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ഒരു വർഷത്തിലേറെ ഉശിരാർന്ന പ�ോരാട്ടം നടത്തി രാജ്യത്തെ കർഷകർ
ഐതിഹാസിക വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദില്ലിയുടെ അതിർത്തികളിൽ
ഒരു പുതുചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ കർഷകസമരത്തിന്റെ വിജയവാർത്ത രാ
ജ്യമെമ്പാടുമുള്ള മർദ്ദിത ജനങ്ങളിൽ ആവേശത്തിന്റെ പുളകമണിയിച്ചു. ഉന്ന
തമായ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങള�ോടെ ഒരു പ്രക്ഷോഭം എങ്ങിനെ സംഘടിപ്പിക്ക
പ്പെടണമെന്ന് രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃക കാട്ടിയ സമരമായിരുന്നു അത്. പ്രക്ഷോ
ഭം ഉയർത്തിയ ഡിമാന്റുകളിൽ സന്ധിയില്ല എന്നതായിരുന്നു കർഷക പ്രക്ഷോ
ഭത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര. നിശ്ചയദാർഢ്യമായിരുന്നു അതിന്റെ കരുത്ത്. ത്യാഗമന�ോ
ഭാവമായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രഭ. ‘അനീതിയുടെ വെടിയുണ്ടകൾ ഒര�ൊറ്റ നിറയി
ലൂടെ അനേകരെ ക�ൊല്ലുകയാണ്. അനീതി സഹിക്കുകയെന്നത് അപമാനക
രമാണ് ’, ഈ വർഷാരംഭത്തിൽ സമരഭൂമിയിൽ ജിവൻ വെടിഞ്ഞ രാം സിംഗ്
എന്ന സിഖ് പുര�ോഹിതൻ കുറിച്ച ഈ വാക്കുകൾ ദില്ലി കർഷക സമരത്തിന്റെ
ഒന്നാകെയുള്ള വികാരമായിരുന്നു.

കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്റെ അടി
ച്ചമർത്തലിനെയും ബിജെപി സം
ഘങ്ങളുടെ കുപ്രചാരണങ്ങളെയും
പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികൂലാവസ്ഥക
ളെയും ഒരേ സമയം നേരിട്ടുക�ൊ
ണ്ടാണ് തികച്ചും ജനാധിപത്യപ
രമായി നടത്തപ്പെട്ട ഈ സമരം
വിജയം നേടുന്നത്. മ�ോദി ഗവ
ണ്മെന്റ് കർഷക ക്ഷേമത്തിനെന്ന്
വിളിച്ചുകൂവിക്കൊണ്ട് പാസ്സാക്കി
യെടുത്ത മൂന്ന് കാർഷിക കരിനി
യമങ്ങളുംവൈദ്യുതിബിൽ-2020ഉം
പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെ

ജനങ്ങളെ ആത്മാഭിമാന
പ്രച�ോദിതരാക്കിയ കർഷക
സമരം സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിന്റെ
പ്രക്ഷോഭചരിത്രം തിരുത്തി
എഴുതി
മ�ോദി സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയ
കാർഷിക നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാ
ക്കപ്പെട്ടാൽ പട്ടിണിമരണങ്ങളും
കർഷക ആത്മഹത്യകളും നിത്യ
സംഭവമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായതുക�ൊ
ണ്ടാണ് വിജയം നേടിയല്ലാതെ
തിരിച്ചുവരില്ല എന്ന തീരുമാനവു
മായി കർഷകർ രാജ്യതലസ്ഥാ
നത്തേയ്ക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തത്. തുടർ
ന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ

ത്തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു
പ�ോരാട്ടത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ തല
സ്ഥാന നഗരി വേദിയായി. വൃദ്ധ
രും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമടക്കം
പതിനായിരക്കണക്കിനാളുകളാ
ണ് ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ
മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നിലയുറ
പ്പിച്ചത്. ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ
രാജ്യം വിറങ്ങലിച്ചുനിന്നപ്പോൾ
പ�ോലും മരണംവരിക്കാൻ തയ്യാ
റായിവന്ന കർഷകർ ഒരു ചുവടു
പ�ോലും പുറക�ോട്ടുവച്ചില്ല. ഡൽ
ഹിയിലെ ക�ൊടുംചൂടും ക�ൊടുംത
ണുപ്പും അവരുടെ പ�ോരാട്ടവീര്യ
ത്തിന് ഇളക്കമുണ്ടാക്കിയില്ല. കെ
(ശേഷം 2-ാം പേജില്)

ട്ടുക�ൊണ്ട് 2020 നവംബർ 26ന്
പാർലമെന്റിലേക്ക് നടത്തിയ ട്രാ
ക്ടർ റാലിയ�ോടെയാണ് കർഷക
സമരം ദേശീയശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി
യത്. സമരം മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ട
ത�ോടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാദ്ധ്യമങ്ങളും
ഗവണ്മെന്റുകളും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വ
ങ്ങളുമ�ൊക്കെ കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ്
നിലപാടിനെ വിമർശിക്കാൻ തു
ടങ്ങി. ക�ോർപറേറ്റ് താല്പര്യം മാത്രം
പരിഗണിക്കുന്ന മ�ോദി ഗവണ്മെ
ന്റാകട്ടെ തികഞ്ഞ ധിക്കാരത്തോ വിജയംവരിച്ച കര്ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് അഭിവാദ്യവുമായി ക�ോട്ടയത്ത് എസ്യു
 സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
പാര്ട്ടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് നവംബര് 29ന് നടത്തിയ ബിഎസ്എന്എല് ഓഫീസ് മാര്ച്ച്
ടെ നിലക�ൊണ്ടു.
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apgp-h³ Un-amâp-Ifpw t\-Spwh-sc ka-cw Xp-Scpsa-¶
\n-e-]m-Sn-epd¨v kw-bp-à In-km³ tamÀ¨
(1-ാം പേജില് നിന്ന്)

ട്ടുറപ്പോടെ, ധീരതയ�ോടെ അവർ
പ�ോരാട്ടഭൂമിയിൽ നിലക�ൊണ്ടു.
ആഹാരത്തിന്റ ദൗർലഭ്യമ�ോ,
അസുഖം മൂലമുള്ള സഹപ്രവർത്ത
കരുടെ മരണങ്ങള�ോ ഒന്നും അവരെ
തളർത്തിയില്ല. ഭരണാധികാരി
കൾ വച്ചുനീട്ടിയ ഭക്ഷണം, ഉപ
ചാരത്തിന്റെ പേരിൽപ്പോലും സ്വീ
കരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല.
പാകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പാ
വപ്പെട്ടവന്റെ റ�ൊട്ടിയും പരിപ്പുക
റിയും വെറുംനിലത്തിരുന്ന് കഴിച്ച്
രാജ്യത്തിന് അവർ ഒരു സന്ദേശം
നൽകി. അധികാരികളുടെ അപ്പ
ക്കഷണങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സ്വാഭി
മാനംനഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അവർ
ജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
കർഷകരുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി
യാണീ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പുല
മ്പിക്കൊണ്ട് അവരെ കബളിപ്പി
ക്കാമെന്നാണ് മ�ോദിയും കൂട്ടരും
ആദ്യം കരുതിയത്. അത് വില
പ്പോവില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സമ
രത്തെ അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള
നീക്കങ്ങളായി. സമരക്കാർ സമ്പ
ന്നകർഷകരാണെന്നുംഖലിസ്ഥാൻ
തീവ്രവാദികളാണെന്നും സമരജീ
വികളാണെന്നുമ�ൊക്കെയുള്ള വി
ലകെട്ട ആക്ഷേപങ്ങൾ കർഷകർ
പുച്ഛിച്ചുതള്ളി. അധിക്ഷേപങ്ങൾ
വിലപ്പോകുന്നില്ലെന്നുകണ്ടത�ോ
ടെ ഗവണ്മെന്റ് ചർച്ചാപ്രഹസനം
ആരംഭിച്ചു. നിയമങ്ങളിൽ ചെറിയ
ഭേദഗതികൾ വരുത്തി കർഷക
രെ പിന്തിരിപ്പിക്കാമെന്ന ഗവണ്മെ
ന്റിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലും പ�ൊളിഞ്ഞു.
പലവട്ടം ചർച്ച നടത്തിയിട്ടും നി
യമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ പി
ന്നോട്ടില്ല എന്നവർ ആവർത്തിച്ചു.
തുടർന്ന് സർക്കാർ പ്രതികാര നട
പടികളിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു. കർഷ
കരുടെ വരവ് തടയാൻ ശത്രുരാ
ജ്യത്തോട് യുദ്ധസമയത്ത് കൈ
ക്കൊള്ളുന്ന സമീപനമാണ് ഗവ
ണ്മെന്റ് സ്വീകരിച്ചത്. കിടങ്ങുക
ളും മതിലുകളും മുള്ളുവേലികളും
ലാത്തിച്ചാർജ്ജും കണ്ണീർവാതക
വും ജലപീരങ്കിയുമ�ൊക്കെ പ്രയ�ോ
ഗിക്കപ്പെട്ടു. സമരഭൂമിയിൽ കുടി
വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ഇന്റർ
നെറ്റും നിഷേധിച്ചു. മാദ്ധ്യമപ്രവർ
ത്തകർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.
സമരത്തിനനുകൂലമായി റിപ്പോർ
ട്ടുചെയ്യുന്ന മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകർ
ക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചു
മത്തി കള്ളക്കേസ്സെടുത്തു.
കർഷക സമരത്തിൽ നാനാ
ജാതി മതസ്ഥർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഭരണപക്ഷത്തും പ്രതിപക്ഷത്തും
ചേർന്നുനിന്നവർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പലസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും
വന്നവരും പല ഭാഷ സംസാരി
ക്കുന്നവരും പല വേഷക്കാരുമു
ണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്കെ
ല്ലാം ഒരേ മനസ്സായിരുന്നു. അവർ
ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തു.
ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചു. ഒരുമിച്ച്
ഉറങ്ങി. ഒന്നിച്ചുനിന്ന് പ�ൊരുതി.

ജീവിതവും സമരവും സമന്വയി
ക്കുന്ന മന�ോഹര ദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ
ഡഹിയിൽ കണ്ടത്. ആഗ�ോളീ
കരണ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരന്ത
രം അക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായി
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ജന
ങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി തെരുവി
ലിറങ്ങേണ്ടിവരുമെന്നത് ഒരു യാ
ഥാർത്ഥ്യമാണ്. സമരം ജീവിതവും
ജീവിതശൈലിയുമായിത്തീരേണ്ട
സാഹചര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
നിലവിലുള്ളത്. ക�ോർപ്പറേറ്റ് കമ്പ
നികളുടെ ദാസ്യവൃത്തി ഏറ്റെടു
ത്തിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാ
കട്ടെ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെ
അമർച്ച ചെയ്യാൻ സർവ്വ അടവു
കളും പയറ്റും. ജാതിയുടെയും മത
ത്തിന്റെയുമ�ൊക്കെ പേരിൽ അവർ
ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ജനകീയ
ഐക്യം തകർക്കും. കപട പ്രശ്ന
ങ്ങളെ പർവ്വതീകരിച്ച്, യുക്തി
ബ�ോധം കെടുത്തി ജനങ്ങളെ
ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെപ്പോലെ അനു
സരണയുള്ളവരാക്കിമാറ്റും. രാജ്യ
സ്നേഹം ഭാവിച്ച് ജനങ്ങളുടെ
രാഷ്ട്രീയ ബ�ോധത്തെയും വിമർ
ശനാത്മക മന�ോഭാവത്തെയും
കെടുത്തും. പാർലമെന്ററി കസർ
ത്തുകളിൽ തളച്ചിട്ട് അവരുെട കർ
മ്മശേഷി തകർക്കും. ചരിത്രം തി

ക്കാരിന്റെ ഗൂഢാല�ോചന തുറന്നു
കാട്ടി സമരനേതൃത്വം ധീരമായ
നിലപാടെടുത്തത�ോടെ അതും
വിലപ്പോയില്ല. പക്ഷേ, നിരവധി
കർഷകരുടെമേൽ രാജ്യദ്രോഹ
വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കള്ളക്കേസ്
ചമയ്ക്കുകയും പലരെയും അറസ്റ്റ്
ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. ആവനാഴി
യിലെ മുഴുവൻ ആയുധങ്ങളും പ്ര
യ�ോഗിച്ചിട്ടും കർഷകരുടെ നിശ്ച

2021 ജനുവരിയില് കാസര്ഗോഡുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്
എസ്യുസിഐ(സി)യും എഐകെകെഎംഎസും സംയുക്തമായി
സംഘടിപ്പിച്ച കര്ഷക സമര ഐക്യദാര്ഢ്യ ജാഥ

യദാർഢ്യത്തിന് ഒരു പ�ോറൽ
പ�ോലും ഏല്പിക്കാന് സർക്കാരി
നായില്ല. ആറുമാസം കഴിയാനുള്ള
ഭക്ഷണം കരുതിവന്ന കർഷകർ
മ�ോദി ഗവണ്മെന്റിനെ താഴെയി
റക്കിയേ പിൻവാങ്ങൂ എന്ന് പ്ര

സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് 2020 ഡിസംബര് 11ന് സംഘടിപ്പിച്ച രാജ്ഭവന് മാര്ച്ച്

രുത്തിയെഴുതി ജനങ്ങളെ നിരാ
യുധരാക്കും. അരാഷ്ട്രീയത പടർ
ത്തി അവരെ രാഷ്ട്രീയമായി വന്ധ്യം
കരിച്ച് ചൂഷണവ്യവസ്ഥയെ സം
രക്ഷിച്ചുനിർത്തും. ഈ ഹീനപദ്ധ
തികൾക്കെല്ലാംനേരെ വിരൽ ചൂ
ണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് കർഷക സമരം
സ്വതന്ത്രഭാരത ചരിത്രത്തിൽ മാ
യാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചത്.
തികച്ചും ജനാധിപത്യപരവും
സമാധാനപരവുമായ സമരരീതി
മുറുകെപ്പിടിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് കർഷ
കർ സർക്കാരിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളെ
നേരിട്ടത്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായ
ജനുവരി 26ന് ചെങ്കോട്ടയിലേയ്ക്ക്
കർഷകർ അതിഗംഭീര മാർച്ച്
സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ അവസരം
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി സമരത്തെ
അടിച്ചമർത്താൻ ഒരു ഹീനതന്ത്രം
സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചു. സർ
ക്കാരിന്റെ പിണിയാളുകളായ
ചിലർ ദേശീയപതാക ഉയർത്താൻ
ശ്രമിക്കുകയും അതിനെ നേരിടാ
നെന്നപേരിൽ സമരത്തെ അവ
ഹേളിക്കാനും അടിച്ചമർത്താനു
മുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുക
യുമാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ സർ

കർഷകര�ോട് ക്ഷമ ച�ോദിക്കുക
യും ചെയ്തു. എന്നാൽ പാർലമെന്റ്
പാസാക്കിയ നിയമം റദ്ദാകണ
മെങ്കിൽ പാർലമെന്റിൽ പുതിയ
ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്ക
ണമെന്ന് അറിയാവുന്ന സമരനേ
തൃത്വം അതുവരെ സമരം പിൻവ
ലിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു
നിന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ
പ്രക്രിയപൂർത്തിയാക്കാൻഇത�ോടെ

ഖ്യാപിച്ചു.
തുടർന്ന് അവസാന അടവെ
ന്ന നിലയിൽ ഗവണ്മെന്റ് സുപ്രീം
ക�ോടതിയെ ഇടപെടുത്തി കർഷ
കരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള കരു
ക്കൾ നീക്കി. ഏകപക്ഷീയമായി
നാലംഗ സമിതിക്ക് രൂപം നൽ
കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന്
ക�ോടതി ശ്രമിച്ചു. കർഷകർക്ക്
അവരുടെ ആവലാതികൾ ഈ
കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പി
ക്കാമത്രെ! തങ്ങൾ സുപ്രീംക�ോട
തിയെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സർ
ക്കാർ പാസ്സാക്കിയ നിയമങ്ങൾ
ക്കെതിരെയാണ് സമരമെന്നും
കർഷകർ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന്
ഒന്നരവർഷത്തേക്ക് നിയമങ്ങൾ
മരവിപ്പിച്ചതായി ക�ോടതി പ്രഖ്യാ
പിച്ചു. ആ പ്രല�ോഭനത്തെയും കർ
ഷകർ ചങ്കുറപ്പോടെ നേരിട്ടു. നി
യമങ്ങൾ പൂർണമായി പിൻവലി
ച്ചാലേ സമരം അവസാനിപ്പിക്കൂ
എന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് അവ
രെടുത്തത്.
ഏറ്റവുമ�ൊടുവിൽ നിയമങ്ങൾ
പിൻവലിക്കുന്നതായി പ്രധാനമ
ന്ത്രിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിവന്നു.

