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മേയ് ോസം പിന്ിടുമ്ാൾ മ�ാ
വിഡ്-19 എന് േഹാവ്ാധിയുടെ വ്ാ
പനം മ�ാ�ടേ്ാടും അതിമവഗതയി
�ാണ്. മ�ാഗബാധിതരുടെ എണ്ം 
ഏപ്ിൽ 28ന് മുപ്പത് �ക്ഷോയിരുന്
ത് മേയ് 28 ആകുമ്ാൾ 58 �ക്ഷോ
യി ഉയർന്ി�ിക്കുന്നു. േ�ണോ�ടടെ മൂ
ന്��ക്ഷവം. യൂമ�ാപ്ൻ 
ഭൂഖണ്ഡത്ിടറെ പി�ട� ടതമകേ 
അമേ�ികേയിലം ആഫ്ികേൻ �ാജ്
ങ്ങളിലം ഭീതിജന�ോം വിധം മ�ാഗം 
പെർന്നുപിെിക്കു�യാണ്. ഏപ്ിൽ ോ
സത്ിൽ ചിത്രത്ി�ില്ാതിരുന് ബ്ര

സീലം �ഷ്യും ഇമപ്പാൾ മ�ാഗവ്ാപ
നത്ിൽ അമേ�ികേയുടെ ടതാട്ടുപി
ന്ിൽ �ണ്ം മൂന്നും സ്ാനത്് എത്ി
യി�ിക്കുന്നു. ഏഷ്ൻ �ാജ്ങ്ങളിൽ 
മ�ാഗവ്ാപനത്ിടറെ മവഗത, യൂമ�ാ
പ്പിടനകോളം ടതമകേ അമേ�ികേടയ
കോളം കു�വാടണന്ാണ് �ണക്കു�ൾ 
വ്ക്തോക്കുന്ത്. എങ്ിലം ഇൻഡ്, 
ഇ�ാൻ, തുർകേി തുെങ്ങിയ �ാജ്ങ്ങ
ളിൽ മ�ാഗബാധിതരുടെ എണ്ം ഒരു 
�ക്ഷം പിന്ിടെ് കുതിക്കു�യാണ്. 

ആമഗാളവ്ാധിയായി മ�ാവിഡ് 
-19 ോറു�യും അസാധാ�ണോയ സാ
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മഹാമാരിയെ പരാജെ
യപെടുത്തുക എന്ന ഒയരാറ്റ 
ലക്ഷ്യത്ിലലക്ക് രാജഷ്യങ്ങ
യെ ഒന്നായക ലകാർത്ി
ണക്ി, അനുഭവങ്ങൾ 
പങ്കുവച്ക്, പ്രതിലരാധ പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്കും ഗലവ
ഷണപ്രെതക് നങ്ങൾക്കും 
മാർഗ്ഗനിർലദേശകും നൽകി, 
മാനവരാശിക്ക് ഒന്നായക 
ആത്മവിശ്ാസകും പകർ
ന്നു നൽകി പ്രവർത്ിലക് 
ണ്ടുന്ന ഒരു ലലാകലനതൃത്
ത്ിയറെ അഭാവമാണക് 
ഇന്നക് മനുഷഷ്യസക് ലനഹിക
യെ ഏറ്റവകും ആകുലയപെടു
ത്തുന്നതക്.

്ത്ി�ത്�ർച്ചയ്ക് അതിെയാക്കു�
യും ടചയ്ിട്ടും േഹാോ�ിടയ പ�ാജയ
ടപ്പടുത്തു� എന് ഒട�ാറ്റ �ക്ഷ്ത്ി
മ�കേ് �ാജ്ങ്ങടള ഒന്ാട� മ�ാർ
ത്ിണകേി, അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച്, 
പ്തിമ�ാധ പ്വർത്നങ്ങൾക്കും ഗമവ
ഷണപ്യത് നങ്ങൾക്കും ോർഗ്ഗനിർമദേ
ശം നൽ�ി, ോനവ�ാശികേ് ഒന്ാട� 
ആത്മവിശ്ാസം പ�ർന്നു നൽ�ി പ്
വർത്ിമകേണ്ന് ഒരു മ�ാ�മനതൃത്
ത്ിടറെ അഭാവോണ് ഇന്് േനുഷ്
സ് മനഹി�ടള ഏറ്റവം ആകു�ടപ്പടു
ത്തുന്ത്. ഐ�്�ാഷ്ട്ര സഭടയയും 
അതിടറെ ആമഗാള മവദി�ടളയും �ം
ഗത്് �ാണാനില്. സങ്കുചിതതാൽപ്പ
�്ങ്ങളാൽ നയികേടപ്പടുന് ചി� വൻ
�ിെ �ാഷ്ട്രങ്ങളടെ സമ്മർദേം മ�ാ�ാ
മ�ാഗ് സംഘെനടയ ദുർബ്ബ�ോക്കുന്നു. 
യൂമ�ാപ്ൻ യൂണിയനിട� അംഗങ്ങൾ 
പ�സ്പ�ം പഴിചാരുന്നു. ഇത� �ാജ്
ങ്ങൾക്കുമേൽ ശ�ാ�വർഷം ടചാ�ി
ഞ്ം വിഢ്ഢിത്ങ്ങൾ എഴുന്ള്ി
ച്ം അമേ�ികേൻ പ്സിഡറെ് ടഡാ
ണാൾഡ് ട്ംപ്. വിമവ��ാഹിത്ത്ി
ടറെയും ജനവിരുദ്ധതയുടെയും ആൾരൂ

പോയി ോ�ികേഴിഞ്ഞ ജയ്ർ ടബാൽ
സനാമ�ാ എന് ബ്രസീ�ിയൻ പ്സി
ഡറെ്. 

മസാഷ്�ിസ്റ് �യൂബയും അപൂർവ്ം 
ചി� �ാജ്ങ്ങളടോഴിട� േടറ്റല്ാവരും
തടന് മ�ാവിഡാനന്ത�മുള് വ്ാപാ�
-വ്വസായ താൽപ്പ�്ങ്ങൾ സം�ക്ഷി

ക്കുന്തിനായി മുൻകൂ�ായിത്ടന് 
�രുകേൾ നീക്കു�യാണ്. അതിനുള് 
േൽസ�ങ്ങളം സങ്കുചിത സേീപനങ്ങള
ോണ് നാം �ാണുന്ത്. പ�സ്പ� സഹ
��ണത്ിടറെയും സഹായത്ിടറെയും 
ഏമ�ാപനത്ിടറെയും സ്ാനത്് ടവ
ല്ലുവിളി�ളം പഴിചാ�ല�ളം ശ�ാ�വം 
സൃഷ്ിക്കുന്ത് സാമ്ാജ്ത്-മുത�ാളി
ത്�ാജ്ങ്ങളടെ മൂ�ധന താൽപ്പ�്ങ്ങ
ളടെ സംഘർഷം ോത്രോണ്. ജന
ങ്ങൾ നിസ്സഹായ�ായി േ�ിച്വീഴുമ്ാ
ഴും ഈ ശക്തി�ളടെ �ഴു�ൻ �ണ്് 
�ാഭക്കൂന�ളിൽ ോത്രോണ്. ഒരു 
ആമഗാള മനതൃത്ം ഉയർന്നുവ�ാനാ
വാത്വിധം മുത�ാളിത് �ാജ്ങ്ങൾ 
തമ്മിലള് വവരുദ്ധ്ം രൂക്ഷോയി�ി 
ക്കുന്നു. മ�ാവിഡിനു ടതാട്ടുമു്് വ്ാ
പാ� യുദ്ധം ട�ാടു്ി�ിട�ാണ്ി�ിക്കു
�യായിരുന്നു എന്് ഓർക്കു�.

ഭരണനിർവ്വഹണരംഗത്തെ  
പിടിപ്പുകേട് തുറന്നു ോട്ിയ 
പ്രതികരാധ പ്രവർതെനങ്ങൾ 
 ഏപ്ിൽ 17 വട�യുള് സ്ിതിഗതി
�ൾ വി�യിരുത്ിടകോണ്് ഏപ്ിൽ 
�കേം യൂണിറ്റിയിൽ മ�ാവിഡ് േഹാ
വ്ാധിടയ മന�ിടുന്തിൽ മ�ന്ദ്രസർ
കോ�ിനു സംഭവിച്ച വീഴ്ച�ൾ ഞങ്ങൾ 
ചൂണ്ികോടെിയിരുന്നു. എന്ാൽ പ�ാ
ധീനത�ൾ പ�ിഹ�ികേടപ്പടുടേന്നും 

ബ്രസീലിയൻ തലസ്ഥാനമഥായ റിയയഥാ ഡി ജനീ
യറഥായിലല സഥാന്ത മഥാർത്ത യേരിയിൽ യ�ഥാവിഡ് 

പ്രതിയരഥാധ പ്രവർത്തനത്തിയലർലപെട്ിരിക്കുന്ന 
ആയരഥാഗ്യപ്രവർത്ത�ൻ
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ഒരു ദശലക്കും ജനസകുംഖഷ്യ
യ്കക് എത്ര യെസ്റക് നെക്ന്നു 
എന്നതാണക്  പ്രതിലരാധ  
പ്രവർത്നങ്ങളുയെ മികവക് 
യതെിെിക്ന്നതക്. ഏ പ്രിൽ 
14നക് ഒന്നാകും ലലാക്ക് ഡൗൺ 
അവസാനിക്ല്ാൾ ഇൻ
ഡഷ്യയുയെ യെസ്റക് യപർ മി
ലഷ്യൺ 168 മാത്രമാെിരുന്നു. 
യമെക് 3നക് രണാകും ലലാക്ക് 
ഡൗൺ അവസാനിക്
ല്ാൾ 764 യെസ്റക് മാത്രലമ 
യെയ്ാൻ കഴിഞ്ിരുന്നു
ള്ളൂ. ആദഷ്യയത് 35 ദിവസ
ത്ിനുള്ിൽ പരിലശാധന
യുയെ രകുംഗത്ക് കകവരി
ലക്ണിെിരുന്ന പുലരാഗതി 
നമുക്ക് ലനൊനാെില്ല എന്ന
താണക് ഈ കണക്കൾവഷ്യ
ക്തമാക്ന്നതക്.

ഏമ�ാപിതവം സുഘെിതവോയ പ്
തിമ�ാധ പ്വർത്നങ്ങൾ നെക്കുടേ
ന്നുള് പ്തീക്ഷ അമപ്പാഴും േടറ്റല്ാവ
ട�യുംമപാട� ഞങ്ങളം നി�നിർത്ി. 
മഖദ��ടേന്നു പ�യടടെ നി�ാശയും 
മവദനയും ോത്രോണ് ഇമപ്പാൾ അവ
മശഷിക്കുന്ത്.

ഞങ്ങൾ ആദ്ം ചൂണ്ികോടെിയതു 
മപാട� ജനുവ�ി 30നും ോർച്ച് 19നുേി
െയിലള് വി�ടപ്പടെ 48 ദിവസം മ�ന്ദ്ര
സർകോർ പാഴാകേി. അതിമനാെ�ം 
ഫ�പ്ദോയി മ�ാവിഡിടന പ്തിമ�ാ
ധിച് മുമന്റുന്തിൽ ോതൃ�ാപ�ോയ 
പ്വർത്നങ്ങൾ നെത്ിയ ഒരു �ാജ്
ത്ിടറെയും അനുഭവങ്ങൾ പഠികോമനാ 
അത് പ�ർത്ാമനാ സർകോർ ശ്രേി
ച്ചില്. പ�ോവധി ടെസ്റ്റു ടചയ്യു�, മ�ാഗ
ബാധിതട� �ടണ്ത്തു�, അവട�യും 
അവരുടെ വപ്േ�ി, ടസകേറെ�ി മ�ാ
റൊക്ടു�ടളയും സ്ർകേ വി�കേിൽ 
നി�നിർത്തു� ഇതായിരുന്നു ആദ്ഘ
ടെത്ിട� 48 ദിവസത്ിനുള്ിലം 
ഒന്ാം മ�ാകേ് ഡൗണിലൂടെ �ഭിച്ച 21 
ദിവസത്ിനുള്ിലം ടചമയേണ്ിയിരു
ന് ഏറ്റവം പ്ധാന �െേ. ഏപ്ിൽ 
14ന് അവസാനിച്ച ഒന്ാം മ�ാകേ് 
ഡൗൺ മവളയിൽ പ�ിമശാധനയുടെ 
�ംഗത്് �ാ�്ോയ ഒരു മുമന്റ്റവം സൃ
ഷ്ികോൻ �ഴിഞ്ഞില് എന്തും 
ഞങ്ങൾ മന�ടത് ചൂണ്ികോടെിയിരു 
ന്നു. ടേയ് 3ന് അവസാനിച്ച �ണ്ാംഘ
ടെ മ�ാകേ് ഡൗണിടറെ ഏ�ിയ പങ്് 

സേയത്തും ഇമത സ്ിതി തടന്യാ
ണ് തുെർന്ത്. 

മ�ാവിഡ് പ്തിമ�ാധപ്വർത്ന 
ങ്ങളടെ േി�വ് വി�യിരുത്ാൻ സ്ീ
��ികോവന്ത് ഒരു ദശ�ക്ഷം ജന

സംഖ്യ്ക് എത്ര ടെസ്റ് നെക്കുന്നു എന് 
�ണകോണ്. ഏപ്ിൽ 14ന് ഒന്ാം 
മ�ാകേ് ഡൗൺ അവസാനിക്കുമ്ാൾ 
ഇൻഡ്യുടെ ടെസ്റ് ടപർ േി�്ൺ 
ടവറും 168 ോത്രോയിരുന്നു. ടേയ് 3ന് 
�ണ്ാം മ�ാകേ് ഡൗൺ അവസാനിക്കു
മ്ാൾ ഒരു ദശ�ക്ഷം ജനസംഖ്യ്ക് 
764 ടെസ്റ് ോത്രമേ �ാജ്ത്തു ടചയോൻ 
�ഴിഞ്ള്ളൂ. ഇതു വ്ക്തോക്കുന്ത് 
മ�ാകേ് ഡൗൺ തുെങ്ങി ആദ്ടത് 35 
ദിവസത്ിനുള്ിൽ പ�ിമശാധനയുടെ 
�ംഗത്് വ�വ�ിമകേണ്ിയിരുന് പു
മ�ാഗതി നമുകേ് മനൊനായില് എന്
താണ്. മ�ാവിഡ് വ്ാപനം ഇത്രയും 
രൂക്ഷോ�ാനുള് പ്ധാന �ാ�ണങ്ങ
ളിട�ാന്നും അതുതടന്യാണ്. നാ�ാം 
ഘടെത്ിടറെ നി�വിലള് മവളയിൽ 
മനെിയിട്ടുള്, പ്തിദിനം ഒരു �ക്ഷം 
ടെസ്റ് എന്ത് മേയ് 3നു മുമ്പുതടന് 
നമുകേ് വ�വ�ികോൻ �ഴിഞ്ഞിരു
ടന്ങ്ിൽ �ാജ്ത്ിടറെ സ്ിതി ഇതാ
കുോയിരുന്ില്. 

ജനസംഖ്ാനുപാതി�ോയി പ�ി
മശാധിച്ചാൽ മ�ാ�ത്് ടെസ്റ്റു�ളടെ 
എണ്ത്ിൽ ഇന്നും ഏറ്റവം കു�ഞ്ഞ 
നി�ക്കുള് മൂന്നു �ാജ്ങ്ങളിട�ാന്് 

യ�ഥാവിഡ് യവളയിൽ അതിരൂക്ഷമഥായ ഭക്ഷ്യക്ഷഥാ
മവും ലതഥാഴിലില്ഥായ്മയും പരിഹരിക്കണലമന്നഥാ
വശ്യലപെട്് േിലിയലെ തലസ്ഥാനമഥായ സഥാന്ിയഥാ
യഗഥായിൽ ജനങ്ങൾ നെത്തിയ പ്രയക്ഷഥാഭലത്ത 
യപഥാലീസ് ജലപീരങ്ി ഉപയയഥാഗിച്് യനരിടുന്നു
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ഏപ്രിൽ 24നക് ലകന്ദ്ര 
ആലരാഗഷ്യമന്താലെത്ി
യറെ  വിലെിരുത്ൽ ലൊ
ഗത്ിൽ ലകാവിഡക് മാലന
ജുയമറെിനായുള് എകുംപ
ലവഡക് കമ്ിറ്റി ഒന്നാകും ഗ്രൂ
പെിയറെ തലവൻ ലഡാ.വി.
യക.ലപാൾ യമെക് 16 ആകു
ല്ാൾ ഇൻഡഷ്യെിൽ 
ലകാവിഡക് ലകസുകൾ പൂ
ജഷ്യമാകുയമ ന്നക് ഗ്ാഫക് വര
ച്ചുകാട്ി സ്ാപിച്ിരുന്നു. 
യമെക് 16നാെിരുന്നു ഇൻ
ഡഷ്യെിൽ അന്നുവയരയുള്
തിൽ വലച്റ്റവകും ഉ െർന്ന 
എണ്കും ലകസുകൾ റി
ലപൊർട്ടു യെയ്യപെട്തക്. 

ഇൻഡ്യാണ്. മേയ് 22ന് ഒരു ദശ�
ക്ഷം ജനസംഖ്യ്ക് ആട� ടെസ്റ്റു�ളടെ 
എണ്ം 1973 ആയി ഉയർന്ിട്ടുണ്്. 
എന്ാൽ ഇത് മ�ാ�ത്് ഏറ്റവം താഴ്ന്ന 
നി�ക്കു�ളിൽ ഒന്ാണ്. സാമ്ാജ്ത് 
ഉപമ�ാധടത്യും ആഭ്ന്ത�സംഘർ
ഷങ്ങടളയും മന�ിടുന് �ാജ്ോയ ഇ�ാ
നിൽമപ്പാലം പത്തു�ക്ഷത്ിൽ 9108 
മപട� പ�ിമശാധനയ്ക് വിമധയോക്കു
ന്നു. തുർകേിയിൽ അത് 20,537 ആണ്. 
പാകേിസ്ാടറെ നി�ക്കുമപാലം ടേയ് 
22 വട� ഇൻഡ്മയകോൾ ഉയർന്താ
യിരുന്നു. 67,619 മപട� പ�ിമശാധിക്കു
ന് മപാർച്ഗ�ിമറെതാണ് ഏറ്റവം 
ഉയർന് നി�കേ്.

മ�ാകേ് ഡൗണിടറെ ആദ്ടത് 
�ണ്ഘടെങ്ങളിലം ടെസ്റ്റു �ിറ്റു�ളം േറ്റു 
സു�ക്ഷാ ഉപ��ണങ്ങളം സോഹ�ി
ക്കുന്തിലം ആഭ്ന്ത�ോയി ഉൽപ്പാദി
പ്പിക്കുന്തിലം സംഭവിച്ചത് �നത് 
പ�ാജയോയിരുന്നു. വചനയിൽ നി
ന്നും പിപിഇ �ിറ്റു�ളം ടെസ്റ് �ിറ്റു�ളം 
ഉെൻ വാങ്ങുടേന് വാർത് വന്ത് ോർ

ച്ച് 30നായിരുന്നു(ഇകേമണാേി�് 
വെംസ്). ഈ വാർത്യിൽ 
സൂചിപ്പിക്കുന് ഇ�ക്കുേതി നെന്ത് 
ഏപ്ിൽ 16-ാം തീയതിയാണ്. ോർച്ച് 

30നും ഏപ്ിൽ 16നു േിെയിൽ ഇതല്ാ
ടത നെന് േടറ്റാരു ഇ�ക്കുേതിയും നെ
ന്തായി നമുകേ് അ�ിയാൻ �ഴിഞ്ഞി
ടെില്. ഏപ്ിൽ 16നു വചനയിൽ നി
ന്നും 6.5 �ക്ഷം ടെസ്റ്റു �ിറ്റു�ൾ എത്ി
യതിൽ 5.5 �ക്ഷം �ാപ്പിഡ് ടെസ്റ് �ി
റ്റു�ളം 1 �ക്ഷം ആർഎൻഎ എ�് സ്ടാ
ക്ഷൻ �ിറ്റു�ളോയിരുന്നു. ദൗർഭാഗ്�
�ടേന്നു പ�യടടെ ഈ �ിറ്റു�ളിൽ 95 
ശതോനവം ഉപമയാഗശൂന്ോടണന്നു 
�ടണ്ത്ിയതിനാൽ അവ ഉപമയാഗി
ച്ള് പ�ിമശാധന നിർത്ിവയ്കാൻ 
ഐസിഎംആർ ഏപ്ിൽ 21ന് ആവ
ശ്ടപ്പട്ടു. വളട� വവ�ി എത്ിമച്ചർ
ന് ടെസ്റ് �ിറ്റു�ൾ ശ�ിയായ പ�ിമശാ
ധനാഫ�ം നൽ�ില് എന്നുകൂെി വന്
മപ്പാൾ �ാജ്ോസ��ം ടെസ്റ് സംവി
ധാനം സമ്മർദേത്ി�ായി. ഏപ്ിൽ 
16നു േടറ്റാരു വാർത് കൂെി 
പ്ത്ക്ഷടപ്പട്ടു. ട�ാമ�ാണ മ�ാഗബാ
ധ വ്ാപ�ോകുന്തിനാൽ ഇൻഡ് 
പിപിഇ �ിറ്റു�ളടെയും ടെസ്റ്റു �ിറ്റു�ള
ടെയും രൂക്ഷോയ ദൗർ�ഭ്ോണ് മന
�ിടുന്ത്. അതിനാൽ ഇവ സോഹ�ി
കോൻ ആമഗാള അമന്ഷണം ഊർ
ജ്ിതോകേി (വ�വ് േിറെ്-ഏപ്ിൽ 
16). ഊർജ്ിതോയ അമന്ഷണത്ി
മ�കേ് �െക്കുന്ത് വളട� വവ�ിയാ
ടണന്നു ഇതു വ്ക്തോക്കുന്നു. 

ടസ�ം ഇൻസ്റിറ്റയൂടെ് ഓഫ് ഇൻഡ്
യുോയി സഹ��ിച്ച് ടെസ്റ് �ിറ്റു�ൾ 
ഉൽപ്പാദിപ്പികോൻ അനുേതി �ഭിച്ച 
പൂടന ആസ്ാനോകേിയുള് വേ�ാ
ബ് ഡിസ് �വ�ി ടസാലൂഷൻസിന് 
ഏപ്ിൽ ആദ്വാ�ം ഉൽപ്പാദിപ്പി
കോൻ �ഴിഞ്ഞത് പ്തിദിനം ടവറും 
20,000 എണ്ം ോത്രോയിരുന്നു. തുെകേ
ത്ിൽ അത്രയുമേ ഉൽപ്പാദിപ്പികോൻ 
�ഴിയുോയിരുന്നുള്ളൂ. എന്ാൽ യുദ്ധസ
ോനോയ ആവശ്�തയുടെ ഗൗ�വം 
ഉൾടകോണ് ഇഛാശക്തിമയാടെ സർ
കോ�ിനു ടഫബ്രുവ�ിയിൽത്ടന് േതി
യായ കൂെിയാമ�ാചന�ളം തയോട�ടു
പ്പു�ളം നെത്ാൻ �ഴിഞ്ഞിരുടന്
ങ്ിൽ ഇന്നു വ�വ�ിച്ച പ്തിദിനം 2 
�ക്ഷം ടെസ്റ്റു �ിറ്റു�ളടെ ഉൽപ്പാദനമശ
ഷി എന്ത് ഏപ്ിൽ ോസത്ിൽത്
ടന് വ�വ�ികോൻ �ഴിയുോയിരുന്നു. 
അങ്ങിടനടയങ്ിൽ ോർച്ച്, ഏപ്ിൽ 
ോസങ്ങളിട� നിർണ്ായ� ദിനങ്ങ
ളിൽ പ�ോവധി ടെസ്റ്റു�ൾ നെത്ാനും 
�ഴിവതും മവഗം മ�ാഗബാധിതട� തി
�ിച്ച�ിഞ്ഞ് അവട� ഐടസാമ�റ്റ് ടച
യ്യുവാനും �ഴിയുോയിരുന്നു. 

ചി�ിൽസയിലള് മ�ാഗി�ടള ഡി

യ�ഥാവിഡ് പിെിമുറുക്കുന്ന ധഥാരഥാവിയിലല
ഒരു ലതരുവ് 
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സാഹെരഷ്യത്ിയറെ മുഴു
വൻ ഗൗരവവകും മുൻകൂട്ി 
ഉൾയക്ാണക് മികവാർന്ന 
യപ്രാഫഷനൽ കവഭവ
ലത്ായെ യഫബ്രുവരിെിൽ
ത്യന്ന വൻലതാതിൽ 
യെസ്റക് കിറ്റുകളുകും സുരക്ാ
ഉപകരണങ്ങളുകും യവറെി
ലലറ്ററുകളുകും സമാഹരിക്ാ
നുകും യപാതുജനാലരാഗഷ്യ
സകുംവിധാനയത് അെിമുെി 
സജ്ജീകരിക്ാനുകും കഴി
ഞ്ിരുയന്നങ്ിൽ ഇന്നക് 
നമ്മുയെ രാഷ്ടകും ലനരിടുന്ന 
പ്രതിസന്ിയെ വലിയൊ
രെവിൽ മറികെക്ാൻ 
കഴിയുമാെിരുന്നു. 

സ്ചാർജ്് ടചയ്യുന്തുോയി ബന്ധടപ്പ
ടെ് മ�ന്ദ്ര ആമ�ാഗ് േന്താ�യം മന�
ടത് പു�ടപ്പടുവിച്ചിരുന് ോർഗ്ഗനിർമദേ
ശങ്ങളിൽ ഇളവ�ൾ നെപ്പിൽവരുത്ി 
മേയ് ഒ്തിന് പുതിയ ഉത്�വ് ഇ�
കേി. അഡ്ിറ്റ് ടചയ്് 14-ാം ദിവസവം 
21-ാം ദിവസവം നെത്തുന് ടെസ്റിലൂടെ 
ടനഗറ്റീവ് ആടണന്നു �ണ്ാൽ ോത്രം 
ഡിസ്ചാർജ്് ടചയ്ാൽ േതിടയന് 
മുൻോർഗ്ഗനിർമദേശം മ�ന്ദ്ര ആമ�ാഗ് 
േന്താ�യം �ദോകേി. �ഠിന മ�ാഗ�ക്ഷ

ജ്കുോർ ഇപ്�ാ�ം പ്സ്ാവിച്. ജന
ങ്ങടള പ�ിമശാധികോടത ഡിസ്ചാർ
ജ്് ടചയ്ാൽ അതു സമൂഹത്ിൽ 
വവ�സ് വ്ാപനത്ിന് ഇെയാക്കും. 
�ഴിഞ്ഞ 40 ദിവസോയി ആവശ്ത്ി
ന് ടെസ്റിംഗ് സൗ��്ങ്ങൾ ക്രേീ��ി
കോടത സർകോർ എന്തുടചയ്യു�യായി
രുന്നു? സൂചന�ൾ വ്ക്തോക്കുന്തു
മപാട� 2 �ക്ഷമോ അതിമ�ട�മയാ 
ഇൻഡ്കോട� മ�ാവിഡിനു ബ�ി 
നൽ�ാൻ സർകോർ തയോട�ടുക്കു�യാ

മണാ? 
2020 മേയ് 8ടറെ എഡിമറ്റാ�ിയ

�ിൽ ദ് ഹിന്ദു ഇപ്�ാ�ം എഴുതി: മ�ാ
കേ് ഡൗൺ ആവശ്ോയിരുന്ി�ി
കോം. എന്ാൽ അതു പ�്ാപ്തേല്. 
വവ�സിടറെ വ്ാപനടത് ഗണനീയ
ോയ നി�യിൽ പിെിച്ട�ടെിയ �ാജ്
ങ്ങൾകേിെയിട� ടപാതുമുദ്ാവാ�്ം 
വ്ാപനത്ിടറെ േമധ്യുള് ടെസ്റിം
ഗം സ്ർകേത്ിൽ വന്വട� �ടണ്
ത്ലോണ്. മ�വ�ം സമൂഹപ�ിമശാ

ണങ്ങൾ ഉള്വട� ോത്രം ടെസ്റ് ടച
യ്ാൽ േതിടയന്താണ് പുതിയ നിർ
മദേശം. പുതിയ ഉത്�വ് പ�യുന്ത് 
ഇപ്�ാ�ോണ്:  ‘other catagories of 
patients-very mild, mild, presymptomatic 
and moderate cases NEED NOT BE 
TESTED’. അനുദിനം മ�ാഗബാധിതരു
ടെ എണ്ം ടപരുകുമ്ാൾ, മ�ാഗ�ക്ഷ
ണങ്ങൾ ഇല്ാത് മ�ാഗബാധിതരുടെ 
എണ്ം ഇൻഡ്യിൽ 80 ശതോനോ
ടണന്് ഐസിഎംആർ വ്ക്തോക്കു
മ്ാൾ ഇത്ര ഗരുത�ോയ ഒരു തീരുോ
നം എടുകോൻ സർകോ�ിടന നിർബ്ബ
ന്ധിച്ചത് ടെസ്റ്റു �ിറ്റു�ളടെയും പ�ി
മശാധന നെത്ാനുള് സംവിധാന
ത്ിടറെ ദൗർ�ഭ്ം ോത്രോണ്. ഈ 
തീരുോനമത്ാെ് പ്തി��ിച്ട�ാണ്് 
ആൾ ഇൻഡ് ഇൻസ്റിറ്റയൂടെ് ഓഫ് ടേ
ഡികേൽ സയൻസസ് ട�സിഡറെ് 
മഡാ�് മെഴ് സ് അമസാസിമയഷൻ 
ജന�ൽ ടസക്രടെ�ി ശ്രീനിവാസ് �ാ

ധനയിലൂടെയും നി�ീക്ഷണത്ിലൂടെയു
ോണ് ടതകേൻ ട�ാ�ിയ മപാലള് �ാ
ജ്ങ്ങൾകേ് ഗ്ാഫിടന ഋജുവാകോൻ 
(flattening the curve) �ഴിഞ്ഞത്. �ാ
ജ്ത്ിന് അനിശ്ിതോയി അതിടറെ  
പ്വർത്നങ്ങൾ മ�ാകേ് ഡൗൺ ടച
യ്യുന്ത് താങ്ങാനാവില്. ടെസ്റ്റു�ൾ പ�
ോവധി ഊർജ്ിതോക്കു�, ടപാതുജ
നാമ�ാഗ് സംവിധാനത്ിടറെ അെി
സ്ാന ഘെനടയ ശക്തിടപ്പടുത്തു�, 
മ�ാഗബാധയ്കം ആഘാതത്ിനുേി�യാ
കുന്വട� സം�ക്ഷിക്കു� ഇവയാണ് 
ഇൻഡ്യ്ക മു്ിലള് ഏറ്റവം അനു
മയാജ്ോയ പാത. ഈ �ാജ്ടത് ോ
ധ്േങ്ങളം ആമ�ാഗ്വിദഗ്ദ്ധരും ഒരു
മപാട� ആവശ്ടപ്പടുന്ത് �ണ് �ാ
�്ങ്ങളാണ്. ടെസ്റ്റു�ളടെ എണ്ം പ�

വീടു�ളിയലക്ക് തിരില�യപെഥാ�ഥാനഥായി ലേ
ന്ന്ന ലറയിൽയവ സ് യറേഷനിൽ തെിച്ചുകൂെിയ 
കുെിയയറേ ലതഥാഴിലഥാളി�ൾ
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ലലാകക് ഡൗൺ കാലത്ക് 
ഒഴിഞ്ഞു കിെന്നിരുന്ന വി
ദഷ്യാഭഷ്യാസസ്ാപനങ്ങളുകും 
ഹാളുകളുകും ആരാധനാല
െങ്ങളുകും പാർപെിെസൗക
രഷ്യങ്ങളുകും ഉപലൊഗയപെടു
ത്ി ഇൻഡഷ്യയുയെ അതി
ബൃഹത്ാെ കസനികശ
ക്തിയുയെ സഹാെലത്ാ
യെ നിർദ്ധനരാെ കുെിലെ
റ്റയത്ാഴിലാെികൾക്ക് 
സാധാരണ മനുഷഷ്യജജീവി
തകും ഉറപൊക്ാൻ സർക്ാ
ർ  തുനിഞ്ില്ല എന്നതക് പി
െിപ്പുലകെിയന മാത്രമല്ല 
ലകന്ദ്രസർക്ാരിയറെ മനു
ഷഷ്യത്രാഹിതഷ്യയത്യുകും 
യവെിവാക്ന്നു.

ോവധി വർദ്ധിപ്പിക്കു�, ആമ�ാഗ്പ്
വർത്�ർകേ് േതിയായ സു�ക്ഷാ 
ഉപ��ണങ്ങൾ നൽകു�. ഈ അെി
സ്ാന ആവശ്�ത�ളടെ �ംഗത്് 
സേമയാചിതോയ നെപെി�ൾ സ്ീ
��ിക്കുന്തിൽ മ�ന്ദ്രസർകോർ പ�ാ
ജയടപ്പട്ടുടവന്് വസ്തുത�ൾ ടതളിയി
ക്കുന്നു. 

േള്ളക്കണക്കുേൾ നിരതെി  
സർക്കാർ പരാജയം മറയ്ക്കുന്നു

മ�ാഗടത് പ്തിമ�ാധിക്കുന് ദൗ
ത്ത്ിൽ വിജയോടണന്നു സ്ാപി
കോൻ വ്ത്സ് �ണക്കു�ൾ ദിനംപ്
തി പു�ത്തുവിടെ് മുഖം �ക്ഷികോൻ ശ്രേി
ക്കു�യാണ് സർകോർ. ആദ്ഘടെ
ത്ിൽ മ�ാഗി�ളടെ എണ്ം ഇ�ടെിയാ
�ാടനടുക്കുന് ദിവസങ്ങളടെ വദർ
ഘ്ം വർദ്ധിക്കു�യാടണന്ായിരുന്നു 
സർകോ�ിടറെ അവ�ാശവാദം. പിന്ീ
െ്, അതിടനക്കു�ിച്ച് അവത�ിപ്പികോ
മന ആവാത്വിധം �ാ�്ങ്ങൾ വ�
വിട്ടു. ഇമപ്പാൾ മ�ാഗം മഭദോകുന്വരു
ടെ ശതോനോണ് അവത�ിപ്പിക്കുന്
ത്. (ഇൻഡ്യുടെ �ികേവ�ി മ�റ്റ് 41.55 
ശതോനോണ്) അകോ�്ത്ിലം അവ
�ാശവാദത്ിന് യഥാർത്ഥത്ിൽ നി
�നിൽപ്പില്. ആദ്ോയി മ�ാവിഡ് പ്
തിസന്ധിടയ അഭിമുഖീ��ിച്ച വചന

യുടെ �ികേവ�ി മ�റ്റ് 95.6 ശതോനോ
ടണന്് ഓർക്കു�. �ികേവ�ി മ�റ്റിടറെ 
�ാ�്ത്ിൽ അമേ�ികേയും ഫ്ാൻസു
ടോഴിട� ഏതാണ്്  എല്ാ �ാജ്ങ്ങ
ളം 60 ശതോനത്ിനു മു�ളിലള് നി
�യാണ് �ാണിക്കുന്ത്. മഹാടെ് 
സ് മപാട്ടു�ളടെ എണ്ം കു�യുന്നു, മ�ാ
ഗബാധിത ജില്�ളടെ എണ്ം കു�യു
ന്നു തുെങ്ങിയ �ണക്കു�ൾ ഇമപ്പാൾ 

നി�ത്തുന്ില്; �ാ�ണം അടതല്ാം 
ഇമപ്പാൾ അന്തേില്ാടത വർദ്ധിക്കു�
യാണ്. അതതുസേയടത് അനുകൂ�ോ
യ ചി� �ണക്കു�ൾ എടുത്തു�ാടെി, േി
�വറ്റ പ്തിമ�ാധപ്വർത്നോണ് നെ
ത്തുന്ടതന്് സ്ാപികോൻ ദയനീയ
ോയി ശ്രേിക്കു�യാണ് മ�ന്ദ്രസർ
കോർ.

യഥാർത്ഥത്ിൽ, മ�ാകേ് ഡൗൺ 
പ്ഖ്ാപിക്കുന്തിനുമു്് സാവ�ാശം 
വർദ്ധികോൻ തുെങ്ങിയ മ�ാഗി�ളടെ 
എണ്ം, നാ�ാം ഘടെം മ�ാകേ് ഡൗൺ 
അവസാനികോ�ാകുമ്ാൾ പ്തിദിനം 
6000 മ�ാഗി�ടളന് നി�യിൽ കുത്
ടന ഉയരു�യാണ്. �ഴിഞ്ഞ ഏപ്ിൽ 
24ന് മ�ന്ദ്ര ആമ�ാഗ്േന്താ�യത്ി
ടറെ വി�യിരുത്ൽ മയാഗത്ിൽ 
മ�ാവിഡ് ോമനജുടേറെിനായുള് 
എമപവ്ഡ് �മ്മിറ്റി ഒന്ാം ഗ്രൂപ്പിടറെ 
ത�വൻ മഡാ.വി.ട�.മപാൾ ടേയ് 16 
ആകുമ്ാൾ ഇൻഡ്യിൽ മ�ാവിഡ് 
മ�സു�ൾ പൂജ്ോകുടേന്് ഗ്ാഫ് വ�
ച്�ാടെി സ്ാപിച്ചിരുന്നു. എന്ാൽ 
ഇമത ടേയ് 16നായിരുന്നു ഇൻഡ്
യിൽ അന്നുവട�യുള്തിൽ വമച്ചറ്റവം 
ഉയർന് എണ്ം മ�സു�ൾ �ിമപ്പാർട്ടു 
ടചയേടപ്പടെത്. സർകോർ നെത്തുന് പ്
ചാ�ണത്ിടറെ ആധി�ാ�ി�തയും 
സത്സ്ിതിയും േനസ്സി�ാകോൻ 
ഈടയാട�ാറ്റ ഉദാഹ�ണം േതിയാ
കും.

മ�ാ�ത്് ഏറ്റവം കു�ഞ്ഞ േ�ണ
നി�ക്കുള്ത് (2.9 ശതോനം) ഇൻഡ്
യി�ാടണന് വസ്തുതാവിരുദ്ധോയ 

പഞ്ഥാബിലല അമൃത് സറിൽ നഥാട്ിയലക്ക് മെങ്ങഥാനഥാ
യി ശ്രമി�് ലരെയിൻ രജിസ് യരെഷൻ ലഭിക്കഥാതിരുന്ന 

വനിതഥാ ലതഥാഴിലഥാളി�ൾ പ്രതിയഷധവമഥായി
രുംഗലത്തത്തിയയപെഥാൾ
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ലകന്ദ്രസർക്ാർ ആദഷ്യകും പ്ര
ഖഷ്യാപിച് 1.7 ലക്കും ലകാെി
െിൽ സാധാരണജന
ങ്ങൾക്ാെി നജീക്ി വച് തു
ഛമാെ തുകയെ രാജഷ്യ
യത് പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്
കൻ പി.സാെക് നാഥക് വിലശ
ഷിപെിച്തക് ‘അശ്ജീല’ യമന്നാ
ണക്. ജൻധൻ അക്ൗണ്ടു
ള് സ്തജീകൾക്ക് പ്രതിമാസകും 
500 രൂപാ വജീതകും 3 മാസ
ലത്ക്ക്, യതാഴിലുറപ്പു പദ്ധ
തിെിൽ പണിയെടുക്ന്ന
വർക്ക് പ്രതിമാസകും 20 രൂ
പയുയെവർദ്ധനവക്, എല്ലാ
വർക്കും 5 കിലലാ അരിയുകും 
1 കിലലാ ധാനഷ്യവകും ഇതാെി
രുന്നു പ്രഖഷ്യാപനകും.

അവ�ാശവാദം മേയ് 27ടറെ പത്രങ്ങ
ളിൽ സർകോ�ിടറെ അ�ിയിപ്പായി 
അച്ചെിച്ചിട്ടുണ്്. യഥാർത്ഥത്ിൽ ഇൻ
ഡ്ടയകോൾ േ�ണനി�കേ് കു�വള് 
49 �ാജ്ങ്ങൾ മ�ാ�ത്തുണ്്. മൂന്� 
�ക്ഷം മ�ാഗബാധിതരുള് �ഷ്യിൽ 
1.02 ശതോനം ോത്രോണ് േ�ണനി�
കേ്. ഇൻഡ്യുടെ േ�ണനി�കേിമന
കോൾ കു�വാണ് അയൽ�ാജ്ങ്ങളായ 
പാകേിസ്ാനിലം(2.07 ശതോനം) 
ബംഗ്ാമദശിലം (1.41 ശതോനം) ശ്രീ�
ങ്യിലം (0.85 ശതോനം). ഉയർന് നി
�യിൽ മ�ാഗബാധയുണ്ായിട്ടുള് 
േടറ്റാരു ഏഷ്ൻ �ാജ്ോയ സൗദി 
അമ�ബ്യിൽ േ�ണനി�കേ് 0.53 
ശതോനം ോത്രോണ്. േ�ണനി�കേി
ടറെ �ാ�്ത്ിലം യാഥാർത്ഥ്ത്ിന് 
നി�കോത് അവ�ാശവാദങ്ങൾ അവ
ത�ിപ്പിക്കു�യാണ് സർകോർ. യഥാർ
ത്ഥത്ിൽ ഇൻഡ്യുടെ േ�ണനി�കേ് 
ആശ്ാസത്ിനു വ� നൽകുന് �ാ
�്ം തടന്യാണ്. അമതാടൊപ്പംത
ടന് നാം േനസ്സി�ാമകേണ്ന് വസ്തുത 
മ�ാവിഡിടറെ ഔമദ്ാഗി� േ�ണനി
�കേ് മൂന്നു ശതോനത്ിനും ആറു ശത
ോനത്ിനുേിെയി�ാണ് എന്താണ്. 
േ�ണനി�കേിടന സ്ാധീനിക്കുന് 
ഘെ�ങ്ങൾ �ാജ്ങ്ങളിൽ നിന്നു �ാജ്
ങ്ങളിൽ വ്ത്സ്ോയി�ിക്കും. വൃദ്ധർ 
മ�ാഗബാധിത�ായാൽ േ�ണനി�കേ് 
വളട� ഉയരുടേന്് ഇറ്റ�ിയും സ് ടപ
യിനും ടതളിയിച്�ഴിഞ്. ആയതി
നാൽ േ�ണനി�കേിടന ോത്രം അെി
സ്ാനടപ്പടുത്ി ഒരു �ാജ്ത്ിടറെ േി
�വിടനമയാ പ�ാജയടത്മയാ വി�
യിരുത്ാനാവില്.   

മ�ാഗപ്തിമ�ാധത്ിടറെ �ംഗത്് 
ഏറ്റവം പ്ധാനോയ ടെസ്റിംഗിടറെ �ാ
�്ത്ിൽ �ാജ്ത്ിടറെ സ്ാനടേടന്ത 
ന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ടചയ്തു. ആമ�ാഗ്പ്
വർത്�ർകേ് സു�ക്ഷാ ഉപ��ണങ്ങള
ടെ �ഭ്ത ഉ�പ്പാക്കു�ടയന് പ�േപ്
ധാനോയ �െേയുടെ നിർവ്ഹണത്ി
ലം സർകോർ പ�ാജയടപ്പടു�യാണു
ണ്ായത്. വിത�ണം ടചയ്യുന് സു�
ക്ഷാ ഉപ��ണങ്ങളടെ എണ്ത്ിടറെ 
�ണകേ് അവത�ിപ്പിക്കുന്തുട�ാണ് 
ോത്രം ഈ �ംഗത്് മനടെം സൃഷ്ിച് 
ടവന്് പ�യാനാവില്. �ാജ്ത്ിടറെ 
ആട� ആവശ്�ത എത്രയാടണന്നും 
അതിടറെ എത്ര ശതോനം വിത�ണം 
ടചയോൻ �ഴിഞ്ടവന്നുോണ് ജനങ്ങ
മളാെ് പ�മയണ്ന്ത്. ‘മൂ�ധനനിമക്ഷ
പ സാധ്ത�ൾ പഠിക്കുന് സർകോതി
� സ്ാപനം തയോ�ാകേിയ Invest 

India Report പ്�ാ�ം ഇൻഡ്യ്ക് ഏറ്റ
വം കു�ഞ്ഞത് ഉയർന് ഇനം 38 ദശ�
ക്ഷം ോസ് കും  62 �ക്ഷം പിപിഇ �ി
റ്റും ഉെൻ മവണം’ (മ�ായ് മടെഴ് സ്- 
ഏപ്ിൽ 16) ഇത് ആധി�ാ�ി�ോടണ
ങ്ിൽ, ഈ സംഖ്യുടെ എത്ര ശതോ
നം സർകോർ വിത�ണം ടചയ്ിട്ടുണ്ാ
കുടേന്് അ�ിയാൻ �ഴിഞ്ഞാൽ ഈ 
�ംഗത്് മനടെം വ�വ�ികോനാമയാ 
എന്് സ്ി�ീ��ികോൻ �ഴിയും. മ�

ന്ദ്ര ആമ�ാഗ് േന്താ�യത്ിടറെ മജാ
യ്റെ് ടസക്രടെ�ി �വ് അഗർവാൾ 
ഏപ്ിൽ 9ന്, ‘പിപിഇ �ിറ്റിടറെ ഉൽ
പ്പാദനത്ിനായി തമദേശീയോയ 20 
�്നി�ടള ബന്ധടപ്പടെിട്ടുണ്.് 1.7 
മ�ാെി പിപിഇ �ിറ്റിന് ഓർഡർ നൽ
�ി. ആമ�ാഗ്പ്വർത്�ർകേ് എല്ാം 
പിപിഇ �ിറ്റ് മവണടേന് ഒരു ഭയം 
ജനിച്ചിട്ടുണ്്. എല്ാവർക്കും സു�ക്ഷാ 
ഉപ��ണങ്ങൾ മവണടേന്ില്. അവ 
യുക്തിഭദ്ോയി ഉപമയാഗികേണം. ഒരു 
ദിവസമത്കേ് N95 ോസ്് ഒട�ണ്ം 
േതി..’(എൻഡി റ്റിവി, ഏപ്ിൽ 9) 
എന്്  പ്സ്ാവിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്സ്ാവ
നയുടെ സൂചനടയന്താണ്? സു�ക്ഷാ 
ഉപ��ണങ്ങൾകേ് ദൗർ�ഭ്ം മന�ിടു
ന്നു എന്നുതടന്യാണ് ഇത് വ്ക്തോ
ക്കുന്ത്. ആമ�ാഗ്പ്വർത്�ർ ആവ
ശ്ടപ്പടുന് എണ്ം സു�ക്ഷാ ഉപ��ണ
ങ്ങൾ �ഭ്േല് എന്തിനാ�ാണ് ബയൂ
മ�ാക്രാറ്റ് ോത്രോയ ഒ�ാൾ പിപിഇ 
എല്ാവരും ഉപമയാഗിമകേണ്തില് 
എന്് ഉപമദശിക്കുന്ത്. ഈ പ്സ്ാവ
ന ഗൗ�വത�ോയ േടറ്റാരു �ാ�്ം 
കൂടെ ടവളിവാക്കുന്നു. ഒന്ാം മ�ാകേ് 
ഡൗൺ അവസാനികോൻ ടവറും 5 ദി
വസം അവമശഷിക്കുമ്ാൾ ോത്രോ
ണ് 20 തമദേശീയ ഉൽപ്പാദ�ട� ബന്ധ
ടപ്പടെിട്ടുള്ത്. തമദേശീയ ഉൽപ്പാദ� ഉ�
വിെങ്ങളിൽ നിന്നു സു�ക്ഷാ ഉപ��ണ

സഥാമൂഹി� വ്യഥാപനും പ്രതിസന്ിയിലഥാഴ്ത്തിയ 
മുുംന്ബ നഗരത്തിൽ മുഖഥാവരണും ധരിച്് 
പുറത്തിറങ്ങിയ അമ്മയും കുഞ്ും
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 മഹാത്മാ ഗാന്ി ലദശജീെ 
യതാഴിലുറപ്പു പദ്ധതി രാജഷ്യ
ത്തു നിലനിൽക്ല്ാൾ
ത്യന്ന ലലക്ാപലക്കും 
യതാഴിലാെികൾ ഈ പദ്ധ
തിയുയെ ഭാഗമാകായത 
നഗരങ്ങെിലലക്ക് യതാ
ഴിൽ ലതെി പലാെനകും യെ
യ്തതിയറെ ഒലരയൊരു കാ
രണകും ഈ പദ്ധതിപ്രകാ
രകും ലഭിക്ന്ന കൂലി പരമതു
ഛമായണന്നതുകും കൂലി വെ
യര കവകിലെ ലഭിക്കൂ 
എന്നതുകും യതാഴിൽ ഉറപെി
ല്ല എന്നതുമാണക്. 

ങ്ങൾ �ഭിച്തുെങ്ങിയിടെില്! 1.7 മ�ാെി 
പിപിഇകേ് ഓർഡർ നൽ�ിയിമടെയു
ള്ളൂ. അതും എത്ിയിടെില്! �ാജ്ത്ി
ടറെ പ� ഭാഗത്തും 
സു�ക്ഷാഉപ��ണങ്ങൾക്കുമവണ്ി 
മഡാക്ടർോരുൾപ്പടെ ആമ�ാഗ്പ്വർ
ത്�ർ ടനമടൊടെമോടു�യായിരുന്നു. 
ചി� ആശുപത്രി�ളടെ മു്ിൽ ആമ�ാ
ഗ്പ്വർത്�ർ 
സു�ക്ഷാഉപ��ണങ്ങൾ ആവശ്ടപ്പട്ടു
ട�ാണ്് സേ�ം നെമത്ണ്ിവ�ി�
മപാലമുണ്ായി.   

മേയ് �ണ്ാം വാ�ം �ാജ്ത്തുെനീ
ളം �ാണുന് ദൃശ്ം മഡാക്ടർോരുൾപ്പ
ടെയുള് ആമ�ാഗ്പ്വർത്�ർകേ് 
മ�ാവിഡ് മ�ാഗം സ്ി�ീ��ിച്ചി�ിക്കു 
ന്നുടവന്തായിരുന്നു. ദില്ിയിൽ ോത്രം 
വ്ത്സ് ആശുപത്രി�ളിട� നി�വധി 
മഡാക്ടർോരുൾപ്പടെ 350ഓളം ആമ�ാ
ഗ്പ്വർത്�ർ േഹാവ്ാധി പിെിടപ

മളജിട� 12 മപർ, ദില്ി മസ്ററ്റ് �ാൻ
സർ ഇൻസ്റിറ്റയൂടെിട� 25 മപർ എന്ി
ങ്ങടന മ�ാഗബാധിതരുടെ എണ്ത്ി
ടറെ �ിസ്റ് നീള�യാണ്. ഈ ആശുപ
ത്രി�ളിട� നൂറു�ണകേിന് േറ്റു ജീവന
കോർകേ് �്ാ�വറെനിൽ മപാമ�ണ്ി
യും വന്നു. ഇവയിൽ ഏ�ിയ പങ്കും സർ
കോർ ആശുപത്രി�ളാണ്, പ�തും 
ട�ാമ�ാണ ചി�ിൽസ നെത്തുന് 
ആതു�ാ�യങ്ങളോണ്. മ�ാഗബാധ
ടയത്തുെർന്് ഏതാനും ചി� ആശുപ
ത്രി�ളടെ പ്വർത്നം നിർത്ി 
വയ് മകേണ്ിയുംവന്നു. 

ദില്ിയിട�യും �ാജ്ടത്യും 
അതിസങ്ീർണ്ോയ മ�ാഗബാധയുടെ 

നിർണ്ായ� സാഹച�്ത്ിൽ ഇത്രയു
േധി�ം ആമ�ാഗ്പ്വർത്�ർ മസവ
ന�ംഗത്തുനിന്് വിട്ടുനിൽകോൻ ഇെ
യാകേിയതിൽ േറ്റുള്വമയാടൊപ്പമോ 
അതിലമേട�മയാ �ാ�ണോയിട്ടുള്ത് 
സു�ക്ഷാഉപ��ണങ്ങളടെ അഭാവോ
ണ്. ഈ സാഹച�്ം ചി�ിൽസാ സം
വിധാനത്ിടറെമേൽ സൃഷ്ിക്കുന് 
സമ്മർദേം വളട�വലതാണ്. �ാ�്
ങ്ങൾ വ�വിട്ടുമപാകുന്തിൽ ഇകോ�
ണങ്ങടളല്ാം ഗൗ�വത�ോയ പങ്കു 
വഹിക്കുന്നു. ചി�ിൽസ ഉ�പ്പാകോൻ 
�ാജ്ം മുഴുവൻ ആമ�ാഗ്പ്വർത്�ർ 
ഉ�കേടോഴിഞ്ഞ് �ഠിനാദ്ധ്ാനം ടചയ്യു
മ്ാൾ സം�ക്ഷികോൻ ഒരു പഴുതുേി
ല്ാത് നെപെി�ൾ സ്ീ��ിക്കുന്
തിൽ പ�ാജയടപ്പടെ സർകോ�ാണ് 
അവരുടെ ത�യ്കമു�ളിൽ പുഷ്പവൃഷ്ി 
നെത്ാൻ മ�ാെി�ൾ ടച�വഴിക്കുന്
ത്. സു�ക്ഷാ ഉപ��ണങ്ങൾ �ഭ്േല്ാ
ത്തിനാൽ ചി� മഡാക്ടർോർ േഴ
മകോട്ടും ടഹൽേറ്റും ബദ�ായി ഉമപായ
ഗിക്കുന്നുടവന് വാർത് നി�വധി 
അന്തർമദേശീയ ോധ്േങ്ങളിൽ ചിത്ര
ങ്ങൾ സഹിതം വ�ി�യുണ്ായി. ബീ
ഹാർ സംസ്ാനം 5 �ക്ഷം പിപിഇ 
�ിറ്റു�ൾ ആവശ്ടപ്പടെിടെ് �ഭിച്ചത് 
ടവറും 4000 എണ്ം ോത്രടേന് �ിപ്പാർ
ട്ടും പു�ത്തുവന്ത് ഏപ്ിൽ ഒ്തിനാ
ണ്. മുംവബയിൽ 1300 മപാ�ീസു
�ാർകേ് ഡയൂടെികേിെയിൽ മ�ാഗബാധ
യുണ്ായി�ിക്കുന്നു. േതിയായ മുൻ�രു
തല�ൾ �ഭ്ോകോടതയും മവണ്ത്ര 
ധാ�ണ നൽ�ാടതയും മപാ�ീസ് മസ
നടയ ഡയൂടെികേ് അയച്ചതുട�ാണ് ോ
ത്രോണ് ഇത്രയുേധി�ം മപർകേ് �ാഗ
ബാധയുണ്ായത്. 

മന�ിമെണ്ി വരുന് യുദ്ധ സോന
ോയ സാഹച�്ത്ിടറെ മുഴുവൻ ഗൗ�
വവം മുൻകൂടെി ഉൾടകോണ്് േി�വാർ
ന് ടപ്ാഫഷനൽ വവഭവമത്ാടെ 
ടഫബ്രുവ�ിയിൽത്ടന് വൻമതാ
തിൽ ടെസ്റ് �ിറ്റു�ളം സു�ക്ഷാ ഉപ��
ണങ്ങളം ടവറെിമ�റ്ററു�ളം സോഹ�ി
കോനും ടപാതുജനാമ�ാഗ്സംവിധാന
ടത് അെിമുെി സജ്ീ��ികോനും 
�ഴിഞ്ഞിരുടന്ങ്ിൽ ഇന്് നമ്മുടെ �ാ
ഷ്ട്രം മന�ിടുന് പ്തിസന്ധിടയ വ�ി
ടയാ�ളവിൽ േ�ി�െകോൻ �ഴിയുോ
യിരുന്നു. സർകോ�ിടറെ പൂർണ് സജ്
ോയ ഒരു സംവിധാനത്ിടറെ പിൻബ
�ം തങ്ങൾക്കുടണ്ന്് മബാധ്ോ
യാൽ അത് ആമ�ാഗ്പ്വർത്�ർക്കു 
നൽകുന് ആത്മവിശ്ാസം വളട� വല
താകുോയിരുന്നു. മ�ാ�ാമ�ാഗ് സം

ടെ് ചി�ിൽസയി�ാണ്. ദില്ി സർകോ
�ിടറെ മഡാ.ബാബാ സാഹിബ് അം
മബദ്�ർ ആശുപത്രിയിട� നി�വധി 
മഡാക്ടർോരുൾപ്പടെ 106 ആമ�ാഗ്പ്
വർത്�ർ മ�ാഗബാധിത�ായി. 
ജഹാംഗീർപു�ിയിട� ബാബു ജഗജീ
വൻ �ാം ടേമമ്മാ�ിയൽ ആശുപത്രിയി
ട� 74 മപർ, ോ�് സ് സൂപ്പർ സ് ടപ
ഷ്ാ�ിറ്റി ആശുപത്രിയിട� 33 മപർ, 
മ�ഡി ഹാർഡിംഗ് ടേഡികേൽ മ�ാ

നഥാട്ിയലക്ക് മെങ്ങഥാൻ സൗ�ര്യങ്ങലളഥാരുക്ക 
ണലമന്നഥാവശ്യലപെട്് സൂറത്തിൽ പ്രതിയഷധിച് കു

െിയയറേ ലതഥാഴിലഥാളി�ലള ന്��ഥാര്യും  
ലേയ്യുന്ന ഗുജറഥാത്ത് യപഥാലീസ് 
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ലലാകാലരാഗഷ്യ സകുംഘെന 
ആവർത്ിച്ാവർത്ിച്ക് 
മുന്നറിെിപെക് നൽകുല്ാ
ഴുകും അതക് വകവയ്കായത 
യഡാണാൾഡക് ട്കുംപിയന 
സ്ജീകരിക്ന്നതിയറെയുകും 
മധഷ്യപ്രലദശിൽ  ലകാൺ
ഗ്സ്ക് സർക്ാരിയന അട്ി
മറിയ്ക്കുന്നതിയറെയുകും ഗുജറാ
ത്ിൽ രാജഷ്യസഭാ യതര
യഞ്ടുപെിനു ലവണി കൂറു
മാറ്റകും സകുംഘെിപെിക്ന്നതി
യറെയുകും തിരക്ിലാെിരു
ന്നു ലകന്ദ്രസർക്ാർ.

ഘെന ആമ�ാഗ് അെിയന്ത�ാവസ് 
പ്ഖ്ാപിച്ചത് ജനുവ�ി 30നാണ്. ടഫ
ബ്രുവ�ി പതിടനാന്ിന് വീണ്ം മുന്�ി
യിപ്പു നൽ�ി. എന്ാൽ മ�ന്ദ്രസർ
കോർ ടഡാണാൾഡ് ട്ംപിടന സ്ീ�
�ിക്കുന്തിടറെയും േധ്പ്മദശിൽ  
മ�ാൺഗ്സ്സ് സർകോ�ിടന അടെിേ�ി
യ്കന്തിടറെയും ഗജ�ാത്ിൽ �ാജ്സ
ഭാ ടത�ടഞ്ഞടുപ്പിനു മവണ്ി കൂറുോറ്റം 
സംഘെിപ്പിക്കുന്തിടറെയും തി�കേി
�ായിരുന്നു. ടഫബ്രുവ�ിയിലം ോർച്ചി
ലം �ാ�്ോയി പ്ാമയാഗി� ത�
ത്ിൽ ഒന്നും ടചയ്ില്. ചി� േന്തിത� 
മയാഗങ്ങളം സർകോർ ഉത്�വ�ളം 
ജനതാ �ർഫയൂവം മ�ാകേ് ഡൗണുേ
ല്ാടത. ടേയ് മൂന്ാം വാ�മത്ാടെ ടെ
സ്റ്റു�ളടെ എണ്ം പ്തിദിനം 1 �ക്ഷ
ത്ിട�ത്ിയത് മനടെോടണങ്ിലം 
അമപ്പാമഴക്കും �ാ�്ങ്ങൾ നിയന്ത
ണം വിടെിരുന്നു. എന്തുട�ാണ്ാണ് ോർ
ച്ോസത്ിൽത്ടന് ധാ�ാവിയിൽ 
പൂൾ ടെസ്റ്റും �ാൻഡം ടെസ്റ്റുമുൾപ്പടെ 
വൻമതാതിൽ ടെസ്റ്റു�ൾ നെത്ാൻ 
സർകോ�ിനു �ഴിയാടതമപായത്? 
ഇന്് മുംവബ മ�ാഗബാധയുടെ ഭീതി
മ�ന്ദ്രോയി ോ�ിയതിൽ ധാ�ാവി വ�ി
ടയാരു പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

മഹാവ്ാധി സൃഷ്ിച്ച മനുഷ്ദുരന്ത
ത്തെ കനരിടുന്നതിൽ കേന്ദ്രസർ
ക്കാർ പൂർണ്ണമായം പരാജയത്പെട്ടു   

ഭ�ണനിർവ്ഹണ �ംഗടത് �ാ�്
മശഷി ശ�ാശ�ി നി�വാ�ത്ിൽ നി�
നിർത്ിയാൽമപ്പാലം ഇപ്�ാ�ടോരു 
പ്തിസന്ധിടയ മന�ിൊനാവില് 
എന്ി�ിടകേയാണ് മ�ന്ദ്രസർകോർ 
അതിലം താമഴക്കുമപായി�ിക്കുന്ത്. 
ഓമ�ാ േിനിറ്റും ഓമ�ാ േണിക്കൂറും നിർ
ണ്ായ�ോയ യുദ്ധോണിത്. മ�ാഗവ്ാ
പനത്ിടറെ മതാത് അത്രയുമേട� മവ
ഗതയിലള്താണ്. ഓമ�ാ നെപെിയും 
വസ്തുനിഷ്ഠോയ പ�ിമശാധനയ്കം �ാ
�്ാമ�ാചനയ്കം വിമധയോമകേണ്തു
ണ്്. ഒരു വിധ പശ്ാത്�വടോരുകോ
ടത, ഒരു തയോട�ടുപ്പുേില്ാടതയാണ് 
ഒന്ാം മ�ാകേ് ഡൗൺ പ്ഖ്ാപിച്ച 
ടതന്് �ാജ്ടത് ോധ്േങ്ങളം 
ആമ�ാഗ്-സാ്ത്ി� വിദഗ്ദ്ധരും 
ഒരു മപാട� അഭിപ്ായടപ്പടുന്നു. സർ
കോ�ിടറെ കുഴലൂത്തു�ാർക്കും നീതി 
ആമയാഗ് മപാലള് ഏജൻസി�ൾക്കു
േല്ാടത േറ്റാർക്കും വ്ത്സ്ോയ അഭി
പ്ായേില്. മ�ാവിഡ് പ്തിമ�ാധ ോർ
ഗ്ഗനിർമദേശങ്ങൾ പാ�ികോൻ സഹജ

ോയിത്ടന് ഒരു ഭൗതി�സാഹച�്
വേില്ാത്, പ�േദ�ിദ്�ായ, മ�ാഗവാ
ഹ�രും അല്ാത്വരുോയ �ക്ഷകേ
ണകേിന് കുെിമയറ്റടത്ാഴി�ാളി�ൾ 
�ഴിഞ്ഞ 60 ദിവസോയി ടതരുവ�ളി
ലം ട്ക്കു�ളിലം ബസ്സു�ളിലോണ്. 
മ�ാഗവ്ാപനത്ിടറെ മതാതിടന വൻ
മതാതിൽ ഉയർത്ാൻ സാധ്തയുള് 
ഈ സ്ിതിവിമശഷം സർകോ�ിടറെ 
ആസൂത്രണേില്ായ്മയുടെയും സർമവ്ാപ
�ി േനുഷ്ത്�ാഹിത്ത്ിടറെയും സൃ
ഷ്ിയാണ്. സർകോ�ിടറെ �ണകേിൽ 
8 മ�ാെി വരുന് ഈ പടെിണിപ്പാവങ്ങ
ടള ഒന്നു�ിൽ അവരുടെ ഗ്ാേങ്ങളിട� 
ത്ികോൻ മ�ാകേ് ഡൗൺ 
പ്ഖ്ാപിക്കുന്തിനുമുമ്പുതടന് നെപ
െി�ൾ സ്ീ��ികേണോയിരുന്നു. 

