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കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിണ്ന് അടറി
ച്ചമർത്തലറിണ്െയും ബറിണ്െപറി സും
ഘങ്ങളുണ്ട കുപ്രചാരണങ്ങണ്െയും 
പ്രകൃതറിയണ്ട പ്രതറികൂലാവസ്ഥക 
ണ്െയും ഒരര സമയും രെരറിട്ടുണ്കാ
ണ്ാണ് തറികച്ും െൊധറിപത്യപ
രമായറി െടത്തണ്പെട്ട ഈ സമരും 
വറിെയും രെടുന്നത്. രമാദറി ഗവ
ണ്മെന്് കർഷക രഷേമത്തറിണ്െന്ന് 
വറിെറിച്കൂവറിണ്്ാണ്് പാസ്ാ്റി
ണ്യടുത്ത മൂന്ന് കാർഷറിക കരറിെറി
യമങ്ങളുും വവദയുതറി ബറിൽ-2020ഉും 
പറിൻവലറി്ണും എന്നാവശ്യണ്പെ

ട്ടുണ്കാണ്് 2020 െവുംബർ 26െ് 
പാർലണ്മന്റിരല്് െടത്തറിയ ട്ാ
ക്ടർ റാലറിരയാണ്ടയാണ് കർഷക
സമരും രദശീയശ്രദ്ധ പറിടറിച്പറ്റി
യത്. സമരും മാസങ്ങൾ പറിന്നറിട്ട
രതാണ്ട അന്ാരാഷ്ട്ര മാദ്ധ്യമങ്ങളുും 
ഗവണ്മെന്റുകളുും പ്രമുഖ വ്യക്റിത്വ
ങ്ങളുണ്മാണ്് രകന്ദ്രഗവണ്മെന്് 
െറിലപാടറിണ്െ വറിമർശറി്ാൻ തു
ടങ്ങറി. രകാർപരററ് ്താല്പര്യും മാത്ും 
പരറിഗണറിക്കുന്ന രമാദറി ഗവണ്മെ
ന്ാകണ്ട്ട തറികഞ്ഞ ധറി്ാരരത്താ
ണ്ട െറിലണ്കാണ്ടു. 

ജനങ്ങളെ ആത്മാഭിമമാന  
പ്രച�മാദിതരമാക്ിയ കർഷക 
സമരം സ്വതപത്രഭമാരതത്ിളറെ 
പ്രച്മാഭ�രിപതം തിരുത്ി
എഴുതി

രമാദറി സർ്ാർ പാസ്ാ്റിയ 
കാർഷറിക െറിയമങ്ങൾ െടപെറിലാ
്ണ്പെട്ടാൽ പട്ടറിണറിമരണങ്ങളുും 
കർഷക ആത്മഹത്യകളുും െറിത്യ 
സുംഭവമാകുണ്മന്ന് ഉറപൊയതുണ്കാ
ണ്ാണ് വറിെയും രെടറിയല്ാണ്ത 
തറിരറിച്വരറില് എന്ന തീരുമാെവു
മായറി കർഷകർ രാെ്യതലസ്ഥാ
െരത്തയ്ക് മാർച്ച് ണ്ചയ്തത്. തുടർ
ന്ന് രാെ്യത്തറിണ്ന് ചരറിത്ത്തറിൽ

ത്തണ്ന്ന സമാെതകെറില്ാത്ത ഒരു 
രപാരാട്ടത്തറിെ് ഇന്്യയണ്ട തല
സ്ഥാെ െഗരറി രവദറിയായറി. വൃദ്ധ
രുും സ്തീകളുും കുഞ്ഞുങ്ങളുമട്ും 
പതറിൊയറിര്ണ്റിൊളുകൊ
ണ് ഡൽഹറി അതറിർത്തറിയറിൽ 
മൂന്ന് രകന്ദ്രങ്ങെറിലായറി െറിലയറ
പെറിച്ചത.് രകാവറിഡ ്മഹാമാരറിയറിൽ 
രാെ്യും വറിറങ്ങലറിച്െറിന്നരപൊൾ
രപാലും മരണുംവരറി്ാൻ തയ്ാ
റായറിവന്ന കർഷകർ ഒരു ചുവടു
രപാലും പുറരകാട്ടുവച്ചറില്. ഡൽ
ഹറിയറിണ്ല ണ്കാടുുംചൂടുും ണ്കാടുുംത
ണുപ്ും അവരുണ്ട രപാരാട്ടവീര്യ
ത്തറിെ് ഇെ്മുണ്ാ്റിയറില്. ണ്ക

ഒരു വർഷത്തിലേറെ  ഉശതിരാർന്ന ല�ാരാട്ടം നടത്തി രാജ്യറത് കർഷകർ 
ഐതതിഹാസതിക വതിജയടം കരസ്ഥമാക്തിയതിരതിക്കുന്നു. ദതില്തിയുറട അതതിർത്തികളതിൽ 
ഒരു പുതുചരതിത്ടം ലരഖറപെടുത്തിയ കർഷകസമരത്തിററെ വതിജയവാർത് രാ
ജ്യറമമ്ാടുമുള്ള മർദ്തിത ജനങ്ങളതിൽ ആലവശത്തിററെ പുളകമണതിയതിച്ചു. ഉന്ന
തമായ ജനാധതി�ത്യ മൂേ്യങ്ങലളാറട ഒരു പ്രല്ാഭടം എങ്ങതിറന സടംഘടതിപെതിക്
റപെടണറമന്നന് രാജ്യത്തിനാറക മാതൃക കാട്തിയ സമരമായതിരുന്നു അതന്. പ്രല്ാ
ഭടം ഉയർത്തിയ ഡതിമാന്റുകളതിൽ സന്തിയതില് എന്നതായതിരുന്നു കർഷക പ്രല്ാ
ഭത്തിററെ മുഖമുദ്ര. നതിശ്ചയദാർഢ്യമായതിരുന്നു അതതിററെ കരുത്ന്. ത്യാഗമലനാ
ഭാവമായതിരുന്നു അതതിററെ പ്രഭ. ‘അനീതതിയുറട റവടതിയുണ്ടകൾ ഒറരാറ്റ നതിെയതി
ലൂറട അലനകറര റകാല്ലുകയാണന്. അനീതതി സഹതിക്കുകറയന്നതന് അ�മാനക
രമാണന് ’, ഈ വർഷാരടംഭത്തിൽ സമരഭൂമതിയതിൽ ജതിവൻ റവടതിഞ്ഞ രാടം സതിടംഗന് 
എന്ന സതിഖന് പുലരാഹതിതൻ കുെതിച്ച ഈ വാക്കുകൾ ദതില്തി കർഷക സമരത്തിററെ 
ഒന്നാറകയുള്ള വതികാരമായതിരുന്നു.
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(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

(1-ാം ശേജില് നിന്്)
ട്ടുറരപൊണ്ട, ധീരതരയാണ്ട അവർ 
രപാരാട്ടഭൂമറിയറിൽ െറിലണ്കാണ്ടു. 
ആഹാരത്തറിന് ദൗർലഭ്യരമാ, 
അസുഖും മൂലമുള്ള സഹപ്രവർത്ത
കരുണ്ട മരണങ്ങരൊ ഒന്ും അവണ്ര 
തെർത്തറിയറില്. ഭരണാധറികാരറി
കൾ വച്െീട്ടറിയ ഭഷേണും, ഉപ
ചാരത്തറിണ്ന് രപരറിൽരപൊലും സ്വീ
കരറി്ാൻ അവർ തയ്ാറായറില്. 
പാകണ്പെടുത്തറിണ്്ാണ്ടുവന്ന പാ
വണ്പെട്ടവണ്ന് ണ്റാട്ടറിയും പരറിപ്ക
ററിയും ണ്വറുംെറിലത്തറിരുന്ന് കഴറിച്ച് 
രാെ്യത്തറിെ് അവർ ഒരു സരദേശും 
െൽകറി. അധറികാരറികളുണ്ട അപെ
്ഷണങ്ങൾക്കുരവണ്റി സ്വാഭറി
മാെും െഷ്ടണ്പെടുത്തരുണ്തന്ന ്അവർ 
െെങ്ങണ്െ ഓർമ്റിപെറിച്.   

കർഷകരുണ്ട െന്മയ്ക്കുരവണ്റി
യാണീ െറിയമങ്ങൾ എന്ന് പുല
മ്റിണ്്ാണ്് അവണ്ര കബെറിപെറി
്ാണ്മന്നാണ് രമാദറിയും കൂട്ടരുും 
ആദ്യും കരുതറിയത്. അത് വറില
രപൊവറിണ്ല്ന്ന് കണ്രപൊൾ സമ
രണ്ത്ത അധറിരഷേപറി്ാനുള്ള 
െീ്ങ്ങൊയറി. സമര്ാർ സമ്
ന്നകർഷകരാണ്ണന്ും ഖലറിസ്ഥാൻ 
തീവ്രവാദറികൊണ്ണന്ും സമരെീ
വറികൊണ്ണന്ണ്മാണ്്യള്ള വറി
ലണ്കട്ട ആരഷേപങ്ങൾ കർഷകർ 
പുച്റിച്തള്ളറി. അധറിരഷേപങ്ങൾ 
വറിലരപൊകുന്നറിണ്ല്ന്കണ്രതാ
ണ്ട ഗവണ്മെന്് ചർച്ചാപ്രഹസെും 
ആരുംഭറിച്. െറിയമങ്ങെറിൽ ണ്ചററിയ 
രഭദഗതറികൾ വരുത്തറി കർഷക
ണ്ര പറിന്റിരറിപെറി്ാണ്മന്ന ഗവണ്മെ
ന്റിണ്ന് കണക്കുകൂട്ടലും ണ്പാെറിഞ്ഞു. 
പലവട്ടും ചർച്ച െടത്തറിയറിട്ടുും െറി
യമങ്ങൾ പറിൻവലറി്ാണ്ത പറി
രന്നാട്ടറില് എന്നവർ ആവർത്തറിച്. 
തുടർന്ന് സർ്ാർ പ്രതറികാര െട
പടറികെറിരലയ്ക് തറിരറിഞ്ഞു. കർഷ
കരുണ്ട വരവ് തടയാൻ ശത്രുരാ
െ്യരത്താട് യദ്ധസമയത്ത് വക
ണ്്ാള്ളുന്ന സമീപെമാണ് ഗവ
ണ്മെന്് സ്വീകരറിച്ചത്. കറിടങ്ങുക
ളുും മതറിലകളുും മുള്ളുരവലറികളുും 
ലാത്തറിച്ചാർജ്ും കണ്ീർവാതക
വുും െലപീരങ്റിയണ്മാണ്് പ്രരയാ
ഗറി്ണ്പെട്ടു. സമരഭൂമറിയറിൽ കുടറി
ണ്വള്ളവുും വവദയുതറിയും ഇന്ർ
ണ്െറ്ും െറിരഷധറിച്. മാദ്ധ്യമപ്രവർ
ത്തകർ്് വറിലര്ർണ്പെടുത്തറി. 
സമരത്തറിെനുകൂലമായറി ററിരപൊർ
ട്ടുണ്ചയ്യുന്ന മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകർ
ണ്്തറിണ്ര രാെ്യരരോഹക്കുറ്ും ചു
മത്തറി കള്ളര്ണ്സ്ടുത്തു.

കർഷക സമരത്തറിൽ ൊൊ
ൊതറി മതസ്ഥർ ഉണ്ായറിരുന്. 
ഭരണപഷേത്തുും പ്രതറിപഷേത്തുും 
രചർന്െറിന്നവർ ഉണ്ായറിരുന്. 
പലസുംസ്ഥാെങ്ങെറിൽെറിന്ും 
വന്നവരുും പല ഭാഷ സുംസാരറി
ക്കുന്നവരുും പല രവഷ്ാരുമു
ണ്ായറിരുന്. പരഷേ അവർണ്്
ല്ാും ഒരര മെസ്ായറിരുന്. അവർ 
ഒരുമറിച്ച് ഭഷേണും പാചകും ണ്ചയ്തു. 
ഒരുമറിച്ചറിരുന്ന് കഴറിച്. ഒരുമറിച്ച് 
ഉറങ്ങറി. ഒന്നറിച്െറിന്ന് ണ്പാരുതറി. 

െീവറിതവുും സമരവുും സമെ്വയറി
ക്കുന്ന  മരൊഹര ദൃശ്യമാണ ്െമ്ൾ 
ഡഹറിയറിൽ കണ്ത്. ആരഗാെീ
കരണ കാലഘട്ടത്തറിൽ െറിരന്
രും അക്രമണങ്ങൾ്് ഇരയായറി
ണ്്ാണ്റിരറിക്കുന്നതറിൊൽ െെ
ങ്ങൾ്് തുടർച്ചയായറി ണ്തരുവറി
ലറിറരങ്ങണ്റിവരുണ്മന്നത് ഒരു യാ
ഥാർത്്യമാണ.് സമരും െീവറിതവുും 
െീവറിതവശലറിയമായറിത്തീരരണ് 
സാഹചര്യമാണ ്യഥാർത്ത്തറിൽ 
െറിലവറിലള്ളത.് രകാർപെരററ്് കമ്
െറികളുണ്ട ദാസ്യവൃത്തറി ഏണ്റ്ടു
ത്തറിരറിക്കുന്ന ഭരണാധറികാരറികൊ
കണ്ട്ട െെങ്ങളുണ്ട എതറിർപെറിണ്െ 
അമർച്ച ണ്ചയ്ാൻ സർവ്വ അടവു
കളുും പയറ്ും. ൊതറിയണ്ടയും മത
ത്തറിണ്ന്യണ്മാണ്  ്രപരറിൽ  അവർ 
െെങ്ങണ്െ ഭറിന്നറിപെറിച്ച് െെകീയ 
ഐക്യും തകർക്കുും. കപട പ്രശ് െ
ങ്ങണ്െ പർവ്വതീകരറിച്ച്, യക്റി 
രബാധും ണ്കടുത്തറി െെങ്ങണ്െ 
ആട്ടറിൻപറ്ങ്ങണ്െരപൊണ്ല അനു
സരണയള്ളവരാ്റിമാറ്ും. രാെ്യ
സ് രെഹും ഭാവറിച്ച്  െെങ്ങളുണ്ട 
രാഷ്ട്രീയ രബാധണ്ത്തയും വറിമർ
ശൊത്മക മരൊഭാവണ്ത്തയും 
ണ്കടുത്തുും. പാർലണ്മന്ററി കസർ
ത്തുകെറിൽ തെച്ചറിട്ട് അവരുണ്ട കർ
മ്രശഷറി തകർക്കുും. ചരറിത്ും തറി

രുത്തറിണ്യഴുതറി െെങ്ങണ്െ െറിരാ
യധരാക്കുും. അരാഷ്ട്രീയത പടർ
ത്തറി അവണ്ര രാഷ്ട്രീയമായറി വന്്യും
കരറിച്ച് ചൂഷണവ്യവസ്ഥണ്യ സും
രഷേറിച്െറിർത്തുും. ഈ ഹീെപദ്ധ
തറികൾണ്്ല്ാുംരെണ്ര വറിരൽ ചൂ
ണ്റിണ്്ാണ്ാണ് കർഷക സമരും 
സ്വതന്ത്രഭാരത ചരറിത്ത്തറിൽ മാ
യാത്ത മുരേ പതറിപെറിച്ചത്. 

തറികച്ും െൊധറിപത്യപരവുും 
സമാധാെപരവുമായ സമരരീതറി 
മുറണ്കപെറിടറിച്ണ്കാണ്ാണ് കർഷ
കർ സർ്ാരറിണ്ന് കുതന്ത്രങ്ങണ്െ 
രെരറിട്ടത്. ററിപെബ്റിക് ദറിെമായ 
െനുവരറി 26െ് ണ്ചരങ്ാട്ടയറിരലയ്ക് 
കർഷകർ അതറിഗുംഭീര മാർച്ച് 
സുംഘടറിപെറിച്. ഈ അവസരും 
ഉപരയാഗണ്പെടുത്തറി സമരണ്ത്ത 
അടറിച്ചമർത്താൻ ഒരു ഹീെതന്ത്രും 
സർ്ാർ ആവറിഷ് കരറിച്. സർ
്ാരറിണ്ന് പറിണറിയാളുകൊയ 
ചറിലർ രദശീയപതാക ഉയർത്താൻ 
ശ്രമറിക്കുകയും അതറിണ്െ രെരറിടാ
ണ്െന്നരപരറിൽ സമരണ്ത്ത അവ
രഹെറി്ാനുും അടറിച്ചമർത്താനു
മുള്ള പദ്ധതറി ആവറിഷ് കരറിക്കുക
യമാണ് ണ്ചയ്തത്. എന്നാൽ സർ

്ാരറിണ്ന് ഗൂഢാരലാചെ തുറന്
കാട്ടറി സമരരെതൃത്വും ധീരമായ 
െറിലപാണ്ടടുത്തരതാണ്ട അതുും 
വറിലരപൊയറില്. പരഷേ, െറിരവധറി 
കർഷകരുണ്ടരമൽ രാെ്യരരോഹ 
വകുപ്കൾ രചർത്ത് കള്ളര്സ് 
ചമയ്ക്കുകയും പലണ്രയും അറസ്റ് 
ണ്ചയ്യുകയമുണ്ായറി. ആവൊഴറി
യറിണ്ല മുഴുവൻ ആയധങ്ങളുും പ്ര
രയാഗറിച്ചറിട്ടുും കർഷകരുണ്ട െറിശ്ച

യദാർഢ്യത്തറിെ് ഒരു രപാറൽ
രപാലും ഏല്പറി്ാൻ സർ്ാരറി
ൊയറില്. ആറമാസും കഴറിയാനുള്ള 
ഭഷേണും കരുതറിവന്ന കർഷകർ 
രമാദറി ഗവണ്മെന്റിണ്െ താണ്ഴയറി
റ്റിരയ പറിൻവാങ്ങൂ എന്ന് പ്ര

ഖ്യാപറിച്. 
തുടർന്ന് അവസാെ അടണ്വ

ന്ന െറിലയറിൽ ഗവണ്മെന്് സുപ്രീും
രകാടതറിണ്യ ഇടണ്പടുത്തറി കർഷ
കണ്ര പറിന്റിരറിപെറി്ാനുള്ള കരു
്ൾ െീ്റി. ഏകപഷേീയമായറി 
ൊലുംഗ സമറിതറി്് രൂപും െൽ
കറിണ്്ാണ്് ഒരു ഒത്തുതീർപെറിെ് 
രകാടതറി ശ്രമറിച്. കർഷകർ്് 
അവരുണ്ട ആവലാതറികൾ ഈ 
കമ്റിറ്റി്് മുമ്ാണ്ക അവതരറിപെറി
്ാമണ്ത്! തങ്ങൾ സുപ്രീുംരകാട
തറിണ്യ സമീപറിച്ചറിട്ടറിണ്ല്ന്ും സർ
്ാർ പാസ്ാ്റിയ െറിയമങ്ങൾ
ണ്്തറിണ്രയാണ് സമരണ്മന്ും 
കർഷകർ വ്യക്മാ്റി. തുടർന്ന് 
ഒന്നരവർഷരത്ത്് െറിയമങ്ങൾ 
മരവറിപെറിച്ചതായറി രകാടതറി പ്രഖ്യാ
പറിച്. ആ പ്രരലാഭെണ്ത്തയും കർ
ഷകർ ചങ്കുറരപൊണ്ട രെരറിട്ടു. െറി
യമങ്ങൾ പൂർണമായറി പറിൻവലറി
ച്ചാരല സമരും അവസാെറിപെറിക്കൂ 
എന്ന ഉറച്ച െറിലപാടാണ് അവ
ണ്രടുത്തത്. 

