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രാഷ്ട്രീയ-വർഗ്്രീയ പിൻബല
മുള്ള ക്ിമിനിലുകളുടെ അഴിഞ്ഞാ
ട്ടം സ്ത്രീകൾക്ക് മഞാനടം മഞാത്രമല്ല ജ്രീ
വൻപപഞാലുടം സടംരക്ിക്ഞാനിെയി
ല്ലഞാതഞാക്ിയിരിക്കുന്നു. നിഷ്ഠുരമഞായ 
നിരന്തര അതിക്മങ്ങൾടക്തിടര 
ഉറടക് ഒന്നു നിലവിളിക്ഞാൻപപഞാ
ലുടം അനുവദിക്ടപെെഞാടത ഹൃദയടം 
വിങ്ങി, ഇരകളിൽ ഭൂരിഭഞാഗവടം നി
ശബ്ദരഞായി കഴിയുപ്ഞാൾ അധികഞാ

രത്ിടറെ ധഞാർഷ്ട്യത്ിനുപനടര 
നിർഭയടം വിരൽ ചൂണ്ഞാൻ തുനിയു
ന്നവടര പവട്യഞാെി ഇല്ലഞാതഞാക്കുന്നു. 
ശബ്ദടം ഉയർത്തുന്നവർടക്ല്ലഞാമുള്ള 
സർക്ഞാരിടറെ വിധി ഇതഞാടെന്ന 
മുന്നറിയിപെക് നൽകുന്നു. മഞാനഭടംഗ
ത്ിനിരയഞായവൾ ന്രീതിനിപേധ
ത്ിൽ മനടംടനഞാന്തക് സ്വയടംത്രീടകഞാ
ളുപത്ണ്ി വന്ന, പിതഞാവിടറെയുടം 
രണ്ടു കുടടംബഞാടംഗങ്ങളുടെയുടം ജ്രീവൻ 

വിലയഞായി നൽപകണ്ി വന്ന 'ഉന്നഞാവ' 
ടപൺകുട്ി കരളുറഞ് ഉദഞാഹര
െമഞായിരുന്നു. ഇപപെഞാൾ വഞാർത് 
ഹത്രഞാസിൽ നിന്നക് എന്നുമഞാത്രടം. 

പശുക്ൾക്ക് പുല്ലരിയഞാൻ അമ്മ
പയഞാടെഞാപെടംപപഞായ ഒരു ടപൺകു
ട്ിടയ, പമൽജഞാതിക്ഞാരഞായ ഏതഞാനുടം 
യുവഞാക്ൾ തട്ിടക്ഞാണ്ടുപപഞായി 
ക്രൂരബലഞാൽസടംഗത്ിനിരയഞാക്ി.   
നഞാവരിഞ്ക്, നടട്ല്ലു തകർത്ക് 

ഉപപക്ിച്ചു. ടസപ്ടംബർ 14നക് മൃ
ഗ്രീയപ്രീഡനത്ിനിരയഞായ ആ 
ടപൺകുട്ി, ടകഞാെിയ യഞാതനകൾ 
സഹിച്ക് ടസപ്ടംബർ 29നക് ജ്രീവൻ 
ടവെിഞ്ഞു. പപക് പപഞാല്രീസക് നെ
പെികളുണ്ഞായതക്  ടപൺകുട്ിക്കുടം 
കുടടംബത്ിനുടം എതിടരയഞായിരു
ന്നു, പ്രതികൾടക്തിടര ആയിരു
ന്നില്ല.  ബലഞാൽസടംഗത്ിനിരയഞാ
യതഞായി പ�ഞാറൻസികക് പരിപശഞാ
ധനയിൽ ടതളിവില്ല എന്നഞാെക് 
യുപി പപഞാല്രീസക് നിലപഞാടെടത്
തക്. ടപൺകുട്ിയുടെ കുടടംബഞാടംഗങ്ങൾ 
വ്രീട്ടുതെങ്കലിലഞായി. പുറടംപലഞാകവ
മഞായുള്ള അവരുടെ ബന്ടം പപഞാല്രീസക് 
വിപഛേദിച്ചു. അവർടക്തിപര പക
ടസടക്കുടമന്നുടം, കഞായികമഞായി 
കകകഞാരട്യടം ടെയ്യുടമന്നുടം ഒടക് 
ഭ്രീേെിടപെടത്ിയതക് പ്രതികളഞാ
യിരുന്നില്ല. പപഞാല്രീസടം യുപി ഭര
െകൂെവമഞായിരുന്നു. അവസഞാനടം, 
മൃതപദഹടം ബന്ധുക്ൾക്ക് വ്രീട്ടുനൽ
കഞാൻ തയ്ഞാറഞാകഞാടത, എന്തിനക് 
കഞാെഞാപനഞാ ആെഞാരപ്രകഞാരടം സടം

സക് ക്രിക്ഞാപനഞാ അനുവദിക്ഞാടത, 
പപഞാല്രീസടം ജില്ലഞാ ഭരെകൂെവടം 
പെർന്നക് പുലർടച് 2 മെിക്ക് ടപ
പരേഞാൾ ഒഴിച്ക് കത്ിച്ചു െഞാരമഞാക്ി.  
ഇന്തട്യയുടെ അടത് പ്രധഞാനമന്തി
യഞായിവടര സടംഘപരിവഞാരടം ഉയർ
ത്ിക്ഞാട്ടുന്ന പയഞാഗി ആദിതട്യനഞാ
ഥക് എന്ന ബിടജപി മുഖട്യമന്തി വഞാ
െരുളുന്ന ഉത്ർപ്രപദശിടല ഹത്രഞാ
സിൽ നെന്നതക് ഇതഞാെക്. 

ഡൽഹി, കഹദരഞാബഞാദക്, കത്വ, 
ഉന്നഞാവ എന്നിങ്ങടന ഏടറക്ഞാല
മഞായി അവസഞാനമില്ലഞാടത തുെരു
ന്ന, സ്ത്രീകൾക്കു പനപരയുള്ള അതി
ക്മങ്ങളിടല മട്ഞാരു പപരു മഞാത്ര
മഞാകുന്നില്ല ഹത്രഞാസക്. കഞാരെടം, മറ്റു 
സടംഭവങ്ങളിടലഞാടക് കു്വഞാളിക
ടള കടണ്ത്തുന്നതിലുടം അവർക്ക് 
മതിയഞായ ശിക് യഥഞാസമയടം വഞാ
ങ്ങിനൽകുന്നതിലുടം കഞാട്ടുന്ന ഗുരു
തരമഞായ വ്രീഴ്ച, ഇത്രടം അതിക്
മങ്ങൾക്ക് പഹതുവഞാകുന്ന സഞാമൂഹി
കസഞാഹെരട്യടം രൂപടപെടത്തുന്നതിൽ 
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ക�ാവിഡക്-19 മഹഞാമഞാരിയു
ടെ ഭ്രീേെി വകവയ്കഞാടത ടതരു
വിലിറങ്ങഞാൻ ജനങ്ങൾ നിർബ
ന്ിതരഞായിത്്രീരുന്ന രഞാഷ്ട്രീയ 
കഞാലഞാവസ്ഥയിപലയ്കക് നമ്മുടെ സടം
സ്ഥഞാനടം പ്രപവശിച്ിരിക്കുകയഞാെക്. 
കഞാസർപകഞാഡക് മുതൽ തിരുവന
ന്തപുരടംവടര നെക്കുന്ന സമരങ്ങ
ളിടല കക്ിരഞാഷ്ട്രീയ തഞാൽപരട്യ
ങ്ങൾ മഞാ്ിവച്ഞാലുടം അവ ഉയർ
ത്തുന്ന ഡിമഞാന്റുകൾ അവഗെി
ക്ഞാവന്നതല്ല. സ്വജനപക്പഞാത
വടം ക്മപക്ടടം ധിക്ഞാരവടം മുഖമു
ദ്രയഞാക്ിയ ഉന്നതവിദട്യഞാഭട്യഞാസ 
വകുപ്പുമന്തി, ടക.െി.ജല്രീൽ പ്രമഞാ
ദമഞായ  സ്വർെക്െത്തുപകസിൽ 
സടംശയത്ിടറെ നിഴലിലഞായപതഞാ
ടെയഞാെക് മന്തിയുടെ രഞാജി എന്ന 
ആവശട്യടം സമരങ്ങളുടെ പകന്ദ്ര മു
ദ്രഞാവഞാകട്യമഞായതക്. 

അപന്വേെ ഏജൻസികൾ 
ക്്രീൻെി്ക് നൽകിയഞാൽപപെഞാലുടം 
മന്തി ടെയ്ത ടതറ്റുകൾ ഗുരുതരടം 
തടന്നയഞാെക്. പകന്ദ്രഗവൺടമറെി
ടറെ അനുമതി വഞാങ്ങഞാടതയഞാെക് 
ഖുറഞാൻ യുഎഇയിൽനിന്നക് ഇന്തട്യ

യിപലയ്കക് ടകഞാണ്ടുവന്നതക്. അതി
ടറെ ഉത്രവഞാദിത്ടം പകഞാൺസ
പല്ിടറെ തലയിൽ ടകട്ിവച്ഞാലുടം 
മന്തി അതക് കകപെ്ിയതക് െട്വി
രുദ്ധമഞായഞാെക്. സ്വർെ കള്ളക്
െത്തുപകസിടല പ്രതി സ്വപക് ന 
സപരഷുമഞായുള്ള ബന്വടം നട്യഞാ
യ്രീകരെങ്ങളില്ലഞാത്തഞാെക്. 
ഖുറഞാൻ കകപെ്ിയതിനുപശേമു
ള്ള നെപെികളുടം സടംശയഞാസ്പദടം
തടന്ന. പദശ്രീയ അപന്വേെ 
ഏജൻസിയുടം മ്ക് പകന്ദ്ര അപന്വ
േെ ഏജൻസികളുടം അപന്വേി
ക്കുന്ന പകസമഞായി ടകട്ടുപിെഞ്ഞു 
കിെക്കുന്നു ഖുറഞാടറെ വരവക് എന്ന
തുടകഞാണ്ടുതടന്ന മന്തി എത്രത
ടന്ന നിേക് കളങ്കത ഭഞാവിച്ഞാലുടം 
തെിയൂരുക എളുപെമല്ല. ഖുറഞാടറെ 
മറയിൽ സ്വർെക്െത്ഞാെക് നെ

ന്നതക് എങ്കിപലഞാ, മന്തിക്ക് ജയി
ലിൽനിന്നക് ഇറങ്ങഞാൻ പനരമുണ്ഞാ
കില്ല എന്നതക് ഉറപെഞാെക്. 

ഒരു മന്തിടയ മഞാ്ിനിർത്ഞാൻ 
ഇത്രടയഞാന്നുടം കഞാരട്യങ്ങൾ ആവ
ശട്യമില്ല എന്നിരിടക് അറസ്റ്റുടെ
യ്തഞാലുടം രഞാജിവയക് പക്ണ്തില്ല എന്ന 
നിലപഞാെഞാെക് സിപിഐ(എടം)ഉടം 
എൽഡിഎഫടം സ്വ്രീകരിച്ിട്ടുള്ള
തക്. 

പതഞാമസക് െഞാണ്ിടയയുടം ശശ്രീ
ന്ദ്രടനയുടം സടംരക്ിക്ഞാൻ കഞാെി
ച് വട്യഗ്രതയുടം ജയരഞാജടന തിരി
ടച്ടക്ഞാൻ കഞാെിച് ശുേക് കഞാന്തി
യുടം പിെറഞായി സർക്ഞാരിടറെ 
യഥഞാർത്ഥസ്വഭഞാവടം ടവളിവഞാക്ി
യിട്ടുള്ളതഞാെക്. ജല്രീലിടറെ കഞാരട്യ
ത്ിലഞാകടട് അതിടലഞാടക് ഉപ
രിയഞായ തഞാൽപരട്യങ്ങൾ ഉള്ളെ

ങ്ങിയിട്ടുടണ്പന്ന കരുതഞാനഞാകൂ. 
രഞാഷ്ട്രീയ ധഞാർമ്മികതയുടെ കഞാരട്യ
ത്ിൽ ബിടജപിയുെപയഞാ പകഞാൺ
ഗ്രസ്ിടറെപയഞാ ഭരെത്ിൽനിന്നക്  
എൽഡിഎ�ിനക് ഒരു വട്യതട്യഞാസ
വടം അവകഞാശടപെെഞാനില്ല എന്നക് 
ഒരിക്ൽക്കൂടെ ഓർമ്മിപെിക്കുക
യഞാെക് ഈ സടംഭവങ്ങടളല്ലഞാടം. 

പജഞാസക് ടക.മഞാെിയുടെ പഞാർ
ട്ിടയ എൽഡിഎ�ിൽ തിരുകി
ക്യ്ഞാൻ കഞാെിക്കുന്ന അഭട്യഞാസ
ങ്ങളുടം ഈ ധഞാർമികെയുതിയുടെ 
മട്ഞാരു പ്രതി�ലനമഞാെക്. മഞാെി 
പകഞാൺഗ്രസിടന അഴിമതിയുടെ 
പരട്യഞായമഞായി അവതരിപെിച്ചുടകഞാ
ണ്ക് നിയമസഭയിലെക്ടം നെത്ിയ 
പകഞാപ്രഞായങ്ങൾ മറക്ഞാനുള്ള സമ
യടംപപഞാലുടം ജനങ്ങൾക്കു നൽകഞാ
ടതയഞാെക് പുതിയ കരുന്രീക്ങ്ങൾ 

നെത്തുന്നതക്. ജനഞാധിപതട്യ വിരു
ദ്ധപരഞാ വർഗ്്രീയവഞാദികപളഞാ ആരു
മഞാടട് ടതരടഞ്ടപെിൽ പനട്മു
ണ്ഞാകുടമങ്കിൽ ആരുമഞായുടം കൂട്ടുകൂ
െഞാൻ  സിപിഐ(എടം) എന്നുടം 
ഒരുക്മഞായിരുന്നു. െില വിേയ
ങ്ങളിൽ സിപിഐ ഉയർത്തുന്ന 
എതിർപ്പുകൾക്ക് വിലപപശലിന
പ്പുറടം കഴ്ിടല്ലന്ന കഞാരട്യവടം പല
തവെ ടതളിയിക്ടപെട്ിട്ടുള്ളതഞാ
െക്. 

എൽഡിഎ�ിനക് പവഞാട്ടുടെയ്യു
ന്നവരിൽ നടല്ലഞാരു പങ്കക് ഇെതുപ
ക് രഞാഷ്ട്രീയപത്ഞാെക് ആഭിമുഖട്യമു
ള്ളവരുടം അഴിമതിക്കുടം വർഗ്്രീയ
തയ്ക്കുടമതിടര  െിന്തിക്കുന്നവരു
മഞാടെന്നുള്ളതക് ഒരു വസ്തുതയഞാെക്. 
എന്നഞാൽ എൽഡിഎ�ിൽ ഇെ

C-S-Xp-]-£ IÀ-¯-hy-§-Ä sh-Sn-ª FÂ-UnF-^v `cWw

Np-s«-cn-¡-s¸-Sp-¶ P-\m-[n-]-Xyw 
N-hn-«n Xm-gv-¯-s¸-Sp-¶ kv-{Xo-Xzw 

(ശേഷം 2-ാം ശേജില്)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

ഇൻഡ്യയുടെ  ഹൃദയഭൂമിയായ യുപിയിൽനിന്നും ഉയരുന്ന കരൾ
പിളർത്നും വാർത്തകൾക്ക് അന്തമില്ല. നിരാലനുംബരായ നമ്മുടെ 
സഹജീവികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ടകാെിയ പീഡനങ്ങൾക്കുനും വ്യ
ഥകൾക്കുനും അപമാനത്തിനുനും അന്തമില്ല. ഭരണകൂെത്തിടറെ രാ
ക്ഷസീയശക്ിക്കുമുമ്ിൽ സ്തീകളനും ദളിതരുനും നിർദ്ധനരുനും ടതാ
ഴിലാളികളനും നയൂനപക്ഷങ്ങളനും ടെരിഞ്ഞമരുകയാണക് യുപിയു
ടെ മണ്ിൽ. അവർക്കുവവണ്ി ശബ്ദമുയർത്ന്നവർ രാജ്യവരോ
ഹികളനും ഗൂഢാവലാചനക്ാരുമായി മാറുന്. ഹത്ാസക് അവസാ
നടത്ത സനുംഭവമാകുന്നില്ല എന്നതക് നടമെ വീണ്നും ടെട്ിക്കുന്.
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ഉള്ള പങ്കക്-എന്ന്രീ കഞാരെങ്ങളിലഞാ
യിരുന്നു പ്രധഞാനമഞായുടം ഭരെകൂെടം 
പ്രതിസ്ഥഞാനത്തു വന്നിരുന്നതക്. 
എന്നഞാൽ ഹത്രഞാസിൽ, ഇതിനപ്പു
റടം പപഞായ മനുേട്യത്വഹ്രീന - ജനഞാ
ധിപതട്യവിരുദ്ധ നെപെികളഞാെക് 
പയഞാഗി സർക്ഞാരിടറെയുടം ഉത്ർ
പ്രപദശക് പപഞാല്രീസിടറെയുടം ഭഞാഗത്തു 
നിന്നുണ്ഞായതക്. 

രഞാജട്യത്ിടറെ മനഃസഞാക്ിടയ 
ഉലച്ചുകളഞ് ഈ സടംഭവത്ിൽ 
പഖദടം പ്രകെിപെിക്ഞാപനഞാ, ടപൺ
കുട്ിടക്ഞാപെടം നിൽക്ഞാപനഞാ, നഞാളി
തുവടര യുപി മുഖട്യമന്തിപയഞാ ഇന്തട്യൻ 
പ്രധഞാനമന്തിപയഞാ തയ്ഞാറഞായിട്ില്ല. 
മറിച്ക്, പകൽ പപഞാടല വട്യക്തമഞായ 
യഞാഥഞാർത്ഥട്യടത് മറച്ചുടവച്ചുടകഞാ
ണ്ക്, ടപൺകുട്ി ബലഞാൽസടംഗത്ി
നിരയഞായിട്ിടല്ലന്നുടം, ഇതക് സർക്ഞാ
രിടനതിടരയുള്ള അന്തഞാരഞാഷ്ട ഗൂ
ഢഞാപലഞാെനയഞാടെന്നുടമഞാടക് 
പ്രെരിപെിക്കുകയഞാെക് പയഞാഗി ആദി
തട്യനഞാഥക്. യുപി പപഞാല്രീസഞാകടട്, 
ഈ ന്രീെകൃതട്യടം നെത്ിയ കു്വഞാ
ളികൾക്ക് ഉെിതമഞായ ശിക് വഞാ
ങ്ങിടക്ഞാടക്ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു 
പകരടം, ഇരയഞായ ടപൺകുട്ിപയ
യുടം കുടടംബപത്യുടം തഞാറെിച്ചു കഞാ
െിക്കുവഞാനുടം, പ്രതികടള രക്ടപ
ടത്തുവഞാനുടം, ടപൺകുട്ിയുടെ കുടടം
ബടത് സന്ദർശിക്ഞാൻ ശ്രമിക്കു
ന്ന രഞാഷ്ട്രീയപനതഞാക്പളയുടം, മഞാധട്യ
മപ്രവർത്കപരയുമെക്ടം തെയുവഞാ
നുടം അവർടക്തിപര രഞാജട്യപദ്രഞാഹ
പക്സക് െഞാർത്തുവഞാനുമഞാെക് ഉത്ഞാ
ഹിക്കുന്നതക്. ഭരെകക്ിയഞായ 
ബിടജപിയുടം അതിടറെ ജനപ്രതി
നിധികളെക്മുള്ള പനതഞാക്ളുടം 
പരസട്യമഞായി, ഇരയഞായ ടപൺകു
ട്ിപയയുടം സ്ത്രീത്വപത്യുടം നിരന്ത
രടം അപമഞാനിക്കുകയുടം പ്രതികടള 
രക്ിക്കുവഞാൻ തുറന്ന പ്രതിപേധ
ങ്ങൾക്െക്ടം രടംഗത്തുവരികയുടം 
ടെയ്യുന്നു. 

ഹത്രഞാസക് ഒരു ഒ്ടപെട് സടംഭ
വമല്ല. പയഞാഗി ആദിതട്യനഞാഥിടറെ 
ബിടജപി സർക്ഞാർ അധികഞാരപമ
്തിനു പശേടം ദളിതർക്കുടം മ്ക് പി
ന്നഞാക്ക്ഞാർക്കുടം, മുസ്്രീങ്ങൾക്കുടം 
എതിടര നിർവിഘക് നടം അരപങ്ങ
റുന്ന അക്മങ്ങളിൽ ഒന്നു മഞാത്രടം. 
സ്ത്രീകൾടക്തിടരയുള്ള അതിക്
മങ്ങളഞാകടട് ഭയഞാനകമഞായ നില
യിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ പകസക
ളിടലല്ലഞാടം പ്രതികൾ സടംരക്ിക്
ടപെടന്നു. പയഞാഗി ആദിതട്യനഞാഥക് 
എന്ന കഞാവിയെിഞ് മുഖട്യമന്തി
യുടം, അപദേഹടത് അധികഞാരത്ി
പല്ിയ സടംഘപരിവഞാറുടം ആഗ്ര
ഹിക്കുന്ന തരത്ിലുള്ള, ടവറുപെി
ടറെയുടം മത-ജഞാതി ടവറിയുപെയുടം 
അെിസ്ഥഞാനത്ിലുള്ള ഒരു മപനഞാ
ഘെന വലിടയഞാരു വിഭഞാഗടം ജന
ങ്ങളിലുടം സൃഷ്ിക്ഞാനുള്ള െിട്യഞായ 
ശ്രമങ്ങളഞാെക് യുപിയിൽ നെക്കു
ന്നതക്. അന്രീതിയുടെയുടം അക്മ
ത്ിടറെയുടം ജനഞാധിപതട്യവിരുദ്ധ
തയുടെയുടം തികഞ് പ്രത്രീകമഞായി 

മഞാറിക്ഴിഞ് പയഞാഗിയുടെ ദുഷ്
വഞാഴ്ചടക്തിടര ഒരു പ്രതിപേധപമഞാ 
പ്രതികരെപമഞാ ഉയരുന്നിടല്ലന്നക് 
ഉറപെഞാക്ഞാനഞായി അധ്വഞാനിച്ചു ജ്രീ
വിക്കുന്ന സഞാധഞാരെജനവിഭഞാഗ
ങ്ങടളയഞാടക അന്രഞാക്ി, ഭയെ
കിതരഞാക്ി മഞാറ്റുകയഞാെക്.  ഇവിടെ 
ഹത്രഞാസക് ഒരു പ്രത്രീകമഞായി മഞാപറ
ണ്ിയിരിക്കുന്നു. ആത്ഞാഭിമഞാനമു
ള്ള, രഞാജട്യസക് പനഹമുള്ള, ജനഞാധി
പതട്യപബഞാധമുള്ള ഈ രഞാജട്യടത് 
ഓപരഞാ പൗരനുടം ഉെർന്നക് ഒ്ടക്
ട്ഞായി ശബ്ദമുയർത്ഞാനുള്ള സമയടം 

അതിക്മിക്കുന്നു എന്നതിടറെ പ്ര
ത്രീകടം. 

ഹത്രാസും ഉന്രാവ�രായും  
സൃഷ്ടിക്രാൻ ആദടിത്യനരാഥ്  
ഭരണത്ടിനു മരാത്വമ കഴടിയൂ

പയഞാഗി സർക്ഞാർ ഭരെകൂെ 
അതിക്മങ്ങളുടെ ടറക്ഞാർഡിടന 
മറികെക്കുകയഞാടെന്നക് ഹത്രഞാസി
ടല ടപൺകുട്ിയുടം കുടടംബവടം പന
രിപെണ്ിവന്ന ദുരവസ്ഥയുടെ വിശ
ദഞാടംശങ്ങൾ പരിപശഞാധിച്ഞാൽ മന
സ്ിലഞാക്ഞാടം. ക്രൂരമഞായ പ്രീഡനപമ
്ക് ആശുപത്രികളിൽ ഏടറ ദിവസടം 
കിെന്നഞാെക് ആ ടപൺകുട്ി മരിച്
തക്. പപക് യുപി പപഞാല്രീസിടറെ 
അഡ്രീേെൽ ഡിജിപി തടന്ന 
പനരിട്ക് മഞാധട്യമങ്ങപളഞാെക് പറഞ്
തക്  ടപൺകുട്ി ബലഞാൽസടംഗടം ടെ
യ്ടപെട്ിട്ില്ല, പ�ഞാറൻസികക് പരി
പശഞാധനയിൽ അവളുടെ ശര്രീര
ത്ിൽ നിന്നക് പ്രീഡനടം ടതളിയി
ക്കുന്ന പുരുേബ്രീജമെക്മുള്ള പ�ഞാ
റൻസികക് ടതളിവകൾ ലഭിച്ില്ല 
എന്നഞാെക്. പപക്, ടപൺകുട്ിടയ 
ആദട്യടം െികിത്ിച് അലിഗഢിടല 
ആശുപത്രിയിടല പഡഞാക്ടർമഞാർ 
നൽകിയ ടമഡിപക്ഞാ-ല്രീഗൽ റി
പപെഞാർട്ിൽ അവൾ ക്രൂര പ്രീഡന
ത്ിനിരയഞായി എന്ന കടണ്ത്
ലുടം, കൂടതൽ പ�ഞാറൻസികക് പരി
പശഞാധന അെിയന്തിരമഞായി നെത്
െടമന്ന നിർപദേശവടം ഉണ്ഞായിരു
ന്നുടവന്നക് പിന്ന്രീെക് ടവളിടപെട്ടു. 
പപക്, മെിക്കൂറുകൾക്കടം നെ
ത്െടമന്നക് നിർപദേശിക്ടപെട് 
ആ പ�ഞാറൻസികക് പരിപശഞാധന 
ദിവസങ്ങൾക്കു പശേമഞാെക് നെ
ത്ിയതക്. അതഞായതക്, ടതളിവകൾ 
നശിപെിക്ടപെട്ടുടവന്നു ഉറപെഞായതി

നു പശേടം. ടപൺകുട്ി മരിച്പപെഞാൾ 
ബന്ധുക്ളുടെ പരഞാദനങ്ങൾക്കു ടെ
വിടകഞാടക്ഞാടത ടപഞാല്രീസക് തിക
ഞ് ധഞാർഷ്ട്യപത്ഞാടെ അനഞാദര
പവഞാടെ ആ മൃതപദഹടം കത്ിച്ചുക
ളഞ്ഞു. ഇത്രടം പകസകളിടല ക്രീ
ഴക് വഴക്മനുസരിച്ക് മൃതപദഹടം ഒരി
ക്ലുടം ദഹിപെിക്ഞാറില്ല. പപക്, 
ഇവിടെ ബന്ധുക്ൾക്ക് ആെഞാരപ
രമഞായ െെങ്ങുകൾപക്ഞാ കഞാെഞാൻ 
പപഞാലുപമഞാ വിട്ടുനൽകഞാടത ഭ്രീേ
െിടപെടത്ിയഞാെക് ടപഞാല്രീസടം 
ജില്ലഞാ ഭരെകൂെവടം ഇതു ടെയ്തതക്. 

പ്രതിപേധിച്വർക്കു പനപര ലഞാ
ത്ിച്ഞാർജ്ക് നെത്ി. ടപൺകുട്ി
യുടെ ഗ്രഞാമത്ിൽ നിപരഞാധനഞാജ്ഞ 
പ്രഖട്യഞാപിച്ചു. പകഞാവിഡക് പ്രതിപരഞാധ 
നെപെികടളന്ന പപരിൽ പുറത്തു 
നിടന്നഞാരഞാടളയുടം ഗ്രഞാമത്ിൽ പ്ര
പവശിക്ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. 
കുടടംബഞാഗങ്ങടള അക്രഞാർത്ഥ
ത്ിൽ തെവിലഞാക്ിയിരിക്കുന്നു 
അവർ. രഞാഹുൽ ഗഞാന്ിപയയുടം പ്രി
യങ്ക ഗഞാന്ിപയയുടം പപഞാടലയുള്ള 
പ്രമുഖ പനതഞാക്ടളപപഞാലുടം പ്രപവ
ശനമനുവദിക്ഞാടത ബലടം പ്രപയഞാ
ഗിച്ചു തെഞ്ഞു. ഇങ്ങടന തികച്ചുടം 
ജനഞാധിപതട്യവിരുദ്ധവടം മനുേട്യ
ത്വഹ്രീനവമഞായ തരത്ിൽ ഒരു 
ടപഞാല്രീസക് പസനക്കുടം ഭരെകൂെ
ത്ിനുടം ടപരുമഞാറഞാൻ എങ്ങടന 
കധരട്യടം വന്നു? 

മറുവശത്ക്, നിപരഞാധനഞാജ്ഞ 
നിലനിൽക്കുന്ന ഇപത ഹത്രഞാസിൽ, 
ഒകക് പെഞാബർ നഞാലിനക്, സ്ഥലടത് 
പ്രമുഖ ബിടജപി പനതഞാവിടറെ പന
തൃത്വത്ിൽ പ്രതികൾക്ക് ‘ന്രീതി 
ലഭട്യമഞാക്ഞാനഞായി’ അഞ്ഞൂറിലധി
കടം പപർ പടങ്കടത് പയഞാഗടം നെ
ന്നു. ടപൺകുട്ിയുടെ കുടടംബത്ി
ടനതിപര പകസക് എടക്െടമന്ന
തഞായിരുന്നു അവരുടെ ആവശട്യടം. 
ഈ പ്രതികൾ മുഖട്യമന്തി പയഞാഗി 
ആദിതട്യനഞാഥിടറെ അപത സമുദഞാ
യത്ിൽ ടപട് പമൽജഞാതിക്ഞാരഞാ
യിരുന്നു. ദളിതക് വിഭഞാഗത്ിൽടപ
ട് ടപൺകുട്ിടയ ക്രൂരമഞായി ഇല്ലഞാ
തഞാക്ിയ ജഞാതിടവറിപൂണ് ക്ിമി
നലുകൾക്ക്, വ്രീണ്ടുടം നിയമവഞാഴ്ചടയ 
ടവല്ലുവിളിക്ഞാനുള്ള ധഞാർഷ്ട്യടം എവി
ടെനിന്നു ലഭിച്ചു? ക്ിമിനലുകൾ  
സവർണ്ണജഞാതിക്ഞാരഞായതിനഞാൽ 
മഞാത്രടം അവടര രക്ിക്ഞാൻ എന്ടം 

ടെയ്ഞാൻ മെിക്ഞാത് ടപഞാല്രീസടം 
ഭരെകൂെവടം ഭരെകക്ിയഞായ ബി
ടജപിയുടം. യുപി കഞാട്ടുന്ന ഭയഞാനക
മഞായ ജനഞാധിപതട്യധ്വടംസനത്ി
ടറെ മഞാതൃക ഈ രഞാജട്യടത് എവി
ടെടയത്ിക്കുടം? ടപഞാതുപവ  ഭരെ
കക്ിയുടെ ഇടംഗിതങ്ങൾക്ക് മൗ
നഞാനുവഞാദടം നൽകിയിരുന്ന സപ്ര്രീടം 
പകഞാെതി പപഞാലുടം ഹത്രഞാസക് ടെ
ട്ിക്കുന്നതഞാടെന്നക് പറയഞാൻ നിർ
ബ്ബന്ിതമഞായി. എന്നിട്ടുടം യഞാടതഞാരു 
കുലുക്വമില്ലഞാടത, ഇരയക് ടക്തി
ടര പവട്ക്ഞാർടക്ഞാപെടം ഉറച്ചുതടന്ന 
നിൽക്കുകയഞാെക് പയഞാഗിയുടം ബി
ടജപിയുടം യുപി ടപഞാല്രീസടം. വിവഞാദടം 
തണുപെിക്ഞാൻ സിബിഐ അപന്വ
േെടം പ്രഖട്യഞാപിച്ചുടവങ്കിലുടം അതി
നുള്ള യഞാടതഞാരു നെപെിയുടം ഇനിയുടം 
കകടക്ഞാണ്ിട്ില്ല. അപന്വേെ
ത്ിനഞായി രൂപടം ടകഞാടത് പ്ര
പതട്യക അപന്വേെസടംഘടം ടപൺ
കുട്ിയുടെ കുടടംബടത് സമ്മർദേ
ത്ിലഞാക്കുകയുടം അവടര നുെപ
രിപശഞാധന നെത്െടമന്നക് ആവ
ശട്യടപെടകയുടം ടെയ്യുന്നു. ഇടതഞാരു 
ദുരഭിമഞാനടക്ഞാല മഞാത്രമഞാടെന്നക് 
െിത്ര്രീകരിക്ഞാൻ ശ്രമടം നെക്കുന്നു. 
കുടടംബടത് സന്ദർശിക്ഞാൻ ശ്ര
മിച് മഞാധട്യമപ്രവർത്കർക്കു പനടര 
യുഎപിഎ ചുമത്തുന്നു. പ്രതിപേ
ധത്ിനിറങ്ങുന്നവടര പഞാഠടം പഠി
പെിക്കുടമന്നക് മുഖട്യമന്തി പയഞാഗി 
തടന്ന പരസട്യമഞായി ഭ്രീേെിടപെ
ടത്തുന്നു. ജ്രീവനുതടന്ന ഭ്രീേെി
യഞായപതഞാടെ ഹത്രഞാസിൽ നിന്നുടം 
പലഞായനടം ടെയ്ഞാൻ ആ കുടടംബടം 
തയ്ഞാടറടക്കുന്നു എന്നഞാെക് ഒടവിൽ 
അറിയുന്നതക്. എത്ര പരിതഞാപകര
മഞായ അവസ്ഥയഞാെക് ഇതക്? ഇതി
നിടെ ഇരയഞായ ടപൺകുട്ിപയയുടം 
കുടടംബപത്യുടം വട്യക്തിപരമഞായി 
അധിപക്പിക്ഞാൻ പപഞാലുടം 
ബിടജപി പനതഞാക്ൾ മെിച്ില്ല. 
ടപൺകുട്ികടള മൂലട്യങ്ങൾ പഠി
പെിച്ഞാൽ ഹത്രഞാസക് പപഞാടലയുള്ള 
സടംഭവങ്ങൾ ഉണ്ഞാകില്ല എന്നഞാെക് 
ബിടജപി എടംഎൽഎയഞായ സപര
ന്ദ്രസിങ്ങക് പറഞ്തക്. ഇത്ര ഹ്രീന
മഞായ കൃതട്യടം ടെയ്തവടര സടംരക്ി
ക്കുകയുടം ഇരകടള മൂലട്യടം പഠിപെി
ക്ഞാനിറങ്ങുകയുടം ടെയ്യുന്ന ഇത്രടം 
ന്രീെന്ഞാടര എങ്ങിടന വിപശേി
പെിക്കുടം. ഹത്രഞാസക് ബലഞാൽസടംഗ
മല്ല, ദുരഭിമഞാനടക്ഞാലയഞാടെങ്കിൽ, 
എന്തക് ഒളിക്ഞാനഞാെക് ടപഞാല്രീസടം 
ഭരെകൂെവടം ആ മൃതപദഹടം ചുടട്
രിച്തുടം കുടടംബടത് വ്രീട്ടുതെങ്ക
ലിൽ ടവക്കുന്നതുടം എന്ന പെഞാദട്യ
ത്ിനക് ഇക്കൂട്ർക്ക് ഉത്രമില്ല. 

