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കേരളത്തിന് സ്വന്തമായി വിഴിഞ്ഞം എന്ന പുകള്പെറ്റ ഒരു പ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഘ
കാലകൃതികളിലെ സാന്നിധ്യം, കന്യാകുമാരി മുതല് തിരുവല്ലവരെ നീണ്ടുകിടന്ന ആയ് രാ
ജ്യതലസ്ഥാനം, ക�ോവളം കവികളുടെ ആസ്ഥാനം, നിറവാര്ന്ന പ്രകൃതി, നദിയും കായലും
കടലും പാറക്കെട്ടുകളും പവിഴപ്പുറ്റുകളും മീനും ചിപ്പിയും നിറഞ്ഞ സമൃദ്ധി. അങ്ങനെയു
ള്ള സുന്ദരമായ വിഴിഞ്ഞം ഇന്ന് കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫലത്തില് അദാനിയെ
ന്ന ക�ോര്പ്പറേറ്റ് ഭീമന്റെ സ്വകാര്യ ആസ്തിയായി പ്രദേശം ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എന്നുമാത്രമല്ല, വിഴിഞ്ഞമെന്ന പ്രദേശം ഭൂമുഖത്തുനിന്നുതന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുമ�ോ എന്ന
ആശങ്ക ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ട് തീരത്തെ കടലുവിഴുങ്ങുകയാണ്. കടലിനെ ആശ്രയിച്ചുകഴിയു
ന്ന വലിയ�ൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ജീവിതവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാഴ്ന്നിരിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരും മനുഷ്യസ്നേ

ഹികളും നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പാടെ
അവഗണിച്ചുക�ൊണ്ട്, ജനതാല്പര്യം തീരെ
പരിഗണിക്കാതെ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച യുഡി
എഫ്, എൽഡിഎഫ് സർക്കാരുകളും കേ

ന്ദ്ര ബിജെപി സർക്കാരും ചേർന്ന് വിഴി
ഞ്ഞം എന്ന പ്രദേശത്തെ അദാനിക്ക് ദാനം
ചെയ്തതിന്റെ ദുരന്തഫലമാണ് കേരളം ഇന്ന്
നേരിടുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാ
ണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന യാതനകള് സഹനസീ

മയും കടന്നപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും
അവരുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്നു നിൽ
ക്കുന്ന സകലരും ഒത്തുചേര്ന്ന് ശക്തമായ
സമരമുഖം തീര്ത്തിരിക്കുകയാണ്. അദാ
നിയും അദാനിക്ക് കാര്യസ്ഥപ്രവൃത്തി ചെ
യ്യുന്ന സർക്കാരുമാണ് മറുപക്ഷത്ത്.
തുറമുഖത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പുലിമുട്ട്
നിർമ്മാണം മൂന്നില�ൊന്ന് മാത്രം എത്തി
യപ്പോൾതന്നെ എണ്ണിയാല�ൊടുങ്ങാത്ത
ദുരന്തങ്ങളാണ് തീരവും തീരവാസികളും
ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം മുതൽ വേളി
വരെ ആറുവരികളിലായി നൂറുകണക്കിന്
വീടുകൾ കടൽ കയറി തകർന്നു കഴിഞ്ഞു.
വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അഭയാർത്ഥികളായി,
ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിൽ മന�ോനില പ�ോലും
തകർന്ന് ഗ�ോഡൗണുകളിൽ കഴിയുന്നു.
മന�ോഹരമായ ശംഖുമുഖം ബീച്ച് കടലെ
ടുത്ത് അപ്രത്യക്ഷമായി. ല�ോകപ്രസിദ്ധ
മായ ക�ോവളം ബീച്ച് ഇല്ലാതായിക്കൊ

ണ്ടിരിക്കുന്നു. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും
പ്രമുഖമായ വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യബന്ധന തു
റമുഖത്തിനു മരണമണി മുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
കരയ�ോടടുത്ത് ആഴം കൂടിയ കടൽ,
അന്തർദേശീയ കപ്പൽ ചാലിന്റെ വഴിയ
ടുപ്പം തുടങ്ങിയവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിഴിഞ്ഞ
ത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് തുറമുഖം എന്ന
ആശയം ദീർഘകാലമായി നിലവിലുണ്ടാ
യിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് നിരവധി പഠന
ങ്ങളും നടന്നിരുന്നു. 2012ൽ കേന്ദ്ര പരി
സ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നടത്തിയ പഠനത്തിൽ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും
കൂടുതൽ തീരശ�ോഷണം നടന്നു ക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.
കടലാക്രമണം കൂടിയ ഇടമാണിത്. മറ്റി
ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം. കടലിന്
അഭിമുഖമായി കിഴക്കാംതൂക്കായ കുന്നിൻ
ചെരിവുകൾ തീരത്തോട് ചേർന്നുണ്ട് .
(ശേഷം 2-ാം പേജില്)
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നീതി നിഷേധത്തിന്റെ

ഭീകര മുഖം

ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനുഗ്രഹാ
ശിസ്സുകള�ോടെ 2002ല് ഗുജറാത്തി
ല് നടന്ന മുസ്ലീം വംശഹത്യയി
ലെ നൂറുകണക്കിനു കേസുകളില്,
വിചാരണയിലേക്കെങ്കിലുമെത്തി
ക്കാന് അവസരം കിട്ടിയ അപൂ
ര്വ്വങ്ങളില�ൊന്നിലെ ഇരയും സാ
ക്ഷിയുമാണ് ബിൽക്കീസ് ബാനു.
സംഭവം നടന്ന് ദിവസങ്ങള്ക്കു
ശേഷം ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാ
മ്പില് നിന്നാണ് ബില്ക്കിസ്
ബാനുവിനെ ഭര്ത്താവ് യാക്കൂബ്
റസൂല് കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിജീ
വനത്തിന്റെ യാതനാഭരിതമായ
നാളുകളിലൂടെ അവര് കടന്നുപ�ോ
യി. സമാഹരിക്കാന് കഴിയുന്ന
ശക്തി ചേര്ത്തുവച്ച് നിയമനടപ
ടികളുടെ അനന്തര യാതനകളി
ലേക്കു കടന്നു. അങ്ങനെ ദീര്ഘ
കാലത്തെ നിയമനടപടികള്ക്കു
ശേഷം, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയ
മവ്യവസ്ഥയാല് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട

ക�ൊടുംകുറ്റവാളികളെയാണ് ഗുജ
റാത്ത് സര്ക്കാര് ഒറ്റയടിക്ക് ശി
ക്ഷയിളവു നല്കി വിട്ടയച്ചിരിക്കു
ന്നത്. എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ്) ജനറല് സെക്രട്ടറി സഖാവ്
പ്രൊവാഷ് ഘ�ോഷ് അതിനിശി
തമായി ഈ നടപടിയെ അപല
പിച്ചു.
മനഃസാക്ഷിയുള്ള ഏത�ൊരാ
ളെയും അമ്പരപ്പിക്കുകയും ഞെട്ടി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ശിക്ഷയി
ളവിനെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടും നീ
തിബ�ോധമുള്ള ജനങ്ങള് രംഗത്തു
വന്നിരിക്കുന്നു. നിയമപരമായ
നിരവധി ച�ോദ്യങ്ങള് ഈ ശി
ക്ഷയിളവില് അന്തര്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ, നൈതിക
ഘടനയില് അതു സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്ര
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ബില്ക്കിസ് ബാനു കേസിലെ പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചതില് പ്രതിഷേധിച്ച് ജന്ദര്
മന്ദറില് വിവിധ വനിതാസംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന ധര്ണ.

മനുഷ്യത്വം തരിമ്പെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്ന ഒരാള്ക്കും ഉള്ക്കൊള്ളാന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ബില്ക്കി
സ് ബാനു എന്ന ഇരുപത്തൊന്നുവയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന പെണ്കുട്ടി നേരിട്ട ക്രൂരതകള്. വര്ഗ്ഗീ
യതയുടെ പേ ബാധിച്ച ഒരു പറ്റം നരാധമര് അഞ്ചുമാസം ഗര്ഭിണിയായിരുന്ന ബില്ക്കിസ് ബാനുവിനെ
പിച്ചിച്ചീന്തി. മൂന്നുവയസ്സുകാരിയായ മകളെ തലക്കടിച്ചു ക�ൊന്നു. സ്ത്രീകളായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മാന
ഭംഗപ്പെടുത്തി. ഏഴു കുടുംബാംഗങ്ങളെ അരുംക�ൊല ചെയ്തു. മരിച്ചുവെന്നു കരുതി ബില്ക്കിസ് ബാ
നുവിനെ കുറ്റിക്കാട്ടിലെറിഞ്ഞ്, അടുത്ത ഇരകളെത്തേടി ആര്ത്തലച്ച് അവര് കടന്നുപ�ോയി. മരവിച്ച മന
സ്സോടെ മാത്രം നമുക്കോര്ക്കാന് കഴിയുന്ന, സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ വംശഹത്യകളില�ൊ
ന്നായ ഗുജറാത്തിലെ മുസ്ലീംവിരുദ്ധ കലാപത്തിലെ അനേകം സംഭവങ്ങളില�ൊന്നു മാത്രമായിരുന്നു ഇത്.
ത്യാഘാതങ്ങളാണ് അതിലും ഗു
രുതരം.
സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തില് ഒരു
ഘട്ടത്തിലും പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന
ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെയും ആര്എ
സ്സ്എസ്സിന്റെയും പൈതൃകവും
അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളും പേറുന്നവ
രാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന
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ബിജെപി സര്ക്കാര്. എങ്കിലും
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാര്ഷി
കം 'ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ോ
ത്സവ്' എന്ന പേരില് ആഘ�ോ
ഷിക്കാന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു
അവര്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ പി
ന്നില് നിന്നു കുത്തിയവരുടെ പി
ന്ഗാമികള് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം

¦
11 {ioeF´psIm@v

ISs¡Wnbnembn?

ആഘ�ോഷിക്കാന് ആജ്ഞാപി
ക്കുമ്പോള് ആര്ക്കാണു സ്വാത
ന്ത്ര്യം? ക�ൊലപാതകികള്ക്കും
സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മാ
നഭംഗപ്പെടുത്തിയവര്ക്കും! ആരാണു
തടവറയില്? ആനന്ദ് തെല്തും
ബെ, ഹാനിബാബു, സുധ ഭരദ്വാ
ജ്, റ�ോണ വില്സണ്, വരവരറാ
വു, ആര്.ബി.ശ്രീകുമാര് തുടങ്ങിയ
അനേകമനേകം ബുദ്ധിജീവികളും
മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തകരും!
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)
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AZm-\n-bp-sS hn-izkv-X tk-h-I-cm-bn am-dn-b `-c-W-ap-¶-WnIÄ;
h-gn-ap«n-b Xo-ctZ-i P\X
(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

കടൽ മുന്നേറിയാൽ ഈ ചരിവു
കൾ തന്നെ ഇടിഞ്ഞു താഴുന്ന അവ
സ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത്ര
പരിസ്ഥിതില�ോലമായ മേഖല
യിൽ തീര-കടൽ സന്തുലിതാവ
സ്ഥ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൻകിട
നിർമ്മിതിയും പാടില്ലാത്തതായി
രുന്നു.
കൂടുതൽ തീരശ�ോഷണമുള്ള
മേഖലകളിൽ തുറമുഖങ്ങൾ പാടി
ല്ലെന്നാണ് തീരപരിപാലന നിയമം
അനുശാസിക്കുന്നത്. തുറമുഖ നിർ
മാണത്തിനായുള്ള ഡ്രഡ്ജിംഗും
പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണവും തീരശ�ോ
ഷണത്തിനിടയാക്കുമെന്ന് തീരപരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനത്തി
നായി കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാ
ലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാർഗനിർ
ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഒട്ടേറെ
പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യേകതകളുള്ള,
തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്ര
ധാന മത്സ്യബന്ധന മേഖല എന്ന
നിലയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെ
ന്നതും ഒരു അപകടസാധ്യതയാ
യി ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. വിഴി
ഞ്ഞം തീരക്കടലുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട് അപൂർവമായ 147 ജീവിവർഗ്ഗ
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാരിസ്ഥി
തിക അപകടസാധ്യതകൾ വച്ചു
ന�ോക്കുമ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധ
തിക്ക് യാത�ൊരുകാരണവശാലും
അനുമതി നൽകാൻ പാടില്ലാത്ത
തായിരുന്നു.
കേരള സർക്കാർ അംഗീകരി
ച്ച സാധ്യതാപഠന(ഫീസിബിലി
റ്റി റിപ്പോർട്ട്)ത്തിൽ പറയുന്നത്
ഇത് സാമ്പത്തികമായി യാത�ൊരു
നേട്ടവുമില്ലാത്ത പദ്ധതി ആണെ
ന്നാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻ
ഷ്യൽ കമ്മീഷൻ(IFC), AECOM
എന്നീ ഏജൻസികൾ നൽകിയ
റിപ്പോർട്ടിലും തുറമുഖത്തിന് വേ
ണ്ടിയുള്ള ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
വരുമാനവും വച്ചു ന�ോക്കുകയാ
ണെങ്കിൽ ലാഭകരമാവില്ല എന്ന്
വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സാമ്പത്തി
കാർത്ഥത്തിൽ ന�ോക്കിയാലും
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുമാ
യി മുന്നോട്ടു പ�ോകാൻ പാടില്ലാ
ത്തതായിരുന്നു എന്നാണ് ഇത്
കാണിക്കുന്നത്.
ഇതിന�ോടകം ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠ
നേടിയ ക�ൊളംബ�ോ, സിംഗപ്പൂർ
തുടങ്ങിയ അന്തർദേശീയ ട്രാൻ
സ്ഷിപ്മെന്റ് തുറമുഖങ്ങളിൽ നി
ന്നുള്ള ചരക്ക് കപ്പലുകളെ ആകർ
ഷിക്കാൻപ�ോന്ന സാമ്പത്തിക
മായ ഓഫറുകള�ൊന്നും തന്നെ
നൽകാൻ വിഴിഞ്ഞം പ�ോർട്ടിനാ
വില്ല. മാത്രമല്ല, ചരക്ക് ഗതാഗതം
നടത്തുന്ന വൻകിട കമ്പനികൾ
ചെറിയ�ൊരു കാരണംക�ൊണ്ട്
തുറമുഖം മാറി പ�ോകുന്നവരാണ്
എന്നതിനാൽ അങ്ങേയറ്റം അനി
ശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ മേഖലയാ
ണിത്. സാധ്യതയുള്ള ചരക്ക്
ഗതാഗതത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രതീ
ക്ഷകൾ അങ്ങേയറ്റം ഊതിപ്പെ

രുപ്പിച്ചാണ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
എങ്ങുനിന്നോ വരുന്ന പടുകൂ
റ്റൻ കപ്പലിൽനിന്ന് ചരക്കിറക്കി
ചെറിയ കപ്പലിലേക്ക് മാറ്റി മറ്റേ
ത�ോ ഒരു രാജ്യത്തെ തുറമുഖത്തേ
ക്ക് പ�ോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള
ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് തുറമുഖങ്ങൾ
വ്യവസായങ്ങൾ വൻത�ോതിൽ
ഇല്ലാത്ത പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യ
വസ്ഥയെ യാത�ൊരുവിധത്തിലും
സഹായിക്കുകയില്ല.
ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെയാണെങ്കി
ലും പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടുള്ള,സംസ്ഥാനത്തിന്യാത�ൊരു
നേട്ടവുമില്ലാത്ത ഈ പദ്ധതിയുമാ
യി മുന്നോട്ടുപ�ോകാൻ തന്നെയാ
ണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
ടെൻഡർ നടപടിയുടെ ആരംഭം
മുതൽ ഒടുവിൽ അദാനിക്ക് തുറമു
ഖം നൽകിയതുവരെയുള്ള നടപ
ടികൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പ
ര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരുന്നു.
'വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ
സീപ�ോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ' എന്ന, പൂർ
ണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ്
ഔപചാരികമായി വിഴിഞ്ഞം തു
റമുഖത്തിന്റെ ഉടമ. പക്ഷേ യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ അത് 'അദാനി വിഴി
ഞ്ഞം പ�ോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്'
എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിക്കുവേണ്ടി
പണിയെടുക്കുന്ന സർക്കാർ സ
ഹായ സംവിധാനം മാത്രമാണ്.
2013 ഡിസംബറിൽ ആഗ�ോള
ടെൻഡർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. അഞ്ച്
കമ്പനികളെ ഷ�ോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു.
4667 ക�ോടി രൂപയായിരുന്നു
അന്നത്തെ പ്രോജക്ട് തുക. മലേ
ഷ്യ ആസ്ഥാനമായുള്ള SREI- OHL
കൺസ�ോർഷ്യം, അദാനി പ�ോർ
ട്സ്, എസ്സാർ പ�ോർട്സ് എന്നി
വരാണ് അന്തിമപട്ടികയിൽ അവ
ശേഷിച്ചത്. ആദ്യത്തെ കമ്പനി
യെ കപടന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു
ക�ൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി. എസ്സാർ
പ�ോർട്സ് ആകട്ടെ അദാനിയുമാ
യുള്ള ധാരണയിൽ സ്വയം പിന്മാ
റി. പിന്നെ അവശേഷിച്ചത്
അദാനി മാത്രം. പിന്നീട് ഏൺ
സ്റ്റ് ആൻഡ് യങ്ങ് എന്ന അന്തർ
ദേശീയ ധനകാര്യ കൺസൾട്ടൻ
സിയെ യാത�ൊരു നടപടിക്രമങ്ങ
ളും പാലിക്കാതെ ആനയിക്കുക
യും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താൽപ
ര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ടെൻഡർ
എടുക്കുന്നവർക്ക് നിരവധി അധിക
ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന വിധ
ത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുക
യും ചെയ്തു.
ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു
നൽകൽ, റ�ോഡ്, റെയിൽ തുട
ങ്ങിയ അനുബന്ധ പണികളെല്ലാം
സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയിൽ, കൺ
സഷൻകാലം നീട്ടിനൽകൽ, വാ
ണിജ്യപരമായ ഹ�ോട്ടൽ- ഭവന
പദ്ധതികൾ അടങ്ങുന്ന റിയൽ
എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസിനുള്ള അവ
സരം, 548 ക�ോടി രൂപ ചെലവിൽ
ഏറ്റെടുത്ത് സർക്കാർ നൽകുന്ന

ഭൂമിയും(ഇതിന�ോടകം 1200ക�ോ
ടിയിലധികം ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു നൽ
കുന്നതിന് ചെലവായി) ആസ്തിയും
പണയംവച്ച് കടം എടുക്കാനുള്ള
അനുമതി, പ്രൊജക്റ്റ് പൂർണ്ണ പ്ര
വർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള
കാലാവധി നീട്ടിനൽകൽ തുട

hngnªw

Xncn¨p ]nSn¡pI
ങ്ങിയ പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ
അദാനിയെ ലക്ഷ്യംവച്ച് പദ്ധതി
യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പദ്ധതി സർ
ക്കാരിന് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കേ
ണ്ട കാലയളവ് അന്തർദേശീയ
തലത്തിൽ 30വർഷമായിരിക്കെ
40 വർഷമായി നീട്ടിനൽകി. അതു
വഴി മാത്രം ഇന്നത്തെ കണക്കിൽ

തിരിച്ചടക്കുന്ന സ്വഭാവം അദാനി
ക്കില്ല.അത�ൊക്കെപിന്നീട്സര്ക്കാ
രുകള് എഴുതി തള്ളുകയാണ്
പതിവ്. കൂടാതെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്
ബിസിനസ്, ആർഭാടഹ�ോട്ടൽ,
ഫ്ലാറ്റ്, ടൂറിസം എന്നിവ വഴി ലഭി
ക്കുന്ന വൻ ലാഭവും. ഇത�ൊക്കെ
ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് അദാനി വിഴി
ഞ്ഞം പ�ോർട്ട് ഏറ്റെടുത്തത്. ഇത്ര
യ�ൊക്കെ സർക്കാർ മുതൽമുടക്കുന്ന
സ്ഥിതിക്ക് എന്തുക�ൊണ്ട് സർ
ക്കാരിന് തന്നെ നേരിട്ട് തുറമുഖം
നടത്തിക്കൂടാ എന്ന ച�ോദ്യത്തിന്
ഉത്തരമില്ല.
പദ്ധതി കരാറിനെ സംബ
ന്ധിച്ച അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ
റിപ്പോർട്ടിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷ
യങ്ങൾ അക്കമിട്ടു സാക്ഷ്യപ്പെടു
ത്തുന്നു. കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് മുന്നിലെ അനിശ്ചിതകാല സമരവേദിയിൽ കെ
റെയിൽ-സിൽവർലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന
ജനറൽ കൺവീനർ എസ്.രാജീവന് സംസാരിക്കുന്നു.

മുപ്പതിനായിരം ക�ോടി രൂപയുടെ
അധിക നേട്ടം അദാനിക്ക് കിട്ടും.
20വർഷംവരെ വീണ്ടും കരാർ കാ
ലാവധി നീട്ടിലഭിക്കുവാനുള്ള അവ
കാശം നൽകുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ
ഒരു ടെർമിനേഷൻ ആനുകൂല്യം
എന്ന നിലയിൽ, ഈ ഏർപ്പാ
ടിൽനിന്ന് വിട്ടു പ�ോവുകയാണെ
ങ്കിൽ വലിയ�ൊരു തുക അദാനി
ക്ക് നൽകേണ്ടിവരും. 40 വർഷ
ത്തിന് ശേഷമാണ് പിരിയുന്നതെ
ങ്കിൽ 20,000ക�ോടി ൂപ നൽകേ
ണ്ടി വരും. പക്ഷേ അപ്പോഴും സം
സ്ഥാനസർക്കാരിന് ആകെ ലഭി
ക്കുക 5608 ക�ോടി രൂപ മാത്രമാ
യിരിക്കും. ആകെയുള്ള പ്രോജക്ട്
എസ്റ്റിമേറ്റ് 7525 ക�ോടിയാക്കി
ഉയർത്തി. 5021 ക�ോടിയും നൽ
കുന്നത് സർക്കാരാണ്. അദാനി
ഒഴികെ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത
മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കിയതിനു ശേ
ഷമാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളെ
ല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മന
സ്സിലാക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ
പാതകമാണ് അന്നത്തെ യുഡി
എഫ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്ന് മന
സ്സിലാകും. ഈ വൻകിട പദ്ധതി
യാകെ അദാനിയെന്ന ക�ോർപ്പ
റേറ്റ് ഭീമന്റെ കൈയിൽ എത്തിയ
ചതിയുടെ കഥയാണിത്. എസ്റ്റി
മേറ്റ് തുക പെരുപ്പിച്ചുകാട്ടിയത്
ക�ൊണ്ടുതന്നെ സർക്കാർ വിഹിതം
മാത്രം വച്ച് പണി പൂർത്തിയാ
ക്കാനാവും. സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു
നൽകുന്ന ഭൂമിയും പദ്ധതി ആസ്തി
യും പണയംവെച്ച് അദാനിയുടെ
വിഹിതം എന്നുപറയുന്ന 2500
ക�ോടിരൂപ വായ്പയായി സംഘ
ടിപ്പിക്കാനാകും. എടുക്കുന്ന വായ്പ

താൽപ്പര്യങ്ങൾ യാത�ൊരുവിധ
ത്തിലും സംരക്ഷിക്കാത്ത, അദാ
നിയെ മാത്രം സഹായിക്കുന്ന
പദ്ധതിയാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട്
പറയുന്നു. കൺസൾട്ടന്റ് തയ്യാറാ
ക്കിയ സാങ്കേതിക-ധനകാര്യ
എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയ�ോടെ
പരിശ�ോധിച്ചില്ലെന്നും അതുക�ൊ
ണ്ട് ചെലവ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ പെ
രുപ്പിച്ചുകാട്ടിയെന്നും റിപ്പോർട്ട്
പറയുന്നു. അതുക�ൊണ്ടാണ് അദാ
നിക്ക് സർക്കാർ വിഹിതം ക�ൊണ്ടു
മാത്രം തുറമുഖം പണി പൂർത്തി
യാക്കാൻ ആവുന്നത്.

വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയും
സിപിഐ(എം)ഉം

ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ അദാ
നിക്ക് കേരളത്തെ അടിയറവച്ചു
എന്ന് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേ
തൃനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന പിണറാ
യി വിജയൻ ആര�ോപിച്ചിരുന്നു.
ക�ോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വി.
എസ്.അച്യുതാനന്ദനും ത�ോമസ്
ഐസക്കും വലിയവായിൽ വി
മർശിച്ചു. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ
കരാർ വ്യവസ്ഥകളെപറ്റി വലിയ
എതിർപ്പുകൾ ഉയർത്തിയിരുന്ന
സിപിഐ(എം) സ്വന്തം നിലപാ
ട്, 2016 മാർച്ച് 23ന് ഗൗതം അദാനി
നേരിട്ട് എകെജി സെന്ററിൽ
എത്തിസിപിഐ(എം)സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടറി ക�ോടിയേരി ബാലകൃ
ഷ്ണനെ കണ്ടത�ോടെ അടിമുടി മയ
പ്പെട്ടു. പദ്ധതിക്ക് പൂർണപിന്തുണ
സിപിഐ(എം) പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എന്നാലും അധികാരത്തിൽ എത്തു
കയാണെങ്കിൽ 'കരാർ വ്യവസ്ഥ
കൾ മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള നി
യമവശങ്ങൾ പഠിക്കു'മെന്ന് പ്ര

ഖ്യാപിച്ചു! തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ത�ൊ
ട്ടുമുൻപുള്ള അദാനിയുടെ സന്ദർശ
നവും സിപിഐ(എം)ന്റെ മനം
മാറ്റവും, പിന്നീട് സംസ്ഥാനം
അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം
പണമിറക്കിയുള്ള എൽഡിഎഫ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും തു
ടർന്നുള്ള വലിയ വിജയവും ശ്ര
ദ്ധേയമാണ്. എൽഡിഎഫ് അധി
കാരത്തിൽ എത്തിയതിനുശേഷം
കരാറിനെ പറ്റി അത�ൊരു പുന
രാല�ോചനയും ഉണ്ടായില്ല.
എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തി
ലെത്തി ഒരുവർഷത്തിനുശേഷം,
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ വിഴിഞ്ഞം
പദ്ധതി കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച്
സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ സിപി
ഐ(എം) നേതാക്കൾ മുൻകാല
ത്ത് ഉയർത്തിയ പല വാദങ്ങളും
ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കണ്ടെ
ത്തലുകൾ വന്നിട്ടുപ�ോലും അത്
ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കാനവർ തയ്യാ
റായില്ല. ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങളെ
തുടർന്ന് സർക്കാർ ഒരു അന്വേ
ഷണക്കമ്മീഷനെ വച്ചു. തുറന്ന
വലതുപക്ഷ നിലപാടുകൾ പല
വിധികളിലൂടെയും അഭിപ്രായ പ്ര
കടനങ്ങളിലൂടെയും തുറന്നു പ്രക
ടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് സി.എൻ.
രാമചന്ദ്രൻ നായരെ കമ്മീഷനാ
ക്കി വച്ചപ്പോൾതന്നെ അന്വേഷ
ണത്തിന്റെ ദിശ വ്യക്തമായി. കരാർ
വഴി അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന
തായിരുന്നു അന്വേഷണവിഷയം.
അഴിമതി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന്
റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതി
നുശേഷം തുടർ നടപടികളുടെ ഭാ
ഗമായി വിജിലൻസ് അന്വേഷണം
നടത്തുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചെങ്കിലും
അഴിമതി വിഷയവും കരാർ പുനഃ
പരിശ�ോധനയും അടഞ്ഞ അധ്യാ
യമായി മാറി. മൂലധനതാല്പര്യം
സംരക്ഷിക്കുന്നകാര്യത്തിൽകേരളം
കണ്ട ഏറ്റവും പ്രകടമായ രാഷ്ട്രീയ
സമവായമാണ് നമ്മളിവിടെ കാ
ണുന്നത്.
ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ മികച്ച കാ
ര്യസ്ഥനായ മ�ോദി സർക്കാർ അധി
കാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം
അദാനിയുടെ ആസ്തി വളർച്ച അതി
ശയകരമായിരുന്നു. ല�ോകത്തി
ലെധനികരില്മൂന്നാംസ്ഥാനത്താണ്
അദാനി. രാജ്യം 75 വർഷങ്ങൾ
ക�ൊണ്ട്, സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാ
രൻ നൽകിയ നികുതിവിഹിതം
ക�ൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയ പ�ൊ
തുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പ�ൊതു
സമ്പത്തും അദാനിയുടെ കൈയി
ലെത്തിക്കുന്നത് കാരണമാണ്
അയാളുടെ സമ്പത്ത് കുതിച്ചു കയ
റിയത്. മ�ോദി മാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു പ്ര
സ്ഥാനത്തിന്റെ സർക്കാരും ഇന്ന്
അദാനിയുടെ ആസ്തി പെരുപ്പിക്കൽ
സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ജനങ്ങളുടെ നഷ്ടമ�ോ കഷ്ടപ്പാടു
കള�ോ അവർ കണക്കിലെടുക്കില്ല.
കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി
യാണ് ഇതെന്നും വരുംകാലങ്ങ
(ശേഷം 3-ാം പേജില്)
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ജ�ോലി ചെയ്തതിനുള്ള ശമ്പ
ളം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും
ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേയ്ക്ക്
കെഎസ്ആർടിസി ത�ൊഴിലാ
ളികളെ ക�ൊണ്ടെത്തിച്ചതിന്
പിന്നിൽ സർക്കാരിന്റെ കരു

മന്ത്രിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി
ക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കാ
ര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരുമാനിക്കു
ന്നത് എന്നകാര്യം പകൽ
പ�ോലെ വ്യക്തമാണ്. ല�ോക
ത്ത് ഒരു ത�ൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാ

എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാർട്ടിയും എഐയുറ്റിയുസിയും സംയു
ക്തമായി എറണാകുളം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നട
ത്തിയ പ്രതിഷേധ ധര്ണ എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജില്ലാ സെക്ര
ട്ടറി ടി.കെ.സുധീർ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

തിക്കൂട്ടിയുള്ള നടപടികളാണെ
ന്നും സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗീ
കൃത യൂണിയൻ നേതൃത്വവും
സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വഞ്ച
നാപരമായ ഒത്തുകളിയാണ്
ഇതിന് പാതയ�ൊരുക്കിയതെ
ന്നും എഐയുറ്റിയുസി സം
സ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒരു പ്രസ്താവ
നയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കെഎസ്ആർടിസിയുടെ
മാനേജ്മെന്റ് അധികാരത്തി
ലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വ
ത്തിന്റെ ഒരു ഉപഗ്രഹം മാത്ര
മാണ്. ആശ്രിതനായ വകുപ്പ്

hngnªw

Xncn¨p ]nSn¡pI
(2-ാം പേജില് നിന്ന്)

ളിൽ വലിയ വരുമാനസ്രോതസ്സ്
ആകുമെന്നൊക്കെ സിപിഐ(എം)
പറയുമ്പോൾ കേരളമെന്നതിന്
പകരം അദാനി എന്ന് ചേർത്താൽ
അത�ൊക്കെ ശരിയാവുമെന്ന് മാത്രം.
ആയിരം ദിനങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് പൂർ
ത്തിയാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധ
തി ഇപ്പോൾ 2500 ദിവസങ്ങളാ
യിട്ടും മൂന്നില�ൊന്നു പ�ോലും പൂർ
ത്തിയായിട്ടില്ല. 2019 ഡിസംബ
റിൽ പണിപൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയി
രുന്ന തുറമുഖം അതിനുശേഷം
ഓര�ോ ദിവസവും 12 ലക്ഷം രൂപ
വീതം കേരള സർക്കാരിന് നൽ
കേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ നട
പടിക്രമങ്ങളിൽ കുരുക്കി ഫല
ത്തിൽ അത് എഴുതിത്തള്ളിയത്
പ�ോലെയാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തി
ലെ തെക്കൻ മലകളിലെ പാറമ
ടകൾ മുഴുവനും അദാനിക്ക് വേണ്ടി
പ്രവർത്തിക്കു കയാണ്. തീരം
തകർത്ത് അഭയാർത്ഥികളാക്ക
പ്പെട്ടവരെ തിരിഞ്ഞുന�ോക്കാൻ
സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും
സർക്കാർ വിഹിതമായി അദാനി
ക്ക് പണമെത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു
തടസ്സവുമുണ്ടാകുന്നില്ല.

