
    പുസ്തകം 14     ലക്ം 76     2019 നവംബർ 01-15  1195 തുലാം 15-29

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്
എന് സുഗതന്

എഡിറ്റര്
ജി ശക്ിധരന്

Published by G.Sakthidharan on behalf of Janashakthi Publications
TC 28/2880-2 KRA C-32, Chettikulangara, Sahodarasamajam 
Road, GPO,  Trivandrum 695001 and printed by him at Sterling 
Print House (P) Ltd. 49/1849, Ponekara, Cheranalloor Road, AIMS 
Ponekara PO, Kochi. janashakthi@gmail.com 
Phone : 0471-2467722

നേഖേം
അധികാരം ആര്ക്ം അട്ിനപേറല്ല 
എന് എം പിനേഴ് സൺ
സാമുദാേിക രാഷ്ട്രീേത്ിന്റെ 
പ്രതിസന്ികൾ
എന് പി ന്െക്ട്ി
ജേങ്ങൾ തിരക്കഥ എഴുതുന്ാൾ 
എം വി ന്െന്ി
ഇേിയം മരിച്ിട്ില്ലാത് െദൽ 
സി ഗൗരിദാസന് ോേര്
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വിവരസാനങ്തികത സ്തന്ത്രമാകുന്ാൾ 
ഹുസസന് ന്ക എച്്
കരാര് ന്താഴിോളികളുന്ട 
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മുഖപ്രസംഗം

ജനങ്ങൾ,
ജനങ്ങൾ മാത്രം 

മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന  എന്നീ  സംസ്ാന നിയമസഭക
ളിലേക്കുള്ള പ�ാതുപെരപഞെടുപ്പുകളുപെയം രാജ്യപതെ 

51 നിയമസഭാ സനീറ്റുകളിലേക്കും ബിഹാറിപേ സമസ്ിപൂർ, 
മഹാരാഷ്ട്രയിപേ സതൊറ എന്നീ  ലോക് സഭാ സനീറ്റുക
ളിലേക്കും നെന്  ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകളുപെയം ഫേങ്ങൾ 
വിശദമായ ചർച്ചകൾക്് വഴിതുറന് ദിവസങ്ങളാണ് കെന്നു 
ല�ായെ്. �െിവ് ല�ാപേ െിവി ചാനലുകൾ പെരപഞെടുപ്പു
ത്സവം കഴിഞെ് കുെ മെക്ി െങ്ങളുപെ ശിബിരങ്ങളിലേക്് 
മെങ്ങിക്ഴിഞ്ഞു. �ത്രങ്ങൾ �െിപയ കൂെതൊയി, കാേെി 
കൂട്ടപക്ാേ�ാെകങ്ങളിലേക്കും വാളയാർ ലേംഗികനനീച
െ്വതെിലേക്കും പുെിയ വർണമഷിക്കൂട്ടുമായി നനീങ്ങിയിട്ടുണ്്. 
ഇല്ാൾ ഉ�പെരപഞെടു്് ഫേങ്ങൾ മഥിക്കുന്െ് രാഷ്ട്രനീയ
�ാർട്ടികപള മാത്രമാണ്. അൊകപട്ട െങ്ങൾക്ിെയിപേ സ്പർ
ദ്ധകളും ലവരങ്ങളും എങ്ങിപന െങ്ങളുപെ സ്ാനാർത്ിയപെ 
ലൊൽവിയിൽ പചന്് കോശിച്ചു എന്് െിരയാനം ഒന്നും 
പചയ്ാപെ മെങ്ങാനം മാത്രം. മപ്ാരു കൂട്ടർ കൂപെയണ്്: ജാെി 
വളർതെിയ കാളക്കൂ്ന്ാർ. 'അെ് ഞമ്മളാ!' വിളിച്ച് കൂവാൻ 
ഉളു്ില്ാതെവർ. ഈ ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകളിൽ (എല്ാ പെര
പഞെടുപ്പുകളിലും) െങ്ങളുപെ �ങ്് വഹിച്ച് ലവേയപെയം 
കൂേിയപെയം ോഭലചെങ്ങളുപെയം ആതുരെയപെയപമാപക് 
ലോകലതെക്് മെങ്ങിയ സാധാരണക്ാർ മാത്രം ഒന്നും �റയ
ന്ില്. ഒരു�പഷെ, ഈ ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകളിൽ നിർണ്ായക 
�ങ്് വഹിച്ചെ് അവരാണ്: ജനങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ മാത്രം.

ഇന്്യൻ ലവാട്ടർമാരുപെ സഹജസ്വഭാവങ്ങളിൽ ലനരി
യപെങ്ിലും നിർണ്ായകമായ ചിേ മാ്ങ്ങൾ ദൃശ്യമായ 
ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകളാണ് കെന്നുല�ായെ്. മഹാരാഷ്ട്രയി
പേയം ഹര്യാനയിപേയം പെരപഞെടു്് ചിത്രം ഇവിപെ 
ഏപറ ശ്രലദ്ധയമാകുന്നു. ബിപജ�ിയപെ കിനാവള്ളി �ിടു
തെതെിൽ അമർന്നു കഴിഞ്ഞു എന് ധാരണ �രപക് ഉയർ
തെിയ രണ്് സംസ്ാനങ്ങളിപേയം ജനങ്ങൾ െങ്ങൾക്് 

ഒരു സ്വെന്ത്ര മനസുണ്് എന്് പെളിയിച്ച നിയമസഭാ പെര
പഞെടുപ്പുകൾക്ാണ് രാജ്യം സാഷെ്യം വഹിച്ചെ്. ഉ�പെ
രപഞെടുപ്പുകളിലേക്് െിരിയല്ാൾ ഗുജറാതെിപേയം, 
ഉതെർ പ്രലദശിപേയം, ബിഹാറിലേയം, ഛതെനീസ്ഗഢി
പേയം �ഞ്ാബിപേയം നമ്മുപെ ലകരളതെിപേയപമാപക് 
ഫേങ്ങൾ കാട്ടുന്െ് അവിശ്വസനനീയമായ രനീെിയിൽ ഒഴു
ക്ിപനെിപര ജനങ്ങൾ നനീന്ിയ കാഴ്ചയാണ്. രാജ്യമാപക 
മണ്ഡേങ്ങളും സംസ്ാനങ്ങളും ആരുപെപയാപക്ലയാ ലകാട്ട
കളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന് പ�ാതുധാരണപയ കലയ്ാപെ 
നള്ളിപയറിഞെ അനഭവം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിപജ�ിയപെ 
105 പനാ്ം െങ്ങളുപെ 56 ഇഞ്ചുകൂപെ വിരിച്ച് നിൽക്കുന് 
ശിവലസന രാജ്യം ഭരിക്കുന് �ാർട്ടിയപെ  പ�െേിയിപേ 
പ�രു്ാകാൻ ല�ാകുകയാണ്. ഹരിയാനയിൽ ദുഷ്യന്് 
ചൗതൊേയപെ �ത്തുമാസം െികയാതെ ജൻനായക് ജനൊ 
�ാർട്ടി (പജപജ�ി) ബിപജ�ിക്കും അധികാരതെിനമിെയിപേ 
നിർണായക �ാേമാണ്. ഇപൊപക് ആര് പ്രെനീഷെിച്ചു?

മ്് സംസ്ാനങ്ങളിലേക്് ലനാക്കുക. ഗുജറാതെിലും 
�ഞ്ാബിലുപമല്ാം ബിപജ�ിയപെ അധികാര പ്രമതെെയ്കം 
വിഭാഗനീയ രാഷ്ട്രനീയ അജണ്യ്കം ജനങ്ങൾ കനതെ െിരിച്ച
െിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളെ്. ബിപജ�ി ലകന്ദ്രതെിൽ അധി
കാരതെിലേക്് മെങ്ങിപയതെിയലൊപെ രാജ്യപമ്ാടും 
ലകാൺഗ്രസിൽ നിന്ാരംഭിച്ച  കുപതൊഴുക്് പചറുൊയിരു
ന്ില്. ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് �ാർട്ടി ഊർധ്വൻ വേിക്കുന്െിപറെ 
സൂചനകൾ ആ ഒഴുക്ിലുണ്ായിരുന്നു. എന്ാൽ, ജനങ്ങൾ 
ചിന്ിച്ചെ് അങ്ങിപനയല്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുപെ സാമ്പ്രദായിക 
െമ്മിൽ െല്ം പകാള്ളരുൊയ്മകളുമായി വഴിപെ്ിയേഞൊ
ലും ഞങ്ങൾക്് നൽകാനള്ള രാഷ്ട്രനീയ സലദേശം ഞങ്ങൾ 
നൽകുപമന്ാണ് അവർ െങ്ങളുപെ വിധിപയഴുതെിലൂപെ വ്യ
ക്തമാക്ിയെ്. ഒരു�പഷെ, ഒരു പചറിയ അ�വാദം ഉതെർ
പ്രലദശായിരുന്നു. പ്രിയങ്ാ ഗാന്ിയപെ ലനതൃെ്വതെിൽ 
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ജനങ്ങളുപെ പ്രശ് നങ്ങൾ ഉയർതെി്ിെിച്ച് അവിപെ നെന് 
പചറിയ പ്രലഷൊഭങ്ങൾ ലകാൺഗ്രസിപറെ വർധിച്ച ജന�ി
ന്തുണയ്ക് കാരണമായി എന്് കരുതുന്െിൽ പെറ്റുപണ്ന്് 
ലൊന്നുന്ില്. അങ്ങിപനപയാന്നും നെക്ാതെ ഇെങ്ങളിലും 
അെ് െപന്യാണലല്ാ ജനങ്ങൾ കാട്ടിതെന്െ്? അപല്
ങ്ിൽ ബിപജ�ിയപെ നൂപ്ാന്ാവർതെിച്ച രാജ്യരഷൊ കുമ
ന്ത്രതെിൽ മയങ്ങി അവർ വനീണ്ം വനീണ്ം അലെ പൂവിപറെ 
ലമൽ ലനാവ് �െി്ിക്കുമായിരുന്ിലല്?

ജനങ്ങൾ സ്വെന്ത്രമായി ചിന്ിച്ചെ് ഇങ്ങ് ലകരളതെിൽ 
വട്ടിയൂർക്ാവിലും ലകാന്ിയിലും നാം കണ്ലല്ാ? സമദൂരവം 
ശരിദൂരവം െമ്മിലുള്ള അകേപമാപക് െങ്ങൾ അളലന്ാളാം 
എന്് മൃദുവായി ഒന്് �റഞ്ഞുവയ്കകയലല് ഈ മണ്ഡേങ്ങളിൽ 
ജനങ്ങൾ പചയ്തെ്? െങ്ങളുപെ മനസുകളിൽ ആർക്കും കുെികിെ
്വകാശം നല്ിയിട്ടിപല്ന് പ്രഖ്യാ�നമായി ഈ രണ് മണ്ഡ
േങ്ങളിപേയം ലവാട്ടർമാരുപെ െനീർ്് മാറിപയങ്ിൽ അെിന് 
നദേി �റലയണ്െ് ജനങ്ങലളാെ് മാത്രമാണ്. അെ് ഇെതു�ഷെ 
ജനാധി�െ്യ മുന്ണിക്് സമ്മാനിച്ചെ് അഭിമാനകരമായ 
രാഷ്ട്രനീയവിജയമാപണന്െ് പചറിയ കാര്യമല്. �പഷെ അെ് 
മുന്ണിസർക്ാരിപറെ  എല്ാ പചയ്തികൾക്കും നിേ�ാടുകൾ
ക്കുമുള്ള അംഗനീകാരം ആപണന്് ധരിച്ചുവശായാൽ അവിപെ 
പെറ്റും. ഈ വിജയം അങ്ങിപന ലനാക്കുല്ാൾ സർക്ാരിന
ള്ള മുന്റിയിപ്പു കൂെിയാണ്. ഒ്ം ജാെിബദ്ധെയിൽ നിന്് 
കുെറി മാറാൻ എല്ാപഴാപക് ജനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുലവാ 
അല്ാപഴാപക് അെിന് വഴിപയാരുക്കുന് നിേ�ാടുകൾ 
സ്വനീകരിക്ാൻ ഇെതു�ഷെതെിന് ഉതെരവാദിതെമുപണ്ന് 
സലദേശവം. ഒരു �രനീഷെണതെിപറെ െേതെിലേക്് ഈ 
ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകപള ഉയർതെിയ ഇെതു�ഷെ ജനാധി�െ്യ 
മുന്ണി െങ്ങളുപെ കെമ നിർവഹിച്ചു എന്ിെതൊണ് വട്ടിയൂർ
ക്ാവിപറെയം ലകാന്ിയപെയം രാഷ്ട്രനീയ പ്രസക്തി. അങ്ങിപന 
ചിന്ിക്ാെിരുന് മലഞ്ശ്വരതെ് ഇെതു�ഷെതെിലന് െിരി
ച്ചെിയം നൽകുന് സലദേശവം മപ്ാന്ല്. 

ലൊറ്റുല�ാപയങ്ിലും  അരൂരിലും എറണാകുളത്തും പുെിയ 
മുഖങ്ങളിലേക്കും പുെിയ പ്രചാരണരനീെികളിലേക്കും നനീങ്ങിയ 
സി�ിഎം കാട്ടിയ മാതൃകയപെ പ്രസക്തി മ്് �ാർട്ടികൾക്് 
കണ്ിപല്ന്് നെിക്ാനമാവില്. ലകരളതെിലേൊയാലും മ്് 
സംസ്ാനങ്ങളിലേൊയാലും നിയമസഭാ പെരപഞെടു്്/
ഉ�പെരപഞെടു്് ഫേങ്ങൾ നൽകുന് വേിയ സലദേശം 
മുകളിൽ സൂചി്ിച്ച ഘെകങ്ങളുപെ ആപകത്തുകയാണ്: 

ആർക്കും ലകാട്ടകളിപല്ന് സലദേശം. ബിപജ�ി െങ്ങളുപെ 
�ാഴ് സാധനങ്ങൾ സൂഷെിക്ാനള്ള ഇെപമന്നു കരുെിയ �േ 
മണ്ഡേങ്ങളിപേയം ജനങ്ങൾ അവരുപെ ലകാട്ട സങ്ൽ്ങ്ങൾ 
െട്ടിതെകർത്തു. ലകരളതെിൽ ലകാൺഗ്രസും ഐക്യജനാധി
�െ്യമുന്ണിയം െങ്ങളുപെ ഉരുക്കുലകാട്ടകൾ എന്് അഹങ്
രിച്ചിരുന് വട്ടിയൂർക്ാവിപേയം ലകാന്ിയിപേയം മനഷ്യർ 
പചയ്തതുല�ാപേ െപന്. ലകാട്ട പകട്ടി െടുത്തു നിർതൊൻ 
ജനങ്ങൾ വിസമ്മെിക്കുന്നു എന്െിപേ �ാഠം ബിപജ�ിലക്ാ 
ലകാൺഗ്രസിലനാ മാത്രമല്, ഇെതു�ഷെതെിനം ബാധകമാണ് 
എന്നുകൂപെ ഇവിപെ അെിവരയിട്ട് �റയാപെ വയ്. ബംഗാളിലും 
ത്രിപുരയിലും നിന്് ആ അനഭവ�ാഠം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഇെതു
�ഷെലതൊെ് ഇപൊപക് �റയാലനാ എന്് ചിേപരങ്ിലും 
ലചാദിലച്ചക്ാം. �പഷെ ലവണം എന്് ഒന്നുരണ്് വർഷങ്ങൾ
ക്് ലശഷം �റയാൻ ഇവിപെ ആരുമവലശഷിച്ചിപല്ങ്ിലോ?

ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകൾ ആെ്യന്ിക വിധിപയഴുത്തുകലളാ 
ഭാവിയിപേ വിധിപയഴുത്തുകളുപെ സൂചനലയാ അല് എന്നുകൂപെ 
ഓർക്ണം. മിന്നുന് വിജയങ്ങൾ അരുവിക്രയിലും മറ്റും 
ലനെിയ  ഐക്യജനാധി�െ്യ മുന്ണിപയ ജനങ്ങൾ ഒരു 
വർഷം കഴിഞെല്ാൾ ചവറ്റുകൂട്ടയിലേക്് വേിപച്ചറിഞെെ് 
ഇവിപെലയാർക്ാം. ലദശനീയ െേതെിൽ 2018 നവംബറിൽ 
അഞ്് സംസ്ാനങ്ങളിൽ നെന് നിയമസഭാ പെരപഞെടു
്ിപന പസമിലഫനൽ എപന്ാപക് വിലശഷി്ിച്ച് മാധ്യമ
ങ്ങൾ സുഖി്ിച്ചല്ാൾ ഇന്്യയിപേ ജനാധി�െ്യ വിശ്വാസി
കളുപെ കണ്ഞ്ില്ായതും ലകാൺഗ്രസുകാരുപെയം മ്ിെ്യാദി 
പ്രെി�ഷെക്ാരുപെയം മനസ്ിൽ ആയിരക്ണക്ിന് േഡ്ഡു 
പ�ാട്ടിയതും ഒടുവിൽ '�വനായി ശവമായതും' മറന്ാൽ 
കൂടുെൽ ആ�തെ് ഫേം. അതുപകാണ്്, മഹാരാഷ്ട്രയിപേ
യം ഹര്യാനയിപേയം മ്് ഇന്്യൻ സംസ്ാനങ്ങളിപേയം 
നിയമസഭാ പെരപഞെടു്്/ഉ�പെരപഞെടു്് ഫേങ്ങപള 
വിനയലതൊപെ �ഠിക്ാൻ പ്രെി�ഷെ�ാർട്ടികൾ ശ്രമിക്കു
ന്ൊവം ശരി. ലകരളതെിൽ ലകാൺഗ്രസിപനയം ലകാൺഗ്ര
സിപറെ കൂപെ കൂെിയിട്ടും ബിപജ�ിപയ വരിക്ാൻ വിസമ്മെിച്ച  
എൻഎസ്എസിലനയം ലനാക്ി പുച്ിക്കുന്വർ പെരപഞെ
ടു്് ചരിത്രതെിപേ ഈ പചറിയ സലദേശം ഉൾപക്ാണ്ാൽ 
അവർക്് പകാള്ളാം. അപല്ങ്ിൽ, അഞ്ചുവർഷം കൂടുല്ാൾ 
മേയാളിക്് ലൊന്നുന് ആ പചാറിച്ചിൽ മെങ്ങിവരും: ഭരിച്ച് 
മ്െിച്ച് കളം നിറഞൊടുന്വപന മേർതെിയെിക്ാനള്ള 
പചാറിച്ചിൽ.

52019   നവംബര് 1-15email: janashakthi@gmail.com



അധികാരരം 
ആര്ക്രം അട്ിപ്പേറല്ല 

 നേഖേം 
 എന് എം പിനേഴ് സൺ

പെര പ ഞെ ടു പ്പു ക ള്  ര ാ ഷ്ട്രനീ യ  സ ല ദേ ശ ങ്ങ ളു പ െ 
സൂചികയാണ്. ഈ പെരപഞെടു്ിനം ചിേ സലദേ

ശങ്ങള് നലകാനണ്്. ലകരളതെിപേ ഉ�പെരപഞെടുപ്പു
കളും മഹാരാഷ്ട്ര-ഹരിയാന സംസ്ാന പെരപഞെടുപ്പുക
ളും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രനീയ സൂചനകള് നലകുന്നുണ്്. അെ് 
കൃെ്യമായി �റഞൊല ജനങ്ങള് മാ്ങ്ങളുപെ ചാേക ശക്തി
യാപണന്ാണ്. രാഷ്ട്രനീയ ലനതൃെ്വതെിപറെ അെിമകളാണ് 
�ൗരസമൂഹം എന്െ് ഉെഞ്ഞുവനീണൊണ് ഈ പെരപഞെടു
്ിപറെ പ്രലെ്യകെ. ഒ്ം ജനങ്ങളുപെ ജനീവിെ പ്രയാസങ്ങള് 
�രിഗണിക്ാതെ �ാര്ട്ടികള്ക്് ജനങ്ങളുപെ ഇെയില സ്ാ
നമിപല്ന് സലദേശവം. സ്വെന്ത്രമായി ചിന്ിക്കുന് ജനങ്ങ
ളാണ് െിരപഞെടു്ിപറെ ദിശ നിശ്ചയിക്കുന്െ്.
 ''ആരുപെപയങ്ിലും മുണ്ിപറെ ലകാന്േയില പകട്ടിയി 
ൊവന്െല് ജനങ്ങള്. അവര് സ്വന്മായി ചിന്ിക്കുന്വരും 
അഭിപ്രായമുള്ളവരും അെനസരിച്ച് ലവാട്ടുപചയ്യുന്വരുമാണ്. 
ഏപെങ്ിലും പ്രലെ്യക വിഭാഗം ഞങ്ങള് വരഞെിെതെ് 

നിങ്ങള് നിലക്ണം എന്നു �റഞൊല സമൂഹം െയ്ാറ
ല്. മെ നിരല�ഷെെയപെ കരുതൊണ് ഉ�പെരപഞെടു്് 
ഫേം വ്യക്തമാക്കുന്െ്'' മുഖ്യമന്ത്രി �ിണറായി വിജയപറെ 
ഈ വാക്കുകള് അര്ത്വതൊണ്. അെ് സുദേരവം മലനാഹ
രവമായി െനീരുന്െ് ഈ വാക്കുകള് �ിണറായി വിജയനം 
സി�ിഎം നം കൂെി ബാധകമാകുല്ാളാണ്. ജനങ്ങള് സ്വന്ം 
ഇച് പ്രകെമാക്ാന് കരുത്തുള്ള സ്വെന്ത്ര റിപ്ലബ്ിക്കുകളായി 
മാറുല്ാളാണ് ജനാധി�െ്യതെിപറെ ബഹുസ്വരെ പൂത്തുേയ
ന്െ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാനയിലും അെ് പ്രെിഫേിച്ചു. 
എല്ാ എക് സി്് ല�ാളുകലളയം ജനങ്ങള് െളളി. ജാെിമെ 
പജല്ിപക്ട്ടുകള്ക്കും പകട്ടുകാഴ്ചകള്ക്കും ജനം െിരിച്ചെി 
നലകി. സുകുമാരന്നായര്ക്കും പവള്ളാ്ള്ളി നലെശനം 
ഓര്തെലഡാക് സ് സഭയപെ ബിഷ്് ലഡാ ലൊമസ് മാര് 
അതെനാസിലയാസിനം ജനം പ്രഹരലമല്ിച്ചു. അവപര 
പെരപഞെടു്ാനന്രം ലകരളതെിപറെ ലനാക്കുകുതെികളാക്ി 
മാ്ി.

പുെിയ എം എല എ മാരില നാലുല�ര് നിയമസഭയില
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 ഈ പെരപഞെടു്ിപറെ ഏ്വം 
വേിയ െിരിച്ചറിവ് കഷെിരാഷ്ട്രനീ
യതെിന് അെനീെമായ ഒരു �ൗര
സമൂഹതെിപറെ സാന്ിദ്ധ്യമാണ്. 
ഒരു പമ്ാ പ�ാളി്ിക്ല സിവില 
പസാലസ്ി ശക്തി പ്രാ�ിക്കുന്നു. 
അവര് നിരന്രമായി രാഷ്ട്രനീയ 
ലോകപതെ നിരനീഷെിക്കുകയം പെ്് 
പചയ്തവപര െിരുതൊന് ശ്രമിക്കുക
യം പചയ്യുന്നു. നിഷ്പഷെമായി രാഷ്ട്രനീയ 
പ്രവര്തെനങ്ങപള വിേയിരുത്തുക
യം �ാര്ശ്വവെ്കരിക്പ്ട്ട മന
ഷ്യരുലെതുകൂെിയാണ് ഈ സമൂഹം 
എന്് �റഞ്ഞുറ്ിക്ാന് ശ്രമിക്കു
കയം - എന്ാല എല്ായില്ാഴും 
�രാജയപ്ടുകയം പചയ്ത ഒരുകൂട്ടം 
മനഷ്യരുപെ വിജയം കൂെിയാണ് ഈ 
പെരപഞെടു്്. ജനങ്ങള് പെരപഞെ
ടുതെ എംഎലഎ മാപര ജനങ്ങളുപെ 
അംഗനീകാരമില്ാപെ �ിന്വേിച്ചെ് 
ശരിയായിപല്ന്് അന്് കുറച്ചുല�ര് 
�റഞെിരുന്നു. �ലഷെ, എങ്ങി
പനപയങ്ിലും ജയിക്ണം എന് 
യക്തിയില അവപര മത്സരി്ിച്ച് ജനങ്ങള്ക്് ബുദ്ധിമുട്ടും 
സര്ക്ാര് ഖജനാവിന് നഷ്ടവം വരുത്തുന് �ാര്ട്ടികപള ജനം 
�ഠി്ിച്ചു. വട്ടിയൂര്ക്ാവിലും ലകാന്ിയിലും യഡിഎഫിപന 
ജനം ലൊല്ിച്ചു. എറണാകുളതെ് നാണം പകടുതെി. 
അരൂരില ഇെതു�ഷെപതെ പഞട്ടിച്ചു. അവരുപെ അ്ര്് 
ഇനിയം മാറിയിട്ടില്. ബഹുസ്വര ജനാധി�െ്യതെിപറെ 
ശക്തിയാണ് ഈ ഫ് ലളാട്ടിംഗ് ഇേക് ലരോലള്്.
 ഈ പെരപഞെടു്് നലകുന് വ്യക്തമായ സലദേശം 
ഒരു മണ്ഡേവം ആരുലെയം കുതെകയായി എഴുെി നലക
പ്ടുന്ില് എന്ാണ്. ഏെ് നിര്ണായക സന്ികളിലും 
അധികാരിപയ അട്ടിമറിക്ാവന് അ�ായ മുനമ്പുകളായി 
അെ് മാറുന്നുണ്്. മനഷ്യരുപെ സാമാന്യബുദ്ധിപയ പവല്വി
ളിച്ചുപകാണ്് അഹങ്രിക്കുന്വര്ക്കുള്ള �ാഠമാണ് അെ്. 
സമുദായ ലനതൃെ്വം ഇരിലക്ണ്ിെതൊണ് ഇരിലക്ണ്െ്. 
അപല്ങ്ില �ണി കിട്ടും. ഇെ് ശരിയാപണങ്ിലും സമുദായ 
ലനൊക്ള്ക്് മനഷ്യരുപെ മനസ്ിനലമല ജാെിപ്ാെി വാരി
പയറിയാന് കഴിയം. മേയാളി സമൂഹപതെ ജാെി സ്പര്ദ്ധയില 
അസ്വസ്മാക്ാന് പവള്ളാ്ള്ളിക്കും സുകുമാരന് നായര്ക്കും 
കഴിഞെിട്ടുണ്്. �പഷെ, പെരപഞെടു്് ഫേങ്ങള് അവപര 
ഇളിച്ചു കാണി -ക്കുന്നു.
 മപ്ാരു പ്രധാനപ്ട്ട കാര്യം രാഷ്ട്രനീയ ലനൊക്ലളാെ് 
മര്യാദപൂര്വം പ�രുമാറണപമന്് ജനം ആവശ്യപ്ടുന്നു. 
പെരപഞെടു്ിപറെ ലവളയില ആലവശം മൂക്കുകയം അകത്തു
ള്ളെ് പുറലതെയ്ക് െികട്ടി വരുകയം പചയ്യുന്നു. അങ്ങിപന 
പുരുഷാധി�െ്യ സമൂഹതെിപറെ കാവലക്ാരായ രാഷ്ട്രനീയ 

ലനൊക്ള് സ്തനീകപള ആലഷെ�ി
ക്കുന് ലകാളാ്ികളായി �രിണമി
ക്കുന്നു. അെിപറെ പ്രെനീകങ്ങളാണ് 
കഴിഞെ പെരപഞെടു്ിപേ വിജയ
രാഘവനം ഈ പെരപഞെടു്ിപേ 
ജി സുധാകരനം. ‘�രനാറി’യില 
തുെങ്ങി ‘പൂെന’’യില അവസാനിച്ച് 
വിേഷെണമായ ഭാഷാ പ്രലയാഗം 
ഇെതു�ഷെപതെ വല്ാപെ ദുര്ബ
േപ്ടുതെി. വിജയരാഘവനം ജി 
സുധാകരനം �ിണറായി വിജയനം 
എങ്ങിപനയാണ് സംസാരിലക്ണ്
പെന്് പെരപഞെടു്് �ഠി്ിക്കുന്നു
ണ്്. ജി സുധാകരപന െിരുതെിയെ് 
അരൂരിപേ ഇെതു�ഷെമാണ്, സുകു
മാരന്നായപര െിരുതെിയെ് നായര് 
സമൂഹമാണ്. പവള്ളാ്ള്ളിപയ 
െളയ്കന്െ് ഈഴവ സമൂഹമാണ്. 
സുധാകരന് ഇെതു�ഷെതെിന് നാണ
ലക്ൊവല്ാള് സുകുമാരന്നായരും 
പവള്ളാ്ള്ളി നലെശനം യഥാക്രമം 
നായര് സമൂഹതെിനം ഈഴവ സമൂഹ
തെിനം നാണലക്ൊവന്നു. ലക്രസ്വ 

പുലരാഹിെനായ ബിഷ്് ലഡാ ലൊമസ് മാര് അതെനാസി
ലയാസ്  ക്രിസ്്യാനികളുപെ െേ ൊഴ്താന് ലപ്രരി്ിക്കുന് 

ജി സുധാകരന്േ തിരുത്ിേത് 
അരൂരിന്േ ഇടതുപക്ഷമാണ്, 
സുകുമാരന്ോേന്ര തിരുത്ിേത് 
ോേര് സമൂഹമാണ്. 
ന്വള്ാപേള്ിന്േ തളയ്ക്കുന്ത് 
ഈഴവ സമൂഹമാണ്. 
സുധാകരന് ഇടതുപക്ഷത്ിേ് 
ോണനക്കടാവുന്ാൾ സുകുമാര
ന്ോേരും ന്വള്ാപേള്ി 
േനടശനം േഥാക്രമം ോേര് 
സമൂഹത്ിനം ഈഴവ സമൂഹ
ത്ിനം ോണനക്കടാവുന്നു. 

മുഖ്യമന്ത്രി �ിണറായി വിജയന്
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ചിഹ്നമാകുന്നു. സമുദായ ലനതൃെ്വം �ിന്തുണയ്കന്വര് �രാജ
യപ്ൊനള്ള സാധ്യെ വര്ദ്ധി്ിക്കുന്നു എന് കാര്യമാണ് 
ലകരളതെിപറെ ലകാമണപസന്സ് ലബാധ്യപ്ടുത്തുന്െ്. 
നായലര ജയി്ിക്ാന് �ാടുള്ളു എന്് �റയല്ാള് നായ
പരാഴിച്ചുള്ളവപരല്ാം കൂെി നായപര ലൊല�ിക്കും. ഈഴവപറെ 
കുതെക െനിക്ാപണന്് പവള്ളാ്
ള്ളി �റയല്ാള് പവള്ളാ്ള്ളിപയ 
ലൊല�ിക്ാനാണ് ഈഴവര്ക്് 
ൊല�ര്യം.
 ലകരളതെിപനാരു മലെെര 
മനസ്സുണ്്. അെ് അത്ര എളു്തെില 
െകരുന്െല്. ശബരിമേ വിഷയം 
ആളിക്തെിച്ച് ജനങ്ങളുപെ വര്ഗനീയ 
വികാരപതെ െനീ�ിെി്ിക്ാന് 
ശ്രമിച്ച ബിപജ�ി കിെയ്കന് കാഴ്ച 
�രിൊ�കരമാണ്. വര്ഗനീയെ 
മാത്രം �റയന്െിന് �കരം ജനങ്ങ
ളുപെ വിഷയങ്ങള് ഏപ്ടുതെ് അെ് 
�രിഹരിക്ാന് ശ്രമിക്കുന് �ാര്ട്ടി
യാണ് െങ്ങളുലെപെന്് അവര് സ്ാ
�ിപച്ചടുലക്ണ്തുണ്്. �ച്ചയ്ക് ജാെി 
�റഞെ് ഹിന്ദുവര്ഗനീയെ ഉദ്നീ�ി്ി
ക്കുന് ബിപജ�ി ലനതൃെ്വം പ�ാതു 
സമൂഹതെിന് മുന്ില അവെരി
ക്കുന്െ് മലെെര �ാര്ട്ടി എന് 
നിേയിോണ്. ഈ കാ�െ്യം വിപ്
ടുക്ാന് കഴിയന് കെയല് ലകരളം 

എന്െ് ഇനിയം അവര്ക്് െിരിച്ച
റിയാനായിട്ടില്. ഒ്ം ശബരിമേ 
വിഷയതെില ഇെെല്ാതെ സമനീ�നം 
സ്വനീകരിക്കുന് െരതെില വിശ്വാ
സിയായ സ്ാനാര്ത്ിപയ അവെ
രി്ിച്ച ഇെതു�ഷെതെിനം ജനം 
നലകിയെ് െിരിച്ചെി െപന്യാണ്. 
വിശ്വാസതെിപറെ അട്ടില്ര് ചിേര്ക്് 
മാത്രമുള്ളെല് എന് മുഖ്യമന്ത്രിയപെ 
പ്രസ്ാവന അലദ്ഹതെിപറെ മുന് നിേ
�ാടുകലളാടുള്ള പവല്വിളിയാണ്. 
അെ് ജനസ്വനീകാര്യമല്.
ദേശീയ രാഷ്ടീയം 
നിർമിക്കുന്ന ഭീതി
 ഇന്്യന് രാഷ്ട്രനീയപതെ സ്വാധനീ
നിക്കുന് പ്രധാന വിഷയങ്ങളില ഒന്് 
ലദശനീയ രാഷ്ട്രനീയതെില ബിപജ�ി 
അഴിച്ചുവിട്ട ഭനീെിയാണ്. ജയ് ശ്രനീറാം 
വിളിച്ച് ആളുകപള െല്ിപക്ാല്ന്െ് 
ഫാസിസതെിപറെ മറയില്ാതെ പ്രക
െനമാപണന്് െിരിച്ചറിയാന് രാഷ്ട്രനീയ 

�ാണ്ഡിെ്യം ആവശ്യമില്. �ശുമാംസം സൂഷെിപച്ചന്നും 
വില�ന നെതെിപയന്നും ഭഷെിപച്ചന്നും �റഞെ് ആപരയം 
െല്ിപക്ാല്ന് രാജ്യമായി ഇന്്യമാറി. ഇെില ഉലകണ്ഠ 
ലരഖപ്ടുതെി ഇന്്യയിപേ പ്രമുഖരും പ്രഗത്ഭരുമായവര് പ്ര

ധാനമന്ത്രിയ്ക് കതെയച്ചു. അവര്പക്
െിപര രാജ്യലരോഹം ചുമതെി ലകപസ
ടുത്തുപകാണ്ാണ് ബിപജ�ിയപെ 
സര്വാധികാരികള് അധികാരഗര്വ് 
വ്യക്തമാക്ിയെ്. സ്വെന്ത്ര ചിന്പയ 
െളയ്കാനള്ള ബിപജ�ി ചങ്ങേ ലകര
ളതെിപേ നയൂന�ഷെപതെ ഭയപ്ടു
ത്തുന്നു.
 ഗൗരി േലങ്ഷിപനയം കുലബ
ര്ഗിപയയം പകാല്കയം സംഘ�രി
വാറിപനെിപര സംസാരിക്കുന്വപര 
പകാന്് െള്ളുപമന്് പ്രഖ്യാ�ിക്കു
കയം പചയ്യുന്വര് അഭിപ്രായ സ്വാ
െന്ത്ര്യപതെ  അനവദിക്കുകയില് 
എന് സലദേശം നലകുകയായി
രുന്നു. ല�ാേനീസ് ല്റേഷനകളില 
ബിപജ�ിയപെ പകാെി പകട്ടുകയം 
സ ര് ക് ാ ര്  ഓ ഫ നീ സു ക ള് ക്കു ം 
സര്ക്ാര് വാഹനങ്ങള്ക്കും കാവി 
പൂശുകയം പചയ്യുന്വര് നിര്മ്മിക്കുന് 
ഭയതെിപറെ നിഴലുകള് ഓലരാ മന
ഷ്യനിലും സൃഷ്ടിക്കുന്െ് സംത്രാസ
മാണ്. ഇെ് െിരുവനന്പുരതെ് പ്രക

ശെരിമേ വിഷേത്ിൽ 
ഇടതല്ലാത് സമ്രീപേം സ്്രീകരി
ക്ന് തരത്ിൽ വിശ്ാസി
ോേ സ്ാോര്ത്ിന്േ 
അവതരിപേിച് ഇടതുപക്ഷ
ത്ിനം ജേം േൽകിേത് 
തിരിച്ടി തന്ന്ോണ്. 
വിശ്ാസത്ിന്റെ അട്ിനപേര് 
െിേര്ക്ക് മാത്രമുള്തല്ല എന് 
മുഖ്യമന്ത്രിയന്ട പ്രസ്ാവേ അനദ്
ഹത്ിന്റെ മുന് േിേപാടുകനളാടു
ള് ന്വല്ലുവിളിോണ്. 
അത് ജേസ്്രീകാര്യമല്ല.

 മുല്്ള്ളി രാമചന്ദ്രന്
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െമായിരുന്നു. ബിപജ�ി സൃഷ്ടിക്കുന് ലദശനീയ രാഷ്ട്രനീയതെിപറെ 
ഭനീെി ലകരളതെില പ്രെിഫേിക്കുന്നുണ്്.
താത്കാലിക പ്രതിഭാസം
 ഉ�പെരപഞെടു്് ഫേം ഒരു ൊെ്കാേിക പ്രെിഭാസം 
മാത്രമാണ്. അപൊരിക്ലും ജനങ്ങളുപെ പ�ാതുവികാരമായി 
വിേയിരുതെരുെ്. ഈ പെരപഞെടു്ില ഇെതു�ഷെം 
ലനെിയെ് ഉജ്്വേ വിജയമാണ്. �പഷെ, ആ വിജയപതെ 
ചൂണ്ി അടുതെ നിയമസഭ െിരപഞെടു്ില ഇെതു�ഷെം ജയി
ക്കുപമന്് അഹങ്രിക്കുന്െ് ഇെതു�ഷെപതെ സംബന്ിച്ച് 
ആത്മഹെ്യാ�രമായിരിക്കും. ഉമ്മന്ചാണ്ിയം അന്് ഉ�പെ
രപഞെടു്് വിജയം കണ്് അമിൊഹ്ാദം പകാണ്ിരുന്നു.
 ഇെതു�ഷെ സര്ക്ാര് ലനരിട്ട �േ വിഷയങ്ങളിലും 
സര്ക്ാര് വിരുദ്ധ വികാരം �േ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉയര്ന്നു 
പ�ാങ്ങിയിരുന്നു. അപെല്ാം ശരിയായ രനീെിയില �രിഹരിച്ചു 
മുലന്ാട്ടു ല�ാകാന് ഈ സര്ക്ാര് ശ്രമിലക്ണ്ൊണ്. ഏ്വം 
അവസാനം ഉയര്ന്നു വന് മാര്ക്് ദാന വിവാദംല�ാലും 
സര്ക്ാരിന ലമല �െി്ിച്ചെ് ചനീതെല്രാണ്. സര്ക്ാര് 
അെ് െിരിച്ചറിഞെ് െിരുതെി. എങ്ിലും പക െി ജേനീേിപന
ല്ാലുള്ള ഒരു മന്ത്രി അഹങ്ാരം പകാണ്ം ധിക്ാരം പകാണ്ം 
ഇെതു�ഷെതെിന് ബാധ്യെയായി മാറുകയാണ്.

സമുോയ ശക്ികള്ക്് തിരിച്ചടി
 പെരപഞെടു്ിപറെ ഒ്വരിഫേം ജാെിമെ സംഘെനാ 
ലനതൃെ്വം അവരുപെ �ണിപയടുതൊല മെിപയന്ാണ്. സുകു
മാരന്നായരുപെ ശരിദൂരവം സമദൂരവം നായര് സമൂഹം െപന് 
െള്ളി. സ്വന്ം െനീരുമാനം സമുദായം െപന് െള്ളിയിടും. ശരി
ദൂരമാണ് ശരിപയന്് കാേം പെളിയിക്കുപമന്് സുകുമാരന് 
നായര് �റഞ്ഞുപകാണ്ിരിക്യാണ്. സമുദായ 
സംഘെനകള് എല്ാക്ാേത്തും ലകരള രാഷ്ട്രനീയ
തെില ഒരു സമ്മര്ദ് ഗ്രൂ്ായി പ്രവര്തെിച്ചിരുന്നു. 
അെിനള്ള സാധ്യെ ഇനിയം െലള്ളണ്െില്. 
എന്ാല അവര് രാഷ്ട്രനീയ �ാര്ട്ടികപള ജയി്ിക്ാ
നം ലൊല�ിക്ാനം ഇറങ്ങിപുറപ്ട്ടാല അവര്ക്് 
നാണലക്െ് ഉണ്ാകാന് ഇെയപണ്ന് കാര്യം അവര് 
െിരിച്ചറിയണം. വട്ടിയൂര്ക്ാവില ലകാണഗ്രസ്സും 
അരൂരില സി�ിഎം ഉം ജയിച്ചിരുപന്ങ്ില സുകു
മാരന്നായരും പവള്ളാ്ള്ളി നലെശനം ലകരളനീയ 
സമൂഹതെിനലമല ഇരുന്് നിരങ്ങുമായിരുന്നു. 
അെിന് െെയിൊന് ജനവിധിക്് കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല് 
ലകരളതെിപേ ഇേല്രോലള്ില ഗണ്യമായ ശക്തി 
മലെെര സ്വഭാവം പുേര്ത്തുന്വരാണ് എന്് പെളി
യിക്പ്ടുകയം പചയ്തു.

ശബരിമല - ഇടതുപക്ം കാത്തു
സൂക്ിദക്ണ്ട ആരാധനാ ദകന്ദം
 മനഷ്യപറെ ലസാലഷ്യാളജിയപെ ഭാഗമാണ് 
വിശ്വാസം. മനഷ്യപറെ വിവരലക്െിപറെയം അജ്ഞ

െയപെയം ഇെമാണ് അന്വിശ്വാസം. ഇെതു�ഷെതെിപറെ 
ചുമെേ അന്വിശ്വാസപതെ എെിര്ക്ലും വിശ്വാസപതെ 
നിരു�രേവമായ പ്രവര്തെിയായിക്ണ്് നിര്മ്മമെ്വം കാണി
ക്ലുമാണ്. സ്തനീ സമെ്വതെിനം സ്തനീ സ്വാെന്ത്ര്യതെിനം 
ലവണ്ിയള്ള ല�ാരാട്ട ഭൂമിയായി ശബരിമേപയ കാലണണ്
െില് എന്ൊണ് ലകരളനീയ സമൂഹതെിപറെ വിേയിരുതെല. 
അെ് അംഗനീകരിക്ാനാണ് ഇെതു�ഷെം ശ്രമിലക്ണ്െ്. 
കാരണം അൊണ് ജനങ്ങളുപെ ഇച്. ശബരിമേയപെ പ്ര
ലെ്യകെ സര്വരും സമഭാവനലയാപെ ആരാധന നെത്തുന് 
ലകന്ദ്രമാപണന്ൊണ് അെ്. ജാെിമെ ലഭദമലന്യ സര്വരും 
ലസാദരരായി ആരാധന നെത്തുന് ഇതുല�ാപേ ഒരു ഇെം 
ഭൂമിയില അപൂര്വമാണ്. സ്ന്ലനാ ദരിരേലനാ അവര്ണലനാ 
സവര്ണലനാ മുസ്നീലമാ ക്രിസ്്യാനിലയാ ഹിന്ദുലവാ ബൗദ്ധലനാ 
ഒന്നും അവിപെ വിലവചിക്പ്ടുന്ില്. ലോകത്തുെപന്യ
ള്ള അെ്യപൂര്വമായ മാര്ക് സി്റേ് ആരാധനാ ലകന്ദ്രമായി 
അെിപന കണക്ാക്ാവന്ൊണ്. സമഭാവനയപെ ആരാധ
നാലകന്ദ്രമായി ശബരിമേപയ കണക്ാക്കുക. അെ് മനസ്ി
ോക്ാനള്ള സര്ഗാത്മകെ ലനതൃെ്വതെിന ലവണം.
 ഇെ് മാര്ക് സിസ്റ്റുകാര് മനസ്ിോക്ിയിപല്ങ്ിലും 
ലകരളനീയര് െിരിച്ചറിഞെ കാര്യമാണ്. അതുപകാണ്ാണ് 
ശബരിമേപയ കോ�ഭൂമിയാക്ി മാ്ിയ ബിപജ�ിപയ 
ജനങ്ങള് തൂത്തുവാരിയെ്. കഴിഞെ ലോകസഭ പെരപഞെടു
്ില ലകാണഗ്രസ്ിപന ജയി്ിച്ചെ് ശബരിമേ വിഷയമാപണ
ന്െ് ലകാണഗ്രസ്് ലനതൃെ്വതെിപറെ അന്വിശ്വാസമാണ്. 
ജനങ്ങളുപെ ഒരു പ്രശ് നവം ഏപ്ടുക്ാപെ സി�ിഎംപറെയം 
�ിണറായി വിജയപറെയം വനീഴ്ചകളില നിന്് പെരപഞെടു്് 
വിജയങ്ങള് സ്വന്മാക്കുന് ലകാണഗ്രസ്ിപന കാതെിരിക്കു
ന്െ് വന് ദുരന്മാണ്.

മന്ത്രി ജി സുധാകരന്
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ദകാണ്ഗ്രസ്് ദുർബലപ്പെടുദ്ാള് 
ബിപ്െപി ശക്ി -പ്രാപിക്കും
 വട്ടിയൂര്ക്ാവിപേ ലൊലവിക്് പക�ിസിസി പ്രസി
ഡറെ് മുല്്ള്ളി രാമചന്ദ്രന് കപണ്തെിയ കാരണം ബിപജ
�ിയമായി മുഖ്യമന്ത്രി �ിണറായി വിജയന് നെതെിയ 
രഹസ്യധാരണയാണ്. ഇതെരം ലകാമാളിതെരങ്ങള് 
�റയാന് നാണമില്ാതെൊണ് മുല്്ള്ളി
യപെ അഹങ്ാരം. വങ്തെരങ്ങള് �റഞെ് 
വലുൊകുന് ലനൊക്ള് ലകാണഗ്രസ്ിന് 
ഭാരമാണ്. വട്ടിയൂര്ക്ാവിലും ലകാന്ിയിലും 
ലകാണഗ്രസ്ിപേ ഗ്രൂ്് രാഷ്ട്രനീയമാണ് 
ലകാണഗ്രസ്ിപറെ വനീഴ്ചയ്ക് കാരണം. സ്വന്ം 
ഗ്രൂ്ിപനയം സ്വന്ം ഉ�ജാ�കപരയം 
വളര്തൊന് �ാര്ട്ടിപയതെപന് �ാരപവക്കു
ന് ലനൊക്ള് ലകാണഗ്രസ്ിപറെ സവിലശഷ
െയാണ്. വട്ടിയൂര്ക്ാവിലും ലകാന്ിയിലും 
ലകാണഗ്രസ്ിപറെ സ്ാനാര്ത്ികപള 
നിശ്ചയിച്ചെ് സമുദായ ലനൊക്ളാപണന് 
ആലരാ�ണം ലകാണഗ്രസ്ിപറെ പെരപഞെ
ടു്് വിജയപതെ വേിയ ലൊെില ബാധിച്ചു. 
ലകാണഗ്രസ്ിപറെ സംഘെനാ സംവിധാനം 
ൊറുമാറായാല ലകാണഗ്രസ്ിപന ഇല്ാള് 
സഹായിക്കുന് മെ ലനതൃെ്വം ഉല�ഷെി
ക്ാന് സാധ്യെ ഏപറയാണ്. സുകുമാരന്നാ
യര് ശരിദൂരം പ്രഖ്യാ�ിച്ച് ലകാണഗ്രസ്ിന് 
ലവാട്ട് പചയ്ാനാണ് �റഞെെ്. ഇെിപന 
ലകാണഗ്രസ്് ലനതൃെ്വം കണ്െ് വളപര 
ല�ാസി്നീവായിട്ടാണ്. സുകുമാരന്നായര് 

ബിപജ�ിക്് ലവാട്ട് പചയ്ാന് �റഞെില് എന്െ് 
സുകുമാരന് നായരുപെ ഇറെഗ്രി്ിയായി അവര് 
കണ്. നല് കാര്യം. �പഷെ, ലകാണഗ്രസ്് മൂന്ാം 
സ്ാനതൊയാല സുകുമാരന് നായരുപെ ദിശ 
മാറും. സുസംഘെിെമായ �ാര്ട്ടി സംവിധാനം 
ലകാണഗ്രസ്ിന് നഷ്ടമായാല സുകുമാരന് 
നായരുപെ ശരിദൂരം ബിപജ�ിയിലേയ്കായിരിക്കും 
നനീളുക. അെിപറെ ഫേം ലകാണഗ്രസ്് ശിഥി േനീക
രിക്ാനം ബിപജ�ി പുഷ്ടിപ്ൊനം ഇെവരുന്ൊ
യിരിക്കും. ഈ പെരപഞെടു്ില വട്ടിയൂര്ക്ാവില 
നായപരാഴിച്ച് എല്ാവരുംെപന് പ്രശാന്ിന് ലവാട്ട് 
പചയ്യുകയായിരുന്നു. മുല്്ള്ളി രാമചന്ദ്രന് െിരിച്ച
റിലയണ്െ് ലകാണഗ്രസ്ിപറെ ലവാട്ടുകളാണ് പ്രശാ
ന്ിനലവണ്ി പചാരിയപ്ട്ടെ് എന് കാര്യമാണ്. 
നാോഞ്ിറ പ്രലദശപതെ ലവാട്ട് �ാല്ണ മാത്രം 
മെി അെ് മനസ്ിോക്ാന്.
സാധാരണക്ാരായ മനഷ്യരുപെ ലബാധപതെ 
അവഗണിക്കുകയം അവരുപെ കാഴ്ച്ാടുകപള 
കാണാപെ ല�ാവകയം പചയ്യുന്െ് രാഷ്ട്രനീയ പ്ര
സ്ാനങ്ങള്ക്് വന് ദുരന്ങ്ങളാണ് ബാക്ിപവ

ക്കുന്െ്. 