അക്രഞാർത്ഥത്ിൽ തടന്ന 
കഞാട്ടുന്രീതി നെപെിലഞാക്ി മുപന്നറുന്ന 
പയഞാഗി ആദിതട്യനഞാഥക് സർക്ഞാരി
ടറെ ജനവിരുദ്ധ ഭരെകഞാലയളവി
ടല ആദട്യപത്പയഞാ അവസഞാന
പത്പയഞാ അതിക്മമല്ല ഹത്രഞാസിൽ 
നെന്നതക്. ഇന്തട്യയുടെ മനഃസഞാക്ി
ടയ ടെട്ിച് ഉന്നഞാപവഞാ സടംഭവടം 
നെന്നിട്ക് അധികമഞായില്ല എപന്നഞാർ
ക്െടം. 2017 ജൂെിൽ, ഉന്നഞാപവഞാ

യിടല പ്രഞായപൂർത്ിയഞാകഞാത് 
ടപൺകുട്ിടയ, അന്നക് ബിടജപി 
എടംഎൽഎ ആയിരുന്ന കുൽദ്രീപക് 
സിങ്ങക് ടസടംഗഞാർ അെക്മുള്ളവർ 
കൂട്ബലഞാൽസടംഗടം ടെയ്ത പകസിൽ, 
ടപൺകുട്ിക്കുടം കുടടംബത്ിനുടം 
പനരിപെണ്ി വന്ന ദുരന്ത പര്ര
കളുടം, അതിനു യുപി പപഞാല്രീസടം 
ഭരെകൂെവടം ടെയ്ത ഒത്ഞാശയുടം 
പകട്ടുപകൾവിപപഞാലുടം ഇല്ലഞാത്തഞാ
യിരുന്നു. 2018 ഏപ്രിലിൽ, ന്രീതി
ക്ഞായി മുഖട്യമന്തി പയഞാഗിയുടെ മു
ന്നിൽ ആ ടപൺകുട്ി സ്വയടം ത്രീ
ടകഞാളുത്ി. അവളുടെ അഛേടന 
ടപഞാല്രീസക് കസ്റ്റഡിയിടലടക്കുക
യുടം, അപദേഹടം കസ്റ്റഡിയിൽ ടകഞാ
ല്ലടപെടകയുടം ടെയ്തു. ഇതിനു പി
ന്നിൽ ടസടംഗഞാറഞായിരുന്നുവപത്ര.  
വ്ിച് പ്രതിപേധടത് തുെർന്നക് 
പകസക് സിബിഐക്കു വിെഞാൻ സർ
ക്ഞാർ നിർബന്ിതമഞായി. തുെർന്നക് 
ടസടംഗഞാറിടന പ്രതിയഞാക്ി 
എ�ക് ഐആർ രജിസ്റ്റർ ടെയ്തക് 
സിബിഐ അയഞാടള അറസ്റ്റു ടെയ്തു. 
പ്രതികഞാരമഞായി ടപൺകുട്ിയുടെ 
അമ്മഞാവപനയുടം സപഹഞാദരപനയുടം 
ടപഞാല്രീസക് ജയിലിെച്ചു. 2019 ജൂകല 
28നക് ടപൺകുട്ി സഞ്ചരിച്ിരുന്ന 
കഞാറിൽ ദുരൂഹമഞായ രേക്ക് വന്നി
െിക്കുകയുടം അടത് രണ്ടു ബന്ധു
ക്ൾ ടകഞാല്ലടപെടകയുടം ടെയ്തു. 
ടപൺകുട്ിയുടം അഭിഭഞാേകയുടം ഗു
രുതരഞാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയി
ലഞായി. തുെർന്നക് രഞാജട്യവട്യഞാപകമഞാ
യി ഉയർന്ന വൻപ്രതിപേധടത് 
തുെർന്നക് സപ്ര്രീ പകഞാെതി തടന്ന 
പനരിട്ക് ഇെടപട്ക് പകസക് ഡൽഹി
യിപലക്ക് മഞാ ി ടപൺകുട്ിക്ക് ന്രീതി 
ഉറപെഞാക്ി. 2019 ഡിസടംബറിൽ 
ടസടംഗഞാർ കു്ക്ഞാരനഞാടെന്നക് 
പകഞാെതി കടണ്ത്ി അയഞാൾക്ക് 
ജ്രീവപരട്യന്തടം തെവശിക് വിധി
ച്ചു. പപക് ഈ പകസിലുെന്രീളടം 
പ്രതിടക്ഞാപെമഞാ യിരുന്നു യുപി 
ടപഞാല്രീസടം സർക്ഞാരുടം എന്നതക് 
വട്യക്തമഞാെക്. നിർഭയമഞായി പകസ
മഞായി മുപന്നഞാട്ടു പപഞായ ആ ടപൺ
കുട്ിപയയുടം കുടടംബപത്യുടം ഇല്ലഞാ
തഞാക്ഞാൻവടര ഇക്കൂട്ർ ശ്രമിച്ചു. 

എന്നഞാൽ ഇത്രപത്ഞാളുടം ശ്രദ്ധ 
കിട്ഞാടത, പ്രതിപേധമുയരഞാടത 
എത്രപയഞാ സടംഭവങ്ങൾ. വഞാർത് 
പപഞാലുമഞാകഞാത് എത്രപയഞാ സടംഭ
വങ്ങൾ. ലഞാഖിടംപൂർ ജില്ലയിൽ 
13-കഞാരിയഞായ ദളിതക് ടപൺകുട്ി
ടയ പ്രീഡിപെിച്ക് കണ്ണുകൾ ചൂഴക് ടന്ന
ടത്തു. പയഞാഗി ആദിതട്യനഞാഥിടറെ 
തട്കമഞായ പഗഞാരഖക്പൂരിൽ പ്രീഡ
നത്ിനിരയഞായ ടപൺകുട്ിടയ 
സിഗരറ്റു ഉപപയഞാഗിച്ക് പദഹമഞാസ
കലടം ടപഞാള്ളിച്ചു. മരവിച് മനപസ്ഞാ
ട കൂെിപയ ഈ ക്രൂരതകൾ വിവരി
ക്ഞാൻ സഞാധിക്കൂ. എന്നഞാൽ, ഇടത
ല്ലഞാടം യുപിയിൽ സഞാധഞാരെമഞായി
രിക്കുന്നു. ഹത്രഞാസിനുപശേവടം 
ടപൺകുട്ികൾക്കു പനടരയുള്ള 
അക്മങ്ങളുടെ വഞാർത്കൾ പ്രവ
ഹിക്കുകയഞാെക്. �പത്പൂരിൽ 

അനീതിയുടെയുനും അക്രമത്തിടറെയുനും ജനാധിപ
ത്യവിരുദ്ധതയുടെയുനും തികഞ്ഞ പ്രതീകമായി മാ
റിക്ഴിഞ്ഞ വയാഗിയുടെ ദുഷ്ടവാഴ്ചടക്തിടര ഒരു 
പ്രതിവേധവമാ പ്രതികരണവമാ ഉയരുന്നിടല്ലന്നക് 
ഉറപ്ാക്ാനായി അധ്ാനിച്ചു ജീവിക്കുന്ന സാധാ
രണജനവിഭാഗങ്ങടളയാടക അന്ധരുനും, ഭയച
കിതരുമാക്ി മാറ്റുകയാണക് വയാഗി ആദിത്യനാ
ഥനും സനുംഘപരിവാറുനും. ടവറുപ്ിടറെയുനും മത-ജാതി 
ടവറിയുടെയുനും അെിസ്ാനത്തിലുള്ള ഒരു മവനാ
ഘെന സൃഷ്ടിക്ാനുള്ള ചിട്യായ ശ്രമങ്ങളാണക് 
യുപിയിൽ നെക്കുന്നതക്.   
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നിന്നു മഞാത്രമഞായി രണ്ടു സടംഭവങ്ങൾ 
റിപപെഞാർട്ടു ടെയ്പെട്ടു. 17കഞാരി ബലഞാൽ
സടംഗത്ിനിരയഞായി ടകഞാല്ലടപെട് 
നിലയിൽ വയലിൽ കടണ്ത്ിയ 
സടംഭവവടം അവിടെത്ടന്ന ലിലൗലി 
ഗ്രഞാമത്ിൽ വ്രീണ്ടുടം ദളിതക് ടപൺ
കുട്ി ബലഞാൽസടംഗത്ിന്നിരയഞായ 
സടംഭവവമഞാെവ. പദശ്രീയ കക്ടം 
ടറപക്ഞാർഡക് സക് ബയൂപറഞായുടെ കെ
ക്നുസരിച്ക് തടന്ന 2018-ൽ മഞാത്രടം 
സ്ത്രീകൾടക്തിപരയുള്ള അതിക്
മങ്ങളുടെ 59445 പകസകളഞാെക് 
യുപിയിൽ റിപപെഞാർട്ക് ടെയ്തതക്. 

ഈ സടംഭവങ്ങൾടക്ല്ലഞാടം പല
തരത്ിലുള്ള സമഞാനതകൾ കഞാെഞാൻ 
സഞാധിക്കുടം. അധികഞാരപമഞാ സ്
പത്ഞാ സ്വഞാധ്രീനപമഞാ ഇല്ലഞാത് കർ
േകരുടം കൂലിപെെിക്ഞാരുടം ടതഞാ
ഴിലഞാളികളുമഞായ തഞാെ ജഞാതിക്ഞാ
പരഞാ മുസ്്രീങ്ങപളഞാ ആകുടം പലപപെഞാ
ഴടം ഈ അതിക്മങ്ങൾക്ക് ഇരയഞാ
കുന്നതക്. പ്രതിസ്ഥഞാനത്ക് പലപപെഞാ
ഴടം പ്രബലരഞായ സവർണ്ണവിഭഞാഗ
ങ്ങളുടം. പയഞാഗി ആദിതട്യനഞാഥക് അധി
കഞാരപമ് പശേടം ഈ പ്രവെത 
വർധിച്ിരിക്കുന്നു എന്നതഞാെക് വട്യ
ക്തമഞാവന്നതക്. ഈ അനട്യഞായങ്ങൾ
ടക്തിപര പ്രതിപേധിക്ഞാൻ പപഞാലുടം 
പയഞാഗിയുടെ സർക്ഞാർ അനുവദി
ക്കുന്നില്ല. 

മുതലരാളടിത് ദുഷ്�രാഴ്ചയെ 
മറയ്കരാനരാെടി �ർഗ്ഗീെതയെ 
കരു�രാക്കുന് ബടിയെപടിയയെ 
യപടി ഭരണും  

പഗഞാരഖക്പൂരിടല പഗഞാരഖക് നഞാഥക് 
മഠത്ിൽ സനട്യഞാസിയഞായി പെർ
ന്ന പയഞാഗി ആദിതട്യനഞാഥക്, 2014 
-ൽ അവിടടത് മഹന്തക് അഥവഞാ 
മുഖട്യപൂജഞാരിയഞായി മഞാറി. 1998 മുതൽ 
2017 വടര അപദേഹടം പഗഞാരഖക്പൂ
രിൽ നിന്നുള്ള പലഞാകക് സഭഞാടംഗമഞാ
യിരുന്നു. 2002-ൽ ഉയർന്ന ജഞാതി
ക്ഞാരഞായ ടെറുപെക്ഞാടര പെർത്ക് 
ഹിന്ദു യുവവഞാഹിനി എന്ന സടംഘ
െനയുണ്ഞാക്ി. കടത് ഹിന്ദുത്വ 
വർഗ്്രീയത അെിസ്ഥഞാനമഞാക്ി 
മഞാ�ിയ സ്വഭഞാവത്ിലഞാെക് ഈ 
സടംഘെന പ്രവർത്ിച്ിരുന്നടതന്നക് 
മഞാധട്യമങ്ങൾ ആപരഞാപെടം ഉന്ന
യിച്ിട്ടുണ്ക്. ഈ പമഖലയിൽ മൃഗ്രീയ 
സ്വഞാധ്രീനടം ഉറപെിച് പയഞാഗിപയയുടം 
കൂട്പരയുടം പിെക്ഞാൻ ആർഎ
സക്എസ്ിനുടം ബിടജപിക്കുടം കഴി
യുമഞായിരുന്നില്ല. വർഗ്്രീയവിേടം 
മു്ിയ വിപദ്വേപ്രസടംഗങ്ങൾ വഴി 
സടംസ്ഥഞാനത്ക് ബിടജപിയുടെ തഞാ
രപ്രെഞാരകനഞായി പയഞാഗി മഞാറി. 
2017-ടല നിയമസഭ ടതരടഞ്ട
പെിൽ യുപിയിൽ വർഗ്്രീയകലഞാപ
ങ്ങളെക്ടം കുത്ിയിളക്ി, സഞാമു
ദഞായിക ധ്രുവ്രീകരെടം സൃഷ്ിച്ക്, 
വൻപതഞാതിൽ പെടം കുത്ിടയഞാ
ഴക്ി, ജനങ്ങളുടെ ദയന്രീയമഞായ 
പിന്നഞാക്ഞാവസ്ഥ മുതടലടത്ക്, 
അമിതക്േഞായുടെ കുതന്തങ്ങളിലൂടെ 
വൻഭൂരിപക്ത്ിൽ ബിടജപി 
അധികഞാരത്ിടലത്ി. പയഞാഗി 

ആദിതട്യനഞാഥിപനയഞാെക് ബിടജ
പി-ആർഎസക്എസക് പനതൃത്വടം മു
ഖട്യമന്തിയഞായി ടതരടഞ്ടത്തക്. 
പ്രതട്യക്ത്ിൽ തടന്ന കടത് 
വർഗ്്രീയവഞാദിയഞായ പയഞാഗിടയ പന
തൃത്വടം ഏൽപെിച്തക് യഞാദൃശ്ികമല്ല. 
24 പകഞാെി ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപെഞാർ
ക്കുന്ന വിശഞാലമഞായ ഉത്ർപ്രപദ
ശിൽ പദശ്രീയ കുത്ക മുതലഞാളി
ത്ത്ിടറെ തഞാതക്പരട്യങ്ങൾ ജന
ങ്ങടള അെിച്മർത്ി നെപെഞാക്ഞാ
നുള്ള സഞാഹെരട്യടം സൃഷ്ിക്ഞാൻ 
അവർക്ക് പയഞാഗിടയ പപഞാടല ഒരു 
ഏകഞാധിപതിടയ ആവശട്യമഞായി
രുന്നു. അപതഞാടെഞാപെടം, തങ്ങപളഞാ
ടെഞാപെടം ഇെങ്ങിയുടം പിെങ്ങിയുടം 
നിന്ന പയഞാഗിപയയുടം കൂട്പരയുടം 
ഒപെടം നിർത്ി, തങ്ങൾ ആഗ്രഹി
ക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വ അജണ്കളുടം ഹി
ന്ദുത്വ രഞാഷ്ടസടംവിധഞാനവടം നെത്ി
ടയടക്കുവഞാൻ സടംഘപരിവഞാർ
-ബിടജപി ശക്തികൾ തഞാതക്പരട്യ
ടപെട്ടു. ഭൂരിപക് വർഗ്്രീയത ആളി
ക്ത്ിച്ക് അധികഞാരത്ിപലറിയ 
പയഞാഗി സർക്ഞാർ സവർണ്ണജഞാതി 
ശക്തികടള ടകട്ഴിച്ചു വിടന്ന കഞാ
ഴ്ചയഞാെക് നഞാടം കഞാണുന്നതക്. 

മുതലഞാളിമഞാരുടെ മൂലധന തഞാൽ
പെരട്യങ്ങൾ സടംരക്ിക്ഞാൻ ഏത്ടം 
വടരയുടം പപഞാകുന്ന സർക്ഞാരഞാെക് 
പയഞാഗിയുപെതക്. ഒരു ഉദഞാഹരെടം 
മഞാത്രടം കഞാണുക. പഗഞാസടംരക്െ
ത്ിടറെ പപരിൽ അനധികൃതടം 
എന്നു മുദ്ര കുത്ി ടെറുകിെ കശഞാ
പ്പുശഞാലകൾ അെച്ചുപൂട്ടുകയുടം കഞാലി
ക്െത്തു കർശനമഞായി തെയുകയുടം 
ടെയ്തു. ഈ പമഖലയിൽ പ്രവർത്ി
ച്ിരുന്ന ടെറുകിെ കച്വെക്ഞാരുടം 
ടതഞാഴിലഞാളികളുടം പ്രധഞാനമഞായുടം മു
സ്്രീങ്ങളുടം പിന്നഞാക്ജഞാതിക്ഞാരു
മഞായിരുന്നു. ഇത്രടം നെപെികൾ 
ഈ വിഭഞാഗടത് സഞാ്ത്ികമഞാ
യുടം സഞാമൂഹികമഞായുടം തകർത്തു. 
അപതസമയടം തടന്ന ഇന്നുടം ബ്രീ�ക് 
കയറ്റുമതി അെക്മുള്ള ഫഡക് പപ്ര
ഞാസസിങ്ങക് പമഖലയിൽ വൻപതഞാ
തിൽ നിപക്പടം നിലനിൽക്കുന്ന 
സടംസ്ഥഞാനമഞാെക് യുപി. പഗഞാസടം
രക്െവടം വർഗ്്രീയ മുദ്രഞാവഞാകട്യങ്ങളുടം 
പഞാവടപെട് ജനങ്ങടള കബളിപെിച്ക് 
പവഞാട്ടു തട്ഞാനുള്ള നഞാെട്യങ്ങൾ മഞാത്രടം. 
അടംബഞാനി മുതൽ എടംഎ യൂസ�
ലി വടരയുള്ള സ്ന്നരുടെ മൂലധ
നതഞാൽപെരട്യത്ിനുമു ി്ൽ പഗഞാസടം
രക്െമല്ല എന് മുദ്രഞാവഞാകട്യവടം 
അവർ പൂട്ിടക്ട്ടുടം. 

മൂന്നു വർേടം പൂർത്ിയഞായപപെഞാൾ 
ആദിതട്യനഞാഥക് അവതരിപെിച് ഒരു 
പപ്രഞാഗ്രസക് കഞാർഡിൽ ക്മസമഞാ
ധഞാനടം ടമച്ടപെടത്ി, വികസനടം 
ഊർജ്ിതമഞാക്ി, വർധിച് ടതഞാ
ഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചു, തുെങ്ങി 
നിരവധിയഞായ അവകഞാശവഞാദങ്ങൾ 
നിരത്ിയിരുന്നു. ഇവടയല്ലഞാടം ടപഞാ
ള്ളയഞായ അവകഞാശവഞാദങ്ങൾ മഞാ
ത്രമഞായിരുന്നു.  2018 ട�ബ്രുവരി
യിൽ ലഖക് നൗവിൽ വച്ക് പയഞാഗി 
സർക്ഞാർ സടംഘെിപെിച് ആപഗഞാള 
നിപക്പസടംഗമടം വഴി 4.28 ലക്ടം 

പകഞാെിയുടെ 1045 ധഞാരെഞാപത്ര
ങ്ങൾ ഒപെിട്ിരുന്നുവപത്ര. ഇതിൽ 
371 പദ്ധതികൾ നെപെഞായി എന്നക് 
ആദിതട്യനഞാഥക് അവകഞാശടപെട
പ് ഞാൾ, സടംസ്ഥഞാനടത് വട്യവസഞായ 
വകുപ്പു മന്തി പറഞ്ിരുന്നതക്, 
39000 പകഞാെിയുടെ 90 പദ്ധതികൾ 
മഞാത്രമഞാെക് ആരടംഭിച്തക് എന്നഞാ
െക്. ടതഞാഴിലില്ലഞായ്മയുടെ കഞാരട്യ
ത്ിൽ, ടസറെർ പ�ഞാർ പമഞാെി്
റിങ്ങക് ഇന്തട്യൻ എപക്ഞാെമിയുടെ 
റിപപെഞാർട്ക് പ്രകഞാരടം 2018-ൽ 5.91% 
ആയിരുന്ന യുപിയിടല ടതഞാഴിലി
ല്ലഞായ്മ നിരക്ക്, 2019-ൽ 9.95% ആയി 
വർദ്ധിക്കുകയഞാണുണ്ഞായതക്. ത്രീർ
ച്യഞായുടം പകഞാർപെപററ്റുകൾക്കു തഞാ
തക്പരട്യമുള്ള പുതിയ എകക് സ്പ്രസക് 
കഹപവകൾ, കവദയുത പദ്ധതി
കൾ, പുതിയ അന്തഞാരഞാഷ്ട വിമഞാന
ത്ഞാവളങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയുടെ 
നിർമ്മഞാെടം ആരടംഭിച്ിട്ടുണ്ക്. പക
ന്ദ്രത്ിടല ബിടജപി സർക്ഞാരി
ടറെ നിർപല്ലഞാഭമഞായ സഞാ്ത്ിക
സഹഞായടം ഉപപയഞാഗടപെടത്ിയുള്ള 
വഞാരെഞാസിയിടല പക്ത്രനഗര 

െട്യടം ടവളിവഞാക്കുന്നതഞാെക് ഹഞാത്രഞാ
സിടല ടപൺകുട്ിയുടെ മൃതപദഹടം 
ബന്ധുക്ൾക്കു പപഞാലുടം വിട്ടുടകഞാ
ടക്ഞാടത, അവടര അന്തിപമഞാപെഞാ
രടം അർപെിക്ഞാൻ അനുവദിക്ഞാടത, 
തെിക്ഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ിയിട്ക് ടപപരേഞാ
ടളഞാഴിച്ചു കത്ിച് നെപെി. ശവസടം
സക് കഞാരടമന്നു പപഞാലുടം വിളിക്ഞാ
നഞാവഞാത് വിധടം ആ 19കഞാരിയുടെ 
മൃതപദഹപത്ഞാെക് കഞാട്ിയ അനഞാദ
രവടം മഞാനട്യതയില്ലഞായ്മയുടം ഒരു മത
വിശ്വഞാസിയക് പക്ഞാ  അല്ലഞാത്യഞാൾ
പക്ഞാ പപഞാഞാലുടം അടംഗ്രീകരിക്ഞാനഞാ
വില്ല. ഹിന്ദു സടംസക് കഞാരത്ിടറെ 
പപരിൽ ആെയിടന്നതക് പഞാവടപെ
ട് ഹിന്ദുക്ടള വഞ്ചിക്ഞാൻ പവണ്ി 
മഞാത്രമഞാടെന്നക് ഈ മനുേട്യത്വഹ്രീ
നമഞായ നെപെി ഒരിക്ൽ കൂെി ടത
ളിയിച്ിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുത്വ എന്ന 
പപരിൽ സടംഘപരിവഞാർ പ്രെരി
പെിക്കുന്ന ടവറുപെിടറെ വിഭജനസി
ദ്ധഞാന്തത്ിനക് ഈ രഞാജട്യത്ിടറെ 
ശരിയഞായ പഞാര്രട്യവമഞായി 
യഞാടതഞാരു ബന്വമില്ല. കഞാലക്
പമെ മതഞാെഞാരങ്ങളുടെ ഭഞാഗമഞായി

മർദേന ഉപകരെമഞായിട്ഞാെക് യുപി 
ടപഞാല്രീസിടന വികസിപെിടച്ടത്
തക്.

കു്കൃതട്യങ്ങളിലുടം വർഗ്്രീയസടം
ഘർേങ്ങളിലുടം തികച്ചുടം പക്പഞാ
തപരമഞായ നിലപഞാെക് പലപപെഞാഴടം 
അവർ കകടക്ഞാള്ളുന്നു. യുപി പപഞാ
ല്രീസിടറെ സഞായുധപസന വിഭഞാഗ
മഞായ ടപ്രഞാവിൻേട്യൽ ആടംഡക് 
പകഞാൺസ്റ്റഞാബുലറി എന്ന പിഎസി
യുടെ െരിത്രടം തടന്ന പനഞാക്ഞാടം. 
1937-ൽ പ്രഞാപദശിക ജന്ിമഞാരുടെ 
കൂെി സഹഞായപത്ഞാടെയഞാെക് ബ്ി
ട്്രീഷുകഞാർ അന്നടത് ടപ്രഞാവിൻ
േട്യൽ ആടംഡക് പകഞാൺസ്റ്റഞാബുലറി
ക്കു രൂപടം ടകഞാടത്തക്. പ്രധഞാനമഞാ
യുടം ഭൂമിഹഞാർ, രജപുത്രർ തുെങ്ങിയ 
ഉയർന്ന ജഞാതികളിൽ നിന്നുമഞായി
രുന്നു ഇതിൽ ആടള പെർത്തക്. 
സ്വഞാതന്തട്യഞാനന്തരടം, ഈ സഞായു
ധപസന യുപി ടപഞാല്രീസിടറെ ഭഞാ
ഗമഞായി. പപക് പിഎസി കെി
കപപഞാലുടം ജനഞാധിപതട്യവൽക്രി
ക്ടപെട്ില്ല.  ജനഞാധിപതട്യഭഞാരത
ത്ിലുടം നിരവധി മനുേട്യഞാവകഞാശ 
ലടംഘനങ്ങളഞാെക് പിഎസിയിൽ 
ആപരഞാപിതമഞായിട്ടുള്ളതക്. 1978-ടല 
അലിഗഢക് കലഞാപടം, 1980-ൽ 150 
പപടര കൂട്ടക്ഞാല ടെയ്ത ടമഞാറഞാ
ദഞാബഞാദക് സടംഭവടം, 1982-ൽ മ്രീറ്ിൽ 
വർഗ്്രീയ സടംഘർേടം ഇളക്ിവിട്
തക്, ഹഞാേിടംപുരയിൽ 40 പപടര 
കൂട്ടക്ഞാല ടെയ്ത സടംഭവടം, 2001-
ൽ കഞാൺപൂരിൽ െന്തകളിൽ നിന്നു 
ടകഞാള്ളയെിച്തക് - തുെങ്ങിയവയി
ടലല്ലഞാടം ഈ പസനയുടെ പങ്കക് പെഞാ
ദട്യടംടെയ്ടപെട്ിരുന്നു. സമൂഹത്ി
ടല െില പ്രപതട്യക വിഭഞാഗങ്ങടള 
ലക്ട്യടംടവച്ക് അക്മടം നെത്തുക, 
നിയമസടംവിധഞാനടത് കഞാ്ിൽ 
പറത്ി പ്രവർത്ിക്കുക, തുെങ്ങി 
മനുേട്യജ്രീവനു പപഞാലുടം പുല്ലുവില 
കൽപെിക്ഞാടത പ്രവർത്ിക്കുന്നതിൽ 
യുപി ടപഞാല്രീസിനുള്ള കുപ്രസിദ്ധി 
ചൂണ്ിക്ഞാട്ഞാനഞാെക് പിഎസിയുടെ 
ഉദഞാഹരെടം വട്യക്തമഞാക്ിയതക്.

അക്മിസടംഘമഞായി മഞാറിയ 
ഈ ടപഞാല്രീസക് സടംവിധഞാനടത് 
പയഞാഗി ആദിതട്യനഞാഥക് അധികഞാര
പമ്പതഞാടെ ആയുധമെിയിച്ക് കയ
റൂരി വിടകയഞാെക് ടെയ്തതക്. വളടര 
പ്രഞാകൃതമഞായ ധഞാരെകൾ മഞാത്രമഞാ
െക് ക്മസമഞാധഞാനപഞാലനടത് കു
റിച്ക് തനിക്കുള്ളടതന്നക് വിളിച്ചു 
പറയുന്നതഞായിരുന്നു പയഞാഗിയുടെ 
നഞാളിതുവടരയുള്ള വഞാക്കുടം പ്രവൃത്ി
യുടം. ജനഞാധിപതട്യപബഞാധപമഞാ, നി
യമ-ന്രീതി നിർവ്വഹെപമഞാ അപദേ
ഹത്ിനക് അപരിെിതമഞായിരുന്നു. 
ആദട്യനെപെികളിടലഞാന്നക് ആറെി
-പറഞാമിപയഞാ സക് ക്വഞാഡുകളഞായിരു
ന്നു. സ്ത്രീകടള ഉപദ്രവിക്കുന്നവടര 
കകകഞാരട്യടം ടെയ്ഞാൻ എന്ന പപരിൽ 
രൂപ്രീകരിച് ഈ സടംവിധഞാനടം �ല
ത്ിൽ തരടംതഞാഴ്ന്ന സദഞാെഞാര 
ടപഞാല്രീസക് ആയി മഞാറി. സ്ത്രീപുരുേ 
ബന്ടത്ക്കുറിച്ചുള്ള സടംഘപരി
വഞാർ-ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ അപങ്ങ

നിർമ്മഞാെടം, ഗടംഗ പുനരുജ്്രീവനടം, 
ഇപപെഞാൾ അപയഞാദ്ധട്യയിടല വൻ
കിെ രഞാമപക്ത്ര നിർമ്മഞാെ പദ്ധ
തി ഇടതഞാടക്യഞാെക് പയഞാഗി സർ
ക്ഞാരിടറെ പനട്ങ്ങളഞായി അവതരി
പെിക്ടപെടന്നതക്. കഹന്ദവ തഞാൽ
പരട്യഞാർത്ഥമുള്ള പദ്ധതികടളന്ന 
പ്രതിഛഞായയുള്ള ഇത്രടം പദ്ധതി
കൾ നിർമ്മഞാെരടംഗടത് സ്വകഞാ
രട്യഭ്രീമന്ഞാർക്കു പവണ്ിയുള്ളവയഞാ
െക്. ഇവയിലൂടെ, ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്ര
രഞായ, പകഞാെിക്െക്ഞായ യുപിയി
ടല സഞാധഞാരെക്ഞാർക്ക് എന് 
പ്രപയഞാജനടം കിട്ിടയന്നതഞാെക് 
അെിസ്ഥഞാന പെഞാദട്യടം. ദഞാരിദ്രട്യടം 
യുപിടയ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുകയഞാെക്. 
ആഗ്രയിൽ നിന്നക് പട്ിെി മരെ
ങ്ങൾ റിപപെഞാർട്ക് ടെയ്ടപെട്ടു. രഞാജട്യ
ത്ിടറെ വിവിധ സടംസ്ഥഞാനങ്ങളിൽ 
ടതഞാഴിൽ യഞാെിച്ചു കുെിപയറിയിട്ടു 
ള്ളതിൽ ഏ്വടം കുറഞ്തക് നഞാലു
പകഞാെി പപടരങ്കിലുടം ഉത്ർപ്രപദ
ശിൽ നിന്നഞാടെന്നുള്ള യഞാഥഞാർ
ത്ഥട്യടം ഇവിടെ നഞാടം ഓർക്െടം.

കഹന്ദവ പഞാര്രട്യത്ിടറെ 
വക്തഞാക്ടളന്ന പപരിലുള്ള ഇവരു
ടെ അവകഞാശവഞാദത്ിടറെ കഞാപ

ത്്രീർന്ന ഏ്വടം പിന്തിരിപെൻ 
വശങ്ങടള പപ്രഞാത്ഞാഹിപെിച്ക് ആളു
കടള ടത ി്ദ്ധരിപെിക്ഞാനുടം, അവടര 
സങ്കുെിത മതവികഞാരടം ഇളക്ിവി
ട്ക് തങ്ങൾ ചൂണ്ിക്ഞാട്ടുന്ന ശത്രുക്ൾ
ടക്തിപര ടവറിപയഞാടെ സടംഘെി
ക്കുവഞാനുടം തയ്ഞാറഞാക്കുന്ന ഒരു �ഞാ
സിസ്റ്റക് പ്രതട്യയശഞാസ്തമഞാെക്. മതവടം 
ഈശ്വരവിശ്വഞാസവടം ഈ വർഗ്്രീ
യവഞാദികളുടെ കകയ്ിൽ തരടം 
പപഞാടല ഉപപയഞാഗിക്കുവഞാനുള്ള 
ആയുധങ്ങൾ മഞാത്രമഞാകുന്നു. അതി
നപ്പുറടം ഒരു കൂറുടം അവർക്ക് മത
പത്ഞാപെഞാ, വിശ്വഞാസികപളഞാപെഞാ ഇല്ല.  