ഇനിയെന്ത്?
ഇത്രയും പണമിറക്കിയ ഒരു
സ്വപ്നപദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറു
ന്ന വിഷയമേയില്ല എന്നാണ് മുഖ്യ

നത്തിനും അംഗീകരിക്കാനാ
വാത്ത ത�ൊഴിലാളിവിരുദ്ധ
നടപടികളുമായി ധിക്കാരപൂർ
വ്വം മുമ്പോട്ട് പ�ോകാൻ സർ
ക്കാരിന് കഴിയുന്നത്, സ്ഥാപ
നത്തിലെ അംഗീകൃത യൂണി
യനുകളുടെ ഒത്താശക�ൊണ്ട്
മാത്രമാണ്. ജീവനക്കാരുടെ
ശമ്പളം എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം
തീയതിക്കു മുമ്പ് വിതരണം
ചെയ്യണം എന്ന ഹൈക്കോ
ടതി സിംഗിള് ബെഞ്ചിന്റെ
ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാർ
ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ പ�ോയി,
മന്ത്രി പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ
സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടം മാത്രം
വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന പദ്ധതിയും അത്
സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളും തുടരുമെ
ന്നാണ് അദ്ദേഹം ധിക്കാരത്തോടെ
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇനി അവശേ
ഷിക്കുന്ന മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം പുലി
മുട്ട് തീരുമ്പോൾ തീരശ�ോഷണം
കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാ
പിക്കും.പ�ോർട്ട്വരുമ്പോൾകേവലം
600 പേർക്ക് മാത്രമെ ത�ൊഴിൽ
ലഭിക്കൂ എന്നാണ് കണക്ക്. പക്ഷേ
60,000 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക്
കടലിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ജീവിത
മാർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെടും. ഇനിയും ഒരു
പാട് ജീവനുകൾ പ�ൊലിയും. വിഴി
ഞ്ഞം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം ഓർ
മ്മയാകും. ക�ോവളം ബീച്ച് പൂർണ
മായി ഇല്ലാതാവും. മത്സ്യലഭ്യതയും
തീരെ ഇല്ലാതാവും. കാലാവസ്ഥാ
വ്യതിയാനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കട
ലേറ്റങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ,
തുറമുഖം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി
നാശം ആഘാതത്തിന്റെ ത�ോത്
വർദ്ധിപ്പിക്കും.
അപ്പോൾ, നാടിനെ നശിപ്പി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇനിയും തു
ടർന്നാൽ കൂടുതൽ ദുരന്തം വരുത്തി
വെക്കും എന്നുറപ്പുള്ള ഒരു സംരംഭം
കുറെ മുന്നേറി എന്നതുക�ൊണ്ട്
മാത്രം പിൻമാറില്ല എന്ന കടുംപി
ടിത്തം വിവേകപൂർണമാണ�ോ
എന്നതാണ് പരിശ�ോധിക്കേണ്ട
ത്. പദ്ധതി നിര്മ്മാണം നിർത്തി
വച്ച് പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹ്യ
ആഘാതങ്ങൾ പഠനവിധേയമാ

കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഗവ
ണ്മെന്റ് ത�ൊഴിലുടമയല്ലെന്നും,
ശമ്പള വിതരണത്തിന് ബാ
ധ്യതയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി
യിരിക്കുന്നു. മാതൃകാ ത�ൊഴിൽ
ദാതാവായ ഗവണ്മെന്റ്തന്നെ
ത�ൊഴിൽ നിയമങ്ങളുടെ ലം
ഘനത്തിന് കൂട്ടുനില്ക്കുകയാണ്.
ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് ത�ൊഴി
ലെടുത്തതിന്റെ കൂലി ക�ൊടു
ക്കാതിരിക്കാൻ, അവരുടെ ചെ
ലവിൽ തന്നെ മേൽക്കോടതി
കളിലേക്ക് പായുന്ന ഈ സർ
ക്കാരിനെതിരെ ത�ൊഴിലാളി
കളിൽ ര�ോഷം പുകയുകയാണ്.
അത് ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു പ്ര
ക്ഷോഭമാക്കാതെ തണുപ്പിച്ച്
നിർത്തുന്ന പണിയാണ് ഈ
യൂണിയനുകൾ സമർത്ഥമായി
നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
കെഎസ്ആർടിസിയെ
തകർത്ത് പ�ൊതുഗതാഗത സം
വിധാനം സമ്പൂർണ്ണമായി സ്വ
കാര്യവൽക്കരിക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുകയാണ് എൽ
ഡിഎഫ് സർക്കാർ. സുശീൽ
ഖന്ന റിപ്പോർട്ട്, സ്വിഫ്റ്റ് കമ്പ
നി രൂപീകരണം, ഷെഡ്യൂളു
കൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ, ശമ്പളവും
പെൻഷനും മാസങ്ങളായി ക�ൊ
ടുക്കാതിരിക്കൽ, ബ�ോണസ്സ്

നിഷേധം, 12 മണിക്കൂർ ത�ൊ
ഴിൽ-നിശ്ചിതകാല ത�ൊഴിൽ
തുടങ്ങിയകേന്ദ്ര ലേബർക�ോഡ്
നയങ്ങൾനടപ്പിലാക്കൽഎന്നി
വയെല്ലാം ഗൂഢമായ ലക്ഷ്യ
ത്തോടെ, സർക്കാർ - യൂണി
യൻ സമവായത്തില് നടപ്പാ
ക്കുകയാണ്. കെഎസ്ആർടി
സി ത�ൊഴിലാളികൾ സങ്കുചി
തമായ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തി
ന്റെ അഴുക്ക് ഭാണ്ഡം ധീരമായി
വലിച്ചെറിഞ്ഞുക�ൊണ്ട്,കക്ഷിയൂണിയൻ ഭേദമെന്യേ സംഘ
ടിച്ച് തെരുവിൽ പ�ൊരുതേണ്ട

ക്കണം എന്ന ആവശ്യംപ�ോലും
സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല.
എത്ര ദൂരം മുന്നോട്ടു പ�ോയാലും
തെറ്റായ വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ച
രിക്കുന്നതെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നട
ക്കുകയെ മാർഗമുള്ളു എന്നുള്ള സാ
മാന്യതത്ത്വം പ�ോലും അവർ വി
സ്മരിക്കുന്നു.

ര�ോഷവും അധികരിച്ചു വരുന്നതു
കാരണം ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ
പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ നിർബ
ന്ധിതമായി. എന്നാലും മുഖ്യ ഡി
മാന്റ്അംഗീകരിക്കാത്തതുകാരണം
സമരം വർദ്ധിതവീര്യത്തോടെ തു
ടരുകയാണ്. കെ റയിൽ പദ്ധതി
പ�ോലെ, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം
തകർക്കുന്ന വിധത്തിൽ ക�ോർപ്പ
റേറ്റുകളും സർക്കാരും ചേർന്ന് ആന

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ
നടത്തുന്ന വീറുറ്റ സമരത്തെ
പിന്തുണയ്ക്കുക
ജീവിതദുരിതങ്ങൾ അസഹ
നീയമായപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴി
ലാളികൾ വീറ�ോടെ സമരരംഗത്ത്
അണിനിരന്നിരിക്കുകയാണ്.
അദാനി കൈക്കലാക്കിയ തിരുവ
നന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താ
വളത്തിന് മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു
മാസമായി നടക്കുന്ന സത്യഗ്രഹ
സമരം തുടരുകയാണ്. തിരുവന
ന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയു
ടെ നേതൃത്വത്തിൽ, അദാനി തുറ
മുഖ നിർമ്മാണം നിറുത്തിവയ്ക്കണ
മെന്നതുൾപ്പെടെ ഏഴ് ഡിമാന്റുകൾ
ഉന്നയിച്ചു ക�ൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയ
റ്റിനു മുന്നിൽ 10 ദിവസത്തെ ശക്ത
മായ പ്രതിഷേധ സമരം നടന്നു.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ കവാടത്തിന്
മുന്നിൽ സമരം തുടരുന്നു. അദാനി
കമ്പനിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും
അവരുടെ പാർട്ടികളുടെയും ഭീഷ
ണിയും കുതന്ത്രങ്ങളും അതിജീവി
ച്ച് സമരം മുന്നേറുകയാണ്. സമരം
നേടിയ ജനപിന്തുണയും സർക്കാ
രിന�ോടും
അദാനിയ�ോടുമുള്ള

കാര്യ മേഖലയിലും പണിയെ
ടുക്കുന്നവരുടെ നിലനില്പിനെ
യും ബാധിക്കും. സംസ്ഥാന
ത്തെ പ�ൊതു യാത്രാ ക്ലേശവും
കടുത്ത രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കും.
വീറുറ്റ പ്രക്ഷോഭണങ്ങളുടെ
പാരമ്പര്യമുള്ള കേരളത്തിലെ
ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ സമ
രവീര്യവും ആർജ്ജവവും വീ
ണ്ടെടുത്തുക�ൊണ്ട്, കെഎ
സ്ആർടിസി ത�ൊഴിലാളികൾ
ബഹുജന പിന്തുണയ�ോടെ
സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം പടു
ത്തുയർത്തണം. അധികാരംവ

ക�ോട്ടയം കെഎസ്ആര്ടിസിയില് നടന്ന പ്രതിഷേധയ�ോഗത്തില് എസ്യു

സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മിനി കെ.ഫിലിപ്പ് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

സമയമാണിത്. അതിനവർ
തയ്യാറാകണം. കെഎസ്ആർ
ടിസിയില് സർക്കാർ നടത്തു
ന്ന ഈ ത�ൊഴിലാളിവിരുദ്ധ
പരീക്ഷണംവിജയിച്ചാൽഅത്,
സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ�ൊതുമേ
ഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വ

ച്ചു നീട്ടുന്ന അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾക്കു
മുമ്പിൽ സന്ധിചെയ്യാതെ, സർ
ക്കാർ നയം തിരുത്തുന്നതുവരെ
ത�ൊഴിലാളികൾ വീറുറ്റ സമര
വുമായി മുമ്പോട്ട് പ�ോകണമെ
ന്നും എഐയുറ്റിയുസി അഭ്യർ
ത്ഥിച്ചു.
യിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കെതിരെ
കേരളമാകെ നടക്കുന്ന ജനകീയ
സമരങ്ങളുമായി കണ്ണിചേർത്തുക�ൊ
ണ്ട് വിഴിഞ്ഞത്തെ ജനകീയ സമരം
വിജയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ട ഉത്ത
രവാദിത്തം ഏവരും നിർവഹിക്ക
ണമെന്ന് എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നാടി
ന്റെ ഭാവിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ഏവ
ര�ോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
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പേവിഷബാധയേറ്റ് ഈ
വർഷം മാത്രം കേരളത്തിൽ മരി
ച്ചത് 21 പേരാണ്. ജനങ്ങളിൽ
വലിയ പരിഭ്രാന്തിയാണ് തുടരെ
തുടരെയുള്ള മരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചി
ട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്രയ�ൊക്കെ
സംഭവിച്ചിട്ടും ശാസ്ത്രീയവും ഫല
പ്രദവുമായ ഒരു നടപടിയും സ്വീ
കരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായി
ട്ടില്ല.
തെരുവ് പട്ടികളുടെ എണ്ണം
ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കു
ന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂലകാര
ണം. വന്ധ്യംകരണ ശ്രമങ്ങള�ൊ
ന്നും വിജയിച്ചില്ല എന്നാണല്ലോ
ഇതിനർത്ഥം. വൈറസ് വാഹക
രായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെരുവ്
പട്ടികളുടെ വർദ്ധനവ് മനുഷ്യനി
ലേക്ക് റാബീസ് സംക്രമിക്കുന്ന
തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കു
ന്നു. തെരുവ് പട്ടികളും വളർത്ത്

മൃഗങ്ങളും ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന
ഇടങ്ങളിൽ വളർത്ത് മൃഗങ്ങളിലും
പേവിഷബാധയുണ്ടാവുന്നു. ഇത്
മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാനുള്ള എളു
പ്പ വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താഴെ
പറയുന്ന നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പി
ലാക്കണമെന്നും കൂടുതൽ ഉചിത
മായ നടപടികൾക്കായുള്ള പരി
ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും മെ
ഡിക്കല് സര്വ്വീസ് സെന്റര് സം
സ്ഥാന കമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
തെരുവ് പട്ടികളെ തെരുവുകളിൽ
നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള അടിയന്തര നട
പടി സ്വീകരിക്കുക, പേവിഷബാ
ധയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ പഞ്ചായത്ത്
തലത്തിൽ അടക്കം ലഭ്യമാണെ
ന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, മൃഗങ്ങളുടെ കടി
യേറ്റാൽ നൽകേണ്ട പ്രാഥമിക
ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച ബ�ോ
ധവൽക്കരണം നടത്തുക.
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കേരളത്തിലെ സർവകലാ
ശാലകളെ കാൽക്കീഴിലാക്കാനാ
യി ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ നട
ത്തുന്ന വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങളും പാർ
ട്ടി ബന്ധുക്കൾക്കായി നടത്തുന്ന
അധാർമിക നിയമനങ്ങളും സർ
വ്വ സീമകളും ലംഘിച്ച് തകർത്താ
ടുകയാണ്. നിശ്ചിത അക്കാദമിക
യ�ോഗ്യതകൾ കൈവശമില്ലെങ്കി
ലും സർവകലാശാലകളിലെ ഉയർ
ന്ന അധ്യാപക-അനധ്യാപക പദ
വികളിലേക്ക് സിപിഐ(എം)
നിർദേശിക്കുന്ന അയ�ോഗ്യർ പിൻ
വാതിലിലൂടെ കടന്നു കൂടുന്നു. നഗ്ന
മായ അത്തരം സ്വജനപക്ഷപാ
തത്തിനായി പിൻവാതിലുകൾ
നിർമ്മിച്ച് തുറന്നു ക�ൊടുക്കുന്നത്
വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഉൾപ്പെ
ടെയുള്ളവരാണെന്നതാണ് ഏറെ
അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യം. പാർട്ടി
ബന്ധുക്കൾക്കുവേണ്ടി നിയമങ്ങ
ള് വഴി മാറുന്നു. അവ യഥേഷ്ടം
ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുമ
ല്ലെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങളെ നഗ്നമായി കാ
റ്റിൽപ്പറത്തുന്നു. എല്ലാ സാമ്പത്തിക
ഇടപാടുകൾക്കും പിന്നിലെ ചാ
ലകശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
അഴിമതി നിർഭരമായ കുത്സിത
രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ബന്ധുനിയ
മനങ്ങളിലും തെളിഞ്ഞു കാണാം.
കുടില അജണ്ടകള�ോടെ കേന്ദ്ര
ബിജെപി സർക്കാർ ദേശീയ തല
ത്തിൽ വ്യവസ്ഥകളെ കാറ്റിൽപ
റത്തുമ്പോൾ, അതിനെയും സം
സ്ഥാനത്തെ ദുഷ്ചെയ്തികൾക്കായി
നിർലജ്ജം പിണറായി സംഘം
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
സർവകലാശാല നിയമനങ്ങ
ളിലെ അക്കാദമിക മാനദണ്ഡങ്ങ
ളിൽ വെള്ളം ചേർത്ത്, അഭിമുഖ
പരീക്ഷക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകി,
യുജിസി കേന്ദ്രസർക്കാർ വൃത്ത
ങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വളച്ചൊടിച്ച് തയ്യാ
റാക്കിയ 2018ലെ റെഗുലേഷൻ
ഭേദഗതിയിലെ പഴുതുകൾ സിപി
ഐ(എം) കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തി
ലെ
സർവകലാശാലകളിൽ
യാത�ൊരു തത്വദീക്ഷയുമില്ലാതെ
നടപ്പാക്കിയത�ോടെയാണ് കാര്യ
ങ്ങൾ വഷളായത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെ
ക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ
പ്രിയ വർഗീസിന് അസ്സോസിയേ
റ്റ് പ്രൊഫസ്സർ പദവി നൽകാൻ
എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളെയും മര്യാ
ദകളെയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളെയും
കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കാറ്റിൽ
പറത്തിയത് എല്ലായിടവും നടന്നു
വരുന്ന ബന്ധുനിയമനങ്ങളുടെ തു
ടർച്ചയെന്നോണമായിരുന്നു. പി
ണറായി സർക്കാർ അധികാര
ത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം, സംസ്ഥാ
നത്തെ ഉന്നത സിപിഐ(എം)
നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വഴി
വിട്ട് നിയമനം നൽകുന്ന ആറാ
മത്തെ സംഭവമാണിത്. അതിനു
മുമ്പ്, പി.രാജീവ്, പി.കെ.ബിജു,
എം.ബി.രാജേഷ് തുടങ്ങിയവരു
ടെയ�ൊക്കെ ഭാര്യമാർക്ക് നൽ

കിയ നിയമനം വൻ വിവാദമാ
യിരുന്നു.
പ്രിയയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക്
വന്നാൽ, കണ്ണൂർ സർവകലാശാ
ലയിലെ മലയാളം വകുപ്പിലെ
അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ
സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷകൾ
ക്ഷണിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപ
നം പുറത്തു വരുന്നത് 2021 നവം
ബർ മാസമാണ്. നവംബർ 11ന്
വിജ്ഞാപനം വരുന്നു, പിറ്റേ
ദിവസം തിരക്കിട്ട് ഓൺലൈൻ
അഭിമുഖം നടത്തുന്നു. ത�ൊട്ടടുത്ത
ദിവസം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീക
രിക്കുന്നു. കേട്ടു കേൾവിയില്ലാത്ത
വേഗത. ശ്രദ്ധേയമായകാര്യം,
2018ലെ യുജിസി റെഗുലേഷൻ
പ്രകാരമായിരിക്കും നിയമനമെ
ന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പ്രത്യേ
കം എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന
താണ്. കാരണം, അക്കാദമിക
യ�ോഗ്യതകളെ മറികടന്ന് അഭി
മുഖ പരീക്ഷയെ മാത്രം അടിസ്ഥാ
നമാക്കി സ്വജന നിയമനം സുഗ
മമായി നടത്താൻ 2018ലെ റെഗു
ലേഷനിലെ പഴുത് ഉപയ�ോഗി
ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
ഒരാൾക്ക് അസ�ോസിയേറ്റ്
പ്രൊഫസ്സറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം
നൽകണമെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ്
പ്രൊഫസറായി 8വർഷത്തെ
അധ്യാപന പരിചയം ഉണ്ടാവ
ണം. പിജി/നെറ്റ് എന്നിവ കൂടാതെ,
അതേ വിഷയത്തില�ോ പ്രസക്ത
വിഷയത്തില�ോ നേടുന്ന പിഎ
ച്ഡിയും യുജിസി അംഗീകരിച്ച
ത�ോ പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത�ോ
ആയ ജേണലിൽ പ്രസീദ്ധീകരി
ക്കുന്ന നിശ്ചിത എണ്ണം പ്രബന്ധ
വും നിശ്ചിത അക്കാദമിക പ്രോ
ഗ്രസ്സ് ഇൻഡെക്സ് സ്കോറും ഉണ്ടാ
കണം. അവയിൽ, റിസർച്ച് സ്കോ
റിന് ആനുപാതികമായി വെയി
റ്റേജ് നൽകണമെന്ന് 2018ലെ
റെഗുലേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കി
ലും അവ എങ്ങനെ വേണമെന്ന
കാര്യത്തിൽ യുജിസി ചട്ടങ്ങളിൽ
വ്യക്തത നൽകിയില്ല. അന്തിമ
മെറിറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ആധാ
രമാക്കുന്നത് അഭിമുഖമാണെന്ന്
കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചത�ോടെ, കൃത്രി
മങ്ങൾ കാട്ടാൻ സർവകലാശാല
കളിലെ പാർട്ടി ന�ോമിനികൾക്ക്
എളുപ്പമായി.
ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും
ഇതരപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുംഅധ്യാ
പന പരിചയം ഉൾപ്പടെയുള്ളവ
യും സൂക്ഷ്മതയ�ോടെ പരിശ�ോധി
ച്ചതിനുശേഷം, അക്കാദമികമായി
മെറിറ്റിൽ മുന്നിൽ വരുന്നവരെ
മാത്രമാണ് ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. റിസർച്ച് സ്കോ
റിൽ എത്ര മാർക്ക് നേടുന്നുവെ
ന്നതും അധ്യാപന പരിചയത്തിൽ
അനുഭവപരിചയം എത്രത്തോളം
എന്നതും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചാണ്
പട്ടിക തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.
മുൻകാലങ്ങളിൽ അത്തരം
വസ്തുനിഷ്ഠമായ അക്കാദമിക പ്ര

വർത്തനങ്ങൾക്ക് 77മാർക്കും അഭി
മുഖ പരീക്ഷകൾക്ക് 23 മാർക്കു
മാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽ, പുതിയ റെഗുലേഷൻ
ഭേദഗതി വന്നത�ോടെ അഭിമുഖ
ത്തിലെ പ്രകടനം അന്തിമ പരി
ഗണനാമാനദണ്ഡമായി മാറി. നി
യമനങ്ങൾക്കായി നിയ�ോഗിക്ക
പ്പെടുന്ന സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ
വരുന്നവർ പ്രത്യേകം ന�ോമിനി
കളായി മാറിയത�ോടെ അക്കാദ
മിക യ�ോഗ്യതകൾ താഴേക്കു പ�ോ
കുന്ന സ്ഥിതി വന്നു. സർവകലാ
ശാലകളിൽ സിപിഐ(എം)
പാർട്ടി ബന്ധുക്കൾക്ക് അനധികൃ
തമായും അന്യായമായും കടന്നു
വരാനുള്ള കവാടമാണത് തുറന്നു
ക�ൊടുത്തത്.

എന്താണ് 2018ലെ യുജിസി
റെഗുലേഷൻ ക�ൊണ്ടുവന്ന
മാറ്റം?

ച്ചതും അതാണ്. പട്ടികയിൽ മി
കച്ച അക്കാദമിക സ്കോറുള്ള മറ്റ്
പലരും ഉണ്ടായിരിക്കെ,651 സ്കോ
റുള്ള ആളെ പിന്തള്ളി 156 സ്കോർ
മാത്രമുള്ള പ്രിയയെ ഒന്നാം റാങ്കു
കാരിയാക്കി നിയമനം നടത്താൻ
കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലർ നേ
തൃത്വം നൽകിയത് പുതിയ വ്യവ
സ്ഥകൾ ഉപയ�ോഗിച്ചാണ്. മുമ്പൊ
ന്നും ഇത്രമേൽ സങ്കുചിത പാർ
ട്ടിതാല്പര്യം മാത്രം മുൻനിർത്തി
സർവകലാശാലകളിൽ പരസ്യ
മായി നിയമനം നടത്താൻ കഴി
യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. പിണറായി സർക്കാരിന്റെ
രണ്ടാം വരവ�ോടെ എല്ലാ ജനാ
ധിപത്യ മര്യാദകളും കീഴ് വഴക്ക
ങ്ങളും ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുന്ന
കാഴ്ച്ചയാണ് എല്ലായിടത്തുമെ
ന്നപ�ോലെ സർവകലാശാലകളി
ലും കാണുന്നത്.

സർവകലാശാലകളിലെ പ്രൊ
ഫസ്സർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസ്സർ,
അസ�ോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസ്സർ തു
ടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയ
മിക്കപ്പെടാൻ മികച്ച അക്കാദമിക
നിലവാരമുള്ളപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള�ോ
ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങള�ോഅധ്യാ
പന പരിചയ കാലയളവ�ോ ഒക്കെ
അഭിമുഖത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെടു
ന്നവരുടെ ചുരുക്കപട്ടിക നിർണ
യിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി ചുരുക്കു
ന്നതാണ് 2018ലെ യുജിസി റെ
ഗുലേഷൻ ഭേദഗതി ചെയ്തുവെച്ച
ദ്രോഹം. നിയമനം, പൂർണമായും
അഭിമുഖ മാർക്കിന്റെ മാത്രം അടി
സ്ഥാനത്തിൽ നടത്താം എന്നതാ
ണ് അതിനർത്ഥം. സെലക്ഷൻ
കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് നിയ�ോഗിക്ക
പ്പെടുന്ന, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം
പേറുന്നവർക്ക്, എത്ര ഉയർന്ന
അക്കാദമികയ�ോഗ്യതയുള്ളഅധ്യാ
പകരെയും പുറത്തിരുത്താം എന്ന
സ്ഥിതി വന്നുചേർന്നു. ബിജെപി
യും കേന്ദ്രസർക്കാരും വിവിധ
കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളിൽ
തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകി
ക്കയറ്റാൻ ഈ പഴുത് ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന യ�ോഗ്യത
യിൽതുല്യതപാലിക്കുന്നഅനേകം
അപേക്ഷകരിൽനിന്ന് ആരെ തെ
രെഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതിന്റെ
മാനദണ്ഡത്തിലാണ് കേവല അഭി
മുഖത്തെ നിർണായകമാക്കി മാ
റ്റുന്ന സാഹചര്യം മനഃപൂർവ്വം സൃ
ഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.
2012ലെ യുജിസി റെഗുലേഷ
നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ്വ്യവസ്ഥ
കൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. അപേ
ക്ഷകരിൽനിന്ന് റിസർച്ച് സ്കോ
റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുരുക്ക
പട്ടികയിൽ വരുന്ന മികച്ചവർക്ക്
മുൻഗണന നൽകണം എന്നതാ
യിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനം. പക്ഷേ,
അതില�ൊക്കെ അട്ടിമറി നടത്താൻ
അവസരം ഒരുക്കുന്ന വിധത്തിലാ
ണ് അഭിമുഖത്തെ അന്തിമ മാന
ദണ്ഡമാക്കിയ കേന്ദ്ര നടപടി. പ്രിയ
വർഗീസിന്റെ കേസിൽ സംഭവി

ഗവർണറും സർക്കാരും
തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ?
പരിപൂർണ്ണമായി, സ്വതന്ത്രമാ
യും ജനാധിപത്യപരമായും പ്രവർ
ത്തിക്കേണ്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ
രംഗത്തെ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളാണ് സർവ്വകലാശാലകൾ.
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ
സർവകലാശാലകളുടെ ഒരു വിധ
പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നേരിട്ടോ
അല്ലാതെയ�ോ ഇടപെടാൻ പാടി
ല്ലായെന്നത് അലംഘനീയമായ
സങ്കല്പമാണ്. ചാൻസലർപ�ോലും
സർക്കാർ പ്രതിനിധിയാകാൻ
പാടില്ല. സർവ്വകാലശാലകൾക്കു
ള്ളിലെ ഒരു ആഭ്യന്തര മേൽന�ോ
ട്ടക്കാരന്റെ സ്ഥാനം ചാൻസലർ
ക്ക് കല്പ്പിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നതുപ�ോ
ലും വൈസ് ചാൻസലർ പ�ോലെ
യുള്ള നിയമന കാര്യങ്ങളിൽ മാ
ത്രമാണ്. അവയിൽ സർക്കാർ
ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കാൻ ഔപ
ചാരികമായ ചുമതല ചാൻസലർ
ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു നിയമം 1957ൽ
കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കുകയു
ണ്ടായി. ആ നിയമപ്രകാരം, ഗവർ
ണർ ആയിരിക്കും കേരളത്തിലെ
എല്ലാ സർവകലാശാലകളുടെയും
ചാന്സലർ എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെ
യ്തു(അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന നു
വാൽസ്(NUALS) ഒഴികെ).
സാധാരണഗതിയിൽ വൈസ്
ചാൻസലർ നിയമനം, ചില സർ
വ്വകലാശാലകളിലെ ബ�ോർഡ്
ഒഫ് സ്റ്റഡീസ് അംഗങ്ങളുടെ നി
യമനം എന്നിവക്ക് ചാൻസലറു
ടെ ഔപചാരിക അംഗീകാരം
ആവശ്യമാണ്. സെനറ്റിന്റെയും
യുജിസിയുടെയും ചാൻസലറുടെ
യും ന�ോമിനികൾ അടങ്ങിയ സെർ
ച്ച്കം സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നിർ
ദ്ദേശിക്കുന്ന മൂന്ന് അംഗ പാനലിൽ
നിന്ന് ഉയർന്ന യ�ോഗ്യതയുള്ള
ഒരാളെ വിസി ആയി നിയമിക്കു
ന്നതാണ് കീഴ്വഴക്കം. മുൻകാല
ങ്ങളിൽ മഹാപ്രതിഭകളും അത്യു
ന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങളും മാത്രമാണ്
വൈസ് ചാൻസലർമാരായി നി

യമിതരാകാറുണ്ടായിരുന്നത്.
എന്നാൽ സമീപകാലത്ത്, സർ
ക്കാരിന്റെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ, ജാതി
പരിഗണനകളുടെ അടിസ്ഥാന
ത്തിലാണ് വൈസ് ചാൻസലർ
മാരെ നിയമിതരാകുന്നത്.
കേന്ദ്ര ബിജെപി സർക്കാരി
ന്റെ ന�ോമിനിയും തനി രാഷ്ട്രീയ
ക്കാരനുമായതിനാൽ കേരള ഗവർ
ണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പി
ണറായി സർക്കാരിന്റെ ചില 'തെ
രഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട' ക്രമക്കേടുകൾ
ക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തു
വന്നുവെന്നതാണ് സമീപകാല
ത്ത് സർക്കാരിന് തലവേദന
സമ്മാനിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയസംഭവ
വികാസം. ഗവർണറും സർക്കാ
രും തമ്മിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പോ
ര് എന്നതിന് അപ്പുറം അതിന്
തത്വാധിഷ്ഠിതമായ അടിസ്ഥാന
ങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ, അതി
നിടയിൽ, ചാൻസലർ എന്ന നി
ലയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നിയമന
ക്രമക്കേടുകൾ വസ്തുതാപരമായി
ശരിയും അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യ
പ്പെടേണ്ടവയുമാണ്. ഗവർണർ,
പിന്നീട് സർക്കാരുമായി പതിവു
പ�ോലെ സന്ധി ചെയ്തേക്കാം.
എന്നാൽ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി സി
പിഐ(എം) നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേ
രളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ
അവരുടെ ഇഷ്ടക്കാരെ മെരിറ്റ് ന�ോ
ക്കാതെ നിയമിക്കുന്ന താൻപ്രമാ
ണിത്തത്തെ ഗവർണറുടെ രാഷ്ട്രീയ
അപ്രമാദിത്വം തല്ക്കാലം ച�ോദ്യം
ചെയ്തുവെന്നതാണ് സംഭവിച്ചത്.
അതിലൂടെ, സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റിയും അക്കാദ
മിക രംഗത്തെ സത്യസന്ധരും
കാലങ്ങളായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു
വന്ന നിയമനത്തട്ടിപ്പുകൾ സമൂഹ
ത്തിൽ ചർച്ചയാക്കുന്നതിന് വഴി
യ�ൊരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രിയ വർ
ഗീസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിയമനത്തെ
ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞതുവഴി മെ
റിറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉദ�്ഘോഷി
ക്കാനും ഇടയാക്കി എന്നതാണ്
അതിന്റെ ഗുണഫലം.

അഴിമതി തടയൽ നിർമാർജ്ജ
നം ചെയ്യാൻ സിപിഐ(എം)
എന്നാൽ, നിയമന ക്രമക്കേ
ടുകൾക്കെതിരെ ചാൻസലർ ശബ്ദം
ഉയർത്തിയതിന�ോടുള്ള വൈരാ
ഗ്യമെന്നോണം ചാൻസലറുടെ
പരിമിതമായ അധികാരംപ�ോലും
വെട്ടികുറയ്ക്കാൻ ഓർഡിനൻസ്
ക�ൊണ്ടുവരാനാണ് ആദ്യം സർ
ക്കാർ ഒരുങ്ങിയത്. അധികാരം
എടുത്തു കളയുന്ന ഓർഡിനൻ
സിൽ ഗവർണർ ഒപ്പു വെക്കില്ല
എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സിപിഐ
(എം)ലെ രാഷ്ട്രീയ ദുശ്ശാസനന്മാർ
അത�ൊരു ബില്ലാക്കി നിയമസഭ
യിൽ അവതരിപ്പിച്ച്, ഭൂരിപക്ഷം
ഉപയ�ോഗിച്ച്, പാസ്സാക്കുകയായി
രുന്നു. ബില്ലിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം
വൈസ് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തേ
ക്ക് സർക്കാറിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരെ
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)
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നിയമിക്കാൻ തടസം നിൽക്കുന്ന
ചാൻസലറുടെ വിവേചനാധികാ
രം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ്.
അതിന്റെ ഭാഗമായി, സർക്കാർ
നിയ�ോഗിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ
പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ
ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: "സർവകലാ
ശാല സമിതികളുടെ ഏതെങ്കി
ലും നടപടിക്രമം ആക്ടിന�ോ
അതിന് അനുസൃതമായി രൂപപ്പെ
ടുത്തിയ ചട്ടങ്ങൾക്കോ അനുരൂ
പമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അവ റദ്ദ്
ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസലറുടെ വി
വേചനാധികാരം റദ്ദ്ചെയ്യണം".
പാസാക്കിയ ബില്ല് പ്രകാരം,
സെർച്ച് കം സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി
യിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂ
ന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചാക്കി മാറ്റാനും
അതിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാ
രിന്റെ രണ്ട് പുതിയ ന�ോമിനിക
ളെക്കൂടി ചേർക്കാനും കഴിയും.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ
പ്രതിനിധിയും സർക്കാർ ന�ോമി
നിയുംകൂടി വരുന്നത�ോടെ ഭൂരിപ
ക്ഷം സർക്കാർ/പാർട്ടി പ്രതിനി
ധികളാവും. ഭൂരിപക്ഷ നിർദ്ദേശം
ചാൻസലർ അംഗീകരിച്ചു ഒപ്പ്
വെക്കണം. അതിനിടയിൽ ഗവർ
ണർ, ബില്ല് പാസ്സാകുന്നതിന്
മുമ്പ്, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ
വെട്ടാൻ സംഘപരിവാർ പ്രതി
നിധിയെ കേരള സർവകലാശാ

_nÂ¡okv _m\p

നീതി നിഷേധത്തിന്റെ

ഭീകര മുഖം

(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

ഇരുനൂറ�ോളം വര്ഷത്തെ ബ്രി
ട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തില് നിന്ന്
ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളുടെ ജീവന്
ക�ൊടുത്തു നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം
പുലര്ന്നപ്പോള്ത്തന്നെ, ഭരണ
ത്തിലേറിയ ബൂര്ഷ്വാസിയുടെ
താല്പര്യാര്ത്ഥം രാജ്യം വിഭജിക്ക
പ്പെടുകയും ലക്ഷക്കണക്കിനാളുക
ള് ഒരു രാത്രി ക�ൊണ്ട് അഭയാ
ര്ത്ഥികളായി മാറുകയും ചെയ്തിരു
ന്നു. തീവ്രമായ നിരാശയില്പ്പെട്ട
ആ ജനത ആരുടെയ�ൊക്കെയ�ോ
പ്രേരണയാല് ഒരു വര്ഗ്ഗീയ കലാ
പത്തിലേക്കെടുത്തെറിയപ്പെട്ടു.
സ്വതന്ത്ര ഭാരതം പിറന്നു വീണതു
തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വര്ഗ്ഗീയ
കലാപത്തിലേക്കായിരുന്നു. വിഭ
ജനത്തിന്റെ മുറിവുകള് ഉണങ്ങാ
തെ വ്രണമായി ഇന്ത്യന് മനസ്സു
കളില് ഇന്നും നിലക�ൊള്ളുന്നുണ്ട്.
പിന്നീട് 1984ല് ഇന്ദിരാഗാന്ധി
വധിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഡല്ഹി
യില് സിക്കുകാര്ക്കെതിരെ ആസൂ
ത്രിതമായ ആക്രമണം നടന്നു.
അത്, പക്ഷേ വര്ഗ്ഗീയ കലാപ
മായിരുന്നില്ല. ഒരു മതവിഭാഗത്തി
നെതിരെ, ക�ോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ നേ
താക്കള് നേരിട്ടാസൂത്രണം ചെയ്ത
വംശഹത്യ തന്നെയായിരുന്നു.
എന്നാല് 2002ലെ ഗ�ോധ്ര തീവ
ണ്ടി തീവെപ്പിനെത്തുടര്ന്ന് മുസ്ലി

ലയിൽ വൈസ് ചാൻസലറാക്കാ
നുള്ള നീക്കങ്ങളിലാണ്. പുതിയ
ബില്ലിൽ ഒപ്പിടില്ല എന്ന നിലപാ
ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. സംഘപരി
വാർ പ്രതിനിധിയെ കേരള യൂണി
വേഴ്സിറ്റിയിൽ വൈസ് ചാൻസലർ
ആയി ഗവർണർ ഏകപക്ഷീയമാ
യി നിയമിക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നാൽ
അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം
പിണറായി സർക്കാറിനായിരിക്കും.
തുരുമ്പുക�ൊണ്ട് എടുക്കേണ്ടതിനെ
തൂമ്പ ക�ൊണ്ടു എടുക്കുന്നുവെന്ന്
പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.