അടല്ങ്ിൽ ഭക്ഷണവം കുെിടവള്വം 
പണവം പാർപ്പിെവം ആമ�ാഗ്പ�ി�
ക്ഷയും നൽ�ി സു�ക്ഷിതോയി �ഴി
ഞ്കൂൊൻ േനുമഷ്ാചിതോയ സംവി
ധാനം ഒരുകേണോയിരുന്നു. പതിനാ
യി�കേണകേിനു വിദ്ാഭ്ാസസ്ാപന
ങ്ങളം ആയി�കേണകേിനു ഹാള�ളം 
പാർപ്പിെസൗ��്ങ്ങളം ആ�ാധനാ�
യ�ങ്ങളം മ�ാകേ് ഡൗൺ �ാ�ത്തു 
ഒഴിഞ്�ിെക്കു�യായിരുന്നു. ഇവടയ
ല്ാം ഉപമയാഗടപ്പടുത്ി ഇൻഡ്യുടെ 
അതിബൃഹത്ായ വസനി�ശക്തിയു
ടെ സഹായമത്ാടെ നിർദ്ധന�ായ കു
െിമയറ്റടത്ാഴി�ാളി�ൾകേ് സാധാ�
ണേനുഷ്ജീവിതം ഉ�പ്പാകോൻ �ഴി
യുോയിരുന്നു. ഇകോ�്ത്ിൽ മ�ന്ദ്ര
സർകോർ പൂർണ്ോയും പ�ാജയടപ്പട്ടു. 

ഇമപ്പാൾ േഹാ�ാഷ്ട്രയിലം ഗജ�ാ
ത്ിലം മ�ാഗം സാമൂഹ്വ്ാപനത്ി
ടറെ ത�ത്ിമ�കേ് എത്ിയമപ്പാഴാ
ണ് ശ്രേി�് സ് ടപഷ്ൽ ടട്യിനു�ൾ 
ഏർടപ്പടുത്ി 
കുെിമയറ്റടത്ാഴി�ാളി�ടള അവ�വരു
ടെ സംസ്ാനങ്ങളിമ�കേ് എത്ി
കോൻ തീരുോനിച്ചത്. മ�ാഗവാഹ�
�ാ�ാനുള് സാധ്ത പതിന്മെങ്ങ് 
ഉയർന്തിനുമശഷം ഇവർ യാത്രടചയ്യു
ന്തിമനകോൾ എത്രമയാ അപ�െ�
ഹിതോയിരുന്നു മ�ാകേ് ഡൗൺ പ്
ഖ്ാപികോടത ോർച്ച് അവസാനവാ�ം 
ഇവട� യാത്രടചയോൻ അനുവദിച്ചിരു
ടന്ങ്ിൽ. അന്ാ�ടടെ സാധാ�ണ നി

ഡൽഹി യബഥാർഡറിൽ ബസ്ിനഥായി അലയന്ന കുെി
യയറേ ലതഥാഴിലഥാളി�ൾ



ടെ ഉമത്ജ� പാമകേജ് ധനേന്തി 
നിർമ്മ�ാ സീതാ�ാേൻ മേയ് 14 മുതൽ 
5 ഘടെോയാണ് വിശദീ��ിച്ചത്. 
ആദ്ം പ്ഖ്ാപിച്ച (ോർച്ച് 26) പാ
മകേജിടറെ 1.7 �ക്ഷം മ�ാെിയുടെ തു� 
കൂെി ഉൾടപ്പടുത്ിടകോണ്ാണ് 20.9 
�ക്ഷം മ�ാെി തി�ച്ചിട്ടുള്ത്.  ഈ 
തു� ഇൻഡ്യുടെ ജി.ഡി.പിയുടെ 10 
ശതോനോടണന്് ഗണിതപ്�ാ�ം 
ശ�ിയാടണങ്ിലം പ്മയാഗത്ിൽ മ�
ന്ദ്രഖജനാവിൽ നിന്് ടച�വഴിക്കുന്
ത് ടവറും 2 ശതോനം ോത്രോടണന്് 
സാ്ത്ി�വിദഗ്ദ്ധട�ല്ാം ഒരു 
മപാട� ചൂണ്ികോട്ടുന്നു. അതുോത്രവേ
ല് മ�ാകേ് ഡൗൺ വഴി ഏറ്റവം ത�ർ
ന് സാധാ�ണടതാഴി�ാളി�ൾക്കും കു
െിമയറ്റടത്ാഴി�ാളി�ൾക്കും പടെിണി
പ്പാവങ്ങൾക്കും മന�ിട്ടുപ്മയാജനടപ്പടു
ന്തായി വിദൂ�ോടയങ്ിലം പ�ിഗണി

tabv    2020

10 a-lm-hym[n-bpsS
cm-jv-{So-b ]mT-§Ä

20 ലക്കും ലകാെിയുയെ 
ഉലത്ജക പാലക്ജിയല  
സാ്ത്ികപ്രഖഷ്യാപന
ങ്ങൾ മുഴുവൻ വാെക്പാലമ
െയുയെ അറിെിപ്പുമാത്രമാ
ണക്. ആയക പ്രഖഷ്യാപിച്ിട്ടു 
ള് തുകെിൽ 8100 ലകാെി 
രൂപമാത്രമാണക് സർ
ക്ാർ ഖജനാവിനക് ബാധഷ്യ
തൊെി വരുന്നതക്. പണല
ഭഷ്യത ഉറപൊക്ാൻ നിർലദേ
ശിച്ിരിക്ന്നതക് ബാങ്കുക
ലൊടുകും ഇതര ധനകാരഷ്യ
സ്ാപനങ്ങലൊടുമാണക്. 

�യുള് ടട്യിൻ സർവ്ീസു�ൾ നി�
നിൽക്കുന്നുണ്ായിരുന്നു. അവശ്ടേ
ങ്ിൽ സ് ടപഷ്ൽ ടട്യിനു�ളം ഓെി
കോൻ �ഴിയുോയിരുന്നു. മ�ാകേ് 
ഡൗൺ പ്ഖ്ാപിച്ച് ഈ ടതാഴി�ാളി
�ടളയും സാധാ�ണജനങ്ങമളാടും 
അവ�വർ �ഴിയുന്ിെങ്ങളിൽ തുെരു� 
എന്ാവശ്ടപ്പടുമ്ാൾ എത്ര ദിനങ്ങ
ളിമ�ക്കു അതു മവണ്ിവരുടേന്് സർ
കോർ ചിന്തിച്ചിരുമന്ാ? ഏ�ിയാൽ 
ഒ�ാഴ്ച ോത്രം പിെിച്നിൽകോനുള് 
സാ്ത്ി�ഭദ്തമയ ഈ ടതാഴി�ാ
ളി�ൾക്കുള്ളൂ എന്് േനസ്സി�ാകോൻ 
സർകോ�ിനു �ഴിയാടത മപായടതന്തു
ട�ാണ്ാണ്? ഈ പടെിണിപ്പാവങ്ങൾ
കേ് �ണ് ോസം പിെിച്നിൽകോൻ 
�ഴിയുടേന്നും അതിനുമശഷം മ�ാവി
ഡ് ബാധ കു�യുടേന്നും അമപ്പാൾ 
ഇവർകേ് പണിയിൽ തി�ിട�പ്മവശി
കോൻ �ഴിയുടേന്ാമണാ സർകോർ 
�ണക്കുകൂടെിയത്? 2 ോസത്ിനുള്ിൽ 
മ�ാഗത്ിടറെ മതാത് കു�യുടേന്് സർ
കോർ വി�യിരുത്ിയിട്ടുടണ്ങ്ിൽ 
അ�ിവില്ായ്മയുടെ ഒന്ാന്ത�ം ഉദാഹ�
ണോയി അതിടന �ാണണം. അപ്
�ാ�ം വി�യിരുത്ിയിടെിടല്ങ്ിൽ കു
െിമയറ്റടത്ാഴി�ാളി�ൾകേ് അനിശ്ി
തോയി അവർ താേസിക്കുന് സ്�ങ്ങ
ളിൽ തുെ�ാൻ �ഴിയുടേന് നിഗേനത്ി
ട�ത്ണം. അതാ�ടടെ യാഥാർത്ഥ്
മബാധം ത�ിമ്പുേില്ാത് നിഗേനോണു
താനും. ഇടതല്ാം പ�ിഗണിക്കുമ്ാൾ 
വ്ക്തോകുന് �ാ�്ം സർകോർ ഒന്നും 
ചിന്തിച്ചിരുന്ില് എന്നുതടന്യാണ്. 
തീർത്തും നിരുത്�വാദപ�ോയാണ് 
സർകോർ മ�ാകേ് ഡൗൺ പ്ഖ്ാപിച്ച 
ടതന്് ഇത് വ്ക്തോക്കുന്നു.

നി�ന്ത�ോയ അഭ്ർത്ഥനടയത്തു
െർന്് ഒടുവിൽ ശ്രേി�് ടട്യിൻ ഏർ
ടപ്പടുത്ിയമപ്പാൾ അതിൽ �യ�ിപ്പറ്റ
ണടേങ്ിൽ കുെിമയറ്റടത്ാഴി�ാളി�ൾ 
െികേറ്റ് ചാർജ്് ഒടുകേടണന് വാർത് 
മ�ടെ് �ാജ്ം അക്ഷ�ാർത്ഥത്ിൽ ഹൃദ
യമുരുകു�യും പ്തിമഷധിക്കു�യും ടച
യ്തു. പ്സ്തുത തീരുോനം പിൻവ�ികോൻ 
ഈ നിേിഷം വട�യും ട�യിൽമവമയാ 
സർകോമ�ാ തയോ�ായിടെില്. 

കുടികയറ്റത്തൊഴിലാളിേത്ളയം 
ത്താഴിൽ നഷ്ത്പെട്വത്രയം  
പൂർണ്ണമായം കേത്വടിഞ്ഞ 
ഉകതെജേ പാകക്കജ്

പ്ധാനേന്തിയുടെ പ്സംഗത്ിൽ 
പ്ഖ്ാപിച്ച 20 �ക്ഷം മ�ാെി രൂപയു

കോവന് തു� ജിഡിപിയുടെ ഒരു ശത
ോനം ോത്രമേ വരൂ എന്് നീകേിവച്ചി
ട്ടുള് വിഹിതം പ�ിമശാധിച്ചാൽ വ്
ക്തോകും. ആദ്ം പ്ഖ്ാപിച്ച 1.7 
�ക്ഷം മ�ാെിയിൽ സാധാ�ണജന
ങ്ങൾകോയി നീകേിവച്ച തുഛോയ തു�
ടയ മദശീയ പ്മുഖനായ പത്രപ്വർ
ത്�ൻ പി.സായ് നാഥ് വിമശഷിപ്പിച്ച
ത് ‘അശ്ീ�’ടേന്ാണ്. ജൻധൻ 
അകേൗണ്ള് സ്തീ�ൾകേ് പ്തിോസം 
500 രൂപാ(!) വീതം 3 ോസമത്കേ്, 
ടതാഴില�പ്പു പദ്ധതിയിൽ പണിടയടു
ക്കുന്വർകേ് പ്തിോസം 20 രൂപയു
ടെ(!) വർദ്ധനവ്, എല്ാവർക്കും 5 
�ിമ�ാ അ�ിയും 1 �ിമ�ാ ധാന്വം 
ഇതായിരുന്നു പ്ഖ്ാപനം. നി�വിൽ 
ബജറ്റിൽ പ്ഖ്ാപിച്ചിട്ടുള് �ിസാൻ 
മയാജന പദ്ധതിയുടെ 2000 രൂപ 
ടേയ് ോസത്ിൽ നൽമ�ണ്ത് 
ഏപ്ിൽ ോസത്ിൽ നൽകും(ഇത് 
മ�ാവിഡ് വ്ാധി സൃഷ്ിച്ച സാ്ത്ി
�ത്�ർച്ചടയ പ�ിഗണിച്ള്തല്). 
വരുോനത്ിടറെ എല്ാ ഉ�വിെവം അെ
ഞ്മപായ പാവടപ്പടെ ടതാഴി�ാളിക്കു 
നൽകുന് സാ്ത്ി� സഹായോണ് 
മു�ളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ത്. �ാജ്ടത് 
65 മ�ാെി ദ�ിദ്�ിൽ (മ�ാ�ബാങ്ിടറെ 
പുതിയ �ണക്കുപ്�ാ�ം) എത്രമപർ
കോണ് ജൻധൻ അകേൗണ്ള്ത്?  
ഉള്വർകേ് �ഭിക്കുന് 500 രൂപ ടതാ
ഴി�ാളിടയ അപോനിച്ം പ�ിഹസി
ച്ം നൽകുന് പിച്ചകോശു ോത്രോണ്. 

ോർച്ച് 14നു പ്ഖ്ാപിച് തുെങ്ങിയ 

യ�ഥാവിഡ്-19 പെർന്നുപിെിക്കുന്ന ആഫ്ിക്കൻ 
വൻ�രയിൽനിന്ന്. ല�നിയൻ തലസ്ഥാനമഥായ 
നയ് യറഥാബിയിൽ മുഖഥാവരണും ധരിച് െഥാ�് സി 
ന്രൈവർ
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ഡിമാറെില്ലായത സകലൈ 
ശക്തിയപെടുത്ായമന്ന 
ലമാദി സർക്ാരിയറെ സി
ദ്ധാന്കും രാജഷ്യയത് വിനാ
ശത്ിലലക്ാണക് നെിക്
ന്നതക്. ഉൽപൊദകരുയെ 
പണലഭഷ്യതയുയെ കുറവി
യനക്റിച്ക് ആശങ്യപെടു
ന്ന സർക്ാർ സാധാരണ 
ജനങ്ങളുയെ കജീശ തജീർ
ത്തുകും കാലിൊെിരിക്ന്നു
യവന്നതക് പരിഗണിക്ന്ന
ലതെില്ല. 

20 �ക്ഷം മ�ാെിയുടെ ആത്മനിർഭർ 
ഭാ�ത് പാമകേജിൽ ടതാഴിൽ നഷ്ടപ്പ
ടെവർക്കും കുെിമയറ്റടത്ാഴി�ാളിക്കും 
ഒരു ചില്ിത്തുട്ടുമപാലം മന�ിട്ടുപണം 
നൽകുന്തിനായി നീകേിവച്ചില്. �ാ
ജ്ം മുഴുവൻ ഒറ്റടകേടൊയി ഉയർത്ിയ 
ആവശ്ം അതായിരുന്നു. 
മുഴുപ്പടെിണികോർക്കുള് ആശ്ാസടേന് 
നി�യിൽ ോത്രേല് ത�ർന്െിഞ്ഞ 
സാ്ത്ി�വ്വസ്യുടെ ച�നത്ി
ന് അത് അനിവാ�്ോണ് എന്തിനാ
ലോണ് ഈ ആവശ്ം ഉയർന്നുവന്
ത്. ഏറ്റവം ന്ായോയ ഈ ആവശ്ം 
പ�ിഗണികോൻ മ�ന്ദ്രസർകോർ തയോ
�ായമതയില്. 8 മ�ാെി 
കുെിമയറ്റടത്ാഴി�ാളി�ൾകേ് 5 
�ിമ�ാ അ�ിയും 1 �ിമ�ാ �െ�യും 2 
ോസമത്ക്കു നൽകുടേന്താണ് 
ആത്മനിർഭർ പദ്ധതിയിൽ വ്ക്തോ
കേിയിട്ടുള്ത്. ഈ ഭക്ഷ്വസ്തുകേളടെ 
മൂ�്ം ടവറും 250 രൂപമയ വരൂ.  
അതായത് 20.9 �ക്ഷം മ�ാെി രൂപ
യിൽ ഒരു കുെിമയറ്റടത്ാഴി�ാളിക്കു 
�ഭിക്കുന്ത് 250 രൂപാ ോത്രോയി�ി
ക്കും. ടതാഴില�പ്പ് പദ്ധതിയ്കായി 
40,000 മ�ാെി അധി�ം നീകേിവയ്കടേ
ന്് 20 �ക്ഷം മ�ാെിയുടെ പദ്ധതി
യിൽ പ്ഖ്ാപിച്ചിട്ടുണ്്. േെങ്ങിവരുന് 
കുെിമയറ്റടത്ാഴി�ാളി�ൾ സ്ന്തം 
ഗ്ാേത്ിൽ ടതാഴില�പ്പ് പദ്ധതിയിൽ 
മചരുമ്ാൾ ഈ ആനുകൂ�്ം �ഭിക്കു
ടേന്ാണ് വാഗ്ാനം.  േഹാത്മാ ഗാ
ന്ധി മദശീയ ടതാഴില�പ്പു പദ്ധതി �ാ
ജ്ത്തു നി�നിൽക്കുമ്ാൾത്ടന് 
�മക്ഷാപ�ക്ഷം ടതാഴി�ാളി�ൾ ഈ 
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗോ�ാടത നഗ�ങ്ങളി
മ�കേ് ടതാഴിൽ മതെി പ�ായനം ടച
യ്തിടറെ ഒമ�ടയാരു �ാ�ണം ഈ 
പദ്ധതിപ്�ാ�ം �ഭിക്കുന് കൂ�ി പ�േ
തുഛോടണന്തും കൂ�ി വളട� വവ
�ിമയ �ഭിക്കൂ എന്തും ടതാഴിൽ ഉ�
പ്പില് എന്തുോണ്. അഴിേതിയും �ാ
�്ക്ഷേതയില്ായ്മയുംട�ാണ്് �ാജ്ം മു
ഴുവൻ ഈ പദ്ധതി താറുോ�ായ നി�
യി�ാണ് ഇന്നുള്ത്. അതിമ�കേ് 
അനുവദികേടപ്പടുന് 40,000 മ�ാെി 
രൂപ എപ്�ാ�ോണ് 
കുെിമയറ്റടത്ാഴി�ാളിയുടെ വ�വശ
ടേത്തു�? ഈ പ്ഖ്ാപനം  പാഴ് വാ
ക്കുോത്രോയി ോറുടേന്നു�പ്പാണ്. ഏറ്റ
വം നിരുത്�വാദപ�ോയും പിെിപ്പു
ട�ട്ടും ഭ�ിക്കുന് മ�ാ�ടത് ചി� �ാ
ജ്ങ്ങളിൽമപ്പാലം പ്ഖ്ാപിച്ച ഉമത്
ജ�പാമകേജിൽ വ�ിയ തു��ൾ ജന
ങ്ങൾകേ് മന�ിട്ടുവ�ോറുന്തിനായി 

നീകേിവച്ചിരുന്നു. േനുഷ്ത്ത്ിടറെ 
�ാഞ്ചനമപാലേില്ാത് അമേ�ികേ
യിൽമപ്പാലം ടതാഴിൽ നഷ്ടപ്പടെവർ
കേ് നീകേിവച്ചിട്ടുള് തു� പ്തിശീർഷം 
2000 മഡാള�ാണ്. ഫ്ാൻസും ജർമ്മ
നിയും നൽകുന്തും ജീവിതം നി�നിർ
ത്ാൻ സഹായ��ോയ മഭദടപ്പടെ തു
��ളാണ്. ഏറ്റവം ദ�ിദ്ർ തിങ്ങിപ്പാർ
ക്കുന് നമ്മുടെ �ാജ്ടത് ജനങ്ങൾകേ്  
മു�ളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 
പ്ഖ്ാപനങ്ങളല്ാടത മന�ിട്ടു പണം 
വ�ോറുന് ഒരുവിധ പദ്ധതിയും 
ആത്മനിർഭർ ഭാ�തിൽ ഉണ്ായിരു
ന്ില്. 

20 �ക്ഷം മ�ാെിയുടെ ഉമത്ജ� 
പാമകേജിട� സാ്ത്ി�പ്ഖ്ാപന
ങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു വായ്ാമേളയുടെ 
അ�ിയിപ്പുോത്രോയിരുന്നു. ആട� പ്
ഖ്ാപിച്ചിട്ടുള് തു�യിൽ 8100 മ�ാെി 
രൂപയാണ് മന�ിടെ് സർകോർ ഖജനാ
വിടറെമേൽ ബാധ്തയായി വരുന്ടത

ന് ഒരു �ണകേ് ചി� വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ി
കോട്ടുന്നു(ദി ഹിന്ദു, 21 ടേയ് 2020). 
അത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്താ�ടടെ Social 
Sector Infrastructureൽ സ്�ാ�്നി
മക്ഷപം വർദ്ധിപ്പികോനുള് viability 
gap funding 30 ശതോനോയി ഉയർ
ത്തുന്തിനുമവണ്ിയാണ്. സൂക്ഷ്മ, ടചറു
�ിെ, ഇെത്�ം വ്വസായ സ്ാപന
ങ്ങൾകേ് (MSME) 3 �ക്ഷം മ�ാെി രൂപ
യുടെ വായ്ാ പ്ഖ്ാപനം ഉൾപ്പടെയു
ള് ഒട്ടുേികേ പ്ഖ്ാപനങ്ങൾ �ളിതവ്
വസ്�ളിലൂടെയും ോർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയും 
മൂ�ധന �ഭ്ത ഉ�പ്പാകേി സവലൈയുടെ 
വശടത് മുമന്ാട്ടു നീക്കു� എന്താ
ണ് പാമകേജിടറെ ആ�ോന �ക്ഷ്ം. 
പണ�ഭ്തയുടെ കു�വ് (liquidity 
crunch) എന് പ്ശ് നം അവർ ഉൽപ്പാദ
�രുടെ ഭാഗത്തുോത്രമേ �ാണുന്നുള്ളൂ. 
ഖജനാവിന് ഒരു ബാധ്തയും വരു
ത്ാടത, ഒരു ഈടും വാങ്ങാടത പണ
�ഭ്ത ഉ�പ്പാകോൻ അവർ നിർമദേശി
ച്ചി�ിക്കുന്ത് ബാങ്കു�മളാടും ഇത� 
ധന�ാ�്സ്ാപനങ്ങമളാടുോണ്. 
എത്ര ടചറു�ിെ-ഇെത്�ം ഉൽപ്പാദ�ർ 
വീണ്ം വായ് വാങ്ങാൻ മുതിരുടേന്ത് 
�ാത്ിരുന്് �ാണു�തടന് മവണ്ിവ
രും. വിപണി നിശ്�ോയി�ിക്കുന്നുടവ
ന്താണ് അെിസ്ാനപ്തിസന്ധി. 
അത്�ടോരു അനിശ്ിതത്ത്ിടറെ 
മവളയിൽ വായ്യിലൂടെ പണ�ഭ്ത 
ഉ�പ്പാകേി ഉൽപ്പാദനത്ിലൂടെ സവലൈ
യുടെ വശമത്കേ് എത്രമപർ ആശങ്
യില്ാടത ഇ�ങ്ങും?  

ഇതിമനാെ�ം വ്ിച്ച പ്തിസന്ധി

ഡൽഹിയിൽ ആയരഥാഗ്യപ്രവർത്ത�രുമഥായി 
അഭിമുഖും നെത്തുന്ന മഥാദ്്യമപ്രവർത്ത�ർ
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ടയ മന�ിടുന് ബാങ്കു�ടള ഇടതങ്ങി
ടന ബാധിക്കും എന്ത് നിശ്യോയും 
പ്വചികോൻ �ഴിയും. വായ് നൽകുന് 
ഒരു ബാങ്കും തി�ിച്ചെവ്   
പ്തീക്ഷിമകേണ്തില്. ഈ പാമകേജു 
തടന്യായി�ിക്കും അതിടറെ �ാ�ണ
ങ്ങളിട�ാന്്. ജനങ്ങളടെ ക്രയമശഷി 
താൽകോ�ി�ോടയങ്ിലം ഉയർത്ി, 
മുത�ാളിത് യുക്തിപ്�ാ�ടേങ്ിലം 
ഡിോറെിടന വർദ്ധിപ്പികോൻ 
ശ്രേിക്കുന്ിടല്ങ്ിൽ എവിടെയാണ് 
ഉൽപ്പാദനമേഖ�യിൽ ഉമത്ജനമു
ണ്ാവ�?

മ�ാവിഡിനുമുമ്പുതടന് ജിഡിപി 5 
ശതോനത്ിൽ നിന്നും 4.1 ശതോന
ത്ിമ�ക്കു കൂപ്പുകുത്ിയിരുന്നു. ആടടൊ
ടോവബൽ വ്വസായം തുെങ്ങി പാർ
മ� ബിസ് �റ്റ് �്നിവട� വിപണി 
പ്തിസന്ധിയിൽ ആെിഉ�യു�യായി
രുന് മവളയി�ാണ് േഹാവ്ാധിയുടെ 
ആഘാതമുണ്ായിട്ടുള്ത്. മ�ാവിഡി
ടനത്തുെർന്് വരുോനം നഷ്ടപ്പടെ മ�ാ
െികേണകേിനു ടതാഴി�ാളി�ൾ ക്രയ
മശഷി ചുരുങ്ങി, വിപണിയുടെ ഭാഗമേ 
അല്ാതായി ോ�ികേഴിഞ്. പ�ിേിത
ോയ ഉണ്ായിരുന് ശ്ളംമപാലം 
മ�ാവിഡിടറെ േ�യിൽ എല്ാ സ്�ാ
�്�്നി�ളം ടവടെിക്കു�ച്. 5 സം
സ്ാന സർകോരു�ൾ  ആമ�ാഗ്പ്
വർത്�രുൾടപ്പെയുള് ജീവനകോരു
ടെ ശ്ളം ടവടെിക്കു�ച്. മ�ന്ദ്രസർ
കോർ പ്ഖ്ാപിച്ചിരുന് ഡി.എ 2021 
വട� �ദോകേി. വി�മപശി ഇടതാടകേ 
തി�ിട� വാങ്ങാൻ സഹായ��ോയ 
ടതാഴിൽ നിയേങ്ങടളല്ാം ഓർഡി
നൻസിലൂടെ കുഴിച്മൂെി. 14 മ�ാെി ജന
ങ്ങൾകേ് ടതാഴിൽ നഷ്പ്പടെതായി ദ് 
ടസറെർ മഫാർ മോനിറ്റ�ിംഗ് ഇൻ
ഡ്ൻ ഇകേമണാേിയുടെ പഠനം വ്ക്ത
ോക്കുന്നു.

�ാജ്ാന്ത�വിപണിയിൽ ടപമട്ാ
ളിടറെ വി�യിെിഞ്ഞതു വഴി ജനങ്ങൾ
ക്കു �ഭിക്കുോയിരുന് സാ്ത്ി�ാ
ശ്ാസം എ�് വസസ് നികുതി അതി
ഭീേോയി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജനങ്ങൾകേ് നി
മഷധിച്. ടതാഴി�ാളി�ളടെ ശ്ളം 
ടവടെിക്കു�യ്കരുടതന് മ�ന്ദ്രസർകോ�ി
ടറെ ഉത്�വിടനതിട� സ്�ാ�് ഉൽ
പ്പാദ�രുടെ സംഘെന ഹർജി നൽ�ി
യമപ്പാൾ, അത് അംഗീ��ിച്ട�ാണ്്, 
ശ്ളം നൽ�ാൻ സ്�ാ�് �്നി�
ളടെമേൽ ബ�ം പ്മയാഗികേരുടതന്് 
സുപ്ീം മ�ാെതി സർകോ�ിമനാെ് 
ആവശ്ടപ്പട്ടു. ടതാഴി�ാളി�ളടെ വരു
ോനം ഉ�പ്പാകോൻ ബാധ്സ്ോയ നീ

തിപീഠവം അവട� വ�ടയാഴിഞ്. 
ഇനി എങ്ങിടനയാണ്  ഡിോറെിടറെ 
വശം ശക്തിടപ്പടുന്ടതന്് മുത�ാളി
ത്ത്ിടറെ കുഴലൂത്തു�ാർ പ�യടടെ. 
അെിയന്ത�ോയി വിപണിടയ ച�ിപ്പി
കോനുള് നെപെി�ൾ - ജനങ്ങളടെ 
വ�വശം പണം �ഭ്ോകോനുള് നെ
പെി�ൾ സ്ീ��ിക്കുന്ിടല്ങ്ിൽ വ�ി
യ ത�ർച്ചയിമ�കേ് �ാജ്ം പതിക്കു
ടേന്തിൽ ഒരു സംശയവം മവണ്. 
ഡിോറെില്ാടത സവലൈ ശക്തിടപ്പടു
ത്ാടേന് മോദി സർകോ�ിടറെ പുതി
യ സിദ്ധാന്തം �ാജ്ടത് വിനാശത്ി
മ�കോണ് നയിക്കുന്ത്. ഉൽപ്പാദ�രു
ടെ പണ�ഭ്തയുടെ കു�വിടനക്കു�ിച്ച് 
ആശങ്ടപ്പടുന് സർകോർ സാധാ�ണ 
ജനങ്ങളടെ �ീശ തീർത്തും �ാ�ിയാ
യി�ിക്കുന്നുടവന്ത് പ�ിഗണിക്കുന്
മതയില്. സാധാ�ണജനങ്ങൾകേ് ഒ�
ണമപാലം നൽ�ാൻ തയോ�ില്ാത് 
സർകോർ പ്ഖ്ാപിച്ചിട്ടുള് 20 �ക്ഷം 
മ�ാെിയുടെ ആത്മനിർഭർ പാമകേജ് 
�ാജ്ത്ിടറെ ഉൽപ്പാദനവ്വസ്യ്ക് 
ഒരു ഉത്ജനവം നൽ�ില്.

സ്വോര്വൽക്കരണതെിത്റെ 
അന്തംവിട് പ്രയാണം

ഉത്ജ� പാമകേജിടറെ ഭാഗോയി 
ോർച്ച് 17നു പ്ഖ്ാപിച്ച നെപെി�ൾ, 
അതീവ തന്തപ്ധാനോയ മേഖ��ള
ടെ അെിമുെിയുള് സ്�ാ�്വൽകേ�ണ
ത്ിടറെ നയപ്ഖ്ാനോയിരുന്നു. വ്ി
ച്ച എതിർപ്പിടന മന�ിമെണ്ി വരുടേ
ന്�ിയാവന്തിനാൽ ട�ാമ�ാണ ഉപ
മയാഗടപ്പടുത്ി ഓർഡിനൻസ് റൂടെ് 
സ്ീ��ിച്ട�ാണ്് പ്ഖ്ാപിച്ച ആത്മ

നിർഭർ ഭാ�ത് അഭിയാൻ പാമകേജ് 
�ാജ്ടത് ഒന്ാട� വിൽക്കുന് �ർ
മ്മപ�ിപാെിയാണ്. യഥാർത്ഥത്ിൽ 
ഒരു സാ്ത്ി� പാമകേജല്, വ്വ
സായ പ�ിഷ് �ാ�ങ്ങളടെ ഒരു നയമ�
ഖയാണ് പ്ഖ്ാപിച്ചിട്ടുള്ത്. സ്ാശ്ര
യഭാ�തടേന് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റ
വം പ്ധാനോയത് ആമടൊോറ്റി�് റൂടെ് 
പ്�ാ�മുള് പ്തിമ�ാധവ്വസായ �ം
ഗമത്ക്കുള് വിമദശനിമക്ഷപം 49 
ശതോനത്ിൽ നിന്നും 74 ശതോനോ
യി ഉയർത്ി എന്താണ്. �ാ�് സ്
യം തല്ിടയാെിച്ചതിനുമശഷം സ്ന്തം 
�ാ�ിൽ നിൽക്കുടേന്നു വീ്ിളക്കുന് 
വിദ് എത്ര അപഹാസ്ോണ്. �ൽകേ
�ി ഖനന �ംഗത്തു വരുോനം പങ്ിെൽ 
വ്വസ്പ്�ാ�ം വാണിജ് ഖനനം 
അനുവദിക്കു�യും സ്�ാ�് �്നി�
ൾകേ് പ�്മവഷണം നൽ�ാൻ അനുേ
തി നൽകു�യും ടചയ്തു. ധാതുകേളടെ 
ഖനനം നെത്ാൻ 500 ഖനന മ്ാ
ക്കു�ൾ മ��ം ടചയോനും തീരുോനിച്. 
�ാജ്ത്ിറെ വി�ടപ്പടെ �ൽകേ�ിയുടെ
യും അപൂർവ് ധാതുകേളടെയും �ണകേറ്റ 
സ്ത്് വിറ്റു മ�ാെി�ളടെ �ാഭം സൃ
ഷ്ികോൻ മുത�ാളിോർകേ് പാത ടതളി
ക്കു�യാണ് സർകോർ. സിവിൽ ഏവി
മയഷൻ �ംഗത്്, എയർ സ് മപസ് ഉപ
മയാഗിക്കുന്തിലള് എല്ാ നിയന്തണ
ങ്ങളം നീകേം ടചയ്യും.

സ്�ാ�് പങ്ാളിത്മത്ാടെ വി�
സിപ്പികോൻ ആറു വിോനത്ാവള
ങ്ങൾ ഉെൻ മ��ം ടചയ്യു�, 12 വിോന
ത്ാവളങ്ങളിൽ 13,000 മ�ാെിയുടെ 
സ്�ാ�്നിമക്ഷപം ക്ഷണിക്കു� 
എന്ിവയാണ് ഈ �ംഗടത് പ്ധാന
ോയ േറ്റു തീരുോനങ്ങൾ. ബാഹ്ാ�ാ
ശ ഗമവഷണ�ംഗവം സ്�ാ�്മേഖ�
യ്ക് തു�ന്നുട�ാടുക്കും. അന്ഗ്ഹ പ�്
മവഷണവം ബാഹ്ാ�ാശ യാത്രയു
ടോടകേ ഇതിൽ ഉൾടപ്പടുത്ിയിട്ടുണ്്. 
ആണമവാർജ് മേഖ�യിൽ ടേഡി
കേൽ ഐമസാമൊപ്പിടറെ ഉൽപ്പാദന
ത്ിൽ  ടപാതു-സ്�ാ�് പങ്ാളിത്ം 
ഉ�പ്പാക്കും. മ�ന്ദ്ര ഭ�ണപ്മദശങ്ങളി
ട� വവദയുതി സം�ംഭങ്ങളം വിത�ണ
വം സ്�ാ�്വൽകേ�ിക്കും. സ്�ാ�്മൂ
�ധന ശക്തി�ൾകേ് �ാജ്ത്ിടറെ 
അവമശഷിക്കുന് അഭിോന��വം വി
�ടപ്പടെതുോയ സ്ത്തു�ൾ യമഥഷ്ം 
ട�ാള്യെികോൻ എല്ാത്�ം നിയ
ന്തണങ്ങളം എടുത്തു�ളയു�യാണ് 
സർകോർ. ഇതിടനല്ാം പു�ടേ 
ഭമക്ഷ്ാൽപ്പന്ങ്ങളൾപ്പടെയുള് �ാർ
ഷിമ�ാൽപ്പന്ങ്ങൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കു

ലകാവിഡക് ലവെയെ തര
ണകും യെയ്യുന്നതിൽ സ്കാ
രഷ്യമൂലധന ശക്തികൾ 
എന്തുപങ്ാണക് വഹിച്തക്? 
രാജഷ്യത്ിയറെ സ്ത്തുകും 
അെിസ്ാന സൗകരഷ്യങ്ങ
ളുകും െലഥഷ്കും ഉപലൊഗിച്ക് 
കണക്റ്റ സ്ത്ക് കുന്നു
കൂട്ിെിട്ടുള് ഈ ശക്തി
കൾ ലദശജീെ 
പ്രതിസന്ിയുയെ ലവെ
െിൽ നിർലലാഭമാെ 
സഹാെങ്ങൾ എയന്ങ്ി
ലുകും നൽകിെിരുലന്നാ?
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ന്തിനും വിറ്റഴിക്കുന്തിനും ഉണ്ായി
രുന് എല്ാ നിയന്തണങ്ങളം പിൻവ
�ിക്കും. ഇനിമേൽ മ�ാർപ്പമ�റ്റ് ശക്തി
�ൾകേ് �ാർഷിമ�ാൽപ്പാദന മേഖ�
�ളിൽ നിന്് എത്ര അളവിൽ മശഖ�ി
കോനും സൂക്ഷികോനും വി� ഭീേോയി 
ഉയർത്ാൻ �ക്ഷ്േിട്ടുട�ാണ്് പിെിച്
വയ്കാനും ഏറ്റവം ഉയർന് വി�യ്ക് 
വിൽകോനുമുണ്ായിരുന് നിയേപ�ോ
യ എല്ാ തെസ്സങ്ങളം നീകേിടകോടു
ത്തു. ജനങ്ങളടെ ഭക്ഷണവം ജീവനും 
മേ�ിൽ മ�ർപ്പമ�റ്റു ശക്തി�ളടെ ��
ങ്ങളിൽ അേരും. കൂെിയ വി� നൽ�ി 
ഭക്ഷ്വസ്തുകേൾ വാങ്ങാൻ മശഷിയി
ല്ാത് പാവടപ്പടെവർ കൂടെമത്ാടെ പടെി
ണി �ിെന്നു ചടത്ാടുങ്ങും. നാെ് 
അത്�ടോരു വിപ�്ത്ിമ�കോണ് 
നീങ്ങുന്ത്.

മ�ാവിഡ് സൃഷ്ിച്ച പ്തിസന്ധി 
യുടെ പ�ിഹാ�ടേന് നി�യി�ാണ
മല്ാ സ്�ാ�്മുത�ാളിോർകേ് ഇത്രയ
ധി�ം ഉപഹാ�ം നൽ�ിയിട്ടുള്ത്. 
മ�ാവിഡാനന്ത� പ്തിസന്ധിയുടെ 
പ�ിഹാ�ം അവിടെ നിൽകേടടെ. ഈ 
മ�ാവിഡ് മവളടയ ത�ണം ടചയ്യുന്
തിൽ സ്�ാ�്മൂ�ധന ശക്തി�ൾ 
എന്തുപങ്ാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ത്? �ാജ്
ത്ിടറെ സ്ത്തും അെിസ്ാന സൗ
��്ങ്ങളം യമഥഷ്ം ഉപമയാഗിച്ച് 
�ണകേറ്റ സ്ത്് കുന്നുകൂടെിയിട്ടുള് 
ഈ ശക്തി�ൾ ഈ മദശീയ പ്തിസ
ന്ധിയുടെ മവളയിൽ നിർമ�ാഭോയ 
സഹായങ്ങൾ എടന്തങ്ിലം നൽ�ിയി
രുമന്ാ? ഉൽപ്പാദന-സർവ്ീസ് �ംഗ
ങ്ങളിൽ �ഴിയുന്ത്ര സ്�ാ�്മുത�ാ
ളിോർ വരുന്താണ് ജനങ്ങൾകേ് ഗ
ണ��ോവ� എന്ത് മ�ാവിഡ് 
�ാ�ം പ്മത്�ോയി ടതളിയിമച്ചാ? 
ഇല് എന്നു ോത്രേല്, യഥാർത്ഥത്ിൽ 
ഇതിനു മനർവിപ�ീതോയ അനുഭവ
വം പാഠവോണ് മ�ാവിഡിടറെ ഈ ദു
�ന്ത�ാ�ം നമുകേ് നൽ�ിയത്.

ഇൻഡ്യിൽ 93 ശതോനം ആശു
പത്രി�ൾ, 64 ശതോനം �ിെകേ�ൾ 
തുെങ്ങിയവ സ്�ാ�് മുത�ാളിോരുടെ  
ഉെേസ്തയി�ാണുള്ത്. 80 ശതോ
നം മഡാക്ടർോർ സ്�ാ�് മേഖ�യി
�ാണ് പണിടയടുക്കുന്ത്. വളട� നിർ
ണ്ായ�ോയ ഈ പ്തിസന്ധിയുടെ 
മവളടയ മന�ിടുന്തിൽ അപൂർവ്ം ചി
�വ ഒഴിട�, �ാജ്ടത് സ്�ാ�് 
ആശുപത്രി�ൾ ബഹുഭൂ�ിപക്ഷവം 
ഒരു മസവനവം നൽ�ാൻ തയോ�ായി
ല്. �ാജ്ം ഇത്രമേൽ ഒരു വിഷേഘടെ
ടത് അഭിമുഖീ��ിക്കുമ്ാൾ അവർ 

നിർവ്ി�ാ�ോയി, �ാഴ്ചകോ�ായി മനാ
കേി നിൽക്കു�യാണ്. വളട� ഉയർന് 
ഫീസ് വാങ്ങി മ�ാഗപ�ിമശാധന നെ
ത്ാൻ അനുേതി മനെിയ സ്�ാ�് 
�ാബു�ളം ആശുപത്രി�ളം ആ �ച്ചവ
െം നന്ായി നെത്തുന്നുണ്്. ഈ സ്�ാ
�്മുത�ാളിോട�യാണ് ജനങ്ങളടെ 
ടച�വിൽ മതനും പാലം നൽ�ി മ�
ന്ദ്രസർകോർ ഊട്ടുന്ത്. 

ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്  
ജാഗ്രതകയാത്ട നിലത്ോള്ളുേ

മ�ാവിഡിടന േ�യാകേി ട�ാെിയ 
ജനമദ്ാഹനയങ്ങളം നെപെി�ളോണ് 
ഒന്ിനു പി�ട� േടറ്റാന്ായി വന്നു
ട�ാണ്ി�ിക്കുന്ത്. ടതാഴി�ാളി�ൾ
ടകേതിട�യും പൗ�ാവ�ാശപ്വർത്
�ർക്കുമനട�യും ജനാധിപത് സേ�പ്
വർത്�ർക്കു മനട�യും ഭ�ണകൂെ മവ
ടെയാണ് നെക്കുന്ത്. (പ്സ്തുത ആക്രേ
ണങ്ങടള സംബന്ധിക്കുന് വിശദോയ 
പ്തിപാദനങ്ങൾ ഈ �കേത്ിൽ 
മചർത്ിട്ടുണ്്) ജനാധിപത്ക്രേത്ി
ടറെ അനിവാ�്ഘെ�ോയ 
പ്തിപക്ഷപ്വർത്നവം ജനങ്ങളടെ 
സംഘെിതോയ ജനാധിപത്പ്വർ
ത്നങ്ങളം മ�ാവിഡ് പ്തിമ�ാധ 
ോർഗ്ഗനിർമദേശങ്ങൾ �ാ�ണം പൂർണ്
ോയും വി�കേടപ്പടെി�ിക്കു�യാണ്. സാ
ധാ�ണനി�യിലള് മ�ാെതി പ്വർ
ത്നങ്ങൾ മപാലം അസാധ്ോയി�ി
ക്കുന്നു. ഭ�ണകൂെത്ിനും അതിടന 
നയിക്കുന്വർക്കും ോത്രം 
പ്വർത്ികോൻ പറ്റുന് ഒരു സാഹച
�്ത്ിൽ ഉഭയചർച്ച�ളിലൂടെ ോത്രം 

തീരുോനിമകേണ്ന് നിർണ്ായ� 
നയനെപെി�ളിൽനിന്നും ജനാധിപ
ത്േ�്ാദയുടെ അെിസ്ാനത്ിൽ സർ
കോർ വിട്ടുനിൽക്കു�യാണ് ടചമയേണ്
ത്. ടതാഴി�ാളി�ളടെ പ്വൃത്ി സേ
യം 12 േണിക്കൂ�ാക്കുന്തും പ്തിമ�ാധ 
വ്വസായ �ംഗമത്കേ് 74 ശതോനം 
വിമദശമൂ�ധനം അനുവദിക്കുന്തും 
ഒരു കൂെിയാമ�ാചനയുേില്ാടത ഏ�
പക്ഷീയോയി തീരുോനികോവന് �ാ
�്ോമണാ? എതിർകോനുള് സാഹച
�്ം നിമ�ാധികേടപ്പടെി�ിക്കുമ്ാൾ 
അതിടന അവസ�ോകേി ോറ്റു�യല്, 
േ�ിച്ച് എല്ാ ജനാധിപത്�ക്ഷി�ൾ
ക്കും അവരുടെ പങ്് നിർവ്ഹിക്കുവാനു
ള് അവ�ാശം അംഗീ��ിക്കു�യും 
അനുവദിക്കു�യുോണ് നിശ്യോയും 
ടചമയേണ്ത്. അതിനു സർകോർ തയോ
�ാടല്ന്നു ോത്രേല്, വിമയാജിപ്പിടറെ 
ശബ്ദങ്ങടള അേർച്ച ടചയ്യു�യുോണ്. 

സർകോർ ഏർടപ്പടുത്തുന് �്ാ�
വറെൻ സംവിധാനത്ിന് ഫീസ് നൽ
�ണടേന്് പ്വാസി�മളാെ് മ��ള 
സർകോർ നിർമദേശിച്ചി�ിക്കുന്നു. 

സ്�ാ�് ആശുപത്രി�ളിൽ ടചയ്യു
ന് മ�ാവിഡ് പ�ിമശാധനയുടെ ഫീ
സിടറെ പ�ിധി മ�ന്ദ്രസർകോർ എടു
ത്തു�ളഞ്ഞതായി ടഞടെിപ്പിക്കുന് 
വാർത് ഇമപ്പാൾ പു�ത്തുവന്ി�ിക്കു 
ന്നു. വിമയാജിപ്പുള്വരും വ്ത്സ് 
അഭിപ്ായമുള്വരും പ്തിമ�ാധ ോർ
ഗ്ഗനിർമദേശമുള്തിനാൽ എതിർപ്പുമ�ഖ
ടപ്പടുത്ാടത, നിശബ്ദോയി അംഗീ�
�ികേണടേന്ാണ് സർകോരു�ളടെ 
നി�പാെ്. മ��ളത്ിട� എൽഡിഎ
ഫ് സർകോരും ഇമത പാതയിൽത്
ടന്യാണ്. എല്ാ പ്തിമ�ാധ നിർമദേ
ശങ്ങളം പാ�ിച്ട�ാണ്് മ�ന്ദ്രസർ
കോ�ിടറെ ഓഫീസിടറെ മു്ിൽ കുെി
മയറ്റടത്ാഴി�ാളി�ളടെ പ്ശ് നങ്ങൾ 
ഉയർത്ി പ്തിമഷധിച്ച എസ്.യു.സി
.ഐ(സി) പ്വർത്�ർക്കുമേൽ പിണ
�ായി സർകോ�ിടറെ മപാ�ീസ് വ്ാപ
�ോയി മ�സ് എടുക്കു�യുണ്ായി. 
ഇത് അെിയന്ത�ാവസ്യ്ക സോനോ
യ അവസ്യാണ്. ജനങ്ങൾടകേതി
ട�യുള് ആക്രേണങ്ങൾ പ� േെങ്ങ് 
വർദ്ധിച്ചി�ിക്കുന് ഇത്�ടോരു സാ
ഹച�്ത്ിൽ പ്ബുദ്ധോയ നിതാന്ത 
ജാഗ്തമയാടെ നി�ട�ാള്ണടേന്നും 
അനുകൂ�ോയ അന്ത�ീക്ഷത്ിൽ പ്
സ്തുത ജാഗ്തടയ ശക്തോയ ജന�ീയ 
പ്മക്ഷാഭോകേി വളർത്ണേന്നും ജന
ങ്ങമളാടും ടതാഴി�ാളി�മളാടും 
ഞങ്ങൾ അഭ്ർത്ഥിക്കുന്നു.

വ്ിച് എതിർപെിയന ലന
രിലെണി വരുയമന്നറിൊ
വന്നതിനാൽ യകാലറാണ 
ഉപലൊഗയപെടുത്ി ഓർ
ഡിനൻസക് റൂട്ക് സ്ജീകരിച്ചു
യകാണക് പ്രഖഷ്യാപിച് 
ആത്മനിർഭർ ഭാരതക് 
അഭിൊൻ പാലക്ജക് രാ
ജഷ്യയത് ഒന്നായക വിൽ
ക്ന്ന കർമ്പരിപാെിൊ
ണക്. െഥാർത്ഥത്ിൽ ഒരു 
സാ്ത്ിക പാലക്ജല്ല, 
വഷ്യവസാെ പരിഷക് കാര
ങ്ങളുയെ ഒരു നെലരഖൊ
ണക് പ്രഖഷ്യാപിച്ിട്ടുള്തക്.
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ഉ പജീവനാർത്ഥം, പി�ന് നാടും 
േണ്ംവിടെ് േറ്റിെങ്ങളിൽമപ്പായി പണി
ടയടുക്കുന് മ�ാെികേണകേിന് ടതാഴി
�ാളി�ടള സംബന്ധിച്ചിെമത്ാളം 
�ഠിനത�ോണ് മ�ാ�്ഡൗൺ �ാ�ം. 

വിഭജനത്ിടറെ �ാ�ഘടെടത് 
അനുസ്മ�ിപ്പിക്കുംവിധമുള് കൂടെപ്പ�ായ 
നത്ിനാണ് �ാജ്ം സാക്ഷ്ം വഹിച്
ട�ാണ്ി�ിക്കുന്ത്.  �ാജ്ത്ിടറെ ഒ�
റ്റത്തുനിന്നും േമറ്റ അറ്റമത്യ്ക് എന്തു
മപാട� നൂറു�ണകേിന് �ിമ�ാേീറ്ററു
�ൾ തങ്ങളടെ ആട�യുള് സ്ാദ്ം 
ലൈാസ്റി�് ചാകേിൽ ത�ച്േൊകേി, കു
ഞ്ങ്ങടളയും മതാളിമ�ന്തി, വിശന്നും 
ദാഹിച്ം വ�ഞ്ഞ്, പാദ�ക്ഷ�ളടെ 
സം�ക്ഷണംമപാലേില്ാടത, തീച്ചൂെില
രു�ി ദിവസങ്ങളായി  ആഴ്ച�ളായി  
അവർ നെന്നുട�ാമണ്യി�ിക്കുന്നു. 

പ�രുടെയും നെപ്പ് ോസങ്ങളം പിന്ി
ടെി�ിക്കുന്നു. വഹമവ�ളം ട�യിൽപാ
ത�ളം എന്തിന് ഊടുവഴി�ളം �ാട്ടു
പാത�ളം ഒഴു�ിനീങ്ങുന് ജനങ്ങടള
ടകോണ്് നി�ഞ്ഞി�ിക്കുന്നു. കുഞ്
ങ്ങൾ, വമയാധി�ർ, ടചറുപ്പകോർ, സ്തീ
ജനങ്ങൾ, ഗർഭിണി�ൾ, മ�ാഗി�ൾ, 
അംഗപ�ിേിതർ...പ്സവിച്ച് പതിമന
ഴാം ദിവസം കുഞ്ഞിടനയുംട�ാണ്്... 
നീണ് യാത്രയ്കിെയിൽ വഴിമയാ�ത്് 
പ്സവിച്ച,് വിശ്രേികോനവസ�േില്ാ
ടത വീണ്ം കുഞ്ഞിടനയുംട�ാണ്് 
ഒടകേ യാത്ര ടചയ്യുന് അമ്മോർ... 
ടപാള്ിടവന്ത പാദങ്ങൾ ത�യിൽ 
ചവിടൊനാ�ാടത നി�വിളിക്കുന് കു
ഞ്ങ്ങൾ...  

കുഞ്ങ്ങമളാടുള് ക്രൂ�ത�ളടെ 
മനർകോഴ്ചയാണ് ജംമ�ാ േ�്ദം എന് 

ടപൺകുടെി. ഛത്ീസ് ഗഢിൽനിന്് 
ടതലങ്ാനയിട� മുളകുപാെത്് പണി
ടയടുകോൻ മപായ കുഞ്ഞ് മ�ാ�്ഡൗ
ണിടനത്തുെർന്് തി�ിട� വീടെിമ�യ്ക് 
നെന്നു തീർത്ത് 150മ�ട� �ിമ�ാേീ
റ്ററു�ളാണ്. വീടെത്ാൻ പതിടനാന്നു 
�ിമ�ാേീറ്റർ അവമശഷിടകേ വഴി
യിൽ അവൾ േ�ിച്വീണു. നിർജ്�ീ
��ണം, തളർച്ച, മപശീവ�ിവ് ഒടകേ
യാണ് മപാസ്റ്റുമോർടടെം �ിമപ്പാർടെിൽ 
പ�യുന് �ാ�ണങ്ങൾ. പതിടനാന്നുവ
യസ്സ് പ്ായമുള് ഒരു ടപൺകുടെി 
പണിക്കുമപാമ�ണ്ിവരു�! വീടെ
ത്ാൻ ദിവസങ്ങമളാളം നെമകേണ്ിവ
�ി�! ഉള്ളു�യ്കന് ഇത്�ം �ാഴ്ച�ൾ 
വിമദശോധ്േങ്ങൾമപാലം �ിമപ്പാർട്ടു 
ടചയ്ിട്ടും, നി�പ�ാധി�ളായ നി�വധി 
കുഞ്ങ്ങൾ ടതരുവിൽ വീണുേ�ിച്ചി
ട്ടും, സ് കൂളിൽ അസം്ി നെത്ിയാ
ലം ോതാപിതാകേമളാടൊപ്പോടണ
ങ്ിൽമപ്പാലം കുഞ്ങ്ങൾ സേ�പ�ി
പാെി�ളിൽ പടങ്ടുത്ാലം സ്മേധ
യാ മ�ടസടുക്കുന് ബാ�ാവ�ാശ 
�മ്മീഷനും േനുഷ്ാവ�ാശ �മ്മീഷ

ലകാവിഡക് പ്രതിലരാധത്ിയറെ ഭാഗമാെി അപ്രതജീക്ിത
മാെി പ്രഖഷ്യാപിക്യപെട് ലലാകക്ഡൗണിയനത്തുെർന്നക് 
അനിശ്ിതത്ത്ിലാെ ഇതരസകുംസ്ാനയത്ാഴിലാെി
കൾ വജീയെത്ാൻ നെത്തുന്ന സാഹസികമാെ പരിശ്രമ
ങ്ങളുകും അവരുയെ ദുരനുഭവങ്ങളുമാണക് ഇന്നക് ഇന്ഷ്യെിയല 
ഏറ്റവകും ദെനജീെമാെ കാഴ്ച.

നഥാട്ിയലക്ക് മെങ്ങുവഥാനുള്ള ബസ്ിനഥായി  
തിരക്കുകൂട്ടുന്ന കുെിയയറേ ലതഥാഴിലഥാളി�ൾ.  
ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യും
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നും ഇടതാന്നും �ണ്േടെില്. 
ഈ സാധുകേൾക്കുമേൽ നെക്കുന് 

നിഷ്ഠു�ോയ മപാ�ീസ് അതിക്രേങ്ങ
ളാണ് േടറ്റാരു ദു�ന്തം. േനുഷ്ത്ം 
വറ്റിയിടെില്ാത് വ്ക്തി�ളം സംഘെ
ന�ളം നൽകുന് നാേോത്രോയ ഭക്ഷ്
മപയങ്ങളം തടെിടത്�ിപ്പിച്�ളയുന് 
നീചത്ോണ് മപാ�ീസ് �ാണിച്
ട�ാണ്ി�ിക്കുന്ത്. ഒന്നും ഒറ്റയുോയി 
ഓടുന് ട്യിനിൽ �യ�ാൻ വരുന്വ
ട�മപ്പാലം തെഞ്നിർത്ി ക്രൂ�ോയി 
േർദേിക്കുന്നു. നെന്നുമപാകുന്വരും നാ
ടെത്ാൻ ടട്യിനും ട്ക്കും പിെികോൻ 
ഓടുന്വരും വസകേിളിൽമപാകുന്
വർവട�യും ഇവരുടെ ഹുങ്ിന് ഇ��
ളാകുന്നു.  അങ്ങടനയങ്ങടന നിയേപാ
�ന(!)ത്ിടറെയും നി�വധി �െ്�
ടള ഈ സാധുകേൾകേ് അതിജീവി
മകേണ്ിവരുന്നു. 

വാഹനാപ�െങ്ങളാണ് േടറ്റാന്്. 
നെന്നുനീങ്ങുന്വർക്കും തളർന്നു�ങ്ങു
ന്വർക്കുംമേൽ ഓെികേയറുന് വാഹ
നങ്ങൾ അവരുടെ എല്ാപ്തീക്ഷ�ടള
യും ചതച്ച�യ്കന്നു. മ�ാഡു�ളം �യിൽ
പാളങ്ങളം കുരുതികേളങ്ങളായിടകോ 
മണ്യി�ിക്കുന്നു. േഹാ�ാഷ്ട്രയിട� 
ഔ�ംഗബാദിൽ �യിൽപാളത്ിൽ�ി
െന്നു�ങ്ങിയ പതിനാ�് ടതാഴി�ാളി
�ൾ ച�ക്കുവണ്ി�യ�ി േ�ണേെഞ്. 

യുപിയിൽവച്ച് ടതാഴി�ാളി�ൾ യാത്ര 
ടചയ്ിരുന് ട്കേ് അപ�െത്ിൽടപ്പടെ് 
സ്തീ�ളം കുഞ്ങ്ങളേെകേം േ�ണടപ്പടെ
ത് 24 മപ�ാണ്. അപ�െങ്ങൾ നി�യ്ക
ന്ില്. അങ്ങടന ടചറുതും വലതുോയ 
വാഹനാപ�െങ്ങളി�ായും പടെണിമൂ�
വം ദു�ിതംതാങ്ങാനാ�ാടത ജീവടനാ
ടുകേിയും ഇതിന�ം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപ
ത്ഞ്ചിമ�ട� ടതാഴി�ാളി�ൾകേ് ജീ
വൻ നഷ്ടപ്പട്ടു. 'മബാഡി'യായാട� 

വീടെത്ാൻ സർകോർ വാഹനം ഏർ
പ്പാൊക്കൂ!

ദൗർഭാഗ്വശാൽ മ�ാെതിയും 
ഇവരുടെ സഹായത്ിടനത്ിയില്. 
േനുഷ്ാവ�ാശ പ്വർത്��ായ ഹർ
ഷ് േന്ദർ, അഞ്ജ�ി ഭ�ദ്ാജ്, അഡ്. 
പ്ശാന്ത് ഭൂഷൺ തുെങ്ങിയവർ ഇത�
സംസ്ാന ടതാഴി�ാളി�ളടെ പ്ശ് ന 
ങ്ങൾ സുപ്ീംമ�ാെതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ
ടപടുത്ാൻ ഒരു ശ്രേം നെത്ി. മ�ാ
�്ഡൗണിടനത്തുെർന്് ടതാഴി�ില്ാ
തായ, ഭാവി അനിശ്ിതത്ത്ി�ായ 
ടതാഴി�ാളി�ൾകേ് അെിയന്ത� സാ
്ത്ി� സഹായവം ഗണമേന്മയുള് 
ഭക്ഷണവം ോത്രമേ പ�ാതികോർ 
ആവശ്ടപ്പട്ടുള്ളൂ. സർകോ�ിടറെ നെപ
െി�ളിൽ ഇെടപൊൻ ഉമദേശിക്കുന്ില് 
എന്് നിഷ് കേരുണം പ�ഞ്ഞ മ�ാെ
തി ടതാഴി�ാളി�ൾകേ് �ഭിക്കുന് 
ഭക്ഷണം ഗണമേന്മയുള്തല് എന്തി
ന് േതിയായ ടതളിവ് ഹാജ�ാകോൻ 
പ�ാതികോർകേ് സാധിച്ചില് എന്നും 
പ�ഞ്�ളഞ്! അതുട�ാണ്ം മ�ാെ
തി നിർത്ിയില്, ട�യിൽമവ ട്ാ
കേിൽ ടതാഴി�ാളി�ൾ ഉ�ങ്ങാൻ തീ
രുോനിച്ചാൽ ആർകോണ് തെയാൻ 

അധ്ാനിച്ക് സ്ത്തു സൃ
ഷ്ിക്ന്ന യതാഴിലാെികൾ 
ആദരവകും ബഹുമാനവകും 
അർഹിക്ന്നു. മനുലഷഷ്യാ
െിതമാെ ജജീവിതകും യതാഴി
ലാെികളുയെ അവകാശമാ
ണക്, ആരുയെയുകും ഔദാരഷ്യ
മല്ല. ഇന്ഷ്യൻ ഭരണഘെന
യ്ക്കു നിരക്കുംവിധകും അവരു
യെ അന്സ്കും ആത്മാഭിമാ
നവകും സകുംരക്ിക്യപെലെ
ണതുണക്. അങ്ങയനെല്ലാ
യത നെക്ന്നയതല്ലാകും കുറ്റ
കരമാണക്. ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത് യറഥാഡിൽ തളർന്നുറങ്ങുന്ന  

ബഥാലി�
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�ഴിയു�? അവർ നെകേമണാ മവണ്
മയാ എടന്ല്ാം സംസ്ാനങ്ങൾ തീ
രുോനികേടടെ. മ�ാെതി�ൾ എന്തിനാ
ണ് ഇകോ�്ം ചർച്ച ടചയ്യുന്ത് 
എന്നുംകൂടെ മചാദിച് �ളഞ് സുപ്ീം
മ�ാെതി. �ജ്ാ��ം എന്ല്, കുറ്റ��
ോണ് ഈ നെപെി എമന് പ�മയണ്ടൂ. 
ഭ�ണമുത�ാളിവർഗ്ഗത്ിടറെ ഏടതാ
�ാവശ്ത്ിനും പാതി�ാത്രിയും തു�
ന്് ഉ�ങ്ങാടത വിധി�ൾ പ്സ്ാവിച് 
ട�ാമണ്യി�ിക്കുന് മ�ാെതികേ്, 
�ക്ഷകേണകോയ ഈ ടതാഴി�ാളി�
ളടെ ദു�ിതത്ിൽ ഇെടപമെണ്തുണ്് 
എന്നുമതാന്ിയില്. ഏട� ട�ാടെി
മഘാഷികേടപ്പടുന് ജനാധിപത്ത്ി
ടറെ ടപരും തൂണാണമത്ര മ�ാെതി.

സർകോമ�ാ സന്ദ്ധ സംഘെന�
മളാ നൽകുന് ദക്ഷിണ�ൾകോയും 
സർകോർ മ�ഖ�ൾക്കും ടഹൽത്് 
�ാർഡിനുോയുടോടകേ ടപാ�ിടവയി
�ത്് ഇവർകേ് പ�മപ്പാഴും കുത്ിയി
�ിമകേണ്ിവരുന്ത് േണിക്കൂറു�ളാണ്. 
കൂടെമത്ാടെ ഇരുത്ി അണുനാശിനി 
തളിക്കുന് �ാഴ്ചയും പ�യിെങ്ങളിലം 
നാം  �ണ്. അസ്പൃശ്തയും അസഹി
ഷ്ണുതയുോണ് ഇവമ�ാടുള് ടപരുോറ്റ
ത്ിൽ എ്ാടും മുഴച്നിൽക്കുന്ത്. 

ത്താഴിലാളിേളുത്ട ക�ാരയൂറ്റി  
ത്പരുക്കുന്ന മൂലധനം

പ�ിഷ് കൃതടേന്നും ജനാധിപത്
ടേന്നും അഭിോനിക്കുന് ഒരു �ാജ്ത്് 
അനുവദികോവന്തല് �ഴിഞ്ഞ അ്
തുദിവസോയി നമ്മുടെ നാടെിൽ നെന്നു
ട�ാണ്ി�ിക്കുന്ത്. ഇത് അപ�പനീ
യോണ് പ്തിമഷധാർഹോണ്, കുറ്റ�
�വോണ്.  പ്ധാനേന്തിയും സർകോ
രും ആരുംതടന് േ�ന്നുമപാ�രുതാ

ത് ഒരു �ാ�്മുണ്്. ടതാഴി�ളി�ൾ 
അധ്ാനിക്കുന്ത് ഉപജീവനാർത്ഥം 
ോത്രേല്, ഇവരുടെ അധ്ാനത്ിലൂടെ 
സൃഷ്ിടപ്പ ടെതാണ് ഇകോണായ സ്
ത്തുമുഴുവൻ. അധ്ാനിച്ച് സ്ത്തു സൃ
ഷ്ിക്കുന് ടതാഴി�ാളി�ളാണിവർ. 
ആദ�വം ബഹുോനവം അർഹിക്കുന്
വർ. േനുമഷ്ാചിതോയ ജീവിതം 
ടതാഴി�ാളി�ളടെ അവ�ാശോണ്, 
ആരുടെയും ഔദാ�്േല്. ഇന്ത്ൻ ഭ�
ണഘെനയ്ക നി�ക്കുംവിധം അവരുടെ 
അന്തസ്സും ആത്മാഭിോനവം സം�ക്ഷി
കേടപ്പമെണ്തുണ്്. അങ്ങടനയല്ാടത 
നെക്കുന്ടതല്ാം കുറ്റ��ോണ്.

വൻ�ിെ വ്വസായി�മളാ കുത്
��മളാ ബിസിനസു�ാമ�ാ അല് 
സ്ത്തു സൃഷ്ിക്കുന്ത്. ടതാഴി�ാളി
�ളടെ അധ്ാനത്ിലൂടെ സൃഷ്ികേ 
ടപ്പടുന് സ്ത്് ബ�ംപ്മയാഗിച്ച് 
വ�വശടപ്പടുത്തുന് പ�ാദങ്ങൾ ോത്ര
ോണ് കുത്��ൾ.