അക്രമടിസുംഘമരാെടി മരാറടിെ 
യപടി യപരാലഗീസ്

പലഞാകടത് ഏ്വടം വലിയ 
ടപഞാല്രീസക് പസനകളിടലഞാന്നഞാെക് 
യുപി ടപഞാല്രീസക്. എങ്കിലുടം കു്കൃ
തട്യങ്ങളുടെയുടം നിയമരഞാഹിതട്യത്ി
ടറെയുടം കഞാരട്യത്ിൽ രഞാജട്യടത് 
ഏ്വടം പമഞാശടം അവസ്ഥയുള്ള സടം
സ്ഥഞാനങ്ങളിടലഞാന്നഞാെക് ഉത്ർ
പ്രപദശക്. ബ്ിട്്രീേക് അധിനിപവശ
കഞാലത്തു തടന്ന ജഞാത്രീയമഞായുടം 
വർഗ്്രീയമഞായുടം ധ്രുവ്രീകരിക്ടപെട് 

വഗാസനുംരക്ഷണത്തിടറെ വപരിൽ ടചറുകിെ കശാ
പ്പുശാലകൾ അെച്ചുപൂട്ി കാലിക്െത്തക് കർശന
മായി നിവരാധിച്ക് ഈ വമഖലയിൽപ്രധാനമായുനും 
പ്രവർത്തിച്ിരുന്ന മുസ്ീങ്ങടളയുനും പിന്നാക്വി
ഭാഗത്തിൽടപ്ട്വടരയുനും സാമ്ത്തികമായുനും സാ
മൂഹികമായുനും തകർക്ാൻ ശ്രമിക്കുവമ്ാൾത്തടന്ന, 
ബീഫക് കയറ്റുമതി അെക്മുള്ള ഫുഡക് വപ്രാസസി
ങ്ങക് വമഖലയിൽ വൻവതാതിൽ നിവക്ഷപനും നില
നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സനുംസ്ാനമാണക് യു.പി. വഗാ
സനുംരക്ഷണവനും വർഗ്ീയ മുരോവാക്യങ്ങളനും പാ
വടപ്ട് ജനങ്ങടള കബളിപ്ിച്ക് വവാട്ടുതട്ാനുള്ള 
നാെ്യങ്ങൾ മാത്മാണക്.

apX-em-fn-̄  Nq-jW-s¯ a-d-bv-¡m³  
_n-sP-]n hÀ-¤o-b-X D-]-tbm-Kn-¡p¶p

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

(2-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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യ്ടം ഇടങ്ങിയ, സ്ത്രീവിരുദ്ധമഞായ 
വ്രീക്െടം ഇതിൽ പ്രകെമഞാെക്. 
മറുവശത്ക് ബിടജപിക്ഞാപരഞാ, വപര
െട്യവിഭഞാഗക്ഞാപരഞാ ആയ കു്വഞാ
ളികൾക്ക്  ശിക്ഞാഭ്രീതിടയഞാഴിവഞാ
യതിനഞാൽ സ്ത്രീകപളഞാെക് എത്ര ന്രീ
െമഞായ അക്മവമഞാകഞാടമന്ന തര
ത്ിലഞായി കഞാരട്യങ്ങൾ. 

ക്ിമിനലുകൾ ഒന്നുകിൽ യുപി 
വിട്ടു പപഞാകഞാൻ നിർബന്ിതരഞാകുടം 
അടല്ലങ്കിൽ അവടര ഏറ്റുമുട്ലിൽ 
വധിക്കുടം എന്നഞാെക് ഈ മുഖട്യമ
ന്തി 2017 നവടംബറിൽ പരസട്യമഞാ
യി പറഞ്തക്. അപദേഹത്ിടറെ 
ഈ ആശ്രീർവഞാദടം ടപഞാല്രീസിനു 
എന്മഞാകഞാടമന്ന സ്ഥിതി സൃഷ്ി
ച്ചു. ഭരെത്ിടറെ ആദട്യ 16 മഞാസ
ങ്ങൾക്ിെയിൽ 3000-ഓളടം ഏറ്റു
മുട്ലുകളിലഞായി 78 പപടരങ്കിലുടം 
മരിച്ചു എന്നതഞാെക് പുറത്തു വന്നി
ട്ടുള്ള കെക്ക്. പതഞാക്കുപപയഞാഗി
ക്ഞാൻ ടപഞാല്രീസിനു അതട്യഞാപവശ
മഞാെക്. 2018-ൽ ആപെിൾ ക്നി
യിടല ഒരു ഉപദട്യഞാഗസ്ഥടന, കക 
കഞാെിച്പപെഞാൾ വഞാഹനടം നിർത്ി
യില്ല എന്ന പപരിൽ ഒരു ടപഞാല്രീ
സകഞാരൻ ടവെിടവച്ചു ടകഞാന്നതക് 
ഏടറ വിവഞാദമഞായിരുന്നു. അടത്ി
ടെയഞാെക് വികഞാസക് ദുടബ എന്ന 
മ�ിയഞാതലവടനയുടം കൂട്ഞാളികപളയുടം 
അറസ്റ്റക് ടെയ്തിട്ടുടം, നിയമത്ിനു 
വിട്ടുടകഞാടക്ഞാടത ടപഞാല്രീസക് ഏറ്റു
മുട്ൽ ടകഞാലയിലൂടെ അവടര ഇല്ലഞാ
തഞാക്ിയതക്, ഭരെവർഗ്ത്ിനക് 
ഏടറ പവണ്ടപെട്വരഞായിരുന്ന ഈ 
പ്രതികൾ വഞായ തുറക്ഞാതിരിക്ഞാ 
നഞായിരുന്നു എന്നക് ആപരഞാപെടം 
ഉയർന്നിരുന്നു. യുപി ടപഞാല്രീസടം 
ക്ിമിനലുകളുടം തമ്മിലുള്ള അടത് 
ബന്ടത് പ്രതിപക്വടം മഞാധട്യ
മങ്ങളുടം നിര്രീക്കരുടം പലവരു  
ടതളിവകൾ സഹിതടം വട്യക്തമഞാ
ക്ിയിട്ടുണ്ക്. ഈ ഏറ്റുമുട്ൽ ടകഞാ
ലകടള സഞാധൂകരിച്ക് ആവശട്യഞാനു
സരെടം പ�ഞാറൻസികക് റിപപെഞാർട്ക് 
തയ്ഞാറഞാക്ിടക്ഞാടക്കുന്ന സടംവി
ധഞാനവടം സൃഷ്ിക്ടപെട്ടു. വധിച്വ
രുടെ മൃതപദഹടം പലപപെഞാഴടം കുടടം
ബത്ിനു വിട്ടുടകഞാടക്ഞാടത 
ടപഞാല്രീസക് തടന്ന കത്ിച്ചുകളയുടം 
എന്നു പറയടപെടന്നു. ഇപത സടം
വിധഞാനടം തടന്നയഞാെക് ഹത്രഞാസി
ടല ടപൺകുട്ിയുടെ പകസിലുടം 
ടപഞാല്രീസക് നെപെഞാക്ഞാൻ ശ്രമിച്തക്. 

ക്മസമഞാധഞാനടം ടമച്ടപെടത്ഞാ
ടനന്ന പപരിൽ പയഞാഗി സർക്ഞാർ 
ടപഞാല്രീസിപലക്ക് വൻപതഞാതിൽ 
നിയമനടം നെത്തുകയുടം ടപഞാല്രീസി
ടന ആധുനികവൽക്രിക്ഞാനുള്ള 
നെപെികൾ കകടക്ഞാള്ളുകയുടം 
ടെയ്തു. പുതിയ നിയമനത്ിലൂടെ 
പയഞാഗിയുടെ അനുയഞായികളുടം, സവർ
ണ്ണവിഭഞാഗങ്ങളുമഞാെക് കൂടതലഞായി 
ടപഞാല്രീസിപലക്ക് എത്ിയടതന്ന 
വിമർശനടം ഉയർന്നിരുന്നു. പൗരടന 
സമ്പൂർണ്ണ നിര്രീക്െത്ിലഞാക്ഞാ
നുടം, അവടന അെിച്മർത്ഞാനുടം, 
കൂടതൽ ആയുധങ്ങളുടം സഞാപങ്കതി

കവിദട്യയുടം ആൾബലവടം നൽകി 
ടപഞാല്രീസിടന ശക്തിടപെടത്തുക
യഞാെക് ആധുനികവൽക്രെത്ി
ലൂടെ യുപി. സർക്ഞാർ ടെയ്യുന്നതക് 
(മട്ല്ലഞാ സടംസ്ഥഞാനങ്ങളുടം ഇപത 
മഞാതൃകയിൽത്ടന്നയഞാെക് മുപന്ന
റുന്നതക്). ഇതിനക് രണ്ടു ലക്ട്യങ്ങ
ളഞാണുള്ളതക്. മുതലഞാളിത്ടം സൃഷ്ി
ക്കുന്ന ജ്രീവിത പ്രതിസന്ികളിൽ 
അസടംതൃപ്രഞായ ജനങ്ങൾ പ്രപക്ഞാ
ഭത്ിടറെ മഞാർഗ്ടം പതടടമന്നക് എല്ലഞാ 

മുതലഞാളിത് സർക്ഞാരുകളുടം തി
രിച്റിയുന്നു.  അതിനഞാൽ ഏതുവി
പധനയുടം ജനങ്ങളുടെ ഏ്വടം നട്യഞാ
യമഞായ പ്രതിപേധങ്ങൾ തെയഞാനുടം 
അവടര ഭയടപെടത്ി അെിച്മർ
ത്ഞാനുടം ടപഞാല്രീസിടറെ കരുത്തു 
വർദ്ധിപെിപച് മതിയഞാകൂ. രണ്ഞാമ
ടത് ലക്ട്യടം ആധുനികവൽക്ര
െടം തുറന്നുതരുന്ന വ്ിച് കപ്ഞാ
ളസഞാധട്യതയഞാെക്. പപക്, എത്ര 
ആധുനികവൽക്രിച്ിട്ടുടം ക്മസ
മഞാധഞാനനില ടമച്ടപെടകപയഞാ, കു
്കൃതട്യങ്ങൾ കുറയുകപയഞാ ടെയ്യു
ന്നില്ല. കഞാരെടം, ടപഞാല്രീസിടറെ 
ലക്ട്യടം അതല്ലപല്ലഞാ. 

യപടിെടിൽ െനരാധടിപത്യും 
കശരാപ്പു യെയ്യയപെടുന്നു

ജനഞാധിപതട്യത്ിനുടം നിയമ
വഞാഴ്ചക്കുടം യുപിയിടല ബിടജപി 
സർക്ഞാർ പുല്ലുവിലപപഞാലുടം കൽ
പെിക്കുന്നിടല്ലന്നക് കഴിഞ് മൂന്നര 
വർേടത് ഭരെടം ടതളിയിച്ചുക
ഴിഞ്ഞു. ഭരെഘെനടയയുടം ജൂഡി
േട്യൽ സടംവിധഞാനങ്ങടളയുടം മഞാധട്യ
മവിമർശനങ്ങടളയുടം പരമപുഛ
പത്ഞാടെയഞാെക് പയഞാഗി ഭരെടം 
കഞാണുന്നതക്. യു.പി സർക്ഞാർ കു
െിപെകപയഞാടെ കഞാണുന്ന പഡഞാ.
ക�്രീൽ ഖഞാടന രണ്ഞാമതുടം തുറുങ്കി
ലെച്തക് കരുതൽ തെങ്കൽ വകുപെക് 
െഞാർത്ിയഞായിരുന്നു. അറസ്റ്റിനുടം 
രണ്ടു മഞാസടം മുമ്പു നെന്ന ഒരു പ്ര
സടംഗത്ിടറെ പപരിൽ എങ്ങിടന
യഞാെക് കരുതൽ തെവക് സഞാധട്യമഞാ
കുന്നടതന്നക് പകഞാെതി പെഞാദട്യമുയർ
ത്ിയപപെഞാൾ ഒരു മറുപെിയുടം നൽ
കഞാൻ സർക്ഞാരിനഞായില്ല. സഞാധഞാ
രെ നിയമവട്യവസ്ഥകൾ എങ്ങി
ടനയഞാെക് ഇപ്രകഞാരടം നഗ്നമഞായി 
ലടംഘിക്കുന്നടതന്നക് നിയമരടംഗടത് 
പ്രമുഖടരല്ലഞാടം ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു. 
ഒരു പഡഞാക്ടടറ - അതുടം പകഞാവിഡക് 
കഞാലത്ക്- 200 ദിവസടം ജയിലില

െയ്കഞാൻ ഒരു നിയമത്ിടറെ പിൻ
ബലവടം അവർക്കു പവണ്ിവന്നില്ല. 
ടപഞാതുമുതൽ നശിപെിച്ചു എന്ന കു്ടം 
െഞാർത്ടപെട്, പൗരത്വ നിയമത്ി
ടനതിടരയുള്ള പ്രപക്ഞാഭങ്ങളിൽ 
പടങ്കടത് പ്രമുഖരുടെ െിത്രങ്ങൾ 
കൂ്ൻ പഹഞാർഡിടംഗുകളിലൂടെ ലകക് പനഞാ 
നഗരത്ിൽ പ്രദർശിപെിച്ിരിക്കുന്നുതക് 
ഉെൻ ന്രീക്ടം ടെയ്െടമന്നക് കഹ
പക്ഞാെതി കർശന നിർപദേശടം നൽ
കിയിട്ടുടം അതിനു തരിമ്പുടം വില 

കൽപെിക്ഞാൻ യു.പി സർക്ഞാർ കൂ
ട്ഞാക്ിയില്ല. തങ്ങൾ സപ്ര്രീടം പകഞാ
െതിയിൽ അപെ്രീൽ പപഞാവകയഞാ
ടെന്ന നട്യഞായടം ഉന്നയിച്ക് , സഞാമൂ
ഹട്യവട്യക്തിത്വങ്ങടള ടകഞാടടംകു്വഞാ
ളികളഞായി െിത്ര്രീകരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത 
പബഞാർഡുകൾ സർക്ഞാർ നഗരത്ിൽ 
നിലനിർത്ി. മുകളിൽ സൂെിപെിച്വ 
ഏതഞാനുടം ഉദഞാഹരെങ്ങൾ മഞാത്രടം. 
പൗരത്വനിയമത്ിടനതിപര സമഞാ
ധഞാനപരമഞായി പ്രതിപേധിച് അലി
ഗഢക് സർവ്വകലഞാശഞാലയിടല വി
ദട്യഞാർത്ഥികടള കഞാ്സിൽ കെന്നു
കയറി അതിക്രൂരമഞായി ടപഞാല്രീസക് 
പനരിട്ടു. പ്രതിപേധത്ിൽ പടങ്ക
ടത് ആയിരക്െക്ിനു പപർ 
അറസ്റ്റിലഞായി. 19 പപർ ടകഞാല്ലടപെ
ട്ടു എന്നതക് ഔപദട്യഞാഗികഭഞാേട്യടം. 
നഷ്ടം ഈെഞാക്ഞാടനന്ന പപരിൽ 
പൗരപ്രമുഖരുടെ സ്വത്ക് ജപ്ി ടെ
യ്യുന്നതെക്മുള്ള നെപെികൾ കക
ടക്ഞാണ്ടു. ഹത്രഞാസിൽ ടകഞാലടെ
യ്ടപെട് ടപൺകുട്ിയുടെ ബന്ധുക്
ടള കഞാെഞാൻ അവിപെക്കു പുറടപെ
ട് പ്രിയങ്ക ഗഞാന്ിടയ പപഞാടലടയഞാ
രു പനതഞാവിടന പപഞാലുടം യുപി 
പപഞാല്രീസക് ശഞാര്രീരികമഞായി കപയ്
്ടം ടെയ്തതഞാെക് ഏ്വടമഞാടവില
ടത് സടംഭവടം. സഞാമൂഹട്യ-സഞാടം
സക് കഞാരിക വട്യക്തിത്വങ്ങൾ, മഞാധട്യമ 
പ്രവർത്കർ, എഴത്തുകഞാർ, സഞാ
മൂഹട്യ പ്രവർത്കർ തുെങ്ങിയവർ
ടക്തിടര എണ്ണമ് വട്യഞാജപകസ്സു
കളഞാെക് യുപി പപഞാല്രീസക് രജിസ്റ്റർ 
ടെയ്തിരിക്കുന്നതക്.  പ്രതിപേധി 
ക്കുന്നവപരഞാെക് സർക്ഞാർ ബദക് ലഞാ 
അഥവഞാ പ്രതികഞാരടം ടെയ്യുടമന്നഞാ
െക് ജനഞാധിപതട്യപബഞാധടം ടതഞാട്ടു
ത്രീണ്ഞാത് ഈ മുഖട്യമന്തി പരസട്യ
മഞായി ഭ്രീേെിടപെടത്ിയതക്. 
ഇതഞാെക് ജനഞാധിപതട്യ നിയമവഞാ
ഴ്ചപയഞാടള്ള പയഞാഗി സർക്ഞാരിടറെ 
നിലപഞാെക്.

സർക്ഞാരിടറെ വ്രീഴ്ചകൾടക്തി

ടര നിലപഞാടെടക്കുന്നവടര, സതട്യടം 
പറയുന്നവടര തികഞ് �ഞാസിസ്റ്റക് 
കശലിയിൽ ഇല്ലഞായ്മ ടെയ്ഞാൻ 
പയഞാഗി സർക്ഞാർ ശ്രമിക്കുന്നതിടറെ  
ഏ്വടം കൃതട്യമഞായ  ഉദഞാഹരെമഞാ
െക് പഡഞാക്ടർ ക�്രീൽഖഞാൻ. പയഞാ
ഗിയുടെ സ്വന്തടം പഗഞാരഖക്പൂരിടല 
സർക്ഞാർ ആശുപത്രിയിടല ശി
ശുപരഞാഗവിദഗ്ദനഞായിരുന്ന പഡഞാ. 
ഖഞാൻ.  അവിടെ 2017 ആഗസ്റ്റിൽ, 
70 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്തക് സർക്ഞാ
രിടറെ ഗുരുതരമഞായ അനഞാസ്ഥ കഞാ
രെമഞാടെന്നക് അപദേഹടം പരസട്യ
മഞായി പറഞ്ഞു. തക്സമയത്ക് 
ഓകക് സിജൻ ലഭട്യമഞാക്യിരുടന്ന
ങ്കിൽ കുട്ികളുടെ മരെടമഞാഴിവഞാ
ക്ഞാൻ കഴിയുമഞായിരുന്നുടവന്ന നി
ലപഞാടെടത്തുടവന്ന ഒ്ക്ഞാരെ
ത്ഞാൽ അപദേഹടം നിരന്തരടം പവട്
യഞാെടപെട്ടു. തുറുങ്കിലെയ്കടപെട്ടു. അന്നു 
മുതൽ അപദേഹടം ഭരെകൂെത്ിടറെ 
കണ്ണിടല കരെഞാെക്. പിന്ന്രീെക് പൗ
രത്വ നിയമത്ിടനതിടര പ്രസടം
ഗിച്തിടറെ പപരിൽ  പദശ്രീയ സ
രക്ഞാ നിയമമനുസരിച്ക് സർക്ഞാർ 
പഡഞാ. ഖഞാടന വ്രീണ്ടുടം 200 ദിവസ
ത്ിലധികടം ജയിലിലെച്ചു.   കവ
രഞാഗട്യബുദ്ധിപയഞാടെയുള്ള ഈ സർ
ക്ഞാരിടറെ പ്രവർത്നങ്ങളുടെ പനർ
സഞാക്ട്യമഞാെക് പഡഞാ. ക�്രീൽഖഞാൻ.

യ.പടി.െടിയല സരാമൂഹ്യ  
തകർയചെയ്കതടിയര െനരാധടിപ
ത്യപ്രബുദ്ധത ഉെരയടെ

നഞാളിതുവടര സടംസ്ഥഞാനടം ഭരി
ച്, പകഞാൺഗ്രസക് അെക്ടം എല്ലഞാ 
നിറങ്ങളിലുമുള്ള രഞാഷ്ട്രീയപഞാർട്ിക
ളുപെയുടം സർക്ഞാരുകൾക്കുടം, യുപി
യുടെ ദയന്രീയമഞായ പിന്നഞാക്ഞാവ
സ്ഥയിൽ ഉത്രവഞാദിത്മുണ്ക്. 
തഞാതക്കഞാലിക ടതരടഞ്ടപ്പു പന
ട്ങ്ങൾക്ഞായി എല്ലഞാക്ഞാലത്തുടം 
ഇവടരല്ലഞാടം വർഗ്്രീയതയുടം ജഞാത്രീ
യതയുടം അകമഴിഞ്ക് പപ്രഞാത്ഞാ
ഹിപെിച്ചു. ഇന്തട്യയിടല ഏ്വടം ജന
സടംഖട്യയുള്ള ഈ സടംസ്ഥഞാനത്ി
ടറെ സഞാമൂഹികവടം, സഞാ്ത്ിക
വടം വിദട്യഞാഭട്യഞാസപരവമഞായ പിന്നഞാ
ക്ഞാവസ്ഥ പരിഹരിക്ഞാൻ ആത്ഞാർ
ത്ഥമഞായ ഒരു നെപെിയുടം ഇവരഞാരുടം 
കകടക്ഞാണ്ില്ല. എന്നഞാൽ പയഞാഗി 
ആദിതട്യനഞാഥക് എന്നു വിളിക്ടപെ
ടന്ന അജയക് പമഞാഹൻ ബിഷ്ക് 2017 
മഞാർച്ിൽ യുപി മുഖട്യമന്തിയഞായി 
അധികഞാരപമ്പതഞാടെ യുപിയിൽ 
നിലവിലുണ്ഞായിരുന്ന സ്ഥിതിഗ
തികൾ ത്രീർത്തുടം വേളഞാവകയഞാ
ണുണ്ഞായതക്. ദഞാരിദ്രട്യവടം പട്ിെി
യുടം പരഞാഗപ്രീഡകളുടം വർദ്ധിക്കുന്നു
ടവന്നതിപനഞാടെഞാപെടം െരിത്രത്ി
ലുണ്ഞായിട്ില്ലഞാത് സഞാമൂഹട്യത്കർ
ച്യഞാെക് യുപി എന്ന സടംസ്ഥഞാനടം 
അഭിമുഖ്രീകരിക്കുന്നതക്. പപപിെിച് 
വർഗ്്രീയവഞാദികളുടം സവർണ്ണ   പ്ര
മഞാെിമഞാരുടം ജഞാതിരഞാഷ്ട്രീയക്ഞാരുടം 
സഞാമൂഹട്യരടംഗടം അെക്ിവഞാഴന്നു. 
മഞാ�ിയഞാസടംഘങ്ങളുടം ക്ിമിനൽ
ക്കൂട്ങ്ങളുടം രഞാഷ്ട്രീയ പിൻബലപത്ഞാ
ടെ ടകഞാലപഞാതകങ്ങൾക്കുടം ബലഞാൽ

സടംഗങ്ങൾക്കുടം എല്ലഞാത്രടം സഞാ
മൂഹട്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുടം 
ചുക്ഞാൻ പിെിക്കുന്നു. നിയമരഞാഹി
തട്യത്ിനു സർക്ഞാർതടന്ന പനതൃ
ത്വടം നൽകുന്നു. നന്യുടെയുടം സതട്യ
ത്ിടറെയുടം ടെറുതിരികൾ ഊതി
ടക്ടത്ടപെടന്നു. എത്രപമൽ ഭയഞാ
നകമഞായ ഒരു സഞാമൂഹട്യസഞാഹെരട്യ
മഞാെക് ബിടജപിയുടെ ഭരെടം സൃ
ഷ്ിച്ിരിക്കുന്നടതന്നക് ഇന്നക് അള
ക്ഞാൻ പപഞാലുമഞാവില്ല. 

നമ്മുടെ െരിത്രത്ിൽ ഈ ഗടംഗ
-യമുന സമതലഭൂവിടറെ പ്രഞാധഞാനട്യടം 
വളടര വലുതഞാെക്. കഞാശിയുടം ആഗ്ര
യുടം തഞാജക്മഹലുമെക്ടം ഇന്നുടം പലഞാ
കടത് ആകർേിക്കുന്ന സഞാടംസക് കഞാ
രിക കപതൃകങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര
പയഞാ ശിരസ്സുയർത്ി നിൽക്കുന്നു. 
1857-ൽ ബ്ിട്്രീഷുകഞാർടക്തിടര 
ഉയർന്ന ആദട്യസടംഘെിത പപഞാരഞാ
ട്ത്ിടറെ തുെക്ടം മ്രീറ്ിലഞായിരു
ന്നു. സ്വഞാതന്തട്യസമരത്ിടല അന
നുരഞ്ജനധഞാരയുടെ വ്രീറു് പപഞാരഞാ
ട്ങ്ങൾ പലതുടം നെന്നതക് ഈ മണ്ണി
ലഞായിരുന്നു. െന്ദ്രപശഖർ ആസഞാദക്, 
രഞാടംപ്രസഞാദക് ബിസ്ിൽ, അഷ്ഫഖുള്ള 
ഖഞാൻ തുെങ്ങിയ പപഞാരഞാളികളുടെ 
ജന്നഞാെക്.  ബനഞാറസക് സർവകലഞാ
ശഞാലയുടം അലിഗഢടം പപഞാടലയുള്ള 
സ്ഥഞാപനങ്ങൾ ഇവിടെയഞാെക്. ദഞാ
രിദ്രട്യവടം പിന്നഞാക്ഞാവസ്ഥയുടം ഉണ്ഞാ
യിട്ടുടം ഇന്ദിരഞാഗഞാന്ിയുടെ അെിയ
ന്തിരഞാവസ്ഥയക് ടക്തിപര ശക്തമഞായ 
മറുപെി നൽകഞാനുള്ള രഞാഷ്ട്രീയപബഞാ
ധടം ഒരുകഞാലത്ക് യുപിയിടല ജന
ങ്ങൾ പ്രദർശിപെിച്ിരുന്നു. യുപി 
പനരിടന്ന ഇന്നടത് അതിപരിതഞാ
പകരമഞായ സഞാഹെരട്യടത് മഞാ്ഞാൻ 
ജനങ്ങൾ ഉെർടന്നഴൽക്കുക തടന്ന 
ടെയ്യുടം. 

യു.പിയിടല കവദയുതി പമഖ
ലയുടെ സ്വകഞാരട്യവൽക്രെത്ി
ടനതിടര 15 ലക്ടം ടതഞാളിലഞാളി
കൾ നെത്ിയ പ്രപക്ഞാഭത്ിടറെ 
മു്ിൽ പയഞാഗി സർക്ഞാർ മുട്ടുകു
ത്ിയതക് ഒരു സപന്ദശമഞാെക്. രഞാ
ജട്യത്ിടറെ ടതഞാഴിൽശക്തിയുടെ 
ഏ്വടം ഗെട്യമഞായ വിഭഞാഗമഞാെക് 
ഈ സടംസ്ഥഞാനടത് അപങ്ങയ്ടം 
ദരിദ്രരഞായ കർേകരുടം കർേക
ടത്ഞാഴിലഞാളികളുടം കൂലിപെെിക്ഞാരുടം, 
ഒപെടം ടതഞാഴിൽരഹിതരഞായ യുവജ
നങ്ങളുടം. ഈ വ്ിച് ടതഞാഴിൽശ
ക്തി, സഞാമൂഹികവടം സഞാടംസക് ക്ഞാ
രികവടം ജനഞാധിപതട്യപരവടം വി
ദട്യഞാഭട്യഞാസപരവമഞായ പുപരഞാഗതി 
കകവരിച്ക് വർഗ്പബഞാധടം പനെി
യഞാൽ, പിടന്ന ഇന്തട്യയിടല ചൂേ
കവർഗ്ത്ിനക് നിലനിൽപ്പുണ്ഞാകി
ല്ല. ഇതക് അറിയഞാവന്ന മുതലഞാളിവർ
ഗ്വടം അവരുടെ ആജ്ഞഞാനുവർ
ത്ികളഞായ ഭരെകൂെവടം, ഈ ജന
തടയ എന്നുടം ഭിന്നിപെിച്ചു നിർത്ഞാൻ, 
പരസ്പരടം പപഞാരെിപെിച്ക് നിർത്ഞാ
നുടം, അതുവഴി വർഗ്പബഞാധവടം വർ
ഗ്പരമഞായ ഐകട്യവടം അവരിൽ 
നിന്നുടം അകടലയഞാക്ഞാനുടം ശ്രമി
ക്കുകയഞാെക്. ജനങ്ങൾക്കു പനർവ

സാമൂഹ്യ -സാനുംസക് കാരിക വ്യക്ിത്ങ്ങൾ, മാധ്യമ 
പ്രവർത്തകർ, എഴുത്കാർ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്ത
കർ തുെങ്ങിയവർടക്ാടക്ടയതിടര എണ്മറ്റ 
വ്യാജവകസ്സുകളാണക് യുപി വപാലീസക് രജിസ്റ്റർ ടച
യ്ിരിക്കുന്നതക്.  സർക്ാരിടറെ വീഴ്ചകൾടക്തിടര 
നിലപാടെടുക്കുന്നവടര, സത്യനും പറയുന്നവടര തി
കഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റക് ശശലിയിൽ ഇല്ലായക്മ ടചയ്ാൻ 
വയാഗി സർക്ാർ ശ്രമിക്കുന്നതിടറെ  ഏറ്റവനും കൃ
ത്യമായ  ഉദാഹരണമാണക് വഡാക്ടർ കഫീൽഖാ
ടനതിടര ശകടക്ാണ് നെപെികൾ.
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തുപക്്രീയതയുമില്ല ജനഞാധിപതട്യ
വമില്ല എന്നതഞാെക് സ്ഥിതി. മുത
ലഞാളിവർഗ് രഞാഷ്ട്രീയത്ിനക് ബദ
ലഞായി ടതഞാഴിലഞാളിവർഗ്ത്ിടറെ 
രഞാഷ്ട്രീയമഞാെക് ഇെതുപക്ടം ഉയർ
ത്ിപെിെിപക്ണ്തക്. പകന്ദ്രടം ഭരി
ക്കുന്നതക് ബിടജപി ആയഞാലുടം
പകഞാൺഗ്രസക് ആയഞാലുടം  അപത
നയങ്ങൾ കൗശലപൂർവ്വടം പിന്
െരുക എന്നതഞാെക് എൽഡിഎ�ക് 
സർക്ഞാരുകൾ പകരളത്ിൽ അനു
വർത്ിക്കുന്ന ര്രീതി. ടപഞാതുപമഖ
ലയുടെ സ്വകഞാരട്യവൽക്രെടം വി
ദട്യഞാഭട്യഞാസത്ിടറെ വഞാെിജട്യവൽ
ക്രെടം െഞാർജക് നികുതി വർദ്ധ
നവകൾ തുെങ്ങിയവയിടലഞാടക് 
ഇതക് പ്രകെമഞാെക്. സർക്ഞാർ ഉപദട്യ
ഞാഗസ്ഥരുടെ ശ്ളടം ആറുമഞാസടം
കൂെി ഏകപക്്രീയമഞായി പിെിടച്
ടക്ഞാൻ ത്രീരുമഞാനിക്കുന്നതക് ഈ 
സമ്രീപനത്ിടറെ അെിസ്ഥഞാന
ത്ിലഞാെക്. ആപരഞാഗട്യപമഖലടയ
പപെഞാലുടം ഇതിൽനിന്നക് ഒഴിവഞാക്കു
ന്നില്ല. 868 ജൂെിയർ പഡഞാക്ടർ
മഞാരിൽ 382 പപർക്ക് മൂന്നുമഞാസ
മഞായി ശ്ളടം കിട്ടുന്നില്ല. ഇവരു
ടെപപഞാലുടം ശ്ളടം പിെിടച്ടക്കുന്നു.

ടതഞാഴിടലടക്കുന്ന ജനവിഭഞാ
ഗങ്ങപളഞാടള്ള സമ്രീപനത്ിൽ തി
കഞ് ഇെതുപപക്തര നിലപഞാ
െിപലയ്ക്കുടം എൽഡിഎ�ക് ഭരെടം 
എത്ിപച്ർന്നിരിക്കുന്നു. പതഞാട്ടം 
ടതഞാഴിലഞാളികളുടെ യഞാതനകൾ 
ഇവരുടെ കണ്ണുതുറപെിക്ഞാത്തക് 
അതുടകഞാണ്ഞാെക്. അവർക്ക് നൽ
കുന്ന വഞാഗ്ദഞാനങ്ങൾ പതി്ഞാണ്ടുക
ളഞായിട്ടുടം പഞാലിക്ടപെെഞാടത അവ
പശേിക്കുന്നു. മുതലഞാളിമഞാരുടെ 
ടകഞാെിയ ചൂേെത്ിനക് പപരഞാ
ക്മഞായി ഒത്ഞാശ ടെയ്യുന്നു. ഇെ
തുപലബലുള്ള പരേഡക് യൂെിയനു

കൾ ബഹിേക് ക്രിച്ക് മുപന്നഞാട്ടുവരഞാൻ 
ആയിരക്െക്ിനക് ടതഞാഴിലഞാളി
കടള നിർബന്ിതരഞാക്കുന്നതക് 
ഈ സഞാഹെരട്യമഞാെക്. അെിമപെ
െിയുടെയുടം പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെയുടം 
പിന്നഞാക്ഞാവസ്ഥയുടെയുടം ദുരിത
ങ്ങൾപപറി ജ്രീവിതടം തള്ളിന്രീക്കു
ന്നതക് അപനകഞായിരങ്ങളഞാെക്. 