ഏറ്വുണ്മാടുവറിൽ െറിയമങ്ങൾ 
പറിൻവലറിക്കുന്നതായറി പ്രധാെമ
ന്ത്രറി്് പ്രഖ്യാപറിര്ണ്റിവന്. 

കർഷകരരാട് ഷേമ രചാദറിക്കുക
യും ണ്ചയ്തു. എന്നാൽ പാർലണ്മന്് 
പാസാ്റിയ െറിയമും റദ്ാകണ
ണ്മങ്റിൽ പാർലണ്മന്റിൽ പുതറിയ 
ബറിൽ അവതരറിപെറിച്ച് പാസ്ാ്
ണണ്മന്ന് അററിയാവുന്ന സമരരെ
തൃത്വും അതുവണ്ര സമരും പറിൻവ
ലറി്റിണ്ല്ന്ന െറിലപാടറിൽ ഉറച്
െറിന്. എത്യും ണ്പണ്ട്ടന്ന് ഈ 
പ്രക്രറിയ പൂർത്തറിയാ് ാൻ ഇരതാണ്ട 

ഗവണ്മെന്് െറിർബന്റിതമായറി.
കമാർഷിക നിയമങ്ങൾ 
ചകമാർപ്പചേറ്ുകെുളെ  
നിർദ്ദയമമായ �ൂഷണത്ിളറെ 
്രമാതളയമാരുക്ൽ

ആരഗാെീകരണ െയങ്ങൾ 
രാെ്യത്ത് പറിടറിമുറ്ാൻ തുടങ്ങറി
യതറിനുരശഷും െറിരന്രമായ ആക്ര
മണങ്ങൊണ് കാർഷറികരമഖല 
രെരറിട്ടുണ്കാണ്റിരറിക്കുന്നത്. ഗാട്ട് 
കരാററിെ് രശഷും ആസറിയാൻ, 
ആർസറിഇപറി കരാറകളുും രുംഗത്തു
വന്. ഈ കാലയെവറിൽ ൊലര 
ലഷേും കർഷകരാണ് ആത്മഹ
ത്യ ണ്ചയ്തത്. കർഷകരുണ്ട ഉല്പ
ന്നങ്ങൾ സർ്ാർ െറിയന്ത്രറിത 
ചന്കെറിൽ വറിറ്ഴറി്ാനുള്ള വഴറി
യടച്ചാണ് രമാദറി ഗവണ്മെന്് കാർ
ഷറികരുംഗത്ത് പുതറിയ െറിയമങ്ങ
ളുമായറി പ്രരവശറിച്ചത്. സുംഭരണ
ത്തറിനുരമൽ സ്വകാര്യവത്് രണ
ത്തറിെ് പരവതാെറി വറിരറിക്കുന്ന 
പുതറിയ െറിയമങ്ങൾ കാർഷറികരും
ഗരത്ത്് കടന്വരുന്ന രകാർപ
രററ്് ഭീമന്മാർ്് ഈ രമഖലയാ
ണ്ക അടറിയറ വയ്കാൊണ് ലഷേ്യും 
വച്ചത്. സുംഭരണരുംഗത്തുെറിന്
ള്ള സർ്ാർ പറിന്മാറ്ും രറഷൻ 
സുംവറിധാെണ്ത്തരപാലും അട്ടറിമ
ററിക്കുും. ഭഷേ്യ സുരഷേണ്യത്തണ്ന്ന 
അപകടത്തറിലാക്കുന്ന ഈ െറിയ
മങ്ങൾ കർഷകണ്ര  മാത്മല് രാ
െ്യണ്ത്ത ബഹുഭൂരറിപഷേണ്ത്തയും 
ഗുരുതരമായറി ബാധറിക്കുന്നതാണ്. 
ആദ്യ പ്രഹരും ഏറ്വാരങ്ങണ്റി 
വരുന്നത് കർഷകരാണ്ണന്മാ
ത്ും. വവദയുതറി ബറിൽ-2021ഉും 
കാർഷറികരമഖലണ്യ മാത്മല് 
ണ്ചറകറിട ഉല്പാദെ രമഖലണ്യയും 
ണ്ചറകറിട വ്യാപാര രമഖലണ്യയും 
ഉപരഭാക്ാ് ണ്െയണ്മാണ്  ്വെണ്ര 
പ്രതറികൂലമായറി ബാധറിക്കുന്നതാ
ണ്. ഈ യാഥാർത്്യങ്ങൾ തറി
രറിച്ചററിഞ്ഞാണ് കർഷകർ വറിട്ടുവീ

ഴ്ചയറില്ാണ്ത്താരു രപാരാട്ടത്തറിണ്ൊ
രുങ്ങുന്നത്.

രലാക പട്ടറിണറി സൂചറികയറിൽ 
101-ാും സ്ഥാെും അലങ്രറിക്കുന്ന 
ഒരു ദരറിരേ രാെ്യമാണ് െമ്മുരടത്. 
എന്നാൽ രാെ്യണ്ത്ത ശതരകാടീ
ശ്വരൻമാർ രലാക പട്ടറികയറിൽ 
മുൻപന്റിയറിൽ െറിൽക്കുന്നതുണ്കാ
ണ്് വറികസ്വര രാെ്യണ്മരന്നാ താ
രതരമ്യെ വറികസറിത രാെ്യണ്മരന്നാ 
ഒണ്്യള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ 
നൂറരകാടറിയറിരലണ്റ ദരറിരേർ്് 
ചുമര്ണ്റിവരുന് എന്മാത്ും. 
രലാകത്ത് ഏറ്വുമധറികും ണ്താ
ഴറിൽരഹറിതരുള്ള, ഏറ്വുും െറികു
തറിഭാരും അടറിരച്ചല്പറിക്കുന്ന രാെ്യ
വുും ഇന്്യ തണ്ന്ന. ഇത്തരണ്മാരു 
രാെ്യത്ത് കാർഷറിരകാല്പാദെും 
വർദ്ധറിപെറി്ാനുും അതറിണ്ന് രെട്ടും 
െെസാമാെ്യത്തറിെ് ലഭ്യമാ്ാ
നുും ശ്രമറിര്ണ് സർ്ാരാണ് 
കാർഷറികരമഖലണ്യ രകാർപരറ
റ്കൾ്് തീണ്റഴുതാൻ രകാപ്കൂട്ടു
ന്നത്. ഈ ദുഷ്ടലാ്് തറിരറിച്ചററി
ഞ്ഞതുണ്കാണ്ാണ് രാെ്യത്തറിനു
രവണ്റി എന്നരപരറിൽ രകന്ദ്രഗവ
ണ്മെന്് ആെയറിച്ച കാർഷറിക െറി
യമങ്ങണ്െ കർഷകർ െറിരാകരറിച്ചത.്

ഒരു െൊധറിപത്യ സുംവറിധാ
െത്തറിെ് െറിര്ാത്ത രീതറിയറിലാ
ണ് രാെ്യത്തറിണ്ന് ഭാവറി അപക
ടത്തറിലാക്കുന്ന ഈ കരറിെറിയമ
ങ്ങൾ രമാദറി ഗവണ്മെന്് പാർല
ണ്മന്റിൽ പാസ്ാ്റിണ്യടുത്തത്. 
രാെ്യസഭ ശബ്ദരവാരട്ടാണ്ട ബറിൽ 
പാസ്ാ്റിയതായറി പ്രഖ്യാപറിക്കു 
കയായറിരുന്. െറിയമങ്ങൾ പറിൻ
വലറി്ാനുള്ള ബറില്റിൻരമലാക
ണ്ട്ട ഒരു ചർച്ചയും അനുവദറിച്ചതു
മറില്. രാെ്യത്തറിണ്ന് സമ്ദ്ഘട
െയറിൽ വലറിയ പ്രത്യാഘാതമു 
ണ്ാ്ാൻരപാന്ന രൊട്ടുെറിരരാ
ധെും, രലാക്ഡൗൺ തുടങ്ങറിയ
വണ്യാണ്്യും ഏകപഷേീയമായ 
പ്രഖ്യാപെങ്ങെറിലൂണ്ട െടപെറിലാ
ക്കുകയായറിരുന്. െറിഎസ് ടറി രപാ
ലള്ള കാതലായ വറിഷയങ്ങെറിൽ
രപാലും പാർലണ്മന്റിൽ ഫലപ്ര
ദമായ ചർച്ചരയാ പ്രതറിപഷേ അഭറി
പ്രായും മാെറിക്കുന്ന െറിലപാരടാ 
ഉണ്ായറില്. പ്രതറിരരാധ രുംഗത്ത
ട്ും വകണ്്ാള്ളുന്ന െടപടറിക
െറിലും കരാറകെറിലുംവണ്ര രസ്വച്ാ
പരമായ െറിലപാടാണ് രമാദറിഗ
വണ്മെന് ്സ്വീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളത.് ഇത്ത
രണ്മാരു ഗവണ്മെന്റിണ്െയാണ് 
കർഷകപ്രരഷോഭും മുട്ടുകുത്തറിച്ചത.് 

കർഷകസമരവിജയത്ിളറെ 
്രമാഠങ്ങൾ

കർഷകസമര വറിെയും യാദൃ
ശ്ചറികമായറി സുംഭവറിച്ചതല്. വരുും
കാല സമരങ്ങൾ്് പ്രരചാദെരമ
കുന്ന ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അത് 
സമ്ാെറിച്ചറിട്ടുണ്്. ഏണ്തങ്റിലണ്മാ
രു പാർട്ടറി അണ്ല്ങ്റിൽ മുന്നണറി രെ
തൃത്വും െൽകുന്ന സമരങ്ങൾ താൽ
്ാലറികമായ പാർലണ്മന്ററി രെ

apgp-h³ Un-amâp-Ifpw t\-Spwh-sc ka-cw Xp-Scpsa-¶  
\n-e-]m-Sn-epd¨v kw-bp-à In-km³ tamÀ¨

2021 ജനുവരിയില്  കാസര്ശാഡുനിന്് തിരുവനന്തപുരശത്ക്് 
എസ്  യുസിഐ(സി)യും എഐടകടകഎംഎസം സംയുക്തമായി  
സംഘെിപ്ിച്ച കര്ഷക സമര ഐക്യദാര്ഢ്യ ജാഥ

സമരടത് േിന്തുണച്ച് 2020 ഡിസംബര്  11ന് സംഘെിപ്ിച്ച രാജ്ഭവന് മാര്ച്ച്



3ഡിസംബര് 2021

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

(2-ാം ശേജില് നിന്്)

അധറികാരത്തറിൽവരുന്ന രകന്ദ്ര
-സുംസ്ഥാെ ഗവമെന്റുകൾ െടപെറി
ലാക്കുന്ന തറികച്ും െെരരോഹകര
മായ െയങ്ങണ്െരപൊലും ണ്ചറത്തു
രതാല്പറി്ാൻ കഴറിയാറമറില്. െെ
െീവറിതത്തറിൽ ഇത ്സൃഷ്ടറിച്ചറിരറിക്കുന്ന 
പ്രതറിസന്റി പറഞ്ഞററിയറി്ാൊ
വാത്തതാണ.് പകൽണ്്ാള്ളരപാ
ണ്ല െടക്കുന്ന ണ്പരട്ാെറിയും വറില
വർദ്ധെവുരപാലും െറിർബാധും െെ
ങ്ങൾക്കുരമൽ അടറിരച്ചൽപെറി ണ്പെ
ടുന്നത് ഇത്തരണ്മാരു സാഹചര്യ
ത്തറിലാണ.് ഈ ഭരണ-പ്രതറിപഷേ 
സമവായും തറിരറിച്ചററിഞ്ഞതുണ്കാ
ണ്ാണ് കർഷകർ ഒരു പാർട്ടറിയ
ണ്ടയും ണ്കാടറി്ീഴറിൽ അണറിെറി
ര്ാണ്ത സ്വരമധയാ സുംഘടറിച്ച് 
മുരന്നാട്ടുവന്നത്. ഒരു പാർട്ടറിയണ്ട
യും ഇച്ാനുസരണും സമരും പാതറി
വഴറിയറിലരപഷേറി്ാണ്ത വറിെയും 
പറിടറിച്വാങ്ങാൻ അവർ്് കഴറി
ഞ്ഞതുും അതുണ്കാണ്ടുതണ്ന്ന.

എന്നാൽ കർഷക സമരും ണ്വ

റണ്മാരു ആൾക്കൂട്ട സമരരമാ ണ്വറും 
ണ്പാട്ടറിണ്ത്തററിരയാ ആയറിരുന്നറി
ല്. തീക്ഷ്ണമായ െീവറിതാനുഭവങ്ങ
െറിൽെറിന്ന് പാഠും ഉൾണ്്ാണ്് 
ഒരു െെവറിഭാഗും െറിശ്ചയറിച്റച്ച് 
െടത്തറിയ രപാരാട്ടമായറിരുന് 
അത്. നൂററിലധറികും കർഷക സും
ഘടെകണ്െ ഉൾണ്്ാള്ളുന്ന സും
യക് കറിസാൻ രമാർച്ച ഏകമെ
രസ്ാണ്ട മുരന്നററിയത് അവണ്ര 
സങ്കുചറിത താല്പര്യങ്ങെല് െയറിച്ച
ത് എന്നതുണ്കാണ്ാണ്. ണ്സപ്റ്ും
ബർ 27െ് െടന്ന ഭാരത് ബദേ് 
അട്മുള്ള വമ്ൻ സമരങ്ങൾ 
വറിെയകരമായറി െടത്താൻ അവർ
്് കഴറിഞ്ഞത് അവണ്ര പറിന്തുണ
ക്കുന്ന അഞ്ഞൂററിരലണ്റ സുംഘട
െകണ്െ ത്യാരഗാജ്്വലമായ സമ
രത്തറിണ്ന് വീറും സൗരഭ്യവുും പക
ർന്ന് രകാർത്തറിണ്റി െറിർത്താൻ 

ങ്ങെറിലൂണ്ട താണ്ഴത്തലത്തറിൽവ
ണ്ര തീരുമാെങ്ങൾ ണ്കാണ്ണ്ത്തറി
്ാനുും അത് സ്വന്ും തീരുമാെ
ങ്ങൊയറി ഏണ്റ്ടുപെറി്ാനുും കഴറി
ഞ്ഞത് സമരവറിെയത്തറിൽ െറിർ
ണ്ായകമായറി. ഹരറിയാെയറിണ്ല 
രപാലീസ് അതറിക്രമണ്ത്തയും 
ലഖറിുംപൂർ രഖരറിയറിണ്ല ഗുണ്ാവറി
െയാട്ടണ്ത്തയണ്മാണ്് സമചറിത്ത
തരയാണ്ട  രെരറിടാൻ ഒരു കൂട്ടായ 
സമര പ്രക്രറിയ സുംയക് കറിസാൻ 
രമാർച്ചണ്യ പ്രാപ്തമാ്റി്ഴറിഞ്ഞറി 
രുന്. ററിപെബ് െറിക് ദറിെത്തറിൽ 
അരരരങ്ങററിയ സർ്ാർ വറിലാസും 
ഗുഢാരലാചെരപാലും കൃത്യമായറി 
വറിലയറിരുത്താനുും അണറികെറിലും 
അനുഭാവറികെറിലും ഒരു ആശയ
ക്കുഴപെുംരപാലും സൃഷ്ടറി്ാൻ ഇട
യാ്ാണ്ത സമവരക്യും കാത്തു
പുലർത്താനുും സമരരെതൃത്വണ്ത്ത 
പ്രാപ്തമാക്കുുംവറിധും സുംഘടൊപ
രവുും രാഷ്ട്രീയവുമായ വവഭവവുും 
അവർ രെടറി ഴറിഞ്ഞറിരുന്. സമരും 

പറിൻവലറി്ാൻ മറിത്ങ്ങൊയറി 
ഒത്തുകൂടറിയവരറിൽെറിന്രപാലും 
സമ്ർദ്ങ്ങൾ ഉണ്ായരപൊഴുും ഒരു 
െെതരയാടുള്ള പ്രതറിബദ്ധത ഉയർ
ത്തറിപെറിടറിച്ച ്അവർ മുരന്നാട്ടുരപായറി. 
അതുണ്കാണ്ാണ് ണ്പാടുന്നണ്െ 
ആരുംഭറിച്ച് വലറിയ െെപറിന്തുണ 
രെടറി വെർന്വരുന്ന സമരങ്ങൾ
രപാലും കാര്യമാണ്യാന്ും രെടാണ്ത 
പറിൻവാങ്ങുന്ന വർത്തമാെകാല
ത്ത് അതറിൽെറിന്ും ഭറിന്നമായറി 
ഡറിമാന്റുകൾ രെടറിണ്യടുത്തുണ്കാ
ണ്് ചരറിത്ത്തറിൽ ധീരരാദാത്ത
മായ ഒരു അദ്ധ്യായും എഴുതറിരച്ചർ
്ാൻ കർഷക സമരത്തറിൊയത.്

ഭരണും രകാർപെരററ്കൾ്് 
രവണ്റിയാണ് എന്ന് കർഷകസ
മരും പ്രഖ്യാപറിക്കുരമ്ാൾ അണ്താരു 
രാഷ്ട്രീയ തറിരറിച്ചററിവറിണ്ന് സൂചെ
യാണ് െൽകുന്നത.് ബ്ീട്ടറിഷ് വാഴ്ച 

പറിടറി വരുന്ന അതറിസമ്ന്നരാണ് 
എന്ന മെസ്റിലാ്ലറിരലയ്ക് ഈ 
സമരും കർഷകണ്ര മാത്മല് െെ
സാമാെ്യണ്ത്തയും ണ്ചററിണ്യാരെ
വറിണ്ലങ്റിലും എത്തറിച്ചറിട്ടുണ്്. 
ഈശ്വർ അള്ള രതരര ൊും എന്ന് 

ല്ാും കൃത്റിമമായറി ഉന്നയറി്ണ്പെ
ടുന്നതാണ്ണന്ും സൂചെയണ്്. 
ഹറിന്ദു-മുസീും സ്പർദ്ധയണ്ട അതറി
പ്രസരുംണ്കാണ്് അപകടകരമായ 
പതെത്തറിരല് ്കൂപ് കുത്തറിണ്്ാ
ണ്റിരുന്ന ഉരത്തരരന്്യയറിൽ മരത

ങ്ങൾ്് അവസരും ഉണ്ായത് 
ഉരത്തരരന്്യൻ രാഷ്ട്രീയണ്ത്തയും 
സാമൂഹറിക അന്രീഷേണ്ത്തയും 
മാത്മല് സ്വാധീെറിക്കുക, രാെ്യ
ത്താണ്ക അത് അനുരണെങ്ങൾ 

ബഹു. പ്രധാെമന്ത്രറി,
രാെ്യണ്ത്ത രകാടറി്ണ്റി

െ് കർഷകർ 2021 െവുംബർ 
19െ് രാവറിണ്ല രാഷ്ട്രരത്താടായറി 
താങ്ൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ രകട്ടു. 
11 തവണ ചർച്ച െടത്തറിയരപൊ
ഴുും രണ്ടുകൂട്ടർക്കുും ഗുണകരമായ 
തീരുമാെത്തറിണ്ലത്തുന്നതറിനുപ
കരും ഏകപഷേീയമായ പ്രസ്ാ
വെകളുണ്ട വഴറിയാണ് താങ്ൾ 
ണ്തരണ്ഞ്ഞടുത്തത്. എങ്റിലും 
മൂന്ന് കാർഷറിക കരറിെറിയമങ്ങ
ളുും പറിൻവലറിക്കുകയാണ്ണന്നററി
ഞ്ഞതറിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാ
ണ.് താങ്ൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾ സ്വാഗതും ണ്ചയ്യുകയും 
അവ എത്യും രവഗും െടപെറിലാ
ക്കുണ്മന്ന് പ്രതീഷേറിക്കു കയും 
ണ്ചയ്യുന്. 