ഗവണ്മെന്റ് നിർബന്ധിതമായി.

കാർഷിക നിയമങ്ങൾ
ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ
നിർദ്ദയമായ ചൂഷണത്തിന്റെ
പാതയ�ൊരുക്കൽ

ആഗ�ോളീകരണ നയങ്ങൾ
രാജ്യത്ത് പിടിമുറുക്കാൻ തുടങ്ങി
യതിനുശേഷം നിരന്തരമായ ആക്ര
മണങ്ങളാണ് കാർഷികമേഖല
നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗാട്ട്
കരാറിന് ശേഷം ആസിയാൻ,
ആർസിഇപി കരാറുകളും രംഗത്തു
വന്നു. ഈ കാലയളവിൽ നാലര
ലക്ഷം കർഷകരാണ് ആത്മഹ
ത്യ ചെയ്തത്. കർഷകരുടെ ഉല്പ
ന്നങ്ങൾ സർക്കാർ നിയന്ത്രിത
ചന്തകളിൽ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള വഴി
യടച്ചാണ് മ�ോദി ഗവണ്മെന്റ് കാർ
ഷികരംഗത്ത് പുതിയ നിയമങ്ങ
ളുമായി പ്രവേശിച്ചത്. സംഭരണ
ത്തിനുമേൽ സ്വകാര്യവത്ക്കരണ
ത്തിന് പരവതാനി വിരിക്കുന്ന
പുതിയ നിയമങ്ങൾ കാർഷികരം
ഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ക�ോർപ
റേറ്റ് ഭീമന്മാർക്ക് ഈ മേഖലയാ
കെ അടിയറ വയ്ക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം
വച്ചത്. സംഭരണരംഗത്തുനിന്നു
ള്ള സർക്കാർ പിന്മാറ്റം റേഷൻ
സംവിധാനത്തെപ�ോലും അട്ടിമ
റിക്കും. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെത്തന്നെ
അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഈ നിയ
മങ്ങൾ കർഷകരെ മാത്രമല്ല രാ
ജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെയും
ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്.
ആദ്യ പ്രഹരം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി
വരുന്നത് കർഷകരാണെന്നുമാ
ത്രം. വൈദ്യുതി ബിൽ-2021ഉം
കാർഷികമേഖലയെ മാത്രമല്ല
ചെറുകിട ഉല്പാദന മേഖലയെയും
ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയെയും
ഉപഭ�ോക്താക്കളെയുമ�ൊക്കെവളരെ
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാ
ണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തി
രിച്ചറിഞ്ഞാണ് കർഷകർ വിട്ടുവീ

ഴ്ചയില്ലാത്തൊരു പ�ോരാട്ടത്തിന�ൊ
രുങ്ങുന്നത്.
ല�ോക പട്ടിണി സൂചികയിൽ
101-ാം സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന
ഒരു ദരിദ്ര രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്.
എന്നാൽ രാജ്യത്തെ ശതക�ോടീ
ശ്വരൻമാർ ല�ോക പട്ടികയിൽ
മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതുക�ൊ
ണ്ട് വികസ്വര രാജ്യമെന്നോ താ
രതമ്യേന വികസിത രാജ്യമെന്നോ
ഒക്കെയുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ
നൂറുക�ോടിയിലേറെ ദരിദ്രർക്ക്
ചുമക്കേണ്ടിവരുന്നു എന്നുമാത്രം.
ല�ോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ത�ൊ
ഴിൽരഹിതരുള്ള, ഏറ്റവും നികു
തിഭാരം അടിച്ചേല്പിക്കുന്ന രാജ്യ
വും ഇന്ത്യ തന്നെ. ഇത്തരമ�ൊരു
രാജ്യത്ത് കാർഷിക�ോല്പാദനം
വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതിന്റെ നേട്ടം
ജനസാമാന്യത്തിന് ലഭ്യമാക്കാ
നും ശ്രമിക്കേണ്ട സർക്കാരാണ്
കാർഷികമേഖലയെ ക�ോർപറേ
റ്റുകൾക്ക് തീറെഴുതാൻ ക�ോപ്പുകൂട്ടു
ന്നത്. ഈ ദുഷ്ടലാക്ക് തിരിച്ചറി
ഞ്ഞതുക�ൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിനു
വേണ്ടി എന്നപേരിൽ കേന്ദ്രഗവ
ണ്മെന്റ് ആനയിച്ച കാർഷിക നി
യമങ്ങളെ കർഷകർ നിരാകരിച്ചത്.
ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാ
നത്തിന് നിരക്കാത്ത രീതിയിലാ
ണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി അപക
ടത്തിലാക്കുന്ന ഈ കരിനിയമ
ങ്ങൾ മ�ോദി ഗവണ്മെന്റ് പാർല
മെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയെടുത്തത്.
രാജ്യസഭ ശബ്ദവ�ോട്ടോടെ ബിൽ
പാസ്സാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കു
കയായിരുന്നു. നിയമങ്ങൾ പിൻ
വലിക്കാനുള്ള ബില്ലിൻമേലാക
ട്ടെ ഒരു ചർച്ചയും അനുവദിച്ചതു
മില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘട
നയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതമു
ണ്ടാക്കാൻപ�ോന്ന ന�ോട്ടുനിര�ോ
ധനം, ല�ോക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ
വയ�ൊക്കെയും ഏകപക്ഷീയമായ
പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാ
ക്കുകയായിരുന്നു. ജിഎസ്ട ി പ�ോ
ലുള്ള കാതലായ വിഷയങ്ങളിൽ
പ�ോലും പാർലമെന്റിൽ ഫലപ്ര
ദമായ ചർച്ചയ�ോ പ്രതിപക്ഷ അഭി
പ്രായം മാനിക്കുന്ന നിലപാട�ോ
ഉണ്ടായില്ല. പ്രതിര�ോധ രംഗത്ത
ടക്കം കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപടിക
ളിലും കരാറുകളിലുംവരെ സ്വേച്ഛാ
പരമായ നിലപാടാണ് മ�ോദിഗ
വണ്മെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്ത
രമ�ൊരു ഗവണ്മെന്റിനെയാണ്
കർഷകപ്രക്ഷോഭം മുട്ടുകുത്തിച്ചത്.

കർഷകസമരവിജയത്തിന്റെ
പാഠങ്ങൾ
കർഷകസമര വിജയം യാദൃ
ശ്ചികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. വരും
കാല സമരങ്ങൾക്ക് പ്രച�ോദനമേ
കുന്ന ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അത്
സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലുമ�ൊ
രു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നണി നേ
തൃത്വം നൽകുന്ന സമരങ്ങൾ താൽ
ക്കാലികമായ പാർലമെന്ററി നേ
(ശേഷം 3-ാം പേജില്)
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ട്ടങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള തായിരി
ക്കും. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ മാറിമാറി

കഴിഞ്ഞതുക�ൊണ്ടാണ്. കിസാൻ
മഹാപഞ്ചായത്തുകൾപ�ോലുള്ള
ബൃഹത്തായ ജനകീയ സംരംഭ

അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വദേശി ഭരണം
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിന്റെ
ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ രാജ്യത്തെ ഒരു

സമരനേതൃത്വം ഉരുവിടുമ്പോൾ
ചൂഷിതൻ മാത്രമല്ല ചൂഷകനും ജാ
തി-മത ഭേദങ്ങളില്ലെന്നും അതെ

തരമായ ഐക്യത്തിന്റെ പുതിയ
പാഠങ്ങൾ സമരവേദിയിൽ ഒന്നി
ച്ച് അണിനിരന്ന് പഠിക്കാൻ ലക്ഷ

സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കര്ഷക കൂട്ടായ്മകള് വളര്ത്തിയെടുത്ത ത�ൊടുപുഴയിലെയും സുല്ത്താന് ബത്തേരിയിലെയും രാമങ്കരിയിലെയും സ്ഥിരം സമര കേന്ദ്രങ്ങള്

അധികാരത്തിൽവരുന്ന കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന ഗവണ്മന്റുകൾ നടപ്പി
ലാക്കുന്ന തികച്ചും ജനദ്രോഹകര
മായ നയങ്ങളെപ്പോലും ചെറുത്തു
ത�ോല്പിക്കാൻ കഴിയാറുമില്ല. ജന
ജീവിതത്തിൽഇത്സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന
പ്രതിസന്ധി പറഞ്ഞറിയിക്കാനാ
വാത്തതാണ്. പകൽക്കൊള്ളപ�ോ
ലെ നടക്കുന്ന പെട്രോളിയം വില
വർദ്ധനവുപ�ോലും നിർബാധം ജന
ങ്ങൾക്കുമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെ
ടുന്നത് ഇത്തരമ�ൊരു സാഹചര്യ
ത്തിലാണ്. ഈ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ
സമവായം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുക�ൊ
ണ്ടാണ് കർഷകർ ഒരു പാർട്ടിയു
ടെയും ക�ൊടിക്കീഴിൽ അണിനി
രക്കാതെ സ്വമേധയാ സംഘടിച്ച്
മുന്നോട്ടുവന്നത്. ഒരു പാർട്ടിയുടെ
യും ഇച്ഛാനുസരണം സമരം പാതി
വഴിയിലുപേക്ഷിക്കാതെ വിജയം
പിടിച്ചുവാങ്ങാൻ അവർക്ക് കഴി
ഞ്ഞതും അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ.
എന്നാൽ കർഷക സമരം വെ

ങ്ങളിലൂടെ താഴെത്തലത്തിൽവ
രെ തീരുമാനങ്ങൾ ക�ൊണ്ടെത്തി
ക്കാനും അത് സ്വന്തം തീരുമാന
ങ്ങളായി ഏറ്റെടുപ്പിക്കാനും കഴി
ഞ്ഞത് സമരവിജയത്തിൽ നിർ
ണ്ണായകമായി. ഹരിയാനയിലെ
പ�ോലീസ് അതിക്രമത്തെയും
ലഖിംപൂർ ഖേരിയിലെ ഗുണ്ടാവി
ളയാട്ടത്തെയുമ�ൊക്കെ സമചിത്ത
തയ�ോടെ നേരിടാൻ ഒരു കൂട്ടായ
സമര പ്രക്രിയ സംയുക്ത കിസാൻ
മ�ോർച്ചയെ പ്രാപ്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞി
രുന്നു. റിപ്പബ്ളിക് ദിനത്തിൽ
അരേങ്ങേറിയ സർക്കാർ വിലാസം
ഗുഢാല�ോചനപ�ോലും കൃത്യമായി
വിലയിരുത്താനും അണികളിലും
അനുഭാവികളിലും ഒരു ആശയ
ക്കുഴപ്പംപ�ോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇട
യാക്കാതെ സമരൈക്യം കാത്തു
പുലർത്താനും സമരനേതൃത്വത്തെ
പ്രാപ്തമാക്കുംവിധം സംഘടനാപ
രവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വൈഭവവും
അവർനേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.സമരം

കര്ഷക സമര വിജയത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് 2021 നവംബര് 29ന്
ക�ോഴിക്കോട് നടന്ന ഹെഡ് പ�ോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മാര്ച്ച്

റുമ�ൊരു ആൾക്കൂട്ട സമരമ�ോ വെറും
പ�ൊട്ടിത്തെറിയ�ോ ആയിരുന്നി
ല്ല. തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങ
ളിൽനിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട്
ഒരു ജനവിഭാഗം നിശ്ചയിച്ചുറച്ച്
നടത്തിയ പ�ോരാട്ടമായിരുന്നു
അത്. നൂറിലധികം കർഷക സം
ഘടനകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സം
യുക്ത കിസാൻ മ�ോർച്ച ഏകമന
സ്സോടെ മുന്നേറിയത് അവരെ
സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങളല്ല നയിച്ച
ത് എന്നതുക�ൊണ്ടാണ്. സെപ്റ്റം
ബർ 27ന് നടന്ന ഭാരത് ബന്ദ്
അടക്കമുള്ള വമ്പൻ സമരങ്ങൾ
വിജയകരമായി നടത്താൻ അവർ
ക്ക് കഴിഞ്ഞത് അവരെ പിന്തുണ
ക്കുന്ന അഞ്ഞൂറിലേറെ സംഘട
നകളെ ത്യാഗ�ോജ്ജ്വലമായ സമ
രത്തിന്റെ വീറും സൗരഭ്യവും പക
ര്ന്ന് ക�ോര്ത്തിണക്കി നിർത്താൻ

പിൻവലിക്കാൻ മിത്രങ്ങളായി
ഒത്തുകൂടിയവരിൽനിന്നുപ�ോലും
സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഒരു
ജനതയ�ോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഉയർ
ത്തിപ്പിടിച്ച് അവർ മുന്നോട്ടുപ�ോയി.
അതുക�ൊണ്ടാണ് പ�ൊടുന്നനെ
ആരംഭിച്ച് വലിയ ജനപിന്തുണ
നേടി വളർന്നുവരുന്ന സമരങ്ങൾ
പ�ോലും കാര്യമായ�ൊന്നും നേടാതെ
പിൻവാങ്ങുന്ന വർത്തമാനകാല
ത്ത് അതിൽനിന്നും ഭിന്നമായി
ഡിമാന്റുകൾ നേടിയെടുത്തുക�ൊ
ണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ധീര�ോദാത്ത
മായ ഒരു അദ്ധ്യായം എഴുതിച്ചേർ
ക്കാൻ കർഷക സമരത്തിനായത്.
ഭരണം ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക്
വേണ്ടിയാണ് എന്ന് കർഷകസ
മരം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത�ൊരു
രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചറിവിന്റെ സൂചന
യാണ് നൽകുന്നത്. ബ്രീട്ടിഷ് വാഴ്ച