ട�ാമ�ാണ പ്തിമ�ാധത്ിടറെ ഭാ
ഗോയാണ് മ�ാ�്ഡൗൺ 
പ്ഖ്ാപികേടപ്പടെത്. ജനങ്ങമളാെ് 
ആത്മാർത്ഥതയും ജനങ്ങളടെ പ്ശ് ന
ങ്ങമളാെ് സഹാനുഭൂതിയുമുള് അഥവാ 
േനുഷ്ത്മുള് ഒരു സർകോർ മ�ാ�് 
ഡൗൺമപാട� ഒരു നെപെിയിമ�യ്ക് 
നീങ്ങുമ്ാൾ അതുസൃഷ്ിമച്ചകോവന് 
പ്ശ് നങ്ങൾ മുൻകൂടെി �ാമണണ്ിയിരു
ന്ിമല്?  മ�വ�ം നാലേണിക്കൂർ ഇെ
മവളയിടൊണ് മ�ാ�്ഡൗൺ പ്ഖ്ാ

മൂലധനകും വർദ്ധിപെിക്ാൻ 
ലവണി മാത്രകും ജജീവിക്ന്ന 
ഒരു വിഭാഗമാണക് മുതലാ
െിത്യത് സകുംബന്ിച്ിെ
ലത്ാെകും യതാഴിലാെികൾ. 
പണിയെടുക്ന്നവൻ ൊ
യതാന്നുകും സ്ാദിക്ന്നി
ല്ല, കൂലിയെന്നലപരിൽ 
അവനക് ലഭിക്ന്നതക് കഷ്ി
ച്ക് ജജീവൻനിലനിർത്ാനു
ള് നാമമാത്രമാെ തുക
ൊണക്. മൂലധനകും ക്ിമിന
ലാണക്, അതക് യതാഴിലാെി
കളുയെ ലൊരയൂറ്റിൊണക് 
യപരുക്ന്നതക്.

ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ഉത്തർപ്രയേശിലല 
ഗ്ഥാമത്തിയലക്ക് ന്�ക്കുഞ്ങ്ങളുമഥായി നെന്നുയപഥാ

കുന്ന ലതഥാഴിലഥാളി കുടുുംബും
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പികേടപ്പടെത്. 
മ�ാ�്ടഡൗണിടനത്തുെർന്് അെ

ച്പൂടെടപ്പടെ വിദ്ാ�യങ്ങളം ആ�ാധ
നാ�യങ്ങളം ആഡിമറ്റാ�ിയങ്ങളം പി
െിടച്ചടുത്് ടതാഴി�ാളി�ടള പാർപ്പി
ച്ച് വരുടെ ഭക്ഷണ�ാ�്ങ്ങളം ചി�ി
ത്സയുേെകേം സർകോർ ഏടറ്റടുമകേണ്ി
യിരുന്നു. ക്രമേണ അവട� സ്ന്തം നാ
ടു�ളിട�ത്ികോൻ ട്യിൻ, ബസ് 
സർവ്ീസു�ളം ഏർടപ്പടുത്തു�യായിരു
ന്നു സർകോർ ടചമയേണ്ിയിരുന്ത്. 

എന്ാൽ ടതാഴി�ാളി�ളടെ പ്
ശ് നങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ിട്ടും േതിയായി 
ഇെടപെൽ നെത്ാൻ അമശഷം േന:
സാക്ഷി �ാണികോത് മ�ന്ദ്രബിടജ
പി സർകോർ ഈ ദാരുണോയ സാഹ
ച�്ത്ിൽ യാടതാരു ഉളപ്പുേില്ാടത 
68 �ക്ഷംമ�ാെി രൂപയാണ് കുത്�
�ളടെ �ിടൊകേെം എഴുതിത്ള്ിയത്. 
മ�ന്ദ്രസർകോർ പ്ഖ്ാപിച്ട�ാമണ് 
യി�ിക്കുന് പാമകേജു�ളിലം ഈ സാ
ധുകേൾക്കുള് വിഹിതം എന്താണ് 
എന്് എത്ര ചി�ഞ്ഞിട്ടും ഇനിയും 
�ടണ്ത്ാനായിടെില്.

പ്തിമ�ാധ ആവശ്ങ്ങൾകോയി 
പണം വിനിമയാഗിക്കുന്തിൽ അമേ
�ികേയും വചനയും �ഴിഞ്ഞാൽ മൂ
ന്ാം സ്ാനത്ാണ് ഇന്ത്, എന്ാൽ 
ജനങ്ങൾകോയി നയാവപസ നീകേി
വയ്കില്.  ധാ�ാളം ചർച്ച�ൾക്കുമശഷം 
കുെിമയറ്റ ടതാഴി�ാളി�ൾകോയി ടട്
യിൻ സർവ്ീസ് ഏർടപ്പടുത്ിയ
മപ്പാൾ യാത്രക്കൂ�ി ടതാഴി�ാളി�
ളിൽനിന്നും ഈൊകോനും ഇവർകേ് 
�ണ്ാേടതാന്് ആമ�ാചിമകേണ്ിവ
ന്ില്. അമതസേയം പൂമൂൊനും പാ
ത്രം ട�ാടൊനും വിളക്കു�ത്ികോനു 
മ�ാെി�ൾ വ�ോ�റു�യും ടചയ്യും.  
�ജ്ാ��ം എന്ല്ാടത എന്തു പ�
യാൻ? 

ഇത് ആരുടെ സർകോ�ാണ്, ഈ 
�ാജ്ം ആരുമെതാണ് എടന്ാടകേ 
േനസ്സ�ിവള്വർ ചങ്കുടപാടെിമച്ചാദി
ക്കുമ്ാൾ ആ മചാദ്ത്ിനുള് ഉത്
�ം 1848ൽത്ടന് �ാൾ ോർ�് സ് 
എന് ദാർശനി�ൻ നൽ�ിയിട്ടുണ്് 
എന്നു നാം �ാണണം. 
മുത�ാളിത്ത്ിൽ സർകോരു�ളടെ 
പണി കൃത്ോയി വിശ��നം ടചയ്തു
ട�ാണ്് �ാൾ ോർ�് സ് പ�ഞ്ഞത് 
''മുത�ാളിവർഗ്ഗത്ിടറെ ഒടൊട�യുള് 
ടപാതുകോ�്ങ്ങൾ നിർവ്ഹിക്കുന് 
മ�വ�ടോരു �മ്മിറ്റി ോത്രോണ് 
സർകോർ'' എന്ാണ്. (�മ്മയൂണിസ്റ് 
ോനിടഫമസ്റാ) 

കുടികയറ്റത്തൊഴിലാളിേൾ
കുെിമയറ്റടത്ാഴി�ാളി�ളാമണാ 

അതിഥി ടതാഴി�ാളി�ളാമണാ അന്
സംസ്ാനടത്ാഴി�ാളി�ളാമണാ 
എന് തർകേം തീരുന്ില്. എന്തായാ
ലം മദശാന്ത�ഗേനത്ിനുപ��ം മദ
ശാതിർത്ിക്കുള്ിൽ  ഓെിനെന്നുട�ാ
മണ്യി�ിക്കുന് ഒരു  പുതിയ വിഭാഗം 
ടതാഴി�ാളി�ടളയും മുത�ാളിത്വം 
ആമഗാളവത്കേ�ണവം സൃഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
അവരുടെ സംഖ്തീട� നിസ്സാ�വേല്. 

പതിനാലമ�ാെിയാണമത്ര ഇത�
സംസ്ാന ടതാഴി�ാളി�ളടെ എണ്ം. 
അസംഘെിതമേഖ�യിൽ പണിടയടു

ക്കുന് ഇക്കൂടെർ ടതാഴിൽശക്തിയുടെ 
എൺപതു ശതോനമത്ാളംവരും. 
അ�ക്ഷിതവം അമങ്ങയറ്റം വൃത്ിഹീ
നവോയ ജീവിത സാഹച�്ങ്ങളിൽ 
ജീവിമകേണ്ിവരുന് ഇവർ വളട� തു
ഛോയ കൂ�ികോണ്  പണിടയടുക്കുന്
ത്. ഇവരുടെ േനുഷ്ാവ�ാശങ്ങമളാ 
ടതാഴി�വ�ാശങ്ങമളാ എവിടെയും 
ചർച്ചയ് ടകേടുകേടപ്പടുന്ില്. അതുട�ാ
ണ്തടന് അസംഘെിതമേഖ�യിൽ 
പണിടയടുക്കുന് ടതാഴി�ാളി�ൾക്കു
ള് യാടതാരു ആനുകൂ�്ങ്ങളടെയും 
പ�ിധിയിൽ ഇവർ വരുന്ില്. ടതാഴി
�ാളി�ളടെ മക്ഷേപദ്ധതിയിമ�ാ 
അനുബന്ധപദ്ധതി�ളിമ�ാ ഇവർ ടപ
ടുന്ില്. മജാ�ികേിടെ േ�ണടപ്പടുന്വ
രുടെ എണ്വം കു�വല്.

േഹാനഗ�ങ്ങളിട� മച�ി�ളിൽ 
െിൻഷീറ്റുട�ാണ് േ�ച്ചകുടുസ്സുമു�ി�
ളിൽ ആവശ്ത്ിന് ഭക്ഷണമോ കുെി
ടവള്മോ ഇല്ാടതയാണ്  വ�ിടയാ
രു വിഭാഗവം ജീവിക്കുന്ത്. ഒരു ടതാ

മുതലാെിത്കും ജജീർണ്തയു
യെ പാരമഷ്യത്ിൽ എത്ി
നിൽക്ന്ന ഇന്നക് മനുഷഷ്യ
സമുദാെത്ിനക് ൊയതാ
ന്നുകും അതിൽനിന്നുകും പ്രതജീ
ക്ിക്ാനില്ല. നന്മയുയെ 
എല്ലാ ഉറവകളുകും വറ്റിെ, 
എന്ിയനയുകും അണകപ
സ നിരക്ിൽ മാത്രകും കാ
ണാനുകും കണക്കൂട്ാനുകും 
തുനിയുന്ന യനറിവിയറെ 
എല്ലാ കണികകളുകും അറ്റു
ലപാെ വർഗ്ഗകും. വർഗ്ഗകവ
രുദ്ധഷ്യകും കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
പ്രകെമാക്യപെട്ടുയകാണി
രിക്ന്ന സാഹെരഷ്യമാണക് 
ഇന്നുള്തക്.

ഴി�ാളിയുടെ കുടുംബത്ിൽ  അഞ്ചുമപ
രുണ്് എന്നു �രുതിയാൽ 50മ�ാെി 
ആള�ളാണ് ഈ ടതാഴി�ാളി�ടള 
ആശ്രയിച് �ഴിയുന്ത്. സ്ന്തം ഗ്ാേ
ങ്ങളിൽ ജീവിച്മപാകു� സാധ്േല്ാ
ടത വന്തിടനത്തുെർന്ാണ് നൂറു�
ണകേിന് �ിമ�ാേീറ്റർ ദൂട� അന്സം
സ്ാനങ്ങളിമ�ാ േഹാനഗ�ങ്ങളിമ�ാ
മപായി പണിടയടുകോൻ അവർ നിർ
ബന്ധിത�ായിത്ീരുന്ത്. ഇവരുടെ 
േനുമഷ്ാചിതേല്ാത് ടതാഴിൽ സാ
ഹച�്ങ്ങളം ജീവിത സാഹച�്ങ്ങ

അമ്മയലെ യതഥാളിൽ
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ളം ഭ�ണഘെന ഉ�പ്പുതരുന് തു�്തയു
ടെ, അവസ�ങ്ങളടെയും പദവി�ളടെ
യും തു�്തയുടെയും വ്ക്തിയുടെ 
അന്തസ്സ്  ഉ�പ്പാക്കുന് സാമഹാദ�്
ത്ിടറെയും നഗ്നോയ �ംഘനോണ്. 

ത��ക്കൂടു�ളിൽ ഇവ്ിധം �ഴിയു
ന് ടതാഴി�ാളി�ളാണ് മ�ാ�് 
ഡൗൺ�ാ�ത്് വീണ്ം ട�ാെിയ യാ
തന�ളിമ�യ്ക് തള്ിവിെടപ്പടെത്.  കുടു
ങ്ങിമപ്പായ 11159 ടതാഴി�ാളി�ളടെ 
ഇെയിൽനെന് സർമവ് ഫ�ം ടഞടെി
ക്കുന്താണ്. ഇവ�ിൽ 96 ശതോന
ത്ിനും മ�ഷൻ ഉൾടപ്പടെ യാടതാരു 
ആനുകൂ�്വം �ഭ്ോയിടെില്. 89 ശത
ോനത്ിനും പണിക്കൂ�ി �ിടെിയിടെില്. 
70 ശതോനത്ിനും ഭക്ഷണേില്. 78 
ശതോനം ആള�ളടെയും വ�യിൽ 
300 രൂപയിൽ താടഴയാണുള്ത്.

ഇത്രമേൽ വദന്ോയ ഈ ജീവി
ത സാഹച�്വം ടതാഴിൽ സാഹച
�്വം മുത�ാളിത്വ്വസ്ിതിയുടെ 
ക്രൂ�ത അവർക്കുമേൽ അെിമച്ചൽപ്പിച്ച
താണ്. ഇന്ത്ൻ ടതാഴി�ാളി വർഗ്ഗ
ത്ിടറെ പ�ിമഛദോണ് കുെിമയറ്റ 
ടത്ാഴി�ാളി�ൾ. മൂ�ധനം വർദ്ധിപ്പി
കോൻമവണ്ി ോത്രം ജീവിക്കുന് ഒരു 
വിഭാഗോണ് മുത�ാളിത്ടത് സംബ

ന്ധിച്ചിെമത്ാളം ടതാഴി�ാളി�ൾ. 
പണിടയടുക്കുന്വൻ യാടതാന്നും 
സ്ാദിക്കുന്ില്, കൂ�ിടയന്മപ�ിൽ 
അവന് �ഭിക്കുന്ത് �ഷ്ിച്ച് ജീവൻ
നി�നിർത്ാനുള് നാേോത്രോയ തു
�യാണ്. മൂ�ധനം ക്രിേിന�ാണ്, 
അത് ടതാഴി�ാളി�ളടെ മചാ�യൂറ്റി
യാണ് ടപരുക്കുന്ത്.

1844ൽ ഇകേമണാേി�് ആറെ് ടപാ

ളിറ്റികേൽ ോനുസ് ക്രിപ്റ്റിൽ �ാൾ 
ോർ�് സ് ഇപ്�ാ�ം ചൂണ്ികോണി 
ക്കുന്നു, ''മൂ�ധനവം ആദായവേില്ാത്
വനും അധ്ാനംോത്രം വ�മുത�ായു
ള്വനും എന്തുടതാഴിലടേടുകോൻ 
സന്ദ്ധനായവനുോണ് ടപാളിറ്റികേൽ 
ഇമകോണേിയുടെ വിവക്ഷയനുസ�ിച്ച് 
ടതാഴി�ാളി. ഒരു കുതി�ടയമപ്പാട� 
പണിടയടുക്കുവാൻ അവൻ സദാസന്
ദ്ധനായി�ികേണം എന്താണ് മുത�ാ
ളിത്ത്ിടറെ പ്ോണം. പണിടയടു
കോത്മപ്പാൾ ടതാഴി�ാളി ഒരു േനു
ഷ്നായിമപ്പാലം പ�ിഗണികേടപ്പടു
ന്ില്.''

മൂ�ധനം ഒന്ാം വാള്ത്ിൽ മുത
�ാളിത് ഉൽപാദനം, ഒരു വിേർശനാ
ത്മ� പഠനം എന് അധ്ായത്ിൽ 
ോർ�് സ് വീണ്ം പ�യുന്നു. ''മുത�ാളി
ത്ത്ിൽ, ഒരു വശത്് പണം കുന്നു
കൂടുമ്ാൾ േറുവശത്് അതുമപാട�ത
ടന് ദു�ിതവം മലേശവം അജ്ഞതയും 
അെിേത്വം വപശാചി�തയുടേല്ാം 
കുന്നുകൂടും.'' 

കുെിമയറ്റടത്ാഴി�ാളി�ൾ ഇന്് 
അനുഭവിക്കുന് ഭയാന�വം ബീഭത്സവ
ോയ സാഹച�്ങ്ങൾ മുത�ാളിത് വ്
വസ്ിതിയുടെ നിർദേയത്ടത്യും േനു
ഷ്വിരുദ്ധതടയയുംകു�ിച്ള് ോർ�് സി
ടറെ നി�ീക്ഷണങ്ങൾ ശ�ിവയ്കന്നു.

മുത�ാളിത്ം ജീർണ്തയുടെ പാ�
േ്ത്ിൽ എത്ിനിൽക്കുന് ഇന്് േനു

 െരിത്രത്ിയല ഏറ്റവകും 
വലിെ യതാഴിലില്ലാെക്മെി
ലൂയെ രാജഷ്യകും കെന്നുലപാകു
ല്ാഴാണക് ലകാവിഡക് പ്ര
തിസന്ി സകുംജാതമാെി
രിക്ന്നതക്. ഇതക് സ്ിതിഗ
തികൾ കൂടുതൽ വഷൊ
ക്കലെ ഉെളൂ. സകുംഘെിത 
അസകുംഘെിത ലമഖലക
െിൽ യതാഴിലില്ലാെക്മ രൂ
ക്മാകുകും. യതാഴിലാെിക
ളുയെ അവകാശങ്ങളുകും പി
െിയച്ടുക്യപെടുകും എന്നതി
യറെ സൂെനൊണക് യതാ
ഴിൽനിെമങ്ങൾ യപാെി
യച്ഴുതാനുള് ശ്രമങ്ങൾ.

ഡൽഹി വിട്ടുയപഥാ�ഥാൻ നിർബന്ിതരഥായ കുെിയയറേ 
ലതഥാഴിലഥാളി�ൾ ഡൽഹി യപി അതിർത്തിയിൽ 

ബസ്ിനഥായി �ഥാത്തുനിൽക്കുന്നു
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ഈ വഷ്യവസ്ിതി തുെരാൻ 
അനുവദിക്ക എന്നാൽ 
യതാഴിലാെികളുയെ ജജീവി
തകും കൂടുതൽ ദുസ്ിതിെിലല 
ക്ക് ലപാകുക എന്നാണർ
ത്ഥകും. മുലന്നാട്ടുകുതി ക്ാൻ 
യവ്ൽയകാള്ളുന്ന മനു
ഷഷ്യസമൂഹത്ിനക് മു്ിലുള് 
ഒലരയൊരു തെസ്കും മുതലാ
െിത് ഉൽപാദനവഷ്യവസ്
ൊണക്. ആ തെസ്കും നജീക്ി
യക്ാണല്ലായത മാനവസ
മൂഹകും ഇന്നകയപെട്ടുലപാെി
രിക്ന്ന പ്രതിസന്ിയെ 
മറികെക്ാനാകില്ല.

ഷ്സമുദായത്ിന് യാടതാന്നും 
അതിൽനിന്നും പ്തീക്ഷികോനില്. 
നന്മയുടെ എല്ാ ഉ�വ�ളം വറ്റിയ, 
എന്തിടനയും അണവപസ നി�
കേിൽ ോത്രം �ാണാനും �ണക്കുകൂടൊ
നും തുനിയുന് ടന�ിവിടറെ എല്ാ 
�ണി��ളം അറ്റുമപായ വർഗ്ഗം. വർഗ്ഗ
വവരുദ്ധ്ം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്�െോ
കേടപ്പട്ടുട�ാണ്ി�ിക്കുന് സാഹച�്
ോണ് ഇന്നുള്ത്. ''സമുദായോട�ത്
ടന് �ണ്് ഗംഭീ� ശത്രുപാളയങ്ങളാ
യി, പ�സ്പ�ം അഭിമുഖോയി നിൽക്കു
ന് �ണ്് വൻവർഗ്ഗങ്ങളായി -ബൂർഷ്ാ
സിയും ടതാഴി�ാളിവർഗ്ഗവോയി-കൂടു
തൽ കൂടുതൽ മച�ിതി�ിഞ്ട�ാണ്ി
�ിക്കു�യാണ്'' (�മ്മയൂണിസ്റ് ോനി
ടഫമസ്റാ) എന്് �ാൾ ോർ�് സ് ചൂ
ണ്ികോടെിയത് 150മ�ട� വർഷങ്ങൾ
ക്കുമു്ാണ്. �േയൂണിസ്റ് ോനിടഫ
മസ്റായിൽ �ാൾ ോർ�് സ് മുത�ാളി
ത്ടത് ഇപ്�ാ�ം ടവളിവാക്കു
മ്ാൾ മുത�ാളിത്ം ഇന്നു�ാണും 
വിധം ജീർണ്തയുടെ പാ�േ്ത്ിൽ 
എത്ിയിരുന്ില്, സാമ്ാജ്ത്സ്ഭാ
വം വ�വ�ിച്ചിരുന്ില് എന്തും നാം 
ഓർകേണം. 

ച�ിത്രത്ിട� ഏറ്റവം വ�ിയ 
ടതാഴി�ില്ായ്മയിലൂടെ �ാജ്ം �െന്നു
മപാകുമ്ാഴാണ് മ�ാവിഡ് പ്തിസ

ന്ധി സംജാതോയി�ിക്കുന്ത്. ഇത് 
സ്ിതിഗതി�ൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കു�
മയ ഉളളൂ. സംഘെിത അസംഘെിത 
മേഖ��ളിൽ ടതാഴി�ില്ായ്മ രൂക്ഷോ
കും. ടതാഴി�ാളി�ളടെ അവ�ാശങ്ങ
ളം പിെിടച്ചടുകേടപ്പടും എന്തിടറെ സൂ
ചനയാണ് ടതാഴിൽനിയേങ്ങൾ ടപാ
ളിടച്ചഴുതാനുള് ശ്രേങ്ങൾ. നി�വില
ള് പ�ിേിതോയ ടതാഴി�വ�ാശങ്ങ

ളം ഹനികേടപ്പടുന്നു. ഈ വ്വസ്ിതി 
തുെ�ാൻ അനുവദിക്കു� എന്ാൽ ടതാ
ഴി�ാളി�ളടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദു
സ്ിതിയിമ�കേ് മപാകു� എന്ാണർ
ത്ഥം. മുമന്ാട്ടുകുതികോൻ ടവ്ൽ
ട�ാള്ളുന് േനുഷ്സമൂഹത്ിന് മു്ി
ലള് ഒമ�ടയാരു തെസ്സം മുത�ാളിത് 
ഉൽപാദനവ്വസ്യാണ്. ആ തെ
സ്സം നീകേിടകോണ്ല്ാടത ോനവസമൂ
ഹം ഇന്�ടപ്പട്ടുമപായി�ിക്കുന് പ്തി
സന്ധിടയ േ�ി�െകോനാ�ില്. 

മ�ാ�്ഡൗണിടനത്തുെർന്് നി�ാ
ശ്രയ�ായ ടതാഴി�ാളി�ൾകേ് േതിയാ
യ യാത്രാസൗ��്ങ്ങൾ ഏർപ്പാൊക്കു
�, താത്കോ�ി� ആശ്ാസടേന് നി
�യിൽ മുഴുവൻ ടതാഴി�ാളി�ൾക്കും 
10000 രൂപവീതം ഉെനെി നൽകു�, 
ടതാഴി�ാളികുടുംബങ്ങൾകേ് അവശ്ം
മവണ് ഭക്ഷ്ധാന്ങ്ങളം പ�വ്ഞ്ജന
ങ്ങളംസൗജന്ോയി മ�ഷൻ �െ�ൾ 
വഴി �ഭ്ോക്കു� തുെങ്ങിയ �ാ�്ങ്ങൾ 
അോന്തം കൂൊടത നിർവ്ഹിക്കുവാൻ 
സർകോർ തയോ�ാ�ണം. എങ്ിൽ ോ
ത്രമേ ഈ വറുതിടയ േ�ി�െകോൻ 
ടതാഴി�ാളി�ൾകേ് സാധിക്കൂ.

ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ ബസ്ിനഥായി  
�ഥാത്തുനിൽക്കുന്ന കുെിയയറേ ലതഥാഴിലഥാളി�ൾ



20 sImtdmWmIme¯v ]Scp¶
sXmgnÂ\nba Ip-cpXn

tabv    2020

ട�ാമ�ാണമപാട� ഒരു േഹാോ
�ിയുടെ സേയത്് �ാഷ്ട്രീയ വിേർശന
വം സേ�വം ഒഴിവാകേിക്കൂമെ എന് 
നിർമദാഷ മചാദ്ം സാധാ�ണകോ
�ിൽനിന്നും സ്ാഭാവി�ോയി ഉയരു
ന്താണ്. എന്ാൽ, �ാഷ്ട്രീയ-സാ്
ത്ി� താൽപ�്ങ്ങൾക്കുമവണ്ി 
ഇമത മചാദ്ം സമൂഹത്ിൽ ടതാടു
ത്തുവിടെ് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ാക്കുന്വരു
മുണ്്. മ�ാവിഡിന് �ാഷ്ട്രീയേിടല്ന്് 
തടെിവിടുന്വർ,   മ�ാവിഡിടനമപ്പാ
ലം വർഗ്ഗതാല്പ�്ങ്ങൾക്കും അധി�ാ�
�ാഷ്ട്രീയത്ിനുംമവണ്ി ഉപമയാഗടപ്പ
ടുത്തു�യാണ്. ഇത് നമ്മുടെ �ാജ്
ത്തും വ്ക്തോയി �ാണാൻ �ഴിയും. 
അതുട�ാണ്് മ�ാവിഡിടന പ്തിമ�ാ
ധികോൻ ടപാരുതുന് ജനങ്ങൾകേ്, പ്
മത്�ിച്ം ടതാഴി�ാളി�ൾകേ്, 
തങ്ങൾ ജീവവായുമപാട� �രുതിയി
രുന് അവ�ാശങ്ങൾ സം�ക്ഷിക്കുന്
തിനുമവണ്ിയും ടപാരുമതണ്ിവ�ി�
യാണ്.

നമ്മുടെ �ാജ്ടത് 14 മ�ാെിമയാ
ളം വരുന് കുെിമയറ്റ ടതാഴി�ാളി�ൾ 
�ാജ്ടോടൊട� പ്ഖ്ാപികേടപ്പടെ 
മ�ാ�്ഡൗൺ �ാ�ണം അനുഭവിക്കു
ന് ദു�ിതങ്ങൾ മ�ാ�ടേങ്ങുമുള് േനു
ഷ്രുടെ ��ള�ിയിപ്പിക്കുന്താണ്. 
�ാജ്ടത് ആഭ്ന്ത� ഉല്പാദനത്ിടറെ 
10 ശതോനം സ്ത്് സൃഷ്ിക്കുന് 
ഈ ടതാഴി�ാളി�ൾ ഇത്രയും ക്രൂ�ോ
യവിധം ടതരുവിമ�കേ് എ�ിയടപ്പടെ
ത് എന്തുട�ാണ്്? �ാജ്ം ഭ�ിക്കുന്
വർകേ് ഇത് ഒഴിവാകോൻ �ഴിയുോയി
രുന്ിമല്? ഇന്ത്യിൽ മ�ാവിഡ് 19 
ആദ്ോയി �ിമപ്പാർടെ് ടചയേടപ്പടെത് 
ജനുവ�ി 30ന് ആണ്. പ്ധാനേന്തി 
യുടെ മ�ാ�് ഡൗൺ പ്ഖ്ാപനം 
ോർച്ച് 24 നുോണ്. ഇതിനിെയിലള് 
നീണ് 53 ദിവസങ്ങൾ മ�ന്ദ്ര സർ
കോർ എന്തു ടചയ്യു�യായിരുന്നു? 
ടവറും 4 േണിക്കൂർ മുന്�ിയിപ്പിൽ 

ഇന്ത് മപാലള് ഒരു �ാജ്ത്് വീ
ടെിൽ ഇ�ിക്കു� എന് പ്ഖ്ാപനം നെ
ത്തുമ്ാൾ സംഭവികോവന് ഗരുത�
ോയ സാഹച�്ടത്ക്കു�ിച്ച് ചിന്തി
കോൻ �ഴിയാത്വ�ാമണാ �ാജ്ം 
ഭ�ിക്കുന്ത്? �ാർഷി�മേഖ�യുടെ 
ത�ർച്ച �ാ�ണം ഗ്ാേങ്ങളിൽനിന്നും 
വിദൂ� നഗ�ങ്ങളിമ�കേ് മജാ�ിമതെി 
കുെിമയ�ാൻ നിർബ്ബന്ധിത�ായ 14 
മ�ാെി ടതാഴി�ാളി�ടള മോഡി സർ
കോർ �ാജ്ടത് പൗ�ന്മാർ എന്ല്, 
േനുഷ്�ായിമപ്പാലം പ�ിഗണിച്ചില്. 
ഭ�ണാധി�ാ�ി�ളടെ ഈ ക്രൂ�തയ്കം 
അന്ായത്ിനുടേതിട� ശബ്ദികോതി
�ികോൻ ആർടകേങ്ിലം �ഴിയുമോ?

ജനങ്ങൾ ഒരു േഹാോ�ിയുോയി 
േല്െിക്കുന് സേയം  തടന്യാണ് 
ടതാഴി�ാളി�ൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട�ാണ്് 
ടപാരുതി സ്ാപിച്ച ടതാഴിൽ നിയേ
ങ്ങളത്രയും �ദോക്കുവാൻ മ�ന്ദ്ര
-സംസ്ാന സർകോരു�ൾ ടത�
ടഞ്ഞടുത്ത്. 1886 ട� മേയ്ദിന പ്
മക്ഷാഭണടത്ത്തുെർന്് മ�ാ�ടോടൊ

sXm-gn-e-h-Im-i-§Ä l-\n-¡p¶ 
sXm-gnÂ \n-b-a t`-Z-K-XnIÄ

ലട്ഡക് യൂണിെൻ ആക്ക്, 
വഷ്യവസാെ തർക് നിെമകും, 
യതാഴിൽ സുരക്യുകും 
ആലരാഗഷ്യവകും സകുംബന്ിച് 
നിെമകും, കരാർയതാഴിലാ
െി നിെമകും, അന്ർ സകും
സ്ാന കുെിലെറ്റ യതാഴി
ലാെി നിെമകും, തുലഷ്യലവതന 
നിെമകും, പ്രസവാനുകൂലഷ്യ 
നിെമകും, മിനിമകും ലവജസക് 
ആക്ക് തുെങ്ങിെ നിെമങ്ങ
യെല്ലാകും റദോക്ിെവെിൽ
യപെടുകും. എത്ര യെറിെ കൂലി
ക്കും ൊയതാരു സുരക്ാ
മാനദണ്ഡങ്ങളുകും പാലിക്ാ
യത യതാഴിലാെികയെ
യക്ാണക് പണിയെടുപെിക്
വാൻ ഉെമകൾക്ക് കഴിയുകും.
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ട� സ്ാപികേടപ്പടെ 8 േണിക്കൂർ 
മജാ�ി എന് അെിസ്ാന അവ�ാശം 
മപാലം ബി.ടജ.പി യുടെ മ�ന്ദ്ര സർ
കോർ മ�ാവിഡിടറെ േ�പറ്റി ത�ർക്കു
�യാണ്. നി�വിലള് ടതാഴിൽനിയ
േങ്ങൾ മ�ാർപ്പമ�റ്റു�ൾകേ് അനുകൂ�
ോയി ോറ്റിടയഴുതു� എന് �ക്ഷ്ം 
വച്ട�ാണ്് നാ�് മ�ബർ മ�ാഡു
�ൾ പാർ�ടേറെിൽ പാസ്സാകേിടയടു
കോൻ മ�ന്ദ്ര സർകോർ 
ശ്രേിച്ട�ാണ്ി�ിക്കു�യായിരുന്നു. 
ഇതിടറെ ഭാഗോയിട്ടുതടന്യാണ് 
ഇമപ്പാഴടത് നെപെി�ളം. മ�ാവിഡി
ടറെയും മ�ാ�്ഡൗണിടറെയും സന്ദർ
ഭം സർകോർ ഇതിനായി �ജ്ാ��ോ
യി ഉപമയാഗടപ്പടുത്തു�യാണ്. 8 
േണിക്കൂർ മജാ�ി 12 േണിക്കു�ായി 
വർദ്ധിപ്പികോൻ മ�ന്ദ്രസർകോറും 8 
സംസ്ാന സർകോരു�ളം തയോ�ായി 
ഇ�ിക്കു�യാണ്.

ബി.ടജ.പിയുടെ യു.പി സർകോർ 
ടതാഴി�ാളിവിരുദ്ധ പദ്ധതി നെപ്പി�ാ
ക്കുന്തിന് ഒരു ഓർഡിനൻസ് തടന് 
ട�ാണ്വന്നു. ‘Utter Pradesh Tempo
-rary Exemption from Certain Labour 
Laws Ordinance 2020’ അനുസ�ിച്ച്, 
സംസ്ാനത് 42 ടതാഴിൽ നിയേങ്ങ
ളിൽ 4 എണ്ം ഒഴിച്ച് േടറ്റല്ാ ടതാ
ഴിൽനിയേങ്ങളടെയും പ�ിധിയിൽനി
ന്നും സംസ്ാനടത് എല്ാ വ്ാപാ�
സ്ാപനങ്ങടളയും ഫാക്ട�ി�ടളയും 
േറ്റ് ബിസ്സിനസ്സ് സ്ാപനങ്ങടളയും 
അടുത് മൂന്നു വർഷമത്കേ് ഒഴിവാ
കേിയി�ിക്കു�യാണ്. മട്ഡ് യൂണി
യൻ ആക്ട്, വ്വസായ തർകേ നിയ
േം, ടതാഴിൽ സു�ക്ഷയും ആമ�ാഗ്വം 
സംബന്ധിച്ച നിയേം, ��ാർടതാഴി�ാ
ളി നിയേം, അന്തർ സംസ്ാന കുെി
മയറ്റ ടതാഴി�ാളി നിയേം, തു�്മവത
ന നിയേം, പ്സവാനുകൂ�് നിയേം, 
േിനിേം മവജസ് ആക്ട് തുെങ്ങിയ നി
യേങ്ങടളല്ാം �ദോകേിയവയിൽടപ്പടും. 
എത്ര ടച�ിയ കൂ�ിക്കും യാടതാരു സു
�ക്ഷാോനദണ്ഡങ്ങളം പാ�ികോടത 
ടതാഴി�ാളി�ടളടകോണ്് പണിടയടു
പ്പിക്കുവാൻ ഉെേ�ൾകേ് �ഴിയും.

യു.പി.കേ് സോനോയി തടന്യാ
ണ് േദ്ധ്പ്മദശ് മുഖ്േന്തി ശിവ�ാജ് 
ചൗഹാൻ, 1948ട� ഫാക്ട�ീസ് ആക്ടി
ട� ഏതാനും ചി� വകുപ്പു�ൾ ഒഴിച്ച് 
േടറ്റല്ാത്ിൽനിന്നും സംസ്ാനടത് 
�ിയൽ എമസ്ററ്റ്-നിർമ്മാണ-ഉല്പാദന 
സ്ാപനങ്ങടള അടുത് 1000 ദിവസ
മത്കേ് ഒഴിവാകേിടകോണ്് ഉത്�വ് 
പു�ടപ്പടുവിച്ചത്. ഇതനുസ�ിച്ച് യാ

ടതാരു സു�ക്ഷാ ോനദണ്ഡങ്ങളം പാ
�ികോടതയും ടതാഴി�ാളിമക്ഷേ ബാ
ദ്ധ്ത�ൾ നി�മവറ്റാടതയും മുത�ാളി
ോർകേ് ടതാഴി�ാളി�ടള പണിടയടു
പ്പികോൻ �ഴിയും. കൂൊടത, ��ാർ
ടതാഴി�ാളി നിയേം, വ്വസായതർ
കേ നിയേം എന്ിവയും അസാധുവാ
കേിയി�ിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ മുത�ാളി
ോർകേ് ഒരു നിബന്ധനയുേില്ാടത 
യമഥഷ്ം നിയേികോനും പി�ിച്വിൊ
നും �ഴിയും. എടന്തങ്ിലം പ�ാതി 
ഉന്യിക്കുവാമനാ ചർച്ചയ്ക് വിമധയോ

ക്കുവാമനാ യാടതാരു അവ�ാശവം 
ടതാഴി�ാളി�ൾകേ് ഉണ്ായി�ിക്കു�
യുേില്. ശ്ളം, നഷ്പ�ിഹാ�ം, സു�
ക്ഷ എന്ിവടയല്ാം ഉന്യികോൻ
മപാലം ടതാഴി�ാളി�ൾകേ് അവ�ാ
ശേില്ാതാകും. ടതാഴിൽ വകുപ്പിടറെ 
പ�ിമശാധനയും നിർവ്ഹണവം 
എല്ാം അർത്ഥശൂന്ോകും. �ാവിട� 
6 േണി മുതൽ �ാത്രി 12 േണിവട� (18 
േണിക്കൂർ) മജാ�ി ടചയേിപ്പികോൻ 
�ഴിയും വിധം മഷാപ്പ് സ് ആറെ് 
എസ്റാ്ിഷ് ടേറെ് ആക്ട് മഭദഗതിയും 
ടചയ്ി�ിക്കുന്നു. ോത്രേല്, േദ്ധ്പ്മദശ് 
മ�ബർ ടവൽഫയർ മബാർഡിമ�കേ് 
ഓമ�ാ ടതാഴി�ാളിക്കും മവണ്ി 80 
രൂപ വീതം അെകേണടേന് ബാദ്ധ്ത
യിൽനിന്നും ടതാഴിലെേ�ടള ഒഴിവാ
കേിടകോടുക്കു�യും ടചയ്ി�ിക്കുന്നു.

ഗജ�ാത്് ഗവൺടേന്ം യു.പി.സർ
കോർ ോതൃ�യിൽതടന് േികേവാറും 
എല്ാ ടതാഴിൽ നിയേങ്ങളം 1200 ദി
വസമത്കേ് േ�വിപ്പിച്ചി�ിക്കുന്നു. 
ടതാഴിൽ സേയം 12 േണിക്കൂ�ായി 
വർദ്ധിപ്പിക്കു�യും ടചയ്തു. 
ഗജ�ാത്ിട� മചംബർ ഓഫ് മ�ാമേ
ഴ് സ് ആറെ് ഇൻഡസ്ടീസ്, ഒരു വർഷ
മത്കേ് മട്ഡ് യൂണിയൻ പ്വർത്

ഗുജറാത്ക് ഗവൺയമന്കും 
യു.പി.സർക്ാർ മാതൃക
െിൽതയന്ന മിക്വാറുകും 
എല്ലാ യതാഴിൽ നിെമങ്ങ
ളുകും 1200 ദിവസലത്ക്ക് 
മരവിപെിച്ിരിക്ന്നു. യതാ
ഴിൽ സമെകും 12 മണിക്കൂ
റാെി വർദ്ധിപെിക്കയുകും 
യെെക്തു. ഗുജറാത്ിയല 
ലെകുംബർ ഓഫക് ലകാലമ
ഴക് സക് ആറെക് ഇൻഡസക്ട്ജീ
സക്, ഒരു വർഷലത്ക്ക് ലട്
ഡക് യൂണിെൻ പ്രവർത്
നകും നിലരാധിക്ണയമ
ന്നുകും കരാർ യതാഴിലാെി
കളുയെ ശ്െകും യതാഴിലുറ
പെക് പദ്ധതിെിയല യതാഴി
ലാെികളുലെതിനക് തുലഷ്യമാ
ക്ി കുറയ്കണയമന്നുകും സർ
ക്ാറിലനാെക് ആവശഷ്യയപെ
ട്ിരുന്നു. 

നം നിമ�ാധികേണടേന്നും ��ാർ 
ടതാഴി�ാളി�ളടെ ശ്ളം MGNREGA(
ടതാഴില�പ്പ് പദ്ധതി) ടതാഴി�ാളി�ള
മെതിന് തു�്ോകേി കു�കേണടേന്നും 
സർകോ�ിമനാെ് ആവശ്ടപ്പടെിരുന്നു. 
അതിടനാത്വിധോണ് ഗജ�ാത്് 
സർകോ�ിടറെ നെപെി�ൾ.

ഹിോചൽ പ്മദശ്, ഹ�ിയാന, 
ഒഡീഷ, േഹാ�ാഷ്ട്ര, ബീഹാർ, പഞ്ചാ
ബ്, �ാജസ്ാൻ എന്ീ സംസ്ാനങ്ങ
ളം ഏതാണ്് ഇമത �ീതിയിൽതടന് 
നീങ്ങു�യാണ്. ഇവിെങ്ങളിൽ പ്വൃ
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ത്ിസേയം 8 േണിക്കൂ�ിൽനിന്നും 12 
േണിക്കൂ�ാകോൻ എ�് സി�യൂടെീവ് 
ഉത്�വ് പു�ടപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്്. മ�ന്ദ്ര 
സർകോർ ജീവനകോരുടെയും ടപാതു
മേഖ�ാ ജീവനകോരുടെയും ടപൻ
ഷൻ�ാരുടെയും ഡി.എ. േ�വിപ്പിപ്പിച്ച 
മ�ന്ദ്ര സർകോ�ിടന ോതൃ�യാകേി 
തേിഴ് നാെ് സർകോരും ഡി.എ. േ�വി
പ്പികോനും �ീവ് സ�ണ്ർ ആനുകൂ�്ം 
പിൻവ�ികോനും തീരുോനിക്കു�യു
ണ്ായി. മ��ളാ ഗവർടമെണ്ം സർ
കോർ ജീവനകോരുടെയും ടപാതുമേഖ
�ാ, അർധ സർകോർ, �്നി എന്ി
വയിട� ജീവനകോരുടെയും ഒരു ോസ
ടത് ശ്ളം ആ�് തവണയായി പി
െിടച്ചടുകോൻ ആദ്ം ഉത്�വ് പു�ടപ്പ
ടുവിക്കു�യുണ്ായി. ഇതിടനതിട� ജീ
വനകോരുടെ ചി� സംഘെന�ൾ 
വഹമകോെതിയിൽനിന്നും മസ്റ 
സ്ാദിച്. തുെർന്് സർകോർ ഓർഡി
നൻസ് ട�ാണ്വന്നുട�ാണ്ാണ് ശ്
ളം പിെിക്കുന്ത്. ഉത്�വിൽനിന്നും 
ഓർഡിനൻസിട�ത്തുമ്ാൾ, ഏടതാ
രു ദു�ന്തത്ിടറെ മപ�ിലം ഏടതാരു 
ജീവനകോ�ടറെയും ടതാഴി�ാളിയുടെ
യും ശ്ളത്ിൽ വ�ടവകോൻ സർ
കോ�ിന് അധി�ാ�ം ഉടണ്ന് ത�
ത്ിമ�കേ് പ്തിമ�ാേസ്ഭാവം വ�
വ�ിക്കു�യുണ്ായി. ോതൃ�ാ ടതാഴില
െേയായ സർകോ�ിന് ഇപ്�ാ�ം ടച
യോടേന്തിനാൽ, േടറ്റല്ാ ടതാഴിലെേ
�ൾക്കും ഇമത ോർഗ്ഗം പിന്തുെ�ാൻ 
അനുേതി �ഭിക്കു�യാണ്.

ജനങ്ങടള ടതല്ലും പ�ിഗണികോ
ടതയുള്, ഭ�ണവർഗ്ഗ താല്പ�്ം ോത്രം 
മുൻനിർത്ിയുള് നെപെി�ളാണ് ഈ 
ദു�ന്ത�ാ�ത്തുമപാലം സർകോർ വ�
ടകോള്ളുന്ത്. അതുട�ാണ്ാണ് മ�ാ
വിഡ് �ിമപ്പാർടെ് ടചയ്് നിർണ്ായ�
ോയ ഏട� നാള�ൾ പാഴാകേിയമശ

ഷം, യാടതാരു മുടന്ാരുകേങ്ങളം നെ
ത്ാടത ടപാടുന്ടന മ�ാ�്ഡൗൺ 
പ്ഖ്ാപിച്ചത്. പിന്ീെ് ോർച്ച് 29, 30 
തിയതി�ളിൽ ടതാഴി�ാളി�ളടെ 
ശ്ളം, താേസം എന്ിവ സംബന്ധി
ച്ച ചി� ഉത്�വ�ൾ മ�ന്ദ്ര സർകോർ 
പു�ടപ്പടുവിക്കു�യുണ്ായി. ��ാർ, �ാ
ഷ്ൽ ടതാഴി�ാളി�ൾകേ് മ�ാ
�്ഡൗൺ �ാ�ത്് ശ്ളവം കൂ�ി
യും യാടതാരു ��വം വരുത്ാടത 
നൽ�ണടേന്നും അവട� മജാ�ിയിൽ
നിന്നും പ�ഞ്വിെരുടതന്നും താേസ
സ്�ത്തുനിന്നും ഒഴിപ്പികേരുടതന്നും 
അതിൽ പ�യുന്നുണ്്.

എന്ാൽ, സ്ടാറെഡ് വർമകേഴ് സ് 
ആക്ഷൻ ടനറ്റ് വർകേ് എന് സംഘെ
യുടെ സർമവ്യിൽ �ണ്ത്ിയത്, 89 
ശതോനം ടതാഴി�ാളി�ൾക്കും മ�ാ
�്ഡൗൺ �ാ�ത്് യാടതാരു കൂ�ി

യും ശബളവം �ഭിച്ചില് എന്ാണ.് 
ടവറും 16 ശതോനത്ിനു ോത്രോണ് 
ഭാഗീ�ോയി എടന്തങ്ിലം �ിടെിയത്. 
സ്യം ടതാഴിൽ ടചയ്യുന് 99 ശതോ
നം ടതാഴി�ാളി�ൾക്കും മ�ാ
�്ഡൗൺ �ാ�ത്് യാടതാരു വരുോ
നവം ഉണ്ായിരുന്ില്. മ�ാ�്ഡൗ
ണിന് മു്് മജാ�ി ടചയ്തിടറെ കൂ�ി 
മപാലം വ്ാപ�ോയി നിമഷധികേ
ടപ്പട്ടു. ചുരുകേത്ിൽ ഈ ഉത്�വ�ൾ 
നെപ്പി�ാകോൻ യാടതാരു നെപെിയും 
സർകോ�ിടറെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ാ
യിരുന്ില്. ോത്രേല്, നി�വിലള് നി
യേപ്�ാ�ം, മജാ�ി ടചയ്ാൽ ോത്രമേ 
ശ്ളം നൽ�ാൻ ബാദ്ധ്തയുള്ളൂ 
എന്് ടതാഴിലെേ�ൾ വാദിക്കു�യാ
ണ്. സർകോർ ഉത്�വ�ൾകേ് നിയേ
പ്ാബ�്േിടല്ന്് പ�ഞ്ട�ാണ്് 
കൂ�ി നിമഷധിക്കുന്തിടറെ മപ�ിൽ 
പ�ാതിയുടെ പ്വാഹോണ് മ��ള
ത്ിൽനിന്നു മപാലം �ിമപ്പാർടെ് ടചയേ
ടപ്പടുന്ത്. ഇകോ�്ത്ിൽ ഒരു ഓർ
ഡിനൻസ് എങ്ിലം ട�ാണ്വന്് 
ടതാഴി�ാളി�ൾകേ് കൂ�ി ഉ�പ്പാകോൻ 
സർകോ�ിന് താൽപ�്േില്.

മ�ാെികേണകേിന് ടതാഴി�ാളി�ള
ടെ �ണ്ീരും യാതനയും സർകോറു�
ടള തല്ലും അമ�ാസ�ടപ്പടുത്തുന്ില്. 
ജാർഖണ്ഡിൽനിന്നും മുവബയിൽ 
പണിക്കുവന് ഒരു ടതാഴി�ാളി േമനാ
മവദനയും മ�ാഷവം ട�ാണ്് പ�ഞ്ഞ
ത് �ിമപ്പാർടെ് ടചയേടപ്പടെിട്ടുണ്് ‘മോഡി
യുടെ �ണ്ിൽ ഞങ്ങടളല്ാം ടവറും �ീ
െങ്ങളാണ്, അതുട�ാണ്് ഞങ്ങൾ 
അങ്ങടനത്ടന് േ�ിമകേണ്ിവരും’. 
ഇത്, സ്ന്തം വിയർടപ്പാഴുകേി പണി
ത പാത�ളിലൂടെ മചാ�ടയാ�ിക്കുന് 
പാദങ്ങളോയി ആഴ്ച�ളായി നെക്കുന് 
മ�ാെികേണകേിന് ടതാഴി�ാളി�ളടെ 
വി�ാ�ോണ്.  

മ�ാവിഡ് േഹാോ�ിട�ാണ്് ജന
ങ്ങൾ അ�ക്ഷിതാവസ്യിലം ഭയാശ
ങ്യിലം �ഴിയുമ്ാൾ മ�ന്ദ്ര
-സംസ്ാന സർകോറു�ൾ, �ക്ഷി മഭ
ദടേമന് ടതാഴി�ാളി�ളടെ അവ�ാ
ശങ്ങൾ �വർടന്ടുകോനും ചൂഷണ
ത്ിടറെ വ്ാപ്തി കൂടൊനും 
കുത്��ളടെ താല്പ�്ങ്ങൾ സം�ക്ഷി
കോനുോണ് ശ്രേിക്കുന്ത്. ഊർദ്ധ്
ശ്ാസം വ�ിക്കുന് 
മുത�ാളിത്ത്ിന് ദു�ന്തങ്ങൾ ടവറെി
മ�റ്റർ മപാട�യാണ്. ദു�ന്തമവളയി 
ട� ഏത് ടച�ിയ �ാ�യളവം ജനവി
രുദ്ധ-ടതാഴി�ാളിവിരുദ്ധ നെപെി�ൾ 
പ�ോവധി അെിമച്ചല്പികോനുള് അവ

ലകാവിഡക് മഹാമാരിമൂലകും 
ജനങ്ങൾ അരക്ിതാവ
സ്െിലുകും ഭൊശങ്െിലുകും 
കഴിയുല്ാൾ ലകന്ദ്ര
-സകുംസ്ാന സർക്ാറു
കൾ, കക്ി ലഭദമലനഷ്യ 
യതാഴിലാെികളുയെ അവ
കാശങ്ങൾ കവർയന്നടു
ക്ാനുകും ചൂഷണത്ിയറെ 
വഷ്യാപ്ി കൂട്ാനുകും കുത്ക
കളുയെ താല്പരഷ്യങ്ങൾ സകും
രക്ിക്ാനുമാണക് ശ്രമി
ക്ന്നതക്. ഊർദ്ധ്ശ്ാസകും 
വലിക്ന്ന മുതലാെിത് 
ത്ി നക് ദുരന്ങ്ങൾ യവ
റെിലലറ്റർ ലപായലൊണക്.



23sImtdmWmIme¯v ]Scp¶
sXmgnÂ\nba Ip-cpXn

tabv    2020

സ�ോയിടൊണ് മൂ�ധനശക്തി�ൾ �ാ
ണുന്ത്. ദു�ന്തത്ിടറെ മപ�ിൽ 
എതിർശബ്ദങ്ങടള എളപ്പം ഒഴിവാ
കോൻ �ഴിയുടേന്് ഭ�ണവർഗ്ഗത്ിന് 
അ�ിയാം.

മൂ�ധനം ടവറുടതയിരുന്ാൽ 
�ാഭം �ിട്ടു�യില്. അത് നി�ന്ത�ോ
യി േിച്ചമൂ�്ം സൃഷ്ിച്ട�ാമണ് ഇ�ി
കേണം. േിച്ചമൂ�്ം ടതാഴി�ാളി�ളടെ 
അദ്ധ്ാനത്ിൽ നിന്നു ോത്രമേ സൃഷ്ി
കോൻ �ഴിയൂ. അതുട�ാണ്ാണ് നിർ
ത്ിടവച്ച ഉല്പാദനങ്ങടളല്ാം ഉെൻ പു
നഃ�ാ�ംഭികേണടേന്് മ�ാർപ്പമ�റ്റു
�ൾ ആവശ്ടപ്പടുന്ത്. ടതാഴി�ാളി
�ൾ അവരുടെ ഗ്ാേങ്ങളിമ�കേ് മപാ
യാൽ തങ്ങളടെയും തങ്ങളടെ സർകോ
�ിടറെയും േനുഷ്ത്േില്ാത് ക്രൂ� നെ
പെി�ൾ മൂ�ം ഇനിയും അവർ തി�ിച്
വ�ാൻ സാദ്ധ്തയിടല്ന്് മുത�ാളിോ
ർ �രുതുന്നു. �ർണ്ാെ�യിട� �ിയൽ 
എമസ്ററ്റ് - ബിൽമഡഴ് സ് ോഫിയ, കു
െിമയറ്റ ടതാഴി�ാളി�ൾകേ് യാത്രയ്കാ
യി നിശ്യിച്ചിരുന് ശ്രേി�് ട്യിൻ 
�്ാൻസൽ ടചയേണടേന്് അവശ്
ടപ്പടെത് ഈ ആശങ്മൂ�ോണ്.

യഥാർത്ഥത്ിൽ, നഗ�ത്ിറെ ോ
�ിന്ടേമന്ാണം നി�ത്തു�ളിൽ കൂടെ
ോയി ഇരുത്ി അണുനാശിനി പ്് 
ടചയ്് നിഷ്ഠൂ� ‘ശുദ്ധീ��ണം’ നെത്ി 
ഗ്ാേങ്ങളിമ�കേ് ഓെിച്വിടെ അമത 
ടതാഴി�ാളി�ൾകേ് ഇനിയും ഈ 
വ�ിയവരുടെ നഗ�ങ്ങളിമ�കേ് തി�ി
ച് വ�ി�മയ നിർവ്ാഹമുള്ളൂ. �ാ�ണം 
ജീവികോൻ േറ്റു േർഗ്ഗങ്ങളില്. ഈ മുത
�ാളിത് വ്വസ് അവർകേ് അതിനു 
ോത്രോണ് സ്ാതന്ത്ം നൽകുന്ത്. 
എത്ര തുച്ഛോയ വി�ക്കും, ഏത് പ്ാകൃ
തോയ വ്വസ്യ്കം, ക്രൂ�ോയ അവേ
തിയ്കം വിമധയോയിടകോണ്് അദ്ധ്ാ
നശക്തി വിൽകോൻ അവർ നിർബ്ബ
ന്ധിത�ാണ്. ടതാഴി�ാളിവർഗ്ഗടേ
ന്ാൽ എന്താണ് എന് മചാദ്ത്ിന് 
1847 ൽ േഹാനായ ടഫ്ഡ�ികേ് എം
ഗൽസ് നൽ�ിയ േറുപെി ഇങ്ങടനയാ
ണ് : “സമൂഹത്ിട� ഏത് വർഗ്ഗോ
മണാ ഏടതങ്ിലം 
മൂ�ധനത്ിൽനിന്നും �ിട്ടുന് �ാഭം 
ട�ാണ്ല്ാടത പൂർണ്ോയും സ്ന്തം 
അദ്ധ്നം വിൽക്കുന്തുവഴി ോത്രം ഉപ
ജീവനോർഗ്ഗം സ്ാദിക്കുന്ത്, 
അതാണ് ടതാഴി�ാളി വർഗ്ഗം. അതി
ടറെ സുഖവം ദഃഖവം, ജീവിതവം േ�
ണവം, അതിടറെ നി�നില്പാട�തടന് 
ആശ്രയിച്ചി�ിക്കുന്ത് അദ്ധ്ാനത്ി
നുള് ആവശ്�തടയയാണ്,..”. അതു

സാ്ത്ികവകും ജനാധി
പതഷ്യപരവമാെ ആവശഷ്യ
ങ്ങൾ മുൻനിർത്ി സമരകും 
യെയ്യുല്ാൾ യതാഴിലാെി
കൾ മനസ്ിലാലക്ണതക്, 
അവ നിലനിൽപിനുള് 
സമരങ്ങൾ മാത്രമായണ
ന്നാണക്, ചൂഷണത്ിയന 
തിയര മിനിമകും അവകാശ
ങ്ങൾ ഉെർത്ിപെിെിക്ാ
നാണവ. ഈ ചൂഷണവഷ്യവ
സ്യെ തകർയത്റി
ഞ്ക് സ്ന്കും രാഷ്ടജീൊധി
കാരത്ിനക് ജന്മകും നൽ
കാനുള് ഉപാധിെല്ലായത 
മയറ്റാന്നുമല്ല അവ.

ട�ാണ്വർ വീണ്ം വരും. എന്ാൽ, 
പുതിയ േനുഷ്�ായിടൊയി�ിക്കും. 
�മഠാ�ോയ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നും 
പ�തും തി�ിച്ച�ിഞ്ഞവ�ായിടൊയി�ി
ക്കും. 

അതിരൂക്ഷോയ 
പ്തിസന്ധിയിൽടപ്പടെ മുത�ാളിത് 
വ്വസ്, മ�ാവിഡ് േഹാോ�ിയുടെ 
േ�വിൽ ടതാഴി�ാളിവർഗ്ഗത്ിനുമേൽ 
�ടുത് ആക്രോണ് അഴിച്വിടുന്ത്. 
തീർച്ചയായും ഗരുത�ോയ ടതാഴിൽ 
സാഹച�്ടത്യാണ് ടതാഴി�ാളി
വർഗ്ഗം മന�ിടുന്ത.് എന്ാൽ, ച�ിത്ര
പ�ോയ അനിവാ�്തയിൽനിന്നും മൂ
�ധനശക്തി�ൾകേ് കുത�ിോ�ാൻ 
�ഴിയില്. �മ്മയൂണിസ്റ് ോനിടഫമസ്റാ
യിൽ പ�ഞ്ഞതുമപാട�, “മേ�ിൽ 
സമൂഹത്ിടറെ ഭ�ണവർഗ്ഗോയി നി�
നിൽകോനും അതിടറെ ജീവിമതാപാ
ധി�ടള ഒരു പ�മോന്ത നിയേടേ
മന്ാണം സമൂഹത്ിനുമേൽ അെി
മച്ചൽപികോനും ബൂർഷ്ാസികേ് മയാ
ഗ്തയിടല്ന്് അങ്ങിടന ടതളിയുന്നു. 
അതിനു ഭ�ികോൻ അർഹതയില്, �ാ
�ണം അതിടറെ അെിേയ്ക് ആ അെിേ
ത്ത്ിൽ �ീഴിൽമപാലം ഉപജീവന
ത്ിന് ഉ�പ്പു നൽ�ാൻ അതിനു �ഴി
വില്.”

മുത�ാളിത്വ്വസ് അനിവാ�്
ോയും ഗ്ാേീണജനതടയ നഗ�ങ്ങളി
മ�കേ് എത്ിക്കു�യും ഇമ്മാതി�ിയു
ള് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വർഗ്ഗമബാധമു
ള് ടതാഴി�ാളി�ളാകേി ോറുവാനുള് 

സാഹച�്ം സൃഷ്ിക്കു�യുംടചയ്യും. �ാ
ജ്ടത് ടതാഴി�ാളി�ൾ സേ�പാത
യിൽ അണിനി�ക്കു�യാണിന്്. ടതാ
ഴി�ാളി�ൾ കൂ�ിക്കുടുത�ിനും േറ്റ് 
ആനുകൂ�്ങ്ങൾക്കുംമവണ്ി സേ�ം 
നെത്തുന്നുണ്്. ഇന്് അതിനുേപ്പു�മത്
യ്ക് ഈ സേ�ങ്ങടള ട�ാണ്മപാമ�
ണ്തുണ്്. േഹാനായ ടതാഴി�ാളിവർ
ഗ്ഗ മനതാവം ോർ�് സിസ്റ് ആചാ�്
ന്മാ�ിട�ാ�ാളോയ സഖാവ് ശിബ്ദാ
സ് മഘാഷ് ഇമതക്കു�ിച്ച് പ�ഞ്ഞത് 

ഈ സാഹച�്ത്ിൽ ഓർമകേണ്താ
ണ്: “ജനാധിപത് അവ�ാശങ്ങൾക്കു
മവണ്ി ോത്രോണ് അവരുടെ (ടതാഴി
�ാളി�ളടെ) സേ�ടേങ്ിൽ, അവ 
എത്രടയാടകേ മനെിയാലം അവർകേ് 
മോചനം �ഭിക്കു�യില്. സാ്ത്ി�
വം ജനാധിപത്പ�വോയ ആവശ്
ങ്ങൾ മുൻനിർത്ി സേ�ം ടചയ്യു
മ്ാൾ ടതാഴി�ാളി�ൾ േനസ്സി�ാ
മകേണ്ത്, അവ നി�നിൽപിനുള് 
സേ�ങ്ങൾ ോത്രോടണന്ാണ്, ചൂഷ
ണത്ിടനതിട� േിനിേം അവ�ാശ
ങ്ങൾ ഉയർത്ിപ്പിെികോനാണവ. ഈ 
ചൂഷണവ്വസ്ടയ ത�ർടത്�ിഞ്ഞ് 
സ്ന്തം �ാഷ്ട്രീയാധി�ാ�ത്ിന് ജന്മം 
നൽ�ാനുള് ഉപാധിയല്ാടത േടറ്റാ
ന്നുേല് അവ. 

ഈ സേ�ങ്ങളിലൂടെ അവർകേ് ക്ര
മേണ സ്ന്തം �ാഷ്ട്രീയ അധി�ാ�ശ
ക്തികേ്, സേ�സംഘെന�ളിലൂടെ, 
സമൂർത്രൂപം നൽകുവാനും മുത�ാ
ളിത്ടത് �െപുഴകോൻ മപാന് വി
ധത്ിൽ സുദീർഘോയ സേ�മോ വി
ലൈവയുദ്ധമോ തുെങ്ങിടവകോനും മു
മ്ാടെ് ട�ാണ്മപാ�ാനും �ഴിയു
മ്ാൾ ോത്രമേ അവർകേ് വിമോച
നം സാദ്ധ്ോകൂ - മുത�ാളിത് ഭ�ണ
യന്തം ഒ�ായി�ം ആക്രേണങ്ങൾ നെ
ത്ിയാലം നശികോത് സുദീർഘോ
യ സേ�ം.”
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േനുഷ്�ാശി നാളിതുവട� അഭിമുഖീ
��ിച്ചിടെില്ാത് പ്തിസന്ധിയാണ് 
ട�ാമ�ാണ വവ�സ് വ്ാപനംമൂ�ം 
സൃഷ്ികേടപ്പടെി�ിക്കുന്ത്. ശാസ്തം 
ഇമന്വട� പ�ർന്നു തന്ിട്ടുള് സ�
�ോന അ�ിവം അനുഭവവം ആയുധോ
കേി, േനുഷ്വംശടോന്ാട� കൂടൊയി 
നെത്തുന് ഒരു മപാ�ാടെത്ിലൂടെോത്ര
മേ ഈ േഹാോ�ിടയ വിജയ��ോയി 
അതിജീവികോൻ �ഴിയൂ. തീർച്ചയാ
യും, സാമങ്തി�വിദ്യ്കം ഈ മപാ�ാ
ടെത്ിൽ നിർണ്ായ�ോയ പ� സഹാ
യങ്ങളം ടചയോൻ �ഴിയും. പമക്ഷ, 
അ�ിവിടനയും, സാമങ്തി�വിദ്ടയ
യും, സാമങ്തി�വിദ്യിലൂടെ ഇന്് 
�ഭ്ോകുന് മഡറ്റയുടെ േഹാസഞ്ചയ
ടത്യും തങ്ങളടെ ോത്രം വ�പ്പിെി
യിട�ാതുകേി, അത് �ാഭം ടപരുപ്പിക്കു
വാനുള് മൂ�ധനോക്കുവാനും മ�ാ�
ടത് മ�ാർപ്പമ�റ്റു�ൾ േൽസ�ിക്കുന് 
ഒരു �ാ�ഘടെത്ി�ാണ് നാം ജീവി
ക്കുന്ത്. സാധാ�ണകോ�ടറെ സ്�ാ
�്തടയ അവർ ഒ�വ�ാശോയി പ�ി
ഗണിക്കുന്മതയില്. ഏതാനും യൂമ�ാ
പ്ൻ �ാജ്ങ്ങൾ ഒഴിച് നിർത്ിയാൽ 
പൗ�നും അവടറെ സ്�ാ�്തയ്കം 
വസബ�ിെത്ിൽ ശക്തോയ സം�
ക്ഷണടോരുക്കുന് നിയേങ്ങൾ ഇന്ത്
യെകേം പ� �ാജ്ങ്ങളിലം മപ�ിനു 
മപാലേില്. എന്നു തടന്യുേല്, പ� 
�ാജ്ങ്ങളിലം പൗ�ടറെ സ്�ാ�്ത
ടയ ഏറ്റവം ഹനിക്കുന്തും അവിെങ്ങ
ളിട� സർകോരു�ൾ തടന്യാണ് 
എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്ം. ഈ പശ്ാ
ത്�ത്ിൽ മവണം, മ�ാവിഡ് പ്തി
മ�ാധത്ിടറെ ഭാഗോയി മ�ന്ദ്രസർ
കോർ അവത�ിപ്പിച്ച ‘ആമ�ാഗ്മസതു’ 
ആപ്പിടന നമ്മൾ വി�യിരുത്ാൻ. 