പ്രധാെമന്ത്രറിെീ, മൂന്ന് കാർ
ഷറിക െറിയമങ്ങളുും പറിൻവലറി
ക്കുക എന്നത് മാത്മല് ഈ പ്ര
രഷോഭത്തറിണ്ന് ആവശ്യണ്മന്ന് 
താങ്ൾ്് െന്നായററിയാും. സും
യക് കറിസാൻ രമാർച്ച സർ്ാ
രുമായള്ള ചർച്ചകളുണ്ട തുട്
ത്തറിൽതണ്ന്ന മൂന്ന് സുപ്രധാെ 
ആവശ്യങ്ങൾകൂടറി ഉന്നയറിച്ചറി
രുന്. 

1. കാർഷറിക ണ്ചലവുകണ്െ 
അടറിസ്ഥാെമാ്റി, എല്ാ കാർ
ഷറിക ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുും ഉൽ
പാദെ ണ്ചലവറിണ്ന് 50% എുംഎ
സ് പറി െൽകണണ്മന്നത് സുംബ
ന്റിച്ച െറിയമെറിർമാണും െടത്ത
ണും. അതറിലൂണ്ട കർഷകർ്് 
അവരുണ്ട ഉൽപന്നങ്ങൾ് ്സർ
്ാർ പ്രഖ്യാപറിച്ച എുംഎസ് പറി 
ലഭറിക്കുണ്മന്ന് ഉറപ്വരുത്താൻ 
കഴറിയും. (2011ൽ താങ്ൾകൂടറി 
അുംഗമായ കമ്റിറ്റിയാണ് ഇ്ാ
ര്യും സുംബന്റിച്ച ശുപാർശ െൽ
കറിയറിരറിക്കുന്നണ്തന്ും താങ്ളുണ്ട 
സർ്ാർ അധറികാരത്തറിൽ വന്ന
തറിെ് രശഷും ഇ്ാര്യണ്ത്തക്കു
ററിച്ച് പാർലണ്മന്റിൽ ഒരു വാക്കു

രപാലും ഉരറിയാടറിയറിട്ടറിണ്ല്ന്ും 
ഓർമറിപെറി്ണ്ട്ട)

2. സർ്ാർ പ്രഖ്യാപറിച്ച 
'വവദയുതറി രഭദഗതറി ബറിൽ
-2021'ണ്ന് കരട് പറിൻവലറിക്കുക 
(ഈ ബറിൽ പറിൻവലറിക്കുന്നതാ
യറി പ്രഖ്യാപറിച്ചറിരുന്ണ്വങ്റിലും 
അതറിെ് വറിപരീതമായറി പാർല
ണ്മന്റിണ്ന് കാര്യസൂചറികയറിൽ 
ഈ ബറിൽ കടന്കൂടറിയറിട്ടുണ്്) 

3. രാെ്യതലസ്ഥാെത്തറിണ്ല 
വായ മലറിെീകരണും സുംബന്റി
ച്ച െറിയമത്തറിൽ കർഷകർ്് 
ശറിഷേ െൽകാനുള്ള തീരുമാെും 
പറിൻവലറിക്കുക. (ഈ വർഷും 
ഏതാനുും കർഷകവറിരുദ്ധ െറിയ
മങ്ങൾ എടുത്തുകെണ്ഞ്ഞങ്റിലും 
ണ്സഷേൻ 15 വഴറി കർഷകണ്ര 
ശറിഷേറിക്കുവാനുള്ള പഴുതുകെറിട്ടറി
ട്ടുണ്്) 

താങ്ളുണ്ട പ്രസ്ാവെയറിൽ 
ഈ സുപ്രധാെ ആവശ്യങ്ങണ്െ 
സുംബന്റിച്ച പരാമർശങ്ങൾ 
ഇല് എന്നത് കർഷകണ്ര ഏണ്റ 
െറിരാശണ്പെടുത്തറിയറിരറിക്കുകയാ
ണ്. ഈ വമ്റിച്ച പ്രരഷോഭത്തറി
ലൂണ്ട മൂന്ന് കാർഷറിക െറിയമങ്ങൾ 
പറിൻവലറിക്കുണ്മന്ന് മാത്മല്, 
ഞങ്ങളുണ്ട അദ്ധ്വാെത്തറിെ ്ആവ
ശ്യമായ പ്രതറിഫലും െറിയമപര
മായറി ഉറപൊക്കുണ്മന്ും ആഗ്രഹറി
ച്ചറിരുന്.

പ്രധാെമന്ത്രറിെീ, കഴറിഞ്ഞ 
ഒരു വർഷമായറി െടക്കുന്ന ഐതറി
ഹാസറികമായ പ്രരഷോഭവുമായറി 
ബന്ണ്പെട്ട് ഏതാനുും പ്രശ് െ
ങ്ങൾകൂടറി ഉയർന്വന്നറിട്ടുണ്്. 
അവയ്ക്കുകൂടറി അടറിയന്ര പരറിഹാ
രും കണ്ണ്രത്തണ്തുണ്്. 

4. ദറില്റി, ഹരറിയാെ, ചണ്റി
ഗഢ്, യപറി എന്നറിവണ്യക്കൂടാ
ണ്ത രാെ്യണ്ത്തമ്ാടുമുള്ള ആയറി
ര്ണ്റിെ് കർഷകണ്ര (2020 
ജൂൺ മുതൽ ഇന്വണ്ര) നൂറക
ണ്റിെ് രകസുകെറിൽ കുടു്റി
യറിരറിക്കുക യാണ്. ഈ രകസു

കൾ എത്യും ണ്പണ്ട്ടന്ന് പറിൻ
വലറി്ണും.

5. ലഖറിുംപൂർ രഖരറി കൂട്ടണ്്ാ
ലയണ്ട സൂത്ധാരൊയ അെയ് 
മറിശ്ര ഇന്ും താങ്ളുണ്ട മന്ത്രറിസ
ഭയറിൽ അുംഗമായറിരറിക്കുകയും 
സ്വതന്ത്രൊയറി വറിഹരറിക്കുകയും 
ണ്ചയ്യുന്. അരദ്ഹും താങ്രൊടുും 
മറ്് മന്ത്രറിമാരരാടുണ്മാപെും  രവദറി 
പങ്റിടുകയും ണ്ചയ്യുന്. അരദ്ഹ
ണ്ത്ത എത്യും ണ്പണ്ട്ടന്ന് മന്ത്രറി
സഭയറിൽെറിന്ന് രാെറി വയ്റിക്കു
കയും അറസ്റ ്ണ്ചയ്യുകയും രവണും. 

6. ഈ പ്രരഷോഭത്തറിെറിട 
യറിൽ ഇതുവണ്ര ഏകരദശും 700 
കർഷകർ രക്സാഷേറികൊയറി
ട്ടുണ്.് അവരുണ്ട കുടുുംബങ്ങൾ്് 
െഷ്ടപരറിഹാരവുും പുെരധറിവാ
സവുും ഉറപൊ്ണും. രക്സാ
ഷേറികൊയ കർഷകരുണ്ട സ്മൃതറി 
മദേറിരും പണറിയന്നതറിൊയറി 
സറിുംഘു അതറിർത്തറിയറിൽ ഭൂമറി 
അനുവദറി്ണും.

 പ്രധാെമന്ത്രറിെീ, താങ്ൾ 
കർഷകരരാട് വീട്ടറിരലയ്ക് മട
ങ്ങാൻ അഭ്യർത്റിച്. ഞങ്ങൾ
്് ണ്തരുവുകെറിൽ കറിട്ാനു
ള്ള ഇഷ്ടും ണ്കാണ്ല് ഇവറിണ്ട 
കഴറിയന്നണ്തന്ന് പറയാൻ 
ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹറിക്കുന്. മറ്് 
വറിഷയങ്ങൾകൂടറി പരറിഗണറിച്ച് 
എത്യുംരവഗും വീടുകെറിരലയ്ക്കുും 
കൃഷറിയറിടങ്ങെറിരലയ്ക്കുും മടങ്ങണും 
എന്തണ്ന്നയാണ് ഞങ്ങളുണ്ട
യും ആഗ്രഹും. താങ്ളുും അതുത
ണ്ന്നയാണ് ആഗ്രഹറിക്കുന്നണ്ത
ങ്റിൽ മുകെറിൽ സൂചറിപെറിച്ച 6 വറി
ഷയങ്ങെറിലും സുംയക് കറിസാൻ 
രമാർച്ചയമായറി എത്യും ണ്പ
ണ്ട്ടന്ന് ചർച്ചയ്ക് തയ്ാറാവുക. 
അതുവണ്ര സുംയക് കറിസാൻ 
രമാർച്ച പ്രഖ്യാപറിത പരറിപാടറി
കളുമായറി പ്രരഷോഭും തുടരുക
തണ്ന്ന ണ്ചയ്യുും.

എന്ന്,
സുംയക് കറിസാൻ രമാർച്ച

kwØm-\-sa-¼mSpw k-a-c k-tµ-iw {]-N-cn-¸n-¨v  
F-sF-sI-sI-FwFkv

kwbp-à In-km³ tamÀ-¨ {]-[m-\-a-{´n-¡v \ÂIn-b I¯v

ട്ടങ്ങൾ മുൻെറിർത്തറിയള്ള തായറിരറി
ക്കുും. അതുണ്കാണ്ടുതണ്ന്ന മാററിമാററി 

കഴറിഞ്ഞതുണ്കാണ്ാണ്. കറിസാൻ 
മഹാപഞ്ായത്തുകൾരപാലള്ള 
ബൃഹത്തായ െെകീയ സുംരുംഭ

അവസാെറിപെറിച്ച് സ്വരദശറി ഭരണും 
സ്ഥാപറി്ണ്പെണ്ട്ടങ്റിലും അതറിണ്ന് 
ഗുണരഭാക്ാ്ൾ രാെ്യണ്ത്ത ഒരു

സമരരെതൃത്വും ഉരുവറിടുരമ്ാൾ 
ചൂഷറിതൻ മാത്മല് ചൂഷകനുും ൊ
തറി-മത രഭദങ്ങെറിണ്ല്ന്ും അണ്ത

തരമായ ഐക്യത്തറിണ്ന് പുതറിയ 
പാഠങ്ങൾ സമരരവദറിയറിൽ ഒന്നറി
ച്ച് അണറിെറിരന്ന് പഠറി്ാൻ ലഷേ

സമരടത് േിന്തുണയ്ക്കുന് കര്ഷക കൂട്ടായ്മകള് വളര്ത്ിടയടുത് ടതാടുപുഴയിടെയും സല്ത്ാന് ബശത്രിയിടെയും രാമങ്കരിയിടെയും സ്ിരം സമര ശകന്ദ്രങ്ങള്

കര്ഷക സമര വിജയടത് അഭിവാദ്യം ടെയ്് 2021 നവംബര് 29ന് 
ശകാഴിശക്ാെ് നെന് ടെഡ് ശോസ്റ് ഓഫീസ് മാര്ച്ച്



4 ഡിസംബര് 2021

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

(3-ാം ശേജില് നിന്്)

സൃഷ്ടറിക്കുണ്മന്ന് ഉറപൊണ്.
പൗരത്വ െറിയമരഭദഗതറി, രാ

മരഷേത്ും, കാശ്ീരറിണ്ന് പദവറി 
റദ്ാ്ൽ, യഎപറിഎയണ്ട രപരറി
ലള്ള രവട്ടയാടൽ തുടങ്ങറി ബറിണ്െപറി 
അനുവർത്തറിക്കുന്ന ഫാസറിസ്റ് 
സമീപെത്തറിണ്ന്യും അെ്യമത
ണ്വററിയണ്ടയും പ്രഖ്യാപെങ്ങൊയ 
ഭരണെടപടറികൾണ്്തറിണ്ര രാ
െ്യണ്മമ്ാടുും െൊധറിപത്യമെസ്ാ

ഷേറി പ്രതറിരഷധും ഉയർത്തറിയരപൊ
ണ്ഴാണ്്, അതറിണ്െയും വർഗ്ീയ
ധ്രുവീകരണത്തറിൊയറി ഉപരയാ
ഗറിക്കുന്ന കുടറിലതന്ത്രമാണ് അവർ 
പ്രരയാഗറിച്ചത്. എന്നാൽ കർഷ
കസമരത്തറിണ്ന് മുമ്റിൽ അവർക്കു 
കീഴടരങ്ങണ്റിവന്നത്, െെങ്ങണ്െ 
ഒന്നാണ്ക സഹെമായറിത്തണ്ന്ന 
ഒരുമറിപെറിക്കുന്ന ഡറിമാന്ായറിരുന് 
അത് ഉയർത്തറിയത് എന്നതറിൊ
ലാണ്. അതറിണ്ന് വറിെയമാകണ്ട്ട, 
െൊധറിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്കു
രവണ്റിയള്ള രപാരാട്ടത്തറിണ്ന് 
ശക്റി വർദ്ധറിപെറിക്കുകയും ണ്ചയ്തു. 
ൊതറിക്കുും മതവറിശ്വാസത്തറിനുും 
പ്രാരദശറിക പരറിഗണെകൾക്കുും 
അതീതമായറി െെങ്ങണ്െ ഐക്യ
ണ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കുന്ന ഡറിമാ
ന്റുകെറിൻരമലള്ള   െൊധറിപത്യ 
പ്രരഷോഭമാണ് ഫാസറിസ്റ്റുെയങ്ങ
ണ്െ ണ്ചറ്ാനുള്ള ഫലപ്രദമായ 
മാർഗ്ണ്മന്നതുും കർഷകസമരും 
െൽകുന്ന വറിലണ്പെട്ട പാഠമാണ്.    

രമാജ്യവ്യമാ്രകമമായ ബഹുജ
നസമരമമാക്ി കർഷക പ്ര
ച്മാഭളത് വെർത്ിളയെു
ക്മാൻ വ്യവസ്മാ്രിത ഇെതു
്ര്ം തയ്മാേമായില്ല

786 രപരുണ്ട െീവൻ ബലറി
െൽരകണ്റിവന്ന ഈ പ്രരഷോഭും 
ഇതറിെ് എത്രയാ മുൻരപ വറിെയും 
ണ്കായ് ണ്തടു്ാനുള്ള സാധ്യത
യണ്ായറിരുന്ണ്വന്ന കാര്യവുും 
ഈ സദേർഭത്തറിൽ ഓർര്ണ്
തുണ്്. വറിൊശകരമായ ണ്താഴറിൽ 
െറിയമങ്ങൾ അട്മുള്ള െറിരന്ര 

ആക്രമണങ്ങൾ് ്ഇരയായറിണ് ാ്
ണ്റിരറിക്കുന്ന ഇന്്യയറിണ്ല ണ്താഴറി
ലാെറിവർഗ്ണ്ത്ത െയറിക്കുന്ന പ്ര
ബല സുംഘടെകൾ കർഷകസ
മരും മുരന്നാട്ട് ണ്കാണ്ടുവന്ന അനു
കൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യണ്ത്ത 
ശരറിയായറി വറിലയറിരുത്തുന്നതറിൽ 
പരാെയണ്പെട്ടുണ്വന്നത് ഏണ്റ രവ
ദൊകരമാണ്. കർഷകരരാണ്ടാ
പെും ണ്താഴറിലാെറികളുും ണ്തരുവറിലറി
റങ്ങറി ഒരു സുദീർഘ രപാരാട്ടത്തറി

െ് തയ്ാറായറിരുന്ണ്വങ്റിൽ ണ്താ
ഴറിൽരുംഗത്ത് വലറിയ രെട്ടങ്ങൾ 
വകവരറി്ാൻ കഴറിയമായറിരുന്
ണ്വന്ന് മാത്മല്, കർഷക സമരും 
എത്യുംരവഗും ഡറിമാന്റുകൾ അും
ഗീകരറിച്ച് ഒത്തുതീർപൊ്ാൻ 
രമാദറി ഗവൺണ്മന്് െറിർബ്ബന്റി
തവുമാകുമായറിരുന്. സമരരത്താ
ട ്ഐക്യദാർഢ്യും പ്രകടറിപെറിക്കുന്ന 
ചറില ഒറ്ണ്പെട്ട പ്രചാരണ പരറിപാ
ടറികൾ്പ്റരത്തയ്ക് അത് മുരന്ന
ററിയറില്ണ്യന്നത് ഭാവറി ചരറിത്
രത്താട് കണ്് പറരയണ്റിവരു
ന്ന അപരാധും തണ്ന്നയാണ്.

ഇടതുപഷേും എന്ന് അവകാ
ശണ്പെടുന്ന സറിപറിഐ, സറിപറിഐ
(എും) രപാലള്ള പാർട്ടറികൾ സ്വീ
കരറിച്ച െറിലപാടുും ഗൗരവപൂർവ്വും 
വറിലയറിരുരത്തണ്ത് ആവശ്യമാ
ണ്. അസുംബ്റിയറിൽ പ്രരമയും പാ
സാ്റി വസ്തും ഉടയാണ്ത രഷേണ്പെ
ടാൊണ് രകരെത്തറിൽ ഇവർ ശ്ര
മറിച്ചത്. സമരരത്താണ്ടാപെണ്മന്ന് 
വരുത്തറിത്തീർ്ാനുള്ള ചറില 
അഭ്യാസങ്ങൾമാത്ും പയറ്റിണ്്ാ
ണ് ്പതറിവുരപാണ്ല സ്വന്ും അണറി
കണ്െ വഞ്റിക്കുന്നതറിൽ അവർ 
വറിെയറിച്. എന്നാൽ രകരെത്തറി
ണ്ല മാത്മല് രാെ്യത്താണ്കയള്ള 
ഇടതുപഷേ വറിശ്വാസറികൾ്് 
എന്് സരദേശമാണ് അവർ െൽ
കറിയത.് സമരും പറിൻവലറിപെറി ാൻ 
സർ്ാർ െടത്തറിയ കൗശലങ്ങ
ണ്െ പറിൻപറ്റിണ്്ാണ്് സമരരെ
തൃത്വണ്ത്ത പറിൻതറിരറിപെറി്ാൊ
ണവർ ശ്രമറിച്ണ്കാണ്റിരുന്നത്. 
അചഞ്ലമായ സമരരെത്വത്വും 

അതറിണ്െണ്യാണ്് അതറിെീവറി
ച്ചറില്ായറിരുണ്ന്നങ്റിൽ എത്വലറിയ 
പതെത്തറിരല്് രാെ്യും ണ്ചണ്ന്ന
ത്തുമായറിരുന്ണ്വന്ന് ഓർക്കുക. 
മൂന്ന് പതറിറ്ാണ്് കാലമായറി രാ
െ്യത്ത ്വറിൊശും വറിതയ്ക്കുന്ന ആരഗാ
െീകരണെയങ്ങൾ്് ഒരു പ്രഹ
രരമൽപെറി്ാൻ കറിട്ടറിയ അവസ
രും രവണ്വണ്ും ഉപരയാഗണ്പെടു
ത്താൻ എന്തുണ്കാണ്് ഇവർ മു
രന്നാട്ട് വന്നറില്? സന്റിയറില്ാ 

രപാരാട്ടും െടത്തുന്ന കർഷക സമ
രത്തറിണ്ന് സരദേശും രാെ്യണ്മമ്ാ
ടുും പ്രചരറിപെറിച്ണ്കാണ്് ഒരു സമ
രാന്രീഷേും വെർത്തറിണ്യടു്ാ
നുും, ബറിണ്െപറി രബാധപൂർവ്വും 
വെർത്തറിണ്യടുക്കുന്ന വർഗ്ീയാന്
രീഷേത്തറിനുും ബറിണ്െപറി സർ്ാ
രറിണ്ന് െെരരോഹ ആരഗാെീക
രണ െയങ്ങൾക്കുും തടയറിടാനുും 
ശ്രമറി്ാതറിരുന്നത് മാപെർഹറി്ാ
ത്ത പാതകമാണ്. 

