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15 -ാമത് കേരളനിയമസഭയിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംസ്ഥാനത്തെ

ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്ക് എൽഡിഎഫും ഭരണം
തിരികെ പിടിക്കാൻ യുഡിഎഫും ക�ൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബിജെപി
മുന്നണി നില മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. ഭരണത്തുടർച്ച, ഭരണമാറ്റം,
പുതിയകേരളം, വികസനം തുടങ്ങി പതിവ് മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി മുന്നണി
കൾ രംഗത്തുണ്ട്. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കും വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പോ
ളമേ ആയുസ്സൂള്ളൂ. വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് വ�ോട്ടുചെയ്തവരെ അനന്തരം
അപഹസിക്കുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചതന്നെ.

എവ്വിധവും അധികാരത്തി
ലെത്തുക എന്ന താൽപര്യത്തെ
മുൻനിർത്തി മൂന്ന് മുന്നണികളും
ജാതി-മത-സാമുദായിക ശക്തി
കളെ കൂട്ടുപിടിച്ചും പ്രീണിപ്പിച്ചും
വർഗ്ഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തിയും
സ്ഥാനമ�ോഹികളെ കൂടെക്കൂട്ടിയും
കരുക്കൾ നീക്കിക്കൊണ്ടേയിരി
ക്കുന്നു. അന്തഛിദ്രങ്ങളും കൂടുവിട്ട്
കൂടുമാറ്റങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നി
ല്ല. കക്ഷിഭേദമെന്യെ നേതാക്കൾ
സമുദായ നേതാക്കൻമാരുടെയും
അതിസമ്പന്നരുടെയും അരമന
കൾ കയറിയിറങ്ങുന്നു. രാമക്ഷേ
ത്രവും ശബരിമലയുമാണ് മുന്നണി
കളുടെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ.
ജനങ്ങളുടെ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ

തീർത്തും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ
പതനം ജനാധിപത്യവിശ്വാസി
കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
കനത്ത ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാ
ണ്. ബിജെപി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര
ഭരണം ഫാസിസ്റ്റ് അന്ധകാരം
ക�ൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മൂടാൻ ശ്രമി
ക്കുന്നു. കണക്കറ്റ പണവും ബലി
ഷ്ഠമായ അധികാരവും ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തി അവർ ഈ രാജ്യത്തി
ന്റെ ജനാധിപത്യ മനസ്സാക്ഷിയെ
നിശബ്ദമാക്കാൻ പണിപ്പെടുകയാ
ണ്. ഇതിനെ ചെറുക്കുമെന്ന് പ്ര
തീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇടതു പ്ര
സ്ഥാനങ്ങൾ ഈ അധികാരഘ
ടനയുടെ അവിഭാജ്യഭാഗമായി

മാറിക്കൊണ്ട് അപചയത്തിന്റെ
വേഗതയേറ്റുന്ന നടപടികളുമായി
മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്നു. രാഷ്ട്രീയ-സാമൂ
ഹ്യ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഭയാന
കമായ ഈ പതനത്തെ തടയാ
നുള്ള ജനാധിപത്യ പ്രതിപ്രവാ
ഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളും വി
ധിയെഴുത്തും വിനിയ�ോഗിക്കുക
എന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ
രാഷ്ട്രീയ കടമ.

ഭരണചേരിയും സമരചേരിയും
തമ്മിലാണ് മത്സരം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് യഥാർ
ത്ഥത്തിൽ രണ്ടു ചേരികളേയുള്ളൂ.
നേർക്കുനേരെനിന്ന് മൽസരിക്കു

ന്നുവെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന
മുഖ്യധാരാ കക്ഷികൾ പ്രതിനി
ധാനം ചെയ്യുന്ന ഭരണചേരി. രാ
ജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മുതലാളി
ത്ത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ
പ്രതിനിധികളുടെ ക്യാമ്പാണത്.
അവർ പരസ്പരം നടത്തുന്ന ആക്രോ
ശവും മൽസരവും വെറും നാടക
മാണ്. ഇവരിൽ ആരു തന്നെ വി
ജയിച്ചുവന്നാലും നിലവിലുള്ള വ്യ
വസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പ�ോറൽപ�ോലും
ഉണ്ടാകില്ല. ഭരണപക്ഷവും പ്രതി
പക്ഷവും ചേർന്ന് നിലവിലുള്ള
സാമ്പത്തികഘടനയെയും അതി
ന്റെ നയങ്ങളെയും ദൃഢമായി സം
രക്ഷിക്കും. ക�ോൺഗ്രസ്സും ബിജെ
പിയും സിപിഐ(എം)ഉം മുസ്ലീം
ലീഗും സിപിഐയും കേരളാ
ക�ോൺഗ്രസ്സും എല്ലാം ഈ ഭരണ
ചേരിയിലെ വിശ്വസ്ത അംഗങ്ങ
ളാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഭരണത്തി
ന്റെ ഊഴം തീരുമാനിക്കാനുള്ള
മത്സരംമാത്രമാണ്. അതിൽ ജന
താൽപ്പര്യത്തിന്റെ കണികപ�ോ
ലും അന്തർഭവിച്ചിട്ടില്ല.
ജനങ്ങളുടെ വിശാലമായ താൽ
പ്പര്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു
ക�ൊണ്ടുള്ള ജനാധിപത്യ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളുടെ സമരചേരിയാണ്

രണ്ടാമത്തേത്. അധികാരതല
ത്തിൽനിന്നും ജനങ്ങൾക്കെതി
രെ നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന അതി
ക്രമങ്ങളെ ച�ോദ്യം ചെയ്യാനും
സംഘടിത ജനകീയശക്തി സമാ
ഹരിച്ച് അവയെ പരാജയപ്പെടു
ത്താനുമുള്ള പ്രബുദ്ധമായ ജനാ
ധിപത്യ പ്രക്ഷോഭ രാഷ്ട്രീയത്തി
ന്റെ ചേരിയാണത്.
ജനാധിപത്യത്തെ അർത്ഥ
പൂർണ്ണമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നഈചേരിയെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് നിഷ്പ്രഭ
മാക്കി പരാജയപ്പെടുത്താനാണ്
മുതലാളിത്തശക്തികളും അവരു
ടെ പിണിയാളുകളും മാധ്യമങ്ങളും
ശ്രമിക്കുന്നത്. അളവറ്റ പണവും
മൃഗീയമായ അധികാരബലവും
ഇരുണ്ട മാധ്യമശക്തിയും ഒത്തൊ
രുമിച്ച് ജനകീയ സമരചേരിയെ
പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ്
ഓര�ോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും
ജനങ്ങൾക്കെതിരാകാൻ ഇടയാ
ക്കിയത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും
അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരി
ക്കാൻ ജനങ്ങൾ അതിയായ ജാ
ഗ്രത കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനാ
ധിപത്യപ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഈ
(ശേഷം 2-ാം പേജില്)

sXmgnÂ ]nWdmbn kÀ¡mcnsâ _[ncIÀ®§fnÂ
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DtZymKmÀ°n {]t£m`w ]pXnb Ncn{Xw cNn-¡p¶p
തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ കഴി

ഞ്ഞ ഒന്നരമാസമായി നടന്നു വരു
ന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രക്ഷോ
ഭം ത�ൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന ഗുരുത
രമായസാമൂഹ്യപ്രശ്നത്തെവീണ്ടും
ചർച്ചയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവന്നിരി
ക്കുന്നു. നിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ട്
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന
സമരത്തെ കേരളം അക്ഷരാർത്ഥ
ത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും
അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ത�ൊഴിലന്വേ
ഷകർ ഉണ്ടെന്നതാണ് ഉദ്യോഗാർ
ത്ഥികളുടെ സമരത്തിന് ഇത്രമേൽ
സാമൂഹിക പിന്തുണ ഉണ്ടായി
വരുവാൻ കാരണം.
എന്നാൽ, എൽഡിഎഫ് സർ
ക്കാരാവട്ടെ, റാങ്ക് ഹ�ോൾഡേഴ്സി
ന്റെ സമരം പ്രതിപക്ഷം ഇളക്കി
വിട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട്

രം ആക്ഷേപിച്ചു ക�ൊണ്ട് അതി
ന്റെ വീര്യം കെടുത്താൻ ആവത്
പരിശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ, എല്ലാ നു
ണപ്രചാരണങ്ങളെയും അതിജീ
വിച്ചുക�ൊണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
വീറുറ്റ പ്രകടനങ്ങളാലും നൂതന
സമര മാർഗങ്ങൾക�ൊണ്ടും സെ
ക്രട്ടറിയേറ്റിനെ പ്രകമ്പനം ക�ൊ
ള്ളിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സിപിഒ സമരം
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ മുന്നേറുന്നു

സെക്രട്ടേറിയേറ്റിനു മുമ്പിൽ നടന്ന സിപിഒ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രതിജ്ഞാ സമ്മേളനത്തില്നിന്ന്

പ്രശ്നത്തെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തി
ന്റെ കള്ളികളിലേക്ക് ഒതുക്കാനാ
ണ് ശ്രമിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും ധന
മന്ത്രി ത�ോമസ് ഐസക്കും ഡി
വൈഎഫ്ഐ നേതാക്കളും ഉദ്യോ
ഗാർഥികളുടെ സമരത്തെ നിരന്ത
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സിവിൽ പ�ോലീസ് ഓഫീ
(ശേഷം 11-ാം പേജില്)
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_nsP-]n \-bn-¡p-¶ tI-{µ¯nse ^m-kn-Ìv `-c-Ww
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ചേരിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും
വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതി
ലൂടെ മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ
ഫലം ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാ
കൂ. ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം അച
ഞ്ചലം സംരക്ഷിക്കാനാവൂ. തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുമ്പിലെ സുപ്രധാ
നമായ ദൗത്യം ഇതുമാത്രമാണെ
ന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ.

കേന്ദ്ര ബിജെപി ഭരണം
പരസ്യമായ കുത്തകസേവ

കുത്തകകളുടെ ക�ൊള്ളലാഭം
പെരുപ്പിക്കുന്നതിനായി, യാത�ൊരു
മറയുമില്ലാതെ, കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർ
ഷമായി ബിജെപി നയിക്കുന്ന
എൻഡിഎ ഭരണം കൈക്കൊള്ളു
ന്ന നയങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ജീവി
തദുരിതങ്ങളുടെ നീർച്ചുഴിയിലക
പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ക�ോവിഡ്കാലത്തുംഅംബാനി
നിലമെച്ചപ്പെടുത്തി ല�ോകസമ്പ
ന്നരുടെ പട്ടികയിൽ എട്ടാംസ്ഥാ
നത്തെത്തി. ഒറ്റവർഷംക�ൊണ്ട്
ആസ്തി ഏറ്റവുമേറെ വർദ്ധിപ്പിച്ച
വരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അദാനിയുമുണ്ട്.
നാടുമുഴുവൻ അംബാനിയും അദാ
നിയും അടങ്ങുന്ന ഒരുപിടി കുത്ത
കകൾക്ക് തീറെഴുതുകയാണ് മ�ോ
ദിഭരണം.

റയിൽവേ കുത്തകകൾക്ക്

151 ട്രയിനുകൾ, റൂട്ടുകൾ, റയിൽ
വേസ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങി 12 ലക്ഷം
ത�ൊഴിലാളികളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ
ഏറ്റവും വലിയ ത�ൊഴിൽസ്ഥാപ
നം കുത്തകകൾക്ക് കൈമാറുന്നു.
എറണാകുളം സൗത്ത് റയിൽവേ
സ്റ്റേഷനുംനാൽപ്പത്തിയെട്ട്ഏക്കർ
ഭൂമിയും ചതുരശ്രഅടിക്ക് രണ്ടുരൂപ
നിരക്കിൽ അദാനിക്ക് അറുപത്
വർഷത്തേയ്ക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകി
ക്കഴിഞ്ഞു.
അദാനിയുടെ പേര് എഴുതിയ
ട്രയിനും ഇൻഡ്യൻ റെയിൽവേ
യുടെ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടിത്തുടങ്ങി.
ക�ോവിഡിന്റെ പേരിൽ റഗുലർ
സർവ്വീസുകളെല്ലാം സർവ്വീസ്
ചാർജ്ജ് അധികമായി കവർന്നു
ക�ൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സർവ്വീസു
കളാക്കി മാറ്റി. സാധാരണക്കാര
ന്റെ ആശ്രയമായ പാസഞ്ചർ ട്രെ
യിനുകൾ പുനരാരംഭിക്കാത്തത്
എന്നന്നേക്കുമായി ഇവ അവസാ
നിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് എന്ന്
സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്ലാ
റ്റ്ഫ�ോം ടിക്കറ്റിന്റെ ചാർജ്ജ് 30
രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. സ്വകാര്യ
മുതലാളിമാർക്ക് വിട്ടുനൽകിയി
ട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ പ്ലാറ്റ്ഫ�ോം
ടിക്കറ്റിന്റെ ചാർജ്ജ് 50 രൂപ
യാണ്.

പ�ൊതുമേഖലകൾ
സ്വകാര്യവത്ക്കരിക്കുന്നു

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കി
ടയിൽ മ�ോദി സർക്കാർ നൂറു ശത
മാനവും വിറ്റഴിക്കാൻ തീരുമാനി
ച്ചിട്ടുള്ള പ�ൊതുമേഖലാ സംരംഭ

ങ്ങൾ 26 എണ്ണമാണ്. അവയിൽ
എയർ ഇൻഡ്യയും എച്ച്എൻഎൽ
ഉം ഒഴികെ ബിപിസിഎൽ, ഷി
പ്പിംഗ് ക�ോർപ്പറേഷൻ, നാല് കൂ
റ്റൻ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകൾ, ഐറ്റിഡി
സി, നീലാച്ചൽ ഇസ്പാത്ത് നിഗം
തുടങ്ങിയവയെല്ലാംവൻലാഭത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. 8ലക്ഷ
ത്തിൽപ്പരംക�ോടിരൂപയുടെആസ്തി

ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷ്വറൻസ്
മേഖലകളും വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര, സെൻ
ട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ
ഓവർസീസ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ്
ഇന്ത്യ എന്നീ നാല് ബാങ്കുകളും
ഇൻഷ്വറൻസ് മേഖലയും വിൽ
പ്പനയ്ക്ക് വച്ചുകഴിഞ്ഞു. ക�ോവിഡി
ന്റെ മറയിൽ ക�ൊണ്ടുവന്ന ആത്മ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടു
ചേരികളേയുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തേത്, മുഖ്യധാരാ കക്ഷി
കൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭരണചേരി. മുത
ലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതിനിധികളുടെ ക്യാ
മ്പാണത്. അതിൽ ജനതാൽപ്പര്യത്തിന്റെ കണി
കപ�ോലും അന്തർഭവിച്ചിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുടെ വിശാ
ലമായ താൽപ്പര്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു
ക�ൊണ്ടുള്ള ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
സമരചേരിയാണ് രണ്ടാമത്തേത്.
യുള്ള ബിപിസിഎൽ കേവലം
66000ക�ോടിരൂപയ്ക്കാണ് കുത്ത
കകൾക്ക് കൈമാറുന്നത് എന്ന
തുതന്നെ കൈമാറ്റത്തിന്റെ പിന്നി
ലെ താൽപര്യത്തിന്റെ വ്യക്തമായ
സൂചനയാണ്.

ഉൽപ്പാദന-സംഭരണ-വിതരണ
മേഖലകൾ കുത്തകകൾക്ക്
തീറെഴുതുന്ന കാർഷികനിയമം

കാർഷിക�ോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ
ഉൽപ്പാദനം, സംഭരണം, വിതര
ണം എന്നീ നിർണായക മേഖല
കളിൽ കുത്തകകൾക്ക് കടന്നുക
യറാൻ പാകത്തിന് രൂപകൽപ്പന
ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാർഷിക
നിയമങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ശബ്ദവ�ോട്ടോടെ പാർലമെന്റിൽ
പാസ്സാക്കിയത്.
വൻകിടമുതലാളിമാരുടെ ചന്ത
കൾ മാത്രം അവശേഷിക്കത്തക്ക
വിധം സർക്കാർ സംഭരണവും
താങ്ങുവിലയും ഇല്ലാതാക്കുക, കൃ
ഷിയുടെ കരാർവൽക്കരണം ഉറ
പ്പാക്കുക, കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്ന
ങ്ങൾ തുഛവിലയ്ക്ക് തട്ടിയെടുക്കാ
നും പൂഴ്ത്തിവച്ച് കൃത്രിമമായി വില
ഉയർത്തി ക�ൊള്ളലാഭം കുന്നുകൂ
ട്ടാനും വൻകിട മുതലാളിമാർക്ക്
വഴിയ�ൊരുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള
താണ് ഈ കാർഷിക നിയമങ്ങ
ളെന്ന് കർഷകർ സ്വയം തിരിച്ച
റിഞ്ഞാണ് ക�ൊടിയ കഷ്ടപ്പാടു
കൾ സഹിച്ച് ഇന്ന് സമരരംഗത്ത്
ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത്. ഏത�ൊരു
കഠിനഹൃദയവും അലിഞ്ഞുപ�ോ
കുന്ന സഹനത്തിന്റെയും ത്യാഗ
ത്തിന്റെയും വാർത്തകളാണ് സമ
രഭൂമിയിൽനിന്ന് നാം കേൾക്കു
ന്നത്. നിയമങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള
നിലപാടിൽനിന്ന് കടുകിട പി
ന്നോട്ടില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്ര
ഖ്യാപിക്കുകവഴി മുതലാളിമാർ
ക്കായി തങ്ങൾ എത്രമേൽ പ്രതി
ജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് തെളിയി
ക്കുകയാണ് ബിജെപി സർക്കാർ.

നിർഭരഭാരത് പാക്കേജ്, അവശേ
ഷിച്ചിരുന്ന പ�ൊതുമേഖല സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയുടെ ഗതി
വേഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വിൽപ്പനയുടെ
പൂർത്തീകരണം വിളംബരം ചെ
യ്യുന്നതാണ് കേന്ദ്രബജറ്റ്. കാർ
ഷികനിയമംപ�ോലും അതിന്റെ
മറപടിച്ച് വന്നതാണ്.
കൽക്കരി ഖനന മേഖലയിൽ
അഞ്ഞൂറ�ോളംബ്ലോക്കുകൾല�ോഹധാതു ഖനനം നടത്താൻ സ്വകാ
ര്യ മുതലാളിമാർക്ക് ലേലം ചെയ്ത്
നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. തന്ത്രപ്ര
ധാനമായ പ്രതിര�ോധമേഖലയിൽ
74 ശതമാനം വിദേശനിക്ഷേപം
അനുവദിച്ചു. തുറമുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെ
ടെ ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാ മേഖ
ലകളും കുത്തകകൾക്ക് കൈമാ
റുന്നു. സ്വകാര്യടെലിഫ�ോൺ
കമ്പനികൾക്കുവേണ്ടി ബിഎ
സ്എൻഎല്ലിനെതകർക്കുന്നു.
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
മരണമണിയാണ് ദേശീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസനയം 2020. വൈദ്യുതി
നിയമം 2020 വൈദ്യുതമേഖലയു
ടെ സ്വകാര്യവത്ക്കരണം ലക്ഷ്യം
വച്ചുക�ൊണ്ടുള്ളതാണ്. ആര�ോഗ്യ
മേഖലയും സമ്പൂർണമായും കുത്ത
കകളുടെ കൈപ്പിടിയിലായി. നാ
ഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ലക്ഷ്യം
വയ്ക്കുന്നത് മറ്റൊന്നല്ല.
44 ത�ൊഴില് നിയമങ്ങൾ ഭേ
ദഗതി ചെയ്ത് മുതലാളിമാർക്ക്
അനുകൂലമായ4ക�ോഡുകൾആക്കി
മാറ്റിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പണി
യെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന നിർദ്ധന
രായ മനുഷ്യരെ നിരായുധരാക്കി
മുതലാളിയുടെ ലാഭാർത്തിയുടെ
മുമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞുക�ൊടുക്കുക
യാണ്.

ഇന്ധന വിലവർദ്ധനവ് എന്ന
തീവെട്ടിക്കൊള്ള

അടിക്കടിയുള്ള ഇന്ധനവില
വർദ്ധനവിലൂടെ ക�ോടിക്കണക്കി
ന് രൂപയാണ് കുത്തകകൾ നി

ത്യേന ആദായമുണ്ടാക്കുന്നത്.
ക�ോവിഡ് കാലത്ത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ
വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞെങ്കിലും
അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ജനങങൾ
ക്ക് നൽകാതെ എക്സൈസ്
ഡ്യൂട്ടി പെട്രോളിന് 13 രൂപയും
ഡീസലിന് 16 രൂപയും വർദ്ധി
പ്പിച്ചു. ഫാംസെസ്സ് എന്നപേരിൽ
നികുതി വീണ്ടും ചുമത്തി. പെട്രോ
ളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില നർ
ണയിക്കുവാനുള്ള അവകാശം
എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറി
യതിന്റെ പരിണത ഫലമാണ്
വിലക്കയറ്റം. പാചകവാതകത്തി
ന്റെ വില സിലിണ്ടറിന് മൂന്നു മാ
സത്തിനുള്ളിൽ 226 രൂപ വർദ്ധി
ച്ച് അത് 826 രൂപയായിരിക്കുന്നു.
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള എൽ
പിജിയുടെ വില സിലിണ്ടറ് 1604
രൂപയായി.
പാചകവാതക
സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കിയതി
ലൂടെ സർക്കാർ സമാഹരിച്ചത്
20000ക�ോടി രൂപയാണ്.
പ�ൊതുമേഖലബാങ്കുകളെ കബ
ളിപ്പിച്ച് വിദേശത്തേയ്ക്ക് കടന്നുക
ളഞ്ഞ കുത്തകകൾക്ക് ക�ോവിഡ്
കാലയളവിൽ ഇളവുചെയ്തുക�ൊടു
ത്തത് 68,000ക�ോടി രൂപ. 201920 കാലയളവിൽ കുത്തകകളുടെ
കിട്ടാക്കടം ബാങ്കുകൾ എഴുതിത്ത
ള്ളിയത് രണ്ടരലക്ഷംക�ോടി രൂപ.
ഇതിനു പുറമേ ക�ോർപ്പറേറ്റ് നികുതി
വെട്ടക്കുറച്ചതും ന�ോട്ടുനിര�ോധന
വും ജിഎസ്ടിയുമ�ൊക്കെ കുത്ത
കകൾക്കുവേണ്ടിത്തന്നെയായിരു
ന്നു എന്നത് നിസ്സംശയം തെളി
യിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു.

ജനാധിപത്യധ്വംസനങ്ങളും
പൗരാവകാശലംഘനങ്ങളും
മ�ോദി ഭരണത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര

അന്ധവും ഭ്രാന്തവും ഭൂരിപക്ഷ
വർഗ്ഗീയവികാരവുമായി ലയിച്ചു
ചേർന്നതുമായ ദേശീയവികാരം
കുത്തിപ്പൊക്കി അതാണ് ദേശ

ജിച്ച പ്രക്ഷോഭം വളർന്നുവരുന്ന
ത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്
അവർ ഹിന്ദുത്വത്തെയും ഹിന്ദുതാ
ല്പര്യത്തെയും പറ്റി പറഞ്ഞ് ജന
ങ്ങൾക്കിടയിൽസ്പർദ്ധവളർത്താൻ
ശ്രമിക്കുന്നത്. എൻആർസിയും
സിഎഎയും നടപ്പിലാക്കി ജന
ങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും
താൽപര്യം മറ്റൊന്നല്ല. എതിർശ
ബ്ദങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ജനാ
ധിപത്യധ്വംസനങ്ങളും പൗരാവ
കാശലംഘനങ്ങളും മ�ോദി ഭരണ
ത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായിക്കഴിഞ്ഞു.
അത് രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ല,
ല�ോകമെമ്പാടും മനുഷ്യസ്നേഹി
കളുടെ രൂക്ഷമായ വിമർശത്തിന്
ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭീമക�ൊ
റേഗാവ്, പുൽവാമ തുടങ്ങിയ സം
ഭവങ്ങൾ തീവ്രവാദപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ ബിജെപി നേരിട്ട് ആസൂ
ത്രണം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനും തെ
ളിവായി.
വിലക്കയറ്റവും ത�ൊഴിലില്ലാ
യ്മയും സാധാരണക്കാരന്റെ
ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമാ
ക്കുന്നു. ത�ൊഴിലില്ലായ്മ രാജ്യച
രിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നി
രക്കിലാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞു
ങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള അതിക്രമ
ങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലാണ് യുപി
പ�ോലുള്ള ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന
സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ക�ോവിഡ് പ്ര
തിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാ
നുള്ള ഉപായമന്വേഷിച്ച് ജനങ്ങൾ
പരക്കം പായുന്നു. ല�ോക്ഡൗൺ
കാലത്ത് പിറന്നനാട്ടിൽ തിരി
കെയെത്താൻ നൂറുകണക്കിന്
കില�ോമീറ്ററുകൾ നടന്നുനീങ്ങിയ
ത�ൊഴിലാളികളുടെ ദൈന്യാവസ്ഥ
ഇന്ത്യയിലെ ത�ൊഴിലാളികളുടെ
ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുടെ നേർ
ചിത്രമാണ്.
രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കർഷ
കസമരം നാലുമാസമെത്തുന്നു.
250ലേറെയാളുകൾ സമരഭൂമിയിൽ

ചങ്ങനാശ്ശേരി മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി സഖാവ് രജിതാ ജയറാമിന്റെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുക�ൊണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി
ടൗണിൽ നടത്തിയ പ്രകടനം

സ്നേഹമെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാ
നും രാജ്യത്തെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ
മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ രാ
ജ്യത്തോട് കൂറില്ലാത്തവരാണെ
ന്നുള്ള പ�ൊതുധാരണയുണ്ടാക്കാ
നും ശ്രമിക്കുന്നു. കുത്തക മൂലധ
നത്തിന്റെ ചൂഷകവാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ യ�ോ

ഇതിനകം മരിച്ചുവീണു. പാവപ്പെ
ട്ടവന്റെ മിനിമം ബാലൻസില്ലാത്ത
അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്നും ബാങ്കു
കൾ പണം പിടുങ്ങുന്നത് അന
സ്യൂതം തുടരുന്നു.
മ�ോദിയുടെ രാജ്യം കർഷക
ന്റേതുമല്ല, ത�ൊഴിലാളിയുടേതുമല്ല
(ശേഷം 3-ാം പേജില്)
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വൻകിട മുതലാളിമാരുടേത് മാ
ത്രമാണ്. നരേന്ദ്രമ�ോദിയും ബി
ജെപിയും ഭരിക്കുന്നത് കുത്തക
കൾക്കുവേണ്ടിമാത്രമാണ്. ജന
ങ്ങളുടെ എതിർപക്ഷത്താണ്
ബിജെപി എന്നത് തർക്കത്തിനി
ടയില്ലാതെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബിജെ
പിയുടെ പരാജയം ഉറപ്പാക്കുക
എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നി
ലെ പ്രധാന കർത്തവ്യമാണ്.

ആഗ�ോളവത്ക്കരണ നയങ്ങൾ
ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് ക�ോൺഗ്രസ്

കാടും കടലും കരിമണലും കു
ടിവെള്ളമടക്കമുള്ള പ്രകൃതി വിഭ
വങ്ങളും ജനങ്ങൾ വിയർപ്പൊഴു
ക്കി പടുത്തുയർത്തിയ പ�ൊതുമേ
ഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമെല്ലാം സ്വ
കാര്യവത്ക്കരിക്കുന്ന ആഗ�ോള
വത്ക്കരണ നയങ്ങൾക്ക് തുടക്ക
മിട്ടത് 1991ൽ കേന്ദ്രത്തിൽ അധി
കാരത്തിലിരുന്ന് പുതിയ സാമ്പ
ത്തിക വ്യവസായനയങ്ങൾ ആവി
ഷ്ക്കരിക്കുകവഴി ക�ോൺഗ്രസ്
ആണ്. കാർഷികരംഗമാകെ
ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീറെഴുതുന്ന
കാർഷിക നിയമങ്ങളും യുപിഎ
സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളുടെ തുടർ
ച്ചയാണ്. കുത്തകകളുടെ വിശ്വസ്ത
പ്രസ്ഥാനമെന്ന് ഇതിനകം തെ
ളിയിച്ചിട്ടുള്ള ക�ോൺഗ്രസ്സും ജന
ങ്ങളുടെ എതിർ ചേരിയിലാണ്,
അക്കൂട്ടരും പരാജയപ്പെടുകതന്നെ
വേണം.

സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിനു
വീഥിയ�ൊരുക്കലാണ് ഭരണം

കുത്തകകള്ക്കായി പദ്ധതി
യ�ൊരുക്കുന്നതില് അഞ്ചുവര്ഷം
കേരളം ഭരിച്ച ഇടതുമുന്നണി
സര്ക്കാരും ക�ോണ്ഗ്രസ്സിന്റെയും
ബിജെപിയുടെയും അതേ പായ
യിലായിരുന്നുവെന്നത് നയങ്ങള്
തെളിയിക്കുന്നു.
സെമി സ്പീഡ് റെയിൽ ക�ോ
റിഡ�ോർ(കെ-റെയിൽ) എന്ന കൂ
റ്റൻ നിർമ്മാണ പ്രോജക്റ്റ് മുതൽ
വനങ്ങൾക്കു സമീപം പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന ക്വാറികളുടെ ദൂരപരിധി കു
റയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽവരെ
സ്വകാര്യ മൂലധന സേവയുടെ ഈ
സമീപനം കാണാം. സംസ്ഥാന
ത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന് ഒട്ടും ആനു
പാതികമല്ലാത്തവിധം കൂറ്റൻ വാ
യ്പകളെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഇത്തരം
നിര്മ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ കേ
രളത്തിന്റെ അന്തകനായി മാറുമെ
ന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും
വേണ്ട. ഇതു വികസനമല്ല. വിനാ
ശമാണ്.
കെഎസ്ഇബിയുടെ സംവി
ധാനങ്ങൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി
കേബിൾ വഴി ഇൻർനെറ്റ് ലഭ്യത
വീടുകളിലെത്തിക്കുക എന്നതാ
ണ് കെ-ഫ�ോൺ പദ്ധതി. സം
സ്ഥാന സർക്കാർ 1100 ക�ോടി
രൂപ മുടക്കി, ഇന്റർനെറ്റ് സേവ

നദാതാക്കളായ ജിയ�ോക്കും മറ്റു
ള്ളവർക്കുംവേണ്ടി നടത്തുന്ന അടി
സ്ഥാന സൗകര്യമ�ൊരുക്കലിന്റെ
പേരാണ് കെ-ഫ�ോൺ.
ആഴക്കടൽ മൽസ്യബന്ധന
ത്തിനും മൽസ്യസംസ്കരണത്തി
നുംവേണ്ടി ഇഎംസിസി ഗ്ലോബൽ
കൺസ�ോർഷ്യത്തിന്റെ ഇൻഡ്യൻ
കമ്പിനിയുമായിഉണ്ടാക്കിയകരാറും
ഈ സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ രൂപംക�ൊണ്ടതാണ്.
കേരള തീരത്തെ മൽസ്യ സമ്പ
ത്ത് ക�ൊള്ളയടിക്കാനുള്ള പുതിയ
മേഖല നിക്ഷേപകന് തുറന്നുക�ൊ
ടുക്കുക; ഭരണം തുടങ്ങിയ 2016
മുതൽ ഇന്നുവരെ ഈ ലക്ഷ്യത്തോ
ടെനടപ്പാക്കിയത�ോപ്രഖ്യാപിച്ചത�ോ
ആയ പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും ഒടു
വിലത്തേതാണ് ഇത്.