കോവിഡ് പ്രതികരാധതെിൽ  
സകകേതിേവിദ്യത്ട പകേ്

മ�ാവിഡ്-19 എന്ത് വ്ക്തി�ൾ 
തമ്മിലള് സ്ർകേത്ിലൂടെ അതി

മവഗം പെരുന് ഒരു മ�ാഗോണ്. 
അതിനാൽ സ്ർകേവി�കേ് അഥവാ 
സാമൂഹി� അ��ം പാ�ികേൽ എന്
ത് മ�ാഗപ്തിമ�ാധത്ിടറെ പ്ധാന
ോർഗ്ഗോയി മ�ാ�ടോടൊട� സ്ീ��ി
ച്ചി�ിക്കുന്നു. അതുമപാട�തടന് പ്ാ
ധാന്മുള് സംഗതിയാണ്, മ�ാഗബാ
ധ ഉ�പ്പിച്ച, അടല്ങ്ിൽ മ�ാഗം സംശ
യികേടപ്പടുന് ഒരു വ്ക്തി,  മ�ാഗം 
പ��ാൻ സാധ്തയുണ്ായിരുന് �ാ
�യളവിൽ ആമ�ാടെല്ാം സ്ർകേ
ത്ിമ�ർടപ്പട്ടു എന്് കൃത്ോയി 
�ടണ്ത്തു�യും �്ാ�വറെനു വിമധ
യോകു�യും ടചയ്യു� എന്ത്. ഇത് 
വളട� ശ്രേ��ോയ മജാ�ിയാണ്. 
�്ാ�വറെനിലം ഐടസാമ�ഷനി
ലം ഉള്വർ കൃത്ോയി അതു  പാ�ി
ക്കുന്നുടവന്ത് ഉ�പ്പാക്കുന്തും പ്ധാ
നോണ്. 

മ�ാവിഡ് സ്ി�ീ��ിക്കുന്വരു 
ടെ എണ്ം ആയി�ങ്ങളിൽ നിന്നും 
പതിനായി�ങ്ങളിമ�കേ് വളരുമ്ാൾ, 
അവരുടെടയാടകേ സ്ർകേങ്ങടള 
�ടണ്ത്തു�, �്ാ�വറെൻ നിശ്യി

BtcmKytkXp B¸v 

tImhnUnsâ adbnÂ 
]uc·mÀ¡ptaÂ kÀ¡mÀ 
hncn¡p¶ \nco£Whe-tbm?

അറിവിയനയുകും, സാലങ്തി
കവിദഷ്യയെയുകും, സാലങ്തി
കവിദഷ്യെിലൂയെ ഇന്നക് ലഭഷ്യ
മാകുന്ന ലഡറ്റയുയെ മഹാ
സഞ്ചെയത്യുകും കകപെി
െിെിയലാതുക്ി, ലാഭകും യപ
രുപെിക്വാനുള് മൂലധന
മാക്വാൻ ലകാർപെലററ്റു
കൾ മൽസരിക്ന്ന ഒരു 
കാലഘട്ത്ിലാണക് നാകും 
ജജീവിക്ന്നതക്. സാധാരണ
ക്ാരയറെ സ്കാരഷ്യതയെ 
ഒരവകാശമാെിലപൊലുകും 
അവർ പരിഗണിക്ന്നില്ല.
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കേടപ്പടെ പതിനായി�ങ്ങടള നി�ീക്ഷി
ക്കു� തുെങ്ങിയ മജാ�ി�ൾ കൃത്ോ
യി നിർവഹിക്കുന്തിനുള് വിഭവമശ
ഷി �ാജ്ടോടൊട� ഇല്. �ാജ്ത്ി
ടറെ സംവിധാനങ്ങടളാന്ാട� ഈ 
േഹാോ�ിടയ പ്തിമ�ാധിക്കു� എന് 
ഒറ്റ �ക്ഷ്ടത് മുൻനിർത്ി പുനഃസ
ജ്ീ��ിക്കുവാനും നമ്മുടെ ഭ�ണകൂെം 
തയോ�ായിരുന്ില്. പിടന്യുള് വഴി, 
വചനയും സിങ്പ്പൂരും അെകേമുള് �ാ
ജ്ങ്ങൾ ടചയ്തു മപാട� സാമങ്തി�
വിദ്യുടെ സഹായം മതടു�ടയന്താ
ണ്. �്ാ�വറെനിൽ �ഴിയുന്വർ 
അതു �ംഘിക്കുന്നുമണ്ാ എന്നു നി�ീ
ക്ഷിക്കുവാൻ പ� �ാജ്ങ്ങളിലം ടോ
വബൽ ആപ്പു�ളം മരോണു�ളം ഉപ
മയാഗിച്ചിരുന്നു. അതു മപാട�, മ�ാഗ
ബാധയുള്വരുടെ സ്ർകേങ്ങടള 
�ടണ്ത്തുന്തിനായും വിവ�മശഖ�
ണത്ിനും വിശ��നത്ിനും നിർമ്മി
തബുദ്ധിയും മഡറ്റ അന�ിറ്റി�് സും 
അെകേമുള് നവീനസമങ്തങ്ങൾ പ� 
�ാജ്ങ്ങളം ഉപമയാഗിക്കുന്നു. അതു
മപാട� തടന് വ്ക്തി�ളിമ�കേ് 
ആവശ്ോയ വിവ�ങ്ങൾ കൃത്ോയി 
എത്ിക്കുന്തിനും അവരുടെ സംശയ
ങ്ങളം സഹായാഭ്ർത്ഥന�ളം ദൂ�ീ�
�ിക്കുന്തിനും ആധുനി�വിവ�വിനിേ
യ സമങ്തങ്ങൾ ഉപമയാഗടപ്പടുത്ാം. 

ഈ സാഹച�്ത്ി�ാണ് മ�ന്ദ്ര
സർകോർ ആമ�ാഗ്മസതു എന് ടോ
വബൽ ആലൈിമകേഷൻ പു�ത്ി�ക്കു 
ന്ത്. നാഷണൽ ഇൻഫർോറ്റി�് സ് 
ടസറെർ വഴി മ�ാവിഡ് ട്ാകേിങ്ങ് 
ആപ്പ് എന് നി�യി�മത്ര ഇത് പു�
ത്ി�കേിയിട്ടുള്ത്. ഇതിമനാെ�ം 15 
മ�ാെിയി�ധി�ം ജനങ്ങൾ ഈ 
ആപ്പ് ഇൻസ്റാൾ ടചയ്തായാണ് 
�ണകേ്. വിവിധ സർകോർ ഉത്�വ
�ളിലൂടെ, എല്ാ മ�ന്ദ്ര സർകോർ ജീ
വനകോർക്കും, സ്�ാ�്സ്ാപനങ്ങ
ളിട� ജീവനകോർക്കും മ�ാവിഡ് ബാ
ധിത പ്മദശങ്ങളിട� താേസകോർ
ക്കും, ഇമപ്പാൾ േറ്റ് �ാജ്ങ്ങളിൽ നി
ന്നും തി�ിട�ടയത്ിക്കുന് പ്വാസി
�ൾക്കും ഈ ആപ്പ് നിർബന്ധോകേി 
പ്ഖ്ാപിച്ചി�ിക്കു�യാണ്. ഉത്ർപ്
മദശിട� ചി�യിെങ്ങളിൽ ഈ ആപ്പ് 
ടോവബ�ിൽ ഇല്ാത്വർടകേതിട�
ക്രിേിനൽ മ�സ്എടുക്കുടേന്നുവട� 
മപാ�ീസ് ഭീഷണിടപ്പടുത്തുന്തായും, 
മഫാണു�ളിൽ ഇൻസ്റാൾ ടചയോൻ 
നിർബന്ധിക്കുന്തായും �ിമപ്പാർട്ടു�ള
ണ്ായിരുന്നു. േറുവശത്്, സാമങ്തി�
വിദഗ്ദ്ധരും, പൗ�ാവ�ാശ 

പ്വർത്�രും, �ാഹുൽ ഗാന്ധി 
എംപി അെകേമുള് ചുരുകേം ചി� �ാ
ഷ്ട്രീയ മനതാകേളം ആമ�ാഗ്മസതു 
ആപ്പിടനക്കു�ിച്ച് ഗൗ�വോർന് ആശ
ങ് മ�ഖടപ്പടുത്തുന്നു. ഇതിടനാന്നും കൃ
ത്ോയ േറുപെി സർകോ�ിൽ നിന്നു 
�ഭിക്കുന്നുേില്. 

കോവിഡ് പ്രതികരാധതെിൽ 
ആകരാഗ്കസതുവിത്റെ പത്കേന്ത്?

മ�ാവിഡ് പ്തിമ�ാധത്ിൽ ഏറ്റ
വം നിർണ്ായ�ോയ പങ്ാണ് ആമ�ാ
ഗ്മസതു ആപ്പിന് നിർവഹികോനുള്
ടതന്ാണ് മ�ന്ദ്രസർകോ�ിടറെ വാദം. 
അതിനായി ആദ്ം നമുകേ് ഈ സം
വിധാനത്ിടറെ പ്വർത്ന�ീതി 
ഒന്നു മനാകോം. 

 ആമ�ാഗ്മസതു ആലൈിമകേഷൻ 
ഇൻസ്റാൾ ടചയ്തിനുമശഷം ഉപമയാ
ഗിക്കുന് വ്ക്തി ആമ�ാഗ്മസതുവിൽ 
പ്മത്�ോയി �ജിസ്റർ ടചയേണം. 
�ജിസ്റർ ടചയ്യുമ്ാൾ ആപ്പ് ആവശ്
ടപ്പടുന് വിവ�ങ്ങൾ പങ്കുവമയ്കണ്ി 
വരും. മപ�്, പ്ായം, �ിംഗം, ടതാ
ഴിൽ എന്ിവയെകേമുള് വ്ക്തിഗത 
വിവ�ങ്ങൾ ഇവിടെ മശഖ�ികേടപ്പടു
ന്നു. ഇതിടറെ ഭാഗോയി നൽകുന് വ്
ക്തിയുടെ മഫാൺ ന്ർ ഒെിപി സം
വിധാനംവഴി പ�ിമശാധിച്ച് ഉ�പ്പാക്കു
ന്നു. �ജിസ് മട്ഷൻ പൂർത്ിയാക്കു 
മ്ാൾ ആമ�ാഗ്മസതുവിടറെ നിയ

ോവ�ിയും വ്ക്തി അംഗീ��ികേണം. 
ഈ നിയോവ�ി തടന് മചാദ്ങ്ങള
യർത്തുന്വയാണ്. മ�ാഗപ്തിമ�ാധ
ടത് മുൻനിർത്ി ആവശ്ോയതിലം 
അധി�ം വിവ�വം വ്ക്തിയുടെ 
ഐഡറെിറ്റിയും ആപ്പ് മശഖ�ിക്കുന്നു. 
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിമകേണ് േടറ്റാരു �ാ�്ം, 
സാധാ�ണ ആപ്പു�ൾ ഇൻസ്റാൾ ടച
യ്യുമ്ാൾ മഫാണിട� എടന്തന്തു സൗ
��്ങ്ങളാണ് - ഫയല�ൾ, ജിപിഎ
സ്, �്ാേ� തുെങ്ങിയവ - പ്സ്തുത 
ആപ്പ് ഉപമയാഗിക്കു� എന്് മുൻകൂടെി 
അ�ിയിക്കു�യും അനുേതി മചാദിക്കു
�യും ടചയ്യുന്നു. എന്ാൽ, ആമ�ാഗ്
മസതു ഇങ്ങടന ടചയ്യുന്ില്. പ��ം 
ആപ്പ് ഉപമയാഗിക്കുമ്ാൾ തടന് 
മഫാണിടറെ ബ്ലൂടൂത്തും ജിപിഎസും 
സ്യം പ്വർത്ിച് തുെങ്ങു�യാണ്. 
ഇത് വ്ക്തി അ�ിയണടേന്നു തടന്
യില്. തുെർന്്, വ്ക്തിയുടെ മ�ാവിഡ് 
സാധ്ത പ�ിമശാധിക്കുവാനുള് നെ
പെിയാണ്. ആമ�ാഗ്മസതുവിട� 
മചാദ്ാവ�ികേ് ഉത്�ം ട�ാടുക്കു�
ടയന്താണ് ഈ പ�ിമശാധന. പനി
മയാ ചുേമയാ ത�മവദനമയാ ഉമണ്ാ, 
ഏടതങ്ിലം യാത്ര�ൾ നെത്ിയിരു
മന്ാ, മ�ാവിഡ് മ�ാഗി�ളോയി 
സ്ർകേടപ്പമടൊ  എന്ിങ്ങടനയുള് 
മചാദ്ങ്ങൾകേ് ഉത്�ം നൽകുന്തിലൂ
ടെയാണ് നിങ്ങളടെ മ�ാവിഡ് സാ
ധ്ത ആപ്പ് നിർണ്യിക്കുന്ത്. 
ഇടതാന്നും ഇടല്ങ്ിൽ നിങ്ങൾ മ�ാ
വിഡിൽ നിന്നും സു�ക്ഷിതനാണ 
മത്ര! ഇത് കൂൊടത, നിങ്ങളടെ എത്ര 
�ിമ�ാേീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മ�ാവിഡ് മ�
സു�ൾ മപാസിറ്റീവാടണന്നും ആപ്പ് 
നിങ്ങടള അ�ിയിക്കും. ഇതിനു പു�മേ, 
മ�ാവിഡുോയി ബന്ധടപ്പടെ് സർകോ
രും േറ്റ് ഏജൻസി�ളം നൽകുന് ഏറ്റ
വം പുതിയ വിവ�ങ്ങൾ തരുന് ോധ്
േോയും ആപ്പ് പ്വർത്ിക്കും. കൂൊടത 
മ�ാകേ്ഡൗണിടറെയും മ�ാവിഡിടറെ
യും  �ാ�ടത് ജനങ്ങൾക്കുള് മസവ
നങ്ങളം ആമ�ാഗ്മസതു നൽകും 
എന്നും അവ�ാശടപ്പടുന്നു. 

ഇനി ആപ്പിടറെ മുഖ്�ക്ഷ്ോയി 
പ�യുന് സ്ർകേങ്ങടള �ടണ്ത്ൽ 
എങ്ങടന നിർവഹിക്കുടേന്നു മനാ
കോം. മന�മത് പ�ഞ്ഞതു മപാട�, 
ആപ്പ് പ്വർത്ികോൻ ജിപിഎസും 
ബ്ലൂടൂത്തും കൂെിമയ തീരൂ. ആപ്പ് ഉപ
മയാഗിക്കുന് വ്ക്തിയുടെ സഞ്ചാ�പ
ഥം ആപ്പിടറെ ടസർവ�ിമ�കേ് ആ 
മഫാൺ ന്�ിടറെ മപ�ിൽ മശഖ�ി
ക്കുന്നു. കൂൊടത, ഈ മഫാണിടറെ 

 ഇന്ഷ്യ ലപായലാരു രാജഷ്യ
ത്ക് മഹാമാരിയെ പ്രതി
ലരാധിക്ന്നതിനുള് ഏറ്റ
വകും പ്രധാനമാെ മാർഗ്ഗകും 
ആലരാഗഷ്യ ലസതു ആപെക് 
ഇൻസ്റാൾ യെയ്ലാ
ലണാ? ആഴ്ചകളുകും മാസ
ങ്ങളുമാെി യതാഴിലുകും ഭക്
ണവകും നിലഷധിക്യപെട്ക് 
കഴിയുന്ന ഇന്ഷ്യെിയല നി
സ്ഹാെരാെ ജനങ്ങൾ, 
സ്ന്കും യെലവിൽ സർ
ക്ാരിയറെ ഭജീഷണി ഭെ
ന്നക്, ഈ ആപെക് ഉപലൊഗി
ക്ാൻ വഴി കയണത്
ണകും എന്നാണക് ഉലദേശിക്
ന്നയതങ്ിൽ, ഇതക് ക്രൂരമാ
െ നെപെിൊണക്. 
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സേീപത്് എത്തുന്, ആപ്പ് ഇൻ
സ്റാൾ ടചയേടപ്പടെ േറ്റ് മഫാണു�ളടെ
ടയല്ാം വിവ�വം ബ്ലൂടൂത്് ഉപമയാഗ
ടപ്പടുത്ി ടസർവ�ിമ�കേ് മശഖ�ിക്കു
ന്നു. കൂൊടത, മ�ന്ദ്ര ആമ�ാഗ്വകുപ്പി
ന് �ഭ്ോകുന്, ഏറ്റവം പുതിയ മ�ാ
ഗി�ളടെ വിവ�വം ആമ�ാഗ്മസതു
വിടറെ മഡറ്റാമബസിമ�കേ് മശഖ�ി
കേടപ്പടുന്നു എന്ാണ് പ�യുന്ത്. 
നാടള, ഇമത വ്ക്തി മ�ാവിഡ് മപാ
സിറ്റീവ് ആയി ടതളിയു�യാടണ
ങ്ിൽ, ആട�ാടകേയായിരുന്നു ഇമദേഹ
വോയി സ്ർകേത്ിൽ വന്ത് 
എന് വിവ�ം  ആമ�ാഗ്മസതുവിൽ 
നിന്നും �ഭ്ോകും എന്ാണ് സർകോ
�ിടറെ അവ�ാശവാദം. അതു മപാട� 
മ�ാവിഡ് മപാസീറ്റീവ് ആമയാ �്ാ�
വറെൻ നിർമദേശികേടപ്പമടൊ ഉള് വ്
ക്തി�ളടെ സഞ്ചാ�പഥം നി�ീക്ഷി
കോൻ സാധിക്കുേമത്ര. കൂൊടത, മ�ാ
വിഡ് മപാസിറ്റീവ് ആയ ഏടതങ്ിലം 
വ്ക്തി, ആമ�ാഗ്മസതു ആപ്പ് ഉള് 
മഫാണിടറെ സേീപത്് എത്തു�യാ
ടണങ്ിൽ ആ വിവ�ം മശഖ�ിക്കുന്
തിമനാടൊപ്പം, ആ മഫാണിൽ അതി
ടറെ ജാഗ്ത സമന്ദശം �ഭിക്കു�യും 
ടചയ്യുടേന്നും ആപ്പിടറെ മേന്മയായി 
പ�യുന്നു.

സർകോരും ആപ്പിടറെ അനുകൂ�ി�
ളം അവ�ാശടപ്പടുന് എല്ാ മേന്മ�ളം 
�ാ�്ക്ഷേോയി ആമ�ാഗ്മസതുവിനു
ണ്് എന്നു ടവക്കു�. എങ്ിൽ തടന്
യും, ഇന്ത് മപാട�ാരു �ാജ്ത്് ഇതു
മപാട�യുള് േഹാോ�ിടയ പ്തിമ�ാ
ധിക്കുന്തിനുള് ഏറ്റവം പ്ധാനോയ 
ോർഗ്ഗം ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റാൾ ടചയേ
�ാമണാ?  ഇന്ത്യിട� 135 മ�ാെി 
ജനങ്ങളിൽ പകുതിമപർക്കും ഇതിനാ
വശ്ോയ സ്മാർടെ് മഫാണില്.  �ാജ്
ത്ിടറെ പ� ഭാഗങ്ങളിലം 4ജി നി�
വാ�ത്ിലള് ഇറെർടനറ്റ് �ഭ്ത ഇല്. 
ഉടണ്ങ്ിൽത്ടന് അതിടറെ ഉയർന് 
നി�ക്കു�ൾ താങ്ങാനുള് മശഷി, ടതാ
ഴി�ില്ാടതയും ടതാഴിൽ നഷ്ടപ്പട്ടും 
കൂടുതൽ ദു�ിതത്ി�ാഴ്ന്ന ഇന്ത്യിട� 
ദ�ിദ്ജനമ�ാെി�ൾക്കുമണ്ാ?  �ഴി
ഞ്ഞ എത്രമയാ ദിവസങ്ങളായി ടതാ
ഴിലം േരുന്നും ഭക്ഷണവം നിമഷധികേ
ടപ്പടെ് �ഴിയുന് ഇന്ത്യിട� നിസ്സഹാ
യ�ായ ജനങ്ങൾ, സ്ന്തം ടച�വിൽ 
സർകോ�ിടറെ ഭീഷണി ഭയന്്, ഈ 
ആപ്പ് ഉപമയാഗികോൻ വഴി�ടണ്
ത്ണം എന്ാണ് ഉമദേശിക്കുന്ടത
ങ്ിൽ, ഇത് ക്രൂ�ോയ നെപെിയാണ്.  
ഇമപ്പാൾ ഐവിആർഎസ് വഴി സാ

ധാ�ണ മഫാണിലം �ാൻഡ് മഫാ
ണിലം ആമ�ാഗ്മസതു ഉപമയാഗി
കോനുള് വഴിടയാരുകേിയിട്ടുണ്് 
എന്താണ് സർകോർ വൃത്ങ്ങൾ പ�
യുന്ത്. ടതാഴിലം ജീവിതവം നഷ്
ടപ്പടെ്, എങ്ങടനടയങ്ിലം തി�ിട� 
ജന്മമദശടത്ങ്ിലം എത്ാനായി 
�ാൽനെയായി �ിമ�ാേീറ്ററു�ൾ നെ
കോനി�ങ്ങി, വഴിയിൽ തളർന്നു 
വീണും, ട്കേിനും ടട്യിനിനും �ീഴി�
�ഞ്ം ടപാ�ിയുന് ദ�ിദ്ജീവിത
ങ്ങൾകേ് എവിടെയാണ് ഐവി
ആർഎസും �ാറെ് മഫാണും. 

ജനങ്ങൾകേ് മ�ാവിഡിടന പറ്റിയു
ള് പുതിയ വിവ�ം �ഭ്ോക്കു�ടയന്
ത് ഒട്ടും പ്ധാനടപ്പടെ ഒ�ാവശ്മേയല്. 
അതുമപാട� യാത്രക്കുള് പാസ്സ്, മ�ാ
വിഡ് പ�ിമശാധനയ്കം �ാബ് ടെസ്റി
നുമുള് സൗ��്ം എന്ിവ ഏർടപ്പടു
ത്തുടേന്നു പ�യുന്തും ഈ ആപ്പിടറെ 
മന�ിട്ടുള് ഭാഗോയ മസവനേല്. 
ഇത്�ം മസവനം നി�വിൽ നൽകു
ന് േിത്ര് മപാർടെൽ �ിങ്് ോത്രോണ് 
ഇവിടെ നൽകുന്തും. ഇത് �ാണിക്കു
ന്ത്, മ�ാഗപ്തിമ�ാധത്ിൽ യഥാർ
ത്ഥത്ിൽ ഏറ്റവം ആവശ്ോയ ഇത്
�ം �ാ�്ങ്ങൾമപാലം ഈ ആപ്പ് വഴി 
�ഭികേില് എന്ാണ്. ഇതിൽ പ�യുന് 
പ്മയാജനങ്ങൾ �ഭികേണടേങ്ിൽ 
ജനങ്ങളിൽ ഭൂ�ിഭാഗവം ഇത് ഇൻ
സ്റാൾ ടചയ്യു�യും മവണം. അത് ഈ 

�ാജ്ത്് പ്ാമയാഗി�വേല്.  

ആകരാഗ്കസതു ത്തറ്റായ  
സമ്പർക്കവിവരങ്ങൾ  
കരഖത്പെടുതൊൻ സാധ്ത

മ�ാ�ാമ�ാഗ് സംഘെനയെകേം 
നിഷ് കേർഷിക്കുന് മ�ാവിഡ് പ്തി
മ�ാധ സാമൂഹി� അ��ം 2 േീറ്റ�ാ
ണ്. ശ�ാശ�ി സ്മാർടെ് മഫാണു�ളിട� 
ബ്ലൂടൂത്് മ�ഞ്ച് 10 േീറ്റ�ാണ്. പുതിയ 
ത�മു� മഫാണു�ളി�ാ�ടടെ ഇതിലം 
കൂടുതലം. അമപ്പാൾ ഈ സമങ്തം 
ഉപമയാഗിച്ച് സാേീപ്ം നിശ്യിച്ച് 
മ�ാഗസാധ്ത കു�ിക്കുന്നു, 
മുന്�ിയിപ്പ് തരുന്നു എടന്ാടകേ പ�
യുമ്ാൾ അത് എത്രമത്ാളം കൃത്
ോണ്? യഥാർത്ഥത്ിൽ സ്ർകേ
ത്ിൽ വന്തായി പ�ിഗണിമകേണ്
തില്ാത് 2 േീറ്റ�ിൽ കൂടുതലള് എല്ാ 
മ�സും സ്ർകേോയി ആപ്പ് മ�ഖ
ടപ്പടുത്തും. ഒരു ഭിത്ികേപ്പു�ം പ�സ്പ
�ം �ാണു�മപാലം ടചയോത് �ണ് 
മപ�ാടണങ്ിലം ബ്ലൂടൂത്ിന് അത് ബാ
ധ�േല്. അങ്ങിടനടയങ്ിൽ യഥാർ
ത്ഥ സ്ർകേത്ിടറെ അഞ്ച് േെങ്ങ് 
അയഥാർത്ഥ സ്ർകേോയി�ികേിമല് 
ആപ്പ് നൽകുന് വിവ�ം. ടതറ്റായി 
സ്ർകേവിവ�ം കു�ിക്കു�യും ടതറ്റാ
യ മുന്�ിയിപ്പ് നൽകു�യും ടചയ്ാൽ 
അത് പ്തിമ�ാധപ്വർത്നങ്ങളടെ 
താളം ടതറ്റിക്കും. ഇതുമപാട� പ്ാധാ
ന്ം നൽകുന് ഒരു ആപ്പിൽ ഒരു ശത
ോനം മപാലം ടതറ്റു വ�ാൻ പാെില് 
എന്ി�ിടകേ ഇത് സാധൂ��ികേടപ്പടു
ന്ത് എങ്ങടന? മ�ാഗവ്ാപനം തെ
യാൻ ആമ�ാഗ്മസതു അത്ന്താമപ
ക്ഷിതം എന്നു പ�യണടേങ്ിൽ, ചുരു
ങ്ങിയത് ആപ്പ് ഉപമയാഗിക്കുന്വട�
ങ്ിലം ടോവബൽ മഫാൺ ശ�ീ�
ത്ിടറെ അവിഭാജ്ഘെ�ംമപാട� 
ട�ാണ്നെകേണം. ഇത് യാഥാർത്ഥ്
മബാധമത്ാടെയുള് സേീപനമേയല്. 

ഇന്ത്യിട� 136 മ�ാെി ജനങ്ങ
ളിൽ പകുതിയിമ�ട�യും ഈ ആപ്പ് 
ഉപമയാഗിക്കുന്നു എന്നു �രുതു�. 
അവ�ിമ�ാമ�ാരുത്രും ആരുോടയ
ല്ാം സ്ർകേത്ിമ�ർടപ്പടുന്നു എന്
ത് മശഖ�ിച്ച് സൂക്ഷിക്കു� എന്നു പ�
യുന്ത് അതിബൃഹത്ായ ഒരു വിവ�
സഞ്ചയോണ്. മ�ാവിഡ് ബാധമയാ 
അതിടറെ  സ്ർകേമോ ഇല്ാത് 
മ�ാെികേണകേിനു ജനങ്ങളടെ വിവ
�ം, മ�ാഗപ്തിമ�ാധപ്വർത്നവോ
യി ബന്ധടപ്പടെ എന്ത് ആവശ്ോണ് 

ആലഗാെജീകൃത മുതലാെി
ത്ത്ിൽ സമാഹൃത വിവ
രകും, അഥവാ ലഡറ്റ എന്ന
തക് ഏറ്റവകും മൂലഷ്യലമറിെ വി
ഭവമാണക്. 
മൂലധനനിലക്പങ്ങൾ
ക്കും മുതലാെിത്-രാഷ്ടജീെ 
ക്െവിക്െങ്ങൾക്യമ
ല്ലാകും ലഡറ്റ പ്രധാനമാണക്. 
കച്വെ താതക്പരഷ്യങ്ങൾ
ക്നുസരിച്ക് വിവരകും 
ഉതക്പാദിപെിക്ാനുള് 
അസകുംസക് കൃതവസ്തുവാെി 
മാത്രമാണക്, വിവരസാലങ്
തികവിദഷ്യയുയെയുകും ലഡറ്റ
യുയെയുകും രകുംഗയത് ലകാർ
പെലററ്റുകൾ ഇന്നക് മനുഷഷ്യ
യന കാണുന്നതക്.
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നിർവ്ഹിക്കുന്ത്? ഈ വിവ�സഞ്ച
യത്ിടറെ സു�ക്ഷയും വ്ക്തി�ളടെ 
സ്�ാ�്തയും സംബന്ധിച്ച വിഷയ
ങ്ങൾ മവട�. ഇത്�ം സന്ദർഭങ്ങളി
ട� വിവ�മശഖ�ണം ഏറ്റവം �ളിത
വം, ആവശ്ത്ിനു ോത്രമുള്തും, സു
താ�്വോ�ണം എന്നുള്താണ് വിദ
ഗ്ദ്ധർ നൽകുന് അഭിപ്ായം. പമക്ഷ 
ഇങ്ങടന �ാെെച്ച് നി�ീക്ഷണോടണ
ങ്ിൽ, അതിൽ യഥാർത്ഥശ്രദ്ധ �ഭി
മകേണ്, മ�ാഗസാധ്തയുള്വർക്കു 
�ിമടെണ് പ്ാമുഖ്വം വിഭവങ്ങളേമല് 
പാഴാവ�? േറ്റ് �ാജ്ങ്ങളിൽ മ�ാഗ
സാധ്തയുള്വട�യും �്ാ�വറെ
നിൽ �ഴിഞ്ഞവട�യുോണ് നി�ീക്ഷ
ണത്ിൽ വച്ചത്. അതും ഒന്നു�ിൽ ബ്ലൂ
ടൂത്്, അടല്ങ്ിൽ ജിപിഎസ്, 
ഇതിൽ ഏടതങ്ിലം ഒന്നു ോത്രം ഉപ
മയാഗടപ്പടുത്ി. പമക്ഷ ഇവിടെ 
�ണ്ം ഒരുേിച്ച് ഉപമയാഗിക്കുന്തിലൂ
ടെ അതിതീവ്രോയ ച�നനി�ീക്ഷ
ണ(movement tracking)ോണ് ആമ�ാ
ഗ്മസതു �ക്ഷ്ം വയ്കന്ത്. ഇടതന്തി
നാണ്? ഇനി മശഖ�ിക്കുന് വിവ�
ങ്ങൾ എവിടെ, എത്ര�ാ�ം 
സൂക്ഷിക്കുന്നു? നിശ്ിത�ാ�ാവധിക്കു 
മശഷം ഈ വിവ�ം ഇല്ാതാക്കുടേന്നു 
ഉ�പ്പുമണ്ാ? 

ഇത്രയും ദിനങ്ങൾകേിെയിൽ 15 
മ�ാെിമയാളം ജനങ്ങൾ ഉപമയാഗിച് 
ട�ാണ്ി�ിക്കുന് ഈ ആപ്പ് മ�ാഗപ്
തിമ�ാധത്ിന് വസ്തുനിഷ്ഠോയി എന്തു 
സംഭാവന�ൾ നൽകുന്നു എന്് ടവളി
ടപ്പടുത്ണം. മ�ാഗസാധ്തയുള് 
എത്ര മപട� ഇതിന�ം ആപ്പിലൂടെ കൃ
ത്ോയി �ടണ്ത്ാനായി? ഇതിൽ 
സ്ീ��ിക്കുന് മേൽനെപെി�ൾ 
എടന്തല്ാോണ്? ഇവയ് ടകേല്ാം വ്
ക്തോയ ഉത്�ം �ഭികേണം.  

 േറ്റു പ� �ാജ്ങ്ങളിലം ഇത്�ം 
ആപ്പു�ളം പ്വർത്നങ്ങളടേല്ാം നി
യന്തിക്കുന്ത് അതാത് �ാജ്ങ്ങളി
ട� ആമ�ാഗ്വകുപ്പാണ്. എന്ാൽ 
ഇൻഡ്യുടെ ആമ�ാഗ്മസതു മ�ന്ദ്ര 
ആമ�ാഗ്വകുപ്പിനു �ീഴി�ല്. �ഭ്ോ
യ വിവ�ങ്ങളനുസ�ിച്ച് ഇത് നിതി 
ആമയാഗിനു �ീഴിട� ഒരു ടപാതു-സ്
�ാ�് പങ്ാളിത് പദ്ധതിയാണ്. മ�ാ
ഗപ്തിമ�ാധോണ് �ക്ഷ്ടേങ്ിൽ 
അത് എന്തുട�ാണ്് ആമ�ാഗ്വകുപ്പി
നു �ീഴിൽ വരുന്ില്. മ�ാഗപ്തിമ�ാ
ധത്ിടറെ മുന്ണിയിൽ 
പ്വർത്ിക്കുന് സംസ്ാന സർകോ
രു�ൾകേ് ഇതിൽ �ാ�്ോയ ഒരു പങ്കു
േില്. വിവിധ തടെിലള് ആവശ്ോയ 

വിവ�ങ്ങൾ ഏമ�ാപിപ്പിക്കുമ്ാൾ 
�ഭിക്കുന് സേഗ്ോയ ചിത്രോണ് 
യഥാർത്ഥത്ിൽ �ാ�്ക്ഷേോയ മ�ാ
ഗപ്തിമ�ാധത്ിന് സഹായ��ോവ
�. ഇതിനുള് സംവിധാനം എന്താ
ണ്? സേസ്ജനങ്ങളടെയും ച�നത്ി
ടറെയും സ്ർകേത്ിടറെയും വിവ�ം 
മശഖ�ിക്കു�യാണ് ഏറ്റവം പ്ധാനം 
എന്നുവന്ാൽ അതിടറെ യഥാർത്ഥ 
�ക്ഷ്ങ്ങടളക്കു�ിച്ച് സമന്ദഹിമകേണ്ി
യി�ിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾകേിെയിൽ ഉയരു
ന് സംശയങ്ങളം മചാദ്ങ്ങളം വളട� 
ബാ�ിശവം അെിസ്ാന�ഹിതവോ
ടണന്് പ�ഞ്ഞ് സർകോർ േറുപെി
യിൽനിന്് ഒളിക്കു�യാണ്.  നിഗൂഢ
വം അതാ�്വോണ് ഈ ആമ�ാഗ്
മസതു പദ്ധതി എന്ാണിത് ടതളിയി
ക്കുന്ത്. ടപാതുജനങ്ങൾക്കുമേൽ 
അെിമച്ചൽപ്പികേടപ്പടുന് ഇത്�ം ഒരു 
പദ്ധതി സുതാ�്േടല്ന്തുതടന് തി�
ച്ം ജനാധിപത്വിരുദ്ധേമല്? 

വിവരസ്വോര്തയം വിവര 
സുരക്ിതത്വവം അപേടതെിൽ

ആമഗാളീകൃത മുത�ാളിത്ത്ിൽ 
സോഹൃത വിവ�ം, അഥവാ മഡറ്റ 
എന്ത് ഏറ്റവം മൂ�്മേ�ിയ വിഭവോ
ണ്. മൂ�ധനനിമക്ഷപങ്ങൾക്കും മുത�ാ
ളിത്-�ാഷ്ട്രീയ 
ക്രയവിക്രയങ്ങൾക്കുടേല്ാം ഏറ്റവം 
പ്ധാനം ഇന്് മഡറ്റ ആണ്. തങ്ങള
ടെ �ച്ചവെ താത്പ�്ങ്ങൾകേനുസ�ി
ച്ച് വിവ�ം ഉത്പാദിപ്പികോനുള് 
അസംസ് കൃതവസ്തുവായി ോത്രോണ്, 

ഈ ആധുനി��മ്ാളത്ിൽ വിവ�
സാമങ്തി�വിദ്യുടെയും മഡറ്റയുടെ
യുംമേഖ�യിട� മ�ാർപ്പമ�റ്റു�ൾ 
ഇന്് േനുഷ്ടന �ാണുന്ത്. ഇവിടെ, 
വ്ക്തിയുടെ വിവ�സ്�ാ�്തയും വ്
ക്തിവിവ�ങ്ങളടെ സു�ക്ഷയും ഉ�പ്പാ
മകേണ്ത് േൗ�ി�ാവ�ാശോയി 
തടന് ോറുന്നു. ഇന്ത്യിൽ ഇത് സ്ാ
പിച്ട�ാണ്ള് സുപ്ീം മ�ാെതി 
ഉത്�വം നി�നിൽക്കുന്നു.  പമക്ഷ, 
വ്ക്തി�ളടെ സ്�ാ�്തയുടെ ഈ 
അവ�ാശങ്ങൾ സം�ക്ഷികോൻ ബാ
ധ്തടപ്പടെ സർകോരു�ൾതടന് ഈ 
അവ�ാശങ്ങൾ �വർടന്ടുകോൻ മു
ന്ിൽ നിൽക്കുന്നു എന്താണ് സേീപ
�ാ�യാഥാർത്ഥ്ം. 

ഇനി ആമ�ാഗ്മസതുവിമ�ക്കു 
വ�ാം. ഒരു പ്മത്� �ക്ഷ്ത്ിനായു
ള് ആമ�ാഗ്മസതു മശഖ�ിമകേണ്
തിലം എത്രമയാ അധി�ം വിവ�ം 
ആണ് മശഖ�ിക്കുന്ത് എന്് നമ്മൾ  
�ണ്. ഈ വിവ�ം ഇന്ത്ാ ഗവടമെ
റെിനു ോത്രോണ് വ�ോറു� എന് 
ഒരു ഒഴുകേൻ വാച�ം ഒഴിച്ചാൽ,  
ആ�ാണ് അതിടറെ സു�ക്ഷയുടെ ഉത്
�വാദി എന്തിൽ സുതാ�്തയില്. 
ഇടതാരു ടപാതു-സ്�ാ�് പങ്ാളി
ത് പദ്ധതിയാണ്. അതുട�ാണ് 
തടന് വിവ�സു�ക്ഷ എത്രമത്ാളം, 
സോഹൃതവിവ�ങ്ങൾ എവിടെ സൂക്ഷി
ക്കുന്നു, അതിടറെ നിയന്തണം എപ്
�ാ�ം തുെങ്ങിയ മചാദ്ങ്ങൾ ന്ായോ
യും ഉയരുന്നു. സോഹ�ിക്കുന് വിവ�
ങ്ങളിൽ മ�ാവിഡ് മ�ാഗി�ളോയി 
ബന്ധടപ്പടെ് ആമ�ാഗ്വകുപ്പിൽ നി
ന്നും �ഭ്ോയ വിവ�ങ്ങളം ഉൾടപ്പടും. 
അമപ്പാൾ വളട� വ്ക്തിഗതോയി 
ഒ�ാടള കു�ിക്കുന്തും, സമൂഹത്ിടറെ 
ഒന്ാട�യുോയി പ�ത�ത്ിലള് 
വ്ാപ� വിവ�സഞ്ചയോണ് ഈ സം
വിധാനം ഒരുക്കുന്ത്. മഡറ്റ അമൂ�്
ോയ �ച്ചവെവസ്തുവാകുന് ഇകോ�ത്് 
ഈ വിവ�സഞ്ചയം �ാഭടകോതിയ
ന്മാ�ായ മ�ാർപ്പമ�റ്റു�ൾകോയി വ�
ോറ്റം ടചയേിടല്ന്് എന്താണ് ഉ�പ്പ്? 
ചങ്ങാത്മുത�ാളിത്ത്ിടറെയും 
മ�ാർപ്പമ�റ്റ് വിമധയത്ത്ിടറെയും 
ഏറ്റവം വ�ിയ ഉദാഹ�ണോയ നി�
വിട� സർകോർ അതു ടചയേിടല്ന്് 
യാടതാരു ഉ�പ്പുേില്. േറ്റ് �്യൂടെർ 
മപ്ാഗ്ാമു�ൾക്കും മസവനങ്ങൾക്കും 
ആമ�ാഗ്മസതുവിട� വിവ�ങ്ങളം 
മസവനങ്ങളം ഉപമയാഗടപ്പടുത്ാൻ 
സാധിക്കുന് ത�ത്ിലള് ആലൈിമകേ
ഷൻ മപ്ാഗ്ാേിങ്ങ് ഇറെർമഫസ് അഥ

സമസ്തജനങ്ങളുയെയുകും 
െലനത്ിയറെയുകും സ്ർ
ക്ത്ിയറെയുകും വിവരകും 
ലശഖരിക്കൊണക് ഏറ്റ
വകും പ്രധാനകും എന്നതുത
യന്ന ആലരാഗഷ്യലസതുവി
യറെ  െഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങ
യെക്റിച്ക് സലദേഹമുെ
ർത്തുന്നു. യപാതുജനങ്ങൾ
ക്ലമൽ അെിലച്ൽപെിക്
യപെടുന്ന ഇത്രകും ഒരു 
പദ്ധതി 
സുതാരഷ്യമയല്ലന്നതുതയന്ന 
ജനാധിപതഷ്യവിരുദ്ധമാണക് 
എന്നതിയറെ യതെിവാണക്.
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വാ മപ്ാഗ്ാം ടചയ്് ഉപമയാഗിക്കുവാ
നുള് സംവിധാനമത്ാടു കൂെിയാണ് 
ആമ�ാഗ്മസതു നിർമ്മിച്ചി�ിക്കുന്ത്. 

ഇടതല്ാം വിവ�സു�ക്ഷയുോയി 
ബന്ധടപ്പടെ �ാ�്ം. ഇനി ഏറ്റവം പ്ാ
ധാന്മുള് സ്�ാ�്തയുടെ �ാ�്ടേടു
കോം. വ്ാപ�ോയി ഈ ആപ്പ് അെി
മച്ചൽപ്പികോൻ മ�ന്ദ്രസർകോരും ചി� 
സംസ്ാനങ്ങളം ശ്രേിക്കുന്തു തടന് 
സ്�ാ�്തടയ സംബന്ധിച്ച അവ�ാ
ശങ്ങളടെ �ംഘനോണ്. മ�ാഗി�മളാ 
മ�ാഗസാധ്തയുള്വമ�ാ സ്ർകേവി
�കേിമ�ാ അല്ാത് ബഹുജനങ്ങളടെ 
ച�നങ്ങളം സ്ർകേവം നി�ീക്ഷിക്കു
ന്ത് സംശയ��ോണ്. ആമ�ാഗ്മസ
തുവിടന ബൃഹത്ായ പൗ�നി�ീക്ഷ
ണസംവിധാനടേന്ാണ് �ാഹുൽ ഗാ
ന്ധി എംപി വിളിച്ചത്. പൗ�ടറെ അനു
വാദേില്ാടത അവടറെ ച�നങ്ങൾ നി
�ീക്ഷിക്കു�യും അതിടറെ ചുേത� സ്
�ാ�് ഓപ്പമ�റ്റർോട� ഏൽപ്പിക്കു�
യും ടചയ്ി�ിക്കു�യാടണന്് അമദേഹം 
ആമ�ാപിച്. ഇറെർടനറ്റ് ഫ്ീഡം ഫൗ
മണ്ഷൻ അെകേമുള് സംഘെന�ളം 
ആമ�ാഗ്മസതു ആപ്പ് വ്ക്തി�ളടെ 
സ്�ാ�്തയിമ�യ്ക് നെത്തുന് �െന്നു
�യറ്റടത് കു�ിച്ച് ആശങ് മ�ഖടപ്പടു
ത്തുന്നു. അമദേഹത്ിടറെ ആമ�ാപണ
ടത് ശ�ിവയ്ക�യാണ് പ്സിദ്ധ 
എത്ികേൽ ഹാകേ�ായ ഏ�ിയടെ് 
ആൻമഡഴ് സൺ എന് ടഫ്ഞ്ച് വസ
ബർ സു�ക്ഷാവിദഗ്ദ്ധൻ. ഇമദേഹോണ് 
ആധാർ വിവ�ങ്ങളടെ സു�ക്ഷ മചാർച്ച 
ടതളിയിച്ചത്. 9 മ�ാെിയി�ധി�ം 
ഇന്ത്കോരുടെ സ്�ാ�്ത അപ�െ
ത്ി�ാടണന്ാണ് ഏ�ിയടെ് ആൻ
മഡഴ് സൺ െ്ിറ്റ�ിലൂടെ അ�ിയിച്ചത്. 
വളട� നിസ്സാ�ോയി ആമ�ാഗ്മസതു 
സംവിധാനത്ിട� വിവ�ങ്ങൾ ഒ�ാൾ
കേ് വ�വശടപ്പടുത്ാനാകുടേന്് ഉദാ
ഹ�ണസഹിതം അമദേഹം ടതളിയിച്.  
പ്ധാനേന്തിയുടെ ഓഫീസും വസനി
� ആസ്ാനവേെകേമുള് 
പ്ധാനയിെങ്ങളിൽ തി�ിച്ച�ിയടപ്പടെ 
മ�ാവിഡ് മ�സു�ളടെ വിവ�ം ആ 
ടഫ്ഞ്ച് വസബർ വിദഗ്ൻ 
പു�ത്തുവിട്ടു. ഇന്ത്യിട�വിടെയും ഉള് 
വ്ക്തി�ളടെ, മ�ാവിഡ് മ�ാഗവോയി 
ബന്ധടപ്പടെ അനവധി വിവ�ങ്ങൾ 
ആർക്കും അ�ിയാനാകും എന്താണ് 
അമദേഹത്ിടറെ ടവളിടപ്പടുത്�ിടറെ 
�ാതൽ. അതായത്, വിവ� സു�ക്ഷയും 
വിവ�സ്�ാ�്തയുോയി ബന്ധടപ്പടെ 
ആശങ്�ടള ശ�ിവയ്ക�യാണ് ഈ 
ടവളിടപ്പടുത്ൽ. 

മ��ളത്ിൽ വിവാദോയ സ്ിംഗ്ർ 
ഇെപാടും ആമ�ാഗ്മസതുവോയി ഒന്് 
താ�തേ്ം ടചയ്തു മനാകോം. മ��ള
ത്ിൽ ആമ�ാഗ്പ്വർത്�ർ മന�ിടെ് 
മശഖ�ിക്കുന് മ�ാവിഡ് സാധ്തയു
ള്വരുടെയും മ�ാഗി�ളടെയും വ്ക്തി
ഗത ആമ�ാഗ്വിവ�ങ്ങൾ, സ്ിംഗ്ർ 
എന് അമേ�ികേൻ മഡറ്റ മസവന 
�്നി നൽകുന് ഇറെർടനറ്റ് അധി
ഷ്ഠിത മഡറ്റ ലൈാറ്റ് മഫാേിമ�കേ് നൽകു
�യും, അതിൽ നെമത്ണ് വിശ��ന
ങ്ങളിൽ അവരുടെ പിന്തുണ സ്ീ��ി
ക്കു�യും ടചയ്യു� എന്തായിരുന്നു 
ഈ ഇെപാെിടറെ ഉമദേശ്ം. തീർച്ചയാ
യും വിവ�സു�ക്ഷിതത്വം വിവ�സ്
�ാ�്തയും ഇവിടെ 
പ്തിസന്ധിയി�ാണ്. ഈ മഡറ്റ 
അടല്ങ്ിൽ അതിമന്മലള് വിശ��ന
ങ്ങൾ സ്ിംഗ്ർ �ച്ചവെം ടചയേില് എന്് 
ഉ�പ്പാകോൻ പറ്റില്. ഇങ്ങടനടയാരു 
��ാർ നൽകുന്തിനു മുമന് സർകോർ 
ത�ത്ിൽ സാധാ�ണ പാ�ിമകേണ് 
നെപെിക്രേങ്ങൾ അടെിേ�ികേടപ്പട്ടു. 
അങ്ങടന അഴിേതിയുടെ നിഴ�ിൽ 
നിൽക്കുന് ഇെപാൊയി സ്ിംഗ്ർ ോ�ി
യി�ിക്കുന്നു. പമക്ഷ, ഇവിടെ വിവ�
ങ്ങൾ മശഖ�ിക്കുന്ത് സർകോ�ാണ്. 
സ്ിംഗ്�ിടറെ പങ്് പ�സ്ോണ്. സർ
കോർ സൂക്ഷിമകേണ് വിവ�ം, അതി
ടന �ച്ചവെവസ്തുവായി ോത്രം �ാണു

ന് ഒരു സ്�ാ�് വിമദശസ്ാപന
ത്ിന് ചടെങ്ങൾ �ംഘിച്ച് വ�ോ�ിയ
തിട� അഴിേതിയും ഒപ്പം അതിൽ 
ജനങ്ങളടെ വിവ�സു�ക്ഷ അപ�െ
ത്ി�ാകുന്നു എന് ഗരുത�ോയ പ്
ശ് നവം അെങ്ങിയി�ിക്കുന്നു. 

പമക്ഷ, ഇവിടെ വിവ�മശഖ�ണം 
മ�ാഗബാധിത�ിമ�ാ മ�ാഗസാധ്തയു
ള്വ�ിമ�ാ ആണ് നെത്തുന്ത്, അല്ാ
ടത ബഹുജനങ്ങളിട�ാന്ാട�യല്. 
പമക്ഷ ആമ�ാഗ്മസതു ഈ ത�ങ്ങ
ടളടയല്ാം േ�ി�െക്കുന്നു. ബഹുജനങ്ങ
ളടെടയാന്ാട� വിവ�ം വ്ക്തിഗതോ
യി മന�ിട്ടു മശഖ�ിക്കുന്നു. എടന്താ
ടകേ വിവ�ം മശഖ�ിക്കുന്നു എന്ത് 
സുതാ�്േല്. ജിപിഎസ്സും ബ്ലൂടൂത്തും 
അനുവാദേില്ാടത ഉപമയാഗിക്കുന് 
ആപ്പ്, മഫാണിട� േറ്റ്  സൗ��്ങ്ങ
ളം അനുവാദേില്ാടത ഉപമയാഗികേി
ല് എന്് എന്താണ് ഉ�പ്പ്. അതായത്, 
മഫാൺവിളി�ൾ അെകേം �ഹസ്ോ
യി മചാർത്ിക്കൂടെ? സംശയനിവാ�
ണത്ിനായി ഈ ആപ്പിടന സംബ
ന്ധിക്കുന് എല്ാ വിവ�വം പ�സ്ടപ്പ
ടുത്�യാണ് മവണ്ത്. സർകോർ 
അതിനു തയോ�ായിടെില്. സ്ിംഗ്ർ ഇെ
പാെ് തടന് ഒരു �ാ�ണവശാലം അം
ഗീ��ികോൻ �ഴിയാത്താണ്. 
അമപ്പാൾ സോനഭീഷണി�ൾ കൂടുതൽ 
രൂക്ഷോയി പ്�െിപ്പിക്കുന്, വളട� 
ആഴത്ിൽ മന�ിടെ് സദാസേയവം നി
ങ്ങടള നി�ീക്ഷികോൻ പ�്ാപ്തോയ, 
നമുക്കു സുതാ�്േല്ാത് �ീതിയിൽ വി
വ�ങ്ങൾ അനുവാദേില്ാടത മശഖ�ിച്ച് 
അജ്ഞാതോയ ടസർവറു�ളിമ�കേ് 
അയക്കുന് ആമ�ാഗ്മസതുവിടന 
എങ്ങടന അംഗീ��ികോനാകും? 

ആമ�ാഗ്മസതുവിടനക്കു�ിച്ള് 
മചാദ്ങ്ങളം എതിർപ്പും വ്ാപ�ോയി 
ഉയർന് സാഹച�്ത്ിൽ, സാമങ്തി
�വിദ്ക്കും മഡറ്റ ോമനജ് ടേറെിനുമുള് 
ഉന്താധി�ാ� ഗ്രൂപ്പിടറെ ത�വൻ 
അജയ് സാഹ്ി േറുപെി�ളോയി �ംഗ
ത്തു വന്ിരുന്നു. മ�ാവിഡ് മപാസിറ്റീ
വ് ആയി �ടണ്ത്ിയ 13,000 ആമ�ാ
ഗ്മസതു ഉപമഭാക്താകേളടെ മഡറ്റ 
ആമ�ാഗ് ഇെടപെ�ിനായി ടസർവ�ി
മ�കേ് ോറ്റി എന്് അമദേഹം പ�യുന്നു. 
ആമ�ാഗ്മസതുവിട� അമനാണിവേ
സ്ഡ് മഡറ്റയുടെ (ഉെേസ്ടന തി�ിച്ച
�ിയാൻ സാധികോത് വിധം രൂപോ
റ്റം വരുത്ിയ മഡറ്റ) വിവ�മശഖ�ണ
ത്ിനും, വ��ാ�്ം ടചയ്യുന്തിനും 
സൂക്ഷിക്കുന്തിനും മവണ്ന് നിർമദേശ
ങ്ങളെങ്ങിയ ചടെം (Arogya Setu Data 

അന്ാരാഷ്ടതലത്ിൽ 
അകുംഗജീകരിക്യപെടുന്ന, 
വഷ്യക്തിയുയെ സ്കാരഷ്യത
യെന്ന അവകാശയത് 
മാനിക്ാൻ കക്ിരാഷ്ടജീ
െലഭദയമലനഷ്യ ഇന്ഷ്യെി
യല മുതലാെിത് ഭരണകൂ
െങ്ങൾ തയ്ാറാെിട്ില്ല 
എന്നതക് രഹസഷ്യമല്ല. 
ആധാർ, നിരന്രകും നെ
ക്ന്ന ലഫാൺ ലൊർത്
ൽ, ഇറെർയനറ്റക് നിരജീക്
ണകും, വിവരങ്ങൾ നൽ
കാൻ െ്ിറ്റർ ലഫസക്ബുക്ക് 
തുെങ്ങിെ സ്കാരഷ്യ ക്
നികൾക് ലമൽ സമ്ർ
ദേകും യെലുത്തുന്നതക് എല്ലാകും 
ഉദാഹരണങ്ങൊണക്.
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പു�ത്ി�കേിയതായും അമദേഹം അ�ി
യിച്. വ്ക്തി�ളടെ സ്ർകേവിവ�
ങ്ങൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് രൂപത്ിൽ അത
ത് മഫാണു�ളിൽ തടന്മയ സൂക്ഷി
ക്കു�യുള്ളു, വ്ക്തി മപാസിറ്റീവ് 
ആയാൽ ോത്രം മഡറ്റ ടസർവ�ിമ�ക്കു 
ോറ്റും എന്് അമദേഹം അവ�ാശടപ്പട്ടു. 
ഈ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മഡറ്റയാ�ടടെ 30 
ദിവസത്ിനു മശഷം തനിടയ മഫാ
ണിൽനിന്നും നീകേം ടചയേടപ്പടുന്നു. 

ഈ വിശദീ��ണവം പുതിയ മചാ
ദ്ങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്ത്. അമദേഹം 
പ�ഞ്ഞ ക്രേീ��ണങ്ങൾ യഥാർത്ഥ
ത്ിൽ എത്രമത്ാളം 
പ്ാമയാഗി�ോണ്? 30 ദിവസമത്
കോയാലം ഇത്രയും മഡറ്റ 
സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആവശ്ോയ ടേമ്മ�ി 
എല്ാ മഫാണു�ളിലം ഉണ്ാകുമോ? 
ഇനി, മപാസിറ്റീവ് ആകുന്യാളിടറെ 
മഫാൺ തി�ിച്ച�ിഞ്ഞ് അതിട� മഡ
റ്റ അമപ്പാൾ ടസർവ�ിമ�ടകേടുക്കും 
എന്ാണ് ഉമദേശിക്കുന്ടതങ്ിൽ, അത് 
സാോന്യുക്തിക്കു നി�ക്കുന്തല്. 
അത്രയും വിപു�ോയ മഡറ്റ വ�ോറ്റം 
എങ്ങടനയാണ് നെത്തു�, എമപ്പാളാ
ണ് നെത്തു�? മഫാൺ ന്ർ എന്ത
ല്ാടത, ആമ�ാഗ്വകുപ്പിടറെ വിവ�മശ
ഖ�ത്ിട� മ�ാഗിയുടെ മഡറ്റയും 
ആമ�ാഗ്മസതുവിട� മഡറ്റയും 
തമ്മിൽ എങ്ങടന കൃത്ോയി തി�ിച്ച
�ിയും? മ�ാഗം ഉള്യാളടെ മഫാ
ണിൽ ഒരു �ീതിയിലം േറ്റുള്വർകേ് 
മവട� ഒരു �ീതിയിലം എന് നി�
യിൽ പ്വർത്ികോനുള് ബുദ്ധി 
ആപ്പിലമണ്ാ? ഈ വിശദീ��ണം 
വാസ്വത്ിൽ �ാ�്ങ്ങടള കൂടുതൽ 
സങ്ീർണ്ോക്കു�യാണ്.   

മ�ാഗപ്തിമ�ാധത്ിന് ആവശ്ോ
യ സാമങ്തി� അെിത്� വളട� �ളി
തോയും ജമനാപ�ാ�പ്ദോയും സൗജ
ന്ോയും നിർമ്മിക്കുവാനുള് സന്ദ്ധ
പ്വർത്നത്ിന് തയോറുള് അസം
ഖ്ം സാമങ്തി�പ്വർത്�രും 
ഓപ്പൺ മസാഴ് സ് മസാഫ്റ് ടവയർ പ്
സ്ാനങ്ങളം മ��ളത്ിലം �ാജ്ത്തും 
സജീവോണ്. അവട� സംമയാജിപ്പി
ച്ട�ാണ്്, കൂടൊയ്മയിലൂടെ സാമങ്തി� 
സൗ��്ം ഇതിലം എളപ്പത്ിലം സു
താ�്ോയും നിർമ്മിടച്ചടുക്കുവാനും സാ
ധിക്കുോയിരുന്നു എന്ത് തർകേേറ്റ 
�ാ�്ോണ്. പമക്ഷ, മ�ാർപ്പമ�റ്റ് താ
ത്പ�്ങ്ങൾക്കു ോത്രം വിമധയ�ായ മു
ത�ാളിത് ഭ�ണകൂെങ്ങളിൽ നിന്്, 

ലകാവിഡിയറെ മറവിൽ മറ്റു
പല ജനവിരുദ്ധനെപെിക
ളുകും നെപൊക്ന്നതു ലപായല, 
ജനങ്ങയെയൊന്നായക 
തങ്ങളുയെ കടുത് നിരജീ
ക്ണവലക്ള്ിൽ നിർ
ബന്ിതമാെി യകാണ്ടു 
വരാനാണക് സർക്ാർ ശ്ര
മിക്ന്നതക്. ലലാക്ക്ഡൗൺ 
കഴിഞ്ാലുകും മറ്റക് അസുഖ
ങ്ങളുയെ പകർച്യെ നിരജീ
ക്ിക്ന്നതിനാെി ആലരാ
ഗഷ്യലസതുവിയറെ ഉപലൊ
ഗകും തുെലരണതുയണന്ന 
നിതി ആലൊഗിയറെ നിർ
ലദശകും ഈ സകുംശെകും ഊട്ി
യുറപെിക്ന്നതാണക്.

അത് മ�ന്ദ്രത്ി�ായാലം മ��ളത്ി
�ായാലം, ഇത് പ്തീക്ഷികോനാ�ില്. 
സുതാ�്തയ്ക മവണ്ി നി�ട�ാള്ളുന്
തും സാമങ്തി�മേഖ�യുടെ ജനാധിപ
ത്വൽകേ�ണടത്യും, അത്�ം �ാ
മഭച്ഛയില്ാത് പ്വർത്നങ്ങടളയും 
മപ്ാത്സാഹിപ്പിക്കുന്തും ഭ�ണകൂെ
ത്ിടറെ വർഗതാത്പ�്ത്ിനു വിരുദ്ധ
ോണ് എന്തു തടന് �ാ�ണം.

ആകരാഗ്കസതു ജനവിരുദ്ം  
അന്താ�ാഷ്ട്രത�ത്ിൽ അംഗീ��ി

കേടപ്പടുന്, വ്ക്തിയുടെ സ്�ാ�്ത
ടയന് അവ�ാശടത് ത�ിമ്പും ോനി
കോൻ �ക്ഷി�ാഷ്ട്രീയമഭദേമന് ഇന്ത്
യിട� മുത�ാളിത് ഭ�ണകൂെങ്ങൾ 
തയോ�ായിടെില് എന്ത് �ഹസ്േല്. 
ആധാർ മുതൽ, എല്ാ ചടെങ്ങളം �ാ
റ്റിൽ പ�ത്ി നി�ന്ത�ം നെക്കുന് 
മഫാൺ മചാർത്ലം ഇറെർടനറ്റ് നി
�ീക്ഷണവം, വിവ�ങ്ങൾ നൽ�ാൻ െ്ി
റ്റർ മഫസ്ബുകേ് തുെങ്ങിയ സ്�ാ�് 
�്നി�ൾക്കുമേൽ സമ്മർദേം ടചല
ത്തുന്തും, ഇതിന് ഉദാഹ�ണോണ്. 
പ�തും തീവ്രവാദ ഭീഷണിയുടെ മപ�ി
�ാടണങ്ിലം, സർകോ�ിനും മുത�ാളി
ത് ഭ�ണകൂെത്ിടറെ ജനവിരുദ്ധ നെ
പെി�ൾക്കുടേതിട�യുള് എല്ാ 
എതിർശബ്ദങ്ങടളയും അെിച്ചേർത്ാ
നും, അങ്ങടന ശബ്ദമുയർത്തുന്വട� 
ഭീഷണിടപ്പടുത്ാമനാ ജയി�ി�െകോ
മനാമപാലം ഇത്�ം ജനാധിപത്വി

രുദ്ധ സേീപനങ്ങൾ ഒരു േെിയുേില്ാ
ടത വ�ടകോള്ളും എന്് പ�വടെം ഭ�
ണകൂെം ടതളിയിച്ചതാണ്. അമപ്പാൾ 
ജനമക്ഷേം ോത്രം മുൻനിർത്ി നെപ്പാ
കേിയ സു�ക്ഷിതോയ പദ്ധതിയാണ് 
ആമ�ാഗ്മസതു എന്ത് എങ്ങടന വി
ശ്സിക്കും? ട�ാമ�ാണ പ്തിമ�ാധ
ത്ിന് ഏറ്റവം ആവശ്മുള് ഒമടെട� 
�ാ�്ങ്ങളിൽ നിഷ് ക്രിയത്ം �ാണി
ക്കുന് സർകോ�ാണ്, എല്ാ പ്ശ് ന
ങ്ങൾക്കുമുള് ഒറ്റമൂ�ി എന് �ീതിയിൽ 
ആമ�ാഗ്മസതു എന് തി�ച്ം സംശ
യ��ോയ ആപ്പ് അെിമച്ചൽപ്പിക്കുന്
ത്. 

