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എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)ജനറൽ സെക്രട്ടറി
സഖാവ് പ്രൊവാഷ് ഘ�ോഷിന്റെ അഭ്യർത്ഥന

സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ,

സംയുക്ത കിസാൻ മ�ോർച്ച
ആഹ്വാനം ചെയ്ത, 2021 സെപ്റ്റം
ബർ 27-ന് നടന്ന ഭാരത് ബന്ദ്
വമ്പിച്ചവിജയമാക്കുന്നതിനായി
പരിശ്രമിച്ച, രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള
കർഷകരും ത�ൊഴിലാളികളും
ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാർത്ഥികളും
ചെറുപ്പക്കാരും ബുദ്ധിജീവികളും
അടങ്ങുന്ന, എല്ലാ വിഭാഗം അധ്വാ
നിക്കുന്ന ജനങ്ങളേയും, മഹാനായ
മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ സഖാവ്
ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് സ്ഥാപിച്ച
ഇന്ത്യയിലെ വിപ്ലവ ത�ൊഴിലാ
ളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പാർട്ടിയായ
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)ന്റെ
പേരിൽ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെ

യ്യുന്നു.
സഖാക്കളെ, വീര�ോചിതമായ
ഈ കർഷകസമരം പഞ്ചാബി
ലാണ് രൂപംക�ൊണ്ടതെന്ന് നി
ങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്ത്യൻ സ്വാത
ന്ത്ര്യസമരത്തിൽ അവിഭജിത
പഞ്ചാബ് അന്യാദൃശമായ ഒരു
സ്ഥാനമാണ് അലങ്കരിക്കുന്നത്.
വിപ്ലവ ഗദ്ദാർ പാർട്ടി രൂപംക�ൊ
ണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. കർത്താർ
സിങ്ങ് സരാഭ, ഉദ്ദം സിങ്ങ്, ശഹീദ്ഭഗത് സിങ്ങ് തുടങ്ങി എത്രയ�ോ
ധീരരായ പ�ോരാളികൾക്കും രക്ത
സാക്ഷികൾക്കും ജന്മം നൽകിയ
മണ്ണാണ് പഞ്ചാബ്. അവരുടെ
പാഠങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലുൾച്ചേർ
ത്തുക�ൊണ്ട് പഞ്ചാബിലെ കർഷ

ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രക്ഷോഭമായി കർഷകസമരം മുന്നേറു
കയാണ്. കൃത്യവും വ്യക്തമായ ഡിമാന്റുകൾ, നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മാർ
ത്ഥയുമുള്ള നിർഭയവും ധീരവുമായ നേതൃത്വം, അടിയുറച്ച് അചഞ്ചലം നിലക�ൊ
ള്ളുന്ന പ�ോരാളികൾ, ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ സമരമാർഗ്ഗം ഇവയ�ൊക്കെ
യാണ് കർഷകസമരത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്നത്. മാനവരാശിയുടെ പ�ോരാട്ടചരി
ത്രത്തിൽ നൂതനമായ ഏടാണ് കർഷകസമരത്തിലൂടെ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കർ വലിയ�ൊരു പ്രവാഹം പ�ോലെ
ആരംഭിച്ച മുന്നേറ്റം, അതിവേഗം
ഹരിയാനയിലേക്കും പടിഞ്ഞാ
റൻ യുപിയിലേക്കും പടർന്നുകയ
റി. തടുക്കാനാകാത്ത വേലിയേറ്റം
പ�ോലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാ
കെ അത് അലയടിക്കുകയാണ്.
മുൻകാല ക�ോൺഗ്രസ് സർക്കാ
രുകളെപ�ോലെ തന്നെ, ബിജെപി
നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ
കേന്ദ്രസർക്കാരും കുത്തകമുതലാ

ളിമാരുടേയും ബഹുരാഷ്ട്രകുത്തക
കളുടേയും വിശ്വസ്ത സേവകരാണ്.
കർഷക മുന്നേറ്റത്തെ തകർക്കാൻ
എല്ലാവിധ ഹീനമാർഗ്ഗങ്ങളും കേ
ന്ദ്രസർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ,
'നമ്മൾ പ�ൊരുതും നമ്മൾ വിജ
യിക്കും' എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർ
ത്തിക്കൊണ്ട് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാ
ത്തവണ്ണമുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യ
ത്തോടെ കർഷകർ ആ ശ്രമങ്ങ
ളെയെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തി.

ഈ പ്രക്ഷോഭം വീര�ോചിതമായ
ഒരു മുന്നേറ്റം മാത്രമല്ല, അത് ചരി
ത്രപരവും സമാനതകളില്ലാത്തതു
മാണ്.
ഒരുവശത്ത്, പ�ോലീസ് അതി
ക്രമങ്ങളേയും ജലപീരങ്കികളേയും
കണ്ണീർവാതക പ്രയ�ോഗത്തേയും
എതിരിട്ടുക�ൊണ്ടും, മറുവശത്ത്
അതിശൈത്യത്തെയും പ�ൊള്ളു
ന്ന വേനലിനേയും കനത്ത മഴ

(ശേഷം 2-ാം പേജില്)
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ന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ കേവലം ഒരു ശത
മാനംമാത്രം വരുന്ന കേരളം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ
ക�ൊണ്ടും മനുഷ്യവിഭവശേഷിക�ൊണ്ടും മുന്പന്തി
യിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. ജൈവവൈവിധ്യം
ക�ൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ 570 കില�ോമീറ്റർ കടൽ
തീരംക�ൊണ്ടുകൂടി സമ്പന്നമാണ് കേരളം. ഇതിൽ
തന്നെ ക�ൊല്ലവും ആലപ്പുഴയും ഉൾപ്പെടുന്ന 150
കില�ോമീറ്റർ തീരം ഇൽമനൈറ്റ്, മ�ോണസൈറ്റ്,
റൂട്ടയിൽ, സിർക�ോൺ തുടങ്ങിയ വിലപിടിപ്പുള്ള
ധാതുക്കൾ വൻത�ോതിൽ അടങ്ങിയതാണ്.

ക�ൊല്ലം തീരത്ത് 1922 മുതൽ
ഈ ധാതുക്കൾ ഖനനം ചെയ്തുവ
രുന്നു. നിയമ വിധേനയും അല്ലാ
തെയും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നട
ക്കുന്ന മണൽ ഖനനം ഒരു നൂറ്റാ
ണ്ട് എത്തുമ്പോൾ ക�ൊല്ലം ജില്ല
യിലെ ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തി
നെത്തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി വടക്കാ
ട്ട്നീങ്ങി ത�ോട്ടപ്പള്ളിവരെ എത്തി
നില്ക്കുന്നു. ഖനനത്തിരെ ത�ോട്ടപ്പ
ള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന സമരം രാജ്യ
ത്തിന്റെ ആകമാനശ്രദ്ധയിൽ
എത്തിയിട്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ

യും ജനക്ഷേമത്തിന്റെയും മുഖംമൂ
ടി അണിഞ്ഞ പിണറായി വിജ
യൻ സർക്കാർ ഇതേവരെ ഈ
സമരം അറിഞ്ഞ മട്ടില്ല.
ഇന്ന് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദ
മെന്യേ എല്ലാവരുടെയും മുദ്രാവാ
ക്യമാണ് വികസനം. ഒരാൾ ജന
വിരുദ്ധനാണെന്ന് വരുത്തി തീർ
ക്കാൻ എളുപ്പവഴി അയാൾ വിക

ഖനനബന്ധന സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ത�ോട്ടപ്പള്ളിയില് നടന്ന ഉപര�ോധം

സന
വിരുദ്ധനാണെന്ന്
മുദ്രകുത്തുകയാണ്. വികസനത്തി
ന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ മലനിര
കൾ ഇടിച്ചു നിരത്താം, ക്വാറികൾ
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നടത്തി മലകൾ തുരക്കാം. കടല�ോ,
കായല�ോ, നദിയ�ോ, നിലമ�ോ നി
കത്താം, മണൽ വാരി ഒരു പഞ്ചാ
യത്തിനെതന്നെ ഇല്ലാതാക്കാം,
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ഭൂഗർഭ ജലം ഊറ്റിയെടുക്കാം,
മാരക വിഷമടങ്ങിയ കീടനാശി
നികൾ തളിക്കാം. ഇതിന് അവ
(ശേഷം 7-ാം പേജില്)
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ap-t¶-ä-¯n-\v
I-cp-¯p ]-I-cp-I
(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

യേയും കടുത്ത മൂടൽമഞ്ഞിനെയും
നേരിട്ടുക�ൊണ്ടും, ആബാലവൃദ്ധം
ജനങ്ങളും, വയ�ോവൃദ്ധർ മുതൽ
ചെറുപ്പക്കാരും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ
ഒക്കത്തെടുത്തുക�ൊണ്ട് സ്ത്രീകളും
കുട്ടികളുംവരെ, ലക്ഷക്കണക്കിനു
കർഷകർ ജാതിമതഭേദങ്ങൾക്ക്
അതീതമായി ഈ പ്രക്ഷോഭവേ
ദിയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിചേർ
ന്നിരിക്കുന്നു; മതത്തിന്റെയും ജാ
തിയുടേയും മറ്റ് വിഭാഗീയതകളു
ടേയും പേരിൽ ഭരണവർഗ്ഗവും
ഭരണകക്ഷിയും ജനങ്ങളെ ഭിന്നി
പ്പിച്ച്, പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഐക്യം
തകർത്ത് വ�ോട്ടുബാങ്കുകൾ സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത്. കുത്തകമൂ
ലധനത്തിനും അതിന്റെ വിശ്വസ്ത
സേവകരായ ബിജെപിയുടെ നേ
തൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനുമെ
തിരേയുള്ള അടിയുറച്ച പ�ോരാളി
കളെന്ന സ്വത്വമല്ലാതെ മറ്റൊരു
സ്വത്വവും അവർക്ക് ഈ പ�ോരാ
ട്ടത്തിൽ, ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പത്തു മാസമായി ഇടർച്ചയി
ല്ലാതെ തുടരുന്ന ഇതുപ�ോലെയ�ൊ
രു കർഷകപ്പോരാട്ടം നാളിതുവരെ
ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടില്ല. ല�ോകചരിത്ര
ത്തിലും ഈ പ�ോരാട്ടത്തിന് സമാ
നതകളില്ല എന്നു പറയുന്നതിൽ
തെറ്റില്ല എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.
ഇത് വിട്ടുവീഴ്ച്ചയില്ലാത്ത, ദീർഘ
മായ പ്രക്ഷോഭമാണ്, ജീവന്മരണ
പ�ോരാട്ടമാണ്. ഇച്ഛാശക്തിയുടെ
യും തലകുനിക്കാത്ത ആത്മവീ
ര്യത്തിന്റെയും ഐക്യത്തോടുകൂ
ടിയും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ
യും ക്ഷമയ�ോടുകൂടിയും, നിർഭയ
മായ ധീരതയ�ോടെയും യഥാർത്ഥ
സാഹസികതയ�ോടെയും തുടരു
കയാണ്.
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നിയമയുദ്ധത്തിൽ കുരുക്കിയിടു
വാനായി അവർ സുപ്രീം ക�ോട
തിയിലേക്ക് പ�ോയി. പക്ഷേ കർ
ഷകർ അതും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഒടു
വിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കു
ന്നത് ഒന്നരവർഷത്തേക്ക് നീട്ടി

ഭാരത് ബന്ദിനെ പിന്തുണച്ചുക�ൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയില് നടന്ന
ഏകദിന ധര്ണ എസ്യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സഖാവ് ആര്.കുമാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

വെക്കാമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. സി
പിഐ(എം)ന്റെ കർഷകമുന്നണി
ഈ നിർദ്ദേശത്തെ അംഗീകരിച്ചു.
പക്ഷേ നമ്മുടെ കർഷകമുന്നണി
യായ
എഐകെകെഎംഎ
സ്(ആൾ ഇൻഡ്യ കിസാൻ ഖേത്്
മസ്ദൂർ സംഘടൻ) ഈ നിർദ്ദേ
ശത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. സംയുക്ത
കിസാൻ മ�ോർച്ചയും ഇത് തള്ളി
ക്കളയുകയും അങ്ങനെ ഈപ്ര
ക്ഷോഭം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയകക്ഷി
കളുടെയ�ോ പ്രമുഖനേതാക്കളുടെ
മുൻകൈയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെ
ട്ടിട്ടുള്ള അനവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ
മുമ്പും നമ്മുടെ രാജ്യത്തു് ഉണ്ടായി
ട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, കർഷകമുന്നേറ്റം
ഒരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയും സംഘടി
പ്പിച്ചതല്ല എന്നു നമുക്കു കാണാൻ
കഴിയും. ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഒരു
പ്രമുഖനേതാവും ഉണ്ടായിരുന്നുമി
ല്ല. ഇത് സ്വാഭാവികമായുണ്ടായ

വിളംബര ജാഥയില് സഖാവ് എന്.ആര്.മ�ോഹന്കുമാര്
മുളന്തുരുത്തിയില് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ഒടുങ്ങാത്ത ആത്മ
വീര്യത്തിന്റെയും നിര്ഭയമായ
ധീരതയുടെയും പ്രകാശനം

പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തു
വാൻ ബിജെപി സർക്കാർ കിണ
ഞ്ഞു ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പരാജയ
പ്പെട്ടു. പിന്നീടവർ സമരനേതാക്ക
ളുമായി എട്ടുതവണ ചർച്ചകൾ
സംഘടിപ്പിച്ചു. അവയെല്ലാം പ്ര
ഹസനമായിരുന്നു. കർഷകരെ
നിരാശരാക്കുകയുംഅതുവഴിസമരം
കെട്ടടങ്ങാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെ
യ്യുകയെന്നതായിരുന്നു സർക്കാ
രിന്റെ പദ്ധതി. പക്ഷേ അതും പരാ
ജയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പ്രക്ഷോഭത്തെ

ധത്തിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകളെ
സേവിച്ചു. എന്നാൽ അധികാര
ത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും മു
ഷ്കുക�ൊണ്ട് മദ�ോന്മത്തരായിരിക്കു
ന്ന കേന്ദ്രബിജെപി സർക്കാരാ
കട്ടെ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെയും

ഒരു പ�ൊട്ടിത്തെറിയായിരുന്നു.
ഏറെക്കാലമായി ജനങ്ങളുടെ ഹൃ
ദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ര�ോ
ഷത്തിന്റെ വിസ്ഫ�ോടനം. ബഹു
രാഷ്ട്രകമ്പനികള�ോടും കുത്തകമു
തലാളിത്തത്തോടും പ്രതിജ്ഞാ
ബദ്ധത പുലർത്തുന്ന ഫാസിസ്റ്റ്
ബിജെപി സർക്കാർ വഴങ്ങാതെ
കടുംപിടുത്തത്തോടെ നിലക�ൊ
ള്ളുന്നു. മറുപുറത്ത് മറുപടിയായി,
പ�ൊരുതുന്ന കർഷകരും നിശ്ചയ
ദാർഢ്യത്തോടെ അചഞ്ചലം നി
ലക�ൊള്ളുന്നു.
മുൻകാല ക�ോൺഗ്രസ് സർ
ക്കാരുകളും ഇതിൽനിന്ന് വ്യത്യ
സ്തരായിരുന്നില്ല. അവരും പലവി

കുത്തകകളെയുംസേവിക്കുന്നതിൽ
മുൻകാല ക�ോൺഗ്രസ് സർക്കാ
രുകളെ വെല്ലുന്ന പ്രാപ്തിയും കാ
ര്യശേഷിയും ഘ�ോരതയും തങ്ങൾ
ക്കുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്.
കുത്തകമുതലാളിത്തത്തിന്റെ
യും ബഹുരാഷ്ട്രകമ്പനികളുടെയും
താത്പര്യാർത്ഥം ബിജെപി നേ
തൃത്വം ക�ൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ
കാർഷികമേഖലയിൽ മൂന്നു കരി
നിയമങ്ങളും വൈദ്യുതി നിയമം
-2021ഉം ക�ൊണ്ടുവന്നു. ഈ നി
യമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക
പ്രദേശത്തെ കർഷകരുടെമാത്രം
താത്പര്യങ്ങളെയല്ല ഹനിക്കുന്ന
ത്, രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കർഷക
രുടെയും താത്പര്യങ്ങൾക്കു വി
രുദ്ധമാണത്. തന്നെയുമല്ല, ഇവ
രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും
എതിരെയുള്ളതാണ്.
മുതലാളിത്തം അതിന്റെ വി
കാസപ്രക്രിയയിൽ കുത്തക-ബഹു
രാഷ്ട്ര മൂലധനത്തിന് ജന്മം നൽ
കിയെന്ന് മാർക്സിസ്റ്റുകളെന്ന
നിലയിൽ നമുക്കറിയാം. ഈ കു
ത്തകമൂലധനം ഇന്ന് ല�ോകമെ
മ്പാടും പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നു.
അവസാനമില്ലാത്ത, ആഴം വർ
ദ്ധിച്ചു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സാ
മ്പത്തികമാന്ദ്യത്തിന്റെ പ്രതിസ
ന്ധി. ഇന്ത്യൻ കുത്തക മുതലാളി
ത്തവും തരണംചെയ്യാനാകാത്ത
ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടു ക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനവ്യവ
സായങ്ങളും, നിർമ്മാണവ്യവസാ
യങ്ങളും ഗുരുതരമായ കമ്പോളപ്ര
തിസന്ധിയെ നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്. പലതും അടച്ചുപൂട്ടുന്നു,
ചിലത് ഉത്പാദനം വെട്ടിക്കുറച്ച്
ത�ൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടുന്നു.
സ്ഥിരംജ�ോലി എന്നത് ഏറെക്കു
റെ ഇല്ലാതാക്കി, കരാർ ത�ൊഴിൽ
സമ്പ്രദായവും, പുറംകരാറും ഒക്കെ
വർധിക്കുന്നു. ത�ൊഴിൽ നിയമങ്ങ
ളെന്നത് മുതലാളിമാർക്ക്് അനു
കൂലമായ നിയമങ്ങളായി പുതു
ക്കുന്നു.
അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ
ക്രയശേഷിയെ നിരന്തരം ചുരു
ക്കിക്കൊണ്ട്, മുതലാളിത്ത കമ്പോ

ളസമ്പദ്ഘടന സ്വന്തം കമ്പോള
ത്തെ ഞെരിച്ചമർത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യവസാ
യമേഖലയിൽ മൂലധനം നിക്ഷേ
പിക്കുന്നതിന് തീരെ സാധ്യതയി
ല്ല. അതുക�ൊണ്ട്, കാർഷികമേഖ
ലയിൽ വൻത�ോതിൽ മൂലധനനി
ക്ഷേപം നടത്തേണ്ട ആവശ്യം
അവർക്കുണ്ട്. കൃഷിഭൂമിയെയും
കാർഷിക ഉത്പാദനത്തെയും വി
പണനത്തെയും, ഒളിഞ്ഞും തെ
ളിഞ്ഞും അവർ കൈപ്പിടിയില�ൊ
തുക്കും. ഇതിന�ോടകം തന്നെ ദശ
ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകർ കൃ
ഷിഭൂമിയിൽ നിന്നും കുടിയ�ൊഴി
പ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇനിയും കു
ടിയ�ൊഴിപ്പിക്കൽ തുടരും. ദേശീയ
ക്രൈം റെക്കോർഡ് കണക്കുകൾ
പ്രകാരം, 1995 മുതൽ 2019 വരെ
4,42,480 കർഷകർ കടബാധ്യത
മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രാജ്യ
ത്താണിത് സംഭവിക്കുന്നത്. കാർ
ഷിക�ോത്പന്നങ്ങളടക്കം എല്ലാ
അവശ്യസാധനങ്ങളുടെയും വിൽ
പന മാത്രമല്ല, അവയുടെ ചെറുകി
ടവ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളുംകൂടെ കൈ

ത്തോടെ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇത് കർഷകർക്കു വേണ്ടി മാത്ര
മുള്ള പ്രക്ഷോഭമല്ല. നമുക്കെല്ലാ
വർക്കും ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ട്.
കൃഷിഭൂമിയും കാർഷികവിപണ
നവും കുത്തകകൾ നിയന്ത്രിക്കു
കയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എന്താ
ണ് സംഭവിക്കുക? ചരക്കുകളുടെ
വില അവർ നിശ്ചയിക്കും. വില
ക്കയറ്റം ഇനിയും കുതിച്ചുകയറും.
130 ക�ോടി ജനങ്ങളുടെയും ജീവി
തങ്ങൾ നശിക്കും. അതുക�ൊണ്ട്,
ഈ പ്രക്ഷോഭം, രാജ്യത്തെ മുഴു
വൻ ജനങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പി
നായുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ്. പഞ്ചാ
ബിലെയും ഹരിയാനയിലെയും,
യുപിയിലെയും, ത�ൊട്ടടുത്ത് കിട
ക്കുന്ന മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെയും
കർഷകരുടെ മാത്രം പ്രക്ഷോഭമ
ല്ല. ഈ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കി
യാൽ, അവ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നില്ലയെ
ങ്കിൽ, രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കർഷ
കരെയും അത് ബാധിക്കും. അവ
രാകും അതിൽ ഏറ്റവും കഷ്ടമനു
ഭവിക്കുക. ഒപ്പംതന്നെ പ്രത്യാഘാ
തങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും

ഭാരത് ബന്ദിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ട് ഐക്യദാര്ഢ്യ സമിതിയുടെ
ആഭിമുഖ്യത്തില് ത�ൊടുപുഴ നഗരത്തില് നടന്ന പ്രകടനം

യടക്കേണ്ട ആവശ്യം കുത്തകകൾ
ക്കുണ്ട്. ക�ൊള്ളലാഭത്തിനായുള്ള
അവരുടെ ആഗ്രഹം ഏതുവിധേ
നയും സാധിച്ചുക�ൊടുക്കുന്നതിനാ
യി ബിജെപി സർക്കാർ സഹാ
യിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഫല
മായി ജനങ്ങൾ വൻത�ോതിൽ
പാപ്പരാകുകയും ജീവിതമാർഗ്ഗം
നഷ്ടപ്പെട്ടവരാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
മഹാമാരിക്കു മുമ്പ് 9.9 ക�ോടി
എന്നുകണക്കാക്കിയിരുന്നഇന്ത്യൻ
മധ്യവർഗ്ഗകുടുംബങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ
6.6
ക�ോടിയായി
ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക
റിയാം. ഈ ചെറിയ കാലയളവി
നുള്ളിൽ തന്നെ, 3 ക�ോടിയില
ധികം മധ്യവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾ
അർധത�ൊഴിലാളികള�ോ, മുഴുവൻ
സമയ ത�ൊഴിലാളികള�ോ ആയി
മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ
എല്ലാ വിഭാഗം കർഷകരും ഒറ്റ
ക്കെട്ടായി അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു.
വൻകിട കർഷകർ, ദരിദ്രകർഷ
കർ, കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ
-എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു.
ത�ൊഴിലാളികളും സ്ത്രീകളും വി
ദ്യാർത്ഥികളും ചെറുപ്പക്കാരും അവ
ര�ോട�ൊപ്പമുണ്ട്. പ�ൊതുവായ പ്ര
ക്ഷോഭത്തിൽ ഏവരും ഐക്യ

നേരിടേണ്ടതായിവരും. അതുക�ൊ
ണ്ട് ഇത് സാധാരണജനങ്ങളുടെ
താത്പര്യാർത്ഥമുള്ള പ്രക്ഷോഭം
കൂടിയാണ്.
നിരവധി വ്യവസായങ്ങൾ, തു
റമുഖങ്ങൾ, റ�ോഡുകൾ, റെയിൽ
പ്പാതകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ,
ഉരുക്കുവ്യവസായശാലകൾ എന്നി
വയ�ൊക്കെ ഇതിന�ോടകംതന്നെ
സർക്കാർ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. ഈ വ്യവസായങ്ങള�ൊ
ക്കെയും പ�ൊതുപണമുപയ�ോഗിച്ച്
വികസിപ്പിച്ചവയായിരുന്നു. പ�ൊ
തുമേഖലയെന്നു വിളിച്ചുപ�ോന്ന
ഇവയെല്ലാം, കുത്തക മുതലാളി
മാരുടെ ക�ൊള്ളലാഭത്തിനായുള്ള
ആർത്തി ശമിപ്പിക്കാൻ അവർക്കു
കൈമാറുകയാണ്. കുത്തകമുതലാ
ളിമാർക്കും ബഹുരാഷ്ട്രകമ്പനികൾ
ക്കും മര്യാദയ്ക്കുള്ള ലാഭമ�ോ ശരാ
ശരി ലാഭമ�ോ പ�ോരാ, പരമാവധി
ലാഭം തന്നെ വേണം. ഇതാണ്
കുത്തകമൂലധനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ
നിയമം. പരമാവധി ലാഭം നേടു
ന്നതിനായി, ത�ൊഴിലാളികളെ
പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്
കുത്തകകൾ ശീലമാക്കിയിരിക്കു
കയാണ്. പിരിച്ചുവിടലും ത�ൊഴി
ലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവും ദുസ്സ
(ശേഷം 3-ാം പേജില്)
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IÀ-j-I-cp-sS
ap-t¶-ä-¯n-\v
I-cp-¯p ]-I-cp-I
(2-ാം പേജില് നിന്ന്)

ഹമായിരിക്കുന്നു. ശക്തമായ ബഹു
ജനപ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുക
യല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ മറ്റു
വഴികളില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ
പ്രക്ഷോഭം അതിന്റെ തിളങ്ങുന്ന
ഉദ്ദാഹരണമാണ്.