ഇെതുപക് രഞാഷ്ട്രീയടം സമര
രഞാഷ്ട്രീയമഞാെക്. നിലനിൽക്കുന്ന 
വട്യവസ്ഥിതിടയ അെിസ്ഥഞാനപ
രമഞായി പരിവർത്നടപെടത്ഞാൻ 
അടതഞാന്നുമഞാത്രപമ മഞാർഗ്മുള്ളൂ 
എന്നതുടകഞാണ്ഞാെക് ഇെതുപക്ടം 
സമരപഞാത ടതരടഞ്ടക്കുന്നതക്. 
ചൂേെരഹിതമഞാടയഞാരു സമൂഹ
ത്ിടറെ സൃഷ്ിയിപലയ്ക്കുള്ള ചുവട
വയ്പുകളഞാെക് ഈ സമരങ്ങൾ. 
1967ലുടം 69ലുടം ബടംഗഞാളിൽ 
സിപിഐ, സിപിഐ(എടം) പഞാർ
ട്ികപളഞാടെഞാപെടം ഭരെടം നെത്ിയ 
എസക്.യു.സി.ഐ നട്യഞായമഞായ ടതഞാ
ഴിലഞാളി സമരങ്ങളിൽ പപഞാല്രീസക് 
ഇെടപെരുതക് എന്ന നയടം മുപന്നഞാ
ട്ടുവച്തുടം നെപെിലഞാക്ിയതുടം ഈ 
കഞാഴ്ചപെഞാെിലഞാെക്. എന്നഞാൽ മുത
ലഞാളിമഞാരുടെ ആശ്രീർവഞാദപത്ഞാ
ടെ അധികഞാരടം നിലനിർത്ഞാൻ  
ഈ നിലപഞാെക് സഹഞായകരമടല്ല
ന്നുകണ് സിപിഐ, സിപിഐ
(എടം) പഞാർട്ികൾ എസക്.യു.സി.
ഐയുമഞായുള്ള െങ്ങഞാത്ടം അവ
സഞാനിപെിക്കുകയുടം മുതലഞാളിത്ഞാ
നുകൂലമഞായ പഞാതയിലൂടെ മുപന്നഞാ
ട്ടുപപഞാകുകയുടം ടെയ്തു. ഈ പഞാർട്ി
കളുടെ സമരവിരുദ്ധ നിലപഞാെക് 
പിന്ന്രീെക് നഞാൾക്കുനഞാൾ ശക്തിടപെ
ടകയഞാെക് ഉണ്ഞായതക്. 

ഇന്നക് പകരളത്ിൽ സമരടം 
ടെയ്യുന്നവടര ക്രൂരമഞായി അെിച്
മർത്തുന്ന നിലപഞാെഞാെക് എൽഡി
എ�ക് സർക്ഞാരിനുള്ളതക്. സമര

ങ്ങടള മഞാത്രമല്ല, എതിർപെിടറെ 
നഞാമ്പുകടളപപെഞാലുടം മുളയിടല നുള്ളി 
അധികഞാരക്പസരകൾ സരക്ി
തമഞാക്കുന്ന തരത്ിപലയ്കക് ഭരെടം 
മഞാറിക്ഴിഞ്ഞു. പകഞാഴിപക്ഞാെക്, 
രണ്ക് ടെറുപെക്ഞാടര മഞാപവഞാ വഞാ
ദികടളന്നക് മുദ്രകുത്ി 9 മഞാസടം 
ജയിലിലെച്തക് ഒരു ജനഞാധിപതട്യ 
സർക്ഞാരിനുപപഞാലുടം ഭൂേെമല്ല 
എന്നിരിടക് ഇെടതന്നവകഞാശ
ടപെടന്ന സർക്ഞാരഞാകുപ്ഞാൾ അതക് 
അക്ന്തവട്യമഞായ അപരഞാധമഞാകു
ന്നു. മഞാപവഞായിസ്റ്റുകളുടെ രഞാഷ്ട്രീയ 
നിലപഞാടകപളഞാെക് വിപയഞാജിക്കു
പ്ഞാൾത്ടന്ന ഒരഞാൾക്ക് മഞാപവഞാ
യിസ്റ്റക് സടംഘെനകളുടെ രഞാഷ്ട്രീയ
പത്ഞാെക് ആഭിമുഖട്യടം പുലർത്ഞാനു
ള്ള അനിപേധട്യമഞായ അവകഞാശടം 

ജനഞാധിപതട്യവട്യവസ്ഥ അടംഗ്രീക
രിക്കുന്നുണ്ക് എന്ന വസ്തുത മറക്ഞാ
നഞാവില്ല. ബൂർേ്വഞാ പകഞാെതിക്കു
പപഞാലുടം ദഹിക്ഞാത് നെപെി 
എൽഡിഎ�ക് ഭരെത്ിൽനിന്നു
ണ്ഞാകുന്നതക് രഞാഷ്ട്രീയ ധഞാർമികത
യുടെ അധ:പതനമഞായി തിരിച്
റിപയണ്തപല്ല.

പലഞാകടമ്ഞാടടം മുതലഞാളിത് 
വട്യവസ്ഥ തകർച്ടയ പനരിടക
യഞാെക്. മുതലഞാളിത് ഉൽപെഞാദന 
വിതരെ സമ്പ്രദഞായത്ിനക് സമൂ
ഹടത് ഒരിഞ്ചുപപഞാലുടം മുപന്നഞാട്ടു 
നയിക്ഞാനഞാവില്ല എന്ന െരിത്ര 
യഞാഥഞാർത്ഥട്യമഞാെക് ഈ തകർച് 
ടവളിവഞാക്കുന്നതക്. കൂടതൽ ഉയർ
ന്ന പസഞാേട്യലിസ്റ്റക് ഉൽപെഞാദന വട്യ
വസ്ഥയിപലയ്കക് സമൂഹടം പരിവർ
ത്നടം ടെയ്യുക എന്നതുമഞാത്രപമ 
ഈ തകർച്യ്കക് ശഞാശ്വത പരിഹഞാ
രമഞായുള്ളൂ. ഈ പരിവർത്നത്ി
ടറെ ആവശട്യകതയുടം ഔന്നതട്യവടം 
അദ്ധ്വഞാനിച്ചു ജ്രീവിക്കുന്ന ജനവി
ഭഞാഗങ്ങടളയഞാടക പബഞാധട്യടപെട
ത്തുകയുടം അവടര ആ മഹത്ഞായ 
ലക്ട്യടം മുൻനിർത്ി സമരപവദി

കളിൽ അെിനിരത്തുകയുമഞാെക് 
കമ്മയൂെിസ്റ്റുകളുടെ ഉത്രവഞാദി
ത്ടം. സമരങ്ങടള ശക്തിടപെടത്തു
ന്ന നിലപഞാടെടക്ഞാൻ ഇെതുപക്ടം 
ബഞാധട്യസ്ഥമഞാകുന്നതക് അതുടകഞാ
ണ്ഞാെക്. 

സ്വഞാതന്തട്യപ്രഞാപ്ിയുടെ നഞാൾ
മുതൽ മുതലഞാളിവർഗ്രഞാഷ്ട്രീയമഞാെക് 

പകന്ദ്രഭരെത്ിനക് പനതൃത്വടം നൽ
കിയപകഞാൺഗ്രസ്സുടം പിന്ന്രീെക് ബി
ടജപിയുടം അനുവർത്ിച്ക് പപഞാ
രുന്നതക്. ജനജ്രീവിതടം അെിക്െി 
തകരുന്നതുടം മുതലഞാളിവർഗ്ടം സ്
ത്ക് കുന്നുകൂട്ടുന്നതുടം മതുലഞാളിത് 
നയങ്ങൾ അനുവർത്ിക്കുന്നതു
ടകഞാണ്ഞാെക്.  ഇതിടനതിരഞാടയഞാ
രു പ്രവഞാഹടം രഞാജട്യവട്യഞാപകമഞായി 
വളർത്ിടയടക്ഞാൻ സിപിഐ, 
സിപിഐ(എടം) പഞാർട്ികൾ മി
നടക്െഞാതിരുന്നതുമൂലമഞാെക് മുത
ലഞാളിവർഗ് രഞാഷ്ട്രീയടം ഇത്രപയടറ 
കരുത്തുടം മനുേട്യത്വവിരുദ്ധതയുടം 
പ്രദർശിപെിക്കുന്ന സ്ഥിതി രഞാജട്യ
ത്ക് സടംജഞാതമഞായതക്. അധികഞാര
ത്ിടറെ ഉഛേിഷ്ങ്ങൾക്കു പിന്നഞാ
ടലയുള്ള അവരുടെ പരക്ടംപഞാ
ച്ിൽ ടതഞാഴിലഞാളിവർഗ്ടത് 
ടകഞാെിയ ചൂേെത്ിപലയ്ക്കുടം അെി
ച്മർത്ലിപലയ്ക്കുടം നിസ്ഹഞായഞാ
വസ്ഥയിപലയ്ക്കുടം തള്ളിയിട്ിരിക്കു
ന്നു. അപതഞാടെഞാപെടം ഇെതുപക് 
വിരുദ്ധത ഈ പ്രസ്ഥഞാനങ്ങളുടെ 
തടന്ന ജ്രീർെതയ്ക്കുടം വഴിടയഞാരു
ക്കുകയുണ്ഞായി. പഞാർട്ിയിടല പി
ളർപ്പുകൾ അഴിമതി വർഗ്്രീയ 
െഞായക് വക് സഞാടംസക് കഞാരികഞാധഃപത
നടം തുെങ്ങി എല്ലഞാ തിന്കളുടെയുടം 
കൂെഞാരമഞായി വലതുപക്ടത്പപെഞാ
ടലതടന്ന ഇെടതന്നവകഞാശടപെ
ടന്ന ഈ പഞാർട്ികളുടം പരിെമി
ച്ിരിക്കുന്നു.

ഭരെത്ിടറെ അവസരവടം 
സഞാദ്ധട്യതകളുടം സമരരഞാഷ്ട്രീയടത് 
പപഞാേിപെിടച്ടക്ഞാനഞായി ഉപ
പയഞാഗടപെടത്തുക എന്ന ഇെതുപ
ക് ധർമ്മടം അവഗെിക്ടപെട്
പതഞാടെ പഞാർട്ിടയഞാന്നഞാടക അഴി
മതിയിപലയ്കക് വഴതിവ്രീഴകയുടം  
ടെയ്തിരിക്കുന്നു. ടതഞാഴിൽരഹിത
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മുതലാളിവർഗ് രാഷ്ടീയത്തിനക് ബദലായി ടതാ
ഴിലാളിവർഗ്ത്തിടറെ രാഷ്ടീയമാണക് ഇെതുപക്ഷനും 
ഉയർത്തിപ്ിെിവക്ണ്തക്. വകന്ദനും ഭരിക്കുന്നതക് 
ബിടജപി ആയാലുനും വകാൺഗ്രസക് ആയാലുനും  
അവതനയങ്ങൾ കൗശലപൂർവ്നും പിന്തുെരുക 
എന്നതാണക് എൽഡിഎഫക് സർക്ാരുകൾ വക
രളത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുന്ന രീതി. ടപാതുവമ
ഖലയുടെ സ്കാര്യവൽക്രണനും വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിടറെ വാണിജ്യവൽക്രണനും ചാർജക് നികുതി 
വർദ്ധനവകൾ തുെങ്ങിയവയിടലാടക് ഇതക് 
പ്രകെമാണക്. 

ഴി കഞാട്ഞാൻ പരട്യഞാപ്മഞായ, ഉയർന്ന 
ജനഞാധിപതട്യ പ്രബുദ്ധതയുടെ ഉൾ
ക്രുത്തുള്ള ഒരു പ്രപക്ഞാഭടം പട
ത്തുയർത്ിടക്ഞാണ്ക് മഞാത്രപമ യു
പിയുടെ ഈ ദുർഗ്തിക്കു മഞാ്മുണ്ഞാ
ക്ഞാൻ കഴിയൂ. ടതരടഞ്ടപെിടല 
രഞാഷ്ട്രീയപനട്ങ്ങൾക്ഞായുള്ള തരടം
തഞാെ  ഏർപെഞാെല്ല അതക്. അതി
നുമപ്പുറപത്യ്കക് ജനങ്ങടള നയി
ക്ഞാൻ പ്രഞാപ്ിയുള്ള ജനഞാധിപതട്യ 
മുപന്ന്മഞാെക് പവണ്തക്.    

വ്രീണ്ടുടം ആവർത്ിക്ടട്, തി
കഞ് ജനഞാധിപതട്യ വിരുദ്ധതയുടം 
വർഗ്്രീയതയുടം മുഖമുദ്രയഞാക്ിയ 
പയഞാഗി ആദിതട്യനഞാഥക് സർക്ഞാരി
നു ക്രീഴിൽ ഹത്രഞാസക് ഒരു ഒ്ടപെട് 
സടംഭവമഞാകുന്നില്ല. ഈ ക്രൂരപ്രീഡ
നടത് ദുരഭിമഞാനടക്ഞാലയഞാക്ി 
െിത്ര്രീകരിച്ക് പ്രതികടള രക്ിക്ഞാ
നുള്ള ജഞാതിപക്ഞാമരങ്ങളുടെ ഉറ
ഞ്ഞുതുള്ളൽ വിജയിപച്ക്ഞാടം. ദളി
തപരയുടം പിന്നഞാക്ക്ഞാടരയുടമഞാ
ടക്, തങ്ങളുടെ കഞാൽക്്രീഴിലിട്ടു 

െവിട്ിടമതിക്ഞാൻ പരിശ്രീലിപെി
ക്ടപെട് ഈ ഭ്ഞാന്തിൽ, ഇനിയുടം 
ഇത്രടം സടംഭവങ്ങൾ ആവർത്ി
ക്ടപെെഞാടം. ഉന്നതരഞായ പ്രതികടള 
രക്ിക്ഞാനുടം ഇരടയ പതപജഞാവധടം 
ടെയ്ഞാനുടം ജനഞാധിപതട്യപമഞാ മനു
േട്യത്വപമഞാ ടതഞാട്ടുത്രീണ്ിയിട്ില്ലഞാ
ത് സടംഘപരിവഞാര പ്രസ്ഥഞാനങ്ങളുടം 
അതിടറെ സർക്ഞാരുടം, അതിടറെ 
മൂശയിൽ വഞാർടത്ടത് ടപഞാല്രീസടം 
മത്രിക്കുടം. അതിനഞാൽ രഞാജട്യടമഞാ
ട്ഞാടക നെപെഞാക്കുന്ന  ഭരെപരമഞായ 
�ഞാസിസ്റ്റക് നെപെികളുടെ അടത് 
ഘട്മഞായ  യുപി പമഞാഡലിടന പരഞാ
ജടപെടപത്ണ്തക് രഞാജട്യത്ിടറെ 
നിലനിൽപെിനു തടന്ന ആവശട്യമഞാ
െക്. ജഞാതിക്കുടം മതത്ിനുടം അത്രീ
തമഞായി, അധ്വഞാനിച്ചു ജ്രീവിക്കുന്ന 
എല്ലഞാവരുടം ഒ്ടക്ട്ഞായി, ശരിയഞായ 
വർഗ്പബഞാധപത്ഞാടെ ഉെർടന്ന
െ്രീക്െടം. ഇവിടെ ഹത്രഞാസക് ഒരു 
പ്രത്രീകമഞാകടട്, ജനഞാധിപതട്യ മൂ
ലട്യങ്ങളുടം അവകഞാശങ്ങളുടം തുലട്യത
യുടം സ്ഥഞാപിക്ഞാനുള്ള പപഞാരഞാട്ത്ി
ടറെ പ്രത്രീകടം.

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)

യുപിയിൽ യയോഗിയുടെ കോട്ോള ഭരണം
(4-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

പതിനഞായിരങ്ങടള കുെിടയഞാ
ഴിപെിക്കുന്ന, പകരളത്ിടറെ പരി
സ്ഥിതിടയ തകിെടം മറിക്കുന്ന 
ടക.റയിൽ പദ്ധതി സമ്പൂർെമഞാ
യുടം ഉപപക്ിക്െടം എന്നഞാവശട്യ
ടപെട്ടുടകഞാണ്ക് ജക്രീയ പ്രതിപരഞാധ 
സമിതിയുടെ പനതൃത്വത്ിൽ സടം
സ്ഥഞാന വട്യഞാപകമഞായി ജനക്രീയ 
പ്രപക്ഞാഭടം ശക്തിടപെടകയഞാെക്.   

ജനക്രീയ സമരത്ിടറെ ഭഞാഗ
മഞായി സടംസ്ഥഞാന വട്യഞാപകമഞായി 
ഓെത്പലന്നക് പട്ിെി സമരടം െക് ജില്ലയിടല കഞാട്ിലപെ്രീെികയി

ൽ നെന്ന പട്ിെിസമരത്ിടറെ  
ഉദക്ഘഞാെന സപമ്മളനത്ിൽ  എസക്.
യു.സി.ഐ കമ്മയൂെിസ്റ്റക് പകഞാഴി
പക്ഞാെക് ജില്ലഞാ കമ്മി്ിയടംഗടം 
സഖഞാവക് പി.എടം.ശ്ര്രീകുമഞാറുടം  പത്
നടംതിട് ജില്ലയിടല കുന്നന്തഞാനത്ക് 
നെന്ന പട്ിെി സമരടത് അഭി
വഞാദട്യടം ടെയ്തുടകഞാണ്ക് എസക് 
യുസിഐ (കമ്മയൂെിസ്റ്റക്) സടംസ്ഥഞാന 
കമ്മി്ിയടംഗടം സഖഞാവക് എസക്.രഞാ
ജ്രീവനുടം  പ്രസടംഗിച്ചു.

sI.dbnÂ ]²Xns¡Xnsc P\Iob {]t£m`w iàamIp¶p

സടംഘെിപെിക്ടപെട്ടു.  പകഞാഴിപക്ഞാ

സഖാവന് േി.എം.ശ്രീകുമാർ കാട്ിലപ്രീടികയില് പ്രസംഗിക്കുന്നു

സഖാവന് എസന്.രാജരീവന് കുന്ന്ാനത്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു
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രഞായ അപനകഞായിരങ്ങടള അവ
ഗെിച്ക് കൺസൾട്ൻസി രഞാജക് 
ഏർടപെടത്തുകയുടം അടതല്ലഞാടം 
സഞാ്ത്ിക പനട്ങ്ങൾക്ഞായി 
ഉപപയഞാഗടപെടത്തുകയുടം ടെയ്യുന്ന 
സ്ഥിതിയിൽനിന്നക് ഇനി എൽ
ഡിഎ�ക് ഭരെത്ിനക് പമഞാെന
മുണ്ഞാകുടമപന്ന കരുതഞാനഞാകില്ല. 
പകറിക്ിെക്ഞാടനഞാരു കൂരയില്ലഞാ
ത്വനക് ഒരു വ്രീടെന്ന സ്വപക് നടം 
യഞാഥഞാർത്ഥട്യമഞാക്ഞാൻ നിസ്വഞാർ
ത്ഥമഞായുടം അർപെെപബഞാധപത്ഞാ
ടെയുടം പ്രവർത്ിപക്ണ് എൽ
ഡിഎ�ക് അത്രടം പദ്ധതികടള
പപെഞാലുടം അഴിമതിയുടെ പമച്ിൽ
പ്പുറങ്ങളഞാക്ി മഞാറ്റുന്നതക് പതനത്ി
ടറെ ആഴമഞാെക് വട്യക്തമഞാക്കുന്നതക്. 

അഴിമതി മഞാത്രമല്ല, ജ്രീർെത
യുടെ കവറസകൾ പഞാർട്ിയിലുടം 
ഭരെത്ിലുടം സർവ്വഞാടംഗടം പെർ
ന്നിരിക്കുന്നു എന്നതഞാെക് സ്ഥിതി. 
സ്വന്തക്ഞാടരയുടം പഞാർട്ിക്ഞാടര
യുടം എല്ലഞാ നിയമങ്ങളുടം മരട്യഞാദക
ളുടംപപഞാലുടം കഞാ്ിൽ പറത്ി എല്ലഞാ
യിെത്തുടം തിരുകിക്യറ്റുന്നു. പ്ര
കൃതി സടംരടംക്െടം മ്ഞാടരക്ഞാളുടം 
ഇെതുപക്ത്ിടറെ കെമയുടം കശ
ലിയുമഞായിരിടക് പ്രകൃതിക്കുപമൽ 
കനത് ആഘഞാതപമൽപെിക്ഞാൻ 
പപഞാന്ന നെപെികൾ കൂസടലപനട്യ 
കകടക്ഞാള്ളുന്നു. ജനങ്ങളുടെ പരി
പദവനങ്ങൾക്കുടം യഞാതനകൾക്കുടം 
ടെവിടകഞാടക്ഞാൻപപഞാലുടം തയ്ഞാ
റഞാകുന്നില്ല. സർവ്വരടംഗങ്ങളുടം മഞാ
�ിയകൾക്ക് ഒത്ഞാശ ടെയ്യുന്നു. 
യഞാടതഞാരു നട്യഞായ്രീകരെവമില്ലഞാ
ടത മദട്യടം കുത്ിടയഞാഴക്കുന്നു. സ്ത്രീ
കൾക്കുപമൽ അതിക്മങ്ങൾ നെ
ത്തുന്നവരെക്ടം ഏതക് കു്വഞാളിക്കുടം 
സടംരക്െടം ഒരുക്കുന്നു. 

ആശയപരമഞായ പഞാപെരത്മഞാ
െക് അക്മടം അവലടംബിക്കുവഞാൻ 
പപ്രരെയഞാകുന്നതക്  എന്നടതഞാരു 
വസ്തുതയഞാെപല്ലഞാ. സടംസ്ഥഞാനത്ി
ടറെ രഞാഷ്ട്രീയ സഞാമൂഹട്യ രടംഗങ്ങടള 
ഇത്രപയടറ ക്ിമിനൽവൽക്രി 
ക്കുന്നതിൽ സിപിഐ(എടം)
പപഞാടലഞാരു പഞാർട്ി ഇതപരട്യന്തടം 
കകടക്ഞാണ് നിലപഞാടകൾ ഒരു 
ആത്പരിപശഞാധനയ്കക് വിപധയ
മഞാപക്ണ്തപല്ല. അക്മടം ആത്
നഞാശത്ിപന ഇെയഞാക്കൂ എന്നതക് 
തർക്മ് വസ്തുതയഞാെപല്ലഞാ. അക്
മടം കകമുതലഞാക്ി പതി്ഞാണ്ടുകൾ 
അെിക്വഞാെ ബടംഗഞാളിടല സടം
ഘെനഞാ സ്ഥിതി ഇതപല്ല ചൂണ്ി
ക്ഞാെിക്കുന്നതക്. പകരളത്ിൽ
ത്ടന്ന എത്രടയത്ര ടകഞാലപഞാ
തകങ്ങൾ, ആക്മെങ്ങൾ നെത്ി. 
ടപരിയയിടല ഇരട്ടകഞാലപഞാത
കടം ജനമനസ്സുകളിൽ എത്ര ടവറു
പെഞാെക് സൃഷ്ിച്തക്. എന്നിട്ടുടം ജന
ങ്ങളുടെ നികുതിപെെടമടത്ക് അക്
മികടള സടംരക്ിക്ഞാൻ സപ്ര്രീടം
പകഞാെതിയുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങുകയഞാ
െക് ഈ ഗവൺടമറെക്. പബഞാടംടബ
റിഞ്ക് പ്രതിപയഞാഗികടള ടകഞാല്ലുക 
മഞാത്രമല്ല, പബഞാടംബു നിർമ്മഞാെ

ത്ിനിെയിൽ സ്വന്തടം പ്രവർത്
കർ ടകഞാല്ലടപെടന്ന സ്ഥിതിയുടം 
അപൂർവ്വമല്ലഞാതഞായിരിക്കുന്നു.

പകരളത്ിൽ ആർഎസക്എ
സിടറെ വളർച് തെയഞാൻ എന്ന 
പപരിലഞാെക് സിപിഐ(എടം) അക്
മമഞാർഗ്ത്ിലൂടെ മുപന്നറിത്തുെ 
ങ്ങിയതക്. അക്മത്ിലൂടെ ഒരു 
സടംഘെനടയയുടം ഇല്ലഞായ്മ ടെയ്ഞാ
നഞാവിടല്ലന്നുടം ആർക്ഞാെറിയഞാ
ത്തക്. ആർഎസക്എസിടറെ വളർ
ച്യ്കഞാെക് ഈ തലതിരിഞ് രഞാ
ഷ്ട്രീയടം വഴിടയഞാരുക്ിയതക് എന്ന
തക് സടംസ്ഥഞാനത്ിടറെ അനുഭവ
മഞാെക്. പഞാർട്ിപയഞാെക് വിപയഞാജി
ക്കുന്നവടര വകവരുത്തുന്നതുടം 
വരുതിയിൽ നിൽക്ഞാത്വടര 
കള്ളപക്സിൽ കുടക്കുന്നതുടം ഉൾ
ടപെടെയുള്ള ഹ്രീനമഞാർഗ്ങ്ങളുടെ
യുടം അധികഞാരത്ിടറെയുടം പിൻ
ബലത്ിലുള്ള സഞ്ചഞാരടം ഇവടര 
എത്ര ദയന്രീയമഞായ പതനത്ി
ലഞാെക് എത്ിച്ിരിക്കുന്നതക്. 

അവിഭക്ത കമ്മയൂെിസ്റ്റു പഞാർ
ട്ിയുടെ ആശയപരമഞായ പരഞാധ്രീ
നതകൾ ഒരു ശരിയഞായ കമ്മയൂെി
സ്റ്റു പഞാർട്ിയഞായി വികസിച്ചുവരു
ന്നതിനക് അവടര അശക്തരഞാക്ി 
എന്നതക് മഞാർകക് സിസത്ിടറെ പഞാ
ഠങ്ങളുടെ അെിസ്ഥഞാനത്ിൽ വി
ശകലനടം ടെയ്യുന്ന ആർക്കുടം ഇന്നക് 
മനസ്ിലഞാകുടം. ഈ യഞാഥഞാർത്ഥട്യടം 
1948ൽ ത്ടന്ന ആഴത്ിൽ മന
സ്ിലഞാക്ിയതുടകഞാണ്ഞാെക് സഖഞാവക് 
ശിബ്ദഞാസക് പഘഞാേക് എന്ന മഹഞാ
നഞായ മഞാർകക് സിസ്റ്റക് തത്വെിന്തകൻ  
എസക്.യു.സി.ഐയ്കക് രൂപടംടകഞാട
ക്ഞാൻ മുതിർന്നതക്. അന്നക് അപദേ
ഹടം പ്രവെനതുലട്യടം ചൂണ്ിക്ഞാെിച് 
കഞാരട്യങ്ങടളഞാടക് ഇന്നക് ഏടതഞാ
രഞാൾക്കുടം മനസ്ിലഞാകുടംവിധടം വട്യ
ക്തമഞായിരിക്കുന്നു. 

മുതലഞാളിത് വട്യവസ്ഥ നില
നിൽക്കുപവഞാളടം ജനങ്ങളുടെ ദുരി
തങ്ങൾക്ക് അെിസ്ഥഞാനപരമഞായ 
പരിഹഞാരമുണ്ഞാകില്ല. വട്യവസ്ഥി
തിയുടെ മഞാ്മഞാകടട് ഗവൺടമറെക് 
രൂപ്രീകരിച്ചുടകഞാണ്ക് പരിേക് കരെ 
നെപെികളിലൂടെ സഞാദ്ധട്യമഞാക്ഞാ
വന്നതല്ല. അതിനക് ജനങ്ങൾ അധി
കഞാരടം കകയഞാളഞാൻ പ്രഞാപ്രഞാകെടം. 
അവടര ആശയപരമഞായുടം സടംഘ
െനഞാപരമഞായുടം അതിനക് പ്രഞാപ്രഞാ
ക്കുന്ന കളരികളഞാെക് സമരപവദി
കൾ. സമരപഞാത ടവെിയുകടയ
ന്നഞാൽ അതുടകഞാണ്ടുതടന്ന മഞാർ
കക് സിസ്റ്റു പഞാതയിൽ നിന്നുതടന്ന
യുള്ള വട്യതിെലനമഞാെക്. സർക്ഞാ
രിടറെ പരിമിതമഞായ അധികഞാര
ങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശക് ന
ങ്ങൾക്ക് പരിഹഞാരമുണ്ഞാക്ഞാടമന്ന 
വട്യഞാപമഞാഹടം സൃഷ്ിക്കുന്നതക് അവടര 
നിരഞായുധരഞാക്കുന്നതിനക് തുലട്യമഞാ
െക്. ഭഞാവിയിപലയ്ക്കുള്ള വഞാതിൽ 
ടകഞാട്ിയെയ്ക്കുകയഞാെക്. 

ഇന്നക് സഞാഹെരട്യടം ഏടറ പ്ര
തികൂലമഞാെക്. പസഞാേട്യലിസ്റ്റു പെ
രിയുടെ തകർച്യുടം സഞാമ്ഞാജട്യത്വടം 
സൃഷ്ിടച്ടത്ിരിക്കുന്ന ഏകധ്രു

വപലഞാകവടം അന്തർപദേശ്രീയ രടംഗ
ത്ക് പുപരഞാഗതിക്കുമുന്നിൽ വലിയ 
വിലങ്ങു തെികൾ സൃഷ്ിച്ിരിക്കുന്നു. 
ഉപപരഞാധങ്ങളുടം യുദ്ധങ്ങളുടം അട്ി
മറികളുടം പട്ിെിയുടം ടതഞാഴിലി
ല്ലഞായ്മയുടം പലഞായനങ്ങളുടം നിറഞ് 
പലഞാകമഞാെക് മുതലഞാളിത്ടം സൃഷ്ി
ച്ിരിക്കുന്നതക്. എല്ലഞാത്ിടനയുടം 
ലഞാഭടം കുന്നുകൂട്ഞാനുള്ള ഉപഞാധിയഞാ
ക്കുന്ന പകഞാർപെപററ്റുകൾ സ്ത്ക് 
ടപരുക്ിടക്ഞാപണ്യിരിക്കുന്നു. 
ഈ ദുേക് ടെയ്തികൾക്ക് കളടമഞാ
രുക്ഞാനഞായി കമ്മയൂെിസത്ിടന

തിരഞായ പ്രെഞാരപവല അനസയൂതടം 
നെത്തുകയുടം ടെയ്യുന്നു. 

പദശ്രീയ സഞാഹെരട്യവടം ഒട്ടുടം 
വട്യതട്യസ്തമല്ല. പമഞാദിഭരെടം വലിയ 
സഞാ്ത്ിക തകർച്യിപലയ്കക് രഞാ
ജട്യടത് എത്ിച്ചുകഴിഞ്ഞു. രഞാ
ഷ്ട്രീയ രടംഗത്തുടം ടകഞാെിയ ആക്
മെങ്ങളഞാെക് നെത്ിടക്ഞാണ്ി
രിക്കുന്നതക്. ജനഞാധിപതട്യ അവ
കഞാശങ്ങളുടം പൗരഞാവകഞാശങ്ങളുടമ
ല്ലഞാടം പഴങ്കഥയഞായി മഞാറിയിരിക്കു
കയഞാെക്. എതിർപെിടറെ ശബ്ദമു
യർത്തുന്നവടര ടതരഞ്ഞുപിെിച്ക് 
വകവരുത്തുന്ന സഞാഹെരട്യടം. വി
ദട്യഞാഭട്യഞാസത്ിനുള്ള അവസരടം
പപഞാലുടം ജനങ്ങൾക്ക് നിപേധി
ക്കുന്ന നെപെി മറുവശത്ക്. അറിവക് 
നിപേധിക്കുന്നപതഞാടെഞാപെടം 
അന്ത പെർത്തുകകൂെി ടെയ്യുന്നു. 
വർഗ്്രീയത ഊട്ിവളർത്ി ജന
ങ്ങളുടെ ഐകട്യടം തകർക്കുന്നു. 
ഭയെകിതമഞാടയഞാരു സഞാമൂഹട്യഞാവ
സ്ഥയിപലയ്കക് ജനങ്ങൾ ടെടന്ന
ത്തുകയഞാെക്. 