ആമ�ാഗ്മസതു അതിടറെ പ്ഖ്ാ
പിത�ക്ഷ്ങ്ങൾ വിജയ��ോയി നിർ
വഹിക്കുന്തായി വസ്തുനിഷ്ഠോയി ടത
ളിയിക്കുവാൻ സാധിച്ചിടെില്. േ�ിച്ച് ഗ
രുത�ോയ ടതറ്റു�ൾ വരുത്ി പ്തി
മ�ാധനെപെി�ടള താളം ടതറ്റിക്കു
വാൻ സാധ്തയുണ്് താനും. വിവ�സു
�ക്ഷയും വിവ�സ്�ാ�്തയുോയും 
ബന്ധടപ്പടെ് സാധാ�ണജനങ്ങളം പ്
തിപക്ഷമനതാകേളം ഈ �ംഗടത് 
വിദഗ്ദ്ധരും ഉന്യിച്ച മചാദ്ങ്ങൾക്കും 
സംശയങ്ങൾക്കും തൃപ്തി��ോയ േറുപ
െി നൽ�ാൻ സർകോ�ിനു സാധിച്ചിടെി
ല്. എന്ിട്ടും ഇത് വ്ാപ�ോയും 
അതാ�്ോയും അെിമച്ചൽപ്പിക്കുന്ത് 
ജനാധിപത്വിരുദ്ധോടണന്നു ോത്രേ
ല്, സർകോ�ിടറെ ഉമദേശ്ടത്ക്കു�ിച്ച് 
സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്തുോണ്. മ�ാ
വിഡിടറെ േ�വിൽ േറ്റു പ� ജനവിരുദ്ധ
നെപെി�ളം നെപ്പാക്കുന്തു മപാട�, 
ജനങ്ങടളടയാന്ാട� തങ്ങളടെ �ടു
ത് നി�ീക്ഷണവ�ക്കുള്ിൽ നിർബ
ന്ധിതോയി ട�ാണ്വ�ാനാണ് സർ
കോർ ശ്രേിക്കുന്ത്. മ�ാകേ്ഡൗൺ 
�ഴിഞ്ഞാലം േറ്റ് അസുഖങ്ങളടെ 
പ�ർച്ചടയ നി�ീക്ഷിക്കുന്തിനായി 
ആമ�ാഗ്മസതുവിടറെ ഉപമയാഗം തുെ
മ�ണ്തുടണ്ന് നിതി ആമയാഗിടറെ 
നിർമദശം ഈ സംശയം ഊടെിയു�പ്പി
ക്കുന്താണ്. എതിർപ്പു�ൾ ഉയ�ാതി
�ികോൻ ഇതുമപാട�യുള് �ാൽച്ചങ്ങ
��ളാൽ നടമ്മ ബന്ധിപ്പിക്കു�യാണ്. 
മ�ാവിഡ് സാഹച�്ം മുത�ാകേി �ാ
ജ്ടത്യും  നമ്മുടെടയാടകേ ജീവിത
ങ്ങടളയും മ�ാർപ്പമ�റ്റ് മേ�ാളന്മാർകേ് 
തീട�ഴുതിടകോടുക്കുന്  ഓമ�ാ ശ്രേവം 
എതിർത്തു മതാൽപ്പിമകേണ്ത്, മ�ാവി
ഡിനു മശഷമുള് �ാ�ഘടെത്ിട� േനു
ഷ്ടറെ നി�നിൽപ്പിനുതടന് ആവശ്
ോടണന്് നാം ഓമ�ാരുത്രും ഓർകേ
ണം, േനസ്സി�ാകേണം.
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kv{]nw¥À sIm@pt]mb 
tUä BcpsSsbms¡ 
ssIIfnse¯pw?

നമ്മുടെ �ാജ്ത്തും പൗ�ടറെ േൗ�ി
�ാവാശങ്ങൾക്കുമേൽ നി�ന്ത�ം 
ആക്രേണങ്ങൾ നെന്നുട�ാണ്ി�ിക്കു
ന്നു. ട�ാമ�ാണ വവ�സ് മ�ാഗവ്ാപ
നടത് തെയാടനന് മപ�ിൽ മ�ന്ദ്ര
സർകോർ ആ�ംഭിച്ച ആമ�ാഗ്മസതു 
ആപ്പിലൂടെ ഇന്ത്ാകോരുടെ ടോ
വബൽ മഫാണിട� ജി.പി.എസ് 
ട�ാമകേഷൻ ഉപമയാഗിച്ച്, ആപ്പ് 
ഡൗൺ മ�ാഡ് ടചയ്വരുടെ ഏത് നീ
കേടത്യും നി�ീക്ഷിക്കുന്തിന് �ഴി
യുന്നുടവന് ഗരുത�ോയ സ്ിതിവി
മശഷം സൃഷ്ിച്ചി�ിക്കുന്നു.

മ�ന്ദ്രഭ�ണകൂെത്ിന് പൗ�ന്മാട� 
പിന്തുെ�ാം എന്ത് ോത്രേല്, മ�ാ�
ടത് ഏത് വസബർ �്നിക്കും ഹാ
കേർോർക്കും അമത വിവ�ങ്ങൾ വള

�യും ടചയ്തു. എന്ാൽ, ഇന്ത്യിട� 
സർകോർ ജീവനകോരുൾടപ്പടെയുള്
വർ നിർബന്ധോയും ഈ ആപ്പ് 
ഡൗൺമ�ാഡ് ടചയേണടേന്് മ�ന്ദ്ര
സർകോർ ഉത്�വിടെത് ഏത് നിയേ
ത്ിടറെ പിൻബ�ത്ി�ാടണന്നും 
അതിടറെ ഉമദേശ്�ക്ഷ്ങ്ങടളന്താടണ
ന്നും ഇതുവട� വിശദീ��ിയ്കടപ്പടെിടെില്. 

സോനോയ നെപെിയാണ് മ��ള
ത്ിട� മ�ാഗി�ളടെ വ്ക്തിപ�ോയ 
വിവ�ങ്ങളം ആമ�ാഗ്വിവ�ങ്ങളം 
മശഖ�ികോൻ സ്�ാ�്�്നിയായ 
സ്ിംഗ്ർകേ് അനുേതി നൽ�ിയതിലൂ
ടെ സംസ്ാനടത് ഇെതുപക്ഷ ജനാ
ധിപത് മുന്ണി സർകോരും ടചയ്ി�ി
ക്കുന്ത്. മ�ാവിഡ് ബാധിതരുടെയും 
�്ാ�റെീനിൽ �ഴിയുന്വരുടെയും 
സ��ോനവിവ�ങ്ങളം അവരുടെ 
മസാഷ്ൽ േീഡിയ അകേൗണ്�ൾ 
കൂെി ഉപമയാഗിച്ചാണ് സ്ിംഗ്ർ �്
നി മപ്ാസസ്സ് ടചയ്യുന്ത്. അതിനാ
ണ് അവർകേ് സംസ്ാന ഐ.െി വകു
പ്പ് അനുേതി നൽ�ിയത്.

മ��ളത്ിൽ മ�ാഗവ്ാപനം 
ആ�ംഭിക്കുന്തിന് മു്,് ോർച്ച് 15-ാം 
തീയതിയാണ് സംസ്ാന ഗവൺടേ
റെ് ഇതുസംബന്ധോയ തീരുോനം എടു
ക്കുന്ത്. ഉെടനതടന്, ോർച്ച് 26 മു
തൽ മ�ാഗി�ളടെ വിവ�ങ്ങൾ �്
നിയ്ക് മശഖ�ികോൻ അനുേതി നൽകു
�യും ടചയ്തു. എന്ാൽ, �്നിയുോ
യി സർകോർ ഒരു ��ാ�ിൽ ഏർടപ്പടു
ന്താ�ടടെ വിവാദങ്ങൾകേിെയിൽ 

വഷ്യക്തിസ്ാതന്തഷ്യകും ലപായല തയന്ന പരമപ്രധാനമാണക് വഷ്യ
ക്തികളുയെ സ്കാരഷ്യതയുകും സ്കാരഷ്യവിവരങ്ങളുയെ സകുംര
ക്ണവകും. പരിഷക് കൃത ജനാധിപതഷ്യസമൂഹത്ിയറെ 
ആലരാഗഷ്യകരമാെ നിലനിൽപെിനക് പൗരയറെ മൗലികാവ
കാശങ്ങളുകും സകുംരക്ിക്യപെലട് മതിൊകൂ. എന്നാൽ, വൻ
കിെ മുതലാെിത് രാജഷ്യങ്ങെിൽ പലതുകും ലകാവിഡക്- 
19യറെ മറവിൽ മനുഷഷ്യാവകാശങ്ങൾ നിരന്രകും ലകുംഘി
ക്ന്നുയവന്നക് ചൂണിക്ാണിച്തക് ഐകഷ്യരാഷ്ടസഭയുയെ 
കമ്ിഷണർ മിലഷൽ ലബഷക് യലറ്റക് ലജറിെ ആെിരുന്നു. 
അതിയനതിയര അവർ ലലാകരാജഷ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിെിപെക് 
നൽകിെതക് ലമെക് ആദഷ്യവാരമാണക്. 

kv{]nw¥À sIm @pt]mb 
tUä BcpsSsbms¡ 
ssIIfnse¯pw?

ട�ടയളപ്പം മചാർത്ാൻ �ഴിയുടേ
ന്നും ഫ്ഞ്ച് എത്ികേൽ ഹാകേർ 
എ�ിയടെ് ആൺമഡഴ് സൺ ആമ�ാ
ഗ്മസതു ഹാകേ് ടചയ്തു �ാണിച്ത�ി
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kv{]nw¥À sIm@pt]mb 
tUä BcpsSsbms¡ 

ssIIfnse¯pw?

ഏപ്ിൽ ോസവം. മഫസ്ബുകേ്, വാ
െ് സ് ആപ്, െ്ിറ്റർ, ഇ-ടേയിൽ, 
മഫാൺ മ�ാള�ൾ എന്ിവ വഴി �ഭി
ക്കുന് വിവ�ങ്ങൾ 
മക്രാഡീ��ികോനും വിശ��നം ടച
യോനും �ഴിവളള �്നിയാണിടത
ന്ാണ് മുഖ്േന്തി സ്ിംഗ് ളട�ക്കു�ിച്ച് 
പ�ഞ്ഞത്. വിവ�ങ്ങടളാടകേ �ാജ്
ത്ിന�ടത് ടസർവ�ിൽ തടന് സൂ
ക്ഷിക്കുടേന്നും അമദേഹം അവ�ാശ
ടപ്പടു�യുണ്ായി.

��ാർപ്�ാ�ം, മ�ഷൻ�ാർഡിട� 
വിവ�ങ്ങളടെ അെിസ്ാനത്ിൽ മ�ാ
ഗസാധ്തയുള്വരുടെ ോപ്പിംഗ് പൂർ
ത്ീ��ികോനുള് ചുേത�യും സ്ിംഗ്ർ 
�്നികേ് വ�ോ�ി. 80.92 �ക്ഷം 
മ�ഷൻ �ാർഡുെേ�ളാണ് മ��ളത്ി
�ാട�യുള്ത്. അവ�ിൽ എത്ര �ക്ഷം 
ആള�ളടെ വിവ�ങ്ങൾ ഇതിന�ം 
വ�ോറ്റം ടചയേടപ്പട്ടു�ഴിഞ്ടവന്
തിടന സംബന്ധിച്ച് വ്ക്തതയില്. 

എന്തുട�ാണ്് സംസ്ാന സർ
കോർ ഇത്�ടോരു അതിപ്ധാനോയ 
�ാ�്ം വ��ാ�്ം ടചയോൻ സ്�ാ
�്�്നിടയ, അതും അമേ�ികേ 
ആസ്ാനോകേി പ്വർത്ിക്കുന് കു
പ്സിദ്ധോയ പാ�്�്മുള് ഒരു �്
നിടയ ടത�ടഞ്ഞടുത്തു? അതിടറെ ോ
നദണ്ഡോയിരുന്നു? ആമഗാള ടെണ്ർ 
എന്തുട�ാണ്് വിളിച്ചില്? എന്തുട�ാ
ണ്് േന്തിസഭയിൽമപാലം ചർച്ച ടച
യോടത �ഹസ്ോയി ��ാട�ാപ്പിട്ടു? 
എന്തുട�ാണ്് വ്വസ്�ൾ േ�ച്ടവ
ച്? മ��ളത്ിൽ വർഷങ്ങളായി പ്
വർത്ിക്കുന് മസ്ററ്റ് മഡറ്റ ടസറെറു�ള
ടെ ചുേത� വഹിച്ച ടപാതുമേഖ�ാ 
സ്ാപനോയ ട�ൽമട്ാണിടന ടെൻ
ഡ�ിൽമപ്പാലം എന്തുട�ാണ്് പടങ്ടു
പ്പിച്ചില്?

സ്ിംഗ് ളർ �്നിടയ സംബന്ധി
ച്ച് ഇതിന�ം പു�ത്് വന്ിട്ടുള് വിവ
�ങ്ങളടെ അെിസ്ാനത്ിൽ വിശ്ാ
സ്ത തീട�യിടല്ന്് ഐെി �ംഗ
ടത് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ികോണിച്ചിട്ടും 
പ�ിഗണികോൻ തയോ�ാ�ാടത ��ാറു
ോയി മുമന്ാട്ടുമപാ�ാൻ ഏ�പക്ഷീയ
ോയി സർകോർ തീരുോനിച്ചത് എന്തു
ട�ാണ്്? 

ട�ാമ�ാണമപാട�ാരു സാംക്രേി
� മ�ാഗവ്ാപനടത് തെയുന്തിന് 
മ�ാഗി�ളടെയും മ�ാഗസാധ്തയുള്
വരുടെയും വിവ�ങ്ങൾ മശഖ�ിക്കുന്
തിനും മപ്ാസസ്സ് ടചയ്യുന്തിനും സം
സ്ാനടത് ആമ�ാഗ് വകുപ്പിന് �ഴി
യില്ാടയന് സാഹച�്ം നി�വി�ില്

മല്ാ. സംസ്ാന സർകോർ ഇതിന�ം 
വി�സിപ്പിച്ച മസാഫ്് ടവയർ മവണ
ടേങ്ിൽ ഈയാവശ്ത്ിന് ഉപമയാ
ഗികോോയിരുന്നു. ടപാതുമേഖ�ാ 
സ്ാപനോയ ട�ൽമട്ാണിടറെ �ീ
ഴിൽ പ്വർത്ിക്കുന് മഡറ്റാ ടസറെറു
�ളടെ മസവനം സ്ീ��ികോോയിരു
ന്നു. പ��ം സർകോ�ിടറെ �ീഴിട� 
വിമശഷിച്ം മുഖ്േന്തി മന�ിട്ടുചുേത� 
വഹിക്കുന് ഐ.െി വകുപ്പ്, �ഹസ്ോ
യി സ്ിംഗ്ർ �്നിയുോയി മഡറ്റ 
��ാർ ഉണ്ാകോനാണ് മുതിർന്ത്. 
ഏതാണ് ഈ �്നി? അതിടറെ വി
ശ്ാസ്തടയന്താണ്? 

ആമ�ാഗ്�ംഗടത് വിവ�ങ്ങൾ 
ഇമന്വട� വ��ാ�്ം ടചയ്ിടെില്ാ
ത്, ഒരു ോർകേറ്റിംഗ് �്നി ോത്രോ
യ സ്ിംഗ്ർകേ് മ��ളത്ിട� ജനങ്ങള
ടെ പ്ധാനടപ്പടെ ആമ�ാഗ്വിവ�ങ്ങൾ 
വ�ോറുമ്ാൾ സംഭവിക്കുന്ത് പ്
തീക്ഷികോനാവാത് 
പ്ത്ാഘാതങ്ങളായി�ിക്കും. ��ാർപ്
�ാ�ം, വ്ക്തി�ളടെ സ്�ാ�് മസാ
ഷ്ൽ േീഡിയ അകേൗണ്�ളടെ വിശ
ദാംശങ്ങൾ ഈ �്നിയുടെ ടസർവ
�ിമ�യ്ക് അപ് മ�ാഡ് ടചയേടപ്പടും. െ്ി
റ്റർ, മഫസ്ബുകേ്, വാെ് സ് ആപ് വിവ
�ങ്ങളം �്നികേ് �ഭിക്കുന്നു. അതി
നർത്ഥം ആ വിവ�ങ്ങൾ സ്ിംഗ്ർ  
�്നികേ് എവ്ിധവം ഉപമയാഗികോ
നാവടേന്മല്?

സ്ിംഗ്ർ ഒരു സ്�ാ�് ോർകേറ്റിം
ഗ് �്നിയാണ്. ഓമ�ാ വ്ക്തിയും 
ഉപമയാഗിക്കുവാൻ സാദ്ധ്തയുള് 
ഉൽപന്ങ്ങളടെ ബ്രാൻഡു�ൾ തി�ിച്ച
�ിയാനും അഭിരുചി�ളം ശീ�ങ്ങളം 
തി�ിച്ച�ിയു�യും വ്ക്തി�ളടെ സ്�ാ
�്വിവ�ങ്ങടള ആധാ�ടപ്പടുത്ി അവ
ടയ ലോസിവഫ ടചയ്യു�യുോണ് 
ആദ്പെി.  ആ വിവ�ങ്ങൾ മപ്ാസ
സ്് ടചയ്തു വൻ�ിെ �്നി�ൾകേ് 
വ�ോറും.  മസാഷ്ൽ േീഡിയ ോമന
ജ് ടേറെ് സർവ്ീസ് എന്ാണ് ഇത�ിയ
ടപ്പടുന്ത്. 

മസാഷ്ൽ േീഡിയയിലൂടെ വിവ�
ങ്ങൾ മചാർത്ിടയടുക്കു�, ആള�ൾ 
ഉപമയാഗിക്കുന് ബ്രാൻഡു�ൾ ഏടത
ന്് �ടണ്ത്തു�, അവയ്ക് ോർകേറ്റിംഗ് 
സാദ്ധ്ത�ൾ എത്രമത്ാളടേന് വിവ
�ം ആമഗാള വിപണിടയ നിയന്തിക്കു
ന്വർകേ് വ�ോറു�. വിപണിടയ 
സംബന്ധിച്ച് ആ വിവ�ങ്ങൾ വി�മയ

സ്പികുംഗ്ലർ ഒരു സ്കാരഷ്യ 
മാർക്റ്റികുംഗക് ക്നിൊ
ണക്. ഓലരാ വഷ്യക്തിയുകും ഉപ
ലൊഗിക്വാൻ സാദ്ധഷ്യത
യുള് ഉൽപന്നങ്ങളുയെ 
ബ്ാൻഡുകൾ തിരിച്റിയു
കയുകും അഭിരുെികളുകും ശജീല
ങ്ങളുകും തിരിച്റിയുകയുകും 
വഷ്യക്തികളുയെ സ്കാരഷ്യ
വിവരങ്ങയെ ആധാരയപെ
ടുത്ി അവയെ ക്ാസി
കഫ യെയ്യുകയുമാണക് 
ആദഷ്യപെി.  ലപ്രാസസക്ക് യെ
യ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ വൻകി
െ ക്നികൾക്ക് കകമാ
റുകൊണക് അടുത്പെി.  
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�ിയതാണ്. അതുട�ാണ്തടന് വിവ�
ങ്ങൾ മശഖ�ിയ്കാൻ വഴിടയാരുകേി
ട�ാടുത് സംസ്ാന സർകോ�ിൽ നി
ന്നും അവർ മസവനത്ിന് പണം 
ഈൊക്കുന്ില്. അതിടറെ ആവശ്േി
ല്. മഡറ്റ �ച്ചവെത്ിലൂടെ �്നിയ്ക് 
വളട�ടയളപ്പം മ�ാെി�ൾ സ്ാദി
കോം. അതിന്, മ��ളത്ിട� ആമ�ാ
ഗ്മേഖ�യുോയി എന്താണ് ബന്ധം? 
ട�ാമ�ാണമൂ�ം ജനങ്ങൾ മ�ാഗഭീതി
യിൽ �ഴിയുമ്ാൾ, അതിടന ഒരു 
അവസ�ോകേിോറ്റിട�ാണ്് ജനങ്ങള
ടെ സ്�ാ�്വിവ�ങ്ങൾ ഒരു ആമഗാള
�്നികേ് മചാർത്ിട�ാടുക്കുന്നുടവ
ന്  അതീവ കുറ്റ��ോയ നെപെിയാ
ണ് സംസ്ാന ഗവൺടേറെ് നിർവ്ഹി
ക്കുന്ത്. 

അമതാടൊപ്പം, ഇപ്പ�ഞ്ഞ മസാ
ഷ്ൽേീഡിയ ോമനജ് ടേറെ് സർവ്ീ
സിലൂടെ മശഖ�ിക്കുന് വിവ�ങ്ങൾ 
വ�വശംടവച്ട�ാണ്് പൗ�സമൂഹ
ടത് സാമൂഹി� നി�ീക്ഷണത്ിന് വി
മധയോകോം എന് വ�ിയ അപ�െ
വം പതിയി�ിക്കുന്നു. അതുട�ാണ്്, 
മ�വ�ം വിവ�മചാർച്ചമയാ വിവ�മോ
ഷണമോ ോത്രേല് ഇതിലൂടെ സംഭവി
കോൻ മപാകുന് വിപത്തു�ൾ. ഈ 
വ�യ്കള്ി�ാകുന്വരുടെ സ്�ാ�്വി
വ�ങ്ങൾ ഉപമയാഗിച്ച് ഭ�ണകൂെത്ി
ടറെ വിവിധങ്ങളായ �ഹസ്ഏജൻസി

�ൾകേ് പൗ�ന്മാട� പ�വിധത്ിൽ 
മവടെയാൊനും �ഴിയും. സാമ്ാജ്ത്ഏ
ജൻസി�ൾക്കും ഇത്�ം വിവ�ങ്ങൾ 
എളപ്പത്ിൽ മചാർത്ിടയടുകോം. 

സ്ിംഗ്ർ �്നി അവരുടെ ടസർവ
�ിൽ മശഖ�ിക്കുന് വിവ�ങ്ങൾ മ�ാ�
ടത് േടറ്റാരു ഏജൻസിക്കും വ�ോ
�ില്ാടയന്് എന്താണു�പ്പ്? ഒരു ഉ�പ്പു
േില്. എന്നുോത്രേല് �്നിയ്ക് ആമ�ാ
ഗ്മേഖ�യുോയി ഒരു ബന്ധവേിടല്
ന്് �്നി തടന് വ്ക്തോകേിയിട്ടുമു
ണ്മല്ാ. മഡറ്റ നി�ീക്ഷണവോയി  

ബന്ധടപ്പടെ് ഇന്ത്യിൽ ശക്തോയ നി
യേസംവിധാനങ്ങൾ നി�വി�ില്ാത്
തുട�ാണ്ാണ് അമേ�ികേൻ നിയേ
ത്ിന് �ീഴി�ായാലം സാ�േില് 
എന്് തീരുോനിച്ച് സ്ിംഗ്ട� ടത�
ടഞ്ഞടുത്തുടതന് ഐ.െി ടസക്രടെ�ിയു
ടെ വാദം എത്ര ബാ�ിശോണ്. അമേ
�ികേയിട� നിയേേനുസ�ിച്മപാലം, 
ആമ�ാഗ് ഇൻഷ്�ൻസ് മപാർടെബി
�ിറ്റി ആറെ് അകേൗണ്ബി�ിറ്റി ആക്ട് 
(HIPAA) പ്�ാ�മുള് �ംലൈയിൻസ് 
സർടെിഫികേറ്റ് സ്ിംഗ് ളർ �്നികേ് 
ഇല്ാടയന് �ാ�്വം േ�ച്ടവയ്കടപ്പട്ടു. 
അമപ്പാൾ,  ആമ�ാഗ്വിവ�ങ്ങൾ 
വ��ാ�്ം ടചയ്് പ�ിചയേില്ാത് 
ഒരു �്നികേ്, ആധി�ാ�ി�തയില്ാ
ത് വിമദശസ്ാപനത്ിന,് വി�ടപ്പ
ടെ ടപാതുജനാമ�ാഗ് വിവ�ങ്ങൾ 
വ�ോ�ാൻ തീരുോനിച്ചതിലൂടെ ജന
ങ്ങളടെ സ്�ാ�്തയുടെ മേൽ �െന്നു
�യ�ാനാണ് യഥാർത്ഥത്ിൽ അവ
സ�ം തു�ന്നുട�ാടുത്ി�ിക്കുന്ത്. 
ആമ�ാഗ്മസതുവിലൂടെ മ�ന്ദ്രസർകോ
രും, സ്ിംഗ് ളർ ��ാ�ിലൂടെ സംസ്ാന 
സർകോരും ടപാതുജനങ്ങളടെ സ്�ാ
�്അവ�ാശങ്ങളാണ് ചവിടെിടേതിക്കു
ന്ത്. അവയുടെ പ്ത്ാഘാതങ്ങൾ 
മ�ാവിഡ് �ാ�ത്ിന് മശഷോയി�ി
ക്കും കൂടുത�ായി നാം അനുഭവിമകേ
ണ്ിവരുന്ത്.

ആലരാഗഷ്യവിവരങ്ങൾ 
കകകാരഷ്യകും യെയ്തക് പരിെ
െമില്ലാത് ഒരു ക്നി
ക്ക്, ആധികാരികതെില്ലാ
ത് വിലദശസ്ാപനത്ി
ന,ക് വിലയപെട് യപാതുജനാ
ലരാഗഷ്യ വിവരങ്ങൾ കക
മാറാൻ തജീരുമാനിച്തിലൂ
യെ ജനങ്ങളുയെ സ്കാരഷ്യ
തയുയെലമൽ കെന്നുകെ
റാനാണക് െഥാർത്ഥ
ത്ിൽ അവസരകും തുറന്നു
യകാടുത്ിരിക്ന്നതക്. 
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േടറ്റല്ാ സംസ്ാനങ്ങടളയുംമപാ
ട�, പുതുതായി രൂപീ��ികേടപ്പടെ 
�ണ്് യൂണിയൻ ടെ�ിടെ�ി�ളായ ജമ്മു
-�ാശ്ീരും �ഡാക്കും, വിമശഷിച്ച് 
ജമ്മു-�ാശ്ീർ, മ�ാവിഡ്-19 പ�ർച്ച
വ്ാധിയുടെയും മ�ാ�്ഡൗണിടറെയും 
ട�ടുതി�ൾ വ�ിയ അളവിൽ മന�ിട്ടു
ട�ാണ്ി�ിക്കു�യാണ്. ഏപ്ിൽ േദ്ധ്
മത്ാടെ ജമ്മു�ാശ്ീ�ിൽ 300 മ�ാഗ
ബാധിതരുണ്ായിരുന്നു. അതിൽ 30 
മപർകേ് മ�ാഗം മഭദോകു�യും 4 മപർ 
േ�ിക്കു�യും ടചയ്തു. �ാജ്ടോന്ാട� 
ഈ വ്ാധിടകേതിട�യുള് മപാ�ാടെ
ത്ിൽ മുഴു�ിയി�ിക്കുമ്ാൾ, �ാശ്ീ�ി
ടന സംബന്ധിച്ചിെമത്ാളം ദൂ�വ്ാപ
�ോയ പ്ത്ാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന് 
നെപെി�ളോയി മ�ന്ദ്ര ബിടജപി 
സർകോർ മുമ്ാടെ് മപാകു�യാണ്. 
�ാശ്ീ�ിട� പുതിയ സ്ി�വാസ നിയ
േം ഇതിടനാരുദാഹ�ണോണ്.

എല്ാവരുത്ടയം ശ്രദ് കോവിഡ് 
-19 പേർച്ചവ്ാധിയിലായിരിത്ക്ക 
നടത്തുന്ന ഗൂഢനീക്കങ്ങൾ

മ�ാ�്ഡൗൺ �ാ�യളവിൽ, 
2020 ഏപ്ിൽ 1ന്, മ�ന്ദ്ര ഗവടമെറെ് 
�ാശ്ീ�ിന് ബാധ�ോയ ഏതാനും നി
യേങ്ങൾ പ്ഖ്ാപിച്. ഇന്ത്ൻ പൗ�
ന് �ാശ്ീ�ിൽ സ്ി�വാസത്ിന് അവ
�ാശം നൽകുന് നിയേവം ഇതിൽ 
ഉൾടപ്പടുന്നു. ജമ്മു-�ാശ്ീ�ിട� 1.2 
മ�ാെി വരുന് ജനങ്ങടള ബാധിക്കുന് 
ഒരു നിയേം വളട� അശ്രദ്ധോയാണ് 
തയോ�ാകേിയടതന് വിേർശനമുയർന്
തിനാൽ 72 േണിക്കൂ�ിനുള്ിൽ മ�ന്ദ്ര
ഗവടമെറെിന് അതിൽ ോറ്റം വരുമത്
ണ്ി വന്നു. പുതിയ നിയേപ്�ാ�ം 15 

വർഷം �ാശ്ീ�ിൽ താേസിച്ചിട്ടുള്വർ
ക്കും 7 വർഷം അവിടെ പഠിച്ച് 
പത്ാംലോസിമ�ാ പന്തണ്ാംലോസി
മ�ാ പ�ീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുള്വർക്കും 
സ്ി� താേസത്ിന് അർഹത �ഭി
ക്കും. കൂൊടത, 10 വർഷം �ാശ്ീ�ിൽ  
മജാ�ി ടചയ്ിട്ടുള് മ�ന്ദ്രഗവടമെറെ് 
ഉമദ്ാഗസ്ർക്കും അവിടെ സ്ി�വാ
സത്ിന് മയാഗ്ത ഉണ്ാകും.

2019 ആഗസ്റ് 5ന് ബിടജപി നയി
ക്കുന് മ�ന്ദ്രഗവടമെറെ് ഭ�ണഘെനയു
ടെ 370-ാം വകുപ്പ് �ദോകേിയമതാടെ 
�ാശ്ീ�ിടറെ ഭൂേിശാസ്തപ�വം �ാഷ്ട്രീയ
വോയ പദവി�ളിൽ വ�ിയോറ്റം 
വന്ിരുന്നു. �ാജഭ�ണം നി�നിന് �ാ
ശ്ീ�ിടന ഇന്ത്ൻ യൂണിയമനാെ് മചർ
ത്മപ്പാൾ ഉണ്ാകേിയ ��ാ�ിടറെ സു

പ്ധാന ഭാഗോയിരുന്നു 370-ാം വകുപ്പ്. 
ഇതുപ്�ാ�ം അവിടെ സ്ി�ോയി 
വസിക്കുന്വർകേ് ടതാഴി�ിനും 
സ് മ�ാളർഷിപ്പിനും ഭൂേി സ്ന്തോക്കു
ന്തിനുമുള് അവ�ാശങ്ങൾ �ഭിച്ചിരു
ന്നു. ഈ വകുപ്പ് �ദോകേിയമതാടെ ഈ 
അവ�ാശങ്ങടളല്ാം ഇല്ാതായി. 
അമതാടൊപ്പംതടന്, വി�സനം ഉ�
പ്പാകോടനന് മപ�ിൽ ജമ്മു�ാശ്ീ�ിന് 
ഉണ്ായിരുന് പ�ിേിതോയ സ്യംഭ�
ണാവ�ാശവം എടുത്തു�ളഞ്. ജന
സംഖ്ാ സംബന്ധോയ ോറ്റങ്ങളിൽനി
ന്് പതിറ്റാണ്�ളായി �ഭിച്ചിരുന് 
സം�ക്ഷണവം ഇതുവഴി ഇല്ാതായി. 
തുെർന്് ജമ്മു-�ാശ്ീ�ിടന, ജമ്മു
-�ാശ്ീർ, �ഡാകേ് എന്ിങ്ങടന �ണ്് 
മ�ന്ദ്രഭ�ണ പ്മദശങ്ങളായി വിഭജിച്. 
ഇതുമൂ�ം മ�ന്ദ്രഗവടമെറെിടറെ മന�ിട്ടു
ള് ഭ�ണത്ിൻ �ീഴി�ാകു�യും തമദേ
ശീയർകേ് സ്ന്തം ഭാവി നിർണയികോ
നുള് എല്ാ അവ�ാശങ്ങളം നഷ്ോകു
�യും ടചയ്തു. ഇമതാടെ സർവ്ശക്തോ
യിത്ീർന് മ�ന്ദ്രഗവടമെറെ് എട്ടുോ
സം തി�യുംമുമ്പുതടന്, അതും �ാജ്
ോട� ോ��ോടയാരു  പ�ർച്ച വ്ാ
ധിടകേതിട� ടപാരുതുന്തിൽ ശ്രദ്ധ 
മ�ന്ദ്രീ��ിച്ചി�ിക്കുമ്ാൾ, സ്ി�വാ
സം സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിയേവം 
ട�ാണ്വന്ി�ിക്കുന്നു. ഇകോ�്ം, ഏഴു
ോസടത് വീട്ടുതെങ്�ിനുമശഷം സ്
തന്തനാകേടപ്പടെ ജമ്മു-�ാശ്ീർ മുൻ മു
ഖ്േന്തിയും നാഷണൽ മ�ാൺഫ�ൻ
സ് വവസ് പ്സിഡന്ോയ ഒേർ 
അബ്ദുള് തടറെ വിേർശനത്ിൽ എടു
ത്തുപ�ഞ്ഞിരുന്നു. ''നമ്മുടെ എല്ാ ശ്രേ
വം ശ്രദ്ധയും മ�ാവിഡ് 19 ടനതി�ായ 
മപാ�ാടെത്ിൽ മ�ന്ദ്രീ��ിമകേണ് 

രാജഭരണകും നിലനിന്ന 
കാശ്ജീരിയന ഇന്ഷ്യൻ യൂ
ണിെലനാെക് ലെർത്
ലപൊൾ ഉണാക്ിെ കരാ
റിയറെ സുപ്രധാന ഭാഗമാ
െിരുന്നു 370-ാകും വകുപെക്. 
ഇതുപ്രകാരകും അവിയെ 
സ്ിരമാെി വസിക്ന്ന
വർക്ക് യതാഴിലിനുകും 
സക് ലകാെർഷിപെിനുകും ഭൂമി 
സ്ന്മാക്ന്നതിനുമുള് 
അവകാശങ്ങൾ ലഭിച്ിരു
ന്നു. ഈ വകുപെക് റദോക്ിെ
ലതായെ ഈ അവകാശ
ങ്ങയെല്ലാകും ഇല്ലാതാെി
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സേയത്ാണ് മ�ന്ദ്രഗവടമെറെ് സൂത്ര
ത്ിൽ ഇങ്ങടനടയാരു നിയേം ട�ാ
ണ്വന്ി�ിക്കുന്ത്. അക്രേത്ിനുമേൽ 
അപോനംകൂെി സഹിമകേണ് അവസ്
യാണ് എല്ാ പ�ി�ക്ഷ�ളം �ാറ്റിൽ 
പ�ത്തുന് ഈ നിയേം 
സൃഷ്ിച്ചി�ിക്കുന്ത്'', എന്ാണ് അമദേ
ഹം പ�ഞ്ഞത്. സംസ്ാനപദവി പുനഃ
സ്ാപികേണടേന്നും ജമ്മു-�ാശ്ീ�ിൽ 
ടത�ടഞ്ഞടുപ്പ് നെത്ണടേന്നും അമദേ
ഹം ആവശ്ടപ്പട്ടു. ''ജമ്മു-�ാശ്ീ�ിട� 
ജനങ്ങടള ഭ�ികോനുള് നിയേങ്ങൾ
കേ് അവർതടന് രൂപംനൽമ�ണ് 
സേയം അതിക്രേിച്ചി�ിക്കുന്നു. �ാവി
ട� നിയേങ്ങൾ പെച്ണ്ാക്കു�യും 
വവകുമന്�ോകുമ്ാൾ അതിൽ ോ
റ്റംവരുത്തു�യും ടചയ്യുന് മ�ന്ദ്രഗവ
ടമെറെിടറെ ദയാദാക്ഷിണ്ങ്ങൾകേ് 
വിട്ടുട�ാടുകോനുള്തല് അത്'' എന്നും 
അമദേഹം അഭിപ്ായടപ്പട്ടു. 

പുതിയ സ്ിരവാസ  
നിയമതെിത്നതിത്ര  
രൂക്വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നു

പ്ഖ്ാപിക്കു�യും ദിവസങ്ങൾക്കു
ള്ിൽ മഭദഗതി വരുത്തു�യും ടചയ് 
പുതിയ സ്ി�വാസ നിയേം ജമ്മു
-�ാശ്ീ�ിട� നി�വധി മ�ന്ദ്രങ്ങളിൽ
നിന്് വിേർശനങ്ങൾ ക്ഷണിച് വരു
ത്തു�യുണ്ായി. ജമ്മു-�ാശ്ീ�ിന് ''ടവ
ളിയിലള്വർകേ് സ്ി�വാസ മ�ന്ദ്ര
ങ്ങൾ'' സ്ാപികോടേന്ത് �ാശ്ീ�ി�
ളിൽ ഭയം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്. ഇത് ''ജന
സംഖ്ാപ�ോയ �െന്നു�യറ്റത്ിന്'' 
ഇെയാക്കുടേന്് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്ായ
ടപ്പടുന്നു.

വി�േിച്ച എയർ വവസ് ോർഷലം 
370-ാം വകുപ്പ് �ദോകേിയതിടനതിട� 
സുപ്ീംമ�ാെതിയിൽ മ�സ് ഫയൽ 
ടചയ്യാളോയ �പിൽ �ാ�് പ�യുന്
ത്, ''കുത്സിത ോർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സ്ി�
താേസകോട� സൃഷ്ി''കോനുള് ഏർ
പ്പാൊണ് ഇടതന്നും ''�ാശ്ീ�ി�ടള 
ഇത് തീർച്ചയായും മവദനിപ്പി
ക്കു''ടേന്നുോണ്. ''�ഴിഞ്ഞ 15 വർഷ
ത്ിനുള്ിൽ ജമ്മുവിൽനിന്് അധി�ം
മപർ �ാശ്ീ�ിമ�യ്ക് വന്ിടെില് എന്
തിനാൽ ഈ വിജ്ഞാപനം ജമ്മു മേഖ
�യിൽ ച�നമുണ്ാക്കു''ടേന്നും അമദേ
ഹം അൽജസീ� ടെ�ിവിഷമനാെ് പ�
ഞ്. ''ഇത് പ്തീക്ഷിച്ചതാടണന്നും 
370-ാം വകുപ്പ് �ദോകേിയതുതടന് പു�
ത്തുള്വട� ഇവിടെടകോണ്വന്് താേ
സിപ്പിച്ച് സംസ്ാനത്ിടറെ ജനസം

ഖ്ാഘെന ോറ്റിടയടുകോനായിരു
ടന്''ന്നും നിയോദ്ധ്ാപ�നായ ടപ്ാ
ഫ. മഷഖ് ഷൗകേത്് ഹുവസൻ പ�
യുന്നു. ''ഇനി പ� വിഭാഗങ്ങളിൽടപ്പടെ 
ഇന്ത്ൻ വാസമ�ന്ദ്രങ്ങൾകേ് നിയേ
സാധുത വ�വരു''ടേന്നും അമദേഹം 
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. േനുഷ്ാവ�ാശ വാ
ദിയയായ ഖു�ാം പർമവസ് പ�യുന്നു: 
''ഇതിന�ംതടന് രൂക്ഷോയ ടതാഴി
�ില്ായ്മപ്ശ് നം നി�നിൽക്കുന് ജമ്മു
-�ാശ്ീ�ിൽ ഇനി പു�ത്തുനിന്നുള്വർ 
ക്കും ടതാഴി�ിന് അവ�ാശവാദമുന്
യികോം. ടതാഴിൽ �ഹിത�ായ �ാശ്ീ
�ി യുവാകേളടെ താല്പ�്ത്ിന് എതി
�ായിട്ടുള്താണ് ഈ നിയേം.'' 

ഈ നിയേം ജമ്മു-�ാശ്ീ�ിട� ജന
സംഖ്ാ ഘെനയിൽ സാ�ോയ ോറ്റം 
വരുത്തുടേന്നും തമദേശവാസി�ളായ, 
അഭ്സ്വിദ്രും അല്ാത്വരുോയ, യു
വാകേളടെ 'ടതാഴി�ിനുള് അവ�ാശം' 
നഷ്ടപ്പടുത്തുടേന്നുോണ് ജമ്മു-�ാശ്ീ
�ിട� �ണ്് പ്മുഖ പാർടെി�ളായ പി
ഡിപിയും നാഷണൽ മ�ാൺഫ�ൻ
സും ത�പ്പിച്പ�യുന്ത്. ആമ�ാടും 
ആമ�ാചികോടത, അർദ്ധ�ാത്രിയിൽ 
ഒരു ഉത്�വി�കേിയാണ്, ഇത്രയും പ്
ധാനടപ്പടെ ഒരു �ാ�്ത്ിൽ തീരുോന
ടേടുത്ത് എമന്ാർകേണം.

പ്തീക്ഷിച്ചമപാട�തടന്, ആഹ്ാ
ദഭ�ിത�ായ ബിടജപി വക്താകേളം 
മനതാകേളം ഈ നീകേടത് പ്�ീർ
ത്ിച്. ദീർഘ�ാ�ടത് ആമ�ാചന
�ൾക്കും ആസൂത്രണങ്ങൾക്കും മശഷം 
പെിപെിയായി നെപ്പി�ാകേിയ പദ്ധതി
യാണിടതന് �ാ�്ം അവർ േ�ച്വയ്ക
ന്നുേില്. ''ജമ്മു�ാശ്ീ�ിട� ബിടജപി 
മനതാകേൾ ദീർഘ�ാ�ം നെത്ിയ കൂ
െിയാമ�ാചന�ളം പ�ിശ്രേങ്ങളോണ് 
ഈ നിയേം നി�വിൽ വന്മതാടെ 
സാക്ഷാത്കേ�ികേടപ്പടെി�ിക്കു
ന്''ടതന്നും ''ഗവടമെറെ് മേഖ�യില
ള് മുഴുവൻ ടതാഴി�വസ�ങ്ങളം ജമ്മു
-�ാശ്ീ�ിട� യുവാകേൾകോയി ോറ്റിവ
ച്ചി�ിക്കു�യാടണ''ന്നും ബിടജപിയുടെ 
ഉന്ത മനതൃത്ടത് പ്ശംസിച്ട�ാ 
ണ്് പാർടെിവക്താവ് അൽത്ാഫ് താ
ക്കൂർ പ�യുന്നു. ജമ്മു-�ാശ്ീ�ിട� ബി
ടജപി ജന�ൽ ടസക്രടെ�ി, അമശാ�് 
�ൗൾ അഭിോനമത്ാടെ പ�യുന്നു: 
''ഞങ്ങൾ ഇതിനുമവണ്ി ഉ�ച്നി�
ട�ാള്ളു�യായിരുന്നു. ജമ്മു-�ാശ്ീ�ിൽ 
ഇന്് എല്ാവരും സന്തുഷ്�ാണ്. 15 
വർഷകോ�ം ഇവിടെ താേസിച്ചവർ
കോണ്, അല്ാടത ടവളിയിലള്വർകേ

ല്, ഈ നിയേംവഴി പ്മയാജനം �ഭി
ക്കുന്ത്.'' അതായത് ടവളിയിലള്വർ 
വന്് 15 വർഷം താേസിച്ച് സ്ി�വാ
സി�ളായി ോറുന്തിടന അവർ സ്ാ
ഗതംടചയ്യുന്നു; ജനസംഖ്ാഘെനയിൽ 
ോറ്റം വരുത്ാനുള് ആസൂത്രിത നീകേ
ങ്ങടള പിന്തുണയ്കന്നു. എന്ാൽ ജമ്മു
വിട� ബിടജപി മനതാകേൾ മ�ന്ദ്ര 
ആഭ്ന്ത� േന്തിയും ബിടജപി ത�വ
നുോയ അേിത് ഷാടയ ആശങ്�ൾ 
അ�ിയിച്ചിട്ടുണ്്. 

�ാശ്ീ�ിട� �ാഷ്ട്രീയ മനതാകേളടെ
യും ബുദ്ധിജീവി�ളടെയും 
പ്തി��ണങ്ങളിൽനിന്്, ബിടജപിയു
ടെ നിയേനിർമ്മാണമത്ാടുള് �ാശ്ീ
�ിടറെ പ്തി��ണം വ്ക്തോണ്. �ാ
ശ്ീർ ഇന്ത്മയാെ് 
കൂടെിമച്ചർകേടപ്പടെമപ്പാൾ, നാഷണൽ 
മ�ാൺഫ�ൻസ് മനതാവ് മഷഖ് 
അബ്ദുള്യുടെ മനതൃത്ത്ിൽ  �ാശ്ീ
�ി ജനത യാടതാരു വവേനസ്വം കൂ
ൊടത അത് അംഗീ��ിച്. എന്ാൽ 
സ്ി�വാസത്ിനുള് അവ�ാശം 
അവട� സംബന്ധിച്ചിെമത്ാളം വള
ട� പ്ധാനടപ്പടെതും വവ�ാ�ി�വോ
യ ഒരു പ്ശ് നോണ്. ദീർഘ�ാ�ോയി 
അവർ ഈ വിഷയത്ിൽ മപാ�ാടെ
ങ്ങൾ നെത്തുന്നു. എന്ാൽ ഇടതാന്നും 
പ�ിഗണികോത് ബിടജപി മനതൃത്
വം മ�ന്ദ്ര ഗവടമെന്ം ഇതുട�ാണ്ം 
അവസാനിപ്പികോൻ മപാകുന്ില്. പു�
മേയ്ക് നിർമദോഷടേന്് മതാന്നുന് പ� 
സൂത്രപ്പണി�ളം അവർ ഈ മ�ാ
�്ഡൗൺ �ാ�യളവിൽ വ�ടകോ
ണ്ിട്ടുണ്്. ഇത് ഗൗ�വാവഹോയ പ�ി
മശാധന ആവശ്ടപ്പടുന്നുണ്്.

ോശ്ീരി ജനതയ്ക്കുകമൽ നാശം  
വിതയ്ക്കുന്ന അനന്തര നടപടിേൾ

ഏപ്ിൽ 8ന് ജമ്മു-�ാശ്ീർ മ�ന്ദ്രഭ
�ണ പ്മദശടത് ഗവടമെറെ് ശ്രീനഗ
�ിട� �ണ്് സുപ്ധാന ജ�ാശയങ്ങളാ
യ ഡാൽ, വനജീൻ തൊ�ങ്ങളിൽ 
ഹൗസ് മബാട്ടു�ളടെ പ്വർത്നങ്ങൾ 
നിയന്തിക്കുന്തുോയി ബന്ധടപ്പടെ 
ഒരു ഉത്�വ് പു�ടപ്പടുവിച്. പുതിയ 
ഹൗസ് മബാട്ടു�ളടെയും ശികോ��ള
ടെയും നിർമ്മാണം ഇതിലൂടെ തെയു�
യും നി�വിലള്വടയ �ഭ്ോയ സൗ
��്ങ്ങളടെ അെിസ്ാനത്ിൽ ത�ം
തി�ിക്കു�യും ടചയ്തു. പ്ത്ക്ഷത്ിൽ 
ഇത് വരുംത�മു��ൾകോയി ഈ 
ജ�ാശയങ്ങൾ സം�ക്ഷിക്കു�ടയന് 
�ക്ഷ്ംവച്ള് നെപെിയായിരുന്നു. 
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തൊ�ങ്ങൾ േ�ിനോകോതി�ികോനു
ള് ോർഗ്ഗനിർമദേശങ്ങളം മുമന്ാട്ടുവച്. 
ടൂ�ിസ്റ്റു�ൾകേ് സമന്താഷ��വം സഹാ
യ��വോയ അന്ത�ീക്ഷം ഉ�പ്പാകേി
ടകോണ്് സുസ്ി�ോയ ടൂ�ിസവി�സ
നവം അവത�ിപ്പിച്. ഇപ്�ാ�ം ടൂ�ി
സം വി�ാസം മനെിയാൽ ഹൗ
സ് മബാട്ടു�ളടെയും ശികോ��ളടെയും 
ഉെേസ്ർകേ് അതിൽനിന്് സ്ി�വ
രുോനം �ഭിക്കുടേന്നും അവർകേ് സു
സ്ി�ോയ ജീവമനാപാധി ഉ�പ്പാ
കോൻ �ഴിയുടേന്നും അവ�ാശടപ്പട്ടു. 
ഇതിനായി ഉെേ�ൾ ചി� ടപാതുവാ
യ ഉപാധി�ൾ അംഗീ��ിക്കു�മയ 
മവണ്ടൂ. ഗവടമെറെ് രൂപീ��ിക്കുന് 
ഒരു ഉപമദശ� സേിതി മു്ാട� 
മബാട്ടു�ൾ �ജിസ്റർ ടചയ്യു�യും കൃത്
സേയത്് അവ പുതുക്കു�യും മവണ
ടേന്നും ഉത്�വിൽ പ�യുന്നു.

പു�മേയ്ക് നിർമദോഷവം പ�ിസ്ി
തി സൗഹൃദവം വി�സമനാന്മുഖവോ
യ ഈ നയം �ാശ്ീ�ിട� സാധാ�ണ
കോ�ായ മബാടെ്, ശികോ� ഉെേ�ൾകേ് 
ഹാനി��ോയ ഉള്െകേമത്ാടുകൂെിയു
ള്താടണന് സൂചന�ൾ നൽകുന്നു
ണ്്. ഒരു ഉമദ്ാഗസ് സേിതിയുടെ മു
്ാട� �ജിസ്റർ ടചയോടത ഇനി 
മബാടെ് ഓെികോനാവില്. കൂടുതൽ വി
മനാദസഞ്ചാ�ി�ടള  ആ�ർഷിക്കുന്, 
കൂടുതൽ �ാഭം �ാകോകേിയുള് സു
സ്ി� ടൂ�ിസത്ിടറെ മപ�ിൽ ഈ 
സേിതി പ� ഉപാധി�ളം 
മുമന്ാട്ടുവയ്കാനിെയുണ്്. മബാട്ടു�ളിട� 
സൗ��്ങ്ങൾ ടേച്ചടപ്പടുത്തുവാനും 
മോെിപിെിപ്പിക്കുവാനുടോടകേയുള് 
നിർമദേശങ്ങൾ ഇമപ്പാഴടത് ഉെേ
സ്ർകേ് താങ്ങാനാവന്തായി�ികേി
ല്. മഗാവ മപാലള് സ്�ങ്ങളിൽ ടൂ�ി
സ്റ്റു�ൾകേ് ഒരുകേിടകോടുക്കുന് സൗ�
�്ങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് േനസ്സി�ാ
കോം. േറുവശത്്, ടൂ�ിസം �ാഭ��ോ
യ മേഖ�യാകുന്മതാടെ വൻ�ിെ 
മ�ാർപ്പമ�റ്റു�ൾ ഇവിമെയ്ക് �െന്നുവ�ി
�യും നി�വിലള് സാധാ�ണകോ�ാ
യ മബാട്ടുെേ�ടള പു�ന്തള്ളു�യും ടച
യ്യും. ഇവർ ജീവമനാപാധി�ൾ നഷ്
ടപ്പടെ് വൻ�ിെകോരുടെ ആശ്രിത�ായി 
�ഴിമയണ്ിവരും.

പുതിയ സ്ി�വാസ നിയേം ഉണ്ാ
കേിയമപ്പാൾ ഗവടമെറെ് ട�ാമ�ാണ 
പ�ർച്ചവ്ാധി �ണകേിട�ടുത്മത
യില്. എന്ാൽ, �ക്ഷകേണകേിന് 
�ഷ്ൻ മപാലൈാർ േ�ങ്ങൾ ടവടെി വീഴ്ത്തു
ന് �ാ�്ത്ിൽ, പത്് ജില്�ളിട�

യും ടഡപയൂടെി �മ്മീഷണർോ�െങ്ങുന് 
ജമ്മു-�ാശ്ീർ ഗവടമെറെ്, തിടുകേത്ി
�ാണ് തീരുോനടേടുത്ത്. 

ഏപ്ിൽ ോസത്ിൽ 
പുഷ്പിക്കുന്തിനുമു്്  അതിമവഗ
ത്ിൽ ഒ�ാഴ്ചട�ാണ്് നെപ്പി�ാകോ
നായി ഏപ്ിൽ ആദ്വാ�ംതടന് 
ഉത്�വിട്ടു. ഈ േ�ങ്ങളിൽനിന്് 
ഉതിരുന് പൂട്ാെി ശ്ാസതെസ്സമു
ണ്ാക്കു�യും മ�ാവിഡ് 19 മ�ാഗബാ
ധയ്ക് �ാ�ണോകു�യും ടചയ് മതകോ
ടേന് ആശങ്യുടെ അെിസ്ാനത്ി
�ാണ് ഈ നെപെി. സംസഥാനത്ാ
�ടടെ ട�ാമ�ാണ വവ�സ് മ�ാഗി�
ളടെ എണ്ം ഇമപ്പാൾത്ടന് വർദ്ധി
ക്കു�യാണ്. ഈ േ�ങ്ങൾ ടവള്ം 
വ�ിടച്ചടുക്കുന്വയാടണന്നും ഭാവി
യിൽ ജ�ക്ഷാേമുണ്ാകുടേന്നും ചി� 
തമദേശവാസി�ൾ ആശങ്ടപ്പടുന്നുണ്്. 
എന്തായാലം ടപൺവർഗത്ിൽടപ്പടെ 
മപാലൈാർ േ�ങ്ങൾ വച്പിെിപ്പികേരു
ടതന്നും നി�വിലള്വടയ ടവടെികേള
യണടേന്നും ഉത്�വിൽ പ�യുന്നു. പൂ
ട്ാെി ടപാതുവിൽ അ�ർജി ഉണ്ാ
ക്കു�യും ചി�യാള�ൾകേ് ശ്ാസതെ
സ്സവം േറ്റുമുണ്ാക്കു�യും ടചയ്യുടേന്ത് 
വസ്തുതയാണ്. എന്ാൽ ഇത് മ�ാവി
ഡ് 19 ടറെ വവ�സ് വാഹ��ാകുടേ
ന്് മ�ാ�ടത്ാ�ിെത്തും ടതളിയിച്ചി
ടെില്. ശാസ്തീയോയ ടതളിവ�ളില്ാ
ടത ഇങ്ങടനടയാരു നെപെി സ്ീ��ി
ക്കുന്ത് പ�ിസ്ിതിവാദി�ളടെ �ടു
ത് എതിർപ്പിന് �ാ�ണോയിട്ടുണ്്. 

ഒരു വിഭാഗം ടചറു�ിെ �ച്ചവെകോരു
ടെ വരുോന ോർഗം കൂെിയാണ് ഈ 
േ�ങ്ങൾ. 1981 -82ൽ മ�ാ�ബാങ്ിടറെ 
ആഭിമുഖ്ത്ിൽ  സാമൂഹ് വനവൽ
കേ�ണത്ിടറെ ഭാഗോയാണ് ഇവ 
വച്പിെിപ്പിച്ചത്. ഇന്് ഏ�മദശം 
ഒരു മ�ാെിയിമ�ട� േ�ങ്ങളണ്്. ഗവ
ടമെറെിടറെ നിരുത്�വാദപ�വം 
നിർദേയവോയ സേീപനം ഇവിടെ വ്
ക്തോണ്. ഇവ വച്പിെിപ്പിച്ചമപ്പാൾ 
അത് അ�ർജിയുണ്ാക്കുടേമന്ാ ടവ
ള്ം വ�ിടച്ചടുക്കുടേമന്ാ ഒന്നും പ�ി
ഗണിച്ചില്. ഇമപ്പാൾ ഒരു പ�ർച്ചവ്ാ
ധി പെർന്നുപിെിച്ചമപ്പാൾ യാടതാരു 
ശാസ്തീയ പ�ിമശാധനയും നെത്ാ
ടത �ക്ഷകേണകേിന് േ�ങ്ങൾ ഒറ്റയ
െികേ് ടവടെിടവളപ്പികോൻ തീരുോനി
ച്ചി�ിക്കുന്നു. ഇങ്ങടന ടവളപ്പിടച്ചടുക്കു
ന് ഭൂേിട�ാണ്് �ാശ്ീ�ി ജനതയ്ക് 
എന്താണ് ഗണം? അത് ഭൂേി ോഫിയ
�ളടെ വ��ളിട�ത്തുമോ? പുതിയ 
സ്ി�വാസ നിയേം �ാശ്ീ�ി�ളടെ 
അവ�ാശങ്ങൾക്കുമേൽ �െിഞ്ഞാണി
ടെി�ിക്കുന് പശ്ാത്�ത്ിൽ ഈ 
ആശങ്�ൾകേ് 
പ്സക്തിമയറു�യാണ്.

 ഹൗസ് മബാടെ് ഉെേ�ളടെയും േ�
ങ്ങൾ ടവടെിടവളപ്പിടച്ചടുത് ഭൂേിയുടെ
യുടോടകേ ഭാവി എന്താകുടേന്് �ാ
ണാനി�ിക്കുന്മതയുള്ളൂ. എന്ാൽ 
ഒന്ിനുപു�ട� ഒന്ായി �ണ്ിമചർ
ത്് വരുന് നെപെി�ൾ മനാക്കൂ. 370-
ാം വകുപ്പ് എടുത്തു�ളഞ്, �ാഷ്ട്രീയ 
മനതാകേടള ോസങ്ങമളാളം തെവി�ാ
കേി, പുതിയ സ്ി�വാസ നിയേം 
ട�ാണ്വന്നു, പുതിയ ഹൗസ് മബാട്ടു
�ൾ നിമ�ാധിച്, ഇമപ്പാഴിതാ മപാ
ലൈാർ േ�ങ്ങടളല്ാം ടവടെിനി�ത്തുന്നു. 
ഇതിൽ അവസാന മൂടന്ണ്ം, ജന
ങ്ങൾ ജീവൻ സം�ക്ഷികോനായി ഒരു 
പ�ർച്ചവ്ാധിമയാടു ടപാരുതുമ്ാൾ, 
എയർവവസ് ോർഷൽ �ാ�് പ�
ഞ്ഞതുമപാട� 'സൂത്രത്ിൽ' നെപ്പി�ാ
കേിടയടുക്കു�യായിരുന്നു. ഗവടമെറൊ
�ടടെ വ�ട�ാടെിയും ടേഴുകുതി�ി ടത
ളിച്ോണ് ട�ാമ�ാണമയാെ് ടപാരു
താൻ ആഹ്ാനം ടചയ്യുന്ത്. ദ�ിദ്�ാ
യ കുെിമയറ്റ ടതാഴി�ാളി�ടളയാ�ടടെ 
�ാ�ികൂടെങ്ങടളമപ്പാട� അെച്ചിടെി�ിക്കു
ന്നു. ഈ നെപെി�ടളല്ാം �ാശ്ീ�ി
ടറെമേൽ എവ്ിധവം പിെിമുറുകോനുള് 
ബിടജപി ഗവടമെറെിടറെ കുെി�പദ്ധ
തിയുടെ തി�കേഥയാണ് ടവളിടപ്പടു
ത്തുന്ത്.

ലബാട്ടുകെിയല സൗകരഷ്യ
ങ്ങൾ യമച്യപെടുത്തുവാ
നുകും ലമാെിപിെിപെിക്വാനു
യമായക്യുള് നിർലദേശ
ങ്ങൾ കാശ്ജീരിയല സാ
ധാരണക്ാരാെ ലബാട്ക്, 
ശിക്ാര ഉെമകൾക്ക് താ
ങ്ങാനാവന്നതാെിരിക്ി
ല്ല. ടൂറിസകും ലാഭകരമാെ 
ലമഖലൊകുന്നലതായെ 
വൻകിെ ലകാർപെലററ്റു
കൾ ഇവിലെയ്കക് കെന്നുവ
രുകും.  നിലവിലുള് സാധാ
രണക്ാരാെ ലബാട്ടുെമ
കൾ പുറന്ള്യപെടുകും.
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അതിഭീ��ോയ േനുഷ്ാവ�ാശ 
ധ്ംസനങ്ങളാണ് നയൂഡൽഹിയിലം 
ഇത�സംസ്ാനങ്ങളിലം മ�ന്ദ്രമസന
യും സംഘപ�ിവാറും പ�ൽ ടവളിച്ച
ത്ിൽ നെത്ിടകോണ്ി�ിക്കുന്ത്. 
അതിനുള് ഏറ്റവം അനുമയാജ്ോയ 
അവസ�ോയി ട�ാമ�ാണ േഹാോ�ി
യിൽ നിശ്�ോയി �ിെക്കുന് �ാജ്ാ
ന്ത�ീക്ഷടത് �ാണുന്നുടവന്താണ് 
ഏട� ഭയാന�ം. 

ജാേിയ േി�ിയ സർവ്��ാശാ�
യിട� വിദ്ാർത്ഥിനിയും മൂന്നുോസം 
ഗർഭിണിയുോയ സഫൂ� സർഗാർ 
എന് ടപൺകുടെിടയ ഒരു ോസകോ�
ോയി യുഎപിഎ ചുേത്ി തിഹാർ 
ജയി�ിൽ അെച്ചി�ിക്കു�യാണ് അേി
ത്ഷായുടെ മപാ�ീസ്. എന്താണ് 
അവർ ടചയ് ടതറ്റ് എന്് വിശദീ��ി
കോൻ മപാ�ീസിന് �ഴിഞ്ഞിടെില്. 
വധശ്രേം, ��ാപശ്രേം, �ാജ്മദ്ാ
ഹം, വിമദ്ഷപ്ചാ�ണം, ആയുധം 
വ�വശം ടവയ്കൽ തുെങ്ങിയ  വകുപ്പു
�ൾ അവരുടെ മപ�ിൽ എഴുതിയുണ്ാ
കേിയാണ് ഗർഭിണിയായ സഫൂ�ടയ 
ജയി�ിെച്ച് പീഡിപ്പിക്കുന്ത്. േനുഷ്

`-c-W-Iq-Sw \-S-¯p-¶Xv
\n-µy-am-b a-\p-jy-th-«

ടന വിഭജിക്കുന് പൗ�ത്നിയേത്ി
ടനതി�ായ പ്മക്ഷാഭങ്ങളിൽ ജാേിയ
യിട� ഇത� വിദ്ാർത്ഥി�മളാടൊ
പ്പം പടങ്ടുത്തുടവന്തിടറെ മപ�ി�ാ
ണ് ഈ പ്തി�ാ� മവടെ. എല്ാ നീതി
ന്ായ േ�്ാദ�ളം �ംഘിച്ട�ാണ്് 
മ�ന്ദ്രഭ�ണകൂെം അഴിഞ്ഞാടു�യാണ്. 
ജാേിയയിട� തടന് േടറ്റാരു വിദ്ാർ
ത്ഥിമനതാവായ േീ�ാൻ വഹദട�യും 
യുഎപിഎ ചുേത്ി ദിവസങ്ങളായി 
ജയി�ിെച്ചി�ിക്കു�യാണ് ഭ�ണകൂെം. 

ജാേിയയിട� വിദ്ാർത്ഥി�ടള 
മഹാസ്റൽ മു�ി�ളിൽ �യ�ി ഭീ��ോ

യി ആക്രേിച്ചവർടകേതിട� എഫ് ഐ
ആർ മപാലം തയോ�ാകോത് മപാ�ീ
സാണ് ഇ��ളായ വിദ്ാർത്ഥിമനതാ
കേടള അവരുടെ മുസീം നാേത്ിടറെ 
മപ�ിൽ അ�സ്റ് ടചയ്് �ാജ്മദ്ാഹ 
കുറ്റം ചാർത്ി ജയി�ിൽ അെച്ചി�ിക്കു
ന്ത്. അമതസേയം വർഗ്ഗീയ��ാപ
ത്ിന് പ�്ോയി ആഹ്ാനം ടചയ് 
�പിൽ േിശ്ര, പർമവഷ് ശർേ, അനു
�ാഗ് ഠാക്കൂർ തുെങ്ങിയ സംഘപ�ിവാ
�ിടറെ വിഷം ചീറ്റുന് മനതാകേൾടകേ
തിട� ഡൽഹി വഹമകോെതിയുടെ 
രൂക്ഷോയ വിേർശനം ഉണ്ായിട്ടുമപാ

രാജഷ്യതലസ്ാനത്ക് മഹാമാരിയെന്നതക് മറ മാത്രകും. മനു
ഷഷ്യരുയെ നിഴലുകൾക്ക് ലപാലുകും അവിയെ രക്െില്ല. പൗര
ത്നിെമ ലഭദഗതിെക് യക്തിയര സമരകും യെയ്തവയര ലതെി
പിെിച്ക് ലവട്ൊടുകൊണക് ഡൽഹിെിയല ലകന്ദ്രലപാലജീസക് 
ലസന. ജാമിെ, അലിഗഢക് സർവ്വകലാശാലകെിയല വി
ദഷ്യാർത്ഥിലനതാക്യെ പ്രലതഷ്യകിച്ചുകും ആസൂത്രിതമാെി 
ലക്ഷ്യമിട്ടുനജീങ്ങുന്ന ലപാലജീസക്, അവർക്ലമൽ കള്ലക്
സ്കൾ  ൊർത്ി ജെിലിെക്ന്നതക് തുെരുന്നു.

സഫൂറ സർഗഥാർ
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ലം മ�ടസ്സടുകോൻ തുനിയാത് അേി
ത്ഷായുടെ മപാ�ീസിന് �ാശ്ീ�ിട� 
ോധ്േപ്വർത്��ായ േസ് �ത്് 
സഹ് �യ്കം ആഷികേിനും ഗൗഹാർ ഗീ
�ാനിയ്കടേതിട� ��ിനിയേം ചുേത്ി 
മ�ടസ്സടുകോൻ ഒരു േന:സാക്ഷിക്കു
ത്തുമുണ്ായില്. 

