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 15 -ാമത് കേരളനിയമസഭയികേയ്ക്കുള്ള തതരതഞെടുപ്ിതന സംസ്ാനതതെ 
ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീേരിക്കുേയാണ്. ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക് എൽഡിഎഫം ഭരണം 
തിരിതേ പിടിക്ാൻ യുഡിഎഫം തോണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമിക്കുക്ാൾ ബിതജപി 
മുന്നണി നിേ തമച്ചതപ്ടുതെൽ േക്ഷ്ം വയ്ക്കുന്നു. ഭരണത്തുടർച്ച, ഭരണമാറ്ം, 
പുതിയകേരളം, വിേസനം തുടങ്ങി പതിവ് മുദ്ാവാേഷ്ങ്ങളുമായി മുന്നണി
േൾ രംഗത്തുണ്്. മുദ്ാവാേഷ്ങ്ങൾക്കും വാഗ്ാനങ്ങൾക്കും തതരതഞെടുകപ്ാ
ളകമ ആയുസ്സൂള്ളൂ. വാഗ്ാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് കവാട്ടുതെയ്തവതര അനന്തരം 
അപഹസിക്കുന്നതും പതിവ് ോഴ്ചതതന്ന. 

എവ്വിധവും അധവികാരത്വി
ലെത്തുക എന്ന താൽപര്യലത് 
മുൻനവിർത്വി മൂന്നന് മുന്നണവികളും 
ജാതവി-മത-സാമുദായവിക ശക്വി
കലെ കൂട്ടുപവിടവിച്ും പ്രീണവിപ്വിച്ും 
വർഗ്രീയ ധ്രുവരീകരണും നടത്വിയും 
സ്ാനമമാഹവികലെ കൂലടക്കൂട്വിയും 
കരുക്കൾ നരീക്കവിലക്കാമടേയവിരവി
ക്കുന്നു. അന്തഛവിദ്രങ്ങളും കൂടുവവിട്ന് 
കൂടുമാറ്റങ്ങളും അവസാനവിക്കുന്നവി
ല്ല. കക്വിമേദലമലന്യ മനതാക്കൾ 
സമുദായ മനതാക്കൻമാരുലടയും 
അതവിസമ്പന്നരുലടയും അരമന
കൾ കയറവിയവിറങ്ങുന്നു. രാമമക്
ത്രവും ശബരവിമെയമാണന് മുന്നണവി
കളലട പ്ധാന ചർച്ാവവിഷയങ്ങൾ. 
ജനങ്ങളലട നരീറുന്ന പ്ശന് നങ്ങൾ 

തരീർത്തുും അവഗണവിക്കലപ്ടുന്നു.  
 രാഷ്ടരീയ സാമൂഹ്യ രുംഗലത് 

പതനും ജനാധവിപത്യവവിശ്ാസവി
കലെ സുംബന്വിച്വിടമത്ാെും 
കനത് ആശങ്ക ഉടോക്കുന്നതാ
ണന്. ബവിലജപവി നയവിക്കുന്ന മകന്ദ്ര 
േരണും ഫാസവിസ്റന് അന്കാരും
ലകാടേന് രാജ്യലത് മൂടാൻ ശ്രമവി
ക്കുന്നു. കണക്കറ്റ പണവും ബെവി
ഷ്ഠമായ അധവികാരവും ഉപമയാഗ
ലപ്ടുത്വി അവർ ഈ രാജ്യത്വി
ലറെ ജനാധവിപത്യ മനസ്ാക്വിലയ 
നവിശബ്ദമാക്കാൻ പണവിലപ്ടുകയാ
ണന്. ഇതവിലന ലചറുക്കുലമന്നന് പ്
തരീക്വിക്കലപ്ട്വിരുന്ന ഇടതു പ്
സ്ാനങ്ങൾ ഈ അധവികാരഘ
ടനയലട അവവിോജ്യോഗമായവി 

മാറവിലക്കാടേന് അപചയത്വിലറെ 
മവഗതമയറ്റുന്ന നടപടവികളമായവി 
മുമന്നാട്ടുമപാകുന്നു. രാഷ്ടരീയ-സാമൂ
ഹ്യ സാഹചര്യത്വിലറെ േയാന
കമായ ഈ പതനലത് തടയാ
നുള്ള ജനാധവിപത്യ പ്തവിപ്വാ 
ഹലത് ശക്വിലപ്ടുത്ാൻ ലതര
ലഞെടുപ്ന് പ്വർത്നങ്ങളും വവി
ധവിലയഴുത്തുും വവിനവിമയാഗവിക്കുക 
എന്നതാണന് ജനങ്ങളലട മുമ്പവിലെ 
രാഷ്ടരീയ കടമ.

ഭരണചേരിയും സമരചേരിയും 
തമ്ിലാണ് മത്സരും

ലതരലഞെടുപ്ന് രുംഗത്ന് യഥാർ
ത്ഥത്വിൽ രണ്ടു മചരവികമെയള്ളൂ. 
മനർക്കുമനലരനവിന്നന് മൽസരവിക്കു

ന്നുലവന്ന പ്തരീതവി സൃഷ്വിക്കുന്ന 
മുഖ്യധാരാ കക്വികൾ പ്തവിനവി
ധാനും ലചയ്യുന്ന േരണമചരവി. രാ
ജ്യത്ന് നവിെനവിൽക്കുന്ന മുതൊെവി
ത് സാമ്പത്വിക വ്യവസ്യലട 
പ്തവിനവിധവികളലട ക്യാമ്പാണതന്.  
അവർ പരസ്പരും നടത്തുന്ന ആമരോ 
ശവും മൽസരവും ലവറുും നാടക
മാണന്. ഇവരവിൽ ആരു തലന്ന വവി
ജയവിച്വന്നാലും നവിെവവിലള്ള വ്യ
വസ്യ്കന് ഒരു മപാറൽമപാലും 
ഉടോകവില്ല. േരണപക്വും പ്തവി
പക്വും മചർന്നന് നവിെവവിലള്ള 
സാമ്പത്വികഘടനലയയും അതവി
ലറെ നയങ്ങലെയും ദൃഢമായവി സും
രക്വിക്കുും. മകാൺഗ്രസ്ും ബവിലജ
പവിയും സവിപവിഐ(എും)ഉും മുസരീും
െരീഗും സവിപവിഐയും മകരൊ 
മകാൺഗ്രസ്ും എല്ലാും ഈ േരണ
മചരവിയവിലെ വവിശ്സ്ത അുംഗങ്ങ
ൊണന്. ലതരലഞെടുപ്ന്, േരണത്വി
ലറെ ഊഴും തരീരുമാനവിക്കാനുള്ള 
മത്സരുംമാത്രമാണന്. അതവിൽ ജന
താൽപ്ര്യത്വിലറെ കണവികമപാ
ലും അന്തർേവവിച്വിട്വില്ല. 

ജനങ്ങളലട വവിശാെമായ താൽ
പ്ര്യലത് പ്തവിനവിധാനും ലചയ്തു
ലകാണ്ടുള്ള ജനാധവിപത്യ പ്വർ
ത്നങ്ങളലട സമരമചരവിയാണന് 

രടോമമത്തന്. അധവികാരതെ
ത്വിൽനവിന്നുും ജനങ്ങൾലക്കതവി
ലര നവിരന്തരും ഉടോകുന്ന അതവി
രേമങ്ങലെ മചാദ്യും ലചയ്ാനുും 
സുംഘടവിത ജനകരീയശക്വി സമാ
ഹരവിച്ന് അവലയ പരാജയലപ്ടു
ത്ാനുമുള്ള പ്ബുദ്ധമായ  ജനാ
ധവിപത്യ പ്മക്ാേ രാഷ്ടരീയത്വി
ലറെ മചരവിയാണതന്. 

ജനാധവിപത്യലത് അർത്ഥ
പൂർണ്ണമാക്കുന്ന പ്വർത്നങ്ങലെ 
പ്തവിനവിധരീകരവിക്കുന്ന ഈ മചരവിലയ 
ലതരലഞെടുപ്ന് രുംഗത്ന് നവിഷ്പ്രേ
മാക്കവി പരാജയലപ്ടുത്ാനാണന് 
മുതൊെവിത്ശക്വികളും അവരു
ലട പവിണവിയാളകളും മാധ്യമങ്ങളും 
ശ്രമവിക്കുന്നതന്. അെവറ്റ പണവും 
മൃഗരീയമായ അധവികാരബെവും 
ഇരുടേ മാധ്യമശക്വിയും ഒലത്ാ
രുമവിച്ന് ജനകരീയ സമരമചരവിലയ 
പരാജയലപ്ടുത്തുന്നു എന്നതാണന് 
ഓമരാ ലതരലഞെടുപ്ന് ഫെവും 
ജനങ്ങൾലക്കതവിരാകാൻ ഇടയാ
ക്കവിയതന്. ഈ ലതരലഞെടുപ്വിലും 
അതന് ആവർത്വിക്കലപ്ടാതവിരവി
ക്കാൻ ജനങ്ങൾ അതവിയായ ജാ
ഗ്രത കാമട്ടേവിയവിരവിക്കുന്നു.  ജനാ
ധവിപത്യപ്മക്ാേത്വിലറെ ഈ 

Fkvbp-kn-sF(I-½yq-Wn-Ìv)
Øm-\mÀ-°nIsf hn-P-bn-¸n¡pI

Ip¯-I-IÄ-¡p-th- @n P-\§-sf t{Zm-ln-¡p-¶
ap-¶-Wn-I-sf ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯pI.

P-\k-a-c cm-{ãobs¯ i-àn-s¸-Sp¯pI.

sXmgnÂ
Xcq...

തെസ്ാന നഗരവിയവിൽ കഴവി
ഞെ ഒന്നരമാസമായവി നടന്നു വരു
ന്ന ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികളലട പ്മക്ാ
േും ലതാഴവിെവില്ലായ്മ എന്ന ഗരുത
രമായ സാമൂഹ്യപ്ശന് നലത് വരീണ്ടുും 
ചർച്യവിമെക്കന് ലകാണ്ടുവന്നവിരവി
ക്കുന്നു. നവിയമനും ആവശ്യലപ്ട്ന് 
ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികൾ നടത്തുന്ന 
സമരലത് മകരെും അക്രാർത്ഥ
ത്വിൽ ഏലറ്റടുത്തു കഴവിഞെവിരവി
ക്കുന്നു. എല്ലാ കുടുുംബങ്ങെവിലും 
അേ്യസ്തവവിദ്യരായ ലതാഴവിെമന്
ഷകർ ഉലടേന്നതാണന് ഉമദ്യാഗാർ
ത്ഥവികളലട സമരത്വിനന് ഇത്രമമൽ 
സാമൂഹവിക പവിന്തുണ ഉടോയവി 
വരുവാൻ കാരണും.

എന്നാൽ, എൽഡവിഎഫന് സർ
ക്കാരാവലട്, റാങ്കന് മഹാൾമഡഴന് സവി
ലറെ സമരും പ്തവിപക്ും ഇെക്കവി 
വവിട്താലണന്നന് പറഞ്ഞുലകാടേന് 

പ്ശന് നലത് കക്വിരാഷ്ടരീയത്വി
ലറെ കള്ളവികെവിമെക്കന് ഒതുക്കാനാ
ണന് ശ്രമവിച്തന്. മുഖ്യമന്തവിയും ധന
മന്തവി മതാമസന് ഐസക്കുും ഡവി
വവഎഫന് ഐ മനതാക്കളും  ഉമദ്യാ 
ഗാർഥവികളലട സമരലത് നവിരന്ത

രും ആമക്പവിച് ലകാടേന് അതവി
ലറെ വരീര്യും ലകടുത്ാൻ ആവതന് 
പരവിശ്രമവിച്. എന്നാൽ, എല്ലാ നു
ണപ്ചാരണങ്ങലെയും അതവിജരീ
വവിച്ലകാടേന് ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികൾ 
വരീറുറ്റ പ്കടനങ്ങൊലും നൂതന 
സമര മാർഗങ്ങൾലകാണ്ടുും ലസ
രേട്റവിമയറ്റവിലന പ്കമ്പനും ലകാ
ള്ളവിച്ലകാടേവിരവിക്കുന്നു.

സിപിഒ സമരും  
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ാതത മുചനേറുന്നു

സവിവവിൽ  മപാെരീസന് ഓഫരീ

DtZymKmÀ°n {]t£m`w ]pXnb Ncn{Xw cNn-¡p¶p

]nWdmbn kÀ¡mcnsâ _[ncIÀ®§fnÂ
bphP\ tcmjw {]I¼\w krãn-¡p¶p
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മചരവിലയ ശക്വിലപ്ടുത്തുകയും 
വവിജയവിപ്വിക്കുകയും ലചയ്യുന്നതവി
ലൂലട മാത്രമമ ലതരലഞെടുപ്വിലറെ 
ഫെും ജനങ്ങൾക്കന് അനുകൂെമാ
കൂ. ജനങ്ങളലട താൽപ്ര്യും അച
ഞ്ചെും സുംരക്വിക്കാനാവൂ. ലതര
ലഞെടുപ്വിലറെ മുമ്പവിലെ സുപ്ധാ
നമായ ദൗത്യും ഇതുമാത്രമാലണ
ന്നാണന് ഞങ്ങളലട വവിെയവിരുത്ൽ. 

ചേന്ദ്ര ബിതെപി ഭരണും  
പരസ്യമായ കുത്തേചസവ

കുത്കകളലട ലകാള്ളൊേും 
ലപരുപ്വിക്കുന്നതവിനായവി, യാലതാരു 
മറയമവില്ലാലത, കഴവിഞെ ഏഴു വർ
ഷമായവി ബവിലജപവി നയവിക്കുന്ന 
എൻഡവിഎ േരണും വകലക്കാള്ളു
ന്ന നയങ്ങൾ  ജനങ്ങലെ ജരീവവി
തദുരവിതങ്ങളലട നരീർച്ഴവിയവിെക
ലപ്ടുത്വിയവിരവിക്കുന്നു.

മകാവവിഡന് കാെത്തുും അുംബാനവി 
നവിെലമച്ലപ്ടുത്വി മൊകസമ്പ
ന്നരുലട പട്വികയവിൽ എട്ാുംസ്ാ
നലത്ത്വി. ഒറ്റവർഷുംലകാടേന് 
ആസ്തവി ഏറ്റവമമലറ വർദ്ധവിപ്വിച്
വരുലട െവിസ്റവിൽ അദാനവിയമുടേന്. 
നാടുമുഴുവൻ അുംബാനവിയും അദാ
നവിയും അടങ്ങുന്ന ഒരുപവിടവി കുത്
കകൾക്കന് തരീലറഴുതുകയാണന് മമാ
ദവിേരണും. 

റയിൽചവ കുത്തേേൾക്്
151 ട്രയവിനുകൾ, റൂട്ടുകൾ, റയവിൽ

മവമസ്റഷനുകൾ തുടങ്ങവി 12 െക്ും 
ലതാഴവിൊെവികളള്ള ഇന്ത്യയവിലെ 
ഏറ്റവും വെവിയ ലതാഴവിൽസ്ാപ
നും കുത്കകൾക്കന് വകമാറുന്നു. 
എറണാകുെും സൗത്ന് റയവിൽമവ
മസ്റഷനുും നാൽപ്ത്വിലയട്ന് ഏക്കർ 
ഭൂമവിയും ചതുരശ്രഅടവിക്കന് രണ്ടുരൂപ 
നവിരക്കവിൽ അദാനവിക്കന് അറുപതന് 
വർഷമത്യ്കന് പാട്ത്വിനന് നൽകവി
ക്കഴവിഞ്ഞു.  

അദാനവിയലട മപരന് എഴുതവിയ 
ട്രയവിനുും  ഇൻഡ്യൻ ലറയവിൽമവ
യലട ട്രാക്കവിലൂലട ഓടവിത്തുടങ്ങവി. 
മകാവവിഡവിലറെ മപരവിൽ റഗെർ 
സർവ്രീസുകലെല്ലാും സർവ്രീസന് 
ചാർജ്ന് അധവികമായവി കവർന്നു
ലകാടേന് സന് ലപഷ്യൽ സർവ്രീസു
കൊക്കവി മാറ്റവി. സാധാരണക്കാര
ലറെ ആശ്രയമായ പാസഞ്ചർ ലട്ര
യവിനുകൾ പുനരാരുംേവിക്കാത്തന് 
എന്നമന്നക്കുമായവി ഇവ അവസാ
നവിപ്വിക്കാനുള്ള  നരീക്കമാണന് എന്നന് 
സുംശയവിമക്കടേവിയവിരവിക്കുന്നു. പ്ാ
റ്റന് മഫാും ടവിക്കറ്റവിലറെ ചാർജ്ന് 30 
രൂപയാക്കവി ഉയർത്വി.  സ്കാര്യ 
മുതൊെവിമാർക്കന് വവിട്ടുനൽകവിയവി
ട്ടുള്ള മസ്റഷനുകെവിൽ പ്ാറ്റന് മഫാും 
ടവിക്കറ്റവിലറെ ചാർജ്ന്  50 രൂപ
യാണന്.

തപാതുചമഖലേൾ  
സ്വോര്യവത്ക്രിക്കുന്നു

കഴവിഞെ രടേന് വർഷങ്ങൾക്കവി
ടയവിൽ മമാദവി സർക്കാർ നൂറു ശത
മാനവും വവിറ്റഴവിക്കാൻ തരീരുമാനവി
ച്വിട്ടുള്ള ലപാതുമമഖൊ സുംരുംേ

ങ്ങൾ 26 എണ്ണമാണന്. അവയവിൽ 
എയർ ഇൻഡ്യയും എച്ന്എൻഎൽ 
ഉും ഒഴവിലക ബവിപവിസവിഎൽ, ഷവി
പ്വിുംഗന് മകാർപ്മറഷൻ, നാെന് കൂ
റ്റൻ സ്റരീൽ പ്ാന്റുകൾ, ഐറ്റവിഡവി
സവി, നരീൊച്ൽ ഇസ്പാത്ന് നവിഗും 
തുടങ്ങവിയവലയല്ലാും വൻൊേത്വിൽ 
പ്വർത്വിക്കുന്നവയാണന്. 8െക്
ത്വിൽപ്രും മകാടവിരൂപയലട ആസ്തവി

യള്ള ബവിപവിസവിഎൽ മകവെും 
66000മകാടവിരൂപയ്കാണന് കുത്
കകൾക്കന് വകമാറുന്നതന് എന്ന
തുതലന്ന വകമാറ്റത്വിലറെ പവിന്നവി
ലെ താൽപര്യത്വിലറെ വ്യക്മായ 
സൂചനയാണന്.

ഉൽപ്ാദന-സുംഭരണ-വിതരണ
ചമഖലേൾ കുത്തേേൾക്് 
തീതറഴുതുനേ ോർഷിേനിയമും

കാർഷവിമകാൽപ്ന്നങ്ങളലട 
ഉൽപ്ാദനും, സുംേരണും, വവിതര
ണും എന്നരീ നവിർണായക മമഖെ
കെവിൽ കുത്കകൾക്കന് കടന്നുക
യറാൻ പാകത്വിനന് രൂപകൽപ്ന 
ലചയ്വിരവിക്കുന്ന മൂന്നന് കാർഷവിക 
നവിയമങ്ങൊണന് മകന്ദ്ര സർക്കാർ 
ശബ്ദമവാമട്ാലട പാർെലമറെവിൽ 
പാസ്ാക്കവിയതന്. 

വൻകവിടമുതൊെവിമാരുലട ചന്ത
കൾ മാത്രും അവമശഷവിക്കത്ക്ക
വവിധും സർക്കാർ സുംേരണവും 
താങ്ങുവവിെയും ഇല്ലാതാക്കുക, കൃ
ഷവിയലട കരാർവൽക്കരണും ഉറ
പ്ാക്കുക, കർഷകരുലട ഉൽപ്ന്ന
ങ്ങൾ തുഛവവിെയ്കന് തട്വിലയടുക്കാ
നുും പൂഴ്തവിവച്ന് കൃത്രവിമമായവി വവിെ 
ഉയർത്വി ലകാള്ളൊേും കുന്നുകൂ
ട്ാനുും വൻകവിട മുതൊെവിമാർക്കന് 
വഴവിലയാരുക്കാൻ മവടേവിയള്ള
താണന് ഈ കാർഷവിക നവിയമങ്ങ
ലെന്നന് കർഷകർ സ്യും തവിരവിച്
റവിഞൊണന് ലകാടവിയ കഷ്പ്ാടു
കൾ സഹവിച്ന് ഇന്നന് സമരരുംഗത്ന് 
ഉറച്നവിൽക്കുന്നതന്. ഏലതാരു 
കഠവിനഹൃദയവും അെവിഞ്ഞുമപാ
കുന്ന സഹനത്വിലറെയും ത്യാഗ
ത്വിലറെയും വാർത്കൊണന് സമ
രഭൂമവിയവിൽനവിന്നന് നാും മകൾക്കു
ന്നതന്. നവിയമങ്ങൾക്കുമവടേവിയള്ള 
നവിെപാടവിൽനവിന്നന് കടുകവിട പവി
മന്നാട്വിലല്ലന്നന് ആവർത്വിച്ന് പ്
ഖ്യാപവിക്കുകവഴവി മുതൊെവിമാർ 
ക്കായവി തങ്ങൾ എത്രമമൽ പ്തവി
ജ്ാബദ്ധമാലണന്നന് ലതെവിയവി
ക്കുകയാണന് ബവിലജപവി സർക്കാർ. 

ബാങിുംഗ്, ഇൻഷ്വറൻസ്  
ചമഖലേളും വിൽപ്നയ്ക്

ബാങ്കന് ഓഫന് മഹാരാഷ്ട, ലസൻ
ട്രൽ ബാങ്കന് ഓഫന് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ 
ഓവർസരീസന് ബാങ്കന്, ബാങ്കന് ഓഫന് 
ഇന്ത്യ എന്നരീ നാെന് ബാങ്കുകളും 
ഇൻഷ്റൻസന് മമഖെയും വവിൽ
പ്നയ്കന് വച്കഴവിഞ്ഞു. മകാവവിഡവി
ലറെ മറയവിൽ ലകാണ്ടുവന്ന ആത്മ

നവിർേരോരതന് പാമക്കജന്, അവമശ
ഷവിച്വിരുന്ന ലപാതുമമഖെ സ്ാ
പനങ്ങളലട വവിൽപ്നയലട ഗതവി
മവഗും വർദ്ധവിപ്വിച്. വവിൽപ്നയലട 
പൂർത്രീകരണും വവിെുംബരും ലച
യ്യുന്നതാണന് മകന്ദ്രബജറ്റന്. കാർ
ഷവികനവിയമുംമപാലും അതവിലറെ 
മറപടവിച്ന് വന്നതാണന്.

കൽക്കരവി ഖനന മമഖെയവിൽ 
അഞ്ഞൂമറാെും മ ാ്ക്കുകൾ മൊഹ- 
ധാതു ഖനനും നടത്ാൻ സ്കാ
ര്യ മുതൊെവിമാർക്കന് മെെും ലചയ്ന് 
നൽകാൻ തരീരുമാനവിച്. തന്തപ്
ധാനമായ പ്തവിമരാധമമഖെയവിൽ 
74 ശതമാനും വവിമദശനവിമക്പും 
അനുവദവിച്. തുറമുഖങ്ങൾ ഉൾലപ്
ലട ഒലന്നാഴവിയാലത എല്ലാ മമഖ
െകളും കുത്കകൾക്കന് വകമാ
റുന്നു.  സ്കാര്യലടെവിമഫാൺ 
കമ്പനവികൾക്കുമവടേവി ബവിഎ
സന്എൻഎല്ലവിലനതകർക്കുന്നു. 

ലപാതുവവിദ്യാേ്യാസത്വിലറെ 
മരണമണവിയാണന് മദശരീയ വവിദ്യാ
േ്യാസനയും 2020. വവദയുതവി 
നവിയമും 2020 വവദയുതമമഖെയ
ലട സ്കാര്യവതന്ക്കരണും െക്്യും 
വച്ലകാണ്ടുള്ളതാണന്. ആമരാഗ്യ
മമഖെയും സമ്പൂർണമായും കുത്
കകളലട വകപ്വിടവിയവിൊയവി. നാ
ഷണൽ ലഹൽത്ന് മവിഷൻ െക്്യും 
വയ്ക്കുന്നതന് മലറ്റാന്നല്ല. 

44 ലതാഴവിൽ നവിയമങ്ങൾ മേ
ദഗതവി ലചയ്ന് മുതൊെവിമാർക്കന് 
അനുകൂെമായ 4 മകാഡുകൾ ആക്കവി
മാറ്റവിലക്കാടേന് രാജ്യലത് പണവി
ലയടുത്ന് ജരീവവിക്കുന്ന നവിർദ്ധന
രായ മനുഷ്യലര നവിരായധരാക്കവി 
മുതൊെവിയലട ൊോർത്വിയലട 
മുമ്പവിമെക്കന് എറവിഞ്ഞുലകാടുക്കുക
യാണന്.

ഇന്ധന വിലവർദ്ധനവ് എനേ 
തീതവട്ിതക്ാള്ള

അടവിക്കടവിയള്ള ഇന്നവവിെ
വർദ്ധനവവിലൂലട മകാടവിക്കണക്കവി
നന് രൂപയാണന് കുത്കകൾ നവി

മത്യന ആദായമുടോക്കുന്നതന്. 
മകാവവിഡന് കാെത്ന് ക്രൂഡന് ഓയവിൽ 
വവിെ കുത്ലന ഇടവിലഞെങ്കവിലും 
അതവിലറെ ആനുകൂെ്യും ജനങങൾ
ക്കന് നൽകാലത എകന് വസസന് 
ഡയൂട്വി ലപമട്രാെവിനന് 13 രൂപയും 
ഡരീസെവിനന് 16 രൂപയും വർദ്ധവി
പ്വിച്. ഫാുംലസസ്ന് എന്നമപരവിൽ 
നവികുതവി വരീണ്ടുും ചുമത്വി. ലപമട്രാ 
െവിയും ഉൽപ്ന്നങ്ങളലട വവിെ നർ
ണയവിക്കുവാനുള്ള അവകാശും 
എണ്ണക്കമ്പനവികൾക്കന് വകമാറവി
യതവിലറെ പരവിണത ഫെമാണന് 
വവിെക്കയറ്റും. പാചകവാതകത്വി
ലറെ വവിെ സവിെവിടേറവിനന് മൂന്നു മാ
സത്വിനുള്ളവിൽ 226 രൂപ വർദ്ധവി
ച്ന് അതന് 826 രൂപയായവിരവിക്കുന്നു. 
വാണവിജ്യാവശ്യത്വിനുള്ള എൽ
പവിജവിയലട വവിെ സവിെവിടേറന് 1604 
രൂപയായവി. പാചകവാതക 
സബന് സവിഡവി നവിർത്ൊക്കവിയതവി
ലൂലട സർക്കാർ സമാഹരവിച്തന് 
20000മകാടവി രൂപയാണന്. 

ലപാതുമമഖെബാങ്കുകലെ കബ
െവിപ്വിച്ന് വവിമദശമത്യ്കന് കടന്നുക
െഞെ കുത്കകൾക്കന് മകാവവിഡന് 
കാെയെവവിൽ ഇെവലചയ്തുലകാടു
ത്തന് 68,000മകാടവി രൂപ. 2019-
20 കാെയെവവിൽ കുത്കകളലട 
കവിട്ാക്കടും ബാങ്കുകൾ എഴുതവിത്
ള്ളവിയതന് രടേരെക്ുംമകാടവി രൂപ. 
ഇതവിനു പുറമമ മകാർപ്മററ്റന് നവികുതവി 
ലവട്ക്കുറച്തുും മനാട്ടുനവിമരാധന
വും ജവിഎസന് ടവിയലമാലക്ക കുത്
കകൾക്കുമവടേവിത്ലന്നയായവിരു
ന്നു എന്നതന് നവിസ്ുംശയും ലതെവി
യവിക്കലപ്ട്ടുകഴവിഞ്ഞു.

െനാധിപത്യധ്വുംസനങ്ങളും 
പൗരാവോശലുംഘനങ്ങളും 
ചമാദി ഭരണത്തിതറെ മുഖമുദ്ര

അന്വും ഭ്ാന്തവും ഭൂരവിപക്
വർഗ്രീയവവികാരവമായവി െയവിച്
മചർന്നതുമായ മദശരീയവവികാരും 
കുത്വിലപ്ാക്കവി അതാണന് മദശ

സന് മനഹലമന്നന് വരുത്വിത്രീർക്കാ
നുും രാജ്യലത് ഒരു നയൂനപക് 
മതവവിോഗത്വിൽലപ്ടുന്നവർ രാ
ജ്യമത്ാടന് കൂറവില്ലാത്വരാലണ 
ന്നുള്ള ലപാതുധാരണയടോക്കാ
നുും ശ്രമവിക്കുന്നു.  കുത്ക മൂെധ
നത്വിലറെ ചൂഷകവാഴ്ചയന് ലക്കതവിലര 
അദ്ധ്ാനവിക്കുന്ന ജനങ്ങളലട മയാ

ജവിച് പ്മക്ാേും വെർന്നുവരുന്ന
തന് തടയന്നതവിനന് മവടേവിയാണന് 
അവർ ഹവിന്ദുത്ലത്യും ഹവിന്ദുതാ
ല്പര്യലത്യും പറ്റവി പറഞെന് ജന
ങ്ങൾക്കവിടയവിൽ സ്പർദ്ധ വെർത്ാൻ 
ശ്രമവിക്കുന്നതന്. എൻആർസവിയും 
സവിഎഎയും നടപ്വിൊക്കവി ജന
ങ്ങലെ േവിന്നവിപ്വിക്കുന്നതവിലറെയും 
താൽപര്യും മലറ്റാന്നല്ല. എതവിർശ
ബ്ദങ്ങലെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.  ജനാ
ധവിപത്യധ്ുംസനങ്ങളും പൗരാവ
കാശെുംഘനങ്ങളും മമാദവി േരണ
ത്വിലറെ മുഖമുദ്രയായവിക്കഴവിഞ്ഞു. 
അതന് രാജ്യത്വിനുള്ളവിൽ മാത്രമല്ല, 
മൊകലമമ്പാടുും മനുഷ്യസന് മനഹവി
കളലട രൂക്മായ വവിമർശത്വിനന് 
ഇടയാക്കവിയവിരവിക്കുന്നു. േരീമലകാ
മറഗാവന്, പുൽവാമ തുടങ്ങവിയ സും
േവങ്ങൾ തരീവ്രവാദപ്വർത്ന
ങ്ങൾ ബവിലജപവി മനരവിട്ന് ആസൂ
ത്രണും ലചയ്യുന്നു എന്നതവിനുും ലത
െവിവായവി.

വവിെക്കയറ്റവും ലതാഴവിെവില്ലാ
യന് മയും സാധാരണക്കാരലറെ 
ജരീവവിതും കൂടുതൽ ദുരവിതപൂർണമാ
ക്കുന്നു. ലതാഴവിെവില്ലായന് മ രാജ്യച
രവിത്രത്വിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നവി
രക്കവിൊണന്. സ്തരീകൾക്കുും കുഞ്ഞു
ങ്ങൾക്കുും മനലരയള്ള അതവിരേമ
ങ്ങെവിൽ മുൻനവിരയവിൊണന് യപവി 
മപാലള്ള ബവിലജപവി േരവിക്കുന്ന 
സുംസ്ാനങ്ങൾ. മകാവവിഡന് പ്
തവിസന്വിയവിൽ നവിന്നന് കരകയറാ
നുള്ള ഉപായമമന്ഷവിച്ന് ജനങ്ങൾ 
പരക്കും പായന്നു. മൊകന്ഡൗൺ 
കാെത്ന് പവിറന്നനാട്വിൽ തവിരവി
ലകലയത്ാൻ നൂറുകണക്കവിനന് 
കവിമൊമരീറ്ററുകൾ നടന്നുനരീങ്ങവിയ 
ലതാഴവിൊെവികളലട വദന്യാവസ് 
ഇന്ത്യയവിലെ ലതാഴവിൊെവികളലട 
ജരീവവിതസാഹചര്യങ്ങളലട മനർ
ചവിത്രമാണന്. 

രാജ്യതെസ്ാനത്ന് കർഷ
കസമരും നാലമാസലമത്തുന്നു. 
250മെലറയാളകൾ സമരഭൂമവിയവിൽ 

ഇതവിനകും മരവിച്വരീണു. പാവലപ്
ട്വലറെ മവിനവിമും ബാെൻസവില്ലാത് 
അക്കൗണ്ടുകെവിൽനവിന്നുും ബാങ്കു
കൾ പണും പവിടുങ്ങുന്നതന് അന
സയൂതും തുടരുന്നു. 

മമാദവിയലട രാജ്യും കർഷക
മറെതുമല്ല, ലതാഴവിൊെവിയമടതുമല്ല 

(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്നന്)

തതരതഞെടുപ്് രംഗതെ് യഥാർത്ഥതെിൽ രണ്ടു 
കെരിേകളയുള്ളൂ. ഒന്നാമകതെത,് മുഖഷ്ധാരാ േക്ി
േൾ പ്രതിനിധാനം തെയ്യുന്ന ഭരണകെരി. മുത
ോളിതെ വഷ്വസ്യുതട പ്രതിനിധിേളുതട േഷ്ാ
്ാണത്.  അതിൽ ജനതാൽപ്രഷ്തെിതറെ േണി
േകപാലം അന്തർഭവിച്ചിട്ില്ല. ജനങ്ങളുതട വിശാ
േമായ താൽപ്രഷ്തതെ പ്രതിനിധാനം തെയ്തു
തോണ്ടുള്ള ജനാധിപതഷ് പ്രവർതെനങ്ങളുതട 
സമരകെരിയാണ് രണ്ാമകതെത്.

_nsP-]n \-bn-¡p-¶ tI-{µ¯nse ^m-kn-Ìv `-c-Ww
A-Ô-Imcw-sIm@- v cm-Py-s¯ aq-Sp¶p

ചങ്ങനാശശേരി മണ്ഡലം സ്ാനാർത്ി െഖാവന് രജിതാ ജേറാമിസറെ  
സതരസഞെടുപ്ന് പ്രചരണം ഉ്ന്ഘാടനം സചേന്തുസകാണ്ന് ചങ്ങനാശശേരി 
ടൗണില് നടത്ിേ പ്രകടനം
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വൻകവിട മുതൊെവിമാരുമടതന് മാ
ത്രമാണന്. നമരന്ദ്രമമാദവിയും ബവി
ലജപവിയും േരവിക്കുന്നതന് കുത്ക
കൾക്കുമവടേവിമാത്രമാണന്. ജന
ങ്ങളലട എതവിർപക്ത്ാണന് 
ബവിലജപവി എന്നതന് തർക്കത്വിനവി
ടയവില്ലാലത ലതെവിയവിക്കലപ്ട്വിരവി
ക്കുന്ന സാഹചര്യത്വിൽ ബവിലജ
പവിയലട പരാജയും ഉറപ്ാക്കുക 
എന്നതന് ലതരലഞെടുപ്വിലറെ മുന്നവി
ലെ പ്ധാന കർത്വ്യമാണന്. 

ആചഗാളവത്ക്രണ നയങ്ങൾ  
ആവിഷ് ക്രിച്ചത് ചോൺഗ്രസ്

കാടുും കടലും കരവിമണലും കു
ടവിലവള്ളമടക്കമുള്ള പ്കൃതവി വവിേ
വങ്ങളും ജനങ്ങൾ വവിയർലപ്ാഴു
ക്കവി പടുത്തുയർത്വിയ ലപാതുമമ
ഖൊ സ്ാപനങ്ങളലമല്ലാും സ്
കാര്യവതന്ക്കരവിക്കുന്ന ആമഗാെ
വതന്ക്കരണ നയങ്ങൾക്കന് തുടക്ക
മവിട്തന് 1991ൽ മകന്ദ്രത്വിൽ അധവി
കാരത്വിെവിരുന്നന് പുതവിയ സാമ്പ
ത്വിക വ്യവസായനയങ്ങൾ ആവവി
ഷന് ക്കരവിക്കുകവഴവി മകാൺഗ്രസന് 
ആണന്. കാർഷവികരുംഗമാലക 
മകാർപ്മററ്റുകൾക്കന് തരീലറഴുതുന്ന 
കാർഷവിക നവിയമങ്ങളും യപവിഎ 
സർക്കാരവിലറെ നയങ്ങളലട തുടർ
ച്യാണന്. കുത്കകളലട വവിശ്സ്ത
പ്സ്ാനലമന്നന് ഇതവിനകും ലത
െവിയവിച്വിട്ടുള്ള മകാൺഗ്രസ്ും ജന
ങ്ങളലട എതവിർ മചരവിയവിൊണന്, 
അക്കൂട്രുും പരാജയലപ്ടുകതലന്ന
മവണും.

സ്വോര്യ നിചഷേപത്തിനു  
വീഥിതയാരുക്ലാണ് ഭരണും

കുത്കകൾക്കായവി പദ്ധതവി
ലയാരുക്കുന്നതവിൽ അഞ്ചുവർഷും 
മകരെും േരവിച് ഇടതുമുന്നണവി 
സർക്കാരുും മകാൺഗ്രസ്വിലറെയും  
ബവിലജപവിയലടയും അമത പായ
യവിൊയവിരുന്നുലവന്നതന് നയങ്ങൾ 
ലതെവിയവിക്കുന്നു.

ലസമവി സ്പരീഡന് ലറയവിൽ മകാ
റവിമഡാർ(ലക-ലറയവിൽ) എന്ന കൂ
റ്റൻ നവിർമ്ാണ മപ്ാജക്റന് മുതൽ 
വനങ്ങൾക്കു സമരീപും പ്വർത്വി
ക്കുന്ന ക്ാറവികളലട ദൂരപരവിധവി കു
റയ്കാനുള്ള തരീരുമാനത്വിൽവലര 
സ്കാര്യ മൂെധന മസവയലട ഈ 
സമരീപനും കാണാും.  സുംസ്ാന
ത്വിലറെ വരുമാനത്വിനന് ഒട്ടുും ആനു
പാതവികമല്ലാത്വവിധും കൂറ്റൻ വാ
യ്പകലെടുത്ന് നടത്തുന്ന ഇത്രും 
നവിർമ്ാണപ്വർത്നങ്ങൾ മക
രെത്വിലറെ അന്തകനായവി മാറുലമ
ന്ന കാര്യത്വിൽ ഒരു സുംശയവും 
മവടേ. ഇതു വവികസനമല്ല. വവിനാ
ശമാണന്. 

ലകഎസന് ഇബവിയലട സുംവവി
ധാനങ്ങൾ ഉപമയാഗലപ്ടുത്വി 
മകബവിൾ വഴവി ഇൻർലനറ്റന് െേ്യത 
വരീടുകെവിലെത്വിക്കുക എന്നതാ
ണന് ലക-മഫാൺ പദ്ധതവി. സും
സ്ാന സർക്കാർ 1100 മകാടവി 
രൂപ മുടക്കവി, ഇറെർലനറ്റന് മസവ

നദാതാക്കൊയ ജവിമയാക്കുും മറ്റു
ള്ളവർക്കുുംമവടേവി നടത്തുന്ന അടവി
സ്ാന സൗകര്യലമാരുക്കെവിലറെ 
മപരാണന് ലക-മഫാൺ. 

