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ഇ ന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ കേവലം ഒരു ശത
മാനംമാത്ം വരുന്ന കേരളം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ
ടോണ്ം മനുഷത്യവിഭവകശഷിടോണ്ം മുന്പന്ി
യിലുള്ള സംസ്ാനമാണ്. ജൈവജവവിധത്യം
ടോണ്് ശ്രകധേയമായ 570 േികലാമീറ്റർ േെൽ 
തീരംടോണ്കൂെി സമ്പന്നമാണ് കേരളം. ഇതിൽ
തടന്ന ടോല്ലവം ആലപ്പുഴയും ഉൾടപെടുന്ന 150 
േികലാമീറ്റർ തീരം ഇൽമജനറ്റ്, കമാണജസറ്റ്, 
റൂട്ടയിൽ, സിർകോൺ തുെങ്ങിയ വിലപിെിപ്പുള്ള 
ധാതുക്കൾ വന്കതാതിൽ അെങ്ങിയതാണ്. 

സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ,
സംയുക്ത കിസാൻ മ�ാർച്ച 

ആഹ്ാനം ളെയ്ത, 2021 ളസപ്റ്ം
ബർ 27-ന്റ നടന്ന ഭാരത്റ ബന്്റ 
വമ്ിച്ചവിജയ�ാക്കുന്നതിനായി 
പരിശ്ര�ിച്ച, രാജ്യള�മ്ാടുമുള്ള 
കർഷകരം ളതാഴിലാെികളം 
ഉമ്്യാഗസ്ഥരം വി്്യാർത്ികളം 
ളെറുപ്പക്കാരം ബുദ്ിജീവികളം 
അടങ്ങുന്ന, എല്ാ വിഭാഗം അധ്ാ
നിക്കുന്ന ജനങ്ങമെയും, �ഹാനായ 
�ാർക്റ സിസ്റ്റ െിന്തകൻ സഖാവ്റ 
ശിബ്ാസ്റ മ�ാഷ്റ സ്ഥാപിച്ച 
ഇന്ത്യയിളല വിപ്ലവ ളതാഴിലാ
െിവർഗ്ഗത്ിളറെ പാർട്ിയായ 
എസ്റ യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ)ളറെ 
മപരിൽ ഞാൻ അഭിവാ്്യം ളെ

യ്യുന്നു.
സഖാക്കളെ,  വീമരാെിത�ായ 

ഈ കർഷകസ�രം പഞ്ാബി
ലാണ്റ രൂപംളകാണ്ടളതന്ന്റ  നി
ങ്ങൾക്കറിയാം.  ഇന്ത്യൻ സ്ാത
ന്ത്യസ�രത്ിൽ അവിഭജിത 
പഞ്ാബ്റ അന്യാദൃശ�ായ  ഒര 
സ്ഥാന�ാണ്റ അലങ്കരിക്കുന്നത്റ. 
വിപ്ലവ ഗദ്ാർ പാർട്ി രൂപംളകാ
ണ്ടത്റ ഇവിളടയാണ്റ. കർത്ാർ 
സിങ്ങ്റ സരാഭ, ഉദ്ം സിങ്ങ്റ, ശഹീ് ്റ- 
ഭഗത്റ സിങ്ങ്റ തുടങ്ങി എത്രമയാ 
ധീരരായ മപാരാെികൾക്കും രക്ത
സാക്ികൾക്കും ജന്ം നൽകിയ 
�ണ്ാണ്റ പഞ്ാബ്റ. അവരളട 
പാഠങ്ങൾ ഹൃ്യത്ിലുൾമച്ചർ 
ത്തുളകാണ്ട്റ പഞ്ാബിളല കർഷ

കർ വലിളയാര പ്രവാഹം മപാളല 
ആരംഭിച്ച മുമന്ന്ം, അതിമവഗം 
ഹരിയാനയിമലക്കും പടിഞ്ാ
റൻ യുപിയിമലക്കും പടർന്നുകയ
റി. തടുക്കാനാകാത് മവലിമയ്ം 
മപാളല �റ്റു സംസ്ഥാനങ്ങെിലാ
ളക അത്റ അലയടിക്കുകയാണ്റ.
മുൻകാല മകാൺഗ്രസ്റ സർക്കാ
രകളെമപാളല തളന്ന, ബിളജപി 
മനതൃത്ം നൽകുന്ന ഇമപ്പാഴളത് 
മകന്ദ്രസർക്കാരം കുത്കമുതലാ

െി�ാരമടയും ബഹുരാഷ്ട്രകുത്ക
കളമടയും വിശ്സ്ത മസവകരാണ്റ. 
കർഷക മുമന്ന്ളത് തകർക്കാൻ 
എല്ാവിധ ഹീന�ാർഗ്ഗങ്ങളം മക
ന്ദ്രസർക്കാർ സ്ീകരിച്ചു. എന്നാൽ, 
'നമ്മൾ ളപാരതും നമ്മൾ വിജ
യിക്കും' എന്ന മുദ്ാവാക്യം ഉയർ
ത്ിളക്കാണ്ട്റ മകട്ടുമകൾവിയില്ാ
ത്വണ്മുള്ള നിശ്ചയ്ാർഢ്യ
മത്ാളട കർഷകർ ആ ശ്ര�ങ്ങ
ളെളയല്ാം പരാജയളപ്പടുത്ി. 

ഈ പ്രമക്ാഭം വീമരാെിത�ായ 
ഒര മുമന്ന്ം �ാത്ര�ല്, അത്റ െരി
ത്രപരവം സ�ാനതകെില്ാത്തു
�ാണ്റ. 

ഒരവശത്്റ, മപാലീസ്റ അതി
ക്ര�ങ്ങമെയും ജലപീരങ്കികമെയും 
കണ്ീർവാതക പ്രമയാഗമത്യും 
എതിരിട്ടുളകാണ്ം, �റുവശത്്റ 
അതിശശത്യളത്യും ളപാള്ളു
ന്ന മവനലിമനയും കനത് �ഴ

ക�ൊല്ം തീരത്്റ 1922 മുതൽ 
ഈ ധാതുക്കൾ ഖനനം ളെയ്തുവ
രന്നു. നിയ� വിമധനയും അല്ാ
ളതയും ഒെിഞ്ം ളതെിഞ്ം നട
ക്കുന്ന �ണൽ ഖനനം ഒര നൂ്ാ
ണ്ട്റ എത്തുമമ്ാൾ ളകാല്ം ജില്
യിളല ആലപ്പാട്റ പഞ്ായത്ി
ളനത്ളന്ന ഇല്ാതാക്കി വടക്കാ
ട്്റനീങ്ങി മതാട്പ്പള്ളിവളര എത്ി
നില്ക്കുന്നു. ഖനനത്ിളര മതാട്പ്പ
ള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന സ�രം രാജ്യ
ത്ിളറെ ആക�ാനശ്രദ്യിൽ 
എത്ിയിട്ടും ഇടതുപക്ത്ിളറെ

യും ജനമക്�ത്ിളറെയും മുഖംമൂ
ടി അണിഞ് പിണറായി വിജ
യൻ സർക്കാർ ഇമതവളര ഈ 
സ�രം അറിഞ് �ട്ില്.

ഇന്ന്റ ഭരണ പ്രതിപക് മഭ്
ള�മന്യ എല്ാവരളടയും മുദ്ാവാ
ക്യ�ാണ്റ വികസനം. ഒരാൾ ജന
വിരദ്നാളണന്ന്റ വരത്ി തീർ
ക്കാൻ എളപ്പവഴി അയാൾ വിക

സന വിരദ്നാളണന്ന്റ 
മുദ്കുത്തുകയാണ്റ. വികസനത്ി
ളറെ മപരിലാളണങ്കിൽ �ലനിര
കൾ ഇടിച്ചു നിരത്ാം, ക്ാറികൾ 

നടത്ി �ലകൾ തുരക്കാം. കടമലാ, 
കായമലാ, ന്ിമയാ, നിലമ�ാ നി
കത്ാം, �ണൽ വാരി ഒര പഞ്ാ
യത്ിളനതളന്ന ഇല്ാതാക്കാം, 

ഭൂഗർഭ ജലം ഊ്ിളയടുക്കാം, 
�ാരക വിഷ�ടങ്ങിയ കീടനാശി
നികൾ തെിക്കാം. ഇതിന്റ അവ
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ചരിത്ത്ിൽ സമാനതേളില്ലാത് പ്രക്ാഭമായി േർഷേസമരം മുകന്നറു
േയാണ്. കൃതത്യവം വത്യക്തമായ ഡിമാന്റുേൾ, നിശ്ചയദാർഢത്യവം ആത്ാർ
ത്ഥയുമുള്ള നിർഭയവം ധീരവമായ കനതൃത്ം, അെിയുറച്് അചഞ്ചലം നിലടോ
ള്ളുന്ന കപാരാളിേൾ, ഏറ്റവം ൈനാധിപതത്യപരമായ സമരമാർഗ്ം ഇവടയാടക്ക
യാണ് േർഷേസമരടത് കവറിട്ടതാക്കുന്നത്. മാനവരാശിയുടെ കപാരാട്ടചരി
ത്ത്ിൽ നൂതനമായ ഏൊണ ്േർഷേസമരത്ിലൂടെ രചിക്കടപെട്ടിരിക്കുന്നത.്

എസ് യുസിഐ(േമ്മ്യൂണിസ്റ്)ൈനറൽ ടസക്രട്ടറി 
സഖാവ് ടപ്രാവാഷ് ക�ാഷിടറെ അഭത്യർത്ഥന

ഖനനബന്ധന സമരശ്ാടനുബന്ധിച്ച് ശ�ാട്ടപ്പള്ിയില് നടന്ന ഉേശരാധം
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മയയും കടുത് മൂടൽ�ഞ്ിളനയും 
മനരിട്ടുളകാണ്ം, ആബാലവൃദ്ം 
ജനങ്ങളം, വമയാവൃദ്ർ മുതൽ 
ളെറുപ്പക്കാരം ശകക്കുഞ്ങ്ങളെ 
ഒക്കളത്ടുത്തുളകാണ്ട്റ സ്തീകളം 
കുട്ികളംവളര, ലക്ക്കണക്കിനു 
കർഷകർ ജാതി�തമഭ്ങ്ങൾക്ക്റ 
അതീത�ായി ഈ പ്രമക്ാഭമവ
്ിയിൽ ഒ്ളക്കട്ായി അണിമെർ
ന്നിരിക്കുന്നു; �തത്ിളറെയും ജാ
തിയുമടയും �്്റ വിഭാഗീയതകള
മടയും മപരിൽ ഭരണവർഗ്ഗവം 
ഭരണകക്ിയും ജനങ്ങളെ ഭിന്നി
പ്പിച്ച്റ, പ്രമക്ാഭങ്ങളളട ഐക്യം 
തകർത്്റ മവാട്ടുബാങ്കുകൾ സൃഷ്ി
ക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്്റ.  കുത്കമൂ
ലധനത്ിനും അതിളറെ വിശ്സ്ത 
മസവകരായ ബിളജപിയുളട മന
തൃത്ത്ിലുള്ള സർക്കാരിനുള�
തിമരയുള്ള അടിയുറച്ച മപാരാെി
കളെന്ന സ്ത്�ല്ാളത �ള്ാര 
സ്ത്വം അവർക്ക്റ ഈ മപാരാ
ട്ത്ിൽ, ഉണ്ടായിരന്നില്. 

പത്തു �ാസ�ായി ഇടർച്ചയി
ല്ാളത തുടരന്ന ഇതുമപാളലളയാ
ര കർഷകമപ്പാരാട്ം നാെിതുവളര 
ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ില്. മലാകെരിത്ര
ത്ിലും ഈ മപാരാട്ത്ിന്റ സ�ാ
നതകെില് എന്നു പറയുന്നതിൽ 
ളത്ില് എന്നു ഞാൻ കരതുന്നു. 
ഇത്റ വിട്ടുവീഴ്റച്ചയില്ാത്, ് ീർ�
�ായ പ്രമക്ാഭ�ാണ്റ, ജീവന്രണ 
മപാരാട്�ാണ്റ. ഇച്ാശക്തിയുളട
യും തലകുനിക്കാത് ആത്മവീ
ര്യത്ിളറെയും ഐക്യമത്ാടുകൂ
ടിയും, നിശ്ചയ്ാർഢ്യമത്ാളട
യും ക്�മയാടുകൂടിയും, നിർഭയ
�ായ ധീരതമയാളടയും യഥാർത് 
സാഹസികതമയാളടയും തുടര
കയാണ്റ.

ഒടുങ്ങാത്ത ആത്മ 
വീര്യത്തതിന്റെയും നതിര്ഭയമങായ  
ധീരതയന്െയും പ്രകങാശനും

പ്രമക്ാഭളത് അടിച്ച�ർത്തു
വാൻ ബിളജപി സർക്കാർ കിണ
ഞ് ശ്ര�ിച്ചുളവങ്കിലും പരാജയ
ളപ്പട്ടു. പിന്നീടവർ സ�രമനതാക്ക
ള�ായി എട്ടുതവണ െർച്ചകൾ 
സം�ടിപ്പിച്ചു. അവളയല്ാം പ്ര
ഹസന�ായിരന്നു. കർഷകളര 
നിരാശരാക്കുകയും അതുവഴി സ�രം 
ളകട്ടങ്ങാൻ ഇടയാക്കുകയും ളെ
യ്യുകളയന്നതായിരന്നു സർക്കാ
രിളറെ പദ്തി. പമക് അതും പരാ
ജയളപ്പട്ടു. തുടർന്ന്റ പ്രമക്ാഭളത് 

നിയ�യുദ്ത്ിൽ കുരക്കിയിടു 
വാനായി അവർ സുപ്രീം മകാട
തിയിമലക്ക്റ മപായി. പമക് കർ
ഷകർ അതും തള്ളിക്കെഞ്. ഒടു
വിൽ നിയ�ങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു
ന്നത്റ ഒന്നരവർഷമത്ക്ക്റ നീട്ി

ളവക്കാള�ന്ന്റ  നിർമദ്ശിച്ചു. സി
പിഐ(എം)ളറെ കർഷകമുന്നണി 
ഈ നിർമദ്ശളത് അംഗീകരിച്ചു. 
പമക് നമ്മുളട കർഷകമുന്നണി
യായ എഐളകളകഎംഎ
സ്റ(ആൾ ഇൻഡ്യ കിസാൻ മഖത്റ്റ 
�സ്റദൂർ സം�ടൻ) ഈ നിർമദ്
ശളത് തള്ളിക്കെഞ്. സംയുക്ത 
കിസാൻ മ�ാർച്ചയും ഇത്റ തള്ളി
ക്കെയുകയും അങ്ങളന ഈപ്ര
മക്ാഭം തുടരകയും ളെയ്യുന്നു. 

ഏളതങ്കിലും രാഷ്ട്രീയകക്ി
കളളടമയാ പ്രമുഖമനതാക്കളളട 
മുൻശകയിൽ സം�ടിപ്പിക്കളപ്പ
ട്ിട്ടുള്ള അനവധി പ്രമക്ാഭങ്ങൾ 
മുമ്ം നമ്മുളട രാജ്യത്തു്റ ഉണ്ടായി
ട്ടുണ്ട്റ. പമക്, കർഷകമുമന്ന്ം 
ഒര രാഷ്ട്രീയകക്ിയും സം�ടി
പ്പിച്ചതല് എന്നു നമുക്കു കാണാൻ 
കഴിയും. ഈ മുമന്ന്ത്ിൽ ഒര 
പ്രമുഖമനതാവം ഉണ്ടായിരന്നു�ി
ല്. ഇത്റ സ്ാഭാവിക�ായുണ്ടായ 

ഒര ളപാട്ിളത്റിയായിരന്നു. 
ഏളറക്കാല�ായി ജനങ്ങളളട ഹൃ
്യത്ിൽ അടിഞ്കൂടിയ മരാ
ഷത്ിളറെ വിസ്റ മ�ാടനം. ബഹു
രാഷ്ട്രകമ്നികമൊടും കുത്കമു
തലാെിത്മത്ാടും പ്രതിജ്ാ
ബദ്ത പുലർത്തുന്ന �ാസിസ്റ്റ 
ബിളജപി സർക്കാർ വഴങ്ങാളത 
കടുംപിടുത്മത്ാളട നിലളകാ
ള്ളുന്നു. �റുപുറത്്റ  �റുപടിയായി, 
ളപാരതുന്ന കർഷകരം നിശ്ചയ
്ാർഢ്യമത്ാളട അെഞ്ലം നി
ലളകാള്ളുന്നു. 

മുൻകാല മകാൺഗ്രസ്റ സർ
ക്കാരകളം ഇതിൽനിന്ന്റ വ്യത്യ
സ്തരായിരന്നില്. അവരം പലവി

ധത്ിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്കകളെ 
മസവിച്ചു. എന്നാൽ അധികാര
ത്ിളറെയും  പണത്ിളറെയും മു
ഷ്കുളകാണ്ട്റ �മ്ാന്ത്രായിരിക്കു
ന്ന  മകന്ദ്രബിളജപി സർക്കാരാ
കളട് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്നികളെയും 

കുത്കകളെയും മസവിക്കുന്നതിൽ 
മുൻകാല മകാൺഗ്രസ്റ സർക്കാ
രകളെ ളവല്ലുന്ന  പ്രാപ്ിയും കാ
ര്യമശഷിയും മ�ാരതയും തങ്ങൾ
ക്കുളണ്ടന്ന്റ ളതെിയിക്കുകയാണ്റ. 

കുത്കമുതലാെിത്ത്ിളറെ
യും ബഹുരാഷ്ട്രകമ്നികളളടയും 
താത്റപര്യാർത്ം ബിളജപി മന
തൃത്ം ളകാടുക്കുന്ന മകന്ദ്രസർക്കാർ 
കാർഷികമ�ഖലയിൽ മൂന്നു കരി
നിയ�ങ്ങളം ശവ്യുതി നിയ�ം
-2021ഉം ളകാണ്വന്നു. ഈ നി
യ�ങ്ങൾ ഏളതങ്കിലും പ്രമത്യക 
പ്രമ്ശളത് കർഷകരളട�ാത്രം 
താത്റപര്യങ്ങളെയല് ഹനിക്കുന്ന
ത്റ, രാജ്യളത് മുഴുവൻ കർഷക
രളടയും താത്റപര്യങ്ങൾക്കു വി
രദ്�ാണത്റ. തളന്നയു�ല്, ഇവ 
രാജ്യളത് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും 
എതിളരയുള്ളതാണ്റ. 

 മുതലാെിത്ം അതിളറെ വി
കാസപ്രക്രിയയിൽ കുത്ക-ബഹു
രാഷ്ട്ര മൂലധനത്ിന്റ ജന്ം നൽ
കിളയന്ന്റ �ാർക്റ സിസ്റ്റുകളെന്ന 
നിലയിൽ നമുക്കറിയാം. ഈ കു
ത്കമൂലധനം ഇന്ന്റ മലാകള�
മ്ാടും പ്രതിസന്ിളയ മനരിടുന്നു. 
അവസാന�ില്ാത്, ആഴം വർ
ദ്ിച്ചു ളകാമണ്ടയിരിക്കുന്ന സാ
മ്ത്ിക�ാന്്യത്ിളറെ പ്രതിസ
ന്ി. ഇന്ത്യൻ കുത്ക മുതലാെി
ത്വം തരണംളെയ്ാനാകാത് 
ഈ പ്രതിസന്ിളയ മനരിട്ടു ളകാ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്റ. പ്രധാനവ്യവ
സായങ്ങളം, നിർമ്മാണവ്യവസാ
യങ്ങളം ഗുരതര�ായ കമമ്ാെപ്ര
തിസന്ിളയ മനരിട്ടുളകാണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്റ. പലതും അടച്ചുപൂട്ടുന്നു, 
െിലത്റ ഉത്റപാ്നം ളവട്ിക്കുറച്ച്റ 
ളതാഴിലാെികളെ പിരിച്ചുവിടുന്നു. 
സ്ഥിരംമജാലി എന്നത്റ ഏളറക്കു
ളറ ഇല്ാതാക്കി, കരാർ ളതാഴിൽ 
സമ്പ്ര്ായവം, പുറംകരാറും ഒളക്ക 
വർധിക്കുന്നു. ളതാഴിൽ നിയ�ങ്ങ
ളെന്നത്റ മുതലാെി�ാർക്ക്റ്റ അനു
കൂല�ായ നിയ�ങ്ങൊയി പുതു
ക്കുന്നു. 

അധ്ാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളളട 
ക്രയമശഷിളയ നിരന്തരം ചുര
ക്കിളക്കാണ്ട്റ, മുതലാെിത് കമമ്ാ

െസമ്്്റ�ടന സ്ന്തം കമമ്ാെ
ളത് ളഞരിച്ച�ർത്ിക്കഴിഞ്. 
ഈ സാഹെര്യത്ിൽ വ്യവസാ
യമ�ഖലയിൽ മൂലധനം നിമക്
പിക്കുന്നതിന്റ തീളര സാധ്യതയി
ല്. അതുളകാണ്ട്റ, കാർഷികമ�ഖ
ലയിൽ വൻമതാതിൽ മൂലധനനി
മക്പം നടമത്ണ്ട ആവശ്യം 
അവർക്കുണ്ട്റ. കൃഷിഭൂ�ിളയയും 
കാർഷിക ഉത്റപാ്നളത്യും വി
പണനളത്യും, ഒെിഞ്ം ളത
െിഞ്ം അവർ ശകപ്പിടിയിളലാ
തുക്കും. ഇതിമനാടകം തളന്ന ് ശ
ലക്ക്കണക്കിന്റ കർഷകർ കൃ
ഷിഭൂ�ിയിൽ നിന്നും കുടിളയാഴി
പ്പിക്കളപ്പട്ിരിക്കുന്നു, ഇനിയും കു
ടിളയാഴിപ്പിക്കൽ തുടരം. മ്ശീയ 
ശക്രം ളറമക്കാർഡ്റ കണക്കുകൾ 
പ്രകാരം, 1995 മുതൽ 2019 വളര 
4,42,480 കർഷകർ കടബാധ്യത 
മൂലം ആത്മഹത്യ ളെയ്ത രാജ്യ
ത്ാണിത്റ സംഭവിക്കുന്നത്റ. കാർ
ഷിമകാത്റപന്നങ്ങെടക്കം എല്ാ 
അവശ്യസാധനങ്ങളളടയും വിൽ
പന �ാത്ര�ല്, അവയുളട ളെറുകി
ടവ്യാപാരമകന്ദ്രങ്ങളംകൂളട  ശക

യടമക്കണ്ട ആവശ്യം കുത്കകൾ
ക്കുണ്ട്റ. ളകാള്ളലാഭത്ിനായുള്ള 
അവരളട ആഗ്രഹം ഏതുവിമധ
നയും സാധിച്ചുളകാടുക്കുന്നതിനാ
യി ബിളജപി സർക്കാർ സഹാ
യിക്കുകയാണ്റ. അതിളറെ �ല
�ായി ജനങ്ങൾ  വൻമതാതിൽ 
പാപ്പരാകുകയും ജീവിത�ാർഗ്ഗം 
നഷ്ളപ്പട്വരാവകയും ളെയ്യുന്നു. 
�ഹാ�ാരിക്കു മുമ്്റ 9.9 മകാടി 
എന്നു കണക്കാക്കിയിരന്ന ഇന്ത്യൻ 
�ധ്യവർഗ്ഗകുടുംബങ്ങൾ, ഇമപ്പാൾ 
6.6 മകാടിയായി 
ചുരങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക
റിയാം. ഈ ളെറിയ കാലയെവി
നുള്ളിൽ തളന്ന, 3 മകാടിയില
ധികം �ധ്യവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾ 
അർധളതാഴിലാെികമൊ, മുഴുവൻ
സ�യ ളതാഴിലാെികമൊ ആയി 
�ാറിയിരിക്കുന്നു. 

ഇവിളട ഈ പ്രമക്ാഭത്ിൽ 
എല്ാ വിഭാഗം കർഷകരം ഒ്
ളക്കട്ായി അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു. 
വൻകിട കർഷകർ, ്രിദ്കർഷ
കർ, കർഷകളത്ാഴിലാെികൾ
-എല്ാവരം ഒര�ിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ളതാഴിലാെികളം സ്തീകളം വി
്്യാർത്ികളം ളെറുപ്പക്കാരം അവ
മരാളടാപ്പമുണ്ട്റ. ളപാതുവായ പ്ര
മക്ാഭത്ിൽ ഏവരം ഐക്യ

മത്ാളട സം�ടിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഇത്റ കർഷകർക്കു മവണ്ടി �ാത്ര
മുള്ള പ്രമക്ാഭ�ല്. നമുളക്കല്ാ
വർക്കും ഭക്ണം ആവശ്യമുണ്ട്റ. 
കൃഷിഭൂ�ിയും കാർഷികവിപണ
നവം കുത്കകൾ നിയന്തിക്കു
കയാളണങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എന്താ
ണ്റ സംഭവിക്കുക? െരക്കുകളളട 
വില അവർ നിശ്ചയിക്കും. വില
ക്കയ്ം ഇനിയും കുതിച്ചുകയറും. 
130 മകാടി ജനങ്ങളളടയും ജീവി
തങ്ങൾ നശിക്കും. അതുളകാണ്ട്റ, 
ഈ പ്രമക്ാഭം, രാജ്യളത് മുഴു
വൻ ജനങ്ങളളടയും നിലനിൽപ്പി
നായുള്ള പ്രമക്ാഭ�ാണ്റ.  പഞ്ാ
ബിളലയും ഹരിയാനയിളലയും, 
യുപിയിളലയും, ളതാട്ടുത്്റ കിട
ക്കുന്ന �്്റ പ്രമ്ശങ്ങെിളലയും 
കർഷകരളട �ാത്രം പ്രമക്ാഭ�
ല്. ഈ നിയ�ങ്ങൾ നടപ്പാക്കി
യാൽ, അവ റദ്ാക്കളപ്പടുന്നില്ളയ
ങ്കിൽ, രാജ്യളത് മുഴുവൻ കർഷ
കളരയും അത്റ ബാധിക്കും. അവ
രാകും അതിൽ ഏ്വം കഷ്�നു
ഭവിക്കുക. ഒപ്പംതളന്ന പ്രത്യാ�ാ
തങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും 

മനരിമടണ്ടതായിവരം. അതുളകാ
ണ്ട്റ ഇത്റ സാധാരണജനങ്ങളളട 
താത്റപര്യാർത്മുള്ള പ്രമക്ാഭം 
കൂടിയാണ്റ. 

നിരവധി വ്യവസായങ്ങൾ, തു
റമുഖങ്ങൾ, മറാഡുകൾ, ളറയിൽ
പ്പാതകൾ, വി�ാനത്ാവെങ്ങൾ, 
ഉരക്കുവ്യവസായശാലകൾ എന്നി
വളയാളക്ക ഇതിമനാടകംതളന്ന 
സർക്കാർ സ്കാര്യവൽക്കരിച്ചു 
കഴിഞ്. ഈ വ്യവസായങ്ങളൊ
ളക്കയും ളപാതുപണമുപമയാഗിച്ച്റ 
വികസിപ്പിച്ചവയായിരന്നു. ളപാ
തുമ�ഖലളയന്നു വിെിച്ചുമപാന്ന 
ഇവളയല്ാം, കുത്ക മുതലാെി
�ാരളട ളകാള്ളലാഭത്ിനായുള്ള 
ആർത്ി ശ�ിപ്പിക്കാൻ അവർക്കു 
ശക�ാറുകയാണ്റ. കുത്കമുതലാ
െി�ാർക്കും ബഹുരാഷ്ട്രകമ്നികൾ
ക്കും �ര്യാ്യ്ക്കുള്ള ലാഭമ�ാ ശരാ
ശരി ലാഭമ�ാ മപാരാ, പര�ാവധി 
ലാഭം തളന്ന മവണം. ഇതാണ്റ 
കുത്കമൂലധനത്ിളറെ ഇന്നളത് 
നിയ�ം. പര�ാവധി ലാഭം മനടു
ന്നതിനായി, ളതാഴിലാെികളെ 
പര�ാവധി ചൂഷണം ളെയ്യുന്നത്റ 
കുത്കകൾ ശീല�ാക്കിയിരിക്കു
കയാണ്റ. പിരിച്ചുവിടലും ളതാഴി
ലില്ായ്മയും വിലക്കയ്വം ദുസ്സ

(1-ാം ശേജില് നിന്നച്)

(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

ഭാര�ച് ബന്ിനന േിന്തുണച്ചുന�ാണ്ച് നസക്രശട്ടറിയറ്ച് നടയില് നടന്ന 
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നസക്രശട്ടറിയറ്ച് അംഗം സഖാവച് ആര്.കുമാര് ഉദച്ഘാടനം നെയ്യുന്നു.
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ഹ�ായിരിക്കുന്നു. ശക്ത�ായ ബഹു
ജനപ്രമക്ാഭം സം�ടിപ്പിക്കുക
യല്ാളത ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ �റ്റു 
വഴികെില്. ഇമപ്പാഴളത് ഈ 
പ്രമക്ാഭം അതിളറെ തിെങ്ങുന്ന 
ഉദ്ാഹരണ�ാണ്റ. 