പിടി വരുന്ന അതിസമ്പന്നരാണ്
എന്ന മനസ്സിലാക്കലിലേയ്ക്ക് ഈ
സമരം കർഷകരെ മാത്രമല്ല ജന
സാമാന്യത്തെയും ചെറിയ�ൊരള
വിലെങ്കിലും
എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈശ്വർ അള്ള തേരേ നാം എന്ന്

ല്ലാം കൃത്രിമമായി ഉന്നയിക്കപ്പെ
ടുന്നതാണെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ഹിന്ദു-മുസ്ലീം സ്പർദ്ധയുടെ അതി
പ്രസരംക�ൊണ്ട് അപകടകരമായ
പതനത്തിലേക്ക് കൂപ്പു കുത്തിക്കൊ
ണ്ടിരുന്ന ഉത്തേരേന്ത്യയിൽ മതേ

ങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടായത്
ഉത്തേരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെയും
സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെയും
മാത്രമല്ല സ്വാധീനിക്കുക, രാജ്യ
ത്താകെ അത് അനുരണനങ്ങൾ
(ശേഷം 4-ാം പേജില്)

kwbp-à In-km³ tamÀ-¨ {]-[m-\-a-{´n-¡v \ÂIn-b I¯v
ബഹു. പ്രധാനമന്ത്രി,
രാജ്യത്തെ ക�ോടിക്കണക്കി
ന് കർഷകർ 2021 നവംബർ
19ന് രാവിലെ രാഷ്ട്രത്തോടായി
താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടു.
11 തവണ ചർച്ച നടത്തിയപ്പോ
ഴും രണ്ടുകൂട്ടർക്കും ഗുണകരമായ
തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നതിനുപ
കരം ഏകപക്ഷീയമായ പ്രസ്താ
വനകളുടെ വഴിയാണ് താങ്കൾ
തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എങ്കിലും
മൂന്ന് കാർഷിക കരിനിയമങ്ങ
ളും പിൻവലിക്കുകയാണെന്നറി
ഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാ
ണ്. താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ
ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും
അവ എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാ
ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കു കയും
ചെയ്യുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിജീ, മൂന്ന് കാർ
ഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലി
ക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പ്ര
ക്ഷോഭത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ന്
താങ്കൾക്ക് നന്നായറിയാം. സം
യുക്ത കിസാൻ മ�ോർച്ച സർക്കാ
രുമായുള്ള ചർച്ചകളുടെ തുടക്ക
ത്തിൽതന്നെ മൂന്ന് സുപ്രധാന
ആവശ്യങ്ങൾകൂടി ഉന്നയിച്ചി
രുന്നു.
1. കാർഷിക ചെലവുകളെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി, എല്ലാ കാർ
ഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും ഉൽ
പാദന ചെലവിന്റെ 50% എംഎ
സ്പി നൽകണമെന്നത് സംബ
ന്ധിച്ച നിയമനിർമാണം നടത്ത
ണം. അതിലൂടെ കർഷകർക്ക്
അവരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് സർ
ക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച എംഎസ്പ
 ി
ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ
കഴിയും. (2011ൽ താങ്കൾകൂടി
അംഗമായ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇക്കാ
ര്യം സംബന്ധിച്ച ശുപാർശ നൽ
കിയിരിക്കുന്നതെന്നും താങ്കളുടെ
സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന
തിന് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തെക്കു
റിച്ച് പാർലമെന്റിൽ ഒരു വാക്കു

പ�ോലും ഉരിയാടിയിട്ടില്ലെന്നും
ഓർമിപ്പിക്കട്ടെ)
2. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച
'വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബിൽ
-2021'ന്റെ കരട് പിൻവലിക്കുക
(ഈ ബിൽ പിൻവലിക്കുന്നതാ
യി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും
അതിന് വിപരീതമായി പാർല
മെന്റിന്റെ കാര്യസൂചികയിൽ
ഈ ബിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്)
3. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിലെ
വായു മലിനീകരണം സംബന്ധി
ച്ച നിയമത്തിൽ കർഷകർക്ക്
ശിക്ഷ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം
പിൻവലിക്കുക. (ഈ വർഷം
ഏതാനും കർഷകവിരുദ്ധ നിയ
മങ്ങൾ എടുത്തുകളഞ്ഞെങ്കിലും
സെക്ഷൻ 15 വഴി കർഷകരെ
ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള പഴുതുകളിട്ടി
ട്ടുണ്ട്)
താങ്കളുടെ പ്രസ്താവനയിൽ
ഈ സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങൾ
ഇല്ല എന്നത് കർഷകരെ ഏറെ
നിരാശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാ
ണ്. ഈ വമ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തി
ലൂടെ മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ
പിൻവലിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല,
ഞങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനത്തിന് ആവ
ശ്യമായ പ്രതിഫലം നിയമപര
മായി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ആഗ്രഹി
ച്ചിരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിജീ, കഴിഞ്ഞ
ഒരു വർഷമായി നടക്കുന്ന ഐതി
ഹാസികമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാനും പ്രശ്ന
ങ്ങൾകൂടി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
അവയ്ക്കുകൂടി അടിയന്തര പരിഹാ
രം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.
4. ദില്ലി, ഹരിയാന, ചണ്ഡി
ഗഢ്, യുപി എന്നിവയെക്കൂടാ
തെ രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള ആയി
രക്കണക്കിന് കർഷകരെ (2020
ജൂൺ മുതൽ ഇന്നുവരെ) നൂറുക
ണക്കിന് കേസുകളിൽ കുടുക്കി
യിരിക്കുക യാണ്. ഈ കേസു

കൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിൻ
വലിക്കണം.
5. ലഖിംപൂർ ഖേരി കൂട്ടക്കൊ
ലയുടെ സൂത്രധാരനായ അജയ്
മിശ്ര ഇന്നും താങ്കളുടെ മന്ത്രിസ
ഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുകയും
സ്വതന്ത്രനായി വിഹരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം താങ്കള�ോടും
മറ്റ് മന്ത്രിമാര�ോടുമ�ൊപ്പം വേദി
പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹ
ത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മന്ത്രി
സഭയിൽനിന്ന് രാജി വയ്പിക്കു
കയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം.
6. ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിനിട
യിൽ ഇതുവരെ ഏകദേശം 700
കർഷകർ രക്തസാക്ഷികളായി
ട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക്
നഷ്ടപരിഹാരവും പുനരധിവാ
സവും ഉറപ്പാക്കണം. രക്തസാ
ക്ഷികളായ കർഷകരുടെ സ്മൃതി
മന്ദിരം പണിയുന്നതിനായി
സിംഘു അതിർത്തിയിൽ ഭൂമി
അനുവദിക്കണം.
പ്രധാനമന്ത്രിജീ, താങ്കൾ
കർഷകര�ോട് വീട്ടിലേയ്ക്ക് മട
ങ്ങാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഞങ്ങൾ
ക്ക് തെരുവുകളിൽ കിടക്കാനു
ള്ള ഇഷ്ടം ക�ൊണ്ടല്ല ഇവിടെ
കഴിയുന്നതെന്ന്
പറയാൻ
ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റ്
വിഷയങ്ങൾകൂടി പരിഗണിച്ച്
എത്രയുംവേഗം വീടുകളിലേയ്ക്കും
കൃഷിയിടങ്ങളിലേയ്ക്കും മടങ്ങണം
എന്നുതന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ
യും ആഗ്രഹം. താങ്കളും അതുത
ന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെ
ങ്കിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 6 വി
ഷയങ്ങളിലും സംയുക്ത കിസാൻ
മ�ോർച്ചയുമായി എത്രയും പെ
ട്ടെന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവുക.
അതുവരെ സംയുക്ത കിസാൻ
മ�ോർച്ച പ്രഖ്യാപിത പരിപാടി
കളുമായി പ്രക്ഷോഭം തുടരുക
തന്നെ ചെയ്യും.
എന്ന്,
സംയുക്ത കിസാൻ മ�ോർച്ച
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സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
പൗരത്വ നിയമഭേദഗതി, രാ
മക്ഷേത്രം, കാശ്മീരിന്റെ പദവി
റദ്ദാക്കൽ, യുഎപിഎയുടെ പേരി
ലുള്ള വേട്ടയാടൽ തുടങ്ങി ബിജെപി
അനുവർത്തിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ്
സമീപനത്തിന്റെയും അന്യമത
വെറിയുടെയും പ്രഖ്യാപനങ്ങളായ
ഭരണനടപടികൾക്കെതിരെ രാ
ജ്യമെമ്പാടും ജനാധിപത്യമനസ്സാ

ആക്രമണങ്ങൾക്ക്ഇരയായിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ത�ൊഴി
ലാളിവർഗ്ഗത്തെ നയിക്കുന്ന പ്ര
ബല സംഘടനകള് കർഷകസ
മരം മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുവന്ന അനു
കൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ
ശരിയായി വിലയിരുത്തുന്നതിൽ
പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നത് ഏറെ വേ
ദനാകരമാണ്. കർഷകര�ോട�ൊ
പ്പം ത�ൊഴിലാളികളും തെരുവിലി
റങ്ങി ഒരു സുദീർഘ പ�ോരാട്ടത്തി

തെരുവ് ഗാനങ്ങളുമായി എഐഡിഎസ്ഒ ഗായക സംഘം

ക്ഷി പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയപ്പോ
ഴ�ൊക്കെ, അതിനെയും വർഗ്ഗീയ
ധ്രുവീകരണത്തിനായി ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്ന കുടിലതന്ത്രമാണ് അവർ
പ്രയ�ോഗിച്ചത്. എന്നാൽ കർഷ
കസമരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്കു
കീഴടങ്ങേണ്ടിവന്നത്, ജനങ്ങളെ
ഒന്നാകെ സഹജമായിത്തന്നെ
ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഡിമാന്റായിരുന്നു
അത് ഉയർത്തിയത് എന്നതിനാ
ലാണ്. അതിന്റെ വിജയമാകട്ടെ,
ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കു
വേണ്ടിയുള്ള പ�ോരാട്ടത്തിന്റെ
ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജാതിക്കും മതവിശ്വാസത്തിനും
പ്രാദേശിക പരിഗണനകൾക്കും
അതീതമായി ജനങ്ങളെ ഐക്യ
പ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കുന്ന ഡിമാ
ന്റുകളിൻമേലുള്ള ജനാധിപത്യ
പ്രക്ഷോഭമാണ് ഫാസിസ്റ്റുനയങ്ങ
ളെ ചെറുക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ
മാർഗ്ഗമെന്നതും കർഷകസമരം
നൽകുന്ന വിലപ്പെട്ട പാഠമാണ്.

രാജ്യവ്യാപകമായ ബഹുജ
നസമരമാക്കി കർഷക പ്ര
ക്ഷോഭത്തെ വളർത്തിയെടു
ക്കാൻ വ്യവസ്ഥാപിത ഇടതു
പക്ഷം തയ്യാറായില്ല
786 പേരുടെ ജീവൻ ബലി
നൽകേണ്ടിവന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭം
ഇതിന് എത്രയ�ോ മുൻപേ വിജയം
ക�ൊയ്തെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത
യുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കാര്യവും
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കേണ്ട
തുണ്ട്. വിനാശകരമായ ത�ൊഴിൽ
നിയമങ്ങൾ അടക്കമുള്ള നിരന്തര

അതിനെയ�ൊക്കെ അതിജീവി
ച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രവലിയ
പതനത്തിലേക്ക് രാജ്യം ചെന്നെ
ത്തുമായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കുക.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി രാ
ജ്യത്ത് വിനാശം വിതയ്ക്കുന്ന ആഗ�ോ
ളീകരണനയങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രഹ
രമേൽപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസ
രം വേണ്ടവണ്ണം ഉപയ�ോഗപ്പെടു
ത്താൻ എന്തുക�ൊണ്ട് ഇവർ മു
ന്നോട്ട് വന്നില്ല? സന്ധിയില്ലാ

എന്ന ലക്ഷ്യം ഇവർക്കില്ലാത്തതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെയാണ്. കർഷക
സമരത്തെ മുൻനിർത്തി വലിയ�ൊ
രു സമരാന്തരീക്ഷവും അതുവഴി
പുര�ോഗമനപരമായ സാമൂഹ്യ
-രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയും വളർ
ത്തിയെടുക്കാൻ ഇവർ മെനക്കെ
ടാതിരുന്നതിലൂടെ ബിജെപിയു
ടെയും ക�ോൺഗ്രസ്സിന്റെയുമ�ൊക്കെ
വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീന
ത്തിൽനിന്ന് അദ്ധ്വാനിച്ചുജീവി

സമരാവേശം പകര്ന്ന്വഴിയ�ോര ചിത്രരചന

ന് തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിൽ ത�ൊ
ഴിൽരംഗത്ത് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ
കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു
വെന്ന് മാത്രമല്ല, കർഷക സമരം
എത്രയുംവേഗം ഡിമാന്റുകൾ അം
ഗീകരിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ
മ�ോദി ഗവൺമെന്റ് നിർബ്ബന്ധി
തവുമാകുമായിരുന്നു. സമരത്തോ
ട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന
ചില ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രചാരണ പരിപാ
ടികൾക്കപ്പുറത്തേയ്ക്ക് അത് മുന്നേ
റിയില്ലയെന്നത് ഭാവി ചരിത്ര
ത്തോട് കണക്ക് പറയേണ്ടിവരു
ന്ന അപരാധം തന്നെയാണ്.
ഇടതുപക്ഷം എന്ന് അവകാ
ശപ്പെടുന്ന സിപിഐ, സിപിഐ
(എം) പ�ോലുള്ള പാർട്ടികൾ സ്വീ
കരിച്ച നിലപാടും ഗൗരവപൂർവ്വം
വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാ
ണ്. അസംബ്ലിയിൽ പ്രമേയം പാ
സാക്കി വസ്ത്രം ഉടയാതെ രക്ഷപ്പെ
ടാനാണ് കേരളത്തിൽ ഇവർ ശ്ര
മിച്ചത്. സമരത്തോട�ൊപ്പമെന്ന്
വരുത്തിത്തീർക്കാനുള്ള ചില
അഭ്യാസങ്ങൾമാത്രം പയറ്റിക്കൊ
ണ്ട് പതിവുപ�ോലെ സ്വന്തം അണി
കളെ വഞ്ചിക്കുന്നതിൽ അവർ
വിജയിച്ചു. എന്നാൽ കേരളത്തി
ലെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്താകെയുള്ള
ഇടതുപക്ഷ വിശ്വാസികൾക്ക്
എന്ത് സന്ദേശമാണ് അവർ നൽ
കിയത്. സമരം പിൻവലിപ്പിക്കാൻ
സർക്കാർ നടത്തിയ കൗശലങ്ങ
ളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് സമരനേ
തൃത്വത്തെ പിൻതിരിപ്പിക്കാനാ
ണവർ ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നത്.
അചഞ്ചലമായ സമരനേത്വത്വം