\n-ch-[n k-hn-ti-jX-I-tfm-sS IÀ-j-I-{]-t£m-`w
C-´y-bp-sS N-cn-{X-¯nÂ th-dn-«p\nÂ-¡p-¶p
തന്നെ ചെയ്തു. ഇതും ഒരു അനന്യ
മായ സവിശേഷതയാണ്.
ഈ കർഷകരിപ്പോൾ സംഘ
ടിതരും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരു
മാണ്. സമരവേദിയിൽ ഇതിന�ോ

യ്തത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെന്ന നില
യിൽ, ഏത�ൊരാൾക്കുനേരെയുമു
യരുന്ന അനീതിക്കും ചൂഷണത്തി
നും അടിച്ചമർത്തലിനും എതിരെ
നാം സദാ നിലക�ൊള്ളുകയും പ�ോ

ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളി
ല്ലാത്ത കർഷകപ്രക്ഷോഭം

നിരവധി സവിശേഷതകളു
ള്ള കർഷകപ്രക്ഷോഭം ഇന്ത്യയു
ടെ ചരിത്രത്തിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കു
ന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന
മുൻകാല ജനാധിപത്യപ്രക്ഷോഭ
ങ്ങളിലെല്ലാം ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു
സർക്കാരിനെയായിരുന്നു ജന
ങ്ങൾ ശത്രുവായി കണ്ടിരുന്നത്.
പക്ഷേ ഇത്തവണ, ബഹുരാഷ്ട്രക
മ്പനികൾക്കും കുത്തകകൾക്കുമെ
തിരെയാണ് കർഷകർ തങ്ങളുടെ
മുദ്രാവാക്യമുയർത്തുന്നത്. അവരെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സ്വദേ
ശിയും വിദേശിയുമായ കുത്തകമു
തലാളിമാരുടെയും ബഹുരാഷ്ട്രക
മ്പനികളുടെയും സേവകൻ മാത്ര
മാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മ�ോദി. മ�ോദി
സർക്കാർ സംശയലേശമന്യേ
അവർക്ക് ശത്രുപക്ഷത്തുതന്നെ
യാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ യഥാർ
ത്ഥശത്രു അണിയറയിലാണ് നി
ലക�ൊള്ളുന്നത്. അത്, സ്വദേശി
യും വിദേശിയുമായ കുത്തകമുത
ലാളിമാരും ബഹുരാഷ്ട്രകമ്പനിക
ളുമാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവ് സമാ
നതയില്ലാത്തതാണ്. ഇത്, യഥാർ
ത്ഥശത്രുവിന്റെ തനിസ്വഭാവത്തെ
ക്കുറിച്ചുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള
ധാരണയാണെന്നതിൽ സംശയ
മില്ല.
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്,
'വാൾസ്ട്രീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കൽ സമരം'
എന്ന പേരിൽ, ഏഴു മാസങ്ങൾ
നീണ്ട ഒരു പ്രക്ഷോഭം അമേരി
ക്കയിൽ നാം കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ
ആ പ്രക്ഷോഭം വിദ്യാസമ്പന്നരായ
ആളുകൾ-ത�ൊഴിൽരഹിതരായ
യുവാക്കൾ, പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട ത�ൊ
ഴിലാളികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ തു
ടങ്ങിയവർ -സംഘടിപ്പിച്ചതായി

ഭാരത് ബന്ദിനെ പിന്തുണച്ചുക�ൊണ്ട് ക�ോട്ടയത്ത് തിരുനക്കരയില്
നടന്ന ഏകദിന ധര്ണ എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജില്ലാസെക്രട്ടറി
മിനി കെ.ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ടകം അറുനൂറിലധികം കർഷകർ
മരണമടഞ്ഞു. ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ
തയ്യാറായി അനേകർ മുന്നോട്ടു
വരുന്നു. പ�ോലീസ് വെടിവെയ്പ്പി
ല�ൊക്കെയാണ് സാധാരണ പ്ര
ക്ഷോഭങ്ങളിൽ ആളുകൾ ക�ൊല്ല
പ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ, ശൈത്യവും
മഴയും ചൂടും തന്മൂലമുണ്ടായ അസു
ഖങ്ങളുമാണ് കർഷകപ്രക്ഷോഭ
വേദിയിൽ ആളുകളുടെ ജീവനെ
ടുത്തത്. മരണം മുന്നിൽകണ്ടാലും
പ�ോർക്കളം വിട്ടുപ�ോകാതെ നി
ന്നുക�ൊണ്ട്, ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നാ
യി അവർ മരണത്തെ വരിക്കുന്നു.
ഇതും സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്.
വരുംനാളുകളിൽ ല�ോകമെമ്പാടു
മുള്ള ബഹുജനങ്ങളുടെ ന്യായമായ
പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഈ പ�ോരാട്ട
മന�ോഭാവം തീർച്ചയായും കരു
ത്തും ഉത്തേജനവും നൽകും.
സംയുക്ത കിസാൻ മ�ോർച്ച
സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പ്രക്ഷോഭത്തോ
ട�ൊപ്പം തുടക്കം ത�ൊട്ടുതന്നെ, നമ്മു
ടെ പാർട്ടിയുമുണ്ട്. അതിനു കരു
ത്തു പകരുവാനായി നാം നമ്മുടെ
എല്ലാ ശക്തിയും വിനിയ�ോഗിക്കു
ന്നു. നമ്മുടെ കർഷകസംഘടന
യായ എഐകെകെഎംഎസ്
(ആൾ ഇൻഡ്യ കിസാൻ ഖേത്
മസ്ദൂർ സംഘടൻ), വിദ്യാർത്ഥി
-യുവജന-വനിത-ത�ൊഴിലാളി

ബന്ദിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ഹരിപ്പാട് നടന്ന പ്രകടനം

രുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ര
ക്ഷോഭമാകട്ടെ, അലസരും, നി
സ്സംഗരും, നിസ്സഹായരും, വിവ
രമില്ലാത്തവരും അസംഘടിതരു
മെന്നൊക്കെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടി
രുന്ന കർഷകർ സംഘടിപ്പിച്ചതാ
ണ്. ഇത്തവണ കർഷകർ തങ്ങ
ളുടെ വൈശിഷ്ട്യം തെളിയിക്കുക

സംഘടനകളും
മെഡിക്കൽ
സംഘവും അങ്ങേയറ്റത്തെ ഊർ
ജ്ജസ്വലതയ�ോടും വൈകാരിക
തയ�ോടും കൂടി ഈ പ്രക്ഷോഭ
ത്തിൽ അണിചേർന്നിരിക്കുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പു നേട്ടത്തിനായല്ല,
പകരം പ്രക്ഷോഭത്തെ ശക്തിപ്പെ
ടുത്തുവാൻ, അതിനെ വിജയിപ്പി
ക്കുവാനാണ് നാം ഇപ്രകാരം ചെ

രാടുകയും ചെയ്യും.

സമരം ജനങ്ങളുടെ
നിലനിൽപ്പിന്റെ സമ്പ്രദായം

ബഹുജനപ്രക്ഷോഭത്തിനു മാ
ത്രമേ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും
അവരുടെ പ്രബുദ്ധത വളർത്തുവാ
നും സാധിക്കൂ എന്ന് സഖാവ് ശി
ബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെ പാഠങ്ങളിൽ
നിന്നും നമുക്കറിയാം. വർഗ്ഗസമ
രത്തിലൂടെമാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക്
തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മിത്രങ്ങളെ
യും ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളായി
നടിക്കുന്നവരെയും തിരിച്ചറിയാൻ
സാധിക്കൂ. ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൽ,
രാഷ്ട്രീയ വെളിച്ചം ജനങ്ങളുടെ
മനസ്സിൽ മിന്നിത്തെളിയുമെന്നും
ജനകീയ ഐക്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തി
യും കരുത്തും അത് വെളിപ്പെടു
ത്തുമെന്നും അവരുടെ വീക്ഷണ
ത്തിന്റെ ചക്രവാളത്തെ അത് വി
കസിപ്പിക്കുമെന്നും അവരിൽ നി
ശ്ചയദാർഢ്യം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും
ഭാവിയിലെ പ�ോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള
അവരുടെ കരുത്തിനെ അത് വർ
ധിപ്പിക്കുമെന്നും മാർക്സിസ്റ്റുകൾ
എന്ന നിലയിൽ, മഹാനായ മാർ
ക്സിന്റെയും ഏംഗൽസിന്റെയും
ലെനിന്റെയും സ്റ്റാലിന്റെയും മാവ�ോ
സേതുങ്ങിന്റെയും സഖാവ് ശിബ്ദാ
സ് ഘ�ോഷിന്റെയും വിദ്യാർത്ഥി
കളെന്ന നിലയിൽ, നമുക്കറിയാം.
അതുക�ൊണ്ട്, വളരെ ചുരുങ്ങിയ
സമയംക�ൊണ്ട് ഒരു പ്രക്ഷോഭം
വളരെ സമ്പന്നവും അമൂല്യവുമായ
പാഠങ്ങൾ ജനങ്ങളെയ�ൊന്നാകെ
പഠിപ്പിക്കുന്നു.
അടുത്തതായി എനിക്കു ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുവാനുളളത്, നമ്മുടെ
രാജ്യത്ത് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നാ
യി വ്യവസായങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുക
യും, ക�ോടിക്കണക്കിനു ത�ൊഴി
ലാളികൾ പിരിച്ചുവിടപ്പെടുകയും
ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ക�ോ
ടിക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ ത�ൊ
ഴിൽരഹിതരുമാണ്. എന്താണ്
ഇതിന്കാരണം?ആരാണ്ഇതിന്
കാരണക്കാർ? മുതലാളിത്തം
തന്നെ. ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത്
അവരുടെ രക്തമൂറ്റിക്കുടിച്ച് ദാഹം

ശമിപ്പിക്കുന്ന മുതലാളിത്ത സം
വിധാനം ജനങ്ങളെ പാപ്പരാക്കു
ന്നു. ജനം പട്ടിണി കിടക്കുന്നു.
അവർ മരിക്കുന്നു. വരുമാനമ�ോ
ത�ൊഴില�ോ ഇല്ലാത്തതു മൂലം ജന
ങ്ങൾക്ക് ചികിത്സക്കുപ�ോലും ഗതി
യില്ല.
ക�ൊൽക്കത്ത മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിലെ ഏഴ് ഒഴിവുകളിലേ
ക്ക്- മ�ോർച്ചറിയും മൃതശരീരങ്ങളും
പരിപാലിക്കുന്ന ചുമതലയുള്ള
പ�ോസ്റ്റിലെ ഏഴ് ഒഴിവുകളിലേയ്ക്ക്
ആര�ൊക്കെയാണ് അപേക്ഷിച്ചി
രിക്കുന്നതെന്ന് ന�ോക്കുക. 100
എഞ്ചിനീയർമാർ, 2000 ബിരുദ
ധാരികൾ, 1000 ബിരുദാനന്തര
ബിരുദധാരികൾ! യുപിയിൽ കഷ്ടി
ച്ച് 200 പ്യൂൺ ഒഴിവുകളിലേക്ക്
ഉന്നതബിരുദധാരികളടക്കം
അനേക ലക്ഷങ്ങളാണ് അപേ
ക്ഷിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ തൂപ്പുകാ
രുടെ ഒഴിവിലേക്കും സമാനമായ
കാര്യം സംഭവിച്ചു. സാമ്പത്തിക
വിദഗ്ദ്ധനായ രഘുറാം രാജൻ അടു
ത്തിടെ പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യയിൽ
വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള 10 പേരിൽ ആറു
പേർ ത�ൊഴിൽരഹിതരാണെന്നാ
ണ്. വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരും
നിരക്ഷരരുമായ ക�ോടിക്കണക്കി
ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യം പറ

ന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അവിടെയും ഇതേ ബഹുരാഷ്ട്രക
മ്പനികളും കുത്തകകളും തന്നെ
യാണുള്ളത്.
എന്തുക�ൊണ്ട്?
കാരണം, അവർ നമ്മുടെ രാജ്യ
ത്ത് ഫാസിസത്തെ ബലപ്പെടു
ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.അക്കാ
രണംക�ൊണ്ടുതന്നെ, ചിന്താശേ
ഷിയേയും മനസ്സിന്റെ യുക്തിഭദ്ര
തയെയും ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണത്തെ
യും തകർക്കാൻ അവർ ഒരുമ്പെ
ട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനുവേ
ണ്ടി, ഭാരതീയ നവ�ോത്ഥാനത്തി
ന്റെ അഗ്രഗാമികൾ നമ്മുടെ രാ
ജ്യത്ത് വിഭാവനം ചെയ്ത അതേ
വ ി ദ്യാ ഭ ്യാ സ സ മ്പ്രദ ാ യ ത്തെ
അവർ തകർക്കുകയാണ്. അവർ
ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയും
തിരുത്തിയെഴുതുകയും ചെയ്യുന്നു.
എല്ലാ ചരിത്രവസ്തുതകളെയും തു
ടച്ചുമാറ്റി പുരാണേതിഹാസങ്ങളെ
ചരിത്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ശാ
സ്ത്രത്തിനു പകരമായി മന്ത്രവാദ
ത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഇത�ൊക്കെയും നട
ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അധ്യാ
ത്മവാദപരമായ ചിന്തയും മതാ
ധിഷ്ഠിത മന�ോഭാവവും അന്ധവി
ശ്വാസവും വളർത്തുവാനാണ്.
ഇതെല്ലാം വളർത്തുന്നതാകട്ടെ
ഫാസിസ്റ്റ്
മനസ്സിനെ

ഭാരത് ബന്ദിന് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ പിന്തുണ. എഐഡിഎസ്ഒ ജില്ലാ
കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ചങ്ങനാശ്ശേരിയില് നടന്ന കലാസംഗമം

യേണ്ടതുമില്ല.
ക�ോടിക്കണക്കായ ത�ൊഴിലാ
ളികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും
പിരിച്ചുവിടലിനും, ക�ോടിക്കണ
ക്കിനു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ത�ൊഴിലി
ല്ലായ്മക്കും ആരാണ് ഉത്തരവാദി?
അത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മുതലാ
ളിത്തവും കുത്തകമൂലധനവും ബഹു
രാഷ്ട്രകമ്പനികളുമാണ്. കർഷക
പ്രക്ഷോഭം മുതലാളിത്തത്തിനും
ബഹുരാഷ്ട്രകമ്പനികൾക്കും കുത്ത
കമൂലധനത്തിനുമെതിരെയാണ്
തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര
ണത്താൽ ന�ോക്കിയാലും, പിരി
ച്ചുവിടപ്പെട്ട ത�ൊഴിലാളികളും ത�ൊ
ഴിൽരഹിതരായ ജനങ്ങളും ഉള്ള
ത�ൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാ
ധ്യത തുറിച്ചുന�ോക്കുന്ന ത�ൊഴിലാ
ളികൾക്കും, 'ഇത് നമ്മുടെ പ്രക്ഷോ
ഭമാണെന്ന് മനസ്സിലാകേണ്ടതാ
ണ്. ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ ശക്തി
പ്പെടുത്താനുള്ള കടമ അവർക്കുണ്ട്.
സ്വകാര്യവൽക്കരണവുംകമ്പോ
ളവൽക്കരണവും വിദ്യാഭ്യാസത്തി
ന്റെ കാവിവൽക്കരണവുംമൂലം വി
ദ്യാർത്ഥികൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആരാ
ണിത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതെ

സൃഷ്ടിക്കുവാനും. അതുക�ൊണ്ട്,
ഇത് കുത്തകമൂലധനത്തിനും ബഹു
രാഷ്ട്രകമ്പനികൾക്കും എതിരെയു
ള്ള പ്രക്ഷോഭമായി വിദ്യാർത്ഥി
കൾക്കും ത�ോന്നണം. അതുക�ൊ
ണ്ട് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും
പ്രക്ഷോഭമാണ്.
മുൻകാലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രം, സാ
ഹിത്യം, നിയമ സംവിധാനം വി
ദ്യാഭ്യാസം, ഇവയ�ൊക്കെയും ആദ
രണീയമായ മഹത്തായ ത�ൊഴി
ലുകളായാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്.
മുതലാളിത്തം ഇവയെയെല്ലാം
കൂലിത്തൊഴിലിനു സമാനമാക്കി
ചുരുക്കിക്കളഞ്ഞു.
അവർക്ക്
യാത�ൊരു ആദരവും ലഭിക്കുന്നി
ല്ല. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ
മാകട്ടെ, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ
മേലങ്കിയണിഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റ്
ഏകാധിപത്യം മാത്രമായി ചുരു
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാധ്യമസ്വാത
ന്ത്ര്യമില്ല, ജുഡീഷ്യറിക്കുപ�ോലും
സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, എതിരഭിപ്രായം
പറയാന�ോ പ്രതിഷേധിക്കാന�ോ
അവകാശമില്ല. എല്ലാം തന്നെ
നിർദ്ദയം ചവിട്ടിയരയ്ക്കപ്പെടുന്നു.