ആഴക്കടൽ മൽസ്യബന്ന
ത്വിനുും മൽസ്യസുംസന് കരണത്വി
നുുംമവടേവി ഇഎുംസവിസവി മ്ാബൽ 
കൺമസാർഷ്യത്വിലറെ ഇൻഡ്യൻ 
കമ്പവിനവിയമായവി ഉടോക്കവിയ കരാറുും 
ഈ സമരീപനത്വിലറെ അടവിസ്ാ
നത്വിൽ രൂപുംലകാടേതാണന്. 
മകരെ തരീരലത് മൽസ്യ സമ്പ
ത്ന് ലകാള്ളയടവിക്കാനുള്ള പുതവിയ 
മമഖെ നവിമക്പകനന് തുറന്നുലകാ
ടുക്കുക; േരണും തുടങ്ങവിയ 2016 
മുതൽ ഇന്നുവലര ഈ െക്്യമത്ാ
ലട നടപ്ാക്കവിയമതാ പ്ഖ്യാപവിച്മതാ 
ആയ പദ്ധതവികെവിൽ ഏറ്റവും ഒടു
വവിെമത്താണന് ഇതന്.

ഭരണസിരാചേന്ദ്രും  
േൺസൾട്ൻസിേളതെ താവളും
പവിണറായവി േരണത്വിൽ ആമഗാ
െഫടേവിങ്ങന് ഏജൻസവികളും കൺ
സൾട്ൻസവികളും  മകരെത്വിൽ 
അടവിമുടവി പവിടവിമുറുക്കവി. തരീവ്ര വെതന് 
നയങ്ങളലട വക്ാവും മൊക ബാ
ങ്കവിലറെ മുതവിർന്ന സാമ്പത്വിക വവി
ദഗന്ധയമായ ഗരീതാ മഗാപവിനാഥന് 
ആയവിരുന്നു  മുഖ്യമന്തവിയലട സാ
മ്പത്വിക ഉപമദശക. പ്െയാന
ന്തര പുനർനവിർമാണ ത്വിലറെ 
കൺസൾട്ൻസവി  ലകപവിഎുംജവി 
എന്ന കുപ്സവിദ്ധ സ്ാപനത്വി
നായവിരുന്നു. സുംോവനയായും 
സാെറവി ചെഞ്ചവിലൂലടയും െേവിച് 
േരീമമായ തുകയവിൽ മകാടവിക്കണ

ക്കവിനന് രൂപയലട അഴവിമതവി നട
ന്നതവിലറെ വവിവരമാണന് ഇമപ്ാൾ 
പുറത്തുവരുന്നതന്.

മകാവവിഡന്  മരാഗവികളലട വ്യ
ക്വിപരമായ വവിവരങ്ങളും ആമരാ
ഗ്യപരമായ വവിവരങ്ങളും മശഖരവി
ക്കാൻ അമമരവിക്കൻ കമ്പനവിയായ 
സ്വിും്ർക്കന്  അനുമതവി നൽകവി. 
കുപ്സവിദ്ധമായ കൺസൾട്ൻസവി
കളമായള്ള ഗൂഢമായ ഇടപാടുക
െവിലൂലട  അരമങ്ങറുന്ന മപ്ാജകന് റ്റു
കളും അവവിഹവിത ഇടപാടുകളമാ
ണന് മകരെലത് ഇെക്കവിമറവിച് 
സ്ർണ്ണക്കടത്ന് മകസവിലൂലട  പു
റത്തുവന്നതന്.

സ്വോര്യനിചഷേപത്തിന്  
േിഫ്ബി പാതതയാരുക്കുന്നു                                    

മുതൊെവിമാർക്കുമവടേവി അടവി

സ്ാനസൗകര്യ വവികസന കമമ്പാ
െും സർക്കാർ ലചെവവിൽ സൃഷ്വി
ക്കുന്ന വഞ്ചനയാണന് കവിഫന്ബവി. 
ജനങ്ങളലട നവികുതവിപ്ണവും  കട
ലമടുത്പണവും  ബജറ്റവിൽ ഉൾ
ലപടുത്വി പ്ഖ്യാപവിക്കുകയും, സർ
ക്കാർ നവിയന്തണ സുംവവിധാന
ത്വിലറെ  ലവെവിയവിൽ  ലചെവഴവി
ക്കുകയും,  േരണഘടനാപരമായ 
ഓഡവിറ്റുകൾ ഒഴവിവാക്കുകയും,  വരു
ത്വിവയ്ക്കുന്ന ബാധ്യത മുഴുവൻ ജന
ങ്ങളലട തെയവിൽ ലകട്വിവയ്ക്കുകയും 

ലചയ്യുന്ന ഒരു സൂപ്ർ സർക്കാരാ
ണന് കവിഫന്ബവി.  സ്ന്തമായ വരു
മാന ഉറവവിടമവില്ലാത് കവിഫന്ബവി
യലട ഫടേന് അടവിസ്ാനപരമായവി 
സമാഹരവിക്കുന്നതന് വായ്പയവിലൂലട
യാണന്. സർക്കാർ ഗ്യാരടേവിയവി
ൊണന് വായ്പ എടുക്കുന്നതന്. ജന
ങ്ങളലട ശവിരസ്വിൽ വായ്പയലട േരും 
അടവിമച്ൽപ്വിക്കലപ്ടുും. 

പവിണറായവി സർക്കാർ അധവി

കാരത്വിമെറുമമ്പാൾ സുംസ്ാന
ത്വിലറെ കടും 1,60,638 മകാടവി 
രൂപയായവിരുന്നു. കാൊവധവി പൂർ
ത്വിയാകുമമ്പാൾ അതന് രടേന് മട
ങ്ങന് വർദ്ധവിച്ന് 3,01,642 മകാടവി 
രൂപയായവി. കഴവിഞെ അഞ്ചു 
വർഷും ലകാടേന് പെവിശ ലകാടു
ക്കാൻമവടേവി മാത്രും വവിനവിമയാ
ഗവിച്വിരവിക്കുന്നതന് 83,486 മകാടവി 
രൂപയാണന്. റവനയൂ വരുമാനത്വി
ലറെ അഞ്ചവിലൊന്നന് ഇമപ്ാൾത
ലന്ന പെവിശ ലകാടുക്കാൻമാത്രും 
ലചെവഴവിക്കുന്നു.

തതാഴിലിനായി അലയനേ  
യവത്വും ചേരളത്തിതറെ 
തനഞ്ചു നീറ്റുനേ ോഴ്ച

മകരെത്വിൽ ലതാഴവിെവില്ലായ്മ 
അതവിലറെ മൂർദ്ധന്യത്വിൊണന്.  

സവിവവിൽ എകന് വസസന് റാങ്കന് െവി
സ്റവിൽ 77-ാും സ്ാനത്തുടോയവിരുന്ന 
തവിരുവന്തപുരത്തുകാരനായവിരുന്ന 
അനു എന്ന ഉമദ്യാഗാർത്ഥവിയലട 
ആത്മഹത്യ ലതാഴവിെവില്ലായന് മയ
ലട രൂക്തയലടയും ലചറുപ്ക്കാ
ർഅേവിമുഖരീകരവിക്കുന്ന ജരീവവിതവന
രാശ്യത്വിലറെയും മനർചവിത്രമാണന്. 
നൂറന് ദവിനുംലകാടേന് അഞ്ചന് െക്ും 
മപർക്കന് നവിയമനും നൽകുലമന്നാ
യവിരുന്നു ലതരലഞെടുപ്ന് വാഗ്ാനും.  
അേ്യസ്തവവിദ്യരായ ലചറുപ്ക്കാലര

യും ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികലെയും പവി
എസന് സവി റാങ്കന് െവിസ്റവിൽ ഉൾലപ്
ട്വലരയലമാലക്ക വഞ്ചവിച്ന്, തസ്തവി
കകൾ പെതുും ഇല്ലാതാക്കവിഅപ്
ഖ്യാപവിത നവിയമനനവിമരാധനും 
ലകാണ്ടുവന്നു. ഒപ്ുംതലന്ന സവിപവി
ഐ(എും) ഒരു സമാന്തര ഏജൻ
സവിയായവി മാറവിലക്കാടേന് കരാർ 
നവിയമനും, ബന്ധുനവിയമനും, പവിൻ
വാതവിൽ നവിയമനും എന്നവിങ്ങലന 
മവടേലപ്ട്വരുലട സ്വിരനവിയമ
നത്വിനന് മലറ്റാരു ഔമദ്യാഗവിക 
റൂട്ന് സൃഷ്വിച്.

പവിഎസന് സവിയവിൽ ഓമരാ വർ
ഷവും വവിവവിധ പരരീക്കലെഴുതവി 
കാത്വിരവിക്കുന്നവരുലടയും ലതാ
ഴവിെവില്ലാലത അെയന്ന യവാക്ക
ളലടയും എണ്ണും കൂട്വിയാൽ എണ്ണും 
ഒരുമകാടവിമയാെും വരുും. എസന്എ
സന്എൽസവി മവിനവിമും മയാഗ്യതയാ
യവി നവിശ്ചയവിച്വിട്ടുള്ള 191 തസ്തവിക
കെവിമെക്കായവി പ്ാഥമവിക സന് രേരീ
നവിുംഗന് പരരീക്യ്ക്കു ഇതുവലര അമപ
ക്വിച്തന് 24 െക്ും മപരാണന്. 
അവരവിൽ ഉന്നത ബവിരുദധാരവിക
ളമുടേന്. 2020 ജനുവരവി മുതൽ മാർ
ച്ന് വലരയള്ള കാെയെവവിലെ കണ
ക്കനുസരവിച്ന് മകരെത്വിൽ 15നുും 
29നുും ഇടയവിൽ പ്ായമുള്ളവരവിൽ 
ലതാഴവിെവില്ലാത്വരുലട എണ്ണും 
40.5 ശതമാനമാണന്. മകന്ദ്രസർ
ക്കാർ നടത്വിയ പരീരവിമയാഡവികന് 
മെബർ മഫാഴന് സന് സർമവ് ഫെ 
പ്കാരമാണവിതന്. ഈ വർഷും ജനു
വരവി 14നന് ധനമന്തവി മതാമസന് 
ഐസകന് പറഞെതന് മകരെത്വി
ലെ ലതാഴവിെവില്ലായ്മ നവിരക്കന് 36 
ശതമാനമാലണന്നായവിരുന്നു. 2018-
19ലെ കണക്കുകലെ അടവിസ്ാന
ലപ്ടുത്വിയാണതന്. മകാവവിഡന് കാ
െലത് കണക്കുകൂടവി കവിട്വിയാൽ 
ലതാഴവിെവില്ലായ്മ നവിരക്കന് വെലര 

വലതായവിരവിക്കുും. റാങ്കന് െവിസ്റ്റുക
ളലട കാൊവധവി നരീട്വി നവിയമനും 
ലകാടുത്ന് യവാക്കളലട ോവവി സും
രക്വിയ്ക്കുവാൻ നവിെവവിലള്ള പവിഎ
സന് സവി വകുപ്പുകൾ പ്കാരും സാ
ധ്യമായവിട്ടുും സർക്കാർ ലതാഴവിൽ 
രഹവിതലര ലതരുവവിൽ തള്ളാനാ
ണന് തരീരുമാനവിച്തന്.

പണും മുെക്ിയാൽ മാത്ും 
ലഭിക്കുനേ വിദ്യാഭ്യാസും

മകാർപ്മററ്റുകളലട മൂെധന 
നവിമക്പത്വിനനുകൂെമായ ചവിന്ത
കളലടയും നയങ്ങളലടയും സമാ
ഹാരമാണന് പുതവിയ മദശരീയ വവി
ദ്യാേ്യാസ നയും. അതവിലറെ കൃത്യ
മായ നടപ്ാക്കൊണന് മകരെത്വി
ലും കാണുന്നതന്. സുംസ്ാനത്ന് 
കഴവിഞെ അഞ്ചന് വർഷത്വിനുള്ളവിൽ 
ആരുംേവിച് ഏതാടേന് മുഴുവൻ വവി
ദ്യാേ്യാസ സ്ാപനങ്ങളും മകാ
ഴന് സുകളും സ്കാര്യമുതൊെവിമാരു
മടതാണന്. മുതൊെവിമാർതലന്ന 
യമഥഷ്ും  ഫരീസുും മകാഴന് സുും നവി
ശ്ചയവിക്കുന്നു. ആമട്ാണമസന് മകാ
മെജുകളും സ്കാര്യ സർവ്കൊ
ശാെകളും ഡരീുംഡന് യൂണവിമവഴന് സവി
റ്റവികളലമല്ലാും ഇമത െക്്യമത്ാ
ലട വരുന്നവയാണന്.  ഗമവഷണ 
മമഖെയ്ക്കുള്ള സർക്കാർ ഫടേന് 
ഏതാടേന് നവിെയ്ക്കുകയാണന്. ഗമവ
ഷണഫെും മുതൊെവിമാർക്കന് വവിൽ
ക്കാനുള്ള കരാർ മുൻകൂറായവി ഉടോ
ക്കവിലക്കാടേന് അവരവിൽനവിന്നന് ഫടേന് 
തരലപ്ടുത്വി  ഗമവഷണും നട
ത്ാനാണന് വവിദ്യാർത്ഥവികമൊടന് 
സർക്കാരുകൾ ഉപമദശവിക്കുന്നതന്.

ഇെതുഭരണത്തിൽ ചേരളും 
തതാഴിലവോശങ്ങളതെ  
ശവപ്റമ്്

 സുംസ്ാനലത് അസുംഘ
ടവിത മമഖെയവിൽ പണവിലയടുക്കു
ന്ന 14.2 െക്ും ലതാഴവിൊെവികൾ
ക്കന് ജരീവൻ നവിെനവിർത്ാനുള്ള 
മവിനവിമും കൂെവിമയാ അവകാശങ്ങ
മൊ ഉറപ്ാക്കലപ്ടുന്നവില്ല. സ്കാ
ര്യ ആശുപത്രവികെവിലെ നഴന് സുമാർ, 
ഇതര ആശുപത്രവി ജരീവനക്കാർ, 
അൺ എയന്ഡഡന് സന് കൂൾ അധ്യാ
പകർ, സ്കാര്യ പ്രീ വപ്മറവി 
അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, 
മഷാപ്പുകെവിലും മറ്റന് സ്ാപനങ്ങ
െവിലും പണവിലയടുക്കുന്നവർ, ലസ
കയൂരവിറ്റവി ജരീവനക്കാർ, ഗാർഹവിക 
ലതാഴവിൊെവികൾ, ഓൺവെൻ 
േക്ണവവിതരണ ലതാഴവിൊെവി
കൾ തുടങ്ങവിയവർക്കന് മനുമഷ്യാ
ചവിതമായ ജരീവവിതുംതലന്ന സാധ്യ
മല്ല. കശുവടേവി, മതാട്ും, കയർ 
തുടങ്ങവിയ മമഖെകെവിലെ െക്
ക്കണക്കവിനന് ലതാഴവിൊെവികൾ 
ലതാഴവിലും മവിനവിമും മവതനവും 
നഷ്ലപ്ട്വരായവിട്ടുും ലതാഴവിൊെവി 
സൗഹൃദമായ ഒരു വാക്കുമപാലും 
ഉച്രവിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്ാറാ
യവില്ല. 

സുംസ്ാനലത് ചുമട്ടുലതാഴവി

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

കുതെേേളുതട താല്പരഷ്ാർത്ഥം േഴിഞെ ഏഴു വർ
ഷമായി ബിതജപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ ഭരണം 
കേതക്ാള്ളുന്ന നയങ്ങൾ  ജനങ്ങതള ജീവിത
ദുരിതങ്ങളുതട നീർച്ചുഴിയിേേതപ്ടുതെിയിരിക്കു
ന്നു. 1991ൽ കോൺഗ്രസ് ഗവൺതമറെ് ആവിഷ്ക
രിച്ച ആകഗാളവത്േരണ നയങ്ങൾ തതന്നയാ
ണ് ബിതജപി ഗവൺതമന്ം പിന്തുടരുന്നത്. കു
തെേേളുതട വിശ്വസ്തപ്രസ്ാനതമന്ന് ഇതിനേം 
തതളിയിച്ചിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ്ം ബിതജപിയും ഒരു
കപാതേ ജനങ്ങളുതട എതിർ കെരിയിോണ്

{]IrXn hn`h§fpw s]mXptaJebpsaÃmw Ip¯-I-IÄ-¡v  
Xo-sd-gp-Xp¶ \b§Ä¡v XpS¡an«-Xv tIm¬-{K-kv `cWw

(2-ാം ശേജില് നിന്നന്)

അഴീശ്ാടന് മണ്ഡലം സ്ാനാർത്ി െഖാവന് രശ്ി രവിയുസട സതരസഞെടുപ്ന് 
കണ്വന്ഷന് ശ�ാ.�ി.സുശരന്ദ്രനാഥന് ഉ്ന്ഘാടനം സചയ്യുന്നു
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ൊെവികലെ പവിടവിച്പറവിക്കാരുും ഗ
ടേകളമാക്കവി ചവിത്രരീകരവിച്ലകാ
ടേന്,  രണ്ടുവർഷുംവലര ജയവിെവിൽ 
അടയ്കാനുും പവിഴ ചുമത്ാനുും വ്യവ
സ് ലചയ്യുന്ന നവിയമും സർക്കാർ 
ലകാണ്ടുവന്നു.  ലതാഴവിൽ നവിയമങ്ങൾ 
തകർക്കുന്ന മകന്ദ്രത്വിലെ ബവിലജപവി 
സർക്കാരവിലറെ നയങ്ങലെ പവിന്തുടർ
ന്നുലകാടേന് സുംസ്ാന സർക്കാറുും 
മെബർ ഇൻസന് ലപക്ടർമാലര 'ലഫ
സവിെവിമറ്ററ്റർ' ആക്കവി മാറ്റവി.

നവിെവവിലള്ള ലതാഴവിൽ നവിയ
മങ്ങൾ കാറ്റവിൽ പറത്വിലക്കാടേന്, 
700ഓെും കശുവടേവി ഫാക്ടറവികൾ 
ഏകപക്രീയമായവി അടച്പൂട്വി, 
രണ്ടു െക്മത്ാെും ലതാഴവിൊെവി
കലെ ലതരുവാധാരമാക്കവി മാറ്റവി
യമപ്ാൾ സർക്കാർ നവിയമെുംഘ
കരായ കശുവടേവി മുതൊെവിമാർ
ലക്കാപ്ുംനവിന്നു. പവി.എഫന്, ഇഎ
സന് ഐ എന്നവിവ നവിമഷധവിച്തവി
ലനതവിയും ലതാഴവിൊെവികൾ സമരും 
ലചയ്മപ്ാൾ സർക്കാറുും ലതാഴവിൽ 
വകുപ്പുും ലതാഴവിലടമകൾക്കന് ഒപ്
മായവിരുന്നു. മതാട്ും മമഖെയവിൽ 
അടവിമപ്ണവിയവിൽ തെച്വിടലപ്ട് 
ലതാഴവിൊെവികൾ, മതാട്ും ഉടമക
ളലടയും യൂണവിയൻ മനതൃത്ങ്ങ
ളലടയും കടുത് ചൂഷണത്വിനുും 
വഞ്ചനയ്ക്കുും എതവിലര മൂന്നാറവിൽ 
സമരപാതയവിൽ എത്വിയവിട്ടുും 
മതാട്ും മമഖെയവിലെ അതരീവ ദയ
നരീയമായ ലതാഴവിൽ സാഹചര്യ
ത്വിൽ ഗണനരീയമായ മാറ്റും ലകാ
ണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ ഒരു നടപ
ടവിയും സ്രീകരവിച്വില്ല. 

മകരെത്വിൽ പണവിലയടുക്കു
ന്ന ആശാവർക്കർമാരുലട എണ്ണും 
27000 ആണന്.  ആമരാഗ്യവകുപ്വി
നന് കരീഴവിൽ എട്ടുുംപത്തുും മണവിക്കൂർ 
നരീടേ ഫരീൽഡന് വർക്കന് മുതൽ 
ആശുപത്രവി ഡയൂട്വിയടക്കും ലചമയ്
ടേവിവരുന്ന ഇവർക്കന് നാമമാത്ര
മായ മവതനമാണന് െേവിക്കുന്നതന്. 
അതാകലട് എമപ്ാഴുും നാലമാസ
ത്വിെധവികും കുടവിശവികയമായവിരവി 
ക്കുും.  അുംഗൻവാടവി വർക്കർമാരു
ലടയും ലഹൽപ്ർമാരുടലയുും സ്വി
തവിയും വ്യത്യസ്തമല്ല.

തേഎസ് ആർെിസിതയ 
തേർത്തു

പ്തവിസന്വിയവിൊയ ലകഎ
സന്ആർടവിസവിലയ സർക്കാർ ഡവി
പ്ാർട്ന് ലമൻറന് ആക്കവി നവിെനവിർ
ത്വി സുംരക്വിക്കുന്നതവിനന് പകരും 
സ്വിഫ്റന് എന്ന സ്തന്ത കമ്പനവി 
സൃഷ്വിച്ന്  ജരീവനക്കാരുലട എണ്ണും 
ലവട്വിക്കുറച്. സ്വിരും ലതാഴവിൽ 
ഇല്ലാതാക്കുന്ന മകന്ദ്ര സർക്കാരവി
ലറെ ഫവികന് സഡന് മടും എുംമപ്ായന് ലമ
റെന് മകരെത്വിൽ ആദ്യമായവി നട
പ്ാക്കുന്നതന് ഈ സ്വിഫ്റന് എന്ന 
കമ്പവിനവിയവിൊണന്. ലകഎസന്ആർ
ടവിസവിയവിൽ ശമ്പെ പരവിഷന് കരണും 
ഏതാടേന് അസ്തമവിച് അവസ്യവി
ൊണന്.

മകാവവിഡവിലറെയും മൊക്കന്ഡൗ
ണവിലറെയും മവെയവിൽ മാസങ്ങ

ൊയവി മജാെവിയവില്ലാലത ദുരവിതത്വി
ൊയ നവിർമ്ാണ ലതാഴവിൊെവികൾ 
ഉൾലപ്ലടയള്ള അസുംഘ
ടവിത-കരാർ-കാഷ്ൽ ലതാഴവിൊെവി
കൾക്കന് നാമമാത്രമായ തുക മാത്രും 
മക്മനവിധവികെവിലൂലട നൽകവിലക്കാ
ടേന് സർക്കാർ വകകഴുകവി. എന്നാൽ 
സാമ്പത്വിക ലഞരുക്കും പറഞെന് 
പവിരവിവന് നടത്വിയ മുഖ്യമന്തവി, ലത
രലഞെടുപ്ന് അടുത്മപ്ാൾ പരസ്യ

ത്വിനായവി പ്തവിദവിനും മകാടവികൾ 
ലചെവഴവിക്കുന്നു.

പങ്കാെവിത് ലപൻഷൻ പദ്ധ
തവി പവിൻവെവിച്ന് സ്റാറ്റയൂട്റവി ലപൻ
ഷൻ പുനസ്ാപവിക്കുും എന്നന് കഴവി
ഞെ ലതരലഞെടുപ്ന് മാനവിലഫ
മസ്റായവിൽ വാഗ്ാനും ലചയ് എൽ
ഡവിഎഫന് സർക്കാർ, തങ്ങളലട 
കാൊവധവി കഴവിയമമ്പാഴുും പങ്കാ
െവിത് ലപൻഷൻ പദ്ധതവി നവിെ
നവിർത്വിയവിരവിക്കുന്നു.

മദ്യത്തിൽ മുങ്ങിയ ചേരളും 
 ഇടതുമുന്നണവി അധവികാരത്വിൽ 

വരുമമ്പാൾ 29 ബാറുകൊണന് മക
രെത്വിൽ ഉടോയവിരുന്നതന്. ഇന്ന
തന് 565 എണ്ണമായവി വർദ്ധവിച്. വവി
ദ്യാെയങ്ങൾ, മദവാെയങ്ങൾ, 
ലപാതുശ്മശാനങ്ങൾ, പട്വികജാതവി 
പട്വികവർഗ് മകാെനവികൾ എന്നവി
വയവിൽനവിന്നന് ബാറുകൾക്കുള്ള ദൂ
രപരവിധവി 200 മരീറ്റർ എന്ന വ്യവ
സ്മാറ്റവി  50 മരീറ്ററായവി ലവട്വിച്
രുക്കവി. മദശരീയ പാതയ്കരുകവിൽ 
മദ്യശാെ നവിമരാധവിച് ഉത്രവവിൽ
നവിന്നുും പഞ്ചായത്ന് പ്മദശങ്ങ
െവിലെ മദ്യശാെകലെ ഒഴവിവാക്ക
ണും എന്ന അമപക്യമായവി സു
പ്രീുംമകാടതവിയവിൽ മപായവി. പട്ണ 
സ്ോവമുള്ള പഞ്ചായത്തുകെവിലെ 
മദ്യശാെകലെ മദശരീയ പാതാ ദൂ
രപരവിധവിയവിൽനവിന്നന് ഒഴവിവാക്കാും 
എന്നന് സുപ്രീുംമകാടതവി പറഞെ
മപ്ാൾ പതവിനായവിരത്വിെധവികും 
ജനസുംഖ്യയള്ള പഞ്ചായത്തുക
ലെല്ലാും പട്ണസ്ോവമുള്ളവയാ
യവി പ്ഖ്യാപവിച്ന് മദ്യശാെകൾക്കന് 
അനുമതവി നൽകവി. ബ്രൂവറവികളും 
ഡവിസ്റവിെറവികളമുൾലപ്ലട നാലെ
ണ്ണും തുടങ്ങാലനടുത് തരീരുമാനും 
പ്തവിമഷധലത്ത്തുടർന്നന് റദ്ാ
ക്കവി. പബ്ബുകളും രാത്രവികാെ ഉല്ലാസ 
മകന്ദ്രങ്ങളുംവലര ആമൊചവിക്കുന്ന 
സർക്കാരാണന് വവിമുക്വി പരസ്യ
ത്വിനായവി മകാടവികൾ ലചെവഴവി
ക്കുന്നതന്.

മദ്യെേ്യതയവില്ലാലതയാക്കവി

യാൽ തരീരാവന്നമതയള്ളൂ മകര
െത്വിലെ ജനങ്ങളലട മദ്യപാന
ശരീെും എന്നന് മൊകന്ഡൗൺകാ
െും ലതെവിയവിച്താണന്. എന്നാൽ 
മകാവവിഡന് േരീഷണവി നവിെനവിൽക്കു
മമ്പാഴുും തവിടുക്കലപ്ട്ന്  ലബവന്കയൂ 
ആപ്ന് ഉടോക്കവി ബാറുും ബവിവമറ
ജസന് ഔടന് ലെറ്റുകളും തുറന്നതന് 
ബാറുടമകളലട ൊോസക്വി ശമവി
പ്വിക്കാനായവിരുന്നു.

സ്തീേളതെ സുരഷേിതത്വത്തിന് 
േനത്ത തവല്ലുവിളി 
ഉയർത്തിയ ഇെതുഭരണും

 ലപരുമ്പാവൂരവിൽ ജവിഷയലട 
ലകാെപാതകും ഉയർത്വിയ ജന
വവികാരുംകൂടവി മുതലെടുത്തു ലകാടേന്  
അധവികാരത്വിലെത്വിയ എൽ
ഡവിഎഫന്, സ്തരീസുരക്യലട രുംഗ
ത്ന് ഗരുതരമായ വരീഴ്ചയാണന് വരു
ത്വിയതന്. സുംസ്ാനത്വിലറെ മന
സ്ാക്വിലയ ലഞട്വിച് വാെയാറവി
ലെ രടേന് ലപൺകുഞ്ഞുങ്ങളലട 
ലകാെപാതക മകസ്ന് വകകാര്യും 
ലചയ് ഒലരാറ്റ ഉദാഹരണും മതവി 

സ്തരീസുരക്മയാടുള്ള ഇടതന് മപാ
െരീസവിലറെയും സർക്കാരവിലറെയും 
സമരീപനും വ്യക്മാകാൻ. വാെ
യാർ മകസ്വിൽ മപാെരീസുും മപ്
ാസവികയൂഷനുും വരുത്വിയതന് വരീ
ഴ്ചകൊയവിരുന്നവില്ല, മബാധപൂർവ്ും 
പ്തവികലെ രക്വിക്കുന്നതവിനു മവടേവി 
നടത്വിയ രേവിമവിനൽ നരീക്കങ്ങൊ
യവിരുന്നു. പാെത്ായവി മകസവിലും 
സർക്കാർ ഒത്തുകെവിച്. മദ്യത്വി
ലറെയും മയക്കുമരുന്നവിലറെയും വ്യാ
പനും സ്തരീകളലട നവിെ കൂടുതൽ 
പരുങ്ങെവിൊക്കവി. സ്തരീകൾക്കുും 
കുട്വികൾക്കുുംമനലരയള്ള അതവി
രേമങ്ങൾ ലപരുകവിയ അഞ്ചുവർ
ഷങ്ങൊണന് കടന്നുമപായതന്.

നവിരായധരായ 12മപലര മാ
മവായവിലസ്റന്നമപരവിൽ അരുും
ലകാെ ലചയ്തു. യാലതാരു ലതെവി

വമവില്ലാലത രണ്ടു ലചറുപ്ക്കാലര 
യഎപവിഎ ചുമത്വി തുറുങ്കവിെടച്. 
മപാെരീസന് ആക്ടന് മേദഗതവി ലച
യ്ാനുും മപാെരീസവിനന് മജവിസ്രീരവി
യൽ പദവവി നൽകാനുും നടത്വിയ 
നരീക്കും സർക്കാരവിലറെ ജനാധവിപ
ത്യവവിരുദ്ധ സ്ോവത്വിലറെ മനർ
ദൃശ്യമാണന്.

വവികസനത്വിലറെ മപരവിൽ 
പതവിനായവിരങ്ങലെ കുടവിയവിറക്കുകയും 
പരവിസ്വിതവിലയ തകർക്കുകയും 
ലചയ്യുന്ന ലക-ലറയവിൽ, മദശരീയ
പാത സ്കാര്യവൽക്കരവിക്കുന്ന 
ബവിഒടവി ചുങ്കപ്ാതക്കായെെ കുടവി
ലയാഴവിപ്വിക്കൽ തുടങ്ങവിയ നയങ്ങ
ലെല്ലാും യഡവിഎഫന് കഴവിഞെകാ
െങ്ങെവിൽ നടപ്വിൊക്കവിയവ തലന്ന
യാണന്. കർഷകപ്മക്ാേമത്ാ
ടന് കുറ്റകരമായ നവിസ്ുംഗതയാണന് 
സവിപവിഐ, സവിപവിഐ(എും) പ്
സ്ാനങ്ങൾ വച്പുെർത്തുന്നതന്. 
ജനാധവിപത്യ പ്മക്ാേണ മവദവി
യവിൽ ഒരുമവിച്ണവിനവിരക്കുകവഴവി
മയ ജാതവി, മത, വർഗ്രീയ, വവിോ
ഗരീയ ചവിന്താഗതവികെവിൽനവിന്നന് 
ജനങ്ങലെ മമാചവിപ്വിലച്ടുക്കാനാ
കൂ എന്നവിരവിലക്ക അതവിനുമുതവിരു
ന്നവില്ല എന്നുമാത്രമല്ല ആസന്നമാ
യവിരവിക്കുന്ന നവിയമസോലതരലഞെ
ടുപ്വിലന മുൻനവിർത്വി ബവിലജപവി
യലട അമത തന്തും പയറ്റവി വർ
ഗ്രീയ രാഷ്ടരീയും കെവിക്കുകയാണന് 
സവിപവിഐ(എും). ഇടതുപക് രാ
ഷ്ടരീയത്വിലറെ അന്തസ്ത്യും 
ജനസമരരാഷ്ടരീയവും ഉമപക്വിച് 
ഇടതുമുന്നണവിയവിൽനവിന്നുും ജന
ങ്ങൾക്കന് യാലതാന്നുും പ്തരീക്വി

ക്കാനവില്ല. 

വിേസനതമനേത് വഞ്ചനയതെ 
മുദ്രാവാേ്യും
മൂന്നുകൂട്രുലടയും ലപാതുവായ വാ
യന് ത്ാരവിയാണന് വവികസനും. എല്ലാ 
പാർട്വികളലടയും എല്ലാ മുന്നണവി
കളലടയും സ്ാനാർത്ഥവികൾ സമ
ഗ്രവവികസനത്വിനുമവടേവിയാണന് 
നവിെലകാള്ളുന്നലതന്നന് അവകാശ
ലപ്ടുന്നു. അമങ്ങയറ്റും വഞ്ചനാപ
രമായ മുദ്രാവാക്യമാണതന്. മകവെും 
നവിർമ്ാണപ്വർത്നങ്ങൊണന് 
വവികസനും എന്ന മപരവിൽ അവ
തരവിപ്വിക്കുന്നതന്. 

വവികസനത്വിലറെ പവിന്നവിലെ 
വർഗ്താൽര്യും നാും മനസ്വിൊ
മക്കടേതുടേന്. വർഗ്വവിേജവിതമായ 
സമൂഹമാണന് നമ്മുമടതന്. മുതൊ

െവിയും ലതാഴവിൊെവിയും, ഉള്ളവനുും 
ഇല്ലാത്വനുും,  ലതാഴവിലടമയും 
കൂെവിമവെക്കാരനുും,  ചൂഷകനുും 
ചൂഷവിതനുും എന്ന നവിെയവിൽ ഇരു
മചരവികൊയവി വവിേജവിതമായ 
സമൂഹും. ഈ വവിേജനും നമ്മുലട
യാരുലടലയങ്കവിലും ഇഷ്ാനുസര
ണും ഉടോയവിട്ടുള്ളതല്ല. ചരവിത്രപ
രമായ കാരണങ്ങൊൽ സമൂഹ
ത്വിൽ നവിെവവിൽ വന്നവിട്ടുള്ള വസ്തു
നവിഷ്ഠമായ വവിേജനമാണവിതന്. ഈ 
വ്യത്യസ്തമചരവികളലട താല്പര്യങ്ങൾ 
വവിപരരീതങ്ങൊണന് എന്നതാണന് 
യാഥാർത്ഥ്യും. കൂെവിമവെക്കാരനായ 
ലതാഴവിൊെവിലയ ചൂഷണും ലചയ്ാ
ണന് ലതാഴവിലടമയായ മുതൊെവി 
ൊേമുടോക്കുന്നതന്.

എല്ലാ മമഖെകെവിലെയും ഉൽ
പ്ാദനും പരമാവധവി ൊേലത് 
മാത്രും ൊക്കാക്കവി നടക്കുന്ന ഈ 
മുതൊെവിത് വ്യവസ്വിതവിയവിൽ 
മുതൊെവിക്കന് പരമാവധവി ൊേമു
ടോകണലമങ്കവിൽ ലതാഴവിൊെവി
ലയ പരമാവധവി ചൂഷണും ലചയ്
ണും. അതവിനാൽ, മുതൊെവിയലട 
പുമരാഗതവിലയന്നാൽ ലതാഴവിൊ
െവിയലട അമധാഗതവിലയന്നർത്ഥും. 
ബഹുഭൂരവിപക്ും വരുന്ന ലതാഴവി
ൊെവിവർഗ്ത്വിനുും മറ്റന് അദ്ധ്ാനവി
ക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുും പുമരാഗതവി
യടോകണലമങ്കവിൽ മുതൊെവിവർ
ഗ്ും അവരുലട മചാരയൂറ്റുന്നതന് അവ
സാനവിപ്വിക്കണും. മുതൊെവി വർ
ഗ്ത്വിലറെ താല്പര്യസുംരക്കരായ 
പ്സ്ാനങ്ങൾ തങ്ങൾ ഭൂരവിപക്ും 
വരുന്ന ജനങ്ങളലട താല്പര്യത്വി
ലനതവിലരയാണന് നവിെലകാള്ളുന്ന
ലതന്നന് തുറന്നുപറയാൻ േയലപ്ടു
ന്നു. അതവിനാൽ അവർ മുതൊെവി
വർഗ്താല്പര്യങ്ങലെ രാജ്യത്വിലറെ 
ലപാതുതാല്പര്യലമന്ന നവിെയവിൽ 
അവതരവിപ്വിക്കുകയും വർഗ്സൂച
നകെവില്ലാലത നാടവിലറെ വവികസ
നലത്യും പുമരാഗതവിലയയും പറ്റവി 
പറയകയും ലചയ്യുന്നു. അദ്ധ്ാനവി
ക്കുന്ന ജനങ്ങലെ കബെവിപ്വിക്കാ
നുള്ള ഈ സൂത്രമാണന് എല്ലാ കക്വി
കളും പയറ്റുന്നതന്

ഏതന് വർഗ്ത്വിലറെ പുമരാഗ
തവിയും വവികസനവും എന്നന് സൂചവി
പ്വിക്കാലത ലപാതുവവിൽ രാജ്യത്വി
ലറെമയാ സുംസ്ാനത്വിലറെമയാ 
മണ്ഡെത്വിലറെമയാ ഒലക്ക വവിക
സനലത്പ്റ്റവി പറയന്നതവിനന് പവി
ന്നവിലള്ള യഥാർത്ഥ വർഗ്രാഷ്ടരീ
യും തുറന്നുകാട്വി ജനങ്ങലെ മബാ
ധവൽക്കരവിച്ന് മുതൊെവിത് ചൂഷ
ണത്വിലനതവിരായവി അദ്ധ്ാനവിക്കു
ന്ന ജനങ്ങളലട മയാജവിച് വർ
ഗ്-ബഹുജന പ്മക്ാേും വെർത്വി
ലയടുക്കുക എന്നതാണന് ശരവിയായ 
ഇടതുപക്രാഷ്ടരീയും. എന്നാൽ, 
സവിപവിഐ(എും) നയവിക്കുന്ന വ്യ
വസ്ാപവിത ഇടതുപക്വും ഇന്നന് 
വവികസനും എന്ന വഞ്ചനാപരമായ 
മുദ്രാവാക്യമുയർത്തുന്നു എന്നതാ
ണന് മഖദകരമായ കാര്യും. അവർ 
ഇടതുപക്രാഷ്ടരീയനവിെപാടന് വക

(3-ാം ശേജില് നിന്നന്)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

പിണറായി സർക്ാർ അധിോരതെികേറുക്ാൾ 
സംസ്ാനതെിതറെ േടം 1,60,638 കോടി രൂപ
യായിരുന്നു. ോോവധി പൂർതെിയാകുക്ാൾ 
അത് രണ്് മടങ്ങ് വർദ്ിച്ച് 3,01,642 കോടി 
രൂപയായി. േഴിഞെ അഞ്ചു വർഷം തോണ്് 
പേിശ തോടുക്ാൻകവണ്ി മാത്ം വിനികയാഗി
ച്ചിരിക്കുന്നത് 83,486 കോടി രൂപയാണ്. റവനയൂ 
വരുമാനതെിതറെ അഞ്ിതോന്ന് ഇകപ്ാൾതതന്ന 
പേിശ തോടുക്ാൻമാത്ം തെേവഴിക്കുന്നു.

hmbv-]m-[njvTn-X hn-I-k-\-sa-¶ FÂ-UnF-^v a{´w  
tImÀ-¸-td-äv aqe-[-\-¯n-sâ hnIk\ X{´w

മലമ്പുഴ മണ്ഡലം സ്ാനാർത്ി െഖാവന് സക.പ്രൊ്ിസറെ  
സതരസഞെടുപ്ന് പ്രചരണാർത്ം നടന്ന പ്രകടനം
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(4-ാം ശേജില് നിന്നന്)

1948 ഏപ്രിൽ 24ന് പശ്ിമബംഗാളിതേ ദക്ിണ 24 പർഗാന ജില്ലയി
തേ ഒരു തെറു പട്ണമായ കജായ് നഗറിൽവച്ചാണ് കസാഷഷ്േിസ്റ് യൂണിറ്ി 
തസറെർ ഓഫ് ഇന്തഷ് അഥവാ എസ് യുസിഐ ജന്ംതോണ്ത്. 2009 നവം
ബറിൽ നയൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന രണ്ാം പാർട്ി കോൺഗ്രസ്, പാർട്ിയുതട 
കപര് കസാഷഷ്േിസ്റ് യൂണിറ്ി തസറെർ ഓഫ് ഇന്തഷ്(േമ്മയൂണിസ്റ്) അഥവാ 
എസ് യുസിഐ(സി) എന്ന് മാറ്ി.