ഇടതുപക്ത്ിനുള്ള 
മുന്നറിയിപെ്
 ബിപജ�ിയം ലകാണഗ്രസ്സും പെരപഞെടു്ിപന ലനരിട്ടെ് 
വിശ്വാസ സംരഷെണം എന് മുരോവാക്യമുയര്തെിയാണ്. 

പ്രെ്യയശാസ്ത വ്യക്തെ നഷ്ട
പ്ട്ട സി�ിഎം ലനതൃെ്വം 
ലോകസഭാ പെരപഞെടു്ി
പറെ വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാര്ത്്യം 
ശരിയായ രനീെിയില വിേ
യിരുതൊപെ ലകാണഗ്രസ്ി
പറെയം ബിപജ�ിയപെയം 
വാോയി മാറാന് െനീരുമാനി
ച്ചതുപകാണ്ാണ് ശങ്ര് ലറ 
എന് വിശ്വാസി മലഞ്ശ്വര
തെ് സ്ാനാര്ത്ിയായെ്. 
ശങ്ര് ലറ അ്േങ്ങളില 
ചു്ിതെിരിഞെ് ലവാട്ട് ലെെി
യല്ാള് യഥാര്ത് ഇെതു�
ഷെ രാഷ്ട്രനീയക്ാര്ക്് അെ് 
അ�ഹാസ്യമായി ലൊന്ി. 
മാത്രമല് ഉറച്ച നിേ�ാടു
ള്ള മുഖ്യമന്ത്രിപയപക്ാണ്് 
വിശ്വാസം ആരുലെയം അട്ടി
ല്റല് എന്് പ്രഖ്യാ�ിലക്
ണ്ിയം വന്നു.

പ�ാതുവില ഇെതു�ഷെം 

സ്ത്രീ സമത്ത്ിനം 
സ്ത്രീ സ്ാതന്ത്ര്യത്ിനം 
നവണ്ിയള് നപാരാട് 
ഭൂമിോേി ശെരിമേന്േ 
കാനണണ്തില്ല എന്താണ് 
നകരള്രീേ സമൂഹത്ിന്റെ 
വിേേിരുത്ൽ. അത്
അംഗ്രീകരിക്കാോണ് 
ഇടതുപക്ഷം ശ്രമിനക്കണ്ത്. 
കാരണം അതാണ് 
ജേങ്ങളുന്ട ഇച്ഛ. 

ഷാനിലമാള് ഉസ്ാന്

2019  നവംബര് 1-15 email: janashakthi@gmail.com10



മനസ്ിോലക്ണ്െ് കമ്മയൂണി്റേ് 
ആശയങ്ങള് ലകരളനീയ ജനീവിെ
തെില സൃഷ്ടിച്ച സാംസ് കാരിക 
ല�തൃകപതെ െകര്ക്ാന് ഇറങ്ങി 
പുറപ്ടുന് ലനൊക്പള ജനം 
ശിഷെിക്കുപമന്നു െപന്യാണ്. 
ജനങ്ങളുപെ ജനീവല പ്രശ് നങ്ങളാണ് 
ഏ്വം പ്രധാനം. പൊഴിേില്ായ്മ
യം സാ്തെിക ബുദ്ധിമുട്ടും ജനീവിെ 
പ്രയാസങ്ങളും �രിഹരിക്കുന്െിോ
യിരിക്ണം ഇെതു�ഷെതെിപറെ 
ശ്രദ്ധ. സമുദായ ലനൊക്ള്ക്് 
അവരുലെൊയ സ്ാനമുണ്്. േക്ഷ്മ
ണലരഖ േംഘിക്ാന് ഒരു സമുദായ 
ലനൊവിലനയം ഇെതു�ഷെം അന
വദിലക്ണ്െില്. സുകുമാരന്നാ
യരുപെ നിേ�ാെില അ്രക്ാ
െിരിക്കുകയം സുകുമാരന്നായപര 
ലനരിൊന് ചങ്കുറ്് കാണിക്കുക
യം പചയ്ത �ിണറായി വിജയന് 
അഭിനദേനമര്ഹിക്കുന്നു. അലെ 
സമയം പവള്ളാ്ള്ളി നലെശലനയം 
മകപനയം പ്രനീണി്ിക്ാന് ശ്രമി
ക്കുല്ാള് അെ് നാണലക്ൊവന്നു. ക്രിസ്നീയ പുലരാഹിെ
പരയം മുസ്നീം മെ ലനൊക്ലളയം പ്രനീണി്ിക്ാന് സി�ിഎം 
ല�ാലകണ്െില്. മനഷ്യ സമൂഹതെിനലവണ്ി സി�ിഎം 
സുരഷെിെമായ കാവല െനീര്ക്കുല്ാള് നായരും ഈഴവരും 
ക്രിസ്്യാനിയം മുസലമാനം �ാര്ട്ടിയപെ വിശ്വാസ്യെയില 
ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കും. അവര് �ാര്ട്ടിപക്ാ്ം നിലക്കും. 
പ്രശാന്് ഒരു പ്രെനീകമാണ്. അവശര്പക്ാ്ം അന്ം കഴി
ക്കുന്ൊണ് കമ്മയൂണി്റേ് �ാര്ട്ടിയപെ േഷെ്യം എന്് വ്യക്ത

മാക്കുന് രാഷ്ട്രനീയമാണ് പ്രശാന്് പ്ര
സരി്ിക്കുന്െ്. വിശ്വാസ്യെയപെ, 
സെ്യസന്െയപെ ആള്രൂ�ങ്ങ
ള്ക്ാണ് സി�ിഎംപന രഷെിക്ാന് 
കഴിയകയള്ളൂ. അതുപകാണ്് വരാന് 
ല�ാകുന് നിയമസഭ പെരപഞെടു
്ില മാര്ക് സി്റേ് രാഷ്ട്രനീയപതെ 
മുലന്ാട്ടു പകാണ്ല�ാകാന് കരുത്തു
ള്ള പചറു്ക്ാപര കപണ്തെി അവപര 
ജനങ്ങള്ക്ിെയില പ്രവര്തെിക്ാന് 
അനവദിക്കുക എന്ൊയിരിക്ണം 
ഇെതു�ഷെതെിപറെ േഷെ്യം. ഉ�പെ
രപഞെടു്് വിജയം കണ്് സര്ക്ാര് 
വിരുദ്ധ വികാരമിപല്ന്് അഹങ്രിക്
രുെ്. വട്ടിയൂര്ക്ാവിപേ പെരപഞെടു
്് പ്രചാരണ ലവളയില വനീട്ടമ്മമാരില 
നിന്് ഉയര്ന് ലചാദ്യം ''നിങ്ങള്ക്് 
�ിണറായി വിജയപന ഒന്് ഒഴിവാക്ി 
െരാലമാ'' എന്ൊയിരുന്നു. ഈ 
ലചാദ്യം ലകട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ലഷൊഭിക്കു
കയല് ലവണ്െ്. ജനങ്ങള്ക്് കൂടുെല 
സ്വനീകാര്യമാകാന് െപന് �ാകപ്ടു
ത്തുകയാണ് പചലയ്ണ്െ്. സ്വയം 

വിമര്ശനതെിലൂപെ സ്വയം പുനര്നിര്മ്മിക്കുക. ഉ�ജാ�ക 
സംഘങ്ങളുപെ പുകഴ്ത്തു�ാട്ടില സ്വയം രമിക്ാെിരിക്കുക.
 ഇെതു�ഷെതെിന് ഒരു കാരക്ടര് ഉണ്ാവണം. അെ് ഇെതു
�ഷെതെിപറെ സ്വഭാവ സവിലശഷെ ഉള്പക്ാള്ളുന്ൊയിരി
ക്ണം. നലവാത്ാന മൂേ്യങ്ങള് പകട്ടുകാഴ്ചകള് ആക്ാനള്ളെ
ല്. അെ് മയൂസിയം �നീസാക്ി കച്ചവെം പചയ്ാനള്ളെപല്ന് 
കാര്യം ഏ്വം നന്ായി െിരിച്ചറിലയണ്െ് ഇെതു�ഷെമാണ്. 
സി�ിഎം വിമര്ശനം കമ്മയൂണി്റേ് വിരുദ്ധെയാപണന് വങ്

തെരം എഴുന്ള്ളിക്കുന് ലനൊക്ള് 
സി�ിഎംന െപന് ബാധ്യെയാണ്. 
സി�ിഎം വിമര്ശിക്പ്െണം. ആ 
വിമര്ശനമാണ് അെിപറെ അെിജനീ
വനതെിനള്ള വഴിപയാരുക്കുന്െ്. 
എല്ാ െിന്യലെയം അവൊരമായി 
�ിണറായി വിജയപന സ്ാ�ിപച്ചടുക്കു
ന്െ് സി�ിഎം നകപതെ ദാസ്യമാണ്. 
സി�ിഎം ലനതൃെ്വം ആലരാഗ്യകര
മായ വിമര്ശനം �ിണറായി വിജയന് 
ലനപര ഉയര്തെിയാല �േ വനീഴ്ചകളില 
നിന്നും അലദ്ഹപതെ രഷെിക്ാന് 
�ാര്ട്ടിക്് കഴിയം. സ്വന്ം ഉതെരവാദി
െ്വം നിര്വഹിക്ാതെ പസക്രലട്ടറിയ്് 
പമ്ര്മാരാണ് �ാര്ട്ടിയപെ അന്ക
രായി മാറിപക്ാണ്ിരിക്കുന്െ്.

വട്ിയൂര്ക്കാവിലം നകാന്ിേിലം 
നകാൺഗ്രസ്ിന്േ ഗ്രൂപേ് 
രാഷ്ട്രീേമാണ് നകാൺഗ്രസ്ി
ന്റെ വ്രീഴ്ചയ്ക് കാരണം. 
സ്ന്ം ഗ്രൂപേിന്േയം സ്ന്ം 
ഉപജാപകന്രയം വളര്ത്ാന് 
പാര്ട്ിന്േത്ന്ന് 
പാരന്വക്ന് നേതാക്കൾ 
നകാൺഗ്രസ്ിന്റെ 
സവിനശഷതോണ്. 

പ�രുന്യില എന് എസ് എസ് ആസ്ാനതെ് 2015 ജൂണ 15 ന് നെന് സുലരഷ് 
ലഗാ�ിപയ ഇറക്ിവിടുന് ജി സുകുമാരന് നായര്.

112019   നവംബര് 1-15email: janashakthi@gmail.com



ഇതെവണപതെ ൊരം സുകുമാരൻ നായർ െപന്. പ�രുന്
യിപേ �രമാധ്യഷെൻ സമദൂരതെിൽ നിന്് ശരിദൂരതെിലേ

ക്കു കളം മാ്ി. അനയായികൾ അെ്  ഐക്യജനാധി�െ്യ 
മുന്ണിക്് �ിന്തുണ എന്് വ്യാഖ്യാനിച്ചു. വട്ടിയൂർക്ാവിലും 
ലകാന്ിയിലും മത്സരിച്ച യഡിഎഫ് സ്ാനാർത്ികപള 
െങ്ങളുപെ സ്വന്ം സ്ാനാർഥികളായി പ്രഖ്യാ�ിച്ചു നായർ
്െ ലവാട്ടു�ിടുതെവം തുെങ്ങി. ലവാട്ട് എണ്ി ലനാക്ിയല്ാൾ 
ജാെിരാഷ്ട്രനീയതെിപറെ  �രി�ാെി െങ്ങൾക്കു കുതെകയല്, 
ലവപറയം സമുദായങ്ങളും ശക്തികളും ഈ രംഗതെ് മത്സര
തെിനപണ്ന്നും മനസ്ിോയി. അല്ാലഴക്കും യഡിഎഫിപറെ 
കുതെക മണ്ഡേങ്ങളിൽ ല�ാരിനിറങ്ങിയ രണ്  �െയാളികളും  

ലൊറ്റു പൊ്ിയിട്ടു് കഴിഞെിരുന്നു. 
 ലവകിയാപണങ്ിലും സുകുമാരൻ നായർക്് വിലവകം 

വന്നുദിച്ചു എന്ാണ് ലവാപട്ടണ്േിന് �ില്ന്നു അലദ്ഹം പുറ
തെിറക്ിയ പ്രസ്ാവനയിൽ നിന്നും മനസ്ിോക്ാൻ കഴിയ
ന്െ്. എൻഎസ്എസ് ജാെിരാഷ്ട്രനീയം കളിച്ചിട്ടില് എന്നും 
െങ്ങളുപെ നിേ�ാടുകൾ ഏപെങ്ിലും സ്ാനാർത്ികൾക്് 
പ്രലെ്യക �ിന്തുണ നല്കുന്ൊയിരുന്ില് എന്നും അലദ്ഹം 
വ്യക്തമാക്കുന്നു. നല്തു െപന്. ഈ പ്രഖ്യാ�നം കുറച്ചു ദിവസം 
മു്് ആയിരുന്നുപവങ്ിൽ  രണ് മണ്ഡേങ്ങളിലും കൃെ്യമായി 
പ്രെ്യഷെപ്ട്ട �ിന്ാക് സമുദായ സംഘബേവം ലക്രസ്വ 
ലവാട്ടുകളുപെ ഏകനീകരണവം ഒഴിവാക്ാനാവമായിരുന്നു. 

നേഖേം

എന്  പി  ന്െക്ട്ി 
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രണ്ിെത്തും ഈ സമുദായങ്ങൾ സംഘ
െിെമായി യഎഡിഎഫ് സ്ാനാർത്ി
കൾപക്െിപര അണിനിരന്നു എന്െ് 
മൂന്നുെരം. അവർ ഈ രണ് സ്ാനാർഥി
കപളയം യഡിഎഫ് സ്ാനാർത്ികൾ 
എന്ായിട്ടല്, മറിച്ചു എൻഎസ്എസ് 
ലനാമിനികൾ എന്് െപന്യാണ് കണ്െ്. 
അങ്ങപനപയങ്ിൽ അവർ നായന്ാരുപെ 
ലവാട്ടുപകാണ് ജയിക്പട്ട എന്് മറ്റു സമുദാ
യങ്ങൾ കരുെി എന്നും നിരനീഷെിക്ണം.

ഇെ് അ�കെകരമായ ഒരു �രി�ാെി
യാണ്. സമുദായങ്ങൾ കളതെിേിറങ്ങി 
കളിയ്കാൻ തുെങ്ങിയാൽ രാഷ്ട്രനീയം �ിലന്ാട്ടു
ല�ാകും. അെിപറെ  വിേ ഇതെവണ പകാടു
ലക്ണ്ിവന്െ് യഡിഎഫിനാണ് എന്നു 
െനീർച്ച.  ദനീർഘകാേം കയ്ിേിരുന് രണ്മ
ണ്ഡേങ്ങൾ സി�ിഎം പകാതെിപക്ാണ് 
ല�ായി. കഴിഞെ നിയമസഭാ െിരപഞെ
ടു്ിൽ   പ�ാതുവിൽ രാഷ്ട്രനീയമായ മത്സ
രമാണ്  നെന്പെങ്ിൽ ഇതെവണ പെക്ൻ ലകരളതെിൽ 
മത്സരം ജാെിലക്ാമരങ്ങൾ ഏപ്ടുത്തു. കായംകുളം വാളു
പകാണ്ള്ള പവട്ടുല�ാപേയായി സുകുമാരൻനായരുപെ രാഷ്ട്രനീയ 
അഭ്യാസം. �ഴയ കാരണവന്ാർ �ഠി്ിച്ച �ാഠങ്ങൾ പ�രു
ന്യിപേ ല�ാ്് മറന്നുല�ായൊകാം; അപല്ങ്ിൽ ഒരു�ലഷെ 
മന്ം മുെൽ നാരായണ�ണിക്ർ വപരയള്ള ഗുരുനാഥന്ാ
രുപെ �ാഠങ്ങപളാന്നും പുെിയ ലനൊവ് ഒരിക്ലും �ഠിച്ചി
രുന്ിപല്ന്നും വരാം.  ഏൊയാലും 
അെ് എൻഎസ്എസിപറെ ആഭ്യന്ര 
പ്രശ് നമാണ്. 

ഇവിപെ വിഷയം എൻഎ
സ്എസിന് എന്തുപകാണ് അക്ിെി 
�്ി എന്െല് മറിച്ചു ജാെിമെരാ
ഷ്ട്രനീയം എങ്ങപനയാണ് നമ്മുപെ 
ജനാധി�െ്യരാഷ്ട്രനീയപതെ കലു
ഷിെമാക്കുന്െ് എന്നും എങ്ങപന 
അെ് മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രനീയപതെ ഒരു 
കാൻസർല�ാപേ കാർന്നുെിന്ാൻ 
തുെങ്ങിയിരിക്കുന്െ് എന്നുമുള്ള  
പ്രശ് നമാണ്. രാഷ്ട്രനീയ ലനതൃെ്വം 
ഇെിപനെിപര ജാഗ്രെ �ാേിക്കുന്
െിൽ �രാജയപ്ട്ടു എന്നും �റയാം. 
അലെസമയം,  ഇെ് യഡിഎഫിന് 
മാത്രം ബാധകമായലൊ അവപര 
മാത്രം ഉെ്കണ്ഠപ്ടുലതെണ്ലൊ 
ആയ വിഷയമല്. കാരണം ജാെിമെ 
രാഷ്ട്രനീയം ഇതെവണ ഉ�െിരപഞെ
ടുപ്പുകളിൽ വ്യാ�കമായ അന്ർ
ധാരയായി പ്രവർതെിച്ചിരുന്നു. 

അെ് ലകരളതെിപേ മൂന്് മുന്ണികളും �രനീഷെിക്കുകയം 
പചയ്തിരുന്നു. ലനട്ടം പകായ്തെ് ഇതെവണ എൽഡിഎഫ് 
ആപണന്നു മാത്രം. �ലഷെ ഒരു ചക്യിട്ടാൽ മുയേിപന കിട്ടുന് 
ഈ �രി�ാെി എല്ാല്ാഴും വിജയിക്ില് എന്് മുഴുവൻ 
രാഷ്ട്രനീയപ്രസ്ാനങ്ങളും ഓർക്കുന്തു നല്ൊണ്. മാത്രമല്, 
അങ്ങപന  ചക്ാതെിന  ലകയിൽ വരുന് മുയേിന് ലവണ്ി 
പകാടുലക്ണ്ി വരുന് വിേ പചറുെല് ൊനം. �പണ്ാരാൾ 

�റഞെിലല്, കാൽ�ണം ചുണ്ക്ാ
യ്ക മുക്ാൽ്ണം ചുമട്ടുകൂേി എന്്. 
അതുെപന് സ്ിെി.  സമുദായ പ്രമാ
ണിമാരുപെ ലവാട്ടിനലവണ്ി വല്ാപെ 
പമനപക്ട്ടാൽ സുകുമാരൻ നായന്ാർ
ക്കും നലെശൻ മുെോളിമാർക്കും 
�ള്ളി അരമന െിരുലമനിമാർക്കും 
ലശഖുനാ കാന്പുരം മുെൽ അ്
േക്ണ്ി ഉസ്ാദ് വപരയളളവർക്കും 
ചുമട്ടുകൂേി മാത്രമല്, ഇന്പതെക്ാേ
ത്തു ൊങ്ങാൻ �്ാതെ ലനാക്കുകൂേി
യം പകാടുലക്ണ് ഗെിലകെിോകും 
രാഷ്ട്രനീയ ലനതൃെ്വങ്ങൾ. 

വട്ടിയൂർക്ാവിപേ പൂരതെിപറെ 
പ�ാേിമയിൽ വെക്കു മലഞ്ശ്വര
ത്തും പെക്കു അരൂരിലും സംഭവിച്ച 
രാഷ്ട്രനീയ ഗെിമാ്ങ്ങൾ കാണാെി
രിക്കുന്തും  ബുദ്ധിലമാശമായിരി
ക്കും. കാരണം രണ്ിെത്തും ഉണ്ായ 
യഡിഎഫ് വിജയതെിൽ അവരുപെ 
ഭാവി വിജയതെിപറെയം രാഷ്ട്രനീയ
മായ െിരിച്ചുവരവിപറെയം സൂചനകൾ 

ജാതിമത രാഷ്ട്രീേം 
ഇത്വണ 
ഉപതിരന്ഞെടുപ്പുകളിൽ വ്യാപക
മാേ അന്ര്ധാര
ോേി പ്രവര്ത്ിച്ിരുന്നു.
അത് നകരളത്ിന്േ 
മൂന്് മുന്ണികളും 
പര്രീക്ഷിക്കയം ന്െയ്ിരുന്നു. 
നേട്ം ന്കായ്ത് 
ഇത്വണ എൽഡിഎഫ് 
ആന്ണന്നു മാത്രം. 

പവള്ളാ്ള്ളി നലെശന്
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കാണാനം കഴിഞെില്. ഒരു�ലഷെ 
അ്തൊറിഞ്ചു പ്രധാനമന്ത്രിപയ
ല്ാപേ നമ്മുപെ മുണ്ടുതെ ലമാദിയപെ 
ലനപരയം  മാധ്യമങ്ങളുപെ  ലചാദ്യങ്ങ
പളാന്നും ഈ ജനാധി�െ്യ രാജ്യത്തു 
ഉയരാൻ �ാെില് എന് അേിഖിെ 
നിയമം വല്തും ഇെിനകം നാട്ടിൽ 
നെ്ിൽ വന്ിട്ടുണ്ാകണം. അപല്
ങ്ിലും ലചാദ്യം ലചാദിച്ചു എന്ിന 
െെി ലകൊക്ണം എന്് �ാവപ്ട്ട 
മാധ്യമപ്രവർതെകർ കരുെില്ാ
യാൽ അവപര കു്ം �റയന്െിലും 
അർത്മില്. 

അതുപകാണ് വട്ടിയൂർക്ാവി
പറെയം ലകാന്ിയപെയം മറുവശ
ത്തു മലഞ്ശ്വരവം അരൂരും എന്് 
സലദേശമാണ് നൽകുന്െ് എന് 
�രിലശാധന അനിവാര്യമാണ്. 
ഇെതു�ഷെം �രസ്യമായി അക്ാര്യം 
ചർച്ച പചയ്ാനിെയിപല്ങ്ിലും ആഭ്യ
ന്രമായി രണ് മണ്ഡേങ്ങളിപേയം 
ജനവിധി െങ്ങൾപക്ാരു  ശക്തമായ 
ൊക്നീൊണ് എന്് അവർ െിരിച്ചറി

യന്നുണ്ാകണം. കാരണം വട്ടിയൂർക്ാവിലും ലകാന്ിയിലും 
ഇെതു�ഷെപതെ സഹായിച്ച പ�ാതുവികാരമായ ജാെിരാഷ്ട്രനീ
യലതൊടുള്ള ജനങ്ങളുപെ മടുപ്പും പവറുപ്പും ലവപറാരു നിേയിൽ 
ഈ രണ് മണ്ഡേങ്ങളിലും യഡിഎഫ് വിജയതെിന് രാസെ്വ
രകമായിട്ടുണ്്.  മലെെര രാഷ്ട്രനീയപതെ ശക്തമായി ഉയർതെി
്ിെിച്ചാൽ അെ് ലകരളതെിൽ  പ�ാതുവിൽ യഡിഎഫിന് 
ഗുണം പചയ്യും എന് സലദേശമാണ് ഈ രണ് മണ്ഡേങ്ങളും 

നൽകുന്െ്.
ഉദാഹരണതെിന് മലഞ്ശ്വരം 

എടുക്കുക. ഇെ് സവിലശഷ സ്വ
ഭാവമുള്ള വെക്ൻ അെിർതെി 
പ്രലദശമാണ്. കന്ഡയം തുളുവം 
മേയാളവം ഒപക് ഇെകേർന്നു 
ലകൾക്കുന് ലദശം. ഹിന്ദുക്ളും 
മുസ്ിംകളും ഏൊണ്് തുേ്യമായി 
ന ി േ വ ി ൽ  ക ഴ ി ഞ്ഞു കൂ ടു ന് 
മണ്ഡേം. അവിപെ ബിപജ�ിയം 
സി�ിഎമ്മും ഇതെവണ �ഴകി
പ്പുളിച്ച ജാെിരാഷ്ട്രനീയതെിപറെ 
അെവകൾ െപന്യാണ് എടു
ത്തു�യ്ിയെ്. ബിപജ�ിയപെ 
െന്ത്രിപക്െിപര സി�ിഎമ്മിപറെ 
പൂണൂൽധാരി.  അലങ്ങരുപെ ലദവ 
വിശ്വാസപതെക്കുറിലച്ചാ ഹിന്ദു 
സവർണ �ാര്ര്യപതെക്കുറിലച്ചാ 

സമുദാേ പ്രമാണിമാരുന്ട 
നവാട്ിനനവണ്ി വല്ലാന്ത 
ന്മേന്ക്കട്ാൽ സുകുമാരന് 
ോേന്ാര്ക്ം േനടശന് 
മുതോളിമാര്ക്ം പള്ി 
അരമേ തിരുനമേിമാര്ക്ം 
സശഖുോ കാന്പുരം മുതൽ 
അ്േക്കണ്ി ഉസ്ാദ് വന്രയ
ള്വര്ക്ം ചുമട്ടുകൂേി മാത്രമല്ല, 
ഇന്ന്ത്ക്കാേത്തു താങ്ങാന് 
പറ്റാത് നോക്കൂേിയം 
ന്കാടുനക്കണ് ഗതിനകടിോകും 
രാഷ്ട്രീേ നേതൃത്ങ്ങൾ. 

ജി സുകുമാരന് നായര്

അെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. െങ്ങൾ മലെെര 
രാഷ്ട്രനീയതെിപറെ അട്ടില്റവകാശം 
ഈ െിരപഞെടുല്ാപെ  ലനെിക്
ഴിഞ്ഞു എന്് ഉൽലഘാഷിക്കുന് 
ഇെതു ലസദ്ധാന്ികർ ഈ വശം 
കാണാപെ ല�ാകുന്െ് എന്തുപകാ
ണ്ാപണന്് അറിയന്ില്. അതെരം 
ലബാധപൂർവമായ െിരസ് കരണം 
രാഷ്ട്രനീയമായ അന്െയിലേക്കു നയി
ച്ചുകൂൊയ്കയമില്. ഉദാഹരണതെിന്, 
െിരപഞെടുപ്പു വിജയം വിശകേനം 
പചയ്തുപകാണ്് മുഖ്യമന്ത്രി �ിണറായി 
വിജയൻ അരമണിക്കൂറിലേപറ ലനരം 
പെേിവിഷനിൽ സംസാരിക്കുന്തു 
ലകട്ടു. വട്ടിയൂർക്ാവം ലകാന്ിയപമാ
പക് �േവട്ടം വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞു. 
അലദ്ഹം അരൂരിപനക്കുറിച്ചു എന്തു
�റയം, മലഞ്ശ്വരത്തു സ്വന്ം 
സ്ാനാർഥി മൂന്ാം സ്ാനത്തു വിജ
യകരമായി വിരാജിക്കുന്െ് സംബ
ന്ിച്ച് എന്് വിശദനീകരണം നൽകും 
എപന്ാപക് ലകൾക്ാപമന്നു കരുെി 
പ്രഭാഷണം പൂർണമായം ലകപട്ടങ്ി
ലും അങ്ങപന ചിേ മണ്ഡേങ്ങളിലും ഇതെവണ ലകരളതെിൽ 
ഉ�െിരപഞെടു്് നെന്ൊയി അറിഞെ ഭാവലമ അലദ്ഹം 
പ്രകെി്ിച്ചില്. എന്നുപവച്ചാൽ കാര്യങ്ങളുപെ കിെപ്പുവശം 
അത്ര �ന്ിയല് എന്് കുശാഗ്രബുദ്ധിയായ മുഖ്യമന്ത്രി െിരി
ച്ചറിയന്നുണ്്. അെിനാൽ അലെക്കുറിച്ചു മിണ്ാെിരിക്കുക 
എന് നയം അലദ്ഹം സ്വനീകരിച്ചു എന്് മാത്രം. 

�ത്രക്ാർ ആരും ഒരു ലചാദ്യവം ഉന്യിച്ചൊയി 
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അറിയാതെവപരാന്നുമല് അന്ാട്ടുകാർ. 
എന്ിട്ടും സ്ാനാർഥി മുെൽ മുഖ്യമന്ത്രി 
വപര അേക്ിയെ് സി�ിഎം സ്ാനാർത്ി
യപെ പൂണൂൽ മാഹാത്മ്യം െപന്. ബിപജ�ി 
സ്ാനാർത്ിയപെ കാര്യം �ിപന് �റയാ
നമില്. ആൾ സാഷൊൽ അ്േവാസി
യാണ്; െന്ത്രികുടുംബതെിൽ �ിറന് ദ്വിജൻ. 
�ണ്കാേതൊപണങ്ിൽ ലവാട്ടു നാട്ടുകാർ 
കുട്ടയിോക്ി ചുമന്നു വനീട്ടിൽ പകാണ്പചന്നു 
പകാടുക്കും എന്െ് നിസ്ർക്ം. 

�പഷെ കാേം മാറി. ലവാട്ടു എങ്ങപന 
വിനിലയാഗിക്ണം എന്് നാട്ടുകാർ 
സ്വന്ം ബുദ്ധി പകാണ്് ആലോചിച്ചു െനീരു
മാനിക്കുന് കാേം. അവിപെ സി�ിഎമ്മും 
ബിപജ�ിയം െങ്ങളിൽ  ആരാണ് ഒന്ാ
ന്രം ഹിന്ദു,  ആരാണ് വിശ്വാസികളിൽ 
വിശ്വാസി എന് മത്സരമാണ്  ഫേതെിൽ 
നെതെിയെ്. അെിൽ നിന്് വ്യെിയാനം 
വരുതെി മത്സരരംഗം രാഷ്ട്രനീയമായ പ്രശ് നങ്ങളിലേക്കു െിരി
ച്ചുപകാണ്വരാനം ആലരാഗ്യകരമായ ഒരു സംവാദം ഉയർ
തൊനം ബാധ്യസ്നായ മുഖ്യമന്ത്രിയാകപട്ട, അലദ്ഹതെി
പറെ ഇല്ാഴപതെ അടുതെ സുഹൃത്തും അഭയുദയകാംഷെിയം 
ഉ�ലദശകനമായ പവള്ളാ്ള്ളി അവർകളുപെ ഭാഷയിോണ് 
സംസാരിച്ചെ്. പവള്ളാ്ള്ളി കണിച്ചുകുളങ്ങരയിൽ പുേി
യായിരിക്കും. നലവാത്ാനതെിപറെ ല�രിൽ ഉയർതെിയ 
ജാെിമെിേിപറെ നായകനായിരിക്കും. �പഷെ വെലക് 
മേബാർ കർഷക സമരങ്ങളുപെ 
നാൊണ്; ഇെതു�ഷെ പ്രസ്ാനങ്ങ
ളുപെ സമലരാജ്വേ �ാര്ര്യങ്ങൾ 
ഇന്നും ഓർമയിൽ സൂഷെിക്കുന് 
പ്രലദശമാണ്.  ഇെതു�ഷെതെിപറെ 
�ിന്തുണക്ാരായ  ജനങ്ങൾ ഇതെരം 
മലെെര �ാര്ര്യങ്ങപളയാണ് 
�ിൻ�റ്റുന്െ്. അെിനാൽ സഖാവ് 
കുഞെമ്പുവിപന െഴഞ്ഞു ശങ്ർ റായ് 
എപന്ാരു വിശ്വാസിപയ പകാണ്വ
ന്ല്ാൾ ജനം ലവാട്ടു െിരിച്ചുകുതെി. 
സി�ിഎം സ്ാനാർഥി മൂന്ാം 
സ്ാനത്തു ഭരേമായി നിേയറ്ിച്ചു. 
ഇതെവണ േനീഗ് സ്ാനാർഥിയം 
യഡിഎഫ് ലനതൃെ്വവം അവിപെ 
ഫേപ്രദമായ രാഷ്ട്രനീയ പ്രചാരണ
മാണ് നെതെിയെ്. ലകാൺഗ്രസ്സും 
േനീഗും ഒത്തുലചർന്നു ശക്തവം ചിട്ട
യള്ളതുമായ പ്രവർതെനം.  വർഗനീ
യമായ ചളിക്കുണ്കളിലേക്കു വനീണു
ല�ാകാനള്ള സാധ്യെ  സെ്യതെിൽ 
യഡിഎഫിന വേിയ ഭനീഷണിയായി 

വട്ിയൂര്ക്കാവിന്റെയം 
നകാന്ിയന്ടയം മറുവശത്തു 
മനചേശ്രവും അരൂരും എന്് 
സനന്ശമാണ് േൽകുന്ത് 
എന്  പരിനശാധേ അേിവാര്യ
മാണ്. ഇടതുപക്ഷം പരസ്യമാേി 
അക്കാര്യം െര്ച് ന്െയ്ാേിടേി
ന്ല്ലങ്ിലം ആഭ്യന്രമാേി 
രണ്ടു മണ്ഡേങ്ങളിന്േയം 
ജേവിധി തങ്ങൾന്ക്കാരു  
ശക്മാേ താക്ക്രീതാണ് 
എന്് അവര് തിരിച്റിയന്നു
ണ്ാകണം. 

മുന്ിലുണ്ായിരുന്നു. �ലഷെ േനീഗ് ജനറൽ പസക്രട്ടറി �ി പക 
കുഞൊേിക്കുട്ടി ലനരിട്ട് നയിച്ച പ്രചാരണം രാഷ്ട്രനീയമായി 
േഷെ്യലവധിയായി എന്് വ്യക്തം. 

അതുെപന്യാണ് അരൂരിലും ഷാനിലമാൾ ഉസ്ാൻ എന് 
സ്ാനാർത്ിയപെ വിജയതെിന് കാരണം എന്് ലവണം 
അനമാനിക്ാൻ. ഈ ലേഖകൻ അവിപെ എന്് നെന്നു 
എന്് ലനരിട്ട് അലന്വഷിച്ചിട്ടില്. �ലഷെ ഷാനിലമാളുപെ 
പ്രചാരണം പൂർണമായം രാഷ്ട്രനീയമായ വിഷയങ്ങളിൽ 

ഊന്ിയാണ്  നെന്െ്  എന്നു 
മനസ്ിോക്ണം. പവള്ളാ്ള്ളിയം 
സംഘവം അവിപെയം അവകാശ
വാദവമായി വരുലമാ എന്റിയി
ല്.  �ലഷെ ഷാനിലമാൾ ഉസ്ാപറെ 
രാഷ്ട്രനീയ പ്രവർതെനം പൂർണമായം 
മലെെര രാഷ്ട്രനീയതെിൽ അെിയറച്ച
ൊണ് എന്് അവപര  വിദ്യാർത്ി പ്ര
വർതെന കാേം മുെലേ നിരനീഷെിക്കു
ന്വർക്കു അറിയാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ 
ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന്െ് യഡിഎഫിന 
ഒരു െിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാണ് എന്് 
െപന്യാണ്. സുകുമാരൻ നായപര
ല്ാലുള്ള  ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്് 
സുരഷെിെമായ അകേം പ്രചാരണ 
രംഗപതെങ്ിലും  സൂഷെിക്ാൻ 
കഴിഞൊൽ അവർക്കു ലനട്ടമാണ്. 
ആ ലനട്ടമാണ് അരൂർ �ിെിപച്ചടുക്ാ
നം മലഞ്ശ്വരത്തു ഭൂരി�ഷെം പവറും 
89 ലവാട്ടിൽ നിന്് ഇതെവണ 7923 
ആയി വർധി്ിക്ാനം യഡിഎഫ് 
മുന്ണിപയ സഹായിച്ചെ്.  

 

�ി പക കുഞൊേിക്കുട്ടി
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അങ്ങപന ആ അങ്വം കഴിഞ്ഞു. ഇെതുമുന്ണിക്് ശ്വാ
സംവിൊവന് അന്രനീഷെമായി. ഉ�പെരപഞെടു്് 

നെന് അഞ്് നിലയാജകമണ്ഡേങ്ങളിപേ  രണ്് സനീ്ിൽ 
ഇെതുമുന്ണി വിജയിച്ചു. അവർക്് ആശ്വസിക്ാം. ഉ�പെ
രപഞെടു്ിന് മു്് അഞ്ിൽ നാലു സനീറ്റും യഡിഎഫിപറെ 
ലകകളിോയിരുന്നു. ഈ ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകൾക്് പൊട്ടുമു
്് നെന് �ാോ ഉ�പെരപഞെടു്ിലും ഇെതുമുന്ണിയാണ് 

വിജയിച്ചെ്. അതും യഡിഎഫിപറെ കയ്ിൽ ഇരുന് സനീ്ാണ്. 
അങ്ങപന ലനാക്ിയാൽ ഇല്ാൾ ആറിൽ മൂന്് സനീ്് ഇെതുമു
ന്ണിയം  മൂന്് സനീ്് യഡിഎഫം ആണ്. കളി ലരോയാപണ
ന്് സ് ല�ാർട്ട് സ് ഭാഷയിൽ �റയാം. �ലഷെ, ആറിൽ അഞ്ചു 
സനീറ്റും മു്് യഡിഎഫിപറെ ലകകളിൽ ആയിരുന്തുപകാണ്് 
അങ്ങപന �റഞൊൽ ശരിയാകില്. എൽഡിഎഫിന് സലന്ാ
ഷിക്ാൻ വകയണ്് എന്ർത്ം.

ജനങ്ങൾ 
തിരക്കഥ എഴുതുപ്്ാൾ

വി പക പ്രശാന്് വിജയിയായി പ്രഖ്യാ�ിച്ചല്ാള്

നേഖേം

എം വി ന്െന്ി

2019  നവംബര് 1-15 email: janashakthi@gmail.com16



ഇെതുമുന്ണിയപെ കയ്ിൽ 
നിന്് അരൂർ മണ്ഡേം യഡിഎഫ് 
�ിെിപച്ചടുത്തു. ആ �രാജയം 
എൽഡിഎഫിന് വിഷമമുണ്ാ
ക്കും. എങ്ിലും ഇെിന് പൊട്ടുമു്് 
നെന് ലോകസഭാ പെരപഞെടു
്ിൽ ആേപ്പുഴ ലോകസഭാ മണ്ഡ
േതെിൽ നിന്് മത്സരിച്ചു ലൊ് 
ഷാനിലമാൾ ഉസ്ാൻ അന്നും അരൂർ 
അസംബ്ി നിലയാജകമണ്ഡേതെിൽ 
ഭൂരി�ഷെം ലനെിയിരുന്നു. ഇതെവ
ണയം അരൂർ അവപര ലകവിട്ടില്. 

യഡിഎഫിന് അഭിമാനം �കരുന് വിജയമായി അതുമാറി. 
ഇെതുമുന്ണിക്് ലവകാരികമായ ഒരു�ാെ് ഓർമ്മകൾ 
ഉണർത്തുന് മണ്ഡേമാണ് അരൂർ. അതുപകാണ്് സ്വാഭാവി
കമായം യഡിഎഫ് ക്യാ്ിൽ ഷാനിലമാൾ ഉസ്ാൻ ഒരുൊര
മായി മാറി. അരൂരിപേ എൽഡിഎഫ് ക്യാ്ിൽ മ്ാനെയം.

ഇപൊപക്യാപണങ്ിലും ഭരണതെിേിരിക്കുന് ഇെതുമു
ന്ണിയാണ് ഉ�പെരപഞെടു്ിപന ലനരിട്ടെ്. ലകരളതെിൽ 
അധികാരതെിൽ ഇരുന്് പെരപഞെടു്ിപന ലനരിടുന് 
ആർക്കും ആറെി ഇങ്കുംബൻസി ഫാക്റ്ററുകൾ ഒരു�ാെ് ഉണ്ാ
കുമലല്ാ. അപൊന്നും ഇെതുമുന്ണിക്കും കുറവായിരുന്ില്. 
അപൊന്നും ല�ാരാഞെ് നല് ധാർഷ്ട്യവം! അപൊപക് ലകര
ളതെിപേ മാധ്യമങ്ങൾ ആലഘാഷിക്കുകയം പചയ്തു. ഇത്രയം 
മാധ്യമലകന്ദ്രിെമായ ലകരളംല�ാപോരു സമൂഹതെിൽ 
എന്ിട്ടും ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകളിൽ ഇെതുമുന്ണി ലനെിയവി
ജയം െനീർച്ചയായം അവർക്് ആനദേിക്ാൻ വകനൽകുന്നു
ണ്്.

യഡിഎഫിപറെ ലകകളിൽ നിന്് എൽഡിഎഫ് 
�ിെിപച്ചടുതെ രണ് മണ്ഡേങ്ങൾ ആണലല്ാ വട്ടിയൂർക്ാവം 
ലകാന്ിയം. വട്ടിയൂർക്ാവിൽ വി പക പ്രശാന്തും ലകാന്ിയിൽ 
പക യ ജനനീഷ് കുമാറും വിജയിച്ചു. രണ്ല�രും സി�ിഎം. 
ഒരു�ലഷെ, ഈ പെരപഞെടു്ിൽ മത്സരിച്ച മുഴുവൻ സ്ാ
നാർത്ികപളക്ാളും നല് പ്രെിച്ായ ഉണ്ായിരുന്െ് വി 
പക പ്രശാന്ിന് ആണ്. പ്രളയകാേപതെ അലദ്ഹതെിപറെ 
പ്രവർതെനങ്ങൾ അത്രപയളു്തെിപോന്നും ലകരളതെിന് 
മറക്ാൻ കഴിയമായിരുന്ില്ലല്ാ. എങ്ിലും സാധാരണഗ
െിയിൽ ലകരളതെിൽ നിേനിൽക്കുന് ജാെി സമവാക്യങ്ങൾ 

അലദ്ഹതെിന് അനകൂേമായിരുന്ി
ല്.വട്ടിയൂർക്ാവ്  ലമഖേകളിപേ 
ജാെിസമവാക്യങ്ങളിൽ സ്വാധനീന
ശക്തിയായിരുന് എൻ എസ് എസ് 
ലനൊവ് സുകുമാരൻ നായർ �ിന്തുണ
ച്ചെ് യഡിഎഫിപനയാണ്. സ്വാഭാ
വികമായം ദൂപര ഇരുന്് കളികാണു
ന് ആളുകൾക്് വി പക പ്രശാന്ിപറെ 
വിജയതെിൽ സംശയവം ഉണ്ായി
രുന്നു. �ലഷെ, വട്ടിയൂർക്ാവിലും 
ലകാന്ിയിലും സി �ി എം വിജയിച്ചു. 
ജാെിമാത്രം ലനാക്ിയല് െങ്ങൾ 
ലവാട്ടുപചയ്യുന്പെന്് ആ ലദശക്ാർ 
പെളിയിച്ചു. പക യ ജനനീഷ് കുമാറിപറെ 
വിജയതെിന് സി�ിഎം അടൂർ പ്രകാ
ശിലനാെ് കൂെി നദേി�റയണം!

 അരൂരിൽ സി�ിഎം സ്ാനാർ
ത്ിക്കുലവണ്ി ലനരിട്ട് ഇറങ്ങിയിപല്
ങ്ിലും ഷാനിലമാൾ ഉസ്ാന് എെിപര 
പവള്ളാ്ള്ളി നലെശൻ �േ ഒളിയമ്പു
കളും  എയ്തുപകാണ്ിരുന്നു. മാത്രമല്, 
ഈയിപെയായി സി�ിഎം വക്ാേ

നകരളത്ിൽ അധികാരത്ിൽ 
ഇരുന്് ന്തരന്ഞെടുപേിന്േ 
നേരിടുന് ആര്ക്ം ആറെി 
ഇങ്ംെന്സി ഫാക്റ്ററുകൾ 
ഒരുപാട് ഉണ്ാകുമനല്ലാ. 
അന്താന്നും ഇടതുമുന്ണിക്ം 
കുറവാേിരുന്ില്ല. അന്താന്നും 
നപാരാഞെ് േല്ല ധാര്ഷ്്യവും! 
അന്താന്ക്ക നകരളത്ിന്േ 
മാധ്യമങ്ങൾ ആന�ാഷിക്
കയം ന്െയ്തു.  
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തെ് �രസ്യമായി പ്രഖ്യാ�ിക്ാറുള്ള പവള്ളാ്ള്ളി നലെശൻ 
മാനസികമായി ഷാനിലമാൾ ഉസ്ാന് എെിപരയാപണന്് 
ലവാട്ടർമാർക്് ഊഹിക്ാനം കഴിയമായിരുന്നു. ആ മണ്ഡേ
തെിൽ ശക്തിയള്ള സമുദായമാണ് ഈഴവർ. അവർ സമ്മെി
ച്ചു െരിപല്ങ്ിലും ഈഴവരുപെ മാർ്ാ്പയന് ലറാളിോണ് 
പവള്ളാ്ള്ളി നലെശൻ. �ലഷെ, അപൊന്നും ലവാട്ടർമാർ 
മാനിച്ചില്. ഷാനിലമാൾ ഉസ്ാൻ അരൂരിപേ എം എൽ എ 
ആയി. ഈഴവരുപെ ജാെിയാലണാ മുസ്നീങ്ങളുപെ മെമാലണാ 
അരൂരിൽ ജയിച്ചെ് എന്് ആലോചിച്ചാൽ മനസിോക്ാവ
ന്ലെ ഉള്ളു.

നായന്ാരുപെ മാർ്ാ് സുകുമാരൻ നായലരയം 
ഈഴവരുപെ  മാർ്ാ് പവള്ളാ്ള്ളി നലെശലനയം അവരുപെ 
സമുദായാംഗങ്ങൾ ല�ാലും കാര്യമായി ഗൗനിച്ചില്. മാർ്ാ്
യപെ കനീഴിേപല്ങ്ിലും ക്രിസ്്യാനികളിൽ ശക്തിയം ബുദ്ധിയമു
ള്ള വിഭാഗമാണ് ഓർതെലഡാക് സ് വിഭാഗം. അവരും 
യാലക്ാബായക്ാരും െമ്മിലുള്ള കുരിശുയദ്ധം എത്ര
ലയാവർഷങ്ങളായി കണ്പകാണ്ിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ 
ലകരളനീയർ. ഓർതെലഡാക് സ് സഭക്ാരും  ഈ  പെര
പഞെടു്് രംഗതെ് ചിേ �ഴയ കണക്കുകൾ െനീർക്ാൻ 
പ്രവർതെിച്ചിരുന്നു. അതും ഫേം കണ്ില്! അവരുപെ 
ല�ാക്റ്റുകളിൽ ല�ാലും കാര്യമായ സ്വാധനീനം 
പചലുതൊൻ അവർക്് കഴിഞെില്.

 ആചാരമനസരിച്ച് ലകരളതെിപേ അടുതെ 
മന്ത്രിസഭ യഡിഎഫ് ആയിരിക്കുമലല്ാ. അങ്ങപനപയ
ങ്ിൽ നായർ മുഖ്യമന്ത്രിലവലണാ ഓർതെലഡാക് സ് 
മുഖ്യമന്ത്രിലവലണാ എന്ൊയിരിക്കുമലല്ാ ഭാവിെർ
ക്ം! നായരായ രലമഷ് പചന്ിതെേയം ഓർതെലഡാ
ക് സ് കാരനായ ഉമ്മൻചാണ്ിയം മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ 
പറഡിയായി ഇരിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായം രണ് 
സമുദായങ്ങളും ലനരലതെെപന് കളി തുെങ്ങുമലല്ാ. ആ 
കളിയിൽ അവരുപെ സമുദായങ്ങൾ ൊല്പര്യം എടുതെില് 
എന്ാണ് നമ്മൾ മനസ്ിോലക്ണ്െ്! സ്വന്ം സമുദായ

തെിൽ നിന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിപയ �ാരപവക്ാൻ 
കൂട്ടുനിന്നു എന് വിമർശനം ഉണ്ാകരുപെന്് 
പവള്ളാ്ള്ളി നലെശനം കരുെി.

           മേബാറുകാർക്് �ിെികിട്ടാതെ 
റൂട്ടിൽ ഓടുന് വണ്ിയാണ് �േല്ാഴും െിരു
വിൊംകൂർ രാഷ്ട്രനീയം!എന്നുപവച്ച് പകാച്ചിയം 
മേബാറും ജാെിരാഷ്ട്രനീയം അജ്ഞാെമായ പ്ര
ലദശങ്ങളാപണന്് കരുെരുെ്. �റയല്ാൾ 
എറണാകുളവം മലഞ്ശ്വരവം മലെെര ലമഖേ
കളാണ്.  എറണാകുളതെ് േതെനീൻ കലതൊേി
ക്രും മലഞ്ശ്വരതെ് മുസ്നീങ്ങളുമാണ്. അവർ 
മത്സരിക്കും അവർ വിജയിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്കും 
മത്സരിക്ാപമലന്യള്ളൂ. മലെെരവാദികൾ 
ആയതുപകാണ്് എറണാകുളപതെ േതെനീൻ 
കലതൊേിക്രും മലഞ്ശ്വരപതെ മുസ്നീങ്ങളും 
മ്ാലരയം വിജയി്ിക്ില്. സ്വാഭാവികമായം 
എറണാകുളതെ് പകാച്ചി പഡ�യൂട്ടി ലമയർ െി 

പജ വിലനാദും മലഞ്ശ്വരതെ് എം സി ഖമറുദ്നീനം വിജയിച്ചു. 
എറണാകുളതെ് പ�രുമഴയിൽ ആയിരുന്നു പെരപഞെടു്്. 
നഗരം പവള്ളപക്ട്ടിൽ അമർന് ദിനം. ലഹലക്ാെെില�ാലും 
നഗരസഭയപെ കു്കരമായ അനാസ്പക്െിപര ലഷൊഭിച്ചു 
സംസാരിച്ച വാർതെകളായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളിൽ. �ലഷെ, 
എന്തുഫേം! ജനങ്ങൾ പവള്ളപക്ട്ടുകൾ നനീന്ിക്യറിവന്് 
േതെനീൻകാരനായ  െി പജ വിലനാദിപന െപന് വിജയി്ി
ച്ചു! ലചാരച്ചാലുകൾ നനീന്ിക്യറിയ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാ�ിക്കുന്നു 
എന് മട്ടിൽ കമയൂണി്റേ്കാരുപെ ഒരു മുരോവാക്യം ഉണ്ലല്ാ, 
ഏൊണ്് അതുല�ാപേ.

ഒലര സമുദായതെിൽ നിന്് രണ്ല�ർ മത്സരിച്ചാൽ 
മെലനതൃെ്വം സ്വാഭാവികമായം ലകാൺഗ്രസ് സ്ാനാർ
ത്ിപയയാണ് �രിഗണിക്കുക. മല്െിപന പ്റേ്ിനിയായി 

 ഷാനിലമാള് ഉസ്ാന് വിജയതെിനലശഷം

 െി പജ വിലനാദ് വിജയതെിനലശഷം
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കരുതും. യാത്രയിൽ ശരിയായ െയർ ലവപണ്
ന്നുപവച്ചാൽ മാത്രം പ്റേ്ിനി ഉ�ലയാഗിച്ചാൽ 
മെിയലല്ാ.