കമ്മയൂെിസ്റ്റുകളുടം ഇെതുപക്
ക്ഞാരുടമല്ലഞാടം കൂടതൽ ഉത്രവഞാ
ദിത്പത്ഞാടെയുടം മഞാതൃകഞാപരമഞാ
യുടം പ്രവത്ിപക്ണ് സന്ദർഭമഞാ
െിതക്. സിപിഐ, സിപിഐ
(എടം) പഞാർട്ികളുടെ ടെയ്തികൾ 
മഞാർകക് സിസപത്ഞാെക് അവമതിപ്പു
ണ്ഞാക്ിയഞാൽ ഭഞാവിയിടല ജന
ക്രീയ മുപന്ന്ങ്ങടളത്ടന്ന അതക് 
പ്രതികൂലമഞായി ബഞാധിക്കുടം. മഞാർ
കക് സിസടമന്ന മഹന്രീയ ദർശന
പത്ഞാെക് ജനങ്ങളിൽ ആഭിമുഖട്യടം 
കുറഞ്ഞാൽ അതക് ആശയപരമഞാ
യി ഒരു ജനതടയയഞാടക ദുർബ
ലരഞാക്കുടം. മുതലഞാളിത് നയങ്ങൾ
ടക്തിടര ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ 
ഹ്രീനമഞായ പ്രെഞാര പവലകൾടക്

തിടര ശക്തമഞാടയഞാരു ടെറുത്തു
നിൽപെക് വളർത്ിടയടക്ഞാൻ ജന
ങ്ങൾ പ്രഞാപ്രഞാപയ മതിയഞാകൂ. െരി
ത്രത്ിടറെയുടം സയൻസിടറെയുടം 
പിൻബലത്ിപല അതിടറെ ആശ
യഞാെിത്റ രൂപടപെടത്ഞാനഞാകൂ. 
മഞാർകക് സിസ്റ്റക് ദർശനത്ിടറെ ടവ
ളിച്ത്ിപല പുതിയ പലഞാകത്ി
ടറെ സൃഷ്ിക്ഞായുള്ള ധഞാർമ്മിക
മഞായ കരുത്ക് പനെഞാനഞാകൂ. 

ജനങ്ങളുടെ ഐകട്യടം, സഞാപഹഞാ
ദരട്യടം കണ്ണിടല കൃഷ്ണമെിപപഞാടല 
കഞാത്തുസൂക്ിപക്ണ് സന്ദർഭമഞാ

െിതക്. ആ ഉത്രവഞാദിത്വടം 
ഇെതുപക്ടം തടന്നയഞാെക് ഏട്
ടപക്ണ്തക്. ജഞാതി, മതടം, വിശ്വഞാ
സടം, ആെഞാരടം, ഭഞാേ തുെങ്ങി എന്ടം 
ജനങ്ങളുടെ ഐകട്യടം തകർക്ഞാ
നുള്ള ഉപഞാധികളഞായി ഉപപയഞാഗി
ക്ടപെടന്ന കഞാലമഞാെിതക്. ജല്രീൽ 
രഞാജി വയ്കെടമന്നഞാവശട്യടപെടന്ന 
സമരടത് ഖുറഞാടനതിടരയുള്ള 
സമരമഞായി സിപിഐ(എടം) വട്യഞാ
ഖട്യഞാനിക്കുന്നതക് ഏടറ അപകെ
കരമഞാകുന്നതക് ഈ പശ്ഞാത്ല
ത്ിലഞാെക്. ശരി അത്ക് വിവഞാദ
പമഞാ, അപമരിക്യുടെ ഇറഞാഖക് 
ആക്മെപമഞാ ബിടജപിയുടെ 
നയൂനപക് വിരുദ്ധതപയഞാ എന്
മഞാകടട് അവടയഞാടക് വിലകുറ
ഞ്തുടം നിരുത്രവഞാദപരവമഞായ 
പ്രെഞാരെ വിേയമഞാക്ി നയൂനപ
ക്ങ്ങളുടെ പവഞാട്ടുപിെിക്ഞാൻ ശ്ര
മിക്കുന്നതക് സിപിഐ(എടം) കശ
ലിയഞാെക്. സ്വർെക്െത്തുപകസി
ടല പ്രതികടള സടംരക്ിക്ഞാനുടം 
ഇപത തന്തടംതടന്ന പയറ്റുകയഞാ
െിപപെഞാൾ. ഇതക് ആതട്യന്തികമഞാ
യി സടംഘപരിവഞാർശക്തികൾക്കു
തടന്ന പനട്മഞാകുകയുടംടെയ്യുടം. 

ഇന്തട്യയിൽ നയൂനപക്ങ്ങൾ 
പവട്യഞാെടപെടന്നുണ്ക് എന്നടതഞാ
രു യഞാഥഞാർത്ഥട്യമഞാെക്. അവർ സ്വ
ന്തടം സടംഘെനകളുണ്ഞാക്ിപയഞാ 
വിഘെനപരമഞായമുദ്രഞാവഞാകട്യങ്ങൾ 
ഉയർത്ിപയഞാ അല്ല ഇതിടന പന
രിപെണ്തക്. അങ്ങടനടെയ്തഞാൽ 
ഭരെവർഗ്ടം ഒരുക്കുന്ന ടകെി
യിൽ ടപടക എന്നഞാെർത്ഥടം. 
കരിനിയമങ്ങൾ പെച്ചുണ്ഞാക്കുന്ന
തിനുടം ക്രൂരമഞായ അെിച്മർത്ലി
നുടമഞാടക് അതക് നട്യഞായ്രീകരെ
ങ്ങളഞാകുടം. ജനഞാധിപതട്യ മപതത
രമുദ്രഞാവഞാകട്യങ്ങളുയർത്തുന്ന ജനഞാ
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ധിപതട്യ കശലിയിലുള്ള ബഹു
ജന പ്രപക്ഞാഭങ്ങളിൽ പങ്കഞാളി
യഞാകുക എന്നതഞാെക് നയൂനപക്
ങ്ങൾ സ്വ്രീകരിപക്ണ് നിലപഞാെക്. 
അതിലൂടെ മഞാത്രപമ ഭരെവർഗ്
ത്ിടറെ മുതലഞാളിത് തഞാൽപരട്യടം 
തുറന്നുകഞാട്ഞാനുടം അതിടന പരഞാ
ജയടപെടത്ഞാനുടം അതുവഴി നയൂ
നപക്ങ്ങളെക്ടം മുഴവൻ സഞാധഞാ
രെ ജനങ്ങൾക്കുടം ന്രീതി ഉറപെഞാ
ക്ഞാനുടം കഴിയൂ. വികഞാരങ്ങൾക്ക് 
അെിടപെെഞാടത അപരഞാജിതമഞാ
ടയഞാരു സമരശക്തിയഞാകഞാൻ നയൂ
നപക്ങ്ങടള പപ്രരിപെിക്കുകയഞാെക് 
ഇെതുപക്ത്ിടറെ ഉത്രവഞാദി
ത്ടം എന്നു വട്യക്തടം. ഇവിടെയഞാ
െക് വർഗ്്രീയ പെരിതിവണ്ഞാക്ി 
പവഞാട്ടുപിെിക്ഞാനുടം  സ്വഞാർത്ഥ 
തഞാൽപരട്യങ്ങൾ സടംരക്ിക്ഞാനു
മുള്ള തന്തങ്ങൾ സിപിഐ(എടം) 
പയറ്റുന്നതക്. 

എൽഡിഎ�ക് ഭരെത്ിടറെ
യുടം സിപിഐ, സിപിഐ(എടം) 
പഞാർട്ികളുടെയുടം ടെയ്തികളുടം സമ്രീ
പനങ്ങളുടം വർത്മഞാനകഞാലടത് 
ഈ കെമകൾ ഏട്ടക്ഞാൻ ജന
ങ്ങടള പ്രഞാപ്രഞാക്കുന്നതല്ല എന്നു
മഞാത്രമല്ല ശരിയഞായ ജനക്രീയ മു
പന്ന്ത്ിനുമുന്നിൽ കടത് കവ
തരെികൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതുമഞാെക്. 
ജനങ്ങൾക്ക് ആശയപരവടം സഞാടം
സക് കഞാരികവമഞായ കരുത്ക് പ്രദഞാ
നടം ടെയ്യുന്നതിനക് പകരടം അവർ 
ജനങ്ങടള മൂലട്യെയുതിയിപലയ്കക് 
തള്ളിയിട്ക് പപഞാരഞാട്വ്രീരട്യടം പെഞാർ
ത്ിക്ളയുന്നു. 

എസക്.യു.സി.ഐ(കമ്മയൂെിസ്റ്റക്) 
പഞാർട്ി സിപിഐ, സിപിഐ
(എടം) പഞാർട്ികളുടെ ടെയ്തികടള 
വിമർശിക്കുന്നതക് ഒരു മഹത്ഞായ 
ലക്ട്യടം മുൻനിർത്ി ഇെതുപക് 
െിന്തഞാഗതിക്ഞാരുടം പുപരഞാഗമന
കഞാടംക്ികളുമഞായ മുഴവൻ ജനങ്ങ
ളുടെയുടം ഐകട്യടം ഊട്ിയുറപെിക്ഞാ
നുടം മുതലഞാളിത്ത്ിടറെ ഹ്രീന
മഞായ ആക്മെങ്ങൾടക്തിടര 
സമസ്ത രടംഗങ്ങളിലുടം കരുത്തു് 
പപഞാരഞാട്ടം വളർത്ിടയടക്ഞാനു
മഞാെക്. ഈ ഉപദേശശുദ്ധി തിരിച്
റിഞ്ക് സ്വന്തടം ടതറ്റുകൾ തിരു
ത്ഞാൻ ഈ പഞാർട്ികൾ തയ്ഞാറഞാ
യിടല്ലങ്കിൽ െരിത്ര പുപരഞാഗതി
യിൽ ഒരു പങ്കുടം നിറപവ്ഞാനില്ലഞാ
ത് അവസ്ഥയിപലയ്കക് അവർ നി
പതിക്കുടം. ഈ പ്രസ്ഥഞാനങ്ങളുമഞായി 
ബന്ടപെട്ടുനിൽക്കുന്നവർ ഈ 
വസ്തുത തിരിച്റിയെടം. എത്ര മഞാ
രകമഞായ ആക്മെടത്യുടം അതി
ജ്രീവിക്ഞാനുള്ള കരുത്ക് മഞാർകക് സി
സടം എന്ന പ്രതട്യയശഞാസ്ത ആയുധടം 
പ്രദഞാനടം ടെയ്യുടം. െരിത്രത്ിടറെ 
വഴിമുെക്ഞാൻ ഒരു ശക്തിക്കുമഞാകി
ല്ല. തഞാതക്ക്ഞാലികമഞായ തിരിച്െി
കൾ ഉണ്ഞാപയക്ഞാടം. അവ നമ്മ
ടള െഞ്ചലെിത്രഞാക്കുന്നില്ല. കൂ
ടതൽ ഉത്രവഞാദിത് പബഞാധമു
ള്ളവരഞാക്കുന്നു. ഉറച് ചുവടവയ്പുക 
പളഞാടെ നഞാടം മപന്നഞാട്ടുതടന്ന പപഞാ
കുന്നു.

(5-ാം ശേജില് നിന്ന്)

മാർകക് സിസടമന്ന മഹനീയ ദർശനവത്താെക് ജന
ങ്ങളിൽ ആഭിമുഖ്യനും കുറഞ്ഞാൽ അതക് ആശയപര
മായി ഒരു ജനതടയയാടക ദുർബലരാക്കുനും. മുതലാ
ളിത്ത നയങ്ങൾടക്തിടര ഹിന്ദുത് ശക്ികളടെ 
ഹീനമായ പ്രചാര വവലകൾടക്തിടര ശക്മാ
ടയാരു ടചറുത്നിൽപ്ക് വളർത്തിടയടുക്ാൻ ജന
ങ്ങൾ പ്രാപ്തരാവയ മതിയാകൂ. ചരിത്ത്തിടറെയുനും 
സയൻസിടറെയുനും പിൻബലത്തിവല അതിടറെ ആശ
യാെിത്തറ രൂപടപ്ടുത്താനാകൂ. മാർകക് സിസ്റ്റക് ദർശ
നത്തിടറെ ടവളിച്ത്തിവല പുതിയ വലാകത്തിടറെ സൃ
ഷ്ടിക്ായുള്ള ധാർമെികമായ കരുത്തക് വനൊനാകൂ.
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സ്വകഞാരട്യവൽക്രെ വിരുദ്ധ 
പപഞാരഞാട്ങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകർ
ന്നു നൽകിടക്ഞാണ്ക് ബിപിസി
എൽ ടതഞാഴിലഞാളികൾ ടസപ്ടം
ബർ 7, 8 ത്രീയതികളിൽ  48 മെി
ക്കൂർ അഖിപലന്തട്യഞാതലത്ിൽ 
പെിമുെക്ക് നെത്ി. അധ്വഞാനിച്ക് 
ജ്രീവിതമഞാർഗടം കടണ്ത്തുന്ന ഏവർ
ക്കുടം ആശ്വഞാസവടം ആപവശവടം 
പ്രത്രീക്യുടം നൽകുന്ന സടംഭവവി
കഞാസമഞാെക് ഇക്ഴിഞ് ടസപക് ടം
ബർ 7, 8 ത്രീയതികളിൽ ഉണ്ഞാ
യതക്.  പമഞാദി സർക്ഞാർ നഞാെിടറെ 
സ്ത്ക് പകഞാർപെപറ്ക് കരങ്ങളിൽ 
എത്ിക്ഞാൻ നെത്തുന്ന പസ്വഛേഞാ
ധിപതട്യ പരമഞായ ന്രീക്ങ്ങൾക്ക്  
എതിർ സ്വരങ്ങൾ ഉണ്ഞാവില്ല 
എന്നക് കെക്കുകൂട്ലുകടള ടത്ി
ക്കുന്നവിധടം ബിപിസിഎല്ലിടല 
ഉശിരുള്ള ടതഞാഴിലഞാളികൾ ഒ്
ടക്ട്ഞായി 48 മെിക്കൂർ പെിമു
െക്ി.

സ്വകഞാരട്യവൽക്രിക്ഞാൻ  െഞാപെ 
കുത്ി  നിർത്ിയിരിക്കുന്ന എല്ലഞാ 
ടപഞാതുപമഖലഞാ സ്ഥഞാപനങ്ങളി 
ടലയുടം  ടതഞാഴിലഞാളികൾക്ക് നൽ
കുന്ന ഉജ്്വലമഞായ സപന്ദശമഞാെക്  
ബിപിസിഎൽ ടതഞാഴിലഞാളികൾ 
നൽകിയിരിക്കുന്നതക്. അപതഞാടെഞാ
പെടം പകഞാർപെപററ്റുകളുടെ ഏജറെക് 
ആയി പ്രവർത്ിക്കുന്ന സർക്ഞാ
രിനക് ഒരു തഞാക്്രീതുടം ആെിതക്. 

അത്രീവ ലഞാഭകരമഞായി പ്രവർ
ത്ിച്ചു വരുന്ന ടപഞാതുപമഖല സ്ഥഞാ
പനങ്ങൾ എല്ലഞാടം തടന്ന നമ്മുടെ 
രഞാജട്യത്ക് നെപെിലഞാക്ി വരുന്ന 
ആപഗഞാളവൽക്രെ - ഉദഞാരവൽ
ക്രെ നയങ്ങളുടെ ഭഞാഗമഞായി 
കുത്കകൾക്ക് കകമഞാറിടക്ഞാ
ണ്ിരിക്കുകയഞാെക് നപരന്ദ്ര പമഞാ
ദിയുടെ പകന്ദ്ര സർക്ഞാർ. രഞാജട്യ
സരക്യ്ക്കുടം സ്ദക്ഘെനയ്ക്കുടം തഞാ
ങ്ങഞായിരുന്ന തന്ത പ്രധഞാനമഞായ 
പമഖലകൾ എല്ലഞാടം പകഞാർപെപറ
റ്റുകൾക്ക് അെിയറ വയ്ക്കുകയഞാെക്. 
പ്രതിപരഞാധടം,ടറയിൽപവ ടപപെഞാ
ളിയടം, കൽക്രി, കവദയുതി, 
പവട്യഞാമയഞാനടം. ബഹിരഞാകഞാശടം 
തുെങ്ങിയവടയല്ലഞാടം തടന്ന കക
മഞാറുന്നതിനുള്ള നെപെികൾ അഭടം
ഗുരടം തുെരുന്നു.

പത്ക് ലക്ടം പകഞാെി രൂപയി
ലധികടം ആസ്തിയുള്ള ഭഞാരതക് ടപ
പരേഞാളിയടം പകഞാർപെപറേൻ (ബി
പിസിഎൽ) സ്വപദശ-വിപദശ കു
ത്കകൾക്ക് കകമഞാറഞാനുള്ള നെ
പെികൾ  ജനജ്രീവിതത്ിൽ ഏടറ 
പ്രതട്യഞാഘഞാതങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്ന 
ഒന്നഞാെക്.  ഇന്തട്യയിടല ഊർജ്
രടംഗടം ഇപപെഞാൾ തടന്ന അദഞാനി/
അടംബഞാനിമഞാരുടെ കകപെിെിയി
പലക്ക് വന്നു ടകഞാണ്ിരിക്കുകയഞാ
െക്.  കവദയുതി ഉതക്പഞാദന-വിത
രെ പമഖലയിലുള്ള ക്നിക
ളഞായ പകഞാർബ ടവസ്റ്റക് പവ്വർ, ഉട
പെി പവ്വർ, ബി&സി രേഞാൻസ്ിേൻ, 
മുടംകബ ഇറെപഗ്ര്ഡക് പവ്വർ, ജി
എടംആർ എനർജി, പസഞാളഞാർ പവ്വർ 
അസ്ക്, ഒഡിേ പവ്വർ ജനപറ
േൻ, ബിക്ഞാന്രീർ രേഞാൻസ്ിേൻ, 
ആലിപ്പൂർ രേഞാൻസ്ിേൻ തുെങ്ങിയ 

ക്നികടള 2014 നക്  പശേടം 
അദഞാനി ഗ്രൂപെക് കകയെക്ി.

ഇന്തട്യയുടെ പ്രഞാഥമിക        ഊർ
ജ്ഞാവശട്യങ്ങൾ നിറപവറ്റുന്നതക് 
പ്രധഞാനമഞായുടം കൽക്രി, എണ്ണ- 
പ്രകൃതിവഞാതകടം തുെങ്ങിയവയി 
ലൂടെയഞാെക്. ടപപരേഞാളിയടം സടംസ്ക
രെ രടംഗത്ക് ഏേട്യയിടല തടന്ന 
വലിയ പ്ഞാറെക് റിലയൻസിടറെ 
ജഞാടംനഗറിലുളളതഞാടെങ്കിൽ 
പപഞാലുടം ഇന്തട്യയിടല ടപപരേഞാളി
യടം സടംസ്കരെവടം വിതരെവടം 
ഐഒസി , ബിപിസിഎൽ, എച്ക്പി 
സി എൽ, ഒ എൻ ജി സി , ടഗയിൽ  
തുെങ്ങിയ ടപഞാതുപമഖലഞാ സ്ഥഞാ
പനങ്ങളുടെ നിയന്തെത്ിലഞാ
െക്. 1991-ൽ നെപെിലഞാക്ിയ സ്വ
കഞാരട്യവൽക്രെനയങ്ങടള തു
െർന്നഞാെക് റിലയൻസക്, എസ്ഞാർ, 
മിത്ൽ തുെങ്ങിയ വ്ൻ സ്വകഞാ
രട്യ ക്നികൾ ടപപരേഞാളിയടം പമ
ഖലയിപലക്ക് കെന്നുവന്നതക്.

ഇന്നക് ഇന്തട്യയിൽ സടംസ്കരിക്കു
ന്ന 249.366 എടംഎടംെിപിഎ (മി
ലട്യൺ ടമരേികക് െൺസക് ടപർ 
ആനടം) ക്രൂപഡഞായിലിടറെ 107.3 
എടംഎടംെിപിഎ ക്രൂഡുടം സ്വകഞാരട്യ- 
സടംയുക്ത പമഖലയിൽ സടംസ്കരി
ക്കുന്നതിൽ എത്ടപെട്ിരിക്കുക
യഞാെക്. ഇപതഞാടെഞാപെടം ബിപിസി
എൽ കൂെി സ്വകഞാരട്യവൽക്രിക്
ടപെട്ഞാൽ ഇതക് 134.8 എടംഎടംെി
പിഎ ആകുടം. ബിപിസിഎൽ 
ടനഞാടെഞാപെടം തടന്ന വില്പനയ്കക് വച്ി
രുന്ന എച്ക്പിസിഎൽ തൽക്ഞാ
ലടം ഒഎൻജിസിടയ ഏൽപെിച്ി
രിക്കുകയഞാടെങ്കിൽ പപഞാലുടം 
ഒഎൻജിസി, ഐഒസി എന്നിവ
യുടം സ്വകഞാരട്യവൽക്രെ ഭ്രീേ
െിയിലഞാെക്.

 ടപപരേഞാളിയടം ഉൽപന്നങ്ങളു
ടെ വില നിയന്തെടം പെിപെി
യഞായി സർക്ഞാർ എടത്തു കളഞ്
തക്  സ്വപദശ വിപദശ ഭ്രീമൻമഞാരു
ടെ കെന്നുവരവിനക് ആക്ടം കൂട്ഞാ
നഞായിരുന്നു.

 വിപദശ എണ്ണക്നികളഞായ 
എപ്ഞാൺ ടമഞാബിൽ, ടേൽ, പെഞാ
ട്ൽഎസക്എ തുെങ്ങിയവ ഇന്തട്യൻ 
ക്നികളുമഞായി സടംയുക്ത പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ഞായി ഇതിപനഞാെകടം 
ധഞാരെയഞായിരിക്കുകയുമഞാെക്. 
സ്വപദശ എണ്ണ ക്നികടള  
വിപദശ ക്നികൾ കകയെക്കു
ന്നതിടറെ ഭഞാഗമഞായി എസ്ഞാർ ഓയി
ലിടന റേട്യൻ ക്നിയഞായ പറഞാ
ടനെഫ്റക് ഏട്ടത്തു. ഈ ര്രീതിയിൽ 
രഞാജട്യത്ിടറെ എണ്ണ പമഖലയുടം 
പകഞാർപെപറ്ക് ക്നികൾ കയ്െ
ക്കുകയഞാെക്. ഇന്തട്യയുടെ ഊർജ്
സരക്ിതത്വടം തടന്ന അട്ിമറി
ക്കുന്ന  നെപെികളഞാെക് ഇവടയ
ല്ലഞാടം  രഞാജട്യസരക്ടയ ബഞാധിക്കു
ന്നതുടം ടതഞാഴിലില്ലഞായ്മ 
രൂക്മഞാക്കുന്നതുടം ടപഞാതുമുതൽ 
ടകഞാള്ളയെിക്കുന്നതുമഞായ ഈ നയ
ങ്ങടള ഏതു വിപധനയുടം തെടഞ് 
മതിയഞാവ.

പത്ക് ലക്ടം പകഞാെി രൂപ 
ആസ്തിയുള്ള ബിപിസിഎൽ  56000 
പകഞാെി രൂപയ്കക് കകമഞാറുന്നതിടന

തിടര ജ്രീവനക്ഞാർ നെത്ിവന്ന 
മഞാസങ്ങൾ ന്രീണ്ടു നിന്ന സമരടം 
ഏടറ ശ്രപദ്ധയമഞായിരുന്നു. 
പകഞാവിഡക് വട്യഞാപനത്ിടറെ പശ്ഞാ
ത്ലത്ിൽ പ്രസ്തുത സമരപരി
പഞാെികൾ തഞാൽക്ഞാലികമഞായി 
നിർത്ിവപയ്കണ്ി വന്നു. എന്നഞാൽ 
ഈ മഹഞാമഞാരിയുടെ കഞാലത്തുപപഞാ
ലുടം ടതഞാഴിലഞാളികൾ ടതരുവിലി
റപങ്ങണ് സഞാഹെരട്യമഞാെക്  ബി
പിസിഎൽ മഞാപനജക്ടമന്റുടം ഗവൺ
ടമന്റുടം പെർന്നക് സൃഷ്ിച്ിരിക്കുന്നതക്. 

ജ്രീവനക്ഞാരുടെ എണ്ണടം ടവട്ിക്കു
റയ്ക്കുന്നതിറെ ഭഞാഗമഞായി പവഞാളറെറി 
റിട്യർടമറെക് സ്ക്രീടം (വി.ആർ.എ
സക്) നെപെിലഞാക്ി. ഇപതഞാടെഞാപെടം 
സ്വകഞാരട്യവൽക്രെടത് മുന്നിൽ 
കണ്ക് ജ്രീവനക്ഞാരുടെ പസവന 
- പവതന വട്യവസ്ഥകൾ അട്ിമറി
ക്ഞാനുള്ള ന്രീക്ങ്ങളുടം മഞാപനജക്ടമ
റെക്ആരടംഭിച്ചു. ടപപരേഞാളിയടം ടസ
ക്ടറിടല ടപഞാതുപമഖലഞാ സ്ഥഞാപ
നങ്ങളിടലല്ലഞാടം തടന്ന പത്ക് 
വർേ കഞാലഞാവധിയുള്ള പസവന- 
പവതന കരഞാറുകളഞാെക് നെപെിലഞാ
ക്ിയിരിക്കുന്നതക്. 

രൂക്മഞായ വിലക്യ്വടം മ്ക് 
ജ്രീവിത ടെലവകളുടെ വർദ്ധന
യുടം മൂലടം അഞ്ചക് വർേടത് പവതന 
കരഞാർ നെപെിലഞാക്െടമന്നക് എല്ലഞാ 
പകന്ദ്ര പരേഡക് യൂെിയനുകളുടം ആവ
ശട്യടപെട്ടുടകഞാണ്ിരിക്കുപ്ഞാഴഞാെക് 
നിലവിൽ പകന്ദ്ര ഗവൺടമറെക്  പു
റടപെടവിച്ിട്ടുള്ള മഞാർഗ്നിർപദേശ
ങ്ങൾ പപഞാലുടം ടതഞാഴിലഞാളികളുടെ 
ശ്ള കരഞാറിൽ നെപെഞാക്ിടല്ലന്ന 
നിലപഞാെക് ബിപിസിഎൽ മഞാപന
ജക്ടമറെിപറെതക്. ഡിപിഇ മഞാനദ
ണ്ഡങ്ങളുടം മൂന്നഞാടം ശ്ള പരിഷ്ക്ക
രെ നിർപദേശങ്ങളുടം നിലവിൽ 
പകന്ദ്ര ഗവൺടമറെക് സ്ഥഞാപനമഞാ
യി നിലടകഞാള്ളുന്ന ബിപിസിഎൽ 
ല്ലിനക് ബഞാധകമഞാെക്. ഇതക്  ടതഞാ
ഴിലഞാളികളുടെ ശ്ള കരഞാറിൽ 
നെപെിലഞാക്ഞാത്തക് പകന്ദ്ര ഗവൺ
ടമറെിടറെ കൂെി ഒത്ഞാശപയഞാടെ
യഞാെക് എന്നഞാെക് ടതഞാഴിലഞാളിയൂ
െിയനുകളുടെ ആപരഞാപെടം. 
ശ്ള കരഞാറിൽ ബിപിസിഎൽ 
വഞാങ്ങഞാൻ വരുന്ന കുത്ക മുതലഞാ
ളിക്കുപവണ്ി,  ടതഞാഴിലഞാളികൾ
ക്ക് നൽകിടക്ഞാണ്ിരിക്കുന്ന ശ്
ളമുൾടപെടെയുള്ള ആനുകൂലട്യങ്ങൾ 
മൂന്നക് വർേത്ിടലഞാരിക്ൽ പുന:
പരിപശഞാധിക്ഞാൻ (ടവട്ിക്കുറ
യ്കഞാൻ) അവകഞാശടം നൽകെടം,  
റിട്യർടമറെക് ആനുകൂലട്യങ്ങളഞായ 

പപ്രഞാവിഡറെക് �ണ്ക്, ഗ്രഞാറ്റുവി്ി, 
ടപൻേൻ തുെങ്ങിയവ ടപഞാതുപമ
ഖലഞാസ്ഥഞാപനമഞായി  നിലനിൽ
ക്കുന്ന കഞാലയളവിൽ മഞാത്രടമ 
അനുവദിക്ഞാൻ കഴിയൂ,  സ്വകഞാ
രട്യവൽക്രെ സമയത്ക് ഗവൺ
ടമറെക് ഒപ്പുവയ്കുന്ന വിൽപെനകരഞാ
റിൽ പറയുന്ന നിബന്നകടള
ല്ലഞാടം ടതഞാഴിലഞാളികൾ അടംഗിക
രിക്െടം, പുതുതഞായി പജഞാലിയിൽ 
പ്രപവശിച്വരുടെ ശ്ളടം ടവട്ി  
കുറയ്കെടം തുെങ്ങിയ നിരവധി നി

ബന്നകൾ മഞാപനജക്ടമറെക് മുപന്നഞാ
ട്ടുവച്ിരിക്കുകയഞാെക്.   ഇത്ര
ത്ിലുള്ള ടതഞാഴിലഞാളിവിരുദ്ധ 
നയങ്ങൾടക്തിടര യൂെിയനു
കൾഒ്ടക്ട്ഞായി  ടപഞാരുതുകയഞാ
െക്.