ചരതിത്രത്തതിൽ സമങാനതകളതി
ല്ങാത്ത കര്ഷകപ്രക്ങാഭും

 നിരവധി സവിമശഷതകള
ള്ള കർഷകപ്രമക്ാഭം ഇന്ത്യയു
ളട െരിത്രത്ിൽ മവറിട്ടുനിൽക്കു
ന്ന ഒന്നാണ്റ. ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന 
മുൻകാല ജനാധിപത്യപ്രമക്ാഭ
ങ്ങെിളലല്ാം ഏളതങ്കിലുള�ാര 
സർക്കാരിളനയായിരന്നു ജന
ങ്ങൾ ശത്രുവായി കണ്ടിരന്നത്റ. 
പമക് ഇത്വണ, ബഹുരാഷ്ട്രക
മ്നികൾക്കും കുത്കകൾക്കുള� 
തിളരയാണ്റ കർഷകർ തങ്ങളളട 
മുദ്ാവാക്യമുയർത്തുന്നത്റ. അവളര 
സംബന്ിച്ചിടമത്ാെം, സ്മ്
ശിയും വിമ്ശിയു�ായ കുത്കമു
തലാെി�ാരളടയും ബഹുരാഷ്ട്രക
മ്നികളളടയും മസവകൻ �ാത്ര
�ാണ്റ പ്രധാന�ന്തി മ�ാ്ി. മ�ാ്ി 
സർക്കാർ സംശയമലശ�മന്യ 
അവർക്ക്റ ശത്രുപക്ത്തുതളന്ന
യാണ്റ. പമക് അവരളട യഥാർ
ത്ശത്രു അണിയറയിലാണ്റ നി
ലളകാള്ളുന്നത്റ. അത്റ, സ്മ്ശി
യും വിമ്ശിയു�ായ കുത്കമുത
ലാെി�ാരം ബഹുരാഷ്ട്രകമ്നിക
ള�ാണ്റ. ഈ തിരിച്ചറിവ്റ സ�ാ
നതയില്ാത്താണ്റ. ഇത്റ, യഥാർ
ത്ശത്രുവിളറെ തനിസ്ഭാവളത്
ക്കുറിച്ചുള്ള ഉയർന്ന തലത്ിലുള്ള 
ധാരണയാളണന്നതിൽ സംശയ
�ില്.

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്്റ, 
'വാൾസ്ടീ്്റ പിടിളച്ചടുക്കൽ സ�രം' 
എന്ന മപരിൽ, ഏഴു �ാസങ്ങൾ 
നീണ്ട ഒര പ്രമക്ാഭം അമ�രി
ക്കയിൽ നാം കണ്ടിരന്നു. പമക് 
ആ പ്രമക്ാഭം വി് ്യാസമ്ന്നരായ 
ആളകൾ-ളതാഴിൽരഹിതരായ 
യുവാക്കൾ, പിരിച്ചുവിടളപ്പട് ളതാ
ഴിലാെികൾ, വി്്യാർത്ികൾ തു
ടങ്ങിയവർ -സം�ടിപ്പിച്ചതായി

രന്നു. എന്നാൽ ഇമപ്പാഴളത് പ്ര
മക്ാഭ�ാകളട്, അലസരം, നി
സ്സംഗരം, നിസ്സഹായരം, വിവ
ര�ില്ാത്വരം അസം�ടിതര
ള�ളന്നാളക്ക കണക്കാക്കളപ്പട്ി
രന്ന കർഷകർ സം�ടിപ്പിച്ചതാ
ണ്റ. ഇത്വണ കർഷകർ തങ്ങ
ളളട ശവശിഷ്്യം ളതെിയിക്കുക

തളന്ന ളെയ്തു. ഇതും ഒര അനന്യ
�ായ സവിമശഷതയാണ്റ. 

ഈ കർഷകരിമപ്പാൾ സം�
ടിതരം നിശ്ചയ്ാർഢ്യമുള്ളവര
�ാണ്റ. സ�രമവ്ിയിൽ ഇതിമനാ

ടകം അറുനൂറിലധികം കർഷകർ 
�രണ�ടഞ്. ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ 
തയ്ാറായി അമനകർ മുമന്നാട്ടു 
വരന്നു. മപാലീസ്റ ളവടിളവയ്റപ്പി
ളലാളക്കയാണ്റ സാധാരണ പ്ര
മക്ാഭങ്ങെിൽ ആളകൾ ളകാല്
ളപ്പടുന്നത്റ. പമക്, ശശത്യവം 
�ഴയും ചൂടും തന്മൂലമുണ്ടായ അസു
ഖങ്ങള�ാണ്റ കർഷകപ്രമക്ാഭ
മവ്ിയിൽ ആളകളളട ജീവളന
ടുത്ത്റ.  �രണം മുന്നിൽകണ്ടാലും 
മപാർക്കെം വിട്ടുമപാകാളത നി
ന്നുളകാണ്ട്റ, ഒന്നിനു പിറളക ഒന്നാ
യി അവർ �രണളത് വരിക്കുന്നു. 
ഇതും സ�ാനതകെില്ാത്താണ്റ. 
വരംനാളകെിൽ മലാകള�മ്ാടു
മുള്ള ബഹുജനങ്ങളളട ന്യായ�ായ 
പ്രമക്ാഭങ്ങൾക്ക്റ  ഈ മപാരാട് 
�മനാഭാവം തീർച്ചയായും കര
ത്തും ഉമത്ജനവം നൽകും.

സംയുക്ത കിസാൻ മ�ാർച്ച 
സം�ടിപ്പിച്ച ഈ പ്രമക്ാഭമത്ാ 
ളടാപ്പം തുടക്കം ളതാട്ടുതളന്ന, നമ്മു
ളട പാർട്ിയുമുണ്ട്റ. അതിനു കര
ത്തു പകരവാനായി നാം നമ്മുളട 
എല്ാ ശക്തിയും വിനിമയാഗിക്കു
ന്നു. നമ്മുളട കർഷകസം�ടന
യായ എഐളകളകഎംഎസ്റ 
(ആൾ ഇൻഡ്യ കിസാൻ മഖത്റ 
�സ്റദൂർ സം�ടൻ), വി്്യാർത്ി
-യുവജന-വനിത-ളതാഴിലാെി 

സം�ടനകളം ള�ഡിക്കൽ 
സം�വം അമങ്ങയ്ളത് ഊർ
ജ്ജസ്ലതമയാടും ശവകാരിക
തമയാടും കൂടി ഈ പ്രമക്ാഭ
ത്ിൽ അണിമെർന്നിരിക്കുന്നു. 
ളതരളഞ്ടുപ്പു മനട്ത്ിനായല്, 
പകരം പ്രമക്ാഭളത് ശക്തിളപ്പ
ടുത്തുവാൻ, അതിളന വിജയിപ്പി
ക്കുവാനാണ്റ നാം ഇപ്രകാരം ളെ

യ്തത്റ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെന്ന നില
യിൽ, ഏളതാരാൾക്കുമനളരയുമു
യരന്ന അനീതിക്കും ചൂഷണത്ി
നും അടിച്ച�ർത്ലിനും എതിളര 
നാം സ്ാ നിലളകാള്ളുകയും മപാ

രാടുകയും ളെയ്യും. 

സമരും ജനങ്ളുന്െ  
നതിലനതിൽപ്തിന്റെ സമ്പ്രദങായും

 ബഹുജനപ്രമക്ാഭത്ിനു �ാ
ത്രമ� ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും 
അവരളട പ്രബുദ്ത വെർത്തുവാ
നും സാധിക്കൂ എന്ന്റ സഖാവ്റ ശി
ബ്ാസ്റ മ�ാഷിളറെ പാഠങ്ങെിൽ 
നിന്നും നമുക്കറിയാം.  വർഗ്ഗസ�
രത്ിലൂളട�ാത്രമ� ജനങ്ങൾക്ക്റ 
തങ്ങളളട യഥാർത് �ിത്രങ്ങളെ
യും ശത്രുക്കളെയും �ിത്രങ്ങൊയി 
നടിക്കുന്നവളരയും തിരിച്ചറിയാൻ 
സാധിക്കൂ. ഒര പ്രമക്ാഭത്ിൽ, 
രാഷ്ട്രീയ ളവെിച്ചം ജനങ്ങളളട 
�നസ്സിൽ �ിന്നിളത്െിയുള�ന്നും 
ജനകീയ ഐക്യത്ിളറെ വ്യാപ്ി
യും കരത്തും അത്റ ളവെിളപ്പടു
ത്തുള�ന്നും അവരളട വീക്ണ
ത്ിളറെ െക്രവാെളത് അത്റ വി
കസിപ്പിക്കുള�ന്നും അവരിൽ നി
ശ്ചയ്ാർഢ്യം സൃഷ്ിക്കുള�ന്നും 
ഭാവിയിളല മപാരാട്ങ്ങൾക്കുള്ള 
അവരളട കരത്ിളന അത്റ വർ
ധിപ്പിക്കുള�ന്നും �ാർക്റ സിസ്റ്റുകൾ 
എന്ന നിലയിൽ, �ഹാനായ �ാർ
ക്റ സിളറെയും ഏംഗൽസിളറെയും 
ളലനിളറെയും സ്റാലിളറെയും �ാമവാ 
മസതുങ്ങിളറെയും സഖാവ്റ ശിബ്ാ
സ്റ മ�ാഷിളറെയും വി്്യാർത്ി
കളെന്ന നിലയിൽ, നമുക്കറിയാം.  
അതുളകാണ്ട്റ, വെളര ചുരങ്ങിയ 
സ�യംളകാണ്ട്റ ഒര പ്രമക്ാഭം 
വെളര സമ്ന്നവം അമൂല്യവ�ായ 
പാഠങ്ങൾ ജനങ്ങളെളയാന്നാളക 
പഠിപ്പിക്കുന്നു. 

അടുത്തായി എനിക്കു ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുവാനുെെത്റ, നമ്മുളട 
രാജ്യത്്റ ഒന്നിനു പിറളക ഒന്നാ
യി വ്യവസായങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുക
യും, മകാടിക്കണക്കിനു ളതാഴി
ലാെികൾ പിരിച്ചുവിടളപ്പടുകയും 
ളെയ്യുന്ന സാഹെര്യ�ാണ്റ. മകാ
ടിക്കണക്കിന്റ യുവാക്കൾ ളതാ
ഴിൽരഹിതര�ാണ്റ.  എന്താണ്റ 
ഇതിന്റ കാരണം? ആരാണ്റ ഇതിന്റ 
കാരണക്കാർ? മുതലാെിത്ം 
തളന്ന. ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ളെയ്ത്റ 
അവരളട രക്തമൂ്ിക്കുടിച്ച്റ ് ാഹം 

ശ�ിപ്പിക്കുന്ന മുതലാെിത് സം
വിധാനം ജനങ്ങളെ പാപ്പരാക്കു
ന്നു. ജനം പട്ിണി കിടക്കുന്നു. 
അവർ �രിക്കുന്നു. വര�ാനമ�ാ 
ളതാഴിമലാ ഇല്ാത്തു മൂലം ജന
ങ്ങൾക്ക്റ െികിത്സക്കുമപാലും ഗതി
യില്. 

ളകാൽക്കത് ള�ഡിക്കൽ 
മകാമെജിളല ഏഴ്റ ഒഴിവകെിമല
ക്ക്റ- മ�ാർച്ചറിയും മൃതശരീരങ്ങളം 
പരിപാലിക്കുന്ന ചു�തലയുള്ള 
മപാസ്റിളല ഏഴ്റ ഒഴിവകെിമലയ്ക്റ  
ആളരാളക്കയാണ്റ അമപക്ിച്ചി
രിക്കുന്നളതന്ന്റ മനാക്കുക. 100 
എഞ്ിനീയർ�ാർ, 2000 ബിര്
ധാരികൾ, 1000 ബിര്ാനന്തര 
ബിര്ധാരികൾ! യുപിയിൽ കഷ്ി
ച്ച്റ 200 പ്യൂൺ ഒഴിവകെിമലക്ക്റ 
ഉന്നതബിര്ധാരികെടക്കം 
അമനക ലക്ങ്ങൊണ്റ അമപ
ക്ിച്ചത്റ. ത�ിഴ്റ നാട്ിൽ തൂപ്പുകാ
രളട ഒഴിവിമലക്കും സ�ാന�ായ 
കാര്യം സംഭവിച്ചു. സാമ്ത്ിക
വി്ഗ്ദ്ധനായ രഘുറാം രാജൻ അടു
ത്ിളട പറഞ്ത്റ, ഇന്ത്യയിൽ 
വി്്യാഭ്യാസമുള്ള 10 മപരിൽ  ആറു 
മപർ ളതാഴിൽരഹിതരാളണന്നാ
ണ്റ. വി്്യാഭ്യാസം കുറഞ്വരം 
നിരക്രര�ായ മകാടിക്കണക്കി
ന്റ ളെറുപ്പക്കാരളട കാര്യം പറ

മയണ്ടതു�ില്. 
മകാടിക്കണക്കായ ളതാഴിലാ

െികളളടയും ഉമ്്യാഗസ്ഥരളടയും 
പിരിച്ചുവിടലിനും, മകാടിക്കണ
ക്കിനു ളെറുപ്പക്കാരളട ളതാഴിലി
ല്ായ്മക്കും ആരാണ്റ ഉത്രവാ്ി? 
അത്റ ഇന്ന്റ നിലവിലുള്ള മുതലാ
െിത്വം കുത്കമൂലധനവം ബഹു
രാഷ്ട്രകമ്നികള�ാണ്റ. കർഷക
പ്രമക്ാഭം മുതലാെിത്ത്ിനും 
ബഹുരാഷ്ട്രകമ്നികൾക്കും കുത്
കമൂലധനത്ിനുള�തിളരയാണ്റ 
തിരിഞ്ിരിക്കുന്നത്റ. ഈ കാര
ണത്ാൽ  മനാക്കിയാലും, പിരി
ച്ചുവിടളപ്പട് ളതാഴിലാെികളം ളതാ
ഴിൽരഹിതരായ ജനങ്ങളം ഉള്ള 
ളതാഴിൽ നഷ്ളപ്പടാനുള്ള സാ
ധ്യത തുറിച്ചുമനാക്കുന്ന ളതാഴിലാ
െികൾക്കും, 'ഇത്റ നമ്മുളട പ്രമക്ാ
ഭ�ാളണന്ന്റ  �നസ്സിലാമകണ്ടതാ
ണ്റ. ഈ പ്രമക്ാഭളത് ശക്തി
ളപ്പടുത്ാനുള്ള കട� അവർക്കുണ്ട്റ. 

സ്കാര്യവൽക്കരണവം കമമ്ാ
െവൽക്കരണവം വി്്യാഭ്യാസത്ി
ളറെ കാവിവൽക്കരണവംമൂലം വി
്്യാർത്ികൾ കഷ്ളപ്പടുന്നു. ആരാ
ണിത്റ രൂപകൽപ്പന ളെയ്യുന്നളത

ന്ന്റ അവർ �നസ്സിലാമക്കണ്ടതുണ്ട്റ. 
അവിളടയും ഇമത ബഹുരാഷ്ട്രക
മ്നികളം കുത്കകളം തളന്ന
യാണുള്ളത്റ. എന്തുളകാണ്ട്റ? 
കാരണം, അവർ നമ്മുളട രാജ്യ
ത്്റ �ാസിസളത് ബലളപ്പടു
ത്ിളക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്റ. അക്കാ
രണംളകാണ്തളന്ന, െിന്താമശ
ഷിമയയും �നസ്സിളറെ യുക്തിഭദ്
തളയയും ശാസ്തീയവീക്ണളത്
യും തകർക്കാൻ അവർ ഒരളമ്
ട്ിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനുമവ
ണ്ടി, ഭാരതീയ നമവാത്ാനത്ി
ളറെ അഗ്രഗാ�ികൾ നമ്മുളട രാ
ജ്യത്്റ വിഭാവനം ളെയ്ത അമത 
വി്്യാഭ്യാസസമ്പ്ര്ായളത്     
അവർ തകർക്കുകയാണ്റ.  അവർ 
െരിത്രളത് വെളച്ചാടിക്കുകയും 
തിരത്ിളയഴുതുകയും ളെയ്യുന്നു. 
എല്ാ െരിത്രവസ്തുതകളെയും തു
ടച്ചു�ാ്ി പുരാമണതിഹാസങ്ങളെ 
െരിത്ര�ാക്കി �ാറ്റുകയാണ്റ. ശാ
സ്തത്ിനു പകര�ായി �ന്തവാ്
ളത് വാഴ്ത്തുന്നു. ഇളതാളക്കയും നട
ത്ിളക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്റ, അധ്യാ
ത്മവാ്പര�ായ െിന്തയും �താ
ധിഷ്ിത �മനാഭാവവം അന്വി
ശ്ാസവം വെർത്തുവാനാണ്റ. 
ഇളതല്ാം വെർത്തുന്നതാകളട് 
�ാസിസ്റ്റ �നസ്സിളന 

സൃഷ്ിക്കുവാനും. അതുളകാണ്ട്റ, 
ഇത്റ കുത്കമൂലധനത്ിനും ബഹു
രാഷ്ട്രകമ്നികൾക്കും എതിളരയു
ള്ള പ്രമക്ാഭ�ായി വി്്യാർത്ി
കൾക്കും മതാന്നണം. അതുളകാ
ണ്ട്റ ഇത്റ വി്്യാർത്ികളളടയും 
പ്രമക്ാഭ�ാണ്റ. 

മുൻകാലങ്ങെിൽ ശാസ്തം, സാ
ഹിത്യം, നിയ� സംവിധാനം വി
്്യാഭ്യാസം, ഇവളയാളക്കയും ആ്
രണീയ�ായ �ഹത്ായ ളതാഴി
ലുകൊയാണ്റ കരതളപ്പട്ിരന്നത്റ. 
മുതലാെിത്ം ഇവളയളയല്ാം 
കൂലിളത്ാഴിലിനു സ�ാന�ാക്കി 
ചുരക്കിക്കെഞ്. അവർക്ക്റ 
യാളതാര ആ്രവം ലഭിക്കുന്നി
ല്. പാർലള�റെറി  ജനാധിപത്യ
�ാകളട്, ജനാധിപത്യത്ിളറെ 
മ�ലങ്കിയണിഞ് �ാസിസ്റ്റ 
ഏകാധിപത്യം �ാത്ര�ായി ചുര
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. �ാധ്യ�സ്ാത
ന്ത്യ�ില്, ജുഡീഷ്യറിക്കുമപാലും 
സ്ാതന്ത്യ�ില്,  എതിരഭിപ്രായം 
പറയാമനാ പ്രതിമഷധിക്കാമനാ 
അവകാശ�ില്. എല്ാം തളന്ന 
നിർദ്യം െവിട്ിയരയ്കളപ്പടുന്നു. 

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

(2-ാം ശേജില് നിന്നച്)

ഭാര�ച് ബന്ിനച് വിദ്ാര്തി�ളുനട േിന്തുണ. എഐഡിഎസച്ഒ ജില്ാ 
�മ്മിറ്ിയുനട ശനതൃ�്വ്ില് െങ്ങനാശശേരിയില് നടന്ന �ലാസംഗമം

ബന്ിനറെ സശന്േം പ്രെരിപ്പിച്ചുന�ാണ്ച് ഹരിപ്പാടച് നടന്ന പ്ര�ടനം

ഭാര�ച് ബന്ിനന േിന്തുണച്ചുന�ാണ്ച് ശ�ാട്ടയ്ച് �ിരുനക്കരയില്  
നടന്ന ഏ�ദിന ധര്ണ എസച് യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റച്) ജില്ാനസക്രട്ടറി 
മിനി ന�.ഫിലിപ്പച് ഉദച്ഘാടനം നെയ്യുന്നു
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(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

(3-ാം ശേജില് നിന്നച്)

പണിളയടുക്കുന്ന �നുഷ്യരളട 
അസ്ഥിയും �ാംസവം ളഞരിച്ചര
ച്ച്റ  തങ്ങളളട ചൂഷണയന്തം ഓടി
ക്കുവാൻ മുതലാെിത് യജ�ാന
ന്ാർക്കു സമ്പൂർണ്സ്ാതന്ത്യമു
ണ്ട്റ. ളതാഴിലാെികൾ അവർക്ക്റ 
അസംസ്റ കൃതവസ്തുക്കൾ �ാത്ര�ാ
ണ്റ.  ഈ രാക്സ�ാസിസ്റ്റ ഭര
ണകൂടത്ിളനതിളരയാണ്റ കർ
ഷകപ്രമക്ാഭം വഴികാണിക്കുന്ന
ത്റ. അതുളകാണ്ട്റ,  ഈ മുതലാെി
ത് നരകത്ിന്റ അടിളപ്പട് ഏവരം 
ഈ പ്രമക്ാഭളത് ശക്തിളപ്പടു
മത്ണ്ടതുണ്ട്റ. 

ഭീതിജനക�ായ �ള്ാര െി
ത്രമുണ്ട്റ. കുരന്നു ളപൺകുഞ്
ങ്ങൾ, കൗ�ാരപ്രായക്കാർ, ളതാ
ണ്ണൂറും നൂറുംവയസ്സുള്ള വൃദ്�ാതാ
ക്കൾ ഇവളരാളക്ക ഉൾളപ്പടുന്ന 
സ്തീസമൂഹം  ് ിവമസന ബലാൽ
ക്കാരത്ിനിരയാക്കളപ്പടുന്നു. പു
ത്രി�ാളര പിതാക്കന്ാർതളന്ന 
ബലാൽസംഗം ളെയ്യുന്നതായ 
സംഭവങ്ങളമുണ്ട്റ. ബലാൽസംഗ
ങ്ങളം കൂട്ബലാൽസംഗങ്ങളം 
ളകാലപാതകങ്ങളള�ല്ാം നിത്യ
വാർത്കൊകുന്നു. സ്തീകളെ വ്യാ
പാരം ളെയ്യുന്നതു ലാഭകര�ായ 
ബിസിനസ്സായി �ാറിയിരിക്കുന്നു. 
കു്വാെികളെ ശിക്ിക്കണള�
ന്നത്റ തീർച്ചയായും ആവശ്യ�ാ

ണ്റ. പമക്, ഈ കു്കൃത്യങ്ങളളട 
മവരറുക്കുവാനതു പര്യാപ്�ാമണാ? 
ഇളതന്തുളകാണ്ടിതു സംഭവിക്കു
ന്നു? ഈ കു്വാെികളം ഈ മുത
ലാെിത് വ്യവസ്ഥയുളട സൃഷ്ിക
ൊണ്റ. അവർ യഥാർത്ത്ിൽ 
�നുഷ്യമരാ  മൃഗങ്ങൾമപാലുമ�ാ 
അല്, അധ:പതിച്ച ആധുനിക മു
തലാെിത്ം ജന്ംളകാടുത് പു
തിളയാര ജീവജാതി ആണവർ. 
ധാർമ്മികതളയയും സ്ാൊരളത്
യും �ാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയുള�ല്ാം 
മുതലാെിത്ം നശിപ്പിച്ചുളകാണ്ടി
രിക്കുകയാണ്റ. കാരണം, �ാസി
സത്ിന്റ അതാവശ്യ�ാണ്റ. റാം
മ�ാഹൻ, വി്്യാസാഗർ, ഫൂളല 
തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ നമവാത്ാന
ത്ിളറെ മുൻഗാ�ികൾ, മ്ശബന്ധു 
െിത്രഞ്ജൻ ് ാസ്റ, ലാലാലജ്റപ
ത്റ റായ്റ, തിലകൻ തുടങ്ങിയ �ഹാ
ന്ാരായ സ്ാതന്ത്യസ�രമസനാ
നികൾ, രവീന്ദ്രനാഥ്റ, ശരത്റെന്ദ്ര, 
സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതി തുടങ്ങിയ 
സാഹിത്യകാരന്ാർ, ജഗ്ീഷ്റ 
െന്ദ്രമബാസ്റ, പ്രഫുല്െന്ദ്ര മറായ്റ, 

സി.വി രാ�ൻ, മ��നാഥ്റ സാഹ, 
സമത്യൻ മബാസ്റ തുടങ്ങിയ ശാ
സ്തജ്ർ, സൂര്യളസൻ, െന്ദ്രമശ
ഖർ ആസാ്്റ, ഭഗത്റ സിംഗ്റ, പ്രീ
തിലത വമദ്്ാർ തുടങ്ങിയ രക്ത
സാക്ികൾ ഇവരളടളയല്ാം 
നാ�വം �ഹത്ായ സ�രവള�ല്ാം 
കുഴിച്ചുമൂടുകയാണവർ. അവളരല്ാം 
വിസ്മൃതിയിൽ അടക്കളപ്പട്ിരിക്കു
ന്നു. പുതിയ യുവതലമുറ അവളര 
�നസിലാക്കാൻ പാടില്, അവളര 
�റക്കണം. �്്യത്ിമലക്കും �യ
ക്കു�രന്നിമലക്കും നീലച്ചിത്രങ്ങ
െിമലക്കും അവളര വലിച്ചിടുന്നു. 
�്്യത്ിലും കറുപ്പിലുള�ന്നമപാളല 
ശലംഗികതയിലും അവളര ആസ
ക്തരാക്കുന്നു. ഇത്രള�ാരവസ്ഥ 
മുൻപ്റ ഇന്ത്യ എമപ്പാളഴങ്കിലും 
കണ്ടിട്ടുമണ്ടാ? ഇത്റ നാഗരികത
യുളട മുമന്നാട്ടുമപാക്കാമണാ? 
ആരാണ്റ ഇതിനുത്രവാ്ികൾ? 
ഈ മുതലാെി�ാരം അവർ അധി
കാരത്ിലിരത്ിയിരിക്കുന്ന 
തങ്ങളളട രാഷ്ട്രീയ്ാസന്ാര�ാ
ണ്റ ഇതിനുത്രവാ്ികൾ. കർ
ഷകസ�രം ആ 
മുതലാെിത്ത്ിളനതിളരയാണ്റ. 
ഇതു നമ്മൾ �റക്കാൻ പാടില്.