ഭരണസിരാകേന്ദ്രം
കണ്സള്ട്ടന്സികളുടെ താവളം

പിണറായി ഭരണത്തിൽ ആഗ�ോ
ളഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസികളും കൺ
സൾട്ടൻസികളും കേരളത്തിൽ
അടിമുടി പിടിമുറുക്കി. തീവ്ര വലത്
നയങ്ങളുടെ വക്താവും ല�ോക ബാ
ങ്കിന്റെ മുതിർന്ന സാമ്പത്തിക വി
ദഗ്ധയുമായ ഗീതാ ഗ�ോപിനാഥ്
ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാ
മ്പത്തിക ഉപദേശക. പ്രളയാന
ന്തര പുനർനിർമാണ ത്തിന്റെ
കൺസൾട്ടൻസി കെപിഎംജി
എന്ന കുപ്രസിദ്ധ സ്ഥാപനത്തി
നായിരുന്നു. സംഭാവനയായും
സാലറി ചലഞ്ചിലൂടെയും ലഭിച്ച
ഭീമമായ തുകയിൽ ക�ോടിക്കണ

സ്ഥാനസൗകര്യ വികസന കമ്പോ
ളം സർക്കാർ ചെലവിൽ സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന വഞ്ചനയാണ് കിഫ്ബി.
ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണവും കട
മെടുത്തപണവും ബജറ്റിൽ ഉൾ
പെടുത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, സർ
ക്കാർ നിയന്ത്രണ സംവിധാന
ത്തിന്റെ വെളിയിൽ ചെലവഴി
ക്കുകയും, ഭരണഘടനാപരമായ
ഓഡിറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും, വരു
ത്തിവയ്ക്കുന്ന ബാധ്യത മുഴുവൻ ജന
ങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുകയും

കുത്തകകളുടെ താല്പര്യാര്ത്ഥം കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർ
ഷമായി ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ ഭരണം
കൈക്കൊള്ളുന്ന നയങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ജീവിത
ദുരിതങ്ങളുടെ നീർച്ചുഴിയിലകപ്പെടുത്തിയിരിക്കു
ന്നു. 1991ൽ ക�ോൺഗ്രസ് ഗവണ്മെന്റ് ആവിഷ്ക
രിച്ച ആഗ�ോളവത്കരണ നയങ്ങള് തന്നെയാ
ണ് ബിജെപി ഗവണ്മെന്റും പിന്തുടരുന്നത്. കു
ത്തകകളുടെ വിശ്വസ്തപ്രസ്ഥാനമെന്ന് ഇതിനകം
തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ക�ോൺഗ്രസ്സും ബിജെപിയും ഒരു
പ�ോലെ ജനങ്ങളുടെ എതിർ ചേരിയിലാണ്
ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സർക്കാരാ
ണ് കിഫ്ബി. സ്വന്തമായ വരു
മാന ഉറവിടമില്ലാത്ത കിഫ്ബി
യുടെ ഫണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി
സമാഹരിക്കുന്നത് വായ്പയിലൂടെ
യാണ്. സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയി
ലാണ് വായ്പ എടുക്കുന്നത്. ജന
ങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ വായ്പയുടെ ഭരം
അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടും.
പിണറായി സർക്കാർ അധി

അഴീക്കോട് മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി സഖാവ് രശ്മി രവിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
കണ്വന്ഷന് ഡ�ോ.ഡി.സുരേന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി നട
ന്നതിന്റെ വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ
പുറത്തുവരുന്നത്.
ക�ോവിഡ് ര�ോഗികളുടെ വ്യ
ക്തിപരമായ വിവരങ്ങളും ആര�ോ
ഗ്യപരമായ വിവരങ്ങളും ശേഖരി
ക്കാൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ
സ്പ്രിംഗ്ലർക്ക് അനുമതി നൽകി.
കുപ്രസിദ്ധമായ കൺസൾട്ടൻസി
കളുമായുള്ള ഗൂഢമായ ഇടപാടുക
ളിലൂടെ അരങ്ങേറുന്ന പ്രോജക്റ്റു
കളും അവിഹിത ഇടപാടുകളുമാ
ണ് കേരളത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച
സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലൂടെ പു
റത്തുവന്നത്.

സ്വകാര്യനിക്ഷേപത്തിന്
കിഫ്ബി പാതയ�ൊരുക്കുന്നു

മുതലാളിമാർക്കുവേണ്ടി അടി

സിവിൽ എക്സൈസ് റാങ്ക് ലി
സ്റ്റിൽ77-ാംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന
തിരുവന്തപുരത്തുകാരനായിരുന്ന
അനു എന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ
ആത്മഹത്യ ത�ൊഴിലില്ലായ്മയു
ടെ രൂക്ഷതയുടെയും ചെറുപ്പക്കാ
ര്അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ജീവിതനൈ
രാശ്യത്തിന്റെയും നേർചിത്രമാണ്.
നൂറ് ദിനംക�ൊണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം
പേർക്ക് നിയമനം നൽകുമെന്നാ
യിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം.
അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാരെ

കാരത്തിലേറുമ്പോൾ സംസ്ഥാന
ത്തിന്റെ കടം 1,60,638 ക�ോടി
രൂപയായിരുന്നു. കാലാവധി പൂർ
ത്തിയാകുമ്പോൾ അത് രണ്ട് മട
ങ്ങ് വർദ്ധിച്ച് 3,01,642 ക�ോടി
രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു
വർഷം ക�ൊണ്ട് പലിശ ക�ൊടു
ക്കാൻവേണ്ടി മാത്രം വിനിയ�ോ
ഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 83,486 ക�ോടി
രൂപയാണ്. റവന്യൂ വരുമാനത്തി
ന്റെ അഞ്ചില�ൊന്ന് ഇപ്പോൾത
ന്നെ പലിശ ക�ൊടുക്കാൻമാത്രം
ചെലവഴിക്കുന്നു.

ത�ൊഴിലിനായി അലയുന്ന
യുവത്വം കേരളത്തിന്റെ
നെഞ്ചു നീറ്റുന്ന കാഴ്ച

കേരളത്തിൽ ത�ൊഴിലില്ലായ്മ
അതിന്റെ മൂർദ്ധന്യത്തിലാണ്.

യും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും പി
എസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെ
ട്ടവരെയുമ�ൊക്കെ വഞ്ചിച്ച്, തസ്തി
കകൾ പലതും ഇല്ലാതാക്കിഅപ്ര
ഖ്യാപിത നിയമനനിര�ോധനം
ക�ൊണ്ടുവന്നു. ഒപ്പംതന്നെ സിപി
ഐ(എം) ഒരു സമാന്തര ഏജൻ
സിയായി മാറിക്കൊണ്ട് കരാർ
നിയമനം, ബന്ധുനിയമനം, പിൻ
വാതിൽ നിയമനം എന്നിങ്ങനെ
വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥിരനിയമ
നത്തിന് മറ്റൊരു ഔദ്യോഗിക
റൂട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു.
പിഎസ്സിയിൽ ഓര�ോ വർ
ഷവും വിവിധ പരീക്ഷകളെഴുതി
കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെയും ത�ൊ
ഴിലില്ലാതെ അലയുന്ന യുവാക്ക
ളുടെയും എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ എണ്ണം
ഒരുക�ോടിയ�ോളം വരും. എസ്എ
സ്എൽസി മിനിമം യ�ോഗ്യതയാ
യി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 191 തസ്തിക
കളിലേക്കായി പ്രാഥമിക സ്ക്രീ
നിംഗ് പരീക്ഷയ്ക്കു ഇതുവരെ അപേ
ക്ഷിച്ചത് 24 ലക്ഷം പേരാണ്.
അവരിൽ ഉന്നത ബിരുദധാരിക
ളുമുണ്ട്. 2020 ജനുവരി മുതൽ മാർ
ച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിലെ കണ
ക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ 15നും
29നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ
ത�ൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം
40.5 ശതമാനമാണ്. കേന്ദ്രസർ
ക്കാർ നടത്തിയ പീരിയ�ോഡിക്
ലേബർ ഫ�ോഴ്സ് സർവ്വേ ഫല
പ്രകാരമാണിത്. ഈ വർഷം ജനു
വരി 14ന് ധനമന്ത്രി ത�ോമസ്
ഐസക് പറഞ്ഞത് കേരളത്തി
ലെ ത�ൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 36
ശതമാനമാണെന്നായിരുന്നു. 201819ലെ കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാന
പ്പെടുത്തിയാണത്. ക�ോവിഡ് കാ
ലത്തെ കണക്കുകൂടി കിട്ടിയാൽ
ത�ൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് വളരെ

വലുതായിരിക്കും. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുക
ളുടെ കാലാവധി നീട്ടി നിയമനം
ക�ൊടുത്ത് യുവാക്കളുടെ ഭാവി സം
രക്ഷിയ്ക്കുവാൻ നിലവിലുള്ള പിഎ
സ്സി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സാ
ധ്യമായിട്ടും സർക്കാർ ത�ൊഴിൽ
രഹിതരെ തെരുവിൽ തള്ളാനാ
ണ് തീരുമാനിച്ചത്.

പണം മുടക്കിയാൽ മാത്രം
ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം

ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ മൂലധന
നിക്ഷേപത്തിനനുകൂലമായ ചിന്ത
കളുടെയും നയങ്ങളുടെയും സമാ
ഹാരമാണ് പുതിയ ദേശീയ വി
ദ്യാഭ്യാസ നയം. അതിന്റെ കൃത്യ
മായ നടപ്പാക്കലാണ് കേരളത്തി
ലും കാണുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത്
കഴിഞ്ഞഅഞ്ച്വർഷത്തിനുള്ളിൽ
ആരംഭിച്ച ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ വി
ദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ക�ോ
ഴ്സുകളും സ്വകാര്യമുതലാളിമാരു
ടേതാണ്. മുതലാളിമാർതന്നെ
യഥേഷ്ടം ഫീസും ക�ോഴ്സും നി
ശ്ചയിക്കുന്നു. ആട്ടോണമസ് ക�ോ
ളേജുകളും സ്വകാര്യ സർവ്വകലാ
ശാലകളും ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സി
റ്റികളുമെല്ലാം ഇതേ ലക്ഷ്യത്തോ
ടെ വരുന്നവയാണ്. ഗവേഷണ
മേഖലയ്ക്കുള്ള സർക്കാർ ഫണ്ട്
ഏതാണ്ട് നിലയ്ക്കുകയാണ്. ഗവേ
ഷണഫലം മുതലാളിമാർക്ക് വിൽ
ക്കാനുള്ള കരാർ മുൻകൂറായി ഉണ്ടാ
ക്കിക്കൊണ്ട്അവരിൽനിന്ന്ഫണ്ട്
തരപ്പെടുത്തി ഗവേഷണം നട
ത്താനാണ് വിദ്യാർത്ഥികള�ോട്
സർക്കാരുകൾ ഉപദേശിക്കുന്നത്.

ഇടതുഭരണത്തിൽ കേരളം
ത�ൊഴിലവകാശങ്ങളുടെ
ശവപ്പറമ്പ്

സംസ്ഥാനത്തെ അസംഘ
ടിത മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കു
ന്ന 14.2 ലക്ഷം ത�ൊഴിലാളികൾ
ക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള
മിനിമം കൂലിയ�ോ അവകാശങ്ങ
ള�ോ ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല. സ്വകാ
ര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാർ,
ഇതര ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ,
അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാ
പകർ, സ്വകാര്യ പ്രീ പ്രൈമറി
അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ,
ഷ�ോപ്പുകളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങ
ളിലും പണിയെടുക്കുന്നവർ, സെ
ക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ, ഗാർഹിക
ത�ൊഴിലാളികൾ, ഓൺലൈൻ
ഭക്ഷണവിതരണ ത�ൊഴിലാളി
കൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് മനുഷ്യോ
ചിതമായ ജീവിതംതന്നെ സാധ്യ
മല്ല. കശുവണ്ടി, ത�ോട്ടം, കയർ
തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ലക്ഷ
ക്കണക്കിന് ത�ൊഴിലാളികൾ
ത�ൊഴിലും മിനിമം വേതനവും
നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടും ത�ൊഴിലാളി
സൗഹൃദമായ ഒരു വാക്കുപ�ോലും
ഉച്ചരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാ
യില്ല.
സംസ്ഥാനത്തെ ചുമട്ടുത�ൊഴി
(ശേഷം 4-ാം പേജില്)
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ലാളികളെ പിടിച്ചുപറിക്കാരും ഗു
ണ്ടകളുമാക്കി ചിത്രീകരിച്ചുക�ൊ
ണ്ട്, രണ്ടുവർഷംവരെ ജയിലിൽ
അടയ്ക്കാനും പിഴ ചുമത്താനും വ്യവ
സ്ഥ ചെയ്യുന്ന നിയമം സർക്കാർ
ക�ൊണ്ടുവന്നു. ത�ൊഴിൽനിയമങ്ങൾ
തകർക്കുന്നകേന്ദ്രത്തിലെബിജെപി
സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ പിന്തുടർ
ന്നുക�ൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാറും
ലേബർ ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ 'ഫെ
സിലിറ്റേറ്റർ' ആക്കി മാറ്റി.
നിലവിലുള്ള ത�ൊഴിൽ നിയ
മങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട്,
700ഓളം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ
ഏകപക്ഷീയമായി അടച്ചുപൂട്ടി,
രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം ത�ൊഴിലാളി
കളെ തെരുവാധാരമാക്കി മാറ്റി
യപ്പോൾ സർക്കാർ നിയമലംഘ
കരായ കശുവണ്ടി മുതലാളിമാർ
ക്കൊപ്പംനിന്നു. പി.എഫ്, ഇഎ
സ്ഐ എന്നിവ നിഷേധിച്ചതി
നെതിയും ത�ൊഴിലാളികൾ സമരം
ചെയ്തപ്പോൾ സർക്കാറും ത�ൊഴിൽ
വകുപ്പും ത�ൊഴിലുടമകൾക്ക് ഒപ്പ
മായിരുന്നു. ത�ോട്ടം മേഖലയിൽ
അടിമപ്പണിയിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ട
ത�ൊഴിലാളികൾ, ത�ോട്ടം ഉടമക
ളുടെയും യൂണിയൻ നേതൃത്വങ്ങ
ളുടെയും കടുത്ത ചൂഷണത്തിനും
വഞ്ചനയ്ക്കും എതിരെ മൂന്നാറിൽ
സമരപാതയിൽ എത്തിയിട്ടും
ത�ോട്ടം മേഖലയിലെ അതീവ ദയ
നീയമായ ത�ൊഴിൽ സാഹചര്യ
ത്തിൽ ഗണനീയമായ മാറ്റം ക�ൊ
ണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ ഒരു നടപ
ടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല.
കേരളത്തിൽ പണിയെടുക്കു
ന്ന ആശാവർക്കർമാരുടെ എണ്ണം
27000 ആണ്. ആര�ോഗ്യവകുപ്പി
ന് കീഴിൽ എട്ടുംപത്തും മണിക്കൂർ
നീണ്ട ഫീൽഡ്വർക്ക് മുതൽ
ആശുപത്രി ഡ്യൂട്ടിയടക്കം ചെയ്യേ
ണ്ടിവരുന്ന ഇവർക്ക് നാമമാത്ര
മായ വേതനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
അതാകട്ടെ എപ്പോഴും നാലുമാസ
ത്തിലധികം കുടിശികയുമായിരി
ക്കും. അംഗൻവാടി വർക്കർമാരു
ടെയും ഹെൽപ്പർമാരുടയെും സ്ഥി
തിയും വ്യത്യസ്തമല്ല.

കെഎസ്ആര്ടിസിയെ
തകര്ത്തു

പ്രതിസന്ധിയിലായ കെഎ
സ്ആർടിസിയെ സർക്കാർ ഡി
പ്പാർട്ട്മെൻറ് ആക്കി നിലനിർ
ത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം
സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന സ്വതന്ത്ര കമ്പനി
സൃഷ്ടിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം
വെട്ടിക്കുറച്ചു. സ്ഥിരം ത�ൊഴിൽ
ഇല്ലാതാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരി
ന്റെ ഫിക്സഡ് ടേം എംപ്ലോയ്മെ
ന്റ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നട
പ്പാക്കുന്നത് ഈ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന
കമ്പിനിയിലാണ്. കെഎസ്ആർ
ടിസിയിൽ ശമ്പള പരിഷ്കരണം
ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ച അവസ്ഥയി
ലാണ്.
ക�ോവിഡിന്റെയും ല�ോക്ക്ഡൗ
ണിന്റെയും വേളയിൽ മാസങ്ങ

ളായി ജ�ോലിയില്ലാതെ ദുരിതത്തി
ലായ നിർമ്മാണ ത�ൊഴിലാളികൾ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള
അസംഘ
ടിത-കരാർ-കാഷ്വൽ ത�ൊഴിലാളി
കൾക്ക് നാമമാത്രമായ തുക മാത്രം
ക്ഷേമനിധികളിലൂടെ നൽകിക്കൊ
ണ്ട്സർക്കാർകൈകഴുകി.എന്നാൽ
സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം പറഞ്ഞ്
പിരിവ് നടത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി, തെ
രഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ പരസ്യ

യാൽ തീരാവുന്നതേയുള്ളൂ കേര
ളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മദ്യപാന
ശീലം എന്ന് ല�ോക്ഡൗൺകാ
ലം തെളിയിച്ചതാണ്. എന്നാൽ
ക�ോവിഡ് ഭീഷണി നിലനിൽക്കു
മ്പോഴും തിടുക്കപ്പെട്ട് ബെവ്ക്യൂ
ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ബാറും ബിവറേ
ജസ് ഔട്ലെറ്റുകളും തുറന്നത്
ബാറുടമകളുടെ ലാഭാസക്തി ശമി
പ്പിക്കാനായിരുന്നു.

പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടം 1,60,638 ക�ോടി രൂപ
യായിരുന്നു. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ
അത് രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച് 3,01,642 ക�ോടി
രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ക�ൊണ്ട്
പലിശ ക�ൊടുക്കാൻവേണ്ടി മാത്രം വിനിയ�ോഗി
ച്ചിരിക്കുന്നത് 83,486 ക�ോടി രൂപയാണ്. റവന്യൂ
വരുമാനത്തിന്റെ അഞ്ചില�ൊന്ന് ഇപ്പോൾതന്നെ
പലിശ ക�ൊടുക്കാൻമാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നു.
ത്തിനായി പ്രതിദിനം ക�ോടികൾ
ചെലവഴിക്കുന്നു.
പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധ
തി പിൻവലിച്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻ
ഷൻ പുനസ്ഥാപിക്കും എന്ന് കഴി
ഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെ
സ്റ്റോയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എൽ
ഡിഎഫ് സർക്കാർ, തങ്ങളുടെ
കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴും പങ്കാ
ളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി നില
നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.

മദ്യത്തിൽ മുങ്ങിയ കേരളം

ഇടതുമുന്നണിഅധികാരത്തിൽ
വരുമ്പോൾ 29 ബാറുകളാണ് കേ
രളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന
ത് 565 എണ്ണമായി വർദ്ധിച്ചു. വി
ദ്യാലയങ്ങൾ, ദേവാലയങ്ങൾ,
പ�ൊതുശ്മശാനങ്ങൾ, പട്ടികജാതി
പട്ടികവർഗ്ഗ ക�ോളനികൾ എന്നി
വയിൽനിന്ന് ബാറുകൾക്കുള്ള ദൂ
രപരിധി 200 മീറ്റർ എന്ന വ്യവ
സ്ഥമാറ്റി 50 മീറ്ററായി വെട്ടിച്ചു
രുക്കി. ദേശീയ പാതയ്ക്കരുകിൽ
മദ്യശാല നിര�ോധിച്ച ഉത്തരവിൽ
നിന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങ
ളിലെ മദ്യശാലകളെ ഒഴിവാക്ക
ണം എന്ന അപേക്ഷയുമായി സു
പ്രീംക�ോടതിയിൽ പ�ോയി. പട്ടണ
സ്വഭാവമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലെ
മദ്യശാലകളെ ദേശീയ പാതാ ദൂ
രപരിധിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാം
എന്ന് സുപ്രീംക�ോടതി പറഞ്ഞ
പ്പോൾ പതിനായിരത്തിലധികം
ജനസംഖ്യയുള്ള പഞ്ചായത്തുക
ളെല്ലാം പട്ടണസ്വഭാവമുള്ളവയാ
യി പ്രഖ്യാപിച്ച് മദ്യശാലകൾക്ക്
അനുമതി നൽകി. ബ്രൂവറികളും
ഡിസ്റ്റിലറികളുമുൾപ്പെടെ നാലെ
ണ്ണം തുടങ്ങാനെടുത്ത തീരുമാനം
പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് റദ്ദാ
ക്കി. പബ്ബുകളും രാത്രികാല ഉല്ലാസ
കേന്ദ്രങ്ങളുംവരെ ആല�ോചിക്കുന്ന
സർക്കാരാണ് വിമുക്തി പരസ്യ
ത്തിനായി ക�ോടികൾ ചെലവഴി
ക്കുന്നത്.
മദ്യലഭ്യതയില്ലാതെയാക്കി

സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്
കനത്ത വെല്ലുവിളി
ഉയർത്തിയ ഇടതുഭരണം

പെരുമ്പാവൂരില് ജിഷയുടെ
ക�ൊലപാതകം ഉയർത്തിയ ജന
വികാരംകൂടി മുതലെടുത്തു ക�ൊണ്ട്
അധികാരത്തിലെത്തിയ എൽ
ഡിഎഫ്, സ്ത്രീസുരക്ഷയുടെ രംഗ
ത്ത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് വരു
ത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മന
സ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച വാളയാറി
ലെ രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
ക�ൊലപാതക കേസ്സ് കൈകാര്യം
ചെയ്ത ഒര�ൊറ്റ ഉദാഹരണം മതി

വുമില്ലാതെ രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരെ
യുഎപിഎ ചുമത്തി തുറുങ്കിലടച്ചു.
പ�ോലീസ് ആക്ട് ഭേദഗതി ചെ
യ്യാനും പ�ോലീസിന് മജിസ്ടീരി
യൽ പദവി നൽകാനും നടത്തിയ
നീക്കം സർക്കാരിന്റെ ജനാധിപ
ത്യവിരുദ്ധ സ്വഭാവത്തിന്റെ നേർ
ദൃശ്യമാണ്.
വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ
പതിനായിരങ്ങളെകുടിയിറക്കുകയും
പരിസ്ഥിതിയെ തകർക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന കെ-റെയിൽ, ദേശീയ
പാത സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന
ബിഒടി ചുങ്കപ്പാതക്കായുളള കുടി
യ�ൊഴിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ നയങ്ങ
ളെല്ലാം യുഡിഎഫ് കഴിഞ്ഞകാ
ലങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയവ തന്നെ
യാണ്. കർഷകപ്രക്ഷോഭത്തോ
ട് കുറ്റകരമായ നിസ്സംഗതയാണ്
സിപിഐ, സിപിഐ(എം) പ്ര
സ്ഥാനങ്ങൾ വച്ചുപുലർത്തുന്നത്.
ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭണ വേദി
യിൽ ഒരുമിച്ചണിനിരക്കുകവഴി
യേ ജാതി, മത, വർഗ്ഗീയ, വിഭാ
ഗീയ ചിന്താഗതികളിൽനിന്ന്
ജനങ്ങളെ മ�ോചിപ്പിച്ചെടുക്കാനാ
കൂ എന്നിരിക്കെ അതിനുമുതിരു
ന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല ആസന്നമാ
യിരിക്കുന്ന നിയമസഭാതെരഞ്ഞെ
ടുപ്പിനെ മുൻനിർത്തി ബിജെപി
യുടെ അതേ തന്ത്രം പയറ്റി വർ
ഗ്ഗീയ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ്
സിപിഐ(എം). ഇടതുപക്ഷ രാ
ഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയും
ജനസമരരാഷ്ട്രീയവും ഉപേക്ഷിച്ച
ഇടതുമുന്നണിയിൽനിന്നും ജന
ങ്ങൾക്ക് യാത�ൊന്നും പ്രതീക്ഷി

മലമ്പുഴ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി സഖാവ് കെ.പ്രസാദിന്റെ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം നടന്ന പ്രകടനം

സ്ത്രീസുരക്ഷയ�ോടുള്ള ഇടത് പ�ോ
ലീസിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും
സമീപനം വ്യക്തമാകാൻ. വാള
യാർ കേസ്സിൽ പ�ോലീസും പ്രേ
ാസിക്യൂഷനും വരുത്തിയത് വീ
ഴ്ചകളായിരുന്നില്ല, ബ�ോധപൂർവ്വം
പ്രതികളെരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
നടത്തിയ ക്രിമിനൽ നീക്കങ്ങളാ
യിരുന്നു. പാലത്തായി കേസിലും
സർക്കാർ ഒത്തുകളിച്ചു. മദ്യത്തി
ന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും വ്യാ
പനം സ്ത്രീകളുടെ നില കൂടുതൽ
പരുങ്ങലിലാക്കി. സ്ത്രീകൾക്കും
കുട്ടികൾക്കുംനേരെയുള്ള അതി
ക്രമങ്ങൾ പെരുകിയ അഞ്ചുവർ
ഷങ്ങളാണ് കടന്നുപ�ോയത്.
നിരായുധരായ 12പേരെ മാ
വ�ോയിസ്റ്റെന്നപേരിൽ അരും
ക�ൊല ചെയ്തു. യാത�ൊരു തെളി

ക്കാനില്ല.

വികസനമെന്നത് വഞ്ചനയുടെ
മുദ്രാവാക്യം

മൂന്നുകൂട്ടരുടെയും പ�ൊതുവായ വാ
യ്ത്താരിയാണ് വികസനം. എല്ലാ
പാർട്ടികളുടെയും എല്ലാ മുന്നണി
കളുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സമ
ഗ്രവികസനത്തിനുവേണ്ടിയാണ്
നിലക�ൊള്ളുന്നതെന്ന് അവകാശ
പ്പെടുന്നു. അങ്ങേയറ്റം വഞ്ചനാപ
രമായ മുദ്രാവാക്യമാണത്. കേവലം
നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളാണ്
വികസനം എന്ന പേരിൽ അവ
തരിപ്പിക്കുന്നത്.
വികസനത്തിന്റെ പിന്നിലെ
വര്ഗ്ഗതാല്ര്യം നാം മനസ്സിലാ
ക്കേണ്ടതുണ്ട്. വർഗ്ഗവിഭജിതമായ
സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. മുതലാ

ളിയും ത�ൊഴിലാളിയും, ഉള്ളവനും
ഇല്ലാത്തവനും, ത�ൊഴിലുടമയും
കൂലിവേലക്കാരനും, ചൂഷകനും
ചൂഷിതനും എന്ന നിലയിൽ ഇരു
ചേരികളായി
വിഭജിതമായ
സമൂഹം. ഈ വിഭജനം നമ്മുടെ
യാരുടെയെങ്കിലും ഇഷ്ടാനുസര
ണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. ചരിത്രപ
രമായ കാരണങ്ങളാൽ സമൂഹ
ത്തിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള വസ്തു
നിഷ്ഠമായ വിഭജനമാണിത്. ഈ
വ്യത്യസ്തചേരികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ
വിപരീതങ്ങളാണ് എന്നതാണ്
യാഥാർത്ഥ്യം.കൂലിവേലക്കാരനായ
ത�ൊഴിലാളിയെ ചൂഷണം ചെയ്താ
ണ് ത�ൊഴിലുടമയായ മുതലാളി
ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത്.
എല്ലാ മേഖലകളിലെയും ഉൽ
പ്പാദനം പരമാവധി ലാഭത്തെ
മാത്രം ലാക്കാക്കി നടക്കുന്ന ഈ
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിൽ
മുതലാളിക്ക് പരമാവധി ലാഭമു
ണ്ടാകണമെങ്കിൽ ത�ൊഴിലാളി
യെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യ
ണം. അതിനാൽ, മുതലാളിയുടെ
പുര�ോഗതിയെന്നാൽ ത�ൊഴിലാ
ളിയുടെ അധ�ോഗതിയെന്നർത്ഥം.
ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ത�ൊഴി
ലാളിവർഗ്ഗത്തിനും മറ്റ് അദ്ധ്വാനി
ക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കും പുര�ോഗതി
യുണ്ടാകണമെങ്കിൽ മുതലാളിവർ
ഗ്ഗം അവരുടെ ച�ോരയൂറ്റുന്നത് അവ
സാനിപ്പിക്കണം. മുതലാളി വർ
ഗ്ഗത്തിന്റെ താല്പര്യസംരക്ഷകരായ
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം
വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തി
നെതിരെയാണ് നിലക�ൊള്ളുന്ന
തെന്ന് തുറന്നുപറയാൻ ഭയപ്പെടു
ന്നു. അതിനാൽ അവർ മുതലാളി
വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളെ രാജ്യത്തിന്റെ
പ�ൊതുതാല്പര്യമെന്ന നിലയിൽ
അവതരിപ്പിക്കുകയും വർഗ്ഗസൂച
നകളില്ലാതെ നാടിന്റെ വികസ
നത്തെയും പുര�ോഗതിയെയും പറ്റി
പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ധ്വാനി
ക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാ
നുള്ള ഈ സൂത്രമാണ് എല്ലാ കക്ഷി
കളും പയറ്റുന്നത്
ഏത് വർഗ്ഗത്തിന്റെ പുര�ോഗ
തിയും വികസനവും എന്ന് സൂചി
പ്പിക്കാതെ പ�ൊതുവിൽ രാജ്യത്തി
ന്റെയ�ോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയ�ോ
മണ്ഡലത്തിന്റെയ�ോ ഒക്കെ വിക
സനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതിന് പി
ന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ വർഗ്ഗരാഷ്ട്രീ
യം തുറന്നുകാട്ടി ജനങ്ങളെ ബ�ോ
ധവൽക്കരിച്ച് മുതലാളിത്ത ചൂഷ
ണത്തിനെതിരായി അദ്ധ്വാനിക്കു
ന്ന ജനങ്ങളുടെ യ�ോജിച്ച വർ
ഗ്ഗ-ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം വളർത്തി
യെടുക്കുക എന്നതാണ് ശരിയായ
ഇടതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയം. എന്നാൽ,
സിപിഐ(എം) നയിക്കുന്ന വ്യ
വസ്ഥാപിത ഇടതുപക്ഷവും ഇന്ന്
വികസനം എന്ന വഞ്ചനാപരമായ
മുദ്രാവാക്യമുയർത്തുന്നു എന്നതാ
ണ് ഖേദകരമായ കാര്യം. അവർ
ഇടതുപക്ഷരാഷ്ട്രീയനിലപാട് കൈ
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)
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ത്തെ മറികടക്കാനാകൂ.