             മലഞ്ശ്വരതെ് പചന്ാൽ അവിപെ 
എല്ാവർക്കും ബിപജ�ി ല�െിയാണ്. 
അതുപകാണ്് അവിെപതെ മുസ്നീങ്ങൾ നപല്ാരു 
മുസ്നീമിപന െപന് വിജയി്ിക്കും. അവരും 
മലെെരവാദികളാണ്. ബിപജ�ി ജയിക്ാ
െിരിക്ാൻ സി�ിഎം കുറച്ച് ലവാട്ടുകൾ 
മറിച്ചുപകാടുക്കുപമന് ആലരാ�ണം അവിപെ 
�ലണ്യള്ളൊണ്. സ്വാഭാവികമായം േനീഗ് 
ജയിക്കും. എൽഡിഎഫ് മൂന്ാംസ്ാനതെ് 
വരുന് അപൂർവം മണ്ഡേങ്ങളിൽ ഒന്ാണ് 
മലഞ്ശ്വരം. മലഞ്ശ്വരപതെ ബിപജ�ി 
വിരുദ്ധ ആട്ടക്ഥ �ണ്മുെൽലക് അങ്ങപന
യാണ്. എന്ാലും എല്ാഴും ലവാട്ട് മറിച്ചുപകാ
ടുതെ് നിങ്ങൾ േനീഗിപന സഹായിക്കുന്െലല്, 
ഒരിക്ൽ ല�ാലും േനീഗ് ലവാട്ട് മറിച്ചുപകാടുതെ് എൽഡിഎ
ഫിപന വിജയി്ിക്ാതെപെപന്ന്് നമ്മൾ േനീഗുകാലരാെ് 
ലചാദിക്രുെ്. എൽഡിഎഫിപേ മുസ്നീം ലവാട്ടുകളാലണാ 
േനീഗിനലവണ്ി ലചാരുന്പെന്നും നമ്മൾ ലചാദിക്രുെ്. 
ഏൊയാലും ബിപജ�ി ലൊൽക്കുമലല്ാ!

�ണ്മുെൽലക് പെരപഞെടു്് വിജയതെിന് ആധാരം 
അഞ്ചു ഘെകങ്ങളാണ്.  ജാെി, മെം, �ാർട്ടി, �ണം, സ്ാ
നാർത്ിയപെ പ്രെിച്ായ. അെിൽ ജാെി ഇക്ാേതെ് 
ഏപറക്കുപറ �രസ്യമായിതെപന് പ്രവർതെി
ക്കും. �പണ്ാപക് �ലരാഷെമായ സൂചനകൾ 
ആയിരുപന്ങ്ിൽ ഇല്ാൾ �രസ്യമായ 
സൂചനകൾ െപന് ഉണ്ാകും. ശക്തമായ 
ജാെിയാപണങ്ിൽ ആ ജാെി ഉൾപക്ാ
ള്ളുന് മെപതെല�ാലും പവല്വിളിക്ാം. 
ശക്തമായ �ാർട്ടിയാപണങ്ിൽ അതും ഒരു 
അനകൂേ ഘെകമാണ്. പ്രവർതെകരുപെ 
വൻലസന നിങ്ങൾക്് േഭിക്കും. അവരുപെ 
പ്രെ്യയശാസ്ങ്ങൾ നല്ൊയാലും പെര
പഞെടു്് കാേതെ് അെിപനാന്നും അത്ര
വേിയ ഉ�ലയാഗമില്. �ിപന് �ണതെി
പറെ പ്രാധാന്യം, �റയാപെെപന് എല്ാ
വർക്കും അറിയാമലല്ാ. സ്ാനാർത്ിയപെ 
പ്രെിച്ായ ഒരു പചറിയ കാര്യമല്. വട്ടിയൂർ
ക്ാവിൽ വി പക പ്രശാന്ിന് സാമുദായിക 
പവല്വിളികൾ മറികെക്ാൻ കഴിഞെെ് 
അലദ്ഹതെിപറെ പമച്ചപ്ട്ട പ്രെിച്ായ 
ഒന്നുപകാണ്മാത്രമാണ്.

ഈ കണക്കുകളിപേല്ാം വിജയിച്ചു
കഴിഞൊലും കമയൂണിസ്റ്റുകാർ �രിലശാ
ധിലക്ണ് ലവപറാരു കണക്കുകൂെിയണ്്. 
ഇന്്യൻ രാഷ്ട്രനീയം പ�ാതുവിൽ മൂന്നു ധാര

കളിോണ് സഞ്രിക്കുന്െ്.  മെരാഷ്ട്രനീയം, ജാെിരാഷ്ട്രനീയം, 
വർഗ്ഗരാഷ്ട്രനീയം. ബിപജ�ി മുലന്ാട്ട് പവക്കുന് മെരാഷ്ട്രനീയം 
എല്ാവർക്കും അറിവള്ളൊണലല്ാ. ഇന്ില്ാൾ എല്ാവരും 
അെിപന ജാെിരാഷ്ട്രനീയംപകാണ്് പ്രെിലരാധിക്ാനാണ് ശ്ര
മിക്കുന്െ്. അഖിലേന്്യാെേതെിൽ അെ് വിേല്ാകുന്ി
പല്ങ്ിലും എല്ായിെങ്ങളിലും ജാെിയപെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുണ്്. 
മൂന്ാമപതെ ധാര �ഴയകാേം മുെൽലക് കമയൂണിസ്റ്റുകാർ 
ഉയർതെി്ിെിക്ാൻ ശ്രമിക്കുന് വർഗ്ഗരാഷ്ട്രനീയമാണ്.

ഇല്ാൾ മെരാഷ്ട്രനീയ
തെിനം ജാെിരാഷ്ട്രനീയതെി
നം ആളുണ്്.ആർക്കുംലവ
ണ്ാതെെ് വർഗ്ഗരാഷ്ട്രനീയം 
മാത്രമാണ്. പെരപഞെടുപ്പു
കളിൽ വിജയിച്ചാലും വർഗ്ഗ
രാഷ്ട്രനീയം �രാജയപ്ട്ടാൽ 
കമയൂണിസ്റ്റുകാർ  �രാജയ
പ�ട്ടു എന്ാണ് അർത്ം. 
സ്വാഭാവികമായം ഇല്ാ
ഴപതെ വിജയങ്ങൾ അതെ
രതെിലുള്ള അലന്വഷണ
ങ്ങൾക്് തുെക്കും കുറിക്പട്ട. 
ജനങ്ങൾ എഴുതുന് െിരക്ഥ
യിൽ വർഗ്ഗരാഷ്ട്രനീയതെിപറെ 
പകാെിയെയാളം കാണാപെ
വരുല്ാൾ െങ്ങൾ വിജയിച്ചു 
എന്് കമയൂണിസ്റ്റുകാർക്് 
�റയാൻ കഴിയില്. മെരാഷ്ട്രനീ
യവം ജാെിരാഷ്ട്രനീയവം വർഗ്ഗ
ശത്രുക്ളുപെ ഒളിതൊവളങ്ങൾ 
ആണലല്ാ!

ആൊരമനസരിച്് നകരള
ത്ിന്േ അടുത് മന്ത്രിസഭ 
യഡിഎഫ് ആേിരിക്മനല്ലാ. 
അങ്ങന്േന്േങ്ിൽ ോേര് 
മുഖ്യമന്ത്രിനവനണാ ഓര്ത്നഡാ
ക് സ് മുഖ്യമന്ത്രിനവനണാ എന്
താേിരിക്മനല്ലാ ഭാവിതര്ക്കം! 
ോേരാേ രനമഷ് ന്െന്ിത്േ
യം ഓര്ത്നഡാക് സ് കാര
ോേ ഉമ്മന്ൊണ്ിയം മുഖ്യമ
ന്ത്രിോകാന് ന്റഡിോേി 
ഇരിക്കോണ്.

വിജയശ്രനീോളിെനായ ജലനഷ് കുമാറിന് ലകാന്ിയപെ ആരവം
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 നേഖേം 
സി ഗൗരിദാസന് ോേര് 

ഇന്്യയില 2019 �ിറന്െ് പുെിയ പ്രെനീഷെയമായാണ്. 
െനീവ്രഹിന്ദുെ്വതെിപറെ രാഷ്ട്രനീയാധിനിലവശതെിന് 

അന്്യമായി എന് പ്രെനീഷെയണര്തെിയ ദിവസങ്ങളും മാസ
ങ്ങളുമായിരുന്നു പുെിയ വര്ഷതെിപറെ ആദ്യ �കുെിയില. 
�പഷെ, പമയ് മാസലതൊപെ ആ പ്രെനീഷെകളുപെ നാ്് 
കരിഞ്ഞു. ഭാരെനീയ ജനൊ �ാര്ട്ടിപയ ഭരണതെില നിന്് 
അക്ാന് ഉെകും വിധമുള്ള സംയക്ത ഭൂരി�ഷെപമങ്ിലും 
ഇന്്യയിപേ വിഘെിെ പ്രെി�ഷെം ലനരിടുപമന് സ്വപ്ം 
െകര്ന്െിഞ്ഞു. ഇന്്യയ്ക് മുന്ില മലെെര-ജന�ഷെ രാഷ്ട്രനീ
യതെിപറെ പ്രെനീകമായി ഉയര്ന്നുവന് ലകാണഗ്രസിപറെ 
അന്പതെ അധ്യഷെന് രാഹുല ഗാന്ി യദ്ധക്ളതെില 
ലഹദേവെയപെ അഷൌഹിണിയാല വളയപ്ട്ടു. ഒ്ം 
നിന്വര് �രസ്പരം ലനര്പവട്ടും ഒളിപവട്ടും പവട്ടി മരിച്ചുവനീണു. 
മലെെര ബദല എന് സ്വപ്ം പ�ാേിഞ്ഞു.
 പെരപഞെടു്് ലൊലവിയപെ ഉതെരവാദിതെം 
ഏലക്ാന് ആരും െയ്ാറാകാെിരുന്ല്ാള് രാഹുല ഗാന്ി 
ആ ഉതെരവാദിതെം ഏപ്ടുത്തു. ലകാണഗ്രസിന് ഇനി ഒരു 
പനഹ്റു കുടുംബാംഗതെിപറെ ലനതൃെ്വം ആവശ്യമില് എന്് 
ഏൊണ്് പ്രഖ്യാ�ിച്ച് സ്ാനെ്യാഗം പചയ്തു. പുെിയ െേമുറ 
ഇന്്യയപെ ഗ്രാന്ഡ് ഓള്ഡ് �ാര്ട്ടിയപെ ലനതൃെ്വം ഏപ്ടു

ക്കുപമന്നും അങ്ങിപന ജനാധി�െ്യ-മലെെര രാഷ്ട്രനീയതെിന് 
ഇന്്യയില പുെിപയാരു വഴിച്ചാലുണ്ാവപമന് പ്രെനീഷെ 
അലൊപെ അസ്മിച്ചു. പനഹ്റു കുടുംബാംഗം െങ്ങപള നയി
ച്ചിപല്ങ്ില െങ്ങളില്ാൊവപമന്് ഭയന് ലകാണഗ്രസുകാര് 
വനീണ്ം ഒരിക്ല  കൂെി ലസാണിയാ ഗാന്ിയപെ കാേില 
വനീണു. അവര് ലകാണഗ്രസ് അധ്യഷെയായി മെങ്ങിപയതെി. 
ഉതെര് പ്രലദശിലും, ബിഹാറിലും, രാജസ്ാനിലും മധ്യ 
പ്രലദശിലും ആന്ധ്രയിലും പെേങ്ാനയിലും ബംഗാളിലും 
കര്ണാെകതെിലുപമല്ാം െകര്ന്െിഞെ പ്രെി�ഷെം ആപക 
�ിെിച്ചു നിന്െ് െമിഴ് നാട്ടില മാത്രം. ലകാണഗ്രസിന് ഏ്
വലമപറ സനീറ്റുകള് കിട്ടിയെ് പകാച്ചു ലകരളതെില നിന്്. 
 സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച രാഷ്ട്രനീയാവലഹളനതെില നിന്് 
ലകാണഗ്രലസാ മ്് പ്രെി�ഷെ കഷെികലളാ ഉെപനപയാ
ന്നും ഉയര്പതെഴുലന്ലക്ിപല്ന്് ലൊന്ിയ ദിവസങ്ങള്. 
അവയപെ തുെര്ച്ചയിോണ് മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന നിയമസ
ഭകളിലേക്കുള്ള പെരപഞെടുപ്പുകളും ഉതെര് പ്രലദശ്, ബിഹാ
ര്,�ഞ്ാബ്,ലകരളം തുെങ്ങിയ 16 സംസ്ാനങ്ങളിപേ 
നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകളും വന്െ്. 
ഇവയില ചിേ സംസ്ാനങ്ങളിപേങ്ിലും ഭരണ�ഷെമായ 
പ്രെി�ഷെം പെരപഞെടു്് ല�ാപേ എലന്ാ ചിേെ് നെക്കു

ഇനിയരം 
മരിച്ിട്ില്ലാത് ബദല് 

രാഹുലും ലസാണിയയം
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ന്നു എന് മട്ടിോണ് ഈ വേിയ/പചറിയ പെരപഞെടുപ്പുകപള 
കണ്െ്.ദൃശ്യ െേതെില കാര്യങ്ങള് അല്പം വ്യെ്യസ്മായിരു
ന്െ് മഹാരാഷ്ട്രയില മാത്രം. അന്യം നിലക്േിപറെ വക്
പതെതെിയിട്ടുള്ള ശരദ് �വാറിപറെ എന്സി�ി മാത്രമാണ് 
പെരപഞെടു്ിപന ഗൗരവമായി കണ്െ്. ലകാണഗ്രസ് 
ലനതൃെ്വം ഒ്ം നിന്നുപകാടുതെപെന്് മാത്രം. ലകരളതെില 
ഫേപ്രഖ്യാ�നം കഴിഞെല്ാള് അല്പം 'അ്ൊ ഞാലന!' 
ഒപക് ലകള്ക്കുന്നുപണ്ങ്ിലും ഒരു അേസ�രനീഷെണതെി
നപ്പുറലതെക്് ഈ ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകപള സി�ിഎലമ്മാ 
ലകാണഗ്രലസാ കലണ്ാ എന് ലചാദ്യം ഉതെരം കിട്ടാപെ 
(ആരും ശ്രദ്ധിക്ാപെയം) അേയന്നുണ്്.അല്ാഴാണ് 
എല്ാവപരയം--പ്രലെ്യകിച്ച് ബിപജ�ിപയ--പഞട്ടിച്ചുപകാ
ണ്് ഫേം വന്െ്. മഹാരാഷ്ട്രയില ആപകയള്ള 288 സനീറ്റു
കളില 164 എണ്തെില മത്സരിച്ച ബിപജ�ി 105 സനീറ്റുകളി
പോതുങ്ങി. സഖ്യ കഷെിയായ ശിവലസന മത്സരിച്ചെ് 124 
സനീറ്റുകളില, ജയിച്ചെ് 56 എണ്തെിലും. ലദാഷം �റയരു
െലല്ാ, 2014ല ബിപജ�ി മത്സരിച്ചെ് 260 സനീറ്റുകളിോ
യിരുന്നു; ജയിച്ചെ് 122 എണ്തെിലും. ശിവലസനയാകപട്ട 
282 സനീറ്റുകളില മത്സരിച്ച് 63 എണ്തെില ജയിച്ചിരുന്നു. 
ഇക്കുറി ബിപജ�ി-ശിവലസന സഖ്യം 200 സനീ്് കെക്കുപമ
ന്ായിരുന്നു ബിപജ�ി ലനതൃെ്വതെിപറെ അവകാശവാദം. 
�പഷെ, അതുണ്ായില്. മഹാരാഷ്ട്രയിപേ ജനങ്ങളുപെ ഉള്ളിപേ 
ലരാഷവം ഒരു ബദേിനായള്ള അലന്വഷണവം അവരുപെ 
ആഗ്രഹം മുന്കൂട്ടി കപണ്ന് ല�ാപേ ശരദ് �വാര് നെതെിയ 
െന്ത്ര�രമായ നനീക്ങ്ങളുമായിരുന്നു ബിപജ�ി-ലസന സഖ്യ
തെിപറെ പ്രെനീഷെകള്ക്് െെയിട്ടെ്. അലദ്ഹം പചയ്തെ് 
ഇത്രമാത്രം: 2014പേ മഠയതെരം ആവര്തെിച്ചില്. അന്് 
എന്സി�ി മത്സരിച്ചെ് 287 സനീറ്റു
കളില (അവലശഷിച്ച ഒരു സനീ്ില 
മത്സരിക്ാപെ ല�ായെ് എന്തുപകാ
ലണ്ാ എലന്ാ?), ജയിച്ചെ് 42 സനീറ്റു
കളില. ലകാണഗ്രസ് മത്സരിച്ചെ് 
278 സനീറ്റുകളിലും ജയിച്ചെ് 41 സനീറ്റു
കളിലും. �വാറിപറെ മനക്ണക്് 
ഫേിച്ചെ് ഇങ്ങിപന: എന്സി�ിക്് 
54 സനീറ്റുകള്, ലകാണഗ്രസിന് 44  
സനീറ്റുകള്. ബിപജ�ിക്് കുറഞെെ് 
2% ലവാട്ടുകളും 17 സനീറ്റുകളും; ശിവ
ലസനയ്ക് 3% ലവാട്ടുകളും 7 സനീറ്റുകളും. 
അെിപറെ ഫേം ബിപജ�ി-ലസനാ 
ഭരണതെില കാണാന് കിെക്കുന്
ലെയള്ളൂ.  
  ഹരിയാനയില ഇത്രപയാന്നും 
സംഭവിച്ചിപല്ങ്ിലും ഒന്് പഞട്ടിവിറ
ച്ചാണ് മലനാഹര് ോല ഖട്ടാര് ലദശം 
ഭരിക്കുന് �ാര്ട്ടിപയ ഇന്് അധികാര
തെിലേക്് മെക്ി പകാണ്വന്ിരിക്കു
ന്െ്. ആപകയള്ള 90 സനീറ്റുകളില 

ബിപജ�ിക്് േഭിച്ചെ് 40 സനീറ്റുകള് (2014ല 47 സനീറ്റുകള്). 
എഐസിസി ആസ്ാനപതെ ല�ാലും പഞട്ടിച്ചുപകാണ്് 31 
സനീറ്റുകളുമായി (2014ല 15 സനീറ്റുകള്)  ലകാണഗ്രസ് പൊട്ടു
�ിന്ാപേ! അവര്ക്ിെയില 10 സനീറ്റുകളുപെ വന് ലനട്ടവമായി 
മുന് ഉ�പ്രധാനമന്ത്രി ലദവി ോേിപറെ പ്ര�ൗത്രന് ദുഷ്യന്് 
ചൗതൊേ �ത്തുമാസം മുന്�് രൂ�നീകരിച്ച ജന്നായക് 
ജനൊ �ാര്ട്ടി. ലമാദി പ്രഭാവതെില അധികാരതെിലേക്് 
സുഗമമായി മെങ്ങി വരാപമന്് കരുെിയ ബിപജ�ി ഇന്് 
ദുഷ്യന്് ചൗതൊേയപെ �ാര്ട്ടിയപെ ദാഷെിണ്യതെിോണ്. 
അധികാരലതൊെ്  ഒട്ടി നിലക്ാന് ആശിക്കുന് സ്വെന്ത്രരുപെ 

�ിന്തുണ വേിപയാരു സാന്്വനവം. 
 മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാന
യിലും ഭാരെനീയ ജനൊ �ാര്ട്ടിലക്
്െ് കനതെ െിരിച്ചെിയാപണന്് 
നമ്മുപെ നാട്ടിപേ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമ
ങ്ങപളാന്നും കണ്ിപല്ന്് ലൊന്നുന്നു. 
എണ്ം കുറപഞെങ്ിലും വണ്ം കുറ
ഞെില് എന് മട്ടിലുള്ള രചനകള് 
നാം ഏപറ കണ്െ് ലകന്ദ്രതെിപറെ 
ഒരു കണ്് െങ്ങള്ക്് ലമലുപണ്ന് 
െിരിച്ചറിവിോവാം. ആര് കണ്ിപല്
ങ്ിലും  മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാന
യിലും ബിപജ�ിക്് �ഴയതുല�ാപേ 
െന്ിഷ്ടം പ്രവര്തെിക്ാനാവിപല്
ന്ാണ് വ്യക്തമാകുന്െ്. മഹാരാ
ഷ്ട്രയില 37 സനീറ്റുകളിലും ഹരിയാ
നയില 25 സനീറ്റുകളിലും ഭൂരി�ഷെം 
5000 ലവാട്ടുകളില ൊപഴയായിരുന്നു 
എന്തും അവയില െപന് 10 സനീറ്റു
കളില ഭൂരി�ഷെം 2000 ലവാട്ടുക
ളില ൊപഴയായിരുന്നു എന്തും 
രണ്് സംസ്ാനങ്ങളിലും മത്സരം 

മഹാരാഷ്ടേിന്േ ജേങ്ങളുന്ട 
ഉള്ിന്േ നരാഷവും ഒരു െദേി
ോയള് അനേ്ഷണവും 
അവരുന്ട ആഗ്രഹം മുന്കൂട്ി 
കന്ണ്ന് നപാന്േ ശരദ് പവാര് 
േടത്ിേ തന്ത്രപരമാേ 
േ്രീക്കങ്ങളുമാേിരുന്നു െിന്ജപി
-നസേ സഖ്യത്ിന്റെ പ്രത്രീക്ഷ
കൾക്ക് തടേിട്ത്.

മായാവെിയം അഖിലേഷ് യാദവം സഖ്യതെില ആയിരുന്ല്ാള്
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എത്ര കടുതെൊയിരുന്നു എന്െിപറെ സൂചന നലകുന്നുമുണ്്.
 ഇനി  ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകളിലേക്് ലനാക്കൂ. ഉതെര് 
പ്രലദശില ഉ�പെരപഞെടു്് നെന് 11 സനീറ്റുകളില മൂപന്ണ്ം 
ജയിക്ാന് അഖിലേഷ് യാദവിപറെ സമാജ് വാദി �ാര്ട്ടിക്ാ
യല്ാള്, ഒന്ില ല�ാലും വിജയിക്ാനായിപല്ങ്ിലും മത്സ
രിച്ച എല്ാ സനീറ്റുകളിലും 2017പന അല�ഷെിച്ച് ഏൊണ്് 
ഇരട്ടി ലവാട്ടുകള് (12.80%) ലനൊന് ലകാണഗ്രസിനായി. 
ലോക് സഭാ പെരപഞെടു്ിപേ ദയനനീയ ലൊലവിപയ 
തുെര്ന്് സമാജ് വാദി  �ാര്ട്ടിയമായള്ള ചങ്ങാതെം മുറിച്ച 
ബിഎസ് �ിക്് പവറും ലകയമായി മെലങ്ങണ്ിയം വന്നു.  
ബിപജ�ിയില നിന്് ജഭുവാ സനീ്് �ിെിപച്ചടുതൊണ് 
ലകാണഗ്രസ് മധ്യപ്രലദശില ഉ�പെര
പഞെടു്് മത്സരം അവസാനി്ിച്ചെ്. 
ലൊ്ൊകപട്ട ബിപജ�ി സംസ്ാന 
അധ്യഷെന് രാലകഷ്  സിംഗും . 
ബിഹാറില രാഷ്ട്രനീയ ജനൊ ദള് 
സിമ്ി ഭക്തിയാര്പുര് പജഡി(യ)വില 
നിന്് �ിെിപച്ചടുത്തു. ഛതെനീസ്ഗ
ഢില ലകാണഗ്രസ് ചിത്രകൂെ് സനീ്് 
ബിപജ�ിയില നിന്നും �ിെിപച്ചടുതെ
ല്ാള് ഉതെര് പ്രലദശില സയദ്പുരില 
സമാജ് വാദി  �ാര്ട്ടി വിജയപക്ാെി 
നാട്ടി. ലകാണഗ്രസില നിന്് കാലുമാറി 
ബിപജ�ിയില ലചര്ന്് ഗുജറാതെിപേ 
രാധന്പുരില മത്സരരംഗതെിറങ്ങിയ 
ഒബിസി ലനൊവ് അലല�ഷ് ൊക്കൂ
റിനാകപട്ട അല്പം ല�ാലും ഭാഗ്യമുണ്ാ
യതുമില്. 
 �ഞ്ാബിോകപട്ട ലകാണഗ്രസ,് 

ശിലരാമണി അകാേി  ദളിപനയം 
ബിപജ�ിപയയം ആം ആദ്മി �ാര്ട്ടി
പയയം ഒരുല�ാപേ പഞട്ടിച്ച് മൂന്നു 
സനീറ്റുകള് ലനെി. ലകരളതെിപറെ കഥ 
വിശദമായി മ്് ലേഖനങ്ങളില പ്രെി
�ാദിക്കുന്െിനാല ഇവിപെ ഒഴിവാക്കു
ന്നു.എന്ാണ് ലദശനീയെേതെില 51 
സനീറ്റുകളിലേക്് നെന് ഈ ഉ�പെ
രപഞെടുപ്പുകള് നലകുന് വേിയ 
സലദേശം? കൃെ്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രനീയ 
ബദല രൂ�നീകരിക്ാന് കഴിഞൊല 
ബിപജ�ിപയ പചറുക്ാനാവം എന്െ് 
െപന്. ലകാണഗ്രസും മ്് പ്രെി�ഷെ 
കഷെികളും ജനങ്ങളുപെ പ്രശ് നങ്ങള് 
ഉയര്തെി്ിെിച്ച് മത്സരരംഗപതെതെി
യാല ബിപജ�ിക്് അെ് കനതെ 
പവല്വിളിയയര്ത്തും എന്തും. ലമാഡി 
മാന്ത്രികെ പെരപഞെടു്ിന് പൊട്ടു 

മു്പതെ ദിവസം കാശ്നീര് അെിര്തെിയില പവെിയായി 
പ�ാട്ടിയെ് എത്ര ല�ര് ഓര്ക്കുന്നുപണ്ന്റിയില്. ലകര
ളതെിേിരുന്് ലദശനീയ രാഷ്ട്രനീയം വനീഷെിക്കുന്വര് ജമ്മു 
കാശ്നീരിന് പ്രലെ്യക �ദവി നലകിയിരുന് ഭരണഘെനയപെ 
അനലച്ദം 370 റദ്ാക്ിയെിപനക്കുറിച്ചുള്ള ഉതെലരന്്യന് 
ബിപജ�ി വനീ്ിളക്ല (ഇവിപെ അെ് ലകട്ടില്) അറിഞെി
ട്ടുമുണ്ാവില്. എന്ിന് �ാക്് അധനീന കശ്നീര് �ിെിച്ചെക്കും 
എന്െെക്മുള്ള ആക്രമലണാേ് സുകമായ വര്തെമാനം 
ഉതെരവാദപ്ട്ട സ്ാനങ്ങളില ഇരുന്വര് �റയന്തും 
നമ്മളില �േരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ാവില്. ശ്രദ്ധിപച്ചങ്ില െപന് 
അപൊപക് �െിവ് ബിപജ�ി പെരപഞെടു്് െന്ത്രമാപണ
ന്് നാം ഓര്തെിലട്ടയണ്ാവില്. �പഷെ ഇപൊപക് നെന്നു. 
ബാേലകാട്ടും മറ്റും ലോക് സഭാ  പെരപഞെടു ് ിപറെ ഫേശ്രുെി 

നിര്ണയിപച്ചങ്ില ആ െന്ത്രം വനീണ്ം 
ഫേിക്കുപമന് വിശ്വാസതെിോവണം 
ബിപജ�ി ലനതൃെ്വം വനീണ്ം അങ്ങിപന
യള്ള െനീവ്രെന്ത്രങ്ങള്ക്് ഒരുങ്ങിയെ്. 
�പഷെ ഒന്നും ഫേിച്ചിപല്ന്് മാത്രം. 
എന്തുപകാപണ്ന് ലചാദ്യം പ്രെി�ഷെ 
കഷെികള് സ്വയം ലചാദിക്കുപമങ്ില 
അവര്ക്് മനസിോകും ജനങ്ങള്ക്് 
യദ്ധമല് ലവണ്െ്, സമാധാനമാപണന്്, 
സാലഹാദര്യതെിപറെ ഇഴയടു്മാപണ
ന്്, കഴിക്ാന് ഭഷെണവം, കുെിക്ാന് 
പവള്ളവം, ലവേപയടുക്ാന് പൊഴിലും, 
കൃഷിയല്ന്ങ്ങള്ക്് ന്യായമായ വിേ
യമാപണന്്. ജനങ്ങളെ് �റയന്നുണ്്, 
അവര്--ലനൊക്ള്--ലകള്ക്കുന്നുലണ്ാ 
എന്ൊണ് പ്രശ് നം. 

ഹര്യാന മുഖ്യമന്ത്രി മലനാഹര് ോല ഖട്ടര് 

ഉദ്ധവ് ൊക്പറയം ഫെ്നാവിസും
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കവിത

ജേപാേന് കാര്യാട്്

മഴുലവറ്റുയിർവിടും കാെിപറെ ലരാദനം 
മഴയകന്ിെറുന് മണ്ിപറെ ഗദ്ഗദം.

കുെിനനീരുവ്ി വിറയാർന് ചുണ്ിനാൽ
കിളിലകഴും കൂട്ടിലേപക്ാരു സാന്ദ്രസാന്്വനം.
കളിമാറി കുസൃെിയ് പക്ാരെിയാകും കാഴ്ചകൾ
പെളിനനീരിൻ കുളിർലെെി �ായം മിഴികളിൽ
വിളിലകൾക്ാലൊടും മുകിൽല�ായ് മറഞെിലൊ
വഴിലയാരക്ണ്ണുമായ് െിരയന്േിവിനായ്.
�കൽല�ായ് �െരുമിരുളിപറെ ക്ളം
പുകിോയ് പുറമാപക പ�ാെിയം മയക്മായ്
പവളി�ാെിപെപന്ന് ലചാദ്യതെിനതെരം
പെളിയം മനസ്ിന്നുണർവായഷസ്സുകൾ.
പകാെികുതെി വാഴുപന്ാരധികാര ധൂർത്തുകൾ
പ�ാെി�ാറിച്ചകലുന് വഴിലയാരക്ാഴ്ചകൾ
�െയണി്ാട്ടിപറെ മുറുകുന് ൊളമായ്
ഉെലയാപറെ ഉടുതുണി ഉരിയന് ലവദികൾ.
നന് വിെച്ചെിൻ വിളപവടുപ്പുത്സവം
പവൺമ �രത്തുന് കെിലരാപറെ ലകതെേം.
പ്രണയപമാരുന്ാദ േഹരിയായള്ളിപേ 
പ്രളയതെിരകളിലുണരുന്ിര്മായ്.
അെിരിൊനാർക്കുലമയാകാപതൊരാർതെികൾ
എെിരിൊനാപരന് സാഹസലമാർക്കുകിൽ
കെിരിൊൻ പവ്ി വിരിയന് പൂവകൾ
�െിരായി �ാഴ്മണ്ിേെിയന് കാഴ്ചകൾ

!

ന്െളിപാടുകൾ
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നേഖേം

നഡാ. വറുഗ്രീസ് നജാര്ജ് 

ഇന്പതെ രാഷ്ട്രനീയ സാഹചര്യതെിൽ കമയൂണി്റേ്,ലസാഷ്യ
േി്റേ്, പ്രസ്ാനങ്ങളുപെ ഉതെരവാദിെ്വം നിർണയിക്കുക 

പ്രധാനമാണ്. ഇന്്യയിൽ കമയൂണിസ്റ്റു �ാർട്ടി ഔ�ചാരിക
മായി രൂ�നീകൃെമായെിപറെ നൂറാം വാർഷികം ആലഘാഷി
ക്ാൻ ഒരുക്ങ്ങൾ നെത്തുല്ാൾ ഒരു െിരിഞ്ഞുലനാട്ടം പ്രസ
ക്തമാണ്. വ്യക്തമായ ആശയ ആദർശങ്ങലളാടും നയ�രി�ാ
െികലളാടും കൂെി  സാമ്ാജ്യെ്വ വിരുദ്ധ പ്രസ്ാനമായി വളർന് 
കമയൂണിസ്റ്റു �ാർട്ടി സ്വാെന്ത്ര്യേബ്ിക്കുലശഷം രണ് ദശാബ്ദ
തെിനള്ളിൽ രണ്ായി �ിളർന്നു. ഈ �ിളർ്ിപറെ �ശ്ചാതെ
േപതെക്കുറിച്ച് പക ദാലമാദരൻ ‘നയൂ പേഫ്റ് റിവയൂ’വിൽ ൊരിക് 
അേിയമായി നെതെിയ പ്രസിദ്ധമായ അഭിമുഖതെിൽ വിശ
ദനീകരിച്ചിട്ടുണ്്. അന്ർലദ്ശനീയ കമയൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ാനതെിലു
ണ്ായ �ിളർ്് ഇന്്യയിപേ കമയൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ാനതെിലും 
ലചരിെിരിവിന്  ഇെയാക്ി. ഇന്്യൻ നാഷണൽ ലകാൺഗ്ര

സ്ിലനാടുള്ള സമനീ�നവം �ിളർ്ിന് ഒരു കാരണമായിരുന്നു.
എന്ാൽ ഈ രണ് കാരണങ്ങളും ൊരെലമ്യന അപ്രസ

ക്തമായി. ലസാവിയ്് യൂണിയൻ �െിനാറു രാഷ്ട്രങ്ങളായി 
ശിഥിേനീകരിക്പ്ട്ടു. അവ പൂർണമായം സ്വെന്ത്രരാഷ്ട്രങ്ങ
ളാണ്. ലകാമൺപവൽതെ് ഓഫ് ഇൻഡിപ�ൻഡറെ് ല്റേ്് സ് 
എന്ാണ് അവ അറിയപ്ടുന്െ്. അെിൽ അപൂർവം രാജ്യ
ങ്ങളിൽ മാത്രലമ കമയൂണിസ്റ്റു �ാർട്ടിക്കു പ്രാമുഖ്യമുള്ളു.  അെിൽ 
മിക് രാജ്യങ്ങളിലും കമയൂണിസ്റ്റു �ാർട്ടി ല�രു െപന് മാ്ി, 
ലസാഷ്യേിസ്റ്റു �ാർട്ടി എന്് ലഭദഗെി പചയ്തിട്ടുണ്്. ലചന
യാവപട്ട ഒരു വി�ണി അധിഷ്ഠിെ സ്ദ് വ്യവസ്യിലേക്് 
മാറി. അെിനാൽ നാൽ്തു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻ�് അന്ർ
ലദ്ശനീയ കമയൂണി്റേ് പ്രസ്ാനതെിലുണ്ായ �ിളർ്ിപറെ 
ആഘാെം ഏറ്റു വാലങ്ങണ്ി വന് ഇന്്യയിപേ കമയൂണിസ്റ്റു 
പ്രസ്ാനതെിന് ഇനി അെിപറെ ല�രിൽ വ്യാകുേപ്ലെണ് 

പ്ദശ്രീയ ബദല് 
അത് അകന്െയല്ല

ശരെ് �വാര്
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കാര്യമില്.
ഇന്്യൻ നാഷണൽ ലകാൺഗ്രസ്ി

ലനാടുള്ള സമനീ�നതെിപറെ കാര്യതെി
ലും ഇരു കമയൂണിസ്റ്റു �ാർട്ടികളും ൊര
െലമ്യന അയവള്ള സമനീ�നമാണ് 
സ്വനീകരിക്കുന്െ്. ഒന്ാം യ �ി എ 
ഗവൺപമറെ് മുെൽ ഇതു പ്രകെമായി
രുന്നു. �െിനാറാം ലോക് സഭാ പെര
പഞെടു്ിൽ ചിേ സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
ലകാൺഗ്രസ്സുമായി ലചർന്ാണ് ഇരു 
കമയൂണിസ്റ്റു �ാർട്ടികളും മത്സരിച്ചെ്. 
അെിന മുൻ�് ലചർന് ഇരു �ാർട്ടിക
ളുപെയം ലകാൺഗ്രസ്സുകളിൽ ഇന്്യൻ 
നാഷണൽ ലകാൺഗ്രസ്ിലനാെ് 
സംസ്ാനങ്ങളിൽ പെരപഞെടുപ്പു 
ധാരണക്് കളപമാരുക്ാനം െനീരുമാ
നമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം �ിളർ്ിന് 
ആധാരമായ ഭൗെിക സാഹചര്യ
ങ്ങൾ �ശ്ചാദ്ഗമിച്ച സദേർഭതെിൽ 
ഇരു �ാർട്ടികളും ഒരുമിച്ചു വരുന്െി
പനക്കുറിച്ചും ലയാജിക്കുന്െിപനക്കു
റിച്ചും ആലോചിക്ണം. ഏൊനം 
ആഴ്ചകൾക്കു മുൻ�് ‘ദ ഹിന്ദു’ ദിന�
ത്രതെിൽ സി �ി ഐ യപെ രാജ്യസഭാംഗമായ 
ബിലനായ് വിശ്വം എഴുെിയ  ലേഖനതെിൽ കമയൂ
ണിസ്റ്റു  �ാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ചു വലരണ്െിപറെ അനി
വാര്യെ ചൂണ്ിക്ാണിച്ചിരുന്നു.

ഇനി ലയാജിക്ാപെ നിവൃതെിയില് എന് 
ഘട്ടതെിോണ് ലസാഷ്യേിസ്റ്റു �ാർട്ടികൾ.
ലകാൺഗ്രസ്ിലനാടുള്ള സമനീ�നപതെ സംബന്ി
ച്ചും അവർക്ിെയിലും സലദേഹമുണ്ായിരുന്നു. ഒരു 
വികസ്വര രാഷ്ട്രതെിൽ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണതെിന് 
മുഖ്യ ഭരണാധികാരിയമായി സഹകരിക്ണം 
എന് ആശയം ഉൾപക്ാള്ളിച്ച് ‘കം�ൽഷൻസ് 
ഓഫ് എ ബാക്് ലവർഡ് ഇലക്ാണമി’ എന് 
ല�രിൽ ലസാഷ്യേിസ്റ്റു �ാർട്ടി പ്രസിഡറൊയിരുന് 
അലശാക ലമതെ ഒരു െനീസിസ് �ാർട്ടി സലമ്മളന
തെിൽ അവെരി്ിച്ചിരുന്നു. എന്ാൽ ലകാൺഗ്രസ്ി
പറെ മുെോളിതെ നയങ്ങപള �രാജയപ്ടുതൊനം 
ആ �ാർട്ടിയപെ അധികാര കുതെക െകർക്ാനം 
സംസ്ാനങ്ങളിൽ മുന്ണികൾ രൂ�നീകരിക്ണ
പമന് ലോഹ്യയപെ നിേ�ാെിനായിരുന്നു �ാർട്ടി
യിൽ പ്രാമുഖ്യം കിട്ടിയെ്. ഇപ്രകാരം ലകാൺഗ്രസ്് 
വിരുദ്ധെയപെ അെിസ്ാനതെിൽ ആ �ാർട്ടി ലവർ
െിരിച്ചു സാമൂഹ്യ നനീെിക്ായി മണ്ഡൽ കമ്മനീഷൻ 
നെ്ാക്ിയതും വർഗ്ഗനീയ ശക്തികളിൽ നിന്് 
ബാബറി മസ്ജിദിപന സംരഷെിച്ചതും �ിലന്ാക്, 
ദളിെ്, നയൂന�ഷെ വിഭാഗങ്ങൾ ആ �ാർട്ടിയിലേ

ക്് ആകർഷിച്ചു. ആശയ�രമായ 
ദൃഢെയപണ്ങ്ിലും സംഘെനാ�ര
മായ അരാജകെ്വം  ആ �ാർട്ടിപയ 
�േ കഷണങ്ങളായി കനീറി മുറിച്ചു. 
�െിനാറാം ലോക് സഭാ പെരപഞെ
ടു്ിൽ ഇെിൽ �േ �ാർട്ടികളും 
ലദശനീയ െേതെിൽ ലകാൺഗ്രസ്ി
പറെ ലനതൃെ്വം അംഗനീകരിക്കുകയം 
സംസ്ാനങ്ങളിൽ ലകാൺഗ്രസ്സു
മായി പെരപഞെടുപ്പു സഖ്യതെിൽ 
ഏർപ്ടുകയം പചയ്തു. ലസാഷ്യേി
സ്റ്റുകൾക്കും ലകാൺഗ്രസ്് വിരുദ്ധെ 
ഇല്ാൾ ഒരു വിഷയമല്. ഈ 
സാഹചര്യതെിൽ ഒരു ജനാധി�
െ്യ മലെെര ബദേിന് സാദ്ധ്യെ 
പെളിയം.

ക മ യൂണ ി ്റേ്  � ാ ർ ട്ട ി ക ളു ം 
ലസാഷ്യേിസ്റ്റുകളും െമ്മിലുള്ള 
േയനം രാജ്യപതെ പ്രെി�ഷെ 
നിരക്് പുതെൻ ഉണർവ് നൽകും 
എന് കാര്യതെിൽ ഒരു സംശയവമി
ല്. ലകാൺഗ്രസ്സുമായി സംസ്ാനങ്ങ
ളിൽ അകലന്ാ എെിർലതൊ നിൽ

ആര്ട്ിക്കിൾ 370,  യ എ പി എ 
നദദഗതി എന്്രീ വിഷേങ്ങളിൽ 
നകാൺഗ്രസ്് പാര്േന്മറെംഗ
ങ്ങൾ വ്യത്യസ് സ്രത്ിോണ് 
സംസാരിച്ത്. അ്തു 
നപരുമാേി തേയേര്ത്ി 
േിൽനക്കണ്തിനപകരം 
കേത് പരാജേ ഭാരത്ാൽ 
തേ പൂഴ്തിേിരിക്കോണവര്. 
നകാൺഗ്രസ്ിന്റെ അദ്്യക്ഷ
സ്ാേം ഏന്റ്റടുക്കാന് 
നപാലം മുതിര്ന് നേതാക്കൾ 
തയ്ാറാവുന്ില്ല. 

അലശാക്  ലമതെ
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ക്കുന് പ്രാലദശിക �ാർട്ടികൾ ബി പജ �ി കൂൊരതെിലേക്കു 
നനീങ്ങുകയാണ്. അപ്രകാരമാണ് രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരി�ഷെം 
ഇല്ാതെ ബി പജ �ിക്് ഔലദ്യാഗിക ബില്കൾ അനായാസം 
�ാസ്ാക്ിപയടുക്ാൻ സാധിച്ചെ്. പ്രെയുെ ഇെതു�ഷെ ജനാ
ധി�െ്യ ലസാഷ്യേിസ്റ്റു �ാർട്ടികളുപെ ഒരു ബദൽ മുന്ണി രൂ�
പ്ടുകയാപണങ്ിൽ പ്രസ്തുെ പ്രാലദശിക  �ാർട്ടികൾക്് സ്വ
െന്ത്രമായ നിേ�ാെ് എടുക്കുന്െിന് 
ധനീരെ വരും. ആം ആദ്മി �ാർട്ടി, 
പെലുങ്കുലദശം, ലവ എസ് ആർ 
�ാർട്ടി, ബിജു ജനൊദൾ തുെങ്ങിയ 
പ്രാലദശിക �ാർട്ടികൾ ഇപ്രകാരം 
സമനീ�കാേതെ് ബി പജ �ി പയ 
ലദശനീയ െേതെിൽ സഹായിച്ചു; 
അലെ സമയം അവർ സംസ്ാനങ്ങ
ളിൽ ബി പജ �ി പയ �രാജയപ്ടു
തെിയാണ് സംസ്ാന ഭരണതെിൽ 
എതെിയതും. പ്രാലദശിക  �ാർട്ടി
കപള ഭനീഷണിപ്ടുതെിലയാ പ്രലോഭ
നങ്ങൾ നൽകിലയാ ഇല്ാഴപതെലയാ 
മുൻകാേപതെലയാ ലകസുകൾ 
ചൂണ്ിക്ാട്ടിലയാ അവപര വരുെിക്കു 
നിർതൊൻ ലകന്ദ്ര ഗവൺപമറെിന 
സാധിക്കുന്നു.

കാശ്നീർ, മുതെോഖ്, �ൗരെ്വ 
രജി്റേർ തുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ 
സി �ി ഐ (എം) സ്വനീകരിച്ച 
ലനതൃെ്വ�രമായ പ്രെി�ഷെധർമ്മം 
എടുത്തു �റലയണ്ൊണ്. ജമ്മു 
കാശ്നീരിപേ സി �ി ഐ (എം) 

ലനൊവ െരിഗാമിപയ സദേർശി
ക്കുന്െിന് സുപ്രനീം ലകാെെിയിൽ 
ഹർജി ഫയൽ പചയ്ത് അനമെി 
വാങ്ങിയ സനീൊറാം പയച്ചൂരി ഉതെ
രവാദിെ്വമുള്ള ലനതൃെ്വതെിന് 
മാതൃക കാണിച്ചു. ആർട്ടിക്ിൾ 
370,  യ എ �ി എ ലദദഗെി 
എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലകാൺഗ്ര
സ്് �ാർേപമറെംഗങ്ങൾ വ്യെ്യസ് 
സ്വരതെിോണ് സംസാരിച്ചെ്. 
അ്തു ല�രുമായി െേയയർതെി 
നിൽലക്ണ്െിന�കരം കനതെ 
�രാജയ ഭാരതൊൽ െേ പൂഴ്തിയിരി
ക്കുകയാണവർ. ലകാൺഗ്രസ്ിപറെ 
അദ്ധ്യഷെസ്ാനം ഏപ്ടുക്ാൻ 
ല�ാലും മുെിർന് ലനൊക്ൾ െയ്ാ
റാവന്ില്. �ഞ്ാബ്, രാജസ്ാൻ, 
മദ്ധ്യപ്രലദശ്, പുതുലശേരി എന്നീ 
ന ാ ലു  സ ം സ് ാ ന ങ്ങ ള ി ൽ 

മാത്രമാണ് ലകാൺഗ്രസ്ിന് ഭരണമുള്ളപെങ്ിലും രാജ്യപതെ
ല്ായിെത്തും ലകാൺഗ്രസ്ിന് ഘെകങ്ങളുണ്്. ദളിെരുലെയം 
�ിലന്ാക്ക്ാരുലെയം നയൂന�ഷെങ്ങളുലെയം ലമൽ അെിക്ര
മങ്ങൾ നെക്കുന് ഇെങ്ങളിൽ അവർ സദേർശനം നെതെണം. 

അടുതെ വർഷം ജനവരി മാസതെിൽ രാജ്യ വ്യാ�കമായി 
പൊഴിോളി സംഘെനകൾ പ്രഖ്യാ�ിച്ചിരിക്കുന് പ്രലഷൊഭം 
ഇല്ാഴപതെ ജഡാവസ്യിൽ നിന്് ജനങ്ങപള ഉണർത്തും. 

അലമരിക്യിപേ ഹൂ്റേണിൽ 
ലമാദിയം രേംപും കൂെി നെതെിയ 
ആലഘാഷം ഇസ്ാമിപനെിപരയ
ള്ള ആലഘാഷമായിരുന്നു. പൊട്ടു 
�ിന്ാപേ ഇന്്യയിപേ പ�ലരോളിയം 
ക്നികളുപെ വിൽ്ന പ്രഖ്യാ�ി
ക്കുകയം അലമരിക്ൻ ക്നിയായ 
എക് സൺ - പമാബനീൽ അതു വാങ്ങു
ന്െിനള്ള ചർച്ചകൾ തുെങ്ങുകയം 
പചയ്തു. ജ്ാനിൽ ഹിലരാഹിലൊയം 
ഇ്േിയിൽ മുലസാളിനിയം ജർമ്മ
നിയിൽ ഹി്് േറും പചയ്തതുല�ാപേ 
ചരിത്രപുസ്കങ്ങൾ െിരുതെിപയഴുെ
ണപമന്് ആഹ്വാനം വന്ിരിക്കുന്നു. 
റി്ബ്ിക്ിപന രഷെിക്ാൻ, ഭരണ
ഘെനപയ സംരഷെിക്ാൻ ഇനിപയ
ങ്ിലും നമുക്് ഒരുമിക്ാം.

ഈ �ശ്ചാതെേതെിൽ ലവണം 
മഹാരാഷ്ട്ര, ഹര്യാന  എന്നീ സംസ്ാ
നങ്ങളിപേ നിയമസഭാ   പ�ാതുപെ
രപഞെടുപ്പു  ഫേപതെയം  മ്്   ചിേ  
നിയമസഭാ ഉ�പെരപഞെടുപ്പുകളുപെ

ആഭ്യന്ര പ്രശ് േങ്ങൾ 
പരിഹരിച്ിരുന്ന്ങ്ിൽ
നകാൺഗ്രസിേ് 
ഏറ്റവും വേിേ ഒറ്റ കക്ഷി 
ആകാമാേിരുന്നു. 
എങ്ിലം ഹര്യാേേിൽ 
നകാൺഗ്രസിനറെത് 
ഒരു മിന്നുന് പ്രകടേം 
തന്ന്ോണ്. 
നകാൺഗ്രസിേ് അത്രം 
ഒരു പ്രത്യാഗമേനശഷിയണ്് 

ദുഷ്യന്് പചൗട്ടാേ
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യം   ഫേപതെ  വിേയിരുതൊൻ.            
ഹര്യാനയിൽ കഴിഞെ ലോക് സഭാ 

പെപരപഞെടു്ിൽ മുഴുവൻ സനീറ്റുകളും 
ബിപജ�ി കരസ്മാക്ിയെിന �ിന്ിൽ 
ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യമുണ്ായിരു
ന്നു. മുലന്ാക് സമുദായങ്ങൾക്്ലകന്ദ്ര 
ഗവപമെറെ്  �ത്തു ശെമാനം സംവരണം 
പ്രഖ്യാ�ിച്ചലൊപെ ജാട്ടുകൾ ബിപജ�ിക്് 
അനകൂേമായി  ലവാട്ട് ലരഖപ്ടുതെി. 
െൽഫേമായി ചൗട്ടാേ കുടുംബതെിപറെ 
പ്രാമാണ്യമുള്ള ജാെി ലവാട്ടിന്   ഷെയം 
സംഭവിച്ചിരുന്നു. എന്ാൽ ഇതെവണ 
സംസ്ാന രാഷ്ട്രനീയമാണ് ചർച്ചാ വിഷ
യമായതു എന്െിനാൽ ആ ലവാട്ടുകൾ 
ചൗട്ടാേയപെ പചറുമകനായ ദുഷ്യന്് 
ചൗട്ടാേയപെ ജന നായക് �ാർട്ടിക്് 
െിരിപക േഭിച്ചു. ലകാൺഗ്രസിന് 31 സനീറ്റും 
28 ശെമാനം ലവാട്ടും േഭിച്ചു. ആഭ്യന്ര 
പ്രശ് നങ്ങൾ �രിഹരിച്ചിരുപന്ങ്ിൽ 
ലകാൺഗ്രസിന് ഏ്വം വേിയ ഒ് കഷെി 
ആകാമായിരുന്നു. എങ്ിലും ഹര്യാനയിൽ 
ലകാൺഗ്രസിലറെെ് ഒരു മിന്നുന് പ്രകെനം െപന്യാണ്. 
ലകാൺഗ്രസിന് അതെരം ഒരു പ്രെ്യാഗമനലശഷിയണ്്

ഈ പ്രവണെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ദൃശ്യമായി. കഴിഞെ 
ലോക് സഭ പെരപഞെടു്ിൽ ലകാൺഗ്രസിന് ഒരു സനീറ്റും 

എൻ സി �ിക്് നാേ് സനീറ്റുമാണ് േഭിച്ചെ്. മഹാരാഷ്ട്രയിപേ 
മുഖ്യ സാമൂഹിക ശക്തിയായ മറാതെകൾക്് ചിേ സംവരണ 
ആനകൂേ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാ�ിച്ചാണ് എന്നും െങ്ങലളാെ് അകേം 
�ാേിച്ചിരുന് മറാതെകപള ബിപജ�ി െങ്ങലളാെ് അടു്ിച്ചെ്. 

