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കേരളത്തിന് സ്വന്തമായതി വതിഴതിഞ്ഞം എന്ന പുേള്പറ്റ ഒരു പപകേശഞം ഉണ്ായതിരുന്നു. സഞംഘ
ോലേൃതതിേളതി്ല സാന്നതിധ്ഞം, േന്ാേുമാരതി മുതല് തതിരുവല്ലവ്ര നീണ്ുേതിടന്ന  ആയ് രാ
ജ്തലസ്ാനഞം, കോവളഞം േവതിേളു്ട ആസ്ാനഞം, നതിറവാര്ന്ന പപേൃതതി, നേതിയുഞം ോയലുഞം 
േടലുഞം പാറ്കെട്ുേളുഞം പവതിഴപ്ുറ്റുേളുഞം മീനുഞം ചതിപ്തിയുഞം നതിറഞ് സമൃദ്തി. അങ്ങ്നയു
ള്ള സുന്ദരമായ വതിഴതിഞ്ഞം ഇന്ന് കേരളത്തിന് നഷ്ട്പ്ട്തിരതികെുന്നു. ഫലത്തില് അോനതി്യ
ന്ന കോര്പ്കററ്റ് ഭീമ്റെ സ്വോര് ആസ്തതിയായതി പപകേശഞം ഇന്ന് മാറതികെഴതിഞ്തിരതികെുന്നു. 
എന്നുമാപതമല്ല, വതിഴതിഞ്്മന്ന പപകേശഞം ഭൂമുഖത്ുനതിന്നുത്ന്ന അപപത്ക്ഷമാേുകമാ എന്ന 
ആശങ്ക ഉയര്ത്തി്കൊണ്് തീര്ത് േടലുവതിഴുങ്ങുേയാണ്. േടലതി്ന ആപശയതിച്ുേഴതിയു
ന്ന വലതി്യാരു വതിഭാഗഞം ജനങ്ങളു്ട ജീവനുഞം ജീവതിതവുഞം അനതിശ്തിതത്വത്തിലാഴ്ന്നതിരതികെുന്നു.

പരിസ്ിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരും മനുഷ്യസ്നേ
ഹികളും നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പാടെ 
അവഗണിച്ചുടകാണ്ട്, ജനതാല്പര്യും തീടര 
പരിഗണിക്ാടത സുംസ്ാനും ഭരിച്ച യുഡി
എഫട്, എൽഡിഎഫട്  സർക്ാരകളും സ്ക

ന്ദ്ര ബിടജപി സർക്ാരും സ്േർന്നട് വിഴി
ഞ്ും  എന്ന പ്രസ്േശടതെ അോനിക്ട് ോനും 
ടേയ്തതിടറെ ദുരന്തഫലമാണട് സ്കരളും ഇന്നട് 
സ്നരിടുന്നതട്. വിഴിഞ്ും തുറമുഖ നിർമ്ാ
ണും സൃഷ്ിക്കുന്ന യാതനകൾ സഹനസീ

മയുും കെന്നസ്്ാൾ മത്്യടതൊഴിലാളികളും 
അവരടെ ജീവിതസ്തൊെട് സ്േർന്നു നിൽ
ക്കുന്ന സകലരും ഒത്തുസ്േർന്നട് ശക്തമായ 
സമരമുഖും തീർതെിരിക്കുകയാണട്. അോ
നിയുും അോനിക്ട്  കാര്യസ്പ്രവൃതെി ടേ
യ്യുന്ന സർക്ാരമാണട് മറുപക്ഷതെട്.

 തുറമുഖതെിനുസ്വണ്ിയുള്ള പുലിമുട്ട് 
നിർമ്ാണും മൂന്നിടലാന്നട് മാത്ും എതെി
യസ്്ാൾതടന്ന എണ്ിയാടലാടുങ്ാതെ 
ദുരന്തങ്ളാണട് തീരവും തീരവാസികളും 
ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതട്. വിഴിഞ്ും മുതൽ സ്വളി 
വടര ആറുവരികളിലായി നൂറുകണക്ിനട് 
വീടുകൾ കെൽ കയറി തകർന്നു കഴിഞ്ഞു. 
വീെട് നഷ്ട്ട്വർ അഭയാർത്ികളായി, 
ഗതിടകട് അവസ്യിൽ മസ്നാനില സ്പാലും 
തകർന്നട് സ്ഗാഡൗണുകളിൽ കഴിയുന്നു. 
മസ്നാഹരമായ ശുംഖുമുഖും ബീച്ചട് കെടല
ടുതെട് അപ്രത്യക്ഷമായി. സ്ലാകപ്രസിദ്ധ
മായ സ്കാവളും ബീച്ചട് ഇല്ാതായിടക്ാ

ണ്ിരിക്കുന്നു. ടതസ്ക് ഇന്ത്യയിടല ഏറ്റവും 
പ്രമുഖമായ വിഴിഞ്ും മത്്യബന്ധന തു
റമുഖതെിനു മരണമണി മുഴങ്ിയിരിക്കുന്നു.

കരസ്യാെടുതെട് ആഴും കൂെിയ കെൽ, 
അന്തർസ്േശീയ ക്ൽ ോലിടറെ വഴിയ
ടു്ും തുെങ്ിയവ ചൂണ്ിക്ാട്ി വിഴിഞ്
തെട് ഒര ട്ാൻസട്ഷിപട്ടമറെട് തുറമുഖും എന്ന 
ആശയും േീർഘകാലമായി നിലവിലണ്ാ
യിരന്നു. അതനുസരിച്ചട് നിരവധി പഠന
ങ്ളും നെന്നിരന്നു. 2012ൽ സ്കന്ദ്ര പരി
സ്ിതി മന്താലയും നെതെിയ പഠനതെിൽ 
തിരവനന്തപുരും ജില്യിലാണട് ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ തീരസ്ശാഷണും നെന്നു ടകാണ്ി
രിക്കുന്നതട് എന്നട് കടണ്ത്തുകയുണ്ായി. 
കെലാക്രമണും കൂെിയ ഇെമാണിതട്. മറ്റി
െങ്ളിൽ നിന്നട് വ്യത്യസ്ും. കെലിനട് 
അഭിമുഖമായി കിഴക്ാുംതൂക്ായ കുന്നിൻ 
ടേരിവകൾ തീരസ്തൊെട് സ്േർന്നുണ്ട്. 

മനുഷ്ത്വഞം തരതി്പെങ്കതിലുഞം അവകശഷതികെുന്ന ഒരാളകെുഞം ഉള്കൊള്ളാന് േഴതിയുമായതിരുന്നതില്ല ബതില്കെതി
സ് ബാനു എന്ന ഇരുപ്ത്ാന്നുവയസ്ുമാപതഞം പപായമുണ്ായതിരുന്ന ്പണേുട്തി കനരതിട് പേൂരതേള. വര്ഗീ
യതയു്ട കപ ബാധതിച് ഒരു പറ്റഞം നരാധമര് അഞ്ുമാസഞം ഗര്ഭതിണതിയായതിരുന്ന ബതില്കെതിസ് ബാനുവതി്ന 
പതിച്തിച്ീന്തതി. മൂന്നുവയസ്ുോരതിയായ മേ്ള തലകെടതിച്ു ്ോന്നു. സ്പതീേളായ േുടുഞംബാഞംഗങ്ങ്ള മാന
ഭഞംഗ്പ്ടുത്തി. ഏഴു േുടുഞംബാഞംഗങ്ങ്ള അരുഞം്ോല ്ചയ്തു. മരതിച്ു്വന്നു േരുതതി ബതില്കെതിസ് ബാ
നുവതി്ന േുറ്റതികൊട്തി്ലറതിഞ്്, അടുത് ഇരേ്ളകത്ടതി  ആര്ത്ലച്് അവര് േടന്നുകപായതി. മരവതിച് മന
കസ്ാ്ട മാപതഞം നമുകകൊര്കൊന് േഴതിയുന്ന, സ്വതപന്ത ഭാരതത്തി്ല േുപപസതിദ്മായ വഞംശഹത്േളതി്ലാ
ന്നായ ഗുജറാത്തി്ല മുസീഞംവതിരുദ് േലാപത്തി്ല അകനേഞം സഞംഭവങ്ങളതി്ലാന്നു മാപതമായതിരുന്നു ഇത്.

നീതി നിഷേധത്ിന്റെ
ഭീകര മുഖം

_nÂ¡okv _m\p tIknse IpähmfnIsf 
hn«b¨ KpPdm¯v kÀ¡mÀ \S]Sn

ഭരണകൂെതെിടറെ അനുഗ്രഹാ
ശിസ്സുകസ്ളാടെ 2002ൽ ഗുജറാതെി
ൽ നെന്ന മുസീും വുംശഹത്യയി
ടല നൂറുകണക്ിനു സ്കസുകളിൽ, 
വിോരണയിസ്ലടക്ങ്ിലടമതെി
ക്ാൻ അവസരും കിട്ിയ അപൂ
ർവ്വങ്ളിടലാന്നിടല ഇരയുും സാ
ക്ഷിയുമാണട്  ബിൽക്ീസട് ബാനു. 
സുംഭവും നെന്നട്  േിവസങ്ൾക്കു 
സ്ശഷും ഒര ദുരിതാശ്ാസ ക്യാ
മ്ിൽ നിന്നാണട് ബിൽക്ിസട് 
ബാനുവിടന ഭർതൊവട് യാക്കൂബട് 
റസൂൽ കടണ്ത്തുന്നതട്. അതിജീ
വനതെിടറെ യാതനാഭരിതമായ 
നാളകളിലൂടെ അവർ കെന്നുസ്പാ
യി. സമാഹരിക്ാൻ കഴിയുന്ന 
ശക്തി സ്േർത്തുവച്ചട് നിയമനെപ
െികളടെ അനന്തര യാതനകളി
സ്ലക്കു കെന്നു. അങ്ടന േീർഘ
കാലടതെ നിയമനെപെികൾക്കു 
സ്ശഷും, ഈ രാജ്യതെിടറെ നിയ
മവ്യവസ്യാൽ  ശിക്ഷിക്ട്ട് 

ടകാടുുംകുറ്റവാളികടളയാണട് ഗുജ
റാതെട് സർക്ാർ ഒറ്റയെിക്ട് ശി
ക്ഷയിളവ നൽകി വിട്യച്ചിരിക്കു
ന്നതട്. എസട് യുസിഐ(കമ്്യൂണി
സ്റട്) ജനറൽ ടസക്രട്റി സഖാവട് 
ടപ്രാവാഷട് സ്ഘാഷട് അതിനിശി
തമായി ഈ നെപെിടയ അപല
പിച്ചു. 

മനഃസാക്ഷിയുള്ള ഏടതാരാ
ടളയുും അമ്ര്ിക്കുകയുും ടെട്ി
ക്കുകയുും ടേയ്യുന്ന ഈ ശിക്ഷയി
ളവിടനതിടര രാജ്യടമമ്ാടുും നീ
തിസ്ബാധമുള്ള ജനങ്ൾ രുംഗത്തു
വന്നിരിക്കുന്നു. നിയമപരമായ 
നിരവധി സ്ോേ്യങ്ൾ ഈ ശി
ക്ഷയിളവിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
പസ്ക്ഷ നമ്മുടെ രാഷ്ടീയ, നനതിക 
ഘെനയിൽ അതു സൃഷ്ിക്കുന്ന പ്ര

ത്യാഘാതങ്ളാണട് അതിലും ഗു
രതരും.

സ്ാതന്ത്യസമരതെിൽ ഒര 
ഘട്തെിലും പടങ്ടുക്ാതിരന്ന 
ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെയുും ആർഎ
സ്ട്എസ്ിടറെയുും നപതൃകവും 
അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളും സ്പറുന്നവ
രാണട് ഇന്നട് സ്കന്ദ്രും ഭരിക്കുന്ന 

ബിടജപി സർക്ാർ. എങ്ിലും 
സ്ാതന്ത്യതെിടറെ 75-ാും വാർഷി
കും 'ആസാേി കാ അമൃതട് മസ്ഹാ
ത്വട്' എന്ന സ്പരിൽ ആസ്ഘാ
ഷിക്ാൻ ആഹ്ാനും ടേയ്യുന്നു 
അവർ. സ്ാതന്ത്യസമരടതെ പി
ന്നിൽ നിന്നു കുതെിയവരടെ പി
ൻഗാമികൾ സ്ാതന്ത്യ േിനും 

ആസ്ഘാഷിക്ാൻ ആജ്ഞാപി
ക്കുസ്മ്ാൾ ആർക്ാണു സ്ാത
ന്ത്യും? ടകാലപാതകികൾക്കുും 
സ്ത്രീകടളയുും കുഞ്ഞുങ്ടളയുും മാ
നഭുംഗട ട്ുതെിയവർക്കുും!  ആരാണു 
തെവറയിൽ? ആനന്ട് ടതൽതുും
ടബ, ഹാനിബാബു, സുധ ഭരേ്ാ
ജട്, സ്റാണ വിൽസണ്, വരവരറാ
വ, ആർ.ബി.ശ്ീകുമാർ തുെങ്ിയ 
അസ്നകമസ്നകും ബുദ്ധിജീവികളും 
മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർതെകരും! 

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

(ശേഷം 2-ാം ശേജില്)

ബില്കിസ് ബാനു ശേസിലെ പ്രതിേലെ വിട്ടയച്ചതില് പ്രതിശഷധിച്ച് ജന്ദര് 
മന്ദറില് വിവിധ വനിതാസംഘടനേളുലട ശനതൃത്വത്ില് നടന്ന ധര്ണ.



2 സെപ്തംബര് 2022

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

കെൽ മുസ്ന്നറിയാൽ ഈ േരിവ
കൾ തടന്ന ഇെിഞ്ഞു താഴുന്ന അവ
സ്യുണ്ാകുടമന്നട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്ാർ 
മുന്നറിയി്ട് നൽകിയിരന്നു. ഇത് 
പരിസ്ിതിസ്ലാലമായ സ്മഖല 
യിൽ തീര-കെൽ സന്തുലിതാവ
സ് നശി്ിക്കുന്ന ഒര വൻകിെ 
നിർമ്ിതിയുും പാെില്ാതെതായി
രന്നു. 

 കൂടുതൽ തീരസ്ശാഷണമുള്ള 
സ്മഖലകളിൽ തുറമുഖങ്ൾ പാെി
ടല്ന്നാണട് തീരപരിപാലന നിയമും 
അനുശാസിക്കുന്നതട്. തുറമുഖ നിർ
മാണതെിനായുള്ള ഡ്രഡട്ജിുംഗുും 
പുലിമുട്ട് നിർമ്ാണവും തീരസ്ശാ
ഷണതെിനിെയാക്കുടമന്നട് തീര- 
പരിസ്ിതി ആഘാത പഠനതെി
നായി സ്കന്ദ്ര പരിസ്ിതി മന്താ
ലയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  മാർഗനിർ
സ്േശങ്ളിൽ പറയുന്നു. ഒസ്ട്ടറ 
പാരിസ്ിതിക പ്രസ്ത്യകതകളള്ള, 
ടതസ്ക് ഇന്ത്യയിടല  ഏറ്റവും പ്ര
ധാന മത്്യബന്ധന സ്മഖല എന്ന 
നിലടയ സാരമായി ബാധിക്കുടമ
ന്നതുും ഒര അപകെസാധ്യതയാ
യി ചൂണ്ിക്ാട്ട്ട്ിരന്നു. വിഴി
ഞ്ും തീരക്െലമായി ബന്ധട്
ട്ട് അപൂർവമായ 147 ജീവിവർഗ്ഗ
ങ്ൾ ഉണ്ായിരന്നു. പാരിസ്ി
തിക അപകെസാധ്യതകൾ വച്ചു
സ്നാക്കുസ്മ്ാൾ വിഴിഞ്ും പദ്ധ
തിക്ട് യാടതാരകാരണവശാലും 
അനുമതി നൽകാൻ പാെില്ാതെ
തായിരന്നു.

സ്കരള സർക്ാർ അുംഗീകരി
ച്ച സാധ്യതാപഠന(ഫീസിബിലി
റ്റി റിസ്്ാർട്ട്)തെിൽ പറയുന്നതട് 
ഇതട് സാമ്തെികമായി യാടതാര 
സ്നട്വമില്ാതെ പദ്ധതി ആടണ
ന്നാണട്. ഇറെർനാഷണൽ ഫിനാൻ
ഷ്യൽ കമ്ീഷൻ(IFC), AECOM 
എന്നീ ഏജൻസികൾ നൽകിയ 
റിസ്്ാർട്ിലും തുറമുഖതെിനട് സ്വ
ണ്ിയുള്ള ടേലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 
വരമാനവും വച്ചു സ്നാക്കുകയാ
ടണങ്ിൽ ലാഭകരമാവില് എന്നട് 
വ്യക്തമാക്ിയിരന്നു. സാമ്തെി
കാർത്തെിൽ സ്നാക്ിയാലും 
വിഴിഞ്ും  തുറമുഖ പദ്ധതിയുമാ
യി മുസ്ന്നാട്ടു സ്പാകാൻ പാെില്ാ
തെതായിരന്നു എന്നാണട് ഇതട് 
കാണിക്കുന്നതട്.

ഇതിസ്നാെകും ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠ 
സ്നെിയ ടകാളുംസ്ബാ, സിുംഗപ്പൂർ 
തുെങ്ിയ അന്തർസ്േശീയ ട്ാൻ
സട്ഷിപട്ടമറെട് തുറമുഖങ്ളിൽ നി
ന്നുള്ള േരക്ട് ക്ലകടള ആകർ
ഷിക്ാൻസ്പാന്ന സാമ്തെിക
മായ ഓഫറുകടളാന്നുും തടന്ന 
നൽകാൻ വിഴിഞ്ും സ്പാർട്ിനാ
വില്. മാത്മല്, േരക്ട് ഗതാഗതും 
നെത്തുന്ന വൻകിെ കമ്നികൾ 
ടേറിടയാര കാരണുംടകാണ്ട് 
തുറമുഖും മാറി സ്പാകുന്നവരാണട് 
എന്നതിനാൽ അസ്ങ്യറ്റും അനി
ശ്ിതത്ും നിറഞ് സ്മഖലയാ
ണിതട്. സാധ്യതയുള്ള േരക്ട് 
ഗതാഗതടതെ പറ്റിയുള്ള പ്രതീ
ക്ഷകൾ അസ്ങ്യറ്റും ഊതിട്

ര്ിച്ചാണട് സ്പ്രാജക്ട് റിസ്്ാർട്ട് 
തയ്ാറാക്ിയിരിക്കുന്നതട്.

എങ്ങുനിസ്ന്നാ വരന്ന പടുകൂ
റ്റൻ ക്ലിൽനിന്നട് േരക്ിറക്ി 
ടേറിയ ക്ലിസ്ലക്ട് മാറ്റി മസ്റ്റ
സ്താ ഒര  രാജ്യടതെ തുറമുഖസ്തെ
ക്ട് സ്പാകുന്നതിനട് സ്വണ്ിയുള്ള 
ട്ാൻസട്ഷിപട്ടമറെട് തുറമുഖങ്ൾ  
വ്യവസായങ്ൾ വൻസ്താതിൽ 
ഇല്ാതെ പ്രാസ്േശിക സമ്േട് വ്യ
വസ്ടയ യാടതാരവിധതെിലും 
സഹായിക്കുകയില്.

 ഇങ്ടനടയാടക്യാടണങ്ി
ലും പ്രകൃതിടയ നശി്ിച്ചു ടകാ
ണ്ടുള്ള, സുംസ്ാനതെിനട് യാടതാര 
സ്നട്വമില്ാതെ ഈ പദ്ധതിയുമാ
യി മുസ്ന്നാട്ടുസ്പാകാൻ തടന്നയാ
ണട് സർക്ാർ തീരമാനിച്ചതട്. 
ടെൻഡർ നെപെിയുടെ ആരുംഭും
മുതൽ ഒടുവിൽ അോനിക്ട് തുറമു
ഖും നൽകിയതുവടരയുള്ള നെപ
െികൾ സുംസ്ാനതെിടറെ താല്പ
ര്യങ്ൾക്ട് വിരദ്ധമായിരന്നു.

'വിഴിഞ്ും ഇറെർനാഷണൽ 
സീസ്പാർട്ട് ലിമിറ്റഡട് ' എന്ന, പൂർ
ണമായുും  സുംസ്ാന സർക്ാർ 
ഉെമസ്തയിലള്ള കമ്നിയാണട് 
ഔപോരികമായി വിഴിഞ്ും തു
റമുഖതെിടറെ ഉെമ. പസ്ക്ഷ യഥാർ
ത്തെിൽ അതട് 'അോനി വിഴി
ഞ്ും സ്പാർട്ട് നപ്രവറ്റട് ലിമിറ്റഡട്' 
എന്ന സ്കാര്യ കമ്നിക്കുസ്വണ്ി 
പണിടയടുക്കുന്ന  സർക്ാർ സ 
ഹായ സുംവിധാനും മാത്മാണട്.

 2013 ഡിസുംബറിൽ ആസ്ഗാള 
ടെൻഡർ പുറട്ടുവിച്ചു. അഞ്ട് 
കമ്നികടള സ്ഷാർട്ട് ലിസ്റട് ടേയ്തു. 
4667 സ്കാെി രൂപയായിരന്നു 
അന്നടതെ സ്പ്രാജക്ട് തുക. മസ്ല
ഷ്യ ആസ്ാനമായുള്ള SREI- OHL 
കണ്സ്സാർഷ്യും, അോനി സ്പാർ
െട്സട്, എസ്ാർ സ്പാർെട്സട് എന്നി
വരാണട് അന്തിമപട്ികയിൽ  അവ
സ്ശഷിച്ചതട്. ആേ്യടതെ കമ്നി
ടയ കപെന്യായങ്ൾ പറഞ്ഞു
ടകാണ്ട് ഒഴിവാക്ി. എസ്ാർ 
സ്പാർെട്സട് ആകടട് അോനിയുമാ
യുള്ള ധാരണയിൽ സ്യും പിന്ാ
റി.  പിടന്ന അവസ്ശഷിച്ചതട് 
അോനി മാത്ും. പിന്നീെട് ഏണ്
സ്റട് ആൻഡട് യങ്ട് എന്ന അന്തർ
സ്േശീയ ധനകാര്യ കണ്സൾട്ൻ
സിടയ യാടതാര നെപെിക്രമങ്
ളും പാലിക്ാടത ആനയിക്കുക
യുും സുംസ്ാനതെിടറെ താൽപ
ര്യങ്ൾക്ട് വിരദ്ധമായി ടെൻഡർ 
എടുക്കുന്നവർക്ട് നിരവധി അധിക 
ആനുകൂല്യങ്ൾ ലഭിക്കുന്ന വിധ
തെിൽ എസ്റിസ്മറ്റട് തയ്ാറാക്കുക
യുും ടേയ്തു.

 ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏടറ്റടുത്തു 
നൽകൽ, സ്റാഡട്, ടറയിൽ തുെ
ങ്ിയ അനുബന്ധ പണികടളല്ാും 
സർക്ാരിടറെ ചുമതലയിൽ, കണ്
സഷൻകാലും നീട്ിനൽകൽ, വാ
ണിജ്യപരമായ സ്ഹാട്ൽ- ഭവന
പദ്ധതികൾ അെങ്ങുന്ന റിയൽ 
എസ്സ്ററ്റട് ബിസിനസിനുള്ള അവ
സരും, 548 സ്കാെി രൂപ ടേലവിൽ 
ഏടറ്റടുതെട് സർക്ാർ നൽകുന്ന 

ഭൂമിയുും(ഇതിസ്നാെകും 1200സ്കാ
െിയിലധികും ഭൂമി ഏടറ്റടുത്തു നൽ
കുന്നതിനട് ടേലവായി) ആസ്ിയുും 
പണയുംവച്ചട് കെും എടുക്ാനുള്ള 
അനുമതി, ടപ്രാജക്റട് പൂർണ് പ്ര
വർതെനും ആരുംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
കാലാവധി നീട്ിനൽകൽ തുെ

ങ്ിയ പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ൾ 
അോനിടയ ലക്ഷ്യുംവച്ചട് പദ്ധതി
യിൽ ഉൾട്ടുതെി. പദ്ധതി സർ
ക്ാരിനട് തിരിടക ഏൽ്ിസ്ക്
ണ് കാലയളവട് അന്തർസ്േശീയ
തലതെിൽ 30വർഷമായിരിടക് 
40 വർഷമായി നീട്ിനൽകി. അതു
വഴി മാത്ും ഇന്നടതെ കണക്ിൽ 

മു്തിനായിരും സ്കാെി രൂപയുടെ 
അധിക സ്നട്ും അോനിക്ട് കിട്ടുും. 
20വർഷുംവടര വീണ്ടുും കരാർ കാ
ലാവധി നീട്ിലഭിക്കുവാനുള്ള അവ
കാശും നൽകുകയുും ടേയ്തു. കൂൊടത 
ഒര ടെർമിസ്നഷൻ ആനുകൂല്യും 
എന്ന നിലയിൽ, ഈ ഏർ്ാ
െിൽനിന്നട്  വിട്ടു സ്പാവകയാടണ
ങ്ിൽ വലിടയാര തുക അോനി
ക്ട് നൽസ്കണ്ിവരും. 40 വർഷ
തെിനട് സ്ശഷമാണട് പിരിയുന്നടത
ങ്ിൽ 20,000സ്കാെി ൂപ നൽസ്ക
ണ്ി വരും. പസ്ക്ഷ അസ്്ാഴുും സും
സ്ാനസർക്ാരിനട് ആടക ലഭി
ക്കുക 5608 സ്കാെി രൂപ മാത്മാ
യിരിക്കുും. ആടകയുള്ള സ്പ്രാജക്ട് 
എസ്റിസ്മറ്റട് 7525 സ്കാെിയാക്ി 
ഉയർതെി. 5021 സ്കാെിയുും നൽ
കുന്നതട്  സർക്ാരാണട്. അോനി 
ഒഴിടക ടെൻഡറിൽ പടങ്ടുതെ 
മറ്റുള്ളവടര ഒഴിവാക്ിയതിനു സ്ശ
ഷമാണട് ഈ ആനുകൂല്യങ്ടള
ല്ാും ഉൾട്ടുതെിയടതന്നട് മന
സ്ിലാക്കുസ്മ്ാൾ എത് വലിയ 
പാതകമാണട് അന്നടതെ യുഡി
എഫട് സർക്ാർ ടേയ്തടതന്നട് മന
സ്ിലാകുും. ഈ വൻകിെ പദ്ധതി
യാടക അോനിടയന്ന സ്കാർ്
സ്ററ്റട് ഭീമടറെ നകയിൽ എതെിയ 
േതിയുടെ കഥയാണിതട്. എസ്റി
സ്മറ്റട് തുക ടപര്ിച്ചുകാട്ിയതട് 
ടകാണ്ടുതടന്ന സർക്ാർ വിഹിതും 
മാത്ും വച്ചട് പണി പൂർതെിയാ 
ക്ാനാവും. സർക്ാർ ഏടറ്റടുത്തു 
നൽകുന്ന ഭൂമിയുും പദ്ധതി ആസ്ി
യുും പണയുംടവച്ചട് അോനിയുടെ 
വിഹിതും എന്നുപറയുന്ന 2500 
സ്കാെിരൂപ വായ്പയായി സുംഘ
െി്ിക്ാനാകുും. എടുക്കുന്ന വായ്പ 

തിരിച്ചെക്കുന്ന സ്ഭാവും അോനി
ക്ില്. അടതാടക് പിന്നീെട് സർക്ാ
രകൾ എഴുതി തള്ളുകയാണട് 
പതിവട്. കൂൊടത റിയൽ എസ്സ്ററ്റട് 
ബിസിനസട് , ആർഭാെസ്ഹാട്ൽ, 
ഫ്ാറ്റട്, ടൂറിസും എന്നിവ വഴി ലഭി
ക്കുന്ന വൻ ലാഭവും. ഇടതാടക് 
ലക്ഷ്യും വച്ചാണട് അോനി വിഴി
ഞ്ും സ്പാർട്ട് ഏടറ്റടുതെതട്. ഇത്
ടയാടക് സർക്ാർ മുതൽമുെക്കുന്ന 
സ്ിതിക്ട് എന്തുടകാണ്ട് സർ
ക്ാരിനട് തടന്ന സ്നരിട്ട് തുറമുഖും 
നെതെിക്കൂൊ എന്ന സ്ോേ്യതെിനട് 
ഉതെരമില്.

 പദ്ധതി കരാറിടന സുംബ
ന്ധിച്ച അക്ൗണ്റെട് ജനറലിടറെ 
റിസ്്ാർട്ിൽ സ്മൽ്റഞ് വിഷ
യങ്ൾ അക്മിട്ടു സാക്ഷ്യട്ടു
ത്തുന്നു. സ്കരള സുംസ്ാനതെിടറെ 

താൽ്ര്യങ്ൾ യാടതാരവിധ
തെിലും സുംരക്ഷിക്ാതെ, അോ
നിടയ മാത്ും സഹായിക്കുന്ന 
പദ്ധതിയാണട് എന്നട് റിസ്്ാർട്ട് 
പറയുന്നു. കണ്സൾട്റെട് തയ്ാറാ
ക്ിയ സാസ്ങ്തിക-ധനകാര്യ 
എസ്റിസ്മറ്റുകൾ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിസ്യാടെ 
പരിസ്ശാധിച്ചിടല്ന്നുും അതുടകാ
ണ്ട് ടേലവട് എസ്റിസ്മറ്റുകൾ ടപ
ര്ിച്ചുകാട്ിടയന്നുും റിസ്്ാർട്ട് 
പറയുന്നു. അതുടകാണ്ാണട് അോ
നിക്ട് സർക്ാർ വിഹിതും ടകാണ്ടു 
മാത്ും തുറമുഖും പണി പൂർതെി
യാക്ാൻ ആവന്നതട്.
വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുഞം  
സിപിഐ(എഞം)ഉഞം

ഉമ്ൻോണ്ി സർക്ാർ അോ
നിക്ട് സ്കരളടതെ അെിയറവച്ചു 
എന്നട് അന്നടതെ പ്രതിപക്ഷ സ്ന
തൃനിരയിലണ്ായിരന്ന പിണറാ
യി വിജയൻ ആസ്രാപിച്ചിരന്നു. 
സ്കാെിസ്യരി ബാലകൃഷ്ണനുും വി. 
എസട്.അേയുതാനന്നുും സ്താമസട് 
ഐസക്കുും വലിയവായിൽ വി
മർശിച്ചു. വിഴിഞ്ും പദ്ധതിയുടെ 
കരാർ വ്യവസ്കടളപറ്റി വലിയ 
എതിർപ്പുകൾ ഉയർതെിയിരന്ന 
സിപിഐ(എും) സ്ന്തും നിലപാ
െട്, 2016 മാർച്ചട് 23നട് ഗൗതും അോനി 
സ്നരിട്ട് എടകജി ടസറെറിൽ 
എതെി സിപിഐ(എും) സുംസ്ാന 
ടസക്രട്റി സ്കാെിസ്യരി ബാലകൃ
ഷ്ണടന കണ്സ്താടെ അെിമുെി മയ
ട്ട്ടു. പദ്ധതിക്ട് പൂർണപിന്തുണ 
സിപിഐ(എും) പ്രഖ്യാപിച്ചു. 
എന്നാലും അധികാരതെിൽ എത്തു
കയാടണങ്ിൽ 'കരാർ വ്യവസ്
കൾ മാറ്റുന്നതിടന പറ്റിയുള്ള നി
യമവശങ്ൾ പഠിക്കു'ടമന്നട്  പ്ര

ഖ്യാപിച്ചു! ടതരടഞ്ടു്ിനു ടതാ
ട്ടുമുൻപുള്ള അോനിയുടെ സന്ർശ
നവും സിപിഐ(എും)ടറെ മനും
മാറ്റവും, പിന്നീെട് സുംസ്ാനും 
അതുവടര കണ്ിട്ില്ാതെ വിധും 
പണമിറക്ിയുള്ള എൽഡിഎഫട് 
ടതരടഞ്ടു്ട് പ്രോരണവും തു
െർന്നുള്ള വലിയ വിജയവും ശ്
സ്ദ്ധയമാണട്. എൽഡിഎഫട് അധി
കാരതെിൽ എതെിയതിനുസ്ശഷും 
കരാറിടന പറ്റി അടതാര പുന
രാസ്ലാേനയുും ഉണ്ായില്.

എൽഡിഎഫട് അധികാരതെി
ടലതെി ഒരവർഷതെിനുസ്ശഷും, 
അക്ൗണ്റെട് ജനറൽ വിഴിഞ്ും 
പദ്ധതി കരാറിടന  സുംബന്ധിച്ചട് 
സമർ്ിച്ച റിസ്്ാർട്ിൽ സിപി
ഐ(എും) സ്നതാക്ൾ മുൻകാല
തെട് ഉയർതെിയ പല വാേങ്ളും 
ശരിടയന്നട് ടതളിയിക്കുന്ന കടണ്
തെലകൾ വന്നിട്ടുസ്പാലും അതട് 
ഗൗരവതെിൽ എടുക്ാനവർ തയ്ാ
റായില്. ഒരപാെട് സമ്ർദ്ദങ്ടള 
തുെർന്നട് സർക്ാർ ഒര അസ്ന്
ഷണക്മ്ീഷടന വച്ചു. തുറന്ന 
വലതുപക്ഷ നിലപാടുകൾ പല 
വിധികളിലൂടെയുും അഭിപ്രായ പ്ര
കെനങ്ളിലൂടെയുും തുറന്നു പ്രക
െി്ിച്ചിട്ടുള്ള ജസ്റിസട് സി.എൻ.
രാമേന്ദ്രൻ നായടര കമ്ീഷനാ
ക്ി വച്ചസ്്ാൾതടന്ന അസ്ന്ഷ
ണതെിടറെ േിശ വ്യക്തമായി. കരാർ 
വഴി അഴിമതി നെന്നിട്ടുസ്ണ്ാ എന്ന
തായിരന്നു അസ്ന്ഷണവിഷയും. 
അഴിമതി ഒന്നുും നെന്നിട്ില് എന്നട് 
റിസ്്ാർട്ട് സമർ്ിക്ട്ട്ടു. അതി
നുസ്ശഷും തുെർ നെപെികളടെ ഭാ
ഗമായി വിജിലൻസട് അസ്ന്ഷണും 
നെത്തുടമന്നട് പ്രസ്ാവിടച്ചങ്ിലും 
അഴിമതി വിഷയവും കരാർ പുനഃ
പരിസ്ശാധനയുും അെഞ് അധ്യാ
യമായി മാറി. മൂലധനതാല്പര്യും 
സുംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യതെിൽ സ്കരളും 
കണ് ഏറ്റവും പ്രകെമായ രാഷ്ടീയ 
സമവായമാണട് നമ്ളിവിടെ കാ
ണുന്നതട്.

സ്കാർ്സ്ററ്റുകളടെ മികച്ച കാ
ര്യസ്നായ സ്മാേി സർക്ാർ അധി
കാരതെിടലതെിയതിനു സ്ശഷും 
അോനിയുടെ ആസ്ി വളർച്ച അതി
ശയകരമായിരന്നു.  സ്ലാകതെി
ടല ധനികരിൽ  മൂന്നാുംസ്ാനതൊണട് 
അോനി. രാജ്യും 75 വർഷങ്ൾ
ടകാണ്ട്, സാധാരണ ഇന്ത്യക്ാ
രൻ നൽകിയ നികുതിവിഹിതും
ടകാണ്ട് പടുത്തുയർതെിയ ടപാ
തുസ്മഖലാ സ്ാപനങ്ളും ടപാതു 
സമ്ത്തുും അോനിയുടെ നകയി
ടലതെിക്കുന്നതട് കാരണമാണട് 
അയാളടെ സമ്തെട് കുതിച്ചു കയ
റിയതട്. സ്മാേി മാത്മല്, കമ്്യൂണി
സ്റട് എന്ന വിളിസ്്രള്ള ഒര പ്ര
സ്ാനതെിടറെ സർക്ാരും ഇന്നട് 
അോനിയുടെ ആസ്ി ടപര ി്ക്ൽ 
സുംവിധാനതെിടറെ ഭാഗമാണട്. 
ജനങ്ളടെ നഷ്സ്മാ  കഷ്്ാടു
കസ്ളാ അവർ കണക്ിടലടുക്ില്.

സ്കരളതെിടറെ സ്പ്ന പദ്ധതി
യാണട് ഇടതന്നുും വരുംകാലങ്
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(2-ാം ശേജില് നിന്ന്)

ളിൽ വലിയ വരമാനസ്്ാതസ്ട് 
ആകുടമടന്നാടക് സിപിഐ(എും) 
പറയുസ്മ്ാൾ സ്കരളടമന്നതിനട് 
പകരും  അോനി എന്നട് സ്േർതൊൽ 
അടതാടക് ശരിയാവടമന്നട് മാത്ും. 
ആയിരും േിനങ്ൾ ടകാണ്ട് പൂർ
തെിയാകുടമന്നട് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധ
തി ഇസ്്ാൾ 2500 േിവസങ്ളാ
യിട്ടുും മൂന്നിടലാന്നു സ്പാലും പൂർ
തെിയായിട്ില്. 2019 ഡിസുംബ
റിൽ പണിപൂർതെിയാസ്ക്ണ്ിയി
രന്ന തുറമുഖും അതിനുസ്ശഷും 
ഓസ്രാ േിവസവും 12 ലക്ഷും രൂപ 
വീതും സ്കരള സർക്ാരിനട് നൽ
സ്കണ്ിയിരന്നതാണട്. പസ്ക്ഷ  നെ
പെിക്രമങ്ളിൽ കുരക്ി ഫല
തെിൽ അതട് എഴുതിതെള്ളിയതട് 
സ്പാടലയാണട്. പശ്ിമഘട്തെി
ടല ടതക്ൻ മലകളിടല  പാറമ
െകൾ മുഴുവനുും അോനിക്ട് സ്വണ്ി 
പ്രവർതെിക്കു കയാണട്. തീരും 
തകർതെട് അഭയാർത്ികളാക്
ട്ട്വടര  തിരിഞ്ഞുസ്നാക്ാൻ 
സർക്ാർ ശ്മിക്കുന്നിടല്ങ്ിലും 
സർക്ാർ വിഹിതമായി അോനി
ക്ട് പണടമതെിക്കുന്നതിൽ ഒര 
തെസ്വമുണ്ാകുന്നില്.

ഇനിയയന്ത്?
ഇത്യുും പണമിറക്ിയ ഒര 

സ്പ്നപദ്ധതിയിൽ നിന്നട് പിന്ാറു
ന്ന വിഷയസ്മയില് എന്നാണട് മുഖ്യ

മന്തി പറയുന്നതട്. എന്നട് ടവച്ചാൽ 
സുംസ്ാനതെിനട് നഷ്ും മാത്ും 
വരതെിവയ്ക്കുന്ന പദ്ധതിയുും അതട് 
സൃഷ്ിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ളും തുെരടമ
ന്നാണട് അസ്ദ്ദഹും ധിക്ാരസ്തൊടെ 
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതട്. ഇനി അവസ്ശ
ഷിക്കുന്ന മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗും പുലി
മുട്ട് തീരസ്മ്ാൾ തീരസ്ശാഷണും 
കൂടുതൽ ഇെങ്ളിസ്ലക്ട് കൂെി വ്യാ
പിക്കുും. സ്പാർട്ട്  വരസ്മ്ാൾ സ്കവലും 
600 സ്പർക്ട് മാത്ടമ ടതാഴിൽ 
ലഭിക്കൂ എന്നാണട് കണക്ട്. പസ്ക്ഷ 
60,000 മത്്യടതൊഴിലാളികൾക്ട് 
കെലിടന ആശ്യിച്ചുള്ള ജീവിത
മാർഗ്ഗും നഷ്ട്ടുും. ഇനിയുും ഒര
പാെട് ജീവനുകൾ ടപാലിയുും. വിഴി
ഞ്ും മത്്യബന്ധന തുറമുഖും ഓർ
മ്യാകുും. സ്കാവളും ബീച്ചട് പൂർണ
മായി ഇല്ാതാവും. മത്്യലഭ്യതയുും 
തീടര ഇല്ാതാവും. കാലാവസ്ാ
വ്യതിയാനും വഴി ഉണ്ാകുന്ന കെ
സ്ലറ്റങ്ൾ വർദ്ധിച്ചു  വരസ്മ്ാൾ, 
തുറമുഖും സൃഷ്ിക്കുന്ന പരിസ്ിതി
നാശും ആഘാതതെിടറെ സ്താതട് 
വർദ്ധി്ിക്കുും.

അസ്്ാൾ, നാെിടന നശി്ി
ച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്ന, ഇനിയുും തു
െർന്നാൽ കൂടുതൽ ദുരന്തും വരതെി
ടവക്കുും എന്നുറപ്പുള്ള ഒര സുംരുംഭും 
കുടറ മുസ്ന്നറി എന്നതുടകാണ്ട് 
മാത്ും പിൻമാറില് എന്ന കടുുംപി
െിതെും വിസ്വകപൂർണമാസ്ണാ 
എന്നതാണട് പരിസ്ശാധിസ്ക്ണ്
തട്. പദ്ധതി നിർമ്ാണും നിർതെി
വച്ചട് പാരിസ്ിതിക സാമൂഹ്യ 
ആഘാതങ്ൾ പഠനവിസ്ധയമാ

ക്ണും എന്ന ആവശ്യുംസ്പാലും 
സർക്ാർ പരിഗണിക്കുന്നില്.  
എത് ദൂരും മുസ്ന്നാട്ടു സ്പായാലും 
ടതറ്റായ വഴിയിലൂടെയാണട് സഞ്
രിക്കുന്നടതങ്ിൽ തിരിഞ്ഞു നെ
ക്കുകടയ മാർഗമുള്ളു എന്നുള്ള സാ
മാന്യതതെ്ും സ്പാലും അവർ വി
സ്മരിക്കുന്നു.