(4-ാം പേജില് നിന്ന്)

വെടിഞ്ഞ് വലതുപക്ഷ നിലപാട്
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്
ഇത് കാണിക്കുന്നത്.
ഒരു വർഗ്ഗവിഭജിത സമൂഹ
ത്തിൽ രണ്ടുവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും 'ഒപ്പം'
നിൽക്കാൻ ഒരു പാർട്ടിക്കും ഒരു
സർക്കാരിനും സാധ്യമല്ലതന്നെ.
ഇടതുപക്ഷസംസ്ഥാനമെന്ന് പു
കൾപെറ്റ കേരളത്തിൽ പിന്തിരി
പ്പൻശക്തികൾ സ്വാധീനം വർദ്ധി
പ്പിക്കുന്നുവെന്ന ആശങ്കാജനക
മായ സാഹചര്യംസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്
സിപിഐ (എം)ന്റെ ഈ തെറ്റായ
നിലപാട് വലിയ�ൊരളവുവരെ കാ
രണമായിട്ടുണ്ട്.

ആർക്ക് വ�ോട്ടുചെയ്യണം

വ്യവസ്ഥാപിത മുന്നണികളെ
ല്ലാം അന്തിമവിശകലനത്തിൽ
മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത
ദാസന്മാരാണ്. അവരുടെ ജയപ
രാജയങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ
പരിഹാരമാകുന്നില്ല. ഭരണം മാറി
യാലും തുടർന്നാലും നയങ്ങൾക്ക്
മാറ്റമില്ല. കുത്തകകൾക്ക് രാജ്യ
ത്തെ തീറെഴുതുന്ന ആഗ�ോളവത്ക്ക
രണമാണ് മൂന്നുകൂട്ടരുടെയും നയം.
ഭരണാധികാരികളുടെ ഔദാ
ര്യങ്ങളിലൂടെയല്ല, ജനാധിപത്യ
പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയാണ് എക്കാ
ലവും ജനങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ
നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളതും തങ്ങളുടെ
നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും.
ഇന്നും അതുതന്നെയാണ് ജനങ്ങ
ളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരേയ�ൊരു മാർ
ഗ്ഗം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ജനാധി
പത്യ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ വേദിയാ
ക്കി മാറ്റുവാൻ പ�ോന്ന ജനാധിപ
ത്യ പ്രബുദ്ധത ആർജ്ജിച്ചെടുത്തു
ക�ൊണ്ടേ ഈ ജീർണസാഹചര്യ

ജനസമരവേദിയിലെ സമർപ്പിത
പ്രസ്ഥാനമായ എസ്യുസിഐ(സി)
സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കുക

ജനസമരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം
ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എസ്യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാർട്ടി കേ
രളത്തിൽ 36 മണ്ഡലങ്ങളിൽ
മത്സരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
രംഗത്ത് എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്രതി
നിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഭരണരാഷ്ട്രീ
യത്തെയല്ല, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത
ജനകീയ സമരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ
ത്തെയാണ്.
ന്യായയുക്തമായ ഒരു ജനകീയ
മുന്നേറ്റം ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതലുയർ
ന്ന പ്രബുദ്ധത നൽകും. ഒരു പുതിയ
സംസ്കാരത്തിന്റെ ചേതന മന
ഷ്യരെ തട്ടിയുണർത്തും. വർഗ്ഗീയ
തയും മതാന്ധതയും അവിടെ മൺ
മറയും. സമൂഹം ജനാധിപത്യവൽ
ക്കരണത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങ
ളിലേക്കു കുതിക്കും. പണത്തിന്റെ
യും നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രശസ്തി
യുടെയും പിന്നാലെ പ�ോകുന്ന
ദുർബ്ബലചിത്തരായ ജനതയെയല്ല,
സ്വന്തം വിവേചനബുദ്ധിയുടെ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ ശരി-തെറ്റുകൾ തി
രിച്ചറിഞ്ഞ് നിലപാട് എടുക്കാൻ
പ്രാപ്തിയുള്ള ജനതയെ അത് സൃ
ഷ്ടിക്കും. അധികാരത്തിന്റെ മുഷ്കി
നുമുമ്പിൽ ഭീരുക്കളാകുന്നവരെയ
ല്ല, സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിലക�ൊ
ള്ളുന്ന നിർഭയരെ അത് വളർത്തും.
പിറവിക�ൊണ്ട കാലംമുതൽ
ജനതാൽപ്പര്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത്
അചഞ്ചലമായി നിലയുറപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ഭരണാധികാരികളുടെ മുതലാ
ളിത്ത നയങ്ങൾക്കെതിരെ ജന
കീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പതാക

യുമേന്തിയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം
മുന്നേറുന്നത്. കേരളത്തിൽ ജനാ
ധിപത്യ പ�ോരാട്ടങ്ങളുടെ രംഗത്ത്
താദാത്മ്യപ്പെട്ട നാമമാണ് എസ്യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്). നിസ്സഹാ
യരും അശരണരുമായ ജനങ്ങൾ
എവിടെയ�ൊക്കെ നീതി തേടി
പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം അവ
ലംബിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലെ
ല്ലാം ഈ പ്രസ്ഥാനം സംഘാടക
രായി, സഹപ�ോരാളികളായി,
സമരസാഹ�ോദര്യം പേറുന്ന സഖാ
ക്കളായി ജനങ്ങള�ോട�ൊപ്പം നി
ലക�ൊള്ളുന്നു. പാർലമെന്ററി രാ
ഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിനും പെരുമ
യ്ക്കും വേണ്ടിയല്ലാതെ, യാത�ൊരു
സങ്കുചിത ലക്ഷ്യങ്ങളുമില്ലാതെ
സാമൂഹ്യനന്മ എന്ന മഹത്തായ
ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടി പരിപൂർണ്ണ

ഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കുന്നത്.
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയനേതൃ
ത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ
ഇൻഡ്യ കിസാൻ ഖേത് മസ്ദൂർ
സംഘടന (എഐകെകെഎംഎ
സ്) രാജ്യത്തെ ഐതിഹാസിക
മായ കർഷക സമരത്തിൽ നേ
തൃപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന കർ
ഷക സംഘടനകളില�ൊന്നാണ്.
രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യപര
മായ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഭാവിയെ
നിർണ്ണയിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളർ
ന്നുവന്നിട്ടുള്ള കർഷക സമരത്തി
ന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്്
കേരളത്തിൽ വിശ്രമരഹിതമായ
ഐക്യദാർഢ്യപ്രവർത്തനങ്ങളി
ലാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി. കർഷക
രെയും ബഹുജനങ്ങളെയും ഐക്യ

തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി സഖാവ് എ.സബൂറ,
വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി സഖാവ് എ.ഷൈജു എന്നിവരുടെ
നേതൃത്വത്തില് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് നടന്ന പ്രകടനം

മായും സമർപ്പിതമായ പാർട്ടിയാ
ണ് എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്).
സമരമുഖങ്ങളിൽ കൈക�ോർത്ത
വരെല്ലാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
സത്യസന്ധതയും സമർപ്പണവും
ആശയപരമായ കരുത്തും വിശക
ലന ശേഷിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പിന്തുണയും
ശക്തിയും നൽകണമെന്ന് അഭ്യർ
ത്ഥിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് പാർട്ടി തെര

ദാർഢ്യ സമിതികളിൽ അണിനി
രത്തുന്നതിലും അവയുടെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ സ്ഥിരം സമരവേദികൾ
പടുത്തുയർത്തുന്നതിലും നമ്മുടെ
പാർട്ടി നിർണ്ണായകമായ പങ്കു
വഹിക്കുന്നു.
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ ഉദ്യോ
ഗാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോ
ഭത്തെ സർവ്വാത്മന പിന്തുണച്ചു
ക�ൊണ്ട് ദൃഢമായ സഹായപ്രവർ

ത്തനങ്ങളുമായി എസ്യുസിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)ന്റെ യുവജന സംഘ
ടന എഐഡിവൈഒ സജീവമായി
രംഗത്തുണ്ട്. പരമതുഛമായ വേത
നത്തിന് പണിയെടുക്കാൻ വിധി
ക്കപ്പെട്ട ആശാ വർക്കേഴ്സിന്റെ
സമരസംഘടന രൂപപ്പെടുത്തി
അവരുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ മുന്നോട്ടു
നയിക്കുന്നതിൽ, നേഴ്സുമാരുടെ
അവകാശപ്പോരാട്ട രംഗത്ത്, പ്രീ
പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ സമര
ത്തിൽ അങ്ങിനെ പണിയെടുത്തു
ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ജന
ങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംര
ക്ഷിക്കാനായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തി
ന്റെ പ്രവർത്തകർ വിശ്രമരഹിത
മായി പണിയെടുക്കുന്നു. 2020 വർ
ഷാരംഭത്തിൽ പൗരത്വനിയമ ഭേ
ദഗതിക്കെതിരെ ജനാധിപത്യവി
ശ്വാസികളും മനുഷ്യസ്നേഹികളും
മുൻകൈയെടുത്തു നടത്തിയ ആഴ്ച
കള�ോളം നീണ്ടുനിന്ന തിരുവനന്ത
പുരം ഷഹീൻബാഗിന്റെ സംഘാട
നത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
പ്രവർത്തകർ നിർണ്ണായകമായ
പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. നവംബർ 26ന്റെ
അഖിലേന്ത്യാ പണിമുടക്ക് വിജയി
പ്പിക്കാൻസംസ്ഥാനമെമ്പാടുംശക്ത
മായ ആശയപ്രചാരണം സംഘടി
പ്പിക്കാനും ഈ പാർട്ടിയും അതി
ന്റെ ത�ൊഴിലാളിപ്രവർത്തകരും
മുൻ നിരയിലുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ
ഒരു ദശാബ്ദത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നുകിൽ
എസ്യുസിഐ(കമ്യൂണിസ്റ്റ്)ന്റെ
മുൻകൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശക്ത
മായ പിന്തുണയിൽ മുന്നേറിയിട്ടുള്ള
സമരങ്ങൾനിരവധിയാണ്.എസ്യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സ്ഥാനാർ
ത്ഥികളെ വിജയിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
ഈ സമര രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇനിയും
കരുത്തുപകരുവാൻ ഏവര�ോടും
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Fkvbpkn-sF(I-½yq-Wn-Ìv) ]mÀ«n: Hcp B-apJw
( "F´m-Wv F-kvbp-kn-sF(kn)' F-¶ Ir-Xn-bnÂ-\n¶v )

1948 ഏപ്രിൽ 24ന് പശ്ചിമബംഗാളിലെ ദക്ഷിണ 24 പർഗാന ജില്ലയി

ലെ ഒരു ചെറു പട്ടണമായ ജ�ോയ്ന
 ഗറിൽവച്ചാണ് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി
സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ എസ്യു
 സിഐ ജന്മംക�ൊണ്ടത്. 2009 നവം
ബറിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന രണ്ടാം പാർട്ടി ക�ോൺഗ്രസ്, പാർട്ടിയുടെ
പേര് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) അഥവാ
എസ്യു
 സിഐ(സി) എന്ന് മാറ്റി.

എന്നാൽ, 1948നും എത്രയ�ോ
മുമ്പേ ആരംഭിച്ച തീക്ഷ്ണമായ ഒരു
സത്യാന്വേഷണ സപര്യയുടെയും,
കണ്ടെത്തപ്പെട്ട സത്യത്തെ വിട്ടു
വീഴ്ചയില്ലാതെ മുറുകെപ്പിടിച്ചുക�ൊ
ണ്ടുള്ള ജീവിത സമരത്തിന്റെയും
അനിവാര്യമായ പരിണതിയായി
രുന്നു എസ്യുസിഐ(സി). ക്വിറ്റ്
ഇന്ത്യ സമരത്തിന് മുമ്പുതന്നെ

ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരധാര
യിലേയ്ക്ക് കടന്നുവന്ന്, അതിൽ
സമ്പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയവരായി
രുന്നു എസ്യുസിഐ(സി)യുടെ
സ്ഥാപകനേതാക്കൾ എല്ലാവരും.
വിദേശ മേൽക്കോയ്മയ്ക്കെതിരെ
സന്ധിയില്ലാത്ത സമരത്തിന്റെ
മാർഗ്ഗം അവലംബിച്ച വിപ്ലവ ഗ്രൂ
പ്പുകളിൽ ഏതെങ്കിലുമ�ൊന്നിൽ

അംഗമായിരുന്നു അവരിൽ മിക്ക
പേരും. പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക
ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ശി
ബ്ദാസ്ഘ�ോഷ് അനുശീലൻ സമി
തിയിൽ സജീവ പ്രവർത്തകനാ
യിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാ
ണത്തെ തുടർന്ന് മൂന്ന് പതിറ്റാ
ണ്ടിലേറെക്കാലം പാർട്ടിയെ നയി
ച്ച സഖാവ് നിഹാർ മുഖർജിയും

അനുശീലൻ സമിതിയിലൂടെയാ
ണ് വിപ്ലവരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന
രംഗത്തെത്തിയത്. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ
സമരത്തെത്തുടർന്ന് ഇവരെല്ലാവ
രുംതന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ജയിലറയ്ക്കു
ള്ളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു.
കഠിനമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര
സമരത്തിന്റെ നാളുകളായിരുന്നു
അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
തടവറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവിതകാലയ
ളവ്. ജാഗ്രത്തായ പഠന വിശക
ലനങ്ങളിൽ അവർ സമ്പൂർണ്ണമാ
യും മുഴുകി. സ്വാഭാവികമായും അവ
രുടെ മുന്നിൽ ഉയർന്നുനിന്നിരുന്ന
പരമപ്രധാനമായ ച�ോദ്യം, അവരെ
സദാഅലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നച�ോദ്യം,
രാജ്യത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും
മ�ോചനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാ
യിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ

ക�ോൺഗ്രസ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
കൈവരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനത
യുടെ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളെയം
സുദീർഘവും ത്യാഗനിർഭരവുമായ
സ്വാതന്ത്ര്യപ്പോരാട്ടങ്ങളെയും
ആകെ വഞ്ചിച്ചുക�ൊണ്ട് ദേശീയ
മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ അധികാ
രം ഇന്നാട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന
തിനേ ഉതകൂ എന്ന് അവർ ആരം
ഭത്തിൽത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കി.
തുടർന്ന്, ചരിത്രത്തിന്റെ അനി
ഷേദ്ധ്യങ്ങളായ പാഠങ്ങളിൽനി
ന്ന് അവർ എത്തിച്ചേർന്ന സുദൃ
ഢമായ നിഗമനം ഇതായിരുന്നു:
മാർക്സിസം-ലെനിനിസം എന്ന
തത്വചിന്തയ്ക്കുമാത്രമേ ജനങ്ങളെ
എല്ലാവിധ ചൂഷണങ്ങളിൽനിന്നും
പാരതന്ത്ര്യങ്ങളിൽനിന്നും ആത്യ

(ശേഷം 6-ാം പേജില്)
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ന്തികമായി മ�ോചിപ്പിക്കാനാവു.
മാർക്സിസം-ലെനിനിസം
അടിസ്ഥാന തത്വസംഹിതയായി
സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ട്പ്രവർത്തിക്കുന്നു
എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യ
യിലെ വിവിധങ്ങളായ പാർട്ടിക
ളെയെല്ലാം നിഷ്കർഷയ�ോടെ
പഠിക്കുകയും ആഴത്തിൽ പരി
ശ�ോധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന
തായിരുന്നു, തീർച്ചയായും പിന്നീ
ട് അവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന
അതിപ്രധാനമായ കർത്തവ്യം.
എല്ലാ ആത്മാർത്ഥതയ�ോടെ
യും സത്യസന്ധതയ�ോടെയുമുള്ള
ആ പരിശ�ോധനയിൽ അവർക്ക്
കിട്ടിയ ഉത്തരം, നിരവധിയായ
പ�ോരാട്ടങ്ങളുടെയും ആത്മത്യാഗ
ങ്ങളുടെയും ആദരണീയമായ ചരി
ത്രം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പേരുവ
ഹിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ
ആരംഭകാല നേതാക്കൾക്കും പ്ര
വർത്തകർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ�ോലും
കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അഥവാ മാർ
ക്സിസം-ലെനിനിസത്തിന്റെ
സാരാംശം ഗ്രഹിക്കാനും സ്വാം
ശീകരിക്കാനും അവയ്ക്കൊന്നി
നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതായിരു
ന്നു. മനുഷ്യരാശിക്ക് കൈവരി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലേക്കുംവച്ച്
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ദർശന
ത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ മൂർത്ത
മാക്കിത്തീർക്കാൻ അവർക്കായി
ട്ടില്ല. ഫലമ�ോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലേ
ബലിൽ പെറ്റിബൂർഷ്വാ പ്രസ്ഥാ
നങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽചെ
ന്ന് കലാശിക്കുക എന്നതും. ' ഇന്ത്യ
യിലെ ഒരേയ�ൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടി എസ്യുസിഐ ആണ്,
എന്തുക�ൊണ്ട്?''എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ
അങ്ങേയറ്റം സൂക്ഷ്മതയ�ോടെ, ശാ
സ്ത്രീയ വെളിച്ചത്തിൽ സഖാവ്
ശിബ്ദാസ്ഘ�ോഷ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ
വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മേഖല
യെയും ഒഴിവാക്കാതെ, സമസ്ത
മണ്ഡലങ്ങളെയും ആശ്ലേഷിച്ചുക�ൊ
ണ്ടുള്ള കഠിനവും യാതനാനിർഭ
രവുമെങ്കിലും ചരിത്രപരവും മഹ
നീയവുമായ ഒരു സമരത്തിന്
സഖാവ് ശിബ്ദാസ്ഘ�ോഷിന്റെ
മുൻകൈയ�ോടെ ജയിലിനുള്ളിൽ
വച്ചുതന്നെ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ടു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിത്തീരുന്നതിന്
പുതിയ ഒരു പ്രക്രിയ തുടങ്ങേണ്ട
തായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സഖാവ് ഘ�ോഷ്
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാരണം, ചരിത്രപ
രമായി കടന്നുവന്ന് സമൂഹത്തിൽ
ഇന്ന് മേധാവിത്വം പുലർത്തി നി
ലക�ൊള്ളുന്ന പ്രക്രിയ ബൂർഷ്വാ
വ്യക്തിവാദത്തിന്റേതാണ്. വ്യ
ക്തിഗത നേട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം
കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണത്.
ഏത�ൊരാളും ഇന്ന് പിറന്നുവീഴു
ന്നതും സ്വാഭാവികമായും വാർ
ത്തെടുക്കപ്പെടുന്നതും ഈ മൂശയി
ലാണ്. തൽസ്ഥാനത്ത് യഥാർത്ഥ
ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
സം
സ്ക ാരം-സാമൂഹികത-എല്ലാ

അംശത്തിലും ആർജ്ജിച്ചെടുക്കു
ന്നതിനുവേണ്ടി വ്യക്തി ജീവിത
ത്തിൽ നടത്തുന്ന ബ�ോധപൂർവ്വ
മായ സമരമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ആകാൻവേണ്ട സമരം. എന്നുവ
ച്ചാൽ,ഇന്നത്തെചരിത്രഘട്ടത്തിൽ,
സാമൂഹ്യ താല്പര്യവുമായി താദാ
ത്മ്യപ്പെടുന്നതിന് ഒരാൾ അഴിച്ചു
വിടേണ്ട സർവ്വാശ്ലേഷിയായ ജീ
വിതസമരമാണത്. സഖാവ് ശി

ഒരു ശരിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിക്ക് സംഘടനാ കേന്ദ്രീയത
കൈവരിക്കാനാവു എന്നും സഖാവ്
ശിബ്ദാസ്ഘ�ോഷ് വ്യക്തമാക്കുക
യുണ്ടായി. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഗ്രൂ
പ്പിസവും വ്യക്തിവാദവും തീർത്തും
അന്യമായ ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജന്മമെടുക്കൂ; യാ
ന്ത്രിക കേന്ദ്രീയതയുടെ സ്ഥാന
ത്ത് ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീയത

മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ
മൂർത്തമാക്കിക്കൊണ്ടും അതിന്റെ ധാരണകളെ
കൂടുതൽ സമ്പന്നവും കാലികവുമാക്കിക്കൊണ്ടും
സാമൂഹ്യ നേതൃത്വത്തെ മൂർത്തരൂപത്തിൽ പ്രകാ
ശിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടുമാണ് സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെ
ന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ആവിർഭവിച്ചത്.
ഇന്ത്യയെമ്പാടും ജനാധിപത്യ ബഹുജന പ്രക്ഷോ
ഭണങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ട്
മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെ
അതിന്റെ വിജയപരിസമാപ്തിയിലേയ്ക്
 ക് നയി
ക്കുന്നതിനുള്ള അക്ഷീണമായ പ്രവർത്തനം അത്
തുടർന്നുക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
ബ്ദാസ്ഘ�ോഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു:
''ശരിയായ ഒരു ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
വിപ്ലവപ്പാർട്ടിയില്ലാതെ മർദ്ദിത
രും ചൂഷിതരുമായ ജനങ്ങളുടെ
മ�ോചനം അസാദ്ധ്യമാണ്....ആ
പുതിയപാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻവേ
ണ്ടി മുന്നോട്ടുവരുന്നവർ, മാർക്സി
സ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് ആദർശത്തിന
നുസരിച്ച് തങ്ങളെത്തന്നെ ഉടച്ചു
വാർക്കുവാനുള്ള സമരം ജീവിത
ത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും
സ്പർശിക്കത്തക്കവിധം നടത്താൻ
തയ്യാറായിരിക്കണം.... ത�ൊഴിലാ
ളിവർഗ്ഗ സാർവ്വദേശീയതയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുതിയ
പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കണമെങ്കിൽ
നാം ആദ്യം തീക്ഷ്ണമായ സമര
ത്തിലൂടെ ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ സാർ
വ്വദേശീയതയ്ക്കുചേർന്ന മന�ോഘ
ടനയുണ്ടാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ,
മാർക്സിസം-ലെനിനിസത്തോ
ട് കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ചാലും, ഒരു ശരി
യായ മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ്
പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്ന് സത്യ
സന്ധമായി ആഗ്രഹിച്ചാലും തെ
റ്റായ പദ്ധതി പിന്തുടരുന്നു എന്ന
തിനാൽ നാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു
പെറ്റിബൂർഷ്വാ പാർട്ടിയായിരി
ക്കും.''
1945ൽ ജയിൽമ�ോചിതനായ
തിനെ തുടർന്ന് സഖാവ് ശിബ്ദാ
സ്ഘ�ോഷിന്റെ മുൻകൈയ�ോടെ
യുള്ള ആ സപര്യ പൂർവ്വാധികം
ശക്തിയ�ോടെ മുന്നേറി. ആ സമ
രത്തിലൂടെ ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ വി
പ്ലവത്തിനുവേണ്ടി ജീവിതം സമർ
പ്പിച്ചപൂർണ്ണസമയപ്രവർത്തകരുടെ
ഒരു ദളം ഉയർന്നുവന്നു.
പ്രത്യയശാസ്ത്ര കേന്ദ്രീയതയു
ടെ ഉറച്ച അടിത്തറയിന്മേൽ സാ
മൂഹിക നേതൃത്വം വ്യക്തിവൽകൃത
രൂപത്തിൽപ്രകാശിതമാകുമ്പോഴേ

പ്രാവർത്തികമാക്കി ജീവചൈത
ന്യമായി അതിനെ പരിപാലിക്കു
ന്ന ഒരു പാർട്ടി രൂപം ക�ൊള്ളൂ.
അങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ രൂപീകര
ണത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുംമുമ്പുതന്നെ
വ്യക്തിജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിലും തുറന്നുവിട്ട സർ
വ്വതലസ്പർശിയായ ഒരു സ�ോഷ്യ
ലിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്ര സമരത്തി
ന്റെ പരിണതിയാണ് എസ്യുസി
ഐ(സി) എന്ന പാർട്ടി. അതിന്റെ
പേരുതന്നെ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണി
റ്റി സെന്റർ എന്നായതും ഇതുക�ൊ
ണ്ടാണ്.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ആകാശത്തു
നിന്നും പ�ൊട്ടിവീണവരല്ല. നാടി
ന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയു
ള്ള സമരത്തിൽ സബ�ോധമായി
പങ്കെടുത്തതിലൂടെ നേടിയ ശാ
സ്ത്രീയാനുഭവങ്ങളാണ്, ജനങ്ങളു
ടെ മ�ോചനം അവരുടെ തനതായ
വർഗ്ഗോപകരണത്തിലൂടെയല്ലാ
തെ(ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ പാർട്ടിയി
ലൂടെയല്ലാതെ) നേടാൻ കഴിയി
ല്ലെന്ന ഉറച്ച നിഗമനത്തിലേയ്ക്ക്
സഖാവ് ശിബ്ദാസ്ഘ�ോഷിനെ
ക�ൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചത്. മാർ
ക്സിസം-ലെനിനിസം വൈദേ
ശികമാണെന്ന കപടഭാഷണത്തി
നുള്ള മറുപടികൂടിയാണിത്. മനു
ഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന് രാജ്യസീമ
കളില്ല. ല�ോകമെമ്പാടും മനുഷ്യ
നാർജ്ജിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത
അമൂല്യമായ അനുഭവസമ്പത്തിനും
അതിരുകളില്ല. അതിന്റെ സാർ
വ്വദേശീയമായ ഉദ്ഗ്രഥനത്തിന്,
നൈസർഗ്ഗികമായ ക�ൊടുക്കൽ
വാങ്ങലുകൾക്ക്, ദേശപരിധിയു
ടെ വേലിക്കെട്ടുകൾക�ൊണ്ട് ഇന്ന്
തടസ്സങ്ങൾതീർക്കുന്നവർ നിശ്ച
യമായും മാനവപുര�ോഗതിയുടെ
പാതയിലെ വമ്പിച്ച പ്രതിബന്ധ

ങ്ങളാണ്.
ഏത�ൊരു മഹത്തായ ദർശന
ത്തിന്റെയും കാതലും പ്രാണനും
കുടിക�ൊള്ളുന്നത് അതിന്റെ നൈ
തിക-സദാചാര-സൗന്ദര്യ ധാര
ണകളിലാണെന്നും മാർക്സിസം
-ലെനിനിസം സർവ്വശ്രേഷ്ഠമായി
രിക്കുന്നത്, ബൂർഷ്വാ മാനവവാദ
ത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളെയും ആഗി
രണംചെയ്ത് അതിനേക്കാൾ ഉന്ന
തമായനൈതിക-സദാചാര-സൗന്ദ
ര്യ ധാരണകളിലേക്കത് മുന്നേറി
യിരിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണെ
ന്നും സഖാവ് ഘ�ോഷ് ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുകയുണ്ടായി. ''ബൂർഷ്വാസി
ക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും
സൗരഭ്യപൂർണ്ണമായ ചിന്ത മാന
വവാദത്തിന്റേതാണ്. എന്നാൽ
ചരിത്രവീഥികളിൽ മാനവവാദം
അവസാന വാക്കല്ല; ആവുക സാ
ദ്ധ്യവുമല്ല. ബൂർഷ്വാ മാനവവാദ
ത്തിൽനിന്നും മുന്നോട്ടുനീങ്ങി,
അതിന്റെ തുടർച്ചയിലും വിപ്ലവക
രമായ തുടർച്ചയില്ലായ്മയിലുമാണ്
കമ്മ്യൂണിസം പിറന്നുവീണത്.
മാനവവാദം അവസാനിക്കുന്നിട
ത്ത് കമ്മ്യൂണിസം ആരംഭിക്കു
ന്നു....''
മാർക്സ ിസം-ലെനിനിസ
ത്തെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ
മൂർത്തമാക്കിക്കൊണ്ടും അതിന്റെ
ധാരണകളെ കൂടുതൽ സമ്പന്നവും
കാലികവുമാക്കിക്കൊണ്ടും സാമൂ
ഹ്യനേതൃത്വത്തെമൂർത്തരൂപത്തിൽ
പ്രകാശിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടുമാണ് സ�ോ
ഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ്
ഇന്ത്യ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ആവിർഭവി
ച്ചത്. ഇന്ത്യയെമ്പാടും ജനാധിപ
ത്യ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭണങ്ങളുടെ
വേലിയേറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ട്
മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധ സ�ോഷ്യലി
സ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെ അതിന്റെ വിജ
യപരിസമാപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കു
ന്നതിനുള്ള അക്ഷീണമായ പ്രവർ
ത്തനം അത് തുടർന്നുക�ൊണ്ടേ
യിരിക്കുന്നു.
ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന
പാർട്ടികൾ ആന്തരികമായ ദുഷി
പ്പുമൂലം ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്. മരണാസന്ന മുതലാ
ളിത്തത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ
ബൂർഷ്വാ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുഖമു
ദ്രകളായ അഴിമതി, ത�ൊഴുത്തിൽ
കുത്ത്, സ്വാർത്ഥത, സ്വജനപക്ഷ
പാതം, അധ�ോലാക ബന്ധം തു
ടങ്ങിയ തിന്മകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ലേബൽ ധരിച്ച പാർട്ടികളെയും
ബാധിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീർ
ണ്ണമായ ബൂർഷ്വാ സംസ്കാരത്തി
ന്റെ സ്വാധീനം അവയുടെ പല
നേതാക്കളുടെയും സ്വകാര്യ-പ�ൊതു
ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാ
ണുന്നു. ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ
മെന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ആദർശത്തെ
പ്പറ്റി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെ
റ്റിദ്ധാരണ വളർത്തുകയാണ്.
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കമ്മ്യൂ
ണിസത്തിൽനിന്ന് അകറ്റുന്ന ഈ

സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് കേരള
ത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കാൻ വർ
ഗ്ഗീയ-പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾ
ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ അവസ
രത്തിൽ ജനങ്ങള�ോടുള്ള ഞങ്ങ
ളുടെ അഭ്യർത്ഥന, പേരിൽ മാത്രം
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായിരിക്കുന്ന ഈ
പാർട്ടികളുടെ ചെയ്തികൾ കണ്ടി
ട്ട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ
നിന്ന് മുഖംതിരിക്കരുത് എന്നാ
ണ്. കാരണം അവർ പ്രതിനി
ധാനം ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ
ത്തെയല്ല.
ഇന്ത്യയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് ദർശനത്തെ പ്രതിനിധാ
നം ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ ത�ൊ
ഴിലാളിവർഗ്ഗ നേതാവ് സഖാവ്
ശിബ്ദാസ്ഘ�ോഷ് സ്ഥാപിച്ച
എസ്യുസിഐ(സി) ആണ്. മാ
നുഷികമൂല്യങ്ങൾക്കും സംസ്കാ
രത്തിനും ഏറ്റവുമധികം വില
കൽപ്പിച്ച നേതാവാണ് സഖാവ്
ഘ�ോഷ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയ
ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉയർന്ന സാംസ്കാ
രിക-നൈതികബ�ോധം ഉള്ളട
ങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ താൻ ഒരി
ക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകു
മായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരാൾ മാർ
ക്സിസം-ലെനിനിസം ശരിയാ
യി സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന
തിന്റെ ഉരകല്ല് അയാൾ സ്വന്തം
ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്ന സാം
സ്ക ാരിക-നൈതിക നിലവാ
രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന
താണ് എന്നും ഉന്നതവും മഹ
നീയവുമായ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങ
ളുടെയും ഭാവങ്ങളുടെയും ഉപാ
സനയാണ് വിപ്ലവരാഷ്ട്രീയമെ
ന്നും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. ഹൃദ
യവിശാലത, മനുഷ്യത്വം, ആർ
ദ്രത, വാത്സല്യം, വിവേകം തുട
ങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ മാനുഷിക
ഗുണങ്ങൾ ആർജ്ജിക്കാതെ
യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ കണ്ടെ
ത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും, ത�ൊഴി
ലാളിവർഗ്ഗ വിപ്ലവ സമരങ്ങളി
ലൂടെ മാത്രമേ ഈ യുഗത്തിൽ
ഇവയ്ക്ക് വളരാൻ കഴിയു എന്നും
അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
മാർക്സ ിസം-ലെനിനിസ
ത്തിന് സഖാവ് ശിബ്ദാസ്ഘ�ോ
ഷ് തന്റെ പ്രവാചക സമാനമായ
ജീവിത സമരത്തിലൂടെ രചിച്ച
ഈ ഭാഷ്യമാണ് സർവ്വശ്രേഷ്ഠ
മായ ആ ദർശനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള
ഇന്നത്തെ ശരിയായ ധാരണ.
മാർക്സിസത്തെപ്പറ്റി വിലയിരു
ത്തൽ നടത്തുന്നതിനുമുമ്പ് മാർ
ക്സിസം-ലെനിനിസം-ശിബ്ദാ
സ്ഘ�ോഷ് ചിന്ത പരിശ�ോധനാ
വിഷയമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങ
ള�ോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മുൻവി
ധികളേതുമില്ലാതെ അത്തരമ�ൊ
രു പരിശ�ോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാവുന്ന
ഏത�ൊരു പുര�ോഗമന വിശ്വാസി
യും ആ മഹനീയ ദർശനത്തെ
ജീവിതാദർശമായി സ്വീകരിക്കാ
തിരിക്കില്ല.
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തിരുവനന്തപുരം
എ.സബൂറ

20 വർഷത്തിലേറെയാ
യി പ�ൊതുപ്രവർത്തന രം
ഗത്തുള്ള സഖാവ് എ.സബൂറ,
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ്)ന്റെ പൂർണ്ണ സമയ പ്ര
വർത്തകയും പാർട്ടിയുടെ
ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗവുമാണ്.
അഖിലേന്ത്യ മഹിളാ
സാംസ്കാരിക സംഘടനയു
ടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും
കേരള ആശ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് അസ�ോസിയേഷ
ന്റെ മുൻനിര സംഘാടകയുമാണ്. പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തി
ലും തീരദേശ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ�ോരാട്ടങ്ങളി
ലും മദ്യവിരുദ്ധ സമരവേദികളിലും ഉൾപ്പെടെ ജനകീയ
സമരങ്ങളിലെ നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ള സമര പ�ോരാളിയാ
ണ് സഖാവ് എ.സബൂറ

വട്ടിയൂര്ക്കാവ്
എ.ഷൈജു

എസ്യുസിഐ(ക
മ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാര്ട്ടിയുടെ
ജില്ലയിലെ പ്രമുഖസം
ഘാടകരില�ൊരാളും യു
വജന നേതാവുമാണ്
സഖാവ് എ.ഷൈജു. വി
ദ്യാര്ത്ഥി വിഭാഗമായ
എഐഡിഎസ്ഒ യുടെ
സംസ്ഥാന വൈസ് പ്ര
സിഡന്റും യുവജനവിഭാ
ഗം എഐഡിവൈഒയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗവുമാ
ണ്. ദില്ലി ചല�ോ കര്ഷക സമര ഐക്യദാര്ഢ്യസ
മിതിയുടെ ജില്ലയിലെ സജീവസംഘാടകനായി പ്ര
വര്ത്തിക്കുന്നു. പാരലല് വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ
സമിതിയുടെ നേതാവാണ്. പതിനായിരങ്ങളെ കുടി
യ�ൊഴിപ്പിക്കുന്ന കെ.റെയില് പദ്ധതിക്കെതിരെയുള്ള
ജനകീയസമരസമിതിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയം
ഗവും ജില്ലാ ക�ോ-ഓര്ഡിനേറ്ററുമാണ്.
നിരവധി വിദ്യാര്ത്ഥിസമരങ്ങളിലും പൗരത്വനി
യമത്തിനെതിരെ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഷഹിന്ബാ
ഗ് പ്രക്ഷോഭത്തിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ഉദ്യോ
ഗാര്ത്ഥികളുടെ സമരത്തിന് സജീവ പിന്തുണ നല്കു
ന്നു. ശാസ്ത്രപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സംഘടകനാണ്.

ഇരവിപുരം
എസ്.സുധിലാൽ

1980ൽ ആള് ഇന്ത്യ
ഡെമ�ോക്രാറ്റിക് സ്റ്റുഡന്റ്സ്
ഓര്ഗനൈസേഷന്റെ പ്ര
വർത്തനത്തിലൂടെ പ�ൊതു
പ്രവർത്തനരംഗത്ത്എത്തി.
യഥാര്ത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ
എസ്യുസിഐ(സി)യെ
തിരിച്ചറിഞ്ഞ സഖാവ് സു
ധിലാല് മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടി
ലേറെയായി പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവര്ത്തനാണ്. നി
രവധി ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും എസ്യുസിഐ
(സി) ആശയനേതൃത്വം നൽകുന്ന ശാസ്ത്ര-വിദ്യാഭ്യാസ
പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ജില്ലയിലെ സജിവ സംഘാടക
നുമാണ്.
എസ്യുസിഐ(സി) ക�ൊല്ലം ല�ോക്കൽ കമ്മിറ്റി
യുടെ സെക്രട്ടറിയായ സഖാവ് എസ്.സുധിലാൽ റിട്ട
യേഡ് പ�ോളിടെക്നിക്ക് അദ്ധ്യാപകനാണ്.

പുനലൂർ
കെ.മഹേഷ്

പാർട്ടിയുടെ ക�ൊല്ലം
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും
യുവജനസംഘടനയായ
എ.ഐ.ഡി.വൈ.ഒ.യുടെ
ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമാണ്
സഖാവ് കെ.മഹേഷ്.
സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി
യായിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ
പ്രവർത്തനരംഗത്തേക്ക്
കടന്നുവന്ന സഖാവ്
മഹേഷ് പിന്നീട് ഈ മേഖലയിലെ പാർട്ടിയുടെ മുൻ
നിര സംഘാടകരിൽ ഒരാളായിമാറി. ത�ൊഴിലില്ലാ
യ്മക്കെതിരെയും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമെതി
രെയുമുള്ള സമരത്തിലും മറ്റ് നിരവധി ജനകീയ സമ
രങ്ങളിലും നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. പൗര
ത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ഷഹീൻബാഗ് കൂട്ടാ
യ്മയുടെയും ഡൽഹി കർഷക പ്രക്ഷോഭ ഐക്യദാർ
ഡ്യസമിതിയുടെയും മേഖലാ കൺവീനർകൂടിയാണ്.
ഒരു കലാകാരൻകൂടിയായ സഖാവ് മഹേഷ് ആരംഗ
ത്തുള്ള തന്റെ കഴിവുകളെയും സാമൂഹ്യപുര�ോഗതിക്കാ
യുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

കുണ്ടറ
ആർ.രാഹുൽ

പാർട്ടിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി
സംഘടനായ എഐഡിഎ
സ്ഒ യുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡ
ന്റാണ്സഖാവ്ആർ.രാഹുൽ.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ
സ്വകാര്യവത്കരണം, വർ
ഗ്ഗീയ വത്കരണം എന്നിവ
യ്ക്കെതിരെയും,വിദ്യാഭ്യാസ
മേഖലയിലെ മറ്റ് പ്രശ്ന
ങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുക�ൊണ്ടും
എഐഡിഎസ്ഒയുടെ മുൻകൈയിൽ നടക്കുന്ന വിദ്യാ
ഭ്യാസ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മുൻനിര സംഘാടകനാണ് സഖാവ്
രാഹുൽ. ത�ൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കും സാംസ്കാരിക ജീർണ്ണത
യ്ക്കുമെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും പ്രക്ഷോ
ഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും ജില്ലയിലെമ്പാടും നേതൃ
ത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽതന്നെ
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാർട്ടിയുടെ ആദർശവും
നീതിബ�ോധവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പാർട്ടിയുടെ മുഴുവൻ സമ
യപ്രവർത്തകനായിമാറിയ ആളാണ് സഖാവ് രാഹുൽ.

ക�ൊട്ടാരക്കര
ഇ.കുഞ്ഞുമ�ോൻ

എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) പാർട്ടിയുടെ ക�ൊ
ട്ടാരക്കര ല�ോക്കൽ കമ്മി
റ്റി അംഗവും എഐയുറ്റി
യുസി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അം
ഗവുമാണ്. രണ്ട്പതിറ്റാ
ണ്ടായി പാർട്ടിയുടെ സം
ഘാടകനായി നിലക�ൊ
ള്ളുന്നു. പാർട്ടി സംഘടി
പ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ജനകീയ
പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയുംഈപ്രദേശത്തെമുൻനിരപ്പോരാളിയാണ്.
ടാപ്പിംഗ്ത�ൊഴിലാളിയായ സഖാവ് കുഞ്ഞുമ�ോൻ കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് ദർശനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില് ഒരു ത�ൊഴിലാളി
ക്ക് എങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ
നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ
മാതൃക കാട്ടുന്ന വ്യക്തിയാണ്.

കരുനാഗപ്പള്ളി
എസ്.ഭാർഗ്ഗവൻ

കായംകുളംഎംഎസ്എം
ക�ോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥി
യായിരിക്കുമ്പോൾ എസ്യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാർ
ട്ടി എന്ന ശരിയായ പ്രസ്ഥാ
നത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെ
ടുത്തു സഖാവ് എസ്.ഭാർഗ്ഗ
വൻ. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതി
റ്റാണ്ടുകളായി പാർട്ടി ഏറ്റെ
ടുക്കുന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയെല്ലാം സംഘാടക
നായും പ്രചാരകനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷാ
ഡ്രൈവറായി ത�ൊഴിലെടുത്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ
സഖാവ് ഭാർഗ്ഗവൻ എല്ലാ വിഭാഗം ത�ൊഴിലാളികളുടെ
യും പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ അവകാശപ�ോ
രാട്ടങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമം നടത്തു
ന്നു. പാർട്ടിയുടെ ട്രേഡ് യൂണിയനായ എഐയുറ്റിയുസി
യുടെ സംഘാടകനുമാണ് സഖാവ് ഭാർഗ്ഗവൻ.

അടൂർ
ശരണ്യാരാജ്

പാർട്ടിയുടെ അടൂർ
ല�ോക്കൽ കമ്മിറ്റിയം
ഗം, എഐഎംഎസ്എ
സ് ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയംഗം,
എഐഡിവൈഒ സം
സ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം
എന്നീനിലകളിൽ പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന സഖാവ്
ശരണ്യാരാജ് മാദ്ധ്യമ
പ്രവർത്തകയുംസാസ്കാ
രികപ്രവർത്തകയുമാണ്. ആറന്മുള മിച്ചഭൂമി സമരമുൾ
പ്പെടെ നിരവധി ജനകീയ സമരങ്ങളുടെ മുൻനിര പ�ോ
രാളിയാണ്.
മുതലാളിത്ത ചൂഷണവാഴ്ചയുടെ ഇരകളായി മാറു
ന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം
കാണാൻ ശരിയായ ജനകീയ സമരങ്ങളിലൂടെയേ
കഴിയൂ എന്ന ഉറച്ച ബ�ോദ്ധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ സാമൂഹ്യമുന്നേറ്റത്തിനായി സമർപ്പിത ജീവിതം
നയിക്കുന്നു സഖാവ് ശരണ്യാരാജ്.

ചെങ്ങന്നൂര്
ടി.കെ.
ഗ�ോപിനാഥന്

എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) പാര്ട്ടിയുടെ ജില്ല
യിലെ ആദ്യകാല സംഘാ
ടകരില�ൊരാളും ചെങ്ങന്നൂര്
ല�ോക്കല് കമ്മിറ്റി അംഗവും
എഐയുടിയുസി ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും
ചെങ്ങന്നൂര് താലൂക്ക് പ്രസി
ഡന്റുമാണ്. 1988 കാലയള
വില്തിരുവന്വണ്ടൂരില് നടന്ന നിരവധി കര്ഷകത്തൊ
ഴിലാളി സമരങ്ങളില് സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. പമ്പാ
ഷുഗര് ഫാക്ടറി അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനെതിരായ 1987-90 കാ
ലയളവിെല കരിമ്പ് കര്ഷക-ത�ൊഴിലാളി സമരങ്ങളി
ലും നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. സഖാവ് ക�ോസലരാ
മദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയന് പ്രസ്ഥാ
നത്തില് മികച്ച ത�ൊഴിലാളി സംഘാടകനായി പ്രവര്ത്തി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെങ്ങന്നൂര് ത�ോട്ടിയാട് അനധികൃത ബിവറേ
ജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിെനതിരായ സമരമടക്കം നിരവധി മദ്യ
വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിലും സജീവ പങ്കുവഹിച്ചു.
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മാവേലിക്കര
കെ.ശശികുമാര്

മദ്യവിരുദ്ധ സമര
ത്തിലൂടെയാണ് സഖാവ്
കെ.ശശികുമാർ സാമൂ
ഹ്യ പ്രവർത്തന രംഗ
ത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്.
കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി
പാർട്ടിയുടെ അടിയുറച്ച
പ്രവർത്തകനാണ്.
മാവേലിക്കര ല�ോ
ക്കൽകമ്മിറ്റി അംഗവും
എഐയുറ്റിയുസിയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അം
ഗവുമാണ്. ഡിപിഇപി വിരുദ്ധ സമരം, കെ-റെയിൽ
വിരുദ്ധ സമരം, ദില്ലി ചല�ോ കർഷക സമരം തുടങ്ങി
നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പ്രചാരകനും സംഘാട
കനുമാണ്.

കായംകുളം
മൈന
ഗ�ോപിനാഥ്

കായംകുളം ല�ോക്കൽ
കമ്മിറ്റിയംഗവും എഐഡി
വൈഒ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെ
ക്രട്ടറിയുമാണ് സഖാവ്
മൈന. ത�ൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെ
തിരെ ഉദ്ദ്യോഗാർഥികൾ
നടത്തിവരുന്ന പ്രക്ഷോഭ
ങ്ങളിൽ സജീവ സാനിധ്യ
മാണ്.
സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ
ക്കെതിരെയും മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും വ്യാ
പനത്തിനെതിരെയും നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും വി
ദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുത്ത് കടക്കെണിയിലായ രക്ഷാകർ
ത്താക്കളുടെ സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ നേഴ്സസ് പേരന്റ്സ്
അസ�ോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും മുൻ
നിര സംഘാടകയുമാണ്. ഐതിഹാസികമായ കർഷക
സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ട് കുട്ട
നാട്ടില് നടക്കുന്ന ദില്ലി ചല�ോ കർഷക ഐക്യദാർഢ്യ
സമരത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകയുമായ സഖാവ് മൈന
അഖിലേന്ത്യാ മഹിളാ സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ സം
സ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗവുമാണ്.

ഹരിപ്പാട്
ടി.മധു

റ്റികെ എ ം എ ം
ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി
യായിരുന്ന കാലത്ത്
എഐഡിഎസ്ഒയുടെ
സജീവ പ്രവർത്തകനാ
യിരുന്നു. നാലുകെട്ടു൦ക
വല, പള്ളിപ്പാട് മേഖല
യിലെ ഇഷ്ടിക ചൂള ത�ൊ
ഴിലാളികളെ സംഘടി
പ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമ
ത്തിൽ സദാ മുഴുകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എസ്യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാർട്ടിയുടെ ഹരിപ്പാട് ല�ോക്കൽ
കമ്മിറ്റി അംഗവും എഐയുടിയുസിയുടെ ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ്. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണി
യന് സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ സമര
ങ്ങളിലും സജീവപങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നു.
വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുത്ത് കടക്കെണിയിലായ
രക്ഷകർത്താക്കളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ഐഎ
ന്പിഎ എന്ന സംഘടന ഹരിപ്പാട് പ്രദേശത്ത് സ൦
ഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ
ന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ സമ്പൂർണ്ണമായു൦ സർക്കാർ
ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടുള്ള രക്ഷകർ
ത്താക്കളുടെ പ�ോരാട്ടത്തിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്കു
വഹിക്കുകയാണ് ഐഎൻപിഎ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം
കൂടിയായ സഖാവ് മധു.

അമ്പലപ്പുഴ
കെ.പി.സുബൈദ

ഡിപിഇപിക്കെതിരായ
സ മ ര ത് തി ലൂ ടെ യ ാ ണ്
സഖാവ് സുബൈദ പാർട്ടി
പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മത്സ്യ
സംസ്കരണ ത�ൊഴിലാളിക
ളുടെയും മത്സ്യബന്ധന ത�ൊ
ഴിലാളികളുടെയും അനിഷേ
ദ്ധ്യ നേതാവായ സുബൈദ
യുടെ നേതൃത്വത്തില് വീറുറ്റ
സമരങ്ങളിലൂടെ നിരവധി ഡിമാന്റുകള് നേടിയെടുക്കാന്
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എഐയുടിയുസി, എഐഎംഎസ്എസ്, കേരള കൺ
സ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ, സ്ത്രീ സുരക്ഷാസമിതി
എന്നിവയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. നിരവധി
മദ്യവിരുദ്ധ സമരങ്ങള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രീ
പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് & ഹെൽപ്പേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ
യും കേരളാ ആശാ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് അസ�ോസിയേ
ഷന്റെയും ഉജ്ജ്വല സംഘാക കൂടിയാണ് സഖാവ് സുബൈദ.

ആലപ്പുഴ

അരൂര്
കെ.പ്രതാപന്

എസ്യുസിഐ (ക
മ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ) ല�ോക്കൽ
കമ്മിറ്റിയംഗവും എഐ
യുറ്റിയുസി ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗവു
മാണ്.
പ�ൊക്കാളി പാടങ്ങ
ളിലെ വിജയം വരിച്ച
"ഒരു നെല്ല്, ഒരു മീൻ'
സമരവും ഉൾനാടൻ മൽ
സ്യ ത�ൊഴിലാളികളുടെ ത�ൊഴിലവകാശ സമരവും
നയിച്ചു. വിജയം വരിച്ച തുറവൂർ കിൻഫ്രാ കുടിയ�ൊ
ഴിപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ സമരം, പീലിംഗ് ത�ൊഴിലാളിക
ളുടെ വിജയം വരിച്ച നിരവധി സമരങ്ങള് എന്നിവ
യുടെയും സംഘാടകന്. ഐഎൻപിഎയുടെയും, ശാ
സ്ത്രപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും, പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചർമാരുടെ
യും ഹെൽപ്പർമാരുടെയും സംഘടനയായ പിപിടി
എച്ഒയുടെയും, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ രക്ഷ
കർത്താക്കളുടെ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സജീവ
സംഘാടകന്. പ്രളയാനന്തര ശുചീചകരണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ പങ്ക് വഹിച്ചു.

കെ.എ.വിന�ോദ്

പാര്ട്ടിയുടെ ചേർ
ത്തല ല�ോക്കൽ കമ്മിറ്റി
അംഗവും എഐഡി
വൈഒ ജില്ലാ വൈസ്
പ്രസിഡന്റുമാണ്.
പാരലൽവിദ്യാർത്ഥി
പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ പ�ൊ
തുപ്രവർത്തനം ആരംഭി
ച്ചു. ഡിപിഇപി വിരുദ്ധ
പ്രക്ഷോഭം, സർവ�ോദ
യപുരം മാലിന്യവിരുദ്ധ സമരം, ദേശീയപാത സ്വ
കാര്യവൽക്കരണവിരുദ്ധ സമരം, ദില്ലി ചല�ോ കർ
ഷകസമര ഐക്യദാർഢ്യ പ്രവര്ത്തനം, ബാനർ
ഫിലിം സ�ൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വിപുല
മായ പ്രവര്ത്തന മേഖലയുള്ള സഖാവ് വിന�ോദ്
ഐഎൻപിഎ ചേർത്തല താലൂക്ക് ജ�ോയിന്റ് സെ
ക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിര�ോധ സമിതി
താലൂക്ക് ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ
മുന്നണി താലൂക്ക് കൺവീനർ തുടങ്ങി നിരവധി ചുമ
തലകള് വഹിക്കുന്നു. കേരള ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയുടെ
സാഹിത്യാചാര്യ ബിരുദധാരിയുമാണ്.

കുട്ടനാട്
ബിജു സേവ്യര്

കുട്ടനാട്ടിലെ എല്ലാ ജന
കീയ സമരങ്ങളുടെയും മു
ന്നിരയിലുള്ള നേതാവാ
ണ് സഖാവ് ബിജു സേവ്യ
ര്. ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്ത്
കടക്കെണിയിലായവരുടെ
സംഘടനയായ ഐഎ
ന്പിഎയുടെ താലൂക്ക് സെ
ക്രട്ടറി, എസി കനാൽ ഫു
ട്പാത്ത് മർച്ചന്റ്സ് അസ�ോ
സിയേഷൻ നേതാവ്, ദില്ലി ചല�ോ കർഷകസമരത്തോ
ട് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ട് രാമങ്കരിയില്
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്ന സമരകേന്ദ്രത്തിന്റെ സംഘാടക സമി
തിയംഗം, യുവജന സംഘടനയായ എഐഡിവൈഒയു
ടെ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി, നിർമ്മാണ ത�ൊഴിലാളി യൂണി
യൻ നേതാവ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി റ�ോഡില്ലാതെ കഴിയുന്ന മണലാ
ടി മഠത്തിൽ പറമ്പ് ലക്ഷം വീട് ക�ോളനി നിവാസികള്
റ�ോഡിന് വേണ്ടി നടത്തിയ വഴിവെട്ട് സമരത്തിന്റെ
പേരിൽ ജയിൽവാസമനുഭവിച്ച ജനസമരനായകനാണ്
സഖാവ് ബിജു സേവ്യര്. മലിനീകരണത്തിനെതിരെ നീ
ലംപേരൂർ നിവാസികള് നടത്തിയ വിജയം വരിച്ച ജന
കീയ സമരത്തിന്റെ സജീവ സംഘാടകരിൽ ഒരാളുമാണ്.

വൈക്കം
ടി.കെ.സാബു

എസ്യുസിഐ(സി)
ല�ോക്കൽ കമ്മിറ്റിയംഗവും
എഐയുറ്റിയുസി ക�ോട്ടയം
ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അം
ഗവുമാണ്. ഒരു കർഷകത�ൊ
ഴിലാളിയായ സഖാവ് ടി.കെ.
സാബു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോ
ളമായി പ�ൊതുപ്രവർത്തന
രംഗത്ത് അചഞ്ചലം നില
ക�ൊള്ളുന്നു.
സാധാരണക്കാരന്റെയും ത�ൊഴിലാളികളുടെയും അവ
കാശപ്പോരാട്ടവേദിയിലെ ഉറച്ച ശബ്ദമാണ്. ത�ൊഴിലി
ല്ലായ്മയ്ക്കെതിരെയും ത�ൊഴിലവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയു
മുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, മദ്യവിപത്തിനും സാംസ്കാരിക
തകർച്ചയ്ക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെ വർദ്ധിച്ചു
വരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പ�ോരാട്ടങ്ങൾ
ഇവയുടെയെല്ലാം മുൻനിര സംഘാടകനാണ്.
അയ്യൻകാളി നയിച്ച കാർഷിക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ
ശതാബ്ദി ആചരിച്ചുക�ൊണ്ട് നടന്ന നവ�ോത്ഥാനശക്തി
ചരിത്രപ്രദർശനത്തിന്റെ സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിലും
ശ്രദ്ധേയനാണ്.

ഏറ്റുമാനൂര്
എ.ജി.
അജയകുമാർ

എസ്യുസിഐ(ക
മ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജില്ലാ കമ്മി
റ്റി അംഗം സഖാവ് അജ
യകുമാർ, ഒന്നര പതി
റ്റാണ്ടിലേറെയായി രാ
ഷ്ട്രീയരംഗത്തും ട്രേഡ്യൂ
ണിയൻ രംഗത്തും സജീ
വമായും സമർപ്പിതമായും
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
എഐയുടിയുസിയുടെ ജില്ലാ ട്രഷററും ഓഫീസ്
സെക്രട്ടറിയുമാണ്. സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമര
സമിതിയുടെ ജില്ലയിലെ മുന്നിര സംഘാടകനാണ്.
ഐതിഹാസികമായ കർഷക പ്രക്ഷോഭണത്തിന്
നേതൃത്വം ക�ൊടുക്കുന്ന ആൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സം
ഘർഷ മ�ോർച്ചയിലെ സജീവ അംഗമായ എഐകെ
കെഎംഎസിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ
ജില്ലയിൽ കർഷകസമര ഐക്യദാർഢ്യ പ്രവർത്ത
ങ്ങൾക്കും സഖാവ് അജയകുമാർ നേതൃത്വം നൽകി
വരുന്നു.
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ക�ോട്ടയം
എം.കെ.
ഷഹസാദ്

എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) ക�ോട്ടയം ല�ോക്കൽ
കമ്മിറ്റി അംഗവും എഐ
ഡിഎസ്ഒ സംസ്ഥാന സെ
ക്രട്ടേറിയറ്റംഗവുമാണ്.
മറ്റക്കര ട�ോംസ് ക�ോ
ളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്ര
ക്ഷോഭം, ഭാരത് ആശുപത്രി
യിലെ നഴ്സുമാരുടെ ധർ
മ്മസമരം, ജിഷ്ണു പ്രണ�ോയിയുടെ ക�ൊലപാതകത്തെ തു
ടർന്ന് പാമ്പാടി നെഹ്റു ക�ോളേജിലും മാളയിലെ മെറ്റ്സ്
ക�ോളേജിലും നടന്ന സമരങ്ങള്, സ്വാശ്രയ ബി.ആർക്ക്
ക�ോളേജുകളിലെ അന്യായമായ ഫീസ് വര്ദ്ധനവിനെ
തിരായ സമരങ്ങള്, സർക്കാർ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുക
ളിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങള്, കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിലെ ഹൗസ് സർജൻമാരുടെ സമരം തുടങ്ങിയ
വയില�ൊക്കെ സഖാവ് ഷഹസാദ് നിര്ണ്ണായക പങ്ക്
വഹിച്ചു. മെഡിക്കൽ സർവ്വീസ് സെന്ററിന്റെ സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റിയംഗവും ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് പേരന്റ്സ് അസ�ോ
സിയേഷന്റെ ജില്ലാ ട്രഷററുമാണ്.

