ മുരള്രീധര 
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യുദ്ധം തുെങ്ങിപവച് �ഷത്, 
�ഴയ റസൊവിയറ്്റ് യൂണിയനി
ല്പപ്ടുന്ന രൊജത്ങ്ങളില് അതിപറെ 
ആധി�തത്ം സ്ൊ�ികൊന് ആഗ്
ഹിക്കുന്നു. അറതസമയം അറമരി
കയുപെ റനതൃത്തിലുള്ള �ൊശ്ൊ
തത് സൊമ്ൊജത്ത് രൊജത്ങ്ങള് യു
ലക്ര പന ബ്ലിയൊെൊയി ഉ�റയൊ
ഗിച്്റ് �ഷത്യുപെ അതിര്തികളി
റലക്റ് നൊററ്ൊയുപെ യുദ്ധയന്തം 
വികസിപ്ികൊന് ആഗ്ഹിക്കുന്നു. 
സമ്േ്റ് വത്വസ്പയ ലസനിക
വല്കരിച്ചുപകൊണ്്റ് നില്ക്കുന്ന 
സൊമ്ൊജത്ത് രൊജത്ങ്ങള്ക്റ്, ഒരു 
റലൊകമഹൊയുദ്ധം അപല്ങ്ില്റ�ൊ
ലും പ്രൊറേശികറമൊ ഭൊഗികറമൊ 
ആയ യുദ്ധങ്ങള് നെതൊപത നി
ലനില്കൊനൊവിപല്ന്നത്റ് നമ്മള് 
കണ്ടുകഴിഞ്ഞതൊണ്റ്.

യതുദ് വ്താപതാരനികൾ ഭീമമതായ 
�്ത്് ഉണ്താകെതുന്നതു

എന്നൊല് ഈ മൊരകമൊയ യു
ദ്ധതിന്റ് മപറ്ൊരു വശമുണ്്റ്, 'യു
ദ്ധതിപറെ ബ്ിസിനസ്്റ്'. �ല വത്ൊ
വസൊയിക സ്രൊവുകളും ആയുധ
നിര്മ്മൊതൊകളും കരൊറകൊരും 
എണ്കച്വെകൊരും ഇകൊലത്റ് 
വന് ലൊഭം റനടുകയും അവരുപെ 
സമ്ത്റ് കുന്നുകൂടുകയും പചയ്യുന്നു. 
ഒന്നൊം റലൊകമഹൊയുദ്ധം മുതല്, 
പച�ിയറതൊ വലിയറതൊ ആയ 
എല്ൊ യുദ്ധങ്ങളിലും, ഈ 'മരണ
തിപറെ വത്ൊ�ൊരികള്' വലിയ 
ലൊഭം സമൊഹരിച്ചു. റമജര് ജന
�ല് സ്റ് പമഡ്റ് ലി ബ്െ്റ്ലര് തപറെ 
'വൊര് ഈസ്റ് എ �ൊകറ്്റ് ' എന്ന 
പുസ്കതില് ഒന്നൊം റലൊകമഹൊ
യുദ്ധകൊലത്റ് യുഎസ്റ് കമ്നിക
ളുപെ യുദ്ധതിലൂപെ ആര്ജ്ജിച് 
ലൊഭപത വിമര്ശിച്ചു. ചില കമ്
നികളും റകൊര്പ്റ�ഷനകളും തങ്ങ
ളുപെ വരുമൊനവും ലൊഭവും �തി
റനഴ മെങ്ങ്റ് വപര വര്ദ്ധിപ്ിച്തി
പനക്കു�ിച്്റ് അറദേഹം എഴതി.

ഈ പുസ്കതില്, ബ്െ്റ്ലര് 
എഴതി, ''യുദ്ധതിന്റ് നിങ്ങളുപെ 
അങ്ിള് സൊമിന്റ് 52,000,000,000 
റഡൊളര് ചിലവൊയതൊയി സ്ി
തിവിവരകണക്കു വിേഗ്ദ്ധര്(സ്റൊ
റ്ിസ്റിഷത്ന്സ്റ്), സൊമ്തിക വി
േഗ്ദ്ധര്, ഗറവഷകര് എന്നിവര് കണ
കൊകിയിട്ണ്്റ്. ഈ തുകയില് 
39,000,000,000 റഡൊളര് യുദ്ധ
കൊലത്റ് പചലവഴിച്ചു. ഈ പചലവ്റ് 
16,000,000,000 റഡൊളര് ലൊഭം 
നല്കി''. ഒപ�ല്, ഐബ്ിഎം തു
െങ്ങിയ കമ്നികള് ഫൊസിസ്റ്റ് 
ഹിറ്്റ്ലര് ഭരണകൂെതിപനൊപ്ം 
പ്രവര്തിച്്റ് ലൊഭം വര്ധിപ്ിച്ചു. 
ഐബ്ിഎമ്മിപറെ കൊരത്തില്, 
അവര് യഹൂേമേൊപര എണ്ൊനം 
തരംതിരികൊനം തിരപഞ്ഞടുകൊ
നം ഉ�റയൊഗിക്കുന്ന സൊറങ്തി
കവിേത്കള് വികസിപ്ിപച്ടുത്. 
ഈ സൊറങ്തികവിേത്കള്, കൊ
രത്ക്മമൊയ ര്രീതിയില് സ്ത്റ് 
കണ്ടുപകടല്,  തൊമസസ്ലങ്ങ
ളുപെ (പഗററ്ൊ) ഏക്രീകരണം, നൊ

ടുകെതല്, അെിമറവല, ഉന്മൂലനം 
എന്നിവ്കെൊയി യഹൂേമേൊപര ലക്ത്
മിടുന്നവയൊയിരുന്നു.

അറമരികന് സൊമ്ൊജത്ത്വൊ
േികള് വിയറ്്റ് നൊം യുദ്ധസമയത്റ് 
ആ രൊജത്തിപറെ ഓറരൊ ഇഞ്ി
ലും റബ്ൊംപബ്�ിഞ്ഞു. പതകന് 
വിയറ്്റ്നൊമില് നിരവധി പുതിയ 
തു�മുഖങ്ങളും തൊവളങ്ങളും വിമൊ
നതൊവളങ്ങളും നിര്മ്മിക്കുതിന്റ് 
പെക്സൊസ്റ് ആസ്ൊനമൊയുള്ള ബ്ൗ 
&റൂട്റ് കമ്നിക്റ് വന്റതൊതില് 
എഞ്ിന്രീയ�ിംഗ്റ് കരൊറകള് ലഭി
ച്ചു. മപറ്ൊരു അറമരികന് കമ്നി
യൊയ പബ്ല് പഹലിറകൊ�്റ്റ്റം 
ഒരു വലിയ ഗുണറഭൊക്തൊവൊയിരുന്നു. 
യുഎസിപറെയും സഖത്കക്ികളു
പെയും റസനകള് പചലവഴിച് 
അധിക ഇന്ധന എണ്, ഗത്ൊറസൊ
ലിന്, ഡ്രീസല്, പജറ്്റ് ഇന്ധനം 
എന്നിവയില് നിന്ന്റ് യുഎസ്റ് 
ആസ്ൊനമൊയുള്ള എണ്കമ്നി
കള്ക്കും വളപരയധികം പ്രറയൊ
ജനം ലഭിച്ചു. നിരവധി വിശകലന 
വിേഗ്ദ്ധരും, രൊഷ്ട്രീയ നിര്രീക്ക
രും ചൂണ്ികൊണിച്തുറ�ൊപല, 
ഒരു ലസനിക സം�ര്ഷം ഉണ്ൊ
കുറമ്ൊപഴല്ൊം, യുഎസ്റ് ലസ
നിക-വത്ൊവസൊയിക സമുച്യം 
സമ്ത്റ് വൊരിക്കൂടി. അഫ്റ്ഗൊനി
സ്ൊന് യുദ്ധസമയത്റ്, പ്രതിറരൊധ 
റമഖലയിപല കമ്നി ഓഹരികള് 
ഓഹരി വി�ണിയുപെ ശരൊശരി
പയകൊള് 58% ഉയര്ന്നു. 2021പല 
അഫ്റ്ഗൊനിസ്ൊപറെ തൊലിബ്ൊന് 
ഏപറ്ടുകല് അറമരികയുപെ �രൊ
ജയമൊയി കണകൊകപപ്ടുന്നു
പണ്ങ്ിലും, പ്രബ്ലരൊയ വത്വ
സൊയ സ്ൊ�നങ്ങള്ക്കും, പ്രതി
റരൊധ കരൊറകൊര്ക്കും, ഇത്റ് അസൊ
ധൊരണമൊയ വിജയമൊയി മൊ�ി
പയന്ന്റ് രൊഷ്ട്രീയ സൊമ്തിക വി
ശകലന വിേഗ്ദ്ധര് ��യുന്നു.

