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സ�ാത��ം േനടിയ 1947 ഓഗ�് 15-◌ാം തിയതി �ത� ഇ���ാ� േക��ാ� �ട�ിയ വാ�ാണ് വികസനെമ�ത്. രാജ�ം
വികസന�ിേല�് �തി�െകാ�ിരി�കയാെണ�ം വികസനം പടിവാതിെല�ിെയ�ം വെര ഇവിെട മാറി മാറി
അധികാര�ി� വ�� രാ�ീയ ക�ിക� പറ��. വികസന�ിന് േവ�ി നിലെകാ��െവ� രാ�ീയ സാ�ദായിക
സാംസ് കാരിക സംഘടനക�െട അവകാശവാദം ഈ ��ാ�ായേ�ാേഴ�ം ��ത� ക��ാ��ി�ിരി�കയാണ്.

ഒ� �പ�് അരി കി�� നാ�ി� ദാരി�� നി��ാ��നെമ� വാ�് ഇനി�ം വിലേ�ാകിെ�� തിരി�റിവാണ് വികസനെമ�
വാ�ിന് പി�ാെല ഇവെര എ�ി�ിരി��െത�് തീ��. മാ�മ�, െമാൈബ� േഫാ�കളി�െട ഏ��ം അധികം
ആശയവിനിമയം നട�� ഒ� ജനത�് ��ി� വികസനെമ� വാക���രി� െകാ��ാെത എ�െന �സംഗി�ാനാ�ം.
ന��െകാ�ം വയെല�ാം ന�േടതാ�ം ൈപ�ിളിേയ എ� ഗാനം ��ാവാക�മാ�ി േകരള�ി� ഇനി ആെര�ം
�ളകിതരാ�ാനാകിെ��ം അവ��റിയാം. കള�േപായ േദശസ് േനഹ�ിെ� �ഹാ�രത അയവിറ�ി ആെര�ം
ആേവശ�ളകിതരാ�ാ�ം സാധി�ി�. ഈ തിരി�റിവിെ� രാ�ീയമായി േവണം സമ� വികസനെമ�ം അതിേവഗം
ബ��രെമ�ം ന� ദിന�� എ�െമാെ��� ന�െട അധികാര ��ണിക�െട �േലാഭന�െള വായിെ���ാ�. എ�
തെ�യായാ�ം വികസന�ിെ� കാര��ി� ത�� വി�വീ��ിെ��ാണ് ഓേരാ രാ�ീയ ക�ിക�ം അവകാശെ���ത്.

അ�െകാ�് തെ�യാണ് ഒ� കാല�് എഡിബിെയ�ം േലാകബാെ��െമാെ� േക�ാ� വികാരം െകാ�ി��വ� ഇ�്
അവേയാെടാെ� വിേധയരായി നി��� കാ� ന��് കാണാനാ��ത്. യ�വ��ത സ�ഹെ� എതി��ി��വ� ഇ�്
ക����ം ഇ��െന�െമ�ാം ത��െട ആശയ �ചരണ ഉപാധികളാ�ി മാ�ിയിരി��. ഇെതാ�ം േവെ���,
തിരി�റി�കളാണേ�ാ മ�ഷ�ന് വള���െട വഴികാ�ികളായത്. �ഷി ഉ�െ�െട�� പല അടി�ാന േമഖലകളി�ം
നിലനി��� െതാഴിലാളി ദൗ�ലഭ�ം കണ�ിെല��ാെത ആ�നികവ��രണെ� അ�മായി വിമ�ശി�� ഒ� രാ�ീയ
േന�ത��ം ജന���് ��ി� �റ� ന���ത് വികസന�ിെ� പാതയെ��് ഉറ�്.

എ�ാ� കാലഘ��ി�ം ��തി�മ�സരി�� വികസനമാേണാ ഇവ� �േ�ാ�് വ��െത�് പരിേശാധി�ാ�
വികസന�ിനായി പര�ം പാ�� പല ��ാന��െട�ം ഉേ�ശ ��ി വ��മാ�ം. �കടന പ�ികയിെല വാചക
കസ��ക� മാ�മായി വികസനം പരിമിതെ�� േപാ��ത് െകാ�ാണ് ഇ�് നാം പല �ശ് ന��ം േനരിേട�ി വ���ം
അവയ് െ�ാ�ം പരിഹാരം കാണാ� സാധി�ാ��ം.