പ�ോരാട്ടം നടത്തുന്ന കർഷക സമ
രത്തിന്റെ സന്ദേശം രാജ്യമെമ്പാ
ടും പ്രചരിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ഒരു സമ
രാന്തരീക്ഷം വളർത്തിയെടുക്കാ
നും, ബിജെപി ബ�ോധപൂർവ്വം
വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വർഗ്ഗീയാന്ത
രീക്ഷത്തിനും ബിജെപി സർക്കാ
രിന്റെ ജനദ്രോഹ ആഗ�ോളീക
രണ നയങ്ങൾക്കും തടയിടാനും
ശ്രമിക്കാതിരുന്നത് മാപ്പർഹിക്കാ
ത്ത പാതകമാണ്.
സിപിഐ, സിപിഐ(എം)
പാർട്ടികളുടെ വർഗ്ഗസ്വഭാവമാണ്
ഇത്തരമ�ൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ
അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. വാ
ക്കിൽമാത്രം ത�ൊഴിലാളിവർഗ്ഗ
രാഷ്ട്രീയവും പ്രവൃത്തിയിൽ മുതലാ
ളിവർഗ്ഗ സേവയുമെന്ന നിലയി
ലേയ്ക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അധഃ
പതിച്ചിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രത്തില�ോ
സംസ്ഥാനങ്ങളില�ോ സ്ഥാനങ്ങൾ
ഉറപ്പാക്കാൻ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും
ഇവർ തയ്യാറാകുന്നു. എത്ര പിൻ
തിരിപ്പൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായും
ഒളിഞ്ഞോ തെളിഞ്ഞോ ധാരണ
യുണ്ടാക്കുന്നു. അധികാരത്തിൽ
വരുമ്പോഴാകട്ടെ ക�ോൺഗ്രസ്സി
നെപ്പോലെ, ബിജെപിയെപ്പോ
ലെ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിന് ഗുണക
രമായ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക
യും ചെയ്യുന്നു. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത
സമരത്തിന്റെ പാത വെടിഞ്ഞ്
ചടങ്ങ് സമരങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഇവർ
ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത്, സമരങ്ങളിലൂ
ടെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയും
മാത്രം സാദ്ധ്യമാകുന്ന സമൂഹത്തി
ന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം

വയാണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ
സബ്സിഡികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന
തും സ്വകാര്യവത്കരിച്ച് ക�ോർ
പറേറ്റുകൾക്ക് തീറെഴുതുന്നതുമ�ൊ
ക്കെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.
ആഗ�ോളമായിത്തന്നെ ഇത്തരം
നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു. വ്യവസാ
യമേഖല കടുത്ത കമ്പോള പ്രതി
സന്ധിയിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുമ്പോൾ
സേവനരംഗത്തും കാർഷികമേ
ഖലയിലും കടന്നുകയറി നേട്ടമു

എഐഡിവൈഒ നാടകസംഘം അവതരിപ്പിച്ച തെരുവ് നാടകം

ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ മ�ോചി
പ്പിക്കാനുള്ള നല്ലൊരവസരമാണ്
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്.

മുതലാളിത്തനയങ്ങൾക്കെ
തിരായ പ�ോരാട്ടം വർദ്ധിത
കരുത്തോടെ തുടരണം
സമ്പത്തുമുഴുവൻഒരുപിടിക�ോർ
പറേറ്റുകളുടെ കയ്യിൽ കേന്ദ്രീകരി
ക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആക്കം വർദ്ധി
പ്പിച്ച്, മുതലാളിവർഗ സേവയ്ക്ക്
ഗതിവേഗം കൂട്ടി, ജനങ്ങളെ പാ
പ്പരാക്കി, ജനാധിപത്യ സ്ഥാപ
നങ്ങളെ ന�ോക്കുകുത്തികളാക്കി,
ജനാധിപത്യ അന്തരീക്ഷവും സം
സ്ക
 ാരവും തകർത്ത്, വർഗീയ
സ്പർദ്ധ വളർത്തി, യുക്തിചിന്തയും
ശാസ്ത്രീയ മന�ോഘടനയും നശി
പ്പിച്ച്, സ്വതന്ത്രചിന്തയെ നിരു
ത്സാഹപ്പെടുത്തി, സ്വതന്ത്രചിന്ത
കരെ വകവരുത്തി, സമരങ്ങളെ
അധിക്ഷേപിച്ച് , അടിച്ചമർത്തി,
ലക്ഷണമ�ൊത്തൊരു ഫാസിസ്റ്റ്
വാഴ്ചയിലേയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ നയിക്കു
കയാണ് ബിജെപിയും സംഘപ
രിവാറും. മുതലാളിത്ത സംവിധാ
നം ആഗ�ോളമായിത്തന്നെ ഇന്ന്
കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.
ഇത് മറികടക്കാനായി അവർ
കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗങ്ങള�ൊക്കെ
കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന
തേയുള്ളൂ. കാർഷികരംഗത്തടക്കം
ഭരണാധികാരികൾ ക�ൊടിയുടെ
നിറഭേദമില്ലാതെ ക�ൊണ്ടുവരുന്ന
നയങ്ങൾ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ട
ത്തിൽ മുതലാളിവർഗത്തിന്
ആശ്വാസം പകരാനുദ്ദേശിച്ചുള്ള

ണ്ടാക്കാനാണ് മുതലാളിവർഗം
ശ്രമിക്കുന്നത്.
അതിനായി
ഏത�ൊരു രാജ്യത്തെയും നിയമ
ങ്ങളെയും ഭരണഘടനയെപ്പോലും
അവർ പ�ൊളിച്ചെഴുതുന്നു.
മുതലാളിത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ
ഭാരം ജനങ്ങളുടെ ചുമലിലേയ്ക്കാണ്
ഇറക്കിവയ്ക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ
പ്രതിസന്ധി മൂർച്ഛിക്കുംത�ോറും
ജനജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളും
ഏറിവരും. ഇവിടെ അവകാശ
ങ്ങൾ പ�ൊരുതി നേടിയെടുക്കുക
യല്ലാതെ മറ്റൊരു പ�ോംവഴിയുമി
ല്ല. ആ യാഥാർത്ഥ്യം പകൽപ�ോ
ലെ വ്യക്തമാക്കിത്തന്നു കർഷക
പ്രക്ഷോഭം. എന്നാൽ നയങ്ങളിൽ
ചിലത് തിരുത്തപ്പെട്ടാലും മുതലാ
ളിത്തവ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുവ�ോ
ളം കരിനിയമങ്ങളും ആക്രമണ
ങ്ങളും ഇനിയുമുണ്ടാകും. ദുരിതങ്ങൾ
ഇനിയും പെരുകും. കർഷകർ മാ
ത്രമല്ല സമസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളും
അതിന് ഇരയാ യിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുമെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം.
സമരം വിജയിച്ചാലും ജാഗ്രത
കൈവിടാതെ,ജനങ്ങളുടെഐക്യം
കാത്തുസൂക്ഷിച്ച്, രാഷ്ട്രീയ പ്രബു
ദ്ധതയ�ോടെ മുന്നേറണം എന്ന
പാഠംകൂടി സ്വായത്തമാക്കേണ്ട
തുണ്ട് എന്നർത്ഥം.

കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ
വിജയത്തിനായി
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
അചഞ്ചലം പ�ൊരുതി
എസ്യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
(ശേഷം 5-ാം പേജില്)
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പാതയ്ക്കെതിരെ കേരളമെമ്പാടും
ഉയരുന്ന ജനര�ോഷത്തെ നേരി
ടാനാവാതെ, യുക്തിസഹമായി
വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനാകാ
തെ, കുഴയുകയാണ് സംസ്ഥാന
സർക്കാരും കെ റെയിൽ വക്താ
ക്കളും. കുടിയിറക്കപ്പെടുന്ന ജന
ങ്ങളുടെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർ
ത്തകരുടെയും ച�ോദ്യങ്ങൾ കുന്ത
മുന പ�ോലെ അധികാരകേന്ദ്രങ്ങ
ളിൽ തറയ്ക്കുന്നതാണ് കാഴ്ച. ന്യാ
യീകരണത്തിനായി പദ്ധതി
വക്താക്കൾ തപ്പിനടക്കുന്നു. തി
കച്ചും പ�ൊള്ളയായ വാദങ്ങൾ തി
രിച്ചും മറിച്ചും അവതരിപ്പിക്കാനാ
യി അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
കേരളാ റെയിൽ ഡെലവപ്മെന്റ്
ക�ോർപ്പറേഷൻ എംഡിയും മുഖ്യമ
ന്ത്രിയും എൽഡിഎഫ് കൺവീന

റും സിപിഐ(എം) സംസ്ഥാന
സെക്രട്ടറിയും സർക്കാരും കനത്ത
മഴയിലും വിയർക്കുന്നതാണ് കാ
ണുന്നത്. എന്താണ് പാതയ്ക്ക് അനു
കൂലമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാദ
ങ്ങൾ? ഒപ്പം, അവയ്ക്കുള്ള മറുപടിയും.

വാദം ഒന്ന്
അർധ അതിവേഗ പാതയായ
സിൽവർ ലൈൻ സംസ്ഥാനത്തെ
രണ്ടായി വിഭജിക്കില്ല. കെട്ടുന്നത്
സംരക്ഷിത വേലി മാത്രം! തണ്ണീർ
ത്തടങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കില്ല. നീര�ൊ
ഴുക്ക് തടയാതിരിക്കാനായി തൂണു
കളിലാണ് പാത നിർമ്മിക്കുന്നത്.
പരിസ്ഥിതി ആഘാതം കുറവാ
ണ്. നെൽവയൽ കടന്നുപ�ോകു
ന്നത് പാലങ്ങളിൽകൂടി ആയതി
നാൽ കൃഷിഭൂമിയെ ബാധിക്കുന്നി
ല്ല. പ്രകൃതില�ോല പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ
പാത കടന്നുപ�ോകുന്നില്ല.

വസ്തുത
കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി പ�ൊ
തുവിൽ പരിസ്ഥിതില�ോലമായി
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന യാ
ഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് ഓര�ോ പ്ര
ളയവും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന
ത്. ഓര�ോ തീവ്രമഴയും വെള്ളപ്പൊ
ക്കത്തിന്റെയും ഉരുൾപ�ൊട്ടലിന്റെ
യും കേന്ദ്രസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാ
നത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കുകയാണ്.
തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല,
നീര�ൊഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി
ല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വാദങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതി
കാവസ്ഥകളെ പരിഗണിക്കാതെ
യുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ മാത്രം.
സിൽവർലൈൻ പാതയുടെ 140
കില�ോമീറ്റർ ദൂരം തണ്ണീർത്തടങ്ങ
ളിലൂടെയാണ് കടന്നുപ�ോകുന്നത്.
തടങ്ങൾ നികത്താതെ, മണ്ണ് മാ

കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷിക ദിനമായ നവംബര് 26ന് കർഷക സമര
ഐക്യദാർഢ്യ സമിതി നടത്തിയ പാലക്കാട് ഹെഡ് പ�ോസ്റ്റോഫീസിലേക്ക് മാർച്ച്
(4-ാം പേജില് നിന്ന്)

പാർട്ടിയും കർഷക സംഘടന
യായ എഐകെകെഎംഎസ്സും
കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തുട
ക്കംമുതൽ അത�ോട�ൊപ്പം നില
ക�ൊണ്ടു. ഡൽഹിയിലെ സമര
വേദികളിൽ കർഷകരെ പങ്കെ
ടുപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടും സ്ഥിരം മെഡി
ക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ടും സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമാ
യി നമ്മൾ കർഷകര�ോട�ൊപ്പം
നിലയുറപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ
സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംയുക്ത
കിസാൻ മ�ോർച്ചയുടെ ഘടകങ്ങൾ
രൂപീകരിക്കാനും അതിന്റെ ആഭി
മുഖ്യത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ പരി
പാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും
നമ്മൾ തീവ്രശ്രമം നടത്തി. ഘട
കങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയാ
ത്തിടങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെയും
എഐകെകെഎംഎസ്സിന്റെയും
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വ്യാപകമായ
പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിച്ചു. സംഘടനാശക്തിയെ

കവച്ചുവയ്ക്കുംവിധമുള്ള പ്രവർത്ത
നങ്ങളാണ് വിവിധ സംസ്ഥാന
ങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടി നടത്തി
യത്.
കേരളത്തിൽ ജനുവരി 11ന്
കാസർക�ോഡുനിന്ന് ആരംഭിച്ച്
എല്ലാ ജില്ലകളിലും പര്യടനം നട
ത്തി 26ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്
സമാപിച്ച കർഷക സമര ഐക്യ
ദാര്ഢ്യ ജാഥ ജനാധിപത്യ വി
ശ്വാസികളിലാകെ വലിയ ഉണർ
വ്വാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. എഐഡിഎ
സ്ഒ ഗായകസംഘത്തിന്റെ തെ
രുവുഗാനങ്ങളും എഐഡിവൈഒ
നാടകസംഘത്തിന്റെ തെരുവുനാ
ടകവും പതിനായിരക്കണക്കിനാ
ളുകളെ ആകർഷിച്ചു. നുറുകണക്കി
ന് സ്വീകരണ യ�ോഗങ്ങളിൽ പാർ
ട്ടിയുടെയും കർഷക സംഘടനയു
ടെയും നേതാക്കൾ സമരത്തിന്റെ
പ്രാധാന്യം വിശദീകരിച്ചുക�ൊണ്ട്
സമരത്തിന് ശക്തി സമാഹരിച്ചു.
ബൈക്ക് റാലിയും വാഹനജാഥ
യും ട്രാക്ടറുമ�ൊക്കെ യായി ആവേ

ന്താതെ, കുഴികൾ എടുക്കാതെ
പ�ോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. സിൽ
വർ ലൈൻ ആകെ 530 കില�ോ
മീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ്. അതിൽ, 293
കില�ോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ മണൽ
ത്തിട്ടകൾ കെട്ടി ഉയർത്തേണ്ടി
വരും. 4 മണിക്കൂർക�ൊണ്ട് കാ
സർക�ോഡുനിന്ന് തിരുവനന്തപു
രത്തേയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ
എട്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മണൽ
ത്തിട്ടകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടിവരു
മെന്ന് പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയിൽ
തന്നെവ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.അത�ോ
ട�ൊപ്പം, പാതയുടെ ഇരുവശത്തും
ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുമെന്നും പറയു
ന്നു. 500 മീറ്റർ ഇടവിട്ട് അടിപ്പാ
തകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നും രേഖ
യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ, അങ്ങനെ
മതിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടാൽ അത�ൊ
രു ചൈനീസ് വൻമതിൽപ�ോലെ

സമരവിജയം വിളംബരം ചെയ്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്
മുന്നില് എസ്യുസിഐ(സി) നടത്തിയ പ്രകടനം

ശകരമായ ഒരു സമരാനുഭവമായി
രുന്നു ആ ജാഥ.
കാർഷിക മേഖലകളായ വയ
നാട്ടിലും കുട്ടനാട്ടിലും ത�ൊടുപുഴ
യിലും സ്ഥിരം സമരകേന്ദ്രങ്ങൾ
തുറന്നുക�ൊണ്ട് പ്രചാരണം നട
ത്തുകയും കർഷകകൂട്ടായ്മ വളർ
ത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സം
സ്ഥാനമെമ്പാടും ഐക്യദാർഢ്യ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് സമരാനുകൂലമായി നി
ലക�ൊണ്ട സാമൂഹ്യഘടകങ്ങളെ
ക�ോർത്തിണക്കാൻ പാർട്ടി സഖാ
ക്കൾ രാപകൽ പണിയെടുത്തു.
സിപിഐ, സിപിഐ(എം) പാർ
ട്ടികളുടെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തിൽ
മനംന�ൊന്ത് നിരവധി സാധാരണ
പ്രവർത്തകർ പാർട്ടിയുടെയും
എഐകെകെഎംഎസ്സിന്റെയും
ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള സമരപ്രചാ
രണ പരിപാടികളിൽ ആത്മാർ
ത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി.
സമര സംഘാടനത്തിൽ സജീവ
പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയി

ഒരു മഹാഭിത്തിയായി മാറില്ലേ!
കേരളത്തെ വെട്ടിമുറിക്കുന്നതിന്
തുല്യമായ ചെയ്തിയായിരിക്കുമത്.
പതിന�ൊന്ന് ജില്ലകളിലൂടെ പാത
കടന്നുപ�ോകുന്നതിനാൽ ഫല
ത്തിൽ കേരളത്തെ നെടുകെ പി
ളർക്കാൻ മറ്റൊന്നും വേണ്ടിവരില്ല.