യതുഎ�നിതല �്വകതാര് ആയതുധ 
നനിർമ്താതതാകെൾ അമനിത  
�്ത്നിൽ ആറതാടതുകയതാണ്

എല്ൊ സൊമ്ൊജത്ത് യുദ്ധങ്ങ
ളിപലയും റ�ൊപല, ഈ യുദ്ധതി
ലും �ൊശ്ൊതത് ആയുധ നിര്മ്മൊണ 
കമ്നികള് ബ്ിലത്ണ് കണകി
ന്റ് റഡൊളര് സമ്ൊേികൊന് �ര
സ്രം മത്സരിക്കുകയൊണ്റ്. അറമ
രികയും അതിപറെ യൂറ�ൊ�ത്ന് 
സഖത്കക്ികളും �ഷത്ന് അധി
നിറവശപത അ�ല�ിച്ിട്പണ്
ങ്ിലും, കൂടുതല് ആയുധങ്ങള് വി
തരണം പചയേൊന് തങ്ങപള പ്രൊ
പ്രൊക്കുന്നതിന്റ് ഇത്റ് കൂടുതല് തു
െരണപമന്ന്റ് അവര് ആഗ്ഹിക്കു

ന്നു. അന്തൊരൊഷ്ട ആയുധവത്ൊ�ൊ
രപതക്കു�ിച്ചുള്ള വിേഗ്ദ്ധനൊയ 
വിലത്ം ഹൊര്ട്ങ്റ് ചൂണ്ികൊണിക്കു 
ന്നത്റ് ''ഈ യുദ്ധങ്ങള് വത്വസൊ
യതിന്റ് ഒരു സുവര്ണ്ൊവസരമൊണ്റ്'' 
എന്നൊണ്റ്. സ്റിംഗര്, ജൊവലിന് 
(െൊങ്്റ് വിരുദ്ധ മിലസല്), റസ്റൊ
മര് മിലസല് സംവിധൊനങ്ങള് 
തുെങ്ങിയ യുലക്രയിന് യുദ്ധതില് 
ഉ�റയൊഗിക്കുന്ന ഒട്മിക ആയു
ധങ്ങളും യുഎസ്റ്എയിലൊണ്റ് നിര്
മ്മിക്കുപതന്ന്റ് റലൊകതിന്റ് അ�ി 
യൊം. അറമരികയുപെ റനതൃത്
തിലുള്ള സൊമ്ൊജത്ത് രൊജത്ങ്ങള്, 
പ്രറതത്കിച്്റ് അവരുപെ ആയുധ
വത്ൊ�ൊരികള്, നൊററ്ൊയുപെ വിപു
ല്രീകരണതില്നിന്നും യുലക്ര
നിപനതിരൊയ �ഷത്ന് ആക്രമണ
തില് നിന്നും സൂപ്ര് ലൊഭം പകൊ
യ്യുകയൊണ്റ്. ന്യൂറയൊര്ക്റ് ലെംസ്റ് 
2020 ഏപ്രില് 20ന്റ് �ിറപ്ൊര്ട്റ് 
പചയ്തതുറ�ൊപല, റബ്ൊ യിംഗ്റ് ഡി
ഫന്സ്റ് റസ്സ്റ്&പസക്യൂരിറ്ി, 
എല്3ഹൊരിസ്റ് പെക്റ് റനൊളജ്രീസ്റ്, 
റ�തിറയൊണ് പെക്റ് റനൊളജ്രീസ്റ്, 
ബ്ിഎഇ സിസ്റംസ്റ്, റലൊക്റ്ഹ്രീ
ഡ്റ് മൊര്ടിന് റകൊര്പ്റ�ഷന്, 
ഹണ്ിംഗ്റ്െണ് ഇംഗല്സ്റ് ഇന്
ഡസ്ട്രീസ്റ്, ജന�ല് ലഡനൊമി
ക്റ് സ്റ്, റനൊര്ത്റ് റ�ൊപ്്റ് ഗ്മ്മന് 
എന്നിങ്ങപന എട്റ് പ്രധൊന ആയുധ 
നിര്മ്മൊതൊകളുപെ ഉന്നത ഉേത്ൊ
ഗസ്രുമൊയി പ�റെഗണ് ഒരു 
രഹസത്റയൊഗം സം�െിപ്ിച്ചു. 
റ�തിറയൊണ് കമ്നിയും റലൊ
ക്റ്ഹ്രീഡ്റ് മൊര്ടിന് റകൊര്പ്റ�ഷ
നം, ജൊവലിന് (ആറെി െൊങ്്റ് 
മിലസല്), സ്റിംഗര് (ആറെി എയര്
ക്രൊഫ്റ്റ്റ് മിലസല്) റ�ൊലുള്ള 
അതത്ൊധുനിക ലസനിക ഹൊര്ഡ്റ്  
പവയര് നിര്മ്മിക്കുന്നു. ഇതിപന
ക്കു�ിച്്റ് റചൊേിച്റപ്ൊള്, ആയുധ 
നിര്മ്മൊതൊകപള ഇനിപ്�യുന്ന 
വിവരം ധരിപ്ിച്തൊയി പ�റെഗ
ണ് ഉറേത്ൊഗസ്ര് അ�ിയിച്ചു. ''യു
ലക്ര നിപറെ മുന്ഗണനയര്ഹിക്കുന്ന 
സുരക്ൊ സഹൊയ അഭത്ര്ത്ന
കള് നി�റവറ്റുന്നതിനൊയി ലബ് 
ഡന് അഡ്ിനിസ്റ് റരേഷന് 24 മണി
ക്കൂറം പ്രവര്തിക്കുന്നു, ലഭത്മൊ
കുറമ്ൊള് യുഎസ്റ് റസ്റൊക്കുകളില് 
നിന്ന്റ് ആയുധങ്ങള് എടുക്കുന്നു, 
റവഗതില് യുലക്രയിനിപലതി 
കൊനൊയി വത്വസൊയതില് നിന്ന്റ് 
റനരിട്റ് വൊങ്ങുന്നു, സഖത്കക്ിക
ളുപെയും �ങ്ൊളികളുപെയും സംവി
ധൊനങ്ങള് യുലക്ര നിപറെ ആവ
ശത്ങ്ങള്ക്റ് അനറയൊജത്മൊപണ
ങ്ില് അവരില് നിന്നും ആയുധ
ങ്ങള് ലകമൊറ്ം പചയ്യുതിനള്ള 