മത്സ്യയ്തൊഴിലതൊളികൾ  
നട്ുന്ന വീറുറ്റ സമരയ് 
പിന്ുണയത് ുക

 ജീവിതദുരിതങ്ൾ അസഹ
നീയമായസ്്ാൾ മത്്യടതൊഴി
ലാളികൾ വീസ്റാടെ സമരരുംഗതെട് 
അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണട്. 
അോനി നകക്ലാക്ിയ തിരവ
നന്തപുരും അന്താരാഷ്ട വിമാനതൊ
വളതെിനട് മുന്നിൽ കഴിഞ് മൂന്നു
മാസമായി നെക്കുന്ന സത്യഗ്രഹ 
സമരും തുെരകയാണട്. തിരവന
ന്തപുരും ലതെീൻ അതിരൂപതയു
ടെ സ്നതൃത്തെിൽ, അോനി തുറ
മുഖ നിർമ്ാണും നിറുതെിവയ്ക്കണ
ടമന്നതുൾട്ടെ  ഏഴട് ഡിമാന്റുകൾ 
ഉന്നയിച്ചു ടകാണ്ട് ടസക്രസ്ട്റിയ
റ്റിനു മുന്നിൽ 10 േിവസടതെ ശക്ത
മായ പ്രതിസ്ഷധ സമരും നെന്നു. 
വിഴിഞ്ും തുറമുഖ കവാെതെിനട് 
മുന്നിൽ  സമരും തുെരന്നു. അോനി 
കമ്നിയുടെയുും സർക്ാരിടറെയുും 
അവരടെ പാർട്ികളടെയുും ഭീഷ
ണിയുും കുതന്തങ്ളും അതിജീവി
ച്ചട് സമരും മുസ്ന്നറുകയാണട്. സമരും 
സ്നെിയ ജനപിന്തുണയുും സർക്ാ
രിസ്നാടുും അോനിസ്യാടുമുള്ള 

സ്രാഷവും അധികരിച്ചു വരന്നതു
കാരണും േില ആനുകൂല്യങ്ൾ 
പ്രഖ്യാപിക്ാൻ സർക്ാർ നിർബ
ന്ധിതമായി. എന്നാലും മുഖ്യ ഡി
മാറെട് അുംഗീകരിക്ാതെതു കാരണും 
സമരും വർദ്ധിതവീര്യസ്തൊടെ തു
െരകയാണട്. ടക റയിൽ പദ്ധതി 
സ്പാടല, ജനങ്ളടെ ജീവിതും 
തകർക്കുന്ന വിധതെിൽ സ്കാർ്
സ്ററ്റുകളും സർക്ാരും സ്േർന്നട് ആന

യിക്കുന്ന പദ്ധതികൾടക്തിടര 
സ്കരളമാടക നെക്കുന്ന ജനകീയ 
സമരങ്ളമായി കണ്ിസ്േർത്തുടകാ
ണ്ട് വിഴിഞ്ടതെ ജനകീയ സമരും 
വിജയതെിൽ എതെിസ്ക്ണ് ഉതെ
രവാേിതെും ഏവരും നിർവഹിക്
ണടമന്നട് എസട് യുസിഐ(കമ്്യൂ
ണിസ്റട്) സുംസ്ാന കമ്ിറ്റി നാെി
ടറെ ഭാവിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ഏവ
സ്രാടുും അഭ്യർത്ിക്കുന്നു.

ജ�ോലി ടേയ്തതിനുള്ള ശമ്
ളും രണ്ട് മാസും കഴിഞ്ിട്ടുും 
ലഭിക്ാതെ അവസ്യിസ്ലയ്ക്കട് 
ടകഎസട്ആർെിസി ടതാഴിലാ
ളികടള ടകാടണ്തെിച്ചതിനട് 
പിന്നിൽ സർക്ാരിടറെ കര

തിക്കൂട്ിയുള്ള നെപെികളാടണ
ന്നുും സ്ാപനതെിടല അുംഗീ
കൃത യൂണിയൻ സ്നതൃത്വും 
സർക്ാരും തമ്ിലള്ള വഞ്
നാപരമായ ഒത്തുകളിയാണട് 
ഇതിനട് പാതടയാരക്ിയടത
ന്നുും എഐയുറ്റിയുസി സും
സ്ാന കമ്ിറ്റി ഒര പ്രസ്ാവ
നയിൽ ചൂണ്ിക്ാട്ി.

ടകഎസട്ആർെിസിയുടെ 
മാസ്നജട്ടമറെട് അധികാരതെി
ലിരിക്കുന്ന രാഷ്ടീയ സ്നതൃത്
തെിടറെ ഒര ഉപഗ്രഹും മാത്
മാണട്. ആശ്ിതനായ വകു്ട് 

മന്തിടയ മുന്നിൽ നിർതെി
ടക്ാണ്ട് മുഖ്യമന്തിയാണട് കാ
ര്യങ്ൾ മുഴുവൻ തീരമാനിക്കു
ന്നതട് എന്നകാര്യും പകൽ 
സ്പാടല വ്യക്തമാണട്. സ്ലാക
തെട് ഒര ടതാഴിലാളി പ്രസ്ാ

നതെിനുും അുംഗീകരിക്ാനാ
വാതെ ടതാഴിലാളിവിരദ്ധ 
നെപെികളമായി ധിക്ാരപൂർ
വ്വും മുസ്മ്ാട്ട് സ്പാകാൻ സർ
ക്ാരിനട് കഴിയുന്നതട്, സ്ാപ
നതെിടല അുംഗീകൃത യൂണി
യനുകളടെ ഒതൊശടകാണ്ട് 
മാത്മാണട്. ജീവനക്ാരടെ 
ശമ്ളും എല്ാ മാസവും അഞ്ാും 
തീയതിക്കു മുമ്ട് വിതരണും 
ടേയ്ണും എന്ന നഹസ്ക്ാ
െതി സിുംഗിൾ ടബഞ്ിടറെ 
ഉതെരവിടനതിടര സർക്ാർ 
ഡിവിഷൻ ടബഞ്ിൽ സ്പായി, 

ടകഎസട്ആർെിസിയിൽ ഗവ
ടമെറെട് ടതാഴിലെമയടല്ന്നുും, 
ശമ്ള വിതരണതെിനട് ബാ
ധ്യതയിടല്ന്നുും വ്യക്തമാക്ി
യിരിക്കുന്നു. മാതൃകാ ടതാഴിൽ
ോതാവായ ഗവടമെറെട്  തടന്ന 
ടതാഴിൽ നിയമങ്ളടെ ലും
ഘനതെിനട് കൂട്ടുനില്ക്കുകയാണട്. 
ടതാഴിലാളികൾക്ട് ടതാഴി
ടലടുതെതിടറെ കൂലി ടകാടു
ക്ാതിരിക്ാൻ, അവരടെ ടേ
ലവിൽ തടന്ന സ്മൽസ്ക്ാെതി
കളിസ്ലക്ട് പായുന്ന ഈ സർ
ക്ാരിടനതിടര ടതാഴിലാളി
കളിൽ സ്രാഷും പുകയുകയാണട്. 
അതട് ആളിക്ത്തുന്ന ഒര പ്ര
സ്ക്ഷാഭമാക്ാടത തണു്ിച്ചട് 
നിർത്തുന്ന പണിയാണട് ഈ 
യൂണിയനുകൾ സമർത്മായി 
നിർവ്വഹിക്കുന്നതട്.

ടകഎസട്ആർെിസിടയ 
തകർതെട് ടപാതുഗതാഗത സും
വിധാനും സമ്പൂർണ്മായി സ്
കാര്യവൽക്രിക്കുക എന്ന 
ലക്ഷ്യും നിറസ്വറ്റുകയാണട് എൽ
ഡിഎഫട് സർക്ാർ. സുശീൽ 
ഖന്ന റിസ്്ാർട്ട്, സ്ിഫ്റട് കമ്
നി രൂപീകരണും, ടഷഡ്യൂള
കൾ ടവട്ിക്കുറയ്ക്കൽ, ശമ്ളവും 
ടപൻഷനുും മാസങ്ളായി ടകാ
ടുക്ാതിരിക്ൽ, സ്ബാണസ്ട് 

നിസ്ഷധും, 12 മണിക്കൂർ ടതാ
ഴിൽ-നിശ്ിതകാല ടതാഴിൽ 
തുെങ്ിയ സ്കന്ദ്ര സ്ലബർ സ്കാഡട് 
നയങ്ൾ നെ ി്ലാക്ൽ എന്നി
വടയല്ാും ഗൂഢമായ ലക്ഷ്യ
സ്തൊടെ, സർക്ാർ - യൂണി
യൻ സമവായതെിൽ നെ്ാ
ക്കുകയാണട്. ടകഎസട്ആർെി
സി ടതാഴിലാളികൾ സങ്കുേി
തമായ അധികാര രാഷ്ടീയതെി
ടറെ അഴുക്ട് ഭാണ്ും ധീരമായി 
വലിടച്ചറിഞ്ഞു ടകാണ്ട്, കക്ഷി- 
യൂണിയൻ സ്ഭേടമസ്ന്യ സുംഘ
െിച്ചട് ടതരവിൽ ടപാരസ്തണ് 

സമയമാണിതട്. അതിനവർ 
തയ്ാറാകണും. ടകഎസട്ആർ
െിസിയിൽ സർക്ാർ നെത്തു
ന്ന ഈ ടതാഴിലാളിവിരദ്ധ 
പരീക്ഷണും വിജയിച്ചാൽ അതട്, 
സുംസ്ാനടതെ മറ്റട് ടപാതുസ്മ
ഖലാ സ്ാപനങ്ളിലും സ്

കാര്യ സ്മഖലയിലും പണിടയ
ടുക്കുന്നവരടെ നിലനില്പിടന
യുും ബാധിക്കുും. സുംസ്ാന
ടതെ ടപാതു യാത്ാ സ്ലേശവും 
കടുതെ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുും.

വീറുറ്റ പ്രസ്ക്ഷാഭണങ്ളടെ 
പാരമ്ര്യമുള്ള സ്കരളതെിടല 
ടതാഴിലാളിവർഗ്ഗതെിടറെ സമ
രവീര്യവും ആർജ്ജവവും വീ
ടണ്ടുത്തുടകാണ്ട്, ടകഎ
സട്ആർെിസി ടതാഴിലാളികൾ 
ബഹുജന പിന്തുണസ്യാടെ 
സന്ധിയില്ാതെ സമരും പടു
ത്തുയർതെണും. അധികാരുംവ

ച്ചു നീട്ടുന്ന അ്ക്ഷ്ണങ്ൾക്കു 
മുമ്ിൽ സന്ധിടേയ്ാടത, സർ
ക്ാർ നയും തിരത്തുന്നതുവടര 
ടതാഴിലാളികൾ വീറുറ്റ സമര
വമായി മുസ്മ്ാട്ട് സ്പാകണടമ
ന്നുും എഐയുറ്റിയുസി അഭ്യർ
ത്ിച്ചു.

sIFkvBÀSnknbnse {]XnkÔn kÀ¡mÀ krãn¨Xv

hngnªw
Xncn¨p ]nSn¡pI

എസ് യുസിഐ(േമ്മ്യൂണിസ്റ്) ോര്ട്ടിയും എഐയുറ്ിയുസിയും സംയു
ക്തമായി എറണാകുെം ലേഎസ്ആര്ടിസി ബസ് സ്റാൻഡില് നട
ത്ിയ പ്രതിശഷധ ധര്ണ എസ് യുസിഐ(േമ്മ്യൂണിസ്റ്) ജില്ാ ലസക്ര
ട്ടറി ടി.ലേ.സുധീര് കുമാര് ഉദ്ഘാടനം ലെയ്യുന്നു.

ശോട്ടയം ലേഎസ്ആര്ടിസിയില് നടന്ന പ്രതിശഷധശയാഗത്ില് എസ് യു
സിഐ(േമ്മ്യൂണിസ്റ്) ജില്ാ ലസക്രട്ടറി മിനി ലേ.ഫിെിപ്് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

ജപവിഷബാധസ്യറ്റട് ഈ 
വർഷും മാത്ും സ്കരളതെിൽ മരി
ച്ചതട് 21 സ്പരാണട്. ജനങ്ളിൽ 
വലിയ പരിഭ്ാന്തിയാണട് തുെടര 
തുെടരയുള്ള മരണങ്ൾ സൃഷ്ിച്ചി
ട്ടുള്ളതട്. എന്നാൽ ഇത്ടയാടക് 
സുംഭവിച്ചിട്ടുും ശാസ്ത്രീയവും ഫല
പ്രേവമായ ഒര നെപെിയുും സ്ീ
കരിക്ാൻ സർക്ാർ തയ്ാറായി
ട്ില്.

ടതരവട് പട്ികളടെ എണ്ും 
ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കു
ന്നതാണട് പ്രശ്നങ്ളടെ മൂലകാര
ണും. വന്ധ്യുംകരണ ശ്മങ്ടളാ
ന്നുും വിജയിച്ചില് എന്നാണസ്ല്ാ 
ഇതിനർത്ും. നവറസട് വാഹക
രായി പ്രവർതെിക്കുന്ന ടതരവട് 
പട്ികളടെ വർദ്ധനവട് മനുഷ്യനി
സ്ലക്ട് റാബീസട് സുംക്രമിക്കുന്ന
തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധി്ിക്കു
ന്നു. ടതരവട് പട്ികളും വളർതെട് 

മൃഗങ്ളും ഇെപഴകി ജീവിക്കുന്ന 
ഇെങ്ളിൽ വളർതെട് മൃഗങ്ളിലും 
സ്പവിഷബാധയുണ്ാവന്നു. ഇതട് 
മനുഷ്യരിസ്ലക്ട് പകരാനുള്ള എള
് വഴി തുറക്കുകയുും ടേയ്യുന്നു. 
ഈ സാഹേര്യതെിൽ താടഴ 
പറയുന്ന നിർസ്േശങ്ൾ നെ്ി
ലാക്ണടമന്നുും കൂടുതൽ ഉേിത
മായ നെപെികൾക്ായുള്ള പരി
ശ്മങ്ൾ നെതെണടമന്നുും ടമ
ഡിക്ൽ സർവ്വീസട് ടസറെർ സും
സ്ാന കമ്ിറ്റി അഭ്യർത്ിക്കുന്നു. 
ടതരവട് പട്ികടള ടതരവകളിൽ 
നിന്നട് മാറ്റാനുള്ള അെിയന്തര നെ
പെി സ്ീകരിക്കുക, സ്പവിഷബാ
ധയ്ക്കുള്ള േികിത് പഞ്ായതെട് 
തലതെിൽ അെക്ും ലഭ്യമാടണ
ന്നട് ഉറ്ാക്കുക, മൃഗങ്ളടെ കെി
സ്യറ്റാൽ നൽസ്കണ് പ്രാഥമിക 
േികിത്ടയ സുംബന്ധിച്ച സ്ബാ
ധവൽക്രണും നെത്തുക.
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(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

ജേരളതെിടല സർവകലാ
ശാലകടള കാൽക്ീഴിലാക്ാനാ
യി ഇെതുമുന്നണി സർക്ാർ നെ
ത്തുന്ന വഴിവിട് നീക്ങ്ളും പാർ
ട്ി ബന്ധുക്ൾക്ായി നെത്തുന്ന 
അധാർമിക നിയമനങ്ളും സർ
വ്വ സീമകളും ലുംഘിച്ചട് തകർതൊ
ടുകയാണട്. നിശ്ിത അക്ാേമിക 
സ്യാഗ്യതകൾ  നകവശമിടല്ങ്ി
ലും സർവകലാശാലകളിടല ഉയർ
ന്ന അധ്യാപക-അനധ്യാപക പേ
വികളിസ്ലക്ട് സിപിഐ(എും) 
നിർസ്േശിക്കുന്ന അസ്യാഗ്യർ പിൻ
വാതിലിലൂടെ കെന്നു കൂടുന്നു. നഗ്ന
മായ അതെരും സ്ജനപക്ഷപാ
തതെിനായി പിൻവാതിലകൾ 
നിർമ്ിച്ചട് തുറന്നു ടകാടുക്കുന്നതട് 
നവസട് ോൻസലർമാർ ഉൾട്
ടെയുള്ളവരാടണന്നതാണട് ഏടറ 
അമ്ര്ിക്കുന്ന കാര്യും. പാർട്ി 
ബന്ധുക്ൾക്കുസ്വണ്ി നിയമങ്
ൾ വഴി മാറുന്നു. അവ യസ്ഥഷ്ും 
സ്ഭേഗതി ടേയ്ട്ടുന്നു. അതുമ
ടല്ങ്ിൽ േട്ങ്ടള നഗ്നമായി കാ
റ്റിൽ്റത്തുന്നു. എല്ാ സാമ്തെിക 
ഇെപാടുകൾക്കുും പിന്നിടല ോ
ലകശക്തിയായി പ്രവർതെിക്കുന്ന 
അഴിമതി നിർഭരമായ കുത്ിത 
രാഷ്ടീയ നീക്ങ്ൾ ബന്ധുനിയ
മനങ്ളിലും ടതളിഞ്ഞു കാണാും. 
കുെില അജണ്കസ്ളാടെ സ്കന്ദ്ര 
ബിടജപി സർക്ാർ സ്േശീയ തല
തെിൽ വ്യവസ്കടള കാറ്റിൽപ
റത്തുസ്മ്ാൾ, അതിടനയുും സും
സ്ാനടതെ ദുഷട്ടേയ്തികൾക്ായി 
നിർലജ്ജും പിണറായി സുംഘും 
ഉപസ്യാഗിക്കുന്നു.

സർവകലാശാല നിയമനങ്
ളിടല അക്ാേമിക മാനേണ്ങ്
ളിൽ ടവള്ളും സ്േർതെട്, അഭിമുഖ 
പരീക്ഷക്ട് പ്രാമുഖ്യും നൽകി, 
യുജിസി  സ്കന്ദ്രസർക്ാർ വൃതെ
ങ്ൾക്കുസ്വണ്ി വളടച്ചാെിച്ചട് തയ്ാ
റാക്ിയ 2018ടല ടറഗുസ്ലഷൻ 
സ്ഭേഗതിയിടല പഴുതുകൾ സിപി
ഐ(എും) സ്കന്ദ്രങ്ൾ സ്കരളതെി
ടല സർവകലാശാലകളിൽ 
യാടതാര തത്േീക്ഷയുമില്ാടത 
നെ്ാക്ിയസ്താടെയാണട് കാര്യ
ങ്ൾ വഷളായതട്.

മുഖ്യമന്തിയുടെ നപ്രവറ്റട് ടസ
ക്രട്റി ടക.ടക.രാസ്ഗഷിടറെ ഭാര്യ 
പ്രിയ വർഗീസിനട് അസ്സ്ാസിസ്യ
റ്റട് ടപ്രാഫസ്ർ പേവി നൽകാൻ 
എല്ാ മാനേണ്ങ്ടളയുും മര്യാ
േകടളയുും കീഴട് വഴക്ങ്ടളയുും 
കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കാറ്റിൽ
പറതെിയതട് എല്ായിെവും നെന്നു
വരന്ന ബന്ധുനിയമനങ്ളടെ തു
െർച്ചടയസ്ന്നാണമായിരന്നു. പി
ണറായി സർക്ാർ അധികാര
തെിൽ വന്നതിനുസ്ശഷും, സുംസ്ാ
നടതെ ഉന്നത സിപിഐ(എും) 
സ്നതാക്ളടെ ഭാര്യമാർക്ട് വഴി
വിട്ട് നിയമനും നൽകുന്ന ആറാ
മടതെ സുംഭവമാണിതട്. അതിനു
മുമ്ട്, പി.രാജീവട് , പി.ടക.ബിജു, 
എും.ബി.രാസ്ജഷട് തുെങ്ിയവര 
ടെടയാടക് ഭാര്യമാർക്ട്  നൽ

കിയ നിയമനും വൻ വിവാേമാ
യിരന്നു.

പ്രിയയുടെ കാര്യതെിസ്ലക്ട് 
വന്നാൽ, കണ്ണൂർ സർവകലാശാ
ലയിടല മലയാളും വകു്ിടല 
അസ്സ്ാസിസ്യറ്റട് ടപ്രാഫസ്ർ 
സ്ാനസ്തെക്ട് അസ്പക്ഷകൾ 
ക്ഷണിച്ചുടകാണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപ
നും പുറത്തു വരന്നതട് 2021 നവും
ബർ മാസമാണട്. നവുംബർ 11നട് 
വിജ്ഞാപനും വരന്നു, പിസ്റ്റ 
േിവസും തിരക്ിട്ട് ഓണ്നലൻ 
അഭിമുഖും നെത്തുന്നു. ടതാട്ടുതെ 
േിവസും റാങ്ട് ലിസ്റട് പ്രസിദ്ധീക
രിക്കുന്നു. സ്കട്ടു സ്കൾവിയില്ാതെ 
സ്വഗത. ശ്സ്ദ്ധയമായകാര്യും, 
2018ടല യുജിസി ടറഗുസ്ലഷൻ 
പ്രകാരമായിരിക്കുും നിയമനടമ
ന്നട്  വിജ്ഞാപനതെിൽ പ്രസ്ത്യ
കും എടുത്തു പറഞ്ിരന്നുടവന്ന
താണട്. കാരണും, അക്ാേമിക 
സ്യാഗ്യതകടള മറികെന്നട് അഭി
മുഖ പരീക്ഷടയ മാത്ും അെിസ്ാ
നമാക്ി സ്ജന നിയമനും സുഗ
മമായി നെതൊൻ 2018ടല ടറഗു
സ്ലഷനിടല പഴുതട് ഉപസ്യാഗി
ക്കുക എന്നതായിരന്നു ലക്ഷ്യും.

ഒരാൾക്ട് അസ്സാസിസ്യറ്റട് 
ടപ്രാഫസ്റായി സ്ാനക്യറ്റും 
നൽകണടമങ്ിൽ അസിസ്ററെട് 
ടപ്രാഫസറായി 8വർഷടതെ 
അധ്യാപന പരിേയും ഉണ്ാവ
ണും. പിജി/ടനറ്റട് എന്നിവ കൂൊടത, 
അസ്ത വിഷയതെിസ്ലാ പ്രസക്ത 
വിഷയതെിസ്ലാ സ്നടുന്ന പിഎ
േട്ഡിയുും യുജിസി അുംഗീകരിച്ച
സ്താ  പിയർ റിവ്യൂ ടേയ്യുന്നസ്താ 
ആയ സ്ജണലിൽ  പ്രസീദ്ധീകരി 
ക്കുന്ന നിശ്ിത എണ്ും പ്രബന്ധ
വും നിശ്ിത അക്ാേമിക സ്പ്രാ
ഗ്രസ്ട് ഇൻടഡക്ട് സ്്ാറുും ഉണ്ാ
കണും. അവയിൽ, റിസർച്ചട് സ്്ാ
റിനട് ആനുപാതികമായി ടവയി
സ്റ്റജട് നൽകണടമന്നട് 2018ടല 
ടറഗുസ്ലഷനിൽ പറയുന്നുടണ്ങ്ി
ലും അവ എങ്ടന സ്വണടമന്ന 
കാര്യതെിൽ യുജിസി േട്ങ്ളിൽ 
വ്യക്തത നൽകിയില്. അന്തിമ 
ടമറിറ്റട് നിശ്യിക്കുന്നതിനട് ആധാ
രമാക്കുന്നതട് അഭിമുഖമാടണന്നട് 
കൂെി പറഞ്ഞു ടവച്ചസ്താടെ, കൃത്ി
മങ്ൾ കാട്ാൻ സർവകലാശാല
കളിടല പാർട്ി സ്നാമിനികൾക്ട് 
എള്മായി.

ഗസ്വഷണ പ്രബന്ധങ്ളും 
ഇതര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ളും അധ്യാ
പന പരിേയും ഉൾ്ടെയുള്ളവ
യുും സൂക്ഷ്മതസ്യാടെ പരിസ്ശാധി
ച്ചതിനുസ്ശഷും, അക്ാേമികമായി 
ടമറിറ്റിൽ മുന്നിൽ വരന്നവടര 
മാത്മാണട് ചുരക്്ട്ികയിൽ 
ഉൾട്ടുസ്തെണ്തട്. റിസർച്ചട് സ്്ാ
റിൽ എത് മാർക്ട്  സ്നടുന്നുടവ
ന്നതുും അധ്യാപന പരിേയതെിൽ 
അനുഭവപരിേയും എത്സ്തൊളും 
എന്നതുും ഒടക് പരിഗണിച്ചാണട് 
പട്ിക തയ്ാറാസ്ക്ണ്തട്.

മുൻകാലങ്ളിൽ അതെരും 
വസ്തുനിഷ്ഠമായ അക്ാേമിക പ്ര

വർതെനങ്ൾക്ട് 77മാർക്കുും അഭി
മുഖ പരീക്ഷകൾക്ട് 23 മാർക്കു
മാണട് നിശ്യിക്ട്ട്ിരന്നതട്. 
എന്നാൽ, പുതിയ ടറഗുസ്ലഷൻ 
സ്ഭേഗതി വന്നസ്താടെ അഭിമുഖ
തെിടല പ്രകെനും അന്തിമ പരി
ഗണനാമാനേണ്മായി മാറി. നി
യമനങ്ൾക്ായി നിസ്യാഗിക്
ട്ടുന്ന ടസലക്ഷൻ കമ്ിറ്റിയിൽ 
വരന്നവർ പ്രസ്ത്യകും സ്നാമിനി
കളായി മാറിയസ്താടെ അക്ാേ
മിക സ്യാഗ്യതകൾ താസ്ഴക്കു സ്പാ
കുന്ന സ്ിതി വന്നു. സർവകലാ
ശാലകളിൽ  സിപിഐ(എും) 
പാർട്ി ബന്ധുക്ൾക്ട് അനധികൃ
തമായുും അന്യായമായുും കെന്നു 
വരാനുള്ള കവാെമാണതട് തുറന്നു 
ടകാടുതെതട്.
എന്തൊണത് 2018യല യുജിസി 
യറഗുലലഷൻ യകതൊണ്ുവന്ന 
മതൊറ്റഞം?

സർവകലാശാലകളിടല ടപ്രാ
ഫസ്ർ, അസിസ്ററെട് ടപ്രാഫസ്ർ, 
അസ്സാസിസ്യറ്റട് ടപ്രാഫസ്ർ തു
െങ്ിയ തസ്ികകളിസ്ലക്ട് നിയ
മിക്ട്ൊൻ മികച്ച അക്ാേമിക 
നിലവാരമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്സ്ളാ 
ഗസ്വഷണ പ്രബന്ധങ്സ്ളാ അധ്യാ
പന പരിേയ കാലയളസ്വാ ഒടക് 
അഭിമുഖതെിനട് ക്ഷണിക്ട്ടു 
ന്നവരടെ ചുരക്പട്ിക നിർണ
യിക്കുന്നതിനട് മാത്മായി ചുരക്കു
ന്നതാണട് 2018ടല യുജിസി ടറ
ഗുസ്ലഷൻ സ്ഭേഗതി ടേയ്തുടവച്ച 
സ്്ാഹും. നിയമനും, പൂർണമായുും 
അഭിമുഖ  മാർക്ിടറെ മാത്ും അെി
സ്ാനതെിൽ നെതൊും എന്നതാ
ണട് അതിനർത്ും. ടസലക്ഷൻ 
കമ്ിറ്റിയിസ്ലക്ട് നിസ്യാഗിക്
ട്ടുന്ന, കക്ഷി രാഷ്ടീയ താല്പര്യും 
സ്പറുന്നവർക്ട്, എത് ഉയർന്ന 
അക്ാേമിക സ്യാഗ്യതയുള്ള അധ്യാ
പകടരയുും പുറതെിരതൊും എന്ന 
സ്ിതി വന്നുസ്േർന്നു. ബിടജപി
യുും സ്കന്ദ്രസർക്ാരും വിവിധ 
സ്കന്ദ്രസർവകലാശാലകളിൽ 
തങ്ളടെ ഇഷ്ക്ാടര തിരകി
ക്യറ്റാൻ ഈ പഴുതട് ഉപസ്യാഗി
ക്കുന്നു. അെിസ്ാന സ്യാഗ്യത
യിൽ തുല്യത പാലിക്കുന്ന അസ്നകും 
അസ്പക്ഷകരിൽനിന്നട് ആടര ടത
ടരടഞ്ടുക്ണും  എന്നതിടറെ 
മാനേണ്തെിലാണട് സ്കവല അഭി
മുഖടതെ നിർണായകമാക്ി മാ
റ്റുന്ന സാഹേര്യും മനഃപൂർവ്വും സൃ
ഷ്ിക്ട്ട്തട്.

2012ടല യുജിസി ടറഗുസ്ലഷ
നിൽ ഉണ്ായിരന്ന മറ്റട്  വ്യവസ്
കൾ ഇസ്്ാഴുും നിലവിലണ്ട്. അസ്പ
ക്ഷകരിൽനിന്നട് റിസർച്ചട് സ്്ാ
റിടറെ അെിസ്ാനതെിൽ ചുരക്
പട്ികയിൽ വരന്ന മികച്ചവർക്ട് 
മുൻഗണന നൽകണും എന്നതാ
യിരന്നു അതിൽ പ്രധാനും. പസ്ക്ഷ, 
അതിടലാടക് അട്ിമറി നെതൊൻ 
അവസരും ഒരക്കുന്ന വിധതെിലാ
ണട് അഭിമുഖടതെ അന്തിമ മാന
േണ്മാക്ിയ സ്കന്ദ്ര നെപെി. പ്രിയ 
വർഗീസിടറെ സ്കസിൽ സുംഭവി

ച്ചതുും അതാണട്. പട്ികയിൽ മി
കച്ച അക്ാേമിക സ്്ാറുള്ള മറ്റട്  
പലരും ഉണ്ായിരിടക്,651 സ്്ാ
റുള്ള ആടള പിന്തള്ളി 156 സ്്ാർ 
മാത്മുള്ള പ്രിയടയ ഒന്നാും റാങ്കു
കാരിയാക്ി നിയമനും നെതൊൻ 
കണ്ണൂർ നവസട് ോൻസലർ സ്ന
തൃത്ും നൽകിയതട് പുതിയ വ്യവ
സ്കൾ ഉപസ്യാഗിച്ചാണട്. മുടമ്ാ
ന്നുും ഇത്സ്മൽ  സങ്കുേിത പാർ
ട്ിതാല്പര്യും മാത്ും മുൻനിർതെി 
സർവകലാശാലകളിൽ പരസ്യ
മായി നിയമനും നെതൊൻ കഴി
യുന്ന സാഹേര്യും ഉണ്ായിരന്നി
ല്. പിണറായി സർക്ാരിടറെ 
രണ്ാും വരസ്വാടെ എല്ാ ജനാ
ധിപത്യ മര്യാേകളും കീഴട് വഴക്
ങ്ളും േവിട്ിടമതിക്ട്ടുന്ന 
കാഴട്ച്ചയാണട് എല്ായിെത്തുടമ
ന്നസ്പാടല സർവകലാശാലകളി
ലും കാണുന്നതട്.

ഗവർണറുഞം സർ്തൊരുഞം 
തമ്ിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ?

പരിപൂർണ്മായി, സ്തന്തമാ
യുും ജനാധിപത്യപരമായുും പ്രവർ
തെിസ്ക്ണ് ഉന്നത വിേ്യാഭ്യാസ 
രുംഗടതെ സ്യുംഭരണ സ്ാപ
നങ്ളാണട് സർവ്വകലാശാലകൾ. 
സ്കന്ദ്ര-സുംസ്ാന സർക്ാരകൾ 
സർവകലാശാലകളടെ ഒര വിധ 
പ്രവർതെനങ്ളിലും സ്നരിസ്ട്ാ 
അല്ാടതസ്യാ ഇെടപൊൻ പാെി
ല്ാടയന്നതട് അലുംഘനീയമായ 
സങ്ല്പമാണട്. ോൻസലർസ്പാലും 
സർക്ാർ പ്രതിനിധിയാകാൻ 
പാെില്. സർവ്വകാലശാലകൾക്കു
ള്ളിടല ഒര ആഭ്യന്തര സ്മൽസ്നാ
ട്ക്ാരടറെ സ്ാനും ോൻസലർ
ക്ട്  കൽ്ിച്ചു ടകാടുക്കുന്നതുസ്പാ
ലും നവസട് ോൻസലർ സ്പാടല
യുള്ള നിയമന  കാര്യങ്ളിൽ മാ
ത്മാണട്. അവയിൽ സർക്ാർ 
ഇെടപെൽ ഒഴിവാക്ാൻ ഔപ
ോരികമായ ചുമതല ോൻസലർ
ക്ട് നൽകുന്ന ഒര നിയമും 1957ൽ 
സ്കരള നിയമസഭ പാസ്ാക്കുകയു
ണ്ായി. ആ നിയമപ്രകാരും, ഗവർ
ണർ ആയിരിക്കുും സ്കരളതെിടല 
എല്ാ സർവകലാശാലകളടെയുും 
ോൻസലർ എന്നട് വ്യവസ് ടേ
യട് തു(അടുതെ കാലതെട് വന്ന നു
വാൽസട്(NUALS) ഒഴിടക).

സാധാരണഗതിയിൽ നവസട് 
ോൻസലർ നിയമനും, േില സർ
വ്വകലാശാലകളിടല സ്ബാർഡട്  
ഒഫട് സ്റഡീസട് അുംഗങ്ളടെ നി
യമനും എന്നിവക്ട് ോൻസലറു
ടെ ഔപോരിക അുംഗീകാരും 
ആവശ്യമാണട്. ടസനറ്റിടറെയുും 
യുജിസിയുടെയുും ോൻസലറുടെ
യുും സ്നാമിനികൾ അെങ്ിയ ടസർ
ച്ചട്  കും ടസലക്ഷൻ കമ്ിറ്റി നിർ
സ്ദ്ദശിക്കുന്ന മൂന്നട് അുംഗ പാനലിൽ
നിന്നട് ഉയർന്ന സ്യാഗ്യതയുള്ള 
ഒരാടള വിസി ആയി നിയമിക്കു
ന്നതാണട് കീഴട് വഴക്ും. മുൻകാല
ങ്ളിൽ മഹാപ്രതിഭകളും അതയു
ന്നത വ്യക്തിത്ങ്ളും മാത്മാണട് 
നവസട് ോൻസലർമാരായി നി

യമിതരാകാറുണ്ായിരന്നതട്. 
എന്നാൽ സമീപകാലതെട്, സർ
ക്ാരിടറെ കക്ഷി രാഷ്ടീയ, ജാതി 
പരിഗണനകളടെ അെിസ്ാന
തെിലാണട് നവസട് ോൻസലർ
മാടര നിയമിതരാകുന്നതട്.

സ്കന്ദ്ര ബിടജപി സർക്ാരി
ടറെ സ്നാമിനിയുും തനി രാഷ്ടീയ
ക്ാരനുമായതിനാൽ സ്കരള ഗവർ
ണർ ആരിഫട് മുഹമ്േട് ഖാൻ പി
ണറായി സർക്ാരിടറെ േില  'ടത
രടഞ്ടുക്ട്ട്' ക്രമസ്ക്ടുകൾ 
ടക്തിടര പരസ്യമായി രുംഗത്തു 
വന്നുടവന്നതാണട് സമീപകാല
തെട് സർക്ാരിനട് തലസ്വേന 
സമ്ാനിച്ച ഒര രാഷ്ടീയസുംഭവ 
വികാസും. ഗവർണറുും സർക്ാ
രും തമ്ിലള്ള ഒര രാഷ്ടീയസ്്ാ
രട് എന്നതിനട് അപ്പുറും അതിനട് 
തത്ാധിഷ്ഠിതമായ അെിസ്ാന
ങ്ൾ ഒന്നുമില്. എന്നാൽ, അതി
നിെയിൽ, ോൻസലർ എന്ന നി
ലയിൽ ചൂണ്ിക്ാണിച്ച നിയമന 
ക്രമസ്ക്ടുകൾ വസ്തുതാപരമായി 
ശരിയുും അഭിസുംസ്ബാധന ടേയ്
ട്സ്െണ്വയുമാണട്. ഗവർണർ, 
പിന്നീെട് സർക്ാരമായി പതിവ
സ്പാടല സന്ധി ടേസ്യ്തക്ാും. 
എന്നാൽ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി സി
പിഐ(എും) നിയന്തിക്കുന്ന സ്ക
രളതെിടല സർവകലാശാലകളിൽ 
അവരടെ ഇഷ്ക്ാടര ടമരിറ്റട് സ്നാ
ക്ാടത നിയമിക്കുന്ന താൻപ്രമാ
ണിതെടതെ ഗവർണറുടെ രാഷ്ടീയ 
അപ്രമാേിത്ും തല്കാലും സ്ോേ്യും 
ടേയ്തുടവന്നതാണട് സുംഭവിച്ചതട്. 
അതിലൂടെ, സ്സവട് യൂണിസ്വഴ്ിറ്റി 
ക്യാമ്യിൻ കമ്ിറ്റിയുും അക്ാേ
മിക രുംഗടതെ സത്യസന്ധരും 
കാലങ്ളായി ഉയർതെിടക്ാണ്ടു
വന്ന നിയമനതെട്ിപ്പുകൾ സമൂഹ
തെിൽ േർച്ചയാക്കുന്നതിനട് വഴി
ടയാരക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രിയ വർ
ഗീസിടറെ  രാഷ്ടീയ നിയമനടതെ 
നഹസ്ക്ാെതി തെഞ്തുവഴി ടമ
റിറ്റിടറെ പ്രാധാന്യും ഉേട്സ്ഘാഷി
ക്ാനുും ഇെയാക്ി എന്നതാണട് 
അതിടറെ ഗുണഫലും.

അഴിമതി തടയൽ നിർമതൊർജ്ജ
നഞം യെയ്തൊൻ സിപിഐ(എഞം)

എന്നാൽ, നിയമന ക്രമസ്ക്
ടുകൾടക്തിടര ോൻസലർ ശബ്ും 
ഉയർതെിയതിസ്നാടുള്ള നവരാ
ഗ്യടമസ്ന്നാണും ോൻസലറുടെ  
പരിമിതമായ അധികാരുംസ്പാലും 
ടവട്ികുറയ്ക്കാൻ ഓർഡിനൻസട് 
ടകാണ്ടുവരാനാണട് ആേ്യും സർ
ക്ാർ ഒരങ്ിയതട്. അധികാരും 
എടുത്തു കളയുന്ന ഓർഡിനൻ
സിൽ  ഗവർണർ ഒപ്പു ടവക്ില് 
എന്നട് മനസ്ിലാക്ിയ സിപിഐ
(എും)ടല രാഷ്ടീയ ദുശ്ാസനന്ാർ 
അടതാര ബില്ാക്ി നിയമസഭ
യിൽ അവതരി്ിച്ചട്, ഭൂരിപക്ഷും 
ഉപസ്യാഗിച്ചട്, പാസ്ാക്കുകയായി
രന്നു. ബില്ിടറെ പ്രധാന ലക്ഷ്യും 
നവസട് ോൻസലർ സ്ാനസ്തെ
ക്ട് സർക്ാറിടറെ ഇഷ്ക്ാടര 
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(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)

(4-ാം ശേജില് നിന്ന്)

നിയമിക്ാൻ തെസും നിൽക്കുന്ന 
ോൻസലറുടെ വിസ്വേനാധികാ
രും ഇല്ാതാക്കുക എന്നതാണട്. 
അതിടറെ ഭാഗമായി, സർക്ാർ 
നിസ്യാഗിച്ച ഉന്നത വിേ്യാഭ്യാസ 
പരിഷ്കരണ കമ്ിറ്റി റിസ്്ാർട്ിൽ 
ഇപ്രകാരും പറയുന്നു: "സർവകലാ
ശാല സമിതികളടെ  ഏടതങ്ി
ലും നെപെിക്രമും  ആക്ിസ്നാ 
അതിനട് അനുസൃതമായി രൂപട്
ടുതെിയ േട്ങ്ൾസ്ക്ാ അനുരൂ
പമല്ാതെതാടണങ്ിൽ അവ റദ്ദട് 
ടേയ്ാനുള്ള ോൻസലറുടെ  വി
സ്വേനാധികാരും  റദ്ദട്ടേയ്ണും".

പാസാക്ിയ ബില്ട് പ്രകാരും, 
ടസർച്ചട് കും ടസലക്ഷൻ കമ്ിറ്റി
യിടല അുംഗങ്ളടെ എണ്ും മൂ
ന്നിൽ നിന്നട് അഞ്ാക്ി മാറ്റാനുും 
അതിസ്ലക്ട് സുംസ്ാന സർക്ാ
രിടറെ രണ്ട് പുതിയ സ്നാമിനിക
ടളക്കൂെി സ്േർക്ാനുും കഴിയുും. 
ഉന്നത വിേ്യാഭ്യാസ കൗണ്സിൽ 
പ്രതിനിധിയുും സർക്ാർ സ്നാമി
നിയുുംകൂെി വരന്നസ്താടെ ഭൂരിപ
ക്ഷും സർക്ാർ/പാർട്ി പ്രതിനി
ധികളാവും. ഭൂരിപക്ഷ നിർസ്ദ്ദശും 
ോൻസലർ  അുംഗീകരിച്ചു ഒ്ട് 
ടവക്ണും. അതിനിെയിൽ ഗവർ
ണർ, ബില്ട് പാസ്ാകുന്നതിനട് 
മുമ്ട്, സുംസ്ാന സർക്ാരിടന 
ടവട്ാൻ സുംഘപരിവാർ പ്രതി
നിധിടയ സ്കരള സർവകലാശാ

ലയിൽ നവസട് ോൻസലറാക്ാ
നുള്ള നീക്ങ്ളിലാണട്. പുതിയ 
ബില്ിൽ ഒ്ിെില് എന്ന നിലപാ
ടുും ആവർതെിക്കുന്നു. സുംഘപരി
വാർ പ്രതിനിധിടയ  സ്കരള യൂണി
സ്വഴ്ിറ്റിയിൽ നവസട് ോൻസലർ 
ആയി ഗവർണർ ഏകപക്ഷീയമാ
യി നിയമിക്കുന്ന സ്ിതി വന്നാൽ 
അതിടറെ പൂർണ് ഉതെരവാേിതെും 
പിണറായി സർക്ാറിനായിരിക്കുും. 
തുരമ്പുടകാണ്ട് എടുസ്ക്ണ്തിടന 
തൂമ് ടകാണ്ടു എടുക്കുന്നുടവന്നട് 
പറഞ്ാൽ മതിയസ്ല്ാ. 

ലലതൊകതൊയുക്തയയ  
വന്സ്യഞംകരിച്ത് പിണറതൊയി 
സഞംഘഞം

മന്തിമാർ ഉൾട്ടെയുള്ള ടപാ
തുപ്രവർതെകരടെ അഴിമതി തെ
യുന്നതിനട് ഇരപതെി മൂന്നു വർ
ഷങ്ൾക്ട് മുമ്പുണ്ായിരന്ന ഒര 
ഇെതുമുന്നണി സർക്ാർ സ്കരള 
നിയമസഭയിൽ പാസ്ാക്ിടയടു
തെതാണട് സ്ലാകായുക്ത  നിയമും. 
എന്നാൽ, സ്ന്തും അഴിമതി പി
െിക്ട്ടുകയുും മന്തിസ്ാനും 
നഷ്ട്ടുകയുും ടേയ്യുടമന്ന ഭീതി 
ആ നിയമടതെ തടന്ന അപ്രസ
ക്തമാക്കുന്ന വിധടമാര സ്ഭേഗതി  
ടകാണ്ടുവരാൻ മുഖ്യമന്തി പിണ
റായി വിജയടന  നിർബന്ധിത
നാക്ി. ഉന്നതരടെ അഴിമതി 
തെയുന്ന ഒര നിയമവും ടവച്ചുവാ

ഴിക്ില്ടയന്നതാണട് നയും.അഴി
മതി തെയൽ നിയമങ്ടള  നിർ
മാർജ്ജനും ടേയ്യുന്നതിടറെ ഭാഗ
മാണതട്.

മുഖ്യമന്തിയെക്മുള്ള മന്തി
മാർ ടപാതുഖജനാവിടല ഫണ്ട്  
ദുർവിനിസ്യാഗും ടേയട് ടതന്നട് സ്ലാ
കയുക്ത  വിധിച്ചാൽ തൽസ്ാനും 
രാജിടവക്ണടമന്ന വ്യവസട് ഥ 
ഒഴിവാക്കുന്ന പതിനാലാും വകു്ട് 
അെങ്ിയ ഭാഗമാണട് പുതിയ ബി
ല്ിലൂടെ പിണറായി സർക്ാർ 
ഇല്ാതാക്ിയതട്. അങ്ടനടയാ
ര വിധി വന്നാൽ ഇനിസ്മൽ, 
അന്തിമ തീരമാനും എടുക്ാനുള്ള 
അ്സ്ലറ്റട് അധികാരും മുഖ്യമന്തി
ക്കുും സുംസ്ാന സർക്ാരിനുും 
അനുവേിച്ചു നൽകുന്നതാണട് സ്ഭ
േഗതി. അതുപ്രകാരും, വിധി സ്ീ
കരിക്കുകസ്യാ തള്ളുകസ്യാ ടേ
യ്ാനുള്ള അധികാരും സർക്ാരി
നട് നകവരും, ഗവർണർ  ബില്ിൽ 
ഒ്ിട്ാൽ.