എന്നാൽ, 1948നുും എത്രമയാ 
മുമമ്പ ആരുംേവിച് തരീക്ഷ്ണമായ ഒരു 
സത്യാമന്ഷണ സപര്യയലടയും, 
കലടേത്ലപ്ട് സത്യലത് വവിട്ടു
വരീഴ്ചയവില്ലാലത മുറുലകപ്വിടവിച്ലകാ 
ണ്ടുള്ള ജരീവവിത സമരത്വിലറെയും 
അനവിവാര്യമായ പരവിണതവിയായവി
രുന്നു എസന് യസവിഐ(സവി). ക്വിറ്റന് 
ഇന്ത്യ സമരത്വിനന് മുമ്പുതലന്ന 

മദശരീയ സ്ാതന്ത്യ സമരധാര
യവിമെയ്കന് കടന്നുവന്നന്, അതവിൽ 
സമ്പൂർണ്ണമായും മുഴുകവിയവരായവി 
രുന്നു എസന് യസവിഐ(സവി)യലട 
സ്ാപകമനതാക്കൾ എല്ലാവരുും. 
വവിമദശ മമൽമക്കായ്മയന് ലക്കതവിലര 
സന്വിയവില്ലാത് സമരത്വിലറെ 
മാർഗ്ും അവെുംബവിച് വവിപ്വ ഗ്രൂ
പ്പുകെവിൽ ഏലതങ്കവിലലമാന്നവിൽ 

അുംഗമായവിരുന്നു അവരവിൽ മവിക്ക
മപരുും. പാർട്വിയലട സ്ാപക 
ജനറൽ ലസരേട്റവി സഖാവന് ശവി
ബ്ദാസന് മഘാഷന് അനുശരീെൻ സമവി
തവിയവിൽ സജരീവ പ്വർത്കനാ 
യവിരുന്നു. അമദ്ഹത്വിലറെ നവിര്യാ
ണലത് തുടർന്നന് മൂന്നന് പതവിറ്റാ
ടേവിമെലറക്കാെും പാർട്വിലയ നയവി
ച് സഖാവന് നവിഹാർ മുഖർജവിയും 

അനുശരീെൻ സമവിതവിയവിലൂലടയാ
ണന് വവിപ്വരാഷ്ടരീയ പ്വർത്ന 
രുംഗലത്ത്വിയതന്. ക്വിറ്റന് ഇന്ത്യ 
സമരലത്ത്തുടർന്നന് ഇവലരല്ലാവ
രുുംതലന്ന ബ്വിട്രീഷന് ജയവിെറയ്ക്കു
ള്ളവിൽ അടയ്കലപ്ട്ടു.

കഠവിനമായ ഒരു പ്ത്യയശാസ്ത 
സമരത്വിലറെ നാളകൊയവിരുന്നു 
അവലര സുംബന്വിച്വിടമത്ാെും 
തടവറയ്ക്കുള്ളവിലെ ജരീവവിതകാെയ
െവന്. ജാഗ്രത്ായ പഠന വവിശക
െനങ്ങെവിൽ അവർ സമ്പൂർണ്ണമാ
യും മുഴുകവി. സ്ാോവവികമായും അവ
രുലട മുന്നവിൽ ഉയർന്നുനവിന്നവിരുന്ന 
പരമപ്ധാനമായ മചാദ്യും, അവലര 
സദാ അെട്വിലക്കാടേവിരുന്ന മചാദ്യും, 
രാജ്യത്വിലറെയും ജനങ്ങളലടയും 
മമാചനലത് സുംബന്വിച്ള്ളതാ
യവിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ 

മകാൺഗ്രസ്വിലറെ മനതൃത്ത്വിൽ 
വകവരുന്ന സ്ാതന്ത്യും, ജനത
യലട ആഗ്രഹാേവിൊഷങ്ങലെയും 
സുദരീർഘവും ത്യാഗനവിർേരവമായ 
സ്ാതന്ത്യമപ്ാരാട്ങ്ങലെയും 
ആലക വഞ്ചവിച്ലകാടേന് മദശരീയ 
മുതൊെവിവർഗ്ത്വിലറെ അധവികാ
രും ഇന്നാട്വിൽ സ്ാപവിച്റപ്വിക്കുന്ന 
തവിമന ഉതകൂ എന്നന് അവർ ആരും
േത്വിൽത്ലന്ന മനസ്വിൊക്കവി. 
തുടർന്നന്, ചരവിത്രത്വിലറെ അനവി
മഷദ്ധ്യങ്ങൊയ പാഠങ്ങെവിൽനവി
ന്നന് അവർ എത്വിമച്ർന്ന സുദൃ
ഢമായ നവിഗമനും ഇതായവിരുന്നു: 
മാർകന് സവിസും-ലെനവിനവിസും എന്ന 
തത്ചവിന്തയ്ക്കുമാത്രമമ ജനങ്ങലെ 
എല്ലാവവിധ ചൂഷണങ്ങെവിൽനവിന്നുും 
പാരതന്ത്യങ്ങെവിൽനവിന്നുും ആത്യ

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 )

ലവടവിഞെന് വെതുപക് നവിെപാടന് 
സ്രീകരവിച്വിരവിക്കുന്നുലവന്നാണന് 
ഇതന് കാണവിക്കുന്നതന്. 

ഒരു വർഗ്വവിേജവിത സമൂഹ
ത്വിൽ രണ്ടുവർഗ്ങ്ങൾക്കുും 'ഒപ്ും' 
നവിൽക്കാൻ ഒരു പാർട്വിക്കുും ഒരു 
സർക്കാരവിനുും സാധ്യമല്ലതലന്ന. 
ഇടതുപക്സുംസ്ാനലമന്നന് പു
കൾലപറ്റ മകരെത്വിൽ പവിന്തവിരവി
പ്ൻശക്വികൾ സ്ാധരീനും വർദ്ധവി
പ്വിക്കുന്നുലവന്ന ആശങ്കാജനക
മായ സാഹചര്യും സൃഷ്വിക്കുന്നതവിനന് 
സവിപവിഐ (എും)ലറെ ഈ ലതറ്റായ 
നവിെപാടന് വെവിലയാരെവവലര കാ
രണമായവിട്ടുടേന്. 

ആർക്് ചവാട്ടുതേയ്യണും
വ്യവസ്ാപവിത മുന്നണവികലെ

ല്ലാും അന്തവിമവവിശകെനത്വിൽ 
മുതൊെവിവർഗ്ത്വിലറെ വവിശ്സ്ത 
ദാസന്ാരാണന്. അവരുലട ജയപ
രാജയങ്ങൾ ജനങ്ങളലട ജരീവവിതും 
അേവിമുഖരീകരവിക്കുന്ന പ്ശന് നങ്ങളലട 
പരവിഹാരമാകുന്നവില്ല. േരണും മാറവി
യാലും തുടർന്നാലും നയങ്ങൾക്കന് 
മാറ്റമവില്ല. കുത്കകൾക്കന് രാജ്യ
ലത് തരീലറഴുതുന്ന ആമഗാെവതന്ക്ക
രണമാണന് മൂന്നുകൂട്രുലടയും നയും.

േരണാധവികാരവികളലട ഔദാ
ര്യങ്ങെവിലൂലടയല്ല, ജനാധവിപത്യ
പ്മക്ാേങ്ങെവിലൂലടയാണന് എക്കാ
െവും ജനങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾ 
മനടവിലയടുത്വിട്ടുള്ളതുും തങ്ങളലട 
നവിെ ലമച്ലപ്ടുത്വിയവിട്ടുള്ളതുും. 
ഇന്നുും അതുതലന്നയാണന് ജനങ്ങ
ളലട മുന്നവിലള്ള ഒമരലയാരു മാർ
ഗ്ും. ലതരലഞെടുപ്വിലന ജനാധവി
പത്യ പ്മക്ാേത്വിലറെ മവദവിയാ
ക്കവി മാറ്റുവാൻ മപാന്ന ജനാധവിപ
ത്യ പ്ബുദ്ധത ആർജ്വിലച്ടുത്തു
ലകാമടേ ഈ ജരീർണസാഹചര്യ

ലത് മറവികടക്കാനാകൂ.

െനസമരചവദിയിതല സമർപ്ിത 
പ്രസ്ാനമായ എസ് യസിഐ(സി)  
സ്ാനാർത്ിേതള വിെയിപ്ിക്കുേ

ജനസമരത്വിലറെ രാഷ്ടരീയും 
ഉയർത്വിലക്കാടോണന് എസന് യ
സവിഐ(കമ്യൂണവിസ്റന്) പാർട്വി മക
രെത്വിൽ 36  മണ്ഡെങ്ങെവിൽ 
മത്സരവിക്കുന്നതന്. ലതരലഞെടുപ്ന് 
രുംഗത്ന് എസന് യസവിഐ(കമ്യൂ
ണവിസ്റന്) സ്ാനാർത്ഥവികൾ പ്തവി
നവിധാനും ലചയ്യുന്നതന് േരണരാഷ്ടരീ
യലത്യല്ല, വവിട്ടുവരീഴ്ചയവില്ലാത് 
ജനകരീയ സമരത്വിലറെ രാഷ്ടരീയ
ലത്യാണന്. 

ന്യായയക്മായ ഒരു ജനകരീയ 
മുമന്നറ്റും ജനങ്ങൾക്കന് കൂടുതലയർ
ന്ന പ്ബുദ്ധത നൽകുും. ഒരു പുതവിയ 
സുംസന് കാരത്വിലറെ മചതന മന
ഷ്യലര തട്വിയണർത്തുും. വർഗ്രീയ
തയും മതാന്തയും അവവിലട മൺ
മറയും. സമൂഹും ജനാധവിപത്യവൽ
ക്കരണത്വിലറെ ഉയർന്ന തെങ്ങ
െവിമെക്കു കുതവിക്കുും. പണത്വിലറെ
യും നവിർമ്വിലച്ടുക്കുന്ന പ്ശസ്തവി
യലടയും പവിന്നാലെ മപാകുന്ന 
ദുർബ്ബെചവിത്രായ ജനതലയയല്ല, 
സ്ന്തും വവിമവചനബുദ്ധവിയലട അടവി
സ്ാനത്വിൽ ശരവി-ലതറ്റുകൾ തവി
രവിച്റവിഞെന് നവിെപാടന് എടുക്കാൻ 
പ്ാപ്വിയള്ള ജനതലയ അതന് സൃ
ഷ്വിക്കുും. അധവികാരത്വിലറെ മുഷന് കവി
നുമുമ്പവിൽ േരീരുക്കൊകുന്നവലരയ
ല്ല, സത്യത്വിനുമവടേവി നവിെലകാ
ള്ളുന്ന നവിർേയലര അതന് വെർത്തുും. 

പവിറവവിലകാടേ കാെുംമുതൽ 
ജനതാൽപ്ര്യത്വിലറെ പക്ത്ന് 
അചഞ്ചെമായവി നവിെയറപ്വിച്ലകാ
ടേന് േരണാധവികാരവികളലട മുതൊ
െവിത് നയങ്ങൾലക്കതവിലര ജന
കരീയ പ്മക്ാേത്വിലറെ പതാക

യമമന്തവിയാണന് ഈ പ്സ്ാനും 
മുമന്നറുന്നതന്. മകരെത്വിൽ ജനാ
ധവിപത്യ മപാരാട്ങ്ങളലട രുംഗത്ന് 
താദാത്മ്യലപ്ട് നാമമാണന് എസന് യ
സവിഐ(കമ്യൂണവിസ്റന്). നവിസ്ഹാ
യരുും അശരണരുമായ ജനങ്ങൾ 
എവവിലടലയാലക്ക നരീതവി മതടവി 
പ്മക്ാേത്വിലറെ മാർഗ്ും അവ
െുംബവിച്വിട്ടുമടോ അവവിടങ്ങെവിലെ
ല്ലാും ഈ പ്സ്ാനും സുംഘാടക
രായവി, സഹമപാരാെവികൊയവി, 
സമരസാമഹാദര്യും മപറുന്ന സഖാ
ക്കൊയവി ജനങ്ങമൊലടാപ്ും നവി
െലകാള്ളുന്നു. പാർെലമറെറവി രാ
ഷ്ടരീയത്വിലറെ മപരവിനുും ലപരുമ
യ്ക്കുും മവടേവിയല്ലാലത, യാലതാരു 
സങ്കുചവിത െക്്യങ്ങളമവില്ലാലത 
സാമൂഹ്യനന് എന്ന മഹത്ായ 
െക്്യത്വിനുമവടേവി പരവിപൂർണ്ണ

മായും സമർപ്വിതമായ പാർട്വിയാ
ണന് എസന് യസവിഐ(കമ്യൂണവിസ്റന്). 
സമരമുഖങ്ങെവിൽ വകമകാർത്
വലരല്ലാും ഈ പ്സ്ാനത്വിലറെ 
സത്യസന്തയും സമർപ്ണവും 
ആശയപരമായ കരുത്തുും വവിശക
െന മശഷവിയും തവിരവിച്റവിഞെവിട്ടുടേന്. 
ഈ രാഷ്ടരീയത്വിനന് പവിന്തുണയും 
ശക്വിയും നൽകണലമന്നന് അേ്യർ
ത്ഥവിച്ലകാടോണന് പാർട്വി ലതര

ലഞെടുപ്വിൽ മൽസരവിക്കുന്നതന്.
എസന് യസവിഐ(കമ്യൂണവിസ്റന്) 

പ്സ്ാനത്വിലറെ ആശയമനതൃ
ത്ത്വിൽ പ്വർത്വിക്കുന്ന ആൾ 
ഇൻഡ്യ കവിസാൻ മഖതന് മസന്ദൂർ 
സുംഘടന (എഐലകലകഎുംഎ
സന്) രാജ്യലത് ഐതവിഹാസവിക
മായ കർഷക സമരത്വിൽ മന
തൃപരമായ പങ്കുവഹവിക്കുന്ന കർ
ഷക സുംഘടനകെവിലൊന്നാണന്. 
രാജ്യത്വിലറെ ജനാധവിപത്യപര
മായ നവിെനവിൽപ്വിലറെ ോവവിലയ 
നവിർണ്ണയവിക്കുന്ന തരത്വിൽ വെർ
ന്നുവന്നവിട്ടുള്ള കർഷക സമരത്വി
ലറെ സമദേശും പ്ചരവിപ്വിച്ലകാടേന്ന് 
മകരെത്വിൽ വവിശ്രമരഹവിതമായ 
ഐക്യദാർഢ്യപ്വർത്നങ്ങെവി
ൊണന് നമ്മുലട പാർട്വി. കർഷക
ലരയും ബഹുജനങ്ങലെയും ഐക്യ

ദാർഢ്യ സമവിതവികെവിൽ അണവിനവി
രത്തുന്നതവിലും അവയലട മനതൃ
ത്ത്വിൽ സ്വിരും സമരമവദവികൾ 
പടുത്തുയർത്തുന്നതവിലും നമ്മുലട 
പാർട്വി നവിർണ്ണായകമായ പങ്കു 
വഹവിക്കുന്നു. 

ലസരേമട്റവിയറ്റന് നടയവിൽ ഉമദ്യാ
ഗാർത്ഥവികൾ നടത്തുന്ന പ്മക്ാ
േലത് സർവ്ാത്മന പവിന്തുണച്
ലകാടേന് ദൃഢമായ സഹായപ്വർ

ത്നങ്ങളമായവി  എസന് യസവിഐ
(കമ്യൂണവിസ്റന്)ലറെ യവജന സുംഘ
ടന എഐഡവിവവഒ സജരീവമായവി 
രുംഗത്തുടേന്. പരമതുഛമായ മവത
നത്വിനന് പണവിലയടുക്കാൻ വവിധവി
ക്കലപ്ട് ആശാ വർമക്കഴന് സവിലറെ 
സമരസുംഘടന രൂപലപ്ടുത്വി 
അവരുലട പ്മക്ാേലത് മുമന്നാട്ടു 
നയവിക്കുന്നതവിൽ, മനഴന് സുമാരുലട 
അവകാശമപ്ാരാട് രുംഗത്ന്, പ്രീ
വപ്മറവി അധ്യാപകരുലട സമര
ത്വിൽ അങ്ങവിലന പണവിലയടുത്തു 
ജരീവവിക്കുന്ന എല്ലാ വവിോഗും ജന
ങ്ങളലടയും അവകാശങ്ങൾ സുംര
ക്വിക്കാനായവി ഈ പ്സ്ാനത്വി
ലറെ പ്വർത്കർ വവിശ്രമരഹവിത
മായവി പണവിലയടുക്കുന്നു. 2020 വർ
ഷാരുംേത്വിൽ പൗരത്നവിയമ മേ
ദഗതവിലക്കതവിലര ജനാധവിപത്യവവി
ശ്ാസവികളും മനുഷ്യസന് മനഹവികളും 
മുൻവകലയടുത്തു നടത്വിയ ആഴ്ച
കമൊെും നരീണ്ടുനവിന്ന തവിരുവനന്ത
പുരും ഷഹരീൻബാഗവിലറെ സുംഘാട
നത്വിൽ ഈ പ്സ്ാനത്വിലറെ 
പ്വർത്കർ നവിർണ്ണായകമായ 
പങ്കുവഹവിച്വിരുന്നു.   നവുംബർ 26ലറെ 
അഖവിമെന്ത്യാ പണവിമുടക്കന് വവിജയവി
പ്വിക്കാൻ സുംസ്ാനലമമ്പാടുും ശക്
മായ ആശയപ്ചാരണും സുംഘടവി
പ്വിക്കാനുും ഈ പാർട്വിയും അതവി
ലറെ ലതാഴവിൊെവിപ്വർത്കരുും 
മുൻ നവിരയവിലടോയവിരുന്നു. കഴവിഞെ 
ഒരു ദശാബ്ദത്വിനുള്ളവിൽ ഒന്നുകവിൽ 
എസന് യസവിഐ(കമയൂണവിസ്റന്)ലറെ 
മുൻവകയവിൽ അലല്ലങ്കവിൽ ശക്
മായ പവിന്തുണയവിൽ മുമന്നറവിയവിട്ടുള്ള 
സമരങ്ങൾ നവിരവധവിയാണന്. എസന് യ
സവിഐ(കമ്യൂണവിസ്റന്) സ്ാനാർ
ത്ഥവികലെ വവിജയവിപ്വിച്ലകാടേന് 
ഈ സമര രാഷ്ടരീയത്വിനന് ഇനവിയും 
കരുത്തുപകരുവാൻ ഏവമരാടുും 
അേ്യർത്ഥവിക്കുന്നു.

P\k-a-c-§-fp-sS ]-Xm-I-tb´n-b G-I {]-Øm-\w
F-kvbp-kn-sF(I-½yq-Wn-Ìv)

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)

തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം സ്ാനാർത്ി െഖാവന് എ.െബൂറ, 
വടേിയൂർ്ാവന് മണ്ഡലം സ്ാനാർത്ി െഖാവന് എ.ഷഷജു എന്നിവരുസട 
ശനതൃത്വത്ില് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്ില് നടന്ന പ്രകടനം



6 മാര്ച്ച്2021

ന്തവികമായവി മമാചവിപ്വിക്കാനാവ.
മാർകന് സവിസും-ലെനവിനവിസും 

അടവിസ്ാന തത്സുംഹവിതയായവി 
സ്രീകരവിച്ലകാടേന് പ്വർത്വിക്കുന്നു 
എന്നന് അവകാശലപ്ട്വിരുന്ന ഇന്ത്യ
യവിലെ വവിവവിധങ്ങൊയ പാർട്വിക
ലെലയല്ലാും നവിഷന് കർഷമയാലട 
പഠവിക്കുകയും ആഴത്വിൽ പരവി
മശാധവിക്കുകയും ലചയ്യുക എന്ന
തായവിരുന്നു, തരീർച്യായും പവിന്നരീ
ടന് അവരുലട മുന്നവിലടോയവിരുന്ന 
അതവിപ്ധാനമായ കർത്വ്യും.

എല്ലാ ആത്മാർത്ഥതമയാലട
യും സത്യസന്തമയാലടയമുള്ള 
ആ പരവിമശാധനയവിൽ അവർക്കന് 
കവിട്വിയ ഉത്രും, നവിരവധവിയായ 
മപാരാട്ങ്ങളലടയും ആത്മത്യാഗ
ങ്ങളലടയും ആദരണരീയമായ ചരവി
ത്രും കമ്യൂണവിസ്റന് എന്നന് മപരുവ
ഹവിക്കുന്ന ഈ പ്സ്ാനങ്ങളലട 
ആരുംേകാെ മനതാക്കൾക്കുും പ്
വർത്കർക്കുും ഉലടേങ്കവിൽ മപാലും 
കമ്യൂണവിസത്വിലറെ അഥവാ മാർ
കന് സവിസും-ലെനവിനവിസത്വിലറെ 
സാരാുംശും ഗ്രഹവിക്കാനുും സ്ാും
ശരീകരവിക്കാനുും അവയന് ലക്കാന്നവി
നുും കഴവിഞെവിട്വില്ല എന്നതായവിരു
ന്നു. മനുഷ്യരാശവിക്കന് വകവരവി
ക്കാൻ കഴവിഞെതവിമെക്കുുംവച്ന് 
ഏറ്റവും മശ്രഷ്ഠമായ ആ ദർശന
ലത് ഇന്ത്യയലട മണ്ണവിൽ മൂർത്
മാക്കവിത്രീർക്കാൻ അവർക്കായവി
ട്വില്ല. ഫെമമാ, കമ്യൂണവിസ്റന് മെ
ബെവിൽ ലപറ്റവിബൂർഷ്ാ പ്സ്ാ
നങ്ങൾ വാർലത്ടുക്കുന്നതവിൽലച
ന്നന് കൊശവിക്കുക എന്നതുും. ''ഇന്ത്യ
യവിലെ ഒമരലയാരു കമ്യൂണവിസ്റന് 
പാർട്വി എസന് യസവിഐ ആണന്, 
എന്തുലകാടേന്?'' എന്ന ഗ്രന്ഥത്വിൽ 
അമങ്ങയറ്റും സൂക്ഷ്മതമയാലട, ശാ
സ്തരീയ ലവെവിച്ത്വിൽ സഖാവന് 
ശവിബ്ദാസന് മഘാഷന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ 
വവിശദമായവി പ്തവിപാദവിക്കുന്നുടേന്.

ജരീവവിതത്വിലറെ ഒരു മമഖെ
ലയയും ഒഴവിവാക്കാലത, സമസ്ത 
മണ്ഡെങ്ങലെയും ആമലേഷവിച്ലകാ
ണ്ടുള്ള കഠവിനവും യാതനാനവിർേ
രവലമങ്കവിലും ചരവിത്രപരവും മഹ
നരീയവമായ ഒരു സമരത്വിനന് 
സഖാവന് ശവിബ്ദാസന് മഘാഷവിലറെ 
മുൻവകമയാലട ജയവിെവിനുള്ളവിൽ
വച്തലന്ന ആരുംേും കുറവിക്കലപ്ട്ടു. 
കമ്യൂണവിസ്റായവിത്രീരുന്നതവിനന് 
പുതവിയ ഒരു പ്രേവിയ തുടമങ്ങടേ
തായവിട്ടുടേന് എന്നന് സഖാവന് മഘാഷന് 
ചൂടേവിക്കാട്വി. കാരണും, ചരവിത്രപ
രമായവി കടന്നുവന്നന് സമൂഹത്വിൽ 
ഇന്നന് മമധാവവിത്ും പുെർത്വി നവി
െലകാള്ളുന്ന പ്രേവിയ ബൂർഷ്ാ
വ്യക്വിവാദത്വിമറെതാണന്. വ്യ
ക്വിഗത മനട്ങ്ങൾക്കന് പ്ാമുഖ്യും 
കൽപ്വിക്കുന്ന പ്രേവിയയാണതന്. 
ഏലതാരാളും ഇന്നന് പവിറന്നുവരീഴു
ന്നതുും സ്ാോവവികമായും വാർ
ലത്ടുക്കലപ്ടുന്നതുും ഈ മൂശയവി
ൊണന്. തൽസ്ാനത്ന് യഥാർത്ഥ 
ലതാഴവിൊെവിവർഗ് സും
സന് കാരും-സാമൂഹവികത-എല്ലാ 

അുംശത്വിലും ആർജ്വിലച്ടുക്കു
ന്നതവിനുമവടേവി വ്യക്വി ജരീവവിത
ത്വിൽ നടത്തുന്ന മബാധപൂർവ്
മായ സമരമാണന് കമ്യൂണവിസ്റന് 
ആകാൻമവടേ സമരും. എന്നുവ
ച്ാൽ, ഇന്നലത് ചരവിത്രഘട്ത്വിൽ, 
സാമൂഹ്യ താല്പര്യവമായവി താദാ
ത്മ്യലപ്ടുന്നതവിനന് ഒരാൾ അഴവിച്
വവിമടടേ സർവ്ാമലേഷവിയായ ജരീ
വവിതസമരമാണതന്. സഖാവന് ശവി

ബ്ദാസന് മഘാഷന് ചൂടേവിക്കാണവിച്: 
''ശരവിയായ ഒരു ലതാഴവിൊെവിവർഗ് 
വവിപ്വപ്ാർട്വിയവില്ലാലത മർദ്വിത
രുും ചൂഷവിതരുമായ ജനങ്ങളലട 
മമാചനും അസാദ്ധ്യമാണന്....ആ 
പുതവിയപാർട്വി ലകട്വിപ്ടുക്കാൻമവ
ടേവി മുമന്നാട്ടുവരുന്നവർ, മാർകന് സവി
സ്റന്-ലെനവിനവിസ്റന് ആദർശത്വിന
നുസരവിച്ന് തങ്ങലെത്ലന്ന ഉടച്
വാർക്കുവാനുള്ള സമരും ജരീവവിത
ത്വിലറെ എല്ലാ മമഖെകലെയും 
സ്പർശവിക്കത്ക്കവവിധും നടത്ാൻ 
തയ്ാറായവിരവിക്കണും.... ലതാഴവിൊ
െവിവർഗ് സാർവ്മദശരീയതയലട 
അടവിസ്ാനത്വിൽ ഒരു പുതവിയ 
പാർട്വി ലകട്വിപ്ടുക്കണലമങ്കവിൽ 
നാും ആദ്യും തരീക്ഷ്ണമായ സമര
ത്വിലൂലട ലതാഴവിൊെവിവർഗ് സാർ
വ്മദശരീയതയ്ക്കുമചർന്ന മമനാഘ
ടനയടോക്കണും. അലല്ലങ്കവിൽ, 
മാർകന് സവിസും-ലെനവിനവിസമത്ാ
ടന് കൂറന് പ്ഖ്യാപവിച്ാലും, ഒരു ശരവി
യായ മാർകന് സവിസ്റന്-ലെനവിനവിസ്റന് 
പാർട്വി ലകട്വിപ്ടുക്കണലമന്നന് സത്യ
സന്മായവി ആഗ്രഹവിച്ാലും ലത
റ്റായ പദ്ധതവി പവിന്തുടരുന്നു എന്ന
തവിനാൽ നാും ഉടോക്കുന്നതന് ഒരു 
ലപറ്റവിബൂർഷ്ാ പാർട്വിയായവിരവി
ക്കുും.''

1945ൽ ജയവിൽമമാചവിതനായ
തവിലന തുടർന്നന് സഖാവന് ശവിബ്ദാ
സന് മഘാഷവിലറെ മുൻവകമയാലട
യള്ള ആ സപര്യ പൂർവ്ാധവികും 
ശക്വിമയാലട മുമന്നറവി. ആ സമ
രത്വിലൂലട ലതാഴവിൊെവിവർഗ് വവി
പ്വത്വിനുമവടേവി ജരീവവിതും സമർ
പ്വിച് പൂർണ്ണസമയ പ്വർത്കരുലട 
ഒരു ദെും ഉയർന്നുവന്നു.

പ്ത്യയശാസ്ത മകന്ദ്രരീയതയ
ലട ഉറച് അടവിത്റയവിമന്ൽ സാ
മൂഹവിക മനതൃത്ും വ്യക്വിവൽകൃത 
രൂപത്വിൽ പ്കാശവിതമാകുമമ്പാമഴ 

ഒരു ശരവിയായ കമ്യൂണവിസ്റന് പാർ
ട്വിക്കന് സുംഘടനാ മകന്ദ്രരീയത 
വകവരവിക്കാനാവ എന്നുും സഖാവന് 
ശവിബ്ദാസന് മഘാഷന് വ്യക്മാക്കുക
യടോയവി. അമപ്ാൾ മാത്രമമ ഗ്രൂ
പ്വിസവും വ്യക്വിവാദവും തരീർത്തുും 
അന്യമായ ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്യൂ
ണവിസ്റന് പാർട്വി ജന്ലമടുക്കൂ; യാ
ന്തവിക മകന്ദ്രരീയതയലട സ്ാന
ത്ന് ജനാധവിപത്യ മകന്ദ്രരീയത 

പ്ാവർത്വികമാക്കവി ജരീവവചത
ന്യമായവി അതവിലന പരവിപാെവിക്കു
ന്ന ഒരു പാർട്വി രൂപും ലകാള്ളൂ. 
അങ്ങലന പാർട്വിയലട രൂപരീകര
ണത്വിമെയ്കന് നരീങ്ങുുംമുമ്പുതലന്ന 
വ്യക്വിജരീവവിതത്വിലും സാമൂഹ്യ
ജരീവവിതത്വിലും തുറന്നുവവിട് സർ
വ്തെസ്പർശവിയായ ഒരു മസാഷ്യ
െവിസ്റന് പ്ത്യയശാസ്ത സമരത്വി
ലറെ പരവിണതവിയാണന് എസന് യസവി
ഐ(സവി) എന്ന പാർട്വി. അതവിലറെ 
മപരുതലന്ന മസാഷ്യെവിസ്റന് യൂണവി
റ്റവി ലസറെർ എന്നായതുും ഇതുലകാ
ടോണന്.

കമ്യൂണവിസ്റ്റുകൾ ആകാശത്തു
നവിന്നുും ലപാട്വിവരീണവരല്ല. നാടവി
ലറെ സ്ാതന്ത്യത്വിനുമവടേവിയ
ള്ള സമരത്വിൽ സമബാധമായവി 
പലങ്കടുത്തവിലൂലട മനടവിയ ശാ
സ്തരീയാനുേവങ്ങൊണന്, ജനങ്ങള
ലട മമാചനും അവരുലട തനതായ 
വർമഗ്ാപകരണത്വിലൂലടയല്ലാ
ലത(ലതാഴവിൊെവിവർഗ് പാർട്വിയവി
ലൂലടയല്ലാലത) മനടാൻ കഴവിയവി
ലല്ലന്ന ഉറച് നവിഗമനത്വിമെയ്കന് 
സഖാവന് ശവിബ്ദാസന് മഘാഷവിലന 
ലകാണ്ടുലചലന്നത്വിച്തന്. മാർ
കന് സവിസും-ലെനവിനവിസും വവമദ
ശവികമാലണന്ന കപടോഷണത്വി
നുള്ള മറുപടവികൂടവിയാണവിതന്. മനു
ഷ്യവവിജ്ാനത്വിനന് രാജ്യസരീമ
കെവില്ല. മൊകലമമ്പാടുും മനുഷ്യ
നാർജ്വിച്ന് വവികസവിപ്വിലച്ടുത് 
അമൂെ്യമായ അനുേവസമ്പത്വിനുും 
അതവിരുകെവില്ല. അതവിലറെ സാർ
വ്മദശരീയമായ ഉദന്ഗ്രഥനത്വിനന്, 
വനസർഗ്വികമായ ലകാടുക്കൽ 
വാങ്ങലകൾക്കന്, മദശപരവിധവിയ
ലട മവെവിലക്കട്ടുകൾലകാടേന് ഇന്നന് 
തടസ്ങ്ങൾതരീർക്കുന്നവർ നവിശ്ച
യമായും മാനവപുമരാഗതവിയലട 
പാതയവിലെ വമ്പവിച് പ്തവിബന്

ങ്ങൊണന്.
ഏലതാരു മഹത്ായ ദർശന

ത്വിലറെയും കാതലും പ്ാണനുും 
കുടവിലകാള്ളുന്നതന് അതവിലറെ വന
തവിക-സദാചാര-സൗദേര്യ ധാര
ണകെവിൊലണന്നുും മാർകന് സവിസും
-ലെനവിനവിസും സർവ്മശ്രഷ്ഠമായവി
രവിക്കുന്നതന്, ബൂർഷ്ാ മാനവവാദ
ത്വിലറെ എല്ലാ നന്കലെയും ആഗവി
രണുംലചയ്ന് അതവിമനക്കാൾ ഉന്ന
തമായ വനതവിക-സദാചാര-സൗദേ
ര്യ ധാരണകെവിമെക്കതന് മുമന്നറവി
യവിരവിക്കുന്നു എന്നതവിനാൊലണ
ന്നുും സഖാവന് മഘാഷന് ചൂടേവിക്കാ
ണവിക്കുകയടോയവി. ''ബൂർഷ്ാസവി
ക്കന് സൃഷ്വിക്കാൻ കഴവിഞെ ഏറ്റവും 
സൗരേ്യപൂർണ്ണമായ ചവിന്ത മാന
വവാദത്വിമറെതാണന്. എന്നാൽ 
ചരവിത്രവരീഥവികെവിൽ മാനവവാദും 
അവസാന വാക്കല്ല; ആവക സാ
ദ്ധ്യവമല്ല. ബൂർഷ്ാ മാനവവാദ
ത്വിൽനവിന്നുും മുമന്നാട്ടുനരീങ്ങവി, 
അതവിലറെ തുടർച്യവിലും വവിപ്വക
രമായ തുടർച്യവില്ലായ്മയവിലമാണന് 
കമ്യൂണവിസും പവിറന്നുവരീണതന്. 
മാനവവാദും അവസാനവിക്കുന്നവിട
ത്ന് കമ്യൂണവിസും ആരുംേവിക്കു
ന്നു....''

മാർകന് സവിസും-ലെനവിനവിസ
ലത് അങ്ങലന ഇന്ത്യൻ മണ്ണവിൽ 
മൂർത്മാക്കവിലക്കാണ്ടുും അതവിലറെ 
ധാരണകലെ കൂടുതൽ സമ്പന്നവും 
കാെവികവമാക്കവിലക്കാണ്ടുും സാമൂ
ഹ്യ മനതൃത്ലത് മൂർത്രൂപത്വിൽ 
പ്കാശവിപ്വിച്ലകാണ്ടുമാണന് മസാ
ഷ്യെവിസ്റന് യൂണവിറ്റവി ലസറെർ ഓഫന് 
ഇന്ത്യ(കമ്യൂണവിസ്റന്) ആവവിർേവവി
ച്തന്. ഇന്ത്യലയമ്പാടുും ജനാധവിപ
ത്യ ബഹുജന പ്മക്ാേണങ്ങളലട 
മവെവിമയറ്റങ്ങൾ സൃഷ്വിച്ലകാടേന് 
മുതൊെവിത് വവിരുദ്ധ മസാഷ്യെവി
സ്റന് വവിപ്വലത് അതവിലറെ വവിജ
യപരവിസമാപ്വിയവിമെക്കന് നയവിക്കു
ന്നതവിനുള്ള അക്രീണമായ പ്വർ
ത്നും അതന് തുടർന്നുലകാമടേ 
യവിരവിക്കുന്നു.

ഇന്നന് നമ്മുലട നാട്വിലെ കമ്യൂ
ണവിലസ്റന്നന് അവകാശലപ്ടുന്ന 
പാർട്വികൾ ആന്തരവികമായ ദുഷവി
പ്പുമൂെും ശവിഥവിെമായവിലക്കാടേവിരവി
ക്കുകയാണന്. മരണാസന്ന മുതൊ
െവിത്ത്വിലറെ കാെഘട്ത്വിലെ 
ബൂർഷ്ാ രാഷ്ടരീയത്വിലറെ മുഖമു
ദ്രകൊയ അഴവിമതവി, ലതാഴുത്വിൽ
കുത്ന്, സ്ാർത്ഥത, സ്ജനപക്
പാതും, അമധാൊക ബന്ും തു
ടങ്ങവിയ തവിന്കൾ കമ്യൂണവിസ്റന് 
മെബൽ ധരവിച് പാർട്വികലെയും 
ബാധവിച്ലകാടേവിരവിക്കുന്നു. ജരീർ
ണ്ണമായ ബൂർഷ്ാ സുംസന് കാരത്വി
ലറെ സ്ാധരീനും അവയലട പെ 
മനതാക്കളലടയും സ്കാര്യ-ലപാതു 
ജരീവവിതങ്ങെവിൽ പ്തവിഫെവിച് കാ
ണുന്നു. ഇലതല്ലാും കമ്യൂണവിസ
ലമന്ന മശ്രഷ്ഠമായ ആദർശലത്
പ്റ്റവി ജനങ്ങളലട മനസ്വിൽ ലത
റ്റവിദ്ധാരണ വെർത്തുകയാണന്. 
അദ്ധ്ാനവിക്കുന്ന ജനങ്ങലെ കമ്യൂ
ണവിസത്വിൽനവിന്നന് അകറ്റുന്ന ഈ 

സാഹചര്യും മുതലെടുത്ന് മകരെ
ത്വിൽ മവരുറപ്വിക്കാൻ വർ
ഗ്രീയ-പവിന്തവിരവിപ്ൻ ശക്വികൾ 
ശ്രമവിക്കുകയാണന്. ഈ അവസ
രത്വിൽ ജനങ്ങമൊടുള്ള ഞങ്ങ
ളലട അേ്യർത്ഥന, മപരവിൽ മാത്രും 
കമ്യൂണവിസ്റ്റുകൊയവിരവിക്കുന്ന ഈ 
പാർട്വികളലട ലചയ്വികൾ കടേവി
ട്ന് നവിങ്ങൾ കമ്യൂണവിസത്വിൽ
നവിന്നന് മുഖുംതവിരവിക്കരുതന് എന്നാ
ണന്. കാരണും അവർ പ്തവിനവി
ധാനും ലചയ്യുന്നതന് കമ്യൂണവിസ
ലത്യല്ല.