നമ്മുളട രാജ്യം സാമ്ത്ിക
�ായും രാഷ്ട്രീയ�ായും സാംസ്റ കാ
രിക�ായും ധാർമ്മിക�ായും ജീവി
തത്ിളറെ എല്ാ വശങ്ങെിലും 

നാശത്ിമലക്കു നീങ്ങുകയാണ്റ. 
െീഞ്ഴുകിയതുമപാളല ഒന്നായി
രിക്കുന്നു നമ്മുളട സമൂഹം ആക
�ാനവം. കുടുംബജീവിതത്ിലും 
സ�ാധാനം നഷ്ളപ്പട്ിരിക്കുന്നു. 
സ്റ മനഹം, വാത്സല്യം, മൃദുലവി
കാരങ്ങൾ ഇവളയല്ാം അപ്രത്യ
ക്�ായിരിക്കുന്നു. മരാഗികൊയ 
വൃദ്�ാതാപിതാക്കളെ സംരക്ി
മക്കണ്ട ചു�തലയിൽനിന്ന്റ �ക്കൾ 
പിന്ാറുകയും അവളര ളതരവക
െിൽ വിലപിക്കാൻ ഇറക്കിവിടു
കമയാ ഭാവി്ിനങ്ങളെണ്ിക്കഴി
യാൻ വൃദ്സ്നങ്ങെിലാക്കുകുകമയാ 
ളെയ്യുന്നു. മുതലാെിത്ത്ിനു 
പണം, ലാഭം എന്നിവയല്ാളത 
ഒന്നും �നസ്സിലാകില്. മുതലാെി
ത്ം രാജ്യളത്മയാ ജനങ്ങമെ
മയാ കണക്കിളലടുക്കില്. ഈ 
�ഹാ�ാരിയുളട കാലത്തുമപാലും 
അവളരത്രമത്ാെം സമ്ാ്ിച്ചി
രിക്കുന്നു എന്നത്റ നിങ്ങളെ അത്ഭു
തളപ്പടുത്തും. മകാടിക്കണക്കിനു 
ജനങ്ങൾ ളതാഴിലില്ാത്വരാവ
കയും ഉള്ള ളതാഴിലിൽ നിന്നുത

ളന്ന പുറത്ാക്കളപ്പടുകയും ഭിക്ാ
ടകരായി ളതരവിലലയുകയും 
ളെമയ്ണ്ന്ന സ്ഥിതിയിളലത്ി 
യിരിക്കുമമ്ാൾ, മുൻപന്തിയിലുള്ള 
100 ശതമകാടീശ്രന്ാർ ഈ �ഹാ
�ാരിയുളട കാലത്്റ 12,97,000 

മകാടി രൂപ സമ്ാ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ഇന്ത്യയുളട ജനസംഖ്യയുളട 70 
ശത�ാനം വരന്ന ഏതാണ്ട്റ 95.3 
മകാടി ജനങ്ങളളട സമ്ത്ിളറെ 
നാലു �ടങ്ങിനു മ�ളലയാണ്റ 
മകവലം ഒര ശത�ാനം വരന്ന 
അതിസമ്ന്നർ ശകയടക്കി വച്ചി
രിക്കുന്നത്റ. സമ്ത്്റ എങ്ങളന 
മകന്ദ്രീകരിക്കളപ്പട്ിരിക്കുന്നു എന്നു 
നിങ്ങൾ കാണൂ. ജനസംഖ്യയുളട 
ഒര ശത�ാനം വരന്ന സമ്ന്നർ 
70 ശത�ാനം ആളകളളട സമ്
ത്ിളറെ നാലു�ടങ്ങിന്നുട�കൊ
ണ്റ. സമ്ത്്റ കൂടുതൽ മകന്ദ്രീക
രിക്കളപ്പടുള�ന്നതാണ്റ മുതലാെി
ത്ത്ിളറെ നിയ�ം. 

136 മകാടി വരന്ന ജനസം
ഖ്യയിളല 80 മകാടി ജനങ്ങളളട
യും ് ിവസവര�ാനം 20 രൂപയാ
ണ്റ. അവർളക്കങ്ങളന നിലനില്കാ
നാകും? ധനികരളട മൃഷ്ാന്ന മഭാ
ജനത്ിളറെ അവശിഷ്ങ്ങൾ വലി
ളച്ചറിയുന്ന കുപ്പളത്ാട്ികെിൽനിന്ന്റ 
ആഹാരം മതടുന്ന ജനലക്ങ്ങൾ 
ളതരവകെിലുണ്ട്റ. സ്ന്തം �ാതാ
പിതാക്കൊളരന്നറിയാത്, എവിളട 
നിന്നാണു തങ്ങൾ വരന്നളതമന്നാ
ഏതു നാട്ിലാണു തങ്ങൾ ജനി
ച്ചളതമന്നാ അറിയാത് ് ശലക്
ക്കണക്കിനു കുട്ികൾ ഈ ളതര
വകെിലുണ്ട്റ.  ഇന്ത്യയുളട വിക
സനത്ിളറെ മനർകാഴ്ചകൊണി
വളയാളക്ക. മുതലാെിത്�ാണ്റ 
�ാനവസമൂഹത്ിളറെ ളകാടിയ 
ശത്രു.  ഈ മുതലാെിത്ത്ിളന 
തിളരയാണു കർഷകസ�രം. 
അതിൽ പങ്കാെികൊകുക എന്ന
തു �ാത്ര�ല് അതിളന ശക്തിളപ്പ
ടുത്തുക എന്നതുകൂടിയാണ്റ നമ്മു
ളട കട�.

ഇെതുപ് പ്രസ്ങാനങ്ള്ക്ക് 
വതിട്ടുവീഴ്ചയതില്ങാന്ത കപങാരങാട്ട
കത്തങാന്െങാപ്ും നതിലന്കങാള്ങാനു
ള് ബങാധ്യതയണ്്ക്

സിപിഐ(എം) ളനമപ്പാലുള്ള 
ഒര വലിയ ഇടതുപക് പാർട്ി 
ഈ സ�രത്ിൽ മകവലം അധ
രമസവ �ാത്ര�ാണു നടത്തുന്നളത
ന്നത്റ മവ്നാജനക�ാണ്റ. സർ
ക്കാരം കർഷക പ്രതിനിധികളം 
കുത്കക്കുടുംബങ്ങളം മെർന്നുള്ള 

ഒര മയാഗത്ിലൂളട ഈ വിഷയം 
പരിഹരിക്കണള�ന്നു കഴിഞ് 
വർഷം ഡിസംബർ 31ന്റ സിപിഐ 
(എം) ജനറൽ ളസക്രട്റി ഉപമ്
ശിക്കുകയുണ്ടായി. ഡിസംബർ 31 
എന്ന ്ിവസളത്ക്കുറിച്ചാണു 

ഞാൻ സൂെിപ്പിക്കുന്നത്റ. ജനുവരി 
1-ളറെ ഹിന്ദു, ളടലിഗ്രാ�്റ തുടങ്ങിയ 
പത്രങ്ങെിൽ ഈ വാർത് വന്നി
ട്ടുണ്ട്റ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ എന്നമതാ മപാ
കളട് ഒര ഇടതുപക്പ്പാർട്ിക്ക്റ 
ഇങ്ങളന ഉപമ്ശിക്കാൻ കഴിയു
മ�ാ?

സകലശക്തിയും സ�ാഹരിച്ചു
ളകാണ്ട്റ എല്ാ ഇടതുപാർട്ികള
മടയും ഒര ഐക്യം ഉണ്ടാകു�ാ
യിരളന്നങ്കിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ 
�ാറി �റമഞ്ളന.  

1950 കെിലും അതിനുമശഷ
വം അവിഭക്ത സിപിഐ സ�
മരാത്സുക�ായ നിലപാടുകളെടു
ത്ിരന്നു. 1964ൽ സിപിഐ(എം) 
രൂപം ളകാണ്ടതിനു മശഷം 1966 
വളര അവരം പ്രമക്ാഭണങ്ങെിൽ 
സ�മരാത്സുക�ായി ഇടളപട്ിര
ന്നു. പില്കാലത്്റ അധികാരത്ി
മലറിയമതാളട അവരളട മുഖം 
�ാറാൻ തുടങ്ങി. സ�രങ്ങളെ അടി
ച്ച�ർത്ാൻ �റ്റു ബൂർഷ്ാ പാർട്ി
കളെമപ്പാളല അവരം കർഷകർ
ക്കും ളതാഴിലാെികൾക്കുള�തിളര 
മപാലീസിളന ഉപമയാഗിക്കുക
യും ളവടിവയ്റപ്പു നടത്തുകയും 
ളെയ്തു. അതിനുമശഷം ഒര സം
സ്ഥാനത്തും അവർ ശരിയായ 
സ�രങ്ങൾ വെർത്ിളയടുക്കാൻ 
ശ്ര�ിച്ചതായി നിങ്ങൾ കാണില്. 
കുറച്ചു മവാട്ടുകൾ തരളപ്പടുത്തുന്ന

തിനായി അവർ പ്രസ്താവനകൾ 
പുറളപ്പടുവിക്കും, അളല്ങ്കിൽ െില 
സ�ര പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപി 
ക്കുകമയാ െില സ�രനാട്യങ്ങൾ 
നടത്തുകമയാ ളെയ്യും. 'വലതു പി

ന്തിരിപ്പത്'ളത് ളെറുക്കാളനന്ന 
മപരിൽ ഇടതുപക് രാഷ്ട്രീയം 
ളവടിഞ്ളകാണ്ട്റ അവർ മുമ്്റ 
ഭരണബൂർഷ്ാപാർട്ിയായ മകാൺ
ഗ്രസ്സിളന പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവ
ര�ായി കൂട്ടുളകട്ടുണ്ടാക്കു കയും 
ളെയ്തു, പിന്നീട്റ ജനസം�ത്ി
മറെയും ആർഎസ്സ്റഎസ്സിമറെയും 
�റ്റു പലതിമറെയും സങ്കര�ായ ജന
താപാർട്ിമയാളടാപ്പം മെർന്നു. 
അതിനു മശഷം 'മകാൺഗ്രസ്സിളറെ 
അധികാര പ്ര�ത്ത യ്റ ളക്കതി
ളര' എന്നു പറഞ്്റ ബി.ളജ.പി
മയാളടാപ്പവം മെർന്നു. പാർലള�
റെിലും അസംബ്ികെിലും ഏതാനും 
സീറ്റുകൾ കിട്ടുന്നതിനായി ഇമപ്പാ
ഴു�വർ പ്രതിപക് മകാൺഗ്രസ്സു
�ായും �റ്റു ജാതി, പ്രാമ്ശിക, ബൂർ
ഷ്ാ പാർട്ികള�ായും സഖ്യത്ി
നായി സജീവ�ായി ശ്ര�ിച്ചുളകാ 
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്റ. �ാർക്റ സിസ
ത്ിളറെ മലബൽ വച്ചുളകാണ്ട്റ 
മവാട്ിനുമവണ്ടി �ാത്രം നിലളകാ
ള്ളുന്ന പാർട്ിയായി �ാറിയിരിക്കു
ന്നു അവർ. സി.പി.ഐ (എം)ളറെ 
സത്യസന്രം ഇടതുപക് �മനാ
ഭാവം പുലർത്തുന്ന വര�ായ അനു
ഭാവികൾ ഈ വിഷയം കാര്യ�ാ
യാമലാെിക്കണം. �റ്റു പ്രതിപക് 
പാർട്ികളം മകാൺഗ്രസ്സും പ്രാമ്
ശിക ബൂർഷ്ാ പാർട്ികളം ജന
കീയ സ�രങ്ങെിളലാന്നും പളങ്ക
ടുക്കില്. കാരണം ഭരിക്കുന്ന പാർ
ട്ികൾ �ാത്ര�ല് ഈ പാർട്ികളം 
സിപിഐയും സിപിഐ(എം) 
ഉംവളര കുത്കമൂലധനവ�ായി 
പലതരത്ിലും ളകട്ടുപിണഞ് 
കിടക്കുകയാണ്റ. ളതരളഞ്ടുപ്പു
മബാണ്കൾ വഴി അവർക്കു �ണ് 
കിട്ടുന്നു. ആരാണീ �ണ്കെിൽ 
പണം നൽകുന്നത്റ ? എല്ാ പാർ
ട്ികൾക്കും �ണ്കിട്ടുന്നതു കുത്ക 
കുടുംബങ്ങെിൽ നിന്നാണ്റ, െിലർ
ക്കു കുറച്ചും �റ്റുെിലർക്കു കൂടുതലും. 
ഇളതല്ാം �ാധ്യ�ങ്ങെിൽ പ്രസി
ദ്ീകരിക്കളപ്പട്ിട്ടുണ്ട്റ. അവർളക്ക
ങ്ങളന പിളന്ന കുത്കകൾളക്ക 
തിളര നിൽക്കാൻ കഴിയും? ജനാ
ധിപത്യ പ്രമക്ാഭണങ്ങളളട താ

ല്പര്യാർത്ം, ഇടതുപക് മുമന്ന്
ങ്ങളളട താല്പര്യാർത്ം സകല 
ശക്തിയും സ�ാഹരിച്ചു ളകാണ്ട്റ 
ഈ സ�രത്ിലണിമെരാനും 
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ഭാര�ച് ബന്ിനച് �ര്ഷ� പ്ര�ിശരാധ സമി�ിയുനട ഐ�്ദാര്ഢ്ം. �ല്പ്പറ്
യില് നടന്ന ശയാഗം  അഡ്വ.അബച്ദുറഹ്ാന് ഉദച്ഘാടനം നെയ്യുന്നു. ന�.
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അതുവഴി മനതൃത്ളത് അതിനു 
മപ്രരിപ്പിക്കുവാനും ഇടതുപാർട്ി
കെിളല സത്യസന്രായ പ്രവർ
ത്കമരാടും അനുയായികമൊടും 
അനുഭാവികമൊടും ഞങ്ങൾ ഗൗ
രവപൂർവം അഭ്യർത്ിക്കുന്നു.

ആളരങ്കിലും ജനാധിപത്യസ
�രങ്ങൾ സം�ടിപ്പിച്ചാൽ, അതി
ളറെ ഡി�ാന്റുകൾ ന്യായയുക്ത�ാ
ളണങ്കിൽ, ജനാധിപത്യ �നസ്സുള്ള 
ജനങ്ങൾ അതിൽ പളങ്കടുക്കുന്നു
ളണ്ടങ്കിൽ നാ�തിൽ സഹകരി
ക്കും. നളമ്മ ക്ണിച്ചിട്ടുമണ്ടാ മന
തൃത്ത്ിൽ ഉണ്ടാകുമ�ാ എന്ന
ളതാന്നും പരിഗണിക്കാളത, വി
പ്ലവകര�ായ ലക്്യമത്ാളട നാം 
സ�രത്ിൽ പളങ്കടുക്കുകയും ശക്തി
ളപ്പടുത്തുകയും ളെയ്യും. ഭാരത ബന്ി
ളറെ സമ്പൂർണ വിജയത്ിനുമശ
ഷവം ഡി�ാന്റുകൾ മനടുന്നതുവളര 
സ�രരംഗത്്റ അടിയുറച്ചുനിൽക്കു
വാൻ ഏവമരാടും ഇമതലക്്യ
മത്ാളടതളന്ന ഞാൻ അഭ്യർത്ി
ക്കുന്നു. സ�രളത് സഹായിക്കാ
നും തുടർന്നുളകാണ്മപാകുവാനും, 
ഗ്രാ�ങ്ങെിളല കർഷകരളട സ�

രക്കമ്മി്ികൾമപാളല �ാക്ടറി
കെിലും പണിസ്ഥലങ്ങെിലും ളതാ
ഴിലാെികളളട കമ്മി്ികളം യുവാ
ക്കളമടയും വി്്യാർത്ികളമടയും 
കമ്മി്ികളം സ്തീകളളട കമ്മി്ി
കളം രൂപീകരിക്കുകയും ളവാെ
ണ്ടിയർ�ാളര മെർക്കുകയും സ�
രളത് വികസിപ്പിക്കുകയുംമവ
ണം. സ�രങ്ങളം മപാരാട്ങ്ങള�ി
ല്ാളത ഒര ഡി�ാന്റും മനടിളയടു
ക്കാൻ കഴിയില്. ഈ സ�രം വി
ജയിച്ചാൽ അതു കർഷകളര സഹാ
യിക്കുള�ന്നു �ാത്ര�ല്, അതു ബൂർ
ഷ്ാസിളയയും ഭരണത്ിലിരി
ക്കുന്ന ബൂർഷ്ാ പാർട്ികമെയും 
ദുർബ്ബലളപ്പടുത്തും. നമ്മുളട രാജ്യ
ളത് ചൂഷിതരായ ജനങ്ങളളട 
ജനാധിപത്യ പ്രമക്ാഭങ്ങളെ 
അതു ശക്തിളപ്പടുത്തും. ഈ ലക്്യ
മത്ാളട നിങ്ങെതിൽ പളങ്കടു
ക്കണം.

അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്്റ, 
ധീരരക്തസാക്ി ഭഗത്റ  സിംഗി
ളറെയും ളതാഴിലാെിവർഗത്ിളറെ 
�ഹാനായ മനതാവ്റ സഖാവ്റ ശി
ബ്ാസ്റ മ�ാഷിളറെയും പ്രസംഗ
ങ്ങെിൽനിന്ന്റ ഓമരാ ഭാഗങ്ങൾ 
ഞാൻ ഉദ്രിക്കാം. ഭഗത്റ സിംഗി
ളറെ ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുളട രാ
ജ്യത്്റ അധികം പ്രെരിപ്പിക്ക 

ളപ്പട്ിട്ടുള്ളതല്. ഭഗത്റ സിംഗ്റ ശഹീ് ്റ 
ഭഗത്റ സിംഗ്റ എന്ന്റ ആ്രിക്കളപ്പ
ടുന്നത്റ അമദ്ഹം ധീരനായ രക്ത
സാക്ിയാണ്റ എന്നുള്ളതുളകാ
ണ്ടാണ്റ. ആ കാല�ട്ത്ിളല 
�മ്ളതാര മനതാവിളനക്കാളം 
വിപ്ലവധാരളയ പ്രതിനിധാനം 
ളെയ്തത്റ അമദ്ഹ�ായിരന്നു എന്ന
തുളകാണ്�ാത്ര�ല്, ഗാന്ിയൻ 
മനതൃത്ത്ിളറെ വർഗസ്ഭാവം 
തിരിച്ചറിയാനുള്ള െിന്താപര�ായ 
ഔന്നത്യം �ള്ാര മനതാവിനും 
അമദ്ഹളത്മപ്പാളല ഉണ്ടായി
രന്നില് എന്നതുളകാണ്കൂടിയാ
ണ്റ. അമദ്ഹം പറഞ്: 'യഥാർ
ത് വിപ്ലവമസനകൾ'- ഈ പ്ര
മയാഗം മനാക്കൂ- ''യഥാർത് വി
പ്ലവമസനകൾ ഗ്രാ�ങ്ങെിലും �ാ
ക്ടറികെിലുമുള്ള കർഷകരം ളതാ
ഴിലാെികള�ാണ്റ. എന്നാൽ നമ്മു
ളട ബൂർഷ്ാ മനതാക്കൾ'' അതാ
യത്റ ഗന്ിയൻ മനതൃത്ം, ''അവളര 

അണിനിരത്ാൻ തയ്ാറല്, 
അതിന്റ ശധര്യളപ്പടുന്നില്. ഉറ
ങ്ങുന്ന സിംഹളത് ഉണർത്ി
യാൽപ്പിളന്ന അതിളന തടഞ്
നിർത്ാനാകില്മല്ാ....'' കർഷ
കരിലും ളതാഴിലാെികെിലും അമദ്
ഹ�ർപ്പിച്ച വിശ്ാസം മനാക്കൂ! 

1931 �ാർച്ച്റ 23ന്റ അമദ്ഹളത് 
തൂക്കിമല്ി. ള�ബ്രുവരി 3ന്റ രാ
ജ്യളത് ളെറുപ്പക്കാമരാട്റ ഒര 
�ാർക്റ സിസ്റ്റ പാർട്ി രൂപീകരി
ക്കാൻ അമദ്ഹം അഭ്യർത്ിച്ചി
രന്നു. അന്ന്റ സിപിഐ നിലവി
ലുളണ്ടങ്കിലും അത്റ ആശ്രയിക്ക
ത്ക്കതല് എന്ന്റ കരതിയതുളകാ
ണ്തളന്നയാകണം അമദ്ഹം ഈ 
ആഹ്ാനം മുഴക്കിയത്റ. ''...കർഷ
കരളടയും ളതാഴിലാെികളളടയും 
അനുഭാവം പിടിച്ചുപറ്റുകയും അവളര 
സം�ടിപ്പിക്കുകയും ളെയ്യുക എന്ന
ത്റ അനിവാര്യ�ാണ്റ. നല് അച്ച
ടക്കവം രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്തയുമുള്ള 
ളതാഴിലാെികളളട പാർട്ിയാണ്റ 
എല്ാ സ�രങ്ങൾക്കും മനതൃത്ം 
നൽമകണ്ടത്റ. നമ്മൾ മസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ വിപ്ലവം സം�ടിപ്പിക്കണം. 
അതിന്റ അനിവാര്യ�ായും ആ്്യം 
നിർവ്വഹിമക്കണ്ടത്റ രാഷ്ട്രീയ വി
പ്ലവ�ാണ്റ. അതിനുമശഷം, മസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ അടിത്റയിൽ സമൂഹ

ളത്യാളക പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന 
പ്രക്രിയയു�ായി മുമന്നറണള�ന്നും 
�ാർക്റ സിയൻ ്ർശനം പറയു
ന്നു....''

അക്കാലത്്റ �ള്ാര മനതാവം 

ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവ
തരിപ്പിച്ചിട്ില്. തൂക്കിളക്കാല്ലുന്നതിന്റ 
ളതാട്ടുമുമ്്റ ജയിൽ ഉമ്്യാഗസ്ഥൻ 
സ�ീപിച്ചമപ്പാൾ ഭഗത്റ സിംഗ്റ പറ
ഞ്തിങ്ങളനയാണ്റ: '' ഒര വി
പ്ലവകാരി �ള്ാര �ഹാനായ വി
പ്ലവകാരിയു�ായി  ആശയവിനി
�യം നടത്തുകയാണ്റ. അതുളകാ
ണ്ട്റ ്യവായി എനിക്ക്റ കുറച്ച്റ 
സ�യം അനുവ്ിക്കുക.'' ആരായി
രന്നു ആ �ഹാനായ വിപ്ലവകാ
രി? �ഹാനായ ളലനിൻതളന്ന. 
ഭഗത്റ സിംഗ്റ അമപ്പാൾ ളലനിളറെ 
ജീവെരിത്രം വായിച്ചുളകാണ്ടിരി
ക്കുകയായിരന്നു, തൂക്കിമലറ്റുന്നതിന്റ 
നി�ിഷങ്ങൾ �ാത്രം അവമശഷി
ക്കുമമ്ാൾ. തൂക്കുകയർ കഴുത്ി
ലണിയുമമ്ാൾ 'ഇങ്ക്ിലാബ്റ സി
ന്ാബാ്്റ' എന്ന മുദ്ാവാക്യം വി
െിച്ച ആ്്യളത് വിപ്ലവകാരിയാ
യിരന്നു ഭഗത്റ സിംഗ്റ. 1931 ലാണ്റ 
ഒര �ാർക്റ സിസ്റ്റ പാർട്ി രൂപീ
കരിക്കണള�ന്ന ആഹ്ാനം അമദ്
ഹം മുഴക്കുന്നത്റ. രാജ്യത്്റ ഒര 
യഥാർത് വിപ്ലവപ്പാർട്ിയുണ്ടാ
കാൻ പിളന്നയും 17 വർഷള�ടുത്തു. 
എല്ാ വിപ്ലവകാരികളളടയും രക്ത
സാക്ികളളടയും നമവാത്ാന 
നായകരളടയും സ്പ്റ നങ്ങൾ 
സാക്ാത്റക്കരിക്കാനായി �ഹാ
നായ �ാർക്റ സിസ്റ്റ െിന്തകൻ 
സഖാവ്റ ശിബ്ാസ്റ മ�ാഷ്റ 1948ൽ 
ഇന്ത്യൻ �ണ്ിളല യഥാർത് �ാർ
ക്റ സിസ്റ്റ പാർട്ിക്ക്റ രൂപംനൽകി. 

ഇനി, സ�രങ്ങളെ നയിക്കുന്ന
തിൽ സഖാവ്റ ശിബ്ാസ്റ മ�ാഷ്റ 
നൽകിയ �ാർഗനിർമദ്ശം ഉദ്
രിക്കാം. അമദ്ഹം പറഞ്: ''ളതാ
ഴിലില്ായ്മയ്ക്റ പരിഹാര�ാവശ്യ
ളപ്പട്ടുളകാണ്ള്ള സ�ര�ാകളട്, 
കൂലിവർദ്നയ്ക്കുമവണ്ടി ളതാഴിലാ
െികൾ നടത്തുന്നമതാ, ജനാധി
പത്യാവകാശങ്ങൾക്കുമവണ്ടിയു
ള്ള സ�രമ�ാ ആകളട്, അരിയു
ളടമയാ �്വശ്യ സാധനങ്ങളളട
മയാ വിലകുറയ്കണള�ന്നാവശ്യ
ളപ്പട്ടുളകാണ്ള്ള സ�ര�ങ്ങൊകളട്, 
കർഷകരളടമയാ ളതാഴിലാെിക
ളളടമയാ വി്്യാർത്ികളളടമയാ 
യുവാക്കളളടമയാ സ�ര�ാകളട്, 
ഏളതാര സ�രവം �ാർക്റ സിസം

-ളലനിനിസത്ിൽനിന്ന്റ �ാർഗ
്ർശനം ഉൾളക്കാണ്ട്റ നടത്തുന്ന 
മുതലാെിത്വിരദ് മസാഷ്യലി
സ്റ്റ വിപ്ലവള�ന്ന അടിസ്ഥാന രാ
ഷ്ട്രീയലക്്യം മുൻനിർത്ി യുള്ള

താകണം. അതായത്റ, എല്ാ സ�
രങ്ങളം, മുതലാെിത് വ്യവസ്ഥ
യ്റ ളക്കതിളരയുള്ളതും നിരന്തര�ായ 
വിപ്ലവ മപാരാട്ത്ിലൂളട അതിളന 
അടിസ്ഥാനപര�ായി പരിവർത്ി
പ്പിച്ചുളകാണ്ട്റ സമ്്്റ�ടനളയയും 
രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥളയയും ഉല്പാ്
നളത്യും കലളയയും സംസ്റ കാ
രളത്യും സാഹിത്യളത്യും വി
്്യാഭ്യാസളത്യുള�ല്ാം അതിളറെ 
ചൂഷണത്ിൽനിന്നും അടിച്ച�ർ
ത്ലിൽനിന്നും മ�ാെിപ്പിക്കുക 
എന്ന ലക്്യം മപറുന്നതു�ാകണം. 
എല്ാ സ�രങ്ങളളടയും മുഖ്യല
ക്്യം ഇതാളണന്ന്റ കരതുന്നുളവ
ങ്കിൽ മസാഷ്യലിസ്റ്റ  വിപ്ലവത്ി
മറെതല്ാത് എല്ാ �ാർഗ്ഗങ്ങളം 
ളത്ായതുതളന്നയാണ്റ.'' �ള്ാര 
പ്രസംഗത്ിൽ രാജ്യളത് വി
്്യാർത്ികമൊടും യുവാക്കമൊടും 
അമദ്ഹം അഭ്യർത്ിച്ചു: ''...ഏളതാ 
ര രാജ്യത്തും സാമൂഹ്യ വികാസ
ത്ിളറെ ഓമരാ �ട്ത്ിലും വി
പ്ലവ പ്രത്യയശാസ്തത്ാൽ സ്ാ
ധീനിക്കളപ്പട്ടും അതിൽനിന്ന്റ പ്ര
മൊ്നമുൾളക്കാണ്ം മുമന്നാട്ടു 
വരന്നത്റ വി്്യാർത്ികളം യുവാ
ക്കള�ാണ്റ. അവർ സമ്പൂർണ്�ായ 
അർപ്പണമബാധമത്ാളട ജനങ്ങ

െിമലയ്ക്റ ഇറങ്ങിളച്ചന്ന്റ, അവളര 
ഉണർത്ി, ആയിരങ്ങൊയി സം
�ടിപ്പിച്ച്റ, അവരളട രാഷ്ട്രീയാ
ധികാരം സ്ഥാപിളച്ചടു ക്കുന്നതി
ന്റ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങളന 
അധ്ാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മുതലാ
െിവർഗ്ഗളത് അധികാരത്ിൽനി
ന്ന്റ തൂളത്റിഞ്്റ മുതലാെിത് 
വ്യവസ്ഥയുളട സ്ഥാനത്്റ മസാ

ഷ്യലിസ്റ്റ വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചു 
ളകാണ്ട്റ സമൂഹത്ിളറെ അടിസ്ഥാ
നപര�ായ പരിവർത്നം സാദ്്യ
�ാക്കിത്ീർക്കുന്നു...''