(ശേഷം 4-ാം പേജില്)
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പണിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ
അസ്ഥിയും മാംസവും ഞെരിച്ചര
ച്ച് തങ്ങളുടെ ചൂഷണയന്ത്രം ഓടി
ക്കുവാൻ മുതലാളിത്ത യജമാന
ന്മാർക്കു സമ്പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമു
ണ്ട്. ത�ൊഴിലാളികൾ അവർക്ക്
അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ മാത്രമാ
ണ്. ഈ രാക്ഷസഫാസിസ്റ്റ് ഭര
ണകൂടത്തിനെതിരെയാണ് കർ
ഷകപ്രക്ഷോഭം വഴികാണിക്കുന്ന
ത്. അതുക�ൊണ്ട്, ഈ മുതലാളി
ത്തനരകത്തിന്അടിപ്പെട്ടഏവരും
ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ ശക്തിപ്പെടു
ത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ഭീതിജനകമായ മറ്റൊരു ചി
ത്രമുണ്ട്. കുരുന്നു പെൺകുഞ്ഞു
ങ്ങൾ, കൗമാരപ്രായക്കാർ, ത�ൊ
ണ്ണൂറും നൂറുംവയസ്സുള്ള വൃദ്ധമാതാ
ക്കൾ ഇവര�ൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന
സ്ത്രീസമൂഹം ദിവസേന ബലാൽ
ക്കാരത്തിനിരയാക്കപ്പെടുന്നു. പു
ത്രിമാരെ പിതാക്കന്മാർതന്നെ
ബലാൽസംഗം ചെയ്യുന്നതായ
സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ബലാൽസംഗ
ങ്ങളും കൂട്ടബലാൽസംഗങ്ങളും
ക�ൊലപാതകങ്ങളുമെല്ലാം നിത്യ
വാർത്തകളാകുന്നു. സ്ത്രീകളെ വ്യാ
പാരം ചെയ്യുന്നതു ലാഭകരമായ
ബിസിനസ്സായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കണമെ
ന്നത് തീർച്ചയായും ആവശ്യമാ

സി.വി രാമൻ, മേഘനാഥ് സാഹ,
സത്യേൻ ബ�ോസ് തുടങ്ങിയ ശാ
സ്ത്രജ്ഞർ, സൂര്യസെൻ, ചന്ദ്രശേ
ഖർ ആസാദ്, ഭഗത് സിംഗ്, പ്രീ
തിലത വദ്ദേദാർ തുടങ്ങിയ രക്ത
സാക്ഷികൾ ഇവരുടെയെല്ലാം
നാമവും മഹത്തായ സമരവുമെല്ലാം
കുഴിച്ചുമൂടുകയാണവർ. അവരെല്ലാം
വിസ്മൃതിയിൽ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്നു. പുതിയ യുവതലമുറ അവരെ
മനസിലാക്കാൻ പാടില്ല, അവരെ
മറക്കണം. മദ്യത്തിലേക്കും മയ
ക്കുമരുന്നിലേക്കും നീലച്ചിത്രങ്ങ
ളിലേക്കും അവരെ വലിച്ചിടുന്നു.
മദ്യത്തിലും കറുപ്പിലുമെന്നപ�ോലെ
ലൈംഗികതയിലും അവരെ ആസ
ക്തരാക്കുന്നു. ഇത്തരമ�ൊരവസ്ഥ
മുൻപ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴെങ്കിലും
കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് നാഗരികത
യുടെ മുന്നോട്ടുപ�ോക്കാണ�ോ?
ആരാണ് ഇതിനുത്തരവാദികൾ?
ഈ മുതലാളിമാരും അവർ അധി
കാരത്തിലിരുത്തിയിരിക്കുന്ന
തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയദാസന്മാരുമാ
ണ് ഇതിനുത്തരവാദികൾ. കർ
ഷകസമരം
ആ
മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെയാണ്.
ഇതു നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല.
നമ്മുടെ രാജ്യം സാമ്പത്തിക
മായും രാഷ്ട്രീയമായും സാംസ്കാ
രികമായും ധാർമ്മികമായും ജീവി
തത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് എഐഡിഎസ്ഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്
ബിനു ബേബി ക�ൊച്ചാലുംമൂട്ടില് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ണ്. പക്ഷേ, ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ
വേരറുക്കുവാനതു പര്യാപ്തമാണ�ോ?
ഇതെന്തുക�ൊണ്ടിതു സംഭവിക്കു
ന്നു? ഈ കുറ്റവാളികളും ഈ മുത
ലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ സൃഷ്ടിക
ളാണ്. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ
മനുഷ്യര�ോ മൃഗങ്ങൾപ�ോലുമ�ോ
അല്ല, അധ:പതിച്ച ആധുനിക മു
തലാളിത്തം ജന്മംക�ൊടുത്ത പു
തിയ�ൊരു ജീവജാതി ആണവർ.
ധാർമ്മികതയെയും സദാചാരത്തെ
യും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയുമെല്ലാം
മുതലാളിത്തം നശിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടി
രിക്കുകയാണ്. കാരണം, ഫാസി
സത്തിന് അതാവശ്യമാണ്. റാം
മ�ോഹൻ, വിദ്യാസാഗർ, ഫൂലെ
തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ നവ�ോത്ഥാന
ത്തിന്റെ മുൻഗാമികൾ, ദേശബന്ധു
ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ്, ലാലാലജ്പ
ത് റായ്, തിലകൻ തുടങ്ങിയ മഹാ
ന്മാരായ സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാ
നികൾ, രവീന്ദ്രനാഥ്, ശരത്ചന്ദ്ര,
സുബ്രഹ്മണ്യഭാരതി തുടങ്ങിയ
സാഹിത്യകാരന്മാർ, ജഗദീഷ്
ചന്ദ്രബ�ോസ്, പ്രഫുല്ലചന്ദ്ര റ�ോയ്,

നാശത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ്.
ചീഞ്ഞഴുകിയതുപ�ോലെ ഒന്നായി
രിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹം ആക
മാനവും. കുടുംബജീവിതത്തിലും
സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
സ്നേഹം, വാത്സല്യം, മൃദുലവി
കാരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അപ്രത്യ
ക്ഷമായിരിക്കുന്നു. ര�ോഗികളായ
വൃദ്ധമാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷി
ക്കേണ്ട ചുമതലയിൽനിന്ന് മക്കൾ
പിന്മാറുകയും അവരെ തെരുവുക
ളിൽ വിലപിക്കാൻ ഇറക്കിവിടു
കയ�ോ ഭാവിദിനങ്ങളെണ്ണിക്കഴി
യാൻവൃദ്ധസദനങ്ങളിലാക്കുകുകയ�ോ
ചെയ്യുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിനു
പണം, ലാഭം എന്നിവയല്ലാതെ
ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല. മുതലാളി
ത്തം രാജ്യത്തെയ�ോ ജനങ്ങളേ
യ�ോ കണക്കിലെടുക്കില്ല. ഈ
മഹാമാരിയുടെ കാലത്തുപ�ോലും
അവരെത്രത്തോളം സമ്പാദിച്ചി
രിക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങളെ അത്ഭു
തപ്പെടുത്തും. ക�ോടിക്കണക്കിനു
ജനങ്ങൾ ത�ൊഴിലില്ലാത്തവരാവു
കയും ഉള്ള ത�ൊഴിലിൽ നിന്നുത

ന്നെ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ഭിക്ഷാ
ടകരായി തെരുവിലലയുകയും
ചെയ്യേണ്ടുന്ന സ്ഥിതിയിലെത്തി
യിരിക്കുമ്പോൾ, മുൻപന്തിയിലുള്ള
100 ശതക�ോടീശ്വരന്മാർ ഈ മഹാ
മാരിയുടെ കാലത്ത് 12,97,000

ഒരു യ�ോഗത്തിലൂടെ ഈ വിഷയം
പരിഹരിക്കണമെന്നു കഴിഞ്ഞ
വർഷം ഡിസംബർ 31ന് സിപിഐ
(എം) ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉപദേ
ശിക്കുകയുണ്ടായി. ഡിസംബർ 31
എന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ചാണു

ഐക്യദാര്ഢ്യ സമതിയുടെ നേതൃത്വത്തില് കണ്ണൂരില് നടന്ന
അഭിവാദ്യപ്രകടനം

ക�ോടി രൂപ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ 70
ശതമാനം വരുന്ന ഏതാണ്ട് 95.3
ക�ോടി ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന്റെ
നാലു മടങ്ങിനു മേലെയാണ്
കേവലം ഒരു ശതമാനം വരുന്ന
അതിസമ്പന്നർ കൈയടക്കി വച്ചി
രിക്കുന്നത്. സമ്പത്ത് എങ്ങനെ
കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾ കാണൂ. ജനസംഖ്യയുടെ
ഒരു ശതമാനം വരുന്ന സമ്പന്നർ
70 ശതമാനം ആളുകളുടെ സമ്പ
ത്തിന്റെ നാലുമടങ്ങിന്നുടമകളാ
ണ്. സമ്പത്ത് കൂടുതൽ കേന്ദ്രീക
രിക്കപ്പെടുമെന്നതാണ് മുതലാളി
ത്തത്തിന്റെ നിയമം.
136 ക�ോടി വരുന്ന ജനസം
ഖ്യയിലെ 80 ക�ോടി ജനങ്ങളുടെ
യും ദിവസവരുമാനം 20 രൂപയാ
ണ്. അവർക്കെങ്ങനെ നിലനില്ക്കാ
നാകും? ധനികരുടെ മൃഷ്ടാന്ന ഭ�ോ
ജനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലി
ച്ചെറിയുന്നകുപ്പത്തൊട്ടികളിൽനിന്ന്
ആഹാരം തേടുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ
തെരുവുകളിലുണ്ട്. സ്വന്തം മാതാ
പിതാക്കളാരെന്നറിയാത്ത,എവിടെ
നിന്നാണു തങ്ങൾ വരുന്നതെന്നോ
ഏതു നാട്ടിലാണു തങ്ങൾ ജനി
ച്ചതെന്നോ അറിയാത്ത ദശലക്ഷ
ക്കണക്കിനു കുട്ടികൾ ഈ തെരു
വുകളിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ വിക
സനത്തിന്റെ നേർകാഴ്ചകളാണി
വയ�ൊക്കെ. മുതലാളിത്തമാണ്
മാനവസമൂഹത്തിന്റെ ക�ൊടിയ
ശത്രു. ഈ മുതലാളിത്തത്തിനെ
തിരെയാണു കർഷകസമരം.
അതിൽ പങ്കാളികളാകുക എന്ന
തു മാത്രമല്ല അതിനെ ശക്തിപ്പെ
ടുത്തുക എന്നതുകൂടിയാണ് നമ്മു
ടെ കടമ.

ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക്
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പ�ോരാട്ട
ത്തോട�ൊപ്പം നിലക�ൊള്ളാനു
ള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്

സിപിഐ(എം) നെപ്പോലുള്ള
ഒരു വലിയ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി
ഈ സമരത്തിൽ കേവലം അധ
രസേവ മാത്രമാണു നടത്തുന്നതെ
ന്നത് വേദനാജനകമാണ്. സർ
ക്കാരും കർഷക പ്രതിനിധികളും
കുത്തകക്കുടുംബങ്ങളും ചേർന്നുള്ള

ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജനുവരി
1-ന്റെ ഹിന്ദു, ടെലിഗ്രാഫ് തുടങ്ങിയ
പത്രങ്ങളിൽ ഈ വാർത്ത വന്നി
ട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നത�ോ പ�ോ
കട്ടെ ഒരു ഇടതുപക്ഷപ്പാർട്ടിക്ക്
ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയു
മ�ോ?
സകലശക്തിയും സമാഹരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് എല്ലാ ഇടതുപാർട്ടികളു
ടേയും ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാകുമാ
യിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ
മാറി മറഞ്ഞേനെ.
1950 കളിലും അതിനുശേഷ
വും അവിഭക്ത സിപിഐ സമ
ര�ോത്സുകമായ നിലപാടുകളെടു
ത്തിരുന്നു. 1964ൽ സിപിഐ(എം)
രൂപം ക�ൊണ്ടതിനു ശേഷം 1966
വരെ അവരും പ്രക്ഷോഭണങ്ങളിൽ
സമര�ോത്സുകമായി ഇടപെട്ടിരു
ന്നു. പില്ക്കാലത്ത് അധികാരത്തി
ലേറിയത�ോടെ അവരുടെ മുഖം
മാറാൻ തുടങ്ങി. സമരങ്ങളെ അടി
ച്ചമർത്താൻ മറ്റു ബൂർഷ്വാ പാർട്ടി
കളെപ്പോലെ അവരും കർഷകർ
ക്കും ത�ൊഴിലാളികൾക്കുമെതിരെ
പ�ോലീസിനെ ഉപയ�ോഗിക്കുക
യും വെടിവയ്പ്പു നടത്തുകയും
ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഒരു സം
സ്ഥാനത്തും അവർ ശരിയായ
സമരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ
ശ്രമിച്ചതായി നിങ്ങൾ കാണില്ല.
കുറച്ചു വ�ോട്ടുകൾ തരപ്പെടുത്തുന്ന

IÀ-j-I-cp-sS
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I-cp-¯p ]-I-cp-I

ന്തിരിപ്പത്ത'ത്തെ ചെറുക്കാനെന്ന
പേരിൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം
വെടിഞ്ഞുക�ൊണ്ട് അവർ മുമ്പ്
ഭരണബൂർഷ്വാപാർട്ടിയായ ക�ോൺ
ഗ്രസ്സിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവ
രുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കു കയും
ചെയ്തു, പിന്നീട് ജനസംഘത്തി
ന്റേയും ആർഎസ്സ്എസ്സിന്റേയും
മറ്റു പലതിന്റേയും സങ്കരമായ ജന
താപാർട്ടിയ�ോട�ൊപ്പം ചേർന്നു.
അതിനു ശേഷം 'ക�ോൺഗ്രസ്സിന്റെ
അധികാര പ്രമത്തത യ്ക്കെതി
രെ' എന്നു പറഞ്ഞ് ബി.ജെ.പി
യ�ോട�ൊപ്പവും ചേർന്നു. പാർലമെ
ന്റിലും അസംബ്ലികളിലും ഏതാനും
സീറ്റുകൾ കിട്ടുന്നതിനായി ഇപ്പോ
ഴുമവർ പ്രതിപക്ഷ ക�ോൺഗ്രസ്സു
മായും മറ്റു ജാതി, പ്രാദേശിക, ബൂർ
ഷ്വാ പാർട്ടികളുമായും സഖ്യത്തി
നായി സജീവമായി ശ്രമിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാർക്സിസ
ത്തിന്റെ ലേബൽ വച്ചുക�ൊണ്ട്
വ�ോട്ടിനുവേണ്ടി മാത്രം നിലക�ൊ
ള്ളുന്ന പാർട്ടിയായി മാറിയിരിക്കു
ന്നു അവർ. സി.പി.ഐ (എം)ന്റെ
സത്യസന്ധരും ഇടതുപക്ഷ മന�ോ
ഭാവം പുലർത്തുന്ന വരുമായ അനു
ഭാവികൾ ഈ വിഷയം കാര്യമാ
യാല�ോചിക്കണം. മറ്റു പ്രതിപക്ഷ
പാർട്ടികളും ക�ോൺഗ്രസ്സും പ്രാദേ
ശിക ബൂർഷ്വാ പാർട്ടികളും ജന
കീയ സമരങ്ങളില�ൊന്നും പങ്കെ
ടുക്കില്ല. കാരണം ഭരിക്കുന്ന പാർ
ട്ടികൾ മാത്രമല്ല ഈ പാർട്ടികളും
സിപിഐയും സിപിഐ(എം)
ഉംവരെ കുത്തകമൂലധനവുമായി
പലതരത്തിലും കെട്ടുപിണഞ്ഞു
കിടക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പു
ബ�ോണ്ടുകൾ വഴി അവർക്കു ഫണ്ടു
കിട്ടുന്നു. ആരാണീ ഫണ്ടുകളിൽ
പണം നൽകുന്നത് ? എല്ലാ പാർ
ട്ടികൾക്കും ഫണ്ടുകിട്ടുന്നതു കുത്തക
കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, ചിലർ
ക്കു കുറച്ചും മറ്റുചിലർക്കു കൂടുതലും.
ഇതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെ
ങ്ങനെ പിന്നെ കുത്തകകൾക്കെ
തിരെ നിൽക്കാൻ കഴിയും? ജനാ
ധിപത്യ പ്രക്ഷോഭണങ്ങളുടെ താ

ഭാരത് ബന്ദിന് കര്ഷക പ്രതിര�ോധ സമിതിയുടെ ഐക്യദാര്ഢ്യം. കല്പ്പറ്റ
യില് നടന്ന യ�ോഗം അഡ്വ.അബ്ദുറഹ്മാന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. കെ.
ഹംസമാസ്റ്റര്, വി.കെ.സദാനന്ദന്, ടി.ജെ.ഡിക്സണ് തുടങ്ങിയവര് വേദിയില്

തിനായി അവർ പ്രസ്താവനകൾ
പുറപ്പെടുവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചില
സമര പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപി
ക്കുകയ�ോ ചില സമരനാട്യങ്ങൾ
നടത്തുകയ�ോ ചെയ്യും. 'വലതു പി

ല്പര്യാർത്ഥം, ഇടതുപക്ഷ മുന്നേറ്റ
ങ്ങളുടെ താല്പര്യാർത്ഥം സകല
ശക്തിയും സമാഹരിച്ചു ക�ൊണ്ട്
ഈ സമരത്തിലണിചേരാനും
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)
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അതുവഴി നേതൃത്വത്തെ അതിനു
പ്രേരിപ്പിക്കുവാനും ഇടതുപാർട്ടി
കളിലെ സത്യസന്ധരായ പ്രവർ
ത്തകര�ോടും അനുയായികള�ോടും
അനുഭാവികള�ോടും ഞങ്ങൾ ഗൗ
രവപൂർവം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ആരെങ്കിലും ജനാധിപത്യസ
മരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ, അതി
ന്റെ ഡിമാന്റുകൾ ന്യായയുക്തമാ
ണെങ്കിൽ, ജനാധിപത്യ മനസ്സുള്ള
ജനങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു
ണ്ടെങ്കിൽ നാമതിൽ സഹകരി
ക്കും. നമ്മെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടോ നേ
തൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ�ോ എന്ന
ത�ൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ, വി
പ്ലവകരമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ നാം
സമരത്തിൽപങ്കെടുക്കുകയുംശക്തി
പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഭാരത ബന്ദി
ന്റെ സമ്പൂർണ വിജയത്തിനുശേ
ഷവും ഡിമാന്റുകൾ നേടുന്നതുവരെ
സമരരംഗത്ത് അടിയുറച്ചുനിൽക്കു
വാൻ ഏവര�ോടും ഇതേലക്ഷ്യ
ത്തോടെതന്നെ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നു. സമരത്തെ സഹായിക്കാ
നും തുടർന്നുക�ൊണ്ടുപ�ോകുവാനും,
ഗ്രാമങ്ങളിലെ കർഷകരുടെ സമ
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പ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. ഭഗത്സിംഗ് ശഹീദ്
ഭഗത്സിംഗ് എന്ന് ആദരിക്കപ്പെ
ടുന്നത് അദ്ദേഹം ധീരനായ രക്ത
സാക്ഷിയാണ് എന്നുള്ളതുക�ൊ
ണ്ടാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ
മറ്റേത�ൊരു നേതാവിനെക്കാളും
വിപ്ലവധാരയെ പ്രതിനിധാനം
ചെയ്തത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്ന
തുക�ൊണ്ടുമാത്രമല്ല, ഗാന്ധിയൻ
നേതൃത്വത്തിന്റെ വർഗസ്വഭാവം
തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചിന്താപരമായ
ഔന്നത്യം മറ്റൊരു നേതാവിനും
അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഉണ്ടായി
രുന്നില്ല എന്നതുക�ൊണ്ടുകൂടിയാ
ണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: 'യഥാർ
ത്ഥ വിപ്ലവസേനകൾ'- ഈ പ്ര
യ�ോഗം ന�ോക്കൂ- ''യഥാർത്ഥ വി
പ്ലവസേനകൾ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഫാ
ക്ടറികളിലുമുള്ള കർഷകരും ത�ൊ
ഴിലാളികളുമാണ്. എന്നാൽ നമ്മു
ടെ ബൂർഷ്വാ നേതാക്കൾ'' അതാ
യത് ഗന്ധിയൻ നേതൃത്വം, 'അവരെ

സംയുക്ത കിസാന് മ�ോര്ച്ച നേതാവ് കെ.വി.ബിജു രാമങ്കരിയില്
നടന്ന ഐക്യദാര്ഢ്യ സമ്മേളനത്തില് പ്രസംഗിക്കുന്നു

രക്കമ്മിറ്റികൾപ�ോലെ ഫാക്ടറി
കളിലും പണിസ്ഥലങ്ങളിലും ത�ൊ
ഴിലാളികളുടെ കമ്മിറ്റികളും യുവാ
ക്കളുടേയും വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും
കമ്മിറ്റികളും സ്ത്രീകളുടെ കമ്മിറ്റി
കളും രൂപീകരിക്കുകയും വ�ൊള
ണ്ടിയർമാരെ ചേർക്കുകയും സമ
രത്തെ വികസിപ്പിക്കുകയുംവേ
ണം. സമരങ്ങളും പ�ോരാട്ടങ്ങളുമി
ല്ലാതെ ഒരു ഡിമാന്റും നേടിയെടു
ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ സമരം വി
ജയിച്ചാൽ അതു കർഷകരെ സഹാ
യിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, അതു ബൂർ
ഷ്വാസിയെയും ഭരണത്തിലിരി
ക്കുന്ന ബൂർഷ്വാ പാർട്ടികളേയും
ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ രാജ്യ
ത്തെ ചൂഷിതരായ ജനങ്ങളുടെ
ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ
അതു ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഈ ലക്ഷ്യ
ത്തോടെ നിങ്ങളതിൽ പങ്കെടു
ക്കണം.
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്,
ധീരരക്തസാക്ഷി ഭഗത് സിംഗി
ന്റെയും ത�ൊഴിലാളിവർഗത്തിന്റെ
മഹാനായ നേതാവ് സഖാവ് ശി
ബ്ദാസ് ഘ�ോഷിന്റെയും പ്രസംഗ
ങ്ങളിൽനിന്ന് ഓര�ോ ഭാഗങ്ങൾ
ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാം. ഭഗത്സിംഗി
ന്റെ ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ രാ
ജ്യത്ത് അധികം പ്രചരിപ്പിക്ക

അണിനിരത്താൻ
തയ്യാറല്ല,
അതിന് ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഉറ
ങ്ങുന്ന സിംഹത്തെ ഉണർത്തി
യാൽപ്പിന്നെ അതിനെ തടഞ്ഞു
നിർത്താനാകില്ലല്ലോ....'' കർഷ
കരിലും ത�ൊഴിലാളികളിലും അദ്ദേ
ഹമർപ്പിച്ച വിശ്വാസം ന�ോക്കൂ!
1931 മാർച്ച് 23ന് അദ്ദേഹത്തെ
തൂക്കിലേറ്റി. ഫെബ്രുവരി 3ന് രാ
ജ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാര�ോട് ഒരു
മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരി
ക്കാൻ അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചി
രുന്നു. അന്ന് സിപിഐ നിലവി
ലുണ്ടെങ്കിലും അത് ആശ്രയിക്ക
ത്തക്കതല്ല എന്ന് കരുതിയതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെയാകണം അദ്ദേഹം ഈ
ആഹ്വാനം മുഴക്കിയത്. ''...കർഷ
കരുടെയും ത�ൊഴിലാളികളുടെയും
അനുഭാവംപിടിച്ചുപറ്റുകയുംഅവരെ
സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന
ത് അനിവാര്യമാണ്. നല്ല അച്ച
ടക്കവും രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുമുള്ള
ത�ൊഴിലാളികളുടെ പാർട്ടിയാണ്
എല്ലാ സമരങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം
നൽകേണ്ടത്. നമ്മൾ സ�ോഷ്യ
ലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം സംഘടിപ്പിക്കണം.
അതിന് അനിവാര്യമായും ആദ്യം
നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ വി
പ്ലവമാണ്. അതിനുശേഷം, സ�ോ
ഷ്യലിസ്റ്റ് അടിത്തറയിൽ സമൂഹ

ത്തെയാകെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന
പ്രക്രിയയുമായി മുന്നേറണമെന്നും
മാർക്സിയൻ ദർശനം പറയു
ന്നു....''
അക്കാലത്ത് മറ്റൊരു നേതാവും

-ലെനിനിസത്തിൽനിന്ന് മാർഗ
ദർശനം ഉൾക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന
മുതലാളിത്തവിരുദ്ധ സ�ോഷ്യലി
സ്റ്റ് വിപ്ലവമെന്ന അടിസ്ഥാന രാ
ഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി യുള്ള

ഐക്യദാര്ഢ്യ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില് പാലക്കാട്ട് നടന്ന
അഭിവാദ്യ പ്രകടനം

ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവ
തരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിന്
ത�ൊട്ടുമുമ്പ് ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
സമീപിച്ചപ്പോൾ ഭഗത്സിംഗ് പറ
ഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്: '' ഒരു വി
പ്ലവകാരി മറ്റൊരു മഹാനായ വി
പ്ലവകാരിയുമായി ആശയവിനി
മയം നടത്തുകയാണ്. അതുക�ൊ
ണ്ട് ദയവായി എനിക്ക് കുറച്ച്
സമയം അനുവദിക്കുക.'' ആരായി
രുന്നു ആ മഹാനായ വിപ്ലവകാ
രി? മഹാനായ ലെനിൻതന്നെ.
ഭഗത്സിംഗ് അപ്പോൾ ലെനിന്റെ
ജീവചരിത്രം വായിച്ചുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുകയായിരുന്നു,തൂക്കിലേറ്റുന്നതിന്
നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷി
ക്കുമ്പോൾ. തൂക്കുകയർ കഴുത്തി
ലണിയുമ്പോൾ 'ഇങ്ക്വിലാബ് സി
ന്ദാബാദ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യം വി
ളിച്ച ആദ്യത്തെ വിപ്ലവകാരിയാ
യിരുന്നു ഭഗത്സിംഗ്. 1931 ലാണ്
ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീ
കരിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനം അദ്ദേ
ഹം മുഴക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഒരു
യഥാർത്ഥ വിപ്ലവപ്പാർട്ടിയുണ്ടാ
കാൻ പിന്നെയും 17 വർഷമെടുത്തു.
എല്ലാ വിപ്ലവകാരികളുടെയും രക്ത
സാക്ഷികളുടെയും നവ�ോത്ഥാന
നായകരുടെയും സ്വപ്നങ്ങൾ
സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനായി മഹാ
നായ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ
സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ് 1948ൽ
ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെ യഥാർത്ഥ മാർ
ക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് രൂപംനൽകി.
ഇനി, സമരങ്ങളെ നയിക്കുന്ന
തിൽ സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോഷ്
നൽകിയ മാർഗനിർദ്ദേശം ഉദ്ധ
രിക്കാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ''ത�ൊ
ഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരമാവശ്യ
പ്പെട്ടുക�ൊണ്ടുള്ള സമരമാകട്ടെ,
കൂലിവർദ്ധനയ്ക്കുവേണ്ടി ത�ൊഴിലാ
ളികൾ നടത്തുന്നത�ോ, ജനാധി
പത്യാവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയു
ള്ള സമരമ�ോ ആകട്ടെ, അരിയു
ടെയ�ോ മറ്റവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ
യ�ോ വിലകുറയ്ക്കണമെന്നാവശ്യ
പ്പെട്ടുക�ൊണ്ടുള്ള സമരമങ്ങളാകട്ടെ,
കർഷകരുടെയ�ോ ത�ൊഴിലാളിക
ളുടെയ�ോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയ�ോ
യുവാക്കളുടെയ�ോ സമരമാകട്ടെ,
ഏത�ൊരു സമരവും മാർക്സിസം

താകണം. അതായത്, എല്ലാ സമ
രങ്ങളും, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ
യ്ക്കെതിരെയുള്ളതും നിരന്തരമായ
വിപ്ലവ പ�ോരാട്ടത്തിലൂടെ അതിനെ
അടിസ്ഥാനപരമായി പരിവർത്തി
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് സമ്പദ്ഘടനയെയും
രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെയും ഉല്പാദ
നത്തെയും കലയെയും സംസ്കാ
രത്തെയും സാഹിത്യത്തെയും വി
ദ്യാഭ്യാസത്തെയുമെല്ലാം അതിന്റെ
ചൂഷണത്തിൽനിന്നും അടിച്ചമർ
ത്തലിൽനിന്നും മ�ോചിപ്പിക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യം പേറുന്നതുമാകണം.
എല്ലാ സമരങ്ങളുടെയും മുഖ്യല
ക്ഷ്യം ഇതാണെന്ന് കരുതുന്നുവെ
ങ്കിൽ സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തി
ന്റേതല്ലാത്ത എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും
തെറ്റായതുതന്നെയാണ്.'' മറ്റൊരു
പ്രസംഗത്തിൽ രാജ്യത്തെ വി
ദ്യാർത്ഥികള�ോടും യുവാക്കള�ോടും
അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു: ''...ഏത�ൊ
രു രാജ്യത്തും സാമൂഹ്യ വികാസ
ത്തിന്റെ ഓര�ോ ഘട്ടത്തിലും വി
പ്ലവ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്താൽ സ്വാ
ധീനിക്കപ്പെട്ടും അതിൽനിന്ന് പ്ര
ച�ോദനമുൾക്കൊണ്ടും മുന്നോട്ടു
വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാ
ക്കളുമാണ്. അവർ സമ്പൂർണ്ണമായ
അർപ്പണബ�ോധത്തോടെ ജനങ്ങ

ഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിച്ചു
ക�ൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
നപരമായ പരിവർത്തനം സാദ്ധ്യ
മാക്കിത്തീർക്കുന്നു...''
മഹാനായ മാർക്സിസ്റ്റ് ചി
ന്തകൻ സഖാവ് ശിബ്ദാസ് ഘ�ോ
ഷിന്റെ ശിഷ്യനെന്ന നിലയിൽ
നമ്മുടെ മുഴുവൻ സഖാക്കള�ോടും
അനുഭാവികള�ോടും അഭ്യുദയകാം
ക്ഷികള�ോടും, ഈ കർഷക പ്ര
ക്ഷോഭത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതി
ലും ഡിമാന്റുകൾ നേടുംവരെ
അതിനെ മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കുന്നതിലും മുഴുകാൻ ഞാൻ അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ
അസംതൃപ്തിയുടെ തീപ്പൊരികൾ
ചുറ്റും നാം കാണുന്നുണ്ട്. അവർ
സമരത്തിന് തയ്യാറാണ്.
ശാന്തമായഅന്തരീക്ഷംഎപ്പോ
ഴാണ് പ്രക്ഷുബ്ദ്ധമാകുന്നതെന്ന്
എപ്പോഴും മുൻകൂട്ടിക്കാണാൻ കഴി
ഞ്ഞെന്നുവരില്ല. യഥാസമയം അത്
തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സാഹചര്യത്തി
ന�ൊത്തുയർന്ന് ആ സമരങ്ങൾക്ക്
സംഘടിതരൂപം നൽകാനും
അവയെ നയിക്കാനും നമ്മൾ ജാ
ഗജൂകരും സന്നദ്ധരുമായിരിക്ക
ണം. ശഹിദ് ഭഗത്സിംഗും മഹാ
നായ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ
സഖാവ് ശിബ്ദാസ്ഘ�ോഷും ചൂ
ണ്ടിക്കാണി ച്ചതുപ�ോലെ എല്ലാ
സമരങ്ങൾക്കും മാർക്സിസമെന്ന
വിപ്ലവ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും മുതലാ
ളിത്തത്തിനെ തിരെ പ�ോരടിക്കു
ന്ന യഥാർത്ഥ ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വവും ആവശ്യ
കതയാണ്.
ഐതിഹാസികമായ ഈ കർ
ഷകസമരം വിജയിക്കുമെന്നും
അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു പു
തുയുഗപ്പിറവിക്ക് കാരണമാകുമെ
ന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹരി
യാനയിലെ കർഷകർ സർക്കാ
രിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു.
സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് കർ
ഷകരുടെ ഡിമാന്റുകൾ അംഗീക
രിക്കേണ്ടിവന്നു. അതുപ�ോലെ ഈ

ഭാരത് ബന്ദിന് വനിതകളുടെ പിന്തുണ. ക�ൊല്ലത്തു്
എഐഎംഎസ്എസ് നടത്തിയ അഭിവാദ്യ പ്രകടനത്തില്
ട്വിങ്കിള് പ്രഭാകരന് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

ളിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന്, അവരെ
ഉണർത്തി, ആയിരങ്ങളായി സം
ഘടിപ്പിച്ച്, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയാ
ധികാരം സ്ഥാപിച്ചെടു ക്കുന്നതി
ന് സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ
അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മുതലാ
ളിവർഗ്ഗത്തെ അധികാരത്തിൽനി
ന്ന് തൂത്തെറിഞ്ഞ് മുതലാളിത്ത
വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥാനത്ത് സ�ോ

കർഷക പ്രക്ഷോഭവും വിജയംവ
രിക്കുക തന്നെചെയ്യും. എല്ലാവർ
ക്കും ലാൽസലാം. ഇങ്ക്വിലാബ്
സിന്ദാബാദ്.
മഹാനായ മാർക്സിസ്റ്റ് ചി
ന്തകൻ സഖാവ് ശിബ്ദാസ്ഘ�ോ
ഷിന് ലാൽസലാം.
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
സിന്ദാബാദ്.
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ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭ

ണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
പത്തുമാസമെന്നത് തീരെച്ചെറിയ
കാലയളവല്ല. ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൽ
ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ജനാധി
പത്യ സമര മാർഗമവലംബിച്ചു
ക�ൊണ്ടാണ് ഈ കാലമത്രയും
കർഷക സമരം മുന്നോട്ടുപ�ോയത്.
കർഷകർക്കുനേരെ ഭരണകൂടം
അതിക്രമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുക�ൊ
ണ്ടേയിരുന്നതല്ലാതെ കർഷകരു
ടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാത�ൊരു പ്ര
ക�ോപനവും ഇതേവരെ ഉണ്ടായി
ട്ടില്ല എന്നിരിക്കെയാണ് യുപിയി
ലെ ലഖിംപൂരിൽ കർഷകരുടെ
റാലിയിലേയ്ക്ക് കേന്ദ്രആഭ്യന്തര
സഹമന്ത്രി അജയ് കുമാർ മിശ്ര
യുടെ മകൻ ആശിഷ് മിശ്ര ഉന്മ
ത്തനായി വാഹനമ�ോടിച്ചുകയറ്റി
കർഷകരെ അരുംക�ൊല ചെയ്തി
രിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഹീനവും
അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയവുമാ
ണ് പ്രസ്തുത സംഭവം. ഏറ്റവും ന്യാ
യമായ ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർ
ത്തി സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകർ
ക്കുനേരെയാണ് ഈവിധം ഒരു
അക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ശത്രുരാജ്യത്തോട് എന്നതി
നെക്കാൾ വൈരാഗ്യബുദ്ധിയ�ോ
ടെയാണ് നരേന്ദ്രമ�ോദിയുടെ കേ
ന്ദ്രസർക്കാർ സ്വന്തം ജനങ്ങൾ
ക്കെതിരെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കു
ന്നത്. കർഷകരുടെ പ്രക്ഷോഭം,
തങ്ങളുടെ ഉറ്റത�ോഴന്മാരായ കുത്ത
കകൾക്കെതിരെയാണ് എന്നതാ
ണ് ബിജെപിനേതാക്കന്മാരെ
ഇത്രമേൽ പ്രക�ോപിതരാക്കുന്നത്.
മനുഷ്യത്വം തീരെയില്ലാത്തവരും
ആജ്ഞാനുവർത്തികളുമായ ബന്ധു
പുത്രാദികള്എന്തുഹീനകൃത്യങ്ങൾ
ക്കും മടിയില്ലാത്ത ഗുണ്ടകളയി
കൂടെനില്ക്കുന്നു.
ഈ കുതന്ത്ര ങ്ങൾക്കൊന്നും
പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ജ്വാലയണയ്ക്കാ
നാകുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല സമരം
വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ മുന്നോ
ട്ടാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകനെ
തിരെ ക�ൊലക്കുറ്റവും മറ്റ് വകുപ്പു
കളുംചേർത്ത് കേസെടുത്തതിനു
ശേഷമേ ക�ൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃത
ദേഹങ്ങൾ പ�ോസ്റ്റുമ�ോർട്ടത്തിന്
വിട്ടുക�ൊടുക്കാൻ കർഷകർ തയ്യാ
റായുള്ളൂ. മാത്രമല്ല മരണമടഞ്ഞ
വരുടെ
കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്
45ലക്ഷം രൂപയും കുടുംബത്തി
ല�ൊരാൾക്ക് സർക്കാർ ജ�ോലിയും
പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാ
റായതിനുശേഷമേ ടിക്കുനിയ മൈ

താനത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ആയിര
ക്കണക്കിന് കർഷകർ പിരിഞ്ഞു
പ�ോകാൻ തയ്യാറായുള്ളൂ. കൂടുതൽ
ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമാ
യി മുന്നോട്ടു പ�ോകാനാണ് സം
യുക്ത കിസാൻമ�ോർച്ച തീരുമാ
നിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംയുക്ത കിസാൻ
മ�ോർച്ചയുടെ പ്രസ്താവന

ഇന്ത്യയുടെ കർഷക സമര
ചരിത്രത്തിലെ വേദനാജനകമായ
ഏടുകളിൽ ഒന്നാണ് ലഖിംപൂർ
ഖേരിയിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊല.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടന്ന പ്ര
ചരണത്തിലൂടെ ഈ സംഭവത്തി
ന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഇതിനകം
തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെ
ളിവാക്കപ്പെട്ടു. ഇത് പ�ൊടുന്നനെ
ഉണ്ടായ സംഭവം അല്ലെന്നു വ്യ
ക്തമാണ്. സ്വന്തം ക്രിമിനൽ പ്ര
തിച്ഛായയിൽ ഊറ്റംക�ൊള്ളുന്ന
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി
അജയ് മിശ്ര തേനി ഒരു പ്രത്യേക
സമുദായത്തിൽ പെട്ട കർഷകരെ
ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും സമരം
ചെയ്യുന്ന കർഷകരുടെ ഇടയിൽ
പ്രക�ോപനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുകയും ചെയ്തു.
മന്ത്രിയുടെ മകനും ഗുണ്ടാ
സംഘവും ചേർന്ന് സമരം ചെയ്തു
മടങ്ങുകയായിരുന്ന കർഷകരുടെ
മേൽ വാഹനമിടിച്ചു കയറ്റുകയും
നാലു കർഷകരേയും ഒരു മാധ്യ
മപ്രവർത്തകനെയും ക�ൊല്ലുകയും
ആണുണ്ടായത്. ഈ ദാരുണ സം
ഭവത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവ
രെ രാജ്യം ഇതിനകം തിരിച്ചറി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവം ബിജെപി
നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺ
മെന്റിന്റെയുംഉത്തർപ്രദേശ്ഗവൺ
മെന്റിന്റെയും തനിനിറം വെളിവാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭീകരമായ ക�ൊ
ലപാതകത്തിൽ ബിജെപി നേ
താക്കളുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച്
വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായി
ട്ടും അവർക്കെതിരെയ�ോ അവര�ോ
ട�ൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുണ്ടകൾ
ക്കെതിരെയ�ോ ഒരു നടപടിയും
സ്വീകരിക്കാൻ ബിജെപി ഇതുവ
രെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഐതിഹാ
സികമായ ഈ കർഷക പ്രക്ഷോ
ഭം മൂലം ബിജെപിക്ക് അവരുടെ
സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ
അവർ ആക്രമണത്തിലേക്ക് തി
രിയുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. സമാ
ധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവു
മായ ബഹുജന മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ

സുല്ത്താന്ബത്തേരിയില് സഖാവ് ദേവസ്യ പുറ്റനാല് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ഈ ആക്രമണത്തിനു മറുപടി പറ
യുവാൻ സംയുക്ത കിസാൻ മ�ോർ
ച്ച തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. ഈ
കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കും അതിൽ നടപടി
യെടുക്കാത്ത കേന്ദ്രസർക്കാരിനു
മെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായ സമരം
സംഘടിപ്പിക്കുവാനും സംയുക്ത
കിസാന്മോര്ച്ച തീരുമാനിച്ചു.
സംയുക്ത കിസാൻ മ�ോര്ച്ച
ഉയർത്തുന്ന ഡിമാൻഡുകൾ:
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി
അജയ് മിശ്ര തേനിയെ മന്ത്രിസ
ഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക ക�ൊ
ലപാതകം, ഗൂഢാല�ോചന, ജന
കീയ ഐക്യം തകർക്കൽ എന്നീ
കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക.
മന്ത്രി അജയ് മിശ്രയുടെ മകൻ
ആശിഷ് മിശ്രയെയും കൂട്ടുപ്രതി
കൾ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സു
മിത്ത് ജയ്സ്വാൾ, അങ്കിത് ദാസ്
എന്നിവരെയും ക�ൊലപാതകക്കു
റ്റം ചുമത്തി ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക.
ഒക്ടോബർ 12 രാജ്യവ്യാപക
മായി കർഷക രക്തസാക്ഷിത്വ
ദിനമായി ആചരിക്കാൻ സംയു
ക്ത കിസാൻ മ�ോർച്ച ആഹ്വാനം
ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ലഖിംപൂർ
ഖേരിയിലെ ടിക്കോണിയയിൽ
ഒക്ടോബർ 12ന് നടക്കുന്ന പ്രാർ
ത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തുക�ൊണ്ട്
രക്തസാക്ഷികളായ കർഷകർക്ക്
ആദരവ്അർപ്പിക്കണമെന്ന് ഉത്തർ
പ്രദേശിലും രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള
കർഷകര�ോട് സംയുക്ത കി സാൻ
മ�ോര്ച്ച അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
രക്തസാക്ഷികളായ കർഷകർ
ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് അന്നേദിവസം ഗുരുദ്വാ
രകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീടുക
ളിലും പ�ൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പ്ര
ത്യേക പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനങ്ങ
ളും അനുശ�ോചന യ�ോഗങ്ങളും
സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും വിവിധ
കർഷക സംഘടനകള�ോട് സം
യുക്ത കിസാൻ മ�ോർച്ച ആഹ്വാ
നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്നേദിവസം
വൈകുന്നേരം മെഴുകുതിരി തെളി
ച്ചുക�ൊണ്ട് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്ക
ണമെന്നും വീടുകൾക്കു മുമ്പിൽ 5
രക്തസാക്ഷികളെ അനുസ്മരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് 5 മെഴുകുതിരികൾ കത്തി
ച്ചു വയ്ക്കണമെന്നും രാജ്യത്തെ നീ
തിമാന്മാരായ മുഴുവൻ ആളുകള�ോ
ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ഒക്ടോബർ 11നകം ഡിമാന്റു
കൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സം
യുക്ത കിസാൻ മ�ോർച്ച ശക്തമായ
പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി
മുന്നോട്ടുപ�ോകും. രക്തസാക്ഷിക
ളായ കർഷകരുടെ ചിതാഭസ്മവു
മായി ലഖിംപൂർ ഖേരിയിൽ നിന്നും
ഷഹീദ് കിസാൻ യാത്ര പുറപ്പെ
ടും . ഉത്തർപ്രദേശിലെ എല്ലാ ജി
ല്ലകളിലും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സം
സ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള
യാത്രകൾ പ്രത്യേകമായി സംഘ

എറണാകുളത്ത് എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അംഗം സഖാവ് ടി.കെ.സുധീർകുമാർ സംസാരിക്കുന്നു

ക�ോട്ടയത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധപ്രകടനം

കണ്ണൂരില് നടന്ന പ്രതിഷേധം.ഡ�ോ.ഡി.സുരേന്ദ്രനാഥ് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ക�ൊല്ലത്ത് സഖാവ് എസ് രാധാകൃഷ്ണന് പ്രസംഗിക്കുന്നു

ആലപ്പുഴയില് സഖാവ് ടി.മുരളി പ്രസംഗിക്കുന്നു

ടിപ്പിക്കും. ഈ യാത്രകൾ ജില്ല
കളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏതെ
ങ്കിലുമ�ൊരു വിശുദ് സ്ഥലത്തോ
അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള
കേന്ദ്രത്തില�ോ സമാപിക്കും.
ദസറ ദിവസമായ ഒക്ടോബർ
15ന്കർഷകവിരുദ്ധമായബിജെപി
ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതീകമായ
നരേന്ദ്ര മ�ോദിയുടെയും അമിത്ഷാ
യുടെയും ല�ോക്കൽ ബിജെപി നേ
താക്കളുടെയും ക�ോലം കത്തിക്കും.
ഒക്ടോബർ 18ന് രാവിലെ 10 മുതൽ
വൈകുന്നേരം നാലുമണി വരെ
രാജ്യമ�ൊട്ടാകെ ട്രെയിൻ തടയൽ
സമരം സംഘടിപ്പിക്കും.ഒക്ടോബർ

26ന് ലഖിംപൂർ ഖേരിയിൽ സം
യുക്ത കിസാൻ മ�ോർച്ച മഹാപ
ഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിക്കും.