ഇന്ത്യയവിൽ മശ്രഷ്ഠമായ കമ്യൂ
ണവിസ്റന് ദർശനലത് പ്തവിനവിധാ
നും ലചയ്യുന്നതന് മഹാനായ ലതാ
ഴവിൊെവിവർഗ് മനതാവന് സഖാവന് 
ശവിബ്ദാസന് മഘാഷന് സ്ാപവിച് 
എസന് യസവിഐ(സവി) ആണന്. മാ
നുഷവികമൂെ്യങ്ങൾക്കുും സുംസന് കാ
രത്വിനുും ഏറ്റവമധവികും വവിെ
കൽപ്വിച് മനതാവാണന് സഖാവന് 
മഘാഷന്. കമ്യൂണവിസ്റന് പ്ത്യയ
ശാസ്തത്വിൽ ഉയർന്ന സാുംസന് കാ
രവിക-വനതവികമബാധും ഉള്ളട
ങ്ങവിയവിരുന്നവിലല്ലങ്കവിൽ താൻ ഒരവി
ക്കലും ഒരു കമ്യൂണവിസ്റന് ആകു
മായവിരുന്നവില്ല എന്നന് അമദ്ഹും 
പറഞെവിരുന്നു. ഒരാൾ മാർ
കന് സവിസും-ലെനവിനവിസും ശരവിയാ
യവി സ്ാുംശരീകരവിച്വിട്ടുമടോ എന്ന
തവിലറെ ഉരകല്ലന് അയാൾ സ്ന്തും 
ജരീവവിതത്വിൽ ഉയർന്ന സാും
സന് കാരവിക-വനതവിക നവിെവാ
രും പ്ദർശവിപ്വിക്കുന്നുമടോ എന്ന
താണന് എന്നുും ഉന്നതവും മഹ
നരീയവമായ മാനുഷവിക മൂെ്യങ്ങ
ളലടയും ോവങ്ങളലടയും ഉപാ
സനയാണന് വവിപ്വരാഷ്ടരീയലമ
ന്നുും അമദ്ഹും പഠവിപ്വിച്. ഹൃദ
യവവിശാെത, മനുഷ്യത്ും, ആർ
ദ്രത, വാത്സെ്യും, വവിമവകും തുട
ങ്ങവിയ മശ്രഷ്ഠങ്ങൊയ മാനുഷവിക 
ഗണങ്ങൾ ആർജ്വിക്കാലത 
യഥാർത്ഥ സന് മനഹലത് കലടേ
ത്ാൻ കഴവിയവിലല്ലന്നുും, ലതാഴവി
ൊെവിവർഗ് വവിപ്വ സമരങ്ങെവി
ലൂലട മാത്രമമ ഈ യഗത്വിൽ 
ഇവയ്കന് വെരാൻ കഴവിയ എന്നുും 
അമദ്ഹും ഓർമ്വിപ്വിക്കുന്നു.

മാർകന് സവിസും-ലെനവിനവിസ
ത്വിനന് സഖാവന് ശവിബ്ദാസന് മഘാ
ഷന് തലറെ പ്വാചക സമാനമായ 
ജരീവവിത സമരത്വിലൂലട രചവിച് 
ഈ ോഷ്യമാണന് സർവ്മശ്രഷ്ഠ
മായ ആ ദർശനലത്പ്റ്റവിയള്ള 
ഇന്നലത് ശരവിയായ ധാരണ. 
മാർകന് സവിസലത്പ്റ്റവി വവിെയവിരു
ത്ൽ നടത്തുന്നതവിനുമുമ്പന് മാർ
കന് സവിസും-ലെനവിനവിസും-ശവിബ്ദാ
സന് മഘാഷന് ചവിന്ത പരവിമശാധനാ 
വവിഷയമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങ
മൊടന് അേ്യർത്ഥവിക്കുന്നു. മുൻവവി
ധവികമെതുമവില്ലാലത അത്രലമാ
രു പരവിമശാധനയ്കന് തയ്ാറാവന്ന 
ഏലതാരു പുമരാഗമന വവിശ്ാസവി
യും ആ മഹനരീയ ദർശനലത് 
ജരീവവിതാദർശമായവി സ്രീകരവിക്കാ
തവിരവിക്കവില്ല.

(5-ാം ശേജില് നിന്നന്)

മാർേ് സിസം-തേനിനിസതതെ ഇന്തഷ്ൻ മണ്ിൽ 
മൂർതെമാക്ിതക്ാണ്ടും അതിതറെ ധാരണേതള 
കൂടുതൽ സ്ന്നവം ോേിേവമാക്ിതക്ാണ്ടും 
സാമൂഹഷ് കനതൃത്വതതെ മൂർതെരൂപതെിൽ പ്രോ
ശിപ്ിച്ചുതോണ്ടുമാണ് കസാഷഷ്േിസ്റ് യൂണിറ്ി തസ
റെർ ഓഫ് ഇന്തഷ്(േമ്മയൂണിസ്റ്) ആവിർഭവിച്ചത്. 
ഇന്തഷ്തയ്ാടും ജനാധിപതഷ് ബഹുജന പ്രകക്ാ
ഭണങ്ങളുതട കവേികയറ്ങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചുതോണ്് 
മുതോളിതെ വിരുദ് കസാഷഷ്േിസ്റ് വിപ്ലവതതെ 
അതിതറെ വിജയപരിസമാപ്ിയികേയ് ക്് നയി
ക്കുന്നതിനുള്ള അക്ീണമായ പ്രവർതെനം അത് 
തുടർന്നുതോകണ്യിരിക്കുന്നു.

I-½yq-WnÌv B-Im³ PohnX-¯nsâ kakvX aÞe§sfbpw 
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എ.സബൂറ
20 വർഷത്വിമെലറയാ

യവി ലപാതുപ്വർത്ന രും
ഗത്തുള്ള സഖാവന് എ.സബൂറ, 
എസന് യസവിഐ(കമ്യൂണവി
സ്റന്)ലറെ പൂർണ്ണ സമയ പ്
വർത്കയും പാർട്വിയലട 
ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവിയുംഗവമാണന്. 

അഖവിമെന്ത്യ മഹവിൊ 
സാുംസ്ാരവിക സുംഘടനയ
ലട ജവില്ലാ ലസരേട്റവിയും 
മകരെ ആശ ലഹൽത്ന് വർമക്കഴന് സന് അമസാസവിമയഷ
ലറെ മുൻനവിര സുംഘാടകയമാണന്. പൗരത് പ്മക്ാേത്വി
ലും തരീരമദശ മത്സ്യലത്ാഴവിൊെവികളലട മപാരാട്ങ്ങെവി
ലും മദ്യവവിരുദ്ധ സമരമവദവികെവിലും ഉൾലപ്ലട ജനകരീയ 
സമരങ്ങെവിലെ മനതൃസ്ാനത്തുള്ള സമര മപാരാെവിയാ
ണന് സഖാവന് എ.സബൂറ

തേ.മകഹഷ്
പാർട്വിയലട ലകാല്ലും 

ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി അുംഗവും 
യവജനസുംഘടനയായ 
എ.ഐ.ഡവി.വവ.ഒ.യലട 
ജവില്ലാ ലസരേട്റവിയമാണന് 
സഖാവന് ലക.മമഹഷന്. 

സന് കൂൾ വവിദ്യാർത്ഥവി
യായവിരവിക്കുമമ്പാൾതലന്ന 
പ്വർത്നരുംഗമത്ക്കന് 
കടന്നുവന്ന സഖാവന് 
മമഹഷന് പവിന്നരീടന് ഈ മമഖെയവിലെ പാർട്വിയലട മുൻ
നവിര സുംഘാടകരവിൽ ഒരാൊയവിമാറവി. ലതാഴവിെവില്ലാ
യന് മലക്കതവിലരയും മദ്യത്വിനുും മയക്കുമരുന്നവിനുലമതവി
ലരയമുള്ള സമരത്വിലും മറ്റന് നവിരവധവി ജനകരീയ സമ
രങ്ങെവിലും മനതൃത്പരമായ പങ്കന് വഹവിക്കുന്നു. പൗര
ത്നവിയമ മേദഗതവിലക്കതവിരായ ഷഹരീൻബാഗന് കൂട്ാ
യന് മയലടയും ഡൽഹവി കർഷക പ്മക്ാേ ഐക്യദാർ
ഡ്യസമവിതവിയലടയും മമഖൊ കൺവരീനർകൂടവിയാണന്. 
ഒരു കൊകാരൻകൂടവിയായ സഖാവന് മമഹഷന് ആരുംഗ
ത്തുള്ള തലറെ കഴവിവകലെയും സാമൂഹ്യപുമരാഗതവിക്കാ
യള്ള പ്വർത്നങ്ങൾക്കായവി ഉപമയാഗലപ്ടുത്തുന്നു.

Fkvbp-kn-sF(I-½yq-Wn-Ìv) Øm-\mÀ-°nIsf hn-P-bn-¸n¡pI

Ip¯-I-IÄ-¡p-th- @n P-\§-sf t{Zm-ln-¡p-¶ ap-¶-Wn-I-sf ]-cm-P-b-s¸-Sp-¯pI.
P-\k-a-c cm-{ãobs¯ i-àn-s¸-Sp¯pI.

തിരുവനന്തപുരും പുനലൂർ േരുനാഗപ്ള്ളി

കുണ്ടറ

അടൂർ

തേങ്ങന്നൂർ

വട്ിയൂർക്ാവ്

ഇരവിപുരും
തോട്ാരക്ര

എ.കഷജു
എസന് യസവിഐ(ക

മ്യൂണവിസ്റന്) പാർട്വിയലട 
ജവില്ലയവിലെ  പ്മുഖസും
ഘാടകരവിലൊരാളും യ
വജന മനതാവമാണന് 
സഖാവന് എ.വഷജു. വവി
ദ്യാർത്ഥവി വവിോഗമായ 
എഐഡവിഎസന്ഒ യലട 
സുംസ്ാന വവസന് പ്
സവിഡന്റുും യവജനവവിോ

ഗും എഐഡവിവവഒയലട ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവിയുംഗവമാ
ണന്. ദവില്ലവി ചമൊ കർഷക സമര ഐക്യദാർഢ്യസ
മവിതവിയലട ജവില്ലയവിലെ സജരീവസുംഘാടകനായവി പ്
വർത്വിക്കുന്നു. പാരെൽ വവിദ്യാേ്യാസ സുംരക്ണ 
സമവിതവിയലട മനതാവാണന്. പതവിനായവിരങ്ങലെ കുടവി
ലയാഴവിപ്വിക്കുന്ന ലക.ലറയവിൽ പദ്ധതവിലക്കതവിലരയള്ള 
ജനകരീയസമരസമവിതവിയലട സുംസ്ാന കമ്വിറ്റവിയും
ഗവും ജവില്ലാ മകാ-ഓർഡവിമനറ്ററുമാണന്. 

നവിരവധവി വവിദ്യാർത്ഥവിസമരങ്ങെവിലും പൗരത്നവി
യമത്വിലനതവിലര തെസ്ാനത്ന് നടന്ന ഷഹവിൻബാ
ഗന് പ്മക്ാേത്വിലും പ്ധാന പങ്കന് വഹവിച്. ഉമദ്യാ
ഗാർത്ഥവികളലട സമരത്വിനന് സജരീവ പവിന്തുണ നൽകു
ന്നു. ശാസ്തപ്സ്ാനത്വിലറെയും സുംഘടകനാണന്.

എസ്.സുധിോൽ
1980ൽ ആൾ ഇന്ത്യ 

ലഡമമാരോറ്റവികന് സ്റ്റുഡറെന്സന് 
ഓർഗവനമസഷലറെ പ്
വർത്നത്വിലൂലട ലപാതു
പ്വർത്നരുംഗത്ന് എത്വി. 
യഥാർത്ഥ കമ്യൂണവിസ്റന് 
പാർട്വി എന്ന നവിെയവിൽ 
എസന് യസവിഐ(സവി)ലയ 
തവിരവിച്റവിഞെ സഖാവന് സു
ധവിൊൽ മൂന്നു പതവിറ്റാടേവി
മെലറയായവി പാർട്വിയലട  സജരീവ പ്വർത്നാണന്. നവി
രവധവി ജനകരീയ പ്മക്ാേങ്ങളലടയും  എസന് യസവിഐ
(സവി) ആശയമനതൃത്ും നൽകുന്ന ശാസ്ത-വവിദ്യാേ്യാസ 
പ്സ്ാനങ്ങളലടയും  ജവില്ലയവിലെ സജവിവ സുംഘാടക
നുമാണന്.

എസന് യസവിഐ(സവി)  ലകാല്ലും മൊക്കൽ കമ്വിറ്റവി
യലട ലസരേട്റവിയായ സഖാവന് എസന്.സുധവിൊൽ റവിട്
മയഡന് മപാെവിലടകന് നവിക്കന് അദ്ധ്യാപകനാണന്.

ആർ.രാഹുൽ
പാർട്വിയലട വവിദ്യാർത്ഥവി 

സുംഘടനായ എഐഡവിഎ
സന്ഒ യലട ജവില്ലാ പ്സവിഡ
റൊണന് സഖാവന് ആർ.രാഹുൽ. 
വവിദ്യാേ്യാസ മമഖെയലട 
സ്കാര്യവതന്കരണും, വർ
ഗ്രീയ വതന്കരണും എന്നവിവ
യന് ലക്കതവിലരയും, വവിദ്യാേ്യാസ 
മമഖെയവിലെ മറ്റന് പ്ശന് ന
ങ്ങൾ ഉന്നയവിച്ലകാണ്ടുും 
എഐഡവിഎസന്ഒയലട മുൻവകയവിൽ നടക്കുന്ന വവിദ്യാ
േ്യാസ പ്മക്ാേങ്ങളലട മുൻനവിര സുംഘാടകനാണന് സഖാവന് 
രാഹുൽ. ലതാഴവിെവില്ലായന് മയ്ക്കുും സാുംസന് കാരവിക ജരീർണ്ണത
യ്ക്കുലമതവിലര വവിദ്യാർത്ഥവികളലടയും യവാക്കളലടയും പ്മക്ാ
േങ്ങൾ സുംഘടവിപ്വിക്കുന്നതവിലും ജവില്ലയവിലെമ്പാടുും മനതൃ
ത്പരമായ പങ്കന് വഹവിക്കുന്നു. ലചറുപ്ായത്വിൽതലന്ന 
എസന് യസവിഐ(കമ്യൂണവിസ്റന്) പാർട്വിയലട ആദർശവും 
നരീതവിമബാധവും തവിരവിച്റവിഞെന് പാർട്വിയലട മുഴുവൻ സമ
യപ്വർത്കനായവിമാറവിയ ആൊണന് സഖാവന് രാഹുൽ.

ഇ.കുഞ്ഞുകമാൻ
എസന് യസവിഐ(കമ്യൂ

ണവിസ്റന്) പാർട്വിയലട ലകാ
ട്ാരക്കര മൊക്കൽ  കമ്വി
റ്റവി അുംഗവും എഐയറ്റവി
യസവി ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി അും
ഗവമാണന്. രടേന്പതവിറ്റാ
ടോയവി പാർട്വിയലട സും
ഘാടകനായവി നവിെലകാ
ള്ളുന്നു. പാർട്വി സുംഘടവി
പ്വിക്കുന്ന എല്ലാ ജനകരീയ 
പ്മക്ാേങ്ങളലടയും ഈ പ്മദശലത് മുൻനവിരമപ്ാരാെവിയാണന്. 
ടാപ്വിുംഗന് ലതാഴവിൊെവിയായ സഖാവന് കുഞ്ഞുമമാൻ കമ്യൂ
ണവിസ്റന് ദർശനത്വിലറെ ലവെവിച്ത്വിൽ ഒരു ലതാഴവിൊെവി
ക്കന് എങ്ങലന സമൂഹത്വിൽ ഉയർന്ന ഉത്രവാദവിത്ങ്ങൾ 
നവിർവ്ഹവിക്കാൻ കഴവിയലമന്നന്  തലറെ ജരീവവിതത്വിലൂലട 
മാതൃക കാട്ടുന്ന വ്യക്വിയാണന്.

എസ്.ഭാർഗ്ഗവൻ
കായുംകുെും എുംഎസന്എും 

മകാമെജവിൽ വവിദ്യാർത്ഥവി
യായവിരവിക്കുമമ്പാൾ എസന് യ
സവിഐ(കമ്യൂണവിസ്റന്) പാർ
ട്വി എന്ന ശരവിയായ പ്സ്ാ
നലത് തവിരവിച്റവിഞ്ഞുലകാ
ടേന് പ്വർത്നങ്ങൾ ഏലറ്റ
ടുത്തു സഖാവന് എസന്.ോർഗ്
വൻ. കഴവിഞെ മൂന്നന് പതവി
റ്റാണ്ടുകൊയവി പാർട്വി ഏലറ്റ
ടുക്കുന്ന ജനകരീയ പ്മക്ാേങ്ങളലടലയല്ലാും സുംഘാടക
നായും പ്ചാരകനായും പ്വർത്വിക്കുന്നു. ഓമട്ാറവിക്ാ 
വരൈവറായവി ലതാഴവിലെടുത്തുലകാടേവിരവിക്കുമമ്പാൾതലന്ന 
സഖാവന് ോർഗ്വൻ എല്ലാ വവിോഗും ലതാഴവിൊെവികളലട
യും പ്ശന് നങ്ങൾ മനസ്വിൊക്കവി അവരുലട അവകാശമപാ
രാട്ങ്ങൾ വെർത്വിലയടുക്കാൻ നവിരന്തരും ശ്രമും നടത്തു
ന്നു. പാർട്വിയലട മട്രഡന് യൂണവിയനായ എഐയറ്റവിയസവി
യലട സുംഘാടകനുമാണന് സഖാവന് ോർഗ്വൻ. 

ശരണഷ്ാരാജ്
പാർട്വിയലട അടൂർ 

മൊക്കൽ കമ്വിറ്റവിയും
ഗും, എഐഎുംഎസന്എ
സന് ജവില്ലാക്കമ്വിറ്റവിയുംഗും, 
എഐഡവിവവഒ സും
സ്ാന കമ്വിറ്റവിയുംഗും 
എന്നരീനവിെകെവിൽ പ്
വർത്വിക്കുന്ന സഖാവന് 
ശരണ്യാരാജന് മാദ്ധ്യമ 
പ്വർത്കയും സാസന് കാ

രവികപ്വർത്കയമാണന്. ആറന്മുെ മവിച്ഭൂമവി സമരമുൾ
ലപ്ലട നവിരവധവി ജനകരീയ സമരങ്ങളലട മുൻനവിര മപാ
രാെവിയാണന്. 

മുതൊെവിത് ചൂഷണവാഴ്ചയലട ഇരകൊയവി മാറു
ന്ന ജനങ്ങളലട ജരീവവിത പ്ശന് നങ്ങൾക്കന് പരവിഹാരും 
കാണാൻ ശരവിയായ ജനകരീയ സമരങ്ങെവിലൂലടമയ 
കഴവിയൂ എന്ന ഉറച് മബാദ്ധ്യത്വിലറെ അടവിസ്ാന
ത്വിൽ സാമൂഹ്യമുമന്നറ്റത്വിനായവി സമർപ്വിത ജരീവവിതും 
നയവിക്കുന്നു സഖാവന് ശരണ്യാരാജന്.

ടി.തേ.
കഗാപിനാഥൻ

എസന് യസവിഐ(കമ്യൂ
ണവിസ്റന്) പാർട്വിയലട ജവില്ല
യവിലെ ആദ്യകാെ സുംഘാ
ടകരവിലൊരാളും ലചങ്ങന്നൂർ 
മൊക്കൽ കമ്വിറ്റവി അുംഗവും 
എഐയടവിയസവി ആെപ്പുഴ 
ജവില്ലാ വവസന് പ്സവിഡന്റുും 
ലചങ്ങന്നൂർ താലൂക്കന് പ്സവി
ഡന്റുമാണന്. 1988 കാെയെ

വവിൽ                   തവിരുവൻവണ്ടൂരവിൽ നടന്ന നവിരവധവി കർഷകലത്ാ
ഴവിൊെവി സമരങ്ങെവിൽ സജരീവമായവി പലങ്കടുത്തു. പമ്പാ 
ഷുഗർ ഫാക്ടറവി അടച്പൂട്ടുന്നതവിലനതവിരായ 1987-90 കാ
െയെവവിലെ കരവിമ്പന് കർഷക-ലതാഴവിൊെവി സമരങ്ങെവി
ലും മനതൃത്പരമായ പങ്കുവഹവിച്. സഖാവന് മകാസെരാ
മദാസവിലറെ മനതൃത്ത്വിലള്ള മട്രഡന് യൂണവിയൻ പ്സ്ാ
നത്വിൽ മവികച് ലതാഴവിൊെവി സുംഘാടകനായവി പ്വർത്വി
ച്വിട്ടുടേന്. ലചങ്ങന്നൂർ മതാട്വിയാടന് അനധവികൃത ബവിവമറ
ജസന് ഔട്ന് ലെറ്റവിലനതവിരായ സമരമടക്കും നവിരവധവി മദ്യ
വവിരുദ്ധ സമരങ്ങെവിലും സജരീവ പങ്കുവഹവിച്.
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മാചവലിക്ര അമ്ലപ്പുഴ അരൂർ

ആലപ്പുഴ

വവക്ും

ഏറ്റുമാനൂർ

കുട്നാെ്

ോയുംകുളും

ഹരിപ്ാെ്

തേ.ശശികുമാർ
മദ്യവവിരുദ്ധ സമര

ത്വിലൂലടയാണന് സഖാവന് 
ലക.ശശവികുമാർ സാമൂ 
ഹ്യ പ്വർത്ന രുംഗ
മത്ക്കന് കടന്നുവന്നതന്. 
കഴവിഞെ 22 വർഷമായവി 
പാർട്വിയലട അടവിയറച് 
പ്വർത്കനാണന്.

മാമവെവിക്കര മൊ
ക്കൽകമ്വിറ്റവി അുംഗവും 

എഐയറ്റവിയസവിയലട ആെപ്പുഴ ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി അും
ഗവമാണന്. ഡവിപവിഇപവി വവിരുദ്ധ സമരും, ലക-ലറയവിൽ 
വവിരുദ്ധ സമരും, ദവില്ലവി ചമൊ കർഷക സമരും തുടങ്ങവി
നവിരവധവി പ്മക്ാേങ്ങളലട പ്ചാരകനുും സുംഘാട
കനുമാണന്.

തേ.പി.സുകബദ
ഡവിപവിഇപവിലക്കതവിരായ 

സ മ ര ത് വി ലൂ ല ട യ ാ ണന് 
സഖാവന് സുവബദ പാർട്വി 
പ്വർത്നും ആരുംേവിച്തന്. 
ആെപ്പുഴ ജവില്ലയവിലെ മത്സ്യ 
സുംസ്രണ ലതാഴവിൊെവിക
ളലടയും മത്സ്യബന്ന ലതാ
ഴവിൊെവികളലടയും അനവിമഷ
ദ്ധ്യ മനതാവായ സുവബദ
യലട മനതൃത്ത്വിൽ വരീറുറ്റ 

സമരങ്ങെവിലൂലട നവിരവധവി ഡവിമാന്റുകൾ മനടവിലയടുക്കാൻ 
കഴവിഞെവിട്ടുടേന്. 

എഐയടവിയസവി, എഐഎുംഎസന്എസന്, മകരെ കൺ
സ്ട്രക്ൻ വർമക്കഴ്ന് യൂണവിയൻ,  സ്തരീ സുരക്ാസമവിതവി 
എന്നവിവയലട സുംസ്ാന കമ്വിറ്റവി അുംഗമാണന്. നവിരവധവി 
മദ്യവവിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്കന് മനതൃത്ും നൽകവിയവിട്ടുടേന്. പ്രീ 
വപ്മറവി ടരീമച്ഴ്ന് & ലഹൽമപ്ഴ്ന് ഓർഗവനമസഷലറെ
യും മകരൊ ആശാ ലഹൽത്ന് വർമക്കഴ്ന് അമസാസവിമയ
ഷലറെയും ഉജ്്െ സുംഘാക കൂടവിയാണന് സഖാവന് സുവബദ.

തേ.പ്രതാപൻ
എസന് യസവിഐ (ക 

മ്യൂണവിസ്റന് ) മൊക്കൽ 
കമ്വിറ്റവിയുംഗവും എഐ 
യറ്റവിയസവി ആെപ്പുഴ 
ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവിയുംഗവ
മാണന്. 

ലപാക്കാെവി പാടങ്ങ
െവിലെ വവിജയും വരവിച് 
"ഒരു ലനല്ലന്, ഒരു മരീൻ' 
സമരവും ഉൾനാടൻ മൽ
സ്യ ലതാഴവിൊെവികളലട ലതാഴവിെവകാശ സമരവും 
നയവിച്. വവിജയും വരവിച് തുറവൂർ കവിൻഫ്ാ കുടവിലയാ
ഴവിപ്വിക്കൽ വവിരുദ്ധ സമരും, പരീെവിുംഗന് ലതാഴവിൊെവിക
ളലട വവിജയും വരവിച് നവിരവധവി സമരങ്ങൾ എന്നവിവ
യലടയും സുംഘാടകൻ. ഐഎൻപവിഎയലടയും, ശാ
സ്തപ്സ്ാനത്വിലറെയും, പ്രീ വപ്മറവി ടരീച്ർമാരുലട
യും ലഹൽപ്ർമാരുലടയും സുംഘടനയായ പവിപവിടവി
എചന്ഒയലടയും, േവിന്നമശഷവിക്കാരായ കുട്വികളലട രക്
കർത്ാക്കളലട സമര പ്സ്ാനത്വിലറെയും സജരീവ 
സുംഘാടകൻ. പ്െയാനന്തര ശുചരീചകരണ പ്വർ
ത്നങ്ങെവിലും ശ്രമദ്ധയമായ പങ്കന് വഹവിച്.

തേ.എ.വികനാദ്
പാർട്വിയലട മചർ

ത്െ മൊക്കൽ കമ്വിറ്റവി 
അുംഗവും എഐഡവി
വവഒ ജവില്ലാ വവസന് 
പ്സവിഡന്റുമാണന്. 

പാരെൽ വവിദ്യാർത്ഥവി 
പ്മക്ാേത്വിലൂലട ലപാ
തുപ്വർത്നും ആരുംേവി
ച്. ഡവിപവിഇപവി വവിരുദ്ധ 
പ്മക്ാേും, സർമവാദ
യപുരും മാെവിന്യവവിരുദ്ധ സമരും, മദശരീയപാത സ്
കാര്യവൽക്കരണവവിരുദ്ധ സമരും, ദവില്ലവി ചമൊ കർ
ഷകസമര ഐക്യദാർഢ്യ പ്വർത്നും, ബാനർ 
ഫവിെവിും ലസാവസറ്റവി പ്വർത്നും തുടങ്ങവി വവിപുെ
മായ പ്വർത്ന മമഖെയള്ള സഖാവന് വവിമനാദന് 
ഐഎൻപവിഎ മചർത്െ താലൂക്കന് മജായവിറെന് ലസ
രേട്റവി, മകരെ സുംസ്ാന ജനകരീയ പ്തവിമരാധ സമവിതവി 
താലൂക്കന് മജായവിറെന് ലസരേട്റവി, മദ്യവവിരുദ്ധ ജനകരീയ 
മുന്നണവി താലൂക്കന് കൺവരീനർ തുടങ്ങവി നവിരവധവി ചുമ
തെകൾ വഹവിക്കുന്നു. മകരെ ഹവിദേവി പ്ചാര സേയലട 
സാഹവിത്യാചാര്യ ബവിരുദധാരവിയമാണന്.

ടി.തേ.സാബു
എസന് യസവിഐ(സവി) 

മൊക്കൽ കമ്വിറ്റവിയുംഗവും 
എഐയറ്റവിയസവി മകാട്യും 
ജവില്ലാ ലസരേമട്റവിയറ്റന് അും
ഗവമാണന്. ഒരു കർഷകലതാ
ഴവിൊെവിയായ സഖാവന് ടവി.ലക.
സാബു മൂന്നന് പതവിറ്റാമടോ
െമായവി ലപാതുപ്വർത്ന
രുംഗത്ന് അചഞ്ചെും നവിെ
ലകാള്ളുന്നു. 

സാധാരണക്കാരലറെയും ലതാഴവിൊെവികളലടയും അവ
കാശമപ്ാരാട്മവദവിയവിലെ ഉറച് ശബ്ദമാണന്. ലതാഴവിെവി
ല്ലായ്മയന് ലക്കതവിലരയും ലതാഴവിെവകാശങ്ങൾക്കുമവടേവിയ
മുള്ള പ്മക്ാേങ്ങൾ, മദ്യവവിപത്വിനുും സാുംസന് കാരവിക 
തകർച്യ്ക്കുും സ്തരീകൾക്കുും കുട്വികൾക്കുലമതവിലര വർദ്ധവിച്
വരുന്ന അതവിരേമങ്ങൾക്കുലമതവിലരയള്ള മപാരാട്ങ്ങൾ 
ഇവയലടലയല്ലാും മുൻനവിര സുംഘാടകനാണന്. 

അയ്ൻകാെവി നയവിച് കാർഷവിക പ്മക്ാേത്വിലറെ 
ശതാബ്ദവി ആചരവിച്ലകാടേന് നടന്ന നമവാത്ഥാനശക്വി 
ചരവിത്രപ്ദർശനത്വിലറെ സുംഘാടകൻ എന്ന നവിെയവിലും 
ശ്രമദ്ധയനാണന്.

ബിജു കസവഷ്ർ
കുട്നാട്വിലെ എല്ലാ ജന

കരീയ സമരങ്ങളലടയും മു
ൻനവിരയവിലള്ള മനതാവാ
ണന് സഖാവന് ബവിജു മസവ്യ
ർ. ബാങ്കന് വായ്പലയടുത്ന് 
കടലക്കണവിയവിൊയവരുലട 
സുംഘടനയായ ഐഎ
ൻപവിഎയലട താലൂക്കന് ലസ
രേട്റവി, എസവി കനാൽ ഫു
ടന്പാത്ന് മർച്റെന്സന് അമസാ

സവിമയഷൻ മനതാവന്, ദവില്ലവി ചമൊ കർഷകസമരമത്ാ
ടന് ഐക്യദാർഢ്യും പ്ഖ്യാപവിച്ലകാടേന് രാമങ്കരവിയവിൽ 
പ്വർത്വിച്വരുന്ന സമരമകന്ദ്രത്വിലറെ സുംഘാടക സമവി
തവിയുംഗും, യവജന സുംഘടനയായ എഐഡവിവവഒയ
ലട താലൂക്കന് ലസരേട്റവി, നവിർമ്ാണ ലതാഴവിൊെവി യൂണവി
യൻ മനതാവന് എന്നരീ നവിെകെവിൽ പ്വർത്വിക്കുന്നു. 

പതവിറ്റാണ്ടുകൊയവി മറാഡവില്ലാലത കഴവിയന്ന മണൊ
ടവി മഠത്വിൽ പറമ്പന് െക്ും വരീടന് മകാെനവി നവിവാസവികൾ 
മറാഡവിനന് മവടേവി നടത്വിയ വഴവിലവട്ന് സമരത്വിലറെ 
മപരവിൽ ജയവിൽവാസമനുേവവിച് ജനസമരനായകനാണന് 
സഖാവന് ബവിജു മസവ്യർ. മെവിനരീകരണത്വിലനതവിലര നരീ
െുംമപരൂർ നവിവാസവികൾ നടത്വിയ വവിജയും വരവിച് ജന
കരീയ സമരത്വിലറെ സജരീവ സുംഘാടകരവിൽ ഒരാളമാണന്.

കമന  
കഗാപിനാഥ്

കായുംകുെും മൊക്കൽ 
കമ്വിറ്റവിയുംഗവും എഐഡവി
വവഒ ആെപ്പുഴ ജവില്ലാ ലസ
രേട്റവിയമാണന് സഖാവന് 
വമന. ലതാഴവിെവില്ലായന് മലയ്ക
തവിലര ഉമദ്്യാഗാർഥവികൾ 
നടത്വിവരുന്ന പ്മക്ാേ 
ങ്ങെവിൽ സജരീവ സാനവിധ്യ
മാണന്. 

സ്തരീകൾക്കുും കുട്വികൾക്കുും മനലരയള്ള അതവിരേമങ്ങൾ
ലക്കതവിലരയും മദ്യത്വിലറെയും മയക്കുമരുന്നവിലറെയും വ്യാ
പനത്വിലനതവിലരയും നടക്കുന്ന പ്മക്ാേങ്ങളലടയും വവി
ദ്യാേ്യാസ വായ്പലയടുത്ന് കടലക്കണവിയവിൊയ രക്ാകർ
ത്ാക്കളലട സുംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ മനഴ്സന് മപരറെന്സന് 
അമസാസവിമയഷൻ നടത്തുന്ന പ്മക്ാേങ്ങളലടയും മുൻ
നവിര സുംഘാടകയമാണന്.  ഐതവിഹാസവികമായ കർഷക 
സമരത്വിനന് ഐക്യദാർഢ്യും പ്ഖ്യാപവിച്ലകാടേന് കുട്
നാട്വിൽ നടക്കുന്ന ദവില്ലവി ചമൊ കർഷക ഐക്യദാർഢ്യ 
സമരത്വിലറെ സജരീവ പ്വർത്കയമായ സഖാവന് വമന 
അഖവിമെന്ത്യാ മഹവിൊ സാുംസ്ാരവിക സുംഘടനയലട സും
സ്ാന കമ്വിറ്റവിയുംഗവമാണന്.

ടി.മധു
റ്റ വി ല ക എ ും എ ും 

മകാമെജന് വവിദ്യാർത്ഥവി
യായവിരുന്ന കാെത്ന് 
എഐഡവിഎസന്ഒയലട 
സജരീവ പ്വർത്കനാ 
യവിരുന്നു. നാലലകട്ടു൦ക
വെ, പള്ളവിപ്ാടന് മമഖെ
യവിലെ ഇഷ്വിക ചൂെ ലതാ
ഴവിൊെവികലെ സുംഘടവി
പ്വിക്കാനുള്ള പരവിശ്രമ

ത്വിൽ സദാ മുഴുകവിയവിരുന്നു. ഇമപ്ാൾ എസന് യസവി
ഐ(കമ്യൂണവിസ്റന്) പാർട്വിയലട ഹരവിപ്ാടന് മൊക്കൽ 
കമ്വിറ്റവി അുംഗവും എഐയടവിയസവിയലട ആെപ്പുഴ 
ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി അുംഗവമാണന്. സുംയക് മട്രഡന് യൂണവി
യൻ സമവിതവിയലട ആേവിമുഖ്യത്വിലള്ള എല്ലാ സമര
ങ്ങെവിലും സജരീവപങ്കാെവിത്ും വഹവിക്കുന്നു. 

വവിദ്യാേ്യാസ വായ്പ എടുത്ന് കടലക്കണവിയവിൊയ 
രക്കർത്ാക്കലെ അണവിനവിരത്വിലക്കാടേന് ഐഎ
ൻപവിഎ എന്ന സുംഘടന ഹരവിപ്ാടന് പ്മദശത്ന് സ൦
ഘടവിപ്വിക്കുന്നതവിൽ വെവിയ പങ്കന് വഹവിച്വിട്ടുടേന്. തുടർ
ന്നന് വവിദ്യാേ്യാസ വായ്പ സമ്പൂർണ്ണമായ൦ സർക്കാർ 
ഏലറ്റടുക്കണലമന്നന് ആവശ്യലപ്ട്ടുലകാണ്ടുള്ള രക്കർ
ത്ാക്കളലട മപാരാട്ത്വിൽ മനതൃത്പരമായ പങ്കു
വഹവിക്കുകയാണന് ഐഎൻപവിഎ ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി അുംഗും 
കൂടവിയായ സഖാവന് മധു.

എ.ജി.
അജയകുമാർ

എസന് യസവിഐ(ക
മ്യൂണവിസ്റന്) ജവില്ലാ കമ്വി
റ്റവി അുംഗും സഖാവന് അജ
യകുമാർ, ഒന്നര പതവി
റ്റാടേവിമെലറയായവി രാ
ഷ്ടരീയരുംഗത്തുും മട്രഡന് യൂ
ണവിയൻ രുംഗത്തുും സജരീ
വമായും സമർപ്വിതമായും 
പ്വർത്വിക്കുന്നു. 

എഐയടവിയസവിയലട ജവില്ലാ ട്രഷററുും ഓഫരീസന് 
ലസരേട്റവിയമാണന്. സുംയക് മട്രഡന് യൂണവിയൻ സമര 
സമവിതവിയലട ജവില്ലയവിലെ മുൻനവിര സുംഘാടകനാണന്. 
ഐതവിഹാസവികമായ കർഷക പ്മക്ാേണത്വിനന് 
മനതൃത്ും ലകാടുക്കുന്ന ആൾ ഇന്ത്യ കവിസാൻ സും
ഘർഷ മമാർച്യവിലെ സജരീവ അുംഗമായ എഐലക
ലകഎുംഎസവിലറെ ജവില്ലാ ലസരേട്റവി എന്ന നവിെയവിൽ  
ജവില്ലയവിൽ കർഷകസമര ഐക്യദാർഢ്യ  പ്വർത്
ങ്ങൾക്കുും സഖാവന് അജയകുമാർ മനതൃത്ും നൽകവി
വരുന്നു.
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ചോട്യും

ോഞ്ിരപ്ള്ളി

മൂവാറ്റുപുഴ

തതാടുപുഴ

പുതുപ്ള്ളി

ആലുവ

എം.തേ.
ഷഹസാദ്

എസന് യസവിഐ(കമ്യൂ
ണവിസ്റന്) മകാട്യും മൊക്കൽ 
കമ്വിറ്റവി അുംഗവും എഐ
ഡവിഎസന്ഒ സുംസ്ാന ലസ
രേമട്റവിയറ്റുംഗവമാണന്.

 മറ്റക്കര മടാുംസന് മകാ
മെജവിലെ വവിദ്യാർത്ഥവി പ്
മക്ാേും, ോരതന് ആശുപത്രവി
യവിലെ നഴന് സുമാരുലട ധർ
മ്സമരും, ജവിഷ്ണു പ്മണായവിയലട ലകാെപാതകലത് തു
ടർന്നന് പാമ്പാടവി ലനഹന് റു മകാമെജവിലും മാെയവിലെ ലമറ്റന് സന് 
മകാമെജവിലും നടന്ന സമരങ്ങൾ, സ്ാശ്രയ ബവി.ആർക്കന് 
മകാമെജുകെവിലെ അന്യായമായ ഫരീസന് വർദ്ധനവവിലന
തവിരായ സമരങ്ങൾ, സർക്കാർ ലമഡവിക്കൽ മകാമെജുക
െവിലെ വവിദ്യാർത്ഥവി സമരങ്ങൾ, കാരമക്കാണും ലമഡവിക്കൽ 
മകാമെജവിലെ ഹൗസന് സർജൻമാരുലട സമരും തുടങ്ങവിയ
വയവിലൊലക്ക സഖാവന് ഷഹസാദന് നവിർണ്ണായക പങ്കന് 
വഹവിച്. ലമഡവിക്കൽ സർവ്രീസന് ലസറെറവിലറെ സുംസ്ാന 
കമ്വിറ്റവിയുംഗവും ഇന്ത്യൻ നഴന് സസന് മപരറെന് സന് അമസാ
സവിമയഷലറെ ജവില്ലാ ട്രഷററുമാണന്.

േങ്ങനാചശേരി
രജിത ജയറാം

രണ്ടുപതവിറ്റാടോയവി 
എസന് യസവിഐ(സവി)
യലട സജരീവ പ്വർത്
കയായ സഖാവന് രജവിത 
ജയറാും കുറവിച്വി മൊ
ക്കൽ കമ്വിറ്റവിയുംഗമാ
ണന്. 