�ഹാനായ �ാർക്റ സിസ്റ്റ െി
ന്തകൻ സഖാവ്റ ശിബ്ാസ്റ മ�ാ
ഷിളറെ ശിഷ്യളനന്ന നിലയിൽ 
നമ്മുളട മുഴുവൻ സഖാക്കമൊടും 
അനുഭാവികമൊടും അഭയു്യകാം
ക്ികമൊടും, ഈ കർഷക പ്ര
മക്ാഭളത് ശക്തിളപ്പടുത്തുന്നതി
ലും ഡി�ാന്റുകൾ മനടുംവളര  
അതിളന മുമന്നാട്ടു ളകാണ്മപാ
കുന്നതിലും മുഴുകാൻ ഞാൻ അഭ്യർ
ത്ിക്കുകയാണ്റ. ജനങ്ങളളട 
അസംതൃപ്ിയുളട തീളപ്പാരികൾ 
ചുറ്റും നാം കാണുന്നുണ്ട്റ. അവർ 
സ�രത്ിന്റ തയ്ാറാണ്റ. 

ശാന്ത�ായ അന്തരീക്ം എമപ്പാ
ഴാണ്റ പ്രക്ഷുബ്റദ്�ാകുന്നളതന്ന്റ 
എമപ്പാഴും മുൻകൂട്ിക്കാണാൻ കഴി
ളഞ്ന്നുവരില്. യഥാസ�യം അത്റ 
തിരിച്ചറിഞ്്റ സാഹെര്യത്ി
ളനാത്തുയർന്ന്റ ആ സ�രങ്ങൾക്ക്റ 
സം�ടിതരൂപം നൽകാനും 
അവളയ നയിക്കാനും നമ്മൾ ജാ
ഗജൂകരം സന്നദ്ര�ായിരിക്ക
ണം. ശഹി്്റ ഭഗത്റ സിംഗും �ഹാ
നായ �ാർക്റ സിസ്റ്റ െിന്തകൻ 
സഖാവ്റ ശിബ്ാസ്റ മ�ാഷം ചൂ
ണ്ടിക്കാണി ച്ചതുമപാളല എല്ാ 
സ�രങ്ങൾക്കും �ാർക്റ സിസള�ന്ന 
വിപ്ലവ പ്രത്യയശാസ്തവം മുതലാ
െിത്ത്ിളന തിളര മപാരടിക്കു
ന്ന യഥാർത് ളതാഴിലാെിവർഗ്ഗ 
പാർട്ിയുളട മനതൃത്വം ആവശ്യ
കതയാണ്റ.

ഐതിഹാസിക�ായ ഈ കർ
ഷകസ�രം വിജയിക്കുള�ന്നും 
അത്റ നമ്മുളട രാജ്യത്്റ ഒര പു
തുയുഗപ്പിറവിക്ക്റ കാരണ�ാകുള�
ന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ിക്കുന്നു. ഹരി
യാനയിളല കർഷകർ സർക്കാ
രിളന മുട്ടുകുത്ിച്ചത്റ നമ്മൾ കണ്. 
സംസ്ഥാന ഗവൺള�റെിന്റ കർ
ഷകരളട ഡി�ാന്റുകൾ അംഗീക
രിമക്കണ്ടിവന്നു. അതുമപാളല ഈ 

കർഷക പ്രമക്ാഭവം വിജയംവ
രിക്കുക തളന്നളെയ്യും. എല്ാവർ
ക്കും ലാൽസലാം. ഇങ്ക്ിലാബ്റ 
സിന്ാബാ്്റ.

�ഹാനായ �ാർക്റ സിസ്റ്റ െി
ന്തകൻ സഖാവ്റ ശിബ്ാസ്റ മ�ാ
ഷിന്റ ലാൽസലാം.

എസ്റ യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ) 
സിന്ാബാ്്റ.

(4-ാം ശേജില് നിന്നച്)

hn-ZymÀ-°n-Ifpw bp-hm-¡fpw sXm-gn-em-fn-Ifpw IÀ-j-I k-ac-s¯  
kz´w k-a-c-am-bn a-\-Ên-em-¡n ]n-´p-W-bv¡pI

ഐ�്ദാര്ഢ് സമി�ിയുനട ശനതൃ�്വ്ില് ോലക്കാട്ടച് നടന്ന  
അഭിവാദ് പ്ര�ടനം

സംയുക്ത �ിസാന് ശമാര്ച് ശന�ാവച് ന�.വി.ബിജു രാമങ്കരിയില്  
നടന്ന ഐ�്ദാര്ഢ് സശമ്മളന്ില് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ഭാര�ച് ബന്ിനച് വനി��ളുനട േിന്തുണ. ന�ാല്ത്തുച്  
എഐഎംഎസച്എസച് നട്ിയ അഭിവാദ് പ്ര�ടന്ില്  
ട്വിങ്കിള് പ്രഭാ�രന് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

IÀ-j-I-cp-sS
ap-t¶-ä-¯n-\v

I-cp-¯p ]-I-cp-I

IÀ-j-I-cp-sS
ap-t¶-ä-¯n-\v

I-cp-¯p ]-I-cp-I
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ഒര ജനാധിപത്യ പ്രമക്ാഭ
ണളത് സംബന്ിച്ചിടമത്ാെം 
പത്തു�ാസള�ന്നത്റ തീളരളച്ചറിയ 
കാലയെവല്. ഒര പ്രമക്ാഭത്ിൽ 
ഏ്വം അനിവാര്യ�ായ ജനാധി
പത്യ സ�ര �ാർഗ�വലംബിച്ചു
ളകാണ്ടാണ്റ ഈ കാല�ത്രയും 
കർഷക സ�രം മുമന്നാട്ടുമപായത്റ. 
കർഷകർക്കുമനളര ഭരണകൂടം 
അതിക്ര�ങ്ങൾ ആവർത്ിച്ചുളകാ
മണ്ടയിരന്നതല്ാളത കർഷകര
ളട ഭാഗത്തുനിന്ന്റ യാളതാര പ്ര
മകാപനവം ഇമതവളര ഉണ്ടായി
ട്ില് എന്നിരിളക്കയാണ്റ യുപിയി
ളല ലഖിംപൂരിൽ കർഷകരളട 
റാലിയിമലയ്ക്റ മകന്ദ്രആഭ്യന്തര 
സഹ�ന്തി അജയ്റ കു�ാർ �ിശ്ര
യുളട �കൻ ആശിഷ്റ �ിശ്ര ഉന്
ത്നായി വാഹനമ�ാടിച്ചുകയ്ി 
കർഷകളര അരംളകാല ളെയ്തി
രിക്കുന്നത്റ. ഏ്വം ഹീനവം 
അമങ്ങയ്ം അപലപനീയവ�ാ
ണ്റ പ്രസ്തുത സംഭവം. ഏ്വം ന്യാ
യ�ായ ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർ
ത്ി  സ�രം ളെയ്യുന്ന കർഷകർ
ക്കുമനളരയാണ്റ ഈവിധം ഒര 
അക്ര�ം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്റ. 

ശത്രുരാജ്യമത്ാട്റ എന്നതി
ളനക്കാൾ ശവരാഗ്യബുദ്ിമയാ
ളടയാണ്റ നമരന്ദ്രമ�ാ്ിയുളട മക
ന്ദ്രസർക്കാർ സ്ന്തം ജനങ്ങൾ
ളക്കതിളര നീങ്ങിളക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്നത്റ. കർഷകരളട പ്രമക്ാഭം, 
തങ്ങളളട ഉ്മതാഴന്ാരായ കുത്
കകൾളക്കതിളരയാണ്റ എന്നതാ
ണ്റ  ബിളജപിമനതാക്കന്ാളര 
ഇത്രമ�ൽ പ്രമകാപിതരാക്കുന്നത്റ.  
�നുഷ്യത്ം തീളരയില്ാത്വരം 
ആജ്ാനുവർത്ികള�ായ ബന്ധു
പുത്രാ് ികൾ എന്തുഹീനകൃത്യങ്ങൾ
ക്കും �ടിയില്ാത് ഗുണ്ടകെയി 
കൂളടനിൽക്കുന്നു. 

ഈ കുതന്ത ങ്ങൾളക്കാന്നും 
പ്രമക്ാഭത്ിളറെ ജ്ാലയണയ്കാ
നാകുന്നില് എന്നു�ാത്ര�ല് സ�രം 
വർദ്ിത വീര്യമത്ാളട മുമന്നാ
ട്ാണ്റ. മകന്ദ്ര�ന്തിയുളട �കളന
തിളര ളകാലക്കു്വം �്്റ വകുപ്പു
കളംമെർത്്റ മകളസടുത്തിനു
മശഷമ� ളകാല്ളപ്പട്വരളട മൃത
മ്ഹങ്ങൾ മപാസ്റ്റുമ�ാർട്ത്ിന്റ 
വിട്ടുളകാടുക്കാൻ കർഷകർ തയ്ാ
റായുള്ളൂ. �ാത്ര�ല് �രണ�ടഞ്
വരളട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്റ 
45ലക്ം രൂപയും കുടുംബത്ി 
ളലാരാൾക്ക്റ സർക്കാർ മജാലിയും 
പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്ാ
റായതിനുമശഷമ� ടിക്കുനിയ ശ�

താനത്്റ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിര
ക്കണക്കിന്റ കർഷകർ പിരിഞ്
മപാകാൻ തയ്ാറായുള്ളൂ. കൂടുതൽ 
ശക്ത�ായ സ�രപരിപാടികള�ാ
യി മുമന്നാട്ടു മപാകാനാണ്റ സം
യുക്ത കിസാൻമ�ാർച്ച തീര�ാ
നിച്ചിരിക്കുന്നത്റ.

സുംയക്ത കതിസങാൻ  
കമങാര്ച്ചയന്െ പ്രസ്ങാവന

ഇന്ത്യയുളട കർഷക സ�ര 
െരിത്രത്ിളല മവ്നാജനക�ായ 
ഏടുകെിൽ ഒന്നാണ്റ  ലഖിംപൂർ 
മഖരിയിൽ നടന്ന കൂട്ളക്കാല. 
സമൂഹ�ാധ്യ�ങ്ങെിൽ നടന്ന പ്ര
െരണത്ിലൂളട ഈ സംഭവത്ി
ളറെ  സത്യാവസ്ഥ ഇതിനകം 
തളന്ന ജനങ്ങളളട ഇടയിൽ ളവ
െിവാക്കളപ്പട്ടു. ഇത്റ ളപാടുന്നളന 
ഉണ്ടായ സംഭവം അളല്ന്നു വ്യ
ക്ത�ാണ്റ. സ്ന്തം ക്രി�ിനൽ പ്ര
തിച്ായയിൽ ഊ്ംളകാള്ളുന്ന 
മകന്ദ്ര  ആഭ്യന്തര സഹ�ന്തി 
അജയ്റ �ിശ്ര മതനി ഒര പ്രമത്യക 
സമു്ായത്ിൽ ളപട് കർഷകളര 
ഭീഷണിളപ്പടുത്തുകയും സ�രം 
ളെയ്യുന്ന കർഷകരളട ഇടയിൽ 
പ്രമകാപനം സൃഷ്ിക്കാൻ ശ്ര�ി
ക്കുകയും ളെയ്തു.  

�ന്തിയുളട �കനും ഗുണ്ടാ 
സം�വം മെർന്ന്റ സ�രം ളെയ്തു 
�ടങ്ങുകയായിരന്ന കർഷകരളട
മ�ൽ വാഹന�ിടിച്ചു കയറ്റുകയും  
നാലു കർഷകമരയും ഒര �ാധ്യ
�പ്രവർത്കളനയും ളകാല്ലുകയും 
ആണുണ്ടായത്റ. ഈ ് ാരണ സം
ഭവത്ിന്റ ഉത്രവാ്ികൊയവ
ളര രാജ്യം ഇതിനകം തിരിച്ചറി
ഞ്ിട്ടുണ്ട്റ. ഈ സംഭവം ബിളജപി 
മനതൃത്ം നൽകുന്ന മകന്ദ്ര  ഗവൺ
ള�റെിളറെയും ഉത്ർപ്രമ്ശ്റ ഗവൺ
ള�റെിളറെയും തനിനിറം ളവെിവാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്റ. ഈ ഭീകര�ായ ളകാ
ലപാതകത്ിൽ ബിളജപി മന
താക്കളളട പങ്ക്റ സംബന്ിച്ച്റ 
വ്യക്ത�ായ ളതെിവകൾ ഉണ്ടായി
ട്ടും അവർളക്കതിളരമയാ അവമരാ
ളടാപ്പം ഉണ്ടായിരന്ന ഗുണ്ടകൾ
ളക്കതിളരമയാ ഒര നടപടിയും 
സ്ീകരിക്കാൻ ബിളജപി ഇതുവ
ളര തയ്ാറായിട്ില്. ഐതിഹാ
സിക�ായ ഈ കർഷക പ്രമക്ാ
ഭം മൂലം ബിളജപിക്ക്റ അവരളട 
സ്ാധീനം  നഷ്ളപ്പടുന്നതിനാൽ 
അവർ ആക്ര�ണത്ിമലക്ക്റ തി
രിയുന്നു എന്ന്റ വ്യക്ത�ാണ്റ. സ�ാ
ധാനപരവം ജനാധിപത്യപരവ
�ായ ബഹുജന മുമന്ന്ത്ിലൂളട 

ഈ ആക്ര�ണത്ിനു �റുപടി പറ
യുവാൻ സംയുക്ത കിസാൻ മ�ാർ
ച്ച  തീര�ാനള�ടുക്കുകയാണ്റ. ഈ 
കൂട്ളക്കാലയ്ക്കും അതിൽ നടപടി
ളയടുക്കാത് മകന്ദ്രസർക്കാരിനു
ള�തിളര രാജ്യവ്യാപക�ായ സ�രം 
സം�ടിപ്പിക്കുവാനും സംയുക്ത 
കിസാൻമ�ാർച്ച തീര�ാനിച്ചു.

സംയുക്ത കിസാൻ മ�ാർച്ച 
ഉയർത്തുന്ന ഡി�ാൻഡുകൾ:

മകന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹ�ന്തി 
അജയ്റ �ിശ്ര മതനിളയ �ന്തിസ
ഭയിൽ നിന്ന്റ പുറത്ാക്കുക ളകാ
ലപാതകം, ഗൂഢാമലാെന, ജന
കീയ ഐക്യം തകർക്കൽ എന്നീ 
കു്ങ്ങൾ ചു�ത്ി അറസ്റ്റ ളെയ്യുക.

�ന്തി അജയ്റ �ിശ്രയുളട �കൻ 
ആശിഷ്റ �ിശ്രളയയും   കൂട്ടുപ്രതി
കൾ എന്ന്റ വ്യക്ത�ായിട്ടുള്ള സു
�ിത്്റ ജയ്റസ്ാൾ, അങ്കിത്റ ് ാസ്റ 
എന്നിവളരയും ളകാലപാതകക്കു
്ം ചു�ത്ി ഉടൻ അറസ്റ്റ ളെയ്യുക.

ഒമക്ടാബർ 12 രാജ്യവ്യാപക
�ായി കർഷക രക്തസാക്ിത് 
്ിന�ായി ആെരിക്കാൻ സംയു
ക്ത കിസാൻ മ�ാർച്ച ആഹ്ാനം 
ളെയ്തിരിക്കുകയാണ്റ. ലഖിംപൂർ 
മഖരിയിളല  ടിമക്കാണിയയിൽ  
ഒമക്ടാബർ 12ന്റ നടക്കുന്ന പ്രാർ
ത്നയിൽ പളങ്കടുത്തുളകാണ്ട്റ 
രക്തസാക്ികൊയ കർഷകർക്ക്റ 
ആ്രവ്റ അർപ്പിക്കണള�ന്ന്റ  ഉത്ർ
പ്രമ്ശിലും രാജ്യള�മ്ാടുമുള്ള 
കർഷകമരാട്റ  സംയുക്ത കി സാൻ  
മ�ാർച്ച അഭ്യർത്ിക്കുന്നു. 

രക്തസാക്ികൊയ കർഷകർ
ക്ക്റ ആ്രാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു
ളകാണ്ട്റ അമന്ന്ിവസം ഗുര്്ാ
രകെിലും മക്ത്രങ്ങെിലും വീടുക
െിലും ളപാതുസ്ഥലങ്ങെിലും പ്ര
മത്യക പ്രാർത്നാ സമമ്മെനങ്ങ
ളം അനുമശാെന മയാഗങ്ങളം 
സം�ടിപ്പിക്കണള�ന്നും വിവിധ 
കർഷക സം�ടനകമൊട്റ സം
യുക്ത കിസാൻ മ�ാർച്ച  ആഹ്ാ
നം ളെയ്തിട്ടുണ്ട്റ. അമന്ന്ിവസം 
ശവകുമന്നരം ള�ഴുകുതിരി ളതെി
ച്ചുളകാണ്ട്റ �ാർച്ച്റ സം�ടിപ്പിക്ക
ണള�ന്നും വീടുകൾക്കു മുമ്ിൽ 5 
രക്തസാക്ികളെ അനുസ്മരിച്ചു
ളകാണ്ട്റ   5 ള�ഴുകുതിരികൾ കത്ി
ച്ചു വയ്കണള�ന്നും രാജ്യളത് നീ
തി�ാന്ാരായ മുഴുവൻ ആളകമൊ
ടും അഭ്യർത്ിക്കുന്നു. 

ഒമക്ടാബർ 11നകം   ഡി�ാന്റു
കൾ അംഗീകരിച്ചിളല്ങ്കിൽ സം
യുക്ത കിസാൻ മ�ാർച്ച ശക്ത�ായ 
പ്രതിമഷധ പരിപാടികള�ായി 
മുമന്നാട്ടുമപാകും.  രക്തസാക്ിക
ൊയ കർഷകരളട  െിതാഭസ്മവ
�ായി ലഖിംപൂർ മഖരിയിൽ നിന്നും 
ഷഹീ്്റ കിസാൻ യാത്ര പുറളപ്പ
ടും . ഉത്ർപ്രമ്ശിളല എല്ാ ജി
ല്കെിലും രാജ്യളത് മുഴുവൻ സം
സ്ഥാനങ്ങെിലും ഇത്രത്ിലുള്ള 
യാത്രകൾ പ്രമത്യക�ായി സം�

ടിപ്പിക്കും. ഈ യാത്രകൾ ജില്
കെിലും സംസ്ഥാനങ്ങെിലും ഏളത
ങ്കിലുള�ാര വിശു്്റ സ്ഥലമത്ാ 
അളല്ങ്കിൽ െരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള 
മകന്ദ്രത്ിമലാ സ�ാപിക്കും.

്സറ ് ിവസ�ായ ഒമക്ടാബർ 
15ന്റ കർഷക വിരദ്�ായ ബിളജപി  
ഗവൺള�റെിളറെ പ്രതീക�ായ 
നമരന്ദ്ര മ�ാ്ിയുളടയും അ�ിത്റഷാ
യുളടയും മലാക്കൽ ബിളജപി മന
താക്കളളടയും മകാലം കത്ിക്കും. 
ഒമക്ടാബർ 18ന്റ രാവിളല  10 മുതൽ 
ശവകുമന്നരം നാലു�ണി വളര 
രാജ്യള�ാട്ാളക ളരെയിൻ തടയൽ 
സ�രം സം�ടിപ്പിക്കും.ഒമക്ടാബർ 

eJnw-]q-cnÂ IÀ-jI-sc A-cpw-sIm-esNbv-X kw-`-h-¯nÂ {]-Xn-tj[n¡p-I

ശ�ാട്ടയ്ച് നടന്ന പ്ര�ിശഷധപ്ര�ടനം

�ണ്ണൂരില് നടന്ന പ്ര�ിശഷധം.ശഡാ.ഡി.സുശരന്ദ്രനാഥച് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ആലപ്പുഴയില് സഖാവച് ടി.മുരളി പ്രസംഗിക്കുന്നു

സുല്്ാന്ബശ്രിയില് സഖാവച് ശദവസ് പുറ്നാല് പ്രസംഗിക്കുന്നു

എറണാകുള്ച് എസച് യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റച്) സംസ്ാന  
നസക്രശട്ടറിശയറ്ച് അംഗം സഖാവച് ടി.ന�.സുധീര്കുമാര് സംസാരിക്കുന്നു

26ന്റ  ലഖിംപൂർ മഖരിയിൽ സം
യുക്ത കിസാൻ മ�ാർച്ച  �ഹാപ
ഞ്ായത്്റ സം�ടിപ്പിക്കും.

അഖതികലന്്യ പ്രതതികഷധ 
ദതിനും ആചരതിച്ചു

ലഖിംപൂരിളല അരംളകാല
യിൽ പ്രതിമഷധിച്ച്റ എസ്റ യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ)ളറെയും എഐ
ളകളകഎംഎസിളറെയും സംയു
ക്താഭിമുഖ്യത്ിൽ ഒമക്ടാബർ 5 
പ്രതിമഷധ ് ിന�ായി ആെരിച്ചു. 
രാജ്യവ്യാപക�ായി പ്രതിമഷധ 
പരിപാടികൾ സം�ടിപ്പിക്ക
ളപ്പട്ടു. 

tI-{µ-B-`y-´-c-k-l-a-{´n- AP-bv an-{i-bp-sS a-I-s\-Xn-sc  
sIm-e-¡p-ä-¯n-\v tI-sk-Sp-¡p-I, ]-c-amh[nin-£ D-d-¸m¡pI

ന�ാല്്ച് സഖാവച് എസച് രാധാകൃഷ്ണന് പ്രസംഗിക്കുന്നു
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(1-ാം ശേജില് നിന്നച്)

(ശേഷം 8-ാം ശേജില്)

സാനളത് ഉ്ാഹരണ�ായിരി
ക്കില് ആലപ്പുഴയുളട തീരത്തു നട
ക്കുന്ന �ണൽ ഖനനം.

ആണവ ഇന്ന�ായ മതാറിയം 
അടങ്ങിയ മ�ാമണാശസ്്റ ഉൾ
ളപ്പടുന്ന ധാതുക്കൾ ആയതിനാൽ 
തന്തപരവം വാണിജ്യപരവ�ായ 
പ്രാധാന്യം കണക്കിളലടുത്്റ 
1962ളല ആ്�ിക്റ എനർജി നി
യ�പ്രകാരം സ്കാര്യ മ�ഖലയി
ളല ഖനനം നിമരാധിച്ചു. പിന്നീ
ട്റ 1991 ആമഗാെവൽക്കരണനയ
ങ്ങളളട കാലത്്റ ഇെവകൾ വന്നു. 
തുടർന്ന്റ ഒര സംയുക്ത സംരംഭ
�ായ മകരെ റയർ എർത്്റസ്റ 
ആറെ്റ �ിനറൽസ്റ ലി�ി് ഡ്റ  (KREML) 
എന്ന കമ്നിക്ക്റ ആലപ്പുഴ ജില്
യിളല വലിയഴീക്കൽ മുതൽ മതാ
ട്പ്പള്ളിവളരയുള്ള 17 കിമലാ�ീ്ർ 
കടൽതീരത്തുനിന്ന്റ കരി�ണൽ 
ഖനനം ളെയ്യുന്നതിന്റ പാട്വ്യവ
സ്ഥയിൽ അനു�തി നൽകി. കരി
�ണൽ ഖനനം തീരളത് ശജവ 
ആവാസ വ്യവസ്ഥളയ �ാത്ര�ല് 
തീരളത്തളന്ന ഇല്ാതാക്കുള�
ന്നും സാമൂഹ്യ ആ�ാതം സൃഷ്ി
ക്കുള�ന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ്റ ജനങ്ങ
ളെ സ�രത്ിമലക്ക്റ നയിച്ചു. ജസ്റി
സ്റ വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്രളട മനതൃത്
ത്ിൽ രൂപീകൃത�ായ മകരെ സം
സ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിമരാധ 
സ�ിതിയാണ്റ അന്ന്റ സ�രത്ിന്റ 
മനതൃത്ം നൽകിയത്റ. 

മകരെത്ിളല ഏ്വം വലിയ 
ജനകീയ സ�ര�ായി അത്റ �ാറി. 
മകരെ സംസ്ഥാന ജനകീയ പ്ര
തിമരാധ സ�ിതി ജനറൽ ളസ
ക്രട്റി മഡാ.വി. മവണുമഗാപാൽ 
അദ്്യക്നും ജില്ാ മനതാവ്റ 
ആർ.പാർത്സാരഥി വർമ്മ ളസ
ക്രട്റിയു�ായി രൂപീകൃത�ായ കരി
�ണൽ ഖനനവിരദ് ജനകീയ 
സ�ര സ�ിതിയുളട കീഴിൽ തീ
രപ്രമ്ശങ്ങെിൽ എഴുപത്ിമൂന്നു്റ 
ജനകീയ സ�ര കമ്മി്ി കൊണ്റ 
രൂപം ളകാണ്ടത്റ. ആലപ്പുഴ തീര
പ്രമ്ശളത് ഇെക്കി�റിച്ച്റ മുമന്ന
റിയ ഈ സ�രത്ിൽ മ�ധാ 
പട്റക്കർ, വി.എം.സുധീരൻ തുട
ങ്ങിയവർ �ാത്ര�ല് അന്നളത് 
CPM സംസ്ഥാന ളസക്രട്റി ശ്രീ.
പിണറായി വിജയൻ മപാലും 
പളങ്കടുക്കാൻ നിർബ്ബന്ിത�ായി. 
2004ൽ സർക്കാരിന്റ ഉത്രവ്റ 
പിൻവലിമക്കണ്ടിവന്നു.  കരി�
ണലിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന അതി
ഭീ��ായ ലാഭം, ഏതു വിമധനയും 
കരി�ണൽ, തീരത്തുനിന്ന്റ കട
ത്തുവാൻ സ്കാര്യ സംരംഭകമര
യും IREL, KMML  തുടങ്ങിയ ളപാ
തുമ�ഖല കമ്നികെിളല െില 
ഉന്നത ഉമ്്യാഗസ്ഥളരയും നിര
ന്തരം മപ്രരിപ്പിച്ചു ളകാണ്ടിരന്നു.

നമ്മുമടതുമപാളല വർഗ്ഗ വിഭ
ജിത�ായ ഒര സമൂഹത്ിൽ വി
കസനത്ിന്റ വ്യത്യസ്ത അർത്
ങ്ങളം കാഴ്ചപ്പാടുകള�ാണുള്ളത്റ. 
മുതലാെി�ാർക്ക്റ ഭരണകൂടത്ിളറെ 

ഒത്ാശമയാളട ളതാഴിലാെിക
ളെ ചൂഷണംളെയ്ത്റ പര�ാവധി 
ലാഭം ഉണ്ടാക്കി സമ്ത്്റ ളപരി
പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള �ാർഗ�ാണ്റ വി
കസനം. എന്നാൽ ളതാഴിലാെി
കളെ സംബന്ിച്ച്റ ചൂഷണം ഇല്ാ
താക്കി ജീവിതാവസ്ഥ ള�ച്ചളപ്പ
ടുത്തുക എന്നതാണ്റ. അതുളകാ
ണ്തളന്ന ഇടതുപക്ത്ിനും വല
തുപക്ത്ിനും വികസനളത് 
സംബന്ിച്ച്റ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാ
ടുകൾ ആയിരിക്കും. പിണറായി 
വിജയൻ നയിക്കുന്ന ഇടതു സർ
ക്കാരിളറെ നയങ്ങൾ ബിളജപി 
നയിക്കുന്ന മകന്ദ്ര സർക്കാരിളറെ 
അമത നയങ്ങൾ തളന്നയാണ്റ. 
പിണറായി ഭരണത്ിൽ ആമഗാ
െ�ണ്ടിങ്ങ്റ ഏജൻസികളം കൺ
സൾട്ൻസികളം മകരെത്ിൽ 
പിടിമുറിക്കി.

വിഴിഞ്ം തുറമുഖ പദ്തി, 
ളക.റയിൽ, ളക-മ�ാൺ, 
ഇ-ള�ാബിലി്ി ഹബ്ബ്റ പദ്തി 
എന്നിങ്ങളന പതിനായിരക്കണ
ക്കിന്റ മകാടി രൂപ ളെലവ്റ വര
ന്ന വൻകിട പദ്തികൾ വരന്നു. 
സിപിഐ(എം) മനതാക്കൾമക്കാ 
അവരളട ബന്ധുക്കൾമക്കാ ബന്
മുള്ള പല കമ്നികൾക്കും കരാമറാ 
ഉപകരാമറാ ലഭിക്കുക വഴി മകാ
ടികൾ ശകയിളലത്തും. ഇത്റ കൂ
ടാളതയാണ്റ മകാടികളളട കമ്മീ
ഷൻ.