എന്ാൽ ഇതെവണ മറാതെകൾ  ഗ്രാമനീണ 
ലമഖേയിപേ കാർഷിക  പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർതെി   
എൻ സി �ിക്് ലവാട്ട് പചയ്തു െങ്ങളുപെ അതൃപ്ി 
�രസ്യമാക്ി. മാത്രമല് ലോക് സഭ പെര
പഞെടു്ിൽ പ്രകാശ് അംലബദ്ക്റുപെ ലനതൃ
െ്വതെിലുള്ള അധഃസ്ിെ ഭൂരി�ഷെ മുന്ണി  
ലകാൺഗ്രസ്  ലവാട്ടുകപളയാണ് ഭിന്ി്ിച്ചെ്. 
എന്ാൽ ഇതെവണ ലകാൺഗ്രസിപറെ �ര്
രാഗെമായ സാമൂഹിക അെിതെറയിൽ പ്രബ
േമായ ദളിെ്കളും മുസ്ിങ്ങളും ആ �ാർട്ടിയിൽ 
െിരിച്ചു വന്െിപറെ ഫേമായി ലകാൺഗ്രസിന് 
44 സനീറ്റും15 ശെമാനം ലവാട്ടും േഭിച്ചു. എൻസി
�ി-ലകാൺഗ്രസ് സഖ്യം കല്കെിയില്ാപെ സനീ്് 
�ങ്ിട്ടെിനാൽ  ഇരു �ാർട്ടികൾക്കും കൂെി 98 
സനീ്് േഭിച്ചു.

ഇലൊപൊ്ം ബിപജ�ിയപെ സഖ്യക
ഷെിയായ പജഡിയവിന്  ബിഹാറിൽ ഉ�പെ
രപഞെടു്ിപേ കനതെ െിരിച്ചെിയം ഉതെർ 
പ്രലദശിൽ ബിപജ�ിക്് സനീറ്റുകൾ നഷ്ടമായതും 
ലകരളതെിൽ ഒരു അഖിേ ലകരളം �ാർട്ടിയായി 
വിെരാൻ പവ്ിയ ആ �ാർട്ടി കൂ്െഞെതും 
ലചർത്തുവായിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. 
മലെെര ശക്തികൾ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുക,വിജയം 

അകപേയല്. 

െരിഗാമി

പ്രകാശ്  അംലബദ് കര്
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 നേഖേം 
മുംസെ ന്മേിൽ / അന്സര് അേി

‘ജനാധിപത്യത്ിന്റെ 
ഉത്സെരം’

മഹാരാഷ്ട്ര വനീണ്ം ഒരു നിയമസഭാ െിരപഞെടു്ിലൂപെ 
കെന്നുല�ായി.  പകാച്ചുലകരളതെില അഞ്ചു നിയമസഭാ 

ഉ�െിരപഞെടു്് മാധ്യമങ്ങള് മാത്രമല്, നഗരങ്ങളം ഗ്രാമ
ങ്ങളും ആലഘാഷിച്ചല്ാള് ഇവിപെ മഹാനഗരതെില െിര
പഞെടു്് പ്രചരണങ്ങള് പ�ാതുലവ മൂകമായിരുന്നു. കഴിഞെ 
ഒന്നുരണ്് ദശാബ്ദങ്ങളായി ഇൊണ് രനീെി. ചുവപരഴുതെില്. 
ല�ാ്റേറുകളില്. നാല്പെ് വര്ഷം മു്് നഗരതെിപേതെിയ 
കാേതെ് മറാഠി ഭാഷ �ഠിക്ാന് ശ്രമം തുെങ്ങിയെ് െിര
പഞെടുപ്പുകാേപതെ ചുവപരഴുതെ് വായിച്ചു മനസ്ിോക്ിപക്ാ
ണ്ായിരുന്നു. 

പ�പട്ടന്് ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുന് രണ്് വരി മുരോവാക്യങ്ങള് 
അന്് ശിവലസനയപെ െനെ് ലശേിയായിരുന്നു. �ലരേില 
പകഇഎം ലഹാസ്പി്േിനടുതെ് കാംഗാര് ലമൊനതെിപേ 
ലസനയപെ ചുവപരഴുതെ് വ്യക്തമായി ഓര്ക്കുന്നു: 'ലകാണഗ്ര
സ്് മലധ രജനി �ലട്ടല, ജനൊമലധ ശാന്ി �ലട്ടല, മറാഠി 
തുമാോ കസാ �ലട്ടല?’ അന്് ലകാണഗ്രസ്ിപറെ മുംലബ 
പ്രലദശ് പ്രസിഡണ്് രജനി �ലട്ടല. ജനൊ �ാര്ട്ടിയലെെ് 
ശാന്ി �ലട്ടല. ഇരുവരും ഗുജറാതെികള്. മറാഠിമനസുക
ള്ക്് ഇവര് എങ്ങപന അഭിമെരാകും എന്ാണ് ലസനയപെ 

ലചാദ്യം. മറാഠിമനസില നിന്് ഹിന്ദുഹൃദയസാമ്ാജ്യതെി
ലേക്കുള്ള പ്രയാണതെില പ്രാലദശികവാദതെിപറെ മൂര്ച്ച 
കുറഞെിരിക്കുന്നു. മുരോവാക്യങ്ങള് ല�ാപട്ട, ചുവപരഴുത്തുകളും 
അപ്രെ്യഷെമായിക്ഴിഞ്ഞു.ഇന്് പ്രചരണതെിപറെ ചുമെേ 
പമാലബല ലഫാണ ഏപ്ടുതെിരിക്കുന്നു. 

ഒലന്ാ രലണ്ാ െവണ പ്രധാനമന്ത്രിയെക്ം ഭരണക
ഷെിയപെ പ്രമുഖര് �പങ്ടുതെ പമഗാമനീ്ിംഗുകള് നഗരതെില 
നെന്നുപവങ്ിലും ഇെവിൊപെയള്ള പമാലബല സലദേശങ്ങ
ളാണ് െിരപഞെടു്് രംഗതെ് ഒരു കഷെി മാത്രം നിറഞ്ഞു
നിലക്കുന്നു എന് പ്രെനീെി സൃഷ്ടിച്ചെ്. ജനാധി�െ്യതെിപറെ 
ഈ മഹായജ്ഞതെില സാലങ്െികവിദ്യയപെ മായാജാേം 
ജനങ്ങപള അരികുകളിലേക്് െള്ളിലയാ എന് സംശയം 
ബാക്ി നിലക്കുന്നു. അടുതെിെവപര മഹാരാഷ്ട്രാ രാഷ്ട്രനീയ
തെില സ്വാധനീനം പചലുതെിയിരുന് �ഞ്സാര ലോബി, 
മറാഠാരാഷ്ട്രനീയം എന്ിങ്ങപനയള്ള സവിലശഷ ഘെകങ്ങള് 
പവറും ഭൂെകാേചരിത്രമായി ഒതുങ്ങിലയാ? ഒരു ബുള്ലഡാസര് 
വന്് എല്ാം നിര്ാക്ി കെന്നുല�ായതുല�ാപേ.

 െിരപഞെടു്്, ജനാധി�െ്യതെിപറെ ഉത്സവപമന്ാണ് 
�റയാറ്. ഏ്വം �ിന്ിലനിലക്കുന്യാളിനം ഈ ഭരണ

ശരെ് �വാര് പ്രചാരണതെിനിെയില 
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യന്ത്രം െിരിയന്െില െനിക്കും എലന്ാ �ങ്കുണ്് എന് 
വിശ്വാസം നിേനിര്ത്തുവാനള്ള ഉ�ാധി.പസ�്്ംബര് 
21ന െിരപഞെടു്്  പ്രഖ്യാ�ിച്ചെ്  ഉത്സവങ്ങളുപെ നടു
വിോയിരുന്നു. ആഗ്റേ് ഒടുവില തുെങ്ങിയ ഗലണലശാത്സ
വതെിപറെ ലകാോഹേം പസ�്്ംബര് രണ്ാംവാരം വപര 
നനീണ്നിന്നു. കവേകളിലുയര്ന് �ന്ലുകളില �ാെി
രാത്രിയിലും നിേക്ാപെ ഭക്തജനപ്രവാഹം. അവസാന 
ദിവസമായ പസ�്്ംബര് �ന്ത്രണ്ിന രാവിപേ തുെങ്ങി 
അര്ദ്ധരാത്രി കഴിഞെിട്ടും നിമഞ്ജനതെിനായി ജോശ
യങ്ങലളയം സമുരേെനീരലതെയം േഷെ്യമാക്ി നനീങ്ങുന് 
കൂ്ന് ഗണ�െിവിഗ്രഹങ്ങള്. ഒരു സപ്ാഹതെിനള്ളില 
നവരാത്രി. അങ്ങപന ഉത്സവങ്ങളുപെ നടുവില െിരപഞെ
ടു്്.

ജനസംഖ്യയപെ കാര്യതെില രാജ്യതെ് രണ്ാം 
സ്ാനമുള്ള മഹാരാഷ്ടയില പമാതെമുള്ള 288 സനീറ്റുക
ളിലേക്്  ഒക് ല്ാബര് 21ന് ആയിരുന്നു ലവാപട്ടടു്്. 
മുംലബ മഹാനഗരതെിപേ നിരത്തുകളും, കവേകളും, 
കല്ാളങ്ങളുപമല്ാം മൗനവ്രെതെിോണ്. ചുവപരഴുതെി
ലറെയം ല�ാ്റേറുകളുലെയം അഭാവതെില പ്രവര്തെകര്മാത്രം 
വനീടുവനീൊന്രം കയറി സ്ാനാര്ത്ിയപെ ബഹുവര്ണ് ചിത്ര
മെക്മുള്ള �ത്രിക അഥവാ ലരോഷര് പകാടുതെിട്ട് ധൃെിയില 
സ്േം വിടുന്നു. ഒച്ചയില്, ആരവങ്ങളില്. അണിയറയില 
മാത്രം നെക്കുന് അദൃശ്യമായ, നിശബ്ദമായ എലന്ാ ഒന്് 
ഡിജി്ല പമലസ്ജുകളും വാട്ട് സ് ആ്് സലദേശങ്ങളും ഒഴുകി 
നെന്നു. ഇവറെ് മാലനജ് പമറെ് ല�ാപേ െിരപഞെടു്് മാലന
ജ് പമറെ്. ഇേഷെന് ഒരു ലകാര്്ലറ്് പ്രക്രിയയായി ഒതുങ്ങി
യിരിക്കുന്നു.എന്ിട്ടും മാധ്യമങ്ങള് 
ലഘാഷിക്കുന്നു : "െിരപഞെടു്് 
ജനാധി�െ്യതെിപറെ ഉത്സവമാണ്.'’

ചാനല ചര്ച്ചകളും സര്ലവകളും 
ഭരണകഷെിക്് അനായാസ ജയം 
ലനരലതെ െപന് ഉറ്ിച്ചിരുന്നു. 
എന് സി �ി  യിലും ലകാണഗ്രസ്ില 
നിന്നും ബിപജ�ിയിലേക്കുള്ള ലനൊ
ക്ളുപെ  നിേയ്കാതെ ഒഴുക്് ഇെിന 
ആക്ം കൂട്ടി. നിശബ്ദമായ അെിപയാ
ഴുക്കുകളുപണ്ന് സൂചനകള് വന്െ് 
ഹൗസിംഗ് പസാലസ്ികളില 
നിന്ാണ്. ഫ് ളാറ്റുകളില ൊമ
സിക്കുന്വരുപെ കൂട്ടായ്മപയയാണ് 
ഹൗസിംഗ് പസാലസ്ി എന്നു�
റയന്െ്. കുെിപവള്ളതെിപറെ അനി
ശ്ചിെവം അസമവമായ വിെരണവം 
പ�ാട്ടിപ്ാളിഞെ ഗൊഗെലയാഗ്യ
മല്ാതെ നിരത്തുകളും മധ്യവര്ഗ്ഗതെി
പറെ കേ്േിന കാരണമായി. �േ 
ഹൗസിംഗ് പസാലസ്ി പകട്ടിെങ്ങ
ള്ക്കും മുന്ില 'മെിയായ ലസവന

മിപല്ങ്ില ലവാട്ടില്' എന് ലബാര്ഡ് പവക്ാന് കാരണമാ
യി.'ലനാട്ട'ക്് ലവാട്ടു കുതൊനം അംഗങ്ങപള ചട്ടം പകട്ടി.

 
പ്രാദേശികവാേത്ിപ്റെ 
കടന്നുകയറ്ം

സ്വാെന്ത്ര്യസമരവമായി ലനരിട്ട് ബന്മുള്ള   �ഴയ 
െേമുറ മിക്തും  കാേയവനികക്കുള്ളില മറഞെ  സാഹചര്യ
തെില ഭരണതെിേിരിക്കുന്വര്ക്് പുെിയ ആശയങ്ങളുലെയം 

സമവാക്യങ്ങളുലെയം ആവശ്യം വന്നു.
ഇക്ാേതൊണ് ഫ്നീ പ്രസ്് ലജര്ണല 
എന് ഇംഗ് ളനീഷ് �ത്രതെില  ചിത്ര
ങ്ങള് വരച്ചിരുന് ബാല ൊക്ലറ 
എന് കാര്ട്ടൂണി്റേ് മുംലബയപെ 
രാഷ്ട്രനീയ ചക്രവാളതെിലേക്് കെന്നു
വരുന്െ്. അലദ്ഹതെിപറെ �ിൊവ് 
ലകശവ് ൊക്ലറ സാമൂഹ്യ �രിഷ് ക
ര്തൊവായിരുന്നു. പ്രലബാധന്കാര് 
(പ്രലബാധകന്) എന്് അറിയപ്ട്ടി
രുന് സനീനിയര് ൊക്ലറ സംയക്ത 
മഹാരാഷ്ട്ര പ്രലഷൊഭതെിപറെ മുന്നി
രയിലുണ്ായിരുന്നു. മുംലബയിപേ 
ഇംഗ്  ളനീഷ്  ഭാഷാ �ത്രരംഗം 
ദഷെിലണന്്യക്ാര്, പ്രലെ്യകിച്ച് 
െമിഴരും മേയാളികളും, ലകയെക്ി 
വാണിരുന് കാേം. ബാല ൊക്ലറ
യപെ പഡസ് ക്ിലനാടു ലചര്ന് ക്യാ
ബിനള്ളില സനീനിയര് കാര്ട്ടൂണി്റേ് 
ആര് പക േക്ഷ്മണ. ഫ്നീപ്രസ്ിപേ 
അന്രനീഷെതെില ൊന് ഒ്പ്ടുന്
തുല�ാപേ അലദ്ഹതെിന ലൊന്ി

ഒനന്ാ രനണ്ാ തവണ 
പ്രധാേമന്ത്രിേടക്കം ഭരണകക്ഷി
യന്ട പ്രമുഖര് പന്ങ്ടുത് ന്മഗാ
മ്രീറ്റിംഗുകൾ േഗരത്ിൽ േടന്നുന്വ
ങ്ിലം ഇടവിടാന്തയള് ന്മാസെൽ 
സനന്ശങ്ങളാണ് തിരന്ഞെടുപേ് 
രംഗത്് ഒരു കക്ഷി മാത്രം േിറഞ്ഞു
േിൽക്ന്നു എന് പ്രത്രീതി 
സൃഷ്ിച്ത്. ജോധിപത്യത്ിന്റെ 
ഈ മഹാേജ്ഞത്ിൽ സാനങ്തി
കവിദ്യയന്ട മാോജാേം ജേങ്ങന്ള 
അരികുകളിനേക്ക് തള്ിനോ എന് 
സംശേം ൊക്കി േിൽക്ന്നു.

 പമാറാര്ജി ലദശായ്
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യിരിക്ണം. ഈ അനഭവമായിരിക്ാം 'വരതെന്ാരായ’ 
ദഷെിലണന്്യക്ാലരാെ് വിലദ്വഷതെിലനാെടുതെ ഈര്ഷ്യയ
ണ്ാവാന് കാരണം.

ബാല ൊക്ലറ 'മാര്മ്മിക്’ എന്ല�രില സ്വന്ം ഹാസ്യ
-ചിത്ര വാരിക തുെങ്ങി. അെില അലദ്ഹതെിപറെ �രിഹാസ
തെിനിരയായെ് പമാറാര്ജി ലദശായിപയല�ാപേ മറാലഠ്യെര 
ലനൊക്ളാണ്. ലകാണഗ്രസ്് �ാര്ട്ടിപയ വാരികയിലൂപെ 
നഖശിഖാന്ം വിമര്ശിക്കുപമങ്ിലും, സംസ്ാന ലനൊക്ളു
മായി നല് അടു്തെിോയിരുന്നു  ബാല ൊക്ലറ.

1966ോണ് ദഷെിണ മുംലബയിപേ ഗിര്ഗാവ്, ദാദര് ഭാഗ
ത്തുള്ള ഏൊനം യവസുഹൃത്തുക്ളുമായി ലചര്ന്് ശിവലസന 
എന്് ല�രില ബാല ൊക്ലറ രാഷ്ട്രനീയകഷെി രൂ�നീകരിക്കു
ന്െ്. പൊഴിേലന്വഷിച്ച് മഹാനഗരതെിലേക്് കുെിലയറിയ 
പെലക് ഇന്്യക്ാര്പക്െിപര അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടുപകാണ്ാ
യിരുന്നു ഈ   രാഷ്ട്രനീയ അരലങ്ങ്ം. അന്് സംസ്ാനം ഭരിക്കു
ന് ലകാണഗ്രസ്് �ാര്ട്ടിയപെ മൃദുസമനീ�നവം അവര്ക്് ലപ്രാ
ത്സാഹനമായി. തുെക്തെില ലകാര്്ലറഷനില ഏൊനം 
സനീറ്റുകള് ലനടുക എന്െല്ാപെ പുെിയകഷെി കാര്യമായി 
ക് ളച്ചു�ിെിച്ചില്. 1973ല റി്ബ് ളിക്ന് �ാര്ട്ടിയലെയം 
മുസ്നീം േനീഗിലറെയം സഹായലതൊപെ ലമയര് സ്ാനം �ിെി
പച്ചടുക്ാനായി.

എന്ിട്ടും നിയമസഭ അപ്രാ�്യമായിെപന് തുെര്ന്നു. 
(ഇക്ാര്യതെില ലകാണഗ്രസ്സുമായി ഒരു അേിഖിെ ധാരണ 
ഉണ്ായിരുന്ിരിക്ാം).കാതെിരുന് സുവര്ണ്ാവസരം 
ലകവന്െ് 1984ോണ്. ലകാണഗ്രസ്ിനള്ളിപേ �െേ�ി
ണക്ം അപ്രെനീഷെിെ അനഗ്രഹമായി. മറാഠാ ലനൊവം 
�ഴയ ഗുസ്ിക്ാരനമായ വസന്്ദാദാ �ാട്ടനീല ലകാണഗ്രസ്ി
പറെ ലകന്ദ്ര ലനതൃെ്വവമായി അത്ര രസതെിേല്ായിരുന്നു. �ത്ര
ക്ാരുമായി സംസാരിക്ലവ അലദ്ഹം പ്രസ്ാവനയിറക്ി: 
െേസ്ാനനഗരമായ മുംലബപയ യൂണിയന് പെറിട്ടറിയാ

ക്ാന് അണിയറയില നനീക്ങ്ങള് നെക്കുന്നുപവന്്.
അടുതെ ദിവസം ഉണര്ന്െ് ബാല ൊക്ലറയപെ 

ആഹ്വാനവമായിട്ടാണ്: 'മറാഠി മനഷ്യാ, ഉണര്. നിപറെ 
കണ്ിനകണ്ായ െേസ്ാനം ഇൊ നിന്ില നിന്് 
അെര്തെിമാറ്റുന്നു.’ മുംലബയിലും പൊട്ടടുതെ കേ്യാണ, 
ഭിവണ്ി എന്നീ പ്രലദശങ്ങളിലും വര്ഗ്ഗനീയ കോ�ങ്ങള് 
തുെങ്ങി. േഹളയില അഞ്ഞൂലറാളം ജനീവഹാനിയണ്ായി. 
െനീയണയാന് ദിവസങ്ങപളടുത്തു. ഒരര്ത്തെില ഈ 
സംഭവം ശിവലസനയപെ അഗ് നി�രനീഷെയായിരുന്നു. 
അടുതെവര്ഷം നെന് െിരപഞെടു്ില അവര് ലകാര്്
ലറഷപറെ ഭരണം �ിെിപച്ചടുത്തു. �ിന്നീെ് ഒരിക്ലും െിരി
ഞ്ഞുലനാലക്ണ്ി വന്ിട്ടില്.ലകാണഗ്രസ്ിപറെ അപ്രമാദി
െ്വം അെിയന്ിരാവസ്വപര മാത്രം നനീണ്നിന്നു. �ിന്നീെ് 
ഒരിക്ലും �ഴയ പ്രൊ�ം വനീപണ്ടുക്ാനായില്. ബാബ് റി  
മസ്ജിദിപറെ �െനതെിനലശഷം ഈ ഗ്രാന്ഡ് ഓള്ഡ് 
�ാര്ട്ടിക്് വനീണ്ം അരികുകളിലേക്് നനീലങ്ങണ്ി വന്നു. 
പ്രെ്യഷെമായി വര്ഗ്ഗനീയനിേ�ാെ് സ്വനീകരിച്ച ശിവലസന, 
ബിപജ�ി കഷെികള് മഹാരാഷ്ട്ര അധികാര രാഷ്ട്രനീയ
തെിപറെ പസറെര് ല്റേജിലേക്കു നനീങ്ങി.

ശരേ് പവാർ എന്ന ചാണക്യന്
അെിയന്ിരാവസ്ക്് ലശഷം നെന് െിരപഞെടു്ില 

ലകന്ദ്രതെില ജനൊ�ാര്ട്ടി അധികാരതെില വന്നു. ലകാണഗ്ര
സ്ിപേ മറാഠാ ലോബിക്കുള്ളിലെപന് ഭിന്െ ഉെപേടുതെി
രുന്നു. െേമുെിര്ന് ലനൊവ് യശ്വന്റാവ ചവാന് പുെിയ 
�ാര്ട്ടി രൂ�നീകരിച്ചല്ാള് അലദ്ഹതെിപറെ ശിഷ്യനം ഉദി
ക്കുന് ൊരവമായ ശരദ് �വാറും കൂപെലചര്ന്നു. ഒരു രേ്നീസ് 
കളിക്ാരപനല�ാപേ �വാര് വിദഗ്ധമായ ചുവടുകലളാപെ 
മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രനീയതെില െപറെ സ്ാനം ഉറ്ിക്ാന് ശ്രമം 
തുെങ്ങി. ഇെിനിെയില നെന് നിയമസഭാ െിരപഞെടു്ില 
ഇരു ലകാണഗ്രസ്സുകളും പവലവപറ മലസരിച്ചു. ജനൊ�ാര്ട്ടി 
ഏ്വം വേിയ ഒ്കഷെിയായി. ജനൊ സഖ്യകഷെിയായിരു
ന് മാര്ക് സി്റേ് �ാര്ട്ടിക്് 9 സനീറ്റുകളില വിജയിക്ാനായി. 
ലകാണഗ്രസ്ിപറെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ലചര്ന്് ഇദേിരാ�ഷെക്ാ
രനായ വസന്്ദാദാ �ാട്ടനീേിപറെ ലനതൃെ്വതെില മന്ത്രിസഭ 
രൂ�നീകരിച്ചു. ഇെ് അധികനാള് നനീണ്നിന്ില്. ക്യാബിന്് 
മന്ത്രിയായിരുന് �വാര് �ിന്ണിയില നനീക്ങ്ങള് നെതെി 
െപറെ ലകാണഗ്രസ്ിപേ ഒരുഭാഗം എംഎലഎമാപര അെര്തെി
മാ്ി ജനൊ�ാര്ട്ടിയപെ കൂപെ പുലരാഗമന ജനാധി�െ്യ 
മുന്ണിയണ്ാക്ി മുഖ്യമന്ത്രിയായി. 1980ല ഇദേിരാഗാന്ി
യപെ െിരിച്ചുവരവ് വപര ഈ മന്ത്രിസഭ നിേനിന്നു.  1987ല 
ലകാണഗ്രസ്ിലേക്് െിരിച്ചുല�ാകുംവപര �വാര് പ്രെി�ഷെ
ലനൊവായി തുെര്ന്നു.

ബാബ് റി മസ്ജിദുമായി ബന്പ്ട്ട കോ�ങ്ങളുലെ
യം ലബാംബ് സ് ലഫാെനങ്ങളുലെയം കാേതെ് �വാര് 
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. 1997ല ലസാണിയാ ഗാന്ിയപെ 
ലദശനീയെപയ പചാല്ി �വാര് വനീണ്ം ലകാണഗ്രസ്ിലനാെ് വിെ
�റഞെ് പുെിയ �ാര്ട്ടി രൂ�നീകരിച്ചു. �ശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്രയില 

വസന്് ദാദ �ാട്ടനീല
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ശക്തമായ ലവരുകളുള്ള മറാഠാലോബിലയ
യം, �ഞ്സാര സഹകരണസംഘങ്ങ
ലളയം െപറെ വരുെിക്കുള്ളില നിര്തെി 
ഇനിയം അങ്ങ്ങള്ക്് ബാേ്യമുപണ്ന്് 
പെളിയിച്ചു.

കലുഷമായ 90കളിോണ് ഹിന്ദുെ്വ 
�ാര്ട്ടികളുപെ സഖ്യം രൂ�പ്ടുന്െ്. 
കനിഷ്ടസലഹാദരപറെ ലവഷമാൊനാ
യിരുന്നു തുെക്തെില ബിപജ�ിയപെ 
വിധി. പുെിയസഖ്യതെിന ഒരു െവണ 
മന്ത്രിസഭ രൂ�നീകരിക്ാനാപയങ്ിലും 
വനീണ്ം സാരഥ്യം വഹിക്ാന് സമയപമ
ടുത്തു. 2014ല ലമാദി ലകന്ദ്രതെില അധി
കാരതെില വന്െിനലശഷം നെന് െിര
പഞെടു്ില ബിപജ�ിക്് ലമലലക് 
ലനൊനായി.

ദേദവന്ദ ഫഡ് നാവിസിപ്റെ 
രണ്ടാമൂഴം

അമിെവിശ്വാസതെിപറെ �ശ്ചാതെേതെിോണ് 
ഇതെവണ ബിപജ�ി െിരപഞെടു്് ലഗാദയിേിറങ്ങിയെ്. 
കാശ്നീര്, എന്ആര്സി, അെിര്തെിയിപേ കശ�ിശകള് 
എന്ിവ ഇേഷെന് രംഗപതെ ഊഷ്ാവ് നിേനിര്ത്തുപമന്് 
അത്ര ഉറ്ില്ാതെെിനാല  പ്രകെന�ത്രികയില ലമപ്ാെി
യായി സാവര്ക്റിനം ലജ്യാെിബാ ഫലേക്കും ഭാരെരെ് നം 
നലകും എന്് പ്രഖ്യാ�ിച്ചെ്.

ഈ െിരപഞെടു്ിപറെ ഒരു 
സവിലശഷെ ശിവലസനയപെ 
മൂന്ാം െേമുറ െിരപഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രനീയ
തെിലേക്് പ്രലവശിച്ചു എന്ൊണ്. 
ഇലെവപര ൊക്പറ കുടുംബതെിപേ 
ആരും െിരപഞെടുപ്പുകളില മത്സരി
ച്ചിട്ടില്. ആദിെ്യ ൊക്ലറ �ണ്് 
സ:�ി പക കുര്പണ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള 
വര്ളിയില സ്ാനാര്ത്ിയായിട്ടുണ്് 
.
കാഞ്ചനകൂട്ിദലക് ്ദചദക്
റുന്ന പക്ികള്

െിരപഞെടു്് പ്രഖ്യാ�ിച്ചയ
െന് കണ്െ് അന്യാദൃശമായ ഒരു 
പ്രെിഭാസമാണ് : നഗരം, ഗ്രാമം 
എന് വ്യെ്യാസമില്ാപെ രാഷ്ട്രനീയം 
പൊഴിോക്ിയ ഒരു സംഘം ഭരണ
കഷെിയിലേക്് കൂറുമാറി. ശിവലസന
യില നിന്് �െി്ാണ്കള്ക്് മു്് 
ലകാണഗ്രസ്്, എന് സി �ി  കഷെി
കളില അഭയംലെെി അധികാരവം 

സ്ാനമാനങ്ങളും പനാട്ടിനണഞെവര്, 
മക്ളും ല�രക്കുട്ടികളുമെക്ം രാഷ്ട്രനീയം 
പൊഴിോക്ിയവര്, ഛത്ര�െി ശിവജിയപെ 
�ിന്െേമുറപയന്് ഊ്ം പകാള്ളുന്വര്. 
വര്ണ്ശബളമായ ചെങ്ങുകളില പവച്ച് 
ഇവര് ജ്ഞാനസ് നാനം പചയ്പ്ട്ട് പുെിയ 
ലേബേില മത്സരതെിനിറങ്ങി. ഫേം പ്ര
ഖ്യാ�ിച്ചല്ാള് മുംബയ്-നവി മുംലബ 
ഭാഗങ്ങളില ഇവരില മിക്വരും െിരപഞെ
ടുക്പ്പട്ടങ്ിലും ഗ്രാമനീണപ്രലദശങ്ങളിലും 
മുഫസ്ില ൌണുകളിലും കൂറുമാറിയ 35ല 19 
ല�രും �രാജയതെിപറെ രുചിയറിഞ്ഞു. വി 
പക �ാട്ടനീല, ഉദയന്രാലജ ലഭാലസ്, ഹര്ഷ
വര്ധന് �ാട്ടനീല  തുെങ്ങിയവര് ഇക്കൂട്ടരില  
പ�ടുന്നു.  ഇെിന് ഒരു അ�വാദം ല�ാപേ 
ഛഗന് ഭുജ്ബല ഊഹാല�ാഹങ്ങള്ക്് 
വിരാമമിട്ടുപകാണ്് എന്സി�ിയില െപന് 
ഉറച്ചുനിന്നു. െിരപഞെടുക്പ്ടുകയം പചയ്തു.

പഴയ രണാശ്വത്ിപ്റെ 
പ്ചറുത്തുനില്്

മഹാരാഷ്ട്രയില പ്രെി�ഷെം െനീര്ന്നുപവന്് മാധ്യമങ്ങളും 
ചാനലുകളും ലനരലതെെപന് വിധിപയഴുെിയിരുന്നു. ബിപജ�ി 
ഒ്ക്് ഭൂരി�ഷെം ലനടുപമന്നും. അങ്ങപന എഴുെിെള്ളാന് 
വരപട്ടപയന്് ശരദ് �വാര്. ശാരനീരികാസ്വാസ്്യം െെസ്മാ

യിട്ടും അലദ്ഹം സംസ്ാനതെിപറെ 
െേങ്ങും വിേങ്ങും സഞ്രിച്ചു. അഴി
മെിയപെ ല�രില അകതൊക്കുപമന് 
ഭനീഷണികളില കൂസാപെ അലനകം 
പ�ാതുസഭകളില പ്രസംഗിച്ചു. അണി
കള്ക്് ആലവശം �കര്ന്നു. ഇക്ാ
ര്യതെില ലകാണഗ്രസ്ിന് എന്സി
�ിയപെ ഒ്ം എതൊനായില്. 
അപല്ങ്ില ഫേം മപ്ാന്ാകുമായി
രുന്നു. �വാറിപറെ ഈ ഭഗനീരഥശ്രമം 
ഒന്നുപകാണ്് മാത്രം �ശ്ചിമ മഹാരാ
ഷ്ട്രയിപേ െപറെ ശക്തിലകന്ദ്രങ്ങള് 
നിേനിര്തൊനായി എന്നു മാത്രമല്, 
വിദര്ഭയിലും ഉതെര മഹാരാഷ്ട്രയിലും 
കെന്നുകയ്ം നെതൊനം കഴിഞ്ഞു.

പ്രെി�ഷെതെിപറെ  മപ്ാരു  
പചറുത്തുനിലപ്പുണ്ായെ് രാജ് ൊക്
ലറയില നിന്ാണ്. ഭരണകഷെിപയ 
നിശിെമായി വിമര്ശിക്ാനം ഭരണ
�രാജയങ്ങള് എടുത്തു�റയാനം 
രാജ് പ്രസംഗലവദികള് ഉ�ലയാഗി
ച്ചു. വേിയ അത്ഭുെങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ാ
നായിപല്ങ്ിലും ഒരു സനീ്ില വിജയി

മുംസെ മഹാേഗരത്ിന്േ 
േിരത്തുകളും, കവേകളും, 
കന്ാളങ്ങളുന്മല്ലാം മൗേവ്രത
ത്ിോണ്. ചുവന്രഴുത്ിനറെയം 
നപാസ്റ്ററുകളുനടയം അഭാവത്ി
ൽ പ്രവര്ത്കര്മാത്രം വ്രീടുവ്രീടാ
ന്രം കേറി 
സ്ാോര്ത്ിയന്ട െഹുവര്ണ്ണ 
െിത്രമടക്കമുള് പത്രിക അഥവാ 
നരോഷര് ന്കാടുത്ിട്് 
ധൃതിേിൽ സ്േം വിടുന്നു. 
ഒച്േില്ല, ആരവങ്ങളില്ല. 

ബാല ൊക്പറ
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ക്ാനായി.

തുരങ്ം പ്വക്കുന്നവർ
പ്രകാശ് അംലബദ്കറുപെ വഞ്ിെ് 

ബഹുജന് ആഘാഡിയം ഒലവസിയപെ 
എംഐഎമ്മും ഒരു നനീക്കുല�ാക്ിനം 
െയ്ാറാവാപെ ഫേതെില പ്രെി�ഷെ
തെിപറെ സാധ്യെകള്ക്് മങ്ങല ഏല്ി
ക്കുക എന് ഉലദ്ശ്യലതൊപെ മത്സരിച്ചു. 
ഒലവസിയപെ �ാര്ട്ടി രണ്ിെതെ് ജയംക
ണ്പവങ്ിലും അംലബദ്കര്ക്് വട്ടപ്പൂജ്യം. 
25 സനീറ്റുകളില എന്സി�ി-ലകാണഗ്രസ്് 
സഖ്യതെിന തുരങ്ംപവക്ാന് ഇവര്ക്കു 
കഴിഞ്ഞു.8 മന്ത്രിമാര്ക്് ഈ പെരപഞെടു
്് വാട്ടര്ലൂവായി. അന്രിച്ച ലഗാ�ിനാഥ് 
മുന്ലണ്യപെ മകളും മന്ത്രിയമായ �ങ്ജാ 
മുന്ലണ്സ്വന്ം ബന്ധുവം എന്സി�ി ലനൊവമായ ധനഞ്ജയ് 
മുന്ലണ്ലയാെ് ലൊ്െ് ഏപറ ശ്രദ്ധിക്പ്ട്ടു.

ലനാട്ട ലനെിയ 7.5 േഷെം ലവാട്ടുകള് മുഖ്യാധാരാരാഷ്ട്രനീയ
തെില ജനതെിന നഷ്ടപ്ടുന്  വിശ്വാസ്യെയാലണാ കാട്ടു
ന്െ്?

ഇെതു�ഷെം നാമമാത്രയായി െനീര്ന്ിരിക്കുന്നു. ലസാഷ്യ
േിസ്റ്റുകള് �േ ജനൊ�ാര്ട്ടികളായി �ിളര്ന്് ലനരലതെ 
െപന് അപ്രെ്യഷെമായി. സനീ�ിഎം, �ിഡ്ബ് ളയൂ�ി കഷെി
കള്ക്് ഓലരാലരാ സനീറ്റുകളില ജയിക്ാനായി. 

സുഖസുഷുപ്ിയില് 
മഹാനഗരം

ഇവിപെയാണ് വന്കിെവ്യവസാ
യങ്ങള്ക്് നാദേി കുറിച്ചെ്. ഇവിപെ
െപന്യാണ് പൊഴിോളിസംഘ
െനകള് ജനിച്ചതും. സ്വാെന്ത്ര്യസ
മരകാേപതെ സുവര്ണ്േി�ികളി
പേഴുെപ്ട്ട ക്വി്് ഇന്്യാസമരം, 
നാവികകോ�ം തുെങ്ങിയ സംഭവ
ങ്ങള് അരലങ്ങറിയതും ഇവിപെ. 106 
ല�രുലെ രക്തസാഷെിെ്വതെിലേക്് 
നയിച്ച സംയക്ത മഹാരാഷ്ട്ര പ്രലഷൊ
ഭവം നെന്െ് ഇവിപെ. ഈ നഗരം 
ഒരിക്ലും ഉറങ്ങുന്ില് എന്ാണ് 
�റയാറ് .  സംസ്ാനതെിപറെ 
മുക്ിലും മൂേയിലും നിന്് ആേംബ
ഹനീനര് െങ്ങളുപെ ആവോെികളു
മായി ഈ െേസ്ാനനഗരതെില 
എതൊറുണ്്. അധികാരിവര്ഗ്ഗം 
അവപര െെയാറില്. വിെി ല്റേഷപറെ 
മു്ില ആസാദ് ലമൊനതെിപറെ 

ആരും കാണാതെ മൂേയില അവര്ക്് പ്രെി
ലഷധിക്ാന് സ്േം ഒരുക്ിയിട്ടുണ്്. നഗര
വാസികള് ഇെ് കാണാറില്. ജനീവിക്ാനള്ള 
ഓട്ടതെില  പ്രജ്ഞ മരവിച്ചതുല�ാപേ.

െിരപഞെടുപ്പുകളില ഈ നഗരം 
എന്നും എ്റോബ്ിഷ് പമറെിപറെ കൂപെയാണ്. 
(ഒലരപയാരു അ�വാദപമന്നു �റയാന് 
അെിയന്ിരാവസ് കഴിഞ്ഞുെലനയള്ള 
ഇേഷെന്.) ഈ െിരപഞെടുപ്പും വ്യെ്യസ്മല്. 
36ല 30ഉം ഹിന്ദുെ്വ സഖ്യം അെിപച്ചടുത്തു.

ജനങ്ങളുപെ ലദനംദിന പ്രശ് നങ്ങളും 
സലഭരണവം ഇന്് പമലരോനഗരതെില 
വിഷയങ്ങലളയല്. ഇവിപെയാണ് നാരാ
യണപറെ പ്രസക്തി. ലകാഴിലക്ാട്ടുകാരന് 
നാരായണന് പൊഴിലലെെി മുംബയില 
വന്െ് 90കളുപെ മധ്യതെിോണ്. അയാള് 

മെങ്ങില്ായില്. മുഴുസമയ രാഷ്ട്രനീയ പ്രവര്തെകനായി �ശ്ചിമ 
അലന്രിയിപേ ലചരിവാസികളുപെയിെയില പ്രവര്തെിച്ചു
പകാണ്ിരിക്കുന്നു. കുെിപവള്ളതെിനം വഴിവാണിഭക്ാരായ 
ലചരിവാേകളുപെ അവകാശങ്ങള്ക്കും   ലവണ്ി സമരങ്ങള് 
നയിച്ച് �േെവണ അറ്റേ് വരിച്ചു. നാരായണന് അറിയപ്
ടുന്െ് മപ്ാരു കാരണംപകാണ്കൂെിയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രസ
ര്ക്ാരിപറെ വിദ്യാഭ്യാസാവകാശ ആക്ട് പ്രകാരം സ് കൂളുക
ളിപേ 25% സനീ്് �ാവങ്ങള്ക്് നനീക്ിപവക്ണപമന്നുണ്്. 
വിദ്യാഭ്യാസം വാണിജ്യമായി മാറിയ ഇക്ാേതെ് സ് കൂളുകള് 
നിയമം �ാേിക്ാറില്. നാരായണപറെ ഇെപ�െല കാരണം 

ആയിരക്ണക്ിന ലചരികളിപേ 
ദരിരേവിദ്യാര്ത്ികള്ക്് പ്രശസ്
സ് കൂളുകളില പ്രലവശനം േഭിച്ചു.

ഈ  െ ി ര പ ഞെ ടു ് ി ല 
നാരായണന് അലന്രി പവ്റേില 
സി�ിഎം സ്ാനാര്ത്ിയായിരു
ന്നു. ഡിജി്ല പ്രചരണപതെക്ാള് 
അലദ്ഹം അവേംബിച്ചെ് ജനസ്
ര്ക്വം മുക്ിനമുക്ിന മനീ്ിംഗുകളു
മായിരുന്നു. ഫേം പുറത്തുവന്ല്ാള് 
നാരായണന ലവാട്ട് മൂവായിരതെില 
ൊപഴ. �ണതെിലറെയം അധികാര 
വിനിലയാഗതെിലറെയം ഒഴുക്ില 
ജനസ്ര്ക്ം അപ്രസക്തമാവന് 
കാഴ്ച്ച.

ഇേഷെന് കഴിഞ്ഞു. പ�ാെി പകട്ട
െങ്ങി. ശിവലസനയപെ നിേ കൂടുെല 
ശക്തമാണ്. കൂടുെല ോഭകരമായ 
ഏര്്ാടുകള്ക്ായി വിേല�ശിക്കൂ
ൊയ്കയില്. മഹാരാഷ്ട്രാരാഷ്ട്രനീയതെില 
എന്തും സംഭവിക്ാം.

കുടിന്വള്ത്ിന്റെ അേിശ്ിത
വും അസമവുമാേ വിതരണവും 
ന്പാട്ിന്പോളിഞെ ഗതാഗത
നോഗ്യമല്ലാത് േിരത്തുകളും 
മധ്യവര്ഗ്ഗത്ിന്റെ കേ്േിന 
കാരണമാേി. പേ ഹൗസിംഗ് 
ന്സാസസറ്റി ന്കട്ിടങ്ങൾക്ം 
മുന്ിൽ 'മതിോേ നസവേമി
ന്ല്ലങ്ിൽ നവാട്ില്ല' എന് 
നൊര്ഡ് ന്വക്കാന് കാരണമാ
േി.'നോട്'ക്ക് നവാട്ടു കുത്ാനം 
അംഗങ്ങന്ള െട്ം ന്കട്ി.

ആര് പക േക്ഷ്മണ
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 നേഖേം 
അേിൽ വള്ിനക്കാട്

പകരമില്ലാത് ൊക്രം
 ഒരു െ്രീരമര്ക്കട ക്ിതനരം 

ലകാട്ടയത്തുെമ്പുരാന് ൊപനഴുെിയ കല്്യാണ 
സൗഗന്ികം ആട്ടക്ഥ ഗുരുവിന് വായിക്ാന് 

പകാടുത്തു. അെിപേ ‘�ഞ്സായ ക നിേലയ’ എന് പ്രലയാഗം 
അബദ്ധമാപണന്നു �റഞെ ഗുരു മപ്ാരു പ്രലയാഗതെിനായി 
ആറുമാസം ശ്രമിച്ചിട്ടും വിജയിച്ചില്. ഒടുവില ഇതുെപന് 
മെിപയന്നു �റഞെ് കാവ്യം ഗ്രന്ഥകാരന മെക്ിപക്ാടുത്തു 
എപന്ാരു കഥയണ്്. ഒന്ിന �കരം മപ്ാന്നു വയ്കാനില്ാതെ 
ഭാഷാ പ്രലയാഗങ്ങളാണ് ഉതെമകവികളുലെെ് എന്നു സാരം.

ലകാട്ടയതെിനടുതൊണ് ചങ്ങനാലശരി. അവിപെ പ�രു
ന്യില പ്രശസ്മായ സമദൂരം ആട്ടക്ഥ വിരചിെമായിട്ട് 
കാലനൂ്ാണ് കഴിഞ്ഞു.രാഷ്ട്രനീയ ആട്ടങ്ങളുപെ കാേമാണലല്ാ 
പെരപഞെടുപ്പുകാേം. വിശ്വാസ സമൂഹതെിന മു്ില �ദം 
�റഞൊൊനായി ശിഷ്യന് ഗുരുവിപന െിരുതെി മപ്ാരു 
ആട്ടക്ഥ എഴുെിയണ്ാക്ി: ശരിദൂരം വേതു ലമാഷൊയനം. 
ഉത്സവതെിന പകാെിയിറങ്ങിയലൊപെ രണ്ലവദി പകാണ്് 

തൃപ്ിപ്ട്ട് ധനാശി�ാലെണ്ി വന്നു.
െേക്കുളത്തു െ്ിയപെ വനീരരക്തം സിരകളിലോടുന് 

മന്ത്തു �ത്മനാഭ�ിള്ള ആവിഷ് ക്രിച്ച ശുദ്ധനായര് സിദ്ധാ
ന്തെിപറെ �രിഷ് ക്രിച്ച �െി്ായിരുന്നു ശ്രനീല�ാര്ക്േനീ 
ഭഗവെിയപെ ദാസനായ സുകുമാരന് നായര് എഴുെിയണ്ാ
ക്ിയെ്.

മന്ം ല്റേറ്റു ലകാണഗ്രസുകാരുപെ കൂക്ിവിളിയം �ന്ി
ക്ാട്ടം പകാണ്ള്ള ഏറുമാണ് ഏ്പെങ്ില, സുകുമാരന് നായ
ര്ക്കുലനപര ആ വക അക്രമങ്ങള് ഉണ്ായിപല്ങ്ിലും ശാസ്മം
ഗേപതെ കരലയാഗതെിന ലനപര ഒരു മുെിഞെവന് ചാണക
പമറിഞ്ഞു.ലഹലവയില നിന്നും ആപരങ്ിലും ലകനനീട്ടിപയ
റിഞൊല പകാള്ളാതെ അകേതെിലേ െപറെ പ്രെിമ സ്ാ
�ിക്ാവൂ എന്നു �റഞെ് ഒസ്യപതെഴുെിപവച്ച മന്തെ്പറെ 
ദനീര്ഘ വനീഷെണതെിന മു്ില ആരായാലും നമിച്ചുല�ാകും.  
െപറെ   ദനീര്ഘവനീഷെണം ശരിയായ �ാെിയിോലണാ ഓെി

രലമശ്  പചന്ിതെേ, മുല്്ള്ളി രാമചന്ദ്രന്, ഉമ്മന്ചാണ്ി
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യപെന്റിയാന് എവിഡന്സുമായി 
കാേം വരുപമന്ാണ് സുകുമാരന് 
നായര് �റയന്െ്. എന്നുപവച്ചാല 
കാേം പെളിയിക്കും.

കുഞ്ന് ന്്യാര്ക്കും ഉണ്ായിവാ
ര്യര്ക്കും �രസ്പരം മനസിോക്ാന് 
കാെിലോേ, നല്ൊളി എന്ിങ്ങപന 
രണ്് പ്രലയാഗങ്ങപള ലവണ്ി വന്നുള്ളൂ.
ഇവിപെ ഒ്പ്രലയാഗം പകാണ് െപന് 
സുകുമാരന് നായപര ജനം മനസ്ിോ
ക്ി. ഒ്വാക്കു പകാണ്െപന് ലചാര
വാര്ന്നു നിലലക്ണ് അവസ്യി
ോയി വട്ടിയൂര്ക്ാവിപേ ല�ാ്്.

നാലുകവിള് നല് വര്തെമാനം 
�റയന്െിന�കരം �ിണറായി 
ഇല്ാള് ഡാഷിട്ടു ല�ാവകയാണു 
�െിവ്. �ഴയതു ല�ാപേ ഒന്നുമ
ങ്ങപന �റയന്ില്. ഇതുല�ാപേ 
ഒരു ഡാഷിട്ടു ല�ാകാന് ല�ാലും 
സുകുമാരന് നായര്ക്ാകില്.

കാലക്ലശേരി ഭട്ടെിരി ‘വനീരമ
ര്ക്െ ക്ിെ’ എപന്ഴുെി, ഉദ്ണ്ഡന് 
വിളംബരം പചയ്ത സമസ്യ പൂരി്ിച്ച
തുല�ാപേ സുകുമാരന് നായരുപെ ഒ്വാക്ിലുളവായ സമസ്യ 
ലകാെിലയരി പൂരി്ിച്ചുകളഞ്ഞു.

എന് എസ് എസ് ജനറല പസക്രട്ടറി യ ഡി എഫ് 
കണവനീനപറല�ാപേ പ�രുമാറുന്നു എന്ായിരുന്നു ആ 
സമസ്യാപൂരണം.െിക്ാറാം മനീണയ്ക് ലനാട്ടനീസയക്കും മു്് 
�രാശരന് വക്നീേിപന പകാണ്് ഒരു ലനാട്ടനീസ് ലകാെിലയരി
ക്കും അയച്ചിരുപന്ങ്ില കളി അവിപെ നിലന്ലനം.സ്േം 
ഡി ജി �ി രോഞ്ചു പസക്രട്ടറിപയ ല�ാപേ എപന്ാപരാ് 
പ്രലയാഗതെില മുല്്ള്ളിപക്െിപര ലകപസടുതെ നാൊണി
പെലന്ാര്ക്ണം.