ചങ്ങനാശ്ശേരി

എം.വി.
ചെറിയാൻ

എസ്യുസിഐ(ക
മ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാമ്പാടി
ല�ോക്കൽ കമ്മിറ്റിയം
ഗം, എഐയുറ്റിയുസി
ക�ോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മി
റ്റിയംഗം, ജനകീയ പ്ര
തിര�ോധ സമിതി പാ
മ്പാടി മേഖലാ സെക്ര
ട്ടറി, പാമ്പാടി പ�ൊതുജ
നാര�ോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതി സെക്രട്ടറി എന്നി
നിലകളില് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് പേ
രൻറ്സ് അസ�ോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതില്
പങ്കുവഹിച്ചു. പാമ്പാടി, മീനടം, കൂര�ോപ്പട, അയർക്കു
ന്നം പഞ്ചായത്തുകളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃ
സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നടന്ന സമരങ്ങൾ, കങ്ങഴ
ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ സമരം, ഗ്യാസ് ഉപഭ�ോ
ക്താക്കളുടെ സമരം, പറക്കാവ് അംഗൻവാടി സമരം,
പെട്രോളിയം വിലവർധനവിനെതിരെ നടന്ന സമര
ങ്ങള് എന്നിവയില് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു.
നവ�ോത്ഥാനശക്തി ചരിത്രപ്രദർശനം സംഘടിപ്പി
ക്കുന്നതിന് മുൻകൈയെടുത്ത സഖാവ് ചെറിയാൻ
ഒരു ശാസ്ത്രപ്രചാരകനുമാണ്.

രജിത ജയറാം

രണ്ടുപതിറ്റാണ്ടായി
എസ്യുസിഐ(സി)
യുടെ സജീവ പ്രവർത്ത
കയായ സഖാവ് രജിത
ജയറാം കുറിച്ചി ല�ോ
ക്കൽ കമ്മിറ്റിയംഗമാ
ണ്.
ഗായികയും കലാകാ
രിയുമായ രജിത വിദ്യാർ
ത്ഥിയായിരുന്ന കാല
ത്താണ് ബാനർ സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിലൂടെ പാര്ട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതും വി
ദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ�ൊതുപ്ര
വർത്തന രംഗത്തെത്തിയതും. യുവജന സംഘടന
യായ ആൾ ഇന്ത്യാ ഡെമ�ോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് ഓർഗ
നൈസേഷന്റെ ക�ോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും സം
സ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും അഖിലേന്ത്യാ മഹിളാ
സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അം
ഗവുമാണ്. എസ്യുസിഐ(സി) ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന
നിർമ്മലവും നിസ്വാർത്ഥവുമായ പ�ൊതുപ്രവർത്തന
ത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് സഖാവ് രജിത ജയറാം.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
മായമ�ോൾ കെ.പി.

എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ല�ോ
ക്കൽ കമ്മിറ്റിയംഗമാണ്
സഖാവ് മായമ�ോള്. ചെറു
പ്രായത്തില്തന്നെ പാര്ട്ടി
യുടെ ആശയങ്ങളില് ആകൃ
ഷ്ടയായ മായമ�ോള് കുട്ടിക
ളുടെ പ്രസ്ഥാനമായ പ്രച�ോ
ദനയിലൂടെയാണ് പ�ൊതുപ്ര
വർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്.
ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ മായമ�ോൾ ആള് ഇന്ത്യാ
ഡെമ�ോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് ഓര്ഗനൈസേഷന്റെയും അഖി
ലേന്ത്യ മഹിള സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെയും ജില്ലാ
കമ്മിറ്റിയംഗമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്ഷോഭണങ്ങള്, ത�ൊ
ഴിലിനുവേണ്ടിയുള്ള യുവാക്കളുടെ സമരങ്ങള്, മദ്യവിരുദ്ധ
ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങള്, സ്ത്രീകള്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും നേരെ
യുള്ള അതിക്രമങ്ങള്ക്കെതിരായ സമരങ്ങള്, പ�ൊന്തൻ
പുഴ വന-പട്ടയ സംരക്ഷണ സമരം, ഭൂമിക്കുവേണ്ടി മുണ്ട
ക്കയം മുറികല്ലുംപുറം നിവാസികൾ നടത്തുന്ന സമരം എന്നി
വയില�ൊക്കെ മായാമ�ോൾ സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമാണ്.

തൃപ്പൂണിത്തുറ

പുതുപ്പള്ളി

ത�ൊടുപുഴ
ടി.ആര്.
ശ്രീധരന്

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നി
രവധി ആദിവാസി ഭൂസമ
രങ്ങളുടെ സംഘാടകൻ.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർ
ഷകദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെ
തിരെയുളള പ�ോരാട്ടങ്ങളി
ലെ സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമായ
സഖാവ് ശ്രീധരൻ പാർട്ടി
യുടെ ആശയ നേതൃത്വത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർഷക സംഘടന എഐകെകെഎം
എസ്(അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ ഖേത് മസ്ദൂർ സംഘടൻ)
സംഘാടകനുമാണ്. ഈറ്റ ത�ൊഴിലാളികളുടെ സമരങ്ങ
ളിലൂടെ പ�ൊതുപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സഖാവ് പാർട്ടി
യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രചാരണ പ്രക്ഷോ
ഭപ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുൻനിരയിലുണ്ട്.

മൂവാറ്റുപുഴ
സി.കെ തമ്പി

എ സ്യുസ ി ഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ) എറണാ
കുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി
അംഗവും മൂവാറ്റുപുഴ ല�ോ
ക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലെ മു
തിർന്ന നേതാക്കളിൽ
ഒരാളും എഐയുറ്റിയുസി
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവു
മാണ്. ഡൽഹി ചല�ോ
കർഷക പ്രക്ഷോഭ സമി
തിയിലെ ഘടക സംഘടനയായ എഐകെകെഎം
എസിന്റെ സംഘാടകനെന്ന നിലയിൽ കർഷക സമര
ഐക്യദാർഢ്യ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതില്
വ്യാപൃതനാണ്.
ത�ൊഴിലാളി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സഖാവ് തമ്പി
ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ പാർട്ടി സംഘടന
കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിര്വഹിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രളയകാലത്തും ക�ോവിഡ് മഹാമാരി
യുടെ കാലത്തും ജനങ്ങള്ക്കിടയില് മാതൃകാപരമായ
പ്രവര്ത്തനം നടത്തിയ സഖാവ് തമ്പി പാവപ്പെട്ടവ
ന് കൈത്താങ്ങായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണ്.

സി.ബി.
അശ�ോകന്

പാർട്ടിയുടെതൃപ്പൂണിത്തുറ
ല�ോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ട
റിയും ജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗവും.
എഐഡിഎസ്ഒയുടെ പ്ര
വർത്തനത്തിലൂടെ സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് ചിന്ത
കൾ മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേ
ഹം എസ്യുസിഐയുടെ
മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തക
നായി മാറി. നിരവധിയായ സാമൂഹ്യ സാംസ്ക്കാരിക കൂ
ട്ടായ്മകളിലെ സജീവ സാന്നിദ്ധ്യം. ജനകീയ പ്രതിര�ോധ
സമിതി തൃപ്പൂണിത്തുറ മേഖലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായി
യും പ്രവര്ത്തിച്ചു. ഡിപിഇപി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം, പാര
ലൽ വിദ്യാർത്ഥിസമരം, സാറ്റ്ലൈറ്റ് ടൗൺഷിപ്പിനെ
തിരെ ഉയർന്നുവന്ന ജനകീയ സമരം എന്നിവയുടെ സം
ഘടകനായിരുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച
നവ�ോത്ഥാനശക്തി ചരിത്ര പ്രദർശനത്തിന്റെ കൺവീ
നറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പിറവം
സി.എൻ.
മുകുന്ദന്

പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മി
റ്റിയംഗവും പിറവം ല�ോ
ക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലെ മു
തിർന്ന അംഗവുമാണ്.
1983ല് എസ് യുസിഐ
യുമായിബന്ധപ്പെട്ടു.ക�ൌ
മാര കാലത്തുതന്നെ മു
ഴുവൻ സമയ പ്രവർത്ത
കനായി മാറി.
എഐഡിവൈഒ, എഐകെകെഎംഎസ്, ജന
കീയ പ്രതിര�ോധ സമിതി എന്നിവയുടെ സജീവ പ്ര
വര്ത്തകന്. അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന
കാർഷിക സമരത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആചരണവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച നവ�ോത്ഥാനശക്തി ചരി
ത്രപ്രദർശനത്തിന്റെ മുഖ്യസംഘാടന്.
2006ൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ കർഷക ആത്മഹ
ത്യ പെരുകിയപ്പോൾ ജനകീയ പ്രതിര�ോധ സമിതി
യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് കർഷകരുടെ ഇടയിൽ നട
ത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സജീവ പങ്കാളി. പാർട്ടി
വയനാട് ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയംഗമായി അദ്ദേഹം ദീർഘ
നാൾ പ്രവർത്തിച്ചു. മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ സമരസമി
തി, സേവ് എജ്യുക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി, ശാസ്ത്രപ്രസ്ഥാനം,
കെ-റെയിൽ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമരസമിതി തുടങ്ങി
യവയുടെയും വീറുറ്റ സംഘാടകനാണദ്ദേഹം.

ആലുവ
എ.ജി.അജയന്

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ
ആദ്യകാല സംഘാടകരി
ല�ൊരാളും ആലുവ ല�ോക്കല്
കമ്മിറ്റി
അംഗവുമാണ്
സഖാവ് എ.ജി.അജയന്.
പ�ോളിടെക്നിക് വിദ്യാര്ത്ഥി
യായിരുന്നപ്പോള് എഐ
ഡിഎസ്ഒയിലൂടെ പാര്ട്ടി
യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.
കേന്ദ്രട്രേഡ്യൂണിയനായ
എഐയുടിയുസി, കേരള സംസ്ഥാന ജനകീയപ്രതിര�ോധ
സമിതി, മദ്യവിരുദ്ധ ജനകീയ സമരസമിതി, സേവ് എജ്യൂ
ക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി, ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം, ഭരണഘടനാ സം
രക്ഷണ സമിതി, കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ സമരവേ
ദികൾ, ആന്റി-ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് ഫ�ോറം, റസിഡന്റ്സ്
അസ�ോസിയേഷൻ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും
വേദികളിലും സജീവമാണദ്ദേഹം.
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ഗുരുവായൂര്

അങ്കമാലി
കെ.സി.
ജ്യോതിലക്ഷ്മി

അങ്കമാലി ല�ോക്കൽ
ക മ് മിറ്റി യ ം ഗ മ ാ യ
സഖാവ് കെ.സി.ജ്യോ
തിലക്ഷ്മി അഖിലേന്ത്യാ
മഹിളാ സാംസ്ക്കരിക സം
ഘടനയുടെയും കേന്ദ്ര
ട്രേഡ് യൂണിയനായ
എഐയുടിയുസിയുടെ
യും എറണാകുളം ജില്ലാ
കമ്മിറ്റിയംഗമാണ്. 90 കളുടെ ആദ്യം പാര്ട്ടിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടര്ന്ന് സജീവ പ്രവർത്തകയായി മാറി.
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനവിരുദ്ധ നയ
ങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സമരങ്ങളിലും മദ്യവിരുദ്ധ പ്ര
വർത്തനങ്ങളിലും,സ്ത്രീകൾക്കുംകുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള
അതിക്രമങ്ങളിൽ നീതി തേടുന്ന ഇരകളുടെ പക്ഷ
ത്തും സഖാവുണ്ട്.

ചാലക്കുടി
പി.കെ.ധർമ്മജൻ

യുവജന വിഭാഗമായ
എഐഡിവൈഒയിലൂടെയാ
ണ് സഖാവ് ധര്മ്മജന്
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ്) പാര്ട്ടിയുമായി ബന്ധ
പ്പെടുന്നത്. പാർട്ടി ചാലക്കു
ടില�ോക്കൽകമ്മിറ്റിഅംഗവും
എഐഡിവൈഒയുടെ ജില്ലാ
ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമാ
ണ്. 2018 ലെ പ്രളയകാല
ത്ത് ചാലക്കുടി മേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളില്
സജീവമായിരുന്നു. മാസങ്ങള�ോളം നീണ്ടുനിന്ന ശുചീക
രണ പ്രവർത്തനവും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും സംഘടി
പ്പിക്കുന്നതില് നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു.
ശാസ്ത്ര പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ്.
'ചാലക്കുടി കൾച്ചറൽ കളക്റ്റീവ്' സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാം
സ്കാരിക സദസ്സുകളുടെ സജീവസംഘാടകന്. അയ്യങ്കാ
ളി നയിച്ച കാർഷിക പണിമുടക്കിന്റെ ശതാബ്ദി ആച
രണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചാലക്കുടിയിൽ നേതൃത്വംന
ല്കി. നല്ലൊരു നടനും ബാനർ നാടക സംഘത്തിലെ
അംഗവുമാണ്. ട്രേഡ് യൂണിയന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും
കർഷക സമര ഐക്യദാർഢ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

ക�ൊടുങ്ങല്ലൂര്
ഒ.എം.ശ്രീജ

മദ്യവിരുദ്ധ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിലൂടെപാര്ട്ടി
യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.
ക�ൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയി
ലെ നിരവധി ഷാപ്പ്
വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിൽ
3 വയസുള്ള കുഞ്ഞുമാ
യി സഖാവ് ശ്രീജ പങ്കെ
ടുത്തു.
ദേശീയപാത സ്വ
കാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുടിയിറക്ക
പ്പെട്ടവർക്ക് പുനരധിവാസം ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട്
ക�ൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരത്തിൽ നടന്ന സമരത്തിന്റെ മു
ഖ്യസംഘാടകരിൽ ഒരാള്. എഐഎംഎസ്എസ്
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം. നിരവധി സാമൂഹ്യപ്രസ
ക്തിയുള്ള ഷ�ോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ക�ൊടുങ്ങല്ലൂർ നാടകസംഘത്തിലെ പ്രമുഖ അഭി
നേത്രിയാണ്. എഐഡിവൈഒയുടെ ജില്ലാ കമ്മി
റ്റി അംഗമാണ്. കുടുംബജീവിതത്തെയും സംഘട
നാപ്രവർത്തനത്തെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന വിപ്ല
വകരമായ ജീവിതകാഴ്ചപ്പാട് ആര്ജ്ജിച്ചെടുക്കാന്
സഖാവ് ശ്രീജക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

എം.കുമാർ

ക�ോഴിക്കോട് ന�ോര്ത്ത്
കെ. റഹിം

ദീർഘകാലം പാർട്ടിയു
ടെ ചാവക്കാട് ല�ോക്കൽ
സെക്രട്ട റ ി യ ാ യ ി രു ന്നു
സഖാവ് കുമാര്. 2019 മുതൽ
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്.
ജനങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ജീവിച്ചു
ക�ൊണ്ട് സമരങ്ങൾ വളർ
ത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ
രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടായി പരി
ശ്രമിക്കുന്നു.
മദ്യവിരുദ്ധ സമരംവും ഡിപിഇപി വിരുദ്ധ സമരവും
ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. സംഗീത സഭ, കലാ
സമിതി തുടങ്ങിയവയിലൂടെ യുവാക്കൾക്കിടയില് സാം
സ്കാരിക പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നു. പ്രാദേശികമായി
വർഗ്ഗീയ സംഘർഷമുണ്ടായ അവസരത്തിൽ ജനകീയ
ഐക്യം വളർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. എഐ
യുറ്റിയുസി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ സഖാവ് കുമാര്
ട്രേഡ് യൂണിയന് സമരങ്ങളിലും സജീവമാണ്. പൗരത്വ
നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നടന്നതും കാർഷിക കരിനി
യമങ്ങൾക്കെതിരെ ഇപ്പോഴും നടന്നു വരുന്നതുമായ പ്ര
ക്ഷോഭണങ്ങളാണ് സമീപകാലത്തെ എടുത്തുപറയാവു
ന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. എഐകെകെഎംഎസ് സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്.

എഐഡിഎസ്ഒയി
ലൂടെ പാര്ട്ടിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട്
മാർ
ക് സി സ ം - ല െ ന ി
ന ി സ ം - ശ ി ബ്ദ ാ സ്
ഘ�ോഷ് ചിന്തകളുടെ
മഹനീയത തിരിച്ചറി
ഞ്ഞ സഖാവ് റഹിം പാർ
ട്ടിയുടെ മുഴുവൻ സമയ
പ്രവർത്തകനായി മാറി.
എഐഡിഎസ്ഒയുടെ ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെ
ക്രട്ടറിയും പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായി പ്ര
വർത്തിച്ചു വരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ സ്വകാ
ര്യവത്കരണം, വർഗ്ഗീയവത്ക്കണം, കച്ചവടവത്ക്ക
രണംഎന്നിവക്കെതിരെ ജില്ലയില് സമരങ്ങള് വള
ര്ത്തിയെടുക്കുന്നതില് ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി
നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വിലക്കയററം,
ത�ൊഴിലാളി ദ്രോഹ നയങ്ങള്, പൗരത്വനിഷേധം,
ജിഎസ്ടി കാര്ഷിക നിയമങ്ങള് ഇവയ്ക്കെല്ലാമെ
തിരെ ജനങ്ങളുടെ സമര രാഷ്ട്രീയം വളർത്തിയെടു
ക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചുമുന്നേറുന്ന പ�ോരാളികൂടിയാണ്
അദ്ദേഹം.

മലമ്പുഴ

ക�ൊയിലാണ്ടി

കെ.പ്രസാദ്

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ
പാർട്ടി സംഘാടകനാ
യി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന
ആളാണ് സഖാവ് കെ.
പ്രസാദ്. ഒരു സാധാ
രണ ത�ൊഴിലാളി കുടും
ബത്തിൽനിന്ന് വന്നിട്ടു
ള്ള അദ്ദേഹം അസംഘ
ടിത നിർമ്മാണ ത�ൊ
ഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് അവരുടെ അവ
കാശ പ�ോരാട്ടങ്ങളിലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
സജീവമായി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നില്ക്കുന്നു. എഐ
യുറ്റിയുസിയുടെ ജില്ലാ ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും സം
സ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ്. അദ്ദേഹം ത�ൊഴിലാ
ളികളുടെയും കർഷകരുടെയും കുടിയിറക്കപ്പെടുന്ന
ജനങ്ങളുടെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നല്കു
ന്നു. യുവാക്കളുടെ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, മദ്യം, മയക്കു
മരുന്ന് ഇവയുടെ വ്യാപനം, സ്ത്രീകൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഇവക്കെതിരെ
യുമുള്ള പ�ോരാട്ടങ്ങളിലെ നിറസാന്നിദ്ധ്യമാണ്.

മലപ്പുറം
ടി.കെ.ബ�ോസ്

റിട്ടയേർഡ്
സ്കൂൾ
അധ്യാപകനും കഥാകൃത്തു
മായ സഖാവ് ടി.കെ.ബ�ോസ്
മലപ്പുറത്തെ സാമൂഹ്യ-സാം
സ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ
ഇതിന�ോടകം വ്യക്തിമുദ്ര
പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനകീയ
പ്രതിര�ോധ സമിതി ജില്ലാ
സമിതി അംഗം, ബാനർ
സാംസ്കാരിക സമിതി ജില്ലാ
കൺവീനർ എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമാണ്.
പശുവിന്റെ പേരിലുള്ള മനുഷ്യക്കുരുതിക്കെതിരെ ജി
ല്ലയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന മനുഷ്യസംഗമത്തി
ന്റെ സംഘാടകനായിരുന്നു. പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയ്ക്കെ
തിരായ പ�ോരാട്ടത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിലക�ൊണ്ടു. തി
രുവനന്തപുരം ഷഹീൻബാഗ് സമരവേദിയിൽ സഹപ്ര
വർത്തകരുമ�ൊന്നിച്ച് താമസിച്ച് സംഘാടന പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളില് മുഴുകി. പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വലഞ്ഞ ജനങ്ങൾ
ക്കിടയിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും അദ്ദേഹം
സജീവമായിരുന്നു.

പ്രവീൺ ചെറുവത്ത്

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ
കാലമായി കാട്ടിലെപ്പീടിക
കേന്ദ്രീകരിച്ച് എസ്യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാർട്ടി
സംഘടിപ്പിക്കുന്നതില് വ്യാ
പൃതനാണ് സഖാവ് പ്രവീൺ
ചെറുവത്ത്.
ക�ൊയിലാണ്ടി ല�ോക്കൽ
കമ്മിറ്റി അംഗവും എഐയു
ടിയുസിയുടെ ക�ോഴിക്കോട്
ജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗവുമാണ്. പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
നടക്കുന്ന നിരവധിയായ ജനാധിപത്യ സമരങ്ങൾ, ട്രേഡ്
യൂണിയൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേ
രെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവക്കെതിരെ ശക്തമായ
സമരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതില് സജീവപങ്കാണ് സഖാവ്
ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാര്ഷിക കരിനിയമങ്ങൾക്കും
കർഷക സമരത്തിനെതിരെയുളള ഫാസിസ്റ്റ് നടപടികൾ
ക്കുമെതിരെയും, ആയിരങ്ങളെ കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കുന്ന കെ
-റയില് പദ്ധതിക്കെതിരെയും സജീവമായ പ�ോരാട്ടത്തി
ലാണ് സഖാവ് പ്രവീണ്.

അഴീക്കോട്
രശ്മി രവി

വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീ
യ ത് തി ലൂ ടെ യ ാ ണ്
സഖാവ് രശ്മി രവി സാ
മൂഹ്യ പ്രവർത്തന രംഗ
ത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്.
എസ്യുസിഐ (കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) പാര്ട്ടിയുടെ മു
ഴുവൻ സമയ പ്രവർത്ത
കയും, എഐഎംഎ
സ്എസ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ
സെക്രട്ടറിയുമാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെ
നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സമരങ്ങളി
ലും, കലാ-ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, മദ്യ-ലഹരി
വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, നിരവധി ജനകീയ സമ
രങ്ങളിലും നേതൃപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ദേശീയ
പാത സ്വകാര്യവത്കരണത്തിനായി ജനങ്ങളെ കു
ടിയിറക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിലും ദില്ലി
ചല�ോകർഷകസമരഐക്യദാർഢ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
സജീവം. ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ രശ്മി
നല്ലൊരു ചിത്രകാരികൂടിയാണ്.

11

മാര്ച്ച്2021

Ønc-\n-b-a-\-§Ä ]-c-amh-[n Ip-d¨pw I-cmÀ, I¬-kÄ-«³-kn \n-b-a-\§Ä b-tY-ãw \-S-¯nbpw D-tZym-KmÀ-°nI-sf h-©n-¨ FÂ-UnF-^v `cWw
(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

സർ(സിപിഒ) റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾ
പ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രക്ഷോ
ഭം ഡിമാൻഡിൽ അടിയുറച്ച്, വി
ട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പ�ോകു
കയാണ്. 2019 ജൂലൈ 1ന് നില
വിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സ്വാ
ഭാവിക കാലാവധി 2020 ജൂൺ
30ന് അവസാനിച്ചു. ആ റാങ്ക്
പട്ടിക നീട്ടി നൽകണമെന്ന ഉദ്യേ
ാഗാർഥികളുടെ നിരന്തരമായ ആവ
ശ്യത്തെ സർക്കാർ തികഞ്ഞ ധാർ
ഷ്ട്യത്തോടെ അവഗണിക്കുകയാ
ണ് ചെയ്തത്. ആകെ ഒരു വർഷം
മാത്രം കാലാവധിയുള്ള ലിസ്റ്റില്
എട്ടുമാസം നിയമനം മരവിപ്പിക്ക
പ്പെട്ടു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക�ോളേ
ജിലെ കത്തിക്കുത്ത് കേസിലെ
പ്രതികളായ എസ്എഫ്ഐ നേ
താക്കൾ, ശിവരഞ്ജിത്തും പ്രണ
വും നസീമും സി പി ഒ പരീക്ഷ
ക�ോപ്പിയടിച്ച് യഥാക്രമം 1, 2,
28 റാങ്കുകളിൽ എത്തിയതിനെ
ത്തുടർന്ന്, ക�ോടതി ഉത്തരവ് പ്ര
കാരമാണ് നാലുമാസം ലിസ്റ്റ് മര
വിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
പിന്നീട് നാല് മാസം നിയമ
നം നടന്നെങ്കിലും ക�ോവിഡ് മഹാ
മാരിയെ തുടർന്ന് രാജ്യം ല�ോ
ക്ഡൗണിൽ ആയത�ോടെ അടു
ത്ത 3 മാസത്തേക്ക് ലിസ്റ്റ് വീണ്ടും
മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ശേഷം അവ
സാനത്തെ ഒരു മാസം കൂടി മാ
ത്രമാണ് ലിസ്റ്റിന് കാലാവധി
ലഭിച്ചത്. കാലാവധി ഒരു വർഷ
മായിരുന്നെങ്കിലും ഫലത്തിൽ 5
മാസം മാത്രമാണ് സിപിഒ ലി
സ്റ്റിൽ നിന്നും നിയമനം നടന്നത്.
വസ്തുതകൾ ഇതായിരുന്നിട്ടും
സിപിഒ ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി
നീട്ടി നൽകിക്കൊണ്ട് നിയമന
ങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സർക്കാർ തയ്യാ
റായില്ല. ലിസ്റ്റ് നിലവിലുണ്ടായി
രുന്നപ്പോൾ പ�ോലീസ് സേനയി
ലേക്ക് 3400 പേരെ നിയമിക്ക
ണമെന്ന് കാണിച്ചുക�ൊണ്ട് രണ്ട്
ഉത്തരവുകൾ സർക്കാർ പുറപ്പെ
ടുവിച്ചിരുന്നു. 2020 ജൂൺ 18(G. O
(MS) No.130/2020/ HOME) ന്
സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്ത
രവിൽ പറയുന്നത്, 1200 വേക്കൻ
സികൾ പുരുഷ പ�ോലീസിനും
200 വേക്കൻസികൾ വനിതാ
പ�ോലീസിനും വേണ്ടി പി എസ്
സി യിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെ
ന്നായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി
യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫ�ോഴ്സിലേ
ക്ക് 2000പേരെ നിയമിക്കണമെ
ന്നതായിരുന്നു ജൂൺ 9ന് സർ
ക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ
(G.O (MS) 07/2020/ HOME) പറ
യുന്നത്. എന്നാൽ, ഗവൺമെന്റ്
ഉത്തരവ് പ്രകാരം സിപിഒ ഉദ്യോ
ഗാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട 3200
ഒഴിവുകൾ നികത്തുവാൻ ഒരു നട
പടിയും സർക്കാർ ഇതുവരെയും
കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. പുതിയ ലിസ്റ്റ്
നിലവിൽ വരാത്ത കാലത്തോള

മ�ോ,പരമാവധിമൂന്നുവർഷത്തേക്കോ
റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടി
നൽകാൻ സർക്കാരിന് അവകാ
ശമുണ്ടെന്ന് പി എസ് സിയുടെ
റൂൾ 13/5 വ്യക്തമായി പറയുന്നു
ണ്ട്. എന്നിട്ടും പ�ോലീസ് ക�ോൺ
സ്റ്റബിൾ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ കാ
ര്യത്തിൽ സർക്കാർ കടുംപിടുത്തം
തുടരുന്നത് തികച്ചും ജനാധിപത്യ
വിരുദ്ധവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്.
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് (എൽ
ജിഎസ് ) ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ

ഹ�ോൾഡേഴ്സ് നൂറുകണക്കിന്
ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് മഹാസംഗമം വരെ നട
ത്തി. അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ക�ൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷാ
പറഞ്ഞു: 'ഇത്രയും ന്യായമായ ഡി
മാൻഡ് മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു
സമരം സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിൽ
നടന്നിട്ടില്ല .ത�ൊഴിൽ എന്നത്
ഏത�ൊരാളുടെയും അവകാശമാ
ണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ
ആരുടെ മുന്നിലും യാചിക്കരുത്.

മിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, എൽഡി
എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്തെ
സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ
സ്ഥിരനിയമനം വെറും 95,196
മാത്രമാണെന്ന് എം.ഷാജർഖാന്
ലഭിച്ച വിവരാവകാശ രേഖകൾ
വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓര�ോ വർഷത്തെ
യും റിട്ടയർമെന്റ് വേക്കൻസിക
ളിൽപ�ോലും സ്ഥിര നിയമനം
നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറായി
ട്ടില്ലെന്നാണ് ഈ കണക്കുകളി
ലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. സർക്കാർ

മാർച്ച് 3ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില് നടന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മഹാസംഗമം ജസ്റ്റിസ് കമാല് പാഷ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

സമരം 35 ദിവസം പിന്നിട്ടു കഴി
ഞ്ഞപ്പോഴാണ് സർക്കാർ ഒരു
മന്ത്രിതല ചർച്ചയ്ക്കുപ�ോലും തയ്യാ
റായത്. നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻമാരുടെ
ജ�ോലി സമയം 16 മണിക്കൂറിൽ
നിന്നും 8 മണിക്കൂറായി കുറച്ചുക�ൊ
ണ്ട് അവിടെ വരുന്ന ഒഴിവുകളിൽ
എൽജിഎസ് ലിസ്റ്റിൽനിന്നും
ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ അനുമതി
യ�ോടെ നിയമനം നടത്താം എന്ന
നിയമമന്ത്രി എ.കെ ബാലന്റെ ഉറ
പ്പിലാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ത�ൊ
ട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ, 'പിഎസ്
സിക്ക് നിയമ നടപടികൾ നട
ത്തുന്നതിനും വിവിധ സർക്കാർ
വകുപ്പുകളിലെ ഒഴിവുകൾ പിഎ
സ്സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതി
നും തടസ്സമില്ലെന്ന് ' ചീഫ് ഇല
ക്ടറൽ ഓഫീസർ വ്യക്തമാക്കുക
യുണ്ടായി.
എന്നാൽ, എൽജിഎസ് ലി
സ്റ്റിലെ നിയമനക്കാര്യത്തിൽ
ഇപ്പോഴും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല.
നൈറ്റ് വാച്ചർമാരുടെ തസ്തികകൾ
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ പുരുഷ
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായിരിക്കും
ജ�ോലി ലഭിക്കുക. അപ്പോഴും ലി
സ്റ്റിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന
വനിതകളുടെ നിയമനത്തിലെ
അനിശ്ചിതത്വം തുടരുക തന്നെ
ചെയ്യും. എച്ച്എസ്എസ്ടി,എല്പി
എസ്എ, യുപിഎസ്എ, കെഎ
സ്ആര്ടിസി മെക്കാനിക്, ഡ്രൈ
വർ, ഫ�ോറസ്റ്റ് വാച്ചർ, ബീറ്റ് ഫ�ോ
റസ്റ്റ് ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ നിരവ
ധി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആയിരക്ക
ണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ്
സമരം നടത്തുന്നത്. സിപിഒ റാങ്ക്

നിയമനം ലഭിക്കും വരെ സമരം
ചെയ്യുക'. ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ
യെപ്പോലുള്ള അനേകം പേരുടെ
പിന്തുണയ�ോടെയാണ് ഉദ്യോഗാർ
ത്ഥികളുടെ സമരം മുന്നോട്ടു പ�ോ
കുന്നത്.