വാദം രണ്ട്
ചെലവ് കുറവാണ്. കേരളത്തെ
കടക്കെണിയിൽപ്പെടുത്തില്ല.63,941
ക�ോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ ചെലവ്
വരില്ല. അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സ്ഥാ
പനങ്ങളിൽനിന്ന് കുറഞ്ഞ പലി
ശയ്ക്കാണ് വായ്പയെടുക്കുന്നത്. വായ്പാ
തിരിച്ചടവ് പദ്ധതിയുടെ വരുമാന
ത്തിൽനിന്ന് സാധ്യമാവും.

വസ്തുത
കെ റെയിൽ സിൽവർ ലൈൻ
(ശേഷം 6-ാം പേജില്)

സംയുക്ത കിസാന് മ�ോര്ച്ചയുെട ആഭിമുഖ്യ
ത്തില് ത�ൊടുപുഴയില് നടന്ന പ്രകടനം

ലെ നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ച രാജ്ഭവൻ മാർ
ച്ച് ആവേശകരമായ അനുഭവമാ
യിരുന്നു. പാർട്ടി മുഖപത്രമായ
യുണിറ്റിയുടെ എല്ലാ ലക്കങ്ങളിലും
സമരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങ
ളിലെ പരിപാടികൾ റിപ്പോർട്ടു
ചെയ്യുകയും പുതിയ സംഭവവികാ
സങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള
വിശകലനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കു
കയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ സം
യുക്തകിസാൻമ�ോർച്ചയുടെഘടകം
രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ
നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ സിപിഐ,
സിപിഐ(എം) നേതൃത്വത്തെ
അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കാനുതകുന്ന
നിലപാടുകളും പാർട്ടി സ്വീകരി
ച്ചു. കർഷകസമരത്തെ സമഗ്രമാ
യി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു
എക്സിബിഷൻ കേരളത്തിൽ
ഉടനീളം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ എഐ
കെകെഎംഎസ്സ് തിരുമാനിച്ചി
ട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹിയിൽ പാർട്ടി പ�ോളി

റ്റ് ബ്യൂറ�ോ അംഗവും എഐകെ
കെഎംഎസ്സ് അഖിലേന്ത്യാ പ്ര
സിഡന്റുമായ സഖാവ് സത്യവാ
നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ്
ശങ്കർ ഘ�ോഷും നേരിട്ടുതന്നെ
സമരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേതൃ
ത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. ഡൽഹി,
ഹരിയാന, യുപി, മധ്യപ്രദേശ്,
പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ ഘടകങ്ങ
ളും നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ഭാഗഭാക്കായിരുന്നു. നിർണ്ണായക
സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരിയായ വിശ
കലനത്തിലൂടെ സമരത്തെ ശക്തി
പ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കുന്നതിൽ നേതൃനിരയിലുള്ള സഖാ
ക്കൾ വലിയ പങ്കാണ് നിർവ്വഹി
ച്ചത്. സമര വിജയത്തിൽ അഭി
മാനിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം സമരം
നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ ഭാവി പ്രക്ഷോ
ഭങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശകമാകുംവി
ധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃ
തമാണ് എസ്യുസിഐ (കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്) പാർട്ടിയും എഐകെകെ
എംഎസ്സും.
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പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ്
64,000 ക�ോടി രൂപ മാത്രമേയാ
കൂ എന്ന വാദത്തെ കേന്ദ്ര നീതി
ആയ�ോഗും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാ
ലയവും ഇതിനകം ഖണ്ഡിച്ചുകഴി
ഞ്ഞു. നീതി ആയ�ോഗിന്റെ റി
പ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ പദ്ധ
തി നിർമ്മാണത്തിന് 1,26,081
ക�ോടി രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്നാ
ണ്. ഒരു കില�ോമീറ്റർ ദൂരം പാത
നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽ
വേയ്ക്ക് 60 ക�ോടി രൂപ മതി. കെ
റെയിൽ പദ്ധതിയിൽ 121 ക�ോടി
രൂപയെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, നീതി ആയ�ോഗിന്റെ റി
പ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒരു കില�ോമീറ്റർ
സിൽവർ ലൈൻ പണിയാൻ 238
ക�ോടി രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടിവ
രും. എന്നുമാത്രമല്ല, 2025ന് ശേഷം
വരുന്ന വർദ്ധിച്ച നിർമ്മാണച്ചെല
വ് കണക്കാക്കിയാൽ രണ്ട് ലക്ഷം
ക�ോടിയിലേറേ രൂപ വേണ്ടിവരു
മെന്ന ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ
റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണെന്ന് സമ്മ
തിക്കേണ്ടിവരും. അതിൽ സിംഹ
ഭാഗവും വായ്പയാണ്. എ.ഡി.ബി
ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധനകാര്യസ്ഥാപ
നങ്ങളിൽനിന്ന് വായ്പയെടുത്താൽ
എത്ര കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്കാണെങ്കി
ലും കേരളത്തെ അത് കടക്കെ
ണിയിലേയ്ക്ക് നയിക്കും.

വാദം മൂന്ന്
ഇപ്പോഴുള്ള റെയിൽവേ പാ
ളങ്ങൾക്ക് 160 കീല�ോമീറ്ററിന്
മുകളിൽ വേഗം കൈവരിക്കാൻ
കഴിയാത്തതുക�ൊണ്ടാണ് പുതിയ
പാത കെ റെയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്
ഗേജിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

വസ്തുത
വേഗതയെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാ
രണ പരത്തുന്ന പ്രസ്താവന. 200
കില�ോമീറ്റർ വേഗത്തില�ോടുന്ന
തീവണ്ടി ആരുടെ അടിയന്തരാ
വശ്യകതയാണ് എന്ന് വിശദീക
രിച്ചിട്ടില്ല. 4 മണിക്കൂർ ക�ൊണ്ട്
ആർക്കാണ് തീവണ്ടിയിൽ ഇത്ര
വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്?
90 ശതമാനം വരുന്ന സാധാരണ
ക്കാരുടെ ആവശ്യമല്ലത്. രണ്ടാമ
ത്തെ കാര്യം, സെമി ഹൈസ്പീ
ഡ് റെയിൽ വന്നാലും ഇപ്പോഴ
ത്തെ സ്ഥിതിയിൽ 132 കില�ോ
മീറ്റർ വേഗതയ്ക്കപ്പുറം കൈവരി
ക്കാൻകഴിയില്ല. എന്നാൽ,ഇന്ത്യൻ
റെയിൽവേ എല്ലാ എക്സ്പ്രസ്സ്
ട്രെയിനുകളും 2025 ഓടെ, ബ്രേ
ാഡ്ഗേജിൽ 160 കില�ോമീറ്റർ വേ
ഗത്തിൽ ഓടിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാ
റാക്കി നീങ്ങുന്നുവെന്നാണ് മന
സ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ, അപ്രാ
യ�ോഗികമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ്
കേരളത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന
ത് എന്തിന്? അതിനുവേണ്ടി ഭീ
മമായ തുക വിദേശത്തുനിന്ന് കടം
വാങ്ങുന്നതെന്തിന്?

വാദം നാല്
പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആർ വാ
ണിജ്യരേഖയാണ്. അതുക�ൊണ്ടാ
ണ് അത് പുറത്ത് വിടാത്തത്.
റെയിൽവേ ബ�ോർഡിന്റെ അന്തി

മാനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

വസ്തുത
ഡിപിആർ അഥവാ വിശദപ
ഠന റിപ്പോർട്ട് പരസ്യമാക്കാനാ
വില്ലായെന്നത് അതിവിചിത്രവും
ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവുമായ നില
പാടാണ്. ഏത് പദ്ധതിയുടെയും
വിശദാംശങ്ങൾ വിവരാവകാശ
നിയമ പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ
നൽകണമെന്നാണ് നിയമം. സിൽ
വൽ ലൈൻ പ്രോജക്ടിന്റെ ഡി
പിആർ വാണിജ്യരേഖയായതി
നാൽ അത് രഹസ്യമായി സൂക്ഷി
യ്ക്കണമെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാ
നാവില്ല. ഡിപിആർ പുറത്തുവി
ടാത്തത് ദൂരുഹമായ പദ്ധതിയുടെ
യഥാർത്ഥ അജണ്ടകൾ പുറത്തു
വരുമെന്ന ഭയം മൂലമാണ്. പദ്ധ
തി,റെയിൽവേപ്രോജക്ടാണെങ്കിൽ
ഡിപിആർ പ�ൊതുജനങ്ങൾക്ക്
ലഭ്യമാക്കിയേതീരു. റെയിൽവേ
യുടെ അന്തിമാനുമതിക്ക് മുമ്പ് ഭൂ
മിയെറ്റെടുക്കാൻ നിയമവിരുദ്ധമാ
യി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്
എന്തിന്?

വാദം അഞ്ച്
സിൽവർ ലൈൻ പൂർണ്ണമായും
ഹരിത പദ്ധതിയാണ്. കാർബൺ
ബഹിർഗമനം ഒട്ടുമില്ല. കെ റെയിൽ
വരുമ്പോൾ, റ�ോഡിലെ വാഹന
ഗതാഗതം ഗണ്യമായി കുറയുന്ന
താണ് കാരണം.

വസ്തുത
കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി
യെയും ജനങ്ങളെയും ഒരേപ�ോ
ലെ ബാധിക്കുന്ന പദ്ധതി എങ്ങ
നെയാണ് ഹരിതമാകുന്നത്. കേ
രളത്തിലെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ,
കായലുകൾ, വനങ്ങൾ, ഇടവഴി
കള�ൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി
അവശേഷിക്കുന്ന ഹരിതമേഖല
കളെപ്പോലും വെറുതെ വിടില്ല.
വനം കൈയേറ്റംവഴി ഇതിനകം
സ്വാഭാവിക വനാവരണത്തിന്റെ
85 ശതമാനവും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇട
യാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കരിങ്കൽ ക്വാ
റികൾക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി
അനുമതി ക�ൊടുക്കുന്നതുവഴി സഹ്യ
പർവ്വത നിരകൾ തലങ്ങും വില
ങ്ങും കീറിമുറിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിയി
ലാണ്. ഹരിതാഭ കേരളത്തെ
അനുനിമിഷം തകർക്കാൻ കൂട്ടു
നിൽക്കുന്നവർ കാർബൺ ബഹിർ
ഗമനത്തെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെ
ടുന്നത് അപഹാസ്യമാണ്. കെ
റെയിൽ വന്നാൽ പ�ൊതുഗതാഗ
തത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കുറയുമെ
ന്നത് ഭാവനയിൽ മെനയുന്ന കഥ
മാത്രമാണ്.

വാദം ആറ്
നിലവിലുള്ള റെയിൽപ്പാതയു
ടേതുപ�ോലെയാണ് സിൽവർ
ലൈനിന്റെ എംബാങ്ക്മെന്റ്(മ
ണൽതിട്ട) വരുന്നത്.

വസ്തുത
കെ റെയിലിന് വേണ്ടി കെ
ട്ടുന്ന പുതിയ മൺതിട്ടകൾ അഥവാ
എംബാങ്ക്മെന്റ് നിലവിലുള്ളതി
ന് സമാനമല്ല. ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേ
ശങ്ങളിലും തറനിരപ്പിലാണ് റെ

യിൽപ്പാളങ്ങൾ. എന്നാൽ, സിൽ
വർ ലൈനിന്റെ 293 കില�ോമീറ്റർ
ദൂരത്തിൽ എംബാങ്ക്മെന്റ് കെട്ടും.
പാത മുറിച്ചുകടക്കാൻ കഴിയില്ല.
നിശ്ചയമായും, ഇന്ത്യൻ റെയിൽ
വേ പാളങ്ങളിൽനിന്ന് തികച്ചും
വേറിട്ട പാത തന്നെയായിരിക്കും
ഇത്. അതുക�ൊണ്ടാണല്ലോ വേ
റിട്ട പാത എന്ന് കെ റെയിൽ
വക്താക്കൾ ഇതിനെ വിശേഷി
പ്പിക്കുന്നത്.

വാദം ഏഴ്
ട്രാഫിക് സർവ്വേയിലൂടെയാ
ണ് സിൽവർ ലൈൻ ഉപയ�ോഗി
ക്കാനിടയുള്ള യാത്രക്കാരുടെ
എണ്ണം കണ്ടെത്തിയത,് 2025ൽ
പ്രതിദിനം 80,000 യാത്രക്കാരെ
യാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വസ്തുത
വസ്തുനിഷ്ഠവും ശാസ്ത്രീയവുമായ
ഒരു ട്രാഫിക് സർവ്വേ നടത്തിയി
ട്ടില്ല. അതിവേഗതയിൽ തട്ടിക്കൂ
ട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് വിശ്വസനീയമല്ല.
പ്രതിദിനം 80,000 യാത്രികർ കാ
സർക�ോഡ് മുതൽ തിരുവനന്ത
പുരം വരെ യാത്ര ചെയ്യുമെന്നത്
ഭാവനാവിലാസം മാത്രമാണ്.
രണ്ടരക്കോടി ജനങ്ങൾ കേന്ദ്രീ
കൃതമായി താമസിക്കുന്ന മുംബൈ
-അഹമ്മദാബാദ് അതിവേഗ ട്രെ
യിനിൽപ�ോലും പ്രതിദിനം 35,000
യാത്രക്കാരെ മാത്രമാണ് പ്രതീ
ക്ഷിക്കുന്നത്.