അതു ൊനല്ലയാ ഇപെന്് വര്ണ്യതെിോശങ് ലൊന്നുന് 
ഉലലപ്രഷെല�ാപേയല് ഉ�മ. ലകള്ക്കുന്വപറെ ചങ്ില െട്ടും.
അൊണ് ‘ല�ാപേ’ എന് പ്രലയാഗതെിപറെ ശക്തി. ഈ ഗുട്ട
ന്സറിയാവന്തു പകാണ്ാണ് ഷാനിലമാള് ഉസ്ാന് പൂെനപയ
ല�ാപേ എന്് കവിരാജന് പ്രലയാഗിക്ാെിരുന്െ്.�കരം 
അലദ്ഹം �റഞെപെന്ാ. പൂെനമാര്ക്കു ജയിക്ാനള്ളെല് 
അരൂര്. നിയമവശാലും സംഗെിവശാലും സുധാകരപന ഒന്നും 
പചയ്ാന് വൃതെശാസ്തതെിനം പെരപഞെടുപ്പുചട്ടങ്ങള്ക്കും 
സാധിക്ില്. ഫേം വന്ല്ാള് അവര്ക്് പുളിയ്കപന ലവണ് 
പൂെനപയ മെി.ലനാക്ലണ ഒ്വാക്് പകാണ്് മുറിപ്ടുന്വ
രുപെ അവസ്. 

ക്രിസ്്യാനികള്ക്് നാട്ടിപേ നായര് സലഹാദരങ്ങ
ലളാെ് ഒരു ചങ്ങാതെവം കൂറുമുണ്ായിരുന്നു ഒരു കാേതെ്. 
ലകാന്ിയില �രിശുദ്ധനിറങ്ങി പവട്ടിയിലല്.ചുരുക്തെില  
പ�രുന്യിേിരുന്നു ശരിദൂരം എന് ഔഷധം പുരട്ടിയ 

അ്്  വട്ടിയൂര്ക്ാവ് േഷെ്യമാക്ി 
സുകുലച്ചട്ടന്  അയപച്ചങ്ിലും എടുക്കു
ല്ാപഴാന്നു പൊടുക്കുല്ാള് �തെ്  
പകാള്ളുല്ാള്  രണ്് എന് മട്ടില 
ലകാന്ി കൂെി  വനീണു.വട്ടിയൂര്ക്ാ
വിലും ലകാന്ിയിലുമായി കരലയാ
ഗാംഗങ്ങളായ രണ് ലമാഹനന്മാര് 
നിേം�െിച്ചു. 

ലദവസ്വം ലബാര്ഡില മുലന്ാ
ക്ക്ാരിപേ ദരിരേ നായകന്മാ
ര്ക്കും ഒരു 10 ശെമാനം സംവരണം 
നലകണപമന്നും മന്ത്തു �ത്മനാഭ
പറെ ജന്മദിനം എന് ഐ ആക്ടിപറെ 
� ര ി ധ ി യ ി ല  പ ക ാ ണ് വ രു ന് 
അവധിയാക്ണപമന്നുമുള്ള െനീപര 
േളിെമായ ആവശ്യങ്ങള് മാത്രമാണ് 
അവര് ഈ സര്ക്ാരിലനാെ് ആവശ്യ
പ്ട്ടെ് .ആ �ത്തു ശെമാനം 
സംവരണം പകാടു്ിക്ാെിരിക്ാന് 
പവള്ളാ്ള്ളി ആവംവിധം ആ്െി
ച്ചു. ൊനെക്മുള്ള ഈഴവപരല്ാം 
ഇല്ാഴും �രമദരിരേന്മാരാപണന്നും 
ജനീവിക്ാന് മാര്ഗ്ഗമിപല്ന്നുമായി 

നലെശന്. കള്ളും മനീനം ലകാ്ിലനഷലനാപെ കമ്മയൂണി്റേ് 
�ാര്ട്ടിപക്ാ്ം നിലക്കുന് പവള്ളാ്ള്ളിയപെ വാക്കുകപള 
അവഗണിക്ാന് കഴിയാതെ �ിണറായി ആ �ത്തു ശെമാ
നപമടുതെ് �രണത്തു െട്ടി.

ഈ പെരപഞെടു്ില എന് എസ് എസ് ശരിദൂരം പ്രഖ്യാ
�ിച്ചെിപറെ ആദ്യ മണിക്കൂറില ലകാെിലയരി പ്രെികരിച്ചെ് 
െനീര്ത്തും വിഷാദഭരിെനായാണ്.എന് എസ് എസുമായള്ള 
പ്രശ് നങ്ങള് �റഞ്ഞു െനീര്ക്കുപമന്നും സഹകരിക്ാന് െയാറാ
പണന്നുമായിരുന്നു പ്രെികരണം. ലകാെിലയരിക്ല്ം നായര് 
ലപ്രമം കേശോകുന്നു എന്റിയാവന് �ിണറായി കണ്ണുരുട്ടിയ
ലൊപെ ഒ്രാത്രി പകാണ്് പമാട്ടുലമ്മല ബാേകൃഷ്ണപറെ മട്ടുമാറി. 
പകാടുതെെിലറെയം കുെിച്ചെിലറെയം കണക്കു �റഞ്ഞു തുെങ്ങി. 
ഈ സര്ക്ാര് എന് എസ് എസിന പചയ്തെിപറെ പകാട്ടതൊപ്പു 
കണക്കു ലനാക്ിയാല സകേ നാലയഴ് സും സര്ക്ാരിപന 
�ാെി സ്തുെിക്ണപമന്ായി. �ിണറായി സര്ക്ാര് പകാടുതെ
പൊപക് ചാക്ില പകട്ടി പ�രുന്യിപേ �തൊയപ്പുരയില 
പവച്ചിരിക്കുകയാപണന്നും ലമെതെില പൂളുപവട്ടി നലെണ് 
ലചനക്് കിളിര്പ്പു വന്നു എന്നുമായി പവള്ളാ്ള്ളി.

എന് എസ് എസ് ലനതൃെ്വവമായി സഹകരിക്ാന് 
ഞങ്ങള് െയാറാപണന്നു �റഞെ ലകാെിലയരി ഒലന്ാ
ര്ക്ണം.ഇക്ാേമത്രയം മന്ം സമാധിയില ല�ായി 
ഒരു�ിെി പൂവിട്ടു പൊഴാന് നിങ്ങള് െയ്ാറായിട്ടുലണ്ാ?പൂമൂ
ൊനം െിലോദക വഴി�ാെിനപമാപക് ഭാര്യപയ �റഞ്ഞുവി
ടുന് ലകാെിലയരിക്് എന്തുപകാണ്് അതു നാണലക്ൊയി. 
ആണ്െിയന്ിരതെിനം ശ്രാദ്ധതെിനം ആ �െിപ്പുര കെന്് 
നിങ്ങള് പചന്ിട്ടുലണ്ാ. അത്രപയങ്ിലും പചയ്തിരുപന്ങ്ില 

മന്ം നസ്റ്ററ്റു 
നകാൺഗ്രസുകാരുന്ട 
കൂക്കിവിളിയം പന്ിക്കാട്ം 
ന്കാണ്ടുള് ഏറുമാണ് 
ഏറ്റന്തങ്ിൽ, സുകുമാരന് 
ോേര്ക്നേന്ര ആ വക 
അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ാേിന്ല്ലങ്ിലം 
ശാസ്മംഗേന്ത് 
കരനോഗത്ിന നേന്ര 
ഒരു മുടിഞെവന് 
ൊണകന്മറിഞ്ഞു.
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സുകുമാരന് ലചട്ടപറെ മനസ് പവണ്ല�ാപേ അേിയമായി
രുന്നു. എന്ിലനപറ,മന്ത്തു �ത്മനാഭന് മരിച്ചല്ാള് ഒരു  
റനീത്തു പവയ്കാന് ല�ാകാതെ ലകരളതെിപേ ഏക സംഘെന
യായിരുന്ിലല് സി �ി എം.ലഗാഡ്ഫാദറിപേ അഞ്ഞൂറാന് 
ലചാദിക്കുംല�ാപേ ‘ഇപൊപക് മറക്ലണാലൊ...�റപയലൊ 
വക്നീലേ.... �റയാന്...’

�ഴയ വിലമാചനസമര നായകപറെ �ിന്ഗാമികപള അവരി
ല്ാഴും ശത്രു�ഷെത്തു കാണുന്നു. 
മനഷ്യ സമുദായതെിന് കമ്മയൂണിസം 
�്ിയെപല്ന്നു �റഞ്ഞു നെന് 
മന്തെിപറെ അനയായികലളാടു 
പ�ാറുക്ാന് ഇല്ാഴും മാര്ക് സിസ്റ്റു
�ാര്ട്ടിക്കു കഴിയന്ില്. എന്ി
ട്ടുപമലന് രണ് വള്ളതെില കാലൂന്നുക
യം, ശത്രുവിപന കാണുല്ാള് വാലും 
ഇരപയ കാണുല്ാള് െേയം കാണി
ക്കുന് വ് ഴാഞെിേിപറെ സ്വഭാവമുള്ള 
പവള്ളാ്ള്ളിപയ ഇല്ാഴും �ാര്ട്ടി
ക്കു മനസിോകാപെ ല�ാകുന്നു. 
കണിച്ചുകുളങ്ങര ലദവനീലഷെത്രതെില 
കുംഭതെിപേ ഉത്സവ കാേതെ് 
കുട്ടികപള ചിക്രയിരുത്തുന് ഒരു 
വഴി�ാടുണ്്.കഴിഞെ ഉത്സവതെിന് 
�ിണറായിലയയം മന്ത്രിമാലരയം 
അതുല�ാപേ വനീട്ടില വിളിച്ചിരുതെി 
സദ്യ വിളമ്പുകയം അവര്ക്് മന്ത്രി
സഭാലയാഗം ലചരാന് അവസരപമാ
രുക്കുകയം പചയ്തയാളാണ് പവള്ളാ്
ള്ളി.

ഇലെ പവള്ളാ്ള്ളിയം ഭാര്യയം കൂെി കഴിഞെ നിയമസഭാ 
പെരപഞെടു്് കാേതെ് ലകന്ദ്രം പകാടുതെ പഹേിലകാപ്ടറില 
കയറി മേമ്പുഴയില ഉള്പ്പെ ബി ഡി പജ എസ്-നലവ
ണ്ി ലവാട്ടു �ിെിക്ാന് ല�ായെ് �ിണറായി മറന്ാലും വി 
എസ് മറക്ില്. വി എസി ന് നദേിയിപല്ന്നും ഗെിയില്ാതെ 
കാേതെ് െപറെ കുടുംബതെില നിന്നും സഹായം പചയ്തപൊ
പക് മറന്നു എന്നുമായിരുന്നു ചാനലുകാലരാെ് പ്രനീെിയമ്മ 

�റഞെെ്. ആ ദാരിരേ്യതെിപറെ 
കഥ ലകട്ട് കാനായി കുഞെിരാമ
പറെ യഷെില�ാലും ഒരു കനീറത്തുണി 
ലചാദിച്ചു നാണം മറയ്കാന്.

കാേെി ലഗാ�ിയപെ കഥാ�ാത്ര
പതെ ല�ാപേയാണ് പവള്ളാ്ള്ളി. 
കാവെിപയടുത്തു വനീടുകയറുല്ാള് 
െരാെരം ലനാക്ി ലവളാങ്ണ്ി 
മാൊവിലനയം സുരേഹ്മണ്യലനയം 
കാണിച്ച് ഭിഷെ പെണ്ം. വനീെിപറെ 
ചുമരില ലമാദിപക്ാ്ം നിലക്കുന് 
കുടുംബചിത്രമുണ്്. പൊട്ടടുതൊണ് 
ഗുരു. �ിണറായി വനീട്ടില വന്ല്ാള് 
തൂക്കു�െം മാ്ി.�ിണറായിപയ പ്രെി
ഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങപനയാവണം ബുദ്ധിമാ
ന്മാര്. �ിണറായിക്കു ചങ്കൂ്മുപണ്
ന്നും ലമാദിയപെയം അമിെ്ഷായലെ
യം തുണിയേക്ാനള്ള ലയാഗ്യെ 
മുല്്ള്ളിക്ിപല്ന്നും �റഞൊല 
ഭരണതെിേിരിക്കുന് ആപരങ്ിലും 
വിലരാധികളാകുലമാ.

ഇതുലകട്ട മാത്രയില മുല്്

ോലകവിൾ 
േല്ല വര്ത്മാേം 
പറയന്തിനപകരം 
പിണറാേി ഇനപോൾ 
ഡാഷിട്ടു നപാവുകോണു 
പതിവ്. പഴേതു നപാന്േ 
ഒന്നുമങ്ങന്േ പറയന്ില്ല. 
ഇതുനപാന്േ ഒരു 
ഡാഷിട്ടു നപാകാന് 
നപാലം സുകുമാരന് ോേര്
ക്കാകില്ല.

ജി സുകുമാരന് നായര്
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ള്ളി �റലഞൊ... പവള്ളാ്ള്ളിയം മകനം കൂെി ആ �ണി 
ഭംഗിയായി പചയ്യുന്നുപണ്ന്.് അൊണ് മര്യാദ.

ഈ വക െന്ത്രങ്ങപളാന്നും സുകുമാരന് നായര്ക്റിയില്. 
മൂക്കു തുടുക്കുല്ാള് ലനരങ്ങു വിളിച്ചു 
�റയം. ഓലരാ ഉ�പെരപഞെടുപ്പു
കാേത്തും ഈ ശുദ്ധാത്മാവിനി
തുല�ാപേ �്ാറുണ്്. ഉ�ലദശം 
പകാണ്് ഇലന്ാളം നന്ായിട്ടില്ാ
തെവരാണ് െപറെ ജാെി സമൂഹ
പമന്നും ഇലന്ാളം �റഞെെിന 
വി�രനീെമാലയ അവര് പ്രവര്തെി
ച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും സുകുമാരന് നായ
ര്ക്റിയിലല്. കമയൂണിസ്റ്റുകാ
രായ ഭര്തൊക്ന്മാരുള്ള നായര് 
സ്തനീകള് എത്രയം ലവഗം സംബന്ം 
ഒഴിയണപമന്നു മന്ം �റഞെി
ട്ട് ഏപെങ്ിലും നായര് സ്തനീകള് 
ലകലട്ടാ.ഹരിനാമ കനീര്തെനവം 
ശ്രനീല�ാര്ക്േനീ സ്തുെികളുമല്ാപെ 
ഒ്വരി �ിണറായി സ്തുെില�ാലും 
അലദ്ഹതെിന് അറിയില്.സ്വ
ന്മായി രേഡ്ജലറാ, പകാങ്ണ 
റയിലലവയപെ ലകാണരോക് ലൊ 
ഇലന്ാളപമടുതെിട്ടില്.�ഴയ �ാര
്ര്യം മറക്ാെിരിക്ാന് ഒന്നു 
രണ് �ത്മാ കലഫകള് തുെങ്ങിയതു 

മാത്രമാണ് പുലരാഗമനം. കരലയാഗപതെ 
ഒരു ഫിനാന്സ് സ്ാ�നമായി കാണാ
തെതുപകാണ്് വിറ്റു െിന്നു കട്ടുമുെിച്ചു 
തുെങ്ങിയ �രാെികളുമായി ആരും �ിണ
റായിയപെ അടുത്തു പചന്ിട്ടില്. അങ്ങപന 
സംഭവിച്ചിരുപന്ങ്ില എന്ാകുമായിരു
ന്നു സ്ിെി. എന്ാല പവള്ളാ്ള്ളിപയ 
ഒന്നുകൂെി ലനാക്കൂ.മൂതൊശാരി മകന് മെലു
പവട്ടി വണ്ിയണ്ാക്ി പകാടുക്കുംല�ാപേ 
പുത്രന പകാണ് നെന്നു ജനീവിക്ാന് 
അച്പനാരു സ്ാ�നം ഉണ്ാക്ിപക്ാടു
തെിട്ടുണ്്. അൊണു ബി ഡി പജ എസ്.

‘മണ്ണുവാരി മെിയാലവാളം
കളിച്ചിട്ടുണ്ി-
യില്ാപഴഴുന്ള്ളിലയയള്ളൂ
എ ന്നു  ബ ാ േ ാ മ ണ ി യ മ്മ 

�ാെിയല�ാപേ  ഓലരാ പെരപഞെടുപ്പു 
കഴിയല്ാഴും ഉണ്ിക്കുട്ടന് കളികഴി
പഞൊരു വരവണ്്.

�ിൊവാകപട്ട, �ിണറായിപയ 
കാണുല്ാള് പസകയൂേറാകും. ആള് 
നൂഴിയില വനീണു ചാകുന്വന് നൗഷാ

ദാപണങ്ില സര്ക്ാര് വല്തും പകാടുതൊല പകാെിപക്റു 
ബാധിച്ച ഹിന്ദുവാകും. മെിലപകട്ടാന് വിളിച്ചാല നലവാത്ാന 
നായകനാകും. പ�ണ്ണുങ്ങള് മേ ചവിട്ടിയല്ാള് �ാെിരാത്രി
യില ആ്െിച്ചൊയി �രിഭവം �റഞ്ഞു.സംവരണക്ാര്യം 

വരുല്ാള് സാധു ഈഴവനാകും. 
അമിെ്ഷാപയ കാണുല്ാള് വിനനീെ 
ദാസനാകും. ലമാദിപയ കാണുല്ാള് 
പനഞ്ചു കനീറി ശ്രനീരാമഭക്തനാകും.

അല്ാള് �ിപന്, നാോപോരു 
നിവര്തെിയപണ്ങ്ില സംഘ�രി
വാരങ്ങളുമായി ഒപരാത്തു െനീര്്ിനം 
വഴങ്ങാതെ, അനഗ്രഹം ലെെി 
വരുന്വപര ല�ാലും അെിച്ചു െളിച്ച 
മു്ത്തു കയ്ാപെ ആട്ടിലയാെിക്കുന് 
ഈ നായപരയലല് �ിണറായിക്കും 
ലകാെിലയരിക്കും കണ്െച്ചു വിശ്വസി
ക്ാന് �്ിയെ.് കമ്മയൂണിസ്റ്റുകാര
നാപണങ്ിലും കല്്യാണ കൃഷ്ണനം ഒരു 
നായരലല് എന്നു �റഞെ മന്തെിപന 
ല�ാപേ ചിന്ിക്കുന് െനി ശുദ്ധ 
നായര്. അതുപകാണ് �റയകയാണു 
സഖാക്പള

ആ ശരിദൂരം അങ്ങപന കിെക്
പട്ട....വാളരി അവന് വപന്ന്ിരിക്കും. 
�ലഷെ.... അ�കെകാരിയല്.  

കാേടി നഗാപിയന്ട കഥാപാത്ര
ന്ത് നപാന്േോണ് ന്വള്ാപേ
ള്ി. കാവടിന്േടുത്തു വ്രീടുകേറു
ന്ാൾ തരാതരം നോക്കി 
നവളാങ്ണ്ണി മാതാവിനേയം 
സുരേഹ്മണ്യനേയം കാണിച്് 
ഭിക്ഷ ന്തണ്ടും. വ്രീടിന്റെ ചുമരിൽ 
നമാദിന്ക്കാപേം േിൽക്ന് കുടുംെ
െിത്രമുണ്്. ന്താട്ടുത്ാണ് ഗുരു. 
പിണറാേി വ്രീട്ിൽ വന്നപോൾ 
തൂക്പടം മാറ്റി.പിണറാേിന്േ 
പ്രതിഷ്ിച്ചു. അങ്ങന്േോവണം 
ബുദ്ിമാന്മാര്. 

ജി സുധാകരന്
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ലകരളതെിപേ സർവകോശാേകളുപെ വിശ്വാസ്യെ
യ്ക് കളങ്ം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.  മാർക്് ദാനവം 

മാർക്് െട്ടിപ്പും മൂേ്യനിർണ്യതെിപേ ബാഹ്യശക്തികളുപെ 
ഇെപ�െലും �രനീഷൊ കേണ്റിൽ മാ്ം വരുതൊനള്ള ഉന്
െവിദ്യാഭ്യാസ  മന്ത്രിയപെ ഓഫനീസ്ിപറെ ലകകെതെലും 
മറ്റുപമല്ാം ഒലര സമയം �േ സർവകോശാേകളിൽ സംഭവി
ച്ചെിപറെ ലരഖകളാണ് പുറത്തു വന്ിട്ടുള്ളെ്. അെിലേ്വം 
ഗൗരവലമറിയ  പ്രശ് നം ഉന്െവിദ്യാഭ്യാസ  മന്ത്രിയപെ ലനരിട്ടു

ള്ള ഇെപ�െലുകൾ െപന്യാണ്. വകു്് മന്ത്രി  പക െി  ജേനീൽ 
എത്ര വേിയ  വിദ്യാർത്ിലപ്രമം നെിച്ചാലും മാനഷികെയപെ 
പ�ായ്മുഖം അണിഞൊലും  അദാേതെിപേ മന്ത്രി സാന്ിദ്ധ്യ
വം വിവാദ െനീരുമാനങ്ങളിപേ സ്വാധനീനവം ചട്ടേംഘനവം 
കളങ്വം െപന് എന്് �റയാപെ വയ്. 

സാലങ്െിക സർവകോശാേയിലും മഹാത്മാഗാന്ി 
സർവകോശാേയിലും മാർക്് ദാനം നൽകാൻ മന്ത്രി മുൻ
ലകപയടുത്തു എന് വിമർശനപതെ അലദ്ഹം ലനരിട്ടെ് 'മന

നേഖേം

എം ഷാജര്ഖാന് 

മാര്ക്കക് ദാനരം:
സര്വ്വകൊശാെകളുന്ട
െിശ്ാസ്യതയ്കക് കളങ്രം

മന്തിയന്ട മാനഷികൊദരം ന്തറ്ക്

മന്ത്രി പക െി ജേനീല
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ഷ്യെ്വം' എന് ലവകാരികായധം 
ഉ�ലയാഗിച്ചാണ്. ചട്ടങ്ങളും വ്യവ
സ്കളും മനഷ്യ നന്യ്കലവണ്ിയാ
പണന്നും ആയെിനാൽ അവ േംഘി
ലക്ണ്ി വന്ാൽ അർഹപര സഹാ
യിക്ാനായി  വനീണ്ം ആ പെ്് 
ആവർതെിക്കുപമന്ാണലല്ാ മന്ത്രി 
�റഞെെ്. സർവകോശാേകളുപെ 
�രനീഷൊ മൂേ്യനിർണ്യ ചട്ടങ്ങൾ 
േംഘിച്ചിട്ടായാലും �രാജയപ്ട്ട 
'അർഹപര' ജയി്ിക്കുവാൻ ഇെപ�
ടുപമന് മന്ത്രി  ജേനീേിപറെ പ്രസ്ാവന 
സെ്യപ്രെിജ്ഞാ േംഘനമാണ്. 
ചട്ടങ്ങൾ കാലോചിെം �രിഷ് ക്
രിക്കുവാൻ മന്ത്രിയ്ക പ്രവർതെിയ്കാം, 
ഏെ് �ൗരനമുള്ള അവകാശം 
മന്ത്രിക്കുമുണ്്. എന്ാൽ, ചട്ടവിരുദ്ധ
മായി പ്രവർതെിക്കുപമന്് ഒരു മന്ത്രി 
പ്രസ്ാവന നെതെിയാൽ അെിപറെ 
പ്രെ്യാഘാെങ്ങൾ എത്ര വലുൊയി
രിക്കും.

ോനദമാ ദമാഡദറഷദനാ?
സാലങ്െിക സർവകോശാേയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ിപയ 

ജയി്ിക്ാനായി അദാേതെിൽ അല�ഷെ സ്വനീകരിച്ച്, 
സർവകോശാേയപെ അക്ാദമിക സ്വാെന്ത്ര്യപതെ മറിക
െന്്, രണ്ംഗകമ്മി്ിപയ മൂന്ാമപൊരു മൂേ്യ നിർണ്യതെി
നായി നിലയാഗിക്ാപമന്് മന്ത്രി നിർലദ്ശം നൽകിപയന് 
കു്ാലരാ�ണപതെ ോഘവലതൊപെയാണ് മന്ത്രി ഇല്ാഴും 
ലനരിടുന്െ്. അപൊരു കു്മായി കാണുന്ില്ാപയന്് മാത്ര
മല്, മഹാദാനകർമ്മം നിർവഹിച്ചെിൽ  ചാരിൊർത്്യമാണ് 
മന്ത്രി പ്രകെി്ിക്കുന്െ്.

മാർക്് ദാനമല്, ലമാഡലറഷൻ ആണ് നൽകിയപെന്് 
സർവകോശാേയം മന്ത്രിയം വിശദനീകരിക്കുന്നു. ഒരു വിദ്യാർ
ത്ിയ്ക് മാത്രമായി ലമാഡലറഷൻ നൽകാൻ വ്യവസ്യലണ്ാ? 
ഇല്.എന്ാൽ,  മഹാത്മാഗാന്ി സർവകോശാേയിൽ 
മന്ത്രിയ്കലവണ്ി ലപ്രവ്് പസക്രട്ടറി �പങ്ടുതെ മപ്ാരു 
അദാേതെിൽ വനീണ്പമാരു വിദ്യാർത്ിനിയ്ക് മാത്രമായി 
ഒരു മാർക്് കൂട്ടിപക്ാടുക്കുവാൻ െനീരുമാനിയ്കകയണ്ായി. 
എെിർപ്പുകപള തുെർന്്, ആ െനീരുമാനം പുനഃ�രിലശാധന
യ്ക് വിട്ടു. �ലഷെ,  അെിന ലശഷം, അക്ാദമിക കൗൺസി
േിപറെലയാ ലബാർഡ് ഓഫ് എക് സാമിലനഷൻസിപറെലയാ 
അനമെിയില്ാപെ, സിൻഡിലക്്് ലയാഗം ലചർന്് ലൊ് 
ഏെ് വിദ്യാർത്ിയ്കം കാേ�രിധിയില്ാപെ 5 മാർക്് വപര 
പകാടുക്ാൻ െനീരുമാനിച്ചു കളഞ്ഞു. അവിപെയം മാനഷിക 
�രിഗണനയപെ െിയറിയാണ് ഉന്െ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു 
മന്ത്രിയം സർവകോശാേ ലവസ് ചാൻസേറും ന്യായനീകര
ണമായി അവെരി്ിച്ചെ്.

ഏ്വം സുപ്രധാനമായ ലചാദ്യം 
സർവകോശാേ �രനീഷെകളുപെ മൂേ്യ
നിർണ്യതെിപറെ മാനദണ്ഡം മാനഷി
കമാലണാ അക്ാദമികമാലണാപയ
ന്ൊണ്. അക്ാദമിക മാനദണ്ഡങ്ങ
ളിൽ പവള്ളം ലചർതൊൽ ഇെിനകം 
ൊലഴയ്ക് നനീങ്ങിപക്ാണ്ിരിക്കുന് 
ഉന്െ വിദ്യാഭ്യാസ നിേവാരം എത്ര 
വേിയ �െനതെിലേയ്കായിരിക്കും 
വനീഴുക എന്ാലോചിലക്ണ്ൊണ്. 
അലൊപൊ്ം െപന് പ്രധാനമാണ് 
സർവകോശാേകളുപെ സ്വയം ഭരണാ
വകാശതെിൽ മന്ത്രിലയാ സർക്ാർ 
ലനാമിനികലളാ ഇെപ�ടുന്െിപേ 
അനൗചിെ്യം. സർവകോശാേ 
ഭരണതെിപറെ ഒരു െേതെിലും മന്ത്രി
മാലരാ ബയൂലറാക്രാറ്റുകലളാ ഇെപ�ൊൻ 
�ാെില്ാപയന് അേംഘനനീയമായ 
െെ്വമാണ് ഇവിപെ ചവട്ടി പമെിക്
പ്ട്ടിരിക്കുന്െ്. സർവകോശാേക
ളുപെ സ്വയം ഭരണാവകാശപമന്ാൽ, 
അധികാരതെിപറെ എല്ാ ദൂഷിെ 
വേയങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വെന്ത്രമായ 

അക്ാദമികവം സാ്തെികവം ഭരണ�രവമായ സ്വയംഭ
രണതെിനള്ള ജനാധി�െ്യാവകാശപമന്ാണർത്ം. ഭരണ
കൂെതെിപറെ ൊൽ്ര്യങ്ങൾ സംരഷെിക്ാനള്ള ലവദികളല് 
സർവകോശാേകൾ.

മന്തിക്് എന്് കാര്യം?
എന്ാൽ, ലകരളതെിൽ കുപറകാേങ്ങളായി ലനപര 

മറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചുപകാണ്ിരിക്കുന്െ്. 31-8-2019 ൽ 
ലചർന് ലകരള സർവകോശാേ സിൻഡിലക്്് ലയാഗതെി
പറെ മിനട്ട് സിൽ്റയന്നു, സർവകോശാേ െനീരുമാനിച്ച 
�രനീഷൊ കേണ്റിപറെ പഷഡയൂൾ ഉന്െ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു
മന്ത്രിയപെ ഓഫനീസ്ിപേതെിക്ാൻ നിർലദ്ശിക്കുകയം അതുപ്ര
കാരം കേണ്റിപേ �രനീഷൊ െനീയ്െികൾ മന്ത്രി ഓഫനീസിപറെ 
നിർലദ്ശ പ്രകാരം െിരുത്തുകയം  പചയ്തുപവന്്. അല്ാൾ, 
അദാേതെിപേ െനീരുമാനങ്ങളും ലമാഡലറഷൻ നൽകുന്തുൾ
പ്പെയള്ള കാര്യങ്ങളിപേ ഇെപ�െലുകളും �രനീഷൊ കേണ്
റിപേ മാ്ം വരുതെലും മറ്റുപമല്ാം വ്യക്തമാക്കുന്െ് മന്ത്രിെേ 
ഭരണം സർവകോശാേകളിൽ പ�ാെിപ�ാെിക്കുന്നുപവന്് 
െപന്യാണ് . മാനഷിക �രിലവഷം മറയായി ഉ�ലയാഗി
ക്കുന്നുപവന്് മാത്രം.

മാർക്് തട്ിദപൊ?
എന്ാൽ, അലൊപൊ്ം, മഹാത്മാഗാന്ി സർവകോ

ശാേയിൽ മാർക്് െട്ടി്ിന് സിൻഡിലക്്് അംഗം �രിശ്രമി

ഏറ്റവും സുപ്രധാേമാേ നൊദ്യം 
സര്വ്വകോശാേ പര്രീക്ഷകളുന്ട 
മൂേ്യേിര്ണ്ണേത്ിന്റെ മാേദ
ണ്ഡം മാനഷികമാനണാ അക്കാ
ദമികമാനണാന്േന്താണ്. 
അക്കാദമിക മാേദണ്ഡങ്ങളിൽ 
ന്വള്ം നെര്ത്ാൽ ഇതിേകം 
താനഴയ്ക് േ്രീങ്ങിന്ക്കാണ്ിരിക്
ന് ഉന്ത വിദ്യാഭ്യാസ 
േിേവാരം എത്ര വേിേ പതേ
ത്ിനേയ്കാേിരിക്ം വ്രീഴുക 
എന്ാനോെിനക്കണ്താണ്.  
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ച്ചുപവന് വാർതെ അെനീവ ഗുരുെരമായ 
മാനമാണ് പ്രശ് നതെിന് നൽകിയെ്. 
ഒരു സിൻഡിലക്്് അംഗം, എം ലകാം  
6-ാം പസമ്റേർ �രനീഷെയപെ പുനർ 
മൂേ്യനിർണ്യം നെന്നുപകാണ്ിരി
പക് അവയിൽ നിന്് 30 ഉതെരക്
െോസുകൾ ലകക്ോക്ിപയന്െ് 
പഞട്ടലുണ്ാക്കുന് സംഭവമാണ്.

രജി്റേർ ന്റും ലഫാൾസ് 
ന്റും ഉൾപ്പെയാണ് നൽകിയെ്. 
ഒരു സിൻഡിലക്്് അംഗതെിപറെ 
സ്വന്ം പേ്ർ�ാഡിൽ നൽകിയ 
അല�ഷെ സ്വനീകരിച്ച് അെിൽ െപന് 
ലകപയ്ാ്് ചാർതെി ഉതെരക്െോ
സുകൾ നൽകാൻ ലവസ്ചാൻസേർ 
അനമെി നൽകിയെ് ലകരളതെിപേ 
സർവകോശാേകളുപെ ചരിത്രതെിൽ 
ഇൊദ്യമാണ്. പുനർമൂേ്യനിർണ്യ
തെിപറെ ഫേം പ്രസിദ്ധനീകരിക്കുന്
െിന് മു്് ഒരു കാരണവശാലും ഉതെരക്െോസുകൾ പുറത്തു 
ല�ാകാൻ �ാെില്ാപയന്ാണ് ചട്ടം. കർശനമായ രഹസ്യ 
സ്വഭാവം കാത്തുസൂഷെിക്കുന്തുപകാണ്മാത്രമാണ് സർവ
കോശാോ �രനീഷെകളുപെ വിശ്വാസ്യെ സംരഷെിയ്കപ്ട്ടു 
ല�ാകുന്െ്. എന്ാൽ, ഈ സംഭവങ്ങൾ വിശ്വാസ്യെയ്ക് 
ലമൽ ലചാദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. 

എന്ാൽ, ഈ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്്  എം ജി  സർവ
കോശാേ എന്തു�ഠിച്ചു? സംഭവിച്ച 
ക്രമലക്ടുകൾ ആവർതെിക്ാെിരി
ക്ാൻ എപന്ങ്ിലും െിരുതെലുകൾ 
പ്രെനീഷെച്ചവർക്് പെ്ി. സമ്മർദ്
ങ്ങൾപക്ാടുവിൽ, അഞ്് മാർക്് 
ദാനം നൽകാനള്ള 15.5.2019 പേ 
സിൻഡിലക്്് െനീരുമാനം റദ്ാക്ാൻ 
സർവകോശാേ നിശ്ചയിക്കുകയ
ണ്ായി . എന്ാൽ ഇല്ാൾ, അദാ
േതെിപേ വിവരങ്ങൾ എങ്ങപന 
പുറത്തുല�ായി എന്ലന്വഷിക്ാൻ 
19-10-2019 ൽ ഉതെരവിട്ടിരിക്കു
കയാണ് (5066/AD/ A1/2019/ 
MGU) യൂണിലവഴ് സി്ി പചയ്തെ്.  
അെിനർത്ം �ിഴവ് െിരുത്തു
പമന്ല്, �ിഴവകൾ പുറംലോകം 
അറിയാൻ കാരണക്ാരായവപര 
ലകകാര്യം  പചയ്യുപമന്ാണ് . 
എലങ്ങാട്ടാണ് ഈ സർവകോശാേ 
നനീങ്ങുന്െ്?
സ്വയംഭരണാവകാശം 
ഭീഷണിയില്

അദാേത്ിന്േ ത്രീരുമാേങ്ങളും 
നമാഡനറഷന് േൽകുന്തുൾ
ന്പേന്ടയള് കാര്യങ്ങളിന്േ 
ഇടന്പടലകളും പര്രീക്ഷാ കേ
ണ്റിന്േ മാറ്റം വരുത്ലം 
മറ്റുന്മല്ലാം വ്യക്മാക്ന്ത് 
മന്ത്രിതേ ഭരണം സര്വ്വകോ
ശാേകളിൽ ന്പാടിന്പാടിക്ന്നു
ന്വന്് തന്ന്ോണ് . 
മാനഷിക പരിനവഷം മറോേി 
ഉപനോഗിക്ന്നുന്വന്് മാത്രം.

രാഷ്ട്രനീയ- ഉലദ്യാഗസ് ലമധാവിെ്വതെിൽ നിന്് സർവ
കോശാേകളുപെ ഭരണം അക്ാദമിക വിദഗ്ധരുപെ പൂർണ് 
നിയന്ത്രണതെിൽ വലരണ്ിയിരിക്കുന്നു. സുസ്ിര സ്വഭാവ
ലതൊപെ എക്ാേത്തും നിേനിൽലക്ണ്  മഹതൊയ  സ്ാ
�നമാണ് സർവകോശാേപയന്് മഹാമനനീഷികൾ ചരിത്ര
തെിൽ ലരഖപ്ടുതെിയിട്ടുണ്്. സ്വെന്ത്രമായ ആശയങ്ങളുപെ 
കളിപതൊട്ടിോകണം സർവകോശാേകൾ. അെിന് ഉന്

െവിദ്യാഭ്യാസ ലമഖേയപെ എല്ാ 
െേങ്ങളിലും ഓലട്ടാണമി അകക്ാ
്ായി പ്രവർതെിക്ണം.

 ഉ ന് െ  സ് ാ ന നീ യ ര ാ യ 
ല വ സ് ച ാ ൻ സ േ ർ ,  ല പ്രാ - 
ലവസ്ചാൻസേർ,  �രനീഷൊ 
കൺലരോളർ എന്ിവപരാപക് 
അക്ാദമിക ഔന്െ്യം പുേർത്തു
ന്വരായിരിക്ണം. സ്വയംഭരണാ
വകാശം സർക്ാരിപറെ ദാനമല്. 
അധികാര ലകന്ദ്രങ്ങൾക്കു മുന്ിൽ 
ശിരസ്് കുനിച്ച് നിൽക്കുന്വപരയല്, 
നിർഭയം സെ്യതെിന് ലവണ്ി നിേ
പകാള്ളുന് ലവജ്ഞാനിക രംഗപതെ 
ഉന്െരാവണം സർവകോശാേക
ളുപെ അമരതെ് അവലരാധിക്പ്ലെ
ണ്െ്. സർക്ാർ ഉന്െരും മന്ത്രിയം 
സർവകോശാേകളുപെ ദാസൻമാർ 
മാത്രമാണ്, യജമാനന്ാരല്ാപയന് 
വിേപ്ട്ട �ാഠമാണ് പുെിയ വിവാ
ദങ്ങൾ അധികാരി വർഗ്ഗതെിന് 
നൽകുന്െ്.

രാജന് ഗുരുക്ള്
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നാം പകാട്ടിലഘാഷിച്ചിരുന് ‘ലകരളലമാഡൽ’വികസന
തെിന് എന്തു�്ി? അഭൂെപൂർവമായ പ്രളയപക്ടു

െികളിൽ ലകാെിക്ണക്ിന് രൂ�ക്കുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണു
ണ്ായെ്. 

2018പേ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും, ജനീവഹാനിക്കും കു്ം ചാർ
തെപ്ടുന്െ് ഭാവനാശൂന്യമായ അണപക്ട്ട് മാലനജ് പമറെി
ോണ്. ഇലൊപൊ്ം ഭൂവിനിലയാഗതെിൽ പുേർലതെണ്ിയി
രുന് സാമാന്യലബാധതെിലറെയം യക്തിയലെയം അഭാവവം 
തുേ്യ�ങ്ാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളെ്. 2019ൽ അണപക്ട്ട് മാലന
ജ് പമറെ് ഒരു �രിധിവപര യക്തിസഹമായി നെന്നു എങ്ിലും 
നാശനഷ്ടങ്ങൾക്് യാപൊരു കുറവമില്ാെിരുന്െിന് ഭൂവിനി
ലയാഗതെിപറെ അശാസ്തനീയെയം, ഭാവനാശൂന്യെയം വേിയ 
�ങ്ാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളെ.് വികസന ഭ്ാന്ിപറെ  ഫേമായി 
കാടുകളും, കുന്നുകളും പവട്ടിനിരത്തുകയം ഇെിച്ചു നിരത്തുകയം, 
മനഷ്യവാസ ലകന്ദ്രങ്ങളിൽ ല�ാലും അനമെിയില്ാപെ നൂറു

കണക്ിന് �ാറമെകൾ പ്രവർതെിക്കുന്തും  നാശനഷ്ടങ്ങൾ
ക്ിെയാക്ി എന്ൊണ് യഥാർത് വസ്തുെ. നിയമാനസൃെം 
പ്രവർതെനം നെതെിവരുന് �ാറമെകൾ നാന്നൂറിൽ�രമാ
പണന്ാണ് ഔലദ്യാഗിക കണക്്. എന്ാൽ, സകേവിധ 
നിയമങ്ങളും, �ാരിസ്ിെിക അനമെിയമില്ാപെ പ്രവർ
തെനം നെതെി വരുന് �ാറമെകളുപെ എണ്ം 7000ൽ ഏപറ 
ആപണന്നും റില്ാർട്ടു പചയ്പ്ടുന്നു. ഈ കണക്കുകൾപക്ാ
ന്നും കൃെ്യെയിപല്ന്െ് ലവപറ കാര്യം. 

 കാർഷികാവശ്യങ്ങൾപക്ന് ല�രിൽ ഏക്ർ കണക്ിന് 
ഭൂമി ലകവശമുള്ളവർ, ലൊട്ടവിളകളുപെ കൃഷിക്ായി ഈ 
ഭൂപ്രലദശം ദുരു�ലയാഗം പചയ്തു വരുന്ൊയം, ഇെിലേയ്കായി 
വന ലമഖേയിൽ അെിക്രമിച്ചു പചന്് മരങ്ങൾ പവട്ടി നിരതെി 
കാടുകൾ നശി്ിച്ചു വരുന്ൊയം വ്യക്തമായ പെളിവകളുണ്്. 
ഈ വിധതെിൽ ഭൂവിനിലയാഗം വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്ാ
യം, ോഭപക്ായ്തിനായം വ്യാ�കമായി നെന്െിപറെ �രിണി

നേഖേം 

  ന്പ്രാഫ ന്ക അരവിന്ാക്ഷന്

‘പ്മാഡല് ’
ഏതായാലരം 
െികസനരം

ജനങ്ങൾക്
പ്െണ്ിയായിരിക്കണരം

ലഡാ അമര്െ്യാ പസന്
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േിേമാനസൃതം പ്രവര്ത്േം 
േടത്ിവരുന് പാറമടകൾ 
ോന്നൂറിൽപരമാന്ണന്ാണ് 
ഔനദ്യാഗിക കണക്ക്. 
എന്ാൽ, സകേവിധ 
േിേമങ്ങളും, പാരിസ്ിതിക 
അനമതിയമില്ലാന്ത 
പ്രവര്ത്േം േടത്ി വരുന് 
പാറമടകളുന്ട എണ്ണം
7000ൽ ഏന്റ ആന്ണന്നും 
റിനപോര്ട്ടു ന്െയ്ന്പേടുന്നു. 

െഫേമാണ് തുെർച്ചയായ പവള്ളപ്ാക്പക്ടുെികൾക്കും, 
മണ്ിെിച്ചിലുകൾക്കും ഭൗെിക നാശങ്ങൾക്കും വാസസ്േ
ങ്ങളുപെ നാശങ്ങൾക്കും ജനീവഹാനി
ക്കും ഇെയാക്ിയപെന് െിരിച്ചറി
വാണ് നമുക്കുണ്ാലവണ്െ്. ‘ലകരള 
ലമാഡൽ’ വികസന െന്ത്രവം, ഈ 
മാതൃകയിലുള്ള ഭ്ാന്ൻ വികസന 
രനീെികളും െമ്മിൽ യാപൊരുവിധ 
ബന്വമില്. ഭൂമിയം, ഖനിജ വിഭ
വങ്ങളും വിനിലയാഗിക്പ്ലെണ്െ് 
സാ്തെിക വികസനലതൊപൊ്ം 
മനഷ്യപറെ അെിജനീവനവം, ലഷെമവം 
കൂെി ഉറ്ാക്കുന്വിധതെിോയിരി
ക്ണം. ഈ നിേയിേല്ാപെ നെക്കു
ന് വികസനം, വികസനമല്, വികസ
നാഭാസമാപണന്്  �റലയണ്ി വരും.  

ലകരളം ല�ാലുള്ള സംസ്ാനങ്ങ
ളിൽ ല�ാലും, സമനീ�കാേ അനഭവ
ങ്ങൾ നപമ്മ ലബാദ്ധ്യപ്ടുത്തുന്െ്,  
‘ലകരളലമാഡൽ’ വികസനം എന് 
ല�രിൽ യാപൊരുവിധ വികസനവം 
ഇ വ ി പ െ  ന െ ക്കു ന് ി പ ല് ന്നു 
െപന്യാണ്. രാഷ്ട്രനീയ അധികാരം 
കയ്ാളുന് ഒരു �്ം ലനൊക്ളും 
അവർക്് ൊങ്ങും െണലുമായി നിേ

പകാള്ളുന് സർവനീസിലുള്ളവരും, പ�ൻഷൻ�്ി �ിരിഞെ
വരുമായ ഒരു�ിെി ഉലദ്യാഗസ്ൻമാരും ലചർന്് നെത്തുന് 

പകാള്ളക്കുപള്ളാരു മറയായി നമ്മുപെ 
വികസന െന്ത്രം അധഃ�െിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ഇതെരം അനഭവങ്ങളുലെയം, 
വസ്തുെകളുലെയം അെിസ്ാനതെി
ോണ്, സംസ്ാനപതെ നടുക്ിയ 
തുെർച്ചയായ പ്രളയ ദുരന്ങ്ങൾ 
ലകവേം പ്രകൃെി ലകാ�തെിപറെ 
സൃഷ്ടിയല്ാ മനഷ്യ സൃഷ്ടിയാപണന് 
നിഗമനതെിൽ എതെിലച്ചരാൻ നാം 
നിർബന്ിെരാവന്െ്.

ഈ അവസരതെിൽ രണ് ദശക
ങ്ങൾക്കു മു്് അന്് എറണാകുളം 
ജില്ാ �ഞ്ായതെ് പ്രസിഡണ്ം 
സി �ി ഐ ലനൊവമായിരുന് 
�ലരെനായ �ി പക ഇരോഹിം 
കുട്ടി വികസന �ദ്ധെികൾക്ായി 
കൃഷി ഭൂമി നികത്തുന് പ്രവണെ
യ്ക് കെിഞൊണിട്ടിപല്ങ്ിൽ നിർ
ദ്ിഷ്ട �ദ്ധെി പ്രലദശങ്ങളാപക 
പവള്ളപ്ാക് പകടുെിക്് ഇരയാ
ലവണ്ി വരുപമന്് പവട്ടിത്തുറന്നു 
�റഞെകാര്യം ഓർമ്മയിൽ ഓെി 
എത്തുകയാണ്. അലദ്ഹം അന്് 

പവള്ളപ്ാക്പതെ തുെര്ന്നുള്ള ദൃശ്യം

412019   നവംബര് 1-15email: janashakthi@gmail.com



സൂചി്ിച്ചെ്, പനടു്ാലശേരി വിമാനതൊവള നിർമ്മാണതെി
നായി ഏക്ർ കണക്ിന് കൃഷി ഭൂമി മണ്ിട്ടു നികത്തുകയം, 
കുന്നുകൾ ഇെിച്ചു നികത്തുകയം, പുഴകളുപെ ഭാഗങ്ങളും, നനീരു
റവകളും മണ്ിട്ട് നികത്തുകയം പചയ്താൽ, ഭാവിയിൽ അതു 
വരുതെിപവക്ാനിെയള്ള വിനാശങ്ങപളയം ദുരന്ങ്ങപളയം 
കുറിച്ചായിരുന്നു. െപറെ സ്വന്ം െട്ടകമായ മഞെപ്ര �ഞ്ാ
യതെിലേയം ചുറ്റു�ാടുമുള്ള പനടു്ാലശേരി അെക്മുള്ള മറ്റു 
�ഞ്ായത്തു പ്രലദശങ്ങളിലേയം ജനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന് 
അന്ർലദ്ശനീയ വിമാനതൊവളം യാഥാർത്്യമാകുന്ലൊപെ 
ലനരിൊനിരിക്കുന് പകടുെികപള  കുറിച്ചായിരുന്നു അലദ്ഹ
തെിപറെ ഉെ്ക്ണ്ഠ.  െലദ്ശനീയർക്് പുെിയ പൊഴിേവസര
ങ്ങൾ േഭിക്കുപമന്നു ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുകയം അെിപനെിപര 
ശബ്ദമുയർതെിയിരുന് �രിസ്ിെി പ്രവർതെകർപക്െിപര 
ഭനീഷണിമുഴക്കുകയം പചയ്തു വന്ിരുന്നു എന്തും ജനകനീയ
നായ ഇരോഹിംകുട്ടി സൂചി്ിച്ചിരുന്നു. ഫേതെിൽ അലദ്ഹം 
പചകുതൊനം കെേിനം ഇെയിൽപ്ട്ടതുല�ാപേയായി. 
ഒടുവിൽ മനസ്ില്ാമനലസ്ാപെയാപണങ്ിലും മഞെപ്ര �ഞ്ാ
യതെ് പ്രസിഡപണ്ന് നിേയിൽ എറണാകുളം ജില്ാ �ഞ്ാ
യതെ് പ്രസിഡറെ് �ദവിയിലേക്് ഉയർതെപ്ട്ട �ി പക 
ഇരോഹിംകുട്ടിക്് ജനഹിെതെിന് വഴലങ്ങണ്ൊയി വരു
കയായിരുന്നു. ഇല്ാൾ ഈ കാര്യം ലരഖപ്ടുത്തുന്െ് ഒരു 
പ്രലെ്യക േഷെ്യം മുൻനിർതെിയാണ് ലകരളതെിലുണ്ായ രണ് 
പ്രളയങ്ങപള തുെർന്് പനടു്ാലശേരി വിമാനതൊവളതെിപറെ 
റൺപവ അെക്മുള്ള പ്രലദശങ്ങൾ തുെക്തെിൽ െപന് പവള്ള
പ്ാക്പക്ടുെിയിൽ അകപ്ട്ടു എന്തും ഏൊനം ദിവസ
ങ്ങൾ വിമാനതൊവളം പ്രവർതെനം നിർതെിപവലക്ണ്ി 
വന്നു എന്തും അധികാരി വർഗ്ഗപതെ 
ഓർമ്മപ്ടുതൊൻ ലവണ്ിയാണ്. 
വിമാനതൊവളതെിലനാെ് ലചർന്് 
ഏൊനം ഏക്ർ നിേം നികതെി 
ലഗാൾഫ് ലമൊനം നിർമ്മിച്ചതും 
ഇലൊപൊ്ം കാലണണ്ൊണ്. 