�ാർക്ിസ്റ്റ തത്ശാസ്തം പ്രത്യ
യശാസ്ത�ായി സ്ീകരിച്ചവർ ശാ
സ്തളത് മുറുളകപിടിമക്കണ്ടവരാണ്റ. 
ശാസ്തത്ിളറെ ശനതികത-ശാസ്ത
ത്ിളറെ മുന്നിൽ എല്ാവരം സ�
ന്ാരാളണന്നതും അത്റ �നുഷ്യന
ന്ക്കുള്ളതാളണന്നും-അവരളട 
പ്രവർത്ിയുളട �ാന്ണ്ഡ�ായി
രിക്കണം. അത്യാർത്ിപൂണ്ടവർ

ക്ക്റ ചൂഷണം ളെയ്തുനശിപ്പിക്കാ
നായി പ്രകൃതിളയ വിട്ടുളകാടുക്കാ
ത്വരം തലമുറകൾക്കായി പ്ര
കൃതിളയ കാത്തുസൂക്ിമക്ക
ണ്ടവര�ാണ്റ.

വലിയഴീക്കലിൽ ഹാർബർ 
വികസനത്ിളറെ മപരിൽ വെളര 
ഗൂഢ�ായി ആസൂത്രണം ളെയ്താ
ണ്റ കരി�ണൽ ഖനനം ളെയ്തു 
വരന്നത്റ. അഴിമുഖത്്റ ഒഴുക്കി
ളറെയും ഏ്ിറക്കങ്ങളമടയും തി
ര�ാലകളമടയും പ്രമത്യകതകൾ 
കൂടി ഉപമയാഗളപ്പടുത്ി സിംഗിൾ 
മപായിൻറ്റ (മപാണ്ട്റ) ഡ്രഡ്റജിം
ഗ്റ ആണ്റ നടത്തുന്നത്റ. ഒമര സ്ഥ

ലത്്റ കുഴിക്കുന്നതിനാൽ കുഴി
യിൽ വീണ്ം വീണ്ം �ണ്്റ വന്നു 
നിറയും. അതുമപാളല മതാട്പ്പള്ളി 
ഹാർബറിൽ �ണ്ടിഞ് കൂടിയ
മപ്പാൾ അത്റ �ാ്ാളനന്ന മപരിൽ 
വന്ന IREL കമ്നി മൂന്നു �ാസത്ി
നകം ഹാർബർ പ്രവർത്ന സജ്ജ

�ാക്കുള�ന്നാണ്റ പറഞ്ത്റ. 
എന്നാൽ 8 വർഷങ്ങൾക്ക്റ മശഷവം 
ഡ്രഡ്റജിംഗ്റ തുടരന്നു. ഹാർബർ 
ഇതുവളര പ്രവർത്ന സജ്ജ�ാ
യിട്ില്. �ണ്്റ എടുത്തുളകാമണ്ട
യിരിക്കുന്നു.

2018 ൽ മകരെളത് നടുക്കിയ 
ഭീകര�ായ ളവള്ളളപ്പാക്കളത് 
തുടർന്ന്റ സർക്കാർ നിമയാഗിച്ച 
പഠന സം�ത്ിളറെ നിർമദ്ശ
ള�ന്ന നിലയിൽ കുട്നാടിളന 
രക്ിക്കാൻ പ്രെയജലം മതാട്പ്പ
ള്ളി സ്ിൽമവയിലൂളട ഒഴിക്കിക്ക
െയാൻ എന്ന വ്യാമജന സ്ിൽമവ
യുളട ളപാഴിമുഖം മുറിച്ചു തുറക്കു
ന്നതിന്റ ദുരന്ത നിവാരണ നിയ
�ത്ിളറെ �റയിൽ മകരെ സർ
ക്കാർ 31-5-2019 ളല GO(Rt) 
No.3851/2019/WRD ഉത്രവ്റ 
പ്രകാരം KMML കമ്നിളയ ചു�
തലളപ്പടുത്ി. ഇതിളന തുടർന്ന്റ  
ളപാഴിമുഖത്്റ വലിയ യന്തങ്ങൾ 
ഉപമയാഗിച്ച്റ നൂറുകണക്കിന്റ 

മലാഡ്റ കരി�ണൽ ്ിവസവം 
കടത്ിളക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ഇന്ത്യാ ഗവ
ളമെന്റും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാര
ണയുളട അടിസ്ഥാനത്ിൽ ളന
തർലാറെ്റസിൽ നിന്നുള്ള വി്ഗ്ദ്ധർ 
മകരെ വാട്ർ റിമസാഴ്്റ വകുപ്പു�ാ
യി മെർന്ന്റ നടത്ിയ പഠനത്ിൽ 
മതാട്പ്പള്ളയിളല തീരവരമ്ിന്റ 
ഒര കാരണവശാലും ക്തം ഏൽ
പ്പിക്കുളതന്നും മതാട്പ്പള്ളിയിളല 
ഹാർബർ ഉമപക്ിക്കണള�ന്നും 
ആവശ്യള�ങ്കിൽ മതാട്പ്പള്ളി ളപാ
ഴിമുഖത്തു നിന്ന്റ ളതമക്കാട്്റ �ാ്ി 
സ്ഥാപിക്കണള�ന്നും നിർമദ്ശി

ച്ചിരന്നു.
മകന്ദ്രസർക്കാരിളറെ ളസൻ

രെൽ വാട്ർ കമ്മീഷൻ മകരെത്ി
ളല 2018ളല ളവള്ളളപ്പാക്കളത് 
സംബന്ിച്ച്റ നടത്ിയ പഠന
ത്ിൽ ന്ികെിലും കായലുകെി
ലും റിസർമവായറുകെിലും ളെെിയും 

�റ്റും അടിഞ്കൂടി ആഴം കുറഞ്
തിനാൽ ളവള്ളം ഉൾളക്കാള്ളാ
നുള്ള മശഷി കുറഞ്താണ്റ ളവ
ള്ളളപ്പാക്കത്ിന്റ കാരണ�ായി 
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരന്നത്റ. ഭാവി
യിൽ ളവള്ളളപ്പാക്കം ഉണ്ടാകുന്ന
ത്റ ഒഴിവാക്കാൻ ന്ികെിമലയും 
കായലുകെിമലയും റിസർമവായ
റുകെിളലയും എക്കലും �റ്റും നീ
ക്കംളെയ്ത്റ ആഴം കൂട്ടുവാൻ നിർ
മദ്ശിക്കുകയും ളെയ്തിരന്നു. 
എന്നാൽ സർക്കാർ ളെയ്തത്റ മതാ
ട്പ്പള്ളി ളപാഴി മുഖത്തു നിന്ന്റ 
കരി�ണൽ ഖനനം ളെയ്യുകയാ
ണ്റ!

ഇവിളട നമ്മൾ പരിമശാധി
മക്കണ്ട വിഷയങ്ങൾ മൂന്നാണ്റ. 
ഒന്ന്റ നിലവിലുള്ള നിയ�ങ്ങൾക്ക്റ 
വിമധയ�ായാമണാ കരി�ണൽ 
ഖനനം ളെയ്യുന്നത്റ. രണ്ട്റ കരി�
ണൽ ഖനനം മൂലം പ്രകൃതിമക്കാ 
സമൂഹത്ിമനാ മ്ാഷം ഉണ്ടാകു
ന്നുമണ്ടാ?  മൂന്ന്റ മതാട്പ്പള്ളി ളപാ
ഴിമുഖത്തുനിന്നും �ണ്്റ നീക്കംളെ
യ്ത്റ കുട്നാടിളന ളവള്ളളപ്പാക്ക
ത്ിൽനിന്നും രക്ിക്കാൻ കഴി
യുമ�ാ?

2011 ളലയും 2019 ളലയും CRZ 
( തീരമ്ശ സംരക്ണ നിയ�ം) 
വകുപ്പ്റ 2.1.1 CRZ-|A പ്രകാരം തീ
രളത് �ണൽകുന്നുകൾ, കടലാ
�കളളട സ്ാഭാവിക വാസസ്ഥ
ലം, മ്ശാടന പക്ികൾ കൂടുളക
ട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പാ
രിസ്ഥിതിക മലാല പ്രമ്ശങ്ങൾ 
ആണ്റ. (കൂടാളത മലാക വന്യജീ
വി അമതാറിട്ി മതാട്പ്പള്ളി തീ
രളത് പ്രമത്യകതരം കടലാ�ക
ളളട വിെനില�ായി പ്രഖ്യാപി 
ച്ചിട്ടുണ്ട്റ). 2.1.1 CRZ-IB യിൽ തീര
ത്്റ മവലിമയ്ത്ിനും മവലിയി
റക്കത്ിനും ഇടയിലുള്ള പ്രമ്ശം 
ഉൾളപ്പടുത്ിയിരിക്കുന്നു. ഇത്
രം പ്രമ്ശങ്ങെിൽ CRZ വകുപ്പ്റ 
4പ്രകാരം എല്ാത്രം പ്രവൃത്ി
കളം (യഥാക്ര�ം വകുപ്പ്റ 5.1.1, 5.1 
2 എന്നിവയിൽ പറഞ്ിട്ടുള്ളവ 
ഒഴിളക) നിമരാധിച്ചിട്ടുള്ളതും  നി
യന്തിച്ചിട്ടുള്ളതു�ാണ്റ. 5.1 2(Xii) 
പ്രകാരം തീരത്്റ മവലിമയ്ത്ി

നും മവലിയിറക്കത്ിനും ഇടയി
ലുള്ള പ്രമ്ശത്്റ യന്തങ്ങൾ ഉപ
മയാഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പാടില്.

മതാട്പ്പള്ളി-തൃക്കുന്നപ്പുഴ 
മറാഡിൽ കൂടി 11.5 ടൺ ഭാരം 
ആണ്റ വാഹനങ്ങെിൽ പര�ാവ
ധി കയ ി്മപാകാവന്നത്റ. എന്നാൽ 
40-45 ടൺ കരി�ണൽ കയ്ിയ 
മടാറസ്റ വാഹനങ്ങൾ മപാലും 
മപാലീസിളറെ സാന്നിദ്്യത്ിൽ 
നിർബ്ബാധം ഓടുന്നു. രാവിളല 8 
�ണി മുതൽ ശവകിട്്റ 5 വളര �ാ
ത്ര�ാണ്റ �ണൽ ളകാണ്മപാകാൻ 
അനു�തി നൽകിയിരന്നത്റ. 
എന്നാൽ രാപകലില്ാളത �ണൽ 
കടത്തുന്നു. നിയ�പാലകർ നിയ
�ലം�നത്ിന്റ സംരക്ണം 
നൽകുന്നു.

മകന്ദ്രസർക്കാരിളറെ 1957 ളല 
ശ�ൻസ്റ ആറെ്റ �ിനറൽ നിയ�ം 
വകുപ്പ്റ 13 A പ്രകാരം പ്രധാന 
അമ്ാ�ിക ധാതുക്കൾ ഖനനം 
ളെയ്യുന്നതിനും പാട്ത്ിനു ളകാ
ടുക്കുന്നതിനും ഉള്ള ശലസൻസ്റ 
അനുവ്ിമക്കണ്ടത്റ മകന്ദ്രസർ
ക്കാർ ആണ്റ. ഇതിളന �റികട
ക്കുന്നതിന്റ മകരെസർക്കാർ പറ
യുന്നത്റ ളവള്ളളപ്പാക്കവം അത്യാ
ഹിതവം നിയന്തിക്കുന്നതിനുമവ
ണ്ടിയാണ്റ ധാതു�ണൽ നീക്കം 
ളെയ്യുന്നത്റ എന്നാണ്റ. അതിനാൽ 
ശലസൻസിളറെ ആവശ്യ�ില്. 
ഇത്റ തികച്ചും ളതറ്റും നിലനിൽ
ക്കാത്തു�ായ വാ്�ാണ്റ. �ാത്ര
ല് മ�ൽപറഞ് നിയ�പ്രകാരം 
ഖനനം ളെളയ്തടുക്കുന്ന അമ്ാ�ിക 
ധാതു�ണലിന്റ സർക്കാരിമലക്ക്റ 
മറായൽ്ി അടമക്കണ്ടതുണ്ട്റ. കരി
�ണൽ മലാബിയും സംസ്ഥാന 
സർക്കാരം ഒത്തുകെിച്ച്റ നിയ�
പ്രകാരം അടമക്കണ്ടത്ര മറായൽ
്ി അടക്കാളത പതിനായിരക്ക
ണക്കിന്റ മലാഡ്റ കരി�ണലാണ്റ 
ഇതിമനാടകം കടത്ിയത്റ.

ഇന്ന്റ പശ്ചി�തീരത്്റ ഏ്വം 
കൂടുതൽ കടലാക്ര�ണമുണ്ടാകുന്ന
ത്റ ഖനനമ�ഖലയായ ളവള്ളനാ
തുരത്ിലാണ്റ.  നീണ്ടകര മുതൽ 
പുന്നപ്രവളരയുള്ള �ണൽതീരം 
ഖനനത്ിളറെ പ്രത്യാ�ാതങ്ങൾ 
ശക്ത�ായി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. സുനാ
�ിയിൽ പശ്ചി�തീരത്്റ ഏ്വം 
കൂടുതൽ നാശനഷ്ങ്ങളം ജീവ
ഹാനിയുമുണ്ടായത്റ ആലപ്പാട്റ, 
തറയിൽകടവ്റ, ളപരമ്ള്ളി ഭാ
ഗങ്ങെിലാളണന്ന വസ്തുതയും �റ
ക്കരത്റ.

മതാട്പ്പള്ളി ഹാർബറിൽ �ണ്
ടിഞ് കൂടിയമപ്പാൾ അത്റ �ാ്ാ
ളനന്ന മപരിൽ വന്ന IREL കമ്നി 
8 വർഷങ്ങൊയി ഡ്രഡ്റജിംഗ്റ തു
ടരന്നു. മതാട്പ്പള്ളി മുതൽ വട
മക്കാട്്റ പുന്നപ്രവളരയുള്ള പ്രമ്
ശങ്ങെിൽ ഇതിളറെ പ്രത്യാ�ാ
തങ്ങൾ രൂക്�ാണ്റ. കര ഇടിഞ് 
താണുളകാണ്ടിരിക്കുന്നു. നൂറുക
ണക്കിന്റ വീടുകൊണ്റ കടളലടു

�രിമണല് ഖനനവിരുദ്ധ ഏശ�ാേനസമി�ിയുനട ശനതൃ�്വ്ില്  
പുറക്കാടച് േഞ്ായ്ച് ഓഫീസിശലയ്കച് നടന്ന മാര്ച്ില് 
ആര്.ോര്തസാരഥി വര്മ്മ പ്രസംഗിക്കുന്നു

ന�.ന�.രമ എംഎല്എ ശ�ാട്ടപ്പള്ിയിനല സമരേന്തലില്

J\-\w Ip-«-\m-Sn-sâbpw B-e-¸p-g PnÃ-bp-sSbpw 
\n-e-\nÂ-¸v A-]-I-S-¯n-em-¡pw

I-cn-a-WÂ 
J\-\w

th@
I-cn-a-WÂ 

J\-\w

th@



8 ഒക്ങാബര് 2021

(7-ാം ശേജില് നിന്നച്)

(ശേഷം 9-ാം ശേജില്)

ത്തു മപായത്റ. ഇത്വണ പുന്ത
ലയിലും പുറക്കാടും കടൽ നാഷ
ണൽ ശഹമവ കവർന്നു. െത് 
ൊകരയാണിവിളട അനുഭവളപ്പ
ടുന്നത്റ. ഖനനാവശിഷ്ങ്ങൾ കട
ലിമലക്ക്റ തള്ളുന്നതാണിതിനു 
കാരണം. മതാട്പ്പള്ളി തീരളത് 
മവലിമയ്തിരയുമടയും ഇറക്ക
ത്ിരയുമടയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം 
(Intertidal area ) ഒര ആവാസ
വ്യവസ്ഥയുളട ഏ്വം സമെത
നവം മലാലവ�ായ ഭാഗ�ാണ്റ. 
ഇവിളട നടക്കുന്ന ഖനനംആവാ
സവ്യവസ്ഥളയ നശിപ്പിക്കും.

ഒര പ്രമത്യക താപീയെലന
ത്ിന്റ (Thermo dynamics) വി
മധയ�ായിട്ാണ്റ ഈ തീരം വർ
ത്ിക്കുന്നത്റ. അതിലുണ്ടാകുന്ന 
�ാ്ം പ്രാമ്ശിക കാലാവസ്ഥാ 
വ്യതിയാനങ്ങൾക്കിടയാക്കും. 
പശ്ചാത്ല വികിരണം (Backgro
-und Radiation) വർദ്ിപ്പിക്കും. 
ശജവശംഖലയിളല താളഴത്
ട്ിലുള്ള ജീവികമെയും സസ്യങ്ങ
മെയും(Flora and fauna) ഇത്റ ബാ
ധിക്കും. തുടർന്ന്റ മുകൾത്ട്ിളറെ 
തകർച്ചയ്ക്കും ഇതിടയാക്കും.

ആമഗാെ താപനത്ിളറെ �ല
�ായി സമുദ്ജലനിരപ്പ്റ ഉയരക
യാണ്റ. നിരവധി കായലുകളം 
ന്ികളം മതാടുകളം ളവള്ളളക്ക
ട്ടുകളം ഉള്ളതും സമുദ്നിരപ്പിൽ 
താളഴയുള്ള കുട്നാട്റ ഉൾളപ്പളട
യുള്ള കിഴക്കൻ പ്രമ്ശങ്ങളെ 
സംരക്ിച്ചു നിർത്തുന്നത്റ നീണ്ട
കരമുതൽ ളെല്ാനംവളരയുള്ള 
കടൽതീരളത് �ണൽതിട്യാ
ണ്റ. ആലപ്പുഴ, ആലപ്പാട്റ തീര
ങ്ങെിൽ സാന്ദ്രതമയറിയ കരി�
ണലാണ്റ തീരത്ിന്റ സ്ഥിരത 
നല്കുന്നത്റ . ഇത്റ വാരിയാൽ തീരം 
അമലാസരളപ്പടുകയും കടലാക്ര
�ണം രൂക്�ാവകയും കര നഷ്
ളപ്പടുകയും ളെയ്യും. �ണൽതിട് 
നഷ്ളപ്പട്ാൽ കടലും കായലുകളം 
മെർന്ന്റ ആലപ്പുഴ ജില്യുളട ഭൂ
രിഭാഗവം ളകാല്ം ജില്യുളട വട
ക്കൻ ഭാഗവം ഭൂമുഖത്തുനിന്ന്റ തു
ടച്ചുനീക്കളപ്പടും. ശുദ്ജല മ്ാ
തസുകൾ നശിക്കും. പരിസ്ഥിതി 
സംരക്കർ ഇതിമനാടകം നി
രവധി മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി 
കഴിഞ്.

സമുദ്നിരപ്പിന്റ താളഴയുള്ള 
പ്രമ്ശം എന്നനിലയിലും �നുഷ്യ 
പ്രവർത്ങ്ങളളട �ല�ായി പാ
രിസ്ഥിതിക ആ�ാതം ഏറ്റുവാ
ങ്ങുന്ന പ്രമ്ശം എന്നനിലയിലും 
�ാത്ര�ല് ആമഗാെ പ്രാധാന്യമുള്ള 
കാർഷിക ശപതൃകപ്രമ്ശം എന്ന 
നിലയിലും മലാക ശ്രദ്യിമലക്ക്റ 
വന്നുളകാണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രമ്ശ�ാ
ണ്റ കുട്നാട്റ. സമുദ്നിരപ്പിൽ 
നിന്നും  0.6 മുതൽ 2.2  �ീ്ർവ
ളര താഴ്ന്നപ്രമ്ശ�ായ ഇവിടം മക
രെത്ിളറെ ളനല്റയായി അറിയ
ളപ്പടുന്നു. കുട്നാട്ിളല ളനൽകൃഷി
യുളട ആരംഭകാലം മുതൽ വർഷ

ത്ിൽ ഒര പ്രാവശ്യം മവനൽ
ക്കാലത്ാണ്റ കൃഷി നടത്ിയി
രന്നത്റ. ഈ കൃഷി പുഞ്കൃഷി 
എന്നാണ്റ അറിയളപ്പട്ിരന്നത്റ. 
മവനൽ കാലത്്റ ളകാച്ചി കായ
ലിലൂളടയും കായംകുെം കായലി
ലൂളടയും �റ്റും ഓരളവള്ളം (ഉപ്പ്റ 
ളവള്ളം) കടലിൽനിന്നും മവമ്
നാട്്റ കായലിലും മതാടുകെിലും 

എത്തും. കൃഷിയിടങ്ങെിൽ ഓര
ളവള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ ഓര
മുട്ടുകൾ എന്നറിയളപ്പടുന്ന താല്കാ
ലിക ബണ്കൾ നിർമ്മിച്ചാണ്റ 
പുഞ്കൃഷി ളെയ്തു വന്നിരന്നത്റ.

�ഴക്കാലത്്റ 5 ന്ികെിൽനി
ന്നും ളവള്ളള�ത്ി ളവള്ളളപ്പാ
ക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഒര വർഷം 
രണ്കൃഷി എന്നത്റ സാധ്യ�ായി
ല്. ഓര കയ്വം ളവള്ളളപ്പാക്ക
വം നിയന്തിച്ച്റ എങ്ങന ഭക്്യ 
ഉല്പാ്നം വർദ്ിപ്പിക്കാം എന്ന്റ 
1930 കെിൽ തളന്ന ഭരണകൂടം 
ആമലാെനകൾ തുടങ്ങി. പമ്, 
അച്ചൻമകാവിൽ , �ണി�ല ആറു
കെിൽ നിന്നുള്ള ജലം അറബി
ക്കടലിമലക്ക്റ ഒഴുക്കി കെയുന്നതി
ന്റ വീയപുരത്തുനിന്നും ൊനൽ 
നിർമ്മിച്ച്റ മതാട്പ്പള്ളിയിൽ സ്ിൽ
മവ സ്ഥാപിക്കുക, ഉപ്പുളവള്ളം 
കയറുന്നത്റ തടയുന്നതിനായി 
തണ്ീർമുക്കത്്റ ബണ്ട്റ നിർമ്മി
ക്കുക, അപ്പർ കുട്നാട്ിൽനിന്നും 
പ്രെയജലം മവമ്നാട്്റ കായലിൽ 
എത്ിക്കുന്നതിനും ഗതാഗതത്ി
നും െങ്ങനാമശരിയിൽനിന്നും 
ആലപ്പുഴയിമലക്ക്റ മറാഡും അതി
മനാട്റ മെർന്ന്റ കനാലും നിർമ്മി
ക്കുക എന്നിവയായിരന്നു പദ്
തികൾ.

ആ്്യം പദ്തിയിട്ത്റ മതാട്
പ്പള്ളിയിലൂളട ഒര ളസക്കറെിൽ 
5343 �ന�ീ്ർ ളവള്ളം ഒഴുക്കി
ക്കെയാനാണ്റ. എന്നാൽ സ്ിൽ
മവയുളട ഡിശസൻ തയ്ാറാക്കി
യത്റ 1811 �ന�ീ്ർ ളവള്ളം ഒര 
ളസക്കറെിൽ ഒഴുക്കിക്കെയാനാ
ണ്റ. 1958 ൽ പണി പൂർത്ിയാ
യമപ്പാൾ ളവള്ളത്ിളറെ അെവ്റ 
566 �ന�ീ്റായി കുറഞ്. അതി
നാൽ പ്രെയജലം പദ്തിയിൽ 
വിഭാവന ളെയ്തതുമപാളല ഒഴുക്കി
ക്കെയാൻ കഴിയാളതവന്നു. 2018 
ളല ളവള്ളളപ്പാക്കത്ിനുമശഷവം 
അതിനു മുമ്ം കുട്നാടിളറെ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്ിലും അല്ാ
ളതയും നിരവധി ഏജൻസികൾ 
പഠിക്കുകയും പരിഹാരം നിർമദ്

ശിക്കുകയും ളെയ്തു. പരിഹാര നിർ
മദ്ശങ്ങൾ യഥാസ�യവം നിർമദ്
ശിക്കളപ്പട് അെവിലും തൂക്കത്ി
ലും നടപ്പിലാക്കുവാൻ സർക്കാർ 
സന്നദ്�ായില്. വീയപുരത്തുള്ള 
കനാലിളറെ ളകാപ്പാറ വെവ്റ 3 
കിമലാ�ീ്ർ നിവർത്ി മനളര
യാക്കുക, മതാട്പ്പള്ളി ലീഡിംഗ്റ 
ൊനലിളറെ ആഴവം വീതിയും കൂ

ട്ടുക, മതാട്പ്പള്ളി സ്ിൽമവ ശാ
സ്തീയ�ായി പുതുക്കിപണിതു �ാ
മനജ്റ�റെ്റ-ഓപ്പമറഷൻ ള�ച്ചളപ്പ
ടുത്തുക, മതാട്പ്പള്ളി ളപാഴി മുഖ
ത്്റ �ണൽ അടിയുന്നത്റ തടയു
ന്നതിന്റ groyne നിർമ്മിക്കുക 
തുടങ്ങിയവയായിരന്നു നിർമദ്ശ
ങ്ങൾ. ഇവ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്റ 
മവണ്ടത്റ.

ളസൻരെൽ വാട്ർ കമ്മീഷൻ 
2018 ആഗസ്റിലുണ്ടായ പ്രെയളത്
ക്കുറിച്ച്റ പഠിച്ചു സ�ർപ്പിച്ച റിമപ്പാർ
ട്ിളലാന്നും തീരവരമ്്റ കുഴിക്കണ
ള�ന്നു പറയുന്നില്. കടലിളറെയും 
കായലിളറെയും ജലവിതാനം കണ
ക്കിളലടുത്്റ, ളപാഴിയിളല ജല
നിരപ്പ്റ സമുദ്നിരപ്പിമനക്കാൾ 
ഉയർന്നിരിക്കുമമ്ാൾ ളപാഴിതുറ
ക്കുന്നതിന്റ ആരം എതിരല്. അത്റ 
പലമപ്പാഴും സ്ാഭാവിക�ായി സം
ഭവിക്കുകയും ളെയ്ാറുണ്ട്റ. കാല
വർഷക്കാലത്്റ കുട്നാട്ിൽ ജല
വിതാനം സമുദ്നിരപ്പിനു മുകെിൽ 
ആകുമമ്ാൾ ളപാഴി താമന തുറ
ക്കും. ളെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാ
യാൽ പ്രമ്ശളത് ആളകൾ അത്റ 
തുറന്നുളകാടുക്കും.

ഏ്ിറക്കങ്ങെിൽ ഉപ്പുളവള്ളം 
നിയന്തിക്കുവാൻ സ്ിൽമവ ഉപ
മയാഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്ിൽമവ
യുളട ആളകയുള്ള 40 ഷട്റുകെിൽ 
6 ഷട്റുകൾ �ാത്ര�ാണ്റ യഥാസ
�യം അടയ്കാനും തുറക്കാനും കഴി
യുന്നത്റ. മവലിമയ് സ�യങ്ങെിൽ 
പലമപ്പാഴും ഷട്റുകൾ മൊർന്നും 
തകർന്നും സ്ിൽമവയിലൂളട ഉപ്പു 
ളവള്ളം കയറി കുട്നാട്ിൽ ഏക്ക
റ്റ കണക്കിന്റ സ്ഥലത്്റ കൃഷി 
നശിക്കുകമയാ കൃഷി ളെയ്യുവാൻ 
കഴിയാളത വരകമയാ ളെയ്തിട്ടു
ണ്ട്റ. ളപാഴി മുഖത്്റ നിന്ന്റ �ണൽ 
കുഴിച്ച്റ �ാ്ി ആഴവം വീതിയും 
കൂട്ിയാൽ ഇത്റ നിത്യ സംഭവ�ാ
കും. 