ല�ോകായുക്തയെ
വന്ധ്യംകരിച്ച് പിണറായി
സംഘം
മന്ത്രിമാര് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ�ൊ
തുപ്രവർത്തകരുടെ അഴിമതി തട
യുന്നതിന് ഇരുപത്തി മൂന്നു വർ
ഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു
ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ കേരള
നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കിയെടു
ത്തതാണ് ല�ോകായുക്ത നിയമം.
എന്നാൽ, സ്വന്തം അഴിമതി പി
ടിക്കപ്പെടുകയും മന്ത്രിസ്ഥാനം
നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന ഭീതി
ആ നിയമത്തെ തന്നെ അപ്രസ
ക്തമാക്കുന്ന വിധമ�ൊരു ഭേദഗതി
ക�ൊണ്ടുവരാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണ
റായി വിജയനെ നിർബന്ധിത
നാക്കി. ഉന്നതരുടെ അഴിമതി
തടയുന്ന ഒരു നിയമവും വെച്ചുവാ
ങ്ങള്ക്കെതിരെ സംഘപരിവാര്
ശക്തികള് പ�ോലീസിന്റെയും
ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെയും മൗ
നാനുവാദത്തോടെ നടത്തിയ വം
ശഹത്യ, ക്രൂരതയുടെ കാര്യത്തില്
നാസി ജര്മ്മനിയിലെ ജൂതവേ
ട്ടയുടെ ഒരു ലഘുപതിപ്പായിരുന്നു.
മുസ്ലീംവിരുദ്ധവികാരം ആളി
ക്കത്തിച്ച്, അതുവഴി ഹിന്ദു ഭൂരി
പക്ഷ വികാരത്തെ ഉത്തേജിപ്പി
ക്കുകയും സമൂഹത്തെ വര്ഗ്ഗീയമാ
യി ധ്രുവീകരിക്കുകയും ചെയ്തു
ക�ൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പു നേട്ടമു
ണ്ടാക്കാനുള്ള പദ്ധതികള് 1980
കളില്ത്തന്നെ ബിജെപി ആരം
ഭിച്ചിരുന്നു. അക്രമ�ോത്സുകമായ
രഥയാത്രയിലൂടെ എല്.കെ. അദ്വാ
നി ഉത്തരേന്ത്യയില് ഈ ധ്രുവീ
കരണം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇന്ത്യന്
മതേതര മനഃസാക്ഷിയെ കീറിമു
റിച്ചുക�ൊണ്ട് 1992ല് ബാബറി
മസ്ജിദ് തകര്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ബിജെപി പിന്നീട് കേന്ദ്രഭരണം
പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അടിത്തറ
യായി ഇത് മാറി. എന്നാല് ഫാ
സിസ്റ്റു മന�ോഘടന സമൂഹത്തില്
വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഫാസി
സത്തിന്റെ അടിത്തറയ�ൊരുക്കു
ന്നതിന്റെയും പരീക്ഷണശാലയാ
യി നരേന്ദ്ര മ�ോദി ഭരിക്കുന്ന ഗുജ
റാത്ത് പിന്നീടു മാറുന്നതാണു നാം
കാണുന്നത്. 2002ലെ മുസ്ലീം വം
ശഹത്യ അങ്ങനെ ആസൂത്രണം
ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു. കലാ
പത്തിനാധാരമായി പറയപ്പെടു
ന്ന ഗ�ോധ്ര തീവണ്ടി തീവെപ്പു സം

ഴിക്കില്ലയെന്നതാണ് നയം.അഴി
മതി തടയൽ നിയമങ്ങളെ നിർ
മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗ
മാണത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കമുള്ള മന്ത്രി
മാർ പ�ൊതുഖജനാവിലെ ഫണ്ട്
ദുർവിനിയ�ോഗം ചെയ്തെന്ന് ല�ോ
കയുക്ത വിധിച്ചാൽ തൽസ്ഥാനം
രാജിവെക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ
ഒഴിവാക്കുന്ന പതിനാലാം വകുപ്പ്
അടങ്ങിയ ഭാഗമാണ് പുതിയ ബി
ല്ലിലൂടെ പിണറായി സർക്കാർ
ഇല്ലാതാക്കിയത്. അങ്ങനെയ�ൊ
രു വിധി വന്നാൽ ഇനിമേൽ,
അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള
അപ്പലേറ്റ് അധികാരം മുഖ്യമന്ത്രി
ക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും
അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതാണ് ഭേ
ദഗതി. അതുപ്രകാരം, വിധി സ്വീ
കരിക്കുകയ�ോ തള്ളുകയ�ോ ചെ
യ്യാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരി
ന് കൈവരും, ഗവർണർ ബില്ലിൽ
ഒപ്പിട്ടാൽ.
ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാ
രിന്റെ കാലത്ത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന്
ദുരിതശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സമാ
ഹരിച്ച ക�ോടിക്കണക്കിന് രൂപ
ദുർവിനിയ�ോഗം നടത്തിയെന്ന
കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പടെ 18
മന്ത്രിമാരെ പ്രതിചേർത്ത് ഫയൽ
ചെയ്യപ്പെട്ട കേസ് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ
മൂലം വിധി പറയാതെ നീട്ടിക്കൊ
ണ്ട് പ�ോവുകയാണ്. 2018 സെ

പ്റ്റംബർ മാസം ഫയൽ ചെയ്ത
കേസ്സിൽ 2022 മാർച്ച് മാസം
ഫൈനൽ വിധി പറയാൻ രണ്ട്
അംഗ പാനൽ പ�ോസ്റ്റ് ചെയ്തെ
ങ്കിലും ചിറകരിയപ്പെട്ട ല�ോകായു
ക്തയിൽ നീതി അകലെ ആയി
ക്കഴിഞ്ഞു.
ബന്ധുനിയമനത്തിൽ അധി
കാര ദുർവിനിയ�ോഗം നടന്നുവെ
ന്ന് ല�ോകയുക്ത വിധിച്ചപ്പോൾ
മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിന് രാജിവെ
ക്കേണ്ടി വന്ന അനുഭവം പിണ
റായിയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പു കൂട്ടുന്നുണ്ട്.
അഴിമതിക്ക് കുട പിടിക്കുകയും
ഖജനാവ് ക�ൊള്ളയടിക്കുകകയും
ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ശി
ക്ഷിക്കപ്പെടില്ലായെന്ന് ഉറപ്പാക്കു
കയും കൂടി ചെയ്യുന്നു പിണറായി
യും ക്രിമിനൽ സംഘവും. അപ്പോൾ,
ആഗസ്റ്റ് മാസം അന്യായമായി
പാസ്സാക്കപ്പെട്ട രണ്ടു നിയമ ഭേദ
ഗതികളും അനിഷേധ്യമായി തെ
ളിയിക്കുന്ന കാര്യം പിണറായി
സർക്കാർ ജനദ്രോഹത്തിന്റെയും
വഞ്ചനയുടെയും ക�ൊള്ളയുടെയും
അഴിമതിയുടെയും കാര്യത്തിൽ
മറ്റെല്ലാ മുൻ സർക്കാരുകളെയും
ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയിരിക്കു
ന്നുവെന്നാണ്. മടിയിൽ കനമുള്ള
വനെ വഴിയിൽ പേടിക്കേണ്ടതു
ള്ളുവെന്ന് പിണറായിയുടെ മുഖം
വെച്ച് വീമ്പിളക്കുന്ന പാർട്ടി പര
സ്യം വഴിനീളെ വെച്ച് നാട്ടുകാരെ

കബളിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് അറി
യുമ�ോ ഈ മനുഷ്യനും കൂട്ടരും
വഴിയില് മാത്രമല്ല ഭയപ്പെടുന്ന
തെന്ന്?
വൻ അഴിമതിയും ഖജനാവിൽ
ക�ൊള്ളയും നടത്തി കടന്നു കള
യുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി
മാത്രം നിർലജ്ജം നിയമവാഴ്ച
യെപ�ോലും അവസാനിപ്പിക്കാൻ,
മ�ോദിയെപ�ോലെ, പിണറായിയും
കൂട്ടരും നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ ജന
ങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവമതിപ്പ്
എത്രമാത്രമെന്ന് ചിന്തിക്കാണെ
ങ്കിലും ഈ നേതാക്കൾക്ക് കഴി
യുന്നുണ്ടോ? ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീ
യത്തിന് ഈ ക്രിമിനൽ സംഘ
ങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഹാനി പറഞ്ഞ
റിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കേര
ളത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ മനഃസാക്ഷി
ഉണർന്നു എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി
യിരിക്കുന്നു.
ജനദ്രോഹകരവും അധാർമ്മി
കവുമായ ഈ ഇടതുമുന്നണി
ഭരണം ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയവു
മായി പുലബന്ധം പ�ോലും പുലർ
ത്തുന്നില്ല.അഴിമതിയിൽ ഉരുളുന്ന
തും അസന്മാർഗികതയിൽ ആറാ
ടുന്നതുമായ ക്രിമിനൽ മൂലധന
വാഴ്ചയാണിത്.പ്രബുദ്ധമായ ഇട
തുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റത്തി
ലൂടെ ഈ ദുർഭരണത്തിന് അന്ത്യം
കുറിക്കാൻ സമയം അതിക്രമിച്ചി
രിക്കുന്നു.

ഭവത്തില് ആരാണ് തീവച്ചതെ
ന്നോ എങ്ങനെയാണതു നടന്ന
തെന്നോ ഇന്നും ദുരൂഹമാണ്.
ഇപ്പോള് ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്ന, കലാപകാലത്ത് അഹമ്മ

ഭരണസംവിധാനം കലാപം വ്യാ
പിപ്പിക്കുന്നതിനുചൂട്ടുപിടിക്കുകയ�ോ
മൗനാനുവാദം നല്കുകയ�ോ ചെയ്തു
എന്നതിന് ഉപ�ോദ്ബലകമായി
നിരവധി തെളിവുകള് ശ്രീകുമാര്

ചാരണ നടക്കില്ല എന്ന ബ�ോധ്യ
ത്തില് ബിൽക്കീസ് ബാനു കേ
സിന്റെ വിചാരണ സുപ്രീം ക�ോടതി
നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്രയി
ലാണു നടന്നത്. മാനഭംഗപ്പെടുന്ന
ജാതി-മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ
ഇരകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഈ നിയമനടപടികളിലേക്കു
പ�ോകുക എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടി
ലെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സാഹ
ചര്യത്തില് യാതനാപൂര്ണ്ണമായ
അഗ്നിപരീക്ഷയാണ്. ബലാ
ല്സംഗം എന്നത് സാമൂഹികമായ
അടിച്ചമര്ത്തലിന്റെ ആയുധമാണ്
എന്നതുതന്നെ കാരണം. വര്ണ്ണ
-വര്ഗ്ഗ-ആണത്ത അധികാരം
അടിച്ചേല്പിക്കുന്ന, ക�ൊലയ്ക്കു തുല്യ
മായ പ്രകടനമാണത്. തന്റെ ജീ
വനുനേരേ പലവട്ടം ഭീഷണി നേ
രിട്ട ബിൽക്കീസ് ബാനുവിന് സ്വ
രക്ഷയ്ക്കായി വാസസ്ഥലം നിരന്ത
രംമാറിഅലയേണ്ടിവന്നു.അജ്ഞാ
തവാസത്തില് പലനാള് കഴിഞ്ഞു.
അങ്ങനെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതി
സന്ധികള് മറികടന്നാണ് വി
ചാരണ പൂര്ത്തിയായതും ഈ പ്ര
തികളെ പ്രത്യേക സിബിഐ
ക�ോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിനു
ശിക്ഷിച്ചതും.
തടവുകാരിലാെരാളായ രാധേ
ശ്യാം ഭഗവന്ദാസ് ഷാ എന്നയാ
ള് തനിക്കു ശിക്ഷയിളവ് നല്ക
ണമെന്നപേക്ഷിച്ചു ക�ൊണ്ട് സുപ്രീം
ക�ോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെത്തു
ടര്ന്നാണ് കഴിഞ്ഞ മെയ് 13ന്

ബിൽകിസ് ബാനു കേസിലെ പ്രതികളെ മ�ോചിപ്പിച്ച ഗുജറാത്ത്സർക്കാ
രിന്റെ നടപടി റദ്ദു ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് അഖിലേന്ത്യാ
മഹിളാ സാംസ്കാരിക സംഘടനയും സ്ത്രീ സുരക്ഷാ സമിതിയും സംയു
ക്തമായി കണ്ണൂർ കാൾടെക്സിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ യ�ോഗം ഡ�ോ.ഡി.
സുരേന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ദാബാദിലെ എഡിജിപി ആയി
രുന്ന ആര്.ബി. ശ്രീകുമാര്, " ഗുജ
റാത്ത് തിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ" എന്ന
പുസ്തകത്തിലുടെ കലാപത്തിന്റെ
നിരവധി ഉള്പ്പിരിവുകള് വെളി
പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ�ോധ്ര സംഭ
വത്തില്, മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹ
ങ്ങള് ബന്ധുക്കള്ക്കു കൈമാറുക
എന്നതാണു നിയമമെങ്കിലും അതു
ലംഘിച്ച് വിഎച്ച്പി നേതാക്ക
ള്ക്കു കൈമാറുകയും, അഹമ്മദാ
ബാദ് നഗരത്തിലൂടെ പ്രദര്ശനം
നടത്തി, കലാപാഹ്വാനം നല്കു
ന്ന വിധത്തില് വികാരത്തെ ആളി
ക്കത്തിക്കാനവസരം നല്കുകയും
ചെയ്തു ഗുജറാത്ത് പ�ോലീസ്. തു
ടര്ന്നു നടന്നത് മനുഷ്യത്വം മര
വിച്ചു പ�ോകുന്ന കലാപമായിരുന്നു.

നല്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് പിന്നീട്
അന്വേഷണം നടത്തിയ പ്രത്യേ
കാന്വേഷണ സംഘം ശ്രീകുമാ
റിനെ സാക്ഷിയാക്കുകയ�ോ മ�ൊ
ഴിയെടുക്കുകയ�ോ ചെയ്തില്ല. അങ്ങ
നെ ആ തെളിവുകള�ൊന്നും വിചാ
രണക്കോടതിയിലെത്തിയില്ല.
ഇരയായവര്ക്കു പരാതി ക�ൊ
ടുക്കാന�ോ നിയമ നടപടികളുമാ
യി മുന്നോട്ടു പ�ോകാന�ോ കഴി
യാത്ത സാഹചര്യം സംഘപരി
വാറും പ�ോലീസും ചേര്ന്ന് പിന്നീ
ടു സൃഷ്ടിച്ചു. സകല പ്രതിബന്ധങ്ങ
ളെയുംകടന്നു ക�ോടതിയിലെത്തിയ
കേസുകളില് ഭൂരിഭാഗം പരാതി
ക്കാരെയും സാക്ഷികളെയും ഭീഷ
ണിപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിച്ചു. ഗുജ
റാത്തില് നീതിപൂര്വ്വമായ വി

(ശേഷം 6-ാം പേജില്)

6

സെപ്തംബര് 2022
_nÂ¡okv _m\p

നീതി നിഷേധത്തിന്റെ

ഭീകര മുഖം

(5-ാം പേജില് നിന്ന്)

സുപ്രീം ക�ോടതി അതു പരിഗണി
ക്കണമെന്നു ഗുജറാത്ത് സര്ക്കാ
രിന�ോടാവശ്യപ്പെടുന്നത്. തടവു
കാരെ കാലാവധിക്കുമുമ്പേ വിട്ട
യയ്ക്കുന്നതിനായി ഗുജറാത്തില്
1992ല് നിലവില് വന്ന നയത്തി
നനുസരിച്ച് രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളി
ല് ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിക്ക
ണമെന്നും തീരുമാനമെടുക്കണ
മെന്നും ക�ോടതി പറഞ്ഞു. അങ്ങ
നെയാണിവരെ വിട്ടയയ്ക്കാന് ഗുജ
റാത്തിലെ ബിജെപി സര്ക്കാര്
തീരുമാനിക്കുന്നത്.
ജയില് ഒരു സംസ്ഥാന വി
ഷയമായതിനാല് തടവുകാരെ
വിട്ടയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നയം രൂപീ
കരിക്കേണ്ടതുംസംസ്ഥാനസര്ക്കാ
രാണ്. തടവുകാര്ക്കു ശിക്ഷയിള
വു നല്കുന്നതിനായുള്ള നയം ഗു
ജറാത്ത് സര്ക്കാര് 2014ല് പരി
ഷ്കരിച്ചിരുന്നു. മാറിയ നിബന്ധ
നകള് പ്രകാരം ക�ൊലപാതകം,
ബലാല്സംഗം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃ
ത്യങ്ങളില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര്ക്കു
ശിക്ഷയിളവ് ലഭിക്കാനര്ഹതയി
ല്ല. എന്നാലിതു പരിഗണിക്കാതെ,
കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സമയത്ത് ബാ
ധകമായത് 1992ലെ നിയമമാ
ണെന്ന സാങ്കേതികത ഉയര്ത്തി
നിര്ദ്ദേശം നല്കിയ സുപ്രീംക�ോ
ടതിയാണ് ഈ വിട്ടയയ്ക്കല് നാട
കത്തിലെ ആദ്യ പ്രതി. ഗുജറാത്ത്
സര്ക്കാരാകട്ടെ, ഒരാളുടെ മാത്രം
അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് പതിന�ൊ
ന്ന് പേരെയും വിട്ടയച്ചു. 'സംസ്കാ
രസമ്പന്നരായ ബ്രാഹ്മണരാണവര്'
എന്ന ബിജെപി നേതാക്കളുടെ
സ്വഭാവസര്ട്ടിഫിക്കറ്റുംകൂടെ ക�ൊ
ടുത്തുവിട്ടു.
ജയില് എന്നത് കുറ്റവാളിക
ളുടെ നവീകരണത്തിനും പരിവർ
ത്തനത്തിനുമുള്ള സ്ഥാപനമാണ്
എന്നതാണ് സങ്കല്പം. അതുക�ൊ
ണ്ട് ശിക്ഷയിളവു ലഭിക്കുക എന്ന
ത് തടവുകാരുടെ അവകാശമായി
ട്ടു തന്നെയാണു നിയമജ്ഞര് വ്യാ
ഖ്യാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ
കേസില് ഗുജറാത്ത് സര്ക്കാര്,
കുറ്റവാളികള്ക്ക് എന്തെങ്കിലും
നവീകരണം സംഭവിച്ചോ എന്ന
കാര്യം പരിഗണിച്ചതായ സൂച
നകള�ൊന്നു മില്ല. മാത്രമല്ല ഗുരു
തരമായ വിവേചനവും സര്ക്കാര്
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 1992ലെ നയ
മനുസരിച്ച് ഇവരുടെ കുറ്റകൃത്യം
ശിക്ഷയിളവു ലഭിക്കുന്നതിനു തട
സ്സമല്ലെന്നു വാദിക്കാമെങ്കിലും
സമാന കുറ്റകൃത്യ ത്തില് ശിക്ഷി
ക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരാളെപ്പോലും ഇവ
രുടെ കൂടെ വിട്ടയച്ചിട്ടില്ല എന്നത്
സര്ക്കാരിന്റെ കുറ്റകരമായ പക്ഷ
പാതിത്വത്തെയാണ് വ്യക്തമാ
ക്കുന്നത്.
ഇപ്പോള് ഈ പതിന�ൊന്ന്
തടവുകാരെ വിട്ടയച്ചത്, സുപ്രീം
ക�ോടതിയുടെ തന്നെ മുന്കാല
ത്തെ വിധികളുടെ അന്തഃസത്ത
യ്ക്കെതിരാണെന്നും നിയമവിദ
ഗ്ധര് ചുണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2022 ഏപ്രി
ലില് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ ഒരു
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ബഞ്ച് വിധിച്ചത് തടവുകാരെ സം
സ്ഥാന സര്ക്കാരുകള്ക്ക് ത�ോ
ന്നിയപ�ോലെ വിട്ടയയ്ക്കാന് പറ്റില്ല
എന്നാണ്. ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ
ഗൗരവത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാക
രുത് ശിക്ഷയിളവ് എന്ന് വേറ�ൊരു
കേസില്(രാജനും തമിഴ്നാട്
ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും തമ്മിലു
ള്ള കേസ്) സുപ്രീം ക�ോടതി
ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മണ് നാ
സ്കര് യൂണിയന് ഓഫ് ഇന്ത്യ
യ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ വ്യവഹാര
ത്തില് വിധിപറഞ്ഞുക�ൊണ്ട്,
തടവുകാരെ വിട്ടയക്കുന്നതിനു മുമ്പ്
അഞ്ചു കാര്യങ്ങള് പരിശ�ോധിക്ക
ണം എന്നു സുപ്രീം ക�ോടതി പറ
യുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തെ ബാധിക്കാ
ത്ത വ്യക്തിഗതമായ ഒന്നാണ�ോ
പ്രസ്തുത കുറ്റകൃത്യം എന്നത്, ഭാ
വിയില് കുറ്റകൃത്യം ആവര്ത്തി
ക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നത്,
കുറ്റം വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി
കുറ്റവാളിക്കുണ്ടോ എന്നത്, കുറ്റ
വാളിയെ ജയിലിലിടുന്നതു വഴി
ലഭിക്കുമെന്നു കരുതിയ എന്തെ
ങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടിയ�ോ എന്ന
ത്, കുറ്റവാളിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ
സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സാഹ
ചര്യങ്ങള് എന്നിവയാണ് അവ.
ഗുജറാത്ത് സര്ക്കാര് ഇവയില�ൊ
ന്നുപ�ോലും പരിശ�ോധിച്ചതിനു
തെളിവു നല്കിയിട്ടില്ല. വിട്ടയക്ക
പ്പെട്ട കുറ്റവാളികള്ക്കു പൂമാലക
ളും മധുരവും നല്കി സ്വീകരിച്ച
സംഘപരിവാര് അനുയായികള്,
ഈ കുറ്റകൃത്യം തങ്ങളുടെ അനു
ഗ്രഹാശിസ്സുകള�ോടെയാണു നട
ന്നതെന്നും ഇനിയുമതു നടത്താനു
ള്ള ശേഷി തങ്ങള്ക്കുണ്ടെന്നുമാ
ണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
താന് ഭയചകിതയായിരിക്കുന്നു
എന്ന ബിൽക്കീസ് ബാനുവിന്റെ
നേര്ത്ത ശബ്ദം അസ്വാസ്ഥ്യജന
കമായി നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നില്ലേ?
അത�ൊരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം ര�ോ
ദനമല്ല; ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപ
ക്ഷങ്ങളുടെയും അധഃസ്ഥിതരുടെ
യും കൂടിയാണ്. രാജ്യത്തിനകത്ത്
ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ന്യൂന
പക്ഷങ്ങള്ക്കെതിരെ, പ്രത്യേകിച്ച്
മുസ്ലിങ്ങള്ക്കെതിരെ ആക്രമണവും
ഒറ്റപ്പെടുത്തലും നടക്കുന്നതെന്തു
ക�ൊണ്ടാണ്? മുസ്ലീം വിരുദ്ധവികാ
രത്തിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
ഹിന്ദു മതഭ്രാന്തിന്റെ ഏകീകരണം
അതിന്റെ അടിയന്തര ലക്ഷ്യമാണ്.
എന്നാല് അതിനുമപ്പുറമാണ് അതി
ന്റെ യഥാര്ത്ഥ ലക്ഷ്യം.
സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ 75
വര്ഷങ്ങള് ജനങ്ങളുടെ അടി
സ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങള�ൊന്നും പരി
ഹരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് നമ്മുടെ പ്ര
ത്യക്ഷാനുഭവമാണ്. 1990കളില്
ആവിഷ്ക്കരിച്ചതും പിന്നീടുവന്ന
എല്ലാ സര്ക്കാരുകളും അത്യുത്സാ
ഹത്തോടെ നടപ്പാക്കുകയും ചെ
യ്യുന്ന ആഗ�ോളവല്ക്കരണ-സ്വ
കാര്യവല്ക്കരണ നടപടികള്
ജനജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാരംഗ
ങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തി
യിരിക്കുന്നു. ഉദാരവല്ക്കരണ

നയങ്ങള് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച
ഒരു വിഭാഗം കര്ഷകരായിരുന്നു.
വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളു
ടെ ഫലമായി കര്ഷകരുടെ ഉല്പ
ന്നങ്ങള് ന്യായമായ വിലയ്ക്കു വി
ല്ക്കാന് കഴിയാതെ വന്നു.
സബ്സിഡി വെട്ടിക്കുറച്ചു. വൈ
ദ്യുതി നിയമം പരിഷ്ക്കരിച്ചതി
ലൂടെ ചെലവു പലമടങ്ങായി. കു
റഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിദേശത്തുനിന്നു
ള്ള ഉല്പന്നങ്ങള് കമ്പോളം കീഴ
ടക്കി. തങ്ങളുടെ അവസാന വരു
മാനവും ക�ോര്പ്പറേറ്റുകള്ക്കു തീ
റെഴുതാനുളള മൂന്നു കാര്ഷികബി
ല്ലുകള് ബിജെപി സര്ക്കാര് ക�ൊ

അധികാരികളെ വിമര്ശിക്കാനു
മുള്ള ഭരണഘടനാസിദ്ധമായ അവ
കാശം ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധി
ജീവികളെയും മനുഷ്യാവകാശപ്ര
വര്ത്തകരെയും മാധ്യമപ്രവര്ത്ത
കരെയുമെല്ലാം കരിനിയമങ്ങള്
പ്രകാരം ജയിലിലടക്കുന്നു.
ഏകീകൃതമായ ഒരു നേതൃത്വ
ത്തിനു കീഴില് ഈ സമരങ്ങളെ
ല്ലാം ക�ോര്ത്തിണക്കപ്പെട്ടാല്
തങ്ങളുടെ നിലനില്പുതന്നെ അപ
കടത്തിലാകുമെന്ന് മുതലാളിത്ത
ശക്തികള് ഭയക്കുന്നു. നമ്മുടെ പാ
ര്ട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനും മഹാനായ
മാര്ക്സിസ്റ്റ്
ചിന്തകനുമായ

സാധാരണക്കാരായ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാന്
സര്ക്കാരിനു കഴിയില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അത് അവരു
ടെ ലക്ഷ്യവുമല്ല. ജനങ്ങളെ ഇളക്കാന് പറ്റിയ ഒന്നാണ് മതവും വി
ശ്വാസവും എന്നവര്ക്കറിയാം. അതുക�ൊണ്ടാണതിനെ ഊതിക്കത്തി
ക്കുന്നത്. കുത്തകകളുടെ ചൂഷണം നിര്ബാധം തുടര്ന്നുക�ൊണ്ടു
പ�ോകുന്നതിന് അവസരമ�ൊരുക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് സര്ക്കാ
രിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഹിന്ദുത്വം എന്നത് അതിന�ൊരു ഉപകരണം മാത്രം.
ണ്ടുവന്നത�ോടെ കര്ഷകര് രണ്ടും
കല്പ്പിച്ചുള്ള സമരത്തില് അണി
ചേര്ന്നു. അഭ്യസ്തവിദ്യരും അല്ലാ
ത്തവരുമായ യുവാക്കള് ത�ൊഴി
ലില്ലാതെ അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില്
അലയുകയാണ്. ഏതു നിമിഷവും
പ�ൊട്ടിത്തെറിക്കാവുന്ന തരത്തി
ല് അവരില് അസംതൃപ്തി ഉറഞ്ഞു
കൂടിയിരിക്കുന്നു. സൈനിക നി
യമനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് റിക്രൂ
ട്ട്മെന്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന യുവാ
ക്കളെ അപഹസിക്കും വിധം
അഗ്നിപഥ് എന്ന കരാര് നിയ
മനം ആവിഷ്ക്കരിച്ചതിനെതിരെ
രാജ്യമെമ്പാടും സ്വമേധയാ യുവാ
ക്കള് തെരുവിലിറങ്ങിയത് ഈ
അസംതൃപ്തിയുടെ ലക്ഷണമായി
രുന്നു. രാജ്യത്ത് വിവിധയിടങ്ങ
ളിലായി ആവര്ത്തിച്ചുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും
ക�ൊറ�ോണ മഹാമാരിയും ജനജീ
വിതത്തെ തകര്ത്തു കളഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. എന്നാല് ഇക്കാലയളവി
ല് രാജ്യത്തെ ശതക�ോടീശ്വരന്മാ
രുടെ എണ്ണം 2020ലെ 102ല് നിന്ന്
2021 എത്തുമ്പോഴേയ്ക്കും142ലേക്ക്
ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു. വരുമാന ശ്രേ
ണിയിലെ താഴത്തെ 50% ജന
ങ്ങളുടെ വരുമാനം മ�ൊത്തവരുമാ
നത്തിന്റെ 6 ശതമാനമായി കുറ
യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു (ഓക്സ്ഫാം
റിപ്പോര്ട്ട്). ദുരന്തങ്ങളെ നേട്ടങ്ങ
ളാക്കി മാറ്റാന് ചങ്ങാത്ത മുതലാ
ളിത്ത ശക്തികള്ക്ക് അവസരമ�ൊ
രുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന സര്ക്കാര് നയ
ങ്ങള്ക്കെതിരെ ജനര�ോഷം പുക
യുകയാണ്. വിവിധയിടങ്ങളില്
ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങ
ള് പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് മുതലാളി
ത്ത ശക്തികളും സര്ക്കാരും അസ്വ
സ്ഥതയ�ോടെയാണു കാണുന്നത്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ജനാധിപ
ത്യാവകാശങ്ങളുടെമേല് മുന്പെ
ങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ആക്രമണങ്ങ
ള് നടത്തുകയാണു സര്ക്കാര്. സ്വ
ന്തം അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനും

സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടിയതുപ�ോലെ വരാനിരി
ക്കുന്ന ഒരു ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ്ഗവി
പ്ലവത്തെ മുന്കൂറായി തടയാന്
മുതലാളിത്തം ഫാസിസത്തില്
അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ്. യ�ോ
ജിച്ച ജനാധിപത്യസമരങ്ങള് വള
ര്ന്നു വരാന് പറ്റാത്തവിധം ജനൈ
ക്യം തകര്ക്കുക എന്നതാണ് ഒരു
മാര്ഗ്ഗം. ഊതിക്കത്തിച്ച ഭൂരിപ
ക്ഷവികാരത്തിനടിപ്പെട്ട് യുക്തി
ചിന്ത വെടിഞ്ഞ, സാമൂഹിക വി
കാസത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ മറന്ന്
ഒരു രക്ഷകനില് വിശ്വസിക്കുന്ന
ജനതയാണ് ഫാസിസത്തിന്റെ
അടിത്തറ. സാമ്പത്തികമായ കേ
ന്ദ്രീകരണം, ഭരണപരമായ കാ
ര്ക്കശ്യം, സാംസ്കാരികമായ
ചിട്ടപ്പെടുത്തല്, കുത്തകകളുടെയും
ഭരണകൂടത്തിന്റെയും താല്പര്യങ്ങ
ളുടെ തദാത്മ്യം ഇങ്ങനെ ഫാസി
സത്തിന്റെ മുന്നുപാധികള് ഒന്നൊ
ന്നായി ഒരുങ്ങുകയാണ്. കൃത്രിമ
മായ പ്രശ്നങ്ങളുടെപേരില് ന്യൂ
നപക്ഷങ്ങളെ രാജ്യദ്രോഹികളാ
യി ചിത്രീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ
വികാരം ജ്വലിപ്പിക്കാന് ഭരണവ
ര്ഗ്ഗശക്തികള് ശ്രമിച്ചു ക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷ്യം നേടിയെ
ടുക്കാനാണ്. സാധാരണക്കാരായ
ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു പ്രശ്നവും പരി
ഹരിക്കാന് സര്ക്കാരിനു കഴിയി
ല്ല എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം.
അതവരുടെ ലക്ഷ്യവുമല്ല. ജനങ്ങ
ളെ ഇളക്കാന് പറ്റിയ ഒന്നാണ്
മതവും വിശ്വാസവും എന്നവര്ക്ക
റിയാം. അതുക�ൊണ്ടാണതിനെ
ഊതിക്കത്തിക്കുന്നത്. കുത്തക
കളുടെ ചൂഷണം നിര്ബാധം തുട
ര്ന്നുക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതിന് അവ
സരമ�ൊരുക്കുക എന്നതു മാത്രമാ
ണ് സര്ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഹി
ന്ദുത്വം എന്നത് അതിന�ൊരു ഉപ
കരണം മാത്രം.
മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്ര
ദ്ധിക്കാം. വിഖ്യാത എഴുത്തുകാര