വാദം എട്ട്
റ�ോ-റ�ോ സംവിധാനത്തിൽ
ചരക്ക് ല�ോറികൾ സിൽവർലൈൻ
ട്രാക്കിൽ ഓടിക്കാൻ കഴിയും.

വസ്തുത
ചരക്കുവണ്ടികൾ ഓടിക്കാൻ
കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ�ോ സിൽ
വർപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യ
യിൽ ബ്രോഡ്ഗേജ് പാളങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള അകലം 01.676 മീറ്റ
റാണ്. ചരക്കുവണ്ടികൾ അതിലൂ
ടെ ഓടിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ,
സിൽവർ ലൈൻ പാതയിൽ പാ
ളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 01.435
മീറ്റർ മാത്രം. മറ്റ് വണ്ടികൾക്ക്
അതിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയി
ല്ല. മാത്രവുമല്ല, ആക്സിൽ ല�ോഡ്
സിൽവർ പാതയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുമി
ല്ല. അതുക�ൊണ്ട് ചരക്ക് ഗതാഗ
തത്തിന്റെപ്രയ�ോഗികതയെക്കുറിച്ച്
സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

വാദം ഒമ്പത്
ല�ോകത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളി
ലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് സംവി
ധാനത്തിലാണ് വർഷങ്ങളായി
അതിവേഗ വണ്ടി ഓടുന്നത്. അന്താ
രാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡമായ യുഎന്,
യുഐസി ക�ോഡുകളുടെ അടി
സ്ഥാനത്തിലാണിത്.

വസ്തുത
ല�ോകത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളി
ലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് പാള
ങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നത് വാ
ദത്തിന് സമ്മതിച്ചാൽപ�ോലും
കേരളത്തിൽ അത് സ്ഥാപിക്കു
ന്നതിനുള്ള ന്യായീകരണമാകുന്നി
ല്ല. ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ 96
ശതമാനവും ബ്രോഡ്ഗേജിലാണ്.
കേരളത്തിലാകട്ടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്
ഗേജിൽ വേറിട്ട പാത ആവശ്യ

വുമില്ല. വികസിത രാജ്യങ്ങൾ
ഉപേക്ഷിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയും
ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക്
വിൽക്കുകയെന്നത് അവരുടെ ബി
സിനസ് താൽപര്യവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ടതാണ്. അതിന് ഒരുപക്ഷേ,
വിദേശരാജ്യങ്ങൾ ചെറിയ പലി
ശയ്ക്ക് വായ്പ നൽകിയെന്നും വരാം.
പക്ഷേ, വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കു
മതി ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ
യും വായ്പയും സ്വീകരിക്കണ�ോ
എന്ന ച�ോദ്യമാണ് പരമപ്രധാനം.
കമ്മിഷൻ തട്ടിയെടുക്കാൻ പദ്ധ
തി വക്താക്കൾക്ക് അവസരം
കൈവരുമെന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത്
ഗുണം? വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ
സാഹചര്യങ്ങളുമായി കേരളത്തെ
തുലനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

വാദം പത്ത്
യാത്രാക്കൂലി കൂടുതൽ അല്ല.
കാസർഗ�ോഡ്-തിരുവനന്തപു
രം-1460 രൂപ, തിരുവനന്തപുരം
-ക�ൊച്ചി - 540 രൂപ. പ്രതിദിനം
റ�ോഡ് വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ
46,206 പേർ സിൽവർ ലൈനി
ലേയ്ക്ക് മാറും. അങ്ങനെ, 12,872
വാഹനങ്ങൾ ആദ്യവർഷം തന്നെ
റ�ോഡിൽനിന്ന് ഒഴിയും. ഗതാഗ
തക്കുരുക്ക് കുറയും.

വസ്തുത
കെ റെയിൽ വക്താക്കൾ പറ
യുന്ന ഉയർന്ന യാത്രാനിരക്ക്
മാത്രം മതി കേരളത്തിലെ മഹാ
ഭൂരിപക്ഷം യാത്രക്കാരും കെ
റെയിൽ വണ്ടിയിൽ കയറില്ലാ
യെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ. എസി ചാർ
ജജിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ചെറിയ
ശതമാനം യാത്രക്കാർ മാത്രമാണ്.
പന്ത്രണ്ടായിരം വാഹനങ്ങൾ റ�ോ
ഡിൽനിന്ന് ഒഴിവാകുമെന്നൊക്കെ
വെറുതെ തട്ടിവിടുന്നതാണ്. ജന
ങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ പാത
യെന്ന് കെ റെയിൽ വക്താക്കൾ
അർത്ഥശങ്കയ്ക്ക് ഇടയില്ലാത്തവി
ധം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ വാ
ദങ്ങളിലൂടെ.

വാദം പതിന�ൊന്ന്
പാത ഇരട്ടിപ്പിച്ചാൽ വേഗത
കൂടില്ല. കുറഞ്ഞ സമയം അതി
വേഗം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി
ച്ചേരാൻ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നതു
ക�ൊണ്ട് കഴിയില്ല. സിഗ്നലിംഗ്
സിസ്റ്റം മെച്ചപ്പെടുത്തിയാലും 200
കില�ോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കാ
നാകില്ല.

വസ്തുത
പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ വേഗത
കൂട്ടില്ലായെന്ന വാദത്തിന് അടി
സ്ഥാനമില്ല. പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലും
സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം മെച്ചപ്പെടു
ത്തലും വളവുകൾ നേർപാതയി
ലാക്കലും തീവണ്ടികളുടെ വേഗത
വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നത് സുനിശ്ചി
തമായ കാര്യമാണ്. കുറച്ചുപേരുടെ
വേഗത്തിലുള്ള യാത്രയ്ക്കുവേണ്ടി
കേരളത്തിലെ ചെറിയ റ�ോഡുക
ളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ലക്ഷോപ
ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ യാത്രാവകാ
ശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്നത് അനു
വദിക്കാനാവില്ല.

വാദം പന്ത്രണ്ട്
സിൽവർ ലൈൻ വികസന
ത്തിന്റെ വെള്ളിരേഖ. അനിവാ

ര്യമായ പദ്ധതി. കേരളത്തിന്
ഒഴിവാക്കാനാകില്ല.

വസ്തുത
കെ റെയിൽ അനിവാര്യം
എന്ന്മുഖ്യമന്ത്രിപറയുന്നത്എന്തി
ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന്
വ്യക്തമല്ല. പദ്ധതിയെ വികസന
ത്തിന്റെ വെള്ളിരേഖ എന്നൊക്കെ
ക�ൊണ്ടാടുമ്പോൾ, എന്തുതരം വി
കസനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂട്ട
രും ജനങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന
തെന്നുകൂടി പറയണം. കേരളത്തെ
കീറിമുറിക്കുന്ന പാത നിർമ്മിച്ചാൽ
ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ വ്യവസായവി
കസനം വരും എന്നൊക്കെ പറ
യുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. നേ
രേമറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ചെ
റുകിട സംരംഭങ്ങളെയും വ്യാപാര
സ്ഥാപനങ്ങളെയും കാർഷികവൃ
ത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുജീവിക്കുന്ന
വരെയും തകർക്കുന്നതാണ് കെ
റെയിൽ. അതെങ്ങനെ കേരളത്തി
ന്റെ അനിവാര്യപദ്ധതിയാകുമെ
ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിശദീകരിയ്ക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

വാദം പതിമൂന്ന്
സമരം നടത്തുന്നത് തീവ്രവാ
ദികൾ.

വസ്തുത
സമരവിരുദ്ധമായ സ്ഥിരം പല്ല
വി. കെ റെയിൽ വരുമ്പോൾ കു
ടിയിറക്കപ്പെടുന്നവരും കേരളത്തെ
മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ പാരിസ്ഥി
തിക ദുരന്തങ്ങളിലേയ്ക്ക് തള്ളിവി
ടുന്നതിൽ ആശങ്കയുള്ളവരുമായ
ജനങ്ങൾ സ്വന്തം സമര സമിതി
കളിൽ സംഘടിച്ചുനടത്തുന്ന അതി
ജീവന സമരത്തെ തീവ്രവാദികൾ
നടത്തുന്ന സമരം എന്നൊക്കെ
ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഭ�ോ
ഷ്ക്കാണ്. മൂലധനശക്തികൾക്ക്
കേരളത്തെ പതിച്ചുനൽകുന്ന
വിനാശ പദ്ധതിക്കെതിരെയാണ്
ജനകീയ സമരം വളർന്നുവരുന്ന
ത്. സിപിഐ(എം) പാർട്ടിയിൽ
പ്പെട്ടവരും ഈ സമരത്തിന്റെ മുൻ
നിരയിലുണ്ട്.അത�ൊന്നും കാണാൻ
കഴിയാത്തവിധം മൂലധന സേവ
യിൽ അഭിരമിക്കുന്ന ഉന്നത നേ
താക്കൾ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാ
മിൽനിന്ന് ഒരു പാഠവും പഠിച്ചി
ട്ടില്ലായെന്നതാണ് ഇത്തരം അധി
ക്ഷേപാർഹമായ പ്രസ്താവനകളിൽ
തെളിയുന്നത്. എസ്യുസിഐ(
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) പാർട്ടിയുടെ നൂറുക
ണക്കിന് സഖാക്കളും ഈ സമ
രത്തോട�ൊപ്പമുണ്ട്. അങ്ങേയറ്റം
ജനാധിപത്യ മാർഗ്ഗത്തിലാണ്
ഈ സമരം വളർന്നുവരുന്നത്.
കെ റെയിൽ സിൽവൽ ലൈൻ
വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതിയാണ്
പ്രക്ഷോഭം നയിക്കുന്നത്. കേര
ളത്തിലെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ രാ
ഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സാമൂഹിക പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളും പരിസ്ഥിതി പ്രവർ
ത്തകരും ഇത�ോട�ൊപ്പമുണ്ട്. സർ
വ്വോപരി, കേരളത്തിലെ ഭൂരിപ
ക്ഷം ജനങ്ങളും സമരത്തോട�ൊ
പ്പമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്തെ
ന്ന് കാണാനുള്ള ശേഷി എൽഡി
എഫിന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇരിക്കുന്ന
ക�ൊമ്പ് മുറിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാവും
ഉണ്ടാകുക എന്നുറപ്പാണ്.
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രിന്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വിമർശ
നവിധേയമായത് മുഖ്യമന്ത്രി നേ
രിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത ആഭ്യന്ത
രവകുപ്പാണ്. പ�ൊലീസിനെ കയ
റൂരിവിട്ടുക�ൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു
പ�ൊലീസ് നയം. ഏറ്റുമുട്ടൽ, കസ്റ്റ
ഡി ക�ൊലപാതകങ്ങൾ തുടങ്ങി,
ഒരു ജനാധിപത്യസമൂഹത്തിന്
നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ നിര
ന്തരം പ�ൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനി
ന്നുണ്ടായി. അപ്പോഴെല്ലാം കുറ്റക്കാ
രായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരസ്യമായി
ന്യായീകരിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന
സമീപനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. രണ്ടാം
തവണ എൽഡിഎഫ് അധികാ
രത്തിലേറിയപ്പോഴും പ�ൊലീസ്
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകൾ കുറ്റ
കൃത്യങ്ങള�ോട് ചേർത്ത് ഉയർന്നു
വരുന്നു. പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും പ�ൊ
ലീസിന�ൊരു മാറ്റവുമില്ലെന്ന് കേരള
ഹൈക്കോടതിപ�ോലും പരിതപി
ക്കുന്നു. പ�ൊലീസ് സംവിധാനം,
വേലി തന്നെ വിളവു തിന്നുന്ന സ്ഥി
തിയിലേക്ക് അധഃപതിക്കാൻ പാ
ടില്ലെന്ന് സിപിഐ മുഖപത്രംപ�ോ
ലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പ�ൊലീസിന് അടുത്തിടെ ഏറ്റ
വും നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭ
വമാണ് പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകാരനായ
മ�ോൺസൺ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ടുണ്ടായത്. വ്യാജപുരാവസ്തു
ശേഖരവും ഉന്നതബന്ധങ്ങളും കാ
ണിച്ച് ക�ോടികളുടെ തട്ടിപ്പാണ്
ഇയാൾ നടത്തിയതത്രേ. അന്വേ
ഷണം പുര�ോഗമിക്കുമ്പോൾ വ്യാ
ജചികിത്സയും സാമ്പത്തികത്ത
ട്ടിപ്പുകളുംസ്ത്രീപീഡനവുംപ�ോക്സ�ോ
കേസുമടക്കമാണ് ഇയാൾക്കെതി
രെ ഒന്നൊന്നായി ഉയർന്നുവരുന്ന
ത്. സംസ്ഥാന പ�ൊലീസ് മേധാ
വിയായിരുന്ന ല�ോകനാഥ് ബെ
ഹ്റ
 യും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ
രും ഇയാളുടെ അതിഥികളായിരു
ന്നു. ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ കാണി
ച്ചുക�ൊണ്ടാണ് ഇയാൾ തന്റെ തട്ടി
പ്പുകൾ തുടർന്നതും. ആലുവയിൽ
നിയമവിദ്യാർത്ഥിനിയായമ�ോഫിയ
പർവീൺ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്
ആലുവ സിഐയുടെ പേരെഴുതി
വെച്ചിട്ടാണ്. ഭർതൃപീഡനത്തിനെ
തിരെ പരാതിയുമായി ആലുവ
ഈസ്റ്റ് പ�ൊലീസിനെ സമീപി
ച്ചെങ്കിലും സിഐയിൽനിന്നും
വളരെ മ�ോശമായ അനുഭവമാണ്
ഉണ്ടായത്. നേരത്തെ, ഏറെ ചർ
ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഉത്ര വധക്കേസിന്റെ
തുടക്കത്തിൽ ഇയാൾ സ്വീകരിച്ച
നടപടികൾ വിവാദമായതാണ്.
എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള
ആലുവ പ�ോലെയ�ൊരു സ്റ്റേഷനി
ലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റി ഇയാളെ സം
രക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടി ആവ
ശ്യപ്പെട്ട് സമരത്തിനിറങ്ങിയ മ�ൊ
ഫിയയുടെ സഹപാഠികൾക്കെതി
രെയും കേസെടുത്തു. പ്രതിപക്ഷ
ത്തിന്റെയടക്കം പ്രതിഷേധം ശക്ത
മായപ്പോൾ മുഖം രക്ഷിക്കാൻവേ
ണ്ടി മാത്രമ�ൊരു സസ്പെൻഷനും.