അതിമ�ട�, ടഞടെിച്ച സംഭവോ
ണ് ഡൽഹിയിട� നയൂനപക്ഷ �മ്മി
ഷൻ ടചയർോൻ മഡാ.സഫറുൽ 
ഇസാം ഖാടനതി�ായി ഡൽഹി മപാ
�ീസ് മ�ടസ്സടുത്ത്. എത്ര ഉയർന് 
പദവിയി�ാടണങ്ിലം വംശീയ വി
മദ്ഷത്ിടറെ ഇ��ളാകും എന് വ്
ക്തോയ സമന്ദശോണ് വംശടവ�ിയൻ 
മ�ന്ദ്ര സർകോർ ഇതിലൂടെ നൽകുന്
ത്. ഇതുമപാട�, പ്ശസ്  ശിശുമ�ാഗ 
വിദഗ്ധനായ മഡാ. �ഫീൽഖാൻ ജാ
േ്ം �ഭിച്ചതിന് മശഷവം ോസങ്ങളാ
യി ജയി�ിൽ തുെമ�ണ്ിവരുന്നുടവന് 
ത് ഈ �ാജ്ത്ിടറെ നിയേവാഴ്ചയ്ക് 
തടന് �ളങ്ം ചാർത്തുന് സംഭവോ
ണ്. പൗ�ത്മഭദഗതി നിയേത്ിടന
തിട� അ�ിഗഢ് യൂണിമവഴ് സിറ്റി 
അങ്ണത്ിൽ നെന് പ്തിമഷധ 
പ�ിപാെിയിൽ പടങ്ടുത്തു പ്സംഗിച് 
എന്തിടറെ മപ�ി�ാണ് അമദേഹത്ി
ടനതിട� യുപി മപാ�ീസ് മ�ടസ്സടു
ത്ത്.  

തീ�ാപ്പ� തീർകോനാണ് യുപിയി
ട� ആദിത്നാഥ് സർകോർ �ഫീൽ
ഖാടന ജയി�ിെച്ചടതന്് ഫ്ണ്് 
വ�ൻ വാ�ി�യിൽ ദിവ് ത്രിമവദി 
തു�ടന്ഴുതു�യുണ്ായിThe Targetting 
of Dr.Kafeel Khan, A case of 
Vendetta, March 23, Frontine). ഉത്ർ
പ്മദശിട� മപാ�ീസിടറെ എല്ാ വാദ
ങ്ങളം തള്ിയ അ�ഹബാദ് വഹ
മകോെതി ടഫബ്രുവ�ി 10-ാം തീയതി 
തടന് അമദേഹത്ിന് ജാേ്ം അനുവ
ദിച്ചിരുന്നു. എന്ാൽ ജയി�ധികൃതർ 
മോചനം അ�ാ�ണോയി വവ�ിപ്പി
ക്കു�യും ഒടുവിൽ അമദേഹത്ിടനതി
ട� മദശീയ സു�ക്ഷാനിയേം ചാർത്തു
�യും ടചയ്തു. ഇതിനിെയിൽ ജയൂഡി
ഷ്ൽ േജിസ് മട്റ്റ് �ഫീൽഖാടന 
എത്രയും മവഗം വിടെയ്കാൻ ഒരു ടേസ
ഞ്ചർ വഴി ജയിൽ അധികൃതമ�ാെ് 
ആവശ്ടപ്പടെിട്ടും വഴങ്ങിയില്. എത്ര 
നഗ്നോയ മ�ാെതിയ�ക്ഷ്ോണ് 
ജയിൽ അധികൃതരും മപാ�ീസ് ഉമദ്
ാഗസ്രും �ാടെിയത്. എല്ാത്ിനും പു
��ിൽ മയാഗി ആദിത്നാഥ് സർകോ
�ിടറെ പ�മപാകേൽ �ാഷ്ട്രീയം നീച
ോയി �ളിക്കുന്ത് �ാണാം.  അവർ 

നിയേവാഴ്ചടയ �ാറ്റിൽപ്പ�ത്ി താ
ണ്ഡവോടുന്നു. യുപി യിട� ബിടജപി 
സർകോ�ിടറെ അ�ംഭാവം �ാ�ണം 
ഓ�് സിജൻ �ിടൊടത മഗാ�ഖ്പൂ�ി
ട� സർകോർ ആശുപത്രിയിൽ 70 കു
ടെി�ൾ പിെഞ്േ�ിച്ചതിടറെ മപ�ി�ാ
ണ് ആദ്ം മഡാ.�ഫീൽഖാടന മവടെ
യാെിയത്. അതിമപ്പാഴും ഭീ��ോയി 
തുെരുന്നു.

ഇതുകൂൊടത, ഷഹിൻബാഗ് സേ�
ത്ിൽ പടങ്ടുത്വട� ഭീഷണിടപ്പടു
ത്തു�യും അവർടകേതിട� �ള്മകേ
സ്സു�ൾ ചേയ്ക�യും േറ്റും ടചയ്തുട�ാണ്ി
�ിക്കുന്നു. മ�ാവിഡ് 19 എന് േഹാോ

�ിയിൽ േനുഷ്ൻ േ�ണത്ിനും ജീവി
തത്ിനുേിെയിൽ മപാ�െിക്കുമ്ാഴാ
ണ് ടവറുപ്പിടറെയും വിമദ്ഷ�ാഷ്ട്രീയ
ത്ിടറെയും േനുഷ്വിരുദ്ധതയുടെയും 
പ്തീ�ോയി �ാജ്ം ഭ�ിക്കുന് ആള
�ൾ ോ�ിത്ീർന്ി�ിക്കുന്ത്. ക്രിേിന
ല�ടളമപ്പാലം �ജ്ിപ്പിക്കുന് വിധ
ത്ി�ാണ് ഓമ�ാ നീകേവം അവർ 
നെത്തുന്ത്. ടതരുവിൽ കൂെിമയറ്റ 
ടത്ാഴി�ാളി�ൾ പടെിണി�ിെന്നു േ�ി
ച്ട�ാണ്ി�ിക്കുമ്ാഴാണ് ഈ കുറ്റകൃ
ത്ങ്ങൾകേ് മനതൃത്ം നൽകുന്വട� 
നമുകേ് മന�ിമെണ്ിവരുന്ത്. 

ജയി�ിൽ �ഴിയുന് സഫൂ�യ് ടകേ
തിട� മ�ടൊൽ അ�യ്കന് ഭാഷയിൽ 
സംഘപ�ിവാർ വസബർ മപാ�ാളി
�ൾ നെത്ിട�ാണ്ി�ിക്കുന് അശ്ീ� 
�്ാ്യിൻ �ാണുമ്ാൾ ഇന്ത്കോർ 
മുഴുവൻ അപോനഭാ�ത്ാൽ  ശി�സ്സു
കുനിമകേണ്ിവരുന് അവസ്യി�ാ
ണ്. േനുഷ്ടനകേണ്ാൽ തി�ിച്ച�ിനാ
�ാത് ആള�ളായി ോ�ികേഴിഞ്ഞ 
സംഘപ�ിവാർ മനതാകേൾ അവരുടെ 
അണി�ളിൽ വർഗ്ഗീയവിഷം കുത്ി
ടവയ്കന്താണ് മ�ാ�്ഡൗൺ �ാ�
ത്തും ഇന്ത് മന�ിടുന് ടവല്ലുവിളി. 
ട�ാമ�ാണ വവ�സിടന നമുകേ് 
അതിജീവികോം. എന്ാൽ, സംഘപ
�ിവാർ വിഷം ചീറ്റുന് വവ�സിടറെ 
�ാ�്ത്ിൽ ഇന്ത്യിട� മുഴുവൻ േനു
ഷ്രും ജാഗ്തമയാടെ ടതരുവിൽ 
വവ�ാടത പ്മക്ഷാഭ�ംഗമത്യ്ക് വ�
ണടേന് �ാ�്ത്ിൽ തർകേേില്. 
സർവ്��ാശാ��ളിൽ ഉൾടപ്പടെ �ാ
ജ്ടേ്ാടും തിളച്യരുന് പുതിയ പ്
മക്ഷാഭങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ട�ാണ്ല്ാടത 
നമ്മുടെ �ാജ്ടത് തി�ിച്പിെികോ
നാവില്; നിയേവാഴ്ചടയമപ്പാലം �ക്ഷി
കോനുോവില്.

തജീരാപെക തജീർക്ാനാണക് 
യുപിെിയല ആദിതഷ്യനാഥക് 
സർക്ാർ കഫജീൽഖായന 
ജെിലിെച്യതന്നക് ഫ്രണക് 
കലൻ വാരികെിൽ ദിവഷ്യ 
ത്രിലവദി തുറയന്നഴു തുകയു
ണാെി. ഉത്ർപ്രലദശക് 
ലപാലജീസിയറെ എല്ലാ വാദ
ങ്ങളുകും തള്ിെ അലഹബാ
ദക് കഹലക്ാെതി യഫബ്രു
വരി 10-ാകും തജീെതി തയന്ന 
അലദേഹത്ിനക് ജാമഷ്യകും 
അനുവദിച്ിരുന്നു. 
എന്നാൽ ജെിലധികൃതർ 
ലമാെനകും അകാരണമാെി 
കവകിപെിക്കയുകും ഒടു
വിൽ അലദേഹത്ിയനതി
യര ലദശജീെ സുരക്ാ നിെ
മകും ൊർത്തുകയുകും യെെക്തു. 

യഡഥാ. �ഫീൽഖഥാൻ യഡഥാ.സഫറുൽ ഇസഥാും ഖഥാൻ മീരഥാൻ ന്ഹേർ
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'നിങ്ങൾകേ് ഒരുപമക്ഷ എല്ാ പൂ
കേടളയും ചവിടെി അ�യ്കാൻ �ഴിയുോ
യി�ികോം. പമക്ഷ, വസന്തടത് തെ
യാനാ�ില്'. പ്ശസ് ചി�ിയൻ �വി
യായ പാമ്ാ ടനരൂദയുടെ വ�ി�ളാ
ണിവ. അമേ�ികേയിൽ മജാർജ്് 
മ്ായിഡിടറെ  ട�ാ�പാത�വം തു
െർന്നു രൂപടപ്പടെ ജന�ീയപ്മക്ഷാഭ
വം ടനരൂദയുടെ �വിതടയ ഓർമ്മി
പ്പിക്കും വിധം ശക്തോണ്.  ടേയ് 27 
നാണ് മജാർജ്് മ്ായിഡ് എന് 
ടസ�യൂ�ിറ്റി ജീവനകോ�ടന േിനിയ
മപാളിസ് മപാ�ീസ് അ�സ്റ് ടചയ്യുന്
ത്. �െയിൽ  �ള്മനാടെ് ട�ാടുത്തു 
എന്തായിരുന്നു  അമദേഹത്ിടനതി
ട� ചുേത്ിയ കുറ്റം. എന്ാൽ, അത് 
വാസ്വവിരുദ്ധോയിരുന്നുടവന്് പി
ന്ീെ് ടതളിയികേടപ്പട്ടു. മജാർജ്് 
മ്ായിഡിടന അ�സ്റ് ടചയ് മപാ�ീ
സ്, കുറ്റം ടതളിയിക്കുന്തിനുമവണ്ി 
നെത്ിയ ട�ാടും ക്രൂ�ത�ളാണ് 
ഇമപ്പാൾ വീഡിമയാ ദൃശ്ങ്ങളിലൂടെ 
പു�ത്തുവന്ി�ിക്കുന്ത്. ഇരുവ��ളം 
പിന്ിമ�കേ് പിെിച്ച് വി�ങ്ങു  ടവച്ച
തിനു മശഷോണ് ടഡ�ി�് ചൗവിൻ 
എന് മപാ�ീസ് ഉമദ്ാഗസ്ൻ മജാർ
ജ്് മ്ായിഡിടറെ �ഴുത്ിൽ �ാൽമു
ട്ടു ട�ാണ്് ടഞ�ിച്ചത്. 8 േിനിട്ടും 46 
ടസകേന്ം അമദേഹം ജീവനുമവണ്ി 
യാചിച്. ലൈീസ്.... എനികേ് ശ്ാസം മു
ട്ടുന്നു, എന്മദേഹം മ�ണമപക്ഷിച്.

മജാർജ്് മ്ായ്ഡിടറെ ദീനമ�ാ
ദനങ്ങടളാന്നും അമേ�ികേയിട� 
വർണടവ�ിയൻ  മപാ�ീസിടന ട�ാ

ടുംക്രൂ�തയിൽ നിന്നും പിന്തി�ിപ്പിച്ചി
ല്. മജാർജജ് മ്ായിഡ്ശ്ാിടറെ ശ്ാ
സംനി�യ്കമവാളം തുെർന്നു ആ ക്രൂ�ത. 
എന്ാൽ, ഇന്ത് അമേ�ികേടയ പിെി
ച് കുലക്കും വിധം ഒരു ട�ാടുങ്ാറ്റായി 
തീർന്ി�ിക്കുന്നു. മജാർജ്് മ്ായി
ഡിടറെ അവസാന വാക്കു�ൾ ഏടറ്റടു
ത്തുട�ാണ്് അമേ�ികേൻ ജനത നെ
ത്തുന് മപാ�ാടെം വ�ിടയാരു സാമൂഹ് 
മുമന്റ്റ ോയി ോ�ിടകോണ്ി�ിക്കുന്നു. 
അമേ�ികേൻ പ്സിഡൻ�് ടഡാണാൾ
ഡ് ട്ംപിടറെ ''ട�ാള് ആ�ംഭിച്ചാൽ 
ടവെിടവയ്കം" എന് 
പ്മ�ാപനപ�ോയ പ്സ്ാവന കൂെി 
വന്മതാടെ  പ്മക്ഷാഭം എല്ാം നഗ�
ങ്ങളിമ�ക്കും വ്ാപിച്. വവറ്റ്ഹൗസി
ന് മുന്ിലം ആയി�ങ്ങൾ തെിച്കൂെി, 
എനികേ് ശ്ാസം മുട്ടുന്നു എന് മുദ്ാവാ
�്ം മുഴക്കുന്നു. ഭ�ണകൂെം നിമ�ാധനാ
ജ്ഞ പ്ഖ്ാപിച്ചിട്ടുടണ്ങ്ിലം അടത
ല്ാം േ�ി�െന്നുട�ാണ്് ജനങ്ങൾ ടത
രുവ�ൾ �ീഴെക്കു�യാണ്. ടഡ�ി�് 
ചൗവിടറെ വീെിനു മുന്ിൽ ' ട�ാ�യാ
ളി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു' എടന്ഴുതു�
യും  ജഡ്ജിയുടെ ഔമദ്ാഗി� വസ
തിയിമ�കേ്   ോർച്ച് ടചയ്തു ട�ാണ്് 
ട�ാ�യാളിടയ വിചാ�ണ ടചയോൻ 
ആവശ്ടപ്പടു�യും ടചയ്യുന്നു അമേ�ി
കേൻ ജനത. അമേ�ികേയിട� �റുത് 
വർഗ്ഗകോരുടെ മനതൃത്ത്ിൽ നെക്കു
ന് ഈ പ്മക്ഷാഭടത് മ�ാ�ടേ്ാടു
മുള് േനുഷ്മനേഹി�ൾ പിന്തുണയ്ക
ണം. �ാ�ണം, അമേ�ികേയിട� �റു
ത് വർഗകോരുടെ ച�ിത്രം തടന് 
�ക്തരൂക്ഷിതോയ മപാ�ാടെങ്ങളിലൂടെ 

രൂപടപ്പടെതാണ്.

അകമരിക്ക: കുടികയറ്റ  
ജനതയത്ട രാജ്ം

1492 ൽ സ്പാനിഷ് നാവി�മസന
യിട� �പ്പിത്ാൻ ആയ ട�ാളംബ
സാണ് അമേ�ികേയിൽ ആദ്ം �ാല
കുത്തുന് യൂമ�ാപ്ൻ. പിന്ീെ് യൂമ�ാ
പ്ൻ �ാജ്ങ്ങളിൽ നിന്നുള് വൻമതാ
തിലള് കുെിമയറ്റത്ിനാണ് അമേ�ി
കേ സാക്ഷ്ംവഹിച്ചത്. തമദേശീയ 
ജനവിഭാഗോയ ട�ഡ് ഇന്ത്ൻസിടന 
കൂടെകേശാപ്പ് ടചയ്തുട�ാണ്് യൂമ�ാപ്ൻ 
മുത�ാളിോർ അമേ�ികേയിൽ ആധിപ
ത്മു�പ്പിച്. അമേ�ികേയിട� കൃഷി
മത്ാടെങ്ങളിൽ പണിടയടുപ്പിക്കുന്തി
നു മവണ്ിയാണ് ആഫ്ികേയിൽനി
ന്നും നീമഗ്ാ അെിേ�ടള അമേ�ികേ
യിട�ത്ിച്ചത്.  അെിേപ്പാളയങ്ങളിൽ 
മൃഗസോനോയി ജീവിച്ച �ക്ഷകേണ
കേിനു േനുഷ്രുടെ ജീവിതവം കൂെി
മച്ചർന്താണ് അമേ�ികേൻ ഐ�്
നാടു�ളടെ ച�ിത്രം.

1860 ൽ എബ്രഹാം�ിങ്ൺ അമേ
�ികേൻ പ്സിഡറെ് ആകുന്മതാടെയാ
ണ് അെിേത്ം നിയേപ�ോയി അവ
സാനിപ്പിക്കുവാൻ അവസ�ടോരുങ്ങി
യത്. 1863 ൽ അമദേഹം അെിേത്ം  
അവസാനിപ്പിക്കുന്തിനു മവണ്ി വി
മോചന വിളംബ�ം പു�ടപ്പടു വിച്. നീ
മഗ്ാ�ൾക്കുമവണ്ി ശബ്ദമുയർത്തു�
യും നിയേനിർമ്മാണം നെത്തു�യും 
ടചയ്തു. അതിടറെ വി�യായി എബ്ര
ഹാം�ിങ്ണ്  സ്ജീവൻ തടന് നഷ്
ടപ്പട്ടു. 1865 ൽ അമദേഹടത് മജാൺ 
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വിൽകേിസ് ബൂത്് എ ന് വംശടവ�ി
യൻ ടവെിവച്ച് ട�ാന്നു.

 എബ്രഹാം �ിങ്ൻ വിമോചന വി
ളംബ�ം പ്ഖ്ാപിച്ച് 100 വർഷം പി
ന്ിടെമപ്പാൾ  1963 ഓഗസ്റ് 28ന് നീ
മഗ്ാ ടതാഴി�ാളി�ളടെ സമുന്ത മന
താവായ ോർടെിൻ ലൂഥർ �ിംഗ് ജൂനി
യർ വാഷിംഗ്െണിട� വ്ിച്ച ജനമു
മന്റ്റടത് അഭിസംമബാധന ടചയ്തു. 
ആ ച�ിത്രപ്ധാനോയ പ്സംഗം �റു
ത്വരുടെ ജീവിതത്ിടറെ മനർസാ
ക്ഷ്ോയി മ�ാ�ത്ിനു മുന്ിൽ 
ഇന്നും നി�ട�ാള്ളുന്നു.

എനികേിമപ്പാഴും ഒരു സ്പ്നമുണ്് ... 
"സ്യം ടതളിയിക്കും വിധം എല്ാ 
േനുഷ്രും തു�്�ാടണന് സത്ടത് 
ഞങ്ങൾ ഉയർത്ിപ്പിെിക്കുന്നുടേന്് " 
നാം എഴുതിടവച്ച ആ വിശ്ാസ പ്ോ
ണത്ിടറെ യഥാർത്ഥ സത്യിമ�കേ് 
ഈ �ാജ്ം ഉയരുടേന് സ്പ്നോണ
ത്... ചർമ്മത്ിടറെ നി�ത്ാ�ല്ാടത, 
സ്ന്തം �ർമ്മത്ിടറെ മപ�ിൽ ോത്രം 
വി�യിരുത്ടപ്പടുന് ഒരു �ാജ്ത്് 
എടറെ നാലേകേളം ജീവികേണടേന്് 
എനിടകോരു സ്പ്നമുണ്്...  
�റുത്വട� സംഘെിപ്പിച്ച, അവരുടെ 
ടതാഴി�വ�ാശങ്ങൾക്കുമവണ്ി, േനു
ഷ്ാവ�ാശങ്ങൾക്കു മവണ്ി നി�ന്ത
�ം സംസാ�ിച്ച ോർടെിൻ ലൂഥർ �ിങ്ങി
ടനയും വംശടവ�ിയുടെ സിദ്ധാന്തം 
മതാക്കു ട�ാണ്് നിശബ്ദനാകേി.  
1968 ഏപ്ിൽ 4 ന് ഒരു ടപാതു സമമ്മ
ളനടത് അഭിസംമബാധന ടചയേടവ 
അമദേഹവം ടവെിമയറ്റ് ട�ാല്ടപ്പട്ടു.

മ�ാ�ത്ിട� സമ്പൂർണ ജനാധി
പത്�ാജ്ം എന്വ�ാശടപ്പടുന് 
അമേ�ികേയിൽ �റുത് നി�മുള്വർ 
നി�ന്ത�ം മവടെയാെടപ്പട്ടുട�ാണ്ി�ിക്കു
ന്നു. മപാൾ മ�ാബ്സൺ എന് വിശ്
പ്സിദ്ധനായ നീമഗ്ാ സംഗീതജ്ഞൻ 
അമേ�ികേയിൽ അനുഭവിച്ച വംശീയ 
പീഡനങ്ങൾ ടഞടെിക്കുന്താണ്. 
അമേ�ികേൻ �മ്മയൂണിസ്റ് പാർടെിയുടെ 
മനതാവായിരുന് പാമറ്റഴ്സണുോയി 
മചർന്് എഴുതിയ പുസ്�ത്ിടറെ 
ശീർഷ�ം തടന് ഞങ്ങൾ ട�ാടന്ാ
ടുകേടപ്പടുന്നു എന്ാണ്. പ്സ്തുത പുസ്
�ത്ിൽ അവർ എഴുതുന്നു: അമേ�ികേ
യുടെ അെിസ്ാന സ്ത്തു മുഴുവൻ 
നീമഗ്ാ�ളിൽ നിന്് തടെിടയടുത്്,  
അവട� അെിേ�ളാകേി, പിടന് മോ
ചിപ്പിച്, വീണ്ം അെിേ�ളാകേി. പി
ടന് മോചിപ്പിച് ഇതാ ഈ സേയം 
വട� അത് തുെരുന്നു... മപാൾ മ�ാ
ബ്സടറെ പ്വർത്നങ്ങൾ അമേ�ികേ

യിട� മുത�ാളി വർഗ്ഗടത് പ്മ�ാപി
പ്പിച്. 1950-ൽ അമദേഹത്ിടറെ പാ
മസ്പാർടെ് അസാധുവാകേി. 'താൻ ഒരു 
�േയൂണിസ്റ് അല്' എന് സത്വാങ്മൂ
�ം നൽ�ിയാൽ പാമസ്പാർടെ് അസാധു
വാകേിയ നെപെി �ദേ് ടചയോടേന് 
�ണ്ീഷൻ ഭ�ണാധി�ാ�ി�ൾ മുമന്ാ
ട്ടുവച്. മപാൾ മ�ാബ്സൺ അതിന് 
തയോ�ായില്. അമദേഹം പ�ഞ്: 
'എടറെ ജനതയ്ക് സമ്പൂർണ സേത്ം 
�ിട്ടുന്തിനുമവണ്ി, സോധാനത്ിനു 
മവണ്ി, എല്ാ ജനത�ളടെയും 
ഐ�്ത്ിനുമവണ്ി സംസാ�ിക്കുന്
ത് ട�ാണ്് നിങ്ങൾ എടന് അമേ�ി
കേയുടെ  ശത്രു എന്് വിളിക്കുന്നു.

ബ്രിടെനിട� ടതാഴി�ാളി പ്സ്ാന
ങ്ങളിൽ സജീവോയി 
പ്വർത്ിക്കുവാനും സാമ്ാജ്ത്വിരു
ദ്ധ സമമ്മളനങ്ങളിൽ പടങ്ടുക്കുവാനും 
മപാൾ മ�ാബ്സൺ തയോ�ായി. ടതാ
ഴി�ാളി�ൾക്കു മവണ്ിയുള് അമദേഹ

മ�ാവിഡ് 19 േഹാോ�ി മൂ�ം ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ആള�ൾ േ�ണടപ്പടെ �ാജ്ം 
അമേ�ികേയാണ് എന്ത് ഇത്രുണ
ത്ിൽ ഓർമകേണ്താണ്. മുത�ാളി
ത്ത്ിടറെ പറുദീസയായ അമേ�ികേ
യിൽ ഒരു �ക്ഷത്ിമ�ട� േനുഷ്ജീ
വനു�ൾ ഇല്ാതായി �ഴിഞ്. മ�ാ
വിഡിടറെ  പ്ാഥേി� പ�ിമശാധന
�ൾക്കു മപാലം ആയി�കേണകേിന് 
മഡാളർ ടച�വഴിമകേണ് സാഹച
�്ം സൃഷ്ികേടപ്പടുന്നു. പണേില്ാത് 
ടതാഴി�ാളി�ൾക്കും സാധാ�ണകോ
�ായ ബഹുഭൂ�ിപക്ഷവം ചി�ിത്സ  നി
മഷധികേടുന്തുമൂ�ോണ് േ�ണടപ്പടു
ന്ത്.  എന്ാൽ ,േറുവശത്് ശതമ�ാ
െീശ്�ന്മാർ പണക്കൂന�ൾക്കു മു�ളിൽ 
വസിക്കുന്നു. അമേ�ികേയിൽ സാമൂഹി
� അസേത്ം അതിടറെ പാ�േ്ത്ി
ട�ത്ിയിരുന്നു. �റുത്നി�മുള്വ
�ിൽ ബഹുഭൂ�ിപക്ഷവം ടതാഴി�ാളി
�ളാണ്. വംശീയ പ്ശ്നങ്ങടള ടതാഴി

ത്ിടറെ ഗാനങ്ങൾ ജന�ക്ഷങ്ങടള 
സ്ാധീനിച്. 1949-ൽ ബ്രിടെനിൽ നി
ന്നും അമേ�ികേയിമ�കേ് േെങ്ങു
മ്ാൾ അമദേഹം പ�ഞ്: ''ഞാടന
ടറെ സേ�വീ�്വം �ാഷ്ട്രീയമബാധവം 
ഇവിെടത് ടതാഴി�ാളി പ്സ്ാന
ത്ിൽ നിന്ാണ് േനസ്സി�ാകേിയത്. 
അമേ�ികേയിട� എടറെ ജനതയ്ക് 
(Negro) മവണ്ിയുള് സേ�വം എവി
ടെയുമുള് അെിച്ചേർത്ടപ്പടെ ടതാഴി
�ാളി�ൾകേ് മവണ്ിയുള് സേ�വം 
ഒന്നുതടന്യാണ്."

 മജാർജ് മ്ായിഡിടറെ ട�ാ�
പാത�ടത് തുെർന്് അമേ�ികേയിൽ 
നെക്കുന് പ്മക്ഷാഭമത്ാെ്, മ�ാ�ടേ
്ാടുമുള് ടതാഴി�ാളി�ൾ, അെിച്ചേർ
ത്ടപ്പടുന്വർ ഐ�്ടപ്പമെണ്തുണ്്. 

�ാളിവർഗ്ഗ മുമന്റ്റവോയി ഉദ്ഗ്ഥിച് 
ട�ാണ്ള് മസാഷ്�ിസ്�് വിലൈവ
ത്ിലൂടെ ോത്രമേ ടതാഴി�ാളി�ൾ 
മന�ിടുന് എല്ാത�ം ചൂഷണങ്ങളം 
അവസാനിപ്പികോൻ സാധിക്കൂ.  ടവള
ത് വർഗ്ഗടേന്നും �റുത് വർഗ്ഗടേന്നും 
ടതാഴി�ാളി�ടള ഭിന്ിപ്പിച്ച് നിർ
മത്ണ്ത് മുത�ാളി വർഗത്ിടറെ 
ആവശ്�തയാണ്. മുത�ാളിത് സാ
്ത്ി� ചൂഷണത്ിടനതി�ായ മപാ
�ാടെങ്ങൾ രൂപടപ്പൊനുള് സാഹച�്
ങ്ങടള മുൻകൂർ പ്തിമ�ാധിക്കു�യാണ് 
വ്വസ്ിതിയുടെ സം�ക്ഷ�ർ. ഇത് 
േനസ്സി�ാകേിടകോണ്ള് ശക്തോയ 
ടതാഴി�ാളി വർഗ്ഗ മുമന്റ്റങ്ങൾ ട�ാ
ണ് ോത്രമേ അമേ�ികേൻ ജനതയുടെ 
വിമോചനം സാധ്ോകൂ.
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മ�ാ�്ഡൗണിടറെ േ�വിൽ മ�
ന്ദ്ര- സംസ്ാന സർകോരു�ൾ നെത്തു
ന് വിദ്ാഭ്ാസ വിരുദ്ധ - വിദ്ാർത്ഥി 
മദ്ാഹ നി�പാെിടനതിട�  എ ഐ 
ഡി എസ് ഒ സേ�ം നെത്ി.  
ഉന്ത വിദ്ാഭ്ാസ �ംഗത്് സ്ി�ാ
ധ്ാപ� തസ്ി��ൾ പ�ിേിതടപ്പടു
ത്ിടകോണ്് ��ാർ അധ്ാപനം വ്ാ
വസ്ാപിതോക്കുവാൻ മവണ്ി സം
സ്ാന സർകോർ പു�ത്ി�കേിയ 
ഏപ്ിൽ ഒന്ിടറെ ഉത്�വ് പിൻവ�ി
കേണടേന്് ആവശ്ടപ്പട്ടുട�ാണ്് മു
ഖ്േന്തികേ് സേർപ്പിക്കുന് ഓൺ
വ�ൻ നിമവദനത്ിമ�കേ് ഒപ്പ് മശ
ഖ�ണം നെന്നു. വിദ്ാഭ്ാസ മേഖ� 
സമ്പൂർണ്ോയി സ്�ാ�്വത്കേ�ിക്കു
വാൻ �ക്ഷ്േിട്ടുട�ാണ്ള് പുതിയ മദ
ശീയ വിദ്ാഭ്ാസ നയത്ിനും ��ാർ 
ടതാഴിൽ വ്വസ്ാപിതോക്കുവാനുള
ള നീതി ആമയാഗിടറെ ശുപാർശയ്കം 
വഴിടയാരുക്കുന്തിന് മവണ്ിയാണ് 
ഇത്�ടോരു ഉത്�വ് നി�വിൽ 
ട�ാണ്വരുന്ടതന്നും ഈ ഉത്�വി
ടനതിട� വിദ്ാഭ്ാസ മനേഹി�ൾ 
ഒന്െങ്ം സേ��ംഗത്് വ�ണടേന്നും 
എഐഡിഎസ്ഒ സംസ്ാന �മ്മിറ്റി 
ആവശ്ടപ്പട്ടു.

ടതാഴിൽ നഷ്ടപ്പടെവർക്കും കുെി
മയറ്റ ടതാഴി�ാളി�ൾക്കും താത്കോ
�ി� ആശ്ാസോയി 10,000 രൂപ 
ഉെൻ നൽ�ണടേന്് ആവശ്ടപ്പട്ടു
ട�ാണ്് എസ്.യു.സി.ഐ (�മ്മയൂണി
സ്റ്) സംസ്ാന �മ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്
ത്ിൽ ടേയ് 26 അവ�ാശ ദിനോയി 
ആച�ിച്. അവ�ാശ ദിനമത്ാെനുബ
ന്ധിച്ച് സംസ്ാന വ്ാപ�ോയി മ�ന്ദ്ര
സർകോർ ആഫീസു�ൾകേ് മുന്ിൽ പ്
തിമഷധ പ�ിപാെി�ൾ നെന്നു.

മ�ാടെയം ജില്യിൽ ത�മയാ�പ�
്് മപാസ്റ് ഓഫീസ്, ബിഎസ്എൻ 
എൽ ഓഫിസ് മ�ാടെയം ടേഡികേൽ 
മ�ാളജ്, ഇല്ികേൽ ബിഎസ്എൻ 
എൽ, മ�ാടെയം ടഹഡ് മപാസ്റ് ഓഫീ
സ് തുെങ്ങിയ മ�ന്ദ്ര സർകോർ ഓഫീ
സു�ൾകേ് മു്ാട�യും ചിങ്ങവനം, 

ചങ്ങനാമശേ�ി, കു�ിശുംമൂെ് , തൃടകോെി
ത്ാനം, ടതങ്ങണാൽ, എരുമേ�ി, കു
വപ്പള്ി എന്ിവിെങ്ങളിലം പ്തിമഷ
ധ പ�ിപാെി�ൾ നെന്നു. എ�ണാകുളം 
ജില്യിൽ സിറ്റി, അങ്ോ�ി, �ാ�െി, തൃ
പ്പൂണിത്�, മുളന്തുരുത്ി, കൂത്ാട്ടു കുളം, 
ആ്ല്ലൂർ എന്ിവിെങ്ങളിൽ പ്തിമഷ
ധ പ�ിപാെി�ൾ നെന്നു. തൃശ്ശൂർ ജില്
യിൽ തശ്ശൂർ ൌൺ, ചാവകോെ്  ഗരുവാ
യൂർ ബിഎസ്എൻ എൽ ഓഫീസ്, മു
ത്കുന്ം മപാസ്റ് ഓഫീസ് എന്ിവിെ
ങ്ങളിലം പ�ിപാെി�ൾ നെന്നു.

ആ�പ്പുഴ ജില്യിൽ മചർത്� 
എസ്.എൽ.പു�ം ഇരുമ്പുപാ�ം, വണ്ാ
നം, അ്�പ്പുഴ, ഹ�ിപ്പാെ്, �ായംകു
ളം, �ാേങ്�ി, ോന്ാർ എന്ിവിെങ്ങ
ളിൽ മപാസ്റ് ഓഫീസു�ൾകേ് മുന്ി
ലം ോമവ�ികേ� ബി എസ് എൻ 

എൽ ഓഫീസിനു മുന്ിലം പ്തിമഷധ 
പ�ിപാെി�ൾ നെന്നു. തിരുവനന്തപു
�ം ജില്യിൽ, �ാജ്ഭവൻ, എജീസ് 
ഓഫീസ്, ജന�ൽ മപാസ്റ് ഓഫീസു
�ൾകേ് മുന്ിലം പ്തിമഷധ പ�ിപാ
െി�ൾ നെന്നു. ഇടുകേി ജില്യിൽ ടതാ
ടുപുഴ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസി
നു മുന്ിലം പ്തിമഷധ പ�ിപാെി നെ
ന്നു. വയനാടെിൽ സുൽത്ാൻ ബമത്
�ി ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫീസിനു മു
ന്ിലം പത്നംതിടെയിൽ �ണ്ിെങ്ങളി
ലം പ്തിമഷധ പ�ിപാെി�ൾ നെന്നു. 
മ�ാഴിമകോെ് ജില്യിൽ സിറ്റി, ബാല
മശേ�ി, �ാടെി�പ്പീെി� എന്ിവിെങ്ങളി
ലം ട�ാല്ത്് ചിന്കേെ, �രുനാഗപ്പ
ള്ി, ടപരുമ്പുഴ, കുണ്�, ട�ാടൊ�കേ�, 
അഞ്ചൽ എന്ിവിെങ്ങളിലം പ്തിമഷ
ധ പ�ിപാെി�ൾ നെന്നു.

സംസ്ാനത്് േദ്ശാ��ൾ തു�
ക്കുവാനുള് തീരുോനത്ിടനതിട�യും  
പുതിയ ബാറു�ൾ തു�ക്കുവാനുള് നീ
കേത്ിൽ പ്തിമഷധിച്ം എഐഡിഎ
സ്ഒ എഐഎംഎസ്എസ്, േദ്വിരു
ദ്ധ ജന�ീയ സേ�സേിതി, േദ്നിമ�ാ
ധന സേിതി തുെങ്ങിയ സംഘെന�ള
ടെ ആഭിമുഖ്ത്ിൽ ടേയ് 25 വഞ്ചനാ
ദിനോയി ആച�ിച്. 

മബ്രകേ് ദ മബാടെിൽ എന് ഹാഷ് 
ൊമഗാടെ േദ്ശാ��ൾ അെഞ്തടന് 
�ിെകേടടെ എന് മുദ്ാവാ�്ം ഉയർത്ി 
വിദ്ാർത്ഥിസംഘന എഐഡിഎസ്ഒ
യുടെ മുൻവ�യിൽ നെന് ഓൺവ�ൻ 
�്ാ്യിൻ വ�ിയ ച�നം സൃഷ്ിച്.

sabv 26 AhImi Zn\w

temIvUuWnsâ adhnÂ 
XpScp¶ hnZym`ymk 
hncp² \b§Äs¡Xnsc 
FsFUn-F-kvH

aZyimeIÄ Xpd¡phm\pÅ 
\o¡¯nÂ {]-Xn-tj-[n¨p

ടേയ് 12 ഫ്മളാ�ൻസ് വനറ്റിം
മഗ�ിടറെ ഇരുനൂ�ാം ജൻേവാർഷി� 
ദിനം ആച�ിച്ട�ാണ്് എഐഡിഎ
സ്ഒ, എഐഎംഎസ്എസ് എന്ീ 
സംഘെന�ളടെ ആഭിമുഖ്ത്ിൽ വി 
പു�ോയ പ�ിപാെി�ൾ വ�ടകോണ്. 
ആമ�ാഗ് പ്വർത്�ർകേ് േതിയായ 
പിപിഇ �ിറ്റ് �ഭ്ോക്കു�, ആമ�ാഗ് 
�ംഗടത് ഒഴിവള് മുഴുവൻ തസ്ി��
ളിലം ഉെൻ സ്ി� നിയേനം നെത്തു

^vtfmd³kv ss\änwtKensâ 
Ccp\qdmw P³ahmÀ-jnIw

കുെിമയറ്റ ടതാഴി�ാളി�ളായ സ്തീ
�ൾക്കും കുടെി�ൾക്കും സു�ക്ഷിത യാ
ത്ര, ഭക്ഷണം, താേസം, ചി�ിത്സ 
എന്ിവ ഉ�പ്പാക്കു�, ടതാഴിൽ സേ
യം 12 േണിക്കൂ�ായി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാ
നുള് നീകേം ഉമപക്ഷിക്കു�, പാവടപ്പ
ടെ ഗർഭിണി�ൾക്കും കുഞ്ങ്ങൾക്കും 
സാ്ത്ി� സഹായം നൽകു�, േദ്
വിൽപ്പന എടന്മന്യ്കോയി അവസാ
നിപ്പിക്കു� എന്ീ ഡിോന്�ളന്യിച് 
ട�ാണ്് അഖിമ�ന്ത് �മ്മിറ്റി പ്ഖ്ാ
പിച്ച ടേയ് 28 അഖിമ�ന്ത്ാ അവ�ാ
ശ ദിനം ആച�ിച് ട�ാണ്് ശക്തോയ 
പ്ച�ണ പ�ിപാെി�ൾ നെത്ി.

AJnte´ym 
AhImi Zn-\w

�, വിദ്ാഭ്ാസ വായ്  എഴുതി തള്ളു� 
എന്ീ ഡിോന്�ളയർത്ിടകോണ്് 
വിപു�ോയ ഓൺവ�ൻ പ്ചാ�ണം 
നെത്ി. 

നഴ്സിംഗിടന ആധുനി�വൽകേ�ിക്കു
വാൻ ജീവിതം സേർപ്പിച്ച േഹദ് വനി
തയുടെ ജീവിതസേ�ം അവത�ിപ്പിച് 
ട�ാണ്് എഐഎംഎസ്എസ് സം
സ്ാന വവസ് പ്സിഡറെ് എം. എ.
പുഷ്പ പ്ഭാഷണം നെത്ി.
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ട�ാമ�ാണ വവ�സ് മ�ാ�ടേ
്ാടുമുള് ശാസ്തജ്ഞമ�യും ആമ�ാഗ് 
പ്വർത്�മ�യും പ�ിക്ഷീണ�ാകേി
ടകോണ്ി�ിക്കുമ്ാൾ, വർഗ്ഗീയ-േൗ�ി
�വാദ �ാഷ്ട്രീയത്ാൽ പ�ിപാ�ികേ
ടപ്പടുന്, ടവറുപ്പിടറെയും അന്േതവി
മ�ാധത്ിമറെതുോയ  േടറ്റാരു മ�ാഗം, 
�ഷ്ടപ്പടുന് ജനസാോന്ത്ിനുമേൽ 
ഒട്ടും കു�യാത് ക്രൗ�്മത്ാടെ ദു�ി
തം വിതയ്ക�യാണ്. ട�ാമ�ാണ വവ
�സ് മൂ�ം �ാജ്ത്് 4700നു മേൽ ജീ
വനു�ൾ നഷ്ടപ്പടെി�ിക്കുന്നു. പമക്ഷ 
സ്ാപിത താൽപ്പ�്കോ�ാൽ പ�ിപാ
�ികേടപ്പടുന് േതസ്പർദ്ധടയന് മ�ാഗം 
ഇതുവട�യുള് വർഷങ്ങളിൽ ആയി�
കേണകേിനാള�ളടെ ജീവടനടുത്ി�ി
ക്കുന്നു. ഈ ഗരുത�ോയ ആമ�ാഗ് പ്
തിസന്ധിയുടെ ഘടെത്ിലം ശേനത്ി
ടറെ �ക്ഷണങ്ങടളാന്നുേില്ാടത അതു 
തുെർന്നുട�ാണ്േി�ിക്കുന്നു. ഡൽഹി 
നിസാമുദേീൻ പള്ിയിട� ബാംഗിൾ
വാ�ി േർ�സ് േസ്ജിദിൽ ഇകേഴി
ഞ്ഞ ോർച്ച് ോസം പകുതിമയാടെ നെ
ന് തബ് �ീഗ് ജോഅത്് സമമ്മളന
ടത് ചുറ്റിപ്പറ്റി, തീവ്ര ഹിന്ദുത് ശക്തി
�ളായ ആർഎസ്-ബിടജപി-സംഘ
പ�ിവാർ സംഘങ്ങൾ നെത്തുന് വർ
ഗ്ഗീയവവ�സിടറെ പ്ചാ�ണം ഇതി
ടറെ ഒന്ാന്ത�ം ഉദാഹ�ണോണ്. മു
സീം സമുദായത്ിനുള്ിട� സുന്ി വി
ഭാഗത്ിട� പ�ിഷ്ക്ക�ണവാദപ�ോയ 
ഒരു േതസംഘെനയാണ് തബ് �ീഗ്ജ
ോഅത്്.  ആർഎസ്എസ്-ബിടജപി
-സംഘപ�ിവാർ സംഘങ്ങൾ മുഴുവൻ 

ഹിന്ദു സമുദായത്ിമറെയും പ്തിനിധി
�ളല് എന്തുമപാട�തടന് ഈ സം
ഘെനയും മുഴുവൻ മുസീം സമുദായത്ി
മറെയും പ്തിനിധി�ളേല്. തങ്ങളടെ 
േതവിഭാഗങ്ങളടെ സ്യംപ്ഖ്ാപിത 
�ക്ഷാ�ർത്ാകേളാണ് അവട�ങ്ിലം 
ആ േതങ്ങളടെ അെിസ്ാനപ്ോണ

ങ്ങളോയി യാടതാരു ബന്ധവേില്ാ
ത് േൗ�ി�വാദവം േതാന്ധതയും േത
ടവ�ിയുോണ് അവരുടെ ഉദ്മബാധന
ങ്ങളിലള്തു്. ഒരു േതവം, അതടല്
ങ്ിൽ മപായ �ാ�ങ്ങളിട� അവയുടെ 
വിശുദ്ധ പ്വാച��ാരുംതടന്  േതാ
ന്ധതയും േതടവ�ിയും അന്േതവി
മ�ാധവം പ്ച�ിപ്പിച്ചിടെില്. തബ് �ീഗ് 
ജോഅത്് സമമ്മളനടത്ക്കു�ിച് പ�
യു�യാടണങ്ിൽ �ഴിഞ്ഞ ോർച്ച് 13- 
നാണ് നി�വധി വിമദശ �ാജ്ങ്ങളിൽ 
നിന്നുള് പ്തിനിധി�ളെകേം ഏതാ
ണ്് 3000 മപർ നിസാമുദേീൻ േർകേ
സിൽ സംഗേിച്ചതു്. അതിനു �ണ് ദിവ
സം മു്് മ�ാ�ാമ�ാഗ് സംഘെന 
മ�ാവിഡ്-19ടന ഒരു േഹാോ�ിയായി 
പ്ഖ്ാപിച്ചിരുന്നു. എന്ാൽ ബി.ടജ.
പി മനതൃത്ത്ിലള് മ�ന്ദ്രഗവടമെ
റെ് ഇതിൽ അമപ്പാൾ യാടതാരുൽകേ
ണ്ഠയും പ്�െിപ്പിച്ചില്. ോർച്ച് 16-നു ോ
ത്രോണ് ഡൽഹി സർകോർ ആമ�്ാ
ഗ് അെിയന്തി�ാവസ് പ്ഖ്ാപിക്കു 
ന്തും 50 മപ�ിൽ കൂടുതലള് േതസ
മമ്മളനങ്ങൾകേ് നിയന്തണമേർടപ്പടു
ത്തുന്തും. ശ�ിയാണ്, അതിനു മശഷ
വം പ്തിനിധി�ൾ സമമ്മളന സ്�
ത്തു തടന് തുെർന്നു. സംഘാെ��ാ�
ടടെ ഒരു ജാഗ്തയും പ്ദർശിപ്പിച്ചതുേി 
ല്. യഥാർത്ഥത്ിൽ സമമ്മളന സ്�
ത്ിനടുത്തു തടന്യായിരുന്നു പ്മദശ
ടത് മപാ�ീസ് മസ്റഷൻ.

എന്ാൽ ഡൽഹി സർകോമ�ാ 
മ�ന്ദ്ര സർകോ�ിനു �ീഴിലള് ഡൽ
ഹി മപാ�ീമസാ ആള�ളടെ പ്മവശ

ജമാഅത്ക് സലമ്െനത്ി
നു വന്ന വിലദശികയെ സൂ
ക്ഷ്മപരിലശാധനയ്ക്കു വിലധ
െമാക്ിെിരുലന്നാ?  അതി
ലായരങ്ിലുകും ലകാവിഡക് 
ബാധിതരായണന്നു യതെി
ഞ്ിരുലന്നാ? അങ്ങയന
െയല്ലങ്ിൽ മറ്റുള്വരിലല
ക് ലരാഗകും പകരാൻ 
അവർയക്ങ്ങയന കഴി
ഞ്ഞു ? തബക് ലജീഗക് ജമാഅ
ത്ിനക് മുകുംകബെിയല ഉപ്ന
ഗറിൽ സമാനമാെ ഒരു  
സലമ്െനത്ിനു മഹാരാ
ഷ്ട സർക്ാർ അനുമതി നി
ലഷധിച്ലപൊൾ ഡൽഹിെി
യല സലമ്െനത്ിനു 
അനുമതി നൽകാൻ ലക
ന്ദ്ര സർക്ാരിയന ലപ്രരിപെി
ച്യത ന്ാണക്?
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ലകന്ദ്ര ബി.യജ.പി സർ
ക്ാറിയറെ മുഖഷ്യ സുരക്ാ 
ഉപലദഷ്ാവാെ അജിതക് 
ലഡാവലുകും തബക് ലജീഗക് ജമാ
അത്ക് മർക്സക് തലവൻ 
മൗലാന സാദുകും തമ്ിൽ 
മാർച്ക് 28നക് അസാധാര
ണ സമെത്തു നെന്ന കൂെി
ക്ാഴ്ചയെത്തുെർന്നക് മൗലാ
നാ സാദക് അപ്രതഷ്യക്നാ
െി.  ഡൽഹി ലപാലജീസക് 
കമജീഷണർ ലപാകുന്നതി
നു പകരകുംഎന്തു യകാണക് 
അജിതക് ലഡാവൽ മൗലാ
നാ സാദിയനക്ാണാൻ 
ലപാെി? ആരാണക് അജി
തക് ലഡാവലിയന നിലൊ
ഗിച്തക്? എന്ിനക്? തബക് ലജീ
ഗക് ജമാഅത്ിയനതിരാെ 
നെപെികൾ തുെങ്ങിെ 
മാർച്ക് 28നക് മു്ക് എന്തു 
യകാണക് മൗലാനാ സാദി
യന അറസ്റ്റു യെയ്യുകലൊ 
എഫക്ഐആർ രജിസ്റർ 
യെയ്യുകലൊ യെയ്തില്ല?

നം തെയുന്തിമനാ അവിെം ഒഴിപ്പി
ക്കുന്തിമനാ ഒരു നെപെിയുടേടുത്ി
ല്. 800-ഓളം വിമദശ പ്തിനിധി 
�ൾക്കു വിസ നൽ�ിയ ബിടജപി മന
തൃത്ത്ിലള് മ�ന്ദ്ര സർകോ�ാ�ടടെ 
അവട� തി�ിച്ചയക്കുന്തിനുള് ഒരു 
നെപെിയും വ�ടകോണ്േില്. വിമദശ
ത്തു നിടന്ത്തുവട� നിർബ്ബന്ധിതോ
യി സ്കീനിംഗിനു വിമധയോക്കുടേന്് 
മ�ന്ദ്ര ആമ�ാഗ് കുടുംബമക്ഷേ വകുപ്പു
േന്തി പ്ഖ്ാപിച്ചതു ോർച്ച് 4നാണ്. 
ജോഅത്് സമമ്മളനത്ിനു വന് വി
മദശി�ടള സൂക്ഷ്മപ�ിമശാധനയ്ക വി
മധയോകേിയിരുമന്ാ?  അതി�ാട�
ങ്ിലം മ�ാവിഡ് ബാധിത�ാടണന്നു 
ടതളിഞ്ഞിരുമന്ാ? എങ്ിൽ എന്തു
ട�ാണ്വർക്കു പ്മവശനാനുേതി നൽ
�ി? അങ്ങടനയടല്ങ്ിൽ േറ്റുള്വ�ി
മ�ക്കു മ�ാഗം പ��ാൻ അവർടകേങ്ങ
ടന �ഴിഞ് ? നിർണ്ായ�ോയ ഈ 
മചാദ്ങ്ങൾടകോന്നും ഇതുവട� േറുപ
െി �ിടെിയിടെില്. മ�ന്ദ്ര, സംസ്ാന 
സർകോരു�ളടെ മൂകേിനു താടഴയാണ് 
എല്ാം നെന്തു്. തബ് �ീഗ്ജോഅ
ത്ിന് മുംവബയിട� ഉപ്നഗ�ിൽ 
സോനോയ ഒരു  സമമ്മളനത്ിനു 
േഹാ�ാഷ്ട്ര സർകോർ അനുേതി നിമഷ
ധിച്ചമപ്പാൾ ഡൽഹിയിട� സമമ്മളന
ത്ിനു അനുേതി നൽ�ാൻ മ�ന്ദ്ര 
സർകോ�ിടന മപ്�ിപ്പിച്ചടതന്താണ്? 
ഇന്ത്യുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നി
ന്നും വിമദശത്തു നിന്നും വന് ഈ 
വ�ിയ സംഘടത്, ഡൽഹിയിമ�
ക്കും പു�മത്ക്കുമുള് എല്ാ തീവണ്ി 
സർവ്ീസു�ളം നിറുത്ിവച്ചതിന് ഒരു 
ദിവസം മു്്, ോർച്ച് 20 വട�, അവി
ടെ താേസിപ്പികോൻ അനുവദിച്ചടത
ന്തിനാണ്?  ഇത്�ടോരു സമമ്മളനം 
ട�ാമ�ാണ വ്ാപനത്ിനുള് അപ�
െ��ോയ സാഹച�്ടോരുക്കുടേന്നു 
േനസ്സി�ായിട്ടും സേമയാചിതോയ ഇെ
ടപെൽ ഉണ്ാ�ാടത മപായടതന്തു
ട�ാണ്ാണ്? അമന് ദിവസം പ്ധാന
േന്തി ജനതാ �ർഫയൂവിന് ആഹ്ാനം 
നൽകു�യും എല്ാ വിധത്ിലമുള് 
ടപാതു കൂെിമച്ച�ല�ളം നിമ�ാധിക്കു�
യും ടചയ്തു. അമപ്പാമഴയ്കം പ� പ്തിനി
ധി�ളം ഇന്ത്യുടെ പ� ഭാഗങ്ങളിമ�
യ്കം തി�ിച്മപായികേഴിഞ്ഞിരുന്നു. 
മപാ�ീസിമനാ മ�ന്ദ്ര ആഭ്ന്ത� വകു
പ്പിമനാ ഇമതക്കു�ിച് യാടതാരു ധാ�
ണയമുണ്ായിരുന്ിടല്ന്നു വിശ്സി
കേണമോ? 21 ദിവസടത് മദശീയ 
മ�ാകേ് ഡൗൺ പ്ഖ്ാപിച്ച ോർച്ച് 
24ന് മപാ�ീസ്, ബാകേിയായ പ്തി

നിധി�മളാെ് ഒഴിഞ് മപാ�ാനാവ
ശ്ടപ്പട്ടു. പമക്ഷ മ�ാകേ് ഡൗൺ 
ഉത്�വ �ംഘിച് ട�ാണ്് ആയി�
മത്ാളം മപർ സമമ്മളന സ്�ത്തു തു
െരുന്തായി ോർച്ച് 25നു �ടണ്ത്ി. 
ോർച്ച് 28നു ോത്രോണ് സമമ്മളന 
സ്�ത്തു നിന്് മപാ�ീസ് ബാകേി
യായവട� പു�മത്ക്കു ട�ാണ്മപാകു
ന്ത്. അമപ്പാമഴയ്കം സമമ്മളന പ്തി
നിധി�ളിൽ പ�ർക്കും മ�ാവിഡ് ബാ
ധയുടണ്ന്നു സ്ി�ി��ികേടപ്പടു�യും 
ടചയ്തു. തുെർന്്, മ�ന്ദ്ര ബി.ടജ.പി 
സർകോ�ിടറെ മുഖ് സു�ക്ഷാ ഉപമദ
ഷ്ാവായ അജിത് മഡാവലം തബ് �ീ
ഗ് ജോഅത്് േർകേസ് ത�വൻ േൗ
�ാന സാദും തമ്മിൽ ോർച്ച് 28ടറെ 
അസാധാ�ണ സേയത്തു നെന് കൂെി
കോഴ്ച്ചയും തുെർന്നുള് ോ�ാനാ സാ
ദിടറെ തിമ�ാധാനവം 
ശ്രദ്ധയാ�ർഷിച്.  ഡൽഹി മപാ�ീ
സ് �േീഷണർ മപാകുന്തിനു പ��ം
എന്തു ട�ാണ്് അജിത് മഡാവൽ േൗ

�ാനാ സാദിടനകോണാൻ മപായി 
എന് മചാദ്ം ശ�ിയായും ഉന്യികേ
ടപ്പട്ടു. ആ�ാണ് അജിത് മഡാവ�ിടന 
ഇതിനു നിമയാഗിച്ചത്? അതും എന്തി
ന്? തബ് �ീഗ് ജോഅത്ിടനതി�ായ 
നെപെി�ൾ തുെങ്ങിയ ോർച്ച് 28ന് മു
്് എന്തു ട�ാണ്് േൗ�ാനാ സാദിടന 
അ�സ്റ്റു ടചയ്യു�മയാ എഫ്ഐആർ 
�ജിസ്റർ ടചയ്യു�മയാ ടചയ്ില്?

ഈ മചാദ്ങ്ങൾടകോന്ിനും ഉത്
�ം �ഭിച്ചിടല്ങ്ിലം ഭ�ണ 
വൃന്ദങ്ങമളാടൊടെി നില്ക്കുന്, വിഷം വേി
പ്പിക്കുന് ചി� വാർത്ാ ചാനല�ൾ, 
ഇന്ത്യിട� ട�ാമ�ാണ വ്ാപനത്ി
ടറെ മുഖ്വം ഏ�വോയ ഉത്�വാദി
യായി തബ് �ീഗ് േർകേസിടന ചിത്രീ
��ിച്ട�ാണ്ള് ആഖ്ാനങ്ങൾ പ്ച
�ിപ്പികോൻ തുെങ്ങിയിരുന്നു. ടപാടുന്
മന, മുസീം സമുദായടത് മുഴുവൻ കുറ്റ
ടപ്പടുത്ിടകോണ്്, സാമൂഹി� അ�
�ം പാ�ികോനുള് നിമദേശങ്ങടള 
അവർ ധികേ�ിക്കുന്തായും 'മ�ാഗം 
പ��ാനായി' േറ്റുള് ജനങ്ങളടെ മുഖ
ത്തു തുപ്പുന്തായും �ാണിക്കുന് വ്ാജ 
വീഡിമയാ�ളം വാടെ്സ് ആപ്പ് സമന്ദ
ശങ്ങളം പ്ച�ിപ്പികേടപ്പടു�യും ടചയ്തു. 
ബിടജപിയുടെ മ�ന്ദ്ര േന്തി മുക്താർ 
അബ്ബാസ് നഖ് വി േർകേസ് സമമ്മളന
ടത് 'താ�ിബാൻ കുറ്റകൃത്ം' എന്ാ
ണു വിമശഷിപ്പിച്ചത്. 

ഏപ്ിൽ 1ന് ബിടജപിയുടെ ഐെി 
ടസൽ ത�വൻ അേിത് ോളവ് െ്ിറ്റ
�ിൽ ഇങ്ങടനടയഴുതി." ഡൽഹിയുടെ 
ഇരുണ് അമധാമ�ാ�ം ടപാടെിടത്�ി
ക്കുന്നു! �ഴിഞ്ഞ മൂന്നു ോസം എല്ാത്
�ത്ിലമുള്  ഇസാേി� ��ാപത്ി
ടറെ നാള�ളായിരുന്നു. ആദ്ം, സിഎ
എ വിരുദ്ധ സേ�ത്ിടറെ മപ�ിൽ 
ഷഹീൻ ബാഗിൽ നിന്് ജാേിയയി
മ�ക്കും ജഫ്ാബാദിമ�ക്കും സീ�ാമ്പൂ
�ിമ�ക്കും. ഇമപ്പാൾ പ�ിഷ്ക്ക�ണവാദി
�ളായ തബ് �ീഗ് ജോഅത്ിടറെ േർ
കേസിട� നിയേവിരുദ്ധോയ സമമ്മള
നവം. ഇതിടനാ�റുതി വരുത്ണം. നി
സാമുദേീൻ േർകേസ് സംഭവ പ�്�യു
ടെ ച�ിത്രം ശ�ിയായ ക്രേത്ിൽ പ�ി
ഹ�ിക്കു�യാണു പ�േപ്ധാനം". കൃത്
ോയ ഒരു പദ്ധതി ഇതിടനല്ാം പിന്ി
ലള്തായി മതാന്നുന്ിമല്?  സമമ്മള
ന സംഘാെ�ർ ആദ്ഘടെ 
മുന്�ിയിപ്പു�ൾ മുഖവി�ടയ്കടുത്ില് 
എന്തും മ�ാകേ് ഡൗൺ മപ്ാമടൊ
മകോൾ �ംഘിച് എന്തുംശ�ിയാണ്. 
ഏതു േതത്ിൽ വിശ്സിക്കുന്വരും 
ഉത്�വാദിത്മബാധമുള് പൗ�നാ



ബിയ'ടയ നിയന്തികേണടേന്് 
ഇന്ത്ാ ഗവടമെറെിമനാെഭ്ർത്ഥിച്ചി�ി
ക്കു�യാണ്.

പമക്ഷ സർകോമ�ാ ആർഎസ്എ
സ്-ബിടജപി-സംഘപ�ിവാർ സഖ്
മോ അവരുടെ ടചാൽപ്പെിയിലള് ോ
ദ്ധ്േങ്ങമളാ ഒന്നും ടതറ്റായ നെപെി
�ൾക്കു ഹിന്ദുത് സംഘങ്ങടള 
കുറ്റടപ്പടുത്ാൻ തയോ�ാകുന്ില്. 
തബ് �ീഗ് ജോഅത്ിൽ ഒരു ബ�ി
യാെിടന �ടണ്ത്ി നയൂനപക്ഷ വിരു
ദ്ധവിഷം വേിപ്പിക്കു� എന്തുോത്രോ
ണവരുടെ ഉന്ം. സിഎഎയ്കം 
എൻആർസിക്കുടേതിമ�, �ഷ്ടപ്പടുന് 
മുഴുവൻ ജനങ്ങളം പടങ്ടുത്തുട�ാണ്് 
�ാജ്ടേ്ാടും വളർന്നു വരുന് പ്
മക്ഷാഭങ്ങളം ജാതി, േത, വംശമഭദ
ങ്ങൾകേതീതോയി ഉയർന്നുവരുന് ഉ�
ച്ച സേവ��്വം 'അനധികൃത കുെി
മയറ്റ'വം 'നിയേവിരുദ്ധ നുഴഞ്�യറ്റ 
കോമ�'യും ചൂണ്ികോടെി ടകോണ്് �ാ
ജ്ടത് ജനങ്ങൾകേിെയിൽ അവന
�്ത്ിടറെ ആപ്പി�കോനുള് ബിടജ
പി-ആർ എസ്എസ് സംഘത്ിടറെ 
കുതന്തങ്ങടള പ�ാജയടപ്പടുത്ാൻ 
മപാകു�യാടണന്ത് വ്ക്തോയിരു
ന്നു. ോത്രേല്, ഡൽഹിയിട� ഷഹീൻ
ബാഗ് ആ സേ�ങ്ങളടെടയല്ാം പ്തീ
�വോയി ോ�ിയിരുന്നു. ഈ സാഹച
�്ത്ിൽ മ�ാവിഡ്-19ടറെ വ്ാപന
വം നിരുത്�വാദപ�ോയ തബ് �ീ
ഗ്ജോഅത്് നെത്ിപ്പും, ഹിന്ദു േത
ഭ്ാന്തന്മാർകേ്, ഷഹീൻബാഗ് സേ�
ടത് പിഴുടത�ിയാനും തബ് �ീഗ് 
ജോഅത്് നെന്ില്ായിരുടന്ങ്ിൽ 
മ�ാവിഡ് - 19ടറെ വ്ാപനം ഉണ്ാകു
�മയയില്ായിരുന്നുടവന്നു ഭൂ�ിപക്ഷ 
സമുദായകോരുടെയിെയിൽ പ്ച�ിപ്പി 
കോനും നയൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ വവ�ം 
മൂർച്ഛിപ്പികോനും അവസ�ടോരുകേി.  

ഈ ോ��ോയ േഹാോ�ിമയമപ്പാ
ലം വർഗ്ഗീയവൽകേ�ികോടേന് ഉമദേ
ശ്മത്ാടെ മ�ന്ദ്രസർകോർ ഈ നി
യേ�ംഘനടത് മബാധപൂർവ്ം അനു
വദിച്ട�ാടുക്കു�യായിരുന്നുടവന്നും 
എഎപി മനതൃത്ത്ിലള് ഡൽഹി 
സർകോർ അതിനു വഴങ്ങിടകോടുക്കു�
യായിരുന്നുടവന്നുേമല് ഇതിൽ നിന്നു 
േനസ്സി�ാകോൻ �ഴിയുന്ത്? പ്ത്
ക്ഷത്ിൽ നിഗൂഢോയിമത്ാന്ാടേ
ങ്ിലം സംഭവ പ�്��ളമെയും നെപ
െി�ളമെയും പ്ഖ്ാപനങ്ങളമെയുടേ 
ല്ാം യുക്തിപ�ോയ വിശ��നം മേൽ
പ്പ�ഞ്ഞ നിഗേനടത്ത്ടന്യാണു 
സാധൂ��ിക്കുന്ത്.
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ഡൽഹിെിൽ മാർച്ക് 14നക് 
ലഗാമൂത്ര പാർട്ിക്ക് അനുമ
തി നൽകി. മാർച്ക് 12 നക് 
തിരുപെതി അ്ലത്ിൽ 
40,000 ലപയര ഒത്തുകൂ
ൊൻ അനുവദിച്ചു. ഉത്ർ
പ്രലദശക് മുഖഷ്യമന്തി ലൊഗി 
ആദിതഷ്യനാഥക് മാർച്ക് 26-
നക് അലൊദ്ധഷ്യെിലലക്ക് 
ഒരു സകുംഘയത് നെിക്
കയുകും രാമവിഗ്ഹകും പന്
ലിൽ നിന്നക് രജതപജീഠത്ി
ലലക്ക് മാറ്റുകയുകും യെെക്തു. 
ഏപ്രിൽ 16നക് കർണ്ാെക
ത്ിയല കൽബുർഗിെിൽ 
സിദ്ധലികുംലഗശ്രലക്ത്ര
ത്ിയല രലഥാത്സവത്ിൽ 
പയങ്ടുക്ാൻ ആളുകൾ 
കൂട്മായെത്ി. കൽബുർ
ഗിൊകയട് കർണ്ാെക
ത്ിയല ഒരു യകാലറാണ 
കവറസക് ലഹാട്ക്ല്പാട്ാ
െിരുന്നു. 