ഈ പപഞാരഞാട്ങ്ങടള തകർക്കു
വഞാൻ സ്വകഞാരട്യ മുതലഞാളിമഞാടര 
പപെഞാലുടം ലജ്ിപെിക്കുന്ന തരത്ിൽ 
കുെില തന്തങ്ങൾ പയറ്റുകയഞാെക്  
മഞാപനജക് ടമറെക്.  മഞാർക്്ിടംഗക് വി
ഭഞാഗത്ിടല രണ്ടു യൂെിയനുകടള 
സ്വഞാധ്രീനിച്ക് ടതഞാഴിലഞാളിവിരുദ്ധ 
നിർപദേശങ്ങൾ അെങ്ങിയ കരഞാ
റിടറെ മിനിെക്സക് ഒപെിടവിച്ചു. അതക് 
ചൂണ്ിക്ഞാട്ി മറ്റു യൂെിയനുകപള
യുടം ടതഞാഴിലഞാളികപളയുടം ഭ്രീേ
െിടപെടത്തുന്നു . പ്രസ്തുത കരഞാർ 
ഒപെിട്ിടല്ലങ്കിൽ പ്രഖട്യഞാപിക്ടപെട് 
ആനുകൂലട്യങ്ങൾ പിൻവലിക്കുടമ
ന്നു അന്തട്യശഞാസനടം നൽകുന്നു. 
ഇതിടനടയല്ലഞാടം സകധരട്യടം ടെ
റുത്തു ടകഞാണ്ക് ടകഞാച്ി റിക�
നറി, മുടംകബ റിക�നറി, മഞാർ
ക്്ിടംഗക് ഡിവിേനുകൾ അെക്
മുള്ള എല്ലഞാ പമഖലയിലുടം 14 യൂ
െിയനുകളുടം ഒ്ടക്ട്ഞായി നി
ന്നുടകഞാണ്ക്  ടതഞാഴിലഞാളിവിരുദ്ധ 
നയങ്ങൾടക്തിടര ടസപ്ടംബർ 
7, 8 ത്രീയതികളിൽ 48 മെി
ക്കൂർ മുെക്കുകയുണ്ഞായി. ബി.
പി.സി.എൽ -ൽ ടതഞാഴിലഞാളി
കളുടെ പെിമുെക്ക് ഇന്തട്യയിടല 
ടപപരേഞാളിയടം പമഖല ദർശിച് 
ഏ്വടം വലിയ പെിമുെക്ഞായി 
മഞാറി. ബിപിസിഎൽ ടേയർ 
വില മഞാർക്്ിൽ ഇെിഞ്ഞു. കു
തന്തങ്ങളുടെ കഞാരട്യത്ിൽ പപരു 
പകട് ബിപിസിഎൽ മഞാപനജക്ടമ
റെക് ടതഞാഴിലഞാളികളുടെ ഐകട്യ
ത്ിനു മുന്നിൽ അന്ഞാളിച്ചു. ജഞാ
ളട്യത മറയ്കഞാനഞായി പ്രതികഞാര നെ
പെികളുമഞായി ഇപപെഞാൾ രടംഗത്ി
രങ്ങിയിരിക്കുകയഞാെക്. പെിമു
െക്ിയതിനക് ടതഞാഴിലഞാളികളുടെ 

8 ദിവസടത് ശ്ളടം ശിക്ടയ
ന്ന നിലയിൽ പിെിടച്ടക്കുടമ
ന്നക് പ്രഖട്യഞാപിച്ക് ടതഞാഴിലഞാളികൾ
ക്ക് പനഞാട്്രീസക് നൽകിയിരിക്കു
കയഞാെക്.രഞാജട്യത്ക് നെക്കുന്ന 
ടപഞാതുപെിമുെക്ിൽ പടങ്കട
ത്ഞാൽ അതിനുള്ള ശിക്ടയന്ന 
നിലയിൽ  ടതഞാഴിലഞാളികളുടെ 
കൂടതൽ ദിവസടത് ശ്ളടം 
കവർടന്നടക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധ െരി
ത്രമുള്ളവരഞാെക് ബിപിസിഎൽ 
മഞാപനജക് ടമറെക്.  മഞാപനജക് ടമറെിടറെ 
ഈ നെപെികൾക്കുടം ഭ്രീേെി
കൾക്കുടം മുന്നിൽ മുട്ടുമെക്ഞാടത 
കൂടതൽ ശക്തമഞായ പപഞാരഞാട്ത്ി
നക് തയ്ഞാടറടക്കുകയഞാെക് ബിപി
സിഎൽ ടതഞാഴിലഞാളികൾ.ഈ 
പപഞാരഞാട്ടം രഞാജട്യടമ്ഞാടടം വളർ
ന്നു വരുന്ന സ്വകഞാരട്യവൽക്രെ 
വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് കരുത്തു 
പകരുടമന്ന കഞാരട്യത്ിൽ സടം
ശയമില്ല

 ബിപിസിഎൽ - ടകഞാച്ി 
റിക�നറി സടംസ്ഥഞാനഗവൺ
ടമറെിനക് ഓഹരി വിഹിതമുള്ള 
പകന്ദ്ര ടപഞാതുപമഖലഞാ സ്ഥഞാപന
മഞാെക്. ഈ സ്ഥഞാപനത്ിടറെ 
വളർച്യ്ക്കുടം വികസനത്ിനുമഞായി 
ആയിരക്െക്ിനഞാളുകടള കു
െിയിറക്ി ഏട്ടത്തു നൽകിയ 
ഭൂമിയിലഞാെക് ടകഞാച്ി റിക�
നറി പ്രവർത്ിക്കുന്നതക്. മ്ക് അെി
സ്ഥഞാന സൗകരട്യങ്ങളഞായ ജലടം, 
കവദയുതി,പറഞാഡക്, തുെങ്ങിയവ 
പകരള ഗവൺടമറെഞാെക് നൽകു
ന്നതക്. ടകഞാച്ിറിക�നറിടയ 
ടപഞാതുപമഖലയിൽ തടന്ന നി
ലനിർപത്ണ്തക് സടംസ്ഥഞാനടത് 
ജനങ്ങളുടെ ആവശട്യമഞാെക്. ഈ 
ആവശട്യടം പനെിടയടക്കു ന്നതി
നുപവണ്ിയുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക്   
പകരള സർക്ഞാർ മുന്നിട്ിറങ്ങണ് 
തുണ്ക്. ടപഞാതുപമഖലഞാ സ്ഥഞാപന
ത്ിനഞായി ഏട്ടത് ഒരിഞ്ചു 
ഭൂമി പപഞാലുടം സ്വകഞാരട്യ മുതലഞാ
ളിമഞാർക്ക്  വിട്ടു ടകഞാടക്ില്ല എന്ന 
ആവശട്യടം സടംസ്ഥഞാന സർക്ഞാർ 
ഉയർത്െടം. ആസഞാമിടല നയൂ
മഞാലിഗർ റിക�നറിയുടെ വിൽ
പെനയിൽ നിന്നക് പകന്ദ്രഗവൺ
ടമറെിനക് പിൻവഞാപങ്ങണ്ി വന്ന
തക് ആസ്ഞാടം ഗവൺടമന്റുടം ജന
ങ്ങളുടം ഒ്ടക്ട്ഞായി നിന്നതു ടകഞാ
ണ്ഞാെക്. പകരളത്ിലുടം അതുണ്ഞാ
വെടം. ടതഞാഴിലവകഞാശടം ഇല്ലഞാ
തഞാക്കുന്നതുടം ടപഞാതുമുതൽ ടകഞാ
ളളയെിക്കുന്നതുമഞായ ഇത്രടം 
നയനെപെികളുമഞായി പകന്ദ്ര 
ഗവൺടമറെക് മുപന്നഞാട്ടു പപഞാവന്ന 
സഞാഹെരട്യത്ിൽ ബിപിസിഎൽ 
ടതഞാഴിലഞാളികൾ നെത്ിവരുന്ന 
സമരത്ിനക് വളടര വലിയ പ്രഞാ
ധഞാനട്യമുണ്ക്. പ്രസ്തുത സമരടം വി
ജയിപെിക്കുവഞാൻ കക്ി രഞാഷ്ടിയ
ത്ിനുടം ജഞാതി മത െിന്തകൾക്കുടം 
അത്രീതമഞായി ബിപിസി എൽ 
സടംരക്െ സമിതികൾ നഞാടെ
്ഞാടടം രൂപ്രീകരിച്ചു ടകഞാണ്ക് സമര 
രടംഗത്ക് അെിനിരക്ഞാൻ മുഴവൻ 
ജനങ്ങപളഞാടടം െങ്ങൾ അഭട്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു.
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േണിമുടക്ിശനാടനുബന്ിച്ന് കകാച്ിന് റിഫൈനറിയുകട മുന്േില് 
നടന് ക�ാഴിലാളികളുകട പ്ര�ിശഷധം
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അതിരൂക്മഞായ  സഞാ ത്ിക 
തകർച്യുടെ  ദുരിതങ്ങൾ അനുഭ
വിക്കുന്ന  എല്ലഞാ കുടടംബങ്ങൾക്കുടം  
പ്രതിമഞാസടം 10,000 രൂപ  ധനസ
ഹഞായടം നൽകുക, കരഞാർ കൺ
സൾട്ൻസി  നിയമനങ്ങൾ അവ
സഞാനിപെിക്കുക,  ഒഴിവള്ള എല്ലഞാ 
തസ്തികകളിലുടം  പിഎസക് സി വഴി 
സ്ഥിരനിയമനടം  നെത്തുക, ബി
പിസിൽ, റയിൽപവ, വിമഞാനത്ഞാ
വളങ്ങൾ തുെങ്ങിയ  ടപഞാതുപമഖ
ലഞാ സടംരടംഭങ്ങൾ സ്വകഞാരട്യവതക്ക്
രിക്ഞാനുള്ള  ന്രീക്ത്ിൽ നിന്നുടം 
പകന്ദ്രസർക്ഞാർ പിൻമഞാറുക, വി
ദട്യഞാഭട്യഞാസ വിധ്വടംസക പദ്ധതി 
എൻ.ഇ.പി 2020 പിൻവലിക്കുക,  
പ്രകൃതിടയയുടം പരിസ്ഥിതിടയ
യുടം ക്ിമിനൽ മൂലധനത്ിനക്  ത്രീ

ടറഴതുന്ന ഇ.ഐ.എ 2020 പിൻ
വലിക്കുക, ടതഞാഴിലഞാളിപദ്രഞാഹ 
ടതഞാഴിൽനിയമ പഭദഗതികൾ 
പിൻവലിക്കുക, കർേകരുടെ കെ
ങ്ങൾ എഴതിത്ള്ളുക,  കഞാർേിക 
ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് നട്യഞായവില ഉറപെഞാ
ക്കുക, തിരുവനന്തപുരടം വിമഞാന
ത്ഞാവളടം അദഞാനിക്ക് ത്രീടറഴതിയ 
 നെപെി നിരുപഞാധികടം പിൻവലി
ക്കുക, ആയിരങ്ങടള കുെിടയഞാഴി
പെിക്കുന്ന, പരിസ്ഥിതിടയ  തകർ
ക്കുന്ന ടക.റയിൽ പദ്ധതി ഉപപ
ക്ിക്കുക, സടംസ്ഥഞാനടത് മുഴവൻ 
പതഞാട്ടംടതഞാഴിലഞാളികൾക്കുടം ഒപര
ക്ർ  ഭൂമിയുടം സരക്ിതമഞായ വ്രീടടം 
നൽകുക തുെങ്ങിയ ആവശട്യങ്ങൾ 
ഉന്നയിച്ചുടകഞാണ്ക് എസക്.യു.സി. 
ഐ(കമ്മയൂെിസ്റ്റക്) സടംസ്ഥഞാന 
കമ്മി്ിയുടെ ആഭിമുഖട്യത്ിൽ 
ടസപക്്ടംബർ 11 മുതൽ 17വടര പ്ര
തിപേധവഞാരടം ആെരിച്ചു. 

പ്രതിപേധവഞാരത്ിടറെ ഉദക്ഘഞാ
െനടം ടസപക്്ടംബർ 11-ഞാടംത്രീയതി 
എസക്.യു.സി.ഐ(കമ്മയൂെിസ്റ്റക്)

സടംസ്ഥഞാന ടസക്ട്റി സഖഞാവക് 
വി.പവണുപഗഞാപഞാൽ നിർവ്വഹിച്ചു. 
യൂെി്ിമഞാസിക പ�സക്ബുക്ക് 
പപജിൽ നെന്ന ഉദക്ഘഞാെന സപമ്മ

ളനത്ിൽ സടംസ്ഥഞാ നടസക്പട്
റിയ്ക് അടംഗടം സഖഞാവക് െി.ടക. 
സധ്രീർകുമഞാർ അദ്ധട്യക്ത വഹി
ച്ചു. സടംസ്ഥഞാന ടസക്പട്റിയ്ക് 
അടംഗങ്ങൾ സഖഞാക്ൾ ജയക്സ
ൺ പജഞാസ�ക്, ആർ.കുമഞാർ, സടം
സ്ഥഞാന കമ്മി്ിയടംഗടം സഖഞാവക് 
കേല ടക.പജഞാൺ എന്നിവർ 
പ്രസടംഗിച്ചു. 

പ്രതിപേധവഞാരപത്ഞാെനുബ
ന്ിച്ക് സടംസ്ഥഞാനവട്യഞാപകമഞായി 
പ്രെഞാരെ പ്രപക്ഞാഭ പരിപഞാെി
കൾ നെന്നു. പ്രഞാപദശിക പ്രെഞാര
െങ്ങൾക്ക് പശേടം സമഞാപന ദി
നത്ിൽ തിരുവനന്തപുരത്ക് ടസ
ക്പട്റിയ്ക് നെയിൽ പ്രതിപേധ 
സടംഗമടം നെന്നു. വിവിധ ജില്ലഞാ 
പകന്ദ്രങ്ങളിലുടം പ്രതിപേധ സമ
രങ്ങൾ സടംഘെിപെിക്ടപെട്ടു. എസക്.
യു.സി.ഐ(കമ്മയൂെിസ്റ്റക്) സടം
സ്ഥഞാന ടസക്ട്റിസഖഞാവക് വി 

പവണുപഗഞാപഞാൽ,  ജയക് സൺ 
പജഞാസ�ക്, െി.ടക സധ്രീർകുമഞാർ, 
ആർ.കുമഞാർ എന്നിവരുടം ഇതര 

സടംസ്ഥഞാന പനതഞാക്ളുടം പനതൃ
ത്വടം നൽകി.

തടിരു�നന്തപുരും
പ്രതിപേധ വഞാരഞാെരെത്ിൽ 

തിരുവനന്തപുരടം ജില്ലയിൽ പപഞാ
ത്ൻപകഞാെക്, വള്ളക്െവക്, പൂന്റ 
എസക്.എടംപലഞാക്ക്, പപട്, പ്രഞാവച്
്ലടം, ബഞാലരഞാമപുരടം വഴിമുക്ക്, 
വട്ിയൂർക്ഞാവക് എന്നിവിെങ്ങളിൽ 
പലഞാക്ൽ കമ്മി്ികളുടെ പനതൃ
ത്വത്ിൽ വിശദ്രീകരെ പയഞാഗ
ങ്ങൾ നെന്നു. സമഞാപനടം ടസക്
പട്റിയ്ിനു മുന്നിലുടം നെത്ി. ഈ 
പരിപഞാെികളിൽ സഖഞാക്ൾ ആർ.

ബിജു, എടം.േഞാജർഖഞാൻ, ജി.ആർ.
സഭഞാേക്, പി.എസക്.പഗഞാപകുമഞാർ, 
എ.സബൂറ, എസക്.ശ്ര്രീകുമഞാർ, എ.
കേജു, ബി.എസക്.എമിൽ, ടക
.പ്രസന്നകുമഞാർ, പ്രസഞാദക് കരമന 
എന്നിവർ പ്രസടംഗിച്ചു.

യകരാല്ും
പ്രതിപേധവഞാരപത്ഞാെനുബ

ന്ിച്ക് െിന്നക്െ ടഹഡക് പപഞാസ്റ്റക് 
ഓ�്രീസിനുമുന്നിൽ നെന്ന പ്രതി
പേധധർണ്ണ ജില്ലഞാ ടസക്ട്റി 
സഖഞാവക് കേല ടക. പജഞാൺ 
ഉദക്ഘഞാെനടം ടെയ്തുു. പി.പി.പ്രശഞാ
ന്തക് കുമഞാ ർ, ബി.രഞാമെന്ദ്രൻ, എസക്.
രഞാഘവൻ, െ്വിങ്കിൾ പ്രഭഞാകരൻ, 
ആർ.രഞാഹുൽ, എസക്.സധിലഞാൽ 
തുെങ്ങിയവർ പ്രസടംഗിച്ചു. കരുനഞാ
ഗപെള്ളി, ടപരുമ്പുഴ, കുണ്റ, പുന
ലൂർ, അഞ്ചൽ എന്നിവിെങ്ങളിലുടം 
പ്രതിപേധ പരിപഞാെികൾ സടം
ഘെിപെിക്ടപെട്ടു. 

വകരാടെെും
പ്രതിപേധവഞാരപത്ഞാെനുബ

ന്ിച്ക് പകഞാട്യടം ജില്ലയിൽ െങ്ങ
നഞാപശേരിയിൽ നെന്ന പ്രതിപേ

{]Xntj[ hmcw BNcn¨p
ധസടംഗമടം എസക് യുസിഐ കമ്മയൂ
െിസ്റ്റക് ജില്ലഞാ കമ്മി്ിയടംഗടം 
സഖഞാവക് എൻ.ടക.ബിജു ഉദക്ഘഞാ
െനടം ടെയ്തു. സഖഞാക്ൾ ടക.സദഞാ
നന്ദൻ, അരവിന്ദക് പവണുപഗഞാപഞാ
ൽ എന്നിവർ പ്രസടംഗിച്ചു. 

ടതങ്ങെഞാൽ, തൃടക്ഞാെിത്ഞാ
നടം, കുരിശുടംമൂെക്, �ഞാത്ിമഞാപുരടം, 
െിങ്ങവനടം, ടമഡിക്ൽ പകഞാളജക്, 
എരുപമലി, പുതുച്ിറ, മനക്ച്ിറ 
എന്നിവിെങ്ങളിൽ പ്രതിപേധ 
സടംഗമങ്ങളുടം വിശദ്രീകരെപയഞാ

ഗങ്ങളുടം നെന്നു. ഈ പരിപഞാെിക
ളിൽ സഖഞാക്ൾ ടക.എൻ.രഞാജൻ, 
വി.പി.ടകഞാച്ചുപമഞാൻ, ് ി.ടജ.പജഞാ
െിക്കുട്ി, പി.ജി.ശശികുമഞാർ, ടക

.സജി, ടക.എസക്. ശശികല, ടക

.എസക്.ടെല്ലമ്മ, ആർ.മ്രീനഞാക്ി, 

എ.ജി.അജയകുമഞാർ, ജതിൻ രഞാ
ജ്രീവൻ, എടം.ആർ.മെി, അസ�ക് 
അലി തുെങ്ങിയവർ പ്രസടംഗിച്ചു.

പത്നുംതടിടെ
പ്രതിപേധവഞാരപത്ഞാെനുബ

ന്ിച്ക് പത്നടംതിട്യിൽ നെന്ന 
പ്രതിപേധപയഞാഗടം   എസക് 
യുസിഐ കമ്മയൂെിസ്റ്റക് ജില്ലഞാക
മ്മി്ിയടംഗടം സഖഞാവക് ടക.ജി അനി

ൽകുമഞാർ ഉദക്ഘഞാെനടംടെയ്തു. 
സഖഞാക്ൾ എസക്.രഞാധഞാമെി, 

ബിനു പബബി, ലക്ഷി ആർ.പശഖർ 
എന്നിവർ പ്രസടംഗിച്ചു. 

ആലപ്പുഴ
പ്രതിപേധവഞാരഞാെരെത്ി

ടറെ പ്രെരെഞാർത്ഥടം ജില്ലയിൽ 
നിരവധി പരിപഞാെികൾ നെന്നു.
മപവലിക്രയിൽ നെന്ന പരിപഞാ
െി ജില്ലഞാ ടസക്പട്റിയ്ടംഗടം പഞാർ
ത്ഥസഞാരഥി വർമ്മ ഉദക്ഘഞാെനടം 

ടെയ്തു. പകഞാവിഡക് മഹഞാമഞാരിയിൽ 
രഞാജട്യടം ഒന്നഞാടം സ്ഥഞാനപത്ക്ക് കു
തിച്ചുയരുപ്ഞാൾ അതിടന പ്രതി
പരഞാധിക്കുവഞാടനന്നക് പറഞ്ക് പക
ന്ദ്ര സർക്ഞാർ പ്രഖട്യഞാപിച്  പലഞാകക് 
ഡൗണുടം 20 ലക്ടം പകഞാെിയുടെ 
സഞാ്ത്ിക പഞാപക്ജുടം ടതഞാഴി
ലഞാളി- കർേക-ബഹുജനങ്ങളുടെ 
ജ്രീവിതത്ിൽ ഉയർന്നു ടപഞാന്തിയ 
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യഞാടതഞാരു പരിഹഞാ
രവടം ലക്ട്യടം വച്ചുടകഞാണ്ഞായിരു
ന്നില്ല എന്നക് ഇപപെഞാൾ ടവളിവഞാ
യിരിക്കുകയഞാെക്. ഒട്ടുമിക് പലഞാ
കരഞാജട്യങ്ങളുടം പകഞാവി ഡി നഞാൽ 
നഷ്ടപെട് ടതഞാഴിൽ ദിനങ്ങൾക്ക് 
പരിഹഞാരമഞായി ജനങ്ങളുടെ കക
യ്ിൽ പെടമത്ിക്കുവഞാനുള്ള 
ധനതത്വശഞാസ്ത പരമഞായ പരിഹഞാര 
ന്രീക്ിയിരുപ്പു നെത്തുപ്ഞാൾ 
ബിടജപി സർക്ഞാരഞാകടട് കൽ
ക്രി ഖനികളുടം ടറയിൽപവയുടം 

എയർപപഞാർട്ടുകളുടം ബിപിസിഎ
ൽപപഞാലുള്ള വൻകിെ ടപഞാതുപമ
ഖലഞാ സ്ഥഞാപനങ്ങളെക്ടം എല്ലഞാടം 
വിറ്റുതുലക്കുവഞാനഞാെക് വട്യഗ്രത കഞാ
ട്ടുന്നതക്. സടംസ്ഥഞാന സർക്ഞാരഞാക
ടട് നിർലജ്മഞായ അഴിമതികളുടം 
ടതഞാഴിൽ നിപേധ മെക്മുള്ള 
ജനവിരുദ്ധ നെപെികളിലൂടെ പക
ന്ദ്ര സർക്ഞാരിടറെ വഴിയിൽതടന്ന 

പ്ര�ിശഷധവാരശത്ാടനുബന്ിച്ന് കസക്രശട്റിയറ്ിനുമുന്ില് നടന് 
ധർണ സംസ്ാന കസക്രശട്റിയറ്ന്അംഗം സഖാവന് ആർ.കുമാർ 

ഉദന്ഘാടനം കെയ്യുന്നു.

പ്ര�ിശഷധവാരശത്ാടനുബന്ിച്ന് കകാല്ം െിന്ക്ടയില് നടന് സംഗമം 
ജില്ാ കസക്രട്റി സഖാവന് ഫഷല കക.ശജാണ് ഉദന്ഘാടനം കെയ്യുന്നു

പ്ര�ിശഷധവാരശത്ാടനുബന്ിച്ന് െങ്ങനാശശേരിയില് നടന്  
സായാഹ്നധർണ

കണ്ണൂർ കളശട്രേറ്ന് ധർണ സഖാവന് കക.കക.സുശരന്ദ്രന് 
 ഉദന്ഘാടനം കെയ്യുന്നു.

അമ്പലപ്പുഴയില് നടന് പ്ര�ിശഷധ േരിോടിയില്  
സഖാവന് വിേ്വകുമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു

േത്നം�ിട്യില് പ്ര�ിശഷധ ധർണ ജില്ാ കമ്ിറ്ിയംഗം  
സഖാവന് കക.ജി.അനില്കുമാർ ഉദന്ഘാടനം കെയ്യുന്നു.

km¼¯nI {]XnkÔn A\p`hn¡p¶ IpSpw_§Ä¡v  
{]Xnamkw 10000 cq] [\klmbw \ÂIpI

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)
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ഉത്ർപ്രപദശിടല ഹത്രഞാസി
ൽ കൂട്ബലഞാത്ടംഗ പകസിടല പ്ര
തികടള കർശനമഞായി ശിക്ിക്
െടം  എന്നക് ആവശട്യടപെട്ടു ടകഞാണ്ക് 
എഐഡിഎസക്ഒ ടസപക്്ടംബർ 
30നക് പദശവട്യഞാപകമഞായി കരിദി
നടം ആെരിച്ചു. 

പഞാെത്ക് പെിടയടക്കുപ്ഞാൾ 
കൂട് ബലഞാത്ടംഗത്ിനക് ഇരയഞായ 
ടപൺകുട്ി  ഡൽഹിയിടല  സ�ക്ദർ
ജങക് ആശുപത്രിയിൽ വച്ഞാെക് മര
െമെഞ്തക്.  അമ്മയുൾപെടെയുളള 
ബന്ധുക്ടള  മൃതപദഹടം കഞാണുവഞാൻ 
പപഞാല്രീസക് അനുവദിച്ില്ല.  ഇത്
രടം സടംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ രഞാജട്യത്ക് 
സ്ത്രീകളുടെ ദയന്രീയമഞായ അവസ്ഥ
യഞാെക് കഞാെിക്കുന്നതക്. ബിടജപി
യുടെ പനതൃത്വത്ിലുള്ള പകന്ദ്രസർ
ക്ഞാരുടം യു പി സടംസ്ഥഞാന സർക്ഞാ
രുടം  സ്ത്രീകളുടെയുടം കുട്ികളുടെയുടം 
മഞാനട്യത  സടംരക്ിക്കുന്നതിൽ പൂർ
ണ്ണമഞായുടം പരഞാജയടപെട്ിരിക്കുന്നു. 

പയഞാഗി ആദിതട്യനഞാഥിടറെ ഭര
െത്ിൽ ടപൺകുട്ികൾക്കുടം 

സ്ത്രീകൾക്കുടം പനടരയുള്ള കപശഞാ
െികമഞായ ബലഞാത്ടംഗടകഞാലപഞാ
തകങ്ങൾ ലക്കുടംലഗനുമില്ലഞാടത 
ടപരുകുകയഞാെക്.  പട്ിെി മരെ
ങ്ങളുടം കു്കൃതട്യങ്ങളുടം സ്ത്രീകൾ പി
ന്നഞാക്, മുസ്്രീടം തുെങ്ങി നയൂനപക്, 
ദുർലബവിഭഞാഗങ്ങൾക്കുപനടരയു
ള്ള ആക്മെങ്ങളുടം ആൾക്കൂട്
ടക്ഞാലപഞാതകങ്ങളുടം യുപിയിൽ 
വർദ്ധിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ തഞാൽ
പരട്യങ്ങൾ സടംരക്ിപക്ണ് 
പപഞാല്രീസക് കു്വഞാളികളുടെ  പക്
ത്തു നിൽക്കുകയുടം, രഞാഷ്ട്രീയക്ഞാ
രുടം പപഞാല്രീസകഞാരുടം കു്വഞാളിക
ളുടം തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ടം 

ഓപരഞാ ദിവസടം കഴിയുപന്തഞാറുടം 
ദൃഢമഞാവകയുടം ടെയ്തുടകഞാണ്ിരി
ക്കുന്നു. ശിക്യുടെ കഞാലതഞാമസ
വടം കു്വഞാളികൾക്ക് ശിക് നൽ
കഞാത്തുടം ഇത്രടം ഭയഞാനകമഞായ 
സടംഭവങ്ങൾ നെത്ഞാൻ കു്വഞാളി
കടള പപ്രഞാത്ഞാഹിപെിക്കുന്നു. 

കരിദിനഞാെരെത്ിടറെ ഭഞാഗ
മഞായി നെന്ന പ്രതിപേധ പരിപഞാ
െിയിൽ എഐഡിഎസക്ഒ സടം
സ്ഥഞാന ടസക്ട്റി പി ടക പ്രഭഞാ
േക്, സടംസ്ഥഞാന കവസക് പ്രസി
ഡറെക് അല്രീന എസക്, ജില്ലഞാ ടസ
ക്ട്റി വിദട്യ വി.പി എന്നിവർ പ്ര
സടംഗിച്ചു.

സാ്ത്്രീക പ്രതിസന്ി
യിലഞായ മുഴവൻ കർേക കുടടം
ബങ്ങൾക്കുടം 10,000 രൂപ പെ
മഞായി സഞാ്ത്ിക സഹഞായടം 
നൽകുക, കർേകരുടെ വഞായ്പ
കൾ എഴതിത്ളളുക, കഞാർേി
പകഞാല്പന്നങ്ങൾക്ക് തഞാങ്ങുവില 
നിശ്യിച്ക് സർക്ഞാർ സടംഭരി
ക്കുക, വനട്യ മൃഗ ശലട്യത്ിനക് 
അെിയന്തര പരിഹഞാരമുണ്ഞാക്കുക, 
വിളനഞാശത്ിനക് മതിയഞായ നഷ്
പരിഹഞാരടം നൽകുക തുെങ്ങിയ  

ആവശട്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുടകഞാണ്ക് 
ടസപക്്ടംബർ 16 നക് സടംസ്ഥഞാന
തലത്ിൽ കർേക പ്രതിപരഞാധ 
സമിതിയുടെ മുൻകകയിൽ 
കർേകർ സടംസ്ഥഞാനതലത്ി
ൽ അവകഞാശദിനടം ആെരിച്ചു.  
കർേകുരുടെ ഭവനങ്ങൾ പകന്ദ്ര്രീ
കരിച്ചുടകഞാണ്ക് നെന്ന സമരപ
രിപഞാെിയിൽ നൂറുകെക്ിനക് 
കുടടംബങ്ങൾ പങ്കുപെർന്നു. 

കർേക പ്രതിപരഞാധ സമിതി 
സടംസ്ഥഞാന തലത്ിൽ പ്രഖട്യഞാ

പിച് അവകഞാശ ദിനത്ിടറെ 
ഭഞാഗമഞായിവയനഞാെക് ജില്ലയിൽ 
നെന്ന പയഞാഗത്ിൽ പഡഞാ. ഡി
.സപരന്ദ്രനഞാഥക് അദ്ധട്യക്ത വഹി
ച്ചു. കവസക് പ്രസിഡണ്ടുമഞാരഞായ 
അഡ്വ. ടക. അബ്ദുൾ റഹ്ഞാൻ, 
പഡഞാ. വി. സതട്യഞാനന്ദൻ നഞായർ, 
പപ്രടംരഞാജക് ടെറുകര, വി.ടക.
ഹടംസ മഞാസ്റ്റർ, പെഞാമി വെക്കുടം
പെരി, രേേറർ പദവസട്യ പുററ
നഞാൽ, ടസക്ട്റി വി.ടക. സദഞാ
നന്ദൻ, ടക.ടജ. മഞാതയു കണ്ണന്തഞാ

നടം, പവലഞായുധൻ പുതിപയഞാെി, 
പി.ടക.ഭഗതക് തുെങ്ങിയവർ സടം
സഞാരിച്ചു

രഞാജട്യത്ിടറെ സഞാ്ത്്രീക 
തകർച് യുടെ  ഭഞാരടം മുഴവൻ കർ
േകർക്കുടം ടതഞാഴിലഞാളികൾക്കുടം 
പമൽ കയ്ി ടവക്കുന്ന സർക്ഞാർ, 
പകഞാവിഡക് കഞാലത്തുടം ലഞാഭടം കുന്നു 
കൂട്ിയ പകഞാർപെപററ്റുകൾക്ക് ടപഞാതു 
ഖജനഞാവിൽ നിന്നുടം  ഇളവകൾ 
വഞാരിപക്ഞാരി ടകഞാടക്കുകയഞാടെ
ന്നുടം പയഞാഗടം കു്ടപെടത്ി.

IÀjI IpSpw_§Ä¡v 10,000 cq] {]Xnamk [\klmbw  
\ÂIpI; IÀjI {]Xntcm[ kanXn A-hIm-i Zn-\w B-N-cn¨p

{]Xntj[ hmcw

മുപന്നറുകയഞാെക്.  10,000 രൂപ 
സ്ഥിതിഗതികൾക്ക് മഞാ്മുണ്ഞാകു
ന്നതുവടര ജനങ്ങൾക്ക് എന്നത
െക്മുള്ള ആവശട്യങ്ങൾ ഉയർത്ി
ടക്ഞാണ്ടുള്ള പ്രപക്ഞാഭങ്ങൾക്ക് 
ഈ വഞാരഞാെരെടം കരുത്തു പക
രുടമന്നുടം ഉദക്ഘഞാെന പ്രസടംഗത്ിൽ 
സഖഞാവക് പഞാർത്ഥസഞാരഥി വർമ്മ 
അഭിപ്രഞായടപെട്ടു. പലഞാക്ൽ ടസ
ക്ട്റി സഖഞാവക് ടക.ആർ. ഓമന
ക്ട്ൻ അദ്ധട്യക്ത വഹിച്ചു. പലഞാ
ക്ൽ കമ്മി്ിയടംഗടം സഖഞാവക് വർ
ഗ്്രീസക് പജഞാർജക് പ്രസടംഗിച്ചു. ആല
പ്പുഴ പറവൂരിൽ പലഞാക്ൽ കമ്മി്ി

യടംഗടം സഖഞാവക് സി.സി.ഉദയപെൻ 
അദ്ധട്യക്ത വഹിച് പയഞാഗത്ിൽ 
ജില്ലഞാ കമ്മി്ിയടംഗടം സഖഞാവക് െി
.മുരളി പലഞാക്ൽ ടസക്ട്റി എടം
.എ.ബിന്ദു എന്നിവർ പ്രസടംഗിച്ചു. 
അ്ലപ്പുഴ കപച്രിമുക്ിൽ സഖഞാവക്  
െി.വിശ്വ കുമഞാറിടറെ അദ്ധട്യക്തി
യിൽ നെന്ന പയഞാഗത്ിൽ ജില്ലഞാ
ക്മ്മി്ിയടംഗടം സഖഞാവക് ടക.ആർ.
ശശി, ബി.ഭദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസടം
ഗിച്ചു. ഹരിപെഞാെക് ടക.എസക്.ആർ.
െി.സിജടംഗക്േനിൽ സഖഞാവക് െി.
മുരളിയുടെ അദ്ധട്യക്തയിൽ നെ
ന്ന പയഞാഗത്ിൽ ജില്ലഞാക്മ്മി്ി
യടംഗടം സഖഞാവക് എൻ.ആർ.അജ

ൊവക്ാടന് നടന് പ്ര�ിശഷധ േരിോടിയില് ജില്ാകമ്ിറ്ിയംഗം 
സഖാവന് കുമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു

യകുമഞാർ പ്രസടംഗിച്ചു.

എറണരാകുളും
പ്രതിപേധവഞാരപത്ഞാെനുബ

ന്ിച്ക് എറെഞാകുളടം ജില്ലയിൽ 
കരിങ്ങഞാച്ിറ, അരയൻകഞാവക്, ഉദ
യടംപപരൂർ തുെങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങ
ളിൽ പരിപഞാെികൾ നെന്നു. 

തൃപ്പൂെിത്റ പഞാപസ്പഞാർട്ക് ഓ�്രീ
സിനുമുന്നിൽ നെന്ന പ്രതിപേധ 
പരിപഞാെി ജില്ലഞാ കമ്മി്ിയടംഗടം 
സഖഞാവക് ടക.എസക്. ഹരികുമഞാർ 
ഉദക്സഘഞാെനടം ടെയ്തു. സഖഞാക്ൾ 
സി.ബി. അപശഞാകൻ,  പി.എടം.ദി
പനശൻ തുെങ്ങിയവർ പ്രസടംെിച്ചു.

തൃശൂർ
പ്രതിപേധവഞാരപത്ഞാെനുബ

ന്ിച്ക് ജില്ലയിൽ  തൃശൂർ ടൌെിൽ 
ശക്തൻ തമ്പുരഞാൻ ബസക് സ്റ്റഞാൻഡി
ൽ നെന്ന പ്രതിപേധപയഞാഗത്ിൽ 
ജില്ലഞാ ടസക്ട്റി സഖഞാവക് പി.എ
സക്.ബഞാബു മുഖട്യ പ്രസടംഗടം നെത്ി. 
സഖഞാക്ൾ എടം.പ്രദ്രീപൻ, എ.
എടം.സപരേക്, അബ്ദുൾ നവഞാസക് 
എന്നിവർ പ്രസടംഗിച്ചു. 

ടകഞാടങ്ങല്ലൂർ, െഞാവക്ഞാെക്, െഞാ
ലക്കുെി എന്നിവിെങ്ങളിൽ പ്രതി

സസബർ കു്കൃതട്യങ്ങ 
ൾടക്തിടര ശക്തമഞായ നിയമ
നിർമ്മഞാെടം നെത്തുക, നിയമടം 
കർശനമഞായി നെപെിലഞാക്കുക, 
വനിതഞാടപഞാതുപ്രവർത്കടര 
അപക്രീർത്ിടപെടത്ിയ സടം
ഭവത്ിൽ കു്വഞാളിക്ക് കർശന 
ശിക് ഉറപെഞാക്കുക, അശ്്രീല യു
െയൂബക് െഞാനലുകളുടം അശ്്രീല കസ
റ്റുകളുടം നിപരഞാധിക്കുക, സ്ത്രീകൾക്കു 
പനടരയുള്ള  ശഞാര്രീരികവടം മഞാ
നസികവമഞായ അതിക്മങ്ങ
ൾക്കുടം ഭരെകൂെ നിഷ്കിയത്വത്ി
നുടമതിടര ശക്തമഞായ വനിതഞാ

മുപന്ന്ടം വളർത്ിടയടക്കുക 
തുെങ്ങിയ ആവശട്യങ്ങൾ ഉന്ന
യിച്ചുടകഞാണ്ക് എഐഎടംഎസക്എ
സക്, എഐഡിഎസക്ഒ, എഐ
ഡികവ ഒ സടംഘെനകളുടെ 
സടംയുക്തഞാഭിമുഖട്യത്ിൽ പകഞാട്
യടം ഗഞാന്ിസ്ക്വയറിൽ നെന്ന 
സടംഗമടം എഐഎടംഎസക്എസക് 
സടംസ്ഥഞാന കവസക് പ്രസിഡറെക് 
എസക്. രഞാധഞാമെി ഉദക്ഘഞാെനടം
ടെയ്തു. എഐഡികവഒ ജില്ലഞാ 
ടസക്ട്റി രജിത ജയറഞാടം, ഇ.വി.
പ്രകഞാശക്, ജതിൻ ആർ. എന്നി
വർ പ്രസടംഗിച്ചു.