ഒന്നാും പിണറായി സർക്ാ
രിടറെ കാലതെട്  ജനങ്ളിൽ നിന്നട് 
ദുരിതശ്ാസ നിധിയിസ്ലക്ട് സമാ
ഹരിച്ച സ്കാെിക്ണക്ിനട് രൂപ 
ദുർവിനിസ്യാഗും നെതെിടയന്ന 
സ്കസിൽ മുഖ്യമന്തി ഉൾ്ടെ 18 
മന്തിമാടര പ്രതിസ്േർതെട്  ഫയൽ 
ടേയ്ട്ട് സ്കസട് സമ്ർദ്ദങ്ൾ  
മൂലും വിധി പറയാടത  നീട്ിടക്ാ
ണ്ട് സ്പാവകയാണട്. 2018 ടസ

പട്റ്റുംബർ മാസും ഫയൽ ടേയ്ത 
സ്കസ്ിൽ  2022 മാർച്ചട്  മാസും 
നഫനൽ വിധി പറയാൻ രണ്ട്  
അുംഗ പാനൽ സ്പാസ്റട്  ടേടയ്ത
ങ്ിലും േിറകരിയട്ട് സ്ലാകായു
ക്തയിൽ നീതി അകടല ആയി
ക്ഴിഞ്ഞു.

 ബന്ധുനിയമനതെിൽ  അധി
കാര ദുർവിനിസ്യാഗും നെന്നുടവ
ന്നട് സ്ലാകയുക്ത വിധിച്ചസ്്ാൾ 
മന്തി ടക.െി.ജലീലിനട് രാജിടവ
സ്ക്ണ്ി വന്ന അനുഭവും പിണ
റായിയുടെ ടനഞ്ിെിപ്പു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. 
അഴിമതിക്ട് കുെ പിെിക്കുകയുും 
ഖജനാവട് ടകാള്ളയെിക്കുകകയുും 
ടേയ്യുക മാത്മല് ഒരിക്ലും ശി
ക്ഷിക്ട്െില്ാടയന്നട്  ഉറ്ാക്കു
കയുും കൂെി ടേയ്യുന്നു പിണറായി
യുും ക്രിമിനൽ സുംഘവും. അസ്്ാൾ, 
ആഗസ്റട് മാസും അന്യായമായി 
പാസ്ാക്ട്ട് രണ്ടു നിയമ സ്ഭേ
ഗതികളും അനിസ്ഷധ്യമായി ടത
ളിയിക്കുന്ന കാര്യും പിണറായി 
സർക്ാർ ജനസ്്ാഹതെിടറെയുും 
വഞ്നയുടെയുും  ടകാള്ളയുടെയുും 
അഴിമതിയുടെയുും കാര്യതെിൽ  
മടറ്റല്ാ മുൻ സർക്ാരകടളയുും 
ബഹുദൂരും പിന്നിലാക്ിയിരിക്കു
ന്നുടവന്നാണട്. മെിയിൽ കനമുള്ള
വടന വഴിയിൽ സ്പെിസ്ക്ണ്തു
ള്ളുടവന്നട് പിണറായിയുടെ മുഖും 
ടവച്ചട് വീമ്ിളക്കുന്ന പാർട്ി പര
സ്യും വഴിനീടള ടവച്ചട് നാട്ടുകാടര 

കബളി്ിക്കുന്ന കമ്നിക്ട് അറി
യുസ്മാ ഈ മനുഷ്യനുും  കൂട്രും 
വഴിയിൽ മാത്മല് ഭയട്ടുന്ന
ടതന്നട്?

വൻ അഴിമതിയുും ഖജനാവിൽ 
ടകാള്ളയുും നെതെി കെന്നു കള
യുന്നവടര സുംരക്ഷിക്ാൻ സ്വണ്ി 
മാത്ും നിർലജ്ജും  നിയമവാഴ്ച
ടയസ്പാലും അവസാനി്ിക്ാൻ,
സ്മാേിടയസ്പാടല, പിണറായിയുും 
കൂട്രും നെത്തുന്ന നീക്ങ്ൾ ജന
ങ്ളിൽ സൃഷ്ിക്കുന്ന അവമതി്ട് 
എത്മാത്ടമന്നട് േിന്തിക്ാടണ
ങ്ിലും ഈ സ്നതാക്ൾക്ട് കഴി
യുന്നുസ്ണ്ാ? ഇെതുപക്ഷ  രാഷ്ടീ
യതെിനട് ഈ ക്രിമിനൽ സുംഘ
ങ്ൾ വരത്തുന്ന ഹാനി പറഞ്
റിയിക്ാൻ കഴിയുന്നതല്. സ്കര
ളതെിടറെ ഇെതുപക്ഷ മനഃസാക്ഷി 
ഉണർന്നു എഴുസ്ന്നൽസ്ക്ണ്ി
യിരിക്കുന്നു.

ജനസ്്ാഹകരവും  അധാർമ്ി
കവമായ ഈ  ഇെതുമുന്നണി 
ഭരണും  ഇെതുപക്ഷ  രാഷ്ടീയവ
മായി പുലബന്ധും സ്പാലും പുലർ
ത്തുന്നില്.അഴിമതിയിൽ ഉരളന്ന
തുും അസന്ാർഗികതയിൽ  ആറാ
ടുന്നതുമായ ക്രിമിനൽ മൂലധന 
വാഴ്ചയാണിതട്.പ്രബുദ്ധമായ ഇെ
തുപക്ഷ  ജനാധിപത്യ മുസ്ന്നറ്റതെി 
ലൂടെ ഈ ദുർഭരണതെിനട് അന്ത്യും 
കുറിക്ാൻ സമയും അതിക്രമിച്ചി
രിക്കുന്നു.
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ഇരനൂസ്റാളും വർഷടതെ ബ്ി
ട്ീഷട് ആധിപത്യതെിൽ നിന്നട് 
ലക്ഷക്ണക്ിനാളകളടെ ജീവൻ 
ടകാടുത്തു സ്നെിയ സ്ാതന്ത്യും 
പുലർന്നസ്്ാൾതെടന്ന, ഭരണ
തെിസ്ലറിയ ബൂർഷ്ാസിയുടെ 
താല്പര്യാർത്ും രാജ്യും വിഭജിക്
ട്ടുകയുും ലക്ഷക്ണക്ിനാളക
ൾ ഒര രാത്ി ടകാണ്ട് അഭയാ
ർത്ികളായി മാറുകയുും ടേയ്തിര
ന്നു. തീവ്രമായ നിരാശയിൽട്ട് 
ആ ജനത ആരടെടയാടക്സ്യാ 
സ്പ്രരണയാൽ ഒര വർഗ്ഗീയ കലാ
പതെിസ്ലടക്ടുടതെറിയട്ട്ടു. 
സ്തന്ത ഭാരതും പിറന്നു വീണതു 
തടന്ന അങ്ടന ഒര വർഗ്ഗീയ 
കലാപതെിസ്ലക്ായിരന്നു. വിഭ
ജനതെിടറെ മുറിവകൾ ഉണങ്ാ
ടത വ്രണമായി ഇന്ത്യൻ മനസ്സു
കളിൽ ഇന്നുും നിലടകാള്ളുന്നുണ്ട്. 
പിന്നീെട് 1984ൽ ഇന്ിരാഗാന്ധി 
വധിക്ട്ട്തിനു സ്ശഷും ഡൽഹി
യിൽ സിക്കുകാർടക്തിടര ആസൂ
ത്ിതമായ ആക്രമണും നെന്നു. 
അതട്, പസ്ക്ഷ  വർഗ്ഗീയ കലാപ
മായിരന്നില്. ഒര മതവിഭാഗതെി
ടനതിടര, സ്കാണ്ഗ്രസ്ിടറെ സ്ന
താക്ൾ സ്നരിട്ാസൂത്ണും ടേയ്ത 
വുംശഹത്യ തടന്നയായിരന്നു. 
എന്നാൽ 2002ടല സ്ഗാധ്ര തീവ
ണ്ി തീടവ്ിടനത്തുെർന്നട് മുസി

ങ്ൾടക്തിടര സുംഘപരിവാർ 
ശക്തികൾ സ്പാലീസിടറെയുും 
ഭരണ സുംവിധാനതെിടറെയുും മൗ
നാനുവാേസ്തൊടെ നെതെിയ വും
ശഹത്യ, ക്രൂരതയുടെ കാര്യതെിൽ 
നാസി ജർമ്നിയിടല ജൂതസ്വ
ട്യുടെ ഒര ലഘുപതി്ായിരന്നു. 

മുസീുംവിരദ്ധവികാരും ആളി
ക്തെിച്ചട്, അതുവഴി ഹിന്ദു ഭൂരി
പക്ഷ വികാരടതെ ഉസ്തെജി്ി
ക്കുകയുും സമൂഹടതെ വർഗ്ഗീയമാ
യി ധ്രുവീകരിക്കുകയുും ടേയ്തു 
ടകാണ്ട് ടതരടഞ്ടുപ്പു സ്നട്മു
ണ്ാക്ാനുള്ള പദ്ധതികൾ 1980 
കളിൽതെടന്ന ബിടജപി ആരും
ഭിച്ചിരന്നു. അക്രസ്മാത്സുകമായ 
രഥയാത്യിലൂടെ എൽ.ടക. അേ്ാ
നി ഉതെസ്രന്ത്യയിൽ ഈ ധ്രുവീ
കരണും സൃഷ്ിക്കുകയുും ഇന്ത്യൻ 
മസ്തതര മനഃസാക്ഷിടയ കീറിമു
റിച്ചുടകാണ്ട് 1992ൽ ബാബറി 
മസട്ജിേട് തകർക്കുകയുും ടേയ്തു. 
ബിടജപി പിന്നീെട് സ്കന്ദ്രഭരണും 
പിെിടച്ചടുക്കുന്നതിനട് അെിതെറ
യായി ഇതട് മാറി. എന്നാൽ ഫാ
സിസ്റ്റു മസ്നാഘെന സമൂഹതെിൽ 
വ്യാപി്ിക്കുന്നതിടറെയുും ഫാസി
സതെിടറെ അെിതെറടയാരക്കു
ന്നതിടറെയുും പരീക്ഷണശാലയാ
യി നസ്രന്ദ്ര സ്മാേി ഭരിക്കുന്ന ഗുജ
റാതെട് പിന്നീടു മാറുന്നതാണു നാും 
കാണുന്നതട്. 2002ടല മുസീും വും
ശഹത്യ അങ്ടന ആസൂത്ണും 
ടേയ്ട്ട് ഒന്നായിരന്നു. കലാ
പതെിനാധാരമായി പറയട്ടു
ന്ന സ്ഗാധ്ര തീവണ്ി തീടവപ്പു സും

ഭവതെിൽ ആരാണട് തീവച്ചടത
സ്ന്നാ എങ്ടനയാണതു നെന്ന
ടതസ്ന്നാ ഇന്നുും ദുരൂഹമാണട്. 
ഇസ്്ാൾ ജയിലിലെക്ട്ട്ിരി
ക്കുന്ന, കലാപകാലതെട് അഹമ്

ോബാേിടല എഡിജിപി ആയി
രന്ന ആർ.ബി. ശ്ീകുമാർ, " ഗുജ
റാതെട് തിരശ്ീലയ്ക്കു പിന്നിൽ" എന്ന 
പുസ്കതെിലടെ കലാപതെിടറെ 
നിരവധി ഉൾ്ിരിവകൾ ടവളി
ട്ടുതെിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഗാധ്ര സുംഭ
വതെിൽ, മരിച്ചവരടെ മൃതസ്േഹ
ങ്ൾ ബന്ധുക്ൾക്കു നകമാറുക 
എന്നതാണു നിയമടമങ്ിലും അതു 
ലുംഘിച്ചട് വിഎച്ചട്പി സ്നതാക്
ൾക്കു നകമാറുകയുും, അഹമ്ോ
ബാേട് നഗരതെിലൂടെ പ്രേർശനും 
നെതെി, കലാപാഹ്ാനും നൽകു
ന്ന വിധതെിൽ വികാരടതെ ആളി
ക്തെിക്ാനവസരും നൽകുകയുും 
ടേയ്തു ഗുജറാതെട് സ്പാലീസട്. തു
െർന്നു നെന്നതട് മനുഷ്യത്ും മര
വിച്ചു സ്പാകുന്ന കലാപമായിരന്നു. 

ഭരണസുംവിധാനും കലാപും വ്യാ
പി് ിക്കുന്നതിനു ചൂട്ടുപിെിക്കുകസ്യാ 
മൗനാനുവാേും നൽകുകസ്യാ ടേയ്തു 
എന്നതിനട് ഉസ്പാേട്ബലകമായി 
നിരവധി ടതളിവകൾ ശ്ീകുമാർ 

നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീെട് 
അസ്ന്ഷണും നെതെിയ പ്രസ്ത്യ
കാസ്ന്ഷണ സുംഘും ശ്ീകുമാ
റിടന സാക്ഷിയാക്കുകസ്യാ ടമാ
ഴിടയടുക്കുകസ്യാ ടേയ്തില്. അങ്
ടന ആ ടതളിവകടളാന്നുും വിോ
രണസ്ക്ാെതിയിടലതെിയില്.

ഇരയായവർക്കു പരാതി ടകാ
ടുക്ാസ്നാ നിയമ നെപെികളമാ
യി മുസ്ന്നാട്ടു സ്പാകാസ്നാ  കഴി
യാതെ സാഹേര്യും സുംഘപരി
വാറുും സ്പാലീസുും സ്േർന്നട് പിന്നീ
ടു സൃഷ്ിച്ചു. സകല പ്രതിബന്ധങ് 
ടളയുും കെന്നു സ്കാെതിയിടലതെിയ 
സ്കസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗും പരാതി
ക്ാടരയുും സാക്ഷികടളയുും ഭീഷ
ണിട്ടുതെി പിന്തിരി്ിച്ചു. ഗുജ
റാതെിൽ  നീതിപൂർവ്വമായ വി

ോരണ നെക്ില് എന്ന സ്ബാധ്യ
തെിൽ ബിൽക്ീസട് ബാനു സ്ക
സിടറെ വിോരണ സുപ്രീും സ്കാെതി 
നിർസ്ദ്ദശപ്രകാരും മഹാരാഷ്ടയി
ലാണു നെന്നതട്. മാനഭുംഗട്ടുന്ന 
ജാതി-മത ന്യൂനപക്ഷങ്ളിടല 
ഇരകടള സുംബന്ധിച്ചിെസ്തൊളും 
ഈ നിയമനെപെികളിസ്ലക്കു 
സ്പാകുക എന്നതട് നമ്മുടെ നാട്ി
ടല സാമൂഹിക-രാഷ്ടീയ സാഹ
േര്യതെിൽ യാതനാപൂർണ്മായ 
അഗട് നിപരീക്ഷയാണട്. ബലാ
ൽസുംഗും എന്നതട് സാമൂഹികമായ 
അെിച്ചമർതെലിടറെ ആയുധമാണട് 
എന്നതുതടന്ന കാരണും. വർണ്
-വർഗ്ഗ-ആണതെ അധികാരും 
അെിസ്ച്ചല്പിക്കുന്ന, ടകാലയ്ക്കു തുല്യ
മായ പ്രകെനമാണതട്.  തടറെ ജീ
വനുസ്നസ്ര പലവട്ും ഭീഷണി സ്ന
രിട് ബിൽക്ീസട് ബാനുവിനട് സ്
രക്ഷയ്ക്കായി വാസസ്ലും നിരന്ത
രും മാറി അലസ്യണ്ിവന്നു. അജ്ഞാ
തവാസതെിൽ പലനാൾ കഴിഞ്ഞു. 
അങ്ടന അസ്ങ്യറ്റടതെ പ്രതി
സന്ധികൾ മറികെന്നാണട്  വി
ോരണ പൂർതെിയായതുും ഈ പ്ര
തികടള പ്രസ്ത്യക സിബിഐ 
സ്കാെതി ജീവപര്യന്തും തെവിനു 
ശിക്ഷിച്ചതുും.

തെവകാരിലാടരാളായ രാസ്ധ
ശ്യാും ഭഗവൻോസട് ഷാ എന്നയാ
ൾ തനിക്കു ശിക്ഷയിളവട്  നൽക
ണടമന്നസ്പക്ഷിച്ചു ടകാണ്ട് സുപ്രീും 
സ്കാെതിടയ സമീപിച്ചതിടനത്തു
െർന്നാണട് കഴിഞ് ടമയട് 13നട് 

ബില്േിസ് ബാനു ശേസിലെ പ്രതിേലെ ശമാെിപ്ിച്ച ഗുജറാത്്  സര്കാ
രിലറെ നടേടി റദ്ദു ലെയ്യണം എന്നാവേ്യലപ്ട്ടുലോണ്് അഖിശെന്്യാ 
മഹിൊ സാംസ് ോരിേ സംഘടനയും സ്തീ സുരക്ാ സമിതിയും സംയു
ക്തമായി േണ്ണൂര് ോൾലടക്ില് സംഘടിപ്ിച്ച പ്രതിശഷധ ശയാഗം ശഡാ.ഡി.
സുശരന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ലെയ്യുന്നു.

നീതി നിഷേധത്ിന്റെ
ഭീകര മുഖം

_nÂ¡okv _m\p
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(5-ാം ശേജില് നിന്ന്)

സാധാരണക്ാരായ ഹിന്ദുക്ളദുടെ ഒരദു പ്രശ്നവദും ്രരിഹരിക്ാന് 
സര്ക്ാരിനദു കഴിയില്ല എന്് നാം മനസ്ിലാക്ണം. അത് അവരദു
ടെ ലക്ഷ്യവദുമല്ല. ജനങ്ങടള ഇളക്ാന് ്രറ്ിയ ഒന്ാണ് മതവദും വി
ശ്ാസവദും എന്വര്ക്റിയാം. അതദുടകാണ്ാണതിടന ഊതിക്ത്ി
ക്ദുന്ത്. കദുത്കകളദുടെ ചൂഷണം നിര്്ാധം തദുെര്ന്ദുടകാണ്ദു
പ്രാകദുന്തിന് അവസരടമാരദുക്ദുക എന്തദു മാപതമാണ് സര്ക്ാ
രിടറെ ലക്ഷ്യം. ഹിന്ദുത്ം എന്ത് അതിടനാരദു ഉ്രകരണം മാപതം.

സുപ്രീും സ്കാെതി അതു പരിഗണി
ക്ണടമന്നു ഗുജറാതെട് സർക്ാ
രിസ്നാൊവശ്യട്ടുന്നതട്. തെവ
കാടര കാലാവധിക്കുമുസ്മ് വിട്
യയ്ക്കുന്നതിനായി ഗുജറാതെിൽ 
1992ൽ നിലവിൽ വന്ന നയതെി
നനുസരിച്ചട് രണ്ടു മാസതെിനുള്ളി
ൽ  ഈ അസ്പക്ഷ പരിഗണിക്
ണടമന്നുും തീരമാനടമടുക്ണ
ടമന്നുും സ്കാെതി പറഞ്ഞു. അങ്
ടനയാണിവടര വിട്യയ്ക്കാൻ ഗുജ
റാതെിടല ബിടജപി സർക്ാർ 
തീരമാനിക്കുന്നതട്.

ജയിൽ ഒര സുംസ്ാന വി
ഷയമായതിനാൽ തെവകാടര 
വിട്യയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നയും രൂപീ
കരിസ്ക്ണ്തുും സുംസ്ാന സർക്ാ
രാണട്. തെവകാർക്കു ശിക്ഷയിള
വ നൽകുന്നതിനായുള്ള നയും ഗു
ജറാതെട് സർക്ാർ 2014ൽ പരി
ഷട് കരിച്ചിരന്നു. മാറിയ നിബന്ധ
നകൾ പ്രകാരും ടകാലപാതകും, 
ബലാൽസുംഗും തുെങ്ിയ കുറ്റകൃ
ത്യങ്ളിൽ ശിക്ഷിക്ട്ട്വർക്കു 
ശിക്ഷയിളവട് ലഭിക്ാനർഹതയി
ല്. എന്നാലിതു പരിഗണിക്ാടത, 
കുറ്റകൃത്യും നെന്ന സമയതെട് ബാ
ധകമായതട് 1992ടല നിയമമാ
ടണന്ന സാസ്ങ്തികത ഉയർതെി  
നിർസ്ദ്ദശും നൽകിയ സുപ്രീുംസ്കാ
െതിയാണട് ഈ വിട്യയ്ക്കൽ നാെ
കതെിടല ആേ്യ പ്രതി. ഗുജറാതെട് 
സർക്ാരാകടട്, ഒരാളടെ മാത്ും 
അസ്പക്ഷ പരിഗണിച്ചട്  പതിടനാ
ന്നട് സ്പടരയുും വിട്യച്ചു. 'സുംസട് കാ
രസമ്ന്നരായ ബ്ാഹ്മണരാണവർ' 
എന്ന ബിടജപി സ്നതാക്ളടെ 
സ്ഭാവസർട്ിഫിക്റ്റുുംകൂടെ ടകാ
ടുത്തുവിട്ടു.

ജയിൽ എന്നതട് കുറ്റവാളിക
ളടെ നവീകരണതെിനുും പരിവർ
തെനതെിനുമുള്ള സ്ാപനമാണട് 
എന്നതാണട് സങ്ല്പും. അതുടകാ
ണ്ട് ശിക്ഷയിളവ ലഭിക്കുക എന്ന
തട് തെവകാരടെ അവകാശമായി
ട്ടു തടന്നയാണു നിയമജ്ഞർ വ്യാ
ഖ്യാനിക്കുന്നതട്. പസ്ക്ഷ ഈ 
സ്കസിൽ ഗുജറാതെട് സർക്ാർ, 
കുറ്റവാളികൾക്ട് എടന്തങ്ിലും 
നവീകരണും സുംഭവിസ്ച്ചാ എന്ന 
കാര്യും  പരിഗണിച്ചതായ സൂേ
നകടളാന്നു മില്. മാത്മല് ഗുര
തരമായ വിസ്വേനവും സർക്ാർ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 1992ടല നയ
മനുസരിച്ചട് ഇവരടെ കുറ്റകൃത്യും 
ശിക്ഷയിളവ ലഭിക്കുന്നതിനു തെ
സ്മടല്ന്നു വാേിക്ാടമങ്ിലും 
സമാന കുറ്റകൃത്യ തെിൽ ശിക്ഷി
ക്ട്ട് മടറ്റാരാടളസ്്ാലും ഇവ
രടെ കൂടെ വിട്യച്ചിട്ില് എന്നതട് 
സർക്ാരിടറെ കുറ്റകരമായ പക്ഷ
പാതിത്ടതെയാണട് വ്യക്തമാ
ക്കുന്നതട്.

ഇസ്്ാൾ ഈ പതിടനാന്നട് 
തെവകാടര വിട്യച്ചതട്, സുപ്രീും 
സ്കാെതിയുടെ തടന്ന മുൻകാല
ടതെ വിധികളടെ അന്തഃസതെ
യട് ടക്തിരാടണന്നുും നിയമവിേ
ഗട്ധർ ചുണ്ിക്ാട്ടുന്നു. 2022 ഏപ്രി
ലിൽ ജസ്റിസട് േന്ദ്രചൂഡിടറെ ഒര 

ബഞ്ട് വിധിച്ചതട് തെവകാടര സും
സ്ാന സർക്ാരകൾക്ട് സ്താ
ന്നിയസ്പാടല വിട്യയ്ക്കാൻ പറ്റില് 
എന്നാണട്. ടേയ്ത കുറ്റകൃത്യതെിടറെ 
ഗൗരവടതെ അട്ിമറിക്കുന്നതാക
രതട് ശിക്ഷയിളവട് എന്നട് സ്വടറാര 
സ്കസിൽ(രാജനുും തമിഴട് നാെട് 
ആഭ്യന്തര ടസക്രട്റിയുും തമ്ില
ള്ള സ്കസട്) സുപ്രീും സ്കാെതി 
ഓർമ്ി്ിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മണ് നാ
സട് കർ  യൂണിയൻ ഓഫട് ഇന്ത്യ
ടയ്ക്കതിടര നെതെിയ വ്യവഹാര
തെിൽ വിധിപറഞ്ഞുടകാണ്ട്, 
തെവകാടര വിട്യക്കുന്നതിനു മുമ്ട് 
അഞ്ചു കാര്യങ്ൾ പരിസ്ശാധിക്
ണും എന്നു സുപ്രീും സ്കാെതി പറ
യുന്നുണ്ട്. സമൂഹടതെ ബാധിക്ാ
തെ വ്യക്തിഗതമായ ഒന്നാസ്ണാ 
പ്രസ്തുത കുറ്റകൃത്യും എന്നതട്, ഭാ
വിയിൽ കുറ്റകൃത്യും ആവർതെി
ക്ാൻ സാധ്യതയുസ്ണ്ാ എന്നതട്, 
കുറ്റും വീണ്ടുും ടേയ്ാനുള്ള സ്ശഷി 
കുറ്റവാളിക്കുസ്ണ്ാ എന്നതട്, കുറ്റ
വാളിടയ ജയിലിലിടുന്നതു വഴി 
ലഭിക്കുടമന്നു കരതിയ എടന്ത
ങ്ിലും ലക്ഷ്യങ്ൾ സ്നെിസ്യാ എന്ന
തട്, കുറ്റവാളിയുടെ കുടുുംബതെിടറെ 
സാമൂഹിക-സാമ്തെിക സാഹ
േര്യങ്ൾ എന്നിവയാണട് അവ. 
ഗുജറാതെട് സർക്ാർ ഇവയിടലാ
ന്നുസ്പാലും പരിസ്ശാധിച്ചതിനു 
ടതളിവ നൽകിയിട്ില്. വിട്യക്
ട്ട് കുറ്റവാളികൾക്കു  പൂമാലക
ളും മധുരവും നൽകി സ്ീകരിച്ച 
സുംഘപരിവാർ അനുയായികൾ, 
ഈ കുറ്റകൃത്യും തങ്ളടെ അനു
ഗ്രഹാശിസ്സുകസ്ളാടെയാണു നെ
ന്നടതന്നുും ഇനിയുമതു നെതൊനു
ള്ള സ്ശഷി തങ്ൾക്കുടണ്ന്നുമാ
ണട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതട്. 

താൻ ഭയേകിതയായിരിക്കുന്നു 
എന്ന ബിൽക്ീസട് ബാനുവിടറെ 
സ്നർതെ ശബ്ും അസ്ാസ്്യജന
കമായി നമുക്നുഭവട്ടുന്നിസ്ല്? 
അടതാര വ്യക്തിയുടെ മാത്ും സ്രാ
േനമല്; ഈ രാജ്യടതെ ന്യൂനപ
ക്ഷങ്ളടെയുും അധഃസ്ിതരടെ
യുും കൂെിയാണട്. രാജ്യതെിനകതെട് 
ഒന്നിനട്  പുറടക ഒന്നായി   ന്യൂന
പക്ഷങ്ൾടക്തിടര, പ്രസ്ത്യകിച്ചട് 
മുസിങ്ൾടക്തിടര ആക്രമണവും 
ഒറ്റട്ടുതെലും നെക്കുന്നടതന്തു
ടകാണ്ാണട്? മുസീും വിരദ്ധവികാ
രതെിടറെയെിസ്ാനതെിലള്ള 
ഹിന്ദു മതഭ്ാന്തിടറെ ഏകീകരണും 
അതിടറെ അെിയന്തര ലക്ഷ്യമാണട്. 
എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറമാണട് അതി
ടറെ യഥാർത് ലക്ഷ്യും.

സ്തന്ത ഭാരതതെിടറെ 75 
വർഷങ്ൾ ജനങ്ളടെ അെി
സ്ാന പ്രശട് നങ്ടളാന്നുും പരി
ഹരിച്ചിട്ില് എന്നതട് നമ്മുടെ പ്ര
ത്യക്ഷാനുഭവമാണട്. 1990കളിൽ 
ആവിഷട് ക്രിച്ചതുും പിന്നീടുവന്ന 
എല്ാ സർക്ാരകളും അതയുത്ാ
ഹസ്തൊടെ നെ്ാക്കുകയുും ടേ
യ്യുന്ന ആസ്ഗാളവൽക്രണ-സ്
കാര്യവൽക്രണ നെപെികൾ 
ജനജീവിതതെിടറെ എല്ാരുംഗ
ങ്ടളയുും പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്തി 
യിരിക്കുന്നു. ഉോരവൽക്രണ 

നയങ്ൾ ഏറ്റവമധികും ബാധിച്ച 
ഒര വിഭാഗും കർഷകരായിരന്നു. 
വിവിധ അന്താരാഷ്ട ഉെമ്െികള
ടെ ഫലമായി കർഷകരടെ ഉല്പ
ന്നങ്ൾ ന്യായമായ വിലയ്ക്കു വി
ൽക്ാൻ കഴിയാടത വന്നു.  
സബട് സിഡി ടവട്ിക്കുറച്ചു. നവ
േയുതി നിയമും പരിഷട് ക്രിച്ചതി
ലൂടെ ടേലവ പലമെങ്ായി. കു
റഞ് വിലയ്ക്കട് വിസ്േശത്തുനിന്നു
ള്ള ഉല്പന്നങ്ൾ കസ്മ്ാളും കീഴ
െക്ി. തങ്ളടെ അവസാന വര
മാനവും സ്കാർ്സ്ററ്റുകൾക്കു തീ
ടറഴുതാനുളള മൂന്നു കാർഷികബി
ല്ലുകൾ ബിടജപി സർക്ാർ ടകാ

ണ്ടുവന്നസ്താടെ കർഷകർ രണ്ടുും 
കൽ്ിച്ചുള്ള സമരതെിൽ അണി
സ്േർന്നു. അഭ്യസ്വിേ്യരും അല്ാ
തെവരമായ യുവാക്ൾ ടതാഴി
ലില്ാടത അക്ഷരാർത്തെിൽ 
അലയുകയാണട്. ഏതു നിമിഷവും 
ടപാട്ിടതെറിക്ാവന്ന തരതെി
ൽ അവരിൽ അസുംതൃപ്ി ഉറഞ്ഞു 
കൂെിയിരിക്കുന്നു. നസനിക നി
യമനതെിടറെ കാര്യതെിൽ റിക്രൂ
ട്ട് ടമറെട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരന്ന യുവാ
ക്ടള അപഹസിക്കുും വിധും 
അഗട് നിപഥട് എന്ന കരാർ നിയ
മനും ആവിഷട് ക്രിച്ചതിടനതിടര 
രാജ്യടമമ്ാടുും സ്സ്മധയാ യുവാ
ക്ൾ ടതരവിലിറങ്ിയതട് ഈ 
അസുംതൃപ്ിയുടെ ലക്ഷണമായി
രന്നു.  രാജ്യതെട് വിവിധയിെങ്
ളിലായി ആവർതെിച്ചുടകാണ്ി
രിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ളും 
ടകാസ്റാണ മഹാമാരിയുും ജനജീ
വിതടതെ തകർത്തു കളഞ്ിരി
ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇക്ാലയളവി
ൽ രാജ്യടതെ ശതസ്കാെീശ്രന്ാ
രടെ എണ്ും 2020ടല 102ൽ നിന്നട് 
2021 എത്തുസ്മ്ാസ്ഴയ്ക്കുും142സ്ലക്ട് 
ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. വരമാന സ്ശ്
ണിയിടല താഴടതെ 50% ജന
ങ്ളടെ വരമാനും ടമാതെവരമാ
നതെിടറെ 6 ശതമാനമായി കുറ
യുകയുും ടേയ്തിരിക്കുന്നു (ഓക്ട്ഫാും
റിസ്്ാർട്ട്). ദുരന്തങ്ടള സ്നട്ങ്
ളാക്ി മാറ്റാൻ േങ്ാതെ മുതലാ
ളിതെ ശക്തികൾക്ട് അവസരടമാ
രക്ിടക്ാടുക്കുന്ന സർക്ാർ നയ
ങ്ൾടക്തിടര ജനസ്രാഷും പുക
യുകയാണട്. വിവിധയിെങ്ളിൽ 
ജനങ്ളടെ പ്രതിസ്ഷധ സമരങ്
ൾ ടപാട്ിപ്പുറട്ടുന്നതട് മുതലാളി
തെ ശക്തികളും സർക്ാരും അസ്
സ്തസ്യാടെയാണു കാണുന്നതട്. 
അതുടകാണ്ടുതടന്ന ജനാധിപ
ത്യാവകാശങ്ളടെസ്മൽ മുൻടപ
ങ്ങുമില്ാതെ വിധും ആക്രമണങ്
ൾ നെത്തുകയാണു സർക്ാർ. സ്
ന്തും അഭിപ്രായും പ്രകെി് ിക്ാനുും 

അധികാരികടള വിമർശിക്ാനു
മുള്ള ഭരണഘെനാസിദ്ധമായ അവ
കാശും ഉപസ്യാഗിക്കുന്ന ബുദ്ധി
ജീവികടളയുും മനുഷ്യാവകാശപ്ര
വർതെകടരയുും മാധ്യമപ്രവർതെ
കടരയുടമല്ാും കരിനിയമങ്ൾ 
പ്രകാരും ജയിലിലെക്കുന്നു. 

ഏകീകൃതമായ ഒര സ്നതൃത്
തെിനു കീഴിൽ ഈ സമരങ്ടള
ല്ാും സ്കാർതെിണക്ട്ട്ാൽ 
തങ്ളടെ നിലനില്പുതടന്ന അപ
കെതെിലാകുടമന്നട് മുതലാളിതെ 
ശക്തികൾ ഭയക്കുന്നു. നമ്മുടെ പാ
ർട്ിയുടെ സ്ാപകനുും മഹാനായ 
മാർകട് സിസ്റട് േിന്തകനുമായ 

സഖാവട് ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷട് ചൂ
ണ്ിക്ാട്ിയതുസ്പാടല വരാനിരി
ക്കുന്ന ഒര ടതാഴിലാളിവർഗ്ഗവി
പ്ലവടതെ മുൻകൂറായി തെയാൻ 
മുതലാളിതെും ഫാസിസതെിൽ 
അഭയും പ്രാപിക്കുകയാണട്. സ്യാ
ജിച്ച ജനാധിപത്യസമരങ്ൾ വള
ർന്നു വരാൻ പറ്റാതെവിധും ജനന
ക്യും തകർക്കുക എന്നതാണട് ഒര 
മാർഗ്ഗും. ഊതിക്തെിച്ച ഭൂരിപ
ക്ഷവികാരതെിനെിട്ട്ട്  യുക്തി
േിന്ത ടവെിഞ്, സാമൂഹിക വി
കാസതെിടറെ നിയമങ്ടള മറന്നട് 
ഒര രക്ഷകനിൽ വിശ്സിക്കുന്ന 
ജനതയാണട് ഫാസിസതെിടറെ 
അെിതെറ. സാമ്തെികമായ സ്ക
ന്ദ്രീകരണും, ഭരണപരമായ കാ
ർക്ശ്യും, സാുംസട് കാരികമായ 
േിട്ട്ടുതെൽ, കുതെകകളടെയുും 
ഭരണകൂെതെിടറെയുും താല്പര്യങ്
ളടെ തോത്്യും ഇങ്ടന ഫാസി
സതെിടറെ മുന്നുപാധികൾ ഒടന്നാ
ന്നായി ഒരങ്ങുകയാണട്. കൃത്ിമ
മായ പ്രശട് നങ്ളടെസ്പരിൽ ന്യൂ
നപക്ഷങ്ടള രാജ്യസ്്ാഹികളാ
യി േിത്ീകരിച്ചുടകാണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ 
വികാരും ജ്ലി്ിക്ാൻ ഭരണവ
ർഗ്ഗശക്തികൾ ശ്മിച്ചു ടകാണ്ി
രിക്കുന്നതട് ഈ ലക്ഷ്യും സ്നെിടയ
ടുക്ാനാണട്. സാധാരണക്ാരായ 
ഹിന്ദുക്ളടെ ഒര പ്രശട് നവും പരി
ഹരിക്ാൻ സർക്ാരിനു കഴിയി
ല് എന്നുും നാും മനസ്ിലാക്ണും. 
അതവരടെ ലക്ഷ്യവമല്. ജനങ്
ടള ഇളക്ാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണട് 
മതവും വിശ്ാസവും എന്നവർക്
റിയാും. അതുടകാണ്ാണതിടന 
ഊതിക്തെിക്കുന്നതട്.  കുതെക
കളടെ ചൂഷണും നിർബാധും തുെ
ർന്നുടകാണ്ടുസ്പാകുന്നതിനട് അവ
സരടമാരക്കുക എന്നതു മാത്മാ
ണട് സർക്ാരിടറെ ലക്ഷ്യും. ഹി
ന്ദുത്ും എന്നതട് അതിടനാര ഉപ
കരണും മാത്ും.

മടറ്റാര കാര്യും ഇവിടെ ശ്
ദ്ധിക്ാും. വിഖ്യാത എഴുത്തുകാര

ൻ സൽമാൻ റുഷട്േിടക്തിടര 
ഒര ഇസാമിക തീവ്രവാേിയിൽ 
നിന്നുണ്ായ ആക്രമണടതെ ഇതു
വടര ബിടജപി അപലപിച്ചിട്ില്. 
'സ്ലാകും മുഴുവനുും ശ്ദ്ധിച്ചതുും പ്ര
തികരിച്ചതുമാണട് ഈ സുംഭവും' 
എന്നട് വിസ്േശകാര്യ മന്തി ജയട്ശ
ങ്ർ പറഞ്തു മാത്മാണട് ഈ 
വിഷയതെിടല പ്രതികരണും. ബി
ടജപിയുടെ മുൻ വക്താവട് നൂപൂർ 
ശർമ, മുഹമ്േട് നബിടയക്കുറിച്ചു 
നെതെിയ അപകീർതെികരമായ 
പരാമർശങ്ളടെ സ്പരിൽ പശ്ി
സ്മഷ്യൻ രാജ്യങ്ളിൽ നിന്നു സ്ന
രിട് കടുതെ പ്രതിസ്ഷധമണട് ഈ 
മൗനതെിനു കാരണടമന്നട് മാധ്യ
മങ്ൾ അഭിപ്രായട്ടുന്നുണ്ട്. ആ 
ഇസാമികരാജ്യങ്ളമായുളള വ്യാ
പാരബന്ധടതെസ്്ാലും ആ അഭി
പ്രായപ്രകെനും ബാധിക്കുടമന്നു 
വന്നിരന്നു. അസ്്ാൾ, കച്ചവെടതെ 
ബാധിക്കുടമന്നു സ്താന്നിയാൽ 
ഇസാമിക മൗലികവാേടതെക്കു
റിച്ചുും ഒരക്ഷരും മിണ്ില്. ഇന്ത്യ
യിടല മുസീും വിസ്രാധ പ്രകെന
ങ്ൾ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ വികാരടതെ 
ജ്ലി്ിക്ാൻ മാത്മാണട്.

ഈ ടകാടുുംകുറ്റവാളികടള വി
ട്യച്ചതിടറെ ഒര ലക്ഷ്യും മുസീ
ങ്ളിൽ അരക്ഷിത സ്ബാധും വള
ർതെിടയടുക്കുകയുും നനരാശ്യ
തെിൽ നിന്നുെടലടുക്കുന്ന തീവ്ര
പ്രതികരണങ്ളിസ്ലയ്ക്കവടര നയി
ക്കുകയുമാണട്. എന്നാൽ മുസീും 
സ്ത്തെിടറെയെിസ്ാനതെില
ള്ള ഒര പ്രതികരണവും ചൂഷിത
രായ ജനലക്ഷങ്ളടെ താല്പര്യ
ടതെ സുംരക്ഷിക്ില് എന്നു നാും 
മനസ്ിലാക്ണും. ജനങ്ളടെ 
അെിസ്ാനപ്രശട് നങ്ടള ആധാ
രമാക്ി, കഷ്ട്ടുന്ന ജനങ്ടളാ
ന്നാടക ജാതി-മത-പ്രസ്േശ വ്യ
ത്യാസങ്ടളാന്നുും പരിഗണിക്ാ
ടത ജനാധിപത്യ സമരങ്ളില
ണിസ്േരക മാത്മാണട് നമുക്കു 
മുന്നിലള്ള മാർഗ്ഗും. കർഷക സമരും 
ഉജ്ലമായ മാതൃകയായി നമ്മുടെ 
മുമ്ിലണ്ട്.

തൂക്ിടക്ാല്ാൻ വിധിക്ട്
ട് കുറ്റവാളിയുടെ കഴുതെിനു പാ
കമാകുന്നില് ടകാലക്കുരക്ട് എന്ന
തിനാൽ കുടുക്ിനു സ്േരന്ന കഴു
ത്തുള്ള ഒരാടള കടണ്തെി തൂക്ി
സ്ലറ്റാൻ ഒര രാജാവട് വിധിക്കുന്ന 
ഒര പ്രഹസനടതെക്കുറിച്ചട് ആന
ന്ട് 'സ്ഗാവർദ്ധടറെ  യാത്കൾ' 
എന്ന സ്നാവലിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 
ബിടജപി., സുംഘപരിവാർ ശക്തി
കൾ ഭരണരുംഗും നകയെക്ിയി
രിക്കുസ്മ്ാൾ അവരടെ ടകാലക്കു
രക്ട് ടകാലപാതകികൾക്കുും 
ബലാൽസുംഗ പ്രതികൾക്കുും പാ
കമാകുന്നില്. അതു പാകമാകുന്ന
തട് ഇരകളായ ന്യൂനപക്ഷങ്ൾക്കുും 
വിമർശകരായ ബുദ്ധിജീവികൾക്കുും 
മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർതെകർക്കു 
ടമാടക്യാണട്. ഓർക്കുക, ഒര 
സ്പാരാട്തെിൽ നാടമാന്നിച്ചണി
നിരക്കുന്നിടല്ങ്ിൽ ആ ടകാല
ക്കുരക്കുകൾ നാടള നമ്മുടെ കഴു
തെിനു സ്നടരയുും വരും.

bYmÀ° {]iv\§fnÂ\n¶v {i² Xncn¡m³ `cW-hÀ¤w
hÀ¤ob hnImcw Bfn¡¯n-¡p¶p

നീതി നിഷേധത്ിന്റെ
ഭീകര മുഖം

_nÂ¡okv _m\p
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ഐതിഹാസികമായ കർ
ഷക സമരതെിടറെ ഒത്തുതീർപ്പു
കളിൽ ഒന്നട്, കർഷകസ്രാടുും, സും
ഘെനകസ്ളാടുും കൂെിയാസ്ലാേി 
ച്ചതിനു സ്ശഷസ്മ നവേയുതി സ്ഭേ
ഗതി ബിൽ പാർലടമറെിൽ അവ
തരി്ിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതായിര
ന്നു. എന്നാൽ അടതല്ാും കാറ്റിൽ 
പറതെിടക്ാണ്ട് 'നവേയുതി നിയമ 
സ്ഭേഗതി 2022' പാർലടമറെിൽ 
അവതരി്ിക്ട്ട്ിരിക്കുകയാ
ണട്. ഇരസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷും 
ഉള്ളതിനാൽ ഏതട് നിയമവും നിർ
മിക്ാൻ നിലവിൽ ബിടജപി 
സർക്ാരിനട് കഴിയുും. പടക്ഷ 
ഉതെർപ്രസ്േശിൽ കഴിഞ് വർഷും 
സ്കാര്യവതട്ക്രണ നെപെിക
ളമായി മുസ്ന്നാട്ട് സ്പായ സ്യാഗി 
സർക്ാരിനട് ജീവനക്ാരസ്െയുും 
-ടപാതുജനങ്ളസ്െയുും കനതെ 
പ്രതിസ്ഷധടതെ തുെർന്നട് ആ നെ
പെികൾ നിർതെിവസ്യ്ക്കണ്ി വന്നു. 
അതെരും ഒര പ്രതിസ്ഷധടതെ 
സ്കന്ദ്ര സർക്ാരും നന്നായി ഭയ
ക്കുന്നു എന്നതട് വ്യക്തമാണട്.