ന് സൽമാന് റുഷ്ദിക്കെതിരെ
ഒരു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദിയില്
നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഇതു
വരെ ബിജെപി അപലപിച്ചിട്ടില്ല.
'ല�ോകം മുഴുവനും ശ്രദ്ധിച്ചതും പ്ര
തികരിച്ചതുമാണ് ഈ സംഭവം'
എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജയ്ശ
ങ്കര് പറഞ്ഞതു മാത്രമാണ് ഈ
വിഷയത്തിലെ പ്രതികരണം. ബി
ജെപിയുടെ മുന് വക്താവ് നൂപൂര്
ശര്മ, മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ചു
നടത്തിയ അപകീര്ത്തികരമായ
പരാമര്ശങ്ങളുടെ പേരില് പശ്ചി
മേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളില് നിന്നു നേ
രിട്ട കടുത്ത പ്രതിഷേധമണ് ഈ
മൗനത്തിനു കാരണമെന്ന് മാധ്യ
മങ്ങള് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ
ഇസ്ലാമികരാജ്യങ്ങളുമായുളള വ്യാ
പാരബന്ധത്തെപ്പോലും ആ അഭി
പ്രായപ്രകടനം ബാധിക്കുമെന്നു
വന്നിരുന്നു. അപ്പോള്, കച്ചവടത്തെ
ബാധിക്കുമെന്നു ത�ോന്നിയാല്
ഇസ്ലാമിക മൗലികവാദത്തെക്കു
റിച്ചും ഒരക്ഷരം മിണ്ടില്ല. ഇന്ത്യ
യിലെ മുസ്ലീം വിര�ോധ പ്രകടന
ങ്ങള് ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ വികാരത്തെ
ജ്വലിപ്പിക്കാന് മാത്രമാണ്.
ഈ ക�ൊടുംകുറ്റവാളികളെ വി
ട്ടയച്ചതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം മുസ്ലീ
ങ്ങളില് അരക്ഷിത ബ�ോധം വള
ര്ത്തിയെടുക്കുകയും നൈരാശ്യ
ത്തില് നിന്നുടലെടുക്കുന്ന തീവ്ര
പ്രതികരണങ്ങളിലേയ്ക്കവരെ നയി
ക്കുകയുമാണ്. എന്നാല് മുസ്ലീം
സ്വത്വത്തിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിലു
ള്ള ഒരു പ്രതികരണവും ചൂഷിത
രായ ജനലക്ഷങ്ങളുടെ താല്പര്യ
ത്തെ സംരക്ഷിക്കില്ല എന്നു നാം
മനസ്സിലാക്കണം. ജനങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങളെ ആധാ
രമാക്കി, കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങള�ൊ
ന്നാകെ ജാതി-മത-പ്രദേശ വ്യ
ത്യാസങ്ങള�ൊന്നും പരിഗണിക്കാ
തെ ജനാധിപത്യ സമരങ്ങളില
ണിചേരുക മാത്രമാണ് നമുക്കു
മുന്നിലുള്ള മാര്ഗ്ഗം. കര്ഷക സമരം
ഉജ്വലമായ മാതൃകയായി നമ്മുടെ
മുമ്പിലുണ്ട്.
തൂക്കിക്കൊല്ലാന് വിധിക്കപ്പെ
ട്ട കുറ്റവാളിയുടെ കഴുത്തിനു പാ
കമാകുന്നില്ല ക�ൊലക്കുരുക്ക് എന്ന
തിനാല് കുടുക്കിനു ചേരുന്ന കഴു
ത്തുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തി തൂക്കി
ലേറ്റാന് ഒരു രാജാവ് വിധിക്കുന്ന
ഒരു പ്രഹസനത്തെക്കുറിച്ച് ആന
ന്ദ് 'ഗ�ോവര്ദ്ധന്റെ യാത്രകള്'
എന്ന ന�ോവലില് പറയുന്നുണ്ട്.
ബിജെപി., സംഘപരിവാര് ശക്തി
കള് ഭരണരംഗം കൈയടക്കിയി
രിക്കുമ്പോള് അവരുടെ ക�ൊലക്കു
രുക്ക് ക�ൊലപാതകികള്ക്കും
ബലാല്സംഗ പ്രതികള്ക്കും പാ
കമാകുന്നില്ല. അതു പാകമാകുന്ന
ത് ഇരകളായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കും
വിമര്ശകരായബുദ്ധിജീവികള്ക്കും
മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തകര്ക്കു
മ�ൊക്കെയാണ്. ഓര്ക്കുക, ഒരു
പ�ോരാട്ടത്തില് നാമ�ൊന്നിച്ചണി
നിരക്കുന്നില്ലെങ്കില് ആ ക�ൊല
ക്കുരുക്കുകള് നാളെ നമ്മുടെ കഴു
ത്തിനു നേരെയും വരും.
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ഐതിഹാസികമായ കർ
ഷക സമരത്തിന്റെ ഒത്തുതീർപ്പു
കളിൽ ഒന്ന്, കർഷകര�ോടും, സം
ഘടനകള�ോടും കൂടിയാല�ോചി
ച്ചതിനു ശേഷമേ വൈദ്യുതി ഭേദ
ഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവ
തരിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതായിരു
ന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം കാറ്റിൽ
പറത്തിക്കൊണ്ട് 'വൈദ്യുതി നിയമ
ഭേദഗതി 2022' പാര്ലമെന്റില്
അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ
ണ്. ഇരുസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷം
ഉള്ളതിനാൽ ഏത് നിയമവും നിർ
മിക്കാൻ നിലവിൽ ബിജെപി
സർക്കാരിന് കഴിയും. പക്ഷെ
ഉത്തർപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം
സ്വകാര്യവത്ക്കരണ നടപടിക
ളുമായി മുന്നോട്ട് പ�ോയ യ�ോഗി
സർക്കാരിന് ജീവനക്കാരുടേയും
-പ�ൊതുജനങ്ങളുടേയും കനത്ത
പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ആ നട
പടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.
അത്തരം ഒരു പ്രതിഷേധത്തെ
കേന്ദ്ര സർക്കാരും നന്നായി ഭയ
ക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ്.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ്, കടു
ത്ത എതിർപ്പുകളെ വകവയ്ക്കാതെ
യാണ് വാജ്പേയിയുടെ നേതൃ
ത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി സർക്കാർ
വൈദ്യുതി നിയമം 2003, പാർ
ലമെന്റിൽ പാസാക്കിയെടുത്ത
ത്. ആ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി
വരുത്താൻവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ 8
വർഷത്തിനുള്ളിൽ 5 തവണ
ശ്രമം നടത്തി. ക�ോവിഡ് മഹാ
മാരിയിൽ രാജ്യം വിറങ്ങലിച്ചു
നിന്നപ്പോൾ പ�ോലും കേന്ദ്ര സർ
ക്കാർ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കാൻ ശ്ര
മിച്ചെങ്കിലും രാജ്യവ്യാപകമായ
പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പിൻ
മാറേണ്ടിവന്നു.
വൈദ്യുതി നിയമം 2003
1995 മുതൽ ഒഡീഷ, ഹരി
യാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്ര
ദേശ്, കർണ്ണാടക, രാജസ്ഥാൻ,
ഡൽഹി, മദ്ധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്
എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാസാ
ക്കിയ വൈദ്യുതി നിയമങ്ങളുടെ
ചുവട് പിടിച്ചുക�ൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച
കേന്ദ്ര നിയമമാണ് വൈദ്യുതി
നിയമം 2003. വൈദ്യുതി മേഖ
ലയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അതിവേ
ഗം വികസനം ഉറപ്പ് വരുത്തുക,
ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട
വൈദ്യുതി കുറഞ്ഞ വിലക്ക് നൽ
കുക തുടങ്ങിയ മധുരലക്ഷ്യങ്ങളാ
ണ് പ്രചരിപ്പിച്ചതെങ്കിലും, ഊർ
ജ്ജ മേഖലയുടെ സ്വകാര്യവത്ക്ക
രണത്തിനുള്ള അടിത്തറ ഒരുക്ക
ലായിരുന്നു ഈ നിയമത്തിന്റെ
യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. ആഗ�ോളവ
ത്ക്കരണത്തിന്റെ നയങ്ങൾക്ക
നുസരിച്ച് സേവനമേഖലകളെ
ഒന്നൊന്നായി പരുവപ്പെടുത്തുക
യായിരുന്നു ഭരണാധികാരികൾ.
വൈദ്യുതി ബിൽ 2003 നിയമമാ
യത�ോടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങ
ളിലും കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം
വൈദ്യുതി മേഖലയെ പുനഃസം
ഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. നിയമത്തി
ന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഡീ ലൈ
സൻസിംങ്ങ് വന്നത�ോടെ വൈ
ദ്യുതി ഉല്പാദന മേഖലയിൽ വൻ
ത�ോതിലുള്ള സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം

അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. ഉല്പാദനം വർ
ദ്ധിച്ചെങ്കിലും ഉപഭ�ോഗം കാര്യമാ
യി വർദ്ധിച്ചില്ല. ഇതു മൂലം പല
താപനിലയങ്ങളും അടച്ചിടുകയ�ോ,
ഉല്പാദനം വെട്ടി ചുരുക്കുകയ�ോ വേ
ണ്ടിവന്നു. പ�ൊതുമേഖല ബാങ്കുക
ളിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത സ്വ
കാര്യ കമ്പനികൾ തിരിച്ചടവുകൾ
മുടക്കിയത�ോടെ 2 ലക്ഷം ക�ോടി
രൂപയ�ോളം കിട്ടാക്കടമായി മാ
റിയിരിക്കുകയാണ്. സേവനത്തിൽ

സ്ഫ�ോർമറുകളും ഉണ്ട്. ഇത്തരം
സംവിധാനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതി
ന�ോ, പരിപാലിക്കുന്നതിന�ോ
യാത�ൊരു ബാധ്യതയും സ്വകാര്യ
കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. വിത
രണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നതു
പ�ോലെ ചെലവേറിയ കാര്യമാ
ണ്, പരിപാലിച്ച് നിലനിർത്തുക
എന്നത്. പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം
ആയിരക്കണക്കിന് പ�ോസ്റ്റുകളും
(കാലുകൾ) അനുബന്ധ സാധന

കൂടിയ നിരക്ക് വാങ്ങി പാവപ്പെ
ട്ടവർക്കും, കർഷകരും നൽകുന്ന
ഏർപ്പാടാണ് ക്രോസ് സബ്സി
ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങിനെ
ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വിതരണ
കമ്പനിക്ക് ഈ രണ്ട് വിഭാഗം
ഉപഭ�ോക്താക്കളും ഉണ്ടായിരിക്ക
ണം. പക്ഷെ സ്വകാര്യ കമ്പനി
കൾ വിതരണ രംഗത്തേക്ക്
വന്നാൽ വ്യവസായ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ,

വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ 2022

സാധാരണക്കാരന്
വൈദ്യുതി കിട്ടാക്കനിയാകും
വൈദ്യുതി മേഖലയുടെ സമ്പൂര്ണ്ണ സ്വകാര്യവത്ക്കരണം ലക്ഷ്യംവെച്ചുക�ൊണ്ട്, 2022 ആഗസ്റ്റ് 8ന് പാര്ലമെ
ന്റില് 'വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി 2022' എന്ന പേരില് ഒരു ബില് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവനക്കാ
രുടെയും, കര്ഷകരുടേയും മറ്റും കടുത്ത എതിര്പ്പിനെ തുടര്ന്ന് ബില് സ്റ്റാന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടിരിക്കു
കയാണെങ്കിലും അടുത്ത ശീതകാല സമ്മേളനത്തില് വീണ്ടും ക�ൊണ്ടുവരുവാനുള്ള അണിയറ നാടകങ്ങളു
മായി ബിജെപി സര്ക്കാര് മുന്നോട്ട് പ�ോവുകയാണ്.
നിന്നും കച്ചവടത്തിലേക്ക് കാര്യ
ങ്ങൾ നീങ്ങി തുടങ്ങിയത�ോടെ,
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വൈ
ദ്യുതി ചാർജ്ജും മറ്റു സേവനങ്ങളു
ടെ ചാർജ്ജുകളും വർദ്ധിക്കാൻ
തുടങ്ങി.

ഡീ ലൈസൻസിംങ്ങ്
വിതരണ മേഖലയിലും
2022ലെ ഭേദഗതിയിൽ വരു
ന്ന പ്രധാന നിർദ്ദേശം, വൈദ്യുതി
വിതരണരംഗത്ത് ആർക്കും കട
ന്നു വരാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള സൗ
കര്യമ�ൊരുക്കാനായി ഡീ ലൈ
സൻസിങ്ങ് നടപ്പാക്കണം എന്ന
താണ് (Section 42 ൽ 4(A), 4(B)).
ഇത് വിതരണരംഗത്തേക്ക് സ്വ
കാര്യ കുത്തക കമ്പനികൾക്ക്
പാതയ�ൊരുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
യാണ്. ക�ോടിക്കണക്കിന് രൂപ
പ�ൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് മുതൽ
മുടക്കി ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ,
സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ, വിതരണ
ലൈനുകൾ,കേബിളുകൾ,ഓഫീസ്
സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ പ�ൊ
തുജനങ്ങളുടെ പിൻതുണയ�ോടെ
സ്ഥാപിച്ച് പരിപാലിച്ചുക�ൊണ്ടാ
ണ് നിലവിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാന
ങ്ങളിലും വൈദ്യുതി വിതരണം
നടക്കുന്നത്. ഡീ ലൈസൻസിങ്ങ്
വഴി വിതരണ രംഗത്തേക്ക് സ്വ
കാര്യ കമ്പനികൾ വന്നാൽ അവർ
ഒരു രൂപ പ�ോലും വിതരണ ശൃംഖല
സ്ഥാപിക്കുവാൻ ചെലവാക്കുക
യില്ല. പ�ൊതുഖജനാവിൽ നിന്നും
നിർമ്മിച്ചവയെല്ലാം, ജനങ്ങൾ
വിട്ടുക�ൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപി
ച്ച കമ്പിയും കാലുമുൾപ്പെടെ സ്വ
കാര്യ കമ്പനികൾക്കും അവകാ
ശപ്പെട്ടതായി മാറും. ഏകദേശം
15 സ്ക്വയർ കില�ോമീറ്റർ വിസ്തീർ
ണ്ണമുള്ള, 25,000 ഉപഭ�ോക്താക്ക
ളുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രി
ബ്യൂഷൻ സെക്ഷനിൽ 60 കില�ോ
മീറ്റര് നീളത്തിൽ HTലൈനുകളും,
300 കില�ോമീറ്റര് നീളത്തിൽ LT
ലൈനുകളും 150ൽ അധികം ട്രാൻ

ങ്ങളും ഓര�ോ വർഷവും പുതുക്കി
സ്ഥാപിക്കേണ്ട തായിട്ടുണ്ട്. ഈ
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്നെ
ല്ലാം സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ രക്ഷ
പ്പെടുത്തി, ലാഭം ക�ൊള്ളയടിക്കാ
നുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടു
ത്തുകയാണ് പുതിയ നിയമ ഭേദ
ഗതി.

സബ്സിഡികൾ
പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകും
വിതരണരംഗം സർക്കാർ
ഏജൻസികള�ോ, കമ്പനികള�ോ
നിയന്ത്രിക്കുന്നതുക�ൊണ്ടാണ്
ക്രോസ് സബ്സിഡിയും മറ്റു ചില
സൗജന്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും
ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന
ത്. എന്നാൽ വിതരണരംഗം കു
ത്തകകൾക്കായി തുറന്നിടുമ്പോൾ
സബ്സിഡികളും, സേവനങ്ങളും
നൽകുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ
ഒഴിവാക്കി ക�ൊടുക്കുന്നു. ക്രോസ്
സബ്സിഡി കൺസ്യൂമർക്ക് നേ
രിട്ട് നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി
സബ്സിഡി ബാലൻസിംങ്ങ്
ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പറ
യുന്നത് (സെക്ഷൻ 60 A(2) Amment
bill 2022). പാചക വാതക സബ്സി
ഡി ബാങ്കിലൂടെ നേരിട്ട് നൽകു
മെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിജെപി നട
ത്തിയ പ്രചാരണവും, ഇന്ന് ഒരു
രൂപ പ�ോലും സബ്സിഡിയായി
ലഭിക്കുന്നില്ലായെന്നും നമുക്ക്
ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്.
പുതിയ നിയമം പാസായാൽ
വൈദ്യുതി രംഗത്തും അതുതന്നെ
സംഭവിക്കും. സബ്സിഡി ഇല്ലാ
തായാൽ മുഴുവൻ ഉപഭ�ോക്താ
ക്കൾക്കും ഒരേ നിരക്കിൽ കൂടിയ
തുക നൽകേണ്ടി വരും. നിലവിൽ
ചെറുകിട ഉപഭ�ോക്താക്കൾക്ക്
ക്രോസ് സബ്സിഡിയും സർ
ക്കാർ സബ്സിഡിയും ഉള്ളതു
ക�ൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ
വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നത്. വലിയ
ഉപഭ�ോക്താക്കളിൽ(HT, EHTകൺ
സ്യൂമേർസ്) നിന്നും യൂണിറ്റിന്

വലിയ മാളുകൾ തുടങ്ങിയവരുടെ
വിതരണം മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കുക
യുള്ളൂ. താരതമ്യേന വരുമാനം
കുറഞ്ഞ കർഷകർ, സർക്കാർ
സ്ഥാപനങ്ങൾ, ദരിദ്ര ജനവിഭാ
ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് വൈദ്യു
തി നൽകേണ്ട ബാധ്യത കെഎ
സ്ഇബി പ�ോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്കായി മാറും. വലിയ ഉപഭ�ോക്താ
ക്കൾ ഇല്ലാതാകുന്നത�ോടെ ഇത്ത
രം പ�ൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മ�ോശമാ
വുകയും രംഗം വിടുകയും ചെയ്യേ
ണ്ടി വരും. ഇതു വഴി സാധാരണ
മനുഷ്യർക്ക് വൈദ്യുതി അപ്രാ
പ്യമാവും എന്നതാണ് ആത്യന്തിക
ഫലം.

ഇന്ത്യയുടെ കാർഷികരംഗം
തകർന്നടിയുംകുത്തകകൾ കൈയടക്കും
ഗവൺമെന്റുകൾ ക�ൊണ്ടുവരു
ന്ന മുഴുവൻ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളേയും
സംശയ ദൃഷ്ടിയ�ോടുകൂടി മാത്രമേ
ന�ോക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന്, ഇക്കാ
ലമത്രയുമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ
പഠിപ്പിക്കുന്നു. സമസ്ത മേഖലയി
ലും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം പ്രോ
ത്സാഹിപ്പിക്കുകഎന്നതാണ്എല്ലാ
ഗവൺമെന്റുകളുടെയും നയം.കേ
ന്ദ്രത്തിൽ 'ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിം
ങ്ങ് ബിസിനസ് ' എന്നാണെങ്കിൽ
കേരളത്തിൽ അത് 'റെസ്പോൺ
സിബിൾ ഇൻഡസ്ട്രി, റെസ്പോൺ
സിബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് '(ക�ൊ
ച്ചിയിൽ കില ട്രേഡ് യൂണിയൻ
നേതാക്കൾക്കു വേണ്ടി നടത്തിയ
പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പി.
രാജീവ് നടത്തിയ കേരളത്തിന്റെ
വ്യവസായ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന്) എന്നാണ്.
രണ്ടും ഒന്നു തന്നെ. വൈദ്യുതി
നിയമ ഭേദഗതി, ഊർജ്ജ മേഖ
ലയുടെ സ്വകാര്യവത്ക്കരണം മാ
ത്രമല്ല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അത് ചെ
റുകിട വ്യവസായ മേഖല, ചെറു
കിട കച്ചവട രംഗം, കാർഷിക

മേഖല എന്നിവയെല്ലാം തകർത്ത്
അവിടെയെല്ലാം സ്വകാര്യ നി
ക്ഷേപത്തിന് പാതയ�ൊരുക്കാനും
ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
കർഷകസമരത്തിനു മുൻപിൽ
മുട്ട് കുത്തിയ ബിജെപി സർക്കാർ,
വൈദ്യുതി വിതരണരംഗം സ്വ
കാര്യവത്ക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ
കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കു
ത്തകകളുടെ പ്രവേശനം എളുപ്പ
മാക്കും. ജലസേചനത്തിനും, മറ്റും
നൽകുന്ന സബ്സിഡികൾ ഇല്ലാ
തെ ഇൻഡ്യൻ കർഷകന് പിടി
ച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോൾ
തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായ ചെ
റുകിട കച്ചവടക്കാരുടേയും, ചെ
റുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടേയും
അവസ്ഥയും ഇതു തന്നെയായി
രിക്കും.

ഭരണഘടനയുടെ
ഫെഡറൽ സ്വഭാവത്തെയും
തകർക്കും
കൺകറന്റ് (കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന
ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് അവകാശമു
ള്ളത്) ലിസ്റ്റിലുള്ള വൈദ്യുതി മേ
ഖലയുടെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും
കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൈയടക്കു
ന്നതാണ് പുതിയ നിയമ ഭേദഗ
തി. 2003ലെ നിയമം സംസ്ഥാ
നങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന മിനിമം
അവകാശങ്ങൾപ�ോലും കവർന്നെ
ടുക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമം വഴി
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്.സം
സ്ഥാന റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനുകൾ
ന�ോക്കുകുത്തിയായി മാറും. 1948ല്
സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ
വൈദ്യുതി നിയമം രൂപീകരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ
പറഞ്ഞ, ജനാനുകൂല അഭിപ്രായ
ങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തുന്നതാ
ണ് പുതിയ ഭേദഗതി.

വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്
കുത്തനെ കൂടും
പുതിയ നിയമ ഭേദഗതി
യിൽ(Section-62) വർഷാവർഷം
താരിഫ് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാ
മെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. അങ്ങി
നെ സംഭവിച്ചാൽ പെട്രോൾ
-ഡീസൽ വില വർദ്ധനവ് പ�ോലെ
പ്രതിദിനം വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ്
വർദ്ധിക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ
വരും. വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ ഒരു
നിമിഷംപ�ോലും ജീവിക്കാൻ കഴി
യാത്ത ഈ ആധുനിക കാലത്ത്,
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കില�ോ,
കഴിയുമെങ്കിൽ സൗജന്യമായ�ോ
വൈദ്യുതി നൽകുകയാണ് ഗവൺ
മെന്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത്.
എന്നാൽ സാധാരണ പൗര
ന്മാർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൗ
കര്യങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കവർ
ന്നെടുത്ത്, കുത്തകകൾക്ക് കൂടുതൽ
കൂടുതൽ ലാഭമടിക്കുവാനുള്ള സൗ
കര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ക�ൊടുക്കുന്ന
ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ
ജനര�ോഷം ആളിക്കത്തേണ്ടതു
ണ്ട്. അതിനാല് കക്ഷിരാഷ്ടീയ
ത്തിനും ജാതി-മത ചിന്തകൾക്കു
മതീതമായി കർഷകരും ത�ൊഴി
ലാളികളും സമരകമ്മിറ്റികളിൽ
അണിനിരന്ന് വീറ�ോടൂ കൂടി സമര
പ�ോരാട്ടങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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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
പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, സഖാക്കളെ,
ഈ യുഗത്തിലെ മഹാനായ
മാര്ക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും പ്രിയ
പ്പെട്ട നമ്മുടെ പാര്ട്ടി സ�ോഷ്യലി
സ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റര് ഓഫ് ഇന്ത്യ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)ന്റെ സ്ഥാപക ജന
റല് സെക്രട്ടറിയുമായ സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ ജന്മശ
താബ്ദിയുടെ ഒരു വര്ഷം നീണ്ടു
നില്ക്കുന്ന ആചരണത്തിനായി
സഖാക്കള�ോട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കേണ്ട
ആവശ്യകതയില്ല എന്ന കാര്യം
എനിക്കറിയാം, ഞാനങ്ങനെ ഉറ
ച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം, ആ
മഹാനായ ഗുരുനാഥന്റെ ശിഷ്യ
രെന്ന നിലയില് സഖാക്കളും അനു
ഭാവികളും എല്ലാ ഹൃദയ വികാര
ങ്ങള�ോടെയും ആത്മസമര്പ്പണ
ത്തോടെയും അദ്ദേഹത്തിന് സമു
ചിത ഗാംഭീര്യത്തോടെ പ്രണാമ
ങ്ങളര്പ്പിക്കാന് സ്വമേധയാ തയ്യാ
റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
അടിച്ചമര്ത്തപ്പെടുന്നവര�ോടു
ള്ള നിസ്സീമമായ വികാരവായ്പ�ോ
ടെ സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ്
നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ
സമരം ഒരിക്കല്ക്കൂടി അനുസ്മരി
ക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. ചരി
ത്രത്തില് അസുലഭമായ�ൊരു ജീ
വന്മരണ പ�ോരാട്ടമായിരുന്നു അത്.
വിപ്ലവദര്ശനമായ മാര്ക്സിസം
ഇന്ത്യന് മണ്ണില് മൂര്ത്തവല്ക്കരിക്കുക
യെന്ന മഹത്തായ സ്വപ്നം സാ
ക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി നട
ത്തിയ അങ്ങേയറ്റം കഠിനതരവും
സങ്കീര്ണ്ണവുമായ സമരമായിരുന്നു
അത്. ഉറച്ച ബ�ോദ്ധ്യത്തോടെ,
അചഞ്ചലമായ നിശ്ചയദാര്ഢ്യ
ത്തോടെ, തളരാത്ത മന�ോവീര്യ
ത്തോടെ, അജയ്യമായ ധീരതയ�ോ
ടെ, അസാമാന്യമായ സ്ഥിര�ോ
ത്സാഹത്തോ ടെയാണ് ആ സമരം
നടത്തിയത്. അതിലൂടെ മാര്ക്സി
സ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ കൂടുതല്
സമ്പുഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ
രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മുതലാളി
ത്ത ചൂഷണത്തില്നിന്ന് മ�ോചി
പ്പിക്കുന്നതിനും അത�ോട�ൊപ്പം,
സാര്വ്വദേശീയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്ര
സ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതി
നും ഉതകുംവിധമുള്ള ഒരു യഥാ
ര്ത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി കെട്ടി
പ്പടുക്കുകയായിരുന്നു.
നമ്മുടെ മനഃസ്സാക്ഷിയെ ഉദ്ദീ
പിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് യഥാര്ത്ഥ വി
പ്ലവ പ�ോരാളികളെന്ന നിലയില്
നമ്മെത്തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക
എന്നതാണ് ഈ അനുസ്മരണം
ക�ൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത്
നേടിയെടുക്കാനായി താഴെപ്പറ
യുന്ന കാര്യങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
g അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവപാഠ
ങ്ങള് സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിനും

ജീവിതത്തില് പ്രയ�ോഗിക്കുന്നതി
നുമായി അവ ആവര്ത്തിച്ച് പഠി
ക്കുന്നതിനുള്ള ഗൗരവാവഹവും
നിരന്തരവുമായ പരിശ്രമം നടത്ത
ണം. g അടിച്ചമര്ത്തപ്പെടുന്നവരെ
രാഷ്ട്രീയവല്ക്കരിക്കുന്നതിനും
അവരെ സംഘടിപ്പിച്ച് വര്ഗബഹുജന സമരങ്ങളില് അണി
നിരത്തുന്നതിനുമായി, അവരുമാ
യി ആഴത്തിലുള്ള ഹൃദയബന്ധ
ത്തോടെ ഇടപഴകുന്നതിനും അവ
ര�ോട�ൊത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനും
തടസ്സംനില്ക്കുന്ന പെറ്റിബൂര്ഷ്വാ
മുന്വിധികള്ഭേദിച്ച്മുന്നോട്ടുവരാന്
കഴിയുന്നതരത്തിലുള്ള ഒരു സമരം
നിശ്ചയദാര്ഢ്യത്തോടെ ഏറ്റെടു
ക്കണം. g നമ്മുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രസംഘടനാ നിലവാരം ഉയര്ത്തു
ന്നതിനുള്ള നിരന്തരവും ഫലപ്ര
ദവുമായ പരിശ്രമം നടത്തണം.
g നമ്മളിലുള്ള ബൂര്ഷ്വാ ശീലങ്ങ
ളും സ്വഭാവങ്ങളും മനസ്സിലാക്കു
ന്നതിനും അവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതി
നും തുറന്നതും വൈമനസ്യമേതു
മില്ലാത്തതുമായ സ്വയംവിമര്ശ
നവും മറ്റുള്ളവരുടെ വിമര്ശനങ്ങ
ള് സന്തോഷത്തോടെ അംഗീക
രിക്കാനുള്ള മന�ോഭാവവും ആവ
ശ്യമാണെന്നിരിക്കെ, അവ നേടി
യെടുക്കുന്നതിനുള്ള അക്ഷീണമായ
സമരം ഏറ്റെടുക്കണം; നേതൃത്വ
ത്തില്നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടാതെ
തന്നെ ഏത് ജ�ോലിയും സ്വന്തം
മുന്കൈയ�ോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്വ
ഭാവം വളര്ത്തിയെടുക്കുന്നതിനു
ള്ള സമരം നിര്ബന്ധബുദ്ധിയ�ോ
ടെ നടത്തണം. g ഏത�ൊരാളി
ല്നിന്നും, എത്ര സാധാരണക്കാ
രനായാലും, പഠിക്കാനുള്ള മന�ോ
ഭാവമുണ്ടാകണം. g ഏതുകാര്യ
ത്തിലായാലും വിജയത്തില് അഹ
ങ്കരിക്കുകയ�ോ ഭ്രമിക്കുകയ�ോ,
പരാജയത്തില്നിരാശപ്പെടുകയ�ോ
ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തിന് അടിപ്പെ
ടരുത്. g പ്രതികൂലാവസ്ഥകള�ോ
ബുദ്ധിമുട്ടുകള�ോ വകവയ്ക്കാതെ
പുതിയ പ്രവര്ത്തനമേഖലകള്
കണ്ടെത്താനുള്ള നിര്ഭയമായ
മുന്കൈ നിലനിര്ത്തണം. g താ
മസിക്കുന്നിടത്തായാലും ജ�ോലി
ചെയ്യുന്നിടത്തായാലും ചുറ്റുമുള്ള
ജനങ്ങള�ോട് ആഭിമുഖ്യം പുലര്ത്തു
കയും ഉയര്ന്ന സ്വഭാവഗുണം പു
ലര്ത്തുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ട് അവ
രില�ൊരാളാണെന്നും ഒരു നേതാ
വാണെന്നും അവര്ക്ക് അനുഭവ
പ്പെടുംവിധം കൂട്ടായ ജീവിതം
നയിക്കണം.
ഇതുപ�ോലുള്ള കാര്യങ്ങള് ചെ
യ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മഹാനായ
നേതാവിന്റെ അര്ഹരായ ശിഷ്യ
രായിത്തീരാനുള്ള പാതയില് മു
ന്നേറാന് നമുക്ക് കഴിയും. ഈ

സന്ദര്ഭത്തില് മേല്പറഞ്ഞ വിധ
മുള്ള നിലവാരം ആര്ജ്ജിക്കുന്ന
തിനുള്ളമുന്കൈപ്രവര്ത്തനത്തിന്
ആക്കം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നി
രന്തരവും സര്വ്വതലസ്പര്ശിയുമായ
അത്തരമ�ൊരു സമരത്തില് മുഴുകു
ന്നതിനും വിപ്ലവകാരികള് എന്ന
നിലയില് നമ്മള് ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ
യെടുക്കണം.

മതപ്രസ്ഥാനങ്ങള്, നവ�ോത്ഥാ
നം, ബൂര്ഷ്വാ ജനാധിപത്യ വി
പ്ലവങ്ങള്, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങള്,
റഷ്യയിലെയും ചൈനയിലെയും
ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ്ഗ വിപ്ലവങ്ങള്
തുടങ്ങി ചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ മഹ
ത്തായ ജനമുന്നേറ്റങ്ങളും സാധാ
രണ ജനങ്ങളെ ഉണര്ത്താനും
പ്രച�ോദിപ്പിക്കാനും അവരെ കാ
ര്യങ്ങള് പഠിപ്പിച്ച് അണിനിരത്താ
നുമായി സ്വന്തം നേതൃത്വങ്ങളെ
സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയും അവരെ ഉയ
ര്ത്തിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു
ള്ളകാര്യം നമുക്കറിയാം. അത�ൊ
ഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവപ്ര
സ്ഥാനത്തിനും മുന്നേറാനാവില്ല.
എന്നാല് എക്കാലത്തും ആരംഭ
ഘട്ടത്തില് വിപ്ലവാശയങ്ങളെയും
അതിന്റെ നേതാക്കളെയും ജന
ങ്ങളില്നിന്ന് മറച്ചുവയ്ക്കാന് ഭരണ
വര്ഗ്ഗം ഭയപ്പാട�ോടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്, ആ ഗൂഢപദ്ധതി തക
രുകയും വിപ്ലവാശയങ്ങളും നേ
താക്കളും ജനങ്ങള്ക്കിടയില്
അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത�ോ
ടെ അവര് അപവാദപ്രചരണങ്ങ
ള് നടത്തുകയും വിപ്ലവനേതാക്ക
ളെ വേട്ടയാടുകയും പീഡിപ്പിക്കു
കയും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പി
ക്കുന്നതിനായി അപകീര്ത്തിക
രവും അസത്യവുമായ പ്രചാരണ
ങ്ങള് യാത�ൊരു തത്വദീക്ഷയുമി
ല്ലാതെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വിപ്ലവാ
ശയങ്ങളെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നു. എന്നാല് ഇത�ൊക്കെ നിഷ്ഫ
ലമായിത്തീര്ന്നിട്ടുണ്ട്.
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷി
ന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപ്ലവാ
ശയങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും ഇതു

തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മഹാനായ
ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ്ഗ വിപ്ലവനേതാ
വും ചിന്തകനുമായി ഉയര്ന്നുവന്നി
ട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മള് പാര്ട്ടി സഖാ
ക്കളും അനുഭാവികളും അഭ്യുദയ
കാംക്ഷികളും അനുയായികളുമ�ൊ
ക്കെ അംഗീകരിക്കുകയും മാനി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല്
ജനസാമാന്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ
ക്കുറിച്ച് അറിവില്ല. ഭരണവര്ഗ്ഗവും
മാദ്ധ്യമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ബ�ോ
ധപൂര്വ്വം വിസ്മരിക്കുകയും നിശ
ബ്ദത പാലിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ നാമധേയവും പാഠങ്ങളും
ഓര്മ്മയില്നിന്ന് മായ്ച്ചുകളയാ
ന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാ
ത്തപക്ഷം മര്ദ്ദിതജനത ശരിയായ
വിപ്ലവപാത കണ്ടെത്തുമെന്ന്
അവര് ആശങ്കപ്പെടുന്നു.
ഇന്ന് ദേശീയമായും അന്തര്ദ്ദേ
ശീയമായും ജനങ്ങള് അഭൂതപൂ
ര്വ്വമായ ആപല്ഘട്ടങ്ങളെ അഭി
മുഖീകരിക്കുകയാണ്. അവര് ജീ
വിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും
അനുദിനം തീവ്രമാകുന്ന ദുരിത
ങ്ങളില്പ്പെട്ടുഴലുന്ന, മരണാസന്ന
മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അവസാന
ഘട്ടമാണിത്.പ്രതിസന്ധിഗ്രസ്തമായ
മുതലാളിത്തം ഊര്ദ്ധശ്വാസം
വലിക്കുകയാണ്. എന്നാല് അത്
താനേ മരണമടയുകയില്ല. ഒരു
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയും അപ്രകാരം
തിര�ോഭവിക്കുകയില്ല. അതിന്റെ
മരണംവേഗത്തിലാക്കാനുംഎന്നെ
ന്നേയ്ക്കുമായി കുഴിച്ചുമൂടാനും ചൂഷി
തവര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ബ�ോധപൂര്വ്വമായ
പ്രവര്ത്തനം ആവശ്യമുണ്ട്. ഇന്ന്
നമ്മള് കാണുന്നത് ചൂഷിതരായ
ജനങ്ങളില് ഊറിക്കൂടിയ അസം
തൃപ്തി പലയിടത്തും സ്വാഭാവിക
മായ പ�ൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക്
എത്തുന്നതാണ്.
ചില പ്രതിഷേധങ്ങള് മാസ
ങ്ങള് നീണ്ടുനില്ക്കുന്നുമുണ്ട്. തിരമാ
ലകള്പോലെ അവ ആഞ്ഞടിക്കു
കയും പിന്വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.
എന്നാല് അവര്ക്ക് നേതൃത്വം
നല്കാന് ഒരു വിപ്ലവനേതാവ�ോ
വിപ്ലവ പ്രത്യയശാസ്ത്രമ�ോ പാര്ട്ടി
യ�ോ ഇല്ല. എവിടെയും ജനങ്ങള്
അസംതൃപ്തരാണ്. അവര് പ്രതി
ഷേധം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. മാറ്റ
ത്തിനായുള്ള ത്വര അവരിലുണ്ട്.
ചൂഷിതജനതയാകെ മനസ്സിലാ
ക്കുംവിധം വിപ്ലവനേതൃത്വം ഉയ
ര്ത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്
ഇന്നത്തെ അടിയന്തരാവശ്യകത.
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപ�ോലെ,
ചൂഷിത ജനതയുടെയാകെ മുമ്പാ
കെ ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ വിപ്ലവ നേ
താവായ സഖാവ് ശിബ്ദാസ്
ഘ�ോഷിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ

പാഠങ്ങളും ഉയര്ത്തിക്കാണിക്കാ
ന് നമുക്കിതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇന്ന് മഹാനായ മാര്ക്സിസ്റ്റ്
ചിന്തകനും ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ വി
പ്ലവനേതാവുമായി സഖാവ് ശി
ബ്ദാസ് ഘ�ോഷിനെ ഉയര്ത്തി
ക്കാണിക്കേണ്ടത് അടിയന്തരവും
അനിവാര്യവുമായ കടമയാണ്.
മാര്ക്സിസം-ലെനിനിസത്തി
ന്റെ വിജ്ഞാനശേഖരത്തെ സമ്പ
ന്നമാക്കിയ അമൂല്യമായ ചര്ച്ചക
ള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ കൃതികള് പ്രചരിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
ആദ്യം ദേശീയതലത്തിലും തുട
ര്ന്ന് അന്തര്ദ്ദേശീയതലത്തിലും
ഈ കര്ത്തവ്യം നിറവേറ്റേണ്ടതു
ണ്ട്.
ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ, പ്രത്യേ
കിച്ചും ഈ സന്ദര്ഭത്തില്, സഖാ
ക്കള് രാജ്യമ�ൊട്ടാകെ, ചുരുങ്ങിയ
പക്ഷം പ്രധാന നഗരങ്ങളും പട്ട
ണങ്ങളും ഉള്ക്കൊള്ളുംവിധം
സഞ്ചരിച്ച്, സഖാവ് ശിബ്ദാസ്
ഘ�ോഷിന്റെ കൃതികള് പ്രചരിപ്പി
ക്കണം. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും യു
വാക്കളുടെയും ത�ൊഴിലാളികളുടെ
യും കര്ഷകരുടെയും അദ്ധ്യാപ
കരുടെയും ബൗദ്ധിക വ്യക്തിത്വ
ങ്ങളുടെയും ഇടയില് നടത്തുന്ന
ഈ പ്രചാരണത്തിലൂടെ പാര്ട്ടി
യുടെയും വര്ഗ്ഗ-ബഹുജന സംഘ
ടനകളുടെയും പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
പുതിയ മേഖലകളില് തുടക്കം കു
റിക്കാന് കഴിയണം. അത�ോട�ൊ
പ്പം അന്തര്ദ്ദേശീയതലത്തില്
സമാനമനസ്കരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാര്ട്ടികളും ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധം
സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതകള്
കണ്ടെത്തുന്നതിനായി തീവ്രശ്ര
മം നടത്തുകയും വേണം.
ഇതുകൂടാതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ
വിപ്ലവപാഠങ്ങളെ അധികരിച്ച്
ത�ൊഴിലാളികള്, കര്ഷകര്, വി
ദ്യാര്ത്ഥികള്, യുവാക്കള്, വനി
തകള്, ബൗദ്ധിക വ്യക്തിത്വങ്ങള്
എന്നിവര്ക്കിടയില് ചര്ച്ചകള്
സംഘടിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് വിപ്ലവ സമ
രങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായി
അവരെ കാര്യങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുക
യും പ്രച�ോദിപ്പിക്കുകയും സംഘ
ടിപ്പിക്കുകയും വേണം. രാജ്യത്താ
കെത്തന്നെ ബുക്സ്റ്റാളുകളും ഉദ്ധ
രണി പ്രദര്ശനങ്ങളും സംഘടി
പ്പിക്കണം. മറ്റ് കര്ത്തവ്യങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ച് 'പ്രത്യയശാസ്ത്രപര
വും സംഘടനാപരവുമായ പ്രശ്ന
ങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കല്കൂ
ടി' എന്ന കൃതിയില് ഞാന് ചര്ച്ച
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വിപ്ലവാഭിവാദനങ്ങള�ോടെ,

പ്രൊവാഷ് ഘ�ോഷ്

ജനറല് സെക്രട്ടറി
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
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സഖാവ് ശിബ്ദ ാസ് ഘ�ോഷിന്റെ പാഠങ്ങളില്നിന്ന്
പാർട്ടിയുടെ തുടക്കകാലം
ത�ൊട്ടുതന്നെ നാം ഏറ്റവുമധികം
പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത്,
നേതാക്കളുടെയും സഖാക്കളുടെ
യും സ്വഭാവഗുണവികാസത്തിനാ
ണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വഭാവത്തിന്റെ
നൈതികമായ വശത്തിനാണ്
നാം പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകി
യത്. അതില്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉറച്ച അടി
ത്തറ രൂപപ്പെടുകയില്ല. ഇപ്പോൾ
എനിക്ക് ത�ോന്നുന്നത്, സ്വഭാവ
ഗുണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി
യത് ശരിയായിരുന്നു. പക്ഷേ
അതിന്റെ ഊന്നൽ ഏകപക്ഷീ
യമായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ നിരീ
ക്ഷിക്കുന്നത്, പാർട്ടിയിൽ ഭൂരിഭാ
ഗം പേരും ഇതിനു മാത്രം ഊന്നൽ
നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
എന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ
ക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ.
എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ സ്വഭാവ
രൂപീകരണത്തിന്റെ അനിവാര്യ
തയ്ക്ക് യാത�ൊരു അയവും ഉണ്ടാ
കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ
നമ്മൾ പ്രാരംഭദശയിൽ അല്ല.
ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കടക്കേ
ണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. നേര
ത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ടി ഒരു ആശയ
പ്രചാരണ കേന്ദ്രമ�ോ യൂണിറ്റോ
ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത്, പാർ
ട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ കർത്തവ്യം,
ഒരു ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ച് തങ്ങ
ളുടെസർവ്വശക്തിയുമെടുത്ത്അങ്ങേ
യറ്റത്തെ
അർപ്പണത്തോടെ
അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നു
ള്ളതായിരുന്നു. ബഹുജനങ്ങൾ
ക്കിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചിന്ത
യ�ോ ആശയമ�ോ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ
അവർ കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഘട്ടം നമ്മൾ
കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാം
ഘട്ടത്തിന്റെ ചർച്ചയിലാണ്. ഈ
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, ചില തെര
ഞ്ഞെടുത്ത മേഖലകളിൽ കുറച്ച്
സംഘടിത ബെൽറ്റുകൾ സൃഷ്ടി
ക്കുന്നതിൽ ചുരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന
ത് മതിയാകില്ല. വ്യാപകമായി
ബഹുജന മുന്നേറ്റങ്ങളെ വളർത്തി
യെടുക്കാനും നമ്മുടെ സംഘടന
യെ ബൃഹത്തായ അളവിൽ വി
പുലപ്പെടുത്താനും നമ്മൾ മുൻകൈ
യെടുക്കേണ്ട ഘട്ടമാണ് ഇത്.
പാർട്ടിയെ ഒരു ബഹുജന പാർ
ട്ടിയായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തേ
ണ്ട സമയമെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ
ഘട്ടത്തിൽ സ്വഭാവഗുണ രൂപീ
കരണത്തിനായി പരമാവധി
സമയം നീക്കിവെക്കുന്നത്ഉ ചി
തമാവില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊ
രു ഉയർന്ന ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേ
ണ്ടതുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക്
സ്വഭാവ ഗുണം സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാ
നുമാവില്ല . ബഹുജനങ്ങളെ സം
ഘടിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നമ്മു
ടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ചൈതന്യവും
നിലനിൽക്കില്ല. രാഷ്ട്രീയ സംരം
ഭങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ജനങ്ങ
ള�ോട�ൊപ്പം നിൽക്കുക, ജനങ്ങളു

ടെ ഏത�ൊരു പ്രശ്നത്തിലും ആരു
ടെയും ആഹ്വാനത്തിനു കാത്തു
നിൽക്കാതെ തന്നെ പ്രക്ഷോഭ
ത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക, അങ്ങനെ
കൃത്യസമയത്തുള്ള നമ്മുടെ വ്യ
ക്തിപരമായ മുൻകൈയുടെയും പ്ര

പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രി
യയെ നയിക്കാൻ ആവശ്യമായ
ഭാരവാഹികളും സഖാക്കളും സൃ
ഷ്ടിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഇപ്പോൾ പാർ
ട്ടി വലുതായിരിക്കുന്നു. നിരവധി
പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ അത് പങ്കുക�ൊ

ഒഴിവാക്കുന്നു. അത്തരം താർക്കി
കരായ സഖാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ
ജനങ്ങൾ കരുതുക, അവര�ോട് പ്ര
ഭാഷണം നടത്താൻ ഒരു പുര�ോ
ഹിതൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാ
ണ്. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അങ്ങ

വിപ്ലവപാർട്ടി
ബഹുജനസ്വഭാവം
ആര്ജ്ജിക്കണം

എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാര്ട്ടിയുടെ സ്ഥാപക ജനറല് സെക്രട്ടറിയും, ഈ യുഗം ദര്ശിച്ച സമു
ന്നത മാര്ക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും, ത�ൊഴിലാളിവര്ഗത്തിന്റെ മഹാനായ നേതാവും, ഗുരുവും വഴികാട്ടിയു
മായ സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി ആചരണത്തിന്റെ ഈ ആരംഭവേളയില്, അടുത്തി
ടെ ബംഗാളിയില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ബിപ്ലബി ജിബ�ോണി സര്ബപേക്ഷ മര്യാദമ�ോയ് (വി
പ്ലവകാരിയുടെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും മഹ�ോന്നതം) എന്ന കൃതിയില് നിന്നുള്ള ഒരു ഖണ്ഡികയുടെ സ്വ
തന്ത്ര പരിഭാഷയാണ് ഇവിടെ ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1974ല് ക�ൊല്ക്കത്തയില് നടന്ന ഒരു സ്കൂള്
ഓഫ് പ�ൊളിറ്റിക്സില് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചര്ച്ചയാണ് ഈ കൃതിക്ക് ആധാരം. പരിഭാഷയില് എന്തെ
ങ്കിലും തെറ്റുകള�ോ പ�ോരായ്മകള�ോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം യൂണിറ്റി എഡിറ്റോറി
യല് ബ�ോര്ഡിനായിരിക്കും.
വർത്തനത്തിന്റെയും ബലത്തിൽ
മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടാവുക, എന്നി
വയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനം.
നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് സ്വ
ഭാവഗുണമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഈ
കഴിവ് അവർക്ക് താരതമ്യത്തിൽ
തീരെ കുറവാണ്. ഇതാണ് പ്ര
ധാന പരിമിതി. ശരിയായ നിശ്ച
യത്തോടെ ഈ പരിമിതിയെ
പരിഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മു
ടെ 75 ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും പരി
ഹരിക്കപ്പെടും. വെറുതെ പഠനക്ലാ
സുകൾ നടത്തുന്നതുക�ൊണ്ട് മാത്രം
രാഷ്ട്രീയവും സംഘടനാപരവുമായ
നേതൃത്വം നൽകാൻ പര്യാപ്തരായ,
വിവിധ മേഖലകളിൽ സംഘടന
കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ചുമതല വഹി
ക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഭാരവാഹിക
ളെ സൃഷ്ടിക്കാനാകുമ�ോ? ഇന്നത്തെ
ഭാരവാഹികളും ഒരു പ്രക്ഷോഭ
ത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. പക്ഷേ
ആ സമയത്ത് പ്രക്ഷോഭം എന്ന
ത് പ്രധാനമായും ആശയപ്രചാര
ണത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു.
അതുക�ൊണ്ട് അത്തരം ഭാരവാ
ഹികളെ പഠനക്ലാസുകളിലൂടെയും
വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പത്തിലൂടെ
യും സൃഷ്ടിക്കാനാകും. പക്ഷേ ഇന്ന്
അതു മതിയാകില്ല. ജനങ്ങൾക്കൊ
പ്പവും അവർക്കിടയിലും എങ്ങനെ
പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും, ഒരു പ്ര
ക്ഷോഭത്തിലേക്കിറങ്ങാനുള്ള
മുൻകൈ എങ്ങനെയെടുക്കണം
എന്നും, നമ്മുടെ വ്യതിരിക്തമായ
വ്യക്തിത്വവും സ്വഭാവവും രാഷ്ട്രീയ
പ്രത്യയശാസ്ത്രവും , എതിർശക്തി
കളുടെ പ്രതില�ോമ വിമർശനങ്ങൾ
ക്ക് അതീതമായി സംരക്ഷിച്ചുക�ൊ
ണ്ട്എങ്ങനെപ്രവർത്തിക്കാമെന്നും
ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഈ
രീതിയിൽ കാര്യശേഷി വികസി
പ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബഹുജനസ
മരങ്ങൾക്ക് പര്യാപ്തമാംവണ്ണം
നേതൃത്വം ക�ൊടുക്കാൻ പാർട്ടിയെ

ള്ളുന്നു. വിവിധ ബഹുജന പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാവുന്നു.
അതുക�ൊണ്ട്, അതുപ�ോലെ കൃത്യ
മായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുകയും
വികസിക്കുകയും ചെയ്ത നേതാ
ക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർ
ത്താനുള്ള അവസരം ഭൂരിഭാഗം
സഖാക്കൾക്കും മുൻ കാലങ്ങളെ
ക്കാൾ കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ
തീർത്തും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയും
പറയാം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ
വിഷയം.

കുറച്ച് സഖാക്കൾ എപ്പോഴും
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഈ സഖാക്കൾ
സ്വഭാവഗുണം ക�ൊണ്ട് ഉൽകൃഷ്ട
രായിരിക്കുമെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ മു
ന്കൈയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ
അവർ ആ ശേഷി ആർജിച്ചിട്ടു
ണ്ടാകില്ല. പാർട്ടിയുടെ അടിയന്തര
അവശ്യകത നിർവ്വഹിക്കുന്നതി
ന് അവർക്ക് ശേഷിയുണ്ടാകില്ല.
ഒരു അളവുക�ോൽ വെച്ച് നമ്മൾ
വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, വിപ്ലവത്തി
നായുള്ള വീക്ഷണവും പ�ൊരുതാ
നുള്ള തീക്ഷ്ണതയും ത്യാഗത്തിനു
ള്ള ശേഷിയും ഉള്ള സമർപ്പിതരും
നിസ്വാർത്ഥരുമാണ് അവർ എന്ന്
കാണാം. ആ മന�ോഭാവം അവർ
ക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ജന
ങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ആകു
ന്നില്ല. നിന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക്
തർക്കിക്കാന�ോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ര
ഭാഷണം നടത്താന�ോ മാത്രമേ
സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ അധിക
മായി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു
എന്നതുക�ൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അവരെ

നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾ
ക്കുന്നതിന് താല്പര്യമില്ല. അതു
ക�ൊണ്ട് അവർക്ക്എന്താണ് വേ
ണ്ടതെന്നും അവര�ോട�ൊപ്പം എങ്ങ
നെ നിലക�ൊള്ളാമെന്നും, എപ്പോൾ
എങ്ങനെ അവര�ോട് കാര്യങ്ങൾ
വിശദീകരിക്കാമെന്നും നമ്മൾ
പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങ
ളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കണം
എന്നതുക�ൊണ്ട്, സ�ോഷ്യലിസം
എന്താണ് എന്നതിൽ തുടങ്ങി ജീ
വിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്,
സ്വഭാവഗുണം എന്നാൽ എന്താ
ണ് എന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ
എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ വിശ
ദീകരിക്കുകയും ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ
തല ച�ൊറിഞ്ഞു പ്രതികരണമി
ല്ലാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക
എന്നല്ല വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാ
ണെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭ
വിക്കും? നമ്മളെ എപ്പോൾ ദൂരെ
നിന്ന് കണ്ടാലും, നമ്മുടെ പ്രഭാ
ഷണത്തെഭയന്ന്ജനങ്ങൾഎതിർ
ദിശയിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടും.
രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം അങ്ങനെ പ്ര
ഭാഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ
തന്നെ ജനങ്ങൾ നമ്മളെ ഒഴിവാ
ക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ
സാധിക്കും. അതുക�ൊണ്ട് ജനങ്ങ
ളിൽ ധാരണ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുക എന്നത് നിരർത്ഥക
മാണെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം.
നമ്മൾ വളരെയധികം പരി
ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആരും നമു
ക്ക് ചെവി തരുന്നില്ല. ആർക്കും
പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല. ജനങ്ങ
ളെക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ
ഒരേസമയം മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നത് ക�ൊണ്ട് എന്ത് പ്ര
യ�ോജനമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ്
ഞാൻ ച�ോദിക്കുന്നത്. അവര�ോ
ട�ൊപ്പം ജീവിക്കുക, അവര�ോട�ൊ
പ്പം നിലനിൽക്കുക, നിങ്ങൾ സ്വ
യംതന്നെ ഉലച്ചിൽ തട്ടാതെ നി

ലക�ൊള്ളുക. അവർ പതിയെ മന
സ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും. അതുക�ൊണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ ഉണ്ടാകണം.
നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഗ്ര
ഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ�ോലെ
മെല്ലെ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു
ക�ൊടുക്കുക. ഒരു പഴയ പഴഞ്ചൊ
ല്ലുണ്ട്. ക്ഷമ കയ്പ്പേറിയതാകാം,
പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലം മധുരമു
ള്ളതാവും. ഇത് ഓർക്കുകയാണെ
ങ്കിൽ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി പ്ര
വർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ
സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു
കാര്യം കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട്.
അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
സങ്കീർണമാകാം. നമ്മുടെ ധാര
ണയും ശരിയാവുകയില്ല. ഒരു വി
പ്ലവപ്രവർത്തകൻ ഒരു വിപ്ലവകാ
രിയെ പ�ോലെ സംസാരിക്കുകയും
വിപ്ലവ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തു
കയും ചെയ്തിട്ട്, വിപ്ലവകാരിയുടേ
തല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന
ത് ഉചിതമല്ല. അനുചിതവും അനീ
തിയുമായ ഒന്നിന് അനുകൂലമായി
ഒരു പ്രവാഹം ഉണ്ടാകും. അത്തരം
ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിപ്ല
വകാരി ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ കൂടി ആ
പ്രവാഹത്തിനെതിരെ നീങ്ങും.
ഒഴുക്കിനെതിരെ പ�ോകുവാൻ ആയി
രിക്കും അയാളുടെ മന�ോഭാവം.
മനുഷ്യർക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മന�ോ
ഭാവങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണക്കാരു
ടെയും ഇടത്തരക്കാരുടെയും പ്ര
വണത, കാറ്റ് വീശുന്ന ദിശയി
ലേക്ക് നീങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ മു
ന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്എന്തോഅതിനു
പിന്നിൽ അണിചേരുക എന്നതാ
ണ്. ഈ രീതിയിലാണ് ആൺ
കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമ�ൊക്കെ
ഫാഷന്റെ ഇരകളാകുന്നത്. അനു
കരിക്കാനുള്ള ഈ പ്രവണത ദ�ോ
ഷകരമാണ്. കാരണം അത�ൊരു
പകർപ്പെടുക്കൽ സംസ്കാരത്തിന്
നുഴഞ്ഞുകയറാൻ അവസരം നൽ
കുകയാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ
ജനങ്ങൾക്ക് ദുഷിക്കാതിരിക്കാനാ
വില്ല. അനുകരണശീലത്തിൽ ജന
ങ്ങൾ മുങ്ങിക്കുളിച്ചുക�ൊണ്ടി രിക്കു
കയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്ത
മായി എന്ത് വിലയാണ് ഉണ്ടാ
വുക? അതുക�ൊണ്ടാണ്, രണ്ടു തര
ത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്
ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
അവരുടെപത്താം ക�ോൺഗ്രസ്സിൽ
അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഒരു വിഭാഗ
ത്തിൽപ്പെട്ടവർ, ഉയർന്നുവരുന്ന
ഒരു പ്രവണതകളുടെയും പിന്നാ
ലെ അന്ധമായി പ�ോകാതെ, ശരി
യായ ധാരണയുടെയും വിലയിരു
ത്തലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നു. പ�ൊതുവിലുള്ള
മാനസികശേഷിയും മന�ോഭാവ
വും പ്രവർത്തന രീതിയും ഒഴുക്കി
നെതിരെ നീങ്ങുന്നതിനാകും എന്ന്
കരുതി, അർഹമായ ഒരു പ്രവാ
ഹം ഉയർന്നു വന്നാൽ അതിനെ
തിരെയും പ�ോകും എന്നല്ല. ഇല്ല,
രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ
ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായാൽ ഗുണ
പരമായ ഒന്നിനെയും സ്വീകരി
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വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സഹ�ോദര പാര്ട്ടികളില്നിന്ന് ലഭിച്ച സന്ദേശങ്ങള്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് പാക്കിസ്ഥാന്
എസ്യു സിഐ(കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ്) പാര്ട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനും
ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെയും അന്ത
ര്ദ്ദേശീയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ
നത്തിലെയും മഹാനായ സൈ
ദ്ധാന്തികനുമായ സഖാവ് ശി
ബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ ജന്മശതാ
ബ്ദി ആചരണവേളയില് സിപിപി
ആത്മാര്ത്ഥവും ഹൃദ്യവുമായ
അഭിവാദ്യങ്ങള് അര്പ്പിക്കുന്നു.
ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം പലവിധ യാ
തനകളും പ്രതിസന്ധികളും അഭി
മുഖീകരിക്കുന്ന ഈ വേളയില്
അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആഴമാ
ര്ന്ന വിശകലനം ഉണ്ടാകേണ്ട
ത്, പുതിയ തന്ത്രങ്ങളും പ്രവ
ര്ത്തന പദ്ധതികളുമ�ൊക്കെ
ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില് സുപ്ര
ധാനമാണെന്ന സുചിന്തിത അഭി
പ്രായമാണ് സിപിപിക്ക് ഉള്ള
ത്. മാര്ക്സിസം-ലെനിനിസ
ത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ചുക�ൊണ്ടേ മു
തലാളിത്തം നമുക്കുനേരെ ഉയ
ര്ത്തിയിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ
നേരിടാനാകൂ. തെളിമയാര്ന്ന
പുര�ോഗമന ആശയങ്ങളാല്,
അന്തര്ദ്ദേശീയ സാമ്രാജ്യത്വ
ശക്തികള്ക്കും പ്രാദേശിക മുത
ലാളിത്ത-ജന്മിത്ത ശക്തികള്ക്കു
മെതിരെ ശക്തമായ ആശയസ
മരം വളര്ത്തിയെടുക്കുകയും ത�ൊ
ഴിലാളിവര്ഗ മുന്നേറ്റങ്ങള്ക്ക്
ധീരമായ നേതൃത്വം നല്കുകയും
ചെയ്ത എല്ലാ ആചാര്യന്മാരുടെ
യും അമൂല്യങ്ങളായ പാഠങ്ങള്
നമ്മള് പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്.
ഇന്ന് മതാഭിമുഖ്യത്തിന്റെയും
വിഘടനവാദത്തിന്റെയും പിന്തു
ണയ�ോടെ സാമ്രാജ്യത്വം പുതിയ
രൂപഭാവങ്ങള് കൈക്കൊണ്ട്
നമുക്കുമുന്നില് ഭീഷണി ഉയര്ത്തു
കയാണ്. ഇന്ന് വര്ഗീയവും വി
ഭാഗീയവുമായ സംഘര്ഷങ്ങളി
ല് പങ്കാളിയാകാതെ നിവൃത്തി
യില്ലാത്തവിധം സാധാരണക്കാ
രില് വര്ഗീയ വികാരങ്ങള് നി
റയ്ക്കുന്നതും അവന്റെ ജീവിതത്തെ
അടിമുടി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സാ
മൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങ
ളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന് സമയം
ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചി

രിക്കുന്നതും വളരെ ആസൂത്രിത
മായ ഒരു ഗൂഢാല�ോചനയുടെ
ഫലമാണ്. വംശീയതയുടെയും
പ്രാദേശിക വാദത്തിന്റെയുമ�ൊ
ക്കെ പേരില് പണിയെടുത്തു ജീ
വിക്കുന്നവരെ പരസ്പരം കലഹി
പ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും
വലിയ ഭീഷണിയായിരിക്കുന്ന
ത്. ട്രേഡ് യൂണിയന് പ്രസ്ഥാന
ങ്ങളുടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി
കളുടെയുമ�ൊക്കെ ശക്തി ക്ഷയി
ക്കാന് ഇത് കാരണമാകുന്നു.
നമ്മള് പ്രത്യയശാസ്ത്ര നില
പാടുകളെ മുറുകെപ്പിടിക്കുകയും
ബൂര്ഷ്വാ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ
സങ്കീര്ണ്ണതകളില്പ്പെട്ട് വഴി
തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുകയും ചെ
യ്താല് ചൂഷകശക്തികള്ക്ക് മാരക
പ്രഹരമേല്പ്പിക്കാന്പോന്ന
ശക്തിയായി മാറാനും സ�ോഷ്യ
ലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം സാദ്ധ്യമാക്കാനും
കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങ
ള്ക്കുണ്ട്.
ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയത്തില്
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷി
ന്റെ പങ്കും സേവനങ്ങളും അവ
ഗണിക്കാവുന്നതല്ല. ചൂഷക-മര്ദ്ദക
ശക്തികള്ക്കെതിരായ അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ അനിതരസാധാരണ
മായ പ�ോരാട്ടം കണ്ടില്ലെന്ന് നടി
ക്കുകയല്ല, വിശാലമായ അര്ത്ഥ
ത്തില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാന
ത്തിന് നല്കിയ സംഭാവനകളു
ടെയും മറക്കാനാവാത്ത സമര
ങ്ങളുടെയും പേരില് ആ പ�ോരാ
ട്ടത്തെ ഒരു ഉദാത്ത മാതൃകയായി
ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് വേ
ണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയ
ങ്ങളെയും പാഠങ്ങളെയും വഴികാ
ട്ടിയായി സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് എസ്
യുസിഐ(സി) കൈവരിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങള് തീര്ച്ച
യായും വിജയം വരിക്കുകതന്നെ
ചെയ്യും. അന്ധത, വര്ഗ്ഗീയത, പി
ന്തിരിപ്പത്തം, ചൂഷണം, അടിച്ച
മര്ത്തല് എന്നിവയുടെയ�ൊക്കെ
അകമ്പടിയ�ോടെ സ�ോഷ്യലിസ
ത്തിനുമുന്നില് പ്രതിബന്ധം തീ
ര്ക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തെ പരാ
ജയപ്പെടുത്തി സ�ോഷ്യലിസം
ഉദയം ക�ൊള്ളുന്നത് ഇന്ത്യന്
ജനത ദര്ശിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

വിപ്ലവപാർട്ടി
ബഹുജനസ്വഭാവം
ആര്ജ്ജിക്കണം

വിപ്ലവത്തിന്അനുഗുണവുംആണെ
ങ്കിൽ, എന്തിന് അതിനെ എതിർ
ക്കണം? തീർച്ചയായും പാടില്ല.
അങ്ങനെ സിപിസിയും പറയാൻ
ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഒഴുക്കിനെതിരെ
പ�ോവുകയെന്നത് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ്
-ലെനിനിസ്റ്റ് തത്ത്വമായി പത്താം
ക�ോൺഗ്രസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
അത�ൊരു മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ്
തത്ത്വം മാത്രമല്ല. എല്ലാ കാലഘ
ട്ടങ്ങളിലുമുള്ള മഹാന്മാരായ മനു
ഷ്യരുടെയെല്ലാം മന�ോഭാവം ഒഴു
ക്കിനെതിരെ പ�ോവുക എന്നത്
തന്നെയായിരുന്നു.
രണ്ടുതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരു
ണ്ട്. ഒരു കൂട്ടർ വെറുതെ അനുക

(10-ാം പേജില് നിന്ന്)

ക്കാൻ നമുക്കാവില്ല. സിപിസിയു
ടെ പത്താം ക�ോൺഗ്രസ്സിൽ ഈ
വിഷയം പരാമർശിച്ചത് പ�ൊതു
വായ ഒരു ശേഷിയെ വിശദീക
രിക്കാനാണ്. പക്ഷേ യ�ോജിക്കാ
ത്ത അവതരണം മൂലം ഏത�ൊരു
സാഹചര്യത്തിലും ആ മന�ോഭാ
വം കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് അടി
വരയിടുന്നത് പ�ോലെയാണ് ത�ോ
ന്നുക. ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു പ്രവ
ണത, സ്വീകരിക്കാൻ അർഹവും

പാര്ട്ടി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്സ് യുഎസ്എ
മഹാനായ മാര്ക്സിസ്റ്റ് നേ
താവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ
ജന്മശതാബ്ദി ദിനമായ 2022 ആഗ
സ്റ്റ് 5ന് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി
സെന്റര് ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ്) പാര്ട്ടിയെ ദ പാര്ട്ടി ഓഫ്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യുഎസ്എ (പിസി

യുഎസ്എ) അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് സ്വാത
ന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയും സാമ്രാജ്യ
ത്വത്തിനെതിരെയുമുള്ള പ�ോരാട്ട
ത്തിലെ പ�ോരാളിയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ്ഗ
ത്തിന്റെ പ്രമുഖ പ്രസ്ഥാനമായ

സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റര്
ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാ
ര്ട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനുമാണ്. ഈ
ജന്മശതാബ്ദി വേളയില് എസ്
യുസിഐ(സി)ക്ക് എല്ലാ വിജയ
ങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു.

സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് (മാര്ക്സിസ്റ്റ്)
ഈ യുഗത്തിലെ സമുന്നത
മാര്ക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകളില�ൊരാ
ളും ത�ൊഴിലാളിവര്ഗ്ഗത്തിന്റെ
മഹാനായ നേതാവും സ�ോഷ്യ
ലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റര് ഓഫ്
ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാര്ട്ടിയു
ടെ സ്ഥാപക ജനറല് സെക്രട്ട
റിയുമായ സഖാവ് ശിബ്ദാസ്
ഘ�ോഷിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി വേ
ളയില്, സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി
ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ്(മാര്ക്സിസ്റ്റ്)
വിപ്ലവാഭിവാദ്യങ്ങള് അര്പ്പി
ക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ പാര്ട്ടിയുടെ സ്ഥാ
പക ജനറല് സെക്രട്ടറിയും
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷി
ന്റെ ശിഷ്യനുമായ സഖാവ് മ�ൊ

ബിനുള് ഹൈദര് ചൗധരിയാണ്
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷി
ന്റെ ആശയങ്ങള് ബംഗ്ലാദേശി
ലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവന്നത്. ജീവിത
ത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുള്ള
ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെ, വി
ശേഷിച്ച് യുവാക്കളെയും യുവതി
കളെയും മാര്ക്സിസം-ലെനി
നിസം-ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് ചിന്ത
ആകര്ഷിക്കുകയും പലരും വീടും
കുടുംബവുമ�ൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച്
മുന്നോട്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഇന്ന്
ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു യഥാ
ര്ത്ഥ വിപ്ലവപാര്ട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കാ
നുള്ള തീവ്രമായ സമരത്തിലാണ്
ഞങ്ങള്. മാര്ക്സ്-എംഗല്സ്
-ലെനിന്-സ്റ്റാലിന്-മാവ�ോ

സെതുംഗ് എന്നിവര്ക്കുശേഷം
പ്രാമാണിക മാര്ക്സിസ്റ്റ് നേതൃ
ത്വമായാണ് ഞങ്ങള് സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷിനെ കാണു
ന്നത്.
ഈ ജന്മശതാബ്ദി ആചരണ
വേളയില് ല�ോകത്തെ ചൂഷിത
രും മര്ദ്ദിതരുമായ ജനങ്ങള്ക്ക്
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷി
ന്റെ ചിന്തകള് വിമ�ോചനപാത
തെളിച്ചുക�ൊടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങള്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
സഖാവ് മസൂദ് റാണ
ക�ോ-ഓര്ഡിനേറ്റര് സെന്ട്ര
ല് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫ�ോറം,
സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ്
ബംഗ്ലാദേശ്(മാര്ക്സിസ്റ്റ്)

സില�ോൺകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റര്
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ്
ജന്മശതാബ്ദി ആചരിക്കുന്ന സ�ോ
ഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റര് ഓഫ്
ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാര്ട്ടിക്ക്
വിജയാശംസകള് അറിയിക്കുന്ന
തില് ഞങ്ങള് സില�ോണ്(ശ്രീല
ങ്ക) കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റ
റിന് സന്തോഷമുണ്ട്. മനുഷ്യസ
മൂഹത്തിന് വഴികാട്ടുകയും മനുഷ്യ
ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും
ചെയ്ത തത്ത്വചിന്തകള്ക്ക് ജന്മം
നല്കുന്ന കാര്യത്തിലും മറ്റ് ഭൂഖ
ണ്ഡങ്ങളിലുണ്ടായ തത്ത്വചിന്തക
ളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അവ പ്ര
യ�ോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യ
ത്തിലും ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡം
മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തെക്കാളും പി
ന്നിലല്ല.
മാര്ക്സിസം-ലെനിനിസം
പ്രയ�ോഗവല്ക്കരിക്കുന്നതിലും
അതിനെ കൂടുതല് വികസിപ്പിക്കു
ന്നതിലും ഇന്ത്യന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പ്രസ്ഥാനം വളരെയേറെ സംഭാ
വനകള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങ

ള്ക്ക്എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
പാര്ട്ടിയുമായി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടി
ലേറെ നീണ്ട ബന്ധമുണ്ട്. മാര്ക്സി
സം-ലെനിനിസത്തെ വ്യാഖ്യാ
നിക്കുന്നതിലും അതിന്റെ പ്രയ�ോ
ഗത്തിലും സഖാവ് ശിബ്ദാസ്
ഘ�ോഷ് നല്കിയ സംഭാവനകള്
മനസ്സിലാക്കാനും ഞങ്ങള്ക്ക്
അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സഖാക്കളെ, ഒരു യഥാര്ത്ഥ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കു
ന്ന കാര്യത്തിലും മാര്ക്സിസ
ത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനപരമായ വശ
ങ്ങള് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിലും
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ
പൈതൃകം പേറുന്നവരാണ് നിങ്ങ
ള്. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ
വിപ്ലവ ചൈതന്യം, പാര്ട്ടി കേ
ഡര്മാര് വ്യക്തിജീവിതത്തില്
അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട
കാര്യങ്ങള്
എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് നല്കിയ
സംഭാവനകള് ഞങ്ങള്ക്ക് വലിയ
പ്രച�ോദനമായിട്ടുണ്ട്. സഖാവ് ശി

ബ്ദാസ് ഘ�ോഷിനെപ്പോല�ൊരു
മാര്ക്സ ിസ്റ്റ് - ലെനിനിസ്റ്റിന്റെ
ജന്മശതാബ്ദി ആചരണം, അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെമാര്ക്സിസം-ലെനി
നിസത്തില്നിന്ന് മാര്ഗനിര്ദ്ദേ
ശം സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് മനുഷ്യ
സമൂഹത്തിന്റെ മ�ോചനത്തിനായി
സമര്പ്പിതമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
ഏത�ൊരാളെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കര്ത്തവ്യമാണ്.
ജന്മശതാബ്ദി ആചരണത്തി
ന് ഞങ്ങള് എല്ലാവിധ വിജയ
ങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. അത് മനു
ഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ മ�ോചനത്തി
നായി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഇന്ത്യയി
ലെയും ഈ മേഖലയിലെ മറ്റ് രാ
ജ്യങ്ങളിലെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളുടെ വളര്ച്ചയ്ക്കും അഭി
വൃദ്ധിക്കും ശക്തിപ്പെടലിനും ഇട
യാക്കുമെന്നും പ്രത്യാശിക്കുന്നു.
സഖാവ് ഇ.തമ്പയ്യ
ജനറല് സെക്രട്ടറി,
സില�ോണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
യൂണിറ്റി സെന്റര്

രിക്കുന്നു. അതേസമയം, രണ്ടാമ
ത്തെ കൂട്ടർ പുതുതായി ചിലത് സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടർ സമൂഹത്തിൽ
നിന്നും എടുക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു.
മറുകൂട്ടർ, സമൂഹത്തിന് തിരികെ
എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നു. ഈ രണ്ടു
തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളും സമൂഹ
ത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. സമൂഹ
ത്തിന് എന്തെങ്കിലും നൽകണ
മെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒഴു
ക്കിനെതിരെ പ�ോകാനുള്ള ഒരു
മാനസിക പ്രവണതയും മന�ോഭാ
വവും ആണുള്ളത്. അവർ ഒഴുക്കി
ന്റെ ഇരകളായി മാറാറില്ല. ഇതാണ്
സിപിസിയുടെ പത്താം ക�ോൺ
ഗ്രസ് മന�ോഹരമായി പറഞ്ഞത്.