അഖിലേന്ത്യ പ്രതിഷേധ
ദിനം ആചരിച്ചു

ലഖിംപൂരിലെ അരുംക�ൊല
യില് പ്രതിഷേധിച്ച് എസ്യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)ന്റെയും എഐ
കെകെഎംഎസിന്റെയും സംയു
ക്താഭിമുഖ്യത്തില് ഒക്ടോബര് 5
പ്രതിഷേധ ദിനമായി ആചരിച്ചു.
രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധ
പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്ക
പ്പെട്ടു.
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സാനത്തെ ഉദാഹരണമായിരി
ക്കില്ല ആലപ്പുഴയുടെ തീരത്തു നട
ക്കുന്ന മണൽ ഖനനം.
ആണവഇന്ധനമായത�ോറിയം
അടങ്ങിയ മ�ോണ�ോസൈറ്റ് ഉൾ
പ്പെടുന്ന ധാതുക്കൾ ആയതിനാൽ
തന്ത്രപരവും വാണിജ്യപരവുമായ
പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത്
1962ലെ ആറ്റമിക് എനർജി നി
യമപ്രകാരം സ്വകാര്യ മേഖലയി
ലെ ഖനനം നിര�ോധിച്ചു. പിന്നീ
ട് 1991 ആഗ�ോളവൽക്കരണനയ
ങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇളവുകൾ വന്നു.
തുടർന്ന് ഒരു സംയുക്ത സംരംഭ
മായ കേരള റയർ എർത്ത്സ്
ആന്റ്മിനറൽസ്ലിമിറ്റഡ് (KREML)
എന്ന കമ്പനിക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ല
യിലെ വലിയഴീക്കൽ മുതൽ ത�ോ
ട്ടപ്പള്ളിവരെയുള്ള 17 കില�ോമീറ്റർ
കടൽതീരത്തുനിന്ന് കരിമണൽ
ഖനനം ചെയ്യുന്നതിന് പാട്ടവ്യവ
സ്ഥയിൽ അനുമതി നൽകി. കരി
മണൽ ഖനനം തീരത്തെ ജൈവ
ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ മാത്രമല്ല
തീരത്തെതന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെ
ന്നും സാമൂഹ്യ ആഘാതം സൃഷ്ടി
ക്കുമെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങ
ളെ സമരത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ജസ്റ്റി
സ് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യരുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ രൂപീകൃതമായ കേരള സം
സ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിര�ോധ
സമിതിയാണ് അന്ന് സമരത്തിന്
നേതൃത്വം നൽകിയത്.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ
ജനകീയ സമരമായി അത് മാറി.
കേരള സംസ്ഥാന ജനകീയ പ്ര
തിര�ോധ സമിതി ജനറൽ സെ
ക്രട്ടറി ഡ�ോ.വി. വേണുഗ�ോപാൽ
അദ്ധ്യക്ഷനും ജില്ലാ നേതാവ്
ആർ.പാർത്ഥസാരഥി വർമ്മ സെ
ക്രട്ടറിയുമായി രൂപീകൃതമായ കരി
മണൽ ഖനനവിരുദ്ധ ജനകീയ
സമര സമിതിയുടെ കീഴിൽ തീ
രപ്രദേശങ്ങളിൽ എഴുപത്തിമൂന്നു്
ജനകീയ സമര കമ്മിറ്റി കളാണ്
രൂപം ക�ൊണ്ടത്. ആലപ്പുഴ തീര
പ്രദേശത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച് മുന്നേ
റിയ ഈ സമരത്തിൽ മേധാ
പട്ക്കർ, വി.എം.സുധീരൻ തുട
ങ്ങിയവർ മാത്രമല്ല അന്നത്തെ
CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ.
പിണറായി വിജയൻ പ�ോലും
പങ്കെടുക്കാൻ നിർബ്ബന്ധിതമായി.
2004ൽ സർക്കാരിന് ഉത്തരവ്
പിൻവലിക്കേണ്ടിവന്നു. കരിമ
ണലിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന അതി
ഭീമമായ ലാഭം, ഏതു വിധേനയും
കരിമണൽ, തീരത്തുനിന്ന് കട
ത്തുവാൻ സ്വകാര്യ സംരംഭകരേ
യും IREL, KMML തുടങ്ങിയ പ�ൊ
തുമേഖല കമ്പനികളിലെ ചില
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിര
ന്തരം പ്രേരിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു.
നമ്മുടേതുപ�ോലെ വർഗ്ഗ വിഭ
ജിതമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ വി
കസനത്തിന് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥ
ങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണുള്ളത്.
മുതലാളിമാർക്ക് ഭരണകൂടത്തിന്റെ

ഒത്താശയ�ോടെ ത�ൊഴിലാളിക
ളെ ചൂഷണംചെയ്ത് പരമാവധി
ലാഭം ഉണ്ടാക്കി സമ്പത്ത് പെരി
പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് വി
കസനം. എന്നാൽ ത�ൊഴിലാളി
കളെ സംബന്ധിച്ച് ചൂഷണം ഇല്ലാ
താക്കി ജീവിതാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെ
ടുത്തുക എന്നതാണ്. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിനും വല
തുപക്ഷത്തിനും വികസനത്തെ
സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാ
ടുകൾ ആയിരിക്കും. പിണറായി
വിജയൻ നയിക്കുന്ന ഇടതു സർ
ക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ ബിജെപി
നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ
അതേ നയങ്ങൾ തന്നെയാണ്.
പിണറായി ഭരണത്തിൽ ആഗ�ോ
ളഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസികളും കൺ
സൾട്ടൻസികളും കേരളത്തിൽ
പിടിമുറിക്കി.
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി,
കെ.റയിൽ,
കെ-ഫ�ോൺ,
ഇ-മ�ൊബിലിറ്റി ഹബ്ബ് പദ്ധതി
എന്നിങ്ങനെ പതിനായിരക്കണ
ക്കിന് ക�ോടി രൂപ ചെലവ് വരു
ന്ന വൻകിട പദ്ധതികൾ വരുന്നു.
സിപിഐ(എം) നേതാക്കൾക്കോ
അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ബന്ധ
മുള്ള പല കമ്പനികൾക്കും കരാറ�ോ
ഉപകരാറ�ോ ലഭിക്കുക വഴി ക�ോ
ടികൾ കൈയിലെത്തും. ഇത് കൂ
ടാതെയാണ് ക�ോടികളുടെ കമ്മീ
ഷൻ.
മാർക്സിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രം പ്രത്യ
യശാസ്ത്രമായി സ്വീകരിച്ചവർ ശാ
സ്ത്രത്തെമുറുകെപിടിക്കേണ്ടവരാണ്.
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നൈതികത-ശാസ്ത്ര
ത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമ
ന്മാരാണെന്നതും അത് മനുഷ്യന
ന്മക്കുള്ളതാണെന്നും-അവരുടെ
പ്രവർത്തിയുടെ മാനദണ്ഡമായി
രിക്കണം. അത്യാർത്തിപൂണ്ടവർ

ലത്ത് കുഴിക്കുന്നതിനാൽ കുഴി
യിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മണ്ണ് വന്നു
നിറയും. അതുപ�ോലെ ത�ോട്ടപ്പള്ളി
ഹാർബറിൽ മണ്ണടിഞ്ഞു കൂടിയ
പ്പോൾ അത് മാറ്റാനെന്ന പേരിൽ
വന്ന IREL കമ്പനി മൂന്നു മാസത്തി
നകം ഹാർബർ പ്രവർത്തന സജ്ജ

കരിമണല് ഖനനവിരുദ്ധ ഏക�ോപനസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്
പുറക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് നടന്ന മാര്ച്ചില്
ആര്.പാര്ത്ഥസാരഥി വര്മ്മ പ്രസംഗിക്കുന്നു

മാക്കുമെന്നാണ്
പറഞ്ഞത്.
എന്നാൽ8വർഷങ്ങൾക്ക്ശേഷവും
ഡ്രഡ്ജിംഗ് തുടരുന്നു. ഹാർബർ
ഇതുവരെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാ
യിട്ടില്ല. മണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ടേ
യിരിക്കുന്നു.
2018 ൽ കേരളത്തെ നടുക്കിയ
ഭീകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ
തുടർന്ന് സർക്കാർ നിയ�ോഗിച്ച
പഠന സംഘത്തിന്റെ നിർദ്ദേശ
മെന്ന നിലയിൽ കുട്ടനാടിനെ
രക്ഷിക്കാൻ പ്രളയജലം ത�ോട്ടപ്പ
ള്ളി സ്പിൽവേയിലൂടെ ഒഴിക്കിക്ക
ളയാൻ എന്ന വ്യാജേന സ്പിൽവേ
യുടെ പ�ൊഴിമുഖം മുറിച്ചു തുറക്കു
ന്നതിന് ദുരന്ത നിവാരണ നിയ
മത്തിന്റെ മറയിൽ കേരള സർ
ക്കാർ 31-5-2019 ലെ GO(Rt)
No.3851/2019/WRD ഉത്തരവ്
പ്രകാരം KMML കമ്പനിയെ ചുമ
തലപ്പെടുത്തി. ഇതിനെ തുടർന്ന്
പൊഴിമുഖത്ത് വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിച്ച് നൂറുകണക്കിന്

കെ.കെ.രമ എംഎല്എ ത�ോട്ടപ്പള്ളിയിലെ സമരപന്തലില്

ക്ക് ചൂഷണം ചെയ്തുനശിപ്പിക്കാ
നായി പ്രകൃതിയെ വിട്ടുക�ൊടുക്കാ
ത്തവരും തലമുറകൾക്കായി പ്ര
കൃതിയെ
കാത്തുസൂക്ഷിക്കേ
ണ്ടവരുമാണ്.
വലിയഴീക്കലിൽ ഹാർബർ
വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ വളരെ
ഗൂഢമായി ആസൂത്രണം ചെയ്താ
ണ് കരിമണൽ ഖനനം ചെയ്തു
വരുന്നത്. അഴിമുഖത്ത് ഒഴുക്കി
ന്റെയും ഏറ്റിറക്കങ്ങളുടേയും തി
രമാലകളുടേയും പ്രത്യേകതകൾ
കൂടി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി സിംഗിൾ
പ�ോയിൻറ് (പ�ോണ്ട്) ഡ്രഡ്ജിം
ഗ് ആണ് നടത്തുന്നത്. ഒരേ സ്ഥ

ച്ചിരുന്നു.
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സെൻ
ട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ കേരളത്തി
ലെ 2018ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ
സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പഠന
ത്തിൽ നദികളിലും കായലുകളി
ലും റിസർവ�ോയറുകളിലും ചെളിയും

ല�ോഡ് കരിമണൽ ദിവസവും
കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ഇന്ത്യാ ഗവ
ണ്മെന്റും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാര
ണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെ
തർലാന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധർ
കേരള വാട്ടർ റിസ�ോഴ്സ് വകുപ്പുമാ
യി ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ
ത�ോട്ടപ്പള്ളയിലെ തീരവരമ്പിന്
ഒരു കാരണവശാലും ക്ഷതം ഏൽ
പ്പിക്കുതെന്നും ത�ോട്ടപ്പള്ളിയിലെ
ഹാർബർ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും
ആവശ്യമെങ്കിൽ ത�ോട്ടപ്പള്ളി പ�ൊ
ഴിമുഖത്തു നിന്ന് തെക്കോട്ട് മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശി

മറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടി ആഴം കുറഞ്ഞ
തിനാൽ വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളാ
നുള്ള ശേഷി കുറഞ്ഞതാണ് വെ
ള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായി
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത്. ഭാവി
യിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന
ത് ഒഴിവാക്കാൻ നദികളിലേയും
കായലുകളിലേയും റിസർവ�ോയ
റുകളിലെയും എക്കലും മറ്റും നീ
ക്കംചെയ്ത് ആഴം കൂട്ടുവാൻ നിർ
ദ്ദേശിക്കുകയും
ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ സർക്കാർ ചെയ്തത് ത�ോ
ട്ടപ്പള്ളി പ�ൊഴി മുഖത്തു നിന്ന്
കരിമണൽ ഖനനം ചെയ്യുകയാ
ണ്!
ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശ�ോധി
ക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ മൂന്നാണ്.
ഒന്ന് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക്
വിധേയമായാണ�ോ കരിമണൽ
ഖനനം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് കരിമ
ണൽ ഖനനം മൂലം പ്രകൃതിക്കോ
സമൂഹത്തിന�ോ ദ�ോഷം ഉണ്ടാകു
ന്നുണ്ടോ? മൂന്ന് ത�ോട്ടപ്പള്ളി പ�ൊ
ഴിമുഖത്തുനിന്നും മണ്ണ് നീക്കംചെ
യ്ത് കുട്ടനാടിനെ വെള്ളപ്പൊക്ക
ത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴി
യുമ�ോ?
2011 ലെയും 2019 ലെയും CRZ
( തീരദേശ സംരക്ഷണ നിയമം)
വകുപ്പ് 2.1.1 CRZ-|A പ്രകാരം തീ
രത്തെ മണൽകുന്നുകൾ, കടലാ
മകളുടെ സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥ
ലം, ദേശാടന പക്ഷികൾ കൂടുകെ
ട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പാ
രിസ്ഥിതിക ല�ോല പ്രദേശങ്ങൾ
ആണ്. (കൂടാതെ ല�ോക വന്യജീ
വി അത�ോറിട്ടി ത�ോട്ടപ്പള്ളി തീ
രത്തെ പ്രത്യേകതരം കടലാമക
ളുടെ വിളനിലമായി പ്രഖ്യാപി
ച്ചിട്ടുണ്ട്). 2.1.1 CRZ-IB യിൽ തീര
ത്ത് വേലിയേറ്റത്തിനും വേലിയി
റക്കത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശം
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത്ത
രം പ്രദേശങ്ങളിൽ CRZ വകുപ്പ്
4പ്രകാരം എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തി
കളും (യഥാക്രമം വകുപ്പ് 5.1.1, 5.1
2 എന്നിവയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ
ഒഴികെ) നിര�ോധിച്ചിട്ടുള്ളതും നി
യന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. 5.1 2(Xii)
പ്രകാരം തീരത്ത് വേലിയേറ്റത്തി

നും വേലിയിറക്കത്തിനും ഇടയി
ലുള്ള പ്രദേശത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപ
യ�ോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ
പാടില്ല.
ത�ോട്ട പ്പ ള്ളി - തൃ ക്കു ന്ന പ്പു ഴ
റ�ോഡിൽ കൂടി 11.5 ടൺ ഭാരം
ആണ് വാഹനങ്ങളിൽ പരമാവ
ധി കയറ്റിപ�ോകാവുന്നത്. എന്നാൽ
40-45 ടൺ കരിമണൽ കയറ്റിയ
ട�ോറസ് വാഹനങ്ങൾ പ�ോലും
പ�ോലീസിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
നിർബ്ബാധം ഓടുന്നു. രാവിലെ 8
മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ മാ
ത്രമാണ് മണൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ
അനുമതി
നൽകിയിരുന്നത്.
എന്നാൽ രാപകലില്ലാതെ മണൽ
കടത്തുന്നു. നിയമപാലകർ നിയ
മലംഘനത്തിന് സംരക്ഷണം
നൽകുന്നു.
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ 1957 ലെ
മൈൻസ് ആന്റ് മിനറൽ നിയമം
വകുപ്പ് 13 A പ്രകാരം പ്രധാന
അറ്റോമിക ധാതുക്കൾ ഖനനം
ചെയ്യുന്നതിനും പാട്ടത്തിനു ക�ൊ
ടുക്കുന്നതിനും ഉള്ള ലൈസൻസ്
അനുവദിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രസർ
ക്കാർ ആണ്. ഇതിനെ മറികട
ക്കുന്നതിന് കേരളസർക്കാർ പറ
യുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കവും അത്യാ
ഹിതവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുവേ
ണ്ടിയാണ് ധാതുമണൽ നീക്കം
ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അതിനാൽ
ലൈസൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല.
ഇത് തികച്ചും തെറ്റും നിലനിൽ
ക്കാത്തതുമായ വാദമാണ്. മാത്ര
ല്ല മേൽപറഞ്ഞ നിയമപ്രകാരം
ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന അറ്റോമിക
ധാതുമണലിന് സർക്കാരിലേക്ക്
റ�ോയൽറ്റി അടക്കേണ്ടതുണ്ട്. കരി
മണൽ ല�ോബിയും സംസ്ഥാന
സർക്കാരും ഒത്തുകളിച്ച് നിയമ
പ്രകാരം അടക്കേണ്ടത്ര റ�ോയൽ
റ്റി അടക്കാതെ പതിനായിരക്ക
ണക്കിന് ല�ോഡ് കരിമണലാണ്
ഇതിന�ോടകം കടത്തിയത്.
ഇന്ന് പശ്ചിമതീരത്ത് ഏറ്റവും
കൂടുതൽ കടലാക്രമണമുണ്ടാകുന്ന
ത് ഖനനമേഖലയായ വെള്ളനാ
തുരുത്തിലാണ്. നീണ്ടകര മുതൽ
പുന്നപ്രവരെയുള്ള മണൽതീരം
ഖനനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ശക്തമായി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. സുനാ
മിയിൽ പശ്ചിമതീരത്ത് ഏറ്റവും
കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങളും ജീവ
ഹാനിയുമുണ്ടായത് ആലപ്പാട്,
തറയിൽകടവ്, പെരുമ്പള്ളി ഭാ
ഗങ്ങളിലാണെന്ന വസ്തുതയും മറ
ക്കരുത്.
ത�ോട്ടപ്പള്ളി ഹാർബറിൽ മണ്ണ
ടിഞ്ഞു കൂടിയപ്പോൾ അത് മാറ്റാ
നെന്ന പേരിൽ വന്ന IREL കമ്പനി
8 വർഷങ്ങളായി ഡ്രഡ്ജിംഗ് തു
ടരുന്നു. ത�ോട്ടപ്പള്ളി മുതൽ വട
ക്കോട്ട് പുന്നപ്രവരെയുള്ള പ്രദേ
ശങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാ
തങ്ങൾ രൂക്ഷമാണ്. കര ഇടിഞ്ഞു
താണുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നൂറുക
ണക്കിന് വീടുകളാണ് കടലെടു
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ത്തു പ�ോയത്. ഇത്തവണ പുന്ത
ലയിലും പുറക്കാടും കടൽ നാഷ
ണൽ ഹൈവേ കവർന്നു. ചത്ത
ചാകരയാണിവിടെ അനുഭവപ്പെ
ടുന്നത്. ഖനനാവശിഷ്ടങ്ങൾ കട
ലിലേക്ക് തള്ളുന്നതാണിതിനു
കാരണം. ത�ോട്ടപ്പള്ളി തീരത്തെ
വേലിയേറ്റതിരയുടേയും ഇറക്ക
ത്തിരയുടേയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം
(Intertidal area ) ഒരു ആവാസ
വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും സചേത
നവും ല�ോലവുമായ ഭാഗമാണ്.
ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഖനനംആവാ
സവ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കും.
ഒരു പ്രത്യേക താപീയചലന
ത്തിന് (Thermo dynamics) വി
ധേയമായിട്ടാണ് ഈ തീരം വർ
ത്തിക്കുന്നത്. അതിലുണ്ടാകുന്ന
മാറ്റം പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാ
വ്യതിയാനങ്ങൾക്കിടയാക്കും.
പശ്ചാത്തല വികിരണം (Backgro
-und Radiation) വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ജൈവശൃംഖലയിലെ താഴെത്ത
ട്ടിലുള്ള ജീവികളേയും സസ്യങ്ങ
ളേയും(Flora and fauna) ഇത് ബാ
ധിക്കും. തുടർന്ന് മുകൾത്തട്ടിന്റെ
തകർച്ചയ്ക്കും ഇതിടയാക്കും.
ആഗ�ോള താപനത്തിന്റെ ഫല
മായി സമുദ്രജലനിരപ്പ് ഉയരുക
യാണ്. നിരവധി കായലുകളും
നദികളും ത�ോടുകളും വെള്ളക്കെ
ട്ടുകളും ഉള്ളതും സമുദ്രനിരപ്പിൽ
താഴെയുള്ള കുട്ടനാട് ഉൾപ്പെടെ
യുള്ള കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളെ
സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത് നീണ്ട
കരമുതൽ ചെല്ലാനംവരെയുള്ള
കടൽതീരത്തെ മണൽതിട്ടയാ
ണ്. ആലപ്പുഴ, ആലപ്പാട് തീര
ങ്ങളിൽ സാന്ദ്രതയേറിയ കരിമ
ണലാണ് തീരത്തിന് സ്ഥിരത
നല്കുന്നത്. ഇത് വാരിയാൽ തീരം
അല�ോസരപ്പെടുകയും കടലാക്ര
മണം രൂക്ഷമാവുകയും കര നഷ്ട
പ്പെടുകയും ചെയ്യും. മണൽതിട്ട
നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കടലും കായലുകളും
ചേർന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ഭൂ
രിഭാഗവും ക�ൊല്ലം ജില്ലയുടെ വട
ക്കൻ ഭാഗവും ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് തു
ടച്ചുനീക്കപ്പെടും. ശുദ്ധജല സ്രോ
തസുകൾ നശിക്കും. പരിസ്ഥിതി
സംരക്ഷകർ ഇതിന�ോടകം നി
രവധി മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി
കഴിഞ്ഞു.
സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെയുള്ള
പ്രദേശം എന്നനിലയിലും മനുഷ്യ
പ്രവർത്തങ്ങളുടെ ഫലമായി പാ
രിസ്ഥിതിക ആഘാതം ഏറ്റുവാ
ങ്ങുന്ന പ്രദേശം എന്നനിലയിലും
മാത്രമല്ല ആഗ�ോള പ്രാധാന്യമുള്ള
കാർഷിക പൈതൃകപ്രദേശം എന്ന
നിലയിലും ല�ോക ശ്രദ്ധയിലേക്ക്
വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശമാ
ണ് കുട്ടനാട്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ
നിന്നും 0.6 മുതൽ 2.2 മീറ്റർവ
രെ താഴ്ന്നപ്രദേശമായ ഇവിടം കേ
രളത്തിന്റെ നെല്ലറയായി അറിയ
പ്പെടുന്നു. കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽകൃഷി
യുടെ ആരംഭകാലം മുതൽ വർഷ

ത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വേനൽ
ക്കാലത്താണ് കൃഷി നടത്തിയി
രുന്നത്. ഈ കൃഷി പുഞ്ചകൃഷി
എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
വേനൽ കാലത്ത് ക�ൊച്ചി കായ
ലിലൂടെയും കായംകുളം കായലി
ലൂടെയും മറ്റും ഓരുവെള്ളം (ഉപ്പ്
വെള്ളം) കടലിൽനിന്നും വേമ്പ
നാട്ട് കായലിലും ത�ോടുകളിലും

ശിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിഹാര നിർ
ദ്ദേശങ്ങൾ യഥാസമയവും നിർദ്ദേ
ശിക്കപ്പെട്ട അളവിലും തൂക്കത്തി
ലും നടപ്പിലാക്കുവാൻ സർക്കാർ
സന്നദ്ധമായില്ല. വീയപുരത്തുള്ള
കനാലിന്റെ ക�ൊപ്പാറ വളവ് 3
കില�ോമീറ്റർ നിവർത്തി നേരെ
യാക്കുക, ത�ോട്ടപ്പള്ളി ലീഡിംഗ്
ചാനലിന്റെ ആഴവും വീതിയും കൂ

നിര�ോധിച്ചിരിക്കയാണ്. കടുത്ത
നിയന്ത്രണങ്ങളാണെവിടെയും.
ല�ോകമെമ്പാടും കടൽതീരം രൂ
പപ്പെടുത്തി(Beach formation)
കടലാക്രമണത്തെ നേരിടുന്ന രീതി
വികസിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാ
ണ്. ഖനനം തകർത്ത ഏഷ്യനാ
ഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഖനനം നി
ര�ോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻ
സ് തുടങ്ങിയ നിരവധി യൂറ�ോപ്യൻ
രാജ്യങ്ങൾ ഖനനത്തിന് കടുത്ത
നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെ
ടു ത് തി യ ി ര ി ക്കു ന്നു .
എന്നാൽ പരിസ്ഥിതി
യെ തിരിച്ചുപിടിച്ചു
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു
പകരം നശിപ്പിക്കുന്ന
പരിപാടിയാണിവിടെ
നടക്കുന്നത്.
2019 മുതൽ കുട്ടനാടിനെ രക്ഷി
ക്കാൻ എന്ന പേരിൽ ത�ോട്ടപ്പ
ള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന കരിമണൽ
ഖനനത്തിന്നെതിരെ ജനങ്ങളുടെ
പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവന്നു. ഇത്ത
രം പ്രതിഷേധങ്ങളെ തകർക്കാൻ
കരിമണൽ ല�ോബിയും സർക്കാ
രും പ�ോലീസും ഭരണ-പ്രതിപ
ക്ഷത്തെ പല രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിക
ളും രംഗത്തെത്തി. അവരുടെ പി
ണിയാളുകളെസമരനേതൃത്വത്തിൽ
അവര�ോധിച്ചു. ചിലരെ വിലക്കെ
ടുത്തു. സാധാരണക്കാരുടെമേൽ
നിരവധി പ�ോലീസ് കേസുകൾ
രജിസ്ട്രർ ചെയ്തു.
നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച 200304 കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന വിജയം
വരിച്ച കരിമണൽ ഖനനവിരുദ്ധ
സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കുന്ന
പ്പുഴ കുമ്പളം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ
നടന്ന മഹാ കൺവൻഷനിൽ
പങ്കെടുത്തുക�ൊണ്ട് അന്ന് സിപി
ഐ(എം)ന്റെ സംസ്ഥാന സെക്ര
ട്ടറിയായിരുന്ന പിണറായി വിജ
യൻപ്രഖ്യാപിച്ചത്തീരത്തുനിന്നും
കരിണൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ അനു
വദിക്കില്ലെന്നും സിപിഐ(എം)
കരിമണൽ ഖനനത്തിനെതിരാ
ണ് എന്നുമാണ്.
എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീ
യത്തെ എന്നല്ല, അല്പം ജനാധി
പത്യ സ്വഭാവമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങ
ളെപ്പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന രീതി
യിലാണ് സിപിഐ(എം) ഈ
മേഖലയിൽ കള്ളപ്രചാരണവും
ഭീഷണിയും പ്രല�ോഭനവും നട
ത്തുന്നത്. കുട്ടനാടിനെ രക്ഷിക്കാ
നാണ് മണൽ നീക്കംചെയ്യുന്നത്,
ഖനനമല്ല നടക്കുന്നത് പ�ൊഴിമു
ഖം ആഴംകൂട്ടുകയാണ്, സർക്കാ
രിന്നെതിരെ സമരം ചെയ്താൽ
കേസുകളുമായി
ക�ോടതിയും
പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനും കയറി ഇറ
ങ്ങി ജീവിതം പാഴാക്കേണ്ടിവരും
തുടങ്ങിയ പ്രചരണം സജീവമാ
യി നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറു
വശത്ത് ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യവും
നിസ്സഹായാവസ്ഥയും മുതലെടു
ത്ത് വീടുകളുടെ വാതുക്കൽ ഭക്ഷ്യ
ധാന്യ കിറ്റുകൾ, മ�ൊബൈയിൽ