ഇലൊപൊ്ം ലചർത്തുകാലണ
ണ് മപ്ാരു കാര്യമാണ്, കാേെി 
�ഞ്ായതെെക്മുള്ള പ്രലദശങ്ങ
ളും, പ്രളയ ദുരന്തെിൽ അകപ്ട്ടു 
എന്െ്. ഇവിലെയം, പ്രളയതെിനിെ
യാക്ിയെ് മനഷ്യപറെ ഭാവനാശൂന്യ
െയാണ്. ഈ ഭാവനാ ശൂന്യെയപെ 
സൃഷ്ടി െപന്യാണ് 5 ഏക്ർ വരുന് 
�ാെവം, തുറസ്ായ സ്േവം നദികളും 
നികതെി �ടുത്തുയർതെിയ 

സ ം സ്  കൃ െ  സ ർ വ ക േ ാ
ശാേ എന് സ്ാ�നം. പകാച്ചി 
നഗരലതൊെ് ലചർന്് കിെക്കുന് 
എറണാകുളം നിയമസഭാമണ്ഡേ
തെിപറെ ഭാഗമായ ലചരാപനല്ലൂർ 
�ഞ്ായതെിപേ പെക്ൻ ചിറ്റൂർ, 

�ിഴേ, ലകാൊെ്, ലചന്നൂർ തുെങ്ങിയ പ്രലദശങ്ങളും, ഇെയക്കു
ന്ം, വാേം തുെങ്ങിയ പ്രലദശങ്ങളും അവിെപതെ �ാവപ്ട്ട 
ജനങ്ങളും ആണ് രണ് പവള്ളപ്ാക്ങ്ങളുലെയം പകടുെികൾ
ക്് ഇരയാലവണ്ി വന്െ്.പ്രലെ്യകിച്ച് 2018-പേ ദുരന്തെി
പറെ കയ് ല�റിയ അനഭവം ഇന്ാട്ടുകാർക്് 1924 പേ  (99പേ) 
പവള്ളപ്ാക്പമന്് �രപക് അറിയപ്ടുന് മഹാപ്രളയകാ
േത്തുല�ാലും ഉണ്ായിട്ടിപല്ന്ാണ് ചരിത്ര ലരഖകളും, �ഴമ
ക്ാരുപെ വാക്കുകളും പവളിവാക്കുന്െ്. ഓലരാ വർഷവം, 
ഓലന്ാ രലണ്ാ കാർഷിക വിളകൾ ഉല്പാദി്ിച്ചിരുന് ഈ 
പ്രലദശതെ് ഒരു തുണ് ഭൂമി ല�ാലും കൃഷിക്ായി അവലശഷി
ക്കുന്ില് എന്ൊണ് ദയനനീയ വസ്തുെ. ഇെിന�കരമായി 
ആദ്യം രൂ�പമടുതെെ് 50 ഏക്റിൽ�രം കൃഷി ഭൂമി നികതെി 
സമൂഹതെിപേ അെിസ്ർന്ർക്കുമാത്രം എതെി ലനാക്ാൻ 
കഴിയന് ആ്റേർപമഡി സി്ി എന് ആഢംബര ആശു�
ത്രിയാണ്. 

2018 പേ ദുരന്തെിൽ ഈ ആശു�ത്രി പ്രലദശമാപക 
പവള്ളതെിൽ മുങ്ങില്ാവകയം, സ്ാ�നതെിപറെ പ്രവർ
തെനം നിർതെിപവക്കുകയം പചലയ്ണ്ി വന്നു. മപ്ാരു 
സ്ാ�നമാണ് ഉലദ്ശം 5 ഏക്ലറാളം വരുന് പനൽവയൽ 
നികതെി നിർമ്മിച്ച ക്രിസ്്യൻ സമുദായതെിപേ ധ്യാനലക
ന്ദ്രം. ഈ പ്രലദശലതെയം, സ്ാ�നലതെയം, പ്രകൃെി ദുരന്ം 
പവറുപെ വിട്ടില്. ഇെിപനല്ാം പുറപമ, നിേവിലുള്ള എല്ാവിധ 
�രിസ്ിെി നിയമങ്ങളും അവഗണിച്ച് നനീപരാഴുക്് െെഞ്ഞു 
നിർതെിയം, നദികളുലെയം, പുഴകളുലെയം ഒഴുക്ിപറെ ഗെി 
മാ്ിയം നിരവധി ബഹുനിേ പകട്ടിെങ്ങളും, ഫ് ളാ്് സമുച്ചയ
ങ്ങളും ഈ ഗ്രാമപ്രലദശതെിപറെ �രിസ്ിെിയപെ ബാേൻസ് 

െകിെം മറിച്ചിട്ടുപണ്ന്് വ്യക്തമായി 
ലനരിട്ടറിവള്ള  വ്യക്തിയാണിപെഴു
തുന്െ്. സംസ്ാനതെ് 2018ലും 
2019ലും ഉണ്ായ പ്രളയ ദുരന്ങ്ങൾ 
നിശ്ചയമായം മനഷ്യസൃഷ്ടിയാപണ
ന്നു �റയന്െിനം കാരണമിൊണ്.

ല ഡ ാ  അ മ ർ െ ്യാ  പ സ ൻ 
കൃെ്യമായി ലകരള വികസനപതെ്
്ി ലരഖപ്ടുതെിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം 
ഈ ഘട്ടതെിൽ അനസ്രിക്ാപെ 
സാദ്ധ്യമല്. നമ്മുപെ സംസ്ാനം 
സാമൂഹ്യ വികസനതെിപറെ ഉച്ചസ്ാ
യിപേതെിയിട്ടുപണ്ന്െിൽ സംശ
യമില്. അലെ അവസരതെിൽ വരു
മാനതെിപറെ കാര്യതെിൽ ലകരളം 
മറ്റു ഇന്്യൻ സംസ്ാനങ്ങൾക്കു 
�ിന്ിോണ്. ലഡാ. പസന്ിപറെ 
ഈ അഭിപ്രായം മുഖവിേപക്ടു
ക്ാപമങ്ിൽ, അെ് ലകരള ലമാഡൽ 
വികസനതെിപറെ �രാജയമപല് 
പവളിവാക്കുന്െ്? വികസന ഭ്ാന്ി
പറെ ഫേമായി, സംസ്ാന രൂ�നീക

നകരളം നപാലള് 
സംസ്ാേങ്ങളിൽ നപാലം, 
സമ്രീപകാേ അനഭവങ്ങൾ 
േന്മ്മ നൊദ്്യന്പേടുത്തുന്ത്,  
'നകരളനമാഡൽ' 
വികസേം എന് നപരിൽ 
ോന്താരുവിധ വികസേവും 
ഇവിന്ട േടക്ന്ിന്ല്ലന്നു 
തന്ന്ോണ്. 
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രണതെിനലശഷം മാറിമാറി അധികാരതെിൽ വന് രാഷ്ട്രനീയ 
�ാർട്ടികളും, മുന്ണികളും, പ്രെ്യയശാസ്ത പ്രെിബദ്ധെ അവഗ
ണിച്ചുപകാണ്ം, �രിസ്ിെി ൊല്പര്യ
ങ്ങൾ െനീർത്തും െള്ളിമാ്ിപക്ാണ്ം, 
നിേനിൽക്കുന് വികസനം എന് 
േഷെ്യം െപന് �രിഹാസ്യമാക്ിയി
രിക്കുന് ചിത്രമലല് നമുക്കു മുന്ിൽ പ്ര
ദർശി്ിച്ചിരിക്കുന്െ്? െനീർച്ചയായം 
ഇൊണ് യാഥാർത്്യം.

തുെർച്ചയായി വന്നുപ�ട്ട പ്രളയ 
ദുരന്ങ്ങൾ മനഷ്യ സൃഷ്ടിയാപണ
ന്െിന് ഏൊനം പുെിയ അനഭ
വ�ാഠങ്ങൾ കൂെി 2019 പേ പ്രളയം 
നപമ്മ മാത്രമല്, നമ്മുപെ ഭരണാധി
കാരികലളയം �ഠി്ിലക്ണ്ൊണ്. 
ഇെിപോന്ാണ്, നാളിതുവപര 
ലകട്ടുലകൾവില�ാലുമില്ാതെ ‘വാട്ടർ 
ല�്ിങ്ങ്’ എന് പ്രെിഭാസം. 
അെ്യന്ാധുനിക സാലങ്െിക വിദ്യ
യപെയം ലമൻമലയറിയ ഭൗെിക 
നിർമ്മാണ ഉല്പന്ങ്ങളുലെയം, സഹാ
യലതൊപെ നിർദ്ിഷ്ട വാസ്തു ശില്പ 
മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ച ലകാൺക്രനീ്് 
സൗധങ്ങൾക്കതെ് ഭൂമിക്െിയിൽ 
നിന്നുള്ള പവള്ളം ല�പ്പുകളിൽ 

നിപന്ന്തുല�ാപേ തുെർച്ചയായി മുകളിലേക്്  ഒഴുകുന്നു 
എന്ൊണ് ഈ പുെിയ അനഭവം. ഈ പ്രക്രിയ അല്പസമയം 

തുെരുന്ലൊപെ, ഭൂമിയപെ ഉ�രിെേ
വം അലൊപൊ്ം നിർമ്മാണം പൂർ
തെിയാക്പ്ട്ട സൗധങ്ങളും പെന്ി
മാറുകയം പചയ്യുകയാണപത്ര. ഇപെ
്്ി വിദഗ്ധൻമാർ �റയന്െ്, 
ലകാൺക്രനീ്് വനീടുകളും, ബഹുനിേ 
പകട്ടിെങ്ങളും, ഫ് ളാ്് സമുച്ചയങ്ങളും, 
ജനവാസതെിനാവശ്യമുള്ളെിലേപറ 
�ണിെ് ഉയർതെിയിട്ടുള്ളെിപറെ 
ഫേമായള്ള അമിെഭാരം ഭൂമിക്കു 
ൊങ്ങാൻ കഴിയന്െിലുലമപറയായി 
മാറിപയന്െിപറെ വ്യക്തമായ പ്രെി
ഫേനമാണിപെന്ാണ്. കാർഷിക 
�രിഷ് ക്ാരവമായി ബന്പ്ട്ടുള്ള 
ചർച്ചകളിൽ ഒരു കാേഘട്ടതെിൽ 
ഇെം കപണ്തെിയിരുന് ഒരു പ്ര
ലയാഗമാണ് ‘ആബ് പസറെിോൻഡ് 
ലോർഡ് സ്’ എന്െ്. അൊയെ്, 
സ്വന്ം ല�രിൽ കൃഷി ഭൂമിയണ്്; 
എന്ാൽ അവിപെ കൃഷി്ണിപയാ
ന്നും നെക്കുന്ില്. ഭൂമി എവിപെയാ
പണന്നുല�ാലും ഉെമകൾക്റിയില്. 
ഇെിന സമാനമായി, ലകരളതെിൽ 

രാഷ്ട്രീേ അധികാരം 
കയ്ാളുന് ഒരു പറ്റം 
നേതാക്കളും അവര്ക്ക് 
താങ്ം തണലമാേി 
േിേന്കാള്ളുന് 
സര്വ്വ്രീസിലള്വരും,
ന്പന്ഷന്പറ്റി പിരിഞെ
വരുമാേ ഒരുപിടി ഉനദ്യാഗ
സ്ന്മാരും നെര്ന്് േടത്തുന് 
ന്കാള്ക്ന്ള്ാരു മറോേി 
േമ്മുന്ട വികസേ തന്ത്രം 
അധഃപതിച്ിരിക്ന്നു.

പവള്ളപ്ാക്പതെ തുെര്ന്് കാേെി സര്വകോശാേയിപേ ദൃശ്യം
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വളർന്നു വികസിച്ചുവരുന് ഒരു വർഗ്ഗമാണ് ‘ആബ് പസറെി 
ഫ് ളാ്് ഓലണഴ് സ്്’ അഥവാ ‘ആബ് പസറെി പഹൗസ് 
ഓലൺഴ് സ്’. യഥാർത് ഉെമസ്ർ ഒരിക്ൽല�ാലും ഇവിപെ 
ൊമസിച്ചുകാണില്; വാെകയ്കായി നൽകിയിട്ടുമുണ്ാവില്. 
പവറുപെ, അെച്ചുപൂട്ടി ഭരേമായി ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വർഗ്ഗമാണ് 
�ാവപ്ട്ട പചറുകിെ ഭൂവെമകപള സമ്മർദ്െന്ത്രങ്ങളിലൂപെ 
സ്വന്ം  ആവാസ ലകന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ബേം പ്രലയാഗി
ലച്ചാ സാ്തെിക പ്രലോഭനങ്ങൾ വഴിലയാ ആട്ടി്ായിച്ച് 
ഭൂമി ലകവശപ്ടുതെി വൻകിെ പകട്ടിെ ഫ് ളാ്് ഉെമകളായി 
മാറുന്െ്. ഇവർക്കുള്ള എല്ാവിധ ഒതൊശകളും അധികാ
രിവർഗ്ഗം കൃെ്യമായി നൽകുകയം പചയ്യുന്നു. ഭൂമി നഷ്ടമാ
യവർ വാസ സൗകര്യങ്ങൾക്ായി കുന്നുകൾക്കു മുകളിലോ, 
കാടുകളിലോ ഇെം ലെെില�ാവകയം പചയ്യുന്നു. 

പുെിയ വാസസ്േങ്ങളിലും ഈ �ാവപ്ട്ടവർക്് 
സുരഷെിെെ്വമില്. അെിജനീവനതെിനള്ള സാദ്ധ്യെകളും 
വിരളമാണ്. ഇതെരം സ്േങ്ങളിൽ അനിയന്ത്രിെമായ 
ലൊെിൽ അനധികൃെമായ �ാറമെകൾ കെന്നുവരുന്നു. 
ഭൂമിയപെ ഉ�രിെേതെിപറെ യഥാർത്രൂ�വം, ഭാവവം മാത്ര
മല്, ആന്രിക ഘെനയം മൗേികമായ മാ്ങ്ങൾക്് വിലധ
യമാക്ല്ടുന്നു. ഇതെരം നിയമ വിരുദ്ധ �രിസ്ിെി നാശ
പ്രവർതെനങ്ങൾക്് രാഷ്ട്രനീയ ലനതൃെ്വതെിപറെ അനവാദവം 
കിട്ടുന്നു. കൃഷിക്കും, അനബന് പ്രവർതെനങ്ങൾക്കും വിനി
ലയാഗിച്ചു വരുന് ഭൂമി ‘പ�ാതു’ ആവശ്യങ്ങൾക്ായി മറ്റു 
നിർമ്മാണ പ്രവർതെനങ്ങൾക്് വിനിലയാഗിക്ാപമന് 
ഒഴുക്ൻ മട്ടിലുള്ള നിയമലഭദഗെിയാണ് സംസ്ാന സർക്ാർ 
ഭൂനിയമതെിൽ വരുതെിയിരിക്കുന്െ്. ഈ വ്യവസ് വ്യാ�
കമായ ലൊെിോണ് ദുരു�ലയാഗം 
പചയ്തു വരുന്െ്. ഇടുക്ി ജില്യിൽ 
അനധികൃെ കലയ്് ഭൂമി അെക്
മുള്ളവർക്് �ട്ടയം നൽകാനാണ് 
സംസ്ാന സർക്ാർ െനീരുമാന
പമന്ാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റില്ാർട്ടു 
പചയ്തിരിക്കുന്െ്. ഈ ഭൂപ്രലദശങ്ങ
ളിൽ ഏതുവിധതെിലുള്ള നിർമ്മാണ
തെിനം അനമെി ഉണ്ായിരിക്കുലമാ 
എന്റിയില്.

അനധികൃെമായി ലകവശം 
പവച്ചിരിക്കുന് ഭൂമിയിൽ �രിസ്ിെി 
ക്ിയറൻസ് ഇല്ാപെ കഴിഞെ മൂന്നു 
വർഷങ്ങളായി പ്രവർതെനതെി
േിരിക്കുന് ക്വാറികൾക്് ഖനനം 
നെതൊൻ അനമെി നൽകിപക്ാ
ണ് യ ഡി എഫ് സർക്ാർ 2015ൽ 
എടുതെ കടുംപവട്ട്  െനീരുമാനം 
െിരുത്തുപമന് പ്രഖ്യാ�നവമായി 
അധികാരതെിൽ വന് എൽ ഡി 
എഫ് സർക്ാർ െപന് �ാറമെ 
ഖനനതെിന് കൂടുെൽ ഉദാരമായ 

അനമെിയാണ് നൽകി വന്ിട്ടുള്ളപെലന്ാർക്കുക. മാത്രമ
ല് കൃഷിക്ായി വിനിലയാഗിക്പ്ട്ടിരിക്കുന് ഭൂമി കാർഷി
ലകെര ആവശ്യങ്ങൾക്ായി മാ്ാനം അവിെങ്ങളിൽ വൻകിെ 
പകട്ടിെങ്ങൾ, ബഹുനിേ ഫ് ളാറ്റുകളും, ടൂറി്റേ് ബംഗ്ാവകളും 
അെക്ം യലഥഷ്ടം നിർമ്മിക്ാനം ഇക്ഴിഞെ പവള്ളപ്ാക് 
പകടുെികൾ ലനരിലെണ്ി വന് മേപ്പുറം, വയനാെ് ജില്കളിൽ 
െപന് അനമെി നൽകാൻ �ര്യാപ്മായ വിധം ഇളവകൾ 
അനവദിക്കുകയാണ് 2017ൽ �ിണറായി വിജയൻ സർക്ാർ 
പചയ്തിരിക്കുന്െ്. കാർഷികാവശ്യങ്ങൾക്ായി വിശിഷ്യാ, 
പനൽകൃഷിക്ായി, വിനിലയാഗിക്പ്ട്ടിരുന് ഏക്ർ  
കണക്ിന് ഭൂമി ഈ വിധതെിൽ ദുരു�ലയാഗം പചയ്തെിപന 
തുെർന്് ഭലഷെ്യാല്പാദനം കുറഞ്ഞു എന്െിന പുറപമ, മഴപവള്ള 
സംഭരണികളായിരുന് കൃഷിയിെങ്ങൾ കരഭൂമിയായി രൂ�ാ
ന്രപ്ടുകയം പചയ്തു. പവള്ളപ്ാക്തെിപറെ പകടുെി വർദ്ധി
്ിക്ാൻ ഇെിലൂപെ വഴിപയാരുക്കുകയം പചയ്തു.  പകാച്ചി നഗര
ലതൊെ് പൊട്ടു കിെക്കുന് മരെ് വിലല്ജിൽ കായൽ നികതെി 
ആറ് ബഹുനിേ ഫ് ളാറ്റുകൾ �ണി െനീർതെെ് മെിയായ 
�ാരിസ്ിെിക  അനമെി ഇല്ാപെയാപണന്് കപണ്തെിയ
െിപന തുെർന്് സുപ്രനീം ലകാെെി ഈ ഫ് ളാറ്റുകപളല്ാം ഉെനെി 
പ�ാളിച്ചു നനീക്ണപമന്നു അഭിപ്രായപ്ട്ട കാര്യം  സംസ്ാന 
ഭരണകൂെം ഒരിക്പേങ്ിലും ഓർക്കുന്െ് നന്ായിരിക്കും.

�രിസ്ിെി ലോേപ്രലദശങ്ങൾ ജനവാസതെിനം, 
കൃഷിക്കും, പചറുകിെ-ഇെതെരം സംരംഭങ്ങൾക്കുമല്ാപെ, 
വൻകിെ നിർമ്മാണങ്ങൾക്്, അെ് �ള്ളിയായാലും, ലഷെ
ത്രമായാലും, �ള്ളിക്കൂെമായാലും ഒരു സാഹചര്യതെിലും 
അനവദിക്രുപെന്് ശാസ്തനീയ വസ്തുെകപള അെിസ്ാനമാ

ക്ിയം കാര്യകാരണസഹിെവം, 
യക്തി ഭരേവമായ വിധതെിൽ ലഡാ 
മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ  റില്ാർട്ടിപേ 
കപണ്തെലുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം 
പചയ്തും, അെിപേ ശു�ാർശകൾ 
വളപച്ചാെിച്ചും െള്ളിക്ളഞെ  യ ഡി 
എഫ് സർക്ാർ യഥാർത്തെിൽ 
സംസ്ാനതെിന് ഈ ദുർഗെി വന്
െിനള്ള ഉതെരവാദിെ്വം വേിപയാരു 
�രിധിവപര ഏപ്ടുലതെ െനീരൂ. 
ആദ്യഘട്ടതെിൽ ഒരു ബഹിരാകാശ 
വിദഗ്ധനായ ലഡാ കസ്തൂരി രംഗൻ 
അദ്ധ്യഷെനായി നിലയാഗിക്പ്ട്ട 
സമിെി, ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മി്ി ശു�ാർ
ശകളിൽ കഴിയന്ത്ര പവള്ളം ലചർ
ക്കുകയണ്ായി. എന്ിട്ടും മാനന്
വാെി ബിഷപ്പും, ഇടുക്ി ബിഷപ്പും, 
സംസ്ാന ലവദയുെി മന്ത്രി എം 
എം  മണിപയല്ാലുള്ള ലനൊക്ൻ
മാരും തൃപ്രാകാതെെിനാൽ, മപ്ാരു 
സമിെി - ലഡാ ഉമ്മൻ കമ്മി്ി - ഇെി
ലേക്ായി നിലയാഗിക്പ്ടുകയായി

േമ്മുന്ട സംസ്ാേം സാമൂഹ്യ 
വികസേത്ിന്റെ ഉച്സ്ാേി
ന്േത്ിേിട്ടുന്ണ്ന്തിൽ സംശ
േമില്ല. അനത അവസരത്ിൽ 
വരുമാേത്ിന്റെ കാര്യത്ിൽ 
നകരളം മറ്റു ഇന്്യന് 
സംസ്ാേങ്ങൾക് 
പിന്ിോണ്. നഡാ. ന്സന്ിന്റെ 
ഈ അഭിപ്രാേം മുഖവിേന്ക്കടു 
ക്കാന്മങ്ിൽ, അത് നകരള 
നമാഡൽ വികസേത്ിന്റെ 
പരാജേമന്ല്ല ന്വളിവാക്ന്ത്?  
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രുന്നു. ഈ കമ്മി്ിയപെ പവള്ളം ലചർക്ൽ കൂെി ആയല്ാൾ, 
ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മി്ിയാപക െപന് അദൃശ്യമായി മാറുകയാ
ണുണ്ായെ്. മാത്രമല് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മി്ി �രിസ്ിെി 
ലോേപമന്് കൃെ്യമായി ലരഖപ്ടുതെിയിരുന് ഇടുക്ിയിലേ
യം വയനാട്ടിലേയം ഏക്ർ കണക്ിന ഭൂമിയം ഏൊനം 
മനഷ്യ ജനീവനകളും പ്രളയതെിൽ ഒഴുകില്ാവകയായിരുന്നു. 
ലകരളതെിപേ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രനീയ �ാർട്ടികളും, മുന്ണികളും, 
പ്രെ്യയ ശാസ്ത ലഭദമില്ാപെ, വാണിജ്യ ശക്തികൾക്കു മുന്ിൽ 
അെിയറവ �റയകയായിരുന്നു. ലകരള ജനെയപെ അെിജനീവ
നതെിനം ലഷെമതെിനം ഉെകുന് വിധതെിൽ ജേം, കാടുകൾ, 
ഖനിജ വിഭവങ്ങൾ, മത്സ്യസ്തെ്, നദികൾ തുെങ്ങിയ പ്ര
കൃെിയിപേ ലജവ, അലജവ വിഭവങ്ങൾ കാര്യഷെമമായം, 
ഫേപ്രദമായം വിനിലയാഗിക്കുന്െിൽ നമ്മുപെ രാഷ്ട്രനീയ �ാർ
ട്ടികൾ െനീർത്തും �രാജയമായിരുന്നു. ഇവപരല്ാം ലചർന്് 
ഗാഡ്ഗിേിപറെയം �രിസ്ിെി വാദിയായ അന്പതെ ഇടുക്ി 
എം �ി �ി  െി  ലൊമസിപറെയം ശവമഞ്ലഘാഷയാത്ര 
നെത്തുക  കൂെി പചയ്തു.

െനീർത്തും ഗെിപകട്ട ഈ അവസ്ാ വിലശഷതെിൽ 
നിന്നും കരകയറാൻ ഒപരാ് മാർഗ്ഗലമ ഉള്ളൂ. ജനങ്ങൾ സ്വയം 
സംഘെിക്കുക, സംഘെിെമായ പചറുത്തു നില്പ് സംഘെി്ി
ക്കുക. പവള്ളപ്ാക് പകടുെിയിലേക്കു നയിക്ാനിെയള്ള 
മുഴുവൻ നിർമ്മാണ പ്രവർതെനങ്ങളും - ലറാഡ് വനീെി കൂട്ടൽ, 
ഫ് ളാ്് നിർമ്മാണം, മാളുകളുപെ  നിർമ്മാണം, �ാറമെകൾ 
അനവദിക്ൽ തുെങ്ങിയവ നെത്തുന്െ് - പ�ാതു ഏജൻസിക

ളായാലും, സ്വകാര്യ ഏജൻസികലളാ, വ്യക്തികലളാ ആയാലും 
നിയമ�രമായം, ബേം പ്രലയാഗിച്ചും െെയക െപന് ലവണ്ി 
വരും. തൃശ്ശൂർ ജില്യിൽ, തൃശ്ശൂർ - ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിൽ  സ്വകാര്യ 
റിയൽ എല്റേ്് ഭനീമപറെ ആഢംബര ടൂറി്റേ് ലകന്ദ്രവം, മാളും 
ഏക്ർ കണക്ിന് പനൽ�ാെം നികതെി �ണിതുയർതെി
യെിപന തുെർന്് പവള്ളപ്ാക്പക്ടുെിയിൽ അകപ്ടുക 
മാത്രമല്, ഇെിന ചുറ്റും പകട്ടി ഉയർതെിയിരുന് മെിൽ മഴപവ
ള്ളതെിപറെ സുഗമമായ ഒഴുക്ിന് െെസ്മാപണന്് ലബാദ്ധ്യ
മായ സമനീ� വാസികൾ സ്വയം രഷെയ്കായി ഈ വൻമെിൽ 
ഇെിച്ചു െകർത്തു കളഞെ സംഭവം നമ്മൾ കണ്ൊണ്. വിക
സനതെിപറെ ല�രിൽ �ാവപ്ട്ട ജനങ്ങപള ചെിക്കുഴിയിൽ 
ആക്കുന്െിന് മെിച്ചു നിൽക്ാതെ ഇതെരം നിർമ്മാൊക്പള 
അവർ എത്ര ശക്തരും ഉന്െരും ആയാലും ഒരിക്ലും കയറൂ
രിവിൊൻ അനവദിച്ചുകൂെ. വികസനം ജനങ്ങൾക്കുലവണ്ി
യാപണന് െിരിച്ചറിവണ്ാലകണ് കാേം നമ്മുപെ നാട്ടിൽ 
അെിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനഷ്യപനയം, പ്രകൃെിപയ
യം നാശതെിലേക്കു  നയിക്കുന് വികസനം - അെ് ഏെ് 
‘ലമാഡൽ’ ആയാലും പചറുത്തു �രാജയപ്ടുതെിലയ െനീരൂ. 
ലകരളതെിപറെ ചിഹ്നം മണ്ണുമാന്ി യന്ത്രപമന് െേപക്ട്ടിൽ 
പപ്രാഫ സുഗെകുമാരി മാതൃഭൂമി ദിന�ത്രതെിൽ (ആഗ്റേ് 28, 
2019) എഴുെിയ  ലേഖനം വികസന ഭ്ാന്് ബാധിച്ച രാഷ്ട്രനീ
യക്ാർ ഒരാവൃതെിപയങ്ിലും വായിക്കുന്െ് നന്ായിരിക്കും. 

പവള്ളപ്ാക്പതെ തുെര്ന്നു പനടു്ാലശരി വിമാനതൊവളം
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ഇന്്യൻ വംശജനായ അഭിജിതെ് ബാനർജിക്്  2019പേ 
സാ്തെിക ശാസ്തതെിനള്ള ലനാബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ 

വാർതെ പുറത്തുവന്ല്ാൾ െപന്'ആലഗാളവിശ്് 
സൂചിക'യപെ (GHI) അെിസ്ാനതെിൽ ഇന്്യയപെ സ്ാനം 
102 ആപണന് വിവരം പുറതെ വന്െ് പവറും യാദൃശ്ചികം 
മാത്രമായിരിക്ാം. എന്ാൽ, രാജ്യതെിപറെ  സാ്തെിക 
ഘെനപയ മാ്ിമറിക്ാൻ കഴിയന് ചിന്കൾപകാണ്ം പ്രവർ
തെിപകാണ്ം സ്ന്രായ ബാനർജിപയല്ാലുള്ളവപര 
ഇന്്യ ഉ�ലയാഗിക്ാെിരിക്കുകയം വികസിെരാജ്യമായ 
അലമരിക് അവരുപെ കഴിവിപന ലവണ്വിധം  ഉ�ലയാഗിക്കു
കയം  പചയ്യുന്െിനം പെളിവാണ് അഭിജിതെ്  ബാനർജി

യപെ ലനാബൽ  പുരസ് കാരം. മറുഭാഗതെ്, ഇന്്യ �ട്ടിണിയി
ലേക്്  എടുപതെറിയപ്ടുന്നു എന്തും പെല്് അ്രല്ാ
പെലയ കാണാൻ കഴിയൂ. പുതെൻ ഗലവഷണരനീെിയിലൂപെ 
ആലഗാളദാരിരേ്യം ലനരിൊനള്ള ശ്രമം നെതെിയ പുരസ് കാര
ലജൊവിപന ഇകഴ്താനം ചിേ ലകാണിൽ നിന്നും ശ്രമമുണ്ായി 
എന്  വസ്തുെകൂെി ഓർമ്മി്ിച്ചു പകാണ്് ബാനർജിയലെയം 
സഹ ഗലവഷകയപെയം ലനാബൽപുരസ് കാരപതെക്കുറിച്ചും 
അെിന്  അവർ അെിസ്ാനമാക്ിയ മാർഗ്ഗങ്ങപളക്കുറിച്ചും 
ചുരുക്ി �റയാം.

ഇന്്യൻ വംശജനായ അലമരിക്ൻ  സാ്തെിക ശാസ്ത
ജ്ഞൻ  അഭിജിതെ് വിനായക് ബാനർജി മസാച്ചുപസ്് സ് 

നേഖേം

നഡാ: ന്ക വി നവോയധന്   

അഭിജിത്ക് ബാനര്ജിയന്ട 
പ്നാബല് സമ്ാനത്ില് 
ഇന്്യക്കക് അഭിമാനിക്കാൻ 

െകയപ്ണ്ാ?

അഭിജിതെ് ബാനര്ജി
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ഇൻ്റേി്യൂട്ട് ഓഫ് പെക് ലനാളജിയിപേ  പപ്രാഫസ്റാണ്. 
'ആലഗാളദാരിരേ്യം േഘൂകരിക്കുന്െിനള്ള �രനീഷെണാത്മക
സമനീ�നം'  സ്വനീകരിച്ച് നെതെിയ �ഠനമാണ് ലനാബൽ 
പമലമ്മാറിയൽ പുരസ് കാരം ബാനർജിപയയം ഭാര്യ എസ്ർ 
ഡഫ് ലോ, ലമക്ൽ പക്രപമർ (Esther Duflo and Michael 
Kremer)എന്ിവപരയം  ലെെിപയ
തൊൻ കാരണം. ലമക്ൽ പക്രപമർ, 
ഹാർവാർഡ്  യൂണിലവഴ്  സി്ി  
പപ്രാഫസറും ,  ബാനർജിയപെ 
ഭാര്യയായ എസ്ർ ഡഫ് ലോ മസാ
ച്ചുപസ്്  സ്  ഇൻ്റേി്യൂട്ട്  ഓഫ് 
പ െ ക്  ല ന ാ ള ജ ി യ ി പ േ  പ പ്രാ ഫ  
സറുമാണ്.  ഭാര്യയം ഭർതൊവം സംയ
ക്തമായി ലനാബൽ പുരസ് ക്ാരം  
ലനടുന്നു എന് പ്രലെ്യകെയം ഈ 
ലനാബൽ പുരസ് കാരപതെ വ്യെ്യസ്
മാക്കുന്നു. ഭാര്യാ-ഭർതൊക്ന്ാർ  
ലനാബൽ പുരസ് കാരം ലനടുന്െ്, 
സ്വനീഡിഷ് അക്ാദമിയപെ ചരിത്ര
തെിൽ ഇെ് ആറാം െവണയാണ്. 
ലമരികയൂറിയം �ിയറികയൂറിയം 
1903ൽ   (ഭൗെികശാസ്തതെിനള്ള 
ലനാബൽ സമ്മാനം 1903ൽ ;  രസെ
ന്ത്രതെിപേ ലനാബൽ പുരസ് കാരം 
1911 ൽ)  തുെങ്ങി വച്ച ചരിത്രം,  
ആൽവയം ഗുന്ാർ മൻഡൽ  (ആൽവ
യ്ക്  സമാധാന സമ്മാനവം, ഗുന്റിന് 

സാ്തെിക ശാസ്തതെിനള്ള സമ്മാനവം, 1930), ഐറിൻ 
കയൂറി,  പഫ്ഡറിക് ലജാേിലയാെ് (രസെന്ത്രതെിനള്ള 
ലനാബൽ സമ്മാനം, 1935), പഗർട്ടി, കാൾലകാറി  (ലവദ്യശാ
സ്തതെിനള്ള ലനാബൽ സമ്മാനം, 1947), പമയ്-രേിട്ട്, 
എഡ്വാർഡ് ലമാസർ (പമഡിസിൻ ലനാബൽ സമ്മാനം, 2014) 

എന്ിവരിലൂപെ അഭിജിതെിലും  
എസ്ർ ഡഫ് ലോയിലും എതെി
നിൽക്കുന്നു.  ഒലരവിഷയതെിൽ 
ഭാര്യക്കും ഭർതൊവിനം ഒന്ിച്ച് 
ലനാബൽ പുരസ് ക്ാരം കിട്ടുന്നു 
എന്തും ഇവരുപെ പുരസ് കാരപതെ 
ലവറിട്ട്  നിർത്തുന്നു.

ഇന്്യയിൽ ജനിച്ച്, കൽക്ട്ട
യിൽ  നിന്നും  സ് കൂൾവിദ്യാഭ്യാസ
വം സാ്തെിക ശാസ്തതെിൽ 
ബിരുദവം ലനെിയ ബാനർജി 
ജവഹർോൽ പനഹ് റു സർവകോ
ശാേയിൽ നിന്ാണ് സാ്തെിക 
ശാസ്തതെിൽ മാല്റേഴ് സ് ഡിഗ്രി 
എടുതെെ്.  തുെർന്് ഹാർവാർഡ് 
സർവകോശാേയിൽ നിന്നും സാ്
തെിക ശാസ്തതെിൽ ലഡാക്ടലറ്് 
എടുതെ ബാനർജി ഇല്ാൾ മസാച്ചു
പസ്്  സ്  ഇൻ്റേി്യൂട്ട്  ഓഫ് 
പെക് ലനാളജിയിപേ  പപ്രാഫ 
സ്റാണ്. കൂൊപെ വിവിധ അക്ാദ
മിക് സ്ാ�നങ്ങളുപെ പഫലോയം, 

രാജസ്ാേിൽ നപാളിനോവാ
ക് സിനേഷന് സര്ക്കാര് 
സൗജേ്യമാേി  േൽകുന്നു
ന്ണ്ങ്ിലം കുട്ികന്ള ന്കാണ്ടു
നപാേി വാക് സിനേഷന് 
എടുക്കാന് പേ അമ്മമാരും  
തോറാേിരുന്ില്ല. ഇത് 
മേസിോക്കിേ ഗനവഷകര് 
വാക് സിനേഷന്  എടുക്കാന് 
കുട്ികളുമാേി വന്  അമ്മമാര്ക്ക് 
ഒരു ൊഗ് പേര് വര്ഗ്ഗങ്ങൾ 
സമ്മാേിച്ചു. 

 അഭിജിതെ് ബാനര്ജി പ്രധാനമന്ത്രിപയ സദേര്ശിച്ചല്ാള്
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ഉ�ലദശകസമിെി അംഗവമാണ്

ദനാബല് സമാനാർഹമായ 
പഠനപ്ത്ക്കുറിച്ച്

ബാനർജിയം ഡഫ് ലോയം ആലഗാളദാരിരേ്യം േഘൂകരി
ക്കുന്െിപനക്കുറിച്ച് രണ് �െി്ാണ്ിലേപറക്ാേമായി 
�ഠനം നെതെിവരികയാണ്. അവർ നെതെിയ �ഠനതെിപറെ 
അെിസ്ാനതെിൽ  'ദരിരേരുപെ സാ്തെിക ജനീവിെം'  എന് 
ലേഖനം 2007ൽ പ്രസിദ്ധനീകരിച്ചിരുന്നു.  ലകാട്ട് ഡി 
ഐവയർ, ഗ്വാട്ടിമാേ, ഇന്്യ, ഇലന്ാ
ലനഷ്യ, പമക് സിലക്ാ, നിക്രാഗ്വ, 
�ാകിസ്ാൻ, �നാമ, �പ്പുവ നയൂഗ്വി
നിയ, പ�റു, ദഷെിണാഫ്ിക്, 
ൊൻസാനിയ, െിലമാർപേപ്റേഎന്നീ 
�െിമൂന്നുരാജ്യങ്ങളിപേ  പ്രെിദിനം 
ഒരു ലഡാളർ പകാണ്് ജനീവിക്കുന് 
കടുതെ ദാരിരേ്യതെിലുള്ളവരുപെ 
ഇെയിൽ നെതെിയ സർലവ 
വിശകേനം പചയ്താണ് ലേഖനം െയ്ാ
റാക്ിയെ്. കടുതെ ദാരിരേ്യതെിൽ 
കഴിയന്വരുപെ �രിമിെികൾ, അവർ 
ലനരിടുന് പവല്വിളികൾ എന്ിവ
യാണ് വിശദമായ �രിലശാധനക്് 
വിലധയമാക്ിയെ്. കൂൊപെ അവർ 
എവിപെ ലജാേിപചയ്യുന്നു, വനീടുകളിൽ, 
എന്് ഉ�ലയാഗിക്കുന്നു, എങ്ങപന 
കെപമടുക്കുന്നു, ലസവിങ് സ് നെത്തുന്നു 
എന്നീ വിഷയങ്ങളും ഈ ലേഖന
തെിൽ �രിലശാധനക്് വിലധയമാ
ക്ിയിട്ടുണ്്. ഈ �ഠനതെിൽ ചിേ 
�രനീഷെണാത്മക സമനീ�നമാനം  
ഗലവഷകർ ഉ�ലയാഗിച്ചു.

ദരിരേരായ ജനങ്ങളുപെ ജനീവിെം പമച്ചപ്ടു
തൊൻ സർക്ാരും മ്് ഏജൻസികളും നെത്തുന് 
പ്രവർതെനങ്ങളുപെ ഫേപ്രാപ്ി  അളക്ാൻ 
ബാനർജിയം സഹപ്രവർതെകരും  ശ്രമിക്കുകയ 
ണ്ായി. ഇെിനായി, സാധാരണ സാമൂഹ്യശാസ്ത
തെിൽ ഉ�ലയാഗിക്കുന്െിൽ നിന്നും വ്യെ്യസ്മാ
യതും  ക്ിനിക്ൽ �രനീഷെണങ്ങൾക്് സമാനമാ
യതുമായ  ക്രമരഹിെ നിയന്ത്രിെ �രനീഷെണങ്ങ
ളായിരുന്നു അവർ ഉ�ലയാഗിച്ചെ്.  രാജസ്ാനിൽ  
നെതെിയ ഇതെരം �രനീഷെണങ്ങൾ ഫേപ്രദമാ
യിരുന്ൊയിരുന്നു. രാജസ്ാനിൽ ല�ാളിലയാ
വാക് സിലനഷൻ സർക്ാർ സൗജന്യമായി  
നൽകുന്നുപണ്ങ്ിലും കുട്ടികപള പകാണ്ല�ായി 
വാക് സിലനഷൻ എടുക്ാൻ �േ അമ്മമാരും  
െയാറായിരുന്ില്. ഇെ് മനസിോക്ിയ 
ഗലവഷകർ വാക് സിലനഷൻ  എടുക്ാൻ കുട്ടികളു
മായി വന്  അമ്മമാർക്് ഒരു ബാഗ് �യർ വർഗ്ഗ

ങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. ഇെിപറെ ഫേമായി വാക് സിലനഷന  വരു
ന്വരുപെ  എണ്തെിൽ വൻ വർദ്ധനയാണുണ്ായെ.്

സ് കൂൾ ഫേങ്ങൾ പമച്ചപ്ടുതൊൻ ബാനർജിയം സഹപ്ര
വർതെകരും നെതെിയ പ്രവർതെനമാണ് മാതൃകാ�രമായി 
എടുത്തുകാട്ടപ്ട്ട മപ്ാരു പ്രവർതെനം.  1990 കളുപെ മദ്ധ്യ
തെിൽ പക്രമറും സഹപ്രവർതെകരും പകനിയയിപേ സ് കൂൾ 
ഫേങ്ങൾ പമച്ചപ്ടുതൊൻ ചിേ �രനീഷെണങ്ങൾ നെതെി. 
അെിപറെ ഭാഗമായി, സ് കൂൾ കുട്ടികപള  സഹായിക്ാൻ 
െനീച്ചിംഗ് അസി്റേന്റുമാപര (നമ്മുപെ നാട്ടിപേ െയൂഷൻ െനീച്ചർ)  

നിയമിക്കുകയം തുെർന്് വിദ്യാർ
ത്ികളുപെ �ഠന നിേവാരം പമച്ച
പ്ട്ടൊയി കാണുകയണ്ായി. ഗുജ
റാതെിപേ വലഡാദരയിപേ സ് കൂൾ 
കുട്ടികളുപെ �ഠന  നിേവാരം വളപര 
ലമാശമായിരുന്ൊയി ഫനീൽഡ് 
പെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അവർക്് 
ലബാധ്യപ്ട്ടു. മൂന്ാം ക്ാസ് വിദ്യാർ
ത്ികളിൽ അഞ്ിൽ ഒന്ിൽൊപഴ 
ല�ർക്് മാത്രലമ ഒന്ാം ക്ാസ്ിപേ 
ഗണിെ �രനീഷെയപെ ലചാദ്യങ്ങൾ
ക്് ശരിയായി ഉതെരം നൽകാൻ 
കഴിഞ്ഞുള്ളു. അെ് �രിഹരിക്ാൻ 
സ് കൂൾ സമയം കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾ
ക്്  പ്രല െ ്യക  � ര ി ശ നീ േ ന ം 
നൽകിയാൽ കഴിയപമന്് പെളി 
യിച്ചു. മേയാളികൾക്് ഇപൊപക് 
െമാശയായി ലൊന്ാം.  എന്ാൽ 
ഇന്്യയിപേ �േ സംസ്ാനത്തും 
ഇന്്യക്് പുറതെ്  �േ രാജ്യത്തും 
ഇതെരം സാഹചര്യം നിേനിൽക്കു
ന്നു എന്ൊണ് വസ്തുെ. 

ഇന്്യന് വംശജോേ 
അനമരിക്കക്കാരേ് നോെൽ 
സമ്മാേം കിട്ിേതിൽ 
ഇന്്യക്കാര് അഭിമാേിനക്കണ്
തുനണ്ാ എന്് നൊദിക്കാം. 
നോെൽ പുരസ് കാരം 
കിട്ിേത് ഇന്്യന് വംശജനോ, 
അനമരിക്കകാരനോ 
എന്തല്ല, മറിച്്ഗനവഷണ 
ഫേം ആര്ക്ക് 
ഗുണകരമാന്ണന്താണ്  
പ്രസക്ം.

അഭിജിതെ് ബാനര്ജിയം ഭാര്യ എഫ്െര് ഡല്ായം
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സ്വീഡിഷ് അക്ാേമിയുപ്ട 
വിലയിരുത്ല് 

അഭിജിതെ്  ബാനർജി, എസ്ർ ഡഫ് ലോ, ലമക്ൽ 
പക്രപമർ എന്ിവർക്് ലനാബൽ പുരസ് ക്ാരം പ്രഖ്യാ�ിച്ചു 
പകാണ്് അവരുപെ പ്രവർതെനം സംബന്ിച്ച വളപര 
വിശദമായ �ത്രക്കുറി്ാണ് സ്വനീഡിഷ് അക്ാദമി  പുറതെി
റക്ിയെ്. സ്വനീഡിഷ് അക്ാദമിയപെ  �ത്രക്കുറി്ിൽ �റയ
ന്െ്, ''അവരുപെ �രനീഷെണാത്മക ഗലവഷണരനീെികൾ 
ഇല്ാൾ വികസന സാ്തെിക ശാസ്തതെിൽ പൂർണ്മായം 
ആധി�െ്യം പുേർത്തുന്നു'' എന്ാണ്. 700 ദശേഷെതെിേ
ധികം ആളുകൾ ഇല്ാഴും വളപര കുറഞെ വരുമാനം പകാണ്് 
ജനീവിക്കുല്ാൾ മാനവികെയപെ ഏ്വം അെിയന്ിര പ്രശ് ന
ങ്ങളിൽ ഒന്് ആലഗാളദാരിരേ്യം കുറയ്കക എന്ൊപണന്് 
�ത്രക്കുറി്് എടുത്തു �റയന്നു.  അതുല�ാപേ, എല്ാവർഷവം, 
ചികിൽസിച്ചുലഭദമാക്ാവന്  ലരാഗങ്ങളാൽ അഞ്് വയസ്ിന് 
ൊപഴയള്ള ഏകലദശം അഞ്് ദശേഷെം കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു. 
അതുല�ാപേ,   ലോകതെിപേ �കുെി കുട്ടികളും അെിസ്ാന 
സാഷെരെ ഇല്ാപെ   സ് കൂളുകൾ വിടുകയം പചയ്യുന് സാഹ
ചര്യതെിൽ ''പുരസ് കാര ലജൊക്ളുപെ ഗലവഷണ കപണ്തെ
ലുകളും അവരുപെ കാൽച്ചുവടുകൾ �ിന്തുെരുന്വരും പ്രാലയാ
ഗികമായി ദാരിരേ്യതെിപനെിപര ല�ാരാൊനള്ള നമ്മുപെ 
കഴിവിപന നാെകനീയമായി പമച്ചപ്ടുതെിയൊയം അക്ാദ
മിയപെ �ത്രക്കുറി്ിൽ �റയന്നു. ൊഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യ
ങ്ങപള ലകന്ദ്രനീകരിച്ചുള്ള വികസന സാ്തെിക ശാസ്തപതെ 
പപ്രാഫസർമാരുപെ ഗലവഷണം സഹായിച്ചിട്ടുപണ്ന്നും, ഇെ് 
''അഭിവൃദ്ധി പ്രാ�ിക്കുന്'' ഒരു ലമഖേ
യായിമാറുപമന്നും അക്ാദമി അവകാ
ശപ്ട്ടു. ഇന്്യൻ വംശജ നായ അലമ
രിക്ക്ാരന് ലനാബൽ സമ്മാനം 
കിട്ടിയെിൽ ഇന്്യക്ാർ അഭിമാനി
ലക്ണ്തുലണ്ാ എന്് ലചാദിക്ാം. 
ലനാബൽ പുരസ് കാരം കിട്ടിയെ് 
ഇന്്യൻ വംശജലനാ, അലമരിക്കാ
രലനാ എന്െല്, മറിച്ച് ഗലവഷണ 
ഫേം ആർക്് ഗുണകരമാപണന് 
ൊണ്  പ്രസക്തം.

ലോകപതെ 700  ദശേഷെം 
ജനങ്ങളും ദിവസം ഒരു ലഡാളർ 
പകാണ്് ജനീവിക്കുന്നുപവന്െ് പുെിയ 
അറിവല്. എന്ാൽ, അവപര കരകയ
്ാൻ  സർക്ാർ, സർക്ാർ ഇെര 
സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ാൾ നെതെിവ
രുന് പ്രവർതെനങ്ങൾ ഫേപ്രദമപല്
ന്നും അെിന് ബദൽ ഉണ്ാലവണ്തു
പണ്ന്നും ഊന്ി �റഞ്ഞുപവന്
ൊണ് ഈ  പുരസ് കാരതെിന് 
അർഹരായവപര    ശ്രലദ്ധയരാ  
ക്കുന്െ്. മാത്രമല്,  അെിന �റ്റുന് 

നോകന്ത് 700  ദശേക്ഷം 
ജേങ്ങളും ദിവസം ഒരു നഡാളര് 
ന്കാണ്് ജ്രീവിക്ന്നുന്വന്ത് 
പുതിേ അറിവല്ല. എന്ാൽ, 
അവന്ര കരകേറ്റാന്  സര്
ക്കാര്, സര്ക്കാര് ഇതര സംവി
ധാേങ്ങൾ ഇനപോൾ േടത്ിവരു
ന് പ്രവര്ത്േങ്ങൾ ഫേപ്രദമ 
ന്ല്ലന്നും അതിേ് െദൽ ഉണ്ാ
നവണ്തുന്ണ്ന്നും ഊന്ി 
പറഞ്ഞുന്വന്താണ് ഈ  
പുരസ് കാരത്ിേ് അര്ഹരാേ
വന്ര ശ്രനദ്േരാക്ന്ത്. 

�േ മാതൃകകളും അവർ മുലന്ാട്ട് വയ്കകയം പചയ്തു. �ഠന ഗുണ 
നിേവാരമാണ് അവർ ഊന്ൽപകാടുതെ മപ്ാരു രംഗം.ചിേ 
നൂെന വഴികൾ അവേംബിച്ചാൽ �ഠന ഗുണ നിേവാരം 

ഉ യ ർ തെ ാ ൻ  ക ഴ ി യ പ മ ന് വ ർ 
പെളിയിച്ചു.  ആലഗാളവിശ്് 
സൂചികയിൽ, 117  രാജ്യങ്ങളുപെ �ട്ടി
കയിൽ  102ാം സ്ാനതെ്  നിൽക്കു
ന്  ഇന്്യക്് �ട്ടിണിപക്െിപര 
നെത്തുന് ഏപൊരു പ്രവർതെനവം 
അന്യമല്.  അതുല�ാപേ �ഠന 
നിേവാരം ഉയർത്തുന് കാര്യതെിലും 
ഇന്്യ ബഹുദൂരം മുലന്ാട്ട് ല�ാലകണ്
തു ണ്് . ഈ  � ശ്ച ാ തെ േ തെ ി ൽ 
ലനാക്ിയാൽ,ബാനർജിയലെയം 
സഹഗലവഷകരുപെയം �ഠനം വിക
സനതെിനം ആക്ംകൂട്ടുന്ൊണ്. 
അെിനാൽ, അഭിജിതെ് ബാനർജി
ക്് ലനാബൽ പുരസ് ക്ാരം കിട്ടിയ
െിൽ ഇന്്യക്ാർക്കും അഭിമാനി
ക്ാൻ വകയണ്്.

