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കർഷകസമരം
േകരള കർഷകസംഘത്തിെന്റ തീരുമാനമനുസരിച്ച്
എല്ലാ ജില്ലാതലസ്ഥാനങ്ങളിലും ദിവേസന നൂറുക്കണ
ക്കിൽ കൃഷിക്കാർ സമരം െചയ്ത് അറസ്റ്റ് വരിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കുകയാണ്. കൂടിയാേലാചനകളിലൂെട പ്രശ്നം പരിഹ
രിക്കാനുള്ള എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞതിന്നു േശഷ
മാണ് അവർ സമരമാരംഭിച്ചത്. അവരുന്നയിച്ച പതി
േനഴ് അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾ അന്യായമാെണേന്നാ
രാജ്യത്തിെന്റ താൽപ്പര്യങ്ങൾെക്കതിരാെണേന്നാ സങ്ക
രഗവൺെമന്റിെല മന്ത്രിമാർക്കുേപാലും പറയാനാവില്ല.
കർഷകസംഘത്തിെന്റ േനതാക്കന്മാർ മിക്കവരും കമ്യൂ
ണിസ്റ്റ്കാരാെണന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ, സംഘം
ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളാണ്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാ
ണ് േകാൺഗ്രസ്സുകാെരേന്നാ, കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാെരേന്നാ
വ്യത്യാസമില്ലാെത പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള കൃഷി
ക്കാർ എന്തുത്യാഗം െചയ്യാനും സന്നദ്ധരായിെക്കാണ്ട്
സമരരംഗത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അറസ്റ്റുകളും ഭീഷണി
കളും സമരെത്ത തണുപ്പിയ്ക്കാനല്ല, മൂർച്ഛിപ്പിക്കാൻ മാ
ത്രമാണ് സഹായിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. ദിവസം െചല്ലു
േന്താറും സമരം പടർന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്.
ഇത്തരെമാരു സമരം അഴിച്ചുവിടാെത തെന്ന പ്രശ്നം
പരിഹരിയ്ക്കാൻ ഗവൺെമന്റിന്നു േവണെമങ്കിൽ സാധി
യ്ക്കുമായിരുന്നു. പേക്ഷ, അതല്ല അവർ െചയ്തത്. കർഷ
കസംഘം സമർപ്പിച്ച െമേമ്മാറാണ്ടത്തിന്ന് ഔപചാരി
കമായ ഒരു മറുപടി നൽകാൻ േപാലും അവർ തയ്യാറാ
യില്ല. േനെര മറിച്ച് മർദ്ദനങ്ങളഴിച്ചുവിട്ടുെകാണ്ടും ജന
ങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടും സമരെത്ത
പരാജയെപ്പടുത്താൻ കഴിയുെമന്നാണ് അവരിേപ്പാഴും
കരുതുന്നത്. കൃഷിക്കാരുെട അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടിയുള്ള സമരം ഗവൺെമന്റിെന അട്ടിമറിയ്ക്കാനുള്ള
ഒരു രാഷ്ട്രീയസമരമാണേത്ര! േരഖയില്ലാത്ത കുടിയാ
ന്മാർക്കു േരഖയുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകേയാ േമൽച്ചാർ
ത്തവസാനിപ്പിക്കുകേയാ കൂടുതൽ ലാൻഡ് ൈട്രബൂ
ണലുകൾ തുറക്കുകേയാ െചയ്താൽ ഗവൺെമന്റ് അട്ടി
മറിഞ്ഞു േപാകുന്നെതങ്ങിെനയാണ്? രാഷ്ട്രീയസമരം
എെന്നാരു വാക്കുരുവിട്ടാൽ ഇന്നെത്ത ഗവൺെമന്റ് നി
ലനിൽക്കണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരും, ഗവൺ
െമന്റു മാറിക്കാണണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരും
രണ്ടു േചരിയായി പിളർന്നുേപാകുെമന്ന് അവർ വ്യാേമാ
ഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഇതാണ് അവരുെട യഥാർേത്ഥാ
േദ്ദശെമന്ന് കർഷകസമരെത്ത എതിർത്തുെകാണ്ടുള്ള
െക.പി.സി.സി െസക്രട്ടറി ശ്രീ. സ്റ്റീഫെന്റ പ്രസ്താവന
വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. അേദ്ദഹം പറയുന്നു:
“കമ്യൂണിസ്റ്റുകളും കമ്യൂണിസ്റ്റിതരരും എന്നുള്ള വിരുദ്ധ

േചരികളിേലയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ േബാധപൂർവം തിരിഞ്ഞുമാ
റുകയും കമ്യൂണിേസ്റ്റതരമായ എല്ലാ ശക്തികളും ഇന്ന
െത്ത ഐക്യകക്ഷി ഗവൺെമന്റ് പ്രതിനിധാനം െച
യ്യുന്ന േദശീയജനാധിപത്യേചരിയിൽ അണിനിരന്നു
െകാണ്ട് വിേമാചനസമരകാലെത്ത മേനാഭാവേത്താ
ടുകൂടിത്തെന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ േനരിടുകയും െച
യ്യണം എന്നതാണ് ഇന്നെത്ത ചരിത്രപരമായ കടമ”.