മൊര്ഗ്ഗങ്ങള് സുഗമമൊക്കുന്നു.'' 
വൊസ്വതില്, ലബ്ഡന് ഭര

ണകൂെം ഇതിനകം 3.2 ബ്ിലത്ണ് 
റഡൊളര് ആയുധ സഹൊയതിനൊ
യി യുലക്ര നിന്റ് പചലവഴിച്ചു. 
വ്രീണ്ടും, കഴിഞ്ഞ പമയ്റ് 19ന്റ് യുഎസ്റ് 
റകൊണ്ഗ്സ്റ് യുലക്രപന സഹൊ
യിക്കുന്നതിന്റ് 40 ബ്ിലത്ണ് റഡൊളര് 
അനവേിച്ചു. ഈ സഹൊയം വലി
യറതൊതില് നിലവിലുള്ള റശഖ
രതില് നിന്നുള്ള ആയുധങ്ങറളൊ 
സ്കൊരത് ആയുധ നിര്മ്മൊണ കമ്
നികളില് നിന്നുള്ള വത്ൊ�ൊരറമൊ 
അല്ൊപത മപറ്ൊന്നുമല്. യുഎസി
ലും യൂറ�ൊപ്ിലും പ്രതിറരൊധ നിര്
മൊണം പ്രൊഥമികമൊയി സ്കൊരത്
കമ്നികളുപെ ലകകളിലൊണ്റ്. 
ഒരു സര്കൊര് ലസനിക സഹൊയം 
പ്രഖത്ൊ�ിക്കുറമ്ൊള്, സ്്രീകരിക്കു
ന്ന രൊജത്തിന്റ് ആയുധം നല്കു
ന്ന പ്രതിറരൊധ നിര്മ്മൊതൊകള്
ക്റ് �ണം നല്കുപമന്നതൊണ്റ് ഒരു 
മുന്വത്വസ്. യുദ്ധം തുെരുകയും 
ആയുധ വിതരണം വര്ധിപ്ിക്കു
കയും പചയ്യുറമ്ൊള്, ഈ ആയുധ
നിര്മ്മൊണ കമ്നികളുപെ ഓഹരി 
വില �ലമെങ്ങ്റ് കുതിച്ചുയരുന്നു. 
കഴിഞ്ഞ മൊര്ച്ില്, റലൊക്റ്ഹ്രീഡ്റ് 
മൊര്ടിന് റകൊര്പ്റ�ഷപറെ ഓഹരി 
മൂലത്ം 16% ഉയര്ന്നു. അതുറ�ൊപല, 
ജന�ല് ലഡനൊമിക്സ്റ് 12%, റ�തി
റയൊണ് പെക്റ് റനൊളജ്രീസ്റ് 8%, 
റനൊര്ത്റ്റ�ൊപ്്റ് ഗ്മ്മന് 22% എന്നി
ങ്ങപന ഉയര്ന്നു. യുദ്ധപതക്കു�ിച്്റ്, 
ഒരു വിരമിച് ഇന്തത്ന് റമജര് ജന
�ല് മൊധത്മ പ്രവര്തകറരൊെ്റ് ��
ഞ്ഞു, '' യുദ്ധതില് നിന്ന്റ് ലൊഭമു
ണ്ൊക്കുക എന്നതൊണ്റ് അറമരിക
പയറപ്ൊലുള്ള രൊജത്ങ്ങള് പചയ്യു
ന്നത്റ്. രണ്ൊം റലൊകമഹൊയുദ്ധസ
മയത്ം അവര് പചയ്തത്റ് ഇതുത
പന്നയൊണ്റ്. അവര് �ഷത്പയയും 
ജര്മ്മനിപയയും തമ്മിലെിപ്ിച്ചു. 
25 േശലക്ം �ഷത്കൊര് മരിച്ചു. 
ജര്മ്മനിയുപെ മരണസംഖത് 7 േശ
ലക്മൊയിരുന്നു. ആയുധങ്ങളും 
പവെിറകൊപ്പുകളും വിതരണം പച
യ്തവര് അമിത ലൊഭം പകൊയ്തു.''

�്േ് വ്വസ്യതുതടയതും 
ആയതുധ വ്താപതാരത്നിതറെയതും 
വർദ്നിച് ക�നനിക 
വൽകെരണം

അടുതിപെ അനവേിച് 40 
ബ്ിലത്ണ് റഡൊള�ിപറെ യുലക്രന് 
സഹൊയ �ൊറകജില് നിന്ന്റ് വന് 
ലൊഭം പകൊയേൊന് റ�ൊകുന്ന മുന്
നിര ആയുധ കമ്നികളില്, 20 
യുഎസ്റ് റകൊണ്ഗ്സ്റ് അംഗങ്ങള് 
വത്ക്തി�രമൊയി നിറക്�ിച്ചു 

എന്നതൊണ്റ് യുദ്ധതിപറെ മപറ്ൊ
രു പവളിപപ്ടുത്ന്ന വസ്തുത. യുഎസ്റ് 
നിയമനിര്മ്മൊണ സഭയിപല �ി
പ്്ികന്, പഡറമൊക്രൊറ്ിക്റ് അം
ഗങ്ങള് �ലരും പ്രതിറരൊധ കമ്
നികളില് വന്റതൊതില് നിറക്
�ം നെതിയതൊയി �ിറപ്ൊര്ട്ണ്്റ്. 
ഈ �ൊത �ിന്തുെര്ന്ന്റ്, അറമരി
കയുപെ മറ്്റ് യൂറ�ൊ�ത്ന് സഖത്ക
ക്ികളും യുലക്രന് യുദ്ധതിപറെ 
�ശ്ൊതലതില് തങ്ങളുപെ സമ്
േ്റ് വത്വസ്പയ കൂടുതല് ലസനി
കവല്കരിക്കുന്നു. റസ്റൊറമഴ്്റ് എന്ന
�ിയപപ്ടുന്ന കവചിത മിലസല് 
റലൊഞ്റകളുപെ ശക്തി പ്രേര്ശി
പ്ിക്കുന്നതിനൊയി, ബ്ിട്രീഷ്റ് സര്
കൊര് പ്രതിറരൊധ വത്വസൊയ 
ഉറേത്ൊഗസ്രുമൊയും, യുലക്രനില് 
നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുമൊയും കൂ
െികൊഴ്ചകള് നെതിപകൊണ്ിരി
ക്കുന്നു. യുലക്രനിറലക്റ് ആയുധ
ങ്ങള് അയകൊന് ബ്ിടണ് ഇറപ്ൊള് 
സമ്മതിച്തൊയൊണ്റ് �ിറപ്ൊര്ട്റ്. 
ജര്മ്മനി തങ്ങളുപെ മുഴവന് ലസ
നത്പതയും പുനര്നിര്മ്മികൊന് 
ശ്രമിക്കുന്നു, കൂെൊപത മുപ്തിയ
റഞ്ൊളം റലൊകതിപല ഏറ്വും 
ആധുനിക യുദ്ധവിമൊനങ്ങളൊയ  
എ35 യുദ്ധവിമൊനങ്ങള്കൊയി 
യുഎസ്റ് നിര്മ്മൊതൊകളൊയ റലൊ
ക്റ്ഹ്രീഡ്റ് മൊര്ടിന്റ് ഇതിനകം ഓര്
ഡര് നല്കിയിട്ണ്്റ്. ലസനിക 
പചലവ്റ് ഒറ്തവണയൊയി 113 ബ്ി
ലത്ണ് റഡൊളര് വര്ദ്ധിപ്ിക്കുപമ
ന്നും വൊര്ഷിക ബ്ജറ്ിപറെ 2 ശത
മൊനം ആയുധ പചലവുകള്കൊയി 
ന്രീകിവയ്ക്കുപമന്നും ജര്മ്മന് ചൊന്
സലര് ഒലൊഫ്റ് റഷൊള്സ്റ് ��ഞ്ഞ
തിന്റ് �ിന്നൊപലയൊണ്റ് ഈ ന്രീകം.