സറിപറിഐ, സറിപറിഐ(എും) 
പാർട്ടറികളുണ്ട വർഗ്സ്വഭാവമാണ് 
ഇത്തരണ്മാരു െറിലപാണ്ടടു്ാൻ 
അവണ്ര  രപ്രരറിപെറിക്കുന്നത്. വാ
്റിൽമാത്ും ണ്താഴറിലാെറിവർഗ് 
രാഷ്ട്രീയവുും പ്രവൃത്തറിയറിൽ മുതലാ
െറിവർഗ് രസവയണ്മന്ന െറിലയറി
രലയ്ക് ഈ പ്രസ്ഥാെങ്ങൾ അധഃ
പതറിച്ചറിരറിക്കുന്. രകന്ദ്രത്തറിരലാ 
സുംസ്ഥാെങ്ങെറിരലാ സ്ഥാെങ്ങൾ 
ഉറപൊ്ാൻ എന്് വറിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കുും 
ഇവർ തയ്ാറാകുന്. എത് പറിൻ
തറിരറിപെൻ പ്രസ്ഥാെങ്ങളുമായും 
ഒെറിരഞ്ഞാ ണ്തെറിരഞ്ഞാ ധാരണ
യണ്ാക്കുന്. അധറികാരത്തറിൽ 
വരുരമ്ാഴാകണ്ട്ട രകാൺഗ്രസ്റി
ണ്െരപൊണ്ല, ബറിണ്െപറിണ്യരപൊ
ണ്ല മുതലാെറിവർഗ്ത്തറിെ് ഗുണക
രമായ െയങ്ങൾ െടപെറിലാക്കുക
യും ണ്ചയ്യുന്. വറിട്ടുവീഴ്ചയറില്ാത്ത 
സമരത്തറിണ്ന് പാത ണ്വടറിഞ്ഞ് 
ചടങ്ങ് സമരങ്ങെറിരലയ്ക് ഇവർ 
ഒതുങ്ങറിക്കൂടുന്നത്, സമരങ്ങെറിലൂ
ണ്ടയും പ്രരഷോഭങ്ങെറിലൂണ്ടയും 
മാത്ും സാദ്ധ്യമാകുന്ന സമൂഹത്തറി
ണ്ന് അടറിസ്ഥാെപരമായ മാറ്ും 

എന്ന ലഷേ്യും ഇവർ്റില്ാത്തതു
ണ്കാണ്ടുതണ്ന്നയാണ്. കർഷക 
സമരണ്ത്ത മുൻെറിർത്തറി വലറിണ്യാ
രു സമരാന്രീഷേവുും അതുവഴറി 
പുരരാഗമെപരമായ സാമൂഹ്യ
-രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയും വെർ
ത്തറിണ്യടു്ാൻ ഇവർ ണ്മെണ്്
ടാതറിരുന്നതറിലൂണ്ട ബറിണ്െപറിയ
ണ്ടയും രകാൺഗ്രസ്റിണ്ന്യണ്മാണ്് 
വലതുപഷേ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീെ
ത്തറിൽെറിന്ന് അദ്ധ്വാെറിച്െീവറി

ക്കുന്ന െെവറിഭാഗങ്ങണ്െ രമാചറി
പെറി്ാനുള്ള െണ്ല്ാരവസരമാണ് 
െഷ്ടണ്പെടുത്തറിയത്. 

മുതലമാെിത്നയങ്ങൾളക്
തിരമായ ച്രമാരമാട്ം വർദ്ിത
കരുചത്മാളെ തുെരണം

സമ്ത്തുമുഴുവൻ ഒരുപറിടറി രകാർ
പരററ്കളുണ്ട കയ്റിൽ രകന്ദ്രീകരറി
ക്കുന്ന പ്രക്രറിയയ്ക് ആ്ും വർദ്ധറി
പെറിച്ച്, മുതലാെറിവർഗ രസവയ്ക് 
ഗതറിരവഗും കൂട്ടറി, െെങ്ങണ്െ പാ
പെരാ്റി, െൊധറിപത്യ സ്ഥാപ
െങ്ങണ്െ രൊക്കുകുത്തറികൊ്റി, 
െൊധറിപത്യ അന്രീഷേവുും സും
സ് കാരവുും തകർത്ത്, വർഗീയ 
സ്പർദ്ധ വെർത്തറി, യക്റിചറിന്യും 
ശാസ്തീയ മരൊഘടെയും െശറി
പെറിച്ച്, സ്വതന്ത്രചറിന്ണ്യ െറിരു
ത്ാഹണ്പെടുത്തറി, സ്വതന്ത്രചറിന്
കണ്ര വകവരുത്തറി, സമരങ്ങണ്െ 
അധറിരഷേപറിച്ച് , അടറിച്ചമർത്തറി, 
ലഷേണണ്മാണ്ത്താരു ഫാസറിസ്റ് 
വാഴ്ചയറിരലയ്ക് രാെ്യണ്ത്ത െയറിക്കു
കയാണ് ബറിണ്െപറിയും സുംഘപ
രറിവാറും. മുതലാെറിത്ത സുംവറിധാ
െും ആരഗാെമായറിത്തണ്ന്ന ഇന്ന് 
കടുത്ത പ്രതറിസന്റിയറിലാണ്. 
ഇത് മററികട്ാൊയറി അവർ 
കണ്ണ്ത്തുന്ന മാർഗങ്ങണ്ൊണ്് 
കൂടുതൽ പ്രതറിസന്റി സൃഷ്ടറിക്കുന്ന 
രതയള്ളൂ. കാർഷറികരുംഗത്തട്ും 
ഭരണാധറികാരറികൾ ണ്കാടറിയണ്ട 
െറിറരഭദമറില്ാണ്ത ണ്കാണ്ടുവരുന്ന 
െയങ്ങൾ ഈ പ്രതറിസന്റി ഘട്ട
ത്തറിൽ മുതലാെറിവർഗത്തറിെ് 
ആശ്വാസും പകരാനുരദ്ശറിച്ള്ള

വയാണ്. കാർഷറിക രമഖലയറിൽ 
സബ് സറിഡറികൾ ഇല്ാതാക്കുന്ന
തുും സ്വകാര്യവത്കരറിച്ച് രകാർ
പരററ്കൾ്് തീണ്റഴുതുന്നതുണ്മാ
ണ്് ഈ പദ്ധതറിയണ്ട ഭാഗമാണ്. 
ആരഗാെമായറിത്തണ്ന്ന ഇത്തരും 
െീ്ങ്ങൾ െടക്കുന്. വ്യവസാ
യരമഖല കടുത്ത കരമ്ാെ പ്രതറി
സന്റിയറിൽണ്പെട്ട് ഉഴലരമ്ാൾ 
രസവെരുംഗത്തുും കാർഷറികരമ
ഖലയറിലും കടന്കയററി രെട്ടമു

ണ്ാ്ാൊണ് മുതലാെറിവർഗും 
ശ്രമറിക്കുന്നത്. അതറിൊയറി 
ഏണ്താരു രാെ്യണ്ത്തയും െറിയമ
ങ്ങണ്െയും ഭരണഘടെണ്യരപൊലും 
അവർ ണ്പാെറിണ്ച്ചഴുതുന്. 

മുതലാെറിത്ത പ്രതറിസന്റിയണ്ട 
ഭാരും െെങ്ങളുണ്ട ചുമലറിരലയ്കാണ് 
ഇറ്റിവയ്ക്കുന്നത് എന്നതറിൊൽ 
പ്രതറിസന്റി മൂർച്റിക്കുുംരതാറും 
െെെീവറിതത്തറിണ്ല ദുരറിതങ്ങളുും 
ഏററിവരുും. ഇവറിണ്ട അവകാശ
ങ്ങൾ ണ്പാരുതറി രെടറിണ്യടുക്കുക
യല്ാണ്ത മണ്റ്ാരു രപാുംവഴറിയമറി
ല്. ആ യാഥാർത്്യും പകൽരപാ
ണ്ല വ്യക്മാ്റിത്തന് കർഷക
പ്രരഷോഭും. എന്നാൽ െയങ്ങെറിൽ 
ചറിലത് തറിരുത്തണ്പെട്ടാലും മുതലാ
െറിത്തവ്യവസ്ഥ െറിലെറിൽക്കുരവാ
െും കരറിെറിയമങ്ങളുും ആക്രമണ
ങ്ങളുും ഇെറിയമുണ്ാകുും. ദുരറിതങ്ങൾ 
ഇെറിയും ണ്പരുകുും. കർഷകർ മാ
ത്മല് സമസ് െെവറിഭാഗങ്ങളുും 
അതറിെ് ഇരയാ യറിണ്്ാണ്റിരറി
ക്കുണ്മന്ും ൊും മെസ്റിലാ്ണും. 
സമരും വറിെയറിച്ചാലും ൊഗ്രത 
വകവറിടാണ്ത, െെങ്ങളുണ്ട ഐക്യും 
കാത്തുസൂഷേറിച്ച്, രാഷ്ട്രീയ പ്രബു
ദ്ധതരയാണ്ട മുരന്നറണും എന്ന 
പാഠുംകൂടറി സ്വായത്തമാര്ണ്
തുണ്് എന്നർത്ും. 

കർഷക പ്രച്മാഭത്ിളറെ 
വിജയത്ിനമായി  
എസ് യുസിഐ(കമ്്യൂണിസ്റ്) 
അ�ഞ്ചലം ള്രമാരുതി 

എസ ്യസറിഐ(കമ്്യൂണറിസ്റ)് 
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(4-ാം ശേജില് നിന്്)
പാർട്ടറിയും കർഷക സുംഘടെ
യായ എഐണ്കണ്കഎുംഎസ്ും 
കർഷക പ്രരഷോഭത്തറിണ്ന് തുട
്ുംമുതൽ അരതാണ്ടാപെും െറില
ണ്കാണ്ടു. ഡൽഹറിയറിണ്ല സമര
രവദറികെറിൽ കർഷകണ്ര പണ്ങ്
ടുപെറിച്ണ്കാണ്ടുും സ്ഥറിരും ണ്മഡറി
്ൽ ക്യാമ്പുകൾ സുംഘടറിപെറിച്
ണ്കാണ്ടുും സെീവ സാന്നറിദ്ധ്യമാ
യറി െമ്ൾ കർഷകരരാണ്ടാപെും
െറിലയറപെറിച്. ഇന്്യയറിൽ എല്ാ 
സുംസ്ഥാെങ്ങെറിലും സുംയക് 
കറിസാൻ രമാർച്ചയണ്ട ഘടകങ്ങൾ 
രൂപീകരറി്ാനുും അതറിണ്ന് ആഭറി
മുഖ്യത്തറിൽ ഐക്യദാർഢ്യ പരറി
പാടറികൾ സുംഘടറിപെറി്ാനുും 
െമ്ൾ തീവ്രശ്രമും െടത്തറി. ഘട
കങ്ങൾ രൂപീകരറി്ാൻ കഴറിയാ
ത്തറിടങ്ങെറിൽ പാർട്ടറിയണ്ടയും 
എഐണ്കണ്കഎുംഎസ്റിണ്ന്യും 
ആഭറിമുഖ്യത്തറിൽ വ്യാപകമായ 
പ്രചാരണും സുംഘടറിപെറി്ാൻ 
ശ്രമറിച്. സുംഘടൊശക്റിണ്യ 

കവച്വയ്ക്കുുംവറിധമുള്ള പ്രവർത്ത
െങ്ങൊണ് വറിവറിധ സുംസ്ഥാെ
ങ്ങെറിൽ െമ്മുണ്ട പാർട്ടറി െടത്തറി
യത്. 

രകരെത്തറിൽ െനുവരറി 11െ് 
കാസർരകാഡുെറിന്ന് ആരുംഭറിച്ച് 
എല്ാ െറില്കെറിലും പര്യടെും െട
ത്തറി 26െ് തറിരുവെന്പുരത്ത് 
സമാപറിച്ച കർഷക സമര ഐക്യ
ദാർഢ്യ ൊഥ െൊധറിപത്യ വറി
ശ്വാസറികെറിലാണ്ക വലറിയ ഉണർ
വ്വാണ് സൃഷ്ടറിച്ചത്. എഐഡറിഎ
സ്ഒ ഗായകസുംഘത്തറിണ്ന് ണ്ത
രുവുഗാെങ്ങളുും എഐഡറിവവഒ 
ൊടകസുംഘത്തറിണ്ന് ണ്തരുവുൊ
ടകവുും പതറിൊയറിര്ണ്റിൊ
ളുകണ്െ ആകർഷറിച്. നുറകണ്റി
െ് സ്വീകരണ രയാഗങ്ങെറിൽ പാർ
ട്ടറിയണ്ടയും കർഷക സുംഘടെയ
ണ്ടയും രെതാ്ൾ സമരത്തറിണ്ന് 
പ്രാധാെ്യും വറിശദീകരറിച്ണ്കാണ്് 
സമരത്തറിെ് ശക്റി സമാഹരറിച്. 
വബ്് റാലറിയും വാഹെൊഥ
യും ട്ാക്ടറണ്മാണ്് യായറി ആരവ

ശകരമായ ഒരു സമരാനുഭവമായറി
രുന് ആ ൊഥ.

കാർഷറിക രമഖലകൊയ വയ
ൊട്ടറിലും കുട്ടൊട്ടറിലും ണ്താടുപുഴ
യറിലും സ്ഥറിരും സമരരകന്ദ്രങ്ങൾ 
തുറന്ണ്കാണ്് പ്രചാരണും െട
ത്തുകയും കർഷകകൂട്ടായ്മ വെർ
ത്തറിണ്യടുക്കുകയും ണ്ചയ്തു.  സും
സ്ഥാെണ്മമ്ാടുും ഐക്യദാർഢ്യ
പ്രവർത്തെങ്ങൾ സുംഘടറിപെറിച്
ണ്കാണ്് സമരാനുകൂലമായറി െറി
ലണ്കാണ് സാമൂഹ്യഘടകങ്ങണ്െ 
രകാർത്തറിണ്ാൻ പാർട്ടറി സഖാ
്ൾ രാപകൽ പണറിണ്യടുത്തു. 
സറിപറിഐ, സറിപറിഐ(എും) പാർ
ട്ടറികളുണ്ട െറിഷ് ക്രറിയത്വത്തറിൽ 
മെുംണ്ൊന്് െറിരവധറി സാധാരണ 
പ്രവർത്തകർ പാർട്ടറിയണ്ടയും 
എഐണ്കണ്കഎുംഎസ്റിണ്ന്യും 
ആഭറിമുഖ്യത്തറിലള്ള സമരപ്രചാ
രണ പരറിപാടറികെറിൽ ആത്മാർ
ത്മായറി പണ്ങ്ടുക്കുകയണ്ായറി. 
സമര സുംഘാടെത്തറിൽ സെീവ 
പങ്കുവഹറിക്കുന്ന ഉത്തരരന്്യയറി

ണ്ല രെതാ്ണ്െ പണ്ങ്ടുപെറിച്ണ്കാ
ണ്് സുംഘടറിപെറിച്ച രാെ്ഭവൻ മാർ
ച്ച് ആരവശകരമായ അനുഭവമാ
യറിരുന്. പാർട്ടറി മുഖപത്മായ 
യണറിറ്റിയണ്ട എല്ാ ല്ങ്ങെറിലും 
സമരത്തറിണ്ന്   വ്യത്യസ് ഘട്ടങ്ങ
െറിണ്ല പരറിപാടറികൾ ററിരപൊർട്ടു
ണ്ചയ്യുകയും പുതറിയ സുംഭവവറികാ
സങ്ങളുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തറിലള്ള 
വറിശകലെങ്ങൾ അവതരറിപെറിക്കു
കയും ണ്ചയ്തു. രകരെത്തറിൽ സും
യക് കറിസാൻ രമാർച്ചയണ്ട ഘടകും 
രൂപീകരറിച്ച ്പ്രവർത്തറിക്കുന്നതറിൽ 
െറിന്ന് ഒഴറിഞ്ഞുമാററിയ സറിപറിഐ, 
സറിപറിഐ(എും) രെതൃത്വണ്ത്ത 
അതറിെ് രപ്രരറിപെറി്ാനുതകുന്ന 
െറിലപാടുകളുും പാർട്ടറി സ്വീകരറി
ച്. കർഷകസമരണ്ത്ത സമഗ്രമാ
യറി വറിശകലെും ണ്ചയ്യുന്ന ഒരു 
എക് സറിബറിഷൻ രകരെത്തറിൽ 
ഉടെീെും പ്രദർശറിപെറി്ാൻ എഐ
ണ്കണ്കഎുംഎസ്് തറിരുമാെറിച്ചറി
ട്ടുണ്്.

ഡൽഹറിയറിൽ പാർട്ടറി രപാെറി

റ്് ബ്യൂരറാ അുംഗവുും എഐണ്ക
ണ്കഎുംഎസ്് അഖറിരലന്്യാ പ്ര
സറിഡന്റുമായ സഖാവ് സത്യവാ
നുും െെറൽ ണ്സക്രട്ടററി സഖാവ്  
ശങ്ർ രഘാഷും രെരറിട്ടുതണ്ന്ന 
സമരപ്രവർത്തെങ്ങെറിൽ രെതൃ
ത്വപരമായ പങ്കുവഹറിച്. ഡൽഹറി, 
ഹരറിയാെ, യപറി, മധ്യപ്രരദശ്, 
പഞ്ാബ്, രാെസ്ഥാൻ ഘടകങ്ങ
ളുും രെരറിട്ടുള്ള പ്രവർത്തെങ്ങെറിൽ 
ഭാഗഭാ്ായറിരുന്. െറിർണ്ായക 
സദേർഭങ്ങെറിൽ ശരറിയായ വറിശ
കലെത്തറിലൂണ്ട സമരണ്ത്ത ശക്റി
ണ്പെടുത്തറി മുരന്നാട്ടു ണ്കാണ്ടുരപാ
കുന്നതറിൽ രെതൃെറിരയറിലള്ള സഖാ
്ൾ വലറിയ പങ്ാണ് െറിർവ്വഹറി
ച്ചത്. സമര വറിെയത്തറിൽ അഭറി
മാെറിക്കുന്നരതാണ്ടാപെും സമരും 
െൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ ഭാവറി പ്രരഷോ
ഭങ്ങൾ്് മാർഗദർശകമാകുുംവറി
ധും പ്രചരറിപെറിക്കുന്നതറിലും വ്യാപൃ
തമാണ് എസ് യസറിഐ (കമ്്യൂ
ണറിസ്റ്) പാർട്ടറിയും എഐണ്കണ്ക
എുംഎസ്ും.