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപട്, കടു
തെ എതിർപ്പുകടള വകവയ്ക്കാടത
യാണട് വാജട്സ്പയിയുടെ സ്നതൃ
ത്തെിലള്ള ബിടജപി സർക്ാർ 
നവേയുതി നിയമും  2003, പാർ
ലടമറെിൽ പാസാക്ിടയടുതെ
തട്. ആ നിയമതെിൽ സ്ഭേഗതി 
വരതൊൻസ്വണ്ി കഴിഞ് 8 
വർഷതെിനുള്ളിൽ 5 തവണ 
ശ്മും നെതെി. സ്കാവിഡട് മഹാ
മാരിയിൽ രാജ്യും വിറങ്ലിച്ചു 
നിന്നസ്്ാൾ സ്പാലും സ്കന്ദ്ര സർ
ക്ാർ സ്ഭേഗതി നെ്ാക്ാൻ ശ്
മിടച്ചങ്ിലും രാജ്യവ്യാപകമായ 
പ്രതിസ്ഷധടതെ തുെർന്നട് പിൻ
മാസ്റണ്ിവന്നു.

വവദസ്യുതി നിയമഞം 2003
1995 മുതൽ ഒഡീഷ, ഹരി

യാന, ആന്ധാപ്രസ്േശട്, ഉതെർപ്ര
സ്േശട്, കർണ്ാെക, രാജസ്ാൻ, 
ഡൽഹി, മദ്ധ്യപ്രസ്േശട്, ഗുജറാതെട് 
എന്നീ സുംസ്ാനങ്ൾ പാസാ
ക്ിയ നവേയുതി നിയമങ്ളടെ 
ചുവെട് പിെിച്ചുടകാണ്ട് നിർമ്ിച്ച 
സ്കന്ദ്ര നിയമമാണട് നവേയുതി 
നിയമും 2003. നവേയുതി സ്മഖ
ലടയ ടമച്ചട്ടുത്തുക, അതിസ്വ
ഗും വികസനും ഉറ്ട് വരത്തുക, 
ഉപസ്ഭാക്താക്ൾക്ട് ടമച്ചട്ട് 
നവേയുതി കുറഞ് വിലക്ട് നൽ
കുക തുെങ്ിയ മധുരലക്ഷ്യങ്ളാ
ണട് പ്രേരി്ിച്ചടതങ്ിലും, ഊർ
ജ്ജ സ്മഖലയുടെ സ്കാര്യവതട്ക്
രണതെിനുള്ള അെിതെറ ഒരക്
ലായിരന്നു ഈ നിയമതെിടറെ 
യഥാർത് ലക്ഷ്യും. ആസ്ഗാളവ
തട്ക്രണതെിടറെ നയങ്ൾക്
നുസരിച്ചട് സ്സവനസ്മഖലകടള 
ഒടന്നാന്നായി പരവട്ടുത്തുക
യായിരന്നു ഭരണാധികാരികൾ. 
നവേയുതി ബിൽ 2003 നിയമമാ
യസ്താടെ എല്ാ സുംസ്ാനങ്
ളിലും കമ്നി ആക്ട് പ്രകാരും 
നവേയുതി സ്മഖലടയ പുനഃസും
ഘെി്ിസ്ക്ണ്ി വന്നു. നിയമതെി
ടറെ പിൻബലതെിൽ ഡീ നല
സൻസിുംങ്ട് വന്നസ്താടെ നവ
േയുതി ഉല്പാേന സ്മഖലയിൽ വൻ 
സ്താതിലള്ള സ്കാര്യ നിസ്ക്ഷപും 

അനുവേിക്ട്ട്ടു. ഉല്പാേനും വർ
ദ്ധിടച്ചങ്ിലും ഉപസ്ഭാഗും കാര്യമാ
യി വർദ്ധിച്ചില്. ഇതു മൂലും പല 
താപനിലയങ്ളും അെച്ചിടുകസ്യാ, 
ഉല്പാേനും ടവട്ി ചുരക്കുകസ്യാ സ്വ
ണ്ിവന്നു. ടപാതുസ്മഖല ബാങ്കുക
ളിൽ നിന്നുും വായ്പടയടുതെ സ്
കാര്യ കമ്നികൾ തിരിച്ചെവകൾ 
മുെക്ിയസ്താടെ 2 ലക്ഷും സ്കാെി 
രൂപസ്യാളും കിട്ാക്െമായി മാ
റിയിരിക്കുകയാണട്. സ്സവനതെിൽ 

നിന്നുും കച്ചവെതെിസ്ലക്ട് കാര്യ
ങ്ൾ നീങ്ി തുെങ്ിയസ്താടെ, 
എല്ാ സുംസ്ാനങ്ളിലും നവ
േയുതി ോർജ്ും മറ്റു സ്സവനങ്ള
ടെ ോർജ്കളും വർദ്ധിക്ാൻ 
തുെങ്ി.

ഡീ വലസൻസിഞംങ്ത്  
വിതരണ ലമഖലയിലുഞം

2022ടല സ്ഭേഗതിയിൽ വര
ന്ന പ്രധാന നിർസ്ദ്ദശും, നവേയുതി 
വിതരണരുംഗതെട് ആർക്കുും കെ
ന്നു വരാവന്ന വിധതെിലള്ള സൗ
കര്യടമാരക്ാനായി ഡീ നല
സൻസിങ്ട് നെ്ാക്ണും എന്ന
താണട് (Section 42 ൽ 4(A), 4(B)). 
ഇതട് വിതരണരുംഗസ്തെക്ട് സ്
കാര്യ കുതെക കമ്നികൾക്ട് 
പാതടയാരക്കുന്നതിനുസ്വണ്ി
യാണട്. സ്കാെിക്ണക്ിനട് രൂപ 
ടപാതുഖജനാവിൽ നിന്നട് മുതൽ 
മുെക്ി ജനസ്ററ്റിുംഗട് സ്സ്റഷനുകൾ, 
സബട്സ്സ്റഷനുകൾ, വിതരണ 
നലനുകൾ, സ്കബിളകൾ, ഓഫീസട് 
സുംവിധാനങ്ൾ എന്നിവ ടപാ
തുജനങ്ളടെ പിൻതുണസ്യാടെ 
സ്ാപിച്ചട് പരിപാലിച്ചുടകാണ്ാ
ണട് നിലവിൽ എല്ാ സുംസ്ാന
ങ്ളിലും നവേയുതി വിതരണും 
നെക്കുന്നതട്. ഡീ നലസൻസിങ്ട്  
വഴി വിതരണ രുംഗസ്തെക്ട് സ്
കാര്യ കമ്നികൾ വന്നാൽ അവർ 
ഒര രൂപ സ്പാലും വിതരണ ശുംഖല 
സ്ാപിക്കുവാൻ ടേലവാക്കുക
യില്. ടപാതുഖജനാവിൽ നിന്നുും 
നിർമ്ിച്ചവടയല്ാും, ജനങ്ൾ 
വിട്ടുടകാടുതെ ഭൂമിയിൽ സ്ാപി
ച്ച കമ്ിയുും കാലമുൾട്ടെ സ്
കാര്യ കമ്നികൾക്കുും അവകാ
ശട്ട്തായി മാറുും. ഏകസ്േശും 
15 ്്യർ കിസ്ലാമീറ്റർ വിസ്ീർ
ണ്മുള്ള, 25,000 ഉപസ്ഭാക്താക്
ളള്ള സ്കരളതെിടല ഒര ഡിസ്ടി
ബ്യൂഷൻ ടസക്ഷനിൽ 60 കിസ്ലാ
മീറ്റർ നീളതെിൽ HTനലനുകളും, 
300 കിസ്ലാമീറ്റർ നീളതെിൽ LT 
നലനുകളും 150ൽ അധികും ട്ാൻ

സട് സ്ഫാർമറുകളും ഉണ്ട്. ഇതെരും 
സുംവിധാനങ്ൾ നിർമിക്കുന്നതി
സ്നാ, പരിപാലിക്കുന്നതിസ്നാ 
യാടതാര ബാധ്യതയുും സ്കാര്യ 
കമ്നികൾക്ട് ഉണ്ാവില്. വിത
രണ ശുംഖല സ്ാപിക്കുന്നതു 
സ്പാടല ടേലസ്വറിയ കാര്യമാ
ണട്, പരിപാലിച്ചട് നിലനിർത്തുക 
എന്നതട്. പ്രകൃതിസ്ക്ഷാഭും മൂലും 
ആയിരക്ണക്ിനട് സ്പാസ്റ്റുകളും 
(കാലകൾ) അനുബന്ധ സാധന

ങ്ളും ഓസ്രാ വർഷവും പുതുക്ി 
സ്ാപിസ്ക്ണ് തായിട്ടുണ്ട്. ഈ 
ഉതെരവാേിത്ങ്ളിൽ നിടന്ന
ല്ാും സ്കാര്യ കമ്നികടള രക്ഷ
ട്ടുതെി, ലാഭും ടകാള്ളയെിക്ാ
നുള്ള സൗകര്യങ്ൾ ഏർട്ടു
ത്തുകയാണട് പുതിയ നിയമ സ്ഭേ
ഗതി.

സബത് സിഡികൾ  
പൂർണ്ണമതൊയുഞം ഇല്തൊതതൊകുഞം

വിതരണരുംഗും സർക്ാർ 
ഏജൻസികസ്ളാ, കമ്നികസ്ളാ 
നിയന്തിക്കുന്നതുടകാണ്ാണട് 
സ്ക്രാസട് സബട്സിഡിയുും മറ്റു േില  
സൗജന്യങ്ളും സ്സവനങ്ളും 
ഉപസ്ഭാക്താക്ൾക്ട് ലഭിക്കുന്ന
തട്. എന്നാൽ വിതരണരുംഗും കു
തെകകൾക്ായി തുറന്നിടുസ്മ്ാൾ 
സബട്സിഡികളും, സ്സവനങ്ളും 
നൽകുന്നതിൽ നിന്നുും അവടര  
ഒഴിവാക്ി ടകാടുക്കുന്നു. സ്ക്രാസട് 
സബട്സിഡി കണ്സ്യൂമർക്ട് സ്ന
രിട്ട് നൽകുന്നതിനു സ്വണ്ി 
സബട്സിഡി ബാലൻസിുംങ്ട് 
ഫണ്ട് ഉണ്ാക്ണടമന്നാണട് പറ
യുന്നതട് (ടസക്ഷൻ 60 A(2) Amment 
bill 2022). പാേക വാതക സബട്സി
ഡി ബാങ്ിലൂടെ സ്നരിട്ട് നൽകു
ടമന്നട് പറഞ്ട് ബിടജപി നെ
തെിയ പ്രോരണവും, ഇന്നട് ഒര 
രൂപ സ്പാലും സബട്സിഡിയായി 
ലഭിക്കുന്നില്ാടയന്നുും നമുക്ട് 
ഏവർക്കുും അറിയാവന്നതാണട്. 
പുതിയ നിയമും പാസായാൽ 
നവേയുതി രുംഗത്തുും അതുതടന്ന 
സുംഭവിക്കുും. സബട്സിഡി ഇല്ാ
തായാൽ മുഴുവൻ ഉപസ്ഭാക്താ
ക്ൾക്കുും ഒസ്ര നിരക്ിൽ കൂെിയ 
തുക നൽസ്കണ്ി വരും. നിലവിൽ 
ടേറുകിെ ഉപസ്ഭാക്താക്ൾക്ട് 
സ്ക്രാസട് സബട്സിഡിയുും സർ
ക്ാർ സബട്സിഡിയുും ഉള്ളതു
ടകാണ്ാണട് കുറഞ് നിരക്ിൽ 
നവേയുതി ലഭിക്കുന്നതട്. വലിയ 
ഉപസ്ഭാക്താക്ളിൽ(HT, EHTകണ്
സ്യൂസ്മർസട്) നിന്നുും യൂണിറ്റിനട് 

കൂെിയ നിരക്ട് വാങ്ി പാവട്
ട്വർക്കുും, കർഷകരും നൽകുന്ന 
ഏർ്ാൊണട് സ്ക്രാസട് സബട്സി
ഡി എന്നട് പറയുന്നതട്. അങ്ിടന 
ടേയ്ണടമങ്ിൽ ഒര വിതരണ 
കമ്നിക്ട് ഈ രണ്ട് വിഭാഗും 
ഉപസ്ഭാക്താക്ളും ഉണ്ായിരിക്
ണും. പടക്ഷ സ്കാര്യ കമ്നി
കൾ വിതരണ രുംഗസ്തെക്ട് 
വന്നാൽ വ്യവസായ സ്ാപന
ങ്ൾ, സ്കാര്യ ആശുപത്ികൾ, 

വലിയ മാളകൾ തുെങ്ിയവരടെ 
വിതരണും മാത്സ്മ ഏടറ്റടുക്കുക
യുള്ളൂ. താരതസ്മ്യന വരമാനും 
കുറഞ് കർഷകർ, സർക്ാർ 
സ്ാപനങ്ൾ, േരി് ജനവിഭാ
ഗങ്ൾ തുെങ്ിയവർക്ട് നവേയു
തി നൽസ്കണ് ബാധ്യത ടകഎ
സട്ഇബി സ്പാലള്ള സ്ാപനങ്ൾ
ക്ായി മാറുും. വലിയ ഉപസ്ഭാക്താ
ക്ൾ ഇല്ാതാകുന്നസ്താടെ ഇതെ
രും ടപാതുസ്മഖല സ്ാപനങ്ളടെ 
സാമ്തെിക സ്ിതി സ്മാശമാ
വകയുും രുംഗും വിടുകയുും ടേസ്യ്
ണ്ി വരും. ഇതു വഴി സാധാരണ 
മനുഷ്യർക്ട് നവേയുതി അപ്രാ
പ്യമാവും എന്നതാണട് ആത്യന്തിക 
ഫലും.

ഇന്സ്യയുയട കതൊർഷികരഞംഗഞം 
തകർന്നടിയുഞം- 
കു്കകൾ വകയട്ുഞം

ഗവണ്ടമന്റുകൾ ടകാണ്ടുവര
ന്ന മുഴുവൻ പരിഷ്കാരങ്സ്ളയുും 
സുംശയ ദൃഷ്ിസ്യാടുകൂെി മാത്സ്മ 
സ്നാക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നട്, ഇക്ാ
ലമത്യുമുള്ള അനുഭവങ്ൾ നടമ് 
പഠി്ിക്കുന്നു. സമസ് സ്മഖലയി
ലും സ്കാര്യ നിസ്ക്ഷപും സ്പ്രാ
ത്ാഹി് ിക്കുക എന്നതാണട് എല്ാ 
ഗവണ്ടമന്റുകളടെയുും നയും.സ്ക
ന്ദ്രതെിൽ 'ഈസട് ഓഫട് ഡൂയിും
ങ്ട് ബിസിനസട് ' എന്നാടണങ്ിൽ 
സ്കരളതെിൽ അതട് 'ടറസ്്ാണ്
സിബിൾ ഇൻഡസ്ടി, ടറസ്്ാണ്
സിബിൾ ഇൻടവസ്റട്ടമറെട് '(ടകാ
ച്ചിയിൽ കില സ്ട്ഡട് യൂണിയൻ 
സ്നതാക്ൾക്കു സ്വണ്ി നെതെിയ 
പരിശീലന പരിപാെിയിൽ പി.
രാജീവട് നെതെിയ സ്കരളതെിടറെ 
വ്യവസായ നയടതെക്കുറിച്ചുള്ള 
പ്രസുംഗതെിൽ നിന്നട്) എന്നാണട്. 
രണ്ടുും ഒന്നു തടന്ന. നവേയുതി 
നിയമ സ്ഭേഗതി, ഊർജ്ജ സ്മഖ
ലയുടെ സ്കാര്യവതട്ക്രണും  മാ
ത്മല് ലക്ഷ്യമിടുന്നതട്. അതട് ടേ
റുകിെ വ്യവസായ സ്മഖല, ടേറു
കിെ കച്ചവെ രുംഗും, കാർഷിക 

സ്മഖല എന്നിവടയല്ാും തകർതെട് 
അവിടെടയല്ാും സ്കാര്യ നി
സ്ക്ഷപതെിനട് പാതടയാരക്ാനുും 
ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

കർഷകസമരതെിനു മുൻപിൽ 
മുട്ട് കുതെിയ ബിടജപി സർക്ാർ, 
നവേയുതി വിതരണരുംഗും സ്
കാര്യവതട്ക്രിക്കുന്നതിലൂടെ 
കാർഷിക സ്മഖലയിസ്ലക്ട് കു
തെകകളടെ പ്രസ്വശനും എള്
മാക്കുും. ജലസ്സേനതെിനുും, മറ്റുും 
നൽകുന്ന സബട്സിഡികൾ ഇല്ാ
ടത ഇൻഡ്യൻ കർഷകനട് പിെി
ച്ചു നിൽക്ാനാവില്.      ഇസ്്ാൾ 
തടന്ന പ്രതിസന്ധിയിലായ ടേ
റുകിെ കച്ചവെക്ാരസ്െയുും, ടേ
റുകിെ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളസ്െയുും 
അവസ്യുും ഇതു തടന്നയായി
രിക്കുും.

ഭരണഘടനയുയട  
യെഡറൽ സ്വഭതൊവയ്യുഞം 
തകർ്ുഞം

കണ്കററെട് (സ്കന്ദ്ര-സുംസ്ാന 
ഗവണ്ടമന്റുകൾക്ട് അവകാശമു
ള്ളതട്) ലിസ്റിലള്ള  നവേയുതി സ്മ
ഖലയുടെ മുഴുവൻ നിയന്തണവും 
സ്കന്ദ്ര ഗവണ്ടമറെട് നകയെക്കു
ന്നതാണട് പുതിയ നിയമ സ്ഭേഗ
തി. 2003ടല നിയമും സുംസ്ാ
നങ്ൾക്ട് നൽകിയിരന്ന മിനിമും 
അവകാശങ്ൾസ്പാലും കവർടന്ന
ടുക്കുകയാണട് പുതിയ നിയമും വഴി 
സ്കന്ദ്ര സർക്ാർ ടേയ്യുന്നതട്.സും
സ്ാന റഗുസ്ലറ്ററി കമ്ീഷനുകൾ 
സ്നാക്കുകുതെിയായി മാറുും. 1948ൽ  
സ്തന്ത ഭാരതതെിടല ആേ്യ 
നവേയുതി നിയമും രൂപീകരിച്ചു 
ടകാണ്ട് ഭരണഘെനാ ശില്പികൾ 
പറഞ്, ജനാനുകൂല അഭിപ്രായ
ങ്ടളല്ാും കാറ്റിൽ പറത്തുന്നതാ
ണട് പുതിയ സ്ഭേഗതി.

വവദസ്യുതി െതൊർജ്ജത്  
കു്യന കൂടുഞം

പുതിയ നിയമ സ്ഭേഗതി
യിൽ(Section-62) വർഷാവർഷും 
താരിഫട് പുതുക്ി നിശ്യിക്ാ
ടമന്നട് പ്രസ്ത്യകും പറയുന്നു. അങ്ി
ടന സുംഭവിച്ചാൽ ടപസ്ട്ാൾ
-ഡീസൽ വില വർദ്ധനവട് സ്പാടല 
പ്രതിേിനും നവേയുതി ോർജ്ജട് 
വർദ്ധിക്കുന്നതിസ്ലക്ട് കാര്യങ്ൾ 
വരും. നവേയുതി ഇല്ാടത ഒര 
നിമിഷുംസ്പാലും ജീവിക്ാൻ കഴി
യാതെ ഈ ആധുനിക കാലതെട്, 
ഏറ്റവും കുറഞ് നിരക്ിസ്ലാ, 
കഴിയുടമങ്ിൽ സൗജന്യമാസ്യാ 
നവേയുതി നൽകുകയാണട് ഗവണ്
ടമന്റുകൾ ടേസ്യ്ണ്തട്. 

എന്നാൽ സാധാരണ പൗര
ന്ാർക്ട് കിട്ിടക്ാണ്ിരന്ന സൗ
കര്യങ്ളും ആനുകൂല്യങ്ളും കവർ
ടന്നടുതെട്, കുതെകകൾക്ട് കൂടുതൽ 
കൂടുതൽ ലാഭമെിക്കുവാനുള്ള സൗ
കര്യങ്ൾ ഒരക്ി ടകാടുക്കുന്ന 
ഭരണാധികാരികൾടക്തിടര 
ജനസ്രാഷും ആളിക്സ്തെണ്തു
ണ്ട്. അതിനാൽ കക്ഷിരാഷ്ീയ
തെിനുും ജാതി-മത േിന്തകൾക്കു
മതീതമായി കർഷകരും ടതാഴി
ലാളികളും സമരകമ്ിറ്റികളിൽ 
അണിനിരന്നട് വീസ്റാടൂ കൂെി സമര 
സ്പാരാട്ങ്ൾ വളർതെിടയടുസ്ക്
ണ്ിയിരിക്കുന്നു.

സാധാരണക്ാരന്  
വൈദ്യുതി കിട്ാക്നിയാകയും

വവേ്ുതതി കമഖലയു്ട സപെൂര്ണ്ണ സ്വോര്വത്കെരണഞം ലക്ഷ്ഞം്വച്ു്ോണ്്, 2022 ആഗസ്റ് 8ന് പാര്ല്മ
റെതില് 'വവേ്ുതതി നതിയമ കഭേഗതതി 2022' എന്ന കപരതില് ഒരു ബതില് അവതരതിപ്തികെ്പ്ട്തിരതികെുന്നു. ജീവനകൊ
രു്ടയുഞം, േര്ഷേരുകടയുഞം മറ്റുഞം േടുത് എതതിര്പ്തി്ന തുടര്ന്ന് ബതില് സ്റാന്്തിഞംഗ് േമ്തിറ്റതികെ് വതിട്തിരതികെു
േയാ്ണങ്കതിലുഞം അടുത് ശീതോല സകമ്ളനത്തില് വീണ്ുഞം ്ോണ്ുവരുവാനുള്ള അണതിയറ നാടേങ്ങളു
മായതി ബതി്ജപതി സര്കൊര് മുകന്നാട്് കപാവുേയാണ്.

വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ 2022
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സന്ർഭതെിൽ സ്മല്പറഞ് വിധ
മുള്ള നിലവാരും ആർജ്ജിക്കുന്ന
തിനുള്ള മുൻനക പ്രവർതെനതെിനട് 
ആക്ും വർദ്ധി്ിക്കുന്നതിനുും നി
രന്തരവും സർവ്വതല്ർശിയുമായ 
അതെരടമാര സമരതെിൽ മുഴുകു
ന്നതിനുും വിപ്ലവകാരികൾ എന്ന 
നിലയിൽ നമ്ൾ ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ
ടയടുക്ണും. 

മതപ്രസ്ാനങ്ൾ, നസ്വാത്ാ
നും, ബൂർഷ്ാ ജനാധിപത്യ വി
പ്ലവങ്ൾ, സ്ാതന്ത്യ സമരങ്ൾ, 
റഷ്യയിടലയുും നേനയിടലയുും 
ടതാഴിലാളിവർഗ്ഗ വിപ്ലവങ്ൾ 
തുെങ്ി േരിത്തെിടല എല്ാ മഹ
തൊയ ജനമുസ്ന്നറ്റങ്ളും സാധാ
രണ ജനങ്ടള ഉണർതൊനുും 
പ്രസ്ോേി്ിക്ാനുും അവടര കാ
ര്യങ്ൾ പഠി് ിച്ചട് അണിനിരതൊ
നുമായി സ്ന്തും സ്നതൃത്ങ്ടള 
സൃഷ്ിടച്ചടുക്കുകയുും അവടര ഉയ
ർതെിക്ാണിക്കുകയുും ടേയ്തിട്ടു
ള്ളകാര്യും നമുക്റിയാും. അടതാ
ഴിവാക്ിടക്ാണ്ട് ഒര വിപ്ലവപ്ര
സ്ാനതെിനുും മുസ്ന്നറാനാവില്. 
എന്നാൽ എക്ാലത്തുും ആരുംഭ
ഘട്തെിൽ വിപ്ലവാശയങ്ടളയുും 
അതിടറെ സ്നതാക്ടളയുും ജന
ങ്ളിൽനിന്നട് മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ഭരണ
വർഗ്ഗും ഭയ്ാസ്ൊടെ ശ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
എന്നാൽ, ആ ഗൂഢപദ്ധതി തക
രകയുും വിപ്ലവാശയങ്ളും സ്ന
താക്ളും ജനങ്ൾക്ിെയിൽ 
അറിയട്ടുകയുും ടേയ്യുന്നസ്താ
ടെ അവർ അപവാേപ്രേരണങ്
ൾ നെത്തുകയുും വിപ്ലവസ്നതാക്
ടള സ്വട്യാടുകയുും പീഡി്ിക്കു
കയുും ജനങ്ടള ടതറ്റിദ്ധരി്ി
ക്കുന്നതിനായി അപകീർതെിക
രവും അസത്യവമായ പ്രോരണ
ങ്ൾ  യാടതാര തത്േീക്ഷയുമി
ല്ാടത നെതെിടക്ാണ്ട് വിപ്ലവാ
ശയങ്ടള നിന്ിക്കുകയുും ടേയ്യു
ന്നു. എന്നാൽ ഇടതാടക് നിഷ്ഫ
ലമായിതെീർന്നിട്ടുണ്ട്.

സഖാവട് ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷി
ടറെയുും അസ്ദ്ദഹതെിടറെ വിപ്ലവാ
ശയങ്ളടെയുും കാര്യതെിലും ഇതു

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്ടള, സഖാക്ടള,
ഈ യുഗതെിടല മഹാനായ 

മാർകട് സിസ്റട് േിന്തകനുും പ്രിയ
ട്ട് നമ്മുടെ പാർട്ി സ്സാഷ്യലി
സ്റട് യൂണിറ്റി ടസറെർ ഓഫട് ഇന്ത്യ 
(കമ്്യൂണിസ്റട്)ടറെ സ്ാപക ജന
റൽ ടസക്രട്റിയുമായ സഖാവട് 
ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷിടറെ ജന്ശ
താബ്ിയുടെ ഒര വർഷും നീണ്ടു
നിൽക്കുന്ന ആേരണതെിനായി 
സഖാക്സ്ളാെട് അഭ്യർത്ിസ്ക്ണ് 
ആവശ്യകതയില് എന്ന കാര്യും 
എനിക്റിയാും, ൊനങ്ടന ഉറ
ച്ചു വിശ്സിക്കുന്നു. കാരണും, ആ 
മഹാനായ ഗുരനാഥടറെ ശിഷ്യ
ടരന്ന നിലയിൽ സഖാക്ളും അനു
ഭാവികളും എല്ാ ഹൃേയ വികാര
ങ്സ്ളാടെയുും ആത്സമർ്ണ
സ്തൊടെയുും അസ്ദ്ദഹതെിനട് സമു
േിത ഗാുംഭീര്യസ്തൊടെ പ്രണാമ
ങ്ളർ്ിക്ാൻ സ്സ്മധയാ തയ്ാ
ടറടുതെിരിക്കുകയാണട്.

അെിച്ചമർതെട്ടുന്നവസ്രാടു
ള്ള നിസ്ീമമായ വികാരവായട് സ്പാ
ടെ സഖാവട് ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷട് 
നെതെിയ ഐതിഹാസികമായ
സമരും ഒരിക്ൽക്കൂെി അനുസ്മരി
ക്ാനുള്ള അവസരമാണിതട്. േരി
ത്തെിൽ അസുലഭമാടയാര ജീ
വന്രണ സ്പാരാട്മായിരന്നു അതട്. 
വിപ്ലവേർശനമായ മാർകട് സിസും 
ഇന്ത്യൻ മണ്ിൽ മൂർതെവല്കരിക്കുക 
ടയന്ന മഹതൊയ സ്പ്നും സാ
ക്ഷാതട്കരിക്കുന്നതിനായി നെ
തെിയ അസ്ങ്യറ്റും കഠിനതരവും 
സങ്ീർണ്വമായ സമരമായിരന്നു 
അതട്. ഉറച്ച സ്ബാദ്ധ്യസ്തൊടെ, 
അേഞ്ലമായ നിശ്യോർഢ്യ
സ്തൊടെ, തളരാതെ മസ്നാവീര്യ
സ്തൊടെ, അജയ്മായ ധീരതസ്യാ
ടെ, അസാമാന്യമായ സ്ിസ്രാ
ത്ാഹസ്തൊ ടെയാണട് ആ സമരും 
നെതെിയതട്. അതിലൂടെ മാർകട് സി
സ്റട് പ്രത്യയശാസ്ത്രടതെ കൂടുതൽ 
സമ്പുഷ്മാക്ിടക്ാണ്ട്, നമ്മുടെ 
രാജ്യടതെ ജനങ്ടള മുതലാളി
തെ ചൂഷണതെിൽനിന്നട് സ്മാേി
്ിക്കുന്നതിനുും അസ്താടൊ്ും,  
സാർവ്വസ്േശീയ കമ്്യൂണിസ്റട് പ്ര
സ്ാനടതെ ശക്തിട്ടുത്തുന്നതി
നുും ഉതകുുംവിധമുള്ള ഒര യഥാ
ർത് കമ്്യൂണിസ്റട് പാർട്ി ടകട്ി
്ടുക്കുകയായിരന്നു.

നമ്മുടെ മനഃസ്ാക്ഷിടയ ഉദ്ദീ
പി്ിച്ചുടകാണ്ട് യഥാർത് വി
പ്ലവ സ്പാരാളികടളന്ന നിലയിൽ 
നടമ്തെടന്ന ശക്തിട്ടുത്തുക 
എന്നതാണട് ഈ അനുസ്മരണും
ടകാണ്ട് അർത്മാക്കുന്നതട്. ഇതട് 
സ്നെിടയടുക്ാനായി താടഴ്റ
യുന്ന കാര്യങ്ൾ ടേസ്യ്ണ്തുണ്ട്. 
g അസ്ദ്ദഹതെിടറെ വിപ്ലവപാഠ
ങ്ൾ സ്ാുംശീകരിക്കുന്നതിനുും 

ജീവിതതെിൽ പ്രസ്യാഗിക്കുന്നതി 
നുമായി അവ ആവർതെിച്ചട് പഠി
ക്കുന്നതിനുള്ള ഗൗരവാവഹവും 
നിരന്തരവമായ പരിശ്മും നെതെ
ണും. g അെിച്ചമർതെട്ടുന്നവടര 
രാഷ്ടീയവൽക്രിക്കുന്നതിനുും 
അവടര സുംഘെി്ിച്ചട് വർഗ- 
ബഹുജന സമരങ്ളിൽ അണി
നിരത്തുന്നതിനുമായി, അവരമാ
യി ആഴതെിലള്ള ഹൃേയബന്ധ
സ്തൊടെ ഇെപഴകുന്നതിനുും അവ
സ്രാടൊതെട് ജീവിക്കുന്നതിനുും 
തെസ്ുംനിൽക്കുന്ന ടപറ്റിബൂർഷ്ാ 
മുൻവിധികൾ സ്ഭേിച്ചട് മുസ്ന്നാട്ടുവരാൻ 
കഴിയുന്നതരതെിലള്ള ഒര സമരും 
നിശ്യോർഢ്യസ്തൊടെ ഏടറ്റടു
ക്ണും. g നമ്മുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര- 
സുംഘെനാ നിലവാരും ഉയർത്തു
ന്നതിനുള്ള നിരന്തരവും ഫലപ്ര
േവമായ പരിശ്മും നെതെണും. 
g നമ്ളിലള്ള ബൂർഷ്ാ ശീലങ്
ളും സ്ഭാവങ്ളും മനസ്ിലാക്കു
ന്നതിനുും അവ ഇല്ാതാക്കുന്നതി
നുും തുറന്നതുും നവമനസ്യസ്മതു
മില്ാതെതുമായ സ്യുംവിമർശ
നവും മറ്റുള്ളവരടെ വിമർശനങ്
ൾ സസ്ന്താഷസ്തൊടെ അുംഗീക
രിക്ാനുള്ള മസ്നാഭാവവും ആവ
ശ്യമാടണന്നിരിടക്, അവ സ്നെി
ടയടുക്കുന്നതിനുള്ള അക്ഷീണമായ 
സമരും ഏടറ്റടുക്ണും; സ്നതൃത്
തെിൽനിന്നട് ആവശ്യട്ൊടത
തടന്ന ഏതട് സ്ജാലിയുും സ്ന്തും 
മുൻനകസ്യാടെ ഏടറ്റടുക്കുന്ന സ്
ഭാവും വളർതെിടയടുക്കുന്നതിനു
ള്ള സമരും നിർബന്ധബുദ്ധിസ്യാ
ടെ നെതെണും. g ഏടതാരാളി
ൽനിന്നുും, എത് സാധാരണക്ാ
രനായാലും, പഠിക്ാനുള്ള മസ്നാ
ഭാവമുണ്ാകണും. g ഏതുകാര്യ
തെിലായാലും വിജയതെിൽ അഹ
ങ്രിക്കുകസ്യാ ഭ്മിക്കുകസ്യാ, 
പരാജയതെിൽ നിരാശട്ടുകസ്യാ 
ടേയ്യുന്ന സ്ഭാവതെിനട് അെിട്
െരതട്. g പ്രതികൂലാവസ്കസ്ളാ 
ബുദ്ധിമുട്ടുകസ്ളാ വകവയ്ക്കാടത 
പുതിയ പ്രവർതെനസ്മഖലകൾ 
കടണ്തൊനുള്ള നിർഭയമായ 
മുൻനക നിലനിർതെണും. g താ
മസിക്കുന്നിെതൊയാലും സ്ജാലി
ടേയ്യുന്നിെതൊയാലും ചുറ്റുമുള്ള 
ജനങ്സ്ളാെട് ആഭിമുഖ്യും പുലർത്തു
കയുും ഉയർന്ന സ്ഭാവഗുണും പു
ലർത്തുകയുും ടേയ്തുടകാണ്ട് അവ
രിടലാരാളാടണന്നുും ഒര സ്നതാ
വാടണന്നുും അവർക്ട് അനുഭവ
ട്ടുുംവിധും കൂട്ായ ജീവിതും 
നയിക്ണും.

ഇതുസ്പാലള്ള കാര്യങ്ൾ ടേ
യ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മഹാനായ 
സ്നതാവിടറെ അർഹരായ ശിഷ്യ
രായിതെീരാനുള്ള പാതയിൽ മു
സ്ന്നറാൻ നമുക്ട് കഴിയുും. ഈ 

തടന്നയാണട് സുംഭവിച്ചുടകാണ്ി
രിക്കുന്നതട്. അസ്ദ്ദഹും മഹാനായ 
ടതാഴിലാളിവർഗ്ഗ വിപ്ലവസ്നതാ
വും േിന്തകനുമായി ഉയർന്നുവന്നി
ട്ടുണ്ട്. അതട് നമ്ൾ പാർട്ി സഖാ
ക്ളും അനുഭാവികളും അഭയുേയ
കാുംക്ഷികളും അനുയായികളടമാ
ടക് അുംഗീകരിക്കുകയുും മാനി
ക്കുകയുും ടേയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 
ജനസാമാന്യതെിനട് അസ്ദ്ദഹടതെ
ക്കുറിച്ചട് അറിവില്. ഭരണവർഗ്ഗവും 
മാദ്ധ്യമങ്ളും അസ്ദ്ദഹടതെ സ്ബാ
ധപൂർവ്വും വിസ്മരിക്കുകയുും നിശ
ബ്ത പാലിക്കുകയുും അസ്ദ്ദഹതെി
ടറെ നാമസ്ധയവും പാഠങ്ളും 
ഓർമ്യിൽനിന്നട് മായട്ച്ചുകളയാ
ൻ ശ്മിക്കുകയുും ടേയ്യുന്നു. അല്ാ
തെപക്ഷും മർദ്ദിതജനത ശരിയായ 
വിപ്ലവപാത കടണ്ത്തുടമന്നട് 
അവർ ആശങ്ട്ടുന്നു.

ഇന്നട് സ്േശീയമായുും അന്തർസ്ദ്ദ
ശീയമായുും ജനങ്ൾ അഭൂതപൂ
ർവ്വമായ ആപൽഘട്ങ്ടള അഭി
മുഖീകരിക്കുകയാണട്. അവർ ജീ
വിതതെിടറെ എല്ാ രുംഗങ്ളിലും 
അനുേിനും തീവ്രമാകുന്ന ദുരിത
ങ്ളിൽട്ട്ടുഴലന്ന, മരണാസന്ന 
മുതലാളിതെതെിടറെ അവസാന 
ഘട്മാണിതട്. പ്രതിസന്ധിഗ്രസ്മായ 
മുതലാളിതെും ഊർദ്ധശ്ാസും 
വലിക്കുകയാണട്. എന്നാൽ അതട് 
താസ്ന മരണമെയുകയില്. ഒര 
സാമൂഹ്യവ്യവസ്യുും അപ്രകാരും 
തിസ്രാഭവിക്കുകയില്. അതിടറെ 
മരണും സ്വഗതെിലാക്ാനുും എടന്ന
സ്ന്നയ്ക്കുമായി കുഴിച്ചുമൂൊനുും ചൂഷി
തവർഗ്ഗതെിടറെ സ്ബാധപൂർവ്വമായ 
പ്രവർതെനും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇന്നട് 
നമ്ൾ കാണുന്നതട് ചൂഷിതരായ 
ജനങ്ളിൽ ഊറിക്കൂെിയ അസും
തൃപ്ി പലയിെത്തുും സ്ാഭാവിക
മായ ടപാട്ിടതെറിയിസ്ലക്ട് 
എത്തുന്നതാണട്.

 േില പ്രതിസ്ഷധങ്ൾ മാസ
ങ്ൾ നീണ്ടുനില്ക്കുന്നുമുണ്ട്. തിരമാ
ലകൾസ്പാടല അവ ആഞ്െിക്കു
കയുും പിൻവാങ്ങുകയുും ടേയ്യുന്നു. 
എന്നാൽ അവർക്ട് സ്നതൃത്ും 
നൽകാൻ ഒര വിപ്ലവസ്നതാസ്വാ 
വിപ്ലവ പ്രത്യയശാസ്ത്രസ്മാ പാർട്ി
സ്യാ ഇല്. എവിടെയുും ജനങ്ൾ 
അസുംതൃപ്രാണട്. അവർ പ്രതി
സ്ഷധും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. മാറ്റ
തെിനായുള്ള ത്ര അവരിലണ്ട്. 
ചൂഷിതജനതയാടക മനസ്ിലാ
ക്കുുംവിധും വിപ്ലവസ്നതൃത്ും ഉയ
ർതെിടക്ാണ്ടുവരിക എന്നതാണട് 
ഇന്നടതെ അെിയന്തരാവശ്യകത. 
സ്നരടതെ പറഞ്തുസ്പാടല, 
ചൂഷിത ജനതയുടെയാടക മുമ്ാ
ടക ടതാഴിലാളിവർഗ വിപ്ലവ സ്ന
താവായ സഖാവട് ശിബട് ോസട് 
സ്ഘാഷിടനയുും അസ്ദ്ദഹതെിടറെ 

പാഠങ്ളും ഉയർതെിക്ാണിക്ാ
ൻ നമുക്ിതുവടര കഴിഞ്ിട്ില്.

ഇന്നട് മഹാനായ മാർകട് സിസ്റട് 
േിന്തകനുും ടതാഴിലാളിവർഗ വി
പ്ലവസ്നതാവമായി സഖാവട് ശി
ബട് ോസട് സ്ഘാഷിടന ഉയർതെി
ക്ാണിസ്ക്ണ്തട് അെിയന്തരവും 
അനിവാര്യവമായ കെമയാണട്. 
മാർകട് സിസും-ടലനിനിസതെി
ടറെ വിജ്ഞാനസ്ശഖരടതെ സമ്
ന്നമാക്ിയ അമൂല്യമായ േർച്ചക
ൾ ഉൾടക്ാള്ളുന്ന അസ്ദ്ദഹതെി
ടറെ കൃതികൾ പ്രേരി്ിച്ചുടകാണ്ട് 
ആേ്യും സ്േശീയതലതെിലും തുെ
ർന്നട് അന്തർസ്ദ്ദശീയതലതെിലും 
ഈ കർതെവ്യും നിറസ്വസ്റ്റണ്തു
ണ്ട്.

ഈ ലക്ഷ്യസ്തൊടെ, പ്രസ്ത്യ
കിച്ചുും ഈ സന്ർഭതെിൽ, സഖാ
ക്ൾ രാജ്യടമാട്ാടക, ചുരങ്ിയ
പക്ഷും പ്രധാന നഗരങ്ളും പട്
ണങ്ളും ഉൾടക്ാള്ളുുംവിധും 
സഞ്രിച്ചട്, സഖാവട് ശിബട് ോസട് 
സ്ഘാഷിടറെ കൃതികൾ പ്രേരി്ി
ക്ണും. വിേ്യാർത്ികളടെയുും യു
വാക്ളടെയുും ടതാഴിലാളികളടെ
യുും കർഷകരടെയുും അദ്ധ്യാപ
കരടെയുും ബൗദ്ധിക വ്യക്തിത്
ങ്ളടെയുും ഇെയിൽ നെത്തുന്ന 
ഈ പ്രോരണതെിലൂടെ പാർട്ി
യുടെയുും വർഗ്ഗ-ബഹുജന സുംഘ
െനകളടെയുും പ്രവർതെനങ്ൾക്ട് 
പുതിയ സ്മഖലകളിൽ തുെക്ും കു
റിക്ാൻ കഴിയണും. അസ്താടൊ
്ും അന്തർസ്ദ്ദശീയതലതെിൽ 
സമാനമനസട് കരായ കമ്്യൂണിസ്റട് 
പാർട്ികളും ഗ്രൂപ്പുകളമായി ബന്ധും 
സ്ാപിക്ാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ 
കടണ്ത്തുന്നതിനായി തീവ്രശ്
മും നെത്തുകയുും സ്വണും.

ഇതുകൂൊടത, അസ്ദ്ദഹതെിടറെ 
വിപ്ലവപാഠങ്ടള അധികരിച്ചട് 
ടതാഴിലാളികൾ, കർഷകർ, വി
േ്യാർത്ികൾ, യുവാക്ൾ, വനി
തകൾ, ബൗദ്ധിക വ്യക്തിത്ങ്ൾ 
എന്നിവർക്ിെയിൽ േർച്ചകൾ 
സുംഘെി്ിച്ചുടകാണ്ട് വിപ്ലവ സമ
രങ്ടള ശക്തിട്ടുതൊനായി 
അവടര കാര്യങ്ൾ പഠി്ിക്കുക
യുും പ്രസ്ോേി്ിക്കുകയുും സുംഘ
െി്ിക്കുകയുും സ്വണും. രാജ്യതൊ
ടകതെടന്ന ബുകട് സ്റാളകളും ഉദ്ധ
രണി പ്രേർശനങ്ളും സുംഘെി
്ിക്ണും. മറ്റട് കർതെവ്യങ്ടള 
സുംബന്ധിച്ചട് 'പ്രത്യയശാസ്ത്രപര
വും സുംഘെനാപരവമായ പ്രശട് ന
ങ്ടള സുംബന്ധിച്ചട് ഒരിക്ൽകൂ
െി' എന്ന കൃതിയിൽ ൊൻ േർച്ച
ടേയ്തിട്ടുണ്ട്.