വാദിയെ പ്രതിയാക്കുന്ന സം
ഭവവും നമ്മുടെ പ�ൊലീസ് സ്റ്റേ
ഷനുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. തെന്മല
സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാനെ
ത്തിയ ഉറുകുന്ന് സ്വദേശി രാജീ
വിനെ വിലങ്ങ് അണിയിച്ചുനിർ
ത്തി മർദ്ദിച്ചതിനെതിരെയുള്ള
ഹർജി ഹൈക്കോ ടതിയുടെ പരി
ഗണനയിലാണ്. ക�ൊച്ചിയിൽ
മ�ോഡലുകളായ പെൺകുട്ടികൾ
ക്കുണ്ടായ ദാരുണമായ അപകട
മരണത്തിനുപിന്നിലുള്ള ദുരൂഹ
തകളിലും പ�ൊലീസിന്റെ പങ്ക്
സംശയകരമാണ്. അന്നേദിവസം
നിശാപാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഒരു ഉന്നത പ�ൊലീസ് ഉദ്യോഗ
സ്ഥനെ
സംരക്ഷിക്കാനാണ്
പ�ൊലീസ് ശ്രമിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നത് എന്നാണ് ആര�ോപണം.
ആറ്റിങ്ങലിനടുത്ത്, എട്ടു വയസ്സായ
മകളുമായി റ�ോഡിലിറങ്ങിയ ജയ
ചന്ദ്രന് പിങ്ക് പ�ൊലീസ് പട്രോ
ളിലെ രജിത എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ
യിൽനിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നത്
ക്രൂരവും അപമാനകരവുമായ അനു
ഭവമായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തി
ല് ഹൈ ക�ോടതി അതിരൂക്ഷ
മായി ആ പ�ൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ
യുടെ നടപടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും
ചെയ്തു.
വിവാദമായ അനുപമ സംഭവ
ത്തിലെ പ�ൊലീസ് ഒത്തുകളിയും
വാർത്തയായതാണ്. തന്റെ കുഞ്ഞി
നെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായി അനു
പമ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയായ അമ്മ
പ�ൊലീസിലും ശിശുക്ഷേസമിതി
യിലുമെല്ലാം പരാതികൾ നൽകി
യിരുന്നു. മാസങ്ങള�ോളം പ�ൊലീസ്
ഇതിന്മേൽ യാത�ൊരു നടപടിയു
മെടുത്തില്ല. നിവൃത്തിയില്ലാതെ
അനുപമ സമരത്തിനിറങ്ങി, അത്
വാർത്തയായ ശേഷമാണ് ഈ
വിഷയത്തിൽ പ്രഥമ വിവര റി
പ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻതന്നെ
പ�ൊലീസ് തയ്യാറായത്. ഇപ്പോൾ
കുട്ടിയെ അനുപമയ്ക്ക് തിരികെ ലഭി
ച്ചെങ്കിലും, എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാ
റ്റിൽപ്പറത്തി കുട്ടിയെ തട്ടിയെടുത്ത്
നിയമവിരുദ്ധ ദത്ത് നൽകിയ ക്രി
മിനൽ കുറ്റം അവശേഷിക്കുന്നു.
അത് ചെയ്ത അനുപമയുടെ അച്ഛ
നും ശിശുക്ഷേമസമിതി ഭാരവാ
ഹികളും ഭരണകക്ഷി നേതാക്ക
ളാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തുതന്നെ
യാണ് വഴിയ�ോരത്ത് മീൻ വിൽ
പ്പന നടത്തുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ
മീൻകുട്ട
ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച്
പ�ൊലീസ് പരാക്രമം കാണിച്ചതും.
ല�ോക്ക്ഡൗണിന്റെ പേരിൽ
പ�ൊലീസിന് സർക്കാർ അത്യു
ത്സാഹത്തോടെ അമിതാധികാര
ങ്ങൾ നൽകി. നിലനിൽപ്പിനായി
നെട്ടോട്ടമ�ോടേണ്ടിവന്ന സാധാര
ണക്കാരന്റെമേൽ പിഴ ചാർത്തി
യും അവന്റെ മെക്കിട്ടു കയറിയുമാ
യിരുന്നു ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധം.
പ�ൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാ
കുന്ന തെറ്റുകൾ ആരെങ്കിലും ഉന്ന
യിച്ചാൽ അത് പ�ൊലീസിന്റെ
മന�ോവീര്യം കെടുത്തുമെന്ന് പറയും.
മറുവശത്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന

പ�ൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപ
ടിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല,
അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയുമാ
ണ്. പാലക്കാട്ടെ നെഹ്റു ക�ോളേ
ജിൽ ക�ൊലചെയ്യപ്പെട്ട തന്റെ
മകന് നീതിക്കായി, പ�ൊലീസ്
ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ മഹിജയെ
ന്ന അമ്മയെ വലിച്ചിഴച്ച് ക്രൂരമാ
യി കൈകാര്യം ചെയ്തവരാണ്
നമ്മുടെ പ�ൊലീസ്. അതേ
പ�ൊലീസ് മേധാവിയെ സന്ദർശി
ക്കാനെത്തിയ മ�ോൺസൺ മാവു
ങ്കലിനാകട്ടെ, ചുവപ്പ് പരവതാനി
വിരിച്ചുള്ള സ്വീകരണമാണ് ലഭി
ച്ചത്. നീതിക്കായി കേഴുന്ന സാ
ധാരണക്കാരന�ോട് കയ്യൂക്കിന്റെ
ഭാഷയിൽ പെരുമാറുകയും, നിയ
മവിരുദ്ധപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന
സമ്പന്നവർഗത്തിനുമുന്നിൽ വി
ധേയരായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യു
ന്ന ഈ പ�ൊലീസ് ആര�ോട�ൊപ്പ
മാണ്?
മറുവശത്ത്, സാധാരണക്കാര
ന് നീതിയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാ
ക്കുന്നതിൽ പ�ൊലീസ് എത്രത്തോ
ളം വിജയിക്കുന്നുണ്ട്? മാധ്യമശ്ര
ദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ചില കേസുക
ളിൽ വേഗത്തിൽ നടപടികളുണ്ടാ
യെന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ,
ഉത്രയുടെയും വിസ്മയയുടെയും കേ
സുകൾ ത�ൊട്ടുമുന്നിലുള്ളപ്പോഴാണ്
മ�ൊഫിയയ്ക്ക് ഈ അനുഭവം നേ
രിട്ടിരിക്കുന്നത്. ലഹരികടത്ത്,
ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ ശക്തി
പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പ�ൊലീസ് എവി
ടെയാണ്? പിടിച്ചുപറിയും ക�ൊ
ലപാതകവും മ�ോഷണവും വീടുക
യറിയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും വർധി
ക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയക�ൊലപാതകങ്ങ
ളും, വർഗീയസംഘർഷങ്ങളും,
വർഗീയത പരത്താനുള്ള പരസ്യ
ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും
കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃ
തങ്ങളും വർധിക്കുകയല്ലേ? കേ
സെടുക്കുന്നതിൽ തീരേണ്ടതല്ല
ല്ലോ ഇതില�ൊന്നും പ�ൊലീസിന്റെ
ഉത്തരവാദിത്തം. പരാതിയുമായി
സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന പൗരൻ അപ
മാനിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ, ശിക്ഷാ
നടപടികൾക്കുപുറമെ, പ�ൊലീസ്
സേനയുടെ മന�ോഭാവം മാറ്റാനും
ജനാധിപത്യസമൂഹത്തിന് യ�ോ
ജിച്ച തരത്തിൽ അതിനെ പരി
വർത്തനപ്പെടുത്താനും ആത്മാർ
ത്ഥതയുള്ള കർശനനടപടികൾ
വേണം. പക്ഷേ അങ്ങനെയ�ൊരു
മാറ്റത്തിന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വർ
ഗസ്വഭാവം അനുവദിക്കുകയില്ല
എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരി
ച്ചറിയണം.
ദേശീയപാതയുടെ സ്ഥലമെടു
പ്പിനും ഗെയിൽ പദ്ധതിക്കുമ�ൊ
ക്കെ എതിരെ നടക്കുന്ന ജനകീ
യസമരങ്ങളെ പ�ൊലീസിന്റെ കൈ
ക്കരുത്തുപയ�ോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്തി
മുന്നോട്ടുപ�ോകാനാണ് പിണറായി
സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നത്. ആലപ്പുഴയിലെ ത�ോട്ടപ്പള്ളി
യിൽ നടക്കുന്ന കരിമണൽ ഖന
നവിരുദ്ധസമരത്തിലെ നേതാവും
റിട്ട. തഹസീൽദാരുമായ സഖാവ്

ഭദ്രനെ എത്ര മൃഗീയമായാണ്
പ�ൊലീസ് പരസ്യമായി കൈകാ
ര്യം ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ആരെതിർ
ത്താലും കെ റയിൽ എന്ന വിനാ
ശപദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പ�ോകു
മെന്ന് പറയുന്നത് ജനകീയ സമ
രത്തെയും എതിർപ്പിന്റെ സ്വരത്തെ
യും പ�ൊലീസിനെ ഉപയ�ോഗിച്ച്
അടിച്ചമർത്താം എന്ന അഹങ്കാരം
ക�ൊണ്ടാണ്. പൗരത്വബില്ലിനെ
തിരെ സമരങ്ങൾ നടത്തിയവർ
ക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ പ്രതി
പക്ഷപാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന മറ്റെ
ല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പിൻവ
ലിച്ചിട്ടും, സിപിഐ(എം) ഭരിക്കു
ന്ന കേരളം ഇനിയും അതിന് തയ്യാ
റായിട്ടില്ല. പ്രബലപാർട്ടികൾ ഒഴി
കെയുള്ളവർക്ക്പ്രതിഷേധത്തിന�ോ
പ്രചരണത്തിന�ോ പ�ൊലീസ് അനു
മതി നിഷേധിക്കുന്ന പ്രവണത
വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ന�ോക്കുകൂലി വി
ഷയത്തിലടക്കം പ�ൊലീസിന്
ത�ൊഴിൽ തർക്കങ്ങളിൽ ഇടപെ
ടാനുള്ള അമിതാധികാരം നൽകു
കയാണ�ോ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർ
ക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രതിസന്ധി
ഗ്രസ്തമായ മുതലാളിവർഗത്തിന്റെ
താത്പര്യമാണ് പിണറായി വി
ജയൻ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന
തും അവരുടെ പ�ൊലീസ് നയത്തെ
നിശ്ചയിക്കുന്നതും എന്ന് വ്യക്ത
മാവുകയാണ്.
ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാ
രിന്റെ കാലത്താണ് മാവ�ോയിസ്റ്റു
വേട്ട എന്ന പേരിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ
ക�ൊലകൾ നടന്നത്. ഹെൽമറ്റ്
വേട്ടയുടെയും പരിശ�ോധനകളുടെ
യും പേരിൽ വയ�ോധികർ ഉൾപ്പ
ടെ പ�ൊലീസിന്റെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ
ക്ക് വിധേയരാകുന്നു. ക�ൊച്ചുകുട്ടി
യെപ�ോലും തല്ലിച്ചതച്ചും ജനങ്ങ
ളെ ഏത്തമിടീച്ചും ഐപിഎസ്
ഉന്നതർ ആനന്ദിക്കുന്നു. മുഖ്യമ
ന്ത്രിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങ
ളിലൂടെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതി
ന്റെപേരിൽ എത്രയ�ോ കേസുക
ളാണ് പ�ൊലീസ് എടുത്തത്.
സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നേരി
ട്ട സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾ
നൽകിയ സമാനപരാതികളിൽ
ആ ആവേശം കാണിച്ചിട്ടുമില്ല.
പ�ൊലീസിനുള്ളിൽ സംഘപരി
വാർ പിടിമുറുക്കുന്നു എന്ന ആര�ോ
പണം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ
കാലത്തേ ഉണ്ടായതാണ്. ഇത്ത
വണ ഈ ആര�ോപണം സിപി
ഐയുടെ ദേശീയനേതാവായ
ആനി രാജക്കുതന്നെ ഉന്നയിക്കേ
ണ്ടിവന്നു. ഇതേ പ�ൊലീസ് വാ
ളയാറിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെ
തിരേ നടന്ന അതിക്രമത്തിൽ
എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു? അലൻ
-താഹ കേസിൽ അന്യായമായി
യുഎപിഎ ചുമത്തി. ഇതിനുപുറ
മെ, ജനങ്ങളുടെയും മാധ്യമങ്ങളു
ടെയും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ
തന്നെ തടയാൻ പ�ൊലീസിന്
അധികാരം നൽകുന്ന തരത്തിലു
ള്ള കേരള പ�ൊലീസ് ആക്ട് ഭേ
ദഗതി പ�ോലും കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ
ക�ൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. വരാപ്പു

ഴയിലെ ശ്രീജിത്തും, ഇടുക്കിയി
ലെ രാജ്കുമാറുമടക്കം എത്രയ�ോ
ജീവനുകൾ ഒന്നാം പിണറായി
വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്
കേരളത്തിലെ പ�ൊലീസിന്റെ
കൈകളിൽ പ�ൊലിഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലെ പ�ൊലീസ് സം
വിധാനം അടിസ്ഥാനപരമായി
മുതലാളിത്ത ഭരണകൂടതാത്പര്യ
ങ്ങൾമാത്രം നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശി
ച്ച് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാ
ണ്. അതിനെ ജനാധിപത്യവത്ക്ക
രിക്കാനുള്ള യാത�ൊരു ശ്രമവും
നാളിതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു
ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് യ�ോ
ജിച്ച തരത്തിൽ പരിശീലനരീതി
കൾപ�ോലും മാറുന്നില്ല. ഇടതുപ
ക്ഷം എന്ന പേരിൽ ഭരിക്കുന്നവർ
തണ്ടർബ�ോൾട്ട് പ�ോലെയുള്ള കൂ
ടുതൽ ഭീഷണമായ മർദ്ദനസംവി
ധാനങ്ങളും സൈബർ ഡ�ോമുകൾ
പ�ോലെയുള്ള നിരീക്ഷണസംവി
ധാനങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുകയാ
ണ്.
ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യ
ത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെതന്നെ മുതലാ
ളി വർഗ്ഗം തള്ളിക്കളയുകയാണ്.
പ�ൊലീസ്-സേനാവിഭാഗങ്ങളെ
യെല്ലാം മർദ്ദന ഉപകരണങ്ങളാ
ക്കി ത�ൊഴിലാളിവർഗത്തിന്റെയും
ബഹുജനങ്ങളുടെയും എല്ലാവിധ
പ്രതിഷേധങ്ങളെയും അടിച്ചമർ
ത്താനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുക. ഈ
മുതലാളിത്തവർഗ താത്പര്യം
തന്നെയാണ് കേരള ഭരണത്തിലും
വ്യക്തമാവുന്നത്.
പ�ൊലീസുകാർ പലപ്പോഴും
വളരെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സാ
ഹചര്യങ്ങളിൽ ജ�ോലി ചെയ്യേണ്ടി
വരുന്നവരാണ്. ജ�ോലിസമയം
പ�ോലും പലപ്പോഴും ക്ലിപ്തമല്ല. മേ
ലധികാരികളുടെ പീഡനങ്ങളുടെ
മുറിവുകളും അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പേ
റേണ്ടിവരുന്നു. ജ�ോലി സമയത്തി
ന്റെ വർധനക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള
ശമ്പളമ�ോ ആനുകൂല്യങ്ങള�ോ ഉണ്ടാ
കാറുമില്ല. പ�ൊലീസുകാരുടെ മ�ോശം
പെരുമാറ്റത്തിൽ ഈ ത�ൊഴിൽപ
രമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒരു ഘടക
മാണ്. അതുക�ൊണ്ട്, പ�ൊലീസി
നെമെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന്ആത്മാർ
ത്ഥമായി ആഗ്രഹമുള്ള ഏത�ൊരു
സർക്കാരും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്
പ�ൊലീസിന്റെ ത�ൊഴിൽസാഹച
ര്യങ്ങളും വരുമാനവും മെച്ചപ്പെടു
ത്തുകയും, അവരുടെ പരിശീലനം
ജനാധിപത്യസമൂഹത്തിന് നിര
ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉടച്ചുവാർക്കുക
യുമാണ്. തെറ്റുചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗ
സ്ഥർക്കെതിരെ കർശനനടപടി
കളെടുക്കണം. ഏറ്റവും പ്രധാനമാ
യി ഒരു ഇടതുപക്ഷസർക്കാരിന്റെ
കടമ, ന്യായമായ ജനകീയസമര
ങ്ങളിലും ത�ൊഴിൽസമരങ്ങളിലും
നിന്ന് പ�ൊലീസിനെ പിൻവലി
ക്കുകയെന്നതാണ്. അതായത്,
ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ഭരണവർഗ
ത്തിന്റെയും മർദ്ദന ഉപകരണമാ
യി പ�ൊലീസ് മാറുന്നത് തടയുക
യെന്നതാണ് ത�ൊഴിലാളിവർഗ
നിലപാടുള്ള ഒരു സർക്കാർ ചെ
യ്യേണ്ടത്.