മാലിന� സംസ് കരണം �ഖ� അജ�യായ പല നഗരസഭകളി�ം െത�വിേല�ിറ�ിയാ� ജനം ��് െപാ�ി�ം േനതാ��
�ഖംമറ�ം നട�� കാ�യാണ് കാണാനാ�ക. തലയി� ��ി�് നട�� േനതാ��െട ��ി�െട ��് െപാ�ിയ ജനം �ാ�ിക്
കവ�കളി� നിറ� മാലിന�ം േറാഡരികിേല�് തെ� നിേ�പി��. ഈ മാലിന���െട �ചി പിടിെ��� വള�� നാ��
പി�ീട് െത�� നാ�ളാ�ം ജന��െട ഭീതിയാ�ം മാ��. ഇവിെട ജനം ക�തി വ�ിരി��ത് ത���് മാലിന�ം
��ി�വാ�� അവകാശ�െ��ം, അത് ഇ�ാ� െചേ��ത് അധികാരികളാെണ�മാണ്. എ�ാ� അ�മകാരികളായ
െത�� നായക�െട ശല�ം വ��ി�േ�ാ� ഇേത ജന�� അധി�ത�െട േമ� നിഷ് �ിയത ആേരാപി�ക�ം െച��.
ഇ�ര�ി� മരവി� ഒ� മന�ിതിയിേല�് സ�ഹെ� എ�ി�തിെ� ഉ�രവാദിത�ം ദിശാേബാധമി�ാെത �വ��ി��
രാ�ീയ േന�ത��ിനാണ്. അതായത് വികസന�ിെ� അ�സ� മനസിലാ�� ഒ� സ�ഹെ� നി��ി��തിന്
ഇവി�െ� േന�ത�ം പരാജയെ��ിരി�കയാണ്.

വികസനെമ�ത് എവിെട നിേ�ാ െക�ിയിറേ��� ഒ�ാെണ�ാണ് നാം ധരി� വ�ിരി��. വികസനെമ� വാ�ാനം
ന��ക�ം അത് ലംഘി�ക�ം െച�് വിരസമായ സാ�ഹിക അവ� ��ി� രാ�ീയ േന�ത��ിെ� പിടി�േകടാണ്
സ�ഹ�ിെ� ഈ മന�ിതി�് പി�ി�. ഇ�് സ�ഹെ� സംബ�ി�് വികസനെമ�ത് ഒരി��ം നട�ാ� ��രമായ
സ�പ് നം മാ�മാണ്. അേതസമയം െതരെ���് വാ�ാന�ളായി വികസനെമ� ആശയം �േ�ാ�് വ�ക�ം പി�ീട് അത്
ലംഘി�ക�ം െച�� രാ�ീയ േനതാ�� യഥാ���ി� ഈ സ�ഹേ�ാട് െച��ത് വ�നയാണ്. അവെരയാണ്
യഥാ�� സാ�ഹിക േ�ാഹികെള�് വിളിേ��ത്. അ�� തല�റ�െട വള��െയയാണ് അവ� ത��െട സ�ാ��
താ��ര����ായി ഈ ത�പരമായ വിജയ�ി�െട തടയി��ത്.