വിപ്ലവാഭിവാേനങ്സ്ളാടെ, 
പ്രെോവോഷ് ജ�ോഷ്

ജനറൽ ടസക്രട്റി 
എസട് യുസിഐ(കമ്്യൂണിസ്റട്)

kJmhv in-_vZmkv tLmjv P·iXmÐn

in_vZm-kv tLm-jv Nn-´IÄ
P-\-a-\-Êp-I-fnÂ F-¯n¡pI
kJmhv s{]mhmjv tLmjn-sâ B-lzm\w
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പോർട്ിയുടെ തുെക്കാലും 
ടതാട്ടുതടന്ന നാും ഏറ്റവമധികും 
പ്രാധാന്യും നൽകിയിരന്നതട്, 
സ്നതാക്ളടെയുും സഖാക്ളടെ
യുും സ്ഭാവഗുണവികാസതെിനാ
ണട്. കമ്്യൂണിസ്റട് സ്ഭാവതെിടറെ 
നനതികമായ വശതെിനാണട് 
നാും പ്രസ്ത്യക ഊന്നൽ നൽകി
യതട്. അതില്ാടത കമ്്യൂണിസ്റട് 
പ്രത്യയശാസ്ത്രതെിടറെ ഉറച്ച അെി
തെറ രൂപട്ടുകയില്. ഇസ്്ാൾ 
എനിക്ട് സ്താന്നുന്നതട്, സ്ഭാവ
ഗുണതെിനട് പ്രാധാന്യും നൽകി
യതട് ശരിയായിരന്നു. പസ്ക്ഷ 
അതിടറെ ഊന്നൽ ഏകപക്ഷീ
യമായിരന്നു. ഇന്നട് നമ്ൾ നിരീ
ക്ഷിക്കുന്നതട്, പാർട്ിയിൽ ഭൂരിഭാ
ഗും സ്പരും ഇതിനു മാത്ും ഊന്നൽ 
നൽകാനാണട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതട് 
എന്നതാണട്. പസ്ക്ഷ ഇക്ാര്യ
തെിൽ ൊൻ എന്താണട് േിന്തിച്ചു 
ടകാണ്ിരിക്കുന്നടതന്നട് നിങ്ൾ
ക്ട് മുമ്ാടക അവതരി്ിക്ടട്. 
എടറെ വീക്ഷണതെിൽ സ്ഭാവ
രൂപീകരണതെിടറെ അനിവാര്യ
തയ്ക്കട് യാടതാര അയവും ഉണ്ാ
കാൻ പാെില്. പസ്ക്ഷ, ഇസ്്ാൾ 
നമ്ൾ പ്രാരുംഭേശയിൽ അല്. 
ഉയർന്ന തലതെിസ്ലക്ട് കെസ്ക്
ണ് സമയമായിരിക്കുന്നു. സ്നര
ടതെ നമ്മുടെ പാർട്ി ഒര ആശയ 
പ്രോരണ സ്കന്ദ്രസ്മാ യൂണിസ്റ്റാ 
ആയിരന്നു. ആ സമയതെട്, പാർ
ട്ി പ്രവർതെകരടെ കർതെവ്യും, 
ഒര ആശയും മുസ്ന്നാട്ടുവച്ചട് തങ്
ളടെ സർവ്വശക്തിയുടമടുതെട് അസ്ങ്
യറ്റടതെ അർ്ണസ്തൊടെ 
അതിടന പ്രേരി്ിക്കുക എന്നു
ള്ളതായിരന്നു. ബഹുജനങ്ൾ
ക്ിെയിൽ ഒര പ്രസ്ത്യക േിന്ത
സ്യാ ആശയസ്മാ പ്രേരി്ിക്ാൻ 
അവർ കഠിനമായി പരിശ്മിച്ചു
ടകാണ്ിരന്നു. ആ ഘട്ും നമ്ൾ 
കെന്നിരിക്കുന്നു. ഇസ്്ാൾ രണ്ാും 
ഘട്തെിടറെ േർച്ചയിലാണട്. ഈ 
രണ്ാും ഘട്തെിൽ, േില ടതര
ടഞ്ടുതെ സ്മഖലകളിൽ കുറച്ചട് 
സുംഘെിത ടബൽറ്റുകൾ സൃഷ്ി
ക്കുന്നതിൽ ചുരങ്ി നിൽക്കുന്ന
തട് മതിയാകില്. വ്യാപകമായി 
ബഹുജന മുസ്ന്നറ്റങ്ടള വളർതെി
ടയടുക്ാനുും നമ്മുടെ സുംഘെന
ടയ ബൃഹതൊയ അളവിൽ വി
പുലട്ടുതൊനുും നമ്ൾ മുൻനക
ടയടുസ്ക്ണ് ഘട്മാണട് ഇതട്. 
പാർട്ിടയ ഒര ബഹുജന പാർ
ട്ിയായി പരിവർതെനട്ടുസ്തെ
ണ് സമയടമതെിയിരിക്കുന്നു. ഈ 
ഘട്തെിൽ സ്ഭാവഗുണ രൂപീ
കരണതെിനായി പരമാവധി 
സമയും നീക്ിടവക്കുന്നതട്ഉ േി
തമാവില്. ഇസ്്ാൾ നമുക്ട് മടറ്റാ
ര ഉയർന്ന ചുമതല ഏടറ്റടുസ്ക്
ണ്തുണ്ട്. അതട് കൂൊടത നമുക്ട് 
സ്ഭാവ ഗുണും സുംരക്ഷിടച്ചടുക്ാ
നുമാവില് . ബഹുജനങ്ടള സും
ഘെി്ിക്കുന്നില് എങ്ിൽ, നമ്മു
ടെ സ്ഭാവതെിടറെ നേതന്യവും 
നിലനിൽക്ില്. രാഷ്ടീയ സുംരും
ഭങ്ൾ വർദ്ധി്ിക്കുക, ജനങ്
സ്ളാടൊ്ും നിൽക്കുക, ജനങ്ള

ടെ ഏടതാര പ്രശ്നതെിലും ആര
ടെയുും ആഹ്ാനതെിനു കാത്തു
നിൽക്ാടത തടന്ന പ്രസ്ക്ഷാഭ
തെിസ്ലക്ട് ഇറങ്ങുക, അങ്ടന 
കൃത്യസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ വ്യ
ക്തിപരമായ മുൻനകയുടെയുും പ്ര

പരിവർതെനട്ടുത്തുന്ന പ്രക്രി
യടയ നയിക്ാൻ ആവശ്യമായ 
ഭാരവാഹികളും സഖാക്ളും സൃ
ഷ്ിക്ട്ടുകയില്. ഇസ്്ാൾ പാർ
ട്ി വലതായിരിക്കുന്നു. നിരവധി 
പ്രസ്ക്ഷാഭങ്ളിൽ അതട് പങ്കുടകാ

ഒഴിവാക്കുന്നു. അതെരും താർക്ി
കരായ സഖാക്ടള കണ്ടുമുട്ടുസ്മ്ാൾ 
ജനങ്ൾ കരതുക, അവസ്രാെട് പ്ര
ഭാഷണും നെതൊൻ ഒര പുസ്രാ
ഹിതൻ എതെിയിരിക്കുന്നു എന്നാ
ണട്. ഇന്നടതെ തലമുറയ്ക്കട് അങ്

ലടകാള്ളുക. അവർ പതിടയ മന
സ്ിലാക്ിടക്ാള്ളുും. അതുടകാണ്ട് 
നിങ്ൾക്ട് ക്ഷമ ഉണ്ാകണും. 
നിങ്ൾ പറയുന്നതട് അവർക്ട് ഗ്ര
ഹിക്ാൻ സാധിക്കുന്നതട് സ്പാടല 
ടമടല് അവർക്ട് വിശേീകരിച്ചു 
ടകാടുക്കുക. ഒര പഴയ പഴടഞ്ാ
ല്ലുണ്ട്. ക്ഷമ കയട്സ്്റിയതാകാും, 
പസ്ക്ഷ അതിടറെ ഫലും മധുരമു
ള്ളതാവും. ഇതട് ഓർക്കുകയാടണ
ങ്ിൽ നമുക്ട് ഫലപ്രേമായി പ്ര
വർതെിക്ാൻ സാധിക്കുും. ഈ 
സാഹേര്യതെിൽ നമ്ൾ മടറ്റാര 
കാര്യും കൂെി അറിസ്യണ്തുണ്ട്. 
അടല്ങ്ിൽ എല്ാ കാര്യങ്ളും 
സങ്ീർണമാകാും. നമ്മുടെ ധാര
ണയുും ശരിയാവകയില്. ഒര വി
പ്ലവപ്രവർതെകൻ ഒര വിപ്ലവകാ
രിടയ സ്പാടല സുംസാരിക്കുകയുും 
വിപ്ലവ മു്ാവാക്യങ്ൾ ഉയർത്തു
കയുും ടേയ്തിട്ട്, വിപ്ലവകാരിയുസ്െ
തല്ാതെ രീതിയിൽ ടപരമാറുന്ന
തട് ഉേിതമല്. അനുേിതവും അനീ
തിയുമായ ഒന്നിനട് അനുകൂലമായി 
ഒര പ്രവാഹും ഉണ്ാകുും. അതെരും 
ഒര സാഹേര്യതെിൽ ഒര വിപ്ല
വകാരി ഒറ്റയ്ക്കാടണങ്ിൽ കൂെി ആ 
പ്രവാഹതെിടനതിടര നീങ്ങുും. 
ഒഴുക്ിടനതിടര സ്പാകുവാൻ ആയി
രിക്കുും അയാളടെ മസ്നാഭാവും. 
മനുഷ്യർക്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ് മസ്നാ
ഭാവങ്ളണ്ട്. സാധാരണക്ാര
ടെയുും ഇെതെരക്ാരടെയുും പ്ര
വണത, കാറ്റട് വീശുന്ന േിശയി
സ്ലക്ട് നീങ്ങുക, അടല്ങ്ിൽ മു
ന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നതട് എസ്ന്താ അതിനു 
പിന്നിൽ അണിസ്േരക എന്നതാ
ണട്. ഈ രീതിയിലാണട് ആണ്
കുട്ികളും ടപണ്കുട്ികളടമാടക് 
ഫാഷടറെ ഇരകളാകുന്നതട്. അനു
കരിക്ാനുള്ള ഈ പ്രവണത സ്ോ
ഷകരമാണട്. കാരണും അടതാര 
പകർട്ടുക്ൽ സും്ാരതെിനട് 
നുഴഞ്ഞുകയറാൻ അവസരും നൽ
കുകയാണട്. ആ സാഹേര്യതെിൽ 
ജനങ്ൾക്ട് ദുഷിക്ാതിരിക്ാനാ 
വില്. അനുകരണശീലതെിൽ ജന
ങ്ൾ മുങ്ിക്കുളിച്ചുടകാണ്ി രിക്കു
കയാടണങ്ിൽ അവർക്ട് സ്ന്ത
മായി എന്തട് വിലയാണട് ഉണ്ാ
വക? അതുടകാണ്ാണട്, രണ്ടു തര
തെിലള്ള ജനങ്ൾ ഉടണ്ന്നട് 
നേനീസട് കമ്്യൂണിസ്റട് പാർട്ി 
അവരടെപതൊും സ്കാണ്ഗ്രസ്ിൽ 
അഭിപ്രായട്ട്തട്. ഒര വിഭാഗ
തെിൽട്ട്വർ, ഉയർന്നുവരന്ന 
ഒര പ്രവണതകളടെയുും പിന്നാ
ടല അന്ധമായി സ്പാകാടത, ശരി
യായ ധാരണയുടെയുും വിലയിര
തെലിടറെയുും അെിസ്ാനതെിൽ 
മുസ്ന്നാട്ടു നീങ്ങുന്നു. ടപാതുവിലള്ള 
മാനസികസ്ശഷിയുും മസ്നാഭാവ
വും പ്രവർതെന രീതിയുും ഒഴുക്ി
ടനതിടര നീങ്ങുന്നതിനാകുും എന്നട് 
കരതി, അർഹമായ ഒര പ്രവാ
ഹും ഉയർന്നു വന്നാൽ അതിടന
തിടരയുും സ്പാകുും എന്നല്. ഇല്, 
രണ്ിടറെയുും ഇെയിൽ നമ്ൾ 
ആശയക്കുഴ്തെിലായാൽ ഗുണ
പരമായ ഒന്നിടനയുും സ്ീകരി

വിപ്ലവപാർട്ി
ബഹുജനസ്വഭാവം
ആർജിക്കണം

സഖാവ് ശിബ് ദാസ് ഘ�ാഷിന്റെ പാഠങ്ങളില്ിന്്

വർതെനതെിടറെയുും ബലതെിൽ 
മുൻനിരയിൽ ഉണ്ാവക, എന്നി
വയാണട് ഇന്നട് നമുക്ട് പ്രധാനും. 

നമ്മുടെ പ്രവർതെകർക്ട് സ്
ഭാവഗുണമുണ്ാകാും. പസ്ക്ഷ ഈ 
കഴിവട് അവർക്ട് താരതമ്യതെിൽ 
തീടര കുറവാണട്. ഇതാണട് പ്ര
ധാന പരിമിതി. ശരിയായ നിശ്
യസ്തൊടെ ഈ പരിമിതിടയ 
പരിഹരിക്കുകയാടണങ്ിൽ നമ്മു
ടെ 75 ശതമാനും പ്രശ്നങ്ളും പരി
ഹരിക്ട്ടുും. ടവറുടത പഠനലോ
സുകൾ നെത്തുന്നതുടകാണ്ട് മാത്ും 
രാഷ്ടീയവും സുംഘെനാപരവമായ 
സ്നതൃത്ും നൽകാൻ പര്യാപ്രായ, 
വിവിധ സ്മഖലകളിൽ സുംഘെന 
ടകട്ി്ടുക്ാനുള്ള ചുമതല വഹി
ക്ാൻ സ്ശഷിയുള്ള ഭാരവാഹിക
ടള സൃഷ്ിക്ാനാകുസ്മാ? ഇന്നടതെ 
ഭാരവാഹികളും ഒര പ്രസ്ക്ഷാഭ
തെിടറെ ഉൽ്ന്നമാണട്. പസ്ക്ഷ 
ആ സമയതെട് പ്രസ്ക്ഷാഭും എന്ന
തട് പ്രധാനമായുും ആശയപ്രോര
ണതെിടറെ രൂപതെിലായിരന്നു. 
അതുടകാണ്ട് അതെരും ഭാരവാ
ഹികടള പഠനലോസുകളിലൂടെയുും 
വ്യക്തിപരമായ അടു്തെിലൂടെ
യുും സൃഷ്ിക്ാനാകുും. പസ്ക്ഷ ഇന്നട് 
അതു മതിയാകില്. ജനങ്ൾടക്ാ
്വും അവർക്ിെയിലും എങ്ടന 
പ്രവർതെിക്ണടമന്നുും, ഒര പ്ര
സ്ക്ഷാഭതെിസ്ലക്ിറങ്ാനുള്ള 
മുൻനക എങ്ടനടയടുക്ണും 
എന്നുും, നമ്മുടെ വ്യതിരിക്തമായ 
വ്യക്തിത്വും സ്ഭാവവും രാഷ്ടീയ 
പ്രത്യയശാസ്ത്രവും , എതിർശക്തി
കളടെ പ്രതിസ്ലാമ വിമർശനങ്ൾ
ക്ട് അതീതമായി സുംരക്ഷിച്ചുടകാ
ണ്ട് എങ്ടന പ്രവർതെിക്ാടമന്നുും 
ഇന്നട് നമ്ൾ പഠിക്ണും. ഈ 
രീതിയിൽ കാര്യസ്ശഷി വികസി
്ിക്കുന്നിടല്ങ്ിൽ ബഹുജനസ
മരങ്ൾക്ട് പര്യാപ്മാുംവണ്ും 
സ്നതൃത്ും ടകാടുക്ാൻ പാർട്ിടയ 

ള്ളുന്നു. വിവിധ ബഹുജന പ്രവർ
തെനങ്ളിൽ ഭാഗഭാക്ാവന്നു. 
അതുടകാണ്ട്, അതുസ്പാടല കൃത്യ
മായി പരിശീലി്ിക്ട്ടുകയുും 
വികസിക്കുകയുും ടേയ്ത സ്നതാ
ക്ളമായി അടുതെ ബന്ധും പുലർ
തൊനുള്ള അവസരും ഭൂരിഭാഗും 
സഖാക്ൾക്കുും മുൻ കാലങ്ടള
ക്ാൾ കുറവാണട്. അടല്ങ്ിൽ 
തീർത്തുും ഇല് എന്നട് തടന്നയുും 
പറയാും. ഇതാണട് ആേ്യടതെ 
വിഷയും. 

കുറച്ചട് സഖാക്ൾ എസ്്ാഴുും 
സൃഷ്ിക്ട്ടുും. ഈ സഖാക്ൾ 
സ്ഭാവഗുണും ടകാണ്ട് ഉൽകൃഷ്
രായിരിക്കുടമങ്ിലും രാഷ്ടീയ മു
ൻനകയുടെ കാര്യും വരസ്മ്ാൾ 
അവർ ആ സ്ശഷി ആർജിച്ചിട്ടു
ണ്ാകില്. പാർട്ിയുടെ അെിയന്തര 
അവശ്യകത നിർവ്വഹിക്കുന്നതി
നട് അവർക്ട് സ്ശഷിയുണ്ാകില്. 
ഒര അളവസ്കാൽ ടവച്ചട് നമ്ൾ 
വിലയിരത്തുസ്മ്ാൾ, വിപ്ലവതെി
നായുള്ള വീക്ഷണവും ടപാരതാ
നുള്ള തീക്ഷ്ണതയുും ത്യാഗതെിനു
ള്ള സ്ശഷിയുും ഉള്ള സമർ്ിതരും 
നിസ്ാർത്രമാണട് അവർ എന്നട് 
കാണാും. ആ മസ്നാഭാവും അവർ
ക്കുണ്ട്. പസ്ക്ഷ അവർക്ട് ജന
ങ്ൾടക്ാ്ും നിൽക്ാൻ ആകു
ന്നില്. നിന്നാൽ തടന്ന അവർക്ട് 
തർക്ിക്ാസ്നാ അടല്ങ്ിൽ പ്ര
ഭാഷണും നെതൊസ്നാ മാത്സ്മ 
സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ അധിക
മായി പഠി്ിക്ാൻ ശ്മിക്കുന്നു 
എന്നതുടകാണ്ട് ജനങ്ൾ അവടര 

ടന ഒരപാെട് കാര്യങ്ൾ സ്കൾ
ക്കുന്നതിനട് താല്പര്യമില്. അതു
ടകാണ്ട് അവർക്ട്എന്താണട് സ്വ
ണ്ടതന്നുും അവസ്രാടൊ്ും എങ്
ടന നിലടകാള്ളാടമന്നുും, എസ്്ാൾ 
എങ്ടന അവസ്രാെട് കാര്യങ്ൾ 
വിശേീകരിക്ാടമന്നുും നമ്ൾ 
പഠിസ്ക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്
ടള വിേ്യാഭ്യാസും ടേയ്ിക്ണും 
എന്നതുടകാണ്ട്, സ്സാഷ്യലിസും 
എന്താണട് എന്നതിൽ തുെങ്ി ജീ
വിതതെിടറെ മൂല്യും എന്താണട്, 
സ്ഭാവഗുണും എന്നാൽ എന്താ
ണട് എന്നട് വടരയുള്ള കാര്യങ്ൾ 
എല്ാും ഒറ്റയെിക്ട് നമ്ൾ വിശ
േീകരിക്കുകയുും ജനങ്ൾ അസ്്ാൾ 
തല ടോറിഞ്ഞു പ്രതികരണമി 
ല്ാടത നിൽക്കുകയുും ടേയ്യുക 
എന്നല് സ്വണ്തട്. അങ്ടനയാ
ടണങ്ിൽ പിന്നീെട് എന്തട് സുംഭ
വിക്കുും? നമ്ടള എസ്്ാൾ ദൂടര
നിന്നട് കണ്ാലും, നമ്മുടെ പ്രഭാ
ഷണടതെ ഭയന്നട് ജനങ്ൾ എതിർ
േിശയിസ്ലക്ട് ഓെി രക്ഷട്ടുും. 
രണ്ടു മൂന്നു േിവസും അങ്ടന പ്ര
ഭാഷണും നെതെിക്ഴിഞ്ാൽ 
തടന്ന ജനങ്ൾ നമ്ടള ഒഴിവാ
ക്കുന്നതായി നമുക്ട് കാണാൻ 
സാധിക്കുും. അതുടകാണ്ട് ജനങ്
ളിൽ ധാരണ അെിസ്ച്ചൽ്ിക്ാൻ 
ശ്മിക്കുക എന്നതട് നിരർത്ക
മാടണന്നട് നമുക്ട് അനുമാനിക്ാും.

നമ്ൾ വളടരയധികും പരി
ശ്മിക്കുന്നു, പസ്ക്ഷ ആരും നമു
ക്ട് ടേവി തരന്നില്. ആർക്കുും 
പഠിക്ാനുള്ള മനസ്ില്. ജനങ്
ടളടക്ാണ്ട് ഒരപാെട് കാര്യങ്ൾ 
ഒസ്രസമയും മനസ്ിലാക്ിക്ാൻ 
ശ്മിക്കുന്നതട് ടകാണ്ട് എന്തട് പ്ര
സ്യാജനമാണട് ഉള്ളതട് എന്നാണട് 
ൊൻ സ്ോേിക്കുന്നതട്. അവസ്രാ
ടൊ്ും ജീവിക്കുക, അവസ്രാടൊ
്ും നിലനിൽക്കുക, നിങ്ൾ സ്
യുംതടന്ന ഉലച്ചിൽ തട്ാടത നി

എസ് യദുസിഐ(കമ്ഷ്യൂണിസ്റ്) ്രാര്ടിയദുടെ സ്ാ്രക ജനറല് ടസപകടറിയദും, ഈ യദുഗം ദര്ശിച്ച സമദു
ന്ത മാര്ക്സിസ്റ് ചിന്തകനദും, ടതാഴിലാളിവര്ഗത്ിടറെ മഹാനായ പനതാവദും, ഗദുരദുവദും വഴികാടിയദു
മായ സഖാവ് ശി്് ദാസ് പ�ാഷിടറെ ജന്മശതാബ്ി ആചരണത്ിടറെ ഈ ആരംഭപവളയില്, അെദുത്ി
ടെ ്ംഗാളിയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അപദേഹത്ിടറെ, ്ിപ്ല്ി ജിപ്ാണി സര്്പ്രക് മരഷ്യാദപമായ് (വി
പ്ലവകാരിയദുടെ ജധീവിതമാണ് ഏറ്വദും മപഹാന്തം) എന് കൃതിയില് നിന്ദുള്ള ഒരദു ഖണ്ികയദുടെ സ്
തപന്ത ്രരിഭാഷയാണ് ഇവിടെ ടകാെദുത്ിരിക്ദുന്ത്. 1974ല് ടകാല്ക്ത്യില് നെന് ഒരദു സ് കൂള് 
ഓഫ് ട്രാളിറ്ിക്സില് അപദേഹം നെത്ിയ ചര്ച്ചയാണ് ഈ കൃതിക്് ആധാരം. ്രരിഭാഷയില് എടന്ത
ങ്ിലദും ടതറ്ദുകപളാ പ്രാരായ്മകപളാ വന്ിടദുടണ്ങ്ില് അതിടറെ ഉത്രവാദിത്ം യൂണിറ്ി എഡിപറ്ാറി
യല് പ്ാര്ഡിനായിരിക്ദും.
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(10-ാം ശേജില് നിന്ന്)

സഖാവട് ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷട് 
ജന്ശതാബ്ി ആേരിക്കുന്ന സ്സാ
ഷ്യലിസ്റട് യൂണിറ്റി ടസറെർ ഓഫട് 
ഇന്ത്യ(കമ്്യൂണിസ്റട്) പാർട്ിക്ട് 
വിജയാശുംസകൾ അറിയിക്കുന്ന
തിൽ െങ്ൾ സിസ്ലാണ്(ശ്ീല
ങ്) കമ്്യൂണിസ്റട് യൂണിറ്റി ടസറെ
റിനട് സസ്ന്താഷമുണ്ട്. മനുഷ്യസ
മൂഹതെിനട് വഴികാട്ടുകയുും മനുഷ്യ
ജീവിതടതെ േിട്ട്ടുത്തുകയുും 
ടേയ്ത തതെ്േിന്തകൾക്ട് ജന്ും 
നൽകുന്ന കാര്യതെിലും മറ്റട് ഭൂഖ
ണ്ങ്ളിലണ്ായ തതെ്േിന്തക
ടള വ്യാഖ്യാനിക്കുകയുും അവ പ്ര
സ്യാഗിക്കുകയുും ടേയ്യുന്ന കാര്യ
തെിലും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ും 
മടറ്റാര ഭൂഖണ്ടതെക്ാളും പി
ന്നിലല്.

മാർകട് സിസും-ടലനിനിസും 
പ്രസ്യാഗവൽക്രിക്കുന്നതിലും 
അതിടന കൂടുതൽ വികസി്ിക്കു
ന്നതിലും ഇന്ത്യൻ കമ്്യൂണിസ്റട് 
പ്രസ്ാനും വളടരസ്യടറ സുംഭാ
വനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. െങ്

ൾക്ട് എസട് യുസിഐ(കമ്്യൂണിസ്റട്) 
പാർട്ിയുമായി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ി
സ്ലടറ നീണ് ബന്ധമുണ്ട്. മാർകട് സി
സും-ടലനിനിസടതെ വ്യാഖ്യാ
നിക്കുന്നതിലും അതിടറെ പ്രസ്യാ
ഗതെിലും സഖാവട് ശിബട് ോസട് 
സ്ഘാഷട് നൽകിയ സുംഭാവനകൾ 
മനസ്ിലാക്ാനുും െങ്ൾക്ട് 
അവസരും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സഖാക്ടള, ഒര യഥാർത് 
കമ്്യൂണിസ്റട് പാർട്ി ടകട്ി്ടുക്കു
ന്ന കാര്യതെിലും മാർകട് സിസ
തെിടറെ അനുഷ്ഠാനപരമായ വശ
ങ്ൾ വികസി്ിടച്ചടുക്കുന്നതിലും 
സഖാവട് ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷിടറെ 
നപതൃകും സ്പറുന്നവരാണട് നിങ്
ൾ. ഒര കമ്്യൂണിസ്റട് പാർട്ിയുടെ 
വിപ്ലവ നേതന്യും, പാർട്ി സ്ക
ഡർമാർ വ്യക്തിജീവിതതെിൽ 
അനുഷ്ഠിസ്ക്ണ് കാര്യങ്ൾ 
എന്നിവ സുംബന്ധിച്ചട് സഖാവട് 
ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷട് നൽകിയ 
സുംഭാവനകൾ െങ്ൾക്ട് വലിയ 
പ്രസ്ോേനമായിട്ടുണ്ട്. സഖാവട് ശി

ബട് ോസട് സ്ഘാഷിടനസ്്ാടലാര 
മാർകട് സിസ്റട്-ടലനിനിസ്റിടറെ 
ജന്ശതാബ്ി ആേരണും, അതു
ടകാണ്ടുതടന്ന മാർകട് സിസും-ടലനി
നിസതെിൽനിന്നട് മാർഗനിർസ്ദ്ദ
ശും സ്ീകരിച്ചുടകാണ്ട് മനുഷ്യ
സമൂഹതെിടറെ സ്മാേനതെിനായി 
സമർ്ിതമായി പ്രവർതെിക്കുന്ന 
ഏടതാരാടള സുംബന്ധിച്ചുും വളടര 
പ്രധാനട്ട് ഒര കർതെവ്യമാണട്.

ജന്ശതാബ്ി ആേരണതെി
നട് െങ്ൾ എല്ാവിധ വിജയ
ങ്ളും ആശുംസിക്കുന്നു. അതട് മനു
ഷ്യസമൂഹതെിടറെ സ്മാേനതെി
നായി പ്രയതട് നിക്കുന്ന ഇന്ത്യയി
ടലയുും ഈ സ്മഖലയിടല മറ്റട് രാ
ജ്യങ്ളിടലയുും കമ്്യൂണിസ്റട് പ്ര
സ്ാനങ്ളടെ വളർച്ചയ്ക്കുും അഭി
വൃദ്ധിക്കുും ശക്തിട്െലിനുും ഇെ
യാക്കുടമന്നുും പ്രത്യാശിക്കുന്നു. 

സഖോവ് ഇ.തമ്പയ്യ
ജനറൽ ടസക്രട്റി,

സിസ്ലാണ് കമ്്യൂണിസ്റട്  
യൂണിറ്റി ടസറെർ

എസട് യുസിഐ(കമ്്യൂണി
സ്റട്) പാർട്ിയുടെ സ്ാപകനുും 
ഉപഭൂഖണ്തെിടലയുും അന്ത
ർസ്ദ്ദശീയ കമ്്യൂണിസ്റട് പ്രസ്ാ
നതെിടലയുും മഹാനായ നസ
ദ്ധാന്തികനുമായ സഖാവട് ശി
ബട് ോസട് സ്ഘാഷിടറെ ജന്ശതാ
ബ്ി ആേരണസ്വളയിൽ സിപിപി 
ആത്ാർത്വും ഹൃേ്യവമായ 
അഭിവാേ്യങ്ൾ അർ്ിക്കുന്നു.

ഉപഭൂഖണ്തെിടല കമ്്യൂ
ണിസ്റട് പ്രസ്ാനും പലവിധ യാ
തനകളും പ്രതിസന്ധികളും അഭി
മുഖീകരിക്കുന്ന ഈ സ്വളയിൽ 
അവടയക്കുറിടച്ചാടക് ആഴമാ
ർന്ന വിശകലനും ഉണ്ാസ്കണ്
തട്, പുതിയ തന്തങ്ളും പ്രവ
ർതെന പദ്ധതികളടമാടക് 
ആവിഷട് കരിക്കുന്നതിൽ സുപ്ര
ധാനമാടണന്ന സുേിന്തിത അഭി
പ്രായമാണട് സിപിപിക്ട് ഉള്ള
തട്. മാർകട് സിസും-ടലനിനിസ
ടതെ മുറുടക്ിെിച്ചുടകാസ്ണ് മു
തലാളിതെും നമുക്കുസ്നടര ഉയ
ർതെിയിരിക്കുന്ന ടവല്ലുവിളികടള 
സ്നരിൊനാകൂ. ടതളിമയാർന്ന 
പുസ്രാഗമന ആശയങ്ളാൽ, 
അന്തർസ്ദ്ദശീയ സാമ്ാജ്യത് 
ശക്തികൾക്കുും പ്രാസ്േശിക മുത
ലാളിതെ-ജന്ിതെ ശക്തികൾക്കു
ടമതിടര ശക്തമായ ആശയസ
മരും വളർതെിടയടുക്കുകയുും ടതാ
ഴിലാളിവർഗ മുസ്ന്നറ്റങ്ൾക്ട് 
ധീരമായ സ്നതൃത്ും നൽകുകയുും 
ടേയ്ത എല്ാ ആോര്യന്ാരടെ
യുും അമൂല്യങ്ളായ പാഠങ്ൾ 
നമ്ൾ പിന്തുെസ്രണ്തുണ്ട്.

ഇന്നട് മതാഭിമുഖ്യതെിടറെയുും 
വിഘെനവാേതെിടറെയുും പിന്തു
ണസ്യാടെ സാമ്ാജ്യത്ും പുതിയ 
രൂപഭാവങ്ൾ നകടക്ാണ്ട് 
നമുക്കുമുന്നിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തു
കയാണട്. ഇന്നട് വർഗീയവും വി
ഭാഗീയവമായ സുംഘർഷങ്ളി
ൽ പങ്ാളിയാകാടത നിവൃതെി
യില്ാതെവിധും സാധാരണക്ാ
രിൽ വർഗീയ വികാരങ്ൾ നി
റയ്ക്കുന്നതുും അവടറെ ജീവിതടതെ 
അെിമുെി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സാ
മൂഹ്യ-സാമ്തെിക പ്രശട് നങ് 
ടളക്കുറിച്ചട് േിന്തിക്ാൻ സമയും 
ലഭിക്ാതെ അവസ് സൃഷ്ിച്ചി

രിക്കുന്നതുും വളടര ആസൂത്ിത
മായ ഒര ഗൂഢാസ്ലാേനയുടെ 
ഫലമാണട്. വുംശീയതയുടെയുും 
പ്രാസ്േശിക വാേതെിടറെയുടമാ
ടക് സ്പരിൽ പണിടയടുത്തു ജീ
വിക്കുന്നവടര പര്രും കലഹി
്ിക്കുന്നു എന്നതാണട് ഏറ്റവും 
വലിയ ഭീഷണിയായിരിക്കുന്ന
തട്. സ്ട്ഡട് യൂണിയൻ പ്രസ്ാന
ങ്ളടെയുും കമ്്യൂണിസ്റട് പാർട്ി
കളടെയുടമാടക് ശക്തി ക്ഷയി
ക്ാൻ ഇതട് കാരണമാകുന്നു.

നമ്ൾ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നില
പാടുകടള മുറുടക്ിെിക്കുകയുും 
ബൂർഷ്ാ ജനാധിപത്യതെിടറെ 
സങ്ീർണ്തകളിൽട്ട്ട് വഴി
ടതറ്റിസ്്ാകാതിരിക്കുകയുും ടേ
യ്താൽ ചൂഷകശക്തികൾക്ട് മാരക 
പ്രഹരസ്മൽ്ിക്ാൻസ്പാന്ന 
ശക്തിയായി മാറാനുും സ്സാഷ്യ
ലിസ്റട് വിപ്ലവും സാദ്ധ്യമാക്ാനുും 
കഴിയുടമന്ന പ്രതീക്ഷ െങ്
ൾക്കുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ടീയതെിൽ 
സഖാവട്  ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷി
ടറെ പങ്കുും സ്സവനങ്ളും അവ
ഗണിക്ാവന്നതല്. ചൂഷക-മർദ്ദക 
ശക്തികൾടക്തിരായ അസ്ദ്ദഹ
തെിടറെ അനിതരസാധാരണ
മായ സ്പാരാട്ും കണ്ിടല്ന്നട് നെി
ക്കുകയല്, വിശാലമായ അർത്
തെിൽ കമ്്യൂണിസ്റട്  പ്രസ്ാന
തെിനട് നൽകിയ സുംഭാവനകള
ടെയുും മറക്ാനാവാതെ സമര
ങ്ളടെയുും സ്പരിൽ ആ സ്പാരാ
ട്ടതെ ഒര ഉോതെ മാതൃകയായി 
ഉയർതെി്ിെിക്കുകയാണട് സ്വ
ണ്തട്. അസ്ദ്ദഹതെിടറെ ആശയ
ങ്ടളയുും പാഠങ്ടളയുും വഴികാ
ട്ിയായി സ്ീകരിച്ചുടകാണ്ട് എസട് 
യുസിഐ(സി) നകവരിച്ചുടകാ
ണ്ിരിക്കുന്ന മുസ്ന്നറ്റങ്ൾ തീർച്ച
യായുും വിജയും വരിക്കുകതടന്ന 
ടേയ്യുും. അന്ധത, വർഗ്ഗീയത, പി
ന്തിരി്തെും, ചൂഷണും, അെിച്ച
മർതെൽ എന്നിവയുടെടയാടക് 
അകമ്െിസ്യാടെ സ്സാഷ്യലിസ
തെിനുമുന്നിൽ പ്രതിബന്ധും തീ
ർക്കുന്ന മുതലാളിതെടതെ പരാ
ജയട്ടുതെി സ്സാഷ്യലിസും 
ഉേയും ടകാള്ളുന്നതട് ഇന്ത്യൻ 
ജനത േർശിക്കുകതടന്ന ടേയ്യുും.

വിഘദശ രാജ്യങ്ങളിന്െ സഘ�ാദര പാര്ടികളില്ിന്് െഭിച്ച സഘദേശങ്ങള്
കമ്സ്യൂണിസ്റത് പതൊർട്ടി ഓെത് പതൊ്ിസ്തൊൻ

സിലലതൊൺ  കമ്സ്യൂണിസ്റത് യൂണിറ്റി യസന്റർ

ഈ യുഗതെിടല സമുന്നത 
മാർകട് സിസ്റട് േിന്തകളിടലാരാ
ളും ടതാഴിലാളിവർഗ്ഗതെിടറെ 
മഹാനായ സ്നതാവും സ്സാഷ്യ
ലിസ്റട് യൂണിറ്റി ടസറെർ ഓഫട് 
ഇന്ത്യ(കമ്്യൂണിസ്റട്)  പാർട്ിയു
ടെ സ്ാപക ജനറൽ ടസക്രട്
റിയുമായ സഖാവട് ശിബ്ാസട് 
സ്ഘാഷിടറെ ജന്ശതാബ്ി സ്വ
ളയിൽ, സ്സാഷ്യലിസ്റട് പാർട്ി 
ഓഫട് ബുംഗ്ാസ്േശട്(മാർകട് സിസ്റട്) 
വിപ്ലവാഭിവാേ്യങ്ൾ അർ്ി
ക്കുന്നു.

 െങ്ളടെ പാർട്ിയുടെ സ്ാ
പക ജനറൽ ടസക്രട്റിയുും 
സഖാവട്  ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷി
ടറെ ശിഷ്യനുമായ സഖാവട് ടമാ

ബിനുൾ നഹേർ േൗധരിയാണട് 
സഖാവട്  ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷി
ടറെ ആശയങ്ൾ ബുംഗ്ാസ്േശി
സ്ലക്ട് ടകാണ്ടുവന്നതട്. ജീവിത
തെിടറെ നാനാതുറകളിലള്ള 
ആയിരക്ണക്ിനാളകടള, വി
സ്ശഷിച്ചട് യുവാക്ടളയുും യുവതി
കടളയുും മാർകട് സിസും-ടലനി
നിസും-ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷട് േിന്ത 
ആകർഷിക്കുകയുും പലരും വീടുും 
കുടുുംബവടമാടക് ഉസ്പക്ഷിച്ചട് 
മുസ്ന്നാട്ടുവരികയുും ടേയ്തു. ഇന്നട് 
െങ്ളടെ രാജ്യതെട് ഒര യഥാ
ർത് വിപ്ലവപാർട്ി ടകട്ി്ടുക്ാ
നുള്ള തീവ്രമായ സമരതെിലാണട് 
െങ്ൾ. മാർകട് സട്-എുംഗൽസട്
-ടലനിൻ-സ്റാലിൻ-മാസ്വാ 

ടസതുുംഗട് എന്നിവർക്കുസ്ശഷും 
പ്രാമാണിക മാർകട് സിസ്റട് സ്നതൃ
ത്മായാണട് െങ്ൾ സഖാവട്  
ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷിടന കാണു
ന്നതട്.

ഈ ജന്ശതാബ്ി ആേരണ
സ്വളയിൽ സ്ലാകടതെ ചൂഷിത
രും മർദ്ദിതരമായ ജനങ്ൾക്ട് 
സഖാവട്  ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷി
ടറെ േിന്തകൾ വിസ്മാേനപാത 
ടതളിച്ചുടകാടുക്കുടമന്നട് െങ്ൾ 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സഖോവ് മസൂദ് റോണ
സ്കാ-ഓർഡിസ്നറ്റർ ടസൻട്

ൽ എകട് സിക്യൂട്ീവട് സ്ഫാറും,  
സ്സാഷ്യലിസ്റട് പാർട്ി ഓഫട്  

ബുംഗ്ാസ്േശട്(മാർകട് സിസ്റട്)

ലസതൊഷസ്യലിസ്റത് പതൊർട്ടി ഓെത് ബഞംഗ്തൊലദശത് (മതൊർകത് സിസ്റത്)

മഹാനായ മാർകട് സിസ്റട് സ്ന 
താവട്  ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷിടറെ 
ജന്ശതാബ്ി േിനമായ 2022 ആഗ
സ്റട് 5നട് സ്സാഷ്യലിസ്റട് യൂണിറ്റി 
ടസറെർ ഓഫട് ഇന്ത്യ(കമ്്യൂണി
സ്റട്) പാർട്ിടയ േ പാർട്ി ഓഫട് 
കമ്്യൂണിസ്റട് യുഎസട്എ (പിസി

യുഎസട്എ) അഭിവാേ്യും ടേയ്യുന്നു.
 ശിബട് ോസട് സ്ഘാഷട് സ്ാത

ന്ത്യതെിനുസ്വണ്ിയുും സാമ്ാജ്യ
ത്തെിടനതിടരയുമുള്ള സ്പാരാട്
തെിടല സ്പാരാളിയായിരന്നു. 
ഇന്ത്യയിടല ടതാഴിലാളിവർഗ്ഗ
തെിടറെ പ്രമുഖ പ്രസ്ാനമായ 

പതൊർട്ടി ഓെത് കമ്സ്യൂണിസ്റത്സത് യുഎസത്എ

സ്സാഷ്യലിസ്റട് യൂണിറ്റി ടസറെർ 
ഓഫട് ഇന്ത്യ(കമ്്യൂണിസ്റട്) പാ
ർട്ിയുടെ സ്ാപകനുമാണട്. ഈ 
ജന്ശതാബ്ി സ്വളയിൽ എസട് 
യുസിഐ(സി)ക്ട് എല്ാ വിജയ
ങ്ളും ആശുംസിക്കുന്നു.

ക്ാൻ നമുക്ാവില്. സിപിസിയു
ടെ പതൊും സ്കാണ്ഗ്രസ്ിൽ ഈ 
വിഷയും പരാമർശിച്ചതട് ടപാതു
വായ ഒര സ്ശഷിടയ വിശേീക
രിക്ാനാണട്. പസ്ക്ഷ സ്യാജിക്ാ
തെ അവതരണും മൂലും ഏടതാര 
സാഹേര്യതെിലും ആ മസ്നാഭാ
വും നകടക്ാള്ളുന്നതിനട് അെി
വരയിടുന്നതട് സ്പാടലയാണട് സ്താ
ന്നുക. ഉയർന്നുവരന്ന ഒര പ്രവ
ണത, സ്ീകരിക്ാൻ അർഹവും 

വിപ്ലവതെിനട് അനുഗുണവും ആടണ
ങ്ിൽ, എന്തിനട് അതിടന എതിർ
ക്ണും? തീർച്ചയായുും പാെില്. 
അങ്ടന സിപിസിയുും പറയാൻ 
ഉസ്ദ്ദശിച്ചിട്ില്. ഒഴുക്ിടനതിടര 
സ്പാവകടയന്നതട് ഒര മാർക്ിസ്റട്
-ടലനിനിസ്റട് തതെ്മായി പതൊും 
സ്കാണ്ഗ്രസട് പ്രസ്ാവിക്കുന്നു. 
അടതാര മാർക്ിസ്റട്-ടലനിനിസ്റട് 
തതെ്ും മാത്മല്. എല്ാ കാലഘ
ട്ങ്ളിലമുള്ള മഹാന്ാരായ മനു
ഷ്യരടെടയല്ാും മസ്നാഭാവും ഒഴു
ക്ിടനതിടര സ്പാവക എന്നതട് 
തടന്നയായിരന്നു. 