ഫ�ോണുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇരുട്ടി
ന്റെ മറയിൽവച്ചിട്ടു പ�ോകുന്നു.
ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാത്തരം ഭീഷ
ണികളും പ്രല�ോഭനങ്ങളും അതി
ജീവിച്ചാണ് സമരം മുന്നോട്ടു പ�ോ
കുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്
മാതൃകാ അദ്ധ്യാപക അവാർഡ്
നേടിയ വിരമിച്ച അദ്ധ്യാപകൻ
സുരേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
കരിമണൽ ഖനനവിരുദ്ധ
ഏക�ോപനസമിതിരൂപം
ക�ൊണ്ടത്. എസ് യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെ
ക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗവും
2003-04 കാലഘട്ട
ത്തിൽ വിജയംവരിച്ച
കരിമണൽ ഖനനവിരുദ്ധ
ജനകീയ സമരസമിതി സെക്ര
ട്ടറിയുമായിരുന്ന ആർ. പാർത്ഥ
സാരഥി വർമ്മ ഈ സമിതിയു
ടെ രക്ഷാധികാരിയായി. കേരള
സംസ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിര�ോധ
സമിതി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സം
ഘടനകളും നിസ്വാർത്ഥരായ വ്യ
ക്തികളും ഏതാനും ചിലരാഷ്ട്രീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അണിനിരന്ന
ത�ോടെ സമരം ശക്തമാകാൻ തു
ടങ്ങി. രാപകൽ സത്യാഗ്രഹം 85
ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു.
2021 ജൂൺ 2ന് തീരദേശത്ത്
പ്രതിഷേധദിനം ആചരിച്ചു. അന്നേ
ദിവസം പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ
തീരദേശ ഹർത്താൽ നടന്നു. തു
ടർന്ന് ജൂലൈ 7ന് തീരദേശ സമര
പ്രഖ്യാപന മഹാ സമ്മേളനം നട
ന്നു. പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്ത
കൻ സി.ആർ. നീലകണ്ഠൻ ഉൽ
ഘാടനം ചെയ്തു. ജനകീയ പ്രതി
ര�ോധ സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്
അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു വേളങ്ങാടൻ,
കർഷക നേതാവ് പി.റ്റി. ജ�ോൺ
ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കൾ
സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കട
ലമ്മക്ക് പ�ൊങ്കാല ഇട്ടുക�ൊണ്ട്
കരിമണൽ കടത്തുന്ന ല�ോറികൾ
ഉപര�ോധിച്ചു. കരിമണൽ കയറ്റിയ
ട�ോറസ് ല�ോറി ഉപര�ോധിച്ച സമര
സമിതി കൺവീനർ ശ്രീകുമാർ,
വൈസ് ചെയർമാനും എസ് യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) ജില്ലാ കമ്മ
റ്റി അംഗവുമായ ബി.ഭദ്രൻ തുടങ്ങി
സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സമര
നേതാക്കളെ യാത�ൊരു പ്രക�ോ
പനവും കൂടാതെ പ�ോലീസ് മൃഗീ
യമായി തല്ലി ചതച്ചു. കെഎംഎ
സ് റ്റിയു(കേരള മത്സ്യ സംസ്ക്കരണ
ത�ൊഴിലാളി യൂണിയൻ ) നേതാവും
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെഞ്ഞെടു
പ്പിലെ എസ്യുസിഐ (കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായിരുന്ന
കെ.പി.സുബൈദയെ ബൂട്ടിട്ട് ചവു
ട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. മറ്റൊരു സമര
നേതാവിന്റെ കൈ തല്ലിച്ചതച്ചു.
ഈ സംഭവം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ
ഉൾപ്പെടെ വലിയ വാർത്ത ആകു
കയും സമരം കേരളത്തിന്റെ ആകെ
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കരിമണല് ഖനനവിരുദ്ധ സമരത്തിന് അഭിവാദ്യം അര്പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
ഡ�ോ.പി.ഗീത സമരപന്തലില്

എത്തും. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഓരു
വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ ഓരു
മുട്ടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന താല്ക്കാ
ലിക ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചാണ്
പുഞ്ചകൃഷി ചെയ്തു വന്നിരുന്നത്.
മഴക്കാലത്ത് 5 നദികളിൽനി
ന്നും വെള്ളമെത്തി വെള്ളപ്പൊ
ക്കംഉണ്ടാകുന്നതിനാൽഒരുവർഷം
രണ്ടുകൃഷി എന്നത് സാധ്യമായി
ല്ല. ഓരു കയറ്റവും വെള്ളപ്പൊക്ക
വും നിയന്ത്രിച്ച് എങ്ങന ഭക്ഷ്യ
ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന്
1930 കളിൽ തന്നെ ഭരണകൂടം
ആല�ോചനകൾ തുടങ്ങി. പമ്പ,
അച്ചൻക�ോവിൽ , മണിമല ആറു
കളിൽ നിന്നുള്ള ജലം അറബി
ക്കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കി കളയുന്നതി
ന് വീയപുരത്തുനിന്നും ചാനൽ
നിർമ്മിച്ച് ത�ോട്ടപ്പള്ളിയിൽ സ്പിൽ
വേ സ്ഥാപിക്കുക, ഉപ്പുവെള്ളം
കയറുന്നത് തടയുന്നതിനായി
തണ്ണീർമുക്കത്ത് ബണ്ട് നിർമ്മി
ക്കുക, അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിൽനിന്നും
പ്രളയജലം വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ
എത്തിക്കുന്നതിനും ഗതാഗതത്തി
നും ചങ്ങനാശേരിയിൽനിന്നും
ആലപ്പുഴയിലേക്ക് റ�ോഡും അതി
ന�ോട് ചേർന്ന് കനാലും നിർമ്മി
ക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു പദ്ധ
തികൾ.
ആദ്യം പദ്ധതിയിട്ടത് ത�ോട്ട
പ്പള്ളിയിലൂടെ ഒരു സെക്കന്റിൽ
5343 ഘനമീറ്റർ വെള്ളം ഒഴുക്കി
ക്കളയാനാണ്. എന്നാൽ സ്പിൽ
വേയുടെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി
യത് 1811 ഘനമീറ്റർ വെള്ളം ഒരു
സെക്കന്റിൽ ഒഴുക്കിക്കളയാനാ
ണ്. 1958 ൽ പണി പൂർത്തിയാ
യപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്
566 ഘനമീറ്ററായി കുറഞ്ഞു. അതി
നാൽ പ്രളയജലം പദ്ധതിയിൽ
വിഭാവന ചെയ്തതുപ�ോലെ ഒഴുക്കി
ക്കളയാൻ കഴിയാതെവന്നു. 2018
ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷവും
അതിനു മുമ്പും കുട്ടനാടിന്റെ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിലും അല്ലാ
തെയും നിരവധി ഏജൻസികൾ
പഠിക്കുകയും പരിഹാരം നിർദ്ദേ

ട്ടുക, ത�ോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ശാ
സ്ത്രീയമായി പുതുക്കിപണിതു മാ
നേജ്മന്റ്-ഓപ്പറേഷൻ മെച്ചപ്പെ
ടുത്തുക, ത�ോട്ടപ്പള്ളി പ�ൊഴി മുഖ
ത്ത് മണൽ അടിയുന്നത് തടയു
ന്നതിന് groyne നിർമ്മിക്കുക
തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു നിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ. ഇവ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്
വേണ്ടത്.
സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ
2018 ആഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെ
ക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർ
ട്ടില�ൊന്നും തീരവരമ്പ് കുഴിക്കണ
മെന്നു പറയുന്നില്ല. കടലിന്റെയും
കായലിന്റെയും ജലവിതാനം കണ
ക്കിലെടുത്ത്, പ�ൊഴിയിലെ ജല
നിരപ്പ് സമുദ്രനിരപ്പിനേക്കാൾ
ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പ�ൊഴിതുറ
ക്കുന്നതിന് ആരും എതിരല്ല. അത്
പലപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായി സം
ഭവിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കാല
വർഷക്കാലത്ത് കുട്ടനാട്ടിൽ ജല
വിതാനം സമുദ്രനിരപ്പിനു മുകളിൽ
ആകുമ്പോൾ പ�ൊഴി താനേ തുറ
ക്കും. ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാ
യാൽ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ അത്
തുറന്നുക�ൊടുക്കും.
ഏറ്റിറക്കങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം
നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സ്പിൽവേ ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്പിൽവേ
യുടെ ആകെയുള്ള 40 ഷട്ടറുകളിൽ
6 ഷട്ടറുകൾ മാത്രമാണ് യഥാസ
മയം അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും കഴി
യുന്നത്. വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ
പലപ്പോഴും ഷട്ടറുകൾ ച�ോർന്നും
തകർന്നും സ്പിൽവേയിലൂടെ ഉപ്പു
വെള്ളം കയറി കുട്ടനാട്ടിൽ ഏക്ക
റ് കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് കൃഷി
നശിക്കുകയ�ോ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ
കഴിയാതെ വരുകയ�ോ ചെയ്തിട്ടു
ണ്ട്. പൊഴി മുഖത്ത് നിന്ന് മണൽ
കുഴിച്ച് മാറ്റി ആഴവും വീതിയും
കൂട്ടിയാൽ ഇത് നിത്യ സംഭവമാ
കും.
ആഗ�ോളതാപനത്തിന്റെപശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ ല�ോകത്ത് തീരസം
രക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ
തീരഖനനം ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും
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കടുത്ത മത്സരപ്പരീക്ഷയിലൂ
ടെ കെഎഎസ്(കേരള അഡ്മി
നിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്) നേടിയ
മിടുക്കരെ ജെപിഎ അഭിനന്ദിക്കു
ന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഭരണപരി
ഷ്കാര ചരിത്രത്തിലെ മഹത്തായ
ഒരു ചുവടു വയ്പ്പ് എന്ന മട്ടിൽ
കെ എഎസിനെ ക�ൊണ്ടാടുന്ന
ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശ�ോധി
ച്ചിട്ട് വേണമെന്ന് ജെപിഎ (ജ�ോ
യിന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫ�ോം ഓഫ് ആക്ഷൻ
ഓഫ് ഗവണ്മെന്റ് ആൻഡ്
അലൈഡ് സെക്ടർ എംപ്ലോയീ
സ് അസ�ോസിയേഷൻസ്) അഭി
പ്രായപ്പെടുന്നു.
1997ൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി
ഇ.കെ.നായനാർ ചെയർമാനും
സിപിഐ(എം) നേതാവ് വി.ജെ.
തങ്കപ്പൻ വൈസ് ചെയർമാനുമായ
ഭരണ പരിഷ്ക്കാര കമ്മിറ്റിയാണ്
കെഎഎസ് സംവിധാനത്തിനു
ശുപാർശ ചെയ്തത്. ആഗ�ോളവ
ത്കരണ നയങ്ങൾക്ക് അനുസൃ
തമായി സർക്കാർ സംവിധാന
ങ്ങളെ ഉടച്ചു വാർക്കാനായി കേ
ന്ദ്രത്തിലെ അന്നത്തെ ക�ോൺഗ്ര
സ്സർക്കാരിന്റെയും ല�ോകബാ
ങ്ക് പദ്ധതികളുടെയും ഭാഗമായി
രുന്നു ആ ഭരണപരിഷ്ക്കാരക്കമ്മിറ്റി.
ല�ോകത്ത്ഇന്ന്കാണുന്നവിനാശം
വിതച്ച LPG (ഉദാരവൽക്കരണം,
സ്വകാര്യവൽക്കരണം, ആഗ�ോള
വൽക്കരണം) നയങ്ങൾക്ക് അനു
സൃതമായി സർക്കാർ സംവിധാ
നത്തെ പരുവപ്പെടുത്താനായി
1996 ൽ കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് നൽ
കിയ മാർഗ ദർശനങ്ങളാണ് ആ
കമ്മിറ്റിയെ നയിച്ചത്. അന്ന് നി
ലവിലിരുന്ന എൽഡിഎഫ് സർ
ക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ ആഗ�ോ
ളവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്ക് ശക്ത
മായ അടിത്തറ പാകിയത്. ഡി
പിഇപി മുതലായ ല�ോകബാങ്ക്
പദ്ധതികൾ അങ്ങനെയാണ് കേ
രളത്തിൽ ഉറച്ചത്. അധികാര വി
കേന്ദ്രീകരണം, ജനകീയ ആസൂ
ത്രണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദ്ധ

തികളുടെയും നയപരമായ അടി
ത്തറ ആഗ�ോളവൽക്കരണത്തി
ന്റേത് തന്നെ. ഇടത് ലേബൽ
ഒട്ടിച്ചു വച്ച് അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നു
മാത്രം.
ഇതേ തുടർന്നാണ് 2001ൽ
ADB- ല�ോകബാങ്ക് പദ്ധതിയായ
MGP (Modernising Government
Program)വന്നത്. യുഡിഎഫ്
സർക്കാരാണ് അപ്പോഴേക്കും
അധികാരത്തിൽ എത്തിയതെ
ങ്കിലും നായനാർ സർക്കാരിന്റെ
കാലത്തെ ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മി
ഷന്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാ
ക്കുക എന്നതായിരുന്നു MGP യുടെ
ഒരു പ്രധാന അജണ്ട. എ.കെ.
ആന്റണി എന്ന സാത്വിക പരി
വേഷമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യഥാർ
ത്ഥ മുഖം അന്നാണ് കേരളം കണ്ട
ത്. കെ.എം.എബ്രഹാം എന്ന
ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ
സഹായത്തോടെ ല�ോകബാങ്ക്
നയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തകർ
ത്താടി. Kerala Fiscal Reforms
Program എന്ന MGP യുടെ ഒരു
ഘടകപദ്ധതി പ്രകാരം വന്ന
2002ലെ കറുത്ത ഉത്തരവും, അതി
നെതിരെ കേരളത്തിലെ സർ
ക്കാർ ജീവനക്കാർ നടത്തിയ
ഐതിഹാസികമായ സമരവും,
പണിമുടക്ക് സമരം സമ്പൂർണ്ണമാ
യി മുന്നോട്ടു പ�ോകവേ സമരം
പിൻവലിച്ചുക�ൊടുത്ത് സംഘട
നകൾ ഒറ്റുകാരായതും കേരളം
കണ്ടു. സമരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ
ജനങ്ങളെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ
ക്കെതിരെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിൽ
ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും ക�ോൺ
ഗ്രസ്സുകാരും വലത് ശക്തികളും
വിജയിച്ചു. എങ്കിലും എസ്യുസി
ഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ) എന്ന രാ
ഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയ ഗംഭീര
പ്രചാരണത്തിന്റെ ഫലമായി ക്ര
മേണ ജനങ്ങൾ സമരത്തിന്റെ
ഡിമാന്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി
രംഗത്ത് വന്നു. ആ സന്ദർഭത്തി
ലാണ് സമരത്തിനു നേതൃത്വം
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ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്തു.
ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം സമര
രാഷ്ട്രീയമാണ്. ഭരണത്തിന്റെ അവ
സരവും സാദ്ധ്യതകളും സമരരാ
ഷ്ട്രീയത്തെ പ�ോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാ
നാണ് ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടത്. മൂ
ന്നുപതിറ്റാണ്ടുകാലം ബംഗാൾ
അടക്കി ഭരിച്ച ഇടതുപക്ഷ മുന്ന
ണിയുടെയും അതിനു നേതൃത്വം
ക�ൊടുത്ത സിപിഐ(എം)ന്റെയും
ബംഗാളിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ
ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരും
പ്രവർത്തകരുംഓർക്കുന്നത്നന്നാ
യിരിക്കും. അവരുടെ തകർച്ചക്കു
ആക്കം കൂട്ടിയ നന്ദിഗ്രാം സമര
വും. എൽഡിഎഫിന്റെ രണ്ടാം
വിജയം എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈ
സൻസ് അല്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർ
ക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ
പ്രഹസന സമരം നടത്തുന്നസി

പിഐ(എം)ന് ബ�ോദ്ധ്യമുണ്ടാ
യിരിക്കണം.
ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പരാ
മർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങളെ
ആകെ ദുരിതത്തിൽ ആഴ്ത്തിയ
ക�ോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ
ഒരു അവസരമായി കരുതി ജന
ങ്ങൾക്കതിരെ പുതിയ നയനങ്ങ
ളും നടപടികളും ക�ൊണ്ടുവരുക
യാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ക�ൊണ്ടു
വന്ന കാർഷിക നിയമങ്ങൾ സം
സ്ഥാന സർക്കർ ക�ൊണ്ടുവന്ന
ക�ോവിഡ് അനന്തര ചികിത്സക്ക്
സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചി
കിത്സാ ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ
ഉത്തരവ് അങ്ങനെ നിരവധി ഉദാ
ഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ
കഴിയും. ക�ോവിഡ് ആയതിനാൽ
ജനങ്ങൾക്ക് സംഘടിച്ച് സമരം
ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കരിമണൽ

ക�ൊടുത്തിരുന്ന സർവീസ് സം
ഘടനകൾ പ�ൊടുന്നനവേ സമരം
പിൻവലിച്ചത്. ഇരു മുന്നണികൾ
ക്കുമിടയിൽ അടിസ്ഥാന നയങ്ങ
ളിലുള്ള സമീപനസമന്വയം അന്നേ
പ്രകടമായിരുന്നു. രണ്ടു പതിറ്റാ
ണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന കാര്യ
ങ്ങളായത് ക�ൊണ്ടാണ് ഇത്രയും
ഓർമപ്പെടുത്തിയത്.
നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രേണി
യിൽ ഒരു തട്ടുകൂടെ വന്നാൽ കാ
ര്യക്ഷമത വരും എന്നു കരുതുന്ന
ത് എന്തൊരു വങ്കത്തമാണ്.
സിവിൽ സർവീസ് ജനങ്ങൾക്ക്
അനുകൂലമാവാത്തതിന്റെ കാരണം
ബ്യൂറ�ോക്രസിയുടെ ഘടന അല്ല.
മുതലാളിത്ത ഭരണകൂടം അടിസ്ഥാ
നപരമായി ജനസേവനത്തെ
ലക്ഷ്യം വക്കുന്നില്ല എന്നത് ക�ൊ
ണ്ടാണത്.അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കവിടെ
നീതി ലഭ്യവുമല്ല. സാധാരണ ജന
ങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ
സങ്കീർണമായ നിയമങ്ങളും ചട്ട
ങ്ങളും ക�ൊണ്ട് ബന്ധിതമാണ് .
അത് കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഒരു ഉദ്യോ
ഗസ്ഥൻ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം പരി
ഹരിക്കാവുന്ന
മേഖലയല്ല.
പാവങ്ങൾ നിയമക്കുരുക്കിൽ പ്പെ
ട്ട് ഉഴലുമ്പോൾ മറുവശത്തു ധനി
കരുടെ, മൂലധനശക്തികളുടെ, കാ
ര്യങ്ങൾ മിന്നൽ വേഗതയിൽ നട
ക്കും. ' ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബി
സ്സിനസ്സ്' ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി
യാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സേവന
മന�ോഭാവം കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാ
സമുണ്ടാക്കിയേക്കാം . പക്ഷെ നി
യമബദ്ധമായേ അവർക്ക് കാര്യ
ങ്ങൾ ചെയാനാവൂ.
കെഎഎസ് വഴി നേരിട്ട് ഒരു
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഉയർന്ന പ�ോ
സ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ
പ്രൊമ�ോഷൻ പാറ്റേൺ മാറുമെ
ന്ന് മാത്രം. അല്ലാതെ സർവീസ്
സീനിയ�ോറിറ്റി വഴി പ്രൊമ�ോഷൻ
കിട്ടി മദ്ധ്യതല തസ്തികയിൽ വരു
ന്നവർ എല്ലാരും കഴിവ് കെട്ടവർ

എന്നോ, നേരിട്ട് ആ സ്ഥാനത്തേ
ക്ക് വരുന്നവർ എല്ലാവരും അതി
മാനുഷർ എന്നോ അർത്ഥമില്ല.
വളരെ അഹന്തയ�ോടെയും ജന
ങ്ങളെ ശത്രുവായി കണ്ട് പെരു
മാറുന്നവരെയും ഈ തലത്തിൽ
നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണേണ്ടി
വരും. കെഎഎസ് വഴി ഐഎ
എസിലേക്ക് എന്ന ലക്ഷ്യം വച്ചു
കടന്നുവരുന്നവര�ൊന്നുംസംസ്ഥാന
സിവിൽ സർവീസിനെ മെച്ചപ്പെ
ടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാവണമെന്നി
ല്ല. കെഎഎസ് നിയമനങ്ങൾ
ആരംഭിക്കുന്നത്തോടെ സംസ്ഥാന
സർവീസിൽ സീനിയ�ോറിറ്റി പ്രൊ
മ�ോഷൻ വൻ ത�ോതിൽ വെട്ടിക്കു
റക്കപ്പെടുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന
ജഡത്വം സാധാരണ ജീവനക്കാ
രുടെ കാര്യക്ഷമതയെ ദ�ോഷക
രമായി ബാധിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാ
ണ്. ചില യുവ ഐഎഎസ് ഉദ്യോ
ഗസ്ഥർ ചടുലമായി, ന്യായത്തെ
യും നിയമത്തെയും മുറുകെ പിടി
ച്ച് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളെ ചെ
റുത്തുനിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാ
ക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ
അവർ കാലാന്തരേ വ്യവസ്ഥിതി
യുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നു. വ്യവസ്ഥി
തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കകത്ത്
വ്യക്തിക്ക് വലുതായ�ൊന്നും ചെ
യ്യാനാവില്ല എന്നർത്ഥം. സർക്കാ
രിനെ നയിക്കുന്ന കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ
നേതൃത്വത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിന്
വഴങ്ങാത്ത ഐഎഎസ്സുകാരെ
തീരെ നിസ്സാരമായ ചുമതലകൾ
മാത്രംക�ൊടുത്ത്മൂലക്കിരുത്തുന്നതും
നമ്മൾ കാണുന്നു. ഐഎഎസ്സു
കാർ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിയ
ന്ത്രണത്തിൽ ആയതുക�ൊണ്ട്
അനുസരണയില്ലാത്ത ഓഫീസർ
മാരെ സംസ്ഥാനഭരണാധികാ
രികൾക്ക് പൂർണമായി വരുതി
യിൽ നിർത്താൻ പറ്റാതെ പ�ോ
കാറുണ്ട്. കെഎഎസ് തീർത്തും
സംസ്ഥാന സർവീസ് ആയതു
ക�ൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനു
നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനാവും. ഭാ