ആമഗാെതാപനത്ിളറെ പശ്ചാ
ത്ലത്ിൽ മലാകത്്റ തീരസം
രക്ണത്ിന്റ ഉതകുന്ന തരത്ിൽ 
തീരഖനനം ഒട്ടു�ിക്ക രാജ്യങ്ങളം 

നിമരാധിച്ചിരിക്കയാണ്റ. കടുത് 
നിയന്തണങ്ങൊളണവിളടയും. 
മലാകള�മ്ാടും കടൽതീരം രൂ
പളപ്പടുത്ി(Beach formation) 
കടലാക്ര�ണളത് മനരിടുന്ന രീതി 
വികസിപ്പിച്ചു ളകാണ്ടിരിക്കുകയാ
ണ്റ. ഖനനം തകർത് ഏഷ്യനാ
ഫ്ിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഖനനം നി
മരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ൻ, ഫ്ാൻ
സ്റ തുടങ്ങിയ നിരവധി യൂമറാപ്യൻ 
രാജ്യങ്ങൾ ഖനനത്ിന്റ കടുത് 
നിയന്തണങ്ങൾ ഏർളപ്പ
ടു ത് ി യ ി ര ി ക്കു ന്നു . 
എന്നാൽ പരിസ്ഥിതി
ളയ തിരിച്ചുപിടിച്ചു 
സംരക്ിക്കുന്നതിനു
പകരം നശിപ്പിക്കുന്ന 
പരിപാടിയാണിവിളട 
നടക്കുന്നത്റ.

2019 മുതൽ കുട്നാടിളന രക്ി
ക്കാൻ എന്ന മപരിൽ  മതാട്പ്പ
ള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന കരി�ണൽ 
ഖനനത്ിളന്നതിളര ജനങ്ങളളട 
പ്രതിമഷധം ഉയർന്നുവന്നു. ഇത്
രം പ്രതിമഷധങ്ങളെ തകർക്കാൻ 
കരി�ണൽ മലാബിയും സർക്കാ
രം മപാലീസും ഭരണ-പ്രതിപ
ക്ളത് പല രാഷ്ട്രീയപാർട്ിക
ളം രംഗളത്ത്ി. അവരളട പി
ണിയാളകളെ സ�രമനതൃത്ത്ിൽ 
അവമരാധിച്ചു. െിലളര വിലളക്ക
ടുത്തു. സാധാരണക്കാരളടമ�ൽ 
നിരവധി മപാലീസ്റ മകസുകൾ 
രജിസ്ടർ ളെയ്തു. 

മനരളത് സൂെിപ്പിച്ച 2003-
04 കാല�ട്ത്ിൽ നടന്ന വിജയം 
വരിച്ച കരി�ണൽ ഖനനവിരദ് 
സ�രത്ിളറെ ഭാഗ�ായി തൃക്കുന്ന
പ്പുഴ കുമ്െം ഓഡിമ്ാറിയത്ിൽ 
നടന്ന �ഹാ കൺവൻഷനിൽ 
പളങ്കടുത്തുളകാണ്ട്റ അന്ന്റ സിപി
ഐ(എം)ളറെ സംസ്ഥാന ളസക്ര
ട്റിയായിരന്ന പിണറായി വിജ
യൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്റ തീരത്തു നിന്നും 
കരിണൽ ളകാണ്മപാകാൻ അനു
വ്ിക്കിളല്ന്നും സിപിഐ(എം) 
കരി�ണൽ ഖനനത്ിളനതിരാ
ണ്റ എന്നു�ാണ്റ.

എന്നാൽ ഇടതുപക് രാഷ്ട്രീ
യളത് എന്നല്, അല്പം ജനാധി
പത്യ സ്ഭാവമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങ 
ളെമപ്പാലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന രീതി
യിലാണ്റ സിപിഐ(എം) ഈ 
മ�ഖലയിൽ കള്ളപ്രൊരണവം 
ഭീഷണിയും പ്രമലാഭനവം നട
ത്തുന്നത്റ. കുട്നാടിളന രക്ിക്കാ
നാണ്റ �ണൽ നീക്കംളെയ്യുന്നത്റ, 
ഖനന�ല് നടക്കുന്നത്റ ളപാഴിമു
ഖം ആഴംകൂട്ടുകയാണ്റ, സർക്കാ
രിളന്നതിളര സ�രം ളെയ്താൽ 
മകസുകള�ായി മകാടതിയും 
മപാലീസ്റ മസ്റഷനും കയറി ഇറ
ങ്ങി ജീവിതം പാഴാമക്കണ്ടിവരം 
തുടങ്ങിയ പ്രെരണം സജീവ�ാ
യി നടന്നുളകാണ്ടിരിക്കുന്നു. �റു
വശത്്റ ജനങ്ങളളട ്ാരിദ്്യവം 
നിസ്സഹായാവസ്ഥയും മുതളലടു
ത്്റ വീടുകളളട വാതുക്കൽ ഭക്്യ
ധാന്യ കിറ്റുകൾ, ള�ാശബയിൽ 

മ�ാണുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇരട്ി
ളറെ �റയിൽവച്ചിട്ടു മപാകുന്നു. 
ഇത്രത്ിൽ എല്ാത്രം ഭീഷ
ണികളം പ്രമലാഭനങ്ങളം അതി
ജീവിച്ചാണ്റ സ�രം മുമന്നാട്ടു മപാ
കുന്നത്റ.

ഈ സാഹെര്യത്ിലാണ്റ 
�ാതൃകാ അദ്്യാപക അവാർഡ്റ 
മനടിയ വിര�ിച്ച അദ്്യാപകൻ 
സുമരഷ്റ കു�ാറിളറെ മനതൃത്ത്ിൽ 

കരി�ണൽ ഖനനവിരദ് 
ഏമകാപന സ�ിതി രൂപം 

ളകാണ്ടത്റ. എസ്റ യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ) 
ആലപ്പുഴ ജില്ാ ളസ
ക്രട്റിമയ്്റ അംഗവം 
2003-04 കാല�ട്

ത്ിൽ വിജയംവരിച്ച 
കരി�ണൽ ഖനനവിരദ് 

ജനകീയ സ�രസ�ിതി ളസക്ര
ട്റിയു�ായിരന്ന ആർ. പാർത്
സാരഥി വർമ്മ  ഈ സ�ിതിയു
ളട രക്ാധികാരിയായി. മകരെ 
സംസ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിമരാധ 
സ�ിതി ഉൾളപ്പളട നിരവധി സം
�ടനകളം നിസ്ാർത്രായ വ്യ
ക്തികളം ഏതാനും െിലരാഷ്ട്രീയ 
പ്രസ്ഥാനങ്ങളം അണിനിരന്ന
മതാളട സ�രം ശക്ത�ാകാൻ തു
ടങ്ങി. രാപകൽ സത്യാഗ്രഹം 85 
്ിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു കഴിഞ്.

2021 ജൂൺ 2ന്റ തീരമ്ശത്്റ 
പ്രതിമഷധ ി്നം ആെരിച്ചു. അമന്ന 
്ിവസം പുറക്കാട്റ പഞ്ായത്ിൽ 
തീരമ്ശ ഹർത്ാൽ നടന്നു. തു
ടർന്ന്റ ജൂശല 7ന്റ തീരമ്ശ സ�ര 
പ്രഖ്യാപന �ഹാ സമമ്മെനം നട
ന്നു. പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്
കൻ സി.ആർ. നീലകണ്ഠൻ ഉൽ
�ാടനം ളെയ്തു. ജനകീയ പ്രതി
മരാധ സ�ിതി ജില്ാ പ്രസിഡറെ്റ 
അഡ്മക്ക്്റ �ാതയു മവെങ്ങാടൻ, 
കർഷക മനതാവ്റ പി.്ി. മജാൺ 
ഉൾളപ്പളട നിരവധി മനതാക്കൾ 
സമമ്മെനത്ിൽ പളങ്കടുത്തു. കട
ലമ്മക്ക്റ ളപാങ്കാല ഇട്ടുളകാണ്ട്റ 
കരി�ണൽ കടത്തുന്ന മലാറികൾ 
ഉപമരാധിച്ചു. കരി�ണൽ കയ്ിയ 
മടാറസ്റ മലാറി ഉപമരാധിച്ച സ�ര 
സ�ിതി കൺവീനർ ശ്രീകു�ാർ, 
ശവസ്റ ളെയർ�ാനും എസ്റ യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ) ജില്ാ കമ്മ
്ി അംഗവ�ായ ബി.ഭദ്ൻ തുടങ്ങി 
സ്തീകൾ ഉൾളപ്പളട നിരവധി സ�ര 
മനതാക്കളെ യാളതാര പ്രമകാ
പനവം കൂടാളത മപാലീസ്റ മൃഗീ
യ�ായി തല്ി െതച്ചു.  ളകഎംഎ
സ്റ ് ിയു(മകരെ �ത്സ്യ സംസ്ക്കരണ 
ളതാഴിലാെി യൂണിയൻ ) മനതാവം 
കഴിഞ് നിയ�സഭ ളതളഞ്ടു
പ്പിളല എസ്റ യുസിഐ (കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ) സ്ഥാനാർത്ിയു�ായിരന്ന 
ളക.പി.സുശബ്ളയ ബൂട്ിട്്റ െവ
ട്ി പരിമക്കൽപ്പിച്ചു. �ള്ാര സ�ര 
മനതാവിളറെ ശക തല്ിച്ചതച്ചു. 
ഈ സംഭവം ദൃശ്യ�ാധ്യ�ങ്ങെിൽ 
ഉൾളപ്പളട വലിയ വാർത് ആകു
കയും സ�രം മകരെത്ിളറെ ആളക 

�രിമണല് ഖനനവിരുദ്ധ സമര്ിനച് അഭിവാദ്ം അര്പ്പിച്ചുന�ാണ്ച് 
ശഡാ.േി.ഗീ� സമരേന്തലില്
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(8-ാം ശേജില് നിന്നച്)
ശ്രദ് പിടിച്ചു പറ്റുകയും ളെയ്തു. 

ഇടതുപക് രാഷ്ട്രീയം സ�ര 
രാഷ്ട്രീയ�ാണ്റ. ഭരണത്ിളറെ അവ
സരവം സാദ്്യതകളം സ�രരാ
ഷ്ട്രീയളത് മപാഷിപ്പിളച്ചടുക്കാ
നാണ്റ ഉപമയാഗിമക്കണ്ടത്റ. മൂ
ന്നുപതി്ാണ്കാലം ബംഗാൾ 
അടക്കി ഭരിച്ച ഇടതുപക് മുന്ന
ണിയുളടയും അതിനു മനതൃത്ം 
ളകാടുത് സിപിഐ(എം)ളറെയും 
ബംഗാെിളല ഇന്നളത് അവസ്ഥ 
ആ പാർട്ിയുളട മനതാക്കന്ാരം 
പ്രവർത്കരം ഓർക്കുന്നത്റ നന്നാ
യിരിക്കും. അവരളട തകർച്ചക്കു 
ആക്കം കൂട്ിയ നന്ിഗ്രാം സ�ര
വം. എൽഡിഎ�ിളറെ രണ്ടാം 
വിജയം എന്തും ളെയ്ാനുള്ള ശല
സൻസ്റ അല് എന്ന്റ മകന്ദ്ര സർ
ക്കാരിളറെ നയങ്ങൾളക്കതിളര 
പ്രഹസന സ�രം നടത്തുന്നസി

പിഐ(എം)ന്റ മബാദ്്യമുണ്ടാ
യിരിക്കണം.

ഇവിളട ഒര കാര്യം കൂടി പരാ
�ർശിമക്കണ്ടതുണ്ട്റ. ജനങ്ങളെ 
ആളക ദുരിതത്ിൽ ആഴ്തിയ 
മകാവിഡ്റ എന്ന �ഹാ�ാരിളയ 
മകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരകൾ 
ഒര അവസര�ായി കരതി ജന
ങ്ങൾക്കതിളര പുതിയ നയനങ്ങ
ളം നടപടികളം ളകാണ്വരക
യാണ്റ. മകന്ദ്ര സർക്കാർ ളകാണ്
വന്ന കാർഷിക നിയ�ങ്ങൾ സം
സ്ഥാന സർക്കർ  ളകാണ്വന്ന 
മകാവിഡ്റ അനന്തര െികിത്സക്ക്റ 
സർക്കാർ ആശുപത്രികെിൽ  െി
കിത്സാ �ീസ്റ ഏർളപ്പടുത്ിയ 
ഉത്രവ്റ അങ്ങളന നിരവധി ഉ്ാ
ഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ 
കഴിയും. മകാവിഡ്റ ആയതിനാൽ 
ജനങ്ങൾക്ക്റ സം�ടിച്ച്റ സ�രം 
ളെയ്ാൻ കഴിയില്. കരി�ണൽ 

ഖനനത്ിളനതിളര മകാവിഡ്റ 
മപ്രാമട്ാമക്കാൾ പാലിച്ച്റ �ാസ്ക്ക്റ 
വച്ച്റ, സാനിശ്സർ ഉപമയാഗി
ച്ച്റ, അകലം പാലിച്ച്റ സ�രം ളെ
യ്തവളര മപ്രാമട്ാമകാൾ ലം�ിച്ച്റ 
മപാലീസ്റ തല്ിച്ചതച്ച്റ അറസ്റ്റ 
ളെയ്ത്റ ജീപ്പിൽ കുത്ി നിറച്ച്റ 
ളകാണ്മപാകും. പമക് മകസും 
പിഴയും സ�രക്കാർക്ക്റ എതിളര
യാണ്റ. നിരവധി മകസുകൊണ്റ 
ഇതിമനാടകം സ�രം ളെയ്തവർ
ക്ക്റ എതിളര രജിസ്ടർ ളെയ്തിട്ടു
ള്ളത്റ. എന്നാൽ ഭരണപക് പാർ
ട്ികളളട മയാഗങ്ങൾമക്കാ സർ
ക്കാർ പരിപാടികൾമക്കാ ബിവ
മറജസ്റ ഔട്്റ ളലറ്റുകൾമക്കാ 
ബസ്സുകെിൽ ആളകളെ തിക്കി 
നിറച്ച്റ ളകാണ്മപാകുന്നതിമനാ 
മകാവിഡ്റ മപ്രാമട്ാമക്കാൾ ഒര 
പ്രശ്നമ� അല്.

സ�രം �ാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു 
കഴിഞ്. ആഗസ്റ്റ 19 ന്റ ളസക്ര
ട്റിമയ്ിളറെ മുന്നിൽ നടന്ന പ്ര
തിമഷധ ധർണ് പ്രതിപക് 
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മനതാവ്റ ശ്രീ ് ി.എൻ പ്രതാപൻ 
ഉൽ�ാടനം ളെയ്തു. എസ്റ യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ) സംസ്ഥാന 
ളസക്രമട്റിയ്്റ അംഗം സഖാവ്റ 
ആർ.കു�ാർ, ജനകീയ പ്രതിമരാധ 
സ�ിതി ജനറൽ ളസക്രട്റി ഷാജർ 
ഖാൻ തുടങ്ങിയവർ ധർണ്ളയ 
അഭിസംമബാധന ളെയ്തു. വി.എം.
സുധീരൻ തുടങ്ങി നിരവധി മന
താക്കൾ സ�രളത് ശക്ത�ായി 
അനുകൂലിക്കുകയും ഖനനം നിർ
ത്ി ളവക്കണള�ന്ന്റ സർക്കാരി
മനാട്റ ആവശ്യളപ്പടുകയും ളെയ്തു. 
ളക.ളക.ര� എം.എൽ.എ, സാമൂ
ഹ്യ പ്രവർത്ക പി.ഗീത തുടങ്ങി 
നിരവധി പ്രമുഖർ സ�ര പന്തൽ 
സന്ർശിച്ച്റ പിന്തുണ അറിയിച്ചു 
ളകാണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സർ
ക്കാർ ഇതുവളര സ�രം ളെയ്യുന്ന
വര�ായി െർച്ച നടത്ാമനാ 
ഖനനം അവസാനിപ്പിക്കാമനാ 
തയ്ാറായിട്ില്. ഒര പ്രസ്ഥാനം 
ജനപക്ത്ാമണാ എന്നറിയാ
നുള്ള എളപ്പ �ാർഗ്ഗം ജനകീയ 

സ�രങ്ങമൊട്റ അവർ സ്ീകരി
ക്കുന്ന നിലപാടാണ്റ.

ഈ സ�രം ശക്തിളപ്പമടണ്ട
തും മകരെ�ാളക വ്യാപിമക്കണ്ട
തു�ായ സ�ര�ാണ്റ. കാരണം കാ
ലാകാലങ്ങൊയി ഇവിളട ഭരണം 
നടത്തുന്നവർ മകാർപമററ്റുകളളട
യും ദുരമൂത് മുതലാെി�ാരളടയും 
താല്പര്യാർത്ം നടപ്പിലാക്കിയ 
നയങ്ങളം നടപടികളം മകരെ
ളത് �നുഷ്യനിർമ്മിത പാരിസ്ഥി
തിക പ്രശ്നങ്ങളളട പറു്ീസയാക്കി 
�ാ്ിയിരിക്കുന്നു. ളക-റയിൽ വി
രദ് സ�രവം കരി�ണൽ ഖന
നവിരദ് സ�രവം മകരെത്ിന്റ 
ശരിയായ ്ിശ നൽകുന്ന സ�ര
ങ്ങൊണ്റ. വിജയിമക്കണ്ട സ�ര
ങ്ങൊണ്റ. കൂടുതൽ ജനപങ്കാെി
ത്മത്ാളടയുള്ള ഉശിരൻ സ�
രങ്ങൾക്ക്റ �ാത്രമ� സർക്കാരിളറെ 
കണ് തുറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയു . 
അതിനായി എല്ാ വിഭാഗം ജന
ങ്ങളം മുമന്നാട്്റ വരണള�ന്ന്റ അഭ്യർ
ത്ിക്കുന്നു.

�ടുത് �ത്സരപ്പരീക്യിലൂ
ളട ളകഎഎസ്റ(മകരെ അഡ്റ �ി
നിമസ്ട്ീവ്റ സർവീസ്റ) മനടിയ 
�ിടുക്കളര ളജപിഎ അഭിനന്ിക്കു
ന്നു. മകരെത്ിളറെ ഭരണപരി
ഷ്ാര െരിത്രത്ിളല �ഹത്ായ 
ഒര ചുവടു വയ്റപ്പ്റ എന്ന �ട്ിൽ 
ളക എഎസിളന ളകാണ്ടാടുന്ന
ത്റ െില കാര്യങ്ങൾ പരിമശാധി
ച്ചിട്്റ മവണള�ന്ന്റ ളജപിഎ (മജാ
യിറെ്റ പ്ലാ്്റ മ�ാം ഓ�്റ ആക്ൻ 
ഓ�്റ ഗവളമെറെ്റ ആൻഡ്റ 
അശലഡ്റ ളസക്ടർ എംമപ്ലായീ
സ്റ അമസാസിമയഷൻസ്റ) അഭി
പ്രായളപ്പടുന്നു.

1997ൽ അന്നളത് മുഖ്യ�ന്തി 
ഇ.ളക.നായനാർ ളെയർ�ാനും  
സിപിഐ(എം) മനതാവ്റ വി.ളജ. 
തങ്കപ്പൻ ശവസ്റ ളെയർ�ാനു�ായ 
ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മി്ിയാണ്റ 
ളകഎഎസ്റ സംവിധാനത്ിനു 
ശുപാർശ ളെയ്തത്റ. ആമഗാെവ
ത്റകരണ നയങ്ങൾക്ക്റ അനുസൃ
ത�ായി സർക്കാർ സംവിധാന
ങ്ങളെ ഉടച്ചു വാർക്കാനായി മക
ന്ദ്രത്ിളല അന്നളത് മകാൺഗ്ര
സ്റ  സർക്കാരിളറെയും മലാകബാ
ങ്ക്റ  പദ്തികളളടയും ഭാഗ�ായി
രന്നു ആ ഭരണപരിഷ്കാരക്കമ്മി്ി.  
മലാകത്്റ ഇന്ന്റ കാണുന്ന വിനാശം 
വിതച്ച LPG (ഉ്ാരവൽക്കരണം,
സ്കാര്യവൽക്കരണം, ആമഗാെ
വൽക്കരണം) നയങ്ങൾക്ക്റ അനു
സൃത�ായി സർക്കാർ സംവിധാ
നളത് പരവളപ്പടുത്ാനായി 
1996 ൽ മകന്ദ്ര ഗവളമെറെ്റ നൽ
കിയ �ാർഗ ് ർശനങ്ങൊണ്റ ആ 
കമ്മി്ിളയ നയിച്ചത്റ. അന്ന്റ നി
ലവിലിരന്ന എൽഡിഎ�്റ സർ
ക്കാരാണ്റ മകരെത്ിൽ ആമഗാ
െവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്ക്റ ശക്ത
�ായ അടിത്റ പാകിയത്റ. ഡി
പിഇപി മുതലായ മലാകബാങ്ക്റ 
പദ്തികൾ അങ്ങളനയാണ്റ മക
രെത്ിൽ ഉറച്ചത്റ. അധികാര വി
മകന്ദ്രീകരണം, ജനകീയ ആസൂ
ത്രണം എന്നിങ്ങളനയുള്ള പദ്

തികളളടയും നയപര�ായ അടി
ത്റ ആമഗാെവൽക്കരണത്ി
മറെത്റ തളന്ന. ഇടത്റ മലബൽ 
ഒട്ിച്ചു വച്ച്റ അവതരിപ്പിച്ചുളവന്നു 
�ാത്രം. 

ഇമത തുടർന്നാണ്റ 2001ൽ 
ADB- മലാകബാങ്ക്റ പദ്തിയായ 
MGP (Modernising Government 
Program)വന്നത്റ.  യുഡിഎ�്റ 
സർക്കാരാണ്റ  അമപ്പാമഴക്കും 
അധികാരത്ിൽ എത്ിയളത
ങ്കിലും നായനാർ സർക്കാരിളറെ 
കാലളത് ഭരണ പരിഷ്ാര കമ്മി
ഷളറെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാ
ക്കുക എന്നതായിരന്നു MGP യുളട 
ഒര പ്രധാന അജണ്ട. എ.ളക. 
ആറെണി എന്ന സാത്ിക പരി
മവഷമുള്ള മുഖ്യ�ന്തിയുളട യഥാർ
ത് മുഖം അന്നാണ്റ മകരെം കണ്ട
ത്റ. ളക.എം.എബ്രഹാം എന്ന 
ഐ എ എസ്റ ഉമ്്യാഗസ്ഥളറെ 
സഹായമത്ാളട മലാകബാങ്ക്റ 
നയങ്ങൾ മകരെത്ിൽ തകർ
ത്ാടി. Kerala Fiscal Reforms 
Program എന്ന MGP യുളട ഒര 
�ടകപദ്തി പ്രകാരം വന്ന 
2002ളല കറുത് ഉത്രവം, അതി
ളനതിളര മകരെത്ിളല സർ
ക്കാർ ജീവനക്കാർ നടത്ിയ 
ഐതിഹാസിക�ായ സ�രവം, 
പണിമുടക്ക്റ സ�രം സമ്പൂർണ്�ാ
യി മുമന്നാട്ടു മപാകമവ സ�രം 
പിൻവലിച്ചുളകാടുത്്റ സം�ട
നകൾ ഒറ്റുകാരായതും മകരെം 
കണ്. സ�രത്ിളറെ തുടക്കത്ിൽ 
ജനങ്ങളെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ
ളക്കതിളര തിരിച്ചു വിടുന്നതിൽ 
ഒര വിഭാഗം �ാധ്യ�ങ്ങളം മകാൺ
ഗ്രസ്സുകാരം വലത്റ ശക്തികളം 
വിജയിച്ചു.  എങ്കിലും എസ്റ യുസി 
ഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ  ) എന്ന രാ
ഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം നടത്ിയ ഗംഭീര 
പ്രൊരണത്ിളറെ �ല�ായി ക്ര
മ�ണ ജനങ്ങൾ സ�രത്ിളറെ 
ഡി�ാന്റുകൾക്ക്റ അനുകൂല�ായി 
രംഗത്്റ വന്നു. ആ സന്ർഭത്ി
ലാണ്റ സ�രത്ിനു മനതൃത്ം 

ളകാടുത്ിരന്ന സർവീസ്റ സം
�ടനകൾ ളപാടുന്നനമവ സ�രം 
പിൻവലിച്ചത്റ. ഇര മുന്നണികൾ
ക്കു�ിടയിൽ അടിസ്ഥാന നയങ്ങ
െിലുള്ള സ�ീപനസ�ന്യം അമന്ന 
പ്രകട�ായിരന്നു. രണ് പതി്ാ
ണ്കൾക്ക്റ മുൻപ്റ നടന്ന കാര്യ
ങ്ങൊയത്റ ളകാണ്ടാണ്റ ഇത്രയും 
ഓർ�ളപ്പടുത്ിയത്റ.

നമ്മുളട ഉമ്്യാഗസ്ഥ മശ്രണി
യിൽ ഒര തട്ടുകൂളട വന്നാൽ കാ
ര്യക്�ത വരം എന്നു കരതുന്ന
ത്റ എളന്താര വങ്കത്�ാണ്റ. 
സിവിൽ സർവീസ്റ ജനങ്ങൾക്ക്റ 
അനുകൂല�ാവാത്തിളറെ കാരണം 
ബ്യൂമറാക്രസിയുളട �ടന അല്. 
മുതലാെിത് ഭരണകൂടം അടിസ്ഥാ
നപര�ായി ജനമസവനളത് 
ലക്്യം വക്കുന്നില് എന്നത്റ ളകാ
ണ്ടാണത്റ.അതുളകാണ് തളന്ന 
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കവിളട 
നീതി ലഭ്യവ�ല്. സാധാരണ ജന
ങ്ങളെ സംബന്ിച്ച കാര്യങ്ങൾ 
സങ്കീർണ�ായ നിയ�ങ്ങളം െട്
ങ്ങളം ളകാണ്ട്റ ബന്ിത�ാണ്റ . 
അത്റ കാര്യക്�തയുള്ള ഒര ഉമ ്്യാ
ഗസ്ഥൻ വിൊരിച്ചാൽ �ാത്രം പരി
ഹരിക്കാവന്ന മ�ഖലയല്. 
പാവങ്ങൾ നിയ�ക്കുരക്കിൽ ളപ്പ
ട്്റ ഉഴലുമമ്ാൾ �റുവശത്തു ധനി
കരളട, മൂലധനശക്തികളളട, കാ
ര്യങ്ങൾ �ിന്നൽ മവഗതയിൽ നട
ക്കും. ' ഈസ്റ ഓ�്റ ഡൂയിങ്റ ബി
സ്സിനസ്സ്റ' ഒളക്ക അവർക്ക്റ മവണ്ടി
യാണ്റ. ഉമ്്യാഗസ്ഥളറെ മസവന 
�മനാഭാവം കുറളച്ചാളക്ക വ്യത്യാ
സമുണ്ടാക്കിമയക്കാം . പളക് നി
യ�ബദ്�ാമയ അവർക്ക്റ കാര്യ
ങ്ങൾ ളെയാനാവൂ.