രണ്ടുതരതെിലള്ള മനുഷ്യര
ണ്ട്. ഒര കൂട്ർ ടവറുടത അനുക

രിക്കുന്നു. അസ്തസമയും, രണ്ാമ
ടതെ കൂട്ർ പുതുതായി േിലതട് സൃ
ഷ്ിക്കുന്നു. ഒര കൂട്ർ സമൂഹതെിൽ 
നിന്നുും എടുക്കുക മാത്ും ടേയ്യുന്നു. 
മറുകൂട്ർ, സമൂഹതെിനട് തിരിടക 
എടന്തങ്ിലും നൽകുന്നു. ഈ രണ്ടു 
തരതെിലള്ള ജനങ്ളും സമൂഹ
തെിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. സമൂഹ
തെിനട് എടന്തങ്ിലും നൽകണ
ടമന്നട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ട് ഒഴു
ക്ിടനതിടര സ്പാകാനുള്ള ഒര 
മാനസിക പ്രവണതയുും മസ്നാഭാ
വവും ആണുള്ളതട്. അവർ ഒഴുക്ി
ടറെ ഇരകളായി മാറാറില്. ഇതാണട് 
സിപിസിയുടെ പതൊും സ്കാണ്
ഗ്രസട് മസ്നാഹരമായി പറഞ്തട്. 

വിപ്ലവതെിടറെസ്യാ പ്രസ്ക്ഷാഭതെി
ടറെസ്യാ ഒര സ്വലിസ്യറ്റും ഉയർ
ന്നുവന്നാലും അതിടനതിടര സ്പാ
വകടയന്നതാണട് മാർക്ിസ്റട് - ടല
നിനിസ്റട് തതെ്ടമസ്ന്നാ, ആ പ്ര
വാഹതെിൽ നിന്നുും നമ്ൾ പി
ന്തിരിയണടമസ്ന്നാ, ഇതിൽ നിന്നുും 
ആരും നിർണയിക്രതട് അടതാര 
ടതറ്റായ ധാരണയാണട്. ഒര വി
പ്ലവ സ്വലിസ്യറ്റമുണ്ാകുസ്മ്ാൾ 
ജനങ്ൾ നിരനിരയായി അതി
സ്ലക്ട് എടുത്തുോടുന്നു. അതുടകാ
ണ്ട് അതിൽ പലരുംരക്തസാക്ഷി
കളാകുന്നു. ആ പ്രസ്ക്ഷാഭതെിടറെ 
ഗതിയിൽ േിലർ സ്നതാക്ളായുും 
ഉയർന്നുവരന്നു. ഈ ഘട്തെിൽ, 

സ്നതൃത്ും നൽകുന്ന പാർട്ി ഓസ്രാ 
തലതെിലമുള്ള അന്ധതസ്യാടു 
ടപാരതിയിടല്ങ്ിൽ, ബഹുജന
ങ്ൾക്ട് ശിക്ഷണും നൽകുന്നതിൽ 
പരാജയട്ട്ാൽ, പല സ്മാശട്
ട് പ്രവണതകളും ആ സ്വലിസ്യറ്റ
തെിനുള്ളിൽ മറഞ്ിരിക്കുന്നുണ്ാ
ക്ാും. അങ്ടന വന്നാൽ, വിപ്ല
വും വിജയിച്ചാൽ സ്പാലും പിന്നീ
െട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉയർന്നു 
വരും. പസ്ക്ഷ ഒന്നുും സ്പെിസ്ക്
ണ്തില്, അതെരും പ്രവണതക
ടള മുൻകൂട്ി തടന്ന തിരിച്ചറിയു
ന്നതിൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്ന 
സ്നതൃത്ും ആണട് ശരിയായ വി
പ്ലവ സ്നതൃത്ും.

വിപ്ലവപാർട്ി
ബഹുജനസ്വഭാവം
ആർജിക്കണം
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ദുർബ്ബലമായ വിപണികളിൽ 
സാമ്ാജ്യത്വാേികൾ അസ്ങ്യ
റ്റും ആക്രമസ്ണാത്സുകരാണട്. എല്ാ 
തിന്കളടെയുും അെിസ്ാനമായ, 
ജീർണ്ിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്ന മുത
ലാളിതെ വ്യവസ്ടയ സ്സവി
ക്ാൻ ഉസ്ദ്ദശിക്കുന്ന ഏടതാര 
സർക്ാരിനുും, ജനവിരദ്ധ മുത
ലാളിതെ അനുകൂല നയങ്ൾ പി
ന്തുെരാതിരിക്ാൻ കഴിയില് 
എന്നതിനാൽ, സാധാരണ ജന
ങ്ൾക്ട് അതട് കൂടുതൽ ദുരി
തവും കഷ്്ാടുും ഉണ്ാക്കുും. 
ലങ്ൻ സർക്ാരിടന കെടക്
ണിയിൽ കുരക്ി, ശാന്തസു
ന്രമായ ഈ േ്ീപിടറെ പ്രകൃ
തിവിഭവങ്ൾ ചൂഷണും ടേ
യ്ാനുള്ള അവസരും സാമ്ാജ്യ
ത് രാജ്യങ്ൾക്കുും നഷ്മായി
ല്. ഏതട് വുംശജരായാലും, മത
സ്രായാലും അധ്ാനിക്കുന്ന 
സാധാരണ ശ്ീലങ്ൻ ജനത
യാണട്,  രാജ്യും േീർഘകാലമാ
യി പിന്തുെരന്ന, കെടക്ണിയി
ലാഴ്തി ഭരണും നെത്തുന്ന, ജനവി
രദ്ധ നയതെിടറെ വില നൽകു
ന്നതട്. ശ്ീലങ്ൻ  പ്രശട് നും ഈ 
പശ്ാതെലതെിൽ മനസ്ിലാസ്ക്
ണ്തണ്ട്.

ശശീലങ്കൻ റിപ്പബ്ി്ത് ഉദയഞം 
യെയത്ത െരിശതപശ്തൊ്ലഞം

1948 ടഫബ്രുവരിയിൽ ബ്ി
ട്ീഷട് ടകാസ്ളാണിയൽ ഭരണതെി
ൽ നിന്നട് ശ്ീലങ് രാഷ്ടീയ സ്ാ
തന്ത്യും സ്നെി. സാമ്ാജ്യത്-മുത
ലാളിതെും അതിടറെ ജീർണ്ാവ
സ്യിസ്ലക്ട് പ്രസ്വശിച്ച കാല
ഘട്തെിലാണട് ശ്ീലങ്ൻ മുതലാ
ളിതെും ബ്ിട്ീഷട് ടകാസ്ളാണിയ
ൽ ഭരണതെിനെിയിൽ വളർന്നു
വന്നതട്. അതുടകാണ്ടു തടന്ന ശ്ീ
ലങ്ൻ മുതലാളിതെും തുെക്ുംമുത
ൽ സങ്കുേിതവും മുരെിച്ചതുമായിരന്നു.  
ബ്ിട്ീഷട് സാമ്ാജ്യത്തെിടനതി
രായ ശ്ീലങ്ൻ സ്ാതന്ത്യസമ
രതെിൽ അനുരഞ്ജന, അനനുര
ഞ്ജന പ്രവണതകൾ ഉൾടക്ാ
ണ്ിരന്നു. ഈ പ്രവണതകളും 
ഘെകങ്ളും, സിുംഹള-തമിഴട് 
സമുോയങ്ടള ഉൾടക്ാള്ളുന്ന, 
ആ രാജ്യതെിടറെ ഒടരാറ്റ സ്പാ
രാട്മായി വികസിച്ചു. 1919ൽ രൂ
പീകരിച്ച, വിവിധ സുംഘെനക
ളടെ വിശാല പ്ലാറ്റട് സ്ഫാമായ 
സിസ്ലാണ് നാഷണൽ സ്കാണ്
ഗ്രസട് (സിഎൻസി) ആയിരന്നു 
സ്നതൃനിരയിലണ്ായിരന്നതട്. 
ശ്ീലങ്ൻ സ്േശീയ ബൂർഷ്ാസിയുടെ 
അനുരഞ്ജന സ്ഭാവമുള്ളതുും, 
എന്നാൽ ശക്തവമായ ഒര വിഭാഗും 
ഇതിനുള്ളിൽ ആധിപത്യും പുല
ർതെി. സാമ്ാജ്യത് ഭരണാധി
കാരികളമായുള്ള ഒത്തുതീർ്ിലൂ
ടെ, ഭരണകൂെ അധികാരും നക
ക്ലാക്ിയ ശ്ീലങ്ൻ സ്േശീയ 
ബൂർഷ്ാസി,  അതിസ്വഗ വ്യവ
സായവൽക്രണവും, ആധുനിക
വൽക്രണവും, കാർഷികസ്മഖ
ലയുടെ യന്തവൽക്രണവും ഏടറ്റ
ടുക്കുടമന്നുും, അതുവഴി വർദ്ധിച്ചു
വരന്ന ടതാഴിലില്ായ്മ പ്രശട് നും 
പരിഹരിച്ചട് സമ്േട് വ്യവസ്യ്ക്കട് 
ഉസ്തെജനും നൽകുടമന്നുും, ശ്ീ
ലങ്ൻ ജനതയ്ക്കട് ആവശ്യമായ 

അെിസ്ാന സൗകര്യങ്ൾ ലഭ്യ
മാക്കുടമന്നുും പ്രതീക്ഷിക്ാനാവില്. 
സിസ്ലാണ് സമൂഹടതെ ജനാധി
പത്യവൽക്രിക്കുന്നതിലും ന്യൂന
പക്ഷ തമിഴട് സ്േശീയതയുടെ പ്ര
ശട് നും പരിഹരിക്കുന്നതിലും അതട് 
പരാജയട്ട്ടു. സ്നടരമറിച്ചട്, മുത
ലാളിതെ വിരദ്ധ സ്സാഷ്യലിസ്റട് 
വിപ്ലവടതെ അത്യധികും ഭയട്
ടുന്ന ശ്ീലങ്ൻ ബൂർഷ്ാസി, സിും
ഹള-തമിഴട് വുംശജടര കൂടുതൽ 
ഭിന്നി്ിച്ചുടകാണ്ട്, വുംശഹത്യാ
പരമായ ് ർദ്ധയിടലതെിക്ാൻ 
എല്ാ മാർഗങ്ളും പരീക്ഷിച്ചു. 
ഇതട് അസ്ങ്യറ്റും ഗുരതരമായ 
അവസ്യിസ്ലക്ട് കാര്യങ്ടള
ടക്ാടണ്തെിച്ചു. തമിഴട് വുംശജ
രടെ സ്യുംനിർണ്യാവകാശ
ടതെ അെിസ്ാനമാക്ി, രാജ്യ
തെിടറെ വെക്ട്-കിഴക്ൻ ഭാഗ
ങ്ൾ ഉൾടക്ാള്ളുന്ന ഒര സ്ത
ന്ത തമിഴട് രാഷ്ടതെിനായി, ശ്ീ
ലങ്ൻ ഗവണ്ടമറെിടനതിടര ഒര 
പ്രമുഖ തീവ്ര സുംഘെനയായ ലി
ബസ്റഷൻ നെസ്ഗഴട് സട് ഓഫട് 
തമിഴട് ഈലും അഥവാ എൽ െി 
െി ഇ, യുദ്ധും ആരുംഭിച്ചു. തൽഫ
ലമായി, േശാബ്ങ്ളായി സിുംഹള 
-തമിഴട് സമുോയങ്ൾ തമ്ിൽ 
നിരന്തരും അക്രമാസക്തമായ കല
ഹങ്ളാൽ തകർന്ന ഒര രാജ്യ
മായി ശ്ീലങ് അറിയട്ട്ടു.. ഈ 
ആഭ്യന്തരയുദ്ധും, ഇന്ത്യൻ സാമ്ാ
ജ്യത്വും പിന്നീെട് നേനീസട് സാ
മ്ാജ്യത്വും ഉൾട്ടെയുള്ള സാ
മ്ാജ്യത് ശക്തികൾക്ട് രാജ്യതെി
ടറെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ളിൽ ഇെ
ടപൊനുും ശ്ീലങ്ൻ സമ്േട് വ്യ
വസ്ടയ തകർക്ാനുും വഴിടയാ
രക്ി.

ഇലപ്പതൊഴയ് സതൊമ്പ്ിക 
ശപതിസന്ി

ഇതുമായി ബന്ധട്ട് വിശേ
വിവരങ്ൾ മാധ്യമങ്ളിൽ ഇെും 
സ്നെിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, െങ്
ൾ പ്രധാനട്ട് നിരീക്ഷണങ്
ളിൽ മാത്ും ഒതുങ്ങുന്നു. ശ്ീലങ്
യിൽ സ്തയില, റബ്ബർ, സുഗന്ധ
വ്യഞ്ജനങ്ൾ, നാളിസ്കരും മുത
ലായ നിരവധി പ്രകൃതിവിഭവങ്ൾ 

ഉണ്ട്. ഈ ഉൽ്ന്നങ്ൾ കയറ്റു
മതി ടേയ്യുകയുും രാജ്യതെിനട് 
ആവശ്യമായ എല്ാ ഉൽ്ന്നങ്
ളും ഇറക്കുമതി ടേയ്യുകയുും ടേയ്തു. 
അെിസ്ാനപരമായി, ഇതട് ഒര 
വ്യാപാര സ്കന്ദ്രമാണട്. അതിനാ
ൽ എടുത്തു പറസ്യണ് ഒര വ്യവ
സായവും വികസിച്ചില്. ടൂറിസും 
വ്യവസായും മാത്ും അഭിവൃദ്ധി 
പ്രാപിച്ചു. ഏതാനുും ടെകട് സട് നറ്റ
ൽ മില്ലുകൾ സ്ാപിക്കുകയുും ടേയ്തു. 
തുെക്തെിൽ, കയറ്റുമതിയുും ഇറ
ക്കുമതിയുും ഏതാണ്ട് സന്തുലിത
മായിരന്നു. അതിനാൽ, ബാല
ൻസട് ഓഫട് സ്പയട് ടമറെട് പ്രതിസ
ന്ധിയുണ്ായില്. എന്നാൽ 1960 
കൾക്ട് സ്ശഷും ഈ നില മാറി. 
ഇറക്കുമതി ബിൽ കയറ്റുമതിടയ
ക്ാൾ കൂടുതലായി തുെങ്ി. അതി
നാൽ, ഉോരമായി വായ്പ അനുവ
േിച്ചട് വിെവട് നികതൊൻ രാജ്യ

ടതെ ഭരണാധികാരികൾ അന്താ
രാഷ്ട നാണയ നിധിടയ (ഐഎും
എഫട്) സമീപിച്ചു. അസ്താടൊ്ും, 
സമ്േട് വ്യവസ്ടയ ഉോരവൽക്
രിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെികൾ തു
െങ്ി. 

1970 കളടെ അവസാന പകുതി 
മുതൽ, സമ്േട് വ്യവസ് കുതെഴി
ഞ്ഞുതുെങ്ി. 1977 മുതൽ ശ്ീല
ങ്യിൽ മാറിമാറി വന്ന ഗവടമെ
ന്റുകൾ രാജ്യും ടകട്ി്ടുതെതട് 
കെതെിടറെ അസ്ിരമായ അെി

തെറയിലാണട്. വർദ്ധിച്ച വിസ്േശ 
വായ്പടയടുതെട് വ്യാപാര കമ്ി നി
യന്തിക്ാൻ ശ്മിച്ചതു മുതൽ, 
ശ്ീലങ്യുടെ വിസ്േശ കെും ഉയ
രാൻ തുെങ്ി.  1977ൽ ഇതട് നൂറു 
സ്കാെി യുഎസട് സ്ഡാളറിടലതെി, 
പിന്നീെട് 2020ൽ 56 ശതസ്കാെി 
യുഎസട് സ്ഡാളറായി ഉയർന്നു. 
ഈ കെതെിടറെ 81% യുഎസട്, യൂ
സ്റാപ്യൻ സാമ്ാജ്യത്രാജ്യങ്
ൾ, ജ്ാൻ, ഇന്ത്യ എന്നിവിെങ്
ളിൽ നിന്നുള്ളതായിരന്നു. നേന 
നവകിവന്ന ഋണോയകനായി
രന്നു. എന്നിട്ടുും വർദ്ധിച്ചുവരന്ന 
ഇറക്കുമതിക്കുും മന്ീഭവിച്ച കയ
റ്റുമതിക്കുും എതിടര ഒര നെപെി
യുും ഉണ്ായില്. സാധാരണയിലും 
കുറഞ് ആോയും ലഭിക്കുന്ന, 
എന്നാൽ േീർഘമായ കാലയളവട് 
ആവശ്യമായ വൻകിെ അെിസ്ാ
നസൗകര്യ പദ്ധതികൾക്കു സ്വ

ണ്ിയുള്ള വിസ്വേനരഹിതമായ 
കെടമടുപ്പുകൾ ഇതിനകും ദുർബ
ലമായ വിസ്േശനാണ്യ സ്ശഖര
ടതെ സാരമായി ബാധിച്ചു. സാ
മ്തെിക ടകടുകാര്യസ്തയുും 
സ്കാവിഡട് മൂലമുണ്ായ സാമ്
തെിക മാന്്യവും അതിസ്റെതായ 
പങ്ട് വഹിച്ചു. മുകളിൽ പറഞ്
തുസ്പാടല, ശ്ീലങ് േീർഘകാല
മായി, സ്ഡാളർ വരമാനതെിനാ
യി വിസ്േശ വിസ്നാേസഞ്ാരിക
ടളയുും പ്രവാസികളയയ്ക്കുന്ന പണ

തെിടനയുും ആശ്യിച്ചു വന്നിര
ന്നു. പസ്ക്ഷ, സ്കാവിഡട് മഹാവ്യാ
ധി അതിടന തെഞ്ഞു. തൽഫല
മായി, 2022 ജനുവരിയിൽ രാജ്യ
തെിടറെ ഔസ്േ്യാഗിക കരതൽ 
സ്ശഖരും 2.36 ബില്യണ് യുഎസട് 
സ്ഡാളറായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ് 
അഞ്ട് വർഷതെിനുള്ളിൽ ശ്ീല
ങ്യുടെ വിസ്േശ കെും തിരിച്ചെവട് 
26 ബില്യണ് യുഎസട് സ്ഡാളറാ
യി ( പ്രതിവർഷും അഞ്ചു ബില്യണ് 
സ്ഡാളർ) എതെിയിട്ടുണ്ട് എന്നു 
പറയട്ടുന്നു. ഈ തുക 2020 ടല 
സർക്ാർ വരമാനതെിടറെ 80 
ശതമാനതെിലധികമാണട്.  ഈ 
വർഷും മാർച്ചട് അവസാനും വിസ്േ
ശനാണ്യ കരതൽ സ്ശഖരും 1.93 
ബില്യണ് യുഎസട് സ്ഡാളറായി 
കുറഞ്ഞു. ഈ തുച്ഛമായ കരതൽ 
ധനും ഉപസ്യാഗിച്ചട് രാജ്യതെിടറെ 
കെും തിരിച്ചെവട് എങ്ടന നിറ
സ്വറ്റാനാകുും? പുതിയ ഇറക്കുമതി
ക്ട് പണും എങ്ടന കടണ്ത്തുും?  
അതിനാൽ, 51 ബില്യണ് സ്ഡാ
ളറിടറെ വിസ്േശ കെും തിരിച്ചെവട് 
താൽക്ാലികമായി നിർതെിവ
യ്ക്കാനുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ തീ
രമാനും ടസൻട്ൽ ബാങ്ട് ഓഫട് 
ശ്ീലങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂൊടത, 
ബാലൻസട് ഓഫട് സ്പയട് ടമറെട് സാ
ഹേര്യും നിയന്തിക്കുന്നതിനട് 
അന്താരാഷ്ട നാണയ നിധിയിൽ 
നിന്നട് (ഐഎുംഎഫട്) ഉെനെി 
സഹായും സ്തടുകയുും ടേയ്തു. മറു
വശതെട്, മരന്നുകൾ, പാൽട്ാ
െി, പാേകവാതകും, മടണ്ണ്, 
നവേയുതി, മറ്റട് അവശ്യവസ്തുക്ൾ 
എന്നിവയുടെ ക്ഷാമസ്തൊടൊ്ും 
പണട്ര് നിരക്ട് 50 ശതമാ
നതെിസ്ലക്ട് കുതിച്ചുയരകയാണട്. 
2020ടറെ നാലാും പാേതെിൽ ടതാ
ഴിലില്ാതെവരടെ എണ്ും 4,41,997 
ആയി കണക്ാക്ട്ടുന്നു. ഇസ്്ാ
ൾ ഇതട് വളടര കൂടുതലാണട്. ശ്ീ
ലങ് ഒര ഇരട് കമ്ി സമ്േട് വ്യ
വസ്യാണട്. അതട് സൂേി് ിക്കുന്നതട്, 
ഒര രാജ്യതെിടറെ സ്േശീയ ടേലവട് 
സ്േശീയ വരമാനസ്തെക്ാൾ കൂ
ടുതലാടണന്നുും, അതിടറെ വ്യാ
പാരതെിനുള്ള േരക്കുകളടെയുും 
സ്സവനങ്ളടെയുും ഉതട്പാേനും 
അപര്യാപ്മാടണന്നുമാണട്. വാ
സ്വതെിൽ, ശ്ീലങ് ഇസ്്ാൾ 
ഉയർന്ന കെതെിടറെയുും വിലക്
യറ്റതെിടറെയുും ഇരട് ആഘാത
ടതെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. അസ്താ
ടൊ്ും ഭക്ഷണും, മരന്നുകൾ, 
ഇന്ധനും, എന്നിവയുടെ വ്യാപക
മായ ക്ഷാമവും, രാജ്യവ്യാപകമായ 
പ്രതിസ്ഷധതെിനട് കാരണമായി. 
കെടമടുതെ പണും ജനങ്ളടെ 
സ്ക്ഷമതെിസ്നാ സാമ്തെിക വീ
ടണ്ടു്ിസ്നാ സ്വണ്ി ഉപസ്യാഗി
ച്ചിട്ില്. പ്രത്യക്ഷതെിൽ അതട് 
അപഹരിക്ട്ട്ിരിക്കുന്നു.

സതൊശമതൊജസ്യത്വശക്തികളുയട 
ഇടയപടൽ

1983ൽ ശ്ീലങ്യ്ക്കട് അതിടറെ 
നാണയ  മൂല്യും മുമ്പുണ്ായിരന്ന 
മൂല്യതെിടറെ നാലിടലാന്നായി 
കുറയട് സ്ക്ണ്ിവന്നു. കൂൊടത, സിും
ഗപ്പൂർ മാതൃകയിൽ 'തുറന്ന സമ്
േട് വ്യവസ്'യാക്ി മാറ്റിടക്ാണ്ട്, 

ശ്രീലങ്ക
  എന്യുകകാണ്് 
 കടകക്ണിയിലായി?

േടുത് സാപെത്തിേ പപതതിസന്തിയു്ട പതിടതിയതിലാണ് പശീലങ്ക. ബൂര്ഷ്വാ സാപെത്തിേ കലാേത്്, 
ഒരു ോലത്്, ഉയര്ന്ന ജീവതിതനതിലവാരമുള്ള രാജ്ഞം എന്ന രീതതിയതില് ഒരു പഠനമാതൃേയായതിരുന്ന 
പശീലങ്ക ഇന്ന് ഫലത്തില് പാപ്രായതിരതികെുന്നു. സ്തിതതി േൂടുതല് വഷളായതതി്നത്ുടര്ന്ന്,  ജനങ്ങ
ളു്ട കരാഷത്തില് നതിന്ന് രക്ഷ്പ്ടാനായതി, പശീലങ്കന് പപസതി്റെ് കഗാതബായകെ് രാജ്ഞം വതികടണ്തി 
വന്നു.  രാജപേ് ്സ േുടുഞംബവുമായതി വള്ര അടുപ്മുള്ളതുഞം, ആറ് തവണ രാജ്ത്തി്റെ പപധാനമ
പന്തതിയുമായ, യുവണറ്റ്് നാഷണല് പാര്ട്തി (യുഎന്പതി) കനതാവ് റനതില് വതിപേമസതിഞം്ഗ പുതതിയ പപ
സതി്റൊയതി ചുമതലകയ്റ്റങ്കതിലുഞം, അകദേഹഞംത്ന്ന ത്റെ നതിസ്ഹായത ്വളതി്പ്ടുത്തി. തേരുന്ന 

സപെേ് വ്വസ്യു്ട ോരണഞം മരണാസന്നമായ മുതലാളതിത് വ്വസ്യതിലധതിഷ്ഠതിതമാണ്. 
ആകഗാളതലത്തില്, അഭൂതപൂര്വമായ വതിപണതിപപതതിസന്തിയതിലാണ്തിരതികെുന്ന സാപമാജ്ത്വ

-മുതലാളതിത്ഞം ജനങ്ങളു്ട വന്പപതതികഷധഞം കനരതിടുേയാണ്.

ഇന്ധന ക്ാമത്ിലം വിെവര്ദ്ധനവിലം പ്രതിശഷധിച്ച് ശ്ീെങ്കൻ പ്രസി
ഡറെ് ശഗാതബായ രാജേേ് ലസ രാജിലവകണലമന്നാവേ്യലപ്ട്ട് ലോ
െംശബായില് നടന്ന പ്രതിശഷധത്ില് ോെി സിെിണ്ര് ഉയര്ത്ികാട്ടു
ന്ന പ്രശക്ാഭേൻ.



12 സെപ്തംബര് 2022

(ശേഷം 13-ാം ശേജില്)

(11-ാം ശേജില് നിന്ന്)

പശധീലങ്ടയ തങ്ങളദുടെ ഭാഗപത്ക്് ആകര്ഷിക്ാന് ഇന്തഷ്യയദും 
ശക്തമായി രംഗത്ദുണ്്. പശധീലങ്യദുടെ ഒരദു പ്രധാന വഷ്യാ്രാര ്രങ്ാ
ളിയായിരദുന്ദു ഇന്തഷ്യ. പശധീലങ്യിടല നാലാമടത് വലിയ നിപക്
്രകരാണ് ഇന്തഷ്യ. എല്ലാ പ്രമദുഖ ഇന്തഷ്യന് പകാര്പ്പപററ്് സ്ാ്രനങ്ങ
ള്ക്ദും അവിടെ നിപക്്രമദുണ്്. ഇന്തഷ്യ ഇതിനകം 3 ്ിലഷ്യണ് 
പഡാളര് 'കറന്സി സ്ാപ്പ്', 'ടപകഡിറ്് ലലന്' വഴി നല്കിക്ഴി
ഞ്ദു. ഇന്തഷ്യയദുടെ മദുതലാളിത് സാമ്പത്ിക-രാപട്ധീയ അഭിലാ
ഷങ്ങള് 1987ടല ഇപന്താ-പശധീലങ്ന് കരാറിലദും 2000ടല സ്ത
പന്ത വഷ്യാ്രാരകരാറിലദും പ്രതിഫലിച്ചിടദുണ്്.

സമ്േട് വ്യവസ്ടയ വിസ്േശിക
ൾക്ട്, പ്രസ്ത്യകിച്ചട് പാശ്ാത്യ 
ബഹുരാഷ്ട കമ്നികൾക്ട് സ്ത
ന്ത സ്മഖലയാക്ാൻ തീരമാനി
ച്ചു. ഇന്ത്യ, ജ്ാൻ, യുഎസട്, എന്നീ 
രാജ്യങ്ൾക്കുും യൂസ്റാപ്യൻ യൂണി
യനുും ശ്ീലങ്യിൽ സാമ്തെിക 
താൽ്ര്യമുണ്ട്. ഓസ്രാന്നിനുും ഒര 
പ്രസ്ത്യക േരിത് കാലഘട്തെി
ൽ സ്മൽസ്ക്ായ്മ ഉണ്ായിരന്നു. 
മുൻകാലങ്ളിൽ, ശ്ീലങ്യുടെ 
ദുർബലമായ നികുതി വരമാനും, 
പരമ്രാഗത ോതാക്ളിൽ നിന്നട്
-അതായതട്, പാശ്ാത്യ സാമ്ാ
ജ്യത് ശക്തികളിൽ നിന്നുും ജ്ാ
നിൽ നിന്നുമുള്ള ഉോരമായ ഇള
വകസ്ളാടുകൂെിയ കെങ്ളാൽ നി
കതെട്ട്ിരന്നു. ഈ സഹായ
ങ്ൾ രാജ്യടതെ സാമ്തെിക 
വികസന (സ്പറ്റ്റസ്ണജട്) പരിപാ
െികൾക്ട് സഹായകമാകുകയുും 
സ്സാഷ്യലിസ്റട് സ്േരിയിൽ നിന്നട് 
അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനുപകരിക്കു
കയുും ടേയ്തു. എന്നാൽ സ്സാവി
യറ്റട് സ്സാഷ്യലിസതെിടറെ ദുഃഖ
കരമായ തകർച്ചയ്ക്കട് സ്ശഷും, വി
കസന മുൻഗണനാക്രമങ്ളിൽ 
ഉണ്ായ മാറ്റങ്ൾ, ഈ ഫണ്ടുക
ൾ ഗണ്യമായി കുറയാൻ ഇെയാ
ക്ി. പ്രതിവിപ്ലവതെിനുസ്ശഷും 
പ്രബലമായ സാമ്ാജ്യത് ശക്തി
യായി ഉയർന്നുവന്ന നേനയുും 
തങ്ളടെ സ്ാധീനവലയും വ്യാ
പി്ിക്ാനുള്ള പദ്ധതിക്ട് തുെക്
മിട്ടു. സ്കാെിക്ണക്ിനട് സ്ഡാളറി
ടറെ ഹുംബസ്ന്താട് തുറമുഖവും ടകാ
ളുംസ്ബാ-ഗാടല എകട് സ്പ്രസട് സ്വയുും 
ഉൾട്ടെ കൂടുതൽ അെിസ്ാന
സൗകര്യ വികസനപദ്ധതികൾ 
നേനയ്ക്കട് ലഭിച്ചു. ശ്ീലങ്ൻ സമ്
േട് വ്യവസ്യുടെ രക്തും ഊറ്റിടവ
ള്ിച്ചതിനാൽ, 'ടവള്ളാനകൾ' 
എന്നാണട് ഈ പദ്ധതികടള വി
ളിക്കുന്നതട്. നഹസ്വകൾ, തുറമുഖ
ങ്ൾ, വിമാനതൊവളങ്ൾ, കൽക്
രി, നവേയുതനിലയും എന്നിവയു
ടെ നിർമ്ാണതെിനായി കഴിഞ് 
േശകതെിൽ നേന ശ്ീലങ്യ്ക്കട് 
5 ബില്യണ് സ്ഡാളറിലധികും വായ്പ 
നൽകിയതട് ഇവിടെ പരാമർശി
സ്ക്ണ്താണട്. ശ്ീലങ്യുടെ വി
സ്േശകെതെിടറെ 47 ശതമാനവും 
അന്താരാഷ്ട മൂലധന വിപണിക
ളിൽ നിന്നാണട്. 22% ബഹുമുഖ 
വികസന ബാങ്കുകളും, 10% ജ്ാ
നുും കെും ടകാടുതെിരിക്കുന്നു. 

2017 വടര ടമാതെും 11 ബി
ല്യണ് യുഎസട് സ്ഡാളറിലധികും 
മൂല്യമുള്ള 50ൽ അധികും പദ്ധതി
കൾക്ട് നേന ധനസഹായും 
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂൊടത, േില 
നേനീസട് വായ്പകളടെ പലിശ 
ഏഷ്യൻ ടഡവലപട്ടമറെട് ബാങ്ട് 
വായ്പകളടെ 2.5-3 ശതമാനവമാ
യി താരതമ്യും ടേയ്യുസ്മ്ാൾ 6.5 
ശതമാനമാണട്. ഇസ്്ാൾ നേന, 
ടസൻട്ൽ ബാങ്ട് ഓഫട് ശ്ീലങ്
യ്ക്കട് 1.5 ബില്യണ് യുഎസട് സ്ഡാള
റിടറെ 'കറൻസി സ്ാ്ട്' നൽകി
യിട്ടുണ്ട്. (ഒര കറൻസിയിലള്ള 
സ്ലാണിടറെ മുതലും പലിശയുും, 

മടറ്റാര കറൻസിയിൽ നകമാ
റ്റും ടേയ്യുന്ന കരാറാണട് കറൻസി 
സ്ാ്ട്). അസ്താടൊ്ും സർക്ാ
രിനട് 1.3 ബില്യണ് സ്ഡാളർ സി
ൻഡിസ്ക്റ്റഡട് വായ്പയുും നൽകി
യിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപരിയായി, 1.5 
ബില്യണ് യുഎസട് സ്ഡാളർ ടക്ര
ഡിറ്റട് സൗകര്യവും ഒര ബില്യണ് 
യുഎസട് സ്ഡാളർ വടര പ്രസ്ത്യക 
വായ്പയുും പരിഗണിക്കുന്നതായി 
റിസ്്ാർട്ടുണ്ട്. മടറ്റാര വിധതെി
ൽ പറഞ്ാൽ, ശ്ീലങ്യിൽ 
ഇന്ത്യയുടെയുും പാശ്ാത്യ സാമ്ാ
ജ്യത്തെിടറെയുും വർദ്ധിച്ചുവരന്ന 
സ്ാധീനും തെയാൻ നേന ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നു. മുൻ പ്രസിഡറെട് സ്ഗാ
തബയ രാജപടക്, തടറെ സർക്ാ
രിടറെ നേനാ അനുകൂല പ്രതി
ച്ഛായ ഇല്ാതാക്കുന്നതിനായി പാ

ശ്ാത്യ ശക്തികളമായുള്ള ബന്ധും 
ടമച്ചട്ടുത്തുന്നതിൽ താൽ്ര്യും 
പ്രകെി് ിച്ചതായി റിസ് ാ്ർട്ടുകളണ്ട്.

ശ്ീലങ്ടയ തങ്ളടെ ഭാഗ
സ്തെക്ട് ആകർഷിക്ാൻ ഇന്ത്യ
യുും ശക്തമായി രുംഗത്തുണ്ട്. ഇന്ത്യ 
ശ്ീലങ്യുടെ ഒര പ്രധാന വ്യാ
പാര പങ്ാളിയായിരന്നു. ഇന്ത്യ
യുടെ മുതലാളിതെ സാമ്തെിക
-രാഷ്ടീയ അഭിലാഷങ്ൾ 1987ടല 
ഇസ്ന്താ-ശ്ീലങ്ൻ കരാറിലും 
2000-ടല സ്തന്ത വ്യാപാര കരാ
റിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്ീല
ങ്യിടല നാലാമടതെ വലിയ നി
സ്ക്ഷപകരാണട് ഇന്ത്യ. എല്ാ പ്ര
മുഖ ഇന്ത്യൻ സ്കാർ്സ്ററ്റട് സ്ാ
പനങ്ൾക്കുും അവിടെ നിസ്ക്ഷ
പമുണ്ട്.  ഭക്ഷണവും മരന്നുും 
ഉൾട്ടെയുള്ള അവശ്യവസ്തുക്
ൾ ഇറക്കുമതി ടേയ്യുന്നതിനട് സാ
മ്തെിക ബുദ്ധിമുട്നുഭവിക്കുന്ന 
രാജ്യസ്തെക്ട് ഇന്ത്യ ഇതിനകും 
3 ബില്യണ് സ്ഡാളർ 'കറൻസി 
സ്ാ്ട്', 'ടക്രഡിറ്റട് നലൻ' വഴി 
നൽകിക്ഴിഞ്ഞു.  (ഒര രാജ്യതെി
നട് ആവശ്യമുള്ളസ്്ാൾ മറ്റുള്ളവ
രിൽ നിന്നട് പണും കെും വാങ്ാ
നുും അതട് തിരിച്ചെയ്ക്കാനുും മടറ്റാര 
വായ്പയ്ക്കട് സ്യാഗ്യതയില്ാടത കൂടു
തൽ വായ്പടയടുക്ാനുും, അനുവ
േിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമല്ാതെ വ്യ
ക്തിഗത വായ്പയുടെ ഒര രൂപമാ
ണട്-ടക്രഡിറ്റട് നലൻ).  കഴിഞ് 
ജൂണിൽ ശ്ീലങ്യുടെ ടപാതുസും
രുംഭങ്ൾക്ായുള്ള പാർലടമറെറി 
കമ്ിറ്റിയുടെ ഹിയറിുംഗിൽ,  500 
ടമഗാവാട്ിടറെ വിൻഡട് പവർ പ്ലാ
റെട് പദ്ധതി അോനി ഗ്രൂ്ിനട് അനു
വേിക്ണടമന്നട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാ
നമന്തി സ്മാേി നിർബന്ധിക്കുന്നു
ടണ്ന്നട്, മുൻ പ്രസിഡറെട് സ്ഗാത

ബയ രാജപടക് തസ്ന്നാെട് പറ
ഞ്ിരന്നതായി, സിസ്ലാണ് ഇല
ക്ടിസിറ്റി സ്ബാർഡട് ടേയർമാൻ 
എുംഎുംസി ടഫർഡിനാൻസ്ഡാ 
പറഞ്ിരന്നു. പിന്നീെട് എസ്ന്താ 
കാരണതൊൽ അസ്ദ്ദഹും പ്രസ്ാ
വനയിൽ നിന്നട് പിന്ാറിടയങ്ി
ലും പ്രശട് നും അവസാനിച്ചില്. 
നവേയുത പദ്ധതികൾ നൽകുന്ന
തിനട് മത്രാധിഷ്ഠിത സ്ലലതെി
ടറെ വ്യവസ് നീക്ും ടേയ്യുന്ന
തിനായി ശ്ീലങ്ൻ പാർലടമറെട് 
1989 ടല ഇലക്ടിസിറ്റി ആക്ിൽ 
സ്ഭേഗതി പാസാക്ിയതിടന തു

െർന്നാണട് വിവാേും ടപാട്ിപ്പുറട്
ട്തട്. നിയമും സ്ഭേഗതി ടേയ്ാനു
ള്ള പ്രധാന കാരണും അോനി 
ഇെപാെിനട് വഴിടയാരക്ാനാടണട് 
പ്രതിപക്ഷും ആസ്രാപിച്ചു. അോനി 
ഗ്രൂ്ിടറെ ടേയർമാൻ ഗൗതും 
അോനിയുും കഴിഞ് ഒസ്ക്ാബറി
ൽ ശ്ീലങ്ൻ സന്ർശന സ്വളയി
ൽ, ടകാളുംസ്ബാ തുറമുഖ പദ്ധതി
ക്ട് പുറടമ, രാജ്യവമായി 'മറ്റട് അെി
സ്ാന സൗകര്യ പങ്ാളിതെും' 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പറഞ്ി
രന്നു. സാമ്ാജ്യത്ശക്തികൾ വാ
യ്പയുടെ രൂപതെിലള്ള സാമ്തെിക 
സഹായും എന്നട് വിളിക്കുന്നതട് 
മനുഷ്യസ്നേഹതെിടറെ പ്രവർതെ
നങ്ളല്. മറിച്ചട് ഈ പ്രശ്നബാധി
തമായ രാജ്യതെട് തങ്ളടെ സാ
മ്തെിക-രാഷ്ടീയ പിെി മുറുക്ാ
നുള്ള കരതിക്കൂട്ിയ തന്തമാടണട് 
പറസ്യണ്തില്.
ശശീലങ്കൻ ബൂർഷ്വതൊ  
രതൊശട്ീയ്ിൽ  
സങ്കുെിതമതൊയ ശശീലങ്കൻ  
ലദശശഭതൊന്തൊണത് മുഖസ്യധതൊര

മുതലാളിതെ ഇന്ത്യയിൽ വർഗീ
യതയുും, ജാതീയതയുും, പ്രാസ്േശി
കവാേവും, മറ്റട് സങ്കുേിത വിഭാ
ഗീയതകളും ഭരിക്കുന്നതുസ്പാടല, 
ശ്ീലങ്യിലും എല്ാ ബൂർഷ്ാ, 
ടപറ്റി ബൂർഷ്ാ ശക്തികളും അനു
വർതെിക്കുന്ന സങ്കുേിത സ്േശഭ്ാ
ന്തട് രാഷ്ടീയതെിടല മുഖ്യധാരയാ
യി മാറിയിരിക്കുന്നു. നസനിക
ടച്ചലവിൽ ഉണ്ായ വലിയ വർ
ധനവൾ്ടെ, സമ്േട് വ്യവസ്
യിടല ഭരണകൂെ ഇെടപെലിടറെ 
കാരണമാക്ി വുംശീയ സുംഘ
ർഷടതെ മാറ്റി. രണ്ടു രാജ്യങ്ളി
സ്ലയുും ഭരിക്കുന്ന മുതലാളി വർഗ്ഗ

തെിടറെ ഉസ്ദ്ദശ്യവും ലക്ഷ്യവും 
ഒന്നുതടന്നയാണട്. മുതലാളിതെ 
ചൂഷണതെിടനതിരായ സമരതെി
ൽ ഒറ്റടക്ട്ായി നിൽക്ാൻ കഴി
യാതെവിധും എല്ാ സ്മഖലകളി
ലമുള്ള അെിച്ചമർതെട്ട്വരും 
ചൂഷണും ടേയ്ട്ടുന്നവരമായ 
ജനങ്ൾക്ിെയിൽ വിള്ളൽ വീ
ഴ്ത്തുക, വുംശീയപ്രശ്നങ്ൾ തെയാ
ടനന്ന സ്പരിൽ ക്രൂരമായ നിയമ
ങ്ൾ ടകാണ്ടുവരാനുും, അതുവഴി 
മരണാസമായ മുതലാളിതെതെിനട് 
ആയുസ്ട് നീട്ിടക്ാടുക്ാനുും വഴി
ടയാരക്കുക എന്നതാണട് അതട്. 
നശിക്കുന്ന മുതലാളിതെടതെ പ്ര
തിസ്രാധിക്കുകയുും സുംരക്ഷിക്കു
കയുും ടേയ്യുന്ന പാർലടമറെറി പാ
ർട്ികൾ ജനങ്ൾക്ിെയിലള്ള 
ഈ ഭിന്നതകടള ഉപസ്യാഗട്
ടുത്തുന്നു.  തരുംതാണ പാർലടമ
റെറി രാഷ്ടീയതെിൽ ലാഭവിഹി
തും ടകായ്ാൻ ഭരണകൂെ സുംവി
ധാനതെിടറെ സഹായസ്തൊടെ 
സ്പാലും ഈ ഭിന്നതകടള സൃഷ്ി
ടച്ചടുക്കുകയുും ഊട്ിവളർത്തുകയുും 
ടേയ്യുന്നു.