യി�ികേണടേന്തും അംഗീ��ിമകേ
ണ്താണ്. അവർ സ്ന്തം നാടെിട� നി
യേവ്വസ്ടയ ഉയർത്ിപ്പിെിക്കു�
യും േറ്റു പൗ�ന്മാരുടെ മക്ഷേത്ിനായി 
നി�ട�ാള്ളു�യും ടചമയേണ്താണ്. 
സർകോർ രൂപീ��ിച്ച നിയേങ്ങളം 
വിദഗ്ദ്ധർ നൽകുന് ആമ�ാഗ് ഉപമദശ
ങ്ങളം പാ�ിക്കു� എന്ത് നമ്മി�ർ
പ്പിതോയ ഉത്�വാദിത്ോണ്. 
എല്ാ പൗ�ന്മാരുമെയും ആമ�ാഗ്വം 
സു�ക്ഷയും ഉ�പ്പാക്കുന്തിനാണ് ഈ  
മുന്�ിയിപ്പു�ൾ നൽ�ന്ത് - അതു 
േ�ി�െക്കുവാൻ ആർക്കുേധി�ാ�േില്. 
പമക്ഷ നെപെി�ളിമ�ക്കു �െകോൻ 
ോർച്ച് 28 വട� ഡൽഹി മപാ�ീസ് 
സേയം വവ�ിച്ചടതന്തുട�ാണ്ാണ്? 
ോത്രവേല്, ഡൽഹിയിൽ ോർച്ച് 14ന് 
ഒരു മഗാമൂത്ര പാർടെികേ് അനുേതി 
നൽ�ി. ോർച്ച് 12 ന് തിരുപ്പതി അ്
�ത്ിൽ 40,000 മപട� ഒത്തുകൂൊൻ 
അനുവദിച്. �ാജ്ം മ�ാകേ് ഡൗണി
�ായി�ിമകേ ഉത്ർപ്മദശിട� ബി
ടജപി മുഖ്േന്തി മയാഗി ആദിത്നാ
ഥ് ോർച്ച് 26-ന് അമയാദ്ധ്യിമ�കേ് 
ഒരു സംഘടത് നയിക്കു�യും �ാേവി
ഗ്ഹം പന്ത�ിൽ നിന്് �ജതപീഠത്ി
മ�കേ് ോറ്റു�യും ടചയ്തു. ഏപ്ിൽ 16ന് 
�ർണ്ാെ�ത്ിട� �ൽബുർഗിയിൽ 
സിദ്ധ�ിംമഗശ്�മക്ഷത്രത്ിട� 
�മഥാത്സവത്ിൽ പടങ്ടുകോൻ ആള
�ൾ കൂടെോടയത്ി. �ൽബുർഗിയാ�
ടടെ �ർണ്ാെ�ത്ിട� ഒരു ട�ാമ�ാ
ണ വവ�സ് മഹാടെ്മസ്പാടൊണ് അന്്. 
ആമ�ാഗ് സു�ക്ഷാ മുന്�ിയിപ്പു�ൾ 
അവഗണിച്ചതിലം അവ�ിൽ ചി�ർ 
ട�ാമ�ാണ വവ�സിടറെ വാഹ��ാ
യി കുറ്റം ചാർത്ടപ്പടെതിലം ത്ീഗ് 
ജോ അത്് ഭാ�വാഹി�ൾ എപ്�ാ
�ം ഉത്�വാദി�ളാമണാ അമതത�
ത്ിൽ കുറ്റം ചാർത്ടപ്പമെണ്വ�മല് 
േത ചെങ്ങു�ൾ സംഘെിപ്പിച്ച് ഹിന്ദു
ത്ത്ിടറെ ചാ്്ന്മാ�ായി അ�ിയ
ടപ്പടുന്വരും? അമപ്പാൾ തബ് �ീഗ്ജ 
ോഅത്ിടറെ മനമ� ോത്രം തി�ിയുന്
ടതന്തുട�ാണ്ാണ്? 

ഡൽഹിയിലം തേിഴ്ാടെിലം ടതല
ങ്ാനയിലം വവ�സ് വ്ാപനത്ിനു 
തബ് �ീഗ് സമമ്മളനത്ിൽ പടങ്ടു
ത് ചി�ർ �ാ�ണകോ�ായിട്ടുടണ്ന്
തു ശ�ിയാടണങ്ിലം ഇന്ത്യിട� 
എല്ാ സംസ്ാനങ്ങളിമ�യും മ�ാവി
ഡ് വ്ാപനത്ിടറെ മൂ��ാ�ണം അവ
�ാണ് എന്നു പ�യുന്ത് യുക്തിക്കു നി
�ക്കുന്തല്. മുംവബയിൽ ട�ാമ�ാണ 
വവ�സ് ജാതി, േത, വർഗ്ഗമഭദങ്ങടള

ടയാടകേ േ�ി�െന്നു ട�ാണ് വ്ാപി
ക്കു�യാണ്. മച�ിപ്മദശോയ ധാ�ാ
വിയാണ് ഏറ്റവം തീവ്രോയി ബാധി
കേടപ്പടെത്; പു�മ� സ്ന്മേഖ�യാ
യ േ�ബാർ ഹിൽസും.  

ഈ േഹാോ�ിടയക്കു�ിച്ള് 
ആധി�ാ�ി� വിവ�ങ്ങൾ നൽ�ാനും 
ടതറ്റിദ്ധാ�ണ�ൾ ദൂ�ി��ികോനുോയു 
ള്  'ഇന്ത്ൻ സയറെിസ്റ്സ് ട�
മസ്പാൺസ് ടു മ�ാവിസ്-19'(ISRC) 
എന് ഗ്രൂപ്പ് �ഴിഞ്ഞ ഏപ്ിൽ 11ന് 
മ�ാവിഡ് വ്ാപനടത് വർഗ്ഗീയവൽ
കേ�ികോനുള് ശ്രേങ്ങടള ശക്തോയി 
അപ�പിച്ചിട്ടുണ്്. സമമ്മളനം ഉമപ
ക്ഷികോതിരുന്തിൽ തബ് �ീഗ്ജോ
അത്ിനു വീഴ്ച്ച പറ്റിയിട്ടുടണ്ങ്ിൽ 
തങ്ങളടെ ഭ�ണപ�ോയ പാളിച്ച�ൾ
ക്കു മ�ന്ദ്ര സംസ്ാന ഭ�ണാധി�ാ�ി
�ളം ടതറ്റു�ാ�ാടണന്ാണ് ISRC 
അഭിപ്ായടപ്പടുന്ത്. ഈ വിഷയ
ത്ിൽ പ്�െോയും അസ്സ്�ായ 
'ഒർഗടന മസഷൻ ഒഫ് ഇസാേി�് 
�ൺട്ീസ്'(OIC) മ�ാവിഡ്-19 മ�ാഗ
വ്ാപനമത്ാെനുബന്ധിച്ച്  ഇന്ത്
യിൽ വളർന്നു വരുന് 'ഇസാമോമഫാ
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മാർകക് സിസ്റക് ദർശനത്ിലധിഷ്ിതമാെ സാ്ത്ികശാ
സ്തയത്പെറ്റി സമഗ്ധാരണ ലഭഷ്യമാക്കയെന്ന ലക്ഷ്യ
ലത്ായെ, സഖാവക് സ്റാലിയറെ ലനതൃത്ത്ിൽ ലസാവിെറ്റക് 
യൂണിെനിയല പ്രഗത്ഭരാെ സാ്ത്ികശാസ്തജ്ഞൻ
മാർ 13 വർഷകുംയകാണക് പൂർത്ിൊക്ിെതുകും 1954-ൽ പ്ര
സിദ്ധജീകരിച് തുമാെ യപാെിറ്റിക്ൽ ഇലക്ാണമി എന്ന ഗ്
ന്ഥത്ിയറെ സകുംഗ്ഹിത രൂപകും യൂണിറ്റിയുയെ ഏപ്രിൽ 
ലക്കും മുതൽ ഖണ്ഡശ്ശ പ്രസിദ്ധജീകരിച്ക് തുെങ്ങിെിരുന്നു. 
രണാകും ഭാഗകും ഈ ലക്ത്ിൽ.

മഥാർ�്്സും ഏുംഗൽ്സും

`mKw 2
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െരിത്രത്ിയല ഏറ്റവകും 
ആദഷ്യയത്യുകും ഏറ്റവകും പ്രാ
കൃതവമാെ ചൂഷണരൂപമാ
ണക് അെിമത്കും. കെന്നുലപാ 
െ കാലത്ക് ലലാകയത് 
എല്ലാ ജനതകൾക്ിെെി
ലുകും അതക് നിലനിന്നിരുന്നു. 
ഉല്പാദനശക്തികളുയെ മു
ലന്നാട്ടുെെ വെർച്, അദ്ധ്ാ
നത്ിയറെ സാമൂഹികവിഭ
ജനത്ിയറെയുകും വിനിെമ
ത്ിയറെയുകും വികാസകും 
എന്നിവ അെിമ-ഉെമസ് 
വഷ്യവസ്െിലലയ്ക്കുള് സമൂ
ഹത്ിയറെ പരിവർത്ന
ത്ിനുള് അെിസ്ാനഘ
െകങ്ങൊെി വർത്ിച്ചു.

അടിമ-ഉടമസ് വ്വസ്യത്ട 
ആവിർഭാവം

ച�ിത്രത്ിട� ഏറ്റവം ആദ്ടത്
യും ഏറ്റവം പ്ാകൃതവോയ ചൂഷണരൂ
പോണ് അെിേത്ം. �െന്നുമപായ �ാ
�ത്് മ�ാ�ടത് എല്ാ ജനത�ൾ
കേിെയിലം അത് നി�നിന്ിരുന്നു. 

പ്ാകൃതസമൂഹത്ിൽ നിന്് അെിേ
-ഉെേസ് വ്വസ്യിമ�യ്കള് പ�ി
വർത്നം ച�ിത്രത്ി�ാദ്ോയി സം
ഭവിച്ചത് പു�ാതന�ാ�ടത് പൗ�സ്്
മദശങ്ങളി�ായിരുന്നു. അെിേ-ഉെേസ് 
ഉല്പാദന സമ്പ്രദായം ടേടസാമപ്പാമടൊ
േിയ, ഈജിപ്ത്, ഇന്ത്, വചന എന്ി
വിെങ്ങളിൽ ബി.സി 4000 മത്ാടെ
യും േറ്റിെങ്ങളിൽ ബി.സി 2000 ന് മു
മ്പുോണ് പ്ബ�ോയുണ്ാ യിരുന്ത്. 
ട്ാൻസ് ട�ാമകേഷ്യിൽ ബി.സി 
1000 ോണ്ിൽ അെിേ-ഉെേസ് സമ്പ്ര
ദായമുണ്ായിരുന്നു. അെിേ-ഉെേസ് 
സമ്പ്രദായം നി�നിന് പു�ാതന പൗ�
സ്്മദശങ്ങൾ ആർജ്ിച്ച സംസ് കോ
�ം യൂമ�ാപ്ൻ നാടു�ളടെ വളർച്ചടയ 
വ�ിയ മതാതിൽ സ്ാധീനിച്ചിരുന്നു.

ഗ്ീസിൽ അെിേ-ഉെേസ് ഉല്പാദന 
സമ്പ്രദായം ബി.സി അഞ്ചാം നൂറ്റാ
ണ്ിനും നാ�ാം നൂറ്റാണ്ിനുേിെയി�ാ 
യിരുന്നു ഉച്ചസ്ായിയിട�ത്ിയത്. 
തുെർന്് ഏഷ്ാവേന�ിലം ോസി
മഡാണിയയിലം (ബി.സി 4 മുതൽ 1 
-ാം നൂറ്റാണ്് വട�) അെിേത്ം വളർച്ച 
പ്ാപിച്. മ�ാേി�ത് ഏറ്റവം ഉയർന് 
ഘടെത്ിട�ത്ിയത് ബി.സി �ണ്ാം 
നൂറ്റാണ്ിനും എ.ഡി �ണ്ാം നൂറ്റാണ്ി 
നുേിെയി�ായിരുന്നു. 

പിതൃമ�ന്ദ്രിതമോ ഗാർഹി�മോ 
ആയ സ്ഭാവോണ് തുെകേത്ിൽ 
അെിേത്ത്ിനുണ്ായിരുന്ത്. അന്് 

താ�തമേ്ന കു�ച്ച് അെിേ�മള ഉണ്ാ
യിരുന്നുള്ളൂ. അമപ്പാഴും ഉല്പാദനത്ി
ടറെ അെിസ്ാന ഘെ�ോയി അെിേയു
ടെ അദ്ധ്ാനം ോ�ിയില്. സ്ദ് വ്വ
സ്യിൽ അത് ഒരു അനുബന്ധഘെ�
ോയി പ്വർത്ിച്ടവമന്യുള്ളൂ. വിനി
േയം നെത്ാൻ മപാന്വിധം ഉല്പാദന
േിച്ചടോന്നുേില്ാതിരുന്നു. വ�ിയ പിതൃ
മ�ന്ദ്രിത കുടുംബത്ിടറെ ആവശ്�ത
�ടള തൃപ്തിടപ്പടുത്തു�ടയന്തിൽ ോ
ത്രം സ്ദ്ഘെനയുടെ �ക്ഷ്ം ഒതു
ങ്ങിനിന്നു. അെിേയുടെമേലള് യജോ
നടറെ അധി�ാ�പ്മയാഗത്ിന് പ�ി
ധിടയാന്നുേില്ായിരുന്നു. പമക്ഷ അെി
േയുടെ അദ്ധ്ാനം പ്മയാഗികോനുള് 
േണ്ഡ�ം പ�ിേിതോയിരുന്നു. 

ഉല്പാദനശക്തി�ളടെ മുമന്ാട്ടുളള 
വളർച്ച, അദ്ധ്ാനത്ിടറെ സാമൂഹി�
വിഭജനത്ിടറെയും വിനിയേത്ിടറെ
യും വി�ാസം എന്ിവ അെിേ-ഉെേ
സ് വ്വസ്യിമ�യ്കള് സമൂഹത്ി
ടറെ പ�ിവർത്നത്ിനുള് അെിസ്ാ
നഘെ�ങ്ങളായി വർത്ിച്. 

�ല്ലുട�ാണ്ള് പണിയായുധങ്ങ
ളിൽ നിന്് മ�ാഹങ്ങൾ ട�ാണ്ള്വ
യിമ�ക്കുള് മുമന്റ്റം േനുഷ്ാദ്ധ്ാന
ത്ിടറെ പ�ിധി�ൾ വ�ിടയാ�ളവിൽ 
വിപു�ോവന്തിമ�യ്ക് നയിച്. ട�ാ
ല്ൻ ഉപമയാഗിക്കുന് ഉ�യുടെ �ണ്
പിെിത്ം മുട്ങ്ങുേില്ാത്വിധം 
ഈടുനിൽക്കുന് ഇരു്് പണിയായുധ
ങ്ങൾ നിർമ്മികോൻ േനുഷ്ടന പ്ാപ്ത
നാകേി. ഇരു്് മ�ാൊ�ിട�ാണ്് വന
ഭൂേി ടതളിച്ച് കൃഷികേ് ഉപയുക്തോ
കോൻ സാധിച്. ഇരു്് ട�ാഴു പിെി
പ്പിച്ച േ�കേ�പ്പട�ാണ്് താ�തമേ്ന 
വിശാ�ോയ ഭൂേിയിൽ കൃഷിടചയോടേ 
ന്ായി. മവടെയാെ�ിടന ആധാ�ോകേി
യ പ്ാകൃത സ്ദ് വ്വസ് കൃഷിക്കും 
�ന്നു�ാ�ിവളർത്�ിനും വഴിോ�ി
ട�ാടുത്തു. ���ൗശ�പ്പണി�ൾ പ്
ത്ക്ഷടപ്പട്ടു. 

ഉല്പാദനത്ിടറെ മുഖ്ാംശോയി നി
�ട�ാണ് കൃഷിയിൽ, നി�മുഴുന്തി
നും �ാ�ി�ളടെ വംശവർദ്ധനയ്കം ഉപ
മയാഗിക്കുന് ഉപായങ്ങൾ ടേച്ചടപ്പട്ടു. 
മുന്തി�ിവള്ിയും ചണവം, എണ്ടചെി
�ളം വളർത്ാൻ തുെങ്ങി. കൃഷിയുടെ 
പുതിയ ശാഖ�ൾ ആവിർഭവിച്. ധനി
�കുടുംബങ്ങളടെ വ�വശമുള് �ന്നു
�ാ�ി�ളടെ എണ്ം വർദ്ധിച്. ഈ 
�ാ�ിക്കൂടെങ്ങടള പ�ിപാ�ികോൻ കൂടു
തൽ കൂടുതൽ പണിയാള�ടള ആവ
ശ്ോയി വന്നു. 

ടനയ്ത്, മ�ാഹപ്പണി�ൾ, േൺപാ
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അെിമത്ത്ിൽ സ്
ദക് വഷ്യവസ് അെിസ്ാനപ
രമാെി സ്ൊശ്രിതമാെി
രുന്നു. അദ്ധ്ാനഫലമാെ 
ഉല്പന്നയത്, വിനിമെകും 
നെത്ാത്, ഉല്പാദിപെിക്
ന്നെിെത്തുതയന്ന ഉപലഭാ
ഗിച്ചുതജീർക്ന്ന സ്ദക്ക്
മമാണക് സ്ൊശ്രിത സ്
ദക്ഘെന. അെിമത്ത്ിൽ 
ഉല്പാദനകും മുഖഷ്യമായുകും അെി
മഉെമസ്യറെയുകും അസകും
ഖഷ്യകും ആശ്രിതരുയെയുകും 
സിൽബന്ികളുയെയുകും 
ഉപലഭാഗത്ിനക് ലവണിയു
ള്താെിരുന്നു.

ത്ര നിർമ്മിതി തുെങ്ങിയ വ�ടത്ാഴി
ല�ൾ �ർഷ�ടറെമയാ ഇെയടറെമയാ 
അനുബന്ധ ടതാഴിൽോത്രോയിരുന്നു. 
പമക്ഷ, ഇമപ്പാൾ പ�യാള�ൾക്കും 
അടതാരു സ്തന്തടതാഴി�ിെോയി 
ോ�ി. �ാർഷി�വൃത്ിയിൽ നിന്് ��
�ൗശ�ടത്ാഴില�ൾ മവ�ിടുന്ത് 
സംഭവിച്. വൻമതാതിലള് �ണ്ാേ
ടത് സാമൂഹി� ടതാഴിൽ വിഭജനോ
യിരുന്നു ഇത്. 

ഇത്�ത്ിൽ കൃഷിയും ���ൗശ
�വടേന് �ണ്് അെിസ്ാനശാഖ�ളാ
യി ഉല്പാദനവിഭജനമുണ്ായമപ്പാൾ 
അവിടെ വളട� അവി�സിതോയ രൂ
പത്ി�ാടണങ്ിൽ മപാലം വിനിേയ
ത്ിനുമവണ്ി മന�ിട്ടുള് ഉല്പാദനം 
ആ�ംഭിക്കു�യുണ്ായി. അദ്ധ്ാനത്ി
ടറെ, ഉല്പാദനമശഷിയുടെ വർദ്ധനവ് േി
ച്ച ഉല്പാദനത്ിടറെ അളവ് വർദ്ധിപ്പി
ച്. അതാവടടെ, ഉല്പാദമനാപാധി�ളടെ 
സ്�ാ�്സ്ത്തുെേസ്തയും കൂെിയാ
യമപ്പാൾ, സമൂഹത്ിട� ഒരു നയൂനപ
ക്ഷത്ിന് സ്ന്തം സ്രൂക്കൂടൊൻ അവ
സ�ം നൽകു�യും ടചയ്തു. അതിടറെ 
അെിസ്ാനത്ിൽ, പണിടയടുക്കുന് 
ഭൂ�ിപക്ഷടത് ചൂഷണം ടചയ്യുവാനും 
ഒരു നയൂനപക്ഷത്ിടന �ീഴ് ടപ്പടുത്തു
വാനും ടതാഴിട�ടുക്കുന്വടന അെിേ
�ളാകേി പ�ിവർത്നടപ്പടുത്ാനുമു
ള് സാഹച�്ടോരുകേി. 

അെിേത്ത്ിടറെ സാഹച�്
ത്ിൽ സ്ദ് വ്വസ് അെിസ്ാനപ
�ോയി സ്യാശ്രിതോയിരുന്നു. 
അദ്ധ്ാനഫ�ോയ ഉല്പന്ടത്, വിനി
േയം നെത്ാത്, ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്യിെ
ത്തുതടന് ഉപമഭാഗിച്തീർക്കുന് 
സ്ദ്ക്രേോണ് സ്യാശ്രിത സ്
ദ്ഘെന. എന്ിരുന്ാലം, വിനിേയ
ത്ിടറെ ആവശ്�ത സമൂഹത്ിൽ 
വളർന്നുവന്നു. തുെകേത്ിൽ വ�
ടത്ാഴില�ാർ ഓർഡർ അനുസ�ിച്ം 
പിന്ീെ് �മ്ാളത്ിൽ വിൽപനയ്കാ
യും ഉല്പന്ങ്ങളണ്ാകേി. അമതസേയം, 
അവ�ിൽ പ�രും ദീർഘ�ാ�ം ടച�ി
യ കൃഷി സ്�ങ്ങൾ വ�വശംടവച്ച് 
അവിടെ കൃഷി   ടചയ്തു. �ർഷ�രും 
ഏട�ക്കുട� ഈ സ്യാശ്രിത സ്
ദ്ക്രേത്ിനുള്ിൽ തുെർന്നു. പമക്ഷ 
വ�ടത്ാഴില�ാരുണ്ാക്കുന് വില്പന
ച�ക്കു�ൾ, നികുതി�ൾ നൽ�ാനുള് 
വ� �ടണ്ത്ാൻ മവണ്ി �ർഷ�ർ
കേ് വിൽകോൻ നിർബന്ധിത�ായി. 
അങ്ങടന ക്രമേണ വ�ടത്ാഴില�ാ
രുടെയും �ർഷ�രുടെയും അദ്ധ്ാനഫ
�ോയുണ്ാകുന് ഉല്പന്ങ്ങൾ ച�ക്കു�

ളായിോ�ി. 
വിനിേയത്ിന്, �മ്ാളത്ിൽ 

വിറ്റഴിക്കുന്തിന് മവണ്ിയുണ്ാക്കുന് 
ഉല്പന്ടത്യാണ്, ച�കേ് എന്് വിളി
ക്കുന്ത;് മന�ിട്ടുള് ഉപമഭാഗത്ിന് 
മവണ്ി നിർമ്മിക്കുന്വടയയല്.

വിനിേയത്ിനുമവണ്ിയുള് വസ്തു
കേൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കു�ടയന്താണ് ച�
കേധിഷ്ഠിത സ്ദ്ഘെനയുടെ സവി
മശഷ സ്ഭാവം. അങ്ങടന, വ�
ടത്ാഴിൽ �ാർഷി� വൃത്ിയിൽ നി
ന്് മവർപി�ിയു�, വ�ടത്ാഴിൽ 
ഒരു സ്തന്ത ടതാഴിൽമേഖ�  എന് 
നി� വ�വ�ിക്കു� എന്ിവടയാടകേ 
ച�ക്കുൽപാദനത്ിടറെ ഉദയം വിളിച്ച
�ിയിച്. 

വിനിേയം യാദൃശ്ി�ോയി ോത്രം 
വന്നുഭവിക്കുന് ഒരു �ാ�്ം എന് സ്
ഭാവം നി�നിന് �ാ�മത്ാളം 
അദ്ധ്ാനത്ിടറെ ഫ�ോയുണ്ായ ഒരു 
ഉല്പന്ം േടറ്റാരു ഉല്പന്വോയി മന�ിടെ് 
വ�ോറ്റം ടചയേടപ്പട്ടു. വിനിേയങ്ങൾ 
വർദ്ധിക്കു�യും 
സ്ി�സ്ഭാവോർജ്ിക്കു�യും ടചയ്
മതാടെ, ഏടതാരു ത�ത്ിലള് ച�
കേിടനയും സ്േനസ്സാട� വിനിേയം 
ടചയേടപ്പൊവന് ഒരു ടപാതുച�കേ് 
എന് സങ്ൽപ്പം ക്രമേണ ഉരുത്ി�ി
ഞ്വന്നു. അങ്ങടന പണം ഉണ്ായി. 
േടറ്റല്ാ ച�ക്കു�ളടെയും 
മൂ�്നിർണ്യം നെത്ാൻ ഉപമയാഗി
കോവന് ഒരു സാർവ്�ൗ�ി� ച�കോ
ണ് പണം. �ണ്ച�ക്കു�ളടെ വിനിേ

യത്ിടറെ േദ്ധ്വർത്ിയായും പണം 
പ്വർത്ിക്കും. 

വ�ടത്ാഴില�ളടെയും വിനിേയ
ങ്ങളടെയും വി�ാസം പടെണങ്ങളടെ 
രൂപീ��ണത്ിമ�യ്ക് നയിച്. വിദൂ�
ോയ പു�ാതന�ാ�ത്് അെിേ-ഉെേ
സ് ഉല്പാദനസമ്പ്രദായത്ിടറെ ഉദയ
�ാ�ത്ാണ് പടെണങ്ങൾ ആവിർഭവി
ച്ചത്. ആ�ംഭ�ാ�ത്് ഗ്ാേങ്ങളിൽ 
നിന്് വ്ത്സ്ോയി പടെണങ്ങളിൽ 
വലതാടയാന്നുേില്ായിരുന്നു. ക്രമേണ 
വ�ടത്ാഴില�ളം വ്ാപാ�വം പടെ
ണങ്ങളിൽ മ�ന്ദ്രീ��ിച്. അവിടെ 
അധിവസിക്കുന്വരുടെ ടതാഴിൽത്
�ങ്ങൾട�ാണ്ം അവരുടെ ജീവിത�ീ
തി�ൾ ട�ാണ്ം പടെണങ്ങൾ ഗ്ാേങ്ങ
ളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്തി�ി
ക്തോയി ോ�ി. 

അങ്ങടന, ഗ്ാേങ്ങളിൽ നിന്നും 
പടെണങ്ങളടെ മവർപി�ിയലം അമതാ
ടൊപ്പം അവ�ൾകേിെയിട� വവപ�ീ
ത്ങ്ങളം ആ�ംഭിച്. 

വിനിേയം ടചയോടപ്പൊവന് ച�
ക്കു�ളടെ അളവ് വർദ്ധിച്ചമതാടെ വി
നിേയത്ിടറെ ഭൂപ�ിധിയും വലതാ
യി. �ാഭടത് �ാകോകേി ഉല്പാദ�
�ിൽ നിന്് ച�ക്കു�ൾ വാങ്ങു�യും 
ഉല്പാദനസ്�ത്് നിന്് ചി�മപ്പാൾ 
വളട� അ�ട�യുള് �മ്ാളത്ിൽ 
അവ എത്ിക്കു�യും ഉപമഭാക്താവി
ന് വിൽക്കു�യും ടചയ്യുന് വ്ാപാ�ി
�ൾ ഉണ്ായി വന്നു. 

ഉല്പാദനവം വിനിേയവം വിപു�
ടപ്പടെമതാടെ സ്ത്ിടറെ �ാ�്ത്ില
ള് അസേത്ം ഗണ്ോയ മതാതിൽ 
വർദ്ധിച്. പണവം, പണിടയടുക്കുന് 
�ന്നു�ാ�ി�ളം പണിയായുധങ്ങളം 
വിത്തു�ളം ധനി�രുടെ വ��ളിൽ 
കൂന്നുകൂെി. ഈ ധനി�മ�ാെ് വസ്തുകേളാ
യും ചി�മപ്പാൾ പണോയും ഇെയ്കിടെ 
വായ്�ൾ  മചാദികോൻ ദ�ിദ്ർ കൂടു
തൽ കൂടുതൽ നിർബന്ധിത�ായി. 
ധനി�ർ അവർകേ് പണിയായുധങ്ങളം 
വിത്തും പണവം വായ്യായി നൽ�ി. 
അങ്ങടന അവട� �െബാധ്തയിൽ
ടപ്പടുത്ി. �െം തി�ിട� നൽ�ാനാ
വാടത വന്ാൽ അവട� അെിേ�ളാ
ക്കു�യും അവരുടെ ഭൂേി പിെിടച്ചടുക്കു
�യും ടചയ്യും. പ�ിശകേെ സമ്പ്രദായം 
ഉെട�ടുത്്. അത് കു�ച്ച് ധനി�ട� കൂ
ടുതൽ സ്ന്�ാകേി. �െത്ാൽ േറ്റു
ള്വർ അെിേടപ്പട്ടു. 

ഭൂേിയും സ്�ാ�്സ്ത്ായി  പ�ി
വർത്നടപ്പൊൻ തുെങ്ങി. അത് വിൽ
കോനും പണയടപ്പടുത്ാനും തുെങ്ങി. 
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ഉല്പാദനവകും വിനിമെവകും 
വിപുലയപെട്ലതായെ അസ
മത്കും ഗണഷ്യമാെിവർദ്ധി
ച്ചു. പണവകും, പണിയെടുക്
ന്ന കന്നുകാലികളുകും പണി
ൊയുധങ്ങളുകും വിത്തുകളുകും 
ധനികരുയെ കകകെിൽ 
കൂന്നുകൂെി. ധനികലരാെക് 
വസ്തുക്ൊയുകും െിലലപൊൾ 
പണമായുകും വാെക്പ  ലൊ
ദിക്ാൻ ദരിദ്രർ നിർബ
ന്ിതരാെി. ധനികർ 
പണിൊയുധങ്ങളുകും വി
ത്തുകും പണവകും വാെക്പൊ
െി നൽകി അവയര കെ
ബാധഷ്യതെിൽയപെടുത്ി.

വായ്ടയടുത് ഒ�ാൾകേ് പ�ിശകോ�
ന് പണം തി�ിട� ട�ാടുകോൻ ആവ
ന്ിടല്ങ്ിൽ അവടറെ ഭൂേി വ�ടയാ
ഴിഞ്നൽകു�യും അവനും അവടറെ 
കുടുംബവം അെിേ�ളായിോറു�യും 
മവണം. ചി�മപ്പാൾ, ഒന്ടല്ങ്ിൽ 
േടറ്റാരു �ാ�ണമുണ്ാകേി �ർഷ�ഗ്ാ
േ �മ്മയൂണിൽ നിന്് മേച്ചിൽപു�ങ്ങളം 
പുൽമേടു�ളം വ�ിയ ഭൂമുെേ�ൾ പിെി
ടച്ചടുക്കു�യും ടചയ്യും.

അങ്ങടന ധനി��ായ അെിേ-ഉെേ
�ളടെ വ��ളിൽ ഭൂസ്ത്തും പണോ
യുള്  സ്ത്തും കൂടെം കൂടെോയി   
അെിേ�ളം കൂടുതൽ സോഹ�ികേടപ്പ
ട്ടു. ടചറു�ിെ �ർഷ� സ്ദ് വ്വസ് 
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ത�രു�യും അമത
സേയം അെിേ-ഉെേസ് സ്ദ്ഘെന 
ശക്തിടപ്പടു�യും വിപു�ോവ�യും 
ഉല്പാദനത്ിടറെ എല്ാ മേഖ��ളിമ�
യ്കം വ്ാപിക്കു�യും ടചയ്തു

“ഉല്പാദനത്ിടറെ തുെർച്ചയായുള് 
വർദ്ധനവം അമതാടൊപ്പം ടതാഴി�ി
ടറെ ഉല്പാദനക്ഷേതയിലണ്ായ വർദ്ധ
നവം േനുഷ്ാദ്ധ്ാനത്ിടറെമൂ�്ം ഉയ
രുന്തിനിെയാകേി. മുൻ�ാ�ങ്ങളിൽ 
വശശവാവസ്യിലം ഒറ്റതി�ിഞ്ോ
യിരുടന്ങ്ിൽ അെിേത്ം ഇമപ്പാൾ 
സാമൂഹ്വ്വസ്യുടെ അവശ്ഘെ�
ോയിോ�ിയി�ിക്കുന്നു. ടവറും സാധാ�
ണ സഹായി�ടളന് നി�വിടെ് അെിേ
�ടള ഇമപ്പാൾ പാെത്തും പണിശാ�
�ളിലം അമന�ങ്ങളായി ആടെിടത്
ളികേടപ്പടുന് 
സ്ിതിയായി.”(എംഗൽസ്, ‘കുടുംബം, 
സ്�ാ�്സ്ത്്, ഭ�ണകൂെം’ എന്ിവ
യുടെ ഉത്ഭവം)

അെിേ�ളടെ അദ്ധ്ാനം സമൂഹ
ത്ിടറെ നി�നിൽപ്പിടറെ അെിസ്ാ
നം തടന്യായി. അെിേ�ളം അെിേ
-ഉെേ�ളടേന് നി�യിൽ പ�സ്പ�ം 
ശത്രുപക്ഷത്് നിൽക്കുന് �ണ്് വർഗ്ഗ
ങ്ങളായി സമൂഹം വിഭജികേടപ്പട്ടു. 

അങ്ങടന അെിേ-ഉെേസ് ഉല്പാദന 
സമ്പ്രദായം  സ്ാപികേടപ്പട്ടു. 

അെിേ-ഉെേസ് വ്വസ്യിൽ 
ജനത സ്തന്തേനുഷ്രും അെിേ�ള
ടേന് നി�യിൽ വിഭജികേടപ്പട്ടു. സ്
തന്തർകേ് എല്ാ വിധ പൗ�, �ാഷ്ട്രീയ, 
സ്ത്് അവ�ാശങ്ങൾ �ഭ്ോണ്. 
(സ്തീ�ൾടകോഴിട�, അവർ ഫ�
ത്ിൽ അെിേ�ളടെ അവസ്യിൽ 
തടന്യായിരുന്നു.) അെിേ�ൾകേ് ഈ 
അവ�ാശങ്ങടളല്ാം നിമഷധികേടപ്പ
ട്ടു. സ്തന്തേനുഷ്രുടെ  കൂടെത്ിൽ 
അവർകേ് പ്മവശനേില്ായിരുന്നു. സ്

തന്തേനുഷ്�ാ�ടടെ, അെിേ ഉെേ�ളാ
യ  വൻ�ിെഭൂവെേ�ളടെ വർഗ്ഗവം �ർ
ഷ�രും വ�ടത്ാഴില�ാരുോയ ടച
റു�ിെ ഉല്പാദ�രുടെ വർഗ്ഗവം എന് നി
�യിൽ വിഭജികേടപ്പടെിരുന്നു. ഈ ടച
റു�ിെ വർഗ്ഗത്ിട� സ്ന് വിഭാഗ
വം അെിേ�ളടെ അദ്ധ്ാനടത് പ്
മയാജനടപ്പടുത്തു�യും അെിേ�ടള ഉെ
േസ്തയിൽ വയ്ക�യും ടചയ്തു. അെിേ
ത്ത്ിടറെ �ാ�ത്് 
പുമ�ാഹിതന്മാർകേ് വ�ിടയാരു സ്ാ
നമുണ്ായിരുന്തിനാൽ അവട� വ�ി
യ ഭൂവെേ�ളടെയും അെിേ-ഉെേ�ളടെ
യും വർഗ്ഗത്ിൽ ഉൾടപ്പടുത്ി. അെിേ
-ഉെസ്രും അെിേ�ളം തമ്മിലള് വർ
ഗ്ഗവവരുദ്ധ്മത്ാടൊപ്പം തടന്, 
വ�ിയ ഭൂവെേ�ളം �ർഷ�രും തമ്മി
ലള് വർഗ്ഗവവരുദ്ധ്വം നി�വില
ണ്ായിരുന്നു. പടക്ഷ അെിേ ഉെേസ്
വ്വസ്യുടെ വി�ാസമത്ാടെ അെി
േയുടെ അദ്ധ്ാനോണ്  ഏറ്റവം തുച്ഛോ
യ വി�യ്ക് �ഭിക്കുന്ത് എന്തിനാൽ 
ഉല്പാദനശാഖ�ളടെ മുഖ്പങ്കും അത് 
വഴി നിർവ്ഹികേടപ്പടെമതാടെ അെിേ
�ളം അെിേ ഉെേ�ളം തമ്മിലള് വവ
രുദ്ധ്ം സമൂഹത്ിട�  പ്ധാന വവ
രുദ്ധ്ോയി ോ�ി. 

വർഗ്ഗങ്ങളായുള് സമൂഹത്ിടറെ 
പിളർപ്പ് ഭ�ണകൂെത്ിടറെ ആവശ്�
തടയ വിളിച്വരുത്ി. അദ്ധ്ാനത്ി
ടറെ സാമൂഹി� വിഭജനമത്ാടെയും 
വിനിേയത്ിടറെ വി�ാസമത്ാടെയും 
മവർതി�ിഞ്നിന് കു�ങ്ങളം മഗാത്ര

ങ്ങളം കൂടുതൽ മയാജിച്ച് 
കൂട്ടുട�ട്ടു�ളണ്ാകേി. മഗാത്രസ്ാപന
ങ്ങളടെ സ്ഭാവം ോ�ി. മഗാത്ര വ്വ
സ്യുടെ വിവിധ നിർവഹണവിഭാഗ
ങ്ങൾകേ് അവയുടെ ജന�ീയ സ്ഭാ
വം നഷ്ടപ്പട്ടു. അവടയാടകേ ജനങ്ങൾ
ക്കുമേലള് ആധിപത്ത്ിനും സ്
ന്തം മഗാത്രടത്യും അയൽ മഗാത്ര
ങ്ങടളയും ട�ാള്യെിക്കുന്തിനും 
അെിേച്ചർത്തുന്തിനുമുള് ഉപ��ണ
ങ്ങളായി  ോ�ി. മഗാത്രത്ിടറെയും കു
�ത്ിടറെയും �ാ�ണവന്മാരും മസനാ
ത്�വന്മാരും �ാജാകേന്മാ�ായി ോ�ി. 
പണ്് മഗാത്രങ്ങമളാ മഗാത്രസംഘങ്ങ
മളാ ടത�ടഞ്ഞടുക്കുന്യാള�ൾ എന് 
നി�യിലള് അധി�ാ�ം അവർക്കു
ണ്ായിരുന്നു. ഇമപ്പാൾ അവർക്കുള് 
അധി�ാ�ം സമൂഹത്ിടറെ മേൽനി�
യിലള് സ്ന്രുടെ താല്പ�്ം സം�
ക്ഷികോനും ദാ�ിദ്്ത്ിമ�യ്ക് പതിക്കു
ന് സ്ന്തം മഗാത്രത്ിട� സഹജീവി
�ടള അെകേിനിർത്ാനും അെിേ�ടള 
അേർത്ാനുോണ് വിനിമയാഗിച്തുെ
ങ്ങിയത്. സായുധപ�ിവാ�ങ്ങളം മ�ാ
െതി�ളം ശിക്ഷാസംവിധാനങ്ങളം 
ഈ �ക്ഷ്ം സാധ്ോകേിത്ീർത്തു. 

അങ്ങടന ഭ�ണകൂൊധി�ാ�ം 
ആവിർഭവിച്. 

ചൂഷിത�ായ ഭൂ�ിപക്ഷടത് ചൂഷ�
�ായ നയൂനപക്ഷത്ിന് മവണ്ി അെിച്ച
േർത്ി അെകേി നിർത്ാൻ മവണ്ി
യാണ് ഭ�ണകൂെം ഉെട�ടുത്ത്. അെി
േ ഉെേസ്സമൂഹത്ിട� ഉല്പാദനബ
ന്ധങ്ങടള സ്ി�ടപ്പടുത്ാനും വി�സി
പ്പികോനുമുള് പ�ിശ്രേത്ിൽ വ�ി
ടയാരു പങ്ാണ് അെിേ ഉെേസ് ഭ�
ണകൂെം നിർവഹിച്ചത്. അെിേ ഉെേ
സ് ഭ�ണകൂെം വൻമതാതിൽ അെിേ
�ടള �ീഴ് ടപ്പടുത്ിടവച്. ബഹുജന
ങ്ങളടെമേൽ ആധിപത്ം സ്ാപികോ
നും അെിേച്ചർത്ാനുോയി ശാമഖാപ
ശാഖ�ളായി ശക്തിടപ്പടുന് ഒരു  സം
വിധാനോയി അത് വളർന്നു. ബൂർഷ്ാ
ച�ിത്ര പാഠപുസ്�ങ്ങളിൽ വാഴ്ത്തുന് 
ഗ്ീസിട�യും മ�ാേിട�യും ജനാധിപ
ത്ങ്ങൾ വാസ്വത്ിൽ അെിേ-ഉെേ
സ് ജനാധിപത്ോയിരുന്നു. 

അടിമ-ഉടമസ് വ്വസ്ിതിയിത്ല 
ഉല്ാദനബന്ധങ്ങൾ; അടിമേളുത്ട 
ജീവിതാവസ് 

ഉല്പാദമനാപാധി�ൾ ോത്രേല്, 
ഉല്പാദനത്ിൽ ഏർടപ്പടെി�ിക്കുന് 
പണിയാളനായ, അെിേ�ളം  ഉെേസ്
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ടറെ സ്ത്ായി�ിക്കുന്നു എന് വസ്തുത
യിമന്മ�ാണ് അെിേ-ഉെേസ് സമൂഹ
ത്ിട� ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ അെി
സ്ാനടപ്പടുത്ിയി�ിക്കുന്ത്. അെിേ
ടയ ഒരു ജംഗേസ്ത്് എന് നി�യി
�ാണ് പ�ിഗണിച്ചിരുന്ത്. 

അെിേ അവടറെ യജോനടറെ 
സമ്പൂർണ്വം പ�േവോയ ക്രയവിക്ര
യാവ�ാശത്ിൽടപട്ടുമപായവനാണ്. 
അെിേ�ൾ ചൂഷണം ടചയേടപ്പട്ടു എന്് 
ോത്രേല് അവട� ചന്തയിട� �ന്നു�ാ
�ി�ടളമപ്പാട� വാങ്ങു�യും വിൽക്കു
�യും ടചയേടപ്പട്ടു. ശിക്ഷാഭയം കൂൊ
ടത അവർ ട�ാ�ടചയേടപ്പടു�മപാലം 
ടചയ്തു. പിതൃമ�ന്ദ്രിത അെിേവ്വസ്
യുടെ �ാ�ത്് അെിേടയ 
കുടുംബത്ിട� ഒ�ംഗോയാണ് �ണ്ി
രുന്ത്. എന്ാൽ, അെിേ-ഉെേസ് 
ഉല്പാദനസമ്പ്രദായം നി�വിൽ വന്
മപ്പാൾ അവടന ഒരു േനുഷ്നായി
മപ്പാലം പ�ിഗണിച്ചില്. 

“ഒരു �ാള �ർഷ�ന് അവടറെ 
മസവനം വിൽക്കുന്തിടനകോൾ കൂടു
ത�ായിരുന്ില് ഒരു അെിേ അവടറെ 
അദ്ധ്ാനശക്തി അെിേ ഉെേസ്ന് വി
റ്റിരുന്ത്. ഒരു അെിേ അവടറെ 
അദ്ധ്ാനശക്തിമയാടൊപ്പം  എടന്
മന്ക്കുോയി അവടറെ ഉെേയ്ക് വിൽകേ
ടപ്പടു�യാണുണ്ായത്. (ോർ�് സ്,- 
‘കൂ�ി, അദ്ധ്ാനം, മൂ�ധനം’)

അെിേയുടെ അദ്ധ്ാനത്ിന് ഒരു 
തു�ന് നിർബന്ധിത സ്ഭാവമുണ്ായി
രുന്നു. അമങ്ങയറ്റം പ്ാകൃതോയ ശാ�ീ
�ി� പീഡനങ്ങൾ ടചലത്ിയാണ് 
അെിേ�ടള പണിടയടുപ്പിച്ചിരുന്ത്. 
ചാടെവാർ ചുഴറ്റിയാണ് അവട� പണി
ടയടുകോൻ ഓെിച്ചത്. ഏറ്റവം നിസ്സാ�
ോയ ശ്രദ്ധക്കു�വിന് മപാലം �ഠിനോ
യ ശിക്ഷയ്ക് വിമധയോകേിയിരുന്നു. 
ഒളിമച്ചാെിയാൽ എളപ്പത്ിൽ �ണ്
പിെികോൻ �ഴിയുംവിധം അെിേ�ടള 
ടപാള്ിച് മുദ് കുത്തുോയിരുന്നു. ഉെേ
സ്ടറെ മപ�് മ�ഖടപ്പടുത്ിയ ഇരു്് 
ചുറ്റുവളയങ്ങൾ �ഴുത്ിൽ സ്ി�ോയി 
ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

അെിേയുടെ അദ്ധ്ാനം സൃഷ്ിച്ച മുഴു
വൻ ഉല്പന്ങ്ങളം ഉെേസ്ൻ പിെിടച്ചടു
ത്തു. പടെിണിട�ാണ്് േ�ികോതി�ികോ
നും വീണ്ം പണിടയടുകോനും ോത്രമു
ള്, സാദ്ധ്ോയതിൽ ഏറ്റവം ടച�ിയ 
ജീവമനാപാധി�ൾ ോത്രമേ അവനും 
നൽ�ിയിരുന്നുള്ളൂ. േിച്ച ഉല്പന്ങ്ങൾ 
ോത്രേല് അെിേയ്ക് അദ്ധ്ാനിച്ച് നി�
നിൽകോൻ അനുമപക്ഷണീയോയി
മവണ് ഉല്പന് വിഹിതത്ിൽ നിന്് 

ഗണനീയോടയാരു പങ്കും അെിേ-ഉെേ
സ്ർ തടെിടയടുത്തു. 

അെിേ ഉെേസ് ഉല്പാദന�ീതിയുടെ 
വി�ാസം, വർദ്ധിച്ച മതാതിൽ അെിേ
�ടള ആവശ്ോയി വരുന് സാഹച
�്ം സൃഷ്ിച്. ധാ�ാളം �ാജ്ങ്ങളിൽ 
നിയേപ�ോയിത്ടന് അെിേ�ൾകേ് 
കുടുംബജീവിതം  അനുവദികേടപ്പടെിരു
ന്ില്. അത്ാർത്ിമയാടെ അെിേ�
ടള ചൂഷണം ടചയ്തു�ാ�ണം വളട�
മവഗം അവരുടെ ശാ�ീ�ി� ഉന്മൂ�ന
ത്ിമ�യ്ക് നയിച്. അെിേ�ളടെ എണ്
ത്ിൽ വർദ്ധനവ് വ�ി�ടയന്ത് തു
െർച്ചയായ ഒരു ആവശ്�തയായിരു
ന്നു. പുതിയ അെിേ�ടള �ഭികോനുള് 
പ്ധാനടപ്പടെ മരോതസ്സ് 
യുദ്ധോയിരുന്നു. അെിേസമ്പ്രദായം നി
�നിന് പു�ാതന പൗ�സ്് �ാജ്ങ്ങൾ 
േറ്റ് ജനത�ടള �ീഴ് ടപ്പടുത്തു�ടയന് 
ഉമദേശ്മത്ാടെ സ്ി�ോയി യുദ്ധങ്ങ
ളിൽ ഏർടപ്പടുോയിരുന്നു. പു�ാതന 
ഗ്ീസിടറെ ച�ിത്രം നഗ��ാഷ്ട്രങ്ങൾ 
തമ്മിലം, വൻനഗ�ങ്ങളം മ�ാളനി�
ളം തമ്മിലം, ഗ്ീക്കു�ാരും പൗ�ത് �ാ
ജ്ങ്ങളം തമ്മിലമുള് യുദ്ധങ്ങൾ ട�ാ
ണ്് നി�ഞ്ഞതായിരുന്നു. അതിൽ മ�ാം 
തുെർച്ചയായി യുദ്ധത്ിൽ  മുഴു�ി. 
അതിടറെ ഔന്ത്ത്ിടറെ �ാ�ത്് 
അന്�ിയടപ്പടെിരുന് േികേവാറുടേല്ാ 
നാടു�ടളയും അവർ �ീഴെകേി. വസ
നി�ട� ോത്രേല്, �ീഴെകേടപ്പടെ നാടെി

ട� ഗണ്ോടയാരു ഭാഗം ജനങ്ങടള
യും അവർ അെിേ�ളാകേി ോറ്റി. 

അെിേ�ളടെ എണ്ം വർദ്ധിപ്പികോ
നുള് േടറ്റാരു ോർഗ്ഗോയി 
പ്വിശ്�ളം മ�ാളനി�ളം ോ�ി. 
േടറ്റല്ാ ച�ക്കു�മളാടൊപ്പം അവർ ജീ
വനുള് ച�ക്കു�ളായ അെിേ�ടളയും 
ഉെേസ്ർകേ് �ഭ്ോകേി. സാ്ത്ി�
പ്വർത്നത്ിട� ഏറ്റവം 
പുഷ്ിടപ്പടുന്തും ഏറ്റവം �ാഭ��വോ
യ ശാഖയായി അെിേവ്ാപാ�ം ോ�ി. 
അെിേവ്ാപാ�ത്ിന് പ്മത്� മ�ന്ദ്ര
ങ്ങൾ ഉെട�ടുത്തു. അെിേ�ടള വാ
ങ്ങാൻ വിദൂ��ാജ്ങ്ങളിൽ നിന്് ആള
�ടളത്തുന് വ്ാപാ�മേള�ൾ ഏർപ്പാ
െ് ടചയേടപ്പട്ടു. പ്ാകൃത �മ്മയൂൺ �ാ�
മത്തിമനകോൾ ഉല്പാദനശക്തി�ളടെ 
വളർച്ചയ്കള് വിശാ�ോയ അവസ�
ങ്ങൾ അെിേ-ഉെേസ്  ഉല്പാദനസമ്പ്ര
ദായം തു�ന്നു നൽ�ി. അെിേ-ഉെേസ് 
�ാഷ്ട്രങ്ങളടെയും വ്ക്തി�ളായ അെി
േഉെേസ്രുടെയും വ��ളിൽ വൻ
മതാതിൽ അെിേ�ൾ മ�ന്ദ്രീ��ികേ
ടപ്പടെമതാടെ വ്ൻ �ീതിയിൽ 
അദ്ധ്ാന മശഷിടയ കൂടൊയി മചർത്് 
പ്വർത്ിപ്പികോൻ പറ്റുടേന്ായി. 
വചന, ഇന്ത്, ഈജിപ്ത്, ഇറ്റ�ി, ഗ്ീ
സ്, ട്ാൻസ് മ�ാമകേഷ്, േമദ്ധ്ഷ്, 
തുെങ്ങിയയിെങ്ങളിട�  ജ�മസചന 
പദ്ധതി�ൾ, മ�ാഡു�ൾ, പാ�ങ്ങൾ, 
വസനി� മ�ാടെട�ാത്ളങ്ങൾ, സ്മാ
��ങ്ങൾ തുെങ്ങിയ അതിഭീേങ്ങളായ 
നിർമ്മാണപ്വർത്ി�ൾ ഈ അവ
സ്യുടെ ടതളിവാണ്. 

സാമൂഹി�ടതാഴിൽ വിഭജനം �ാ
�ണം, �ാർഷി�, ���ൗശ� ഉല്പാദ
നമേഖ��ളിൽ പ്മത്� വവദഗ്ദ്ധ്
ോവശ്ോയ വിവിധ ശാഖ�ൾ ഉയർ
ന്നുവ�ാനിെയായി. ഈ സാഹച�്ം 
അദ്ധ്ാനത്ിടറെ ഉല്പാദനക്ഷേത വർ
ദ്ധിപ്പികോനിെയാകേി. 

ഗ്ീസിൽ ���ൗശ�പ്പണി�ളിൽ 
അെിേ അദ്ധ്ാനം വ്ാപ�ോയി പ്
മയാഗികേടപ്പട്ടു. ഡസൻ�ണകേിന് 
അെിേ�ൾ ഒമ�സേയം പണിടയടുക്കു
ന് വ�ിയ വർകേ് മഷാപ്പു�ൾ ഉയർന്നു
വന്നു. ട�ടെിെനിർമ്മാണത്ിലം ഇരു
്യി�ിടറെയും സ്ർണത്ിടറെയും 
ടവള്ിയുടെയും ഖനി�ളിലം അെിേ 
അദ്ധ്ാനം ഉപമയാഗികേടപ്പട്ടു. ആയി
�കേണകേിന് അെിേ�ൾ പണിടയടു
ത് വ്ൻ എമസ്ററ്റു�ൾ (Latifundia) 
മ�ാേൻ പ്ഭുകേളടെ ഉെേസ്തയില
ണ്ായിരുന്നു. �ർഷ�രുടെ ഭൂേി പിെി
ടച്ചടുകേടപ്പട്ടു. ഭ�ണകൂെത്ിടറെ വ�

നഗരരാഷ്ടങ്ങൾ തമ്ിലുകും, 
വൻനഗരങ്ങളുകും ലകാെനി
കളുകും തമ്ിലുകും, ഗ്ജീക് 
കാരുകും പൗരത് രാജഷ്യങ്ങ
ളുകും തമ്ിലുമുള് യുദ്ധങ്ങൾ
യകാണക് നിറഞ്താെിരു
ന്നു പുരാതന ഗ്ജീസിയറെ 
െരിത്രകും. അതിൽ ലറാകും തു
െർച്ൊെി യുദ്ധത്ിൽ  മു
ഴുകി. ഔന്നതഷ്യത്ിയറെ കാ
ലത്ക് അന്നറിെയപെട്ിരു
ന്ന മിക്വാറുയമല്ലാ നാടു
കയെയുകും ലറാകും കജീഴെക്ി. 
കസനികയര മാത്രമല്ല, 
കജീഴെക്യപെട് നാട്ിയല 
ഗണഷ്യമായൊരു ഭാഗകും 
ജനങ്ങയെയുകും അവർ 
അെിമകൊക്ി മാറ്റി.
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അെിമയുയെ അദ്ധ്ാനത്ി
യറെ അെിസ്ാനത്ിൽ പു
രാതനലലാകകും ഗണഷ്യമാെ 
സാ്ത്ിക സാകുംസക് ക്ാ
രിക പുലരാഗതി ലനെി. 
പയക് അെിമ-ഉെമസ് 
വഷ്യവസ്യ്കക് തുെർന്നലങ്ങാ 
ട്ക് ഗൗരവാവഹമാെ സാ
ലങ്തിക പുലരാഗതി ലനൊ
നുള് സാഹെരഷ്യകും സൃഷ്ി
ക്ാൻ കഴിഞ്ില്ല. അ 
ലങ്ങെറ്റകും താണ അദ്ധ്ാ
നക്മതൊണക് അെിമ 
അദ്ധ്ാനത്ിയറെ മുഖമുദ്ര. 
തയറെ ഉല്പാദനഫലത്ിൽ 
അെിമയ്കക് തജീയരയുകും താല്പ
രഷ്യമുണാെിരുന്നില്ല.

വശമുള് ആൾവാസേില്ാത് ഭൂേിടയ
ക്കൂെിമചർത്ാണ് ഈ എമസ്ററ്റു�ൾ 
രൂപീ��ികേടപ്പടെത്. 

ടച�വ് കു�ഞ്ഞ അെിേ അദ്ധ്ാന
ത്ിടറെയും സംഘം മചർന്നുള് പ്വർ
ത്നത്ിടറെയും ഫ�ോയി ഈ 
എമസ്ററ്റു�ൾകേ് സ്തന്ത�ർഷ�രുടെ 
ടചറു�ിെ പാെങ്ങടളകോൾ കു�ഞ്ഞ 
ടച�വിൽ ധാന്ങ്ങളം �ാർഷി
മ�ാൽപ്പന്ങ്ങളം ഉല്പാദിപ്പികോൻ 
സാധിച്. ടചറു�ിെ �ർഷ� ജനത 
�ഷ്തയി�ാവ�യും അവർ നഗ�ത്ി
ട� ദ�ിദ്വൽകേ�ികേടപ്പടെ ജനങ്ങള
ടെ അണി�ളിമ�യ്ക് മചർകേടപ്പടു�
യും ടചയ്തു. 

പ്ാകൃത �മ്മയൂൺ വ്വസ്ിതി 
അെിേ-ഉെേസ് വ്വസ്ിയിമ�യ്ക് ോ
�ിവരുന് ഘടെത്ിൽ ഉെട�ടുത് 
നഗ�-ഗ്ാേ വവരുദ്ധ്ം ഇമപ്പാൾ കൂടൂ
തൽ മൂർച്ഛിച്. �ർഷ�ജനതയുടെ വി
ശാ�വിഭാഗങ്ങടള ചൂഷണം ടചയ്തു
ട�ാണ്ിരുന് അെിേഉെേ�ളായ പ്ഭു
കേളം വ്ാപാ�ി�ളം ട�ാള്പ്പ�ിശ
കോരും അെിേ-ഉെേസ് ഭ�ണകൂെത്ി
ട� ഉമദ്ാഗസ്രും മ�ന്ദ്രീ��ിച്ജീ
വിക്കുന് ഇെങ്ങളായി നഗ�ങ്ങൾ 
ോ�ി. 

അെിേയുടെ അദ്ധ്ാനത്ിടറെ അെി
സ്ാനത്ിൽ പു�ാതനമ�ാ�ം ഗണ്
ോയ സാ്ത്ി� സാംസ് കോ�ി� പു
മ�ാഗതി മനെി. പടക്ഷ അെിേ-ഉെേ
സ് വ്വസ്യ്ക് തുെർന്മങ്ങാടെ് ഗൗ�
വാവഹോയ സാമങ്തി� പുമ�ാഗതി 
മനൊനുള് സാഹച�്ം സൃഷ്ികോൻ 
�ഴിഞ്ഞില്. അമങ്ങയറ്റം താണ 
അദ്ധ്ാനക്ഷേതയാണ് അെിേഅദ്ധ്ാ
നത്ിടറെ മുഖമുദ്. തടറെ ഉല്പാദനഫ�
ത്ിൽ അെിേയ്ക് തീട� താല്പ�്േില്ാ
യിരുന്നു. ചങ്ങ�കേിട്ടുള് അദ്ധ്ാന
ടത് അവൻ ടവറുത്തു. പണിയായുധ
ങ്ങൾ മ�ൊകേിട�ാണ്് തങ്ങളടെ പ്
തിമഷധവം മ�ാഷവം ഇെയ്കിടെ 
അവർ പ്�െിപ്പിച്. അതിനാൽ മ�ൊ
കോൻ പ്യാസോയ ഏറ്റവം പരുകേ
നായ പണിയായുധങ്ങൾ ോത്രമേ 
അെിേ�ൾകേ് നൽ�ിയിരുന്നുള്ളൂ. 

അെിേത്ത്ിടറെ �ാ�ടത് ഉല്പാ
ദനസാമങ്തി�ത അമങ്ങയറ്റം താഴ്ന്ന 
നി�യിലള്തായിരുന്നു. 
പ്കൃതിശാസ്തത്ിലം ഗണിതശാസ്തം
മപാലള് �ണിശശാസ്തങ്ങളിലം ചി� 
വി�ാസങ്ങടളാടകേയുണ്ാടയങ്ിലം 
അവ ഉല്പാദനത്ിൽ തുമ�ാം തുഛോ
യി ോത്രടേ ഉപമയാഗികേടപ്പട്ടുള്ളൂ. 
ചി� സാമങ്തി� �ണ്പിെിത്ങ്ങൾ 

യുദ്ധത്ിടറെയും നിർമ്മാണപ്വർത്ി
�ളടെയും ആവശ്ത്ിനുമവണ്ിോത്ര
ോയിരുന്നു ഉപമയാഗിച്ചിരുന്ത്. നി�
വധി നൂറ്റാണ്�ളിലൂടെ ഈ വ്വസ് 
�െന്നുമപാടയങ്ിലം �ാർഷി� ��
�ൗശ� മേഖ��ളിൽ ഉപമയാഗിച്ച 
പണിയായുധങ്ങൾ ഒട്ടും തടന് വി�
സിച്ചിരുന്ില്. അെിസ്ാന ചാ��ശ
ക്തിടയന്ത് േനുഷ്ടറെയും �ാ�ി�ള
ടെയും ശാ�ീ�ി�ശക്തിോത്രോയി നി
�നിന്നു. 

അെിേയുടെ അദ്ധ്ാനടത് വിപു�
ോയി പ്മയാഗിച്ചതു�ാ�ണം അെിേ 
ഉെേസ്ർകേ് എല്ാവിധ �ായി�ാ
ദ്ധ്ാത്ിൽ നിന്നും വിടുതൽ മനൊനും 
അവ സമ്പൂർണോയി അെിേ�ൾകോ
യി ോറ്റിവയ്കാനുോയി.

അെിേഉെേസ്ർ �ായി�ാധ്ാന
ടത് പുച്ഛമത്ാടെ �ാണു�യും ഒരു 
സ്തന്തേനുഷ്നത് മയാഗ്േല് എന്് 
ഗണിക്കു�യും അങ്ങടന ഒരു പ�ാന്
മഭാജിയുമെതായ ജീവിത�ീതി നയി
ക്കു�യും ടചയ്തു. അെിേത്ത്ിടറെ വി
�ാസമത്ാടെ സ്തന്തജനതയിൽ
ടപ്പടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ  ആള�ൾ യാ
ടതാരുവിധ ഉല്പാദനപ്വർത്നങ്ങളി
ലം പടങ്ടുകോടത മവ�ിട്ടുമപായി. 
അെിേഉെേസ്�ായ വമ�ണ്വിഭാഗ
ത്ിലം േറ്റ് സ്തന്തവിഭാഗങ്ങളിലം
ടപടെ ഒരു ടച�ിയ വിഭാഗം ോത്രം 
ടപാതു�ാ�്ങ്ങളിലം ശാസ്തത്ിലം 
���ളിലം ഏർടപ്പട്ടു. ഈ �ംഗങ്ങ

ളിൽ ഗണ്ോയ ചി� വി�ാസങ്ങള
ണ്ാവ�യും ടചയ്തു. 

ശാ�ീ�ി�വം ോനസി�വോയ 
അദ്ധ്ാനങ്ങൾ തമ്മിലള് ആറെിതീ
സിസിന് അെിേ-ഉെേസ് വ്വസ്ി
തി ജന്മം നൽ�ി. അെിേ�ൾകേ് മേൽ 
അെിേഉെേസ്ർ നെത്തുന് ചൂഷണോ
ണ് അെിേഉെേസ് വ്വസ്യിട� 
ഉല്പാദനബന്ധങ്ങളടെ മുഖ്സ്ഭാവം. 

അമതസേയം അെിേഉെേസ് ഉല്പാ
ദന സമ്പ്രദായത്ിന് വിവിധ �ാജ്
ങ്ങളിൽ തനതായ പ്മത്�ത�ളമു 
ണ്ായിരുന്നു. പു�ാതന പൗ�സ്് �ാ
ജ്ങ്ങളിൽ �ാഷ്ട്രത്ിടറെ സാ്ത്ി�
ഘെനയി�ാട�യും വ�ിയ അെിേഉെേ
�ളടെ �ീഴിലം, മക്ഷത്രങ്ങളിലം, 
അെിേഅദ്ധ്ാനം വ�ിയ �ീതിയിൽ 
ഉപമയാഗിച്ചിരുന്നു. വചനയിലം 
ഇന്ത്യിലം ബാബിമ�ാണിയയിലം 
ഈജിപ്തിലം  �ർഷ� ജനതടയയും, 
അതുമപാട� അെിേ�ടളയും വ്ാപ�
ോയി ചൂഷണം ടചയ്ിരുന്നു. �െബാ
ദ്ധ്തയിൽടപ്പടുത്ി അെിേത്ത്ിമ�
യ്ക് തള്ിവിടുന് സമ്പ്രദായത്ിന് 
ഇവിടെ വ�ിയ പ്ധാന്ം �ഭിച്. �െം 
വീൊതി�ിക്കു�മയാ ഭൂവെേ�ൾകേ് 
��ം ട�ാടുകോതി�ിക്കു�മയാ ടച
യ്ാൽ �ർഷ�ൻ ഒരു നിശ്ിത�ാ�
മത്യ്ക് അവരുടെ ഭൂേിയിൽ പണിടയ
ടുകോൻ നിർബന്ധികേടപ്പട്ടു. 