(അലമരിക്യിപേ ലമാണ്് പക്യർ 
ല്റേ്് യൂണിലവഴ് സി്ി പപ്രാഫസർ 
ആയിരുന് ലേഖകൻ ഇല്ാൾ 
ഇഗ് ലനായിൽ ഫാക്ൽ്ിആണ്)

ലമപക്ല പക്രമര്
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ജനയഗം ദിന�ത്രതെിപറെ 'സ് ലക്രബസ് ലപ്രാജക്റ്റ്' 
ഇെിനകം മാധ്യമലോകതെ് സജനീവമായ ചർച്ചയായി 

മാറിയിരിക്കുന്നു.  സാലങ്െികം മാത്രമല് ഇെിന കാരണം.
അച്ചെിക്പ്ടുന്ലെെിപറെയം അെിജനീവനതെിപറെ 
പ്രശ് നം ഉയർത്തുന്തുപകാണ്ാണ് അെ് മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങ
ളുലെയം കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്െ്.  ജനയഗതെിൽ സംഭ
വിച്ചുപകാണ്ിരിക്കുന്െ് കണ്ിപല്ന്് നെിച്ച് ഇനിപയാരു 
�ത്രതെിനം മുലന്ാട്ടു ല�ാകാനാവില്.  വൻകിെ �ത്ര ലകാർ
്ലററ്റുകൾക്് അെിപന സ്വനീകരിക്ാെിരിക്ാം.  �പഷെ 
അതുയർത്തുന് ലസാഫ്റ് പവയർ സ്വാെന്ത്ര്യം അവഗണിക്ാ
നാകാപതൊരു ആകർഷണമായി നിേനിൽക്കും.

ലപ്രാജക്റ്റിന് മൂന്നു െേങ്ങളുണ്്.  ഒന്ാമലതെെ് സ്വെ

നേഖേം

ഹുസസന് ന്ക എഛ്   

െിെരസാപ്ങ്തികത 
സ്തന്തമാകുപ്്ാൾ

ന്ത്ര ലസാഫ്റ് പവയറിലറെൊണ്. രണ്ാമലതെെ് യൂണിലകാഡ് 
ഭാഷാസാലങ്െികെയപെയം, മൂന്ാമലതെെ് മേയാള േി�ി
യലെതുമാണ്.

സ്വതന്ത ദസാഫ്റ് പ്വയർ
റിച്ചാർഡ് ്റോൾമാനിൽനിന്് തുെങ്ങുന് സ്വെന്ത്ര പ്ര

സ്ാനതെിപറെ കാെോയ േഷെ്യം ക്യൂട്ടറിൽ ഉ�ലയാഗി
ക്കുന് ഓ്ലറ്ിംഗ് സി്റേവം അനബന് ലപ്രാഗ്രാമുകളും  
�രിഷ് കരിക്ാനായി 'തുറന്'ൊയിരിക്ണം എന്ൊണ്.  
അെ് ആർക്് ലവണപമങ്ിലും �കർതൊം, പകാടുക്ാം, 
ഉ�ലയാഗിക്ാം.  കൂട്ടിലച്ചർക്പ്ടുന്തും അെച്ചുപവക്രുെ്.
മനഷ്യവിജ്ഞാനതെിപറെ വളർച്ച സ്വെന്ത്രമായ വിനിമയ

റിച്ചാർഡ് ്റോൾമാന്
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തെിലൂപെയാണ് സംഭവിച്ചെ്.  ക്യൂട്ടറും വിവ
രസാലങ്െികവിദ്യയം പ�പട്ടപന്ാരുദിവസം 
പ�ാട്ടിമുളച്ചെല്. വിജ്ഞാനചരിത്രതെിൽ സമാന
െകളില്ാതെ വിധം ഓ്ലറ്ിങ് സി്റേവം ലപ്രാഗ്രാ
മുകളും തുറക്ാൻ കഴിയാതെവിധം ലമലക്രാലസാഫ്റ് 
അെച്ചുപവച്ചു.  ഒരിക്ൽ �ണം പകാടുത്തു വാങ്ങിയ 
ലമലക്രാലസാഫ്റ് വിൻലഡാസ് വനീട്ടിൽ ഒലര മുറിയി
േിരിക്കുന് സലഹാദരിയപെ ക്യൂട്ടറിൽ ഇൻ്റോൾ 
പചയ്താൽ കെൽ പകാള്ളക്ാരൻ (Pirate) ആവന് 
സ്ിെിയായി.  മനഷ്യവിജ്ഞാനതെിപറെ  വ്യാ�ന
പതെ ഇങ്ങപന അട്ടിമറിച്ചാണ് ലോകചരിത്രതെിപേ 
ഏ്വം വേിയ സ്ന്ൻ ഉണ്ായെ്--  ബിൽലഗ
്് സ്, ലമലക്രാലസാഫ്റ് അധി�െി.

ഇെിപനെിപരയാണ് റിച്ചാർഡ് ്റോൾമാൻ ഗ് ന 
(GNU) പ്രസ്ാനം ആരംഭിക്കുന്െ്.  േിനക് സ് 
ഓ്ലറ്ിങ് സി്റേം അെിപറെ അവിഭാജ്യഘെക
മായിതെനീർന്നു.  അലനകം സ്വെന്ത്ര ലപ്രാഗ്രാമുകൾ ഉണ്ായി.  
മിക്തും സൗജന്യമായി ലോകപതെല്ായിെത്തും േഭ്യമായി.  
സ്വെന്ത്രം എന് വാക്ിപറെ ഇംഗ്നീഷ് �ദം Free എന്ായെ് 
എല്ാം സൗജന്യം എന് ധാരണ �രക്ാൻ ഇെയാക്ിയിട്ടു
ണ്്.  Free എന്െ് Freedom എന്െിലേൊണ്. േിനക് സ് 
ഉ�ലയാഗിച്ച് പ്രലെ്യക ലപ്രാജക്റ്റുകൾ പചയ്യുന്വർക്് അദ്ധ്വാ
നതെിനം ലസവനതെിനം പ്രെിഫേം ലചാദിക്ാം.

പ്രതിസന്ിയിലകപ്പെട് ഡിടിപി
�തെിരു�തെഞ്ചു വർഷങ്ങളായി 

ലോകപതെ്ാടും ഡിെി�ി എന്ാൽ 
ല�ജ് ലമക്ർ ആണ്. മേയാളതെിൽ 
അലൊപൊ്ം ഐഎസ്എം ഗി്റേ് 
എപന്ാരു ല�രും സദാ കൂട്ടിലച്ചർ
ക്പ്ടുന്നു.  ഇംഗ്നീഷിൽനിന്നും 
ഭിന്മായി മേയാളതെിൽ കൂട്ടഷെ
രങ്ങൾ ഉണ്ാക്ോണ് അെിപറെ 
�ണി. ഐഎസ്എം ഗി്റേ് നിർമ്മി
ക്കുന് സിഡാക്-പൂന നൂറിലേപറ 
മേയാളം ലഫാണ്കൾ വി�ണനം 
പചയ്യുന്നുണ്് അപെല്ാം ആസ് കി 
ലഫാണ്കൾ ആണ്.  മേയാളതെിപേ 
�േ കൂട്ടഷെരങ്ങളും ഒപരാ് ആസ് കി 
ലഫാണ്ിൽ ഉൾപക്ാള്ളിക്ാൻ 
കഴിയില്.  'സ് ന' എന് അഷെരം 
ഇല്ാതെെിനാൽ മേയാളികളുപെ 
'സ് ലനഹം' വർഷങ്ങളായി മുറിഞെ 
നിേയിോണ്- 'ലനേഹം'.  സ്തനീക്കും 
അംഗഭംഗം വന്ിരിക്കുന്നു -  'സ്നീ'

രചന

1970-പേ േി�ി �രിഷ് കരണതെിൽനിന്നും തുെങ്ങിയ 
ഭാഷയിൽ സംഭവിച്ച ഈ ലവകേ്യപതെ ആണ് 1999-ൽ 
ചിത്രജകുമാറിപറെ ലനതൃെ്വതെിൽ  രചന അഷെരലവദി 
അരേസ്് പചയ്തെ്. േി�ി �രിഷ് കരണം മൂേം നഷ്ടപ്ട്ട എല്ാ 
അഷെരങ്ങളും ക്യൂട്ടറിലും ഡിെി�ി യിലും പകാണ്വരാം 
എന്് അെ് അസന്ിഗ്ദ്ധമായി പെളിയിച്ചു.  'നമ്മുപെ ഭാഷയ്ക് 
നമ്മുപെ േി�ി' എന്ൊയിരുന്നു മുരോവാക്യം . ആസ് കി 
(ASCII) കാേമായിരുന്െിനാൽ കഷ്ടപ്ട്ട് ലപ്രാഗ്രാം പചയ്ത് 
മൺമറഞ്ഞുല�ായ 900 അഷെരങ്ങളും അതു വനീപണ്ടുത്തു - 
പു, കു, തൂ, സ് കൂ, ഗ്ദ്ധ്ര,.... എന്ിങ്ങപന.  സെ്യലവദപുസ്കം 

(ലബബിൾ), അദ്ധ്യാത്മരാമായണം 
മുെോയ ക്ാസ്ിക് കൃെികൾ െനതു 
േി�ിയിൽ ക്യൂട്ടർ ഉ�ലയാഗിച്ച് 
ലെ്് പസ്് പചയ്ാനം അച്ചെിക്ാ
നം രചനയപെ വരലവാപെ കഴിഞ്ഞു.

യൂണിദകാഡ് മലയാളം
അ ഞ്ചു വ ർ ഷ ങ്ങ ൾ ക്കു ല ശ ഷ ം 

യൂണിലകാഡ് എതെിയലൊപെ
യാണ് മേയാളഭാഷാസാലങ്െിക
െയിൽ വ്ിച്ച മുലന്്ങ്ങൾ ഉണ്ാ
വന്െ്.  ആസ് കി ല�ാപേയള്ള 
മപ്ാരു അഷെരസംവിധാനമാണ് 
യൂണിലകാഡ്.  ഐഎസ്എം ഗി്റേി
പറെ ആസ് കി ലഫാണ്് ഉ�ലയാ
ഗിച്ച് മേയാളം അെിക്ാപമങ്ിലും 
ക്യൂട്ടറിന് അെ് മേയാളമാപണ
ന്് െിരിച്ചറിയാൻ കഴിയമായിരു
ന്ില്. ല�ജ് ലമക്റിൽ അെിച്ചിരി
ക്കുന് 'വനം 'Forest' എന്െിൽ 
മേയാളവം ഇംഗ്നീഷം കാണാൻ 
കഴിയന്നുപണ്ങ്ിലും ക്യൂട്ടറിപറെ 

ജേയഗത്ിൽ സംഭവിച്ചുന്കാ
ണ്ിരിക്ന്ത് കണ്ിന്ല്ലന്് 
േടിച്് ഇേിന്ോരു പത്രത്ിനം 
മുനന്ാട്ടു നപാകാോവില്ല.  
വന്കിട പത്ര നകാര്പേനററ്റുകൾ
ക്ക് അതിന്േ സ്്രീകരിക്കാതിരി
ക്കാം.  പന്ക്ഷ അതുേര്ത്തുന് 
നസാന്റ്റ്േര് സ്ാതന്ത്ര്യം 
അവഗണിക്കാോകാന്ത്ാരു 
ആകര്ഷണമാേി േിേേിൽക്ം.

രാജാജി മാെയു  ലൊമസ്
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ആന്രിക അറകളിൽ എല്ാ അഷെരങ്ങളും ഇംഗ്നീഷ് ആണ്. 
യൂണിലകാഡ് വരുന്ലൊപെയാണ് 'വനം' എന്െ് മേയാള
മാപണന്നും, 'forest" എന്െ് ഇംഗ്നീഷാപണന്നുമുള്ള വിലവച
നലശഷി ക്യൂട്ടറിന് ഉണ്ാവന്െ്.  ലവഡ് ലപ്രാസസ്ിംഗിലും 
ഡിെി�ി-യിലും മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന് മേയാളം ഡാ്ാലബ
സിലേക്കും വിവരവ്യവസ്കളിലേക്കും ഈ-പമയിേിലേക്കും 
ലഫസ്ബുക്ിലേക്കുപമാപക് �െരുന്െ് യൂണിലകാഡിപറെ 
വരലവാപെയാണ്.

ഇന്്യൻ ഭാഷകളിൽ യൂണിലകാഡ് ഏ്വം അനഗൃഹ
മായി മാറിയെ് മേയാളതെിനാണ്.  പവട്ടിമുറിക്പ്ൊതെ 
എല്ാ െനതു അഷെരങ്ങളും ഒപരാ് ലഫാണ്ിൽ ഒതുങ്ങുപമ
ന്ായി.   ലോകഭാഷകളിപേ എല്ാ അഷെരരൂ�ങ്ങളും  ഓലരാ 
ഭാഷയലെയം ആലേഖന പ്രലെ്യകെകലളാപെ (ഇെലതെക്്,  
വേലതെക്്,  ൊലഴക്്) യൂണിലകാഡിൽ ഭാഷയറിഞ്ഞു സംര
ഷെിക്പ്ടുന്നു, പ്രലയാഗവൽക്രിക്പ്ടുന്നു.

മേയാളതെിപേ സ്ന്വം സൗദേര്യപൂർണ്വമായ 
അഷെരല�തൃകപതെ വനീപണ്ടുതെ രചനയപെ യൂണിലകാഡി
േധിഷ്ഠിെമായ വ്യാ�നം സാധ്യമായെ് 2006-ൽ അനിവർ 
അരവിദേിപറെ ലനതൃെ്വതെിലുള്ള 'സ്വെന്ത്ര മേയാളം ക്യൂ
ട്ടിംഗ്' എന് സന്ദ്ധ സംഘെനാ പ്രവർതെനതെിലൂപെയാണ്.  
യൂണിലകാഡ് ഭാഷാസാലങ്െികെയപെ മുലന്ാട്ടുള്ള പ്രയാണ
പതെ സർക്ാർ സ്ാ�നങ്ങൾ എെിലര്െ് മൗഢ്യലതൊപെ 
ആയിരുന്നു.  കാര്യപ്ട്ട ഒരു സംഭാവനയം അവരിൽ നിന്നും 

ഉണ്ായിട്ടില്.  2006-ൽ സ്വെന്ത്ര മേയാളം ക്യൂട്ടിംഗ് 
ഇറക്ിയ രചന യൂണിലകാഡ് ലഫാണ്് സ്വെന്ത്രവം 
തുറന്തും ആയിരുപന്ങ്ിൽ, സർക്ാർ ലഫാണ്കൾ 
അെഞ്ഞുെപന് കിെന്നു. അഷെരങ്ങളാകപട്ട േി�ി�രിഷ് ക
രണം മൂേം ചെഞെ ല�ലക്ാേങ്ങളും.

2006-ൽ തുെങ്ങിയ യൂണിലകാഡ് രചനയപെ യാത്ര 
ജനയഗതെിൽ എത്തുല്ാൾ അെിപറെ പ്രഭാവം മേയാള
തെിപറെ  അെിർതെികളും കെന്നുല�ാകുന് നിേയിലേക്് 
വളർന്ിരിക്കുന്നു.

അദഡാബിപ്റെ കുത്ക
ലോകപതെവിപെപയങ്ിലും ഒരു ല�ലജാ പുസ്കലമാ 

�ത്രലമാ അച്ചെിക്പ്െണപമങ്ിൽ അലഡാബില്ാപെ 
നെക്ിപല്ന് ഭനീകരമായ ഒരു അവസ്യാണ് ഇന്് 
നിേനിൽക്കുന്െ്.  ല�ലമേക്റിപറെ കാേം എണ്പ്പട്ട
ങ്ിലും അലഡാബിപറെെപന് 'ഇൻഡിലസൻ' ഡിെി�ി
-രംഗം ലകയ്െക്ിപകാണ്ിരിക്കുന്നു . �ണ്പതെല്ാപേ 
ഒരു സിഡി (CD)-യിട്ടു കറക്ി ഡിെി�ി ലപ്രാഗ്രാമുകൾ 
ഇൻ്റോൾ പചയ്യുന് കാേം ല�ായി.  അനധികൃെമായ 
ലസാഫ്റ് പവയറുകപള �ിെിക്ാൻ 17 ലസാഫ്റ് പവയർ ഏജൻ
സികൾക്ാണ് ലകന്ദ്രഗവൺപമൻറ് അനമെി നൽകിയി
രിക്കുന്െ്.  ഏതുനിമിഷവം നിങ്ങളുപെ സ്ാ�നതെിൽ 
ലസാഫ്റ് പവയർ ല�ാേനീപസതൊം �ിഴയം ചുമതൊം.  
അഞ്ാറു മാസങ്ങൾക്കുമു്് ലകരളതെിപേ ഒരു പ്രമുഖ 

�ത്രസ്ാ�നതെിൽ അതു സംഭവിച്ചു.  ലമലക്രാലസാഫ്റ് 
വിൻലഡാസും ഇൻഡിലസനം കളവായി (Pirated)ഉ�ലയാ
ഗിച്ചെിന്  അ്തുേഷെതെിലേപറ രൂ� പ�നാൽ്ി ചുമതെ
പ്ട്ടു. ആ �ത്രതെിന് സംസ്ാനത്തുെനനീളമുള്ള ബയൂലറാക
ളിൽ യഥാർത് ലപ്രാഗ്രാമുകൾക്ായി ഇനി വർഷാവർഷം 
ഒരു ലകാെിയിേധികം വാെക പകാടുക്ണം.

ഇെിപറെ നാേിപോന്നു ല�ാലും ചിേവില്ാപെ, ലമലക്ര
ാലസാഫ്റ് വിൻലഡാസും ഇൻഡിലസനം െനീർത്തും ഉല�
ഷെിച്ച് സ്വെന്ത്ര ലസാഫ്റ് പവയറുകളായ േിനക് സിലേക്കും  
സ് ലക്രബസ് എന് ഡിെി�ി �ാലക്ജിലേക്കും ജനയഗം 
കൂടുമാറിയിരിക്കുന്നു.  ലഫാലട്ടാലഷാ്ിന് �കരം ജിമ്പും ഇല്
സ് ലരേ്റിന �കരം ഇങ്് സ് ലകപ്പും കൂപെയണ്്.  എല്ാം പ്രഗത്ഭ
മായ സൗജന്യ ലപ്രാഗ്രാമുകൾ. ഇനിപയാരു നൂറുവർഷലതെക്് 
ലസാഫ്റ് പവയറുകൾക്ായി, കാോകാേങ്ങളിേിറങ്ങുന് �രി
ഷ് കരിച്ച �െിപ്പുകൾക്ായി ജനയഗതെിന �ത്തു ല�സ 
മുെലക്ണ്ി വരില്.

സ് ക്രൈബസ്
2001ോണ് സ് ലക്രബസിപറെ തുെക്ം. ലമലക്രാലസാഫ്റ് 

വിൻലഡാസിൽ ല�ലമേക്ർ ലോകപമ്ാടും ലജത്രയാത്ര 
നെത്തുല്ാൾ േിനക് സിൽ അെിന �കരംപവക്ാൻ ഒരു 
ഡിെി�ി ലപ്രാഗ്രാം ഉണ്ായിരുന്ില്.  അെിപനാരു �രിഹാ
രമായാണ് സ് ലക്രബസ് ലപ്രാജക്റ്റ് തുെങ്ങുന്െ്.  �െിപന
ട്ടുവർഷപതെ അെിപറെ വളർച്ചയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാ്ം 

ചിത്രജകുമാര്
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ഉണ്ാകുന്െ് 2015-ൽ ഒമാൻ സർക്ാരിപറെ ലനതൃെ്വതെി
ോണ്.  അലഡാബിപറെ കുതെകവൽക്രണംമൂേം ഇരു�െി
ലേപറ അറബ് രാജ്യങ്ങളിപേ ഡി െി �ി യം പ്രസാധനവം 
നിേയ്കപമന് സ്ിെി വന്ല്ാഴാണ് ഒമാനിപേ സ്വെന്ത്ര 
ലസാഫ്റ് പവയർ സംഘം സ് ലക്രബസിലേക്് െിരിയന്െ്. 
െന്മൂേമുണ്ായ വളർച്ചയാകപട്ട ഇന്്യൻ സ് ക്രി�്റ്റുകളെക്ം 
എല്ാ യൂണിലകാഡ് ഭാഷാസലങ്െങ്ങൾക്കും മുെൽക്കൂട്ടായി.  
ലോകതൊദ്യമായി ഇെിപറെ വർദ്ധിെലശഷി �രനീഷെിച്ചെ് 
മേയാളമായിരുന്നു - ജനയഗം സ് ലക്രബസ് ലപ്രാജക്റ്റിലൂപെ.

െനയുഗത്ില് സംഭവിക്കുന്നത്
തുെക്തെിൽ സൂചി്ിച്ചതുല�ാപേ മൂന്നു െേങ്ങളിോണ് 

സ് ലക്രബസ് പപ്രാജക്റ്റ് നിർവഹണം നെന്െ്.  ലമലക്രാ
ലസാഫ്റിപനയം അലഡാബിലനയം ഡിെി�ി രംഗതെ് 
െനീർത്തും ഉല�ഷെിക്കുക എന്െ് അെിസാഹസം െപന്
യായിരുന്നു.  സ് ലക്രബസ് ഒരു �ത്രതെിന സന്ദ്ധമാലണാ 
എപന്ാരു �രനീഷെണം ആപക നെന്െ് 2012-ൽ പെലുങ്ിൽ 
'പ്രജാശക്തി' ദിന�ത്രതെിൽ മാത്രമാണ്.  കുറച്ചുനാൾ രേയൽ 
റണ്ണുകൾ നെതെി അതു അലഡാബിലേക്് െിരിച്ചുല�ായി.  
2017-ൽ ഇൻഡിക് സ് ക്രി�്്ിന് പൂർണ്മായി സ് ലക്രബസ് 
സജ്മായി എന്തുമാത്രമാണ് ആശാവഹമായി ഉണ്ായിരു
ന്െ്.  യൂണിലകാഡ് രചനയപെ സാലങ്െികമികവം സമഗ്ര
മായ അഷെരസഞ്യവം  ലപ്രാജക്റ്റ്  വിജയതെിപേതൊനള്ള 
അെിതെറപയാരുക്ി.  ലേഖകലനാപൊ്ം ലെ്് പസ്ിംഗ് 
വിദഗ്ദ്ധനായ �ി പക അലശാക് കുമാറും ആൽഫാലഫാർക്ിപേ 
േിനക് സ് വിദഗ്ദ്ധരും സാലങ്െിക 
ലകമാ്തെിന ലനതൃെ്വം നല്ി.  
എഡി്ർ രാജാജി മാെയുവിപറെ 
സ്വെന്ത്ര ലസാലഫ്റ്വറിലുള്ള അചഞ്
േമായ വിശ്വാസം ്റോഫകൾക്ിെ
യിൽ തുെക്തെിലുണ്ായ ആശങ്
കളക്ി.

സാദങ്തികം മാത്രമല്ല
െനതു അഷെരങ്ങളുപെ സമ്പൂർ

ണ്മായ വിന്യാസമാണ് യൂണിലകാ
ഡിലേക്് മാറിയ  മറ്റു മേയാള�
ത്രങ്ങളിൽനിന്നും ജനയഗതെിപന 
വ്യെ്യസ്മാക്കുന്െ്.  െേപക്ട്ടു
കൾക്ായി രൂ�കല്പനപചയ്ത മൂന്നു 
ലഫാണ്കൾ സ്വെന്ത്ര പ്രസ്ാന
തെിപറെ യഥാർത് സ്പിരി്് ഉൾപക്ാ
ണ്് മേയാളതെിനം മേയാളികൾ
ക്കുമായി  ജനയഗം സൗജന്യമായി 
സമർ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. �ഴയതും 
പുെിയതും കേർന് വിനാശകരമായ 
സങ്രേി�ിയിൽ നിന്നുള്ള സമ്പൂർ
ണ്മായ വിടുെോണ് ജനയഗതെിൽ 

സംഭവിച്ചിരിക്കുന്െ്.  ഒലക്ടാബർ 2 ഗാന്ിജയന്ി മുെൽ 
ജനയഗതെിപറെ എല്ാ ല�ജുകളും മാതൃഭാഷയപെ യഥാർത് 
േി�ിയിലൂപെ ആവിഷ് കൃെമായി.  ഇെ് ഭാഷാചരിത്രതെിൽ 
ഇരു�തുവർഷങ്ങൾക്കു മു്് രചന നെതെിയ ഇെപ�െേിപന 
എത്രലയാ ലമലേക്് പകാണ്ല�ായിരിക്കുന്നു.  സ്വെന്ത്ര 
ലസാഫ്റ് പവയർ പ്രസ്ാനതെിനം മേയാളഭാഷാസാലങ്െി
കെക്കും പ്രലയാഗവൽക്രണതെിനം ജനയഗപതെ വിസ്രിച്ച് 
ഇനി മുലന്ാട്ടുല�ാകാനാകില്.

ഭാവികാലം
മൂന്നുവർഷങ്ങൾ കൂെി ലകരളക്രയിൽ ല�ലമേക്ർ നിേ

നിൽക്കും. ഐഎസ്എം ഗി്റേിപറെ ആസ് കി ലഫാണ്കൾ 
ഇല്ാൾ െപന് പ്രിറെിൽ അപ്രെ്യഷെമാകുന് അഷെരങ്ങളുപെ 
ലവവോെിയായി മാറിയിട്ടുണ്്.  അലഡാബ് ഇൻഡിലസന് 
മാസംലൊറും ക്ംപകാടുതെ് ലകരളതെിപേ ഇരു�െിനായി
രതെിേധികം വരുന് ഡിെി�ി-ലഫാലട്ടാ്റോ്് പസറെറുകൾക്് 
നിേനിൽക്ാനാവില്. ഡിെി�ി ലമഖേ അെച്ചുപൂട്ടുപന്ാരു 
വിഷമകാേം ലകരളതെിൽ ഉണ്ാകിപല്ന്് സ് ലക്രബസ് 
ഉറപ്പുനൽകുന്നു.  രണ്വർഷതെിനകം അെിനണ്ാകുന് 
വളർച്ച വിസ്യകരമായിരിക്കും. ജനയഗതെിൽ നെന് മുലന്
്ങ്ങൾ അെിപറെ പഡവേ�് പമറെിന് ഇതുവപരയില്ാതെ 
ആലവശവം ഊർജവം നൽകിയിട്ടുണ്്.

അക്രത്ിപ്റെ രാഷ്ടീയം
ഇന്്യയിപേ അ്െിനായിരതെിലേപറ വരുന് �ത്ര

മാസികകളുപെ അെിജനീവനമാണ് 
ഇല്ാൾ സ്വെന്ത്ര ലസാഫ്റ് പവയറി
ലൂപെ പ്രെനീഷൊനിർഭരമാകുന്െ്. 
പ്രാലദശിക അഭിപ്രായരൂ�വെ്ക
രണതെിപറെ ജനീവനാഡികളാണ് 
പചറുകിെ �ത്രങ്ങളും വാരികകളും.  
അെ് അടുതെ നാേഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു
ള്ളിൽ നിേച്ചു ല�ാകാവന് അവസ്
യള്ളല്ാഴാണ് അഷെരവിന്യാസങ്ങ
ളുപെ സ്വാെന്ത്ര്യം ജനയഗതെിലൂപെ 
സംഭവിക്കുന്െ്. പവനിസ്വേയ് പക്
െിപര രേം�് ഏർപ്ടുതെിയ സാ്
തെിക ഉ�ലരാധതെിൽ �പങ്ടുതെ 
ലകാർ്ലറ്ാണ് അലഡാബ്. മനഷ്യ
ചിന്കളുപെ ആശയപ്രകാശനതെി
ലനയം സാമ്ാജ്യെ്വതെിപനെിരായ 
മുലന്്ങ്ങപളയം  ഒ്യെിക്് ഇല്ാ
ൊക്ാൻ സ്വന്ം അഷെരസാലങ്െി
കെയ്ക് കഴിയം എന് അലഡാബിപറെ 
ഹുങ്ാണ് ജനയഗം െകർതെിരിക്കു
ന്െ്.

അനഡാെ് ഇന്ഡിസസേ് 
മാസംനതാറും കപേംന്കാടുത്് 
നകരളത്ിന്േ ഇരുപതിോേിര
ത്ിേധികം വരുന് ഡിടിപി
-നഫാനട്ാസ്റ്റാറ്റ് ന്സറെറുകൾക്ക് 
േിേേിൽക്കാോവില്ല. ഡിടിപി 
നമഖേ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന്ാരു വിഷമ
കാേം നകരളത്ിൽ ഉണ്ാകിന്ല്ല
ന്് സ് സക്രെസ് ഉറപ്പുേൽകു
ന്നു.  രണ്ടുവര്ഷത്ിേകം 
അതിനണ്ാകുന് വളര്ച് 
വിസ്മേകരമാേിരിക്ം. 
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ആണിയെിക്കുല്ാൾ ശ്രദ്ധിക്ാൻ
�േതുണ്് കാര്യങ്ങൾ.

അെിയപെ ശക്തി
കൂെരുെ്, കുറയകയമരുെ്.
ഒരു പ്രലെ്യക ൊളം ലവണം അെിക്്
ഇപല്ങ്ിൽ സംഗെി അേ്ാവം.

ആണി ചരിയരുെ്.
വളയകയമരുെ്.
സൂക്ഷ്മമായി
ഏകാന്മായി,
ആണിയം അെെിക്കുന്വനം
േഷെ്യതെിലേക്് പ്രലവശിക്ണം.

വളഞ്ഞുല�ായ ആണി
�ാഴായില്ായ ജനീവിെം!
ചരിഞ്ഞുല�ായ ആണിയ്ക്
�ിസയിപേ ലഗാപുരപതെലയാർതെ്
സ്വയം ലമനി നെിക്ാപമങ്ിലും
സെ്യതെിൽ കാര്യപമാന്നുമില്.

�രാജയപ്ട്ട ആണികൾ
ചുരുണ്ം വളഞ്ഞും
നമ്മുപെ ജനീവിെ�രിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ാകും.

കണ്ിപല്ന്നു നെിക്രുെവപയ.
പ്രലകാ�ി്ിക്കുകയമരുെ്.
തുരുമ്പുള്ള ആണി അ�കെകാരിയാപണന്്
അറിയാമലല്ാ!

ശവപ്ട്ടിയിൽ വനീഴുന് അവസാനപതെ ആണി
ഒരു പ്രെനീകമാണ്.
കണ്നീരും ഓർമ്മകളും
ആ ആണിയിൽ ഉണ്ായിരിക്കും.

ചിേല്ാൾ ചിേ രക്തത്തുള്ളികളും.

വനീടുല�ഷെിച്ചുല�ായ ആണികൾ
വഴിയരികിൽ വച്ച് 
�ഴയ വനീട്ടുകാപരക്ാണുല്ാൾ
ഒളിച്ചുകളയം.
ഇപല്ങ്ിൽ മുഖം െിരിക്കും.

രാത്രിയിൽ ഒ്ക്ിരിക്കുല്ാൾ
ചിേ ആണികൾ
ഉന്ാദികപളല്ാപേ �ാഞ്ഞുവരും.
അവ െറഞ്ഞുകയറും.
ചിേല്ാൾ രക്തമാവം
ചിേല്ാൾ കണ്നീരാവം
നമ്മിൽ നിന്് പുറത്തു വരുന്െ്.

കവിത

ദിേ്രീപ് കുമാര്

ആണിയടിക്പ്്ാൾ....
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സ്വപ്ങ്ങളിലേക്് കെന്നുവരുന്വ
സ്വപ്ങ്ങളിൽ നിന്് പുറത്തുവരുന്വ
സ്വപ്ം കാണുന്വ
സ്വപ്പമന്ലെ എപന്ന്റിയാതെവ
�േെരം ആണികളുണ്്.

ഉറങ്ങുന് ആണികൾ.
ഉണർന്ിരിക്കുന് ആണികൾ.
പ്രണയിക്കുന് ആണികൾ.
മരിച്ചുല�ായ ആണികൾ.
വിരഹികളായ ആണികൾ.....
ആണികൾ �േൊണ്.

ഒരു സ്വർണ്യാണിയം 
പവള്ളിയാണിയം ലചർന്്
അലുമിനിയം ആണിപയ ചെിച്ചെ്
പവറും കഥയല്.

ഇരു്ാണിയം പച്ാണിയം പ്രണയിച്ചതും
അവർക്് ജനിച്ച പവങ്േയാണി,
�ിള്ളപതൊട്ടിേിൽ ഉല�ഷെിക്പ്ട്ടതും
�ത്രതെിൽ വായിച്ചൊണ്.

ആഭരണതെിലും പകാേക്തെിയിലും
ആണികളുണ്്.

മരണതെിലും ജനീവിെതെിലും
എവിപെയപമവിപെയം ആണികൾ.

നിറം, വേി്ം, രാസഘെന
എന്നീ കണക്ിൽ ഇവപയ ലവർെിരിക്കുക എളുെല്.
മുള്ളാണി മുെൽ �ിരിയാണി വപര
�േെരം ആണികൾ.....
ചിേ ആണികപളക്ണ്ാൽ
ആണികപളന്് െിരിച്ചറിയാനാവില്.
മനഷ്യരാലണാ എന്നുല�ാലും
സംശയം ലൊന്നും.

ആണികൾ മനഷ്യർക്കു ലമൽ
അധനീശെ്വം ലനടുന് ഒരു കാേം വരുപമന്്
ലസദ്ധാന്ികനായ സുഹൃതെ് �റഞ്ഞു.
ആർക്കും ആലരയം വരുെിയിോക്ാനാവിപല്ന്്
അരാജകവാദി െർക്ിച്ചു.

ഇപൊന്നുമറിയാപെ
ആണികൾ െറഞ്ഞുകയറിപക്ാണ്ിരിക്കുന്നു.
വേിച്ചൂരപ്ട്ടുപകാണ്ം!
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സംസ്ാന ലവദയുെി ലബാർഡിപേ കരാർ പൊഴിോ
ളികപള ഇേ്രേിസി്ി വർക്ർ െസ്ികയിൽ സ്ിരപ്ടുതൊ
നള്ള 2019 ആഗ്റേ് 31പേ ഉതെരവ് ലകരളതെിപേ ലരേഡ് 
യൂണിയൻ പ്രസ്ാനതെിപറെ ചരിത്രതെിപേ െിളക്മു് ഒരു 
ഏൊണ്. സമകാേിക ലരേഡ് യൂണിയൻ  പ്രസ്ാനതെിപറെ 
ല�ാരാട്ടങ്ങളുപെ ഗെിവിഗെികളിൽ വന് വ്യെിയാനവം 
ജയ �രാജയങ്ങളും വിേയിരുതൊനള്ള സൂചികയാണിെ്. 
ലകരളതെിൽ സംസ്ാന പ�ാതുലമഖോ വ്യവസായ സ്ാ�
നങ്ങളുപെ രംഗതെ് േഷെണപമാതെ ലരേഡ് യൂണിയൻ രൂ�ം 
പകാണ്െിപറെ മൂശയാണ് ലവദയുെി ലബാർഡ് എന്് �റയാം. 
ഇെതും െനീവ്ര ഇെതും വേതുമായ ലരേഡ് യൂണിയൻ ലനൊക്പള 
വാർപതെടുതെ മൂശയാണിെ്. �പഷെ ആ െട്ടകതെിൽ ലരേഡ് 
യൂണിയനകളുപെ ഭാഗത്തു നിന്് ഒരിക്ലും പ്രെനീഷെിക്ാനാ
വാതെ കുെികാൽപവട്ടാണ് കരാർ പൊഴിോളികളുപെ അവകാ
ശങ്ങലളാടുണ്ായെ്.

ലബാർഡിപേ കരാർ പൊഴിോളികൾ നനീെിക്ായി ശബ്ദ
മുയർത്തുല്ാൾ, അെിപനാ്മുപണ്ന്് വരുതെി െനീർതെ 
ലരേഡ് യൂണിയൻ പ്രഭുക്ൾ അവരുപെ ല�ാരാട്ടങ്ങൾക്കുലനപര 
�ില്കാേതെ് പുറം െിരിഞ്ഞു നില്ക്കുകലയാ പുറം കാേ് പകാണ്് 
ചവിട്ടുകലയാ പചയ്ത് അ�ഹാസ്യരാകുന്െിപറെ ചരിത്രമാണ് 
ഇവിപെ അനാവരണം പചയ്പ്ടുന്െ്. ലബാർഡിപേ പവള്ള
ലക്ാളർ ജനീവനക്ാർക്് ഇെതു�ഷെ ലരേഡ് യൂണിയനകലളാെ് 
അയിതെമായിരുന് കാേതെ് യൂണിയന ഏ്വം പ്രിയം കരാർ 
പൊഴിോളികലളാടും അവരുപെ അവകാശങ്ങലളാടുമായിരുന്നു. 
�പഷെ �ില്കാേതെ് പവള്ളലക്ാളർ എഞ്ിനനീയർമാരും മറ്റും 
സംഘെനയിലേക്് പ്രവാഹം തുെങ്ങിയല്ാൾ കരാർ പൊഴി
ോളികൾ പൊട്ടുകൂൊതെവരായി. 

കരാർ പൊഴിോളികപള സ്ിരപ്ടുതൊനള്ള സമര
തെിൽ ശക്തമായ നിേ�ാെ് ലകപക്ാണ്െ് ലകാസേ രാമദാ
സിപറെ വർലക്ഴ് സ് യൂണിയനാണ്. സി ഐ ് ിയ, ഐ എൻ 
്ി യ സി യൂണിയനകളും സ്ിരപ്ടുതെൽ വാദം ഉന്യിച്ചു 
മുലന്ാട്ടു വന്ിരുന്നു. കരാർ പൊഴിോളികപള സ്ിരപ്ടുത്തു
ന് കാര്യം െനീരുമാനിക്ാനായി �ാേക്ാെ് ഇൻഡസ്ടിയൽ 

ലരേബയൂണേിപന 2002 മാർച്ച് 15ന് സംസ്ാന സർക്ാർ 
ചുമെേപ്ടുതെി. എന്ാൽ ലരേബയൂണേിപറെ പ്രവർതെന
തെിപറെ തുെക്തെിൽ െപന് സി ഐ ്ി യ ലരേബയൂണേി
പറെ പ്രവർതെനങ്ങളുമായി നിസ്ഹകരിച്ചു. ലരേബയൂണൽ 
രജിസ് ലരേഡ് ലനാട്ടനീസ് അയപച്ചങ്ിലും പ്രെികരിച്ചില്. ഇലെ 
തുെർന്് 2002 ജൂൺ ഒന്ിന് സി ഐ ്ി യ യൂണിയപന  
എക് സ് �ാർട്ടിയായി ലരേബയൂണൽ ഒഴിവാക്ി. ജൂൺ 26ന് 
ഐ എൻ ് ി യ സി യൂണിയൻ ലരേബയൂണേിൽ പക്യിം ല്റേ
്് പമറെ് സമർ്ിപച്ചങ്ിലും തുെർന്് ഒരിക്ൽല�ാലും ലരേബയൂ
ണലുമായി സഹകരിച്ചില്. ഫേതെിൽ ലകാസേ രാമദാസിപറെ 
വർലക്ഴ് സ് യൂണിയൻ മാത്രമാണ് കരാർ പൊഴിോളികപള 
സ്ിരപ്ടുത്തുവാൻ അവസാനം വപര ശക്തമായി വാദിച്ചെ്. 

കരാർ പൊഴിോളിക്കു ലബാർഡുമായി യാപൊരു ബന്
മിപല്ന്നും അവർ ലകാൺരോക്ടർമാരുപെ പൊഴിോളികൾ 
മാത്രമാപണന്നും ലബാർഡിപേ സ്ിരം നിയമനപമല്ാം �ി 
എസ് സി വഴിയാപണന്നുമുള്ള വാദം സംസ്ാന ലവദയുെി 
ലബാർഡ് ഉന്യിപച്ചങ്ിലും 1972ലും 1975ലും കരാർ പൊഴി
ോളികപള ലവദയുെി ലബാർഡിൽ സ്ിരപ്ടുതെിയ വസ്തുെ 
വർലക്ഴ് സ് യൂണിയൻ ചൂണ്ിക്ാണിച്ചു. വാദവം എെിർ
വാദവമായി 2004 വപര ലരേബയൂണേിപറെ പ്രവർതെനം 
നനീണ്ല�ായി. അവസാനം എെിർവാദങ്ങപള നിരാകരിച്ചു 
ചിേ ഉ�ാധികൾക്കു വിലധയമായി കരാർ പൊഴിോളികപള 
ലബാർഡിൽ സ്ിരപ്ടുതൊൻ 2004 ഡിസംബർ 15ന് ലരേ
ബയൂണൽ അവാർഡ് നൽകി. 120 ദിവസതെിനകം സ്ിര
പ്ടുതൊനള്ള നെ�െിക്രമം പൂർതെനീകരിച്ചു  അർഹരായ 
പൊഴിോളികളുപെ േി്റേ് �ി എസ് സി ക്് നൽകണപമന്നും 
�ി എസ് സി യപെ അംഗനീകാരം േഭിച്ച് 60 ദിവസതെി
നകം അർഹർക്് നിയമനം നൽകണപമന്നും അവാർഡിൽ 
വ്യക്തെ വരുതെിയിരുന്നു.

ലരേബയൂണൽ െനീരുമാനം നെ്ിോക്ാൻ അന്പതെ 
സർക്ാലരാ ലവദയുെി ലബാർലഡാ െയ്ാറായില്. അന്് യ 
ഡി എഫ് ഭരണമായിരുന്നു. ആര്യാെൻ മുഹമ്മദ് മന്ത്രിയം. 
ലരേബയൂണേിൽ സ്ിരപ്ടുത്തുന്െിനലവണ്ി ശക്തമായ 

നേഖേം

ഇ ജി രാജന്   

കരാര് ന്താഴിൊളികളുന്ട 
പ്പാരാട്ത്ിന്െ െിജയഗാഥ
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നിേ�ാെ് സ്വനീകരിച്ച വർലക്ഴ് സ് യൂണിയൻ  അവാർഡ് 
നെ്ിോക്ാൻ മുെിരാെിരുന് അധികാരികൾപക്െിപര  
നിേ�ാെ് സ്വനീകരിക്ാലനാ സമരം പചയ്ാലനാ എന്തു
പകാലണ്ാ െയ്ാറായില്. യൂണിയപറെ ഈ നിേ�ാെിപറെ 
അനകൂേ �ശ്ചാതെേതെിൽ കൂെിയാണ്  ഐ എൻ  ്ി യ 
സി ലനൊക്ൻമാരുപെ �ിൻതുണലയാപെ അവാർഡിപന
െിപര ലഹലക്ാെെിയിൽ ലബാർഡ് അ്നീൽ നൽകിയെ്. 
ലഹലക്ാെെിയിൽ രണ് ബഞ്ിലും ലബാർഡു �രാജയപ്ട്ടു. 
2006 ആയല്ാൾ എൽ ഡി എഫ് അധികാരതെിപേതെി. 
എ പക ബാേൻ മന്ത്രിയം ആര്യാെപറെ �ാെ െപന്  �ിൻ
തുെർന്നു.സി  ഐ ്ി യ വിപറെ �ിന്തുണയം   ഉണ്ായിരു
ന്നു. ലഹലക്ാെെിയിൽ ലൊ് ലകസിൽ ലബാർഡ് സുപ്രനീം 
ലകാെെിയിൽ അ്നീൽ നൽകി. ലബാർഡിപറെ വാദം ല�ാലും 
ലകൾക്ാപെ അ്നീൽ െള്ളി. സുപ്രനീം ലകാെെി വിധി 2010 
മാർച്ചിോയിരുന്നു.

സുപ്രനീം ലകാെെി വിധി വന്ലൊപെ കരാർ പൊഴിോ
ളികളുപെ സ്ിരപ്ടുതെൽേി്റേ് െയ്ാറാക്ാൻ ലബാർഡു 
നിർബന്ിെമായി. ഇെിനായി എറണാകുളം പഡ�യൂട്ടി 
ലേബർ കമ്മിഷണപറ ലബാർഡ് നിലയാഗിച്ചു. അലദ്ഹം 
േി്റേ് ഏകലദശം പൂർതെനീകരിച്ച ഘട്ടമായല്ാൾ വർലക്
ഴ് സ് യൂണിയൻ അവരാണ് ലരേബയൂണേിൽ ലകസ് വാദി
ച്ചവപരന്നും അതുപകാണ്് അവരുപെ േി്റേിൽ നിന്നു മാത്രലമ 
സ്ിരപ്ടുതൊവൂ എന്നുമുള്ള െികച്ചും പൊഴിോളി വിരുദ്ധ 
സമനീ�നവമായി വന്നു. ഒരു ലകാെെിവിധിയം അവർക്് അന
കൂേമായി ഉണ്ായിരുന്നു. അലൊപെ പഡ�യൂട്ടി ലേബർ കമ്മി
ഷണറുപെ േി്റേ് ഇല്ാൊയി. ലരേബയൂണേിൽ വർലക്ഴ് സ് 
യൂണിയനലവണ്ി ലകസ് വാദിച്ച അഡ്വ. േക്ഷ്മണയ്ർ പ്രസി
ഡറൊയി രൂ�നീകൃെമായ പക എസ് ഇ ബി കരാർ പൊഴിോളി 
പഫഡലറഷൻ (KKTF) വർലക്ഴ് സ് യൂണിയൻ സ്ാദിച്ച 
വിധിപക്െിപര ലഹലക്ാെെിപയ സമനീ�ിച്ചു. നനീണ്നിന് 
നിയമയദ്ധതെിനലശഷം അർഹെപ്ട്ട മുഴുവൻ കരാർ പൊഴി
ോളികലളയം േി്റേിൽ ഉൾപ്ടുതെണപമന്നു ലഹലക്ാെെി 
വിധിച്ചു. ലഹലക്ാെെിയപെ ഈ സുപ്രധാന  വിധിലയാപെ
യാണ് കരാർ പൊഴിോളികപള സ്ിരപ്ടുതൊനായെ്.

ലരേഡ് യൂണിയൻ രംഗതെ് സി ഐ ് ി യവിന് സംഭവിച്ചു 
പകാണ്ിരിക്കുന് മൂേ്യ ലശാഷണതെിപറെ പ്രകെമായ ദൃഷ്ടാ
ന്മാണ് കരാർ പൊഴിോളികപള സ്ിരപ്ടുത്തുന്െിൽ 
അവർ ലകപക്ാണ് സമനീ�നം. ആദ്യം സ്ിരപ്ടുതെണ
പമന് ആവശ്യം ഉന്യിക്കുകയം എന്ാൽ സ്ിരപ്ടുത്തുന്
തുമായി ബന്പ്ട്ട് ലരേബയൂണൽ രൂ�നീകരിച്ചല്ാൾ ലരേ
ബയൂണേിപറെ നെ�െിയമായി സഹകരിക്ാപെ    �ിലന്ാക്ം 
മാറുകയാണുണ്ായെ്. ലരേബയൂണേിപറെ െനീരുമാനം ഉണ്ായ
ല്ാൾ സ്ിരപ്ടുത്തുന്െിപനെിപര നിേപകാണ് സർക്ാർ 
െനീരുമാനതെിപനാ്ം ലചർന്നു. 1972ൽ അന്പതെ  കരാർ 
പൊഴിോളികപള സ്ിരപ്ടുതൊൻ മുൻലക എടുതെ സി 
ഐ ് ി യ 2002 ആയല്ാൾ സ്ിരപ്ടുത്തുന്െിപനെിപര 
നിേ�ാെ് ലകപക്ാണ്. ഇേ്രേിസി്ി ലബാർഡിപേ സി 
ഐ ്ി യ വിപറെ വന് ഈ പൊഴിോളി വിരുദ്ധ നിേ�ാെ് 

2000പേ ശ്ള �രിഷ് കരണതെിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. 20 
ശെമാനം ശ്ള വർദ്ധന നൽകാൻ ലബാർഡിപറെ ഭാഗത്തു 
നിന്നും നിർലദ്ശം വന്ല്ാൾ പൊഴിോളിക്് 10 ശെമാനം 
വർദ്ധനയാണ് കൂടുെൽ പമച്ചം എന് വിചിത്ര നിേ�ാൊണ് 
സി ഐ ്ി യ  ലകപക്ാണ്െ്. അവാർഡ് നെ്ിോക്കുന്
െിൽ ലബാർഡിപേ ഐ എൻ ് ി യ സി യൂണിയനം വിരുദ്ധ 
നിേ�ാൊണ് ലകപക്ാണ്െ്.

ഇെതു�ഷെതെിന് ശക്തിയില്ാതെ െമിഴ് നാെ്, പെേങ്ാന, 
മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, ഹിമാചൽപ്രലദശ് തുെങ്ങിയ സംസ്ാ
നങ്ങളിൽ ഒരു നിശ്ചിെ കാേം കഴിഞൊൽ കാോകാേങ്ങ
ളിൽ കരാർ പൊഴിോളികപള സ്ിരപ്ടുത്തുകയാണ് �െിവ്. 
എന്ാൽ ഇെതു�ഷെതെിപറെ ശക്തിലകന്ദ്രപമന്് വിലശഷി്ി
ക്കുന് ലകരളതെിൽ ഇേ്രേിസി്ി ലബാർഡിലും മറ്റു സമാന 
സ്ാ�നങ്ങളിലും വർഷങ്ങളായി കരാർ അെിസ്ാനതെിൽ 
പൊഴിപേടുക്കുന്വർ ആയിരക്ണക്ിനാണ്  . സ്ാ�നങ്ങ
ളുപെ ോഭതെിന ലവണ്ി ഇവർ  ചൂഷണം പചയ്പ്ടുകയാണ്.

ലകാസേ രാമദാസ്
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നൊെന് ന്കാള്ന്നൂര്

പൂമണത്ിന്റെ 
കാണാപ്പുറരം

ഒരു ദിവസംകൂെി മാത്രപമ യഎഇയിൽ ബാക്ിയള്ളൂ. നാപള 
ലവകുലന്രലതൊപെ ദുബായിലേക്് പുറപ്െണം. 