മനഷത്പര പകൊപന്നൊടുകിയും, 
നൊഗരികത നശിപ്ിച്ചും വന് ലൊഭം 
കൂടിപവയ്ക്കുന്നത്റ്, ചില രക്തേൊഹി
കളൊയ �ിശൊചുകളുപെ  ലൊഭപകൊ
തികള്പകൊണ്്റ് മൊത്രമല്. ഇന്ന
പത ജ്രീര്ണിച് മുതലൊളിത - 
സൊമ്ൊജത്ത് വത്വസ്ിതിയുപെ 
അനിവൊരത്മൊയ �രിണതഫല
മൊണത്റ്. നവംബ്ര് വിപ്ലവതി
പറെ ശില്ി, മഹൊനൊയ പലനിന് 
�റണ് ��ഞ്ഞു, ''സൊമ്ൊജത്ത്ം 
യുദ്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.'' ലൊഭം �ര
മൊവധിയൊക്കുക എന്നതൊണ്റ് ഈ 
വത്വസ്ിതിയില് ഉല്പ്ൊേനതി
ന �ിന്നിപല ഏക ലക്ത്ം. മുത
ലൊളിത-സൊമ്ൊജത്ത് സമ്േ്റ് വത്
വസ്യിപല പ്രതിസന്ധിയുപെ 
അനിവൊരത്മൊയ അനന്തരഫലമൊ
യി, ജനങ്ങളുപെ വൊങ്ങല് റശഷി 
കു�യുകയും വി�ണി പ്രതിസന്ധി
യിലൊകുകയും പചയ്യുന്നു. അതി
നൊല്, കൃത്രിമ വി�ണി സൃഷ്ടിക്കു
ന്നതിനൊയി, മുതലൊളിത - സൊ
മ്ൊജത്ത്വൊേികള് സമ്േ്റ് വത്വ
സ്യുപെ ലസനികവല്കരണ
പതകൂടുതലൊയി അവലംബ്ിക്കു
ന്നു. മഹൊനൊയ സ്റൊലിന് �ഠിപ്ി
ച്ത്റ് ''യുദ്ധങ്ങളുപെ അനിവൊരത്ത 
ഇല്ൊതൊകൊന് സൊമ്ൊജത്ത്പത 

റഷ്യ-യുക്രൈന് യുദ്ം: രാശ്ാത്യ  
ആയുധനിര്മാതാക്കള്ക്ക് ഒരു സുവര്ണാവസരം

റഷ്യയും യുകപകനും തമ്ിൽ നെക്കുന് വിനാശകരമായ യുദ്ം മാസങ്ങൾ ്രിന്ിെുകയാണത്. ആയി
രക്കണക്കിനത് ആളുകൾ ന്കാല്ലന്പ്പട്ു. അഘനകായിരങ്ങൾക്കത് ്രരിഘക്കറ്ു. ദശലക്ക്കണക്കിനത് 
ആളുകൾ അഭയാർത്ികളായി അയൽരാജ്യങ്ങളിഘലക്കത് ്രലായനം ന്ചയത്തു. ആശു്രപതികളും 
സത് കൂളുകളും ഉൾന്പ്പന്െ നിരവധി നഗരങ്ങളും ്രട്ണങ്ങളും പഗാമങ്ങളും സാപമാജ്യത് റഷ്യയുന്െ 
ആപകമണത്തിൽ നശിപ്പിക്കന്പ്പട്ു. ഇരുവശത്തുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിനത് കസനികർക്കത് ജരീവൻ 
നട്ന്പ്പട്ു. ദിനംപ്രതി, ്രപതങ്ങളും ഇലഘപരോണികത് മാദ്്യമങ്ങളും അവിന്െയുള്ള നിരാലംബരായ 
ജനങ്ങളുന്െ ഘവദനാജനകമായ അവസ്ഥയാണത് ഉയർത്തിക്കാട്ുന്തത്. യുദ്ം മൂലം ്രല രാജ്യങ്ങ
ളും ഇന്ധന, ഭക്്യ പ്രതിസന്ധി ഘനരിെുന്ു.
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(14-ാം ശേജില് നിന്ന്ജ്)
നശിപ്ികണം'' എന്നൊണ്റ്. എസ്റ് യു
സിഐ(സി) സ്ൊ�ക ജന�ല് 
പസക്രട�ിയും ഈ കൊല�ടതി
പല പ്രമുഖ മൊര്ക്റ് സിസ്റ്റ് ചിന്തക
രില് ഒരൊളുമൊയ സഖൊവ്റ് ശിബ്്റ് േൊ
സ്റ് റ�ൊഷ്റ് വളപരകൊലം മുമ്്റ് 
നമുക്റ് കൊണിച്ചുതന്നു, '' സൊമ്ൊ
ജത്ത്ശക്തികള്ക്റ് തങ്ങളുപെ �ര
സ്ര വിരുദ്ധമൊയ തൊല്പ്രത്ങ്ങപള 
അനരഞ്ജിപ്ിച്ചുപകൊണ്്റ് സൊമ്
തികവും രൊഷ്ട്രീയവുമൊയ സ്ൊധ്രീ
നം വിപുല്രീകരികൊന് കഴിയൊത
തുപകൊണ്ടുതപന്ന അവര് തമ്മിലു
ള്ള ലവരുദ്ധത്ങ്ങള് കൂടുതല് പ്ര
കെമൊയി വരുന്നു. പ്രതിസന്ധി 
രൂക്മൊകുറന്തൊറം ഇവര് വര്ദ്ധിത 
വ്രീരത്റതൊപെ സ്ന്തം സമ്േ്റ് വത്
വസ്പയ ലസനികവല്കരിക്കു
ന്നു. ലസനിക ഉ�റഭൊഗം നിര
ന്തരം വര്ധിപ്ിച്ചുപകൊണ്്റ് കൃത്രിമ 
ഉറതജനതിലൂപെ മുതലൊളിത 
വി�ണിയുപെ ആറ�ക്ിക സ്ി
രത തൊല്കൊലികമൊപയങ്ിലും 
നിലനിര്തൊനള്ള സൊമ്ൊജത്ത്
-മുതലൊളിത രൊജത്ങ്ങളുപെ വത്ര്
ത്മൊയ ശ്രമങ്ങളല്ൊപത മപറ്ൊന്നു
മല് ഇത്റ്.'' ഇന്ന്റ് മുതലൊളിത വി
�ണിയുപെ ആറ�ക്ിക സ്ിരത 
ഫലതില് ഇല്ൊതൊയിരിക്കുന്നു. 
അതിനൊല്, വമ്ിച് ആയുധകച്
വെതിലൂപെയും സമ്േ്റ് വത്വസ്
യുപെ വര്ദ്ധിതമൊയ ലസനിക
വല്കരണതിലൂപെയും പ്രൊറേ
ശികവും വന്റതൊതിലുള്ളതുമൊയ 
യുദ്ധങ്ങള് സൃഷ്ടിപച്ടുത്ം സംഭ
രിച് ആയുധങ്ങള് വിനിറയൊഗി
ച്ചുപകൊണ്്റ് സൊമ്ൊജത്ത്-മുതലൊളി
ത ശക്തികള് പ്രതിസന്ധിയില് 
നിന്ന്റ് കരകയ�ൊന് ശ്രമിക്കുന്നു.