അെിേത് സ്ഭാവമുള് പു�ാതന 
പൗ�സ്് �ാജ്ങ്ങളിൽ ഭൂേിയുടെമേൽ 
�ാഷ്ട്രത്ിടറെയും അമതാടൊപ്പംതടന് 
സമുദായത്ിടറെയും ഉെസ്ത വ്ാപ
�ോയി ഉണ്ായിരുന്നു. ജ�മസചന
ടത് അെിസ്ാനോകേിയുള് കൃഷി 
സമ്പ്രദായവോയി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് 
ഈ ഉെേസ് രൂപങ്ങൾ നി�നിന്ിരു
ന്ത്. അവിെങ്ങളിട� നദീതെങ്ങളിൽ 
കൃഷികേ് മവണ്ിയുള് ജ�മസചന
ത്ിനായി ഡാമു�ളം �നാല�ളം ജ�
സംഭ�ണി�ളം നിർമ്മിക്കു�യും ചതു
പ്പ് നി�ങ്ങളിട� ടവള്മൂറ്റികേളയു�
യും മവണ്ിയിരുന്നു. ഇതിടനാടകേ, 
നിർമ്മാണപ്വർത്നങ്ങൾ മ�ന്ദ്രീകൃ
തോയ �ീതിയിൽ നിർവഹിക്കു�യും 
ജ�മസചനസംവിധാനം വിശാ�ോയ 
ഭൂഭാഗങ്ങളിൽ എത്ിക്കു�യും ടചമയേ
ണ്ിയിരുന്നു. “കൃത്രിേ ജ�മസചനം 
ഇവിടെ കൃഷിയുടെ ആദ്നിബന്ധന
യായിരുന്നു. �മ്മയൂണു�ളടെയും പ്വി
ശ്�ളടെയും മ�ന്ദ്ര ഗവൺടേറെിടറെ
യും �ാ�്ത്ിലം ഇതായിരുന്നു അവ
സ്.” (എംഗൽസ്. ോർ�് സിനുള് 
�ത്തു�ൾ). അെിേത്ത്ിടറെ വി�ാ
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അെിമ-ഉെമസ് വഷ്യവസ് 
നിലനിന്ന എല്ലാ രാജഷ്യങ്ങ
െിയലയുകും അെിമ ഉെമസ്ർ 
അെിമകളുയെ അദ്ധ്ാനവകും 
അതുവഴിയുണാെ ഉല്പന്ന
ങ്ങളുകും അവരുയെ വഷ്യക്തിപ
രമാെ മാനസികൊപലഷ്യ
ങ്ങെിൽ ആറാൊനുകും നിധി 
സമാഹരിക്ാനുകും, കസ
നികാവശഷ്യങ്ങൾക്ാെി 
ലകാട്യകാത്െങ്ങൾ 
പണിൊനുകും, അതഷ്യാർഭാെ
കരമാെ യകാട്ാരങ്ങളുകും 
ആരാധനാലെങ്ങൾ 
പണിതുപരിപാലിക്ാനുമാ
െി വിനിലൊഗിച്ചു.

സമത്ാടെ �മ്മയൂണിടറെ ഭൂേി ഭ�ണ
കൂെത്ിടറെ വ��ളിമ�യ്ക് മ�ന്ദ്രീ�
�ികേടപ്പട്ടു.  പ�ിധിയില്ാത് അധി�ാ
�മത്ാടെ �ാജാവ് ഭൂേിയുടെ പ�ോധി
�ാ�ിയായി ോ�ി. 

ഭൂേി ഭ�ണകൂെത്ിടറെ വ��ളിൽ 
മ�ന്ദ്രീ��ിച്ട�ാണ്് ഭ�ണകൂെം �ർ
ഷ�ർക്കുമേൽ വൻ നികുതി ചുേത്തു�
യും വിവിധ ത�ത്ിലള് ചുേത��ൾ 
നിർവഹികോൻ അവട� നിർബന്ധി
ക്കു�യും അങ്ങടന അവട� ഒരുത�ം 
അെിേ ആശ്രിതത്ത്ിൽടപ്പടുത്തു�
യും ടചയ്തു. �ർഷ�ർ ഗ്ാേീണ സമുദാ
യത്ിടറെ അംഗങ്ങളായി തുെർന്നു. 
പടക്ഷ, ഭൂേിയുടെ അവ�ാശം അെിേഉ
െേസ് ഭ�ണകൂെത്ിൽ മ�ന്ദ്രീ��ിച്ചി
രുന്തിനാൽ പൗ�സ്് മസ്ച്ഛാധിപ
ത്ത്ിടറെ, അതായത് മസച്ഛാധിപ
തിയായ ഒരു �ാജാവിടറെ അനിയന്തി
തോയ മസച്ഛാധി�ാ�ത്ിടറെ ശക്ത
ോയ അെിത്�യായി, ഗ്ാേസമുദായം 
ോ�ി. പൗമ�ാഹിത്പ്ഭുകേൾ  ഭ�ണ
കൂെത്ിൽ പ്ധാനടപ്പടടൊരു പങ്് 
വഹിച്. മക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തോ
യിരുന് വൻ എമസ്ററ്റു�ൾ അെിേഅ
ദ്ധ്ാനത്ാൽ പ�ിപാ�ികേടപ്പട്ടു.

അെിേ-ഉെേസ് വ്വസ് നി�നി
ന് എല്ാ �ാജ്ങ്ങളിട�യും അെിേ ഉെ
േസ്ർ അെിേ�ളടെ അദ്ധ്ാനവം 
അതുവഴിയുണ്ായ ഉല്പന്ങ്ങളം അവരു
ടെ വ്ക്തിപ�ോയ ോനസി�ചാപ�്
ങ്ങളിൽ ആ�ാൊനും നിധി സോഹ�ി
കോനും, വസനി�ാവശ്ങ്ങൾകോയി 
മ�ാടെട�ാത്ളങ്ങൾ പണിയാനും, 
അത്ാർഭാെ��ോയ ട�ാടൊ�ങ്ങളം 
അ്�ങ്ങളം പണിതുപ�ിപാ�ികോനു
ോയി വിനിമയാഗിച്. പ്മത്�ിച്ച്, 
ഇന്നും സം�ക്ഷികേടപ്പടുന് ഈജിപ്തി
ട� പി�േിഡ് വ്ിച്ച മതാതിൽ സോ
ഹ�ികേടപ്പടെ ടതാഴി�ിടറെ 
പ്തയുല്പാദനപ�േല്ാത് വിനിമയാഗ
ത്ിടറെ സാക്ഷ്ടപ്പടുത്�ാണ്. അെി
േഅദ്ധ്ാനത്ിടറെ അഗണ്ോടയാരു 
ഭാഗം ോത്രമേ ഉല്പാദനത്ിടറെ മുമന്ാ
ട്ടുള് വളർച്ചയ്കമവണ്ി വിനിമയാഗികേ
ടപ്പട്ടുള്ളൂ. വിനാശ��ോയ യുദ്ധങ്ങൾ 
ഉല്പാദനശക്തി�ളടെ സംഹാ�ത്ിമ�
യ്കം സോധാന�ാംക്ഷി�ളായ ജനങ്ങ
ളടെ വൻമതാതിലള് ഉന്മൂ�നത്ിമ�
ക്കും �ാജ്ത്ാട�യുള് സാസ് �ാ�ി
� േണ്ഡ�ത്ിടറെ നാശത്ിമ�ക്കും 
നയിച്. 

ഉല്പാദമനാപാധി�ളടെയും, അെിേ
�ളടെയും സമ്പൂർണ ഉെേസ്തയിലൂ
ടെ, അെിേ�ളടെമേൽ  അത്ാർത്ി

മയാടെയുള് ചൂഷണത്ിലൂടെ �ർഷ�
ട�യും വ�ടത്ാഴില�ാട�യും പാപ്പ
�ാകേി, അെിേത്ത്ി��ടപ്പടുത്ി. 
അതുമപാട� േറ്റ് �ാജ്ങ്ങളിട� ജനത
�ടള �ീഴെകേി, അെിേ�ളാകേി, അതി
ലൂടെ അെിേഉെേസ്രുടെ ആവശ്
ങ്ങൾ തൃപ്തിടപ്പടുത്ാനായി േിച്ച ഉല്പന്
ങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കു�ടയന്തായിരുന്നു 
അെിേഉെേസ് വ്വസ്യിട� അെി
സ്ാന സാ്ത്ി� നിയേം.

വിനിമയതെിത്റെ മുകന്നാട്ടുള്ള  
വിോസം വ്ാപാരിയത്ടയം  
ത്ോള്ളപെലിശക്കാരത്റെയം  
മൂലധനം

ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്യിെത്് തടന് ഉപ
മഭാഗവം നെക്കുന് സ്യാശ്രിത�ീതി 
തടന് അെിേഉെസ് സ്ദ് വ്വസ്
യും ഏട�ക്കുട� പാ�ിച്മപാന്നു. 
അവിടെ ഉല്പാദനം മുഖ്ോയും അെിേഉ
െേസ്ടറെയും അയാളടെ അസംഖ്ം 
ആശ്രിതരുടെയും സിൽബന്തി�ളടെ
യും ഉപമഭാഗത്ിന് മവണ്ിയുള്താ
യിരുന്നു. വിനിേയ�ക്ഷ്മത്ാടെ 
ആയിരുന്ില്. അങ്ങടനയി�ിടകേത്
ടന് ക്രമേണ വിനിേയങ്ങൾ കൂടുതൽ 
ശ്രമദ്ധയോയ വിധത്ി�ായിത്തുെ
ങ്ങി. പ്മത്�ിച്ച് അെിേ-ഉെേസ് വ്
വസ്യുടെ വി�ാസത്ിടറെ മൂർദ്ധന്
ദശയിൽ ഉല്പാദനത്ിടറെ പ� ശാഖ
�ളിലം ഉല്പന്ങ്ങളടെ ഒരു നിശ്ിതഭാ
ഗം സ്ി�ോയി �മ്ാളങ്ങളിൽ വിൽ
കേടപ്പട്ടു. അതായത്, അവ ച�കോയി 

പ�ിവർത്നടപ്പട്ടുടവന്ർത്ഥം. 
വിനിേയം വിപു�ോയമതാടെ 

പണം വഹിച്ച പങ്് വർദ്ധിച്. സാധാ�
ണഗതിയിൽ, ഏറ്റവം കൂടുതൽ പതിവാ
യി വിനിേയം ടചയേടപ്പടുന് ച�കോ
ണ് പണോയി ആവിർഭവിക്കുന്ത്.

പ� ജനവിഭാഗങ്ങളിലം, പ്മത്
�ിച്ച് �ന്നു�ാ�ിവളർത്ല�ാർ 
ആ�ംഭ�ാ�ത്് �ന്നു�ാ�ി�ടളത്
ടന്യാണ് പണോയി ഉപമയാഗിച്ച
ത്. േറ്റ് ചി�ർ ഉപ്പും ധാന്ങ്ങളം �്ി
ളിമ�ാേവം പണോയി ഉപമയാഗിച്. 
ക്രമേണ പണോയി ഉപമയാഗിച്ച േടറ്റ
ല്ാ വസ്തുകേളടെയും ഉപമയാഗം ചുരു
ങ്ങി അത് മ�ാഹനാണയങ്ങൾകേ് 
വഴിോ�ിട�ാടുത്തു. 

പു�ാതന പൗ�സ്്�ാഷ്ട്രങ്ങളി�ാ
ണ് മ�ാഹനാണയങ്ങൾ ആദ്ോയി 
പ്ത്ക്ഷടപ്പടെത്. ബി.സി മൂന്ാം സഹ
രോബ്ദത്ിനും �ണ്ാം സഹരോബ്ദ
ത്ിനുേിെയിൽ ടവങ്�ം, ടവള്ി, 
സ്ർണം എന്ീ മ�ാഹങ്ങൾ പണ
ത്ിടറെ രൂപത്ിൽ അവിടെ ചംക്രേ
ണത്ിലണ്ായിരുന്നു. നാണയത്ി
ടറെ രൂപത്ിൽ ബി.സി ഏഴാം നൂറ്റാ
ണ്ിൽ പണം എത്ി. ഗ്ീസിൽ എടൊം 
നൂറ്റാണ്ിൽ ഇരു്് നാണയം പ്ചാ�
ത്ിലണ്ായിരുന്നു. മ�ാേി�ാവടടെ 
അഞ്ചുമുതൽ നാ�ാം നൂറ്റാണ്വട� ടച
്് നാണയങ്ങൾ ോത്രമേ ഉപമയാഗി
ച്ചിരുന്നുള്ളു. പിന്ീെ് ഇരു്്, ടച്് 
നാണയങ്ങളടെ സ്ാനത്് ടവള്ി, 
സ്ർണ് നാണയങ്ങൾ വന്നു. 

ഗ്ീകേ് നഗ��ാഷ്ട്രങ്ങൾ ടേഡിറ്റമ�
നിയടറെ ��ിങ്െൽ തീ�ങ്ങളിൽ ചിത
�ികേിെന് ഗ്ീകേ് മ�ാളനി�ളെകേമു
ള് വളട� വിദൂ�സ്പ്മദശങ്ങളോയി 
വ്ാപാ�ങ്ങൾ നെത്ി. ഈ മ�ാളനി
�ൾ അെിസ്ാന അദ്ധ്ാനശക്തിയാ
യ അെിേ�ടളയും, തു�ൽ, �്ിളി, 
�ന്നു�ാ�ി�ൾ, ധാന്ങ്ങൾ, േത്സ്ം 
എന്ിങ്ങടനയുള് ചി� അസംസ് കൃത
വസ്തുകേടളയും ഭക്ഷ്വസ്തുകേടളയും 
സ്ി�ോയി �ഭ്ോകേി. 

മ�ാേിലം, അടതമപാട� ഗ്ീസി
ലം അെിേ�ൾക്കും േറ്റ് ച�ക്കു�ൾക്കും 
പു�മേ, ആഡംബ�വസ്തുകേളടെ വ്ാ
പാ�ം വ�ിടയാരു പങ്് വഹിച്. പൗ�
സ്്മദശങ്ങളിൽ നിടന്ത്ിയ ഈ 
ച�ക്കു�ൾ മുഖ്ോയും �ീഴെകേടപ്പടെ 
ജനങ്ങളിൽ നിന്് ഈൊകേിയ �പ്പം 
എന് വിധത്ി�ായിരുന്നു. ട�ാള്, 
�പ്പൽട�ാള്, മ�ാളനി�ടള അെിേ
ടപ്പടുത്ൽ എന്ിവയുോയി ബന്ധടപ്പ
ടൊണ് വ്ാപാ�ം നെന്് വന്ത്. 
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പുരാതന പൗരസ്തഷ്യരാഷ്ട
ങ്ങെിലാണക് ലലാഹനാണ
െങ്ങൾ ആദഷ്യമാെി പ്രതഷ്യ
ക്യപെട്തക്. ബി.സി മൂ
ന്നാകും സഹസ്ാബ്ദത്ിനുകും 
രണാകും സഹസ്ാബ്ദത്ി
നുമിെെിൽ യവങ്ലകും, യവ
ള്ി, സ്ർണകും എന്നജീ ലലാ
ഹങ്ങൾ പണത്ിയറെ രൂ
പത്ിൽ െകുംക്മണത്ിലു
ണാെിരുന്നു. നാണെ
ത്ിയറെ രൂപത്ിൽ ബി.
സി ഏഴാകും നൂറ്റാണിൽ 
പണകും എത്ി. 

അെിേഉെസ് വ്വസ്യിൽ, 
പണം, ച�ക്കു�ൾ വാങ്ങാനും വിൽ
കോനുമുള് ഉപാധിയായി ഇതിമനാെ
�ം ോ�ിടയന്നുോത്രേല്, വ്ാപാ�ത്ി
ലൂടെയും ട�ാള്പ്പ�ിശയ്ക് �െം ട�ാടു
ക്കുന്തിലൂടെയും േറ്റുള്വരുടെ അദ്ധ്ാ
നഫ�ം പിെിടച്ചടുക്കുന്തിനുള് ഉപാ
ധികൂെിയായി അത് ോ�ി. േിച്ച അദ്ധ്ാ
നവം അതിടറെ ഉല്പന്വം പിെിടച്ചടു
ത്് അത് മൂ�ധനോയി, അതായത് ചൂ
ഷണത്ിനുള് ഒരു ഉപാധിയായി ോ
റ്റു�ടയന് �ക്ഷ്മത്ാടെയായിരുന്നു 
പണം ടച�വഴികേടപ്പടെത്. വ്ാപാ�ി
�ളടെയും ട�ാള്പ്പ�ിശകോ�ടറെയും 
മൂ�ധനോണ് ച�ിത്രപ�ോയി മൂ�ധന
ത്ിടറെ ആദ്രൂപങ്ങൾ. ച�ക്കു�ളടെ 
വിനിേയത്ിടറെ മേഖ�യിൽ ഏർടപ്പ
ടുന് മൂ�ധനോണ് വ്ാപാ�മൂ�ധനം. 
ച�ക്കു�ൾ വാങ്ങു�യും പിടന് വിൽ
ക്കു�യും ടചയ്യുന് വ്ാപാ�ി�ൾ അെി
േ�ളം ടചറു�ിെ�ർഷ�രും വ�
ടത്ാഴില�ാരും സൃഷ്ിക്കുന് േിച്ച ഉല്പ
ന്ത്ിടറെ ഗണ്ോയ ഭാഗം പിെിടച്ച
ടുക്കു�യാണ് ടചയ്യുന്ത്. ട�ാള്പ്പ�ി
ശകോരുടെ മൂ�ധനടേന്ത്, പണോ
യും ഉല്പാദമനാപാധി�ളായും ഉപമഭാ
ഗവസ്തുവായും നൽകുന് വായ്യുടെ രൂ
പത്ിൽ �ർഷ�രുടെയും വ�ടത്ാ
ഴില�ാരുടെയും േിച്ച അദ്ധ്ാനം പിെി
ടച്ചടുകോൻ പ്മയാഗിക്കുന് മൂ�ധനോ
ണ്. ഈ ട�ാള്പ്പ�ിശകോർ അെിേ
-ഉെേ-പ്ഭുവർഗ്ഗത്ിനും പണവായ് 
നൽ�ിയിരുന്നു. അങ്ങടന, അവർ 
വ�കേ�ാകേിയ അധി�ഉല്പന്ത്ി
ടറെ ഒരു പങ്കും ട�ാള്പ�ിശകോർ 
മനെി. 

അടിമ-ഉടമസ്  
ഉല്ാദനസമ്പ്രദായതെിത്ല 
കവരുദ്്ങ്ങൾ മൂർച്ിക്കുന്നു

േനുഷ്�ാശിയുടെ വി�ാസത്ിടറെ 
പാതയിൽ അെിേത്ം അനിവാ�്ോ
യ ഒരു ഘടെോയിരുന്നു. 

“കൃഷിയും വ്വസായവം തമ്മിൽ 
ഗണ്ോയ മതാതിൽ അധ്ാനത്ി
ടറെ സാമൂഹ്വിഭജനവം അമതാടൊ
പ്പം പൂ�ാതന മ�ാ�ത്ിട� പുഷ്പടേ
ന്് വിളികോവന് ഗ്ീകേ് ടഹല്നി�് 
സംസ് �ാ�വം സാധ്ോകേിയത് അെി
േത്ോയിരുന്നു. അെിേത്േില്ാടത 
ഗ്ീകേ് �ാഷ്ട്രമോ, ഗ്ീകേ് ��മയാ ശാ
സ്തമോ ഉണ്ാവോയിരുന്ില്. അെിേ
ത്േില്ാടത മ�ാോസാമ്ാജ്വേില്. 
ടഹല്നി�് സംസ് കോ�വം മ�ാോസാ

മ്ാജ്വം അെിത്�യായില്ായിരുടന്
ങ്ിൽ ഒരു പമക്ഷ ആധുനി� യൂമ�ാപ്പുമു
ണ്ാകുോയിരുന്ില്.” (ഏംഗൽസ്, 
‘ഡയൂ�ിംഗിടനതിട�’)

ത�മു� ത�മു��ളായുള് അെിേ�ള
ടെ അസ്ി�ളിൽ നിന്ാണ് േനുഷ്
�ാശിയുടെ മുമന്ാട്ടുള് വി�ാസത്ി
ടറെ അെിസ്ാനോയി ോ�ിയ ഒരു സം
സ് �ാ�ം ഉദയം ടചയ്ത്. ഗണിതം, 
മജ്ാതിശാസ്തം,

ടേകോനി�് സ്, ആർകേിടെ�്ചർ, 
തുെങ്ങിയ വിജ്ഞാനശാഖ�ളിൽ 
ഗണ്ോയ വി�ാസം ഈ പു�ാതന 
�ാ�ത്തുണ്ായി. പു�ാതന �ാ�
ത്ിൽ നിന്് നമുകേ് വ�ോ�ികേിടെി
യ ��ാവസ്തുകേൾ, സാഹിത് സൃഷ്ി
�ൾ, ശില്പങ്ങളം വാസ്തു നിർമ്മിതി�
ളം തുെങ്ങിയവ േനുഷ്സംസ് കൃതിയു
ടെ നിധിഭണ്ഡാ�ത്ിമ�കേ് ഏകോ�
മത്ക്കുമുള് സംഭാവന�ളാണ്.

എന്ിരുന്ാലം അെിേ-ഉെേസ് 
വ്വസ്ിതിടയ നാശത്ിമ�കേ് 
നയിച്ച സ്ന്തം േ�ി�െകോനാവാത്  
വവരുദ്ധ്ങ്ങൾ ഉള്ിൽ മപ�ിയിരു
ന്നു. അെിേ-ഉെേസ് ചൂഷണ �ീതി 
സമൂഹത്ിട� അെിസ്ാന ഉല്പാദന 
ശക്തിയായ അെിേടയ 
സ്ി�സ്ഭാവമത്ാടെ നശിപ്പിച്ട�ാ
ണ്ിരുന്നു. �മഠാ�ോയ ചൂഷണ�ീതി
യ് ടകേതിട�യുള് അെിേ�ളടെ മപാ
�ാടെം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പതിവായി, 
സായുധ ��ാപങ്ങളടെ രൂപം വ�
ടകോണ്. അെിേ�ളടെ തെസ്സേില്ാത് 
�െന്നുവ�വം അവരുടെ വി�ക്കു�വടേ
ന് �ണ്് �ാ�്ങ്ങളാണ് അെിേ-ഉെേ 
വ്വസ്ിതിയുടെ നി�നിൽപിടറെ 

ഉപാധിയായി നി�ട�ാണ്ത്. യുദ്ധം 
വഴിയാണ് മുഖ്ോയും അെിേ�ടള 
�ഭിച്ചിരുന്ത്. സ്തന്ത�ായ ടച�ിയ 
ഉല്പാദ�രുടെയും �ർഷ�രുടെയും 
വ�ടത്ാഴില�ാരുടെയും സഞ്ചയോ
യിരുന്നു വസനി�ശക്തിയുടെ അെി
സ്ാനോയി നി�ട�ാണ്ത്. അവ�ാ
ണ് സായുധ വസന്ത്ിൽ പ്വർ
ത്ിക്കു�യും യുദ്ധം നെത്ാൻ മവണ് 
നികുതിയുടെ മുഖ്ഭാ�ം ചുേ�ിമ�റ്റു 
�യും ടചയ്ത്. അെിേ അദ്ധ്ാനടത് 
അെിസ്ാനടപ്പടുത്ിയുള് വൻ�ിെ 
ഉല്പാദനവോയുള് േത്സ�ത്ാൽ 
തങ്ങൾകേ് താങ്ങാനവാത് മലേശഭാ�
ത്ാൽ, �ർഷ�രും  നാശേെഞ്. 
വ�ടത്ാഴില�ാരും നാശേെഞ്. 
വൻ�ിെ എമസ്ററ്റു�ളം �ർഷ�രും 
തമ്മിലള് അപ�ിഹാ�്ോയ വവരു
ദ്ധ്ം രൂക്ഷോയിടകോണ്ിരുന്നു.

സ്തന്ത�ർഷ�ട� പിഴിയുന്തു 
�ാ�ണം സാ്ത്ി� സ്ിതിടയ ോ
ത്രേല്, അെിേ-ഉെേസ് �ാഷ്ട്രങ്ങളടെ 
പ്ത്�ിച്ച് മ�ാേിടറെ വസനി� �ാ
ഷ്ട്രീയ ശക്തിടയത്ടന് അടെിേ�ിക്കു
ന് നി�യിട�ത്ി. വിജയങ്ങളടെ 
സ്ാനത്് പ�ാജയങ്ങടള മന�ിട്ടു തുെ
ങ്ങി. �ീഴെകേൽ യുദ്ധങ്ങളടെ സ്ാന
ത്് പ്തിമ�ാധ യുദ്ധങ്ങളായി. ചി�വ
കു�ഞ്ഞ അെിേ�ളടെ അവി�ാേോയ 
�ഭ്തയുടെ മരോതസ്സ് വറ്റി. അെിേ 
അദ്ധ്ാനത്ിടറെ നിമഷധാത്മ� വശ
ങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തോയി പ്
ത്ക്ഷടപ്പട്ടു. മ�ാോ സാമ്ാജ്ത്ിടറെ 
നി�നില്പിടറെ അവസാനടത് �ണ് 
ശതാബ്ദങ്ങളിൽ ഉല്പാദനത്ിൽ ടപാ
തുവായ ഒരു ഇെിവ് സംഭവിച്. വ്ാപാ
�ം കൂടെക്കുഴപ്പത്ിൽടപട്ടു. സ്ന് നാ
ടു�ൾ ദ�ിദ്ോയി. ജനസംഖ് കു�
യാൻ തുെങ്ങി. വ�ടത്ാഴില�ൾ നാ
ശേെഞ്. നഗ�ങ്ങൾ വിജനോവാൻ 
തുെങ്ങി. 

അെിേ അദ്ധ്ാനടത് അെിസ്ാന
ടപ്പടുത്ിയുള് ഉല്പാദനബന്ധങ്ങൾ  
സമൂഹത്ിൽ വളർന്നുവരുന് ഉല്പാദന 
ശക്തി�ളടെ വിപു�ീ��ണത്ിടറെ 
ചങ്ങ�ടകേട്ടു�ളായി ോ�ി. ഉല്പാദനഫ
�ത്ിൽ തീർത്തും താല്പ�്േില്ാത് 
അെിേ�ളടെ അദ്ധ്ാനം സ്യം �ാ�
ഹ�ണടപ്പട്ടു. സമൂഹത്ിൽ മുഖ് ഉല്പാ
ദന ശക്തിയായ അദ്ധ്ാനിക്കുന് 
ബഹുജനത്ിടറെ സാഹച�്ം ോറ്റുവാ
നുതകുംവിധം അെിേ ഉെേസ് ഉല്പാദന 
ബന്ധടത് േറ്റു വിധത്ിലള് ഉല്പാദന 
ബന്ധംട�ാണ്് ോറ്റിടയടുമകേണ് ച�ി
ത്രപ�ോയ ആവശ്�ത ഈ ഘടെ
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യെറുകിെ ഉല്പാദകരുകും 
അഭിജാതരാെ വലിെ ഭൂ
വെമകളുകും തമ്ിലുള് 
കവരുദ്ധഷ്യകും അെിമഉെമ
സ് സമൂഹത്ിയറെ ആരകും
ഭത്ിൽ തയന്ന സ്തന്തമ
നുഷഷ്യരുയെെിെെിൽ ഒരു 
ജനാധിപതഷ്യപ്രസ്ാന
ത്ിനക് രൂപകും നൽകിെിരു
ന്നു. കെയത്തുെർന്നുള് 
യകട്ടുപാടുകയെ ഇല്ലാതാ
ക്ക, ഭൂമിയുയെ പുനർവി
തരണകും നെത്തുക, ഭൂപ്രഭു
ക്ളുയെ വിലശഷാവകാശ
ങ്ങൾ അവസാനിപെിക്ക, 
അധികാരകും ജനങ്ങൾക്ക് 
എന്നജീ ലക്ഷ്യങ്ങൊണക് 
അതിനുണാെിരുന്നതക്. 

ത്ിൽ ഉയർന്നുവന്നു. ഉല്പാദന ബന്ധ
വം ഉല്പാദന ശക്തി�ളടെ സ്ഭാവവം 
തമ്മിൽ നി�നിൽമകേണ് സാമൂഹ് 
നിയേ ബദ്ധോയ അനുപൂ��ത്ം അെി
േ�ൾകേ് പ��ം തങ്ങളടെ അദ്ധ്ാന 
ഫ�ത്ിൽ ഒരു പ�ിധിവട�ടയങ്ിലം 
തല്പ��ായ പണിയാളർ എമത്ണ്
സ്ിതിടയ ആവശ്ടപ്പട്ടു.

വൻമതാതിൽ അെിേ�ടള നിമയാ
ഗിച്ട�ാണ്ള് ഉല്പാദനം സാ്ത്ി
�ോയി �ാഭ��േല്ാതായമപ്പാൾ വരു
ോനടോന്നും സൃഷ്ികോത് അെിേ�
ടള സംഘോയിത്ടന് അെിേഉെേ
സ്ർ സ്തന്ത�ാകേി തു�ന്നുവിൊൻ 
തുെങ്ങി. വ�ിയ എമസ്ററ്റു�ൾ ടച�ിയ 
�ണ്ങ്ങളായി വിഭജികേടപ്പട്ടു. സ്ത
ന്ത�ാകേടപ്പടെ മുൻ അെിേ�ൾമകോ 
അടല്ങ്ിൽ ഭൂവെേയുടെ  മനടെത്ിന് 
മവണ്ി ഇമപ്പാൾ ഒരുപാെ് ചുേത��ൾ 
ടചയോൻ ബാധ്തടപ്പടെ പഴയ സ്ത
ന്തപൗ�ന്മാർമകോ ആണ് ഈ �ണ്
ങ്ങൾ വ�ോറ്റം ടചയേടപ്പടെത്.

ഈ പുതിയ ഉഴവാളർ അവർകേ് 
നൽ�ടപ്പടെ കൃഷിഭൂേിയുോയി ബന്ധി
പ്പികേടപ്പടെ േടെി�ായിരുന്നു. ഭൂേിമയാ
ടൊപ്പം തടന് അവട� വിൽകോനും 
ആവോയിരുന്നു. പമക്ഷ അവർ ഇനി
മേൽ അെിേ�ളായിരുന്ില്. 

സ്തന്ത േനുഷ്ർക്കും അെിേ�ൾ
ക്കുേിെയിലള് സ്ാനത്് നി�ട�ാ
ണ്്, അവരുടെ സ്ന്തം അദ്ധ്ാന ഫ�
ത്ിൽ കു�ടച്ചാടകേ താല്പ�്മുള് ഈ 
ടചറു�ിെ ഉല്പാദ��ാണ് സമൂഹത്ിൽ 
ഉയർന്നുവന് പുതിയ സാമൂഹ് നി�. 
േദ്ധ്�ാ� അെിയാന്മാരുടെ മുൻഗാേി
�ളായിരുന്നു അവർ.

അങ്ങടന ഒരു ജന്മിത് ഉല്പാദന  
സമ്പ്രദായത്ിടറെ പുതിയ ധാതുകേൾ 
അെിേ ഉെേസ് സമൂഹത്ിടറെ ഗർഭ
പാത്രത്ിൽ ഉരുവം ട�ാണ്.  

ചൂഷേർത്ക്കതിത്ര ചൂഷിതർ  
നടതെിയ വർഗ്ഗസമരം, 
അടിമേലാപങ്ങൾ, അടിമ-ഉടമ
സ് വ്വസ്യത്ട പതനം

അെിേ-ഉെേസ്വ്വസ്ിതിയുടെ 
വി�ാസമത്ാടെ അെിേ�ളാകേടപ്പടെ 
ബഹുജനങ്ങൾ അവരുടെ േർദേ�ർടകേ
തിട�യുള് വർഗ്ഗസേ�ം തീഷ്ണോകേിയ
തായാണ് പൗ�സ്്�ാജ്ങ്ങളിട�യും 
ഗ്ീസിട�യും മ�ാേിട�യും അെിേ
-ഉെേസ് സമുഹങ്ങളടെ ച�ിത്രം നമു
കേ് �ാടെിത്രുന്ത്. 

ഉന്തവർഗ്ഗത്ിൽടപ്പടെ വൻഭൂവെ
�ളായ അെിേഉെേ�ൾടകേതിട� ചൂ
ഷിത�ായ ടചറു�ിെ �ർഷ�ർ നെ
ത്ിയ മപാ�ാടെങ്ങൾ അെിേ��ാപ
മത്ാടൊപ്പം കൂടെിമച്ചർകേടപ്പട്ടു. 

ടചറു�ിെ ഉല്പാദ�രും അഭിജാത�ാ
യ വ�ിയ ഭൂവെേ�ളം തമ്മിലള് വവ
രുദ്ധ്ം അെിേഉെേസ് സമൂഹത്ിടറെ 
ആ�ംഭത്ിൽ തടന് സ്തന്തേനുഷ്
രുടെയിെയിൽ ഒരു ജനാധിപത്പ്
സ്ാനത്ിന് രൂപം നൽ�ിയിരുന്നു. 
�െടത്തുെർന്നുള് ട�ട്ടുപാടു�ടള 
ഇല്ാതാക്കു�, ഭൂേിയുടെ പുനർവിത�
ണം നെത്തു�, ഭൂപ്ഭുകേളടെ വിമശഷാ
വ�ാശങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കു�, 
അധി�ാ�ം ജനങ്ങൾകേ് എന്ീ �ക്ഷ്
ങ്ങളാണ് അതിനുണ്ായിരുന്ത്. 

മ�ാോ സാമ്ാജ്ത്ിട� അമന�ം 
അെിേ ��ാപങ്ങളിൽ സ്പാർടെകേസ് 
(ബി.സി 74-71) നയിച്ച ഒന്് പ്മത്
�ിച്ം എടുത്തുപ�മയണ്താണ്. അെി
േഉെേ�ൾടകേതിട�യുള് ഏറ്റവം 
ഉജ്്�ോയ ഏടു�ൾ 
സ്പാർടെകേസിടറെ മപരുോയി ബന്ധ
ടപ്പടൊണ് നി�ട�ാള്ളുന്ത്. പ� നൂ
റ്റാണ്�ളിലെനീളം പ�തവണ അെിേ
��ാപങ്ങൾ ടപാടെിപു�ടപ്പട്ടു. പാപ്പ�ാ
കേടപ്പടെ �ർഷ�രും അെിേ�മളാടൊ
ത്് മചർന്നു. ബി.സി �ണ്ാം 

നൂറ്റാണ്മുതൽ ഒന്ാം നൂറ്റാണ്് വട�
യും എ.ഡി മൂന്ാം നൂറ്റാണ്മുതൽ 
നാ�ാം നൂറ്റാണ്വട�യും ഈ 
മുമന്റ്റങ്ങൾ വിമശഷിച്ച് ശക്തിപ്ാപി
ച്. ഈ ��ാപങ്ങടളടയല്ാം അെിേഉ
െേ�ൾ അതിനിഷ്ഠൂ�ോയ വിധത്ിൽ 
അെിച്ചേർത്ി. 

ചൂഷിതജനതയുടെ, വിമശഷിച്ം 
അെിേ�ളടെ ��ാപങ്ങൾ മ�ാേിന് 
പണ്ണ്ായിരുന് ശക്തിടയ സമൂ�ോ
യി ക്ഷയിപ്പിച്. ആഭ്ന്ത�ോയി�ിടെി
ടകോണ്ിരുന് ക്ഷതങ്ങൾകേ് പു�മേ 
നിന്നു�ിട്ടുന് ക്ഷതങ്ങളം കൂടുതൽ കൂടു
തൽ ഏറ്റുവാമങ്ങണ്ി വന്നു. സേീപ
സ്മദശങ്ങളിൽ നിന്് പിെികൂെി 
അെിേ�ളാകേടപ്പടെവർ ഇറ്റ�ിയിട� 
കൃഷിയിെങ്ങളിൽ ��ാപമുണ്ാകേി. 
അമതസേയം തടന് അതിർത്ി�ൾ
കേപ്പു�ത്് സ്തന്ത�ായി നി�ട�ാ
ണ് അവരുടെ സഹമഗാത്രകോർ സാ
മ്ാജ്ത്ിടറെ അതിർത്ിമഭദിക്കു�
യും മ�ാേൻ ആധിപത്ടത് നശിപ്പി
ക്കു�യും ടചയ്തു. ഈ സാഹച�്ങ്ങൾ 
മ�ാേിട� അെിേ-ഉെേസ് വ്വസ്യു
ടെ പതനത്ിന് ആകേം കൂടെി. 

അെിേ-ഉെേസ് ഉല്പാദനസമ്പ്രദാ
യം ഏറ്റവം ഉന്തോയ വി�ാസം മന
െിയത് മ�ാോസാമ്ാജ്ത്ി�ായിരു
ന്നു. മ�ാോസാമ്ാജ്ത്ിടറെ പതനം  
അെിേ-ഉെേസ് വ്വസ്ിതിയുടെ 
തടന് പതനോയിരുന്നു. അെിേ-ഉെേ
സ് വ്വസ്ിതിയുടെ സ്ാനം ജന്മി
ത് വ്വസ്ിതി എടറ്റടുത്തു.

അടിമ-ഉടമസ് ോലഘട്തെിത്ല 
സാമ്പതെിേ വീക്ണങ്ങൾ

ഈ ഘടെത്ിട� സാ്ത്ി� വീ
ക്ഷണങ്ങൾ �വി�ളം, തത്ജ്ഞാനി
�ളം ച�ിത്ര�ാ�ന്മാരും �ാജ്തന്ത
ജ്ഞരും പ്മുഖ വ്ക്തിത്ങ്ങളം അവ
ട�ഴുതിയവമശഷിപ്പിച്മപായ �ചന�
ളിൽ പ്തിഫ�ിപ്പിക്കുന്നുണ്്. അവരു
ടെ വീക്ഷണത്ിൽ, അെിേ�ളായ 
ഈ േനുഷ്ർ, വ്�തിയായല്, യജോ
നടറെ വ�വശമുള് ജംഗേവസ്തുവായാ
ണ് �ണകോകേടപ്പടെത്. അെിേ 
അദ്ധ്ാനടത് അവജ്ഞമയാടെ �ണ്. 
അദ്ധ്ാനടേന്ത് പ്ധാനോയും അെി
േ�ളടെ വിധിയായിരുന്തിനാൽ സ്
തന്തേനുഷ്ന് മച�ാത് ഒരു പ്വർ
ത്ിടയന് നി�യിൽ അദ്ധ്ാനമത്ാ
െ് തടന് ടപാതുവാടയാരു അവജ്ഞ 
ഉെട�ടുത്തു. 

ബാബിമ�ാണിയൻ �ാജാവായ 
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അെിമ-ഉെമസ് ഉല്പാദന
സമ്പ്രദാെകും ഏറ്റവകും വി
കാസകും ലനെിെതക് ലറാമാ
സാമ്ാജഷ്യത്ിലാെിരുന്നു. 
അെിമകളുയെ കലാപ
ങ്ങൾ ലറാമിയറെ ശക്തി 
സമൂലമാെി ക്െിക് 
വാൻ ഇെൊക്ി. ലറാമാ
സാമ്ാജഷ്യത്ിയറെ പതനകും  
അെിമ-ഉെമസ് വഷ്യവസ്ി
തിയുയെ തയന്ന പതനമാ
െിരുന്നു. അെിമ-ഉെമസ് 
വഷ്യവസ്ിതിയുയെ സ്ാനകും 
ജന്മിത് വഷ്യവസ്ിതി 
എയറ്റടുത്തു. 

ഹമ്മു�ാബി(ബി.സി പതിടനടൊം നൂറ്റാ
ണ്്) യുടെ നിയേസംഹിത അെിേ
-ഉെേസ് വ്വസ് നി�നിന് ബാബി
മ�ാണിയയുടെ സാ്ത്ി� വീക്ഷ
ണത്ിന് ടതളിവ് നൽകുന്നു. ധനി�
രുടെയും അെിേഉെേപ്ഭുകേളടെയും ഭൂവ
െേ�ളടെയും സ്ത്വ�ാശവം വ്ക്തി
അവ�ാശങ്ങടളയും ഈ നിയേസം
ഹിത സം�ക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സംഹിത 
അനുസ�ിച്ച് �ക്ഷടപ്പമടൊെിമപാകുന് 
അെിേടയ ആട�ങ്ിലം ഒളിവിൽ പാർ
പ്പിച്ച് സം�ക്ഷിച്ചാൽ അയാൾകേ് േ�
ണശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. പ�ിശയ്ക് 
�െം ട�ാടുക്കുന്യാൾകേ് �െം വീൊ
തിരുന്ാമ�ാ, ഭൂവെേയ്ക് ��ം ട�ാടു
കോതിരുന്മ�ാ ആ �െങ്ങൾ തീരുന്
തുവട� അയാളടെ ഭാ�്ടയ, േ�ടന, 
േ�ടള അെിേപ്പണികേ് വിട്ടുനൽ�ണ
ോയിരുന്നു. േനുസ്മൃതി എന്�ിയടപ്പടെി
രുന് പു�ാതന ഇന്ത്ൻ നിയേസംഹി
ത അെേത്ത്ിന് പവിത്രത �ല്പിച്
ട�ാണ്ള് സാമൂഹ്വം േതപ�വം 
ധാർമ്മി�വോയ ചടെങ്ങളായിരുന്നു. 
ഈ നിയേങ്ങളനുസ�ിച്ച് അെിേയ്ക് 
സ്ത്് ഉണ്ാവില്. 

ഭ�ണവർഗ്ഗങ്ങളടെ വീക്ഷണങ്ങൾ 
അവിെങ്ങളിൽ നി�നിന് േതങ്ങളിൽ 
പ്തിഫ�ിച്. ബി.സി ആ�ാം നൂറ്റാ
ണ്ിടറെ ആദ്പാദത്ിൽ ബുദ്ധേതം 
ഇന്ത്യിൽ വ്ാപ�ോയി. യാഥാർ
ത്ഥ്ടത് അംഗീ��ിക്കു�, ഹിംസ
ടയ പ്തിമ�ാധികോതി�ിക്കു�, ഭ�ണ
വർഗ്ഗമത്ാെ് വിമധയ�ായി�ിക്കു� 
എന്ീ തത്ങ്ങൾ ബുദ്ധേതം ഉദ് മഘാ
ഷിച്. അെിേ-ഉെേസ് പ്ഭുവർഗ്ഗത്ിന് 
ബുദ്ധേതം പ്മയാജന��ോയതിനാൽ 
അവരുടെ ആധിപത്ടത് ശക്തിടപ്പ
ടുത്ാൻ അതിടന മുറുട�പ്പിെിച്. 

പു�ാതന�ാ�ടത് അതിപ്ഗത്ഭ
�ായ ചിന്ത�ർകേ് മപാലം അെിേത്
േില്ാത് ഒരു സമൂഹത്ിടറെ നി�
നിൽപ്പിടനപ്പറ്റി സങ്ൽപ്പികോൻ �ഴി
യുോയിരുന്ില്. ഉദാഹ�ണത്ിന്, 
ഒരു ആദർശാത്മ� സാമൂഹ്വ്വസ്ി
തിടയപ്പറ്റി േനുഷ് ച�ിത്രത്ിട� 
ആദ്ടത് സാങ്ൽപ്പി� സാമൂഹ് 
ഘെന, “ഉമടെ്ാപ്പിയ” എഴുതിയ ഗ്ീകേ് 
തത്ചിന്ത�നായ മലൈമറ്റാ(ബി.സി 5-
4 നൂറ്റാണ്്) അമദേഹത്ിടറെ ആദർശ
�ാഷ്ട്രീയത്ിൽ അെിേ�ടള നി�നിർ
ത്ിയിരുന്നു. അെിേ�ളം ഭൂേിയിൽ 
പണിടയടുക്കുന്വരും ���ൗശ�
ടത്ാഴില�ാരും, അദ്ധ്ാനംവഴി, ഭ�ി
ക്കുന്വർക്കും വസനി��ായ ഉന്ത 

വർഗ്ഗത്ിനും നി�നില്പിനുള് ഉപാധി
�ൾ നൽ�ണോയിരുന്നു.

പു�ാതന�ാ�ടത് ഏറ്റവം േമഹാ
ന്തനായ ചിന്ത�ൻ അ�ിമസ്റാടെി�ി
ടറെ (ബി.സി നാ�ാം നൂറ്റാണ്്) 
�ണ്ിൽ അെിേത്ം ചി�ന്തനവം 
അനിവാ�്വോയ സാമൂഹി�ാവശ്�
തയായിരുന്നു. അ�ിമസ്റാടെിൽ പു�ാത
ന മ�ാ�ടത്യും േദ്ധ്�ാ�ടത്യും 
തത്ചിന്ത�ളടെ വി�ാസത്ിന് വ�ി
യ സ്ാധീനം ടചലത്ിയിരുന്നു. 
തടറെ ശാസ്തീയ അനുോനങ്ങളാലം 
ദീർഘദൃഷ്ിയാലം സേ�ാ�ീന സമൂഹ
ത്ിടറെ നി�വാ�ടത്കോൾ ഔന്
ത്ം വ�വ�ിച്ടവങ്ിലം അെിേത്
ത്ിടറെ വിഷയത്ിൽ താൻ ജീവിച്ച 
യുഗത്ിടറെ തെവ�ാ�നായി അമദേ
ഹം നി�ട�ാണ്. ഒരു �പ്പിത്ാന് ചു
കോൻ ജീവനില്ാത് ഉപ��ണോണ്. 
ഇവ്ിധോയിരുന്നു അെിേത്ടത്പ്പറ്റി
യുള് വീക്ഷണം. പണിയുപ��ണ
ങ്ങൾ സ്ന്തം നി�യിൽ പണിടചയ്ി
രുന്നുടവങ്ിൽ അെിേ�ളടെ ആവശ്മു
ണ്ാവോയിരുന്ില്. സാ്ത്ി� ജീ
വിതത്ിൽ നി�വിലള് പ� ടതാ
ഴിൽ മേഖ��ളിലം �ളിതോയ, വവ
ദഗ്ദ്ധ്ോവശ്േില്ാത് അദ്ധ്ാനം 
ആവശ്ോയി�ിടകേ അതിനുമവണ്ി 
പ്കൃതി തടന് വിമവ�പൂർണ്ോയി 
അെിേ�ടള സൃഷ്ിച് നൽ�ി. അ�ി
മസ്റാടെി�ിടറെ അഭിപ്ായത്ിൽ പ്കൃ
തി തടന് ചി�യാള�ടള അെിേ�ളാ
യും േറ്റു ചി�ട� അവട� ഭ�ിക്കുന്വ�ാ
യും നിമയാഗിച്ചി�ിക്കു�യാണ്. സ്ത

ന്തേനുഷ്ർകേ് സ്യം 
പൂർണ്തയിട�ത്ാനായി അെിേ
ടത്ാഴിൽ വഴി അവർകേ് വിശ്രേം 
അനുവദിച്ചി�ിക്കു�യാണ്. അതിനാൽ 
യജോനടറെ എല്ാ സർഗ്ഗമശഷിയും കു
െിട�ാള്ളുന്ത് എങ്ങടന തടറെ അെി
േടയ ഉപമയാഗടപ്പടുത്ാം എന്് 
അ�ിയുന്തി�ാടണന്് അ�ിമസ്റാ
ടെിൽ തീർച്ചടപ്പടുത്തുന്നു.

വിഭവങ്ങളടെ പ�ിപാ�നടത് 
സംബന്ധിച്ച ശാസ്തത്ിന് അ�ിമസ്റാ
ടെിൽ ‘ഓയിടകോമനാേിയ’ എന് 
മപരു നൽ�ി. അമദേഹത്ിടറെ ജീവി
ത�ാ�ത്തുതടന് വിനിേയം, വ്ാപാ
�ം, പ�ിശയ്ക് �െംട�ാടുകേൽ എന്ി
വ വ്ാപ�ോയി വി�ാസം 
പ്ാപിച്ചിരുന്നു. പമക്ഷ സ്ദ് വ്വ
സ് അെിസ്ാനപ�ോയി തങ്ങളടെ 
ഉപമഭാഗ പ�ിധിയ്കമവണ്ി ോത്രം 
ഉല്പാദനം നെത്തുന് സ്ഭാവം നി�
നിർത്ിയിരുന്നു. ഈ സ്ദ്ഘെനയു
ടെ പക്ഷവാദിയായിരുന്നുടവങ്ിലം 
അ�ിമസ്റാടെിൽ വിനിേയത്ിടറെ പ്കൃ
തടത്പ്പറ്റി േനസ്സി�ാകേിയിരുന്നു. 
ഉപമഭാഗടത് �ക്ഷ്ംവച്ട�ാണ്ള് 
വിനിേയം തീർത്തും സ്ാഭാവി�ോ
ടണന്് അ�ിമസ്റാടെിൽ �ടണ്ത്ി. 
�ാ�ണം സാധാ�ണഗതിയിൽ ആള
�ൾകേ് അവരുടെ ആവശ്�ത നിർവ്
ഹികോൻ ആവശ്മുള്തിമനകോൾ കൂ
ടുതൽ ചി� വസ്തുകേളണ്ാകും. േറ്റു ചി
�ർകേ് അവ കു�വോയി�ിക്കും. പണ
വിനിമയാഗത്ിടറെ ആവശ്�തയും 
അമദേഹം േനസ്സി�ാകേിയിരുന്നു.

അമത സേയം �ാഭടത് �ക്ഷ്ംവ
ച്ള് വ്ാപാ�വം ട�ാള്പ്പ�ിശയ്ക് 
�െം ട�ാടുക്കുന്തും നിന്ദ്ോയ ടതാ
ഴില�ളായി അ�ിമസ്റാടെിൽ പ�ിഗണി
ച്. കൃഷി, ���ൗശ�പ്പണി എന്ിവ
യിൽനിന്് വ്ത്സ്ോയി ഈ ടതാ
ഴില�ൾകേ് സ്ത്് കുന്നുകൂടുന്തിന് 
യാടതാരു പ�ിധിയുേില്ാടയന്് അമദേ
ഹം ചൂണ്ികോടെി.

ടതാഴിൽ വിഭജനടത്പ്പറ്റിയും 
സാമൂഹ് ജീവിതത്ിൽ അത് വഹിച്ച 
പങ്ിടനപ്പറ്റിയും പു�ാതന 
ഗ്ീക്കു�ാർകേ് അതിമനാെ�ം തടന് 
ചി� ധാ�ണ�ൾ ഉണ്ായിരുന്നു. അതു
ട�ാണ്് മലൈമറ്റാ തടറെ ആദർശ�ിപ്പ
്ികേിടറെ �ാഷ്ട്ര സംവിധാനത്ിട� 
അെിസ്ാന തത്ോയി ടതാഴിൽ വിഭ
ജനടത് ഗണിച്.മ�ാോകോരുടെയും 
സാ്ത്ി� അഭിവീക്ഷണങ്ങൾ നി
�വിലണ്ായിരുന് അെിേ-ഉെേസ് 



അെിമ ഉെമസ് വഷ്യവസ്ി
തിയുയെ അന്ർലജീനമാെ, 
മൂർച്ഛയുള് കവരുദ്ധഷ്യങ്ങ
െിയലാന്നക് വൻകിെ-യെറു
കിെ ഭൂവെമകൾ തമ്ിലു
ള്താെിരുന്നു. വൻകിെ 
അെിമ ഉെമസ്രുയെ ഭു
സ്ത്ിനക് പരിധി ഏർയപെ
ടുത്തുകയുകും ഭൂമിയുയെ പു
നർവിതരണകും നെത്ണ
യമന്നുമുള് ആവശഷ്യകും ദരി
ദ്രരാക്യപെട് കർഷകർ മു
ലന്നാട്ടുവച്ചു. 
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അടുത്ത ലക്കത്തിൽ തുെരുും

ഉല്പാദന സമ്പ്രദായത്ിട� ബന്ധങ്ങ
ടളത്ടന്യായിരുന്നു 
പ്തിഫ�ിപ്പിച്ചിരുന്ത്.

മ�ാേൻ എഴുത്തു�ാരും പൗ�പ്മുഖ
രും അെിേ ഉെേ�ളടെ പ്ത്യശാസ്ത 
ങ്ങൾ പ്തിഫ�ിപ്പിച്ട�ാണ്് അെിേ
�ടളടയല്ാം ടവറും ഉല്പാദമനാപ��
ണങ്ങളായി �ണകോകേി. അെിേ ഉെേ
�ൾകോയി കൃഷി നെത്ിപ്പിടന സം
ബന്ധിച്ച വ�പ്പുസ്�ടേഴുതിയ മ�ാ
േൻ സർവ് വിജ്ഞാനമ�ാശ�ാ�ൻ 
വാമ�ാ (ബി.സി ഒന്ാം നൂറ്റാണ്്) 
പണിയായുധങ്ങടള ഇങ്ങടന വിഭജി
ക്കുന്നു. (1.) ഊേ(�ാളവണ്ി) (2)അർ
ത്ഥേില്ാത് ശബ്ദം പു�ടപ്പടുവിക്കുന്വ 
(�ന്നു�ാ�ി�ൾ) (3) സംസാ�ിമശഷി
യുള്വ (അെിേ�ൾ). ഈ നിർവ്ചനം 
ട�ാടുത്തുട�ാണ്് അമദേഹം അെിേ ഉെ
േസ്രുടെയിെയിൽ സ്ീ�ാ�്ോയിരു
ന് ചിന്താഗതിടയ 
പ്�ാശിപ്പിക്കു�യാണിവിടെ. ഗ്ീസു
�ാട�മപ്പാട� തടന് മ�ാോകോരും 
അെിേ�ടള വ��ാ�്ം ടചയ്യുന് ��
ടയപ്പറ്റിയുള് ചിന്ത�ളിൽ മുഴു�ി.

മ�ാേൻ ച�ിത്ര�ാ�ൻ 
പ്ലൂടൊർകേ്(എ.ഡി ഒന്്, �ണ്് 
നൂറ്റാണ്�ൾ) ഒരു ോതൃ�ാ അെിേ ഉെേ
സ്നായ �ാമറ്റാടയപ്പറ്റിയും, എങ്ങ
ടനയാണ് അയാൾ അെിേ�ടള, പടെി
ക്കുടെി�ടളയും കുതി�ക്കുടെി�ടളയും 
മപാട�  ശിക്ഷണത്ിനും പ�ിശീ�
നത്ിനും ഉെനെി വിമധയോകോൻ 
പറ്റുന് പ്ായത്ിൽ 
കുടെി�ളായി�ികേടവ തടന് വാങ്ങിയ
ത് എന്തിടനപ്പറ്റിയും വിവ�ിക്കുന്നു. 
അെിേ�ൾകേിെയിൽ ഐ�്മുണ്ാവ
ന്ത് അപ�െോടണന്് ഭയന്നുട�ാ
ണ്് അവരുടെയിെയിൽ വഴക്കും വകോ
ണവം സ്ി�ോയി നി�നിർത്ാനുള് 
ോർഗ്ഗങ്ങൾ അയാൾ �ടണ്ത്ിടകോ
ണ്ിരുന്നു.

പു�ാതന മ�ാേിൽ, പ്ത്�ിച്ം 
അതിടറെ അവസാന ഘടെത്ിൽ നിർ
ബന്ധിച്ളള അെിേ അദ്ധ്ാനത്ിടറെ 
ഫ�ോയുണ്ായ ജീർണ്തയും ത�ർച്ച
യും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വഷളായി വന്നു. 
മ�ാേൻ എഴുത്തു�ാ�ൻ ട�ാളടേല് 
(എ.ഡി ഒന്ാം നൂറ്റാണ്്) ഇങ്ങടന 
പ�ിതപിച്. “ട�ാെിയ പാത�ോണ് 
അെിേ�ൾ പാെങ്ങമളാെ് ടചയ്യുന്ത്. 
അവർ �ാള�ടള പാെത്ിന് പു�ത്് 
നിർത്തുന്നു. േറ്റു�ാ�ി�ടള മോശോയി 
മേക്കുന്നു. വളട� മോശോയി നി�മുഴു
ന്നു.” “വ�ിയ മതാടെങ്ങൾ (�ാറ്റിഫുണ്ി

യ) ഇറ്റ�ിടയയും അതിടറെ പ്വിശ്�
ടളയും നശിപ്പിച്” എന്് സേ�ാ�ി�
നായ ലൈിനി ദി എൽഡർ പ�ഞ്. ഗ്ീ
ക്കു�ാട�മപ്പാട� മ�ാോകോരും പ്ാമദ
ശി� ഉപമഭാഗത്ിന് മവണ്ി ോത്രം 
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന് സ്ദ്്വ്വസ്ടയ
യാണ് സാധാ�ണഗതിയിൽ പ�ിഗ
ണിച്ചത്. അവിടെ യജോനൻ അയാള
ടെ േിച്ച ഉല്പന്ം ോത്രം വിനിേയം ടച
യ്തു. അന്ടത് സാഹിത്ങ്ങളിൽ ചി�
മപ്പാൾ വ്ാപാ�ത്ിട� അതി�ാഭ
ടത്യും ട�ാള്പ്പ�ിശടയയും അപ�
പിച്ചതായി �ാണുന്നുണ്്. എന്ിരുന്ാ
ലം ഈ വ്ാപാ�ി�ളം ട�ാള്പ്പ�ിശ
കോരും ഭീേോയ സ്ത്് കുന്നുകൂടെി. 

അെിേ ഉെേ വ്വസ്യുടെ അവ
സാന നാള�ളിൽ അെിേത്ടത് നി
ന്ദിച്ട�ാണ്ം േനുഷ്ടറെ സ്ാഭാവി� 
സേത്ടത്പ്പറ്റിയുമുള് 
പ്ഖ്ാപനങ്ങളടെ ശബ്ദങ്ങൾ മ�ട്ടുതുെ
ങ്ങിയിരുന്നു. സ്ാഭാവി�ോയും ഈ 
അഭിവീക്ഷണങ്ങമളാെ് അെിേ ഉെേ
സ് ഭ�ണവർഗ്ഗത്ിന് യാടതാരു 
അനുഭാവവേില്ായിരുന്നു. അെിേ�ടള
പ്പറ്റി പ�യു�യാടണങ്ിൽ അെിേമബാ
ധത്ാലം അെിച്ചേർത്�ാലം അജ്ഞ
തയാലം ചവടെിയ�കേടപ്പടെ അവസ്
യി�ായിരുന്നു എന്തിനാൽ അെിേ 
ഉെേസ് വർഗ്ഗത്ിടറെ �ാ�ഹ�ണ
ടപ്പടെ പ്ത്യശാസ്തടത്കോൾ പുമ�ാ
ഗേനപ�ോയ ഒരു 
പ്ത്യശാസ്തത്ിന് രൂപം നൽ�ാൻ 
അവർ അശക്തരുോയിരുന്നു. അെിേ�
�ാപങ്ങളടെ അസംഘെിതവം താമന 
ടപാടെിപ്പു�ടപ്പടെതുോയ സ്ഭാവത്ിന് 
ഒരു �ാ�ണം ഇതായിരുന്നു. 

അെിേ ഉെേസ് വ്വസ്ിതിയുടെ 
അന്തർ�ീനോയ, മൂർച്ഛയുള് വവരു
ദ്ധ്ങ്ങളിട�ാന്് വൻ�ിെ-ടചറു�ിെ 
ഭൂവെേ�ൾ തമ്മിലള്തായിരുന്നു. 
വൻ�ിെ അെിേ ഉെേസ്രുടെ ഭുസ്
ത്ിന് പ�ിധി ഏർടപ്പടുത്തു�യും ഭൂ
േിയുടെ പുനർവിത�ണം നെത്ണടേ
ന്നുമുള് ആവശ്ം ദ�ിദ്�ാകേടപ്പടെ 
�ർഷ�ർ മുമന്ാട്ടുവച്. �ാർഷി� 
പ�ിഷ് കേ�ണത്ിനു മവണ്ി ഗ്ാച്ചി 
സമഹാദ�ന്മാർ നെത്ിയ സേ�(ബി.
സി.�ണ്ാം നൂറ്റാണ്്)ത്ിടറെ അന്ത:
സ്സാ�ം ഇതായിരുന്നു. 

മ�ാോസാമ്ാജ്ത്ിടറെ അമധാഗ
തിയുടെ �ാ�ത്്, നഗ�ത്ിട�യും 
ഗ്ാേത്ിട�യും അെിേ�ളം സ്തന്ത
രുോയ ജനങ്ങളിൽ മൃഗീയ ഭൂ�ിപക്ഷ
ത്ിനും സാഹച�്ങ്ങളിൽ നിന്് ��
�യ�ാൻ യാടതാരു ോർഗ്ഗവം �ാണാ
തി�ിടകേ, മ�ാേിട� അെിേ-ഉെേ പ്
ത്യശാസ്തത്ിൽ ഗരുത�ോയ ഒരു 
പ്തിസന്ധി ഉെട�ടുത്തു. 

േ�ിച്ട�ാണ്ി�ിക്കുന് സാമ്ാജ്
ത്ിട� വർഗ്ഗവവരുദ്ധ്ങ്ങളടെ അെി
സ്ാനത്ിൽ ക്രിസ്തുേതം എന് പുതി
ടയാരു േതപ�ോയ പ്ത്യശാസ്തം 
ഉയർന്നുവന്നു. അകോ�ടത് ക്രിസ്തുേ
തം, അെിേ�ളടെയും �ർഷ�രുടെയും 
വ�ടത്ാഴില�ാരുടെയും നാശേെ
ഞ്ഞ ബഹുജനങ്ങളടെയും 
പ്തിമഷധങ്ങടളയും, അെിേത്ത്ി
നും അെിച്ചേർത്�ിനുടേതിട�യുള് 
വി�ാ�ങ്ങടളയും പ്�െിപ്പിച്. അമത 
സേയം, േറുവശത്് തീർത്തും ആശയ
റ്റ സാഹച�്ടത് േണത്�ിഞ്ഞ ഭ�
ണവർഗ്ഗത്ിടറെ വിശാ�ോയ വിഭാഗ
ങ്ങളടെ േമനാനി�ടയയും ക്രിസ്തുേതം 
പ്തിഫ�ിപ്പിച്. അതുട�ാണ്ാണ് 
മ�ാോസാമ്ാജ്ത്ിടറെ പതന�ാ�
ടത് ക്രിസ്തുേതം ധനി�ർക്കും അധി
�ാ� ശക്തിയുള്വർക്കും നൽകുന് 
�ഠിനോയ താകേീതു�മളാടൊപ്പം 
തടന് സഹനത്ിനും സോധാനത്ി
നും ശവകേല്�യ്കപ്പു�മുള് ജീവിത
ത്ിൽ മോക്ഷം �ടണ്ത്ാനുള് 
ആഹ്ാനങ്ങളം നാം �ാണുന്ത്. 

തുെർന്നുള് നൂറ്റാണ്�ളിൽ ക്രിസ്തുേ
തം ഒടുവിൽ ഭ�ണവർഗ്ഗത്ിടറെ േത
ോയി ോ�ി. അദ്ധ്ാനിക്കുന് ബഹുജന
ങ്ങടള ചൂഷണം ടചയോനും അെിച്ചേർ
ത്ാനുമുള് ആത്മീയ ആയുധോയും 
അത് ോ�ി.



ലലനിൻ ലറഡ് സ്ക്വയറിൽ 
പ്രസുംഗിക്കുന്നു. 1918

UNITY Malayalam 
Monthly

REGISTERED. R.N. 24773/1992
P.R.No. KL/TV(N)/452/2018-20

May  2020
Vol.47  No.2

Page 55

Edited & Published by V.Venugopal, SUCI(C) Office, T.C. 12/1242, Law College Jn, Kunnukuzhy, Trivandrum - 695 035.   
Ph: 0471-2307151; E-mail: unitymagazine@gmail.com; Website: www.kerala.sucicommunist.org   

on behalf of Kerala State Committee, SUCI(C). 


	Page 3
	Page 10
	Page 13
	Page 15
	Page 18
	Page 36
	Page 40

	Page 36 Matter: 
	Page 40: 
	Page 18 Matter: 
	Page 13 Matter: 
	Page 10 Matter: 
	Page 15 Matter: 
	Page 3 Matter: 