വിയിൽ ഐ എ എസ് ലക്ഷ്യം
വക്കുന്നത് ക�ൊണ്ട് അവരെ വി
ധേയരാക്കി മാറ്റി ഉപയ�ോഗിക്കാ
നുമാവും.
യജമാനന്റെ മുന്നിൽ വാലാ
ട്ടിയും താഴെയുള്ളവരുടെ മേൽ
കുരച്ചും നിലക�ൊള്ളുന്ന പുതിയ�ൊ
രു മദ്ധ്യവർഗ്ഗമായിക്കൂടെന്നുമില്ല.
ഐഎഎസ് എന്ന ഹയർ ലെവൽ
മാനേജ്മെന്റു൦ കെഎഎസ് എന്ന
മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റു൦
പിന്നെ കുറേ കരാർ ജീവനക്കാ
രു൦ കൺസൾട്ടൻസികളു൦ എന്ന
നിലയിലേക്ക് സർക്കാർ സർവ്വീ
സ് ചുരുക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയി
ലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പ�ോക്ക്.
ഐഎഎസ് ജ�ോലി എന്തോ
ഒരു ആനക്കാര്യം എന്നു അവത
രിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് അതിന�ൊരു
അഭൗമ പരിവേഷം സൃഷ്ടിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവി
തലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റി കുഞ്ഞുന്നാ
ളിലേ ഐ എ എസ് പരീക്ഷക്ക്
വേണ്ടി മത്സരപ്പാച്ചിൽ സൃഷ്ടിക്ക
പ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഐഎഎസ് ക�ോ
ച്ചിംഗ് എന്നത് അതിലാഭം ക�ൊ
യ്യുന്ന വൻകിട ബിസിനസ്സ് ഏർ
പ്പാടായി ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
സമാനമായ ഒരു മേഖല കെഎ
എസ് വഴി പുതുതായി സൃഷ്ടിക്ക
പ്പെട്ടു. ഉയർന്ന ബ�ൌദ്ധിക ശേഷി
പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട മറ്റു മേഖലക
ളിലേക്കു വ്യാപാരിക്കുവാൻ ശേ
ഷിയുള്ള വളരെ സമർഥരായ പതി
നായിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ
കെഎഎസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള എലി
പ്പന്തയത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അപൂർ
വം ചിലർ വിജയത്തിലെത്തും.
ബാക്കിയുള്ളവർ ക�ൊടിയ നിരാ
ശയിലും പെടും. പഞ്ചാബിലെ
സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് റിക്രൂ
ട്മെന്റിൽ നടന്ന അതിഭീമമായ
അഴിമതിയും ഓർക്കുന്നത് നല്ല
താണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, കെഎഎ
സ് അത്ര വലുതായി ക�ൊണ്ടാട
പ്പെടേണ്ട ഒന്നാണെന്നു ജെപിഎ
കരുതുന്നില്ല.

ഖനനത്തിനെതിരെ ക�ോവിഡ്
പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ച് മാസ്ക്ക്
വച്ച്, സാനിറ്റൈസർ ഉപയ�ോഗി
ച്ച്, അകലം പാലിച്ച് സമരം ചെ
യ്തവരെ പ്രോട്ടോക�ോൾ ലംഘിച്ച്
പ�ോലീസ് തല്ലിച്ചതച്ച് അറസ്റ്റ്
ചെയ്ത് ജീപ്പിൽ കുത്തി നിറച്ച്
ക�ൊണ്ടുപ�ോകും. പക്ഷേ കേസും
പിഴയും സമരക്കാർക്ക് എതിരെ
യാണ്. നിരവധി കേസുകളാണ്
ഇതിന�ോടകം സമരം ചെയ്തവർ
ക്ക് എതിരെ രജിസ്ട്രർ ചെയ്തിട്ടു
ള്ളത്. എന്നാൽ ഭരണപക്ഷ പാർ
ട്ടികളുടെ യ�ോഗങ്ങൾക്കോ സർ
ക്കാർ പരിപാടികൾക്കോ ബിവ
റേജസ് ഔട്ട് ലെറ്റുകൾക്കോ
ബസ്സുകളിൽ ആളുകളെ തിക്കി
നിറച്ച് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതിന�ോ
ക�ോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഒരു
പ്രശ്നമേ അല്ല.
സമരം മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു
കഴിഞ്ഞു. ആഗസ്റ്റ് 19 ന് സെക്ര
ട്ടറിയേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ നടന്ന പ്ര
തിഷേധ ധർണ്ണ പ്രതിപക്ഷ

നേതാവ് ശ്രീ റ്റി.എൻ പ്രതാപൻ
ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. എസ് യുസി
ഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സഖാവ്
ആർ.കുമാർ, ജനകീയ പ്രതിര�ോധ
സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാജർ
ഖാൻ തുടങ്ങിയവർ ധർണ്ണയെ
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തു. വി.എം.
സുധീരൻ തുടങ്ങി നിരവധി നേ
താക്കൾ സമരത്തെ ശക്തമായി
അനുകൂലിക്കുകയും ഖനനം നിർ
ത്തി വെക്കണമെന്ന് സർക്കാരി
ന�ോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
കെ.കെ.രമ എം.എൽ.എ, സാമൂ
ഹ്യ പ്രവർത്തക പി.ഗീത തുടങ്ങി
നിരവധി പ്രമുഖർ സമര പന്തൽ
സന്ദർശിച്ച് പിന്തുണ അറിയിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സർ
ക്കാർ ഇതുവരെ സമരം ചെയ്യുന്ന
വരുമായി ചർച്ച നടത്താന�ോ
ഖനനം അവസാനിപ്പിക്കാന�ോ
തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഒരു പ്രസ്ഥാനം
ജനപക്ഷത്താണ�ോ എന്നറിയാ
നുള്ള എളുപ്പ മാർഗ്ഗം ജനകീയ

സമരങ്ങള�ോട് അവർ സ്വീകരി
ക്കുന്ന നിലപാടാണ്.
ഈ സമരം ശക്തിപ്പെടേണ്ട
തും കേരളമാകെ വ്യാപിക്കേണ്ട
തുമായ സമരമാണ്. കാരണം കാ
ലാകാലങ്ങളായി ഇവിടെ ഭരണം
നടത്തുന്നവർ ക�ോർപറേറ്റുകളുടെ
യും ദുരമൂത്ത മുതലാളിമാരുടെയും
താല്പര്യാർത്ഥം നടപ്പിലാക്കിയ
നയങ്ങളും നടപടികളും കേരള
ത്തെ മനുഷ്യനിർമ്മിത പാരിസ്ഥി
തിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പറുദീസയാക്കി
മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. കെ-റയിൽ വി
രുദ്ധ സമരവും കരിമണൽ ഖന
നവിരുദ്ധ സമരവും കേരളത്തിന്
ശരിയായ ദിശ നൽകുന്ന സമര
ങ്ങളാണ്. വിജയിക്കേണ്ട സമര
ങ്ങളാണ്. കൂടുതൽ ജനപങ്കാളി
ത്തത്തോടെയുള്ള ഉശിരൻ സമ
രങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സർക്കാരിന്റെ
കണ്ണ തുറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയു .
അതിനായി എല്ലാ വിഭാഗം ജന
ങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു.
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ചെങ്ങറ ഭൂസമര നായകനും കേരള
ത്തിലെ അധഃസ്ഥിത ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ
ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിതാന്ത്യംവരെ
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പ്രവര്ത്തിച്ച പ�ോരാളി
യും സാധുജന വിമ�ോചന സംയുക്ത വേ
ദിയുടെ സ്ഥാപകനേതാവും പ്രസിഡന്റും
ആയിരുന്ന ളാഹ ഗ�ോപാലന് സെപ്തംബ
ര് 22ന് ക�ോവിഡ് ബാധയെതുടര്ന്ന് അന്ത
രിച്ചു.
മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളും സമു
ദായ സംഘടനാ നേതാക്കളും ഔപചാ
രികതയുടെപേരിലുള്ള അനുശ�ോചന വാ
ക്കുകള്പോലും കുറിക്കാന് തയ്യാറാകാതെ
ആ വേര്പാടിനെ അവഗണിച്ചു. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ സ്മരണകള്പോലും എത്രയുംവേ
ഗം കുഴിച്ചുമൂടാന് പലരും ആഗ്രഹിച്ചു. മര
ണാനന്തരവും ഒരു നല്ല വിശേഷണത്തിന്
അര്ഹതയില്ലാത്തവിധം അപ്രധാനമായ
സ്ഥാനമാണ�ോ ചരിത്രത്തില് അദ്ദേഹ
ത്തിനുള്ളത് ? അങ്ങനെ അവഗണിച്ചാല്
ഇല്ലാതാകുന്നതാണ�ോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ചരിത്ര പ്രസക്തി?
സമകാലിക കേരളത്തിൽ വളരെ പ്ര
സക്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്ന
ത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ പരിഹാ
രത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ മനസ്സിലാക്ക
ലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യവും
ഡിമാൻഡും നിർണയിച്ച്, കൃത്യമായ മുദ്രാ
വാക്യം രൂപീകരിച്ച്, ശരിയായ മാർഗവും
ശൈലിയും അടിസ്ഥാനമാക്കി അസാധാ
രണവും അതിസാഹസികവുമായ ഒരു പ്ര
ക്ഷോഭം അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവച്ചു. ദീർഘകാ
ലം വഴിതെറ്റാതെ ആ പ്രക്ഷോഭത്തെ നയി
ച്ചു. പ്രക്ഷോഭം നേരിട്ട പ്രതിബന്ധങ്ങള്ക്കെ
ല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ടുപ�ോയി.
പ്രല�ോഭനങ്ങളും പ്രക�ോപനങ്ങളും വിജ
യകരമായി അതിജീവിച്ചു മുന്നേറി. ആ
പ�ോരാട്ടത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നടന്നുകയറി
യത് കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ സമര
ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള പടവുകളാണ്. അവ
ഗണനകൾക്കും ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും മാ
യ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല നിസ്തുലമായ ജീവിത
സമരംക�ൊണ്ട് പതിപ്പിച്ച ആ മുദ്രകൾ.
ചെങ്ങറയിൽ ആർക്കെതിരെയാണ്
അദ്ദേഹം സമരം നടത്തിയത്? ആർക്കു
വേണ്ടി ആയിരുന്നു ആ സമരം? കേരള
ത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ മനുഷ്യർക്ക്
ഭൂമി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു
ആ സമരം. യാത�ൊരു മൂലധനവും കൈവശം
ഇല്ലാത്ത, കൃഷിമാത്രം ത�ൊഴിലായി അറി
യാവുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്കു് ആരെയും ആശ്ര
യിക്കാതെ കൃഷിചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കൃഷി
ഭൂമി വേണം. അതിനുവേണ്ടി നടത്തിയ
നിരവധി സമരങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ചെ
ങ്ങറയിൽ കുടിൽകെട്ടി സമരം ആരംഭി
ക്കുന്നത്. ഹാരിസൺ മലയാളം പ്ലാന്റേ
ഷന്സ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി നൂറിലേ
റെ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് 100 വർഷക്കാല
ത്തേക്ക് പാട്ടത്തിനെടുത്തതും പാട്ടക്കാലാ
വധി കഴിഞ്ഞിട്ടും വിട്ടുക�ൊടുക്കാതെ
കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതുമായ, കേരളസർ
ക്കാരിന്റെ വനംവകുപ്പിന് കീഴിൽവരുന്ന
ഭൂമിയാണ് ചെങ്ങറ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ്. റബർ
ടാപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച ഭൂമി അവർ
അതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് സമരത്തി
ലൂടെ ടാപ്പിംഗ് ത�ൊഴിലാളികൾക്കും ബു
ദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത് എന്നതുംകൂടി കണക്കി

ലെടുത്താണ്.
ഭൂമി വേണം എന്ന ആവശ്യം അവർ
ഉന്നയിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന�ോടാ
ണ്. അതിനായി സമരം ചെയ്യാൻ അവർ
കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ആഗ�ോളകുത്തക
കൈവശപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ ഭൂമിയും.
സ്വാഭാവികമായും സമരം ആ ഭൂമിയുടെ
മേലുള്ള ഹാരിസൺ എന്ന വിദേശ കമ്പ
നിയുടെ അധികാരത്തെ ച�ോദ്യം ചെയ്യുന്ന
ഒരു നടപടിയായി മാറി. കേരളത്തിലെ
ഏറ്റവും ദരിദ്രരുടെയും ഒരു വമ്പൻ ആഗ�ോ
ളകുത്തകയുടെയും താൽപര്യങ്ങൾ നേർ
ക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടിയ ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ
പാവപ്പെട്ടവര�ോട�ൊപ്പം നിലക�ൊണ്ടതാര്,
കുത്തകയ�ോട�ൊപ്പം നിന്നതാര് എന്ന
ച�ോദ്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ രാ
ഷ്ട്രീയ സമുദായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ
ളാഹ ഗ�ോപാലൻ അനഭിമതനും വെറുക്ക
പ്പെട്ടവനും ആയത് അദ്ദേഹം ഈ പാർ
ട്ടികൾക്കോ സമുദായങ്ങൾക്കോ എതിരെ
എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് ക�ൊണ്ടല്ല. മറിച്ച്
അദ്ദേഹം ഒരു ക�ോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്കെ
തിരായാണ് പ�ോരാടിയത് എന്നതുക�ൊ
ണ്ടാണ്. ഒരു വിദേശ കമ്പനി കവര്ന്നെ
ടുത്ത പ�ൊതുഭൂമിയിൽ ആണെങ്കിലും പരമ
ദരിദ്രർ ഇങ്ങനെ സമരം ചെയ്യുന്നത് പ്രോ
ത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു നല്ല കീഴ്വ
ഴക്കമല്ല എന്ന് എല്ലാവരും ഭയത്തോടെ
മനസ്സിലാക്കുന്നു.
സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാ
ഭ്യാസപരവുമായി ചരിത്രത്തിൽ പിന്നിലാ
യിപ്പോയ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ
ആവശ്യമായ മിനിമം ഉപാധികളില�ൊ
ന്നാണ് ഭൂമി. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്
മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി ഉയർത്തിയ ആവശ്യ
മാണിത്. ഇന്നും ഈ അടിസ്ഥാന പ്രശ്ന
ത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കേരളത്തി
ലെ സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതു
ക�ൊണ്ട് ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തുടർച്ച
നിർവഹിക്കുവാനുള്ള എളിയ പരിശ്രമമാ
ണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്.
ശ്രീബുദ്ധനും അയ്യങ്കാളിയും അംബേ
ദ്കറും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർ
ശത്തിന്റെയുംപ്രച�ോദനത്തിന്റെയുംആധാരം.
അയ്യങ്കാളിയുടെ സംഘടനയുടെ പേരിൽ
സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ പ�ോലെ സാധു
ജനങ്ങൾ എന്ന സൂചന അദ്ദേഹം സംഘ

ടനയുടെ പേരിലും ഉൾപ്പെടുത്തി. കേരള
ത്തിലെ വൈദ്യുതി ബ�ോർഡിൽ ഒരു സാ
ധാരണ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ലൈൻമാൻ ആയി ആരംഭിച്ച് ഓവർസി
യറായി വിരമിച്ച ഔദ്യോഗിക ജീവിത
കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം എസ്വിഎ
സ്വി എന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കാനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ജ�ോലിയിൽ നിന്നും
വിരമിച്ചശേഷം വിശ്രമജീവിതം ആരംഭി
ക്കുകയല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. മറിച്ച് അസാ
ധാരണമാം രീതിയിൽ ചടുലവും സാഹ
സികവും സമര�ോത്സുകമായ പുതിയ ഒരു
ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
സംഘർഷഭരിതവും വെല്ലുവിളികൾ നിറ
ഞ്ഞതുമായ ആ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ആര�ോഗ്യനിലയെ തകർത്തു.
വിവരണാതീതമായ പ്രതിബന്ധങ്ങ
ളെയാണ് ആ സമരം അഭിമുഖീകരിച്ചത്.
ത�ോട്ടം ത�ൊഴിലാളികളുടെ ത�ൊഴിൽ സം
രക്ഷിക്കാനെന്ന പേരിൽ സിഐടിയു,
ഐഎൻടിയുസി, ബിഎം എസ്, എഐ
ടിയുസി എന്നീ സംഘടനകളുടെ പേരിൽ
അവിടെനൂറുകണക്കിന്ഗുണ്ടകളെപ�ോലീസ്
സംരക്ഷണത്തോടെ വിന്യസിക്കുകയും,
സമരഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും പ�ോകുക
യും ചെയ്യുന്ന ഏവരെയും, വിശേഷിച്ച് കറു
ത്ത നിറമുള്ളവരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയും ചെ
യ്യുന്ന ഏർപ്പാട് ഒരു വർഷക്കാലത്തോളം
തുടർന്നു.പതിന�ൊന്നുപേർ ആ കാലയള
വിൽ പട്ടിണിമൂലവും ര�ോഗപീഢകള്കൊ
ണ്ടും ഗുണ്ടകളുടെ ഉപര�ോധംമൂലം ആശു
പത്രിയിൽ പ�ോകാനാകാതെയും മരണ

കു ട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി എരു
മേലി മുട്ടപ്പള്ളിയിൽ ബദൽ ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാ
യി. സമരഭടന്മാർ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും
ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറായി ളാഹ ഗ�ോപാ
ലന്റെ നേതൃത്വത്തില് അചഞ്ചലം നില
ക�ൊണ്ടു. പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ എസ്വി
എസ്വി യുടെ ഓഫീസ് എന്ന നിലയിൽ
അംബേദ്കർ സ്മാരകമന്ദിരം നിർമ്മിച്ചു.
മഹാത്മ അയ്യങ്കാളിയുടെ യഥാർഥ
പിൻഗാമി എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർ
ഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് അദ്ദേ
ഹം നടത്തിയത്. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും
ദരിദ്രരായ മനുഷ്യരെ സംഘടിപ്പിച്ച് സമര
സജ്ജരാക്കി രംഗത്തിറക്കി സുദീർഘമായ
ഒരു പ�ോരാട്ടത്തിലൂടെ വ്യവസ്ഥാപിത
അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളെ മുട്ടുകുത്തിച്ചു വിജ
യത്തിലെത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴി
ഞ്ഞു. ഭൂരഹിതരുടെ വേദനയും നിസ്സഹാ
യതയും പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ടു അദ്ദേ
ഹം. ആ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ ജീവിതാവസാനംവരെ ആ ഭൂമി അവർ
ക്ക് ഉറപ്പാക്കി നിലനിർത്തി. അംബേദ്ക
റുടെയും അയ്യങ്കാളിയുടെയും ആദർശങ്ങളെ
ആധികാരികമാക്കി അധസ്ഥിത ജീവിത
ത്തെ സമര�ോത്സുകമാക്കി ചിട്ടപ്പെടുത്തി
ഉയർത്തിയെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പരി
ശ്രമിച്ചത്.
മഹാവിപ്ലവമെന്ന് ഘ�ോഷിക്കപ്പെടുന്ന
ഭൂപരിഷ്ക്കരണത്തിലൂടെ കേരളത്തില് നട
പ്പിലാക്കപ്പെട്ട ഭൂവിതരണത്തിലെ അസ
ന്തുലിതാവസ്ഥയും, അതുമൂലം പില്ക്കാല
ത്ത് നൂറുകണക്കിന് ക�ോളനികളിലായി

ഭൂരഹിതര്ക്ക് കൃഷിഭൂമി നല്കി ചെങ്ങറ സമരം ഒത്തുതീര്പ്പാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു
ക�ൊണ്ട് എസ്യുസിഐ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില് 2008
മാര്ച്ച് 17,18 തീയതികളില് ചെങ്ങറയില്നിന്നും പത്തനംതിട്ട കളക്ട്രേറ്റിലേയ്ക്ക് നടന്ന
പദയാത്ര ചെങ്ങറ സമരഭൂമിയില്നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു. സഖാക്കള് സി.കെ.ലൂക്കോസ്,
വി.വേണുഗ�ോപാല്, എസ്.രാജീവന് തുടങ്ങിയവര് ളാഹ ഗ�ോപാലന�ൊപ്പം

മടഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ പഠനം മുടങ്ങി.സമര
ഭൂമി സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ജനകീയ
നേതാക്കളെയും സാംസ്കാരിക നായകരെ
യും ആക്രമിച്ചു.
മാധ്യമങ്ങളുടെ വായമൂടിക്കെട്ടി, സമര
ഭൂമിയിലെ അതിക്രമങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ
ഭരണകൂടം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ പരാജ
യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്ന് കേരള സം
സ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിര�ോധ സമിതി യും
എസ്യു സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)യും കേരള
മെമ്പാടും ളാഹ ഗ�ോപാലന് സ്വീകരണം
നൽകുന്ന വൻയ�ോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ജീര്ണമായ സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തി
ല് ബന്ധിതരായിരിക്കുന്ന ദളിത്-ആദി
വാസി-പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുെട നീറുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളെ പുതിയ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടെ
കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നില് ശക്ത
മായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നതും അതിന്റെ പരി
ഹാരത്തിനുള്ള വഴി കൃത്യമായി പ്രായ�ോ
ഗികമായി കാണിച്ചു എന്നതുമാണ് അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ പ്രസക്തി. ലക്ഷ്യം നിര്ണയി
ക്കുന്നതിലും അതിലേയ്ക്കുള്ള മാര്ഗം നിശ്ച
യിക്കുന്നതിലും ഓര�ോര�ോഘട്ടത്തിലുമുള്ള