ഗായവികയും കൊകാ
രവിയമായ രജവിത വവിദ്യാർ
ത്ഥവിയായവിരുന്ന കാെ

ത്ാണന് ബാനർ സാുംസന് കാരവിക സമവിതവിയലട പ്വർ
ത്നങ്ങെവിലൂലട പാർട്വിയമായവി ബന്ലപ്ടുന്നതുും വവി
ദ്യാർത്ഥവി സുംഘടനാ പ്ർത്നങ്ങെവിലൂലട ലപാതുപ്
വർത്ന രുംഗലത്ത്വിയതുും. യവജന സുംഘടന
യായ ആൾ ഇന്ത്യാ ലഡമമാരോറ്റവികന് യൂത്ന് ഓർഗ
വനമസഷലറെ മകാട്യും ജവില്ലാ പ്സവിഡന്റുും സും
സ്ാന കമ്വിറ്റവി അുംഗവും അഖവിമെന്ത്യാ മഹവിൊ 
സാുംസന് കാരവിക സുംഘടനയലട ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി അും
ഗവമാണന്. എസന് യസവിഐ(സവി) ഉയർത്വിപ്വിടവിക്കുന്ന 
നവിർമ്െവും നവിസ്ാർത്ഥവമായ ലപാതുപ്വർത്ന
ത്വിലറെ പ്തവിനവിധവിയാണന് സഖാവന് രജവിത ജയറാും.

എം.വി.
തെറിയാൻ

എസന് യസവിഐ(ക
മ്യൂണവിസ്റന്) പാമ്പാടവി 
മൊക്കൽ കമ്വിറ്റവിയും
ഗും, എഐയറ്റവിയസവി 
മകാട്യും ജവില്ലാ കമ്വി
റ്റവിയുംഗും, ജനകരീയ പ്
തവിമരാധ സമവിതവി പാ
മ്പാടവി മമഖൊ ലസരേ
ട്റവി, പാമ്പാടവി ലപാതുജ
നാമരാഗ്യ സുംരക്ണ സമവിതവി ലസരേട്റവി എന്നവി 
നവിെകെവിൽ പ്വർത്വിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ നഴന് സസന് മപ
രൻറന് സന് അമസാസവിമയഷൻ രൂപരീകരവിക്കുന്നതവിൽ 
പങ്കുവഹവിച്. പാമ്പാടവി, മരീനടും, കൂമരാപ്ട, അയർക്കു
ന്നും പഞ്ചായത്തുകെവിൽ കുടവിലവള്ള വവിതരണും പുനഃ
സ്ാപവിക്കാൻ ആവശ്യലപ്ട്ടു നടന്ന സമരങ്ങൾ, കങ്ങഴ 
ആശുപത്രവി ജരീവനക്കാരുലട സമരും, ഗ്യാസന് ഉപമോ
ക്ാക്കളലട സമരും, പറക്കാവന് അുംഗൻവാടവി സമരും, 
ലപമട്രാെവിയും വവിെവർധനവവിലനതവിലര നടന്ന സമര
ങ്ങൾ എന്നവിവയവിൽ മനതൃത്പരമായ പങ്കുവഹവിച്. 
നമവാത്ഥാനശക്വി ചരവിത്രപ്ദർശനും സുംഘടവിപ്വി
ക്കുന്നതവിനന്  മുൻവകലയടുത് സഖാവന് ലചറവിയാൻ 
ഒരു ശാസ്തപ്ചാരകനുമാണന്.

മായകമാൾ തേ.പി.
എസന് യസവിഐ(കമ്യൂ

ണവിസ്റന്) കാഞെവിരപ്ള്ളവി മൊ
ക്കൽ കമ്വിറ്റവിയുംഗമാണന് 
സഖാവന് മായമമാൾ. ലചറു
പ്ായത്വിൽതലന്ന പാർട്വി
യലട ആശയങ്ങെവിൽ ആകൃ
ഷ്യായ മായമമാൾ കുട്വിക
ളലട പ്സ്ാനമായ പ്മചാ
ദനയവിലൂലടയാണന് ലപാതുപ്
വർത്നും ആരുംേവിക്കുന്നതന്. 
ബവിരുദാനന്തര ബവിരുദധാരവിയായ മായമമാൾ ആൾ ഇന്ത്യാ 
ലഡമമാരോറ്റവികന് യൂത്ന് ഓർഗവനമസഷലറെയും അഖവി
മെന്ത്യ മഹവിെ സാുംസ്ാരവിക സുംഘടനയലടയും ജവില്ലാ 
കമ്വിറ്റവിയുംഗമാണന്. വവിദ്യാേ്യാസ പ്മക്ാേണങ്ങൾ,  ലതാ
ഴവിെവിനുമവടേവിയള്ള യവാക്കളലട സമരങ്ങൾ, മദ്യവവിരുദ്ധ 
ജനകരീയ മുമന്നറ്റങ്ങൾ,  സ്തരീകൾക്കുും കുട്വികൾക്കുും മനലര
യള്ള അതവിരേമങ്ങൾലക്കതവിരായ സമരങ്ങൾ, ലപാന്തൻ
പുഴ വന-പട്യ സുംരക്ണ സമരും, ഭൂമവിക്കുമവടേവി മുടേ
ക്കയും മുറവികല്ുംപുറും നവിവാസവികൾ നടത്തുന്ന സമരും എന്നവി
വയവിലൊലക്ക മായാമമാൾ സജരീവ സാന്നവിദ്ധ്യമാണന്.

ടി.ആർ. 
ശ്രീധരൻ

ഇടുക്കവി ജവില്ലയവിലെ നവി
രവധവി ആദവിവാസവി ഭൂസമ
രങ്ങളലട സുംഘാടകൻ. 

മകന്ദ്ര സർക്കാരവിലറെ കർ
ഷകമദ്രാഹ നയങ്ങൾലക്ക
തവിലരയെെ മപാരാട്ങ്ങെവി
ലെ സജരീവ സാന്നവിദ്ധ്യമായ 
സഖാവന് ശ്രരീധരൻ പാർട്വി
യലട ആശയ മനതൃത്ത്വിൽ 

പ്വർത്വിക്കുന്ന കർഷക സുംഘടന എഐലകലകഎും
എസന്(അഖവിമെന്ത്യാ കവിസാൻ മഖതന് മസന്ദൂർ സുംഘടൻ) 
സുംഘാടകനുമാണന്. ഈറ്റ ലതാഴവിൊെവികളലട സമരങ്ങ
െവിലൂലട ലപാതുപ്വർത്നും ആരുംേവിച് സഖാവന് പാർട്വി
യലട മനതൃത്ത്വിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്ചാരണ പ്മക്ാ
േപ്വർത്നങ്ങെവിലും മുൻനവിരയവിലടേന്.

സി.തേ ത്ി
എ സന്  യ  സ വി ഐ 

(കമ്യൂണവിസ്റന് ) എറണാ
കുെും ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി 
അുംഗവും മൂവാറ്റുപുഴ മൊ
ക്കൽ കമ്വിറ്റവിയവിലെ മു
തവിർന്ന മനതാക്കെവിൽ 
ഒരാളും എഐയറ്റവിയസവി
ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി അുംഗവ
മാണന്. ഡൽഹവി ചമൊ 
കർഷക പ്മക്ാേ സമവി
തവിയവിലെ ഘടക സുംഘടനയായ എഐലകലകഎും 
എസവിലറെ സുംഘാടകലനന്ന നവിെയവിൽ കർഷക സമര 
ഐക്യദാർഢ്യ സമവിതവികൾ രൂപരീകരവിക്കുന്നതവിൽ 
വ്യാപൃതനാണന്. 

ലതാഴവിൊെവി കുടുുംബത്വിൽ ജനവിച് സഖാവന് തമ്പവി 
ജവില്ലയലട കവിഴക്കൻ മമഖെയവിൽ പാർട്വി സുംഘടന 
ലകട്വിപ്ടുക്കാനുള്ള ഉത്രവാദവിത്ും നവിർവഹവിച്ലകാ
ടേവിരവിക്കുന്നു. പ്െയകാെത്തുും മകാവവിഡന് മഹാമാരവി
യലട കാെത്തുും ജനങ്ങൾക്കവിടയവിൽ മാതൃകാപരമായ 
പ്വർത്നും നടത്വിയ സഖാവന് തമ്പവി പാവലപ്ട്വ
നന് വകത്ാങ്ങായ വ്യക്വിത്ത്വിനുടമയാണന്.

പിറവും

സി.എൻ. 
മുകുന്ദൻ

പാർട്വി ജവില്ലാ കമ്വി
റ്റവിയുംഗവും പവിറവും മൊ
ക്കൽ കമ്വിറ്റവിയവിലെ മു
തവിർന്ന അുംഗവമാണന്. 
1983ൽ എസന്  യസവിഐ
യമായവി ബന്ലപ്ട്ടു.  ലകൗ 
മാര കാെത്തുതലന്ന മു
ഴുവൻ സമയ പ്വർത്
കനായവി മാറവി.

എഐഡവിവവഒ, എഐലകലകഎുംഎസന്, ജന
കരീയ പ്തവിമരാധ സമവിതവി എന്നവിവയലട സജരീവ പ്
വർത്കൻ. അയ്ങ്കാെവിയലട മനതൃത്ത്വിൽ നടന്ന 
കാർഷവിക സമരത്വിലറെ ശതാബ്ദവി ആചരണവമായവി 
ബന്ലപ്ട്ന് സുംഘടവിപ്വിച് നമവാത്ഥാനശക്വി ചരവി
ത്രപ്ദർശനത്വിലറെ മുഖ്യസുംഘാടൻ. 

2006ൽ വയനാടന് ജവില്ലയവിൽ കർഷക ആത്മഹ
ത്യ ലപരുകവിയമപ്ാൾ ജനകരീയ പ്തവിമരാധ സമവിതവി
യലട ആേവിമുഖ്യത്വിൽ കർഷകരുലട ഇടയവിൽ നട
ത്വിയ പ്വർത്നങ്ങെവിലെ സജരീവ പങ്കാെവി. പാർട്വി 
വയനാടന് ജവില്ലാക്കമ്വിറ്റവിയുംഗമായവി അമദ്ഹും ദരീർഘ
നാൾ പ്വർത്വിച്. മദ്യവവിരുദ്ധ ജനകരീയ സമരസമവി
തവി, മസവന് എജയുമക്കഷൻ കമ്വിറ്റവി, ശാസ്തപ്സ്ാനും, 
ലക-ലറയവിൽ വവിരുദ്ധ ജനകരീയ സമരസമവിതവി തുടങ്ങവി
യവയലടയും വരീറുറ്റ സുംഘാടകനാണമദ്ഹും.

തൃപ്പൂണിത്തുറ
സി.ബി. 
അകശാേൻ

പാർട്വിയലട തൃപ്പൂണവിത്തുറ 
മൊക്കൽ കമ്വിറ്റവി ലസരേട്
റവിയും ജവില്ലാകമ്വിറ്റവിയുംഗവും. 
എഐഡവിഎസന്ഒയലട പ്
വർത്നത്വിലൂലട സഖാവന് 
ശവിബ്ദാസന് മഘാഷന് ചവിന്ത
കൾ മനസ്വിൊക്കവിയ അമദ്
ഹും എസന് യസവിഐയലട 
മുഴുവൻ സമയ പ്വർത്ക

നായവി മാറവി. നവിരവധവിയായ സാമൂഹ്യ സാുംസ്കാരവിക കൂ
ട്ായ്മകെവിലെ സജരീവ സാന്നവിദ്ധ്യും. ജനകരീയ പ്തവിമരാധ 
സമവിതവി തൃപ്പൂണവിത്തുറ മമഖൊ കമ്വിറ്റവി ലസരേട്റവിയായവി
യും പ്വർത്വിച്. ഡവിപവിഇപവി വവിരുദ്ധ പ്മക്ാേും, പാര
െൽ വവിദ്യാർത്ഥവിസമരും, സാവറ്റന്െറ്റന് ടൗൺഷവിപ്വിലന
തവിലര ഉയർന്നുവന്ന ജനകരീയ സമരും എന്നവിവയലട സും
ഘടകനായവിരുന്നു. തൃപ്പൂണവിത്തുറയവിൽ സുംഘടവിപ്വിച് 
നമവാത്ഥാനശക്വി ചരവിത്ര പ്ദർശനത്വിലറെ കൺവരീ
നറായും പ്വർത്വിച്വിട്ടുടേന്.

എ.ജി.അജയൻ
എറണാകുെും ജവില്ലയവിലെ 

ആദ്യകാെ സുംഘാടകരവി
ലൊരാളും ആലവ മൊക്കൽ 
കമ്വിറ്റവി അുംഗവമാണന് 
സഖാവന് എ.ജവി.അജയൻ. 
മപാെവിലടകന് നവികന് വവിദ്യാർത്ഥവി
യായവിരുന്നമപ്ാൾ എഐ
ഡവിഎസന്ഒയവിലൂലട പാർട്വി
യമായവി ബന്ലപ്ട്ടു. 

മകന്ദ്ര മട്രഡന് യൂണവിയനായ 
എഐയടവിയസവി, മകരെ സുംസ്ാന ജനകരീയപ്തവിമരാധ 
സമവിതവി, മദ്യവവിരുദ്ധ ജനകരീയ സമരസമവിതവി, മസവന് എജയൂ
മക്കഷൻ കമ്വിറ്റവി, ശാസ്ത പ്സ്ാനും, േരണഘടനാ സും
രക്ണ സമവിതവി, കുടവിലയാഴവിപ്വിക്കൽ വവിരുദ്ധ സമരമവ
ദവികൾ, ആറെവി-ഇുംപരീരവിയെവിസ്റന് മഫാറും, റസവിഡറെന്സന് 
അമസാസവിമയഷൻ തുടങ്ങവി നവിരവധവി പ്സ്ാനങ്ങെവിലും 
മവദവികെവിലും സജരീവമാണമദ്ഹും.
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എം.കുമാർ
ദരീർഘകാെും പാർട്വിയ

ലട ചാവക്കാടന് മൊക്കൽ 
ല സ രേട് റ വി യ ാ യ വി രു ന്നു 
സഖാവന് കുമാർ. 2019 മുതൽ 
ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി അുംഗമാണന്. 
ജനങ്ങമൊലടാപ്ും ജരീവവിച്
ലകാടേന് സമരങ്ങൾ വെർ
ത്വിലയടുക്കുവാൻ കഴവിഞെ 
രടേര പതവിറ്റാടോയവി പരവി
ശ്രമവിക്കുന്നു. 

മദ്യവവിരുദ്ധ സമരുംവും ഡവിപവിഇപവി വവിരുദ്ധ സമരവും 
ആദ്യകാെ പ്വർത്നങ്ങൊണന്.  സുംഗരീത സേ,  കൊ
സമവിതവി തുടങ്ങവിയവയവിലൂലട യവാക്കൾക്കവിടയവിൽ സാും
സ്ാരവിക പ്വർത്നും നടത്വി വരുന്നു. പ്ാമദശവികമായവി 
വർഗ്രീയ സുംഘർഷമുടോയ അവസരത്വിൽ ജനകരീയ 
ഐക്യും വെർത്തുന്ന പ്വർത്നങ്ങൾ നടത്വി. എഐ
യറ്റവിയസവി ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി അുംഗമായ സഖാവന് കുമാർ 
മട്രഡന് യൂണവിയൻ സമരങ്ങെവിലും സജരീവമാണന്. പൗരത്
നവിയമ മേദഗതവിലക്കതവിലര നടന്നതുും കാർഷവിക കരവിനവി
യമങ്ങൾലക്കതവിലര ഇമപ്ാഴുും നടന്നു വരുന്നതുമായ പ്
മക്ാേണങ്ങൊണന് സമരീപകാെലത് എടുത്തുപറയാവ
ന്ന പ്വർത്നങ്ങൾ. എഐലകലകഎുംഎസന് സുംസ്ാന 
കമ്വിറ്റവി അുംഗമാണന്.

തേ.സി. 
കജഷ്ാതിേക്ഷി

അങ്കമാെവി മൊക്കൽ 
ക മ് വി റ്റ വി യ ും ഗ മ ാ യ 
സഖാവന് ലക.സവി.മജ്യാ
തവിെക്ഷ്മവി അഖവിമെന്ത്യാ 
മഹവിൊ സാുംസ്കരവിക സും
ഘടനയലടയും മകന്ദ്ര 
മട്രഡന് യൂണവിയനായ 
എഐയടവിയസവിയലട
യും എറണാകുെും ജവില്ലാ 

കമ്വിറ്റവിയുംഗമാണന്. 90 കളലട ആദ്യും പാർട്വിയമായവി 
ബന്ലപ്ട്ടു. തുടർന്നന് സജരീവ പ്വർത്കയായവി മാറവി. 
മകന്ദ്ര സുംസ്ാന സർക്കാരുകളലട ജനവവിരുദ്ധ നയ
ങ്ങൾലക്കതവിലരയള്ള സമരങ്ങെവിലും  മദ്യവവിരുദ്ധ പ്
വർത്നങ്ങെവിലും, സ്തരീകൾക്കുും കുട്വികൾക്കുലമതവിലരയള്ള 
അതവിരേമങ്ങെവിൽ നരീതവി മതടുന്ന ഇരകളലട പക്
ത്തുും സഖാവടേന്.

അങമാലി

ോലക്കുെി

ഗുരുവായൂർ ചോഴിചക്ാെ് ചനാർത്ത്

തോയിലാണ്ടി

അഴീചക്ാെ്

മലമ്പുഴ

തോടുങ്ങല്ലൂർ

മലപ്പുറും

പി.തേ.ധർമ്മജൻ 
യവജന വവിോഗമായ 

എഐഡവിവവഒയവിലൂലടയാ
ണന് സഖാവന് ധർമ്ജൻ 
എസന് യസവിഐ(കമ്യൂണവി
സ്റന്) പാർട്വിയമായവി ബന്
ലപ്ടുന്നതന്. പാർട്വി ചാെക്കു
ടവി മൊക്കൽ കമ്വിറ്റവി അുംഗവും  
എഐഡവിവവഒയലട ജവില്ലാ 
മജായവിറെന് ലസരേട്റവിയമാ
ണന്. 2018 ലെ പ്െയകാെ
ത്ന് ചാെക്കുടവി മമഖെയവിൽ രക്ാപ്വർത്നങ്ങെവിൽ 
സജരീവമായവിരുന്നു. മാസങ്ങമൊെും നരീണ്ടുനവിന്ന ശുചരീക
രണ പ്വർത്നവും ലമഡവിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും സുംഘടവി
പ്വിക്കുന്നതവിൽ മനതൃത്പരമായ പങ്കുവഹവിച്. 

ശാസ്ത പ്ചാരണ പ്വർത്നങ്ങെവിൽ സജരീവമാണന്. 
'ചാെക്കുടവി കൾച്റൽ കെക്റരീവന്' സുംഘടവിപ്വിക്കുന്ന സാും
സ്ാരവിക സദസ്കളലട സജരീവസുംഘാടകൻ. അയ്ങ്കാ
െവി നയവിച് കാർഷവിക പണവിമുടക്കവിലറെ ശതാബ്ദവി ആച
രണപ്വർത്നങ്ങൾക്കന് ചാെക്കുടവിയവിൽ മനതൃത്ുംന
ൽകവി. നലല്ലാരു നടനുും ബാനർ നാടക സുംഘത്വിലെ 
അുംഗവമാണന്. മട്രഡന് യൂണവിയൻ പ്വർത്നങ്ങെവിലും 
കർഷക സമര ഐക്യദാർഢ്യ പ്വർത്നങ്ങെവിലും 
പങ്കുവഹവിക്കുന്നു.

ഒ.എം.ശ്രീജ
മദ്യവവിരുദ്ധ പ്വർ

ത്നങ്ങെവിലൂലടപാർട്വി
യമായവി ബന്ലപ്ട്ടു.  
ലകാടുങ്ങല്ലൂർ മമഖെയവി
ലെ നവിരവധവി ഷാപ്ന് 
വവിരുദ്ധ സമരങ്ങെവിൽ 
3 വയസുള്ള കുഞ്ഞുമാ
യവി സഖാവന് ശ്രരീജ പലങ്ക
ടുത്തു. 

മദശരീയപാത സ്
കാര്യവൽക്കരണത്വിലറെ  ോഗമായവി കുടവിയവിറക്ക
ലപ്ട്വർക്കന് പുനരധവിവാസും ആവശ്യലപ്ട്ടുലകാടേന് 
ലകാടുങ്ങല്ലൂർ നഗരത്വിൽ നടന്ന സമരത്വിലറെ മു
ഖ്യസുംഘാടകരവിൽ ഒരാൾ. എഐഎുംഎസന്എസന് 
ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി അുംഗും. നവിരവധവി സാമൂഹ്യപ്സ
ക്വിയള്ള മഷാർട്ന് ഫവിെവിമുകെവിൽ അേവിനയവിച്വിട്ടു
ടേന്. ലകാടുങ്ങല്ലൂർ നാടകസുംഘത്വിലെ പ്മുഖ അേവി
മനത്രവിയാണന്. എഐഡവിവവഒയലട ജവില്ലാ കമ്വി
റ്റവി അുംഗമാണന്. കുടുുംബജരീവവിതലത്യും സുംഘട
നാപ്വർത്നലത്യും സമന്യവിപ്വിക്കുന്ന വവിപ്
വകരമായ ജരീവവിതകാഴ്ചപ്ാടന് ആർജ്വിലച്ടുക്കാൻ 
സഖാവന് ശ്രരീജക്കന് കഴവിഞെവിട്ടുടേന്. 

ടി.തേ.കബാസ്
റവിട്മയർഡന് സന് കൂൾ 

അധ്യാപകനുും കഥാകൃത്തു
മായ  സഖാവന് ടവി.ലക.മബാസന് 
മെപ്പുറലത് സാമൂഹ്യ-സാും
സ്ാരവിക മണ്ഡെങ്ങെവിൽ 
ഇതവിമനാടകും വ്യക്വിമുദ്ര 
പതവിപ്വിച്വിട്ടുടേന്. ജനകരീയ 
പ്തവിമരാധ സമവിതവി ജവില്ലാ
സമവിതവി അുംഗും, ബാനർ 
സാുംസ്ാരവിക സമവിതവി ജവില്ലാ 

കൺവരീനർ എന്നരീ നവിെകെവിൽ അമദ്ഹും സജരീവമാണന്. 
പശുവവിലറെ മപരവിലള്ള മനുഷ്യക്കുരുതവിലക്കതവിലര ജവി

ല്ലയലട വവിവവിധോഗങ്ങെവിൽ നടന്ന മനുഷ്യസുംഗമത്വി
ലറെ സുംഘാടകനായവിരുന്നു. പൗരത് നവിയമമേദഗതവിലയ്ക
തവിരായ മപാരാട്ത്വിലറെ മുൻനവിരയവിൽ നവിെലകാണ്ടു. തവി
രുവനന്തപുരും ഷഹരീൻബാഗന് സമരമവദവിയവിൽ സഹപ്
വർത്കരുലമാന്നവിച്ന് താമസവിച്ന് സുംഘാടന പ്വർത്
നങ്ങെവിൽ മുഴുകവി. പ്െയലക്കടുതവിയവിൽ വെഞെ ജനങ്ങൾ
ക്കവിടയവിൽ ദുരവിതാശ്ാസ പ്വർത്നങ്ങളമായും അമദ്ഹും 
സജരീവമായവിരുന്നു. 

തേ.പ്രസാദ്
രണ്ടു പതവിറ്റാടോയവി 

പാെക്കാടന് ജവില്ലയവിൽ 
പാർട്വി സുംഘാടകനാ
യവി പ്വർത്വിച് വരുന്ന 
ആൊണന് സഖാവന് ലക. 
പ്സാദന്.  ഒരു സാധാ
രണ ലതാഴവിൊെവി കുടുും
ബത്വിൽനവിന്നന് വന്നവിട്ടു
ള്ള അമദ്ഹും അസുംഘ
ടവിത നവിർമ്ാണ ലതാ
ഴവിൊെവികലെ സുംഘടവിപ്വിച്ലകാടേന് അവരുലട അവ
കാശ മപാരാട്ങ്ങെവിലും മക്മ പ്വർത്നങ്ങെവിലും 
സജരീവമായവി പ്വർത്ന രുംഗത്ന് നവില്ക്കുന്നു. എഐ
യറ്റവിയസവിയലട ജവില്ലാ മജായവിറെന് ലസരേട്റവിയും സും
സ്ാന കമ്വിറ്റവി അുംഗവമാണന്. അമദ്ഹും ലതാഴവിൊ
െവികളലടയും കർഷകരുലടയും കുടവിയവിറക്കലപ്ടുന്ന 
ജനങ്ങളലടയും പ്മക്ാേങ്ങൾക്കന് മനതൃത്ും നൽകു
ന്നു.  യവാക്കളലട നരീറുന്ന പ്ശ്നങ്ങൾ, മദ്യും, മയക്കു
മരുന്നന് ഇവയലട വ്യാപനും, സ്തരീകൾക്കുും കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ക്കുും എതവിലരയള്ള അതവിരേമങ്ങൾ ഇവലക്കതവിലര
യമുള്ള മപാരാട്ങ്ങെവിലെ നവിറസാന്നവിദ്ധ്യമാണന്.

രശ്ി രവി
വവിദ്യാർത്ഥവി രാഷ്ടരീ

യ ത് വി ലൂ ല ട യ ാ ണന് 
സഖാവന് രശ്മവി രവവി സാ
മൂഹ്യ പ്വർത്ന രുംഗ
മത്ക്കന് കടന്നുവന്നതന്. 
എസന് യസവിഐ (കമയൂ
ണവിസ്റന്) പാർട്വിയലട മു
ഴുവൻ സമയ പ്വർത്
കയും, എഐഎുംഎ
സന്എസന് കണ്ണൂർ ജവില്ലാ
ലസരേട്റവിയമാണന്. സ്തരീകൾക്കുും കുട്വികൾക്കുും മനലര 
നടക്കുന്ന അതവിരേമങ്ങൾലക്കതവിലരയള്ള സമരങ്ങെവി
ലും, കൊ-ശാസ്ത പ്വർത്നങ്ങെവിലും, മദ്യ-െഹരവി
വവിരുദ്ധ പ്വർത്നങ്ങെവിലും, നവിരവധവി ജനകരീയ സമ
രങ്ങെവിലും മനതൃപരമായ പങ്കുവഹവിക്കുന്നു. മദശരീയ 
പാത സ്കാര്യവതന്കരണത്വിനായവി ജനങ്ങലെ കു
ടവിയവിറക്കുന്നതവിലനതവിലരയള്ള സമരത്വിലും ദവില്ലവി 
ചമൊ കർഷക സമര ഐക്യദാർഢ്യ പ്വർത്നങ്ങെവിലും 
സജരീവും. ബവിരുദാനന്തര ബവിരുദധാരവിയായ രശ്മവി 
നലല്ലാരു ചവിത്രകാരവികൂടവിയാണന്.

പ്രവീൺ തെറുവതെ്
രടേന് പതവിറ്റാടേവിമെലറ 

കാെമായവി കാട്വിലെപ്രീടവിക 
മകന്ദ്രരീകരവിച്ന് എസന് യസവി
ഐ(കമ്യൂണവിസ്റന്) പാർട്വി 
സുംഘടവിപ്വിക്കുന്നതവിൽ വ്യാ
പൃതനാണന് സഖാവന് പ്വരീൺ 
ലചറുവത്ന്. 

ലകായവിൊടേവി മൊക്കൽ
കമ്വിറ്റവി അുംഗവും എഐയ
ടവിയസവിയലട മകാഴവിമക്കാടന് 

ജവില്ലാകമ്വിറ്റവിയുംഗവമാണന്. പാർട്വിയലട മനതൃത്ത്വിൽ 
നടക്കുന്ന നവിരവധവിയായ ജനാധവിപത്യ സമരങ്ങൾ, മട്രഡന് 
യൂണവിയൻ പ്മക്ാേങ്ങൾ, സ്തരീകൾക്കുും കുട്വികൾക്കുും മന
ലരയള്ള അതവിരേമങ്ങൾ എന്നവിവലക്കതവിലര ശക്മായ 
സമരും വെർത്വിലയടുക്കുന്നതവിൽ സജരീവപങ്കാണന് സഖാവന് 
ഏലറ്റടുത്വിരവിക്കുന്നതന്. കാർഷവിക  കരവിനവിയമങ്ങൾക്കുും 
കർഷക സമരത്വിലനതവിലരയെെ ഫാസവിസ്റന് നടപടവികൾ
ക്കുലമതവിലരയും, ആയവിരങ്ങലെ കുടവിലയാഴവിപ്വിക്കുന്ന ലക
-റയവിൽ പദ്ധതവിലക്കതവിലരയും സജരീവമായ മപാരാട്ത്വി
ൊണന് സഖാവന് പ്വരീൺ.

തേ. റഹിം
എഐഡവിഎസന്ഒയവി

ലൂലട പാർട്വിയമായവി 
ബന്ലപ്ട്ന് മാർ
ക് വി സ ും - ല െ ന വി
നവിസും-ശവിബന്  ദ ാസന് 
മഘാഷന് ചവിന്തകളലട 
മഹനരീയത തവിരവിച്റവി
ഞെ സഖാവന് റഹവിും പാർ
ട്വിയലട മുഴുവൻ സമയ 
പ്വർത്കനായവി മാറവി. 

എഐഡവിഎസന്ഒയലട മകാഴവിമക്കാടന് ജവില്ലാ ലസ
രേട്റവിയും പാർട്വി ജവില്ലാ കമ്വിറ്റവി അുംഗവമായവി പ്
വർത്വിച് വരുന്നു. വവിദ്യാേ്യാസ മമഖെയലട സ്കാ
ര്യവതന്കരണും, വർഗ്രീയവതന്ക്കണും, കച്വടവതന്ക്ക
രണുംഎന്നവിവലക്കതവിലര ജവില്ലയവിൽ സമരങ്ങൾ വെ
ർത്വിലയടുക്കുന്നതവിൽ ഒരു ദശാബ്ദത്വിമെലറയായവി 
മനതൃത്പരമായ പങ്കന് വഹവിക്കുന്നു. വവിെക്കയററും, 
ലതാഴവിൊെവി മദ്രാഹ നയങ്ങൾ, പൗരത്നവിമഷധും, 
ജവിഎസന് ടവി  കാർഷവിക നവിയമങ്ങൾ ഇവലയ്കല്ലാലമ
തവിലര ജനങ്ങളലട സമര രാഷ്ടരീയും വെർത്വിലയടു
ക്കുന്നതവിൽ ഉറച്മുമന്നറുന്ന മപാരാെവികൂടവിയാണന് 
അമദ്ഹും.



11മാര്ച്ച്2021

(ശേഷം 12-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്നന്)
സർ(സവിപവിഒ) റാങ്കന് െവിസ്റവിൽ ഉൾ
ലപ്ട് ഉമദ്യാഗാർഥവികളലട പ്മക്ാ
േും ഡവിമാൻഡവിൽ അടവിയറച്ന്, വവി
ട്ടുവരീഴ്ചയവില്ലാലത മുമന്നാട്ടു മപാകു
കയാണന്. 2019 ജൂവെ 1നന് നവിെ
വവിൽ വന്ന റാങ്കന് െവിസ്റവിലറെ സ്ാ
ോവവിക കാൊവധവി 2020 ജൂൺ 
30നന്  അവസാനവിച്. ആ റാങ്കന് 
പട്വിക നരീട്വി നൽകണലമന്ന ഉമദ്യ
ാഗാർഥവികളലട നവിരന്തരമായ ആവ
ശ്യലത് സർക്കാർ തവികഞെ ധാർ
ഷ്്യമത്ാലട അവഗണവിക്കുകയാ
ണന് ലചയ്തന്. ആലക ഒരു വർഷും 
മാത്രും കാൊവധവിയള്ള െവിസ്റവിൽ 
എട്ടുമാസും നവിയമനും മരവവിപ്വിക്ക
ലപ്ട്ടു. യൂണവിമവഴന് സവിറ്റവി മകാമെ
ജവിലെ കത്വിക്കുത്ന് മകസവിലെ 
പ്തവികൊയ എസന്എഫന് ഐ മന
താക്കൾ, ശവിവരഞ്വിത്തുും പ്ണ
വും നസരീമുും  സവി പവി ഒ പരരീക് 
മകാപ്വിയടവിച്ന്  യഥാരേമും 1, 2, 
28  റാങ്കുകെവിൽ എത്വിയതവിലന
ത്തുടർന്നന്, മകാടതവി ഉത്രവന് പ്
കാരമാണന് നാലമാസും െവിസ്റന് മര
വവിപ്വിക്കലപ്ട്തന്. 

പവിന്നരീടന് നാെന് മാസും നവിയമ
നും നടലന്നങ്കവിലും മകാവവിഡന് മഹാ
മാരവിലയ തുടർന്നന് രാജ്യും മൊ
കന്ഡൗണവിൽ ആയമതാലട അടു
ത് 3 മാസമത്ക്കന് െവിസ്റന് വരീണ്ടുും 
മരവവിപ്വിക്കലപ്ട്ടു. മശഷും അവ
സാനലത് ഒരു മാസും കൂടവി മാ
ത്രമാണന് െവിസ്റവിനന് കാൊവധവി 
െേവിച്തന്. കാൊവധവി ഒരു വർഷ
മായവിരുലന്നങ്കവിലും ഫെത്വിൽ 5 
മാസും മാത്രമാണന് സവിപവിഒ െവി
സ്റവിൽ നവിന്നുും നവിയമനും നടന്നതന്. 
വസ്തുതകൾ ഇതായവിരുന്നവിട്ടുും 
സവിപവിഒ െവിസ്റവിലറെ കാൊവധവി 
നരീട്വി നൽകവിലക്കാടേന് നവിയമന
ങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സർക്കാർ തയ്ാ
റായവില്ല. െവിസ്റന് നവിെവവിലടോയവി
രുന്നമപ്ാൾ മപാെരീസന് മസനയവി
മെക്കന് 3400 മപലര നവിയമവിക്ക
ണലമന്നന് കാണവിച്ലകാടേന് രടേന് 
ഉത്രവകൾ സർക്കാർ പുറലപ്
ടുവവിച്വിരുന്നു. 2020 ജൂൺ 18(G. O 
(MS) No.130/2020/ HOME) നന് 
സർക്കാർ പുറത്വിറക്കവിയ ഉത്
രവവിൽ പറയന്നതന്, 1200 മവക്കൻ
സവികൾ പുരുഷ മപാെരീസവിനുും 
200 മവക്കൻസവികൾ വനവിതാ 
മപാെരീസവിനുും മവടേവി പവി എസന് 
സവി യവിൽ റവിമപ്ാർട്ന് ലചയ്ണലമ
ന്നായവിരുന്നു. മസ്ററ്റന് ഇൻഡസ്ട്രവി
യൽ ലസകയൂരവിറ്റവി മഫാഴന് സവിമെ
ക്കന് 2000മപലര നവിയമവിക്കണലമ
ന്നതായവിരുന്നു ജൂൺ 9നന് സർ
ക്കാർ പുറലപ്ടുവവിച് ഉത്രവവിൽ  
(G.O (MS) 07/2020/ HOME) പറ
യന്നതന്. എന്നാൽ, ഗവൺലമറെന് 
ഉത്രവന് പ്കാരും സവിപവിഒ ഉമദ്യാ 
ഗാർത്ഥവികൾക്കന് െേവിമക്കടേ 3200 
ഒഴവിവകൾ നവികത്തുവാൻ ഒരു നട
പടവിയും സർക്കാർ ഇതുവലരയും 
വകലക്കാടേവിട്വില്ല. പുതവിയ െവിസ്റന് 
നവിെവവിൽ വരാത് കാെമത്ാെ

മമാ, പരമാവധവി മൂന്നുവർഷമത്മക്കാ 
റാങ്കന് െവിസ്റ്റുകളലട കാൊവധവി നരീട്വി 
നൽകാൻ സർക്കാരവിനന് അവകാ
ശമുലടേന്നന് പവി എസന് സവിയലട 
റൂൾ 13/5 വ്യക്മായവി പറയന്നു
ടേന്. എന്നവിട്ടുും മപാെരീസന് മകാൺ
സ്റബവിൾ ഉമദ്യാഗാർഥവികളലട കാ
ര്യത്വിൽ സർക്കാർ കടുുംപവിടുത്ും 
തുടരുന്നതന് തവികച്ും ജനാധവിപത്യ
വവിരുദ്ധവും നവിയമവവിരുദ്ധവമാണന്. 

ൊസ്റന് മഗ്രഡന് ലസർവറെന് (എൽ
ജവിഎസന് ) ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികളലട 

സമരും 35 ദവിവസും പവിന്നവിട്ടു കഴവി
ഞെമപ്ാഴാണന് സർക്കാർ ഒരു 
മന്തവിതെ ചർച്യ്ക്കുമപാലും തയ്ാ
റായതന്. വനറ്റന് വാച്ന്മാൻമാരുലട 
മജാെവി സമയും 16 മണവിക്കൂറവിൽ
നവിന്നുും 8 മണവിക്കൂറായവി കുറച്ലകാ
ടേന് അവവിലട വരുന്ന ഒഴവിവകെവിൽ 
എൽജവിഎസന് െവിസ്റവിൽനവിന്നുും   
ഇെക്ൻ കമ്രീഷലറെ അനുമതവി
മയാലട നവിയമനും നടത്ാും എന്ന 
നവിയമമന്തവി എ.ലക ബാെലറെ ഉറ
പ്വിൊണന് ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികൾ 
സമരും അവസാനവിപ്വിച്തന്. ലതാ
ട്ടുത് ദവിവസും തലന്ന, 'പവിഎസന് 
സവിക്കന് നവിയമ നടപടവികൾ നട
ത്തുന്നതവിനുും വവിവവിധ സർക്കാർ 
വകുപ്പുകെവിലെ ഒഴവിവകൾ പവിഎ
സന് സവിക്കന് റവിമപ്ാർട്ന് ലചയ്യുന്നതവി
നുും തടസ്മവിലല്ലന്നന് ' ചരീഫന് ഇെ
ക്ടറൽ ഓഫരീസർ വ്യക്മാക്കുക
യടോയവി.

എന്നാൽ, എൽജവിഎസന് െവി
സ്റവിലെ നവിയമനക്കാര്യത്വിൽ 
ഇമപ്ാഴുും നടപടവിയടോയവിട്വില്ല. 
വനറ്റന് വാച്ർമാരുലട തസ്തവികകൾ 
സൃഷ്വിക്കലപ്ട്ാൽ തലന്ന പുരുഷ 
ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികൾക്കായവിരവിക്കുും 
മജാെവി െേവിക്കുക. അമപ്ാഴുും െവി
സ്റവിലെ ബഹുഭൂരവിപക്ും വരുന്ന 
വനവിതകളലട നവിയമനത്വിലെ 
അനവിശ്ചവിതത്ും തുടരുക തലന്ന 
ലചയ്യുും.  എച്ന്എസന്എസന് ടവി, എൽപവി
എസന് എ, യപവിഎസന് എ, ലകഎ
സന് ആർടവിസവി ലമക്കാനവികന്, വരൈ
വർ, മഫാറസ്റന് വാച്ർ, ബരീറ്റന് മഫാ
റസ്റന് ഓഫരീസർ തുടങ്ങവിയ നവിരവ
ധവി റാങ്കന് െവിസ്റവിലള്ള ആയവിരക്ക
ണക്കവിനന് ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികൊണന് 
സമരും നടത്തുന്നതന്. സവിപവിഒ റാങ്കന് 

മഹാൾമഡഴന് സന് നൂറുകണക്കവിനന് 
ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികലെ പലങ്കടുപ്വിച്
ലകാടേന് മഹാസുംഗമും വലര നട
ത്വി. അതന് ഉദന്ഘാടനും ലചയ്തു 
ലകാടേന് ജസ്റവിസന് കമാൽ പാഷാ 
പറഞ്ഞു: 'ഇത്രയും ന്യായമായ ഡവി
മാൻഡന് മുൻനവിർത്വിയള്ള ഒരു 
സമരും ലസരേട്റവിമയറ്റവിനന് മുന്നവിൽ 
നടന്നവിട്വില്ല .ലതാഴവിൽ എന്നതന് 
ഏലതാരാളലടയും അവകാശമാ
ണന്. അതവിനുമവടേവി നവിങ്ങൾ 
ആരുലട മുന്നവിലും യാചവിക്കരുതന്. 