കര്ഷക പ്രശ്ാഭത്ിടറെ ഒന്ാം വാര്ഷിക ദിനമായ നവംബര് 26ന് കര്ഷക സമര 
ഐക്യദാര്ഢ്യ സമിതി നെത്ിയ ോെക്ാെ് ടെഡ് ശോശസ്റാഫീസിശെക്് മാര്ച്ച്

സമരവിജയം വിളംബരം ടെയ് ്ടസക്രശട്ടറിയറ്ിന് 
മുന്ില് എസ ്യുസിഐ(സി) നെത്ിയ പ്രകെനം

സംയുക്ത കിസാന് ശമാര്ച്ചയുടെ ആഭിമുഖ്യ
ത്ില് ടതാടുപുഴയില് നെന് പ്രകെനം

കേ ണ്റയറിൽ സറിൽവർ വലൻ 
പാതണ്യ്കതറിണ്ര രകരെണ്മമ്ാടുും 
ഉയരുന്ന െെരരാഷണ്ത്ത രെരറി
ടാൊവാണ്ത, യക്റിസഹമായറി 
വാദങ്ങൾ അവതരറിപെറി്ാൊകാ
ണ്ത, കുഴയകയാണ് സുംസ്ഥാെ 
സർ്ാരുും ണ്ക ണ്റയറിൽ വക്ാ
്ളുും. കുടറിയറിറ്ണ്പെടുന്ന െെ
ങ്ങളുണ്ടയും പരറിസ്ഥറിതറി പ്രവർ
ത്തകരുണ്ടയും രചാദ്യങ്ങൾ കുന്
മുെ രപാണ്ല അധറികാരരകന്ദ്രങ്ങ
െറിൽ തറയ്ക്കുന്നതാണ് കാഴ്ച. െ്യാ
യീകരണത്തറിൊയറി പദ്ധതറി 
വക്ാ്ൾ തപെറിെടക്കുന്. തറി
കച്ും ണ്പാള്ളയായ വാദങ്ങൾ തറി
രറിച്ും മററിച്ും അവതരറിപെറി്ാൊ
യറി അവർ കഠറിൊധ്വാെും ണ്ചയ്യുന്. 
രകരൊ ണ്റയറിൽ ണ്ഡലവപ്ണ്മന്് 
രകാർപെരറഷൻ എുംഡറിയും മുഖ്യമ
ന്ത്രറിയും എൽഡറിഎഫ് കൺവീെ

ന്ാണ്ത,  കുഴറികൾ എടു്ാണ്ത 
രപാകാൻ കഴറിയറില്രല്ാ. സറിൽ
വർ വലൻ ആണ്ക 530 കറിരലാ
മീറ്ർ ദൂരത്തറിലാണ.് അതറിൽ,  293 
കറിരലാമീറ്ർ ദൂരത്തറിൽ മണൽ
ത്തറിട്ടകൾ ണ്കട്ടറി ഉയർരത്തണ്റി
വരുും. 4 മണറിക്കൂർണ്കാണ്് കാ
സർരകാഡുെറിന്ന് തറിരുവെന്പു
രരത്തയ്ക് എത്തറിരച്ചരണണ്മങ്റിൽ 
എട്ട് മീറ്ർ ഉയരത്തറിൽ മണൽ
ത്തറിട്ടകൾ െറിർമ്റിര്ണ്റിവരു
ണ്മന്ന ്പദ്ധതറിയണ്ട രൂപരരഖയറിൽ
തണ്ന്ന വ്യക്മാ് റിയറിട്ടുണ്.് അരതാ
ണ്ടാപെും, പാതയണ്ട ഇരുവശത്തുും 
ഭറിത്തറി െറിർമ്റിക്കുണ്മന്ും പറയ
ന്. 500 മീറ്ർ ഇടവറിട്ട് അടറിപൊ
തകൾ െറിർമ്റിക്കുണ്മന്ും രരഖ
യറിലണ്്. അരപൊൾ, അങ്ങണ്െ 
മതറിൽ െറിർമ്റി ണ്പെട്ടാൽ അണ്താ 
രു വചെീസ് വൻമതറിൽരപാണ്ല 

sI sdbnen\v A\pIqeambn {]Ncn¸n¡p¶ 
s]m-Åbm-b hmZ§fpw bYmÀ° hkvXpXIfpw

(ശേഷം 6-ാം ശേജില്)

റും സറിപറിഐ(എും) സുംസ്ഥാെ 
ണ്സക്രട്ടററിയും സർ്ാരുും കെത്ത 
മഴയറിലും വറിയർക്കുന്നതാണ് കാ
ണുന്നത.് എന്ാണ് പാതയ്ക് അനു
കൂലമായറി അവതരറിപെറിക്കുന്ന വാദ
ങ്ങൾ? ഒപെും, അവയ്ക്കുള്ള മറപടറിയും. 

 വമാദം ഒന്്
അർധ അതറിരവഗ പാതയായ 

സറിൽവർ വലൻ സുംസ്ഥാെണ്ത്ത 
രണ്ായറി വറിഭെറി്റില്. ണ്കട്ടുന്നത് 
സുംരഷേറിത രവലറി മാത്ും! തണ്ീർ
ത്തടങ്ങൾ െഷ്ടമാ്റില്. െീണ്രാ
ഴു്് തടയാതറിരറി്ാൊയറി തൂണു
കെറിലാണ് പാത െറിർമ്റിക്കുന്നത.് 
പരറിസ്ഥറിതറി ആഘാതും കുറവാ
ണ്. ണ്െൽവയൽ കടന്രപാകു
ന്നത് പാലങ്ങെറിൽകൂടറി ആയതറി
ൊൽ കൃഷറിഭൂമറിണ്യ ബാധറിക്കുന്നറി
ല്. പ്രകൃതറിരലാല പ്രരദശങ്ങെറിലൂണ്ട 
പാത കടന്രപാകുന്നറില്.

ഒരു മഹാഭറിത്തറിയായറി മാററിരല്! 
രകരെണ്ത്ത ണ്വട്ടറിമുററിക്കുന്നതറിെ് 
തുല്യമായ ണ്ചയ്തറിയായറിരറിക്കുമത്. 
പതറിണ്ൊന്ന് െറില്കെറിലൂണ്ട പാത 
കടന്രപാകുന്നതറിൊൽ ഫല
ത്തറിൽ രകരെണ്ത്ത ണ്െടുണ്ക പറി
െർ്ാൻ മണ്റ്ാന്ും രവണ്റിവരറില്. 

 വമാദം രണ്്
ണ്ചലവ ്കുറവാണ.് രകരെണ്ത്ത 

കടണ്്ണറിയറിൽണ്പെടുത്തറില്. 63,941 
രകാടറി രൂപയറിൽ കൂടുതൽ ണ്ചലവ് 
വരറില്. അന്ാരാഷ്ട്ര ധെകാര്യ സ്ഥാ
പെങ്ങെറിൽെറിന്ന് കുറഞ്ഞ പലറി
ശയ്കാണ ്വായ്ണ്യടുക്കുന്നത.് വായ്ാ 
തറിരറിച്ചടവ് പദ്ധതറിയണ്ട വരുമാെ
ത്തറിൽെറിന്ന് സാധ്യമാവുും.

 വസ്തുത
ണ്ക ണ്റയറിൽ സറിൽവർ വലൻ 

 വസ്തുത
രകരെത്തറിണ്ന് ഭൂപ്രകൃതറി ണ്പാ

തുവറിൽ  പരറിസ്ഥറിതറിരലാലമായറി 
മാററിണ്്ാണ്റിരറിക്കുന്ണ്വന്ന യാ
ഥാർത്്യണ്ത്തയാണ് ഓരരാ പ്ര
െയവുും െണ്മ് ഓർമ്ണ്പെടുത്തുന്ന
ത.് ഓരരാ തീവ്രമഴയും ണ്വള്ളണ്പൊ
്ത്തറിണ്ന്യും ഉരുൾണ്പാട്ടലറിണ്ന്
യും രകന്ദ്രസ്ഥാെമാ്റി സുംസ്ഥാ
െണ്ത്ത മാറ്റിത്തീർക്കുകയാണ്.  
തണ്ീർത്തടങ്ങണ്െ ബാധറി്റില്, 
െീണ്രാഴു്റിണ്െ തടസ്ണ്പെടുത്തറി
ല് എണ്ന്നാണ്്യള്ള വാദങ്ങൾ 
സുംസ്ഥാെത്തറിണ്ന് പാരറിസ്ഥറിതറി
കാവസ്ഥകണ്െ പരറിഗണറി്ാണ്ത
യള്ള െ്യായീകരണങ്ങൾ മാത്ും. 
സറിൽവർവലൻ പാതയണ്ട 140 
കറിരലാമീറ്ർ ദൂരും തണ്ീർത്തടങ്ങ
െറിലൂണ്ടയാണ് കടന്രപാകുന്നത്. 
തടങ്ങൾ െറികത്താണ്ത, മണ്് മാ
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പദ്ധതറിയണ്ട ആണ്ക ണ്ചലവ് 
64,000 രകാടറി രൂപ മാത്രമയാ
കൂ എന്ന വാദണ്ത്ത രകന്ദ്ര െീതറി 
ആരയാഗുും രകന്ദ്ര ധെകാര്യ മന്ത്രാ
ലയവുും ഇതറിെകും ഖണ്റിച്കഴറി
ഞ്ഞു. െീതറി ആരയാഗറിണ്ന് ററി
രപൊർട്ടറിൽ പറയന്നത് ഈ പദ്ധ
തറി െറിർമ്ാണത്തറിെ് 1,26,081 
രകാടറി രൂപ രവണ്റിവരുണ്മന്നാ
ണ്. ഒരു കറിരലാമീറ്ർ ദൂരും പാത 
െറിർമ്റി്ാൻ ഇന്്യൻ ണ്റയറിൽ
രവയ്ക് 60 രകാടറി രൂപ മതറി. ണ്ക 
ണ്റയറിൽ പദ്ധതറിയറിൽ 121 രകാടറി 
രൂപണ്യന്ന് കാണറിച്ചറിരറിക്കുന്. 
എന്നാൽ, െീതറി ആരയാഗറിണ്ന് ററി
രപൊർട്ട് പ്രകാരും ഒരു കറിരലാമീറ്ർ 
സറിൽവർ വലൻ പണറിയാൻ 238 
രകാടറി രൂപണ്യങ്റിലും രവണ്റിവ
രുും. എന്മാത്മല്, 2025െ ്രശഷും 
വരുന്ന വർദ്ധറിച്ച െറിർമ്ാണണ്ച്ചല
വ് കണ്ാ്റിയാൽ രണ്് ലഷേും 
രകാടറിയറിരലരറ രൂപ രവണ്റിവരു
ണ്മന്ന ധെകാര്യ മന്ത്രാലയത്തറിണ്ന് 
ററിരപൊർട്ട് ശരറിയാണ്ണന്ന് സമ്
തറിര്ണ്റിവരുും. അതറിൽ സറിുംഹ
ഭാഗവുും വായ്യാണ്. എ.ഡറി.ബറി 
ഉൾണ്പെണ്ടയള്ള ധെകാര്യസ്ഥാപ
െങ്ങെറിൽെറിന്ന് വായ്ണ്യടുത്താൽ 
എത് കുറഞ്ഞ പലറിശയ്കാണ്ണങ്റി
ലും രകരെണ്ത്ത  അത്  കടണ്്
ണറിയറിരലയ്ക് െയറിക്കുും.

 വമാദം മൂന്്
ഇരപൊഴുള്ള ണ്റയറിൽരവ പാ

െങ്ങൾ്് 160 കീരലാമീറ്ററിെ് 
മുകെറിൽ രവഗും വകവരറി്ാൻ 
കഴറിയാത്തതുണ്കാണ്ാണ് പുതറിയ 
പാത ണ്ക ണ്റയറിൽ സ്റാൻരഡർഡ് 
രഗെറിൽ െറിർമ്റിക്കുന്നത്.

 വസ്തുത
രവഗതണ്യക്കുററിച്ച് ണ്തറ്റിദ്ധാ

രണ പരത്തുന്ന പ്രസ്ാവെ. 200 
കറിരലാമീറ്ർ രവഗത്തറിരലാടുന്ന 
തീവണ്റി ആരുണ്ട  അടറിയന്രാ
വശ്യകതയാണ് എന്ന് വറിശദീക
രറിച്ചറിട്ടറില്. 4 മണറിക്കൂർ ണ്കാണ്് 
ആർ്ാണ് തീവണ്റിയറിൽ ഇത് 
രവഗതയറിൽ  സഞ്രറിര്ണ്ത്? 
90 ശതമാെും വരുന്ന സാധാരണ
്ാരുണ്ട ആവശ്യമല്ത്. രണ്ാമ
ണ്ത്ത കാര്യും,  ണ്സമറി വഹസ്പീ
ഡ് ണ്റയറിൽ വന്നാലും ഇരപൊഴ
ണ്ത്ത സ്ഥറിതറിയറിൽ 132 കറിരലാ
മീറ്ർ രവഗതയ്കപ്റും വകവരറി

ാ്ൻ കഴറിയറില്.  എന്നാൽ, ഇന്്യൻ 
ണ്റയറിൽരവ എല്ാ എക് സ്പ്രസ്് 
ണ്ട്യറിനുകളുും 2025 ഓണ്ട, രബ്
ാഡ് രഗെറിൽ 160 കറിരലാമീറ്ർ രവ
ഗത്തറിൽ ഓടറി്ാൻ പദ്ധതറി തയ്ാ
റാ്റി െീങ്ങുന്ണ്വന്നാണ് മെ
സ്റിലാക്കുന്നത്. അരപൊൾ, അപ്രാ
രയാഗറികമായ സ്റാൻരഡർഡ ്രഗെ് 
രകരെത്തറിൽ അടറിരച്ചൽപെറിക്കുന്ന
ത് എന്റിെ്? അതറിനുരവണ്റി ഭീ
മമായ തുക വറിരദശത്തുെറിന്ന് കടും 
വാങ്ങുന്നണ്തന്റിെ്? 

 വമാദം നമാല്
പദ്ധതറിയണ്ട ഡറിപറിആർ വാ

ണറിെ്യരരഖയാണ.് അതുണ്കാണ്ാ
ണ് അത് പുറത്ത് വറിടാത്തത്. 
ണ്റയറിൽരവ രബാർഡറിണ്ന് അന്റി

മാനുമതറി്ായറി കാത്തറിരറിക്കുന്.

 വസ്തുത
ഡറിപറിആർ അഥവാ വറിശദപ

ഠെ ററിരപൊർട്ട് പരസ്യമാ്ാൊ
വറില്ാണ്യന്നത് അതറിവറിചറിത്വുും 
െൊധറിപത്യവറിരുദ്ധവുമായ െറില
പാടാണ്. ഏത് പദ്ധതറിയണ്ടയും 
വറിശദാുംശങ്ങൾ വറിവരാവകാശ 
െറിയമ പ്രകാരും ആവശ്യണ്പെട്ടാൽ 
െൽകണണ്മന്നാണ ്െറിയമും. സറിൽ
വൽ വലൻ രപ്രാെക്ടറിണ്ന് ഡറി
പറിആർ വാണറിെ്യരരഖയായതറി
ൊൽ അത് രഹസ്യമായറി സൂഷേറി
യ്കണണ്മന്ന വാദും അുംഗീകരറി്ാ
ൊവറില്. ഡറിപറിആർ പുറത്തുവറി
ടാത്തത് ദൂരുഹമായ പദ്ധതറിയണ്ട 
യഥാർത് അെണ്കൾ പുറത്തു
വരുണ്മന്ന ഭയും മൂലമാണ്. പദ്ധ
തറി, ണ്റയറിൽരവ രപ്രാെക്ടാണ്ണങ്റിൽ 
ഡറിപറിആർ ണ്പാതുെെങ്ങൾ്് 
ലഭ്യമാ്റിരയതീരു. ണ്റയറിൽരവ
യണ്ട അന്റിമാനുമതറി്് മുമ്് ഭൂ
മറിണ്യണ്റ്ടു്ാൻ െറിയമവറിരുദ്ധമാ
യറി ഉത്തരവ് പുറണ്പെടുവറിച്ചത് 
എന്റിെ്?

 വമാദം അഞ്ച്
സറിൽവർ വലൻ പൂർണ്മായും 

ഹരറിത പദ്ധതറിയാണ.് കാർബൺ 
ബഹറിർഗമെും ഒട്ടുമറില്.  ണ്ക ണ്റയറിൽ 
വരുരമ്ാൾ,  രറാഡറിണ്ല വാഹെ 
ഗതാഗതും ഗണ്യമായറി കുറയന്ന
താണ് കാരണും.

 വസ്തുത
രകരെത്തറിണ്ന് പരറിസ്ഥറിതറി

ണ്യയും െെങ്ങണ്െയും ഒരരരപാ
ണ്ല ബാധറിക്കുന്ന പദ്ധതറി എങ്ങ
ണ്െയാണ് ഹരറിതമാകുന്നത്. രക
രെത്തറിണ്ല തണ്ീർത്തടങ്ങൾ, 
കായലകൾ, വെങ്ങൾ, ഇടവഴറി
കണ്ൊണ്് െശറിപെറിക്കുന്ന പദ്ധതറി 
അവരശഷറിക്കുന്ന ഹരറിതരമഖല
കണ്െരപൊലും ണ്വറണ്ത വറിടറില്. 
വെും വകരയറ്ുംവഴറി ഇതറിെകും 
സ്വാഭാവറിക വൊവരണത്തറിണ്ന് 
85 ശതമാെവുും െഷ്ടണ്പെടാൻ ഇട
യാ്റി്ഴറിഞ്ഞു. കരറിങ്ൽ ക്വാ
ററികൾ്് അെറിയന്ത്രറിതമായറി 
അനുമതറി ണ്കാടുക്കുന്നതുവഴറി സഹ്യ
പർവ്വത െറിരകൾ തലങ്ങുും വറില
ങ്ങുും കീററിമുററി്ണ്പെട്ട സ്ഥറിതറിയറി
ലാണ്. ഹരറിതാഭ രകരെണ്ത്ത 
അനുെറിമറിഷും തകർ്ാൻ കൂട്ടു
െറിൽക്കുന്നവർ കാർബൺ ബഹറിർ
ഗമെണ്ത്തക്കുററിച്ച് രവവലാതറിണ്പെ
ടുന്നത് അപഹാസ്യമാണ്. ണ്ക 
ണ്റയറിൽ വന്നാൽ ണ്പാതുഗതാഗ
തത്തറിൽ വാഹെങ്ങൾ കുറയണ്മ
ന്നത് ഭാവെയറിൽ ണ്മെയന്ന കഥ 
മാത്മാണ്. 

 വമാദം ആേ്
െറിലവറിലള്ള ണ്റയറിൽപൊതയ

രടതുരപാണ്ലയാണ് സറിൽവർ 
വലെറിണ്ന് എുംബാങ്് ണ്മന്്(മ
ണൽതറിട്ട) വരുന്നത്. 

 വസ്തുത
ണ്ക ണ്റയറിലറിെ് രവണ്റി  ണ്ക

ട്ടുന്ന  പുതറിയ മൺതറിട്ടകൾ അഥവാ 
എുംബാങ്് ണ്മന്് െറിലവറിലള്ളതറി
െ് സമാെമല്. ഭൂരറിപഷേും പ്രരദ
ശങ്ങെറിലും തറെറിരപെറിലാണ് ണ്റ

യറിൽപൊെങ്ങൾ. എന്നാൽ, സറിൽ
വർ വലെറിണ്ന് 293 കറിരലാമീറ്ർ 
ദൂരത്തറിൽ എുംബാങ്് ണ്മന്് ണ്കട്ടുും. 
പാത മുററിച്കട്ാൻ കഴറിയറില്. 
െറിശ്ചയമായും, ഇന്്യൻ ണ്റയറിൽ
രവ പാെങ്ങെറിൽെറിന്ന് തറികച്ും 
രവററിട്ട പാത തണ്ന്നയായറിരറിക്കുും 
ഇത്. അതുണ്കാണ്ാണരല്ാ രവ
ററിട്ട പാത എന്ന് ണ്ക ണ്റയറിൽ 
വക്ാ്ൾ ഇതറിണ്െ വറിരശഷറി
പെറിക്കുന്നത്. 

 വമാദം ഏഴ് 
ട്ാഫറിക് സർരവ്വയറിലൂണ്ടയാ

ണ് സറിൽവർ വലൻ ഉപരയാഗറി
്ാെറിടയള്ള യാത്്ാരുണ്ട 
എണ്ും കണ്ണ്ത്തറിയത,് 2025ൽ 
പ്രതറിദറിെും 80,000 യാത്്ാണ്ര
യാണ് പ്രതീഷേറിക്കുന്നത്.