വിപ്ലവത്തിന്റെയ�ോ പ്രക്ഷോഭത്തി
ന്റെയ�ോ ഒരു വേലിയേറ്റം ഉയർ
ന്നുവന്നാലും അതിനെതിരെ പ�ോ
വുകയെന്നതാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് - ലെ
നിനിസ്റ്റ് തത്ത്വമെന്നോ, ആ പ്ര
വാഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പി
ന്തിരിയണമെന്നോ, ഇതിൽ നിന്നും
ആരുംനിർണയിക്കരുത്അത�ൊരു
തെറ്റായ ധാരണയാണ്. ഒരു വി
പ്ലവ വേലിയേറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ
ജനങ്ങൾ നിരനിരയായി അതി
ലേക്ക് എടുത്തുചാടുന്നു. അതുക�ൊ
ണ്ട് അതിൽ പലരുംരക്തസാക്ഷി
കളാകുന്നു. ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ
ഗതിയിൽ ചിലർ നേതാക്കളായും
ഉയർന്നുവരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ,

നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാർട്ടി ഓര�ോ
തലത്തിലുമുള്ള അന്ധതയ�ോടു
പ�ൊരുതിയില്ലെങ്കിൽ, ബഹുജന
ങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ
പരാജയപ്പെട്ടാൽ, പല മ�ോശപ്പെ
ട്ട പ്രവണതകളും ആ വേലിയേറ്റ
ത്തിനുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാ
ക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ, വിപ്ല
വം വിജയിച്ചാൽ പ�ോലും പിന്നീ
ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉയർന്നു
വരും. പക്ഷേ ഒന്നും പേടിക്കേ
ണ്ടതില്ല, അത്തരം പ്രവണതക
ളെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ തിരിച്ചറിയു
ന്നതിൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്ന
നേതൃത്വം ആണ് ശരിയായ വി
പ്ലവ നേതൃത്വം.
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ദുര്ബ്ബലമായ വിപണികളില്
സാമ്രാജ്യത്വവാദികള് അങ്ങേയ
റ്റം ആക്രമണ�ോത്സുകരാണ്. എല്ലാ
തിന്മകളുടെയും അടിസ്ഥാനമായ,
ജീര്ണ്ണിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത
ലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയെ സേവി
ക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത�ൊരു
സര്ക്കാരിനും, ജനവിരുദ്ധ മുത
ലാളിത്ത അനുകൂല നയങ്ങള് പി
ന്തുടരാതിരിക്കാന് കഴിയില്ല
എന്നതിനാല്, സാധാരണ ജന
ങ്ങള്ക്ക് അത് കൂടുതല് ദുരി
തവും കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ടാക്കും.
ലങ്കന് സര്ക്കാരിനെ കടക്കെ
ണിയില് കുരുക്കി, ശാന്തസു
ന്ദരമായ ഈ ദ്വീപിന്റെ പ്രകൃ
തിവിഭവങ്ങള് ചൂഷണം ചെ
യ്യാനുള്ള അവസരം സാമ്രാജ്യ
ത്വ രാജ്യങ്ങള്ക്കും നഷ്ടമായി
ല്ല. ഏത് വംശജരായാലും, മത
സ്ഥരായാലും അധ്വാനിക്കുന്ന
സാധാരണ ശ്രീലങ്കന് ജനത
യാണ്, രാജ്യം ദീര്ഘകാലമാ
യി പിന്തുടരുന്ന, കടക്കെണിയി
ലാഴ്ത്തി ഭരണം നടത്തുന്ന, ജനവി
രുദ്ധ നയത്തിന്റെ വില നല്കു
ന്നത്. ശ്രീലങ്കൻ പ്രശ്നം ഈ
പശ്ചാത്തലത്തില് മനസ്സിലാക്കേ
ണ്ടതണ്ട്.
ശ്രീലങ്കന് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഉദയം
ചെയ്ത ചരിത്രപശ്ചാത്തലം
1948 ഫെബ്രുവരിയില് ബ്രി
ട്ടീഷ് ക�ൊള�ോണിയല് ഭരണത്തി
ല് നിന്ന് ശ്രീലങ്ക രാഷ്ട്രീയ സ്വാ
തന്ത്ര്യം നേടി. സാമ്രാജ്യത്വ-മുത
ലാളിത്തം അതിന്റെ ജീര്ണ്ണാവ
സ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച കാല
ഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീലങ്കന് മുതലാ
ളിത്തം ബ്രിട്ടീഷ് ക�ൊള�ോണിയ
ല് ഭരണത്തിനടിയില് വളര്ന്നു
വന്നത്. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ ശ്രീ
ലങ്കന് മുതലാളിത്തം തുടക്കംമുത
ല്സങ്കുചിതവുംമുരടിച്ചതുമായിരുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതി
രായ ശ്രീലങ്കന് സ്വാതന്ത്ര്യസമ
രത്തില് അനുരഞ്ജന, അനനുര
ഞ്ജന പ്രവണതകള് ഉള്ക്കൊ
ണ്ടിരുന്നു. ഈ പ്രവണതകളും
ഘടകങ്ങളും, സിംഹള-തമിഴ്
സമുദായങ്ങളെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന,
ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഒര�ൊറ്റ പ�ോ
രാട്ടമായി വികസിച്ചു. 1919ല് രൂ
പീകരിച്ച, വിവിധ സംഘടനക
ളുടെ വിശാല പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമായ
സില�ോൺ നാഷണല് ക�ോൺ
ഗ്രസ് (സിഎന്സി) ആയിരുന്നു
നേതൃനിരയിലുണ്ടായിരുന്നത്.
ശ്രീലങ്കന്ദേശീയബൂര്ഷ്വാസിയുടെ
അനുരഞ്ജന സ്വഭാവമുള്ളതും,
എന്നാല് ശക്തവുമായ ഒരു വിഭാഗം
ഇതിനുള്ളില് ആധിപത്യം പുല
ര്ത്തി. സാമ്രാജ്യത്വ ഭരണാധി
കാരികളുമായുള്ള ഒത്തുതീര്പ്പിലൂ
ടെ, ഭരണകൂട അധികാരം കൈ
ക്കലാക്കിയ ശ്രീലങ്കന് ദേശീയ
ബൂര്ഷ്വാസി, അതിവേഗ വ്യവ
സായവല്ക്കരണവും, ആധുനിക
വല്ക്കരണവും, കാര്ഷികമേഖ
ലയുടെ യന്ത്രവല്ക്കരണവും ഏറ്റെ
ടുക്കുമെന്നും, അതുവഴി വര്ദ്ധിച്ചു
വരുന്ന ത�ൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം
പരിഹരിച്ച് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്
ഉത്തേജനം നല്കുമെന്നും, ശ്രീ
ലങ്കന് ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ

കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പിടിയിലാണ് ശ്രീലങ്ക. ബൂര്ഷ്വാ സാമ്പത്തിക ല�ോകത്ത്,
ഒരു കാലത്ത്, ഉയര്ന്ന ജീവിതനിലവാരമുള്ള രാജ്യം എന്ന രീതിയില് ഒരു പഠനമാതൃകയായിരുന്ന
ശ്രീലങ്ക ഇന്ന് ഫലത്തില് പാപ്പരായിരിക്കുന്നു. സ്ഥിതി കൂടുതല് വഷളായതിനെത്തുടര്ന്ന്, ജനങ്ങ
ളുടെ ര�ോഷത്തില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി, ശ്രീലങ്കന് പ്രസിഡന്റ് ഗ�ോതബായക്ക് രാജ്യം വിടേണ്ടി
വന്നു. രാജപക്സെ കുടുംബവുമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ളതും, ആറ് തവണ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമ
ന്ത്രിയുമായ, യുണൈറ്റഡ് നാഷണല് പാര്ട്ടി (യുഎന്പി) നേതാവ് റനില് വിക്രമസിംഗെ പുതിയ പ്ര
സിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റെങ്കിലും, അദ്ദേഹംതന്നെ തന്റെ നിസ്സഹായത വെളിപ്പെടുത്തി. തകരുന്ന
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ കാരണം മരണാസന്നമായ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിലധിഷ്ഠിതമാണ്.
ആഗ�ോളതലത്തില്, അഭൂതപൂര്വമായ വിപണിപ്രതിസന്ധിയിലാണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ
-മുതലാളിത്തം ജനങ്ങളുടെ വന്പ്രതിഷേധം നേരിടുകയാണ്.

ശ്രീലങ്ക

എന്തുക�ൊണ്ട്
കടക്കെണിയിലായി?

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ലഭ്യ
മാക്കുമെന്നുംപ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല.
സില�ോൺ സമൂഹത്തെ ജനാധി
പത്യവല്ക്കരിക്കുന്നതിലും ന്യൂന
പക്ഷ തമിഴ് ദേശീയതയുടെ പ്ര
ശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിലും അത്
പരാജയപ്പെട്ടു. നേരെമറിച്ച്, മുത
ലാളിത്ത വിരുദ്ധ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ്
വിപ്ലവത്തെ അത്യധികം ഭയപ്പെ
ടുന്ന ശ്രീലങ്കന് ബൂര്ഷ്വാസി, സിം
ഹള-തമിഴ് വംശജരെ കൂടുതല്
ഭിന്നിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്, വംശഹത്യാ
പരമായ സ്പര്ദ്ധയിലെത്തിക്കാന്
എല്ലാ മാര്ഗങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചു.
ഇത് അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരമായ
അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ
ക്കൊണ്ടെത്തിച്ചു. തമിഴ് വംശജ
രുടെ സ്വയംനിര്ണ്ണയാവകാശ
ത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, രാജ്യ
ത്തിന്റെ വടക്ക്-കിഴക്കന് ഭാഗ
ങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്വത
ന്ത്ര തമിഴ് രാഷ്ട്രത്തിനായി, ശ്രീ
ലങ്കന് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഒരു
പ്രമുഖ തീവ്ര സംഘടനയായ ലി
ബറേഷന് ടൈഗേഴ്സ് ഓഫ്
തമിഴ് ഈലം അഥവാ എൽ ടി
ടി ഇ, യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. തല്ഫ
ലമായി, ദശാബ്ദങ്ങളായി സിംഹള
-തമിഴ് സമുദായങ്ങള് തമ്മില്
നിരന്തരം അക്രമാസക്തമായ കല
ഹങ്ങളാല് തകര്ന്ന ഒരു രാജ്യ
മായി ശ്രീലങ്ക അറിയപ്പെട്ടു.. ഈ
ആഭ്യന്തരയുദ്ധം, ഇന്ത്യന് സാമ്രാ
ജ്യത്വവും പിന്നീട് ചൈനീസ് സാ
മ്രാജ്യത്വവും ഉള്പ്പെടെയുള്ള സാ
മ്രാജ്യത്വ ശക്തികള്ക്ക് രാജ്യത്തി
ന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളില് ഇട
പെടാനും ശ്രീലങ്കന് സമ്പദ് വ്യ
വസ്ഥയെ തകര്ക്കാനും വഴിയ�ൊ
രുക്കി.

ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക
പ്രതിസന്ധി
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദ
വിവരങ്ങള് മാധ്യമങ്ങളില് ഇടം
നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്, ഞങ്ങ
ള് പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങ
ളില് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു. ശ്രീലങ്ക
യില് തേയില, റബ്ബര്, സുഗന്ധ
വ്യഞ്ജനങ്ങള്, നാളികേരം മുത
ലായ നിരവധി പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള്

ഉണ്ട്. ഈ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് കയറ്റു
മതി ചെയ്യുകയും രാജ്യത്തിന്
ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉല്പ്പന്നങ്ങ
ളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
അടിസ്ഥാനപരമായി, ഇത് ഒരു
വ്യാപാര കേന്ദ്രമാണ്. അതിനാ
ല് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വ്യവ
സായവും വികസിച്ചില്ല. ടൂറിസം
വ്യവസായം മാത്രം അഭിവൃദ്ധി
പ്രാപിച്ചു. ഏതാനും ടെക്സ്റ്റൈ
ല് മില്ലുകള് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടക്കത്തില്, കയറ്റുമതിയും ഇറ
ക്കുമതിയും ഏതാണ്ട് സന്തുലിത
മായിരുന്നു. അതിനാല്, ബാല
ന്സ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്രതിസ
ന്ധിയുണ്ടായില്ല. എന്നാല് 1960
കള്ക്ക് ശേഷം ഈ നില മാറി.
ഇറക്കുമതി ബില് കയറ്റുമതിയെ
ക്കാള് കൂടുതലായി തുടങ്ങി. അതി
നാല്, ഉദാരമായി വായ്പ അനുവ
ദിച്ച് വിടവ് നികത്താന് രാജ്യ

ത്തറയിലാണ്. വർദ്ധിച്ച വിദേശ
വായ്പയെടുത്ത് വ്യാപാര കമ്മി നി
യന്ത്രിക്കാന് ശ്രമിച്ചതു മുതല്,
ശ്രീലങ്കയുടെ വിദേശ കടം ഉയ
രാന് തുടങ്ങി. 1977ല് ഇത് നൂറു
ക�ോടി യുഎസ് ഡ�ോളറിലെത്തി,
പിന്നീട് 2020ല് 56 ശതക�ോടി
യുഎസ് ഡ�ോളറായി ഉയര്ന്നു.
ഈ കടത്തിന്റെ 81% യുഎസ്, യൂ
റ�ോപ്യന് സാമ്രാജ്യത്വരാജ്യങ്ങ
ള്, ജപ്പാന്, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങ
ളില് നിന്നുള്ളതായിരുന്നു. ചൈന
വൈകിവന്ന ഋണദായകനായി
രുന്നു. എന്നിട്ടും വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന
ഇറക്കുമതിക്കും മന്ദീഭവിച്ച കയ
റ്റുമതിക്കും എതിരെ ഒരു നടപടി
യും ഉണ്ടായില്ല. സാധാരണയിലും
കുറഞ്ഞ ആദായം ലഭിക്കുന്ന,
എന്നാൽ ദീര്ഘമായ കാലയളവ്
ആവശ്യമായ വന്കിട അടിസ്ഥാ
നസൗകര്യ പദ്ധതികൾക്കു വേ

ഇന്ധന ക്ഷാമത്തിലും വിലവര്ദ്ധനവിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ശ്രീലങ്കന് പ്രസി
ഡന്റ് ഗ�ോതബായ രാജപക്സെ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക�ൊ
ളംബ�ോയില് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തില് കാലി സിലിണ്ടര് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടു
ന്ന പ്രക്ഷോഭകന്.

ത്തെ ഭരണാധികാരികള് അന്താ
രാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയെ (ഐഎം
എഫ്) സമീപിച്ചു. അത�ോട�ൊപ്പം,
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉദാരവല്ക്ക
രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് തു
ടങ്ങി.
1970 കളുടെ അവസാന പകുതി
മുതല്, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ കുത്തഴി
ഞ്ഞുതുടങ്ങി. 1977 മുതല് ശ്രീല
ങ്കയില് മാറിമാറി വന്ന ഗവണ്മെ
ന്റുകള് രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത്
കടത്തിന്റെ അസ്ഥിരമായ അടി

ണ്ടിയുള്ള വിവേചനരഹിതമായ
കടമെടുപ്പുകള് ഇതിനകം ദുര്ബ
ലമായ വിദേശനാണ്യ ശേഖര
ത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. സാ
മ്പത്തിക കെടുകാര്യസ്ഥതയും
ക�ോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ സാമ്പ
ത്തിക മാന്ദ്യവും അതിന്റേതായ
പങ്ക് വഹിച്ചു. മുകളില് പറഞ്ഞ
തുപ�ോലെ, ശ്രീലങ്ക ദീര്ഘകാല
മായി, ഡ�ോളര് വരുമാനത്തിനാ
യി വിദേശ വിന�ോദസഞ്ചാരിക
ളെയും പ്രവാസികളയയ്ക്കുന്ന പണ

ത്തിനെയും ആശ്രയിച്ചു വന്നിരു
ന്നു. പക്ഷേ, ക�ോവിഡ് മഹാവ്യാ
ധി അതിനെ തടഞ്ഞു. തല്ഫല
മായി, 2022 ജനുവരിയില് രാജ്യ
ത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക കരുതല്
ശേഖരം 2.36 ബില്യൺ യുഎസ്
ഡ�ോളറായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ
അഞ്ച് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ശ്രീല
ങ്കയുടെ വിദേശ കടം തിരിച്ചടവ്
26 ബില്യൺ യുഎസ് ഡ�ോളറാ
യി ( പ്രതിവർഷം അഞ്ചു ബില്യൺ
ഡ�ോളർ) എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നു
പറയപ്പെടുന്നു. ഈ തുക 2020 ലെ
സര്ക്കാര് വരുമാനത്തിന്റെ 80
ശതമാനത്തിലധികമാണ്. ഈ
വര്ഷം മാര്ച്ച് അവസാനം വിദേ
ശനാണ്യ കരുതല് ശേഖരം 1.93
ബില്യൺ യുഎസ് ഡ�ോളറായി
കുറഞ്ഞു. ഈ തുച്ഛമായ കരുതല്
ധനം ഉപയ�ോഗിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ
കടം തിരിച്ചടവ് എങ്ങനെ നിറ
വേറ്റാനാകും? പുതിയ ഇറക്കുമതി
ക്ക് പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും?
അതിനാല്, 51 ബില്യൺ ഡ�ോ
ളറിന്റെ വിദേശ കടം തിരിച്ചടവ്
താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവ
യ്ക്കാനുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ തീ
രുമാനം സെന്ട്രല് ബാങ്ക് ഓഫ്
ശ്രീലങ്ക പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ,
ബാലന്സ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് സാ
ഹചര്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്
അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയില്
നിന്ന് (ഐഎംഎഫ്) ഉടനടി
സഹായം തേടുകയും ചെയ്തു. മറു
വശത്ത്, മരുന്നുകള്, പാല്പ്പൊ
ടി, പാചകവാതകം, മണ്ണെണ്ണ,
വൈദ്യുതി, മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കള്
എന്നിവയുടെ ക്ഷാമത്തോട�ൊപ്പം
പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 50 ശതമാ
നത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുകയാണ്.
2020ന്റെ നാലാം പാദത്തില് ത�ൊ
ഴിലില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം 4,41,997
ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ
ള് ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ശ്രീ
ലങ്ക ഒരു ഇരട്ട കമ്മി സമ്പദ്വ്യ
വസ്ഥയാണ്.അത്സൂചിപ്പിക്കുന്നത്,
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ചെലവ്
ദേശീയ വരുമാനത്തേക്കാള് കൂ
ടുതലാണെന്നും, അതിന്റെ വ്യാ
പാരത്തിനുള്ള ചരക്കുകളുടെയും
സേവനങ്ങളുടെയും ഉത്പാദനം
അപര്യാപ്തമാണെന്നുമാണ്. വാ
സ്തവത്തില്, ശ്രീലങ്ക ഇപ്പോള്
ഉയര്ന്ന കടത്തിന്റെയും വിലക്ക
യറ്റത്തിന്റെയും ഇരട്ട ആഘാത
ത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. അത�ോ
ട�ൊപ്പം ഭക്ഷണം, മരുന്നുകള്,
ഇന്ധനം, എന്നിവയുടെ വ്യാപക
മായ ക്ഷാമവും, രാജ്യവ്യാപകമായ
പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.
കടമെടുത്ത പണം ജനങ്ങളുടെ
ക്ഷേമത്തിന�ോ സാമ്പത്തിക വീ
ണ്ടെടുപ്പിന�ോ വേണ്ടി ഉപയ�ോഗി
ച്ചിട്ടില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തില് അത്
അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളുടെ
ഇടപെടല്
1983ല് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് അതിന്റെ
നാണയ മൂല്യം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന
മൂല്യത്തിന്റെ നാലില�ൊന്നായി
കുറയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. കൂടാതെ, സിം
ഗപ്പൂര് മാതൃകയില് 'തുറന്ന സമ്പ
ദ്വ്യവസ്ഥ'യാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട്,
(ശേഷം 12-ാം പേജില്)
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സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വിദേശിക
ള്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ
ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികള്ക്ക് സ്വത
ന്ത്ര മേഖലയാക്കാന് തീരുമാനി
ച്ചു. ഇന്ത്യ, ജപ്പാന്, യുഎസ്, എന്നീ
രാജ്യങ്ങള്ക്കും യൂറ�ോപ്യൻ യൂണി
യനും ശ്രീലങ്കയില് സാമ്പത്തിക
താല്പ്പര്യമുണ്ട്. ഓര�ോന്നിനും ഒരു
പ്രത്യേക ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തി
ല് മേല്ക്കോയ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു.
മുന്കാലങ്ങളില്, ശ്രീലങ്കയുടെ
ദുര്ബലമായ നികുതി വരുമാനം,
പരമ്പരാഗത ദാതാക്കളില് നിന്ന്
-അതായത്, പാശ്ചാത്യ സാമ്രാ
ജ്യത്വ ശക്തികളില് നിന്നും ജപ്പാ
നില് നിന്നുമുള്ള ഉദാരമായ ഇള
വുകള�ോടുകൂടിയ കടങ്ങളാല് നി
കത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സഹായ
ങ്ങള് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക
വികസന (പേറ്റ്രണേജ്) പരിപാ
ടികള്ക്ക് സഹായകമാകുകയും
സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയിൽ നിന്ന്
അകറ്റി നിര്ത്തുന്നതിനുപകരിക്കു
കയും ചെയ്തു. എന്നാല് സ�ോവി
യറ്റ് സ�ോഷ്യലിസത്തിന്റെ ദുഃഖ
കരമായ തകര്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, വി
കസന മുന്ഗണനാക്രമങ്ങളില്
ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്, ഈ ഫണ്ടുക
ള് ഗണ്യമായി കുറയാന് ഇടയാ
ക്കി. പ്രതിവിപ്ലവത്തിനുശേഷം
പ്രബലമായ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തി
യായി ഉയര്ന്നുവന്ന ചൈനയും
തങ്ങളുടെ സ്വാധീനവലയം വ്യാ
പിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്ക
മിട്ടു. ക�ോടിക്കണക്കിന് ഡ�ോളറി
ന്റെ ഹംബന്തോട്ട തുറമുഖവും ക�ൊ
ളംബ�ോ-ഗാലെ എക്സ്പ്രസ് വേയും
ഉള്പ്പെടെ കൂടുതല് അടിസ്ഥാന
സൗകര്യ വികസനപദ്ധതികള്
ചൈനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. ശ്രീലങ്കന് സമ്പ
ദ്വ്യവസ്ഥയുടെ രക്തം ഊറ്റിവെ
ളുപ്പിച്ചതിനാല്, 'വെള്ളാനകള്'
എന്നാണ് ഈ പദ്ധതികളെ വി
ളിക്കുന്നത്. ഹൈവേകള്, തുറമുഖ
ങ്ങള്,വിമാനത്താവളങ്ങള്,കല്ക്ക
രി, വൈദ്യുതനിലയം എന്നിവയു
ടെ നിര്മ്മാണത്തിനായി കഴിഞ്ഞ
ദശകത്തില് ചൈന ശ്രീലങ്കയ്ക്ക്
5 ബില്യൺ ഡ�ോളറിലധികം വായ്പ
നല്കിയത് ഇവിടെ പരാമര്ശി
ക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീലങ്കയുടെ വി
ദേശകടത്തിന്റെ 47 ശതമാനവും
അന്താരാഷ്ട്ര മൂലധന വിപണിക
ളിൽ നിന്നാണ്. 22% ബഹുമുഖ
വികസന ബാങ്കുകളും, 10% ജപ്പാ
നും കടം ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
2017 വരെ മ�ൊത്തം 11 ബി
ല്യൺ യുഎസ് ഡ�ോളറിലധികം
മൂല്യമുള്ള 50ല് അധികം പദ്ധതി
കള്ക്ക് ചൈന ധനസഹായം
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ചില
ചൈനീസ് വായ്പകളുടെ പലിശ
ഏഷ്യന് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്
വായ്പകളുടെ 2.5-3 ശതമാനവുമാ
യി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് 6.5
ശതമാനമാണ്. ഇപ്പോള് ചൈന,
സെന്ട്രല് ബാങ്ക് ഓഫ് ശ്രീലങ്ക
യ്ക്ക് 1.5 ബില്യൺ യുഎസ് ഡ�ോള
റിന്റെ 'കറന്സി സ്വാപ്പ്' നല്കി
യിട്ടുണ്ട്. (ഒരു കറന്സിയിലുള്ള
ല�ോണിന്റെ മുതലും പലിശയും,

മറ്റൊരു കറന്സിയില് കൈമാ
റ്റം ചെയ്യുന്ന കരാറാണ് കറന്സി
സ്വാപ്പ്). അത�ോട�ൊപ്പം സര്ക്കാ
രിന് 1.3 ബില്യൺ ഡ�ോളര് സി
ന്ഡിക്കേറ്റഡ് വായ്പയും നല്കി
യിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപരിയായി, 1.5
ബില്യൺ യുഎസ് ഡ�ോളര് ക്രെ
ഡിറ്റ് സൗകര്യവും ഒരു ബില്യൺ
യുഎസ് ഡ�ോളര് വരെ പ്രത്യേക
വായ്പയും പരിഗണിക്കുന്നതായി
റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തി
ല് പറഞ്ഞാല്, ശ്രീലങ്കയിൽ
ഇന്ത്യയുടെയും പാശ്ചാത്യ സാമ്രാ
ജ്യത്വത്തിന്റെയും വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന
സ്വാധീനം തടയാന് ചൈന ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നു. മുന് പ്രസിഡന്റ് ഗ�ോ
തബയ രാജപക്സെ, തന്റെ സര്ക്കാ
രിന്റെ ചൈനാ അനുകൂല പ്രതി
ച്ഛായ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായി പാ

ബയ രാജപക്സെ തന്നോട് പറ
ഞ്ഞിരുന്നതായി, സില�ോൺ ഇല
ക്ട്രിസിറ്റി ബ�ോര്ഡ് ചെയര്മാന്
എംഎംസി ഫെര്ഡിനാന്ഡോ
പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് എന്തോ
കാരണത്താല് അദ്ദേഹം പ്രസ്താ
വനയില് നിന്ന് പിന്മാറിയെങ്കി
ലും പ്രശ്നം അവസാനിച്ചില്ല.
വൈദ്യുത പദ്ധതികള് നല്കുന്ന
തിന് മത്സരാധിഷ്ഠിത ലേലത്തി
ന്റെ വ്യവസ്ഥ നീക്കം ചെയ്യുന്ന
തിനായി ശ്രീലങ്കന് പാര്ലമെന്റ്
1989 ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടില്
ഭേദഗതി പാസാക്കിയതിനെ തു

ശ്രീലങ്ക

എന്തുക�ൊണ്ട്
കടക്കെണിയിലായി?

ശ്രീലങ്കയെ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ആകര്ഷിക്കാന് ഇന്ത്യയും
ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയുടെ ഒരു പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാ
ളിയായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ശ്രീലങ്കയിലെ നാലാമത്തെ വലിയ നിക്ഷേ
പകരാണ് ഇന്ത്യ. എല്ലാ പ്രമുഖ ഇന്ത്യന് ക�ോര്പ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങ
ള്ക്കും അവിടെ നിക്ഷേപമുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇതിനകം 3 ബില്യണ്
ഡ�ോളര് 'കറന്സി സ്വാപ്പ്', 'ക്രെഡിറ്റ് ലൈന്' വഴി നല്കിക്കഴി
ഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ അഭിലാ
ഷങ്ങള് 1987ലെ ഇന്തോ-ശ്രീലങ്കന് കരാറിലും 2000ലെ സ്വത
ന്ത്ര വ്യാപാരകരാറിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശ്ചാത്യ ശക്തികളുമായുള്ള ബന്ധം
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതില് താല്പ്പര്യം
പ്രകടിപ്പിച്ചതായിറിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
ശ്രീലങ്കയെ തങ്ങളുടെ ഭാഗ
ത്തേക്ക് ആകര്ഷിക്കാന് ഇന്ത്യ
യും ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്. ഇന്ത്യ
ശ്രീലങ്കയുടെ ഒരു പ്രധാന വ്യാ
പാര പങ്കാളിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ
യുടെ മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക
-രാഷ്ട്രീയ അഭിലാഷങ്ങള് 1987ലെ
ഇന്തോ-ശ്രീലങ്കന് കരാറിലും
2000-ലെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാ
റിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല
ങ്കയിലെ നാലാമത്തെ വലിയ നി
ക്ഷേപകരാണ് ഇന്ത്യ. എല്ലാ പ്ര
മുഖ ഇന്ത്യന് ക�ോര്പ്പറേറ്റ് സ്ഥാ
പനങ്ങള്ക്കും അവിടെ നിക്ഷേ
പമുണ്ട്. ഭക്ഷണവും മരുന്നും
ഉള്പ്പെടെയുള്ള അവശ്യവസ്തുക്ക
ള് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് സാ
മ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന
രാജ്യത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഇതിനകം
3 ബില്യണ് ഡ�ോളര് 'കറന്സി
സ്വാപ്പ്', 'ക്രെഡിറ്റ് ലൈന്' വഴി
നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. (ഒരു രാജ്യത്തി
ന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോള് മറ്റുള്ളവ
രില് നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങാ
നും അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനും മറ്റൊരു
വായ്പയ്ക്ക് യ�ോഗ്യതയില്ലാതെ കൂടു
തല് വായ്പയെടുക്കാനും, അനുവ
ദിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വ്യ
ക്തിഗത വായ്പയുടെ ഒരു രൂപമാ
ണ്-ക്രെഡിറ്റ് ലൈന്). കഴിഞ്ഞ
ജൂണില് ശ്രീലങ്കയുടെ പ�ൊതുസം
രംഭങ്ങള്ക്കായുള്ള പാര്ലമെന്ററി
കമ്മിറ്റിയുടെ ഹിയറിംഗില്, 500
മെഗാവാട്ടിന്റെ വിന്ഡ് പവര് പ്ലാ
ന്റ് പദ്ധതി അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് അനു
വദിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യന് പ്രധാ
നമന്ത്രി മ�ോദി നിര്ബന്ധിക്കുന്നു
ണ്ടെന്ന്, മുന് പ്രസിഡന്റ് ഗ�ോത

ടര്ന്നാണ് വിവാദം പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെ
ട്ടത്. നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാനു
ള്ള പ്രധാന കാരണം അദാനി
ഇടപാടിന് വഴിയ�ൊരുക്കാനാണെ്
പ്രതിപക്ഷം ആര�ോപിച്ചു. അദാനി
ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയര്മാന് ഗൗതം
അദാനിയും കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറി
ല് ശ്രീലങ്കന് സന്ദര്ശന വേളയി
ല്, ക�ൊളംബ�ോ തുറമുഖ പദ്ധതി
ക്ക് പുറമെ, രാജ്യവുമായി 'മറ്റ് അടി
സ്ഥാന സൗകര്യ പങ്കാളിത്തം'
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞി
രുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വശക്തികള് വാ
യ്പയുടെരൂപത്തിലുള്ളസാമ്പത്തിക
സഹായം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്
മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളല്ല. മറിച്ച് ഈ പ്രശ്നബാധി
തമായ രാജ്യത്ത് തങ്ങളുടെ സാ
മ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ പിടി മുറുക്കാ
നുള്ള കരുതിക്കൂട്ടിയ തന്ത്രമാണെ്
പറയേണ്ടതില്ല.

ശ്രീലങ്കന് ബൂര്ഷ്വാ
രാഷ്ട്രീയത്തില്
സങ്കുചിതമായ ശ്രീലങ്കന്
ദേശഭ്രാന്താണ് മുഖ്യധാര

മുതലാളിത്ത ഇന്ത്യയില് വര്ഗീ
യതയും, ജാതീയതയും, പ്രാദേശി
കവാദവും, മറ്റ് സങ്കുചിത വിഭാ
ഗീയതകളും ഭരിക്കുന്നതുപ�ോലെ,
ശ്രീലങ്കയിലും എല്ലാ ബൂര്ഷ്വാ,
പെറ്റി ബൂര്ഷ്വാ ശക്തികളും അനു
വര്ത്തിക്കുന്ന സങ്കുചിത ദേശഭ്രാ
ന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മുഖ്യധാരയാ
യി മാറിയിരിക്കുന്നു. സൈനിക
ച്ചെലവില് ഉണ്ടായ വലിയ വർ
ധനവുള്പ്പടെ, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ
യിലെ ഭരണകൂട ഇടപെടലിന്റെ
കാരണമാക്കി വംശീയ സംഘ
ര്ഷത്തെ മാറ്റി. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളി
ലേയും ഭരിക്കുന്ന മുതലാളി വര്ഗ്ഗ

ത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും ലക്ഷ്യവും
ഒന്നുതന്നെയാണ്. മുതലാളിത്ത
ചൂഷണത്തിനെതിരായ സമരത്തി
ല് ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്ക്കാന് കഴി
യാത്തവിധം എല്ലാ മേഖലകളി
ലുമുള്ള അടിച്ചമര്ത്തപ്പെട്ടവരും
ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുമായ
ജനങ്ങള്ക്കിടയില് വിള്ളല് വീ
ഴ്ത്തുക, വംശീയപ്രശ്നങ്ങള് തടയാ
നെന്ന പേരില് ക്രൂരമായ നിയമ
ങ്ങള് ക�ൊണ്ടുവരാനും, അതുവഴി
മരണാസമായ മുതലാളിത്തത്തിന്
ആയുസ്സ് നീട്ടിക്കൊടുക്കാനും വഴി
യ�ൊരുക്കുക എന്നതാണ് അത്.
നശിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തെ പ്ര
തിര�ോധിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കു
കയും ചെയ്യുന്ന പാര്ലമെന്ററി പാ
ര്ട്ടികള് ജനങ്ങള്ക്കിടയിലുള്ള
ഈ ഭിന്നതകളെ ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്തുന്നു. തരംതാണ പാര്ലമെ
ന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തില് ലാഭവിഹി
തം ക�ൊയ്യാന് ഭരണകൂട സംവി
ധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ
പ�ോലും ഈ ഭിന്നതകളെ സൃഷ്ടി
ച്ചെടുക്കുകയും ഊട്ടിവളര്ത്തുകയും
ചെയ്യുന്നു.