വികസനെമ�ത് മ�ാേരാ നട�ി തേര� സൗജന�മാെണ� ധാരണ എ�െനയാണ് ഇവിെട വള��ത്? എഡിബി�െട�ം
േലാക ബാ�ിെ��ം മാ�മ�, മ�് സ�� രാജ���െട�ം ധനസഹായേ�ാെടയാണ് ന�െട വികസന �വ��ന�െള�ാം
നട��ത്. അത് �തിേരാധ, ആണവ, ഉപ�ഹ േമഖലകളി� �ട�ി ജലവിതരണ�ി� േപാ�ം എ�ിനി���. ഈ
സാഹചര��ി� വികസനെമ�ാ� സഹായമാെണ� െത�ിധാരണ ജന�ളി� പര�തിെന െത� പറയാനാകി�. ആ െത�്
തി�േ�� രാ�ീയ േന�ത�മാകെ� അതിന് ത�ാറാകാെത പ�തിക��് ലഭി�� വിേദശ സഹായ�ി�ം അ�വഴി
േനടിെയ��ാനാ�� സ��ം മാ�ം ല��മി�ക�ം െച��. അതിനാ� തെ� വികസനം എ�ത് ആ��ിെ����
ഒ�ാെണ� േബാധം ജന�ളി� ഉ�ാേക�ത് വളെര അത�ാവശ�മായിരി��. കാരണം, പാതിെയ�ി നി��� േറാഡ്
വികസന��ം �ടിെവ�ം കി�ാ� �ടിെവ� പ�തിക�ം ന�െ�ാ�ം ത��ിെ��ി�ം അവ�െട േപരി� വിേദശ� നി�ം
വാ�ി��ിയിരി�� കടം �മി��ടി, വ�ം തല�റെയ ശ�ാസം ��ി�ക�ം അവ��് സ��ം നാട് ന�മാ�ക�ം െച��
കാലം വി�രമ�. സ�ാത���ിെ� ലഹരിയിലാ�് േപായ ന�െട ഭരണാധികാരിക� പാരത���ിെ� �റ� ജയിലാണ്
വ�ംതല�റ�് േവ�ി ഇവിെട പണി�െകാ�ിരി��െത�് ആശ�െ�േട�ിയിരി��.

അതിെ� ��ചനകളാണ് ഇ�് ന�െട വികസന �വ��ന�ളിലാെക നിഴലി��ത്. അ� ക�് ദീ�ഘവീ�ണേമാ ക��
പ�തികേളാ ഇ�ാ�വരായി മാറിയിരി�കയാണ് ന�െട ഭരണാധികാരിക�. അധികാരം നിലനി���തിേനാ
പിടിെ����തിേനാ പയ�� രാ�ീയ കളിക���റം വികസന�ിന് യാെതാ� വില�മിെ��ാണ് അവ�
മനസിലാ�ിയിരി��ത്. അധികാരം പ�ിടാേനാ പിടിെ���ാേനാ ഉ�തിന�റ�� ച��കെളാ�ം ന�െട രാ�ീയ
സദ�കളി� ഉ�ാ��മി�. സാ�ദായിക സംഘടനക�ം ഈ അധികാര വടംവലി�െട ഭാഗമായി മാറിയിരി�കയാണ്.
േകരള�ിെ� നേവാ�ാന�ി� ഇവി�െ� എ�ാ സ�ദായ സംഘടനക��ം �വ��മായ പ�ാണ് ഉ�ത്. എ�ി�ം ഒ�
�തിയ സ�ഹെമ� ത��െട �പീകരണ ല���ി� നി�് അവ� ഏെറ വ�തിചലി�ിരി��. അധികാര�ിെ�
ഇടനാഴികളി� ത��െട ക��് എ�െന ഉറ�ി�ാെമ�ത് മാ�മായിരി�� ഓേരാ മത, സ�ദായ സംഘടനക�െട�ം ല��ം.
സ�ദായ�ിെ�േയാ നാടിെ�േയാ വികസന�ം േസവന�ം ഇ�് ഇ�രം സംഘടനക��് അന�മായിരി�� വാ��ക� എ�ാ
ദിവസ�ം നാം വ��മാന പ��ളി�െട�ം വാ��ാ ചാന�കളി�െട�ം അറി���്.

എ�െകാ�ാണ് നിരവധി സാധ�തക� ഉ�ായി�ം ന��് അവെയ ഉപേയാഗെ���ാ� സാധി�ാെത േപാ��ത്?
എ�െകാ�ാണ് ഏെത�ി�െമാ� െചറിയ �ശ് നം ഉടെല��േ�ാ� നാം �ശ് ന പരിഹാരം േതടി വിേദശ രാജ��ളിേല�്
യാ� േപാ��ത്. ന�െട സാധ�തകെള ന��് ഉപേയാഗെ���ാനാകാ� ഈ അവ� െ�ാ��സിെ� ക�ിലിെന
ഓ��ി�ി��. ഓേരാ ദിവസ�ം ഓേരാ മ�ഷ�െന ഭ�ണമാ�� രാ�സനാണ് െ�ാ��സ്. അയാ� തെ� ഇരകെള
കെ���ത് സ�യം ക��ി��ാ�ിയ ഒ� ക�ി� ഉപേയാഗി�ായി��. തെ� ക�ിലിന് േചരാ�വെര മാ�േമ ആഹാരമാ�
എ�തായി�� അയാ�െട രീതി. എ�ാ� ഒരാ� േപാ�ം െ�ാ��സിെ� ക�ിലി� േചരി� എ�തായി�� യാഥാ���ം.
നീളം �റ�വെര�ം �ടിയവെര�െമ�ാം ഒ�േപാെല അയാ� തെ� ക�ിലി� ഉ�െ�ാ�ി�ാ� �മി�. അ�തെ�യേ�
ന��ം െച��ത്?