പേധപരിപഞാെികൾ നെന്നു. വിവിധ 
പയഞാഗങ്ങളിൽ സഖഞാക്ൾ എടം.
കുമഞാർ, ഒ.ടക.വത്ലൻ, സി.ആ
ർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,  സജ്രീവൻ പെി
ക്പശേരി, സജ ആറെെി, മഞായ 
ി്.ജി, അന്രീേ, ധർമ്മജൻ, പി.ടക.

േിബു എന്നിവർ പ്രസടംഗിച്ചു. 

വകരാഴടിവക്രാെ്
പകഞാഴിപക്ഞാെക് ടൌെിൽ നെ

ന്ന പ്രതിപേധപയഞാഗടം എസക് 
യുസിഐ കമ്മയൂെിസ്റ്റക് ജില്ലഞാ 
കമ്മി്ിയടംഗടം സഖഞാവക് പി.എടം.
ശ്ര്രീകുമഞാർ ഉദക്ഘഞാെനടംടെയ്തു.  
പപഞാൾ െി.സഞാമുവൽ, മപനഞാജക് കുമഞാർ 
തുെങ്ങിയവർ പ്രസടംഗിച്ചു. 

ബഞാലുപശേരി, കു്ട്യഞാെി, കപക്ഞാ

ോലക്ാടന് നടന് പ്ര�ിശഷധ ധർണയില് ജില്ാ കസക്രട്റി സഖാവന് 
അബന്ദുള് അസരീസന് പ്രസംഗിക്കുന്നു

െി എന്നിവിെങ്ങളിലുടം പ്രതിപേധ 
പരിപഞാെികൾ സടംഘെിപെിക്ടപെട്ടു.

കണ്ണൂർ
കണ്ണൂർ ജില്ലഞാ കമ്മി്ിയുടെ 

ആഭിമുഖട്യത്ിൽ കളപ്രേ്ിനുമു
ന്നിൽ നെന്ന പ്രതിപേധ പരിപഞാ
െി  ജില്ലഞാടസക്ട്റി സഖഞാവക് 
ടക.ടക.സപരന്ദ്രൻ ഉദക്ഘഞാെനടം
ടെയ്തു. അനൂപക് പജഞാൺ, പി.സി.
വിപവകക്, അഡ്വ.സനൂപക്, അകിൽ 
മുരളി തുെങ്ങിയവർ പ്രസടംഗിച്ചു.

തലപശേരി ടൌെിലുടം ക്ി
ൽ ബസഞാറിലുടം പ്രതിപേധ പരി
പഞാെികൾ നെന്നു. സഖഞാക്ൾ രശ്ി 
രവി, സബില രഞാപജേക്, പി.സി.
സധ എന്നിവരുടം പ്രസടംഗിച്ചു.

sXmgnemfnt{Zml sXmgnÂ\nba t`ZKXnIÄ ]n³hen¡pI

(8-ാം ശേജില് നിന്ന്)

IcnZn\w BN-cn¨p {]Xntj-[ kwK-aw \S¯n

അമ്പലപ്പുഴയില് നടന് പ്ര�ിശഷധ േരിോടി

സംസ്ഥഞാനക്മ്മി്ിയടംഗവടം 
തൃശൂർ ജില്ലഞാ ടസക്ട്റിയുമഞായ 
സഖഞാവക് പി.എസക്.ബഞാബു, സടം
സ്ഥഞാനക്മ്മി്ിയടംഗവടം പത്
നടംതിട് ജില്ലഞാ ടസക്ട്റിയുമഞായ 
സഖഞാവക് എസക്.രഞാജ്രീവൻ എന്ന്രീ 
സഖഞാക്ടള ഉൾടപെടത്ിടക്ഞാ
ണ്ക് സടംസ്ഥഞാന ടസക്പട്റിയ്ക് 
വിപുല്രീകരിക്ഞാൻ  എസക് യുസി
ഐ(സി) സടംസ്ഥഞാനക്മ്മി്ി 
ത്രീരുമഞാനിച്തഞായി ടസക്ട്റി 
സഖഞാവക് വി.പവണുപഗഞാപഞാൽ അറി
യിച്ചു.

F-kv.-bp.-kn.sF(kn) 
kw-Øm-\ sk-{I-t«-dn-b-äv 
hn-]p-eo-I-cn-¨p
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ബിടജപിയുടെ പനതൃത്വത്ി
ലുള്ള പകന്ദ്രഗവടമെറെ,ക് ത്രീർത്തുടം 
കർേകവിരുദ്ധമഞായ മൂന്നക് ഓർഡി
നൻസകൾ ജൂൺ 5നക് പുറത്ിറ
ക്കുകയുടം തിടക്ത്ിൽ മൺസൂ
ൺ ടസേനിൽ പഞാർലടമറെിടറെ 
ഇരുസഭകളിലുടം ശബ്ദപവഞാപട്ഞാടെ 
പഞാസഞാക്ിടയടക്കുകയുടം ടെയ്തി
രിക്കുകയഞാെക്. പകഞാവിഡക് 19 സൃ
ഷ്ിച് സഞാ്ത്ിക തകർച്ടയ 
പനരിെഞാടനന്ന പപരിൽ ധനകഞാരട്യ 
മന്തി അവതരിപെിച് ദുരിതഞാശ്വഞാസ 
പഞാപക്ജിൽ ഉൾടപെടത്ിയഞാെക് 
ഈ മുന്നു ഓർഡിനൻസകളുടം പു
റടപെടവിച്ിരുന്നതക് എന്നതഞാെക് 
വിപരഞാധഞാഭഞാസടം. അന്നു തടന്ന 
ഈ ഓർഡിനൻസകൾടക്തി
ടര ശക്തമഞായ 
പ്രതിപേധമുയർന്നിരുന്നു. മഹഞാ
വട്യഞാധി അതിപവഗടം പെർന്നുപി
െിക്കുകയുടം കർേകരുടം സഞാധഞാ
രെ ജനങ്ങളുടം ടതഞാഴിലഞാളികളുടം 
പ്രതിസന്ിയുടെ നിലയില്ലഞാക്
യത്ിൽ മുങ്ങിത്ഞാഴകയുടം ടെയ്യു
ന്ന ദുരിതകഞാലത്തു തടന്ന ഈ 
നെപെികൾ കകടക്ഞാള്ളുന്നതക് 
പകന്ദ്രസർക്ഞാരിടറെ പദ്രഞാഹബു
ദ്ധിയുടെ പ്രതട്യക് ഉദഞാഹരെമഞാ
െക്. ബിടജപി ഗവടമെറെിടറെ 
ഈ ഹ്രീന ന്രീക്ടം, നിർദേയമഞായ 
ചൂേെടം നെത്തുന്ന കുത്കകളു
ടെ വർഗതഞാല്പരട്യടം സടംരക്ിക്കു
ന്നതിൽ അവർ എത്രപത്ഞാളടം 
ജഞാഗരൂകരഞാടെന്നുടം, ജ്രീവിക്ഞാ
ൻപവണ്ി അപഹഞാരഞാത്രടം പെി
ടയടക്കുന്ന ദരിദ്രകർേകരുടെ ദു
രിതങ്ങടള അവർ എത്ര നിസ്ഞാ
രമഞായഞാെക് കഞാണുന്നടതന്നുടം വട്യ
ക്തമഞാക്ിത്രുന്നതഞാെക്. �ഞാർപമ
ഴക് സക് ടപ്രഞാഡയൂസക് പരേഡക് ആറെക് 
ടകഞാപമഴക് സക് (ടപ്രഞാപമഞാേൻ ആറെക് 
�സിലിപ്േൻ) ആക്റക് 2020, 
�ഞാർപമഴക് സക് (എടംപവർടമറെക് ആറെക് 
ടപ്രഞാട്ക്ൻ) എഗ്രിടമറെക് ഓൺ 
കപ്രസക് അേ്വറൻസക് ആറെക് �ഞാ
ർപമഴക് സക് സർവ്രീസക് ആക്റക് 2020, 
എസൻേട്യൽ കടമഞാഡി്്രീസക് 
(അടമറെക് ടമറെക്) ആക്റക് 2020 എന്ന്രീ 
മൂന്നക് നിയമനിർമ്മഞാെങ്ങളുടം രഞാ
ജട്യടത് കഞാർേികപമഖലയിൽ 
സ്വപദശ-വിപദശ കുത്കകളുടെ 
സമ്പൂർെ ആധിപതട്യവടം അതു
വഴി ദരിദ്ര, ടെറുകിെ, ഇെത്രടം 
കർേകരുടെയുടം കർേകടത്ഞാ

ഴിലഞാളികളുടെയുടം സമ്പൂർെ 
നഞാശവടം ഉറപെഞാക്കുന്നതഞാെക്. ഭക്ട്യ
വസ്തുക്ളുടെ വില നിർണ്ണയടം പരി
പൂർണ്ണമഞായുടം വൻകിെ മുതലഞാളി
മഞാരുടെ കരങ്ങളിൽ അമരുന്നപതഞാ
ടെ രഞാജട്യടത് മുഴവൻ ജനങ്ങളുടം 
നടടവഞാെിക്കുന്ന വില നൽകി നി
പതട്യഞാപപയഞാഗസഞാധനങ്ങൾ വഞാ
പങ്ങണ്ി വരുടം. ഈ കപശഞാെിക 
നെപെിടയ എത്ര അപലപിച്ഞാ
ലുടം മതിയഞാകില്ല.

കർഷകരുയെ മരാത്മല്  
സരാധരാരണ െനങ്ങളുയെയും 
െഗീ�ടിതയത് തകർക്കുന്നു 

കഞാർേികപമഖലടയ പവട്യഞാ
െിയിരുന്ന കുത്കകളുടെ സമ്പൂ
ർെ ആധിപതട്യടം ഇപതഞാടെ പൂ
ർണ്ണമഞായിരിക്കുന്നു. ഭക്ട്യധഞാനട്യ
ങ്ങൾ, പയറുവർഗ്ങ്ങൾ, എണ്ണക്കു
രുക്ൾ, ഭക്ട്യ എണ്ണ, ഉരുളക്ി
ഴങ്ങക്, ഉള്ളി തുെങ്ങിയവടയഞാടക് 
പൂഴ്തിവയ്പുകഞാർക്ക് എത്രപവെടമ
ങ്കിലുടം സടംഭരിച്ചുവയ്കഞാൻ, '1955 
ടല അവശട്യസഞാധനനിയമ'ത്ിൽ 
വരുത്ിയ പഭദഗതി നിയമസഞാ
ധുത നൽകിയിരിക്കുകയഞാെക്. 
ഇതക് ഭക്ട്യസരക്ടയപപെഞാലുടം 
അപകെത്ിലഞാക്കുടംവിധടം ഭക്ട്യ
വസ്തുക്ളുടെയെക്ടം കരിഞ്ചന്തയ്ക്കുടം 
കൃത്രിമ വിലക്യ്ത്ിനുടം ഇെ
യഞാക്കുടം. കച്വെക്ഞാരുടെപയഞാ 
പകഞാൾഡക് പസ്റ്റഞാപറജക് ഉെമകളുടെ
പയഞാ കഞാർേിപകഞാല്പന്ന ക്നി
കളുടെപയഞാ ഒടക് പവേടംടകട്ി
വരുന്ന കരിഞ്ചന്തക്ഞാരുടം പൂഴ്തിവ
യ്പുകഞാരുടം കർേകരിൽനിന്നക് അവ
രുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഏ്വടം കുറഞ് 
വിലയ്കക് വഞാങ്ങുകയുടം അവരുടെ 
കൂ്ൻ പഗഞാഡൗണുകളിൽ വൻപതഞാ
തിൽ സടംഭരിക്കുകയുടം കപ്ഞാള
ത്ിൽ കൃത്രിമക്ഞാമടം സൃഷ്ിക്കു
കയുടം ടെയ്യുടം. അതിനുപശേടം ഉല്പ
ന്നങ്ങൾ ഓപരഞാന്നഞായി വിപെി
യിടലത്ിച്ക് ഉപപഭഞാക്തഞാക്ൾക്ക് 
വൻവിലയ്കക് വി്ക് ഭ്രീമമഞായ ലഞാഭടം 
ടകഞായക് ടതടക്കുടം. അങ്ങടന അവ
ശട്യസഞാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചു
യരുടം. സർക്ഞാരുകൾ ഇെടപെില്ല. 
കഞാരെടം ഭക്ട്യവസ്തുക്ളുടെ വി
ലയിൽ ഒരു വർേടം ശരഞാശരി 50 
ശതമഞാനത്ിനുടം പകടവരുന്ന സഞാ
ധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ 100 ശത
മഞാനത്ിനുടംപമടല വർദ്ധനവക് 

ഉണ്ഞായഞാപല സർക്ഞാർ ഇെടപപെ
ണ്തുള്ളൂ. അങ്ങടന സടംഭരെവടം 
വിപെനവടം പകഞാർപെപറ്ക് ഭ്രീമ
ന്ഞാരുടെ കസ്വരവിഹഞാരത്ിടറെ 
പവദിയഞായിത്്രീരുന്നു. ഈ കടത് 
കുത്കഞാനുകൂല നയത്ിടറെ ഭഞാരടം 
ഏ്വമധികടം തഞാപങ്ങണ്ിവരുന്ന
തക് കർേകപരഞാടെഞാപെടം ദരിദ്രരഞായ 
ഉപപഭഞാക്തഞാക്ൾ കൂെിയഞാെക്. പലഞാ
കത്ഞാടകയുള്ള പട്ിെിക്ഞാരുടെ 
മൂന്നിൽ ഒന്നക് ഇപപെഞാൾത്ടന്ന 
ഇന്തട്യയിലഞാെക് അെിഞ്ഞുകൂെിയി
രിക്കുന്നതക്. ഇന്തട്യയിടല 20 പകഞാെി 
ആളുകൾ വിശന്നക് അന്തിയുറങ്ങു
ന്നവരഞാെക്. ഒരു ദിവസടം 7000 
പപരഞാെക് പട്ിെി കിെന്നക് മരി
ക്കുന്നതക്. പപഞാേകഞാഹഞാരക്കുറവക് 
രഞാജട്യടത് നിശേബ്ദമഞായി ബഞാധി
ച്ിരിക്കുന്ന ഒരു അതട്യഞാഹിതമഞാ
െക്. രഞാജട്യടത് കുട്ികളിൽ പകു
തിയുടം ഭഞാരക്കുറവള്ളവരഞാെക്. സ്ത്രീ
കളുടെയുടം കുട്ികളുടെയുടം കഞാരട്യ
ത്ിൽ 70 ശതമഞാനവടം വിളർച്
പപഞാലുള്ള, പപഞാേകഞാഹഞാരക്കുറ
വിടറെ �ലമഞായുണ്ഞാകുന്ന പരഞാഗ
ങ്ങൾക്ക് ഇരയഞാെക്. 84 ശതമഞാനടം 
ഇന്തട്യക്ഞാർക്കുടം 20 രൂപയിൽ 
തഞാടഴയഞാെക് ദിവസവരുമഞാനടം. 
അതിനഞാൽത്ടന്ന തടന്ന പൂഴ്തി
വയ്പിടറെയുടം കരിഞ്ചന്തയുടെയു
ടമഞാടക് കഞാരട്യത്ിൽ ഉദഞാരസമ്രീ
പനടം പുലർത്തുന്നതക് സ്ഥിതി കൂ
ടതൽ വേളഞാക്കുടം. 

തരാങ്ങു�ടിലയും സർക്രാർ  
സുംഭരണവും ഇല്രാതരാകുും;  
മൂലധന ശക്ടിക്കു മുമ്ടിൽ  
നടിസ്സഹരാെ ഇരകളരാെടി 
കർഷകർ തകരുും

'�ഞാർമർ ടപ്രഞാഡയൂസക് പരേഡക് 
ആറെക് ടകഞാപമഴക് സക് (ടപ്രഞാപമഞാേ
ൻ ആറെക് ട�സിലിപ്േൻ) ആക്റക് 
2020' നിയമമഞായപതഞാടെ, 'അഗ്രി
കൾച്റൽ ടപ്രഞാഡയൂസക് മഞാർക്്ിടം
ങക് കമ്മി്ി (എപിഎടംസി) ആക്ടക്' 
പ്രകഞാരടം സ്വന്തടം ഉല്പന്നങ്ങൾ നട്യഞാ
യമഞായ വിലയ്കക് വിൽക്കുന്നതിൽ 
കർേകർ ടെറിയപതഞാതിടലങ്കി
ലുടം അനുഭവിച്ിരുന്ന സടംരക്െടം 
റദേഞാക്ടപെട്ിരിക്കുന്നു. ആക്റിടറെ 
5ഞാടം വകുപെക് പറയുന്നതക് ഇപ്രകഞാ
രമഞാെക്. ‘എപിഎടംസിയുടെ നില
വിടല വില അടല്ലങ്കിൽ ഓൺകല

ൻ പരേഡിടംഗിടറെ വില അതുമടല്ല
ങ്കിൽ അനുപയഞാജട്യമഞായ ഒരു ടബഞ്ചക് 
മഞാർക്ക് വില ഇവയിൽ ഏതിപനഞാ
ടെങ്കിലുടം കഞാർേിപകഞാൽപെന്നങ്ങ
ളുടെ വിലടയ ബന്ിപെിക്കുടം’  
എവിടെയഞാെക് തഞാങ്ങുവില? 
എവിടെ സർക്ഞാർ സടംഭരെടം?  
മണ്ഡികൾ എന്നറിയടപെടന്ന ഗ്രഞാ
മ്രീെ പമഖലയിടല കഞാർേിപകഞാ
ല്പന്ന സടംഭരെ പകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
ഗവടമെറെക് നിയന്തെടം നിലനി
ർത്ിയിട്ടുടണ്ങ്കിലുടം കഞാർേിക 
രടംഗടത് ഭ്രീമന്ഞാരുടം ബഹുരഞാഷ്ട 
കുത്കകളുടമഞാടക് നിയന്തിക്കു
ന്ന സ്വകഞാരട്യ മണ്ഡികളുടെ ഒരു 
ശടംഖലതടന്ന രഞാജട്യടമ്ഞാടടം 
അനുവദിക്ടപെട്ിരിക്കുകയഞാെക്. 
ഈ ശടംഖലവഴി ഈ കുത്കക
ൾക്ക് യപഥഷ്ടം ഇനി കഞാർേിപകഞാ
ല്പന്നങ്ങൾ സടംഭരിക്ഞാൻ കഴിയുടം. 

ഈ നിയമടം, കർേകർക്ക്, 
സടംഭരെശഞാലകളുടെ ഉെമസ്ഥരുടം 
ഇെനിലക്ഞാരുടമഞാടക് ആയിട്ടു
ള്ളവരുടെ ന്രീരഞാളിപെിടത്ത്ി
ൽനിന്നക് ഒരു രക്ഞാകവെടം നൽകി
യിരിക്കുകയഞാടെന്നുടം അവർക്ക് 
സ്വന്തടം ഉല്പന്നങ്ങൾ ഇനി എവിടെ, 
ആർക്ക് പവെടമങ്കിലുടം പനരിട്ക് 
വില്കഞാൻ കഴിയുടമന്നുമഞാെക് വഞാദടം. 
കർേകടര 'സ്വതന്ത' രഞാക്ിയി
രിക്കുന്നുവടത്ര. കഞാശ്്രീരിടല കർേ
കനു ആപെിൾ ഇനി പനരിട്ക് പക
രളത്ിലുടം വിൽക്ഞാടം. ഇതു കർേ
കർക്കു പനടരയുള്ള ക്രൂരമഞായ പരി
ഹഞാസമഞാെക്. രഞാജട്യടത് കർേ

കരിൽ 86.2 ശതമഞാനവടം 2 ടഹ
ക്ററിൽ തഞാടഴ മഞാത്രടം കൃേി ടെ
യ്യുന്നവരഞാെക്. ഇത്രയുടം ദുർബ്ബലരഞായ 
പഞാവടപെട് കർേകനു രഞാജട്യത്ി
ടറെ ഏതു വിപെിയിലഞാണു വി
ൽക്ഞാൻ കഴിയുക. ഇതക് ടവറുടം 
തട്ിപ്പുടം വഞ്ചനയുമഞാെക്. 'ഒരു രഞാ
ഷ്ടടം - ഒരു കപ്ഞാളടം' എന്ന മുദ്രഞാ
വഞാകട്യമുയർത്ിടക്ഞാണ്ക് പകഞാർപ
പറ്ക് ഭ്രീമന്ഞാർക്ക് മണ്ഡികൾക്കു
ടവളിയിൽ കർേകരിൽനിന്നക് 
യപഥഷ്ടം വിളകൾ സടംഭരിക്ഞാൻ 
അവസരടമഞാരുക്കുയഞാെക് ഈ 
നിയമടം ടെയ്തിരിക്കുന്നതക്. ഗവ
ടമെറെക് നിയന്തെടമഞാടക് കെ

ലഞാസിൽ മഞാത്രപമ കഞാണൂ. അപങ്ങ
യ്ടം അഴിമതി നിറഞ് അവി
ശുദ്ധ സടംഘങ്ങളഞാെക് ഇക്ഞാലമ
ത്രയുടം കഞാർേിപകഞാല്പന്ന സടംഭര
െരടംഗടം കകയെക്ിയിരുന്നടത
ന്നക് സടംഭരെ പ്രക്ിയടയപെ്ി 
ധഞാരെയുള്ള ഏടതഞാരഞാൾക്കുടം 
അറിയഞാവന്ന കഞാരട്യമഞാെക്. ഉപദട്യ
ഞാഗസ്ഥർ, ഗ്രഞാമ്രീെ ദല്ലഞാൾമഞാർ, 
പഞ്ചഞായത്ക് ടമ്ർമഞാർ, ഭരെ
കക്ി പനതഞാക്ൾ, സടംഭരെശഞാല 
ഉെമസ്ഥർ, ഇെനിലക്ഞാർ തുെങ്ങി
യവടരഞാ ടക്യഞാെക് ഈ അവി
ശുദ്ധ സഖട്യത്ിലുള്ളതക്. ഇതിലൂ
ടെ കർേകർക്ക് അർഹതടപെട് 
പ്രതി�ലടം നിപേധിക്ടപെടക
യുടം സർക്ഞാർ സടംവിധഞാനടം കഞാ
ഴ്ചക്ഞാരഞായി പനഞാക്ിനിൽക്കുകയു
മഞായിരുന്നു. ഈ കൂട്ടുടകട്ക് തക
ർക്കുന്നുടവന്നുടം സടംഭരെരടംഗമഞാ
ടക ശുദ്ധ്രീകരിക്കുന്നു എന്നുടം അവ
കഞാശടപെട്ടുടകഞാണ്ക് കഞാർേികപമ
ഖലയഞാടക വൻകിെ കുത്കക
ൾക്കുടം ബഹുരഞാഷ്ട ക്നികൾക്കുടം 
ത്രീടറഴതുകയഞാെക് സർക്ഞാർ ടെ
യ്തിരിക്കുന്നതക്. എന്നഞാൽ, ആരഞാെക് 
കഞാർേിക പമഖലയിടല ഈ വ്
ൻമഞാർ? അവർ സടംശുദ്ധരഞാപെഞാ? 
കർേകർക്ക് അർഹതടപെട്ടത
ല്ലഞാടം പല മഞാർപഗ്െ നിപേധിച്ക് 
അവടര പിഴിഞ്ഞൂ്ി പരമഞാവധി 
ലഞാഭമുണ്ഞാക്കുക എന്നതല്ലഞാടത 
മട്ന്തക് ലക്ട്യമഞാെക് അവരുടെ 
ബിസിനസ്ിലുള്ളതക്? എന്നുമഞാത്ര
മല്ല, നിലവിൽ കഞാരട്യങ്ങൾ നിയ

ന്തിക്കുന്ന സടംഭരെശഞാല ഉെമ
സ്ഥടരയുടം മറ്റുടം അപപക്ിച്ക് സ്
ത്ിടറെയുടം മ്ക് സടംവിധഞാനങ്ങളു
ടെയുടം കഞാരട്യത്ിൽ ഇവർ ആയിരടം 
മെങ്ങക് ശക്തരുമഞാെക്. 

കഞാർേികപമഖലയിൽ ആഴ്ന്നി
റങ്ങഞാൻ തഞാല്പരട്യടപെടന്ന തപദേശ
കുത്കകൾ പലരുടം വിപദശബ
ഹുരഞാഷ്ട കുത്കകളുമഞായി ബന്
മുള്ളവരഞാെക്. ഇവർ സ്വന്തടം നി
ലയിലുടം ഈ ക്നികളുമഞായി 
പെർന്നുമഞാെക് പ്രവർത്ിക്കുക. 
വിളകടള ഇവർ എ,ബി,സി എന്നി
ങ്ങടന പലതരമഞാക്ി തിരിച്ക് സ്വ
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ഫരാർവമഴക് സക് ടപ്രാഡയൂസക് വരേഡക് ആറെക് ടകാവമഴക് സക് (ടപ്രാവമാേൻ ആറെക് ഫസി
ലിവറ്റേൻ) ആക്റക് 2020, ഫാർവമഴക് സക് (എനുംപവർടമറെക് ആറെക് ടപ്രാട്ക്ഷൻ) എഗ്രി
ടമറെക് ഓൺ ശപ്രസക് അേ്റൻസക് ആറെക് ഫാർവമഴക് സക് സർവീസക് ആക്റക് 2020, 
എസൻേ്യൽ കടമാഡിറ്റീസക് (അടമറെക് ടമറെക്) ആക്റക് 2020 എന്നീ മൂന്നക് നിയമ
ങ്ങളനും കാർേികവമഖലയിൽ സ്വദശ-വിവദശ കുത്തകകളടെ സമ്പൂർണ ആധി
പത്യവനും അതുവഴി ദരിരേ, ടചറുകിെ, ഇെത്തരനും കർേകരുടെയുനും കർേകടത്താ
ഴിലാളികളടെയുനും സമ്പൂർണ നാശവനും ഉറപ്ാക്കുന്നതാണക്.

(ശേഷം 11-ാം ശേജില്)

കർഷക പ്ര�ിശരാധ സമി�ി ഇടുക്ി ജില്ാ കമ്ിറ്ി ക�ാടുപുഴയില്  
നടത്ിയ MSP(മിനിമം �ാങ്ങുവില) അവകാേ ദിനാെരണം 
സംസ്ാന കസക്രട്റി എന്.വിശനാദന് കുമാർ ഉദന്ഘാടനം കെയ്യുന്നു
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ന്തടം നിലയിൽ ഗുെനിലവഞാരടം 
നിശ്യിക്കുടം. എന്നിട്ക് ഇവർ നി
ശ്യിക്കുന്ന വിലയ്കക് കർേകരി
ൽനിന്നക് ഉല്പന്നങ്ങൾ വഞാങ്ങുടം. 
ഇവിടെ നിയമടം എടന്തങ്കിലുടം 
രക്ഞാകവെടം നൽകുന്നുടണ്ങ്കിൽ 
അതക് ഈ കുത്കകൾക്ക് മഞാത്ര
മഞാെക്. ഏതക് വിള കൃേിടെയ്െടം, 
അതക് എന്വിലയ്കക് വഞാങ്ങെടമ
ടന്നഞാടക് അവരഞാെക് ത്രീരുമഞാനി
ക്കുക. ശക്തമഞായ പ്രപക്ഞാഭത്ിടറെ 
�ലമഞായി, മിനിമടം സഹഞായവില 
പ്രകഞാരപമ ഉല്പന്നങ്ങൾ സടംഭരി
ക്ഞാവൂ എന്നക് ഗവടമെറെക് പറയു
ന്നുടണ്ങ്കിലുടം അതക് കഞാർേിക 
പമഖലയിടല ഈ കുത്കകൾക്ക് 
ബഞാധകമഞാപെഞാ എന്നക് ഇതുവടര 
വട്യക്തമഞാക്ിയിട്ില്ല. ഗവടമെറെക് 
സക് കൂളുകടള െിട്യഞായി തകർത്ക് 
ടെലപവറിയ സ്വകഞാരട്യ വിദട്യഞാഭട്യഞാ
സടം പകരടം സ്ഥഞാപിടച്ടക്കുന്നതു 
പപഞാടല തടന്നയഞാെക് ഇവിടെയുടം 
സടംഭവിക്കുക. നിലവിലുള്ള അെി
സ്ഥഞാന ഘെന തകർത്ക് സ്വപദശ
-വിപദശ കുത്കകൾ പിെിമുറുക്ി
ക്ഴിഞ്ഞാൽ പിടന്ന കഞാരട്യങ്ങ
ടളല്ലഞാടം കകവിട്ടുപപഞാകുകയഞാകുടം 
�ലടം. ഇതക് ഭപക്ട്യഞാല്പഞാദനടത് 
മഞാത്രമല്ല വിതരെടത്യുടം ഭക്ട്യ 
സരക്ടയയുടം അപകെത്ിലഞാ
ക്കുകയുടം ടെയ്യുടം. 