ദലതാകതമ്താടതുമതുള്ള ആളതു
കൾ ഇതനിതറെ േതുരനിതങ്ങൾ 
അനതുഭവനികെതുന്നതു

സൊമ്ൊജത്ത് ശക്തികളുപെ യു

ദ്ധകച്വെകൊര് യുദ്ധതിലൂപെ 
സമ്ത്റ് സമ്ൊേിക്കുറമ്ൊള്, റലൊ
കപമമ്ൊടുമുള്ള സൊധൊരണ ജന
ങ്ങള് ��ഞ്ഞ�ിയികൊനൊവൊത 
ദുരിതങ്ങള് അനഭവിക്കുന്നു. യുദ്ധം 
പചയ്യുന്ന രണ്്റ് രൊജത്ങ്ങളിലും വന്
റതൊതിലുള്ള നൊശനഷ്ടങ്ങള്ക്കും, 
മരണസംഖത് േിനംപ്രതി വര്ധി
ച്തിനം പു�പമ, ചരക്കുകളുപെ വി
തരണ ശംഖലയിപല തെസ്ം, 
അമിതമൊയ വിലകയറ്ം, വര്ദ്ധി
ച്ചുവരുന്ന പതൊഴിലില്ൊയ്മ എന്നിവ 
യുഎസ്റ് ഉള്പപ്പെയുള്ള മറ്്റ് രൊ
ജത്ങ്ങപളയും റവടയൊടുന്നു. �ഷത്
്കെ്റ് റമല് ഏര്പപ്ടുതിയ ഉ�റരൊ
ധം റലൊകപമമ്ൊടുമുള്ള എണ്യു
പെയും പ്രകൃതിവൊതകതിപറെയും 
വില കുതിച്ചുയരൊന് കൊരണമൊയി. 
യുദ്ധം കൊരണം, �ഷത്യിലും യു
ലക്ര നിലും ഗണത്മൊയ അളവില് 
റഗൊതമ്്റ്, ധൊനത്ം, ബ്ൊര്ലി എന്നിവ 
കുടുങ്ങികിെക്കുന്നു, അറതസമയം 
രൊസവളങ്ങളുപെ വലിപയൊരു ഭൊഗം 
�ഷത്യിലും പബ്ലൊ�സിലും കുടു
ങ്ങികിെക്കുകയൊണ്റ്. റലൊക വി
തരണതിപറെ 15% വരുന്ന, റലൊ
കതിപല ഏറ്വും വലിയ വളം 
കയറ്റുമതികൊരൊണ്റ് �ഷത്. റലൊ
കപമമ്ൊടുമുള്ള കര്ഷകര് കൃഷി
കൊയി തയേൊപ�ടുക്കുറമ്ൊള്, കയ
റ്റുമതി നിര്തൊന് �ഷത് അതിപറെ 
വളം ഉത്റ്�ൊേകറരൊെ്റ് ��ഞ്ഞി
രിക്കുന്നു.

ആറഗൊളതലതില് ഭക്ത്വ
സ്തുകളുപെയും വളങ്ങളുപെയും വില 
കുതിച്ചുയരുന്നതൊണ്റ് ഫലം. 
യുഎസും അതിപറെ ചില സഖത്
കക്ികളും ഏര്പപ്ടുതിയ സൊ
മ്തിക ഉ�റരൊധം കൊരണം 
�ഷത്്കെ്റ് ഭക്ത്ധൊനത്ങ്ങള് കയറ്റു
മതി പചയേൊന് കഴിഞ്ഞില്. അറത
സമയം, �ഷത് കരിങ്െല് വഴിയു
ള്ള കയറ്റുമതി തെഞ്ഞതിനൊലും, 
യുലക്രനിന്റ് കരയിലൂപെ ഭക്ത്

വസ്തുകള് പകൊണ്ടുറ�ൊകൊന് മതി
യൊയ പ�യില് കൊറകള് ഇല്ൊത
തിനൊലും യുലക്രന് മറ്റുള്ളവരില് 
നിന്ന്റ് പ്രതത്ക്മൊയി വിറച്ഛേിക
പപ്ട്. �ഷത്ന് അധിനിറവശതി
ന റശഷം, റഗൊതമ്്റ് വില 21%, 
ബ്ൊര്ലി 33%, ചില വളങ്ങളുപെ 
വില 40% വര്ദ്ധിച്ചു. റഗൊതമ്്റ് 
ഇ�ക്കുമതി പചയ്യുതിന്റ് �ഷത്പയ
യും യുലക്രപനയും ആശ്രയിക്കു
ന്ന അര്റമനിയ, മംറഗൊളിയ, 
കസൊകിസ്ൊന്, എ�ിത്രിയ തു
െങ്ങിയ രൊജത്ങ്ങള് ഭക്ത്ക്ൊമം 
റനരിടുന്നു. യുദ്ധതിന്റ് മുമ്്റ് ചില 
ഭക്ത് ഇ�ക്കുമതിക്റ് �ണം നല്
കൊന് ടുണ്രീഷത് �ൊടുപ�ട്, ഇറപ്ൊള് 
വിതരണ തെസ്ങ്ങള് കൊരണം 
സൊമ്തിക തകര്ച് തെയൊന് 
ശ്രമിക്കുകയൊണ്റ്. പമൊറ�ൊറകൊ
യിലും സുഡൊനിലും വിലകയറ്ം 
ഇതിനകം തപന്ന പ്രതിറഷധതി
ന്റ് തുെകമിടിട്ണ്്റ്. ഇന്തത്ന് മുത
ലൊളിത ഭരണകര്തൊകള് നി
ഷ്പക് നില�ൊെ്റ് പുലര്ത്ന്നതിന്റ് 
�ിന്നിപല ഒരു കൊരണം, ഇന്തത്ന് 
ആയുധ ഇ�ക്കുമതിയുപെ 50% �ഷത്
യില് നിന്നൊണ്റ്. അറതസമയം, 
യുഎസുമൊയും �ൊശ്ൊതത് രൊജത്
ങ്ങളുമൊയും അടുത ബ്ിസിനസ്റ് 
ബ്ന്ധമുണ്്റ്. അതിനൊല്, ഇന്തത്ന് 
വന്കിെ റകൊര്പ്റ�റ്റുകളും കുത
കകുടുംബ്ങ്ങളും �ഷത്യും യുലക്ര
നം തമ്മില് നെന്നുപകൊണ്ിരിക്കു
ന്ന ഈ സം�ര്ഷതില് നിന്ന്റ് 
�രമൊവധി റനടമുണ്ൊകൊനള്ള 
അവസരം റതടുകയൊണ്റ്.

ഇന്തത്യുള്പപ്പെയുള്ള മറ്്റ് രൊ
ജത്ങ്ങളുപെ കൊരത്ം ��റയണ്തി
ല്, യുഎസില് റ�ൊലും, എല്ൊ 
അവശത്സൊധനങ്ങളുപെയും വില 
കഴിഞ്ഞ വര്ഷറതകൊള് 8.6% 
ഉയര്ന്നു. സര്കൊര് കണക്കുകള് 
പ്രകൊരം ഇത്റ് 40 വര്ഷതിനി
െയിപല ഏറ്വും വലിയ വര്ധന

വൊണ്റ്. സൊമ്തിക വിേഗ്ദ്ധര് 
യുദ്ധം ആ വിലകള് വ്രീണ്ടും വര്
ദ്ധിപ്ിക്കുപമന്ന്റ് പ്രത്രീക്ിക്കുന്നു. 
40 ബ്ിലത്പറെ യുലക്രന് ബ്ില്ി
പന എതിര്ത്പകണ്്റ് അറമരി
കന് പസനറ്ര് മിസ്റര് �ൊന്ഡ്റ് 
റ�ൊളിന്റ് അത്റ് പവളിപപ്ടുതൊ
തിരികൊന് കഴിഞ്ഞില്, ''അറമ
രികന് സമ്േ്റ് വത്വസ്പയ തകര്
ത്പകൊണ്്റ് യുലക്രനിപന രക്ി
കൊന് അറമരിക്കെ്റ് കഴിയില്. 
മൊര്ച്ില് �ണപപ്രുപ്ം 40 വര്
ഷപത ഉയര്ന്ന നിരകിപലതി. 
കഴിഞ്ഞ വര്ഷറതകൊള് പ�
റരേൊള് മൊത്രം 48 ശതമൊനവും 
ഊര്ജ്ജ വില 32 ശതമൊനവും 
ഉയര്ന്നു. ഭക്ത്വസ്തുകളുപെ വില 
ഏകറേശം 9% വര്ദ്ധിച്ചു. ഉ�റയൊ
ഗിച് വൊഹനങ്ങളുപെ വില വര്ഷ
തില് 35% വര്ദ്ധിച്ചു, പുതിയ 
വൊഹന വിലകള് 12% അപല്ങ്ില് 
അതില് കൂടുതല് വര്ദ്ധിച്ചു. അപത, 
�ണപപ്രുപ്ം ശൂനത്തയില്നിന്ന്റ് 
വരുന്നതല്. കമ്മി പചലവില് നി
ന്നൊണ്റ് ഇത്റ് വരുന്നത്റ്... അറമരി
കകൊര്ക്റ് റവേന അനഭവപപ്
ടുന്നു. തങ്ങളൊല് കഴിയുന്നത്ര റവ
ഗതില് കൂടുതല് �ണം പചലവ
ഴിച്്റ് ആ റവേന കൂട്ക മൊത്രമൊണ്റ് 
റകൊണ്ഗ്സിപറെ ലക്ത്ം...''