കാല�ളായി നാം ന�െട തല�റകെള വാ�െ����ത് ഇ�േപാെലാ� ക�ി�പേയാഗി�ാണ്. ധനസ�ാദന�ിെ�
സാധ�തക� എ�ാണ് നാം ആ ക�ിലിന് ഇ�ിരി�� േപെര�് മാ�ം. പടംവര��വെന�ം കഥെയ���വെന�ം
ശി����ാ��വെന�ം വാ�ചാ�ര�ം ഉ�വെന�ം വാനം േനാ�ി വി�യം െകാ��വെന�െമ�ാം നാം
പണസ�ാദന�ിെ� സാധ�തക�െട ആ ക�ിലി� �തി�ി�. െവ�ി�റി�ം വലി� നീ�ി�ം അവ�െട ൈനസ�ഗിക കഴി�ക�
നശി�ി�. എ�ി�് അസ��മായ ജീവിത�ിേല�് അവെര നയി�. പണ സ�ാദന സാധ�തക��് അ�സരി�് ഓേരാ
സീസണി�ം ടീ��മാെര�ം േഡാ��മാെര�ം എ�ജിനിയ�മാെര�ം നഴ് �മാെര�ം ��ി�. അതിന് വഴ�ാ�വെര തല�്
�ിരതയി�ാ�വരായി ����ി. നാം �െ�രി�് കള� അവ�െട സ�ഗാ�കത നാെള ഈ സ�ഹ�ിന് േവ�ി
ൈനസ�ഗികമായി ചി�ി�ാ��വയാെണ�് ആ�ം ഓ��ി�. ചി�ി�ാനാളി�ാ� സ�ഹ�ി� എ�െനയാണ് വികസനം
സാധ�മാ�ക? ഇ�ാരണ�ളാ� തെ�യാണ് വികസനം ല��മാ�ി നാം വിേദശരാജ��ളിേല�് േനാ��ത്.

ഇതിനപവാദമായി ത��െട േമഖലക� തിരി�റി�് അവയിെല�ിേ���് വിജയം വരി�വെര വി�രി�കയ� ഞാനിവിെട.
എ�ാ� അ�ര�ാ� െവ�ം ന�നപ�ം മാ�മാണ്. ആ നിലയി� വള�� വ�വാ� എ�ാവെര�ം ഈ സ�ഹം
അ�വദി��ി�. അവെര തിരി�റി�് വള��ിെയ��ാ� േവ� മേനാഭാവ��ാ�കയാണ് നാം െചേ��ത്.
അതിനായിരി�ണം ന�െട േന�ത�ം അവ�െട കഴിവ് ഉപേയാഗിേ��ത്. അതിനായി േവണം ക�� പ�തിക� ആ��ണം
െച���ം. അ�െന��ായാ� ഈ േലാകെ� വി�യി�ി�� വലിയ വികസന �വ��ന���് തേ�ശീയമായി
�ട�മിടാ� ന��് സാധി�ം. ഒ� വിേദശ ഫ�ിെ��ം ആവശ�മി�ാെത ന�െട സാധ�തക� മാ��പേയാഗി�� വികസന�ം
അേതാെട സാധ�മാ�ം. അതിന് 'ഇവിെട മാ�ം, മാറാ� േപാ��, മാറിയിരി��' എ�് �ഥാ �ഖ�ാപനം നട��തിന് പകരം
യഥാ�� മാ�െ� ഉ�െ�ാ�ാ� േശഷി�� രാ�ീയ േന�ത�മാണ് ആവശ�ം. അ�വഴി സാധ�മാേക�ത് സ�ഹ�ിെ�



മാ�മാണ്. അതിനായി ന��് വ�ംതല�റെയ ആ�യി�ാം, അവെര അണിയിെ�ാ��ാം നാടിെ� വികസന�ി�ം
വിജയ�ി�ം േവ�ി.