8

UNITY

REGISTERED.
R.N. 24773/1992

2021 December
Price: Rs. 5.00

Malayalam
Monthly

s]mcpXp¶ bphm¡Ä¡v \thmÀÖw \ÂIn
FsFUn-sshH kwØm\ kt½-f\w

ത�ൊഴിലില്ലായ്മ ഉൾപ്പെടെ
യുവജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കു
ന്ന സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരി
ഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര രംഗ
ത്ത് നിൽക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന്
യുവാക്കൾ ഒത്തുചേർന്ന മൂന്നാമത്
എഐഡിവൈഒ സംസ്ഥാന
സമ്മേളനം വിജയകരമായി നട
ന്നു.നവംബർ 21 ന് തിരുവനന്ത
പുരം വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ നഗ
റിൽ (ഹസൻ മരയ്ക്കാർ ഹാൾ) സം
ഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്ര
ചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ
ജില്ലകളിലും നടത്തിയതിനുശേ
ഷമാണ് പ്രതിനിധി സഖാക്കൾ
സമ്മേളനത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന
ത്. യുവജന സമര�ോർജ്ജം സന്നി
വേശിപ്പിച്ച രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപ
ത്തിൽ പുഷ്പങ്ങളർപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
എഐഡിവൈഒ അഖിലേന്ത്യാ
പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് എ.രാമാഞ്ജ
നപ്പ പതാക ഉയർത്തി. ജനാധി
പത്യം-പുര�ോഗതി-സ�ോഷ്യലി
സം എന്നെഴുതിയ ചെങ്കൊടി
വാനിൽ പറക്കുമ്പോൾ വീറുറ്റ മു
ദ്രാവാക്യം വിളികള�ോടെ സഖാ
ക്കൾ സമ്മേളന ഹാളിലേയ്ക്ക് പ്ര
വേശിച്ചു. ഗായക സംഘം മന�ോ
ഹരങ്ങളായ വിപ്ലവഗാനങ്ങൾ
ആലപിച്ചു.
എസ്യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ്
ജയ്സൺ ജ�ോസഫ് സമ്മേളനം
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 'ജനതാല്പര്യം
തെല്ലും പരിഗണിക്കാതെ, കുത്ത
കകൾക്കുവേണ്ടി കാർഷിക നി
യമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച മ�ോഡി
സർക്കാരിനെ വീറുറ്റ പ�ോരാട്ടങ്ങ
ളിലൂടെ മുട്ടുകുത്തിച്ച കർഷക സമ
രത്തിന്റെ വിജയം, ത�ൊഴിലില്ലാ
യ്മയ്ക്കെതിരെ പ�ൊരുതുന്ന യുവാ
ക്കൾക്ക് കരുത്തു പകരുമെന്ന്
സഖാവ് ജയ്സൺ ജ�ോസഫ്
പറഞ്ഞു. ത�ൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം,
സമൂഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം ദുഃസ്സഹ

മായ സാഹചര്യത്തിലെത്തിച്ചി
രിക്കുകയാണ്. നൂറുരൂപപ�ോലും
വരുമാനം ലഭിക്കാത്ത സാഹച
ര്യത്തിലും ആയിരക്കണക്കിന്
ചെറുപ്പക്കാരാണ് തെരുവ�ോരങ്ങ
ളിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാനും ഹ�ോം

ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. മഹാപ്രളയത്തി
ന്റെയും ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയു
ടേയും പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും
വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങ
ള�ോട�ൊപ്പം വീറുറ്റ യുവജന പ്ര
ക്ഷോഭങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കു

എഐഡിവൈഒ സംഘിപ്പിച്ച മൂന്നാമത് സംസ്ഥാന യുവജന സമ്മേളനം എസ്യു
 സിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്)
കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് ജയ്സൺ ജ�ോസഫ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഡലിവറി ജ�ോലിക്കും നിർബന്ധി
തരാകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം
സൃഷ്ടിക്കുന്ന നയങ്ങൾക്കെതിരാ
യി, യുവാക്കളുടെ സമരനിരയെ
ദിശാബ�ോധത്തോടെ നയിക്കാൻ
എഐഡിവൈഒയുടെ ഓര�ോ പ്ര
വർത്തകനും മുന്നിലുണ്ടാകണമെ
ന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
തുടർന്ന്, സമ്മേളനത്തിൽ,
കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യ
ദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രമേ
യം അവതരിപ്പിച്ചു. കഠിനതരമായ
വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച്
വിജയം വരിച്ച കർഷകർക്ക് പിൻ
തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രമേയത്തെ
ആവേശകരമായാണ് സദസ്സ് സ്വീ
കരിച്ചത്. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളന
ത്തിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്
എൻ.കെ. ബിജു അധ്യക്ഷത വഹി
ച്ചു. അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് എ.
രാമാഞ്ജനപ്പ മുഖ്യപ്രഭാഷണം
നടത്തി. എഐഡിവൈഒ അഖി

_m¦v kz-Im-cy-h-Xv-I-cW-s¯ sN-dp-¯v
]-cm-P-b-s¸-Sp-¯pIþF-sF-bp-Sn-bpkn
ക�ോര്പ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പര്യാ
ര്ത്ഥം പ�ൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്
സ്വകാര്യവത്കരിക്കുന്നതിനായി
പാര്ലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേ
ളനത്തില് ബില് അവതരിപ്പിക്കാ
നുള്ള ബിജെപി ഗവണ്മെന്റിന്റെ
ജനദ്രോഹ നീക്കത്തെ എഐയു
ടിയുസി അഖിലേന്ത്യ കമ്മിറ്റി
ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഒരു

ലേന്ത്യാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡ�ോ.
ശശികുമാർ, സിക്കിം സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധി ഭാനുഭക്ത
ശർമ, സ്വാഗതസംഘം ചെയർ
മാൻ എൽ.ഹരിറാം, എഐഡി
വൈഒ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി

വര്ഷം പിന്നിട്ട ഐതിഹാസി
കമായ കര്ഷക സമരത്തില്നി
ന്ന് പാഠമുള്ക്കൊണ്ട്, ശക്തവും
യ�ോജിച്ചതുമായ സമരം വളര്ത്തി
യെടുത്ത് ഈ നീക്കത്തെ ചെറു
ത്ത് പരാജയപ്പെടുത്താന് ബാങ്ക്
ജീവനക്കാര�ോടും അധ്വാനിച്ച് ജീ
വിക്കുന്നവര�ോടാകെയും എഐ
യുടിയുസി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ഇ.വി.പ്രകാശ്, സിപിഒ റാങ്ക്
ഹ�ോൾഡേഴ്സ് സമര നേതാവ് എം.
വിഷ്ണു, കെ.കെ.റഹീം, പി.പി.പ്ര
ശാന്ത് കുമാർ, കെ.പി. സാൽവിൻ
തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.
ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തെ തു
ടർന്ന് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം
ആരംഭിച്ചു. സഖാക്കൾ പി.പി.പ്ര
ശാന്ത് കുമാർ, എം.കെ.ഉഷ, കെ.പി.
സാൽവിൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങ
ളായ പ്രസീഡിയമാണ് നടപടി
ക്രമങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചത്. രാജ്യ
ത്തെ അതിഗുരുതരമായ ത�ൊഴി
ലില്ലായ്മ പ്രശ്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
കാരണം, മുതലാളിത്ത സാമൂഹ്യ
ക്രമമാണെന്നും എല്ലാ പ്രക്ഷോഭ
ങ്ങളും മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതി
അവസാനിപ്പിച്ച് ശാസ്ത്രീയ സ�ോ
ഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കാനുള്ളലക്ഷ്യ
ങ്ങൾക്ക് അനുര�ോധമാകണമെ
ന്നും രാഷ്ട്രീയപ്രമേയം വ്യക്തമാ
ക്കി. ശേഷം സംഘടനാ റിപ്പോർ

വാനും എഐഡിവൈഒയ്ക്ക് സാ
ധിച്ചുവെന്ന് സംഘടനാ റിപ്പോർ
ട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ത�ൊഴിലി
നുവേണ്ടി, പിഎസ്സ
 ി ഉദ്യോ
ഗാർത്ഥികൾ നടത്തിയ അത്യ

ഇ.വി.പ്രകാശ്
(പ്രസിഡന്റ്)

പി.കെ.പ്രഭാഷ്
(സെക്രട്ടറി)

സാധാരണമായ പ്രക്ഷോഭത്തോ
ട�ൊപ്പം അചഞ്ചലം നിൽക്കുവാനും
അവരുടെ സ്വാഭാവിക നേതൃത്വ
മാകാനും ഡിവൈഒയ്ക്ക് സാധിച്ചു
വെന്നത് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള

കാര്യമായി റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീ
കരിച്ചു.
തുടർന്ന്, വിവിധ മേഖലകളി
ലെ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാന
പ്പെടുത്തി 10 പ്രമേയങ്ങൾ അവ
തരിപ്പിച്ചത് സമ്മേളനം അംഗീ
കരിച്ചു. വരും കാലഘട്ടത്തിൽ,
യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ നയിക്കു
വാൻ പ്രാപ്തമായ സംസ്ഥാന നേ
തൃത്വത്തിന്റെ പാനൽ സഖാവ്
എൻ.കെ.ബിജു അവതരിപ്പിച്ചു.
സഖാക്കളേവരും സർവ്വാത്മനാ
ആ പാനലിനെ പിൻതുണച്ചു.
സഖാവ് ഇ.വി.പ്രകാശ് പ്രസിഡ
ന്റായും സഖാവ് പി.കെ.പ്രഭാഷ്
സെക്രട്ടറിയായും 35 അംഗ എക്സി
ക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്ന 68
അംഗ സംസ്ഥാന കൗൺസിലും
സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്തു.
തുടർന്നുനടന്ന സമാപന
സമ്മേളനത്തിൽ എസ്യുസിഐ
(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) സംസ്ഥാന സെ
ക്രട്ടേറിയറ്റംഗം സഖാവ് ആർ.
കുമാർ സമാപന സന്ദേശം നൽകി.
അതിരൂക്ഷമായ ത�ൊഴിലില്ലാ
യ്മ,യുവജനങ്ങളെ തികഞ്ഞ അര
ക്ഷിതാവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് തള്ളിവി
ട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉയർന്ന സം
സ്കാരം പ്രദാനം ചെയ്ത്, അവരെ
സമര ശക്തിയാക്കി വളർത്തി
യെടുക്കുക എന്നതാണ് ഡിവൈഒ
പ്രവർത്തകരുടെ ദൗത്യം. ഇന്ത്യൻ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വിട്ടുവീ
ഴ്ചയില്ലാതെ, ബ്രിട്ടീഷുകാര�ോട്
പ�ൊരുതിയ വിപ്ലവകാരികളിൽ
നിന്നും പ്രച�ോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്
അത് നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ഏവരും
തയ്യാറാവണം, അദ്ദേഹം അഭ്യർ
ത്ഥിച്ചു. സമ്മേളനം പകർന്നുനൽ
കിയ നവ�ോന്മേഷത്തോടെ,
ശക്തമായ യുവജന മുന്നേറ്റം
വളർത്തിയെടുക്കുമെന്ന ദൃഢ നി
ശ്ചയത്തോടെയാണ് മൂന്നാമത്
സംസ്ഥാന യുവജനസമ്മേളനം
സമാപിച്ചത്.

DÖz-e hnP-bw t\Snb IÀ-jI-sc F-kvbp-kn-sF(I-½yq-Wn-Ìv)
P-\-dÂ sk-{I«-dn k-Jm-hv s{]m-hm-jv tLm-jv A-`n-\-µn¨p
2021 നവംബര് 19ന്
പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവന

ഫാസിസ്റ്റ് ബിജെപി നയി
ക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് ഒടു
വില് കര്ഷക പ�ോരാട്ടത്തിന്
മുന്നില് മുട്ടുകുത്തുകയും അവരുടെ
ന്യായമായ ഡിമാന്റുകള് അംഗീ
കരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നിശ്ചയദാര്ഢ്യത്തോടെയും
തളരാതെയും നടത്തുന്ന സുദീ
ര്ഘ പ�ോരാട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമേ,
മുതലാളിവര്ഗ്ഗത്തെയും ബഹുരാ
ഷ്ട്ര കുത്തകകളെയും സേവിക്കു
ന്ന ഭരണ കക്ഷികളുടെ ഹീനപ
ദ്ധതികളെ പരാജയപ്പെടുത്താ
നാകൂ എന്ന് ഐതിഹാസിക
വിജയം നേടിയ മഹത്തായ ഈ

കര്ഷക പ്രക്ഷോഭം ഒരിക്കല്കൂ
ടി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.
മര്ദ്ദിത ജനതയ്ക്കാകെ ഇത്
വിലപ്പെട്ട പാഠമാണ്. ഈ പ്ര
ക്ഷോഭത്തില് രക്തസാക്ഷിക
ളായവര്ക്കും ഇപ്പോഴും പ�ോരാ
ട്ടം തുടരുന്ന കര്ഷകര്ക്കും ഞാന്
അരുണാഭമായ അഭിവാദ്യങ്ങള
ര്പ്പിക്കുന്നു.
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