കർഷകയന കരരാർ കൃഷടിയയെ 
യകണടിെടിലകയപെടുത്തുന്നു

പകഞാർപപറ്ക് ക്നികളുടം ടമഞാ
ത്ക്ച്വെക്ഞാരുടം വൻകിെ െി
ല്ലറ-വട്യഞാപഞാരികളുടം കയറ്റുമതിക്ഞാ
രുടം മൂലധന കപ്ഞാളത്ിടല ഇെ
പഞാടകഞാരുടമഞാടക് '�ഞാർപമഴക് സക് 
(എടംപവർടമറെക് ആറെക് ടപ്രഞാട്ക്ൻ) 
എഗ്രിടമറെക് ഓ�ക് കപ്രസക് അേ്വ
റൻസക് ആറെക് ട�യർ സർവ്വ്രീസ
സക് ബിൽ 2020'ൽ നിന്നക് ശക്തി 
സടംഭരിച്ചുടകഞാണ്ക്, തങ്ങളുടെ ബി
സിനസക് തഞാല്പരട്യങ്ങൾക്ക് ഇെ
ങ്ങുന്നതുടം പരമഞാവധി ലഞാഭടമന്ന 
ലക്ട്യത്ിനക് നിരക്കുന്നതുമഞായ 
വിളകൾ കൃേി ടെയ്ഞാൻ കർേ
കടര നിർബന്ിതരഞാക്കുടം. 'കഞാ
ർേിക പസവനങ്ങൾ' എന്ന പപരിൽ 
അവർ, കരഞാർ അെിസ്ഥഞാനത്ിൽ 

കർേകർക്ക് വഞായ്പയുടം വളവടം 
വിത്തുടം ഉപകരെങ്ങളുടം പുതിയ 
സഞാപങ്കതിക വിദട്യകളുടമഞാടക് 
പ്രദഞാനടം ടെയ്യുമപത്ര. പകരടം കർേ
കരുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഇവർക്കുത
ടന്ന വിൽപക്ണ്ിവരുടം. വിത്ി
റക്കുന്നതിനുമുമ്പുതടന്ന ഉണ്ഞാക്കു
ന്ന കരഞാർ പ്രകഞാരമഞായിരിക്കുടം 
ഉല്പന്നത്ിടറെ വില നിശ്യിക്കുക. 
ഏതക് വിള, എത്ര തവെ കൃേി
ടെയ്െടമന്നുടം ഈ കരഞാറിൽ 
വട്യവസ്ഥടെയ്യുടം. അപഞ്ചഞാ അതി
ലധികപമഞാ വർേപത്യ്ക്കുപപഞാലുടം 
ഈ കരഞാർ പഞാലിപക്ണ്ിവരുടം. 
ഉല്പന്നടം എവിടെ, ആർക്ക്, എന്തക് 
വിലയ്കക് വിൽക്െടമന്നുവടര ഈ 
കുത്കകൾ ത്രീരുമഞാനിക്കുന്ന 
സ്ഥിതി വരുടം. ഇക്ഞാരട്യങ്ങളിടലഞാ
ന്നുടം കർേകരുടെ അഭിപ്രഞായടം 
പരിഗെിക്ടപെെില്ല. അതഞായതക് 
ടകഞാട്ിപഘഞാേിക്ടപെടന്ന 'ഒരു 
രഞാഷ്ടടം-ഒരു കപ്ഞാളടം' കെലഞാസി
ടലഞാതുങ്ങുടമന്നക് സഞാരടം. ബഹുരഞാ
ഷ്ട കുത്കകൾ നിയന്തിക്കുന്ന 
ബഹു-സ്ഥലങ്ങളിടല, ബഹു
-കപ്ഞാളങ്ങളഞായിരിക്കുടം നിലവി
ൽ വരുക. ഉല്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കു
പ്ഞാൾ ആദട്യപമതടന്ന കുത്ക
കൾ മുെക്ിയ പെടം അവർ കർേ
കരിൽനിന്നക് വസൂലഞാക്കുടം. ഈ 
പിടങ്ങൽ കഴിഞ്ക്, വിയർടപെഞാ
ഴക്കുന്ന കർേകനക് എന്കിട്ടുടം 
എന്നക് ആർക്റിയഞാടം. ഉല്പന്നങ്ങ
ൾക്ക് നിശ്ിത ഗുെനിലവഞാരമി
ടല്ലന്നക് കുത്കകളുടെതടന്ന 'വി
ദഗ്ദ്ധസടംഘടം' വിധിടയഴതിയഞാൽ 
കർേകർക്ക് മൂന്നിടലഞാന്നക് വില 
നഷ്മഞാകുടം. ഇതിൽ തൃപ്രല്ലഞാത് 
കർേകർക്ക് പകഞാെതിടയ സമ്രീ
പിക്ഞാനുള്ള അവസരവടം നിപേ
ധിക്ടപെട്ിരിക്കുന്നു. അതഞായതക് 
കുത്കകളുടെ തന്നിഷ്പ്രകഞാരമു
ള്ള നെപെികളിൽനിന്നക് ദരിദ്ര
രഞായ കർേകർക്ക് ഒരു നിയമപ
രിരക്യുടം കിട്ിടല്ലന്നർത്ഥടം. 
ബ്ിട്്രീേക് ഭരെകഞാലത്ക്, 19-ഞാടം 
നൂ്ഞാണ്ിടറെ ഒടവിൽ, അവിഭക്ത 
ബടംഗഞാളിടല ന്രീലടം കർേകർ 
സമഞാനമഞായ കരഞാർ കൃേിയിൽ 
ഏർടപെട്ിരുന്നു. ടകഞാെിയ ചൂേ
െടംമൂലടം തകർന്ന അവർ വലി

ടയഞാരു സമരത്ിനക് തയ്ഞാറഞായി. 
''ന്രീലടം കർേകരുടെ പ്രപക്ഞാഭടം'' 
എന്ന പപരിൽ െരിത്രത്ിൽ പര
ഖടപെടത്ടപെട് ആ പപഞാരഞാട്ടം 
ഇവിടെയുടം പ്രസക്തമഞാകുകയഞാെക്. 
ആമപസഞാൺ ത്രീരടത് വഞാഴകൃ
േിക്ഞാരുടം പല ആഫ്ിക്ൻ രഞാ
ജട്യങ്ങളുടം ബഹുരഞാഷ്ട കുത്കക

ളുമഞായി കരഞാർ കൃേിയിപലർടപെട്ക് 
തകർന്നെിഞ്തക് നമ്മൾ കണ്
തഞാെക്. യഞാടതഞാരു പിഴയുടമഞാട
ക്ഞാടത കരഞാറിൽനിന്നുടം ഏതക് 
സമയത്തുടം പിൻവഞാങ്ങഞാൻ കർേ
കർക്ക് സ്വഞാതന്തട്യമുണ്ഞായിരിക്കുടം 
എന്നഞാെക് ബിടജപി പനതഞാക്ൾ 
അവകഞാശടപെടന്നതക്. കരഞാർ കൃേി 
നിയമമഞാകുകയുടം കെിഞ്ഞാൺ 
കുത്കകളുടെയുടം ബഹുരഞാഷ്ട 
ക്നികളുടെയുടം കകയിലഞായി
രിക്കുകയുടം ടെയ്യുപ്ഞാൾ, ഒന്നുടം 
ഒന്നരയുടം രണ്ടുടമഞാടക് ഏക്ർ 
കകവശമുള്ള ടെറുകിെ കർേക
ർ നിസ്ഹഞായരഞായിത്്രീരുടം. ഇവരുടം 
കുത്കകളുടമഞാടക് ഒപരനിലയി
ലഞാെക് പരിഗെിക്ടപെടക എന്നഞാ
ടരങ്കിലുടം പറഞ്ഞാൽ അതക് തി
കഞ് അസടംബന്വടം ടകഞാെിയ 
വഞ്ചനയുമല്ലഞാടത മട്ഞാന്നുമല്ല. 
ചൂേിതനു പവണ്ിയുള്ളതല്ല, ചൂ
േകർക്ക് പവണ്ിയുള്ളതഞാെക് നി
യമങ്ങൾ. അതുടകഞാണ്ടുതടന്ന 
'കർേകരുടെ സ്വഞാതന്തട്യടമന്ന 
പപരിൽ 'ശഞാശ്വതമഞായ അെിമ
ത്മഞായിരിക്കുടം ഗവടമെന്റുടം ഭര
െകക്ിയഞായ ബിടജപിയുടമഞാ

ടക് കർേകർക്ക് വച്ചുന്രീട്ടുക. 
മരെഞാസന്നമഞായ മുതലഞാളിത് 
ത്ിൽ അതക് അങ്ങടനയഞാകഞാടത 
തരമില്ല. 

കർഷകർ രരാെ്യമരാസകലും 
സുംഘെടിത ശക്ടിെരാവക

ശരിയഞായ സമരപനതൃത്വത്ി
ൻ ക്രീഴിൽ അെിനിരക്കുക

''പതി്ഞാണ്ടുകൾക്ിെയിൽ 
കർേകർക്ക് ഇത്രപയടറ ഗുെപ്ര
ദമഞായ നിയമങ്ങൾ ആദട്യമഞായഞാ
െക്'' എന്നക് ബിടജപി പനതഞാവഞായ 
പ്രധഞാനമന്തി നട്യഞായ്രീകരിക്കുന്ന 
ഈ മൂന്നക് കഞാർേിക നിയമങ്ങളു
ടെ ഭ്രീകരമുഖമഞാെക് ഇവിടെ അനഞാ
വരെടം ടെയ്തതക്. ഇന്തട്യയുടെ ജന
സടംഖട്യയിൽ 70 ശതമഞാനടം വരു
ന്ന, നിരന്തരടം പഞാപെരഞാക്ടപെട്ടു
ടകഞാണ്ിരിക്കുന്ന കർേകരുടെ 
പരിതഞാപകരമഞായ സ്ഥിതി എളു
പെടം മനസ്ിലഞാക്ഞാവന്നതഞാെക്. കു
ത്കകളുടെയുടം ഗ്രഞാമ്രീെ പമഖല
യിടല വൻകിെക്ഞാരുടെയുടം ചൂേ
െവടം അെിച്മർത്ലുടം മൂലടം 
കർേകരുടം കർേകടത്ഞാഴിലഞാ
ളികളുമഞായ 4 ലക്ടംപപരഞാെക് 
ഇതിനകടം ആത്ഹതട്യ ടെയ്തതക്. 
അപനകടം കർേകർ കൃേിഭൂമി 
നഷ്ടപെട്ക് കർകടത്ഞാഴിലഞാളിക
ളഞായി മഞാറി. പലരുടം കുെിപയ് 
ടത്ഞാഴിലഞാളികളുടം പഞാതപയഞാര
ത്ക് അന്തിയുറങ്ങുന്നവരുടം ടതരു
വടതണ്ികളുമഞായിത്്രീർന്നിരിക്കു
ന്നു. മുതലഞാളിത് വട്യവസ്ഥടയക്കു
റിച്ക് മഹഞാനഞായ ടലനിൻ പറഞ്
തുപപഞാടല, ഇന്തട്യയുടെ ഗ്രഞാമങ്ങൾ 

അനന്തമഞായ ഭ്രീകരതയുടെ തഞാവ
ളങ്ങളഞായി മഞാറിയിരിക്കുന്നു. സ്വ
ന്തടം ജ്രീവനുടം ഉപജ്രീവനമഞാർഗ്
ത്ിനുടം പമലുള്ള ഈ ആക്മെ
ങ്ങടള തുരത്ഞാൻ ചൂേിതരുടം മർദേി
തരുമഞായ കർേകർക്കുമുന്നിലുള്ള 
ഒപരടയഞാരു മഞാർഗ്ടം, ശരിയഞായ 
പനതൃത്വത്ിൻക്രീഴിൽ സടംഘെി
തവടം ശക്തവടം നിരന്തരവടം പ്രബു
ദ്ധവമഞായ പ്രപക്ഞാഭടം വളർത്ി
ടയടക്കുക എന്നതുമഞാത്രമഞാെക്. 
അധികഞാരശക്തിടക്തിരഞായ പയഞാ
ജിച് പപഞാരഞാട്ത്ിലൂടെയഞാെക് 
അന്തസ്ഞായി നിലനിൽക്ഞാൻ 
കഴിയുക എന്ന സതട്യടം അവർ തി
രിച്റിയെടം. 

ഒരു ടപഞാതുമിനിമടം പരിപഞാെി
യുടെ അെിസ്ഥഞാനത്ിൽ, ഈ 
കരിനിയമങ്ങൾടക്തിടര കർേ
കരുടെ പയഞാജിച് ടെറുത്തുനില്പി
നക് പനതൃത്വടം നൽകഞാനഞായി 250 
കർേക സടംഘെനകൾ പെർന്നക് 
ആൾ ഇന്തട്യഞാ കിസഞാൻ സടംഘ
ർേക് പകഞാ-ഓർഡിപനേൻ കമ്മി
്ി(എഐടകഎസക് സിസി) രൂപ്രീ
കരിച്ിരിക്കുന്നു. കർേകരുടെ 
ഈ ഐകട്യപവദിയിൽ ആൾ 
ഇന്തട്യഞാ കിസഞാൻ പഖദക് മസക്ദൂർ 
സടംഘെൻ (എഐടകടകഎടംഎ
സക്)  അപഭദട്യ ഭഞാഗവടം പ്രമുഖഞാടംഗ
വമഞാെക്. ടസപ്ടംബർ 25ടറെ ഗ്രഞാ
മ്രീെ ബന്ദക് ഈ സമിതി ആഹ്വഞാ
നടം ടെയ്ത രഞാജട്യവട്യഞാപക പ്രപക്ഞാ
ഭമഞായിരുന്നു. കൃേിക്ഞാരുടെയുടം 
കർേകടത്ഞാഴിലഞാളികളുടെയുടം 
അദ്ധ്വഞാനിച്ക് ജ്രീവിക്കുന്ന ദരിദ്ര 
ജനവിഭഞാഗങ്ങളുടെയുടം അകമഴി
ഞ് സഹകരെവടം പിന്െയുടം 
ടകഞാണ്ക് ഈ പ്രപക്ഞാഭടം ഉജ്്വ
ലവിജയടം പനെി. രഞാജട്യടമ്ഞാടടം 
വ്രീറു് കർേകസമരങ്ങൾ വള
ർത്ിടയടക്ഞാൻ എഐടകടക
എടംഎസക് പ്രതിജ്ഞഞാബദ്ധമഞാെക്. 
ഇതിടറെ ആദട്യപെിടയപന്നഞാെടം 
ഒകക് പെഞാബർ 14 കർേകരുടെ ടെ
റുത്തുനില്പിടറെ ദിനമഞായി ആെരി
ക്ഞാൻ ത്രീരുമഞാനിച്ിരിക്കുകയഞാ
െക്. ബിടജപി ഗവടമെറെിടറെ 
കർേകവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾക്കുടം 
നയങ്ങൾക്കുടമതിടരയഞായിരിക്കുടം 
ഈ ടെറുത്തുനില്പക്.

�ശുവണ്ി ടതഞാഴിലഞാളി ടസ
റെർ (എഐയുെിയുസി) യുടെ പന
തൃത്വത്ിൽ ടതഞാഴിലഞാളികൾ നെ
ത്ിയ 18 വർേടത് നിരന്തര 
സമരത്ിടറെ വിജയമഞാെക്, ഇപപെഞാൾ 
കശുവണ്ി വികസന പകഞാർപെപറ
േടനടക്ഞാണ്ക് ഗ്രഞാ്്വുവി്ി വിത
രെടം നെത്ിപെിക്ഞാൻ കഴിഞ്
ടതന്നക് കശുവണ്ി ടതഞാഴിലഞാളി 
ടസറെർ സടംസ്ഥഞാന പ്രസിഡണ്ക് 
വി.ടക.സദഞാനന്ദൻ, ജനറൽ ടസ
ക്ട്റി എസക്.രഞാധഞാകൃഷ്ണൻ എന്നി
വർ പറഞ്ഞു. 

2002 ൽ സപ്രിടംപകഞാെതി വി

ധിടയത്തുെർന്നക് കഞാേയൂ പകഞാർപെ
പറേൻ സ്വകഞാരട്യ ഉെമകൾക്ക് 
തിരിടക ടകഞാടത് മുഖത്ല, എഴ
പകഞാൺ, ടനടവത്തൂർ, കല്ല്ലടം 
�ഞാക്ടറികളിടല   ടതഞാഴിലഞാളികൾ
ക്ക് ഗ്രഞാ്്വുവി്ിയ്ക്കു പവണ്ി ദ്രീർഘ
കഞാല സമരമഞാെക് നെപത്ണ്ി 
വന്നതക്. 2005 �ിബ്രുവരിയിൽ മു
ഖത്ല ജയശ്ര്രീ ക്നി ടതഞാഴി
ലഞാളികൾ നെത്ിയ 57 ദിവസടം 
ന്രീണ്ടുനിന്ന സമരടം മുതൽ, അപനകടം 
തവെ കഞാേയൂ പകഞാർപെപറേൻ 
ടഹഡക് ഓ�്രീസ്ക് മഞാർച്ചുടം, ടസക്
പട്റിയ്ക് മഞാർച്ചുടം ഇതിനുപവണ്ി 

നെത്തുയുണ്ഞായി. 2019 മഞാർച്ക് 14 
മുതൽ കഞാേയൂ പകഞാർപെപറേൻ 
ടഹഡക് ഓ�്രീസ്ിനു മു്ിൽ ആരടം
ഭിച് അനിശ്ിതകഞാല സതട്യഞാഗ്രഹ 
സമരടത്തുെർന്നക്, മൂന്നു മഞാസത്ി
നകടം മുഴവൻ ടതഞാഴിലഞാളികൾക്കുടം 
ഗ്രഞാ്്വുവി്ി ടകഞാടത്തു ത്രീർക്ഞാടമ
ന്നക് മഞാപനജക് ടമറെക് പരഖഞാമൂലടം ഉറ
പെക് നൽകി. എന്നഞാൽ, ഗ്രഞാ്്വുവി്ി 
ലഭിക്ഞാനുള്ള വൗച്റുകളിൽ ടതഞാ
ഴിലഞാളികൾ ഒപ്പു ടവച് പശേവടം, 
�ണ്ക് ലഭട്യമഞാക്ഞാടത കഞാേയൂ പകഞാർ
പെപറേൻ ഗ്രഞാ്്വുവി്ി വിതരെടം 
ന്രീട്ിടക്ഞാണ്ടുപപഞായി.

എന്നഞാൽ, അടത് തിരുപവഞാ
െടം മുതൽ അനിശ്ിതകഞാല പട്ി
െി സമരടം ആരടംഭിക്കുടമന്ന കശു
വണ്ി ടതഞാഴിലഞാളി ടസറെറിടറെ 
പ്രഖട്യഞാപനമഞാെക് ഇപപെഞാൾ ഗ്രഞാ
്്വുവി്ി വിതരെടം നെത്ഞാൻ 
ഇെയഞാക്ിയതക്. പരേഡക് യൂെിയ
നുകൾ ഭരിക്കുന്ന കശുവണ്ി വി
കസന പകഞാർപെപറേൻ പപഞാലുള്ള 
ഒരു സ്ഥഞാപനത്ിടല ടതഞാഴിലഞാ
ളികൾക്ക് ഗ്രഞാ്്വുവി്ി പപഞാലുള്ള 
അെിസ്ഥഞാന അവകഞാശങ്ങൾക്ക് 
പവണ്ി ന്രീണ് 18 വർേടം ടപഞാരു
പതണ്ി വന്നു എന്നതക് തികച്ചുടം 

ലജ്ഞാകരമഞാെക്. ഈ പപഞാരഞാട്
ത്ിനിെയിൽ 30 വർേപത്ഞാളടം 
പെിടയടത് 1600 ഓളടം ടതഞാ
ഴിലഞാളികൾ ഗ്രഞാ്്വുവി്ി കകപെ
്ഞാൻ കഴിയഞാടത മരെടപെടകയുടം 
ടെയ്തു. ഗ്രഞാ്്വുവി്ി നിയമടം അനു
ശ്വഞാസിക്കുന്ന വിധടം കഴിഞ് 18 
വർേടത് 10 ശതമഞാനടം പലിശ 
ഉെൻ നൽകഞാൻ പകഞാർപെപറേൻ 
തയ്ഞാറഞാകെടം. നിശ്യദഞാർഢട്യ
പത്ഞാടെ വിജയടംവടര ടപഞാരു
തിയ മുഴവൻ ടതഞാഴിലഞാളികടള
യുടം യൂെിയൻ പനതഞാക്ൾ അഭി
വഞാദട്യടം ടെയ്തു.

{Kmäzphnän hnXcWw: \nc´c sXmgnemfn kac¯nsâ hnPbwþIiph @n sXmgnemfn skâÀ

(10-ാം ശേജില് നിന്ന്)

IÀjIÀ IcmÀIrjnbpsS sIWnbnemIpw;  
hcm\ncn¡p¶Xv `oIcamb hne¡-bäw.

വകാർപവററ്റക് കമ്നികളനും ടമാത്തക്ച്വെക്ാ
രുനും വൻകിെ ചില്ലറ-വ്യാപാരികളനും കയറ്റുമതി
ക്ാരുനും മൂലധന കവമ്ാളത്തിടല ഇെപാടുകാരു
ടമാടക് 'ഫാർവമഴക് സക് (എനുംപവർടമറെക് ആറെക് 
ടപ്രാട്ക്ഷൻ) എഗ്രിടമറെക് ഓഫക് ശപ്രസക് അേ്
റൻസക് ആറെക് ടഫയർ സർവ്ീസസക് ബിൽ 2020'ൽ 
നിന്നക് ശക്ി സനുംഭരിച്ചുടകാണ്ക്, തങ്ങളടെ ബി
സിനസക് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്നതുനും പരമാ
വധി ലാഭടമന്ന ലക്ഷ്യത്തിനക് നിരക്കുന്നതുമായ 
വിളകൾ കൃേി ടചയ്ാൻ കർേകടര നിർബ
ന്ധിതരാക്കുനും.
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അവശട്യസഞാധന നിയമപഭദ
ഗതി ബിൽ 2020,  കർേക ഉല്പ
ന്നങ്ങളുടെ വട്യഞാപഞാരവടം വഞാെി
ജട്യവ (പപ്രഞാത്ഞാഹനവടം സൗക
രട്യടമഞാരുക്ലുടം)മഞായി ബന്ടപെട് 
ബിൽ,  വില ഉറപെിക്ൽ സടംബ
ന്ിച്ചുടം പസവനങ്ങടള സടംബന്ി
ച്ചുമുള്ള കർേകരുടെ  കരഞാറുമഞായി 
(ശഞാക്ത്രീകരെവടം സടംരക്െവടം) 
ബന്ടപെട് ബിൽ 2020, എന്നിവ 
പഞാസഞാക്ിയതിടന ശക്തമഞായി 
അപലപിച്ചുടകഞാണ്ക് എസക്.യു.സി
.ഐ(സി) ജനറൽ ടസക്ട്റി 
സഖഞാവക് പപ്രഞാവഞാേക് പഘഞാേക് തഞാടഴ 
പറയുന്ന പ്രസ്തഞാവന പുറടപെടവിച്ചു. 

എല്ലഞാത്രടം ധഞാനട്യങ്ങളുടം പയ
റുവർഗങ്ങളുടം, എണ്ണക്കുരുക്ൾ,  

ഉള്ളി,  ഉരുളക്ിഴങ്ങക് എന്നിവയുടം  
അവശട്യ വസ്തുക്ളുടെ പരിധിയിൽ 
നിന്നുടം ന്രീക്ടം ടെയ്തുടകഞാണ്ക്, 
പദശ- വിപദശ പകഞാർപെപറ്ക് കഴ
കന്ഞാർക്ക്  ശക്തി പകരഞാനുപദേ
ശിച്ചുടകഞാണ്ടുള്ള ഈ നെപെി,  
നമ്മുടെ നഞാട്ിടല കർേകർക്ക് 
പനടരയുള്ള ഹ്രീനമഞായ അക്മ
െമഞാെക്.  മഞാത്രമല്ല, ഇതിലൂടെ 
മുഴവൻ അെിസ്ഥഞാനസൗകരട്യങ്ങ
ളുടം ഭക്ട്യശടംഖലയപെഞാടെയുടം 
പകഞാർപെപററ്റുകൾക്ക് കകമഞാ്ടപെ
ടടം.  ബിടജപി ഗവടമെറെിടറെ 
ഈ നെപെി,  കർേകർടക്ഞാപെടം 
മുഴവൻ ജനവിഭഞാഗങ്ങളുടെയുടം 
തഞാല്പരട്യങ്ങടള അപകെടപെടത്തുടം. 
കർേകരുടെ,  പ്രപതട്യകിച്ക് ടെ
റുകിെ, ഇെത്രടം കർേകരുടെ 
സമ്പൂർെമഞായ നഞാശത്ിനക് ആതട്യ
ന്തികമഞായി ഇെയഞാക്കുന്നതരത്ിൽ, 
ബഹുരഞാഷ്ടകുത്കകളുമഞായി കരഞാർ 
കൃേിയിപലർടപെെഞാൻ ഈ മൂന്നക് 
കിരഞാത ബില്ലുകളിലൂടെ കൃേി
ക്ഞാർക്കുപമൽ സമ്മർദേവടം നിർ
ബന്വടം ടെലുത്തുകയഞാെക് 
ബിടജപി സർക്ഞാർ.  ഇതിപനഞാ

രാജട്യടത് കർേകരുടെ 
വൻ പ്രതിപേധടത് വകടവ
ക്ഞാടത പകന്ദ്ര സർക്ഞാർ ഇപപെഞാൾ 
ടകഞാണ്ടുവന്ന, 1955 ടല ഭക്ട്യ 
വസ്തു നിയമത്ിടറെ പഭദഗതി 
ബിൽ, കഞാർേിക ഉല്പന്ന വട്യഞാ
പഞാര - വഞാെിജട്യ നിയമടം, കർ
േക ശഞാക്ത്രീകരെ സടംരക്െ 
നിയമടം (കരഞാർകൃേി പപ്രഞാത്ഞാ
ഹന നിയമടം) എന്ന്രീ കടത് 
കർേക പദ്രഞാഹ നിയമങ്ങൾ 
പിൻവലിക്െടമന്നക്  കർേക 
പ്രതിപരഞാധ സമിതി സടംസ്ഥഞാന 
കമ്മി്ി ആവശട്യടപെട്ടു.

ഈ മൂന്നക് നിയമങ്ങളുടം നെ
പെിലഞായഞാൽ ഇന്തട്യയിടല കർ
േകർക്ക് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന 
എല്ലഞാ നിയമ സടംരക്െങ്ങളുടം 
ഇല്ലഞാതഞാകുടം. പകഞാർപെപററ്റുകൾ
ക്ക് രഞാജട്യത്ിടറെ കഞാർേിക 

രടംഗടം സമ്പൂർണ്ണമഞായി കയ്െക്കു
വഞാൻ മഞാത്രമഞാെക് ഈ നിയമ
ങ്ങൾ സഹഞായിക്കുക. മിനിമടം 
തഞാങ്ങു വിലയുടം സർക്ഞാർ സടം
ഭരെവടം ഇല്ലഞാതഞാകുന്നപതഞാടെ  
പകരളമുൾടപെടെയുള്ള  സടംസ്ഥഞാ
നങ്ങളിടല ടനൽ കർേകരെ
ക്ടം കൃേിയിെടം വിടട്ഞാഴിപയ
ണ്ിവരുടം. അവശട്യ ഭക്ട്യ വസ്തു
ക്ളുടെ വൻ വിലക്്ത്ിനുടം 
ഇതക് ഇെയഞാക്കുടം. ഇപപെഞാൾ തടന്ന 
കഞാർേിപകഞാല്പന്നങ്ങളുടെ വില
ത്കർച്യിലുടം കെടക്െിയി
ലുടം ടപട്ക് ആത്ഹതട്യ ടെയ്തു 
ടകഞാണ്ിരിക്കുന്ന കർേകരുടെ 
സമ്പൂർണ്ണ നഞാശമഞാെക് ഈ നി

യമങ്ങൾ മൂലടം ഉണ്ഞാകുകടയ
ന്നുടം കർേക പ്രതിപരഞാധ സമിതി 
ചൂണ്ിക്ഞാട്ി.

ഈ കർേക വിരുദ്ധ നി
യമങ്ങൾടക്തിടര ആൾ ഇന്തട്യ 
കിസഞാൻ സടംഘർേക് പകഞാർ
ഡിപനേൻ കമ്മി്ി ആഹ്വഞാ
നടം ടെയ്തിരിക്കുന്ന ടസപക്്ടം
ബർ 25 ടറെ ഭഞാരതക് ബന്ദിനക് 
പൂർണ്ണ പിന്െ നൽകുവഞാനുടം 
ഇന്നക് പെർന്ന സമിതിയുടെ 
ഓൺകലൻ പയഞാഗടം ത്രീരുമഞാ
നിച്ചു.

കർേക പ്രതിപരഞാധ സമിതി 
സടംസ്ഥഞാന പ്രസിഡണ്ക് പജഞാർ
ജ്ക് മഞാതയു ടകഞാടമൺ അദ്ധട്യ
ക്ത വഹിച്ചു. സടംസ്ഥഞാന രക്ഞാ
ധികഞാരികളഞായ പഡഞാ.ഡി.സപര
ന്ദ്രനഞാഥക്, അഡ്വ. ടക. അബ്ദുൾ 
റഹ്ഞാൻ കഞാതിരി, സി.എ. ട�

ലി്ക്, ടസക്ട്റി എൻ.വിപനഞാദക് 
കുമഞാർ, പപ്രടംരഞാജക് ടെറുകര, 
വി.ടക. ഹടംസ മഞാസ്റ്റർ (വയനഞാ
െക് ), എസക്.രഞാജ്രീവൻ (പത്നടം
തിട്), ഫ്ഞാൻസിസക് കളത്ിങ്കൽ 
(ഏറെഞാകുളടം), എ. പശഖർ (പകഞാ
ഴിപക്ഞാെക്), ടക. അബ്ദുൾ അസ്രീസക് 
(പഞാലക്ഞാെക്), ജി.ധ്രുവകുമഞാർ 
(അഞ്ചൽ) പി.ആർ. സത്രീശൻ 
(കുട്നഞാെക് ), ടക.പി വിജയൻ ( 
കുറവിലങ്ങഞാെക്) ടസബഞാസ്റ്റട്യൻ 
എബ്ഹഞാടം (ഇടക്ി), ടക.ഹരി 
(തിരുവനന്തപുരടം), അനൂപക് 
പജഞാൺ (കണ്ണൂർ), ബി. ഇമഞാമു
ദേ്രീൻ, വി.ടക. സദഞാനന്ദൻ എന്നി
വർ സടംസഞാരിച്ചു.

IÀjIsc XIÀ¡p-¶, P\§sf ]«nWnbnte 
bv¡v XÅnhnSp¶ \nba\nÀamW¯ns\-Xn-sc  
{Kmao-W lÀ-¯mÂ hnPbn¸n-¡pI

ImÀ-jn-I-cw-Kw Ip-¯-I-IÄ-¡v A-Sn-b-dh-bv-¡p¶ 
IÀjI hncp² \nb-a§Ä ]n³hen¡pI

IÀjI hncp² \nb-a§Ä ]n³hen¡pI 
þIÀjI {]Xntcm[ k-anXn

കാർഷിക ഉല്പന്ങ്ങള് സംഭരിക്ാനും വിറ്ഴിക്ാനും കർഷകർക്ന് സർ
ക്ാരുകള് നല്കിയിരുന് സംരക്ഷണം ഒഴിവാക്ിയ�ികന�ികര, വന്
കിട സ്വകാര്യ കമ്പനികകള കരാർ കൃഷിക്ന് അനുവദിക്കുന്�ികന�ികര, 
അവേ്യസാധന േട്ികയില് നിന്ന് നിരവധി നിശ�്യാേശയാഗ കാർഷിക 
ഉല്പന്ങ്ങള് ഒഴിവാക്ിയ�ികന�ികര അഖിശലന്്യാ കിസാന് സംഘർഷന് 
ശകാഡിശനഷന് കമ്ിറ്ിയും എ.ഐ.കക.കക.എം.എസന് ഉം ആഹ്വാനം 
കെയ്ത കസപ്ംബർ 25-കറെ ഭാര�ന് ബന്ികറെ പ്രെരണാർതം കരിങ്ങാ
ച്ിറ ോസന്ശപ്ാർട്ന് ഓൈരീസിനു മുന്ില് നടന് പ്ര�ിശഷധ ധർണ്ണ

കാർഷിക ബില്ികന�ികര ശകാട്യം ജില്യില് ക�ങ്ങണയില് നടന് 
പ്ര�ിശഷധ േരിോടിയില് സഖാവന് എന്.കക.ബിജു പ്രസംഗിക്കുന്നു.

കർഷക പ്ര�ിശരാധ സമി�ിയുകട ആഭിമുഖ്യത്ില് കുറവിലങ്ങാടന് 
നടന് പ്ര�ിശഷധ സംഗമം ജനകരീയ പ്ര�ിശരാധ സമി�ി ശകാട്യം 
ജില്ാ പ്രസിഡറെന് ശജാർജന് മുല്ക്ര ഉദന്ഘാടനം കെയ്യുന്നു.

െകടം തടന്ന നമ്മുടെ നഞാട്ിൽ നഞാലക് 
ലക്ത്ിപലടറ കർേകരുടം കർ
േകടതഞാഴിലഞാളികളുടം ആത്ഹ
തട്യ ടെയ്തുകഴിഞ്ഞു.  പലഞാകടമങ്ങു

മുള്ള ധനികകർേകടരയുടം ബഹു
രഞാഷ്ട പകഞാർപപറേനുകടളയുടം 
കൂടതൽ സ്ന്നരഞാക്കുന്ന ഈ 
നെപെി കർേകടര ആത്നഞാശ
ത്ിപലക്കുടം ആത്ഞാഹുതിയിപല
ക്കുടം നയിക്കുടം എന്ന കഞാരട്യത്ിൽ 

സടംശയമില്ല. 
ഈ സഞാഹെരട്യത്ിൽ കർേ

കരുടെ ടെറുത്തുനിൽപെക് സമരടം 
ടകട്ിപെടക്ഞാനുപദേശിച്ചു ടകഞാണ്ക് 
എഐടകടകഎടംഎസക്(എസക്.
യു.സി.ഐ(സി)യുടെ കർേക 
ടതഞാഴിലഞാളി സടംഘെന) ഒരു പ്ര
ധഞാന ഘെക കക്ിയഞായി പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന അഖിപലന്തട്യഞാ കിസഞാൻ 
സടംഘർേക് പകഞാഓർഡിപനേൻ 
കമ്മി്ി (എഐടകഎസക് സിസി) 
2020 ടസപക്്ടംബർ 25 നു  ഭഞാരതക് 
ബന്ദിനക് ആഹ്വഞാനടം ടെയ്തിരിക്കു
കയഞാെക്.  ഈ ഭഞാരത ബന്ദിനക് 
പൂർെ പിന്െ നൽകുന്നപതഞാ
ടെഞാപെടം ഈ ജനവിരുദ്ധ കർേക 
വിരുദ്ധ ബില്ലുകൾ ഉെൻ പിൻവ
ലിക്ഞാൻ സർക്ഞാരിനുപമൽ സമ്മർ
ദേടം ടെലുത്ഞാൻ അെിനിരക്െ
ടമന്നക് െങ്ങൾ ജനങ്ങപളഞാെക് അഭട്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു.

കർഷക വിരുദ്ധ ബില്ികന�ികര AIDSO അമ്പലപ്പുഴയില് നടത്ിയ 
േരിോടി എസന്.യു.സി.ഐകമ്്യൂണിസ്റന്  ആലപ്പുഴ ജില്ാ കസക്രട്റി 
സഖാവന് എസന്. സരീ�ിലാല് ഉ�ന്ഘാടനം കെയന്തു.എഐഡിഎസന്ഒ 
സംസ്ാന കസക്രട്റി സഖാവന് േി.കക. പ്രഭാഷന്, ജില്ാ കസക്രട്റി 
സഖാവന് വിദ്യ വി.േി എന്ിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

കസപ്ംബർ 25 കറെ അഖിശലന്്യാ ഗ്ാമരീണ ഹർത്ാല് വിജയിപ്ി
ക്ാന് ആഹ്വാനം കെയന്തു കകാണ്ന് പുനലൂർ മാർക്റ്ന് ജംഗന്ഷനില് 
സഖാവന് എന്. ശഗാേരാജികറെ അദ്ധ്യക്ഷ�യില് പ്ര�ിശഷധ ധർണ
യും ശയാഗവം നടന്നു. എസന്.യു.സി.ഐകമ്്യൂണിസ്റന് ജില്ാ കമ്ിറ്ി
യംഗം സഖാവന്  ജി.ധ്രുവകുമാർ മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്ി. ോർട്ി ജില്ാ 
കമ്ിറ്ി അംഗം  സഖാവന് കക.േോങ്കന് എഐഡിഫവഒ ജില്ാ 
കമ്ിറ്ി അംഗം  സഖാവന് കക.മശഹഷന്, കർഷക പ്രധിശരാധ സമി�ി
ക്കു ശവണ്ി  ൈിലിപ്ന് ശജാസൈന് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

എസന്.യു.സി.ഐ 
(കമ്്യൂണിസ്റന്)  ജനറല്  

കസക്രട്റി സഖാവന്  
ശപ്രാവാഷന് ശഘാഷികറെ  

പ്രസ്ാവന
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