നവിയമനും െേവിക്കുും വലര സമരും 
ലചയ്യുക'.  ജസ്റവിസന് കമാൽ പാഷ
ലയമപ്ാലള്ള അമനകും മപരുലട 
പവിന്തുണമയാലടയാണന് ഉമദ്യാഗാർ
ത്ഥവികളലട സമരും മുമന്നാട്ടു മപാ
കുന്നതന്. 

സ്വന്തക്ാതര 
സ്ിരതപ്ടുത്തുനേ സർക്ാർ, 
തമറിറ്് കുഴിച്ചുമൂടുന്നു

എൽഡവിഎഫന് സർക്കാർ 5 
വർഷക്കാെവും, മന്തവിമാർക്കുും 
മനതാക്കൾക്കുും മവടേലപ്ട്വലര 
വവിവവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകെവിൽ 

പവിൻവാതവിെവിലൂലട താൽക്കാെവി
കക്കാരായവി പ്മവശവിപ്വിച് ലകാ
ടേവിരുന്നു.അഡ്. പ്ാണകുമാറവിനന് 
ധനവകുപ്ന് നൽകവിയ വവിവരാവ
കാശ മരഖ പ്കാരും സർക്കാർ 
ഡവിപ്ാർട്ന് ലമന്റുകെവിൽ 1,17,267 
താൽക്കാെവിക, കരാർ ജരീവനക്കാ
ലര പവിണറായവി സർക്കാർ നവിയ

മവിച്വിട്ടുടേന്. എന്നാൽ, എൽഡവി 
എഫന് ഗവൺലമറെവിലറെ കാെലത് 
സർക്കാർ ഡവിപ്ാർട്ന് ലമന്റുകെവിലെ 
സ്വിരനവിയമനും ലവറുും 95,196 
മാത്രമാലണന്നന് എും.ഷാജർഖാനന് 
െേവിച് വവിവരാവകാശ മരഖകൾ 
വ്യക്മാക്കുന്നു. ഓമരാ വർഷലത്
യും റവിട്യർലമറെന് മവക്കൻസവിക
െവിൽമപാലും സ്വിര നവിയമനും 
നടത്ാൻ സർക്കാർ തയ്ാറായവി
ട്വിലല്ലന്നാണന് ഈ കണക്കുകെവി
ലൂലട മനസ്വിൊകുന്നതന്. സർക്കാർ 

വകുപ്പുകെവിൽനവിന്നുും ശരാശരവി 
20,000 മപരാണന് പ്തവിവർഷും 
വവിരമവിക്കുന്നതന്. വവിരമവിച്വരുലട 
ഒഴവിവകെവിൽ നവിയമനും നടത്വി
യാൽ തലന്ന 5 വർഷും ലകാടേന് 
1 െക്ും ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികൾക്കന് 
ലതാഴവിൽ ലകാടുക്കണും. എന്നാൽ, 
റവിട്യർലമറെന് മവക്കൻസവികെവിൽ 
സമ്പൂർണമായവി നവിയമനും നടത്തു
വാൻ സുംസ്ാന സർക്കാർ തയാ
റായവിട്വില്ല. സ്ാോവവിക മവക്കൻ
സവികെവിൽ മപാലും നവിയമനും നട
ത്ാത് സർക്കാറാണന് ആയവിര
ക്കണക്കവിനന് പുതവിയ മവക്കൻസവി

കൾ സൃഷ്വിച് എന്ന പ്ചാരണും 
നടത്തുന്നതന്. ഇതന് പച്ക്കള്ളമാ
ലണന്നന് ലതെവിയവിക്കുന്നതാണന് 
മമൽപ്റഞെ വവിവരാവകാശമര
ഖയവിലെ കണക്കുകൾ.

സ്വിര നവിയമനങ്ങൾ പരമാ
വധവി കുറലച്ങ്കവിലും കരാർ, കൺ
സൾട്ൻസവി നവിയമനങ്ങൾ യമഥ

ഷ്ും നടത്വിലയന്ന 'ഖ്യാതവി'മയാലട
യാകുും പവിണറായവി സർക്കാർ 
േരണും അവസാനവിപ്വിക്കുന്നതന്.
നവിയമനും ആവശ്യലപ്ട്ടുലകാടേന് 
ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികൾ ജരീവന്രണ 
സമരും നടത്തുമമ്പാൾ മന്തവിസോ
മയാഗും മചർന്നന് വവിവവിധ വകുപ്പു
കെവിലെ താൽക്കാെവികക്കാലര 
സ്വിരലപ്ടുത്തുകയടോയവി. സ്വി
രലപ്ടുത്വിയതന് 10 വർഷും സർ
വരീസുള്ള താൽക്കാെവികക്കാലര
യാലണന്ന ന്യായമാണന് മുഖ്യമന്തവി 
അ വ ത ര വി പ് വി ക്കു ന്ന തന് . 
മുഖ്യമന്തവിയലട ന്യായരീകരണത്വി
നന് നവിയമപരമായ എന്തന് പവിൻബ
െമാണുള്ളതന്. എുംമപ്ായന് ലമൻറന് 
റൂൾ പ്കാരും താൽക്കാെവിക ജരീ
വനക്കാർക്കന് 179 ദവിവസത്വിൽ 
കൂടുതൽ മജാെവി ലകാടുക്കുവാൻ 
പാടവില്ല. മശഷും ആവശ്യലമങ്കവിൽ, 
മലറ്റാരാലെ തൽസ്ാനത്ന് മജാ
െവിക്കന് വയ്കാും. എന്നാൽ,പവിഎ
സന് സവിെവിസ്റന് വന്നാലടൻ താൽ
ക്കാെവിക ജരീവനക്കാലര പവിരവിച്
വവിട്ന്  പവിഎസന് സവി െവിസ്റവിൽനവിന്നുും 
സ്വിര നവിയമനും നടത്ണും. സും
സ്ാന സർക്കാരവിലറെ എുംമപ്ാ
യന് ലമറെന് റൂൾ ഇതായവിരവിക്കമവ, 10 
വർഷും താൽക്കാെവിക ,കരാർ, 
ദവിവസ മവതന ജരീവനക്കാർ സർ
ക്കാർ വകുപ്പുകെവിൽ മജാെവി ലച
യ്ലതങ്ങലനയാണന്.അങ്ങലന 
ആലരങ്കവിലും മജാെവി ലചയ്വിട്ടുലടേ
ങ്കവിൽ അതന് നവിയമ വവിരുദ്ധമാണന്.
നവിയമ വവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യും 
നടത്തുകയും പവിന്നരീടതന് ഒരവകാ
ശമായവി ഉയർത്തുകയും ലചയ്യുന്ന
തന് മറ്റാരുമല്ല, മകരെത്വിലറെ മുഖ്യ 
മന്തവി തലന്നയാലണന്നതന് പ്ശന് ന
ത്വിലറെ ലഗൗരവും വർദ്ധവിപ്വിക്കുന്നു.

10 വർഷമായ താൽക്കാെവിക 
ജരീവനക്കാലര സ്വിരലപ്ടുത്ാലമന്ന 
സുപ്രീും മകാടതവി വവിധവിലയയാണന് 
സർക്കാർ അവെുംബമാക്കവിയലത
ന്നന് സവി.പവി.ഐ (എും) മനതാക്കൾ 
ചാനൽ ചർച്കെവിലും മസാഷ്യൽ 
മരീഡവിയ കാമ്പയവിനുകെവിലും ന്യാ
യരീകരവിക്കുന്നുടേന്. എന്നാൽ, കർ
ണാടക സർക്കാരുും ഉമാമദവവിയും 
തമ്വിലള്ള മകസവിലെ വവിഖ്യാത
മായ സുപ്രീും മകാടതവി വവിധവി താൽ
ക്കാെവികക്കാലര സ്വിരലപ്ടുത്തുന്നതന് 
തടയകയാണുടോയതന്. 2006 
ഏപ്വിൽ 10നന് വന്ന സുപ്രീും മകാടതവി 
വവിധവിയവിൽ പറയന്നു: 'ലപാതു സ്ാ
പനങ്ങളലട കരീഴവിൽ ഉടലെടുക്കു
ന്ന അവസരങ്ങെവിൽ തുെ്യത എന്ന
തന് േരണഘടനയലട അടവിസ്ാ
നമാണന്... അടുക്കുും ചവിട്യമവില്ലാത് 
വവിധത്വിലും പ്മത്യകതരും പരവി
ഗണനകൾ നൽകവിയും നവികമത്
ടേതല്ല താൽക്കാെവിക ഒഴവിവകൾ...
േരണഘടനയലട 309-ാും വകുപ്ന് 
പ്കാരും മാത്രും നവിയമനങ്ങൾ നട
മത്ടേ ലതാഴവിൽ ദാതാവാണന് 
സർക്കാർ...ഏലറക്കാെമായവി താൽ
ക്കാെവികാടവിസ്ാനത്വിൽ മജാെവി 

Ønc-\n-b-a-\-§Ä ]-c-amh-[n Ip-d¨pw I-cmÀ, I¬-kÄ-«³-kn \n-b-a-\-
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സിവിൽ  കപാേീസ് ഓഫീസർ(സിപിഒ) റാങ്് 
േിസ്റിൽ ഉൾതപ്ട് ഉകദഷ്ാഗാർഥിേളുതട പ്രകക്ാ
ഭം ഡിമാൻഡിൽ അടിയുറച്ച്, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതത 
മുകന്നാട്ടു കപാകുേയാണ്. 2019 ജൂകേ 1ന് നി
േവിൽ വന്ന റാങ്് േിസ്റിതറെ സ്വാഭാവിേ ോ
ോവധി 2020 ജൂൺ 30ന്  അവസാനിച്ചു. ആ 
റാങ്് പട്ിേ നീട്ി നൽേണതമന്ന ഉകദഷ്ാഗാർ
ഥിേളുതട നിരന്തരമായ ആവശഷ്തതെ സർക്ാർ 
തിേഞെ ധാർഷ്ഷ്കതൊതട അവഗണിക്കുേയാ
ണ് തെയ്തത്. ആതേ ഒരു വർഷം മാത്ം ോോ
വധിയുള്ള േിസ്റിൽ എട്ടുമാസം നിയമനം മര
വിപ്ിക്തപ്ട്ടു.

മാർച്ന് 3നന് സെക്രശടേറിേറ്ിനന് മുന്നില് നടന്ന ഉശ്യാഗാർത്ികളുസട മഹാെംഗമം ജസ്റിെന് കമാല് ോഷ 
ഉ്ന്ഘാടനം സചയ്യുന്നു
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(11-ാം ശേജില് നിന്നന്)
ലചയ്യുന്നു എന്നതന് അയാൾക്കന് ആ 
തസ്തവികയവിമെക്കുള്ള അവകാശ
മായവി മാറുന്നവില്ല... പരസ്യും നൽകവി, 
എല്ലാ ലതാഴവിെമന്ഷകർക്കുും 
അവസരും നൽകവി, കൃത്യമായ ലത
രലഞെടുപ്ന് ചട്ങ്ങൾ പാെവിച്ന് നവി
യമനും നടത്ണും... അലല്ലങ്കവിൽ 
അതന് േരണഘടനയലട െുംഘന
മാണന്...കരാർ മജാെവിയാലണങ്കവിൽ, 
അതവിലറെ സാധുത കരാർ തരീരു
ന്നമതാലട അവസാനവിക്കുും... അവ
സാന അവസരമായവി നവിെവവിൽ 
10 വർഷും പൂർത്വിയാക്കവിയവലര 
മാത്രും സ്വിരലപ്ടുത്ാും. ഈ 
ഉത്രവവിനു മശഷും ഒരു തരത്വി
ലും സ്വിരലപ്ടുത്ൽ അനുവദവി
ക്കാനാവവില്ല...'

10.4.2006ലെ മകാടതവി വവിധവി
ക്കു മശഷും താൽക്കാെവിക ജരീവ
നക്കാലര സ്വിരലപ്ടുത്തുന്നതന് 
അനുവദവിക്കവില്ല എന്ന സുപ്രീും 
മകാടതവി വവിധവി നവിെനവിൽലക്കയാ
ണന് പവിണറായവി സർക്കാർ സ്ന്ത
ക്കാലരയും പാർട്വിക്കാലരയും സ്വി
രലപ്ടുത്തുന്ന തരീരുമാനും വക
ലക്കാടേതന്.ഇതവിലനതവിലര ബവി.
ലടകന് ബവിരുദധാരവിയും സവി.പവി.ഒ 
റാങ്കന് മഹാൾഡറുമായ എും.വവിഷ്ണു, 
ലഫറ സുംസ്ാന വർക്കവിുംഗന് ലസ
രേട്റവി മജ്യാതവി െക്ഷ്മവി, പ്വരീൺ 
തുടങ്ങവിയ 6 ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികൾ 
വഹമക്കാടതവിയവിൽ മകസന് ലകാ
ടുക്കുകയടോയവി. ആ മകസന് പരവി
ഗണവിച്ലകാടേന്, 10 സർക്കാർ 
സ്ാപനങ്ങെവിൽ താൽക്കാെവിക
ക്കാലര സ്വിരലപ്ടുത്ാനുള്ള മന്തവി
സോമയാഗ തരീരുമാനും ഏപ്വിൽ 
8 വലര മകാടതവി മസ്റ ലചയ്യുകയ
ടോയവി. എന്നവിട്ടുമപാലും മുഖ്യമ
ന്തവി പവിണറായവി വവിജയൻ പ്ഖ്യാ
പവിച്തന്, അടുത് തവണ അധവി
കാരത്വിലെത്വിയാൽ ബാക്കവി
യള്ള താൽക്കാെവികക്കാലരക്കൂടവി 
സ്വിരലപ്ടുത്തുും എന്നായവിരുന്നു. 
തവികഞെ ധാർഷ്്യമത്ാലട, നവിയമ 
വ്യവസ്ലയമപ്ാലും ലവല്വവിെവിച് 
ലകാടേന്, ലമറവിറ്റവിലന സമ്പൂർണ
മായവി അട്വിമറവിക്കുന്ന പവിണറായവി 
സർക്കാരവിലറെ  നടപടവികൾലക്ക
തവിലര ശക്മായ യവജന മരാഷും 
ഉയരണും.

നിയമന സമരത്തിൽ  
യവാക്ൾതക്ാപ്ും  
എഐഡിവവഒ മാത്ും

രാജ്യും അേവിമുഖരീകരവിക്കുന്ന 
ഏറ്റവും വെവിയ സാമൂഹ്യ പ്ശന് ന
ങ്ങെവിലൊന്നന് അതവിരൂക്മായ 
ലതാഴവിെവില്ലായ്മയാണന്. ആൾ ഇന്ത്യാ 
ലഡമമാരോറ്റവികന് യൂത്ന് ഓർഗ്
വനമസഷൻ (എഐഡവിവവഒ) 
ലതാഴവിെവില്ലായ്മയന് ലക്കതവിലര രാ
ജ്യവ്യാപകമായവി യവാക്കളലട 
വരീറുറ്റ പ്മക്ാേങ്ങൾ വെർത്വി
ലയടുക്കുകയാണന്.  മകരെത്വിലും 
ലതാഴവിൽരഹവിതരായ യവാക്കമൊ
ലടാപ്ും ശരവിയായ കാഴ്ചപ്ാടുയർ

ത്വിപ്വിടവിച്ന്,  തവികഞെ ആത്മാർ
ത്ഥതമയാലട എഐഡവിവവഒ 
സഖാക്കൾ സമരമുഖത്തുടേന്. മകാ
വവിഡവിലറെ കാെഘട്ത്വിൽ, ലതാ
ഴവിെവില്ലായ്മ പരവിഹരവിക്കണും എന്നാ
വശ്യലപ്ട്ടുലകാടേന് ഓൺവെനവി
ലൂലട സുംസ്ാന കൺവൻഷനുും 
10 ജവില്ലാകെവിൽ കൺവൻഷനുക
ളും സുംഘടവിപ്വിച്. സാമൂഹ്യ-സാും
സന് കാരവിക രുംഗലത് നവിരവധവി 
പ്ഗത്ഭർ പലങ്കടുത് കൺവൻഷ
നുകെവിൽ പതവിനായവിരക്കണക്കവി
നന് ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികൊണന് പങ്കാ
െവികൊയതന്.

ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികൾ ലസരേമട്
റവിയറ്റവിനു മുന്നവിൽ പ്മക്ാേും ആരും
േവിക്കുമമ്പാൾതലന്ന അവമരാലടാ
പ്ും ഏലതാരു സഹായത്വിനുും  
എഐഡവിവവഒ പ്വർത്കരു 
മുടോയവിരുന്നു. 2015ലെ മദശരീയ 
ലഗയവിുംസന് മജതാക്കൾക്കന് വാഗന് ദാ
നും ലചയ് മജാെവി െേവിക്കാത്തവി
ലന തുടർന്നന്, 45 ദവിവസും അവർ 
ലസരേമട്റവിയറ്റവിനു മുന്നവിൽ സമരും 
നടത്വി. ആ സമരത്വിൽ അവ
രുലട കൂലടനവിന്ന ഏക സുംഘടന 
എഐഡവിവവഒ ആയവിരുന്നു. 
തെമുണ്ഡനും ലചയ്തുും ശയനപ്ദ
ക്വിണും നടത്വിയും കായവികതാ
രങ്ങൾ സർക്കാരവിനു മമൽ കടുത് 
സമ്ർദ്ും ലചലത്വി. അവസാനും 
45-ാും ദവിവസമാണന് നവിയമന ഉത്
രവന് െേവിച്ന് കായവിക താരങ്ങൾ 
മജാെവിയവിൽ പ്മവശവിച്തന്.
എന്നാൽ, സമരും  കഴവിഞെമപ്ാൾ 
എട്ടുകാെവി മമ്മൂഞെവിലനമപ്ാലെ 
ഡവിവവഎഫന്ഐ സുംസ്ാന 
ലസരേട്റവി സമര വവിജയത്വിലറെ 
പവിതൃത്ും അവകാശലപ്ട്ന് രുംഗ
ത്ന് വന്നവിട്ടുടേന്. സമരും നടന്ന നാ
ളകെവിൽ ഉമദ്യാഗാർത്ഥവികലെ നവി
രന്തരും ആമക്പവിക്കുകയും സമ
രലത് തകർക്കാൻ ശ്രമവിക്കുകയും 
ലചയ്  ഡവിവവഎഫന്ഐ മനതാ
ക്കെവിൽ പ്മുഖനാണന് എ.എ.റഹവിും. 
വവിട്ടുവരീഴ്ചയവില്ലാത് പ്മക്ാേത്വിനന് 
വവിജയും വരവിക്കാനാകുും എന്ന ശക്
മായ സമദേശമാണന് കായവിക താ
രങ്ങളലട സമര വവിജയും നൽകുന്ന
തന്. അതന് ജനാധവിപത്യ പ്മക്ാ
േത്വിലറെ വവിജയും മാത്രമാണന്.

സപവിഒ റാങ്കന് മഹാൾമഡഴന് സവി
റെ സമരലത് സർവ്ാർത്ഥത്വിലും 
സഹായവിച്ലകാടേന് എഐഡവി
വവഒ അവമരാലടാപ്ും അടവിയ
റച്ന് നവിെലകാള്ളുന്നു. എഐഡവി
വവഒ സുംസ്ാന ലസരേട്റവി 
സഖാവന് ഇ.വവി.പ്കാശവിലറെ മന
തൃത്ത്വിൽ സുംസ്ാന കമ്വിറ്റവി
യുംഗങ്ങൊയ സഖാക്കൾ റ്റവി. 
ഷവിജവിൻ, എസന്.ശ്രരീകുമാർ, ശ്രരീ
കാന്തന് മവണുമഗാപാൽ, വവി.സു
ജവിതന്, മകാട്യും ജവില്ലാ ലസരേട്റവി 
അനവിെ മബാസന്, ആശാ രാജന്, 
എ.വഷജു, നവിെരീന മമാഹൻകു
മാർ, മഗാവവിദേന് ശശവി, അജവിതന് 
മാതയു, അഞ്െവി സുമരന്ദ്രൻ എന്നവി
വർ സമര സുംഘാടകരായവി പ്

വർത്വിക്കുന്നു. കഴവിഞെ ഒന്നര 
മാസത്വിമെലറയായവി തുടരുന്ന 
പ്മക്ാേത്വിലൂലട എഐഡവി
വവഒ സഖാക്കളും ഉമദ്യാഗാർ
ത്ഥവികളും തമ്വിൽ ശക്മായ സമര 
സാമഹാദര്യും രൂപലപ്ട്ടു വന്നവിരവി
ക്കുന്നു. അതന് വരുുംനാളകെവിലെ  
യവജന പ്മക്ാേങ്ങൾക്കന് ശക്വി 
പകരുും.

നിയമന നിചരാധനത്തിൽ 
ചേന്ദ്ര-സുംസ്ാന  
സർക്ാരുേൾക്് ഒചര നയും

മകന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകെവിൽ 
8 െക്ും ഒഴവിവകൊണന് നവിയമന
മവില്ലാലത കവിടക്കുന്നതന്. അഞ്ചവിൽ 
ഒന്നു വരീതും തസ്തവികകൾ ഒഴവിഞ്ഞു 
കവിടക്കുന്നു. അേ്യസ്തവവിദ്യരുലട 
ലതാഴവിെവില്ലായ്മ 24 ശതമാനമായവി 
ഉയർന്നവിരവിലക്കയാണന് മമാദവി സർ

ക്കാർ നവിയമനങ്ങൾ മരവവിപ്വിച്വി
രവിക്കുന്നതന്. പാർെലമറെവിലറെ ബജ
റ്റന് സമമ്െനത്വിൽ മകന്ദ്ര സഹ
മന്തവി ജവിമതന്ദ്ര സവിുംഗന് അറവിയവി
ച്തന് 2018 മാർച്ന് 1ലെ കണക്കു 
പ്കാരും 6.83 െക്ും ഒഴവിവകൾ 
സർക്കാർ വകുപ്പുകെവിൽ ഉടേന്നാ
ണന്. 2019, 20 വർഷങ്ങെവിൽ ഒരു 
െക്ത്വിമെലറമപ്ർ വവിരമവിച്വിട്ടു
ടേന്. ഇതവിലൊന്നുും നവിയമനും നട
ത്വിയവിട്വില്ല. മറുവശത്ന്, കരാർ, 
താൽക്കാെവിക നവിയമനങ്ങൾ വ്യാ
പകമായവി നടക്കുന്നുമുടേന്. മൂന്നു 
െക്ും കരാർ ജരീവനക്കാരാണന് 
മകന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകെവിൽ 
മാത്രും മജാെവി ലചയ്യുന്നതന്. വവിര
മവിച്വലര ദവിവസക്കൂെവിക്കന് അമത 
വകുപ്പുകെവിൽ നവിയമവിക്കാനുും മക
ന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതവി നൽകുക
യടോയവി.ലപാതുമമഖൊ സ്ാപ
നങ്ങളലട സ്കാര്യവതന്കരണ 
നടപടവികെവിലൂലട വെവിയ മതാതവിൽ 
ലതാഴവിെവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്ക
ലപ്ട്വിട്ടുടേന്. പ്തവിവർഷും 2 മകാടവി 
പുതവിയ ലതാഴവിലകൾ വാഗന് ദാനും 
ലചയ്ന് അധവികാരത്വിമെറവിയ 
മമാദവി സർക്കാർ, െക്ക്കണക്കവി
നന് ലതാഴവിെവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാ
ക്കവിലക്കാടേന് യവജനങ്ങളലട ോവവി 
ഇരുെടഞെതാക്കവിയവിരവിക്കുന്നു.

മകന്ദ്ര മമാദവി സർക്കാർ ആവവി
ഷന് ക്കരവിച്ന് നടപ്ാക്കുന്ന യവജന
മദ്രാഹനയങ്ങൾ തലന്നയാണന് 
എൽഡവിഎഫന് ഗവൺലമന്റുും നട
പ്വിൊക്കുന്നതന്. 1991 മുതൽ മകാൺ

ഗ്രസന് ആവവിഷന് ക്കരവിച് ആമഗാെ
വതന്ക്കരണ നയങ്ങളലട തുടർച്
യാണന്  മകന്ദ്ര-സുംസ്ാന സർ
ക്കാരുകൾ തരീവ്രമായവി പവിന്തുടരു
ന്നതന്. സ്വിരും ലതാഴവിൽ ഇല്ലാതാ
ക്കുക എന്ന മകന്ദ്ര സർക്കാർ നയും, 
വവിട്ടുവരീഴ്ചയവില്ലാലത അനുവർത്വി
ക്കുകയാണന് പവിണറായവി സർക്കാ
രുും. മസവന-മവതന വ്യവസ്
കമൊടു കൂടവിയ സ്വിരും ലതാഴവിെവി
നു പകരും 'ഹയർ ആറെന് ഫയർ ' 
സമ്പ്രദായും അടവിമച്ൽപ്വിക്കുന്നു. 
സർക്കാർ വകുപ്പുകെവിൽ പരമാവ
ധവി കരാർ, താൽക്കാെവിക നവിയ
മനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണന് 
മകന്ദ്ര-സും സ്ാന സർക്കാരുക
ളലട നയും. ലപാതുമമഖൊ സ്ാ
പനങ്ങൾ മകാർപ്മററ്റുകൾക്കന് 
തരീലറഴുതുന്നമതാലട ലതാഴവിൊെവി
കളലട എണ്ണും ലവട്വിക്കുറയ്കലപ്ടു

കയും സ്വിരും ലതാഴവിൽ എന്ന 
അവകാശും അസ്തമവിക്കുകയും ലചയ്യുും.

തതാഴിലില്ായ്മ: മുതലാളിത്ത 
വ്യവസ്യതെ സൃഷ്ി

മാനവചരവിത്രത്വിൽ മുതൊ
െവിത് വ്യവസ് ഉദയും ലചയ്തവി
നുമശഷും പ്ത്യക്ലപ്ട് ഒരു പ്
തവിോസമാണന് ലതാഴവിെവില്ലായ്മ. 
അധ്ാനശക്വി മാത്രും വകമുത
ൊയള്ള തവികച്ും സ്തന്തനായ 
ലതാഴവിൊെവി ആവവിർേവവിച്തന് മു
തൊെവിത് സാമൂഹ്യ രേമമത്ാ
ലടാപ്മാണന്. ലതാഴവിൊെവികളലട 
അധ്ാനഫെും മുതൊെവി കവർ
ലന്നടുക്കുന്നതാണന് ൊേും അഥവാ 
മവിച്മൂെ്യും. ആ മവിച് മൂെ്യമാണന് മൂ
െധനും ആയവി മാറുന്നതന്. ലതാഴവി
ൊെവിയ്കന് െേവിമക്കടേ കൂെവി മുതൊ
െവി കവർലന്നടുക്കുമമ്പാൾ ലതാഴവി
ൊെവിയലട വാങ്ങൽ മശഷവി കുറ
യകയും മാർക്കറ്റവിൽ ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ 
ലകട്വിക്കവിടക്കുകയും ലചയ്യുും. ഇതവി
ലറെ ഫെമായവി മുതൊെവിത് - സാ
മ്ാജ്യത് ശക്വികൾ ഗരുതരമായ 
കമമ്പാെ പ്തവിസന്വിലയ അേവി
മുഖരീകരവിക്കുകയും തങ്ങളലട ഉൽ
പാദനും ലവട്വിക്കുറയ്കാൻ അവർ 
നവിർബന്വിതരായവിത്രീരുകയും 
ലചയ്യുന്നു. ഉൽപാദനും കുറയ്ക്കുമമ്പാൾ 
സ്ാോവവികമായവി ലതാഴവിൊെവിക
ലെ പവിരവിച് വവിമടടേവിവരുും.അങ്ങ
ലന ചരവിത്രത്വിൊദ്യമായവി ഒരു 
ലതാഴവിെവില്ലാപ്ട സൃഷ്വിക്കലപ്ട്ടു. 
എല്ലാ മുതൊെവിത്- സാമ്ാജ്യത് 

രാജ്യങ്ങെവിലും ലതാഴവിെവില്ലാത് 
മകാടാനുമകാടവി യവാക്കൾ അതവി
ജരീവനത്വിനുമവടേവി ലപാരുമത
ടേ ഗതവിമകടവിൊണന്. രൂക്മായ 
കമമ്പാെ പ്തവിസന്വിമൂെും മരണാ
സന്നമായ മുതൊെവിത് സാമ്ാ
ജ്യത്ത്വിനന് പുതവിയ ലതാഴവിലക
ലൊന്നുും സൃഷ്വിക്കാനാവവില്ല. എന്നു 
മാത്രമല്ല, നവിെവവിലടോയവിരുന്ന 
ലതാഴവിലകൾകൂടവി കവർലന്നടുത്ന് 
ആയസ്ന് നരീട്വി എടുക്കുവാനുള്ള 
തത്രപ്ാടവിൊണന് മുതൊെവിത് വ്യ
വസ്വിതവി. 

മകന്ദ്രത്വിൽ അധവികാരത്വി
െവിരവിക്കുന്ന ബവിലജപവി സർക്കാരവി
ലറെ നയനടപടവികൾ പരവിമശാധവി
ച്ാൽ മമൽപ്റഞെ കാര്യങ്ങൾ 
വസ്തുതയാലണന്നന് മബാധ്യമാകുും. 
പ്തവിവർഷും രടേന് മകാടവി പുതവിയ 
ലതാഴവിലകൾ വാഗ്ാനും ലചയ്ന് 
അധവികാരത്വിമെറവിയ നമരന്ദ്ര 
മമാദവി സർക്കാർ  ഒരു ലതാഴവില
മപാലും പുതുതായവി സൃഷ്വിക്കാലത 
ഉടോയവിരുന്ന ലതാഴവിൽ മപാലും 
ഇല്ലാതാക്കുന്നു. 2018ൽ നാഷണൽ 
സാമ്പവിൾ സർമവ ഓർഗവനമസ
ഷൻ പറഞെതന്,  45 വർഷത്വി
നവിടയവിലെ ഏറ്റവും രൂക്മായ 
ലതാഴവിെവില്ലായ്മയവിലൂലടയാണന് രാജ്യും 
കടന്നു മപാകുന്നലതന്നാണന്. ഓമരാ 
മണവിക്കൂറവിലും ഒരു ലതാഴവിൽ രഹവി
തൻ ആത്മഹത്യ ലചയ്യുന്നു എന്ന 
ലഞട്വിക്കുന്ന കണക്കന് നാഷണൽ 
വരേും ലറമക്കാർഡന് സന് ബയൂമറാ 
ഈ അടുത് കാെത്ന് പുറത്തുവവി
ടുകയും ലചയ്തു. േയാനകമായ  നവി
െയവിൽ ലതാഴവിെവില്ലായ്മ വർദ്ധവിക്കു
മമ്പാഴുും കാെങ്ങൊയവി ലതാഴവിൽ 
നൽകവിമപ്ാരുന്ന ലപാതുമമഖൊ 
സ്ാപനങ്ങൾ മകാർപ്മററ്റുകൾ
ക്കന് തരീലറഴുതുകയാണന് മമാദവി സർ
ക്കാർ. ഇന്ത്യൻ ലറയവിൽമവ,ബവി.
എസന്.എൻ.എൽ, ബവി.പവി.സവി.എൽ 
തുടങ്ങവിയ സർക്കാർ സ്ാപനങ്ങൾ 
കുത്കകൾക്കന് തരീലറഴുതുന്നതവിലൂ
ലട ലതാഴവിൽനഷ്ലമന്നതന് അതവി
ഗരുതരമായ നവിെയവിൽ വർദ്ധവിക്കുും.

ൊോധവിഷ്ഠവിത ഉൽപാദന സമ്പ്ര
ദായമാണന് ലതാഴവിെവില്ലായ്മ അടക്ക
മുള്ള സാമൂഹവിക പ്ശന് നങ്ങളലട 
അടവിസ്ാന കാരണും.മുതൊെവി
ത് സാമൂഹ്യരേമും അവസാനവിപ്വി
ച് മസാവവിയറ്റന് യൂണവിയനവിൽ എല്ലാ
വർക്കുും ലതാഴവിൽ നൽകവിയവിരുന്നു 
എന്നതന് പ്മത്യകും ഓർമക്കടേ
താണന്. എല്ലാവർക്കുും ലതാഴവിൽ 
നൽകവിലക്കാടേന് എുംമപ്ായന് ലമൻ
റന് എകന് സന് മചഞ്ചന് അടച്പൂട്വിയ 
ഏക രാജ്യും മസാവവിയറ്റന് യൂണവി
യൻ ആയവിരുന്നു. ലതാഴവിെവില്ലായ്മ
ലക്കതവിരായ ഏലതാരു പ്മക്ാ
േവും ഉള്ളടക്കത്വിൽ ലതാഴവിെവി
ല്ലായ്മ സൃഷ്വിക്കുന്ന മുതൊെവിത് 
സാമൂഹ്യ രേമത്വിലനതവിരായ മപാ
രാട്മായവി മാറണും. സുംസ്ാനത്ന് 
രൂപലപ്ട്വിട്ടുള്ള യവജന പ്മക്ാ
േത്വിനന് ആ ദവിശയവിൽ മുമന്നറാൻ 
സാധവിക്കുും.

മൂന്നു േക്ം േരാർ ജീവനക്ാരാണ് കേന്ദ്ര 
സർക്ാർ വകുപ്പുേളിൽ മാത്ം കജാേി തെയ്യു
ന്നത്. വിരമിച്ചവതര ദിവസക്കൂേിക്് അകത 
വകുപ്പുേളിൽ നിയമിക്ാനും കേന്ദ്ര സർക്ാർ 
അനുമതി നൽകുേയുണ്ായി.തപാതുകമഖോ 
സ്ാപനങ്ങളുതട സ്വോരഷ്വത്േരണ നടപ
ടിേളിലൂതട വേിയ കതാതിൽ തതാഴിേവസര
ങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്തപ്ട്ിട്ടുണ്്. 
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ജനമരാഷത്വിനന് മുന്നവിൽ  
പവിൻവെവിമക്കടേവി വന്നുലവങ്കവിലും,  
ഒരു  അമമരവിക്കൻ കമ്പനവിക്കന്   
മകരെതരീരലത് മത്സ്യസമ്പത്ന് 
വാരവിലയടുത്തു ലകാണ്ടു മപാകാൻ 
അനുവാദും നൽകവിയ മകരെ സർ
ക്കാരവിലറെയും, "ബ്ലൂ ഇമക്കാണമവി" 
എന്ന മപരവിലള്ള  നയമരഖയമാ
യവി നരീങ്ങുന്ന മകന്ദ്രസർക്കാരവിലറെ
യും നരീക്കും ഈ ദവിശയവിൊയവിരു
ന്നു.

പ്തവിസന്വികെവിൽനവിന്നുും കര
കയറാൻ പാടുലപടുന്ന മകരെത്വി
ലെ മത്സ്യബന്ന മമഖെലയ കൂ
ടുതൽ അപകടത്വിൊക്കുന്ന ഒരു 
പദ്ധതവിയലട ഗൂഢനരീക്കങ്ങൊണന് 
അടുത്വിലട പുറത്തുവന്നതന്.

ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്നത്വി
നുും മത്സ്യ സുംസ്രണത്വിനുും വവി
പണനത്വിനുുംമവടേവി ഇഎുംസവി
സവി മ്ാബൽ കൺമസാർഷ്യും 
എന്ന അമമരവിക്കൻ കമ്പനവിയലട 
ഉപ കമ്പനവിയായ ഇഎുംസവിസവി 
ഇറെർനാഷണൽ(ഇന്ത്യ) വപ്വ
റ്റന് െവിമവിറ്റഡുമായവി മകരെ സർക്കാ
രവിലറെ വ്യവസായ വവികസന മകാർ
പ്മറഷനുും മകരെ ഷവിപ്വിങന് ആറെന് 
ഇൻൊൻഡന് നാവവിമഗഷൻ മകാർ
പ്മറഷനുും ഒപ്പുവച് ധാരണാപ
ത്രത്വിലെ വ്യവസ്കൾ ഏലറ 
ഗൗരവമത്ാലട കാമണടേതാ
ണന്.

ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്നത്വി
നുള്ള പുതവിയ 400 അത്യാധുനവിക 
മട്രാെറുകൾ നവിർമ്വിച്ന്, നമ്മുലട 
കടെവിലെ മത്സ്യങ്ങലെ അരവിച്
ലപറുക്കവിലയടുത്ന്, അതന് സുംസ്
രവിച്ന്, സ്മദശത്തുും വവിമദശത്തുും 
വവിറ്റഴവിച്ന് ആയവിരക്കണക്കവിനന് മകാ
ടവികൾ സമ്പാദവിക്കാനുള്ള ഒരു ബൃ
ഹതന്പദ്ധതവിയാണന് മകരെ സർ
ക്കാരവിലറെ മുന്നവിൽ ഇഎുംസവിസവി 
കമ്പനവി സമർപ്വിച്തന്.

ഈ കമ്പനവിയമായവി ഒരു ചർ
ച്യും കരാറുും ഉടോക്കവിയവിട്വിലല്ല
ന്നുും അസുംബന്മായ ആമരാപ
ണങ്ങൊണന് ഉന്നയവിക്കുന്നലതന്നു
മായവിരുന്നു സുംസ്ാന ഫവിഷറരീസന് 
വകുപ്ന് മന്തവിയലടയും വ്യവസായ 
വകുപ്ന് മന്തവിയലടയും ഇതവിലനക്കു
റവിച്ള്ള ആദ്യ പ്തവികരണങ്ങൾ.

എന്നാൽ, കുത്ക കമ്പനവിയമാ
യവി നടത്വിയ ചർച്കളും ധാരണാ
പത്രവും വ്യവസ്കളും ലതെവിവ 
സഹവിതും പുറത്ായമതാലട മന്തവി
മാരുും അധവികാര മകന്ദ്രങ്ങളും പ്
തവിസന്വിയവിൊയവി. കമ്പനവിക്കന് 
മചർത്െ പള്ളവിപ്പുറത്ന് സർക്കാർ 
നാമെക്കർ ഭൂമവി അനുവദവിച്തന് വ്യ
വസായ മന്തവിക്കന് സമ്തവിമക്ക
ടേവി വന്നു.

െക്ക്കണക്കവിനന് പരമ്പരാ
ഗത മത്സ്യലത്ാഴവിൊെവികളും 
മബാട്ടുകെവിൽ പണവിലയടുക്കുന്ന 
ആയവിരങ്ങളും പതവിനായവിരക്കണ
ക്കവിനന് അനുബന് ലതാഴവിൊെവി
കളും തങ്ങളലട ഉപജരീവനും കലടേ
ത്തുന്ന, മകരെത്വിലെ മത്സ്യമമ
ഖെയലട സമ്പൂർണ്ണ കുത്കവൽ
ക്കരണമാണന് യഥാർത്ഥത്വിൽ 
ഈ പദ്ധതവിയവിലൂലട  െക്്യമവിട്വി
രുന്നതന്.