(ശേഷം 11-ാം പേജില്)
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പത്തനംതിട്ട റ�ോയല് ആഡിറ്റോറിയത്തില് നടന്ന അനുസ്മരണ
സമ്മേളനം ഡ�ോ.ഗീവര്ഗ്ഗീസ് മാര് കുറില�ോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
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ചെങ്ങറ സമരം മുന്നോട്ട്
വച്ച അവകാശ പ�ോരാട്ടം ശക്ത
മായി മുന്നോട്ട് പ�ോകും എന്ന
പ്രഖ്യാപനവുമായി കേരള സം
സ്ഥാന ജനകീയ പ്രതിര�ോധ
സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ളാഹ ഗ�ോ
പാലൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം
പത്തനംതിട്ട റ�ോയല് ആഡി
റ്റോറിയത്തില് നടന്നു. രണ്ടോ
മൂന്നോ സെന്റിന്റെ ക�ോളനികള
ല്ല കൃഷി ഭൂമിയാണ് ഭൂരഹിതരായ
ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അടി
സ്ഥാന വർഗ ജനതയുടെ ആവ
ശ്യം എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാണ്
ളാഹ ഗ�ോപാലൻ എന്ന പ�ോരാളി
ചെങ്ങറ ഭൂസമരം പടുത്തുയർത്തി
യത് എന്ന് സമ്മേളനം അനുസ്മ
രിച്ചു. ജാതിമത കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ
ത്തിനതീതമായി അദ്ദേഹം പടു
ത്തുയർത്തിയ സമരം മുന്നോട്ട്
ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ ഏവരും കൈ
ക�ോർക്കണമെന്ന് അനുസ്മരണ
സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ക�ൊണ്ട് ഡ�ോ .ഗീവർഗീസ് മാർ
കൂറില�ോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത
പറഞ്ഞു. സമര ജീവിതത്തിൽ
അദ്ദേഹത്തോട�ൊപ്പംനിന്ന സാ
മൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രം
ഗത്തെപ്രമുഖരായസി.പി.ജ�ോൺ,
സി. ആർ.നീലകണ്ഠൻ, ജയ്സൺ
ജ�ോസഫ്, പി.മ�ോഹൻരാജ്, കെ
റജി കുമാർ, ടി എം ഹമീദ്, അഡ്വ.
മാത്യു വേളങ്ങാടൻ, എം ഷാജർ
ഖാൻ, ജ�ോൺസൺ തിരുവല്ല
(10-ാം പേജില് നിന്ന്)

പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യു
ന്നതിലും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച
വൈഭവവും സര്ഗാത്മകതയും
ഇഛാശക്തിയും അന്യാദൃശമായി
രുന്നു. ഹാരിസണ് മലയാളം പ്ലാ

തുടങ്ങിയവർ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു
വച്ച് ആദരാഞ്ജലികളർപ്പിച്ചു.
ചെങ്ങറ സമര സഹായ സമിതി
കൺവീനർ എസ്.രാജീവൻ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ളാഹ ഗ�ോ
പാലന്റെ മകൾ ഗിരിജാ മ�ോൾ,
വിളപ്പിൽശാല സമര നേതാവ്
എസ്.ബുര്ഹാന്, മൂലമ്പള്ളി സമ
രനേതാവ് ഫ്രാൻസിസ് കളത്തു
ങ്കൽ, പ�ൊന്തൻപുഴ സമര നേതാവ്
ജയിംസ് കണ്ണിമല, കരിമണൽ
ഖനനവിരുദ്ധഏക�ോപനസമിതി
നേതാവ് ആർ.പാർത്ഥസാരഥി
വർമ്മ, ഡ�ോ.കെ.ടി.റജികുമാർ,
വിന�ോദ് ഇളക�ൊള്ളൂർ, റജി മല
യാലപ്പുഴ, ഹരിറാം, എൻ. കെ.
ബിജു, സാമുവൽ പ്രക്കാനം,
അഡ്വ.ടി.എച്ച്.സിറാജുദ്ദീൻ, തു
ടങ്ങി ജനകീയ സമര നേതാ
ക്കൾ, ജനകീയ പ്രതിര�ോധ
സമിതി നേതാക്കളായ പി.രാമ
ചന്ദ്രൻ, എസ്.രാധാമണി, ജ�ോർജ്
മാത്യു ക�ൊടുമൺ, കെ.ജി.അനിൽ
കുമാർ, സാധുജന വിമ�ോചന സം
യുക്തവേദി ഭാരവാഹികളായ
ബേബി ചെരിപ്പിട്ട കാവ്, ടി.അ
നിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെ
ടുത്തു. അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക്
മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാതെ അവകാശ
ങ്ങൾക്കായി നിലക�ൊണ്ട മഹാ
നായ പ�ോരാളിക്ക് അർഹമായ
സ്മാരകം ഉയർത്തണമെന്ന് സമ്മേ
ളനം ഐകകണ്ഠ്യേന തീരുമാ
നിച്ചു.
ന്റേഷന് എന്ന ആഗ�ോളകുത്തക
യെയും അവര്ക്കുവേണ്ടി ഒത്താശ
ചെയ്യുന്ന ഭരണകൂടത്തെയും അവ
രുെട പിണിയാളുകളായ രാഷ്ട്രീയ
പാര്ട്ടികളെയും വെല്ലുവിളിച്ചുക�ൊ
ണ്ട്, അവരുടെ പ്രല�ോഭനങ്ങളെയും

ഭീഷണികളെയും അവഗണിച്ചു
ക�ൊണ്ട് സുദീര്ഘമായ പ�ോരാട്ടം
നയിച്ച് അസാധാരണ വിജയം
അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായിക
ള്ക്ക് നല്കി.
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം
സഖാവ് എസ്.രാജീവന്റെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ പാർട്ടി പത്തനംതിട്ട
ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ജനകീയ പ്ര
തിര�ോധ സമിതിയും ചെങ്ങറ സമ
രത്തെ സഹായിക്കാൻവേണ്ടി
നടത്തിയ നിസ്വാർത്ഥമായ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾവഴി അദ്ദേഹം
എസ്യുസിഐയെ വളരെയേറെ
സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ ആയി മാറി.
കമ്മ്യൂണിസത്തെ ഏറ്റവുമേറെ
എതിർക്കുമ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ദർശനത്തെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാ
വർത്തികമാക്കുന്നവരുടെ യഥാർ
ത്ഥ പ്രസ്ഥാനമായ എസ്യുസി
ഐയെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ
അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന
ത് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സവിശേഷ
പ്രതിഭാസമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്.
മാവേലിക്കര മുട്ടത്ത് നേതാജി
സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പഠനകേ
ന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ
ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതിൻ പ്രകാരം
അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തി. ആ
പ്രസംഗത്തിൽ എസ്യുസിഐ
യെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:
"എനിക്ക് ഈ സംഘടനയെ വെ
റുപ്പായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട നഗ
രത്തിൽ പാട്ടയും പിടിച്ചു തെണ്ടു
ന്ന ഇവരെ കാണുമ്പോൾ എനി
ക്ക് പുച്ഛമായിരുന്നു. ചെങ്ങറ സമ
രഭൂമിയിൽ ഇവർ ആദ്യം വരു
മ്പോൾ മറ്റുപലരെയും എന്നതുപ�ോ
ലെ ഞാൻ ഇവരെയും സംശയ
ത്തോടെ കണ്ടു, അകറ്റിനിർത്തി.
എന്നാൽ ഈ പാർട്ടി ഇല്ലാതെ
ഇന്ന് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവി
ല്ല. ഇന്ന് എന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഭാ
ഗമാണ് ഈ പാർട്ടി".
ചെങ്ങറ സമരത്തിന്റെ തീഷ്ണ

ചെങ്ങറ സമരഭൂമിയില് നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ചെങ്ങറ സമര
സഹായ സമിതി കണ്വീനര് എസ്.രാജീവന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

മായ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കട
ന്നുപ�ോയപ്പോൾ അനുഭവത്തിലൂ
ടെയും സഹജാവബ�ോധം ക�ൊണ്ടും
എസ്യുസിഐ(സി)യുടെ സവി
ശേഷത അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ ജനതയുടെ
വേദനകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർ
ത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് സമരരം
ഗത്തെ യഥാർത്ഥ മിത്രത്തെ ഈ
പാർട്ടിയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.
സിപിഐ(എം)ൽ ഒരുകാലത്ത്
അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവ
രുടെ നടപടികൾമൂലം കമ്മ്യൂണി
സത്തെ വെറുത്ത് ആ പ്രസ്ഥാനം
ഉപേക്ഷിച്ചാണ് എസ്വിഎസ്വി
എന്ന പുതിയ പ്രസ്ഥാനം രൂപീ
കരിച്ചത്. സിപിഐ(എം) വി
ര�ോധത്തിന്റെ പേരിലും അംബേ
ദ്കറുടെ ആദർശങ്ങളുടെ അനുയാ
യി എന്ന നിലയിലും കമ്മ്യൂണി
സത്തിന് എതിരെ എപ്പോഴും
പറയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്
എസ്യുസിഐ (സി) യെ തള്ളി
പ്പറയാൻ ആകാത്തത് യഥാർത്ഥ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന
സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യത്തെ അം
ഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹ
ത്തെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കനായ മനു
ഷ്യസ്നേഹിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന
തിനാലാണ്.
ദളിത് വിമ�ോചനത്തിന്റെ
പതാക വഹിക്കുമ്പോഴും മുദ്രാവാ
ക്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുമ്പോഴും അദ്ദേ

ഹത്തിന്റെ സംഘടനയിലും സമ
രഭൂമിയിലും നാനാജാതി മത വി
ഭാഗങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതും
ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
വീക്ഷണം സാധാരണ ജാതിമത
സമുദായ സങ്കുചിതത്വങ്ങള്ക്കുപ
രി ആയിരുന്നുവെന്ന് ഇത് വ്യക്ത
മാക്കുന്നു. ഒട്ടേറെ വിമര്ശനങ്ങ
ള്ക്ക് കാരണമായിത്തീര്ന്ന പല
വിധ പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരു
ന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനവും നിര്വഹിച്ച
ചരിത്രദ�ൌത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
കേരളംതിരിച്ചറിയുകതന്നെവേണം.
ഒരു സമരപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
നേതൃത്വത്തിനുണ്ടാകേണ്ട അച
ഞ്ചലമായ നിലപാട് ധീരത, ഇഛാ
ശക്തി, സത്യസന്ധത, ത്യാഗസ
ന്നദ്ധത, ജനങ്ങള�ോടുള്ള നിര്വ്യാ
ജമായ കൂറ് ഈ വകഗുണങ്ങള്
വിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ വ്യക്തി വിശേഷങ്ങളെ യഥാ
സമയം തിരിച്ചറിയാന് പ�ൊതുസ
മൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വാത
ന്ത്ര്യാനന്തര കേരളത്തിലെ സമ
രചരിത്രത്തില് അവിസ്മരണീയ
മായ ഒരു ഏട് സ്വജീവിതംക�ൊണ്ട്
എഴുതിചേര്ത്ത ളാഹഗ�ോപാലന്റെ
ജീവിതവും സമരവും വരുംകാല
ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്ക് പ്ര
ച�ോദനമാകുമെന്നതില് സംശയ
മില്ല. യശഃശരീരനായ ളാഹ ഗ�ോ
പാലന് ആദരാഞ്ജലികള്.

ജനകീയ പ്രതിര�ോധ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ക�ോട്ടയം നഗരത്തില് നടന്ന ളാഹ ഗ�ോപാലന്
അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സണ്ണി എം.കപിക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

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

ബാധിത പദ്ധതികൾ അട്ടിമറി
ക്കാൻ സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പി
ന് മുൻ കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലാ കള
ക്ടർ സജിത് ബാബു നൽകിയ റി
പ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയുക, സുപ്രീം
ക�ോടതി വിധിപ്രകാരം നഷ്ടപരി
ഹാരവും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുക,
കാസർഗ�ോഡ് ന്യൂറ�ോളിജിസ്റ്റുകളെ
നിയമിക്കുക, എൻഡ�ോ സൾഫാൻ
പുനരധിവാസ റെമഡിയേഷൻ
സെൽ പുനസ്ഥാപിക്കുക എന്നീ
ആവശ്യങ്ങളുമായി എൻഡ�ോ സൾ
ഫാൻ സമര ഐക്യദാർഢ്യ സമി
തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരിതബാ

ധിതർ സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ
ഒക്ടോബര് 6ന് കുത്തിയിരുപ്പ്
സമരം നടത്തി.
അമ്മമാരും കുട്ടികളുമടക്കം 150
ഓളം പേർ പങ്കെടുത്തു. കവി വി.
മധുസൂദനൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. മുനീസ അമ്പലത്തറ ആമുഖ
ഭാഷണം നടത്തി. ഐക്യ ദാർ
ഢ്യ സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ
സ�ോണിയ ജ�ോർജ്ജ് അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
വി.ഡി.സതീശൻ, വി.എം. സുധീ
രൻ, പി.കെ .കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, രാ
ജ�്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, പ്രൊഫ.
ബി.രാജീവൻ, സി.പി.ജ�ോൺ,

എൻ. എ.നെല്ലിക്കുന്ന് MLA, അമ്പ
ലത്തറ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ആർ.അജ
യൻ, പ്രൊഫ.ബാബു ജ�ോൺ, ജെ
.ദേവിക വിവിധ സംഘടനകളെ
പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആർ. കുമാർ,
സുരേന്ദ്രൻ കരിപ്പുഴ, ഷൈല കെ.
ജ�ോൺ, മുംതാസ് ബീഗം, എം.മ
ഹേഷ്കുമാർ,മഹേഷ�്തോന്നക്കൽ,
സിയാദ് തളിക്കോട്, ഷാഫി.എം,
സുബൈർ പടപ്പ്, സജിത്ത്, എസ്.
രാജീവൻ, പി.കെ.വേണുഗ�ോപാ
ലൻ, ഇ.വി.പ്രകാശ്എന്നിവർ അഭി
വാദ്യം ചെയ്തു. ഉമ്മൻ.ജെ.മേടാരം
ഐക്യദാർഢ്യ മാജിക് അവത
രിപ്പിച്ചു. ഐക്യദാർഢ്യ സമിതി

എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ്
ഷൈല കെ.ജ�ോണ് സമരത്തെ അഭിസംബ�ോധ ചെയ്യുന്നു.

പ്രവർത്തകരും എൻഡ�ോസൾ
ഫാൻ പീഡിത ജനകീയ മുന്നണി
പ്രവർത്ത കരുമായി നിരവധിയാ
ളുകള് കുത്തിയിരുപ്പ് സമരത്തിൽ
പങ്കെടുത്തു. ഷൈലജ അൻപുവും

സംഘവും നാടൻ പാട്ട് അവതരി
പ്പിച്ചു. ഐക്യദാർഢ്യ സമിതി
കൺവീനർ എം.സുൽഫത്ത് സ്വാ
ഗതംപറഞ്ഞു.എൻ.സുബ്രഹ്മണ്യൻ
നന്ദി അറിയിച്ചു.
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HtÎm_À 27\v sk{It«dnbäv amÀ¨v
പതിനായിരങ്ങളെ കുടിയിറ
ക്കുന്ന, കേരളത്ത കടക്കെണിയി
ലാക്കുന്ന, പരിസ്ഥിതിയെ തക
ര്ക്കുന്ന കെ.റയില് പദ്ധതിയി
ല്നിന്നും സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
പിന്മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊ
ണ്ട് കേരളമെമ്പാടും ജനങ്ങള് പ്ര
ക്ഷോഭരംഗത്താണ്.
കേന്ദ്രധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ
യ�ോ റയില്വേ മന്ത്രാലയത്തി

ന്റെയ�ോ അനുമതി ഇനിയുംഅ
ന്തിമമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല, സാമൂഹ്യ
ആഘാത പഠനം നടക്കാനിരിക്കു
ന്നതേയുള്ളു എന്നിരിക്കിലും ഏക
പക്ഷീയമായി നടപടികളുമായി
സര്ക്കാര് മുന്നോട്ടുനീങ്ങാന് ശ്ര
മിക്കുന്നത് ജനഹിതം തീര്ത്തും
മാനിക്കാതെയാണ്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുള്പ്പെടെയുള്ളവര്
പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുളള ഉത്തരവിന്റെ ക�ോപ്പി കത്തിച്ചുക�ൊണ്ട്
പ്രതിഷേധം, വടകരയില്നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ഓഫീസ് മാര്ച്ച് അഡ്വ.മാത്യു വേളങ്ങാടന്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

നുണകള് മാത്രമാണ്. സ്ഥലം
ഏറ്റെടുക്കലിനുള്ള നടപടികള്
ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നും ജില്ലകളി
ല് കെ.റയിലിന് ഓഫീസുകള്
തുറക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള വാര്ത്തക
ളാണ് ഇപ്പോള് വന്നുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ അശാസ്ത്രീ
യതയും നടപ്പിലാക്കിയാല് സം
ഭവിക്കാന്പോകുന്ന നാശത്തിന്റെ
വ്യാപ്തിയും ഇതിനകം വിദഗ്ദ്ധര്
ഉള്പ്പെടെചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
കേരളത്തിന്റെ സര്വനാശമായി
രിക്കുംഫലം എന്നത് വളരെ വ്യ
ക്തമാണ്. പക്ഷേ ദ�ൌര്ഭാഗ്യവ
ശാല് മുഖ്യമന്ത്രിയ�ോ ബന്ധപ്പെ
ട്ട അധികാരികള�ോ ഇത് ചെവി
ക്കൊള്ളാന് തയ്യാറായിട്ടില്ല. പദ്ധ
തിജനങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമാകണം
എന്നത് അവസാനത്തെ പരിഗ
ണനാവിഷയംപ�ോലുമല്ല എന്നു
വേണം മനസ്സിലാക്കുവാന്.
ഈ സാഹചര്യത്തില് സം
സ്ഥാന കെ.റയില് സില്വര്ലൈ
ന്വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി സമ
രപരിപാടികള് ശക്തമാക്കുന്നതി
ന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബര് 27ന്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്ച്ച് നടത്തുന്നു.
സംസ്ഥാനമെമ്പാടും ശക്തമായ
സമരപരിപാടികള് നടന്നുവരു
ന്നു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും കളക്ട്രേറ്റ്
മാര്ച്ചുകള്, പഞ്ചായത്ത്, വില്ലേ
ജ്, താലൂക്ക് ഓഫീസ് മാര്ച്ചുകള്,
പദയാത്രകള് എന്നിവയും സെ
ക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്ച്ചിന് മുന്നോടി
യായി നടന്നുവരുന്നു.

ഒരു വര്ഷമായി സമരം നടന്നുവരുന്ന ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കാട്ടില
പ്പീടികയിലെ സമരപന്തലില് അഡ്വ.പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് എത്തിയപ്പോള്

തൃശൂര് കളക്ട്രേറ്റ് മാര്ച്ച് ടി.എന്.പ്രതാപന് എംഎല്എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് നടക്കുന്ന പദയാത്രയില്നിന്നുള്ളദൃശ്യം

ഇരവിപേരൂര് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ധര്ണ പ്രൊഫ.സതീഷ്
ക�ൊച്ചുപറമ്പില് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

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

ത�ൊഴിൽ രഹിതരായ യുവാ
ക്കളുടെ പ�ൊതുപ്രക്ഷോഭ വേദി
യായ ആൾ ഇന്ത്യ അൺ എം
പ്ലോയ്ഡ് യൂത്ത് സ്ട്രഗിൾ കമ്മിറ്റി
(AIUYSC) സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ
ആഹ്വാന പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 4ന്
യുവജന അവകാശ ദിനാചരണം
സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിരൂക്ഷമായ
ത�ൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക,
സർക്കാർ-അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാ
പനങ്ങളിലെ ഒഴിവുകളിൽ ഉടൻ
നിയമനം നടത്തുക എന്നീ ആവ
ശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് AIUYSC ആഹ്വാ

നംചെയ്ത അവകാശദിനത്തിന്റെ
ഭാഗമായി നടത്തിയ സെക്രട്ടേറി
യറ്റ് ധർണ പ്രമുഖ സാമൂഹ്യപ്രവർ
ത്തക അശ്വതി ജ്വാല ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. ത�ൊഴിൽ ആരുടേയും ഔദാ
ര്യമല്ല, അവകാശമാണെന്ന ബ�ോ
ധ്യത്തോടെ പ്രക്ഷോഭരംഗത്ത്
അടിയുറച്ച് നിൽക്കുവാൻ യുവജ
നങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് അവര്
പറഞ്ഞു. ധർണയിൽ AIUYSC സം
സ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ.വി പ്രകാശ്
അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സാമൂഹ്യ ആ
ര�ോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധ ഡ�ോ.അരുണ എസ്.

ക�ൊടുങ്ങല്ലൂര് മിനി സിവില്സ്റ്റേഷന് മുന്നില് നടന്ന ധര്ണ്ണയെ
എം.എം.സുരേഷ് അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്നു

അവകാശദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധര്ണ്ണയില്
AIUYSC സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ.വി.പ്രകാശ് പ്രസംഗിക്കുന്നു

വേണു മുഖ്യപ്രസംഗം നടത്തി.
AIDYO സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസി
ഡന്റ് പി.പി പ്രശാന്ത്കുമാർ, AIUYSC
സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
കെ. ബിമൽജി, യുണൈറ്റഡ്
ആക്ഷൻ ഫ�ോറം ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ക�ൊ
ളീജിയറ്റ്എജ്യുക്കേഷൻസംസ്ഥാന
കൺവീനർ ലക്ഷ്മി ആർ.ശേഖർ,
വി.സുജിത്, എ.ഷൈജു, അജിത്
മാത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
കണ്ണൂർ കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് നട
ന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ച് AlUYSC

സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
ടി.ഷിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
AIDYO ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും AIUYSC
സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ
അഡ്വ. ഇ.സനൂപ് അധ്യക്ഷനാ
യി. AIUYSC സംസ്ഥാന വൈസ്
പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ.പി.സി വിവേക്
സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റിയംഗം ഗൗതം പിണറായി,
അകിൽ മുരളി, പി.കെ സുഹൈൽ
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
അവകാശദിനാചരണത്തോ

ടനുബന്ധിച്ച് ക�ൊടുങ്ങല്ലൂർ മിനി
സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പ്രതി
ഷേധ ധർണ്ണ നടന്നു. AIUYSC സം
സ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്കെപി
സാൽവിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പത്ത് ആവശ്യകതകൾ ഉന്നയി
ച്ചുള്ള നിവേദനം എംപ്ലോയ്മെന്റ്
ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിച്ചു. കലാ
നാടക പ്രവർത്തകൻ നന്ദഗ�ോപൻ
ക�ൊട്ടുവള്ളികാട്, രാധിക, എം.എം.
സുരേഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
AIUYSC ജില്ലാകമ്മിറ്റി അംഗം
ധർമജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ക�ോട്ടയം PSC ഓഫീസിന് മു
ന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ
AIUYSC സംസ്ഥാന വൈസ് പ്ര
സിഡന്റ്പ്രമ�ോദ് കുന്നുംപുറത്ത്
ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന
ജ�ോയിന്റ്സെക്രട്ടറിരജിതജയറാം,
ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി അരവിന്ദ്
വേണുഗ�ോപാൽ, എ.ഐ.ഡി.
വൈ.ഒ ക�ോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ട
റി അനില ബ�ോസ് തുടങ്ങിയവർ
പ്രസംഗിച്ചു.
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