പുേർപച്ച നാലു മണിക്ാണ് ദുബായിൽനിന്് പകാച്ചിയിലേ
ക്കുള്ള വിമാനം. അബുദാബിയിപേ അവസാന മണിക്കൂറുക
ളാണിെ്.

രാത്രി 10 മണിലയാപെയാണ് ലഹാട്ടേിപേതെിയെ്. 
റിസ�്ഷനി്റേ് ലഹാട്ടേിപേ സൗകര്യങ്ങപളക്കുറിച്ച് �റഞെ
ലശഷം �ാസ് ല�ാർട്ട് വാങ്ങിപവച്ച് 216-ാം ന്ർ മുറിയപെ 
ചാവി െന്നു. പ്രാെൽ ഉൾപ്പെയാണ് വാെക. ദുബായിയ
മായി ൊരെമ്യം പചയ്യുല്ാൾ ഇവിെപതെ മുറി വാെക വളപര 
കൂടുെോണ്. 

അബുദാബിയിലേക്് വരുല്ാൾ െനീർച്ചയായം െമ്മിൽ 
കാണണപമന്് �റഞെെ് രണ്ല�രാണ്. എതെിസോ
തെിപേ ഉണ്ികൃഷ്ണനം ലകരള ലസാഷ്യൽ പസറെറിപേ 
സഫറുള്ള �ാേപ്ട്ടിയം. രണ്ല�രും �ഴയകാേ സുഹൃ
ത്തുക്ൾ.

ഉണ്ി എപറെ റൂം ലമ്് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുപെ കൂട്ടതെിൽ 
ആദ്യം വിവാഹിെനായെ് ഉണ്ിയാണ്. ഉണ്ിയപെ മകൻ 
ദനീപു ഉണ്ികൃഷ്ണൻ ഇന്് അറിയപ്ടുന് ലനാവേി്റോണ്. 

അയാളുപെ 'പെ്ററി �നീ്ിൾ' എന് ഇംഗ്നീഷ് ലനാവൽ ശ്രലദ്ധ
യമായ പുസ്കമായി. മപ്ാരു സുഹൃതൊയ സണ്ിയപെ മകൻ 
സിഡിൻ വെക്കൂട്ടും ഇന്് അറിയപ്ടുന് ഇംഗ്നീഷ് ലനാവ
േി്റോണ്. അയാളുപെ 'ലഡാർക്്'  ല�രിലുള്ള ലനാവലുകൾ 
പ�ൻഗ്വിൻ പ്രസിദ്ധനീകരിച്ചു. നമ്മുപെ വിരൽ �ിെിച്ച് ഈ 
മണ്ിലൂപെ നെന് കുട്ടികൾ ഇല്ാൾ ശ്രലദ്ധയരായ എഴുത്തു
കാരായിരിക്കുന്നു. എപറെ െേമുറയ്ക് കഴിയാെിരുന്െ് ഇവർ 
പൂർതെിയാക്ിയിരിക്കുന്നു.

ഞാൻ ലഹാട്ടൽ മുറിയപെ ജനൽ കർട്ടനകൾ നനീക്ി. 
ലകാർണിഷിപറെ അ്തൊണ് ലഹാട്ടൽ നിൽക്കുന്െ്. ദൂപര 
മനീനാ പസയ്ദിൽ ക്ലുകൾ നങ്കൂരമിട്ട് കിെക്കുന്തു കാണാം. 
എത്രലയാ െവണ ഈ തുറമുഖതെിലൂപെ യാത്ര പചയ്തിട്ടുണ്്. 
ജനലുകൾ തുറന്് കാേതെിലേക്് ഓർമ്മകൾ തുറന്നുപവച്ചു.

ക്േിപറെ പ്രകാശതെിൽ കെൽക്ാല്്് ജേം ഇളകിയാ
ടുന് കാഴ്ച എപന് വല്ാപെ ലകാരിതെരി്ിച്ചു. കെൽതെനീരം 
മഞ്ഞും നിശേബ്ദെയം ലചർതെ് വരച്ചുപവച്ചതുല�ാപേ ലൊന്ി. 
കെലുകൾക്് മാത്രമല്, നഗരങ്ങൾക്കുമുണ്് ആഴവം �രപ്പും 
എന്് മനസ്ിോയെ് ഈ സദേർശനതെിോണ്. വിശദനീകര
ണതെിന് അെനീെമായ അനഭവമായിരുന്നു അവ.

അബുദാബിയിപേ  ഒരു  റല്റോററെ്
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�ണ്്, �നീ്ർജി മനീൻ�ിെിക്ാൻ ല�ായിരുന്െ് ഈ 
കെൽതെനീരതൊണ്. 'ഹാൽലക്രാ'യിപേ സനീനിയർ എഞ്ി
നനീയറായിരുന്നു �നീ്ർ. അയാപള ഇംഗ്ണ്ിൽ നിന്ാണ് 
ക്നി ഇവിലെയ്ക് പകാണ്വന്െ്. ഇവിപെ വന്ലൊപെ �നീ്ർ 
െപറെ രേിട്ടനീഷ് �ാസ് ല�ാർട്ട് െിരിപക പകാടുതെ് ഇന്്യൻ 
�ാസ് ല�ാർട്ട് വാങ്ങി. സായിപ്പുമാലരാപൊ്ം ൊമസിക്ാപെ 
മനീൻവേകൾ ഉണക്ാനിട്ടിരുന് മദനീന പസയ്ദിപേ പകാച്ചുവനീ
ട്ടിലേക്് ൊമസം മാ്ി. എല്ാവരും വിലദശ�ൗരെ്വം ലെെി 
നെക്കുല്ാഴാണ് ഇയാളുപെ എെിർദിശയിലൂപെയള്ള യാത്ര. 
ഒരിക്ൽ മനീൻ �ിെിക്കുന്െ് കാണാൻ ഇവർപക്ാ്ം ല�ായി. 
െങ്ങൾക്ാവശ്യമുള്ളെ് മാത്രം എടുതെ് ബാക്ി മനീനകപള 
കെേിലേക്് ജനീവലനാപെ എറിഞ്ഞുപകാടുക്കുക എന്ൊയി
രുന്നു ഇവരുപെ രനീെി. 

മനീനകൾ വനീണ്ം നനീന്ിത്തുെിച്ച് പുതുജനീവൻ ആലഘാഷി
ക്പട്ട.

�ച്ചമുളകും കുെംപുളിയം ലചർതെ് പചമ്മനീൻ പൊണ്
കളയാപെ വ്ിപച്ചടുക്കുന് ചുവന് കറിയപെ രുചി ഒരു 
പ�ാള്ളോയി എപറെ ഉള്ളിൽ നനീറി്െരുന്നു. ഈ െങ്ലശേരി
ക്ാരൻ ഒരു ഒന്ാംെരം നളനായിരുന്നു. 

ഈ മനീൻരുചി അയവിറക്ി റല്റോററെിലേക്് കയറി. 
ലഹാട്ടേിപറെ സവിലശഷെ ഇവിെപതെ മനീൻവിഭവങ്ങളാണ്. 
�ിെഞ്ഞുപകാണ്് മത്സ്യങ്ങൾ എനിക്കു മുന്ിലൂപെ അടുക്
ളയിലേക്് പ�ായ് പക്ാണ്ിരുന്നു. റല്റോററെിൽ ഒേനീവ് 
എണ്യലെയം പ�ാരിച്ച മനീനിലറെയം ഗന്ം നിറഞ്ഞുനിന്നു. 
ലെബിളിേിപേ ഉ്ിേിട്ട ഒേനീവ് കായ്കൾ എപന്ലനാക്ി 
ശാന്ിമന്ത്രം ജ�ിച്ചു.

എനിക്് മുന്ിേിരുന് ഈജി
�്ഷ്യൻ, അെനീവ ജാഗ്രെലയാപെ 
മനീൻമുള്ളുകൾക്് �രിക്കു�്ാപെ 
മാംസതെിൽനിന്് ലവർപ്ടുതെി
പയടുക്ാൻ കാണിക്കുന് കരവിരുെ് 
ഞാൻ അത്ഭുെലതൊപെ ലനാക്ിയി
രുന്നു. അയാൾ മനീൻ മുള്ള് അെനീവ 
സൂക്ഷ്മെലയാപെ കെൽവർണ്മുള്ള 
ലപ്ല്ിൽ എടുത്തുപവച്ചു. അെ് ഏലൊ 
ബിനാപേയിൽ കണ് ആധുനികശി
ല്പംല�ാപേ കാണപ്ട്ടു.

റല്റോററെിലനാെ് ലചർന്നുള്ള 
ബാറിൽ വൃദ്ധനായ ഒരാൾ െപറെ 
ഗ്ാസ്ിപേ മദ്യതെിലേക്് ലസാഡ 
ഒഴിച്ച് അെിൽനിന്് ഉയർന്നുവരു
ന് കുമിളകപള ലനാക്ിയിരിക്കുന്നു
ണ്്. സ്വപ്ാെനതെിപറെ ആേസ്യം  
നിറഞെൊയിരുന്നു അയാളുപെ 
മുഖഭാവം. എെിർവശതെിരുന്് പുക 
വേിക്കുന്യാപള അയാൾ അത്ഭുെ
ലതൊപെ മിഴിച്ചുലനാക്ി. അയാളുപെ 
കറു്് ലെച്ച ലമൽമനീശയിൽ പവളുതെ 

ലരാമങ്ങൾ പ്രെിലഷധലതൊപെ എഴുലന്റ്റുനിന്ിരുന്നു. 
ഈ രംഗം എപന് ഇന്്യൻ ലസാഷ്യൽ പസറെറിപേ 

സന്്യകപള ഓർമ്മപ്ടുതെി. ഐഎസ് സിയിപേ അംഗമ
ല്ാതെതുപകാണ്് മിക്വാറും ആരുലെപയങ്ിലും അഥിെിയാ
യിട്ടായിരിക്കും അവിപെ എത്തുക. പഹനിക്ൻ ബനീറുമായി 
അവിപെ കൂെിയിരിക്കുന്വരുപെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പ്രവാ
സിയപെ അേച്ചിലും അഗാധമായ ആത്മനീയെയം ഉണ്ായി
രുന്നു. ആ വാക്കുകളിൽ ആഴതെിലുള്ള സങ്െം ലകട്ടു. എത്ര 

കുെഞെിട്ടും അസ്ിയിൽനിന്നും അവ 
വിട്ടുല�ാകുന്ില്.

ഐഎസ് സിയപെ മാഗസിപറെ 
ഇ ല് സ്  ല രേഷ ൻ  കു റ ച്ചു ക ാ േ ം 
ഞ ാ ന ാ ണ്  പ ച യ്ത ി രു ന് െ് . 
ലഗാ�ിനാഥൻ പുല്ാറയം സുലരഷ് 
പനല്ിലക്ാടും  മറ്റുമായിരുന്നു 
അന്പതെ �ത്രാധി� സമിെി 
അംഗങ്ങൾ. എന്ാൽ എപറെ ഓർമ്മ
യിൽ െങ്ങിനിൽക്കുന്െ് ഇവിപെ 
നെന് രേഹ്മാനദേപറെ ഗാനലമള
യാണ്. 

പ�ാടുന്പന ഒരു പ�ൺകുട്ടിയപെ 
മുഖം എപറെ ഓർമ്മയിൽ മിന്ിപെ
ളിഞ്ഞു. പമല്ിച്ച  ഒരു പ�ൺകുട്ടി ....

ഗാനലമള തുെങ്ങിക്ഴിഞെി
ട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഹാളിനകലതെയ്ക് 
കെന്െ്. കലസരകൾ നിറഞ്ഞുകവി
ഞെിരുന്നു. ആകാശതെിപറെ കണ്ിൽ 
നഷെത്രത്തുെിപ്പുള്ള പൂക്ൾ പ്രകാശി
ച്ചുനിന്ിരുന്നു. 

ല ്റേ ജ ി ല ന ാ െ്  ല ച ർ ന്നു ള്ള 
വാെിൽ്െിയിോണ് നിൽക്ാ

ഞാന് നഹാട്ൽ മുറിയന്ട ജേൽ 
കര്ട്നകൾ േ്രീക്കി. നകാര്ണിഷി
ന്റെ അറ്റത്ാണ് നഹാട്ൽ 
േിൽക്ന്ത്. ദൂന്ര മ്രീോ 
ന്സേ്ദിൽ കപേലകൾ േങ്കൂരമി
ട്് കിടക്ന്തു കാണാം. 
എത്രനോ തവണ ഈ തുറമുഖ
ത്ിലൂന്ട ോത്ര ന്െയ്ിട്ടുണ്്. 
ജേലകൾ തുറന്് കാേത്ിനേ
ക്ക് ഓര്മ്മകൾ തുറന്നുന്വച്ചു.

രേഹ്മാനദേന്
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നള്ള ഇെം കിട്ടിയെ്. ഇവിപെ നിന്ാൽ രേഹ്മാനദേലനയം 
കാണികലളയം ഒ്ലനാട്ടതെിൽ കാണാം. 

ഒരു ഇര്ംല�ാപേ കാേയവനികക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു
ല�ായ ആ രംഗങ്ങൾ എപറെ കൺമുന്ിൽ പ്രെ്യഷെപ്ട്ടു.

രേഹ്മാനദേൻ െപറെ മധുരമായ ശബ്ദതെിൽ ഒരു ലപ്രമഗാനം 
�ാെിപകാണ്ിരിക്കുകയാണ്. കാണികളുപെ മുൻനിരയിൽതെ
പന് അബുദാബിയിപേ സുദേരനായ ആസ്ാനഗായകനം 
പൊട്ടടുതൊയി അയാളുപെ സുദേരിയായ ഭാര്യ കുട്ടിപയ മെി
യിേിരുതെി ഗാനാോ�നതെിൽ േയിച്ചിരിക്യാണ്. സുദേ
രമായ ഒരു ഭാവശില്പംല�ാപേ. 

ഞാൻ ഏലൊ ഭ്മാത്മകെയിൽ േയിച്ച് ....
�ാട്ട് തുെരുന്െിനിപെ കുറച്ചു ദൂപരയായി ഇരുന്ിരുന് 

പമല്ിച്ച ഒരു പ�ൺകുട്ടി, പ്രണയഗാനതെിൽ അേിഞ്ഞുപകാ
ണ്് സ് ലനഹവം േജ്യം ഒത്തുലചർന് കൺലകാണുകൾ
പകാണ്് ആസ്ാനഗായകപന ലനാക്കുന്നു. ഒരു കാല്പനികരാ
ഗതെിൽ ചാേിച്ച വർണ്ചിത്രം ല�ാപേ ....

അയാളുപെ മുഖം അല്ാൾ പ്രണയാരേമായി. മധുരമായി 
പുഞ്ിരിച്ചുപകാണ്് ആഹ്ാദം നിറപഞൊഴുകുന് കണ്ണുക
ലളാപെ, അയാളും  പ�ൺകുട്ടിയം. അവളാകപട്ട ഒന്് കഴുത്തു
പവട്ടിച്ച് അനരാഗമധുരമായ പുഞ്ിരിലയാപെ.

പ�ാടുന്പന നമ്മുപെ നായകൻ മുൻനിരയിൽ നിന്് 
എഴുലന്്് എപറെ അടുത്തു വന്നുനിന്നു. ഇല്ാൾ അയാൾക്് 
പമേിഞെ പ�ൺകുട്ടിയപെ മുഖം ശരിക്കും കാണാം. 

രേഹാമാനദേൻ 'നനീേനിശനീഥിനി.... നിൻ മണിലമെ
യിൽ.... നിരോവിഹനീനനായ് നിന്നു.....' എന്് �ാെിപകാണ്ി
രിക്കുകയാണ്. 

പ�ൺകുട്ടി  പ്രണയാരേമായ 
കണ്ണുകലളാപെ പുഞ്ിരിച്ചുപകാണ്് 
നായകപന ലനാക്ി �ാട്ടിപറെ 
വരികൾ ആവർതെിക്കുന്നു. നായക
നാകപട്ട, സ് ലനഹമസൃണമായ ഒരു 
ലനാട്ടവമായി എനിക്രികിൽ നിൽ
ക്കുന്നു.

അനരാഗതെിപറെ കുലറ രേഹ്മ
മുഹൂർതെങ്ങൾ എനിക്കു മു്ിൽ 
�ിെഞ്ഞുപകാണ്ിരിക്കുന്നു. അബുദാ
ബിയിപേ വരണ് മണ്ിൽ, ഹൃദയം 
ഹൃദയലതൊെ് പകാളുതെിപക്ാണ്് 
അനരാഗപുഷ്പങ്ങൾ വിരിയന് കാഴ്ച 
അപൂർവമാണ്.

ഈ മുഹൂർതെതെിോണ് ദു:
ഖ�ര്യവസാനമായ ആ രംഗം 
ഉണ്ായെ്. ഇപെല്ാം കണ്പകാ
ണ്ിരുന് നായകപറെ ഭാര്യ െപറെ 
മകലനയം എടുതെ് മദേം മദേം നെന്നു
വന്് കുട്ടിപയ ഭർതൊവിപറെ കയ്ിൽ 
പകാടുതെിട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ മട്ടിൽ 
അവരുപെ ഇരി്ിെതെിൽ ഇരുന്നു. 

രേഹ്മാേന്ന് തന്റെ മധുരമാേ 
ശബ്ദത്ിൽ ഒരു നപ്രമഗാേം 
പാടിന്കാണ്ിരിക്കോണ്. 
കാണികളുന്ട 
മുന്േിരേിൽത്ന്ന് അബുദാ
െിേിന്േ സുന്രോേ ആസ്ാ
േഗാേകനം ന്താട്ടുത്ാേി 
അോളുന്ട സുന്രിോേ ഭാര്യ 
കുട്ിന്േ മടിേിേിരുത്ി ഗാോ
ോപേത്ിൽ േേിച്ിരിക്കോ
ണ്. സുന്രമാേ ഒരു ഭാവശില്ം
നപാന്േ. 

എന്ിട്ട് ലനാട്ടതെിപറെ കുന്മുനകൾ അവൾക്കു ലനപരപയറി
ഞ്ഞു. അലൊപെ ആ പ�ൺകുട്ടിയപെ മുഖതെ് നഷെത്രങ്ങൾ 
പകാഴിഞ്ഞുവനീണ ആകാശതെിപറെ ശൂന്യെ നിറഞ്ഞു.

യവെികളിൽ ചിേല്ാൾ മാന്ത്രിക സ്വഭാവമുള്ള ബുദ്ധി, 
പ്രെ്യഷെപ്ടുപമന്് അന്ാണ് എനിക്് മനസ്ിോയെ്. 

വളപര ലവഗം ആ പ�ൺകുട്ടി എവിലെയ് ലക്ാ അപ്രെ്യ
ഷെമായി. എപറെയള്ളിലും ഒരു വിഷാദം ഉരുണ്കൂെി. 

കുട്ടി ഇല്ാൾ അയാളുപെ ഒക്തെ് രണ് കയ്യും െേയിൽ
പവച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. നായകൻ ഇല്ാൾ ലവപറ ഏലൊ 
ലോകതൊണ്. ഒരു മരുക്ാ്് ല�ാപേ അങ്ങപന ഓർമ്മകൾ 
എപറെയള്ളിൽ ഇരമ്പുന്നു.

കാേതെിപറെ സാഷെിയായി പവയിൽപകാണ്് പൂത്തും 
കാറ്റുപകാണ്് പകാഴിഞ്ഞും കെന്നുല�ായ ജനീവിെതെിപറെ 
മണൽ്ര്ിൽ അെിഞ്ഞുകിെക്കുന് അെയാളങ്ങൾ. 

കണ്ിൽ പ�ാെി നിറയന് കാ്ിപനാ്ം കരിയിേകളായി 
�റക്കുന് കാേതെിപറെ വിഹ്വേമായ ഓർമ്മകൾ ....

ഞാൻ പറല്റോപററെിൽനിന്് മുറിയിപേതെി.  മനസ്ിൽ 
അല്ാഴും 'വന്നു നിന്നു, ഞാൻ കാത്തുനിന്നു....' എന് �ാട്ടിപറെ 
വരികളായിരുന്നു. പമേിഞെ പ�ൺകുട്ടി നഷെത്രപൂക്ൾ 
വിരിഞെ കണ്ണുമായി ഇല്ാഴും കാത്തുനിൽക്കുന്നുലണ്ാ? 

മുറിയിപേ ജനാേയ്കരികിൽ ആകാശതെിപേ ലമഘങ്ങലള
യം ഒഴുകിപക്ാണ്ിരിക്കുന് വാഹനങ്ങലളയം ലനാക്ിനിന്നു. 
രാത്രി ഒലട്ടപറയായി. അപന്നിക്് ഉറക്ം വന്ില്. ഞാൻ 
ഇരുട്ടിലേക്് ലനാക്ി പമതെയിൽ കിെന്നു. 

എടുതൊൽ െനീരാതെ ഓർമ്മകളുപെ വേിയ ആഘാെമാണ് 
ഈ മപണ്നിക്് നൽകിയപെന്് ഞാലനാർത്തു. നിശ്ചേമായ 

ഒരു പ�ായ്കയിൽ ഒരു ജേകണം 
വനീഴുല്ാൾ ഉണ്ാകുന് ലനർതെ 
ചേനങ്ങൾല�ാപേ ഓലരാ ചിന്യം 
എപറെ മനസ്ിൽ ഇളക്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു
പകാണ്ിരുന്നു. എപന് ഞാനാക്ിയ 
ഈ പ്രവാസഭൂമിയിൽനിന്് നാപള 
ഞാൻ ലവദനലയാപെ വിെ�റയന്നു.

ഐഎസ് സിയിപേ ഓഡില്ാ
റിയതെിൽ ഇരുന്് ഏലൊ കാമുകനീ 
കാമുകൻമാർ മൗനരാഗം മൂളുന്
ൊയി അല്ാഴും എനിക്് ലൊന്ി. 
�ിപന്യം �ിപന്യം ലെെിപയത്തു
ന് ഓർമ്മകൾല�ാപേ, ചിേ നഷ്ട
ലബാധങ്ങൾ മനസ്ിേവലശഷിക്കു
ന്നു. എവിപെലയാ ഒരു മരുക്ാ്ിപറെ 
ഇര്ം ഞാൻ ലകൾക്കുന്നു. കൂെ് വിട്ട് 
�റന്നുല�ായ പ്രവാസി�ഷെികൾ 
ഇല്ാൾ എവിപെപയാപക്യാവം 
കൂെ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്െ്? മൺമറഞ്ഞു
ല�ായ ലഫാസിലുകളായി അവപര
വിപെപയാപക്ലയാ മലണ്ാെേിഞ്ഞു 
കിെക്കുകയാവം. ഒരു ഗദ്ഗദം ഉള്ളി
പേവിപെലയാ ഊറിക്കൂടുന്നു. 
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നേഖേം

സുധ്രീര് ോഥ് 

രാജ്യ െേസ്ാനമായ ഡൽഹി  അെിശക്തമായ വായ 
മേിനനീകരണതെിപറെ �ിെിയിോണ്. അന്രനീഷെ മേിനനീക
രണം അനവദനനീയ  �രിധിയപെ  �തെ് മെങ്ങ് അധികമാ
പണന്് മേിനനീകരണ നിയന്ത്രണ വകു്് ഇറക്ിയ �ത്രകു
റി്്  പഞട്ടലുളവാക്ിയിട്ടുണ്്. നപല്ാരു ശെമാനം ജനങ്ങൾ 
ശ്വാസലകാശ സംബന്മായ ചികിെ് സ ലെടുന്നു. കണ്ണുകൾ 
എരിയന്നു എന് �രാെി വ്യാ�കം. ദനീ�ാവേി കഴിഞൊൽ 
ഡൽഹിയിൽ പുകമഞെ് മൂടുന്െ് �െിവാണ്. 

ഡൽഹിക്് പുറതെ് ഹരിയാന, �ഞ്ാബ് സംസ്ാനങ്ങ
ളിപേ �ാെലശഖരങ്ങളിപേ ക്യഷി  അവശിഷ്ടങ്ങൾ കതെി
ക്കുന്ൊണ് പുകമഞെിന് കാരണപമന്ാണ് കപണ്തെിയി

രിക്കുന്െ്. കഴിഞെ വർഷം ഇെ് വളപര ശക്തമായെിപറെ 
ഫേമായി  മേിനനീകരണ നിയന്ത്രണ നെ�െികൾ ലകന്ദ്ര, 
സംസ്ാന സർക്ാരുകൾ സംയക്തമായി എടുതെിരുന്നു. 
മഞ്ഞു കാേതൊണ് വെലക് ഇന്്യയിൽ മേിനനീകരണ ലൊെ് 
വർദ്ധിക്കുക.

�രിസ്ിെി മേിനനീകരണ ലബാധവെ്കരണതെിന് 
ഡൽഹി സർക്ാർ 36 ലകാെി രൂ�യാണ് ഈ വർഷം  ചിേ
വഴിക്കുക.  മേിനനീകരണ ലൊെ്  കഴിഞെ വർഷലതെക്ാൾ 
കുറയാൻ സുപ്രനീം ലകാെെിയപെ വിധി കാരണമായി എന്തും 
വ്യക്തമാണ്. അെില്ായിരുപന്ങ്ിൽ ഡൽഹി നിവാസികൾ 
ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുന് സ്ിെി ഉണ്ാകുമായിരുന്നു എന്ാണ് 

അന്ര്രീക്ഷ മെിന്രീകരണരം,
ഡല്ഹി ഭ്രീതിയില്

ദില്ിയിപേ വാഹന പ്രളയം
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ആലരാഗ്യ രംഗത്തുള്ളവര് �റയന്െ്. 
�ാെലശഖരങ്ങളിൽ  പകായ്ത് കഴിഞൊൽ ലവലക്ാൽ 

എടുതെ് മാറ്റും. കന്നുകാേികൾക്കു ഭഷെണതെിനാണ് 
ലവലക്ാൽ മുഖ്യമായം ഉ�ലയാഗിക്കുന്െ്. ദനീ�ാവേിക്് 
മുൻ�ായി കർഷകർ ലശഷിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾ ക്യഷിയിെം 
ഉഴുെ് മറിച്ച് ലശഖരിച്ച് കൂനകൂട്ടി പവയ്കന്നു. ദനീ�ാവേി നാൾ 
അവർ കൂനകൾക്് െനീ ഇടുന് �െിവ് കാേങ്ങളായി തുെരുന്
ൊണ്. വാഹനപ�രു്വം മറ്റും മൂേം ഉണ്ാകുന് വായ മേി
നനീകരണം കാരണം  ക്യഷിയിെപതെ പുക അന്രനീഷെതെിൽ 
ഉയരില്. പുക ഭൂമിലയാെ് ലചർന്് സഞ്രിക്കുന്നു. കാ്്പുക 
പെലക്പട്ടടുക്കുല്ാൾ ഡൽഹി പുകമഞെിൽ മൂടും.

ദനീ�ാവേി ആലഘാഷതെിൽ വ്യാ�കമായി  �െക്വം 
കരിമരുന്നും ഉ�ലയാഗിക്കുക �െിവാണ്.  �െക്ങ്ങളുപെ 
പുക ഡൽഹിപയ ഭനീഷണിപ�ടുതെി തുെങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് 
വർഷങ്ങലള ആയിട്ടുള്ളൂ. പുകമഞെിപറെ െനീവ്രെയ്ക് �െക്
ങ്ങളുപെ പുക ഒരു അധിക കാരണമാപണന്് െിരിച്ചറിഞെ 
ഡൽഹിയിപേ ജനങ്ങൾ �െക്ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. 
സർക്ാർ മുൻകാേങ്ങളിപേ ല�ാപേ ദനീ�ാവേി ആലഘാഷ
ങ്ങൾക്് �െക്തെിന് ശക്തമായ നിയന്ത്രണം പകാണ് വന്നു. 
ഡൽഹിയിപേ എല്ാ സ് ക്കൂളുകളിലും അന്രനീഷെ മേിനനീ
കരണതെിപറെ ഭനീകരെ കുട്ടികപള മനസിോക്ി പകാടുക്കു
ന്െ് ദനീ�ാവേി കാേപതെ കരിമരുന്് പ്രലയാഗം കുറയ്കാൻ 
കാരണമായി.  കഴിഞെ അഞ്് വർഷപതെ കണപക്ടുതൊൽ, 
�െക് ഉ�ലയാഗം ദനീ�ാവേി നാളുകളിൽ വേിയ അളവിൽ 
കുറഞെ് വരുന്ൊയി കാണാം. 

വനീടുകളിൽ നെത്തുന് ആലഘാഷങ്ങൾക്് �കരം പ�ാതു 
ഇെങ്ങളിൽ കൂട്ടായി  ആലഘാഷം ഒരുക്കുവാൻ ഡൽഹി 
സർക്ാർ സാഹചര്യം ഒരുക്ിയെ് ശ്രലദ്ധയമായി. ദനീ�ാവേി 
നാളിൽ ലേസർ ലഷാകൾ സംഘെി്ിച്ച് വർണ് വിസ്യം 
െനീർക്ാൻ ഡൽഹി സർക്ാർ നെ�െി എടുതെെ് അഭിനദേ

നനീയമായ കാൽപവ്ാണ്. 
�െക് രഹിെ ദനീ�ാവേി 
എന് മുരോവാക്യം പ്രചരി്ി
ക്കുന്െിനാണ് സർക്ാർ 
ശ്രമിക്കുന്െ്. സാലങ്െിക 
വിദ്യയ്  പക്ാ്ം നാടും 
ജനങ്ങളും ഒരുങ്ങിയെിപറെ 
പെളിവായി കൂെി ലേസർ 
ലഷാകപള നമുക്് വിേയിരു
തൊം. വരും വർഷങ്ങളിൽ 
കൂടുെൽ ഇെങ്ങളിൽ ലേസർ 
പവെിപക്ട്ടുകൾ നെത്തുപമ
ന്് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിദേ് 
ലകജരിവാൾ �റഞ്ഞു. 

� െ ക്  വ ി ൽ ് ന 
ഡൽഹിയിലും �രിസര 
പ്രലദശങ്ങളിലും  നിയമം 
മൂേം ദനീ�ാവേി നാളുകളിൽ 
നിലരാധിച്ചിട്ടുണ്്.   അന്രനീ

ഷെ മേിനനീകരണം കുറയ്കന്െിപറെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിപേ 
വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ലകാെെിയപെ നിർലദ്ശപതെ തുെർന്് 
സർക്ാർ മുൻലക എടുതെ് പൊട്ടടുതെ സംസ്ാനങ്ങളിലേ
യ്ക് മാറ്റുക ഉണ്ായി. വായ മാത്രമല്, ജേവം ഡൽഹിയിൽ 
വ്യവസായങ്ങൾ കാരണം മേിനമാകുന്നുണ്്.  പചറുകിെ വ്യ
വസായങ്ങളും, ചിേ പ്രലദശങ്ങളിൽ വ്യവസായ ശാേകളും 
ഡൽഹിയിൽ ഇല്ാഴുമുണ്്. 

വ്യാ�ാര സ്ാ�നങ്ങൾ വ്യാ�കമായി ജനലറ്റുകൾ 
ഉ�ലയാഗിച്ചിരുന്നു.  കല്്യാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കും, മ്് 
ആലഘാഷങ്ങൾക്കും ഉ�ലയാഗിച്ചിരുന്െ് ജനലറ്റുക
ളിൽ നിന്നുള്ള ലവദയുെി ആയിരുന്നു. നിയമം മൂേം എല്ാ 
ജനലറ്റുകളും ഡൽഹിയിൽ ഇല്ാൾ നിലരാധിക്കുകയാണ്. 
ഡൽഹിയിൽ െെസങ്ങളില്ാപെ ലവദയുെി നൽകിയതും, 
ജനലററ്റുകൾ ഒഴിവാക്ിച്ചതും അന്രനീഷെ മേിനനീകരണം 
കുറയ്കാൻ കാരണമായി.   

വാഹനങ്ങളുപെ വർദ്ധനവ്  ഡൽഹിയിപേ അന്രനീഷെ 
മേിനനീകരണതെിപറെ മപ്ാരു കാരണമാണ്. വാഹനങ്ങ
ളുപെ ഓട്ടം  നിയന്ത്രിക്കുന്    ഓഡ്  ഈവൻ (odd & even) 
�ദ്ധെി മുൻ�് രണ്് െവണ ഡൽഹി സർക്ാർ പകാണ്
വപന്ങ്ിലും ലവണ്ത്ര വിജയിച്ചില്.  ഈ വർഷവം ഓഡ് 
ഈവൻ �ദ്ധെി നെ്ിോക്ിയാൽ  വളപര പ്രലയാജനകര
മാപണന്ാണ് �ഠന റില്ാർട്ട്. മുൻ കാേങ്ങളിൽ, സ്തനീകൾ 
ഓെിക്കുന് വാഹനങ്ങൾ, സിഎൻജി വാഹനങ്ങൾ, അെ്യാ
വശ്യ വാഹനങ്ങളായ ആംബുേൻസ്, ഫയർ എൻജിൻ, 
പ�ാതു വാഹനങ്ങൾ എന്ിവപയ ഓഡ്  ഈവൻ �ദ്ധെി 
നെ്ിോക്ിയല്ാൾ ഒഴിവാക്ിയിരുന്നു.  നവംബർ 4 മുെൽ 
15 വപര ഓഡ് ഈവൻ �ദ്ധെി ഡൽഹിയിൽ  നെ്ിോക്കു
കയാണ്. മുൻ�് സിഎൻജി വാഹനങ്ങപള ഒഴിവാക്ിയിരു
ന്നു. അെ് �േരും ദുരു�ലയാഗം പചയ്ത് സിഎൻജി ്റേിക്ർ 

ഡലഹിയിപേ ബാ്റി റിഷെ
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കുറുക്് വഴിയിൽ സംഘെി്ിച്ച് ഓെിച്ചിരുന്നു. അതുപകാണ്് 
ഇതെവണ സിഎൻജി വാഹനങ്ങലളയം ഉൾപ്ടുതെിയാണ്  
ഓഡ് ഈവൻ �ദ്ധെി നെ്ിോക്കുക. 

ഡൽഹിയിപേ മേിനനീകരണ ലൊെ് �ിെിച്ച് നിർത്തുന്
െിൽ ഡൽഹി പമലരോ വേിയ �ങ്ാണ് വഹിക്കുന്െ്.  

ഡൽഹിയിപേ ശരാശരി ജനം സ്വന്ം വാഹനം വാങ്ങു
ന്െ് അടുതെ കാേതൊയി ലവപണ്ന്് പവയ്കന്ൊയാണ് 
�ഠനങ്ങൾ സൂചി്ിക്കുന്െ്. ലകന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മോ 
സനീൊരാമൻ ഒരിക്ൽ അെ് സൂചി്ിക്കുകയം പചയ്തു. �േരും 
ഇല്ാൾ ഓൺ ലേൻ ൊക് സികപളയാണ് ആശ്രയിക്കു
ന്െ്. 

അന്രനീഷെ മാേിന്യം വേിയ അളവിൽ കുറയ്കന് ഇേ്രേി
ക്് കാറുകൾ ഡൽഹിയിൽ ഓെി തുെങ്ങി. ഇേ്രേിക്് വാഹ
നങ്ങലളാെ് വേിയ ൊെ്�ര്യം ജനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ില് 
എന്ാണ് കണക്കുകൾ സൂചി്ിക്കുന്െ്. ഹൂലഡ ലമാലട്ടാർ 
ക്നി പുറതെിറക്ിയ എസ് യവി കാറുകൾ വിൽക്ാപെ 
പകട്ടികിെക്കുകയാണ്. എംജി ലമാലട്ടാർ ഇന്്യ വരുന് 
ഡിസംബലറാപെ ഇേ്രേിക്് എസ് യവി പുറതെിറക്കുപമന്് പ്ര
ഖ്യാ�ിച്ചിട്ടുണ്്. ഇന്്യയിപേ പ്രധാന കാർ നിർമ്മാൊക്ളായ 
മാരുെി 2020ന് ലശഷം മാത്രലമ ഇേ്രേിക്് കാർ നിർമ്മാണ 
രംഗലതെയ്ക് പ്രലവശിക്കൂ. ്ാ്ാ ലമാലട്ടാഴ് സും, മഹനീന്ദ്ര & 
മഹനീന്ദ്രയം പചറിയ ഇേ്രേിക്് കാറുകൾ വി�ണിയിൽ 
ഇറക്ിയിട്ടുപണ്ങ്ിലും ലവണ്ത്ര പ്രെികരണം േഭിച്ചില്. 
വരും നാളുകളിൽ വി�ണി �ിെിച്ചെക്ാൻ ഇേ്രേിക്് കാറു
കൾക്് കഴിയം എന്ാണ് വാഹന നിർമ്മാണ ക്നികളുപെ 
പ്രെനീഷെ. വിേയിൽ അൽ്ം കൂടുെൽ ഉള്ളെ് പകാണ്ാണ് 
വിൽ്ന കുറയന്പെന്ാണ് �റയന്െ്. 

മേിനനീകരണം ഇല്ാതെ ബാ്റി റിഷെകൾക്് വേിയ 
പ്രിയമാണ് ഡൽഹിയിപേ ഇെ ലറാഡുകളിൽ. ഏെ് പചറിയ 
ലറാഡിലൂപെയം ല�ാകാവന് ബാ്റി റിഷെകളിൽ നാേ് 
ല�ർക്് സഞ്രിക്ാം. മനഷ്യൻ ചവിട്ടുന് റിഷെകൾക്് 
�കരമായിട്ടാണ് ബാ്റി റിഷെകളുപെ വരവ്. ലവഗെ െനീപര 
ഇല്ാതെ ബാ്റി റിഷെകൾ പ�രുകിയല്ാൾ രോൻസ് ല�ാർട്ട് 
വകു്് അെിന് രജിസ് ലരേഷൻ നിർബന്മാക്ി. �രിസ്ിെി
ക്് ലകാട്ടം വരുതൊതെ ബാ്റി റിഷെകളുപെ രജിസ് ലരേഷൻ 
ഫനീസ് ഒഴിവാക്ി സർക്ാർ ഉതെരവമിറക്ി. ഇല്ാൾ 
ബാ്റി റിഷെകൾ ഡൽഹിക്് പുറത്തും വ്യാ�കമായി 
പകാണ്ിരിക്കുന്നു. �രിസ്ിെി മേിനനീകരണം ഉണ്ാക്കുന്ില്, 
കുറഞെ ചിേവ്, കൂടുെൽ വരുമാനം എന്ിവയാണ് ബാ്റി 
റിഷെകൾക്കുള്ള ആകർഷണം. ലകരളതെിലേയ്കം ഏപറ 
ൊമസിയാപെ ബാ്റി റിഷെകൾ എത്തും. ഓലട്ടാ റിഷെകൾ
ക്ാണ് ഇെ് പവല്വിളിയാകുക.

ദനീ�ാവേിക്് ഡൽഹിയിൽ �െക്ം   നിലരാധിച്ചെിപറെ   
പവളിച്ചതെിൽ ഡൽഹി സർക്ാർ ലകാണാെ് �് ലളസിപേ  
പസൻരേൽ �ാർക്ിൽ ദില്ി കി ദനീവാേി  എന് ലേസർ ലഷാ 
ഒരുക്ി. ഒലക്ടാബർ 26 മുെൽ 29 വപര പസൻരേൽ �ാർക്ിൽ 
ഡൽഹി  സർക്ാർ ഒരുക്ിയ വ്യെ്യസ്മായ ലേസർ ലഷാ 
�െിനായിരങ്ങപള ആകർഷിച്ചു. ഡൽഹി നിയമസഭാ 
പെപരപഞെടു്് മുന്ിൽക്ണ്് െപന്യാണ് ഇെ്. മുഖ്യമ
ന്ത്രി ലകജരിവാൾ വേിയ ലൊെിൽ �രസ്യങ്ങളും ഇെിന 
ന;ൽകിയിരുന്നു.അഞ്രേഷെം ദനീ�ങ്ങൾ ഇെിന് ബദോയി 
അലയാധ്യയിൽ കതെിച്ചാണ്  ബിപജ�ി ഗിന്സ് ബുക്ിൽ 
കയറിയെ്.

ദില്ിയിപേ മൂെലമഞെില ഇന്്യാ ലഗ്്
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 കവിത 
ഇന്തിസ്ാര് ഖളര് അദ്ിോന്/ഫുറാത്് ഇസ് െര്, സാമി അഹമ്മദ്

വിവ: നഡാ. എം എ അസ് കര്  

അപ്ഡാണിസക് 
മരിച്ിട്ില്ല

അവൻ �റഞ്ഞു : 
പ�ലണ്, എപന് നിപറെ കുെിരക്ാരനാക്ാലമാ?

നിപന് വാരിപയടുതെ് ഞാൻ മഴലമഘങ്ങൾക്പ്പുറലതെക്് �റക്ാം
രാത്രിയപെ കണ്ണുകളിൽ നിന്്  ഞാൻ നിനപക്ാരു നഷെത്രം �റിച്ചു െരാം
നിപറെ ചുണ്കൾക്ിെയിൽ െിളങ്ങാപനാരു നഷെത്രം.
പ�ലണ്, എപന് നനീ മുെിയിൽച്ചൂടുന് പൂവാക്ാലമാ?
നിപറെ വാക്കുകപള രസി്ിക്കുന് രാഗമാക്ാലമാ?
നിപറെ മിഴിയഴക്  ഉജ്വേി്ിക്കുന് തൂവേയാക്ാലമാ?
നിപറെ ഹൃദയപതെ ആനദേി്ിക്കുന് ഒരു മിെി്ാക്ി എപന് നനീ മാ്ാലമാ? 

ഞാൻ �റഞ്ഞു : 
എപറെ വനീണാെന്ത്രിലയ , എനിക്് ജനീവൻ െരൂ,
അലഡാണിസ് മരിച്ചിട്ടില്,
അവപറെ രക്തം പുഞ്ിരിക്കുല്ാൾ അവപറെ അരുവികൾ മരനീചികയാവില്
അവപറെ ആത്മാവ് ആകാശങ്ങപള ആേിംഗനം പചയ്തു
ബദാംമരപ്പൂക്ൾ ഒരു �ാട്ടു മൂളുന്നു
അരുവികൾ ജനീവരാഗമാേ�ിക്കുന്നു
എപറെ നിശേബ്ദവചനങ്ങളുപെ നിേവറകളിൽ ഒളിഞെിരിക്കുന് ആയഷ് ക്ാേലമ, 
പുഴ ആഗ്രഹലതൊപെ സ് ലനഹലതൊപെ നിന്ിലേപക്ാഴുകുന്നു...

(ഇന്തിസ്വാർ ഖളർഅദ്ിനാർ: പലസ്തീന് കവി, മാധ്യമപ്രവർത്ക. അറബി സാഹിത്യത്ിലം ഭാഷയിലം ബിരുേവം ഗദവഷണ 
ബിരുേവം. അഹരോബുല് ഔേ എന്ന കാവ്യസമാഹാരവം ലില് ഉംരി സ്വോ എന്ന ദനാവലം പ്രസിദ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് )
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അവിപെ കണ്ണുനനീർ കണ്ണുനനീരിലനാെ് അെക്ം �റയന്നു
കൺ�നീേിലയ, നനീ എപന് നിപറെ കണ്ണുകളിപേ െൊകമാക്കുക.

അകപേയാ സാഗരെനീരത്തുളള ഞങ്ങളുപെ വനീെ്, 
അവിപെ ഞാപനപറെ ഹൃദയം ഉല�ഷെിച്ചു ശരനീരം പവെിഞ്ഞു
അെിപറെ മൂേകളിപേല്ാം ഹൃദയതെിപറെ �ിെച്ചിലുണ്്
വാത്സേ്യലതൊപെയളള സ്പർശനമുണ്്
ഉമ്മ അതൊഴപമാരുക്കുന്നു, 
ഉമ്മയ്കറിയാം പ്രിയപ്വർ വരാനപണ്ന്്
വാെിേിൽ ആപരലയാ കാതെ് ഉമ്മയപെ ഹൃദയമുണ്്.
അകപേയാ സാഗരെനീരത്തുളള ഞങ്ങളുപെ വനീെ്,
ഉ് രാവിേപതെ ചായ കുെിച്ചുപകാണ്് �റയന്നു :
 മഴപയതൊൻ ലവകി, 
പ്രിയപ്ട്ടവരാരും െിരിപച്ചതെിയിട്ടുമില്,
എത്ര ലദർഘ്യം ഈ യാത്ര,
ആണ്കളുപെ കാതെിരി്് മടുക്കുന്ില്.

ഞങ്ങളുപെ ഭവനലമ,നിന്ിലേപക്തൊൻ ഞാൻ പകാെിക്കുന്നു,
കാതെിരിപ്പു പകാണ്് ഞാൻ പകട്ടിയ വളളം നിന്ിലേക്് തുഴയന്നു.
ഞങ്ങളുപെ വനീെിപറെ ചുമരിൽ ഇല്ാഴും ചിേ കുതെിവരകളുണ്ാവാം;
എല്ാ മൂേകളിലും കാ്ിപമാന്യം പുസ്കങ്ങളും.
ആഹ് ! ഞങ്ങളുപെ ഭവനലമ, 
പ്രിയപ്ട്ടവപരല്ാം ഒരാൾക്കു പുറപക മപ്ാരാൾ എന് ല�ാൽ
നിപന് ലവർ�ിരിഞ്ഞു; ലവപറാരാപള കാണാനമില്.

ഹൃദയം വാെിേിൽ വച്ച് ഉമ്മയില്ാഴും അതൊഴപമാരുക്കുന്നു.
ഉ് �റയന്നു : മഴ �ിപന്യം ലവകി, 
പ്രിയപ്ട്ടവരാരും വാെിേിൽ മുട്ടിയില്, നമ്മളില്ാഴും ആണ്ക
ളുപെ കാതെിരി്ിൽ.

ഞങ്ങളുപെ ഭവനലമ, 
ഇല്ാഴും അവിപെയലണ്ാ,  
പുരാെനമായ ആ മേ്ാെകൾ, 
കുന്ിൻമുകളിപേ �ഴയ ചന്, 
ലറാമൻ ലകാട്ടകൾ
അധ്യാ�കരുപെ ക്ബ്്
എപറെ �ളളിക്കൂെം, ഇല്ാഴും അവിപെ ഉലണ്ാ ?
കണ്ണുകൾ ഒരു െൊകമായി, 
നൗകകൾ എപന് ആ വിദൂരെനീരപതെതെിച്ചതുമില്, 
സ്വപ്ലതൊപൊ്ം അേയപവ, ആലരാ വാെിേിൽ മുട്ടി, 
ഞാനറ്ിച്ചു അെ് എപറെ പ്രവാസകാേലതെക്് ഒളിഞ്ഞു ലനാക്ി 
ഞാനാപരന്ലന്വഷിക്കുന്വനായിരിക്കും, എന്ാൽ അെ് കാ്ിപറെ 
മൂളലും മഴയപെ ലെങ്ങലുമായിരുന്നു

ഞങ്ങളുന്ട െ്രീടക് 
(എന്റെ സപ്ഹാദരി ഖാെിദയ്കക് )
ഫറാെ് ഇസ്ബർ 
വിവ: ലഡാ. എം എ അസ് കർ

( ഫുറാത് ഇസ്ബർ: സിറിയന് കവി. 1958 ല് സിറിയയിപ്ല ഖസ്വാബീനില് െനനം. േീർഘകാലമാലി നയൂസിലാന്ഡില് താമസിക്കുന്നു. 
മിഥ് ലല് മാ ലാ യുംകിനു കസ് റുഹാ , ഖിേ്അതുല്  ഗാമിള് എന്നിവ പ്രധാന കാവ്യസമാഹാരങ്ങള്.  പ്രശസ്ത കവി അദഡാണിസിപ്റെ 
സദഹാേരപുത്രിയാണ്.)
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ചന്ദ്രൻ െൊകതെിലേക്് ഒളിഞ്ഞു ലനാക്കുന്നു
ശബ്ദമില്ാതെ ഒരു ലഹകു

***
ൊഴ് വരയപെ അെിതെട്ടിൽ മൂെൽമഞെ്
ഇനി ജാഗ്രതെിന സമയമില്

***
ഈ മൂെൽമഞെ് ഒട്ടും വ്യക്തമല്
അെിപറെ പവളു്് ലശഖരിച്ച് 
എപന് എറിയന്നു 
ഈ നരകതെിൽ

***
മഴയപെ വസ്തം
ശയ്യം കംബളവമാണ്

***

ആകാശതെിപറെ സംഭ്മം 
എപറെ കരളിൽ വിയർപ്ാഴുക്കുന്നു

***

പ�ലണ്, എപറെ നഷെത്രങ്ങൾക്കുളള മഷി 
രാത്രി നിപറെ ഉെേിൽ പചാരിയന്നു

***
സ്വപ്ം വിൽക്കുന്വൾ 
ഉറക്തെിലും കഥ �റഞ്ഞു പകാലണ്യിരിക്കും

***

പ�ലണ് നിപറെ ഉെൽ ഒരു മായാരൂ�ം;
�ലരെരുപെ ശബ്ദം ല�ാപേ 

***

പ�ലണ്, നിപറെ ഉെൽ
ലശെ്യകാേപവയിേിൻ ധൂളികൾ, 
എപറെ ലകവശം കാ്ില്

***

എപറെ �ാഴ് വസ്തുക്പള 
എപന് ല�െിക്കുന് നായയപെ കുരയ്ക് ഞാൻ വിൽക്കും

***

ഞാൻ ഉറങ്ങപവ  ്
എപറെ കണ്ിൽ ശരെ്കാേകാടുകൾ
കണ്ണുനനീരിന്ിേകളായ്...

***

എല്ാം അസംഭവ്യമായ ഈ കാേതെ് 
എപറെ സ്വപ്ങ്ങപള കുപറ നായ്കരകളായ് ഞാൻ കാണുന്നു

ഹഹകു അല്ല 
സാമി അഹ്മദക്
വിവ: ലഡാ. എം എ അസ് കർ

(സാമി അഹ്മദ്  
സിറിയൻ കവി , പ്രസാധകൻ. സ്വോതുൽ മെ്വർ, ദുഖാൻ, അമനീലുതെഅബ് ഖദേതെ് നനീ അന്നുജൂം എന്ിവ പ്രധാന 
കാവ്യസമാഹാരങ്ങൾ. െക് വനീൻ  എന് സിറിയയിപേ പ്രസിദ്ധ  പുസ്കപ്രസാധകസ്ാ�നം നെത്തുന്നു.)  
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