 ബവിൽഡന്, ഓൺ, ഓപ്മററ്റന് 
ആറെന് ട്രാൻസന് ഫർ (ബൂട്ന്) എന്ന 
വ്യവസ്യവിൊണന് ഈ കമ്പനവി
ലയ മകരെതരീരമത്ക്കന് ലകാണ്ടു
വന്നതന്. ഇമത മപാലള്ള വ്യവ
സ്കൾ മുമന്നാട്ന് വച്ലകാടോണന് 
വവിഴവിഞെത്ന് അദാനവി വന്നതന്. 
മത്സ്യലതാഴവിൊെവികലെ ഒഴവിപ്വിച്ന് 
ആ പ്മദശമാലക വവികസവിപ്വിലച്
ന്നാണന്  ഈ സർക്കാരുകൾ നലമ് 
മബാധ്യലപ്ടുത്ാൻ ശ്രമവിക്കുന്നതന്. 
തവിരുവനന്തപുരും അന്തർമദ്ശരീയ 
വവിമാനത്ാവെവും ഇവർ 'വവിക
സവിപ്വിച്തന്' ഇമത തന്തത്വിലൂലട 
തലന്നയായവിരുന്നു.

ആഴക്കടൽ മത്സ്യസമ്പത്ന് 
ലകാള്ളയടവിക്കാൻ കുത്ക കമ്പ
നവികലെ ആനയവിച്ന്  ഇമപ്ാൾ നട
ക്കുന്ന നരീക്കങ്ങൾക്കന്  "മകരെത്വി
ലറെ മത്സ്യമമഖൊ വവികസനും" 
എന്നുതലന്നയാണന് സർക്കാർ മപ
രവിട്വിരവിക്കുന്നതുും !

വവിമദശ ഫാക്ടറവികപ്ലകലെ 
ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്വിൽ മരീൻ പവിടവി
ക്കാൻ അനുവദവിച്ലകാണ്ടുള്ള പെ 
പദ്ധതവികളും മകന്ദ്ര ഗവലമെറെന് 
ആസൂത്രണും ലചയ്തുലകാണ്ടുവന്ന
മപ്ാലഴല്ലാും മത്സ്യലത്ാഴവിൊെവി
കളും സുംഘടനകളും ഉയർത്വിയ 
ശക്മായ എതവിർപ്വിമനാലടാപ്ും 

നവിെലകാമള്ളടേവി വന്നവിട്ടുടേന് നമ്മു
ലട സർക്കാരുകൾക്കന്. മകന്ദ്ര സർ
ക്കാർ നവിമയാഗവിച് മഡാ.മരീനാകു
മാരവി കമ്വിറ്റവിയലട നവിർമദ്ശപ്
കാരും 270 വവിമദശ കപ്ലകൾക്കന് 
നമ്മുലട സമുദ്രാതവിർത്വിക്കുള്ളവിൽ 
മത്സ്യബന്നത്വിനന് ലപർമവിറ്റന് 
നൽകാൻ തരീരുമാനവിച്മപ്ാൾ മക
രെത്വിൽ ഉയർന്നുവന്ന അതവിശ
ക്മായ പ്തവിമഷധും ഈ സർ
ക്കാർ മറക്കുന്നതന് ആർക്കു മവടേവി
യാണന് ?

വൻകവിട കപ്ലകൾ വഴവിയള്ള 
അമവിതമായ മത്സ്യചൂഷണും 
കാരണും രൂക്മായ മത്സ്യക്ാ
മും മനരവിടുന്ന കടെവിമെക്കാണന് 
വരീണ്ടുും ഈ നരീക്കും നടത്വിയതന്.
വൻകവിട കമ്പനവികളമായവി കരാ
റുടോക്കവി അവലര അഴവിച്വവിട്ാൽ 

ആഴക്കടൽ മാത്രമല്ല തരീരക്കടലും 
കാെവിയാകുലമന്നതമല്ല നമ്മുലട 
അനുേവും.

പരമ്പരാഗത മത്സ്യലത്ാഴവി
ൊെവികളലട സ്വിരും സുംരക്ക
രായവി നമ്മുലട മുന്നവിൽ കയറവി നവിൽ
ക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്വിൽ, മത്സ്യ
ലതാഴവിൊെവികലെ അടവിമയാലട 
വാരവി തകർക്കുന്ന നരീക്കങ്ങൊണന് 
നടത്തുന്നതന്.  

ലതാഴവിൊെവികൾക്കന് മദാഷക
രമായലതാന്നുും നടപ്ാക്കവിലല്ലന്നന് 
ഇവർ ആണയവിടുും. ലതെവിവകമൊ

ലട പവിടവിക്കലപ്ടുമമ്പാൾ മാത്രും 
പറയന്ന പതവിവന് പല്ലവവികൊയവി 
അതു മാറവി. 

കടെവിലറെ സമ്പത്ാലക സമാ
ഹരവിലച്ടുക്കാലനന്ന െക്്യമത്ാ
ലട 2018ൽ ആരുംേവിച് പ്രേവിയയ
ലട സമാപനും എന്ന നവിെയവിൊ
ണന് "ബ്ലൂ ഇമക്കാണമവി"  നയും വരു
ന്നതന്. നയമരഖ 2021 ലഫബ്രുവരവി 
17നന് പ്സവിദ്ധരീകരവിച്തായവി അറവി
യവിപ്ന് വരുന്നതവിനുമുമ്പന്  മൊക
ബാങ്കന്,  വ്യവസായ പ്മുഖർ, ഉമദ്യാ
ഗസ് സാമങ്കതവിക മമധാവവികൾ 
തുടങ്ങവി ഉന്നത മശ്രണവികെവിലള്ള 
വരുമായവി സർക്കാർ വവിശദമായ 
ചർച് നടത്വിയവിരുന്നു.പമക് ഈ 
മമഖെലയ ആശ്രയവിച്ന് ജരീവസ
ന്ാരണും നടത്തുന്ന 10 മകാടവി 
മനുഷ്യരുലട പ്തവിനവിധവികലെ 
ആലരയും സർക്കാർ കടേവില്ല. ഇും
്രീഷവിൽ ഇറെർലനറ്റവിൽ പ്സവിദ്ധരീ
കരവിച് മരഖ പഠവിച്ന് അേവിപ്ായും 
പറയാൻ അവർക്കന് നൽകവിയതന് 
ലവറുും പത്തുദവിവസും. തരീരക്കടെവി
ലറെ,   ആഴക്കടെവിലറെ സമ്പത്ന് 
അപ്ാലട മദശലത്യും വവിമദശ
ലത്യും കുത്ക കമ്പനവികൾക്കന് 
ദാനുംലചയ്ാൻ അണവിയവിലച്ാരു
ക്കവി ആവവിഷ്കരവിച്താണന് ഈ നയും. 
ഇമപ്ാൾതലന്ന മത്സ്യസമ്പത്വി
ലറെ  ദൗർെേ്യവും പ്കൃതവി മക്ാ
േങ്ങളും കാരണും ഈ ലതാഴവിൊ
െവികൾ ലകാടവിയ ദാരവിദ്ര്യത്വിൊ
ണന് ജരീവവിതും തള്ളവിനരീക്കുന്നതന്.  

കഴവിഞെകാെങ്ങെവിൽ മകാൺഗ്ര
സന് സർക്കാരുും തുടർന്നന് ബവിലജപവി 
സർക്കാരുും പവിന്തുടർന്ന നയങ്ങ
ലെല്ലാും അമങ്ങയറ്റും ജനമദ്രാഹ
കരമായവിരുന്നു. തരീരമദശ പരവിപാ
െന നവിയമും,  വള്ളും അടുപ്വിക്കു
ന്നതവിനന്  ലകാണ്ടുവന്ന നവിയന്ത
ണങ്ങൾ,  വവിമദശ ഫാക്ടറവി കപ്
ലകൾക്കന് ആഴക്കടെവിൽനവിന്നന്  
നമ്മുലട മത്സ്യസമ്പത്ന് ഒന്നാലക 
വാരവി ലകാണ്ടുമപാകാൻ നൽകവിയ 
അനുവാദങ്ങൾ,  മരീനാകുമാരവി 
കമ്രീഷൻ റവിമപ്ാർട്ന് എന്നവിവലയ

ല്ലാും മത്സ്യമമഖെയവിലെ ലചറുകവിട 
ജരീവവിതങ്ങലെ തകർക്കുന്നതായവി
രുന്നു. ഇമപ്ാൾ അവതരവിപ്വിച്വി
രവിക്കുന്ന പുതവിയ നയും ഈ തകർ
ച്യ്കന് ആക്കും കൂട്ടുകമയ ഉള്ളൂ. എന്നന് 
മാത്രമല്ല,  മത്സ്യും,  ധാതുക്കൾ,  
ഇന്നും തുടങ്ങവിയവലയല്ലാും 
അപ്ാലട വെവിലച്ടുത്തു മപാകാൻ 
കുത്ക വ്യവസായവികൾക്കന് അവ
സരലമാരുക്കുക എന്നതുും ഇതന്  
െക്്യമാക്കുന്നു. വമ്പവിച് പാരവി
സ്വിതവിക പ്ത്യാഘാതങ്ങള ടോ
ക്കുന്ന നരീക്കങ്ങൊണന് ഈ നയ
ത്വിലള്ളതന്. ലചറുകവിട മത്സ്യബ
ന്നത്വിനുും വവിപണനത്വിനുും  
വവിവവിധ നവിയന്തണങ്ങൾ ലകാണ്ടു
വരവികയും ലചയ്യുും. ഈ നയത്വി
ലറെ  പരവിധവിയവിൽലപ്ടുന്ന മമഖ
െകലെല്ലാുംതലന്ന വെവിയ മുതൽ
മുടക്കന് മവടേവയാണന്. സാധാര
ണക്കാരനന് അവവിമടക്കന് പ്മവശ
നും ഇല്ലതലന്ന. ഈ നയും നടപ്വി
ൊക്കുന്നതു വഴവി തുറമുഖങ്ങളലട 
എണ്ണത്വിലെ വർദ്ധന,  വൻമതാ
തവിലള്ള നവിർമ്ാണ പ്വർത്വി
കൾ  എന്നവിവമൂെും കടൊരേമണും 
രൂക്മാവും. തരീരങ്ങൾ കടലെടു
ത്തു മപാകുും. തരീരമദശജനത കൂ
ടുതൽ പാർശ്വൽക്കരവിക്കലപ്ടുും. 
വവിഴവിഞെും  തുറമുഖും നവിർമാണദ
ശയവിൽതലന്ന സൃഷ്വിച്ലകാടേവിരവി 
ക്കുന്ന ലകടുതവികൾക്കന്  തരീരമദശ 
ജനത ഇരയാവന്നതന് നരീറുന്ന ഉദാ
ഹരണമാണന്. ഇത്രയും മദാഷക
രമായവി ബാധവിക്കുന്ന ഒരു നയത്വി
ലറെ  ചർച്ാമവെയവിൽ സുംസ്ാന 
സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്വിൽ എതവിർ
പ്ന് മരഖലപ്ടുത്തുകമയാ മകരെജ
നതലയ  ഇതവിലനതവിലര ഉണർ
ത്തുകമയാ ലചയ്വില്ല എന്നകാര്യും 
ശ്രദ്ധവിമക്കടേതാണന്. എന്നുമാത്ര
മല്ല,  മകരെ സർക്കാരുും സമാന
മായ രരീതവിയവിൽതലന്ന പ്വർത്വി
ക്കുന്നു എന്നതവിനന് ലതെവിവാണന്, 
ഇഎുംസവിസവി യമായവി നടന്ന രഹ
സ്യ ഇടപാടുകൾ സൂചവിപ്വിക്കുന്നതന്. 

കുത്കകൾക്കായവി  കാർഷവിക 
മമഖെയവിലെ  ജരീവവിതലത് തകർ
ക്കുന്ന തരത്വിൽ ലകാണ്ടുവന്ന 
മൂന്നന് നവിയമങ്ങലെ മപാലെതലന്ന 
മാരകമാണന് ബ്ലൂ ഇമക്കാണമവി എന്ന 
നയവും. കടലും തരീരവും അതവിലന 
ആശ്രയവിച്ള്ള ജരീവവിതവും സുംര
ക്വിക്കാൻ തരീരമദശ ജനത ഒറ്റ
ലക്കട്ായവി കർഷക  സമരത്വിലറെ 
മാതൃകയവിൽ സുംഘടവിച്ന് പ്തവി
മരാധനവിര സൃഷ്വിക്കുക എന്ന ഒമര 
ഒരു രക്ാമാർഗ്ും മാത്രമമ അവ
മശഷവിക്കുന്നുള്ളൂ.മത്സ്യമമഖെയവി
ലെ ലതാഴവിൊെവികളും ബഹുജന
ങ്ങളും സ്ന്തും ജനകരീയ സമരസ
മവിതവികൾക്കന് രൂപും നൽകവി സും
ഘടവിച് ലകാടേന്, ജാഗ്രതമയാലട 
നവിെലകാള്ളണലമന്നാണന് ഓമരാ 
നവിമവിഷവും നലമ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ 
ഓർമ്ലപ്ടുത്തുന്നതന്.

വികദശ ഫാക്ടറിേപ്ലേതള ഇന്തഷ്ൻ സമുദ്തെിൽ 
മീൻ പിടിക്ാൻ അനുവദിച്ചുതോണ്ടുള്ള പേ പദ്
തിേളും കേന്ദ്ര ഗവതമെറെ് ആസൂത്ണം തെയ്ത് 
തോണ്ടുവന്നകപ്ാതഴല്ലാം മത്ഷ്തതൊഴിോളിേ
ളും സംഘടനേളും ഉയർതെിയ ശക്തമായ എതിർ
പ്ികനാതടാപ്ം നിേതോകള്ളണ്ി വന്നിട്ടുണ്് നമ്മു
തട സർക്ാരുേൾക്്. കേന്ദ്ര സർക്ാർ നികയാ
ഗിച്ച കഡാ.മീനാകുമാരി േമ്മിറ്ിയുതട നിർകദേശ
പ്രോരം 270 വികദശ േപ്ലേൾക്് നമ്മുതട സമു
ദ്ാതിർതെിക്കുള്ളിൽ മത്ഷ്ബന്ധനതെിന് തപർ
മിറ്് നൽോൻ തീരുമാനിച്ചകപ്ാൾ കേരളതെിൽ 
ഉയർന്നുവന്ന അതിശക്തമായ പ്രതികഷധം ഈ 
സർക്ാർ മറക്കുന്നത് ആർക്കു കവണ്ിയാണ് ?

'»q Ct¡mWan 'F¶ tI{µ\bhpw
tIcf kÀ¡mcnsâ clky CS]mSpI-fpw

േടൽ മത്ഷ്ബന്ധനംതോണ്് ഉപജീവനം കതടുന്ന 40 േക്ം തതാഴിോ
ളിേളുണ്് ഇന്തഷ്യിൽ. അനുബന്ധ തതാഴിേിൽ  രണ്ടുകോടി കപരും. ഏതാ
ണ്് 10 കോടി മനുഷഷ്രുതട ജീവിത മാർഗമാണ് മത്ഷ്ബന്ധനം. അതിൽ 
90 ശതമാനവം അരപ്ട്ിണിക്ാരാണുതാനും. അതുതോണ്് തതന്ന ഈ കമ
ഖേയിതേ  ഏതതാരു പരിഷ്കാരതെിതറെയും മുഖഷ്പരിഗണന  ഈ വിഭാഗം 
തതാഴിോളിേളുതട ജീവിതം തമച്ചതപ്ടുത്തുേ എന്നതാവണം. പകക് േഴി
ഞെ ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളായി,  പ്രകതഷ്േിച്ചും ആകഗാളവൽക്രണ വിനാശ 
പദ്തിേൾ ആരംഭിച്ചതിനുകശഷം ക്രകമണ മത്ഷ്ബന്ധനം തോണ്് ഉപ
ജീവനം േഴിക്കുന്നവരുതട ജീവിതം തേർക്കുന്ന നടപടിേളാണ് കേന്ദ്ര- 
സംസ്ാന സർക്ാരുേൾ കേതക്ാണ്ടുവരുന്നത്.
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വിദ്യാർത്ഥവികൾ, അദ്ധ്യാപ
കർ, യവാക്കൾ, വനവിതകൾ, ലതാ
ഴവിൊെവികൾ, കർഷകർ തുടങ്ങവി 
എല്ലാ ജനവവിോഗങ്ങളും ആയവിര
ങ്ങൊയവി ദവിവമസന ലതരുവവിെവി
റങ്ങവിലക്കാടേവിരവിക്കുന്നു. മനതാ
ക്കലെ വവിട്യയ്കണലമന്നുും വസനവിക 
മസ്ച്ാധവിപത്യും അവസാനവിപ്വി
ക്കണലമന്നുും ജനാധവിപത്യും പു
നസ്ാപവിക്കണലമന്നുും ആവശ്യ
ലപ്ട്ടുലകാടേന് 2020 ലഫബ്രുവരവി 
7നന് യാുംഗങ്ങവിൽ പതവിനായവിര
ങ്ങൾ പ്കടനുംനടത്വി.  മനരായവി 
ചവിന്തവിക്കുന്ന അന്തർമദ്ശരീയ സമൂ
ഹവും വസനവിക അട്വിമറവിലയ 
ശക്മായവി അപെപവിക്കുകയും 
ജനങ്ങളലട ന്യായമായ പ്മക്ാ
േമത്ാടന് ഐക്യദാർഢ്യും പ്ഖ്യാ
പവിക്കുകയും ലചയ്വിട്ടുടേന്.

ഇചപ്ാഴതത്ത പ്രചഷോഭത്തിതറെ 
പശ്ാത്തലും

2020 നവുംബറവിൽ നടന്ന ലത
രലഞെടുപ്വിൽ വസനവിക പവിന്തു
ണയള്ള യൂണവിയൻ മസാെവിഡാ
രവിറ്റവി ആറെന് ഡവെപ്ന് ലമറെന് പാർ
ട്വി(യഎസന്ഡവിപവി)ലക്കതവിലര സൂക്കവി 
നയവിച് എൻഎൽഡവി വൻ വവിജയും 
മനടുകയടോയവി. ലതരലഞെടു
പ്വിൽ കൃത്രവിമും നടന്നുലവന്നുും പരാ
തവിലപ്ട്വിട്ന് യാലതാരു നടപടവിയും 
വകലക്കാടേവിലല്ലന്നുമായവിരുന്നു 
അട്വിമറവിക്കന് ന്യായരീകരണമായവി 
പട്ാെും പറഞെതന്. എന്നാൽ, കൃ
ത്രവിമും നടന്നതവിനന് ലതെവിലവാന്നു
മവിലല്ലന്നന് ലതരലഞെടുപ്ന് കമ്രീഷ
നുും മദശരീയ, അന്തർമദ്ശരീയ മാ
ദ്ധ്യമങ്ങളും സ്വിരരീകരവിച്വിരുന്നു. 
2008ലെ േരണഘടനയാകലട് 
മദശരീയ രാഷ്ടരീയത്വിൽ വസന്യ
ത്വിനന് മുൻതൂക്കും നൽകുന്നതാണന്. 
644 അുംഗ പാർെലമറെവിൽ 166 
സരീറ്റന്, അതായതന് 25 ശതമാനും, 
വസന്യത്വിനായവി നരീക്കവിവച്വി
രുന്നു. ബാക്കവി 476 സരീറ്റുകെവിമെ
യ്കന് മാത്രമാണന് ലതരലഞെടുപ്ന് നട
ക്കുന്നതന്. ആേ്യന്തരും, പ്തവിമരാ
ധും, അതവിർത്വി കാര്യങ്ങൾ എന്നരീ 
സുപ്ധാന വകുപ്പുകളും വസന്യ
ത്വിലറെ നവിയന്തണത്വിൊയവിരു
ന്നു. േരണഘടനാ മേദഗതവികെവിൽ 
വസന്യത്വിനന് വരീമറ്റാ അധവികാ
രവും നൽകവിയവിട്ടുടേന്. പവിൻവാതവി
െവിലൂലട അധവികാരും പവിടവിച്ടക്കാൻ 
വസന്യത്വിനന് പഴുതന് നൽകുന്ന 
ഈ േരണഘടനാ വ്യവസ്കള
ലട ചുവടുപവിടവിച്ാണന് പട്ാെും, ലത
രലഞെടുക്കലപ്ട് ഗവലമെറെവിലന 

അട്വിമറവിച്ന് രാജ്യത്വിലറെ അധവി
കാരും വകക്കൊക്കവിയതന്. അടവി
യന്തര സാഹചര്യും പരവിഗണവിച്ന് 
ഒരു വർഷമത്യ്കന് അധവികാരും 
ഏലറ്റടുക്കുന്നുലവന്നുും ഒരു വർഷ
ത്വിനുള്ളവിൽ ലതരലഞെടുപ്ന് നട
ത്വി ജനാധവിപത്യ മാർഗത്വിൽ 
അധവികാരത്വിലെത്തുന്ന ഗവലമെ
റെവിനന് അധവികാരും വകമാറുലമന്നു
മുള്ള വസന്യത്വിലറെ ോഷ്യും, മുൻ
കാെ അനുേവങ്ങളലട പശ്ചാത്
െത്വിൽ, വവിശ്സവിക്കുവാൻ ജന
ങ്ങൾ തയ്ാറല്ല.

പാതിതവന്ത ചദശീയ പ്രസ്ാനും
ബർമ എന്നറവിയലപ്ട്വിരുന്ന 

മ്യാൻമർ 1948 ജനുവരവി 4നന് ബ്വി
ട്രീഷന് സാമ്ാജ്യത് ശക്വിയവിൽ
നവിന്നന് രാഷ്ടരീയ സ്ാതന്ത്യും മന
ടുന്നതന് സാമ്ാജ്യത് വവിരുദ്ധ സ്ാ
തന്ത്യ സമരത്വിലൂലടയാണന്. 
അതവിനന് മനതൃത്ും നൽകവിയ 
മദശരീയ മനതാക്കെവിൽ പ്മുഖനാ
യവിരുന്നു ജനറൽ ആുംഗന് സാൻ. 
സ്ാതന്ത്യും മനടവി ഒരു പരമാധവി
കാര ബൂർഷ്ാ രാഷ്ടമായവിത്രീരു
ന്നതവിനുമുമ്പന് വവിവവിധ വുംശരീയ വവി
ോഗങ്ങളും ജനറൽ ആുംഗന് സാ
ലനമപ്ാലള്ള വസനവിക ഓഫരീ
സർമാരുലമാലക്ക സായധ മപാ
രാട്ും നയവിച്വിരുന്നു. എന്നാൽ പവി
ന്നരീടന്, ആുംഗന് സാൻ, സവിവവിെവിയൻ 
പ്സ്ാനമായ ആറെവി ഫാസവിസ്റന് 
പരീപ്വിൾസന് ഫ്രീഡും െരീഗവിൽ (എഎ
ഫന് പവിഎഫന്എൽ) മചരുകയടോ
യവി. പ്മക്ാേകാരവികളലട വവിവവിധ 
വുംശരീയ ഗ്രൂപ്പുകലെയും വവിഘടന
വാദവികൊയ രാഷ്ടരീയ ശക്വികലെ
യും ഒരു വവിശാെ മവദവിയവിൽ അണവി
നവിരത്ാൻ  ആ പ്സ്ാനും ശ്ര
മവിച്വിരുന്നു. പരസ്പരും കെഹവിച്വി
രുന്ന ഈ വുംശരീയ ഗ്രൂപ്പുകലെലയല്ലാും 
പരീപ്വിൾസന് മവാെറെവിയർ ഓർഗ
വനമസഷൻ (പവിവവിഒ) എന്ന ഒരു 
അർദ്ധവസനവിക സുംഘടനയവിൽ 
ഒന്നവിപ്വിക്കാനുും അവർ ശ്രമവിച്. 
പരസ്പര വവിരുദ്ധമായ ഈ വവിോ
ഗങ്ങലെലയല്ലാും ഒന്നവിച്ണവിനവിര
ത്ാനുള്ള ഈ ശ്രമത്വിനവിടയവിൽ 
എഎഫന് പവിഎഫന്എൽ മനതൃത്ും 
പെ വവിട്ടുവരീഴ്ചകൾക്കുും തയ്ാറാകു
കയും അതന് സമരലത് ദുർബെ
ലപ്ടുത്തുകയും ലചയ്തു. 1947 ജൂവെ 
മാസത്വിൽ ആുംഗന് സാൻ ലകാ
ല്ലലപ്ടുകയും ലചയ്തു.

മ്യാൻമറവിൽ സ്ാതന്ത്യ സമരും 
നടക്കുമമ്പാൾ ചരവിത്രപരമായവി 
മൊകും സാമ്ാജ്യത്ത്വിലറെയും  

ലതാഴവിൊെവർഗ വവിപ്വത്വിലറെ
യും യഗത്വിമെയ്കന് പ്മവശവിച് 
കഴവിഞെവിരുന്നു എന്നതുലകാണ്ടു
തലന്ന മൊക മുതൊെവിത്ും പു
മരാഗമന സ്ോവും നഷ്ലപ്ട്ന് ഒരു 
പവിന്തവിരവിപ്ൻ ശക്വിയായവി മാറവി
ക്കഴവിഞെവിരുന്നു. അതവിനാൽ, 
ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്വിലെയും 
ഏഷ്യൻ-ആഫ്വിക്കൻ രാജ്യങ്ങ
െവിലെയും മകാെനവി വാഴ്ചയന് ലക്ക
തവിരായ സമരത്വിൽ ഏർലപ്ട്വി
രുന്ന മുതൊെവി വർഗത്വിനന് വരീര്യും 
നഷ്ലപ്ടുകയും  മുതൊെവിത്വവിരുദ്ധ 
മസാഷ്യെവിസ്റന് വവിപ്വലത്ക്കുറവി
ച്ള്ള േരീതവിയാൽ സാമ്ാജ്യത്വും 
ജന്വിത്വമായവി സന്വിലചയ്തുലകാ
ടേന് അധവികാരും മനടവിലയടുക്കാ
നുള്ള ശ്രമും ആരുംേവിക്കുകയും ലച
യ്വിരുന്നു. അതവിനാൽ നമ്മുമടതട
ക്കും ഈ രാജ്യങ്ങെവിലെലയല്ലാും 
ബൂർഷ്ാ ജനാധവിപത്യ വവിപ്വ 
മുമന്നറ്റങ്ങളും രാഷ്ട നവിർമാണ പ്
രേവിയയും പാതവിലവന്ത നവിെയവിൽ 
പര്യവസാനവിക്കുകയാണുടോയ
തന്. ബ്വിട്രീഷന് സാമ്ാജ്യത്ും ഇന്ത്യ
യവിലെമപ്ാലെതലന്ന മ്യാൻമറവി
ലെയും സന്വിമമനാോവും മപറു
ന്ന മുതൊെവിവർഗത്വിനന് അധവി
കാരും വകമാറുകയാണുടോയതന്. 
ഈ പശ്ചാത്െത്വിൊണന് ഒരു 
പരമാധവികാര മുതൊെവിത് രാഷ്ട
മായവി മാറവിയവിട്ടുും മ്യാൻമറവിലറെ 
സാമൂഹ്യ-രാഷ്ടരീയ അന്തരരീക്ും 
അസ്വിരതയമടതായവി തുടർന്നതന്.

തത്മചദാവ്  
രുംഗത്തുവനേതതങ്ങതന

തത്മമദാവന് എന്നറവിയലപ്ടുന്ന 
ബർമ്യവിലെ സായധ മസനയ്കന് 
ഉയർന്നുവരുന്ന മുതൊെവി വർഗ്
ത്വിലറെ പവിന്തുണയടോയവിരുന്നു. 
അവർ ബർമയലട സ്ാതന്ത്യസ
മരത്വിൽ സുപ്ധാനമായ പങ്കന് 
വഹവിക്കുകയും ലചയ്തു. രാഷ്ടരീയ 
സ്ാതന്ത്യത്വിലറെയും ജനാധവി
പത്യ സുംവവിധാനത്വിലറെയും സും
രക്കലരന്ന നവിെയവിൊണന് അവലര 
ജനങ്ങൾ വരീക്വിച്തന്. 1958ൽ 
എഎഫന് പവിഎഫന്എൽ പവിെർന്ന
മതാലട ഒരു പട്ാെ അട്വിമറവിയലട 
േരീഷണവി ഉയർന്നു. സ്വിതവിഗതവി
കൾ നവിയന്തണ വവിമധയമാക്കു
ന്നതവിനായവി വസന്യലത് വവിെവി
ച്ന് ഒരു താതന്ക്കാെവിക ഗവലമെ
ന്റുടോക്കാൻ അന്നന് നവിെവവിെവിരു
ന്ന ഗവലമെറെന് നവിർബ്ബന്വിതമാ
യവി. 1958 ഒകന് മടാബർ 27നന് അവർ 
അധവികാരമമറ്റു. അന്നുമുതൊണന് 

േരണഘടനാനുസൃതലമന്നന് മതാ
ന്നുുംവവിധമുള്ള വസനവിക വാഴ്ചയ
ലട പാരമ്പര്യും മ്യാൻമറവിൽ തുട
ങ്ങുന്നതന്. താതന്കാെവിക ഗവലമെ
റെന് തുടക്കത്വിൽ മുൻഗാമവികളലട 
പാതയാണന് സ്രീകരവിച്തന്. അഴവി
മതവി തടയാനുും േരണ കാര്യക്
മത വർദ്ധവിപ്വിക്കാനുും പ്ാമദശവിക 
വവിഘടനവാദ മസനകലെ അമർ
ച് ലചയ്ാനുലമാലക്ക ശ്രമമുടോയവി. 
ഈ കാെയെവവിൽ മവാട്ടുലചയ്ാ
നുും  ലതരലഞെടുക്കലപ്ടുവാനു
ലമാലക്കയള്ള അവകാശും പൗര
ന്ാർക്കന് നൽകുന്നതുമപാലള്ള 
ജനാധവിപത്യ പരവിഷന് കരണങ്ങ
ലൊലക്ക നടന്നു. 1960 ലെ ലതര
ലഞെടുപ്വിലനത്തുടർന്നന് ഒരു സവി
വവിെവിയൻ ഗവലമെറെന് രൂപരീകരവി
ക്കുകയും ലചയ്തു. എന്നാൽ അതു
ലകാലടോന്നുും സ്വിതവിഗതവികൾ 
ലമച്ലപ്ട്വിലല്ലന്നുമാത്രമല്ല മദശരീ
മയാദന്ഗ്രഥന പ്രേവിയ അപകട
ത്വിൊകുകയും ലചയ്തു. 1962 മാർ
ച്ന് 2നന് ഒരു പട്ാെ അട്വിമറവി നട
ത്ാൻ ഇതന് വസന്യത്വിനന് അവ
സരും നൽകവി. ഇമതാലട ജനാധവി
പത്യ ഗവലമെറെന് ഇല്ലാതാകുകയും 
മനരവിട്ടുള്ള വസനവിക േരണും 
ആരുംേവിക്കുകയും ലചയ്തു. 1988 വലര
അതന് തുടർന്നു. സ്വിരവും ശക്
വമായ ഒരു ഗവലമെറെവിനുകരീഴവിൽ 
കഴവിയന്നത്ര സുഗമമായവി മുതൊ
െവിത് ദൃഢരീകരണും നടത്ാൻ 
വസനവിക വാഴ്ച സഹായകമാലണ
ന്നന് മ്യാൻമറവിലെ മുതൊെവിവർഗും 

തവിരവിച്റവിഞ്ഞു. അവരുലട ഈ 
വർഗ താല്പര്യമാണന് വസന്യലത് 
അധവികാരത്വിലെത്വിച്തുും നവി
െനവിർത്വിയതുലമാലക്ക.

യഥാർത് ചനതൃത്വമായി  
സൂക്ിയതെ ഉദയും

ഇതവിനവിടയവിൊണന്, സ്ാത
ന്ത്യസമര നായകനായ ആുംഗന് 
സാലറെ പുത്രവിയായ ആുംഗന് സാൻ 
സൂക്കവി വെവിയ പ്ശസ്തവി മനടുക
യും രാജ്യത്ന് ജനാധവിപത്യ വാഴ്ച 
പുനസ്ാപവിക്കുന്നതവിനുമവടേവിയ
ള്ള സമർപ്വിത മപാരാട്ത്വിലൂലട 
യഥാർത്ഥ ജനമനതാവായവി ഉയർ
ന്നുവരവികയും ലചയ്തന്. സൂക്കവിക്കന് 
ജനങ്ങളലടയവിടയവിൽ അുംഗരീകാരും 
വർദ്ധവിച്വരുന്നുലവന്നന് മനസ്വിൊ
ക്കവിയ വസനവിക േരണകൂടും 1989 
വലര നരീടേ പതവിനഞ്ചുവർഷക്കാ
െും അവലര വരീട്ടുതടങ്കെവിൽ പാർ
പ്വിക്കുകയും ലചയ്തു. എന്നാൽ ജന
കരീയ സമ്ർദ്ലത്ത്തുടർന്നന് 2010ൽ 
അവലര മമാചവിപ്വിക്കാൻ വസന്യും 
നവിർബന്വിതമായവി. വരീട്ടുതടങ്കെവിൽ 

കഴവിയലവ 1991 ൽ മനാബൽ സമ്ാ
നവിതയായ സൂക്കവി ''ശക്വിഹരീനരു
ലട കരുത്വിലറെ പ്തരീക'' ലമന്നന്  
വവിമശഷവിപ്വിക്കലപ്ട്ടു.

കാെും ലചല്ുംമതാറുും വസനവിക 
േരണത്വിലറെ ഏകാധവിപത്യമുഖും 
കൂടുതൽകൂടുതൽ ലവെവിലപ്ടുകയും 
ജനകരീയ മുമന്നറ്റത്വിലൂലട പട്ാെ 
േരണത്വിനന് അന്ത്യും 
കുറവിക്കലപ്ടുകയും ലചയ്തു. 2010ൽ 
ലപാതുലതരലഞെടുപ്ന് നടക്കുക
യും 2011ൽ പട്ാെേരണും ഔമദ്യാ
ഗവികമായവിത്ലന്ന അവസാനവിപ്വി
ച്ലകാടേന് മപരവിനന് ഒരു സവിവവിെവി
യൻ ഗവലമെറെന് നവിെവവിൽ വരവി
കയും ലചയ്തു. തുടർന്നന് നവിരവധവി 
ജനാധവിപത്യ പരവിഷന് കരണങ്ങൾ 
വകലക്കാള്ളുകയടോയവി. ''അച്
ടക്കും പൂത്തുെയന്ന ജനാധവിപത്യും'' 
എന്നാണന് വസന്യും ഇതവിലന വവി
മശഷവിപ്വിച്തന്. മ്യാൻമർ ജനത
യലടയും മൊകലപാതുജനാേവിപ്ാ
യത്വിലറെയും സമ്ർദ്ുംമൂെും ഒരു 
പ്മത്യക തരത്വിൽ ജനാധവിപ
ത്യലത് അുംഗരീകരവിക്കാൻ 
വസന്യും തയ്ാറായവി. 2015ലെ 
ലപാതുലതരലഞെടുപ്വിൽ സൂക്കവി
യലട മനതൃത്ത്വിലള്ള എൻഎൽ
ഡവി വൻ ഭൂരവിപക്മത്ാലട അധവി
കാരത്വിലെത്വി. വസന്യമാകലട് 
എതവിർലപ്ാന്നുും പ്കടവിപ്വിച്മവില്ല. 
സൂക്കവിയും വസന്യവും തമ്വിൽ 
ധാരണയവിൊലണന്ന അേയൂഹും
മപാലും ഉയർന്നു. എന്നാൽ സൂക്കവി
യലട മക്കൾ വവിമദശപൗരത്മുള്ള

വരായതവിനാൽ മ്യാൻമറവിലെ േര
ണഘടനയനുസരവിച്ന് അവർക്കന് 
പ്സവിഡന്റുപദും നവിമഷധവിക്കലപ്ട്ടു. 
എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മനതാലവന്ന 
നവിെയവിൽ അവർ വെവിയ അുംഗരീ
കാരും മനടുകയും മസ്ററ്റന് കൗൺസ
െർ എന്ന ഔമദ്യാഗവിക പദവവിയവിൽ 
അവമരാധവിക്കലപ്ടുകയും ലചയ്തു.

ചറാഹിുംഗ്യൻ പ്രശ്നത്തിൽ 
സൂക്ി വിമർശനും ചനരിട്ടു 

പ്ധാനമായും മുസരീും വുംശരീയ 
നയൂനപക്ത്വിൽലപ്ട് മറാഹവിും
ഗ്യകൾ നവിരന്തരമായ പരീഡന
ങ്ങൾക്കുും അടവിച്മർത്െവിനുും വവി
മധയരായവിട്ടുള്ളവരാണന്. വസനവിക 
സുരക്ാമസന ഇവർക്കുമമൽ നട
ത്വിയ ക്രൂരമായ അടവിച്മർത്െവി
മനാടന് അനുരഞ്കനവിെപാടന് സ്രീ
കരവിച്തവിലറെ മപരവിൽ സൂക്കവി 
അന്തർമദ്ശരീയ തെത്വിൽത്ലന്ന 
വെവിയ വവിമർശനങ്ങൾക്കന് വവിമധ
യയായവിരുന്നു. 2017ൽ രാവഖൻ 
മസ്ററ്റവിൽ മപാെരീസന് മസ്റഷനുകൾ 

aym³adnÂ P\Iob {]t£m`w iàam-Ip¶p
മ്യാ ൻമർ വീണ്ടും പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുന്നു. കസ്ററ്് േൗൺസേർ ആങ് 
സാൻ സൂക്ിയുതട കനതൃത്വതെിലള്ള, ജനാധിപതഷ്പരമായി തതരതഞെടുക്
തപ്ട് ഗവതമെറെിതന ഒരു പട്ാള അട്ിമറിയിലൂതട പുറതൊക്ിതക്ാണ്് മഷ്ാൻ
മറിതേ കസനിേ ശക്തിയായ തത്മകദാവ് ഒരിക്ൽക്കൂടി അധിോരം പിടി
തച്ചടുതെിരിക്കുന്നു. സൂക്ിയും മറ്് നാഷണൽ േീഗ് കഫാർ  തഡകമാക്രസി
(എൻഎൽഡി) കനതാക്ളും ഗവതമെറെ്  ഉകദഷ്ാഗസ്രും അറസ്റ്റുതെയ്യതപ്ട്ടു. 
എന്നാൽ ഈ അട്ിമറി മഷ്ാൻമറിതേ ജനാധിപതഷ് സ് കനഹിേളായ ജനങ്ങൾ 
അംഗീേരിച്ചിട്ില്ല. പട്ാളതെിതറെ ഭീഷണിയും അടിച്ചമർതെലതമാതക് അവ
ഗണിച്ചുതോണ്് രാജഷ്ത്തുടനീളം ജനേീയ പ്രതികഷധം അേയടിക്കുേയാണ്. 
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ആരേമവിക്കലപ്ട്തവിലനത്തുടർന്നന് 
വസന്യും നടത്വിയ അടവിച്മൽത്
െവിൽ ആയവിരക്കണക്കവിനന് മറാഹവിും
ഗ്യകൾ ബും്ാമദശവിമെയ്കന് പൊ
യനും ലചയ്തു. ഇതവിലന ന്യായരീക
രവിച്തവിലറെ മപരവിൽ സൂക്കവിക്കന് 
അന്തർമദ്ശരീയ പവിന്തുണയും മനു
ഷ്യാവകാശ സുംരക്ക എന്ന 
ഖ്യാതവിയും നഷ്മായവി. വസന്യും 
വുംശഹത്യ െക്്യുംവച്ന് അരേമ
വും ലകാള്ളവിവയ്ും ലകാെയും ബൊൽ
സുംഗവലമാലക്ക നടത്വിയതായവി 
ഐക്യരാഷ്ടസേയലട അമന്ഷണ 
സുംഘും കലടേത്വി. എന്നാൽ 
വസന്യും വുംശഹത്യയ്കന് മുതവിർന്നു 
എന്ന ആമരാപണും സൂക്കവി നവിമഷ
ധവിച്. 10 മറാഹവിുംഗ്യകലെ രഹസ്യ
മായവി ലകാന്ന സുംേവലത്ക്കുറവിച്ന് 
അമന്ഷവിച് രടേന് പത്രപ്വർത്
കലര വസന്യും അറസ്റ്റുലചയ്മപ്ാൾ 
സൂക്കവി അതവിലന എതവിർത്വില്ല 
എന്നുമാത്രമല്ല അവർ ഔമദ്യാഗവിക 
രഹസ്യ നവിയമും െുംഘവിച്ലവന്നന്, 
വവിധവി വരുന്നതവിനുമുമ്പുതലന്ന ആമരാ
പവിക്കുകയും ലചയ്തു.