സ്വന്തക്കാരെ
സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന സർക്കാർ,
മെറിറ്റ് കുഴിച്ചുമൂടുന്നു

എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ 5
വർഷക്കാലവും, മന്ത്രിമാർക്കും
നേതാക്കൾക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ
വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ

വകുപ്പുകളിൽനിന്നും ശരാശരി
20,000 പേരാണ് പ്രതിവർഷം
വിരമിക്കുന്നത്. വിരമിച്ചവരുടെ
ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നടത്തി
യാൽ തന്നെ 5 വർഷം ക�ൊണ്ട്
1 ലക്ഷം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്
ത�ൊഴിൽ ക�ൊടുക്കണം. എന്നാൽ,
റിട്ടയർമെന്റ് വേക്കൻസികളിൽ
സമ്പൂർണമായി നിയമനം നടത്തു
വാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയാ
റായിട്ടില്ല. സ്വാഭാവിക വേക്കൻ
സികളിൽ പ�ോലും നിയമനം നട
ത്താത്ത സർക്കാറാണ് ആയിര
ക്കണക്കിന് പുതിയ വേക്കൻസി

സിവിൽ പ�ോലീസ് ഓഫീസർ(സിപിഒ) റാങ്ക്
ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രക്ഷോ
ഭം ഡിമാൻഡിൽ അടിയുറച്ച്, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ
മുന്നോട്ടു പ�ോകുകയാണ് . 2019 ജൂലൈ 1ന് നി
ലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സ്വാഭാവിക കാ
ലാവധി 2020 ജൂൺ 30ന് അവസാനിച്ചു. ആ
റാങ്ക് പട്ടിക നീട്ടി നൽകണമെന്ന ഉദ്യോഗാർ
ഥികളുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യത്തെ സർക്കാർ
തികഞ്ഞ ധാർഷ്ട്യത്തോടെ അവഗണിക്കുകയാ
ണ് ചെയ്തത് . ആകെ ഒരു വർഷം മാത്രം കാലാ
വധിയുള്ള ലിസ്റ്റില് എട്ടുമാസം നിയമനം മര
വിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
പിൻവാതിലിലൂടെ താൽക്കാലി
കക്കാരായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടിരുന്നു.അഡ്വ. പ്രാണകുമാറിന്
ധനവകുപ്പ് നൽകിയ വിവരാവ
കാശ രേഖ പ്രകാരം സർക്കാർ
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ 1,17,267
താൽക്കാലിക, കരാർ ജീവനക്കാ
രെ പിണറായി സർക്കാർ നിയ

കൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന പ്രചാരണം
നടത്തുന്നത്. ഇത് പച്ചക്കള്ളമാ
ണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ്
മേൽപ്പറഞ്ഞ വിവരാവകാശരേ
ഖയിലെ കണക്കുകൾ.
സ്ഥിര നിയമനങ്ങൾ പരമാ
വധി കുറച്ചെങ്കിലും കരാർ, കൺ
സൾട്ടൻസി നിയമനങ്ങൾ യഥേ

ഷ്ടം നടത്തിയെന്ന 'ഖ്യാതി'യ�ോടെ
യാകും പിണറായി സർക്കാർ
ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
നിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട്
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജീവന്മരണ
സമരം നടത്തുമ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ
യ�ോഗം ചേർന്ന് വിവിധ വകുപ്പു
കളിലെ താൽക്കാലികക്കാരെ
സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. സ്ഥി
രപ്പെടുത്തിയത് 10 വർഷം സർ
വീസുള്ള താൽക്കാലികക്കാരെ
യാണെന്ന ന്യായമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി
അ വ ത ര ി പ് പി ക്കു ന്ന ത് .
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ന്യായീകരണത്തി
ന് നിയമപരമായ എന്ത് പിൻബ
ലമാണുള്ളത്. എംപ്ലോയ്മെൻറ്
റൂൾ പ്രകാരം താൽക്കാലിക ജീ
വനക്കാർക്ക് 179 ദിവസത്തിൽ
കൂടുതൽ ജ�ോലി ക�ൊടുക്കുവാൻ
പാടില്ല. ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ,
മറ്റൊരാളെ തൽസ്ഥാനത്ത് ജ�ോ
ലിക്ക് വയ്ക്കാം. എന്നാൽ,പിഎ
സ്സിലിസ്റ്റ് വന്നാലുടൻ താൽ
ക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു
വിട്ട് പിഎസ്സി ലിസ്റ്റിൽനിന്നും
സ്ഥിര നിയമനം നടത്തണം. സം
സ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എംപ്ലോ
യ്മെന്റ് റൂൾ ഇതായിരിക്കവേ, 10
വർഷം താൽക്കാലിക ,കരാർ,
ദിവസ വേതന ജീവനക്കാർ സർ
ക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ ജ�ോലി ചെ
യ്തതെങ്ങനെയാണ്.അങ്ങനെ
ആരെങ്കിലും ജ�ോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെ
ങ്കിൽ അത് നിയമ വിരുദ്ധമാണ്.
നിയമ വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം
നടത്തുകയും പിന്നീടത് ഒരവകാ
ശമായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന
ത് മറ്റാരുമല്ല, കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യ
മന്ത്രി തന്നെയാണെന്നത് പ്രശ്ന
ത്തിന്റെ ഗ�ൌരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
10 വർഷമായ താൽക്കാലിക
ജീവനക്കാരെസ്ഥിരപ്പെടുത്താമെന്ന
സുപ്രീം ക�ോടതി വിധിയെയാണ്
സർക്കാർ അവലംബമാക്കിയതെ
ന്ന് സി.പി.ഐ (എം) നേതാക്കൾ
ചാനൽ ചർച്ചകളിലും സ�ോഷ്യൽ
മീഡിയ കാമ്പയിനുകളിലും ന്യാ
യീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, കർ
ണാടക സർക്കാരും ഉമാദേവിയും
തമ്മിലുള്ള കേസിലെ വിഖ്യാത
മായ സുപ്രീം ക�ോടതി വിധി താൽ
ക്കാലികക്കാരെസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത്
തടയുകയാണുണ്ടായത്. 2006
ഏപ്രിൽ10ന്വന്നസുപ്രീംക�ോടതി
വിധിയിൽ പറയുന്നു: 'പ�ൊതു സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഉടലെടുക്കു
ന്ന അവസരങ്ങളിൽ തുല്യത എന്ന
ത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാ
നമാണ്... അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാത്ത
വിധത്തിലും പ്രത്യേകതരം പരി
ഗണനകൾ നൽകിയും നികത്തേ
ണ്ടതല്ല താൽക്കാലിക ഒഴിവുകൾ...
ഭരണഘടനയുടെ 309-ാം വകുപ്പ്
പ്രകാരം മാത്രം നിയമനങ്ങൾ നട
ത്തേണ്ട ത�ൊഴിൽ ദാതാവാണ്
സർക്കാർ...ഏറെക്കാലമായി താൽ
ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജ�ോലി
(ശേഷം 12-ാം പേജില്)
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ചെയ്യുന്നു എന്നത് അയാൾക്ക് ആ
തസ്തികയിലേക്കുള്ള അവകാശ
മായി മാറുന്നില്ല... പരസ്യം നൽകി,
എല്ലാ ത�ൊഴിലന്വേഷകർക്കും
അവസരം നൽകി, കൃത്യമായ തെ
രഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് നി
യമനം നടത്തണം... അല്ലെങ്കിൽ
അത് ഭരണഘടനയുടെ ലംഘന
മാണ്...കരാർ ജ�ോലിയാണെങ്കിൽ,
അതിന്റെ സാധുത കരാർ തീരു
ന്നത�ോടെ അവസാനിക്കും... അവ
സാന അവസരമായി നിലവിൽ
10 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയവരെ
മാത്രം സ്ഥിരപ്പെടുത്താം. ഈ
ഉത്തരവിനു ശേഷം ഒരു തരത്തി
ലും സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ അനുവദി
ക്കാനാവില്ല...'
10.4.2006ലെ ക�ോടതി വിധി
ക്കു ശേഷം താൽക്കാലിക ജീവ
നക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത്
അനുവദിക്കില്ല എന്ന സുപ്രീം
ക�ോടതി വിധി നിലനിൽക്കെയാ
ണ് പിണറായി സർക്കാർ സ്വന്ത
ക്കാരെയും പാർട്ടിക്കാരെയും സ്ഥി
രപ്പെടുത്തുന്ന തീരുമാനം കൈ
ക്കൊണ്ടത്.ഇതിനെതിരെ ബി.
ടെക് ബിരുദധാരിയും സി.പി.ഒ
റാങ്ക് ഹ�ോൾഡറുമായ എം.വിഷ്ണു,
ഫെറ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് സെ
ക്രട്ടറി ജ്യോതി ലക്ഷ്മി, പ്രവീൺ
തുടങ്ങിയ 6 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ
ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ക�ൊ
ടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ കേസ് പരി
ഗണിച്ചുക�ൊണ്ട്, 10 സർക്കാർ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക
ക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള മന്ത്രി
സഭായ�ോഗ തീരുമാനം ഏപ്രിൽ
8 വരെ ക�ോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയു
ണ്ടായി. എന്നിട്ടുപ�ോലും മുഖ്യമ
ന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാ
പിച്ചത്, അടുത്ത തവണ അധി
കാരത്തിലെത്തിയാൽ ബാക്കി
യുള്ള താൽക്കാലികക്കാരെക്കൂടി
സ്ഥിരപ്പെടുത്തും എന്നായിരുന്നു.
തികഞ്ഞ ധാർഷ്ട്യത്തോടെ, നിയമ
വ്യവസ്ഥയെപ്പോലും വെല്ലുവിളിച്ചു
ക�ൊണ്ട്, മെറിറ്റിനെ സമ്പൂർണ
മായി അട്ടിമറിക്കുന്ന പിണറായി
സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾക്കെ
തിരെ ശക്തമായ യുവജന ര�ോഷം
ഉയരണം.

നിയമന സമരത്തിൽ
യുവാക്കൾക്കൊപ്പം
എഐഡിവൈഒ മാത്രം

രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രശ്ന
ങ്ങളില�ൊന്ന് അതിരൂക്ഷമായ
ത�ൊഴിലില്ലായ്മയാണ്.ആൾഇന്ത്യാ
ഡെമ�ോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് ഓർഗ്ഗ
നൈസേഷൻ (എഐഡിവൈഒ)
ത�ൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ രാ
ജ്യവ്യാപകമായി യുവാക്കളുടെ
വീറുറ്റ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വളർത്തി
യെടുക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലും
ത�ൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കള�ോ
ട�ൊപ്പം ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുയർ

ത്തിപ്പിടിച്ച്, തികഞ്ഞ ആത്മാർ
ത്ഥതയ�ോടെ എഐഡിവൈഒ
സഖാക്കൾ സമരമുഖത്തുണ്ട്. ക�ോ
വിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ത�ൊ
ഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കണം എന്നാ
വശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് ഓൺലൈനി
ലൂടെ സംസ്ഥാന കൺവൻഷനും
10 ജില്ലാകളില് കണ്വൻഷനുക
ളും സംഘടിപ്പിച്ചു. സാമൂഹ്യ-സാം
സ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി
പ്രഗത്ഭർ പങ്കെടുത്ത കൺവൻഷ
നുകളിൽ പതിനായിരക്കണക്കി
ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് പങ്കാ
ളികളായത്.
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെക്രട്ടേ
റിയറ്റിനു മുന്നിൽ പ്രക്ഷോഭം ആരം
ഭിക്കുമ്പോൾതന്നെ അവര�ോട�ൊ
പ്പം ഏത�ൊരു സഹായത്തിനും
എഐഡിവൈഒ പ്രവർത്തകരു
മുണ്ടായിരുന്നു. 2015ലെ ദേശീയ
ഗെയിംസ് ജേതാക്കൾക്ക് വാഗ്ദാ
നം ചെയ്ത ജ�ോലി ലഭിക്കാത്തതി
നെ തുടർന്ന്, 45 ദിവസം അവർ
സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമരം
നടത്തി. ആ സമരത്തിൽ അവ
രുടെ കൂടെനിന്ന ഏക സംഘടന
എഐഡിവൈഒ ആയിരുന്നു.
തലമുണ്ഡനം ചെയ്തും ശയനപ്രദ
ക്ഷിണം നടത്തിയും കായികതാ
രങ്ങൾ സർക്കാരിനു മേൽ കടുത്ത
സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. അവസാനം
45-ാം ദിവസമാണ് നിയമന ഉത്ത
രവ് ലഭിച്ച് കായിക താരങ്ങൾ
ജ�ോലിയിൽ
പ്രവേശിച്ചത്.
എന്നാൽ, സമരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിനെപ്പോലെ
ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടറി സമര വിജയത്തിന്റെ
പിതൃത്വം അവകാശപ്പെട്ട് രംഗ
ത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സമരം നടന്ന നാ
ളുകളിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നി
രന്തരം ആക്ഷേപിക്കുകയും സമ
രത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും
ചെയ്ത ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാ
ക്കളിൽ പ്രമുഖനാണ് എ.എ.റഹിം.
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പ്രക്ഷോഭത്തിന്
വിജയം വരിക്കാനാകും എന്ന ശക്ത
മായ സന്ദേശമാണ് കായിക താ
രങ്ങളുടെ സമര വിജയം നൽകുന്ന
ത്. അത് ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോ
ഭത്തിന്റെ വിജയം മാത്രമാണ്.
സപിഒ റാങ്ക് ഹ�ോൾഡേഴ്സി
ന്റ സമരത്തെ സർവ്വാർത്ഥത്തിലും
സഹായിച്ചുക�ൊണ്ട് എഐഡി
വൈഒ അവര�ോട�ൊപ്പം അടിയു
റച്ച് നിലക�ൊള്ളുന്നു. എഐഡി
വൈഒ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
സഖാവ് ഇ.വി.പ്രകാശിന്റെ നേ
തൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി
യംഗങ്ങളായ സഖാക്കൾ റ്റി.
ഷിജിൻ, എസ്.ശ്രീകുമാർ, ശ്രീ
കാന്ത് വേണുഗ�ോപാൽ, വി.സു
ജിത്, ക�ോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
അനില ബ�ോസ്, ആശാ രാജ്,
എ.ഷൈജു, നിലീന മ�ോഹൻകു
മാർ, ഗ�ോവിന്ദ് ശശി, അജിത്
മാത്യു, അഞ്ജലി സുരേന്ദ്രൻ എന്നി
വർ സമര സംഘാടകരായി പ്ര

വർത്തിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര
മാസത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന
പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ എഐഡി
വൈഒ സഖാക്കളും ഉദ്യോഗാർ
ത്ഥികളും തമ്മിൽ ശക്തമായ സമര
സാഹ�ോദര്യം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരി
ക്കുന്നു. അത് വരുംനാളുകളിലെ
യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ശക്തി
പകരും.

നിയമന നിര�ോധനത്തിൽ
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന
സർക്കാരുകൾക്ക് ഒരേ നയം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ
8 ലക്ഷം ഒഴിവുകളാണ് നിയമന
മില്ലാതെ കിടക്കുന്നത്. അഞ്ചിൽ
ഒന്നു വീതം തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞു
കിടക്കുന്നു. അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ
ത�ൊഴിലില്ലായ്മ 24 ശതമാനമായി
ഉയർന്നിരിക്കെയാണ് മ�ോദി സർ

ഗ്രസ് ആവിഷ്ക്കരിച്ച ആഗ�ോള
വത്ക്കരണ നയങ്ങളുടെ തുടർച്ച
യാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർ
ക്കാരുകൾ തീവ്രമായി പിന്തുടരു
ന്നത്. സ്ഥിരം ത�ൊഴിൽ ഇല്ലാതാ
ക്കുക എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയം,
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ അനുവർത്തി
ക്കുകയാണ് പിണറായി സർക്കാ
രും. സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥ
കള�ോടു കൂടിയ സ്ഥിരം ത�ൊഴിലി
നു പകരം 'ഹയർ ആന്റ് ഫയർ '
സമ്പ്രദായം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു.
സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ പരമാവ
ധി കരാർ, താൽക്കാലിക നിയ
മനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ്
കേന്ദ്ര-സം സ്ഥാന സർക്കാരുക
ളുടെ നയം. പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാ
പനങ്ങൾ ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക്
തീറെഴുതുന്നത�ോടെ ത�ൊഴിലാളി
കളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കപ്പെടു

മൂന്നു ലക്ഷം കരാർ ജീവനക്കാരാണ് കേന്ദ്ര
സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ മാത്രം ജ�ോലി ചെയ്യു
ന്നത് . വിരമിച്ചവരെ ദിവസക്കൂലിക്ക് അതേ
വകുപ്പുകളിൽ നിയമിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ
അനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി.പ�ൊതുമേഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വക ാര്യവത് ക രണ നടപ
ടികളിലൂടെ വലിയ ത�ോതിൽ ത�ൊഴിലവസര
ങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .
ക്കാർ നിയമനങ്ങൾ മരവിപ്പിച്ചി
രിക്കുന്നത്. പാർലമെന്റിന്റെ ബജ
റ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര സഹ
മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് അറിയി
ച്ചത് 2018 മാർച്ച് 1ലെ കണക്കു
പ്രകാരം 6.83 ലക്ഷം ഒഴിവുകൾ
സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ ഉണ്ടന്നാ
ണ്. 2019, 20 വർഷങ്ങളിൽ ഒരു
ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ വിരമിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ഇതില�ൊന്നും നിയമനം നട
ത്തിയിട്ടില്ല. മറുവശത്ത്, കരാർ,
താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ വ്യാ
പകമായി നടക്കുന്നുമുണ്ട്. മൂന്നു
ലക്ഷം കരാർ ജീവനക്കാരാണ്
കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ
മാത്രം ജ�ോലി ചെയ്യുന്നത്. വിര
മിച്ചവരെ ദിവസക്കൂലിക്ക് അതേ
വകുപ്പുകളിൽ നിയമിക്കാനും കേ
ന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകുക
യുണ്ടായി.പ�ൊതുമേഖലാ സ്ഥാപ
നങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവത്കരണ
നടപടികളിലൂടെ വലിയ ത�ോതിൽ
ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്ക
പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതിവർഷം 2 ക�ോടി
പുതിയ ത�ൊഴിലുകൾ വാഗ്ദാനം
ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറിയ
മ�ോദി സർക്കാർ, ലക്ഷക്കണക്കി
ന് ത�ൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാ
ക്കിക്കൊണ്ട് യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവി
ഇരുളടഞ്ഞതാക്കിയിരിക്കുന്നു.
കേന്ദ്ര മ�ോദി സർക്കാർ ആവി
ഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന യുവജന
ദ്രോഹനയങ്ങൾ തന്നെയാണ്
എല്ഡിഎഫ് ഗവൺമെന്റും നട
പ്പിലാക്കുന്നത്. 1991 മുതൽ ക�ോൺ

കയും സ്ഥിരം ത�ൊഴിൽ എന്ന
അവകാശംഅസ്തമിക്കുകയുംചെയ്യും.

ത�ൊഴിലില്ലായ്മ: മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥയുടെ സൃഷ്ടി

മാനവചരിത്രത്തിൽ മുതലാ
ളിത്ത വ്യവസ്ഥ ഉദയം ചെയ്തതി
നുശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു പ്ര
തിഭാസമാണ് ത�ൊഴിലില്ലായ്മ.
അധ്വാനശക്തി മാത്രം കൈമുത
ലായുള്ള തികച്ചും സ്വതന്ത്രനായ
ത�ൊഴിലാളി ആവിർഭവിച്ചത് മു
തലാളിത്ത സാമൂഹ്യ ക്രമത്തോ
ട�ൊപ്പമാണ്. ത�ൊഴിലാളികളുടെ
അധ്വാനഫലം മുതലാളി കവർ
ന്നെടുക്കുന്നതാണ് ലാഭം അഥവാ
മിച്ചമൂല്യം. ആ മിച്ച മൂല്യമാണ് മൂ
ലധനം ആയി മാറുന്നത്. ത�ൊഴി
ലാളിയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കൂലി മുതലാ
ളി കവർന്നെടുക്കുമ്പോൾ ത�ൊഴി
ലാളിയുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി കുറ
യുകയും മാർക്കറ്റിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതി
ന്റെ ഫലമായി മുതലാളിത്ത - സാ
മ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ ഗുരുതരമായ
കമ്പോള പ്രതിസന്ധിയെ അഭി
മുഖീകരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഉൽ
പാദനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ അവർ
നിർബന്ധിതരായിത്തീരുകയും
ചെയ്യുന്നു. ഉൽപാദനം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ
സ്വാഭാവികമായി ത�ൊഴിലാളിക
ളെ പിരിച്ചു വിടേണ്ടിവരും.അങ്ങ
നെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു
ത�ൊഴിലില്ലാപ്പട സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.
എല്ലാ മുതലാളിത്ത- സാമ്രാജ്യത്വ

രാജ്യങ്ങളിലും ത�ൊഴിലില്ലാത്ത
ക�ോടാനുക�ോടി യുവാക്കൾ അതി
ജീവനത്തിനുവേണ്ടി പ�ൊരുതേ
ണ്ട ഗതികേടിലാണ്. രൂക്ഷമായ
കമ്പോള പ്രതിസന്ധിമൂലം മരണാ
സന്നമായ മുതലാളിത്ത സാമ്രാ
ജ്യത്വത്തിന് പുതിയ ത�ൊഴിലുക
ള�ൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല. എന്നു
മാത്രമല്ല, നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
ത�ൊഴിലുകൾകൂടി കവർന്നെടുത്ത്
ആയുസ്സ് നീട്ടി എടുക്കുവാനുള്ള
തത്രപ്പാടിലാണ് മുതലാളിത്ത വ്യ
വസ്ഥിതി.
കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തി
ലിരിക്കുന്ന ബിജെപി സർക്കാരി
ന്റെ നയനടപടികൾ പരിശ�ോധി
ച്ചാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ
വസ്തുതയാണെന്ന് ബ�ോധ്യമാകും.
പ്രതിവർഷം രണ്ട് ക�ോടി പുതിയ
ത�ൊഴിലുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്
അധികാരത്തിലേറിയ നരേന്ദ്ര
മ�ോദി സർക്കാർ ഒരു ത�ൊഴിലു
പ�ോലും പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കാതെ
ഉണ്ടായിരുന്ന ത�ൊഴിൽ പ�ോലും
ഇല്ലാതാക്കുന്നു. 2018ൽ നാഷണൽ
സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേ
ഷൻ പറഞ്ഞത്, 45 വർഷത്തി
നിടയിലെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ
ത�ൊഴിലില്ലായ്മയിലൂടെയാണ്രാജ്യം
കടന്നു പ�ോകുന്നതെന്നാണ്. ഓര�ോ
മണിക്കൂറിലും ഒരു ത�ൊഴിൽ രഹി
തൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന
ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്ക് നാഷണൽ
ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറ�ോ
ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പുറത്തുവി
ടുകയും ചെയ്തു. ഭയാനകമായ നി
ലയിൽ ത�ൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കു
മ്പോഴും കാലങ്ങളായി ത�ൊഴിൽ
നൽകിപ്പോരുന്ന പ�ൊതുമേഖലാ
സ്ഥാപനങ്ങൾ ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ
ക്ക് തീറെഴുതുകയാണ് മ�ോദി സർ
ക്കാർ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ,ബി.
എസ്.എൻ.എൽ, ബി.പി.സി.എൽ
തുടങ്ങിയ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ
കുത്തകകൾക്ക് തീറെഴുതുന്നതിലൂ
ടെ ത�ൊഴിൽനഷ്ടമെന്നത് അതി
ഗുരുതരമായ നിലയിൽ വർദ്ധിക്കും.
ലാഭാധിഷ്ഠിത ഉൽപാദന സമ്പ്ര
ദായമാണ് ത�ൊഴിലില്ലായ്മ അടക്ക
മുള്ള സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാന കാരണം.മുതലാളി
ത്ത സാമൂഹ്യക്രമം അവസാനിപ്പി
ച്ച സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ എല്ലാ
വർക്കും ത�ൊഴിൽ നൽകിയിരുന്നു
എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട
താണ്. എല്ലാവർക്കും ത�ൊഴിൽ
നൽകിക്കൊണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻ
റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അടച്ചുപൂട്ടിയ
ഏക രാജ്യം സ�ോവിയറ്റ് യൂണി
യൻ ആയിരുന്നു. ത�ൊഴിലില്ലായ്മ
ക്കെതിരായ ഏത�ൊരു പ്രക്ഷോ
ഭവും ഉള്ളടക്കത്തിൽ ത�ൊഴിലി
ല്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുതലാളിത്ത
സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിനെതിരായ പ�ോ
രാട്ടമായി മാറണം. സംസ്ഥാനത്ത്
രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യുവജന പ്രക്ഷോ
ഭത്തിന് ആ ദിശയിൽ മുന്നേറാൻ
സാധിക്കും.
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കടൽ മത്സ്യബന്ധനംക�ൊണ്ട് ഉപജീവനം തേടുന്ന 40 ലക്ഷം ത�ൊഴിലാ

ളികളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. അനുബന്ധ ത�ൊഴിലിൽ രണ്ടുക�ോടി പേരും. ഏതാ
ണ്ട് 10 ക�ോടി മനുഷ്യരുടെ ജീവിത മാർഗമാണ് മത്സ്യബന്ധനം. അതിൽ
90 ശതമാനവും അരപ്പട്ടിണിക്കാരാണുതാനും. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേ
ഖലയിലെ ഏത�ൊരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെയും മുഖ്യപരിഗണന ഈ വിഭാഗം
ത�ൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാവണം. പക്ഷേ കഴി
ഞ്ഞ ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളായി, പ്രത്യേകിച്ചും ആഗ�ോളവൽക്കരണ വിനാശ
പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ക്രമേണ മത്സ്യബന്ധനം ക�ൊണ്ട് ഉപ
ജീവനം കഴിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം തകർക്കുന്ന നടപടികളാണ് കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കൈക്കൊണ്ടുവരുന്നത്.

ജനര�ോഷത്തിന് മുന്നിൽ
പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും,
ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക്
കേരളതീരത്തെ മത്സ്യസമ്പത്ത്
വാരിയെടുത്തു ക�ൊണ്ടു പ�ോകാൻ
അനുവാദം നൽകിയ കേരള സർ
ക്കാരിന്റെയും, "ബ്ലൂ ഇക്കോണമി"
എന്ന പേരിലുള്ള നയരേഖയുമാ
യി നീങ്ങുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ
യും നീക്കം ഈ ദിശയിലായിരു
ന്നു.
പ്രതിസന്ധികളിൽനിന്നും കര
കയറാൻ പാടുപെടുന്ന കേരളത്തി
ലെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയെ കൂ
ടുതൽ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒരു
പദ്ധതിയുടെ ഗൂഢനീക്കങ്ങളാണ്
അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നത്.
ആഴക്കടൽമത്സ്യബന്ധനത്തി
നും മത്സ്യ സംസ്കരണത്തിനും വി
പണനത്തിനുംവേണ്ടി ഇഎംസി
സി ഗ്ലോബൽ കൺസ�ോർഷ്യം
എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ
ഉപ കമ്പനിയായ ഇഎംസിസി
ഇന്റർനാഷണൽ(ഇന്ത്യ) പ്രൈവ
റ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി കേരള സർക്കാ
രിന്റെ വ്യവസായ വികസന ക�ോർ
പ്പറേഷനും കേരള ഷിപ്പിങ് ആന്റ്
ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ ക�ോർ
പ്പറേഷനും ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപ
ത്രത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഏറെ
ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാ
ണ്.
ആഴക്കടൽമത്സ്യബന്ധനത്തി
നുള്ള പുതിയ 400 അത്യാധുനിക
ട്രോളറുകൾ നിർമ്മിച്ച്, നമ്മുടെ
കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളെ അരിച്ചു
പെറുക്കിയെടുത്ത്, അത് സംസ്ക
രിച്ച്, സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും
വിറ്റഴിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ക�ോ
ടികൾ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു ബൃ
ഹത്പദ്ധതിയാണ് കേരള സർ
ക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ ഇഎംസിസി
കമ്പനി സമർപ്പിച്ചത്.
ഈ കമ്പനിയുമായി ഒരു ചർ
ച്ചയും കരാറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെ
ന്നും അസംബന്ധമായ ആര�ോപ
ണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നു
മായിരുന്നു സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ്
വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും വ്യവസായ
വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ഇതിനെക്കു
റിച്ചുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ.