ളകഎഎസ്റ വഴി മനരിട്്റ ഒര 
ഉമ്്യാഗസ്ഥൻ ഒര ഉയർന്ന മപാ
സ്റിമലക്ക്റ പ്രമവശിക്കുമമ്ാൾ 
ളപ്രാമ�ാഷൻ പാമ്ൺ �ാറുള�
ന്ന്റ �ാത്രം. അല്ാളത സർവീസ്റ 
സീനിമയാറി്ി വഴി ളപ്രാമ�ാഷൻ 
കിട്ി �ദ്്യതല തസ്തികയിൽ വര
ന്നവർ എല്ാരം കഴിവ്റ ളകട്വർ 

എമന്നാ, മനരിട്്റ  ആ സ്ഥാനമത്
ക്ക്റ വരന്നവർ എല്ാവരം അതി
�ാനുഷർ എമന്നാ അർത്�ില്. 
വെളര അഹന്തമയാളടയും ജന
ങ്ങളെ ശത്രുവായി കണ്ട്റ ളപര
�ാറുന്നവളരയും ഈ  തലത്ിൽ 
നമുക്ക്റ െിലമപ്പാൾ കാമണണ്ടി 
വരം. ളകഎഎസ്റ വഴി ഐഎ 
എസിമലക്ക്റ എന്ന ലക്്യം വച്ചു 
കടന്നു വരന്നവളരാന്നും സംസ്ഥാന 
സിവിൽ സർവീസിളന ള�ച്ചളപ്പ
ടുത്തുന്ന �ടകങ്ങൊവണള�ന്നി
ല്. ളകഎഎസ്റ നിയ�നങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്നമത്ാളട സംസ്ഥാന 
സർവീസിൽ സീനിമയാറി് ി ളപ്രാ
മ�ാഷൻ വൻ മതാതിൽ ളവട്ിക്കു
റക്കളപ്പടുന്നത്റ വഴി  ഉണ്ടാവന്ന 
ജഡത്ം സാധാരണ ജീവനക്കാ
രളട കാര്യക്�തളയ മ്ാഷക
ര�ായി ബാധിക്കുള�ന്നത്റ ഉറപ്പാ
ണ്റ. െില യുവ ഐഎഎസ്റ ഉമ്്യാ
ഗസ്ഥർ െടുല�ായി, ന്യായളത്
യും നിയ�ളത്യും മുറുളക പിടി
ച്ച്റ രാഷ്ട്രീയ ഇടളപടലുകളെ ളെ
റുത്തുനിന്ന്റ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാ
ക്കുന്നത്റ കാണാറുണ്ട്റ.  പളക് 
അവർ കാലാന്തമര വ്യവസ്ഥിതി
യുളട ഭാഗ�ായി �ാറുന്നു. വ്യവസ്ഥി
തി സൃഷ്ിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കകത്്റ 
വ്യക്തിക്ക്റ വലുതാളയാന്നും ളെ
യ്ാനാവില് എന്നർത്ം. സർക്കാ
രിളന നയിക്കുന്ന കക്ിരാഷ്ട്രീയ 
മനതൃത്ത്ിളറെ താല്പര്യത്ിന്റ 
വഴങ്ങാത്  ഐഎഎസ്സുകാളര 
തീളര നിസ്സാര�ായ ചു�തലകൾ 
�ാത്രം ളകാടുത്്റ മൂലക്കിരത്തുന്നതും 
നമ്മൾ കാണുന്നു. ഐഎഎസ്സു
കാർ മകന്ദ്രസർക്കാരിളറെ നിയ
ന്തണത്ിൽ ആയതുളകാണ്ട്റ 
അനുസരണയില്ാത് ഓ�ീസർ
�ാളര   സംസ്ഥാനഭരണാധികാ
രികൾക്ക്റ പൂർണ�ായി വരതി
യിൽ നിർത്ാൻ പ്ാളത മപാ
കാറുണ്ട്റ. ളകഎഎസ്റ തീർത്തും 
സംസ്ഥാന സർവീസ്റ ആയതു 
ളകാണ്ട്റ രാഷ്ട്രീയ മനതൃത്ത്ിനു 
മനരിട്്റ നിയന്തിക്കാനാവം. ഭാ

വിയിൽ ഐ എ എസ്റ ലക്്യം 
വക്കുന്നത്റ ളകാണ്ട്റ  അവളര വി
മധയരാക്കി �ാ്ി ഉപമയാഗിക്കാ
നു�ാവം.

യജ�ാനളറെ മുന്നിൽ വാലാ
ട്ിയും താളഴയുള്ളവരളട മ�ൽ 
കുരച്ചും നിലളകാള്ളുന്ന പുതിളയാ
ര �ദ്്യവർഗ്ഗ�ായിക്കൂളടന്നു�ില്. 
ഐഎഎസ്റ എന്ന ഹയർ ളലവൽ 
�ാമനജ്റള�ന്റു൦ ളകഎഎസ്റ എന്ന 
�ിഡിൽ ളലവൽ �ാമനജ്റള�ന്റു൦ 
പിളന്ന കുമറ കരാർ ജീവനക്കാ
ര൦ കൺസൾട്ൻസികള൦ എന്ന 
നിലയിമലക്ക്റ സർക്കാർ സർവ്വീ
സ്റ ചുരക്കളപ്പടുന്ന അവസ്ഥയി
മലക്കാണ്റ കാര്യങ്ങളളട മപാക്ക്റ.

ഐഎഎസ്റ മജാലി എമന്താ 
ഒര ആനക്കാര്യം എന്നു അവത
രിപ്പിച്ചുളകാണ്ട്റ  അതിളനാര 
അഭൗ� പരിമവഷം സൃഷ്ിച്ചു 
ളകാണ്ട്റ ളെറുപ്പക്കാരളട ജീവി
തലക്്യ�ാക്കി �ാ്ി കുഞ്ന്നാ
െിമല ഐ എ എസ്റ  പരീക്ക്ക്റ 
മവണ്ടി �ത്സരപ്പാച്ചിൽ സൃഷ്ിക്ക
ളപ്പട്ടു കഴിഞ്. ഐഎഎസ്റ മകാ
ച്ചിംഗ്റ എന്നത്റ അതിലാഭം ളകാ
യ്യുന്ന വൻകിട ബിസിനസ്സ്റ ഏർ
പ്പാടായി ഇന്ന്റ �ാറിക്കഴിഞ്. 
സ�ാന�ായ ഒര മ�ഖല ളകഎ
എസ്റ വഴി പുതുതായി സൃഷ്ിക്ക
ളപ്പട്ടു. ഉയർന്ന ളബൗദ്ിക മശഷി 
പ്രകടിപ്പിമക്കണ്ട �റ്റു  മ�ഖലക
െിമലക്കു വ്യാപാരിക്കുവാൻ മശ
ഷിയുള്ള വെളര സ�ർഥരായ പതി
നായിരക്കണക്കിന്റ ളെറുപ്പക്കാർ 
ളകഎഎസ്സിന്റ മവണ്ടിയുള്ള എലി
പ്പന്തയത്ിൽ ഏർളപ്പടും. അപൂർ
വം െിലർ വിജയത്ിളലത്തും. 
ബാക്കിയുള്ളവർ ളകാടിയ നിരാ
ശയിലും ളപടും. പഞ്ാബിളല 
മസ്റ്്റ സിവിൽ സർവീസ്റ റിക്രൂ
ട്റള�റെിൽ നടന്ന അതിഭീ��ായ 
അഴി�തിയും ഓർക്കുന്നത്റ നല്
താണ്റ. ചുരക്കത്ിൽ, ളകഎഎ
സ്റ അത്ര വലുതായി ളകാണ്ടാട
ളപ്പമടണ്ട ഒന്നാളണന്നു ളജപിഎ 
കരതുന്നില്.
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കെങ്ങറ ഭൂസ�ര നായകനും മകരെ
ത്ിളല അധഃസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങളളട 
ഉന്ന�നം ലക്്യ�ാക്കി ജീവിതാന്ത്യംവളര 
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ാളത പ്രവർത്ിച്ച മപാരാെി
യും സാധുജന വിമ�ാെന സംയുക്ത മവ
്ിയുളട സ്ഥാപകമനതാവം പ്രസിഡന്റും 
ആയിരന്ന ൊഹ മഗാപാലൻ ളസപ്ംബ
ർ 22ന്റ മകാവിഡ്റ ബാധളയതുടർന്ന്റ അന്ത
രിച്ചു.

മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയമനതാക്കളം സമു
്ായ സം�ടനാ മനതാക്കളം ഔപൊ
രികതയുളടമപരിലുള്ള അനുമശാെന വാ
ക്കുകൾമപാലും കുറിക്കാൻ തയ്ാറാകാളത 
ആ മവർപാടിളന അവഗണിച്ചു. അമദ്ഹ
ത്ിളറെ സ്മരണകൾമപാലും എത്രയുംമവ
ഗം കുഴിച്ചുമൂടാൻ പലരം ആഗ്രഹിച്ചു. �ര
ണാനന്തരവം ഒര നല് വിമശഷണത്ിന്റ 
അർഹതയില്ാത്വിധം അപ്രധാന�ായ 
സ്ഥാന�ാമണാ െരിത്രത്ിൽ അമദ്ഹ
ത്ിനുള്ളത്റ ? അങ്ങളന അവഗണിച്ചാൽ 
ഇല്ാതാകുന്നതാമണാ അമദ്ഹത്ിളറെ 
െരിത്ര പ്രസക്തി? 

സ�കാലിക മകരെത്ിൽ വെളര പ്ര
സക്ത�ായ ഒര സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്ന
ളത് തിരിച്ചറിഞ്്റ  അതിളറെ പരിഹാ
രളത് സംബന്ിച്ച്റ തളറെ �നസ്സിലാക്ക
ലിളറെ അടിസ്ഥാനത്ിൽ ഒര ലക്്യവം 
ഡി�ാൻഡും നിർണയിച്ച്റ, കൃത്യ�ായ മുദ്ാ
വാക്യം രൂപീകരിച്ച്റ, ശരിയായ �ാർഗവം 
ശശലിയും അടിസ്ഥാന�ാക്കി അസാധാ
രണവം അതിസാഹസികവ�ായ ഒര പ്ര
മക്ാഭം അമദ്ഹം തുടങ്ങിവച്ചു. ് ീർ�കാ
ലം വഴിളത്ാളത ആ പ്രമക്ാഭളത് നയി
ച്ചു. പ്രമക്ാഭം മനരിട് പ്രതിബന്ങ്ങൾളക്ക 
ല്ാം പരിഹാരം കളണ്ടത്ി മുമന്നാട്ടുമപായി. 
പ്രമലാഭനങ്ങളം പ്രമകാപനങ്ങളം വിജ
യകര�ായി അതിജീവിച്ചു മുമന്നറി. ആ 
മപാരാട്ത്ിലൂളട അമദ്ഹം നടന്നുകയറി
യത്റ മകരെത്ിളറെ ജനാധിപത്യ സ�ര
െരിത്രത്ിമലക്കുള്ള പടവകൊണ്റ. അവ
ഗണനകൾക്കും ആമക്പങ്ങൾക്കും �ാ
യ്കാൻ കഴിയുന്നതല് നിസ്തുല�ായ ജീവിത
സ�രംളകാണ്ട്റ പതിപ്പിച്ച ആ മുദ്കൾ.

ളെങ്ങറയിൽ ആർളക്കതിളരയാണ്റ 
അമദ്ഹം സ�രം നടത്ിയത്റ? ആർക്കു
മവണ്ടി ആയിരന്നു ആ സ�രം? മകരെ
ത്ിളല ഏ്വം ്രിദ്രായ �നുഷ്യർക്ക്റ 
ഭൂ�ി ലഭിക്കുന്നതിന്റ മവണ്ടിയായിരന്നു 
ആ സ�രം. യാളതാര മൂലധനവം ശകവശം 
ഇല്ാത്, കൃഷി�ാത്രം ളതാഴിലായി അറി
യാവന്ന ഒര ജനതയ്ക്കു്റ ആളരയും ആശ്ര
യിക്കാളത കൃഷിളെയ്ത്റ ജീവിക്കാൻ കൃഷി
ഭൂ�ി മവണം. അതിനുമവണ്ടി നടത്ിയ 
നിരവധി സ�രങ്ങൾളക്കാടുവിലാണ്റ ളെ
ങ്ങറയിൽ കുടിൽളകട്ി സ�രം ആരംഭി
ക്കുന്നത്റ. ഹാരിസൺ �ലയാെം പ്ലാമറെ
ഷൻസ്റ എന്ന ബ്രിട്ീഷ്റ കമ്നി നൂറിമല
ളറ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്്റ 100 വർഷക്കാല
മത്ക്ക്റ പാട്ത്ിളനടുത്തും പാട്ക്കാലാ
വധി കഴിഞ്ിട്ടും വിട്ടുളകാടുക്കാളത 
ശകവശം വച്ചിരിക്കുന്നതു�ായ, മകരെസർ
ക്കാരിളറെ വനംവകുപ്പിന്റ കീഴിൽവരന്ന 
ഭൂ�ിയാണ്റ ളെങ്ങറ റബ്ബർ എമസ്റ്്റ. റബർ 
ടാപ്പിംഗ്റ കഴിഞ്്റ ഉമപക്ിച്ച ഭൂ�ി അവർ 
അതിനായി ളതരളഞ്ടുത്ത്റ സ�രത്ി
ലൂളട ടാപ്പിംഗ്റ ളതാഴിലാെികൾക്കും ബു
ദ്ിമുട്ടുണ്ടാകരത്റ എന്നതുംകൂടി കണക്കി

ളലടുത്ാണ്റ.
ഭൂ�ി മവണം എന്ന ആവശ്യം അവർ 

ഉന്നയിച്ചത്റ സംസ്ഥാന സർക്കാരിമനാടാ
ണ്റ. അതിനായി സ�രം ളെയ്ാൻ അവർ 
കളണ്ടത്ിയത്റ ഒര ആമഗാെകുത്ക 
ശകവശളപ്പടുത്ിയ സർക്കാർ ഭൂ�ിയും. 
സ്ാഭാവിക�ായും സ�രം ആ ഭൂ�ിയുളട
മ�ലുള്ള ഹാരിസൺ എന്ന വിമ്ശ കമ്
നിയുളട അധികാരളത് മൊ്്യം ളെയ്യുന്ന 
ഒര നടപടിയായി �ാറി. മകരെത്ിളല 
ഏ്വം ് രിദ്രളടയും ഒര വമ്ൻ ആമഗാ
െകുത്കയുളടയും താൽപര്യങ്ങൾ മനർ
ക്കുമനർ ഏറ്റുമുട്ിയ ആ പ്രമക്ാഭത്ിൽ 
പാവളപ്പട്വമരാളടാപ്പം നിലളകാണ്ടതാര്റ, 
കുത്കമയാളടാപ്പം നിന്നതാര്റ  എന്ന 
മൊ്്യങ്ങൾ െരിത്രത്ിലുണ്ട്റ. നമ്മുളട രാ
ഷ്ട്രീയ സമു്ായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾളക്കാളക്ക 
ൊഹ മഗാപാലൻ അനഭി�തനും ളവറുക്ക
ളപ്പട്വനും ആയത്റ അമദ്ഹം ഈ പാർ
ട്ികൾമക്കാ സമു്ായങ്ങൾമക്കാ എതിളര 
എളന്തങ്കിലും ളെയ്തത്റ ളകാണ്ടല്. �റിച്ച്റ 
അമദ്ഹം ഒര മകാർപ്പമറ്്റ കമ്നിളക്ക
തിരായാണ്റ മപാരാടിയത്റ എന്നതുളകാ
ണ്ടാണ്റ. ഒര വിമ്ശ കമ്നി കവർളന്ന
ടുത് ളപാതുഭൂ�ിയിൽ ആളണങ്കിലും പര� 
്രിദ്ർ ഇങ്ങളന സ�രം ളെയ്യുന്നത്റ മപ്രാ
ത്സാഹിപ്പിക്കളപ്പമടണ്ട ഒര നല് കീഴ്റ വ
ഴക്ക�ല് എന്ന്റ എല്ാവരം ഭയമത്ാളട 
�നസ്സിലാക്കുന്നു.

സാമൂഹികവം സാമ്ത്ികവം വി്്യാ
ഭ്യാസപരവ�ായി െരിത്രത്ിൽ പിന്നിലാ
യിമപ്പായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക്റ മുമന്നറാൻ 
ആവശ്യ�ായ �ിനി�ം ഉപാധികെിളലാ
ന്നാണ്റ ഭൂ�ി. 100 വർഷങ്ങൾക്ക്റ മുൻപ്റ 
�ഹാത്മ അയ്ങ്കാെി ഉയർത്ിയ ആവശ്യ
�ാണിത്റ. ഇന്നും ഈ അടിസ്ഥാന പ്രശ്ന
ത്ിന്റ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ മകരെത്ി
ളല സമൂഹത്ിന്റ കഴിഞ്ിട്ില്. അതു
ളകാണ്ട്റ ആ  പ്രമക്ാഭത്ിളറെ തുടർച്ച 
നിർവഹിക്കുവാനുള്ള എെിയ പരിശ്ര��ാ
ണ്റ അമദ്ഹം നടത്ിയത്റ.

ശ്രീബുദ്നും അയ്ങ്കാെിയും അംമബ
്്റകറും ആയിരന്നു അമദ്ഹത്ിളറെ ആ്ർ
ശത്ിളറെയും പ്രമൊ് നത്ിളറെയും ആധാരം.
അയ്ങ്കാെിയുളട സം�ടനയുളട മപരിൽ 
സൂെിപ്പിക്കുന്നതുമപാളല മപാളല സാധു
ജനങ്ങൾ എന്ന സൂെന അമദ്ഹം സം�

ടനയുളട മപരിലും ഉൾളപ്പടുത്ി. മകരെ
ത്ിളല ശവ്യുതി മബാർഡിൽ ഒര സാ
ധാരണ ജീവനക്കാരനായിരന്നു അമദ്ഹം. 
ശലൻ�ാൻ ആയി ആരംഭിച്ച്റ ഓവർസി
യറായി വിര�ിച്ച ഔമ്്യാഗിക ജീവിത
കാലത്്റ തളന്ന അമദ്ഹം എസ്റ വിഎ
സ്റ വി എന്ന സം�ടന രൂപീകരിക്കാനുള്ള 
ശ്ര�ങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. മജാലിയിൽ നിന്നും 
വിര�ിച്ചമശഷം വിശ്ര�ജീവിതം ആരംഭി
ക്കുകയല് അമദ്ഹം ളെയ്തത്റ. �റിച്ച്റ അസാ
ധാരണ�ാം രീതിയിൽ െടുലവം സാഹ
സികവം സ�മരാത്സുക�ായ പുതിയ ഒര 
ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ്റ ളെയ്തത്റ. 
സം�ർഷഭരിതവം ളവല്ലുവിെികൾ നിറ
ഞ്തു�ായ ആ ജീവിതം അമദ്ഹത്ിളറെ 
ആമരാഗ്യനിലളയ തകർത്തു.

വിവരണാതീത�ായ പ്രതിബന്ങ്ങ 
ളെയാണ്റ ആ സ�രം അഭിമുഖീകരിച്ചത്റ. 
മതാട്ം ളതാഴിലാെികളളട ളതാഴിൽ സം
രക്ിക്കാളനന്ന മപരിൽ സിഐടിയു, 
ഐഎൻടിയുസി, ബിഎം എസ്റ, എഐ
ടിയുസി എന്നീ സം�ടനകളളട മപരിൽ 
അവിളട നൂറുകണക്കിന്റ ഗുണ്ടകളെ മപാലീസ്റ 
സംരക്ണമത്ാളട വിന്യസിക്കുകയും, 
സ�രഭൂ�ിയിമലക്ക്റ വരികയും മപാകുക
യും ളെയ്യുന്ന ഏവളരയും, വിമശഷിച്ച്റ കറു
ത് നിറമുള്ളവളര തല്ിച്ചതയ്ക്കുകയും ളെ
യ്യുന്ന ഏർപ്പാട്റ ഒര വർഷക്കാലമത്ാെം 
തുടർന്നു.പതിളനാന്നുമപർ ആ കാലയെ
വിൽ പട്ിണിമൂലവം മരാഗപീഢകൾളകാ
ണ്ം ഗുണ്ടകളളട ഉപമരാധംമൂലം  ആശു
പത്രിയിൽ മപാകാനാകാളതയും �രണ

�ടഞ്. കുട്ികളളട പഠനം മുടങ്ങി.സ�ര
ഭൂ�ി സന്ർശിക്കാളനത്ിയ ജനകീയ 
മനതാക്കളെയും സാംസ്ാരിക നായകളര
യും ആക്ര�ിച്ചു. 

�ാധ്യ�ങ്ങളളട വായമൂടിളക്കട്ി, സ�ര
ഭൂ�ിയിളല അതിക്ര�ങ്ങൾ �റച്ചുളവക്കാൻ 
ഭരണകൂടം നടത്ിയ ശ്ര�ങ്ങളെ പരാജ
യളപ്പടുത്ിളക്കാണ്ട്റ അന്ന്റ മകരെ സം
സ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിമരാധ സ�ിതി യും 
എസ്റ യു സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ)യും മകരെ
ള�മ്ാടും ൊഹ മഗാപാലന്റ സ്ീകരണം 
നൽകുന്ന വൻമയാഗങ്ങൾ സം�ടിപ്പിച്ചു.

കു ട്ികളളട വി്്യാഭ്യാസത്ിനായി എര
മ�ലി മുട്പ്പള്ളിയിൽ ബ്ൽ ഏർപ്പാട്റ ഉണ്ടാ
യി. സ�രഭടന്ാർ എല്ാ ദുരിതങ്ങളെയും 
ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്ാറായി ൊഹ മഗാപാ
ലളറെ മനതൃത്ത്ിൽ അെഞ്ലം നില
ളകാണ്. പത്നംതിട് നഗരത്ിൽ എസ്റ വി
എസ്റ വി യുളട ഓ�ീസ്റ എന്ന നിലയിൽ 
അംമബ്്റകർ സ്മാരക�ന്ിരം നിർമ്മിച്ചു.

�ഹാത്മ അയ്ങ്കാെിയുളട യഥാർഥ 
പിൻഗാ�ി എന്ന വിമശഷണത്ിന്റ അർ
ഹ�ായ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആണ്റ  അമദ്
ഹം നടത്ിയത്റ. സമൂഹത്ിളല ഏ്വം 
്രിദ്രായ �നുഷ്യളര സം�ടിപ്പിച്ച്റ സ�ര 
സജ്ജരാക്കി രംഗത്ിറക്കി സു്ീർ��ായ 
ഒര മപാരാട്ത്ിലൂളട വ്യവസ്ഥാപിത 
അധികാരമകന്ദ്രങ്ങളെ മുട്ടുകുത്ിച്ചു വിജ
യത്ിളലത്ിക്കാൻ അമദ്ഹത്ിന്റ കഴി
ഞ്. ഭൂരഹിതരളട മവ്നയും നിസ്സഹാ
യതയും പൂർണ�ായി ഉൾളക്കാണ് അമദ്
ഹം. ആ പ്രമക്ാഭത്ിലൂളട അമദ്ഹത്ി
ളറെ ജീവിതാവസാനംവളര ആ ഭൂ�ി അവർ
ക്ക്റ ഉറപ്പാക്കി നിലനിർത്ി. അംമബ്്റക
റുളടയും അയ്ങ്കാെിയുളടയും ആ്ർശങ്ങളെ 
ആധികാരിക�ാക്കി അധസ്ഥിത ജീവിത
ളത് സ�മരാത്സുക�ാക്കി െിട്ളപ്പടുത്ി 
ഉയർത്ിളയടുക്കാനാണ്റ അമദ്ഹം പരി
ശ്ര�ിച്ചത്റ. 

�ഹാവിപ്ലവള�ന്ന്റ മ�ാഷിക്കളപ്പടുന്ന 
ഭൂപരിഷ്കരണത്ിലൂളട മകരെത്ിൽ നട
പ്പിലാക്കളപ്പട് ഭൂവിതരണത്ിളല അസ
ന്തുലിതാവസ്ഥയും, അതുമൂലം പിൽക്കാല
ത്്റ നൂറുകണക്കിന്റ മകാെനികെിലായി 

ജീർണ�ായ സാംസ്ാരിക അന്തരീക്ത്ി
ൽ ബന്ിതരായിരിക്കുന്ന ്െിത്റ-ആ്ി
വാസി-പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളളട നീറുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങളെ പുതിയ ഒര പ്രാധാന്യമത്ാളട 
മകരെീയ സമൂഹത്ിളറെ മുന്നിൽ ശക്ത
�ായി പ്രതിഷ്ിച്ചു എന്നതും അതിളറെ പരി
ഹാരത്ിനുള്ള വഴി കൃത്യ�ായി പ്രാമയാ
ഗിക�ായി കാണിച്ചു എന്നതു�ാണ്റ അമദ്
ഹത്ിളറെ പ്രസക്തി. ലക്്യം നിർണയി
ക്കുന്നതിലും അതിമലയ്ക്കുള്ള �ാർഗം നിശ്ച
യിക്കുന്നതിലും ഓമരാമരാ�ട്ത്ിലുമുള്ള 

sFXn-lm-kn-Iam-b sN-§-d `q-k-a-c-¯n-sâ \m-b-I³

fml tKm-]me-\v B-Z-cm-Rv-P-enIÄ

ഭൂരഹി�ര്ക്കച് കൃഷിഭൂമി നല്�ി നെങ്ങറ സമരം ഒത്തു�ീര്പ്പാക്കണം എന്നാവേ്നപ്പട്ടു
ന�ാണ്ച് എസച് യുസിഐ �മ്മ്യൂണിസ്റച് സംസ്ാന �മ്മിറ്ിയുനട ശനതൃ�്വ്ില് 2008  
മാര്ച്ച് 17,18 �ീയ�ി�ളില് നെങ്ങറയില്നിന്നും േ്നം�ിട്ട �ളശട്രേറ്ിശലയ്കച് നടന്ന  
േദയാത്ര നെങ്ങറ സമരഭൂമിയില്നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു. സഖാക്കള് സി.ന�.ലൂശക്കാസച്, 
വി.ശവണുശഗാോല്, എസച്.രാജീവന് തുടങ്ങിയവര് ളാഹ ശഗാോലനനാപ്പം
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(10-ാം ശേജില് നിന്നച്)
പ്രതിബന്ങ്ങളെ തരണം ളെയ്യു
ന്നതിലും അമദ്ഹം പ്രകടിപ്പിച്ച 
ശവഭവവം സർഗാത്മകതയും 
ഇഛാശക്തിയും അന്യാദൃശ�ായി
രന്നു. ഹാരിസൺ �ലയാെം പ്ലാ

മറെഷൻ എന്ന ആമഗാെകുത്ക
ളയയും അവർക്കുമവണ്ടി ഒത്ാശ 
ളെയ്യുന്ന ഭരണകൂടളത്യും അവ
രളട പിണിയാളകൊയ രാഷ്ട്രീയ 
പാർട്ികളെയും ളവല്ലുവിെിച്ചുളകാ
ണ്ട്റ, അവരളട പ്രമലാഭനങ്ങളെയും 

ഭീഷണികളെയും അവഗണിച്ചു
ളകാണ്ട്റ സു്ീർ��ായ മപാരാട്ം 
നയിച്ച്റ അസാധാരണ വിജയം 
അമദ്ഹം തളറെ അനുയായിക
ൾക്ക്റ നൽകി. 

എസ്റ യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ) 
സംസ്ഥാന ളസക്രട്റിമയ്്റ അംഗം 
സഖാവ്റ എസ്റ.രാജീവളറെ മനതൃ
ത്ത്ിൽ പാർട്ി പത്നംതിട് 
ജില്ാ കമ്മി്ിയും ജനകീയ പ്ര
തിമരാധ സ�ിതിയും ളെങ്ങറ സ�
രളത് സഹായിക്കാൻമവണ്ടി 
നടത്ിയ നിസ്ാർത്�ായ പ്ര
വർത്നങ്ങൾവഴി അമദ്ഹം 
എസ്റ യുസിഐളയ വെളരമയളറ 
മനേഹിക്കുന്ന ആൾ ആയി �ാറി. 
കമ്മ്യൂണിസളത് ഏ്വമ�ളറ 
എതിർക്കുമമ്ാഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ 
്ർശനളത് ജീവിതത്ിൽ പ്രാ
വർത്ിക�ാക്കുന്നവരളട യഥാർ
ത് പ്രസ്ഥാന�ായ എസ്റ യുസി
ഐളയ സ്ീകരിക്കാതിരിക്കാൻ 
അമദ്ഹത്ിന്റ കഴിഞ്ില് എന്ന
ത്റ െരിത്രത്ിളല ഒര സവിമശഷ 
പ്രതിഭാസ�ായി കാമണണ്ടതുണ്ട്റ. 
�ാമവലിക്കര മുട്ത്്റ മനതാജി 
സാമൂഹ്യ സാംസ്ാരിക പഠനമക
ന്ദ്രം ഉ്്റ�ാടനം ളെയ്ളപ്പട്മപ്പാൾ  
ക്ണിക്കളപ്പട്തിൻ പ്രകാരം 
അമദ്ഹം അവിളട എത്ി. ആ 
പ്രസംഗത്ിൽ എസ്റ യുസിഐ
ളയ കുറിച്ച്റ അമദ്ഹം  പറഞ്: 
"എനിക്ക്റ ഈ സം�ടനളയ ളവ
റുപ്പായിരന്നു. പത്നംതിട് നഗ
രത്ിൽ പാട്യും പിടിച്ചു ളതണ്
ന്ന ഇവളര കാണുമമ്ാൾ എനി
ക്ക്റ പുച്�ായിരന്നു. ളെങ്ങറ സ�
രഭൂ�ിയിൽ ഇവർ ആ്്യം വര
മമ്ാൾ �റ്റുപലളരയും എന്നതുമപാ
ളല ഞാൻ ഇവളരയും സംശയ
മത്ാളട കണ്, അക്ിനിർത്ി. 
എന്നാൽ ഈ പാർട്ി ഇല്ാളത 
ഇന്ന്റ എനിക്ക്റ ജീവിക്കാൻ ആവി
ല്. ഇന്ന്റ എളറെ രക്തത്ിളറെ ഭാ
ഗ�ാണ്റ ഈ പാർട്ി". 