കലഹി്ുന്ന ഒരു  
ഭരണവതൊഴത്ച് ശശീലങ്കയയ  
നതൊശ്ിലല്ത് തള്ിവിട്ടു

കഴിഞ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുക
ളായി രാജപടക് കുടുുംബാധിപ 
ത്യമാണട് ശ്ീലങ്ൻ രാഷ്ടീയതെി
ൽ തുെർന്നുവരന്നതട്. 2005ൽ മഹി
ന് രാജപടക് പ്രസിഡറൊയി തി
രടഞ്ടുക്ട്ടുകയുും, അസ്ദ്ദഹ
തെിടറെ കുടുുംബും രാഷ്ടീയസ്മഖ
ലയിൽ ആധിപത്യും സ്ാപിക്കു
കയുും ടേയ്തു. മഹിന്യുടെ 10 വർഷ
ടതെ ഭരണകാലതൊണട് (2005-
2015) ശ്ീലങ് വലിയ രീതിയിൽ 
നേനസ്യാെട് സ്േർന്നു നിന്നതട്. 
ഈ ഭരണവാഴട്ച്ചക്ാലതെട് വലിയ 
സ്താതിൽ പണും കെുംവാങ്ൽ 
ആരുംഭിച്ചു. ആേ്യും, 2009ൽ തമിഴട് 
ന്യൂനപക്ഷ വിഘെനവാേികൾടക്
തിരായ ശ്ീലങ്യുടെ മൂന്നട് പതി
റ്റാണ്ട് നീണ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധതെി
നട് പണും നൽകാനുും, പിന്നീെട് 
സ്റാഡുകൾ, വിമാനതൊവളങ്ൾ, 
സ്സ്റഡിയങ്ൾ, പവർ ഗ്രിഡുകൾ 
എന്നിവയുടെ ''സൂ്ർ-സ്ഗ്രാതെട്'' 
വികസനതെിനുും കെും വാങ്ങുന്നു. 
ജിഡിപി 20 ബില്യണ് സ്ഡാളറി
ൽ നിന്നട് 80 ബില്യണ് സ്ഡാളറാ
യി വളർന്നു, എന്നാൽ ഈ പ്ര
ക്രിയയിൽ 14 ബില്യണ് സ്ഡാള
റിലധികും കെടമടുത്തു. നകക്കൂലി 
മുതൽ കള്ള്ണും ടവള്ിക്ൽ 
വടരയുള്ള വലിയ അഴിമതി ആസ്രാ
പണങ്ളടെ ടേളിക്കുണ്ിൽ രാ
ജപടക്മാടരല്ാും മുങ്ി. ഒളിസ്ച്ചാ
െിയ മുൻ പ്രസിഡറെട് സ്ഗാതബായ 
രാജപടക്, മുൻ നസനിക ഉസ്േ്യ
ാഗസ്നാണട്. മഹീന് രാജ്യതെി
ടറെ പ്രസിഡറൊയിരിക്കുസ്മ്ാൾ 
പ്രതിസ്രാധ, നഗര വികസന മന്താ
ലയതെിടറെ ടസക്രട്റിയായുും 
അസ്ദ്ദഹും സ്സവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
2019 നവുംബറിൽ നെന്ന പ്രസി
ഡറെട് തിരടഞ്ടു്ിലാണട് സ്ഗാ
തബായ അധികാരതെിടലതെി

യതട്. 2020 ടല പാർലടമറെട് ടത
രടഞ്ടു്ിൽ  ശ്ീലങ് ടപാതു
ജന ടപരമുന തൂത്തുവാരിയസ്താടെ 
ഗവണ്ടമറെിടറെ സ്മലള്ള രാജപ
ടക്യുടെ പിെി കൂടുതൽ മുറുകി.  
മഹിന് രാജപടക് പ്രധാന മന്തി
യായി. അസ്ദ്ദഹും മന്തിസഭയിസ്ല
ക്ട് രണ്ട് ബന്ധുക്ടള ടകാണ്ടുവ
ന്നു. അതായതട് 26 അുംഗ മന്തി
സഭയിൽ നാലട് രാജപടക്മാർ 
ഉണ്ായിരന്നു.

ലഗതൊതബതൊയ സർ്തൊരിയന്റ 
വികലമതൊയ നയങ്ൾ 

സ്ഗാതബായ ഗവണ്ടമറെിടറെ 
ടതറ്റായ നെപെികളടെ ഒര പര
മ്ര ഇതിനകും തടന്ന അസ്ിര
മായ സാമ്തെിക സ്ിതി കൂടു
തൽ വഷളാക്ി. സ്ലാകതെിടല 
ആേ്യടതെ സമ്പൂർണ് 'നജവ കാ
ർഷിസ്കാൽ്ാേന' രാഷ്ടും ആകാ
നുള്ള ത്രയിൽ, രാജ്യടതെ കാ
ർഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നതട് 
മുഖവിലയട് ടക്ടുക്ാടത, എന്നാ
ൽ വിേഗട്ധരടെ സ്വഷും ടകട്ിയ 
വ്യാജന്ാരടെ ടതറ്റായ ഉപസ്േശ
ങ്ൾ അനുസരിച്ചട് , 2021 ഏപ്രി
ലിൽ ശ്ീലങ്ൻ ഗവണ്ടമറെട് എല്ാ 
രാസവളങ്ളടെയുും കീെനാശി
നികളടെയുും ഇറക്കുമതി നിസ്രാ
ധിച്ചു. ശ്ീലങ്യുടെ വിസ്േശനാണ്യ 
പ്രതിസന്ധി ഒര പരിധി വടര 
ലഘൂകരിക്കുടമന്നുും, സ്കാവിഡട് 
-19 മൂലമുണ്ായ സ്ലാക്ട്ഡൗണു
കളും, മറ്റട് തെസ്ങ്ളും സൃഷ്ിക്കു
ന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്ളടെ വിലക്യ
റ്റും തെയുടമന്നുും സ്ഗാതബയ രാ
ജപടക് സർക്ാർ വാേിച്ചു. ഈ 
തീരമാനും വിനാശകരമായ പ്ര
ത്യാഘാതങ്ളണ്ാക്ി. കാർഷിക 
വിളവട് 33 ശതമാനും കുറഞ്ഞു, 
ടനൽകൃഷിയിൽ സ്യുംപര്യാപ്ത 
സ്നെിയ ശ്ീലങ്യ്ക്കട് ഈ കുറവട് നി
കതൊൻ അയൽ രാജ്യങ്ളിൽ 
നിന്നട് അരി ഇറക്കുമതി ടേസ്യ്
ണ്ി വന്നു. പരമ്രാഗതമായി വി
സ്േശനാണ്യ വരമാനും നൽകുന്ന 
സ്തയില ഉൽ്ാേനവും കയറ്റുമ
തിയുും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു.  ടപാ
ടുന്നടന 'നജവകൃഷി'യിസ്ലക്കു 
മാറാനുള്ള സർക്ാരിടറെ തീര
മാനതെിടനതിടരയുും 2021 ഏപ്രി
ലിൽ രാസവളങ്ളടെ ഇറക്കുമതി 
നിസ്രാധിച്ചുടകാണ്ടുള്ള ഉതെരവി
ടനതിടരയുും ശ്ീലങ്യിടല രണ്ട് 
േശലക്ഷും കർഷകർ മാസങ്ളാ
യി പ്രതിസ്ഷധതെിലാണട്.

അടുതെതായി, സ്ഗാതബായ 
സർക്ാർ ഇറക്കുമതി നിയന്തണ
ങ്ൾ ഏർട്ടുതെി. രാസവളങ്
ൾ കൂൊടത, വിസ്േശ കറൻസി പു
റസ്തെക്ട് ഒഴുകുന്നതട് തെയാൻ 
ആഡുംബര വാഹനങ്ൾ, മഞ്
ൾ സ്പാലള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ൾ 
എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതി സർക്ാ
ർ നിസ്രാധിച്ചു. സ്മാസ്ട്ാർ വാഹന
ങ്ളടെ ഇറക്കുമതി നിസ്രാധനും 
2020 മാർച്ചിൽ പ്രാബല്യതെിൽ 
വന്നു. നിസ്രാധനതെിനട് മുമ്ട് ശ്ീ
ലങ് വളും ഇറക്കുമതിക്ായി പ്ര
തിവർഷും 400 മില്യണ് യുഎസട് 
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ശ്രീലങ്ക
എന്യുകകാണ്് 
കടകക്ണിയിലായി?
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ണടമന്ന ആവശ്യും ഉയർത്തുക
സ്യാ, അതട് പ്രാധാന്യും സ്നടുകസ്യാ 
ടേയ്തിട്ില്. വാസ്വതെിൽ, ശ്ീ
ലങ്യിടല പ്രതിസ്ഷധ സമരങ്
ൾ േരിത്പരമായി, വളടര ടപ
ടട്ന്നട് ടപാട്ിപ്പുറട്ടുന്നതുും പ്ര
തിസന്ധികളാൽ രൂപട്ട്തുമാണട്. 
നിർണായക നിമിഷങ്ളിൽ 
അധികാരതെിലിരിക്കുന്ന സ്സ്
ച്ഛാധിപത്യപരമായ അടല്ങ്ിൽ 
ജനപ്രീതിയില്ാതെ ഭരണകൂെങ്
ടള ജനങ്ൾ പുറതൊക്ിയിട്ടുണ്ട്. 
തല്തെട് മാറ്റമുണ്ാടയങ്ിലും മു
തലാളിതെ വ്യവസ്ിതിക്ട് 
യാടതാര സ്കാട്വും സുംഭവിച്ചില്.  
അതിനാൽ, എല്ാ ഭിന്നതകൾക്കുും 
മതപരവും വുംശീയവമായ വ്യത്യാ

സങ്ൾക്കുമപ്പുറും  ഇതെരടമാര 
വലിയ, സമാധാനപരമായ, പ്ര
തിസ്ഷധ പ്രസ്ാനും അഴിച്ചുവി
ൊൻ കഴിഞ് ശ്ീലങ്ൻ ജനത
ടയ കാതെിരിക്കുന്നതട് ആഴതെി
ലള്ള പ്രതിസന്ധികളാണട്.

വർദ്ധിച്ചുവരന്ന ജീവിത ദുരി
തങ്ൾ ഒര വിഭാഗടതെയുും ഒഴി
വാക്കുന്നിടല്ന്നട് അവരടെ അനു
ഭവതെിൽ നിന്നട് അവർ മനസ്ി
ലാക്ിയിട്ടുണ്ട്.  ഇതെരടമാര 
സാഹേര്യതെിൽ, ചൂഷണതെില
ധിഷ്ഠിതമായ ഒര വ്യവസ് സ്കാ
ട്മില്ാടത തുെരസ്മ്ാൾ, സ്കവലും 
ഒര ഭരണമാറ്റും ടകാണ്ട് അവര
ടെ പ്രശ്നങ്ൾ പരിഹരിക്ാൻ 
കഴിയുസ്മാ? ഇല്. കാരണും, അതട് 
മുതലാളിതെ ഭരണകൂെതെിടറെ 
കരത്തുള്ള തൂണുകടളസ്യാ മുത
ലാളിതെ സമ്േട് വ്യവസ്യുടെ 

പുറടതെടുക്ാൻ അധിക സമയും 
എടുതെില്. കഴിഞ് ജൂനല 22 
നട് അർദ്ധരാത്ിയിൽ, നസന്യ
വും സ്പാലീസുും കലാപടതെ സ്ന
രിൊനുള്ള സന്നാഹങ്ളമായി, 
അക്രമാസക്തമായി പ്രതിസ്ഷധ 
ക്യാമ്പുകളിസ്ലക്ട് ഇറങ്ി, കണ്ി
ൽക്ണ്വടരടയല്ാും നിർോക്ഷി
ണ്യും മർേിക്കുകയുും ആക്രമിക്കു
കയുും, കണ്ിൽക്ണ്ടതല്ാും തക
ർക്കുകയുും, മൂന്നട് മാസതെിസ്ലടറ
യായി പ്രതിസ്ഷധക്ാർ ഉറങ്ി

ക്ിെന്ന ടെന്റുകൾ ടപാളിക്കുകയുും 
ടേയ്തു. ടറയട്ഡിനട് മുസ്ന്നാെിയായി 
പ്രതിസ്ഷധ സ്ലസ്തെക്കുള്ള എല്ാ 
പ്രസ്വശന കവാെങ്ളും അെച്ചു. 
നിരവധി പ്രതിസ്ഷധക്ാടര, പ്ര
സ്ത്യകിച്ചട് സുംഭവവികാസങ്ൾ 
േിത്ീകരിക്ാൻ ശ്മിച്ചവടര 
നസന്യും ആക്രമിച്ചതായി ദൃക്ാ
ക്ഷി വിവരണങ്ളും മാധ്യമ റി
സ്്ാർട്ടുകളും പറയുന്നു. പ്രസിഡ
ൻഷ്യൽ ടസക്രസ്ട്റിയറ്റിസ്ലക്കുള്ള 
വഴിയിൽ നസനികർ ഒന്നിനട് 
പുറടക ഒന്നായി കൂൊരങ്ൾ തക
ർക്കുകയുും സമരസ്ലും ടപാളിച്ചു 
മാറ്റുകയുും ടേയ്തു. ഇതെരടമാര 
ആക്രമണും പ്രതിസ്ഷധക്ാർക്ട് 
വളടര അപ്രതീക്ഷിതമായിരന്നു. 
സമരക്ാർടക്തിടര ക്രൂരമായ 
ബലപ്രസ്യാഗും നെത്തുന്നതിനട് 
മുമ്ട് ഒഴിഞ്ഞുസ്പാകണടമന്ന ഒര 
മുന്നറിയിപ്പുും നസന്യവും 
സ്പാലീസുും  നൽകിയിരന്നില്.

സമര ഐകസ്യഞം  
നിലനിർ്ുക, ജനങ്ളുയട  
രതൊശട്ീയതൊധികതൊരഞം  
വളർ്ിയയടു്ുക 

രാജപടക് ഗവണ്ടമറെിടറെ 
കടുതെ അെിച്ചമർതെലിനുും സാ
മ്തെിക പിെിപ്പുസ്കെിനുും എതിടര 
ജനങ്ൾ ഇരമ്പുകയാണട്. ആറു
മാസും മുമ്ട് ഉയർന്നുവന്ന എല്ാ 
പ്രസ്ക്ഷാഭങ്ളും 'പ്രസിഡന്റുും പ്ര
ധാനമന്തിയുും സ്ാനും ഒഴിയണും' 
എന്ന ഒടരാറ്റ ആവശ്യതെിൽ 
മാത്ും സ്കന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാടണ
ന്നതട് ശ്സ്ദ്ധയമാണട്. ശ്ീലങ്ടയ 
അന്ധകാരും നിറഞ്, അഗാധ
മായ പ്രതിസന്ധിയുടെ കയതെി
സ്ലക്ട് തള്ളിവിട് മുതലാളിതെ 
അനുകൂല നയങ്ൾ പിൻവലിക്

(12-ാം ശേജില് നിന്ന്)

പശധീലങ്യിടല പ്രതിപഷധ സമരങ്ങള് ചരിപത്രരമായി, വളടര ട്ര
ടടന്് ട്രാടിപ്പദുറടപ്പെദുന്തദും പ്രതിസന്ികളാല് രൂ്രടപ്പെദുന്
തദുമാണ്. നിര്ണായക നിമിഷങ്ങളില് അധികാരത്ിലിരിക്ദുന് 
പസ്ച്ാധി്രതഷ്യ്രരമായ അടല്ലങ്ില് ജനപ്രധീതിയില്ലാത് ഭരണകൂ
െങ്ങടള ജനങ്ങള് ്രദുറത്ാക്ിയിടദുണ്്. തലപ്പത്് മാറ്മദുണ്ാടയ
ങ്ിലദും മദുതലാളിത് വഷ്യവസ്ിതിക്് യാടതാരദു പകാടവദും സംഭ
വിച്ചില്ല. ചൂഷണത്ിലധിഷ്ഠിതമായ വഷ്യവസ് പകാടമില്ലാടത തദു
െരദുപമ്പാള്, പകവലം ഭരണമാറ്ംടകാണ്് ജനങ്ങളദുടെ പ്രശ് നങ്ങള് 
്രരിഹരിക്ാന് കഴിയില്ല.

സ്ഡാളറാണട് ടേലവഴിച്ചിരന്നതട്. 
വാഹന ഇറക്കുമതി 1.5 ബില്യണ് 
യുഎസട് സ്ഡാളറായിരന്നു. പര
മ്രാഗതമായി ഒട്ടുമിക് അവശ്യ
സാധനങ്ൾക്കുും വൻസ്താതില
ള്ള ഇറക്കുമതിടയ ആശ്യിക്കു
ന്ന ശ്ീലങ്ടയസ്്ാലള്ള ഒര രാ
ജ്യടതെ, നയതെിൽ ടപടട്ന്നു
ണ്ായ മലക്ും മറിച്ചിൽ  സമാ
നതകളില്ാതെ പ്രശട് നങ്ളിസ്ലക്ട് 
നയിച്ചു. ഉൽ്ാേന വ്യവസായ 
സ്മഖലടയ, പ്രസ്ത്യകിച്ചട് ബട്ണു
കൾ സ്പാലും ഇറക്കുമതി ടേയ്തി
രന്ന വസ്ത്ര നിർമ്ാണ സ്മഖലടയ 
ഇതട് തളർതെി. ടപസ്ട്ാൾ, ഡീസൽ, 
പാേക വാതകും എന്നിവയ്ക്കട് നീണ് 
ക്യൂ രൂപട്ട്ടു. ഒരാൾക്ട് വാങ്ാ
ൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്ളടെ 
അളവിലള്ള നിയന്തണങ്ൾമൂ
ലും  ജനങ്ൾ രൂക്ഷമായ ക്ഷാമ
തെിടറെ  പിെിയിലകട്ട്ടു. രാജ്യ
ടതെ 80 ശതമാനും മരന്നുകളും 
ഇറക്കുമതി ടേയ്തിരന്നതിനാൽ, 
ഫാർമസികളിലും അവശ്യ ജീവ
ൻരക്ഷാ മരന്നുകളടെ ലഭ്യത വള
ടരക്കുറഞ്ഞു. േ്ീപിലെനീളും, േി
ലസ്്ാൾ േിവസതെിൽ 10 മണി
ക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പവർ കട്ട് ഏർട്
ടുതെിയസ്്ാൾ പ്രശട് നങ്ൾ അതി
ടറെ പാരമ്യതെിടലതെി. പിന്നീെട്, 
പ്രസ്ത്യകിച്ചട് സ്കാർ്സ്ററ്റുകളടെ 
നികുതി ടവട്ിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള സ്ഗാ
തബായയുടെ തീരമാനും, പ്രബ
ലരായ  ടൂറിസും വ്യവസായിക
ൾക്ട് 60% നികുതിയിളവട് നൽകി 
അനുഗ്രഹിച്ചു.  അതട് ഇതിനകും 
ദുർബലമായ സമ്േട് വ്യവസ്ടയ 
തകർക്കുകയുും ശ്ീലങ്യുടെ സാ
മ്തെിക തിരിച്ചുവരവിടന സാ
രമായി ബാധിക്കുകയുും ടേയ്തു. 
നികുതിയിളവകൾ രാജ്യതെട് രജി
സ്റർ ടേയ്ത നികുതിോയകരടെ 
എണ്തെിൽ 35 ശതമാനും കുറവട് 
വരതെി, ഇതട് ജീവിതടച്ചലവട് 
കുതിച്ചുയരാൻ ഇെയാക്ി. ഈ 
നീക്ും വരമാനതെിൽ വിള്ളല
ണ്ാക്ി. േരിത്തെിടല ഏറ്റവും 
താഴ്ന്ന നിരക്ായ 9 ശതമാനതെി
സ്ലക്ട്  ജിഡിപി ഇെിഞ്ഞു. ശ്ീ
ലങ്യിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രതി
സന്ധി, രാജ്യതെിടറെ േരിത്തെി
ടല ഏറ്റവും സ്മാശമായതാണട്.  
നശിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്ന മുതലാ
ളിതെതെിടറെ തിക്തഫലങ്ൾക്ട് 
പുറടമ, ഒര വർഷതെിസ്ലടറയാ
യി പ്രകെമായ അപകെസൂേനക
ൾ അവഗണിച്ച സർക്ാരിടറെ 
ഹാനികരമായ നയങ്ൾ ഈ പ്ര
തിസന്ധി കൂടുതൽ വഷളാക്ി.

ഭരണതൊധികതൊരികളുയട 
മുഖഞം മതൊറി, പലഷേ ഭരണ
കൂട നയങ്ൾ മതൊറിയില്

വ്യക്തമായുും ജനങ്ളടെ കുമി
ഞ്ഞുകൂെിയ ആവലാതികളും, സ്ക്രാ 
ധവും, അവരടെ സാമ്തെികജീ
വിതതെിടനതിരായ ക്രൂരമായ 
ആക്രമണതെിടനതിരായ പ്രതി
സ്ഷധവും രാജ്യവ്യാപകമായ പ്ര

സ്ാനതെിടറെ രൂപതെിൽ പ്രക
െി്ിക്ട്ട്ടു. ഏപ്രിലിൽ തല
സ്ാനമായ ടകാളുംസ്ബായിൽ 
ആരുംഭിച്ച പ്രതിസ്ഷധും, രാജ്യത്തു
െനീളും വ്യാപിച്ചു. േിവസ്സനയുള്ള 
പവർകട്ടുും ഇന്ധനും, ഭക്ഷണും, 
മരന്നുകൾ തുെങ്ിയ അവശ്യസാ
ധനങ്ളടെ േൗർലഭ്യവും മൂലും 
ജനങ്ൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണട്. ഇന്ധ
നതെിടറെ അഭാവും ടപസ്ട്ാൾ, 
ഡീസൽ വില ക്രമാതീതമായി 
ഉയരാൻ കാരണമായി. 

ജൂണ് അവസാനസ്തൊടെ, 
അത്യാവശ്യമല്ാതെ വാഹനങ്
ൾക്കുള്ള ടപസ്ട്ാൾ, ഡീസൽ വി
ൽ്ന സർക്ാർ രണ്ാഴ്ചസ്തെക്ട് 
നിസ്രാധിച്ചു. ഇന്ധന വിൽപന 
കടുതെ നിയന്തണതെിലാണട്. 
സട് കൂളകൾ അെച്ചു. സാധനങ്ള
ടെ ഉപസ്യാഗും മിതട്ടുത്തുതി
നായി, ആളകസ്ളാെട് വീട്ിൽ നിന്നട് 
സ്ജാലി ടേയ്ാൻ ആവശ്യട്ട്ടു. 
സ്ഗാതബായ ഭരണകൂെടതെ ഏതു
വിസ്ധനയുും താടഴയിറക്ാൻ ആള
കൾ തയ്ാറായി. മാസങ്ൾ നീണ് 
ജനസ്രാഷതെിനട് സ്ശഷും ജൂനല 
9നട് അവർ ടകാളുംസ്ബായിടല 
അസ്ദ്ദഹതെിടറെ ഔസ്േ്യാഗിക 
ടകാട്ാര വസതിയിൽ അതിക്ര
മിച്ചു കയറി. അപകെും മനസ്ിലാ
ക്ിയ പ്രസിഡറെട് രാജപടക് സിും
ഗപ്പൂരിസ്ലക്ട് പലായനും ടേയ്ത 
സ്ശഷും രാജിവച്ചു. സ്ാനടമാഴി
യുന്നതിനട് മുമ്ട് അസ്ദ്ദഹും പ്രധാ
നമന്തി റനിൽ വിക്രമസിുംഗടയ 
ആക്ിുംഗട് പ്രസിഡറൊക്ി. സ്ി
തിഗതികൾ സുസ്ിരമാക്ാൻ 
ശ്മിക്കുന്നതിനിടെ വിക്രമസിും
ടഗ രാജ്യത്തുെനീളും അെിയന്ത
രാവസ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുും പെി
ഞ്ാറൻ പ്രവിശ്യയിൽ കർഫ്യൂ 
ഏർട്ടുത്തുകയുും ടേയ്തു. രാജപ
ടക്യുടെ സഖ്യകക്ഷി സ്നതാവായ 
േിസ്നഷട് ഗുണവർധനടയ പുതിയ 
പ്രധാനമന്തിയായി അസ്ദ്ദഹും നി
യമിക്കുകയുും 17 ക്യാബിനറ്റട് മന്തി
മാടര സത്യപ്രതിജ്ഞ ടേയ്ിക്കു
കയുും ടേയ്തു. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗ
വും സ്ഗാതബയയുടെ ഭരണതെി
ടല മന്തിമാരായിരന്നു. പ്രതിസ
ന്ധിയിലായ േ്ീപട് രാഷ്ടതെിടല 
ഏറ്റവും വലിയ സർക്ാർ വിരദ്ധ 
പ്രകെനങ്ളിടലാന്നിൽ, ആയി
രക്ണക്ിനട് പ്രതിസ്ഷധക്ാർ 
ടകാളുംസ്ബായിടല ഗവടമെറെട് 
ഡിസ്ടിക്റിടല ടതരവകളിൽ മാ
ർച്ചട് ടേയ്തുടവന്നുും 
പ്രസിഡറെിടനതിടര മു്ാവാക്യും 
വിളിച്ചുടകാണ്ട് ബാരിസ്ക്ഡുകൾ 
ടപാളിച്ചുനീക്കുകയുും ടേയ്തുടവന്നട് 
വാർതൊ ഏജൻസി സ്റായിസ്ട്
ഴട് സട് റിസ്്ാർട്ട് ടേയ്തു.  സ്പാലീസട് 
കണ്ീർ വാതകവും ജലപീരങ്ി
യുും പ്രസ്യാഗിടച്ചങ്ിലും സുംഘ
ർഷും നിയന്തിക്ാനായില്. നൂറു
കണക്ിനട് പ്രതിസ്ഷധക്ാർ റനി
ലിടറെ ഓഫീസിസ്ലക്ട് രാജി 
ആവശ്യട്ട്ടുടകാണ്ട് ബലും പ്ര
സ്യാഗിച്ചു കെന്നു. പുതിയ പ്രസി
ഡറെിനട് തടറെ ഫാസിസ്റട് മുഖും 
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പ്രവർതെനതെിടറെ അെിസ്ാന 
നിയമങ്ടളസ്യാ മാറ്റുന്നില്. നി
ക്ഷിപ് താൽ്ര്യക്ാരും പാർല
ടമറെറി പാർട്ികളും സ്നട്ും ടകാ
യ്ാനുും, ഇതെരും വൻ മുസ്ന്നറ്റങ്ടള 
പാർലടമറെറി ലക്ഷ്യങ്ളിസ്ലക്കു 
ടകാടണ്തെിച്ചട് അവസാനി്ി
ക്ാനുും ശ്മിക്കുും.  പസ്ക്ഷ, സമരും 
ടേയ്യുന്ന ശ്ീലങ്ൻ ജനത ആ 
ടകണിയിൽ വീഴരതട്. പ്രശട് ന
ങ്ൾ ആഴതെിൽ പഠിക്കുക എന്ന
താണട് ശ്ീലങ്ൻ ജനതസ്യാടുള്ള 
െങ്ളടെ അഭ്യർത്ന. വിപ്ലവ
കരമായി മുതലാളിതെടതെ അട്ി
മറിച്ചുടകാസ്ണ് വിസ്മാേനും സാ
ധ്യമാകൂ. എന്നാൽ അതിനു സ്വ
ണ്ടുന്ന എല്ാ ആവശ്യകതകളും 
നിറസ്വറ്റുന്നതിനുള്ള സ്ബാധപൂർവ
മായ പരിശ്മും ഇടല്ങ്ിൽ അതട് 
സാധ്യമാകില്. ആളകളടെ 
സ്രാഷവും വിസ്േ്ഷവും ടപാട്ിടതെ
റിക്കുസ്മ്ാൾ, വസ്തുനിഷ്ഠമായ അവ
സ് സ്വഗതെിൽ പാകമാകുകയാ
ണട്. എന്നാൽ ആത്നിഷ്ഠമായ 
അവസ്, അതായതട്, ഒര ശരി
യായ കമ്്യൂണിസ്റട് പാർട്ിയുടെ 
പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും സുംഘെനാ
പരവമായ സ്നതൃത്ും ജനങ്ളിൽ 
സ്ാപിക്കുക എന്നതട് ഇനിയുും 
ഉണ്ാസ്കണ്ിയിരിക്കുന്നു. ശരി
യായ കമ്്യൂണിസ്റട് പാർട്ി ഉടണ്
ങ്ിൽ അതിടന ശക്തിട്ടുത്തുക. 
ഇടല്ങ്ിൽ, വിലട്ട് ആ ലക്ഷ്യും 
സാക്ഷാതട്കരിക്ാൻ, അതെര
ടമാര വിപ്ലവപാർട്ി ടകട്ി്ടു
ക്ാനുള്ള സ്പാരാട്ും അഴിച്ചുവിടുക. 
എന്നാൽ ഈ സമയതെട്, ഏറ്റവും 
പ്രധാനും ജനകീയ സമര ഐക്യും 
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക, സുംഘെിത 
ജനാധിപത്യ സമരും തുെരക, 
അതിടന മൂർച്ഛി്ിക്കുക, വിപ്ലവ 
പ്രസ്ാനതെിനട് സഹായകരമാ
കുന്ന ജനകീയ സമര സമിതിക
ൾ രൂപീകരിച്ചട് ജനകീയ ശക്തി 
വികസി്ിക്കുക എന്നതാണട്. 
ശ്ീലങ് ഉൾട്ടെ സ്ലാകടമമ്ാ
ടുമുള്ള േശലക്ഷക്ണക്ിനട് അധ്ാ
നിക്കുന്ന ജനങ്ടള േരിത്ും ആ 
േൗത്യും ഏൽ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശ്രീലങ്ക
എന്യുകകാണ്് 
കടകക്ണിയിലായി?

വിെകയറ്ം തടയുേ, ലോതു വിതരണം േക്തിലപ്ടുത്തുേ, സര്കാര് 
ആശുേത്ിയിലെ മരുന്നുക്ാമം  േരിഹരിക്കുേ തുടങ്ിയ ആവേ്യങ്
ൾ ഉന്നയിച്ചുലോണ്് എസ് യുസിഐ(േമ്മ്യൂണിസ്റ്) മാശവെികര ശൊ
കല് േമ്മിറ്ിയുലട ശനതൃത്വത്ില്  മാശവെികര സിവില് ശസ്റഷൻമാര്ച്ച് 
നടന്നു. എസ് യുസിഐ(േമ്മ്യൂണിസ്റ്)  ആെപ്പുഴ ജില്ാ ലസക്രട്ടറി എസ്. 
സീതിൊല് മാര്ച്ച്  ഉദ്ഘാടനം ലെയ്തു. മാശവെികര ശൊകല് േമ്മി
റ്ി ലസക്രട്ടറി ലേ.ആര്.ഓമനക്കുട്ടൻ, സഖാക ൾ വര്ഗീസ് ശജാര്ജ്, 
ലമനാ ശഗാേിനാഥ്, ടി.മധു, ടി.ശോേി.ടി.മുരെി, ബിമല്ജി എൻ.ആര്.അ
ജയകുമാര്, േേികുമാര്, മശഹന്ദ്രകുമാര് എന്നിവര് പ്രംസഗിച്ചു.
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വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരൻ സൽമാൻ 
റുഷട്േിക്കു സ്നടര ന്യൂസ്യാർക്ിടല േൗ
സ്ട്ാഖ്യിൽ ഒര മതമൗലികവാേി നെ
തെിയ വധശ്മും സ്ലാകടതെമ്ാടുും വളർ
ന്നു വരന്ന അസഹിഷ്ണുതയുടെയുും മൗലി
കവാേതെിടറെയുും ലക്ഷണമാണട്.  കലാ
പ്രവർതെകരടെ സർഗ്ഗാത്കത മാത്മ
ല്, ജനാധിപത്യസങ്ല്പങ്ൾ തടന്നയുും 
സ്നരിടുന്ന അപകെും എത് തീക്ഷ്ണമാടണ
ന്നട്  ഈ ആക്രമണും ടവളിട്ടുത്തുന്നു.

'സാറ്റാനികട് സ്വഴ്സട് ' എന്ന സ്നാവൽ 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു പിന്നാടല 1989ൽ 
അസ്ദ്ദഹതെിടനതിടര ഇറാനിടല ആത്ീ
യസ്നതാവായ ആയത്തുള്ള ടഖാനമനി 
പുറട്ടുവിച്ച ഫത്ടയത്തുെർന്നട് ഇസാ
മിക മൗലികവാേികളിൽ നിന്നട് അസ്ദ്ദ
ഹതെിടനതിടര നിരന്തരമായ ഭീഷണി
കളണ്ായിട്ടുണ്ട്.  സ്ലാകമാസകലും പ്ര
ത്യക്ഷമാകുന്ന മതമൗലികവാേതെിടറെ 

വിഖസ്യതൊത സതൊഹിതസ്യകതൊരൻ സൽമതൊൻ റുഷത്ദിയ്തിരതൊയ വധശശമഞം

തകരുന്ന ജനാധിപത്ാന്തരീക്ഷത്ിന്റെ ലക്ഷണം

ആഗസ്റട് 9 ക്ിറ്റട് ഇന്ത്യാേി
നും, ആഗസ്റട് 11 ഖുേിറാും സ്ബാസട് 
രക്തസാക്ഷിത് േിനും, ആഗസ്റട് 
15 സ്ാതന്ത്യ േിനും എന്നീ േിവ
സങ്ടള മുൻനിർതെി ആൾ ഇന്ത്യാ 
ടഡസ്മാക്രാറ്റികട് യൂതെട് ഓർഗ്ഗ
നനസ്സഷൻ(എഐഡിനവഒ) 
'ജനസ്മാേന പ്രതിജ്ഞാ വാരാേ
രണും' നെതെി. സ്ാതന്ത്യ സമര 
പ്രസ്ാനതെിടല അനനുരഞ്ജന 

സമരധാരടയ പരിേയട്ടുതെി
ടക്ാണ്ട് ജില്കളിൽ വിവിധ 
പരിപാെികൾ സുംഘെി്ിച്ചു.

ആഗസ്റട് 13നട് മാസ്വലിക്ര
യിൽ നെന്ന ഖുേിറാും സ്ബാസട് 
അനുസ്മരണ സസ്മ്ളനും എഐ
ഡിനവഒ സുംസ്ാന പ്രസിഡറെട്  
ഇ.വി.പ്രകാശട് ഉേട്ഘാെനും ടേയ്തു. 
ഇന്ത്യൻ സ്ാതന്തസമരതെിടല 
ഖുേിറാും ഉൾട്ടെയുള്ള ധീര വി
പ്ലവകാരികളടെ മഹതൊയ ജീ
വിതതെിൽനിന്നുും ആസ്വശും ഉൾ
ടക്ാണ്ട് ടതാഴിലില്ായ്മ അെക്
മുള്ള സാമൂഹ്യ തിന്കൾകൾടക്
തിടര യുവാക്ൾ പ്രസ്ക്ഷാഭ പാ
തയിൽ അണിനിരക്ണടമന്നട് 
അസ്ദ്ദഹും ചൂണ്ിക്ാട്ി. എഐഡി
നവഒ ജില്ാ പ്രസിഡറെട്  ടക.ബി
മൽജി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ാ 
ടസക്രട്റി  നമന സ്ഗാപിനാഥട്, 

സഖാക്ൾ ആർ.പ്രവീണ്, ഉണ്ി
സ്മാൻ.എസട് എന്നിവർ പ്രസുംഗി
ച്ചു. ഖുേിറാും രക്തസാക്ഷി സ്മാരക
തെിൽ പുഷ്ാർച്ചനയുും നെന്നു.

എറണാകുളും ജില്ാ കമ്ിറ്റി
യുടെ ആഭിമുഖ്യതെിൽ  ആഗസ്റട് 
13നട് തൃപ്പുണിത്തുറയിൽ നെന്ന  
ഖുേിറാുംസ്ബാസട് അനുസ്മരണസ
സ്മ്ളനതെിൽ എഐഡിനവഒ 
സുംസ്ാന ടസക്രട്റി  പി.ടക. 

പ്രഭാഷട് മുഖ്യപ്രഭാഷണും നെതെി. 
ജില്ാ ടസക്രട്റി  ശില്പ സ്മാഹൻ 
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ാ പ്ര
സിഡറെട്  എ.ടറജീന, ജില്ാ നവസട് 
പ്രസിഡറെട്  സസ്ന്താഷട് ടക.വി., 
ജില്ാ സ്ജായിറെട് ടസക്രട്റി  ശരതട്,  
ആനന്ട് സ്ജാർജട് എന്നിവർ പ്രസും
ഗിച്ചു. ജില്ാ സമിതി അുംഗങ്
ളായ അനന്തപത്നാഭൻ, ബാല
മുരളികൃഷ്ണ, വിസ്വകട് അഗസ്റിൻ 
എന്നിവർ സ്നതൃത്ും നൽകി.

തൃശൂർ ജില്ാ കമ്ിറ്റി, ോല
ക്കുെി സൗതെട് ജുംഗട്ഷനിൽ സും
ഘെി്ിച്ച ഖുേിറാും സ്ബാസട് അനു
സ്മരണ സ്യാഗും എസട് യുസിഐ
(സി) ജില്ാ ടസക്രട്റി സ്ഡാ. പി
.എസട്.ബാബു സ്യാഗും ഉേട്ഘാെനും 
ടേയ്തു. നന്സ്ഗാപൻ, രാജീവൻ, 
കൃഷ്ണകുമാർ, ടബന്നി, സുസ്രഷട്, 
ഷിബു, പൂർണിമ, ധർമ്ജൻ എന്നി

വർ പ്രസുംഗിച്ചു.
തിരവനന്തപുരും ഈശ്ര േന്ദ്ര 

വിേ്യാസാഗർ സാും്ാരിക സ്ക
ന്ദ്രതെിൽ, 'ഇന്ത്യൻ സ്തന്ത സമ
രവും വിപ്ലവധാരയുും' എന്ന വിഷ
യതെിൽ നെന്ന േർച്ചയിൽ എഐ
ഡിനവഒ സുംസ്ാന പ്രസിഡറെട്  
ഇ.വി.പ്രകാശട് വിഷയവതരണും 
നെതെി. എഐഡിഎസട് ഒ സും
സ്ാന ടസക്രട്റി ആർ.അപർണ, 
എഐഡിനവഒ തിരവനന്തപു
രും ജില്ാ കമ്ിറ്റി ടസക്രട്റി വി. 
സുജിതട്, ജില്ാ കമ്ിറ്റി അുംഗും 
അജിതട് മാതയു, എ.നഷജു, എഐ
ഡിഎസട് ഒ തിരവനന്തപുരും ജില്ാ 
പ്രസിഡറെട്  സ്ഗാവിന്ട് ശശി, ജില്ാ 
ടസക്രട്റി ബി.എസട്.എമിൽ, സ്ഡാ. 
അമ്മു ലൂസ്ക്ാസട് എന്നിവർ േർ
ച്ചയിൽ പടങ്ടുത്തു സുംസാരിച്ചു.

ടകാല്ും കുണ്റ മുക്െയിൽ 
നെന്ന ഖുേിറാും സ്ബാസട് അനുസ്മ
രണ സസ്മ്ളനും എഐഡിനവഒ 
സുംസ്ാന നവസട് പ്രസിഡറെട്  
ടക.ബിമൽജി ഉേട്ഘാെനും ടേയ്തു. 
ജില്ാ ടസക്രട്റി ടക.മസ്ഹഷട് 
അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജി.സതീ
ശൻ, ആർ.രാഹുൽ എന്നിവർ പ്ര

സുംഗിച്ചു.
ആഗസ്റട് 11നട് സ്കാഴിസ്ക്ാെട് 

പുതിയ ബസട് സ്റാറെിൽ നെന്ന 
അനുസ്മരണ സസ്മ്ളനും സുംസ്ാന 
പ്രസിഡറെട് ഇ.വി. പ്രകാശട് ഉേട്ഘാ
െനും ടേയ്തു. സുംസ്ാന ടസക്രട്
റി പി.ടക.പ്രഭാഷട് മുഖ്യപ്രഭാഷണും 
നെതെി. സുംസ്ാന സ്ജാ.ടസക്ര
ട്റി െി.ഷിജിടറെ അദ്ധ്യക്ഷതയി
ൽ സ്േർന്ന സ്യാഗതെിൽ ജില്ാ 
ടസക്രട്റി രൂസ്പഷട് വർമ് അഡ്.
പി.സി. വിസ്വകട്, അഡ്.ഇ.സനൂ
പട്, പി.രാസ്ജഷട്, എഐഡിഎ
സട്ഒ ജില്ാ ടസക്രട്റി ടക.റഹിും 
എന്നിവർ പ്രസുംഗിച്ചു. 

സ്കാട്യും ജില്ാ കമ്ിറ്റിയുടെ 
ആഭിമുഖ്യതെിൽ  വാരാേരണതെി

നട് സമാപനും കുറിച്ചുടകാണ്ട് ആഗ
സ്റട് 15നട് സ്കാട്യും നഗരതെിൽ 
പ്രകെനവും ഖുേിറാുംസ്ബാസട് അനു
സ്മരണസ്യാഗവും നെന്നു. എഐ
ഡിനവഒ ജില്ാ പ്രസിഡറെട്  രജിത 
ജയറാും അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സും
സ്ാന പ്രസിഡറെട്  ഇ.വി.പ്രകാ
ശട് മുഖ്യപ്രസുംഗും നെതെി. ജില്ാ 
ടസക്രട്റി വി.അരവിന്ട്, ജില്ാ 
നവസട് പ്രസിഡറെട് വി.ശ്ീകാന്തട് 
എന്നിവർ പ്രസുംഗിച്ചു. ജല്ാ കമ്ി
റ്റിയുംഗങ്ൾ മസ്നാഷട് സ്മാഹൻ, 
എ.ജി.വിശ്നാഥട്, റസ്ലഷട് േന്ദ്രൻ, 
മായസ്മാൾ ടക.പി., സ്ഡാ.തുഷാര 
സ്താമസട്, അരണ് സ്ബാസട്, ശ്ീ
ജിതട് കല്റ എന്നിവർ പ്രകെന
തെിനട് സ്നതൃത്ും നൽകി.

ജനമ�ോചന പ്രതിജ്ോ വോരം വിവിധ ജില്ലകളിൽ സ�ുചിതം ആചരിച്ു

ഇന്ത്യൻ സ്ാതന്ത്യ സമര
തെിടല ധീര രക്തസാക്ഷി, സ്കരള 
ഭഗതട് സിുംഗട് വക്ും അബ്ദുൽ ഖാേർ 
രക്തസാക്ഷിത് േിനാേരണതെി
ടറെ ഭാഗമായി എഐഡിനവഒ 
തിരവനന്തപുരും ജില്ാ കമ്ിറ്റി
യുടെ ആഭിമുഖ്യതെിൽ ടസപ്ും
ബർ 9നട് വക്ും കെവിടല ഖാേർ 
സ്മാരകതെിൽ പുഷ്ാർച്ചനയുും 
മണനാക്ട് ജുംഗട്ഷനിൽ അനു
സ്മരണ സസ്മ്ളനവും നെതെി. 

വക്ും ഖാേറിടറെ ജീവേരി
ത്കാരനായ വക്ും സുകുമാരൻ 
സ്യാഗും ഉേട്ഘാെനും ടേയ്തു. എഐ
ഡിനവഒ ജില്ാ ടസക്രട്റി വി. 
സുജിതെട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
സുംസ്ാന പ്രസിഡറെട് ഇ.വി.പ്ര

കാശട് മുഖ്യപ്രസുംഗും നെതെി. 
ടക ടറയിൽ സിൽവർ നലൻ 

വിരദ്ധ ജനകീയ സമിതി സും
സ്ാന രക്ഷാധികാരി ടക. നശ
വപ്രസാേട്, ആർട്ിസ്റട് റഹീും വക്ും, 
സ്ഗാവിന്ട് ശശി,  ആർട്ിസ്റട് ഗിരീഷട് 
ബാബു, സതീശൻ ആയൂർ, എ. 

നഷജു, വി. അരവിന്ട്, അജിതട് 
മാതയു എന്നിവർ സുംസാരിച്ചു. 
വക്ും ഖാേറിടറെ ബന്ധുക്ളായ 
ഫാമി അബ്ദുൾ റഹീും, ജീന, നാ
േിർഷാ മുഹമ്േട് എന്നിവർ പു
ഷ്ാർച്ചനയിലും അനുസ്മരണ സ്യാ
ഗതെിലും സുംബന്ധിച്ചു.