 വസ്തുത
വസ്തുെറിഷ്ഠവുും ശാസ്തീയവുമായ 

ഒരു ട്ാഫറിക് സർരവ്വ െടത്തറിയറി
ട്ടറില്. അതറിരവഗതയറിൽ തട്ടറിക്കൂ
ട്ടറിയ ററിരപൊർട്ട് വറിശ്വസെീയമല്. 
പ്രതറിദറിെും 80,000 യാത്റികർ കാ
സർരകാഡ് മുതൽ തറിരുവെന്
പുരും വണ്ര യാത് ണ്ചയ്യുണ്മന്നത് 
ഭാവൊവറിലാസും മാത്മാണ്. 
രണ്രര്ാടറി െെങ്ങൾ രകന്ദ്രീ
കൃതമായറി താമസറിക്കുന്ന മുുംവബ
-അഹമ്ദാബാദ് അതറിരവഗ ണ്ട്
യറിെറിൽരപാലും പ്രതറിദറിെും 35,000 
യാത്്ാണ്ര മാത്മാണ് പ്രതീ
ഷേറിക്കുന്നത്.  

 വമാദം എട്്
രറാ-രറാ സുംവറിധാെത്തറിൽ 

ചര് ്രലാററികൾ സറിൽവർവലൻ 
ട്ാ്റിൽ ഓടറി്ാൻ കഴറിയും. 

വസ്തുത
ചരക്കുവണ്റികൾ ഓടറി്ാൻ 

കഴറിയന്ന രീതറിയറിലാരണാ സറിൽ
വർപൊത െറിർമ്റിക്കുന്നത്? ഇന്്യ
യറിൽ രബ്ാഡ് രഗെ് പാെങ്ങൾ 
തമ്റിലള്ള അകലും  01.676 മീറ്
റാണ്. ചരക്കുവണ്റികൾ അതറിലൂ
ണ്ട ഓടറി്ാൻ കഴറിയും. എന്നാൽ, 
സറിൽവർ വലൻ പാതയറിൽ പാ
െങ്ങൾ തമ്റിലള്ള അകലും 01.435 
മീറ്ർ മാത്ും. മറ്് വണ്റികൾ്് 
അതറിൽ സഞ്രറി്ാൻ കഴറിയറി
ല്. മാത്വുമല്,  ആക ്സറിൽ രലാഡ് 
സറിൽവർ പാതയ്ക് െൽകറിയറിട്ടുമറി
ല്. അതുണ്കാണ്് ചര്് ഗതാഗ
തത്തറിണ്ന് പ്രരയാഗറികതണ്യക്കുററിച്ച് 
സുംശയങ്ങൾ ഉയർന്നറിട്ടുണ്്. 

 വമാദം ഒമ്പത്
രലാകണ്ത്ത മറി് രാെ്യങ്ങെറി

ലും സ്റാൻരഡർഡ് രഗെ് സുംവറി
ധാെത്തറിലാണ് വർഷങ്ങൊയറി 
അതറിരവഗ വണ്റി ഓടുന്നത.് അന്ാ
രാഷ്ട്ര മാെദണ്മായ യഎൻ, 
യഐസറി രകാഡുകളുണ്ട അടറി
സ്ഥാെത്തറിലാണറിത്. 

 വസ്തുത
രലാകണ്ത്ത മറി് രാെ്യങ്ങെറി

ലും സ്റാൻരഡർഡ് രഗെ് പാെ
ങ്ങൾ െറിലവറിലണ്് എന്നത് വാ
ദത്തറിെ് സമ്തറിച്ചാൽരപാലും 
രകരെത്തറിൽ  അത് സ്ഥാപറിക്കു
ന്നതറിനുള്ള െ്യായീകരണമാകുന്നറി
ല്. ഇന്്യയറിണ്ല ണ്റയറിൽരവ 96 
ശതമാെവുും രബ്ാഡ ്രഗെറിലാണ.് 
രകരെത്തറിലാകണ്ട്ട സ്റാൻരഡർഡ് 
രഗെറിൽ രവററിട്ട പാത ആവശ്യ

വുമറില്. വറികസറിത രാെ്യങ്ങൾ 
ഉരപഷേറിച്ച സാരങ്തറിക വറിദ്യയും 
ഉൽപെന്നങ്ങളുും മറ്് രാെ്യങ്ങൾ്് 
വറിൽക്കുകണ്യന്നത് അവരുണ്ട ബറി
സറിെസ് താൽപര്യവുമായറി ബന്
ണ്പെട്ടതാണ്. അതറിെ് ഒരുപരഷേ, 
വറിരദശരാെ്യങ്ങൾ ണ്ചററിയ പലറി
ശയ്ക് വായ് െൽകറിണ്യന്ും  വരാും. 
പരഷേ, വറിരദശത്തുെറിന്ന് ഇറക്കു
മതറി ണ്ചയ്യുന്ന സാരങ്തറിക വറിദ്യ
യും വായ്യും സ്വീകരറി്രണാ 
എന്ന രചാദ്യമാണ് പരമപ്രധാെും. 
കമ്റിഷൻ  തട്ടറിണ്യടു്ാൻ പദ്ധ
തറി വക്ാ്ൾ്് അവസരും 
വകവരുണ്മന്നല്ാണ്ത  മണ്റ്ന്് 
ഗുണും? വറിരദശ രാെ്യങ്ങെറിണ്ല 
സാഹചര്യങ്ങളുമായറി രകരെണ്ത്ത 
തുലെും ണ്ചരയ്ണ്തറില്. 

 വമാദം ്രത്്
യാത്ാക്കൂലറി കൂടുതൽ അല്. 

കാസർരഗാഡ്-തറിരുവെന്പു
രും-1460 രൂപ, തറിരുവെന്പുരും
-ണ്കാച്ചറി - 540 രൂപ.  പ്രതറിദറിെും 
രറാഡ് വഴറി യാത് ണ്ചയ്യുന്നവരറിൽ 
46,206 രപർ സറിൽവർ വലെറി
രലയ്ക് മാറും. അങ്ങണ്െ, 12,872 
വാഹെങ്ങൾ ആദ്യവർഷും തണ്ന്ന 
രറാഡറിൽെറിന്ന് ഒഴറിയും. ഗതാഗ
തക്കുരു്് കുറയും. 

 വസ്തുത
ണ്ക ണ്റയറിൽ വക്ാ്ൾ പറ

യന്ന ഉയർന്ന യാത്ാെറിര്് 
മാത്ും മതറി രകരെത്തറിണ്ല മഹാ
ഭൂരറിപഷേും യാത്്ാരുും ണ്ക 
ണ്റയറിൽ വണ്റിയറിൽ കയററില്ാ
ണ്യന്ന് ഉറപൊ്ാൻ. എസറി ചാർ
െെറിൽ യാത് ണ്ചയ്യുന്നവർ ണ്ചററിയ 
ശതമാെും യാത്്ാർ മാത്മാണ.് 
പന്ത്രണ്ായറിരും വാഹെങ്ങൾ രറാ
ഡറിൽെറിന്ന ്ഒഴറിവാകുണ്മണ്ന്നാണ്് 
ണ്വറണ്ത തട്ടറിവറിടുന്നതാണ്.  െെ
ങ്ങൾ്് രവണ്റിയല് ഈ പാത
ണ്യന്ന് ണ്ക ണ്റയറിൽ വക്ാ്ൾ 
അർത്ശങ്യ്ക് ഇടയറില്ാത്തവറി
ധും വ്യക്മാക്കുകയാണ് ഈ വാ
ദങ്ങെറിലൂണ്ട. 

 വമാദം ്രതിളനമാന്്
പാത ഇരട്ടറിപെറിച്ചാൽ രവഗത 

കൂടറില്.  കുറഞ്ഞ സമയും അതറി
രവഗും എന്ന  ലഷേ്യത്തറിണ്ലത്തറി
രച്ചരാൻ പാത ഇരട്ടറിപെറിക്കുന്നതു
ണ്കാണ്് കഴറിയറില്. സറിഗ്നലറിുംഗ് 
സറിസ്റും ണ്മച്ചണ്പെടുത്തറിയാലും 200 
കറിരലാമീറ്ർ രവഗും വകവരറി്ാ
ൊകറില്. 

 വസ്തുത
പാത ഇരട്ടറിപെറി്ൽ രവഗത 

കൂട്ടറില്ാണ്യന്ന വാദത്തറിെ് അടറി
സ്ഥാെമറില്. പാത ഇരട്ടറിപെറി്ലും 
സറിഗ്നലറിുംഗ് സറിസ്റും ണ്മച്ചണ്പെടു
ത്തലും വെവുകൾ രെർപാതയറി
ലാ്ലും തീവണ്റികളുണ്ട രവഗത 
വർദ്ധറിപെറിക്കുും എന്നത് സുെറിശ്ചറി
തമായ കാര്യമാണ.് കുറച്രപരുണ്ട 
രവഗത്തറിലള്ള യാത്യ്ക്കുരവണ്റി 
രകരെത്തറിണ്ല ണ്ചററിയ രറാഡുക
െറിലൂണ്ട സഞ്രറിക്കുന്ന ലരഷോപ
ലഷേും െെങ്ങളുണ്ട യാത്ാവകാ
ശങ്ങൾ കവർണ്ന്നടുക്കുന്നത് അനു
വദറി്ാൊവറില്. 

 വമാദം ്രപത്രണ്്
സറിൽവർ വലൻ വറികസെ

ത്തറിണ്ന് ണ്വള്ളറിരരഖ. അെറിവാ

ര്യമായ പദ്ധതറി. രകരെത്തറിെ് 
ഒഴറിവാ്ാൊകറില്. 

 വസ്തുത
ണ്ക ണ്റയറിൽ അെറിവാര്യും 

എന്ന ്മുഖ്യമന്ത്രറി പറയന്നത ്എന്റി
ണ്ന് അടറിസ്ഥാെത്തറിലാണ് എന്ന് 
വ്യക്മല്. പദ്ധതറിണ്യ വറികസെ
ത്തറിണ്ന് ണ്വള്ളറിരരഖ എണ്ന്നാണ്് 
ണ്കാണ്ാടുരമ്ാൾ, എന്തുതരും വറി
കസെമാണ് മുഖ്യമന്ത്രറിയും കൂട്ട
രുും െെങ്ങൾ്് സമ്ാെറിക്കുന്ന
ണ്തന്കൂടറി പറയണും. രകരെണ്ത്ത 
കീററിമുററിക്കുന്ന പാത െറിർമ്റിച്ചാൽ 
ചുറ്വട്ടണ്ത്താണ്് വ്യവസായവറി
കസെും വരുും എണ്ന്നാണ്് പറ
യന്നത് അസുംബന്മാണ്. രെ
രരമററിച്ച് ആയറിര്ണ്റിെ് ണ്ച
റകറിട സുംരുംഭങ്ങണ്െയും വ്യാപാര 
സ്ഥാപെങ്ങണ്െയും കാർഷറികവൃ
ത്തറിയറിൽ ഏർണ്പെട്ടുെീവറിക്കുന്ന
വണ്രയും തകർക്കുന്നതാണ് ണ്ക 
ണ്റയറിൽ. അണ്തങ്ങണ്െ രകരെത്തറി
ണ്ന് അെറിവാര്യപദ്ധതറിയാകുണ്മ
ന്ന ്മുഖ്യമന്ത്രറി  ്വറിശദീകരറിയ്കാൻ 
കഴറിഞ്ഞറിട്ടറില്.

 വമാദം ്രതിമൂന്്
സമരും െടത്തുന്നത് തീവ്രവാ

ദറികൾ.

 വസ്തുത
സമരവറിരുദ്ധമായ സ്ഥറിരും പല്

വറി. ണ്ക ണ്റയറിൽ വരുരമ്ാൾ  കു
ടറിയറിറ്ണ്പെടുന്നവരുും രകരെണ്ത്ത 
മനുഷ്യെറിർമ്റിതമായ പാരറിസ്ഥറി
തറിക ദുരന്ങ്ങെറിരലയ്ക് തള്ളറിവറി
ടുന്നതറിൽ ആശങ്യള്ളവരുമായ  
െെങ്ങൾ സ്വന്ും സമര സമറിതറി
കെറിൽ സുംഘടറിച്െടത്തുന്ന അതറി
െീവെ സമരണ്ത്ത തീവ്രവാദറികൾ 
െടത്തുന്ന സമരും എണ്ന്നാണ്് 
ആരഷേപറിക്കുന്നത് ശുദ്ധ രഭാ
ഷ് ് ാണ്. മൂലധെശക്റികൾ്് 
രകരെണ്ത്ത പതറിച്െൽകുന്ന 
വറിൊശ പദ്ധതറിണ്്തറിണ്രയാണ് 
െെകീയ സമരും വെർന്വരുന്ന
ത്. സറിപറിഐ(എും) പാർട്ടറിയറിൽ
ണ്പെട്ടവരുും ഈ സമരത്തറിണ്ന് മുൻ
െറിരയറിലണ്.് അണ്താന്ും  കാണാൻ 
കഴറിയാത്തവറിധും മൂലധെ രസവ
യറിൽ അഭറിരമറിക്കുന്ന ഉന്നത രെ
താ്ൾ ബുംഗാെറിണ്ല െദേറിഗ്രാ
മറിൽെറിന്ന് ഒരു പാഠവുും പഠറിച്ചറി
ട്ടറില്ാണ്യന്നതാണ് ഇത്തരും അധറി
രഷേപാർഹമായ പ്രസ്ാവെകെറിൽ 
ണ്തെറിയന്നത്. എസ് യസറിഐ(
കമ്്യൂണറിസ്റ്) പാർട്ടറിയണ്ട നൂറക
ണ്റിെ് സഖാ്ളുും ഈ സമ
രരത്താണ്ടാപെമുണ്്. അരങ്ങയറ്ും 
െൊധറിപത്യ മാർഗ്ത്തറിലാണ് 
ഈ സമരും വെർന്വരുന്നത്. 
ണ്ക ണ്റയറിൽ സറിൽവൽ വലൻ 
വറിരുദ്ധ െെകീയ സമറിതറിയാണ് 
പ്രരഷോഭും  െയറിക്കുന്നത്. രകര
െത്തറിണ്ല ഏതാണ്് മുഴുവൻ രാ
ഷ്ട്രീയ പാർട്ടറികളുും സാമൂഹറിക പ്ര
സ്ഥാെങ്ങളുും പരറിസ്ഥറിതറി പ്രവർ
ത്തകരുും ഇരതാണ്ടാപെമുണ്്. സർ
രവ്വാപരറി, രകരെത്തറിണ്ല ഭൂരറിപ
ഷേും െെങ്ങളുും സമരരത്താണ്ടാ
പെമാണ.് യാഥാർത്്യങ്ങൾ എണ്ന്
ന്ന് കാണാനുള്ള രശഷറി എൽഡറി
എഫറിെ് െഷ്ടണ്പെട്ടാൽ ഇരറിക്കുന്ന 
ണ്കാമ്് മുററിക്കുന്ന സ്ഥറിതറിയാവുും 
ഉണ്ാകുക എന്റപൊണ്.

sI sd-bnÂ: hmZ§-fpw hkvXpXIfpw

(5-ാം ശേജില് നിന്്)
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ഒന്നാും പറിണറായറി സർ്ാ
രറിണ്ന് കാലത്ത് ഏറ്വുും വറിമർശ
െവറിരധയമായത് മുഖ്യമന്ത്രറി രെ
രറിട്ട് വകകാര്യും ണ്ചയ്ത ആഭ്യന്
രവകുപൊണ്. ണ്പാലീസറിണ്െ കയ
റൂരറിവറിട്ടുണ്കാണ്ടുള്ളതായറിരുന് 
ണ്പാലീസ് െയും. ഏറ്മുട്ടൽ, കസ്റ
ഡറി ണ്കാലപാതകങ്ങൾ തുടങ്ങറി, 
ഒരു െൊധറിപത്യസമൂഹത്തറിെ് 
െറിര്ാത്ത  പ്രവൃത്തറികൾ െറിര
ന്രും ണ്പാലീസറിണ്ന് ഭാഗത്തുെറി
ന്ണ്ായറി. അരപൊണ്ഴല്ാും കുറ്്ാ
രായ ഉരദ്യാഗസ്ഥണ്ര പരസ്യമായറി 
െ്യായീകരറിച്ച് രഷേണ്പെടുത്തുന്ന 
സമീപെമാണ് മുഖ്യമന്ത്രറിയണ്ട 
ഭാഗത്തുെറിന്ണ്ായത്. രണ്ാും 
തവണ എൽഡറിഎഫ് അധറികാ
രത്തറിരലററിയരപൊഴുും ണ്പാലീസ് 
ഉരദ്യാഗസ്ഥരുണ്ട രപരുകൾ കുറ്
കൃത്യങ്ങരൊട് രചർത്ത് ഉയർന്
വരുന്. പലവട്ടും പറഞ്ഞറിട്ടുും ണ്പാ
ലീസറിണ്ൊരു മാറ്വുമറിണ്ല്ന്ന ്രകരെ 
വഹര്ാടതറിരപാലും പരറിതപറി
ക്കുന്. ണ്പാലീസ് സുംവറിധാെും, 
രവലറി തണ്ന്ന വറിെവു തറിന്ന്ന സ്ഥറി
തറിയറിരല്് അധഃപതറി്ാൻ പാ
ടറിണ്ല്ന്ന ്സറിപറിഐ മുഖപത്ുംരപാ
ലും അഭറിപ്രായണ്പെട്ടു. 

ണ്പാലീസറിെ് അടുത്തറിണ്ട ഏറ്
വുും ൊണര്ടുണ്ാ്റിയ സുംഭ
വമാണ ്പുരാവസ്തു തട്ടറിപ്കാരൊയ 
രമാൺസൺ മാവുങ്ലമായറി ബന്
ണ്പെട്ടുണ്ായത്. വ്യാെപുരാവസ്തു 
രശഖരവുും ഉന്നതബന്ങ്ങളുും കാ
ണറിച്ച് രകാടറികളുണ്ട തട്ടറിപൊണ് 
ഇയാൾ െടത്തറിയതരത്. അരെ്വ
ഷണും പുരരാഗമറിക്കുരമ്ാൾ വ്യാ
െചറികറിത്യും സാമ്ത്തറികത്ത
ട്ടറിപ്കളുും സ്തീപീഡെവുും രപാക ്രസാ 
രകസുമട്മാണ് ഇയാൾണ്്തറി
ണ്ര ഒണ്ന്നാന്നായറി ഉയർന്വരുന്ന
ത്. സുംസ്ഥാെ ണ്പാലീസ് രമധാ
വറിയായറിരുന്ന രലാകൊഥ് ണ്ബ
ഹ് റയും മറ്് ഉന്നത ഉരദ്യാഗസ്ഥ
രുും ഇയാളുണ്ട അതറിഥറികൊയറിരു
ന്. ഇത്തരും ബന്ങ്ങൾ കാണറി
ച്ണ്കാണ്ാണ് ഇയാൾ തണ്ന് തട്ടറി
പ്കൾ തുടർന്നതുും. ആലവയറിൽ 
െറിയമവറിദ്യാർത്റിെറിയായ രമാഫറിയ 
പർവീൺ ആത്മഹത്യ ണ്ചയ്തത് 
ആലവ സറിഐയണ്ട രപണ്രഴുതറി 
ണ്വച്ചറിട്ടാണ.് ഭർതൃപീഡെത്തറിണ്െ
തറിണ്ര പരാതറിയമായറി ആലവ 
ഈസ്റ് ണ്പാലീസറിണ്െ സമീപറി
ണ്ച്ചങ്റിലും സറിഐയറിൽെറിന്ും 
വെണ്ര രമാശമായ അനുഭവമാണ് 
ഉണ്ായത്. രെരണ്ത്ത, ഏണ്റ ചർ
ച്ച ണ്ചയ്ണ്പെട്ട ഉത് വധര്സറിണ്ന് 
തുട്ത്തറിൽ ഇയാൾ സ്വീകരറിച്ച 
െടപടറികൾ വറിവാദമായതാണ്. 
എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രാധാെ്യമുള്ള 
ആലവ രപാണ്ലണ്യാരു രസ്റഷെറി
രല്് സ്ഥലുംമാറ്റി ഇയാണ്െ സും
രഷേറിക്കുകയാണ് ഉണ്ായത്. 
ഇയാൾണ്്തറിണ്ര െടപടറി ആവ
ശ്യണ്പെട്ട് സമരത്തറിെറിറങ്ങറിയ ണ്മാ
ഫറിയയണ്ട സഹപാഠറികൾണ്്തറി
ണ്രയും രകണ്സടുത്തു. പ്രതറിപഷേ
ത്തറിണ്ന്യട്ും പ്രതറിരഷധും ശക്
മായരപൊൾ മുഖും രഷേറി്ാൻരവ
ണ്റി മാത്ണ്മാരു സസ ്ണ്പൻഷനുും.