കലഹിക്കുന്ന ഒരു
ഭരണവാഴ്ച്ച ശ്രീലങ്കയെ
നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുക
ളായി രാജപക്സെ കുടുംബാധിപ
ത്യമാണ് ശ്രീലങ്കന് രാഷ്ട്രീയത്തി
ല് തുടര്ന്നുവരുന്നത്. 2005ല് മഹി
ന്ദ രാജപക്സെ പ്രസിഡന്റായി തി
രഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും, അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ കുടുംബം രാഷ്ട്രീയമേഖ
ലയില് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കു
കയും ചെയ്തു. മഹിന്ദയുടെ 10 വര്ഷ
ത്തെ ഭരണകാലത്താണ് (20052015) ശ്രീലങ്ക വലിയ രീതിയില്
ചൈനയ�ോട് ചേര്ന്നു നിന്നത്.
ഈ ഭരണവാഴ്ച്ചക്കാലത്ത് വലിയ
ത�ോതില് പണം കടംവാങ്ങല്
ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം, 2009ല് തമിഴ്
ന്യൂനപക്ഷ വിഘടനവാദികള്ക്കെ
തിരായ ശ്രീലങ്കയുടെ മൂന്ന് പതി
റ്റാണ്ട് നീണ്ട ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തി
ന് പണം നല്കാനും, പിന്നീട്
റ�ോഡുകള്, വിമാനത്താവളങ്ങള്,
സ്റ്റേഡിയങ്ങള്, പവര് ഗ്രിഡുകള്
എന്നിവയുടെ ''സൂപ്പര്-ഗ്രോത്ത്''
വികസനത്തിനും കടം വാങ്ങുന്നു.
ജിഡിപി 20 ബില്യണ് ഡ�ോളറി
ല് നിന്ന് 80 ബില്യൺ ഡ�ോളറാ
യി വളര്ന്നു, എന്നാല് ഈ പ്ര
ക്രിയയില് 14 ബില്യണ് ഡ�ോള
റിലധികം കടമെടുത്തു. കൈക്കൂലി
മുതല് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്
വരെയുള്ള വലിയ അഴിമതി ആര�ോ
പണങ്ങളുടെ ചെളിക്കുണ്ടില് രാ
ജപക്സെമാരെല്ലാം മുങ്ങി. ഒളിച്ചോ
ടിയ മുന് പ്രസിഡന്റ് ഗ�ോതബായ
രാജപക്സെ, മുന് സൈനിക ഉദ്യേ
ാഗസ്ഥനാണ്. മഹീന്ദ രാജ്യത്തി
ന്റെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോള്
പ്രതിര�ോധ, നഗര വികസന മന്ത്രാ
ലയത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായും
അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2019 നവംബറില് നടന്ന പ്രസി
ഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഗ�ോ
തബായ അധികാരത്തിലെത്തി

യത്. 2020 ലെ പാര്ലമെന്റ് തെ
രഞ്ഞെടുപ്പില് ശ്രീലങ്ക പ�ൊതു
ജന പെരമുന തൂത്തുവാരിയത�ോടെ
ഗവൺമെന്റിന്റെ മേലുള്ള രാജപ
ക്സെയുടെ പിടി കൂടുതല് മുറുകി.
മഹിന്ദ രാജപക്സെ പ്രധാന മന്ത്രി
യായി. അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിലേ
ക്ക് രണ്ട് ബന്ധുക്കളെ ക�ൊണ്ടുവ
ന്നു. അതായത് 26 അംഗ മന്ത്രി
സഭയില് നാല് രാജപക്സെമാര്
ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഗ�ോതബായ സര്ക്കാരിന്റെ
വികലമായ നയങ്ങള്
ഗ�ോതബായ ഗവൺമെന്റിന്റെ
തെറ്റായ നടപടികളുടെ ഒരു പര
മ്പര ഇതിനകം തന്നെ അസ്ഥിര
മായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടു
തല് വഷളാക്കി. ല�ോകത്തിലെ
ആദ്യത്തെ സമ്പൂര്ണ്ണ 'ജൈവ കാ
ര്ഷിക�ോല്പ്പാദന' രാഷ്ട്രം ആകാ
നുള്ള ത്വരയില്, രാജ്യത്തെ കാ
ര്ഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞര് പറയുന്നത്
മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ, എന്നാ
ല് വിദഗ്ധരുടെ വേഷം കെട്ടിയ
വ്യാജന്മാരുടെ തെറ്റായ ഉപദേശ
ങ്ങള് അനുസരിച്ച് , 2021 ഏപ്രി
ലില് ശ്രീലങ്കന് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ
രാസവളങ്ങളുടെയും കീടനാശി
നികളുടെയും ഇറക്കുമതി നിര�ോ
ധിച്ചു. ശ്രീലങ്കയുടെ വിദേശനാണ്യ
പ്രതിസന്ധി ഒരു പരിധി വരെ
ലഘൂകരിക്കുമെന്നും, ക�ോവിഡ്
-19 മൂലമുണ്ടായ ല�ോക്ക്ഡൗണു
കളും, മറ്റ് തടസ്സങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കു
ന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയ
റ്റം തടയുമെന്നും ഗ�ോതബയ രാ
ജപക്സെ സര്ക്കാര് വാദിച്ചു. ഈ
തീരുമാനം വിനാശകരമായ പ്ര
ത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കി. കാര്ഷിക
വിളവ് 33 ശതമാനം കുറഞ്ഞു,
നെല്കൃഷിയില് സ്വയംപര്യാപ്തത
നേടിയ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഈ കുറവ് നി
കത്താന് അയല് രാജ്യങ്ങളില്
നിന്ന് അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്യേ
ണ്ടി വന്നു. പരമ്പരാഗതമായി വി
ദേശനാണ്യ വരുമാനം നല്കുന്ന
തേയില ഉല്പ്പാദനവും കയറ്റുമ
തിയും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. പ�ൊ
ടുന്നനെ 'ജൈവകൃഷി'യിലേക്കു
മാറാനുള്ള സര്ക്കാരിന്റെ തീരു
മാനത്തിനെതിരെയും 2021 ഏപ്രി
ലില് രാസവളങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി
നിര�ോധിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവി
നെതിരെയും ശ്രീലങ്കയിലെ രണ്ട്
ദശലക്ഷം കര്ഷകര് മാസങ്ങളാ
യി പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.
അടുത്തതായി, ഗ�ോതബായ
സര്ക്കാര് ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണ
ങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തി. രാസവളങ്ങ
ള് കൂടാതെ, വിദേശ കറന്സി പു
റത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് തടയാന്
ആഡംബര വാഹനങ്ങള്, മഞ്ഞ
ള്പ�ോലുള്ളസുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്
എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതി സര്ക്കാ
ര് നിര�ോധിച്ചു. മ�ോട്ടോര് വാഹന
ങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിര�ോധനം
2020 മാര്ച്ചില് പ്രാബല്യത്തില്
വന്നു. നിര�ോധനത്തിന് മുമ്പ് ശ്രീ
ലങ്ക വളം ഇറക്കുമതിക്കായി പ്ര
തിവര്ഷം 400 മില്യൺ യുഎസ്
(ശേഷം 13-ാം പേജില്)
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ഡ�ോളറാണ് ചെലവഴിച്ചിരുന്നത്.
വാഹന ഇറക്കുമതി 1.5 ബില്യൺ
യുഎസ് ഡ�ോളറായിരുന്നു. പര
മ്പരാഗതമായി ഒട്ടുമിക്ക അവശ്യ
സാധനങ്ങള്ക്കും വന്തോതിലു
ള്ള ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കു
ന്ന ശ്രീലങ്കയെപ്പോലുള്ള ഒരു രാ
ജ്യത്തെ, നയത്തില് പെട്ടെന്നു
ണ്ടായ മലക്കം മറിച്ചില് സമാ
നതകളില്ലാത്തപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക്
നയിച്ചു. ഉല്പ്പാദന വ്യവസായ
മേഖലയെ, പ്രത്യേകിച്ച് ബട്ടണു
കള് പ�ോലും ഇറക്കുമതി ചെയ്തി
രുന്ന വസ്ത്ര നിര്മ്മാണ മേഖലയെ
ഇത്തളര്ത്തി.പെട്രോള്,ഡീസല്,
പാചക വാതകം എന്നിവയ്ക്ക് നീണ്ട
ക്യൂ രൂപപ്പെട്ടു. ഒരാള്ക്ക് വാങ്ങാ
ന് കഴിയുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ
അളവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്മൂ
ലം ജനങ്ങള് രൂക്ഷമായ ക്ഷാമ
ത്തിന്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ടു. രാജ്യ
ത്തെ 80 ശതമാനം മരുന്നുകളും
ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നതിനാല്,
ഫാര്മസികളിലും അവശ്യ ജീവ
ന്രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത വള
രെക്കുറഞ്ഞു. ദ്വീപിലുടനീളം, ചി
ലപ്പോള് ദിവസത്തില് 10 മണി
ക്കൂറില് കൂടുതല് പവര് കട്ട് ഏര്പ്പെ
ടുത്തിയപ്പോള് പ്രശ്നങ്ങള് അതി
ന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തി. പിന്നീട്,
പ്രത്യേകിച്ച് ക�ോര്പ്പറേറ്റുകളുടെ
നികുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള ഗ�ോ
തബായയുടെ തീരുമാനം, പ്രബ
ലരായ ടൂറിസം വ്യവസായിക
ള്ക്ക് 60% നികുതിയിളവ് നല്കി
അനുഗ്രഹിച്ചു. അത് ഇതിനകം
ദുര്ബലമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ
തകര്ക്കുകയും ശ്രീലങ്കയുടെ സാ
മ്പത്തിക തിരിച്ചുവരവിനെ സാ
രമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു.
നികുതിയിളവുകള് രാജ്യത്ത് രജി
സ്റ്റര് ചെയ്ത നികുതിദായകരുടെ
എണ്ണത്തില് 35 ശതമാനം കുറവ്
വരുത്തി, ഇത് ജീവിതച്ചെലവ്
കുതിച്ചുയരാന് ഇടയാക്കി. ഈ
നീക്കം വരുമാനത്തില് വിള്ളലു
ണ്ടാക്കി. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും
താഴ്ന്ന നിരക്കായ 9 ശതമാനത്തി
ലേക്ക് ജിഡിപി ഇടിഞ്ഞു. ശ്രീ
ലങ്കയില് നിലനില്ക്കുന്ന പ്രതി
സന്ധി, രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തി
ലെ ഏറ്റവും മ�ോശമായതാണ്.
നശിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാ
ളിത്തത്തിന്റെ തിക്തഫലങ്ങള്ക്ക്
പുറമെ, ഒരു വര്ഷത്തിലേറെയാ
യി പ്രകടമായ അപകടസൂചനക
ള് അവഗണിച്ച സര്ക്കാരിന്റെ
ഹാനികരമായ നയങ്ങള് ഈ പ്ര
തിസന്ധി കൂടുതല് വഷളാക്കി.

ഭരണാധികാരികളുടെ
മുഖം മാറി, പക്ഷേ ഭരണ
കൂട നയങ്ങള് മാറിയില്ല
വ്യക്തമായും ജനങ്ങളുടെ കുമി
ഞ്ഞുകൂടിയ ആവലാതികളും, ക്രോ
ധവും, അവരുടെ സാമ്പത്തികജീ
വിതത്തിനെതിരായ ക്രൂരമായ
ആക്രമണത്തിനെതിരായ പ്രതി
ഷേധവും രാജ്യവ്യാപകമായ പ്ര

സ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപത്തില് പ്രക
ടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഏപ്രിലില് തല
സ്ഥാനമായ ക�ൊളംബ�ോയില്
ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം, രാജ്യത്തു
ടനീളം വ്യാപിച്ചു. ദിവസേനയുള്ള
പവര്കട്ടും ഇന്ധനം, ഭക്ഷണം,
മരുന്നുകള് തുടങ്ങിയ അവശ്യസാ
ധനങ്ങളുടെ ദൗര്ലഭ്യവും മൂലം
ജനങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഇന്ധ
നത്തിന്റെ അഭാവം പെട്രോള്,
ഡീസല് വില ക്രമാതീതമായി
ഉയരാന് കാരണമായി.
ജൂൺ അവസാനത്തോടെ,
അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത വാഹനങ്ങ
ള്ക്കുള്ള പെട്രോള്, ഡീസല് വി
ല്പ്പന സര്ക്കാര് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക്
നിര�ോധിച്ചു. ഇന്ധന വില്പന
കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
സ്കൂളുകള് അടച്ചു. സാധനങ്ങളു
ടെ ഉപയ�ോഗം മിതപ്പെടുത്തുതി
നായി, ആളുകള�ോട് വീട്ടില് നിന്ന്
ജ�ോലി ചെയ്യാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഗ�ോതബായ ഭരണകൂടത്തെ ഏതു
വിധേനയും താഴെയിറക്കാന് ആളു
കള് തയ്യാറായി. മാസങ്ങള് നീണ്ട
ജനര�ോഷത്തിന് ശേഷം ജൂലൈ
9ന് അവര് ക�ൊളംബ�ോയിലെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക
ക�ൊട്ടാര വസതിയില് അതിക്ര
മിച്ചു കയറി. അപകടം മനസ്സിലാ
ക്കിയ പ്രസിഡന്റ് രാജപക്സെ സിം
ഗപ്പൂരിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത
ശേഷം രാജിവച്ചു. സ്ഥാനമ�ൊഴി
യുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പ്രധാ
നമന്ത്രി റനില് വിക്രമസിംഗയെ
ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റാക്കി. സ്ഥി
തിഗതികള് സുസ്ഥിരമാക്കാന്
ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വിക്രമസിം
ഗെ രാജ്യത്തുടനീളം അടിയന്ത
രാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പടി
ഞ്ഞാറന് പ്രവിശ്യയില് കര്ഫ്യൂ
ഏര്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രാജപ
ക്സെയുടെ സഖ്യകക്ഷി നേതാവായ
ദിനേഷ് ഗുണവര്ധനയെ പുതിയ
പ്രധാനമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം നി
യമിക്കുകയും 17 ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി
മാരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കു
കയും ചെയ്തു. അവരില് ഭൂരിഭാഗ
വും ഗ�ോതബയയുടെ ഭരണത്തി
ലെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. പ്രതിസ
ന്ധിയിലായ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിലെ
ഏറ്റവും വലിയ സര്ക്കാര് വിരുദ്ധ
പ്രകടനങ്ങളില�ൊന്നില്, ആയി
രക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാര്
ക�ൊളംബ�ോയിലെ ഗവണ്മെന്റ്
ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ തെരുവുകളില് മാ
ര്ച്ച്
ചെയ്തുവെന്നും
പ്രസിഡന്റിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം
വിളിച്ചുക�ൊണ്ട് ബാരിക്കേഡുകള്
പ�ൊളിച്ചുനീക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന്
വാര്ത്താ ഏജന്സി റ�ോയിട്ടേ
ഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. പ�ോലീസ്
കണ്ണീര് വാതകവും ജലപീരങ്കി
യും പ്രയ�ോഗിച്ചെങ്കിലും സംഘ
ര്ഷം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. നൂറു
കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാര് റനി
ലിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് രാജി
ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് ബലം പ്ര
യ�ോഗിച്ചു കടന്നു. പുതിയ പ്രസി
ഡന്റിന് തന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് മുഖം

പുറത്തെടുക്കാന് അധിക സമയം
എടുത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 22
ന് അര്ദ്ധരാത്രിയില്, സൈന്യ
വും പ�ോലീസും കലാപത്തെ നേ
രിടാനുള്ള സന്നാഹങ്ങളുമായി,
അക്രമാസക്തമായി പ്രതിഷേധ
ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി, കണ്ണി
ല്ക്കണ്ടവരെയെല്ലാം നിര്ദാക്ഷി
ണ്യം മര്ദിക്കുകയും ആക്രമിക്കു
കയും, കണ്ണില്ക്കണ്ടതെല്ലാം തക
ര്ക്കുകയും, മൂന്ന് മാസത്തിലേറെ
യായി പ്രതിഷേധക്കാര് ഉറങ്ങി

ശ്രീലങ്ക

എന്തുക�ൊണ്ട്
കടക്കെണിയിലായി?

ണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്ത്തുക
യ�ോ, അത് പ്രാധാന്യം നേടുകയ�ോ
ചെയ്തിട്ടില്ല. വാസ്തവത്തില്, ശ്രീ
ലങ്കയിലെ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങ
ള് ചരിത്രപരമായി, വളരെ പെ
ട്ടെന്ന് പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതും പ്ര
തിസന്ധികളാല്രൂപപ്പെട്ടതുമാണ്.
നിര്ണായക നിമിഷങ്ങളില്
അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സ്വേ
ച്ഛാധിപത്യപരമായ അല്ലെങ്കില്
ജനപ്രീതിയില്ലാത്ത ഭരണകൂടങ്ങ
ളെ ജനങ്ങള് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തലപ്പത്ത് മാറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും മു
തലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥിതിക്ക്
യാത�ൊരു ക�ോട്ടവും സംഭവിച്ചില്ല.
അതിനാല്, എല്ലാ ഭിന്നതകള്ക്കും
മതപരവും വംശീയവുമായ വ്യത്യാ

ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങള് ചരിത്രപരമായി, വളരെ പെ
ട്ടെന്ന് പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതും പ്രതിസന്ധികളാല് രൂപപ്പെടുന്ന
തുമാണ്. നിര്ണായക നിമിഷങ്ങളില് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന
സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ അല്ലെങ്കില് ജനപ്രീതിയില്ലാത്ത ഭരണകൂ
ടങ്ങളെ ജനങ്ങള് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. തലപ്പത്ത് മാറ്റമുണ്ടായെ
ങ്കിലും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിക്ക് യാത�ൊരു ക�ോട്ടവും സംഭ
വിച്ചില്ല. ചൂഷണത്തിലധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസ്ഥ ക�ോട്ടമില്ലാതെ തു
ടരുമ്പോള്, കേവലം ഭരണമാറ്റംക�ൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്
പരിഹരിക്കാന് കഴിയില്ല.
ക്കിടന്ന ടെന്റുകള് പ�ൊളിക്കുകയും
ചെയ്തു. റെയ്ഡിന് മുന്നോടിയായി
പ്രതിഷേധസ്ഥലത്തേക്കുള്ളഎല്ലാ
പ്രവേശന കവാടങ്ങളും അടച്ചു.
നിരവധി പ്രതിഷേധക്കാരെ, പ്ര
ത്യേകിച്ച് സംഭവവികാസങ്ങള്
ചിത്രീകരിക്കാന് ശ്രമിച്ചവരെ
സൈന്യം ആക്രമിച്ചതായി ദൃക്സാ
ക്ഷി വിവരണങ്ങളും മാധ്യമ റി
പ്പോര്ട്ടുകളും പറയുന്നു. പ്രസിഡ
ന്ഷ്യല് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കുള്ള
വഴിയില് സൈനികര് ഒന്നിന്
പുറകെ ഒന്നായി കൂടാരങ്ങള് തക
ര്ക്കുകയും സമരസ്ഥലം പ�ൊളിച്ചു
മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരമ�ൊരു
ആക്രമണം പ്രതിഷേധക്കാര്ക്ക്
വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു.
സമരക്കാര്ക്കെതിരെ ക്രൂരമായ
ബലപ്രയ�ോഗം നടത്തുന്നതിന്
മുമ്പ് ഒഴിഞ്ഞുപ�ോകണമെന്ന ഒരു
മുന്നറിയിപ്പും
സൈന്യവും
പ�ോലീസും നല്കിയിരുന്നില്ല.

സങ്ങള്ക്കുമപ്പുറം ഇത്തരമ�ൊരു
വലിയ, സമാധാനപരമായ, പ്ര
തിഷേധ പ്രസ്ഥാനം അഴിച്ചുവി
ടാന് കഴിഞ്ഞ ശ്രീലങ്കന് ജനത
യെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആഴത്തി
ലുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ്.
വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിത ദുരി
തങ്ങള് ഒരു വിഭാഗത്തെയും ഒഴി
വാക്കുന്നില്ലെന്ന് അവരുടെ അനു
ഭവത്തില് നിന്ന് അവര് മനസ്സി
ലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരമ�ൊരു
സാഹചര്യത്തില്, ചൂഷണത്തില
ധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ക�ോ
ട്ടമില്ലാതെ തുടരുമ്പോള്, കേവലം
ഒരു ഭരണമാറ്റം ക�ൊണ്ട് അവരു
ടെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന്
കഴിയുമ�ോ? ഇല്ല. കാരണം, അത്
മുതലാളിത്ത ഭരണകൂടത്തിന്റെ
കരുത്തുള്ള തൂണുകളെയ�ോ മുത
ലാളിത്ത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ

പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
നിയമങ്ങളെയ�ോ മാറ്റുന്നില്ല. നി
ക്ഷിപ്ത താല്പ്പര്യക്കാരും പാര്ല
മെന്ററി പാര്ട്ടികളും നേട്ടം ക�ൊ
യ്യാനും, ഇത്തരം വന് മുന്നേറ്റങ്ങളെ
പാര്ലമെന്ററി ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കു
ക�ൊണ്ടെത്തിച്ച് അവസാനിപ്പി
ക്കാനും ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ, സമരം
ചെയ്യുന്ന ശ്രീലങ്കന് ജനത ആ
കെണിയില് വീഴരുത്. പ്രശ്ന
ങ്ങള് ആഴത്തില് പഠിക്കുക എന്ന
താണ് ശ്രീലങ്കന് ജനതയ�ോടുള്ള
ഞങ്ങളുടെ അഭ്യര്ത്ഥന. വിപ്ലവ
കരമായി മുതലാളിത്തത്തെ അട്ടി
മറിച്ചുക�ൊണ്ടേ വിമ�ോചനം സാ
ധ്യമാകൂ. എന്നാല് അതിനു വേ
ണ്ടുന്ന എല്ലാ ആവശ്യകതകളും
നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ബ�ോധപൂര്വ
മായ പരിശ്രമം ഇല്ലെങ്കില് അത്
സാധ്യമാകില്ല.
ആളുകളുടെ
ര�ോഷവും വിദ്വേഷവും പ�ൊട്ടിത്തെ
റിക്കുമ്പോള്, വസ്തുനിഷ്ഠമായ അവ
സ്ഥ വേഗത്തില് പാകമാകുകയാ
ണ്. എന്നാല് ആത്മനിഷ്ഠമായ
അവസ്ഥ, അതായത്, ഒരു ശരി
യായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ
പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും സംഘടനാ
പരവുമായ നേതൃത്വം ജനങ്ങളില്
സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് ഇനിയും
ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശരി
യായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഉണ്ടെ
ങ്കില് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
ഇല്ലെങ്കില്, വിലപ്പെട്ട ആ ലക്ഷ്യം
സാക്ഷാത്കരിക്കാന്, അത്തര
മ�ൊരു വിപ്ലവപാര്ട്ടി കെട്ടിപ്പടു
ക്കാനുള്ള പ�ോരാട്ടം അഴിച്ചുവിടുക.
എന്നാല് ഈ സമയത്ത്, ഏറ്റവും
പ്രധാനം ജനകീയ സമര ഐക്യം
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക, സംഘടിത
ജനാധിപത്യ സമരം തുടരുക,
അതിനെ മൂര്ച്ഛിപ്പിക്കുക, വിപ്ലവ
പ്രസ്ഥാനത്തിന് സഹായകരമാ
കുന്ന ജനകീയ സമര സമിതിക
ള് രൂപീകരിച്ച് ജനകീയ ശക്തി
വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.
ശ്രീലങ്ക ഉള്പ്പെടെ ല�ോകമെമ്പാ
ടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അധ്വാ
നിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ചരിത്രം ആ
ദൗത്യം ഏല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
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സമര ഐക്യം
നിലനിര്ത്തുക, ജനങ്ങളുടെ
രാഷ്ട്രീയാധികാരം
വളര്ത്തിയെടുക്കുക
രാജപക്സെ ഗവൺമെന്റിന്റെ
കടുത്ത അടിച്ചമര്ത്തലിനും സാ
മ്പത്തിക പിടിപ്പുകേടിനും എതിരെ
ജനങ്ങള് ഇരമ്പുകയാണ്. ആറു
മാസം മുമ്പ് ഉയർന്നുവന്ന എല്ലാ
പ്രക്ഷോഭങ്ങളും 'പ്രസിഡന്റും പ്ര
ധാനമന്ത്രിയും സ്ഥാനം ഒഴിയണം'
എന്ന ഒര�ൊറ്റ ആവശ്യത്തില്
മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണെ
ന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ശ്രീലങ്കയെ
അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ, അഗാധ
മായ പ്രതിസന്ധിയുടെ കയത്തി
ലേക്ക് തള്ളിവിട്ട മുതലാളിത്ത
അനുകൂല നയങ്ങള് പിന്വലിക്ക

വിലക്കയറ്റം തടയുക, പ�ൊതു വിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, സര്ക്കാര്
ആശുപത്രിയിലെ മരുന്നുക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങ
ള് ഉന്നയിച്ചുക�ൊണ്ട് എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) മാവേലിക്കര ല�ോ
ക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില് മാവേലിക്കര സിവില് സ്റ്റേഷന്മാര്ച്ച്
നടന്നു. എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ്.
സീതിലാൽ മാര്ച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാവേലിക്കര ല�ോക്കൽ കമ്മി
റ്റി സെക്രട്ടറി കെ.ആർ.ഓമനക്കുട്ടന്, സഖാക്കള് വർഗീസ് ജ�ോർജ്,
മൈനാ ഗ�ോപിനാഥ്, ടി.മധു, ടി.ക�ോശി.ടി.മുരളി, ബിമൽജി എൻ.ആർ.അ
ജയകുമാർ, ശശികുമാർ, മഹേന്ദ്രകുമാർ എന്നിവർ പ്രംസഗിച്ചു.

14

സെപ്തംബര് 2022

വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരൻ സൽമാൻ റുഷ്ദിക്കെതിരായ വധശ്രമം

തകരുന്ന ജനാധിപത്യാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷണം

വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരൻ സൽമാൻ
റുഷ്ദിക്കു നേരെ ന്യൂയ�ോർക്കിലെ ചൗ
ട്ടോഖ്വയിൽ ഒരു മതമൗലികവാദി നട
ത്തിയ വധശ്രമം ല�ോകത്തെമ്പാടും വളർ
ന്നു വരുന്ന അസഹിഷ്ണുതയുടെയും മൗലി
കവാദത്തിന്റെയും ലക്ഷണമാണ്. കലാ
പ്രവർത്തകരുടെ സർഗ്ഗാത്മകത മാത്രമ
ല്ല, ജനാധിപത്യസങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെയും
നേരിടുന്ന അപകടം എത്ര തീക്ഷ്ണമാണെ
ന്ന് ഈ ആക്രമണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
'സാറ്റാനിക് വേഴ്സസ് ' എന്ന ന�ോവൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ 1989ൽ
അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇറാനിലെ ആത്മീ
യനേതാവായ ആയത്തുള്ള ഖ�ൊമൈനി
പുറപ്പെടുവിച്ച ഫത്വയെത്തുടർന്ന് ഇസ്ലാ
മിക മൗലികവാദികളിൽ നിന്ന് അദ്ദേ
ഹത്തിനെതിരെ നിരന്തരമായ ഭീഷണി
കളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ല�ോകമാസകലം പ്ര
ത്യക്ഷമാകുന്ന മതമൗലികവാദത്തിന്റെ

ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പ് ആധുനിക ജനാധി
പത്യ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിഛേദ
മാണ്. ആഗ�ോളതലത്തിൽ വളർന്നു ക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹികാസ്വാസ്ഥ്യ
ത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഇരയാണ് റുഷ്ദി.
വിവാദത്തിനാസ്പദമായ ന�ോവൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു പത്തു വർഷങ്ങൾക്കുശേ
ഷം ജനിച്ച, ആ ന�ോവൽ വായിക്കാത്ത
ഒരു യുവാവാണ് റുഷ്ദിയെ മാരകമായി
കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് എന്നത്, യു
ക്ത്യാധിഷ്ഠിതമായ ചിന്തയും പ്രതികരണ
വും പ�ൊതുജീവിതത്തിൽനിന്ന് എത്ര
ത്തോളം അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു എന്നാ
ണ് കാണിക്കുന്നത്.
ഭീകരവാദിയായ അപരത്വം എന്ന
നിലയിൽ ല�ോക മുസ്ലീമിനെ പ�ൊതുബ�ോ
ധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള പ്രചാരണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും അതേസ
മയം തന്നെ ല�ോകമെങ്ങും ഭീകരവാദസം

ഘങ്ങളെ ചെല്ലും ചെലവും ക�ൊടുത്തു വളർ
ത്തുന്നതും ഇന്ന് യുഎസ് സാമ്രാജ്യത്വമാ
ണെന്നത് സുവിദിതമാണ്. ഭീകരവാദ
ത്തിനെതിരെയെന്ന വ്യാജേന ന്യായയു
ക്തമായ ജനാധിപത്യമുന്നേറ്റങ്ങളെ തകർ
ക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തി
ന്റെ ഹീനശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നേടി
യെടുക്കാനാണ് അവർ ഇതിലൂടെ ശ്രമി
ക്കുന്നത്. മുസ്ലീം ജനസാമാന്യത്തിലെ
വലിയ�ൊരു വിഭാഗം സാമ്രാജ്യത്വത്തി
ന്റെയും ഭീകരവാദികളുടെയും കെണിയിൽ
പ്പെട്ടു എന്നത്, ഈ സാമ്രാജ്യത്വ-മുതലാ
ളിത്ത ശക്തികൾക്കെതിരെ ചൂഷിതരായ
ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അതിജീവന സമര
ങ്ങളെ വൻത�ോതിൽ പുറക�ോട്ടടിക്കുന്നുണ്ട്.
ല�ോകമെമ്പാടും കടുത്ത പിന്തിരിപ്പൻ
വലതുപക്ഷ, നവനാസി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
ആധിപത്യം നേടുന്ന കാഴ്ച്ച, ജനാധിപ
ത്യശക്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എത്ര

വലുതാണ് എന്നാണു കാണിക്കുന്നത്.
മതം വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ വിശ്വാസപ്ര
മാണം മാത്രമായിരിക്കുകയും പ�ൊതുജീ
വിതത്തില് അതിന് ഇടപെടാനുള്ള സാ
ഹചര്യം അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെ
യ്യുക എന്നത് മതേതരത്വത്തിന്റെ പ്രാഥ
മികമായ സങ്കല്പമാണ്. കലയിലൂടെയുള്ള
സ്വച്ഛന്ദമായ ആവിഷ്കാരം സാധ്യമാകുക
എന്നത് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സമൂഹത്തി
ന്റെ ലക്ഷണമാണ്.
സർഗ്ഗാത്മകമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ
ക്കും ജനങ്ങളുടെ സമാധാനപൂർണ്ണമായ
നിലനില്പിനും ഭീഷണിയായ മതമൗലി
കവാദത്തിനെതിരെയുള്ള പ�ോരാട്ടത്തെ,
ചൂഷിതരായ ജനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിമ�ോ
ചന സമരങ്ങളുമായി കണ്ണിചേർക്കുക
എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമെ
ന്ന് റുഷ്ദിക്കു നേരേ നടന്ന ഈ ആക്രമ
ണം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ജനമ�ോചന പ്രതിജ്ഞാ വാരം വിവിധ ജില്ലകളിൽ സമുചിതം ആചരിച്ചു

ആഗസ്റ്റ് 9 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാദി
നം, ആഗസ്റ്റ് 11 ഖുദിറാം ബ�ോസ്
രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം, ആഗസ്റ്റ്
15 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്നീ ദിവ
സങ്ങളെമുൻനിർത്തിആൾഇന്ത്യാ
ഡെമ�ോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് ഓർഗ്ഗ
നൈസേഷൻ(എഐഡിവൈഒ)
'ജനമ�ോചന പ്രതിജ്ഞാ വാരാച
രണം' നടത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര
പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അനനുരഞ്ജന

സഖാക്കള് ആർ.പ്രവീൺ, ഉണ്ണി
മ�ോൻ.എസ് എന്നിവർ പ്രസംഗി
ച്ചു. ഖുദിറാം രക്തസാക്ഷി സ്മാരക
ത്തിൽ പുഷ്പാര്ച്ചനയും നടന്നു.
എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഗസ്റ്റ്
13ന് തൃപ്പുണിത്തുറയിൽ നടന്ന
ഖുദിറാംബ�ോസ് അനുസ്മരണസ
മ്മേളനത്തില് എഐഡിവൈഒ
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.കെ.

തൃപ്പുണിത്തുറയിൽ ഖുദിറാംബ�ോസ് അനുസ്മരണസമ്മേളനത്തില്
എഐഡിവൈഒ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.കെ.പ്രഭാഷ് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

സമരധാരയെ പരിചയപ്പെടുത്തി
ക്കൊണ്ട് ജില്ലകളിൽ വിവിധ
പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
ആഗസ്റ്റ് 13ന് മാവേലിക്കര
യിൽ നടന്ന ഖുദിറാം ബ�ോസ്
അനുസ്മരണ സമ്മേളനം എഐ
ഡിവൈഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്
ഇ.വി.പ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്രസമരത്തിലെ
ഖുദിറാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധീര വി
പ്ലവകാരികളുടെ മഹത്തായ ജീ
വിതത്തിൽനിന്നും ആവേശം ഉൾ
ക്കൊണ്ട് ത�ൊഴിലില്ലായ്മ അടക്ക
മുള്ള സാമൂഹ്യ തിന്മകൾകൾക്കെ
തിരെ യുവാക്കൾ പ്രക്ഷോഭ പാ
തയിൽ അണിനിരക്കണമെന്ന്
അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എഐഡി
വൈഒ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ.ബി
മൽജി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ
സെക്രട്ടറി മൈന ഗ�ോപിനാഥ്,

പ്രഭാഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശില്പ മ�ോഹൻ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പ്ര
സിഡന്റ് എ.റെജീന,ജില്ലാവൈസ്
പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കെ.വി.,
ജില്ലാ ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശരത്,
ആനന്ദ് ജ�ോർജ് എന്നിവർ പ്രസം
ഗിച്ചു. ജില്ലാ സമിതി അംഗങ്ങ
ളായ അനന്തപത്മനാഭൻ, ബാല
മുരളികൃഷ്ണ, വിവേക് അഗസ്റ്റിൻ
എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, ചാല
ക്കുടി സൗത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ സം
ഘടിപ്പിച്ച ഖുദിറാം ബ�ോസ് അനു
സ്മരണ യ�ോഗം എസ്യുസിഐ
(സി) ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡ�ോ. പി
.എസ്.ബാബു യ�ോഗം ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. നന്ദഗ�ോപൻ, രാജീവൻ,
കൃഷ്ണകുമാർ, ബെന്നി, സുരേഷ്,
ഷിബു, പൂർണിമ, ധർമ്മജൻ എന്നി

ക�ോഴിക്കോട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാന്റില് നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം
സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇ.വി.പ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

വർ പ്രസംഗിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം ഈശ്വര ചന്ദ്ര
വിദ്യാസാഗർ സാംസ്കാരിക കേ
ന്ദ്രത്തിൽ, 'ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര സമ
രവും വിപ്ലവധാരയും' എന്ന വിഷ
യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ എഐ
ഡിവൈഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്
ഇ.വി.പ്രകാശ് വിഷയവതരണം
നടത്തി. എഐഡിഎസ്ഒ സം
സ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആർ.അപർണ,
എഐഡിവൈഒ തിരുവനന്തപു
രം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി വി.
സുജിത്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം
അജിത് മാത്യു, എ.ഷൈജു, എഐ
ഡിഎസ്ഒ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ
പ്രസിഡന്റ്ഗ�ോവിന്ദ് ശശി, ജില്ലാ
സെക്രട്ടറി ബി.എസ്.എമിൽ, ഡ�ോ.
അമ്മു ലൂക്കോസ് എന്നിവർ ചർ
ച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു.
ക�ൊല്ലം കുണ്ടറ മുക്കടയിൽ
നടന്ന ഖുദിറാം ബ�ോസ് അനുസ്മ
രണ സമ്മേളനം എഐഡിവൈഒ
സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
കെ.ബിമൽജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.മഹേഷ്
അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജി.സതീ
ശൻ, ആർ.രാഹുൽ എന്നിവർ പ്ര

ജനമ�ോചന പ്രതിജ്ഞാവാരത്തിന് സമാപനം കുറിച്ചുക�ൊണ്ട്
ക�ോട്ടയത്ത് നടന്ന പ്രകടനം.