�താപമതാജ്ത്വ യതുദ്തപന്തത് 
പരതാജയതപ്ടതുത്തുക

�ഷത്-യുലക്രന് യുദ്ധം ഏക
റേശം മൂന്ന്റ് മൊസമൊയി തുെരുന്ന 
�ശ്ൊതലതില് ഇന്നപത റലൊ
കതിപറെ അവസ് ഇതൊണ്റ്. 
അറമരികയുപെ റനതൃത്തിലു
ള്ള �രമ്രൊഗത സൊമ്ൊജത്ത് രൊ
ജത്ങ്ങള് റലൊകപമമ്ൊടും തങ്ങളു
പെ ആധി�തത്ം നിലനിര്തൊന് 
ശ്രമിക്കുറമ്ൊള്, പ്രതിവിപ്ലവതിന 
റശഷം പുതിയ സൊമ്ൊജത്ത് ശക്തി
കളൊയി ഉയര്ന്നുവന്ന �ഷത്യും 
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വിഴിഞ്ഞം അേൊനി തു�മുഖ
തിപറെ നിര്മ്മൊണം നിര്തിവ
്കെണപമന്ന്റ് ആവശത്പപ്ട്പകൊണ്്റ് 
മത്സത്പതൊഴിലൊളി-കര്ഷക സം
യുക്ത സമരസമിതിയുപെ റനതൃത്
തില്, ശംഖംമുഖപത അേൊനി 
എയര് റ�ൊര്ട്റ് ജംഗ്റ്ഷനില് അനി
ശ്ിതകൊല സതത്ഗ്ഹം തുെരുക
യൊണ്റ്. സമരതിപറെ 29-ൊം േിവ
സപത സതത്ഗ്ഹതിന്റ് എസ്റ് യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) തിരുവന
ന്തപുരം ജില്ൊ കമ്മിറ്ി റനതൃത്ം 
നല്കി. ജില്ൊ പസക്രറട�ിയറ്്റ് 

കോഴിറകൊെ്റ് ആവികല്റതൊെ്റ് മൊലിനത് നി
ര്മൊര്ജന  പ്ലൊറെിപനതിപര സ്ലവൊസികള് നെ
തിപകൊണ്ിരിക്കുന്ന സമരതിനറനപര റ�ൊല്രീസ്റ് 
നെതിയ അതിക്രമതില് എസ്റ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) ജില്ൊ കമ്മിറ്ി പ്രതിറഷധിച്ചു. മൊലിനത് നി
ര്മൊര്ജ്ജന പ്ലൊറെിപനതിപര സ്ലവൊസികളില് 
നിലനില്ക്കുന്ന ആശങ്കള് പൂര്ണ്മൊയി �രിഹരിക്കു
ന്നതുവപര �ദ്ധതിയുമൊയി ബ്ന്ധപപ്ട എല്ൊ പ്രവ

സര്ക്കാര് ആശുേത്ി�ളിനല മരുന്ന്ജ് ക്ഷാമം അടിയന്തെമായി േെിെെിക്കു�, ആൈേ്യത്ിന്ജ് ശഡാരേര്
മാശെയും മറ്്ജ് സ്റാഫിശനയും സ്ിെമായി നിയമിക്കു� എന്നീ ആൈേ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച്ജ് ശ�ാട്ടയം ജനറല് 
ആശുേത്ിയുനട മുന്നില് നടന്ന പ്രതിശഷധ േെിോടിയില് എസ്ജ് യുസിഐ �മ്മ്യൂണിസ്റ്ജ് സംസ്ാന �മ്മി
റ്ിയംഗം  നപ്രഫ.േി.എൻ.തങ്കച്ചൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു. 

ലചനയും അവരുപെ റമധൊവിത്
പത പവല്വിളിക്കുന്നു. വിവിധ 
സൊമ്തിക-ലസനിക സഖത്
ങ്ങള് രൂ�്രീകരിച്ചും മറ്്റ് നിരവധി 
മുതലൊളിത രൊജത്ങ്ങപള അതി
പറെ ക്രീഴിറലക്റ് വലിച്ിഴച്ചും 
യുഎസ്റ് അതിപറെ സ്ൊധ്രീന റമഖല 
വിപുല്രീകരികൊന് ശ്രമിക്കുറമ്ൊള്, 
സൊമ്ൊജത്ത് രൊജത്ങ്ങള്കിെയി
ലുള്ള ലവരുദ്ധത്ങ്ങള് ശക്തമൊവു
കയും റലൊക സമൊധൊനതിനം 
പുറരൊഗതിക്കും അ�കെമുണ്ൊക്കു
ന്ന യുദ്ധങ്ങളിറലക്റ് നയിക്കുക
യും പചയ്യുന്നു.

യുദ്ധം എന്നൊല് മരണം, നൊശം, 
കൂട�ലൊയനം, മുഴവന് മനഷത്രൊ
ശിക്കും ��യൊനൊവൊത കഷ്ടപ്ൊ
ടുകള് എന്നിവയൊണ്റ്. അതിനൊല്, 
സൊമ്ൊജത്ത്-മുതലൊളിതപത 
അടിമ�ിക്കുന്നതുവപര, യുദ്ധഭ്രീഷ
ണി വലിയ റതൊതില് ഉയരുപമ
ന്നതൊണ്റ് ഏക നിഗമനം. അതി
നൊല്, റലൊകപമമ്ൊടുമുള്ള സമൊ
ധൊനകൊംക്ികളൊയ ജനങ്ങള് 
ഒറ്പകടൊയി യുദ്ധ പകൊതിയമേൊ
ര്പകതിപര സമ്മര്േം പചലുതൊന് 
ശക്തവും ഏറകൊ�ിതവുമൊയ സൊ
മ്ൊജത്ത്വിരുദ്ധ പ്രസ്ൊനം �ടു
ത്യര്തണം. സഖൊവ്റ് ശിബ്്റ് േൊ
സ്റ് റ�ൊഷിപറെ �ൊഠങ്ങളില് രൂ
ഢമൂലമൊയ സതത്ം ദുരിതം അന
ഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങള് ഉള്പകൊള്ള
പട: ''റലൊകപമമ്ൊടും റസൊഷത്ലി
സ്റ്റ് വിപ്ലവം വിജയിക്കുറമ്ൊറഴൊ 
അപല്ങ്ില് ഇന്നപത മുതലൊളിത 
രൊജത്ങ്ങളൊല് വലയം പചയേപപ്ട 
അവസ്, റലൊക റസൊഷത്ലിസ്റ്റ് 
വത്വസ്ിതി വഴി അവറശഷിക്കു
ന്ന ഏതൊനം മുതലൊളിത രൊജത്
ങ്ങപള വലയം പചയ്യുന്ന അവസ്
യിറലക്റ് മൊറന്ന സൊഹചരത്തില് 
മൊത്രറമ മനഷത് സമൂഹതില്നി
ന്ന്റ് അതിപറെ നമേ്കെൊയി യുദ്ധപത 
തുെച്ചുന്രീകൊന് കഴിയൂ.''

hngnªw AZm\n XpdapJ¯nsâ 
\nÀ½mWw \nÀ¯nhbv¡Ww

അംഗം ആര്.ബ്ിജ ഉേ്റ്�ൊെനം 
പചയ്തു. ജി.ആര്.സുഭൊഷ്റ്, റഗൊവി
ന്്റ് ശശി, എമില് ബ്ിജ, സമരസ
മിതി റനതൊകളൊയ ആററെൊ ഏലി
യൊസ്റ്, പബ്ഞ്മിന്, വറല�ിയന് 
ഐസക്റ് എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു. 
�ി.എസ്റ്.റഗൊ�കുമൊര്, എ.സബൂ�, 
ദുരിതൊശ്ൊസ കത്ൊമ്്റ് നിവൊസി
കളും പകഎസ്റ്എംെിഎഫ്റ് അം
ഗങ്ങളുമൊയ റമരി റമടില്, സില്വ 
റമരി, ബ്ിജിറ്്റ് റഗൊമസ്റ്, ആറെണി, 
പസ്റല് ആറെണി എന്നിവര് സതത്
ഗ്ഹമനഷ്ിച്ചു.