െനാധിപത്യാഭിലാഷവുമായി 
െനങ്ങൾ തതരുവിൽ 

വസനവിക േരണത്വിലനതവി
ലരയും ജനാധവിപത്യേരണും ഉറ
പ്വിലച്ടുക്കുന്നതവിനുമവടേവിയും ജന

ങ്ങൾ സൂക്കവിയലട പവിന്നവിൽ അണവി
നവിരന്നു. കാരണും, അമ്പതുവർഷ
ലത് വസനവിക േരണും മ്യാൻമർ 
ജനതലയ ദുരവിതത്വിൊഴന് ത്വി. 
ഴവിെവില്ലായന് മയും ദാരവിദ്ര്യവും പട്വി
ണവിയും ലപരുകവി. മനുഷ്യാവകാ
ശങ്ങൾ നവിമഷധവിക്കലപ്ടുകമാത്ര
മല്ല തരീർത്തുും െുംഘവിക്കലപ്ട്ടു. സാ
ധാരണ പൗരലറെ അടവിസ്ാന 
ജനാധവിപത്യാവകാശങ്ങൾമപാലും 
മുതൊെവിത് േരണും പാലട വക
ലയാഴവിഞ്ഞു. അഞ്ചു പതവിറ്റാണ്ടുകാ
െും ഈ േരീകരവാഴ്ചലക്കതവിലര ജന
ങ്ങൾ ലപാരുതവിയതന് േരീകരമായ 
അടവിച്മർത്ലകലെ മനരവിട്ടുലകാ
ടോയവിരുന്നു. ആയവിരക്കണക്കവിനന് 
മനതാക്കളും പ്വർത്കരുും ഇന്നുും 
ഇരുമ്പഴവിക്കുള്ളവിൊണന്. പൗരാവ
കാശങ്ങമൊ ജനാധവിപത്യാവകാ
ശങ്ങമൊ സ്ാതന്ത്യമമാ ഇല്ലാത് 
ശ്ാസുംമുട്വിക്കുന്ന സാഹചര്യമാ
ണന് രാജ്യത്ന് നവിെനവിന്നതന്. എന്നാൽ 
ജനാധവിപത്യത്വിനായള്ള പ്മക്ാ
േലത് തടയാൻ ഇലതാന്നുും പര്യാ
പ്മായവിരുന്നവില്ല. സമരങ്ങൾ അടവി
ക്കടവി ഉയർന്നുവന്നു. വസനവിമക
തര വാഴ്ചക്കാെത്തുും മുതൊെവിത് 
ചൂഷണത്വിനന് ഒരു കുറവമുടോയവില്ല.

മുതലാളിത്തതത്ത  
വിപ്ലവത്തിലൂതെ േെപുഴക്ാതത 
ചമാേനമുണ്ടാവില്

മരണാസന്ന മുതൊെവിത് ഘട്

ത്വിൽ േരണസുംവവിധാനത്വിലറെ 
രൂപും എന്തുതലന്നയായാലും 
ഏലതാരു രാജ്യത്തുും ഫാസവിസ്റന് 
മസ്ച്ാധവിപത്യും ഒരു ലപാതുസ്
ോവമായവി മാറവിയവിരവിക്കുന്നു എന്ന 
വസ്തുത മ്യാൻമർ ജനത തവിരവിച്
റവിമയടേതുടേന്. എത്ര സത്യന്
നായ േരണാധവികാരവി ഗവലമെ
റെവിലന നയവിച്ാലും മുതൊെവിത് 
വ്യവസ്യ്ക്കുള്ളവിൊകുമമ്പാൾ ആ 
വ്യവസ്യലട ജരീർണതയവിൽനവി
ന്നന് ഗവലമെറെവിനന് മുക്മായവിരവിക്കാൻ 
കഴവിയവില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും 
മനസ്വിൊക്കണും. േരണരൂപ
ത്വിൽ മാറ്റുംവരാും. പമക് മുത
ൊെവിവർഗ േരണത്വിനുും ചൂഷണ 
മുതൊെവിത് േരണകൂടത്വിനുും 
മാറ്റമുടോകുന്നവില്ല. കാരണും മുത
ൊെവിത് വ്യവസ്യ്ക്കുള്ളവിൽ ഗവ
ലമെറെവിലറെ ധർമും മുതൊെവിവർ
ഗത്വിലറെ താല്പര്യും സുംരക്വി
ക്കുക എന്നതാണന്. അതവിലറെ 
എല്ലാ ക്രൂരമായ ലചയ്വികലെയും 
േരണാധവികാരവിക്കന് ന്യായരീകരവി
മക്കടേവിവരുും. മ്യാൻമറവിൽ മറാ
ഹവിുംഗ്യകൾക്കുമനലരയടോയ 
ക്രൂരമായ അടവിച്മർത്െവിലന സൂ
ക്കവിക്കന് ന്യായരീകരവിമക്കടേവിവന്ന
തുും അതുലകാണ്ടുതലന്ന.

മുതൊെവിത് വ്യവസ്യ്കന് 
അന്ത്യുംകുറവിക്കാലത ഒരു മുതൊ
െവിത് രാജ്യത്ന് അദ്ധ്ാനവിച് ജരീ
വവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അനുേവവിക്കു

ന്ന ചൂഷണത്വിനുും അടവിച്മർത്
െവിനുും അന്ത്യും കുറവിക്കാനാവവില്ല.
അതവിലന നയവിക്കാനാകലട് ഒരു 
ശരവിയായ വവിപ്വശക്വിക്കന് രൂപും 
നൽകുകയും മവണും. ജനാധവിപ
ത്യ പുനസ്ാപന ശ്രമങ്ങൾ മുത
ൊെവിത്വവിരുദ്ധ വവിപ്വ പ്സ്ാ
നത്വിനന് അനുപൂരകമായവിരവിക്ക
ണും. ജനാധവിപത്യ പുനസ്ാപ
നലമന്ന െക്്യും മുൻനവിർത്വി പ്
വർത്വിക്കാൻ സന്നദ്ധരായവി മു
മന്നാട്ടുവരുന്ന മുഴുവൻ ശക്വിക
ലെയും ഒരു ലപാതുമവദവിയവിൽ 

അണവിനവിരത്ണും. െക്്യും മന
ടുുംവലര രാജ്യവ്യാപകമായ സമരും 
ശരവിയായ ദവിശയവിൽ മുമന്നാട്ടു 
ലകാണ്ടുമപാകാൻ അതന് മനതൃ
ത്ും നൽകണും. അമതാലടാപ്ും, 
ജനങ്ങളലട വവിമമാചന മപാരാ
ട്ങ്ങലെ അതവിലറെ യക്വിപരമായ 
പരവിണതവിയവിലെത്വിക്കുവാൻ 
പര്യാപ്മായ യഥാർത്ഥ വവിപ്വ 
മനതൃത്ും വവികസവിപ്വിലച്ടുക്കുന്ന
തവിനുള്ള സമരവും തവികഞെ ആർ
ജ്വമത്ാലട മുമന്നാട്ടുലകാണ്ടു 
മപാമകടേതുടേന്.

1. മുതൊെവിമാരുലട ആസ്തവി വർ
ദ്ധവിപ്വിക്കാൻമവടേവി മാത്രമായവി 
കഴവിഞെ രടേര പതവിറ്റാടോയവി 
നടപ്ാക്കുന്ന ജനവവിരുദ്ധമായ സാ
മ്പത്വിക നയ നടപടവികൾ പൂർ
ണ്ണമായവി പവിൻവെവിക്കുും. സർക്കാർ 
ഖജനാവവിലെ പണവും രാജ്യത്വി
ലറെ പ്കൃതവിവവിേവങ്ങളും മുതൊ
െവിമാരുലട വവികസനത്വിനുമവ
ടേവിയല്ല, ജനമക്മത്വിനുമവ
ടേവിയള്ളതാലണന്ന സമരീപനും 
അടവിസ്ാനമായവി സ്രീകരവിച്
ലകാടേന് സാമ്പത്വിക നയങ്ങൾ 
വകലക്കാള്ളുും.

2. ബഹുഭൂരവിപക്ും വരുന്ന 
സാധാരണ ജനങ്ങലെ േരീമമായ 
നവികുതവിോരത്വിൽനവിന്നന് മമാചവി
പ്വിക്കുും. സമ്പന്നരുലട സ്ത്വി
ലറെയും വരുമാനത്വിലറെയുംമമൽ 
നവികുതവി ചുമത്തുും. നവികുതവി നൽ
കാലത അതവിസമ്പന്നർ കുന്നുകൂ
ട്വിയവിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കള്ളപ്ണവും 
പവിടവിലച്ടുക്കുും. സുംസ്ാനലത് 
കടവവിമുക്മാക്കുും.

3. കാർഷവിമകാൽപ്ന്നങ്ങൾ
ക്കന് ന്യായവവിെ നൽകവി കർഷക
രവിൽനവിന്നന് സുംേരവിക്കുും. ഇടനവിെ
ക്കാലര പൂർണ്ണമായും ഒഴവിവാക്കവി 
നവിമത്യാപമയാഗ സാധനങ്ങളലട 
ലമാത്-ചവില്ലറ വ്യാപാരും സമ്പൂർ
ണ്ണ മസ്ററ്റന് മട്രഡവിുംഗവിനന് കരീഴവിൊ
ക്കവിലക്കാടേന് വവിെവർദ്ധന തടയും. 

4. ജനമക്മത്വിനുമവടേവി
യള്ള ലപാതുസുംവവിധാനങ്ങൾ 
വവിപുെരീകരവിക്കുകയും വ്യാപവിപ്വി

ക്കുകയും ലചയ്തുലകാണ്ടുും ഉൽപ്ാ
ദനരുംഗും ശക്വിലപ്ടുത്വിയും ലതാ
ഴവിെവസരങ്ങൾ സൃഷ്വിക്കുും. അപ്
ഖ്യാപവിത നവിയമന നവിമരാധന 
ഉത്രവകൾ പവിൻവെവിക്കുും. നവി
െവവിലള്ള ഒഴവിവകൾ നവികത്തുും. 
പുതവിയ തസ്തവികകൾ സൃഷ്വിക്കുും. 
പവിൻവാതവിൽ നവിയമനും അവസാ
നവിപ്വിക്കുും.

5.വർഗ്രീയ-ജാതരീയ-വവിോഗരീയ 
വവികാരങ്ങൾ കത്വിയാെവിക്കാൻ 
ശ്രമവിക്കുന്ന ശക്വികലെ ജനാധവി
പത്യ നവിയമവാഴ്ച ഉപമയാഗലപ്
ടുത്വി മനരവിടുും. വർഗ്രീയ- ജാ
തരീയ-വവിോഗരീയ മമനാോവങ്ങള
ലട വ്യാപനത്വിൽ നവിന്നന് തെമു
റകലെ മമാചവിപ്വിക്കുവാനുള്ള ജനാ
ധവിപത്യ വൽക്കരണത്വിനന് ഉത
കുന്ന സാമൂഹ്യ നയങ്ങൾ ആവവി
ഷന് കരവിക്കുും. ശ്രരീനാരായണഗരു, 
ചട്മ്പവിസ്ാമവികൾ, അയ്ൻകാെവി, 
പണ്ഡവിറ്റന് കറുപ്ൻ, സമഹാദരൻ 
അയ്പ്ൻ, ലപായ്കയവിൽ മയാഹ
ന്നാൻ, വവി.ടവി. േട്തവിരവിപ്ാടന് തുട
ങ്ങവി മുഴുവൻ നമവാത്ഥാന നായ
കന്ാലരയും സുംബന്വിച്ള്ള 
യഥാർത്ഥചരവിത്ര വസ്തുതകൾ പ്
ചരവിപ്വിച്ലകാടേന് നമവാത്ഥാന 
കടമകൾ പൂർത്രീകരവി ക്കുവാൻ 
മവടേവിയള്ള നയ-നടപടവികൾ
ക്കുമവടേവി നവിെലകാള്ളുും.

6. അഴവിമതവിലക്കതവിലര ശക്
മായ ശവിക്ാനടപടവികൾ വക
ലക്കാള്ളുന്നമതാലടാപ്ും ബഹുജ
നങ്ങലെ അണവിനവിരത്വിലക്കാണ്ടു

ള്ള ഒരു ജനാധവിപത്യപ്സ്ാനും 
സുംഘടവിപ്വിക്കുും. സത്യസന്വും 
വവിശ്ാസമയാഗ്യവമായ ചരവിത്ര
മുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യക്വിത്ങ്ങളലട 
മനതൃത്ത്വിൽ എല്ലാ തെങ്ങെവി
ലും ജനങ്ങളലട ജാഗ്രതാ സമവി
തവികൾക്കന് രൂപും നൽകുും.   

7. 1986ലെ മദശരീയ വവിദ്യാ
േ്യാസ നയത്വിൽ തുടങ്ങവി ഡവി.
പവി.ഇ.പവി., എസന്.എസന്.എ, ആർ. 
എും.എസന്.എ, റൂസ തുടങ്ങവിയ 
പരവിഷന് ക്കാരങ്ങെവിലൂലട തകർക്ക
ലപ്ട് ലപാതുവവിദ്യാേ്യാസലത് 
പുനഃസ്ാപവിച്ന് സാധാരണക്കാ
രുലട കുട്വികൾക്കന് ശാസ്തരീയ-മമത
തര- സാർവ്ത്രവിക വവിദ്യാേ്യാസും 
സൗജന്യമായവി നൽകുും.

8. മദ്യും, മയക്കുമരുന്നുകൾ 
തുടങ്ങവിയ മാരകമായ െഹരവിവ
സ്തുക്കളലട വ്യാപനും തടയവാനു
ള്ള നവിയമ നവിർമ്ാണത്വിനുമവ
ടേവി നവിെലകാള്ളുും.

9. അലേരീെത, വെുംഗരീക വവ
കൃതങ്ങൾ തുടങ്ങവിയ വവകെ്യ
ങ്ങെവിൽനവിന്നന് വവിദ്യാർത്ഥവി-യവ
ജന വവിോഗങ്ങലെ മമാചവിപ്വിക്കു
വാൻമവടേ നയനടപടവികൾക്കു
മവടേവി നവിെലകാള്ളുും.

10. സ്തരീകൾക്കുും കുട്വികൾക്കുും 
മനമര വ്യാപകമാകുന്ന അതവിരേ
മങ്ങൾ തടയവാൻ സർവ്മമഖെ
കെവിലും കർശന നവിയമ നടപടവി
കൾ വകലക്കാള്ളുവാൻ മവടേവി 
നവിെലകാള്ളുും. സ്തരീപരീഡന, ലകാ
െപാതക മകസുകെവിലെ മുഴുവൻ 

പ്തവികലെയും നവിയമത്വിനുമുന്നവിൽ 
ലകാണ്ടുവരാനുും മാതൃകാപരമാ
യവി ശവിക്വിക്കുവാനുും മവടേവി നവി
െലകാള്ളുും. 

11. മകരെത്വിലെ എല്ലാ ജവി
ല്ലകെവിലും അത്യാധുനവിക സൗക
ര്യങ്ങമൊടുകൂടവിയ ലമഡവിക്കൽ 
മകാമെജുകളും സുസജ്മായ 
ജവില്ലാ ആശുപത്രവികളും യാഥാർ
ത്ഥ്യമാക്കുവാൻമവടേവി നവിെലകാ
ള്ളുും. അർഹരായവർലക്കല്ലാും സൗ
ജന്യ ചവികവിത്സ ഉറപ്ാക്കുും. ആമരാ
ഗ്യമമഖെയവിലെ നവിെവവിലള്ള മു
ഴുവൻ ഒഴവിവകളും നവികത്തുും.

12. വവിദ്യാേ്യാസ വായ്പകൾ 
സമ്പൂർണ്ണമായവി എഴുതവിത്ള്ളുവാ
നുള്ള നവിയമ നവിർമ്ാണത്വിനു
മവടേവി നവിെലകാള്ളുും. 

13. വവിവവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കു
മവടേവി ഖനനും ലചയ്ന് ഫെശൂ
ന്യമായവിത്രീർന്ന കൃഷവിഭൂമവികളും 
തരവിശുഭൂമവികളും കൃഷവിമയാഗ്യമാ
ക്കുകയും കാർഷവികമമഖെകമൊ
ടന് ബന്വിപ്വിച്ലകാണ്ടുള്ള ശാസ്തരീയ 
കന്നുകാെവി വെർത്ലും പാൽവവി
തരണ സുംവവിധാനങ്ങളും സൃഷ്വി
ക്കുവാൻ മവടേ നയ-നടപടവികൾ 
ആവവിഷന് ക്കരവിക്കുവാനായവി നവിെ
ലകാള്ളുും. കർഷകരുലട മുഴുവൻ 
കടങ്ങളും എഴുതവിത്ള്ളുവാൻ 
മവടേ നവിയമനവിർമ്ാണത്വിനു
മവടേവി നവിെലകാള്ളുും. 

14. കർഷകലത്ാഴവിൊെവിക
ലെ സർക്കാർ രജവിസ്ററവിൽ ലകാ
ണ്ടുവരാനുും മാസശമ്പെും നവിർണ്ണ

യവിക്കുവാനുും ലപൻഷൻ അനുവ
ദവിക്കുവാനുും കാർഷവികമമഖെമയാ
ടുമചർന്നന് സൗജന്യ ലമസ്കൾ 
സ്ാപവിക്കുവാനുും അവശ്യമായ 
നവിയമ നവിർമ്ാണത്വിനുമവടേവി 
നവിെലകാള്ളുും.

15.  ലചറുകവിട-പരമ്പരാഗത 
വ്യവസായും ശാസ്തരീയമായവി പനഃ
സുംഘടവിപ്വിക്കുും. സ്വിര സ്ോവ
ത്വിലള്ള കൂടുതൽ ലതാഴവിെവസ
രങ്ങൾ സൃഷ്വിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന 
നവിയമനവിർമ്ാണത്വിനുമവടേവി 
നവിെലകാള്ളുും.

16. ഭൂരഹവിതരായ ആദവി
വാസവി-ദെവിതന് ജനവവിോഗങ്ങൾ
ക്കുും ഇതര ദരവിദ്രജനവവിോഗങ്ങൾ
ക്കുും കൃഷവിമയാഗ്യമായ ഭൂമവി നൽ
കുവാൻമവടേവി നവിെലകാള്ളുും.

17. ബവി.ഒ.റ്റവി. സമ്പ്രദായും മാ
റ്റവിലക്കാടേന് 30.5 മരീറ്ററവിൽ നാല
വരവിപ്ാത നാഷണൽ വഹമവ 
അമതാറവിറ്റവിലയലക്കാടേന് നവിർമ്വി
ച്ന് സുംസ്ാനത്വിലറെ ഗതാഗത 
പ്ശന് നും പരവിഹരവിക്കാനുള്ള നവി
യമനവിർമ്ാണത്വിനുമവടേവി നവി
െലകാള്ളുും.

18. പ്കൃതവിലയയും പരവിസ്വി
തവിലയയും ജെമരോതസ്കലെയും 
സുംരക്വിക്കുും. 

19. പ്കൃതവി ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴവി
വാക്കുന്നതവിനുും മനരവിടുന്നതവിനുും 
ശാസ്തരീയ പദ്ധതവികൾ ആവവിഷന് ക
രവിക്കുും.

20. േരണത്വിലെ കൺസൾ
ട്ൻസവി രാജന് അവസാനവിപ്വിക്കുും.

F-kvbpknsF(kn) Øm-\mÀ-°n-IÄ Xm-sg sIm-Sp-¯n-«p-Å P-\-Io-b B-h-iy-I-X-IÄ-  
t\-Sn-sb-Sp-¡m\mbn \ne-sImÅpw. sXc-sª-Sp-¡-s¸-«mÂ P-\-{]-Xn-\n-[n  

F-¶ ]-Z-hnbpw Cu e-£y-¯n-\m-bn hn\n-tbm-Kn¡pw

മ്യാന്മര് പ്രക്യാഭം...
(14-ാം ശേജില് നിന്നന്)

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 :        -do-
5. Editor’s Name : V. Venugopal
Nationality : Indian
Address :   -do-
6. 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



കൂടുതൽ രൂക്മാവകയും സാമഹാ
ദര്യവും മമതതര മമനാോവവും 
ജനാധവിപത്യ അന്തരരീക്വും അപ
കടകരമായ നവിെയവിൽ എത്വി
മച്രുകയും ലചയ്വിരവിക്കുന്നു. ഫാ
സവിസത്വിലറെ കാലൊച്കൾ അടു
ത്ടുത്ന് വന്നവിരവിക്കുന്നു. അതവി
ലനതവിലര അതവിബൃഹത്ായ 
മദശവിയ പ്മക്ാേത്വിലറെ ഏമകാ
പനത്വിനന് വഴവി തുറക്കുന്ന മഹ
ത്ായ സമരമാണന് കർഷകർ 
നയവിക്കുന്നതന്. അതവിമനാലടാപ്ും 
മചമരടേതുും ആ സമരലത് മക
രെത്വിൽ വെർമത്ടേതുും 
ഇടതു-ജാതവിപത്യ മബാധമുള്ള മു
ഴുവൻ മനുഷ്യരുലടയും  കർത്
വ്യമാണന്.  നവിർോഗ്യവശാൽ 

സവിപവിഐ, സവിപവിഐ(എും) തുട
ങ്ങവിയ പാർട്വികൾ ആ കർത്വ്യും 
നവിർവഹവിക്കുന്നവില്ല എന്നന് മാത്രമ
ല്ല, മകരെത്വിൽ ബവിലജപവിലക്ക
തവിരായ പ്മക്ാേുംമപാലും വെർ

ത്വിലയടുക്കുന്നവില്ല. ഈലയാരു 
സാഹചര്യത്വിൊണന് എസന് യസവി
ഐ(കമ്യൂണവിസ്റന്) പാർട്വി മകര
െത്വിൽ കർഷക സമരത്വിലറെ 
സമദേശവാഹകരായവി കർമ്രും
ഗത്ന് മുമന്നറുന്നതന്.

രാമങരിയിൽ േരിത്ും കുറിച്ച് 
േിസാൻ മഹാപഞ്ചായത്ത്

100 ദവിവസങ്ങൾക്കു മുൻപന് 
എസന് യസവിഐ(കമ്യൂണവിസ്റന്) 
പാർട്വിയലട മുൻവകയവിൽ ആരും
േവിച് രാമങ്കരവിയവിലെ കർഷക ഐക്യ
ദാർഢ്യ സമര പന്തെവിൽ സുംസ്ാ
നലത് വവിവവിധ പ്മദശങ്ങെവിൽ 
നവിന്നുള്ള കർഷക ഐക്യദാർഢ്യ 
പ്വർത്കരുും ബഹുജനങ്ങളും 
മാർച്ന് 15 നന് ഉച്മയാലടഒത്തുകൂടവി. 
മകരെത്വിലെ ആദ്യലത് കവിസാൻ 

മഹാപഞ്ചായത്വിനന് തുടക്കും കു
റവിച് പ്കടനും ആരുംേവിച്തന് സമ
രപ്ന്തെവിനന് മുന്നവിൽനവിന്നായവിരുന്നു. 
നയവിക്കാൻ പഞ്ചാബവിൽനവിന്നുള്ള 
പ്മുഖ കർഷക മനതാക്കളും ഒപ്ും 
സുംസ്ാനലത് വവിവവിധ ജനകരീയ 
മനതാക്കളും അണവി നവിരന്നു. തു
ടർന്നന്, പള്ളവിക്കുട്ടുമ് ഫാത്വിമ 
മാതാ പാരരീഷന് ഹാെവിൽ മഹാ 
പഞ്ചായത്ന്  മചർന്നു.

മദശരീയ കർഷക മനതാക്ക
ൊയ, ജഗന് വരീർ സവിുംഗന് ചൗഹാൻ, 
ബൽമദവന്സവിുംഗന് സവിർസ എന്നവി
വരുും  പവി.ടവി.മജാൺ ഉൾപ്ലടയ
ള്ള ഇതര മനതാക്കളും പലങ്കടുത്തു.
കവിസാൻ മഹാ പഞ്ചായത്ന് സ്ാ
ഗത സുംഘും ലചയമാൻ മജാസന് 
മജാൺ ലവങ്ങാന്തറ അദ്ധ്യക്ത 
വഹവിച്. ലബൽമദവന് സവിുംഗന് സവിർസ 
മഹാ പഞ്ചായത്ന്  ഉദന്ഘാടനും 
ലചയ്തു. സ്ാഗതസുംഘും കൺവരീ
നറുും എസന് യസവിഐ(സവി)  ആെ
പ്പുഴ ജവില്ലാകമ്വിറ്റവി അുംഗവ
മായ സഖാവന് പവി.ആർ.സതരീശൻ 
മഹാ പഞ്ചായത്വിൽ പലങ്കടുത്
വർക്കന് സ്ാഗതും പറഞ്ഞു. ലകാ
ടവിക്കുന്നവിൽ സുമരഷന് എും.പവി., മാർ 
മജാസഫന് ലപരുമന്താട്ും, കര്യാ
മക്കാസന് മാർ മസവറവി യൂസന്, മഡാ
.ഗരീവർഗ്രീസന് മാർ  കുറവിമൊസന് ലമ
ത്രാമപ്ാെരീത്, ലക.ലക.സുമരഷന്, 
എും. ഡവി.ഓമനക്കുട്ൻ, രാജു അപ്സര, 
ലക.വവി.ബവിജു, പവി.റ്റവി.മജാൺ, എസന്.
രാജരീവൻ, രാജാജവി മാതയൂ മതാമസന്, 
ജവി.മവണുമഗാപാൽ, കുസുമും 
മജാസഫന്, അഡ്മക്കറ്റന് മാതയു മവ
െങ്ങാടൻ, ലക.അജവിത തുടങ്ങവി നവി
രവധവി പ്മുഖർ പലങ്കടുത്തു.

കർഷകസുംഘടനാ പ്തവിനവി
ധവികളും സുംസ്ാനത്വിലറെ വവി
വവിധോഗങ്ങെവിൽനവിന്നന് നൂറുകണ
ക്കവിനന് ജനകരീയ സമര പ്വർത്
കരുും ഒത്തുമചർന്ന ആമവശകര
മായ മഹാ സമമ്െനും ആയവി മക
രെത്വിലറെ ആദ്യ മഹാ പഞ്ചായ
ത്ന് . കർഷകസമരത്വിലറെ നൂറാും 
ദവിവസും ബാനർ സാുംസ്കാരവിക 
സമവിതവിയലട മനതൃത്ത്വിൽ രാ
മങ്കരവി സമരമകന്ദ്രത്വിൽ മകരെ
ത്വിലെ പ്മുഖരായ 100 ചവിത്രകാ
രന്ാർ വരച് 100 ചവിത്രങ്ങളലട പ്
ദർശനും പുതവിയ അനുേവമായവി.
പുസ്തക പ്കാശനും, ജനകരീയ കൊ
പരവിപാടവികൾ എന്നവിവ ലയാലക്ക 
കർഷക സമര ത്വിനന് മകരെും ഹൃ
ദയപൂർവ്ും നൽകുന്ന ഐക്യദാർ
ഢ്യ സമർപ്ണങ്ങൊയവി.
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cmPy-¯n-\v h-gn-Im-«n-bmbn hodpä IÀjI {]t£m`w
കാർഷവിക മമഖെലയ മദശ 

-വവിമദശ മകാർപമററ്റുകൾക്കന്  തരീ
ലറഴുതുന്ന മമാഡവി സർക്കാരവിലറെ  രാ
ജ്യമദ്രാഹ, കർഷകമദ്രാഹ നയ
ങ്ങൾക്കന് എതവിലര രാജ്യലമമ്പാടുും 
തരീജ്്ാെ കണലക്ക കർഷക 
പ്മക്ാേും പടരുകയാണന്. നയൂ
ഡൽഹവിയവിലെ രാജവരീഥവികൾ 
നാൊും മാസത്വിലും അണയാ
ത് പ്മക്ാേത്വിലറെ സവിരാ മക
ന്ദ്രും ആയവി തുടരുന്നു. മമാഡവി േര
ണകൂടും മനുഷ്യത്രഹവിത
മായ  ആരേമണങ്ങൾ നവിരന്തരും 
അഴവിച് വവിടുമമ്പാഴുും അവലയലയ
ല്ലാും പ്തവിമരാധവിച്ലകാടേന് കർ
ഷക െക്ങ്ങൾ  ജനാധവിപത്യ 
പ്മക്ാേത്വിലറെ മഹനരീയ മാതൃക 
മൊകത്വിനന് കാട്വിലക്കാടുത്തുലകാ
ടേന് മുമന്നറുകയാണന്. 'സമര ജരീ
വവികൾ' എന്നന് പ്മക്ാേകലര വവി
െവിച്ാമക്പവിക്കാലമന്ന  മമാദവിയ
ലട മമാഹവും വവിെമപ്ായവില്ല. 
'മകാർപ്മററ്റന് ജരീവവി' എന്നന് മമാദവിലയ 
വവിെവിച്ന് കർഷകർ തവിരവിച്ടവിച്. 
കാർഷവിക കരവിനവിയമങ്ങൾ പവിൻ
വെവിക്കുന്നവിലല്ലങ്കവിൽ ബവിലജ 
പവി  സർക്കാരവിലറെ അന്ത്യും വലര 
പ്മക്ാേും തുടരാൻ തങ്ങൾക്കന് 
കഴവിയലമന്നന് പ്മക്ാേും നയവിക്കു
ന്ന മദശവിയ മനതാക്കൾ പ്ഖ്യാ
പവിച്  കഴവിഞ്ഞു. ന്യായമായ ആവ
ശ്യങ്ങൾ മനടാൻ ജനാധവിപത്യ 
പരമായവി എങ്ങലന പ്മക്ാേും 
നയവിക്കണലമന്നന് ഇന്ത്യയവിലെ 
ജനങ്ങൾക്കന് കാട്വിലക്കാടുത് മഹ
ത്ായ സമരഭൂമവിയവിൽനവിന്നുള്ള 
ആമവശകരമായ വാർത്കൾ 
പുറും മൊകും അറവിയാതവിരവിക്കാ
നായവി ഇറെർലനറ്റന്മപാലും വവിമച്
ദവിച്കെഞ്ഞു. അങ്ങലന അതവി 
േരീകര കുതന്തങ്ങൾലകാടേന് സമ
രലത് മനരവിടുന്ന ഫാസവിസ്റ്റു േരണ 
കൂടത്വിലറെ  ലചയ്വികൾലക്കതവിലര 
എല്ലാ വവിോഗും ആളകളകളലടയും 
ഇടയവിൽ പ്തവിമഷധും ആെവിക്ക
ത്തുന്നു.കർഷക സമരത്വിലറെസ

മദേശും രാജ്യത്വിലറെ എല്ലാ മകാ
ണുകെവിമെയ്ക്കുും,വവിദൂര ഗ്രാമങ്ങെവി
മെയ്ക്കുും, എത്വിക്കാൻ സമര സും
ഘടനകൾ തയ്ാലറടുക്കുന്നുലവന്ന
തുും സമന്താഷകരും.

ചരവിത്രത്വിൽ ഇമന്നാെും ദർ
ശവിക്കാനാവാത്  വവിധത്വിലള്ള
നവിശ്ചയദാർഢ്യും  പ്കടവിപ്വിക്കുന്ന 
സമര മയാദ്ധാക്കലെ നമുക്കന് ഡൽ

ഹവിയവിൽ കാണാും.  ഡൽഹവി 
അതവിർത്വിയവിൽ  തവിരേവിയവി
ലെ സമര മകന്ദ്രത്വിൽ സമരും 
ലചയ്യുന്ന കർഷകർക്കന് താമസവി
ക്കാൻ ഇഷ്വിക വരീടുകൾ നവിർമവിച് 
തുടങ്ങവിയവിരവിക്കുന്നു. ബഹാദുർഗ
ഡന് മദശവിയ പാതയ്കരവികവിൽ സമര 
വരീടുകൾ നവിർമവിച് കഴവിഞ്ഞു. വരീ
ടുകൾനവിർമവിക്കുന്നതുും സമര മവാ
െറെരീർമാരായ കർഷകർ തലന്ന.

പ്രചഷോഭത്തിതറെ കുന്തമുന 
ചോർപചററ്റുേൾതക്തിതര

മമാദവി, അദാനവി, അുംബാനവി 
തുടങ്ങവിയ മകാർപ്മററ്റുകൾക്കന് എ 
തവിലരയാണന് തങ്ങൾ പ്മക്ാേും 
നയവിക്കുന്നലതന്നന് കർഷകർ പെ

കുറവി വ്യക്മാക്കവിയതാണന്. ലപാ
തുമമഖൊ സ്ാപനങ്ങൾ കൂട്
മത്ാലട വവിറ്റഴവിക്കുന്നസ്കാര്യ
വൽക്കരണ നയങ്ങൾലക്കതവി
രായ  പ്മക്ാേത്വിലറെ തെത്വി
മെയ്കന് ഈ സമരും ഉയരുന്നതാണന് 
പുതവിയ  കാഴ്ച. മാർച്ന് 15നന് രാജ്യ
വ്യാപകമായവി നടന്ന കുത്ക വവി
രുദ്ധ-സ്കാര്യവൽക്കരണ വവിരു
ദ്ധ ദവിനാചരണും അതവിലറെ ോഗ
മായവിരുന്നു. ലതാഴവിൊെവി സുംഘ
ടനകലെക്കൂടവി അതവിലറെ ോഗമാ
ക്കാൻ  കർഷക സുംഘടനകൾ 

മുന്നവിട്വിറങ്ങവി. കർഷകരുും ലതാഴവി
ൊെവികളും പ്മക്ാേ മവദവിയവിൽ 
അങ്ങലന സുംമയാജവിക്കുന്നതന് നവി
ശ്ചയമായും  സമരത്വിനന് പുതവിയ 
ഒരു മാനും നൽകുും. കൂടുതൽ വരീ
റുറ്റതുും വവിശാെവമായവി സമരലത് 
വെർത്ാൻ സഹായവിക്കുന്ന ചുവടു 
ലവയന്പ്ായവിരവിക്കുും അതന്. മാർച്ന് 
26നന് സുംഘടവിപ്വിക്കുന്ന ോരതബ

ദേന്. ആ ദവിശയവിൽ മലറ്റാരു മുമന്ന
റ്റും ആയവിരവിക്കുും.അങ്ങലന മദശവിയ 
കർഷക സമരത്വിലറെ കുന്തമുന 
മമാദവി സർക്കാരവിനുും മകാർപമറ
റ്റകൾക്കുലമതവിലര തവിരവിച് ലവച്ാ
ണന് അതവി ബ്ഹത്ായ പ്മക്ാ
േമായവി വെരുന്നതന്.

തതരതഞ്ടുപ്ിൽ േർഷേർ 
ബിതെപിതക്തിതര

മകരെമടക്കും ഏപ്വിൽ മാസും 
ലതരലഞെടുപ്ന് നടക്കുന്ന അഞ്ചന് 
സുംസ്ാനങ്ങെവിൽ ബവിലജപവിലയ 
മതാല്പവിക്കാനായവി ക്യാമ്പയവിൻ 
നടത്ാൻ സമര പ്സ്ാനമായ 
സുംയക് കവിസാൻ മമാർച് രുംഗ
ത്വിറങ്ങുകയാണന്. അതവിനായവി 

അവർ ജനങ്ങളലട മുൻപാലക ഒരു 
തുറന്ന അേ്യാർത്ഥന മുമന്നാട്ന് വച്വി
രവിക്കുന്നു. ആ അേ്യാർത്ഥനയവിൽ 
പറയന്നു: ''മൂന്നര മാസമായവി ഡൽ
ഹവിയലട പടവിവാതവിൽക്കൽ ട്രാക്ട
റുകളും മട്രാെവികളമായവി സ്ന്തും ഗ്രാ
മങ്ങൾ വവിട്ന് കുത്വിയവിരവിക്കുക യാണന് 
കർഷകർ. മകാപ്മററ്റുകൾക്കുും വൻ
കവിടക്കാർക്കുമായവി ബവിലജ പവി സർ
ക്കാർ ആവവിഷ്കരവിച്താണന് കാർഷവിക 
കരവി നവിയമങ്ങൾ. സത്യും, നന്, 
നരീതവി, േരണഘടനാ മൂെ്യങ്ങൾ 
എന്നവിവയലടലയാന്നുും ോഷ മമാദവി 
സർക്കാരവിനന് മനസ്വിൊവവില്ല. അധവി
കാര മമാഹവികളും കർഷകവവിരുദ്ധ
രുമായ ബവിലജപവി ലയ ഒരു പാഠും 
പഠവിപ്വിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണവി
തന്. ആർക്കന് മവാട്ന് ലചയ്ണലമന്നന് 
കവിസാൻ മമാർച് ആവശ്യലപ്ടവില്ല. 
പമക് ബവിലജപവി ക്കന് മവാട്ന് ലച
യ്രുലതന്നന് അേ്യർത്ഥവിക്കുന്നു.'' 

മകരെത്വിലെ അസും്വി നവി
മയാജകമണ്ഡെങ്ങെവിലും വവിവവിധ 
കർഷക സുംഘടനകളലടയും മറ്റുും 
ആേവിമുഖ്യത്വിൽ മകന്ദ്ര സർക്കാ
രവിലറെ കർഷക മദ്രാഹ നയങ്ങ
ലക്കതവിലര വ്യാപക പ്ചാരണ 
പ്വർത്നങ്ങൾ  സുംഘടവിപ്വിക്കു
വാനുള്ള തരീരുമാനത്വിൊണന് 
കവിസാൻ മമാർച്.

എന്തായാലും 2014 ൽ ഒന്നാും 
മമാദവി സർക്കാർ അധവികാരത്വിൽ 
വന്നതവിനുമശഷും രാജ്യും അേവിമു
ഖരീകരവിക്കുന്ന ഗരുതര പ്ശ്നങ്ങൾ 

സെല്ശ്വന് െിംഗന് െിർെ ശകരള കിൊന്  മഹാ േഞ്ാേത്ന്  ഉ്ന്ഘാടനം സചയ്യുന്നു

കർഷക െമരത്ിസറെ നൂറാം ്ിനത്ില് 100 ചത്രകാരന്ാർ രാമങ്കരി 
ഐകയ്ാർഢയ ശകന്ദ്രത്ില് ഒത്തുശചർന്നന് ചിത്രംവരയ്ക്കുന്നു

ശകരള കിൊന്  മഹാ േഞ്ാേത്ന്  െ്സ്ന് ഒരു ദൃേയം