സംഗിച്ചു.
ആഗസ്റ്റ് 11ന് ക�ോഴിക്കോട്
പുതിയ ബസ് സ്റ്റാന്റില് നടന്ന
അനുസ്മരണസമ്മേളനംസംസ്ഥാന
പ്രസിഡന്റ് ഇ.വി. പ്രകാശ് ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ട
റി പി.കെ.പ്രഭാഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം
നടത്തി. സംസ്ഥാന ജ�ോ.സെക്ര
ട്ടറി ടി.ഷിജിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയി
ല് ചേര്ന്ന യ�ോഗത്തില് ജില്ലാ
സെക്രട്ടറി രൂപേഷ് വർമ്മ അഡ്വ.
പി.സി. വിവേക്, അഡ്വ.ഇ.സനൂ
പ്, പി.രാജേഷ്, എഐഡിഎ
സ്ഒ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.റഹിം
എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
ക�ോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാരാചരണത്തി

ന് സമാപനം കുറിച്ചുക�ൊണ്ട് ആഗ
സ്റ്റ് 15ന് ക�ോട്ടയം നഗരത്തിൽ
പ്രകടനവും ഖുദിറാംബ�ോസ് അനു
സ്മരണയ�ോഗവും നടന്നു. എഐ
ഡിവൈഒ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രജിത
ജയറാം അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സം
സ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇ.വി.പ്രകാ
ശ് മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്തി. ജില്ലാ
സെക്രട്ടറി വി.അരവിന്ദ്, ജില്ലാ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.ശ്രീകാന്ത്
എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു. ജല്ലാ കമ്മി
റ്റിയംഗങ്ങൾ മന�ോഷ് മ�ോഹൻ,
എ.ജി.വിശ്വനാഥ്, റലേഷ് ചന്ദ്രൻ,
മായമ�ോൾ കെ.പി., ഡ�ോ.തുഷാര
ത�ോമസ്, അരുൺ ബ�ോസ്, ശ്രീ
ജിത് കല്ലറ എന്നിവർ പ്രകടന
ത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.

വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ 79-ാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം;
അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര
ത്തിലെ ധീര രക്തസാക്ഷി, കേരള
ഭഗത്സിംഗ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ
രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തി
ന്റെ ഭാഗമായി എഐഡിവൈഒ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്തം
ബര് 9ന് വക്കം കടവിലെ ഖാദർ
സ്മാരകത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും
മണനാക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ അനു
സ്മരണ സമ്മേളനവും നടത്തി.
വക്കം ഖാദറിന്റെ ജീവചരി
ത്രകാരനായ വക്കം സുകുമാരൻ
യ�ോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എഐ
ഡിവൈഒ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി.
സുജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇ.വി.പ്ര

വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം വക്കം അബ്ദുല്
ഖാദറിന്റെ ജീവചരിത്രകാരനായ വക്കം സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

കാശ് മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്തി.
കെ റെയിൽ സിൽവർ ലൈൻ
വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി സം
സ്ഥാന രക്ഷാധികാരി കെ. ശൈ
വപ്രസാദ്, ആർട്ടിസ്റ്റ് റഹീം വക്കം,
ഗ�ോവിന്ദ് ശശി, ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗിരീഷ്
ബാബു, സതീശൻ ആയൂർ, എ.

ഷൈജു, വി. അരവിന്ദ്, അജിത്
മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
വക്കം ഖാദറിന്റെ ബന്ധുക്കളായ
ഫാമി അബ്ദുൾ റഹീം, ജീന, നാ
ദിർഷാ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ പു
ഷ്പാർച്ചനയിലും അനുസ്മരണ യ�ോ
ഗത്തിലും സംബന്ധിച്ചു.
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തിരുവ�ോണ ദിനത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ
കെ റെയിൽ വിരുദ്ധ സമിതിയുടെ ഉപവാസ സമരം

വിനാശ പദ്ധതി കെ റെയില്
സില്വര്ലൈന് പിന്വലിച്ച് ഉത്ത
രവിറക്കുക, സമരക്കാര്ക്കുമേല്
ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കേസുകള് നിരു
പാധികം പിന്വലിക്കുക, പ�ോലീ
സ് അതിക്രമത്തിനിര യായിട്ടുള്ള
എല്ലാവർക്കും നഷ്ടപരിഹാരം
നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങ
ള് ഉന്നയിച്ചുക�ൊണ്ട് കെറെയില്
സില്വര്ലൈന് വിരുദ്ധ ജനകീയ
സമിതി സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിയുടെ
ആഭിമുഖ്യത്തില് തിരുവ�ോണദി
നത്തില് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയി
ല് ഉപവാസസമരം നടത്തി.
ഉപവാസസമരം മുന്മുഖ്യമന്ത്രി
ഉമ്മന് ചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കേരളത്തിന് യ�ോജിക്കാത്ത കെ
റയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാ
പരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉപവാസസമരത്തില് സംസ്ഥാനദുരന്തനിവാരണ കേന്ദ്രം മുന്മേധാവി
ഡ�ോ.കെ.ജി.താര പ്രസംഗിക്കുന്നു. കെറെയില് സില്വര്ലൈന് വിരുദ്ധ
ജനകീയ സമിതി സംസ്ഥാന ചെയര്മാന് എംപി ബാബുരാജ്, ഫാദര്
യൂജിന് പെരേര തുടങ്ങിയവര് സമീപം.

കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയാൽ
പ�ോലും പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നട
പ്പിലാക്കരുത്. പാരിസ്ഥിതികമാ
യും സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തിക
മായും വൻ പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി ഏത് അനുമ
തി നേടിയാലും കേരളത്തിൽ

അനുവദിക്കില്ല. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത
സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പ�ോകുന്ന
ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ട്
എന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പാത കടന്നുപ�ോകുന്ന കാസറ
ഗ�ോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം
വരയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും

sN§d kac`qanbnÂ alm\mb
A¿¦mfnbpsS P·Zn\mtLmjw
സാധുജന വിമ�ോചന സം

യുക്ത വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
മഹാനായ അയ്യൻകാളിയുടെ
159-ാമത് ജന്മദിനാഘ�ോഷം
രണ്ടുദിവസങ്ങളിലായി ചെങ്ങറ
സമരഭൂമിയിൽ നടന്നു. സാമൂ
ഹ്യപ്രവർത്തകനും സാഹിത്യ
കാരനുമായ ഇ.വി.പ്രകാശ് 27ന്
രാവിലെ പരിപാടികള് ഉദ്ഘാ

ടനം ചെയ്തു. എസ്വിഎസ്വി
സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.എ
സ്. ഗ�ോപി അധ്യക്ഷത വഹി
ച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബേബി
ചെരുപ്പിട്ടകാവ്, സമര സഹായ
സമിതിയംഗം ബിനു ബേബി,
സംസ്ഥാന രക്ഷാധികാരി അജി
കുമാർ കറ്റാനം, എഐഎംഎ
സ്എസ്ജില്ലാസെക്രട്ടറിഎസ്.

മഹാനായ അയ്യങ്കാളിയുടെ 159-ാം ജന്മദിനത്തിൽ ചെങ്ങറ സമരഭൂമി
യിൽ നടന്ന പുഷ്പാർച്ചന.

രാധാമണി, കെ.കെ.അച്യുതൻ
മാണികുളം, പി.കെ.ബാബു തു
ടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. തുടർ
ന്ന് വിവിധ കലാകായിക മത്സ
രങ്ങൾ നടന്നു.
28ന് രാവിലെ പത്തനംതി
ട്ട അംബേദ്കർ ഭവനിലും സമ
രഭൂമിയിലെ വിവിധ ശാഖക
ളിലും പുഷ്പാർച്ചന നടന്നു. ശാ
ഖകളിൽ നിന്നാരംഭിച്ച ജന്മ
ദിന സന്ദേശറാലി 3-ാം കൗ
ണ്ടറിലെ സമ്മേളന നഗരിയി
ലെത്തിച്ചേർന്നു.തുടർന്ന്വിവിധ
മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. സമാപന
സമ്മേളനം ബാനർ സാംസ്കാ
രിക സമിതി സംസ്ഥാന കമ്മി
റ്റിയംഗം എൻ.കെ.ബിജു ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് സമരഭൂ
മിയിലെ കലാ സംഘങ്ങളുടെ
ക�ോൽകളി, ഗാനമേള, നൃത്തം
എന്നിവ അരങ്ങേറി.

വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണ
ക്കിനു പ്രധിനിധികൾ ഉപവാസ
സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുത്തു.സമിതി
സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ എം.പി.
ബാബുരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
വിഴിഞ്ഞം സമരത്തിന്റെ നേതാവ്
ഫാദർ യൂജിൻ പെരേര മുഖ്യപ്ര
ഭാഷണം നടത്തി. എം.വിന്സെ
ന്റ് എംഎൽഎ, ഡ�ോ.കെ.ജി.താര,
ഷിബു ബേബി ജ�ോൺ (മുൻ മന്ത്രി),
ജ�ോസഫ് സി.മാത്യു, അഡ്വ. സുരേ
ഷ് കുമാർ (ബിജെപി), ജ�ോസഫ്
എം.പുതുശ്ശേരി (മുൻ എംഎൽഎ),
അഡ്വ.എ.എൻ. രാജൻബാബു(
മുൻഎംഎൽഎ), ഡ�ോ.എം.പി.മ
ത്തായി, പി.ടി.ജ�ോൺ, ആർ.കു
മാർ (എസ്യുസിഐ(സി)), ഷബീർ
ആസാദ് (എസ്ഡിപിഐ), ഗ്ലേ
വിയസ് അലക്സാണ്ടർ (സ്വരാജ്
ഇന്ത്യ പാർട്ടി), ഫാത്തിമ അബ്ബാ

സ്(വെൽഫെയർ പാർട്ടി), എസ്.
രാജീവൻ, കെ.ശൈവപ്രസാദ്,
അഡ്വ.ജ�ോൺ ജ�ോസഫ്, വി.ജെ.
ലാലി, ജ�ോൺ പെരുവന്താനം,
എം.ഷാജർഖാൻ, രാമചന്ദ്രൻ വര
പ്രത്ത് (ക�ോഴിക്കോട്), ബാബു
കുട്ടൻചിറ (ക�ോട്ടയം), എ.പി.ബദ
റുദ്ദീൻ(കണ്ണൂർ), മൻസൂർ അലി(മ
ലപ്പുറം), സിന്ധു ജയിംസ് (ആല
പ്പുഴ), ശിവദാസ് മഠത്തിൽ (തൃശ്ശൂർ),
വിനു കുര്യാക്കോസ് (എറണാകു
ളം), മുരുകേഷ് നടക്കൽ (പത്ത
നംതിട്ട), എ.ജെയിംസ് (ക�ൊല്ലം),
രാമചന്ദ്രൻ കരവാരം (തിരുവന
ന്തപുരം), എൻ.എം സലീം (കാ
സർഗ�ോഡ് ), ഷൈല കെ ജ�ോൺ,
ചന്ദ്രാംഗദൻ മാടായി, മാരിയ
അബു, എ.ഷൈജു, നസീറ സു
ലൈമാൻ, ശരണ്യ രാജ് തുടങ്ങി
യവർ പ്രസംഗിച്ചു.

tIm«-bw PnÃm- ZznZn-\ ]T-\-Iym-¼v

എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജില്ലാകമ്മിറ്റി ക�ോട്ടയത്ത് ജി.എസ്. പത്മ
കുമാര് ഭവനില് സംഘടിപ്പിച്ച ദ്വിദിന പഠനക്യാമ്പില് സംസ്ഥാന സെ
ക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ആര്.കുമാര് പ്രസംഗിക്കുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അം
ഗങ്ങള് എസ്.രാജീവന്, ജയ്സണ് ജ�ോസഫ്, ക�ോട്ടയം ജില്ലാസെക്രട്ട
റി മിനി കെ.ഫിലിപ്പ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം പി.എന്. തങ്കച്ചന്, ജില്ലാ
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എന്.വേണുഗ�ോപാല് എന്നിവര് വേദിയില്.

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

വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം
എഐയുറ്റിയുസി തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യുദ്ധവിരുദ്ധ കൂട്ടാ
യ്മ എൻ.ആർ. മ�ോഹൻ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

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

തിയിൽ സിവിക് ചന്ദ്രന് ജാമ്യം
അനുവദിച്ചുക�ൊണ്ട് ക�ോഴി
ക്കോട് സെഷൻസ് ക�ോടതി
അതിജീവിതയ്ക്കെതിരായി നട
ത്തിയ പരാമർശം അങ്ങേയറ്റം
സ ാ മൂ ഹ ്യവ ി രു ദ്ധ മ ാ ണ് .
എസ്സി/എസ്ടി അതിക്രമ
വു൦ ബലാത്സംഗവു൦ ഉൾപ്പെട്ട
ഒരു കേസിൽ ഇവ്വിധത്തിൽ
ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതുതന്നെ
ക�ോടതികളുടെ വിശ്വാസ്യത
യെ ച�ോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്.
അത�ോട�ൊപ്പം കുറ്റാര�ോപിതൻ

സമർപ്പിച്ച ഫ�ോട്ടോകണ്ട്,
പെൺകുട്ടിയുടെ വസ്ത്രധാരണം
പ്രല�ോഭനീയമാണെന്നതിനാൽ
354 വകുപ്പ് നിലനില്ക്കില്ല
എന്ന പരാമർശം സ്ത്രീവിരുദ്ധവു൦,
തന്റെ പരിധിയിൽ അല്ലാത്ത
ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ചു
തെറ്റായ സൂചനകൾ നൽകി
പ്രതിക്കൊപ്പ൦ ചേരുന്നതുമാ
ണ്. സ്ത്രീ പീഡന കേസുകളി
ല�ോ, ജാമ്യ അപേക്ഷകളില�ോ
വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ
അവശ്യം പാലിക്കപ്പെടേണ്ട
തായി സുപ്രീം ക�ോടതി നിർ

ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ക്ക് കടക വിരുദ്ധവുമാണ്.
പ്രസ്തുത കേസിൽ കുറ്റാര�ോ
പിതൻ ഉന്നതസ്ഥാനീയനും,
സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ഉള്ള
യാളുമാണ്. പരാതിക്കാരി ദുർ
ബ്ബലവിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു
സ്ത്രീയാണ്. ക�ോടതികൾ നിരു
ത്തരവാദപരമായി നടത്തുന്ന
ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ, സ്ത്രീ
കളെ ഒരു പരാതി ഉന്നയിക്കു
ന്നതിൽ നിന്നുപ�ോലും തടയുക
യും നിരന്തര൦ നീതിനിഷേധ
ത്തിന്റെ ഇരകളാക്കി മാറ്റുകയും

ചെയ്യു൦. ഇത്തരം ഒരു പ്രസ്താവ
നയിലൂടെ, ഏറെ ധാർമ്മികത
യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർ
വ്വഹിക്കേണ്ടുന്ന ന്യായാന്യായ
വിചിന്തനത്തിന് താൻ യ�ോഗ്യ
നല്ല എന്ന് വിധി പ്രസ്താവിച്ച
ജഡ്ജി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാ
ണ്. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധവും നീ
തിയ്ക്കും നിയമത്തിനും നിരക്കാ
ത്തതുമായ ക�ോടതി പരാമർശ
ത്തിനെതിരെ അഖിലേന്ത്യാ
മഹിളാ സാംസ്കാരിക സംഘടന
ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖ
പ്പെടുത്തുന്നു. ക�ോഴിക്കോട് സെ

ഷൻസ് ക�ോടതി സിവിക് ചന്ദ്ര
ന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നീതി
പൂർവ്വകമല്ലാത്ത ജാമ്യം റദ്ദ് ചെ
യ്യുവാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര
ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന്
എഐഎംഎസ്എസ് ആവ
ശ്യപ്പെടുന്നു.
ആഗസ്റ്റ് 5 ആചരണത്തോടനു
ബന്ധിച്ച് സഖാവ് പ്രൊവാഷ്
ഘ�ോഷ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തി
ന്റെ തുടര്ന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത
ലക്കത്തില് ക�ൊടുക്കുന്നതാണ്.
- എഡിറ്റര്, യൂണിറ്റി

16

REGISTERED.
R.N. 24773/1992

UNITY

Malayalam
Monthly

2022 September
Price: Rs. 10.00

ഇന്ത്യ മാർച്ച്ഫ�ോർ സയൻസ്
ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ സാമൂഹ്യ പുര�ോഗതി സാദ്ധ്യമാകൂ
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവ
ണ്മെന്റുകൾ പിന്തുടരുന്ന അശാ
സ്ത്രീയ സമീപനങ്ങൾക്കെതിരെ,
ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രീയ മന�ോ
ഭാവത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഉയർ
ത്തി പിടിക്കാനായി രൂപം ക�ൊണ്ട
അന്തർദേശീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാന
മാണ് മാർച്ച് ഫ�ോർ സയൻസ്.
ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളെ അവഗ
ണിച്ചുക�ൊണ്ട്, 'കാലാവസ്ഥാ വ്യ
തിയാനം' എന്നത് ഒരു വ്യാജ പ്ര
ചരണമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച്
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരിസ്
ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീ
യമായി പിന്മാറിയ അന്നത്തെ
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡ�ോ
ണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നടപടിയിൽ
പ്രതിഷേധിച്ചുക�ൊണ്ട് അമേരി
ക്കയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ശാസ്ത്ര
പ്രവർത്തകരുമാണ് മാർച്ച്ഫ�ോർ
സയൻസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുട
ക്കം കുറിച്ചത്. പിന്നീടത് ഒരു
ആഗ�ോള ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റമായി മാ
റുകയായിരുന്നു. ശാസ്ത്രത്തെ അടി
സ്ഥാനമാക്കിക�ൊണ്ട് മാത്രമേ
സാമൂഹ്യ പുര�ോഗതി സാധ്യമാവു
കയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ തെളിവുക
ളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നയരൂ
പീകരണം നടത്തണം എന്നതാ
യിരുന്നു 2017 ഏപ്രിൽ 22ന് വിവിധ
രാജ്യങ്ങളിലെ 600ൽ അധികം
നഗരങ്ങളിൽ നടന്ന ഗ്ലോബൽ
മാർച്ച്ഫ�ോർ സയൻസിന്റെ പ്ര
ധാന ഡിമാന്റുകളിൽ ഒന്ന്.
ഗ്ലോബൽ മാർച്ച്ഫ�ോർ സയൻ
സിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യയിൽ
വിവിധ ശാസ്ത്ര സംഘടനകളും
ശാസ്ത്രജ്ഞരും അധ്യാപകരും
ഗവേഷക വിദ്യാർഥികളും ശാസ്ത്ര
തല്പരരും ചേർന്ന് 'ഇന്ത്യ മാർച്ച്
ഫ�ോർ സയൻസ് ' എന്ന പ്രസ്ഥാ
നത്തിന് രൂപം ക�ൊടുത്തത്. 2022
ഓഗസ്റ്റ്മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ
മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങ
ളിലും നിരവധി മാർച്ച് ഫ�ോർ
സയൻസ് പരിപാടികൾ സംഘ
ടിപ്പിക്കപെട്ടു.
അശാസ്ത്രീയവും അബദ്ധ ജടി
ലവുമായ ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാ
രണം അവസാനിപ്പിക്കുക, ഭരണ
ഘടനയുടെ 51എ അനുച്ഛേദത്തി
ന് അനുസൃതമായി ജനങ്ങളിൽ
ശാസ്ത്രീയ മന�ോഘടന വളർത്തി
യെടുക്കുക, കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ 10
ശതമാനവും സംസ്ഥാന ബജറ്റു
കളുടെ 30 ശതമാനവും വിദ്യാഭ്യാ
സത്തിനായി നീക്കിവക്കുക, ശാ
സ്ത്ര-സാങ്കേതികവിദ്യ-സാമൂഹ്യ
ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിനായി ജി
ഡിപിയുടെ 3% ചിലവഴിക്കുക,
പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക
യും ആഗ�ോള താപനം തടയുന്ന
തിനുള്ള ഫലപ്രദമായ നടപടി
കൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക,
നിക്ഷിപ്ത താത്പര്യങ്ങൾക്കായി
രാജ്യത്തിന്റെ പ്രകൃതി സമ്പത്തി

നെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് അവ
സാനിപ്പിക്കുക, ശാസ്ത്രീയ തെളി
വുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നയ
രൂപീകരണം നടത്തുക തുടങ്ങിയ
ഡിമാന്റുകൾ മുന്നോട്ടു വച്ചുക�ൊ
ണ്ടാണ്ഇന്ത്യയിലെശാസ്ത്ര സമൂഹം
ഇന്ത്യ മാർച്ച് ഫ�ോർ സയൻസ്
സംഘടിപ്പിച്ചത് . ദേശീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസ നയം 2020ന്റെ ഭാഗമായി
'ഇന്ത്യൻ ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥ' എന്ന
പേരിൽ അശാസ്ത്രീയമായ കാര്യ

പാളയം ആശാൻ സ്ക്വയറിൽ
അവസാനിച്ചു.
ഇന്ത്യ മാർച്ച് ഫ�ോർ സയൻ
സ് ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലാസംഘാ
ടകസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
മാനാഞ്ചിറയിൽ നടന്ന പരിപാടി
പ്രമുഖ ശാസ്ത്ര പ്രചാരകനും കേരള
ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് മുൻ
പ്രസിഡന്റുമായ പ്രൊഫ.കെ.പാ
പ്പൂട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡ�ോ.എം.
ജ്യോതി രാജ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം

ഗ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പ്രൊഫ.
പി.എന്.തങ്കച്ചൻ, ചിന്നുമ�ോൾ
സെബാസ്റ്റ്യൻ, സലീമ ജ�ോസഫ്
എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
ഇന്ത്യ മാർച്ച് ഫ�ോർ സയൻ
സ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സംഘാടക
സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
ബൈക്ക് റാലിയും സമ്മേളനവും
നടന്നു. പുന്നപ്ര , അറവുകാട് ഹയർ
സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനു സമീപത്ത്
നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി ഡ�ോ. പി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള സര്വ്വകലാശാല ആസ്ഥാനത്തിന് മുമ്പില് ആഗസ്റ്റ് 27ന് അണിനിരന്ന
ഇന്ത്യ മാര്ച്ച് ഫ�ോര് സയന്സ്.

ങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെ
ടുത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക
എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന
ഡിമാന്റ്.
ജനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വി
ദ്യാർത്ഥികളിൽ ശാസ്ത്രീയ ചിന്താ
ഗതി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന
ഉദ്ദേശത്തോടെ വൈവിധ്യമാര്ന്ന
പരിപാടികള് വിവിധ ജില്ലകളി
ല് മാർച്ച്ഫ�ോർ സയൻസിന്റെ
ഭാഗമായി നടന്നു.
വിവിധ ശാസ്ത്ര സംഘടനകളു
ടെയും, ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തകർ, അധ്യാ
പകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഗവേഷ
കർ എന്നിവരുടെയും പങ്കാളിത്ത
ത്തോടെ ആഗസ്റ്റ് 27ന് തിരുവ
നന്തപുരം നഗരത്തിൽ മാർച്ച്
ഫ�ോർ സയൻസ് നടന്നു. മ്യൂസി
യത്തിനടു ത്തുള്ള സത്യൻ സ്മാ
രക ഹാളിൽ രാവിലെ ആരംഭി
ച്ച പരിപാടി മാർച്ച്ഫ�ോർ സയൻ
സ് തിരുവനന്തപുരം സംഘാടക
കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ
സി.പി. അരവിന്ദാക്ഷൻ ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്തു. ഡ�ോ.ശശികുമാര് യ�ോ
ഗത്തിന് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തു
ടർന്ന് 'കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന
വും കേരളവും' എന്ന വിഷയത്തിൽ
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊ
ഫസർ എ.ബിജുകുമാറും 'ശാസ്ത്രീയ
ചിന്താഗതി' എന്ന വിഷയത്തിൽ
പ്രമുഖ ശാസ്ത്രപ്രചാരകൻ ഡ�ോ.
വൈശാഖൻ തമ്പിയും പ്രഭാഷ
ണം നടത്തി. യ�ോഗത്തില് ശ്രീ
ഷാജി ആല്ബര്ട്ട്, ഡ�ോക്ടര് വി.
എസ്.ശ്യാം, ഗ�ോമതി, മേധാ സു
രേന്ദ്രനാഥ്, എസ്. അരുണ് എന്നി
വരും സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന
മാർച്ച്ഫ�ോർ സയൻസ് മ്യൂസി
യത്തിനടുത്തുനിന്നും ആരംഭിച്ച്

നടത്തി. ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് സദാ
നന്ദൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി.
ജില്ലാ കൺവീനർ ഡ�ോ. ഇ.ശ്രീ
കുമാരൻ സ്വാഗത പ്രസംഗം നട
ത്തി.
എറണാകുളം ജില്ലാ മാർച്ച്
ഫ�ോർസയൻസ്തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ
നടന്നു. സമാപന സമ്മേളനം ഇന്ദി
രാഗാന്ധി സെന്റർ ഫ�ോർ അറ്റോ
മിക് റിസർച്ചിലെ മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
ജ�ോർജ്ജ് ജ�ോസഫ് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. മാർച്ച് ഫ�ോർ സയൻസ്
ജില്ലാ സംഘാടക കമ്മിറ്റികൺ
വീനർ കെ.എസ്.ഹരികുമാർ അദ്ധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്രേക് ത്രൂ സയൻ
സ് സ�ൊസൈറ്റി ജില്ലാ സെക്രട്ട
റി പി.പി.സജീവ് കുമാർ സ്വാഗ
തം ആശംസിച്ചു. കെ. എസ്.ശ്രുതി
(പ�ോയട്രി ഓഫ് റിയാലിറ്റി),
പി.പി.ഏബ്രഹാം എന്നിവർ പ്ര
സംഗിച്ചു. മാർച്ചിന് രശ്മി ശ്രീജി
ത്ത്, നിള മ�ോഹൻകുമാർ, സി.
എൻ. മുന്ദൻ, സി.ബി.അശാകൻ,
എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
ക�ോട്ടയം ജില്ലയിൽ സിഎംസ്
ക�ോളേജിൽ നടന്ന മാർച്ച്ഫ�ോർ
സയൻസ് പരിപാടി പ്രിൻസിപ്പൽ
പ്രൊഫ. വർഗീസ്. സി. ജ�ോഷ്വാ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രൊഫ. പി.സി
ജ�ോൺ മാർച്ച്ഫ്ലാഗ് ഓഫ്ചെയ്തു.
തുടർന്ന് ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ നട
ന്ന സമാപന ചടങ്ങിൽ കേരള
യുക്തി വാദി സംഘം സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടറി രാജഗ�ോപാൽ വാക
ത്താനം, സിഎംഎസ് ക�ോളേജ്
ഫിസിക്സ്വിഭാഗം മേധാവി ഡ�ോ.
സാം രാജ്, ബ്രേക് ത്രൂ സയൻസ്
സ�ൊസൈറ്റി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
പി. ജി.ശശികുമാർ, മാര്ച്ച് ഫ�ോര്
സയന്സ് ജില്ലാ ഓർഗനൈസിം

എസ്.ഷാജഹാൻ ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. കരിമണൽ ഖനന വിരുദ്ധ
ഏക�ോപന സമിതി ചെയർമാൻ
എസ്.സുരേഷ് കുമാർ ആശംസാ
പ്രസംഗം നടത്തി. ഡ�ോ.കെ.ഹ
രിപ്രസാദ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
കെ.ശിവൻകുട്ടി സ്വാഗതം പറ
ഞ്ഞു. സമാപന യ�ോഗം ഐടി
വിദഗ്ദ്ധൻ കാർത്തിക് സുരേന്ദ്രൻ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ്. സൗ
ഭാഗ്യകുമാരി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
യുക്തിവാദിസംഘം ജില്ലാ നേതാവ്
ബാലകൃഷ്ണൻ കല്ലുമല, സ�ോണി
ച്ചൻ പുളിങ്കുന്ന് എന്നിവർ ആശം
സാപ്രസംഗം നടത്തി ടി.ആർ.രാ
ജിമ�ോൾ സ്വാഗതവും പി.എസ്.
അനന്തൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ മാർച്ച്ഫ�ോർ സയൻ
സിന്റെ ഭാഗമായി ക�ൊല്ലത്ത് ചി
ന്നക്കടയിൽ നടന്ന ശാസ്ത്ര പ്രചാ
രണ ജാഥയും യ�ോഗവും പ്രശസ്ത
കവി ഇഞ്ചക്കാട് ബാലചന്ദ്രൻ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാർച്ച്ഫ�ോർ
സയൻസ് ക�ൊല്ലം ജില്ലാ സംഘാ
ടക സമിതി കൺവീനർ എൻ.
ടെന്നിസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
കവി വാക്കനാട് സുരേഷ്, രാജു
ടി.മംഗലത്ത്, ഷൈല കെ. ജ�ോൺ,
പി.പി.പ്രശാന്ത് കുമാർ, മാനവ്
ജ്യോതി, ദിബിൻ ദിനേശ് എന്നി
വർ സംസാരിച്ചു.
ത�ൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ ക�ോളേജിൽ
നിന്നും മങ്ങാട്ടുകവലയിലേക്ക്
അദ്ധ്യാപകരും ശാസ്ത്ര സമൂഹവും
വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യ
മാർച്ച്ഫ�ോർ സയൻസ് നടന്നു.
മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി സാൻജ�ോ
ഹാളിൽ വച്ചു നടന്ന യ�ോഗത്തിൽ
ജില്ലാ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി
ചെയർമാൻ ഡ�ോ.ജ�ോ ജേക്കബ്

അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ്
പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡ�ോ.സാജു എബ്രാ
ഹം ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.
എം.കെ.ഹരികുമാർ മുഖ്യ പ്രഭാ
ഷണം നടത്തി. കൺവീനർ കെ.
എൽ.ഈപ്പച്ചൻ ആശംസകൾ
നേർന്നു. ന്യൂമാൻ ക�ോളേജ് ഫി
സിക്സ് വിഭാഗം മേധാവി ഡ�ോ.
ബീന മേരി ജ�ോൺ സ്വാഗതവും
ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി സുധീഷ്
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മാർ
ച്ച് ഫ�ോർ സയൻസ്, പത്തനം
തിട്ട സ്വകാര്യ ബസ്റ്റാൻഡിൽ
നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സെൻട്രൽ ജം
ഗ്ഷനിൽ സമാപിച്ചു. ഗലീലിയ�ോ
ശാസ്ത്ര-സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠന കേ
ന്ദ്രം സെക്രട്ടറി എം.എസ്.മധു
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആർ.രതീഷ്
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചിത്രകാരൻ
സതീഷ് പറക്കോട്, പ്രവിത,
സുരേഷ് കുമാർ, ശാരിക, ബേബി
ചെരിപ്പിട്ടക്കാവ് എന്നിർ പ്രസം
ഗിച്ചു. ആകാശ് സന്തോഷ് നന്ദി
പറഞ്ഞു.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിൽ
നടന്ന മാർച്ച് ഫ�ോർ സയൻസ്
ജില്ലാ സംഘാടക സമിതി ചെ
യർമാൻ മന�ോജ് ക�ോട്ടക്കൽ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംഘാടക
സമിതി ജില്ലാ കൺവീനർ
ടി.ടി.വാസുദേവൻ അധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. സി.ബിന്ദുലാൽ, എസ്.
അലീന, ബ്രേക്ക്ത്രൂ സയൻസ്
സ�ൊസൈറ്റി ജില്ലാ ക�ോ-ഓര്ഡി
നേറ്റർ നിലീന മ�ോഹൻ കുമാർ,
സിൽവർലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ
സമിതി മലപ്പുറം ജില്ലാ കൺവീ
നർ മൻസൂർ അലി, പി.കെ.പ്രഭാ
ഷ്, എ.ശശി എന്നിവർ സംസാ
രിച്ചു. ജില്ലാ സംഘാടക സമിതി
അംഗങ്ങളായ എസ്. സൂര്യശങ്കർ,
ജെ. മീര, ദേവ്ശങ്കർ എന്നിവർ
പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ഇന്ത്യാ മാർച്ച് ഫ�ോർ സയൻ
സിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് നഗ
രത്തിലും ശാസ്ത്ര റാലിയും യ�ോഗവും
നടത്തി. ഗവ.വിക്ടോറിയ ക�ോളേ
ജിന് സമീപം എ.ഹസീനയുടെ
അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ശാസ്ത്ര
സംഗമത്തിൽ കെ.എം.ബീവി
മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ലിബിൻ
തത്തപ്പിള്ളി, സായൂജ് ബി.എസ്.
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പി.മണി
കണ്ഠൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച
പരിപാടിയിൽ ആർ.ശ്രുതി നന്ദി
പറഞ്ഞു. റാലിയിൽ നിരവധി
വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും
ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു.
തൃശ്ശൂരിൽ നടന്ന മാർച്ച്ഫ�ോർ
സയൻസ് പരിപാടിയിൽ ബ്രേക്
ത്രൂ സയൻസ് സ�ൊസൈറ്റി സം
സ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡ�ോ.പി.
എസ്. ബാബു, ഡ�ോ. മുരളീധരൻ,
ഗിരീശൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ പ്ര
സംഗിച്ചു.
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