Bhn¡ÂtXmSv kac¯n\v t\scbpÅ t]meokv AXn{Ia¯nÂ {]Xntj[n-¡pI
ര്തനങ്ങളും നിര്തിവ്കെണം. ബ്ലപ്രറയൊഗതി
ലൂപെയല് ജനങ്ങപള വിശ്ൊസതിപലടുത്പകൊണ്ടും 
പൂര്ണ് സഹകരണറതൊപെ യുമൊയിരികണം ഒരു 
ജനൊധി�തത്ക്രമതില് ഏപതൊരു ഭരണ സംവി
ധൊനവും ഏപതൊരു �ദ്ധതിയും നെപ്ിലൊറകണ്ത്റ്. 
റ�ൊല്രീസ്റ് നെ�െിയില് ജനങ്ങള്ക്കുണ്ൊയ കഷ്ട 
നഷ്ടങ്ങള്ക്റ് ഉെന് �രിഹൊര൦ കൊണണപമന്നും 
ജില്ൊ കമ്മിറ്ി പ്രസ്ൊവനയില് ആവശത്പപ്ട്.

.
acp¶v £maw ]cnlcn¡pI...

എസ്ജ് യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ്ജ്) തിരുൈനന്തപുെം ജില്ാ നസക്രശട്ടറിയറ്്ജ് അംഗം 
ആര്.ബിജു 29-ാം ദ്ിൈസനത് സത്യഗ്രെ സമെം ഉദ്്ജ്ഘാടനം നചയ്യുന്നു.
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കേഎസ്റ്ആര്െിസിപയ സം
രക്ികൊന് ആവശത്പപ്ട്പകൊണ്്റ് 
റകരള സംസ്ൊന ജനക്രീയ പ്ര
തിറരൊധ സമിതിയും പകഎസ്റ്ആര്
െിസി വര്റകഴ്്റ് പഫഡറ�ഷനം 
സംയുക്തമൊയി ജൂലല 3ന്റ് തി
രുവനന്തപുരത്റ് സം�െിപ്ിച് 
ബ്ഹുജന കണ്പവന്ഷന് ജസ്റി
സ്റ് പകമൊല് �ൊഷ ഉേ്റ്�ൊെനം 
പചയ്തു. റജൊസഫ്റ് സി.മൊതയു മുഖത്

പ്രസംഗം നെതി.
പഷഡ്യൂള് വര്ധിപ്ിച്ചുപകൊണ്്റ് 

യൊത്രൊറക്ശം  �രിഹരികണപമ
ന്നും ജ്രീവനകൊര്ക്റ് ശമ്ളവും 
പ�ന്ഷനം മുെങ്ങൊപത നല്കണ
പമന്നും �ിരിച്ചുവിട എം �ൊനല് 
ജ്രീവനകൊപര ഉെപന തിരിപച്ടു
കണപമന്നും പകഎസ്റ്ആര്െിസി 
വര്ക്റ് റഷൊപ്പുകളും ഇതരറകന്ദ്രങ്ങ
ളും അെച്ചു പൂടരുപതന്നും കണ്

പവന്ഷന് ആവശത്പപ്ട്.
പകഎസ്റ്ആര്െിസിപയ സര്

കൊര് ഡിപ്ൊര്െ്റ്പമറെൊകി നില
നിര്തി സംരക്ികൊന് ത്രീരു
മൊനികണപമന്ന പ്രറമയം കണ്
പവന്ഷന് �ൊസ്ൊകി. വര്റകഴ്്റ് 
പഫഡറ�ഷന് ജന�ല് പസക്രട�ി 
എസ്റ്.സ്രീതിലൊല് അധത്ക്ത 
വഹിച്ചു. ജനക്രീയ പ്രതിറരൊധ 
സമിതി ജന�ല് പസക്രട�ി എം. 
ഷൊജര്ഖൊന്, വിവിധ സം�െനൊ 
റനതൊകളൊയ വി.പക.സേൊന
ന്ന്(എഐയുെിയുസി), പക.സ
ത്രീശന്(പകഎസ്റ്ആര്െിസി പ�ന്
ഷറനഴ്്റ് ഓര്ഗലനറസഷന്), 
േിറനശ്റ് ബ്ൊബു(എം �ൊനല് കൂ
ടൊയ്മ), എം.എന്.അനില് (പകഎ
സ്റ്ആര്െിസി വര്റകഴ്്റ് പഫഡ
റ�ഷന്), മൊഹ്രീന് കുഞ്ഞ്റ് എന്നി
വര് പ്രസംഗിച്ചു.

sIFkvBÀSnknsb kÀ¡mÀ Un¸mÀSvsaâm¡n 
kwc£n¡pI: _lpP\ I¬-h³j³

വതായനികെതുക... വരനികെതാരതാകതുക...
kwØm\ I½nän apJ-]{Xw

ദ്വൈമാസ
പ്രചാരണം

ജൂകല 15 - ത�പ്തംബർ 15
വതാർഷനിക വരനി�ംഖ് - 100 രൂപ

മേത്ശൊലകളുപെ എണ്ം കു�
യ്ക്കുക,   പുതിയതൊയി മേത് ഉല്ൊേന
റകന്ദ്രങ്ങള് ആരംഭിക്കുവൊനള്ള  
ത്രീരുമൊനം �ിന്വലിക്കുക,   മയ
ക്കുമരുന്ന്റ് മൊഫിയ സം�ങ്ങപള 
തുെച്ചുന്രീക്കുക,   ദൂര�രിധി നിയമം 
പുനഃസ്ൊ�ിക്കുക,   വിേത്ൊലയങ്ങ
ളുപെ �രിസരത്ള്ള മയക്കുമരുന്ന്റ് 
വില്ന കര്ശനമൊയി തെയുക എന്ന്രീ 
ആവശത്ങ്ങള് ഉന്നയിച്ചുപകൊണ്്റ് 
അഖിറലന്തത് മഹിളൊ സൊംസ്റ് കൊ
രിക സം�െനയുപെ റനതൃത്തി
ല് പമയ്റ് 26മുതല് ജൂണ് 26വപര 
മേത്-ലഹരിവിരുദ്ധ മൊസമൊയി 
ആചരിച്ചുപകൊണ്്റ് സംസ്ൊനവത്ൊ
�കമൊയി പ്രചൊരണ പ്രറക്ൊഭ�
രി�ൊെികള് സം�െിപ്ികപപ്ട്. 