വാദറിണ്യ പ്രതറിയാക്കുന്ന സും
ഭവവുും െമ്മുണ്ട ണ്പാലീസ് രസ്റ
ഷനുകെറിൽ െടക്കുന്ണ്.് ണ്തന്മല 
രസ്റഷെറിൽ പരാതറി െൽകാണ്െ
ത്തറിയ ഉറകുന്ന് സ്വരദശറി രാെീ
വറിണ്െ വറിലങ്ങ് അണറിയറിച്െറിർ
ത്തറി മർദ്റിച്ചതറിണ്െതറിണ്രയള്ള 
ഹർെറി വഹര്ാ ടതറിയണ്ട പരറി
ഗണെയറിലാണ്. ണ്കാച്ചറിയറിൽ 
രമാഡലകൊയ ണ്പൺകുട്ടറികൾ
ക്കുണ്ായ ദാരുണമായ അപകട
മരണത്തറിനുപറിന്നറിലള്ള ദുരൂഹ
തകെറിലും ണ്പാലീസറിണ്ന് പങ്് 
സുംശയകരമാണ.് അരന്നദറിവസും 
െറിശാപാർട്ടറിയറിൽ ഉണ്ായറിരുന്ന 
ഒരു ഉന്നത ണ്പാലീസ് ഉരദ്യാഗ
സ്ഥണ്െ സുംരഷേറി്ാൊണ് 
ണ്പാലീസ് ശ്രമറിച് ണ്കാണ്റിരറിക്കു
ന്നത് എന്നാണ് ആരരാപണും. 
ആറ്റിങ്ങലറിെടുത്ത,് എട്ടു വയസ്ായ 
മകളുമായറി രറാഡറിലറിറങ്ങറിയ െയ
ചന്ദ്രെ് പറിങ്് ണ്പാലീസ് പരട്ാ
െറിണ്ല രെറിത എന്ന ഉരദ്യാഗസ്ഥ
യറിൽെറിന്ും രെരറിരടണ്റി വന്നത് 
ക്രൂരവുും അപമാെകരവുമായ അനു
ഭവമായറിരുന്. ഈ വറിഷയത്തറി
ൽ വഹ രകാടതറി അതറിരൂഷേ
മായറി ആ ണ്പാലീസ് ഉരദ്യാഗസ്ഥ
യണ്ട െടപടറിണ്യ കുറ്ണ്പെടുത്തുകയും 
ണ്ചയ്തു.

വറിവാദമായ അനുപമ സുംഭവ
ത്തറിണ്ല ണ്പാലീസ് ഒത്തുകെറിയും 
വാർത്തയായതാണ.് തണ്ന് കുഞ്ഞറി
ണ്െ തറിരറിച് കറിട്ടുന്നതറിൊയറി അനു
പമ എന്ന ണ്ചറപെ്ാരറിയായ അമ് 
ണ്പാലീസറിലും ശറിശുരഷേസമറിതറി
യറിലണ്മല്ാും പരാതറികൾ െൽകറി
യറിരുന്. മാസങ്ങരൊെും ണ്പാലീസ് 
ഇതറിരന്മൽ യാണ്താരു െടപടറിയ
ണ്മടുത്തറില്. െറിവൃത്തറിയറില്ാണ്ത 
അനുപമ സമരത്തറിെറിറങ്ങറി, അത് 
വാർത്തയായ രശഷമാണ് ഈ 
വറിഷയത്തറിൽ പ്രഥമ വറിവര ററി
രപൊർട്ട് ഫയൽ ണ്ചയ്ാൻതണ്ന്ന 
ണ്പാലീസ് തയ്ാറായത.് ഇരപൊൾ 
കുട്ടറിണ്യ അനുപമയ്ക് തറിരറിണ്ക ലഭറി
ണ്ച്ചങ്റിലും, എല്ാ െറിയമങ്ങളുും കാ
റ്റിൽപെറത്തറി കുട്ടറിണ്യ തട്ടറിണ്യടുത്ത് 
െറിയമവറിരുദ്ധ ദത്ത് െൽകറിയ ക്രറി
മറിെൽ കുറ്ും അവരശഷറിക്കുന്. 
അത് ണ്ചയ്ത അനുപമയണ്ട അച്
നുും ശറിശുരഷേമസമറിതറി ഭാരവാ
ഹറികളുും ഭരണകഷേറി രെതാ്
ൊണ്. തറിരുവെന്പുരത്തുതണ്ന്ന
യാണ് വഴറിരയാരത്ത് മീൻ വറിൽ
പെെ െടത്തുകയായറിരുന്ന സ്തീയണ്ട 
മീൻകുട്ട ചവറിട്ടറിണ്ത്തററിപെറിച്ച് 
ണ്പാലീസ ്പരാക്രമും കാണറിച്ചതുും.

രലാ്്ഡൗണറിണ്ന് രപരറിൽ 
ണ്പാലീസറിെ് സർ്ാർ അതയു
ത്ാഹരത്താണ്ട അമറിതാധറികാര
ങ്ങൾ െൽകറി. െറിലെറിൽപെറിൊയറി 
ണ്െരട്ടാട്ടരമാരടണ്റിവന്ന സാധാര
ണ്ാരണ്ന്രമൽ പറിഴ ചാർത്തറി
യും അവണ്ന് ണ്മ്റിട്ടു കയററിയമാ
യറിരുന് രകാവറിഡ് പ്രതറിരരാധും. 
ണ്പാലീസറിണ്ന് ഭാഗത്തു െറിന്ണ്ാ
കുന്ന ണ്തറ്കൾ ആണ്രങ്റിലും ഉന്ന
യറിച്ചാൽ അത് ണ്പാലീസറിണ്ന് 
മരൊവീര്യും ണ്കടുത്തുണ്മന്ന ്പറയും. 
മറവശത്ത് ണ്തറ്കൾ ണ്ചയ്യുന്ന 

ണ്പാലീസുകാർണ്്തറിണ്ര െടപ
ടറിയണ്ാകുന്നറിണ്ല്ന് മാത്മല്, 
അവർ സുംരഷേറി്ണ്പെടുകയമാ
ണ്. പാല്ാണ്ട്ട ണ്െഹ് റ രകാരെ
െറിൽ ണ്കാലണ്ചയ്ണ്പെട്ട തണ്ന് 
മകെ് െീതറി്ായറി, ണ്പാലീസ് 
ആസ്ഥാെണ്ത്തത്തറിയ മഹറിെണ്യ
ന്ന അമ്ണ്യ വലറിച്ചറിഴച്ച് ക്രൂരമാ
യറി വകകാര്യും ണ്ചയ്തവരാണ് 
െമ്മുണ്ട ണ്പാലീസ്. അരത 
ണ്പാലീസ് രമധാവറിണ്യ സദേർശറി
്ാണ്െത്തറിയ രമാൺസൺ മാവു
ങ്ലറിൊകണ്ട്ട, ചുവപെ് പരവതാെറി 
വറിരറിച്ള്ള സ്വീകരണമാണ് ലഭറി
ച്ചത്. െീതറി്ായറി രകഴുന്ന സാ
ധാരണ്ാരരൊട് കയ്യൂ്റിണ്ന് 
ഭാഷയറിൽ ണ്പരുമാറകയും, െറിയ
മവറിരുദ്ധപ്രവർത്തെും െടത്തുന്ന 
സമ്ന്നവർഗത്തറിനുമുന്നറിൽ വറി
രധയരായറി െറിൽക്കുകയും ണ്ചയ്യു
ന്ന ഈ ണ്പാലീസ് ആരരാണ്ടാപെ
മാണ്?

മറവശത്ത്, സാധാരണ്ാര
െ് െീതറിയും സുരഷേയും ഉറപൊ
ക്കുന്നതറിൽ ണ്പാലീസ ്എത്രത്താ
െും വറിെയറിക്കുന്ണ്്? മാധ്യമശ്ര
ദ്ധ പറിടറിച്പറ്റിയ ചറില രകസുക
െറിൽ രവഗത്തറിൽ െടപടറികളുണ്ാ
ണ്യന്നത് ശരറിയാണ്. പരഷേ, 
ഉത്യണ്ടയും വറിസ്മയയണ്ടയും രക
സുകൾ ണ്താട്ടുമുന്നറിലള്ളരപൊഴാണ് 
ണ്മാഫറിയയ്ക് ഈ അനുഭവും രെ
രറിട്ടറിരറിക്കുന്നത്. ലഹരറികടത്ത്, 
ക്വരട്ടഷൻ സുംഘങ്ങൾ ശക്റി 
പ്രാപറിക്കുരമ്ാൾ ണ്പാലീസ് എവറി
ണ്ടയാണ്? പറിടറിച്പററിയും ണ്കാ
ലപാതകവുും രമാഷണവുും വീടുക
യററിയള്ള അതറിക്രമങ്ങളുും വർധറി
ക്കുന്. രാഷ്ട്രീയണ്കാലപാതകങ്ങ
ളുും, വർഗീയസുംഘർഷങ്ങളുും, 
വർഗീയത പരത്താനുള്ള പരസ്യ
ശ്രമങ്ങളുും െടക്കുന്. സ്തീകൾക്കുും 
കുട്ടറികൾക്കുണ്മതറിണ്രയള്ള കുറ്കൃ
തങ്ങളുും വർധറിക്കുകയരല്? രക
ണ്സടുക്കുന്നതറിൽ തീരരണ്തല്
രല്ാ ഇതറിണ്ലാന്ും ണ്പാലീസറിണ്ന് 
ഉത്തരവാദറിത്തും. പരാതറിയമായറി 
രസ്റഷെറിണ്ലത്തുന്ന പൗരൻ അപ
മാെറി്ണ്പെടുന്. ഇവറിണ്ട, ശറിഷോ
െടപടറികൾക്കുപുറണ്മ, ണ്പാലീസ് 
രസെയണ്ട മരൊഭാവും മാറ്ാനുും 
െൊധറിപത്യസമൂഹത്തറിെ് രയാ
െറിച്ച തരത്തറിൽ അതറിണ്െ പരറി
വർത്തെണ്പെടുത്താനുും ആത്മാർ
ത്തയള്ള കർശെെടപടറികൾ 
രവണും. പരഷേ അങ്ങണ്െണ്യാരു 
മാറ്ത്തറിെ് ഭരണകൂടത്തറിണ്ന് വർ
ഗസ്വഭാവും അനുവദറിക്കുകയറില് 
എന്ന യാഥാർത്്യും ൊും തറിരറി
ച്ചററിയണും.

രദശീയപാതയണ്ട സ്ഥലണ്മടു
പെറിനുും ണ്ഗയറിൽ പദ്ധതറിക്കുണ്മാ
ണ്് എതറിണ്ര െടക്കുന്ന െെകീ
യസമരങ്ങണ്െ ണ്പാലീസറിണ്ന് വക
്രുത്തുപരയാഗറിച്ച ്അടറിച്ചമർത്തറി 
മുരന്നാട്ടുരപാകാൊണ ്പറിണറായറി 
സർ്ാർ ശ്രമറിച് ണ്കാണ്റിരറിക്കു
ന്നത.് ആലപ്ഴയറിണ്ല രതാട്ടപെള്ളറി
യറിൽ െടക്കുന്ന കരറിമണൽ ഖെ
െവറിരുദ്ധസമരത്തറിണ്ല രെതാവുും 
ററിട്ട. തഹസീൽദാരുമായ സഖാവ് 

ഭരേണ്െ എത് മൃഗീയമായാണ് 
ണ്പാലീസ് പരസ്യമായറി വകകാ
ര്യും ണ്ചയ്തത.്  ഇരപൊൾ ആണ്രതറിർ
ത്താലും ണ്ക റയറിൽ എന്ന വറിൊ
ശപദ്ധതറിയമായറി മുരന്നാട്ടു രപാകു
ണ്മന്ന് പറയന്നത് െെകീയ സമ
രണ്ത്തയും എതറിർപെറിണ്ന് സ്വരണ്ത്ത
യും ണ്പാലീസറിണ്െ ഉപരയാഗറിച്ച് 
അടറിച്ചമർത്താും എന്ന അഹങ്ാരും 
ണ്കാണ്ാണ്. പൗരത്വബറില്റിണ്െ
തറിണ്ര സമരങ്ങൾ െടത്തറിയവർ
ണ്്തറിണ്രയള്ള രകസുകൾ പ്രതറി
പഷേപാർട്ടറികൾ ഭരറിക്കുന്ന മണ്റ്
ല്ാ സുംസ്ഥാെങ്ങെറിലും പറിൻവ
ലറിച്ചറിട്ടുും, സറിപറിഐ(എും) ഭരറിക്കു
ന്ന രകരെും ഇെറിയും അതറിെ് തയ്ാ
റായറിട്ടറില്. പ്രബലപാർട്ടറികൾ ഒഴറി
ണ്കയള്ളവർ്  ്പ്രതറിരഷധത്തറിരൊ 
പ്രചരണത്തറിരൊ ണ്പാലീസ ്അനു
മതറി െറിരഷധറിക്കുന്ന പ്രവണത 
വർദ്ധറിച് വരുന്. രൊക്കുകൂലറി വറി
ഷയത്തറിലട്ും ണ്പാലീസറിെ് 
ണ്താഴറിൽ തർ്ങ്ങെറിൽ ഇടണ്പ
ടാനുള്ള അമറിതാധറികാരും െൽകു
കയാരണാ ഒരു ഇടതുപഷേ സർ
്ാർ ണ്ചരയ്ണ്ത്? പ്രതറിസന്റി
ഗ്രസ്മായ മുതലാെറിവർഗത്തറിണ്ന് 
താത്പര്യമാണ് പറിണറായറി വറി
െയൻ സർ്ാരറിണ്െ െയറിക്കുന്ന
തുും അവരുണ്ട ണ്പാലീസ ്െയണ്ത്ത 
െറിശ്ചയറിക്കുന്നതുും എന്ന് വ്യക്
മാവുകയാണ്. 

ഒന്നാും പറിണറായറി സർ്ാ
രറിണ്ന് കാലത്താണ് മാരവായറിസ്റ്റു
രവട്ട എന്ന രപരറിൽ ഏറ്മുട്ടൽ 
ണ്കാലകൾ െടന്നത്. ണ്ഹൽമറ്് 
രവട്ടയണ്ടയും പരറിരശാധെകളുണ്ട
യും രപരറിൽ വരയാധറികർ ഉൾപെ
ണ്ട ണ്പാലീസറിണ്ന് കരയ്റ്ങ്ങൾ
്് വറിരധയരാകുന്. ണ്കാച്കുട്ടറി
ണ്യരപാലും തല്റിച്ചതച്ും െെങ്ങ
ണ്െ ഏത്തമറിടീച്ും ഐപറിഎസ് 
ഉന്നതർ ആെദേറിക്കുന്. മുഖ്യമ
ന്ത്രറിണ്്തറിണ്ര സമൂഹമാധ്യമങ്ങ
െറിലൂണ്ട വറിമർശെും ഉന്നയറിച്ചതറി
ണ്ന്രപരറിൽ എത്രയാ രകസുക
ൊണ് ണ്പാലീസ് എടുത്തത്. 
വസബർ ആക്രമണങ്ങൾ രെരറി
ട്ട സാധാരണ്ാരായ സ്തീകൾ 
െൽകറിയ സമാെപരാതറികെറിൽ 
ആ ആരവശും കാണറിച്ചറിട്ടുമറില്. 
ണ്പാലീസറിനുള്ളറിൽ സുംഘപരറി
വാർ പറിടറിമുറക്കുന് എന്ന ആരരാ
പണും കഴറിഞ്ഞ സർ്ാരറിണ്ന് 
കാലരത്ത ഉണ്ായതാണ്. ഇത്ത
വണ ഈ ആരരാപണും സറിപറി
ഐയണ്ട രദശീയരെതാവായ 
ആെറി രാെക്കുതണ്ന്ന ഉന്നയറിര്
ണ്റിവന്. ഇരത ണ്പാലീസ് വാ
െയാററിൽ രണ്് കുഞ്ഞുങ്ങൾണ്് 
തറിരര െടന്ന അതറിക്രമത്തറിൽ 
എന്തു െടപടറി സ്വീകരറിച്? അലൻ
-താഹ രകസറിൽ അെ്യായമായറി 
യഎപറിഎ ചുമത്തറി. ഇതറിനുപുറ
ണ്മ, െെങ്ങളുണ്ടയും മാധ്യമങ്ങളു
ണ്ടയും അഭറിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യണ്ത്ത
തണ്ന്ന തടയാൻ ണ്പാലീസറിെ് 
അധറികാരും െൽകുന്ന തരത്തറില
ള്ള രകരെ ണ്പാലീസ് ആക്ട് രഭ
ദഗതറി രപാലും കഴറിഞ്ഞ സർ്ാർ 
ണ്കാണ്ടുവരറികയണ്ായറി. വരാപ്

ഴയറിണ്ല ശ്രീെറിത്തുും, ഇടു്റിയറി
ണ്ല രാെ്കുമാറമട്ും എത്രയാ 
െീവനുകൾ ഒന്നാും പറിണറായറി 
വറിെയൻ സർ്ാരറിണ്ന് കാലത്ത് 
രകരെത്തറിണ്ല ണ്പാലീസറിണ്ന് 
വകകെറിൽ ണ്പാലറിഞ്ഞു.

ഇന്്യയറിണ്ല ണ്പാലീസ് സും
വറിധാെും അടറിസ്ഥാെപരമായറി 
മുതലാെറിത്ത ഭരണകൂടതാത്പര്യ
ങ്ങൾമാത്ും െടപൊ്ാൻ ഉരദ്ശറി
ച്ച് െറിലെറിർത്തറിയറിരറിക്കുന്ന ഒന്നാ
ണ.് അതറിണ്െ െൊധറിപത്യവത്്
രറി്ാനുള്ള യാണ്താരു ശ്രമവുും 
ൊെറിതുവണ്ര െടത്തറിയറിട്ടറില്. ഒരു 
െൊധറിപത്യ സമൂഹത്തറിെ് രയാ
െറിച്ച തരത്തറിൽ പരറിശീലെരീതറി
കൾരപാലും മാറന്നറില്. ഇടതുപ
ഷേും എന്ന രപരറിൽ ഭരറിക്കുന്നവർ 
തണ്ർരബാൾട്ട് രപാണ്ലയള്ള കൂ
ടുതൽ ഭീഷണമായ മർദ്െസുംവറി
ധാെങ്ങളുും വസബർ രഡാമുകൾ 
രപാണ്ലയള്ള െറിരീഷേണസുംവറി
ധാെങ്ങളുും രൂപണ്പെടുത്തുകയാ
ണ്. ബൂർഷ്വാ െൊധറിപത്യ
ത്തറിണ്ന് മൂല്യങ്ങണ്െതണ്ന്ന മുതലാ
െറി വർഗ്ും തള്ളറി്െയകയാണ്. 
ണ്പാലീസ്-രസൊവറിഭാഗങ്ങണ്െ
ണ്യല്ാും മർദ്െ ഉപകരണങ്ങൊ
്റി ണ്താഴറിലാെറിവർഗത്തറിണ്ന്യും 
ബഹുെെങ്ങളുണ്ടയും എല്ാവറിധ 
പ്രതറിരഷധങ്ങണ്െയും അടറിച്ചമർ
ത്താൊണ ്അവർ ശ്രമറിക്കുക. ഈ 
മുതലാെറിത്തവർഗ താത്പര്യും 
തണ്ന്നയാണ് രകരെ ഭരണത്തറിലും 
വ്യക്മാവുന്നത്. 