ളെങ്ങറ സ�രത്ിളറെ തീഷ്ണ

�ായ നിരവധി �ട്ങ്ങെിലൂളട കട
ന്നുമപായമപ്പാൾ അനുഭവത്ിലൂ
ളടയും സഹജാവമബാധം ളകാണ്ം 
എസ്റ യുസിഐ(സി)യുളട സവി
മശഷത അമദ്ഹം തിരിച്ചറിഞ്. 
ഏ്വം ്രിദ്രായ ജനതയുളട 
മവ്നകൾ ഉൾളക്കാണ്ട്റ പ്രവർ
ത്ിച്ച അമദ്ഹത്ിന്റ സ�രരം
ഗളത് യഥാർത് �ിത്രളത് ഈ 
പാർട്ിയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്. 
സിപിഐ(എം)ൽ ഒരകാലത്്റ 
അംഗ�ായിരന്ന അമദ്ഹം അവ
രളട നടപടികൾമൂലം കമ്മ്യൂണി
സളത് ളവറുത്്റ ആ പ്രസ്ഥാനം 
ഉമപക്ിച്ചാണ്റ എസ്റ വിഎസ്റ വി 
എന്ന പുതിയ പ്രസ്ഥാനം രൂപീ
കരിച്ചത്റ. സിപിഐ(എം)  വി
മരാധത്ിളറെ മപരിലും അംമബ
്്റകറുളട ആ്ർശങ്ങളളട അനുയാ
യി എന്ന നിലയിലും കമ്മ്യൂണി
സത്ിന്റ എതിളര  എമപ്പാഴും 
പറയു�ായിരന്നു അമദ്ഹത്ിന്റ 
എസ്റ യുസിഐ (സി) ളയ തള്ളി
പ്പറയാൻ ആകാത്ത്റ യഥാർത് 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന 
സാംസ്ാരിക ഔന്നത്യളത് അം
ഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ അമദ്ഹ
ളത്മപ്പാളല നിഷ്െങ്കനായ �നു
ഷ്യമനേഹിക്ക്റ കഴിയില് എന്ന
തിനാലാണ്റ. 

്െിത്റ വിമ�ാെനത്ിളറെ 
പതാക വഹിക്കുമമ്ാഴും മുദ്ാവാ
ക്യങ്ങൾ ഉയർത്തുമമ്ാഴും അമദ്

േ്നം�ിട്ട ശറായല് ആഡിശറ്ാറിയ്ില് നടന്ന അനുസ്മരണ 
സശമ്മളനം ശഡാ.ഗീവര്ഗീസച് മാര് കുറിശലാസച് നമത്രാശപ്പാലീ്ാ 
ഉദച്ഘാടനം നെയ്യുന്നു.

നെങ്ങറ സമരഭൂമിയില് നടന്ന അനുസ്മരണ സശമ്മളനം നെങ്ങറ സമര
സഹായ സമി�ി �ണ്വീനര് എസച്.രാജീവന് ഉദച്ഘാടനം നെയ്യുന്നു.

കെങ്ങറ സ�രം മുമന്നാട്്റ 
വച്ച അവകാശ മപാരാട്ം ശക്ത
�ായി മുമന്നാട്്റ മപാകും എന്ന 
പ്രഖ്യാപനവ�ായി മകരെ സം
സ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിമരാധ 
സ�ിതി സം�ടിപ്പിച്ച ൊഹ മഗാ
പാലൻ അനുസ്മരണ സമമ്മെനം 
പത്നംതിട് മറായൽ ആഡി
മ്ാറിയത്ിൽ നടന്നു. രമണ്ടാ 
മൂമന്നാ ളസറെിളറെ മകാെനികെ
ല് കൃഷി ഭൂ�ിയാണ്റ ഭൂരഹിതരായ 
ലക്ക്കണക്കിന്റ വരന്ന അടി
സ്ഥാന വർഗ ജനതയുളട ആവ
ശ്യം എന്ന്റ വിെിച്ചു പറഞ്ാണ്റ 
ൊഹ മഗാപാലൻ എന്ന മപാരാെി 
ളെങ്ങറ ഭൂസ�രം പടുത്തുയർത്ി
യത്റ എന്ന്റ സമമ്മെനം അനുസ്മ
രിച്ചു. ജാതി�ത കക്ി രാഷ്ട്രീയ
ത്ിനതീത�ായി അമദ്ഹം പടു
ത്തുയർത്ിയ സ�രം മുമന്നാട്്റ 
ളകാണ്മപാകാൻ ഏവരം ശക
മകാർക്കണള�ന്ന്റ അനുസ്മരണ
സമമ്മെനം ഉ്്റ�ാടനം ളെയ്തു
ളകാണ്ട്റ മഡാ .ഗീവർഗീസ്റ �ാർ 
കൂറിമലാസ്റ ള�ത്രാമപ്പാലീത് 
പറഞ്. സ�ര ജീവിതത്ിൽ 
അമദ്ഹമത്ാളടാപ്പംനിന്ന സാ
മൂഹ്യ സാംസ്ാരിക രാഷ്ട്രീയ രം
ഗളത് പ്രമുഖരായ സി.പി. മജാൺ, 
സി. ആർ.നീലകണ്ഠൻ, ജയ്റസൺ 
മജാസ�്റ, പി.മ�ാഹൻരാജ്റ, ളക 
റജി കു�ാർ, ടി എം ഹ�ീ്്റ, അഡ്. 
�ാതയു മവെങ്ങാടൻ, എം ഷാജർ 
ഖാൻ, മജാൺസൺ തിരവല് 

തുടങ്ങിയവർ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു
വച്ച്റ ആ്രാഞ്ജലികെർപ്പിച്ചു. 
ളെങ്ങറ സ�ര സഹായ സ�ിതി 
കൺവീനർ എസ്റ .രാജീവൻ 
അദ്്യക്ത വഹിച്ചു. ൊഹ മഗാ
പാലളറെ �കൾ ഗിരിജാ മ�ാൾ, 
വിെപ്പിൽശാല സ�ര മനതാവ്റ 
എസ്റ.ബുർഹാൻ, മൂലമ്ള്ളി സ�
രമനതാവ്റ ഫ്ാൻസിസ്റ കെത്തു
ങ്കൽ, ളപാന്തൻപുഴ സ�ര മനതാവ്റ 
ജയിംസ്റ കണ്ി�ല, കരി�ണൽ 
ഖനന വിരദ് ഏമകാപന സ�ിതി 
മനതാവ്റ ആർ.പാർത്സാരഥി 
വർമ്മ, മഡാ.ളക.ടി.റജികു�ാർ,
വിമനാ്്റ ഇെളകാള്ളൂർ, റജി �ല
യാലപ്പുഴ, ഹരിറാം, എൻ. ളക.
ബിജു, സാമുവൽ പ്രക്കാനം, 
അഡ്.ടി.എച്ച്റ.സിറാജുദ്ീൻ, തു
ടങ്ങി ജനകീയ സ�ര മനതാ
ക്കൾ, ജനകീയ പ്രതിമരാധ 
സ�ിതി മനതാക്കൊയ പി.രാ�
െന്ദ്രൻ, എസ്റ.രാധാ�ണി, മജാർജ്റ 
�ാതയു ളകാടു�ൺ, ളക.ജി.അനിൽ 
കു�ാർ, സാധുജന വിമ�ാെന സം
യുക്തമവ്ി ഭാരവാഹികൊയ 
മബബി ളെരിപ്പിട് കാവ്റ, ടി.അ
നിൽകു�ാർ  തുടങ്ങിയവർ പളങ്ക
ടുത്തു. അധികാര മകന്ദ്രങ്ങൾക്ക്റ 
മുന്നിൽ മുട്ടു�ടക്കാളത അവകാശ
ങ്ങൾക്കായി നിലളകാണ്ട �ഹാ
നായ മപാരാെിക്ക്റ അർഹ�ായ 
സ്മാരകം ഉയർത്ണള�ന്ന്റ സമമ്മ
െനം ഐകകണ്റ മഠ്യന തീര�ാ
നിച്ചു.
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എസച്  യുസിഐ(�മ്മ്യൂണിസ്റച്) സംസ്ാന �മ്മിറ്ിയംഗം സഖാവച് 
ഷഷല ന�.ശജാണ് സമരന് അഭിസംശബാധ നെയ്യുന്നു.

എൻമഡാസൾ�ാൻ ദുരിത
ബാധിത പദ്തികൾ അട്ി�റി
ക്കാൻ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പി
ന്റ മുൻ കാസർമഗാഡ്റ ജില്ാ കെ
ക്ടർ സജിത്റ ബാബു നൽകിയ റി
മപ്പാർട്്റ തള്ളിക്കെയുക, സുപ്രീം 
മകാടതി വിധിപ്രകാരം നഷ്പരി
ഹാരവം െികിത്സയും ലഭ്യ�ാക്കുക, 
കാസർമഗാഡ്റ ന്യൂമറാെിജിസ്റ്റുകളെ 
നിയ�ിക്കുക, എൻമഡാ സൾ�ാൻ 
പുനരധിവാസ ളറ�ഡിമയഷൻ 
ളസൽ പുനസ്ഥാപിക്കുക എന്നീ 
ആവശ്യങ്ങള�ായി എൻമഡാ സൾ
�ാൻ സ�ര ഐക്യ്ാർഢ്യ സ�ി
തിയുളട മനതൃത്ത്ിൽ ദുരിതബാ

ധിതർ ളസക്രട്റിമയ്ിനു മുന്നിൽ 
ഒമക്ടാബർ 6ന്റ കുത്ിയിരപ്പ്റ 
സ�രം നടത്ി. 

അമ്മ�ാരം കുട്ികള�ടക്കം 150 
ഓെം  മപർ പളങ്കടുത്തു. കവി വി. 
�ധുസൂ്നൻ നായർ ഉ്്റ�ാടനം 
ളെയ്തു.  മുനീസ അമ്ലത്റ ആമുഖ 
ഭാഷണം നടത്ി. ഐക്യ ്ാർ 
ഢ്യ സ�ിതി ളെയർമപഴ്ൺ 
മസാണിയ മജാർജ്ജ്റ അദ്്യക്ത 
വഹിച്ചു. പ്രതിപക് മനതാവ്റ 
വി.ഡി.സതീശൻ, വി.എം. സുധീ
രൻ,  പി.ളക .കുഞ്ാലിക്കുട്ി, രാ
ജ്റമ�ാഹൻ ഉണ്ിത്ാൻ,  ളപ്രാ�. 
ബി.രാജീവൻ, സി.പി.മജാൺ, 

എൻ. എ.ളനല്ിക്കുന്ന്റ MLA, അമ്
ലത്റ കുഞ്ികൃഷ്ണൻ, ആർ.അജ
യൻ, ളപ്രാ�.ബാബു മജാൺ, ളജ
.മ്വിക വിവിധ സം�ടനകളെ 
പ്രതിനിധീകരിച്ച്റ  ആർ. കു�ാർ, 
സുമരന്ദ്രൻ കരിപ്പുഴ, ശഷല ളക. 
മജാൺ, മുംതാസ്റ ബീഗം, എം.�
മഹഷ്റ കു�ാർ, �മഹഷ്റമതാന്നക്കൽ, 
സിയാ്്റ തെിമക്കാട്റ,  ഷാ�ി.എം, 
സുശബർ പടപ്പ്റ, സജിത്്റ, എസ്റ.
രാജീവൻ,  പി.ളക.മവണുമഗാപാ
ലൻ, ഇ.വി.പ്രകാശ്റഎന്നിവർ അഭി
വാ്്യം ളെയ്തു. ഉമ്മൻ.ളജ.മ�ടാരം 
ഐക്യ്ാർഢ്യ �ാജിക്റ അവത
രിപ്പിച്ചു. ഐക്യ്ാർഢ്യ സ�ിതി 

പ്രവർത്കരം എൻമഡാസൾ
�ാൻ പീഡിത ജനകീയ മുന്നണി 
പ്രവർത് കര�ായി നിരവധിയാ
ളകൾ  കുത്ിയിരപ്പ്റ സ�രത്ിൽ 
പളങ്കടുത്തു. ശഷലജ അൻപുവം 

സം�വം നാടൻ പാട്്റ അവതരി
പ്പിച്ചു. ഐക്യ്ാർഢ്യ സ�ിതി 
കൺവീനർ എം.സുൽ�ത്്റ സ്ാ
ഗതം പറഞ്.എൻ.സുബ്രഹ്മണ്യൻ 
നന്ി അറിയിച്ചു.

F³tUm³ kÄ^m³ ZpcnX_m[nXÀ sk{I«dntbän\p ap¶nÂ Ip¯nbncp¸v kacw \S¯n

ജന�ീയ പ്ര�ിശരാധ സമി�ിയുനട ശനതൃ�്വ്ില് ശ�ാട്ടയം നഗര്ില് നടന്ന ളാഹ ശഗാോലന്  
അനുസ്മരണ സശമ്മളനം സണ്ി എം.�േിക്കാടച്  ഉദച്ഘാടനം നെയ്യുന്നു

ഹത്ിളറെ സം�ടനയിലും സ�
രഭൂ�ിയിലും നാനാജാതി �ത വി
ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരന്നു എന്നതും 
ശ്രമദ്യ�ാണ്റ. അമദ്ഹത്ിളറെ 
വീക്ണം സാധാരണ ജാതി�ത 
സമു്ായ സങ്കുെിതത്ങ്ങൾക്കുപ
രി ആയിരന്നുളവന്ന്റ ഇത്റ വ്യക്ത
�ാക്കുന്നു. ഒമട്ളറ വി�ർശനങ്ങ
ൾക്ക്റ കാരണ�ായിത്ീർന്ന പല
വിധ പരി�ിതികളം ഉണ്ടായിര
ന്നുളവങ്കിലും അമദ്ഹവം അമദ്ഹ
ത്ിളറെ പ്രസ്ഥാനവം നിർവഹിച്ച 
െരിത്രള്ൗത്യത്ിളറെ പ്രാധാന്യം 
മകരെം തിരിച്ചറിയുകതളന്ന മവണം. 

ഒര സ�രപ്രസ്ഥാനത്ിളറെ 
മനതൃത്ത്ിനുണ്ടാമകണ്ട അെ
ഞ്ല�ായ നിലപാട്റ ധീരത, ഇഛാ
ശക്തി, സത്യസന്ത, ത്യാഗസ
ന്നദ്ത, ജനങ്ങമൊടുള്ള നിർവ്യാ
ജ�ായ കൂറ്റ ഈ വകഗുണങ്ങൾ 
വിെങ്ങി നിന്നിരന്ന അമദ്ഹത്ി
ളറെ വ്യക്തി വിമശഷങ്ങളെ യഥാ
സ�യം തിരിച്ചറിയാൻ ളപാതുസ
മൂഹത്ിന്റ കഴിഞ്ില്. സ്ാത
ന്ത്യാനന്തര മകരെത്ിളല സ�
രെരിത്രത്ിൽ അവിസ്മരണീയ
�ായ ഒര ഏട്റ സ്ജീവിതംളകാണ്ട്റ 
എഴുതിമെർത് ൊഹമഗാപാലളറെ 
ജീവിതവം സ�രവം വരംകാല 
ജനകീയ പ്രമക്ാഭങ്ങൾക്ക്റ പ്ര
മൊ്ന�ാകുള�ന്നതിൽ സംശയ
�ില്. യശഃശരീരനായ ൊഹ മഗാ
പാലന്റ ആ്രാഞ്ജലികൾ.
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പതിനായിരങ്ങളെ കുടിയിറ
ക്കുന്ന, മകരെത് കടളക്കണിയി
ലാക്കുന്ന, പരിസ്ഥിതിളയ തക
ർക്കുന്ന ളക.റയിൽ പദ്തിയി
ൽനിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
പിന്ാറണള�ന്നാവശ്യളപ്പട്ടുളകാ
ണ്ട്റ മകരെള�മ്ാടും ജനങ്ങൾ പ്ര
മക്ാഭരംഗത്ാണ്റ.

 മകന്ദ്രധന�ന്താലയത്ിളറെ
മയാ റയിൽമവ �ന്താലയത്ി

ളറെമയാ അനു�തി ഇനിയുംഅ
ന്തി��ായി ലഭിച്ചിട്ില്, സാമൂഹ്യ 
ആ�ാത പഠനം നടക്കാനിരിക്കു
ന്നമതയുള്ളു എന്നിരിക്കിലും ഏക
പക്ീയ�ായി നടപടികള�ായി 
സർക്കാർ മുമന്നാട്ടുനീങ്ങാൻ ശ്ര
�ിക്കുന്നത്റ ജനഹിതം തീർത്തും 
�ാനിക്കാളതയാണ്റ. 

മുഖ്യ�ന്തിയുൾളപ്പളടയുള്ളവർ 
പദ്തിളയക്കുറിച്ച്റ പറയുന്നത്റ 

നുണകൾ �ാത്ര�ാണ്റ. സ്ഥലം 
ഏള്ടുക്കലിനുള്ള നടപടികൾ 
ആരംഭിക്കുന്നുളവന്നും ജില്കെി
ൽ ളക.റയിലിന്റ ഓ�ീസുകൾ 
തുറക്കുന്നുളവന്നുമുള്ള വാർത്ക
ൊണ്റ ഇമപ്പാൾ വന്നുളകാണ്ടിരി
ക്കുന്നത്റ. പദ്തിയുളട  അശാസ്തീ
യതയും നടപ്പിലാക്കിയാൽ സം
ഭവിക്കാൻമപാകുന്ന നാശത്ിളറെ 
വ്യാപ്ിയും ഇതിനകം വി്ഗ്ദ്ധർ 
ഉൾളപ്പളട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകഴിഞ്. 
മകരെത്ിളറെ സർവനാശ�ായി
രിക്കും�ലം എന്നത്റ വെളര വ്യ
ക്ത�ാണ്റ. പമക് ള്ൗർഭാഗ്യവ
ശാൽ മുഖ്യ�ന്തിമയാ ബന്ളപ്പ
ട് അധികാരികമൊ ഇത്റ ളെവി
ളക്കാള്ളാൻ തയ്ാറായിട്ില്. പദ്
തിജനങ്ങൾക്ക്റ ഗുണകര�ാകണം 
എന്നത്റ അവസാനളത് പരിഗ
ണനാവിഷയംമപാലു�ല് എന്നു
മവണം �നസ്സിലാക്കുവാൻ. 

ഈ സാഹെര്യത്ിൽ സം
സ്ഥാന ളക.റയിൽ സിൽവർശല
ൻവിരദ് ജനകീയ സ�ിതി സ�
രപരിപാടികൾ ശക്ത�ാക്കുന്നതി
ളറെ ഭാഗ�ായി ഒമക്ടാബർ 27ന്റ 
ളസക്രമട്റിയ്്റ �ാർച്ച്റ നടത്തുന്നു. 
സംസ്ഥാനള�മ്ാടും ശക്ത�ായ 
സ�രപരിപാടികൾ നടന്നുവര
ന്നു. എല്ാ ജില്കെിലും കെമ്രേ്്റ 
�ാർച്ചുകൾ, പഞ്ായത്്റ, വിമല്
ജ്റ, താലൂക്ക്റ ഓ�ീസ്റ �ാർച്ചുകൾ, 
പ്യാത്രകൾ എന്നിവയും ളസ
ക്രമട്റിയ്്റ �ാർച്ചിന്റ മുമന്നാടി
യായി നടന്നുവരന്നു.

sI dbnÂ ]²Xns¡Xnsc kacw iàamIp¶p;

HtÎm_À 27\v sk{It«dnbäv amÀ¨v

ഭൂമി ഏനറ്ടുക്കാനുളള ഉ്രവിനറെ ശ�ാപ്പി �്ിച്ചുന�ാണ്ച്  
പ്ര�ിശഷധം, വട�രയില്നിന്നുള് ദൃേ്ം

തൃശൂര് �ളശട്രേറ്ച് മാര്ച്ച് ടി.എന്.പ്ര�ാേന് എംഎല്എ ഉദച്ഘാടനം നെയ്യുന്നു

�ിരുവനന്തപുരം ജില്യില് നടക്കുന്ന േദയാത്രയില്നിന്നുള്ദൃേ്ം

ഇരവിശേരൂര് േഞ്ായ്ച് ഓഫീസച് ധര്ണ നപ്രാഫ.സ�ീഷച്  
ന�ാച്ചുേറമ്ില് ഉദച്ഘാടനം നെയ്യുന്നു

ഒരു വര്ഷമായി സമരം നടന്നുവരുന്ന ശ�ാഴിശക്കാടച് ജില്യിനല �ാട്ടില
പ്പീടി�യിനല സമരേന്തലില് അഡ്വ.പ്രോന്തച് ഭൂഷണ് എ്ിയശപ്പാള്

മാശവലിക്കര �ാലൂക്കച് ഓഫീസച് മാര്ച്ച് അഡ്വ.മാ�യു ശവളങ്ങാടന് 
ഉദച്ഘാടനം നെയ്യുന്നു

ക�ൊഴിൽ രഹിതരായ യുവാ
ക്കളളട ളപാതുപ്രമക്ാഭ മവ്ി
യായ ആൾ ഇന്ത്യ അൺ എം
മപ്ലായ്റഡ്റ യൂത്്റ സ്ടഗിൾ കമ്മി്ി 
(AIUYSC) സംസ്ഥാന സ�ിതിയുളട 
ആഹ്ാന പ്രകാരം ഒമക്ടാബർ 4ന്റ 
യുവജന അവകാശ ് ിനാെരണം 
സം�ടിപ്പിച്ചു. അതിരൂക്�ായ 
ളതാഴിലില്ായ്മ പരിഹരിക്കുക, 
സർക്കാർ-അർദ് സർക്കാർ സ്ഥാ
പനങ്ങെിളല ഒഴിവകെിൽ ഉടൻ 
നിയ�നം നടത്തുക എന്നീ ആവ
ശ്യങ്ങളന്നയിച്ച്റ AIUYSC ആഹ്ാ

നംളെയ്ത അവകാശ്ിനത്ിളറെ 
ഭാഗ�ായി നടത്ിയ ളസക്രമട്റി
യ്്റ ധർണ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യപ്രവർ
ത്ക അശ്തി ജ്ാല ഉ്്റ�ാടനം 
ളെയ്തു.  ളതാഴിൽ ആരമടയും ഔ്ാ
ര്യ�ല്, അവകാശ�ാളണന്ന മബാ
ധ്യമത്ാളട പ്രമക്ാഭരംഗത്്റ 
അടിയുറച്ച്റ നിൽക്കുവാൻ യുവജ
നങ്ങൾ തയ്ാറാകണള�ന്ന്റ അവർ 
പറഞ്. ധർണയിൽ AIUYSC സം
സ്ഥാന ളസക്രട്റി ഇ.വി പ്രകാശ്റ 
അധ്യക്തവഹിച്ചു. സാമൂഹ്യ ആ 
മരാഗ്യ വി് ഗ്ദ്ധ മഡാ.അരണ എസ്റ. മവണു മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്ി. 

AIDYO സംസ്ഥാന ശവസ്റ പ്രസി
ഡറെ്റ പി.പി പ്രശാന്ത്റകു�ാർ, AIUYSC 
സംസ്ഥാന ശവസ്റ പ്രസിഡറെ്റ 
ളക. ബി�ൽജി, യുശണ്ഡ്റ 
ആക്ൻ മ�ാറം ടു ളപ്രാട്ക്റ്റ ളകാ
െീജിയ്്റ എജയുമക്കഷൻ സംസ്ഥാന 
കൺവീനർ ലക്ഷി ആർ.മശഖർ, 
വി.സുജിത്റ, എ.ശഷജു, അജിത്റ 
�ാതയു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

കണ്ണൂർ കെമ്രേ്ിമലക്ക്റ  നട
ന്ന പ്രതിമഷധ �ാർച്ച്റ AlUYSC 

സംസ്ഥാന ശവസ്റ പ്രസിഡറെ്റ 
ടി.ഷിജിൻ ഉ്്റ�ാടനം ളെയ്തു. 
AIDYO ജില്ാ ളസക്രട്റിയും AIUYSC 
സംസ്ഥാന കമ്മി്ിയംഗവ�ായ 
അഡ്. ഇ.സനൂപ്റ അധ്യക്നാ
യി. AIUYSC സംസ്ഥാന ശവസ്റ 
പ്രസിഡറെ്റ അഡ്.പി.സി വിമവക്റ 
സ്ാഗതം പറഞ്. സംസ്ഥാന 
കമ്മി്ിയംഗം ഗൗതം പിണറായി, 
അകിൽ മുരെി, പി.ളക സുശഹൽ 
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

അവകാശ്ിനാെരണമത്ാ

ടനുബന്ിച്ച്റ ളകാടുങ്ങല്ലൂർ �ിനി
സിവിൽ മസ്റഷന്റ മുന്നിൽ പ്രതി
മഷധ ധർണ് നടന്നു. AIUYSC സം
സ്ഥാന ശവസ്റ പ്രസിഡറെ്റ  ളകപി 
സാൽവിൻ ഉ്്റ�ാടനം ളെയ്തു. 
പത്്റ ആവശ്യകതകൾ ഉന്നയി
ച്ചുള്ള നിമവ്നം എംമപ്ലായ്റ ള�റെ്റ 
ഓ�ീസർക്ക്റ സ�ർപ്പിച്ചു. കലാ
നാടക പ്രവർത്കൻ നന്മഗാപൻ 
ളകാട്ടുവള്ളികാട്റ, രാധിക, എം.എം.
സുമരഷ്റ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. 
AIUYSC  ജില്ാകമ്മി്ി അംഗം 
ധർ�ജൻ അധ്യക്ത വഹിച്ചു.

മകാട്യം PSC ഓ�ീസിന്റ മു
ന്നിൽ നടന്ന പ്രതിമഷധ ധർണ  
AIUYSC സംസ്ഥാന ശവസ്റ പ്ര
സിഡറെ്റ  പ്രമ�ാ്്റ കുന്നുംപുറത്്റ 
ഉൽ�ാടനം ളെയ്തു. സംസ്ഥാന 
മജായിറെ്റ ളസക്രട്റി രജിത ജയറാം, 
ഓ�ീസ്റ ളസക്രട്റി അരവിന്്റ 
മവണുമഗാപാൽ, എ.ഐ.ഡി.
ശവ.ഒ മകാട്യം ജില്ാ ളസക്രട്
റി അനില മബാസ്റ തുടങ്ങിയവർ 
പ്രസംഗിച്ചു.

HtÎm_À 4: AXncq£amb sXmgnenÃmbvabvs¡Xnsc 
bphP\ AhImiZn\ambn BNcn¨p

ന�ാടുങ്ങല്ലൂര് മിനി സിവില്ശസ്റഷനച് മുന്നില് നടന്ന ധര്ണ്നയ  
എം.എം.സുശരഷച് അഭിസംശബാധന നെയ്യുന്നു

അവ�ാേദിന്ിനറെ ഭാഗമായി നട്ിയ നസക്രശട്ടറിയറ്ച് ധര്ണ്യില് 
AIUYSC സംസ്ാന നസക്രട്ടറി ഇ.വി.പ്ര�ാേച് പ്രസംഗിക്കുന്നു