എന്നാൽ, കുത്തക കമ്പനിയുമാ
യി നടത്തിയ ചർച്ചകളും ധാരണാ
പത്രവും വ്യവസ്ഥകളും തെളിവു
സഹിതം പുറത്തായത�ോടെ മന്ത്രി
മാരും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളും പ്ര
തിസന്ധിയിലായി. കമ്പനിക്ക്
ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറത്ത് സർക്കാർ
നാലേക്കർ ഭൂമി അനുവദിച്ചത് വ്യ
വസായ മന്ത്രിക്ക് സമ്മതിക്കേ
ണ്ടി വന്നു.
ലക്ഷക്കണക്കിന് പരമ്പരാ
ഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും
ബ�ോട്ടുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന
ആയിരങ്ങളും പതിനായിരക്കണ
ക്കിന് അനുബന്ധ ത�ൊഴിലാളി
കളും തങ്ങളുടെ ഉപജീവനം കണ്ടെ
ത്തുന്ന, കേരളത്തിലെ മത്സ്യമേ
ഖലയുടെ സമ്പൂർണ്ണ കുത്തകവൽ
ക്കരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടി
രുന്നത്.
ബിൽഡ്, ഓൺ, ഓപ്പറേറ്റ്
ആന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (ബൂട്ട്) എന്ന
വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഈ കമ്പനി
യെ കേരളതീരത്തേക്ക് ക�ൊണ്ടു
വന്നത്. ഇതേ പ�ോലുള്ള വ്യവ
സ്ഥകൾ മുന്നോട്ട് വച്ചുക�ൊണ്ടാണ്
വിഴിഞ്ഞത്ത് അദാനി വന്നത്.
മത്സ്യത�ൊഴിലാളികളെ ഒഴിപ്പിച്ച്
ആ പ്രദേശമാകെ വികസിപ്പിച്ചെ
ന്നാണ് ഈ സർക്കാരുകൾ നമ്മെ
ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താൻശ്രമിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം അന്തർദ്ദേശീയ
വിമാനത്താവളവും ഇവർ 'വിക
സിപ്പിച്ചത്' ഇതേ തന്ത്രത്തിലൂടെ
തന്നെയായിരുന്നു.
ആഴക്കടൽ മത്സ്യസമ്പത്ത്
ക�ൊള്ളയടിക്കാൻ കുത്തക കമ്പ
നികളെ ആനയിച്ച് ഇപ്പോൾ നട
ക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾക്ക് "കേരളത്തി
ന്റെ മത്സ്യമേഖലാ വികസനം"
എന്നുതന്നെയാണ് സർക്കാർ പേ
രിട്ടിരിക്കുന്നതും !
വിദേശ ഫാക്ടറികപ്പലുകളെ
ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ മീൻ പിടി
ക്കാൻ അനുവദിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള പല
പദ്ധതികളും കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ്
ആസൂത്രണം ചെയ്തുക�ൊണ്ടുവന്ന
പ്പോഴെല്ലാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
കളും സംഘടനകളും ഉയർത്തിയ
ശക്തമായ എതിർപ്പിന�ോട�ൊപ്പം

നിലക�ൊള്ളേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മു
ടെ സർക്കാരുകൾക്ക്. കേന്ദ്ര സർ
ക്കാർ നിയ�ോഗിച്ച ഡ�ോ.മീനാകു
മാരി കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്ര
കാരം 270 വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക്
നമ്മുടെ സമുദ്രാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ
മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പെർമിറ്റ്
നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ കേ
രളത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന അതിശ
ക്തമായ പ്രതിഷേധം ഈ സർ
ക്കാർ മറക്കുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടി
യാണ് ?
വൻകിട കപ്പലുകൾ വഴിയുള്ള
അമിതമായ
മത്സ്യചൂഷണം
കാരണം രൂക്ഷമായ മത്സ്യക്ഷാ
മം നേരിടുന്ന കടലിലേക്കാണ്
വീണ്ടും ഈ നീക്കം നടത്തിയത്.
വൻകിട കമ്പനികളുമായി കരാ
റുണ്ടാക്കി അവരെ അഴിച്ചുവിട്ടാൽ

ടെ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം
പറയുന്ന പതിവ് പല്ലവികളായി
അതു മാറി.
കടലിന്റെ സമ്പത്താകെ സമാ
ഹരിച്ചെടുക്കാനെന്ന ലക്ഷ്യത്തോ
ടെ 2018ല് ആരംഭിച്ച പ്രക്രിയയു
ടെ സമാപനം എന്ന നിലയിലാ
ണ് "ബ്ലൂ ഇക്കോണമി" നയം വരു
ന്നത്. നയരേഖ 2021 ഫെബ്രുവരി
17ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി അറി
യിപ്പ് വരുന്നതിനുമുമ്പ് ല�ോക
ബാങ്ക്, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, ഉദ്യോ
ഗസ്ഥ സാങ്കേതിക മേധാവികൾ
തുടങ്ങി ഉന്നത ശ്രേണികളിലുള്ള
വരുമായി സർക്കാർ വിശദമായ
ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.പക്ഷേ ഈ
മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവസ
ന്ധാരണം നടത്തുന്ന 10 ക�ോടി
മനുഷ്യരുടെ പ്രതിനിധികളെ
ആരെയും സർക്കാർ കണ്ടില്ല. ഇം
ഗ്ലീഷിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ച രേഖ പഠിച്ച് അഭിപ്രായം
പറയാൻ അവർക്ക് നൽകിയത്
വെറും പത്തുദിവസം. തീരക്കടലി
ന്റെ, ആഴക്കടലിന്റെ സമ്പത്ത്
അപ്പാടെ ദേശത്തെയും വിദേശ
ത്തെയും കുത്തക കമ്പനികൾക്ക്
ദാനംചെയ്യാൻ അണിയിച്ചൊരു
ക്കി ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് ഈ നയം.
ഇപ്പോൾതന്നെ മത്സ്യസമ്പത്തി
ന്റെ ദൗർലഭ്യവും പ്രകൃതി ക്ഷോ
ഭങ്ങളും കാരണം ഈ ത�ൊഴിലാ
ളികൾ ക�ൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലാ
ണ് ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നത്.

വിദേശ ഫാക്ടറികപ്പലുകളെ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ
മീൻ പിടിക്കാൻ അനുവദിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള പല പദ്ധ
തികളും കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത്
ക�ൊണ്ടുവന്നപ്പോഴെല്ലാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക
ളും സംഘടനകളും ഉയർത്തിയ ശക്തമായ എതിർ
പ്പിന�ോട�ൊപ്പം നിലക�ൊള്ളേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മു
ടെ സർക്കാരുകൾക്ക്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയ�ോ
ഗിച്ച ഡ�ോ.മീനാകുമാരി കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശ
പ്രകാരം 270 വിദേശ കപ്പലുകൾക്ക് നമ്മുടെ സമു
ദ്രാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പെർ
മിറ്റ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ
ഉയർന്നുവന്ന അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഈ
സർക്കാർ മറക്കുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ?
ആഴക്കടൽ മാത്രമല്ല തീരക്കടലും
കാലിയാകുമെന്നതല്ലേ നമ്മുടെ
അനുഭവം.
പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴി
ലാളികളുടെ സ്ഥിരം സംരക്ഷക
രായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കയറി നിൽ
ക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ, മത്സ്യ
ത�ൊഴിലാളികളെ അടിയ�ോടെ
വാരി തകർക്കുന്ന നീക്കങ്ങളാണ്
നടത്തുന്നത്.
ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് ദ�ോഷക
രമായത�ൊന്നും നടപ്പാക്കില്ലെന്ന്
ഇവർ ആണയിടും. തെളിവുകള�ോ

കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ ക�ോൺഗ്ര
സ് സർക്കാരും തുടർന്ന് ബിജെപി
സർക്കാരും പിന്തുടർന്ന നയങ്ങ
ളെല്ലാം അങ്ങേയറ്റം ജനദ്രോഹ
കരമായിരുന്നു. തീരദേശ പരിപാ
ലന നിയമം, വള്ളം അടുപ്പിക്കു
ന്നതിന് ക�ൊണ്ടുവന്ന നിയന്ത്ര
ണങ്ങൾ, വിദേശ ഫാക്ടറി കപ്പ
ലുകൾക്ക് ആഴക്കടലിൽനിന്ന്
നമ്മുടെ മത്സ്യസമ്പത്ത് ഒന്നാകെ
വാരി ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ നൽകിയ
അനുവാദങ്ങൾ, മീനാകുമാരി
കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയെ

ല്ലാം മത്സ്യമേഖലയിലെ ചെറുകിട
ജീവിതങ്ങളെ തകർക്കുന്നതായി
രുന്നു. ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചി
രിക്കുന്ന പുതിയ നയം ഈ തകർ
ച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയേ ഉള്ളൂ. എന്ന്
മാത്രമല്ല, മത്സ്യം, ധാതുക്കൾ,
ഇന്ധനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം
അപ്പാടെ വലിച്ചെടുത്തു പ�ോകാൻ
കുത്തക വ്യവസായികൾക്ക് അവ
സരമ�ൊരുക്കുക എന്നതും ഇത്
ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. വമ്പിച്ച പാരി
സ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളു ണ്ടാ
ക്കുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് ഈ നയ
ത്തിലുള്ളത്. ചെറുകിട മത്സ്യബ
ന്ധനത്തിനും വിപണനത്തിനും
വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ക�ൊണ്ടു
വരികയും ചെയ്യും. ഈ നയത്തി
ന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന മേഖ
ലകളെല്ലാംതന്നെ വലിയ മുതൽ
മുടക്ക് വേണ്ടവയാണ്. സാധാര
ണക്കാരന് അവിടേക്ക് പ്രവേശ
നം ഇല്ലതന്നെ. ഈ നയം നടപ്പി
ലാക്കുന്നതു വഴി തുറമുഖങ്ങളുടെ
എണ്ണത്തിലെ വർദ്ധന, വൻത�ോ
തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി
കൾ എന്നിവമൂലം കടലാക്രമണം
രൂക്ഷമാവും. തീരങ്ങൾ കടലെടു
ത്തു പ�ോകും. തീരദേശജനത കൂ
ടുതൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടും.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം നിർമാണദ
ശയിൽതന്നെ സൃഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന കെടുതികൾക്ക് തീരദേശ
ജനത ഇരയാവുന്നത് നീറുന്ന ഉദാ
ഹരണമാണ്. ഇത്രയും ദ�ോഷക
രമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു നയത്തി
ന്റെ ചർച്ചാവേളയിൽ സംസ്ഥാന
സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ എതിർ
പ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയ�ോ കേരളജ
നതയെ ഇതിനെതിരെ ഉണർ
ത്തുകയ�ോ ചെയ്തില്ല എന്നകാര്യം
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നുമാത്ര
മല്ല, കേരള സർക്കാരും സമാന
മായ രീതിയിൽതന്നെ പ്രവർത്തി
ക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ്,
ഇഎംസിസി യുമായി നടന്ന രഹ
സ്യ ഇടപാടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കുത്തകകൾക്കായി കാർഷിക
മേഖലയിലെ ജീവിതത്തെ തകർ
ക്കുന്ന തരത്തിൽ ക�ൊണ്ടുവന്ന
മൂന്ന് നിയമങ്ങളെ പ�ോലെതന്നെ
മാരകമാണ് ബ്ലൂ ഇക്കോണമി എന്ന
നയവും. കടലും തീരവും അതിനെ
ആശ്രയിച്ചുള്ള ജീവിതവും സംര
ക്ഷിക്കാൻ തീരദേശ ജനത ഒറ്റ
ക്കെട്ടായി കർഷക സമരത്തിന്റെ
മാതൃകയില് സംഘടിച്ച് പ്രതി
ര�ോധനിര സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഒരേ
ഒരു രക്ഷാമാർഗ്ഗം മാത്രമേ അവ
ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ.മത്സ്യമേഖലയി
ലെ ത�ൊഴിലാളികളും ബഹുജന
ങ്ങളും സ്വന്തം ജനകീയ സമരസ
മിതികൾക്ക് രൂപം നൽകി സം
ഘടിച്ചു ക�ൊണ്ട്, ജാഗ്രതയ�ോടെ
നിലക�ൊള്ളണമെന്നാണ് ഓര�ോ
നിമിഷവും നമ്മെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ
ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്.
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മ്യാ ൻമർ വീണ്ടും പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസലർ ആങ്

സാൻ സൂക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള, ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്ക
പ്പെട്ട ഗവണ്മെന്റിനെ ഒരു പട്ടാള അട്ടിമറിയിലൂടെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് മ്യാൻ
മറിലെ സൈനിക ശക്തിയായ തത്മദ�ോവ് ഒരിക്കൽക്കൂടി അധികാരം പിടി
ച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. സൂക്കിയും മറ്റ് നാഷണൽ ലീഗ് ഫ�ോർ ഡെമ�ോക്രസി
(എൻഎൽഡി) നേതാക്കളും ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ ഈ അട്ടിമറി മ്യാൻമറിലെ ജനാധിപത്യ സ്നേഹികളായ ജനങ്ങൾ
അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. പട്ടാളത്തിന്റെ ഭീഷണിയും അടിച്ചമർത്തലുമ�ൊക്കെ അവ
ഗണിച്ചുക�ൊണ്ട് രാജ്യത്തുടനീളം ജനകീയ പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുകയാണ്.

വിദ്യാർത്ഥികൾ,

അദ്ധ്യാപ
കർ, യുവാക്കൾ, വനിതകൾ, ത�ൊ
ഴിലാളികൾ, കർഷകർ തുടങ്ങി
എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ആയിര
ങ്ങളായി ദിവസേന തെരുവിലി
റങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേതാ
ക്കളെവിട്ടയയ്ക്കണമെന്നുംസൈനിക
സ്വേച്ഛാധിപത്യം അവസാനിപ്പി
ക്കണമെന്നും ജനാധിപത്യം പു
നസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യ
പ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് 2020 ഫെബ്രുവരി
7ന് യാംഗങ്ങിൽ പതിനായിര
ങ്ങൾ പ്രകടനംനടത്തി. നേരായി
ചിന്തിക്കുന്ന അന്തർദ്ദേശീയ സമൂ
ഹവും സൈനിക അട്ടിമറിയെ
ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും
ജനങ്ങളുടെ ന്യായമായ പ്രക്ഷോ
ഭത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാ
പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോഴത്തെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ
പശ്ചാത്തലം

2020 നവംബറിൽ നടന്ന തെ
രഞ്ഞെടുപ്പിൽ സൈനിക പിന്തു
ണയുള്ള യൂണിയൻ സ�ോളിഡാ
രിറ്റി ആന്റ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് പാർ
ട്ടി(യുഎസ്ഡിപി)ക്കെതിരെ സൂക്കി
നയിച്ച എൻഎൽഡി വൻ വിജയം
നേടുകയുണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടു
പ്പിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്നും പരാ
തിപ്പെട്ടിട്ട് യാത�ൊരു നടപടിയും
കൈക്കൊണ്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു
അട്ടിമറിക്ക് ന്യായീകരണമായി
പട്ടാളം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, കൃ
ത്രിമം നടന്നതിന് തെളിവ�ൊന്നു
മില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷ
നും ദേശീയ, അന്തർദ്ദേശീയ മാ
ദ്ധ്യമങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
2008ലെ ഭരണഘടനയാകട്ടെ
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സൈന്യ
ത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതാണ്.
644 അംഗ പാർലമെന്റിൽ 166
സീറ്റ്, അതായത് 25 ശതമാനം,
സൈന്യത്തിനായി നീക്കിവച്ചി
രുന്നു. ബാക്കി 476 സീറ്റുകളിലേ
യ്ക്ക് മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നട
ക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തരം, പ്രതിര�ോ
ധം, അതിർത്തി കാര്യങ്ങൾ എന്നീ
സുപ്രധാന വകുപ്പുകളും സൈന്യ
ത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരു
ന്നു. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളിൽ
സൈന്യത്തിന് വീറ്റോ അധികാ
രവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിൻവാതി
ലിലൂടെ അധികാരം പിടിച്ചടക്കാൻ
സൈന്യത്തിന് പഴുത് നൽകുന്ന
ഈ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളു
ടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് പട്ടാളം, തെ
രഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവണ്മെന്റിനെ

അട്ടിമറിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ അധി
കാരം കൈക്കലാക്കിയത്. അടി
യന്തര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച്
ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് അധികാരം
ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും ഒരു വർഷ
ത്തിനുള്ളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നട
ത്തി ജനാധിപത്യ മാർഗത്തിൽ
അധികാരത്തിലെത്തുന്ന ഗവണ്മെ
ന്റിന് അധികാരം കൈമാറുമെന്നു
മുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഷ്യം, മുൻ
കാല അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്ത
ലത്തിൽ, വിശ്വസിക്കുവാൻ ജന
ങ്ങൾ തയ്യാറല്ല.

പാതിവെന്ത ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം

ബർമ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന
മ്യാൻമർ 1948 ജനുവരി 4ന് ബ്രി
ട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിയിൽ
നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേ
ടുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സ്വാ
തന്ത്ര്യ സമരത്തിലൂടെയാണ്.
അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ
ദേശീയ നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനാ
യിരുന്നു ജനറൽ ആംഗ് സാൻ.
സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ഒരു പരമാധി
കാര ബൂർഷ്വാ രാഷ്ട്രമായിത്തീരു
ന്നതിനുമുമ്പ് വിവിധ വംശീയ വി
ഭാഗങ്ങളും ജനറൽ ആംഗ് സാ
നെപ്പോലുള്ള സൈനിക ഓഫീ
സർമാരുമ�ൊക്കെ സായുധ പ�ോ
രാട്ടം നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പി
ന്നീട്, ആംഗ് സാൻ, സിവിലിയൻ
പ്രസ്ഥാനമായ ആന്റി ഫാസിസ്റ്റ്
പീപ്പിൾസ് ഫ്രീഡം ലീഗിൽ (എഎ
ഫ്പിഎഫ്എൽ) ചേരുകയുണ്ടാ
യി. പ്രക്ഷോഭകാരികളുടെ വിവിധ
വംശീയ ഗ്രൂപ്പുകളെയും വിഘടന
വാദികളായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളെ
യും ഒരു വിശാല വേദിയിൽ അണി
നിരത്താൻ ആ പ്രസ്ഥാനം ശ്ര
മിച്ചിരുന്നു. പരസ്പരം കലഹിച്ചി
രുന്നഈവംശീയഗ്രൂപ്പുകളെയെല്ലാം
പീപ്പിൾസ് വ�ോളന്റിയർ ഓർഗ
നൈസേഷൻ (പിവിഒ) എന്ന ഒരു
അർദ്ധസൈനിക സംഘടനയിൽ
ഒന്നിപ്പിക്കാനും അവർ ശ്രമിച്ചു.
പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഈ വിഭാ
ഗങ്ങളെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചണിനിര
ത്താനുള്ള ഈ ശ്രമത്തിനിടയിൽ
എഎഫ്പിഎഫ്എൽ നേതൃത്വം
പല വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കും തയ്യാറാകു
കയും അത് സമരത്തെ ദുർബല
പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 1947 ജൂലൈ
മാസത്തിൽ ആംഗ് സാൻ ക�ൊ
ല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
മ്യാൻമറിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം
നടക്കുമ്പോൾ ചരിത്രപരമായി
ല�ോകം സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെയും

ത�ൊഴിലാളവർഗ വിപ്ലവത്തിന്റെ
യും യുഗത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ ല�ോക മുതലാളിത്തം പു
ര�ോഗമന സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു
പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തിയായി മാറി
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ,
ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെയും
ഏഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങ
ളിലെയും ക�ോളനി വാഴ്ചയ്ക്കെ
തിരായ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടി
രുന്ന മുതലാളി വർഗത്തിന് വീര്യം
നഷ്ടപ്പെടുകയും മുതലാളിത്തവിരുദ്ധ
സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള ഭീതിയാൽ സാമ്രാജ്യത്വവും
ജന്മിത്തവുമായി സന്ധിചെയ്തുക�ൊ
ണ്ട് അധികാരം നേടിയെടുക്കാ
നുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുകയും ചെ
യ്തിരുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടേതട
ക്കം ഈ രാജ്യങ്ങളിലെയെല്ലാം
ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവ
മുന്നേറ്റങ്ങളും രാഷ്ട്ര നിർമാണ പ്ര
ക്രിയയും പാതിവെന്ത നിലയിൽ
പര്യവസാനിക്കുകയാണുണ്ടായ
ത്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം ഇന്ത്യ
യിലെപ്പോലെതന്നെ മ്യാൻമറി
ലെയും സന്ധിമന�ോഭാവം പേറു
ന്ന മുതലാളിവർഗത്തിന് അധി
കാരം കൈമാറുകയാണുണ്ടായത്.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു
പരമാധികാര മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്ര
മായി മാറിയിട്ടും മ്യാൻമറിന്റെ
സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം
അസ്ഥിരതയുടേതായി തുടർന്നത്.

തത്മദ�ോവ്
രംഗത്തുവന്നതെങ്ങനെ

തത്മദ�ോവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന
ബർമ്മയിലെ സായുധ സേനയ്ക്ക്
ഉയർന്നുവരുന്ന മുതലാളി വർഗ്ഗ
ത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു.
അവർ ബർമയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസ
മരത്തിൽ സുപ്രധാനമായ പങ്ക്
വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ജനാധി
പത്യ സംവിധാനത്തിന്റെയും സം
രക്ഷകരെന്നനിലയിലാണ്അവരെ
ജനങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചത്. 1958ൽ
എഎഫ്പിഎഫ്എൽ പിളർന്ന
ത�ോടെ ഒരു പട്ടാള അട്ടിമറിയുടെ
ഭീഷണി ഉയർന്നു. സ്ഥിതിഗതി
കൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കു
ന്നതിനായി സൈന്യത്തെ വിളി
ച്ച് ഒരു താത്ക്കാലിക ഗവണ്മെ
ന്റുണ്ടാക്കാൻ അന്ന് നിലവിലിരു
ന്ന ഗവണ്മെന്റ് നിർബ്ബന്ധിതമാ
യി. 1958 ഒക്ട�ോബർ 27ന് അവർ
അധികാരമേറ്റു. അന്നുമുതലാണ്

ഭരണഘടനാനുസൃതമെന്ന് ത�ോ
ന്നുംവിധമുള്ള സൈനിക വാഴ്ചയു
ടെ പാരമ്പര്യം മ്യാൻമറിൽ തുട
ങ്ങുന്നത്. താത്കാലിക ഗവണ്മെ
ന്റ് തുടക്കത്തിൽ മുൻഗാമികളുടെ
പാതയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അഴി
മതി തടയാനും ഭരണ കാര്യക്ഷ
മത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രാദേശിക
വിഘടനവാദ സേനകളെ അമർ
ച്ച ചെയ്യാനുമ�ൊക്കെ ശ്രമമുണ്ടായി.
ഈ കാലയളവിൽ വ�ോട്ടുചെയ്യാ
നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാനു
മ�ൊക്കെയുള്ള അവകാശം പൗര
ന്മാർക്ക് നൽകുന്നതുപ�ോലുള്ള
ജനാധിപത്യ പരിഷ്കരണങ്ങ
ള�ൊക്കെ നടന്നു. 1960 ലെ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിനെത്തുടർന്ന് ഒരു സി
വിലിയൻ ഗവണ്മെന്റ് രൂപീകരി
ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതു
ക�ൊണ്ടൊന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ
മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെന്നുമാത്രമല്ല ദേശീ
യ�ോദ്ഗ്രഥന പ്രക്രിയ അപകട
ത്തിലാകുകയും ചെയ്തു. 1962 മാർ
ച്ച് 2ന് ഒരു പട്ടാള അട്ടിമറി നട
ത്താൻ ഇത് സൈന്യത്തിന് അവ
സരം നൽകി. ഇത�ോടെ ജനാധി
പത്യ ഗവണ്മെന്റ് ഇല്ലാതാകുകയും
നേരിട്ടുള്ള സൈനിക ഭരണം
ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 1988 വരെ
അത് തുടർന്നു. സ്ഥിരവും ശക്ത
വുമായ ഒരു ഗവണ്മെന്റിനുകീഴിൽ
കഴിയുന്നത്ര സുഗമമായി മുതലാ
ളിത്ത ദൃഢീകരണം നടത്താൻ
സൈനിക വാഴ്ച സഹായകമാണെ
ന്ന് മ്യാൻമറിലെ മുതലാളിവർഗം

കഴിയവെ 1991 ൽ ന�ോബൽ സമ്മാ
നിതയായ സൂക്കി ''ശക്തിഹീനരു
ടെ കരുത്തിന്റെ പ്രതീക'' മെന്ന്
വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
കാലംചെല്ലുംത�ോറുംസൈനിക
ഭരണത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യമുഖം
കൂടുതൽകൂടുതൽ വെളിപ്പെടുകയും
ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ പട്ടാള
ഭരണത്തിന്
അന്ത്യം
കുറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 2010ൽ
പ�ൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക
യും 2011ൽ പട്ടാളഭരണം ഔദ്യോ
ഗികമായിത്തന്നെ അവസാനിപ്പി
ച്ചുക�ൊണ്ട് പേരിന് ഒരു സിവിലി
യൻ ഗവണ്മെന്റ് നിലവിൽ വരി
കയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നിരവധി
ജനാധിപത്യ പരിഷ്കരണങ്ങൾ
കൈക്കൊള്ളുകയുണ്ടായി. ''അച്ച
ടക്കം പൂത്തുലയുന്ന ജനാധിപത്യം''
എന്നാണ് സൈന്യം ഇതിനെ വി
ശേഷിപ്പിച്ചത്. മ്യാൻമർ ജനത
യുടെയും ല�ോകപ�ൊതുജനാഭിപ്രാ
യത്തിന്റെയും സമ്മർദ്ദംമൂലം ഒരു
പ്രത്യേക തരത്തിൽ ജനാധിപ
ത്യത്തെ
അംഗീകരിക്കാൻ
സൈന്യം തയ്യാറായി. 2015ലെ
പ�ൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സൂക്കി
യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഎൽ
ഡി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധി
കാരത്തിലെത്തി. സൈന്യമാകട്ടെ
എതിർപ്പൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചുമില്ല.
സൂക്കിയും സൈന്യവും തമ്മിൽ
ധാരണയിലാണെന്ന അഭ്യൂഹം
പ�ോലും ഉയർന്നു. എന്നാൽ സൂക്കി
യുടെ മക്കൾ വിദേശപൗരത്വമുള്ള

തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവരുടെ ഈ
വർഗ താല്പര്യമാണ് സൈന്യത്തെ
അധികാരത്തിലെത്തിച്ചതും നി
ലനിർത്തിയതുമ�ൊക്കെ.