പേക്ഷ, കമ്യൂണിസ്റ്റ്വിേരാധം ഊതിവീർപ്പിച്ചുെകാണ്ട് കൃ
ഷിക്കാെര ഭിന്നിപ്പിച്ചുനിർത്തുകയും അങ്ങിെന ജനങ്ങ
െള ചൂഷണം െചയ്തുമുടിക്കുന്ന വൻകിടജന്മികളുെട സ്ഥാ
പിതതാൽപ്പര്യങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
ഈ പുതിയ അടവ് േകരളത്തിലിനി വളെരെയാന്നും
ഫലിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നു െകാ
ല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ കൃഷിക്കാർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവ
ങ്ങൾ അത്ര വിലപിടിച്ചവയാണ്.
ജന്മിേമധാവിത്വത്തിെന്നതിരായ സമരം പഞ്ചവത്സരപ
ദ്ധതിെയ അപകടത്തിലാക്കുെമന്ന വാദമാണ് ഏറ്റവും
അപഹാസ്യമായിേത്താന്നുന്നത്. വ്യവസായവൽക്കര
ണവും കാർഷികപരിഷ്കാരങ്ങളുമാണേല്ലാ പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയുെട മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങൾ. ഈ രണ്ടു
ഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ അേഭദ്യമായ ബന്ധമുെണ്ടന്നും വ്യ
വസായവൽക്കരണെത്ത ത്വരിതെപ്പടുത്താൻതെന്ന
കാർഷിക പരിഷ്കരണം ആവശ്യമാെണന്നും നമ്മുെട
സാമ്പത്തികാസൂത്രണവിദഗ്ദ്ധന്മാെരല്ലാം സമ്മതിച്ചുക
ഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് എല്ലാ േസ്റ്ററ്റുകളി
ലും കാർഷിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ താമസം വിനാ നടപ്പിലാ
ക്കുെമന്ന് പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മീഷൻ കൂെടക്കൂെട ആഹ്വാനം
െചയ്യുന്നത്. പേക്ഷ, േകരളത്തിെല ഭരണകക്ഷിത്തല
വന്മാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ കാർഷികപരിഷ്കരണം
നടപ്പിലാക്കിയാലാണ് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി അപകട
ത്തിലാവുക! യഥാർത്ഥത്തിൽ, േകരള അസംബ്ലി പാ
സ്സാക്കിയ കാർഷിക ബന്ധനിയമത്തിെല വകുപ്പുകൾ
നടപ്പിൽവരുത്തിക്കിട്ടാൻ േവണ്ടി സമരം നടത്തുന്ന കൃ
ഷിക്കാരല്ല, അവരുെട സമരെത്ത എതിർക്കുന്നവരാ
ണ് സാമ്പത്തിക വികസനപദ്ധതിയുെട ശത്രുക്കെളന്ന്
ഇേപ്പാൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കൃഷിക്കാരുെട പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു നാട്ടിൽ സമാധാന
പരമായ ഒരന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ ഗവൺെമന്റി
നാഗ്രഹമുെണ്ടങ്കിൽ ഇനിയും സമയം ൈവകിയിട്ടില്ല.
ആയിരക്കണക്കിലുള്ള കൃഷിക്കാെര ജയിലിലടച്ച് സമ
രം മൂർച്ഛിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം കർഷകേനതാക്കന്മാ
രുമായി കൂടിയാേലാചന നടത്തുവാനും കൃഷിക്കാരു
െട ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങെളല്ലാമനുവദിച്ചുെകാടുത്തു
ഒെരാത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനുമാണ് അവർ മുേന്നാട്ടു വേര
ണ്ടത്. അതാണന്തസ്സ്.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 9
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക

യില്ല

10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം
16. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല

ക്ക്

20. യൂേട്ടാപ്യ
21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം
23. േസാവിയറ്റ് ൈചന
24. മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിെല വടംവലി
25. ജയിലിെന്റ മനശ്ശാസ്ത്രം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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