ണ്പാലീസുകാർ പലരപൊഴുും 
വെണ്ര മനുഷ്യത്വരഹറിതമായ സാ
ഹചര്യങ്ങെറിൽ രൊലറി ണ്ചരയ്ണ്റി 
വരുന്നവരാണ്. രൊലറിസമയും
രപാലും പലരപൊഴുും ക്റിപ്തമല്. രമ
ലധറികാരറികളുണ്ട പീഡെങ്ങളുണ്ട 
മുററിവുകളുും അവർ്് ഉള്ളറിൽ രപ
രറണ്റിവരുന്. രൊലറി സമയത്തറി
ണ്ന് വർധെ്് അനുസരറിച്ള്ള 
ശമ്െരമാ ആനുകൂല്യങ്ങരൊ ഉണ്ാ
കാറമറില്. ണ്പാലീസുകാരുണ്ട രമാശും 
ണ്പരുമാറ്ത്തറിൽ ഈ ണ്താഴറിൽപ
രമായ സമ്ർദ്ങ്ങളുും ഒരു ഘടക
മാണ്. അതുണ്കാണ്്, ണ്പാലീസറി
ണ്െ ണ്മച്ചണ്പെടുത്തണണ്മന്ന ്ആത്മാർ
ത്മായറി ആഗ്രഹമുള്ള ഏണ്താരു 
സർ്ാരുും ആദ്യും ണ്ചരയ്ണ്ത് 
ണ്പാലീസറിണ്ന് ണ്താഴറിൽസാഹച
ര്യങ്ങളുും വരുമാെവുും ണ്മച്ചണ്പെടു
ത്തുകയും, അവരുണ്ട പരറിശീലെും 
െൊധറിപത്യസമൂഹത്തറിെ് െറിര
ക്കുന്ന രീതറിയറിൽ ഉടച്വാർക്കുക
യമാണ്. ണ്തറ്ണ്ചയ്യുന്ന ഉരദ്യാഗ
സ്ഥർണ്്തറിണ്ര കർശെെടപടറി
കണ്െടു്ണും. ഏറ്വുും പ്രധാെമാ
യറി ഒരു ഇടതുപഷേസർ്ാരറിണ്ന് 
കടമ, െ്യായമായ െെകീയസമര
ങ്ങെറിലും ണ്താഴറിൽസമരങ്ങെറിലും 
െറിന്ന് ണ്പാലീസറിണ്െ പറിൻവലറി
ക്കുകണ്യന്നതാണ്. അതായത്, 
ഭരണകൂടത്തറിണ്ന്യും ഭരണവർഗ
ത്തറിണ്ന്യും മർദ്െ ഉപകരണമാ
യറി ണ്പാലീസ് മാറന്നത് തടയക
ണ്യന്നതാണ് ണ്താഴറിലാെറിവർഗ 
െറിലപാടുള്ള ഒരു സർ്ാർ ണ്ച
രയ്ണ്ത്.
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ക�ൊഴറിലറില്ായ്മ ഉൾണ്പെണ്ട 
യവെെങ്ങൾ അഭറിമുഖീകരറിക്കു
ന്ന സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ്് പരറി
ഹാരും ആവശ്യണ്പെട്ട് സമര രുംഗ
ത്ത് െറിൽക്കുന്ന നൂറകണ്റിെ് 
യവാ്ൾ ഒത്തുരചർന്ന മൂന്നാമത് 
എഐഡറിവവഒ സുംസ്ഥാെ 
സരമ്െെും വറിെയകരമായറി െട
ന്.െവുംബർ 21 െ് തറിരുവെന്
പുരും വ്ും അബ്ദുൾ ഖാദർ െഗ
ററിൽ (ഹസൻ മരയ്കാർ ഹാൾ) സും
ഘടറിപെറിച്ച സരമ്െെത്തറിണ്ന് പ്ര
ചാരണ പ്രവർത്തെങ്ങൾ എല്ാ 
െറില്കെറിലും െടത്തറിയതറിനുരശ
ഷമാണ് പ്രതറിെറിധറി സഖാ്ൾ 
സരമ്െെത്തറിെ് എത്തറിരച്ചർന്ന
ത്. യവെെ സമരരാർജ്ും സന്നറി
രവശറിപെറിച്ച രക്സാഷേറി മണ്പ
ത്തറിൽ പുഷ്പങ്ങെർപെറിച്ണ്കാണ്് 
എഐഡറിവവഒ അഖറിരലന്്യാ 
പ്രസറിഡന്് സഖാവ് എ.രാമാഞ്ജ
െപെ പതാക ഉയർത്തറി. െൊധറി
പത്യും-പുരരാഗതറി-രസാഷ്യലറി
സും എണ്ന്നഴുതറിയ ണ്ചണ്ങ്ാടറി 
വാെറിൽ പറക്കുരമ്ാൾ വീററ് മു
രോവാക്യും വറിെറികരൊണ്ട സഖാ
്ൾ സരമ്െെ ഹാെറിരലയ്ക് പ്ര
രവശറിച്. ഗായക സുംഘും മരൊ
ഹരങ്ങൊയ വറിപ്ലവഗാെങ്ങൾ 
ആലപറിച്.

എസ ്യസറിഐ (കമ്്യൂണറിസ്റ)് 
രകന്ദ്ര്മ്റിറ്റിയുംഗും സഖാവ് 
െയ്സൺ രൊസഫ് സരമ്െെും 
ഉദ്ഘാടെും ണ്ചയ്തു. 'െെതാല്പര്യും 
ണ്തല്ും പരറിഗണറി്ാണ്ത, കുത്ത
കകൾക്കുരവണ്റി കാർഷറിക െറി
യമങ്ങൾ ആവറിഷ്കരറിച്ച രമാഡറി 
സർ്ാരറിണ്െ വീററ് രപാരാട്ടങ്ങ
െറിലൂണ്ട മുട്ടുകുത്തറിച്ച കർഷക സമ
രത്തറിണ്ന് വറിെയും, ണ്താഴറിലറില്ാ
യ്മണ്യ്കതറിണ്ര ണ്പാരുതുന്ന യവാ
്ൾ്് കരുത്തു പകരുണ്മന്ന് 
സഖാവ് െയ്സൺ രൊസഫ് 
പറഞ്ഞു.  ണ്താഴറിലറില്ായ്മ പ്രശ്നും, 
സമൂഹണ്ത്ത അരങ്ങയറ്ും ദുഃസ്ഹ

മായ സാഹചര്യത്തറിണ്ലത്തറിച്ചറി
രറിക്കുകയാണ്. നൂറരൂപരപാലും 
വരുമാെും ലഭറി്ാത്ത സാഹച
ര്യത്തറിലും ആയറിര്ണ്റിെ് 
ണ്ചറപെ്ാരാണ് ണ്തരുരവാരങ്ങ
െറിൽ കച്ചവടും ണ്ചയ്ാനുും രഹാും

ഡലറിവററി രൊലറിക്കുും െറിർബന്റി
തരാകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യും 
സൃഷ്ടറിക്കുന്ന െയങ്ങൾണ്്തറിരാ
യറി, യവാ്ളുണ്ട സമരെറിരണ്യ 
ദറിശാരബാധരത്താണ്ട െയറി്ാൻ 
എഐഡറിവവഒയണ്ട ഓരരാ പ്ര
വർത്തകനുും മുന്നറിലണ്ാകണണ്മ 
ന്ന് അരദ്ഹും ആഹ്വാെും ണ്ചയ്തു. 

തുടർന്ന്, സരമ്െെത്തറിൽ, 
കർഷക പ്രരഷോഭത്തറിെ് ഐക്യ
ദാർഢ്യും പ്രഖ്യാപറിക്കുന്ന പ്രരമ
യും അവതരറിപെറിച്. കഠറിെതരമായ 
ണ്വല്വറിെറികണ്െ അതറിെീവറിച്ച് 
വറിെയും വരറിച്ച കർഷകർ്് പറിൻ
തുണ പ്രഖ്യാപറിക്കുന്ന പ്രരമയണ്ത്ത 
ആരവശകരമായാണ് സദസ്് സ്വീ
കരറിച്ചത്. ഉദ്ഘാടെ സരമ്െെ
ത്തറിൽ സുംസ്ഥാെ പ്രസറിഡന്് 
എൻ.ണ്ക. ബറിജു അധ്യഷേത വഹറി
ച്. അഖറിരലന്്യാ പ്രസറിഡന്് എ.
രാമാഞ്ജെപെ മുഖ്യപ്രഭാഷണും 
െടത്തറി.  എഐഡറിവവഒ അഖറി

രലന്്യാ വവസ ്പ്രസറിഡന് ്രഡാ. 
ശശറികുമാർ, സറി്റിും സുംസ്ഥാെ 
കമ്റിറ്റി പ്രതറിെറിധറി ഭാനുഭക് 
ശർമ, സ്വാഗതസുംഘും ണ്ചയർ
മാൻ എൽ.ഹരറിറാും, എഐഡറി 
വവഒ സുംസ്ഥാെ ണ്സക്രട്ടററി 

ഇ.വറി.പ്രകാശ്, സറിപറിഒ റാങ്് 
രഹാൾരഡഴ്് സമര രെതാവ് എും. 
വറിഷ്ണു, ണ്ക.ണ്ക.റഹീും, പറി.പറി.പ്ര
ശാന്് കുമാർ, ണ്ക.പറി. സാൽവറിൻ 
തുടങ്ങറിയവർ പ്രസുംഗറിച്.

ഉദ്ഘാടെ സരമ്െെണ്ത്ത തു
ടർന്ന് പ്രതറിെറിധറി സരമ്െെും 
ആരുംഭറിച്. സഖാ്ൾ പറി.പറി.പ്ര
ശാന് ്കുമാർ, എും.ണ്ക.ഉഷ, ണ്ക.പറി.
സാൽവറിൻ എന്നറിവർ അുംഗങ്ങ
ൊയ പ്രസീഡറിയമാണ് െടപടറി
ക്രമങ്ങൾ െറിയന്ത്രറിച്ചത്. രാെ്യ
ണ്ത്ത അതറിഗുരുതരമായ ണ്താഴറി
ലറില്ായ്മ പ്രശ്നത്തറിണ്ന് അടറിസ്ഥാെ 
കാരണും, മുതലാെറിത്ത സാമൂഹ്യ
ക്രമമാണ്ണന്ും എല്ാ പ്രരഷോഭ
ങ്ങളുും മുതലാെറിത്ത വ്യവസ്ഥറിതറി 
അവസാെറിപെറിച്ച് ശാസ്തീയ രസാ
ഷ്യലറിസും സ്ഥാപറി ാനുള്ള ലഷേ്യ
ങ്ങൾ്് അനുരരാധമാകണണ്മ
ന്ും രാഷ്ട്രീയപ്രരമയും വ്യക്മാ
്റി. രശഷും സുംഘടൊ ററിരപൊർ
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ട്ട് അവതരറിപെറിച്. മഹാപ്രെയത്തറി
ണ്ന്യും രകാവറിഡ് മഹാമാരറിയ
രടയും പ്രതറിസന്റികൾ റ്ിടയറിലും 
വവവറിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തെങ്ങ 
രൊണ്ടാപെും വീററ് യവെെ പ്ര
രഷോഭങ്ങൾ വെർത്തറിണ്യടുക്കു

വാനുും എഐഡറിവവഒയ്ക് സാ
ധറിച്ണ്വന്ന് സുംഘടൊ ററിരപൊർ
ട്ടറിൽ ചൂണ്റി്ാണറിച്. ണ്താഴറിലറി
നുരവണ്റി, പറിഎസ് സറി ഉരദ്യാ
ഗാർത്റികൾ െടത്തറിയ അത്യ

സാധാരണമായ പ്രരഷോഭരത്താ 
ണ്ടാപെും അചഞ്ലും െറിൽക്കുവാനുും 
അവരുണ്ട സ്വാഭാവറിക രെതൃത്വ
മാകാനുും ഡറിവവഒയ്ക് സാധറിച്
ണ്വന്നത് അതീവ പ്രാധാെ്യമുള്ള 

കാര്യമായറി ററിരപൊർട്ടറിൽ വറിശദീ
കരറിച്.

തുടർന്ന്, വറിവറിധ രമഖലകെറി
ണ്ല വറിഷയങ്ങണ്െ അടറിസ്ഥാെ
ണ്പെടുത്തറി 10 പ്രരമയങ്ങൾ അവ
തരറിപെറിച്ചത് സരമ്െെും അുംഗീ
കരറിച്. വരുും കാലഘട്ടത്തറിൽ, 
യവെെ പ്രരഷോഭങ്ങണ്െ െയറിക്കു
വാൻ പ്രാപ്തമായ സുംസ്ഥാെ രെ
തൃത്വത്തറിണ്ന് പാെൽ സഖാവ് 
എൻ.ണ്ക.ബറിജു അവതരറിപെറിച്. 
സഖാ്രെവരുും സർവ്വാത്മൊ 
ആ പാെലറിണ്െ പറിൻതുണച്. 
സഖാവ് ഇ.വറി.പ്രകാശ് പ്രസറിഡ
ന്ായും സഖാവ് പറി.ണ്ക.പ്രഭാഷ് 
ണ്സക്രട്ടററിയായും 35 അുംഗ എക്റി
കയുട്ടീവ് കമ്റിറ്റി ഉൾണ്പെടുന്ന 68 
അുംഗ സുംസ്ഥാെ കൗൺസറിലും 
സരമ്െെും തറിരണ്ഞ്ഞടുത്തു.

തുടർന്െടന്ന സമാപെ 
സരമ്െെത്തറിൽ എസ് യസറിഐ 
(കമ്്യൂണറിസ്റ്) സുംസ്ഥാെ ണ്സ
ക്രരട്ടററിയറ്ുംഗും സഖാവ് ആർ.
കുമാർ സമാപെ സരദേശും െൽകറി. 
അതറിരൂഷേമായ ണ്താഴറിലറില്ാ
യ്മ,യവെെങ്ങണ്െ തറികഞ്ഞ അര
ഷേറിതാവസ്ഥയറിരലയ്ക് തള്ളറിവറി
ട്ടറിരറിക്കുകയാണ്. ഉയർന്ന സും
സ്ാരും പ്രദാെും ണ്ചയ്ത്, അവണ്ര 
സമര ശക്റിയാ്റി വെർത്തറി
ണ്യടുക്കുക എന്നതാണ് ഡറിവവഒ 
പ്രവർത്തകരുണ്ട ദൗത്യും. ഇന്്യൻ 
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തറിൽ വറിട്ടുവീ
ഴ്ചയറില്ാണ്ത, ബ്റിട്ടീഷകാരരാട് 
ണ്പാരുതറിയ വറിപ്ലവകാരറികെറിൽ
െറിന്ും പ്രരചാദെും ഉൾണ്്ാണ്് 
അത് െറിർവ്വഹറിക്കുവാൻ ഏവരുും 
തയ്ാറാവണും, അരദ്ഹും അഭ്യർ
ത്റിച്. സരമ്െെും പകർന്െൽ
കറിയ െരവാരന്മഷരത്താണ്ട, 
ശക്മായ യവെെ മുരന്നറ്ും 
വെർത്തറിണ്യടുക്കുണ്മന്ന ദൃഢ െറി
ശ്ചയരത്താണ്ടയാണ് മൂന്നാമത് 
സുംസ്ഥാെ യവെെസരമ്െെും 
സമാപറിച്ചത്.

എഐഡിവവഒ സംഘിപ്ിച്ച മൂന്ാമത് സംസ്ാന യുവജന സശമ്മളനം എസ് യുസിഐ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്)  
ശകന്ദ്രക്മ്മിറ്ിയംം സഖാവ് ജയ്സൺ ശജാസഫ് സശമ്മളനം ഉദ്ഘാെനം ടെയ്യുന്നു

ഇ.വി.പ്രകാേ്
(പ്രസിഡറെ്)

േി.ടക.പ്രഭാഷ്
(ടസക്രട്ടറി)
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കേൊർപെരററ്കളുണ്ട താല്പര്യാ
ർത്ും ണ്പാതുരമഖലാ ബാങ്കുകൾ 
സ്വകാര്യവത്കരറിക്കുന്നതറിൊയറി 
പാർലണ്മന്റിണ്ന് ശീതകാല സരമ്
െെത്തറിൽ ബറിൽ അവതരറിപെറി്ാ
നുള്ള ബറിണ്െപറി ഗവൺണ്മന്റിണ്ന് 
െെരരോഹ െീ്ണ്ത്ത എഐയ
ടറിയസറി അഖറിരലന്്യ കമ്റിറ്റി 
ശക്മായറി അപലപറിച്. ഒരു 

വർഷും പറിന്നറിട്ട ഐതറിഹാസറി
കമായ കർഷക സമരത്തറിൽെറി
ന്ന് പാഠമുൾണ്്ാണ്്, ശക്വുും 
രയാെറിച്ചതുമായ സമരും വെർത്തറി
ണ്യടുത്ത് ഈ െീ്ണ്ത്ത ണ്ചറ
ത്ത് പരാെയണ്പെടുത്താൻ ബാങ്് 
െീവെ്ാരരാടുും അധ്വാെറിച്ച് െീ
വറിക്കുന്നവരരാടാണ്കയും എഐ
യടറിയസറി ആഹ്വാെും ണ്ചയ്തു. 
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പുറടപ്ടുവിച്ച പ്രസ്ാവന

ഫൊസറിസ്റ് ബറിണ്െപറി െയറി
ക്കുന്ന രകന്ദ്ര ഗവൺണ്മന്് ഒടു
വറിൽ കർഷക രപാരാട്ടത്തറിെ് 
മുന്നറിൽ മുട്ടുകുത്തുകയും അവരുണ്ട 
െ്യായമായ ഡറിമാന്റുകൾ അുംഗീ
കരറിക്കുകയും ണ്ചയ്തറിരറിക്കുന്. 

െറിശ്ചയദാർഢ്യരത്താണ്ടയും 
തെരാണ്തയും െടത്തുന്ന സുദീ
ർഘ രപാരാട്ടത്തറിലൂണ്ട മാത്രമ, 
മുതലാെറിവർഗ്ണ്ത്തയും ബഹുരാ
ഷ്ട്ര കുത്തകകണ്െയും രസവറിക്കു
ന്ന ഭരണ കഷേറികളുണ്ട ഹീെപ
ദ്ധതറികണ്െ പരാെയണ്പെടുത്താ
ൊകൂ എന്ന് ഐതറിഹാസറിക 
വറിെയും രെടറിയ മഹത്തായ ഈ 

കർഷക പ്രരഷോഭും ഒരറി്ൽകൂ
ടറി ണ്തെറിയറിച്ചറിരറിക്കുന്.

മർദ്റിത െെതയ്കാണ്ക ഇത് 
വറിലണ്പെട്ട പാഠമാണ്. ഈ പ്ര
രഷോഭത്തറിൽ രക്സാഷേറിക
ൊയവർക്കുും ഇരപൊഴുും രപാരാ
ട്ടും തുടരുന്ന കർഷകർക്കുും ഞാൻ  
അരുണാഭമായ അഭറിവാദ്യങ്ങെ
ർപെറിക്കുന്. 

    