വരായതിനാൽ മ്യാൻമറിലെ ഭര
ണഘടനയനുസരിച്ച് അവർക്ക്
പ്രസിഡന്റുപദം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ യഥാർത്ഥ നേതാവെന്ന
നിലയിൽ അവർ വലിയ അംഗീ
കാരം നേടുകയും സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസ
ലർ എന്ന ഔദ്യോഗിക പദവിയിൽ
അവര�ോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

യഥാർത്ഥ നേതൃത്വമായി
സൂക്കിയുടെ ഉദയം

ഇതിനിടയിലാണ്, സ്വാത
ന്ത്ര്യസമര നായകനായ ആംഗ്
സാന്റെ പുത്രിയായ ആംഗ് സാൻ
സൂക്കി വലിയ പ്രശസ്തി നേടുക
യും രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ വാഴ്ച
പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയു
ള്ള സമർപ്പിത പ�ോരാട്ടത്തിലൂടെ
യഥാർത്ഥ ജനനേതാവായി ഉയർ
ന്നുവരികയും ചെയ്തത്. സൂക്കിക്ക്
ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ അംഗീകാരം
വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കിയ സൈനിക ഭരണകൂടം 1989
വരെ നീണ്ട പതിനഞ്ചുവർഷക്കാ
ലം അവരെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർ
പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ജന
കീയസമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന്2010ൽ
അവരെ മ�ോചിപ്പിക്കാൻ സൈന്യം
നിർബന്ധിതമായി. വീട്ടുതടങ്കലിൽ

റ�ോഹിംഗ്യന് പ്രശ്നത്തില്
സൂക്കി വിമർശനം നേരിട്ടു

പ്രധാനമായും മുസ്ലീം വംശീയ
ന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട റ�ോഹിം
ഗ്യകൾ നിരന്തരമായ പീഡന
ങ്ങൾക്കും അടിച്ചമർത്തലിനും വി
ധേയരായിട്ടുള്ളവരാണ്. സൈനിക
സുരക്ഷാസേന ഇവർക്കുമേൽ നട
ത്തിയ ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലി
ന�ോട് അനുരഞ്ജകനിലപാട് സ്വീ
കരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സൂക്കി
അന്തർദ്ദേശീയ തലത്തിൽത്തന്നെ
വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേ
യയായിരുന്നു. 2017ൽ രാഖൈൻ
സ്റ്റേറ്റിൽ പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ
(ശേഷം 15-ാം പേജില്)
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F-¶ ]-Z-hnbpw Cu e-£y-¯n-\m-bn hn\n-tbm-Kn¡pw
1. മുതലാളിമാരുടെ ആസ്തി വർ
ദ്ധിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി മാത്രമായി
കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടായി
നടപ്പാക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധമായ സാ
മ്പത്തിക നയ നടപടികൾ പൂർ
ണ്ണമായി പിൻവലിക്കും. സർക്കാർ
ഖജനാവിലെ പണവും രാജ്യത്തി
ന്റെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും മുതലാ
ളിമാരുടെ വികസനത്തിനുവേ
ണ്ടിയല്ല, ജനക്ഷേമത്തിനുവേ
ണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന സമീപനം
അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ
കൈക്കൊള്ളും.
2. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന
സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഭീമമായ
നികുതിഭാരത്തിൽനിന്ന് മ�ോചി
പ്പിക്കും. സമ്പന്നരുടെ സ്വത്തി
ന്റെയും വരുമാനത്തിന്റെയുംമേൽ
നികുതി ചുമത്തും. നികുതി നൽ
കാതെ അതിസമ്പന്നർ കുന്നുകൂ
ട്ടിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കള്ളപ്പണവും
പിടിച്ചെടുക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ
കടവിമുക്തമാക്കും.
3. കാർഷിക�ോൽപ്പന്നങ്ങൾ
ക്ക് ന്യായവില നൽകി കർഷക
രിൽനിന്ന് സംഭരിക്കും. ഇടനില
ക്കാരെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി
നിത്യോപയ�ോഗ സാധനങ്ങളുടെ
മ�ൊത്ത-ചില്ലറ വ്യാപാരം സമ്പൂർ
ണ്ണ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗിന് കീഴിലാ
ക്കിക്കൊണ്ട് വിലവർദ്ധന തടയും.
4. ജനക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി
യുള്ള പ�ൊതുസംവിധാനങ്ങൾ
വിപുലീകരിക്കുകയും വ്യാപിപ്പി
മ്യാന്മര് പ്രക്ഷോഭം...
(14-ാം പേജില് നിന്ന്)

ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്
സൈന്യം നടത്തിയഅടിച്ചമല്ത്ത
ലില് ആയിരക്കണക്കിന് റ�ോഹിം
ഗ്യകൾ ബംഗ്ലാദേശിലേയ്ക്ക് പലാ
യനം ചെയ്തു. ഇതിനെ ന്യായീക
രിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സൂക്കിക്ക്
അന്തർദ്ദേശീയ പിന്തുണയും മനു
ഷ്യാവകാശ സംരക്ഷക എന്ന
ഖ്യാതിയും നഷ്ടമായി. സൈന്യം
വംശഹത്യ ലക്ഷ്യംവച്ച് അക്രമ
വുംക�ൊള്ളിവയ്പുംക�ൊലയുംബലാൽ
സംഗവുമ�ൊക്കെ നടത്തിയതായി
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെഅന്വേഷണ
സംഘം കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ
സൈന്യം വംശഹത്യയ്ക്ക് മുതിർന്നു
എന്ന ആര�ോപണം സൂക്കി നിഷേ
ധിച്ചു. 10 റ�ോഹിംഗ്യകളെ രഹസ്യ
മായി ക�ൊന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്
അന്വേഷിച്ച രണ്ട് പത്രപ്രവർത്ത
കരെസൈന്യംഅറസ്റ്റുചെയ്തപ്പോൾ
സൂക്കി അതിനെ എതിർത്തില്ല
എന്നുമാത്രമല്ല അവർ ഔദ്യോഗിക
രഹസ്യ നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്ന്,
വിധിവരുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെആര�ോ
പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജനാധിപത്യാഭിലാഷവുമായി
ജനങ്ങള് തെരുവില്

സൈനിക ഭരണത്തിനെതി
രെയും ജനാധിപത്യഭരണം ഉറ
പ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും ജന

ക്കുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ടും ഉൽപ്പാ ള്ള ഒരു ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനം പ്രതികളെയുംനിയമത്തിനുമുന്നിൽ യിക്കുവാനും പെൻഷൻ അനുവ
ദനരംഗം ശക്തിപ്പെടുത്തിയും ത�ൊ സംഘടിപ്പിക്കും. സത്യസന്ധവും ക�ൊണ്ടുവരാനും മാതൃകാപരമാ ദിക്കുവാനും കാർഷികമേഖലയ�ോ
ഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്ര വിശ്വാസയ�ോഗ്യവുമായ ചരിത്ര യി ശിക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടി നി ടുചേർന്ന് സൗജന്യ മെസ്സുകൾ
ഖ്യാപിത നിയമന നിര�ോധന മുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ലക�ൊള്ളും.
സ്ഥാപിക്കുവാനും അവശ്യമായ
ഉത്തരവുകൾ പിൻവലിക്കും. നി നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ തലങ്ങളി
11. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജി നിയമ നിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി
ലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്തും. ലും ജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രതാ സമി ല്ലകളിലും അത്യാധുനിക സൗക നിലക�ൊള്ളും.
പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കും. തികൾക്ക് രൂപം നൽകും.
ര്യങ്ങള�ോടുകൂടിയ മെഡിക്കൽ
15. 	ചെറുകിട-പരമ്പരാഗത
പിൻവാതിൽ നിയമനം അവസാ
7. 1986ലെ ദേശീയ വിദ്യാ ക�ോളേജുകളും സുസജ്ജമായ വ്യവസായം ശാസ്ത്രീയമായി പനഃ
നിപ്പിക്കും.
ഭ്യാസ നയത്തിൽ തുടങ്ങി ഡി. ജില്ലാ ആശുപത്രികളും യാഥാർ സംഘടിപ്പിക്കും. സ്ഥിര സ്വഭാവ
5.വർഗ്ഗീയ-ജാതീയ-വിഭാഗീയ പി.ഇ.പി., എസ്.എസ്.എ, ആർ. ത്ഥ്യമാക്കുവാൻവേണ്ടി നിലക�ൊ ത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ത�ൊഴിലവസ
വികാരങ്ങൾ കത്തിയാളിക്കാൻ എം.എസ്.എ, റൂസ തുടങ്ങിയ ള്ളും. അർഹരായവർക്കെല്ലാം സൗ രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന
ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളെ ജനാധി പരിഷ്ക്കാരങ്ങളിലൂടെ തകർക്ക ജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കും. ആര�ോ നിയമനിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി
പത്യ നിയമവാഴ്ച ഉപയ�ോഗപ്പെ പ്പെട്ട പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഗ്യമേഖലയിലെ നിലവിലുള്ള മു നിലക�ൊള്ളും.
ടുത്തി നേരിടും. വർഗ്ഗീയ- ജാ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സാധാരണക്കാ ഴുവൻ ഒഴിവുകളും നികത്തും.
16. ഭൂരഹിതരായ ആദി
തീയ-വിഭാഗീയ മന�ോഭാവങ്ങളു രുടെ കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ-മതേ
12. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾ വാസി-ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങൾ
ടെ വ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് തലമു തര- സാർവ്വത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം സമ്പൂർണ്ണമായി എഴുതിത്തള്ളുവാ ക്കും ഇതര ദരിദ്രജനവിഭാഗങ്ങൾ
റകളെ മ�ോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള ജനാ സൗജന്യമായി നൽകും.
നുള്ള നിയമ നിർമ്മാണത്തിനു ക്കും കൃഷിയ�ോഗ്യമായ ഭൂമി നൽ
ധിപത്യ വൽക്കരണത്തിന് ഉത
8. മദ്യം, മയക്കുമരുന്നുകൾ വേണ്ടി നിലക�ൊള്ളും.
കുവാൻവേണ്ടി നിലക�ൊള്ളും.
കുന്ന സാമൂഹ്യ നയങ്ങൾ ആവി തുടങ്ങിയ മാരകമായ ലഹരിവ
13. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കു
17. ബി.ഒ.റ്റി. സമ്പ്രദായം മാ
ഷ്കരിക്കും. ശ്രീനാരായണഗുരു, സ്തുക്കളുടെ വ്യാപനം തടയുവാനു വേണ്ടി ഖനനം ചെയ്ത് ഫലശൂ റ്റിക്കൊണ്ട് 30.5 മീറ്ററിൽ നാലു
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ, അയ്യൻകാളി, ള്ള നിയമ നിർമ്മാണത്തിനുവേ ന്യമായിത്തീർന്ന കൃഷിഭൂമികളും വരിപ്പാത നാഷണൽ ഹൈവേ
പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ, സഹ�ോദരൻ ണ്ടി നിലക�ൊള്ളും.
തരിശുഭൂമികളും കൃഷിയ�ോഗ്യമാ അത�ോറിറ്റിയെക്കൊണ്ട് നിർമ്മി
അയ്യപ്പൻ, പ�ൊയ്കയിൽ യ�ോഹ
9. അശ്ലീലത, ലൈംഗീക വൈ ക്കുകയും കാർഷികമേഖലകള�ോ ച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗതാഗത
ന്നാൻ, വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് തുട കൃതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വൈകല്യ ട്ബന്ധിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ളശാസ്ത്രീയ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള നി
ങ്ങി മുഴുവൻ നവ�ോത്ഥാന നായ ങ്ങളിൽനിന്ന് വിദ്യാർത്ഥി-യുവ കന്നുകാലി വളർത്തലും പാൽവി യമനിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി നി
കന്മാരെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ജന വിഭാഗങ്ങളെ മ�ോചിപ്പിക്കു തരണ സംവിധാനങ്ങളും സൃഷ്ടി ലക�ൊള്ളും.
യഥാർത്ഥചരിത്ര വസ്തുതകൾ പ്ര വാൻവേണ്ട നയനടപടികൾക്കു ക്കുവാൻ വേണ്ട നയ-നടപടികൾ
18. പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥി
ചരിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് നവ�ോത്ഥാന വേണ്ടി നിലക�ൊള്ളും.
ആവിഷ്ക്കരിക്കുവാനായി നില തിയെയും ജലസ്രോതസ്സുകളെയും
കടമകൾ പൂർത്തീകരി ക്കുവാൻ
10. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ക�ൊള്ളും. കർഷകരുടെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കും.
വേണ്ടിയുള്ള നയ-നടപടികൾ നേരേ വ്യാപകമാകുന്ന അതിക്ര കടങ്ങളും എഴുതിത്തള്ളുവാൻ
19. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴി
ക്കുവേണ്ടി നിലക�ൊള്ളും.
മങ്ങൾ തടയുവാൻ സർവ്വമേഖല വേണ്ട നിയമനിർമ്മാണത്തിനു വാക്കുന്നതിനും നേരിടുന്നതിനും
6. അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്ത കളിലും കർശന നിയമ നടപടി വേണ്ടി നിലക�ൊള്ളും.
ശാസ്ത്രീയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക
മായ ശിക്ഷാനടപടികൾ കൈ കൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി
14. കർഷകത്തൊഴിലാളിക രിക്കും.
ക്കൊള്ളുന്നത�ോട�ൊപ്പം ബഹുജ നിലക�ൊള്ളും. സ്ത്രീപീഡന, ക�ൊ ളെ സർക്കാർ രജിസ്റ്ററിൽ ക�ൊ
20. ഭരണത്തിലെ കൺസൾ
നങ്ങളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടു ലപാതക കേസുകളിലെ മുഴുവൻ ണ്ടുവരാനും മാസശമ്പളം നിർണ്ണ ട്ടൻസി രാജ് അവസാനിപ്പിക്കും.
ങ്ങൾ സൂക്കിയുടെ പിന്നിൽ അണി
നിരന്നു. കാരണം, അമ്പതുവർഷ
ത്തെ സൈനിക ഭരണം മ്യാൻമർ
ജനതയെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തി.
ഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും പട്ടി
ണിയും പെരുകി. മനുഷ്യാവകാ
ശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകമാത്ര
മല്ല തീർത്തും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. സാ
ധാരണ പൗരന്റെ അടിസ്ഥാന
ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾപ�ോലും
മുതലാളിത്ത ഭരണം പാടെ കൈ
യ�ൊഴിഞ്ഞു. അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടുകാ
ലം ഈ ഭീകരവാഴ്ചക്കെതിരെ ജന
ങ്ങൾ പ�ൊരുതിയത് ഭീകരമായ
അടിച്ചമർത്തലുകളെ നേരിട്ടുക�ൊ
ണ്ടായിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന്
നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഇന്നും
ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലാണ്. പൗരാവ
കാശങ്ങള�ോ ജനാധിപത്യാവകാ
ശങ്ങള�ോ സ്വാതന്ത്ര്യമ�ോ ഇല്ലാത്ത
ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യമാ
ണ്രാജ്യത്ത്നിലനിന്നത്.എന്നാൽ
ജനാധിപത്യത്തിനായുള്ളപ്രക്ഷോ
ഭത്തെ തടയാൻ ഇത�ൊന്നും പര്യാ
പ്തമായിരുന്നില്ല. സമരങ്ങൾ അടി
ക്കടി ഉയർന്നുവന്നു. സൈനികേ
തര വാഴ്ചക്കാലത്തും മുതലാളിത്ത
ചൂഷണത്തിന്ഒരുകുറവുമുണ്ടായില്ല.

മുതലാളിത്തത്തെ
വിപ്ലവത്തിലൂടെ കടപുഴക്കാതെ
മ�ോചനമുണ്ടാവില്ല

മരണാസന്ന മുതലാളിത്ത ഘട്ട

ത്തിൽ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ
രൂപം
എന്തുതന്നെയായാലും
ഏത�ൊരു രാജ്യത്തും ഫാസിസ്റ്റ്
സ്വേച്ഛാധിപത്യം ഒരു പ�ൊതുസ്വ
ഭാവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന
വസ്തുത മ്യാൻമർ ജനത തിരിച്ച
റിയേണ്ടതുണ്ട്. എത്ര സത്യന്ധ
നായ ഭരണാധികാരി ഗവണ്മെ
ന്റിനെ നയിച്ചാലും മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലാകുമ്പോൾ ആ
വ്യവസ്ഥയുടെ ജീർണതയിൽനി
ന്ന്ഗവണ്മെന്റിന്മുക്തമായിരിക്കാൻ
കഴിയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും
മനസ്സിലാക്കണം. ഭരണരൂപ
ത്തിൽ മാറ്റംവരാം. പക്ഷേ മുത
ലാളിവർഗ ഭരണത്തിനും ചൂഷണ
മുതലാളിത്ത ഭരണകൂടത്തിനും
മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം മുത
ലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ഗവ
ണ്മെന്റിന്റെ ധർമം മുതലാളിവർ
ഗത്തിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷി
ക്കുക എന്നതാണ്. അതിന്റെ
എല്ലാ ക്രൂരമായ ചെയ്തികളെയും
ഭരണാധികാരിക്ക് ന്യായീകരി
ക്കേണ്ടിവരും. മ്യാൻമറിൽ റ�ോ
ഹിംഗ്യകൾക്കുനേരെയുണ്ടായ
ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലിനെ സൂ
ക്കിക്ക് ന്യായീകരിക്കേണ്ടിവന്ന
തും അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ.
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്
അന്ത്യംകുറിക്കാതെ ഒരു മുതലാ
ളിത്ത രാജ്യത്ത് അദ്ധ്വാനിച്ചു ജീ
വിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കു

ന്ന ചൂഷണത്തിനും അടിച്ചമർത്ത
ലിനും അന്ത്യം കുറിക്കാനാവില്ല.
അതിനെ നയിക്കാനാകട്ടെ ഒരു
ശരിയായ വിപ്ലവശക്തിക്ക് രൂപം
നൽകുകയും വേണം. ജനാധിപ
ത്യ പുനസ്ഥാപന ശ്രമങ്ങള് മുത
ലാളിത്തവിരുദ്ധ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാ
നത്തിന് അനുപൂരകമായിരിക്ക
ണം. ജനാധിപത്യ പുനസ്ഥാപ
നമെന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി പ്ര
വർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി മു
ന്നോട്ടുവരുന്ന മുഴുവൻ ശക്തിക
ളെയും ഒരു പ�ൊതുവേദിയിൽ

അണിനിരത്തണം. ലക്ഷ്യം നേ
ടുംവരെ രാജ്യവ്യാപകമായ സമരം
ശരിയായ ദിശയിൽ മുന്നോട്ടു
ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ അത് നേതൃ
ത്വം നൽകണം. അത�ോട�ൊപ്പം,
ജനങ്ങളുടെ വിമ�ോചന പ�ോരാ
ട്ടങ്ങളെ അതിന്റെ യുക്തിപരമായ
പരിണതിയിലെത്തിക്കുവാൻ
പര്യാപ്തമായ യഥാർത്ഥ വിപ്ലവ
നേതൃത്വം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന
തിനുള്ള സമരവും തികഞ്ഞ ആർ
ജ്ജവത്തോടെ മുന്നോട്ടുക�ൊണ്ടു
പ�ോകേണ്ടതുണ്ട്.

FORM IV
Statement about ownership and other particulars about newspaper UNITY.
1. Place of publication : Trivandrum
2. Periodicity of its publication : Monthly
3. Printer’s Name : V. Venugopal.
Nationality : Indian
Address : SUCI(C) Office, TC 12/1242, Law College Jn, Kunnukuzhi,
Vanchiyoor P.O, Trivandrum-695035.
4. Publisher’s Name : V. Venugopal
Nationality : Indian
Address :
-do5. Editor’s Name : V. Venugopal
Nationality : Indian
Address : -do6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and
partners or shareholders holding More than one per cent of the
total capital.: Kerala State Organising Committee, Socialist Unity

Centre of India (Communist)
I, V. Venugopal, hereby declare that the particulars given above are
true to the best of my knowledge and belief.
(Sd/-)
Date: 01-03-2021
Signature of Publisher
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കാർഷിക മേഖലയെ ദേശ
-വിദേശ ക�ോര്പറേറ്റുകൾക്ക് തീ
റെഴുതുന്ന മ�ോഡി സർക്കാരിന്റെ രാ
ജ്യദ്രോഹ, കർഷകദ്രോഹ നയ
ങ്ങൾക്ക് എതിരെ രാജ്യമെമ്പാടും
തീജ്ജ്വാല കണക്കെ കർഷക
പ്രക്ഷോഭം പടരുകയാണ്. ന്യൂ
ഡൽഹിയിലെ രാജവീഥികൾ
നാലാം മാസത്തിലും അണയാ
ത്ത പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ സിരാ കേ
ന്ദ്രം ആയി തുടരുന്നു. മ�ോഡി ഭര
ണകൂടം
മനുഷ്യത്വരഹിത
മായ ആക്രമണങ്ങൾ നിരന്തരം
അഴിച്ചു വിടുമ്പോഴും അവയെയെ
ല്ലാം പ്രതിര�ോധിച്ചുക�ൊണ്ട് കർ
ഷക ലക്ഷങ്ങൾ ജനാധിപത്യ
പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃക
ല�ോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തുക�ൊ
ണ്ട് മുന്നേറുകയാണ്. 'സമര ജീ
വികൾ' എന്ന് പ്രക്ഷോഭകരെ വി
ളിച്ചാക്ഷേപിക്കാമെന്ന മ�ോദിയു
ടെ മ�ോഹവും വിലപ്പോയില്ല.
'ക�ോർപ്പറേറ്റ് ജീവി' എന്ന് മ�ോദിയെ
വിളിച്ച് കർഷകർ തിരിച്ചടിച്ചു.
കാർഷിക കരിനിയമങ്ങൾ പിൻ
വലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
ബിജെ
പി സർക്കാരിന്റെ അന്ത്യം വരെ
പ്രക്ഷോഭം തുടരാൻ തങ്ങൾക്ക്
കഴിയുമെന്ന് പ്രക്ഷോഭം നയിക്കു
ന്ന ദേശിയ നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാ
പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ന്യായമായ ആവ
ശ്യങ്ങൾ നേടാൻ ജനാധിപത്യ
പരമായി എങ്ങനെ പ്രക്ഷോഭം
നയിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ
ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്ത മഹ
ത്തായ സമരഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള
ആവേശകരമായ വാർത്തകൾ
പുറം ല�ോകം അറിയാതിരിക്കാ
നായി ഇന്റർനെറ്റ്പോലും വിച്ഛേ
ദിച്ചുകളഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതി
ഭീകര കുതന്ത്രങ്ങൾക�ൊണ്ട് സമ
രത്തെ നേരിടുന്ന ഫാസിസ്റ്റു ഭരണ
കൂടത്തിന്റെ ചെയ്തികൾക്കെതിരെ
എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുകളുടെയും
ഇടയിൽ പ്രതിഷേധം ആളിക്ക
ത്തുന്നു.കർഷക സമരത്തിന്റെസ

ഹിയിൽ കാണാം. ഡൽഹി
അതിർത്തിയിൽ
തിക്രിയി
ലെ സമര കേന്ദ്രത്തിൽ സമരം
ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് താമസി
ക്കാൻ ഇഷ്ടിക വീടുകൾ നിർമിച്ചു
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബഹാദുർഗ
ഡ് ദേശിയ പാതയ്ക്കരികിൽ സമര
വീടുകള് നിർമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വീ
ടുകൾനിർമിക്കുന്നതും സമര വ�ോ
ളന്റീർമാരായ കർഷകർ തന്നെ.

പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ കുന്തമുന
ക�ോര്പറേറ്റുകൾക്കെതിരെ

മ�ോദി, അദാനി, അംബാനി
തുടങ്ങിയ ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് എ
തിരെയാണ് തങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭം
നയിക്കുന്നതെന്ന് കർഷകർ പല

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കർഷകർ
ബിജെപിക്കെതിരെ

കേരളമടക്കം ഏപ്രിൽ മാസം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അഞ്ച്
സംസ്ഥാനങ്ങളില് ബിജെപിയെ
ത�ോല്പിക്കാനായി ക്യാമ്പയിൻ
നടത്താൻ സമര പ്രസ്ഥാനമായ
സംയുക്ത കിസാൻ മ�ോർച്ച രംഗ
ത്തിറങ്ങുകയാണ്. അതിനായി

കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയും സാഹ�ോ
ദര്യവും മതേതര മന�ോഭാവവും
ജനാധിപത്യ അന്തരീക്ഷവും അപ
കടകരമായ നിലയിൽ എത്തി
ച്ചേരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫാ
സിസത്തിന്റെ കാല�ൊച്ചകൾ അടു
ത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. അതി
നെതിരെ അതിബൃഹത്തായ
ദേശിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഏക�ോ
പനത്തിന് വഴി തുറക്കുന്ന മഹ
ത്തായ സമരമാണ് കർഷകർ
നയിക്കുന്നത്. അതിന�ോട�ൊപ്പം
ചേരേണ്ടതും ആ സമരത്തെ കേ
രളത്തിൽ
വളർത്തേണ്ടതും
ഇടതു-ജാതിപത്യ ബ�ോധമുള്ള മു
ഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും കർത്ത
വ്യമാണ്.
നിർഭാഗ്യവശാൽ

ബെൽദേവ് സിംഗ് സിർസ കേരള കിസാന് മഹാ പഞ്ചായത്ത്ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

കുറി വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. പ�ൊ
തുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂട്ട
ത്തോടെ വിറ്റഴിക്കുന്നസ്വകാര്യ
വൽക്കരണ നയങ്ങൾക്കെതി
രായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തലത്തി
ലേയ്ക്ക് ഈ സമരം ഉയരുന്നതാണ്
പുതിയ കാഴ്ച. മാർച്ച് 15ന് രാജ്യ
വ്യാപകമായി നടന്ന കുത്തക വി
രുദ്ധ-സ്വകാര്യവൽക്കരണ വിരു
ദ്ധ ദിനാചരണം അതിന്റെ ഭാഗ
മായിരുന്നു. ത�ൊഴിലാളി സംഘ
ടനകളെക്കൂടി അതിന്റെ ഭാഗമാ
ക്കാൻ കർഷക സംഘടനകൾ

കർഷക സമരത്തിന്റെ നൂറാം ദിനത്തില് 100 ചത്രകാരന്മാർ രാമങ്കരി
ഐക്യദാർഢ്യ കേന്ദ്രത്തില് ഒത്തുചേർന്ന് ചിത്രംവരയ്ക്കുന്നു

ന്ദേശം രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ക�ോ
ണുകളിലേയ്ക്കും,വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളി
ലേയ്ക്കും, എത്തിക്കാൻ സമര സം
ഘടനകൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്ന
തും സന്തോഷകരം.
ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം ദർ
ശിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള
നിശ്ചയദാര്ഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന
സമര യ�ോദ്ധാക്കളെ നമുക്ക് ഡൽ

ന്ദ്. ആ ദിശയിൽ മറ്റൊരു മുന്നേ
റ്റം ആയിരിക്കും.അങ്ങനെ ദേശിയ
കർഷക സമരത്തിന്റെ കുന്തമുന
മ�ോദി സർക്കാരിനും ക�ോര്പറേ
റ്റകൾക്കുമെതിരെ തിരിച്ചു വെച്ചാ
ണ് അതി ബ്രഹത്തായ പ്രക്ഷോ
ഭമായി വളരുന്നത്.

മുന്നിട്ടിറങ്ങി. കർഷകരും ത�ൊഴി
ലാളികളും പ്രക്ഷോഭ വേദിയിൽ
അങ്ങനെ സംയ�ോജിക്കുന്നത് നി
ശ്ചയമായും സമരത്തിന് പുതിയ
ഒരു മാനം നൽകും. കൂടുതൽ വീ
റുറ്റതും വിശാലവുമായി സമരത്തെ
വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചുവടു
വെയ്പ്പായിരിക്കും അത്. മാർച്ച്
26ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഭാരതബ

അവർ ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ഒരു
തുറന്ന അഭ്യാർത്ഥന മുന്നോട്ട് വച്ചി
രിക്കുന്നു. ആ അഭ്യാർത്ഥനയിൽ
പറയുന്നു: ''മൂന്നര മാസമായി ഡൽ
ഹിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ ട്രാക്ട
റുകളും ട്രോളികളുമായി സ്വന്തം ഗ്രാ
മങ്ങൾവിട്ട്കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്
കർഷകർ. ക�ോപ്പറേറ്റുകൾക്കും വൻ
കിടക്കാർക്കുമായി ബിജെ പി സർ
ക്കാർആവിഷ്കരിച്ചതാണ്കാർഷിക
കരി നിയമങ്ങൾ. സത്യം, നന്മ,
നീതി, ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ
എന്നിവയുടെയ�ൊന്നും ഭാഷ മ�ോദി
സർക്കാരിന് മനസ്സിലാവില്ല. അധി
കാര മ�ോഹികളും കർഷകവിരുദ്ധ
രുമായ ബിജെപി യെ ഒരു പാഠം
പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണി
ത്. ആർക്ക് വ�ോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്
കിസാൻ മ�ോർച്ച ആവശ്യപ്പെടില്ല.
പക്ഷേ ബിജെപി ക്ക് വ�ോട്ട് ചെ
യ്യരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.''
കേരളത്തിലെ അസംബ്ലി നി
യ�ോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും വിവിധ
കർഷക സംഘടനകളുടെയും മറ്റും
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാ
രിന്റെ കർഷക ദ്രോഹ നയങ്ങ
ക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രചാരണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കു
വാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്
കിസാന് മ�ോര്ച്ച.
എന്തായാലും 2014 ൽ ഒന്നാം
മ�ോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ
വന്നതിനുശേഷം രാജ്യം അഭിമു
ഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ

സിപിഐ, സിപിഐ(എം) തുട
ങ്ങിയ പാർട്ടികൾ ആ കർത്തവ്യം
നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമ
ല്ല, കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്കെ
തിരായ പ്രക്ഷോഭംപ�ോലും വളർ

മഹാപഞ്ചായത്തിന് തുടക്കം കു
റിച്ച പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത് സമ
രപ്പന്തലിന് മുന്നിൽനിന്നായിരുന്നു.
നയിക്കാൻ പഞ്ചാബിൽനിന്നുള്ള
പ്രമുഖ കർഷക നേതാക്കളും ഒപ്പം
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജനകീയ
നേതാക്കളും അണി നിരന്നു. തു
ടർന്ന്, പള്ളിക്കുട്ടുമ്മ ഫാത്തിമ
മാതാ പാരീഷ് ഹാളിൽ മഹാ
പഞ്ചായത്ത്ചേർന്നു.
ദേശീയ കർഷക നേതാക്ക
ളായ, ജഗ് വീർ സിംഗ് ചൗഹാൻ,
ബൽദേവ്സിംഗ് സിർസ എന്നി
വരും പി.ടി.ജ�ോൺ ഉൾപ്പടെയു
ള്ള ഇതര നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു.
കിസാൻ മഹാ പഞ്ചായത്ത് സ്വാ
ഗത സംഘം ചെയമാൻ ജ�ോസ്
ജ�ോൺ വെങ്ങാന്തറ അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. ബെൽദേവ് സിംഗ് സിർസ
മഹാ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. സ്വാഗതസംഘം കൺവീ
നറും എസ്യുസിഐ(സി) ആല
പ്പുഴ ജില്ലാകമ്മിറ്റി അംഗവു
മായ സഖാവ് പി.ആർ.സതീശൻ
മഹാ പഞ്ചായത്തിൽ പങ്കെടുത്ത
വർക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ക�ൊ
ടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം.പി., മാർ
ജ�ോസഫ് പെരുന്തോട്ടം, കര്യാ
ക്കോസ് മാർ സേവറി യൂസ്, ഡ�ോ
.ഗീവർഗ്ഗീസ് മാർ കുറില�ോസ് മെ
ത്രാപ്പോലീത്ത, കെ.കെ.സുരേഷ്,
എം. ഡി.ഓമനക്കുട്ടൻ, രാജു അപ്സര,
കെ.വി.ബിജു, പി.റ്റി.ജ�ോൺ, എസ്.
രാജീവൻ, രാജാജി മാത്യൂ ത�ോമസ്,
ജി.വേണുഗ�ോപാൽ,
കുസുമം
ജ�ോസഫ്, അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു വേ
ളങ്ങാടൻ, കെ.അജിത തുടങ്ങി നി
രവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.

കേരള കിസാന് മഹാ പഞ്ചായത്ത്സദസ്സ് ഒരു ദൃശ്യം

ത്തിയെടുക്കുന്നില്ല. ഈയ�ൊരു
സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ്യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാർട്ടി കേര
ളത്തിൽ കർഷക സമരത്തിന്റെ
സന്ദേശവാഹകരായി കർമ്മരം
ഗത്ത് മുന്നേറുന്നത്.

രാമങ്കരിയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച്
കിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്ത്

100 ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ്
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് )
പാർട്ടിയുടെ മുൻകൈയിൽ ആരം
ഭിച്ചരാമങ്കരിയിലെകർഷകഐക്യ
ദാർഢ്യ സമര പന്തലിൽ സംസ്ഥാ
നത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള കർഷക ഐക്യദാർഢ്യ
പ്രവർത്തകരും ബഹുജനങ്ങളും
മാർച്ച് 15 ന് ഉച്ചയ�ോടെഒത്തുകൂടി.
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കിസാൻ

കർഷകസംഘടനാ പ്രതിനി
ധികളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വി
വിധഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് നൂറുകണ
ക്കിന് ജനകീയ സമര പ്രവർത്ത
കരും ഒത്തുചേർന്ന ആവേശകര
മായ മഹാ സമ്മേളനം ആയി കേ
രളത്തിന്റെ ആദ്യ മഹാ പഞ്ചായ
ത്ത്.കർഷകസമരത്തിന്റെ നൂറാം
ദിവസം ബാനർ സാംസ്ക്കാരിക
സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാ
മങ്കരി സമരകേന്ദ്രത്തിൽ കേരള
ത്തിലെ പ്രമുഖരായ 100 ചിത്രകാ
രന്മാർ വരച്ച 100 ചിത്രങ്ങളുടെ പ്ര
ദർശനം പുതിയ അനുഭവമായി.
പുസ്തക പ്രകാശനം, ജനകീയ കലാ
പരിപാടികൾ എന്നിവ യ�ൊക്കെ
കർഷക സമര ത്തിന് കേരളം ഹൃ
ദയപൂർവ്വം നൽകുന്ന ഐക്യദാർ
ഢ്യ സമർപ്പണങ്ങളായി.
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