അറങ്ങയറ്ം ജനവിരുദ്ധമൊയ 

മേത്നയമൊണ്റ് രണ്ൊം �ിണ�ൊയി 
സര്കൊര് ഏപ്രില് ഒന്നിന്റ് പ്ര
ഖത്ൊ�ിച്ത്റ്. 2016ല് �ിണ�ൊയി 
സര്കൊര് ഭരണറമറ്റപ്ൊള് ബ്ൊ
റകളുപെ എണ്ം 29 ആയിരുന്നു.  
ഇറപ്ൊള്  അത്റ് 859 ആയി വര്ദ്ധി
ച്ചു. പുതിയതൊയി ബ്ൊറകളും 170 
ബ്ിവറ�ജസ്റ് ഔട്റ് പലറ്റുകളും 
ആരംഭികൊനൊണ്റ് സര്കൊര് ന്രീ 
കം. സംസ്ൊനത്റ് ബ്രൂവല�ിക
ളും ഡിസ്റില�ികളും  ആരംഭികൊ
നം,  �ഴങ്ങളില്നിന്നും മറ്്റ് കൊ
ര്ഷിക ഉല്ന്നങ്ങളില്നിന്നും മേത്ം 
ഉല്പ്ൊേിപ്ികൊനം ഐെി �ൊര് 
ക്കുകളില് വിറനൊേതിനൊയി 
ബ്ിയര് �ൊര്ലറകളും �ബ്ബുകളും 
തു�കൊനമൊണ്റ് സംസ്ൊന സര്കൊ
ര് പുതിയമേത്നയതിലൂപെ ലക്ത്ം 

വയ്ക്കുന്നത്റ്. മയക്കുമരുന്ന്റ് ഉ�റയൊ
ഗവും വത്ൊ�കമൊയിരിക്കുന്നു. 
ലസബ്ര് രംഗത്ം മയക്കുമരുന്ന്റ് 
�ൊകറ്റുകള് �ിെിമുറകിയിരിക്കുന്നു. 
വിേത്ൊലയങ്ങള് റകന്ദ്ര്രീകരിച്ചും ഈ 
സം�ങ്ങള് പ്രവര്തി ക്കുന്നു. കു
ടികള്കിെയില് റമൊഷണവും പകൊ
ല�ൊതകവും അെകമുള്ള കുറ്കൃതത്
ങ്ങള് വത്ൊ�കമൊകുന്നു. മനഷത്പറെ 
മൊനസിക-ശൊര്രീരിക ആറരൊഗത്
പതയും ബുദ്ധിപയയും യുക്തി ചി
ന്തപയയും തകര്ത്റ്  കുറ്കൃതത്ങ്ങളുപെ 
വര്ദ്ധനവിനം കുംടുംബ് ബ്ന്ധങ്ങ
ളുപെ ലശഥിലത്തിനം ലഹരിവ
സ്തുകളുപെ അനിയന്തിതവും വത്ൊ
�കവുമൊയ ഉ�റയൊഗം കൊരണമൊ
കുന്നു. ഗുരുതരമൊയ പ്രതത്ൊ�ൊതങ്ങള് 

സൃഷ്ടിക്കുന്ന മേത്തിപറെയും മയ
ക്കുമരുന്നിപറെയും വത്ൊ�നം കര്ശ
നമൊയി തെയൊനള്ള നെ�െികളൊ

ണ്റ് സര്കൊര് ലകപകൊറള്ളണ്ത്റ്.  
ഐ.െി.�ൊര്ക്കുകളില് �ണിപയടു
ക്കുന്ന പചറപ്കൊരുപെ മൊനസിക 
സം�ര്ഷം കു�്കെൊന് �ബ്ബുകള് 
തുെങ്ങുന്നതിന്റ് �കരം റജൊലിഭൊരം 
കു�ച്ചു പകൊണ്്റ്  സറന്തൊഷറതൊ
പെ �ണിയടുകൊനള്ള പതൊഴില് 
സൊഹചരത്ം സൃഷ്ടിക്കുകയൊണ്റ്  
സര്കൊര് പചറയേണ്ത്റ്.  സൊമൂഹത്
വിരുദ്ധ മേത്നയതിപനതിപര പ്ര
റക്ൊഭരംഗത്റ് അണിനിരക്കുവൊ
നള്ള ആഹ്ൊനവുമൊയൊണ്റ് ലഹ
രിവിരുദ്ധ മൊസൊചരണം സം�െി
പ്ികപപ്ടത്റ്.

നതാഴിലില്ായ്ജ്മയ്കം ൈിലക്കയറ്ത്ിനും അഴിമതിക്കുനമതിനെ എസ്ജ് യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റ്ജ്) േശ്ിമബംഗാൾ സംസ്ാന �മ്മിറ്ിയുനട ശനതൃത്വത്ില് 2022 ജൂണ് 29ന്ജ് ന�ാല്ക്കത്
യില് ആയിെങ്ങൾ അണിനിെന്ന നിയമലംഘന പ്രശക്ഷാഭത്ിനറെ മുൻനിെ. ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന പ്രചാെണ പ്രശക്ഷാഭ പ്രൈര്ത്നങ്ങൾ മുശന്നറുന്ന ശൈളയിലാണ്ജ് ശ�ന്ദ്രസര്ക്കാര് 
അഗ്ിേഥ്ജ് േദ്ധതി പ്രഖ്യാേിച്ചത്ജ്.  അതിനനതിനെ ഉയര്ന്ന ജനശൊഷവം ഈ പ്രശക്ഷാഭശത്ാനടാപ്ം �ണ്ണിശചര്ക്കനപ്ട്ടു. പ്രശക്ഷാഭത്ിന്ജ് േെിസമാപ്ി കുറിച്ചുന�ാണ്്ജ് നടന്ന നിയമ 
ലംഘന സമെത്ിനുശനനെ ശോലീസ്ജ് മൃഗീയമായ ലാത്ി ചാര്ജ്ജ് നടത്ി.

ബഹുജന �ണ്നൈൻഷൻ ജസ്റിസ്ജ് ന�മാല് ോഷ ഉദ്്ജ്ഘാടനം നചയ്യുന്നു.

അതിരൂക്മൊയ പതൊഴിലി
ല്ൊയ്മ �രിഹരികണപമന്നും എല്ൊ 
ഒഴിവുകളിലും സ്ിര നിയമനം 
നെതണപമന്നുമൊവശത്പപ്ട്റ് ആള് 
ഇന്തത്ൊ അണ് എംറപ്ലൊയ്റ്ഡ്റ് യൂത്റ് 
സ്ടഗിള് കമ്മിറ്ി(എഐയുലവ
എസ്റ് സി)യുപെ ആഭിമുഖത്തില് 
പസക്രറട�ിയറ്്റ് മൊര്ച്്റ് നെതി. 
കൊയിക അദ്ധത്ൊ�കനം വിജയം 
വരിച് റേശ്രീയ പമഡല് റജതൊ
കളുപെ സമരറനതൊവുമൊയ പ്രറമൊ
േ്റ് കുന്നുംപു�ത്റ് മൊര്ച്്റ് ഉേ്റ്�ൊെ
നം പചയ്തു. എഐയുലവഎസ്റ് സി 
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അഖിറലന്തത്ൊ പ്രസിഡറെ്റ് ഇ.വി.
പ്രകൊശ്റ് അദ്ധത്ക്ത വഹിച്ചു. �ി
എസ്റ് സി �ിട.ഉറേത്ൊഗസ്ന് 
സൊേിഖ്റ് അലി, യുപണറ്ഡ്റ് ആക്ന് 
റഫൊ�ം സംസ്ൊന കണ്വ്രീനര് 
ലക്ഷി ആര്.റശഖര്, എഐഡി
ലവഒ സംസ്ൊന പസക്രട�ി 
�ി.പക.പ്രഭൊഷ്റ്, എഐയുലവ
എസ്റ് സി സംസ്ൊന ലവസ്റ് പ്ര
സിഡറെ്റ് പക. ബ്ിമല്ജി സംസ്ൊന 
റജൊയിറെ്റ് പസക്രട�ി വിഷ്ണു, സം
സ്ൊന കമ്മിറ്ിയംഗം െി.ഷിജിന് 
എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.

മെയ് 26-ജൂണ് 26 െദ്യ-ലഹരിവിരുദ്ധ ൊസൊയി ആചരിച്ു

ലെെിൈിരുദ്ധ മാസാചെണത്ിനറെ ഭാഗമായി നടന്ന ആലപ്പുഴ 
�ളശട്രേറ്്ജ് മാര്ച്ചില് അഡ്വ.എം.എ.ബിന്ദു പ്രസംഗിക്കുന്നു.

ലെെിൈിരുദ്ധ ദ്ിനാചെണശത്ാടനുബന്ിച്ച്ജ് ശ�ാട്ടയത്്ജ് നടന്ന പ്രതിശഷധ 
േെിോടിയില് എഐഡിഎസ്ജ്ഒ ജില്ാപ്രസിഡറെ്ജ് ആര്. മീനാക്ഷി പ്രസംഗിക്കുന്നു. 