വക്ം അബ്ുൽ ഖോദറിന്റെ 79-ോം രക്തസോക്ിത്വ ദിനം;
അനുസ്�രണ സമമേളനം സംഘടിപ്ിച്ു

ഉയിർടതെഴുസ്ന്നല്പട് ആധുനിക ജനാധി
പത്യ സങ്ല്പങ്ളിൽ നിന്നുള്ള വിസ്േേ
മാണട്. ആസ്ഗാളതലതെിൽ വളർന്നു ടകാ
ണ്ിരിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹികാസ്ാസ്്യ
തെിടറെ ഒടുവിലടതെ ഇരയാണട് റുഷട്േി. 
വിവാേതെിനാ്േമായ സ്നാവൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്ട്ട്ടു പത്തു വർഷങ്ൾക്കുസ്ശ
ഷും ജനിച്ച, ആ സ്നാവൽ വായിക്ാതെ 
ഒര യുവാവാണട് റുഷട്േിടയ മാരകമായി 
കുതെി്രിസ്ക്ൽ്ിച്ചതട് എന്നതട്, യു
ക്ത്യാധിഷ്ഠിതമായ േിന്തയുും പ്രതികരണ
വും ടപാതുജീവിതതെിൽനിന്നട് എത്
സ്തൊളും അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു എന്നാ
ണട് കാണിക്കുന്നതട്.

ഭീകരവാേിയായ അപരത്ും എന്ന 
നിലയിൽ സ്ലാക മുസീമിടന ടപാതുസ്ബാ
ധതെിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്ാനുള്ള പ്രോരണ 
പ്രവർതെനങ്ൾ നെത്തുന്നതുും അസ്തസ
മയും തടന്ന സ്ലാകടമങ്ങുും ഭീകരവാേസും

ഘങ്ടള ടേല്ലുും ടേലവും ടകാടുത്തു വളർ
ത്തുന്നതുും ഇന്നട് യുഎസട് സാമ്ാജ്യത്മാ
ടണന്നതട് സുവിേിതമാണട്. ഭീകരവാേ
തെിടനതിടരടയന്ന വ്യാസ്ജന ന്യായയു
ക്തമായ ജനാധിപത്യമുസ്ന്നറ്റങ്ടള തകർ
ക്ാനുള്ള അസ്മരിക്ൻ സാമ്ാജ്യത്തെി
ടറെ ഹീനശ്മങ്ൾക്ട് പിന്തുണ സ്നെി
ടയടുക്ാനാണട് അവർ ഇതിലൂടെ ശ്മി
ക്കുന്നതട്. മുസീും ജനസാമാന്യതെിടല 
വലിടയാര വിഭാഗും  സാമ്ാജ്യത്തെി
ടറെയുും ഭീകരവാേികളടെയുും ടകണിയിൽ
ട്ട്ടു എന്നതട്, ഈ സാമ്ാജ്യത്-മുതലാ
ളിതെ ശക്തികൾടക്തിടര ചൂഷിതരായ 
ജനങ്ൾ നെത്തുന്ന അതിജീവന സമര
ങ്ടള വൻസ്താതിൽ പുറസ്കാട്െിക്കുന്നുണ്ട്. 
സ്ലാകടമമ്ാടുും കടുതെ പിന്തിരി്ൻ 
വലതുപക്ഷ, നവനാസി പ്രസ്ാനങ്ൾ 
ആധിപത്യും സ്നടുന്ന കാഴട്ച്ച, ജനാധിപ
ത്യശക്തികളടെ ഉതെരവാേിതെും എത് 

വലതാണട് എന്നാണു കാണിക്കുന്നതട്. 
മതും വ്യക്തിയുടെ സ്കാര്യ വിശ്ാസപ്ര
മാണും മാത്മായിരിക്കുകയുും ടപാതുജീ
വിതതെിൽ അതിനട് ഇെടപൊനുള്ള സാ
ഹേര്യും അനുവേിക്ാതിരിക്കുകയുും ടേ
യ്യുക എന്നതട് മസ്തതരത്തെിടറെ പ്രാഥ
മികമായ സങ്ല്പമാണട്. കലയിലൂടെയുള്ള 
സ്ച്ഛന്മായ ആവിഷ്കാരും സാധ്യമാകുക 
എന്നതട് സ്തന്തമായ ഒര സമൂഹതെി
ടറെ ലക്ഷണമാണട്.

സർഗ്ഗാത്കമായ ആവിഷ്കാരങ്ൾ
ക്കുും ജനങ്ളടെ സമാധാനപൂർണ്മായ 
നിലനില്പിനുും ഭീഷണിയായ മതമൗലി
കവാേതെിടനതിടരയുള്ള സ്പാരാട്ടതെ, 
ചൂഷിതരായ ജനങ്ൾ നെത്തുന്ന വിസ്മാ
േന സമരങ്ളമായി കണ്ിസ്േർക്കുക 
എന്നതാണട് നമ്മുടെ ഉതെരവാേിതെടമ
ന്നട് റുഷട്േിക്കു സ്നസ്ര നെന്ന ഈ ആക്രമ
ണും നടമ് ഓർമ്ി്ിക്കുന്നു.

ജനശമാെന പ്രതിജ്ാവാരത്ിന് സമാേനം കുറിച്ചുലോണ്്  
ശോട്ടയത്് നടന്ന പ്രേടനം.

ശോഴിശകാട് പുതിയ ബസ് സ്റാറെില് നടന്ന അനുസ്മരണ സശമ്മെനം 
സംസ്ാന പ്രസിഡറെ് ഇ.വി.പ്രോേ് ഉദ്ഘാടനം ലെയ്യുന്നു.

തൃപ്പുണിത്തുറയില്  ഖുദിറാംശബാസ് അനുസ്മരണസശമ്മെനത്ില് 
എഐഡിലവഒ സംസ്ാന ലസക്രട്ടറി േി.ലേ.പ്രഭാഷ് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

വകം അബ്ദുല് ഖാദര് രക്തസാക്ിത്വ ദിനാെരണം വകം അബ്ദുല് 
ഖാദറിലറെ ജീവെരിത്ോരനായ വകം സുകുമാരൻ  ഉദ്ഘാടനം ലെയ്യുന്നു.
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സോധുജന വിസ്മാേന സും
യുക്ത സ്വേിയുടെ സ്നതൃത്തെിൽ 
മഹാനായ അയ്ൻകാളിയുടെ 
159-ാമതട് ജന്േിനാസ്ഘാഷും 
രണ്ടുേിവസങ്ളിലായി ടേങ്റ 
സമരഭൂമിയിൽ നെന്നു. സാമൂ
ഹ്യപ്രവർതെകനുും സാഹിത്യ
കാരനുമായ ഇ.വി.പ്രകാശട് 27നട് 
രാവിടല പരിപാെികൾ ഉേട്ഘാ

 വിനാശ  പദ്ധതി ടക ടറയിൽ 
സിൽവർനലൻ പിൻവലിച്ചട് ഉതെ
രവിറക്കുക, സമരക്ാർക്കുസ്മൽ 
ചുമതെിയിട്ടുള്ള സ്കസുകൾ നിര
പാധികും പിൻവലിക്കുക, സ്പാലീ 
സട് അതിക്രമതെിനിര യായിട്ടുള്ള 
എല്ാവർക്കുും നഷ്പരിഹാരും 
നൽകുക തുെങ്ിയ ആവശ്യങ്
ൾ ഉന്നയിച്ചുടകാണ്ട് ടകടറയിൽ 
സിൽവർനലൻ വിരദ്ധ ജനകീയ 
സമിതി സുംസ്ാനകമ്ിറ്റിയുടെ 
ആഭിമുഖ്യതെിൽ തിരസ്വാണേി
നതെിൽ ടസക്രസ്ട്റിയറ്റട് നെയി
ൽ ഉപവാസസമരും നെതെി. 

ഉപവാസസമരും മുൻമുഖ്യമന്തി 
ഉമ്ൻ ോണ്ി ഉേട്ഘാെനും ടേയ്തു. 
സ്കരളതെിനട് സ്യാജിക്ാതെ ടക 
റയിൽ സിൽവർ നലൻ പദ്ധതി 
നെ്ിലാക്കുന്നതട് ആത്ഹത്യാ
പരമാടണന്നട് അസ്ദ്ദഹും പറഞ്ഞു. 

തിരുഷ�ോണ ദിനത്ിൽ ന്െകകഷടേറിയറ്ിന് മുന്ിൽ
ന്ക ന്റയിൽ �ിരുദ്ധ െമിതിയുന്െ ഉപ�ോെ െമരം

സ്കന്ദ്രും അനുമതി നൽകിയാൽ 
സ്പാലും പദ്ധതി സ്കരളതെിൽ നെ
്ിലാക്രതട്. പാരിസ്ിതികമാ
യുും സാമൂഹ്യമായുും സാമ്തെിക
മായുും വൻ പ്രത്യാഘാതും സൃഷ്ി
ക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി ഏതട് അനുമ
തി സ്നെിയാലും സ്കരളതെിൽ 

അനുവേിക്ില്. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ാതെ 
സമരവമായി മുസ്ന്നാട്ടു സ്പാകുന്ന 
ജനങ്ൾടക്ാ്ും എസ്്ാഴുും ഉണ്ട് 
എന്നുും അസ്ദ്ദഹും പ്രഖ്യാപിച്ചു. 
പാത കെന്നുസ്പാകുന്ന കാസറ
സ്ഗാഡട് മുതൽ തിരവനന്തപുരും 
വരയുള്ള എല്ാ ജില്കളിടലയുും 

വനിതകൾ ഉൾട്ടെ നൂറുകണ
ക്ിനു പ്രധിനിധികൾ ഉപവാസ 
സമരതെിൽ  പടങ്ടുക്കുത്തു. സമിതി 
സുംസ്ാന ടേയർമാൻ എും.പി. 
ബാബുരാജട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
വിഴിഞ്ും സമരതെിടറെ സ്നതാവട് 
ഫാേർ യൂജിൻ ടപസ്രര മുഖ്യപ്ര
ഭാഷണും നെതെി. എും.വിൻടസ
റെട് എുംഎൽഎ, സ്ഡാ.ടക.ജി.താര, 
ഷിബു  സ്ബബി സ്ജാണ് (മുൻ മന്തി), 
സ്ജാസഫട് സി.മാതയു, അഡ്. സുസ്ര 
ഷട് കുമാർ (ബിടജപി), സ്ജാസഫട് 
എും.പുതുസ്ശ്രി (മുൻ എുംഎൽഎ), 
അഡ്.എ.എൻ. രാജൻബാബു(
മുൻഎുംഎൽഎ), സ്ഡാ.എും.പി.മ
തൊയി, പി.െി.സ്ജാണ്, ആർ.കു
മാർ (എസട് യുസിഐ(സി)), ഷബീർ 
ആസാേട് (എസട് ഡിപിഐ), സ്ഗ്
വിയസട് അലക്ാണ്ർ (സ്രാജട് 
ഇന്ത്യ പാർട്ി), ഫാതെിമ അബ്ബാ

ആഗസ്റ് 5 ആെരണശത്ാടനു
ബന്ധിച്ച് സഖാവ് ലപ്രാവാഷ് 
ശഘാഷ് നടത്ിയ പ്രസംഗത്ി
ലറെ തുടര്ന്നുള്ള ഭാഗം അടുത് 
െകത്ില് ലോടുക്കുന്നതാണ്. 

- എഡിറ്ര്, യൂണിറ്ി

െനും ടേയ്തു. എസട് വിഎസട് വി 
സുംസ്ാന പ്രസിഡറെട് ടക.എ
സട്. സ്ഗാപി അധ്യക്ഷത വഹി
ച്ചു. ജനറൽ ടസക്രട്റി സ്ബബി 
ടേര്ിട്കാവട്, സമര സഹായ 
സമിതിയുംഗും ബിനു സ്ബബി, 
സുംസ്ാന രക്ഷാധികാരി അജി
കുമാർ കറ്റാനും, എഐഎുംഎ
സട്എസട് ജില്ാ ടസക്രട്റി എസട്.

രാധാമണി, ടക.ടക.അേയുതൻ 
മാണികുളും, പി.ടക.ബാബു തു
െങ്ിയവർ പ്രസുംഗിച്ചു. തുെർ
ന്നട് വിവിധ കലാകായിക മത്
രങ്ൾ നെന്നു.

28നട് രാവിടല പതെനുംതി
ട് അുംസ്ബേട്കർ ഭവനിലും സമ
രഭൂമിയിടല വിവിധ ശാഖക
ളിലും പുഷ്ാർച്ചന നെന്നു. ശാ
ഖകളിൽ നിന്നാരുംഭിച്ച ജന്
േിന സസ്ന്ശറാലി 3-ാും കൗ
ണ്റിടല സസ്മ്ളന നഗരിയി
ടലതെിസ്ച്ചർന്നു. തുെർന്നട് വിവിധ 
മത്രങ്ൾ നെന്നു. സമാപന 
സസ്മ്ളനും ബാനർ സാും്ാ
രിക സമിതി സുംസ്ാന കമ്ി
റ്റിയുംഗും എൻ.ടക.ബിജു ഉേട്ഘാ
െനും ടേയ്തു. തുെർന്നട് സമരഭൂ
മിയിടല കലാ സുംഘങ്ളടെ 
സ്കാൽകളി, ഗാനസ്മള, നൃതെും 
എന്നിവ അരസ്ങ്റി.

മഹാനായ അയ്യങ്കാെിയുലട 159-ാം ജന്മദിനത്ില് ലെങ്റ സമരഭൂമി
യില് നടന്ന പുഷ്ാര്ച്ചന.

സട്(ടവൽടഫയർ പാർട്ി), എസട്.
രാജീവൻ, ടക.നശവപ്രസാേട്,  
അഡ്.സ്ജാണ് സ്ജാസഫട്, വി.ടജ. 
ലാലി, സ്ജാണ് ടപരവന്താനും, 
എും.ഷാജർഖാൻ, രാമേന്ദ്രൻ വര
പ്രതെട് (സ്കാഴിസ്ക്ാെട്), ബാബു  
കുട്ൻേിറ (സ്കാട്യും), എ.പി.ബേ
റുദ്ദീൻ(കണ്ണൂർ), മൻസൂർ അലി(മ
ലപ്പുറും), സിന്ധു ജയിുംസട് (ആല
പ്പുഴ), ശിവോസട് മഠതെിൽ (തൃശ്ശൂർ), 
വിനു കുര്യാസ്ക്ാസട് (എറണാകു
ളും), മുരസ്കഷട് നെക്ൽ (പതെ
നുംതിട്), എ.ടജയിുംസട് (ടകാല്ും), 
രാമേന്ദ്രൻ കരവാരും (തിരവന
ന്തപുരും), എൻ.എും സലീും (കാ
സർസ്ഗാഡട് ), നഷല ടക സ്ജാണ്,  
േന്ദ്രാുംഗേൻ മാൊയി, മാരിയ 
അബു, എ.നഷജു, നസീറ സു
നലമാൻ, ശരണ്യ രാജട് തുെങ്ി
യവർ പ്രസുംഗിച്ചു.

ലൈംഗിക പീഡന പരാ
തിയിൽ സിവികട് േന്ദ്രനട് ജാമ്യും 
അനുവേിച്ചുടകാണ്ട്  സ്കാഴി
സ്ക്ാെട് ടസഷൻസട് സ്കാെതി  
അതിജീവിതടയ്ക്കതിരായി നെ
തെിയ പരാമർശും അസ്ങ്യറ്റും 
സ ാ മൂ ഹ ്യവ ി ര ദ്ധ മ ാ ണട് .  
എസട് സി/എസട് െി അതിക്രമ
വ൦ ബലാത്ുംഗവ൦ ഉൾട്ട് 
ഒര സ്കസിൽ ഇവ്വിധതെിൽ 
ജാമ്യും അനുവേിക്കുന്നതുതടന്ന 
സ്കാെതികളടെ വിശ്ാസ്യത
ടയ സ്ോേ്യും ടേയ്യുന്നതാണട്. 
അസ്താടൊ്ും കുറ്റാസ്രാപിതൻ 
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സമർ്ിച്ച സ്ഫാസ്ട്ാകണ്ട്, 
ടപണ്കുട്ിയുടെ  വസ്ത്രധാരണും 
പ്രസ്ലാഭനീയമാടണന്നതിനാൽ 
354 വകു്ട് നിലനിൽക്ില് 
എന്ന പരാമർശും സ്ത്രീവിരദ്ധവ൦,  
തടറെ പരിധിയിൽ അല്ാതെ 
ഒര സ്കസിടന സുംബന്ധിച്ചു 
ടതറ്റായ സൂേനകൾ നൽകി 
പ്രതിടക്ാ്൦ സ്േരന്നതുമാ
ണട്.  സ്ത്രീ പീഡന സ്കസുകളി
സ്ലാ, ജാമ്യ അസ്പക്ഷകളിസ്ലാ 
വിധി പുറട്ടുവിക്കുസ്മ്ാൾ 
അവശ്യും പാലിക്ട്സ്െണ്
തായി സുപ്രീും സ്കാെതി നിർ

സ്ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്ന മാനേണ്ങ്ൾ
ക്ട് കെക വിരദ്ധവമാണട്. 

പ്രസ്തുത സ്കസിൽ കുറ്റാസ്രാ
പിതൻ ഉന്നതസ്ാനീയനുും, 
സമൂഹതെിൽ സ്ാധീനും ഉള്ള
യാളമാണട്. പരാതിക്ാരി ദുർ
ബ്ബലവിഭാഗതെിൽ ടപടുന്ന ഒര 
സ്ത്രീയാണട്. സ്കാെതികൾ നിര
തെരവാേപരമായി നെത്തുന്ന 
ഇതെരും അഭിപ്രായങ്ൾ, സ്ത്രീ
കടള ഒര പരാതി ഉന്നയിക്കു
ന്നതിൽ നിന്നുസ്പാലും തെയുക
യുും നിരന്തര൦ നീതിനിസ്ഷധ
തെിടറെ ഇരകളാക്ി മാറ്റുകയുും 

ടേയ്യു൦. ഇതെരും ഒര പ്രസ്ാവ
നയിലൂടെ, ഏടറ ധാർമ്ികത
യുടെ അെിസ്ാനതെിൽ നിർ
വ്വഹിസ്ക്ണ്ടുന്ന ന്യായാന്യായ 
വിേിന്തനതെിനട് താൻ സ്യാഗ്യ
നല് എന്നട് വിധി പ്രസ്ാവിച്ച 
ജഡട്ജി ടതളിയിച്ചിരിക്കുകയാ
ണട്.  സാമൂഹ്യ വിരദ്ധവും നീ
തിയ്ക്കുും നിയമതെിനുും നിരക്ാ
തെതുമായ സ്കാെതി പരാമർശ
തെിടനതിടര അഖിസ്ലന്ത്യാ 
മഹിളാ സാും്ാരിക സുംഘെന 
ശക്തമായ പ്രതിസ്ഷധും സ്രഖ
ട്ടുത്തുന്നു. സ്കാഴിസ്ക്ാെട് ടസ

ഷൻസട് സ്കാെതി സിവികട് േന്ദ്ര
നട് അനുവേിച്ചിരിക്കുന്ന നീതി
പൂർവ്വകമല്ാതെ ജാമ്യും റദ്ദട് ടേ
യ്യുവാൻ സർക്ാർ അെിയന്തര 
ഇെടപെൽ നെതെണടമന്നട് 
എഐഎുംഎസട്എസട്  ആവ
ശ്യട്ടുന്നു.

knhnIv N{µs\Xncmb ssewKnI ]oU\ ]cmXn : AXnPohnXbvs¡Xncmb 
tImSXn ]cmaÀiw kmaqly hncp²wþFsF-Fw-F-kvFkv

ഉേവാസസമരത്ില് സംസ്ാനദുരന്നിവാരണ ശേന്ദ്രം മുൻശമധാവി 
ശഡാ.ലേ.ജി.താര പ്രസംഗിക്കുന്നു. ലേലറയില് സില്വര്ലെൻ വിരുദ്ധ 
ജനേീയ സമിതി സംസ്ാന ലെയര്മാൻ എംേി ബാബുരാജ്, ഫാദര് 
യൂജിൻ ലേശരര തുടങ്ിയവര് സമീേം.

ശവൾഡ് ലഫഡശറഷൻ ഓഫ് ശരേഡ് യൂണിയലറെ ആഹ്വാനപ്രോരം 
എഐയുറ്ിയുസി തൃപ്പൂണിത്തുറയില് സംഘടിപ്ിച്ച യുദ്ധവിരുദ്ധ കൂട്ടാ
യ്മ എൻ.ആര്. ശമാഹൻ കുമാര് ഉദ്ഘാടനം ലെയ്യുന്നു.

sXm-gn-em-fn-I-fp-sS bp-²-hn-cp-² Iq-«mbva

എസ് യുസിഐ(േമ്മ്യൂണിസ്റ്) ജില്ാേമ്മിറ്ി ശോട്ടയത്് ജി.എസ്. േത്മ
കുമാര് ഭവനില്  സംഘടിപ്ിച്ച ദ്വിദിന േഠനേ്യാമ്ില് സംസ്ാന ലസ
ക്രശട്ടറിയറ്് അംഗം ആര്.കുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു. ലസക്രശട്ടറിയറ്് അം
ഗങ്ൾ എസ്.രാജീവൻ, ജയ്സൺ ശജാസഫ്, ശോട്ടയം ജില്ാലസക്രട്ട
റി മിനി ലേ.ഫിെിപ്്, സംസ്ാന േമ്മിറ്ിയംഗം േി.എൻ. തങ്കച്ചൻ, ജില്ാ 
ലസക്രശട്ടറിയറ്് അംഗം എൻ.ശവണുശഗാോല് എന്നിവര് ശവദിയില്.

tIm«-bw PnÃm- ZznZn-\ ]T-\-Iym-¼v
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വിവിധ രാജ്യങ്ളിടല ഗവ
ടമെന്റുകൾ പിന്തുെരന്ന അശാ
സ്ത്രീയ സമീപനങ്ൾടക്തിടര, 
ശാസ്ത്രതെിടറെയുും ശാസ്ത്രീയ മസ്നാ
ഭാവതെിടറെയുും പ്രാധാന്യും ഉയർ
തെി പിെിക്ാനായി രൂപും ടകാണ് 
അന്തർസ്േശീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ാന
മാണട് മാർച്ചട്  സ്ഫാർ സയൻസട്. 
ശാസ്ത്രീയ ടതളിവകടള അവഗ
ണിച്ചുടകാണ്ട്, 'കാലാവസ്ാ വ്യ
തിയാനും' എന്നതട് ഒര വ്യാജ പ്ര
േരണമാടണന്നട് പ്രഖ്യാപിച്ചട്  
അതുമായി ബന്ധട്ട് പാരിസട് 
ഉെമ്െിയിൽ നിന്നട് ഏകപക്ഷീ
യമായി പിന്ാറിയ അന്നടതെ 
അസ്മരിക്ൻ പ്രസിഡറെട്  സ്ഡാ
ണാൾഡട്  ട്ുംപിടറെ നെപെിയിൽ 
പ്രതിസ്ഷധിച്ചുടകാണ്ട് അസ്മരി
ക്യിടല ശാസ്ത്രജ്ഞരും ശാസ്ത്ര 
പ്രവർതെകരമാണട് മാർച്ചട്  സ്ഫാർ 
സയൻസട് പ്രസ്ാനതെിനട് തുെ
ക്ും കുറിച്ചതട്. പിന്നീെതട് ഒര 
ആസ്ഗാള ശാസ്ത്ര മുസ്ന്നറ്റമായി മാ
റുകയായിരന്നു. ശാസ്ത്രടതെ അെി
സ്ാനമാക്ിടകാണ്ട് മാത്സ്മ 
സാമൂഹ്യ പുസ്രാഗതി സാധ്യമാവ
കയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ടതളിവക
ളടെ  അെിസ്ാനതെിൽ  നയരൂ
പീകരണും നെതെണും എന്നതാ
യിരന്നു 2017 ഏപ്രിൽ 22നട് വിവിധ 
രാജ്യങ്ളിടല 600ൽ അധികും 
നഗരങ്ളിൽ നെന്ന സ്ഗ്ാബൽ 
മാർച്ചട്  സ്ഫാർ സയൻസിടറെ പ്ര
ധാന ഡിമാന്റുകളിൽ ഒന്നട്.

സ്ഗ്ാബൽ മാർച്ചട്  സ്ഫാർ സയൻ
സിടറെ  ഭാഗമായാണട് ഇന്ത്യയിൽ 
വിവിധ ശാസ്ത്ര സുംഘെനകളും 
ശാസ്ത്രജ്ഞരും അധ്യാപകരും 
ഗസ്വഷക വിേ്യാർഥികളും ശാസ്ത്ര 
തല്പരരും സ്േർന്നട് 'ഇന്ത്യ മാർച്ചട്  
സ്ഫാർ സയൻസട് ' എന്ന പ്രസ്ാ
നതെിനട് രൂപും ടകാടുതെതട്. 2022 
ഓഗസ്റട്  മാസതെിൽ ഇന്ത്യയിടല 
മിക്വാറുും എല്ാ സുംസ്ാനങ്
ളിലും നിരവധി മാർച്ചട്  സ്ഫാർ 
സയൻസട് പരിപാെികൾ സുംഘ
െി്ിക്ടപട്ടു.

അശാസ്ത്രീയവും  അബദ്ധ ജെി
ലവമായ ആശയങ്ളടെ പ്രോ 
രണും അവസാനി്ിക്കുക, ഭരണ
ഘെനയുടെ 51എ അനുസ്ച്ഛേതെി
നട് അനുസൃതമായി ജനങ്ളിൽ 
ശാസ്ത്രീയ മസ്നാഘെന വളർതെി
ടയടുക്കുക, സ്കന്ദ്ര ബജറ്റിടറെ 10 
ശതമാനവും സുംസ്ാന  ബജറ്റു
കളടെ 30 ശതമാനവും വിേ്യാഭ്യാ
സതെിനായി നീക്ിവക്കുക, ശാ
സ്ത്ര-സാസ്ങ്തികവിേ്യ-സാമൂഹ്യ  
ശാസ്ത്ര  ഗസ്വഷണതെിനായി ജി
ഡിപിയുടെ 3% േിലവഴിക്കുക, 
പരിസ്ിതിടയ  സുംരക്ഷിക്കുക
യുും ആസ്ഗാള താപനും തെയുന്ന
തിനുള്ള  ഫലപ്രേമായ നെപെി
കൾ  സ്ീകരിക്കുകയുും  ടേയ്യുക, 
നിക്ഷിപ്  താതട്പര്യങ്ൾക്ായി  
രാജ്യതെിടറെ പ്രകൃതി  സമ്തെി

ടന  ചൂഷണും  ടേയ്യുന്നതട്  അവ
സാനി്ിക്കുക, ശാസ്ത്രീയ  ടതളി
വകളടെ  അെിസ്ാനതെിൽ  നയ
രൂപീകരണും  നെത്തുക തുെങ്ിയ  
ഡിമാന്റുകൾ മുസ്ന്നാട്ടു വച്ചുടകാ
ണ്ാണട് ഇന്ത്യയിടല ശാസ്ത്ര  സമൂഹും  
ഇന്ത്യ മാർച്ചട്  സ്ഫാർ സയൻസട് 
സുംഘെി്ിച്ചതട് . സ്േശീയ വിേ്യാ
ഭ്യാസ നയും 2020ടറെ ഭാഗമായി  
'ഇന്ത്യൻ ജ്ഞാന വ്യവസ്'  എന്ന 
സ്പരിൽ അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യ

ങ്ൾ പാഠപുസ്കങ്ളിൽ ഉൾട്
ടുത്തുന്നതട് അവസാനി്ിക്കുക 
എന്നതായിരന്നു മടറ്റാര പ്രധാന 
ഡിമാറെട്.

ജനങ്ളിൽ പ്രസ്ത്യകിച്ചുും വി
േ്യാർത്ികളിൽ ശാസ്ത്രീയ േിന്താ
ഗതി വികസി്ിടച്ചടുക്കുക എന്ന 
ഉസ്ദ്ദശസ്തൊടെ നവവിധ്യമാർന്ന 
പരിപാെികൾ വിവിധ ജില്കളി
ൽ മാർച്ചട്  സ്ഫാർ സയൻസിടറെ 
ഭാഗമായി നെന്നു.

വിവിധ ശാസ്ത്ര സുംഘെനകള
ടെയുും, ശാസ്ത്ര പ്രവർതെകർ, അധ്യാ
പകർ, വിേ്യാർത്ികൾ, ഗസ്വഷ
കർ എന്നിവരടെയുും പങ്ാളിതെ
സ്തൊടെ ആഗസ്റട് 27നട് തിരവ
നന്തപുരും നഗരതെിൽ മാർച്ചട്  
സ്ഫാർ സയൻസട് നെന്നു. മ്യൂസി
യതെിനടു ത്തുള്ള സത്യൻ സ്മാ
രക ഹാളിൽ രാവിടല  ആരുംഭി
ച്ച പരിപാെി മാർച്ചട്  സ്ഫാർ സയൻ
സട് തിരവനന്തപുരും സുംഘാെക 
കമ്ിറ്റി പ്രസിഡറെട് ടപ്രാഫസർ 
സി.പി. അരവിന്ാക്ഷൻ ഉേട്ഘാ
െനും ടേയ്തു. സ്ഡാ.ശശികുമാർ സ്യാ
ഗതെിനട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തു
െർന്നട് 'കാലാവസ്ാ വ്യതിയാന
വും സ്കരളവും' എന്ന വിഷയതെിൽ 
സ്കരള യൂണിസ്വഴ്ിറ്റിയിടല ടപ്രാ
ഫസർ എ.ബിജുകുമാറുും 'ശാസ്ത്രീയ 
േിന്താഗതി' എന്ന വിഷയതെിൽ 
പ്രമുഖ ശാസ്ത്രപ്രോരകൻ സ്ഡാ. 
നവശാഖൻ തമ്ിയുും പ്രഭാഷ
ണും നെതെി. സ്യാഗതെിൽ ശ്ീ 
ഷാജി ആൽബർട്ട്, സ്ഡാക്ർ വി. 
എസട്.ശ്യാും, സ്ഗാമതി, സ്മധാ സു
സ്രന്ദ്രനാഥട്, എസട്. അരണ് എന്നി
വരും സുംസാരിച്ചു. തുെർന്നട് നെന്ന  
മാർച്ചട്  സ്ഫാർ സയൻസട്  മ്യൂസി
യതെിനടുത്തുനിന്നുും ആരുംഭിച്ചട് 

പാളയും ആശാൻ സട് ക്യറിൽ 
അവസാനിച്ചു. 

ഇന്ത്യ മാർച്ചട് സ്ഫാർ സയൻ
സട് സ്കാഴിസ്ക്ാെട് ജില്ാസുംഘാ
െകസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യതെിൽ 
മാനാഞ്ിറയിൽ നെന്ന പരിപാെി 
പ്രമുഖ ശാസ്ത്ര പ്രോരകനുും സ്കരള 
ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷതെട് മുൻ 
പ്രസിഡന്റുമായ ടപ്രാഫ.ടക.പാ
പ്പൂട്ി ഉേട്ഘാെനും ടേയ്തു. സ്ഡാ.എും. 
സ്ജ്യാതി രാജട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണും 

നെതെി. ജില്ാ പ്രസിഡണ്ട് സോ
നന്ൻ മാസ്റർ അധ്യക്ഷനായി.
ജില്ാ കണ്വീനർ സ്ഡാ. ഇ.ശ്ീ
കുമാരൻ സ്ാഗത പ്രസുംഗും നെ
തെി.

എറണാകുളും ജില്ാ മാർച്ചട് 
സ്ഫാർ സയൻസട് തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ 
നെന്നു. സമാപന സസ്മ്ളനും ഇന്ി
രാഗാന്ധി ടസറെർ സ്ഫാർ അസ്റ്റാ
മികട് റിസർച്ചിടല മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 
സ്ജാർജ്ജട് സ്ജാസഫട് ഉേട്ഘാെനും 
ടേയ്തു. മാർച്ചട് സ്ഫാർ സയൻസട് 
ജില്ാ സുംഘാെക കമ്ിറ്റികണ്
വീനർ ടക.എസട്.ഹരികുമാർ അദ്ധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ചു. സ്ബ്കട് ത്രൂ സയൻ
സട് ടസാനസറ്റി ജില്ാ ടസക്രട്
റി പി.പി.സജീവട് കുമാർ സ്ാഗ
തും ആശുംസിച്ചു. ടക. എസട്.ശ്രുതി 
(സ്പായട്ി ഓഫട് റിയാലിറ്റി), 
പി.പി.ഏബ്ഹാും എന്നിവർ പ്ര
സുംഗിച്ചു. മാർച്ചിനട് രശ്ി ശ്ീജി
തെട്, നിള സ്മാഹൻകുമാർ, സി.
എൻ. മുന്ൻ, സി.ബി.അശാകൻ, 
എന്നിവർ സ്നതൃത്ും നൽകി.

സ്കാട്യും ജില്യിൽ സിഎുംസട് 
സ്കാസ്ളജിൽ നെന്ന മാർച്ചട്  സ്ഫാർ 
സയൻസട് പരിപാെി പ്രിൻസി് ൽ 
ടപ്രാഫ. വർഗീസട്. സി. സ്ജാഷ്ാ 
ഉേട്ഘാെനും ടേയ്തു. ടപ്രാഫ. പി.സി 
സ്ജാണ് മാർച്ചട്  ഫ്ാഗട് ഓഫട്  ടേയ്തു. 
തുെർന്നട് ഗാന്ധി സട് ക്യറിൽ നെ
ന്ന സമാപന േെങ്ിൽ സ്കരള 
യുക്തി വാേി സുംഘും സുംസ്ാന 
ടസക്രട്റി രാജസ്ഗാപാൽ വാക
തൊനും, സിഎുംഎസട് സ്കാസ്ളജട് 
ഫിസിക്ട്  വിഭാഗും സ്മധാവി സ്ഡാ. 
സാും രാജട്, സ്ബ്കട് ത്രൂ സയൻസട് 
ടസാനസറ്റി ജില്ാ ടസക്രട്റി 
പി. ജി.ശശികുമാർ, മാർച്ചട് സ്ഫാർ 
സയൻസട് ജില്ാ ഓർഗനനസിും

ഗട് കമ്ിറ്റി കണ്വീനർ ടപ്രാഫ. 
പി.എൻ.തങ്ച്ചൻ, േിന്നുസ്മാൾ 
ടസബാസ്റ്യൻ, സലീമ സ്ജാസഫട് 
എന്നിവർ പ്രസുംഗിച്ചു.

ഇന്ത്യ മാർച്ചട് സ്ഫാർ സയൻ
സട് ആലപ്പുഴ ജില്ാ സുംഘാെക 
സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യതെിൽ 
നബക്ട് റാലിയുും സസ്മ്ളനവും 
നെന്നു. പുന്നപ്ര , അറവകാെട് ഹയർ 
ടസക്ൻഡറി സ്കൂളിനു സമീപതെട് 
നിന്നട് ആരുംഭിച്ച റാലി സ്ഡാ. പി. 

എസട്.ഷാജഹാൻ ഉേട്ഘാെനും 
ടേയ്തു. കരിമണൽ ഖനന വിരദ്ധ 
ഏസ്കാപന സമിതി ടേയർമാൻ 
എസട്.സുസ്രഷട് കുമാർ ആശുംസാ 
പ്രസുംഗും നെതെി. സ്ഡാ.ടക.ഹ
രിപ്രസാേട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
ടക.ശിവൻകുട്ി സ്ാഗതും പറ
ഞ്ഞു. സമാപന സ്യാഗും ഐെി 
വിേഗ്ദ്ധൻ കാർതെികട് സുസ്രന്ദ്രൻ 
ഉേട്ഘാെനും ടേയ്തു. എസട്. സൗ
ഭാഗ്യകുമാരി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
യുക്തിവാേിസുംഘും ജില്ാ സ്നതാവട് 
ബാലകൃഷ്ണൻ കല്ലുമല, സ്സാണി
ച്ചൻ പുളിങ്കുന്നട് എന്നിവർ ആശും
സാപ്രസുംഗും നെതെി െി.ആർ.രാ
ജിസ്മാൾ സ്ാഗതവും പി.എസട്.
അനന്തൻ  നന്ിയുും പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ മാർച്ചട്  സ്ഫാർ സയൻ
സിടറെ ഭാഗമായി ടകാല്തെട് േി
ന്നക്െയിൽ നെന്ന ശാസ്ത്ര പ്രോ
രണ ജാഥയുും സ്യാഗവും പ്രശസ് 
കവി ഇഞ്ക്ാെട് ബാലേന്ദ്രൻ 
ഉേട്ഘാെനും ടേയ്തു. മാർച്ചട്  സ്ഫാർ 
സയൻസട് ടകാല്ും ജില്ാ സുംഘാ
െക സമിതി കണ്വീനർ എൻ. 
ടെന്നിസണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
കവി വാക്നാെട് സുസ്രഷട്, രാജു 
െി.മുംഗലതെട്, നഷല ടക. സ്ജാണ്, 
പി.പി.പ്രശാന്തട് കുമാർ, മാനവട് 
സ്ജ്യാതി, േിബിൻ േിസ്നശട് എന്നി
വർ സുംസാരിച്ചു.

ടതാടുപുഴ ന്യൂമാൻ സ്കാസ്ളജിൽ 
നിന്നുും മങ്ാട്ടുകവലയിസ്ലക്ട് 
അദ്ധ്യാപകരും  ശാസ്ത്ര സമൂഹവും 
വിേ്യാർത്ികളും പടങ്ടുതെ  ഇന്ത്യ 
മാർച്ചട്  സ്ഫാർ സയൻസട് നെന്നു. 
മാർച്ചിനട് മുസ്ന്നാെിയായി സാൻസ്ജാ 
ഹാളിൽ വച്ചു നെന്ന സ്യാഗതെിൽ 
ജില്ാ ഓർഗനനസിുംഗട് കമ്ിറ്റി 
ടേയർമാൻ സ്ഡാ.സ്ജാ സ്ജക്ബട് 

അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നവസട് 
പ്രിൻസി് ാൾ സ്ഡാ.സാജു എബ്ാ
ഹും ഉേട്ഘാെനും നിർവ്വഹിച്ചു. 
എും.ടക.ഹരികുമാർ മുഖ്യ പ്രഭാ
ഷണും നെതെി. കണ്വീനർ ടക. 
എൽ.ഈ്ച്ചൻ ആശുംസകൾ 
സ്നർന്നു. ന്യൂമാൻ സ്കാസ്ളജട് ഫി
സിക്ട് വിഭാഗും സ്മധാവി സ്ഡാ. 
ബീന സ്മരി സ്ജാണ് സ്ാഗതവും 
ഗസ്വഷക വിേ്യാർത്ി സുധീഷട് 
നന്ിയുും പറഞ്ഞു.

പതെനുംതിട് ജില്യിടല മാർ
ച്ചട് സ്ഫാർ സയൻസട്, പതെനും
തിട് സ്കാര്യ ബസ്റാൻഡിൽ 
നിന്നട് ആരുംഭിച്ചട് ടസൻട്ൽ ജും
ഗട്ഷനിൽ സമാപിച്ചു. ഗലീലിസ്യാ 
ശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠന സ്ക
ന്ദ്രും ടസക്രട്റി എും.എസട്.മധു 
ഉേട്ഘാെനും ടേയ്തു. ആർ.രതീഷട് 
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. േിത്കാരൻ 
സതീഷട് പറസ്ക്ാെട്, പ്രവിത, 
സുസ്രഷട് കുമാർ, ശാരിക, സ്ബബി 
ടേരി്ിട്ക്ാവട് എന്നിർ പ്രസും
ഗിച്ചു. ആകാശട് സസ്ന്താഷട് നന്ി
പറഞ്ഞു.

മലപ്പുറും ജില്യിടല തിരൂരിൽ 
നെന്ന മാർച്ചട് സ്ഫാർ സയൻസട്  
ജില്ാ സുംഘാെക സമിതി  ടേ
യർമാൻ മസ്നാജട് സ്കാട്ക്ൽ  
ഉേട്ഘാെനും ടേയ്തു. സുംഘാെക 
സമിതി ജില്ാ കണ്വീനർ 
െി.െി.വാസുസ്േവൻ അധ്യക്ഷത 
വഹിച്ചു. സി.ബിന്ദുലാൽ, എസട്. 
അലീന, സ്ബ്ക്ട്ത്രൂ സയൻസട് 
ടസാനസറ്റി ജില്ാ സ്കാ-ഓർഡി
സ്നറ്റർ നിലീന സ്മാഹൻ കുമാർ, 
സിൽവർനലൻ വിരദ്ധ ജനകീയ 
സമിതി മലപ്പുറും ജില്ാ കണ്വീ
നർ മൻസൂർ അലി, പി.ടക.പ്രഭാ
ഷട്, എ.ശശി എന്നിവർ സുംസാ
രിച്ചു. ജില്ാ സുംഘാെക സമിതി 
അുംഗങ്ളായ എസട്. സൂര്യശങ്ർ, 
ടജ. മീര, സ്േവട്ശങ്ർ എന്നിവർ 
പരിപാെിക്ട് സ്നതൃത്ും നൽകി.

ഇന്ത്യാ മാർച്ചട് സ്ഫാർ സയൻ
സിടറെ ഭാഗമായി പാലക്ാെട് നഗ
രതെിലും  ശാസ്ത്ര റാലിയുും സ്യാഗവും 
നെതെി. ഗവ.വിസ്ക്ാറിയ സ്കാസ്ള
ജിനട് സമീപും എ.ഹസീനയുടെ 
അധ്യക്ഷതയിൽ നെന്ന ശാസ്ത്ര 
സുംഗമതെിൽ ടക.എും.ബീവി 
മുഖ്യ പ്രഭാഷണും നെതെി.  ലിബിൻ 
തതെ്ിള്ളി, സായൂജട് ബി.എസട്.  
എന്നിവർ സുംസാരിച്ചു. പി.മണി
കണ്ഠൻ സ്ാഗതും ആശുംസിച്ച 
പരിപാെിയിൽ ആർ.ശ്രുതി നന്ി 
പറഞ്ഞു.  റാലിയിൽ നിരവധി 
വിേ്യാർത്ികളും അധ്യാപകരും 
ശാസ്ത്ര പ്രവർതെകരും പടങ്ടുത്തു.

തൃശ്ശൂരിൽ നെന്ന മാർച്ചട്  സ്ഫാർ 
സയൻസട് പരിപാെിയിൽ സ്ബ്കട് 
ത്രൂ സയൻസട് ടസാനസറ്റി സും
സ്ാന പ്രസിഡറെട്  സ്ഡാ.പി. 
എസട്. ബാബു, സ്ഡാ. മുരളീധരൻ, 
ഗിരീശൻ മാസ്റർ എന്നിവർ പ്ര
സുംഗിച്ചു.

ഇന്സ്യ മതൊർച്ത്  ലെതൊർ സയൻസത്

തിരുവനന്പുരത്് ശേരെ സര്വ്വേൊോെ ആസ്ാനത്ിന് മുമ്ില് ആഗസ്റ് 27ന് അണിനിരന്ന 
ഇന്്യ മാര്ച്ച് ശഫാര് സയൻസ്.

ശാസ്തതത്തെ അടിസ്ാനമാക്ി മാതതഭമ സാമൂഹ് പയുഭ�ാഗതി സാദ്്മാകൂ


